
http://www.ghaemiyeh.com






ناریا خیرات  عماج  گنهرف 

: هدنسیون

ینایدق سابع 

: یپاچ رشان 

نورآ

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناریا خیرات  عماج  162گنهرف 

باتک 162تاصخشم 

لوا 162دلج 

[ شهوژپ تامدقم  ]162

[ ققحم  ] 162همدقم

ناریا خیرات  هعلاطم  يارب  یخیرات  ياههمانتغل  162تیمها 

یلنیسح لوسر  دیس   » 163هچابید

فلؤم 163نخس 

164آ

ناخ 164اقابآ 

164نیتبآ

)Abdalonymos( 164سومینولادبآ

نوکسبآ ناگریت  نشج  164نازیربآ -:

164نوکسبآ

نوتاخ 164شبآ 

164هناداپآ

164یخراپآ

164آهماپآ

164قیلاتآ

164نابرتآ

)Atropat( 164تاپورتآ

تاپورتآ ) - Atropatene( 164نتاپورتآ
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164زستآ

ریبد رامآ  164شتآ 

مارهب 164شتآ 

هوکشتآ 165هدکشتآ 

رهم نیزربرذآ  165هدکشتآ 

رذآ 165هدکشتآ 

غبنرف رذآ  165هدکشتآ 

بسشگ رذآ  165هدکشتآ 

روه هزاب  165هدکشتآ 

روباشیب 165هدکشتآ 

هرج 165هدکشتآ 

( یمش  ) یماشهرد 165هدکشتآ 

نیبرامزد 165هدکشتآ 

یگنس 165هدکشتآ 

نامیلس دجسم  165هدکشتآ 

اهدژا لیم  165هدکشتآ 

165تاپروتآ

165اسوتآ

165ینوتآ

مجعلا 165راثآ 

یشاب 165نادوجآ 

)Akalgori( 165يروگلاخآ

166ونشخآ

166راونشخآ
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166ریبدرامآروخآ

166دبروخآ

دبروخآ رالاسوخآ -: 166ذبروخآ -

166نبایدآ

166هنبایدآ

رهم 166نیزربرذآ 

166عبنرفرذآ

166ناویکرذآ

بسشگ 166رذآ 

هسرنرذآ 166یسرنرذآ -

)Arachosie( 166يزوکارآ

مگیب 166ناجمارآ 

166نایمارآ

166یمارآ

166اهیمارآ

)Arran( 167نارآ

167ناینارآ

167سکابرآ

167البرآ

167اتاسکاترآ

)Artystone( 167نوتسیترآ

167ناراتشیترآ

167ساکیترآ

)Ardini( 167ینیدرآ
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167وزرآ

167سسرآ

167شرآ

167ماشرآ

167ماشرآ

( ناتسنمرا  ) 168اینیمرآ

168زاونرآ

168ایرآ

168تخدایرآ

168هنمارایرآ

168انایرآ

168سودنایرآ

168اهایرآ

168ییایرآ

168لابیرآ

168اهتنازیرآ

168نیرآ

168نزربویرآ

168دازآ

ناخ 169دازآ 

169تخدیمرزآ

169كاهدژآ

169نوداهراسآ

169كاسآ
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. یناکشا ياهتختیاپ  زا  169یکی 

كاهدژا 169سگایتسآ -:

)Asraran( 169ناورسآ

دیدج 169روسآ 

میدق 169روسآ 

یطسو 169روسآ 

ریغص 169يایسآ 

مناخ 169هیسآ 

169ینایتشآ

هنشورسا 170هنسورشآ -

)Asur( 170روشآ

لاپ ینابروسآ  لاپ - 170ینابروشآ 

لاپریصن 170روشآ 

هلودلا 170فصآ 

171یجاباغآ

ییابطابط 171مگیباغآ 

171يرجاغآ

171یجاغآ

خیرات 171زاغآ 

ناطلس 171اغآ 

کچوک 171اغآ 

ریالج 171قافآ 

یلدگیب ناخ  171اقآ 

يرون ناخ  171اقآ 
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راجاق ناخ  دمحم  171اقآ 

نآاقآ 172ناواقآ -

ریالج 172اقوبقآ 

172هچقآ

رقنس 172قآ 

172هاشقآ

172ولنویوققآ

)Akitu( 172وتیکآ

)Akinakes( 172سکانیکآ

ولنویوققآ يارما  172همانهرجش 

172ینگآ

172لآ

دیشخا دیشخا -: 172لآ 

بایسارفا 172لآ 

172گنرفالآ

)Alan( 172نالآ

172اهنالآ

نالسرا 172بلآ 

دنواب 173لآ 

نایکمرب کمرب -: 173لآ 

هملاید هیوب - 173لآ 

دنواب لآ  173ياهمان 

نادبهپسا - 1173

لابج كولم  - 2173
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لابج كولم  - 3173

هزام ینب  ناهرب - 173لآ 

ناینابت نابت - 173لآ 

174اغمتلآ

( اغمتلآ  ) اغمت 174لآ 

ناهرب لآ  ناریما  174ياهمان 

174شاتنوتلآ

)Altin Tepe( هپت 174نیتلآ 

نایناتسج ناتسج -: 174لآ 

نایریالج یناکلیا -: يارما  ریالج - 174لآ 

نایناسغ هفنج -: 174لآ 

بایسارفا لآ  ناقاخ -: 174لآ 

نایناخ کلیا  ناقاخ -: 174لآ 

دنجخ 174لآ 

هیوباد هیوباد -: 174لآ 

یگنز 174لآ 

رایز 174لآ 

نایرایز ناساس -: 174لآ 

نایناماس ناماس -: 174لآ 

نایقوجلس قوجلس -: 174لآ 

بسنش 174لآ 

دعاص 174لآ 

نایرهاط رهاط -: 175لآ 

میدق نایهاشمزراوخ  قارع - 175لآ 
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نوغیرف 175لآ 

نوغیرف لآ  نایاورنامرف  175ياهمان 

نراق 175لآ 

. نامرک نایقوجلس  درواق -: 175لآ 

ترک 175لآ 

نایرافص ثیل -: 175لآ 

175ناملآ

نومأم 175لآ 

جاتحم 175لآ 

ناورم 175لآ 

نایرالاس نایرگنک - رفاسم - 176لآ 

رفظم 176لآ 

کیره نامز  رفظم و  لآ  176نیطالس 

دیؤم 176لآ 

176نلآ

دیؤم لآ  ناریما  ای  ناهاش  176ياهمان 

دزی ناکباتا  نادرو -: 176لآ 

دام 176يادامآ -:

176درامآ

176دمآ

یسلجم مگیب  177هنمآ 

177رومآ

177يرومآ

177راگزومآ
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راگزومآ دیشمج  177هنیباک 

سیت 178یمآ 

178اتیهانآ

178سادیسلاتنآ

یلرش یلرش -: 178ینوتنآ 

رتاپ 178یتنآ 

لوا 178سوتوگیتنآ 

Antigohe le borgne مشچکی 178نوگیتنآ 

)soter( رتوس هب  بقلم  لوا  178سوخویتنآ 

)antioxose( مجنپ 178سوخویتنآ 

مراهچ 178سوخویتنآ 

مود 178سوخویتنآ 

موس 178سوخویتنآ 

مشش 179سوخویتنآ 

متفه 179سوخویتنآ 

)Anshar( 179راشنآ

179کیرهشنآ

)Anu( 179ونآ

179ناوآ

یناسارخ دنوخآ  هللا  179تیآ 

يدرجورب هللا  179تیآ 

ینیمخ هللا  179تیآ 

179هراشا

ناخ اضر  اب  تفلاخم  یسایس و  180ياههشیدنا 
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یناهبهب هللا  دبع  دیس  هللا  181تیآ 

ياهنماخ ینیسح  یلع  دیس  هللا  181تیآ 

181هراشا

181تافیلأت

ییابطابط دمحم  دیس  هللا  182تیآ 

یتالحم رفعج  خیش  هللا  182تیآ 

یناجزارب دهتجم  نیسح  دمحم  خیش  هللا  182تیآ 

یناشاک هللا  182تیآ 

ینیئان نیسح  ازریم  هللا  183تیآ 

رومیتيآ دمحم  183رومیتيآ -:

بسنشگ 183نییآ 

کمان 183نییآ 

گنشوه 183نییآ 

يردنکس 183هنییآ 

183فلا

)Ea (( ائا  ) 183ا آ

هاش 183زاخبا 

مهدا 183میهاربا 

لانیا 183میهاربا 

يریصح 183میهاربا 

یمیکح یمیکح -: 183میهاربا 

ناخ 183میهاربا 

هلودلا ریهظ  راشفا  ناخ  183میهاربا 

يریاغب ناخ  183میهاربا 
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ولود ناخ  184میهاربا 

دنز ناخ  184میهاربا 

هلودلا ریهظ  ناخ  184میهاربا 

هلودلا ریهظ  راجاق  ناخ  184میهاربا 

روجمیس 184میهاربا 

راشفا هاش  184میهاربا 

مالسالا خیش  184میهاربا 

يونزغ 184میهاربا 

رتنالک 184میهاربا 

رهش 184ربا 

دابق 184ربا 

نوتاخ 184شبا 

185هّلبا

دیدحلا یبا  185نبا 

هبوت یبا  185نبا 

ریثالا نبا  ریثا - 185نبا 

قاحسا 185نبا 

رایدنفسا 185نبا 

ریثالا 185نبا 

يربعلا 185نبا 

عفقملا 185نبا 

میدّنلا 185نبا 

هیوباب 185نبا 

هطوطب 186نبا 
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هیقب 186نبا 

یخلب 186نبا 

یبیب 186نبا 

میهج 186نبا 

هیومح 186نبا 

لقوح 186نبا 

ناقاخ 186نبا 

هبذادرخ 186نبا 

نودلخ 186نبا 

ناکلخ 186نبا 

حور 186نبا 

نالهس 186نبا 

رایس 186نبا 

انیس 186نبا 

یقطقط 187نبا 

داّبع 187نبا 

يربع 187نبا 

شاّطع 187نبا 

دیمع 187نبا 

دیمع 187نبا 

هبیتق 187نبا 

هیوکسم 187نبا 

هلقم 187نبا 

میدن 187نبا 
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تخبون 187نبا 

حضاو 188نبا 

ماشه 188نبا 

نیمی 188نبا 

قاحسا 188وبا 

نیگتبلا نب  میهاربا  قاحسا  188وبا 

وجنیا قاحسا  188وبا 

وجنیا هاش  نیدلا  ناهج  قاحسا  188وبا 

یناهفصا نسحلا  188وبا 

روجمیس نسحلا  188وبا 

دمحم نب  رهاط  نسحلا  188وبا 

ینزم نسحلا  188وبا 

جاسلا 188وبا 

بیطلا 188وبا 

یناماس سابعلا  188وبا 

ینیارفسا دمحا  نب  لضف  سابعلا  188وبا 

حتفلا 189وبا 

حتفلا 189وبا 

دنز ناخ  حتفلا  189وبا 

دیمع نب  دمحم  نب  یلع  حتفلا  189وبا 

يزاریش باراد  نب  روصنم  حتفلا  189وبا 

ءادفلا 189وبا 

یناهفصا جرفلا  189وبا 

یجاس جرفلا  189وبا 
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يزگس جرفلا  189وبا 

سجناسف سابع  نب  دمحم  جرفلا  189وبا 

( هیقف  ) مکاح دمحا  نب  دمحم  لضفلا  189وبا 

روجمیس مساقلا  189وبا 

ریثک مساقلا  189وبا 

یناغچ رفظملا  189وبا 

یناهفصا ساحنلا  یلاعملا  189وبا 

)Abuba( 189ابوبا

ازریم یلع ، ناهرب  نبا  رکب  189وبا 

حلاص یبا  نب  رکب  189وبا 

دعس نب  رکب  189وبا 

یناغچ رکب  190وبا 

رل رکب  190وبا 

يرمیص دمحم  رفعج  190وبا 

يزار متاح  190وبا 

فلد 190وبا 

ینوریب ناحیر  190وبا 

یخلب دیز  190وبا 

رداهب دیعس  190وبا 

ناکروگ دیعس  190وبا 

رل دیعس  190وبا 

لاّلخ هملس  190وبا 

يدنجخ لهس  190وبا 

ینزوز لهس  190وبا 
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روجمیس لهس  191وبا 

هیولضف رهاط  191وبا 

ملسم نب  روصنم  هحلط  191وبا 

یمعلب یلع  191وبا 

الوکام رسپ  یلع  191وبا 

یناغچ یلع  191وبا 

ریطخ یلع  191وبا 

یناغماد یلع  191وبا 

روجمیس یلع  191وبا 

یخلب قیقش  یلع  191وبا 

هیوکسم یلع  191وبا 

یلع نب  لدعم  یلع  191وبا 

یلع نب  دمحم  بلاغ  191وبا 

ؤلؤل 191وبا 

یناسارخ ملسم  191وبا 

میهاربا نب  دمحم  رفظم  191وبا 

نوتسیب روصنم  192وبا 

زیزع نب  دمحم  روصنم  192وبا 

ینایروم روصنم  192وبا 

دیز وبا  رصن  192وبا 

ناکشم رصن  192وبا 

يزار ییحی  نب  تباث  دابع  192یبا 

192وسپا

192کباتا
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مظعا 192کباتا 

192ناکباتا

ناجیابرذآ 192ناکباتا 

سراف ناکباتا  يرغلس -: 192ناکباتا 

راجنس 192ناکباتا 

هیولضف ینب  هراکنابش - 192ناکباتا 

سراف 192ناکباتا 

ناتسرل 193ناکباتا 

دزی 193ناکباتا 

داهرف 193قاتا 

193رارتا

193ناورتا

193ناورتا

193زستا

193اروثا

ارقشپ 193نانروثا -:

193میثا

یچکبا 194هجوجا 

194یبیجا

194یئاسحا

میساقتلا 194نسحا 

خیراوتلا 194نسحا 

خیراوتلا 194نسحا 

شروشخا 194شوریوشحا -
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یناماس دسا  نبا  194دمحا 

يدنمیم نسح  نبا  194دمحا 

یناکلیا 194دمحا 

دلاخ یبا  نب  194دمحا 

یناماس لیعامسا  نب  194دمحا 

دماح نب  194دمحا 

يدنمیم نسح  نب  194دمحا 

هیومح نب  194دمحا 

یخلب هیورضخ  نب  194دمحا 

لهس نب  194دمحا 

دمصلا دبع  نب  194دمحا 

فسوی نب  195دمحا 

لامکرون کیب  195دمحا 

نامکرت گیب  195دمحا 

ناقاخ 195دمحا 

يولهپ اضر  195دمحا 

یناماس 195دمحا 

ینارد هاش  195دمحا 

راجاق هاش  195دمحا 

یسوط 195دمحا 

يزاریش دمصلا  دبع  195دمحا 

هنطلسلا ماوق  ماوق -: 195دمحا 

يورسک 195دمحا 

يرتفد نیتم  يرتفد -: نیتم  195دمحا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


هیوکسم 195دمحا 

یناکروگ يازریم  195دمحا 

نایلی 195دمحا 

نایلی دمحا  196يارما 

دمحا نیدلا  ماظن  196دمحا -:

لاوطلا 196رابخا 

نارهت هفالخلا  راد  عیاقو  196رابخا و 

196رتخا

196تاجارخا

196یسخا

تکیسخا ثکیشخا - 196ثکیسخا -

196راونشخا

196دیشخا

کب 196یخا 

196يرارنیدادا

)Adab( 196بدا

همانزور 196بدا ،

نورب 196دراودا 

کلامملا 196بیدا 

هحوتفم 196یضارا 

196نارا

197يابرا

197نبرا

ناخ هپرا  ناخ - 197اپرا 
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197اتاسکاترا

نازاب 197ترا 

197هرتشخترا

ورتشئ هتر  197ناراتشترا -:

197رموّشترا

197انترا

197وپاقوترا

197نایقوترا

ذاب 197هترا 

رتشخ 197هترا 

ساماک 197هترا 

)arteshtaran( 197ناراتشیترا

197بساجرا

197ناجَّرا

[ یتسار ) [- ard( 197درا

لوا 198درا 

198ریشدرا

لوا 198ریشدرا 

ناکباب 198ریشدرا 

یج 198ریشدرا 

هرخ 198ریشدرا 

مود 198ریشدرا 

مود 198ریشدرا 

يدهاز 198ریشدرا 
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موس 199ریشدرا 

( سخا  ) موس 199ریشدرا 

ناپهترا نابترا - 199ناودرا -

مود ریشدرا  لوا . 199ناودرا 

مجنپ 199ناودرا 

مود 199ناودرا 

موس 199ناودرا 

199نایناودرا

مورلا ضرا  199مورزرا -

199گنژرا

لرغط نبا  199نالسرا 

نوغرا 200نالسرا 

بذاج 200نالسرا 

بجاح 200نالسرا 

یلع نبا  ناخ  200نالسرا 

لوا 200هاشنالسرا 

مود 200هاشنالسرا 

يونزغ 200هاشنالسرا 

200كاشرا

200ماشرا

200كاناشرا

200کشرا

200هیکشرا

200هیکشرا
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اغآ ناوغرا  کشا  200کشرا -:

ناخ 200نوغرا 

هرهاق تلود  200ناکرا 

200گرا

201ذبگرا

مب 201گرا 

هاشیلع 201گرا 

یناخمیرک 201گرا 

لوا 201یتشیگرا 

201سوپورا

201غورا

201ودیرا

اقوب 201قیرا 

)Ozbak( 201کبزا

201يراهزا

)Oziringah( 202هاگنیریزا

وگیووتشیا 202كاهدژا -:

ونیم 202هتنپسا 

202ذمرادنپسا

202هپسا

ناتسربط 202نادبهپسا -:

202نیوئاتسا

202ولجاتسا

ولجاتسا ناخ  هللا  دبع  202ولجاتسا -:
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ولجاتسا ناخ  یلق  دشرم  202ولجاتسا -:

202سیسذاتسا

)Stahl( 202لاتسا

202امناتسا

202رختسا

203يرختسا

)Strabon( 203نوبارتسا

نادوتسا پارتاس  203ژتارتسا -:

نیکتبلا نبا  203قاحسا 

- مایق كرت  203قاحسا 

قوجلس نبا  203لیئارسا 

)Asaru( 203ورسا

هیوریش نب  203رافسا 

203ینیارفسا

يرایدنفسا ایرث  ایرث -: 203يرایدنفسا -

203ردنکسا

یشنم گیب  203ردنکسا 

دنز ناخ  203ردنکسا 

ولنویوقارق 204ردنکسا 

یناکروگ 204ردنکسا 

ینودقم 204ردنکسا 

یشنم 204ردنکسا 

جریا 204يردنکسا ،

نسحم 204يردنکسا ،
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یناماس دمحا  نب  204لیعامسا 

یناجوخ 204لیعامسا 

مود 204لیعامسا 

یناماس 204لیعامسا 

204هیلیعامسا

204هراشا

توملا یلیعامسا  204يارما 

ملید 205نایعاد 

تمایق 205ناماما 

رتس 205ناماما 

ولنویوق 205شابهقاشا -

205اتشهواشا

ناغفا 205فرشا 

ینیسح نیدلا  205فرشا 

يولهپ 205فرشا 

یناپوچ 205فرشا 

205يرعشا

)Arsace( کشرا 206کشا -

206نایناکشا

.( 51 م - 46  ) زردوگ متسیب - 206کشا 

مشش تسیب و  مجنپ و  تسیب و  206کشا 

مراهچ تسیب و  206کشا 

مود تسیب و  206کشا 

مهن تسیب و  متشه و  تسیب و  206کشا 
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متفه تسیب و  207کشا 

مود هنونو  مکی - تسیب و  207کشا 

مهدزناپ 207کشا 

مهدزناپ 207کشا 

مجنپ 207کشا 

مهدراهچ 207کشا 

مراهچ 207کشا 

مهدزاود 207کشا 

مود 207کشا 

مهد 207کشا 

موس 207کشا 

مهدزیس 207کشا 

مهدفه مهدزناش و  207کشا 

مشش 207کشا 

مهدزون 208کشا 

مهن 208کشا 

موس ناودرا  مهدجه - 208کشا 

مود ناودرا  متشه - 208کشا 

متفه 208کشا 

208یشا

208يرخطصا

- گنج 208زودنالصا 

( ینیوزق نارماک   ) 208ینالصا

208شورطا
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هنطلسلا 208داضتعا 

هلودلا 208دامتعا 

هنطلسلا 208دامتعا 

( نیذآ هب   ) دومحم 208هدازدامتعا ،

208وتیلاتفا

208بایسارفا

يوالچ 208بایسارفا 

رل 208بایسارفا 

ناردنزام 209نایبایسارفا 

209راشفا

209هیراشفا

209هراشا

اهنآ زا  کیره  تدم  هیراشفا و  209نیطالس 

راشفا ناخ  یلعحتف  209راشفا -:

209نیشفا

ینامرک دمحم  نیدلا  209لضفا 

ییازهجلغ 209ناناغفا 

209لابقا

209هراشا

لابقا رهچونم  رتکد  210هنیباک 

210عاطقا

یناوید 210عاطقا 

یصخش 210عاطقا 

يرکشل 210عاطقا 
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210اناتابکا

اهیدّکا 210دّکا -

يدیزی 211دارکا 

211مونوکا

مود 211موگا 

نالسرا 211بلا 

وغرا 211بلا 

نیکتپلا 211نیکتبلا -

کلامملا بستحم  همان -: 211مازتلا 

اغمت 211نوتلا 

ماکحالا 211بیذهتلا 

هدنبادخ دمحم  ناطلس  211وتیاجلا -:

211رضحلا

( ارته  ) 211رضحلا

211یلوصلا

یچکتب 211غلا 

گیب 212غلا 

رداقلا نب  212مئاقلا 

212یفاکلا

212ناخیدروهللا

212ناخیدروهللا

هلودلا فصآ  ناخ  212رایهللا 

212يدقتملا

نانید مرخ  212هرمحملا -
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212دشرتسملا

212ءیضتسملا

212رهظتسملا

212دجنتسملا

212یفتقملا

212یسیدقملا

عفقملا نبا  212عفقملا -:

212عنقملا

- هعلق 213توملا 

توملا 213يارما 

213يدهملا

213رصانلا

213يدقاولا

گیب 213دنولا 

یلادبا ناخ  213رایهللا 

213یپیلا

ینیمخ هللا  تیآ  ینیمخ -: 213ماما 

هدیبز یبیب  213هدازماما 

نوتاخ هیلع  یبیب  213هدازماما 

ناخ 213یلقماما 

ناخ 213یلقماما 

راشفا يولقرق  214یلقماما 

راشفا يازریم  214یلقماما 

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم 214ماما 
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یماما نیسح  نیسح -: 214یماما -

ناغفا ناخ  هللا  214ناما 

رفعج 214ّما 

کیره تراما  نامز  هیوب و  لآ  214يارما 

سراف هملاید  214فلا -

نامرک ناتسزوخ و  قارع و  هملاید  214ب -

نادمه ناهفصا و  ير و  هملاید  215ج -

نایریالج یناکلیا -: 215يارما 

ترک 215يارما 

215تاترما

هملس 215ّما 

215دنپساشما

215نادنپساشما

ینیوزق ینغور  موثلک  215ّما 

یبکوک موثلک  215ّما 

215شلما

215نایوما

نایوما تفالخ  تدم  215ارما و 

یتکابن یتکابن -: دمحا  216ریما 

یلیل یلیل -: دنمجرا - 216ریما 

دنمجرا 216ریما 

ملع ملع -: هللا  دسا  216ریما 

ولخرق ناخ  نالصا  216ریما 

ءارمالا 216ریما 
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یقوجلس 216هاشناریما 

سولوا 216ریما 

گنج رداهب  216ریما 

رادرهم یججک  کیب  216ریما 

ناموت 216ریما 

یناهفصا نیسح  هاش  216ریما 

ادیوه ادیوه -: سابع  216ریما 

ییاون ریشیلع  216ریما 

ییاون ریشیلع  216ریما 

217ریبکریما

نایون 217ریما 

دوعسم نیدلا  هیجو  217ریما 

217نیما

يزار دمحا  217نیما 

راجتلا 217نیما 

ینورزاک هلودلا  217نیما 

دومحم نیدلا  217نیما 

ناطلسلا 217نیما 

ناطلسلا 218نیما 

برضلا 218نیما 

218ینیما

218هراشا

ینیما یلع  رتکد  218هنیباک 

218رابنا
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218یشابرادرابنا

دبگ 219رابنا 

انیس یلع  وب  219نمجنا 

( يالومد ای  هلومد   ) طارقس 219نمجنا 

( يزار هاگشاب   ) يزار يایرکز  میکح  نارادفرط  219نمجنا 

یفخم 219نمجنا 

روبجنا 219وجنا ،

وجنیا 219وجنا -:

نادنپس رام  داپرذآ  219زردنا 

كاناد رتشوا  219زردنا 

ذب 219زردنا 

ناتاوک ورسخ  219زردنا 

219رگزردنا

219همانزردنا

219ناراکنامیدنا

مالیع ناشنا -: 219نازنا -

اکنوسوس 219نازنا 

219ینازنا

( ناریا  ) خیرات زا  شیپ  219ناسنا 

220ناشنا

ناجیابرذآ 220بالقنا 

يرایتخب بالقنا  ناهفصا - 220بالقنا 

نالیگ 220بالقنا 

)Enki( 220یکنا
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ونیم 220هرگنا 

220انایگنا

)Enlil( 221لیلنا

)Anunnnaki( یکانونآ یکانون - 221نا 

221ونا

221دربشونا

ناوریشونا ورسخ  221ناوریشونا -:

هلودلا 221سینا 

نز 221غاوا 

)Evagoras( 221ساروگاوا

)Awan( 221ناوا

221نیکتوا

221لاگخوتوا

یشاب 221رادندوا 

یشاب 221رادنودوا 

)Ur( 221روا

)Urartu( 221وتراروا

مگیب ناطلس  222قاروا 

222جنگروا

)uruk( 222كوروا

222هوروا

نسح 222نوزوا 

ندنالف 222نژوا 

222اتسوا
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222یتسوا

)Ushahingah( 222هاگنیهشوا

نآاق ياتگا  نآاق - 222ياتکوا 

( هدنبادخ دمحم   ) 222وتیاجلوا

222سولوا

سولوا ریما  223سولوا -:

)Olivier( 223هیویلوا

223اموا

یشاب 223نوا 

لاگ 223شاتنوا 

یناکلیا 223سیوا 

ریالج 223سیوا 

223یسیوا

223روغیوا

223قامیوا

223ادزماروها

223یچغایا

223یفارگوئدیا

223ناریا

ناتساب 224ناریا 

یقوجلس 224هاشناریا 

جاو 224ناریا 

224وتویزیا

)Isidore decharax( یسکاراخ 224رودیسیا 
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)Ichpakai( 224ياکاپشیا

)Ishpuini( 224ینیوپشیا

224راتشیا

224وگیووتشیا

برک 224ینشیا 

یساقآ 224کیشیا 

لا 224لیا -

نالسرا 225لیا 

یگیب 225لیا 

225یچلیا

225هناخیچلیا

یناخلیا 225ناخلیا -

کچوک 225ناناخلیا 

225نایناخلیا

225زگدلیا

نایونناکلیا 225نایوناکلیا -

نایریالج 226نایناکلیا -:

ناخ 226کلیا 

هیناخ کلیا  نایناخ - 226کلیا 

226قامیا

ناخ 226قانیا 

وچنیا وجنا - 226وجنیا -

227اردنیا

227یشوشنیا
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نیادم 227ناویا 

)Aiwisruthrimgah( هاگمیرتور 227سیویا 

)Evakzan( 227نزكویا

227ائا

)Airyanvaeja( هجئو 227نایریئا 

227ب

227باب

ناخ 227اباب 

يرایتخب ناخ  227اباب 

گیب یلع  227اباب 

رذون 227اباب 

لباب لیا - 227باب 

227رباب

يرباب كوزت  يرباب - تاعقاو  227همانرباب -

نانید مرخ  نید -: مرخ  228کباب 

)Babel( 228لباب

نید 228لباب 

228شوریباب

228هیباب

ناخ 229وتاب 

229ناورجاب

229رتخاب

229رتخاب

229شیرتخاب
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229يذخاب

229رزخاب

ارمخاب 229يرمخاب -

سیغذاب 229سیغداب -

بایراف 229بابراب -

229دبراب

229هناخراب

زنموگ 229نوراب 

229ناگرزاب

229نزاب

230يزاب

كانشوش نیا  230شاب 

قازرلا دبع  قازرلا -: دبع  230ینیتشاب -

230ینیتشاب

نابات دیشروخ  230هاگشاب 

راتور 230هاگشاب 

هیلیعامسا 230هینطاب -:

ناخ 230رقاب 

230ینالقاب

یهوک 230راجیلاکاب 

انایرتکاب 230ایرتکاب -

230رازاتلاب

231داشماب

231نایماب
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يارما 231نایماب 

سور یضارقتسا  231کناب 

231بسشگوناب

231همانبسشگوناب

231زوتیاب

231ودیاب

ریالج دیزیاب  یناکلیا - 231دیزیاب 

یماطسب 231دیزیاب 

یناکلیا دیزیاب  ریالج -: 231دیزیاب 

231رقنسیاب

نامکرت 231رقنسیاب 

ارقیاب نیسح  ناطلس  231ارقیاب -

کب 231ياب -:

راونالا 231راحب 

231ناگیتحب

مولعلا 232رحب 

رصندکوبن 232رصنتخب -

232رایتخب

232عوشیتخب

232شخدب

هیونسح نبا  232ردب 

232یسیلدب

خشدب 232خشیدب -

232تارب
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یلرش یلرش -: 232ناردارب 

بجاح 232قارب 

لرغط 232جرب 

233ایدرب

233هیوزرب

رهم 233نیزرب 

)Berose( 233سرب

233قرایکرب

233نایکمرب

هکمارب هداوناخ  233همانهرجش 

يدرجورب هللا  تیآ  233يدرجورب -:

)Berose( 233زورب

نیدلا 233ناهرب 

ینامرک دیمحلا  دبع  نیدلا  233ناهرب 

گیب دوعسم  نیدلا  233ناهرب 

233ههیرب

دیما 233گرزب 

رهمجرذوب 233رهمگرزب -

)Bes( 233سب

)Bost( 234تسب

هحایسلا 234ناتسب 

234همصب

234حئاطب

234نوتاخدادغب

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


234قجارغب

ناخ 234ارغب 

( نایادخ ناکم   ) 234ناتسغب

یلیبدرا نیدلا  یفص  خیش  234هعقب 

ياب یب - گیب - 234کب -

234هیشاتکب

)Baktoqdi( 235يدغتکب

235نوزوتکب

235ولشکب

)Begdeli( 235یلدگب

235لب

235يرذالب

235نوغاسالب

235شالب

235شالب

235ناشالب

لوا 235شالب 

مجنپ 235شالب 

مراهچ 235شالب 

مود 236شالب 

موس 236شالب 

236هاشناگشالب

236خلب

236یمعلب
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236نیکتاکلب

236تکانب

236یتکانب

236یتکانب

رصیق 236دنب 

236كدنب

236شهدنب

نایرهاط رهاط -: 236ونب 

روجیناب 236ینب 

روجیناب ینب  236ناریما 

نانابسوداپ نابسوداپ -: 237ینب 

ماح 237ینب 

نایوباد هیوباد -: 237ینب 

فلد 237ینب 

ناتسجرغ ناراش  دیشر - 237ینب 

دیشر ینب  ای  ناتسجرغ  ناراش  237مان 

ماس 237ینب 

سابع 237ینب 

هیوکاک 238ینب 

بعک 238ینب 

ناهرب لآ  هزام -: 238ینب 

)Boitale( 238لباتاوب

238اهیدوب

رهمگرزب 238رهمجرذوب -:
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238ناروب

238هبازوب

238اهسوب

گنشوپ جنشوف - 238جنشوب -

يزار ملسم  238وب 

238رلهوب

238بیوب

238دیرفآهب

دیرفآهب 239هیدیرفآهب -:

239نیرفآهب

ناخ 239رداهب 

ناخ 239رداهب 

239هیدیرفاهب

( هلاض هقرف   ) هیباب 239هییاهب -:

نیدلا 239ءاهب 

ینیوج نیدلا  239ءاهب 

یملید نیدلا  239ءاهب 

ایرکز نیدلا  239ءاهب 

لوا ماس  نیدلا  239ءاهب 

مود ماس  نیدلا  239ءاهب 

موس ماس  نیدلا  239ءاهب 

239یناهبهب

یناهبهب هللا  دبع  دیس  هللا  تیآ  239یناهبهب -:

239یشابزپهب
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239مارهب

239مارهب

لوا 239مارهب 

( روگ مارهب   ) مجنپ 240مارهب 

( مشش مارهب   ) نیبوچ 240مارهب 

مراهچ 240مارهب 

مود 240مارهب 

( هاش ناکس   ) موس 240مارهب 

240هاشمارهب

دمحم 240یمارهب ،

مناخ 240هزورهب 

240دازهب

240یتشهب

241نمهب

241ناگنمهب

241یچکتیب

يزاریش 241لدیب 

هجاوخ 241ماریب 

هاش 241ماریب 

241نوتسیب

241نوتسیب

241روباشیب

241راغیب

241وغیب
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241یگیبرلگیب

مناخ ناج  241مگیب 

مگیب ناطلس  242هگیب 

کب 242گیب -:

نیرهنلا 242نیب 

صاخ نیرهنلا  242نیب 

رادرس 242كویب 

242قهیب

242یقهیب

242پ

کیرتاپ یلع  یلع -: 242کیرتاپ -

242یستاپ

242ناپسوکتاپ

242یتاپ

اهنآ زا  کیره  تدم  دنز و  242ناهاشداپ 

اهنآ زا  کیره  مایا  يوفص و  242ناهاشداپ 

نوتاخ 243هاشداپ 

نوتاخ 243هاشداپ 

نز 243هاشداپ 

ناپسوداپ 243نانابسوداپ -

243هراشا

ناپسوداپ ینب  243يارما 

( نایور روجک ، رون ،  ) رادمتسر 243نایاورنامرف 

مود 243ياهلیگ 
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مود ياهلیگ  243همادا 

موس 243ياهلیگ 

موس 243ياهلیگ 

)Part( 243تراپ

244اهنکاتراپ

نابز 244یتراپ 

244نایتراپ

)Pars( 244سراپ

244آوسراپ

244اوسراپ

244شاموسراپ

نابز 244کیسراپ 

244نمشراپ

245نوینمراپ

( سیمراپ  ) 245ادیمراپ

245دنزاپ

245داگراساپ

)Pasargadae( 245ياداگراساپ

245نایداگراساپ

245شاپ

245ناورکاپ

ناورکاپ ناورکاپ -: 245نسح 

رمدت ) :- Palmyra( 245ریملاپ

245مسیناریاناپ
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245نایلایتناپ

دادرخ هدزناپ  تضهن  دادرخ -: 245هدزناپ 

هزئاپ 245هزیاپ -

245یلوکیاپ

رالاس 246ناگیاپ 

رگراوخشذپ 246رگراوخشتپ -

هاش 246راوخشذپ 

246ایتامگارپ

246آوتترپ

246وثرپ

وثرپ 246هوثرپ -

دیشمج تخت  246سیلوپسرپ :

246هپسرپ

246ذبکتسرپ

246ایشرپ

246ایشرپ

یجار یجار -: 246زیورپ 

مناخ 246ناخیرپ 

مناخ 247دازیرپ 

نایوطقن 247نایناخیسپ -:

رالاس 247ناگیتشپ 

247نشپ

رل 247گنشپ 

247ادیقپ
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247ایتکپ

247كالپ

لپ هس  یس و  وجاوخ ، لپ  ناخیدرو -: هللا  247لپ 

وجاوخ 247لپ 

رتخد 247لپ 

247راولپ

)Plutarque( 247كراتولپ

247هپمپ

247تنپ

رفن هس  247هاجنپ و 

تخد 248ناروپ 

یلو 248يایروپ 

جنشوب 248گنسوپ -:

)Polak( 248كالوپ

248سیلوپ

248تنوپ

)Pontia -Hippon( 248نوپیهایتنوپ

یناغماد نسح  248ناولهپ 

248اهولهپ

نابز 248يولهپ 

يولهپ اضر  دمحا  اضر -: دمحا  248يولهپ -

يولهپ فرشا  فرشا -: 248يولهپ -

یناکشا 248يولهپ 

يولهپ اضر  دیمح  اضر -: دیمح  248يولهپ -
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ناخ اضر  اضر -: 248يولهپ -

یناساس 248يولهپ 

- هاش دمحا  علخ   1304  ) هلسلس 248يولهپ -

( هاش اضر  دمحم  طوقس  ش . 1357248 ه .

يولهپ سمش  سمش -: 249يولهپ -

يولهپ اضرلا  دبع  اضرلا -: دبع  249يولهپ -

يولهپ اضر  یلع  اضر -: یلع  249يولهپ -

يولهپ اضرمالغ  اضرمالغ -: 249يولهپ -

يولهپ همطاف  همطاف -: 249يولهپ -

يولهپ اضر  دمحم  اضر -: دمحم  249يولهپ -

يولهپ اضر  دومحم  اضر -: دومحم  249يولهپ -

يولهپ هنطلسلا  مدمه  هنطلسلا -: مدمه  249يولهپ -

249گزیلهپ

رل دمحا  249ریپ 

یلامج 249ریپ 

ریگناهج دمحم  249ریپ 

249زوریپ

)Pyree( 249هریپ

نیکت 249يریپ 

مناخ 249ناخیریپ 

249ارتشیپ

249نایدادشیپ

250راکشیپ

رفعج 250يروهشیپ ،
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سادیسلاتنآ 250نامیپ 

دابآدعس 250نامیپ 

اتسیچ 250وروئپ 

250ت

250روغبات

)Tabiti -Vesta( اتسو 250یتیبات -

250راتات

مالسالا 250جات 

هلودلا 250جات 

نیدلا 250جات 

يزاریش بلاط  وبا  نیدلا  251جات 

رل هاش  نیدلا  251جات 

يزاریش نیدلا  251جات 

یقارع نیدلا  251جات 

دومحم نیدلا  251جات 

زدلی نیدلا  251جات 

هنطلسلا 251جات 

کلملا 251جات 

مئانغلا وبا  کلملا  251جات 

مگیب هام  251جات 

251کیجات

251یبارات

252خیرات

قوجلس لآ  252خیرات 
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نودلخ نبا  252خیرات 

یناخلیا 253خیرات 

یمعلب 253خیرات 

یتکانب 253خیرات 

قهیب 253خیرات 

يدوعسم خیرات  یقهیب - 253خیرات 

ناجرج 253خیرات 

ارآناهج 253خیرات 

اشگناهج 253خیرات 

نیزح 253خیرات 

خیراوتلا عماج  يدیشر -: 253خیرات 

هیدنز 253خیرات 

یکولس 253خیرات 

يرصان همانسراف  253خیرات 

سوفلیف 254خیرات 

رابخالا نیز  يزیدرگ -: 254خیرات 

اشگیتیگ 254خیرات 

یقهیب خیرات  يدوعسم -: 254خیرات 

يدضتعم 254خیرات 

ناتسراگن 254خیرات 

یسمش يرجه  254خیرات 

يدرگدزی 254خیرات 

254نایزات

نوتاخ 254شات 
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يزاریش يازریم  254توبلات -:

254وجیات

254ینمیات

254ناینابت

خیرات 254لیدبت 

زور فیدر  فلا ، 254میوقت 

254لودج ب

254كربت

يزیربت رفعج  255يزیربت -:

اهروپط 255اهروپت -:

ولنسح 255هپت 

راصح 255هپت 

لیم 255هپت 

ییحی 255هپت 

فلّسلا 255براجت 

یماس 255هفحت 

ملاعلا 255ۀفحت 

255ناتسراخت

255دیشمجتخت

متسر 256تخت 

نامیلس 256تخت 

( رصن وبا  رصق   ) نامیلس 256تخت 

دابق 256تخت 

نامیلس ردام  256تخت 
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هالک 256هتخت 

256رمدت

تارت زلراچ  نلآ  زلراچ -: نلآ  256تارت -

256تیبرت

ایدیاپروک شوروک -: 256تیبرت 

256زیشرت

نایناخکلیا یبایسارفا -: 256ناکرت 

[ نیدلا تمصع  هب  بقلم   ] نوتاخ 256ناکرت 

[ هاش دومحم  نیدلا  بطق  رتخد   ] نوتاخ 257ناکرت 

[ ناخ جاغفط  رتخد   ] نوتاخ 257ناکرت 

[ ناهج دنوادخ  هب  بقلم   ] نوتاخ 257ناکرت 

[ دنقرمس ناخ  نالسرا  رتخد   ] نوتاخ 258ناکرت 

[ یقوجلس هاشکلم  رسمه   ] نوتاخ 258ناکرت 

اهکرت 258كرت -

258ناتسکرت

ياچنامکرت هماندهع  258ياچنامکرت -:

258ذمرت

258ازومرت

هپمپ 258گورت 

هیلیعامسا 258هیمیلعت -:

258گیبراغت

یساقآ 258یچگنفت 

258یشابیچگنفت

258میوقت
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نادلبلا 259میوقت 

( دیدج  ) ییاتسوا 259میوقت 

يروغیوا 259میوقت 

ناریا 259میوقت 

)Jalali( یلالج 259میوقت 

نایناکشا نامز  رد  259میوقت 

یناریا یمسر  260میوقت 

ناریا یمسر  میوقت  یسمش -: يرجه  260میوقت 

يرمق يرجه  260میوقت 

یشنماخه 260میوقت 

يدحوا نیدلا  260یقت 

یناهفصا دمحم  نیدلا  260یقت 

ینارد ناخ  260یقت 

260هدازیقت

260شکت

260روفکت

261ولکت

دمحا 261رادوکت 

261نیگت

)Tama( 261امت

261اغمت

مشی 261ياغمت 

ناخ زیگنچ  261نیچومت -:

)tansar( 261رسنت
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ینباکنت ناخ  یلو  دمحم  ناخ -: یلو  دمحم  261ینباکنت -

( روپاش هناخدور  هرد   ) ناگوچ 261گنت 

261یشابیچپوت

261نایناروت

هپت 261گنروت 

)Thueydido( 261دیدیسوت

261اپشوت

261یشابلامشوت

261یلوت

262ناموت

262نوت

262هّوت

)Tiamat( 262تمایت

262تمایت

262اهیروپیت

لوا 262دادریت 

مود 262دادریت 

)Tiribad( 262ذابيریت

)Tisafern( 262نرفاسیت

)Tisfun( 262نوفسیت

)Tiglath Pileser I( لوا رسلپ  263تلگیت 

263شاترومیت

گنل 263رومیت 

اهنآ زا  کیره  نامز  يرومیت و  264يارما 
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گنل رومیت  264نایرومیت -:

264ث

264نایناماث

هللااب 264رئاث 

264انوااتیارث

يرایدنفسا 264ایرث 

264یبلاعث

مالسالا 264ۀقث 

کلملا 264ۀقث 

هرهک 264نامث 

شوگ 264تهث 

264ج

264یناباج

مناخ 264ناجاج 

264ظحاج

264نایچراج

هناخپوت 264نایچراج 

زادنايریازج 264نایچراج 

ناوید 265نایچراج 

يرگیشاب 265یچراج 

ناخ 265بوراج 

265بساماج

265بساماج

265همانبساماج
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مج 265ماج 

يدیشر خیرات  خیراوتلا - 265عماج 

زاریش قیتع  265عماج 

265یگماج

ارتوگ 265اداپاناج -:

265یقناج

موکلام 265ناج 

ارتوگ 266هناج -:

گیب 266یناج 

هیناخرتشه 266هیناج -

ریبک نادواج  266هماننادواج -

یلواچ 266یلواج -

266نادیواج

266هناخابج

266یشابرادابج

266وغبج

هناخابج 266هناخهبج -

266یشابرادهبج

يروتاتکید دض  دحتم  266ههبج 

یلم 266ههبج 

نوسنیلوار 266جرج 

یکسفاچنل 266جرج 

266زامرج

هدکشتآ 266هرج 
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267یشابیچریازج

267هیزج

267نایناتسج

نازیربآ ناگریت - 267نشج 

یکمرب 267رفعج 

ع)  ) دمحم نب  267رفعج 

يزیربت 267رفعج 

دنز ناخ  267رفعج 

یماما فیرش  یماما -: فیرش  267رفعج 

267ياتغج

267يرغج

ناخ 267يرغج 

هلودلا 267لالج 

هلودلا 267لالج 

هلودلا 267لالج 

ینیزگرد لضفلا  وبا  نیدلا  268لالج 

هاشناروت نیدلا  268لالج 

هاشمزراوخ نیدلا  268لالج 

شمتغرویس نیدلا  268لالج 

يدابآرتسا دمحم  نیدلا  268لالج 

یسبط هاش  مارهب  نب  مالس  نب  268لالج 

ایک 268لالج 

صلخم 268لالج 

268ریالج
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یناکلیا يارما  268نایریالج -

ریالج لآ  ای  یناکلیا  268يارما 

268یشابرادولج

268مج

نیدلا 269لامج 

ینادرجتسد نیدلا  269لامج 

ظعاو 269لامج 

269دیشمج

راگزومآ راگزومآ -: 269دیشمج 

حلص ناراداوه  یناریا  269تیعمج 

269یبانج

ناخیش 269حانج 

نایدیرفآهب 269شبنج 

زیربت 270شبنج 

كرذآ هزمح  270شبنج 

نالیگ 270شبنج 

مرب فسوی  271شبنج 

271روپاشیدنج

سیلا 271گنج 

ناوریا 271گنج 

سوسیا 271گنج 

جنمساب 271گنج 

سراپ ردنب  271گنج 

رکاپ 271گنج 
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ناورپ 271گنج 

هتالپ 271گنج 

( لیپومرت  ) سلوپومرت 271گنج 

هربمت 272گنج 

ماج 272گنج 

( فطانلا سق   ) رسج 272گنج 

ءالولج 272گنج 

ناردلاچ 272گنج 

( هراک  ) نارح 272گنج 

راوخ 272گنج 

ناتسغاد 272گنج 

لوقاعلا رید  272گنج 

سیمالاس 272گنج 

یلبش 272گنج 

نایفوص 272گنج 

هیسداق 272گنج 

لانرک 273گنج 

اسکانوک 273گنج 

سوکینارگ 273گنج 

نتارام 273گنج 

راذم 273گنج 

( لبرا  ) لمگوگ 273گنج 

ورم 273گنج 

درگزالم 273گنج 
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تروخ هچروم  273گنج 

تسودنامهم 273گنج 

هلیم 274گنج 

قرامن گنج  274همانگنج 

دنواهن 274گنج 

دورجاو 274گنج 

نیرلاو 274گنج 

زنوپولپ 274ياهگنج 

همیرک 274ياهگنج 

نادمه 274گنج 

274ریشناوج

م. ف . 274ریشناوج .

274یجوج

يروج نسح  نسح -: 275يروج -

ناناجروج 275ناجزوج -

275یناجزوج

275ینیوج

ینیوج کلم  اطع  275ینیوج -:

ناولهپ 275ناهج 

رومیت 275ناهج 

نوتاخ 275ناهج 

نوتاخ 275ناهج 

275هاشناهج

يردان 275ياشگناهج 
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یج ریشدرا  ریشدرا -: 275یج -

275نوحیج

275یناهیج

( یناهیگ  ) 276یناهیج

276چ

276هناخراپاچ

276چاچ

نوسیلا 276زلراچ 

ناروخ 276تشاچ 

276نزرکاچ

276یناریاواچ

276ینیچواچ

یلواج 276یلواچ -:

)Cerbi( 276یبرچ

276سکرچ

ندمت 276یلعهمشچ ،

276لیبنزاغچ

ةادخ 276ناغچ 

276نایناغچ

( نزرکچ  ) 276نزرغچ

گیب 276يرغچ 

وغبج 277يرغچ -:

ناخ 277زیگنچ 

277ناپوچ
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یکیب 277ناپوچ 

277نایناپوچ

غاب 277راهچ 

قاط 277راهچ 

نارتخد 277لهچ 

خاک 277نوتسلهچ 

خاک 277نوتسلهچ ،

277تسچیچ

لوا 278شپشیچ 

مود 278شپشیچ 

)Chinval( 278تاونیچ

278ح

مصا 278متاح 

يدابودرا یفاص  هلودلا  دامتعا  گیب  278متاح 

278رومیتاح

رتنالک ناخ  میهاربا  278جاح 

هلودلا 278بجاح 

گرزب 278بجاح 

رالاس 278بجاح 

ارآمزر ارآمزر -: یلع  278جاح 

تیاده یلقیدهم  278جاح 

( هلودلا دامتعا   ) يزاریش ناخ  میهاربا  279یجاح 

گیب 279یجاح 

یناهفصا ردص  ناخ  نیسح  دمحم  279یجاح 
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یساغآ ازریم  279یجاح 

( هلودلا ریشم   ) ینیوزق رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  279یجاح 

نتگنشاو 279یجاح 

279هیجاح

وربا 279ظفاح 

رکشل 279مکاح 

279نوقلاح

هلودلا 279یماح 

همانزور نیتملا ، 279لبح 

ریسلا 279بیبح 

یناریا 280بیبح 

280نایتح

280جاجح

جاجح یفقس -: فسوی  نب  280جاجح 

ناخ خیش  280يراجح 

280تجح

280هیرجح

280نارح

یلماع 280رح 

280هیفورح

یلتخ 280هّرح 

یجلاک 281هرح 

نیون ناریا  تیرثکا  281بزح 

ناریا 281بزح 
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ناریا هدوت  281بزح 

نویلم مکاح  281بزح 

تارکومد 281بزح 

زیخاتسر 281بزح 

ناشکتمحز 282بزح 

تسیلایسوس 282بزح 

تسینومک 282بزح 

مدرم 282بزح 

یمالسا للم  282بزح 

نویلم 282بزح 

282شابمزح

نیزح یلع  خیش  یلع -: خیش  282نیزح -

شات هلودلا  282ماسح 

نیدلا 282ماسح 

رل لیلخ  نیدلا  282ماسح 

رل رمع  نیدلا  282ماسح 

يروغ نیدلا  283ماسح 

ینایتشآ 283نسح 

لهس نبا  283نسح 

نازوریف نبا  283نسح 

دمحم نبا  283نسح 

ریالج نسح  یناکلیا -: 283نسح 

دیما گرزب  283نسح 

ریبک یعاد  دیز -: نب  283نسح 
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یسخرس لهس  نب  283نسح 

یلع نب  283نسح 

ع)  ) یلع نب  283نسح 

ع)  ) یلع نب  283نسح 

( ریغص یعاد   ) يولع مساق  نب  284نسح 

ولمور کیب  284نسح 

( هلودلا ریشم   ) اینریپ 284نسح 

نیکت 284نسح 

( یناکلیا نسح   ) ریالج 284نسح 

يروج 284نسح 

ناپوچ 284نسح 

یناغماد 284نسح 

ولمور 285نسح 

حابص 285نسح 

گیب 285یلعنسح 

مالسلا هرکذ  یلع  285نسح 

ولنیوقارق 285یلعنسح 

روصنم 285یلعنسح 

285هراشا

روصنم یلعنسح  285هنیباک 

يونزغ 286نسح 

ریزو 286کنسح 

286ولنسح

هلودلا ءالع  نبا  286نیسح 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


يدورورم یلع  نبا  286نیسح 

یماما 286نیسح 

یناکلیا 286نیسح 

ارقیاب 286نیسح 

ع)  ) یلع نب  287نیسح 

نارهم نب  287نیسح 

هنگنز ناخ  287نیسح 

رالاسهپس ناخ  287نیسح 

ولماش ناخ  287نیسح 

ءالع ءالع -: 287نیسح 

امرفنامرف ازریم  287یلعنیسح 

تسودرف تسودرف -: 287نیسح 

زوسناهج ناخ  287یلقنیسح 

راجاق ناخ  287یلقنیسح 

هیلیعامسا 287نیشاشح -:

هیلیعامسا 287هیشیشح -:

287راصح

ندمت 288راصح ،

س)  ) ارهز همطاف  288ترضح 

ص)  ) دمحم 288ترضح 

)Haphir( 288ریفح

کلامملا یشنم  288سیونمکح -:

کلامملا 288میکح 

288یشابمیکح
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288یمیکح

288هراشا

یمیکح میهاربا  لوا  289هنیباک 

یمیکح میهاربا  مود  289هنیباک 

یمیکح میهاربا  موس  289هنیباک 

289ناولح

289هّلح

289یّلح

روپاش نب  289دامح 

یفوتسم هللا  289دمح 

نامکرت گیب  290هزمح 

يوفص يازریم  290هزمح 

یناهفصا 290هزمح 

290یبارومح

هسوک 290هیومح 

290یئومح

يولهپ اضر  290دیمح 

290یلبنح

290یفنح

يروک 290شوح 

بولقلا 290تایح 

يرادبرس 290ردیح 

یلغاومع 290ردیح 

باصق 290ردیح 
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291يردیح

291هریح

قنروخ 291هریح -:

291خ

یتریپاخ 291یتماتاخ -

291نوتاخ

291سکاراخ

کب 291صاخ 

291هصاخ

291ناقاخ

ناخ دومحم  291ناقاخ 

291اهناقاخ

یکمرب 291دلاخ 

یکمرب 291دلاخ 

292تاصلاخ

292هصلاخ

یتشد نیسح  292ولاخ 

نابرق 292ولاخ 

ياهنماخ ینیسح  یلع  دیس  هللا  تیآ  یلع -: دیس  292ياهنماخ -

292ناخ

292تاناخ

292قیلابناخ

هویخ 292ناخ 

( هیونسح ینب   ) هراکنابش 293نادناخ 
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293مناخ

293يراوناخ

293ولادیاخ

293لتخ

( نالتخ  ) 293لتخ

293ناتسجخ

293یناتسجخ

293ةدنجخ

293اهتادخ

توملا 293نادنوادخ 

همان 294يادخ 

ناطلس 294هجیدخ 

294ناورذخ

نیزرب 294دارخ 

یناسارخ دنوخآ  هللا  تیآ  294یناسارخ -:

اتسوا 294هدرخ 

294شابمرخ

مایق 294نانیدمرخ 

294اهرزخ

رزخ يایرد  295رزخ -

ناخ 295لعزخ 

295همیزخ

ناوریشونا 295ورسخ 

( سئورسوا  ) 295ورسخ
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زیورپ 295ورسخ 

نایناساس مجنپ -: 296ورسخ 

نایناساس مراهچ -: 296ورسخ 

یجرگ ناخ  296ورسخ 

زیورپ ورسخ  مود -: 296ورسخ 

نایناساس موس -: 296ورسخ 

یملید هاش  296ورسخ 

يونزغ هاش  296ورسخ 

يونزغ کلم  296ورسخ 

راجاق يازریم  296ورسخ 

296ایریوارتاشخ

هاش 296رایاشخ 

)K hshayathiadahuna( ویهد 296یثیاشخ 

297هرتشخ

297هتیرتشخ

شیاشخب 297رضخ 

ییاتسوا 297طخ 

يولهپ 297طخ 

يریوصت 297طخ 

يدغس 297طخ 

يونام 297طخ 

مدقم یمالیع  297طخ 

یخیم 297طخ 

فیلگوریه فیلگوریه -: 297طخ 
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يدزی روصنم  وبا  کلملا  297ریطخ 

يدزی روصنم  وبا  کلملا  297ریطخ 

ثداوحلا 297ۀصالخ 

.( 136 ه - 132  ) حافس هللا  دبع  298تفالخ 

298فلخ

دمحا نبا  298فلخ 

يوما 298يافلخ 

یسابع 298يافلخ 

رصم يافلخ  2298

سراف 299جیلخ 

افلخلا 299ۀفیلخ 

نامکرت 299لیلخ 

)Khelil Dehlil( لیلهد 299لیلخ 

يزیربت یکلم  299لیلخ 

ینیمخ هللا  تیآ  هللا -: حور  299ینیمخ -

ینیمخ یفطصم  یفطصم -: 299ینیمخ -

299یشابهجاوخ

رادجات 299هجاوخ 

ینادرجتسد نیدلا  لامج  300هجاوخ 

ایرکز نیدلا  سمش  300هجاوخ 

( یمشچ  ) یلع نیدلا  سمش  300هجاوخ 

یناجنز يدلاخ  دمحا  نیدلا  ردص  300هجاوخ 

یحلا دبع  300هجاوخ 

نیدلا ءالع  300هجاوخ 
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دیؤم یلع  300هجاوخ 

ینامرک دومحم  نیدلا  دامع  300هجاوخ 

دمحم نیدلا  ثایغ  300هجاوخ 

ناجرم 300هجاوخ 

نیدلا بیجن  300هجاوخ 

کلملا ماظن  300هجاوخ 

يوارک ییحی  301هجاوخ 

301جراوخ

301نایهاشمزراوخ

301هراشا

کیره نامز  نایهاشمزراوخ و  301يارما 

قارع لآ  میدق -: 301نایهاشمزراوخ 

301مزراوخ

302شیمزراوخ

یفاوخ دمحم  نیدلا  دجم  302یفاوخ -:

302ریمدناوخ

302ریمدناوخ

302رالاسناوخ

)Khvaetvatha( 302تدوتیاوخ

302سدکتوخ

یناجوخ لیعامسا  302یناجوخ -:

نز 302يارسدوخ 

302نآربروخ

302دازروخ
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302قنروخ

هروک 302هروخ -:

302جووخ

302سدگوذیوخ

302ینابایخ

کلملا 302ربیخ 

مگیب ءاسنلا  302ریخ 

303هویخ

303د

( رتخد هیاد و   ) رتخد 303وئاد 

( هیوباد ینب   ) 303نایوباد

303هیوباد

رهوپهاش 303تاد 

303سیتاد

303وداد

ریبد 303ذاد 

303روذاد

روذاد رهش  ناروذاد - 303روذاد 

303اراد

303اراد

303باراد

303درجباراد

خیطبلا 304راد 

يرصان هفالخلا  304راد 
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نونفلا 304راد 

304یسراد

304هغوراد

هناخرتفد 304هغوراد 

هناخشارف 304هغوراد 

304هراد

لوا 304شویراد 

مود 304شویراد 

Codoman( نامدک - ) موس 305شویراد 

کینید 305ناتساد 

305یعاد

305یعاد

يولع مساق  نب  نسح  ریغص -: 305یعاد 

ریبک 305یعاد 

305یچاغماد

یناغماد نسح  نسح -: 305یناغماد -

305انیکماد

یقوجلس دومحم  نبا  305دواد 

دواد دمحا  نیدلا  ماظن  305دواد -:

305ههاد

305ناریبد

تشیهم 305ناریبد 

305هلجد

305همخد
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رتخدواد 305همخد 

هعلق موق  يدام -: 306همخد 

306راکرامآرد

دبرد 306نارد 

انایگنارد 306گنارد -

306یناّرد

306کیارد

نایواک 306شفرد 

306ینیزگرد

306ایگنرد

306اهکیپورد

306نایسورد

یلاعملا 306ةّرد 

307يرد

رزخ 307يایرد 

رزخ يایرد  ناگرگ - 307يایرد 

307کیرد

307ذبگیرد

ناریمس 307ژد 

ارزولا 307روتسد 

نیوزق 307تشد 

یتشد نیسح  ولاخ  نیسح -: 307یتشد -

307نوتاخزوقد

يراولد یلع  سیئر  ناتسگنت -: 307ناریلد 
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307ناگرمد

ژ)  ) 307ناگرومد

307ناقنادند

دوواد 307ناکد 

وهگنز 307ومگند -:

307یتپوهگند

307قرود

راجاق 307ولود 

شابهقاشا 308ولود -:

دربن لادنجلا ، 308ۀمود 

308ادخهد

308ناقهد

)Dahyu( 308ویهد

وکاید 308وکااید -

)Diokes( سکوید 308وکااید -

)Dyapty( 308نیتپاید

309رکباید

دزی ناکباتا  هیولاک -: 309هملاید 

هیوب لآ  309هملاید -:

نادمه ناهفصا و  309هملاید 

دادغب 309هملاید 

ير 309هملاید 

سراف 309هملاید 

نامرک 309هملاید 
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ناملید 309ملید -

309نایملید

310ترکنید

310ننيد

310يرونید

)Divan( 310ناوید

افیتسا 310ناوید 

افیتسا 310ناوید 

فارشا 310ناوید 

فارشا 310ناوید 

اشنا 310ناوید 

وجنیا 310ناوید 

دیرب 310ناوید 

دیرب 310ناوید 

یگیب 310ناوید 

دنج 310ناوید 

تاصلاخ 310ناوید 

)DivaneDalal( يالد 310ناوید 

تلاسر 310ناوید 

لئاسر 310ناوید 

وغرای عرش و  311ناوید 

هطرشلا بحاص  311ناوید 

ضرع 311ناوید 

هطرشلا بحاص  ناوید  ضرع -: 311ناوید 
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اضق 311ناوید 

کلامم تاضق  311ناوید 

قاریکرک 311ناوید 

سماسم 311ناوید 

ملاظم 311ناوید 

ترازو 311ناوید 

مای 311ناوید 

یلیسیس 311رودوید 

ولمور ناطلس  311وید 

311سکوید

آوفالوید 311وفالوید -

311ذ

یهاشمزراوخ 311هریخذ 

لهس نب  لضف  نیتسایرلا -: 311وذ 

نینرقلا 311وذ 

راقیذ 312راقوذ -

312ر

یلرش یلرش -: 312تربار 

312یجار

رودصلا 312ۀحار 

نبرک 14)  ) نبرک 312ویدار 

هیرهس 312زار 

يزار دمحا  نیما  دمحا -: نیما  312يزار -

هّللاب 312یضار 
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312عفار

همثره نب  312عفار 

312اگار

دزمره ریشدرا  312مار 

312نامار

313ناینامار

نیزرب 313مار 

تشهب 313مار 

313نیتمار

313زمار

ذاوک 313مار 

313نسنیلوار

313يدنوار

313نایدنوار

یشعرم 313هبابر 

)Repithwingah( هاگنیو 313تیپر 

لیبنز 313لیبتر -

ورتشئ 313هتر 

)Ratheeshtar( 313رتشیاثر

روصنم روصنم -: 313یلعبجر 

313جخر

313پسادر

313نوگدر

314ارآمزر
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314هراشا

ارآمزر دبهپس  314هنیباک 

314يژر

314یقاتسر

314متسر

نامکرت گیب  314متسر 

ناخ 314متسر 

314رادمتسر

رل هاش  314متسر 

رل 314متسر 

315هناخلوسر

كدنب 315کیسر -:

یتشر ناخ  هللا  حتف  ناخ -: هللا  حتف  315یتشر -

نانج 315کشر 

هللا لضف  نیدلا  315دیشر 

315نایدیشر

ناخ 315اضر 

ناخ اضر  هاش -: 315اضر 

یسابع 315اضر 

راجاق ناخ  یلق  316اضر 

راشفا يازریم  یلق  316اضر 

کلامملا یشنم  316سیونمقر -:

یملید هلودلا  316نکر 

پسا رازه  نبا  نسح  نیدلا  316نکر 
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هاش روخ  نیدلا  316نکر 

نیاص نیدلا  316نکر 

ینامرک حالص  نیدلا  316نکر 

ترک نیدلا  316نکر 

یشابیچروق هنطلسلا -: 316نکر 

316اگر

317نایداور

317هراشا

: نایداور لوا  هلسلس  فورعم  يارما  317فلا -

: نایداور مود  هلسلس  فورعم  يارما  317ب -

ریبد 317ناگناور 

317تایاور

ناتشیهوشادیمیه 317تایاور 

راتور ياههاگشاب  317راتور -:

زرابم 317تیناحور 

نارهت هفالخلا  راد  عیاقو  رابخا و  317همانزور 

همانزور بدا ، بدا -: 317همانزور 

عالطا 317همانزور 

ناریا 317همانزور 

تمکح 317همانزور 

هیقافتا عیاقو  ناریا -: هیلع  تلود  317همانزور 

تفارش 317همانزور 

فرش فرش -: 318همانزور 

هیقافتا عیاقو  یملع -: 318همانزور 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


همانزور گنهرف ، گنهرف -: 318همانزور 

هیقافتا عیاقو  یتلم -: 318همانزور 

خیرم 318همانزور 

لوا 318ياسور 

مود 318ياسور 

افصلا 318ۀضور 

318ولمور

)Reuter( 318رتیور

318نوتیر

)Riederer( 318رردیر

ناخ 318راشیر 

يراولد 318یلعسیئر 

319ز

319باز

بسامهط 319باز 

319نتهترااپاز

319تادروتاز

319یتاز

319هرخناداز

خرف 319ناداز 

319اتراکرداز

ریالج 319ناخلاز 

بآ 319بولاز 

319آوماز
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نوتاخ 319هدهاز 

319يدهاز

يدهاز ریشدرا  ریشدرا -: 320يدهاز -

يدکا 320نابز 

ییاتسوا 320نابز 

یتراپ 320نابز 

ناتساب یسراپ  320نابز 

يولهپ 320نابز 

يرموس 320نابز 

ینالیع 320نابز 

خیراوتلا 320ةدبز 

320ناشفارز

داپرذآ 320تشترز 

320تشهوترز

)Zardost( 320تشدرز

321یتشدرز

321جنرز

321كنرز

321گنرز

321ناورز

)Zarvaniyye( 321هیناورز

322ریرز

باجحلا 322میعز 

ناخ 322یکز 
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یجارخ 322ياهنیمز 

يرشع 322ياهنیمز 

322هقدانز

یشابیچک 322روبنز 

)Zunbil( 322لیبنز

)Zantu( 322وتنز

)Zanto( 322وتنز

322تپوتنز

تپوتنز 322هموتنز -:

اتسوا 322دنز 

دنزاپ 322دنز و 

322قیدنز

322هیدنز

322هراشا

هیدنز 322نیطالس 

دودوم نبا  322یگدنز 

323نایگنز

مایق 323نایگنز ،

323وگهنز

323ینزوز

هماندهع 323باهز ،

323نایرایز

نوتاخ 324نوتیز 

نایدیز تضهن  324نایدیز -:
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324هیدیز

اههقرف 324هیدیز ،

)Ziggurat( 324تاروگیز

يزیدرگ خیرات  رابخالا - 324نیز 

یشعرم یلع  دیس  نیدلا  324نیز 

يدابانس نیدباعلا  324نیز 

324اشاپبنیز

324هیویز

)Zaotar( 325رتوئز

325ژ

( سویوالف  ) 325فزوژ

325س

325سساباس

325قباس

مظعالا 325روباس 

دونجلا 325روباس 

هّرخ 325روباس 

325ساتکیباس

325ادراپاس

325پارتاس

325پارتاس

نزرب 325یتاس 

گیب 325یتاس 

325نایجاس
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326خاس

تراما نامز  ناتسربط و  يولع  326تاداس 

یشعرم 326تاداس 

326روگاراس

326غوبراس

)Sarta( 326تراس

326دراس

)Sardes( 326دراس

)Sargon( لوا 326نگراس 

نیکورش مود - 326نگراس 

گیب 326وراس 

326هریپوراس

326یقتوراس

نوتاخ 326هراس 

نافوت نامزاس  یبالقنا و  326نامزاس 

راکیپ 327نامزاس 

ناریا تارکومد  نایوجشناد  ناناوج  327نامزاس 

شخبییاهر 327نامزاس 

نافوت یتسینینل  یتسیسکرام - 327نامزاس 

هدوت بزح  یفخم  327نامزاس 

327ناساس

رغصالا 327ناساس 

ربکالا 327ناساس 

زیراق 327ناساس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


327نایناساس

کلملا 328دعاس 

کلملا 328دعاس 

روغلی 329یقاس 

ناینیس 329كاس 

329اهكاس

329تراگاس

329هییتراگاس

329اهتیراگاس

329رالاس

روخآ 329رالاس 

هلودلا 329رالاس 

هدرپ 329رالاس 

ناخ نسح  دمحم  329رالاس ،

نایرالاس ناخ  رقاب  یلم -: 329رالاس 

329ماس

329نایناماس

329هراشا

اهنآ زا  کیره  تراما  نامز  یناماس و  330يارما 

330انولیاوسماس

ازریم 330ماس 

ازریم 330ماس 

330بیرخناس

330تیرکسناس
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330كاواس

یجواس بیبح  نیدلا  میرک  331یجواس -:

هاش 331هواس 

331ینیئاس

331سرابس

331یشابس

دنز ناخ  یلع  331زبس 

هیلیعامسا 331هیعبس -:

331نیگتکبس

331يرکبس

331سؤبس

331ولناپس

331ذبهاپس

یتیامرا 331اتنپس 

ینباکنت 331رادهپس 

331رهپس

رالاسهفسا 331رالاسهپس -

عنقملا ناگماج -: 331دیپس 

ناخ 332راتس 

کچوریس 332شیاتس 

)Strabon( 332نوبارتس

332اهناخورتس

بوقعی وبا  332يزجس ،

332هردس
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نز 332زدس 

نشج 332هدس ،

قنروخ 332ریدس -:

332نارادبرس

332هراشا

رگید ياهمایق  یبهذم  ناربهر  رد  اهنآ  ریثأت  نارادبرس و  یبهذم  ناربهر  بتارم  332هلسلس 

دنقرمس 332نارادبرس 

نامرک 333نارادبرس 

ناگماج 334خرس 

334مدخرس

334سخرس

ناخ اضر  هپس -: 334رادرس 

مود 334رودرس 

334بکرس

)Sarmat( 334اهتمرس

334کیئانرس

334شورس

سنوج دروفراه  334رس 

نابز 334ینایرس ،

رکب وبا  نبا  334دعس 

صاقو یبا  نبا  334دعس 

یمق یلع  نبا  334دعس 

هلودلا 334دعس 

هلودلا 334دعس 
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هلودلا 335دعس 

يدوهی هلودلا  335دعس 

ینازوخ هللا  تیانع  نیدلا  335دعس 

یجوآ دمحم  نیدلا  335دعس 

یجواس دمحم  نیدلا  335دعس 

( یجوآ  ) یبآ کلملا  335دعس 

یگنز 335دعس 

335دغس

336نایدغس

336یشابیچهرفس

336جندیفس

336یکاکس

هاش 336ناکس 

ونهد ای  336دنواکس 

)Saka( 336اهاکس

نابز 336ییاکس ،

336اهییاکس

336ناتسکس

336ردوکس

336اخنوکس

336هاشناگس

)sagsar( 336راسگس

336هقجالس

نامرک 337هقجالس 
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گرزب 337هقجالس 

مور 337هقجالس 

ماش 338هقجالس 

قارع 338هقجالس 

هعلق 338لسالس 

نایقوجلس قاقد -: نب  338قوجلس 

338نایقوجلس

یقوجلس 339نیطالس 

مور 339نایقوجلس 

ماش 339نایقوجلس 

( درواق لآ   ) نامرک 339نایقوجلس 

339زودلس

339زودلس

یبارومح 339هلسلس 

339ناطلس

339ناطلس

دیعس وبا  339ناطلس 

رادوکت دمحا  340ناطلس 

سیوا 340ناطلس 

دیزیاب 340ناطلس 

اغآ تخب  340ناطلس 

دینج 340ناطلس 

ارقیاب نیسح  340ناطلس 

یناث نیسح  340ناطلس 
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يوفص نیسح  340ناطلس 

ردیح 341ناطلس 

ازریم ردیح  341ناطلس 

رجنس 341ناطلس 

341هاشناطلس

ناوضر نبا  341هاشناطلس 

( یهاشمزراوخ  ) 341هاشناطلس

یقوجلس 341هاشناطلس 

یلبش 341ناطلس 

نارقبحاص 341ناطلس 

مخفا ریزو  ناخ  یلع  342ناطلس 

( ویتاجلا  ) هدنبادخ دمحم  342ناطلس 

يونزغ دومحم  342ناطلس 

هنطلسلا ماسح  ازریم  342دارمناطلس 

342تایناطلس

دبنگ 342هیناطلس ،

رصان لآ  نایونزغ  342تنطلس 

343رغلس

343رغلس

343نایرغلس

ولجاتسا 343ناملس 

لوا 343سوکولس 

مجنپ 343سوکولس 

رتاپولیف مراهچ - 343سوکولس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


سوکینیلاک مود - 343سوکولس 

رتوس موس - 343سوکولس 

مشش 344سوکولس 

344نایکولس

344هیکولس

دواد نبا  344نامیلس 

کلملا دبع  نب  344نامیلس 

لوغم ناخ  344نامیلس 

ازریم 344نامیلس 

)Symplegma( 344امگلپمس

344دنقرمس

ینانمس سنوی  344ینانمس -:

344بیرخانس

مایق 344دابنس ،

رجنس ناطلس  345رجنس -:

( كورتنس  ) 345كوردنس

دودوم نب  345رقنس 

نایکفس 345نایاگنس -

345داوس

( هچایرد  ) 345ناوس

345یشابوس

345رتوس

345ناتسروس

345نروس
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345انروس

ایروس ای  345سایروس 

345هیروس

345سمراسوس

345تنایشوس

سنایشوس 345تنایشوس -

345دوغوس

345اموس

نایرموس 346رموس -

346تانموس

یلیهس یلع  یلع -: 346یلیهس -

346همانتسایس

346قایس

یناسارخ ملسم  وبا  هدوسم : 346ناگماجهایس -:

346تخبیس

)Sippar( 346راپپیس

346نوحیس

يدابآدسا نیدلا  لامج  346دیس 

یناهارف نسح  346دیس 

نیدباعلا نیز  346دیس 

يزاریش یقاب  فیرش  347دیس 

ییابطابط نیدلا  ءایض  347دیس 

يدنغوس نیدلا  زع  347دیس 

( ءاملعلا ناطلس   ) نیسح نیدلا  ءالع  347دیس 
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دمحم نیدلا  رخف  347دیس 

نایشعرم یشعرم -: نیدلا  ماوق  347دیس 

ییابطابط دمحم  دیس  ییابطابط  یجلگنس -: دمحم  347دیس 

ییابطابط ییابطابط -: دمحم  347دیس 

يرتشوش هللا  رون  347دیس 

نوتاخ 347هدیس 

نزی يذ  نبا  347فیس 

يونزغ دومحم  هلودلا  347فیس 

يروس نیدلا  348فیس 

يروغ دمحم  نیدلا  348فیس 

هراکنابش رفظم  نیدلا  348فیس 

348شیتاووئایاکیس

348ولگیس

هپت کلایس ،)  ) 348کلیس

348شتامیس

یتاود 348روجمیس 

348نایروجمیس

اهيرمیک ای  348اهيرمیس 

)Sin( 348نیس

348پونیس

348لاغرویس

349شمتغرویس

لپ هس  349یس و 

مود 349دلج 
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349هراشا

349ش

349روپاش

لوا 349روپاش 

رایتخب رایتخب -: 349روپاش 

هروخ هرخ - 349روپاش 

( فاتکالاوذ  ) مود 349روپاش 

موس 349روپاش 

350ناگروپاش

شروک 350رتیپاش 

یناخ 350نیگتداش 

350روپاشداش

350دابقداش

ولیداش 350ولداش -

350نامداش

350خایداش

350روپهاشذاش

350ندراش

350هاشراش

350هاشراش

350یشابرطاش

بهذم 350هیعفاش ،

)Shala( 350الاش

350ولماش
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ولماش ناخ  نیسح  350ولماش -:

ولماش ناخ  یلق  یلع  350ولماش -:

350یماش

يوفص لوا  لیعامسا  350هاش 

يوفص مود  لیعامسا  351هاش 

یناماس لیعامسا  351هاش 

يوفص موس  لیعامسا  351هاش 

نازنا 351هاش 

مگیب 351هاش 

ناهج 351هاش 

نیسح 351هاش 

یسابع نیسح  351هاش 

رل نیسح  351هاش 

هیریبد 351هاش 

351ژدهاش

351خرهاش

خرهاش ازریم  352خرهاش -

یسابع متسر  352هاش 

نسح نیدلا  نکر  352هاش 

يوفص مگیب  352هدازهاش 

نیسح ناطلس  352هاش 

نامیلس 352هاش 

عاجش 352هاش 

ینارد عاجش  352هاش 
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یفص 352هاش 

بسامهط 353هاش 

يوفص لوا  سابع  353هاش 

يوفص مود  سابع  353هاش 

يوفص موس  سابع  353هاش 

ولجاتسا ناطلس  354یلقهاش 

هدنبادخ دمحم  354هاش 

دومحم 354هاش 

دنز ناخ  دارم  354هاش 

روصنم 354هاش 

یلو هللا  تمعن  354هاش 

يدرو 354هاش 

دلو 354هاش 

354یهاش

ییحی 354هاش 

354ۀیهاش

تسیاشن 354تسیاش 

354ياهراکنابش

هراکناوش 354هراکنابش -

355زیدبش

355ناغربش

355یلبش

355ناغروبش

355قاراتش
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رل دیشروخ  نیدلا  355عاجش 

هنطلسلا 355عاجش 

355هنحش

355نایدادش

355هطرش

یملید هلودلا  355فرش 

یمق یلع  نب  دعس  رهاط  وبا  نیدلا  356فرش 

ناوریشونا نیدلا  356فرش 

ءاجر نب  یلع  نیدلا  356فرش 

ینانمس یلع  نیدلا  356فرش 

وجنیا هاش  دومحم  نیدلا  356فرش 

همانزور 356فرش ،

يدبنج یلع  نیدلا  رخف  کلملا  356فرش 

356یلرش

356ناورش

357هاشناورش

ناهاشناوریش ای  357ناهاشناورش 

357نیورش

357نیورش

357نیورش

یتعیرش یلع  یلع -: 357یتعیرش -

یماما 357فیرش 

357هراشا

یماما فیرش  رفعج  لوا  357هنیباک 
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تارییغت اب  يولهپ  نارود  رد  یماما  فیرش  357هنیباک 

هنطلسلا 358عاعش 

تضهن 358هیبوعش ،

یناقش یلع  نیدلا  ءالع  358یناقش -:

راچیو 358کینامگدنکش 

358ناونکش

هنطلسلا 358هوکش 

رصنملس 358رصنملش -

358رمیلش

ناطلس 358لاخمش 

یملید هلودلا  358سمش 

ینیزگرد بیجنلا  وبا  نیدلا  358سمش 

ایرکز نیدلا  358سمش 

نامثع نیدلا  358سمش 

ترک نیدلا  359سمش 

ینانمس هچیلاب  دمحم  نیدلا  359سمش 

ینیوج دمحم  نیدلا  359سمش 

يزاریش دمحم  نیدلا  359سمش 

دیراورم دمحم  نیدلا  359سمش 

هرامعلا 359سمش 

ریگمشو نب  سوباق  یلاعملا  359سمش 

كولملا 359سمش 

يولهپ 359سمش 

359شمش
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359شمش

)Shamash( سمش 359شمش -

359اناولیاوشمش

هراکنابش 359هراکناوش -:

هتنوخان 359كورتوش -

رتسوش ناگروم  359رتسوش -:

359شوش

يرتشوش هللا  رون  دیس  هللا -: رون  دیس  360يرتشوش -

360نوماکوش

360ناغباموش

ینیارفسا نیدلا  360باهش 

يدماحلا ۀقث  نیدلا  360باهش 

فرشم نیدلا ) سمش   ) نیدلا 360باهش 

یسوط قازرلا  دبع  نیدلا  360باهش 

ریبد رامآ  360رهش 

360ونابرهش

مناخ 361ونابرهش 

روذاد 361رهش 

361یناتسرهش

هتخوس 361رهش 

زارو 361رهش 

361رایرهش

لوا 361رایرهش 

مود 361رایرهش 
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موس 361رایرهش 

یلعسابع 361يرایرهش ،

361کیرهش

361لیرهش

لوا 361دیهش 

یناث 361دیهش 

يدیزی يدیزم - 362ینابیش -

ناخ 362کبیش 

مالسالا 362خیش 

ییاهب 362خیش 

يروج نسح  362خیش 

یناپوچ نسح  362خیش 

یهاش ورسخ  362خیش 

ناخ لعزخ  لعزخ -: 362خیش 

( نارادبرس  ) هفیلخ 362خیش 

نارادبرس هفیلخ -: 363خیش 

نیزح یلع  363خیش 

دنز 363ناخیلعخیش 

هنگنز 363ناخیلعخیش 

( یمیعن  ) هللا لضف  363خیش 

يرون هللا  لضف  363خیش 

363هیخیش

یگنس 363ریش 

363هیوریش
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364زیش

364هعیش

364یچنالیش

كانیشوشنیا 364كاخلیش -

364یلامیش

364کنیش

364ص

رایتخا 364بحاص 

هبسحلا 364بحاص 

جنزلا 364بحاص 

هطرشلا 364بحاص 

دیرب 364بحاص 

دابع نب  364بحاص 

عمج 364بحاص 

شیج 364بحاص 

یناسارخ ملسم  وبا  هوعد -: 364بحاص 

ناوید 364بحاص 

تلاسر ناوید  364بحاص 

لداع 364بحاص 

دابع 364بحاص 

365نارقبحاص

ملاظم 365بحاص 

قسن 365بحاص 

ناخ 365قداص 
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یقاقش ناخ  365قداص 

لزا 365حبص 

365ترادص

هزاورد 365دص 

365ردص

يرانا دمحم  نیدلا  365ردص 

کلملا رخف  رسپ  دمحم  نیدلا  365ردص 

کلامملا 365ردص 

ردص نسحم  نسحم -: 365ردص -

ردص ماقم  تافوقوم -: 365ردص 

نوتس 365دص 

365یشابفارص

بیج 366فرص 

کلملا 366حیرص 

366كولعص

366يرافص

366نایرافص

366هراشا

( تسا يرمق  يرجه  ساسارب  خیراوت   ) اهنآ زا  کیره  تراما  نامز  يرافص و  366يارما 

366هیوفص

368یفص

یلیبدرا نیدلا  368یفص 

يرایتخب هنطلسلا  368ماصمص 

368یشابرادقودنص
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هلودلا 368عینص 

کلملا 368عینص 

همانزور لیفارسا ، 368روص 

368یفوص

)Mysic( 368هیفوص

( نودیس  ) 369ادیص

کلملا ماظن  رسپ  دمحا  کلملا  369ءایض 

369ط

لدع 369ساط 

یناکشا 369قاط 

ناتسب 369قاط 

370سیدقاط

يرسک 370قاط 

370یناقلاط

يرافص رهاط  فلخ  نبا  370رهاط 

هللا دبع  نبا  370رهاط 

يرافص دمحم  نبا  370رهاط 

لاله نبا  370رهاط 

نینیمیلا وذ  370رهاط 

یفوتسم 371رهاط 

رهاط ونب  رهاط - لآ  371نایرهاط -

کیره تراما  نامز  يرهاط و  371يارما 

371وجیاط

.( ق ه . - 1258  ) 371ییابطابط
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ییابطابط نیدلا  ءایض  دیس  نیدلا -: ءایض  دیس  371ییابطابط -

371ناتسربط

372یسربط

[ ناهفصا كربط   ] كربت 372كربط -

[ ير كربط   ] 372كربط

372يربط

ناسحا 372يربط ،

يرصان 372تاقبط 

اهروپت 372اهروپط -

ناتسراخت 372اهراخط -

372ياقارط

372ناخرط

373جوسط

373هناختشط

373ماعط

373اغط

373رومیتاغط

ناخ رومیتاغت  ناخ - 373رومیتاغط 

373هیرومیتاغط

373ثاغط

نایرون 373راجاغط 

ناخ 373اغط 

373هاشناغط

دیؤم نبا  373هاشناغط 
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خیشاقوب 373ياغط 

ناخ 373ياغط 

374نیکتغط

يرغط 374ارغط -

374لرغط

یقوجلس 374لرغط 

موس 374لرغط 

374هاشلرغط

تمعن رفاک  374لرغط 

ناخ 374چاقفط 

رهاط نب  374ۀحلط 

374یجاغمط

هدومزآ 374یبوط 

374شونایطوط

375ناغوط

مود 375بسامهط 

یلق 375بسامهط 

ریالج ناخ  یلق  375بسامهط 

375ثرومهط

375تارایط

هاش 375بیط 

375هبّیط

375ظ

375هیرهاظ
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375همانرفظ

ناطلسلا 375لظ 

باوص میهاربا  نیدلا  375ریهظ 

هلودلا ءالع  نب  زرمارف  نیدلا  375ریهظ 

یشعرم نیدلا  375ریهظ 

376ع

اقآ 376لداع 

376هاشلداع

راشفا 376هاشلداع 

376ضراع

هاش سیونسلجم  ناقاخلا -: برقم  376هاجیلاع 

ترامع 376وپاقیلاع ،

دهعیلو ازریم  376سابع 

376یسابع

376نایسابع

یسابع 377يافلخ 

ریژه ریژه -: نیسحلا  377دبع 

دمصلا دبع  نب  دمحا  نب  دیمحلا  377دبع 

یسراف نمحرلا  377دبع 

ینیتشاب قازرلا  377دبع 

يدنمیم نسح  نب  دمحا  نب  قازرلا  378دبع 

ینیتشاب قازرلا  دبع  يرادبرس - قازرلا  378دبع 

يدنقرمس قازرلا  378دبع 

هللا لضف  قازرلا  378دبع 
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يونزغ دیشرلا  378دبع 

دومحم دیشرلا  378دبع 

يولهپ اضرلا  378دبع 

زیزعلا 378دبع 

يرومیت زیزعلا  378دبع 

یناماس زیزعلا  378دبع 

یمهسلا ۀفالخ  نب  هّللا  378دبع 

رهاط نب  هللا  378دبع 

ولجاتسا ناخ  هللا  378دبع 

( هلودلا نیما   ) ناخ هللا  378دبع 

زیزع هللا  379دبع 

یناماس لوا  کلملا  379دبع 

ناورم نب  کلملا  379دبع 

یناماس مود  کلملا  379دبع 

یناماس حون  کلملا  379دبع 

يرهاط هللا  379دیبع 

379یبتع

379یبتع

هللا 379قیتع 

379ناینامثع

380مجع

380ناتسمجع

380بیذع

مجع 380قارع 
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یقثولا 380ةورع 

يروغ نیسح  نیدلا  380زع 

رل نیدلا  380زع 

رفظم نیدلا  380زع 

کلملا ماظن  رسپ  کلملا  380زع 

یناشاک نیدلا  380زیزع 

یشاب نادوجآ  ناخ  380زیزع 

)asas( 380سسع

ییاتسوا 380رصع 

رجح 380رصع 

یگنسهنیرید 380رصع 

ییادو 380رصع 

نیدلا 381ۀمصع 

هلودلا 381دضع 

یملید هلودلا  381دضع 

کلملا 381دضع 

ینیوج 381کلماطع 

381یمالع

381ءالع

381هراشا

ءالع نیسح  لوا  381هنیباک 

هلودلا 382ءالع 

رقنسیاب نبا  هلودلا  382ءالع 

راجیلاک وبا  هلودلا  382ءالع 
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هیوکاک هلودلا  382ءالع 

ناخ دمحا  ازریم  هلودلا ، 382ءالع 

زستا نیدلا  382ءالع 

شکت نیدلا  382ءالع 

زوسناهج نیدلا  382ءالع 

یجلخ نیدلا  383ءالع 

یناقش یلع  نیدلا  383ءالع 

یعناص یلع  نیدلا  383ءالع 

لاکیم یلع  نیدلا  383ءالع 

دمحم نیدلا  383ءالع 

یناسارخ دمحم  نیدلا  383ءالع 

يروغ دمحم  نیدلا  383ءالع 

يروغ دوعسم  نیدلا  383ءالع 

هنطلسلا 383ءالع 

383مَلَع

383هراشا

ملع هللا  دسا  384هنیباک 

ناتسربط 384نایولع 

نومأم نبا  384یلع 

ادخهد ادخهد -: ربکا  384یلع 

نایهللا 384یلع 

ینیما ینیما -: 384یلع 

ریالج یلع  یناکلیا - 384یلع 

ع)  ) بلاطیبا نب  384یلع 
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ع)  ) نیسح نب  385یلع 

ع)  ) دمحم نب  385یلع 

يونزغ دوعسم  نب  385یلع 

ع)  ) یسوم نب  385یلع 

رداهب 385یلع 

نامکرت گیب  385یلع 

کیرتاپ 385یلع 

هاشداپ 386یلع 

نیکت 386یلع 

یناکلیا یلع  ریالج -: 386یلع 

هیاد 386یلع 

يولهپ 386اضریلع 

یسابع 386اضریلع 

یلیهس 386یلع 

386هراشا

یلیهس یلع  386هنیباک 

یلیهس یلع  مود  386هنیباک 

ناطلسلا لظ  387هاشیلع 

ینالیگ 387هاشیلع 

یتعیرش 387یلع 

نیدلا سمش  387یلع 

زرمارف 387یلع 

ناخ یلق  387یلع 

ولماش ناخ  یلق  387یلع 
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راجاق ناخ  387یلقیلع 

ینورزاک 387یلقیلع 

یناکروگ 387یلع 

دنز ناخ  دمحم  388یلع 

يرایتخب ناخ  388دارمیلع 

دنز ناخ  388دارمیلع 

یشنم 388یلع 

دیؤم 388یلع 

زرمارف هلودلا  388دامع 

یملید هلودلا  388دامع 

تاکربلا وبا  نیدلا  388دامع 

مالسالا نیدلا  388دامع 

ناولهپ نیدلا  388دامع 

یملید نیدلا  388دامع 

یگنز نیدلا  389دامع 

یناهفصالا بتاک  نیدلا  389دامع 

يدبانج دومحم  نیدلا  389دامع 

ینانمس دوعسم  نیدلا  389دامع 

دیشروخ 389ترامع 

یگنرف هالک  389ترامع 

زیزعلا دبع  نب  389رمع 

ثیل 389ورمع 

389دیمع

يردنک کلملا  389دیمع 
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390یفوع

ناتسلگ 390هماندهع 

سیراپ 390هماندهع 

ياچنامکرت 390هماندهع 

نیاتشا نکنیف  نیاتشا -: نکنیف  390هماندهع 

لمجم 390هماندهع 

391نارایع

391مالیع

مالیع 391ناهاش 

نابز 391یمالیع ،

رمتلا 391نیع 

هلودلا 391نیع 

هلودلا 391نیع 

392غ

وتفرک 392راغ 

392نازاغ

392يزاغ

392هیشاغ

ناخ 392ریاغ 

392نایونزغ

نیکتبلا لآ  392نایونزغ 

392هنزغ

393نینزغ

393شوغالغ
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يراهزا يراهزا -: 393اضرمالغ 

يولهپ 393اضرمالغ 

یسیوا یسیوا -: 393یلعمالغ 

393ةالغ

ییازهجلغ ناناغفا  393ییازهجلغ -:

393روغ

393نایروغ

يدوخدنا دمحا  نیدلا  393ثایغ 

یفاوخ دمحا  ریپ  نیدلا  393ثایغ 

ینانمس رالاس  نیدلا  393ثایغ 

يدزی یلع  نیدلا  393ثایغ 

یهاشیلع دمحم  نیدلا  394ثایغ 

هراکنابش روصنم  نیدلا  394ثایغ 

لاکیم نیدلا  394ثایغ 

394ف

هیلیعامسا 394هیمطاف -:

394قئاف

هصاخ 394قئاف 

394کتاف

394نابسوداف

394ناپسوداف

ناتساب 394یسراف 

يرد 394یسراف 

394سیریسراف
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هنایم 394یسراف 

394سانراف

يولهپ 394همطاف 

دنواهن گنج  حوتفلا -: 394حتف 

یتشر ناخ  هللا  394حتف 

تانموس 395حتف 

راشفا ناخ  395یلعحتف 

یناتسغاد ناخ  395یلعحتف 

« هلودلا دامتعا   » یناتسغاد ناخ  395یلعحتف 

راجاق ناخ  395یلعحتف 

راجاق هاش  395یلعحتف 

)mobaraksah( هاشکرابم نیدلا  396رخف 

هلودلا 396رخف 

هلودلا 396رخف 

یملید هلودلا  396رخف 

یضاق هللا  دبع  نیدلا  396رخف 

یشاک نیدلا  396رخف 

ترک نیدلا  396رخف 

یناگرگ نیدلا  396رخف 

يروغ دوعسم  نیدلا  397رخف 

کلملا ماظن  نیدلا  397رخف 

کلملا 397رخف 

یناتسدرا دیمحلا  دبع  حتفلا  وبا  کلملا  397رخف 

کلملا ماظن  رسپ  نسح  کلملا  397رخف 
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مناخ ناهج  397رخف 

اکرقف ای  397اکیرخف 

397ناییادف

يوفص باون  مالسا -: 397ناییادف 

قلخ 397ناییادف 

397ستراارف

397تارف

397نرفاتارف

397اراکاتارف

397رادهتارف

هپسرپ 398هپسادارف -:

398هنغارف

398يرنوسامارف

یلع نب  398زرمارف 

398هناخشومارف

398تروئارف

398ربرف

398كرترف

398ناجرف

398ناخرف

398ناخرف

دنز 398خرف 

398داشخرف

398هاشخرف
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روپهاش 398خرف 

ترم 398خرف 

زمره 398خرف 

راسی 399خرف 

399شفددرف

399تسودرف

399یسودرف

399هپسرف

399رگداوشرف

399هناغرف

ناجیابرذآ تارکمد  399هقرف 

399امرفنامرف

399كانرف

غبنرف رذآ  399غبنرف -:

399نتورف

399كرارورف

400شیترورف

400نایدرورف

400تشینیدرورف

400یغورف

400هراشا

هام 1320 دنفسا  ات  هامرویرهش 1320  زا  کلملا ) ءاکذ   ) یغورف یلع  دمحم  400هنیباک 

)farvahar( 400رهورف

لوا 401داهرف 
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مجنپ 401داهرف 

مراهچ 401داهرف 

مود 401داهرف 

( ستآارف  ) موس 401داهرف 

نیریش 401داهرف و 

همانزور 401گنهرف ،

401تپایرف

ایگیرف 401هیحیرف -

401نودیرف

402رزیرف

402ناینوغیرف

هیحیرف 402ایگیرف -:

یفاوخ دمحا  نیدلا  402حیصف 

هللا لضف  نیدلا  دیشر  نیدلا -: دیشر  هللا - 402لضف 

يدهاز يدهاز -: هللا  402لضف 

( نیتسایرلا وذ   ) لهس نب  402لضف 

هیونسح 402هیولضف 

ضایع نب  402لیضف 

402یتکف

ناریا 402تالف 

ناریا 402تالف 

كدزم 403هفسلف 

یلاعملا 403کلف 

403سوروف
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403هیزوف

هیرووف جنشوب  403جنشوف -:

403نایلهف

403دابآزوریف

لوا 403زوریف 

403هوکزوریف

زوریپ 403زوریف -:

403رترامولیف

)philheln( 403نلهلیف

403نیف

404نیاتشانکنیف

404ق

404نآاق

404قلباق

404سوباق

404همانسوباق

ریگمشو 404سوباق 

کیب 404نالیباق 

405یشابیچوپاق

405نایشابیچوپاق

405راجاق

ولود 405راجاق 

ولنویوق 405راجاق 

405هیراجاق
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405هراشا

ناردنزام رد  راجاق  هفیاط  ياسؤر  هیراجاق  405هلسلس 

هیراجاق هرود  رد  ناریا  ناریزوتسخن  406یماسا 

هیراجاق هرود  رد  ناریا  هجراخ  روما  ناریزو  406یماسا 

هیراجاق هرود  رد  ناریا  هجراخ  روما  ناریزو  یماسا  406همادا 

«1  » هیراجاق نارود  رد  يوروش ) ریهامج  داحتا   ) هیسور رد  ناریا  یسایس  407ناگدنیامن 

«1  » هیراجاق هرود  رد  ناتسلگنا  رد  ناریا  یسایس  407ناگدنیامن 

هیراجاق هرود  رد  ناریا  رد  سیلگنا  یسایس  ناگدنیامن  407یماسا 

هیراجاق هرود  رد  ناریا  رد  سیلگنا  یسایس  ناگدنیامن  یماسا  407همادا 

408هیسداق

408نراق

ارخوس نبا  408نراق ،

ولهپ 408نراق 

نادنو 408نراق 

409ولمساق

409یضاق

تاضقلا 409یضاق 

رکسع 409یضاق 

یبارومح یبارومح -: 409نوناق 

همانزور 409نوناق ،

( لوا  ) ماقم 409مئاق 

یناهارف ماقم  مئاق  یناث -)  ) ماقم 409مئاق 

لوا 409دابق 

هیوریش مود -: 409دابق 
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( ذاوک  ) 409دابق

نایناغچ 409نایدابق -:

409روچبق

409یلبق

ناییاتخارق نایناخ : 409غلتق 

409هبطحق

409نآرق

410نیکتارق

410يرجارق

410کیرچارق

ياطخارق ای  410ياتخارق 

( نایناخ غلتق   ) 410ناییاتخارق

نامرک 410ناییاتخارق 

410اهناروسارق

کیرچارق 410قولوقارق -:

410ولنویوقارق

تضهن 411هطمارق ،

ص)  ) دمحم ترضح  411نارق -:

)qern( 411نارق

411اعمنارق

411وکالوهارق

411فسویارق

لاوتوک 411اهیچرق -:

411ولخرق
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411نیدرق

سواطاط ياسیلک  اسیلک -: 411هرق 

411ینهرق

نامثع نالسرا  412لزق 

412شابلزق

فطانلا 412سق 

412يریشق

نامیلس تخت  رصن -: وبا  412رصق 

يروغ نسح  نیدلا  412بطق 

هدازردیح نیدلا  412بطق 

هاش نامیلس  نیدلا  412بطق 

ناهج هاش  نیدلا  412بطق 

ینانمس سواط  نیدلا  412بطق 

نیکتشونا دمحم  نیدلا  412بطق 

هاشمزراوخ دمحم  نیدلا  412بطق 

يروغ دمحم  نیدلا  412بطق 

ییاتخارق دمحم  نیدلا  413بطق 

هیلیعامسا 413عالق 

413نالق

نالسرا 413جلق 

رتخد 413هعلق 

( ونابرکش  ) میرم 413هعلق 

روهمج 413هعلق 

یساقآ 413رللق 
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تایب یلق  یضترم  یضترم -: تایب - 413یلق 

413هچیلق

هنطلسلا 413رمق 

نیدلا 413ماوق 

یناهفصا نیسح  نیدلا  413ماوق 

ینیزگرد نیدلا  413ماوق 

رایع بحاص  نیدلا  414ماوق 

یفاوخ کلملا  ماظن  نیدلا  414ماوق 

هنطلسلا 414ماوق 

414هراشا

ماوق دمحا  414هنیباک 

414هراشا

ماوق دمحا  مود  414هنیباک 

414یگیبروق

414یشابیچروق

یشابراکشریم 415یشابیچشوق -:

نایتوگ 415نایطوق -:

415رللوق

415سموق

يدام همخد  هعلق - 415موق 

شابهقاشا 415ولنویوق -:

415ههقهق

یبارات یبارات -: 415مایق 

نایدنوار 415مایق 
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نایگنز نایگنز -: 415مایق 

دنقرمس نارادبرس  دنقرمس -: نارادبرس  415مایق 

نامرک نارادبرس  نامرک -: نارادبرس  415مایق 

خیش نب  کیرش  415مایق 

راتخم 415مایق 

416هناخیجاچیق

یسیچروق 416چیلیق 

416ك

)Capadoce( 416هیکوداپاک

416نویسالوتیپاک

ناکباب ریشدرا  416خاک 

نوتس لهچ  416خاک 

یفلخ 416خاک 

دیشروخ 417خاک 

شویراد 417خاک 

یناساس 417خاک 

ناتسلگ 417خاک 

417نایسوداک

417اهیسوداک

417الاکاراک

417شیمخراک

کمانراک ناکباب - ریشدرا  417همانراک 

ناکپاپ 417ریشخترا 

418ياتنراک
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418هراک

418يراک

418کیزاک

418ولپرژاک

418نایپساک

رزخ يایرد  418نیپساک -:

418یساک

یناشاک هللا  تیآ  یفطصم -: 418یناشاک -

418وشاک

یغادهجارق ناخ  418مظاک 

418هیوکاک

418سوتالاک

هالاک 418حلاک -

)Cameron( 418نورماک

418لواتبک

418هیجوبک

مود 419هیجوبک 

موس 419هیجوبک 

419هچباتک

419رتک

419سایزتک

419نوفیزتک

شوش 419ياههبیتک 

ناتسب قاط  419ياههبیتک 
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لوا ریشدرا  419هبیتک 

نوتسیب 419هبیتک 

دیشمجتخت 420هبیتک 

زئوس هگنت  420هبیتک 

لوا روپاش  420هبیتک 

همانجنگ 420هبیتک 

زردوگ 420هبیتک 

یسرن 420هبیتک 

متسر شقن  متسر -: شقن  420هبیتک 

ناو 420هبیتک 

420ادخدک

ریبد رامآ  420گدک 

كوناب 420كذک 

ياذوخ 420كذک 

نبرکویدار 421نبرک 14 -:

421ریترک

421نیچودرک

421سوزرک

)Karkamis( 421شیمکرک

)Karkuya( 421يوکرک

رظان قاری -: 421كرک 

421هاشنامرک

421لانرک

421گنرک
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421نسنتسیرک

یجواس بیبح  نیدلا  421میرک 

ناغفا 421ناخمیرک 

دنز 421ناخمیرک 

)xenophon( 422نوفنزک

يورسک دمحا  دمحا -: 422يورسک -

یتسک 422یتشک -

ییایرد 422روشک 

تشترز 422هبعک 

متسر شقن  تشدرز -: 422هبعک 

422رتنالک

422وخیوالک

ناینادلک 422هدلک -

( نایسپ  ) ناخ یقت  دمحم  422لنلک 

رایدنفسا 422ولک 

اسیلک هرق  سواطاط - 422ياسیلک 

کناو 422ياسیلک 

422ینیلک

یناجنز عاجش  وبا  نیدلا  422لامک 

يرهبا رمع  وبا  نیدلا  423لامک 

دازهب دازهب -: نیدلا  423لامک 

يدیشر نیسح  نیدلا  423لامک 

روصنم نیسح  نیدلا  423لامک 

ینادرجتسد نیدلا  423لامک 
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یمریمس یلع  نیدلا  423لامک 

نزاخ دمحم  نیدلا  423لامک 

کلملا 423لامک 

هیجوبک 423هیجوبمک -:

لوا 423هیجوبمک 

راّتس 423هتیمک 

تازاجم 423هتیمک 

424يردنک

ایحالا 424زنک 

424نویساردفنک

نارهت 424سنارفنک 

424نایرگنک

اهبوک هیوریش  424ذاوک -:

424لاوتوک

424یتوک

)Koti( 424نایتوک

لوا هتنوخان  425ریتوک -

)KuitiK -in -susinak( کنیسوش نیا - 425کیتوک -

دادرم 425ياتدوک 28 

)kudur -Nankhundi( يدنوخ 425نانرودوک 

)kur( 425روک

[ شوروک تیبرت  425ایدیاپروک -[ 

)Kurtis( 425شتروک

مود شوروک  کچوک - 425شوروک 
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شروک 426شوروک -

426هروک

427ریتزوک

427ناپتسوک

ناریا هناگتفه  427ياهتسوک 

)Kostromskaya Stanitzs( ازتیناتسا 427ایاکسمورتسوک 

427یناشوک

427اهیناشوک

)Konnaxa( 427اسکانوک

تمحر 427هوک 

رون 427هوک 

)Kwsishang( 427کناشیوک

دیما 427گرزبایک 

427رازکایک

427يرونایک

427ینایک

428ناینایک

428ورسخیک

( کچوک نایناشوک   ) 428نایرادیک

428اشیریریک

428هیناسیک

)Kistene( 429نتسیک

429شیک

)Kishesim( 429میزشیک
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ریگمشو نب  سوباق  نب  429سواکیک 

429اهیرمیک

429نومیک

429وگنیک

429هیسویک

429كویک

429ثرمویک

429نایثرمویک

429گ

429اهتاگ

430ازاگ

430رزاگ

430نشاگ

430یلاگ

430شادناگ

430رابناهاگ

)Godard (( هردنآ  ) 430رادگ

430يزوردگ

430ایزوردگ

چیوستای 430نایتارگ 

430ناتسجرگ

430يدزیدرگ

430پساشرگ

430جناگرگ
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430یناینامرگ

یناریا ياهتسیکستورت  431هورگ 

قلخ ناییادف  لکهایس - 431هورگ 

431فودیابیرگ

431سوتنازگ

431نوفنزگ

431بساتشگ

431بساتشگ

ارتوگ 431یتشگ -:

ناتسلگ هماندهع  431ناتسلگ -:

ژد 431نادبنگ 

سوباق 431دبنگ 

ریبدرامآ 431جنگ 

ندمت 431هردجنگ ،

ناخ 432یلعجنگ 

نونف 432هنیجنگ 

432رادنگ

)Guennol( 432لونگ

432ارتوگ

432یتوگ

432نایتوگ

432هاشچوگ

)Gudea( 432ادوگ

هپت 432نیدوگ 
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432ائدوگ

432ناخروگ

432یعادروگ

)Gorondagan( 432نگدندروگ

)Gordion( 432نویدروگ

432نایناکروگ

ناخروگ 433ناگروگ -:

)Guriana( 433انایروگ

433لمگوگ

اتاموئگ 433هتاموگ -:

مگیب 433داشرهوگ 

مگیب 433داشرهوگ 

433بسنرهوگ

433نایگ

( هپت  ) 433نایگ

433وتاخیگ

)Dr .R .Ghirshman( نمور 433نمشریگ -

433شمگلیگ

ناخ 434گویگ 

434اتاموئگ

434ل

434اسرال

434شاکال

کچوک 434رل 
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کچوک رل  434ناکباتا 

434هاشناگزل

)Lazgi( 434یگزل

ایرآ 434ژل 

باتفآ 434ژل 

انیس یلع  وبا  435ژل 

ناهفصا 435ژل 

زاوها 435ژل 

نارهت 435ژل 

مایخ 435ژل 

كرادناژ 435ژل 

رحس هراتس  435ژل 

يدعس 435ژل 

يرسک 435ژل 

( سنارفود ای   ) سنارفال 435ژل 

ادزم 435ژل 

يولوم 435ژل 

رهم 435ژل 

دیهان 435ژل 

رون 435ژل 

( يولهپ  ) نویامه 436ژل 

)Lecythe( 436تیسل

436سیونرکشل

يرادبرس هللا  436فطل 
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رذآ کب  436یلعفطل 

دنز 436ناخیلعفطل 

)Lamassu( 436وسمل

( يدیل  ) 436هیدول

)Lullubi( 436نایبولول

436بسارهل

رافص 436ثیل 

يرافص 436ثیل 

( ارآناهج  ) دنمجرا ریما  437یلیل 

نامعن نب  437یلیل 

437م

437يرتام

ناتسدرازه 437ناکیتام 

437دام

انایگا 437دام 

گرزب 438دام 

کچوک 438دام 

)Madyes( 438سیدام

438اهدرام

438کیلرام

مایق 438رایزام ،

438تژاسام

438نایپسام

جاورلا 438لام 
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438هکلام

438یکلام

438نتنام

438سکادنام

)Manna( 438اننام

439ینام

رهنلا 439ءاروام 

بشخن 439هام 

439نوذأم

439نومأم

439ناینومأم

نایهاشمزراوخ ای  439ناینومأم 

نومأم لآ  يارما  439ياهمان 

عنقملا 439هضیبم -:

يرتفد 439نیتم 

( نیقفانم کهورگ   ) قلخ 440نیدهاجم 

440دهتجم

هلودلا 440دجم 

جاولی دومحم  بحاص  نیدلا  440دجم 

يدرجدزی کلملا  زع  نیدلا  440دجم 

یفاوخ دمحم  نیدلا  440دجم 

یمق لضفلا  وبا  کلملا  440دجم 

ناریا یلم  ياروش  440سلجم 

هاش 440سیونسلجم 
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خیراوتلا 440عمجم 

کلامملا 440بستحم 

ردص نسحم  هطرشلا  بحاص  440بستحم -:

440هراشا

ردص نسحم  441هنیباک 

یناث 441ققحم 

رومیت يآ  441دمحم 

یسلجم رقاب  441دمحم 

يواسن دمحا  نب  441دمحم 

نالسرا لیا  نب  441دمحم 

یبلهم نسح  نب  441دمحم 

هاشدنواخ نب  441دمحم 

یعاد دیز - نب  441دمحم 

رهاط نب  441دمحم 

ص)  ) دمحم ترضح  هللا -: دبع  نب  442دمحم 

ع)  ) یلع نب  442دمحم 

ع)  ) یلع نب  442دمحم 

هاشکلم نب  442دمحم 

یسلجم یقت  442دمحم 

راجاق ناخ  نسح  442دمحم 

هلودلا نیما  ناخ  نیسح  442دمحم 

چولب ناخ  442دمحم 

وتیاجلوا هدنبادخ -: 442دمحم 

يولهپ اضر  442دمحم 
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ياهغارم دعاس  443دمحم 

443هراشا

دعاس دمحم  لوا  443هنیباک 

دعاس دمحم  مود  443هنیباک 

هاش 443دمحم 

ماشرآ فاّلع -: یشخرد  یلع  443دمحم 

( راجاق  ) هاش یلع  444دمحم 

یغورف یغورف -: یلع  444دمحم 

ولماش ناخ  یلق  444دمحم 

یناسارخ مظاک  444دمحم 

دوعسم 444دمحم 

قدصم قدصم -: 444دمحم 

ناخ یلو  444دمحم 

ینباکنت ناخ  یلو  444دمحم 

ینهرق ینهرق -: یلو  445دمحم 

يدابآرتسا فسوی  445دمحم 

445دومحم

یناهفصا 445دومحم 

ییازهجلغ ناناغفا  ناغفا -: 445دومحم 

مج مج -: 445دومحم 

يولهپ اضر  445دومحم 

يونزغ 445دومحم 

ناخ ریاغ  جاولی -: 445دومحم 

دومحم هلودلا  نیما  445دومحم -:
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مایق 445راتخم ،

445سردم

رضحلا ةوکشم  رفسلا و  445تآرم 

ياهغارم دعاس  دمحم  دعاس -: دمحم  445ياهغارم -

445وتشیبوئرم

تایب یلق  445یضترم 

445هراشا

تایب یلق  یضترم  446هنیباک 

يرّهطم 446یضترم 

446جیوآدرم

447دبدرم

)Marduk( 447كودرم

هخآنیدان 447كودرم 

447اهيدرم

ولجاتسا ناخیلق  447دشرم 

447نایشعرم

447نایفرم

447ورم

)Merroe( 447هثورم

447خورم

مگیب 447میرم 

مناخ 447میرم 

447كدزم

)Meso Potamie( 448یماتوپوزم
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بیجتسم ینابیش  448يدیزم -:

یفوتسم هیلیعامسا  448هیولعتسم -:

448یفوتسم

کلامملا 448یفوتسم 

کلامملا 448یفوتسم 

قیتع عماج  448دجسم 

ناهفصا هعمج  448دجسم 

هللا فطل  خیش  448دجسم 

یکنس 448سم 

یناغماد 448دوعسم 

يونزغ 448دوعسم 

يدوعسم دوعسم  دمحم  دمحم -: 449دوعسم -

هبیتق نب  449ملسم 

449هدوسم

یناسارخ ملسم  وبا  449هملیسم -:

فارشا ناوید  449فرشم -:

میدق 449قرشم 

449تیطورشم

تضهن 450نایعشعشم ،

450یشابرادلعشم

هلودلا 451ریشم 

هلودلا 451ریشم 

هنطلسلا 451ریشم 

451قدصم

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


451هراشا

قدصم دمحم  رتکد  لوا  452هنیباک 

قدصم دمحم  رتکد  مود  452هنیباک 

ینیمخ 452یفطصم 

452یبعصم

452ریصیصم

453وستارطم

يرهطم یضترم  یضترم -: 453يرهطم -

هاش نیدلا  453رفظم 

يراوزبس راتخم  نیدلا  453رفظم 

ینامرک ییاقب  453رفظم 

رفظم لآ  453نایرفظم -:

453هیواعم

مود 453هیواعم 

سیراپ 453هدهاعم 

اتیهانآ 454دبعم 

454هلزتعم

454مصتعم

454دضتعم

یخرک 454فورعم 

هلودلا 454زعم 

يزاریش نیدلا  454زعم 

یناهفصا دمحم  نیدلا  454زعم 

454يریعم
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نیدلا 454نیعم 

( یناشاک  ) یشاک دمحا  رصن  وبا  نیدلا  454نیعم 

454ناغم

454ناتسغم

454لوغم

455اهغم

455همساقم

یلیبدرا 455سدقم 

455یسدقم

455هینودقم

نایشابیچوپاق تبحص  نالواسی و  هرضحلا -: 455برقم 

رتهم ناقاخلا -: 455برقم 

رادرهم ناقاخلا -: 455برقم 

( دضتعم دمحا  نب  یلع   ) 455یفتکم

455نارکم

455ناوگم

)Megupt( 455تپوگم

455ناوگموگم

455یشابالم

يدزی دمحم  نیدلا  لالج  455الم 

درگزالم هیلیعامسا  455هدحالم -:

455اردصالم

فرشا 456کلم 

نیملکتملا 456کلم 
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ینانمس صلخم  نیدلا  لالج  456کلم 

456هاشکلم

دمحم نیدلا  سمش  456کلم 

نیدلا ثایغ  456کلم 

ترک نیدلا  رخف  456کلم 

ناکرت 456هکلم 

ناهج 456هکلم 

نوتاخ 456هکلم 

457وونوگلم

هراکنابش هراکنابش -: 457كولم 

457کجیلم

)Melikishveli( 457یلیوشکیلم

457اهیئانم

457یشابمجنم

457یشابمجنم

نامعن نب  457رذنم 

کلامملا 457یشنم 

کلامملا یشنم  ناوید -: 457یشنم 

یشنم یلع  457یشنم -:

یلعبجر 457روصنم -

457هراشا

روصنم یلع  458هنیباک 

458روصنم

حون نب  458روصنم 
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یسابع 458روصنم 

روصنم نیسح  نیدلا  لامک  458روصنم -:

روصنم یلعنسح  یلعنسح -: 458روصنم -

458ناغگنم

458نآاقوگنم

هیقفلا هرضحی  458نم ال 

458آونم

458رهچونم

لابقا لابقا -: 458رهچونم 

جارس 458جاهنم 

458یلاوم

ناخ 458لوچوم 

يونزغ دوعسم  نب  459دودوم 

( هی  ) 459ایارذوم

رتسوش 459ناگروم 

ورم 459وروم -:

ع)  ) رفعج نب  459یسوم 

نروخ 459یسوم 

نیدلا 459قفوم 

يدنقرمس ریما  459انالوم 

یضاق نیاص  نیدلا  سمش  460انالوم 

460رتهم

ایلع 460دهم 

ناگرزاب ناگرزاب -: 460يدهم 
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يدابآرتسا ناخ  460يدهم 

460رهم

لوا 460دادرهم 

مود 460دادرهم 

موس 460دادرهم 

460رادرهم

460یشابرادرهم

رادرهم ذافن -: فرش  رهم  460رادرهم 

رادرهم نویامه -: رهم  460رادرهم 

رادرهم نوشقاد -: 460رهم 

یسرن 460رهم 

460هنسهم

461نیقرافایم

461یناتیم

461یناتیم

( یتسرپرهم  ) 461مسیئارتیم

461یشابروخآریم

461دناوخریم

461دامادریم

ناخ اقآ  461ازریم 

میهاربا 461ازریم 

ینایتشآ نسح  461ازریم 

هلودلا ریشم  ناخ  نیسح  461ازریم 

ینامرک اضر  461ازریم 
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دمحم عیفر  461ازریم 

یناهفصا يرباج  ناملس  461ازریم 

خرهاش خرهاش -: 461ازریم 

یناهفصا یلوهاش  461ازریم 

یناردنزام عیفش  462ازریم 

ناخ بلاط  462ازریم 

( مظعا کباتا   ) ناطلسلا نیما  ناخ  رغصا  یلع  462ازریم 

هلودلا نیما  ناخ  یلع  462ازریم 

( هلودلا نیما   ) ناخ یلع  462ازریم 

یتشر ناخ  میرک  462ازریم 

ناخ کچوک  462ازریم 

يزاریش هللا  فطل  463ازریم 

یناهفصا رفعج  دمحم  463ازریم 

یناهارف نیسح  دمحم  463ازریم 

رالاسهپس ناخ  دمحم  463ازریم 

رالاسهپس ناخ  دمحم  463ازریم 

یناردنزام عیفش  دمحم  463ازریم 

ناخ یلع  دمحم  463ازریم 

يدابآرتسا حیسم  463ازریم 

ناخ مکلم  463ازریم 

ناخ يدهم  463ازریم 

يدابآرتسا ناخ  يدهم  463ازریم 

يرون ییحی  464ازریم 

يزاریش 464يازریم 
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( رصان هرود  مظعاردص   ) کلامملا یفوتسم  فسوی  464ازریم 

464یشابراکشریم

464انهمریم

اهدژا 464لیم 

464وپسیلیم

464یشابنیم

464یشابرادنامهیم

هلودلا 464دیؤم 

یمق دمحم  نیدلا  464دیؤم 

نابزرم نیدلا  464دیؤم 

کلملا ماظن  رسپ  رکب  وبا  کلملا  464دیؤم 

دیؤم یلع  هجاوخ  464دیؤم -:

464ن

هاش 464ردان 

465ونابهردان

465ماینیران

خیراوتلا 465خسان 

( راجاق  ) هاش نیدلا  465رصان 

رهاط نیدلا  465رصان 

کلملا 465رصان 

همانزور 466يرصان ،

466رظان

466یشابرظان

ینامرک مالسالا  466مظان 
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رسنت 466همان 

ینیئان نیسح  ازریم  هللا  تیآ  466ینیئان -:

بیوب 466دربن 

لادنجلا ۀمود  لادنجلا -: ۀمود  466دربن 

466وبن

( مود رصنلا  تخب   ) 466رزندکوبن

رصنتخب 466رصندکوبن -:

466وبن

466دینوبن

)Plateau( 466دجن

)Naram -Sin( نیس 466مارن 

466یسرن

466یخشرن

هیلیعامسا 467هیرازن -:

لالجا 467لوزن 

467يروطسن

467یشابیچقسن

467اسن

دمحا نب  467رصن 

هاش فسوی  نب  دمحا  نیدلا  467ةرصن 

هجلک نیدلا  467ةرصن 

ینانمس لیعامسا  نیدلا  467ریصن 

یمزراوخ رفظم  نب  دومحم  نیدلا  467ریصن 

یفاوخ هللا  رصن  نیدلا  467ریصن 
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نیدلا 467ماظن 

دمحا نیدلا  467ماظن 

دواد دمحا  نیدلا  467ماظن 

ینانمس يرایتخب  نیدلا  467ماظن 

یفام هنطلسلا  467ماظن 

یناث کلملا  468ماظن 

نیدلا دعس  کلملا  468ماظن 

یلع نیدلا  ردص  کلملا  468ماظن 

کلملا 468ماظن 

دمحم کلملا  468ماظن 

کلملا ماظن  نیدلا  رخف  کلملا -: 468ماظن 

يردیح 468یتمعن -:

یناتسهق هللا  تمعن  نیدلا  468میعن 

هیکز 468سفن 

ینینابونآ هتسجرب  468شقن 

مارهب هتسجرب  468شقن 

دهشمرس هتسجرب  468شقن 

( ینسمم  ) نوگناروک هتسجرب  468شقن 

ناهج 469شقن 

بجر 469شقن 

متسر 469شقن 

تضهن 469هیوطقن ،

: تاداس تباقنلا  469بیقن 

469بیقن
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469اسیکن

)Naman( 469نامن

470وریمن

يوفص 470باون 

روصنم نب  470حون 

رصن نب  470حون 

تخبون نبا  470یتخبرون -:

470همانزورون

470يرون

)Nuse( 470زون

470يزون

470یگنسون

هپت 470ناجیشون 

471ناوریشون

)Noldeke( 471هکدلون

نامزاس 471دیون ،

دادرخ هدزناپ  471تضهن 

نایدیز 472تضهن 

تضهن نایعشعشم ، نایعشعشم -: 473تضهن 

انان 473هنهن -

)Nippur( 473روپپین

ینانمس 473زورکین 

یقشمد 473يالکین 

)Nimana( 473انامین
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473زورمین

لاگا 473نین 

473دوتنین

( یک  ) 473وتنین

473ینین

473و

ردقلا وذ  473قاسراو 

473انوراو

473رالاسویرتساو

)Vaslryoshan( 473ناشویرتساو

473ذبشویرتساو

)Vastryofshuyant( 473تنیوشفویرتساو

473سومساو

یناهفصا 473ظعاو 

تاره 473هعقاو 

ناخ 474رنگاو 

474هیلاو

)Valerian( 474نیرلاو

474ناو

هلودلا 474قوثو 

ینانمس دومحم  نیدلا  474هیجو 

کینید 474درکرچو 

474ناخو

474ادو
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474اهییادو

475رو

475انورو

ناهفصا 475ریزو 

ایاقب 475ریزو 

رادرهم رهم -: 475ریزو 

ارتوگ 475هسیو -:

475ریگمشو

475فاصو

همانزور هیقافتا ، 475عیاقو 

هلودلا 475لیکو 

475تالو

475هجلو

کلملا دبع  نب  475دیلو 

اتسوا 475دادیدنو -:

)Vonones( 475سننو

مارهب 475مارهو -:

475زرهو

476نادوسهو

476هنمهو

476نموهو

)Vise( 476سیو

وریپ 476تپسیو 

اتسوا 476درپسیو -:
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476نوپسیو

476نارهوپسیو

)Vishtaspa( 476اپساتشیو

سومساو سومساو -: 476ملهلیو 

476ه

476هبراه

476سوگاپراه

دیشرلا 476نوراه 

)Halevy( 476يوهلاه

)Havangan( 476هاگنواه

هلطایه 476نایلاتپه -:

476ناشخته

477ذبشخته

477شنماخه

477نایشنماخه

تیاده یلقیدهم  جاح  یلق -: يدهم  جاح  477تیاده -

477تاره

477وياره

477دلفستره

477شیتاوخره

477شیتاوخره

477شیتوخره

ریشدرا 477زمره 

477نازمره
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لوا 478دزمره 

مراهچ 478دزمره 

مود 478دزمره 

موس 478زمره 

478تاتاوره

)Herodote( 478تودوره

)Hazarabaz( 478ذبرازه

م. مراهچ ق . 478هرازه 

م. مود ق . 478هرازه 

478ریژه

478هراشا

ریژه نیسحلا  دبع  478هنیباک 

سلیپ 479متاکه 

479سونموتاکه

479هناتمگه

ناخ 479وکاله 

479لاله

479لیفونله

)Hellenisme( 479مسینله

479يامه

يولهپ هنطلسلا  479مدمه 

ییاپورا 479دنه و 

( نامکل  ) 479رآوه

میزیر 479یئاوه 
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479ناشختوه

479يروه

479اهيروه

ناخ وکاله  480وکالوه -:

)Haoma( 480موه

موس شتله  480نابموه 

رتش 480خووه 

480ادیوه

480هراشا

ات 1356 لاس 1343  زا  وا  ياههنیباک  رد  ادیوه  نانواعم  ارزو و  480یماسا 

یمالسا هفلتؤم  481ياهتئیه 

نایلاتپه 481هلطایه -

یخراپآ 481یخراپیه -:

481تیه

481اهیتیه

481دبریه

)Hyrkan( 481ناکریه

481یناکریه

481فیلگوریه

481شودنیه

482هموئه

482ي

چیوستای نایتارگ  482چیوستای -:

ناریرز 482راگدای 
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482یچوغرای

482وغرای

رومیت 482قرای 

482ایاکیلیزای

482اسای

ینازاغ 482ياهاسای 

482توقای

482توقای

ناکرت 482توقای 

482یتوقای

( نومیس  ) 482ترازکای

482مای

یخلب ذاعم  نب  482ییحی 

483یچتری

قیلری 483غیلری -

483اههتزی

لوا 483درگزی 

مود 483درگدزی 

موس 483درگزی 

هیواعم نب  483دیزی 

483لغاسی

تبحص 483نالواسی 

اتسوا 483انسی -:

رداهب 483ياکوسی 
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483اهتشی

اتسوا 483اهتشی -:

يرافص ثیل  483بوقعی 

483نایبوقعی

484نوغی

هلطایه 484نایلاتفی -:

ناخ 484مرفی 

484نیونهمی

هلودلا 484نیمی 

ۀلملا نیما  هلودلا و  484نیمی 

484نیکتلانی

484تروی

484یچتروی

484یشابزوی

سویوالف فزوژ  484فسوی -

ینانمس 484سنوی 

484نوئي

484مئامض

دام ناهاشداپ  یلصا ) ياههخاش   ) يولهپ رصع  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ناریا  نانارمکح  484ناهاشداپ و 

یشنماخه 484ناهاشداپ 

نایکولس 484ناهاشداپ 

یکولس ناهاشداپ  485رگید 

یناکشا 485ناهاشداپ 

یناساس 485ناهاشداپ 
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دندوبن یناساس  هلسلس  هک  486یناهاش 

دندیسر تفالخ  هب  ریز  حرش  هب  دندوب  یناورم  هیقب  ینایفس و  اهنآ  لوا  هفیلخ  هک  نت  هیواعم 14  دوخ  اب  اعمج  هلسلس  نیا  زا  کیره  تفالخ  تدم  يوما و  يافلخ  مان 

486نایرهاط

کیره تراما  تدم  ناتسربط و  يولع  486تاداس 

کیره يرادمامز  تدم  يرافص و  486يارما 

کیره يرادمامز  تدم  486نایناماس و 

کیره يرادمامز  تدم  يرایز و  486يارما 

نامرک ناتسزوخ و  قارع و  یملید  487يارما 

سراف هملاید  487يارما 

کیره يرادمامز  تدم  يونزغ و  487يارما 

رصان لآ  زا  لبق  نایونزغ  ای  نیکتپلآ  نایونزغ  487فلا -

نیکتکبس لآ  نایونزغ  ای  رصان  لآ  نایونزغ  487ب -

کیره تراما  تدم  روغ و  487يارما 

کیره تنطلس  تدم  گرزب و  هقجالس  487ناهاشداپ 

کیره يرادمامز  تدم  نامرک و  487هقجالس 

کیره يرادمامز  تدم  قارع و  488هقجالس 

کیره يرادمامز  تدم  ناجیابرذآ و  488ناکباتا 

کیره يرادمامز  تدم  488نایهاشمزراوخ و 

کیره يرادمامز  تدم  ناریا و  488ناناخلیا 

کیره يرادمامز  تدم  ترک و  لآ  488كولم 

نیدلا ثایغ  کلم  488نانیشناج 

کیره يرادمامز  تدم  سراف و  488ناکباتا 

کیره يرادمامز  تدم  هراکنابش و  489كولم 

کیره يرادمامز  تدم  دزی و  489ناکباتا 
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کیره يرادمامز  تدم  نامرک و  489نایئاتخارق 

کیره يرادمامز  تدم  وجنیا و  نادناخ  489يارما 

کیره يرادمامز  تدم  رفظم و  لآ  489نارادمامز 

کیره يرادمامز  تدم  گرزب و  رل  489ناکباتا 

کیره يرادمامز  تدم  کچوک و  رل  489ناکباتا 

کیره يرادمامز  تدم  یناپوچ و  490يارما 

کیره يرادمامز  تدم  یناکلیا و  490يارما 

کیره يرادمامز  تدم  نارادبرس و  490یماسا 

کیره يرادمامز  تدم  يرومیت و  اغط  490يارما 

کیره يرادمامز  تدم  ولنویوققآ و  490يارما 

کیره يرادمامز  تدم  ولنویوقارق  490يارما 

کیره تنطلس  تدم  يوفص و  490ناهاشداپ 

هیراشفا 491ناهاشداپ 

کیره تنطلس  تدم  دنز و  491ناهاشداپ 

هیراجاق 491هلسلس 

يولهپ 491هلسلس 

مالعا 491تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  559هرابرد 
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ناریا خیرات  عماج  گنهرف 

باتک تاصخشم 

 - 1342 سابع ، ینایدق ، هسانشرس : 
اـضرمالغ زا  همدـقم  اب  ینایدـق ؛ سابع  يولهپ / رـصع  نایاپ  ات  اهییایرآ  دورو  زا  ناریا : خـیرات  عماـج  گـنهرف  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. تسودنطو
 - 1380 نورآ ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. هشقن روصم ، ج :. يرهاظ :  تاصخشم 

؛ ) مراـهچ پاــچ  (ج.1 ، لایر 96000 موـس ؛ ) پاــچ  (ج.1، لایر 96000 مود ؛ ) پاـــــچ  (ج.1 ، لایر 96000 لاــیر ؛  96000 کــباش : 
( مراهچ پاچ  (ج.2 ، لایر 96000 موس ؛ ) پاچ  (ج.2 ، لایر 96000 مود ؛ ) پاچ  (ج.2 ، لایر 96000 مشش ؛ ) پاچ  (ج.1 ، لایر 145000

.Abbns Ghadiyani. A comprehensive dictionary of persian history: یسیلگنا هب  ع . ص . تشاددای : 
(. 1381 مود : پاچ  1 و 2( ج . تشاددای : 
(. 1381 موس : پاچ  1 و 2( ج . تشاددای : 

(. 1381 مراهچ : پاچ  1 و 2( ج . تشاددای : 
(. 1387 مشش : پاچ  ج.1( تشاددای : 
(. 1380 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 

. همانباتک تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 

اهفراعملاهرئاد خیرات --  ناریا --  عوضوم : 
سیونهمدقم  -، 1325 اضرمالغ ، تسودنطو ، هدوزفا :  هسانش 

DSR6/ق4ف36 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 
955/003 ییوید :  يدنب  هدر 

م11575-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لوا دلج 

[ شهوژپ تامدقم  ]

[ ققحم  ] همدقم

ناریا خیرات  هعلاطم  يارب  یخیرات  ياههمانتغل  تیمها 

ياهمیمض هتسجرب و  يراک  ناریا ، دروم  رد  یخیرات  همانتغل  کی  دننکیم  لیـصحت  ناریا ، ياههاگـشناد  رد  هک  خیرات  نایوجـشناد  يارب 
هب ام  نایوجـشناد  رثکا  هک  دـشابیم  حیحـص  لـیلد  نیا  هب  اـصوصخ  عوضوم  نیا  تسا ؛ یـسراف  ناـبز  هب  یلعف  عجرم  ياـهراک  رب  بلاـج 

. دنراد یسیلگنا  نابز  هب  عجرم  بلاطم  هب  يدودحم  یسرتسد  ای  دنرادن و  ییانشآ  ییاپورا  ياهنابز 
یخرب يارب  ار  یـصاخ  نیعم  یمومع و  تاعالطا  هداد  رارق  شـشوپ  تحت  ار  خـیرات  زا  یـصاخ  هرود  هک  همانتغل  کی  يزاـسهدامآ  هدـیا 
دوجوم ییاپورا  ياهنابز  هب  نرق  کی  یط  یعجارم  نینچ  دـشابیم . دنمـشزرا  عبنم  کی  نیا  هک  دـیامنیم  مهارف  يرـشب  ندـمت  ياههبنج 
همجرت یسیلگنا  هب  تساگینلیت » مایلیو   » هلیـسوهب نآ  یناملآ  یلـصا  نتم  زا  زتالپ » لراک   » رتکد  Epitom of History باتک هک  هدوب 

. تسا هدش  رشتنم  رد 1883  هدش و 
يایند رثکا  دـش و  رتهدرتسگ  اهدـعب  هک  دوب  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  يداع  هدـنناوخ  تلوهـس  يارب  نایوجـشناد و  هدافتـسا  يارب  باـتک  نیا 

هب لاس 1915  رد  اتیاهن  تفرگ و  رارق  يدایز  ياهرـشن  اهـشیاریو و  تحت  دـعب  هب  نامز  نآ  زا  تفرگ و  ربرد  ار  هنایمرواخ  ایـسآ و  برغ ،
. تفای مان  رییغت  ناهج  خیرات  هچباتک 

. دوشیم تفای  یسراف  نابز  زا  رتشیب  ییاپورا  ياهنابز  هب  یعبانم  نینچ  یناریا ، تاعلاطم  يوجشناد  يارب 
: ندنل دودحم ، تیلوئسم  اب  لیرب   EJ؛ ندیل  ) مالسا فراعملا  ةریاد  لوا  پاچ  زا  ناوتیم  دنمشزرا  ياهراک  زا 

پاچ هک  تسا  لیمکت  لاح  رد  هک  مالسا  فراعملا  ةریاد  دیدج  پاچ  اهراک ، رگید  زا  درب . مان  دوب  یلا 1936 ) تکرش 1913  كازول و 
يدـنبهقبط و هچراپکی  متـسیس  کـی  دوجو  مدـع  لـیلد  هب  رما  نیا  هدـیدرگ و  لکـشم  نآ  زا  هدافتـسا  اتبـسن  هدوب و  هتـسویپ  ریغ  نآ ، لوا 

نآ زا  هدافتسا  روظنم  هب  هتشذگ  نیا  زا  دشابیم . ياهژاو  صخاش 
2 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

مان نیا  تحت  لوادتم  روط  هب  تسرهف  کی  نوچ  تسا  زاین  دروم  یکرت  یبرع و  ای  یـسراف و  نابز  نوماریپ  یـشناد  بلغا ، لماک ، روط  هب 
هدش هتشون  هنیمز  نیا  رد  ياهتسجرب  نایوجشناد  هلیسو  هب  تالاقم  بلاطم و  نیا  زا  يرایـسب  اهدوبمک ، نیا  مغریلع  هک  تسا  هدش  تسیل 

فراعملا ةریاد  دـیدج  پاچ  یباختنا ، تاعوضوم  دروم  رد  یفاضا  یقاحلا و  بتک  حرـش  يارب  دـنچره  تسا . هدـنام  یقاب  دـیفم  الماک  و 
. دریگ ربرد  ار  سرتسد  رد  هیوناث  هیلوا و  يرورض  بلاطم  یمامت  ات  هدش  زور  هب  عجارم  نیا  نوچ  تسا  حجرا  مالسا ،

هاگشناد تاراشتنا  طسوت  رد 1965  دش  پاچ  رد 1946  راب  نیلوا  هک  زرمارک » چا  یج   » و بیگ »  » پاچ مالـسا  کچوک  فراـعملا  ةریاد 
بهذـم و هنیمز  رد  یتالاقم  لماش  اهنت  هدوب و  مالـسا  فراعملا  ةریاد  لوا  پاچ  يانبم  رب  اـبیرقت  دـش و  ددـجم  پاـچ  كرویوین  لـنرک » »

. دشابیم ناسآ  هدافتسا  يارب  دوب و  يدیفم  عبنم  باتک  نیا  هک  تسا  نوناق 
. تسین یفاک  تسا  سرتسد  رد  هچنآ  یلو  دراد ، ار  یسایس  یعامتجا  خیرات  نوماریپ  ییاهباتک  راظتنا  صخش ، یسراف : نوتم  رد  اما 

يوجـشناد يارب  اصاصتخا  اهنآ  زا  کیچـیه  هک  دـندوب  نیعم  گنهرف  ادـخهد و  هماـنتغل  مهم ، عجرم  ود  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  زا  لـبق 
بـالقنا ناـمز  زا  هک  دـنچره  دوب ؛ يداـع  دارفا  یـسراف و  تاـیبدا  نایوجـشناد  ياـهزاین  عفر  يارب  لوا  دروم  دوـب . هدـشن  یحارط  خـیرات 
یمالـسا گرزب  فراعملا  ةریاد  اهنآ  نیرتمهم  هک  دندش  رادـیدپ  هتفرگ ، رارق  تلفغ  دروم  عجارم  هنیمز  رد  اهراک  یخرب  یمالسا 1979 ،
ددرگیم ینیبشیپ  دش و  هیهت  رد 1988  دنمهوکش  فراعملا  ةریاد  نیا  هخـسن  نیلوا  هک  دشابیم  يدرونجب  يوسوم  مظاک  يریبدرـس  هب 
یفراعملا ةریاد  اهراک ، رگید  زا  ددرگ . همجرت  یبرع  هب  راک  نیا  ماجنارس  دوریم  راظتنا  هک  دسرب  دلج  هب 80  نآ  هدش  لیمکت  هخسن  هک 

رد 1987 نآ  دلج  نیلوا  هک  دشابیم  هعیش  گنهرف  خیرات و  ندومن  دنتـسم  شفده  هک  دشابیم  عیـشت » فراعملا  ةریاد   » مان اب  یـصصخت 
فراعملا ةریاد  دشابیم ، ینایدق  ياقآ  یلعف  راک  هباشم  هک  يدلجم  نیرتکیدزن  تسا . هدش  رـشتنم  نآ  زا  دلج  نونکات 8  دیدرگ و  رشتنم 

هدش و همجرت  هحفص  رد 1454  يدمحا  نیهاش  نیدت و  دمحا  طسوت  راک  نیا  دش و  رشتنم  هخـسن  ود  رد  رد 1990  ادتبا  هک  تسا  خیرات 
برغ ناهج  خیرات  رب  زکرمت  نیرتشیب  هدیدرگ و  تسیل  ینامز  بیترت  هب  هدمع  عیاقو  هک  دوشیم  یلا 1989  زا 1789  ناهج  خیرات  لماش 

. دنراد ایسآ  هنایمرواخ و  نوماریپ  يدیدج  بلاطم  ندومن  هفاضا  هلیسوهب  اهیتساک  نیا  ناربج  رد  یعس  ناگدنسیون  دنچره  قرش . ات  تسا 
ياقآ راک  نیزگیاج  دناوتیمن  یـسراف  نابز  هب  سرتسد  رد  عجارم  نیا  زا  مادک  چـیه  یلو  دنـشابیم  دـیفم  راثآ  اهراک و  نیا  هکیلاحرد 

. دشابیم ناریا  خیرات  هرابرد  ارصحنم  هک  ددرگ  ینایدق 
ذخا زاریش  هاگشناد  زا  ار  دوخ  سناسیل  وا  دمآ . ایند  هب  نارهت  رهـش  رد  یـسمش  يرجه  رد 1342  تقشمرپ  ریگتقو و  راک  نیا  هدنـسیون 

رایسب شیوخ  راکفا  فیصوت  هب  نم ، قباس  يوجشناد  ناونع  هب  هدومن و 
3 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تسا هدومن  رشتنم  دوخ  مانهب  رثا  زا 100  شیب  نونکات  هک  هدوب  دنمهقالع 
. دـشابیم عوضوم  نیمه  رد  يو  تارثا  زا  يرایـسب  هدرک و  زاغآ  ناکدوک  یـسیونناتساد  اب  ار  دوخ  یگدنـسیون  ادـتبا  رد  ینایدـق  ياقآ 

یلع ماما  یگدنز  نوماریپ  يدلج  ياهعومجم 20  دراد . رارق  وا  ياهراک  هرمز  رد  دیجم  نآرق  هیاپ  رب  یناتـساد  دـلجم  زا 20  ياهعومجم 
ناکدوک و 8 ياهناتـساد  نوماریپ  دـلجم   5 ع )  ) موصعم ناماما  و  ص )  ) دـمحم ترـضح  یناگدـنز  دروم  رد  يدـلج  رثا 14  کـی  و  (ع )

. تسا ناکدوک  ياهناتساد  همجرت  نوماریپ  رگید  دلجم 
يایفارغج اگر » ، » ناهج رب  ناریا  گنهرف  ندمت و  ریثأت  رب  يدمآرد  ناریا ، رد  بهاذم  نایدا و  خـیرات  يو ، کیمداکآ  تاقیقحت  نایم  رد 

. دشابیم ناریا  خیرات  هعومجم  مالیع و  ياهرهش  تشهب  شوش  ایند ، هناریو  نیرتزیگنالد  سیلوپسرپ  ير ، یخیرات 
هک تسا  نآ  دـشابیم  رکذ  نایاش  دروم  نیا  رد  هچنآ  تسا . ناریا » خـیرات  عماج  گنهرف   » مان هب  يو  راک  نیرتهزاـت  دـیاش  نیرتدـیدج و 

لداعتم اتبسن  صاصتخا  ات  هتشاد  یعس  هدنسیون  درک . یشوپمشچ  نآ  زا  ناوتب  هک  تسا  رتمهم  رتعماج و  رایـسب  هژورپ ، نیا  هبناجکی  دهعت 
تیمها و اب  اتبـسن  مالـسا ، زا  لبق  هرود  يارب  اهتـسرهف  دادـعت  دـیامن . رـسیم  مهارف و  مالـسا  زا  دـعب  لبق و  خـیرات  ياههرود  هب  ار  عبانم  زا 

رایسب مالـسا  زا  لبق  ناریا  هرابرد  یـسراف  نابز  هب  سرتسد  رد  یبسن  عبانم  هک  هتـشگ  لصاح  تیعقاو  نیا  مغریلع  رما  نیا  تسا و  ناوارف 
فلتخم عبانم  زا  ار  اهتسرهف  بلاطم و  هدنـسیون ، نوچ  دنچره ، تسا . ناریا  یمالـسا  خیرات  نوماریپ  یبرع  یـسراف و  عبانم  دادعت  زا  رتمک 

یـسیلگنا هب  اترورـض  اهنآ  نیتال  ياههخـسن  بلاـطم و  نیا  بلغا  تسا ، هدرک  همجرت  یـسراف  هب  ار  اـهنآ  زا  یتمـسق  هدومن و  يروآعمج 
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یـسیلگنا هب  اترورـض  اهنآ  نیتال  ياههخـسن  بلاـطم و  نیا  بلغا  تسا ، هدرک  همجرت  یـسراف  هب  ار  اـهنآ  زا  یتمـسق  هدومن و  يروآعمج 
تاداهنـشیپ و خـیرات  نایوجـشناد  هک  تسا  دـیما  يدـج  روط  هب  دـشابیمن . هتـسویپ  ناـبز و  کـی  هب  زین  ناـشیاههمجرت  نینچمه  هدوبن و 

شرتسگ دوخ  یتآ  ياهپاچ  يارب  دـلجم  نیا  هدـش و  فرطرب  تاضقانت  اهیگتـسویپان و  یمامت  ات  دـنیامن  هئارا  هدنـسیون  هب  ار  دوخ  تارظن 
. دوش دادملق  رکذلاقوف  سرتسد  رد  عبانم  هب  دنیاشوخ  یقاحلا  هلزنمهب  دیاب  هدش  یفرعم  هچنآ  ریظن  مهم  قیقحت  رازبا  کی  دبای و 

4 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

یلنیسح لوسر  دیس   » هچابید

کیدزن یلحم  رد  دنریگیم ، ياج  اههناخباتک  هسفق  رد  هک  بتک  زا  هتـسد  نآ  ینعی  دنوشیم ، یقلت  عجرم  یتاعلاطم  عبانم  ءزج  اهگنهرف 
. يدروم ياهزاین  عفر  تهج  سرتسد  لباق  و 

فیلأـت موزل  دـشاب  رتدـنمفده  رتعیـسو و  تاـعلاطم  هنماد  هچره  دـننکیم و  زاـب  ار  هتـسب  ياـهرد  هـک  دنتـسه  ییاـههژاو  دـیلک  اـهگنهرف 
راشتنا هب  ترداـبم  ياهزیگنا  نینچ  اـب  لاس 1376  رد  زین  باـتک  نیا  فلؤم  دوشیم . ساـسحا  رتشیب  یـصصخت  نوگاـنوگ و  ياـهگنهرف 

ناـیم رد  ار  خــیرات  یلاـخ  ياـج  هـک  دوـب  نـیا  رب  شروـصت  دوـمن و  هیراـجاق  هرود  ناـیاپ  اــت  زاــغآ  زا  ناریا  خــیرات  هدرــشف  گــنهرف 
یهوژپ خیرات  ياههزوح  نایوجـشناد  ینیبشیپ  لباقریغ  لابقتـسا  اما  دیامن ، فرطرب  ار  يزاین  نینچ  دنک و  رپ  نوگانوگ  ياههمانگنهرف 

زا يرایـسب  اریز  دریگ  رارق  فـلؤم  ربارب  رد  رتهدرتـسگ  خارف و  يزادـنامشچ  اـت  دـیدرگ  بجوـم  ناریا  خـیرات  هعلاـطم  هـب  نادـنمهقالع  و 
خیرات هعلاطم  يارب  میقتسم  یعبنم  ناونع  هب  هکلب  یخیرات ، تاعلاطم  هب  هتـسباو  یعبنم  ناونع  هب  اهنتهن  ار  هدرـشف  گنهرف  نیا  نادنمهقالع 

. دیماجنایم کین  یماجرف  هب  یتسیابیم  دوب  هدش  زاغآ  هک  يراک  تقیقح  رد  دنداد و  رارق  هدافتسا  دروم  زین 
نیا رد  فلؤم  رظندیدجت  يورنیدب  دوبن ! یفاک  تسا  لاسنهک  یخیرات  دهم  هک  ینیمزرس  يارب  يدلج  کی  هدرـشف و  گنهرف  کی  اهنت 

هچره عونت  وس  کی  زا  سپ ، دومنیم ، ریذـپانبانتجا  یخیرات  عماج  گنهرف  کی  دـح  ات  نآ  هعـسوت  ترورـض و  ناریا ، خـیرات  گنهرف 
. دیدرگیم ظاحل  یتسیابیم  زین  ناریا  خیرات  یضرع  یلوط و  داعبا  وس  رگید  زا  تفاییم و  مات  ترورض  یخیرات  ياههژاو  دیلک  رتشیب 
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رب دیشخب و  انغ  ار  رـصاعم  خیرات  هزوح  یعونتم  ددعتم و  ياهباتک  تشذگ ، ناریا  خیرات  هدرـشف  گنهرف  راشتنا  زا  هک  یلاس  دنچ  یط  رد 

کـلامم و اـههزوح ، هب  زین  یـضرع  هجو  رد  دوـش و  لـصتم  گـنهرف  نیا  یلوـط  ياـهتنا  هب  يوـلهپ  هرود  هک  دوـب  يرورـض  ساـسا  نـیا 
ناریا خیرات  لیذ  ای  یعونهب  اما  دنراد ، قلعت  رگید  خیراوت  لقتـسم  ییایفارغج  یعوضوم و  ياههزوح  هب  دنچره  هک  دور  هراشا  یـصاخشا 

ریذـپانناکما المع  رگیدـکی  زا  اهنآ  کیکفت  هک  تسا  طبترم  اهنآ  تاعوضوم  لئاسم و  اـب  ناـنچ  ناریا  خـیرات  اـی  دـنوشیم و  بوسحم 
. تسین

هرود ات  مالـسا  زا  سپ  ناریا  خـیرات  اما  تفرگ  یپ  یمالـسا  ياهروشک  خـیرات  رد  دـیابیم  ار  نایـسابع  يوما و  تلود  خـیرات  لاثم ، يارب 
تیمکاح هزوح  ود  یخیرات  ياهتیـصخش  تسا و  طبترم  تلود  ود  نیا  اب  تدش  هب  يریذپرثا  يراذگرثا و  يراذـگرثا و  ظاحل  هب  لوغم ،

یبهذـم و یـسایس و  ياهتیـصخش  نیطالـس ، زا  يرایـسب  اهدورف ، اهزارف و  همه  مغریلع  سپ  هتـسویپ ، مههب  زین  برع  ناریا و  يایفارغج 
راکنا لباقریغ  ریثأت  ظاـحل  هب  دـنریگیم و  رارق  ناریا  خـیرات  هعلاـطم  هزوح  رد  نآ ، ياـیفارغج  قطاـنم  نینچمه  مالـسا و  ياـیند  يرکـشل 

ياهـشیارگ حیـضوت  دنکیم ، میـسقت  مالـسا  زا  سپ  مالـسا و  زا  شیپ  خیرات  شخب  ود  هب  ار  ناریا  خیرات  هک  ناریا ، رد  یمالـسا  گنهرف 
گنهرف نیا  رد  اهنآ  هریـس  راهطا و  همئا  شقن  ناریا ، رد  یمالـسا  نوگانوگ  قرف  ندـمآ  دـیدپ  یمالـسا و  يژولوئدـیا  گنهرف و  طلـسم 

هرگ مالسا  خیرات  اب  کیکفت  لباقریغ  زراب و  یلکشهب  مالـسا  زا  دعب  ناریا  خیرات  هجیتن  رد  دوشیم و  نایامن  هتـسجرب و  هتـسیاش  يوحنهب 
قادصم زین  دیاقع  خیرات  رد  رما  نیا  دروایب . رد  شراگن  هب  مالسا  خیرات  زا  ادج  ار  ناریا  خیرات  دناوتیمن  خروم  هدش و  بیکرت  هدروخ و 

. دراد
ياههژاو دیلک  ناونعهب  ار  خیرات  اب  طبترم  لئاسم  همه  تسا  ریزگان  یگنهرف  نینچ  هب  دوخ  عماج  هاگن  رد  یخیرات  گنهرف  هدنراگن  سپ 

زین مالـسا  زا  شیپ  خـیرات  عماج  گنهرف  نیودـت  رد  تسین و  یمالـسا  هرود  خـیرات  هب  رـصحنم  رما  نیا  دـیامن ، ظوحلم  یخیرات  گنهرف 
. دباییم مامت  مات و  ترورض  ناتساب  دهع  تاطابترا  هدودحم  رد  یمور  ینانوی و  ندمت  خیرات  ياههژاودیلک 

هدومن خر  نآ  یلوط  هجو  رد  هک  يرییغت  اما  دنـشابیم ، حرطم  یخیرات  عماج  گنهرف  یـضرع  هجو  رد  هک  تسا  یثحابم  الک  قوف  دراوم 
نارود رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  اجنآ  زا  اما  تسا ، هرود  نیا  هب  طوبرم  یخیرات  عیاقو  اهتیصخش و  زا  معا  يولهپ ، هلسلس  شخبنوزفا 

رصع رد  بالقنا  اب  طبترم  ياهدادخر  یبالقنا و  ياههرهچ  اهتیـصخش و  زا  يرایـسب  زا  نیاربانب  تسا  هتـسب  هفطن  يولهپ  رـصع  تیمکاح 
زا سپ  هک  ییاهتیصخش  اههرهچ و  همه  لماش  اذل  تسا  يولهپ  رـصع  نایاپ  ات  گنهرف  نیا  یخیرات  لومـش  نوچ  تسا و  هدش  دای  يولهپ 
رد یقوقح  ظاحل  هب  دنچره  اهتیـصخش  نیا  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع  دوشیمن و  دننکیم  درک و  شقن  يافیا  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا 

نآ
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هب نادـنمهقالع  دوشیم و  طوبرم  یمالـسا  بالقنا  خـیرات  هرود  هب  افرـص  اـهنآ  یخیراـت  شقن  ياـفیا  نکیل  دناهتـشاد ، روضح  زین  نارود 
يوس زا  هناگادج  یگنهرف  تروص  هب  هک  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  گنهرف  رد  ار  اههژاو  دیلک  اهتیـصخش و  نیا  دـنناوتیم  یباتک  نینچ 

. دنیامن وجتسج  دشابیم ، شراگن  تسد  رد  فلؤم 
زا یعوضوم  ای  خـیرات  زا  یـشخب  باختنا  اب  دـناوتیم  خروم  دـناتوافتم ، هلوقم  رد  ـالوصا  خـیرات  نیودـت  یخیراـت و  گـنهرف  شراـگن 

گنهرف فلؤم  کی  اما  درگنب ، خـیرات  عوضوم  هب  یـصاخ  بوچراچ  دـید و  هیواز  اـب  دـشخب و  ناـماس  ار  دوخ  راـک  خـیرات  تاـعوضوم 
ار ياهعقاو  ای  یتیـصخش  تسین  راتخم  تسا  هجاوم  فلتخم  راصعا  رد  یخیرات  عیاقو  همه  تشرد  زیر و  ضرع و  لوط و  اـب  هک  یخیراـت 

نکیل تسا ، غراف  رگیدکی  اب  اهنآ  تاطابترا  یخیرات و  عیاقو  لیلحت  هغدغد  زا  گنهرف  فلؤم  هک  دنچره  دراذگ ، ورف  ای  هتشاگنا  هدیدان 
، هژاو کی  صوصخ  رد  تسا  ریزگان  هک  اریز  دزاسیم  راوشد  رایـسب  ار  وا  راک  یخیرات  ياههژاو  دـیلک  یلـصا  باختنا  ذـخآم و  باختنا 
زا لاح  نیع  رد  دراذگب و  مه  رانک  رد  ار  توافتم  ياهیقلت  اههاگدید و  درگنب . فلتخم  عبانم  هب  یخیرات  دادخر  کی  تیصخش و  کی 

همه ندومن  ظاحل  اب  یخیرات  عماج  گـنهرف  کـی  فیلأـت  هک  دومن  ناـعذا  دـیاب  اـما  دزیهرپب  زین  یـصخش  رظن  لاـمعا  يرواد و  هنوگره 
، نادقتنم رظن  تسبراک  اب  تدمزارد  رد  اهنت  تساسرفتقاط و  راوشد و  رایـسب  يراک  لاسنهک  روشک  کی  خیرات  ياهیگژیو  اههصیـصخ 

. تشامگ تمه  مهم  نیدب  ناوتیم  اههدیدان  تسجزاب  ناریگهدرخ و 
یقاب دوخ  توق  هب  عماج  یگنهرف  نیودت  رکف  اریز  تشاذگن ، نیمز  هب  ار  دوخ  ملق  ناریا  خـیرات  هدرـشف  گنهرف  راشتنا  زا  سپ  فلؤم  اما 

هک کنیا  دوش . ریبعت  عماج  گنهرف  کی  نتـشاد  هب  رـشن  هعماج  زاین  نومزآ  هب  تسناوتیم  اهنت  هدرـشف  گـنهرف  کـی  راـشتنا  دـنامیم و 
رد درادیم و  هاگن  هدوشگ  ار  رتفد  نیا  نانچمه  فلؤم  دوشیم ، خـیرات  هب  نادـنمهقالع  میدـقت  دـلج  ود  رد  ناریا  خـیرات  عماج  گـنهرف 

، اهیبایهتکن قیرط  زا  دـشخبب  يرتشیب  تیعماج  گـنهرف  نیا  هب  دـناوتیم  هک  ار  هچنآ  ره  ینعی  ار  اههدـناوخان  اههدـیدان و  اـت  تسا  راـظتنا 
هب رتصقنیب  ار  گـنهرف  نیا  نـتم ، رد  شیاریو  يرگنزاـب و  اـب  يدـعب  ياـهپاچ  رد  اـت  دـیامن  تشادداـی  نازوـسلد  تاداهنـشیپ  اهدـقن و 

. دیامن هئارا  نادنمهقالع 
تیقفوم يوزرآ  اب 
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فلؤم نخس 

یفلتخم ماوقا  نآ  بیشن  زارفرپ و  خیرات  لوط  رد  هکنیا  اب  هدوب و  تلیـضف  ییابیز و  تردق ، یکین و  همـشچرس  دوخ  خیرات  زاغآ  زا  ناریا 
ندمت گنهرف و  نازورف  لعشم  دنام و  اجرب  ياپ  راوتسا  نیمزرس  نیا  دننک  دوبان  ار  نآ  دندومن  یعس  هدرک و  هلمح  نیمزرس  نیا  هب  اهراب 

یناشخرد تمظع و  اب  خـیرات  ناریا ، خـیرات  درک . نایامن  نامز  ره  رد  ار  دوخ  يرنه  حور  تایلجت  تشاد و  هاگن  نشور  نانچمه  ار  دوخ 
. دیدرگ زاغآ  يدیدج  خیرات  داهن و  ینارون  ییایند  هب  اپ  نایناریا  طسوت  مالسا  نید  نتفریذپ  مالسا و  روهظ  زا  سپ  هک  تسا 

ناریا خیرات  هدرـشف  گنهرف  باتک  شالت  اهلاس  زا  سپ  مدوب ، ناریا  خیرات  گنهرف  فیلأت  نیودـت و  هشیدـنا  رد  هک  یماگنه  شیپ  اهلاس 
رضاح باتک  دیدرگ  زاربا  نف  دیتاسا  طسوت  قوف  باتک  صوصخ  رد  هک  یفلتخم  تارظن  هب  انب  دش و  رشتنم  دلج  کی  رد  لاس 1376  رد 

رد يولهپ  رصع  نایاپ  ات  اهییایرآ  دورو  زاغآ  زا  ناریا  خیرات  عماج  گنهرف  مان  هب  ناریا  خیرات  هدرشف  گنهرف  رد  تافاضا  رظندیدجت و  اب 
تـسا دیما  هک  تفرگ  ماجنا  تاعوضوم  همه  رد  یناوارف  تارییغت  دیفم و  دوب  يراک  اریز  دیدرگ ، رـشتنم  نورآ  تاراشتنا  طسوت  دلج  ود 

. دریگ رارق  هدیاف  دیفم 
رب هوالع  هدیدرگ و  رکذ  باتک  ینایاپ  تمسق  رد  نآ  یلصا  عبانم  تسرهف  هک  هدیدرگ  هدافتـسا  يرایـسب  عبانم  زا  گنهرف  نیا  نیودت  رد 

هعومجم نیا  دوش و  هدافتـسا  هنیمز  نیا  رد  یـسانشنابز  یـسانشناتساب و  خیرات و  دیتاسا  ناسانـشراک و  رظن  زا  هک  تسا  هدش  یعـس  نیا 
هوکشاب و خیرات  ناریا  خیرات  ناریا . خیرات  بازحا و ...  ماوقا ، نکاما ، صاخشا ، تاحالطـصا ، اههژاو و  نارکیب  يایرد  زا  تسا  ياهرطق 

، گنهرف تروص  هب  دلج  نیدنچ  رد  یتح  ناوتیمن  ار  نآ  هک  تسا  یتمدق  اب 
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زا ددرگ و  فیلأت  نیودت و  رتیت  رـصتخم و  تروص  هب  دنچره  هدوب  ناریا  خیرات  رد  هک  هچنآ  هدـش  یعـس  باتک  نیا  رد  اما  دومن  بوتکم 
. دیدرگ يراذگمان  ناریا  خیرات  عماج  گنهرف  مان  هب  ورنیا 
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تـسا مزال  تیاهن  رد  دومن و  تیانع  نیرتمک  هدـنب  هب  ار  ملق  يریگتسد  هب  قیفوت  هک  مرکاـش  ار  هناـگی  دـنوادخ  ادـتبا  ساپـس  تهج  هب 
مناخ زا  ناشیا ، هبئاشیب  هناقداص و  ياهییامنهار  تهج  هب  یلنیـسح  لوسر  دیـس  ياقآ  بانج  ردقنارگ  تسود  زا  ار  دوخ  ساپـس  بتارم 

زا مراد ؛ زاربا  مالعا  تسرهف  جارختسا  نتم و  رد  یناوخزاب  حیحـصت و  تهج  هب  ینایدق  نسح  ینامحر و  زورهب  نایاقآ  یناخ ، مسا  هرهز 
يدراطع الهش  مناخ  راکرس  یهانپ ، ياقآ  بانج  صوصخ  هب  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  هناخباتک  ناسانشراک  تیریدم و  يرایمه 

. مراد ار  يرازگساپس  نانتما و  لامک  دندومن  مهارف  ییورهداشگ  اب  بناجنیا  قیقحت  يارب  ار  مزال  ياهرازبا  ناکما و  هک 
. مرازگساپس رثا  نیا  راشتنا  هئارا  رد  زین  نورآ  تاراشتنا  مرتحم  ریدم  یناطلس ، مارهش  ياقآ  بانج  تمه  زا 

داب روکشم  نارای  کیاکی  یعس 
نارهت 1380 ینایدق  سابع  راگتسر  ام  یشاب و  دونشخ  وتراک  ماجنارس  نک  نانچ  ایادخ 
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)Abdalonymos( سومینولادبآ

. دناشن یهاشداپ  تخت  رب  اددجم  م . لاس 333 پ . رد  ار  يو  ردنکسا  یناریا . داژن  زا  ادیص  هاشداپ  نیرخآ 

نوکسبآ ناگریت  نشج  نازیربآ -:

. رزخ يایرد  یقرش  بونج  هیواز  رد  تسا  يردنب 
. دناهتفگ ناگرگ  عباوت  زا  ار  نآ 

نوکسبآ

. رزخ يایرد 

نوتاخ شبآ 

رسپ دزمان  ار  وا  رد 663  وکاله  دیسر . سراف  تموکح  هب  هاشقوجلس  گرم  زا  سپ  لاس 662 ه ،. رد  هک  رکب ، یبا  نب  دعس  کباتا  رتخد 
الیتسا زا  يرغلـس  ناکباتا  ریبادت  هب  نرقمین  بیرق  هک  سراف  نیمزرـس  دعب  هب  نامز  نیا  زا  دروآرد ، وا  جاودزا  هب  درک و  رومیت  وکنم  دوخ 

. داتفارب سراف  ناکباتا  تموکح  دیدرگ و  لوغم  ورملق  همیمض  امسر  دوب  هدنام  ظوفحم  راتات  رب 
10 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هناداپآ

یگدنز و یشنماخه  ناهاشداپ  خاک  نیا  رد  تساخرباپ . زونه  دیشمج  تخت  رد  هناداپآ  خاک  نوتـس  هدزیـس  دیـشمجتخت ) ياهخاک  زا  )
. دندرکیم ییاورنامرف 

مدرم 22 ياههرهچ  شوقن  نآ  ياهراوید  رب  تسا و  هتشاد  نوتـس  هدوب و 84  یـشنماخه  یهاشنهاش  ماعراب  زکرم  هناداپآ  خاک  دنیوگیم 
. دناهتسیزیم یشنماخه  هاشداپ  هدارا  تحت  هک  دشیم  هدید  تلم 

هناداپآ ناکلپ  دیشمج : تخت 

یخراپآ

. دندشیم میسقت  یخرایپه  هب  اهیخراپآ  یخراپآ و  مان  هب  يرتکچوک  ياهدحاو  هب  اهنیشنپارتاس  نایکولس  هرود  رد 

آهماپآ

. رتاکین سوکولس  یناریا  رسمه 

قیلاتآ

راک هب  دـنه  داژنكرت  ياههلـسلس  نایرومیت و  دزن  ناتـسکرت و  زاقفق و  رد  هکلب  ینامثع ، ناکرت  دزن  اهنت  هن  هک  تسا ، کـباتا »  » فدارتم
قیلاتآ  » ناونع رغـشاک ، ریما  کیب ، بوقعی  و  دـشیم ، لامعتـسا  هویخ  اراخب و  يارما  نایم  رد  زونه  مهدزون  نرق  رد  هملک  نیا  تسا . هتفر 

. تشاد يزاغ »

نابرتآ

. سدقم شتآ  نابهگن  یتشترز ، نییآ  رد 
. ناورسآ زین -

)Atropat( تاپورتآ

نیرخآ رد  يو  تسـشن . تخت  هـب  م . رد 328 ق . درکیم و  تموکح  ناجیابرذآ )  ) کچوک داـم  رد  نایـشنماخه  ناـمز  رد  هک  ییرتشخ 
اقبا ناجیابرذآ  ییاورنامرف  هب  دش و  ردنکسا  رادفرط  عیطم و  شویراد  تسکـش  زا  سپ  دوب . وا  نارادرـس  زا  لماگوگ  رد  شویراد  گنج 

رد هنطلـسلا  بیان  ساکیدرپ  تقفاوم  هب  انب  کچوک  دام  م . رد 322 ق . ردنکسا  تالایا  یلوا  میـسقت  رد  ردنکـسا  گرم  زا  سپ  دیدرگ .
، وا مان  هب  ار  روشک  نآ  سپ ، نآ  زا  دوزفیب و  ار  وا  رادـتقا  کچوک  دام  رد  تاپورتآ  ینالوط  ياـیاقب  نیا  دـنامیم . یقاـب  تاـپورتآ  مهس 

. تسا نآ  برعم  ناجیابرذآ  ای  ناجیبرذآ  و  دوشیم ، تاپورتآ  ای  دبرذآ  ياج  ینعی  ناکتاپورتآ  میدق  یسراپ  رد  دنتفگ . نتاپورتآ ،

تاپورتآ ) - Atropatene( نتاپورتآ

زستآ

نآ زا  دوب و  رجنس  ناطلـس  عبات  يرمق  يرجه  لاس 530  ات  هک  ناـیهاشمزراوخ  ناریما  زا  ق ). سولج 490 ه . . ) نیگتـشونا نب  دمحم  نبا 
لاس 553 رد  تفرگرد و  گنج  رجنس  وا و  نیب  راب  دنچ  تفای و  لالقتسا  سپ 

11 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
راب يارب  درک و  زواجت  ورم  دودح  هب  تفای و  تصرف  زـستآ  تفای ، تسکـش  ناکرت  زا  رجنـس  هک  یتقو  دعب  لاس  هس  یلو  دـیدرگ  بولغم 

بیبط نیدلا  نیز  يرـشخمز و  طوطو  دیـشر  دروآ . تسدهب  ار  مزراوخ  تموکح  امـسر  درک و  یتشآ  رجنـس  اب  ق . لاس 538 ه . رد  مود 
. دنتشاد صاصتخا  وا  رابرد  هب  یناگرگ 

ریبد رامآ  شتآ 

. یناساس تموکح  رد  اههدکشتآ » تادیاع  ریبد   » ینعم هب  یتلود و  ناریبد  زا 

مارهب شتآ 

نآ ربارب  رد  دندیمانیم و  مارهب  شتآ  ار  گرزب  ياههدکـشتآ  نایـسراپ  نایناساس . نامز  رد  ناریا  ياهرهـش  رد  ددعتم  ياههدکـشتآ  مان 
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. دوشیم قالطا  کچوک  ياههدکشتآ  هب  يرایگآ  ای  ناردآ  ای  نارذآ 

هوکشتآ هدکشتآ 

. دراد قلعت  نایناساس  هرود  هب  هک  تالحم  رد  ياهدکشتآ 

رهم نیزربرذآ  هدکشتآ 

. نایناساس هرود  هدکشتآ  هس  زا  یکی  ناسارخ ، رد  نازرواشک  صوصخم  هدکشتآ 

رذآ هدکشتآ 

رذآ هب  صلختم  ولماش ، یلدـگیب  رذآ  گیب  یلعفطل  جاح  نآ  فلؤم  تسا . هتفای  فیلأت  دـنز  ناخ  میرک  مان  هب  رد 1174 ه . هک  ياهرکذت 
. دشابیم

غبنرف رذآ  هدکشتآ 

. نایناساس نامز  رد  نادبوم  هژیو  سراف ، رد  فورعم  ياهدکشتآ 

بسشگ رذآ  هدکشتآ 

. تسا هدـش  فورعم  نامیلـس ، تخت  مان  هب  هک  نایناساس  نایناکـشا و  دـهع  زا  نایرکـشل ، صوصخم  یقرـش ، ناجیابرذآ  رد  ياهدکـشتآ 
. دوب نامیلس  تخت  رد  هیمورا  هچایرد  رانک  رد  زیش »  » رهش رد  نآ  لحم 

روه هزاب  هدکشتآ 

. تسا یناساس  هرود  ياههدکشتآ  ءزج  هک  هدش  عقاو  یقاطراهچ  دیفس  طابر  لحم  رد  هیردیح  تبرت  دهشم و  نیب 

روباشیب هدکشتآ 

. سراف روپاش  رد  یناساس  هرود  هدنام  ياج  هب  راثآ 

هرج هدکشتآ 

. تسا هدش  عقاو  دنبشارف  نورزاک و  هار  نیب  رد  انب ، نیا  دشابیم . یناساس  هرود  هب  طوبرم  هک  تسا  یقاط  راهچ  يانب 

( یمش  ) یماشهرد هدکشتآ 

فـشک یناساس  یناکـشا و  دهع  دعب و  راودا  مالیع و  هرود  زا  يراثآ  هذـیا ، یناتـساب  رهـش  ياههناریو  رد  هذـیا  يرتمولیک  لهچ  رد  عقاو 
راوسهاش ناملس ، هراغم   ) ناملس تفگش  راغ  ناتسهوک و  رد  هک  تسا  ياهتـسجرب  شوقن  یگنـس و  هبیتک  يراجح و  هلمج  زا  تسا ، هدش 

هرود مهم  زکارم  زا  هیحان  نیا  تسا . هدنام  یقاب  مدژک ) هعلق  و 
12 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دوریم رامش  هب  مالیع  تمظع 
رد دوشیم  مولعم  اههتشبنگنس  زا  هک  يروطهب  تسا ، هدوب  میدق  ندمت  زکارم  زا  دابآ و  یحاون  زا  یکی  ناتساب  راگزور  رد  نیمزرس  نیا 

هرود ریوصت  شـش  لت  هعلق  رد  تسا . هدوب  هیحان  نیا  رد  میدق  ناشنا  ای  نازنآ  زکرم  تسا ، هتـشاد  ییازـسب  تیمها  مالیع  تردق  راگزور 
نارود زا  یناوارف  یکاـخریز  يایـشا  هدکـشتآ ، ياـیاقب  رب  هوـالع  یمـش  هرد  رد  تسا . هدـنام  یقاـب  هدـش و  رقن  گنـس  يور  رب  یمـالیع 

. یناکشا یغرفم  همسجم  هلمج  زا  دناهدومن . فشک  یناساس  یناکشا و 

نیبرامزد هدکشتآ 

. یناساس هرود  راثآ  زا 

یگنس هدکشتآ 

. یشنماخه هرود  هب  قلعتم  سراف  داگراسراپ  رد  ياهدکشتآ 

نامیلس دجسم  هدکشتآ 

. یناساس یناکشا و  هرود  هب  قلعتم  یگنس  هفص  زارف  رب  ياهدکشتآ 

اهدژا لیم  هدکشتآ 

. دراد رارق  ینسمم  دابآرون  رد  هک  یناکشا  هرود  ياههدکشتآ  زا 

تاپروتآ

ناجیابرذآ و ینونک  یسراف  رد  ناگدابرذآ و  یـسراف  نهک  راثآ  رد  دشابیم ، ناکتاپروتآ  هنایم  یـسراف  رد  هک  ناجیابرذآ  رگید  مان  - 1
نامز رد  هک  هدش ، هدناوخ  تسوا ) نابهگن  شتآ  هک  یسک   ) تاپروتآ رادرس  مان  هب  نیمزرس  نیا  تسا . هتشاد  مان  ناغیابرذآ  ینایرـس  رد 

. درک مالعا  ار  شیوخ  لالقتسا  ردنکسا  هلمح 
ینعی تاـپروتآ ، ناـمدود  هدـنامزاب  نیرخآ  دومن . تلـصو  یتنطلـس  نادـناخ  اـب  درک و  یقرت  نایناکـشا  ناـمز  رد  تاـپروتآ  نادـناخ  - 2
یلعف مور  رد  دــندوب ، هدرک  دوـخ  تاکلمتــسم  وزج  ار  ریغــص  داـم  نایناکــشا  هـک  یماـگنه  رد 38 م . دزو » ترا  سوــیلوی  سویئاــگ  »

. تشذگرد

اسوتآ

هب دـعب  دـش ، بصاغ  سیدرمـس  نز  نآ  زا  سپ  دوب ، هیجوبمک  دوخ  ردارب  نز  ادـتبا  اشرایاشخ ، رداـم  شوروک و  رتخد  م . مشـش ق . نرق 
. دمآ ایند  هب  اشرایاشخ  وا  زا  دمآرد و  لوا  شویراد  يرسمه 

ینوتآ

. دوب رعاش  نانز  زا  يو  يرجه . مهد  مهن و  نرق 
. تشاد رارق  906 ق ). - 844  ) ییاونریش یلع  ریما  تروشم  فرط  مارتحا و  دروم  ییاقب ، الم  ینوتآ ، رسمه 

. تسا هدمآ  اههرکذت  رد  شرسمه  ینوتآ و  زا  ياهبیاطم  هفیطل و 
هب وا  زا  اههرکذت  دش . يو  میدن  مرحم و  تفر و  ینابیش  يارما  زا  ناخ ، هّللا  دبع  رابرد  هب  ینوتآ  تاره ، نایرومیت  هلسلس  ضارقنا  زا  سپ 

. دناهدرک دای  زین  نوتآ  یبیب  نوتآ و  ینوت  ياهمان 

مجعلا راثآ 

تسا ق . لاس 1271 ه . دلوتم  تساقآ . ازریم  هب  فورعم  تصرف و  هب  صلختم  هلودـلا  تصرف  هب  بقلم  ینیـسحریصن  دـمحم  دیـس  فیلأت 
. دشابیم یمالسا  نارود  زا  لبق  سراف  ناتسا  هژیو  هب  ناریا  هب  طوبرم  باتک  نیا 

13 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

یشاب نادوجآ 

نیا هب  هک  یناسک  زا  هیراجاق  هرود  رد  دوب . ماظنریما »  » ماقم مئاق  بیان و  هک  تسا  هدوب  يریما  تمس  ناونع و  هیراجاق ، ماظن  حالطصا  رد 
ناجیابرذآ رد  هک  تسا  ياهغارم  هلودلا  ماظن  هب  فورعم  ياهغارم  مدقم  ناخ  نیـسح  رگید  و  يرکم ، ناخ  زیزع  دـناهدش  روهـشم  ناونع 

. تسا هدوب  ماظن  ریما  بیان  هاپس و  یشاب  نادوجآ 

)Akalgori( يروگلاخآ
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. زاقفق رد  یخیرات  ناکم 

ونشخآ

. نایشنماخه هاشنهاش  اشرایاشخ  شریوشخا ، برعم 

راونشخآ

تماـقا ناشخدـب  رد  ار  ناتـسبات  خـلب و  رد  ار  ناتـسمز  يو  تسـشن . تنطلـس  هب  یلاوح 465 م . رد  هک  هلطاـیه  ناـهاشداپ  نیرتـگرزب  زا 
وا يارب  راونـشخآ  هک  یقدـنخ  رد  زوریف  و  داد . یتخـس  تسکـش  ار  زوریف  يو  اب  گنج  رد  هک  دوب  یناـساس  زوریف  اـب  رـصاعم  و  درکیم .

. تشذگرد هداتفاورف و  ناهارمه  زا  يرایسب  اب  دوب  هدنک 

ریبدرامآروخآ

. یناساس تموکح  رد  یهاش » لبطصا  ریبد   » ینعم هب  یتلود و  ناریبد  زا 

دبروخآ

. یهاش لبطصا  سیئر  ینعم  هب  یناساس ، رصع  يرادا  تالیکشت  زا 

دبروخآ رالاسوخآ -: ذبروخآ -

نبایدآ

نیبیـصن ار  تیالو  نیا  زکرم  دوب . هیحان  نیا  ياهرهـش  زا  لـیبرا  اونین و  لـماگوگ ، دـشیم و  قـالطا  میدـق  روسآ  رب  نایناکـشا  رـصع  رد 
ناتـسنمرا تردق  نامز  رد  دـندرکیم . تنطلـس  نئرـسوا )  ) رد یهاگ  دـندوب و  نایناکـشا  زا  نبایدآ  هدـناشن  تسد  ناهاشداپ  دـنتفگیم .

زا اهتراپ  اریز  دنک ، ظفح  نیبیـصن  ای  نبایدآ  ناهاشداپ  دربتـسد  زا  ار  سدا  تسناوتن  ناتـسنمرا  اهدعب  یلو  دوب  ناتـسنمرا  همیمـض  نبایدآ 
. دندرکیم تیامح  نانآ 

هنبایدآ

. ریبک باز  ریغص و  باز  نیب  هلجد و  لامش  میدق ، روشآ  هیحان 

رهم نیزربرذآ 

. تشاد رارق  روباشین  یبرغ  لامش  رد  دنویر  ياههوک  رد  دوب و  ناروهشیپ  نازرواشک و  صوصخم  هک  ییاههدکشتآ  زا 

عبنرفرذآ

درگباراد سابعردنب و  نیب  هار  همین  رد  سراپ ، نایراک  رد  نآ  لحم  تشاد و  نادـبوم  هب  صاصتخا  هک  یناساس  هرود  ياههدکـشتآ  زا 
. دوب

ناویکرذآ

رد و  يوفـص . سابع  هاـش  رـصاعم  نآ و  یلاوح  اـی  زاریـش  مدرم  زا  ناویکرذآ . نییآ  هب  فورعم  نییآ  سـسؤم  ناریا ، یتشتدرز  یناـحور 
نیدلا رون  تنطلس  هرود 

14 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
نییآ تشذـگرد . یگلاس  نس 85  رد  اـجنامه  رد  دـیزگ و  تماـقا  هنتپ  رد  و  درک ، رفـس  دـنه  هـب  دوـخ  نادـیرم  زا  یهورگ  اـب  ریگناـهج 

. ییادوب و  یکدزم ، يونام ، یحیسم ، يدوهی ، یتشتدرز ، مالسا ، نایدا  زا  تسا  یبیکرت  ناویکرذآ 
. دنتشاد صاخ  هجوت  يدرورهس  نیدلا  باهش  خیش  قارشا  تمکح  هب  ناویکرذآ  هقرف 

بسشگ رذآ 

. یناساس هرود  رد  فارشا  نارواگنج و  صوصخم  هدکشتآ 

هسرنرذآ یسرنرذآ -

یهاشداپ زا  ار  وا  یناریا  ناگرزب  دوب ، رگمتس  یهاشداپ  نوچ  تسشن ، تخت  رب  ردپ )  ) مود زمره  زا  سپ  310 م ،).  ) یناساس ناهاشداپ  زا 
. تشاد مکش  رد  مود  زمره  نز  هک  دندش  ینینج  ندش  هدییاز  رظتنم  دندرک و  كاله  هتخادنا ،

)Arachosie( يزوکارآ

(. تسا ناتسچولب  ءزج  يزوکارآ  زورما  . ) قرشم فرط  زا  دنه  برغم و  فرط  زا  گنرز )  ) قایجنارد نیب  عقاو  یمیدق  هیحان  جخر 

مگیب ناجمارآ 

ینز و  807 ق ). - 771  ) رومیت ریما  هوـن  855 ق ،). - 830  ) ازریم دـمحم  ناطلـس  رـسمه  يو  دوب . رادـتقا  اب  دنمـشوه و  نانز  زا  855 ق .
بلغا داد و  يو  تسد  هب  ار  تموکح  روما  هتـشررس  هک  دـش  وا  هتفیـش  نانچ  شرـسمه  یمک  تدـم  رد  دوب . كریز  شوهاب و  رونخس و 

. درکیم رداص  یتلود  ماکحا  تاقوا 

نایمارآ

ماوقا نایم  رد  یمارآ  موق  نابز  نوچ  یبرغ .) يایـسآ  تاعفترم  ات  لباب  یبرغ  ياهزرم  زا  دتمم   ) مارآ نیمزرـس  میدق  نینکاس  یمارآ ، موق 
ریثأت ندمت  تفرـشیپ  ابفلا و  راشتنا  رد  نایمارآ  تسا . راوشد  موق  نیا  نیمزرـس  یعطق  دودـح  صیخـشت  دوب ، هدرک  ناوارف  خوسر  هیاسمه 

. اهیمارآ زین - تسا و  هدش  هتفگ  نخس  نایناربع  نایمارآ و  دروخرب  زا  ررکم  تاروت  رد  دناهتشاد . ناوارف 

یمارآ

نابز
هدوزفا نآ  جاور  هب  یبرغ  يایسآ  رد  نایشنماخه  تموکح  رارقتسا  اب  و  هتشاد ، قلعت  هیروس  هب  لصا  رد  هک  یماس  ياهنابز  زا  ياهتسد  مان 

رد دـشیم . هدرمـش  یبرغ  يایـسآ  یگنهرف  يرادا و  ناـبز  نرق  دـنچ  و  تفریم ، رامـش  هب  یناوید  ناـبز  یـشنماخه  يروتارپـما  رد  دـش .
یمارآ هب  ار  جـیار  تاملک  یـضعب  يدغـس ، یتراپ و  يولهپ و  دـننام  هنایم  یناریا  یتراپ  يولهپ و  دـننام  هنایم  یناریا  ياـهنابز  زا  يرایـسب 

یتراپ و يولهپ و  طخ  دـنیوگیم . شراوزه  يولهپ  نابز  هب  ار  مسر  نیا  تاملک و  عون  نیا  دـندناوخیم . دوخ  ناـبز  هب  یلو  دنتـشونیم ،
. تسا هدش  سابتقا  یمارآ  طخ  زا  زین  يدغس 

اهیمارآ

مان اهیماس  دـندرک . ترجاهم  قارع  هیروس و  ناتـسبرع ، هریزجهبـش  زا  دالیم  زا  شیپ  مهدزناپ  هدـس  دودـح  هک  دـندوب  داژن  یماس  یمدرم 
ات نیطسلف  یقرش  لامش  رد  عقاو  ياهنیمزرس  مارآ ، روشک  زا  تاروت  رد  دندرکیم . قالطا  قارع  هیروس و  نانبل و  روشک  هب  ار  مارآ 

15 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
یمارآ نابز  يابفلا 

هدـشیم دودـحم  ریغـص  يایـسآ  سوروت و  ياههوک  هب  لامـش  زا  مور و  ياـیرد  هب  برغ  زا  تسا و  هدـش  هدرب  ماـن  روشآ  نیرهنلا و  نیب 
لیاـبق زا  ودره  هک  یمـالخا  یتوس و  ماوقا  زا  یهورگ  هک  دوشیم  مولعم  هدـمآ  تسد  هب  م . نرق 12 ق . زا  هک  یلباب  ياـههبیتک  زا  تسا .

هب یمارآ  ماوقا  نکسم  زکرم  نیاربانب  دنتـشاد . نکـسم  سراف  جیلخ  کیدزن  تارف و  بونج  قطانم  قشمد و  یحاون  رد  دندوب ، داژنیمارآ 
رد قارع و  يارحص  رد  قرشم  فرط  هب  رگید  هورگ  و  هتفرگ ، اوأم  ناعنک  نیمزرس  یبرغ  لامش  رد  ناشیا  زا  ياهتسد  دوشیم : تمسق  ود 

نامز نآ  دابآ  ياهرهش  زا  یمارآ  لیابق  ندنار  نوریب  رد  رایسب  ياهششوک  روشآ  لباب و  ناهاش  دناهدرک . ترجاهم  روشآ  لباب و  نوماریپ 
. دش مامت  روشآ  رکشل  هبلغ  هب  لامش  تلود  طوقس  زا  سپ  م . لاس 710 ق . رد  اهیمارآ  تموکح  موادم ، ترجاهم  تلع  هب  یلو  دندرک 
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)Arran( نارآ

. دناهداهن مان  هیسور  ناجیابرذآ  ار  نآ  اهسور  هک  دوب  زاقفق  رد  رزخ  يایرد  برغم  ناریا و  یبرغ  لامش  رد  ینیمزرـس  نالآ  ای  نارا  نارآ ،
. تسا ناوجخن  و  ناوریا ، دنبرد ، یخامش ، هجنگ ، وکاب ، نآ  هدمع  ياهرهش 

ناینارآ

هراومه ناریا  رگید  ياههریت  زا  يرایـسب  نوچمه  دوب و  ناریا  ياهنابز  زا  ياهخاش  هک  دنتـشاد  هناگادـج  نابز  دـندوب و  نایناریا  زا  ياهریت 
شروش هب  رس  مه  یهاگ  اهنآ  دندوب ، ناریا  هاشنهاش  رادربنامرف  رازگجاب و  هدش  هدناوخ  ناهاشنارآ »  » هک دنتـشاد  شیوخ  زا  ینایاورنامرف 

ناـینمرا و ناـیم  هک  ییاهـشکاشک  رد  هتفریذـپ و  ار  نید  نآ  زین  ناـینارآ  هک  حیـسم  نید  راـشتنا  زا  سپ  هژیوهـب  دـندروآیم . یناـمرفان  و 
ياهرکشل اب  نایجرگ 

16 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دنتسویپیم دوخ  ناشیکمه  هب  مه  نانآ  دادیم  خر  ناریا 

سکابرآ

. درک یهاشداپ  لاس  هک 28  دام  ناهاشداپ  زا 

البرآ

.( م ق .  331  ) درک بولغم  ار  موس  شویراد  ینودـقم ، ردنکـسا  لـمگوگ ) رد   ) اـجنآ کـیدزن  ینونک . لـیبرا  قباـطم  میدـق ، روسآ  رهش 
. دنمانیم البرآ  گنج  بلغا  ار  لمگوگ  گنج 

اتاسکاترآ

. دام میدق  ياهرهش  زا 

)Artystone( نوتسیترآ

. یشنماخه گرزب  شوروک  رتخد  شویراد و  نارسمه  زا  یکی 

ناراتشیترآ

. نایناساس رصع  رد  نایگنج  هقبط 

ساکیترآ

. دومن یهاشداپ  لاس  هک 50  سایزتک ) لقن  هب  انب   ) دام ناهاشداپ  زا 

)Ardini( ینیدرآ

. دیشروخ هدنیامن  وتراروا  ههلا 

وزرآ

، یناـساس مجنپ  مارهب  يزاونناـمهیم ، ینزگـنچ و  اـب  هک  دوـب  رگرز  راـیهام  رتـخد  يو  دوـب . هدـنزاون  ناـنز  زا  يو  يدـالیم . مجنپ  نرق 
سانشان هک  مارهب  تفریذپ . رایهام  درک ، يراگتساوخ  شردپ  زا  ار  وا  مارهب  دومن . دوخ  هتفیـش  ار  438 م ). - 421  ) روگ مارهب  هب  فورعم 

ات ار  وزرآ  مارهب و  دـندش و  عمج  رایهام  هناخ  رود  هب  هاپـس  ات  درک  نازیوآ  راـیهام  هناـخ  رد  رب  ار  شاهناـیزات  دوب  هدـمآ  راـیهام  هناـخ  هب 
. دندرک یهارمه  مارهب  يارسمرح 

سسرآ

« هدربمان  » طسوت یلو  تسشن . تخت  هب  ساوگاب »  » طسوت سـسرآ  ریـشدرا ، توف  زا  سپ  هک  ستآ »  » مان هب  يردام  زا  موس  ریـشدرا  دنزرف 
.(. م 336 ق .  ) دیسر لتق  هب  شتنطلس  موس  لاس  رد 

شرآ

رد دـنیوگ  تسا . هدـشیم  بوـسحم  دـننامیب  يزادـناریت  رد  هک  ناریا  یناتـساب  ناـناولهپ  زا  یلم ، ياهناتـساد  رد  ریگناـمک ، هـب  فورعم 
نآ رب  ررقم  روشک ، ود  زرم  نییعت  يارب  یتشآ  حلص و  تارکاذم  زا  سپ  دندروخ و  تخس  یتسکش  نایناروت  زا  نایناریا  ناتـساب ، راگزور 

تمس هب  يریت  ات  دنتفگ  وا  هب  و  دندیزگرب ، ار  شرآ  نایناریا  دور . بقع  باترپ  ریت  کی  هزادنا  هب  تسکـش  هطقن  ار  ناریا  زرم  هک  دیدرگ 
مهاوخن هدـنز  ریت  باترپ  زا  سپ  نم  هک  تفگ  مدرم  هب  داد  دـهاوخ  تسد  زا  هار  نیا  رد  ار  شناج  تسنادیم  هک  شرآ  دزادـنیب . قرـشم 

. دنام
دنوامد زا  تایاور  فالتخا  هب  هک  ار  ریت  نآ  نادزیا  درک . باترپ  دیـشکب و  دایز  يورین  هب  و  داهن ، نامک  رد  يریت  دمآرب و  هوک  هب  هاگنآ 

ناریا زرم  و  دمآ ، دورف  ییودرگ  تخرد  هنت  رب  ورم  رد  ماجنارـس  دندربب و  اوه  رد  زارد  یتدـم  دـنتفرگب و  دوب  هدـش  اهر  لمآ  ای  يراس  ای 
هراپهراپ باترپ  نیا  زا  سپ  زین  شرآ  ندب  دش . نییعت 

17 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
.( تسا هدش  دای  لیصفت  هب  یسراف  یبرع و  نابز  هب  ناریا  لصفم  ياهخیرات  اتسوا و  رد  ياهناسفا  يارجام  نیا   ) تشگ

ماشرآ

. یشنماخه هاشداپ  شویراد ، دج  مان 

ماشرآ

لاس 1300 ش. رد  داد ، رییغت  ماشرآ  هب  ار  دوخ  مان  اهدعب  هک  اضرمالغ  دنزرف  فاّلع ، یشخرد  یلع  دمحم 
زاغآ ناسارخ )  ) رکشل 8 داتس  نکر 2  ینابزرم  رسفا  ناونع  هب  ار  دوخ  یتاعالطا  ياهتیلوئـسم  هامرهم 1321  زا  وا  دمآ . ایند  هب  دهـشم  رد 

رد ماشرآ  هک  دـش  ببـس  تشاد ، رارق  يوروش  شترا  لاغـشا  تحت  قوف  هقطنم  هک  یطیارـش  رد  درونجب ، ناـگداپ  رد  يو  تیلاـعف  درک .
، اهسور هیلع  يراکبارخ  هب  هقطنم  رد  سیلگنا  لماوع  زا  ياهکبـش  بوچراچ  رد  دریگ و  رارق  سیلگنا  یماظن  تاعالطا  سیورـس  اب  هطبار 
، دوجوم دانـسا  رد  دـنز . تسد  درکیم - لـمع  دـبنگ  رد  يوروـش  لوـسنک  شـشوپ  رد  هک  يوروـش  یتاـعالطا  رـسفا  فوا - یلق  هژیوهب 

گرزب ملع و  کلملا  تکوش  لماوع  زا   ) ولداش ناخ  ریشدرا  قافتا  هب  هک  هدش  فرتعم  يو  نآ  قبط  هک  تسا  دوجوم  ماشرآ  زا  یشرازگ 
يوروش یتاعالطا  نیرومأم  زا  یکی  یخوم  هک  تسا  یعدـم  ماشرآ  تسا . هدـیناسر  لتق  هب  ار  یخوم  ماـن  هب  ینمکرت  درف  هقطنم ) کـلام 

يربهر هب  « ) ناـسارخ نارـسفا  ماـیق   » هب فورعم  ارگپچ ، نارـسفا  شروش  يارجاـم  تسکـش  رد  ماـشرآ  شرازگ ، نیمه  قبط  تسا . هدوب 
. تسا هتشاد  شقن  ینادنکسا ،) ربکا  یلع  درگرس 

ياهلاس رد  تفر و  ناجیابرذآ  هب  هنامرحم  دـش و  راضحا  نارهت  هب  وا  تفرگ . رارق  اهیـسیلگنا  هجوت  دروم  ناـسارخ  رد  ماـشرآ  ياـهتیلاعف 
سیئر دـش و  مازعا  دهـشم  هب  اددـجم  تیرومأـم  نیا  زا  سپ  وا  دز . تـسد  هـقطنم  نـیا  رد  یفخم  ياههکبـش  لیکـشت  هـب   1325 - 1324
هتشاد ناسارخ  رد  ایناتیرب  یتاعالطا  سیورس  یسایس  یتاعالطا و  ياهتیلاعف  رد  يرتمهم  شقن  ات  دیدرگ  ناسارخ  رکـشل  نکر 2  سّسجت 
ماشرآ دوب . هطخ  نیا  رد  دادرم 1332  ات 28  دش و  لقتنم  ناجیابرذآ  هب   1321 / 5 زا 1 / قدصم ، دمحم  رتکد  تلود  نارود  رد  وا  دـشاب .

تبسانم هب  ناتـسمز 1334  رد  دش و  دراو  هقطنم  نیا  هب  اددجم  ناسارخ  رکـشل  یتاعالطا  سیئر  ناونع  هب  دادرم 32  ياتدوک 28  زا  سپ 
رد یفخم  ياههکبـش  اب  سامت  هب  دش و  ناتـسناغفا  دراو  یناهنپ  يّرـس ، تیرومأم  کی  رد  ناتـسناغفا  هب  نیناگلوب  فچـشورخ و  ترفاسم 

. تخادرپ روشک  نیا 
كاواس سیئر  نیلوا  ناونعهب  هامید 1335  رد  ماشرآ  دوب . ناسارخ  رد  دش  سیسأت  هک  یناتسا  كاواس  نیتسخن  كاواس ، سیسأت  زا  سپ 

رد نایـصع  یتیاضران و  ياههنیمز  نامز  نیا  رد  تشاد . هدهعهب  یـساسح  شقن  كاواس  نیا  رد  لاس  تدم 5  هب  دش و  بوصنم  ناسارخ 
ردانب سراف و  كاواـس  سیئر  رویرهـش 1340  رد  كاواس ، رد  لماوع  نیرتهدـبز  زا  یکی  ناونع  هب  ماشرآ  دـش و  ساسحا  بونج  ریاـشع 

رد داد و  لیوحت  يریرح  دوعسم  گنهرس  هب  ار  ردانب  سراف و  كاواس  رذآ 1341  رد  ماشرآ  دوب . تمس  نیا  رد  رذآ 1341  ات  دیدرگ و 
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تسایر  1345 / 2 رد 19 / ایـس ،)  ) اـکیرمآ رد  یتاـعالطا  هژیو  هرود  یط  زا  سپ  وا  تخادرپ . راـک  هـب  كاواـس ) مـکی  لـک  هرادا   ) زکرم
. تفرگ تسد  هب  ار  نامرک  كاواس  تسایر   1345 / 6 خیرات 9 / رد  دش و  ناتسچولب  ناتسیس و  كاواس 

عاعشلا تحت  ار  هقطنم  ياهتردق  ریاس  دش و  لدب  ناتسا  فوخم  هرهچ  هب  تعرس  هب  ماشرآ  نامرک ، رد 
18 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

رد يریظنمک  شقن   1357 ياهلاس 1350 - رد  وا  دز . تسد  ماشرآ » ینف  یلاع  يارسشناد   » سیسأت هب  هک  يوحنهب  داد ، رارق  دوخ  روضح 
هنایـشحو و تامادـقا  رکتبم  حارط و  ماـشرآ  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  يریگجوا  اـب  دومن . اـفیا  قوف  هقطنم  رد  یبـالقنا  اـهتکرح  بوکرس 

ریزو هجیتن ، رد  تشاد . ار  یلصا  شقن  رهم 1357 )  ) نامرک عماج  دجسم  نینوخ  هثداح  رد  هژیوهب  دوب و  بالقنا  بوکرـس  رد  رابتواسق 
دومن و هیـصوت  مدـقم  رـصان  دبهپـس  هب  ار  وا  يرانکرب  هنامرتحم  ماـشرآ ، كاواـس و  تحلـصم »  » ظـفح يارب  يراـهزا  تلود  يرتسگداد 

. دش رانکرب  رذآ 1357  رخاوا  رد  ماشرآ 

( ناتسنمرا  ) اینیمرآ

ینابلآ و و  زورما ) ناتسجرگ   ) يربیاودیخلک هب  لامش  زا  عقاو و  هلجد  تارف و  همشچرس  نایم  تلایا  نیا  هدمآ . هنیمرآ  شویراد  هبیتک  رد 
ات تارف  زا  قرـشم  يوس  زا  دشیم و  عقاو  نآ  بونج  رد  نیرهنلا  نیب  دام و  روشآ و  دودـحم و  سرا  دور  اروک و  دـنبرد  نیب  عقاو  تیالو 

. تشاد دادتما  سرا  هب  شروک  دور  ياقتلم 
. تسا هدوب  سرا  هناخدور  رانک  رد  اتسازکاترآ »  » هب مسوم  نآ  تختیاپ 

زاونرآ

. تفرگ يرسمه  هب  زانرهش  شرگید  رهاوخ  اب  ار  يو  دیشمج ، هب  نتفای  هبلغ  زا  سپ  كاحض ، هک  دیشمج  رهاوخ  مان  یلم ، ياهناتساد  رد 
. دیشخب ییاهر  يو  گنچ  زا  ار  نانآ  كاحض ، نداد  تسکش  زا  سپ  نودیرف ،

ایرآ

. تسا یمالسا  هرود  تاره  نامه  نآ  تشذگیم و  اجنآ  زا  دوریره  هک  هدوب  يرهش 

تخدایرآ

. تسا دوجوم  هیسور  ژاتیمرآ  هزوم  رد  هک  هدش  هتفاب  ياهچیلاق  يو  زا  نایشنماخه . نارود  رد  مراهچ  ناودرا  هنازخ  سیئر 

هنمارایرآ

. یشنماخه لوا  شویراد  دج  ماشرآ ، ردپ  مان  ناییایرآ .) هدنهد  شمار  )

انایرآ

. دندوب هداد  اهییایرآ  نیمزرس  ینعی  ناریا ، زا  یتمسق  هب  ینانوی  نانادیفارغج  هک  یمان 
بونج زا  رزخ ، رحب  دنبرد  ات  رگید  ياههوک  سوسیماپوراپ و  ياههوک  هب  لامش  زا  دنـس ، دور  هب  قرـشم  زا  ار  انایرآ  نیخروم ، زا  یخرب 

زا ار  انایرآ  بلغا ، یلو  دـنادیم . دودـحم  سراف  جـیلخ  هناهد  رزخ و  يایرد  نیب  لـصاو  یموهوم  طـخ  هب  برغم  زا  و  ناـمع ، ياـیرد  هب 
. تسا هدوب  زین  سراپ  دام و  لماش  بیترت ، نیدب  هک  دندرمشیم ، دتمم  دغس  خلب و  ات  لامش  زا  هلجد و  هرد  ات  برغ 

سودنایرآ

. رصم یناریا  یلاو 

اهایرآ

نرق 14 زا  گرزب  ترجاهم  نیا  دندمآ . رد  دش  هدناوخ  ناریا  ناشمان  هب  اهدـعب  هک  ینیمزرـس  هب  م . مود ق . هرازه  رد  نایناریا  ای  ناییایرآ 
لیابق ماوقا و  ناریا  رد  نامز  نآ  رد  دـنبای . تسد  عیـسو  نیمزرـس  نیا  ياجهمه  رب  نایناریا  ات  دیـشک  لوط  اهنرق  تفاـی و  همادا  م . ات 6 ق .

ياراد نانآ  زا  یخرب  دنتسیزیم و  نوگانوگ 
19 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

رد مالیع  دنتسیزیم و  يدیوآرد  داژن  زا  یمدرم  نامع  ییایرد  لحاوس  ناتسچولب و  نامرک و  رد  دندوب . یهجوت  نایاش  ندمت  گنهرف و 
ناریا یبرغ  لامش  برغ و  زکرم ، رد  زین  نایتوک  نایبولول و  نایساک و  دوب . يدنمورین  تلود  ناتسزوخ  سراف و  جیلخ  یلامـش  ياههنارک 

ناروپت و نایپساک  ای  اـهدرامآ  نایـسوداک ، دروآ . دـیدپ  يدـنمورین  یهاـشداپ  ناـجیابرذآ  رد  لوا  هرازه  رد  اـننام »  » تلود دنتـسیزیم ،
. دنتسیزیم ناگرگ  ناردنزام و  نالیگ و  رد  نایناکریه 

ییایرآ

رازه ود  هب  یخرب  و  م . نرق 14 ق . هب  یبرغ  يایسآ  هب  ار  اهنایرآ  ندمآ  یـضعب  هک  دناییاپورا  دنه و  نامدرم  گرزب  هخاش  زا  لوا  هبعش 
، یطـسو يایـسآ  ریماپ ، هلمج  زا  تسا ، فلتخم  نف  ياملع  دـیاقع  زین  نامدرم  نیا  یلـصا  نکاسم  باـب  رد  دـننادیم . طوبرم  م . لاـس ق .
، یبرغ یبوـنج ، یلامـش ، ناـملآ  یلفــس ، بوـناد  دور  لـحاوس  ینوـنک ، هیــسور  بوـنج  تاـپراک ، ياـههوک  ناتــسنمرا ، ناریا ، تـالف 

. تسا هدوب  ایسآ  ای  اپورا و  لامش  رد  ییاج  هک  دناهدیقع  نیا  رب  ارثکا  هجیتن  رد  اپورا ، ياهاج  ریاس  يوانیدناکسا ،

لابیرآ

. دشاب هتسب  خن  نآ  رس  هک  هسیک  لکش  هب  یفرظ 

اهتنازیرآ

. دام هلیبق  شش  زا  یکی 

نیرآ

. اهییایرآ رگید  مان 

نزربویرآ

اب 2500 و  دوب ، سراپ  دـنبرد  عفادـم  ناریا  هب  ردنکـسا  هلمح  رد  يو  یـشنماخه . موس  شویراد  نامز  رد  ناریا  گرزب  نارادرـس  زا  یکی 
هک يروطهب  دش ، یتخس  تسکش  راچد  روبع  ماگنه  ردنکسا  ددرگ . سراپ  هب  ردنکسا  دورو  عنام  ات  دوب  هدرک  لاغشا  ار  ربعم  نآ  یهاپس 

نوشق یناپوچ  یلو  دنیشن ، بقع  ربعم  زا  دیدرگ  روبجم 
20 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. درک ییامنهار  یناریا  نایهاپس  رس  تشپ  هب  ار  ردنکسا 
دعب دندرب . هلمح  هتفرگرب و  هحلسا  گنردیب  نایسراپ  دندروخرب . یـسراپ  نالوارق  هب  دندیـسر و  هوک  هلق  هب  یتخـس  هب  ردنکـسا  نایهاپس 

هب اورپیب  ار  دوخ  هدایپ  راوس و 500  اب 40  نزربویرآ  سپ ، هار  هن  دنراد و  شیپ  هار  هن  دـناهدش و  روصحم  ناینانوی  طسوت  دـش  مولعم  هک 
زا نوچ  و  درذگب ، ینودقم  هاپـس  نایم  زا  هک  دیدرگ  قفوم  یلو  داد  مه  تافلت  تشکب و  ار  نمـشد  زا  يرایـسب  هدـع  دز و  ینودـقم  هاپس 
وا عنام  ردنکـسا  نوشق  یلو  دنک ، لاغـشا  ناینودـقم  ندیـسر  زا  لبق  ار  نآ  دباتـشب و  تختیاپ  کمک  هب  تساوخ  تسج  نوریب  هرـصاحم 

. دش هتشک  ناشیا  اب  یگنج  رد  هدش و 

دازآ

. دوب یملید  زوریف  يومع  رتخد  ناذاب و  نبرهش  رسمه  يو  یناریا . ناملسم  نانز  نیتسخن  زا  11 ق .
فرط زا  ناذاـب  سپـس  دـنتفرگ و  سپزاـب  اهیـشبح  زا  یگنج  یط  ار  نـمی  نیمزرــس  هـک  دـندوب  یناـساس  شترا  ناهدـنامرف  زا  ود  نـیا 

. دش نمی  ياورنامرف  زیورپورسخ 
مالـسا هب  ار  وا  دنتـشاد و  لاسرا  زیورپورـسخ  يارب  ياهمان  يرجه  متفه  لاس  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  دـندیمانیم . هانبا  ار  ناـنآ  اـهینمی ،

ربمایپ هب  زین  ناذاب  دتسرفب . يو  دزن  هدرک و  ریگتسد  ار  ناشیا  هک  تشون  ناذاب  هب  ص )  ) ربمایپ همان  ندرک  هراپ  نمـض  يو  دندرک . توعد 
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میدـقت هنیدـم  رد  ار  همان  ناذاب ، کیپ  ود  دـنک . تکرح  زیورپورـسخ  دزن  هب  ناـشیا  رتدوز  هچره  هک  درک  دـیکأت  تشون و  ياهماـن  (ص )
هب تخاس و  دوبان  ار  وا  دومن و  طلـسم  شردـپ  رب  ار  زیورپ  رـسپ  هیوریـش  دـنوادخ  : » دومرف ناذاب  همان  زا  عـالطا  زا  سپ  ترـضح  دـندرک .

هچنآ دنتشگزاب و  نمی  هب  اهکیپ  دروآ .» نامیا  مالسا  هب  دییوگب  ناذاب  هب  امش  درک . دهاوخ  ریخست  ار  زیورپ  ورسخ  تکلمم  مالـسا  يدوز 
مالعا و ار  زیورپورـسخ  تکاله  نآ  رد  دیـسر و  ناذاب  هب  هیوریـش  زا  ینامرف  نمی ، هب  اهنآ  دورو  زا  دعب  زور  دـنچ  دـنتفگ . دـندوب  هدـینش 

ترـضح فرط  زا  دـش و  ناملـسم  تسناد  تسرد  ار  ص )  ) ربمایپ ینیبشیپ  هک  ناذاب  دوشن . ص )  ) ربماـیپ ضرعتم  هک  دوب  هتـشاد  راـهظا 
. دوب اعنص  مکاح  زین  رهش  مان  هب  يو  دنزرف  دندش . ناملسم  زین  وا  هارمه  نایناریا  دیدرگ و  نمی  ياورنامرف 

درک و هلمح  اعنـص  هب  سپـس  دـندیورگ و  وا  هب  یهورگ  درک و  توبن  ياعدا  یـسنع  دوسا  ترجه  مهدزای  لاـس  رد  عادولا  ۀـجح  زا  سپ 
ربمایپ دـماین . دـیدپ  ودنآ  نایم  یتفلا  اما  درک  جاودزا  رهـش  رـسمه  دازآ  اب  روز  هب  دـناسر و  لتق  هب  وا  نزردـپ  هارمه  هب  ار  ناذاب  نب  رهش 

دـناسر و لتق  هب  ار  دوسا  دازآ ، ییامنهار  ترـشابم و  اب  یملید  زوریف  درک . رداص  ار  وا  لـتق  روتـسد  دوسا ، هنتف  زا  یهاـگآ  زا  سپ  (ص )
رکذ مـهد  لاـس  رد  یخرب  ترجه و  مهدزاـی  لاـس  رد  ار  نآ  یخرب  تـسا . فـالتخا  دوـسا  هـعقاو  خـیرات  رد  دوـمن . شوماـخ  ار  وا  هـنتف 

. دوب ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  شیپ  هام  کی  دوسا  لتق  اما  دناهدرک .
. دناهتشون نابزرم  زین  ار  دازآ  مان  عبانم ، یخرب 

ناخ دازآ 

زا رگید  یعمج  اب  وا  دـمآرد . هاـشردان  فرـصتهب  لـباک  هک  لاس 1150 ق . رد  دوب . لباک  نکاس  ياـهناغفا  زا  لـیخ  نامیلـس  کـیب  دازآ 
دوب هدـنز  هاش  ردان  ات  دـمآ و  ناریا  هب  هاش  ردان  هارمه  هب  لاس 1154 ق . رد  دعب  یتدم  یلو  دـندیدرگ  هاشردان  هاپـس  لخاد  ناغفا  فیاوط 

ناـجیابرذآ یلاو  راـشفا  يوـلقرق  ناخنالـصا  ریما  تمدـخ  هب  یهاـش  ناـمرف  بسحرب  دـمآیم و  رامـش  هـب  وا  ناگدرکرـس  ارما و  زا  یکی 
زا ماجنارس  یلو  دش ، فرصتم  ار  نالیگ  ناخ ، دازآ  لاس 1168  رد  تسویپ .

21 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
؟ ناخ يدـهم  ازریم  لیقع ،؟ ازریم  ناخ ، رفعج  ازریم  ناخ ، میهاربا  دـنز ، ناخ  میرک  ناخ ، لیعامـسا  ناغفا ، ناـخ  دازآ  پچ : هب  تسار  زا 

ایناتیرب هزوم 
هب داد و  تسکـش  ار  وا  ناخ  نسح  دمحم  اددجم  یمروا  رد  دـعب  لاس  داد . تسد  زا  ار  اجنآ  دروخ و  تسکـش  راجاق  ناخ  نسح  دـمحم 
زا سپ  تفر . سیلفت  هب  اجنآ  زا  لصوم و  هب  دـش و  مزهنم  یلو  تفاتـش  ناخ  نسح  دـمحم  گنج  هب  درک و  مهارف  یهاپـس  تفر و  دادـغب 

. درک توعد  شیوخ  دزن  هب  داد و  ناما  ار  وا  ناخمیرک  یتدم 
. تشذگرد يرتفید  يرامیب  هب  رهش  نیا  رد  ماجنارس  تفر و  زاریش  هب  ناخ  میرک  هارمه  تسویپ و  وا  هب  هیمورا  رد  شناسک  اب  ناخ  دازآ 

تخدیمرزآ

هک دوب  تخدناروپ  رهاوخ  یناساس و  هاشداپ  628 م ،). - 590  ) زیورپورسخ رتخد  يو  اورنامرف . نانز  زا  631 م . ناوج ،) هشیمه  رتخد  )- 
هام راهچ  شیهاشداپ  اما  دیـسر ، یهاـشداپ  هب  روشک  ناـگرزب  طـسوت  دوب ، مکاـح  ناریا  راـبرد  روشک و  رب  هک  یجرم  جره و  ناـیرج  رد 

ابیرقت دوخ  زا  ناروپ  شرهاوخ  لـثم  تسـشن  تخت  رب  ماـیا  نیا  رد  هک  مه  تخدـیمرزآ   » بوکنیرز رتکد  هتـشون  هب  دیـشکن . لوط  رتشیب 
ورـسخ هداون  کی  نیبیـصن  رد  دندوب  زارب  رهـش  نامرف  تحت  هتـشذگ  رد  هک  ینایهاپـس  وا  سولج  نراقم  تشادن . ياهدارا  تردق و  چـیه 

. دندناشن تخت  رب  مجنپ  زمره  مان  هب  ار  زیورپورسخ )  ) مود
راچد تخادنا  كاله  ماد  هب  هعدخ  اب  دروآرد  شیوخ  دقع  هب  ار  يو  تساوخ  هک  ار  دزمره  خرف  شیوخ ، دبهپسا  نوچ  مه  تخدیمرزآ 

.« دش رانکرب  تنطلس  زا  دش و  دازخرف ) متسر   ) دزمره خرف  متسر  وا ، رسپ  ماقتنا 
.« تشادیم هاگن  دوخ  یهاشداپ  درکن و  ریزو  سک  درک و  داد  لدع و  تسـشنب ، ردنا  کلم  هب  تخدیمزرآ  نوچ   » یمعلب خیرات  هتـشونهب 

رهق يو  اب  تفرگب و  ار  وا  درک و  گنج  تخدیمزرآ  اب  تشادرب و  رس  دزمره ) خرف   ) يو رسپ  متـسر  : » دسیونیم يو  راک  ماجرف  هب  عجار 
.« تشکب ار  وا  نآ  زا  دعب  درک و  روک  شمشچ  ودره  نآ  زا  دعب  دتسب ، شیوخ  دارم  يو  زا  درک و  گنج ) )

22 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

كاهدژآ

رتشخووه ییامنتردق  رثا  رب  دام  ناگیاسمه  يو  نامز  رد  دز . هیکت  تنطلس  هکیرا  رب  كاهدژا  هب  فورعم  هرتشخووه  دنزرف  وگیووتخیا 
طاسب م . ق . لاس 550 . رد  شوروک  شاهون  مایق  رثا  رب  تنطلـس  لاـس  زا 34  سپ  كاهدژا  دنتـشادن . ار  ناشیا  نیمزرـس  هب  زواجت  يارای 

. دیدرگ ضرقنم  دام  هلسلس  بیترت  نیدب  دیچیپ و  مهرد  شتمظع 

نوداهراسآ

.(. م 668 پ . - 681  ) روشآ هاشداپ 

كاسآ

. یناکشا ياهتختیاپ  زا  یکی 

كاهدژا سگایتسآ -:

. دیدرگ ضرقنم  دام  تلود  وا  نامز  رد  دوب . ات 550  زا 548  تودوره  تایاور  قفاوم  شتنطلس  تدم  و  رتشخووه ، رسپ  يو 

)Asraran( ناورسآ

. یناساس هعماج  تالیکشت  يالاب  تاقبط  زا  نایناحور ،

دیدج روسآ 

. تسا م . ات 607 ق . زا 745  هرود  نیا 
: نآ یمان  ناهاشداپ 
مراهچ رسلاپ  تالگیت  . 1

مود نگراس  . 2
. دش ضرقنم  اهیدام  تسد  هب  تلود  نیا 

میدق روسآ 

. تسا لوارسلاپ » تالگیت   » دهع نیا  هاشداپ  نیرتگرزب  دباییم . همتاخ  م . رد 900 ق . هدش ، عورش  م . زا 1500 ق . ابیرقت  دهع  نیا 

یطسو روسآ 

. تسا لاپریصن » روسآ   » هرود نیا  هاشداپ  نیرتگرزب  هک  دشابیم  م . ات 745 ق . زا 900  هک  ياهرود 

ریغص يایسآ 

: دوب رهش ) ای  روشک  « ) هرتشخ  » هد زا  بکرم  هک  تارف  يوس  نآ  ياهروشک 
هیروس هیکیل 10 - هینیتیب 9 - هیتوگالفاپ 8 - هیکوداپاک 7 - هیگیرف 6 - هیسیم 5 - يراک 4 - ینویا 3 - هیدیل 2 - - 1

مناخ هیسآ 

ملع جیورت  رد  وا  دوب . شابيراخوی  هفیاط  زا  و  1250 ق ). - 1212  ) راجاق هاش  یلعحتف  ردام  يو  دوب . راکوکین  دباع و  نانز  زا  1217 ق .
وا تفای . ترهـش  هاش  ردام  هسردـم  هب  سپ  نآ  زا  هک  دوب  مشاـه  میکح  هسردـم  ریمعت  وا  ریخ  راـثآ  زا  دیـشوکیم . اـملع  تشادـگرزب  و 

شاهزانج تشذگرد . نارهت  رد  مناخ  هیـسآ  دومن . روظنم  نآ  ناسردـم  يارب  یتاقوا  درک و  رارقرب  ناسردـم  بالط و  يارب  یبترم  هیرهش 
. دندرپس كاخ  هب  هیردیح  هضور  رد  دندرک و  لقتنم  فجن  هب  تیصو  ربانب  ار 

ینایتشآ

فورعم ياهقف  گرزب و  نیدهتجم  زا  ق . یلوالا 1319 ه . يدامج  یفوتم 28  نسح ، ازریم  یجاح 
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23 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. تفای ناوارف  ترهش  داد  ناشن  هاش  نیدلا  رصان  لباقم  رد  هک  یتمواقم  وکابنت و  زایتما  ياغلا  هلئسم  رد  يرصان . دهع 

هنشورسا هنسورشآ -

، تشاد رارق  نایناغچ  شک و  نآ  بونج  رد  هناغرف و  زا  یتمسق  چاچ و  نآ  لامش  رد  هک  دنقرمس ، نوحیـس و  نیب  رهنلا  ءاروام  رد  یتیالو 
هلمج زا  تسا . هدوب  رگناوت  نادابآ و  نداعم ؛ دوجو  بآ و  روفو  هطساو  هب  نیمزرس  نیا  دوب . نآ  قرشم  رد  هناغرف  برغم و  رد  دنقرمس  و 

تکیجنب رهـش  رد  دوب  اهنآ  یمومع  بقل  نیـشفا  هک  تیالو  نآ  نایاورنامرف  دوب . كزید  نیماز و  طاباس ، تکیجنب ، تیالو  نآ  ياـهرهش 
. تسا هدوب  يونام  ای  ینمش  تیالو  نآ  مدرم  بهذم  دنتشاد و  رقم 

)Asur( روشآ

. قارع هیروس و  ینونک  زرم  ریغص و  باز  نیب  هلجد  دور  فرط  ود  رد  ياهیحان  میدق  مان  روسآ ، ای  روشآ 
زا و  ناتـسنمرا ، هب  لامـش  زا  ناتـسدرک ، هب  قرـش  زا  يزکرم ، نیرهنلا  نیب  یناـبایب  تـالف  هب  برغ  زا  روشآ  نیمزرـس  عونلا  بر  ماـن  زین  و 
رد دوب . يزیخلـصاح  یتـفربآ  تشد  نآ  يزکرم  تمـسق  و  لـباب ، زا  رتیناراـب  رتدرـس و  نآ  میلقا  دوب . دودـحم  لـباب  نیمزرـس  هب  بونج 
هک دـندقتعم  زورما  تفای و  شرتسگ  هیروس ، بناج  هب  اصوصخم  فارطا  زا  روشآ  يروتارپما  روشآ ، ناهاشداپ  ییاـشگروشک  ياـهگنج 

. تسا قتشم  روسآ  زا  هیروس  مان 
ار ینونک ) داباسرخ   ) نیکورشرود رهش  نگراس  دیدرگ ؛ لقتنم  اونین  هب  سپس  حلاک و  هب  دعب  و  دوب ، روسآ  رهـش  ادتبا  يروتارپما  تختیاپ 

نیا زا  و  دـندمآ . راب  وجگنج  زرابم و  یمدرم  دـندوب ، نایودـب  لیابق و  تـالمح  ضرعم  رد  فارطا  زا  اـهیروشآ  نوچ  داد . رارق  تختیاـپ 
راـصح لـباب  نـید  زا  هـتفرگرب  يداـیز  دـح  اـت  اـهنآ  نـید  دندیـسریمن . ناـنیا  ياـپهب  گـنهرف  رد  یلو  دنتـشاد  يرترب  اـهیلباب  رب  تـهج 

م. مهن ق . نرق  رد  نآ  نامتخاس  مامتا  نامز  رد  روشآ  رهش  یعافد  تاماکحتسا 
. هدش مسر  هردنآ - و . تایرفح - یط  فوشکم  نیارق  يور  زا 

24 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
اهیروشآ تسا و  نینوخ  ياهگنج  حرـش  اتدـمع  روشآ  ناـهاشداپ  ياـههبیتک  دوب و  لـباب  نیناوق  زا  رتدـیدش  بتارم  هب  روشآ  نیناوق  دوب ،

. دندوب فورعم  بولغم  للم  هب  تبسن  تواسق  ببس  هب  اصوصخم 
م. 200 ق . دودح 2300 - رد  روشآ  نیمزرس 

. دوب روا  یلباب  ناهاشداپ  عیطم  نآ  زا  یتمـسق  م . دودح 1950 ق . م -. دودح 2050 ق . وا و  نانیـشناج  يدکا و  نگراس  يروتارپما  ءزج 
ح  ) یطـسو روـشآ  م ). 1500 ق . ح 1950 -  ) میدـق روـشآ  هرود - هس  هب  ار  نآ  خـیرات  هـک  دـیآیم  روـشآ  يروتارپـما  هرود  نآ  زا  سپ 

. دننکیم میسقت  م -). ح 606 ق . - 934  ) دیدج روشآ  و  م ). 934 ق . - 1500
هدش مسر  هردنآ  تایرفح و . یط  فوشکم  نیارق  يور  زا  هلجد . فرط  زا  روشآ  راصح  هرظنم 

ات دـعب  هب  نآ  زا  و  ددرگیم ، زاـغآ  لوا  روشآ  روزوپ - م ). ح 1950 ق .  ) تنطلـس زا  روشآ  میدق  يروتارپما  خیرات  میدـق  يروتارپما  ( 1)
ار لباب  دودح 1900  رد  دش . لدبم  يدنمتورث  یتراجت  يروتارپما  هب  روشآ  تفای و  طاسبنا  دایدزا و  روشآ  یـسایس  تردق  نرق  ود  تدم 
نیب 1950 و ياهلاس  رد  درک . ریاد  يرایـسب  یتراجت  ياههاگـساپ  دومن و  رارقرب  ریغـص  يایـسآ  اب  یقنوررپ  یتراجت  طـباور  درک . جاراـت 

م. 1750 ق .
اهیروشآ اهیلباب و  ار  نیمجاهم  نیا  دـمآرد و  نانآ  لاغـشا  تحت  تفرگ و  رارق  اـهداژنیماس  هلمح  دروم  ایـسآ  یبرغ  بونج  داـبآ  یحاون 

ناگدرکرـس زا  یکی  م . دودـح 1748 ق . رد  دـش . دراو  تاروت  رد  نایروما  تروص  هب  مان  نیا  اهدـعب  و  دـندناوخیم ، اهیبرغ ] ورومآ -[ 
نیرتردـتقم روشآ  يروتارپـما  ناـگاد  همـشیا - شرـسپ ، وا و  دـهع  رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  روشآ  تنطلـس  دادآ  یـشمش  شماـن  وروما ،

نیمزرـس نیا  و  م ). دودح 1696 ق .  ) تفرگ ار  روشآ  یلباب  یبارومح  ماجنارـس  و  داد ، يور  جرموجره  سپـس  دـش . رـصع  نآ  ياهتلود 
هدناشنتسد دیاش  فیعـض و  روشآ  تلود  م ). 1500 ق . دودح 1700 -  ) نرق ود  تدم  رد  دـعب  هب  نآ  زا  دـمآرد و  لباب  تموکح  تحت 

. دوب رگید  ياهتلود 
هتشاد لالقتسا  نرق  نیا  زا  یتمسق  رد  ارهاظ  هتـشادن و  یتباث  عضو  روشآ  نرق  کی  تدم  ات  م . دودح 1500 ق . زا  یطسو  يروتارپما  ( 2)

دق رابرگد  م ). دودح 1360 ق .  ) دمآرد اپ  زا  اهیتح  طسوت  یناتیم  تلود  هکنیا  زا  سپ  هدوب و  یناتیم  موق  عبات  مه  یتدم  دیاش  و 
25 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تسا هدش  یلوتـسم  لباب  رب  و  هدرک ، زاغآ  ار  ییاشگروشک  لوا ، تیلابوا  روشآ - م ). 1321 ق . دودح 1356 -  ) تنطلس رد  هتشارفارب و 
يروشآ هتـسجرب  شقن  زا  يروشآ . یگنج  هبارع  الاب  رابرگد  روشآ  راـک  لوا ، رـسلیپ  تلگیت  م ). 1078 ق . - 1116  ) ینالوط تنطلس  رد 

م. متفه ق . نرق  اونین . رد 
رد جـیردتهب  روشآ  تلود  يو ، زا  سپ  تخاـس . عـیطم  ار  سرگاز  ناتـسنمرا و  نانیـشنهوک  و  درک ، لاغـشا  ار  هیقینف  ماـش و  وا  و  تفرگ ،

كاخ و  دـندمآ ، شیپ  هلجد  اـت  ناـیمارآ  مود ، رـسلیپ  تلگیت  م ). 935 ق . دودح 966 -  ) تنطلـس رد  و  دـش ، فیعـض  یمارآ  موق  لباقم 
. دیدج يروتارپما  ( 3 . ) دیسر دوخ  تعسو  لقادح  هب  روشآ 

نایمارآ یبوکرـس  هب  روشآ  نیطالـس  ادـتبا  م ). 746 ق . - 934  ) لوا هلحرم  رد  دوـشیم . مسقنم  هلحرم  ود  هـب  روـشآ  دـیدج  يروتارپـما 
لوا رـسلیپ  تلگیت  نامز  رد  هک  یتعـسو  هب  ار  يروتارپما  و  درک ، مادقا  رما  نیا  رد  یمحریب  ياهتنم  اب  موس  لاپریـصنروسآ  و  دـنتخادرپ ،

هچرگا و  تخاس ، مکحتـسم  ار  يروتارپما  ساسا  وا ، تواسق  نودب  یلو  ردپ  يورین  نامه  اب  موس ، رـصنملش  شرـسپ  دینادرگ . زاب  تشاد 
يرارین دادآ - م ). 783 ق . - 810  ) تنطلس رد  تفر ، تسد  زا  دوب  هدمآرد  تلود  نیا  فرصت  هب  هک  روشآ  فارطا  ياهنیمزرس  وا  زا  دعب 
يرارین دادآ - زا  سپ  دـش . روشآ  تلود  عیطم  رزخ  ياـیرد  اـت  داـم  نیمزرـس  مظعا  تمـسق  نیطـسلف و  ماـش و  زا  یتمـسق  قشمد و  موس ،

روشآ رابتعا  هک  دوشیم  زاغآ  موس  رسلیپ  تلگیت  ندمآ  راک  يور  اب  م ). 606 ق . 746 ح -  ) مود هلحرم  دروآ . يور  طاطحنا  هب  هرابرگد 
. دینادرگزاب ار 

گرزب ناهاش  زا  نودحرـسا  شرـسپ  دـش . ناگیاسمه  مایق  اب  هجاوم  بیرخانـس  شرـسپ  درک . دـنلب  ار  روشآ  ترهـش  هزاوآ  مود  نگراس 
هداد تسد  زا  شردپ  ارهاظ  هک  ار  دام  ناتسبرع و  زا  ییاهتمسق  و  درک ، انب  ون  زا  دوب  هدرک  ناریو  شردپ  هک  ار  لباب  رهـش  و  تسا ، روشآ 

.(. م 633 ق . - 668  ) درک تنطلس  لاس  لاپینابروسآ 36  شرسپ  تفرگ . رصم  رد  ار  سیفمم  تخاس و  عیطم  دوب 
یلو دیـسر ، تعفر  جوا  هب  يروـشآ  گـنهرف  يو  دـهع  رد  درک . ضرقنم  ار  مـالیع  تلود  هـک  تـسا ، روـشآ  گرزب  هاـشداپ  نـیرخآ  وا 

هک رـسلپوبن  و  تفرگرد ، عازن  ییاورنامرف  رـس  رب  شنانیـشناج  نیب  ارهاظ  وا  زا  دـعب  درک . لزلزتم  ار  يروتارپما  ساسا  يو  هرود  ياهگنج 
هتفرگ ار  روسآ  رهـش  اهدام  م . رد 614 ق . تسب . داحتا  دـقع  دام ، هاشداپ  هرتشخووه ، اب  و  هدومن ، لالقتـسا  مالعا  تشاد  لـباب  تموکح 

مه ار  روشآ ) تنطلـس  دـیدج  رقم   ) نارح م . و 606 ق . نیب 608  و  دـش ، تشونرـس  نامه  راچد  زین  اونین  دـعب  لاس  ود  و  دـندرک ، ناریو 
هب روشآ  يروتارپما  دیدجت  يارب  یششوک  دعب  هب  نآ  زا  و  تشارفارب ، دق  ون  زا  لباب  تلود  داتفارب ؛ روشآ  تلود  و  دندش ، فرـصتم  اهدام 

. دماین لمع 

لاپ ینابروسآ  لاپ - ینابروشآ 

يروتارپما يو  تنطلس  رد  نودحرسا . نیشناج  رسپ و  روشآ ، م ). 633 ق . - 668  ) هاشداپ نیرتگرزب 
26 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

دعب يدـنچ  دـش و  لزلزتم  روشآ  يروتارپـما  ساـسا  داد  يور  وا  دـهع  رد  هک  ییاـهگنج  ببـس  هب  یلو  دیـسر  دوخ  تعفر  جوا  هب  روشآ 
يربهر هب  هک  یعیسو  هئطوت  م ). 639 ق .  ) درک همیمـض  روشآ  هب  ار  مالیع  تکلمم  تفرگ و  ار  رـصم  يو  دیدرگ . ضرقنم  روشآ  تلود 

، لاپیناب روشآ  هاشداپ  هب  رـصع  نآ  تاـعالطا  ماـمت  يو  رما  هب  درک . بوکرـس  تفرگ  لکـش  وا  دـضرب  نیکوی » موش - شمـش -  » شردارب
. دهدیم ناشن  ار  گنج  هنحص  کی  هک  یگنس  باق  کی  رب  دوجوم  ریواصت  زا  یتمسق 

دوجوم ییایناتیرب  هزوم  رد  حاولا  نیا  دایز  تمسق  دیدرگ . نوزخم  یتنطلس  هناخباتک  رد  دش و  يروآعمج  طبض و  یحاولا  رب  یخیم  طخ 
. دشابیم روشآ  ندمت  خیرات و  زا  ینونک  تاعالطا  یمومع  ذخآم  زا  و 

كرویوین نتیلپرتم ، يرنه  هزوم  حلاک ، رهش  رد  مود ، لاپینابروسآ  رصق  زا  رادلاب ، واگ 

لاپریصن روشآ 

مظنم ار  تکلمم  روما  داد . شرتـسگ  هنارتیدـم  ياـیرد  اـت  برغ  زا  ار  شروشک  روـشآ . يوـجگنج  گرزب و  م ). 859 ق . - 884  ) هاشداپ
هب موس  رـصنملش  شرـسپ  وا  زا  دـعب  داد . رارق  تختیاـپ  هدرک  اـنب  ون  زا  ار  حـلاک  تفرگ ، هک  ییاـهجارخ  هلیـسو  هب  ارـسا و  تسد  هب  درک .

. دیسر یهاشداپ 

هلودلا فصآ 
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ریزو ایخرب ، نب  فصآ  هکنآ  تبسانم  هب  دشیم . هداد  ارزو  هب  الومعم  هلودلا » فصآ   » بقل
27 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تسا هدوب  دوهی  مشتحم  هاشداپ  نامیلس  فورعم 
، هاش یلعحتف  مظعا  ردص  یناردنزام ، عیفش  ازریم  تفاین ) یترهش  نادب  یلو   ) دش هتخانش  بقل  نیا  هب  راجاق  تلود  رد  هک  یـسک  نیتسخن 

. دش بقل  نیا  بحاص  راجاق » يّولود   » یگیبرلگیب ناخ  دمحم  ازریم  گرزب  رسپ  ناخ ، رایهللا  وا  زا  سپ  دوب .

یجاباغآ

. دوب رعاش  نانز  زا  مگیب  اغآ  هب  بقلم  1248 ق .
1250 - 1212  ) راجاق هاـش  یلعحتف  جاودزا  هب  1214 ق . لاس 1213 / رد  دوب . غابهرق  یلاها  زا  یـشوش ، ریـشناوج  ناخ  میهاربا  رتخد  يو 
رد تفر و  مق  هب  سپـس  درکیم . یگدنز  مساق  هدازماما  یکیدزن  رد  یگرزب  لزنم  رد  اهلاس  دـنام و  هرکاب  رمع  نایاپ  ات  یلو  دـمآرد  ق ).

. تشذگرد مق  رهش  رد  يو  دیدرگیم . نیمأت  عباوت  رهش و  نآ  دمآرد  زا  وا  يرمتسم  دومن و  تماقا  رهش  نآ 

ییابطابط مگیباغآ 

سپـس تفرگارف . نامز  نآ  ياملع  زا  ار  برع  تایبدا  یمالـسا و  مولع  تاماقم  دهاز . دباع و  رونخـس ، ثدـحم ، هیقف ، نانز  زا  1323 ق .
دندروآرد و يدرجورب  ییابطابط  یلع  دیس  جاودزا  هب  ار  وا  دیـسر  دشر  نس  هب  هک  ینامز  تخومآ . هقف  شاهداوناخ  دنمـشناد  نادرم  دزن 

.(. 1340 ش 1380 ق / رصع -( ) دیلقت  عجرم  يدرجورب  یمظع  هللا  تیآ   ) نیسح دیس  مان  هب  دروآ  يرسپ  وا  زا 
. دنتساخرب یگرزب  نانز  نادرم و  اهنآ  نایم  زا  دوب و  درجورب  رد  تلیضف  ملع و  گرزب  ياهنادناخ  زا  مگیباغآ  هداوناخ 

. دندرپس كاخهب  مالسلا  يداو  رد  دندرک و  لقتنم  فرشا  فجن  هب  ار  شرکیپ  شتیصو ، بسحرب  تشذگرد و  درجورب  رد  هموحرم  نآ 

يرجاغآ

انب اهنآ  لصا  هک  دندوب  رهنلا  ءاروام  نکاس  زوغا  نانامکرت  زا  هلیبق  نیا  تسا ، هدـش  طبـض  مه  يرجاقآ  تروص  هب  هک  تسا  ياهفیاط  مان 
رد هکنیا  ببـس  هب  سپـس  دندشیم و  هدناوخ  روغیآ  مان  هب  رگید ، هفیاط  دـنچ  اب  تسخن  هک  دـسریم  نالوغم  هب  نیدـلا  دیـشر  هتـشون  هب 

. دندش هدیمان  هشیب » درم   » ینعم هب  يریا » جاغآ   » دنتشاد تنوکس  اههشیب  دودح 

یجاغآ

هدوب و نابجاح  صوصخم  ارهاظ  هک  بصنم  نیا  هدنراد  هک  ناسارخ  رهنلا  ءاروام  يارما  نیطالس و  هاگتسد  رد  یصاخ  بصنم  ناونع  - 1
هک یعقاوم  رد  اصوصخم  یجاغآ  هک  دـیآیمرب  نینچ  اههتـشون  زا  تسا . هتـشاد  دوجو  نایناماس  ارهاظ  نایقوجلـس و  ناـیونزغ و  هرود  رد 
رد تسا . هدوب  ناطلس  ای  ریما  هب  مهم  يروف و  ياههمان  تامهم و  بلاطم و  ندناسر  هطساو  هتفریذپیمن ، ار  یسک  ای  دوب و  تولخ  رد  ریما 

. تسا هتفریم  راک  هب  ناخرت )  ) ابلاغ یجاغآ  ناونع  يدصتم  يارب  لوغم  هرود 
نایناماس رابرد  يارما  زا  مراهچ ه . نرق  نابزیسراف  يارعش  زا  يراجن  یجاغآ  سایلا  نبا  یلع  نسحلا  وبا  - 2

خیرات زاغآ 

زا لبق  هک  يراصعا  هدمآ و  تسد  هب  نامز  نآ  ثداوح  عیاقو و  هب  عجار  یخیرات  و  یبتک ، ياهتداهش  هک  دوشیم  عورش  ینامز  زا  خیرات 
. دوریم رامش  هب  خیرات  زا  لبق  هنمزا  هتشذگ  نآ 
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ناطلس اغآ 

رابرد رد  ناطلـس  اغآ  دوب . يوفـص  تلود  ناگرزب  زا  گیب  یلق  بسامهط  رتخد  وا  دوب . راکوکین  دباع و  لضاف ، نانز  زا  زا 938 ق . سپ 
راـثآ و ناهفـصا  رد  يو  تفرگارف . ناهفـصا  ياـملع  نیرتلـضاف  زا  ار  تاـیبدا  یمالـسا و  نونف  مولع و  دـش و  گرزب  يوفـص  ناـهاشداپ 

يرگید تمـسق  نییزت  ریمعت و  ناهفـصا و  عماج  دجـسم  زا  تمـسق  کی  يانب  ریمعت و  اهنآ  هلمج  زا  هک  داد  ماجنا  يدنمـشزرا  تامادـقا 
. دش نفد  لهس  نب  یلع  هعقب  رد  تشذگرد و  ناهفصا  رد  ناطلس  اغآ  روبقلا ، ةرکذت  هتشون  هب  دوب . هداهن  انب  داّبع  نب  بحاص  هک  تسا 

کچوک اغآ 

. دوب رعاش  نانز  زا  يو  يرجه . مهدزیس  نرق 
کی وا  بسن  ورنیا  زا  دوب . طاشن  هب  صلختم  هلودلا ، دـمتعم  باهولا  دـبع  هون  اغآ ، شردام  مخفم و  رادرـس  هللا  فیـس  هدازهاش  شردـپ 

. دیسریم يوفص  هلسلس  هب  رگید  فرط  زا  و  1250 ق ). - 1212  ) راجاق هاش  یلعحتف  هب  فرط 

ریالج قافآ 

نرق نارعاش  نارادرس و  زا  ریالج  نیـسح  ریما  رهاوخ  ریالج و  یلع  ریما  رتخد  يو  دوب . رعاش  رادمان  نانز  زا  يو  يرجه . مهد  مهن و  نرق 
مایا رد  يو  لایخلا  تآرم  هرکذت  هتـشون  هب  دوب . ییاونریـش ) یلع  ریما  ردارب   ) رادـباتک یلع  شیورد  ریما  رـسمه  زین  يرجه و  مهد  مهن و 

لاوما زا  دوب و  ناوارف  كالما  مشح و  مدـخ و  بحاـص  ماـع و  صاـخ و  عجرم  تاره  رد  912 ق ). - 875  ) ارقیاب نیسح  ناطلـس  تنطلس 
. تسا روهشم  قافآ  اب  وا  هبیاطم  یفصآ و  هجاوخ  يررقم  ریخأت  ناتساد  دوب و  هدرک  نییعت  يررقم  ارعش  الضف و  يارب  دوخ 

یلدگیب ناخ  اقآ 

. دشابیم هدکـشتآ  هرکذت  بحاص  رذآ ، هب  صلختم  ناخ  یلعفطل  جاح  ردـپ  راشفا و  هاشردان  نامز  لاجر  زا  ولماش و  هفیاط  ناگرزب  زا 
ق. لاس 1148 ه . رد 

تشد راضح  هلمج  زا  هک  یلدگیب  ناخ  اقآ  داد ، لیدبت  رییغت و  ار  ماکح  زا  يرایسب  درک ، سولج  تنطلس  هب  ناغم  تشد  رد  هاش  ردان  هک 
لاس رد  دـیدرگ و  مازعا  نییعت و  سراف ، جـیلخ  لحاوس  سابعردـنب و  رال و  تموکح  تمـس  هب  دوب ، هاـشردان  بکوم  ناـهارمه  ناـغم و 

. تشذگرد ق . 1250 ه .

يرون ناخ  اقآ 

. ریبکریما نیشناج  هاش و  نیدلا  رصان  مظعا  ردص 
مظعا ردص  يرون - ناخ  اقآ  ازریم  درک  رارقرب  ار  یطباور  یناهنپ  سیلگنا  ترافس  اب  يو 
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ایلع دهم  هاش ، دمحم  تشذگرد  ضحم  هب  درک . دیعبت  ناشاک  هب  هتـسب و  بوچ  هب  ار  وا  دش و  ربخاب  نایرج  زا  یـساقآ  ازریم  یجاح  یلو 

ار وا  دیسر  نارهت  هب  ریبکریما  هک  ینامز  نکیل  تفر و  وا  هناخ  هب  دیناسر و  نارهت  هب  ناباتـش  ار  دوخ  ناخ  اقآ  ازریم  دش ، يرادتقا  بحاص 
دومن مالعا  ریفـس  دش و  هدنهانپ  سیلگنا  ترافـس  هب  ناخ  اقآ  ازریم  اذل  درک  هذخاؤم  دش ، جراخ  دوخ  هاگدیعبت  زا  هزاجا  نودـب  هکنیا  زا 

. تسا سیلگنا  تلود  هعبت  ازریم 
یجراخ و ياهتـسد  هاشردام و  ایلع  دهم  کمک  هب  ناخ  اقآ  ازریم  نکیل  دـیاین . نوریب  دـنامب و  دوخ  هناخ  رد  ازریم  دـیدرگ  ررقم  هرخالاب 

ناخ اقآ  دـنداد . نتـشک  هب  ماجنارـس  لوزعم و  ار  وا  ات  دـندیناسرت  ریبکریما  زا  ار  هاش  دـندش ، لوغـشم  ینیچهسیـسد  هب  رابرد  ناـگدازهاش 
. تشذگرد مق  رد  ق . رد 1281 ه . ماجنارس 

راجاق ناخ  دمحم  اقآ 

زا یلو  درک  مــالعا  ار  دوــخ  یهاــشداپ  نارهت  رد  ق . زوروـن 1200 ه . رد  دوـخ  ناـفلاخم  نتخادـنارب  زا  سپ  هک  هیراـجاق  هاـشداپ  نیلوا 
رد دروآ و  لمع  هب  ار  يراذـگجات  مسارم  هک  دـش  یـضار  مدرم  ررکم  تساوخرد  هب  انب  رد 1210  هکنیا  ات  دومن  يراددوخ  يراذـگجات 
رـس رب  دـشیم  هدـناوخ  ینایک  هالک  مان  هب  هک  رودـم  یمیهید  درک و  يراذـگجات  دـندوب  هتخاس  ناتـسلگ  خاـک  رد  نارهت  رد  هک  يرـصق 

ندرب راک  هب  ياجهب  ابلاغ  يو  دروآرد . شیوخ  دایقنا  تحت  ار  ناریا  كاخ  مظعا  تمـسق  تسناوت  دوخ  تموکح  یط  رد  يو  تشاذـگ .
رد يررکم  ياهماع  لتق  دوب و  زوتهنیک  نشخ و  لدگنـس و  يدرم  يو  دیـسریم . دوخ  تاین  دصاقم و  هب  هوشر  نداد  ریبدت و  اب  ریـشمش ،

. داد ماجنا  ناریا  خیرات 
هقدـح زا  ار  یلاها  مشچ  تفج  رازه  تسیب  وا  نامیخژد  دومن و  راتفر  تواسق  هب  دـنز  ناخ  یلعفطل  يراتفرگ  زا  سپ  نامرک  مدرم  اب  يو 

دعب زین  ار  اهنآ  هک  رگید  نت  دصیس  طسوت  هب  ار  نانآ  ياهرس  هدز و  ندرگ  ار  ینامرک  ریما  رفن  دصشش  هک  داد  روتسد  سپس  دندروآرد .
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راجاق ناخ  دمحم  اقآ  هب  دنتشک 
ناخ دمحم  اقآ  دنتخاس . ياهرانم  ناگتـشک  ياهرـس  زا  دوب  هدـش  ریگتـسد  ناخ  یلعفطل  هک  ياهطقن  رد  اجنآ  رد  دـندرک و  لمح  مب  رهش 
ریز رد  هدروآ و  زاریـش  زا  ار  يو  ياهناوختـسا  درک  مکح  داد و  ار  دـنز  ناخ  میرک  ربق  شبن  نامرف  هک  دوب  هدـشن  رقتـسم  نارهت  رد  زونه 

لاس 1211 رد  يو  دراذگ . ماگ  لداع  هاشداپ  نآ  ياهناوختسا  رب  دوشیم  جراخ  ای  لخاد  اجنآ  هب  تقو  ره  ات  دنزاس  نفد  شرـصق  ناکلپ 
. دیسر لتق  هب  دوخ  ناراکتمدخ  تسد  هب  یگلاس  نس 63  رد  ق . ه .
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نآاقآ ناواقآ -

اقآ یلوغم  ظفل  عمج 

ریالج اقوبقآ 

. ریالج نادناخ  زا  لوغم ، رادرس  ریما و  ق . یفوتم 649 ه . رداهب ،» اقوبقآ   » ای ریالج  اقوبقآ 
مامت تبرق  وا  دزن  رد  و  تسویپ ، دوب  وا  حاکن  هلابح  رد  يو  رتخد  هک  ناخ ، وتاخیگ  هب  دـعب  و  دوب ، ناخ  رادوکت  صاوخ  اهقانیا و  زا  يو 

. تفای
. دندوب وا  ناگداون  زا  یناکلیا ، نسح  ریالج و  نسح  خیش  هب  فورعم  گرزب ، نسح  خیش  ریما  دیناسر . هب  ار  وا  ناخ  ودیاب 

هچقآ

زا شیپ  حالطصا  نیا  دندادیم . نیمیس  ياههکـس  هب  ینامثع  تلود  رد  هک  تسا  یمان  كدیفـس » کچوک ، دیفـس   » ینعم هب  یکرت  هملک 
. تشاد جاور  مجنپ  نرق  رد  قارع  نایقوجلس  نامز  رد  نآ 

رقنس قآ 

لصوم ناکباتا  یگنز و  لآ  هلسلس  سسؤم  داژنكرت و  ریما  ق . لاس 487 ه . هب  یفوتم  رقنس ، قآ  کباتا  هب  فورعم  دیعس و  وبا  هب  ینکم 
. تفای دادغب  تراما  یقوجلس  دومحم  ناطلس  نامز  رد  يو  هریزج . ماش و  و 

تیالو نآ  عماج  دجسم  رد  لصوم ، هب  تشگزاب  رد  تشامگ . اهنآ  هرصاحم  زا  بلح  صالختسا  اهیبیلـص و  عفد  هب  تمه  ناطلـس ، رما  هب 
. تسشن وا  ياجهب  یگنز  نیدلا  دامع  شرسپ  و  دش ، لوتقم  هیلیعامسا  ناییادف  تسد  هب 

هاشقآ

. ینربکنم نیدلا  لالج  ناطلس  فورعم  رادرس 

ولنویوققآ

هفیاط نیا  زا  هک  یـسک  نیلوا  دـناهدشیم  هدـیمان  مه  نمکرت » يردـنیاب   » هدوب و رکب » راید  ، » اهنآ زکرم  هک  رد 872 ه . نمکرت  ياهفیاط 
تبسانم هب  ار  وا  هک  کیب ، نسح  رصن  وبا  وا ، هداون  نامثعارق  زا  سپ  تسا . کلیا » ارق   » هب فورعم  نامثعارق » نیدلا  ءاهب   » دیدرگ روهـشم 

زا سپ  نسح  نوزوا  دیدرگ . ولنویوققآ  مان  هب  ياهلـسلس  راذگناینب  دندناوخیم ، زارد  نسح  ینعی  نسح » نوزوا   » یکرت هب  شدنلب  تماق 
لیعامسا هاش  تسد  هب  هک  تسا  کیبدنولا »  » هلسلس نیا  هاشداپ  نیرخآ  دش . ناریا  هاشنهاش  يرومیت  دیعـس  وبا  نتـشک  هاشناهج و  رب  هبلغ 

. تشگ ضرقنم  رد 920 ه . ولنویوققآ  تلود  هدش و  هتشک  يوفص 

)Akitu( وتیکآ

هب طوبرم  مسارم  دوب . یـصوصخ  تروص  هب  مه  یمومع و  تروص  هب  مه  رذـن ، ینابرق و  اعد و  لماش  ینید  مسارم  لباب  دـننام  روشآ  رد 
هک دندربیم  یهاگشتسرپ  هب  ار  ادخ  سیدنت  نآ  یط  رد  هدوب و  مدرم  یعمجهتـسد  تکرح  زا  ترابع  هک  دندیمانیم  وتیکآ »  » ار ادخ  ره 

. تشاد رارق  رهش  زا  جراخ  رد  دشیم و  هدیمان  ویتکآ  زین  نآ 

)Akinakes( سکانیکآ

. اهاکس هاتوک  رجنخ 
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ولنویوققآ يارما  همانهرجش 

ینگآ

«. ییادو  » رصع نایادخ  نیرتمهم  زا  شتآ ، عونلا  بر 

لآ

الومعم دوشیم  عورـش  لآ  ظفل  اب  هک  گرزب  ياهنادـناخ  زین  ناـیاورنامرف و  ياههلـسلس  ناونع  ناـمدود . نادـناخ و  ینعم  هب  یبرع  ظـفل 
. هریغ نایسابع و  ای  سابع  ینب  ای  سابع  لآ  نایرایز ، رایز و  لآ  دننام  دنراد ، زین  يرگید  تروص 

دیشخا دیشخا -: لآ 

بایسارفا لآ 

رد لاس  تسیود  تدـم  نانآ  هاشداپ  هک  دـندوب  ناملـسم  كرت  ياهنامدود  زا  یکی  ناقاخ  لآ  اـی  هیناـخ  كولم  اـی  بایـسارفا  لآ  هلـسلس 
. دش ضرقنم  هلسلس  نیمه  تسد  هب  نایناماس  تلود  دندرک و  تنطلس  رهنلا  ءاروام 

. دناهدرک دیق  هلودلا  باهش  ار  شبقل  نامیلس و  نب  نوراه  ار  شمان  هک  دوب  ناخ  ارغب  دیسر ، تموکح  هب  نادناخ  نیا  زا  هک  یـسک  نیلوا 
تمیزع ناتسکرت  بناج  هب  تشادن ، تداع  رهش  نیا  ياوه  بآ و  هب  نوچ  دروآرد و  شیوخ  فرصت  هب  ار  اراخب  لاس 383  رد  ناخ  ارغب 

چیلق ناخ و  جاغمط  چیلق  یلع ، نب  رصن  هلسلس  نیا  ناهاشداپ  زا  تفگ . تایح  دوردب  هار  نایم  رد  یلو  درک 
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. نایناخ کلیا  زین - درب . مان  ناوتیم  ار  ناخ  نالسرا 

گنرفالآ

. لوغم ناخلیا  وتاخیگ  رسپ 

)Alan( نالآ

ناوجخن ناوریا و  دـنبرد ، یخامـش ، هجنگ ، وکاب ، ار  نآ  مهم  ياهرهـش  رزخ و  ياـیرد  برغم  و  ناریا ، لامـش  زاـقفق ، رد  تسا  ياهیحاـن 
. دهدیم لیکشت 

اهنالآ

تـشپ رد  هک  اهنالآ  دننادیم . یناریا  ياهییایرآ  ار  اهنآ  يرگید  هدع  دننادیم و  اههاکـس  داژن  زا  ار  اهنآ  یخرب  هک  دـندوب  یـشحو  یموق 
یبارخ تراغ و  لاس  هس  زا  سپ  دنتخادرپ و  تراغ  هب  و  هدروآ ، موجه  ناتسنمرا  ناجیابرذآ و  هب  رد 75 م . دندوب  نکاس  زاقفق  ياههوک 

. دنتشگزاب دوخ  هیلوا  لحم  هب  رایسب 

نالسرا بلآ 

رد 455 ه. دناوخ و  هاش  ار  دوخ  کلملا  ماظن  هجاوخ  هب  فورعم  یسوط  یلع  نب  نسح  یلع  وبا  يرایتسد  هب  هک  دواد  کیب  يرغچ  دنزرف 
رد لاـس 458  رد  درک و  ریخـست  لاس 456  رد  ار  زاـخبا  ناتـسجرگ و  ناتـسنمرا و  درک . لاـبند  ار  لرغط  تاـحوتف  يو  تسـشن . تخت  هب 

سنامور  » یقرـش مور  روتارپما  اب  میظع  یگنج  زا  سپ  يو  دیزگرب . يدـهعیلو  هب  امـسر  ار  هاشکلم  شرـسپ  تشگزاب  ورم  هب  هک  یماگنه 
دش و زاغآ  ریغص  يایسآ  رب  یقوجلـس  ناکرت  يالیتسا  هک  دوب  درگزالم  حتف  اب  درک و  فرـصت  ار  هیکاطنا  هفروا و  درگزالم ، سناجوید »
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. دنداد لیکشت  گرزب  یتلود  دنتفرگ و  ياج  دنوشیم  هدناوخ  مور  نایقوجلس  هک  هقجالس  زا  ياهبعش  هیحان  نآ  رد  جیردت  هب 

دنواب لآ 

دهع رخاوا  زا  نانیا  دنتـسنادیم . واـب »  » باـقعا زا  ار  دوخ  دـندوب ، بقلم  لاـبجلا  کـلم  دبهپـسا  هب  ناـنآ  همه  هک  نایدـنواب  اـی  دـنواب  لآ 
اب داحتا  هجیتن  رد  ات  دش  هتساک  نانآ  ذوفن  هریاد  ناریا  هب  نایزات  هلمح  زا  سپ  دندوب . هتفای  طلـست  ناتـسربط  لابج  زا  یتمـسق  رب  نایناساس 

ياهنادناخ نایم  زا  دنوش . عناق  یجارخ  هب  دننک و  ارادم  نانآ  اب  دندش  ریزگان  افلخ  دنتفای و  برع  ماکح  اب  هلباقم  يارب  یتردق  نوراق  لآ 
هب راب  هس  ناتـسربط  رد  هک  يروطهب  دـندوب  رتیوق  همه  زا  دـنواب  لآ  دنتـشاد  تراما  نایور  ات  نراـق  لاـبج  زا  هک  ناتـسربط  میدـق  فلتخم 
رد لاس 606 ه . ات  دیمان  دـیاب  ناریا  یلم  ياهتموکح  زا  یکی  ار  نانآ  تموکح  تقیقح  رد  هک  دـنواب  لآ  نارای  رهـش  دندیـسر . تموکح 

. دنتفر نایم  زا  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  تسد  هب  نایدنواب  دنتشاد . ینارمکح  یموق  ناتسربط و  نالیگ و 

نایکمرب کمرب -: لآ 

هملاید هیوب - لآ 

. دیناسریم روگ  مارهب  ریزو  یسرنرهم  هب  ار  دوخ  تبسن  هک  هیوب  لآ  دج  ورسخانف  رسپ  هیوب  عاجش  وبا 
تمدـخ هب  هتفای  یتیـصخش  سپـس  تخادرپیم . يریگیهام  هب  تسخن  دوب و  ناملید  رد  شیلک  ایک  هیرق  یلاها  زا  دـنوآ  لیزرـش  هفیاط  زا 

نسح یلع ، تشاد : رسپ  هس  هیوب  دش . لخاد  يرایز  جیوآدرم  هاپس  رد  يو  گرم  زا  سپ  دمآرد و  یناماس  رصن  ریما  رادرس  یکاکناکام 
نیب رد  فلد  وبا  جرک  تموکح  هب  وا  فرط  زا  تسویپ و  يرایز  جیوآدرم  هب  سپـس  دوب و  یکاکناکام  تمدخ  رد  نیتسخن  هک  دمحا  و 

. دش بوسنم  دناهدرک  قیبطت  كارا  دورهرک  اب  ار  نآ  لحم  هک  ناهفصا  نادمه و 
33 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تخاس رخسم  رد 321 ه . ار  ناج  دنبون  و  رد 320 ه . ار  ناجرا  ناهفصا و  یملید ، نایهاپـس  يرای  هب  دش و  نوزفا  جیردت  هب  یلع  تردق 
زعم هب  دمحا  هلودلا و  نکر  هب  نسح  شردارب  هلودلا و  دامع  هب  هفیلخ  فرط  زا  تفرگب و  ار  ناتسزوخ  سراف و  یحاون  زا  یـضعب  هاگنآ 

: دنوشیم تمسق  هقبط  هس  هب  هلودلا  نکر  هلودلا و  زعم  زا  سپ  هیوب  لآ  تفای . بقل  هلودلا 
. ناهفصا نادمه و  ير و  نایملید  موس - نامرک ، ناتسزوخ و  قارع و  نایملید  مود - سراف ، نایملید  لوا -

نامز راگدای  تیب  لها  ادهـشلا و  دیـس  يارب  يرادازع  دندیـشوکیم . غیلب  يدج  اب  بهذم  نآ  جیورت  رد  دندوب و  بهذـم  هعیـش  هیوب  لآ 
. تسا ناشیا 

رد شیب  ياهچیزاب  هک  ار  ییافلخ  ناشیا  دننک . ادیپ  طلـست  دادغب  يافلخ  رب  دنتـسناوت  هک  دنتـسه  یناریا  نادناخ  نیلوا  هیوب  لآ  ناهاشداپ 
تشاد و ذوفن  تفالخ  هاگتسد  رب  كرت  رصنع  هیوب  لآ  نامز  ات  دنتـشامگیم . نآ  ياجهب  رگید  ياهفیلخ  هتـشادرب و  دندوبن  ناشیا  تسد 

. دش هداد  همتاخ  ناشیا  هرطیس  هب  هیوب  لآ  ندمآ  راک  يور  اب 

دنواب لآ  ياهمان 

نادبهپسا - 1

34 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

لابج كولم  - 2

لابج كولم  - 3

35 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
: زا دنترابع  هیوب  لآ  يارما 

: سراف ناملید  فلا -
.(. ق سولج 320 ه .  ) نیسحلا وبا  هلودلا  دامع  هیوب . نب  یلع  - 1

.(. ق سولج 338 ه .  ) عاجش وبا  هلودلا  دضع  نسح . نب  ورسخ  - 2
.(. ق سولج 372 ه .  ) سراوفل وبا  هلودلا  فرش  ورسخ . نب  لیذریش  - 3

.(. ق سولج 379 ه .  ) راجیلاک وبا  هلودلا  ماصمص  ورسخ . نب  نابزرم  - 4
.(. ق سولج 488 ه . ( ) قارع نایملید  زا   ) رصن وبا  هلودلا  ءاهب  زوریف  - 5

.(. ق سولج 403 ه .  ) هلودلا ءاهب  رسپ  عاجش  وبا  هلودلا  ناطلس  - 6
.(. ق سولج 417 ه .  ) راجیلاک وبا  هلودلا  مامخ  نابزرم  - 7

. دش ریسا  یقوجلس  لرغط  ناطلس  تسد  هب  لاس 447 ه . رد  يو  لاس 440 .) رد  سولج   ) میحرلا کلملا  راجیلاک  وبا  نب  زوریف  ورسخ  - 8
: نامرک زاوها ، قارع ، ناملید  ب -

.(. ق سولج 320 ه .  ) نسحلا وبا  هلودلا ، زعم  هیوب  نب  دمحا  - 1
.(. ق سولج 356 ه .  ) هلودلا زع  دمحا ، نب  رایتخب  - 2

.(. ق سولج 367 ه .  ) سراف کلم  هلودلا  دضع  نسح  نب  ورسخ  - 3
.(. ق سولج 372 ه . « ) سراف کلم   » هلودلا فرش  ورسخ  نب  لیذریش  - 4

.(. ق سولج 379 ه .  ) رصن وبا  هلودلا  ءاهب  زوریف  - 5
.(. ق سولج 403 ه .  ) سراف كولم  زا  هلودلا  ءاهب  دنزرف  عاجش  وبا  هلودلا  ناطلس  - 6

: قارع ناملید  لوا -
.(. ق سولج 411 ه .  ) هلودلا فرش  هلودلا  ءاهب  نب  نسح  یلع  وبا  - 1

.(. ق سولج 416 ه .  ) هلودلا لالج  هلودلا  ءاهب  نب  رهاط  وبا  - 2
.(. ق سولج 435 ه . « ) سراف کلم   » راجیلاک وبا  هلودلا  دامع  نابزرم  - 3

یقوجلس لرغط  تسد  هب  لاس 447  رد  هلـسلس  نیا  ق .). سولج 440 ه .  ) سراف کلم  میحرلا ) کلم   ) راـجیلاک وبا  نب  زوریف  ورـسخ  - 4
. دش ضرقنم 

: نامرک ناملید  مود -
.(. ق سولج 403 ه .  ) هلودلا ماوق  هلودلا . ءاهب  نب  سراوفلا  وبا  - 1

.(. ق سولج 419 ه .  ) راجیلاک وبا  هلودلا  دامع  - 2
. روصنم وبا  - 3

. دش ضرقنم  ق . لاس 448 ه . رد  هراکنابش  هیولضف  تسد  هب  هلسلس  نیا 
. ناهفصا نادمه و  ير و  ناملید  ج -

.(. ق سولج 320 ه .  ) هلودلا نکر  هیوب  نسح  - 1
.(. ق سولج 366 ه . « ) ناهفصا رد   » روصنم وبا  هلودلا  دیؤم  - 2

.(. ق سولج 366 ه .  ) نسحلا وبا  نیدلا  رخف  یلع ، - 3
(. دش علخ  دومحم  ناطلس  تسد  هب  لاس 420  رد  ق . سولج 387 ه .  ) بلاط وبا  هلودلا  دجم  متسر ، - 4

.(. ق سولج 387 ه . « ) نادمه طقف   » رهاط وبا  نیدلا  سمش  - 5
تیوه دش . لوزعم  هیوکاک  نبا  تسد  هب  لاس 414  رد  ق ). سولج 412 ه .  ) نسحلا وبا  هلودلا  ءاهب  - 6

36 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. نایملید زین - تسین . مولعم  اقیقد  ریخا  صخش 

هزام ینب  ناهرب - لآ 

تراما ماقم  نادناخ  نیا  ناگرزب  عقاوم  یضعب  رد  یبهذم ، تسایر  زا  هتشذگ  ق . مشـش ه . نرق  رد  اراخب  گرزب  روهـشم و  ياهنادناخ  زا 
. دـندراذگیم جاب  ناییاتخارق ، هب  اهنآ  و  دوب ، اهنآ  راـیتخا  رد  یلک  هب  اراـخب  روما  ناـییاتخارق ، تلود  رخاوا  رد  و  دناهتـشاد . زین  ار  اراـخب 

هزاـم ینب  مه  ناـهرب و  لآ  مه  ار  هلالـس  نیا  تسا  هتـشاد  ماـن  هزاـم  نبا  زیزعلا  دـبع  نیدـلا  ناـهرب  ماـما  نادـناخ  نیا  گرزب  دـج  نوـچ 
. دناهدناوخ

ناینابت نابت - لآ 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


اغمتلآ

رب دندولآیم و  خرس  بکرم  اب  ار  رهم  نیا  دش . هتخاس  ناینیچ  رهم  يور  زا  دیلقت  هب  هک  یعبرم  رهم  خرـس ، رهم  ینعم  هب  یلوغم  حالطـصا 
مان نآ  رب  دندروآرد و  هریاد  تروص  هب  ار  اغمتلآ »  » وا ندش  ناملسم  تبسانم  هب  ناخ  نازاغ  تنطلس  ماگنه  دندزیم . تابوتکم  اهنامرف و 

. دندرک شقن  ار  ص )  ) دمحم وا  لوسر  دنوادخ و 
. اغمت لآ  زین -

( اغمتلآ  ) اغمت لآ 

: تسا هتفریم  راک  هب  ینعم  ود  رد  ناشن و  رهم و  اغمت -»  » خرس و لآ -»  » زا تسا  بکرم  یلوغم و  ياهژاو 
ابلاغ ( 736 - 814  ) نایریالج هرود  رد  سپس  و  ( 654 - 756  ) ناناخلیا نامز  رد  هک  يرهم  - 1

ناهرب لآ  ناریما  ياهمان 

37 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دندزیم اهنامرف ) « ) اهغیلری  » اههمان و يور  خرس  بکرم  فرجنش و  اب  دشیم و  هتخاس  یشوگراهچ  لکش  هب 

هب اعسوت  هک  هدوب  اغمت  لآ  نامه  حالطصا  نیا  هتشاد و  جاور  ناناخلیا  هرود  رخاوا  یناوید  لوادت  رد  ارهاظ  هک  دوب  تاناوید  زا  یعون  - 2
یماگنه ارهاظ  یلبق و  ياهنامرف  دیکأت  دـییأت و  رد  نامرف  عون  نیا  تسا . هدـیدرگ  قالطا  هدـشیم  روهمم  رهم  نامه  اب  هک  صاخ  ینامرف 

. تسا هدوب  هدشن  ارجا  یلبق  نامرف  هک  هدشیم  رداص 

شاتنوتلآ

یلاو زین  و  وا ، نیـشناج  ود  يونزغ و  نیکتکبـس  رادرـس  ادـعب  هک  دوب  یکرت  مـالغ  شاـتنوتلآ  نوراـه .) وا  رگید  ماـن   ) دیعـس وبا  بجاـح 
مزراوخ حتف  زا  سپ  دمآ . لیان  دوب  نابجاح  نایم  رد  ماقم  نیرتیلاع  هک  گرزب  بجاح  ماقم  هب  نیکتکبـس  نامز  رد  يو  دـیدرگ . مزراوخ 

. درک ظفح  ار  ماقم  نیا  لاس 423 ه . رد  دوخ  گرم  نامز  ات  بوصنم و  اجنآ  تموکح  هب  هاشمزراوخ  بقل  اب 

)Altin Tepe( هپت نیتلآ 

. هدش ادیپ  وتراروا  نارود  زا  يراثآ  اجنآ  رد  هک  ناجنز  زا  قرشم  يرتمولیک  رد 20  عقاو  یخیرات  ناکم 

نایناتسج ناتسج -: لآ 

نایریالج یناکلیا -: يارما  ریالج - لآ 

نایناسغ هفنج -: لآ 

بایسارفا لآ  ناقاخ -: لآ 

نایناخ کلیا  ناقاخ -: لآ 

دنجخ لآ 

رهنلا ءارواـم  ياهرهـش  زا  دـنجخ  رد  الـصا  دـنناسریم و  يوـما  روهـشم  رادرـس  هرفـص » یبا  نبا  بلهم   » هب ار  دوـخ  بـسن  هـک  ياهفیاـط 
. هدوب وا  حادم  هتسیزیم و  يدنجخ  نیدلا  ردص  رابرد  رد  یناهفصا  قازرلا  دبع  نیدلا  لامج  هدمآ و  ناهفصا  هب  ادعب  هک  دناهتسیزیم 

. تفای تافو  ق . لاس 580 ه . رد  هک  ناریا  يابدا  الضف و  زا  مه  دنجخ و  لآ  ياسؤر  زا  دمحم » نب  فیطللا  دبع  نیدلا  ردص  »

هیوباد هیوباد -: لآ 

یگنز لآ 

ناکباتا لصوم ، ناـکباتا  ماـن  هب  ماـش  هریزج و  راجنـس و  لـصوم و  رد  ق . دودـح 648 ه . ات  زا 521  هک  داژنكرت  لقتـسم  يارما  هلـسلس 
يارما ای  یگنز  لآ  مان  هب  دـندوب  لصوم ، کباتا  یگنز ، نیدـلا  دامع  دالوا  زا  اهنآ  همه  نوچ  دـناهدرک . تموکح  ماش  ناکباتا  راـجنس و 

. دندشیم موسوم  یگنز 

رایز لآ 

. تفای لیکشت  نایناماس  تافرصتم  برغم  رد  جیوآ  درم  تسد  هب  يرجه  مراهچ  نرق  لیاوا  رد  نایرایز  تلود 
دش و هتشک  رافسا  داد . تسکش  نیوزق  رد  لاس 315  رد  ار  يو  هاپس  دیروش و  يو  رب  هک  دوب  هیوریش  نب  رافـسا  نارادرـس  زا  جیوآ ، درم 

. دناوخ ناطلس  ار  دوخ  جیوآدرم 
یسابع يافلخ  هلسلس  تموکح و  نتخادنارب  ددصرد  عیشت و  نییآ  وریپ  تسودناریا و  یگمه  هک  نادناخ  نیا  زا 

38 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
: زا دنترابع  هک  دندرک  تنطلس  رفن  تشه  دندوب ، ناریا  تمظع  دجم و  لالقتسا و  يایحا  و 

.(. ق 323 ه . تموکح 316 -  ) رایز نب  جیوآ  درم  - 1
.(. ق 356 ه . تموکح 323 -  ) هلودلا ریهظ  روصنم  وبا  رایز . نب  ریگمشو  - 2

.(. ق 366 ه . تموکح 366 -  ) نیدلا ریهظ  روصنم  وبا  ریگمشو  نب  نوتسیب  - 3
.(. ق 403 ه . تموکح 366 -  ) نسحلا وبا  یلاعملا  سمش  ریگمشو  نب  سوباق  - 4

.(. ق 402 ه . تموکح 403 -  ) یلاعملا کلف  سوباق . نب  رهچونم  - 5
.(. ق 434 ه . تموکح 420 -  ) راجیلاک وبا  رهچونم . نب  ناوریشونا  - 6

. سوواکیک - 7
. هاشنالیگ - 8

نایرایز ناساس -: لآ 

نایناماس ناماس -: لآ 

نایقوجلس قوجلس -: لآ 

بسنش لآ 

و دناهتشاد ، یتیمها  مک  لقتسم  تموکح  تیالو  نآ  رد  هیرافص  دهع  زا  هک  روغ  تیالو  یلحم  يارما  نیطالـس و  زا  ياهلـسلس  نایبسنش ،
رد هوکزوریف ، روغ و  تیـالو  زا  ریغ  هب  ق . ات 612 ه . هنـس 543  دودح  زا  هدرک . بسک  دودح  نآ  رد  يذوفن  تردق و  هتفر  هتفر  اهدـعب ،

يارما تسا . هتـشگ  ضرقنم  هاشمزراوخ  دـمحم  ناطلـس  تسد  هب  اهنآ  تلود  لاس  نیا  رد  دـناهدرک و  تموکح  زین  رواجم  دالب  نینزغ و 
نینمؤملا ریما  نامز  رد  و  هدوب ، يزات  كاحـض  داژن  زا  دـنیوگ  هک  دـناهدیناسریم  روغ  لها  زا  یمان  بسنـش  هب  ار  دوخ  بسن  هلـسلس  نیا 

نایبسنـش زا  هیحاـن  نیا  یلحم  ریما  يوـنزغ ، دوـمحم  تنطلـس  تلود  نراـقم  تسا . هدروآ  مالـسا  وا  تسد  هب  و  ع )  ) بلاـط یبا  نـبا  یلع 
و درک ، بوــلغم  ار  يو  ق . رد 401 ه . دومحم  ناطلـس  دوب . دومحم  نیکتکبـس و  دـالب  ضرعتم  اـبلاغ  هک  تشاد  ماـن  يروس  نبا  دـمحم 

يو رـسپ  هب  ار  روغ  تموکح  سپـس  و  دومن . كاله  سبح  رد  ار  دوخ  ات  تشاد  سوبحم  ار  يروس  نبا  دـمحم  تفرگب و  ار  روغ  تیالو 
روغ تیالو  رد  راب  نیدنچ  زین  يونزغ  دوعسم  ناطلس  دندش و  يونزغ  ناطلـس  عیطم  هدناشن و  تسد  روغ  يارما  سپ ، نآ  زا  داد . یلع  وبا 

زا هراومه  نایونزغ ، یجیردت  طاطحنا  فعض و  دوجواب  نآ ، زا  سپ  دندوب ، تیالو  نآ  یلحم  يارما  هک  نایبسنـش ، و  دومن ، یـشکرکشل 
هیزجت فعـض و  هب  نایبسنـش  تلود  يروغ ) نیدلا  باهـش  هب  فورعم   ) ماس دـمحم  نیدـلا  زعم  لتق  اب  دـندومنیم . تیعبت  تعاطا و  اهنآ 

. داتفارب اهنآ  تلود  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  تسد  هب  تبقاع  و  داتفا ،
. تسا هدوب  نایماب  ناتسراخط  نایبسنش  تختیاپ  دناهدرکیم . تموکح  ناتسراخط  رد  نایبسنش  زا  رگید  هتسد  کی  روغ ، نایبسنـش  زا  ریغ 

. نایروغ زین - دناهدرک . تموکح  اجنآ  رد  نینزغ ، فرصت  زا  دعب  زین ، اهنآ  زا  ياهخاش 

دعاص لآ 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


سیئر هک  دـنجخ  لآ  اب  ابلاغ  دـعاص  لآ  هدوب . اهنآ  اب  ق . مشـش ه . نرق  رد  رهـش  نآ  نایفنح  تسایر  هک  ناهفـصا  فیراـعم  زا  ینادـناخ 
دندوب ناهفصا  نایعفاش 

39 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دناهدوتس ار  اهنآ  لیعامسا  لامک  شرسپ  یناهفصا و  نیدلا  لامج  دننام  زین  ارعش  زا  یضعب  دناهتشاد . تباقر 

تاعزانم نیا  رد  ابلاغ  و  تسا ، هدـشیم  نایعفاش  نایفنح و  نیب  تازرابم  هب  یهتنم  اـبلاغ  دـنجخ  لآ  دـعاص و  لآ  نیب  تباـقر  فـالتخا و 
. تسا هدشیم  وروریز  ناهفصا  رد  ياهلحم  رابره  تسا و  هدیدرگیم  عقاو  اهتراغ  اهلتق و 

نایرهاط رهاط -: لآ 

میدق نایهاشمزراوخ  قارع - لآ 

تموکح هاشمزراوخ  ناونع  هب  نوحیج  قرـشم  رد  عقاو  تاک  ای  ثاک  رهـش  رد  هک  مزراوخ  میدـق  ماکح  نادـناخ  مزراوخ ، میدـق  ماکح 
زا دناهدرکیم . تموکح  هیحان  نیا  رد  مالـسا  زا  لبق  هرود  زا  ارهاظ  دـناهدیناسریم و  یناساس  ورـسخیک  هب  ار  دوخ  بسن  دـناهدرکیم و 

. درک یمزراوخ  خیرات  رد  یتاحالصا  هک  تسا  قارع  نبا  دمحم  نبا  دمحا  دیعس  وبا  یکی  نادناخ  نیا  يارما  ریهاشم 
ق. هنس 385 ه . رد  ناینومأم  تسد  هب  هک  دندشیم  هدناوخ  زین  مزراوخ  میدق  ماکح  قارع  لآ  نادناخ 

. داتفارب

نوغیرف لآ 

نیا زین  نآ  زا  لبق  و  دـناهدرک ، ییاورنامرف  تیـالو  نآ  رد  ق . هنس 401 ه . ات  دودح 279  زا  هک  ناناجزوج  تیالو  لقتسم  يارما  هلـسلس 
تیالو نآ  زکرم  و  خلب ، دورلا و  ورم  نیب  تسا  هدوب  ياهیحان  ناناجزوج  تیالو  دناهتـشاد . رادتقا  تیالو  نآ  رد  يوق  لامتحا  هب  نادـناخ 

، ینادمه نامزلا  عیدب  هچنانچ  دناهتشاد ، مامتها  بدا  لضف و  لها  قیوشت  يرادهگن و  تیامح و  رد  نوغیرف  لآ  يارما  هتشاد . مان  هیدوهی 
اب نوغیرف  نبا  دمحم  ثراحلا  وبا  نادناخ  نیا  يارما  زا  دناهتـشاد . باستنا  اهنادب  یتسب  حتفلا  وبا  مولعلا و  حـیتافم  فلؤم  يزارخ ، رکب  وبا 
وبا نبا  دمحا  رصن  وبا  شرسپ  وا  زا  دعب  تفای . تافو  ناسارخ  رد  يونزغ  دومحم  يالیتسا  لیاوا  رد  و  تشاد ، یـشیوخ  يونزغ  نیکتکبس 

يونزغ دومحم  ورملق  همیمـض  ناناجزوج  تیالو  وا  گرم  اب  تفای و  تافو  ق . هنس 401 ه . رد  وا  تسـشن و  ناجزوج  تراما  هب  ثراحلا 
. تشگ

نوغیرف لآ  نایاورنامرف  ياهمان 

نراق لآ 

درکیم و ییاورناـمرف  ناتـسربط  رد  تشاد و  یکدزم  نییآ  نوـچ  ناوریـشونا  ورـسخ  ردارب  داـبق و  رـسپ  سوـیک  ناتـسربط ، رد  ياهلـسلس 
وا ياجهب  ار  ارخوس  رسپ  نراق  هتشادرب ، ناتسربط  زا  ار  وا  ناوریشونا  ورسخ  تهج  نیا  زا  دنناشنب  یهاشداپ  هب  ار  وا  دنتساوخیم  نایکدزم 
هوک ناشیا  تموکح  لحم  دنناوخیم . نراق  لآ  ار  ناشیا  هک  دنیآیم  راک  يور  ناتسربط  رد  ياهلـسلس  هک  دوب  خیرات  نیا  زا  و  تشامگ .

. تشاد مان  دوشیم  هدناوخ  هوکزوریف  زورما  هک  میرپ  شاهعلق  رامهش و  نآ  رهش  دوب و  هوکزوریف  هب  لصتم  نراق 

. نامرک نایقوجلس  درواق -: لآ 

40 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ترک لآ 

. تسا هدوب  تاره  اهنآ  تختیاپ  هدومن و  تموکح  ق ،. ای 791 ه .  783 زا 643 - هک  یقرش  ناریا  یلحم  ماکح  زا  ياهقبط 
، ناشیا طاطحنا  اب  دندرکیم و  تموکح  تاره  رب  لوغم  ناناخلیا  تنطلس  تدم  لوط  رد  هک  دندوب  روغ  ناتسودنه  زا  لصا  رد  ترک  لآ 

رتخد هک  تسا  نیدـلا » جات  نب  نیدـلا  نکر  کلم   » هتفای یمـسر  مسا و  نادـناخ  نیا  زا  هک  یـسک  نیتسخن  تفاـی . شیازفا  ناـنآ  تردـق 
بوصنم روغ  تاره و  نیب  ياهژد  زا  رایخژد  تموکح  هب  ناطلـس  نآ  بناج  زا  تفرگ و  ینز  هب  ار  يونزغ  دومحم  نیدـلا  ثایغ  ناـطلس 

.(. 676 ه - 643  ) تسا ترک  لآ  سسؤم  وا  تسشن و  وا  ياجهب  ترک  دمحم  نیدلا  سمش  وا  هدازرتخد  نیدلا  نکر  کلم  زا  سپ  دش .
هب دنس  دور  رانک  ات  رگید  یفرط  زا  نوحیس و  رانک  ات  یفرط  زا  ماج و ...  تاره و  تموکح  ناخ  دیـسر و  لوغم  نآاقوگنم  تمدخهب  يو 

-677  ) نیدلا نکر  کلم  شرـسپ  ناخ » اقابآ   » روتـسد هب  وا  ندش  مومـسم  زیربت و  رد  نیدـلا  سمـش  کلم  گرم  زا  سپ  تشاذـگاو . وا 
: زا دنترابع  هلسلس  نیا  يارما  دیسر . تاره  تموکح  هب  ق ). 705 ه .

(. ق 676 ه . زا 643 - . ) ترک رکب  یبا  رسپ  نیدلا  سمش  کلم  - 1
.(. ق ات 705 ه . زا 676  . ) نیدلا سمش  رسپ  نیدلا  نکر  - 2

.(. ق ات 706 ه . زا 705  . ) نیدلا نکر  رسپ  نیدلا  رخف  - 3
.(. ق ات 729 ه . زا 706  . ) نیدلا رخف  رسپ  نیدلا  ثایغ  - 4

.(. ق ات 730 ه . زا 729  . ) نیدلا ثایغ  رسپ  نیدلا  سمش  - 5
.(. ق ات 732 ه . زا 730  . ) نیدلا ثایغ  رسپ  ظفاح  کلم  - 6

.(. ق ات 771 ه . زا 732  . ) نیدلا ثایغ  رسپ  نیدلا  زعم  - 7

.(. ق ات 783 ه . زا 771  . ) نیدلا زعم  رسپ  نیدلا  ثایغ  - 8
. دش ضرقنم  یناگروگ  رومیت  ریما  تسد  هب  نیدلا  ثایغ  ریما  ندش  هتشک  اب  هلسلس  نیا 

نایرافص ثیل -: لآ 

ناملآ

شخب هار  رـس  رب  سرگاز  هیاپهوک  ای  ناولح -»  » نامه دـشیم  هدـیمان  ناملاه »  » اتداع دـالیم  زا  لـبق  مهدزناـش  نرق  لـیاوا  رد  هک  ناـملآ 
. دشابیم هلاید  دور  يایلع 

نومأم لآ 

40 ص :  نومأم .....  لآ  ناریا ج1 40  خیرات  عماج  گنهرف 
ناینومأم زین - و  دنمانیم . زین  هاشمزراوخ  دنتشاد ، تموکح  مزراوخ  رد  هک  نومأم  لآ  ای  ناینوم 

جاتحم لآ 

. دـناهدرکیم تموکح  نایناغچ  تیالو  رد  يونزغ  دومحم  ناطلـس  تنطلـس  هرود  ات  مالـسا  لیاوا  زا  هک  ناسارخ  نانارمکح  زا  ياهلـسلس 
. دناهدش فورعم  یناماس ، نیطالس  ریما  جاتحم  دوخ  دج  مان  هب  نادناخ  نیا 

: زا دنترابع  هلسلس  نیا  فورعم  يارما 
.(. ق توف 329 ه . . ) جاتحم نبا  رفظم  نب  دمحم  رکب  وبا  - 1

توف . ) دمحم نب  دمحا  یناغچ ، یلع  وبا  - 2
41 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

.(. ق 344 ه .
. یناغچ دمحا  نب  رصن  روصنم  وبا  - 3

.(. ق رد 477 ه . لوتقم  .« ) يذمرت کیجنم  حودمم  . » یناغچ لضف  نب  رهاط  رفظملا  وبا  - 4
«. یخرف یقیقد و  حودمم  . » یناغچ دمحم  نب  دمحا  هلودلا ، رخف  رفظملا  وبا  - 5

. دش ضرقنم  يونزغ  دومحم  ناطلس  تسد  هب  هلسلس  نیا 

ناورم لآ 

هب یلحم  رد  دوب  ریبز  نب  هللا  دبع  رادفرط  هک  ار  سیق  نب  كاحض  دش و  راپسهر  قشمد  يوسهب  يرکشل  اب  دوب  لیحم  يدرمریپ  هک  ناورم 
لآ وا  ماـن  هب  يوما  ياـفلخ  سپ  نیا  زا  و  64 ه .).  ) تخاس ملـسم  نتـشیوخ  رب  ار  تفالخ  داد و  تسکـش  قشمد  هطوغ  رد  طهار  جرم  مان 
نب کلملا  دبع  شرسپ  درمب و  65 ه ).  ) رد دعب  لاس  کی  ناورم  دناهدرک . تفالخ  يرجه  ات 132  لاس 64  زا  هک  دنوشیم  هدناوخ  ناورم 

. تسشن تفالخ  هب  ناورم 
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نایرالاس نایرگنک - رفاسم - لآ 

نارا و ناـجیابرذآ و  هب  سپـس  دـنتخادرپ ، ییاورناـمرف  هب  مراـت  رد  تسخن  هـک  ناتـسملید  یلحم  يارما  زا  ق ). و 5 ه . نرق 4   ) ياهلسلس
. دنتفای تسد  زین  درورهس  رهبا و  ناجنز و  ناتسنمرا و 

: زا دنترابع  هلسلس  نیا  فورعم  يارما 
. رفاسم نب  دمحم  - 1

. دمحم نب  نادوسهو  - 2
. حون نب  حون  - 3

. حون نب  ناتسج  - 4
. نادوسهو نب  لیعامسا  نب  نابزرم  نب  میهاربا  - 5

. میهاربا نب  ناتسج  - 6
. رفاسم - 7

نایرگنک زین -
نایرالاس زین -

رفظم لآ 

رفظم لآ  دش . هتخیسگ  تدحو  هتـشر  تفای و  لیکـشت  یلقتـسم  ياههلـسلس  ناریا  فارطا  رد  تشاذگ ، فعـض  هب  ور  لوغم  تلود  نوچ 
. دنتشاد تسد  رد  ار  ناریا  مظعا  تمسق  هک  دوب  اههلسلس  نیا  نیرتمهم 

ردپ تسا . هدوب  فاوخ  لها  زا  هک  یناسارخ  یجاح  نیدلا  ثایغ  وا  يالعا  دج  تسا و  دمحم » نیدلا  زرابم  ریما   » نامدود نیا  هلـسلس  رس 
مکاح ردپ  ياجهب  لاس 713  رد  دیـسر و  یلاع  بتارم  هب  وتیاجلا  ناخ و  نازاغ  وتاخیگ و  نوغرا و  دزن  رفظم  ریما  هب  موسوم  نیدلا  زرابم 
نامرک لوغم ، فعض  زا  دعب  دیسر و  دزی  تولک  هب  سپس  تفای و  مهم  ياهتیرومأم  سراف  دزی و  رد  دیعس  وبا  ناطلس  فرط  زا  دش و  دبیم 

هلمح ناجیابرذآ  هب  سپس  تشگ ، طلسم  ناهفـصا  سراف و  رب  رد 758  وجنیا  قاحسا  وبا  خیش  نتشک  زا  درک و  شیوخ  ورملق  همیمـض  ار 
لیم ار  شنامـشچ  هدرک و  علخ  ار  يو  دـندوبن  شوخلد  يو  زا  وا  ياهیریگتخـس  ببـس  هب  شناوریپ  اـما  دـنار  شیپ  زیربت  لامـش  اـت  درب و 

دوـمحم هاـش  شردارب  وا و  نیب  عازن  هب  يو  تنطلـس  نارود  تسـشن و  وا  ياـجرب  ردـپ  ندرک  روـک  هـعقاو  زا  سپ  عاجـش  هاـش  دندیـشک .
هاشداپ نیرخآ  تسشن . وا  ياجهب  نیدباعلا  نیز  يو  زا  سپ  دندرپس . كاخ  هب  زاریش  رد  ار  وا  تشذگرد و  رد 786  عاجش  هاش  تشذگ .

داتفه دندوب و  نت  تفه  نایرفظم  دش . هتشک  هتفای و  تسکش  رومیت  رکـشل  تسد  هب  هک  تسا  ق ). 795 ه . - 790  ) روصنم هاش  هلسلس  نیا 
. دندرک تموکح  لاس  ود  و 

42 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

کیره نامز  رفظم و  لآ  نیطالس 

ات 760) زا 723  . ) یجاح نیدلا  ثایغ  نب  روصنم  نب  رفظم  نب  دمحم  نیدلا  زرابم  ریما  - 1 تسا ) يرمق  يرجه  ساسارب  خیراوت  )
ات 777) زا 760   ) دمحم نیدلا  زرابم  ریما  نب  دومحم  هاش  - 2

. دمحم نیدلا  زرابم  ریما  نب  دمحا  نیدلا  دامع  ناطلس  - 3
ات 795) زا 760  )

. دمحم نیدلا  زرابم  ریما  نب  ییحی  نیدلا  ترصن  هاش  - 4
ات 795) زا 760  )

ات 786) زا 760  . ) دمحم نیدلا  زرابم  ریما  نب  عاجش  هاش  - 5
ات 790) زا 786  . ) عاجش هاش  نب  نیدباعلا  نیز  ناطلس  - 6
. دمحم نیدلا  زرابم  ریما  نب  رفظم  هاش  نب  روصنم  هاش  - 7

ات 795) زا 790  )

دیؤم لآ 

. دناهدرک تموکح  ناسارخ  زا  یتمسق  رد  ق . ات 595 ه . زا 548  هک  رجنس  نامالغ  ارما و  زا  ياهلسلس 
دهع رد  درک . تردق  بسک  زغ  تسد  هب  رجنس  ق ). 548 ه .  ) يراتفرگ زا  دعب  هک  دنبوسنم  هبا » لآ  دیؤم   » اهنآ سسؤم  مان  هب  هلـسلس  نیا 

وا زا  دـعب  و  دـش ، هتـشک  گنج  رد  ق . رد 568 ه . هبا  لآ  دـیؤم  دوب . نینوخ  ياهعازن  اهگنج و  داد  يور  هک  ياهدـمع  هثداـح  وا  تردـق 
ق. رد 582 ه . هک  دیسر ، تردق  هب  دیؤم  نبا  هاشناغط  شرسپ 

تراما زکرم  دش . هاشمزراوخ  شکت  ناطلس  روهقم  وا  تسـشن . شیاج  هب  دیؤم ، لآ  ریما  نیرخآ  ق ،). یفوتم 595 ه .  ) هاش رجنس  شرسپ 
. تسا هدوب  روباشین  هلسلس  نیا 

نلآ

هدرب مان  نانآ  زا  سونیلسرام » سونایما   » رابنیتسخن دنتشاد و  تنوکس  یلامـش  زاقفق  رد  هک  دندوب  یناریا  یناتـساب  داژن  کی  اهنلآ  ای  نلآ 
. تسا

تارت زلراچ  نلآ 
لمع نارهت  رد  ایناتیرب  ترافـس  رادراک  شـشوپ  اب  هک  دوب  ناریا  رد  سیلگنا  یتاعالطا  سیورـس  سیئر  یناـهج  مود  گـنج  ياـهلاس  رد 

. درکیم
فیدر رد  ار  وا  ماـن  تسودرف  نیـسح  دبـشترا  طـسوت  نآ  ياـشفا  هک  يولهپ - اـضر  دـمحم  تنطلـس  كرادـت  تاـیلمع  رب  هوـالع  تارت ،

. تشاد یلصا  شقن  رویرهش 1320  زا  سپ  ياهلاس  ثداوح  نیرتمهم  داجیا  رد  دهدیم ، رارق  برغ  ناهج  یسوساج  ياههرهچ  نیرتمهم 

دیؤم لآ  ناریما  ای  ناهاش  ياهمان 

43 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
هام کی   ) دادرم 1320 زا  تایلمع  نیا  دوب . ناریا  هب  نیطسلف  زا  ییابطابط  نیدلا  ءایـض  دیـس  ندینادرگزاب  تایلمع  وا ، مهم  مادقا  نیتسخن 

تابتاکم رد  رویرهش 1320 ، زا  سپ  دش و  زاغآ  نیطسلف  رد  ءایض  دیس  یـسیلگنا و  گیت  گنهرـس  تاقالم  اب  ناخ ) اضر  طوقـس  زا  لبق 
. تفرگ رارق  ثحب  دروم  نآ  ترورض  هرهاق  میقم  ایناتیرب  روشک  ریزو  اب  درالوبردیر  رس 

. تسا ناریا  بونج  رد  شاشتغا  تایلمع  تارت ، مهم  مادقا  نیمود 
بیان اب  تاقالم  رد  هعاّسلا  قلخ  تیعمج  نیا  ناگدنیامن  دز . تسد  ناتسزوخ » برع  هیداحتا   » لیکشت هب  هتـسباو ، خویـش  هلیـسو  هب  تارت 

اب ار  ربخ  نیا  یس . یب . یب . ویدار  دندش ! قارع  هب  نتسویپ  ناریا و  زا  ییادج  راتـساوخ  قارع  هجراخ  روما  ریزو  ریزوتسخن و  هنطلـسلا و 
. درک شخپ  قارع  و  ناتسزوخ )!! ینعی  « ) ناتسبرع  » ناگدنیامن تاقالم  ناونع  هب  بات  بآ و 

، رـصان دـمحم   ) ییاقـشق لیا  نارـس  ندرک  ریجا  اـب  دز و  تسد  سراـف  رد  بونج » تضهن   » هب فورعم  شروش  داـجیا  هب  تارت  ناـمزمه ،
حرط ریزوتسخن )  ) هنطلـسلا ماوق  هدرپ  ریز  تیامح  يدـهاز و  هللا  لضف  رکـشلرس  يراکمه  اب  و  نیـسح ) دـمحم  روصنم ، کلم  ورـسخ ،

. درک حلسم  دوخ  عفن  هب  ار  سراف  ییاقشق  ناردارب  درک و  هدایپ  ار  سراف  يراتخمدوخ »  » بوشآ
تروص رد  هک  دوب  نیا  فدـه  دز و  تسد  ناتـسرل  يراـیتخب و  هقطنم  رد  ياهدرتسگ  تامادـقا  هب  سراـف ، ناتـسزوخ و  رب  هوـالع  تارت ،

. دریگ تسد  هب  ار  تردق  یسیلگنا  تموکح  کی  ناهفصا  سراف و  ناتسزوخ و  رد  ناتسدرک ، ناجیابرذآ و  رد  يوروش  تیقفوم 

دزی ناکباتا  نادرو -: لآ 

دام يادامآ -:

درامآ

. دشیم هدناوخ  درامآ  دور  نانآ  مان  هب  دوردیپس  دوردیپس ، هیشاح  رد  اهدرام  یگدنز  هطساو  هب 

دمآ

مود روپاش  هک  تسا  یناگرزاب  یتعنـص و  زکارم  زا  دراد و  رارق  هلجد  دور  پچ  لحاس  رب  رکبراید ، تیالو  زکرم  رکبراید ، اـی  دـمآ  رهش 
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. داتفا هیوب  لآ  تسد  هب  ق . لاس 368 ه . رد  و  ق ). 19 ه .  ) دمآرد ناناملسم  فرصتهب  رمع  تفالخ  نامز  رد  تفرگ و  ار  نآ  یناساس 

یسلجم مگیب  هنمآ 

.(، ق  1070 - 1004 / 1003  ) یـسلجم یقت  دـمحم  همـالع  رتـخد  يو  هیقف . ثدـحم و  ملاـع ، ناـنز  زا  يرجه . مـهدزاود  مهدزاـی و  نرق 
راهچ زا  رتخد  نیرتگرزب  مود  یـسلجم  هب  فورعم  1110 ق ). - 1038 / 1037  ) یسلجم رقاب  دمحم  الم  رهاوخ  لوا و  یـسلجم  هب  فورعم 

. تسا تسرد  رفن  راهچ  دادعت  هک  دناهتسناد  رفن  تفه  شش و  جنپ ، ار  لوا  یسلجم  همالع  نارتخد  دادعت  اهباتک  یخرب  دوب . شردپ  رتخد 
هجرد ات  ار  یقرت  جرادـم  تفای و  شرورپ  اوقت  تلیـضف و  ملع و  هداوناخ  رد  يو  دوب . رادروخرب  لاـمج  زا  مه  لاـمک و  زا  مه  مگیب  هنمآ 
دروم اوقت و  اب  یلو  تسدیهت  يدرم  دوخ و  نادرگاش  لضافا  زا  هک  ار  یناردـنزام  حـلاص  دـمحم  الم  شردـپ ، دومیپ . تعرـس  هب  داهتجا 

«، تسین نادرم  بیع  یتسدـگنت  رقف و   » هک نایب  نیا  اب  زین  مگیب  هنمآ  درک . داهنـشیپ  وا  هب  جاودزا  تهج  دوب  شداـمتعا  هقـالع و  مارتحا و 
. تشاد مالعا  جاودزا  اب  ار  شتقفاوم 

لاوحالا تآرم  رد  یناهبهب  دمحا  اقآ  هتشونهب 
44 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

حبص دش و  هعلاطم  لوغـشم  بش  زا  یـساپ  ات  تفر و  ياهشوگ  هب  یهلا  دمح  رکـش و  زا  سپ  فافز  بش  رد  حلاص  دمحم  الم  امنناهج ،
شرسمه نتفر  زا  سپ  دوب  هدش  وا  یملع  لکشم  هجوتم  يو و  راک  رظان  هک  مگیب  هنمآ  تفر . نوریب  هناخ  زا  سیردت  ای  هثحابم  يارب  دوز 

. تشاذگ باتک  يال  رد  تشون و  يذغاک  يور  رب  ار  نآ  لح 
حبص ات  دروآ و  اجب  رکش  هدجـس  تسوا  هلـضاف  رـسمه  زا  هک  تسناد  دید و  ار  هتـشون  دوشگ و  ار  باتک  حلاص  دمحم  الم  هک  دعب  بش 

. داتفا ریخأت  هب  فافز  بش  هس  ات  بیترت  نیدب  دش و  هعلاطم  تدابع و  لوغشم 
ار وا  زین  ضایر  بحاص  دـمانیم و  هدـهتجم » هسدـقم  هلـضاف   » ار وا  یناهبهب  دـمحا  اـقآ  تسا . هدوب  دـهتجم  راـگزیهرپ و  ینز  مگیب  هنمآ 

حلاـص دـمحم  ـالم  رـسمه  وا  تسا . هیقتم  هحلاـص  هملاـع  هلـضاف  یـسلجم ، یقت  دـمحم  ـالم  رتخد  نوتاـخ  هنمآ  : » دـنکیم داـی  هنوگنیا 
. دنکیم راسفتـسا  وا  زا  ار  یلح  همالع  دعاوق  تالکـشم  زا  یـضعب  دراد  هک  یـشناد  لضف و  همه  اب  شرـسمه  ماهدینـش  تسا . یناردنزام 

تایح نامز  رد  ار  بلطم  نیا  ضایر  بحاص  هکنیا  هب  هجوتاب  تسا ». هّلظ  ّدـم  لوا ] یـسلجم  همالع   ] ام دانتـسا  داتـسا  رهاوخ  نوتاخ  هنمآ 
. تسا هدوب  لامک  لضف و  بحاص  مه  خیرات  نیا  زا  لبق  مگیب  هنمآ  هک  تسا  نآ  دیؤم  هتشون ، مود  یسلجم  همالع  دوخ ، داتسا 

یکی دهدیم : تبسن  مگیب  هنمآ  هب  رثا  ود  کلم ،) هناخباتک  رد  دوجوم   ) املعلا ضایر  یطخ  هخسن  کی  دانتسا  هب  هعیرشلا  نیحایر  فلؤم 
یباتک هک  دسیونیم  يو  تالامک  لیاضف و  دیجمت  نمض  زین  هنجلا  ضایر  فلؤم  یطویس . دهاوش  حرش  يرگید  کلام و  نبا  هیفلا  حرش 

. تسا هدرک  فیلأت  تدابع  باب  ات  هقف  رد  بوخ  رایسب 
همه اب  شرـسمه  زین  اهدعب  تسا . هدرکیم  کمک  زین  شردارب  هب  راونالا  راحب  تادـلجم  زا  یـضعب  رابخا  يروآدرگ  رد  نیارب  هوالع ؟؟؟

. دومنیم هرکاذم  هثحابم و  يو  اب  یملع  لئاسم  زا  یضعب  لح  رد  تشاد  هک  یلضف  ملع و 
ياهنادناخ هب  اهنآ  باستنا  دوخ و  نادناخ  هلـسلس  هب  عجار  هک  ياهلاسر  رد  دوب - مگیب  هنمآ  گرزب  ناگداون  زا  هک  يدرجورب - هللا  تیآ 

زا سپ  س ،)  ) همئا ربمغیپ و  دیلاوم  یطخ  هلاسر  نایاپ  رد  یناهفـصا  ییابطابط  دمحم  دیـس  شیالعا ، دج  طختـسد  هب  هتـشون  هعیـش  یملع 
نیا : » تسا هتـشون  دوخ  ياج  رد  نآ  بصن  همظعم و  هکم  هب  هطمارق  طسوت  دوسـالا  رجح  ندـنادرگزاب  هب  عجار  هیولوق  نبا  ناتـساد  لـقن 

نآ نیبم  بلطم  نیا  تسا ». هدش  لقن  یسلجم  یقت  دمحم  یلوم  همالع  شردپ  زا  هنمآ ، هدباع ، هدهاز  هلضاف  هملاع  هقث  ماهدج ، زا  ناتساد 
. تسا هتشاد  املع  ناگرزب  دزن  رد  ییالاو  هاگیاپ  هچ  مگیب  هنمآ  هک  تسا 

ینید هزاوآدـنلب  دنمـشناد  دـیلقت و  عـجرم  دـهتجم  اـههد  نونکاـت  اـهنآ  ناـیم  زا  هـک  تـسا  گرزب  ناـگداون  ملاـع و  نادـنزرف  رداـم  يو 
فلؤـم یلو  تسا  ناهفـصا  دـالوف  تخت  رد  يو  دـقرم  بدـالا  ۀـناحیر  هتـشونهب  تسین . صخـشم  مگیب  هـنمآ  توـف  خـیرات  دناهتـساخرب .

رد هک  هدوب  مگیب  هنمآ  هب  قلعتم  هدـش  هتـشون  نآ  ياهربق  زا  یکی  هک  دـهدیم  لامتحا  هدرک و  در  ار  رظن  نیا  یـسلجم  همالع  همانیگدـنز 
. دناهدرک دای  زین  نوتاخ  هنمآ  هب  وا  زا  عبانم  یخرب  تسا . هتفر  نایم  زا  ربق  گنس  يور  تاصخشم  تمرم ، ریمعت و  نایرج 

رومآ

. يدکآ نابز  رد  برغم 

يرومآ

ياهیماس دناهدوب و  بارعا  اهيروشآ و  اهيدکآ و  زا  ترابع  قرشم  ياهیماس  و  برغم . ياهیماس 
45 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دناهدناوخیم یبرغ  یماس  ار  نایقینف  فالسا  یمارآ و  یناعنک و  لیابق  هیروس و  نیطسلف و 

راگزومآ

هاگـشناد رد  تفر و  اـکیرمآ  هب  هطـسوتم  تالیـصحت  ماـجنا  زا  سپ  يو  دـش . دـلوتم  نارهت  رد  ش . لاس 1302 ه . رد  راگزومآ  دیـشمج 
لوغشم هاگـشناد  نامه  رد  تفرگ و  يرتکد  هجرد  کیلوردیه  تشادهب و  یـسدنهم  هتـشر  رد  هدومن و  مانتبث  اکیرمآ  لنرک »  » فورعم

رد درک . راک  هب  عورش  دوب ، هدش  سیسأت  ناریا  رد  هزات  هک  نمورت  راهچ  لصا  هرادا  رد  تشگزاب و  ناریا  هب  لاس 1330  رد  دش . سیردت 
. درک باختنا  هناخترازو  نیا  تنواعم  هب  ار  راگزومآ  يرادهب ، تقو  ریزو  حلاص ، هاشناهج  رتکد  لاس 1334 

راگزومآ دیشمج 
روصنم و هنیباک  رد  دش و  یفرعم  يزرواشک  ریزو  سپس  راک و  ریزو  تمس  هب  لابقا  رتکد  هنیباک  رد  لاس 1337  رد  رابنیتسخن  راگزومآ 

لقتنم ییاراد  ترازو  هب  يرادهب  ترازو  زا  ادـیوه  هنیباک  میمرت  نیتسخن  رد  تشاد . هدـهعهب  ار  يرادـهب  ترازو  ادـیوه  هنیباک  نیلوا  رد 
تئیه تسایر  ییاراد ، ترازو  هب  طوبرم  ياـهراک  راـنک  رد  راـگزومآ  دوب . ییاراد  ریزو  لاـس  هن  بیرق  ینعی  لاس 1353  لیاوا  ات  دـش و 
ترهش دومن ، افیا  کپوا  رد  هک  یمهم  شقن  هطساو  هب  تشاد و  هدهعهب  زین  ار  تفن  هدننکرداص  ياهروشک  نامزاس  رد  ناریا  یگدنیامن 

ار زیخاتسر  بزح  یلکریبد  هاش ، روتسد  هب  لاس 1355  رد  دش و  روشک  ریزو  ادـیوه  هنیباک  میمرت  رد  لاس 1353  لیاوا  رد  تفای . یناهج 
. درک یفرعم  هاش  هب  ار  دوخ  هنیباک  دیسر و  يریزوتسخن  هب  هامدادرم 1356  رد  تفرگ و  هدهعهب 

: زا دوب  ترابع  راگزومآ  يریزوتسخن  نامز  عیاقو  نیرتمهم 
اکیرمآ و هب  هاـش  ترفاـسم  ینیمخ ، یفطـصم  دیـس  جاـح  تداهـش  يداـصتقا ، تضاـیر  تسایـس  ذاـختا  زاریـش ، رد  رنه  نشج  يرازگرب 

زیربت رابنوخ  هعقاو  دنفسا 56 ،)  19  ) ناریا هب  اکیرمآ  روهمج  سیئر  رتراک  یمیج  ترفاسم  اکیرمآ ، رد  یتنطلـس  دض  تارهاظت  يرازگرب 
درم نز و  رفن  گرم 377  نادابآ و  سکر  امنیـس  رد  يزوسشتآ  هعجاـف  نآ ، جـیاتن  مق و  يادهـش  ملهچ  تبـسانم  هب  نمهب 56  رد 29 

. هانگیب
لاس کی  زا  سپ  ماجنارس  دوب ، هدرب  یپ  عاضوا  لرتنک  رد  دوخ  یناوتان  هب  ناریا  مدرم  یبالقنا  مایق  نتفرگ  تدش  اب  هک  راگزومآ  دیشمج 

. تفرگ هرانک  راک  زا  رویرهش 57  مراهچ  رد  يرادمان ، زور  تسیب  و 
. تفر اکیرمآ  هب  درک و  كرت  ار  ناریا  يریزوتسخن  زا  افعتسا  زا  سپ  زور  دنچ  راگزومآ 

راگزومآ دیشمج  هنیباک 

. روپنایک اضرمالغ  يرتسگداد : ریزو  . 1
. يربتعلخ یلعسابع  هجراخ : روما  ریزو  . 2

46 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. یناهفصا رصن  روشک : ریزو  . 3

. یمیظع دبشترا  گنج : ریزو  . 4
. دبلهپ دادرهم  رنه : گنهرف و  ریزو  . 5

. یجنگ رهچونم  رتکد  شرورپ : شزومآ و  ریزو  . 6
. نایوفص يدهم  یحلاص ، یضترم  هار : ریزو  . 7
. یهدژم ردتقم  هللا  رصن  رتکد  يرادهب : ریزو  . 8

. يدمتعم میرک  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9
. نارهم یلع  نسح  داصتقا : ریزو  . 10

. يدمحا یلع  دمحا  رتکد  يزرواشک : ریزو  . 11
. ینیعم مساق  ریما  یعامتجا : روما  راک و  ریزو  . 12

. نویامه شویراد  تاعالطا : ریزو  . 13
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. قیفوت زوریف  نکسم : ریزو  . 14
. یلکوت قرب : بآ و  ریزو  . 15

. یفشاک دومحم  هاگآ ، رهچونم  ییارجا : روما  رد  رواشم  ریزو  . 16
. دبمار وکاله  یناملراپ : روما  رد  رواشم  ریزو  . 17

. یچشرف یلع  ریزوتسخن : نواعم  . 18
. مدقم دبهپس  يریصن ، دبشترا  روشک : تینما  تاعالطا و  نامزاس  تسرپرس  ریزوتسخن و  نواعم  . 19

. یچشرف یلع  فاقوا : تسرپرس  ریزوتسخن و  نواعم  . 20
. نیما اضر  رتکد  نداعم : عیانص و  ریزو  . 21

. يدمتعم مساق  رتکد  یلاع : شزومآ  مولع و  ریزو  . 22
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سیت یمآ 

. موس هیجوبک  ردام 

اتیهانآ

دبعم
. تسا روباشیب  رهش  رد  هفوشکم  راثآ  زا  یکی 

گرزب و ییاـنب  رد  میظع  دـبعم  نیا  دراد . رارق  نورزاـک  رهـش  برغ  يرتمولیک  رد 23  هرمهوک  هب  فورعم  تاـعافترا  هنماد  رد  روباـشیب 
. تسا هدش  هتخاس  لکش  ياهبادرس 

هدـیدرگ انب  هرادـج  ود  تروصهب  طالم و  نودـب  فلتخم و  داعبا  هب  يراـجح  ياهگنـس  زا  هک  رتم  عالضا 14  اب  لکـشیبعکم  نامتخاس 
بآ و هاگـشتسرپ  کـی  لبمـس  تسا ، هدـش  ناـیامن  یملع  تاـعلاطم  یـسانشناتساب و  ياهـشواک  رثا  رد  هـک  اـتیهانآ  مـیظع  دـبعم  تـسا .

. دشابیم ناکباب  ریشدرا  نامز  ینییآ  دامن  نیرتایوگ 

سادیسلاتنآ

ذوفن دایدزا  ثعاب  دـش و  دـییأت  یلخاد  روما  رد  ینانوی  لود  لالقتـسا  رگید  راب  نآ  قبط  هک  ناریا  نانوی و  نیب  م . رد 387 ق . ینامیپ  مان 
. دیدرگ نانوی  ناریا و 

یلرش یلرش -: ینوتنآ 

رتاپ یتنآ 

رد ردنکسا  ياهگنج  هرود  رد  دوب . ینودقم  ردنکسا  ناتسود  زا  مود و  پیلیف  دامتعا  دروم  لاجر  زا  ینودقم ، رادرس  م ،. یفوتم 319 ق .
ساکیدرپ اـب  تفلاـخم  هب  ردنکـسا ، گرم  زا  دـعب  تشاد . ماـقم  هینودـقم  رد  و  م ). 323 ق . - 334  ) دوب هنطلـسلا  بیان  رتاپ  یتنآ  ایـسآ ،

. درک ظفح  ار  روشک  تدحو  رتاپ  یتنآ  ساکیدرپ ، ندروخ  تسکش  زا  دعب  و  تساخرب ،
47 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

لوا سوتوگیتنآ 

رد 333 و  دوب ، ینودقم  ردنکـسا  نارادرـس  زا  هینودقم . م ). 301 ق . - 306  ) هاش م ». 301 ق . - 382 ( » مشچ کـی   ) سپولکوک هب  بقلم 
نیب هیروس و  ریغص و  يایسآ  م . رد 316 ق . تشاد . ياهدمع  شقن  ردنکسا  نانیشناج  گنج  رد  دش . بوصنم  ایگیرف  تموکح  هب  م . ق .

. دوب وا  يالیتسا  تحت  نیرهنلا 
. دندش دحتم  يو  دض  رب  دندوب  كانساره  وا  تردق  زا  هک  لوا  سویملطب  لوا و  سوکولس  سوخامیسول  ماجنارس 

م. رد 306 ق . سوتوگیتنآ  و  دندیـشک ، رکـشل  نانوی  هب  و  دندیـشوک ، ردنکـسا  يروتارپما  دیدجت  رد  سوبرتیمد  شرـسپ  اب  سونوگیتنآ 
. دندش بولغم  سوسپیا  دربن  رد  رسپ  ردپ و  ادعب  یلو  داد ، تسکش  ار  سویملطب 

شردــپ گرم  زا  سپ  هینودــقم ، هاـش  م . دودـح 320 ق . ساـتانوگ  سونوگیتـنآ  هب  فورعم  سونوگیتـنآ  دیـسر . لـتق  هب  سونوگیتـنآ 
ققحت وا  تنطلـس  هینودـقم  م ). 276 ق .  ) فرـصت ایکارت و  رد  اهلگ  نداد  تسکـش  زا  دـعب  طـقف  یلو  دـش ، يو  نیـشناج  لوا  سویرتیمد 

. دوب نانوی  رصم و  اب  گنج  راتفرگ  دوخ  تنطلس  نارود  رد  تفای .
تدـم يارب  ار  نانوی  و  دومن ، دـیدجت  ار  هینودـقم  تردـق  دوب . هفـسالف  ارعـش و  زکرم  شرابرد  درک . ظـفح  ار  دوخ  تیعقوم  کلاذـعم ،

. دروآرد دحاو  ياول  تحت  یهاتوک 
هاـش م . یفوتم 221 ق . ) antigonos doson( نوسود سونوگیتـنآ  هب  فورعم  موس  سونوگیتـنآ  دوب . وا  نیـشناج  مود  سویرتـیمد 

ار دوخ  م . رد 227 ق . و  تفرگ ، ینز  هب  ار  سویرتیمد  هویب  هجوز  دیدرگ . شرسپ  هنطلـسلا  بیان  مود  سویرتیمد  گرم  زا  سپ  هینودقم .
اج هب  مجنپ  پیلیف  يارب  يردتقم  هینودـقم  نانوی و  شگرم ، زا  سپ  درک . يرای  سنموئلک  لباقم  رد  ار  ییایاخآ  هیداحتا  درک . مالعا  هاش 

. دنام

Antigohe le borgne مشچکی نوگیتنآ 

. ردنکسا نارادرس  زا  یکی 

)soter( رتوس هب  بقلم  لوا  سوخویتنآ 

رادقم نایرصم  اب  گنج  رد  و  دوب ، سویملطب  رصاعم  لوا  سوکولس  نیشناج  رسپ و   ) یکولـس م ). 261 ق . - 280  ) هاش م . 261 ق . - 324
. داد تسد  زا  ار  یکولس  تافرصتم  زا  يدایز 

)antioxose( مجنپ سوخویتنآ 

رد 9 مراهچ  سوخویتنآ  رـسپ  هیروس ، یکولـس  م ). 162 ق . - 163  ) هاـش م . 162 ق . - 173 ردپکین ] ) [ eupator( روتاپوئا هب  بقلم 
بولغم و ار  وا  دوب  تنطلـس  یعدـم  هک  نتوس  سویرتمد  درک . حلـص  نایدوهی  اب  دوب . وا  یلو  سایـسول  و  تسـشن ، ردـپ  ياـجهب  یگلاـس 

. دومن لوتقم 

مراهچ سوخویتنآ 

سوکولس شردارب  نیشناج  موس  سوخویتنآ  رـسپ  هیروس ، یکولـس  هاش  م ). ای 164 ق .  ) یفوتم 163 ) epifanes( سنافیپا هب  فورعم 
ثعاب رما  نیا  دزادنارب . ار  تیدوهی  دـنک و  ادوهی  نیمزرـس  دراو  ار  ینانوی  گنهرف  هک  دیـشوک  تفرگ و  ار  نیطـسلف  ناتـسنمرا و  مراهچ 

. دیسرن ییاج  هب  نایمور  هلخادم  تلع  هب  رصم  هب  يو  هلمح  دش . نایباکم  شروش 

مود سوخویتنآ 

هک لوا  سوخویتـنآ  نیـشناج  رـسپ و  یکولـس  م ). 247 ق . - 261  ) هاــش م . )teos( . 682- 742 ق . سوـئت هب  بقلم  مود  سوخویتـنآ 
رصم اب  ار  ردپ  ياهگنج 

48 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
نایناکشا هلسلس  یناکشا  کشرا  و  دومن ، فیعـض  ار  یکولـس  تلود  شیپزاشیب  ایرکاب ، تراپ و  تلایا  شروش  و  رما ، نیا  درک . بیقعت 

جاودزا سویملطب  رتخد  ) ، berenike( هکینرب اب  و  دومن ، اهر  ار  ) laodike( هکیدوئال دوخ  هجوز  راچان  سوخویتنآ  درک . سیسأت  ار 
. دیناسر لتقهب  ار  وا  هکیدوئال  دنیوگ  و  دناوخ ، دوخ  دزن  ار  هکیدوئال  سویملطب  گرم  زا  دعب  م .). 25 ق .  ) درک حلص  رصم  اب  و 

موس سوخویتنآ 

م. 187 ق . - 242 ریبک ، سوخویتنآ  هب  فورعم 
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سوخویتـنآ دوب ، لـالحنا  فرـش  رد  یکولـس  تلود  وا  سولج  عـقوم  رد  سوکولـس . نیـشناج  رـسپ و  یکولـس  م ). 187 ق . - 223  ) هاش
. دندیشوکیم دوخ  هعسوت  طسب و  رد  مور  تلود  برغم  رد  یناکشا و  ناوج  تلود  قرشم  رد  دنادرگ . زاب  الماک  ار  نآ  تردق  تسناوتن 

لوا ناودرا  دیشک و  رکـشل  تراپ  هب  اجنآ  زا  و  دومن ، تراغ  ار  دیهان )  ) اتیهانآ دبعم  تخات و  دام  هب  دوخ  طلـست  تیبثت  يارب  سوخویتنآ 
رکـشل دـنه  هب  هاگنآ  درک . دوخ  هدـناشنتسد  بولغم و  ار  ایرتکاب  هاشداپ  سوخویتنآ  سپـس  تخاس . اهر  ار  یکولـس  یهاـشداپ  راـچان 

هیروس تشگزاـب و  هیروـس  هب  نیرحب  هریزج  سراـف و  جـیلخ  قـیرط  زا  سپـس  م ،). 205 ق . - 212  ) دـنام اجنآ  رد  لاـس  تفه  و  دیـشک ،
رد هک   ) لابیناه حیاصن  فالخرب  و  دوبن ، درکیم  دیدهت  ار  وا  نایمور  بناج  زا  هک  يرطخ  هجوتم  يو  تفرگ . ار  ریغص  يایـسآ  یبونج و 
رد م . رد 191 ق . ادعب  و  درکن ، هلمح  اهنآ  هب  دـندوب  اهلگ  اب  گنج  راتفرگ  اهیمور  هک  یعقوم  رد  دوب ،) سوخویتنآ  رابرد  رد  م . 193 ق .

برغم رد  ار  دوخ  تافرصتم  مامت  م . حلص 188 ق . نامیپ  بجوم  هب  و  دروخ ، تسکش  نایمور  زا  ایـسنگام  رد  م . رد 190 ق . لیپومرت و 
وا رابرد  هب  هک  مور  نانمشد  درک . دهعت  ار  یتفگنه  تمارغ  تخادرپ  و  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  یگنج  ياهیتشک  اهلیف و  زین  سوروت و  هوک 

. دیسر لتق  هب  دوب  مالیع  دباعم  زا  یکی  جارات  لوغشم  هک  ینامز  رد  يو  ماجنارس  هداد و  رارق  لاجم  ار  لابیناه  دندوب ، هدروآ  هانپ 

مشش سوخویتنآ 

رد داد و  همادا  ار  نایدوهی  اب  گنج  لوا  سویرتیمد  رسپ  نیمود  هیروس ، یکولس  م ). 129 ق . - 139  ) هاش ) sidetes( ستدیس هب  بقلم 
. دیسر لتق  هب  نایناکشا  اب  گنج  رد  درک . حلص  نانآ  اب  سپس  و  تفرگ ، ار  میلشروا  م . 133 ق .

متفه سوخویتنآ 

ار وا  تسد  سویپـموپ  م . ای 64 ق . رد 65  هیروس  یکولـس  هاـشداپ  نیرخآ  م . 63 ق . ییایسآ ] ) [ asia -tkios( سوکیتایسآ هب  بقلم 
. داتفارب نایکولس  تنطلس  و  درک ، هاتوک 

)Anshar( راشنآ

نامـسآ عونلا  بر  ونآ ، نیدـلاو  دـناهدش و  هدـیرفآ  يال  لگ و  زا  راشیک »  » قافتا هب  هک  تسا  يدزیا  مان  یلباـب  شنیرفآ  رد  نامـسآ ، قفا 
. دنشابیم

کیرهشنآ

رد ناـنآ  دـندوب . رادروـخرب  هیقب  هب  تبـسن  يرترب  ماـقم  زا  ناگدـنب  ناـیم  رد  هـک  دـشیم  قـالطا  یناکـشا  هرود  ناگدـنب  زا  یهورگ  هـب 
. دندشیم بوسحم  کلم  نابابرا  لاوما  زا  یشخب  هباثمهب  هتشاد و  لاغتشا  راک  هب  تفریم  رامش  هب  یصخش  كالما  هک  اهترکتسد » »

هیده مسر  هب  ار  اهکیرهشنآ  دنتسناوتیم  نابابرا 
49 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دندشیم هتخورف  زین  هعرزم  شورف  ماگنه  هب  اهنآ  دنرب . هدافتسا  ناگورگ  يارب  ناشیا  دوجو  زا  ای  هدومن و  شکشیپ 

)Anu( ونآ

. دوب نامسآ » ياقآ   » هک اهیرموس  عونلا  بر 
اـصوصخم يو  دادیم . لیکـشت  ار  لوا  هبترم  يادخ  هس  لینا  ائا و  اب  هک  نایادـخ » يادـخ   » یلباب نید  رد  ائا . ردـپ  راشیک ، راشنا و  دـنزرف 

. دوب نامسآ  يادخ 

ناوآ

. دندوب تردق  ياراد  مالیا  رد  هک  ياهلسلس  نیتسخن  مان 

یناسارخ دنوخآ  هللا  تیآ 

. هطورشم هرود  رد  گرزب  عجارم  زا 

يدرجورب هللا  تیآ 

. دمآ ایند  هب  درجورب  رد  ق . لاس 1292 ه . رد  ییابطابط  اقآ  یلع  جاح  رسپ  ییابطابط  نیسح  اقآجاح 
هدافتـسا یناسارخ  مظاک  دمحم  الم  دـنوخآ  سرد  رـضحم  زا  فجن  رد  دـیناسر . نایاپ  هب  فجن  ناهفـصا و  درجورب ، رد  ار  شتالیـصحت 

مدرم تیعجرم  درب و  رـس  هب  شهاگداز  رد  لاس  تدـم 33  تشگزاب و  درجورب  هب  داهتجا  هجرد  هب  لـین  زا  سپ  يدرجورب  هللا  تیآ  درک .
تیآ گرم  زا  سپ  يو  دومن . تنوکـس  مق  رد  تمیزع و  ناریا  هب  لاس 1363  رد  هبعک  ترایز  زا  سپ  هکنیا  ات  تفرگ  هدـهع  هب  ار  برغ 

. دوب ماقم  نیا  رد  یسمش  لاس 1340  ات  ینعی  رمع  نایاپ  ات  دیسر و  هعیش  تیعجرم  هب  یمق  هللا  تیآ  یناهفصا و  هللا 
( هر  ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ 

ینیمخ هللا  تیآ 

هراشا

( اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ربمایپ ، یمارگ  تخد  دالیم  زورلاس  اب  ربارب   ) یناثلا يدامج  متـسیب  زور  هیلع  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما 
ردقلا لیلج  همالع  دنزرف  يوسوم ، یفطصم  دیـس  هللا  تیآ  شردپ  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  نیمخ  ناتـسرهش  رد  يرمق  يرجه  لاس 1320 

هللا تیآ  ترـضح  رتخد  داد ، شرورپ  دوخ  هزنم  ناماد  رد  ار  نامز  لیعامـسا  هک  رجاه ، وناب  شرداـم  و  دوب . يوسوم  دـمحا  دیـس  موحرم 
. دوب ماقمالاو  نیسردم  املع و  زا  هک  دمحا  ازریم  موحرم 

نیدهتجم املع و  هرمز  زا  هدرک و  لابند  يزاریـش  يازریم  دـهع  رد  ارماس  فرـشا و  فجن  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  یفطـصم  دیـس  موحرم 
یلاها ییاوشیپ  تماعز و  فرشا ، فجن  زا  تشگزاب  زا  سپ  هک  دوب  دوخ  رصع 

50 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
: زا دنترابع  ناشیا  ياهرسپ  هک  دوب  رتخد  هس  رسپ و  هس  ياراد  یفطصم  دیس  موحرم  دش . رادهدهع  ار  هموح  نیمخ و 

. دوب ردقلا  لیلج  ياملع  زا  هک  هدیدنسپ ) هب  فورعم   ) یضترم دیس  . 1
. تسویپ يدزیا  تمحر  هب  يرمق  يرجه  لاس 1396  رد  دوب و  نارهت  میقم  نیمرتحم  زا  هک  نیدلا  رون  دیس  . 2

. دشابیم موحرم  نآ  دنزرف  نیرخآ  هک  ینیمخ ) ماما   ) هللا حور  دیس  . 3
( هر  ) ینیمخ هللا  تیآ  دیدن ، ار  ردپ  نابرهم  دنخبل  هام ، جنپ  زا  شیب  ماما 

دـصق ءوس  دروم  كارا  نیمخ - هار  نیب  رد  دوب ، ههام  جـنپ  ینیمخ ، ماما  شدـنزرف ، نیرخآ  هک  یماـگنه  یفطـصم  دیـس  موحرم  هک  ارچ 
. دیسر تداهش  هب  یگلاس  نس 47  رد  رمک ، فتک و  هب  هلولگ  دنچ  تباصا  رثا  رب  تفرگ و  رارق  اهلادوئف  رارشا و  زا  یهورگ 

یتسرپرس و تحت  و  مناخ » هبحاص   » شنابرهم همع  يرای  اب  ردام و  رهم  رپ  ناماد  رد  ماما  يوسوم ، یفطصم  دیس  هللا  تیآ  تداهش  زا  سپ 
. تفای شرورپ  يوسوم ، یضترم  دیس  همالع  شیوخ ، گرزب  ردارب  تلافک 

مواقم هدازآ و  حور  رب  يرتهزات  تابرـض  راگزور  هک  تشادن  لاس  زا 15  شیب  داد و  تسد  زا  ار  ردـپ  یگدـنز ، تسخن  ياههام  رد  ماما 
هک دییاپن  يرید  تشذـگرد و  یناهگان  روط  هب  دوب  ناشیا  روای  رای و  ردارب  ردام و  رانک  رد  هک  مناخ  هبحاص  شزیزع  همع  دروآ . دراو  وا 

. دراذگ اهنت  ار  ماما  تفاتش و  وا  رادید  هب  زین  ردام 
شناد لضف و  لها  دزن  اجنامه  ار  یتامدـقم  ییادـتبا و  تالیـصحت  داهن و  رـس  تشپ  نیمخ  رهـش  رد  ار  یناوجون  یکدوک و  نارود  ماـما 

هب ینید  گرزب  ياههزوح  یملع و  زکارم  زا  یکی  ناراـگزور ، نآ  رد  هک  كارا  هب  لیـصحت  همادا  يارب  یگلاـس  نس 19  رد  تخوـمآ و 
يرئاح میرکلا  دـبع  خیـش  جاح  موحرم  یمظعلا  هللا  تیآ  تماعز  تحت  نامز  نآ  رد  كارا  هیملع  هزوح  دومن . ترفاسم  تفریم ، راـمش 

هزوح تماعز  يارب  كارا  رهـش  ياملع  الـضف و  توعد  هب  دوب و  فرـشا  فجن  هیملع  هزوح  نیدهتجم  نالیـصحتلا و  غراف  زا  هک  يدزی ،
. دشیم هرادا  دوب ، هدروآ  فیرشت  رهش  نآ  هب  هیملع 

رد هدرک و  ترجاـهم  مق  هب  كارا  زا  مق ، یبهذـم  رهـش  گرزب  ياـملع  تساوخرد  هب  يرئاـح  هللا  تیآ  ترـضح  يرجه  لاس 1340  رد 
راوگرزب يوناب  دقرم  راوج 
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دهم نآ  رد  درک و  ترجاهم  مق  هب  داتسا  یپ  رد  زین  ماما  دومن . يراذگهیاپ  ار  مق  تکرب  اب  میظع و  هزوح  س )  ) هموصعم ترـضح  مالـسا 

هللا تیآ  يرئاـح و  هللا  تیآ  نوـچ  یناداتـسا  رـضحم  زا  تخادرپ و  سفن  بیذـهت  هـیکزت و  یمالـسا و  موـلع  يریگارف  هـب  ناـمیا  مـلع و 
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تقایل و راکتـشپ و  راشرـس ، دادعتـسا  ندوب  اراد  لیلد  هب  یمالـسا ، مولع  فلتخم  ياههتـشر  يریگارف  اب  و  دومن . ضیف  بسک  يداـبآهاش 
. تفای تسد  داهتجا  یلاع  هجرد  هب  يدوز  هب  یمالسا ، یناسنا - يالاو  هدیدنسپ و  لیاضف  قالخا و 

یقالخا و لئاسم  يریگارف  هب  تخومآیم  شیوخ  هژیو  يواکجنک  يرایشوه و  اب  ار  یمالسا  یملع و  لئاسم  هک  ینارود  رسارس  رد  ماما ،
. دیزرو مامتها  سفن  هیکزت  بیذهت و  يزاسدوخ و 

. دوب مق  میظع  هاگـشناد  سیردت  تاسلج  نیرتتیعمجرپ  زا  ینیمخ  ماما  هفـسلف  سرد  هسلج  يرئاح ، هللا  تیآ  موحرم  تشذگرد  زا  سپ 
شدوجو عمش  درگ  دندشیم و  رـضاح  ناشیا  سرد  هسلج  رد  روش  قوش و  اب  ماما  رـضحم  زا  يریگهرهب  يارب  ناوج  هبلط  دصناپ  زا  شیب 

. دنتشگیم باریس  ششناد  ملع و  نارکیب  يایرد  زا  هدز  هقلح  راوهناورپ 
یملع و ياههرهچ  نیرتناـشخرد  زا  یکی  ماـما  دوب ، رادهدـهع  ار  هیملع  هزوح  تماـعز  هک  يدرجورب ، هللا  تیآ  موحرم  تاـیح  نارود  رد 
هقف و هسلج  سرد و  ياههزوح  نیرتتیعمجرپ  زا  ناـشیا  سیردـت  هزوح  تفریم . رامـش  هب  مق  هیملع  هزوح  يالـضف  نیرتزراـب  زا  یکی 

. دوب تاسلج  نیرتهوکشاب  زا  ناشیا  لوصا 
یهورگ هرخالاب  ات  دومرفیم  تعنامم  زین  هلاسر  پاچ  يارب  هزاجا  رودص  زا  ینیمخ  ماما  يدرجورب ، هللا  تیآ  موحرم  تشذـگرد  زا  سپ 

اب ار  ماما  يواتف  اههشیدـنا و  هک  دـنتفرگ  هزاجا  هدیـسر و  ماما  روضح  هب  یعمجهتـسد  روط  هب  هیملع  هزوح  نیـسردم  الـضف و  بـالط ، زا 
سپـس و  يدزی ، مظاک  دمحم  دیـس  موحرم  هتـشون  یقثولا  ةورع  باتک  رب  ار  ناشیا  هیـشاح  زین ، یتدم  زا  سپ  دننک . پاچ  شیوخ ، هنیزه 

. دنداد رارق  ناهوژپشناد  ناناملسم و  نینمؤم و  سرتسد  رد  پاچ و  ار  ناشیا  هیلمع  هلاسر 
. دیدرگ رادهدهع  ار  نیملسم  دیلقت  تیعجرم  مق و  هیملع  هزوح  تماعز  ماما  سپ ، نیا  زا 

رد شیوخ  جاوم  رکف  هداعلاقراخ و  غوبن  هیام  ره  رد  تسا و  هتـشون  یمالـسا  یهقف و  نوگانوگ  ياههتـشر  رد  يرامـشیب  ياهباتک  ماما 
رد تموکح  عاـمتجالا ، ملع  بادآ ، قـالخا ، لوصا  هقف ، دـیاقع ، لوصا ، قطنم ، مـالک ، هفـسلف ، یمالـسا ، مولع  فـلتخم  ياههتـشر  همه 

. تسا هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  يردقنارگ  هدنزرا و  ياهباتک  یسایس و ...  يداصتقا ، یقوقح ، ياهثحب  مالسا و 
: تسا ریز  حرش  هب  ماما  تافیلأت  تسرهف 

ةالصلا بادآ  . 1
ثیدح نیعبرا  . 2

نیکلاسلا جارعم  ای  ةولصلا  رارسا  . 3
عیبلا باتک  . 4
هلیسولا ریرحت  . 5

( هلاسر  ) لئاسملا حیضوت  . 6
دمح هکرابم  هروس  ریسفت  . 7

لوصالا بیذهت  . 8
سنالا حابصم  مکحلا و  صوصف  حرش  رب  ماما  تاقیلعت  ای  هیشاح  . 9

هیقف تیالو  ای  یمالسا  تموکح  . 10
ةولصلا یف  للخلا  باتک  . 11

هدارالا بلطلا و  یف  هلاسر  . 12
هلکشم لئاسم  یضعب  رد  يدیاوف  رب  لمتشم  ياهلاسر  . 13
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لئاسرلا . 14

ماکحالا هدبز  . 15
لهج لقع و  دونج  ثیدح  حرش  . 16

تولاجلا سار  ثیدح  حرش  . 17
رحس ياعد  حرش  . 18

هیقف یلو  تارایتخا  نووش و  . 19
هراهطلا باتک  . 20

رارسالا فشک  . 21
هیالولا هقالخلا و  یلا  هیادهلا  حابصم  . 22

همرحملا بساکم  . 23

ناخ اضر  اب  تفلاخم  یسایس و  ياههشیدنا 

رد دـیدرگ ، يراذـگهیاپ  يدزی  يرئاـح  میرکلا  دـبع  خیـش  جاـح  هللا  تیآ  موـحرم  يـالاو  تمه  نینهآ و  هدارا  اـب  هک  مـق  هـیملع  هزوـح 
رپ یعمجم  يروآدرگ و  یتقایل  اب  ناوج و  نیلصحم  الضف و  تسناوت  تدم  نیرتهاتوک 

ار دوخ  ینمـشد  روتاتکید  دالج و  هاش  اضر  تفای و  ینوگرگد  ناریا  یـسایس  عضو  هک  دیـشکن  یلوط  دروآ . دوجو  هب  دنموربآ  تکرب و 
مالسا و هب  تبسن  رامعتسا ، هدناشنتسد  نآ  هنامصخ  شور  تخاس . رتراکـشآ  مق  هیملع  هزوح  هژیوهب  یمالـسا و  ینید و  روما  هب  تبـسن 
. ددرگ نآ  نتفر  ناـیم  زا  ندـیچرب و  هب  رجنم  هک  تفریم  دروآیم ، دراو  سیـسأت  هزاـت  هاگـشناد  نآ  رب  هک  يدـحیب  راـشف  مق و  هزوـح 

زور هب  زور  هتـسخ و  دوب ، هدروآ  دوجوهب  روتاتکید  ناخ  اضر  اهـسیلگنا ، هدـناشنتسد  هک  يراشف  ناـقفخ و  زا  راـکهزات  بـالط  هیحور 
ار تیناحور  میظع  هعماج  طوقس ، رطخ  تشگیم . فیعضت 

يارب يرمثرپ  رواـنت و  ناـتخرد  هزوح  دازآ  مارآ و  طـیحم  رد  دـیاب  هک  یناوج  روراـب و  نـالاهنون  هک  تفریم  نآ  میب  درکیم و  دـیدهت 
اپرب رامثتسا  رامعتسا و  هدرپس  رس  لماع  تسد  هب  هک  كانلوه  ياهنافوط  مشخ  نیگمهـس و  ياهدابدنت  ضرعم  رد  دندرگ ، مالـسا  يادرف 
هاگآ تصرف  یبهذـم  نیغلبم  ات  دـیدرگ  عنم  داشرا  ظـعو و  يراوگوس و  سلاـجم  هیلک  ناـخ  اـضر  مکح  هب  دـنوش . نکهشیر  دوب ، هدـش 

. دنباین شیوخ  یمالسا  یسایس و  قوقح  فیاظو و  هب  ار  ناریا  تلم  نتخاس 
ار یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  هحیال  داد و  هسلج  لیکشت  ملع ، تسایر  هب  ناریزو  تئیه  لاس 1341  رد 
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فذح دوب ، ناگدننکباختنا  اهادیدناک و  یمتح  طیارش  زا  یـساسا ، نوناق  صن  ربارب  هک  مالـسا  دیق  هحیال ، نیا  قبط  دناسر . بیوصت  هب 

هناخ رب  مق  ماظع  تایآ  هک  دوب ، هتـشذگن  هدـنهدناکت  ربخ  نیا  راشتنا  زا  تعاس  دـنچ  زا  شیب  دـیدرگ . وغل  زین  میرک  نآرق  هب  دـنگوس  و 
راک نیا  هک  دنتسنادیم  مالسا  رادیب  ياملع  دنزاس . صخشم  ار  دوخ  عضوم  میژر  لباقم  رد  ات  دنداد ، هسلج  لیکشت  يرئاح  هدازهللا  تیآ 

هک تسا  یکانرطخ  موش و  دسافم  همدقم  راک ، نیا  تسا . مالـسا  نانمـشد  هناگیب و  لامع  تسد  هب  روشک  تاردقم  ندرپس  همدـقم  میژر 
. دنهد ماجنا  ناریا  گرزب  تلم  ینید و  نایاوشیپ  يراگنالهس  یفرطیب و  توکس و  تروص  رد  دناممصم ، نارگرامعتسا 

فـالخ تکرح  نیا  هب  تبـسن  عولخم  هاـش  هب  یفارگلت  یط  تصرف  نیتسخن  رد  هک  دندیـسر  هجیتـن  نیدـب  هسلج  نآ  رد  مق  ماـظع  تاـیآ 
رد لومعم  قبط  يراوگوس  سلاجم  يور  نیمه  زا  و  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  تداهش  اب  دوب  فداصم  اهزور  نآ  دننک . ضارتعا  مالسا 

نتخاس رادـیب  ندومن و  هاگآ  يارب  ار  هدافتـسا  نیرتشیب  سلاجم  نیا  رد  زین  مالـسا  ياـبطخ  ناگدـنیوگ و  دوب و  رارقرب  ناریا  طاـقن  ماـمت 
دـصاقم موش و  ياهتـساوخ  زا  ار  نانآ  هتخاس و  هاگآ  عوضوم  تیمها  هب  ار  مدرم  تلود ، هب  ضارتعا  دراوم  حیرـشت  اب  دـندومن و  اـههدوت 

رد هک  دیدرگ  لصاو  یفارگلت  عولخم  هاش  زا  مق ، ماظع  تایآ  مارگلت  خساپ  رد  زور ، شـش  زا  سپ  ماجنارـس  دـنتخاس . هاگآ  تلود  دـیلپ 
. دوب هدرک  هطاحا  ریزوتسخن  هب  ار  بلطم  نآ 

ریزوتسخن هب  امیقتـسم  هک  دـندش  نآ  رب  دوب ، هدـش  لوحم  تلود  هب  عوضوم  هکنآ  هب  هجوت  اب  هدـمآ و  مهدرگ  گنردیب  زین  مق  تاـیآ 
. دنهاوخب وا  زا  ار  همانبیوصت  ياغلا  هدرک و  فارگلت 

هب ضارتعا  نمض  هدرک و  هرباخم  ملع )  ) تقو ریزوتسخن  هب   41 / 7 خیرات 28 / هب  یفارگلت  زین  مالسا  ریمضنشور  ياوشیپ  هطبار  نیا  رد 
: هک دومرف  يروآدای  ینامسآ  باتک  هب  دیجم ، نآرق  مسق  لیدبت  و  هدنوش ، باختنا  هدننکباختنا و  زا  مالسا  طرش  ياغلا 

دنوادـخ هوق  لوح و  هب  دـنام و  دـنهاوخن  تکاس  عاطم ، عرـش  اب  فلاخم  روما  رد  نیملـسم  ریاس  هسدـقم و  تابتع  ناریا و  مالعا  ياملع  »
 ...«. درک ادیپ  دهاوخن  تیمسر  مالسا ، اب  فلاخم  روما  یلاعت ،

. دش راتساوخ  ار  هاش  میژر  یمالسا  دض  ینوناق و  ریغ  همانبیوصت  يروف  وغل  مالسا  گرزب  ياوشیپ  مارگلت ، نیا  یط 
دهاش اهناتسرهش ، ریاس  مق و  تدم ، نیا  لوط  رد  دیماجنا . لوط  هب  هام  کی  مق ، تایآ  ریاس  ماما و  ترضح  مارگلت  هب  ریزوتسخن ، خساپ 

یپ رد  دـندشیم . رتنیگمـشخ  مدرم  تشذـگیم  ریزوتسخن  باوج  ریخأت  رب  هک  زورره  دوب . یگرزب  تارهاظت  هوکـش و  اب  تاـعامتجا 
ینیمخ و ماما  تاین  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  یگنهامه و  یپردیپ ، ياهتـسشن  ییاپرب  اب  زین  گرزب و  ياهراموط  اـههمان و  اـهمارگلت ، هرباـخم 

. دنتشاد مالعا  میژر  تسایس  اب  ار  دوخ  تفلاخم  هتشاد و  زاربا  مق  هیملع  هزوح 
ناشردـقیلاع عـجرم  ربـهر و  هب  یـسرتسد  زا  ار  مدرم  دوـخ  ناـمگ  هـب  قارع ، سپـس  و  ناـبآ 43 )  13  ) هیکرت هـب  ماـما  دـیعبت  زا  سپ  هاـش 
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مدرم و راکفا  ریونت  و  یبالقنا ، هتـسجرب  نویناـحور  تیبرت  اـب  ریذپانیگتـسخ  روط  هب  ینـالوط  تدـم  نیا  ماـمت  رد  ماـما  یلو  تشادزاـب .
نارای نادرگاش و  هک  تسا  نارود  نیمه  رد  تخاسیم . هدامآ  یمالـسا  بـالقنا  کـی  عورـش  يارب  ار  هعماـج  ناـنآ  داـشرا  ییاـمنهار و 

زورما یبالقنا  دهعتم و  لسن  شرورپ  هب  روشک  جراخ  لخاد و  رد  زین  وا  رادافو 
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. دنتشامگ تمه 
ناونع تحت  یباتک  تروص  هب  ناـمز  نآ  رد  هک  دومن  حرطم  شیوخ  سرد  هسلج  رد  ار  یمالـسا  تموکح  یلک  حرط  ماـما  هرود  نیا  رد 

هاگن مرگ  ار  هزرابم  رونت  هراومه  هاش ، میژر  رامـشیب  تایانج  ندومن  حرطم  اب  فلتخم  ياهتـصرف  رد  و  دش . رـشتنم  یمالـسا » تموکح  »
دوخ لوح  ار  نافلاخم  ناناملـسم و  ناهاوخیدازآ و  همه  هک  دوب  يروحم  وا  یمالـسا  یناسنا - يالاو  ياهنامرآ  ماـما و  دوجو  تشادیم .

. دروآ درگ 
ماجنارـس و  ناریا ، فلتخم  ياهرهـش  رد  ینابایخ  تارهاظت  زاغآ  ماما و  ياهیرگنـشور  نامایب و  تاضارتعا  میژر و  دـسافم  يریگجوا  اب 

ماما دروآ . مهارف  یتاقییـضت  ناشیا  يارب  دـشکب و  تسد  یـسایس  تیلاعف  زا  هک  تساوخ  ماما  زا  قارع  تلود  ناریا ، قارع و  نایم  شزاس 
ندـنام ياج  رگید  هک  مه  قارع  دادـن ، تماقا  هزاجا  ماما  هب  تیوک  اـما  دورب . هیروس  هب  تیوک  قیرط  زا  كرت و  ار  قارع  تفرگ  میمـصت 

هزاجا ناشیا  هب  ای  دندرکیمن و  تقفاوم  ماما  دورو  اب  ای  دـیدرتیب  دنتـشاد ، هناتـسود  هطبار  هاش  اب  هک  زین  یمالـسا  رگید  ياهروشک  دوبن .
وتاشول لفون  دـیزگ . تماقا  سیراپ  وتاشول  لفون  هلحم  رد  دومرف و  ترجه  سیراپ  هب  رهم 57  رد 14  ماما  اذل  دندادیمن . یسایس  تیلاعف 

. دومرف تیاده  اجنآ  زا  ار  بالقنا  رتشیب  هچره  ناوت  اب  ماما  دوب و  يولهپ  هتسباو  میژر  هیلع  هزرابم  نوناک  ناریا و  یسایس  رابخا  زکرم 
كاخهب مدق  نمهب 57  رد 12  يرود  لاـس  دودـح 15  زا  سپ  ماما  تخیرگ و  ناریا  زا  شاهداوناخ  هارمه  هب  هاـش  بـالقنا ، يریگجوا  اـب 

ماما ماجنارس  دیسر و  يزوریپ  هب  یمالسا  بالقنا  یسمش  يرجه  نمهب 1357  رد 22  ماما ، دورو  زا  سپ  زور  هد  ماجنارس  تشاذگ . نطو 
. تسویپ قح  هب  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  دادرخ 1368  بش  هبنش  تاعاس  نیرخآ  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  راذگناینب  هر )  ) ینیمخ

یناهبهب هللا  دبع  دیس  هللا  تیآ 

. هاوخهطورشم یناحور  ناربهر  زا 
یناهبهب هللا  دبع  دیس  هللا  تیآ 

ياهنماخ ینیسح  یلع  دیس  هللا  تیآ 

هراشا

. تشاذگ دوجو  هصرع  هب  اپ  دهشم  سدقم  رهش  رد  لاس 1318  رد  ياهنماخ  ینیسح  یلع  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
هک دوب  دهـشم  مرتحم  ياملع  نیدهتجم و  زا  داوج  دیـس  جاح  ياقآ  هللا  ۀیآ  شردپ  دـندمآیم ، رامـش  هب  ربتعم  نویناحور  زا  يو  هداوناخ 

. دومنیم تعامج  هماقا  دهشم ، رازاب  دجسم  رد  اهبش  اهرهظ و  داشرهوگ و  دجسم  رد  اهحبص  ینالوط  ياهلاس 
ياملع زا  ياهنماخ  نیسح  دیس  هللا  ۀیآ  ناشیا  ّدج 

55 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دوب فجن  میقم  یناجیابرذآ 

يو دوب . هدیزرو  لاغتشا  ثحب  سرد و  هب  اجنآ  رد  هدرک و  رفس  فرـشا  فجن  هب  سپـس  تشاد ، تماقا  زیربت  نابایخ »  » هلحم رد  البق  يو 
. دوب هدنارذگ  تعانق  اب  ار  يرمع  هک  دوب  دهز  يوقت و  ملع و  لها  راکزیهرپ و  يدرم 

ياهنماخ هللا  تیآ 
مولع هسردم  هب  سپس  دننکیم و  عورـش  ار  برع  تایبدا  یمالـسا ، هسردم  رد  یمالـسا  مولع  رظن  زا  ناتـسریبد  تالیـصحت  مامتا  زا  سپ 

. دنناسریم نایاپ  هب  اجنآ  رد  ار  برع  تایبدا  دنوریم و  ناخ » نامیلس   » هینید
هک هعمل  حرش  سرد  رد  هک  دنیوگیم  ناشیا  هب  ردپ  دنسریم ، جح  باتک  هب  هک  یماگنه  دننکیم و  تکرش  ردپ  سرد  رد  مه  ار  عیارش 

. دنوشب اقآ  دمحم  دیس  جاح  ناشردارب ، اب  هثحابم  مه  دننک و  تکرش  دوب  هدیسر  جح  ثحبم 
موحرم جراخ  سورد  رد  نآ  زا  سپ  دنناسریم . نایاپ  هب  ار  حطـس  دنوریم و  باون  هینید  مولع  هسردـم  هب  ناخ  نامیلـس  هسردـم  زا  دـعب 
.« دیامن تکرش  جراخ  سرد  رد  دناوتب  یگلاس  نس 16  رد  یناوج  هک  دوب  ریظنمک  نیا  و  دنیامنیم ، تکرش  ینالیم  یمظعلا  هللا  ۀیآ 

ات دناهدومنیم و  سیردت  دهـشم  ياهناوخهضور  زا  لاسگرزب  درگاش  ود  يارب  هک  هدوب  ریم  فرـص  ای  هلثما  باتک  ناشیا  سیردـت ، نیلوا 
یسورد رانک  رد  همه  مق  رد  و  دناهدرکیم . سیردت  هقف  لوصا و  نایب ، یناعم ، وحن ، فرص ، زا  ییاهباتک  هدوب ، دهشم  رد  هک  لاس 1337 

. دناهدرکیم زین  سیردت  دناهدناوخیم ، هک 
ات  ) اهلاس نیا  لوط  رد  هدوب و  ناشیا  یگتـسبمه  یلـصا و  ياههمانرب  زا  یکی  سیردت  لاس 1343 ) رد  ، ) دهشم هب  مق  زا  نتـشگرب  زا  سپ 

. دناهدرکیم سیردت  دیاقع  ریسفت و  هیافک ) بساکم و  ، ) هیلاع حوطس  ( 1356
، يدزی سردـم  دـمحا  ازریم  اـقآ  موحرم  ناـشراوگرزب ، ردـپ  دوعـسم ، ياـقآ  يولع ، ياـقآ  نوچ  يدـیتاسا  دزن  ار  حطـس  سورد  هلمظعم 

کی هجرد  سردم  تضایر و  لها  یناهفصا و  يدهم  ازریم  اقآ  موحرم  نادرگاش  زا  ناشیا  هک   ) ینیوزق مشاه  خیـش  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم 
لها دزن  رد  صوصخهب  دندوب ، يریمـضنشور  هدازآ و  درم  دهـشم  صاوخ  نیب  رد  دندوب و  فورعم  الم و  مرتحم و  درم  رایـسب  دهـشم و 

: نوچ يدیتاسا  دزن  مه  ار  جراخ  سرد  و  دناهدناوخ ، مین  لاس و  جنپ  تدم  هب  ملع )
هدناوخ و ینارهت  اقآ  داوج  ازریم  هللا  ۀـیآ  دزن  ار  هفـسلف  سرد  ینیوزق و  مشاه  خیـش  جاح  هللا  ۀـیآ  هر ،)  ) ینالیم یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 

هموظنم سرد  نیا  تقیقح  رد  هک  دـناهدرکیم ، در  هتفگیم و  سرد  ار  يراوزبس  يداهالم  جاح  موحرم  بلاطم  هموظنم و  باتک  ناـشیا 
دهشم رد  هک  یسیا  اضر  خیش  اقآ  سرد  هب  ناشناتسود  زا  یکی  داهنشیپ  هب  انب  یتدم  زا  سپ  هدوب و  هموظنم  در  ناشیا 

56 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دناهدومن تکرش  هدوب  تمکح  هب  دقتعم  مه  یلیخ  میکح و  لضاف و  یمیدق و  يالم 

رقاب ازریم  اقآ  يدورهاش و  یئوخ ، میکح ، يامظع  تایآ  ياهسرد  رد  هتفر و  فجن  هب  ناریا  راوگرزب  دیتاسا  رضحم  كرد  زا  سپ  ناشیا 
جاح یضترم  اقآ  هللا  تیآ  نوچ  يدیتاسا  رضحم  زا  زین  و  دناهدومن . تکرش  يدزی  ییحی  دیـس  اقآ  يدزی و  نسح  ازریم  موحرم  یناجنز و 

. دناهدرب هرهب  ییابطابط  همالع  و  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  يدرجورب و  هللا  تیآ  خیش و 
هدوب و حالس  نخس و  ملق و  هلیسو  هب  داهج  رد  هراومه  شتکربرپ  یگدنز  رسارس  رد  هک  تساوقتاب  عاجـش و  يدهاجم  ياهنماخ ، هللا  ۀیآ 

. تسا هدنامن  زاب  داهج  شالت و  زا  ياهقیقد  دومن ، زاغآ  ار  یمالسا  میظع  تضهن  راوگرزب  ماما  هک  لاس 1341  زا  صوصخهب 
يأر اب  دندیدرگ و  يروهمج ، تسایر  دزمان  یبالقنا  ياهداهن  ریاس  تیناحور و  فرط  زا  رنهاب ، دیهـش  ییاجر و  دیهـش  تداهـش  زا  سپ 

. دندیدرگ باختنا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  سیئر  نیموس  تمس  هب  يروهمج  تسایر  تاباختنا  رد  ریظنیب  میظع و 
یلو دومنیم  ینارگن  راـهظا  ساـسحا  ار  سدـقم  ماـظن  رد  ربهر  دوجو  علخ  راـکفا  یماـمت  بـالقنا ، ریبک  ربهر  زادـگناج  تلحر  زا  سپ 

طسوت هک  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  يربهر  يارب  ياهنماخ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  یگتـسیاش  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  دیکأت 
روضح اب  ياهسلج  رد  : » دندومرف ناشیا  تخاس ، رادیدپ  نویبالقنا  لد  رد  يدیما  هقراب  دیدرگ  لقن  یناجنسفر  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح 

. دش ثحب  ماما  رضحم  رد  اقآ  دمحا  جاح  ریزوتسخن و  ياقآ  هوق ، هس  نارس 
يربهر ألخ  تسا  نکمم  اریز  میراد ، لکـشم  یـساسا  نوناق  اب  ادعب  ام  دتفیب ، قافتا  هیـضق  نیا  رگا  هک  دوب  نیا  ماما  ترـضح  اب  ام  فرح 

: دنتفگ ناشیا  دیایب . شیپ 
: دش هتفگ  دیراد » مدآ  امش  دیآیمن و  شیپ  يربهر  ألخ  »

: دنتفگ ياهنماخ  هللا  ۀیآ  روضح  رد  ناشیا  یسک ؟ هچ 
«. ياهنماخ ياقآ  نیا  »

يربهر و یماقممئاق  دروم  رد  متفگیم ، هدرپیب  ار  لئاسم  متشاد و  يرتزاب  يور  يرادقم  نوچ  متفر ، ماما  تمدخ  یـصوصخ  نم  يزور 
: دنتفگ حیرص  ناشیا  زاب  مدرک . تبحص  دوشیم ، ادیپ  هک  یتالکشم 

«. دینادیمن ناتدوخ  ارچ  تسه . امش  نایم  رد  ياهنماخ » هللا  ۀیآ   » يدرف نینچ  دوب ، دیهاوخن  تسبنب  رد  امش  »
نویزیولت زا  ار  رفـس  نآ  ياهـشرازگ  ماما  دندوب ، هرک  رفـس  رد  ياهنماخ  هللا  ۀـیآ  هک  یتقو  دـناهدرک : لقن  اقآ  دـمحا  جاح  نآ  رب  هوالع  و 

هدومرف دوب و  بلاج  ناشیارب  یلیخ  رفس ، نآ  رد  ناشیا  تارکاذم  اهینارنخس و  اب  مدرم و  لابقتسا  هدرک ، زا  رادید  هرظنم  نآ  زا  دندیدیم ؛
: دندوب

«. دنراد ار  يربهر  یگتسیاش  ناشیا  قحلا  »

تافیلأت
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ییابطابط دمحم  دیس  هللا  تیآ 

ییابطابط هاوخهطورشم -: یناحور  ناربهر  زا 

یتالحم رفعج  خیش  هللا  تیآ 

زاریش و رد  شدلوت  دوب . گرزب  نیدهتجم  اهقف و  زا  رفعج  خیش  موحرم  یفوتم 1318 . یسمش  دلوتم 1243  یتالحم  رفعج  خیش  هللا  تیآ 
تیآ موحرم  دزن  فجن  رد  لاس  نیدنچ  زین  رهش و  نآ  رد  لاس  دنچ  يارب  یبرع  یسراف و  هیلوا  مولع  تامدقم و  راوس و  لیـصحت  زا  سپ 
هوالع یتالحم  موحرم  دمآ . لیان  داهتجا  زاوج  ذخا  هب  درک و  ذملت  یلیلخ  لیلخ  ازریم  جاح  هللا  تیآ  ناسارخ و  دهتجم  مظاک  دـمحم  هللا 
فیرش کلسم  نیا  نتشاد  تلعهب  دوب و  ناریا  رد  مالسا  نانمـشد  تردق  ذوفن و  فلاخم  هاوخیدازآ و  يدرم  تشاد  هک  یملع  لیاضف  رب 

. درک قیوشت  سیلگنا  زواجتم  تلود  اب  گنج  نطو و  زا  عافد  هب  ار  سراف  یلاها  يرمق ) يرجه   1337 - 1333  ) لوا للملا  نیب  گنج  رد 
تماقا مایا  رد  . ) دندومن هیلخت  ار  رهشوب  اهیـسیلگنا  ات  درک  فقوت  اجنآ  رد  یتدم  تفر و  ناجزارب  هب  زاریـش  نیدهاجم  زا  رفن  اب 700  يو 
تداهش راولد  یلاها  رگید  یلعسیئر و  ردپ  هب  راولد  دجسم  رد  دومن و  تکرش  یلعـسیئر  تداهـش  زور  نیملهچ  مسارم  رد  تفر  راولد  هب 

(. تفگ تیلست  کیربت و  ار  یلعسیئر 

یناجزارب دهتجم  نیسح  دمحم  خیش  هللا  تیآ 

بونج و ردانب  ناتستشد و  یتشد و  یلاها  مومع  دامتعا  فرط  هک  تسا  يراولد  یلعسیئر  رـصاعم  نیدهتجم  اهقف و  زا  دهاجم  هب  فورعم 
دامتعا و وا  هب  مدرم 

58 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
نآ دندرک . تمصاخم  گنج و  زاغآ  اهیناتسگنت  اب  فرصت و  ار  رهشوب  اهسیلگنا  نوچ  لوا  للملا  نیب  گنج  رد  و  دنتـشاد . صاخ  داقتعا 

. دش دیهش  ات  دیگنج  نایسیلگنا  اب  وا  مکح  تعباتم  هب  يراولد  یلعسیئر  موحرم  داد و  داهج  نالعا  موحرم 

یناشاک هللا  تیآ 

رد ش . رد 1264 ه . دوب  شیوخ  رـصع  رد  هعیـش  گرزب  عجارم  ءاملع و  زا  هک  یناشاک  یفطـصم  دیـس  جاح  هللا  تیآ  دـنزرف  مساـقلا  وبا 
لوغشم قیقحت  سیردت و  هب  دیدرگ و  نکاس  اجنآ  رد  درک و  ترجه  فرشا  فجن  هب  ناریا  زا  یـسمش  لاس 1280  رد  دش . دلوتم  نارهت 
یناجنز داوج  خیـش  دوخ ، یـشنم  کمک  هب  ار  یحرط  نانآ ، یهدـنامزاس  ریاـشع و  نارـس  مدرم و  جیـسب  يارب  یناـشاک  هللا  تیآ  تشگ .

توعد دربن  نیا  رد  تکرش  هب  ار  اهنآ  برع ، نارس  يارب  ییاههمان  نداتسرف  اب  درک و  هیهت  قارع » یمالـسا  تیعمج   » مان اب  يرهم  هدامآ و 
. دومنیم

ش. هامنمهب 1299 ه . مایس  رد  یناشاک  هللا  تیآ 
زاغآ وا  ياهتـسایس  يو و  اب  ار  دوخ  هزرابم  ناخ  اضر  ندـمآ  راک  يور  زا  سپ  دـیدرگ و  نارهت  دراو  ناخ  اضر  ياتدوک  زا  لبق  زور  هس 

. دومن
تدش رب  یناشاک  هللا  تیآ  یهاشداپ  تخت  زا  ناخ  اضر  طوقس  نآ  لابندهب  نیقفتم و  طسوت  ناریا  لاغـشا  مود و  یناهج  گنج  عورـش  اب 
نیوزق دابآتجهب  هب  ریگتـسد و  هاـم 1325  ریت  رد  ار  يو  دوب  سیلگنا  نارکون  زا  یکی  هک  هنطلـسلا  ماوق  دوزفا . سیلگنا  هیلع  شتازراـبم 

. تشگرب نارهت  هب  دش و  دازآ  دندوب  يو  يدازآ  راتساوخ  هک  املع  راشف  ریز  مدرم و  رارصا  اب  دادرخ 1326  رد 21  هکنیا  ات  دومن . دیعبت 
یجراخ يدایا  هب  ریژه  یگتـسباو  زا  هک  یناشاک  دومن و  یفرعم  سلجم  هب  ریزوتسخن  ناونع  هب  ار  ریژه  نیـسحلا  دـبع  ماوق ، زا  سپ  هاش 

ریژه دورو  زا  يریگولج  روظنمهب  سلجم  يولج  رد  ییامیپهار  کی  هب  ار  مدرم  تساخرب و  وا  يریزوتسخن  اب  تفلاخم  هب  تشاد  عالطا 
. درک توعد  اجنآ  هب 

نانآ زا  یناشاک  هللا  تیآ  نانآ  ندـش  ینادـنز  مالـسا و  ناییادـف  طسوت  يورـسک  رورت  نایرج  رد  و  مالـسا ، ناییادـف  اـب  یناـشاک  طاـبترا 
. دندش دازآ  نادنز  زا  مالسا  ناییادف  اتیاهن  دش و  راتساوخ  ار  اهنآ  يدازآ  دومن و  ینابیتشپ 
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یناشاک مساقلا  وبا  دیس  هللا  تیآ 
هللا تیآ  زا  یفارگلت  یط  ناریا  تقو  ریزوتسخن  کـلملا  روـصنم  یتدـم  زا  سپ  یلو  دـش  دـیعبت  یناـشاک  هللا  تـیآ  ارجاـم  نـیا  زا  سپ 

شهاـگداز هب  ش . دادرخ 1329 ه . رد 20  نانبل  رد  دـیعبت  هاـم  هدزناـش  زا  سپ  يو  دـش . ناریا  هب  وا  تشگزاـب  راتـساوخ  یهاوخرذـع و 
. تشگزاب

رد يروتاتکید  تموکح  داجیا  يارب  رامعتسا 
59 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ناونع هب  ار  وا  زین  هاش  داد و  صیخشت  بسانم  ار  ارآ  مزر  دبهپـس  نایئاشلگ ) سگ - دادرارق   ) بونج تفن  زایتما  هعـسوت  دیدمت و  ناریا و 
رد تفن  دادرارق  بیوصت  زا  يریگولج  يارب  تساوخرب و  تفلاـخم  هب  يو  اـب  یناـشاک  هللا  تیآ  لاـح  نیا  رد  درک و  یفرعم  ریزوتسخن 

مدرم سلجم و  ناگدـنیامن  املع ، رظن  هب  انتعایب  مامت و  یخاتـسگ  اب  ارآمزر  اما  دومن . رداص  ناریا  تلم  هب  باطخ  ار  ياهیمـالعا  سلجم 
ش. دنفسا 1339 ه . مهدزناش  رد  یلو  دومن ، يراشفاپ  دادرارق  بیوصت  يور  رب 

. دمآرد ياپ  زا  مالسا  ناییادف  ياضعا  زا  یکی  یبسامهط ، لیلخ  هلولگ  اب 
ماجنارـس درک و  یگدنز  رمع  نایاپ  ات  شیوخ  يردـپ  هداس  هناخ  نامه  رد  تشگن و  جراخ  یتسیزهداس  شنم  زا  زگره  یناشاک  هللا  تیآ 

. دش هدرپس  كاخ  هب  هزمح  هدازماما  ترضح و  رازم  نیب  میظعلا ، دبع  ترضح  رد  تسبورف و  ناهج  زا  مشچ  ش . دنفسا 1340 ه . رد 23 

ینیئان نیسح  ازریم  هللا  تیآ 

. تیطورشم هرود  رد  گرزب  ءاملع  زا 

رومیتيآ دمحم  رومیتيآ -:

بسنشگ نییآ 

. تفر نیبوچ  مارهب  گنج  هب  يربط  تیاور  هب  یناساس . مراهچ  زمره  نارادرس  ناگرزب و  زا  نرق 6 م .

کمان نییآ 

. نایناساس هرود  زا  یعامتجا  ینوناق و  یخیرات و  ییاهباتک ) دیاش  و   ) یباتک ناونع 

گنشوه نییآ 

تابثا رد  باتشیوخ ، همان  هلاسر 1 - راهچ  رب  تسا  لمتشم  نایـسراپ ، دیاقع  نایب  رد  یـسراف  هب  هنوگیفـسلف ، یقالخا و  یبهذم و  یباتک 
. مجنپ ناساس  درگاش  پاتشیپ  زا  بجاو ،

. مود ناساس  درگاش  يوکش  وهآ  زا  درخ ، رهوگ  نتخانش  رد  راشفا ، تسدرز  - 2
. مرزآ هدنز  زا  حور  ياقب  رد  دور ، هدنز  - 3

رذآ همجرت  تشتدرز ، میهاربا  راتفگ  دب ، زا  کین  هار  تخانش  نایناهج و  ناهج و  نامز و  ماجنا و  زاغآ و  نتخانـش  رد  ناتـساب ، هروز  - 4
. یناهپسا هورش 

يردنکس هنییآ 

ساسایب بلاطم  تاملک  لیوأت  ریـسفت و  رد  باتک  نیا  رد  فلؤم  ینامرک . ناخ  اقآ  ازریم  زا  یـسراف ، هب  ناتـساب ، ناریا  خـیرات  رد  یباتک 
. تسا هتخادرپ  هنایماع  قاقتشا  هب  هدروآ و 
61 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

فلا

)Ea (( ائا  ) ا آ

زکرم دوب . سدـقم  ییوداـج  ياهـشناد  هیلک  أـشنم  يو  دوب . نیمز  ریز  نیریـش  بآ  ورملق  وسپا »  » ياورناـمرف يرموس ) یکنا  - ) عونلا بر 
. تسا هدوب  ودیا »  » وا شتسرپ 

هاش زاخبا 

(. دعب ياههرود  یناساس و  هرود  رد  یلحم  ناهاشداپ  زا   ) هایس يایرد  رانک  ناتسزاخبا  رد  نایزاخبا  هاشداپ 

مهدا میهاربا 

دش هتـشک  سنازیب  دض  ییایرد  گنج  رد  ماجنارـس  دوب و  اجنادب  رمع  نایاپ  ات  تفر و  هکم  هب  هک  یناریا  نایفوص  زا  خلب  ناگدازنایعا  زا 
.(. ق ای 160 ه .  166)

لانیا میهاربا 

، تفای الیتسا  ناسارخ  رب  درک و  بولغم  ار  يونزغ  لوا  دوعسم  گیب ، لرغط  نوچ  گیب . لرغط  يردام  ردارب  یقوجلـس ، روهـشم  يارما  زا 
. داتسرف ناتسیس  هب  ار  وا  دعب ، یتدم  داد و  لانیا  میهاربا  هب  ار  لبج  ير و  تیالو 

وا لرغط  تشگ و  لرغط  تشحو  بجوم  و  درک ، يرایسب  تاحوتف  هینمرا  ناجیابرذآ و  برغم و  دالب  لابج و  رد  لانیا  میهاربا  دعب  يدنچ 
دـش و تسدـمه  گیب  لرغط  دـض  رب  يریـساسب ، اب  لانیا  میهاربا  تبقاع  دـمآ . دـیدپ  ترودـک  تشحو و  اهنآ  نیب  دـناوخ و  دوخ  دزن  ار 
ار لانیا  میهاربا  دندروآ و  رکشل  دواد ، گیب  يرغچ  رسپ  یتوقای ، درواق و  نالسرابلا و  دعب  يدنچ  تخیرگ . ير  هب  اهنآ  شیپ  زا  لرغط 

هلیبق رادرـس  ینعم  هب  ار  لاـنیا  ظـفل  دـش . هتـشک  ق . رد 451 ه . راـتفرگ و  لاـنیا  میهاربا  دـنداد ؛ تسکـش  نـالوپ  داـتفه  ماـن  هب  یلحم  رد 
. دناهتفگ

يریصح میهاربا 

، يونزغ دومحم  ناطلس  تنطلس  رخاوا  رد  يونزغ . دوعسم  ناطلس  هاگتـسد  نادمتعم  لاجر و  زا  يریـصح ، هللا  دبع  نبا  میهاربا  مساقلا  وبا 
ق. هنس 450 ه . دودح  ات  نانچمه  تشگزاب  زا  سپ  و  ق ،). 421 ه .  ) تفر ناخردق  دزن  تلاسر  هب  ینابت ، رهاط  وبا  قافتا  هب 

62 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. تشاد تایح 

یمیکح یمیکح -: میهاربا 

ناخ میهاربا 

هب ناخ  دـمحم  اغآ  روتـسد  هب  زین  رمع  رخاوا  رد  دـش و  روک  ناخ  دارم  یلع  روتـسد  هب  هک  ق ). 1182 ه . - 1216  ) دنز ناخ  میرک  دـنزرف 
. تشذگرد اجنآ  رد  هتفر و  دنواهن  هب  یتدم  زا  سپ  اما  دیدرگ ، هناور  ناردنزام 

هلودلا ریهظ  راشفا  ناخ  میهاربا 

ینونک ناجیابرذآ   ) دومن ناجیابرذآ  یلاو  ار  وا  دیسر  تنطلـس  هب  ق . لاس 1148 ه . رد  هکنیا  زا  سپ  هاش  ردان  دوب ، هاش  رداـن  رتهک  ردارب 
(. زاقفق مامت  و 

. دش هتشک  ناتسغاد  ياهیگزل  اب  گنج  رد  لاس 1152 ه . رد  ناخ  میهاربا 

يریاغب ناخ  میهاربا 

كاله وا  تنایخ  هب  يدنواشیوخ  دوجواب  هک  همیزخ ، ناخ  ملع  ریم  لتق  زا  دعب  يو  ردان . لتق  زا  دـعب  هرود  رد  ناسارخ  روهـشم  يارما  زا 
یلعحتف ناخ و  میرک  نیب  هک  ییاهگنج  رد  تسویپ . دنز  ناخ  میرک  هب  نآ  زا  سپ  و  دوب ، طبترم  راجاق  ناخ  نسح  دمحم  اب  یتدـم  دـش ،

هئطوت رگید  يارما  زا  نت  دـنچ  اب  تشاد  راـشفا  ناـخ  یلعحتف  اـب  هک  یگنرکی  یتسود و  ساـپ  هب  يو  ق .). 175 ه .  ) داد يور  راشفا  ناـخ 
میرک مزب  سلجم  رد  شناتـسدمه  ریاس  اب  ار  وا  هیدنز  يارما  دش و  شاف  اهنآ  ّرـس  اما  دنک . كاله  ار  ناخ  میرک  دمآرب  ددصرد  و  دـیچ ،
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. دنتشک ناخ 

ولود ناخ  میهاربا 

وا هاشیلعحتف  ق . لاس 1213 ه . رد  هک  دوب  راجاق  هاشیلعحتف  نارادرس  زا  یکی  ولود  ناخ  دمحم  ناج  رسپ  ولود ، راجاق  رادرس  ناخ  میهاربا 
. داتسرف دوب  هدرک  روصحم  يوخ  رد  ار  دوخ  ردارب  ناخ  نیسح  هک  یلبند  ناخ  یلقرفعج  عفد  يارب  ار 

يرادرس هب  مه  وا  دش . نییعت  هاشنامرک  ناتسرل و  ناتسزوخ - تموکح  تمس  هب  هاش ) تلود   ) ازریم یلع  دمحم  هک  ق . لاس 1221 ه . رد 
هلودلا ریهظ  ءافص  ناخیلع  دج  یساقآ و  کیشیا  هلودلا  ریهظ  راجاق  ناخ  رـصان  دمحم  ردپ  يو  تفر . هاشنامرک  هب  هدازهاش  اب  دودح  نآ 

. تسا هدوب 

دنز ناخ  میهاربا 

تایح زاریـش  رد  ق . لاس 1206 ه . ات  تشگ و  انیبان  زاریـش  رب  دـنز  ناخ  دارمیلع  يالیتسا  ناـمز  رد  هک  دـنز  ناـخ  میرک  رـسپ  نیمراـهچ 
. تشاد

هلودلا ریهظ  ناخ  میهاربا 

. ناتسغاد ناجیابرذآ و  رد  ردان  رادرس  رالاسهپس و  راشفا . هاش  ردان  ردارب 

هلودلا ریهظ  راجاق  ناخ  میهاربا 

هیخیـش گرزب  نایاوشیپ  زا  ناخمیرک  دمحم  جاح  ردپ  و  هیراجاق ، هلـسلس  سـسؤم  ناخ ، دمحم  اغآ  ردارب  ولنویوق ، ناخ  یلقیدهم  رـسپ ،
. تسا هدوب 

روجمیس میهاربا 

لاس رد  یناماس  حون  نایناماس . دهع  رد  ناسارخ  یلاو  ناتسهق و  ریما  روجمیس ، نبا  میهاربا  یلع  وبا 
63 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ق. لاس 335 ه . رد  درک . روباشین  یلاو  ناسارخ و  رالاسهپس  یناغچ  یلع  وبا  ياجهب  ار  يو  ق . 333 ه .
. دنارب اجنآ  زا  ار  وا  تفرگ و  ار  روباشین  یناغچ  یلع  وبا 

راشفا هاش  میهاربا 

ردان هدازردارب  هلودلا و  ریهظ  ناخ  میهاربا  رتهک  رـسپ  يو  راشفا . هاش  ردان  زا  دعب  تنطلـس  نایعدم  زا  هیراشفا و  هلـسلس  فورعم  هدازهاش 
.( دوب گیب  یلع  دمحم  يو  مسا  نآ  زا  لبق  . ) داد يو  هب  ار  وا  بقل  مسا و  ردارب  زا  دعب  هاش  ردان  دوب و  هاش 

مالسالا خیش  میهاربا 

ناـخ یفطـصم  ناطلـس  سولج  تینهت  يارب  ریفـس ، ناونع  هب  ق . لاس 1222 ه . رد  ار  وا  هاـشیلعحتف  هک  يوخ ، مالـسالا  خیـش  میهاربا  اـقآ 
. داتسرف لوبناتسا  رابرد  هب  مراهچ 

يونزغ میهاربا 

. يونزغ دوعسم  ناطلس  رسپ  نیکتکبس ؛ لآ  نایونزغ  هلسلس  زا  هاشداپ  نیمهد  دوعسم ، نبا  میهاربا  نیدلا  یضر  هلودلا  ریهظ  رفظملا  وبا 

رتنالک میهاربا 

ار رهش  ریخست  هلیسو  یلبق  ینابت  اب  وا  ناخ ، دمحم  اقآ  فرط  زا  زاریش  هرصاحم  ماگنه  هب  دوب و  زاریـش  رتنالک  دنز  ناخ  یلعفطل  نامز  رد 
ناـخ اـباب  دیـسر . دوب  یبونج  تلاـیا  مکاـح  هک  ناـخ  اـباب  ترازو  هب  دـش و  يو  هجوـت  دروـم  ورنیا  زا  دروآ و  مهارف  راـجاق  ناـخ  يارب 

دیدرگ كانمیب  يو  دایز  رایـسب  ذوفن  تردق و  ببـس  هب  تسنادیم  وا  نویدم  ار  دوخ  تخت  جات و  هکنآ  اب  سولج  زا  سپ  هاش ) یلعحتف  )
دنزرف هناگی  لتق  زا  طقف  دیناسر و  لتق  هب  درک و  ریگتـسد  نامز  کی  رد  دندوب ، یتلود  مهم  تاماقم  لغاش  هک  ار  شاهداوناخ  همه  وا و  و 

. داد لیکشت  ار  کلملا  ماوق  هداوناخ  دنام و  هدنز  جازم  یلیلع  دوجواب  وا  دومن . رظنفرص  وا  رامیب 

رهش ربا 

مان نیا  یمالـسا  ناسیونیفارغج  هتـشون  هب  انب  تسا . هدوب  ناسارخ  تلایا  هناگراهچ  یحاون  زا  یکی  زکرم  هک  تسا  روباشین  مان  نیرتمیدق 
. دشابیم ربا » رهش   » ینعم هب  یسراف  هب 

دابق ربا 

لماـش و  هلجد ) هیحاـن   ) نمهب ذاشورـسخ  هیحاـن  عـباوت  زا  ناـیناساس  ناـمز  تامیـسقت  قـبط  رب  هـک  تـسا  قارع  ياـه  جوـسط )  ) شخب زا 
. تسا هدش  هتفرگ  یناساس  لوا  دابق )  ) ذاوک زا  مان  نیا  هرصب . طساو و  نیب  ناتسزوخ . یبرغ  زرم  دادتما  رد  تسا  ینیمزرس 

نوتاخ شبا 

، رومیت وگنم  رـسمه  نوتاخ و  ناکرت  و  658 ق ).  ) یگنز رکب  وبا  نب  دعـس  رتخد  يو  اورنامرف . ناـنز  زا  683 ق . و 682 - 672 ق . - 662
زا نوتاخ  ناکرت  هسیسد  اب  هاش  قوجلـس  لاس 661 ق . رد  دوب . يرغلـس  نادـناخ  زا  کباتا  نیرخآ  و  663 ق ،). - 654  ) ناخ وکاله  رسپ 

يرـسمه هب  ار  يو  تسخن  نوتاخ ، ناکرت  ياهیزیگناهنتف  ذوفن و  میب  زا  تفرگ و  تسد  رد  ار  زاریـش  تموکح  تفای و  ییاهر  رختـسا  ژد 
، زاریـش رد  یلوغم  نارادرـس  نوتاخ و  ناکرت  لـتق  زا  یهاـگآ  اـب  لوغم  ناـخ  وکـاله  دـناسر . لـتق  هب  ار  وا  نآ  یپ  رد  دروآرد و  شیوخ 

و 662 ق ).  ) دیسر لتق  هب  دعب  هام  جنپ  تخیرگ و  وکاله  رکشل  ربارب  زا  وا  داتسرف . هاش  قوجلس  بوکرس  دصق  هب  يرکشل 
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نیدلا دیـشر  هتـشون  هب  دـندناسر . تموکح  هب  لاس  نامه  رد  دوب  ینادـنز  دـیپس  ژد  رد  شرهاوخ  هارمه  هب  هک  ار  نوتاخ  شبآ  وا  زا  سپ 
ناکرت توقای  وا  هّدج  طسوت  شتموکح و  زاغآ  رد  يو  جاودزا  دـش و  رومیت  وگنم  دزمان  نوتاخ  ناکرت  نامز  رد  نوتاخ  شبآ  هللا ، لضف 

. تفرگ تروص  نالوغم  رابرد  رد 
تـسکش اما  دـیروش  نوتاخ  شبآ  رب  دوب  هدرک  تیودـهم  ياعدا  هک  زاریـش  تاداس  زا  میهاربا  نیدـلا  فرـش  یـضاق  بـجر 663 ق . رد 

هک يوحن  هب  دروآ ، نوریب  وا  تسد  زا  ار  زاریش  تموکح  المع  شبآ ، یناوتان  زاریش و  عاضوا  یناماسبان  سپ  نآ  زا  دش . هتـشک  دروخ و 
لاس رد  تشاد و  لیسگ  زاریش  هب  ینارازگراک  680 ق ). - 663  ) ناخ اقابا  ثداوح  نیا  یپ  رد  دـنامن . يزیچ  وا  يارب  مان  زج  تموکح  زا 
ازارد هب  لاس  هد  تدـم  هب  و  ات 682 ق . شبآ  تماقا  دـش . زیربت  رد  ناخ  اقابا  رابرد  هناور  ناـنآ  زا  نت  کـی  هارمه  هب  نوتاـخ  شبآ   672

. تشامگ يو  ياجهب  ار  نوتاخ  شبآ  رانکرب و  ار  زاریش  مکاح  ناخ  اقابا  لاس  نیا  رد  دیشک .
يزوریپ زا  سپ  دریگ . شیپ  رد  مدرم  اب  هنارـسدوخ  يراـتفر  وا  اـت  دـش  ببـس  لوغم  ناـخ  هب  يو  يریگـشیپ  وا و  زا  زاریـش  مدرم  لابقتـسا 

ار نیدلا  دامع  دیـس  دناوخ و  ارف  زیربت  هب  درک و  رانکرب  زاریـش  تموکح  زا  ار  نوتاخ  شبآ  يو  683 ق ).  ) رادوکت دمحا  رب  ناخ  نوغرا 
رد ماجنارـس  دـمآرب و  يو  هیلع  هئطوت  کیرحت و  هب  نوتاخ  شبآ  زاریـش  هب  دیـس  دورو  زا  سپ  درک . بوصنم  وا  ياـجهب  هژیو  ناـمرف  اـب 

ردهب ملاس  ناج  هک  دیس  دنزرف  دندیسر . لتق  هب  وا  نادنواشیوخ  زا  یخرب  سپـس  دش و  هتـشک  شبآ  ناگتـشامگ  تسد  هب  لاس  نآ  لاوش 
. درک هاگآ  زاریش  ثداوح  زا  ار  ناخ  نوغرا  تفر و  زیربت  هب  دوب  هدرب 

نالوتقم هداوناخ  هب  دـقن  لوپ  تخادرپ  هب  دـش و  هتخانـش  مرجم  همکاحم و  یهاگداد  رد  وا  دروآ . زیربت  هب  ار  نوتاـخ  شبآ  ناـخ  نوغرا 
. دیدرگ موکحم 

ییالط و ياهفرظ  اب  نالوغم  هویش  هب  ار  وا  تشذگرد . زیربت  رد  لاس 685 ق . رد  شیرانکرب  زا  هام  دنچ  لاس و  کی  زا  سپ  نوتاخ  شبآ 
انب دوخ  هک  یطابر  رد  دـندرک و  لقتنم  زاریـش  هب  ار  شاهزانج  يدـنچ  زا  سپ  دـندرپس و  كاـخ  هب  زیربت  بادـنرچ  رد  هداـب  زا  رپ  ياهرقن 

کی دندرک : میـسقت  شتیـصو  قباطم  ار  وا  لاوما  گرم ، زا  سپ  دننادیم . زین  هیدضع  هسردم  ار  وا  نفدـم  یخرب  دـندرک . نفد  دوب  هداهن 
رـسپ وجیاط  هب  رگید  شخب  ناگدـشدازآ و  کـیلامم و  هب  شخب  کـی  یچناـفلا . هدازهاـش  هب  شخب  کـی  نیچودرک ، شرتخد  هب  شخب 

نیا راثآ  دوب . نایرغلـس  یگداوناخ  هاگمارآ  هک  درک  انب  زاریـش  رد  یطابر  نافاببانط و  يوک  رد  ياهسردم  يو  تفرگ . قلعت  رومیتوگنم 
تمایق نوتاـخ  هب  فورعم  هک  تساـجرباپ  زاریـش  هناـخباصق  هزاورد  نوریب  رد  یناریوهمین  دـننام و  يرجآ  ياـنب  تروص  هب  نونکا  طاـبر 

. دناهتشون زین  نوتاخ  شبآ  ار  وا  عبانم  یخرب  تسا .
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هّلبا

دریگب ار  نآ  ياج  هرـصب  هکنآ  زا  شیپ  یمالـسا و  نیتسخن  ياـهنرق  اـت  نایـشنماخه  ناـمز  زا  هک  یمیدـق  رایـسب  تسا  يردـنب  ماـن  هّلبا » »
تشاد و رارق  ایرد  ریـشدرا و  نمهب  دور  هاگدنویپ  رد  سراف و  جیلخ  هناهد  رد  ردـنب  نیا  دوب . هقطنم  نیا  رد  ناریا  ییایرد  زکرم  نیرتمهم 

. دوب میدق  يایند  یناگرزاب  مهم  زکارم  زا  هکنیا  زا  هتشذگ  ردنب  نیا  دنتفرگیم . ولهپ  اجنآ  رد  گرزب  ياهیتشک 
رد هک  نمی  مزاـع  یناریا  نایهاپـس  تلع  نیمه  هب  دوب و  زین  ناریا  ياـیرد  یماـظن و  ربتعم  ياـههاگیاپ  زا  هک  یمالـسا  نیتـسخن  نارود  رد 
رد ات  دـنتفر  هّلبا  هب  هلجد  یبآ  هار  زا  نوفـسیت  زا  تسخن  دـننارب  اجنآ  زا  ار  نایـشبح  ات  دـنتفریم  راید  نآ  هب  ایرد  هار  زا  ناوریـشونا  ناـمز 

مه اجنآ 
65 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دننک ضوع  درونایرد  ياهیتشک  اب  ار  دوخ  ياهیتشک 

دیدحلا یبا  نبا 

ق. 655 ه . هللا 586 - ۀبه  نبا  دیمحلا  دبع  نیدلا  زع 
دوخ و وکـاله ، تسد  هب  دادـغب  حـتف  رد  درک . فیلأـت  یمقلع  نبا  ماـن  هب  ار  هغـالبلا  جـهن  حرـش  دوخ  روهـشم  رثا  برع . خروـم  بیدا و 

. دندش لوغم  ریسا  شردارب 
. تفای تافو  دادغب  رد  ماجنارس  داد . تاجن  گرم  زا  ار  نانآ  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  تطاسو  هب  یمقلع  نبا  یلو 

هبوت یبا  نبا 

لاس دودح  رد  هک  رجنس  ناطلـس  يارزو  زا  یقوجلـس و  دهع  نایـشنم  الـضف و  زا  هبوت  یبا  نبا  رفظم  نبا  دومحم  مساقلا  وبا  نیدلا  ریـصن 
. دیسر ترازو  هب  ق . 521 ه .

ریثالا نبا  ریثا - نبا 

یلـصوم دـمحم  مرکلا  وـبا  نیدـلا  ریثا  نادـنزرف  فورعم و  ناگدنـسیون  الـضف و  زا  همه  هک  رمع ، نـبا  ةریزج  مدرم  زا  ردارب  هـس  ترهش 
موس ردارب  نیمه  ترهـش  قلطم  ریثا  نبا  یلو  ریثا . نبا  نیدـلا  زع  نیدـلا و  دـمحم  نیدـلا ، ءایـض  زا : دـنترابع  ناردارب  نیا  دـندوب . يرزج 
رفـس زین  ماـش  هب  درک و  لیـصحت  لـصوم  دادـغب و  رد  هک  برع  فورعم  خروم  ق ). 630 ه . - 555 ، ) یلع نسحلا  وبا  نیدـلا  زع  دـشابیم 

هب هک  خـیراتلا  یف  لماکلا  مان  هب  تسوا  گرزب  خـیرات  ریثا  نبا  هدـمع  رثا  تخادرپ . فیلأـت  هب  هدـیزگ  اوزنا  لـصوم  رد  ماجنارـس  دومن و 
ق. ات 628 ه . تقلخ  يادتبا  زا  لاس  هب  لاس  تسا  ملاع  یمومع  خیرات  نآ  و  تسا . فورعم  زین  ریثا  نبا  لماک 

قاحسا نبا 

ص)  ) دمحم یگدنز  هب  طوبرم  رابخا  يروآدرگ  هب  دوب و  هنیدم  لها  برع . هدنسیون  ثّدحم و  راسی . نبا  قاحـسا  نبا  دمحم  هللا  دبع  وبا 
زین ق . 152 و 153 ه . ، 151 ، 150 ار 144 ، وا  تافو  خـیرات  تشون . باب  نیا  رد  ار  يزاغملا  أدـتبملا و  باـتک : ود  تشاد و  ماـمت  هقـالع 

. دناهتشون

رایدنفسا نبا 

یعالطا تسا  هدروآ  ناتسربط  خیرات  همدقم  رد  دوخ  هچنآ  زج  وا  لاححرش  زا  ناتـسربط  خیرات  فلؤم  یناریا و  خروم  نسح ، نبا  دمحم 
. تسین تسد  رد 

رد هام  ود  و  درک ، تمیزع  مجع  قارع  هب  دادغب  زا  تفای ، عالطا  ناتسربط  مکاح  ریشدرا  نبا  متسر  ندش  هتشک  زا  هک  ق . لاس 606 ه . رد 
. تخادرپ شیوخ  باتک  يروآعمج  هب  مزراوخ  رد  لاس  جنپ  ير و 

ریثالا نبا 

و خیراتلا » یف  لماکلا   » هب فورعم  فیلأت ، بحاص  دمآ . ایند  هب  ناتـسدرک  رد  هلجد  کیدزن  رمع  نب  ةریزج  رد  نیدلا  زع  یلع  نسحلا  وبا 
(. توف 360  ) تسا بابل  و  لوسر ) باحصا  لاوحا  رد  « ) هیاغلا دسا  »

يربعلا نبا 

. ینایرس هب  یبرع  زا  مجرتم  یماش و  بیدا  فوسلیف و  يوحن ، خروم ، یطلملا ، يربعلا  نبا  جرفلا  وبا 
نیرتفورعم تسنادیم . یبوخهب  ار  یـسراف  ینانوی و  یبرع ، ینایرـس ، ياهنابز  دوب و  ینیوج  کـلماطع  لوغم و  ناـخ  نوغرا  رـصاعم  يو 

. دشابیم لودلا » خیرات  رصتخم   » مان هب  تسا  ینایرس  نابز  هب  هک  يو  راثآ 
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عفقملا نبا 

شردـپ تشاد . ماـن  هبذاد »  » تسخن دوب ؛ سراـف  رد  ینونک ) داـبآزوریف   ) روگ رهـش  یلاـها  زا  هک  تسا  یتـشدرز  ناـیناریا  زا  عـفقملا  نبا 
روتسد جاجح  درکن  تقد  یلام  روما  رد  نوچ  دیدرگ . سراف  جارخ  لماع  نیقارع  مکاح  یفقث  فسوی  نب  جاجح  فرط  زا  بسـشگذاد » »

هک یـسک  ای   ) هتـسکش تسد  ینعی  عفقم  هب  برع  نایم  رد  ببـس  نیمه  هب  دش . صقان  تسکـش و  شتـسد  هک  دندز  ار  يو  يردـق  هب  داد 
. دننادیم يرمق  يرجه  لاس 104  دودح  رد  ار  يو  دلوت  تشگ . فورعم  دزرلیم ) شتسد 

قارع تموـکح  هب  يرمق  يرجه  لاـس 128  رد  هک  رمع  نب  دـیزی  دزن  هرـصب  رد  يدـنچ  دوب و  یتـشدرز  نییآ  وریپ  یناوج  رد  عـفقم  نبا 
مکاح تسا  سابع  ینب  تفالخ  زاغآ  هک  يرمق  يرجه  لاس 132  رد  دش . دواد  مان  هب  وا  رسپ  بتاک  سپـس  تسیزیم . دوب  هدش  بوصنم 

وا ردارب  یـسابع و  مود  هفیلخ  روصنم ، يومع  هللا  دبع  یلع  نب  یـسیع  تمدخ  رد  عفقم  نب  هللا  دبع  دش و  هتـشک  نایـسابع  طسوت  روکذم 
كرابملا عفقم  هللا  دبع  دمحم  وبا  هب  دعب  هب  نامز  نآ  زا  دش و  فرشم  مالسا  سدقم  نید  هب  دیدرگ و  دراو  دوب  هرـصب  مکاح  هک  نامیلس 

. تشگ فورعم 
ق. لاس 139 ه . ات  و  دنام ، یسیع  نامیلس و  دزن  يدنچ 

نامه رد  تشاد و  لاغتشا  نامیلس  ردارب  یلع  نب  لیعامسا  نارسپ  میلعت  هب  دربیم . رس  هب  ناشیا  هداوناخ  رد  دوب  هرـصب  مکاح  نامیلـس  هک 
ق. ای 139 ه . لاس 137  رد  تفرگارف . ار  یبرع  تحاصف  ملع  زین  هداوناخ 

تسکش هفیلخ  نایهاپـس  زا  نوچ  درک و  جورخ  روصنم  رب  دوب  نامیلـس  یـسیع و  ردارب  هک  هفیلخ  روصنم  يرگید  يومع  یلع  نب  هللا  دبع 
رد هک  دش  ررقم  تفریذپ و  ار  اهنآ  تعافش  هفیلخ  دندرک ، تعافـش  روصنم  دزن  وا  زا  شناردارب  دمآ و  دوخ  ناردارب  دزن  هرـصب  هب  دروخ 

دایز هغلابم  همانناما  دیکأت  رد  يو  نوچ  دندرک . لوحم  عفقم  نبا  هب  ار  همانناما  نتشون  هللا  دبع  ناردارب  دوش . هتـشون  ياهمانناما  باب  نآ 
هب دش  هرصب  مکاح  نامیلس  ياجهب  دیزی  نب  هیواعم  نب  نایفس  هک  یماگنه  ببـس  نیمه  هب  دروآ  دیدپ  هفیلخ  لد  رد  ياهنیک  دوخ  زا  درک 

ای 142 ه. لاس 141  دنازوس - يرونت  رد  دـنزب و  اپ  تسد و  ندوب  يونام  ماهتا  هب  ار  عفقم  نبا  هفیلخ ، هراشا  هب  یلوقهب  ای  یـصخش  ضرغ 
ق.

نآ زا  هک  درک  همجرت  یبرع  هب  يولهپ  زا  ار  باـتک  نیدـنچ  يو  تفگیم . مه  رعـش  دوب و  یبرع  ناـبز  لوا  هجرد  ياحـصف  زا  عـفقم  نبا 
. درب مان  ار  ریغصلا و ...  بدالا  ریبکلا و  بدالا  ناوریشونا ، تریس  رد  جات  همانكدزم ، هماننییآ ، زا : ناوتیم  هلمج 

میدّنلا نبا 

. تسا فلتخم  تایاور  شتوف  خیرات  باب  رد  یلو  دش ، دلوتم  ق . رد 297 ه . قاّرولا .» میدنلا  بوقعی  یبا  نب  قحسا  نب  دمحم  جرفلا  وبا  »
. دناهدرک رکذ  ار  ق . هنس 378 و 385 و 392 ه . هکنانچ 

ار باـتک  نیا  دـشابیم . یناـساس  هرود  طوطخ  بتک و  هب  عجار  یطوـسبم  تاـعالطا  يواـح  هک  تسا  تسرهفلا » باـتک   » وا تاـفیلأت  زا 
. دناهدیمان زین  مولعلا » سرهف  »

هیوباب نبا 

دامتعا نانیمطا و  يو  تالوقنم  هب  هعیـش  ثیدـح  لها  نوچ  تسا و  هعیـش  ياملع  نیرتگرزب  زا  یکی  مق و  مدرم  زا  هیوباب  یلع  نب  دـمحم 
. دناهدرک بقلم  قودص  خیش  هب  ار  وا  دنراد 
رحبت لاجر  رابخا و  ثیداحا و  رد  قودص  خیش 
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«، هیقفلا هرـضحی  ـال  نم   » رتـفورعم همه  زا  هک  تسا . هتـشاذگ  راـگدای  هب  دوـخ  زا  روکذـم  ياههتـشر  رد  يربـتعم  بتک  تشاد و  یـصاخ 

. تفای تافو  ير  رد  لاس 381  رد  قودص  خیش  دشابیم . و ...  لاصخلا » باتک  »

هطوطب نبا 

تحایس دصق  هب  ق . رد 725 ه . تفای و  تدالو  هجنط  رد  يو  دشابیم . برع  فورعم  درگناهج  ياهجنط ، هللا  دبع  نبا  دمحم  هللا  دـبع  وبا 
نیچ و دنه و  زا  یتمسق  رهنلا و  ءاروام  ناتسنمکرت و  نیرحب ، نمی ، ناریا ، قارع ، زاجح ، ماش ، رصم ، اقیرفآ ، لامش  دمآ و  نوریب  اجنآ  زا 

ياهترفاسم لیاسو  هیهت  رد  درک و  تاقالم  ار  کلامم  نیا  ياملع  ارما و  ناگرزب و  زا  يرایـسب  دومن و  تحایـس  ار  اـقیرفآ  زکارم  هواـج و 
ياهتشذگرس ریرقت  هب  سراف  رهـش  رد  اهرفـس  نیا  زا  تشگزاب  رد  دومن . رایـسب  هدافتـسا  رـصع  ناگرزب  ياهکمک  اهـششخب و  زا  شیوخ 

. دومن الما  ریرقت و  تسا  راظّنلا  ۀفحت  هب  موسوم  هک  ار  دوخ  فورعم  همانتحایس  تخادرپ و  شیوخ 

هیقب نبا 

سپـس یملید و  هلودلا  زعم  تمدخ  هب  ادتبا  رد  هک  هیوب  لآ  لاجر  يارزو  زا  ق . 367 ه . - 314 ، ) دمحم نب  دمحم  رهاط  وبا  هلودلا  ریـصن 
دضع هکنآ  زا  سپ  دنشکب . لیم  شنامـشچ  هب  داد  روتـسد  هلودلا  زع  دش و  لوزعم  ماجنارـس  یلو  دمآرد ، يرایتخب  هلودلا  زع  تمدخ  هب 

. تخیوآ راد  هب  سپس  دنکفا و  لیف  ياپ  هب  ار  وا  دش  یلوتسم  دادغب  رب  هلودلا 

یخلب نبا 

. تسا روهشم  یخلب  نبا  همانسراف  باتک  هدنسیون 

یبیب نبا 

هب ار  ریغص  يایسآ  هقجالس  خیرات  باتک  يو  هدوب ، ریبد  ریغص  يایسآ  هقجالـس  رابرد  رد  وا  ردپ  متفه . نرق  رد  یناریا  خروم  هدنـسیون و 
. تسا هداد  حرش  لیضفت  هب  ار  دابقیک  نیدلا  ءالع  تنطلس  هتشون و  یسراف  نابز 

میهج نبا 

. یلح ققحم  درگاش  متفه ، نرق  رد  هعیش  ياهقف  زا  یلح ، يدسا  میهج  نب  دیفم 

هیومح نبا 

باتک همانتحایس و  بحاص  يو  تفای . شرورپ  ماش  رد  هک  دوب  ناسارخ  مدرم  زا  الصا  ( 653  ) یفوتم یسخرس  رمع  نب  هللا  دبع  دمحم  وبا 
. تسا كولملا  تسایس  یف 

لقوح نبا 

للم کلامم و  لاوحا  رد  قیقحت  دصق  هب  دادـغب  زا  ق . لاس 331 ه . برع . نادیفارغج  درگناهج و  يدادغب ، لقوح  نبا  دـمحم  مساقلا  وبا 
ياـههشقن زا  یـضعب  هک  تساوـخ  وا  زا  يرخطـصا  ق . دودـح 340 ه . رد  دوخ  ياـهترفاسم  رد  دـنیوگ  تفر . نوریب  تراـجت  یمالـسا و 

ار دوخ  مان  تشون و  کلامملا  کلاسملا و  مان  هب  ون  زا  ار  فیلأت  نیا  لقوح  نبا  یلو  دـنک ، هعجارم  وا  باتک  هب  حیحـصت و  ار  ییایفارغج 
. داهن نآ  رب 

ناقاخ نبا 

: یسابع رابرد  يارزو  زا  نت  هس 
ار هللا  یلع  لکوتم  هفیلخ  ترازو  ق . ات 245 ه . لاس 236  زا  وا  ناقاخ . نب  یحی  نبا  هللا  دیبع  نسحلا  وبا  - 1
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. تسا هدوب  دمتعم  ریزو  ق . ات 263 ه . زا 256  رگید  راب  هتشاد و 

ترازو هب  ق . لاس 229 ه . رد  تبقاع  تشگ و  مهم  بصانم  يدصتم  ردپ  توف  نامز  زا  وا  روکذم . هللا  دـیبع  دـنزرف  دـمحم  یلع  وبا  - 2
. دنام یقاب  دوخ  ماقم  رد  مرح  نانز  زا  یکی  هطساو  هب  دوبن  یلیم  لابقا و  ودب  ار  هفیلخ  ردتقم  هکنیا  اب  دیسر و 

تفلاخم تلعهب  نکیل  دوب ، ماقم  نیا  رد  مین  لاـس و  کـی  دـش و  ریزو  ق . لاس 312 ه . رد  روکذم  دمحم  دـنزرف  هللا  دـبع  مساقلا  وبا  - 3
. تشذگرد ق . لاس 314 ه . رد  تشگ و  هرداصم  وا  لاوما  سوبحم و  لوزعم و  باجح  سیئر  يروشق  رصن 

هبذادرخ نبا 

ناملسم هکمارب  تسد  هب  دعب  دوب و  یتشترز  ادتبا  وا  تشذگرد . ق . رد 300 ه . تفای و  دلوت  ق . رد 211 ه . هبذادرخ » دمحا  نب  هللا  دیبع  »
نرق رد  ار  یـسابع  تلود  جارخ  جاب و  بیترت  انمـض  هدرک و  تبحـص  کلامم  زا  هک  تسا ، کلامملا » کـلاسملا و   » وا تاـفیلأت  زا  دـش .

. دهدیم یناساس  هرود  هب  عجار  ار  یتاعالطا  باتک  نیا  هدومن . مهارف  ار  نآ  لوصو  لیاسو  زین  يرجه و  موس 

نودلخ نبا 

گنهرف ياهتیصخش  نیرتهتسجرب  زا  یکی  ق ). 732 ه . - 808 « ) نسح نب  دمحم  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  دمحم  نمحرلا  دبع  نیدـلا  یلو  »
رامشیب و تاعلاطم  عوضوم  نونکات  وا  راثآ  یگدنز و  ورنیا  زا  دناهدرمش . فوسلیف  سانشهعماج و  خروم ، امومع  ار  وا  مالـسا . یبرع و 

دنسانشیم يو  ربعلا ] باتک   ] و همدقم ]  ] ببـسهب رتشیب  ار  نودلخ  نبا  تسا . هدوب  ضقانتم  رایـسب  یتح  فلتخم و  رایـسب  ياهریـسفت  أشنم 
. تسا هدنام  ياجهب  اهنآ  زا  یخرب  طقف  هک  هتشاد  زین  يرگید  راثآ  وا  یلو 

ناکلخ نبا 

ترفاسم هیردنکسا  قشمد ، بلح ، ماش ، هب  هک  تسا  نایکمرب  همالس  زا  دمآ و  ایند  هب  لبرا  رد  ناکلخ  نب  دمحا  سابعلا  وبا  نیدلا  سمش 
رد نایعالا » تایفو   » وا روهـشم  فیلأت  دومنیم . سیردـت  هیرخف  هسردـم  رد  هرهاق  رد  هتـشاد و  تواضق  تمـس  قشمد  رد  یتدـم  هدرک و 

تایفو  » رد هک  یناگرزب  لاححرـش  یبتکلا  رکاش  نیا  يرجه . لوا  نرق  لاجر  زا  ریغ   ) تسا مالـسا  نادنمـشناد  گرزب و  لاجر  لاححرش 
. هتشاذگ تایفولا » تاوف   » ار نآ  مان  هدروآرد و  ریرحت  هتشر  هب  هدش  شومارف  نایعالا »

. داد خر  لاس 681  رد  ناکلخ  نبا  تافو 

حور نبا 

( جع  ) يدهم ترـضح  مهدزاود  ماما  موس  بئان  تخبون ، داژن  زا  یناریا  الـصا  ای 329 )  326  ) تافو یتخبون  حور  نبا  نیـسح  مساقلا  وبا 
. فیرشلا هجرف  یلاعت 

نالهس نبا 

گنج هب  وا  یهدنامرف  ریز  ار  يرکـشل  دیزگرب و  ترازو  هب  ار  نالهـس  نبا  هک  یملید  هلودلا  ناطلـس  ریزو  نایملید )  ) هیوب لآ  ناریزو  زا 
فالخرب دوب ، هرـصب  مکاح  هک  هلودـلا  ناطلـس  رگید  ردارب  هلودـلا  لالج  ق . لاس 411 ه . رد  یلو  داتـسرف ، دوخ ) ردارب   ) هلودـلا قرـشم 

. دندرک انیبان  ار  وا  دندیشک و  لیم  هتفرگ و  ار  نالهس  نبا  مه ، قافتا  هب  ناردارب  هاگنآ  دومن ، تقفاوم  وا  اب  هلودلا  ناطلس 
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رایس نبا 

هتشاد و یتافیلأت  بط  رد  وا  دوخ  هدوب و  وا  درگاش  یسوجم  نب  یلع  هیوب ، لآ  رصع  رد  یناریا  بیبط  رایس  نب  فسوی  نب  یسوم  رهام  وبا 
. تسا هتسیزیم  زاریش  رد 

انیس نبا 

نامز زا  هک  مولع  رب  تیعماج  موهفم  ربانب  تسا . فورعم  انسیوآ ]  ] سیوآ مان  هب  نیمز  برغم  رد  هک  انیـس  نب  هللا  دبع  نب  نیـسح  یلع  وبا 
ودره لمع  رد  ملع و  رد  ار  ناسنا  لامک  درک و  دـحتم  تعیبط  رد  قیقحت  اب  ار  هفـسلف  انیـس  نبا  دوب ، هدـش  تنـس  نانوی  يامکح  نیتسخن 
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. رادقمیلاع یکشزپ  مه  دوب و  رادمان  یفوسلیف  مه  هوالع  هب  تسنادیم و 
اپورا بونج  رد  ار  یملع  تایح  دـیدجت  ینعی  سناسنر »  » نیتسخن نیتـال  هب  یبرع  راـثآ  همجرت  ناناملـسم و  طـسوت  یناـنوی  مولع  لاـقتنا 

نرق زا  دروآرد . هفـسلف  یعیبط و  مولع  بط و  لیدـبیب  داتـسا  تروص  هب  اـپورا  رد  ار  يو  نوناـق »  » و افـش » ، » انیـس نبا  رثا  ود  دـش . ببس 
دندوب و انشآ  زین  يزار  يایرکز  نب  دمحم  رکب  وبا  راثآ  اب  دوب . انیـس  نبا  تامیلعت  یکـشزپ  یلمع  یملع و  ياههیاپ  مهدزناش  ات  مهدزاود 

برغ قرش و  بط  ساسا  هک  تفریم  رامـش  هب  ریظنیب  یمیلعت  هعومجم  نوناق »  » یلو دندرمـشیم . انیـس  نبا  زا  رتهب  یجلاعم  بیبط  ار  وا 
زا دعب  ق ). ات 412 ه . ياهلاس 405  نیبام   ) دمآ لیان  یملید  هلودلا  رخف  رسپ  هلودلا  سمـش  ترازو  هب  هبترم  ود  نادمه  رد  انیـس  نبا  دوب .
زا تسویپ و  هیوکاک  نب  هلودلا  ءالع  تمدخ  هب  تفر و  ناهفصا  هب  خیش  ق ). 412 ه .  ) هلودلا ءامس  شرسپ  سولج  هلودلا و  سمش  توف 

هاگچیه یلو  درب  رس  هب  شتمدخ  رد  رمع  رخآ  ات  تشون و  وا  مان  هب  ار  دوخ  ياهباتک  زا  يرایـسب  دیدرگ و  يو  نابرقم  نامیدن و  صاوخ 
. دومنن ار  وا  ترازو 

ار ناهج  نادمه  رد  ماجنارـس  دیدرگ و  رامیب  هار  رد  دشیم  نادمه  هب  هیوکاک  هلودلا  ءالع  هارمه  هک  يرفـس  رد  ماجنارـس  انیـس  یلع  وبا 
(. يرمق يرجه   428 . ) دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  تفگ و  دوردب 

یقطقط نبا 

نخـس ناـنچنآ  زا  هک  دـمآ  اـیند  هب  نـالوغم  تسد  هب  دادـغب  فرـصت  زا  سپ  یکدـنا  ارهاـظ  یقارع  خروم  یلع  نب  دـمحم  نیدـلا  یفص 
، تفریم رامـش  هب  يولع  نابیقن  سیئر  هک  ناضمر » نب  دمحم  نب  یلع  نیدلا  جات   » يو ردپ  دشاب . هدوب  ینیع  دـهاش  دوخ  هک  دـیوگیمن 

هتخیر حرط  ینیوج  نیدلا  سمـش  يو  ردارب  ینیوج و  نیدـلا  ءالع  دـض  رب  هک  ياهئطوت  رد  یلو  دوب ، هدرک  بسک  ناوارف  ذوفن  تورث و 
. داد فک  زا  ار  دوخ  لام  ناج و  دوب 

رفـس رایـسب  ناجیابرذآ  قارع و  رد  ارهاظ  دوب . رتمک  شردپ  زا  المتحم  وا  ذوفن  رادـتقا و  نادـیم  یلو  دـش ، نایولع  بیقن  زین  یقطقط  نبا 
نیدلا رخف  يارب  ار  دوخ  يرخفلا  خیرات  باتک  دوب ، هدرک  تماقا  لصوم  رد  زیربت  هار  رس  رد  هک  یماگنه  اهرفـس  نیا  زا  یکی  رد  و  درک ،

یپ رد  و  مصعتسم ، ات  افلخ  لاححرش  تنطلس و  بادآ  رد  يرصتخم  ثحب  رب  تسا  لمتشم  باتک  درک . فیلأت  یلصوم  میهاربا  نب  یسیع 
. تسا هدمآ  ثحب  دروم  هفیلخ  ناریزو  زا  یلاح  همجرت  مادکره 

داّبع نبا 

بلغا یلو  تافکلا  یفاک  هب  بقلم  هیوب  لآ  هرود  بیدا  ریزو و  سیردا . نب  دـمحا  نب  دابع  نب  ساـبع  نب  داـبع  نب  لیعامـسا  مساـقلا  وبا 
. تسا هدوب  بحاص  هب  فورعم 
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يربع نبا 

. دوب فقـسا  قشمد  رد  يدنچ  تفای و  دـلوت  لاس 623 ه . هیطلم  رد  يربع  نبا  هب  روهـشم  ینارـصنلا » نوراـه  نب  جرفلا  وبا  سویروگیرگ  »
. تسوا تافیلأت  زا  لوّدلا » رصتخم   » باتک داد . يور  ق . لاس 685 ه . هب  هغارم  رد  يو  توف 

شاّطع نبا 

هدـهع رب  ناریا  برغ  قارع و  رد  ار  هقرف  نآ  توعد  ق . مجنپ ه . نرق  طـساوا  رد  هک  یلیعامـسا  ناـیعاد  زا  یکی  کـلملا ، دـبع  نب  دـمحا 
هک ار  یهوـکدرگ  رفظم  سیئر  تسناوـت  وا  تفریذـپ . ار  وا  توـعد  حابـص  نسح  تفر و  ير  هب  ناضمر 464 ه . رد  شاـطع  نبا  تشاد .

. دروآرد شیوخ  توعد  هب  دش  يرازت  ناربهر  نیرتلاعف  زا  یکی  اهدعب 

دیمع نبا 

نبا لـضفلا  وبا  ریزو  رـسپ  هیوب ؛ لآ  روهـشم  ءارزو  زا  ق . 366 ه . نیتیافکلا 337 - وذ  هب  بقلم  دـمحم ، نب  یلع  دـیمعلا ، نبا  حـتفلا ، وبا 
. تفای یملید  هلودلا  نکر  ترازو  ردپ  زا  دعب  دیمع .

دیمع نبا 

جیوآدرم ترازو  دیمع  بقل  هب  دوب و  لسرت  بحاص  يو  ردپ  هک  هیوب  لآ  تلود  ناریزو  زا  یناسارخ  بتاک  دیمع  نب  دـمحم  لضفلا  وبا 
. تشاد هدهع  رب  ار  رایز  لآ  تلود  سسؤم  رایز  رسپ 

رد تشاد و  تسد  هفـسلف  موجن و  رد  يو  دیـسر . یملید  هلودلا  نکر  ترازو  هب  یمق  نبا  یلع  وبا  ياجهب  ق . لاس 328 ه . رد  لضفلا  وبا 
گنج روظنم  هب  يرکشل  اب  ق . لاس 359 ه . رد  دیمع  نبا  دوب . وا  عابتا  زا  دابع  نب  بحاص  دیسریم . وا  ياپ  هب  یسک  رتمک  لسرت  بدا و 

. تشذگرد هک  دوب  اهزور  نیمه  رد  تفر و  نوریب  درک  هیونسح  اب 

هبیتق نبا 

رد و  دش ، دلوتم  دادغب  ای  هفوک  رد  دوب ؛ یناریا  الصا  ناملسم . هدنسیون و  خروم و  ق . 276 ه . هبیتق 213 - نبا  ملسم  نبا  هللا  دبع  دمحم  وبا 
هـسردم ود  زا  یطولخم  هک  دوب  دادـغب  وحن  هسردـم  ياوشیپ  تسا . فورعم  يرونید  هیبـتق  نبا  هب  تهج  نیمه  هب  تفاـی و  شرورپ  رونید 

. تسا بتاکلا  بدا  باتک  و  ءارعشلا ، رعشلا و  باتک  فراعملا ، باتک  رابخالا ، نویع  شاهدمع  راثآ  تسا . هرصب  هفوک و 

هیوکسم نبا 

: هلمج زا  يدایز  ياهباتک  هک  ناریا  یمان  خروم  دنمشناد و  هیوکسم ، نبا  هب  فورعم  دمحم  نب  دمحا  یلع  وبا 
. قالخا ملع  یف  ةراهطلا  باتک  - 1

. ثلثلا لئاسملا  باوج  یف  باتک  - 2
. قالخا بیذهت  باتک  - 3

. سرفلا برعلا و  بادآ  باتک  - 4
. درخ نادیواج  باتک  - 5

. دراد ار  ممالا ، براجت  باتک  - 6

هلقم نبا 

هفیلخ نامز  رد  هک  ناریا  فورعم  طاطخ  هیقف و  دنمـشناد و  هلقم  نبا  هب  فورعم  سراف ) ياضیب  لـها   ) يواـضیب هلقم  نب  دـمحم  یلع  وبا 
. دیسر لتق  هب  یسابع 

دنمشناد نیا  تسار  تسد  داد  روتسد  ناهاوخدب  تیاعس  رثا  رد  هللااب » یضارلا   » یسابع هفیلخ  دنیوگ  )
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ار وا  نابز  شنانمـشد  تیاعـس  هب  هفیلخ  رگید  راب  تشونیم . تسبیم و  هدیرب  تسد  هب  ملق  هلقم  نبا  دیـشخب . ار  وا  ادـعب  یلو  دـندیرب  ار 
. دیسر لتقهب  ای  تشذگرد و  نادنز  رد  ات  تخادنا  نادنز  هب  هدیرب 

میدن نبا 

« تسرهفلا  » وا فورعم  باتک  تسا . مراهچ  نرق  يدادغب  گرزب  ناگدنـسیون  زا  میدنلا  نبا  هب  فورعم  قارولا ، میدنلا  قاحـسا  نب  دمحم 
عیمج هب  عجار  میدـن  نبا  باتک ، نیا  رد  تسا . میدـق  يایند  رد  یمالـسا و  ندـمت  رد  باتک  نیرتمهم  نیلوا و  دوخ  عون  رد  هک  دراد  ماـن 

ياملع هب  عجار  زین  دناهتـشون و  هک  يروهـشم  بتک  دوخ و  دهع  ات  مولع  نآ  فورعم  ياملع  دوب و  جـیار  یمالـسا  ندـمت  رد  هک  یمولع 
هب نوگانوگ  تاعوضوم  رد  فلتخم  ياهنابز  زا  هک  یبتک  مامت  ناشتافیلأت و  اب  مالسا  رد  مولع  نآ  باحـصا  و  نانآ ، بتک  نیلقان  میدق و 
زا هک  ییاههمجرت  اهنآ و  روهـشم  بتک  دوخ و  دـهع  فورعم  بهاذـم  نایدا و  رد  قیقحت  زا  یتح  هدرک و  ثحب  دوب  هدـش  همجرت  یبرع 

لاسهب میدن  نبا  تسا . هدروآ  دوجوهب  ار  یمالـسا  ندمت  غولب  هرود  بتک  نیرتهب  زا  یکی  قیرط  نیدب  هدـنامن و  لفاغ  زین  دوب  هدـش  اهنآ 
. تفای تافو  ق . 378 ه .

تخبون نبا 

ق. رد 237 ه . یماما  ياوشیپ  دنمشناد و  لهس  یبا  نب  قاحسا  نبا  یلع  نب  لیعامسا  لهس  وبا  یتخبون .
رد دـعب  هب  هفیلخ  روصنم  تموکح  نامز  زا  ناشیا  زا  نت  دـنچ  هک  دوب  تخبون  ینب  لـصا  یناریا  هداوناـخ  زا  يو  دـمآ . اـیند  هب  دادـغب  رد 
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. دندوب تیمها  زئاح  بدا  یماح  يولهپ و  بتک  مجرتم  مجنم و  ناونع  هب  دادغب 

حضاو نبا 

هب نامز و  هچ  رد  يو  دادجا  هک  دروم  نیا  رد  اما  تسا . هدوب  ناهفصا  مدرم  زا  یناریا و  الـصا  حضاو ، نب  بهو  نب  بوقعی  یبا  نب  دمحا 
. تسین صخشم  دناهتفر  قارع  هب  قیرط  هچ 

ترهـش حضاو  نبا  هب  یبوقعی  تهج  نیمه  هب  دوب . روصنم  نب  حلاص  یقیناود و  روصنم  یلاوم  زا  هک  تشاد  مان  حضاو  یبوقعی  موس  دـج 
مالسا یمومع  خیرات  نیرتیمیدق  ناوتیم  ار  يو  یخیرات  رثا  تسا . هتـشذگرد  ق . لاس 284 ه . رد  هدش و  دلوتم  دادـغب  رد  ارهاظ  تفای .

حرـش هب  هاگنآ  دـیآیم . نویراوح  یـسیع و  هرابرد  ياهناسفا  سپـس  ددرگیم . زاغآ  دوهی  ناهاشداپ  ناتـساد  اب  باـتک  بلاـطم  تسناد .
. تسا هتخادرپ  اهیناریا  اهیمور و  اهینانوی و  اهودنه و  لباب و  روشآ و  هیروس و  نایاورنامرف  هرابرد 

. تسا هدرک  هدافتسا  ینیادم  راثآ  زا  ینعی  يربط  یلصا  عبنم  زا  ناسارخ  خیرات  بلاطم  میظنت  رد  یبوقعی 
. درب مان  ناوتیم  ار  نادلبلا »  » باتک هلمج  زا  هدوب  رایسب  تافیلأت  ياراد  یبوقعی  يومح » توقای   » هتفگ هب  انب 

ماشه نبا 

يو نادناخ  هک  دناهتفگ  دراد . ترهش  ص )  ) دمحم ترضح  تشذگرس  هرابرد  دوخ  رثا  هب  رتشیب  هک  يدنمـشناد  کلملا . دبع  دمحم  وبا 
يو نایجتلا  باتک  تسا . هتـسیز  هدـمآ و  ایند  هب  اجنیا  رد  ماـشه  نبا  دـندوب و  هدرک  ترجاـهم  رـصم  هب  هرـصب  زا  هتـشاد و  يریمح  لـصا 

. تسا دوجوم  هتشون  یبونج  ناتسبرع  ناتساب  ياههرود  هرابرد 
عبنم نیرتیساسا  هک  هدرک  قاحسا  نبا  فیلأت  ص ) دمحم - ترـضح  یگدنز  [ ) هریـس  ] باتک زا  هک  يریرحت  ببـس  هب  يو  هدمع  ترهش 

72 ص :  نیمی .....  نبا  ناریا ج1 72  خیرات  عماج  گنهرف  تسا . صوصخ  نیا  رد 
72 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نیمی نبا 

. یناریا يارسهعطق  رعاش  نیرتمهم  ییارغط  نیدلا  نیمی  ریما  نب  دومحم  نیدلا  رخف  ریما 

قاحسا وبا 

يرومیت ازریم  نیسح  ناطلس  ناریزو  زا 

نیگتبلا نب  میهاربا  قاحسا  وبا 

هک ه . رد 350  یلو  دوب . اراخب  رد  ناـیناماس  هاپـس  لـک  هدـنامرف  نیگتبلا  شردـپ  ناـیناماس . بناـج  زا  یقرـش  ناتـسناغفا  رد  هنزغ  مکاـح 
رد تفرگ و  هرانک  دوخ  بصنم  زا  ریزگان  دناشنب ، یناماس  تنطلس  تخت  رب  دوب  وا  هاوخاوه  هک  ار  حون  نب  کلملا  دبع  نب  رصن  تسناوتن 

. دش رقتسم  دوب  یناماس  يروتارپما  تسدرود  ياههرانک  رب  هک  هنزغ 

وجنیا قاحسا  وبا 

رتهک رـسپ  يو  وجنیا . نادـناخ  زا  سراف  فورعم  هاـشداپ  ق . تافو 758 ه . نیدـلا . لامج  هب  بقلم  قاحـسا و  وبا  خیـش )  ) هاش هب  فورعم 
هدرک دای  یکین  هب  وا  لجعتسم » تلود   » زا ظفاح  و  دوب ، تسودترـشع  قوذ و  اب  رورپرنه و  یهاشداپ  و  وجنیا ، هاش  دومحم  نیدلا  فرش 

هب دمحم و  نیدلا  زرابم  رما  هب  زاریش  رد  قاحسا  وبا  هاش  درک . دوخ  مان  هب  هکس  هبطخ و  و  دش ، یلوتسم  سراف  رب  هنس 744  رد  يو  تسا .
. دیسر لتق  هب  تساوخیم ، وا  زا  ار  ردپ  نوخ  هک  شیوخ ، نانمشد  زا  یکی  تسد 

وجنیا هاش  نیدلا  ناهج  قاحسا  وبا 

. تسا وجنیا  هاش  دومحم  رسپ  قاحسا  وبا  خیش  هاش 
نیدلا زرابم  ریما  ق . لاس 754 ه . رد  دش . فرصتم  ار  زاریش  ناهفصا و  داد و  تسکش  ار  وا  دیگنج و  نسحریپ  ریما  اب  ق . لاس 743 ه . رد 

تمواقم دوجواب  تفرب . ناهفصا  هب  خیش  درک . جراخ  قاحـسا  وبا  خیـش  تسد  زا  ار  رهـش  نآ  دروآ و  يور  زاریـش  هب  يرکـشل  اب  يزجار 
. دیدرگ لوتقم  ق . رد 757 ه . ریسا و  وا  دش و  هدوشگ  نیدلا  زرابم  ریما  تسد  هب  زین  ناهفصا  مدرم ،

یناهفصا نسحلا  وبا 

لاس رد  دوب . یناهبهب  يوسوم  تاداس  زا  الصا  يرشع و  ینثا  هعیش  دیلقت  عجارم  زا  یناحور و  ياملع  زا  یناهفصا ، نسحلا  وبا  دیـس  جاح 
. تسا هدوب  ق . رد 1365 ه . شتافو  تفای . دلوت  ناهفصا  ناجنل  هیسیدم  هیرق  رد  ق . 1277 ه .

روجمیس نسحلا  وبا 

فورعم يارما  زا  ناــسارخ و  نارمکح  رالاسهپــس  ناتــسهق و  ریما  ق . تاـفو 378 ه . روجمیـس  نبا  میهاربا  نبا  دـمحم  نـسحلا  وـبا  ریما 
رـصان ار  وا  تفرگ و  ینز  هب  ار  وا  رتخد  یناماس  حون  ق . لاس 365 ه . رد  دوب . نارمکح  ناـسارخ  رد  ق . ات 349 ه . زا 347  يو  نایناماس .

. تسیز تلزع  رد  لاس  دنچ  يو  درک . لوزعم  ار  وا  ق . رد 271 ه . اما  داد . بقل  هلودلا 

دمحم نب  رهاط  نسحلا  وبا 

ریگتسد و ثیل  بوقعی  مالغ  تسد  هب  ماجنارـس  دوب و  زاب  رتوبک  یچراکـش و  شایع و  یناوج  هک  ثیلورمع  هون  يرافـص و  ناهاشداپ  زا 
. دش هتشک 

ینزم نسحلا  وبا 

یبتع نسحلا  وبا  ندش  هتشک  زا  دعب  دوب و  یناماس  روصنم  نب  حون  ناوید  یفوتسم  ادتبا  ینزم  نسحلا  وبا 
73 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تفرگ هدهع  رب  ار  نایناماس  تلود  ترازو 

جاسلا وبا 

زا هنـسورشا و  لها  يو  یـسابع . يافلخ  هاگتـسد  فورعم  يارما  زا  و  ناجیابرذآ ، رد  نایجاس  هلـسلس  یناـب  سـسؤم و  ق . یفوتم 266 ه .
ثیل بوقعی  نیب  هعزانم  رد  تشگ . هنتف  نآ  ندـناشنورف  رومأم  نیـشفا  بناج  زا  زین  روجکنم  نایـصع  رد  دوب و  نیـشفا  ناکیدزن  ناـسک و 

. تفای تافو  روباشیدنج  رد  و  داد . تسد  زا  ار  دوخ  تموکح  بوقعی  تسکش  اب  ورنیا  زا  دش . هارمه 

بیطلا وبا 

يونزغ دومحم  ناطلس  دمآرد  ناخ  کلیا  فرصت  رد  رهنلا  روام  نیمزرس  هک  یتقو  ثیدح . ياملع  زا  یکی  یکلوعص . نامیلس  نبا  لهس 
ناخ دـناوخب و  دـنگزوا  رد  تلـصاوم  هبطخ  دـمآ و  ناتـسکرت  هب  يو  داتـسرف . ناخ  کـلیا  يوسهب  ییایادـه  اـب  ار  یکلوعـص  بیطلا  وبا 

. داتسرف دومحم  تمدخ  هب  یتسود  يارب  ار  دوخ  هدیشوپرس 

یناماس سابعلا  وبا 

. یناماس دمحا  شرسپ  یناماس و  لیعامسا  ریما  هرود  رد  ناتسربط  مکاح  یناماس و  هدازریما  ق . لاس 289 ه . یفوتم 

ینیارفسا دمحا  نب  لضف  سابعلا  وبا 

يو هتـشاد ، هدـهع  رب  ار  يونزغ  دومحم  ناطلـس  شدـنزرف  نیکتکبـس و  ترازو  ماقم  هک  تسا  نایونزغ  تلود  ریزو  نیتسخن  ساـبعلا  وبا 
رد دوب . ورم  دیرب  بحاص  یتدم  دادیم . ماجنا  ار  هصاخ  قئاف  هب  فورعم  قئاف  نسحلا  وبا  تباتک  تشاد و  لاغتشا  نایناماس  رابرد  رد  ادتبا 

يراکمه هب  ار  ساـبعلا  وبا  تفاـی ، هبلغ  ناـیناماس  یـصاع  نارادرـس  صاـخ  قئاـفو  روجمیـس  یلع  وبا  رب  نیکتکبـس  هک  يرجه  لاس 348 
ق. لاس 401 ه . ات  يو  تشاد . ضیوفت  وا  هب  ار  دوخ  ترازو  ماقم  درک و  توعد 

هب دومحم  ناطلس  یـشکرکشل  زا  سپ  دمآ و  دوجوهب  ناطلـس  وا و  نیب  یفالتخا  هکنیا  ات  تشاد  هدهع  رب  ار  دومحم  ناطلـس  ترازو  ماقم 
. تشذگرد نادنز  رد  ات  دندرک  هجنکش  نادنز  رد  ردقنآ  ار  دمحا  نب  لضف  يو  بایغ  رد  ناتسودنه 
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حتفلا وبا 

سدـیلقا نوچ  هسدـنه  ملع  رد  دوب و  يزورم  یلع  نزاخ  تسا و  مور  راید  وا  یگدـنز  دـلوت و  دـیوگیم  زوررهـش  نمحرلا . دـبع  نزاـخ 
نـسح تسا و  يرجنـس  جیز  هب  فورعم  نآ  درک و  بیترت  رجنـس  ناطلـس  مان  هب  یجیز  دوب و  سویملطب  دننام  جیز  موجن و  رد  يروص و 

. تسوا درگاش  هقجالس  دهع  فورعم  نیمجنم  زا  يدنقرمس 

حتفلا وبا 

. دش هتشک  یمور  یمالغ  تسد  هب  لاس 490  بجر  رد 25  هک  قرایکرب  ریزو 

دنز ناخ  حتفلا  وبا 

. دمآ دیدپ  فالتخا  وا  ینیشناج  رـس  رب  رفص 1193 ه . رد 13  ناخ  میرک  گرم  زا  هک  قانیادنز  هخاش  زا  لیکو  ناخ  میرک  دـشرا  دـنزرف 
هب اقفتم  ار  ودره  هدرک  شزاس  ماجنارـس  یلو  دـندوب ، ناخ  یلع  دـمحم  وا  موس  رـسپ  هاوخاوه  یعمج  ناخ و  حـتفلا  وبا  رادـفرط  یهورگ 

. تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  دوب ، هدرک  تفلاخم  ناخ  حتفلا  وبا  اب  تسخن  هک  قادوب  هخاش  زا  ناخ  یکز  دندیزگرب و  تنطلس 
74 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

دیمع نب  دمحم  نب  یلع  حتفلا  وبا 

نادـنز رد  داتفا و  نادـنز  هب  يدـنچ  زا  سپ  وا  تشاد . هدـهع  رب  ار  یملید  هلودـلا  دـیؤم  ترازو  ق . لاس 366 ه . ات  هک  دـیمع  نبا  دـنزرف 
. تفگ دوردب  ار  ناهج 

يزاریش باراد  نب  روصنم  حتفلا  وبا 

. هللا رماب  مئاق  یناریا  ریزو 

ءادفلا وبا 

هدنام یقاب  ربتعم  باتک  ود  يو  زا  برع ؛ نادیفارغج  خروم و  ةامح و  كولم  زا  یلع  نبا  لیعامـسا  ءادفلا  وبا  نیدلا  دامع  دـیؤملا  کلملا 
. تسا ملاع  یمومع  خیرات  هک  رشبلا  خیرات  رصتخم  يرگید  ایفارغج و  ملع  رد  نادلبلا  میوقت  یکی 

یناهفصا جرفلا  وبا 

دلوت ناهفصا  رد  يدادغبلا » یناهفصلا  بتاکلا  يومالا  یشرقلا  مکحلا  نب  ناورم  نب  نمحرلا  دبع  مثیهلا  نب  دمحم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  »
یناساس هرود  هب  عجار  یتاعالطا  تسا و  یقیـسوم  هب  عجار  هک  ریبکلا » یناغالا   » باتک يو  تافیلأت  زا  درک . یگدـنز  دادـغب  رد  تفاـی و 

. دوب يدنز  هعیش  جرفلا  وبا  دیوگ  یلح  همالع  دهدیم .
. دناهتسناد هعیش  ياملع  زا  ار  وا  زین  نانجلا  تاضور  بحاص  دننام  رگید ، ناگدنسیون  یضعب 

یجاس جرفلا  وبا 

. نیشفا نبا  حتف  رسپ  نایجاس ؛ نادناخ  زا  فورعم  ریما  نیرخآ 

يزگس جرفلا  وبا 

يرهچوـنم يرـصنع و  تـسا و  هدوـب  مـشتحم  یناگدـنز و  رمع  ینـالوط  يدرم  هـک  دـناهتفگ  يرجه . مراـهچ  نرق  یناتـسیس  نارعاـش  زا 
میهاربا نـب  نـسحلا  وـبا  هلودـلا  رـصان  نـب  دـمحم  هلودـلا  داـمع  یلع  وـبا  هصاـخ  نایروجمیــس  حدـم  جرفلا  وـبا  دـناهدرک . وا  يدرگاـش 

. تسا هدوبن  جیار  يو  رعش  ناوید  اما  تسا ، هتشاد  سیفن  فینصت  دنچ  رعش  ملع  رد  هتفگیم و  یناودروجمیس 

سجناسف سابع  نب  دمحم  جرفلا  وبا 

هلودلا دضع  هرود  رد  هیوب  لآ  تلود  ناریزو  زا 

( هیقف  ) مکاح دمحا  نب  دمحم  لضفلا  وبا 

اب ناـیناماس  تموکح  طوقـس  تامدـقم  مئـالع  رـصن  نب  حون  تموـکح  هرود  رد  ق .). 343 ه . - 331  ) یناـماس رـصن  نب  حوـن  ناریزو  زا 
. دیدرگ راکشآ  مامت  حوضو 

زا سپ  دیزگرب و  دوخ  ترازو  هب  ار  هیقف  دمحا  نب  دـمحم  لضفلا  وبا  رـصن ، نب  حون  هیلیعامـسا )  ) ناینطاب شبنج  ندـش  شوماخ  زا  سپ 
. دندومن تردابم  وا  لتق  هب  ق . لاس 335 ه . رد  ناشیا  درپس و  ارما  هب  ار  لضفلا  وبا  ترورض  بسح  هب  حون  ریما  يدنچ 

روجمیس مساقلا  وبا 

. روجمیس نسحلا  وبا  رسپ  نایناماس ، دهع  رخاوا  رد  ناسارخ  فورعم  نارادرس  زا  نایروجمیس و  نادناخ  لاجر  ریهاشم  زا 

ریثک مساقلا  وبا 

. نایونزغ روهشم  نارازگراک  ناریبد و  لاجر و  زا 
75 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دمآیم رامش  هب  دوعسم  دهع  نارگناوت  زا  و  تشاد ، تنکم  تورث و  اجنآ  رد  زین  وا  و  دندوب ، تاره  لها  زا  ریثک  مساقلا  وبا  نادناخ 

یناغچ رفظملا  وبا 

تبون دـنچ  زا  دـعب  شردـپ  دوب . یناغچ  یلع  وبا  رـسپ  يو  ناـیناغچ . ناـگدازریما  زا  ق . یفوتم 340 ه . یناـغچ ، نبا  هللا  دـبع  ریما  ترهش 
. درمب داتفا و  بسا  زا  اراخب  رد  داتسرف و  اراخب  رابرد  هب  تنامض  ناونع  هب  ار  رفظملا  وبا  و  درک . حلص  یناماس  رصن  نبا  حون  ریما  اب  گنج 

یناهفصا ساحنلا  یلاعملا  وبا 

. هّللاب رهظتسملا  یناریا  ریزو 

)Abuba( ابوبا

. ربا شرغ  ای  نافوت  رادلاب ، ياهروطسا و  يدوجوم 
. تمایت اب  گنج  رد  كودرم  لب  روای 

ازریم یلع ، ناهرب  نبا  رکب  وبا 

(. ناهاشناورش  ) اهناقاخ هلسلس  زا  ناورش  ياورنامرف  نیرخآ 
، ناکرت تفر . همیرک ) میرق -(  هب  دعب  تخیرگ و  اهیسکرچ  دزن  ناتـسغاد  هب  یگلاس  تسیب  رد  يو  لیلخ . ناطلـس  نبا  یلع  ناهرب  رـسپ 

. دندرک رارقرب  رکب  وبا  ازریم  قح  رد  يرمتسم  ناهاشناورش ، تیالو  ق . فرصت 987 ه . زا  دعب 

حلاص یبا  نب  رکب  وبا 

ناوا نیمه  رد  دوب و  ترازو  رادهدهع  زین  يونزغ  دوعسم  نب  میهاربا  تموکح  زاغآ  رد  هک  دازخرف  ناطلـس  ریزو  يونزغ  هرود  ناریزو  زا 
. دش هتشک  كرت  نامالغ  زا  یکی  تسد  هب 

دعس نب  رکب  وبا 

ماع لتق  زا  ار  دوخ  تعاطا  راهظا  تسایس و  اب  وا  یلو  دوب  لوغم  هلمح  نراقم  وا  تموکح  هک  يدعس  حودمم  سراف ، فورعم  ناکباتا  زا 
. درک ظفح  لوغم 
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. دومن توف  ق . رد 658 ه . هدیسر و  تموکح  هب  لاس 628  رد  رکب  وبا 

یناغچ رکب  وبا 

زا دعب  تشاد . ار  ناسارخ  يرالاسهپس  روباشین و  یناماس  رصن  دیعس  ریما  بناج  زا  جاتخم . لآ  نایناماس  هرود  يارما  زا  ق . یفوتم 329 ه .
. دیسر ماقم  نیا  هب  یناغچ  یلع  وبا  شرسپ  وا  تافو 

رل رکب  وبا 

. کچوک رل  ناکباتا  هلسلس  زا  ریما  نیموس  کچوک و  رل  ياورنامرف  نیدلا ، رون  نب  رکب  وبا  نیدلا  فرش 
. تسشن تراما  هب  رل  متسر  شردارب  زا  دعب 

يرمیص دمحم  رفعج  وبا 

. تشاد مامت  ترهش  ریبدت  لقع و  هب  دوب و  ریزو  هلودلا  ذعم  نامز  رد  هک  یملید  هلودلا  ذعم  ناریزو  زا 

يزار متاح  وبا 

ق. یفوتم 322 ه . نادمح ، نبا  دمحا 
. ير رد  یلیعامسا  یعاد  هیلیعامسا و  میدق  فلؤم  هدنسیون و 

76 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

فلد وبا 

زین یقیـسوم  رنه  رد  هک  عاجـش  نادرمناوـج  زا  یکی  مصتعم و  نومأـم و  ناگنهرـس  زا  یکی  ق ). توف 225 ه . . ) سیردا یـسیع  نب  مساق 
. تشاد تراهم 

وا دـناوخارف و  نومأم  اب  تعیب  هب  ار  وا  نینیمیلا  وذ  رهاط  لادـج  یتدـم  زا  سپ  یلو  هدوب  نیما  رادـفرط  نومأـم  نیما و  فـالتخا  زاـغآ  رد 
ثرا هب  تموکح  نیا  درک و  بوصنم  ناتسدرک  تموکح  ار  وا  هب  هفیلخ  تفریذپ و  وا  درک  توعد  وا  زا  نومأم  دوخ  یلو  دومن  یچیپرس 

. دیناسر نایاپ  هب  دوب  هدنکفایپ  شردپ  هک  ار  جرک  رهش  دیسر و  وا  نادنزرف  هب 

ینوریب ناحیر  وبا 

وا فیلأت  زا  تسین . مولعم  اققحم  شتافو  خـیرات  تشذـگرد . یگلاس  نس 77  رد  تفای و  دلوت  مزراوخ  رد  ینوریبلا .» دـمحا  نب  دـمحم  »
ياراد باتک  نیا  هتـشون . همیدـق  للم  ياهیرامـشلاس  یموجن و  یتئیه و  تاـعالطا  هب  عجار  هک  تسا  هیلاـحلا » نورقلا  نع  هیقاـبلا  راـثآ  »

. هریغ مور و  هینودقم ، ناریا ، روسآ ، هدلک ، رصم ، میدق  ناهاشداپ  ياههلسلس  زا  تسا  ییاهتسرهف 
. دناهدرک سابتقا  دنه  زا  ییاهزیچ  هچ  نایناریا  یناساس  هرود  رد  هک  دشابیم  روهشم  دنهللام »  » ای دنهلا »  » باتک هب  وا  رگید  باتک 

یخلب دیز  وبا 

یناماس دمحا  نب  رصن  فورعم  ریزو  یناهیج  هللا  دبع  وبا  یناغچ و  یلع  وبا  اب  رـصاعم  ياملع  ءامکح و  زا  یخلب ، لهـس  نب  دمحا  دیز  وبا 
يو دمآرد . يدـنک  نادرگاش  هرمز  رد  دوب و  نکاس  اجنآ  رد  لاس  تشه  تدـم  درک و  ترفاسم  قارع  هب  هدایپ  یناوج  رد  دـیز  وبا  تسا .

. دراد مولع  هفسلف و  مالک و  ملع  رد  هک  يدایز  تافیلأت  زا  هتشذگ 
. تشون میلاقالا » روص   » مان هب  ایفارغج  رد  زین  یباتک 

رداهب دیعس  وبا 

، ناپوچ ریما  دوخ  رالاسهپس  کمک  هب  تسـشن و  تخت  هب  تشادن  لاس  هدزیـس  زا  شیب  هکیلاحرد  يو  وتیاجلا . دنزرف  ناریا ، ناناخلیا  زا 
هجاوخ ینادمه و  هللا  لضف  نیدـلا  دیـشر  هجاوخ  هب  شردـپ  دـننام  ار  دوخ  ترازو  درک . بوکرـس  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یغای  ناریما 
تنوفع اوه و  یمرگ  تبـسانم  هب  دوب  هدـش  ناجیابرذآ  مزاع  ناخ  کـبزا  عفد  تهج  رد 735 ه . هک  يو  داد . يزیربت  هاشیلع  نیدـلا  جاـت 

نوتاخ دادغب  تسد  هب  ارهاظ  هدش و  مومسم  ناطلس  هک  دنداد  صیخشت  ناکشزپ  تشذگرد . لاس 736  یناثلا  عیبر  هدزیس  رد  دش و  رامیب 
. دیسر نایاپ  هب  لوغم  گرزب  ناناخلیا  هلسلس  هرود  هک  دوب  رداهب  دیعس  وبا  گرم  اب  تسا . هدیدرگ  مومسم 

ناکروگ دیعس  وبا 

. یناکروگ دمحم  ناطلس  ازریم  رسپ  نایرومیت ، هلسلس  زا  فورعم  هاشداپ  نیرخآ  ق . بجر 873 ه . یفوتم 

رل دیعس  وبا 

ق. یفوتم 820 ه . دمحا ، ریپ  نبا  دیعس  وبا 
. رل دمحا  ریپ  رسپ  گرزب ، رل  کباتا  هلسلس  زا  کباتا  نیمهدزناپ  گرزب و  رل  ياورنامرف 

لاّلخ هملس  وبا 

فرص سابع  ینب  نایعاد  هار  رد  ار  شییاراد  هراومه  يو  دوب . هفوک  نارگناوت  زا  رابت و  یناریا  هملس ، وبا 
77 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

.« دمآ راک  يور  هملس  وبا  لوپ  ملسم و  وبا  ریشمش  اب  یسابع  تموکح  : » دنیوگیم یضعب  هک  ییاج  ات  درکیم ،
نکـسم ماش  کیدزن  همیمح »  » رد ماما  میهاربا  دوب . نایـسابع  يالعا  دـج  ماما  میهاربا  صاخ  ریبد  ریکب  و  ناهام ، نب  ریکب  داماد  هملـس  وبا 

توعد رما  رد  ار  وا  تسا و  روهـشم  لالخ  هملـس  وبا  هب  هک  مراد  يداماد  هفوک  رد  : » تفگ ار  ماـما  میهاربا  گرم ، ماـگنههب  ریکب  تشاد .
يراکمه هب  توعد  غیلبت  رما  رد  ار  وا  تشون و  هملـس  وبا  هب  ياهمان  ریکب  گرم  زا  سپ  ماما  منیزگیمرب .» دوخ  ياـجهب  نایـسابع )  ) اـمش

هکنانچ دوب و  یلع  لآ  رادفرط  لصا  رد  يو  داد . همادا  نادب  زین  نایاپ  ات  تفرگ و  هدهع  رب  ار  رما  نیا  یگتشذگدوخ  زا  اب  هملس  وبا  دومن .
دنتـسکش و ار  تعیب  نایـسابع  یلو  دنریگ  تسد  هب  ار  تموکح  نایولع  هک  دوب  رارق  ادـتبا  : » دـسیونیم مالـسا  خـیرات  رد  نادـیز  یجرج 

تیاضر راهظا  نایـسابع  هب  تفالخ  لاقتنا  زا  هاوخانهاوخ  دـندرکیم  توعد  نایولع  مان  هب  هک  ناسارخ  سراـف و  قارع و  رد  یلع  ناـیعیش 
قوقح زا  دوب و  میقم  هفوک  کیدزن  نیعا » مامح   » رد هک  دوب  ناریا  دنمتورث  یمان و  لاجر  زا  هملـس  وبا  هلمج  نآ  زا  دـندش . میلـست  هدرک 

هک تشگ  اهدماشیپ  رظتنم  هتخاس  ناهنپ  ار  شیوخ  مشخ  دش  ربخاب  نایـسابع  رکم  زا  هکنیمه  يو  درکیم . عافد  تیدج  اب  یلع  نادـناخ 
وبا شکب و  یتسناد  تفلاخم  هب  مهتم  ار  سکره  هک  هداد  روتـسد  يو  هب  هداتـسرف و  ناسارخ  هب  ار  ملـسم  ماـما  میهاربا  دیـسر  ربخ  يو  هب 

میهاربا ماما  ندش  هتشک  نامز  رد  یتح  ددرگ و  هارمه  نایسابع  ملسم و  وبا  اب  شیوخ  یبلق  لیم  مغریلع  هک  دید  نآ  رد  ار  حالـص  هملس 
روبجم دندوب و  هدش  دراو  وا  رب  روصنم  رفعج  وبا  حافس و  انثا  نیا  رد  یلو  دنادرگرب  یلع  لآ  هب  ار  تفالخ  تساوخیم  نایوما  نادنز  رد 

. تسا هدوب  ع )  ) یلع لآ  نایعیش  زا  هملس  وبا  هک  دنراد  رظنقافتا  ناخروم  رثکا  و  تشگ » تعیب  هب 

يدنجخ لهس  وبا 

ناطلس دهع  رد  دوب  دنمشناد  لضاف و  يدرم  هک  دوعسم  نب  میهاربا  ناطلس  ریزو  يونزغ ، دوعـسم  ناطلـس  دومحم و  ناطلـس  رابرد  یـشنم 
قبط ماجنارس  دش و  عقاو  میهاربا  ناطلـس  بضغ  دروم  لومعم  قبط  یتدم  زا  دعب  یلو  دیـسر ، ترازو  ماقم  هب  ق ). 492 ه . - 451  ) میهاربا

. دندرک روک  ار  شمشچ  ودره  يو  روتسد 

ینزوز لهس  وبا 

دوعـسم شدـنزرف  هب  دومحم  ناطلـس  گرم  زا  سپ  هک  دوب  يو  ناـمزالم  زا  يونزغ  دومحم  ناطلـس  تنطلـس  ناـمز  رد  ینزوز  لهـس  وبا 
. ددرگ ماجنا  يو  يراکمه  یهارمه و  اب  ریزو  کنسح  هنادرمناوجان  لتق  يریگتسد و  دیسر . وا  ترازو  هب  ماجنارس  تسویپ و 

رما نیمه  دناتـس و  زاب  دوب  هداد  سکره  هب  دوخ  تنطلـس  نامز  رد  دومحم  ناطلـس  هک  ییاهماعنا  ات  تشاد  نآ  رب  ار  دوعـسم  ناطلـس  يو 
زا يدنمیم  نسح  نب  دمحا  ندمآ  زا  دعب  اریز  دوب ، هاتوک  رایسب  لهس  وبا  ترازو  تدم  دیدرگ . وا  زا  مدرم  رتشیب  راجزنا  ینمـشد و  ببس 

راسگنس مادعا و  همه  زا  رتمهم  هک  یخیرات  راوگان  هعقاو  دنچ  زین  هاتوک  نامز  تدم  نیمه  رد  یلو  دیدرگ  لوزعم  ترازو  زا  ناتـسودنه 
. داتفا قافتا  وا  ترازو  نارود  رد  دوب  ریزو  کنسح  ندرک 
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روجمیس لهس  وبا 

مساقلا وبا  نیب  گنج  دنچ  زا  سپ  هک  ق . بجر 388 ه . هام  رد  روجمیس . مساقلا  وبا  رسپ  نایروجمیـس  نادناخ  زا  یناماس  هرود  يارما  زا 
نوزوتکب روجمیس و 

78 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. داتسرف تنامض  هب  نوزوتکب  دزن  ار  دوخ  رسپ  نیا  روجمیس  مساقلا  وبا  داتفا  حلص 

هیولضف رهاط  وبا 

، دودوم نب  رقنس  کباتا  تمدخ  رد  يو  یلع . نبا  دمحم  رسپ  گرزب ؛ رل  ناکباتا  هلـسلس  کباتا  نیلوا  سـسؤم و  گرزب و  رل  ياورنامرف 
وا اما  داتـسرف  ناتـسرل  ریخـست  هب  ار  وا  داد و  يو  هب  ار  هیولیکهک  تیالو  تمدـخ ، شاداپ  هب  داد . ماجنا  یتامدـخ  سراف ، فورعم  کباتا 

. درک تموکح  لالقتسا  هب  یتدم  دناوخ و  کباتا  ار  دوخ  و  دیچیپ ، ورف  رس  رقنس  کباتا  نامرف  زا  و  تفای ، لالقتسا  هیعاد  دعب  يدنچ 

ملسم نب  روصنم  هحلط  وبا 

. تفرگ ار  ناسارخ  يرالاسهپس  يو  فرط  زا  هدرک و  صالخا  راهظا  ثیلورمع  هب  هک  ناسارخ  یمان  نارادرس  زا 

یمعلب یلع  وبا 

لاس رد  ار  يربط  ریرج  دمحم  خیرات  هک  تسا  يربط  خـیرات  همجرت  باتک  بحاص  یناماس  حون  نب  روصنم  حون و  نب  کلملا  دـبع  ریزو 
. تسا يربط  خیرات  همجرت  هب  فورعم  نونکا  درک و  همجرت  یسراف  هب  یناماس  روصنم  ریما  رما  هب  ق . 352 ه .

الوکام رسپ  یلع  وبا 

یملید هلودلا  ءاهب  رسپ  هلودلا  لالج  ریزو  الوکام  رسپ  یلع  وبا 

یناغچ یلع  وبا 

. یناماس يارما  ریهاشم  زا  نایناغچ و  زا  ق . یفوتم 344 ه . یناغچ ، دمحم  نب  دمحا  یلع  وبا  ریما 
ار يو  ق . رد 333 ه . یناماس  حون  ریما  تفای . روباشین  تراما  ناسارخ و  يرالاسهپـس  ردـپ ، زا  دـعب  یناماس  رـصن  ریما  نامز  رد  یلع ، وبا 

. دناشن يو  ياجهب  ار  روجمیس  نبا  میهاربا  درک و  لوزعم 

ریطخ یلع  وبا 

. یملید هلودلا  رخف  رسپ  هللا  دبع  ریزو 

یناغماد یلع  وبا 

یلوتـسم یناماس  هرود  رخاوا  رد  هک  یجرموجره  رثا  رب  یلو  دیـسر . ترازو  ماقم  هب  زیزع  هللا  دـبع  زا  سپ  هک  ناـیناماس  تلود  يارزو  زا 
یناغماد یلع  وبا  دیزگرب و  ترازو  ماقم  هب  ار  زیزع  هللا  دبع  هرابود  یناماس  روصنم  نب  حون  ریزگان  دـماینرب . مهم  نیا  ماجنا  هدـهع  زا  دوب 

. درک لوزعم  تمس  نیا  ار 

روجمیس یلع  وبا 

وبا رسپ  نایناماس ؛ دهع  رخاوا  رد  ناسارخ  فورعم  رالاسهپس  رادرس و  ناتسهق و  يارما  زا  ق . یفوتم 387 ه . دمحم ، یلع  وبا  هلودلا  دامع 
نادـنچ وا  اما  داد . بقل  هلودـلا  دامع  ار  وا  یناـماس  حون  تفاـی و  تسد  ناـسارخ  تموکح  هب  ردـپ  تاـفو  زا  دـعب  يو  روجمیـس . نسحلا 

. تفرگ ار  ناسارخ  داد و  تسکـش  ار  هصاخ  قیاف  هدـناوخ و  ءاسملا » نم  دـبؤملا  ءارمـالا  ریما   » ار دوخ  دومنن و  حون  ریما  بقل  هب  ییاـنتعا 
. تشکب دعب  يدنچ  و  درک ، سوبحم  ار  وا  نیکتکبس  دش و  يریگتسد  حون  ریما  نایرکشل  تسد  هب  ماجنارس  يو 

یخلب قیقش  یلع  وبا 

زا مصا  متاح  دوب و  هدرک  ع )  ) مظاکلا یسوم  ماما  تمدخ  كرد  وا  دنیوگ  ناریا . هفوصتم  رابک  خیاشم  زا 
79 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دش هتشک  عیشت  مرج  هب  یلوق  هب  ناکرت و  اب  داهج  رد  رد 153 ه . یتیاور  هب  و  لاس 174 ه . هب  رهنلا  ءاروام  رد  يو  تسوا . نادیرم 

هیوکسم یلع  وبا 

یشنم و يو  سیونیبرع . یناریا  فوسلیف  بیبط و  خروم و  ق . لاس 421 ه . هب  یفوتم  بوقعی ، نبا  دمحم  نب  دمحا  ترهش  هیوکسم ، نبا 
حتفلا وبا  شرـسپ  دیمع و  نبا  لضفلا  وبا  هاگتـسد  رد  یملید  هلودلا  ماصمـص  هلودلا و  دضع  نامز  رد  اهدـعب  دوب و  ریزو  یبلهم  رادـباتک 

« ممالا براجت   » باتک يو  فورعم  راثآ  زا  تفای . تافو  ناهفـصا  رد  ماجنارـس  تشاد و  یخماش  ماـقم  ير  رد  تفاـی و  برقت  دـیمع  نبا 
ملع رد  تسا  قالخالا  بیذهت  باتک  رگید  هداد و  حرش  ق . لاس 369 ه . ات  حون  نافوط  زا  دعب  زا  ار  ملاع  یمومع  عیاقو  نآ  رد  هک  تسا 

. قالخا

یلع نب  لدعم  یلع  وبا 

. تشگ ضرقنم  يرافص  هلسلس  دش و  ریسا  نایناماس  تسد  هب  هک  يرافص  ناهاشداپ  زا  ق ). 298 ه . - 297)

یلع نب  دمحم  بلاغ  وبا 

. یملید هلودلا  فرشم  ریزو  بلاغ  وبا  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم 

ؤلؤل وبا 

. دش هتشک  تحارج  نامه  رثا  رد  رمع  تخاس و  حورجم  لاس 23 ه . هجحیذ  رخاوا  رد  ار  رمع  هک  یناریا - ؤلؤل ، وبا  زوریف 

یناسارخ ملسم  وبا 

ناهفصا رد  لاس 100 ه . رد  ملسم  وبا  دناهدرک . طبض  قاحـسا  ار  شاهینک  میهاربا و  نامثع ، ملـسم ، اههتفگ ، فالتخا  هب  ار  ملـسم  وبا  مان 
یکریز شوه و  راثآ  هک  يو  دمآرد  ماما  میهاربا  تمدخ  هب  یگلاس  هدزون  رد  دیـسر و  دـشر  نس  هب  هفوک  رد  داهن . دوجو  هصرع  هب  ياپ 

رب ار  ملسم  وبا  نمحرلا و  دبع  هینک  مان و  وا  و  دنیزگرب ، رگید  ياهینک  مان و  ات  درک  داهنشیپ  ودب  دیـشوک و  شمارتحا  رد  دیدیم  وا  رد  ار 
هب تعیب  نـتفرگ  يارب  ار  يو  لاس 124 ه . هب  تشامگ و  شیوخ  ناوریپ  تسایر  هب  ار  ملـسم  وبا  ماـما ، میهاربا  يدـنچ  زا  سپ  داـهن . دوخ 

لاس 128 ه. رد  تفرگ . تعیب  مدرم  زا  سابع  لآ  يارب  یناهن  روط  هب  یلاس  دنچ  ملسم  وبا  زاغآ  رد  تشاد . لیسگ  ناسارخ  يوس 
تشاذگ ملسم  وبا  نامرف  تحت  امـسر  ار  ناسارخ  هطخ  اههمان ، نآ  بجوم  هب  تشون و  ناسارخ  رد  دوخ  ناوریپ  هب  ییاههمان  ماما  میهاربا 

. تفرگ یپ  ار  یناهنپ  تعیب  نانچمه  ملسم  وبا  دراد و  مات  لالقتسا  تعیب  تموکح و  هب  طوبرم  روما  رد  يو  هک  درک  دزشوگ  مدرم  هب  و 
لاس 137 ه. هب  روصنم  تفالخ  نامز  رد  ملسم  وبا 

يو هتخیر  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  نایهاپس  روصنم  تمالع  اب  دوب  هدمآ  تفالخ  هاگتسد  هب  ملـسم  وبا  هک  ینامز  دیـسر . لتق  هب  هنادرمناوجان 
ریظنمک تغالب  تحاصف و  رد  هک  دوب  يدرم  ملـسم  وبا  دـندناسر . لتق  هب  ار  شیوخ  یماـح  بیترت  نیدـب  دـندرک و  هکتهکت  رجنخ  اـب  ار 

ادرف هب  ار  زورما  راک  داد : خساپ  يدیسر  ماقم  نیدب  هنوگچ  دندیسرپ  يو  زا  دوب . هژیو  یتباهم  ياراد  یبرع و  یسراف و  هب  طلسم  يو  دوب .
. دنتسنادیم ماما  ار  ملسم  وبا  دنفورعم و  هیملسم  هب  هورگ  نیا  تسا . هدرمن  يو  هک  دندرک  اعدا  شنارای  ملسم  وبا  گرم  زا  سپ  متشاذگن .

80 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

میهاربا نب  دمحم  رفظم  وبا 

لالحمضا لاح  رد  تلود  ترازو  ماقم  هب  میهاربا  نب  دمحم  رفظم  وبا  نیکتکبس  نیدلا  رـصان  ریما  داهنـشیپ  هب  انب  هک  یناماس  تلود  ریزو 
افعتـسا ترازو  ماقم  زا  رفظملا  وبا  حون ، نب  روصنم  هب  نایناماس  تنطلـس  لاقتنا  روصنم و  نب  حون  گرم  زا  دـعب  دـش . هدـیزگرب  نایناماس 

. تخادرپ لیاسر  فیلأت  هعلاطم و  هب  لاس  یس  تدم  رمع  رخآ  ات  تفر و  روباشین  هب  سپس  ناناجزوج و  هب  ادتبا  دومن و 
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نوتسیب روصنم  وبا 

. تسشن یهاش  هب  ردپ  گرم  زا  سپ  هک  ریگمشو  دنزرف  يرایز ؛ نانارمکح  زا  366 ه ). - 357)

زیزع نب  دمحم  روصنم  وبا 

. دش هدیزگرب  ترازو  ماقم  هب  یناماس  حون  نب  کلملا  دبع  تموکح  نامز  رد  زیزع  نب  دمحم  روصنم  وبا 
ترازو ماقم  رب  وا  سولج  تدم  تهج  نیمه  هب  تفرگرد . ناریزو  هاگرد و  بجاح  نارالاسهپس و  نیب  شکمشک  تباقر و  نامز  نیا  رد 

. داتفا نادنز  هب  دش و  لوزعم  ترازو  ماقم  زا  زین  زیزع  نب  دمحم  لضفلا  وبا  شکمشک  فالتخا و  نیا  رثا  رد  ماجنارس  و  دش . هاتوک  رایسب 
.(. ق (345 ه .

ینایروم روصنم  وبا 

. قارع نایقوجلس  هاشداپ  نیرخآ  یقوجلس  هاش  لرغط  ریزو 

دیز وبا  رصن  وبا 

رب يدایز  دـح  هب  ماگنه  نیا  رد  هک  كرت  نامالغ  زا  یکی  دراـک  مخز  هب  ماجنارـس  هک  یناـماس  حون  ریما  هرود  رد  ناـیناماس  تلود  ریزو 
. دش هتشک  دندوب ، هتفای  طلست  نایناماس  تلود 

ناکشم رصن  وبا 

زین يونزغ  دوعسم  رابرد  رد  دش . دومحم  تلاسر  ناوید  بحاص  ق . رد 401 ه . يونزغ . دومحم  رابرد  ناگدنسیون  زا  فورعم و  لاجر  زا 
. تشاد یماقم 

. دیاتسیم ار  وا  لیاضف  دناوخیم و  دوخ  داتسا  ار  وا  یقهیب  لضفلا  وبا 

يزار ییحی  نب  تباث  دابع  یبا 

. هللا رماب  مئاق  یناریا  ریزو 

وسپا

(. نآ  ) ونآ يرموس  ربارب  نیریش . ياهبآ  نادزیا و  همه  ياورنامرف  راشیک ؛ راشنا و  ردپ  تمایت ، رهوش  نیرهنلا ، نیب  ریطاسا  رد 

کباتا

ناراتـسرپ و  اـههللا »  » هب ـالومعم  ناوـنع  بقل و  نیا  گرزب . ینعم  هب  گـیب »  » ردـپ و ینعم  هب  اـتا »  » زا تسا  بکرم  یکرت و  تسا  ياهملک 
ینادراک و رثا  رد  رورم  هب  دـندشیم و  تمدـخ  لوغـشم  رابرد  رد  مالغ  تروص  هب  رما  زاغآ  رد  هک  دـشیم  هداد  یقوجلـس  ناـگدازهاش 
. دنتفاییم قیفوت  تکلمم  رد  یتیعقوم  ماقم و  بسک  هب  دنتفرگیم و  رارق  نایرابرد  رگید  ناطلـس و  تیانع  دروم  رگید  تاهج  هب  ای  تقایل 

. دندروآ دوجو  هب  ار  ناکباتا  تموکح  نایقوجلس  تموکح  فعض  زا  سپ  نانیا 

مظعا کباتا 

ناکباتا هلسلس  سسؤم  و  قارع ، هقجالس  دهع  رد  نارا  ناجیابرذآ و  ياورنامرف  ق ،. یفوتم 568 ه .
81 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هب دیـسر و  تراما  هبتر  هب  ات  تفای  یقرت  تیبرت و  وا  هاگتـسد  رد  دوب و  یقوجلـس  دومحم  ناطلـس  مـالغ  راـک  زاـغآ  رد  يو  ناـجیابرذآ .
تیبرت و وا  و  داد ، وا  هب  ار  دوخ  ياـفوتم  ردارب  دـمحم  نبا  لرغط  هجوز  دوعـسم  ناطلـس  نآ ، زا  سپ  دـش . بوصنم  ناـجیابرذآ  تموکح 

مامت یعس  ناینطاب  عمق  علق  وا و  نافلاخم  عفد  رد  هدیناسر  تنطلـس  هب  ار  وا  اهدعب  و  تفرگ ، هدهع  رب  ار  لرغط  نبا  نالـسرا  کلم  یکباتا 
تسکش ار  نایجرگ  ق . هنس 557 ه . رد  نینچمه  و  دنک ، هاشنالـسرا  مان  هب  هبطخ  هک  تشاداو  ناسارخ  رد  ار  هبا  يآ  دیؤم  هکنانچ  دومن .

، ناولهپ ناهج  هب  فورعم  دـمحم ، شرـسپ  زگدـلیا  کـباتا  زا  سپ  تفرگ . سپ  موق  نآ  زا  ار  ناـجیابرذآ  نارا و  زا  یتمـسق  هداد  تخس 
. دناهتفگ زین  رد 569 و 571  ار  وا  تافو  خیرات  دش . ناجیابرذآ  کباتا 

ناکباتا

نانچنآ نامالغ  نیا  دنتـشاد . تسد  رد  كرت  ینامالغ  ار  ناشیا  ياهرکـشل  یهدـنامرف  دوب  راوتـسا  يرکـشل  ماظن  رب  هک  یقوجلـس  تلود 
زین يرالاسهپـس  هب  اـبلاغ  دندیـسر و  يرکـشل  یلاـع  تاـماقم  هب  هک  دـندوب  هدـیناسر  تاـبثا  هب  شیوـخ  نیمودـخم  هب  ار  دوـخ  يراداـفو 

هک ار  نارادرس  نیا  زا  یکی  درکیم ، راذگاو  ناگدازهاش  زا  یکی  هب  لویت  ناونع  هب  ار  روشک  زا  ياهیحان  ناطلس ، هک  رابره  دندیـسریم .
ردپ يانعم  هب  یکرت  رد  هک  کباتا  ار  صخـش  نیا  درکیم . هدازهاش  نآ  یبرم  ار  يو  تشامگیم و  وا  تمدـخ  هب  دنتـشاد  یمالغ  هقباس 

هک یقوجلـس  هرود  رخاوا  رد  ناـکباتا  دـنک . هرادا  وا  فرط  زا  ار  هدازهاـش  یعاـطقا  ورملق  هک  تشاد  هـفیظو  کـباتا  دـندناوخیم . تـسا 
اهنآ نیرتفورعم  زا  دش . روهـشم  ناکباتا  تلود  مان  هب  هک  دنداد  لیکـشت  یتلود  دوخ  يارب  ياهیحان  رد  مادک  ره  دوب  هدش  فیعـض  تلود 

نایناخ و غلتق  ناتـسرل ، ناکباتا  هقیترا ، نیکتکب  يارما  یگنز ، ناکباتا  سراـف ، ناـکباتا  ناـجیابرذآ ، ناـکباتا  لـصوم ، قشمد و  ناـکباتا 
. دنشابیم ناتسنمرا  ناهاش 

ناجیابرذآ ناکباتا 

یقوجلس نیطالس  رابرد  رد  ماجنارس  هک  دوب  یقوجلس  يارما  زا  یکی  مالغ  زگدلیا  نیدلا  سمش  هلسلس  نیا  سـسؤم  ق ). 622 ه . - 531)
. دش کیرش  ناجیابرذآ  تموکح  رد  يو  اب  تفرگ و  يرسمه  هب  ار  یقوجلس  دوعسم  ناطلس  ردارب  لرغط  هویب  دش و  ززعم 

: زا دندوب  ترابع  ناجیابرذآ  ناکباتا 
.(. ق سولج 531 ه .  ) زگدلیا نیدلا  سمش  - 1

.(. ق سولج 568 ه .  ) زگدلیا نب  ناولهپ  ناهج  دمحم  - 2
.(. ق سولج 581 ه .  ) زگدلیا نب  نامثع  نالسرا  لزق  - 3

.(. ق سولج 587 ه .  ) دمحم نیدلا  ةرصن  رکب  وبا  - 4
.(. ق سولج 607 ه .  ) کبزوا نیدلا  رفظم  - 5

دندیشوک رهش  نیا  يدابآ  رد  دوب  زیربت  اهنآ  تختیاپ  هک  ناجیابرذآ  ناکباتا  دش . ضرقنم  هاشمزراوخ  نیدلا  لالج  تسد  هب  هلـسلس  نیا 
. دوب یفورعم  ناگدنسیون  ارعش و  زکرم  ناشرابرد  و 

سراف ناکباتا  يرغلس -: ناکباتا 

راجنس ناکباتا 

، تفرگ ار  راجنس  تیالو  ق . لاس 566 ه . رد  يزاغ  نیدلا  فیس  دناهدرک . ینارمکح  راجنس  تیالو  رد  هک  یگنز  لآ  يارما  زا  ياهلسلس 
هب دمحم  نیدلا  بطق  شرـسپ  یگنز ، نیدلا  دامع  تافو  زا  دـعب  درپس . دودوم  نیا  یگنز  نیدـلا  دامع  دوخ  ردارب  هب  ار  اجنآ  تموکح  و 

وا ياج  دمحم  نبا  دومحم  شردارب  يدوز  هب  اما  تفای ، تراما  هاشنهاش  شرسپ  وا  زا  دعب  تسشن ، شیاج 
82 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دش ضرقنم  نایبویا  تسد  هب  راجنس  ناکباتا  تموکح  تفاین ، یلوط  زین  وا  تراما  نکیل  و  تفرگ ، ار 

هیولضف ینب  هراکنابش - ناکباتا 

سراف ناکباتا 

هب شیوخ  مشح  دالوا و  اب  تفای و  تباجح  بصنم  نایقوجلـس  تمدـخ  رد  هک  دـسریم  یمان  رقنـس ) « ) رغلـس  » هب سراـف  ناـکباتا  تبـسن 
زا دعب  تفگ . تایح  دوردب  لاس 557  رد  درک و  ینارمکح  لاس  هدزیس  تدم  رغلس  دیدرگ . یلوتسم  زاریش  رهـش  رب  تفر و  سراف  بناج 

تلایا ناخ  وکاله  هک  دوب  رکب  وبا  نب  دعـس  رتخد  نوتاخ » شبآ   » اهنآ نیرخآ  هک  دـندرک  ینارمکح  سراف  رب  يددـعتم  ناـنارمکح  يو 
تلود وا  گرم  اب  تفاتـش و  یقاـب  راـید  هب  لاـس 686  رد  شبآ »  » دـمآرد و ناـخ  وکـاله  رـسپ  وکنم  دـقع  رد  يو  داد . يو  هب  ار  سراـف 
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. تفر نایم  زا  سراف  ناکباتا 
: زا دنترابع  هلسلس  نیا  يارما 

.(. ق 543 ه .  ) دودوم نب  رقنس  - 1
.(. ق 557 ه .  ) دودوم نب  یگنز  - 2

.(. ق 571 ه .  ) یگنز نب  ۀلکت  - 3

.(. ق 590 ه .  ) رقنس نب  لرغط  - 4

.(. ق 599 ه .  ) یگنز نب  دعس  - 5
.(. ق 628 ه .  ) دعس نب  رکب  وبا  - 6
.(. ق 658 ه .  ) دعس نب  دمحم  - 7

.(. ق 660 ه .  ) دعس نب  هاش  رغلس  نب  دمحم  - 8
.(. ق 660 ه .  ) رغلس نب  هاش  قوجلس  - 9

.(. ق 662 ه .  ) نوتاخ شبآ  - 10

ناتسرل ناکباتا 

هب نایقوجلـس  فرط  زا  یکباتا  بقل  اریز  دناهتـشاذگ ، دوخ  رب  تهج  نودـب  ار  کباتا  ناونع  هدـیمان و  ناتـسرل  يارما  دـیاب  ار  هفیاـط  نیا 
تمدخ رد  مان  رهاط  وبا  تسا . هدیـسرن  ماقم  نادـب  هداوناخ  نیا  هلـسلسرس  دندیـشوکیم و  اهنآ  دالوا  تیبرت  رد  هک  دـشیم  هداد  یناسک 

ار يو  يرکشل  اب  داد و  هزاجا  وا  هب  رقنس  دزاس . صلختم  ار  ناتسرل  دودح  ات  تساوخ  هزاجا  وا  زا  دومن و  هتسیاش  تامدخ  رقنس » کباتا  »
دومن و لالقتـسا  زا  مد  تشگ و  رقتـسم  ناتـسرل  رد  یلوضف » نسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رهاط  وبا   » تدم كدـنا  رد  داتـسرف . فرط  نادـب 

. تسا هدوب  ریز  حرش  هب  نانآ  سولج  لاس  ناتسرل و  ناکباتا  یماسا  دیمان . کباتا  ار  دوخ 
ق. دمحم 543 ه . نب  رهاط  وبا  - 1

ق. پسارازه 600 ه . نیدلا  ةرصن  - 2
ق. هکلت 650 ه . - 3

ق. وغرا 657 ه . پلا  نیدلا  سمش  - 4
ق. لوا 673 ه . هاش  فسوی  - 5

ق. لوا 687 ه . بایسارفا  - 6
ق. دمحا 696 ه . نیدلا  ةرصن  - 7

ق. یناث 732 ه . هاش  فسوی  نیدلا  نکر  - 8
ق. یناث 740 ه . بایسارفا  نیدلا  رفظم  - 9

ق. گنشوه 756 ه . نیدلا  سمش  - 10
ق. دمحا 870 ه . - 11

ق. دیعس 815 ه . وبا  - 12
ق. نیسح 820 ه . - 13

ق. نیدلا 827 ه . ثایغ  - 14
. درک ضرقنم  خرهاش  نب  میهاربا  ناطلس  ماجنارس  ار  هلسلس  نیا 

دزی ناکباتا 

رد دنفورعم و  زین  نادرو  لآ  هب  اهنآ  هک  دشابیم  روز  نادرو  نادـنزرف  زا  هلودـلا  ءالع  رـسپ  روصنم  وبا  نیدـلا  ریهظ  ق .). 718 ه . - 536)
رد وقربا  دزی و  تیالو 

83 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
: زا دنترابع  اهنآ  فورعم  يارما  دناهدرک . تموکح  ق . 718 ه . ياهلاس 536 -

. هلودلا ءالع  نب  زرمارف  نیدلا  ریهظ  - 1
. زرمارف نب  یلع  هلودلا  ءالع  - 2

. یلع نب  زرمارف  - 3
. ماس نیدلا  نکر  - 4

.(. ق توف 604 ه .  ) رگنل نیدلا  زع  - 5
. رگنل نب  روز  نادرو  - 6

. رگنل نب  رالاسهپس  روصنم  وبا  - 7
.(. ق توف 637 ه .  ) هاش دومحم  نیدلا  بطق  - 8

. هاش رغلس  هلودلا  ءالع  - 9
.(. ق توف 679 ه .  ) هاشناغط - 10

.(. ق توف 673 ه .  ) هلودلا ءالع  - 11
.(. ق توف 690 ه .  ) هاشناغط نب  هاش  فسوی  - 12

. هاش فسوی  نب  هاش  یجاح  - 13
. دش ضرقنم  رفظم  لآ  نیدلا  زرابم  ریما  تسد  هب  لاس 718  رد  ناکباتا  هلسلس 

داهرف قاتا 

. دوشیم هدیمان  داهرف  قاتا  مان  هب  هک  باهذ  لپرس  یکیدزن  دام  نارود  زا  ياهمخد 

رارتا

ياهنیمزرس هلمج  زا  ناخ  زیگنچ  هرود  رد  دشاب . هدوب  باراف  رهش  نامه  تسا  نکمم  هک  ایرد  ریس  تسار  لحاس  رب  ناتـسکرت  میدق  رهش 
طباور داجیا  يارب  ارهاظ  هک  ار  نالوغم  ناگداتـسرف  قجلانیا ، مان  هب  رارتا ، مکاح  هک  دوب  نامز  نیمه  رد  دوب و  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس 

.(. ق 614 ه .  ) تشکب دندوب  هدمآ  يراجت 

ناورتا

. نایناساس رصع  رد  نویناحور  هقبط 

ناورتا

ناورتا هب  هک  دندادیم  لیکشت  شناد  رنه و  لها  همه  ناراگزومآ و  نادبریه و  نادبوم و  هورگ  ار  یتاقبط  مسر  هورگ  نیتسخن  اتـسوا  رد 
. تسا فورعم 

زستا

. تسشن ردپ  ياجهب  رد 521 ه . هک  دمحم  نیدلا » بطق   » دنزرف یهاشمزراوخ . نیطالس  زا 
هرود رد  دوشیم . میـسقت  زیامتم  هرود  ود  هب  وا  یهاشمزراوخ  تدم  تشارفارب . لالقتـسا  ملع  هک  دوب  یهاشمزراوخ  هاشداپ  نیتسخن  يو 

. درک مایق  رجنس  هیلع  رب  هک  ات 551  زا 530  مود  هرود  دوب و  رجنس  رادربنامرف  شردپ  دننام  يو  نامز  نآ  رد  هک  ات 530  زا 522  لوا 
. دوب سانشرعش  رورپشناد و  ریلد و  یهاشداپ  يو  تشذگرد . ناچوق  رد  رد 551  زستا 

اروثا

. روسآ میدق  مان 

ارقشپ نانروثا -:

میثا
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. برع دزن  مارهب ، نب  درجدزی  بقل 

یچکبا هجوجا 

. وکالوه نب  يابرقنق  ردام 

یبیجا

کناب
نوکس و هک  نایشنماخه ، تنطلس  هرود  لیاوا  رد 

84 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دش سیسأت  لباب  رهش  رد  یبیجا  کناب  مان  هب  یکناب  دیدرگ ، رارقرب  اهنآ  يروتارپما  رساترس  رد  یشمارآ 

یئاسحا

رد هیخیش  هقرف  سسؤم  یتشر و  مظاک  دیس  داتسا  ق . رد 1242 ه . یفوتم  لاس 1166 و  رد  دلوتم  نیدلا . نیز  دنزرف  یئاسحا  دمحا  خیش 
. تسا هدوب  ناریا  زا  جراخ  ناریا و 

میساقتلا نسحا 

ق. نرق 4 ه . یسدقم  هللا  دبع  وبا  فیلأت  خیرات ، ایفارغج و  دیفم  ربتعم و  ياهباتک  زا 

خیراوتلا نسحا 

نینچ نئارق  زا  هدش . هتخانش  نآ  دلج 11 و 12  ود  طقف  ارهاظ  هک  دلجم ، رد 12  ق . یفوتم 938 ه . ولمور ، گیب  نسح  زا  یمومع ، خیرات 
هتـشون و يوفـص  مود  لیعامـسا  هاش  مان  هب  ار  نآ  تسا و  هدوب  نآ  فیلأت  لوغـشم  يوفـص  بسامهط  هاش  ناـمز  زا  فلؤم  هک  دـیآیمرب 

. تسا هدوزفایم  نآ  رب  یبلاطم  جیردتهب 

خیراوتلا نسحا 

دنز و تموکح  رخاوا  ثداوح  راجاق و  ناخ  دمحم  اقآ  ندروآ  راک  يور  عیاقو  هب  عجار  يوراس  یقت  دمحم  فیلأت  يدـمحم - خـیرات  ای 
ق. خیرات 1201 ه . رد  فلؤم  تسا . راجاق  هفیاط  اب  نادناخ  نیا  ياهگنج 

. تسا هدناسر  نایاپ  هب  ار  نآ  لاس 1211  رد  عورش و 

شروشخا شوریوشحا -

. سدقم باتک  رد  ناریا  هاشداپ  اشرایاشخ ، مان  ياهتروص 

یناماس دسا  نبا  دمحا 

. تسا یناماس  هلسلس  يارما  دج  ةادخ و  ناماس  هداون  يو  نایرهاط . هفیلخ و  بناج  زا  دنقرمس  هناغرف و  یناریا  مکاح  ق . یفوتم 250 ه .

يدنمیم نسح  نبا  دمحا 

ناطلـس يونزغ و  دومحم  ناطلـس  فورعم  ریزو  ق . یفوتم 424 ه . ةافکلا  سمـش  هب  بقلم  يدنمیم ، نسح  نبا  دـمحا  مساقلا  وبا  هجاوخ 
دومحم يرالاسهپس  مایا  رد  و  تفای ، شرورپ  بتکم  کی  رد  و  دروخ ، ریش  ناتسپ  کی  زا  دومحم  اب  یکچوک  زا  دنیوگ  يونزغ . دوعـسم 

هنس 401 ه. رد  يو  دوب . وا  دزن  زین  ناسارخ  رد 
ق. لاس 415 ه . دودح  رد  و  تسشن ، ترازو  هب  ق .

رمع رخآ  ات  تفای و  ترازو  رابرگید  دش و  دازآ  نادنز  زا  يونزغ  دوعسم  ناطلـس  اب  دمحم ، ناطلـس  تافو  زا  سپ  دش . ینادنز  لوزعم و 
ترازو نامز  رد  هک  ار ، اهناوید  دنیوگ  و  تسا ، فوصوم  تیافک  يار و  ریبدت و  لضف و  هب  يدنمیم  نسح  نبا  دـمحا  دوب . ماقم  نیا  رد 

. دروآ زاب  یبرع  هب  رابرگید  دوب ، هدش  لقن  یسراف  هب  یبرع  زا  ینیارفسا  سابعلا  وبا 

یناکلیا دمحا 

رسپ ریالج ؛ لآ  هب  فورعم  یناکلیا  هلسلس  زا  هاشداپ  نیمراهچ  ق . لاس 813 ه . هب  یفوتم  رداهب ) دمحا  نیدلا  ثایغ  ناطلس   ) ریالج دمحا 
. یناکلیا سیوا 

دلاخ یبا  نب  دمحا 

. یسابع نومأم  یناریا  ریزو 
85 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

یناماس لیعامسا  نب  دمحا 

تموکح هب  يو  تفای . ار  ناسارخ  رهنلا و  ءاروام  تراما  نامرف  هفیلخ  یفتکم  فرط  زا  تسـشن و  وا  ياجرب  ردپ  زا  سپ  301 ه ). - 295)
نب قحـسا  دوخ  يومع  اب  راک  زاغآ  رد  دـمحا  تخاس . ضرقنم  ار  نایرافـص  تلود  داد و  همتاخ  يرافـص  ریما  ثیل » نب  یلع  نب  لدـعم  »

هک یمعلب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  لضفلا  وبا  دروآ . اراخب  هب  هدرک  ریگتـسد  ار  وا  دـیگنجب و  دوب  هدرک  نایغط  يو  رب  دنقرمـس  رد  هک  دـمحا 
رد دوخ  نامالغ  زا  نت  دـنچ  تسد  هب  یهاگراکـش  رد  ماجنارـس  داد و  ترازو  هرابرگید  دوب  شردـپ  ریزو  ریبدـت و  اـب  دنمـشناد و  يدرم 

. دنداد بقل  دیهش  ریما  ار  وا  ببس  نیمه  هب  دش و  هتشک  لاس 301 ه . رخالا  يدامج 

دماح نب  دمحا 

ناطلس راک ، رخآ  رد  و  دوب ، یقوجلس  دومحم  ناطلس  رادهنازخ  یقوجلس ، تلود  لاجر  ریهاشم  زا  یناهفصا ، یفوتـسم  ق ،. 526 ه . - 472
. دیناسر لتق  هب  ار  وا  نادنز  نآ  رد  و  داتسرف ، تیرکت  رد  ياهعلق  هب  تفرگ و  دادغب  رد  ار  وا 

يدنمیم نسح  نب  دمحا 

لاس رد  ار  دوخ  ترازو  ماقم  ینیارفـسا  دـمحا  نب  لضف  لزع  زا  سپ  يونزغ  دومحم  ناطلـس  هک  ناـیونزغ  هرود  ماـن  هب  نارادمتـسایس  زا 
لغش هب  رگید  راب  دوعـسم  ناطلـس  تنطلـس  نامز  رد  دش . علخ  ترازو  زا  دمحا  نب  لضف  دننام  زین  وا  یلو  تشاد  لوحم  وا  هب  ق . 401 ه .

. تفگ دوردب  ار  ناهج  ق . لاس 424 ه . رد  هکنیا  ات  تشاد  هدهع  رب  ار  دوعسم  ناطلس  ترازو  مین  لاس و  ود  تدم  دش و  هتشامگ  ترازو 

هیومح نب  دمحا 

بوچ ریز  هب  نانمـشد  کـیرحت  هب  ماجنارـس  یلو  تخادرپ  شردارب  لوا و  حوـن  تمدـخ  هب  تزع  اـب  اهتدـم  هک  یناـماس ، هرود  يارما  زا 
ق. رد 335 ه . هجنکش 

. دش هتشک 

یخلب هیورضخ  نب  دمحا 

. دناهتشون ار 232 و 240 ه . وا  توف  لاس  هک  خلب  لها  یناریا ، نایفوص  زا 

لهس نب  دمحا 

. نایناماس گرزب  نارادرس  زا 

دمصلا دبع  نب  دمحا 

دمحا دوب . هاشمزراوخ  شاتنوتلآ  ریزو  ادتبا  يو  تسا . ءارزولا  سمش  هب  بقلم  يونزغ و  دودوم  ناطلـس  دوعـسم و  ناطلـس  فورعم  ریزو 
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. تفگ تایح  دوردب  رد 437  هک  تسا  یخرف  يرهچونم و  نوچ  ییارعش  حودمم  يونزغ و  رابرد  لاجر  ریهاشم  زا  دمصلا  دبع  نبا 

فسوی نب  دمحا 

. هللا رماب  مئاق  یناریا  ریزو 

لامکرون کیب  دمحا 

. دوب يوفص  لوا  بسامهط  هاش  ناریزو  زا  لامکرون  کیب  دمحا 

نامکرت گیب  دمحا 

گیب متسر  هنس 902  هدعقیذ  رد  يو  دمحم . ولروغا  رسپ  ولنویوققآ ؛ يارما  هلسلس  ناهاشداپ  زا 
86 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دیسر لتق  هب  دوخ  شکرس  يارما  اب  گنج  رد  تنطلس ، هام  زا 6  سپ  و  دعب ، لاس  وا  دوخ  اما  تسشن . تراما  هب  هتشک و  ار  نامکرت 

ناقاخ دمحا 

تفاـی و تراــما  ق . دودـح 473 ه . رد  يو  ناـخ . رــضخ  رــسپ  ناـیناخ  کـلیا  اـی  ناـقاخ  لآ  نادـناخ  يارما  زا  رهنلا و  ءارواـم  ناـطلس 
ءاروام تراما  رابرگید  ار  وا  دعب  يدنچ  درب و  ناهفصا  هب  هدرک  ریـسا  ار  وا  یقوجلـس  هاشکلم  ق . رد 482 ه . دوب و  هقجالس  هدناشنتسد 

. دیسر لتقهب  دنقرمس  ياملع  ياوتف  هب  هقدنز و  تمهت  هب  دنقرمس  رد  ناخ  دمحا  ناقاخ  داد . رهنلا 

يولهپ اضر  دمحا 

سپــس سیروـم و  هریزج  هـب  رویرهــش 1320  رد  دـش و  دـلوتم  لاـس 1304  رد  هـک  دوـب  ناریا  روتاـتکید  هاـش  اــضر  نادــنزرف  زا  یکی 
. تفر گروبسناهوژ 

یناماس دمحا 

اراخب رد  ردپ  ياجهب  ق . لاس 295 ه . رد  نایناماس  يارما  هلسلس  زا  ریما  نیمود  دیهش  ریما  هب  روهشم  یناماس ، لیعامسا  نبا  دمحا  رصن  وبا 
زین ار  ير  سپـس  تفرگب و  دوب  دنقرمـس  مکاح  هک  ار  دـمحا  نبا  قاحـسا  دوخ  مع  تسخن  يو  دیـسر . ناسارخ  رهنلا و  ءاروام  تراما  هب 

ناتسیس رابرد  دناشن و  ورف  زین  ار  نآ  و  دش . هجاوم  نایرافـص  يایاقب  نایغط  اب  ناتـسیس  رد  اما  ق .). 296 ه .  ) دومن شیوخ  ورملق  همیمض 
تـسکش ریبک ، یعاد  هب  موسوم  ناتـسربط ، يولع  ریما  زا  دوب ، كولعـص  نبا  دمحم  شمان  هک  ير ، رد  وا  لماع  دعب  يدنچ  دومن . حتف  ار 

نامالغ زا  نت  دـنچ  تسد  هب  اـهزور  ناـمه  رد  اـضق  زا  دومن . گرم  بلط  ادـخ  زا  دـنیوگ  هک  درک  لزلزتم  ناـنچ  ار  وا  ربخ  نیا  دروخ و 
. دیسر لتق  هب  یهاگراکش  رد  شیوخ 

ینارد هاش  دمحا 

هفیاط زا  يو  یلادبا . ناخ  نامز  رسپ  ناتسناغفا ، لالقتـسا  سـسؤم  راشفا و  هاش  ردان  نارادرـس  زا  ق ،. یفوتم 1192 ه . یلادبا  ناخ  دـمحا 
فلاخم ابلاغ  ییاجلغ  اـب  هک  تسا  یناـغفا  یلادـبا  هفیاـط  روهـشم  ماـن  ینارد ، دوب و  ماـن ) لادـبا  هب  بوسنم   ) یلادـبا اـی  ینارد  هب  موسوم 

رد ییاجلغ  هفیاط  تسد  هب  یتدم  و  هتفر . تاره  سپـس  راهدنق و  هب  شردپ  اهدعب  و  هدوب ، ناتلوم  زا  الـصا  یلادـبا  ناخ  دـمحا  دـناهدوب .
زا سپ  دیدرگ . روضح  لواسی  دش و  تامدخ  أشنم  ردان  هرود  رد  داد . نکـسم  ناردنزام  رد  هدرک  دازآ  ار  وا  ردان  هدوب و  ینادنز  راهدنق 
هب دنه  زا  هک  ردان  نیازخ  زا  یتمسق  رب  تفرگ و  شیپ  ار  راهدنق  هار  درک و  تراغ  ار  اههمیخ  کبزا  ناغفا و  هفیاط  قافتا  هب  يو  ردان  لتق 
هب ق . رد 1192 ه . دـمآ و  ناسارخ  هب  خرهاش  تنطلـس  هرود  تفای و  تسد  زین  ناـیروغ  تاره و  رب  يو  تفاـی . تسد  دـندروآیم  ناریا 

. تشذگرد ماذج  يرامیب 

راجاق هاش  دمحا 

ياجهب یگلاس  نس 12  رد  ق . لاس 1327 ه . رد  دـلوتم و  زیربت  رد  ق . لاس 1314 ه . رد  هاشیلع  دمحم  مود  رـسپ  ق ). 1343 ه . - 1327)
دـضع هنطلـسلا ، بیان  ود  تیمویق  تحت  رد  لاـس  جـنپ  دوب  هدیـسرن  غولب  نس  هب  زونه  نوچ  دـش و  هدـیزگرب  یهاـش  هب  دوخ  عولخم  ردـپ 

هرق کلملا  رـصان  ناخ  مساـقلا  وبا  و  ق ). ناضمر 1328 ه . ات 17  یناثلا 1327  يدامج  زا 28  يدـنا  لاس و  کی  تدـم   ) راجاق کلملا 
لاس هدزاود  زا  سپ  تفرگ و  تسد  رد  ار  تنطلس  مامز  دوخ  ق . لاس 1332 ه . رد  دنام و  یقاب  لاس ) راهچ  تدم   ) ولزوگ
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يأر ربارب 5  رد  قفاوم  يأر  تیرثکا 80  اب  ق ). یناثلا 1344 ه . عیبر  . ) ش لاس 1304 ه . نابآ  لیاوا  مجنپ ، سلجم  رد  ماجنارس  یهاشداپ 

. دومن مالعا  بیوصت و  ار  راجاق  نادناخ  تنطلس  ضارقنا  فلاخم 
. تفای تافو  سیراپ ) کیدزن   ) ییون ناتسرامیب  رد  تبقاع  هاش  دمحا 

راجاق هاش  نیرخآ  هاش  دمحا 

یسوط دمحا 

. نایرومیت دهع  يارزو  زا 

يزاریش دمصلا  دبع  دمحا 

هب يونزغ  دوعسم  ناطلـس  ترازو  ماقم  يدنمیم  نسح  نب  دمحا  گرم  زا  دعب  يرجه  لاس 424  رد  هک  يونزغ  دوعسم  ناطلس  ناریزو  زا 
رثا رد  نآ  زا  دعب  تشاد . هدهع  رب  ار  دودوم  شرـسپ  ترازو  لاس  ود  دوعـسم و  ناطلـس  ریزو  لاس  تشه  تدـم  يو  دـیدرگ . لوحم  يو 

. تشذگرد نآ  رثا  رد  هک  دنداد  وا  هب  هتخیر و  یتبرش  رد  رهز  شنانمشد  ماجنارس  داتفا و  نادنز  هب  ناریما  تیاعس 

هنطلسلا ماوق  ماوق -: دمحا 

يورسک دمحا 

یلو تخادرپیم  یخیرات  بلاطم  هب  دوخ  ياههتـشون  رد  طقف  ادتبا  رد  رگید . یخیرات  راثآ  يرایـسب  ناریا و  تیطورـشم  خـیرات  هدنـسیون 
ینیـسح و يرادازع  ادیدش  وا  تخاس . شیوخ  هاوخاوه  ار  ناناوج  زا  ياهدـع  درک و  رـشتنم  یتالاسر  بتک و  مه  ینید  لئاسم  رد  اهدـعب 

دیـس تسد  هب  ببـس  نیمه  هب  درک و  رـشتنم  یبلاطم  زین  یعیـش  یمالـسا و  تادقتعم  دـض  رب  تسنادیم و  دودرم  ار  نآ  هب  طوبرم  لامعا 
. دش هتشک  دترم  ناونع  هب  مالسا  ناییادف  دارفا  زا  یکی  یماما  نیسح 

يرتفد نیتم  يرتفد -: نیتم  دمحا 

هیوکسم دمحا 

. دش ناملسم  اهدعب  هک  هدوب  یتشترز  دناهتشون  هکنانچ  دناهدیمان . هیوکسم  نبا  ار  وا  یضعب  يزارلا . نزاخلا  بوقعی  دمحم  نب  دمحا 
حون نافوط  زا  فلؤم  دـهدیم . اهبنارگ  تاعالطا  یناساس  هرود  هب  عجار  هک  تسا  ممهلا » بقاعت  ممالا و  براـجت   » باـتک وا  تاـفیلأت  زا 

. هداد همتاخ  دوخ  یسیونعیاقو  هب  لاس 368 ه . رد  هدرک و  عورش 
88 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

یناکروگ يازریم  دمحا 

ق. یفوتم 899 ه . ازریم ، دمحا  ناطلس  هب  فورعم 
. ناکروگ دیعس  وبا  ناطلس  رسپ  نایرومیت ؛ هلسلس  هاشداپ 

يازریم دومحم  ناطلس  و  دومن ، كاله  ار  وا  ناخ  کبیـش  رد 899  و  تسشن . تنطلس  هب  دنقرمـس  رد  شردپ  ياجهب  لاس 873 ، رد  يو 
. تسشن شیاج  هب  یناکروگ 

نایلی دمحا 

هک ار  لی » دمحا   » ریما مان  ریثا  نبا  هک  تسا  لاس 501  هب  دوشیم  هدرب  یموب  نارمکح  کی  مان  هک  رابنیتسخن  نایقوجلس  يالیتسا  زا  سپ 
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يزاـت ناـیداور  ناگدـنامزاب  ناـیلی  دـمحا  دوـشیم . هدرب  ماـن  دـننادیم  هغارم  گرزب  دـنوادخ  ار  وا  هک  تسا  ناـیلی  دـمحا  گرزب  ياـین 
. دندوبیم

نایلی دمحا  يارما 

ات 1132. ربارب 1123  يرجه  ات 510  زا 501  يداور  نادوسهو  رسپ  میهاربا  رسپ  لی  دمحا  - 1
ات 1192. اب 1152  ربارب   570 هبآ 530 - نالسرا  کبصاخ  نیدلا  ترصن  ریگریش  - 2

ات 1226. ربارب 1206   604 نالسرا 584 - اپرک  نیدلا  ءالع  - 3
ربارب 1215. دمحم 593  نیدلا  ترصن  ربارب 1192  نیدلا 570  کلف  - 4

ربارب 1215. دمحا 593  نیدلا  کلف  - 5
.1246 ربارب 1240 -  624 - 618 ژد ) نیئور  دنوادخ   ) ینز - 6

دمحا نیدلا  ماظن  دمحا -:

لاوطلا رابخا 

یضعب رد  باتک  نیا  يرونید ؛ هفینح  وبا  زا  ق ). هنس 227 ه . لوالا  عیبر   19  ) یسابع هفیلخ  مصتعم  گرم  ات  مدآ  نامز  زا  یخیرات  یباتک 
. هتخادرپ تافارخ  هب  رتمک  تسا  هدوب  یعیبط  موجن و  ياملع  زا  يو  نوچ  دیآیم و  رامش  هب  ربتعم  كرادم  دانسا و  زا  اهتمسق 

ياملع هجوت  دروم  رایسب و  تیمها  ياراد  تمسق  نیا  و  تسا ، مالسا  زا  دعب  مالسا و  زا  لبق  ناریا  خیرات  صوصخم  باتک  هدمع  تمـسق 
. دشابیم برغ  قرش و 

نارهت هفالخلا  راد  عیاقو  رابخا و 

نیتـسخن زا  هـک  يزاریـش  حـلاص  ازریم  هلیـسو  هـب  هـک  دوـب  هماـنزور  نـیلوا  نـیا  دـشیم . رــشتنم  هیراـجاق  هرود  رد  هـک  دوـب  ياهماـنزور 
ق. لاس 1253 ه . مرحم  هبنشود 25  زور  همانزور  نیا  هرامش  نیلوا  تفاییم . راشتنا  دوب ، ناتسلگنا  رد  ناریا  ناگدرکلیصحت 

. دمآیم نوریب  هرامش  کی  طقف  هام  ره  رد  دش و  رشتنم 

رتخا

رد ق . هجحیذ 1292 ه . هبنـشجنپ 16  زور  نآ  لوا  هرامـش  دوب . رتخا  همانزور  تفای ، راشتنا  ناریا  زا  جراخ  رد  هک  ياهماـنزور  نیرتمیدـق 
هدش و رشتنم  لوبمالسا 
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نیزو و ياههمانزور  زا  و  دوب ، نامز  ناـگرزب  لـماک  ياـنتعا  دروم  هماـنزور  نیا  تسا  هتفاـی  همادا  لاـس  هس  تسیب و  هب  بیرق  نآ  راـشتنا 

. تسا هتفریم  رامش  هب  دوسرپ 

تاجارخا

. هدیدرگیم تخادرپ  لوغم  ياسؤر  نایچلیا و  جراخم  تخادرپ  ناریما و  هاگتسد  يرادهاگن  يارب  هک  تسا  هدوب  یجارخ 

یسخا

. رهنلا ءاروام  تابصق  هلمج  زا 

تکیسخا ثکیشخا - ثکیسخا -

ناطلـس ياهگنج  رد  ق . متفه ه . نرق  لیاوا  رد  دوب . هناغرف  تختیاپ  ق . مراهچ ه . نرق  رد  ایرد . ریـس  یلامـش  لحاس  رب  هناغرف ، میدق  رهش 
مان هب  رهـش  نیا  یتدـم  ات  یلو  دـیدرگ ، لقتنم  ناجیدـنا  هب  هناغرف  تختیاـپ  هچرگا  دـش . ناریو  لوغم  تـالمح  رد  هاـشمزراوخ و  دـمحم 

. تسا یقاب  مه  زونه  نآ  ياههبارخ  دنام . یقاب  هناغرف  رهش  نیمود  یسخا ،

راونشخا

. يدالیم مجنپ  نرق  رد  هلطایه  هاشداپ 

دیشخا

. هناغرف يارما  مان  لوغم ، رصع  رد  دش  هداد  كرت  نایاورنامرف  زا  یخرب  هب  هک  یسراف  هشیر  ياراد  یبقل  اورنامرف ، هدازهاش ، ینعم  هب  - 1
. دندرک ییاورنامرف  رصم  رد  ات 358 ه ).  320 . ) ات 965 م زا 939  هک  كرت  ناریما  زا  ياهلسلس  مان  - 2

کب یخا 

. كولملا ءالع  ریما  رال ، مکاح  زمره و  یلاو  دزن  يوفص  لیعامسا  هاش  هداتسرف 

يرارنیدادا

. روشآ ناهاشداپ  زا  رفن  نیدنچ  مان 

)Adab( بدا

. رموس مهم  ياهرهش  زا 

همانزور بدا ،

لاس همانزور  نیا  راشتنا  زاغآ  تفاـییم . راـشتنا  نارهت  رد  سپـس  زیربت و  رد  ادـتبا  یناـهارف  کـلملا  بیدا  موحرم  تمه  هب  هماـنزور  نیا 
هب هیراجاق  رـصع  دـیفم  مهم و  ياههمانزور  زا  اما  دـسریمن ، تیبرت  هماـنزور  هب  ندوب  سیفن  ثیح  زا  هچرگا  تسا ، يرمق  يرجه   1316

. تفریم رامش 

نورب دراودا 

هب جیربمک و  هاگشناد  داتسا  يو  تسا . هتشاد  ناییاپورا  هب  ناریا  گنهرف  ندمت و  ندناسانش  رد  ییازسب  مهـس  هک  یـسیلگنا  سانـشرواخ 
هب ناوتیم  هلمج  زا  هک  تسا  هدـنام  یقاب  ناریا  خـیرات  هرابرد  دـنچ  يراثآ  وا  زا  تشاد . لماک  ییانـشآ  یبرع  یکرت و  یـسراف ، ياهنابز 

یقالخا و یعامتجا و  لاوحا  باب  رد  يدـنمدوس  بلاطم  يواح  هک  درب  مان  نایناریا  نایم  رد  لاس  کی  دـلج ، راهچ  رد  ناریا  یبدا  خـیرات 
. تسا تیطورشم  بالقنا  نراقم  نایناریا  یگنهرف 
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کلامملا بیدا 

ربتکا 1903 مهدزون  رد  همانزور  نیا  هرامش  نیتسخن  دشیم . رـشتنم  نارهت  رد  هک  بدا »  » همانزور ریبدرـس  کلامملا ، بیدا  قداص  ازریم 
. تفای راشتنا  م .

هحوتفم یضارا 

دعب دیاب  یلو  دـنامیم  یقاب  نابحاص  تسد  رد  یلو  دـمآیم ، باسح  هب  تلود  کلم  هک  یمومع  کلم  زا  ترابع  نایـسابع  تموکح  رد 
. تشاد دوجو  يرشع  یجارخ و  ياهنیمز  نیب  زین  یتوافت  هک  دنزادرپب  جارخ  تشک  زا 

نارا

مشش م. نرق  رد  اینابلآ . میدق  هیحان  قباطم  شیبامک  زاقفق ، رد  میدق  ياهیحان  یبرع  مان  نارلا ، ای  نارا 
. دوب ادج  ناورش  زا  نارا  نامز  نآ  رد  دنتشاد و  تموکح  نآ  رب  هاشناریا  ناونع  اب  ناریا ، يابجن  زا  ناگرهم  نادناخ 
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و دیدرگ ، ادج  نارا  زا  ناورش  دعب  نرق  رد  یلو  درک . نارا  همیمض  ار  دنبرد  ناورـش و  دیزی ، نبا  دمحم  هاشناریا  ق . زا 332 ه . لبق  یمک 
. دوشیم هدناوخ  غابارق  نارا  یبونج  تمسق  ل ، نامز م ؟؟؟ زا  دش . لقتنم  هجنگ  هب  نارا  تختیاپ 

يابرا

(. تاماش یلاوح  رد  تاماش  نیرهنلا و  نیب  نیب  نیشنبرع  ياههیداب   ) ناتسبرع میدق  مان 
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نبرا

. لوغم يرکشل  تالیکشت  رد  دوب ، یهاپس  رفن  هد  زا  لکشتم  هک  هاپس  دحاو  نیرتکچوک 

ناخ هپرا  ناخ - اپرا 

ق. یفوتم 736 ه . نوئاگ ، ياپرا  نآ  حیحص  طبض 
تنطلـس هب  وا  ياجهب  ناخ  رداهب  دیعـس  وبا  تیـصو  هب  انب  يو  نایناخلیا ؛ هلـسلس  زا  ق ). لاوش 736 ه . یناثلا 736 - عیبر   ) هاـشداپ نیمهد 

رد و  درک . كاله  دیعـس  وبا  هب  نداد  رهز  تمهت  هب  ار  نوتاخ  دادغب  ناخ  اپرا  تشاد . ار  وا  ترازو  دمحم  نیدـلا  ثایغ  هجاوخ  تسـشن .
ناخ اپرا  تفرگ . ینز  هب  دوب  ناپوچ  ریما  جاودزا  رد  اقباس  هک  ار  وتیاـجلا ) رتخد   ) کـب یتاـس  داد و  تسکـش  ار  ناـکبزا  ناورـش  دـنبرد 

رد هاشداپ  یلع  ریما  تشگ . ناـفلاخم  يوعد  ارما و  ناـیغط  اـب  هجاوم  نکیل  فیلکت و  لـمجت و  زا  يراـع  لـقاع و  هداـس و  دوب  یهاـشداپ 
نیقیرف نیب  هغارم  یکیدزن  رد  تساخرب . گنج  هب  ناخ  اپرا  اب  و  تشادرب ، تنطلـس  هب  هدوب  ناخ  ودیاب  هداون  هک  ار  ناخ  یـسوم  رکبراید 

راتفرگ و نیدلا  ثایغ  هجاوخ  دنتفر . ارف  ياهشوگ  زا  کیره  هدروخ ، تسکـش  دمحم  نیدـلا  ثایغ  هجاوخ  ناخ و  اپرا  داد . يور  گنج 
(. لاوش 736 . ) دیدرگ قحلم  وا  هب  دعب  يدنچ  زین  ناخ  اپرا  دش و  هتشک 

اتاسکاترا

رد مور  رادرس  سوکس » يرپ  سوتاتسا  . » تشاد رارق  تارارآ  هوک  هنماد  سرا و  دور  رانک  رد  دوب و  یناکشا  هرود  رد  ناتـسنمرا  تختیاپ 
. درک انب  سیلوپ » هنیاک   » مان هب  يدیدج  رهش  نآ  ياجهب  درک و  ناریو  ار  رهش  نیا  دیشک و  رکشل  ناتسنمرا  هب  يدالیم  لاس 162 

نازاب ترا 

. وربوئگ رتخد  وا ، ردام  اشرایاشخ و  يردپ  ردارب  گرزب و  شویراد  رسپ 

هرتشخترا

. ریشدرا

ورتشئ هتر  ناراتشترا -:

رموّشترا

. دش هتشک  یح  دوا - تسد  هب  هاتوک  یتنطلس  زا  دعب  ترشوت ؛ ردارب  یناتیم و  هاشداپ  مود  هنرتوس  رسپ 

انترا

انترا هک  دوریم  لامتحا  دیسر . تلود  هب  ناناخلیا  تموکح  نیشناج  ماقم  رد  ریغص  يایسآ  رد  دوب و  يروغیا  لصا  رد  هک  ییاورنامرف  مان 
ریغـص يایـسآ  تموکح  هب  یناـخلیا  دیعـس  وبا  فرط  زا  هک  شاـترومیت  وا  رـسپ  تمزـالم  رد  تشاد  تلزنم  ناـپوچ  ریما  تمدـخ  رد  هک 

. دشاب هدش  رقتسم  هیحان  نیا  رد  دوب  هدش  بوصنم 

وپاقوترا

. يوپاقوترا رد  یشنماخه  اشرایاشخ  زا  ياهبیتک 

نایقوترا

، مهن هدس  زاغآ  ات  مجنپ ه . هدـس  نایاپ  زا  نالوغم  تیامح  تحت  ای  القتـسم  رکبراید  زا  یتمـسق  ای  یمامت  رب  هک  كرت  يارما  زا  ياهلـسلس 
. دندرکیم ییاورنامرف 
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ذاب هترا 

. یشنماخه دهع  رد  یناریا  لاجر  زا  نت  دنچ 
. دوب یناریا  نایهاپس  زا  ياهتسد  هدنامرف  م ). 480 ق .  ) ناینانوی اب  اشرایاشخ  گنج  رد  - 1
. دیسر ایسآ  هب  تمالس  هب  هتخیرگ  زابرس   40 اب 000 ، هتالپ ، رد  نایناریا  تسکش  زا  سپ 

درک شروش  ریشدرا  رب  هک  دوب  یبرغ  يایـسآ  یلاو  موس  ریـشدرا  نامز  رد  دوب . سماتاد  اب  گنج  رد  یـشنماخه  مود  ریـشدرا  رادرـس  - 2
شویراد رادافو  نابصنمبحاص  زا  تشگزاب و  ناریا  هب  دیشخب و  ار  وا  ریشدرا  ادعب  دیدرگ . هدنهانپ  ینودقم  پیلیف  هب  دش و  بولغم  یلو 

. دوب موس 

رتشخ هترا 

. یشنماخه ياههبیتک  رد  ناتساب  یسراپ  نابز  هب  ریشدرا  مان 

ساماک هترا 

. یشنماخه هاشداپ  شروک  بناج  زا  گربب ؟؟؟ هیگیرف  یلاو 

)arteshtaran( ناراتشیترا

. یناساس هعماج  تاقبط  زا  یکی  نایگنج ،

بساجرا

يو تشترز . يربمایپ  پساتشگ و  یهاشداپ  نامز  رد  ناروت  هاشداپ  و  بایـسارفا ، ناگداون  زا  یلم ، ياهناتـساد  رد  بساجرا ، ای  پساجرا 
هتفگ یهاشداپ  كرت  هک  ار  پساتشگ  ردپ  پسارهل  تشکب و  گنج  رد  ار  پساتشگ  رسپ  دنچ  داهن و  انب  ژدنییور  مان  هب  مکحتسم  يژد 

. تشاد سوبحم  ژدنییور  رد  هتفرگ  دـندوب  پساتـشگ  نارتخد  هک  ار  يامه  نیرفآ و  هب  دروآ و  لتق  هب  دوب  لوغـشم  تدابع  هب  خـلب  رد  و 
دوخ ياین  ناردارب و  نوخ  ماقتنا  هب  ار  پساجرا  دیشخب و  ییاهر  ار  نارهاوخ  درک ، ریخست  ار  ژدنییور  پساتشگ  رسپ  رایدنفسا  ماجنارس 

. تشکب

ناجَّرا

و رکبراـید )  ) دـمآ یگنج  ناینادـنز  تنوکـس  يارب  ار  نآ  یناـساس ، ناوریـشونا  ردـپ  لوا ، داـبق  هک  دناهتـشون  سراـف . ياهرهـش  زا  یکی 
ینعی رواجم  رهـش  هب  شمدرم  و  دـید ، بیـسآ  تفرگ و  رارق  نایلیعامـسا  موجه  دروم  يرجه  متفه  نرق  رد  رهـش  نیا  درک . انب  نیقراـفاّیم 

. دندرک چوک  ناهبهب 

[ یتسار ) [- ard( درا

ياهراک شاداپ  يونیم  ناهج  رد  و  تسوا . وترپ  زا  نارادنید  یـشوخ  لالج و  لام و  يدام ، ناهج  رد  نادزیا . زا  یکی  یتشترز ، نییآ  رد 
. تسا یسمش  هام  ره  درا ) هب  موسوم   ) مهن تسیب و  زور  لکوم  درا  دوشیم . هداد  وا  يرای  هب  دب  ياهرادرک  يازس  کین و 
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لوا درا 

مور ناریا و  ياهگنج  وا  تنطلس  نارود  مهم  عیاقو  زا  دیزگرب . یتختیاپ  هب  ار  نوفسیت  رهش  يو  دیسر . تنطلـس  هب  م . لاس 55 ق . رد  درا 
یلو دینادرگ  رذحرب  لایخ  نیا  زا  ار  وا  ناریا  دنه و  ریخست  تهج  سوسارک  مان  هب  یمور  نارادرـس  زا  یکی  درا  تنطلـس  لیاوا  رد  تسا .

سوسارک دوخ  رادرس  هتفای ، تسکش  یتخس  هب  نایمور  تفرگرد  نیفرط  نایم  هک  یگنج  رد  دشن و  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  سوسارک 
. دنداد تسد  زا  ار 
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لاس 37 ق. رد  درا  دینادرگ . هیروس  رومأم  ار  رکاپ  دوخ  دنزرف  دعب  لاس  هن  تفای و  تسکش  نکیل  دمآرب  هیروس  ریخـست  ددصرد  هاگنآ 

. درک رایتخا  يریگهرانک  هاگنآ  دیزگرب و  شیوخ  ینیشناج  هب  ار  دوخ  رگید  رسپ  داهرف  م .

ریشدرا

. یشنماخه هاشنهاش  هس  مسا  زین  و  نایناساس . هلسلس  زا  ناریا  هاشنهاش  هس  مسا 

لوا ریشدرا 

. تشذگ یمارآ  هب  لوا ، لاس  دنچ  زج  يو  تنطلس  هرود  هاش . رایاشخ  رـسپ  تسدزارد ، هب  بقلم  لوا  ریـشدرا  یـشنماخه . ناهاشنهاش  زا 
مکی ریشدرا  پساتشیو »  » وا نامز  رد 

نایغط ملع  رـصم  رد  هک  سورانیا »  » و م .). 462 ق . . ) دیدرگ بولغم  گنج  ود  رد  درکیم  تنطلـس  يوعد  رتخاب  رد  هک  اشرایاشخ  رـسپ 
نیمه یلو  تسـشن ، ورف  هنتف  نآ  دـش و  بولغم  زیباگم )  ) شیباغب هیروس  مکاح  تسد  هب  دـندرکیم  يرای  ار  وا  اـهینانوی  دوب و  هتـشارفارب 

هدهاعم نتآ  ناریا و  نیب  ریشدرا  نامز  رد  مه  درک . حلص  ریـشدرا  اب  نایاپ  رد  داد و  تسکـش  ار  هاش  رکـشل  راب  ود  دیدرگ و  یغای  مکاح 
.(. م توف 424 ق .  ) دنتخانش ناریا  یهاشنهاش  وزج  ار  سربق  اهینتآ  دش و  هتسب  نومیس » »

ناکباب ریشدرا 

يو درک . راـیتخا  ار  ناریا  هاـش » ناـهاش   » ناوـنع يراذــگجات و  لاـس 226 م . رد  نایناکـشا  اـب  دربن  زا  سپ  هک  یناـساس  هلـسلس  سـسؤم 
نآ ورنیا  زا  تسنادیم . دوخ  فیاظو  زا  ار  تشترز  نید  زا  تیامح  دوب ، هدازدبوم  دوخ  نوچ  ریشدرا  دومن . ناریا  همیمـض  ار  ناتـسنمرا 

ینارادناتـسا نآ  ياـجهب  دـیچرب و  ار  یفیاوـطلا  كوـلم  عـضو  درک ؛ لوزعم  ار  یلحم  ناـهاشداپ  وا  تخاـس . ناریا  یمـسر  شیک  ار  نید 
رهـش دوب  هدـش  بارخ  هک  هیکولـس  رهـش  ياجهب  درک . انب  سراف  رد  ینونک  دابآزوریف  لـحم  رد  ار  روگ  رهـش  ناـکباب  ریـشدرا  تشاـمگ .
باتک درک . انب  ینونک  رهشوب  کیدزن  دراد ، مان  رهشیر »  » نونکا نآ  ياههبارخ  هک  ار  ریشدراویر » . » تخاس هلجد  رانک  رد  ار  ریـشدراهب » »

. تسوا هب  طوبرم  يولهپ  نابز  هب  ناکپاپ » ریشدرا  کمانراک  »

یج ریشدرا 

ردـپ و دـمآ . اـیند  هب  یئبمب  رد  راـبتیناریا  یتشترز  هداوناـخ  کـی  رد  توا 1865 م . رد 22  یج  روپاش  رـسپ  یجلدیا  رـسپ  یجریـشدرا 
نارگشرازگ وا  گرزبردپ 
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. تفای ترهـش  رتروبیر  یج  ریـشدرا  هب  دـیزگرب و  ار  رتروبیر »  » یگداوناخ مان  ریـشدرا  اذـل  دـناهدوب و  یئبمب  رد  زمیات  یـسیلگنا  همانزور 
رد وا  تیـصخش  يریگلکـش  نارود  هک  یگلاس ، اـت 27  دـلوت  زا  درک : میـسقت  هلحرم  ود  هب  ناوتیم  ار  رتروبیر  ریـشدرا  یگدـنز  نارود 

. تسا ناریا  رد  وا  یسایس  یتاعالطا و  تیلاعف  نارود  هک  یگلاس  نس 68  رد  یگدنز  نایاپ  ات  یگلاس  زا 27  و  تسا ، ناریا  زا  جراخ 
یج ریشدرا 

مولع و ياههتشر  رد  ار  یهاگـشناد  تالیـصحت  سیورـس  سنجیلتنیا  تیامح  اب  دش و  سیلگنا  مزاع  لیـصحت  يارب  یناوجون  رد  ریـشدرا 
ریـشدرا نارود  نیا  رد  تفرگارف . ار  یتاعالطا  ياهـشزومآ  نیرتیلاع  دـیناسر و  ناـیاپ  هب  ناتـساب  خـیرات  قرـش و  خـیرات  یـسایس ، قوقح 

سپ هطورشم و  دهع  مطالتم  ناریا  رد  يرـس  ياهتیرومأم  نیرتمهم  هتـسیاش  ار  وا  هک  دنک  میـسرت  دوخ  زا  یناشخرد  هرهچ  نانچ  تسناوت 
رـس نوچ  سیلگنا ، فورعم  لاجر  یمیمـص » ناتـسود   » هرمز رد  رمع  ناـیاپ  اـت  ار  يو  دـنادرگب و  یـسایس ، تیمها  نزو و  نآ  اـب  نآ ، زا 

روـتکیو درل  اهدـعب  هک  ياهژیو  هطبار  اهدـلیچور و  شقن  هب  هجوـت  اـب  دـهد . رارق  هریغ  نتگنیل و  درل  سار ، سیند  رـس  سکیاـس ، یـسرپ 
ياهلاس رد  هک  تسا  نیا  رب  داـقتعا  ناریا  رد  یج  ریـشدرا  ياـهدرکلمع  هب  هجوت  اـب  تشاد و  یج  ریـشدرا  رـسپ  یج ، روپاـش  اـب  دـلیچور 

تشونرس رد  یـساسا  شقن  هطبار  نیمه  تشاد و  شناردارب  دلیچور و  رتلاو  لینوئل  درل  اب  ياهژیو  طباور  یج  ریـشدرا  سیلگنا  رد  تماقا 
نیا لیاوا  رد  تشاد و  همادا  لاس 1893  ات  ندنل  رد  ریـشدرا  تماقا  درک . افیا  سیلگنا  یتاعالطا  هاگتـسد  رد  يو  ءاقترا  ریـشدرا و  يدعب 

. تشگزاب یئبمب  هب  هلاس  ریشدرا 27  لاس 
بناج زا  هک  يرطخ  قمع  هجوتم  ار  ایناتیرب  رامعتسا  داد و  خر  وکابنت  تضهن  يزاریـش  يازریم  یخیرات  ياوتف  اب  هک  دوب  هلاس  ریشدرا 23 
هطقن نیا  رد  دوخ  عضاوم  میکحت  ناریا و  بالقنا  جاوما  رب  ندـش  راوس  يارب  ار  دـیدش  یتیلاعف  دومن و  درکیم ، دـیدهت  ار  وا  عفانم  ناریا 

ناتـسودنه هنطلـسلا  بیان  يوس  زا  ریـشدرا  یئبمب ، هب  يو  تشگزاب  زا  سپ  هام  دنچ  زییاپ 1893 ، رد  دومن . زاغآ  کـیژتارتسا  ساـسح و 
زابدـنفرت هئطوت و  رپ  هاگتـسد  ياهرگنـس  دـشیم ، مامـشتسا  نآ  رد  بالقنا  يوب  هک  ییاضف  رد  دوش و  ناریا  یهار  هک  تفاـی  تیرومأـم 

. دزاس راوتسا  ار  ناتسلگنا  سیورس  سنجیلتنیا 
رابرد و هب  تلوهس  تعرس و  هب  دناوتب  نآ  بلاق  رد  يو  هک  يوحنهب  تشاد ، زاین  بسانم  شـشوپ  کی  هب  ناریا  هب  رتروپیر  ریـشدرا  دورو 

گرم اب  دریگ . راک  هب  حوطس  نیرتیلاع  رد  شخبرمث  يوحن  هب  ار  دوخ  هبرجت  شزومآ و  شناد و  دبای و  هار  مکاح  یفارشا  لفاحم 
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رباکا نمجنا  يایادـه  لماح  هک  نارهت ، هب  شرفـس  هنایم  رد  نامرک و  رد  ناریا ، ناـیتشترز  تسرپرـس  بحاـصناخ ، یج  ورـسخیک  زومرم 
، یئبمب نایسراپ  رباکا  نمجنا  سیئر  تیتپ ، هاشنید  رس  يوس  زا  ریشدرا  دش . دیدپ  بولطم  یتیعقوم  دوب ، راجاق  رابرد  يارب  یئبمب  نایسراپ 

تفرگ تسد  هب  ار  یج  ورسخیک  ياهبنارگ  هلومحم  دش و  نامرک  یهار  ناریا  نایتشترز  دیدج  تسرپرـس  نمجنا و  نیا  هدنیامن  ناونع  هب 
. درک میدقت  يرصان  لاجر  رگید  و  مظعاردص )  ) ناطلسلا نیما  ناطلسلا ، لظ  هاش ، نیدلا  رصان  هب  نارهت  رد  و 

ياههکبـش نیتسخن  نادرگراک  سـسؤم و  ناونع  هب  ار  وا  مان  دـش و  زاـغآ  رتروپیر  ریـشدرا  هلاـس  رثؤم 40  سب  ناـهنپ و  شقن  ناسنیدـب ،
. دیناسر تبث  هب  ام  روشک  رصاعم  خیرات  رد  ناریا  يرنوسامارف  ناراذگناینب  زا  سیورس و  سنجیلتنیا 

هرخ ریشدرا 

. دوب عقاو  نآ  رد  نورزاک  فاریس و  دنمیم و  رفخ و  دابآزوریف و  زاریش و  ياهرهش  هک  سراف ، میدق  ياهشخب  زا  یکی 

مود ریشدرا 

ارتیم ياهمان  هب  يو  ياههبیتک  رد  هک  تسا  یشنماخه  هاشداپ  نیتسخن  يو  دندناوخیم . سکازرآ »  » ار يو  ناینانوی  یشنماخه . ناهاش  زا 
. میروخیمرب اتیهانآ  و 

ریـشدرا درک . انب  يروتارپما  فلتخم  یحاون  رد  وا  يارب  يدـباعم  تسا و  هدوب  اتیهانآ  هژیوهب  ههلا و  ود  نیا  هدرپس  رـس  تخـس  يو  ارهاـظ 
يرای شوروک  هب  هک  تراپـسا ، تلود  دـض  رب  دـناشن و  ورف  ار  کچوک  شوروک  ردارب  مایق  يو  دوب . مود  شویراد  نیـشناج  رـسپ و  مود 
یلخاد تافالتخا  شوختسد  ناریا  يروتارپما  وا ، نامز  رد  درک . یشکنوشق  رصم  هب  زین  مود  ریشدرا  تخادرپ . نتآ  تیوقت  هب  دوب ، هدرک 

. دیدرگ يوجلالقتسا  يارما  یشکرس  و 

مود ریشدرا 

ات 382 م. يو  تسا . ناتسنمرا  رس  رب  شکمـشک  اهنوه و  اب  گنج  وا  ینارمکح  مایا  عیاقو  زا  گرزب . روپاش  ردارب  یناساس ، ناهاشداپ  زا 
ار ضراوع  اـهتایلام و  زا  یـضعب  دوب و  رگداد  راـکوکین و  یهاـشداپ  وا  دـش ، عـلخ  ناـگرزب  طـسوت  لاـس  راـهچ  زا  سپ  و  درک . تنطلس 

. دناهداد بقل  راکوکین  ریشدرا  ینعی  راترک » کفرک  ریشخترا   » ار وا  تهج  نیا  زا  دیشخب .

يدهاز ریشدرا 

، ناهفـصا نارهت و  رد  ییادـتبا  تالیـصحت  زا  سپ  وا  دـمآ . اـیند  هب  نارهت  رد  هامرهم 1307  رد  يدهاز ، هللا  لضف  رـسپ  يدـهاز ، ریـشدرا 
همانیهاوگ لاـس 1328  رد  يو  دـش . اـکیرمآ  یهار  درب و  ناـیاپ  هب  توریب  هیمالـسا  ناتـسریبد  رد  لاس 1325  رد  ار  هطـسوتم  تالیـصحت 

يدهاز ریشدرا  اتوی »  » تلایا يزرواشک  جلاک  زا  ار  يزرواشک 
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ریـشدرا تسا . هدش  یبایزرا  سناسیل » لداعم   » ناونع هب  تقو  گنهرف  ترازو  طسوت  ریـشدرا  یلیـصحت  كردـم  تشاد . تفایرد  اکیرمآ 
رارق طابترا  رد  اکیرمآ  ياپون  یتاعالطا  سیورـس  اـب  تفاـی و  ییانـشآ  تلوزور  تیمرک  اـب  توریب  رد  لیـصحت  ياـهلاس  زا  ـالامتحا  هک 
ریما یـضترم  هارمه  هب  تشهبیدرا 1331  رد  وا  دوـب . نارهت  میقم  ناـییاکیرمآ  اـب  هناتـسود  طـباور  ياراد  ناریا  هب  تشگزاـب  رد  تـفرگ ،

نویـسیمک  » يرادهنازخ تنواـعم و  تـسپ  رد  دـمآرد و  يزرواـشک  ترازو  مادختـسا  هـب  ییاتـسور ) ياـهنامتخاس  سانـشراک   ) دـنمجرا
يدهاز ریشدرا  کیدزن  رایسب  طباور  زا  دوجوم  دانسا  تفرگ . رارق  نمورت ) لصا 4  « ) ییاتسور روما  دوبهب  يارب  اکیرمآ  ناریا و  كرتشم 
ترازو فرط  زا  دنفـسا 1331  رد  ارهاـظ  يدـهاز  ریـشدرا  دانـسا ، نیا  قـبط  دـهدیم . ربـخ  نـمورت ،» لـصا 4   » سیئر نراو ، ماـیلیو  اـب 

مان اب  ار  يدـهاز  ریـشدرا  لاعف  روضح  تلوزور  تیمرک  تارطاخ  دـش . مازعا  اـکیرمآ  هب  شزومآ  يارب  لاـس  کـی  تدـم  هب  يزرواـشک 
يدهاز ییاکیرمآ  تیرومأم  هک  دزاسیم  صخـشم  دهدیم و  ناشن  نارهت  رد  اتدوک  تایلمع  نایرج  رد  یـسیو ،»  » و یفطـصم »  » راعتـسم

هب اتدوک  رد  لاعف  شقن  رطاخ  هب  يدهاز  ریـشدرا  تسا . هدوب  ایـس »  » تایلمع رد  تکراشم  نارهت و  رد  يو  روضح  راتتـسا  يارب  یـششوپ 
. دیدرگ هاش  يروشک  نادوجآ  نابآ 1332  رد 3  دش و  لئان  زیخاتسر  کی  هجرد  ناشن  تفایرد 

یتاعالطا سیورس  تیامح  اب  ریـشدرا  يدهاز ، هللا  لضف  يرانکرب  اب  اذهعم  دوب ، وا  رانک  رد  شردپ  ترادص  ياهلاس  رد  يدهاز  ریـشدرا 
جاودزا يولهپ  زانهش  اب  نابآ 1336  رد  ریشدرا  دروآرد . وا  يدزمان  هب  ار  زانهـش ، شرتخد ، لاس 1335  رد  هاش  دـنام و  نارهت  رد  اکیرمآ 
نوماریپ یتاعیاش  اهتدم  قالط  نیا  زا  سپ  دوب . زانهم  مان  هب  رتخد  کی  نآ  لصاح  دیماجنا و  هکراتم  هب  لاس 1343  رد  جاودزا  نیا  درک .

هداوناخ ياضعا  زا  ینابناهج ، ورـسخ  اب  يو  هرخالاب  اـت  دوب  حرطم  هنگنز  دومحم  رـسپ  اـب  سپـس  شکارم و  هاـش  ردارب  اـب  زانهـش  جاودزا 
. درک جاودزا  اهینابناهج  يرابرد 

. تشاد مازعا  اپورا  رد  یناریا  نایوجشناد  اب  سامت  يارب  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  يدهاز  ریشدرا  لاس 1338  رد  يولهپ  اضر  دمحم 
هدنورپ دشابیم . هجراخ  روما  ترازو  خیرات  نارود  نیرتماندـب  زا  یکی  رویرهش 1350 ) نمهب 1345 -  ) يدهاز ریـشدرا  ترازو  ياهلاس 

هناخترازو نیا  هقباـس  اـب  ناـنکراک  زا  یـشخب  ناـیم  رد  يراـسناوخ ، زیورپ  شنواـعم ، يو و  ترازو  هک  دـهدیم  ناـشن  يدـهاز  ریـشدرا 
ءاضما نودب  ياههمان  راشتنا  تروص  هب  لاس 1347  رخاوا  ات  اهشنت  نیا  دش . ببس  ود  نیا  هیلع  ار  ییاهشنت  تخیگنارب و  دیدش  تیساسح 

. دش فقوتم  سپ  نآ  زا  تشاد و  دومن  يراسناوخ  يدهاز و  هیلع 
. دشن هتخانش  اهیرگاشفا  نیا  لماع  تشاد ، کیدزن  یتسود  يدهاز  ریشدرا  اب  هک  يریصن ، يریگیپ  مغریلع 

موس ریشدرا 

لاس و کی  زا  سپ  دـندیناشن . تخت  هب  یگلاس  تفه  رد  مود  دابق  شردـپ ، گرم  زا  سپ  ار  يو  نایناساس . هلـسلس  زا  یناساس ) هاـشداپ  )
. درک كاله  ار  وا  زاربرهش  مین 

( سخا  ) موس ریشدرا 

نایم زا  ار  یهاش  هداوناخ  ناگدازهاش  یهاشداپ ، زاغآ  رد  يو  تسشن . یهاش  تخت  رب  مود  ریشدرا  گرم  زا  سپ  يو  یـشنماخه . هاشداپ 
« كوه  » هدش و ینانوی  دننکیم  روصت  هک  دوب  سخا  وا  مان  دوشن . ادیپ  تخت  جات و  يارب  يایعدم  هدنیآ  رد  ات  تشادرب 
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هوکـش و تفرگ و  هزات  ییورین  یـشنماخه  یهاشنهاش  هاش  نیا  نامز  رد  دیـشمجتخت . رد  هدش  ادیپ  موس  ریـشدرا  ناتـساب  یـسراف  هبیتک 

. تفایزاب ار  هتشذگ  راگزور  یگرزب 
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کمک ینودقم  پیلیف  اب  هلباقم  يارب  وا  زا  نتسومد ، قیوشت  هب  ناینانوی ، دیمان . ریشدرا  ار  دوخ  تسشن ، تخت  هب  هکنیا  زا  سپ  یلو  تسا .
. دش هتشک  ساوگ  اب  تسد  هب  نامز  نیمه  رد  دنتساوخ .

ناپهترا نابترا - ناودرا -

. یشنماخه ماشرا  رسپ  بساتشو  رسپ  یناکشا و  ناهاش  زا  نت  جنپ  هلمج  زا  ناتساب  نایناریا  زا  ياهدع  مان 

مود ریشدرا  لوا . ناودرا 

هب هاـگنآ  تسـشن . تخت  هـب  ناودرا  شدـنزرف  تشذـگرد  م . لاـس 211 ق . هـب  دادریت  نوـچ  م ). توف 191 ق .  ) یناکـشا ناـهاشداپ  زا 
هب هتفای  تسکـش  تفرگرد ، سوکوتینآ  وا و  نایم  هک  یگنج  رد  دـش و  فرـصتم  ار  نادـمه  درک و  يزادـناتسد  اهیکولـس  تافرـصتم 

. دش هتخانش  تیمسر  هب  ناودرا  تنطلس  یکولس  هاشداپ  اب  ماجنارس  تسج و  تمیزه  ناگرگ  بناج 

مجنپ ناودرا 

ادیپ رظنفالتخا  یهاشنهاش  تخت  جات و  بحاصت  رس  رب  ناودرا  شالب و  شنارسپ  نایم  تشذگرد ، مراهچ  شالب  نوچ  یناکشا ، هاشداپ 
تنطلـس ناریا  برغم  رد  ناودرا  لباب و  رد  شالب  دش  رارق  دندرک و  حلـص  رگیدکی  اب  ردارب  ود  ماجنارـس  دیـشک و  هلداجم  هب  راک  دش و 

دیسر يروتارپما  ماقم  هب  الاکاراک  تشذگرد و  مور  روتارپما  سوروس  سومیتپس  تشذگیم  ناریا  رد  هک  ثداوح  نیا  اب  نامزمه  دننک .
بـش رد  تساوخ و  ینز  هب  ار  ناودرا  رتخد  گنرین  هعدـخ و  هار  زا  نکیل  دـمآرب  هلمح  ددـص  رد  تفاـی  عـالطا  ناریا  عاـضوا  زا  نوچ  و 

ناج ناریا  هاشداپ  اما  تشک ، ار  ناودرا  ناهارمه  دوب ، هدمآ  ناریا  هب  یمور  نایهاپـس  اب  سورع  ندرب  يارب  اصخـش  الاکاراک  هک  یـسورع 
طـسوت هار  نمـض  رد  مور  درمناوجان  روتارپما  ماجنارـس  اما  دنتفرگ . تراغ  داب  هب  ار  ناریا  ياههدکهد  اهرهـش و  اهیمور  درب . تمالـس  هب 

. تفرگ ار  دوخ  يزابگنرین  شاداپ  هلیسونیدب  دیسر و  لتق  هب  دوخ  دارفا 
غلبم دروآ و  دراو  اهیمور  هب  یتخـس  تسکـش  تخادرپ و  گـنج  هب  ـالاکاراک  نیـشناج  سونیرکاـم  اـب  هدروآدرگ و  یهاپـس  ناودرا  اـما 

. دش هتشک  رد 226 م . دیدرگ و  ناکباب  ریشدرا  بولغم  ماجنارس  مجنپ  ناودرا  تفرگ . ناشیا  زا  تمارغ  ناونع  هب  یفازگ 

مود ناودرا 

ناریا فرط  هب  ناتسلوغم  زا  اهنوه  راشف  رثا  رب  هک  یچهئوی  موق  اب  مود . داهرف  نیشناج  ای 123 )  124 م -. دودح 128 ق .  ) یناکشا هاشداپ 
. دش هتشک  گنج  رد  دیگنج و  دندوب  هدروآموجه 

م. 77 ق . مود 88 - ناودرا 

موس ناودرا 

لوا ننو  زا  هک  ناریا  ناگرزب  و  تسیزیم ، ههاد  موق  نایم  ای 40 )  39 م -. 12 ب .  ) یناکشا هاشداپ 
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هک ار  دوخ  رسپ  ناتسنمرا  زا  يو  ندنار  نوریب  زا  سپ  دش و  زوریپ  ننو  رب  ناودرا  ماجنارس  دنتـشادرب و  تنطلـس  زا  ار  وا  دندوب ، یـضاران 
. دش مور  عبات  ناتسنمرا  و  تفاین ، قیفوت  درا  یلو  داتسرف  وا  ینیشناج  هب  دوب  درا  شمان 

نایناودرا

. تسا هدرک  دای  نویناودرا  ار  مان  نیا  ریثا  نبا  تراپ . ناهاشداپ  نایناکشا ،

مورلا ضرا  مورزرا -

. دوب هدناشنتسد  ياورنامرف  ای  یکرت  کلم »  » تختیاپ تفای و  رایسب  قنور  يدابآ و  نایقوجلس  ییاورنامرف  هرود  رد 

گنژرا

. تشک دربن  رد  ار  وا  متسر  دیگنجب و  متسر  اب  ناردنزام  رد  هک  يوید  یلم ، ياهناتساد  رد  - 1
. ینام باتک  مان  - 2

لرغط نبا  نالسرا 

. دمحم نبا  لرغط  نبا  نالسرا  کلم  نیدلا  نکر 
ق. 571 ه . رخالا ) يدامج  یلوق  هب  و   ) بجر یفوتم 15 

کلم دوب و  هتفرگ  ینز  هب  زین  ار  وا  رداـم  کـباتا  و  دوـب . زگدـلیا  کـباتا  هتفاـیشرورپ  يو  قارع . یقوجلـس  ق ). 571 ه . - 555  ) هاشداپ
زگدلیا کباتا  تسد  رب  اهراک  تسشن و  تنطلس  هب  و  دمآ ، قارع  هب  ناجیابرذآ  زا  زگدلیا  کمک  هب  هاشنامیلس  تنطلس  رخآ  رد  نالسرا 
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تـسکش هجنگ  دودـح  رد  ار  زاخبا  ناطلـس  نیا ، زا  سپ  تشکب . ار  وا  و  دـش . هجاوم  لرغط  نبا  دـمحم  تفلاخم  اب  يو  دوب . وا  نارـسپ  و 
هواس و ناهفـصا و  ير و  نادمه و  دالب  نیب  ابلاغ  نآ  زا  سپ  درک . بارخ  دـندوب ، هتخاس  نیوزق  دودـح  رد  هک  ار  هیلیعامـسا  عالق  و  داد .
وا ياجهب  نالسرا  نبا  لرغط  شرسپ  تشذگرد و  یگلاس  نس 43  هب  نادـمه  رد  يو  دوب . هجاوم  ارما  تفلاخم  اب  دومنیم و  ددرت  ناجنز 

. تسشن

نوغرا نالسرا 

لالقتسا هیعاد  ق ). 485 ه .  ) هاشکلم تافو  زا  دعب  تشاد و  ار  ورم  تموکح  يو  یقوجلس . هاشکلم  ردارب  هقجالس ؛ هلسلس  ناگدازهاش  زا 
هب ار  ناسارخ  تموکح  نامرف  تیاهن  رد  یلو  تخادرپ . وا  عفد  هب  دـنچ  کـی  قراـیکرب  تشگ . یلوتـسم  ناـسارخ  رب  تفاـی و  تنطلـس  و 

نالـسرا ناسارخ  هب  قرایکرب  رکـشل  لوصو  زا  لـبق  اـما  دومن ، نوغرا  نالـسرا  عفد  ناـسارخ و  يوس  هب  دوخ  داد و  رجنـس  شیوخ  ردارب 
. داتفا قرایکرب  تسد  هب  یناسآ  هب  ناسارخ  و  دیسر ، لتق  هب  یگلاس  نس 26  هب  دوخ  نامالغ  زا  یکی  تسد  هب  نوغرا 

بذاج نالسرا 

ناـنامکرت عـفد  هب  دوـمحم  هک  ق . لاـس 419 ه . اــت  يو  ق . لاـس 389 ه . دودـح  رد  يونزغ  دومحم  ناطلـس  روهـشم  نارادرـس  ارما و  زا 
. تفای تافو  دومحم  ناطلس  زا  لبق  یکدنا  ارهاظ  و  دوب ، سوط  یلاو  و  تشاد ، تایح  دمآ ، ناسارخ  هب  یقوجلس 

بجاح نالسرا 

هب یناماس  مود  کلملا  دـبع  تلود  طوقـس  زا  دـعب  يو  یناماس . دـهع  رخاوا  لاـجر  ارما و  زا  ق . یفوتم 391 ه . ولای  نالـسرا  هب  فورعم 
يروالد و رصتنم  ریما  باکر  رد  درک و  گنج  ناخ  کلیا  ردارب  نیکت  رفعج  اب  دنقرمس  دودح  رد  و  ق ). 389 ه .  ) تسویپ یناماس  رصتنم 

هک يرورغ  ببس  هب  اما  دومن . يراکادف 
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. دیناسر لتق  هب  گنج  رد  یلهاک  روصق و  مامت  اب  ار  وا  روجمیس ، مساقلا  وبا  تیاعس  هب  تبقاع  دیجنر و  وا  زا  رصتنم  ریما  تشاد 

یلع نبا  ناخ  نالسرا 

یهاشداپ هب  ناـخ  ناـغط  شردارب  زا  دـعب  ناتـسکرت  ناـیناخکلیا  هلـسلس  ق ). 415 ه . دودـح 408 -  ) هاـشداپ ق . لاـس 415 ه . رد  یفوتم 
. دوب وا  ضراعم  عزانم و  ابلاغ  ناتسکرت  يارما  زا  ینکت  یلع  تسشن .

لوا هاشنالسرا 

هاشناریا زا  دعب  لوا . هاشنامرک  رسپ  نامرک  هقجالـس  هلـسلس  زا  مشـش  هاشداپ  ق ). رفص 537 ه . مرحم 495 - ( ) هاشنامرک نبا  هاشنالـسرا  )
تسد هب  تنطلس ، لاس  زا 42  سپ  تسـشن و  تنطلـس  هب  تسیزیم ، یفخم  يرگـشفک  ناکد  رد  دنچ  کی  وا  سرت  زا  يو  هک  یقوجلس 

. دش عولخم  هاشنالسرا  نیا  دمحم  شرسپ 

مود هاشنالسرا 

يو هاشلرغط . رسپ  نامرک ، هقجالس  هلـسلس  زا  ق ). 572 ه . - 562  ) هاـشداپ نیمهد  ق . ناضمر 572 ه . یفوتم  هاش ) لرغط  نب  هاشنالـسرا  )
. دیسر لتق  هب  تفریج  کیدزن  مود  هاشناروت  اب  گنج  رد 

يونزغ هاشنالسرا 

رسپ رصان ، لآ  نایونزغ  هلسلس  ق ). 511 ه . - 509  ) هاشداپ ق ). 512 ه . دودح 476 - دوعسم ) نبا  هاشنالسرا  كولملا  وبا  هلودلا  ناطلـس  )
. تسشن تنطلس  تخت  هب  يونزغ  زاریش  نتشک  زا  دعب  هک  يونزغ  موس  دوعسم  ناطلس 

كاشرا

نایغط یکولـس  هاشداپ  موس  ای  مود  سوکویتنآ  رب  م . رد 256 ق . هک  دوب  تراپ  ناگرزب  زا  يو  یناکشا ، هلسلس  سـسؤم  کشا ، کشرا ،
. تشذگرد م . لاس 253 ق . رد  يو  درک . دازآ  ار  تراپ  دربن ، لاس  ود  زا  سپ  دومن و 

ماشرا

سراپ هاش  ناهاش - هاش  گرزب ، هاـش  ناونع  هب  نادـمه  زا  فوشکم  نیرز  هحول  رباـنب  م ). 550 پ . - 590  ) هنمرایرآ رسپ  یـشنماخه  هاش 
. تسا گرزب  شویراد  گرزبردپ  پساتسیه و  ردپ  يو  تسا . هدش  یندم  یشنماخه  هاشداپ  هنمرایرآ  رسپ 

كاناشرا

 : ص کشرا .....  ناریا ج1 100  خیرات  عماج  گنهرف  دـننکیم . قیبطت  موس  داهرف  ات  مود  دادرهم  اب  ار  يو  هک  یناکـشا  هاشداپ  نیمجنپ 
100

کشرا

شویراد دش و  هتـشک  ساوگ  اب  تسد  هب  دوب و  موس  ریـشدرا  نیـشناج  رـسپ و  يو  یـشنماخه . هلـسلس  زا  ناریا  هاشداپ  م . یفوتم 336 ق .
. تسشن شیاج  هب  موس 

هیکشرا

. اگر ير ،

هیکشرا

. دوب راهب  لصف  رد  یناکشا  ناهاش  هاگتماقا  نآ  میدق و  رد  ير  رهش  مان 
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اغآ ناوغرا  کشا  کشرا -:

بناج زا  لاس  تدم 39  نآ  زا  سپ  دـش و  بوصنم  ناسارخ  تموکح  هب  لاس 631  رد  يو  لوغم . نارادرـس  ارما و  زا  ق . یفوتم 673 ه .
. تشذگرد سوط  رد  و  درک ، تموکح  ناریا  فلتخم  دالب  رد  ناخ  زیگنچ  دالوا 

. دوب اغآ  نوغرا  دشرا  دنزرف  ناخ ، نازاغ  راکشیپ  کباتا و  زورون ، ریما 

ناخ نوغرا 

ار نازاغ  دوخ  رسپ  تسشن و  یهاشداپ  هب  ناجیابرذآ  دورتشه  رد  اقابآ  رـسپ  ناخ  نوغرا  رادوگت ، ندش  هتـشک  زا  سپ  ناریا - ناناخلیا  زا 
رد ناـمز  نیا  رد  هک  ینیوـج  نیدـلا  سمـش  هجاوـخ  داد . وا  هب  ار  ناـماس  نآ  ییاورناـمرف  درک و  ناـسارخ  هناور  زوروـن  ریما  یهارمه  هب 

وا و هک  دش  رارق  تشذگ و  وا  ناهانگ  زا  نوغرا  درک . شیاشخب  بلط  دیسر و  ناخلیا  تمدخ  هب  دوخ  ناج  سرت  زا  تسیزیم  ناهفـصا 
شیپ رد  ار  وا  دیـسرتیم ، لوغم  رابرد  رد  هجاوخ  ذوفن  دیدجت  زا  هک  اقوب  ریما  دنـشاب . هتـشاد  ار  یناخلیا  ترازو  مه  كارتشا  هب  اقوب  ریما 

دـندرک و مین  ود  هب  ناـیم  زا  رها  یکیدزن  رد  رد 683 ه . ار  يو  هک  داد  روتـسد  نوغرا  درک . مهتم  اقابآ  شردـپ  ندرک  مومـسم  هب  ناخلیا 
. دندرب نایم  زا  ار  دنمشناد  تیافک و  اب  ریزو  نآ  عیجف  عضو  نیدب 

هاشداپ لبوپ  پیلیف  ناتسلگنا و  هاشداپ  لوا ، دراودا  یحیسم و  پاپ  اب  رـصم  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  هک  دوب  نآ  نوغرا  ياهراک  هلمج  زا 
. درک رارقرب  یسایس  طباور  هسنارف 

هرهاق تلود  ناکرا 

. تسا هدشیم  قالطا  هیوفص  هلسلس  رد  هناختلود  يارما  هب 

گرا
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زا یکی  ناونع  اهدعب  یلو  دشیم ، قالطا  گرا  هدنامرف  هب  ذبگرا  یناساس  دهع  لیاوا  رد  دنتفگیم . ار  مکحتسم  هعلق  نایناساس ، دهع  رد 
. دیدرگ يرکشل  یلاع  تاماقم 

ذبگرا

. گرا هدنامرف  نایناساس ، دهع  رد 

مب گرا 

لبق لاس  هاجنپ  دـص و  ات  مب  گرا  هچخیرات  هدـش . هتخاس  یعیبط  هرخـص  يور  رب  دـشابیم و  یخیرات  یماظن و  مهم  رایـسب  عالق  هرمز  زا 
لاس رازهود  بیرق  زا  هدـش  فیلأت  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق  رد  هک  يرگید  ربتعم  بتک  ملاعلا و  دودـح  هتـشون  بجوم  هب  هدوب  نوکـسم 

. تسا هدش  ریمعت  اهراب  دناهدنکفا و  یپ  نیا  زا  شیپ 
: لماش تسا و  ماخ  تشخ  زا  الک  گرا  يانب 

. تسا لصف  راهچ  ترامع  دجسم و  يوفص ، ياهانب  وراب ، یمیدق ، لخدم  ینابهدید ، جرب  راصح ،

هاشیلع گرا 

يزیربت هاشیلع  نیدـلا  دـجات  راثآ  زا  نآ  عفترم  ياهرانم  انب و  نیا  ناـمتخاس  تسا . زیربت  رد  يرجه  متـشه  نرق  میظع  فورعم و  ياـنب  زا 
نیب روهشم  يانب  نیا  نامتخاس  خیرات  تسا . هدوب  یلوغم  ناخلیا  ناخ  نازاغ  ریزو 
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. دشابیم يرمق  يرجه   736 ياهلاس 716 -

یناخمیرک گرا 

رالات و یلخاد ، هطوحم  فارطا  رد  هدنامیقاب  دنز  ناخمیرک  نارود  زا  دنلب  راصح  اب  هعلق  کی  تروص  هب  هک  زاریش  رهش  یخیرات  راثآ  زا 
. تسا یقاب  یلصا  لاح  هب  هیدنز  نارود  یتنطلس  هاگتسد  فلتخم  هینبا  اهقاتا و 

لوا یتشیگرا 

.(. م 760 پ . - 781  ) وتراروا هاش 

سوپورا

هداد رییغت  ار  نآ  ماـن  درک و  داـبآ  هراـبرگید  ار  نآ  رتاـکین » سوکولــس   » یبارخ زا  سپ  دوـب و  یبوـنج  داـم  ياهرهــش  زا  هـک  ير »  » ماـن
. دیمان سوپورا » »

غورا

ار رماوا  تحت  عیطم  مدرم  هفیاط و  وا و  غورا »  » دـندوب یلوغم  هدازهاش  اـی  ناـخ  کـی  هریت  زا  هک  یناـسک  ناـشیوخ و  نادـنزرف و  عومجم 
. تسا تلم  مدرم و  ینعم  هب  هک  دنتفگیم  سولوا » »

ودیرا

م. متشه ق . هرازه  دودح  رد  روا ، زا  یمک  هلصاف  هب  تارف ، کیدزن  نیرهنلا ، نیب  يرموس  میدق  رهش 
. دراد هلصاف  سراف  جیلخ  زا  رتمولیک  دودح 161  شیینونک  لحم  دوب . ائا  تدابع  زکرم  سراف و  جیلخ  رب  يردنب 

اقوب قیرا 

. لوغم ناخ  وکاله  ردارب 

)Ozbak( کبزا

. تسا هدش  روهشم  کبزا  فیاوط  مان  هب  یجوج ،) باقع  زا   ) ناخ کبزا  مان  هب  هک  لوغم ، ناخ  یجوج  هفیاط  لیا و  زا  ياهبعش  ناونع 
لبق خیرات  رد  گیب  یناج  شرسپ  کبزا و  اهنآ  يارما  زا  و  دناهتـشاد ، تنوکـس  وچ »  » و لاروا »  » نیب عقاو  یحاون  رد  تسخن  فیاوط  نیا 

یهاش هب  روهشم  تخبهاش ، دمحم  هلیسوهب  هک  تسا  ینابیش  يارما  هلـسلس  ناونع  ناکبزا  کبزا و  هیوفـص ، دهع  رد  دنروهـشم . رومیت  زا 
دز رد  هیوفص  نیطالس  اب  ناسارخ  هب  زواجت  ننست و  رد  بصعت  ببـس  هب  ابلاغ  و  ق ). 905 ه .  ) دش سیسأت  ناخ ،) کبیش   ) کبیش ای  کب 

. دناهدوب دروخ  و 
يارما هلیـسو  هب  زین  اهنآ  تلود  دـناهدوب و  بوسنم  دـنواشیوخ و  ناخ  رتشه  يارما  اراخب و  ناناخ  هویخ و  ناناخ  اـب  روکذـم  يارما  زکرم 

. تسا هدش  ضرقنم  ناخ  رتشه 

يراهزا

دش يرسفا  هدکشناد  دراو  هطسوتم  ییادتبا و  تالیصحت  ماجنا  زا  سپ  يو  دش . دلوتم  زاریش  رد  ش . لاس 1291 ه . رد  يراهزا  اضرمالغ 
اب نارهت  هب  لاقتنا  زا  دعب  درکیم و  تمدخ  سراف  رد  یناورس  هجرد  ات  يراهزا  دیدرگ . مازعا  زاریش  هب  یمود  ناوتس  هجرد  ذخا  زا  دعب  و 

. دش گنج  هاگشناد  دراو  يدرگرس  هجرد 
اکیرمآ یماظن  ناراشتسم  اب  يراشتسم  هرادا  رد  یپیترس ، هجرد  اب  هعجارم  رد  دش و  مازعا  اکیرمآ  هب  تشاد  یگنهرـس  هجرد  هک  یماگنه 

گنج و هاگشناد  تسایر  ینیمز ، ورین  داتس  تسایر  گنج ، هاگشناد  تنواعم  نامرک ، رکـشل  یهدنامرف  وا  يدعب  تاماقم  درک . يراکمه 
رب ار  لک  داتس  تنواعم  هک  یماگنه  يدبهپس ، هجرد  اب  دوب و  وتنس  نامیپ  نامزاس  رد  ناریا  یگدنیامن 

103 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
اب دش و  هدناوخارف  تمدخ  هب  اددجم  لک ، داتس  تسایر  زا  مج  نودیرف  يدبـشترا  يریگهرانک  زا  دعب  یلو  دش . هتـسشنزاب  تشاد ، هدهع 

. دیدرگ بوصنم  لک  داتس  تسایر  هب  يدبشترا  هجرد 
يراهزا اضرمالغ 

تراـبع هب  هاـش و  زا  يو  ضحم  تعاـطا  تمـس  نیا  رد  وا  ماود  تلع  دـنام و  یقاـب  لـک  داتـس  تساـیر  رد  لاـس  تفه  زا  شیب  يراـهزا 
مهدراهچ رد  یماما ، فیرـش  یلم  یتشآ  هزور  تلود 70  طوقـس  زا  دـعب  لیلد ، نیمه  هب  هاش  دوب . هاش  يارب  وا  ندوب  رطخیب »  » رتحـضاو

عیاقو نیرتمهم  درک . یفرعم  هاش  هب  ار  دوخ  هنیباک  زور  دنچ  زا  سپ  يراهزا  درک و  یماظن  تلود  کی  لیکـشت  رومأم  ار  يو  نابآ 1357 
: زا دندوب  ترابع  يراهزا  يریزوتسخن  نارود 

رهچونم ناـیلو ، میظعلا  دـبع  يریـصن ، هللا  تمعن  دبـشترا  ادـیوه ، ریظن  میژر  قباـس  سانـشرس  نادرمتلود  زا  ياهدـع  فیقوت  تشادزاـب و 
اکیرمآ رد  پولاداوگ  سنارفنک  رد  هسنارف  ناملآ و  سیلگنا ، اکیرمآ ، روشک  راهچ  نارـس  ییامهدرگ  یپکین و ،...  اـضرمالغ  نومزآ ،
نازوـمآ شناد  ناریبد و  ناراـگزومآ ، باـصتعا  اهناتـسرهش ، نارهت و  رد  مدرم  تارهاـظت  يریگجوا  ناریا ، ثداوـح  یـسررب  روـظنم  هـب 

تلم هب  باطخ  ماـما  یخیراـت  ماـیپ  قرب و  ناـنکراک  طـسوت  یـشوماخ  هماـنرب  ءارجا  تفن ، تکرـش  ناـنکراک  باـصتعا  نارهت ، سرادـم 
. مرحم ندیسرارف  تبسانم  هب  ناریا  ناملسم 

دیدرگ يرتسب  دش و  یبلق  هلمح  راچد  هام 1357  رذآ  رد 25  درواین و  لمحت  یمالسا  بالقنا  جاوما  ربارب  رد  يراهزا  اضرمالغ  ماجنارس 
. دیدرگ مالعا  یفعتسم  هام 27  يد  مهدزاود  رد  وا  تلود  فقوتم و  اهراک  المع  و 

: درک راک  هب  توعد  يراکمه  يارب  ار  دارفا  نیا  راک  يادتبا  رد  يراهزا  يراهزا  اضرمالغ  هنیباک 
. ولمساق راشفا  ورسخ  ریما  هجراخ : روما  ریزو  . 1

. یمیظع اضر  دبشترا  گنج : ریزو  . 2
. نیما اضر  دمحم  نداعم : عیانص و  ریزو  . 3

. یغابهرق سابع  دبشترا  ییاراد : يداصتقا و  روما  ترازو  تسرپرس  روشک و  ریزو  . 4
. یسیوا یلعمالغ  دبشترا  یعامتجا : روما  راک و  ترازو  تسرپرس  . 5
. یعیبر نیسح  ریما  دبهپس  يزاسرهش : نکسم و  ترازو  تسرپرس  . 6

. یهللا بیبح  لامک  رالاسایرد  رنه : گنهرف و  ترازو  شرورپ و  شزومآ و  ترازو  تسرپرس  . 7
. دنمتداعس نسحلا  وبا  دبهپس  يدرگناهج : تاعالطا و  ترازو  تسرپرس  . 8
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. مدقم جریا  دبهپس  ورین : ترازو  تسرپرس  . 9
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. رفنویامه هللا  تزع  رتکد  رواشم : ریزو  . 10

: دش لیمکت  میمرت و  ریز  تروص  هب  يراهزا  هنیباک  زور  دنچ  زا  سپ 
. نایزوتاک دبهپس  یعامتجا : روما  راک و  ریزو  . 1

. ینارهت یلماع  اضر  دمحم  رتکد  شرورپ : شزومآ و  ریزو  . 2
. هدازرامعم رتکد  یناگرزاب : ریزو  . 3

. نایچلاش نسح  هار : ریزو  . 4
. رادیاپ یفطصم  رتکد  ییارجا : روما  رد  رواشم  ریزو  . 5

. یحلاص یضترم  هجدوب : همانرب و  رد  رواشم  ریزو  . 6
. يدمتعم میرک  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 7

. يدیفم رتکد  یلاع : شزومآ  مولع  ریزو  . 8
. یمظان دمحا  یناملراپ : روما  رد  رواشم  ریزو  . 9

. يرادمتعیرش نسحم  فاقوا : تسرپرس  رواشم و  ریزو  . 10
. یفجن نیسح  رتکد  يرتسگداد : ریزو  . 11

)Oziringah( هاگنیریزا

. تسا ناگراتس  ندش  رادیب  بش و  زاغآ  ات  زورمین  زا  دعب  تعاس  هس  زا  نآ  عقوم  هک  تشترز  نید  رد  يزورهنابش  زامن  تامیسقت  زا 

وگیووتشیا كاهدژا -:

ونیم هتنپسا 

. تشترز نید  رد  اهیبوخ  اهریخ و  همه  لصا 

ذمرادنپسا

راگدـیرفآ و نیب  هطـساو  ادزماروها ، شزاس  يرابدرب و  هدـنیامن  نادنپـساشما ، زا  یکی  یتشترز ، نییآ  رد  سدـقم ،) ینتورف  يراـبدرب و  )
هب موـسوم   ) هاـم نـیمهدزاود  یـسمش و  هاـم  ره  مـجنپ  زور  هـب  لـکوم  يو  تـسوا . اـب  نـیمز  یناـبهگن  یکاـخ  ناـهج  رد  ناراگدـیرفآ .

. تسا یسمش  لاس  ره  ذمرادنپسا )

هپسا

یگدنز رد  بسا  نوچ  دنشابیم . ینایک  هلسلس  زا  مود  هقبط  نانآ  هدش و  هدوزفا  پسا  هملک  ناشمان  رخآ  هب  ناهاشداپ  نیا  هپسا - نادناخ 
ورنیا زا  دـشیم . هدرمـش  ناشیا  تاراختفا  زا  يراوس  تشاد و  ار  یگرزب  شقن  میدـق  راگزور  رد  یقرـش  نارواگنج  یناریا و  ياـهایرآ 

نوچ بساماج . بساجرا ، بساتـشگ ، بسارهل ، دـننام  دوشیم  متخ  بسا  هملک  هب  هک  مینیبیم  نامز  نآ  رد  ار  يرایـسب  ناـسک  ياـهمان 
. دنتفگیم ییالط  بسا  ینعی  بسرز »  » ار رهش  نآ  تهج  نیا  زا  دوب  خلب  رد  ناشیا  تختیاپ 

ناتسربط نادبهپسا -:

نیوئاتسا

. تسشن یهاش  تخت  هب  شتآ  نآ  لباقم  رد  یناکشا  هلسلس  سـسؤم  كاشرا  هتـشاد و  دوجو  نآ  هدکـشتآ  رد  ینادواج  شتآ  هک  یتلایا 
. تسا هدوب  كاسآ  رهش  رد  زین  نآ  ناکم  ارهاظ  هک  هتشاد  رهم  نیزرب  رذآ  هدکشتآ  اب  یتبسن  هدکشتآ  نیا 

اریتاتسا
. تفرگ ینز  هب  ار  يو  شوش  رهش  رد  ردنکسا  هک  شویراد  رتخد 
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ولجاتسا

. دندمآرد يوفص )  ) لوا لیعامسا  هاش  تدعاسم  هب  هک  دندوب  ياهلیبق 

ولجاتسا ناخ  هللا  دبع  ولجاتسا -:

ولجاتسا ناخ  یلق  دشرم  ولجاتسا -:

سیسذاتسا

یحاون زا  نت  رازه  دصیس  دودح  رد  یناوریپ  تشارفارب و  نایغط  ملع  ناسارخ  رد  سیـسذاتسا  مان  هب  یـصخش  يرجه  لاس 150  رد  مایق -
تفرگ و الاب  ناریا  قرشم  رد  تضهن  نیا  تخاس . مهارف  نایـسابع  تلود  يارب  يدایز  تامحز  دروآدرگ و  ناتـسیس  سیغداب و  تاره و 

نکیل تساخرب ، وا  گنج  هب  ياهدع  اب  يدورورم  مثجا  اجنیا  رد  درک . تکرح  دورورم  يوس  هب  وجگنج  درم  رازه  دصیـس  اب  سیـسذاتسا 
. دندش هتشک  وا  نارای  مثجا و 

نت رازه  هدراهچ  دندش و  هتشک  وا  ناوریپ  زا  نت  رازه  داتفه  نازرابم  نیا  یط  رد  داتسرف  وا  گنج  هب  ار  همیزخ  نب  مزاخ  هفیلخ  تیاهن  رد 
. دندرک ادج  نت  زا  ار  نانآ  ياهرس  دربن  نایاپ  زا  سپ  هلصافالب  هک  دندیدرگ  ریسا 

راد هب  دادـغب  رد  ار  سیـسذاتسا  روصنم  دـندرب . دادـغب  هب  دـندرک و  ریجنز  هب  ار  وا  دـنتفای  تسد  سیـسذاتسا  رب  هکنآ  زا  سپ  هفیلخ  ياوق 
. داد نایاپ  يو  تایح  هب  تخیوآ و 

)Stahl( لاتسا

.(. ق ات 1295 ه .  1294  ) ناریا ياههناخراپراچ  یسور  لک  ریدم 

امناتسا

دحاو امناتـسا  نایکولـس  هرود  رد  تسا . هدـمآرد  يرادا  دـحاو  نیرتـکچوک  تروص  هب  اهدـعب  هک  هدوب  یـشنماخه  یتـسپ  ياههاگتـسیا 
. تسا هدوب  یخراپیه  رتکچوک 

رختسا

نآ یلاوح  رختسا و  رهش  دندرکیم . تموکح  هدناشنتسد  کچوک و  ناهاش  ناریا  ياهتمسق  ریاس  لثم  زین  سراپ  رد  نایناکشا  نامز  رد 
. دش وا  نیـشناج  ریـشدرا  دعب  روپهاش و  شرـسپ  وا  زا  دعب  درکیم و  تموکح  نآ  رب  کباب  دوب و  اتیهانآ »  » دبعم نادـبؤم  تموکح  تحت 

تسکش ناودرا و  طوقس  زا  سپ  دشیم و  بوسحم  نایناساس  تختیاپ  دوب  نایناکشا  هیلع  دربن  لاح  رد  ریشدرا  هک  یتدم  مامت  رد  رختسا 
. دیدرگ لقتنم  نوفسیت  هب  رختسا  زا  نایناساس  تختیاپ  ناتسنمرا  یناکشا  هاش  ورسخ  دننام  نایعدم  رگید 

بارعا طلست  تحت  نیمزرس  نیا  دوبن و  یلقتـسم  تموکح  ياراد  ناریا  یتدم  بارعا  هلیـسو  هب  ناریا  فرـصت  نایناساس و  طوقـس  زا  دعب 
مایق زا  دـعب  دوب . تموکح  زکرم  نایـسابع  نامز  رد  دادـغب  ناـیوما و  ناـمز  رد  قشمد  نیدـشار  ياـفلخ  ناـمز  رد  هنیدـم  ياهرهـش  دوب و 

نآ ياهتختیاپ  هدوب و  تختیاپ  رهـش  مادـک  تفگ  ناوتب  هک  دوبن  شفرد  کی  ریز  نیمزناریا  یمامت  هاگچـیه  نایقوجلـس  نامز  ات  نایناریا 
: دنتسه ریز  حرش  هب  دندرکیم  تموکح  نیمزرس  نیا  رب  هاش  دنچ  نامز  کی  رد  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  نامز 

. نایرهاط روباشین -
. نایرافص لباز -
. نایناماس اراخب -
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. نایونزغ نینزغ -

. رایز لآ  ناگرگ -
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. هیوب لآ  ناهفصا -
. هیوب لآ  نادمه -
. هیوب لآ  زاریش -
. هیوب لآ  دادغب -

. هیوب لآ  نامرک -

يرختسا

هب عورـش  يرمق  يرجه  لاـس 340  رد  تسا . هدوب  فورعم  زین  یخرک  هب  هک  دوب  سراـف  رختـسا  مدرم  زا  دـمحم ، نب  میهاربا  قاحـسا  وـبا 
سپـس هتـشگ ، انـشآ  نادنمـشناد  زا  يدایز  هدع  اب  ترفاسم  نیا  نمـض  دومن . تحایـس  ار  سلطا  سونایقا  ات  ناتـسبرع  زا  درک و  ترفاسم 

دنمـشناد لوا  ناوتیم  ار  يو  درک . فیلأت  کلامملا » کلاسملا  میلاقالا و  روص   » ياهمان هب  باتک  ود  رد  ار  دوخ  تاـعالطا  تادـهاشم و 
. تسا هدرک  فیلأت  هب  تردابم  ایفارغج  ملع  هرابرد  هک  تسناد  مالسا  ملاع  رد 

)Strabon( نوبارتسا

. دش دلوتم  هیکوداپاک  دالب  زا  هیسامآ  رد  م . لاس 50 ق . دودح  رد  هک  ینانوی  فورعم  سیونیفارغج 
. تفر شیپ  لین  ياهراشبآ  ات  تخادرپ و  رفس  هب  رصم  رد  سپس  درک ، یط  ریغـص  يایـسآ  سرادم  رد  ار  دوخ  عونتم  قیمع و  تالیـصحت 
ریـس و اهتدـم  زا  سپ  يو  تخیر . ار  دوخ  میظع  يایفارغج  شراگن  حرط  تخادرپ و  مدـقتم  نانادیفارغج  راثآ  هعلاـطم  هب  هیردنکـسا  رد 
زا هک  هتـشاد  یخیرات » تارطاخ   » مان هب  یباتک  يو  تشذـگرد . مر  رد  يدـالیم  لاس 21  یلاوح  ریغص  يایـسآ  نانوی و  لیـسیس ، رد  رفس 

هوالع یخیرات  يایفارغج  نیا  رد  تسا . هتـشون  دلج  هدـفه  رد  ار  دوخ  يایفارغج  روکذـم  یخیرات  تارطاخ  لیذ  لابند و  هب  هک  هتفر  نایم 
. تسا هتخادرپ  زین  ناشیا  موسروبادآ  نآ و  مدرم  خیرات  هب  کلامم ، فصو  رب 

نادوتسا پارتاس  ژتارتسا -:

كاخ و بآ و  اریز  دناهتخیریم ، نآ  نورد  رد  ار  داسجا  ياهناوختـسا  نایتشدرز  هک  لکـش  ياهناوتـسا  ياههلول  ای  هاچ و  نادناوختـسا -
. تسین زیاج  تشترز  نید  رد  اهنآ  ندولآ  دناسدقم و  شتآ 

نیکتبلا نبا  قاحسا 

هب نیکتبلا  شردـپ  تاـفو  زا  دـعب  يو  رـصان . لآ  تنطلـس  زا  لـبق  هرود  رد  ناـیونزغ  تلود  يارما  زا  هنزغ و  تیـالو  لقتـسم  ياورناـمرف 
(. 352  ) دیسر هنزغ  تموکح 

- مایق كرت  قاحسا 

رد شیوخ  توعد  عورش  رابتعا  هب  قاحسا  دوب . هتساخ  اپ  هب  نایسابع  دض  رب  ملسم  وبا  هنادرمناوجان  لتق  زا  سپ  هک  دوب  یناسک  زا  قاحسا 
هدرمن ملـسم  وبا  هک  دش  یعدم  هتفر و  رهنلا  ءاروام  هب  ملـسم  وبا  لتق  زا  سپ  دش و  روهـشم  كرت  قاحـسا  هب  رهنلا  ءاروام  كرت  ياهرهش 

. درک توعد  ملـسم  وبا  تلاسر  لوبق  هب  ار  نانآ  تشگ و  دـهاوخ  رهاظ  هرابود  يزور  تسا و  هدـش  ناهنپ  ير  ياههوک  زا  یکی  رد  هکلب 
. درکیم تماما  يوعد  رابتعا  نیا  هب  دوب و  یلع  نب  دیز  لسن  زا  قاحسا  هک : دناهتفگ 

نارادفرط اریز  دنتفگیم ، هملیـسم  ار  قاحـسا  ناهاوخاوه  دـندمآ . درگ  وا  رب  یهوبنا  هورگ  تفرگ و  الاب  زورهبزور  اعدا  نیا  رد  يو  راک 
زین قاحسا  دندوب و  ملسم  وبا 
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ماقم و هب  ار  نایناریا  شیک  درک و  دـهاوخ  روهظ  رگید  راب  يو  هکلب  تسا ، هدرمن  تشترز  هداتـسرف و  تشترز  ار  ملـسم  وبا  هک  تفگیم 

. دیناسر دهاوخ  نیتسخن  تلزنم 

قوجلس نبا  لیئارسا 

هب دوب ، هدرک  فرصت  ار  اراخب  نیکت  یلع  اب  وا  هکنآ  ببسهب  يونزغ . دومحم  ناطلس  هقجالـس . دادجا  زا  ق ،. ای 426 ه . لاس 422  یفوتم 
ریگتـسد اما  دـمآرب ، رارف  ددـصرد  دـعب  لاس  تفه  لیئارـسا  تشادزاب . ناتلوم  رجنلاک  هعلق  رد  دومن و  راتفرگ  ار  يو  تفر و  رهنلا  ءاروام 

. تفای تافو  هار  رد  دش و 

)Asaru( ورسا

. دنکیم طوبرم  اهغاب  يرایبآ  بآ و  ياهشهد  هب  ار  وا  هک  خودرم  نیوانع  زا  یکی 

هیوریش نب  رافسا 

یهاگتسد ناتسربط  ناگرگ و  رد  يدوز  هب  دوب و  عاجـش  ریگتخـس و  كافـس و  يدرم  يو  ریبک . رـصان  نادنزرف  هاگتـسد  ذفنتم  لاجر  زا 
ناگرگ ناتسربط و  رـس  رب  ناکام »  » وا و نایم  یتدم  درک و  حتف  ار  ناردنزام  تخاس و  عزتنم  رفعج  وبا  دیـس  زا  ار  ناگرگ  سپـس  تفای و 

هب جیوآ  درم  دوخ  نارادرـس  زا  یکی  یهارمه  هب  دـعب  يدـنچ  تخیرگ و  ناسارخ  هب  تفای و  تسکـش  ق . رد 315 ه . اـت  دوب  دروخ  دز و 
زا يو  داتفا . رافسا  تسد  هب  رگید  راب  ناتسربط  ناگرگ و  دش و  هتـشک  جیوآ  درم  تسد  هب  ریغـص  یعاد  گنج  نیا  رد  تخات . ناتـسربط 

نیا رد  درک . تراغ  ار  نیوزق  تفاـی و  طلـست  زین  ناـجنز  مق و  نیوزق و  رب  دـنار و  نوریب  راـید  نآ  زا  ار  ناـکام  درب و  هلمح  ير  هب  اـجنآ 
، تخات نیوزق  رب  دروآدرگ و  يرکـشل  اجنآ  زا  تفر و  دوب  وا  عاـطقا  هک  ناـجنز  هب  نیوزق  زا  دـنادرگرب و  يور  وا  زا  جـیوآ  درم  ماـگنه 
هب اجنآ  زا  دوب  ناسارخ  رد  ماگنه  نیا  رد  ناکام  وا  نمـشد  نوچ  درب و  هانپ  سبط  هب  اـجنآ  زا  سموق و  ير و  هب  تخیرگب و  وا  زا  رافـسا 

. دیسر لتق  هب  دش و  جیوآ  درم  رکشل  راتفرگ  ناقلاط  رد  تشگزاب  نایملید  دصق 

ینیارفسا

هب همانهاش  مظن  هب  ار  یـسوط  یـسودرف  وا  تسا  هتـشاد  ار  يونزغ  دومحم  ناطلـس  تباتک  ترازو و  یتدم  هک  ینیارفـسا  دـمحا  نب  لضف 
زا ار  شیوخ  ناوید  تباتک ، ترازو  نامز  رد  وا  هک  تسا  نیا  دمحا  نب  لضف  رتگرزب  تمدـخ  تسا . هدرک  توعد  نینزغ  گرزب  هاشداپ 

. داتفارب نایزات  طلست  دیدرگ و  یتلود  یمسر و  یسراف  نابز  قیرط  نیدب  دینادرگرب و  یسراپ  هب  يزات 

يرایدنفسا ایرث  ایرث -: يرایدنفسا -

ردنکسا

دروم هک  تشذـگیمن  وا  تنطلـس  زا  لاس  کی  زا  شیب  دیـسر و  تموکح  هب  لاس 823  رد  هک  ولنویوقارق  ناـهاشداپ  زا  فسوی  ارق  رـسپ 
هب ق . لاس 840 ه . رد  هرخالاب  تشگرب  ناجیابرذآ  هب  اددـجم  دـعب  يدـنچ  یلو  درک  رارف  راچان  هب  هتفرگ و  رارق  خرهاـش  نایهاپـس  هلمح 

. دش هتشک  شرسپ  تسد  هب  ق . رد 841 ه . دعب  لاس  کی  دروخ و  تسکش  دوخ ، ردارب  ولنوقارق  هاشناهج  زا  خرهاش  کیرحت 

یشنم گیب  ردنکسا 

. تسا یسابع » يارآ  ملاع  خیرات   » شفورعم رثا  يوفص . لوا  سابع  هاش  یشنم  یناریا و  خروم 
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دنز ناخ  ردنکسا 

هب ناسارخ  رد  دیعبت  لاح  هب  هیدنز  هک  ياهرود  رد  يو  دنز . ناخ  میرک  يردام  ردارب  دنز ؛ هفیاط  ناروالد  اسؤر و  زا  ق . یفوتم 1167 ه .
. دوب هدومن  لوبق  ار  ناخ  میرک  تسایر  هک  دوب  یناسک  زا  زین  راشفا  هاشردان  لتق  نراقم  دـشیم و  بوسحم  اهنآ  ياسؤر  زا  دـندربیم  رس 
رد دوب  ناخ  میرک  ناتـسدمه  زا  دش ، نارهت  هب  ناخ  میرک  رارف  هب  یهتنم  هک  دابآرتسا  رد  راجاق  ناخ  نسح  دـمحم  اب  گنج  رد  ردنکـسا 

بابـسا زا  يدـح  ات  دـنز  ناخ  یلع  خیـش  اب  وا  تباقر  تداـسح و  و  دوب . ناـخ  میرک  يارما  ءزج  يو  مه  ناـغفا  ناـهاوخیدازآ  اـب  گـنج 
هب وا  اب  ناخ  ردنکـسا  ناغفا ، ناخ  دازآ  زا  روخالیـس ، هبآ  ود  رد  ناخ  میرک  تسکـش  زا  دعب  دش . گنج  نیا  رد  ناخ  میرک  لوا  تسکش 
زا سپ  دومن و  دروخرب  دوب  ناخ  میرک  عفد  یپرد  ناخ  دازآ  بناج  زا  هک  راشفا  هاش  یلعحتف  اب  ناهفـصا  هشمق  رد  تفر و  زاریـش  بناـج 

. دش هتشک  ناخ  ردنکسا  یتخس  گنج 
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ولنویوقارق ردنکسا 

ق. رد 830 ه . طالخا و  ق . رد 828 ه . فسویارق  نیشناج  رسپ و  ولنویوقارق  هفیاط  زا  نامکرت  ق ). 838 ه . - 823  ) ریما ق . یفوتم 814 ه .
شردارب هب  ار  وا  کلم  خرهاـش  ریما  رد 839  دروخ . تسکـش  يرومیت  خرهاش  ریما  زا  رد 832  درک . شیوخ  ورملق  همیمض  ار  ناتـسدرک 

هاشناهج اب  زیربت  دابآیفوص  رد  هتـشگرب  دـعب  يدـنچ  و  تفر . مور  هب  ردنکـسا  داد . دوب  هدـمآ  رد  وا  تعاـطا  هب  هک  ولنویوقارق  هاـشناهج 
. دیسر لتق  هب  دابق  شرسپ  تسد  هب  دعب  يدنچ  دش و  مزهنم  اما  درک  گنج 

یناکروگ ردنکسا 

رد خیـش  رمع  نبا  دمحم  ریپ  شردارب  ندش  هتـشک  زا  سپ  ق . رد 812 ه . يو  خیش . رمع  ازریم  رـسپ  یناکروگ ، هلـسلس  هدازهاش  هاشداپ و 
سراف قارع و  رب  تفرگ و  متسر  ازریم  شیوخ  ردارب  زا  ار  رهش  نآ  تفای و  الیتسا  زین  ناهفـصا  رب  دعب  يدنچ  تسـشن و  وا  ياجهب  سراف 
هدیشک رکشل  وا  عفد  هب  متـسر  ازریم  شردارب  سامتلا  کیرحت و  هب  وا و  یبوکرـس  تهج  خرهاش  ازریم  تبقاع  ق ). 813 ه .  ) دش یلوتسم 

یعـس و هب  وا و  رما  هب  هتـشگ  راتفرگ  خرهاش  تسد  هب  دروخ ، تسکـش  ناهفـصا  کـیدزن  رد  هکنآ  اـب  وا  تفرگ . وا  زا  ار  سراـف  قارع و 
.(. ق یلوالا 817 ه . يدامج   ) تشگ انیبان  متسر  ازریم  شیوخ  ردارب  تسد  هب  اغآ  داشرهوگ  کیرحت 

ینودقم ردنکسا 

323 - 336  ) هاشداپ نینرقلا  وذ  ردنکسا  ای  یمور  ردنکسا  یمالسا  ذخآم  رد  هینودقم ) ناهاشداپ  هلسلس  رد   ) موس ردنکسا  ریبک . ردنکسا 
راتفرگ یهاشداپ  زاغآ  رد  دیسر . تنطلـس  هب  یگلاس  رد 20  تفای  تیبرت  میلعت و  وطـسرا  تمدخ  رد  مود . پیلیف  رـسپ  هینودـقم ؛ م ). ق .

اب وا  گنج  نیتسخن  دـش . ایـسآ  دراو  تنوپـسله  هگنت  زا  ناریا  دـصق  هب  م . رد 334 ق . دـش . نانوی  ياهرهـش  شروش  یلخاد و  ياهگنج 
گنج رد  تفرگشیپ ، رد  ار  ناریا  هار  نونمم  گرم  زا  سپ  م ). 334 ق .  ) تفای نایاپ  وا  يزوریپ  هب  هک  تسا  سوکینارگ  گنج  نایناریا 

سپ دنداتفا . ردنکسا  تسد  هب  شرتخد  نز و  ردام و  درب  ردهب  ملاس  ناج  هچرگا  و  دروخ . تسکش  موس  شویراد  سوسیا ، م ). (333 ق .
گنج رد  و  تشذگ ، تارف  هلجد و  زا  شویراد  بیقعت  هب  رصم  هیقینیف و  فرصت  زا 

109 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
، دیـسرن ییاج  هب  سنازراب  ویرآ  تمواقم  دیدرگ ، دیـشمجتخت  مزاع  شوش  لباب و  ریخـست  زا  سپ  دش  زوریپ  زین  لمگوگ  م ). (331 ق .
ار یشنماخه  ناهاش  ياهخاک  سیئاط ، کیرحت  هب  درک و  تراغ  ار  رهش  تشک و  ار  مدرم  زا  يدایز  هدع  هتفرگ  ار  دیشمجتخت  ردنکسا 

راـنک اـت  ناـسارخ  ریخـست  زا  دـعب  تسا ) هدوبن  ردنکـسا  تسد  هب  دیـشمجتخت  نتفرگ  شتآ  هک  دـندقتعم  نیخروم  زا  یخرب   ) دز شتآ 
هب ناریا  بونج  زا  دنور  رتارف  اجنآ  زا  دندشن  رضاح  شنایرکشل  نوچ  یلو  تفرگ  ار  دنـس  دور  ات  دنه و  هب  اجنآ  زا  تفر و  شیپ  نوحیس 
رـس رب  ینایک  جات  درک و  نت  هب  ار  یـشنماخه  ناهاش  ساـبل  دـش و  یناریا  موسروبادآ  میلـست  هک  تشذـگن  يرید  يو  تشگزاـب . لـباب 

جوجأی و دـس  يانب  يو  ياهراک  زا  دـناهتفگ  زین  و  درک . انب  رـصم ) رد  هیردنکـسا  هلمج  زا   ) هیردنکـسا مسا  هب  دایز  ياهرهـش  تشاذـگ .
. تفر ایند  زا  یناوج  جوا  رد  ردنکسا  تسا . جوجأم 

یشنم ردنکسا 

ریرحت هتشر  هب  یسابع  يارآ  ملاع  مان  هب  سابع  هاش  نیـشناج  یفـص  هاش  ات  ار  هیوفـص  تایح  خیرات  گرزب و  سابع  هاش  یـشنم  ردنکـسا 
. تسا يرجه  لاس 1025  روکذم  باتک  فیلأت  خیرات  تسا . هدروآرد 

جریا يردنکسا ،

يزکرم هتیمک  مونلپ  نیمهدزناش  يرازگرب  زا  سپ  رفن .» هورگ 53   » وضع مراهچ و  هرود  رد  سلجم  هدنیامن  هدوت و  بزح  قباس  لوا  ریبد 
. ددرگیم رانکرب  بزح  یلوا  ریبد  ماقم  زا  هام 1357  دنفسا  رد  هدوت  بزح 

نسحم يردنکسا ،

سسؤم هیلوا و  ناماگشیپ  زا  و  نویعامتجا » بزح   » نارس زا  ازریم ) نامیلس   ) يردنکسا نسحم 
110 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. ناخ اضر  هنیباک  رد  گنهرف  ریزو  و  ناریا » هدوت  بزح  »

یناماس دمحا  نب  لیعامسا 

. ثیلورمع نداد  تسکـش  زا  سپ  تفای و  تسد  رهنلا  ءاروام  رب  يو  تسا . یناماس  تلود  راذگناینب  تقیقح  رد  دـمحا  نب  لیعامـسا  ریما 
تاداس اب  هیحان  نآ  رد  درک و  تموکح  زین  ناتـسربط  ناگرگ و  رب  یتدم  دوزفیب و  دوخ  ورملق  هب  نیوزق  ير و  ات  ار ، ناتـسیس  ناسارخ و 

وا و زا  یـسابع  يافلخ  دوب و  رادافو  ناشیا  هب  تشاد و  شوخ  هنایم  دادـغب  هفیلخ  اـب  ورمع  بوقعی و  فـالخرب  وا  داـتفارد . يدـیز  يولع 
رب هبلغ  زا  سپ  دوب و  سرتادـخ  رادـنید و  راکزیهرپ و  درمناوج و  ریلد و  يدرم  یناماس  لیعامـسا  دـندرکیم . تیاـمح  یناـماس  نادـناخ 
وبا دـناهدناوخ . نایزاغرالاس  خـیرات  رد  ار  وا  تهج  نیا  زا  تخادرپ ، ناملـسم  ریغ  ناکرت  اب  گنج  راـفک و  اـب  داـهج  هب  یلخاد  نانمـشد 

نامه رد  ار  وا  دسج  تشذـگرد . لاس 295 ه . رفص  رد 14  ناکرت  رب  هبلغ  زا  سپ  یمک  لیعامـسا  دوب . يو  لـضاف  ریزو  یمعلب  لـضفلا 
. تسا یقاب  وا  هعقب  زونه  هک  دندرپس  كاخ  هب  دوب  وا  تختیاپ  هک  اراخب  رهش 

یناجوخ لیعامسا 

(. نایرومیت هرود   ) دیعس وبا  ناطلس  ازریم  ناریزو  زا  یناجوخ  لیعامسا  هجاوخ 

مود لیعامسا 

. هیوفص هرود  شایع  تقایلیب و  ناهاشداپ  زا  يوفص  بسامهط  هاش  دنزرف 

یناماس لیعامسا 

ات لاس 260  زا  دمآ . ایند  هب  هناغرف  رد  یناماس . هلسلس  يارما  زا  ق ). 295 ه . - 279  ) ریما نیمود  یناماس ) دمحا  نبا  لیعامسا  میهاربا  وبا  )
، دیـسر ودـب  رهنلا  ءاروام  مامت  تراما  هک  زین  ردارب  تافو  زا  دـعب  و  درک . تراما  اراخب  رد  دـمحا  نبا  رـصن  شردارب  بناج  زا  ق . 279 ه .

ق. لاس 280 ه . رد  دنام و  اراخب  رد  نانچمه 
ریسا خلب  رد  ار  وا  دش و  وربور  دوب  هدمآ  وا  اب  هزرابم  دصق  هب  هک  يرافص  ثیلورمع  اب  رد 287  داد . ودب  رهنلا  ءاروام  تراما  نامرف  هفیلخ 

دوخ یلو  داد ، تسکش  ار  يو  نوراه ، نبا  دمحم  یناماس  رادرس  دش و  ناسارخ  تراما  یعدم  ناتـسربط  هاشداپ  دیز  نب  دمحم  اما  دومن .
بناـج زا  هک  ار  ناـکرت  موجه  تخاـس . شیوخ  ورملق  همیمـض  ار  نیوزق  ير و  تخادرپ و  يو  عـفد  هب  دوـخ  لیعامـسا  و  درک . نایـصع 

. دش نوفدم  اجنامه  رد  تفای و  تافو  اراخب  رد  درک . عفد  لاس 291  رد  دندوب  هدمآ  قرشم 

هیلیعامسا

هراشا

، هطمارق هینطاب ، نوچ  فلتخم  باقلا  هب  ار  نانیا  تسا . ذوخأـم  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما  نارـسپ  زا  یکی  لیعامـسا  ماـن  زا  هک  تسا  ياهقرف 
. دناهدناوخ نیکافس  هیولعتسم و  هیرازن ، هیشیشح ، هدحالم ، هیعبس ، هیمطاف ، هیمیلعت ،

هک ار  رفعج  نب  لیعامسا  یهورگ  ترضح ، نآ  زا  سپ  دنقفاوم و  هیرشع  ینثا  نایعیـش  اب  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  ات  تعامج  نیا 
الع لج و  قح  هک  دندش  نیا  رب  هتسناد و  ربمغیپ  ار  لیعامسا  نب  دمحم  جیردتهب  دنتـسنادیم و  متفه  ماما  دوب ، هدرک  تافو  ردپ  نامز  رد 

ریاس اب  جیردتهب  هیلیعامسا  بهذم  حادقلا  هللا  دبع  نامز  زا  تسا . هداتسرف  قطان »  » ای ربمایپ  تفه 
111 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هقرف ربهر  یتالحم  ناخ  اـقآ  رگید  فرط  زا  یلو  دـندوب . رازیب  نآ  زا  مه  نایعیـش  ریاـس  هک  یعون  هب  دومن  ادـیپ  فـالتخا  هعیـش  بهاذـم 
. ناریا بونج  رد  رامعتسا  ناگدناشنتسد  زا  یکی  هیلیعامسا 

هیلیعامسا رادمان  ياسؤر  نیغلبم و  زا  دندومن . رصم  رد  ار  یمطاف  تنطلس  سیـسأت  هرخالاب  ات  دومن  ادیپ  يدج  رادفرط  یلیعامـسا  بهذم 
. دوب حابص  نسح  ناریا  رد 

توملا یلیعامسا  يارما 
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ملید نایعاد 

(. لاس  34  ) حابص نسح  1090 م . - 1124 483 ق / - 518
. توملا فرصت  1090 م . 483 ق /

. هاشکلم کلملا و  ماظن  گرم  1093 م . 485 ق /
. يرازن قاقش  رصنتسملا : گرم  1094 م . 487 ق /

. زدهاش رد  شاطع  دمحا  1100 م . 494 ق /
. تردق رد  رپت  دمحم  قرایکرب ؛ گرم  1104 م . 498 ق /

. زدهاش طوقس  1107 م . 500 ق /
. توملا نادنب  رهش  ندش  هتشادرب  رپت ، دمحم  گرم  1118 م . 511 ق /

(. لاس  14  ) دیما گرزب  1124 م . - 38 518 ق / - 32
. زد نومیم  ندش  هتخاس  1126 م . 520 ق /

. دشرتسملا لتق  1135 م . 529 ق /
(. لاس  24  ) دیما گرزب  نب  دمحم  1138 م . - 62 532 ق / - 57

. دشارلا لتق  1138 م . 532 ق /

تمایق ناماما 

(. لاس  4  ) مالسلا هرکذ  یلع  مود  نسح  1162 م . - 66 557 ق / - 61
. تعیرش خسن  تمایق : 1164 م . 559 ق /

(. لاس  44  ) مود نسح  رسپ  مود  دمحم  1166 م . - 1210 561 ق / - 607
. ماش نایلیعامسا  سیئر  نانس ، نیدلا  دشار  گرم  1193 م . 588 ق /

. دنوشیم نایقوجلس  نیشناج  مجع  قارع  رد  نایهاشمزراوخ  1194 م . 590 ق /

رتس ناماما 

(. لاس  11  ) مود دمحم  نب  نیدلا  لالج  رسپ  موس  نسح  1210 م . - 21 607 ق / - 18
. یلگنم تسکش  1215 م . 612 ق /

(. لاس  34  ) موس نسح  نب  نیدلا  ءالع  موس  دمحم  1221 م . - 55 618 ق / - 53
. هاشمزراوخ نیدلا  لالج  ناطلس  گرم  1231 م . 628 ق /

. دنکیم يرادیاپ  نالوغم  ربارب  رد  هوکدرگ  1253 م . 651 ق /
(. لاس  1  ) موس دمحم  نب  نیدلا  نکر  هاش  روخ  1255 م . - 56 653 ق / ق / - 54

. دنشکیم ار  هاش  روخ  دننکیم و  ماع  لتق  ار  نایلیعامسا  نالوغم  1257 م . 655 ق /
112 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. مایق رد  نآ  مهم  زکارم  یلیعامسا و  تلود 

ولنویوق شابهقاشا -

یتافالتخا اهنیشنخوک  نیا  نایم  اهدعب  دندوب و  هدرک  اپرب  ار  ییاهخوک  ناگرگ  دور  هرد  لوط  رد  هک  راجاق  لیابق  هریت و  زا  دندوب  یتالیا 
نیدـب دوب و  نآ  صخاش  ناگرگ  دور  هک  دـندرک  نییعت  لیابق  ماشحا  هاگارچ  تنوکـس و  هزوح  يارب  یلـصاف  دـح  لیا  نارـس  داد . يور 

لوا هتـسد  هب  هک  دـندش  نکاس  دور  نآ  يالفـس  هضوح  رد  رگید  هدـع  ناگرگ و  دور  يایلع  هضوح  رد  راـجاق  لـیابق  زا  ياهدـع  بیترت 
« ولنویوق  » هب مود  هتسد  و  ولود »  » هب لوا  هتـسد  دندش و  روهـشم  تسا  یکرت  حالطـصا  ود  هک  شاب » هقاشا   » مود هتـسد  هب  و  شاب » يراخی  »
هک مادکره  دنتفرگ و  توق  جیردت  هب  رصع  نیطالس  هب  تمدخ  نسح  ظاحل  زا  یلحم و  تاصتخم  ثیح  زا  هتسد  نیا  دندیدرگ . فورعم 

. دنتفرگیم رارق  هناکولم  يایاطع  شزاون و  دروم  رتشیب  دننک  بلج  دوخ  هب  ار  نیطالس  هجوت  تبحم و  دنتسناوتیم  رتهب 

اتشهواشا

. تشترز نید  رد  يوقت ، نیرتهب  ینعم  هب 

ناغفا فرشا 

مع و رـسپ  ناغفا و  هللا  دـبع  ریم  رـسپ  درک . یهاـشداپ  ناریا  رد  ق . 1142 ه . رد 1137 - هک  يوفـص  تنطلـس  بصاغ  ق . یفوتم 1142 ه .
ددصرد راک  زاغآ  رد  تسشن . يو  ياجهب  هک  رد 1137  دومحم  نیشناج 

113 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
نآ زا  دشن ، دوخ  تالایخ  يارجا  هب  قفوم  هار  نیا  زا  نوچ  اما  داد ، ناشن  یتقفـش  ریبدت و  دوخ  زا  دمآرب و  نیـسح  ناطلـس  هاش  تلامتـسا 

، تفای رفظ  اهنآ  رب  هکنآ  اب  و  درک . گنج  دـندوب  هدـش  دـحتم  ناغفا  دـض  رب  اهـسور  اـب  هک  یناـمثع  ناـکرت  اـب  يو  تشادـب . تسد  هویش 
تـشاذگاو اهنآ  هب  زین  ار  ناریا  تایالو  زا  یتمـسق  تخانـش و  تیمـسر  هب  ار  ینامثع  ناطلـس  تفالخ  تسب و  اهنآ  اـب  هناتـسود  يدادرارق 

یتردق هتفرگ و  ار  تاره  دهـشم و  راشفا  یلق  ردان  کمک  هب  هک  دش  يوفـص  مود  بسامهط  هاش  مایق  اب  هجاوم  دعب  يدنچ  ق ). (1140 ه .
، یلق ردان  تسشن . بقع  ناهفصا  يوس  هب  دروخ و  تسکش  ناغماد  تسودنامهم  رد  اما  تفرگ  شیپ  رد  ار  ناسارخ  هار  فرشا  دوب . هتفای 
هب سپ  دروخ ، تسکـش  اـما  تخادرپ  تمواـقم  هب  ناهفـصا  تروـخ  هچروـم  رد  فرـشا  درک ، بیقعت  ار  فرـشا  بساـمهط ، هاـش  رادرس 

تسکش ار  فرشا  ناقرز  رد  تفر و  وا  یپرد  ردان  دش . زاریش  یهار  تشک و  ار  نیسح  ناطلس  هاش  تفرگرب و  ار  نیازخ  تفر و  ناهفصا 
رب هک  تشرد  ساملا  ياهراپ  اب  ار  شرـس  دش و  لوتقم  چولب  ياسؤر  زا  یکی  تسد  هب  هار  رد  اما  دـش  راهدـنق  یهار  فرـشا  داد . يرگید 

. دنداتسرف مود  بسامهط  هاش  دزن  ناهفصا  هب  دوب  هتسب  شیوزاب 

ینیسح نیدلا  فرشا 

رارقتـسا زا  سپ  درک . رـشتنم  ار  لامـش  میـسن  هماـنزور  تشر  رد  تـسخن  یناریا ، سیوـن  هماـنزور  رعاـش و  ش ). 1313 ه . . ) ق ه .  1288
راشتنا تختیاپ  رد  دوب  يو  يداقتنا  یعامتجا و  یهاکف  راعشا  يواح  هک  ار  روبزم  همانزور  و  دمآ ، نارهت  هب  مظعا  رادهپس  اب  تیطورـشم ،

. تسوا یهاکف  راثآ  زا  یتمسق  لامش  میسن  تشهب و  غاب  باتک  داد .

يولهپ فرشا 

مان هب  دـنزرف  کی  جاودزا  نیا  لـصاح  هک  درک  جاودزا  ماوق  یلع  اـب  وا  دوب . يولهپ  اـضر  دـمحم  يولقود  رهاوخ  هاـش و  اـضر  رتخد  يو 
. تشاد ار  یهدنامرف  تنواعم  تمس  هاش  يایرد  يورین  رد  هک  دوب  این  يولهپ  مارهش 

یناپوچ فرشا 

هنـس رد  يو  ناپوچ . ریما  هداون  شاترومیت و  ریما  رـسپ  نایناخلیا ، تنطلـس  هرود  رد  یناـپوچ  نادـناخ  گرزب  يارما  زا  ق . یفوتم 758 ه .
ق. 743 ه .

هب ارما  زا  رگید  یکی  اب  دعب  يدنچ  دربن و  شیپ  زا  يراک  اما  تفر . زاریـش  ریخـست  تهج  یناپوچ  نسح  خیـش  ریما  شیوخ  ردارب  مکح  هب 
دودح رد  دنچ  کی  تخیرگب و  اجنآ  زا  دمآرب  وا  نتفرگ  ددصرد  یناپوچ  نسح  خیش  ریما  کیرحت  هب  یناکلیا  نسح  خیـش  ریما  تمدخ 
کبزا هاشداپ  گیب  یناج  ق . لاس 758 ه . رد  تفر . ناجیابرذآ  هب  نآ  زا  سپ  تفرگ و  شیپ  رد  ار  تراـغ  هار  زاریـش  ناهفـصا و  رهبا و 

کلم دیـسر . لتق  هب  دش و  ریگتـسد  هار  رد  اما  دروخ ، تسکـش  يراوتم و  فرـشا  کلم  دیـشک ، رکـشل  ناجیابرذآ  هب  وا  رـش  عفد  تهج 
. تسا يدعت  ملظ و  هب  فوصوم  فرشا 

يرعشا

ورف ناـهج  زا  مشچ  رد 330  تفاـی و  دـلوت  ق . لاـس 260 ه . هب  يرعـشا ، نسحلا  وبا  هب  فورعم  لیعامـسا  نب  یلع  ، » هلحن نیا  راذـگناینب 
زا هعمج  زور  کی  رد  نآ  زا  سپ  تشاد . رارق  نارظنبحاص  هرمز  رد  بهذـم  نآ  لوصا  رد  دوب و  هلزتعم  وریپ  یگلاـس  لـهچ  اـت  وا  تسب .

یحاون رد  يرعـشا  ناوریپ  زا  یهورگ  هیوب  لآ  نامز  رد  دروآ . دوجو  هب  ار  يرعـشا  بهذم  تفرگ و  هرانک  هلزتعم  زا  تفر  نوریب  دجـسم 
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. دنتشاد دوجو  ناسارخ 
114 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

)Arsace( کشرا کشا -

زا ار  دوخ  هدوب  یهاد »  » موق زا  ياهبعش  هک  ینراپآ »  » نیشنرداچ هلیبق  تدعاسم  هب  م . لاس 250 ق . رد  یناکشا  هلسلس  سسؤم  لوا  کشا 
هملک وا  مارتحا  هب  یناکشا  ناهاشداپ  م ). 248 ه .  ) دش هتشک  دومن  نارتخاب  اب  هک  یگنج  رد  دنیوگ  تخاس ، اهر  نایکولـس  تیامح  تحت 
هتشک زا  دعب  تسا . نادناخ  نیا  هلسلسرس  کشرا ، مسا  زا  ذوخأم  هدوب  یناکشرا  لصا  رد  هک  یناکـشا  مان  دندوزفا . دوخ  مان  رب  ار  کشا 

. دنتخاس بقلم  تسا  رادمان  ربلد و  ینعم  هب  هک  سنافیپا  بقل  ار  وا  هداهن و  دوخ  رب  ار  يو  مان  شنانیشناج  وا  ندش 

نایناکشا

رد تراپ  نیمزرس  مان  دنتساخرب . دوب  یلعف  ناسارخ  رب  لمتشم  هک  ایتراپ  تلایا  زا  دندوب  تراپ  موق  زا  هک  نایناکشا  224 م ). م . (250 ق .
يولهپ ار  ناشیا  نیمزرـس  نآ  هب  تبـسن  رد  تهج  نیا  زا  دندوب ، هلهپ  تلایا  لها  زا  نایتراپ  نوچ  تسا . هدمآ  هوثرپ »  » شویراد ياههبیتک 

دور هب  قرـشم  زا  ناتـسکرت و  هب  لامـش  زا  رزخ و  يایرد  یقرـش  بونج  لحاوس  ناغماد و  هب  برغم  زا  اـیتراپ  تلاـیا  دـناوخ . ناوتیم  زین 
رد دنتـسیزیم  رزخ  يایرد  قرـشم  رد  هک  ههاد  موق  اب  اجنآ  رد  یتراپ  لیابق  دشیم . دودـحم  ناتـسیس  کمن و  ریوک  هب  بونج  زا  نجت و 

يزکرم تلود  رد  هک  یفعـض  طاطحنا و  رثا  رب  دندیزگ . نکـسم  ناسارخ  هیحان  رد  هدـش  ادـج  اهنآ  زا  سپـس  دنتـشاد و  تنوکـس  اجکی 
. تشادرب شروش  هب  رـس  ناودرا  رب  هدـیناسر ، مه  هب  یتردـق  هک  سراـپ  هدـناشنتسد  ناریما  زا  یکی  ریـشدرا  دوـب  هدـمآ  دـیدپ  یناکـشا 

تـشاد رارق  یحارج  دور  رانک  رد  رتشوش  ناهبهب و  نایم  هک  ناـگزمره  تشد  رد  ار  ناودرا  ناهفـصا ، ناـمرک و  ریخـست  زا  سپ  ریـشدرا 
. دیناسر لتق  هب  گنج  نآ  رد  ار  وا  داد و  یتخس  تسکش 

115 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
زا سپ  یناکـشا  دـنمورین  تلود  تشکب و  ار  یناکـشا  ناگدازهاش  رتشیب  تفای و  تسد  ناریا  همه  رب  هدـناوخ  هاش  ار  دوخ  ریـشدرا  سپس 

یناکشا و تلود  سیسأت  - 1 درک : میـسقت  هرود  هس  هب  ناوتیم  ار  یناکـشا  تلود  خیرات  224 م .).  ) تشگ ضرقنم  تموکح  لاـس   470
تلود طاطحنا  - 3 مور ؛ ناریا و  تباقر  یناکشا و  تلود  يالتعا  - 2 مود ؛ دادرهم  هرود  ات  کشرا  مایق  زا  نایکولس ، تسد  ندرک  هاتوک 

. یناکشا
: زا دندوب  ترابع  یناکشا  مهم  ناهاش 

.(. م توف 248 ق .  ) لوا کشا  - 1

.(. م توف 211 ق .  ) لوا دادریت  - 2
.(. م توف 191 ق .  ) لوا ناودرا  - 3
.(. م توف 176 ق .  ) تپای يرف  - 4
.(. م توف 171 ق .  ) لوا داهرف  - 5

.(. م توف 138 ق .  ) لوا دادرهم  - 6
.(. م توف 125 ق .  ) مود داهرف  - 7

.(. م توف 123 ق .  ) مود ناودرا  - 8
.(. م توف 87 ق .  ) مود دادرهم  - 9
.(. م توف 87 ق .  ) كورتاناس - 10
.(. م توف 57 ق .  ) موس داهرف  - 11

.(. م توف 55 ق .  ) موس دادرهم  - 12
.(. م توف 36 ق .  ) لوا درا  - 13

.(. م توف 2 ق .  ) مراهچ داهرف  - 14
.(. م توف 3 ق .  ) مود دادریت  - 15

.(. توف 4 م  ) مجنپ داهرف  - 16
.(. توف 6 م  ) مود درا  - 17

.(. توف 12 م  ) لوا ننو  - 18
.(. توف 40 م  ) موس ناودرا  - 19

.(. تخت 36 م هب  سولج   ) موس دادریت  - 20
.(. توف 45 م  ) نادرو - 21

.(. توف 51 م  ) مود زردوگ  - 22
.(. توف 51 م  ) مود ننو  - 23

.(. توف 78 م  ) لوا شالب  - 24
.(. توف 110 م  ) مود رکاپ  - 25

.(. توف 81 م  ) مراهچ ناودرا  - 26
.(. توف 129 م  ) ورسخ - 27

.(. توف 147 م  ) مود شالب  - 28
.(. توف 147 م  ) مراهچ دادرهم  - 29

.(. توف 191 م  ) موس شالب  - 30
.(. توف 209 م  ) مراهچ شالب  - 31

.(. توف 222 م  ) مجنپ شالب  - 32
. نایتراپ زین - و  توف 226 م ).  ) مجنپ ناودرا  - 33

.( 51 م - 46  ) زردوگ متسیب - کشا 

رد ياهتـشبنگنس  وا  زا  تشذـگرد . لاـس 51  رد  هاـش  نیا  دنتـشادرب . یهاـش  هب  ار  زردوگ  نادراو »  » ندـش هتـشک  زا  سپ  ناریا  ناـگرزب 
. تسا یقاب  ینانوی  طخ  هب  نوتسیب 

مشش تسیب و  مجنپ و  تسیب و  کشا 

هب دندروآ و  موجه  ناجیابرذآ  هب  هتشذگ  زاقفق  دنبرد  زا  اهنالآ  وا  نامز  رد  تسشن . تخت  رب  مود  شالب  ورسخ ، زا  سپ  191 م ). - 130)
هدناشنتسد هاشداپ  درک و  هلمح  ناتسنمرا  هب  يدالیم  لاس 161  رد  يو  دش . هاش  موس ، شالب  شرـسپ  وا  زا  سپ  دنتخادرپ . تراغ  لتق و 

سپس داد . تسکـش  ار  يو  دمآ ، وا  گنج  هب  مور  رادمان  نارادرـس  زا  یکی  سویلاک  هک  دوب  هتـشذگن  يرید  درک . نوریب  اجنآ  زا  ار  مور 
. دنتخاس دوخ  روشک  همیمض  دشیم  نیرهنلا  نیب  ات  ناتسنمرا  لماش  هک  ار  ناریا  یبرغ  تمسق  نایمور 

116 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

مراهچ تسیب و  کشا 

. تفرگرد ناتسنمرا  رس  رب  مور  ناریا و  نیب  يدیدج  گنج  هلاس ، هاجنپ  حلص  زا  سپ  وا  نامز  رد  130 م ). - 109  ) ورسخ

مود تسیب و  کشا 

. دیزگرب اجنآ  تموکح  هب  ار  دادریت  دوخ  ردارب  دیشک و  رکشل  ناتسنمرا  هب  تنطلس  تخت  رب  سولج  زا  سپ  يو  78 م ). - 54  ) لوا شالب 
شقن يو  ياههکس  تشپ  رد  تسا . هدرکیم  شـشوک  یناریا  موسر  یتشترز و  نید  جیورت  رد  هک  تسا  یناکـشا  هاشداپ  نیتسخن  شالب 

اب هکـس  هک  تسا  رابنیتسخن  نیا  دوب و  ینانوی  نابز  طخ و  هب  یناکـشا  ياههکـس  وا  نامز  ات  دوشیم . هدید  دبوم  نت  کی  اب  یهاگـشتآ 
لوا شالب  زا  سپ  دش . يروآدرگ  هدنکارپ  ياتسوا  هک  دوب  هاشداپ  نیمه  نامز  رد  یتشترز  تایاور  هب  انب  دوشیم . برـض  يولهپ  يابفلا 

. درک تنطلس  ات 109 م . تسشن و  تخت  رب  دناهتشون ، مود  روکاپ  ار  وا  هک  روکاپ  مان  هب  ياهدازهاش 

مهن تسیب و  متشه و  تسیب و  کشا 

اب اهتدم  ردارب  ود  نیا  دندش . تنطلـس  اهتدـم  ردارب  ود  نیا  دـندش . تنطلـس  یعدـم  مجنپ  شالب  وا  رـسپ  ود  مراهچ  شالب  گرم  زا  سپ 
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. تسشن تخت  رب  رد 216 م . مجنپ  ناودرا  هکنیا  ات  دندوب  زیتس  گنج و  رد  رگیدکی 
. تسا یناکشا  هاشداپ  نیرخآ  يو 

متفه تسیب و  کشا 

ار ییاهنیمزرس  زا  یضعب  هدرک  هدافتـسا  مور  نارادرـس  نیب  تافالتخا  زا  وا  تسـشن . تخت  رب  ردپ  زا  سپ  208 م ). - 191  ) مراهچ شالب 
هب تفرگ و  تـسد  رد  ار  تردـق  سومیتپـس »  » هـکنیا زا  سپ  اـما  دـندرک . لاغـشا  دـندوب ، هـتفرگ  ناریا  زا  ناـیمور  شردـپ  ناـمز  رد  هـک 

لاس 197 م. رد  سپس  درک و  ریخست  ار  هیکولس  نییبصن و  رهش  تشذگ ، تارف  زا  رد 195 م . دیسر  مور  يروتارپما 
. درب تراسا  هب  ار  ناکدوک  نانز و  زا  نت  رازهدص  بیرق  دومن و  فرصت  اهیتراپ  تمواقم  دوجواب  ار  نوفسیت 

لباب و هیکولـس و  هدزامغی  ياهرهـش  نایمور  تشگزاب  زا  سپ  دـش . ینیـشنبقع  هب  راـچان  دـماینرب و  رـضحلا  رهـش  ریخـست  هدـهع  زا  اـما 
. داتفا شالب  تسد  هب  رگید  راب  نوفسیت 

مود هنونو  مکی - تسیب و  کشا 

. دندناوخ یهاشداپ  هب  درکیم  تموکح  دام  رد  ناودرا و  ردارب  هک  ار  مود » هنونو   » ناریا ناگرزب  زردوگ ، گرم  زا  سپ 

مهدزناپ کشا 

ار يو  دـندوب  یـضاران  يو  زا  نوچ  نایناریا  دنتـسشن . تنطلـس  تخت  رب  اکرتشم  ازیوم  شردام  اب  يو  يدـالیم .)  4 م . ق .  2  ) مجنپ داهرف 
. دنشکب

مهدزناپ کشا 

دادرهم و شرسپ  ود  طسوت  يو  تشاد . وکین  یتابسانم  مور  اب  يو  تسشن . تخت  رب  كورتنس  گرم  زا  سپ  م ). 60 ق . - 67  ) موس داهرف 
. دیدرگ مومسم  درا 

مجنپ کشا 

نباـکنت لـحم  رد  هک  ار  دراـم »  » موـق تفرگب و  ار  ناتـسروپت  تسـشن و  تخت  رب  مراـهچ  کـشا  زا  سپ  م .). 174 ق . - 181  ) لوا داهرف 
دنتشاد نکسم  ینونک 

117 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
اب یخرب  هک  ار  یسک  اراخ  رهش  هاش  نیا  دنوش . يرادزرم  لوغشم  تفریم  دام  هب  ناسارخ  زا  هک  یهار  ینعی  رزخ  دنب  رد  هک  درک  روبجم 

. دوب ردارب  راتسود  ینعی  سوفلدالیف  ینانوی  هب  وا  بقل  داهن . انب  ير  رد  دناهدرک  قیبطت  ینونک  کناتسرهش 

مهدراهچ کشا 

داهرف هکنیمه  تفرگ . راـنک  تنطلـس  زا  هتخاـس  دوخ  نیـشناج  ار  مراـهچ  داـهرف  روکاـپ ، گرم  زا  سپ  م .). 2 ق . - 37  ) مراهچ داـهرف 
تیعر رب  دوخ  متـس  دادیب و  هب  يو  داتـسرف . نانآ  لابند  هب  زین  ار  ردپ  درک ، تمالم  ار  وا  درا  نوچ  تشکب و  ار  دوخ  ناردارب  دش ، هاشداپ 

زا سپ  درب و  هانپ  اهاکس  هاشداپ  هب  هتخیرگ  داهرف  دندیناشن . یهاش  هب  ار  یمان  دادریت  هدیروش و  وا  رب  مدرم  عضو  نیا  رد  هک  دادیم  همادا 
هک ییایلاتیا  یکزینک  روشک  ود  نیب  یتسود  نتخاـس  راوتـسا  يارب  مور  روتارپما  تسـشن . یهاـشداپ  هب  اـهنآ  کـمک  هب  رگید  راـب  يدـنچ 

داهرف دش . فوقوم  گنج  روشک  ود  نیب  لاس  دصکی  بیرق  تین  نسح  نیا  رثا  رب  داتـسرف . داهرف  يارب  هیدـه  ناونع  هب  تشاد  مان  ازیوم » »
تخت رب  شیمور  رداـم  اـب  داد ، رهز  ار  شردـپ  هک  دوـب  رـسپ  نیمه  دـندیمان و  كداـهرف  ار  وا  هـک  درک  ادـیپ  يدـنزرف  یمور  نز  نـیا  زا 

. تسشن

مراهچ کشا 

یگدوسآ و هب  تراپ  رد  لاس  هدزناپ  تدم  تسـشن و  تخت  رب  ردـپ  زا  سپ  يو  یناکـسا .) ناهاشداپ  زا  .( ) م 181 ق . - 196  ) تپای يرف 
لوغـشم زین  نایکولـس  دنتـسیزیم . حلـص  رد  نایناکـشا  اب  دـندوب و  دـنه  هجوتم  رتخاب  ناهاشداپ  وا  نامز  رد  اریز  درک . یهاشداپ  شمارآ 

. دنتشادن قرشم  بناج  هب  یهجوت  دندش و  نایمور  اب  شکمشک 

مهدزاود کشا 

رکشل ناتسنمرا  هب  ناتـسدرک )  ) نودرک تلایا  نتفرگزاب  يارب  تسـشن و  تخت  رب  ردپ  نتـشک  زا  سپ  يو  م .). 55 ق . - 60  ) موس دادرهم 
. دندناشن تخت  رب  ار  درا  شردارب  هدیروش و  يو  رب  ناریا  ناگرزب  وا  بایغ  رد  اما  تفرگ ، سپ  ار  تلایا  نآ  دیشک و 

مود کشا 

رد ار  دوخ  عضو  درک و  یهاشداپ  لاـس  يو 33  دـش . هاش  ردارب  زا  سپ  لوا  دادریت  یناکـشا .) ناهاش  زا  .( ) م 214 ق . - 247  ) لوا دادریت 
دابآقشع یکیدزن  رد  هک  كاسآ  رهـش  زا  ار  شیوخ  تختیاپ  وا  تخاس . راوتـسا  ناتـسناغفا ) خـلب و   ) رتخاـب ناـهاشداپ  نایکولـس و  ربارب 

. دناوخ گرزب  هاش  ار  دوخ  داد و  لاقتنا  هزاورد  دص  ای  سلیپ  متاکه  رهش  هب  دوب  ینونک 
گنج سوکین » یلاک  سوکولس  ، » یکولس هاشداپ  اب  دادریت  دناهداد . رارق  دوخ  خیرات  أدبم  ار  م . ینعی 247 ق . وا  سولج  لاس  نایناکشا ،

. تشذگرد يریپ  رد  تخاسب و  ینونک  درویبا  یکیدزن  رد  اراد  مان  هب  يرهش  سپس  داد . تسکش  ار  وا  درک و 

مهد کشا 

. تسشن تخت  رب  اهاکس  يرای  هب  هک  تسا  لوا  دادرهم  مشش  کشا  ردارب  ارهاظ  م .). 67 ق . - 86  ) كورتنس

موس کشا 

هدافتسا اهیکولـس  نیب  تافالتخا  زا  تسـشن . تخت  هب  ردپ  زا  سپ  لوا ، ناودرا  یناکـشا .) ناهاشداپ  زا  .( ) م 196 ق . - 214  ) لوا ناودرا 
تیالو ریخست  هب  هدرک 

118 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
يو زا  ار  نادـمه  تفاتـش و  يو  لباقم  هب  موس  سوخویتنآ  يدوزهب  اما  تخادرپ . نادـمه  ير و  زین  رزخ و  ياـیرد  بونج  رد  هک  دراـمآ 
دنه هب  ربیخ  هرد  لباک و  هار  زا  تفر و  رتخاب  هب  درک و  حلـص  وا  اب  سوخویتنآ  ماجنارـس  درک . تراغ  اجنآ  رد  ار  اـتیهانآ  دـبعم  تفرگ و 

. تشگزاب ناتسیس  نامرک و  زا  دش و  راپسهر 

مهدزیس کشا 

گنج داد  خر  وا  ناـمز  رد  هک  هـعقاو  نیرتـمهم  تـسا . یناکـشا  گرزب  ناـهاشداپ  زا  یکی  يو  تسـشن . تـخت  رب  شردارب  لزع  زا  سپ 
. تشگ عقاو  م . لاس 53 ق . رد  هک  تسا  رهنلا ) ءاروام  رد   ) نارح روهشم 

مهدفه مهدزناش و  کشا 

ناتسهم سلجم  نآ  زا  سپ  دش . هتشک  مدرم  طسوت  یلو  تسشن  تخت  رب  مود  درا  مان  هب  ياهدازهاش  كداهرف  گرم  زا  سپ  12 م .). - 4)
ياهدازهاش هدش  یضاران  يو  زا  ناگرزب  یلو  دتسرفب  ناریا  هب  دوب  مور  رد  هک  ار  مراهچ  داهرف  رسپ  هنونو »  » هک دنتساوخ  مور  روتارپما  زا 

. دندرک توعد  یهاشداپ  يارب  درکیم  تموکح  ناجیابرذآ  رد  هک  ناودرا  مان  هب  ار 

مشش کشا 

ار وا  ناـخروم  تسا و  تراـپ  تلود  تـمظع  یناـب  يو  تسـشن . تـخت  رب  داـهرف  شردارب  تیـصو  هـب  م ). 316 ق . - 174  ) لوا دادرهم 
. دوب هدـییارگ  یناوتان  هب  نایدوهی  نایرـصم و  نایمور و  اب  گنج  رثا  رب  وا  نامز  رد  یکولـس  تلود  دناهتـسناد . یناکـشا  هلـسلس  شویراد 
هب ار  تلایا  نآ  دومن و  هلمح  گرزب  دام  هب  سپس  درک و  تراپ  همیمض  ار  هیحان  نآ  یبرغ  تمسق  دیشک و  رکشل  رتخاب  روشک  هب  دادرهم 

، تراپ ندش  گرزب  دنارب . باجنپ  رد  پسادیه  دور  ات  دمآرد و  دـنه  هب  اجنآ  زا  تفر و  رتخاب  فرط  هب  نآ  زا  سپ  تخاس . قحلم  تراپ 
. تخادنا تشحو  هب  ار  یکولس  تلود 

« هنوگزور  » شرتخد درک و  راتفر  یبوخ  هب  وا  اب  دادرهم  دـش . راتفرگ  دادرهم  تسد  هب  هک  تشاد  ار  تراـپ  هب  هلمح  لاـیخ  مود  سویرتمد 
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. تشذگرد م . لاس 136 ق . رد  داد و  ینز  هب  وا  هب  ار 

مهدزون کشا 

ودنآ نیب  یگنج  هکنآ  زا  شیپ  دوب  تنطلـس  یعدـم  زردوگ  شردارب  نوچ  دـش . هاش  نادراو  شرـسپ  ناودرا  سپ  46 م ). - 40  ) نادراو
زردوگ يدنچ  زا  سپ  دنامب . ناگرگ  رد  هدرک  رظنفرـص  تنطلـس  ياعدا  زا  زردوگ  دـننک و  حلـص  مهاب  ردارب  ود  دـش  رارق  دـهد  يور 

.(. 64 م  ) دیسر لتق  هب  نادراو »  » سپس داد  تسکش  ار  ردارب  ههاد  هلیبق  کمک  هب  هتشادرب  شروش  هب  رس  هرابرگید 

مهن کشا 

تیزنارت یناگرزاب و  نامیپ  ناینیچ  اب  داد و  تخس  یتسکش  ار  اهاکـس  هک  یناکـشا  گرزب  ناهاشداپ  زا  م .). 86 ق . - 124  ) مود دادرهم 
. دوب ناتسنمرا  هلئسم  رس  رب  رخآ  ات  اهنآ  فالتخا  دندش و  ورهبور  رگیدکی  اب  رابنیتسخن  يارب  مور  ناریا و  هک  دوب  يو  نامز  رد  تسب .

موس ناودرا  مهدجه - کشا 

مود ناودرا  متشه - کشا 

. دش هتشک  یچئوی »  » ماوق اب  گنج  رد  هک  مود  داهرف  يومع  یناکشا  نارادمامز  زا  تپاپ  يرف  رسپ 
119 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

متفه کشا 

رد دوب  رظنتحت  تراپ  رد  هک  یکولـس  هاش  سویرتمد  تسـشن . تخت  رب  لوا ) دادرهم   ) ردـپ زا  سپ  يو  م .). 127 ق . - 136  ) مود داهرف 
ماگنه نیا  رد  داهرف  درک . ریخـست  ار  نادمه  متفه  سوخویتنآ  داتـسرف و  ناگرگ  هب  ار  شنز  دـش . راتفرگ  راب  ود  یلو  تخیرگب  وا  نامز 
فرط زا  یـشروش  نامز  نامه  رد  دریگب . شردارب  زا  ار  هیکولـس  هدش  ردارب  بیقر  ات  درک  دازآ  نادـنز  زا  ار  سوخویتنآ  ردارب  سویرتمد 
داهرف م .). 129 ق .  ) تسا نایناکشا  اب  نایکولس  گنج  نیرخآ  نیا  دش و  هتشک  سوخویتنآ  داد و  يور  یکولس  نایهاپـس  دض  رب  نایناریا 

. دش هتشک  اهاکس  تسد  هب  م . رد 127 ق . مود 

یشا

ییاـبیز و یـشا  رادراـب . یلها  تاـناویح  ناداـمادهزات و  ناـسورعهزات و  یماـح  ینا  اـبآ . يرادراـب و  هـهلا  شورــس »  » رهاوـخ یناریا  هـهلا 
. دادیم نانز  هب  ار  تورث  یتخبشوخ و 

يرخطصا

زا ار  کلامم  تخادرپ  تحایـس  هب  ق . رد 329 ه . دش . گرزب  تفای و  دلوت  رخطصا  رد  يرخطـصالا  یـسرافلا  دمحم  میهاربا  قحـسا  وبا 
. دهدیم هئارا  يدیفم  ییایفارغج  تاعالطا  هک  کلامملا » کلاسم   » تسا و میلاقالا » روص   » وا تافیلأت  زا  دید . سلطا  سونایقا  ات  دنه 

- گنج زودنالصا 

هاپـس يزوریپ  هب  هک  تفرگرد  لـحم  نیا  رد  يدربـن  سور  ناریا و  ناـیوجگنج  نیب  لاس 1228 ه . هب  هک  سرا  هناـخدور  راـنک  رد  یلحم 
. دیماجنا تسا  فورعم  ناتسلگ  نامیپ  هب  هک  يدادرارق  داقعنا  هب  هجیتن  رد  و  سور ،

( ینیوزق نارماک   ) ینالصا

. ناخ اضر  نارود  رد  ناریا » تسینومک  بزح   » يربهر ياضعا  زا  نرتنیمک و  هدنیامن 

شورطا

بهذـم دومن و  تموکح  هقطنم  نیا  رد  لاس  تدم 13  يو  هدوب . ناتـسربط  رد  نایولع  نانیـشناج  زا  شورطا »  » هب فورعم  یلع  نب  نسح 
. دش هتشک  لاس 304 ه . رد  يو  دندرک . انب  ار  يدایز  دجاسم  دندش و  ناملسم  یناوارف  هورگ  وا  تسد  هب  داد و  لماک  جاور  ار  عیشت 

. یلع نب  نسح  زین - دندناوخیم . رک  نسح  ینعی  شورطا  نسح  ار  وا  دوب  رک  شوگ  کی  زا  نوچ  نسح 

هنطلسلا داضتعا 

هاش ردام  روما  رازگراک  دنچ  کی  هاش  دمحم  نامز  رد  راجاق . هاش  یلعحتف  رسپ  هیراجاق ؛ هلـسلس  روهـشم  يالـضف  زا  ازریم ، یلقیلع  بقل 
تـسایر هب  ق . رد 1274 ه . داد . ودـب  ار  هنطلـسلا  داـضتعا  بقل  ق . رد 1272 ه . درپس و  ودـب  ار  لاخلخ  تموکح  هاش  نیدـلا  رـصان  دوب .

. تفای تافو  نارهت  رد  يو  دش . بوصنم  مولع  ترازو  هب  ق . رد 1275 ه . نونفلا و  راد  هسردم 

هلودلا دامتعا 

. هیوفص رابرد  رد  یتلود  تاماقم  نیرتیلاع  ناونع 
تشاد و یگتـسب  وا  رهم  بیوصت و  هزاجا و  هب  ماکحا  دـیاوع و  فراصم و  جراخم و  مامت  دـمآیم . رامـش  هب  مظعا  ریزو  هلودـلا  داـمتعا 

نالماع ماکح و  دانسا  كرادم و  مامت 
120 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

روتـسد ذـخا  وا  زا  ناریزو  نایفوتـسم و  و  دیـسریم ، مدرم  ضیارع  هـب  زور  ره  هناـختلود  هناخکیـشک  رد  تشذـگیم . وا  رظن  زا  ناوـید 
. دندرکیم

هنطلسلا دامتعا 

هدوب تاعابطنا  ریزو  هاش و  نیدلا  رصان  رابرد  نیبرقم  زا  هنطلسلا  دامتعا  هب  فورعم  بقلم و  ادعب  هلودلا  عینص  هب  بقلم  ناخ  نسح  دمحم 
رد  ) تسا نادلبلا  ةآرم  یکی  وا  تافیلأت  هلمج  زا  دناهتشاد . تسد  نآ  میظنت  رد  مه  رگید  نادنمشناد  هک  تسا  يددعتم  تافیلأت  ياراد  و 

ياههار یضعب  حرش  رد   ) سمـشلا علطم  رگید  هاش ) نیدلا  رـصان  تنطلـس  خیرات  زا  تمـسق  کی  اههید و  اهرهـش و  زا  یـضعب  يایفارغج 
مظتنم راثآلا و  رثآملا و  باتک  و  ناملسم ) نانز  نیرتگرزب  لاح  حرش  رد   ) ناسحلا تاریخ  و  هریغ ) دهشم و  خیرات  هیبنا و  راثآ و  ناسارخ ،

. رگید باتک  دنچ  خیرات و  رد  يرصان 

( نیذآ هب   ) دومحم هدازدامتعا ،

«. هدوت بزح   » يزکرم هتیمک  وضع  و  مدرم » داحتا   » همانهتفه لوئسم  ناگدنسیون و  ياروش  ریدم  هدنسیون و 

وتیلاتفا

تسیود و اب  يو  تشاذگرـس . رب  یهاش  جات  سیئر ، ینعم  هب  سوتیلاـتفا  اـی  وتیلاـتفا  بقل  اـب  رد 425 م . هلطایه )  ) یلاتفی هاـشداپ  نیتسخن 
تسکش ار  وا  دز و  نوخیبش  وا  هب  دورورم  رد  كدنا  يرکشل  اب  مجنپ  مارهب  دروآ . هلمح  ناریا  هب  هتـشذگ و  نوحیج  زا  هاپـس  رازه  هاجنپ 

. داتسرف ناجیابرذآ  زیش  رد  بسشگرذآ  هدکشتآ  هب  ار  وا  جات  داد و 

بایسارفا

روهشم نایناریا  اب  روت  یهاوخنوخ  هب  وا  ددعتم  ینالوط و  ياهگنج  هک  روت ، باقعا  زا  گنشپ  رسپ  ناروت ، ناهاشداپ  یلم ، ياهناتـساد  رد 
. تسا

يوالچ بایسارفا 

. دنواب كولم  هاشداپ  نیرخآ 

رل بایسارفا 

ق. یفوتم 695 ه . لوا ، بایسارفا  کباتا  - 1
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. گرزب رل  ناکباتا  هلسلس  زا  کباتا  نیمتشه  گرزب و  رل  ياورنامرف 
تاـفو زا  دـعب  يو  گرزب . رل  ناـکباتا  هلـسلس  زا  کـباتا  نیمهدزاـی  گرزب و  رل  ياورناـمرف  نیدـلا ، رفظم  هب  بـقلم  مود ، بایـسارفا  - 2

. دیسر گرزب  رل  تراما  هب  رل  مود  هاش  فسوی 

ناردنزام نایبایسارفا 

تیـالو نآ  رد  اـههنتف ، یلاوـت  دوجواــب  ق . دودــح 909 ه . اـت  ق . زا 750 ه . اـهنآ  زا  ياهدـع  هـک  ناردـنزام  یلحم  يارما  زا  ياهلــسلس 
هنیک هخاش  زا  ریما  نیرخآ   ) يدـنواب نسح  نیدـلا  رخف  رالاسهپـس  نسح ، ایک  نبا  بایـسارفا  هلـسلس ، نیا  سـسؤم  دناهتـشاد . ییاورناـمرف 

ای بـالوچ » ياـهایک   » ار وا  باـقعا  ببـس  نیدـب  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  ناردـنزام  هتـشک و  ار  وا  هک  تسا  هدوب  دـنواب ) هیوب  لآ  هیراوـخ 
ایک وا  زا  دعب  و  دش ، لوتقم  یـشعرم  نیدلا  ماوق  دیـس  نادـیرم  تسد  هب  ق . لاس 760 ه . رد  يو  دنناوخ . ناردنزام  نایبایـسارفا  ای  یبالچ 

هک نسح  ایک  نبا  بایسارفا  رسپ  یخیش ، ردنکسا  هکنآ  ات  دیسر  تراما  هب  پساتشگ  ایک  يو  زا  سپ  تفای و  تراما  یبالچ  نیدلا  رخف 
121 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نبا نیـسح ) ای   ) نسح ایک  هلـسلس  نیا  زا  درف  نیرخآ  تفای . الیتسا  ناردـنزام  رب  رابرگید  گنل ، رومیت  کـمک  هب  دوب ، هتخیرگ  تاره  هب 
تفای و همتاخ  وا  تموکح  ناردـنزام ، رب  يوفـص  لوا  لیعامـسا  هاش  يـالیتسا  اـب  ق . لاـس 909 ه . رد  هک  تسا  بایـسارفا  نبا  پسارهل 

. تشگ ضرقنم  ناردنزام  نایبایسارفا  تلود 

راشفا

هقجالس تمدخ  رد  اهنآ  زا  یضعب  و  دناهدمآ ، ناریا  دودح  هب  زغ  فیاوط  ریاس  اب  هقجالـس  دهع  رد  ارهاظ  هک  زغ ، نانامکرت  زا  ياهفیاط 
« راشوا  » مسا زا  ار  راشفا  مان  نیخروم  یـضعب  اذه  عم  دناهدش . هدنکارپ  زین  ریغـص  يایـسآ  هیروس و  رد  اهنامز  نامه  رد  دـیاش  و  دـناهدوب .

هیوفص دهع  رد  تسا و  هدش  رکذ  ررکم  ولنویوققآ  تنطلس  دهع  رد  راشفا  فیاوط  مان  دناهتـسناد . قتـشم  لوغم  ناخ » زیدلی   » دشرا رـسپ 
میـسقت ولقرق  ای  ولخرق ، راشفا  ولـشکب ، راشفا  ولمـساق ، راشفا  لثم  دـنچ  ياههبعـش  راشفا  هفیاط  دـناهدوب . شابلزق  ناـکرا  زا  هفیاـط  نیا  زین 

تامجاهم زا  يریگولج  يارب  ناجیابرذآ  زا  يوفـص  لوا  لیعامـسا  ار  اـهنآ  هک  تسا  هدوب  ریخا  هبعـش  زا  راـشفا  هاـش  رداـن  دـناهدشیم و 
سراف و نارهت و  نیوزق و  هسمخ و  ناجیابرذآ و  رد  هیوفـص  دـهع  رد  راشفا  هفیاط  دوب . هدـیناچوک  ناـسارخ  لامـش  هب  نمکرت  کـبزا و 

. دناهدوب هدنکارپ  ناتسزوخ  نامرک و 

هیراشفا

هراشا

نیا سسؤم  نوچ  دناهدرک . تنطلس  ق . دودح 1210 ه . ات  زا 1148  هک  ناریا  ناهاشداپ  زا  ياهلسلس 
122 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ورملق تسا . هدـش  موسوم  هیراشفا  هب  خـیرات  رد  وا  دافحا  باقعا و  هلـسلس  دوب ، بوسنم  راشفا  هفیاط  زا  ولخرق  هبعـش  هب  هاش  رداـن  هلـسلس 
دش و هیزجت  فلتخم  نایعدم  روهظ  تلع  هب  مه  وا و  باقعا  یتقایلیب  ببـس  هب  مه  وا  ق ). 1160 ه .  ) لتق زا  دعب  هاش  ردان  تکلمم  عیسو 

دوخ ردارب  تفلاخم  اب  ردان  ناگداون  نارـسپ و  نتـشک  زا  دعب  تسـشن  تنطلـس  هب  وا  زا  دعب  هاشلداع  مان  هب  هک  وا ، هدازردارب  ناخ  یلقیلع 
لوتقم بولغم و  رداـن  هداون  ازریم و  یلق  اـضر  رـسپ  راـشفا  خرهاـش  يارما  تسد  هب  یعدـم  ودره  نآ  رخآ  تشگ و  هجاوـم  ناـخ  میهاربا 

هب خرهاش  ورملق  دودـح  ینارد  هاش  دـمحا  ناغفا و  ناخ  دازآ  دـنز و  ناخ  میرک  راجاق و  ناخ  نسح  دـمحم  تردـق  روهظ  اب  اـما  دـندش .
ظوفحم خرهاش  يارب  ار  تیالو  نآ  تنطلـس  دنز  ناخ  میرک  ناغفا و  هاشداپ  ینارد  هاش  دمحا  دنچره  دنام . دودحم  ناسارخ  تلایا  نامه 

ناخ دمحم  اقآ  دندوب . یلوتـسم  روما  رب  شنادـنزرف  ارما و  و  تشادـن ، تیثیح  تردـق  نادـنچ  زین  دوخ  ورملق  رد  یتح  وا  نکیل  دـنتخانش 
لیاوا رد  دومن . كاله  رایسب  هجنکش  بیذعت و  اب  ار  خرهاش  درک و  ریخـست  ار  ناسارخ  تخادنارب ، ار  هیدنز  هلـسلس  هکنآ  زا  دعب  راجاق ،

وا لتق  هب  تبقاع  هک  اهنایغط  نیا  اما  تشارفارب ، نایغط  ملع  ناسارخ  رد  راب  ود  خرهاش  رـسپ  راشفا  يازریم  ردان  راجاق ، هاـش  یلعحتف  دـهع 
. دیامن ایحا  ار  هیراشفا  يافوتم  تلود  تسناوتن  تشگ  یهتنم 

اهنآ زا  کیره  تدم  هیراشفا و  نیطالس 

(1160 - 1148 . ) هاش ردان  - 1 تسا ) يرمق  يرجه  ساسارب  خیراوت  )
(1161 - 1160 . ) ردان ناگدازردارب  هاش  میهاربا  هاشلداع و  - 2

(1210 - 1161 . ) هاش خرهاش  - 3
(1218 - 1210 . ) ازریم ردان  - 4

راشفا ناخ  یلعحتف  راشفا -:

نیشفا

دبع دوجواب  اما  دنک ، تموکح  ناتسیس  ناسارخ و  رب  تشاد  لیم  هک  یسابع  هفیلخ  مصتعم  نارادرس  زا  نیـشفا  هب  بقلم  سواک  نب  رذیخ 
. تخیگنارب هللا  دـبع  هیلع  رب  ار  وا  داد و  یگناگی  تسد  رایزام  اب  ناهنپ  رد  سپ  تسنادیم  رودـقمان  ار  هتـساوخ  نیا  ققحت  رهاـط ، نب  هللا 
ریگتسد و هئطوت  یکی  یپرد  ار  وا  دوب  هدرب  یپ  رایزام  اب  وا  طابترا  هب  تشاد و  رارق  هفیلخ  نظءوس  دروم  هک  زین  نیشفا  رایزام  لتق  زا  سپ 

. دیسر تکاله  هب  یگنسرگ  رثا  رد  يو  مصتعم  روتسد  هب  انب  دنیوگ  دناسر . تکاله  هب  ار  وا  هدز و  شتآ  ار  يو  هناخ 

ینامرک دمحم  نیدلا  لضفا 

. يرومیت هرود  دنمرنه  یمان و  ناریزو  زا  ینامرک  دمحم  هللا  لضف  هجاوخ 

ییازهجلغ ناناغفا 

یناریا و یموـق  ییازهـجلغ  و  داد . يور  يوفـص  راـگزور  رد  یناریا  ماوـقا  ناـیم  رد  هـک  دوـب  یماـیق  نیرتـگرزب  ییازهـجلغ  ناـناغفا  ماـیق 
ناتسناغفا رد  هک  دنمیدق  جلخ  موق  نامه  ناییازهجلغ  هک  دندقتعم  یضعب  دنتشاد . تماقا  راهدنق  یکیدزن  رد  هک  دندوب  یناغفا  نیشنرداچ 

. دنتشگ موسوم  هجلغ  جیلغ - مان  هب  دنتفرگارف و  ار  ناشیا  نابز  هدیزگ و  تماقا 
ناخ هللا  دبع  رـسپ  ناخ  هللا  دسا  درک و  بولغم  دندوب  ناییازهجلغ  نانمـشد  زا  هک  ار  یلادبا  ناناغفا  هفیاط  لاس 1130 ه . رد  ناغفا  دومحم 

ار ناشیا  رادرس  یلادبا 
123 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هب لاس 1132  رد  يو  دزرو . تراـسج  ناریا  هب  یـشکرکشل  هب  اـت  داد  هزاـجا  ناـغفا  دومحم  هب  ناریا  عاـضوا  یگتفـشآ  یبارخ و  تشکب .
هک سراف  یلاو  ناخ  یلعفطل  تسد  هب  اجنآ  رد  نکل  تفرگ  ار  رهش  نآ  دیناسر و  نامرک  هب  ار  دوخ  ناتـسیس  هار  زا  تختیاپ  نتفرگ  دصق 

قیرط زا  یناـغفا  رازه  تسیب  اـب  رد 1134  یلو  تخیرگ  راهدـنق  هب  هدروـخ و  یتخـس  تسکـش  دوـب  مظعا  ریزو  ناـخ  یلعحتف  هدازردارب 
هب ناتـسزوخ  یلاو  عشعـشم  هللا  دبع  دیـس  نامرف  تحت  برع  راوس  رازه  هدزاود  هار  نیب  رد  دیـشک . رکـشل  ناهفـصا  هب  نامرک  ناتـسیس و 

تسکش نایناریا  تفرگرد ، هاپـس  ود  نایم  گنج  ناهفـصا  قرـش  رد  دابآنولگ  هدکهد  کیدزن  رد 1134  دـندش و  قحلم  ناریا  نایهاپس 
اب یناتسیس  دومحم  کلم  ناغفا ، دومحم  هرصاحم  عفد  يارب  دیشک . لوط  هام  تفه  دش و  زاغآ  ناغفا  طسوت  ناهفصا  هرصاحم  دندروخ و 

درک شراودیما  ناسارخ  لقتسم  ینارمکح  هب  داد و  بیرف  ار  وا  ناغفا  دومحم  یلو  تشگ  کیدزن  ناهفصا  صالختسا  يارب  درم  رازه  هد 
ياهراچ نیـسح  ناطلـس  هاش  تخیرگ و  نیوزق  هب  هاش  دـنزرف  نیموس  ازریم  بسامهط  لاس  نامه  راهب  رد  دومن . شفرـصنم  راـک  نآ  زا  و 

هاش ياجهب  نوتسلهچ  رد  دمآ و  ناهفصا  هب  هام 1135  مهدراهچ  رد  دومحم  دیامن . ناغفا  دومحم  میلـست  ار  دوخ  تخت  جات و  هک  دیدن 
، مق ناشاک ، هلمج  زا  ناریا  زکارم  هب  یتالمح  يو  تشادـن . رتشیب  لاـس  تقو 23  نآ  رد  تسشن و  ناریا  تنطلـس  تخت  هب  نیـسح  ناطلس 
. دنتخاس شحوتم  ار  دومحم  هکنیا  ات  دنتشادرب  شروش  هب  رس  اهناغفا  هیلع  اههدکهد  زا  يرایسب  نیوزق  رد  دومن . هریغ  ناگیاپلگ و  نیوزق ،

خیرات رد  ار  یکانتـشحو  ياهماع  لتق  دیناشک و  نونج  هب  ار  يو  راک  هک  تخاس  هدـنرد  نانچ  ار  وا  دومحم ، دـض  رب  نایناریا  موادـم  مایق 
هب تبـسن  مدرم  رفنت  زا  دوب  هدش  هتـشک  وا  تسد  هب  هللا  دبع  ریم  شردپ  هک  دومحم  يومع  رـسپ  فرـشا  لاس 1137 ، رد  داد . ماـجنا  ناریا 

. دش ناریا  هاشداپ  يو  ياجهب  تشکب و  دوخ  ردپ  ماقتنا  هب  ار  وا  هدرک  هدافتسا  يو 

لابقا

هراشا
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ار ییادتبا  تالیصحت  دش . دلوتم  ناسارخ  رمشاک  رد  هامرهم 1288  مهد  رد  یناسارخ  هنطلـسلا  لبقم  بارت  وبا  ازریم  دنزرف  لابقا  رهچونم 
ش. لاس 1306 ه . رد  تفرگ . ملپید  داد و  لیصحت  همادا  نونفلا  راد  هسردم  رد  دمآ و  نارهت  هب  سپس  دناسر و  مامتا  هب  دهشم  رد 

هب یکـشزپ  لغاشم  رد  تشگزاـب و  ناریا  هب  ش . لاس 1313 ه . رد  درک . باختنا  ار  یکـشزپ  هتـشر  تفر و  اـپورا  هب  لیـصحت  همادا  يارب 
هب دوـب ، ماوـق  ناتـسود  زا  سلجم و  هدـنیامن  هک  لاـبقا  یلع  شرتـگرزب  ردارب  شـالت  اـب  ش . لاس 1321 ه . رد  هاـگنآ  تخادرپ . تیلاـعف 

، ریژه دـعاس ، ياههنیباک  رد  هاگنآ  دـش و  يرادـهب  ریزو  ماوق  دـمحا  هنیباـک  رد  ش . لاس 1324 ه . رد  دیـسر . يرادـهب  ترازو  تنواعم 
. دیسر ترازو  هب  هار  يرادهب و  گنهرف ، هلمج  زا  يرگید  ياهتسپ  رد  ارآمزر  روصنم و 

اب دـش . هنیباک  لیکـشت  رومأم  يولهپ  اـضر  دـمحم  فرط  زا  نیدرورف 1336  رد 15  لابقا  رهچونم  ءـالع ، نیـسح  ندراذـگ  راـنک  زا  سپ 
يروتاتکید نیا  میکحت  رارقتسا و  رد  لابقا  دش و  عورـش  امـسر  يولهپ  اضر  دمحم  يروتاتکید  تلود ، تسایر  هب  لابقا  رهچونم  باصتنا 

. درک یفرعم  اضر  دمحم  هب  نیدرورف  تسیب  رد  ار  دوخ  هنیباک  لابقا  درک . افیا  ياهظحالم  لباق  مهس 
بازحا لیکـشت  یـساسا ، نوناق  لوصا  زا  یـضعب  حالـصا  تهج  ياهرگنک  لیکـشت  هب  ناوتیم  لابقا  ترادص  نامز  عیاقو  نیرتهدـمع  زا 

یسرزاب نامزاس  سیسأت  كاواس ،)  ) روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس  سیسأت  يزکرم ، کناب  سیسأت  روشک ، رد  یسایس 
124 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

یلم ياروش  سلجم  متـسیب  هرود  تاباختنا  يرازگرب  رـصم و  ناریا و  یـسایس  هطبار  عطق  اکیرمآ ، هب  ناریا  دـیدش  یگتـسباو  یهاشنهاش ،
. درک هراشا 

ناوـنع هب  تقو ، ریزوتسخن  ملع ، هللا  دـسا  فرط  زا  ش . لاس 1342 ه . رد  داد و  افعتـسا  دوخ  ماـقم  زا  رویرهش 1339  رد 6  لاـبقا  رتکد 
رد نینچمه  يو  درک . ظفح  دوخ  رمع  نایاپ  ات  ار  تمـس  نیا  دـش و  بوصنم  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  لماع  ریدـم  هریدـمتئیه و  سیئر 

لابقا ماجنارس  دیسر . زکرم  یکـشزپ  ماظن  هسیئر  تئیه  تسایر  هب  لاس 1353  رد  نارهت و  هاگـشناد  يانما  تئیه  تیوضع  هب  لاس 1352 
، هتکـس زا  لبق  تعاس  کی  دوشیم  هتفگ  تشذـگرد . یبلق  هتکـس  رثا  رب  نارهت  رد  یگدـنز  لاس  زا 68  سپ  هام 1356 ، رذآ  مراـهچ  رد 

. دوب هتفرگ  تفن  تکرش  تسایر  زا  ار  وا  يافعتسا  هتفای و  روضح  لابقا  لزنم  رد  رابرد ، ریزو  ادیوه ،

لابقا رهچونم  رتکد  هنیباک 

. یتیاده یلع  دمحم  رتکد  يرتسگداد : ریزو  یسلجم ، دمحم  يرتسگداد : ترازو  لیفک ؟؟؟ - 1
. مارآ سابع  هدبع - لالج  رتکد  تمکح - رغصا  یلع  نالدرا - یلقیلع  رتکد  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. یکباتا تمحر  چیلقنامتاب - ردان  دبهپس  یلالج - هللا  حتف  رتکد  روشک : ریزو  . 3
. قوثو دمحا  رکشلرس  گنج : ریزو  . 4

. ماغرض ربکا  یلع  رکشلرس  رصان - رغصا  یلع  ییاراد : ریزو  . 5
. نارهم دومحم  رتکد  گنهرف : ریزو  . 6

. يراصنا یلو  رکشلرس  هار : ریزو  . 7
. بیدا نیسح  دمحم  رتکد  یجار ، نیسحلا  دبع  رتکد  يرادهب : ریزو  . 8

. یقارشا مساق  ریما  سدنهم  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9
. روصنم یلعنسح  يراسین - یلقسابع  ددجت - یفطصم  یناگرزاب : ریزو  . 10

. راگزومآ دیشمج  رتکد  يوخا - نسح  پیترس  يزرواشک : ریزو  . 11
. يراصنا اضریلع  سدنهم  روصنم - یلعنسح  راگزومآ - دیشمج  رتکد  رایتخب - ناخ  اقآ  راک : ریزو  . 12

. یماما فیرش  رفعج  نداعم : عیانص و  ریزو  . 13
: تاراصحنا تاکرمگ و  ترازو  لیفک  ماغرض . ربکا  یلع  پیترس  تاراصحنا : تاکرمگ و  ریزو  . 14

: تاراصحنا تاکرمگ و  ریزو  ناطاطخ . یسوم 
. ناطاطخ یسوم 

. یناقلاط لیلخ  سدنهم  رواشم : ریزو  . 15
. نایک اضرمالغ  رتکد  يراقفلا - وذ  رصان  یناملراپ : نواعم  . 16

. يدمحا فرشا  يرادا : نواعم  . 17
. تیاده ورسخ  همانرب : نامزاس  رد  ریزوتسخن  ماقم  مئاق  یناملراپ و  نواعم  . 18

. رایتخب رومیت  رکشلرس  روشک : تاعالطا  تینما و  نامزاس  سیئر  ریزوتسخن و  نواعم  . 19
. تیاده ورسخ  همانرب : نامزاس  رد  رواشم  ریزو  یمساک ، هللا  ترصن  رتکد  رواشم : ریزو  * 

. یماما فیرش  رفعج  نداعم : عیانص و  ریزو  ریزوتسخن و  لیفک  * 
. یتوملا یفطصم  رتکد  یسرزاب : روما  رد  نواعم  * 
. ناینیعم هللا  ترصن  تاغیلبت : تسرپرس  نواعم و  * 

عاطقا

« عئاطق ای  عاطق   » ار اهنیمز  هنوگنیا  ددرگ . وا  نآ  زا  ات  دراذگاو  یسک  هب  لویت  مسر  هب  نارمکح  هک  ینیمز 
125 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نابحاص هک  دوب  نآ  عاطقا  اب  لاغرویـس  تواـفت  دـنک . یگدـنز  نآ  دـمآرد  زا  اـت  یـسک  هب  ینیمز  هعطق  اـی  کـلم  ندیـشخب  دـنیوگیم ؛
رادروخرب زین  يرادا  ییاضق و  تیفاعم  قح  زا  دنتشاد  بیصن  نآ  زا  زین  عاطقا  نابحاص  هک  یتایلام  تیفاعم  زا  هتـشذگ  لاغرویـس  یثوروم 

. دندوب
. لاغرویس زین -

یناوید عاطقا 

رـسارس رد  عاطقا  عون  نیا  دـندرکیم . راذـگاو  ناریما  هب  ار  اهنیمز  هک  دوب  نانچ  تاـعاطقا  نیا  عضو  هک  یقوجلـس  هرود  رد  دوب  یعاـطقا 
ریما کی  لعفلاب  تیکلام  قح  نتخاشن  هلزنم  هب  اهنت  تاعاطقا  هنوگنیا  ياـطعا  یقوجلـس  نیطالـس  ناـمز  رد  دوب . موسرم  یقوجلـس  هرود 

. دوب هیحان  کی  هب  تبسن 

یصخش عاطقا 

. دوب فاعم  مه  جارخ  زا  ارهاظ  تشادـن و  ناوید  لباقم  رد  يدـهعت  نآ  هدـنریگ  دـشیم و  لـقتنم  نادـنزرف  هب  ثرا  هب  هک  دوب  یتاـعاطقا 
. دوشیم هدید  هقجالس  هرود  رد  یصخش  كالما  اب  یصخش  عاطقا  نیب  ییاهتوافت  انمض 

يرکشل عاطقا 

یتاعاطقا نینچ  هزادنا  درکیم ، شاعم  رارما  نآ  يدیاع  طسوت  نوشق  هک  دوب  رارق  نیدب  يرکشل  تاعاطقا  یلک  عضو  یقوجلـس  هرود  رد 
زا هکلب  هدـشن ، فرـصتم  ار  نآ  روز  هب  زین  نایعطقم  ارهاظ  ایناث  دـشیمن . لقتنم  نادـنزرف  هب  ثرا  هب  هدوب و  یناوید  تاعاطقا  زا  رتکچوک 

. تشاد یصخش  تاعاطقا  اب  ییاهتوافت  تاعاطقا  نیا  دندوب . هدرک  تفایرد  ار  نآ  ناوید 

اناتابکا

ياج نآ  رد  تکلمم  هنازخ  دوب و  مکحتسم  یگرا  ياراد  گرزب و  يرهش  نآ  هدوب و  یناکشا  ناهاش  یناتسبات  هاگتماقا  اهدام و  تختیاپ 
. تشاد

هک نتاپورتآ  ای  کچوک  داـم  اـما  دوب ، اـنایگر  رد  گرزب  داـم  و  ير )  ) هگر گرزب و  داـم  ياهرهـش  زا  هاـشنامرک )  ) نداـبماک اـناتابکا و 
تاپورتآ مان  هب  یناریا  رادرـس  ردنکـسا  هلمح  رد  دوب و  ناریا  یهاـشنهاش  روشک  تیـالو  زا  یکی  یـشنماخه  هرود  رد  دـشاب  ناـجیابرذآ 

اقبا يو  رب  ار  نیمزرـس  نآ  دمآرد و  حلـص  رد  زا  ردنکـسا  اب  دـید  ناوتان  يو  ربارب  رد  ار  دوخ  نوچ  درکیم و  تموکح  نآ  رب  دـبرذآ ) )
دعب ناگیابرذآ و  ناگتاپ و  زا  اهدـعب  هملک  نیا  دـش . هدـیمان  تاپورتآ  لحم  ینعی  ناگتاپورتآ  يو  مان  هب  کـچوک  داـم  ورنیا  زا  درک و 

. دوب هغارم  یقرش  بونج  رد  نامیلس  تخت  رد  زیش »  » ای کجنگ »  » نآ میدق  تختیاپ  دش . ناجیابرذآ 

اهیدّکا دّکا -

هرمز رد  زین  ار  رموس  داد  لیکـشت  ار  داکآ  تموکح  نگراس  هکنآ  زا  سپ  دـندوب و  هداد  رارق  لباب  رد  ار  دوخ  رقم  هک  داژنیماـس  یماوقا 
زا دنتفای . طلـست  هقطنم  مامت  رب  دعب  دندیزگ و  ینکـس  دش  هدـلک  هب  موسوم  اهدـعب  هک  یتکلمم  رد  اهیرموس  اب  دروآ  رد  دوخ  تافرـصتم 
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. تسا هدوب  لباب  شیک ، راپپیس ، دکا : مهم  ياهرهش 

يدیزی دارکا 

نیرهنلا و نیب  رد  يدیزی  ياهدرک  بناج  زا  يو  دض  رب  یبهذم  ضارتعا  نیلوا  لیعامسا ، هاش  تنطلس  لیاوا  يوفـص ، هرود  ياهـشبنج  زا 
« حارج نب  دهاش   » یلوق هب  هقرف  نیا  سسؤم  دش . زاغآ  ناریا  برغ  یحاون 

126 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
رگید زا  دندوب . يدیزی  تقیرط  ناجّورم  زا  هک  دنادیم ، بوسنم  یجراخ  هیـسنا  نب  دـیزی  زین  هیواعم و  نب  دـیزی  هب  ار  دوخ  يو  اما  تسا ،

. تسوا زا  زین  هیودع )  ) هقرف نیا  رگید  مان  هک  دشابیم  ق ). گرم 557 ه .  ) يوما رفاسم  نب  دع  نب  نسح  تقیرط  نیا  خویش  ناجورم و 
يوفص تلود  سسؤم  دض  رب  تقیرط  نیا  ناوریپ  لاس 1506  رد  دنشابیم . يونعم  تاماقم  خویـش و  ياراد  قیارط ، رگید  دننام  نایدیزی 

. دندرک مایق 
« كولوس  » مزاع ینامرهق ، گیب  ماریاب  دوخ  فورعم  رادرس  قافتا  هب  میظع  یهاپس  اب  لیعامسا  تشاد . هدهع  رب  مراصریش  ار  نانآ  يربهر 

. دومن هفخ  هفطن  رد  ار  ضارتعا  نیا  داد و  مراص  هب  یتخس  تسکش  دش و  يو  هاگتماقا 

مونوکا

. دشیم هرادا  دوب  هاش  رظن  ریز  امیقتسم  دشیم و  هدناوخ  مونوکا  هک  يرومأم  طسوت  پارتاس  ره  یلام  روما  نایکولس  هرود  رد 

مود موگا 

م. دودح 1595 ق . رد  تمحر  ریشمش  هب  بقلم 
هنایوگهفازگ یمک  اعدا  نیا  هچرگ  دـناوخیم  نایتوک و ...  لباب و  روانهپ  روشک  هاشداپ  و  نایدـکا ، نایـساک ، هاشداپ  ار  دوخ  ياهبیتک  رب 

دروآ دوجو  هب  ار  لباب  یساک  ناهاش  هلسلس  مود  موگا  بیترت  نیدب  دشاب . نامز  نآ  رد  نایساک  تردق  رادومن  دناوتیم  همه  نیا  اب  تسا 
. دندوب رگتعنص  یمدرم  نایساک  تفای . ماود  م . نرق 12 ق . ات  هک 

طسوت ریطاسا  نونف و  يرنه ، لاکشا  زا  يرایسب  هک  دننآرب  ناققحم  تسا . هدمآ  تسد  هب  کلیس  ناتـسرل و  رد  نانآ  يرنه  راثآ  زا  یخرب 
. تسا هدش  هدرب  لباب  هب  ناریا  زا  نایساک 

نالسرا بلا 

هرود نآ  ربتعم  ناگدنسیون  زا  هک  ار  يردنک  کلملا  دیمع  هاشداپ  نیا  دیسر . نالسرا  بلا  شاهدازردارب  هب  تنطلـس  لرغط  گرم  زا  دعب 
هب ناطلس  رما  هب  يو  ماقم  دیـسر و  لتق  هب  کلملا  ماظن  هجاوخ  کیرحت  هب  يدنچ  زا  سپ  ریزو  نیا  اما  درک . باختنا  دوخ  ترازو  هب  دوب 

فورصم يوسیع  رگید  طاقن  ناتـسنمرا و  مالـسا و  ذوفن  طسب  نایوسیع و  اب  گنج  هب  هاشداپ  نیا  تنطلـس  نارود  مامت  دش . هداد  هجاوخ 
ساویس هیراصیق و  لیبق  زا  نیمزرس  نآ  دالب  بلاغ  تفر و  ناتسنمرا  هب  میظع  یهاپس  اب  راک  يادتبا  نامه  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . هدش 

. دروآرد دوخ  فرصت  تحت  ار 
دمآ و يو  گنج  هب  لاس 464  لیاوا  رد  يریثک  هدع  اب  تفای  یهاگآ  نالـسرا  بلا  تاحوتف  زا  نوچ  سناج  وید  سوینامرا  مور  روتارپما 

ورملق ءزج  ناتـسنمرا  طاقن  هیلک  حتف  نیا  زا  سپ  دش . ریگتـسد  زین  وا  دوخ  دروخ و  یتخـس  تسکـش  نالـسرا  بلا  زا  درگزالم  لحم  رد 
طاقن هب  ار  عیـسو  ياهتـشد  رد  یگدـنز  دنتـشاد و  قالـشق  قـالیی و  هب  تداـع  هشیمه  هک  یقوجلـس  نایهاپـس  دـمآرد . هقجالـس  یتنطلس 

. دندومن سیسأت  ار  ریغص  يایسآ  هقجالـس  هناگادج  هلـسلس  هدرک و  باختنا  تماقا  يارب  ار  ریغـص  يایـسآ  دندادیم . حیجرت  یناتـسهوک 
هب یفرط  زا  کلملا ، ماظن  هجاوخ  شریزو  ریبدـت  دوخ و  تیافک  رثا  رد  تنطلـس ، مین  لاس و  هن  تدـم  رد  ار  شیوخ  روشک  نالـسرا  بلا 

یبوکرس يارب  هک  رد 465  دیناسر . هنارتیدم  يایرد  لحاس  هب  رگید  فرط  زا  نوحیس و  رانک 
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نوچ دـندروآ و  وا  دزن  هتـسب  تسد  ار  یمزراوخ  فسوی  ماـن  هب  یناـب  هعلق  تشذـگیم . نوحیج  زا  ناروـت  هاـشداپ  رـصن  کـلملا  سمش 
ریت اما  دروآرد . ياپ  زا  ار  يو  شدوخ  ریت  برـض  هب  هک  دننک  زاب  ار  شیاهتـسد  ات  داد  روتـسد  نالـسرا  بلا  درک ، یتشرد  هاش  اب  فسوی 

. دش وا  گرم  ثعاب  تبقاع  هک  دز  ناطلس  هب  یمخز  تشاد  هارمه  هک  يدراک  اب  فسوی  تفر و  اطخ 

وغرا بلا 

ق. یفوتم 672 ه . نیدلا ، سمش  هب  بقلم 
نبا ۀلکت  کباتا  شردارب  ندش  هتشک  زا  دعب  يو  گرزب . رل  ناکباتا  هلسلس  زا  ق ). 672 ه . - 565  ) کباتا نیمشش  گرزب و  رل  ياورنامرف 

. درک تراما  لاس  تدم 15  و  ( 656  ) دیسر گرزب  رل  تراما  هب  پسا  رازه 

نیکتپلا نیکتبلا -

بجاح هجرد  هب  هتفای  یقرت  سپـس  و  دوب ، نایناماس  هاگرد  نامالغ  زا  زاـغآ  رد  يو  ناـیونزغ . تلود  سـسؤم  ق . لاس 352 ه . هب  یفوتم 
تراما ناسارخ و  يرالاسهپـس  هب  تبقاع  تفای . يذوفن  تردـق و  یناـماس  لوا  کـلملا  دـبع  هاگتـسد  رد  دیـسر و  اـهنآ  دزن  رد  يرـالاس 

ریما هک  ار  يرکـشل  تفر و  خلب  هب  دش و  لوزعم  تمـس  نآ  زا  تشادـن  تقفاوم  یناماس  لوا  روصنم  تنطلـس  اب  نوچ  اما  دیـسر ، روباشین 
تفرگب تشاد  مان  كوال »  » هک اجنآ  یلحم  ریما  زا  ار  تیالو  نآ  تفر و  هنزغ  هب  اجنآ  زا  سپس  داد و  تسکـش  داتـسرف  وا  عفد  هب  یناماس 

. تفای تافو  دعب  يدنچ  دوخ  درک و  سیسأت  ار  نایونزغ  تلود  و 
. تسشن هنزغ  تراما  هب  نیکتبلا  نبا  قاحسا  شرسپ  وا  زا  دعب 

کلامملا بستحم  همان -: مازتلا 

اغمت نوتلا 

. دندزیم اهنامرف  رب  رز  بآ  اب  ییالط و  بکرم  اب  كرت  نیطالس  هک  يرهم  یلوغم ، ياهژاو 

ماکحالا بیذهتلا 

. یسوط خیش  فیلأت  دلج ، رد 10  يرشع  ینثا  هعیش  مهم  بتک  زا 

هدنبادخ دمحم  ناطلس  وتیاجلا -:

رضحلا

ياههبارخ دوب ، عقاو  زورما  لصوم  رهـش  زا  هزور  هس  تفاسم  رد  رهـش  نیا  دـندیمانیم . ارتاه »  » ار نآ  ناـیمور  هک  نیـشنیبرع  دوب  يرهش 
تیعقوم لیلد  هب  يدالیم  مهد  نرق  لـیاوا  رد  رهـش  نیا  دراد . رارق  تارف  لـصوم و  تیرکت و  نیباـم  یناـبایب  رد  تیرکت  لـباقم  رهـش  نآ 
نونکات هک  ار  نآ  میظع  هینبا  راثآ و  دـشابیم و  يدـالیم  یلا 300  دودح 100  رد  رـضحلا  يدابآ  هرود  دـیدرگ . تیفورعم  ياراد  صاخ 

هکنیا ای  تسا و  هدش  هتخاس  یناکشا  رصع  رد  تسا و  یتراپ  ای  تسا  رضحلا  رد  هک  ییاهانب  دنهدیم . تبسن  يدالیم  هب 150  تسا  هدنام 
ذوفن تحت  نایناکشا  نامز  رد  تلود  نیا  تسا . هدیدرگ  سابتقا  یتراپ  کبس  يور  زا  اهنآ  يرامعم  بولسا  هدش و  انب  نایناساس  نامز  رد 

ار هریزج  ياهرهش  تفات ، رب  رس  هاشداپ  نیا  نامرف  زا  هکنیا  رب  هوالع  رـضحلا  هاشداپ  یناساس ، لوا  روپهاش  یهاشداپ  زاغآ  رد  دوب . اهتراپ 
. تفرگب دوب ، هدش  قشاع  روپهاش  هب  هک  نآ ، هاشداپ  رتخد  تنایخ  رثا  رب  ار  رضحلا  روپهاش ، دش و  فرصتم  نیرهنلا  نیب  لامش  رد 
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( ارته  ) رضحلا

(. يدالیم مود  نرق   ) دوب ناریا  یهاشنهاش  ءزج  روشک  نیا  لصوم . کیدزن  یلامش  نیرهنلا  نیب  رد  يروشک  تختیاپ 

یلوصلا

تـشگ فرـشم  مالـسا  نید  هب  تشدرز  نییآ  زا  نیکتلوس  شردـپ  تسا . یناجرج  كرت  هدازهاش  هداوناخ  زا  ییحی ) نب  دـمحم  رکب  وبا  )
(. یلوص 335 توف  )

یچکتب غلا 
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. گرزب سرباسح  گرزب ، بساحم  ینعم  هب  لوغم  رصع  رد  جیار  یکرت  ياهژاو 

گیب غلا 

تایح نامز  رد  دوب و  يرومیت  خرهاش  رـسپ  يو  ناـیرومیت . هلـسلس  ق ). 853 ه . - 850  ) هاـشداپ ق . یفوتم 853 ه . هلودـلا  ءالع  هب  بقلم 
دوخ دج  اب  رگید  ياهیشکرکشل  یـضعب  لباک و  دنه و  یـشکرکشل  رد  تشاد . ار  رهنلا  ءاروام  ناتـسکرت و  ینارمکح  ق . زا 814 ه . ردپ 

ثایغ دننام  يروهـشم  ياملع  کمک  هب  ار  یگیب  غلا  جـیز  هداهن و  زاغآ  ار  دنقرمـس  فورعم  هناخدـصر  ق . رد 824 ه . دوب  هارمه  روـمیت 
تافو زا  دعب  گیب  غلا  دروآ . نایاپ  هب  ق . رد 841 ه . دندوب ، وا  هاگتسد  رد  هک  یمور  هدازیضاق  یناشاک و  نیدلا  نیعم  دیـشمج و  نیدلا 

. تسشن تنطلس  هب  ردپ 
يو رـسپ  هلودـلا  ءالع  دـش و  هجاوم  رباب  مساقلا  وبا  ازریم  يرومیت و  هلودـلا  ءالع  ازریم  شیوخ  هدازردارب  تفلاخم  اب  زاغآ  زا  اما  (. 850)
دبع نوچ  نکیل  داتـسرف . گیب  غلا  دزن  مارتحا  هب  هدرک  دازآ  ار  وا  دـعب  يدـنچ  اـما  تخادـنا  نادـنز  هب  تفرگب و  ار  يرومیت  فیطلا  دـبع 

ار وا  داد  رما  تفاـی  تسد  وا  رب  نوچ  دـیروش و  يو  رب  تسنادیمن  شیوخ  نأـش  قیـال  دوب  هداد  وا  هب  ردـپ  هک  ار  خـلب  تموکح  فیطللا 
. دنشکب

رداقلا نب  مئاقلا 

.(. 1031 م 422 ه .  ) نایقوجلس رصاعم  یسابع  يافلخ  زا  رداقلا  نب  مئاقلا  هللا  دبع  رفعج  وبا 

یفاکلا

. ینیلک بوقعی  نب  دمحم  فیلأت  دلج ، رد 7  يرشع  ینثا  هعیش  مهم  بتک  زا 

ناخیدروهللا

یمالغ هب  یناوج  رد  دوب . يوسیع  ناتسجرگ و  مدرم  زا  ینمرا و  الصا  رادرـس  نیا  لوا . سابع  هاش  نادراک  راکادف و  یمان و  نارادرـس  زا 
دش و لخاد  يوفص  لوا  بسامهط  هاش  تمدخ  هب  ماجنارس  تشگ  لقتنم  رگید  يالوم  هب  ییالوم  زا  راب  دنچ  هکنآ  زا  سپ  دش و  هتخورف 
تساـیر و ینعی  یـساقآ  رللوق  بصنم  هب  دوب ، لـقاع  راکادـف و  قیدـص و  یناوج  نوـچ  و  دـش ، ناملـسم  دـمآرد و  يو  ناـمالغ  هقلح  رد 
ای ییارمـالا  ریما  هب  دیـشکرب و  ار  وا  شاـبلزق  نارادرـس  مغریلع  يرجه  لاس 1004  رد  سابع  هاش  دیـسر . هاش  صاـخ  ناـمالغ  يرادرس 

. دوزفا يو  ییارمکح  هزوح  رب  مه  ار  هیولیگهوک  تموکح  دعب  لاس  کی  درک و  بوصنم  ناریا  يرالاسهپس  سراف و  تلایا  تموکح 

ناخیدروهللا

هب دوب و  ناتسجرگ  هنمارا  زا  الصا  يوفص . لوا  سابع  هاش  رادمان  نارادرس  زا  ق . یفوتم 1023 ه .
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ماقم هب  كدناكدنا  وا  تمدخ  رد  دـش و  ناملـسم  دـمآرد و  یهاش  نامالغ  ءزج  لوا  بسامهط  هاش  تمدـخ  رد  يو  دوب . هداتفا  یمالغ 
سراف و تموکح  ق . لاس 1004 ه . رد  تفای و  صاخ  تیانع  هجوت و  وا  هب  سابع  هاش  دیسر . هصاخ  نامالغ  تسایر  ینعی  یـساقآ  رللوق 

ذوفن مارتـحا و  ساـبع  هاـش  دزن  رد  يو  دوزفا . وا  لـمع  رب  مه  ار  هیولیگهک  تموکح  دـعب  لاـس  درک و  ضیوـفت  ودـب  ار  ناریا  رـالاسهپس 
. درکیم باطخ  ردپ  ار  وا  هاش  تشاد و  هداعلاقوف 

هلودلا فصآ  ناخ  رایهللا 

يدنچ و  دیـسر ، ترادص  بصنم  هب  هاش  یلعحتف  هرود  رد  يو  راجاق . يولود  ناخ  دمحم  رـسپ  هیراجاق ، تلود  فورعم  يارما  ارزو و  زا 
روتسد هب  دوب ، يو  هدازرهاوخ  هک  راجاق  هاش  دمحم  هرود  رد  دش . رانکرب  سور  ناریا و  ياهگنج  روما  رد  ریصقت  روصق و  تمهت  هب  دعب ،
دمحم هجوت  ماگنه  تشگزاب . ناسارخ  هب  هجیتنیب  اما  دمآ ، نارهت  هب  ترادص  عمط  هب  هتـشاذگ  ار  ناسارخ  تموکح  یناهارف ، ماقم  مئاق 

هیعاد هک  رالاس  شرـسپ  تالایخ  عورـش  نراقم  ق . لاس 1262 ه . رد  دومن . رایـسب  مامتها  کـبزا  ناـغفا و  عفد  رد  يو  زین ، تاره  هب  هاـش 
لتق زا  دـعب  تفر . هکم  هب  دـمآ و  نارهت  هب  رهاوج  هنیدـقن و  لاوما و  اب  هتـشاذگ  ار  ناسارخ  يو  دوب ، هدـیناسر  مه  هب  لالقتـسا  تنطلس و 
يو تشگزاب  يارب  ياهجیتن  زین  نارهت  رد  سیلگنا  راتخم  ریزو  تطاسو  یتح  دادن و  ار  نارهت  هب  تشگزاب  هزاجا  وا  هب  ریبکریما  زین  رالاس 

. دادن ار  نارهت  هب  تابتع  زا 

يدقتملا

.(. 1075 م 467 ه /.  ) نایقوجلس رصاعم  یسابع  يافلخ  زا  مئاقلا  نب  دمحم  نب  يدتقملا  هللا  دبع  مساقلا  وبا 

نانید مرخ  هرمحملا -

دشرتسملا

.( 1118 م 512 ه .  ) نایقوجلس رصاعم  یسابع  يافلخ  زا  رهظتسملا  نب  دشرتسملا  لضفلا  روصنملا  وبا 

ءیضتسملا

.(. 1170 م 566 ه /.  ) نایقوجلس رصاعم  یسابع  يافلخ  زا  دجنتسملا  نب  ءیضتسملا  ینسحلا  دمحم  وبا 

رهظتسملا

.(. 1094 م 487 ه /.  ) نایقوجلس رصاعم  یسابع  يافلخ  زا  يدتقملا  نب  رهظتسملا  دمحا  سابعلا  وبا 

دجنتسملا

.(. 1160 م 555 ه /.  ) نایقوجلس رصاعم  یسابع  يافلخ  زا  یفتقملا  نب  دجنتسملا  فسوی  رفظملا  وبا 

یفتقملا

.(. 1136 م 530 ه /.  ) نایقوجلس رصاعم  یسابع  يافلخ  زا  رهظتسملا  نب  یفتقملا  دمحم  هللا  دبع  وبا 

یسیدقملا

مسوم هک  یباتک  باب  رد  دوب . يرجه  مراهچ  نرق  رخاوا  ياملع  زا  دناهتشون . یسدقملا  نب  رهطملا  یضعب  یـسیدقملا .» رهاط  نب  رهطملا  »
ناهاشداپ خیراوت  مما و  عیاقو  قلخ  يادتبا  هب  عجار  روبزم  باتک  تسا . فلتخم  دیاقع  دنهدیم  تبـسن  وا  هب  و  خیراتلا » ءدبلا و   » هب تسا 

. تسا فلؤم  نامز  ات  افلخ  و 
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عفقملا نبا  عفقملا -:

عنقملا

هیرق مدرم  زا  يو  تساخرب . يوعد  هب  یناسارخ  ملـسم  وبا  لتق  زا  سپ  هک  دوب  یناسک  زا  دـناهداد  بقل  عنقم  هک  مشاـه  اـی  ماـشه  اـی  اـطع 
يربمایپ يوعد  ورم  رد  یقناود  روصنم  تفالخ  نارود  رد  يو  تسنادیم . ملسم  وبا  نیـشناج  ار  دوخ  هک  دوب  ورم  يارق  زا  نادرمیک  هواک 

ار یهوبنا  هورگ  تخیرگ و  دـنب  زا  دـعب  يدـنچ  اـما  دـش . ینادـنز  دادـغب  رد  ریگتـسد و  روصنم  روتـسد  هب  سپـس  150 ه .). - 149  ) درک
هدیمان هیعنقم  ای  هضیبم  ناگماج و  دیپس  هب  دـیپس  هماج  ندیـشوپ  ببـس  هب  عنقملا  ناوریپ  دز . ییادـخ  سوک  هدروآ  درگ  شیوخ  نوماریپ 

: تسا زیچ  هس  يارب  رتشیب  عنقملا  ترهش  دندشیم .
هدـننک و هریخ  رون  زا  شناوریپ  يو  دوخ  هتفگ  هب  اـت  تشاد  هرهچ  رب  مادـم  هدوب و  زبس  دـنرپ  زا  رگید  تاـیاور  هب  هک  ینیرز  باـقن  یکی 

رما هب  هک  یهام  مود  دنیبن ؛ ار  وا  هراوقیب  لکش  رظنم و  تهارک  هکنیا  يارب  یلوق  هب  ای  دنشابن . تمحز  رد  شیامیـس  ریذپان  لمحت  ناعمل 
يو و یـشکدوخ  موس  دـناهداد ؛ هدـنزاس  هاـم  بقل  وا  هب  ناـیناریا  تهج  نیمه  هب  درکیم و  عولط  بشخن  هاـچ  زا  بش  همه  غورد  هب  يو 

تبیغ دننک  روصت  شنارادفرط  هک  دوب  نیا  شدصق  هکلب  دتفین  دوخ  نانمشد  تسد  هب  تساوخیم  اهنت  هن  لمع  نیا  اب  ارهاظ  شباحصا و 
. دنوش دوبان  شباحصا  داسجا  نینچمه  شدوخ و  دسج  درک  ششوک  روظنم  نیمه  هب  تشگ و  دهاوخرب  رگید  اب  هدرک و 
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یلاخ ار  هعلق  دش  هعلق  دراو  نمشد  هاپس  نوچ  هک  يوحنهب  دنتخوسب و  هتفر و  دیـسا  ضوح  لخاد  هب  شاهدیزگرب  باحـصا  نانز و  اب  يو 
. دومن لافغا  یهارمگ و  راچد  ار  شناوریپ  هدنامیقاب  هک  دوب  یلئاسم  زا  یکی  نیا  تفای و 

- هعلق توملا 

؛ زومآباـقع زا  دـنترابع  مه  يور  رب  هک  تسا  نتخومآ  ردـصم  زا  شزوـمآ  ینعم  هب  توـما »  » باـقع و ینعم  هب  هلا »  » هژاو ود  زا  توـملا 
هب يدرک  شزومآ  وا  رب  ار  ناـگچب  هک  باـقع  هنایـشآ  ینعم  هب  دـناهتفگ  تومآ  هلا  لوا  رد  ار  هعلق  نآ  : » تسا هتـشون  یفوتـسم  هللا  دـمح 

. تسا هدش  رکذ  لاس 246 ه . هب  یفوتـسم  هللا  دمح  بولقلا  ۀهزن  باتک  رد  توملا  ژد  يانب  هب  طوبرم  خیرات  نیرتمیدق  دـش . توملا  رورم 
جنپ یـس و  ات  هعلق  هب  شدورو  نامز  زا  حابـص  نسح  هک  نیوزق  رابدور  یکیدزن  رد  هک  دوب  شنارادفرط  حابـص و  نسح  هاگیاج  هعلق  نیا 
زکرم تختیاپ و  دش و  هتـشاذگ  ناریا  رد  هیرازن  هیلیعامـسا  تلود  ساسا  هک  دوب  هعلق  نیا  رد  دـماین و  ریز  هب  هعلق  نآ  زا  زگره  دـعب  لاس 

. دیدرگ حابص  نسح  تموکح 

توملا يارما 

.( ق بجر 483 ه . . ) حابص نب  نسح  - 1 تسا ) يرمق  يرجه  ساسارب  خیراوت  )
.( ق 518 ه .  ) يرابدورلا دیما  گرزبایک  - 2

.( ق 532 ه . . ) دیما گرزب  نب  دمحم  - 3
.( ق 557 ه . . ) دمحم نب  ایگروک  مود )  ) نسح - 4

.( ق 561 ه . . ) نسح نب  دمحم  دنوادخ  نیدلا  رون  - 5
.( ق 607 ه . . ) دمحم نب  نسح  نیدلا  لالج  - 6

.( ق 653 ه . . ) هاشروخ نیدلا  نکر  - 8 ق ). 607 ه . . ) دمحم نب  نسح  نیدلا  ءالع  - 7

يدهملا

. تسشن تفالخ  هب  169 ه ). - 158  ) يدهملا دمحم  شرسپ  روصنم  زا  سپ  هک  یسابع  يافلخ  زا 
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. درکیم هدافتـسا  شون  شیع و  يارب  دوب  هدرک  رارقرب  ردپ  تباهم  هک  یـشمارآ  زا  تشاد و  زارتحا  مشاه  ینب  نتـشک  زا  ردپ  فالخرب  وا 
يوقت و هب  توعد  ار  مدرم  درک و  جورخ  هفیلخ  مالـسا  فـالخ  راـتفر  رب  ضارتـعا  ماـن  هب  مرب  هب  فورعم  میهاربا  نب  فسوی  وا  ناـمز  رد 

. دندز راد  هب  هلجد  لپ  رس  رب  دندروآ و  دادغب  هب  هدرک  ریگتسد  ار  وا  دومنیم . يراکزیهرپ 
دوش ردپ  نیشناج  نوراه  تساوخیم  دوب  نوراه  يداه و  ردام  هک  نارزیخ  تفرگرد . فالتخا  وا  ینیـشناج  رـس  رب  يدهم  گرم  زا  سپ 

.(. 170 ه - 169  ) تسشن تفالخ  هب  ناگرزب  کمک  هب  يداه  یلو  تشادیم . تسود  رتشیب  ار  وا  اریز 
ات دندوب  هئطوت  لوغـشم  هفیلخ  دض  رب  یکمرب  ییحی  نارزیخ و  اما  درک ، هاتوک  روشک  روما  رد  هلخادـم  زا  ار  نارزیخ  دوخ  ردام  تسد  وا 

.(. لوالا 170 ه عیبر   ) دندرک هفخ  ار  وا  هتخیر  هفیلخ  رس  رب  نارزیخ  نازینک  یبش  همین  هکنیا 

رصانلا

.( 1180 م 575 ه /.  ) نایقوجلس رصاعم  یسابع  يافلخ  زا  ءیضتسملا  رصانلا  نب  دمحا  سابعلا  وبا 

يدقاولا

(. توف 202  ) تسا يزاغملا » باتک   » بحاص تشگ . یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  هجوت  فرط  هدش  دلوتم  هنیدم  رد 

گیب دنولا 

131 ص :  گیب .....  دنولا  ناریا ج1 131  خیرات  عماج  گنهرف 
. نسح نوزوا  نبا  گیب  فسوی  رسپ  ولنویوققآ ؛ نامکرت  هلسلس  يارما  زا  ق . لاس 910 ه . هب  یفو 

یلادبا ناخ  رایهللا 

هفیاط یلحم  تافالتخا  اهنایغط و  لابند  رد  ییازلغ  هنغاـفا  تلود  روهظ  نراـقم  يو  اـهنآ . ياـسؤر  زا  یلادـبا و  هفیاـط  زا  تاره  نارمکح 
ار يو  راب  دنچ  تاره  یکیدزن  رد  ق . لاوش 1141 ه . رد  راشفا  یلق  ردان  ق ). 1138 ه . . ) دش باختنا  تموکح  هب  اهنآ  بناج  زا  یلادبا و 

هنغافا عفد  رد  هدـش  راچان  يوفـص  مود  بسامهط  هاش  تیبعت  هب  یلادـبا  ياسؤر  ریاس  اب  وا  و  درک . حلـص  هبلاـطم  هب  روبجم  هداد  تسکش 
گنج هب  ردان  لاغتـشا  ماگنه  داد . تاره  تموکح  راب  رگید  ار  وا  بساـمهط  هاـش  و  داد . بساـمهط  هاـش  رداـن  هب  تدـعاسم  لوق  ییازلغ 

ناخ رایهللا  دندش ، ناسارخ  ریخست  مزاع  هدرک  نایغط  راهدنق ، نارمکح  ییازلغ  نیـسح  کیرحت  هب  یلادبا  هنغافا  نوچ  زیربت ، رد  ینامثع 
ار ناخ  رایهللا  رگید  راب  هدرک  بولغم  ار  تاره  نایغای  رد 1144  ردان  تفر . هلودلا  ریهظ  ناخ  میهاربا  دزن  دهشم  هب  هدنام  رادافو  ناریا  هب 

. درک دیعبت  ناتلوم  هب  ار  يو  هتفرگ و  ار  تاره  ردان  نکیل  دمآرب  نایغط  ددص  رد  ناخ  رایهللا  دعب  يدنچ  اما  دناشن ، تاره  تموکح  هب 

یپیلا

. تسا هدش  هدرب  م ). دودح 843 پ . رد   ) وا یهاشداپ  مهدزناش  لاس  رد  رزناملـس  یـشکرکشل  حرـش  رد  نآ  مان  سرگاز . هیحان  رد  یتلم 
. تسا نادمه  هب  هاشنامرک  هداج  ناتسرل و  ياههوک  دنواهن و  نامه  هیحان  نیا  الامتحا 

ینیمخ هللا  تیآ  ینیمخ -: ماما 
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هدیبز یبیب  هدازماما 

زا نآ  مرح  دراد و  رارق  ير  رهش  رد  يو  هعقب  تسا . هدوب  ع )  ) نیسح ماما  ونابرهـش و  رتخد  هدیبز  یبیب  مدرم  داقتعا  هب  يرجه ، لوا  نرق 
لـضاف تاقیقحت  هجیتن  هک  هدش  بصن  هعقب  رد  خیرات 1286 ق . هب  یلـصفم  هحول  هدـیبز  یبیب  بسن  هرابرد  تسا . يرجه  مهن  نرق  راثآ 

- یناث مساق  هک  اجنآ  ات  ير و  ات  البرک  زا  ار  هدیبز  شرتخد  ونابرهش و  رفس  لیصفت  هب  تایاور  ثیداحا و  هب  دانتسا  اب  يو  تسا . يدنبرد 
ربتعم ياههتشون  یضعب  رب  هیکت  اب  نارگـشهوژپ  یخرب  دهدیم . حرـش  دیآیم  ایند  هب  نوتاخ  هدیبز  زا  ع -)  ) یبتجم نسح  نب  مساق  دنزرف 

. دناهدرک در  ار  ع )  ) ماما هب  هدیبز  باستنا  زین  ير و  هب  ونابرهش  ندمآ  عوضوم  یخیرات 

نوتاخ هیلع  یبیب  هدازماما 

دراد رارق  یعلـض  هدزاود  ییانب  رد  راوزبس و  نیتشاب  ياتـسور  رد  يو  دقرم  دـننادیم . ع )  ) اضر ماما  رهاوخ  ار  وا  يرجه . موس  نرق  لیاوا 
. تسا نارادبرس  تموکح  يرجه و  متشه  نرق  هب  طوبرم  هک 

ناخ یلقماما 

. هیوفص هرود  رد  ناریا  روهشم  نامکاح  نارادرس و  زا  یساقآ  رللوق  ناخیدروهللا  رسپ  ناخ  یلقماما  ای  گیب  یلقماما 

ناخ یلقماما 

سراـف و ییارمـالا  ریما  هب  ساـبع  هاـش  بناـج  زا  شردـپ  هـکنآ  زا  سپ  دوـب . یجرگ  يرداـم  زا  ناـخ و  يدروهللا  رـسپ  گـیب ، یلق  ماـما 
. تفر سراف  هب  ردپ  اب  زین  وا  تفرگ . ناخ  يدروهللا  بقل  دش و  بوصنم  ناریا  يرالاسهپس 

رد نامز  نآ  ات  هک  ار  ریازج  نآ  داتسرف و  نیرحب  ریازج  هب  رکـشل  دوب  ناسارخ  رد  سابع  هاش  اب  شردپ  هک  یماگنه  ق . لاس 1010 ه . رد 
تموکح لاـس  ناـمه  رد  نوچ  تفرگ و  لاـس  نآ  ناـضمر  هاـم  طـساوا  رد  دوب ، لاـقترپ  تلود  ذوـفن  هریاد  رد  و  زمره ، تموـکح  ورملق 

یلق ماما  هب  مه  ار  اجنآ  تموکح  سابع  هاش  دـش . سراف  همیمـض  زین  تیالو  نآ  دـیدرگ و  ضرقنم  ناخ  يدروهللا  تسد  هب  رـال  لقتـسم 
يرالاسهپـس سراف و  ییارمالا  ریما  هاش  ناـخ  يدروهللا  گرم  زا  سپ  درک . هفاـضا  وا  ياهبـصنم  رب  زین  ار  یناوید  ریما  ماـقم  درپس و  ناـخ 

ناـیلاقترپ زا  ار  زمره  مشق و  ریازج  ساـبع ، هاـش  هزاـجا  ناـمرف و  هب  يرمق ، يرجه  لاـس 1031  رد  يو  درپس . ناـخ  یلق  ماـما  هب  ار  ناریا 
مامت بونج و  ردانب  ناتـسرال و  هیولیگهک و  سراف و  كاخ  رـسارس  هک  يروط  هب  تفر ، شیپ  هرـصب  ردـنب  دودـح  اـت  برغم  زا  تفرگ و 

مرح نانز  زا  یکی  تهج  نیمههب  دوب و  یمیمـص  رایـسب  ناخ  یلق  ماما  اب  سابع  هاش  دوب . يو  طلـست  ییاورمکح و  هریاد  رد  جیلخ  ریازج 
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يرـسپ هام  شـش  زا  سپ  دوب و  نتـسبآ  تفر  دوب  سراف  مکاح  هک  ناخ  یلق  ماـما  هناـخ  هب  هک  یماـگنه  نآ  دوب و  هدیـشخب  وا  هب  ار  دوخ 
. دوب هدمآ  دوجوهب  سابع  هاش  زا  تقیقح  رد  یلو  دش . یفرعم  ناخ  یلق  ماما  دنزرف  هک  دروآ 

دناوخارف نیوزق  هب  ار  وا  تلیح  اب  تشاد  ناوارف  میب  ناخ  یلق  ماما  ذوفن  زا  نوچ  دیسر و  تنطلس  هب  یفـص  هاش  سابع ، هاش  گرم  زا  سپ 
ار هدیرب  ياهرس  دیرب و  رس  ار  ناخ  یلقماما  نادنزرف  دالج  طسوت  هنابش  یلو  دروآ ، لمع  هب  ییاریذپ  نانآ  زا  ینابرهم  هب  ادتبا  اجنآ  رد  و 
. دندش روک  ای  هتشک  یگمه  هک  تشاد  دنزرف  ناخ 52  یلق  ماما  دیناسر . لتق  هب  شناداماد  طسوت  هب  مه  ار  رادرس  دوخ  داتسرف و  ردپ  دزن 

133 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

راشفا يولقرق  یلقماما 

کیدزن و رواخ  هنایم و  يایـسآ  حـتاف  نامرهق و  هاش و  ردان  اهدـعب  یلق  ردان  میهاربا . یلق و  ردان  دوب : رـسپ  ود  ياراد  هک  هاـش  رداـن  ردـپ 
. دیدرگ ناتسودنه 

جنپ زا  سپ  ق . لاس 1152 ه . رد  دـش و  زاقفق  ناـجیابرذآ و  یلاو  ق . لاـس 1148 ه . رد  هلودـلا و  ریهظ  هب  بقلم  ردارب  فرط  زا  میهاربا 
. دناهتشون زودنیتسوپ  ار  یلقماما  لغش  دش . هتشک  دومن  ناتسغاد  ياهیگزل  اب  هک  یگنج  رد  تموکح  لاس 

راشفا يازریم  یلقماما 

تالک هعلق  هب  راشفا  يازریم  هللا  رـصن  شرگید  ردارب  اب  ار  وا  هاش  رداـن  رمع  رخآ  رد  راـشفا . هاـش  رداـن  رتهک  رـسپ  راـشفا ؛ ناـگدازهاش  زا 
ردارب ود  نآ  و  داتسرف . تالک  ریخـست  هب  سک  تساخرب و  تنطلـس  هیعاد  هب  تفای  هاشیلع  هاشلداع و  بقل  دعب  هک  ناخ ، یلقیلع  داتـسرف .

. دندش هتشک  سپس  روک و  دهشم  رد  هاشلداع  رما  هب  دندش و  ریگتسد  اما  دندمآرب ، رارف  ددصرد 

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم ماما 

ردپ دش . دلوتم  یسابع  هفیلخ  دمتعم »  » نامز رد  يرمق  يرجه  لاس 255  نابعش  مهدزناپ  رد  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم ماما 
شّدج هب  تسا  مدرم  نیرتهیبش  ع )  ) يدهم ماما  دوب . سجرن »  » ترضح نآ  یمارگ  ردام  و  ع )  ) يرگسع نسح  ماما  ترـضح  شراوگرزب 

. دراد ابیز  لدتعم و  یتماق  دشخردیم و  ناشخرد  هراتس  نوچ  شکرابم  يور  ص .)  ) مرکا ربمایپ 
تبیغ تلع  دومرف و  تبیغ  یگلاس  جنپ  رد  جع )  ) يدهم ماما  دش . دیهش  ع )  ) يرگـسع نسح  ماما  شردپ  هک  دوب  هلاس  جنپ  ترـضح  نآ 

ییاهسوساج هدمآرب و  شلتق  ددصرد  دمتعم  دننام  سابعینب  يافلخ  هک  دوب  هطساو  نیا  هب  رتشیب  دنوادخ  ریدقت  تحلـصم و  رب  هوالع  وا 
نآ زین  تسا و  هدومن  شتیادـه  هدیـشوپ  یناهنپ و  رما  هب  دـنوادخ  اریز  دـنیوگ  يدـهم  ار  مهدزاود  ماـما  دـندوب . هتـشامگ  راـک  نیا  يارب 

. دنمان رظتنم  ار  ترضح 
ات يرمق  يرجه  لاس 260  زا  جع )  ) يدهم ماما  دوب . دـنهاوخ  شروهظ  رظتنم  نادـنمهقالع  دـیامنیم و  تبیغ  ینالوط  یتدـم  يارب  نوچ 

طابترا مدرم  اب  ترـضح  نآ  صاخ  ناگدنیامن  مان  هب  ياهدـع  تبیغ  نیا  لوط  رد  دومن و  زاغآ  ار  يرغـص  تبیغ  يرمق  يرجه  لاس 329 
نآ دهدیم و  رییغت  ار  یگدنز  خیرات  نایرج  هک  تسا  یسک  ع )  ) يدهم ترـضح  دندناسریم . مدرم  هب  ار  جع )  ) ماما ياهمایپ  دنتـشاد و 

هدومن و هیکت  هبعک  رب  دنکیم و  روهظ  هکم  رد  روهظ ، ماگنه  جع )  ) يدهم ترـضح  دهنیم . انب  روج  ملظ و  ندرک  نکهشیر  ساسارب  ار 
. دندنویپیم ترضح  نآ  هب  اجنامه  رد  ترضح  نآ  صوصخم  نارای  زا  رفن  دناوخیم و 313  هبطخ 

یماما نیسح  نیسح -: یماما -

ناغفا ناخ  هللا  ناما 

هلفاق يو  ناهفصا ، هرـصاحم  عقوم  رد  دوب . هارمه  ناهفـصا  فرـصت  هرـصاحم و  رد  ناغفا  دومحم  اب  ناغفا . ياسؤر  زا  ق . یفوتم 1137 ه .
ریسا وا  ناهارمه  زا  ياهدع  دش و  عقاو  ناهفصا  یحاون  یلاها  دربتـسد  دروم  اما  درک ، تراغ  دروآیم  ناهفـصا  هب  هقوذآ  هک  ار  ناتـسرال 

. تفر نیوزق  هب  يوفـص  مود  بساـمهط  هاـش  عـفد  تهج  رفن  رازه  اب 5  ناخ  هللا  ناما  ناهفـصا ، ریخـست  زا  سپ  دندیـسر . لـتق  هب  هدـش و 
اهدعب تفرگ . ار  ناشاک  مق و  نیوزق و  هللا  ناما  دش و  جراخ  نیوزق  زا  بسامهط 
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تـسشن تنطلـس  هب  دومحم  ياجهب  نوچ  ناغفا  فرـشا  درکیم . ینکـشراک  دومنیمن و  يراکمه  وا  اب  دیجنر و  دومحم  زا  ناخ  هللا  ناما 

. درک كاله  ار  ناخ  هللا  ناما 

رفعج ّما 

زا ناـیکمرب  190 ق .). یکمرب -(  ییحی  رـــسمه  و  198 ق ). - 148  ) لــضف و  187 ق ). دودــح 150 -  ) رفعج رداـم  يرجه ، مود  نرق 
. دنتشاد هدهع  رب  ار  یسابع  يافلخ  ترازو  هک  دندوب  یناریا  ياهنادناخ 

ددـعتم و تاـیالو  تموکح  دنتـشاد و  یناوارف  تردـق  ذوفن و  یـسابع ، هفیلخ  193 ق ). - 170  ) دیـشرلا نوراه  راـبرد  رد  رفعج  لـضف و 
. دوب نانآ  تسد  رد  ناریا  رد  يروانهپ 

هرداـصم ناـنآ  ياـهییاراد  لاوما و  دـندش و  فیقوت  شرگید  رـسپ  هس  ییحی و  تشک ، ار  رفعج  لـضف و  دـش و  نامگدـب  نانادـب  نوراـه 
زا یکی  دش . راتفرگ  تلذ  رقف و  هب  دمآ و  ریز  هب  هوکـش  تنکم و  تورث و  جوا  زا  لضف ، رفعج و  ردام  ییحی و  رـسمه  رفعج ، ما  دیدرگ .

. متفر مردام  رادید  هب  نابرق  دیع  زور  هک  دیوگ  نامز  نآ  ناگرزب 
. مدید یگدرسفا  تیاهن  رد  ار  مرتحم  رونخس و  ینزریپ 

. تسا یکمرب  رفعج  ردام  هک  تفگ  دومن و  شمارکا  هب  رما  ارم  يدرم 
لاؤس دوب  هدـید  هک  یبیاجع  زا  دـیامن . در  هدرک و  نوریب  نت  زا  شکلام  هک  یتیراع  تسا  یـسابل  ایند ، مرـسپ ، تفگ : نم  هب  باـطخ  يو 

رد مرـسپ  هک  مدوب  دنمهیالگ  زاب  دنداتـسیایم ، مربارب  رد  زینک  دصراهچ  دیع ، مایا  رد  مرـسپ  یناگدنز  لاح  رد  هکنآ  بجع  تفگ : دـش .
هک مشاب  هتـشاد  ینابرق  دنفـسوگ  تسوپ  ات  ود  هک  تسا  نیا  میوزرآ  مامت  دیع  نیا  رد  نونکا  اما  دـنکیم ، یهاتوک  يردام  قوقح  يافیا 

يدـح هب  مدیـشخب . وا  هـب  مـهرد  دـصناپ  تـسیرگ و  دـش و  نیگهودـنا  هزادـنایب  سپ  میاـمن . دوـخ  فاـحل  ار  يرگید  شرف و  ار  یکی 
. دریمب دوب  کیدزن  هک  دش  لاحشوخ 

کیره تراما  نامز  هیوب و  لآ  يارما 

سراف هملاید  فلا -

(. 338 - 320  ) هیوباب نب  یلع  نسحلا  وبا  هلودلا  دامع  - 1
(. 372 - 338  ) هلودلا نکر  رسپ  ورسخ  هانپ  عاجش  وبا  ۀلملا  جات  هلودلا و  دضع  - 2

(. 388 - 379  ) هلودلا دضع  رسپ  لیذریش  سراوفلا  وبا  هلودلا  فرش  - 3
(. 388 - 379  ) هلودلا دضع  رسپ  نابزرم  راجیلاک  وبا  هلودلا  ماصمص  - 4

(. 403 - 388  ) هلودلا دضع  رسپ  رصن  وبا  هلودلا  ءاهب  - 5
(. 415 - 403  ) هلودلا ءاهب  رسپ  عاجش  وبا  هلودلا  ناطلس  - 6

(. 440 - 415  ) هلودلا ناطلس  رسپ  نابزرم  راجیلاک  وبا  هلودلا  دامع  - 7
(. 447 - 440  ) نابزرم راجیلاک  وبا  رسپ  زوریف  ورسخ  رصن  وبا  میحر  کلم  - 8

نامرک ناتسزوخ و  قارع و  هملاید  ب -

. نامرک سراف و  ناتسزوخ و  قارع و  رد  ( 356 - 320  ) هیوب نب  دمحا  نسحلا  وبا  هلودلا  زعم  - 1
. نامرک سراف و  ناتسزوخ و  قارع و  رد  ( 367 - 356  ) هلودلا زعم  رسپ  رایتخب  هلودلا  زع  - 2

. نامرک سراف و  ناتسزوخ و  قارع و  رد  ( 372 - 367  ) هلودلا نکر  رسپ  عاجش  وبا  هلودلا  دضع  - 3
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. نامرک سراف و  ناتسزوخ و  قارع و  رد  هلودلا  دضع  رسپ  لیذریش  سراوفلا  وبا  نیدلا  فرش  - 4
. نامرک سراف و  ناتسزوخ و  قارع و  رد  ( 403 - 379  ) هلودلا دضع  رسپ  رصن  وبا  هلودلا  ءاهب  - 5

. سراف ناتسزوخ و  قارع و  رد  ( 412 - 403  ) هلودلا ءاهب  رسپ  عاجش  وبا  هلودلا  ناطلس  - 6
. قارع رد  ( 416 - 412  ) هلودلا ءاهب  رسپ  یلع  وبا  هلودلا  فرشم  - 7

. قارع رد  ( 435 - 416  ) هلودلا فرشم  رسپ  هلودلا  لالج  رهاط  وبا  - 8
. دعب هب  زا 435  قارع  رد  زا 419 و  نامرک  رد  زا 415 و  سراف  رد  ( 440 - 435  ) هلودلا ناطلس  رسپ  نابزرم  راجیلاک  وبا  - 9
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. قارع رد  ( 447 - 440  ) راجیلاک وبا  رسپ  میحر  کلم  - 10
. نامرک ( 419 - 403  ) هلودلا ءاهب  رسپ  سراوفلا  وبا  هلودلا  ماوق  - 11

(. هدوب سراف  همیمض  نامرک  ات 440  زا 419   ) نامرک ( 448 - 440  ) راجیلاک وبا  رسپ  نوتسدالوف  روصنم  وبا  - 12

نادمه ناهفصا و  ير و  هملاید  ج -

. هاشنامرک مجع و  قارع  مامت  رد  ( 336 - 320  ) هیوب نب  نسح  یلع  وبا  هلودلا  نکر  - 1
. ناتسربط زا  یتمسق  ناگرگ و  نادمه و  ير و  رد  زا 369  ناهفصا و  رد  ( 373 - 366  ) هلودلا نکر  رسپ  هیوب  روصنم  وبا  هلودلا  دیؤم  - 2

. هلودلا دیؤم  تایالو  کلام  زا 373  نادمه و  ير و  رد  ( 387 - 366  ) هلودلا نکر  رسپ  یلع  نسحلا  وبا  هلودلا و  رخف  - 3
. ير رد  ( 420 - 387  ) هلودلا رخف  رسپ  متسر  بلاط  وبا  هلودلا  دجم  - 4

. نادمه رد  دودح 412 ) - 387  ) هلودلا رخف  رگید  رسپ  رهاط  وبا  هلودلا  سمش  - 5
. نادمه رد  ( 414 دودح 412 -  ) هلودلا سمش  رسپ  نسحلا  وبا  هلودلا  ءامس  - 6

نایریالج یناکلیا -: يارما 

ترک يارما 

يارما هب  ردام  فرط  زا  شبـسن  ورنیا  زا  هدوب و  نیدلا  نکر  وا  يردام  دج  هک  تسا  دـمحم » نیدـلا  سمـش  کلم   » هلـسلس ریما  نیتسخن 
تخاـس و دوـخ  رادـتقا  زکرم  ار  تاره  رهـش  تـشگ و  نآ  اـقوکنم  هجوـت  فرط  ترک  رکب  یبا  دـمحم  نیدـلا  سمــش  دیــسریم . روـغ 
هک دیـشکن  یلوط  دومن  ناخ  اقابآ  هب  یهجوت  لباق  تمدخ  نیدلا  سمـش  هکنیا  اب  وکاله  توف  زا  سپ  تفرگب . ار  ناتـسیس  ناتـسجرگ و 

. دندومن مومسم  ار  وا  ق . لاس 676 ه . رد  رما  رخآ  رد  دنتخاس و  ردکم  وا  زا  ار  ناخ  اقابآ  رطاخ 

تاترما

. تشترز نید  رد  يدبا  ياقب  ینعم  هب 

هملس ّما 

دمحم ینت  ردارب  و  1250 ق ). - 1212  ) راجاق هاش  یلعحتف  مراهچ  رتخد  يو  دوب . سیونـشوخ  نانز  زا  مناخ  نیلگ  يرجه . مهدزیـس  نرق 
. دوب ناخ  نیدباعلا  نیز  شیومع  رسپ  رسمه  هاشتلود و  ازریم  یلع 

تراهم اب  ار  خسن  طخ  تفرگارف و  اقآ  یلع  جاح  یناهفـصا و  نیدـباعلا  نیز  اقآ  هلمج  زا  نف  نیا  ناداتـسا  زا  ار  یـسیونشوخ  مناخ  نیلگ 
زا یسفن  هعومجم  تشونیم . مامت 
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دوجوم نارهت  رد  کلم  هناخباتک  ناتسلگ و  رصق  رد  زین  فجن و  البرک و  دهشم و  سدقم  ياههناتسآ  رد  وا  طخ  هب  نآرق  اعد و  ياهباتک 

. تسا هدوب  ناتسلگ  رصق  هناخباتک  رد  لیمک  ياعد  دلج  کی  نآرق و  دلج  کی  اهنآ  هلمج  زا  تسا .

دنپساشما

، دادرخ ذمرادنپـسا ، رویرهـش ، تشهبیدرا ، نمهب ، برقم : دـنمجرا و  هتـشرف  تفه  ناونع  یتـشترز . نید  رد  سدـقم ، نادواـج  ياـنعم  هب 
دنداد و رارق  ار  ادزماروها  وا  ياجهب  اهدعب  تشاد ، رارق  سدقم ) درخ   ) ونیماتنپـس شـش  نیا  سأر  رد  تشدرز ، شیادیپ  زاغآ  رد  دادرما .

. دنداد ياج  ار  شورس  ادزماروها  ياجهب  زین  یهاگ 

نادنپساشما

(. تشترز نید  رد   ) دنتسه ادزماروها  رما  تحت  هک  ریذپانف  نیسدقم  ای  نایسودق 

ینیوزق ینغور  موثلک  ّما 

مولع وا  دوب . نیوزق  نیـسردم  الـضف و  زا  ینغور  میرک  خیـش  رتخد  يو  راکوکین . ثدحم و  دهتجم ، نانز  زا  1320 ق ). - 1243  ) دودح
 )- یناغرب حلاص  دمحم  خیش  لوصا  هقف و  سرد  رد  سپس  تفرگارف و  نیوزق  هیحلاص  هسردم  هنانز  تمسق  سردم  ياملع  زا  ار  یمالسا 

البرک و هب  شاهداوناخ  هارمه  هب  يو  تفای . روضح  شردـپ  و  1264 ق ). یناغرب -(  یقت  دمحم  خیش  ثلاث ، دیهـش  و  1275 ق ). / 1270
راهچ ياراد  درک و  جاودزا  یناجنز  میهاربا  خیـش  اـب  یناوج  رد  دـش . رـضاح  رهـش  نیا  گرزب  ياـملع  سرد  رد  درک و  ترجاـهم  فجن 

. دندوب دوخ  رصع  يالضف  املع و  زا  اهنآ  یگمه  هک  دش  دنزرف 

یبکوک موثلک  ّما 

. دوب یسابع  هفیلخ  193 ق ). - 170  ) دیشرلا نوراه  ناسوساج  زا  هعیـش و  تاداس  زا  یبکوک ، قاحـسا  شردپ  يرجه . مود  نرق  مود  همین 
هب نوراه  ماجنارـس  اما  دندیـسر . تداهـش  هب  لیلد  نیمه  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  درکیم و  یـسوساج  ناـیولع  مشاـه و  ینب  دـض  رب  قاحـسا 

درک و رارف  ناریا  هب  دوب  بیقعت  تحت  هک  موثلک  ما  شرتخد  تشذگرد . اجنامه  رد  تخادنا و  نادنز  هب  ار  وا  دش و  نامگدب  مه  قاحسا 
، دندوب قشمد  رد  هک  وا  نانمـشد  کمک  هب  هفیلخ  ناسوساج  یلو  دـش . لوغـشم  تدابع  هب  دـیدرگ و  ناهنپ  ياهناخ  رد  دـمآ و  زاریـش  هب 

يریگتـسد میب  زا  دیاش  ای  داتفا  هاچ  هب  نارومأم  تسد  زا  رارف  ماگنه  يو  دندمآرب . وا  يریگتـسد  ددـصرد  دـندرک و  ادـیپ  ار  وا  هاگیفخم 
بنج رد  ناگرزب  داّهز و  افرع و  زا  يرایسب  تفر و  رامـش  هب  یـسدقم  ناکم  زاریـش  مدرم  دزن  هاچ  نیا  سپ  نآ  زا  درک . راک  نیا  هب  مادقا 

. دندش نفد  وا  نفدم 
رکب وبا  شرسپ  یگنز و  نب  دعس  نوتاخ ، شبآ  شرسمه ، هبازب و  سربوکنم ، هلمج  زا  سراف ، ناکباتا  زا  نت  دنچ  نیـسح ، نب  دمحا  خیش 
موثلک ما  هعقب  مداخ  یتدم  زاریـش  فورعم  نادهاز  نادباع و  زا  367 ق ). نیسح -(  نب  دمحا  خیش  دننوفدم . اجنآ  رد  یگنز  نب  دعـس  نب 

. دش نفد  اجنامه  رد  گرم  زا  سپ  دوب و 

شلما

. تسا م . نورق 9 و 8 پ . هب  قلعتم  هک  هدش  ادیپ  نآ  رد  يددعتم  ءایشا  رزخ . یبرغ  بونج  یناتسهوک  هیحان 

نایوما

.( 40 ه  ) نیدشار يافلخ  زا  سپ  دندوب و  یشرق  سمش  دبع  رتخد  هیما  لسن  زا  هیما  ینب  ای  نایوما 
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هیواعم روبزم ، هلـسلس  راذگناینب  نت و  هدراهچ  يوما  يافلخ  رامـش  دـندرک . زاغآ  مالـسا  هدرتسگ  ورملق  رب  ار  ياهلاس  ود  دون و  تموکح 
. تسا نایفس  وبا  رسپ 

نایوما تفالخ  تدم  ارما و 

ات 60) زا 41  . ) نایفس یبا  نب  ۀیواعم  - 1 تسا ) يرمق  يرجه  خیراوت  )
ات 64) زا 60  . ) هیواعم نب  دیزی  - 2

(( هام شش   ) زا 64 . ) دیزی نب  ۀیواعم  - 3
ات 65) زا 64  . ) مکحلا نب  ناورم  - 4

ات 86) زا 65  . ) ناورم نب  کلملا  دبع  - 5
ات 96) زا 86  . ) کلملا دبع  نب  دیلو  - 6

ات 99) زا 96  . ) کلملا دبع  نب  نامیلس  - 7
ات 101) زا 99  . ) ناورم نب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  - 8

ات 105) زا 101  . ) کلملا دبع  نب  دیزی  - 9
ات 125) زا 105  . ) کلملا دبع  نب  ماشه  - 10

ات 126) زا 125  . ) کلملا دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  - 11
((. زور هام و 12   5  ) زا 126 . ) کلملا دبع  نب  دیلو  نب  دیزی  - 12

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


((. زور  70  ) زا 126 . ) کلملا دبع  نب  دیلو  نب  میهاربا  - 13
ات 132) زا 126  . ) ناورم نب  دمحم  نب  ناورم  - 14

یتکابن یتکابن -: دمحا  ریما 

یلیل یلیل -: دنمجرا - ریما 

دنمجرا ریما 

ملع ملع -: هللا  دسا  ریما 

ولخرق ناخ  نالصا  ریما 

دنچ کی  هاش  بناج  زا  و  دوب ، هاش  ردان  هدازهمع  يو  راشفا . يارما  نارادرس و  زا  راگزور و  ناعاجش  ناروالد و  زا  ق ). یفوتم 1161 ه . )
ناخ میهاربا  وا  یعدم  هب  تشاد . هاشلداع  زا  هک  یسرت  ببـس  هب  راشفا  هاشلداع  روهظ  ماگنه  هب  ردان و  لتق  زا  دعب  دش . ناجیابرذآ  رادرس 

گنج وا  اب  و  درب ، زیربت  هب  رکـشل  وا  عفد  هب  هاـش  میهاربا  تفر . ناـجیابرذآ  هب  تفاـی و  لالقتـسا  هیعاد  هاـشلداع  عفد  زا  سپ  اـما  تسویپ .
فرـش مان  هب  دوب  يرـسپ  ار  ناخ  نالـصا  ریما  تشک . ار  وا  ناخ  مظاک  هلیـسو  هب  اجنآ  رد  اـما  درک ، رارف  غاد  هجارق  هب  نالـصا  ریما  دومن .

. دومن هنطلسلا  لیکو  همیزخ ، ناخ  ملع  ریم  ياجهب  ار  وا  يزور  دنچ  شیوخ  هاتوک  تنطلس  هرود  رد  يوفص  مود  نامیلس  هاش  هک  ناخ 

ءارمالا ریما 

. یسابع يافلخ  طاطحنا  فعض و  هرود  رد  نایسابع  تلود  يارما  نیرتگرزب  صوصخم  بقل  ناونع و 
وا و  دش ، ضیوفت  وا  هب  ناونع  نیا  یسابع  یضار  هفیلخ  فرط  زا  هک  دوب  قئار  نبا  تفای  نایسابع  هرود  رد  ار  ناونع  نیا  هک  یـسک  نیلوا 

يارما نآ  زا  دعب  و  تفای ، ار  ناونع  نیا  یقتم  هفیلخ  دهع  رد  ینادمح  نیدلا  رـصان  وا  زا  دـعب  و  تفای ، مامت  يالیتسا  تفالخ  هاگتـسد  رب 
. دنداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ءارمالا  ریما  ناونع  هیوب  لآ  یملید 

یقوجلس هاشناریما 

ق. رد 465 ه . دومن . یتاحوتف  ناتسیس  رد  ردپ  تراما  نامز  رد  درواق . رسپ  نامرک ، هقجالـس  زا  یقوجلـس  هدازهاش  درواق ) نبا  هاشناریما  )
. دندرک روک  سبح  رد  زین  ار  وا  و  دندش . ریسا  هاشناطلس  تسد  هب  شردارب  ردپ و 
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سولوا ریما 

رد يو  . » تشاد مه  تواـضق  قح  دوخ  تاراـیتخا  ریاـس  نمـض  سولوا  ریما  دوب و  یماـظن  يرادا  دـحاو  کـی  سولوا  لوغم  تموکح  رد 
تعیرـش نیناوق  قبط  رب  ار  يواعد  دزادرپیم و  ایاضق  هب  یگدیـسر  هب  دوخ  یتموکح  هزوح  نایعا  تاضق و  ارزو و  قافتا  هب  زور  ود  هتفه 

. تشاد زین  ار  ررقم  تازاجم  يارجا  قح  سولوا  ریما  دیامنیم .» عطق  اسای  دعاوق  فاصنا و  تلدعم و  و 

گنج رداهب  ریما 

نیفلاخم زا  راجاق و  هاش  یلع  دـمحم  هاش و  نیدـلا  رفظم  نایرابرد  ارما و  زا  ق . یفوتم 1336 ه . یغابارق  ناخ  اشاپ  نیسح  ترهـش  بقل و 
ءاضرا يارب  يو  هک  میظعلا ، دبع  ترضح  رد  املع  نصحت  هعقاو  رد  دوب . هصاخ  نایچکیشک  سیئر  هاش  نیدلا  رفظم  نامز  رد  تیطورشم ،

یتسودـهاش تابثا  ماقم  رد  تفـشآرب و  هاش  نیدـلا  رفظم  هب  تبـسن  اهنآ  بدا  هئاسا  لباقم  رد  تفر ، اجنادـب  اهنآ  تلامتـسا  تاکـسا و  و 
شردپ تاشرافس  دوجواب  سولج  زا  سپ  ازریم  یلع  دمحم  دیزرو . تفلاخم  تیطورشم  اب  رمع  همه  نآ  زا  سپ  و  درک ، شغ  زین  شیوخ 

هب تشامگ . قباس  راک  هب  ار  وا  رابرگید  هاش  و  دش ، کیدزن  رابرد  هب  هرابود  يو  دـعب  يدـنچ  اما  دومن ، علخ  هناخکیـشک  تسایر  زا  ار  وا 
دروآ و تسد  هب  رابرد  رد  ار  لوا  ماقم  مکمک  و  تفای ، مظعا  رالاسهپس  ناونع  و  ق ). 1326 ه .  ) دش بوصنم  گنج  ترازو  هب  مایا  رورم 

ترافـس هب  زین  يو  نیدهاجم ، تسد  هب  نارهت  حتف  زا  دعب  دیزرو . مامت  دج  ناهاوخهطورـشم  هطورـشم و  ساسا  سلجم و  اب  تفلاخم  رد 
همانهاش دومن و  عبط  ار  لیاسو  باتک  دلج  هس  یـسودرف و  همانهاش  رداهب  ریما  تشگ . دیعبت  هاش  یلع  دمحم  علخ  زا  دعب  دوب و  هانپ  سور 

. تشاد همانهاش  هب  مامت  ياهقالع  وا  دوخ  تسا . روهشم  رداهب  ریما  همانهاش  مان  هب  وا  عبط 

رادرهم یججک  کیب  ریما 

. يوفص لوا  بسامهط  هاش  ناریزو  زا  رادرهم  یججک  کیب  ریما  هجاوخ 

ناموت ریما 

و ماظعلا ، ءارمالا  ریما  ناونع  نابحاص  زا  ياهدـع  صوصخم  و  جـنپریم ، لوا و  پیترـس  زا  رتالاب  ياهجرد  ناونع و  راـجاق ، دـهع  ماـظن  رد 
لوا و هجرد  ماکح  ناگدازهاش و  زا  یـضعب  هب  یتافیرـشت  يراختفا و  روطهب  هک  ناونع  نیا  صوصخم  لیامح  ناـشن و  زاـیتما و  نینچمه 

. تسا هدشیم  هداد  یناریا  لاجر  ارفس و  زا  یضعب  یتح 
میـسقت ناـموت  هد  هب  ار  هداـیپ  جاوـفا  عـیمج  هک  تسا  هدوـب  لوادـتم  ناریا  نوـشق  يرـصان  دـهع  رد  يدـنبناموت  ماـن  هـب  ییاهیدنبمیـسقت 

( جوف ات 11   ) رتشیب اـی  لماش 4  توافت  هب  هدوب و  لوا ) پیترـس  کـی  هاـگ  و   ) ناـموت ریما  کـی  ناـمرف  تحت  یناـموت  ره  و  دـناهدرکیم ،
ینعم هب  تسا  یلوغم  ای  یکرت  ظفل  ناموت  تسا . هدـشیم  لقن  جاوفا  ناموت و  ددـع  مسا و  ابلاغ  اهقریب  يور  نامز  نآ  رد  تسا . هدـشیم 
رصان ق . لاس 1311 ه . رد  تسا . هتـشاد  یهدنامرف  نت   10 رب 000 ، هک  تسا  هدوب  يریما  ناوـنع  ناـموت  ریما  لوـغم  دـهع  رد  و  رازه ، هد 

رفن تفه  زا  شیب  نوشق  مامت  رد  هک  دش  ررقم  دومن ، عضو  ناریا  هیلع  تلود  رکاسع  هیلاع  بصانم  لذـب  يارب  هک  ینوناق  رد  هاش ، نیدـلا 
ار نوناق  نآ  دوخ ، هن  کلذ  عم  درک . عضو  تخـس  تاررقم  هیلاـع  بصاـنم  ریاـس  بصنم و  نیا  ياـطعا  لذـب و  رد  و  دـشابن ، ناـموت  ریما 

. دومن مامتها  نآ  تاعارم  رد  هاش  نیدلا  رفظم  هن  و  درک ، تیاعر  نادنچ 
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یناهفصا نیسح  هاش  ریما 

مظعا ریزو  ناونع  هب  يرجه  لاس 920  رد  يو  دوب . يوفص  لوا  لیعامسا  هاش  ناریزو  زا  هلودلا  دامتعا  هب  بقلم  یناهفصا  نیسح  هاش  ریما 
تشهب تشه  غاب  نوریب  رد  يرجه  لاس 929  رد  یناهفصا  نیسح  هاش  ریما  تفای . طلـست  روشک  روما  هب  تدم  كدنا  رد  هدش و  بوصنم 

. دیسر لتق  هب  درکیم  يراددوخ  یتفایرد  ياهتایلام  نداد  لیوحت  زا  هک  یلقهاش  رتهم  تسد  هب  زیربت 

ادیوه ادیوه -: سابع  ریما 

ییاون ریشیلع  ریما 

ارقیاب نیسح  ناطلـس  اب  یکدوک  رد  يو  تفای . دلوت  يرمق  يرجه  لاس 844  ناضمر  مهدفه  رد  هنکچیک ، ریما  دنزرف  ییاون  ریـشیلع  ریما 
دس راربالا ، ةریخ  سئافنلا ، سلاجم  ریظن  یتافیلأت  راثآ و  بحاص  يو  دیدرگ . بوصنم  يو  ترازو  هب  اهدعب  دوب و  بتکممه  سردمه و 

ای یناف  یسراف  رد  ییاون و  یکرت  راعشا  رد  ریشیلع  ریما  دشابیم . خیراوت  یلیل و  نونجم و  نیریش ، داهرف و  نیریحتملا ، ۀسمخ  يردنکس ،
. داتفا قافتا  يرمق  يرجه  لاس 906  یناثلا  يدامج  مهدزاود  هبنشجنپ  زور  رد  وا  توف  درکیم . صلخت  ییانف 

. تسا هدوب  يدنقرمس  هاشتلود  یماج و  حودمم  ییاون  ریشیلع  ریما 

ییاون ریشیلع  ریما 

يرجه لاس 844  رد  يو  تسا . يرومیت  هرود  ریزو  نیرتدنمـشناد  نیرتنادراک و  نیرتفورعم و  ییاون  ریـشیلع  ریما  هب  فورعم  نیدـلا  ماظن 
. دوب راوزبس  مکاح  وا  ردپ  دش . دلوتم  ناردنزام ) ياون  رد  ای   ) تاره رد 

تیلوفط مایا  كدوک  نیا  درب . هارمه  ار  دوخ  دادعتـسااب  كدوک  تفرگ و  شیپ  رد  رارف  هار  دوخ  ناج  ظفح  يارب  خرهاـش  گرم  زا  سپ 
هک ینامز  ات  تسـسگن  مه  زا  هاگچـیه  رفن  ود  نیا  یتسود  هتـشر  تلع  نیدـب  دـینارذگ و  دهـشم  رد  ارقیاب  ازریم  نیـسح  تبحاصم  رد  ار 

رابرد رد  تفاتـش و  وا  تمدخ  هب  ییاون  ریـشیلع  ریما  ماگنه  نیا  رد  تفای . تموکح  تردق و  دـش و  طلـسم  تاره  هب  ارقیاب  ازریم  نیـسح 
هب يرادرهم  لغـش  دش و  بوصنم  هصاخ  ناوید  تراما  هب  يرجه  لاس 876  رد  درک . بسک  یمهم  تیعقوم  ماقم و  ازریم  نیـسح  ناطلس 

ریما درک و  رانکرب  راک  زا  دوب  هشیپمتـس  يدرم  هک  ار  دابآرتسا  مکاـح  ارقیاـب  نیـسح  ناطلـس  يرجه  لاس 892  رد  دیدرگ . راذـگاو  يو 
لدع هب  مدرم  اب  تشاد  لاغتـشا  دابآرتسا  تموکح  راک  هب  ییاون  هک  یلاس  کی  تدم  رد  دیزگرب . دابآرتسا  تموکح  هب  ار  ییاون  ریـشیلع 
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راک زا  ریشیلع  ریما  رگید  راب  هام  دنچ  زا  سپ  یلو  دشن ، لوبق  وا  يافعتسا  لوا  هبترم  رد  داد . افعتسا  راک  نیا  زا  سپـس  درک و  راتفر  داد  و 
. دیورگ هیدنبشقن  شیوارد  هقیرط  هب  یماج  نمحرلا  دبع  تیاده  هب  يو  درک . رایتخا  تلزع  تفرگ و  هرانک  تموکح 

نکاما رگید  هعموص و  هسردم و  دجـسم و  داتفه  دصیـس و  دودح  رد  دومن . ناوارف  شالت  ناسارخ  رد  یملع  لفاحم  سرادم و  داجیا  رد 
. دومن تمرم  ریمعت و  ای  درک و  انب  ییاهنت  هب  ناسارخ  رد  هیریخ 

ریبکریما

هب دعب  دش و  هدیزگرب  هاش  نیدلا  رـصان  ترادـص  هب  مظعا  کباتا  بقل  هب  تشاد  هک  یتقایل  تیافک و  نسح  ببـس  هب  هک  ناخ  یقت  ازریم 
. دیدرگ بقلم  ریبکریما  بقل 

جنـشت هتفـشآ و  طیحم  رد  يرـصان  تنطلـس  زاـغآ  رد  هک  دوب  ناریا  تاراـختفا  زا  ریبکریما  ق ). ات 1214 ه . ياهلاس 1210  دودح  دـلوت  )
اهمایق و اههنتف و  یسایس و 
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ریبکریما ناخ  یقت  ازریم  دیشوک و  ناریا  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ، تیعضو  دوبهب  تهج  رد  راگزور ، نآ  نوگانوگ  ياهشروش 

راد سیـسأت  ناوتیم  يو  ياهراک  زا  دـیدرگ . ناریا  یماظن  یلام ، یگنهرف ، روما  هعـسوت  دـشر و  هیاپ  هک  داد  ماجنا  ار  یمهم  تاحالـصا 
بـسح ناهاوخدـب و  هسیـسد  زا  سپ  يو  درک . رکذ  ار  یلام  يرادا و  تاحالـصا  نوگانوگ و  ياـههناخراک  هماـنزور و  سیـسأت  نونفلا ،

. دیسر لتق  هب  ناشاک  نیف  مامح  رد  لوالا 1268  عیبر  رد 14  هاش  نیدلا  رصان  رمالا 

نایون ریما 

هک ناونع  نیا  صوصخم  لیامح  ناشن و  زایتما و  زین  يرـصان و  هماندـهع  ماظن  رد  رادرـس  ناموت و  ریما  زا  رتالاب  یماظن  ياهجرد  ناونع و 
. تسا هدشیم  هداد  ناگدازهاش  زا  یضعب  هب  یتافیرشت  يراختفا و  روطهب  هاگ 

دوعسم نیدلا  هیجو  ریما 

رد ار  قح  زا  عافد  عیـشت و  زا  تیامح  تفرگ  رارق  تردـق  هکیرا  رب  نوچ  هدوب و  زاونفیعـض  سانـشادخ و  اوقتاب و  رادـنید و  يدرم  يو 
تلود و هیجو  ناطلس   » ناونع اب  دوعسم  نیدلا  هیجو  زا  دوخ  ناوید  رد  نیمی ، نبا  نارادهبرـس ، رعاش  داد . رارق  شیوخ  تلود  همانرب  سأر 

. دنکیم دای  نید »
ماکحتـسا مدرم و  نایم  رد  دوخ  تیبوبحم  شیازفا  يارب  هک  دـهدیم ، ناشن  رادمتـسایس  يدرف  ار  وا  دوعـسم  نیدـلا  هیجو  راتفر  لاـمعا و 

نسح تشذگرـس  رد  تشادن . رما  نیا  هب  یهجوت  قازرلا  دبع  هکیتروص  رد ؟؟؟ دیـشوک . يروج  نسح  خیـش  يدازآ  هب  تلود  ياههیاپ 
نادـنز زا  ار  وا  هک  دـندوب  نآ  یپ  رد  يرادهبرـس  تلود  صوصخب  وا  نارادـفرط  دوب و  ینادـنز  رزای  قاط  هعلق  رد  وا  هک  دـش  دای  يروج 

. دندرک زین  نانچ  دننک و  دازآ 
ربهر نانآ  تشگ . هدوزفا  ناشنارادفرط  رامش  رب  دندش و  رتیوق  نارادبرس  دوعـسم ، نیدلا  هیجو  ریما  اب  وا  فالئتا  نسح و  خیـش  يدازآ  اب 
یناج تلود  اب  تسخن  دـندرک . مادـقا  شیوخ  بـالقنا  رودـص  ناـفلاخم و  ندرب  ناـیم  زا  نیمزرـس و  شرتسگ  يارب  دـنتفای و  زین  يونعم 

. دندرک اهر  نانآ  تسد  زا  ار  روباشین  نارادهبرس  نامیا  هقالع و  تدش  اب  هدش و  ریگرد  ینابرق 
نامیا و يورین  داحتا  هجیتن  رد  دـیدرگ . رام  رات و  یلک  هب  یمگردرـس  تلع  هب  شهاپـس  تسـشن و  بقع  سوط  هب  روباـشین  زا  هاـشنوغرا 

. تفرگ رارق  دوعسم  نیدلا  هیجو  ریما  تسد  رد  ناسارخ  نیمزرس  زا  یگرزب  تمسق  هیرادهبرس  یماظن  يورین  هیروج و  ناشیورد  يونعم 
نارادهبرس هب  نایخیش  ینامیا  يونعم و  يورین  هک  دنتـسنادیم  دندوب و  هدرب  یپ  یبوخ  هب  اپون  تردق  نیا  تیمها  هب  نارادهبرـس  نانمـشد 

ار تماهش  تئرج و  نیا 
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رد ار  خیـش  هتـشون و  يروج  خیـش  هب  ياهمان  هاشنوغرا  رـسپ  گیب  دـمحم  ریما  دروم  نیا  رد  دـندرک . نآ  يزادـنارب  رد  یعـس  تسا ، هداد 
يزادـناهقرفت هچرگا  دـنکیم ، ییوگزاب  هرود  نیا  رد  مکاح  ماظن  زا  زین  نسح  خیـش  باوج  دـنکیم و  شهوکن  يویند  روما  رد  تلاخد 

. دوبن ریثأتیب  يدعب  ياهنایرج  رد  یلو  تشادن  يروف  رثا 
هـشیدنا هب  نارادهبرـس  يزادنارب  داحتا و  تهج  ار  نانآ  تخادـنا و  تشحو  هب  ار  ناسارخ  هطخ  رد  مکاح  يارما  ریاس  هاشنوغرا  تسکش 

ناجیابرذآ هلمج  نآ  زا  طاقن  ریاس  یسایس  تانایرج  رد  ناسارخ  نایهاپـس  ياهیریگرد  تلع  هب  نارادهبرـس  هدمع  تیقفوم  هتبلا  تشاداو .
. دـندوب ناجیابرذآ  هلئـسم  اب  ریگرد  نواگ  یلع  ریما  شردارب  ناخ و  رومیت  ياـغط  ینعی  هاـشنوغرا ، دـحتم  ناـمز  نیا  رد  اریز  تسا . هدوب 

هدامآ نارادهبرـس  گنج  هب  ار  دوخ  دـش  غراف  هیـضق  نیا  زا  نوچ  دباتـشب و  هاشنوغرا  شدـحتم  کمک  هب  تسناوتن  رومیت  ياغط  نیارباـنب 
. تخاس

نواگ یلع  داتفا ، قافتا  ناگرگ  بآ  رانک  رد  هک  یگنج  رد  دـنتفر و  نارادهبرـس  گنج  هب  نواگ  یلع  ریما  هاشنوغرا و  ریما  اـب  رومیتاـغط 
، ناغماد ناجرج ، مرجاج ، نوچ : ياهزاـت  ياهنیمزرـس  دنتـشگ و  يراوتم  ياهشوگ  هب  کـیره  هاـشنوغرا  ناـخ و  رومیتاـغط  دـش و  هتـشک 

تلود اب  یعیش  تلود  نیا  دندش و  هتخانش  ناسارخ  تردق  اهنت  نارادهبرس ، دمآرد و  نارادهبرـس  فرـصت  هب  ماطـسب  نیارفـسا و  نانمس ،
. داد رارق  مه  يورایور  ار  نانآ  بهذم ، فالتخا  تشگ و  راوجمه  ناسارخ  هّطخ  رد  تروک  لآ  ینس 

نیما

، دوب روصنم  هداون  هدیبز  شردام  هک  ار  نیما  هب  بقلم  دـمحم  شیوخ  رـسپ  دوخ ، تایح  نامز  رد  وا  هک  نوراه  دـنزرف  یـسابع  يافلخ  زا 
وا دوب ، زینک  شردام  نوچ  یلو  دوب ، دمحم  زا  رتگرزب  نومأم  هب  بقلم  هللا  دبع  شرگید  رـسپ  هکنآ  اب  173 ه ).  ) داد رارق  شیوخ  نیشناج 
علخ يدـهعتیالو  زا  ار  نومأم  شردارب  يو  درک . تفالخ  لاس  جـنپ  دـش و  وا  نیـشناج  نیما ، يو  گرم  زا  سپ  داد . رارق  نیما  دـهعیلو  ار 

نینیمیلا وذ  نیسح  نب  رهاط  ماجنارس  درک . مایق  نیما  شردارب  رب  نایناریا  کمک  هب  تشاد و  تراما  ناسارخ  رد  نامز  نآ  رد  نومأم  درک .
.(. مرحم 198 ه  25  ) داتسرف ناسارخ  هب  نومأم  يارب  ار  وا  رس  تشک و  ار  هفیلخ  وا  داتسرف و  دادغب  هب  ار 

يزار دمحا  نیما 

. تسا هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  بسامهط  هاش  تنطلس  نامز  رد  هک  میلقا  تفه  هب  موسوم  تسا  ياهرکذت  بحاص 

راجتلا نیما 

. دشیم هداد  ناریا  فلتخم  ياهرهش  رد  راجت  زا  یضعب  هب  راجاق  رصع  رد  هک  یبقل 

ینورزاک هلودلا  نیما 

. دوب هلکت  نیدلا  رفظم  کباتا  ریزو  ینورزاک  هلودلا  نیما  هجاوخ 

دومحم نیدلا  نیما 

. يرومیت ازریم  نیسح  ناطلس  ناریزو  زا  ینامرک  دمحم  نیدلا  لضفا  هجاوخ  ردارب  دومحم  هلودلا  نیما  هجاوخ 

ناطلسلا نیما 

دلوتم نارهت  رد  ق . لاس 1275 ه . رد  ناطلسلا ، نیما  میهاربا  اقآ  رسپ  ناخ  رغصا  یلع  ازریم 
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نتخومآ هب  مه  یتدم  تفرگارف و  ار  یـسراف  تایبدا  یبرع و  وحن  فرـص و  تامدـقم  درک و  عورـش  نارهت  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  دـش .
. دروآ يور  هسنارف  نابز 

يرادا ياهراک  زومر  اب  ردپ  تسدریز  تسناوت  ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  ببـس  نیمه  هب  دوب و  هاش  نیدلا  رـصان  برقم  نایرابرد  زا  شردپ 
. دنک ادیپ  ییانشآ  نامز  نآ 

ار تمـس  نیا  نوچ  درکیم و  هرادا  دوب  رتش  رتـسا و  بسا ، لـیبق  زا  باود ، هب  یگدیـسر  هک  ار  دوخ  ردـپ  لـغاشم  زا  یکی  زاـغآ  رد  يو 
. دیدرگ بقلم  کلملا  نیما  هب  ق . لاس 1299 ه . رد  تفای و  ترهش  عمج  بحاص  هب  يو  دنتفگیم ، یعمج  بحاص 

ق. لاس 1300 ه . رد  میهاربا  اقآ  توف  زا  سپ 
يو دـیدرگ . ناطلـسلا  نیما  هب  بقلم  وا  درک و  راذـگاو  ناـخ  رغـصا  یلع  ازریم  هب  ار  یناطلـسلا  نیما  بـقل  بصاـنم و  هاـش  نیدـلا  رـصان 

بقل هاش  زا  ق . لاس 1305 ه . رد  تسناوت  درک و  بلج  ار  هاش  دامتعا  هلودلا  نیما  هنطلـسلا و  دامتعا  دـننامه  يدارفا  یهاوخدـب  مغریلع 
. تشاد همادا  هاش  نیدلا  رصان  تایح  نامز  ات  تیعضو  نیا  دوش . لبقتم  ار  روشک  روما  هرادا  تیلوئسم  المع  دریگب و  مظعا  کباتا 
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تفلاخم اب  وسکی  زا  اریز  دنک ، کیدزن  دیدج  هاش  هب  ار  دوخ  يرصان  نارود  دننامه  تسناوتن  ناطلـسلا  نیما  هاش ، نیدلا  رفظم  هرود  رد 
دبع هلودـلا و  ربخم  یلقیلع  دـننامه  يدارفا  رگید  يوس  زا  دوب و  ورهبور  دـندوب  هدـمآ  نارهت  هب  وا  اـب  زیربت  زا  هک  دـیدج  هاـش  ناـکیدزن 

. دندرکیم ییوگدب  يو  زا  هاش  شیپ  امرفنامرف  ازریم  نیسحلا 
ود دودـح  رد  درک و  دـیعبت  مق  هب  لوزعم و  ار  وا  هاش  نیدـلا  رفظم  ق . لاس 1314 ه . رد  دش و  تلع  رب  دـیزم  زین  وا  اب  اهـسیلگنا  تفلاخم 
رد درک . رداص  ار  يو  ترادص  نامرف  اددجم  هاش  نیدلا  رفظم  ق . لاس 1316 ه . رد  هکنیا  ات  درب  رس  هب  دیعبت  تلاح  هب  رهـش  نآ  رد  لاس 

دادرارق دـش . راذـگاو  ناگناگیب  هب  ییاهزایتما  تفرگ و  یجراـخ  هضرق  دـنچ  ناریا  تلود  ناطلـسلا ، نیما  یمظعا  ترادـص  زا  هرود  نیا 
. دیدرگ دقعنم  نامز  نیمه  رد  زین  یسراد  فورعم 

یلع دمحم  تشگنزاب . ناریا  هب  هاش  یلع  دمحم  تنطلس  نامز  ات  تفر و  ایند  رود  رفس  هب  دش و  لزع  ناطلـسلا  نیما  ق . لاس 1321 ه . رد 
ار هنیباک  ددرگرب و  ناریا  هب  هک  درک  توعد  يو  زا  دنک ، لوحم  ناطلسلا  نیما  هب  ار  تلود  روما  تشاد  لیامت  تنطلـس  يادتبا  زا  هک  هاش 

تـسناوتن نوـچ  تـفرگ و  رارق  داـضتم  ـالماک  هوـق  ود  نـیب  رد  هنیباـک ، لیکـشت  ناریا و  هـب  دورو  زا  سپ  ناطلـسلا  نـیما  دـهد . لیکــشت 
فرط زا  نیدبتـسم و  هاش و  یلع  دـمحم  زا  يرادـفرط  هب  مهتم  سلجم  هیحاـن  زا  دـنک ، نیمأـت  ار  اـهنآ  زا  مادـکچیه  یطارفا  ياههتـساوخ 
فدـه یلم  ياروش  سلجم  زا  جورخ  ماگنه  بجر 1325  رد 21  راد ، ریگ و  نیمه  رد  دش و  یهاوخهطورـشم  هب  مهتم  هاش  یلع  دـمحم 

. دوب زیربت  نمجنا  ناییادف  زا  یکی  وا  لتاق  دش . هتشک  تفرگ و  رارق  هلولگ 

ناطلسلا نیما 

رـسپ يو  هیراجاق . دهع  يارزو  لاجر و  ریهاشم  زا  ق . لاس 1325 ه . یفوتم  مظعا ، کباتا  هب  بقلم  ناطلسلا ، نیما  ناخ  رغـصا  یلع  ازریم 
ترادص هاش  نیدلا  رفظم  دهع  رد  يدنچ  زین  و  دـیدرگ ، مظعا  ردـص  هاش  نیدـلا  رـصان  دـهع  رخاوا  رد  و  دوب ، ناطلـسلا  نیما  میهاربا  اقآ 

بش رد  و  دیشکن ، یلوط  وا  ترادص  نیا  اما  تشامگ  ترادص  هب  و  تساوخ ، اپورا  زا  رارصا  هب  ار  وا  زین  راجاق  هاش  یلع  دمحم  تشاد و 
. دیسر لتق  هب  یگلاس  هاجنپ  نس  هب  سلجم ، زا  جورخ  ماگنه  بجر 1325 ه .  22
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برضلا نیما 

هکـس و برـض  رد  بلقت  قیرط  زا  ار  شیوخ  تورث  مامت  هک  برـضلا  نیما  نسح  دـمحم  جاح  رـسپ  اهنت  برـضلا  نیما  اقآ  نیـسح  جاـح 
ناریا درم  نیرتدنمتورث  ار  وا  یهاشنهاش  کناب  دروآ . تسد  هب  مهدزون  نرق  داتشه  ياهلاس  رد  ناریا  یـسم  ياههکـس  نتخادنا  نایرجهب 

. تسنادیم

ینیما

هراشا

نایاپ هب  نارهت  رد  ار  یتامدقم  تالیـصحت  يو  دـش . دـلوتم  نارهت  رد  ش . لاس 1285 ه . رد  هلودـلا  نیما  ناخ  نسحم  دـنزرف  ینیما  یلع 
تالیـصحت همادا  تهج  سپـس  تخادرپ . یمالـسا  فراعم  لیـصحت  هب  فجن  رد  يدنچ  دـش و  قارع  مزاع  ملپید  ذـخا  زا  سپ  و  دـناسر .

هب تقو ، يرتسگداد  ریزو  رواد . فرط  زا  تشگزاب و  ناریا  هب  تفرگ و  ارتکد  سناسیل و  هجرد  داصتقا  هتـشر  رد  تفر و  اپورا  هب  دـیدج 
ات دش و  ییاراد  ترازو  لک  ریدم  سپـس  دیدرگ . یفرعم  ناریا  كرمگ  سیئر  ناونع  هب  يدنچ  زا  دعب  اما  دـش ، توعد  تواضق  تمدـخ 

. درک ظفح  ار  تمس  نیا  رویرهش 1320 
دـش هدیزگرب  يریزوتسخن  تنواعم  هب  تقو ، ریزوتسخن  ماوق ، فرط  زا  لاس 1321  رد  دوب . كرمگ  لک  ریدـم  لاس  کی  بیرق  ینیما 

. تفای هار  یلم  ياروش  سلجم  هب  نارهت  مدرم  هدنیامن  ناونع  هب  سپس  درک . يزیریپ  ار  ناریا  تارکومد  بزح  وا  هارمه  هب  و 
ییاراد ریزو  تمـس  هب  يدـهاز  هنیباک  رد  دـیدرگ و  بوصنم  داصتقا  ریزو  ناونع  هب  قدـصم  دـمحم  روصنم و  یلع  ياـههنیباک  رد  ینیما 

. دش باختنا  تفن  هلئسم  لح  يارب  ناریا  یگدنیامن  تئیه  سیئر  ناونع  هب  دیسر و 
تشهبیدرا رد 16  دـش و  یفرعم  ریزوتسخن  ناونع  هب  هاش  فرط  زا  یماـما ، فیرـش  رفعج  لوا  هنیباـک  يافعتـسا  زا  سپ  ینیما  ماـجنارس 

. درک یفرعم  سلجم  هب  ار  دوخ  هنیباک   1340
ینیما دومن . يدایز  شالت  لکشم  نیا  لح  يارب  يو  دوب . روشک  هجدوب  يرسک  هلئـسم  يریزوتسخن  نارود  رد  ینیما  لکـشم  نیرتگرزب 
ظاحل زا  ار  وا  دنتـساوخن  اهروشک  زا  مادـکچیه  یلو  تشاد ، اهنآ  کمک  تیامح و  بلج  رد  یعـس  یجراخ  ياـهروشک  هب  ترفاـسم  اـب 

دـش و ورهبور  هاـش  تفلاـخم  اـب  روشک  هجدوب  نزاوت  تهج  شترا  هجدوب  لیدـعت  روظنم  هب  ینیما  شـالت  یفرط  زا  دـننک . کـمک  یلاـم 
اهنآ زا  ياهدع  یتح  دنوش و  نیبدب  ینیما  هب  شترا  نارـسفا  هک  دـش  بجوم  هاش  طسوت  ربخ  نیا  راشتنا  درک . رتقیمع  ار  ود  نیا  تافالتخا 

. دنتفرگ تلود  سیئر  ندرب  نیب  زا  هب  میمصت 
رد هام ، هدراهچ  زا  سپ  يو . ییاکیرمآ  ناتـسود  يراکمه  مدع  رابرد و  ناگتـسباو  هاش و  ياهینکـشراک  تلع  هب  ینیما  تلود  ماجنارس 

. درک طوقس  هام 1341  ریت 
تیآ توف  ناریا ، زا  رایتخب  رومیت  دبهپس  رارف  تیکلام ، دیدحت  یضرا و  تاحالصا  حرط  هب  ناوتیم  ینیما  ترادص  هرود  عیاقو  هلمج  زا 

. درک هراشا  کپوا  نامزاس  لیکشت  یناشاک و  هللا 

ینیما یلع  رتکد  هنیباک 

. یتوملا نیدلا  رون  يرتسگداد : ریزو  . 1
. مارآ سابع  یعخن - سدق  نیسح  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. يزیزع ریما  قداص  دبهپس  روشک : ریزو  . 3
. يدقن رغصا  یلع  دبهپس  گنج : ریزو  . 4

. اینهب نیسحلا  دبع  ییاراد : ریزو  . 5
. اینهب نیسحلا  دبع  تاکرمگ : ترازو  تسرپرس  . 6
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. ششخرد دمحم  گنهرف : ریزو  . 7
. یجنگ لامج  سدنهم  هار : ریزو  . 8

. ابط نیسحلا  دبع  رتکد  يرادهب : ریزو  . 9

. یحایر میهاربا  رتکد  يرادهب : ریزو  . 10
. یعیمس گنشوه  سدنهم  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 11

. راگزومآ ریگناهج  یناگرزاب : ریزو  . 12
. یناجنسرا نسح  رتکد  يزرواشک : ریزو  . 13

. یناورسخ هللا  ءاطع  راک : ریزو  . 14
. کلرس یقت  سدنهم  رویرف - یلعمالغ  سدنهم  نداعم : عیانص و  ریزو  . 15
. نویامه روپ  رغصا  یلع  رتکد  يداصتقا : روما  تسرپرس  رواشم و  ریزو  . 16

. رصن یقت  رتکد  يراقفلاوذ - رصان  يرتشا - يداه  رواشم : ریزو  . 17

رابنا

رهش دوب ، ناوارف  تیمها  ياراد  مه  مور  اب  ناریا  یگنج  تسایـس  ظاحل  زا  هک  ناتـسبرع ، يارحـص  هیـشاح  رد  ناریا  يزرم  مهم  قطانم  زا 
رارق یناساس  تختیاپ  نوفسیت  یبرغ  لامش  یخـسرف  هدزاود  ات  هد  هلـصاف  رد  رهـش  نیا  تفرگیم . ربرد  ار  ياهدرتسگ  هقطنم  هک  دوب  رابنا 
یبرع ياهگنج  زا  هتشذگ  و  دوب ، مور  زرم  ارحص و  هیشاح  رد  تارف و  یبرغ  هرانک  رد  ناریا  هدش  هتخانش  راوتسا و  ياهرهـش  زا  تشاد و 
لکش ظفل  نیا  هدش . هدناوخ  روپاسیرپ »  » مان هب  رهش  نیا  یمور  ياههتشون  رد  تسا . هدش  هدرب  نآ  مان  اهراب  مه  مور  ناریا و  ياهگنج  رد 

-379  ) مود روپاش  ار  اجنآ  هک  هدش  هداهن  رهش  نیا  رب  ور  نآ  زا  مان  نیا  و  هدوب ، روپاش  زوریف  هک  تسا  رهش  نیا  لصا  مان  یمور  ینانوی -
زاب لاح  نیا  اب  یلو  دوب . هدـیمان  روپاش  زوریپ  ار  نآ  مور  رب  شیاهیزوریپ  راـگدای  هب  هدوزفا و  نآ  تاماکحتـسا  رب  هدرک و  داـبآ  309 م ).

رابراوخ و ندرک  رابنا  زکرم  اجنآ  هک  هدوب  ببـس  نادـب  مان  نیا  دـشیم و  هدـناوخ  مان  نیا  هب  رتشیب  هتفای و  هبلغ  نآ  رب  رابنا  مان  جـیردتهب 
. تسا هدوب  هدافتسا  دروم  اهگنج  رد  رتشیب  حلص و  گنج و  رد  هک  دوب ، ییاهیدنمزاین  ریاس  رازفاگنج و  هفولع و 

یشابرادرابنا
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. تسا هدوب  يو  اب  ییاذغ  داوم  رابراوخ و  هریخذ  يرادهگن و  هیراجاق  تلود  رد 

دبگ رابنا 

یماظن هیلاع  بصانم  زا  یکی  تسا و  هدومنیم  روشک  ياهرابنا  رب  تسایر  یتسرپرس و  هک  دوب  یناساس  تلود  مهم  رایسب  بتارم  زا  یکی 
رد گرزب  بصانم  زا  یخرب  دننام  مه  نآ  و  دوش ، نآ  رادهدهع  هتسناوتیمن  یسک  هناگتفه  زاتمم  ياهنادناخ  زا  زج  هتفریم و  رامش  هب 
يو نوچ  هتفرگیم ، همـشچرس  هدوـب  نآ  بحاـص  هدـهع  رب  هک  يراـک  تیمها  زا  بصنم  نیا  تیمها  تسا . هدوـب  یثوروـم  ییاهنادـناخ 

دنچره مه  یگنج  رگا  هک  دراد  هاـگن  هتـشابنا  هداـمآ و  ظاـحل  ره  زا  ناـنچنآ  ار  اـهرابنا  حلـص  ناـمز  رد  یتـح  هتـسویپ  هک  هتـشاد  هفیظو 
زاین نانچمه  مه  گنج  نارود  مامت  رد  دزادرپب و  اهنآ  تاجایتحا  نیمأت  هاپـس و  زیهجت  هب  دـناوتب  تدـم  نیرتمک  رد  دـیآ  شیپ  یناـهگان 

. دروآرب ار  نارواگنج  گنج و  ياهنادیم 

انیس یلع  وب  نمجنا 

هب هتـسباو  يرنوساـمارف  نـمجنا  نیتـسخن  انیـس  یلع  وـب  نـمجنا  نآ ، هـب  هتـسباو  ظـفاح  هاگــشاب  و  يوـلهپ )  ) نویاـمه ژل  لـالحنا  زا  سپ 
( نیدرورف  ) لوا هتفه  رد  نارهت  رد  يولوم  ژل  نانادرگراک  طسوت  هسنارف  ياهنوسامارف 
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. دش لیکشت  ش . 1338 ه .

( يالومد ای  هلومد   ) طارقس نمجنا 

نارـسمه نادـنزرف ، بذـج  بلج و  يارب  یبنج  تالیکـشت  اهنوسام ، هداوناخ  رد  ینوسام  تقیرط  رارمتـسا  رطاخهب  يرنوسامارف  ناـمزاس 
لاس 1919 م. رد  تقیرط  نیا  درک . سیسأت  هلومد »  » ای يالومد » تقیرط   » ناونع تحت  دعتسم  ناناوج  ریاس  اهنوسام و 

تحت دومنیم و  بذـج  ار  لاس  ات 21  نیب 12  ناناوج  یللملا  نیب  تالیکـشت  نیا  دـش . داجیا  یتیـس  سازناک  رد  دـنل  سا  کنارف  طسوت 
. دادیم رارق  يرنوسامارف  تقیرط  ییامنهار 

. دنک تیلاعف  نوسام  صخش  کی  ای  هورگ و  کی  رظن  ریز  دشاب و  هتشاد  وضع  لقادح 25  تسیابیم  رتیپاش  فده 
هرادا یـسوط  ریـصن  هجاوخ  نمجنا  هب  هتـسباو  ناناوج  طسوت  یلاع ، ياروش  تراـظن  ریز  هلومد )  ) طارقـس يراديأر  نمجنا  زین  ناریا  رد 

ناگدننادرگ زا  زین  ینامیلس  ریما  اضریلع  هدوب و  نایرتفد  نیـسح  ش . 1354 ه . لاس 1355 - رد  طارقـس  يراديأر  نمجنا  سیئر  دشیم .
تقیرط نیا  ناوج  ياـضعا  زا  زین  ییوخ  ینیما  زیبماـک  یهانپادـخ و  لاـمک  فسناوآ ، ژرژ  دـنزرف  فسناوآ  رتـیپ  دـنوریم . رامـش  هب  نآ 

. درکیم تیلاعف  يالومد  تقیرط  اب  هطبار  رد  ) Pianerr Chapter( مان اب  يرتیپاش  ناریا  رد  دندوب .

( يزار هاگشاب   ) يزار يایرکز  میکح  نارادفرط  نمجنا 

گرزب ژل  هب  هتـسباو  یناریا  ياهنوسامارف  یملع  ییامهدرگ  و  دیفـس » ياـهینامهم   » تاـسلج و لیکـشت  ياـهنوناک  زکارم و  زا  نمجنا  نیا 
تیلاعف هب  عورـش  يزار » هاگـشاب   » مان اـب  ش . تشهبیدرا 1340 ه . خیرات 12  رد  ادـتبا  يزار  يایرکز  میکح  نمجنا  دـشابیم . دنلتاکـسا 

. تفای رییغت  يزار » يایرکز  میکح  نارادفرط  نمجنا   » هب هاگشاب  مان   1964 ش /. لاس 1343 ه . رد  اما  درک .
یتدم دوب . ناریا  رد  ییانشور  ژل  لحم  رد  دنلتاکسا  گرزب  ژل  هب  هتسباو  ياهنوسامارف  تاسلج  لیکشت  لحم  نمجنا ، نیا  سیسأت  زا  شیپ 

همانـساسا هک  تسا  نیا  هجوتبلاج  دنزاس . مهارف  ار  زاوها  ژل  لیکـشت  هنیمز  ات  دروآ  دوجوهب  زاوها  رد  ياهبعـش  دش ، قفوم  نمجنا  دـعب ،
دشابیم مه  لثم  یکی و  هملک  هب  هملک  هسنارف  يرنوسامارف  هب  هتسباو  ظفاح  هاگـشاب  همانـساسا  اب  يزار  يایرکز  میکح  نارادفرط  نمجنا 

زا هدیـسر  تبث  هب  روشک  ترازو  رد  هک  هاگـشاب ، همانـساسا  قبط  هاگـشاب  دمآرد  دشابیم . ظفاح  ياجهب  يزار  هملک  دوجوم  رییغت  اهنت  و 
. دوشیم نیمأت  یگنهرف  یبدا و  یملع ، یلم ، تامدخ  ماجنا  هیریخ و  روما  صاخشا ، يدقن  ياهکمک  لحم 

یفخم نمجنا 

یحالـصا هنوگچیه  دشابن  مدرم  دوخ  تسد  رد  ات  تردـق  هک  دوب  دـقتعم  دـش و  لیکـشت  ییابطابط  دـمحم  دیـس  داهنـشیپ  هب  هک  ینمجنا 
. دوب دهاوخن  ریذپناکما 

روبجنا وجنا ،

هب نآ  تادـیاع  دـشیم و  تمـسق  یتنطلـس  نادـناخ  ياضعا  نایم  هک  دـشیم  قـالطا  ياهصلاـخ  ياـهنیمز  هب  لوغم  تموکح  رد  روبجنا 
. دیسریم یهاش  نادناخ  ياضعا  هاش و  هاگتسد  جراخم  فرصم 

وجنیا وجنا -:
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نادنپس رام  داپرذآ  زردنا 

. دوخ نادنزرف  هب  نادنپسرهم  دبرذآ  زردنا  دنپ و  رد  يولهپ ، نابز  هب  ياهلاسر 

كاناد رتشوا  زردنا 

. تسا هملک  دودح 1600  رد  ارهاظ  هک  يولهپ  نابز  هب  یقالخا  ياهلاسر 

ذب زردنا 

. دنتفگیم ار  راگزومآ  یناساس  دهع  رد 

ناتاوک ورسخ  زردنا 

. یناساس هاشداپ  دابق ، رسپ  ناوریشونا  ورسخ  هب  بوسنم  ياهزردنا  دنپ و  رد  يولهپ ، نابز  هب  ياهلاسر 

رگزردنا

. دنتفگیم ار  رواشم  یناساس  دهع  رد 

همانزردنا

زردنا و دـنپ و  مکح و  رب  لمتـشم  کیره  همانزردـنا ، ناونع  هب  تسا  دـنچ  ياهلاسر  هدـنام  یقاب  يولهپ  نابز  هب  هک  ییاههلاسر  هلمج  زا 
. دشابیم نایناساس  هرود  هب  قلعتم  ینید و  یقالخا و  ياهروتسد 

ناراکنامیدنا

. تافیرشت سیئر  ینعم  هب  یناساس ، رصع  يرادا  تالیکشت  زا 

مالیع ناشنا -: نازنا -

اکنوسوس نازنا 

. دندیمانیم مان  نیدب  ار  دوخ  تلود  مالیع  یلاها 

ینازنا

نابز یمالیع ، زین - تسا . هدش  كورتم  م . لاس ق . رازه  هس  رد  هک  مالیع  یلاها  نابز  نیرتمیدق 

( ناریا  ) خیرات زا  شیپ  ناسنا 

تسیزیم و ناریا  دجن  رد  خـیرات  زا  شیپ  ناسنا  دـهع  نیا  رد  داد . رارق  م . لاس ق .  15 ات 000 ،  10 نیب 000 ، ناوتیم  ار  نآ  هک  يدـهع 
ای درکیم و  یگدنز  دیدرگیم ، فقتـسم  ناتخرد  ياههخاش  هلیـسو  هب  دـشیم و  رفح  اههوک  تخرد  رپ  بناوج  رد  هک  ییاهخاروس  رد 
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. دومنیم لاغشا  دوب  نهک  ياهدور  ینیمزریز  رتسب  زا  ترابع  اهنآ  بلغا  هک  ار  ددعتم  یگنس  ياههاگهانپ  ای  اهراغ  زا  یکی  ابلاغ 

ناشنا

وا فالـسا  مود و  شوروک  تنطلـس  يادـتبا  رد  رهـش  نیا  تفریم . رامـش  هب  مـالیع  ياـهتختیاپ  زا  نایـشنماخه  زا  شیپ  هک  ربتعم  يرهش 
رد هک  یماگنه  گرزب  شوروک  داد . تسد  زا  ار  دوخ  تیزکرم  داتفا و  قنور  زا  لباب  هناـتمگه و  فرـصت  زا  سپ  دوب و  تختیاـپ  یتدـم 

، ناشنآ رهش )  ) هاش گرزب ، هاش  شوروک ، هون  ناشنا ، رهش )  ) هاش هیجوبمک ، رـسپ  ناشنآ » هاش   » ار دوخ  داهن  لباب  هب  مدق  م . لاس 539 ق .
. تسا هدناوخ  ناشنآ  رهش )  ) هاش گرزب ، هاش  شیپشیچ »  » هریبن
. تسا سراف  ياضیب  كولب  رد  يزورما  نایلم  لت  ناتساب ، ناشنآ 
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ناجیابرذآ بالقنا 

لوط لاس  کی  بیرق  اعمج  هک  راجاق ، هاش  یلع  دـمحم  ریغـص  دادبتـسا  لـباقم  رد  زیربت  نیدـهاجم  ناـهاوخیدازآ و  هزراـبم  تمواـقم و 
هب زیربت  هب  سور  ياوق  دورو  اب  تبقاع  و  دـش ، نیدبتـسم  ياوق  فرط  زا  زیربت  ههام  راهچ  ینـالوط  هرـصاحم  هب  رجنم  رخاوا  رد  و  دیـشک ،

نتـسب پوت  ربخ  زا  عالطا  درجم  هب  ناجیابرذآ  ناهاوخیدازآ  تفای . همتاخ  هرـصاحم  اجنآ ، رد  یجراخ  عاـبتا  ناـج  ظـفح  ناونع  هناـهب و 
ربخم ياجهب  مایا  نامه  نراقم  هک  هلودلا ، نیع  لباقم  رد  دنداد و  لیکـشت  ار  ناجیابرذآ  یتلایا  نمجنا  هاش  یلع  دـمحم  هلیـسوهب  سلجم 

دعب و  دندرک ، یگداتسیا  دندومنیم ، تیامح  ار  وا  اج  همه  مه  نیدبتسم  هدش و  بوصنم  ناجیابرذآ  ياوق  یهدنامرف  تلایا و  هب  هنطلسلا 
يودرا و  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  زیربت  مامت  تبقاع  هیمالسا ، هب  موسوم  نمجنا  ياضعا  رهـش و  نیدبتـسم  اب  یلخاد  هعزانم  هلباقم و  یتدم  زا 
تعاطا زا  هدومن  نما  ار  زیربت  نیدهاجم ، تفر و  رهش  یخسرف  رد 2  جنمساب  هب  هدرک  ینیشنبقع  ناوید  بحاص  غاب  لحم  زا  هلودلا  نیع 

رب هاش  یلع  دمحم  ورنیا  زا  دندرک . هناور  دهاجم  زین  هغارم  دنرم و  ساملس و  يوخ و  هب  دعب  يدنچ  دندیچیپ و  ورف  رـس  هاش  یلع  دمحم 
نیدـب و  دزادرپب . هلئاغ  عفد  هب  مامت  شـشوک  هب  هک  تشاداو  دوب  هدـش  بوعرم  نّویلم  ياوق  زا  ارهاظ  هک  ار  وا  دروآ و  راـشف  هلودـلا  نیع 

تخادنا لماک  هرصاحم  رد  ار  زیربت  دبتسم  نیناوخ  رگید  ولناپیلچ و  ناخ  میحر  هلودلا و  عاجـش  ناخ  دمـص  کمک  هب  هلودلا  نیع  ببس ،
نیا نوـچ  تشگ و  گـنت  نیروـصحم  رب  هـصرع  دـش و  باـیان  قازرا  زیربـت  رد  جـیردتهب  هرـصاحم  نـیا  رثا  رب  و  ق ). هدعقیذ 1326 ه . )
راهچ نیا  یط  رد  اذه ، عم  دندش  فلت  یگنسرگ  رقف و  زا  مدرم  دیسر و  تیاغ  هب  یگنسرگ  طحق و  تفای ، ماود  ینالوط  یتدم  هرـصاحم 

تبقاع دـنداد . ناشن  دوخ  زا  رایـسب  تداـشر  تمواـقم و  ناـجیابرذآ  نیدـهاجم  مدرم و  دـیدش ، یطحق  لـماک و  هرـصاحم  هجوت  اـب  هاـم 
یلع دـمحم  اب  یلبق  لصفم  تارکاذـم  زا  دـعب  زیربت ، رد  دوخ  عابتا  ناج  ظفح  ترورـض  ناونع  هب  سیلگنا  سور و  ياهتلود  ناگدـنیامن 
رما نیا  هب  تبسن  زیربت  ناهاوخیدازآ  نیدهاجم و  هک  یتفلاخم  هارکا و  دوجواب  و  رهش ، هرـصاحم  عفر  رد  وا  تقفاوم  بلج  زا  سأی  هاش و 

. دنیاشگب ار  هقوذآ  هار  دنوش و  زیربت  دراو  افلج  قیرط  زا  سور  نوشق  زا  يدادعت  هک  دندومن  تقفاوم  رگیدکی  اب  دنتشاد ،
زا زیربت  یناـثلا 1327 ،) عیبر   8  ) زیربـت هب  یبـنجا  نوشق  نآ  دورو  اـب  دـش و  ناریا  كاـخ  دراو  هتـشذگ  سرا  زا  سور  نوشق  هنوگنیدـب 

يودرا دادیم و  ناشن  قفاوم  يور  ناهاوخهطورشم  تالایخ  اب  ارهاظ  هاش  یلع  دمحم  نراقم  زین  نارهت  رد  نوچ  و  تفای . تاجن  هرـصاحم 
، رگید تایالو  نارهت و  اب  فارگلت  هلدابم  هلیسو  هب  زیربت  یتلایا  نمجنا  دندش ، هدنکارپ  هدیشک  هرصاحم  زا  تسد  زین  ریاشع  هلودلا و  نیع 
ناخ و رقاب  ناخ و  راتـس  دـننام  نیدـهاجم  ياسؤر  زا  یـضعب  نیب  نیا  رد  دیـسر . مه  هاش  تیور  هب  هک  دـش  باـختنا  نوناـق  هیهت  لوغـشم 

تـسد هب  نارهت  دـعب  يدـنچ  هکنیا  ات  دـندش  نصحتم  زیربت  رد  ینامثع  يرگلوسنک  لـحم  رد  اهـسور ، هب  داـمتعا  مدـع  ببـس  هب  نارگید 
. دیدرون مهرد  ریغص  دادبتسا  طاسب  دش و  حتف  يرایتخب  نالیگ و  نیدهاجم 

يرایتخب بالقنا  ناهفصا - بالقنا 

وا و لاـمع  نـیب  ناهفــصا  رد  راـجاق ، هاـش  یلع  دـمحم  ریغــص  دادبتــسا  دــهع  رد  هـک  تـسا  یــشکمشک  شروـش و  ماـحدزا و  ناوـنع 
ناهفصا حتف  هیضق و  رد  اهیرایتخب  هلخادم  هب  یهتنم  تفرگرد و  تیالو  نآ  ناهاوخهطورشم 
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هب ار  یـشاک  هلودلا  لابقا  هاش  یلع  دمحم  سلجم ، نارابمب  زا  دعب  دش . نارهت  حتف  مزاع  ناهفـصا  زا  يرایتخب  يودرا  هدـش  اهنآ  تسد  هب 

یناهفصا هللا  رون  اقآ  جاح  شردارب  یفجناقآ و  و  تشگ ، هماع  یتحاران  بجوم  زین  تیالو  نآ  رد  وا  راتفر  و  داتـسرف ، ناهفـصا  تموکح 
لوزعم يرایتخب  يرگیناخلیا  زا  هاش  یلع  دمحم  نامرف  هب  زین  يرایتخب  هنطلـسلا  ماصمـص  نایم  نیا  رد  نوچ  دنتـساخرب . تموصخ  هب  وا  اب 

رب مایق  مزاع  دوب ، سیراپ  رد  مایا  نآ  رد  هک  دعسا  رادرـس  شیوخ ، رتهک  ردارب  قیوشت  کیرحت و  هب  هتـشگ ، یـضاران  روما  نایرج  زا  دش 
هاش دجـسم  رد  مدرم  دروآ . شورخ  هب  ار  رازاب  لها  یتلود  نازابرـس  يدـعت  لواطت و  نایم  نیا  رد  تشگ . ناهفـصا  مکاح  تلود و  دـض 

. دروآ نادیم  هب  پوت  مدرم  دیدهت  تهج  هلودـلا  لابقا  و  دنتـسویپ ، اهنآ  هب  يدارفا  زین  اهاتـسور  لها  زا  و  دنتـسب ، ار  اهرازاب  هدرک  عامتجا 
اجنآ رب  رهش  لها  کمک  هب  یگنج ، زا  دعب  و  دمآ ، رهش  ریخست  مزع  هب  يرایتخب  هنطلـسلا  ماغرـض  هماع ، ماحدزا  لیطعت و  زور  هس  زا  دعب 

نمجنا هنوگنیدب  و  دندش ، نصحتم  سیلگنا  يرگلوسنک  هب  شدارفا  مکاح و  دمآ و  رهـش  هب  هنطلـسلا  ماصمـص  نآ  زا  سپ  تفای . الیتسا 
، وا درک و  رومأم  نایشروش  عمقوعلق  هب  ار  وا  هداد  ناهفصا  تموکح  ناونع  ار  امرفنامرف  هاش  یلع  دمحم  دش . لیکشت  ناهفـصا  رد  یتیالو 

وس نادب  هاش  یلع  دمحم  نارادفرط  زا  يرایتخب  ياهدع  اب  ار  يرایتخب  رفظ  رادرـس  دشاب ، هتـشاد  ار  نارهت  زا  جورخ  تأرج  دوخ  هکنآیب 
اب طابترا  ذخا  اب  و  دیسر ، اپورا  زا  دعسا  رادرس  ات  دوب  ناهفصا  رد  هنطلسلا  ماصمص  درکن . زواجت  مق  زا  زگره  مه  رفظ  رادرـس  و  داتـسرف ،

. دومن تکرح  نارهت  حتف  يوسهب  زیربت ، نالیگ و  نیدهاجم 

نالیگ بالقنا 

مکاح لتق  و  تشر ، هموکحلا  راد  فرـصت  و  راجاق ، هاش  یلع  دمحم  دض  رب  ریغـص  دادبتـسا  دهع  رخاوا  رد  نالیگ  ناهاوخیدازآ  تضهن 
نالیگ نیدهاجم  تمیزع  تیالو و  نآ  رب  ناهاوخهطورـشم  يالیتسا  هب  یهتنم  هک  ناماس ، نآ  نادبتـسم  زا  رگید  یعمج  نالیگ و  دبتـسم 

يرایتخب و نیدهاجم  ياوق  هب  نتسویپ  نارهت و  ریخست  دصق  هب  نالیگ ، نیدهاجم  ياسؤر  ریاس  ینباکنت و  رادهپس  یتسرپرس  هب  تشر ، زا 
تیلاعف هاش ، یلع  دمحم  هلیـسو  هب  سلجم  نارابمب  زا  دـعب  نالیگ ، ناهاوخیدازآ  هتیمک  تشگ . تیطورـشم  نالعا  نارهت و  حـتف  ماجنارس 

بزح اب  و  داد ، همادا  نانچمه  نالیگ ، مکاح  مخفا ، رادرس  ناخ  الاباقآ  تنوشخ  تدش و  دوجواب  تیطورشم ، هداعا  تهج  ار  دوخ  ییاهن 
ییادف و ياهدع  نالیگ ، نابلطهطورـشم  زا  ریغ  اجیردـت ، ببـس  نیدـب  و  تفای ، هطبار  سیلفت  یبالقنا  نمجنا  وکاب و  تارکومد  لایـسوس 

زعم ناـخ  نیـسحلا  دـبع  دـننام  یناـسک  یهارمه  هب  هتفر ، تیـالو  نآ  هب  وکاـب  ناـهاوخیدازآ  روتـسد  تیادـه و  هب  زین  يزاـقفق  یجرگ و 
یتشر ناخ  میرک  ازریم  سپس  یلغا و  ومع  ناخ  ردیح  و  دنتخادرپ ، تیلاعف  هب  ییامسک  ناخ  نیسح  ازریم  ینمرا و  ناخ  مرفی  ناطلـسلا و 

زا تامهم  هحلسا و  هداد  لیکـشت  راتـس  هتیمک  مان  هب  يرـس  هتیمک  کی  و  دنتـسویپ ، اهنآ  عمج  هب  زاقفق  زا  زین  ناطلـسلا ) زعم  رتهک  ردارب  )
ياضعا ناییادـف و  ناخمیرک ، ازریم  قیوشت  ریبدـت و  هب  اـصوصخم  مرحم 1327 ، رد 16  دـندومن . هیهت  یناهنپ  زین  کجنران  بمب و  لـیبق 

، دنتشک هدرک  ریگلفاغ  رهش  نایعا  زا  یکی  غاب  رد  ار  نالیگ  مکاح  ناخ  الاب  اقآ  يرس  هتیمک  ياضعا  ناییادف و  ناخ ، الاباقآ  يرـس  هتیمک 
حالس علخ  هموکحلا و  راد  فرصت  نیدبتسم و  زا  رگید  ياهدع  لتق  فیقوت و  زا  سپ  و 
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هداعا تهج  ار  دوخ  یگدامآ  و  دنداد ، لیکـشت  اجنآ  رد  یتیالو  نمجنا  یلم و  نارادـگنفت  هدرک  طبـض  ار  نالیگ  تشر و  یتلود ، نوشق 

اجنآ رد  اروش  سلجم  هدرک  مایق  نباکنت  رد  البق  دوخ  هک  ینباکنت ، رادهپس  مرحم )  17  ) دعب زور  دنداد . ربخ  زیربت  نارهت و  هب  تیطورشم 
. دش راذگاو  داهنشیپ و  يو  هب  هتیمک  فرط  زا  نالیگ  تموکح  و  دش ، دراو  تشر  هب  سپس  یلزنا و  هب  راوس  ياهدع  اب  دوب ، هداد  لیکـشت 
، نـالیگ نیدـهاجم  دـندومن . دازآ  همیرج  ذـخا  زا  دـعب  هدرک  فیقوت  یلزنا  رد  تشگیم  زاـب  اـپورا  زا  هک  ار  هنطلـسلا  عاعـش  نیب  نیا  رد 

نودب ابیرقت  نیوزق  رهـش  و  دندش ، نیوزق  مزاع  يرایتخب ، نیدهاجم  ياسؤر  اب  هرباخم  هرواشم و  زا  دعب  زکرم ، دـیدش  تادـیدهت  دوجواب 
نیدهاجم و ياوق  نیوزق ، رد  فقوت  زور  دـنچ  زا  دـعب  و  یناثلا 1327 ،) عیبر   14  ) دش ریخـست  نیدـهاجم  تسد  هب  يزیرنوخ  تمواقم و 

یلع نارهت ، هب  هلمح  زا  اهنآ  عنم  فارـصنا و  يارب  هک  سور ، ترافـس  لامع  دـیدهت  یتح  عنم و  تحیـصن و  دوجواـب  ینباـکنت ، رادـهپس 
يدامج  7  ) دندرک تکرح  نارهت  بناج  هب  دنتـشاد  رارـصا  هاش ، یلع  دمحم  شخبدیما  ياهنامرف  اهطختـسد و  رودص  زا  دـعب  صوصخلا 

. دندرک حتف  ار  نارهت  يرایتخب  نیدهاجم  اب  لاصتا  طابترا و  زا  دعب  و  یناثلا 1327 ،)

)Enki( یکنا

. ائا يرموس  توسکشیپ  نیمز » راگدنوادخ  »

ونیم هرگنا 

. نمیرها تشترز . نید  رد  اهیکیرات  اهیدب و  اهیتشز و  همه  لصا 

انایگنا
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(. ناریا یناتساب  ياهتالایا  زا   ) يزورما ناتسیس  لحم  رد  راگنرز  تلایا  یناتساب  مان 

)Enlil( لیلنا

. روپین رهش  مهم  عونلا  بر  ناهیک ، ياوه  دزیا 

)Anunnnaki( یکانونآ یکانون - نا 

. دوب لیللا  اهنآ  ربهر  دندش ، لیدبت  نارواد  هب  اهدعب  هک  دندوب  نیریز  ناهج  يروراب و  دامن  نهک  يرموس  نایادخ 

ونا

. لاسنهک بابرالا  بر  میدق و  ناطلس  دوب . يرموس  نارود  گرزب  يادخ  لصا  رد  ادخ ،) نامسآ -  ) نامسآ يادخ 

دربشونا

سبح اجنآ  رد  دندشیم  هدرمش  كانرطخ  هک  ار  یسایس  نامهتم  نایناماس  دهع  رد  هک  ناتسزوخ  رد  میدق  مکحتسم  هعلق  یشومارف ، هعلق 
. دندرکیم

، دناریم نابز  هب  ار  ناکم  نآ  مان  یـسک  رگا  یتح  دـنارب و  نابز  رب  تشادـن  قح  یـسک  ار  ناینادـنز  مان  هک  تساجنآ  زا  نآ  هیمـست  هجو 
. داتفایم رطخ  رد  شتایح 

ناوریشونا ورسخ  ناوریشونا -:

هلودلا سینا 

، هیوفص نامز  رد  هک  دوب  ینایجرگ  زا  دمحم ، رون  رتخد  يو  ّریخ . نادراک و  نانز  زا  همطاف  1314 ق .
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شاهـمع دزن  سپ  نآ  زا  تشذـگرد و  یناوـج  رد  شردـپ  دـندوب . هداد  تنوکـس  ناردـنزام  رد  هدـناچوک و  ناتــسجرگ  زا  ار  شدادـجا 
نآ رد  هک  هنطلسلا - غورف  مناخ  ناربج  تفای و  هار  1313 ق ). - 1264  ) راجاق هاش  نیدلا  رصان  هناخمرح  هب  وا  طسوت  هب  درکیم . یگدنز 
درک هغیـص  ار  وا  هاش  هیناطلـس ، رفـس  رد  مناخ و  ناربج  گرم  زا  سپ  تشاد . هاگن  دوخ  تمدـخ  هب  ار  رتخد  دوب - هاش  یلگوس  نز  نامز 

رد يزاتمم  تلزنم  ماقم و  تفرگ و  رارق  هاش  هقالع  هجوت و  دروم  جیردتهب  ینادبادآ  ینادراک و  تیافک ، تقایل ، لیلد  هب  و  (1276 ق ).
. تفریذپن وا  یلو  دروآرد  دوخ  مئاد  دقع  هب  ار  وا  تساوخ  راب  دنچ  هاش  یتح  دروآ . تسد  هب  هاش  ياهغیص  يدقع و  نانز  نایم 

، هاش ردام  ایلع ، دهم  گرم  زا  سپ  تشاد . ینیعم  بجاوم  صوصخم و  ياهناخزپشآ  هناگادج ، میظع  هاگتـسد  نوردنا ، رد  هلودـلا  سینا 
یکی هارمه  هب  هلودلا  سینا  اپورا  هب  هاش  نیدلا  رصان  لوا  رفس  رد  تفریذپیم . روضح  هب  ار  تلود  لاجر  یجراخ و  يارفس  نارسمه  يو 

رهم هاش  هب  زین  وا  تشاد و  يدایز  هقالع  وا  هب  هاش  نیدلا  رصان  دندنادرگزاب . نارهت  هب  ار  وا  هار  هنایم  رد  اما  دوب ، هاش  هارمه  نانز  زا  رگید 
. دوب هدرسفا  نیگمغ و  رایسب  وا  هاش  نیدلا  رصان  گرم  زا  سپ  دنیوگ  دیزرویم .

دـش و رامیب  هک  درک  نویـش  يردـق  هب  دوب  نآ  يور  رب  هاش  نیدـلا  رـصان  ریوصت  هک  دـندروآ  شیارب  سانکـسا  يرادـقم  هک  یتقو  رابکی 
. تشذگرد نآ  زا  سپ  یتدم 

مارح نایلغ  ندیـشک  هک  تشاد  راهظا  وا  تساوخ و  ناـیلغ  هاـش  درک  میرحت  ار  وکاـبنت  نوتوت و  لامعتـسا  يزاریـش  يازریم  هک  یماـگنه 
تشاد و تدارا  تیب  لها  هب  وا  تسا . هدرک  لالح  وت  هب  ارم  هک  یـسک  ناـمه  تفگ : يو  هدرک  مارح  ار  نآ  یـسکهچ  تفگ : هاـش  تسا .
(، ع  ) یلع نینمؤملا  ریما  هضور  هب  ساملا  جات  دیـشخب : هسدـقم  ياههناتـسآ  هب  ریز  حرـش  هب  ار  دوخ  تورث  لام و  زا  یهجوت  لـباق  شخب 
(، ع  ) اضر ماما  هناتسآ  هیده  ساملا  جات  مین  ع ،)  ) نیسح ماما  ناتسآ  يارب  ناشندیراورم  ياهدرپ  ع ،)  ) البرک يادهـش  يارب  ياهرقن  حیرض 

هدازهاش يارب  کناشاک  فقو  ع ،)  ) اضر ماـما  یناوخهضور  يارب  هزاـغم  باـب  هد  فقو  داـش ، رهوگ  دجـسم  بوکـالط  ياهرقن  رد  ریمعت 
هرهاط هقیدص  ترـضح  دلج  خـیراوتلا ، خـسان  باتک  ناگیار  عیزوت  پاچ و  ناساول و  دابآرـصان  رد  لپ  يانب  هماما ، ياتـسور  رد  نیـسح 

(. (س
رد لاس 1313 ق . رد  هک  1308 ق ). يرئاح -(  یناردنزام  نیدباعلا  نیز  خیش  رثا  دابعلا ، ۀنیز  یسراف  هیلمع  هلاسر  وا  روتـسد  هب  نینچمه 

. دیسر پاچ  هب  نیملکتملا  ناطلس  هب  بقلم  يزاریش  يدهم  خیش  مامتها  هب  نارهت  رد  لاس  نامه  رد  دوب ، هدش  پاچ  هتکلک 
ناویا رد  هاش  نیدـلا  رـصان  ناـنز  صوصخم  هربقم  رد  دـندرک و  لـقتنم  فرـشا  فجن  هب  ار  وا  رکیپ  تشذـگرد . نارهت  رد  هلودـلا  سینا 

. دندرک نفد  نانمؤم  ریما  نحص 

نز غاوا 

. دشیم هتفگ  دوب  هداوناخ  دنزرف  اهنت  هک  ینز  هب  نایناساس  هرود  رد 

)Evagoras( ساروگاوا

م. ات 374 پ . زا 401  سربق  رد  نیمالاس  هاشداپ 
. دندرک کمک  ار  وا  اهینتآ  تشاد  ناریا  اب  یفالتخا  هک  یماگنه 

)Awan( ناوا

. دناهدرک تنطلس  مالیع  مالیا - رد  م . ات 2150 ق . لاس 2450  زا  هک  ياهلسلس 
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نیکتوا

. لوغم ناخ  زیگنچ  ردارب 

لاگخوتوا

، نایادـخ میرح  هب  زواجتم  و  ناتـسهوک » هدـنزگرام   » ار نایتوک  شیوخ  هبیتک  رد  هک  ناـیتوک  محریب  نمـشد  و  كوروا »  » رهـش هاـشداپ 
. دمانیم

یشاب رادندوا 

. دوب راکش  ای  رفس  يارب  تکرح  لیاسو  میظنت  اهخاک و  تظافح  لوئسم  هیراجاق  تلود  رد 

یشاب رادنودوا 

ریز رسفا  دوب . هاش  راکش  ای  رفس  يارب  تکرح  لیاسو  میظنت  اهخاک و  تظافح  لوئـسم  یـشاب ) رادقاتا   ) یـشاب رادنودوا  هیراجاق  هرود  رد 
. تفریم رامش  هب  نارادلعشم  سیئر  دوخ  اهخاک و  ییانشور  لوئسم  یشاب  رادلعشم  وا  تسد 

)Ur( روا

هدش فشک  حاولا  تسا . هدش  فشک  نآ  کیدزن  تایرفح  رد  یناتساب  ياهندمت  راثآ  هک  یبونج ) نیرهنلا  نیب  ، ) رموس ياهرهش  زا  یکی 
یمود شیک ، رهش  رد  یلوا  هک  هدش  لیکـشت  هدمع  یهاشداپ  هس  یخیرات  هرود  زاغآ  رد  هقطنم  نیا  رد  هک  دهدیم  ناشن  نیرهنلا  نیب  رد 

. دندش طقاس  شاکال  يارما  هلیسو  هب  هک  دوشیم  هدناوخ  روا »  » لوا هلسلس  نآ  یموس  هک  هدیدرگ  لیکـشت  روا  رد  یموس  و  كوروا ، رد 
ندنار نوریب  زا  سپ  تفرگ و  تسد  رد  ار  اهتوگ  اب  هزرابم  تیاده  دوب  هدید  يرتمک  بیسآ  هک  یبونج  نیرهنلا  نیب  اهتوگ  هلمح  زا  سپ 

. دندش دحتم  روا  موس  هلسلس  يربهر  تحت  دکا  رموس و  اهنآ 

)Urartu( وتراروا

ذختم نآ  ندمت  و  تشاد . مان  تارارآ  ای  ناو  روشک  خیرات ، نآ  زا  لبق  دشیم ، هدیمان  ناتـسنمرا  م . مشـش ق . نرق  لیاوا  زا  هک  ینیمزرس 
ناو تلود  خیرات ، رد  تسا و  هدمآ  دورالآ  تودوره  خـیرات  رد  وتراروا و  موق  نیا  مان  روشآ  ياههبیتک  رد  دوب . لباب  روشآ و  تیندـم  زا 

« ادـلاخ  » هلمج نآ  زا  هک  دـناهداد ، مه  رگید  ياهمان  تارارآ  ناو و  زا  ریغ  نیمزرـس  نیا  هب  هک  دومن  هفاضا  دـیاب  دـشیم . دای  تارارآ  اـی 
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هب ینادـلک  ادـلاخ و  هب  نآ  ندـش  هدـیمان  تسا و  ناو  هچاـیرد  هب  تکلمم  نآ  یکیدزن  تبـسانم  هب  ناو  هب  روشک  نیا  هیمـست  هجو  تسا .
. تسا هدوب  موق  ود  نآ  نیب  مانمه  كرتشم و  نایادخ  شتسرپ  رد  اهینادلک  اب  روشک  نآ  نایموب  ندوب  کیرش  تبسانم 

مگیب ناطلس  قاروا 

نیا دوب . وـلنیوقهرق  هلـسلس  يارما  زا  841 ق ). - 823  ) ردنکـسا ریما  شردـپ  دوب . رعاـش  بیدا و  لـضاف و  ناـنز  زا  يو  يرجه . مهن  نرق 
. تشاد رعش  عبط  مگیب  شیارآ  شرهاوخ  دننام  يو  دندرکیم . تموکح  ناجیابرذآ  رب  دندوب و  بهذم  یعیش  هلسلس 

جنگروا

داـبآ و ياهرهـش  زا  یمالــسا  راودا  رد  تـسا  فورعم  زین  جـناگرگ  هیناـجرج و  ياـهمان  هـب  هـک  نوـحیج  دور  برغم  رد  عـقاو  جـنگروا 
، نایهاشمزراوخ هلـسلس  یتختیاپ  هب  تفای ، ترهـش  مزراوخ  هب  ادـعب  هک  روبزم  هیحاـن  دـشیم . هدرمـش  گرزب  ناـسارخ  هیحاـن  تیعمجرپ 

رد هراومه  دش و  باختنا  نالوغم  شروی  زا  لبق  هلسلس  نیرخآ 
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. تسا هدوب  ینادابآ  یناریو و  اهگنج و  دهاش  خیرات  لوط 
هب ق . لاس 385 ه . هب  نومأـم  یلع  وبا  تسا . فورعم  ناـینومأم  اـی  نومأـم  لآ  ماـن  هب  دیـسر  تموکح  هب  مزراوخ  رد  هک  ياهلـسلس  نیلوا 

. تفای تافو  ق . خیرات 384 ه . رد  دیسر و  یهاشمزراوخ 
رگید ياهرهـش  هب  مزراوخ  زا  یتراجت  ياهناوراک  هشیمه  دوب و  رادروخرب  یقنوررپ  داصتقا  تراجت و  زا  ینادابآ  ماـگنه  هب  مزراوخ  رهش 

ياهدـس هـلمح  نـیا  رثا  رب  دـیدرگ و  ناریو  نـالوغم  تـسد  هـب  ق . لاـس 617 ه . رد  مزراوخ  رهـش  دـندوب . دـمآوتفر  رد  ناـگرگ  نوچ 
انب ار  دـیدج  رهـش  لوغم  تالمح  زا  دـعب  دـنامن . یقاب  نآ  زا  يرثا  تفرگارف و  ار  رهـش  مامت  هناـخدور  بآ  هتـسکش و  نوحیج  هناـخدور 

. دش هدناشک  یناریو  هب  رومیت  ریما  طسوت  رابنیا  اددجم  هک  دنداهن 

)uruk( كوروا

نآ رد  وا  مهم  دـبعم  انانیا »  » وناـبدزیا هک  نیرهنلا  نیب  بونج  رد  مهم  يرهـش  تسا ، اـقرو »  » نآ دـیدج  هنوگ  سدـقم ، باـتک  خرا »  » ربارب
لیگ دنوشیم ، روصت  یکی  دزیا  نآ  اب  يدودـح  ات  دـندربیم و  راک  هب  دوخ  ناونع  نوچمه  ار  يزوم » نآ ؟؟؟«  نیتسخن  ناهاشداپ  تسا .

. دوب كوروا  رهش  رایرهش  شمگ ،

هوروا

. اتسوا رد  هنزغ - ای  سوط ) )

نسح نوزوا 

. دندناوخیم زارد ) نسح   ) نسح نوزوا  یکرت  هب  شدنلب  تماق  لیلد  هب  هک  ولنویوققآ ، هلسلس  سسؤم 
هدازردارب دش و  دحتم  نازوبزارط  نیطالـس  اب  دوب ، نازوبارط  ینانوی  روتارپما  نادناخ  زا  يوسیع  ياهمناخ  هدازهاش  زا  یکی  وا  ردام  نوچ 

هاشملع ای  اترام  شمان  هک  ار  یکی  رتخد  ود  نیا  زا  درک . ادـیپ  رتخد  ود  رـسپ و  کی  نسح  ریما  نز  نیا  زا  تفرگ . ینز  هب  ار  روتارپما  نآ 
. تسا يوفص  ناهاشداپ  هدج  لیعامسا و  هاش  ردام  اترام  نیا  داد و  ینز  هب  يوفص  ردیح  خیش  هب  دوب و  نوتاخ 

رد ینعی  ناجرت  لحم  رد  مود  راب  یلو  دوب ، نسح  نوزوا  اب  حـتف  زاغآ  رد  هک  دوب  یناـمثع  تلود  اـب  گـنج  نسح  نزوا  نارود  عیاـقو  زا 
رطف دیع  بش  رد  نسح  نوزوا  گرم  دش . هتشک  گنج  رد  لنیز  شرسپ  هدروخ و  یتخس  تسکش  حتاف  دمحم  ناطلـس  زا  لاس 1879 م .

. داتفا قافتا  زیربت  رد  لاس 882 م .

ندنالف نژوا 

تنطلـس نارود  رد  تسیک » لاکـساپ   » دوخ دنمرنه  تسود  قافتا  هب  يوسنارف  هدنـسیون  سانـشناتساب و  حایـس و  شاقن و  ندنالف » نژوا  »
هچره تقد  اب  ار  متـسر  شقن  دیـشمجتخت و  یخیرات  راثآ  دندمآ و  ناریا  هب  يرمق  يرجه  ياهلاس 1219 و 1221  رد  راجاق  هاشیلعحتف 

ياهلاس 1840 و رد  ناریا  هب  ترفاسم  مان  هب  دوخ  تافیلأت  زا  یکی  رد  ار  ترفاسم  نیا  حرـش  ندنالف  دـنداد . رارق  یـسررب  دروم  يرتمامت 
. تسا متسر  شقن  دیشمجتخت و  راثآ  هرابرد  يدنمدوس  بلاطم  يواح  هک  تسا  هتشاگن  يدالیم   1841

اتسوا

دش مگ  نآ  ياهخسن  زا  يرایسب  مالسا  زا  سپ  یلو  دشیم  میسقت  باتک )  ) کسن کی  تسیب و  هب  مالسا  زا  شیپ  نایتشترز . ینید  باتک 
. دیدرگ میسقت  باتک  جنپ  هب  دوجوم  ياتسوا  و 

ءزج نیا  رد  تساتسوا  باتک  تمسق  نیرتمیدق  هک  اهتاگ  ياهدورس  تسا و  شیاین  يانعم  هب  انسی ، - 1
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. تسا مظن  هب  نآ  رسارس  هک  تسا  دورس  هدفه  رب  لمتشم  اهتاگ  تسا و  لصف  ود  داتفه و  انسی  دراد . رارق 
. دراد لصف  کی  تسیب و  تسا و  نداد  ینابرق  شیاتس و  يانعم  هب  اهتشی ، - 2

. دراد لصف  راهچ  تسیب و  تسا و  نید  ناگرزب  نادر و  همه  يانعم  هب  درپسیو ، - 3
. دراد لصف  ود  تسیب و  دشابیم و  وید  دض  نوناق  ینعم  هب  دادیدنو  - 4

نشور زونه  اتسوا  شخب  نیرتمیدق  میظنت  نامز  عوضوم  تسا . هنازور  ياعد  رب  لمتشم  هک  کچوک ، ياتسوا  يانعم  هب  اتـسوا ، هدرخ  - 5
شویراد رصاعم  تسوا ، هب  بوسنم  يرگیتشترز  اتسوا و  یلـصا  ياهـشخب  شنیرفآ  هک  تشترز  دندقتعم  ناققحم  زا  یـضعب  تسا . هدشن 

. دننادیم يرتنهک  ياهنامز  هب  طوبرم  ار  اتسوا  ياهشخب  نیرتمیدق  شیادیپ  ناققحم  رگید  تسا . هدوب  لوا 
یطخ هخسن  زا  ياهعطق  اتسوا ، نتم  هنومن 

یتسوا

. دنتشاد ینکس  یناریا  داژن  زا  یموق  اجنآ  رد  هک  يزکرم  زاقفق  زا  ياهیحان 

)Ushahingah( هاگنیهشوا

. تسا باتفآ  ندمآرب  ات  بش  همین  زا  نآ  عقوم  هک  تشترز  نید  رد  يزورهنابش  زامن  تامیسقت  زا 

نآاق ياتگا  نآاق - ياتکوا 

شیوخ ینیـشناج  هب  ار  ياتگا  شموس  رـسپ  گرم  ماگنه  رد  ناخ  زیگنچ  لوغم . ناـناخ  زا  ناـخ ، زیگنچ  دـنزرف  نیموس  639 ه ). - 626)
هب ار  ياـتگا  زیگنچ  تیـصو  هب  اـنب  هدـمآدرگ و  یگرزب  ياـتلیروق  رد  لاـس 626  راـهب  رد  لوغم  ناـگدازهاش  وا  گرم  زا  سپ  دـیزگرب .

فالخرب يو  دناهداد . بقل  متاح  ار  وا  شیاشخب ، مرک و  تهج  زا  هک  دوب  هدنـشخب  درمناوج و  یهاشداپ  يو  دـندرک . باختنا  یهاشداپ 
« غیلابودرا  » تروی رد  لاس 631  رد  ینیچ  نارامعم  ناسدنهم و  هک  داد  نامرف  يو  دوب . تریس  کین  سفنلا و  میلـس  يدرم  زیگنچ  شردپ 

نالوغم تختیاپ  دیدرگ و  مورقارق  رهش  هب  موسوم  مورقارق  ياههوک  هب  نآ  یکیدزن  تبـسانم  هب  هک  دنتخاس  يرهـش  ناتـسلوغم  لامـش  رد 
. دش

( هدنبادخ دمحم   ) وتیاجلوا

درک تافو  ناخ  نازاغ  نوچ  تشاد و  ار  ناسارخ  ینارمکح  هک  ناخ  نازاغ  ردارب  ناخ و  نوغرا  رـسپ  ناریا ، ناناخلیا  زا  716 ه ). - 703)
تختیاپ ناریا  رد  ناناخلیا  تنطلس  نایاپ  ات  هک  داد  ار  هیناطلس  رهـش  يانب  روتـسد  رد 1307 م . يو  تفرگب . ار  يو  ياـج  دـمآ و  زیربت  هب 

نیا ات  هک  تسا  نالیگ  نیمزرـس  ریخـست  هدنبادخ  دمحم  تنطلـس  مایا  عیاقو  زا  تفریذپ . ار  عیـشت  بهذـم  لاس 1310 م . رد  دـنام . نانآ 
رابرگید دوب ، هدراذگ  یبارخ  هب  يور  هدـش و  انب  وکاله  نامرف  هب  هک  ار  هغارم  هناخدـصر  وتیاجلوا  دوب . هدـشن  حـتف  لوغم  تسد  هب  عقوم 

لاس ناضمر  رد 28  ماجنارس  تشامگ و  نآ  هرادا  هب  يرابرد  مجنم  ناونع  هب  ار  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  رسپ  نیدلا  لیصا  درک و  ایحا 
. دندرپس كاخ  هب  هیناطلس  دبنگ  رد  ار  وا  دسج  تشذگرد . 716 ه .
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سولوا
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. تعامج لیا و  هفیاط ، يانعم  هب  یلوغم  هژاو 

سولوا ریما  سولوا -:

)Olivier( هیویلوا

یسایس و طباور  ناریا  تلود  اب  ات  داتسرف  راجاق  ناخ  دمحم  اغآ  رابرد  هب  ار  وا  هسنارف ، ریبک  بالقنا  هریدمتئیه  هک  دوب  یصخش  هیویلوا 
يدـنمدوس بلاـطم  يواـح  هک  تشاـگن  ياهمانرفـس  هیویلوا  تشگرب . هسنارف  هب  هجیتـن  لوصح  نودـب  يو  نکیل  دـنک و  رارقرب  یتراـجت 

. تسا راجاق  ناخ  دمحم  اغآ  ياهملظ  حرش  ناریا و  نامز  نآ  یسایس  عاضوا  هرابرد 

اموا

دـش و مکاـح  نیرهنلا  نیب  زا  یعیـسو  ورملق  رب  تفاـی و  هـبلغ  شاـگال  نارادـمامز  رب  يزیگاز »  » ماـن هـب  نآ  مکاـح  رموـس ، ياهرهـش  زا 
. دش علخ  نگراس  تسد  هب  ماجنارس  دناوخ و  نیرهنلا  نیب  رسارس  رموس و  هاشداپ  ار  دوخ  و  داد ، رارق  دوخ  تختیاپ  ار  كوروا » »

یشاب نوا 

. تسا هتشاد  دوجو  زین  هتشذگ  ياههرود  رد  هک  هیدنز  نارود  یماظن  بصانم  زا  یشاب ) هد  )

لاگ شاتنوا 

. تسا هدش  هدنک  هرقن  يزنرب  ربت  کی  يور  وا  مان  لیبنزاغچ - دبعم  هدنزاس  م ). نرق 13 پ .  ) مالیا هاشداپ 

یناکلیا سیوا 

يو نوتاخ . ودنت  دلو و  هاش  رسپ  ریالج ، لآ  هب  فورعم  یناکلیا  نیطالس  هلسلس  کچوک  يارما  زا  ق . یفوتم 824 ه . ریالج ، مود  سیوا 
. دوب وا  اب  یعقاو  تراما  تشاد ، تایح  نوتاخ  ودـنت  شردام  ات  هتبلا  و  تسـشن ، تراما  هب  یناکلیا  دومحم  شردارب  زا  دـعب  لاس 818 ، رد 

. دیسر تموکح  هب  یناکلیا  دمحم  شردارب  وا  زا  دعب  دیسر و  لتق  هب  گنج  رد  سیوا 

ریالج سیوا 

ریالج لآ  هب  فورعم  یناکلیا  هلـسلس  زا  هاشداپ  نیمود  ق ،. 776 ه . سیوا 729 - خیـش  ای  سیوا  ناطلـس  هب  فورعم  یناکلیا ، لوا  سیوا 
. تسشن ردپ  ياجهب  دادغب  رد  رد 757  و  دمآ ، ایند  هب  نوتاخ  داشلد  زا  يو  یناکلیا . نسح  نیشناج  رسپ و 

یسیوا

لاس رد  زکرم و  ماظن  ناتسریبد  هلاس  شش  هرود  لاس 1315  رد  وا  دمآ . ایند  هب  مق  رد  لاس 1297  رد  اضرمالغ ، دنزرف  یسیوا ، یلعمالغ 
. دناسر نایاپ  هب  ار  يرسفا  هدکشناد  هرود   1317

تسایر رکشل 2 ، ینابهورگ  هاگـشزومآ  نادرگ و  ناهورگ و  یهدنامرف   ) یماظن نوگانوگ  لغاشم  رد   1331 ياهلاس 1317 - رد  یسیوا 
. دوب نورزاک  پیت  گنه 16  هدنامرف  لاس 1332  رد  تشاد و  رارق  نابژد ) گنه 52  یهدنامرف  زکرم و  نابژد  یسرزاب  هبعش 

يرالاسناوید مره  رد  زین  يو  یقرت  جـیردتهب  دـش و  لئان  زیخاتـسر  هجرد 2  ناشن  تفایرد  هب  یـسیوا  دادرم 1332 ، ياـتدوک 28  زا  سپ 
داتس و هرود  نارهت و  رد  گنج  هاگشناد  هرود  یط  زا  سپ  وا  دیدرگ . زاغآ  یماظن 

155 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
تمس نیمه  رد  دیـسر و  دراگ  کی  رکـشل  یهدنامرف  هب  لاس 1341  رد  دراگ و  داتـس  تسایر  هب  لاس 1339  رد  اکیرمآ ، رد  یهدـنامرف 

يرمرادناژ یهدنامرف  لاـس 1348  رد  وا  دز . تسد  دادرخ 1342  ناگدـننکمایق 15  ماع  لتق  هب  نارهت  یماظن  رادـنامرف  ناونع  هب  هک  دوب 
تمـس رد  رگید  راب  یمالـسا  بالقنا  نایرج  رد  یـسیوا  دوب . رادهدـهع  ار  شترا  ینیمز  يورین  یهدـنامرف  لاـس 1351  رد  روشک و  لـک 

. تشاد لرتنک  تحت  زین  ار  اهرهش  ریاس  یماظن  يرادنامرف  ینیمز  يورین  سأر  رد  شتیعقوم  تلع  هب  تفرگ و  رارق  نارهت  یماظن  رادنامرف 
. دومن یگتسشنزاب  اضاقت  دش و  جراخ  ناریا  زا  هجلاعم  هناهب  هب  هامید 1357  رد  وا 

یسیوا یلعمالغ  دبشترا  یتاعالطا  ياهسیورس  هیامرس  اب  هک  دوب  يولهپ  میژر  يراوتم  هبتریلاع  نارسفا  نیتسخن  هرمز  زا  یسیوا 
طسوت  1362 / 11 خـیرات 18 / رد  وا  درک . زاغآ  هیکرت  قارع و  كاخ  زا  ار  یمالـسا  يروهمج  ياپون  ماظن  هیلع  یتسیرورت  تیلاـعف  برغ 

. دیسر لتق  هب  سیراپ  رد  یسانشان  دارفا 

روغیوا

هک دندرک ، انب  رهش  نیدنچ  دندیزگ و  ینکـس  نوخروا  دور  فارطا  رد  هک  نرق 7 م . رد  راب  نیلوا  هک  داژنكرت ، ییایـسآ  موق  اهروغیوا ،
. تسا موروقارق  هلمج  زا 

یتکلمم هدومن  جراخ  گنات  هلسلس  تسد  زا  ار  ناتسلوغم  مامت  متشه  نرق  لیاوا  رد  و  دنداد . شرتسگ  ار  دوخ  ورملق  تعرس  هب  اهروغیوا 
. تفای ماود  ات 856  زا 745  هک  دندرک  سیسأت 

قامیوا

فیاوط رداهب ، دیعس  وبا  ناطلس  دهع  رد  الثم  لیابق . فیاوط و  يازجم  لقتسم و  ياههتسد  زا  کیره  ناونع  راتات . دهع  رد  هفیاط ، هلیبق و 
تحت هیوفـص و  دـهع  رد  اهنآ  هیداـحتا  هک  ياهریت  زا 32  کی  ره  ناونع  هیوفـص  دـهع  رد  دـناهدشیم . میـسقت  قامیوا  هب 52  هیراـتت  هرق 

رد نآ  ياسؤر  هکنآ  ببـس  هب  قامیوا  هدزناش  اههریت  نیا  زا  دادیم . لیکـشت  ار  شابلزق  یماظن  هقبط  يوفـص  یهاشداپ  داـشرا  تساـیر و 
قامیوا کی  دارفا  دناهتشاد . مان  پچ  تمـس  رد  هک  رگیدکی  اب  قامیوا  هدزناش  و  تسار ، تاقامیوا  دناهتفرگیم ، ياج  هاش  تسار  بناج 

هفیاط هلیبق و  ینعم  هب  دـعب  هب  نایرومیت  دـهع  بتک  رد  قامیوا  ظفل  دناهتـشادن . رگید  تبـسن  چـیه  هلیبق  مان  رد  كارتشا  زج  رگیدـکی  اـب 
. تسا هدمآ 

ادزماروها

نیمز و قلاخ  اناد  رورس  ینعم : هب  اتسوا  رد  اهیبوخ و  اهریخ و  همه  رهظم  تشترز ، نید  رد  اتکی  يادخ 
156 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

زه تسا . يوقت  سدقت و  یتسار و  ریخ و  عبنم  شناد ، تردـق و  نیع  وا  دـنیوا . هدـیرفآ  زین  نادزیا  نادنپـساشما و  ناگدـیرفآ . نامـسآ و 
ات هدش  هدرپس  یتسه  ملاع  زا  یتمسق  ظفح  ینابساپ و  رهاظم ، نیا  زا  کیره  هب  تسا . دزمروها  تافص  زا  یکی  رهظم  نادنپساشما  زا  کی 

دزمروا و ای  دزمره  یـسراف  رد  ار  ادزماروها  دنیآیم . امـش  هب  ادزماروها  نارازگراک  زین  نادزیا  دـنزادرپ . راک  هب  ناهج  راگدـیرفآ  رما  رد 
. دناهدیمان دوخ  گرزب  يادخ  مان  هب  ار  هام  زور  نیتسخن  كریت ، ناونع  هب  ناتساب  نایناریا  دناهتفگ . زین  ادزم  ای  زمره و  دزمروه ،

دیشمجتخت شوقن  رد  ادزماروها 

یچغایا

ای هناخرادتبرـش  هب  دناهدناوخ . ناونع  نیا  هب  هیوفـص  یتح  لوغم و  دـهع  رد  ار  ناطلـس  صاخ  یقاس  و  تسا ، رادـبآ  راد و  ماج  ینعم  هب 
نارـسپ زا  یکی  دـنچ  کی  هکنانچ  تسا ، هدوب  یمهم  ماـقم  لوغم  نآاـق  هاگتـسد  رد  یغاـیا  تسا . هدـشیم  هتفگ  هناـخیغایا  هناخرادـبآ 

غایا تروص  هب  یکرت  رد  هک  تسا  بارش ) ماج   ) هغایا یلوغم  تغل  زا  هناخیغایا  یچغایا و  ظافلا  تسا . هدوب  بصنم  نیا  ياراد  یجوج 
. تسا هدمآرد  قایا  و 

یفارگوئدیا

رب تلالد  دنتـشونیم  هک  یتمالع  ای  فورح  هک  بیترت  نیدب  دـمآ ، دوجوهب  يریوصت  طخ  زا  سپ  دوب و  طخ  یعون  هک  یـسیونموهفم  ای 
هلحرم نیا  زا  طخ  هک  دـنچره  میدـق ، یـسراپ  یلباب و  يرموس و  طوطخ  رد  دوب و  نینچ  اهیرـصم  میدـق  طخ  درکیم . یموهفم  اـی  هملک 

. دنکیم تلالد  ياهملک  هب  هک  تسه  یتامالع  زاب  هدرک ، یقرت  هتشذگ و 

ناریا

رد دوشیم ؛ بوسحم  ناهج  ایسآ و  ندمت  دهم  ایسآ و  نیریز  گنـس  شیوخ ، ییایفارغج  تیعقوم  تبـسانم  هب  هک  تسا  ینیمزرـس  ناریا 
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همسخ میلاقا  زا  یمیلقا  مسا  نآ  دننکیم و  ظفلت  ایسآ  قرـشم ، مدرم  ار  ایـسآ )  ) ایزآ : » هک تسا  هدمآ  ناریا  ياهرهـش  هیمـست  هجو  باتک 
زا نآ  رد  ندمت  روهظ  رشب و  عون  یبسن  دهم  رتعیسو و  رگید  میلقا  راهچ  زا  دشابیم و  یضرا  هرک 

157 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
دالیم زا  شیپ  مود  موس و  هرازه  رد  ناریا 

: ياهمان هب  نآ  زا  فلتخم  ياهشراگن  رد  هک  ناریا  تسا . هدوب  هدش  رتشیپ  اجهمه 
« هجیو منایریئآ  »

« ایریئآ »
« هجئو نیریآ  »

« هیریئآ »
« نایرآ »
« نیربئا »

« جیو ناریا  »
« ژیو ناریا  »

« نژیو نایرآ  »
« رتش ناریا  »

« نارا »
. تسا هتفای  قاقشنا  رهشناریا ، ناریا - روشک  ینعم  هب  مارتاشخ » مان  ایرآ   » یسایس ییایفارغج و  مان  زا  ایرآ  هملک  دوشیم و  هدرب  مان 
لامعتـسا نیمزرـس  يارب  ار  انایرآ »  » هملک نوبارتسا  دـنمانیم . اهییایرآ  نطو  ینعی  هجئو » ناریا -  » مان هب  ار  دوخ  نیتسخن  نطو  ناـیتشدرز 

. درادن یتوافت  میمانیم ، ناریا »  » مان هب  زورما  هچنآ  اب  ابیرقت  هک  تسا  هدرک 

ناتساب ناریا 

ات قرش  زا  نیرهنلا و  نیب  یناتساب  نیمزرس  هب  برغ  زا  نامع و  يایرد  سراف و  جیلخ  هب  بونج  زا  رزخ و  يایرد  هب  لامـش  زا  ياهدودحم 
رارق دنس  ياههگلج 

158 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. تسا هداد  ياج  دوخ  رد  ار  نهک  ياهندمت  تشاد و 

گنهرف خـیرات و  رگنایامن  عیـسو ، هقطنم  نیا  هک  تسا  هداد  ار  ناکما  نیا  نآ ، هجوت  لباق  توافتم و  ياـهطابترا  نیمزرـس و  نیا  تعـسو 
. دشاب یفلتخم  للم 
خیرات زا  لبق  ناریا  هشقن 

یقوجلس هاشناریا 

ق. ای 494 ه . ق . یفوتم 495 ه . هاشناروت ، نبا  هاشناریا 
یهانم و هب  لاغتشا  ببس  هب  اما  هدعقلا 490 ،) يذ   ) تسشن تنطلس  هب  ردپ  زا  دعب  هک  لوا ، هاشناروت  رسپ  نامرک ، هقجالس  هلـسلس  هاشداپ 

بجوم تشاد و  مان  نامیلباکاک »  » هک ار  وا  ناصلاخ  زا  یکی  دـنداد . شلتق  هب  اوتف  و  دـندومن ، ریفکت  ار  وا  املع  هقدـنز ، داحلا و  هب  لیامت 
. دش كاله  مب  مدرم  طسوت  یلو  تخیرگ  مب  هب  ریسدرب  زا  دوخ  وا  و  دنتشکب ، دوب  داحلا  رفک و  هب  وا  قیوشت 

. دوب لاس  وا 5  تنطلس  تدم 

جاو ناریا 

. تسا هدمآ  اتسوا  رد  هک  اهنایرآ  تکلمم  ینعم  هب 

وتویزیا

. دام نیمزرس  رد  انام  یهاشداپ  تختیاپ 
م. لاس 828 ق . هب  رابنیتسخن  انام  هاگتخت  مان 

. دیآیم نایم  هب  آوسراپ  انام و  هیکشوبوخ ، هب  م . ات 828 ق . موس 858  رصنملش  رالاسهپس  روشآ  ناید  يروشآ  رادرس  یشکرکشل  ماگنه 
زا سپس  دنتفر . ناو  هچایرد  بونج  رد  هیکشوبوخ  تمس  هب  دندرک و  تکرح  گرزب ) باز   ) ایلع باز  هرد  زا  تسخن  يروشآ  نایرکشل 

- یسیخلم نیمزرس  یبودگم - مان  هب  یکهاش  نیمزرس 
159 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نایروشآ تخیرگ . ناتسهوک  هب  یکلوا »  » مان هب  انام  هاشداپ  دندش . دراو  انام  كاخ  هب  دندرک و  يور  یقرـش  بونج  يوس  هب  دنتـشذگ و 
اجنیا رد  هـک  ناـییانام ، یهاـش » رهــش   » ناـمز نـیمه  رد  دــنتفرگ . تـمینغ  رایــسب  ياـهماد  دــندش و  فرــصتم  ار  یلاــخ  ياههدــکهد 

. دش تراغ  نایروشآ  تسد  هب  هدش  هدیمان  ) Zirta( تریز

)Isidore decharax( یسکاراخ رودیسیا 

ياهرهـش نآ  رد  هتـشون و  کیتراپ » سمتاتـسا   » مان هب  یتراپ  تلایا  هدـجه  هراـبرد  یباـتک  هک  دـالیم  زا  شیپ  لوا  نرق  رد  یناـنوی  خروم 
. دناهتسناد سکاراخ  لها  زا  ار  وا  تسا . هداد  حرش  ار  یناکشا  روشک 

)Ichpakai( ياکاپشیا

لصا رد  ياکاپشیا  دنیوگیم  دش . هتشک  اهيروشآ  اب  یگنج  نمـض  رد  و  م ). نرق 7 پ .  ) دش اهانام  دحتم  هک  اهاکـس  زا  ياهلیبق  سیئر 
. اکاپسا زا  قتشم  ای  اکاپسا  ای  تسا  هدوب  راوسبسا )  ) اکاپسا

)Ishpuini( ینیوپشیا

.(. م 816 پ . - 824  ) وتراروا هاش 

راتشیا

« اننانیا  » يرموس هب  دکا  رموس و  نید  گرزب  ههلا 
رد راتـشیا  شتـسرپ  دـندرکیم . مسجم  ریـش  رب  راوس  تسد و  هب  هبرح  ار  وا  روشآ ، لـباب و  روشک  رد  دوب و  رداـم  ههلا  گـنج و  ههلا  يو 

. دوب نیطالس  شیاتس  دروم  لباب  روشآ و  خیرات  راودا  همه  رد  و  تشاد ، ماع  جاور  کیدزن  قرش 

وگیووتشیا

هب رجنم  تسکش  نیا  دروخ و  تسکـش  یـشنماخه  شوروک  تالمح  رثا  رد  م . لاس 550 ق . رد  هک  دام  ناهاشداپ  زا  هرتشخوه »  » دـنزرف
. دیدرگ دام  تلود  طوقس 

برک ینشیا 

. یمالیا راگدرورپ 

یساقآ کیشیا 

تسایر تمس  رد  الومعم  هرود  ره  رد  يو  فیاظو  تسا . هتشاد  دوجو  زین  راجاق  دهع  رد  هک  هیدنز  يراشفا و  يوفـص ، هرود  بصانم  زا 
. تسا هدشیم  هصالخ  تاماظتنا  تافیرشت و 

لا لیا -

حلـص و ینعم  هب  يروغیوا ، ای  یکرت  تغل  تسا . گرزب  ناخ  عبات  ینعم  هب  هک  ناریا » رد  ناناخلیا  تلود  : » دننام تسدریز . عبات ، ینعم  هب 
تروص هب  ررکم  ناریا  خـیرات  رد  لوغم  دـهع  زا  تغل  نیا  یتیالو . ای  رهـش  لها  مدرم و  داقنم و  عبات و  تیعر و  تلم ، هفیاط ، موق ، دایقنا ،

. تسا هدش  لامعتسا  زین  تعباتم  دایقنا و  ینعم  هب  یلیا  هتفر و  راک  هب  تابیکرت  رد  درفم و 
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نالسرا لیا 

بولغم ار  ناخ  ياتخ  هدمآ  مزراوخ  هب  دنج  زا  زستا . رـسپ  نایهاشمزراوخ ؛ هلـسلس  ق ). 568 ه . - 552  ) هاشداپ ق . لاس 568 ه . هب  یفوتم 
. دروخ تسکش  درک و  گنج  ناییاتخارق  اب  وا  رکشل  رمع  رخاوا  رد  تفرگ و  ار  رهنلا  ءاروام  ناسارخ و  تفرگ . ار  ردپ  ياج  دوخ  درک و 

رد هاشناطلس  شرسپ  وا ، تافو  زا  سپ 
160 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تسشن وا  ياجهب  دنج  رد  شکت  نیدلا  ءالع  شرگید  رسپ  مزراوخ و 

یگیب لیا 

. یناخلیا نود  هبتر  رد  لیا ، سیئر  لیا ، ربهر 

یچلیا

لـیابق و نیب  هحلاـصم  رارقتـسا  تهج  صوصخم  هداتـسرف  حلـص و  رومأـم  ناونع  لوغم ، دـهع  رد  زاسحلـص . یچحلـص و  فدارم  اـبیرقت 
تاـیالو هب  ناـخ  بناـج  زا  ناـیکاش  ناـملظتم و  ياـضاقت  بسحرب  هک  ياهداـعلاقوف  صوصخم و  هداتـسرف  زین  و  كرت ، لوغم و  فیاوط 

مدرم زا  هار  نیب  رد  ار  دوخ  قیلع  هفولع و  اـهنآ  دوخ  نوـچ  تسا . هدرکیم  یگدیـسر  اـهنآ  زا  ملظ  عـفر  هب  مدرم و  يواـعد  هب  هتفریم و 
دومن و عضو  يدعاوق  تاررقم و  اهیچلیا  دشودمآ  تهج  ناخ  نازاغ  تسا . هدشیم  تیاکش  دیزم  ببـس  اهنآ  دوجو  هاگ  دناهتفرگیم ،

هداتسرف ریفس و  ناونع  یچلیا  تیطورشم ) زا  لبق   ) هیراجاق هیوفـص و  دهع  رد  اصوصخم  اهدعب  درک . مامتها  ناشیا  يدعت  روج و  عفر  رد 
ریزو ناونع  اپورا  نیطالـس  راـبرد  رد  یناریا  يارزو  اـبلاغ  هدوب و  تسا  هتفریم  نیطالـس  رگید  راـبرد  هب  ناـهاشداپ  فرط  زا  هک  یمـسر 

. دناهتشاد صوصخم  یچلیا  راتخم و 

هناخیچلیا

. دشیم هداد  صیصخت  تلود  فرط  زا  نایچلیا  صوصخم  اهرهش  رد  هک  ياهناخ  ریفس ، لحم  هناخترافس ،

یناخلیا ناخلیا -

رد و  دناهدرک ، تنطلـس  ناطلـس  اب  زین  یتدم  ناخ  کلیا  دش . هتـشک  يراوتم و  رـصتنم  ریما  رخآ  و  داد ، يور  گنج  دنچ  یناماس  رـصتنم 
وکاله و  تسا ، عبات  ناخ  ینعم  هب  یلوق  هب  موق و  سیئر  ینعم  هب  ظفل  تهج  زا  ناخلیا  هملک  لـیا . تساـیر  اـی  سیئر  ینعم  هب  ریخا  راودا 

زین وا  فالتخا  درب و  راک  هب  دوب  نآاق  يـالبوق  شردارب  عباـت  ناونع ، مسا و  تهج  زا  لـقاال  يو ، تلود  هکنآ  ببـس  هب  ار  بقل  نیا  ناـخ 
راک هب  لیا  سیئر  ینعم  هب  ابلاغ  هیراجاق  هیوفص و  راودا  رد  اصوصخم  راتات  لوغم و  تلود  لاوز  زا  دعب  دندومن . لامعتسا  نانچمه  ار  نآ 

. دناهتشاد یناخلیا  نارگید  يرایتخب و  دننام  گرزب  تالیا  زا  کیره  تسا و  هدشیم  هتفرگ 

کچوک ناناخلیا 

تـسد هچیزاب  یناخلیا  ماقم  تفای و  نایاپ  لوغم  گرزب  ناناخلیا  هلـسلس  ناخ  نازاغ  دنزرف  دیعـس  وبا  گرم  زا  سپ  ق .). 756 ه . - 763)
دـصاقم يارجا  تلآ  ار  لوغم  ناگدازهاش  زا  یکی  مادک  ره  دندرکیم و  تباقر  تردـق  ندروآ  تسد  هب  رد  رگیدـکی  اب  هک  دـش  ییارما 
يدوزهب اما  تسشن ، تنطلس  تخت  رب  ناخ  اپرا  مسا  هب  وکالوه  ردارب  اقوب  قیرا  نادنزرف  زا  یکی  دیعـس  وبا  زا  دعب  دندروآیمرد . شیوخ 

نوچ تخانشن و  تیمـسر  هب  ار  ناخ  یـسوم  یناخلیا  گرزب  نسح  خیـش  تفرگ . ار  وا  ياج  وریاب  نادنزرف  زا  ناخ  یـسوم  دش و  لوزعم 
هب یصخش  هب  ار  وا  ماجنارس  تشادرب و  یناخلیا  هب  ار  ناپوچ  ریما  رـسمه  دیعـس و  وبا  رهاوخ  گیب  یتاس  ادتبا  دوب  یناپوچ  نادناخ  بیقر 

تافو لاس 756  هب  هک  دراد  مان  لداع  ناوریـشونا  کچوک  ناناخلیا  درف  نیرخآ  دش . ناخلیا  ناخ  نامیلـس  داد و  يرـسمه  هب  نامیلـس  مان 
. تفای

نایناپوچ زین -

نایناخلیا

نیا زا  هک  یسک  نیلوا  دناهدرک . شیاتس  ار  اهنآ  يراتخم  نامثع  یسبط و  سمش  یفسن و  نیدلا  باهش  يروباشین 
161 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

وا فالخا  باقع و  داد  یناخلیا  بقل  ار  وا  نآاقوکنم  نوچ  و  دوب ، نآاقوکنم  رتهک  ردارب  ناخ و  یلوت  رـسپ  لوغم ، ناخ  وکـالوه  هلـسلس 
یناسک اهنآ ، نیب  رد  اما ، دنداد . ناشن  یلیامت  تیوسیع  هب  ناخ  اقابآ  دننام  هلسلس  نیا  ناهاشداپ  زا  یضعب  دندش . روهـشم  ناونع  نیمه  هب 
طـسب رد  هک  ياهقالع  مامتها و  تهج  زا  نازاغ  و  دـندیورگ ، مالـسا  هب  صالخا  اب  ارهاظ  وتیاـجلا ، ناـخ و  نازاـغ  ناـخ و  رادوکت  دـننام 
نوحیس زا  اهنآ ، تلود  سیسأت  زاغآ  رد  نایناخلیا ، ورملق  تفریم . رامش  هب  نیطالـس  نیرتلداع  هنومن  تشاد ، مدرم  هافر  نیمأت  تلادع و 

هب تلود  نآ  قرـشم  زا  یتمـسق  اهدعب ، اما  دوب . لماش  ار  ریغـص  يایـسآ  زاقفق و  دالب  زا  یتمـسق  یتح  و  تارف ، ات  دنـس  و  دـنه ، يایرد  ات 
، رصم ریخست  يارب  ناناخلیا  تشگ . ناناخلیا  لمع  هزوح  همیمض  سراف  يارما  نیطالس و  ورملق  لاحنیعرد ، و  دش ، راذگاو  ياتغج  دالوا 
زا و  دنام ؛ هجیتنیب  نکیل  دندرک ، تیوسیع  رشن  رد  یعس  تسخن  ناناخلیا  نینچمه ، دنتفاین . قیفوت  اما  دندرک ، رایسب  یعس  لاح ، زاغآ  رد 

: زا دنترابع  هلسلس  نیا  ناهاشداپ  دشن . لصاح  ياهجیتن  رصم  نیطالس  عفد  تهج  زین  اپورا  نیطالس  اب  طابترا 
.(. ق سولج 651 ه .  ) زیگنچ هون  ناخ  وکالوه  - 1
.(. ق سولج 663 ه .  ) وکالوه رسپ  ناخ  اقابآ  - 2

.(. ق سولج 680 ه .  ) رسپ رادوکت  دمحا  ناطلس  - 3
.(. ق سولج 683 ه .  ) اقابآ رسپ  نوغرا  - 4

.(. ق سولج 690 ه .  ) اقابآ رسپ  ناخ  وتاخیگ  - 5
.(. ق سولج 694 ه .  ) ياغرط رسپ  ناخ  ودیاب  - 6
.(. ق سولج 694 ه .  ) نوغرا رسپ  ناخ  نازاغ  - 7
.(. ق سولج 703 ه .  ) نوغرا هدنبادخ  وتیاجلا  - 8

.(. ق سولج 716 ه .  ) وتیاجلا رسپ  دیعس  وبا  - 9
.(. ق سولج 736 ه .  ) نواپاگرا - 10

.(. ق سولج 736 ه .  ) یلع رسپ  ناخ  یسوم  - 11
.(. ق سولج 636 ه .  ) ناخ دمحم  - 12

.(. ق سولج 737 ه .  ) ناخ رومیت  اغط  - 13
.(. ق سولج 739 ه .  ) وتیاجلا رتخد  کیب  یتاس  - 14
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.(. ق سولج 740 ه .  ) رومیت ناهج  هاش  - 15

.(. ق سولج 741 ه .  ) ناخ نامیلس  - 16
.(. ق سولج 744 ه .  ) لداع ناوریشونا  - 17

. دش ضرقنم  نایناپوچ  نارادبرس و  تسد  هب  ناناخلیا  هلسلس 

زگدلیا

دوعـسم ناطلـس  ریزو  هک  یماگنه  یقاچپق و  ناکرت  زا  دوب  یمالغ  دش . لیکـشت  يو  طسوت  ناجیابرذآ  ناکباتا  هک  زگدلیا ، نیدلا  سمش 
ریزو هب  دـمآرد و  هیرگ  هب  زگدـلیا  اـما  درکن . لوبق  رظنم  تروص  یتـشز  رطاـخ  هب  ار  زگدـلیا  دـیرخیم ، ار  كرت  مـالغ  لـهچ  یقوجلس 

هب يراگیب  يارب  دیرخ و  ار  وا  هدش  رثأتم  ریزو  رخب ». ادخ  رطاخ  هب  مه  ارم  يدـیرخ  هاش  رطاخ  يارب  ار  رفن  هن  یـس و  نیا  ریما  يا  : » تفگ
. دندشیم باختنا  یقوجلس  نیطالس  يو  رظن  اب  هک  دش  صخش  نامه  يو  داتسرف و  هاش  خبطم 

ناریا ناناخلیا  باسنا  هرجش 
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نایونناکلیا نایوناکلیا -

زین هاکلیالا  ریما  ناونع  هب  نآ  بحاص  زا  هک  لوغم ، مرتحم  رایـسب  لاجر  ناگدازهاش و  ارما و  زا  دودحم  ياهدع  صوصخم  یلوغم  ناونع 
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یلاو مکاح و  رب  یتح  تموکح و  لامع  مامت  رب  هدومنیم ، تنوکـس  هک  ياهطقن  ره  رد  ناونع ، نیا  بحاص  دـنیوگ  و  دـناهدرکیم ، داـی 
خیش دج  هک  ریالج ، موق  زا  يریما  هلمج  زا  دناهدش . روهشم  خیرات  رد  ناونع  نیمه  هب  لوغم  يارما  زا  یضعب  تسا . هتشاد  قوفت  زین  اجنآ 

لاس 659 ه. رد  تشاد ، رسپ  هد  دنیوگ  دمآ و  ناریا  هب  ناخ  وکالوه  اب  يو  دنبوسنم . وا  مان  هب  ریالج  لآ  نایناکلیا  و  هدوب ، یناکلیا  نسح 
تـشگ هاگآ  اجنادب  وا  تمیزع  زا  ؤلؤل  نیدلا  ردب  نبا  لیعامـسا  حلاص  کلم  نوچ  و  درک ، تمیزع  ماش  بناج  هب  ناخ  وکاله  رما  هب  ق .

، دش عقاو  یناخلیا  ینمشد  دروم  نیدلا  دیشر  نبا  دمحا  نیدلا  فرش  ریما  نوچ  دیعس ، وبا  ناطلـس  دهع  رد  نینچمه  تخیرگب . لصوم  زا 
. دنداد وا  هب  ار  هاکلیالا  ریما  هبترم  نیدلا ، ثایغ  شردارب  تمشح  تبرق و  ببس  هب  اما  دندرک ، رود  هاگرد  زا  ار  وا 

نایریالج نایناکلیا -:

ناخ کلیا 

نیشناج هدازرهاوخ و  ناتسکرت ؛ نایناخ  کلیا  هلسلس  ق ). 383 ه . - 403  ) هاشداپ ق . یفوتم 403 ه . یلع ، نبا  رصن  هلودلا  سمش  ترهش 
ار یناماس  تلود  و  تفرگ ، یناماس  مود  کلملا  دـبع  تسد  زا  ار  اراخب  دـعب  يدـنچ  و  تسـشن ، تنطلـس  هب  ردارب  زا  دـعب  يو  ناـخارغب .
هک لوغم ، ناخوکاله  فالخا  زا  لوغم ، نیطالس  زا  ياهدع  صاخ  ناونع  ناریا ، خیرات  رد  ریما  وا و  نیب  دعب  ق .). 389 ه .  ) دومن ضرقنم 
زا هنزغ  ناسارخ و  و  دشاب ، وا  نآ  زا  رهنلا  ءاروام  دش  ررقم  تبقاع  درک . گنج  نایناماس  کلامم  میـسقت  رـس  رب  يونزغ  دومحم  ناریا  رد 
نبا رصن  هلودلا  سمـش  باقعا  بقل  یتدم  اهدعب  تسا ، هدمآ  لوا ، تسخن و  ینعم  هب   ، ilk¬ تغل زا  ارهاظ  هک  کلیا  ظفل  دومحم  نآ 

لآ اـی  ناتـسکرت  هیناـخ  كولم  اـی  ناـیناخ  کـلیا  كولم  و  تسا ، هتفریم  راـک  هب  نیتـسخن » ناـخ   » و لوا » ناـخ   » ینعم هب  و  هدوـب ، یلع 
. دناهدوب فورعم  هیناخ  کلیا  هب  دنچ  کی  تهج  نیمه  هب  بایسارفا 

هیناخ کلیا  نایناخ - کلیا 

مراهچ نرق  زا  هک  كرت  ناملسم  ناهاشداپ  زا  ياهلسلس  روهشم  ناونع  هیناخ ، كولم  ای  ناتـسکرت  ناناخ  ای  ناقاخ  لآ  ای  بایـسارفا  لآ  ای 
هلسلس نیا  ناهاشداپ  زا  یـضعب  نوچ  و  دناهدرک ، تموکح  رهنلا  ءاروام  ناتـسکرت و  نیمزرـس  رد  لاس  دودـح 230  اعمج  ق ،. متفه ه . ات 

خیراوت زا  هک  یتاعالطا  اهنآ  ورملق  دودح  هلسلس و  نیا  يارما  باب  رد  تسا . هدش  روهشم  مان  نیا  هب  هلـسلس  نیا  دناهتـشاد ، کلیا  ناونع 
هب باستنا  ببس  هب  ارهاظ  هلسلس  نیا  لاحره  رد  تسا . كوکشم  دراوم  یضعب  رد  يدح  ات  صقان و  رـصتخم و  دیآیم  تسد  هب  یمالـسا 

راشتنا زاغآ  نادناخ و  نیا  روهظ  يادـتبا  دـنچره  دناهتـشاد . بایـسارفا  لآ  ناونع  یناریا ، ریطاسا  فورعم  نانامرهق  زا  یناروت ، بایـسارفا 
اجنآ رد  و  دـناهتخادنارب ، رهنلا  ءاروام  رد  ار  نایناماس  هلـسلس  هکنآ  ببـس  هب  هفیاـط  نیا  نکیل  تسین ، نشور  تسرد  اـهنآ  نیب  رد  مالـسا 

ترهـش و مالـسا  زا  دعب  ناریا  خـیرات  رد  دـناهدرک ، مامتها  لضف  بدا و  جـیورت  ارعـش و  تیبرت  هب  هدروآ و  دوجو  هب  ردـتقم  ابلاغ  یتلود 
لاس 654 ه. دودح  زا  هک  لوغم ، ناهاشداپ  زا  ياهلسلس  نیدلا  یـضر  يدنقرمـس و  يدیـشر  ینزوس و  لاثما  ارعـش ، زا  و  دناهتفای ، تیمها 

نیا سسؤم  دناهدرک . ییاورنامرف  ناریا  رد  ق .
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ق. لاس 383 ه . رد  و  تسا ، هتشاد  مان  نامیلـس  ای  یـسوم  نبا  نوراه  هک  تسا  یناث  ناخ  ارغب  تسا  هدش  روهـشم  ناریا  خیرات  رد  نادناخ 
شیاج هب  یلع  نبا  دـمحا  هب  موسوم  ناخ  کلیا  شاهدازردارب  تفای ، تافو  اـجنآ  زا  تعجارم  رد  دـعب  یکدـنا  نوچ  و  تفرگ ، ار  اراـخب 

ق. مجنپ ه . نرق  طساوا  زا  دومن . ضرقنم  رهنلا  ءاروام  رد  ار  نایناماس  تلود  هتفرگ ، ار  اراخب  اددجم  رد 389  وا  و  تسشن ،
يدح ات  هقجالس  دهع  رد  بایسارفا  لآ  دندرک . تموکح  نوغسالب  رغشاک و  رد  یکی  هلمج  نآ  زا  هک  دش  میسقت  هبعش  ود  هب  هلسلس  نیا 

. دنتشاد دنویپ  تبارق و  زین  اهنآ  اب  و  دندوب ، یقوجلس  گرزب  نیطالس  هدناشنتسد 
. دش ضرقنم  نایهاشمزراوخ  تسد  هب  رد 609  اهنآ  تلود 

. قتس میرکلا  دبع  - 1
. قتس رسپ  یسوم  - 2

. نوراه هلودلا  باهش  نامیلس ، رسپ  ناخ  ارغب  - 3
(. تخادنارب ار  نایناماس  درک و  حتف  ار  اراخب   ) یلع 384 رسپ  دمحا  رصن  وبا  - 4

.(. ق سولج 403 ه .  ) یلع رسپ  هلودلا  فرش  ناخ  اغط  - 5
.(. ق تافو 408 ه .  ) ناخ ارقب  رسپ  نالسرا  رفظملا  وبا  - 6
.(. ق تافو 423 ه .  ) ناخ ارقب  رسپ  ناخ  ردق  فسوی ، - 7

(. دش هتشک  ردارب  تسد  هب   ) ناخ ردق  رسپ  ناخ  نالسرا  - 8
.(. ق تافو 449 ه .  ) ناخ ردق  رسپ  ناخ  ارقب  - 9

. ناخ ارقب  رسپ  میهاربا  - 10
.(. ق تافو 460 ه .  ) ناخ چاغمط  رفظملا  وبا  - 11

.(. ق تافو 482 ه .  ) چاغمط نب  رصن  كولملا  سمش  - 12
. چاغمط ناخ  رضخ  - 13

.(. ق تافو 488 ه .  ) ناخ رضخ  رسپ  ناخ  دمحا  - 14
.(. ق تافو 490 ه .  ) ناخ دومحم  - 15

.(. ق توف 495 ه .  ) ناخ رمع  رسپ  ناخ  رضخ  - 16
.(. ق سولج 495 ه .  ) ناخ نامیلس  رسپ  ناخ  دمحم  - 17

. یلع رسپ  نیکت  نسح  - 18
.(. ق توف 526 ه .  ) ناخ دمحم  رسپ  ناخ  دومحم  - 19

.(. ق سولج 550 ه .  ) ناخ دمحم  رسپ  ناخ  چاغمط  - 20
.(. ق رد 453 ه . هدنز   ) یلع نیدلا  لالج  ناخ  يرغچ  - 21

. تفای نایاپ  هلسلس  نیا  دش و  هتشک  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  تسد  هب  رد 609  یلع  رسپ  نامثع  ناطلس  - 22

قامیا

. هفیاط ای  لیا  ینعم  هب  یلوغم ، یقرش و  یکرت  ظفل 
. دنمان قامیا  راهچ )  ) راچ ار  ینامتی ) یهوکزوریف ، هرازه ، يدیشمج ،  ) یناغفا نیشنرداچ  هلیبق  راهچ 

ناخ قانیا 

میرک ردام  هک  شنز  قانیا ، گرم  زا  دعب  دندوب . وا  نادنزرف  دـنز  ناخ  قداص  شردارب  دـنز و  ناخ  میرک  دـنز . لیا  ياسؤر  نیناوخ و  زا 
بناج زا  ناخ  یکز  نیاربانب ، دازب . وا  زا  دنز  ناخ  یکز  دـمآرد و  ناخ ، قادوب  شمان  وا ، رتهک  ردارب  جاودزا  هب  دوب ، ناخ  قداص  ناخ و 

. دشیم بوسحم  وا  هدازومع  ردپ  بناج  زا  و  دوب ، ردارب  ناخ  میرک  اب  ردام 

وچنیا وجنا - وجنیا -

ینعی یناخلیا ، هصلاخ  كالما  لیکو  وجنیا  هاش  دومحم  نیدلا  فرـش  هب  بوسنم  ق ). 758 ه . - 703  ) سراف يارما  زا  ياهلسلس  نایوجنیا 
هک وجنیا  كالما 
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وبا تنطلـس  رخاوا  رد  دـنناسریم . يراـصنا  هللا  دـبع  هجاوخ  هب  ار  دوخ  بسن  دـشابیم و  تشاد ، شیک  دزی و  نیرحب و  سراـف و  ترازو 

مامت تردق  سراف  رد  وجنیا  قاحسا  وبا  خیش  وجنیا و  هاش  دوعسم  شنارسپ  وا  زا  دعب  تفای . مات  لالقتـسا  دایز و  تنکم  ناخ  رداهب  دیعس 
ار یناپوچ  نیدلا  فرشا  کلم  ق . رد 742 ه . هک  دش  عورش  وجنیا  قاحسا  وبا  خیش  اب  عقاو  رد  اهنآ  یعقاو  لالقتـسا  اما  دندیناسر . مه  هب 

تغل ) enju( وجنا ای  وجنیا  ق .). 758 ه .  ) تفای ضارقنا  وجنیا  نادناخ  هلسلس  وا  لتق  اب  تشادرب . لالقتسا  ملع  دوخ  هدنار ، تیالو  نآ  زا 
كالما طباض  حالطـصا  هب  و  وجنیا » ناوید   » بحاص ینعم  هب  اهدعب  و  ناطلـس ، یـصاصتخا  كالما  ای  صاخ  کلم  ینعم  هب  تسا  یلوغم 

. تسا هتفای  قالطا  دشاب » وا  نایوسنم  ناقلعتم و  زا  هاشداپ و  صاخ  هک  سکره   » رب هصالخ  و  هدش ، هاشداپ 
: زا دنترابع  هلسلس  نیا  يارما 

.(. ق سولج 724 ه . « ) هجاوخقآ  » دمحم رسپ  نیدلا  فرش  - 1
.(. ق سولج 735 ه .  ) دومحم رسپ  ورسخیک  نیدلا  ثایغ  - 2

164 ص :  وچنیا .....  وجنا -  وجنیا -  ناریا ج1 165  خیرات  عماج  گنهرف  ق .). سولج 738 ه .  ) دومحم رسپ  دوعسم  نیدلا  لالج  - 3
.(. ق سولج 743 ه .  ) دومحم رسپ  مساقلا  وبا  خیش  هاش  نیدلا  ناهج 
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. تخاس ضرقنم  رفظم  لآ  ار  هلسلس  نیا 

اردنیا

. گنج دعر و  عونلا  بر  ییادو ،»  » رصع نایادخ  نیرتمهم  زا 

یشوشنیا

« الاش  » عونلا ۀبر  رسمه  اهیمالیع  ياهعونلا  بر  زا  یکی 

نیادم ناویا 

. تسا هدوب  ناوریشونا  یتنطلس  خاک  نیادم  ناویا 
میظع خاک  نیا  راثآ  اههبارخ و  هک  یماگنه  ناریا  گرزب  رعاش  یناقاخ  دروخیم . مشچ  هب  قارع  كاـخ  رد  گرزب  خاـک  نیا  راـثآ  زونه 

. دورس ار  نیادم  ناویا  فورعم  هدیصق  درک  هدهاشم  ار 

)Aiwisruthrimgah( هاگمیرتور سیویا 

. تسا نآ  همین  ات  بش  يادتبا  زا  نآ  عقوم  هک  تشترز  نید  رد  يزورهنابش  زامن  تامیسقت  زا 

)Evakzan( نزكویا

ضوع دیاب  ار  شیوخ  دنزرف  نیلوا  دوشیم . هدیمان  نزكویا »  » دنک رهوش  نوچ  دـشاب  نیدـلاو  رتخد  اهنت  هک  يرتخد  یناساس ، دـهع  رد 
. دوشیم نز  هاشداپ  سپ  نیا  زا  دراذگاو . نیدلاو  هب  دوخ 

ائا

. خودرم ردپ  انیکماد ؛ يوش  ونآ ، دنزرف 
رد مه  یلباب و  ریطاسا  رد  مه  نیمز  ياورنامرف  تسا ؛ وتنین  ربارب  يرموس  ریطاسا  رد  وسپا . زا  سپ  نیریـش  ياهبآ  نادزیا و  همه  ياورنامرف 

. تسا عیانص  اهرنه و  همه  درخ و  شوه ، قالخ  دزیا  يرموس ،

)Airyanvaeja( هجئو نایریئا 

. تسا هدش  دای  اتسوا  رد  هک  یمان  اهایرآ » روشک   » ینعم هب 
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ب

باب

. درک راکـشآ  ار  شیوخ  يوعد  ق . لاس 1260 ه . دودح  رد  هک  تیودهم  یعدم  يزاریش ، دمحم  یلع  دیـس  ازریم  ترهـش  ناونع و  هیباب 
یلعنیـسح ازریم  مان  هب  شناوریپ  زا  یکی  باب ، زا  دـعب  دـنناوخیم . یلعا  ترـضح  یلوا و  هطقن  یجنم و  ار  يو  هلاض ) هقرف   ) هییاهب هیباب و 

رخآ مین  لاس و  ود  رد  يزاریش ، دمحم  یلع  دیس  و  درک . سیسأت  ییاهب  مان  هب  ياهزات  نییآ  و  دومن ، اعدا  ار  نآ  هّللا  ءاهب  هب  روهشم  يرون 
دش و بابلا  باب  هب  فورعم  هیورـشب  نیـسح  الم  و  داد . هیورـشب  نیـسح  الم  هب  ار  باب  بقل  تشاد ، تیمئاق  تیودـهم و  ياعدا  هک  رمع 

هیباب زین -

ناخ اباب 

ردان دوب . ناتسرل  ياوق  هدنامرف  مکاح و  يو  فرط  زا  یتدم  هاش و  ردان  رکشل  ناگدرکرس  ماکح و  زا  یکی  ولشپاچ  ای  ولـشواچ  ناخ  اباب 
ق. لاس 1145 ه . رد  هاش 

هب دوب  شدامتعا  دروم  يو و  هارمه  يرمق  لاس 1142  رد  تاره  رفس  رد  یباکر و  نامزالم  زا  هک  ار  يرایتخب  ناخ  مساق  رسپ  ناخ  دمحا 
اهیراـیتخب هب  تبـسن  لـمع  نیا  هطـساو  هب  هاـش  رداـن  دنتـشک . ار  وا  اـهیرایتخب  يدـنچ  زا  سپ  نـکل  دوـمن . بوـصنم  يراـیتخب  تموـکح 

رد هک  یگنج  رد  دوب . يو  هارمه  زین  ناـخ  اـباب  هک  دـش  يراـیتخب  یحاون  هجوـتم  تفرگ و  اـهنآ  یبوکرـس  هب  میمـصت  دـش و  كانمـشخ 
رس ياهرهش  هدازهاش ، دیدرگ  ازریم  یلق  اضر  اب  يزوریپ  داد  يور  اراخب  هاشداپ  ناخ  ضیفلا  وبا  هدازهاش و  نایم  یشرق  کیدزن  كودلش 
رد دوب  هدازهاش  رکـشل  ياسؤر  زا  تاره و  یگیبرلگیب  خـیرات  نیا  رد  هک  ولـشواچ  ناخ  اـباب  تفرگ و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اراـخب  هار 

. تشذگرد دومن  تباصا  يو  هب  هک  ياهلولگ  برض  هب  شروی  يانثا 

يرایتخب ناخ  اباب 

ق. یفوتم 1167 ه . يرایتخب ،) ناخ  اباب  یجاح  )
. يرایتخب ناخ  نادرمیلع  يومع  يرایتخب و  ياسؤر  زا 

امسا ار  يوفـص  موس  لیعامـسا  هاش  تفرگ  يرایتخب  ناخ  حتفلا  وبا  زا  دنز  ناخ  میرک  يرای  هب  ار  ناهفـصا  هکنآ  زا  سپ  ناخ ، نادرمیلع 
هک یماگنه  داد ، تنطلس 
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دوب شدوخ  يومع  هک  ار  ناـخ  اـباب  یجاـح  تشک و  ار  يراـیتخب  ناـخ  حـتفلا  وبا  دوـب ، هتفر  نادـمه  هاـشنامرک و  بناـج  هب  ناـخ  میرک 
بات ناخ  اباب  یجاح  دومن ، تکرح  ناهفـصا  ریخـست  يازب  ناخ  حـتفلا  وبا  یهاوخنوخ  هب  ناخ  میرک  یتقو  اما  درک . ناهفـصا  یگیبرلگیب 

. داتفا دنز  ناخ  میرک  تسد  هب  ناهفصا  تخیرگ و  هدرواین و  تمواقم 

گیب یلع  اباب 

. راشفا فیاوط  زا  ول  دمحا  هسوک  هفیاط  سیئر  و  هیوفص ، دهع  رخاوا  رد  درویبا  طباض  مکاح و  ق . لاس 1136 ه . دودح  رد  یفوتم 

رذون اباب 

. يوفص لیعامسا  هاش  نامرف  هب  ناجرج  نارتنالک  زا  یکی 

لباب لیا - باب 

رد دش و  هدیتسرپ  لباب  گرزب  يادخ  كودرم  رهش  نیمه  یکیدزن  رد  اهدعب  دوب . هاگشتسرپ  ياراد  نآ  رد  وبن  عونلا  بر  هک  دوب  يرهش 
. دمآ دوجو  هب  لباب )  ) لیا باب  رهش  اجنامه 

رباب

زا دـعب  تشادـن و  یماقم  زاغآ ، رد  يو  رقنـسیاب . ازریم  رـسپ  نایرومیت ؛ هلـسلس  هاشداپ  هدازهاش و  رباب ، ازریم  هب  فورعم  رباـب ، مساـقلا  وبا 
زا ار  ناسارخ  دـعب  لاس  هس  تسـشن . تموکح  هب  دابآرتسا  رد  و  دـمآ ، ناسارخ  هب  يرومیت  ناطلـس  لـیلخ  ازریم  قاـفتا  هب  خرهاـش ، ازریم 

. درک لوتقم  بولغم و  نارانچ  رد  ار  دمحم  ناطلس  دوخ  ردارب  رد 855  ق .). 853 ه .  ) تفرگ گیب  غلا  ازریم 
وبا دصق  هب  رهنلا  ءاروام  هب  رکـشل  نآ  زا  سپ  دومن . نییزت  ریمعت و  ار  ظفاح  هربقم  سراف  رد  تفای و  تسد  سراف  قارع و  رب  دـعب  يدـنچ 

ای 861 ه.  860  ) تفای تافو  اضر  دهشم  رد  رباب  مساقلا  وبا  (. 857  ) تشگزاب حلص  هب  دنقرمس  هرصاحم  زا  دعب  و  دیـشک ، ناکروگ  دیعس 
. تسشن تموکح  هب  رداهب  دومحم  هاش  ازریم  شرسپ  و  ق ).

يرباب كوزت  يرباب - تاعقاو  همانرباب -

اهتشاددای هک  باتک  نیا  دنه . يرومیت  هلسلس  سـسؤم  ق ،). یفوتم 937 ه .  ) رباب دمحم  نیدـلا  ریهظ  زا  ییاتغج ، یکرت  هب  یخیرات  یباتک 
ق. هنس 936 ه . ات  دیسر ، هناغرف  یهاشداپ  هب  یگلاس  رد 12  رباب  هک  ق . ناضمر 899 ه . زا  ار  عیاقو  تسا  رباب  یعقاو  تارطاخ  و 
تاـساسحا نودـب  يراددوخ و  یـشوپهدرپ و  هنوگره  زا  یلاـخ  یقیقد ، تشذگرـس  دوخ  یناگدـنز  زا  باـتک  نیا  رد  رباـب  و  دراد ، ربرد 

بلاطم و  اهنآ ، قالخا  موسر و  تاداع و  هسبلا و  نآ و  مدرم  تکلمم و  تایصوصخ  همانرباب  رد  تسا . هدرک  نایب  بصعت ، رد  زیمآهغلابم 
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هرابرد یبلاطم  و  اهنآ ، هقیرط  عیانـص  تاعونـصم و  تالوصحم و  و  هدرک ، ترفاسم  اهنآ  هب  رباـب  هک  ییاهرهـش  هراـبرد  قیقد  ییاـیفارغج 
، تفای ناوتیم  رتمک  ار  نآ  ریظن  دـیدج  ناحایـس  ياههمانرفـس  رد  یتح  هک  هدـش  نایب  بوخ  نانچ  يزکرم  يایـسآ  تاـناویح  تاـتابن و 

هچنآ دناهتسناد و  ایـسآ  رد  یقیقح  خیرات  هنومن  اهنت  ار  باتک  نیا  دشابیم . مهم  بلاج و  تسا  رنه  بدا و  لاجر  فصو  رد  هک  یتمـسق 
. دراد صقن  ار  ق . ات 931 ه . ات 924 و 927  لاس 915  عیاقو  تسا  تسد  رد  نآ  زا 

هب رباب  دوخ  نامز  رد  تسا . هدش  رشتنم  یـسکع ) پاچ  اب   ) ندیل رد  رد 1905 م . سپس  نازاغ و  رد  رد 1875 م . رابنیلوا  ارهاظ  همانرباب 
سپس ییافو و  هلیسو 
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هلیسو هب  ق . رد 998 ه . رباب  هداون  هاش ، ربکا  رما  هب  هبترم  نیموس  و  يراصح ، لوغم  یلق  دـمحم  و  يونزغ ) نسح   ) هدـنیاپ ازریم  هلیـسو  هب 

. دشابیم فورعم  يرباب  كوزت  ای  يرباب و  تایعقاو  هب  هک  تسا ، هدش  همجرت  یسراف  هب  ناناخ  ناخ  هب  فورعم  ناخ  ماریب  میرکلا  دبع 

نانید مرخ  نید -: مرخ  کباب 

)Babel( لباب

زا مـالیع ، هب  قرـش  زا  تارف . هلجد و  ياـهدور  نیب  یلعف ، قارع  بونج  قباـطم  نیرهنلا ، نیب  یبونج  تمـسق  رد  میدـق ، یتلود  نیمزرس و 
مود رصندکوبن  هاش  هک  لباب  ياهناسفا  قلعم  ياهغاب  زا  يریوصت  و  ناتسبرع ، يارحص  هب  برغ  بونج و  زا  سراف ، جیلخ  هب  قرـش  بونج 

. درک انب  سیت ، یمآ  دوخ ، يدام  سورع  رطاخ  هب  ار  نآ 
اهتدم زا  درب . مان  ار  ودیرا  روا و  اسرال ، كرا ، روپین ، ناوتیم  لباب  رهش  رب  هوالع  شاهدمع ، ياهرهش  زا  دوب . دودحم  روشآ  هب  لامـش  زا 
هلـسلس و  دنتفای ، الیتسا  هیحان  نیا  رب  م . نرق 24 ق . رد  ماجنارس  و  دنتشاد ، ینکـس  نیرهنلا  نیب  رد  یماس  ماوقا  اهیرموس ، طوقـس  زا  شیپ 

ياههوک زا  هک  نایتوگ ، تسد  هب  هلـسلس  نیا  دوب . نیرهنلا  نیب  یماس  هلـسلس  نیلوا  دـیدرگ  سیـسأت  نگراس  تسد  هب  هک  دـکا  نیطالس 
ینیمزرـس رب  روا  هلـسلس  نیموس  نیطالـس  و  درک ، تایح  دـیدجت  يرموس  گـنهرف  م .). 128 ق .  ) دـش ضرقنم  دـندروآ ، موجه  سرگاز 

ياهیماس زا   ) ناـیرومآ ذوفن  تحت  نیرهنلا  نیب  فلتخم  یحاون  م . زا 1900 ق . سپ  دنتشاد . ییاورنامرف  دکا  يروتارپما  تعـسو  هب  ابیرقت 
، ماجنارـس درب . مان  ار  لباب  اـسرال و  زا  ناوتیم  هک  دـیدرگ ، لیکـشت  اـهیرومآ  تموکح  تحت  یلقتـسم  ياهرهـشتلود  و  دـمآرد . یبرغ )

طبض م ). 2025 ق . رد 2067 - یضعب  و  . ) م 1662 ق . رد 1704 - ار  شتنطلس  هک  لباب  نیطالس  زا  هلسلس  نیلوا  هاش  نیمـشش  یبارومح ،
تشاذـگ و طاطحنا  هب  ور  لباب  تلود  وا  گرم  زا  دـعب  درک . سیـسأت  ار  لباب  يروتارپما  و  تفای . ـالیتسا  اهرهـشتلود  رگید  رب  دـناهدرک ،

ریغ  ) اـهیروح سپـس  م .). 1530 ق . . ) دـندومن ناریو  ار  لباب  رهـش  دندیـشک و  رکـشل  نیرهنلا  نیب  هب  ریغـص  يایـسآ  زا  اهیّتح  ماـجنارس 
هلسلس رب  مه  یساک  یماس  موق  دندرک . سیسأت  نیرهنلا  نیب  یلامش  تمسق  رد  ار  یناتیم  تلود  اهنآ  ییایرآ  دنه و  ناگدرکرس  و  یماس )

. تفای ماود  لاس  دودح 400  هک  دومن  سیسأت  لباب  رد  یتلود  تفای و  الیتسا  لباب  يروما 
، دندوب گنج  رد  رگیدکی  اب  هراومه  اهرهشتلود  دیدرگ . جرموجره  شوختـسد  لباب  م ). دودح 1180 ق .  ) یساک هلسلس  طوقس  زا  سپ 

تدـم روشآ  تلود  تشاد . قنور  لباب  زین  روشآ  يالیتسا  تحت  دـیدرگ . روشآ  عبات  یتلود  لباب  و  تفای ، رارقتـسا  روشآ  تلود  هکنآ  اـت 
150
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روشآ فعـض  زا  تسناوتن  دـیدرگ و  نایمارآ  ینعی  اهیماس ، زا  يرگید  هتـسد  راـتفرگ  لـباب  یلو  دوب ، لوفا  رد  م ). 925 ق . - 1075  ) لاس
لیاوا رد  هک  ار ، ناینادلک  و  تشاد ، الیتسا  تحت  ار  لباب  نرق  دنچ  درک و  ملع  دق  رابرگید  روشآ  م . مهد ق . نرق  رخاوا  رد  دنک . هدافتسا 

ماجنارـس یلو  دنار ، نوریب  دـندوب ، هدـیزگ  ینکـس  یبونج  لباب  رد  هتفر  شیپ  لامـش  فرط  هب  سراف  جـیلخ  لحاوس  زا  م . رخآ ق . هرازه 
. دنتفای الیتسا  لباب  مامت  رب  اهینادلک 

729 ق.  ) دومن مالعا  لباب  هاش  ار  دوخ  و  درک ، بولغم  ار  اهیمارآ  ناینادلک و  يروشآ  موس  رسلیپ  تلکیت  ماجنارس 
رهـش زا  اهیروشآ  ار  كودرم  همـسجم  دیدرگ و  ناریو  لباب  رهـش  م . دودـح 689 ق . رد  تفای و  همادا  روشآ  لباب و  نیب  شکمـشک  م .).

و دـش ، مسقنم  وا  يروتارپما  يو  گرم  زا  شیپ  یتح  یلو  دومن ، دابآ  تخاس و  ون  زا  ار  لباب  رهـش  نودحرـس  اـما  دـندرب . روشآ  هب  لـباب 
یکانتـشحو یلخاد  گـنج  هب  رجنم  رما  نیا  و  دنتـسشن ، تنطلـس  هب  لـباب  رد  نیکوی  موش - شمـش - شردارب  روـشآ و  رد  لاـپینابروسآ 

لباب رب  رسلپوبن  مان  هب  هدلک  يارما  زا  یکی  لاپینابروسآ ، گرم  زا  دعب  م .). 648 ق .  ) دش ناریو  لباب  رگید  راب  نآ  هجیتن  رد  هک  دیدرگ ،
يروتارپما ای  هدلک  تلود  هب  هک  داد  لیکـشت  یتلود  رـسلپوبن  و  دـندرک ، ضرقنم  ار  روشآ  يروتارپما  ادـحتم  دام  تلود  اب  و  تفای ، الیتسا 

ماـمت رب  و  دیـسر ، دوخ  تردـق  جوا  هب  م ). 562 ق . - 604  ) مود رـصن  دـکوبن  شرـسپ  تنطلـس  نامز  رد  نآ  و  تسا ، فورعم  لباب  نیون 
ار میلـشروا  ادوهی و  رـصن  دکوبن  دـندرک . زاتوتخات  مه  هیکلیک  رـصم و  رد  شنایرکـشل  و  تفای ، الیتسا  رـصم  زرم  ات  نیطـسلف  هیروس و 
، دومن ریاد  ون  زا  لباب  رد  ار  كودرم  دبعم  و  درک ، انب  دیدجت  ار  لباب  يو  دش . زاغآ  وا  نامز  رد  یلباب  تراسا  و  م ). 587 ق .  ) درک ناریو 

اما تفای . قنور  هدـلک  رد  ماکحا  موجن و  يو  هرود  رد  زین  و  داـهن ، اـنب  تسا  بوسحم  هناـگتفه  بیاـجع  زا  هک  ار  لـباب  قلعتم  ياـهغاب  و 
یتدـم و  داتفا ، ریبک  شوروک  تسد  هب  لباب  رهـش  م . رد 539 ق . ماجنارـس  و  تفرگیم ، تردق  ناریا  يروتارپما  دوب . لجعتـسم  وا  تلود 

رد 514 ق. دنام . ناریا  تموکح  تحت 
لباب رهش  ینودقم  ردنکسا  زا  دعب  هرود  رد  دیدرگ . ناریو  رهـش  ياهوراب  شالت ، نیرخآ  نیا  رد  درک و  شروش  ریبک  شویراد  دض  رب  م .

. تسا نوریب  باسح  زا  ندمت  ياههبنج  ریاس  رنه و  ملع و  رد  لباب  مهس  دیدرگ . كورتم  حیسم  هرود  زا  شیپ  و  تشاذگ ، طاطحنا  هب  ور 
، طسوتم راجت  نانهاک ، راجت ، دـنمتورث ، نیکالم   ) فلتخم تاـقبط  هب  هعماـج  لادوئف  همین  میـسقت  يرموس ) زا  قتـشم   ) یلباـب یخیم  طـخ 

دراو یلک  روطهب  دوب ، هدرب  ثرا  هب  اهیرموس  زا  لباب  هک  یموسر  تاداع و  نایادـخ و  لباب و  نید  نامالغ ،) و  فرح ؛ بابرا  و  ناـناقهد ،
. تشاد ياهدمع  همهس  یبرغ  ياپورا  کیدزن و  قرش  هدنیآ  خیرات  مامت  رد  و  دیدرگ ، روشآ  ندمت 

روشآ نایاورنامرف  رتشیب  و  دـندرک ، ذـخا  ار  یلباب  ندـمت  گـنهرف و  همه  اـبیرقت  و  دنتـسیرگنیم ، مارتحا  رظن  هب  ار  لـباب  روشآ  نیطـالس 
زین اهلاناک و  زا  یمظنم  هکبش  اب  يرایبآ  هلیسو  هب  تعارز  هب  یکتم  هک  لباب ، تورث  دندرمشیم . مرتحم  لباب  رهش  رد  ار  كودرم  شتسرپ 

. دوب لباب  هب  لیابق  نیا  ياهموجه  للع  زا  یکی  رما  نیا  و  تخیگنایمرب ، ار  هیاسمه  نیشنرداچ  لیابق  عمط  دوب ؛ ياهنمادرپ  تراجت  رب 

نید لباب 

ار رگیدکی  ریطاسا  یلحم و  نایادخ  هیحان  نیا  فلتخم  ياهرهش  دوب . یکی  عقاو  رد  تارف  هلجد و  دور  هّرد  رسارس  نید  یناتـساب ، مایا  رد 
. دندرکیم سابتقا 

طلست نارگید  رب  ای  دوب  رتربتعم  هک  يرهش  الومعم 
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نیا صاخ  يادخ  هک  كودرم ، لباب ، رهـش  رابتعا  هرود  رد  الثم  دهد . رارق  نایادخ  هلـسلس  رـس  رب  ار  دوخ  يادـخ  هک  دیـشوکیم  تشاد 
نیا نایادخ  هلـسلس  تشاد . الیتسا  نایادخ  رگید  رب  روشآ  تلود  رادتقا  هرود  هک  دوب ، نایادـخ  هاش  لباب  يروتارپما  رـسارس  رد  دوب ، رهش 

دیشروخ نایادخ  زا  ) ( samas( سمش و  گرم ،) يادخ  ) ( nergal( لاگرن نامسآ ،) يادخ   ) ونآ دننام  ینایادخ  رب  لمتـشم  نیمزرس 
ناـمرف تحت  اهرهـش  زا  يرایـسب  و  تشاد ، ناوارف  تیمها  یلباـب  نید  رد  ناـنآ  بتارم  هلـسلس  ناـنهاک و  دوب . كودرم ) عاعـشلا  تحت  و 

لیکـشت ار  يروشآ  یلباب و  تاـیبدا  هدـمع  تمـسق  دـندرک ، شلیمکت  اـهیروشآ  و  تفاـی ، دـشر  لـباب  رد  هک  يریطاـسا  دـندوب . ناـنهاک 
ار ناهج  رـسارس  هک  دوب  ملاع  تقلخ  ياهناتـساد  رب  لمتـشم  نآ  و  تسا ، هدـنام  ظوفحم  یخیم  طـخ  اـب  یحاولا  هلیـسو  هب  هک  دـنهدیم ،

. دشابیم شمگلیگ  تشذگرس  و  نیریز ، ناهج  رد  رتشع  ترفاسم  تفرگورف ،
. دوب يرموس  گنهرف  زا  هتفرگرب  يدایز  دح  ات  دوخ  هبونهب  یلباب  نید  و  دوب ، یلباب  تایبدا  ریطاسا و  زا  سابتقا  يروشآ  تایبدا 

شوریباب

. نآ مئامض  اب  لباب  تکلمم  میدق  مان 

هیباب

دمحا خیش  نارادفرط  زا  هک  دشابیم  بعشنم  هیخیـش  هقرف  زا  بهذم  نیا  هشیر  دش . عورـش  هاش  دمحم  رمع  رخآ  ياهلاس  رد  هک  یـشبنج 
. دندوب ییاسحا 

اب هک  داهن  داینب  ار  ياهقیرط  يو  دوب . ناتسبرع  هریزج  هبـش  دالب  زا  ءاسحا  مدرم  زا  تسیزیم و  هاش  یلعحتف  نامز  رد  ییاسحا  دمحا  خیش 
. تشذگرد ق . لاس 1241 ه . رد  يو  دنفورعم . هیخیش  هب  ییاسحا  دمحا  خیش  ناوریپ  تشاد . قرف  یکدنا  هیرشع  ینثا  هیماما  بهذم 

وا دوب . دوخ  داتسا  بهذم  جورم  مظاک ، دیـس  خیـش  دندناوخیم . یتشر  مظاک  دیـس  جاح  ار  يو  هک  تشاد  زربم  يدرگاش  ییاسحا  خیش 
رد 1259 ه. یتشر  مظاک  دیـس  گرم  زا  سپ  دوب . يزاریـش  دمحمیلع  دیـس  يرگید  راجاق و  میرک  دمحم  جاح  تشاد  رادمان  درگاش  ود 

ياجهب ار  دوخ  اجنآ  رد  دمآ ، رهشوب  ردنب  هب  درک  هکم  هب  هک  يرفس  زا  سپ  دوب ، يزاریش  زازب  ياضر  ازریم  رـسپ  هک  دمحمیلع  دیـس  ق .
رما رد  باب ، دـمحمیلع  دیـس  ندـش  هتـشک  زا  سپ  دـندش . روهـشم  هیباب  هب  وا  ناوریپ  تهج  نیا  زا  دـناوخ . نامز  ماما  رد  ینعی  باب  نکر 
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هدـع هک  رگید  ياهتـسد  دـندش . لزا  حبـص  هب  فورعم  يرون  ییحی  ازریم  وریپ  كدـنا  یهورگ  داـتفا . فـالتخا  شناوریپ  نیلوا  نیـشناج 
. دندرک يوریپ  هللا  ءاهب  هب  بقلم  يرون  یلعنیسح  ازریم  يو  رتگرزب  ردارب  زا  دوب  رتشیب  ناشیا 

. دنتسه یلزا »  » هب فورعم  نونکات  ییحی  ازریم  ناوریپ 
هک ار  یـصخش  باب  هک  دش  یعدم  دوشیم و  هدناوخ  هلاض ) هقرف   ) ییاهب نید  وا  مان  هب  هک  دروآ  يدیدج  نییآ  هللا  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم 

دندش دیعبت  ینامثع  كاخ  هب  ناریا  زا  ردارب  ود  نیا  تسا . هدومن  ییوگـشیپ  تخاس  رهاظ  ادخ  ار  وا  هک  یـسک  ینعی  هللا  هرهظی  نم  مان  هب 
سربق و هریزج  هب  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  ینامثع  تلود  رما  هب  ماجنارـس  داـتفا  فـالتخا  یناـمثع  نیمزرـس  رد  ود  نآ  ناوریپ  نیب  نوچ  و 

. دندش دیعبت  تفریم  رامش  هب  ینامثع  تارمعتسم  زا  راگزور  نآ  رد  اهنآ  يود  ره  هک  اکع  هب  هللا  ءاهب  یلعنیسح  ازریم 

ناخ وتاب 

( ناخ زیگنچ  رسپ   ) ناخ یجوج  مود  رسپ  نیرز ، يودرا  تلود  سسؤم  هیسور و  حتاف  لوغم ، هدازهاش 
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ناورجاب

نآ حتف  تسا . هدمآ  مالـسا  تاحوتف  خیرات  رد  شمان  هک  هعذرب ، لیبدرا و  نیب  سرا  دور  بونج  ناجیابرذآ )  ) ناغم رد  میدق ، ژد  رهش و 
شیب ياهناریو  نرق 8 )  ) یفوتسم هللا  دمح  نامز  رد  دوب . ناجیابرذآ  رسارس  مدرم  تمواقم  طوقس  هناشن  يدنک  سیق  نبا  ثعـشا  تسد  هب 

. دوبن

رتخاب

: دوب لیذ  تایالو  لماش  هک  دوب  هدش  میسقت  یناساس  رصع  رد  هک  یتایالو  موس  تمسق 
ناکسیس 7- ناکسلب 6 - نارآ 5 - دنیوگیم 4 - نازرج  یبرع  هب  هک  زورما  ناتسجرگ  نژرو و  ناتسنمرا 3 - ای  نمرا  ناگتاپورتآ 2 - - 1

لمآ نایور 14 - ناتسروپت 13 - دنوامد 12 - ای  دنواب  مد  مولید 11 - ناجنش 10 - نالیگ 9 - ير 8 -

رتخاب

دور هب  لامـش  زا  هک  تسا  خلب  تلایا  نامه  هک  تسا  هدمآ  ایرتکاب »  » نوبارتسا رد  و  يذـخاب »  » اتـسوا رد  و  شیرتخاب »  » شویراد هبیتک  رد 
رهش هدوب  دودحم  ییاکس ) لبق  زا   ) تگاسام هب  قرشم  زا  یلفـس و  دجـسم  رازه  ياههوک  هب  بونج  زا  انایرآ و  هب  برغم  زا  و  نوحیج ) )

. دنتفگیم انایگرم  ار  نآ  ینانوی  هب  هک  دوب  ورم  نآ  ياهرهش  زا  رگید  تسا . خلب )  ) رتخاب نآ  مهم 

شیرتخاب

. خلب رتخاب و  میدق  مان 

يذخاب

. اتسوا رد  رتخاب - خلب و 

رزخاب

. روباشین تاره و  نیب  ناسارخ ، رد  یخیرات  هیحان 

ارمخاب يرمخاب -

. تسا هدوب  عقاو  هفوک  يرتمولیک  دودـح 96  رد  طساو  هفوک و  نیب  ارهاظ  تسین و  مولعم  یتسرد  هب  نآ  عضوم  هک  نیرهنلا  نیب  رد  یلحم 
يرمخاب لـتق  هب  فورعم  هللا  دـبع  نبا  میهاربا  هفیلخ و  روصنم  نایهاپـس  نیب  ق . لاس 145 ه . گنج  ببس  هب  نایـسابع  خیرات  رد  شترهش 

. تفای نایاپ  هفیلخ  يزوریپ  اب  هک  تسا 

سیغذاب سیغداب -

دوریره نیب  نیمزرس  مامت  هب  ادعب  دوب و  سخرس  رهش و  نیا  نیب  هک  تاره  تلایا  رد  ینونک ، ناتسناغفا  یبرغ  لامش  تمـسق  رد  ياهیحان 
ق. گنج 678 ه . تسا . ون  هعلق  نآ  هدمع  رهش  دیدرگ . قالطا  باغرم  و 

. تفرگ رد  سیغداب  عتارم  فرصت  رس  رب  اهلوغم  نایناریا و 

بایراف بابراب -

هدوب لزنم  شش  خلب  ات  لزنم و  هس  ناتسراخط ، ناسارخ )  ) ناقلاط ات  رهش  نیا  زا  ناناگزوگ . عباوت  زا  میدق  ناسارخ  رد  تسا  هدوب  يرهش 
. تسا

دبراب

. یناساس رصع  نادیقیسوم 

هناخراب

حالطصا هب  هک  ییایاده  اهشکشیپ و  فلتخم  ياههناهب  هب  لاس  تدم  رد  هیوفص  هلسلس  رد  دحرس  يارما 
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. دنداتسرفیم هاش  يارب  دشیم ؛ هتفگ  هناخراب »  » نامز

زنموگ نوراب 

رد نآ  نایاپ  زا  شیپ  یهام  دنچ  یلو  دوب  هدمآ  ناریا  هب  هلاس  ود  تدم  هب  هک  ماظن  حالصا  رد  ریبکریما  یـشیرتا  رواشم  ماظن و  هدایپ  ملعم 
. داد افعتسا  تمدخ  زا  يرجه  لاس 1269  لیاوا 

ناگرزاب

تورث و سرادم  رد  ار  ییادتبا  تالیـصحت  دش . دـلوتم  نارهت  رد  ش . لاس 1286 ه . رد  اقآ  یلقـسابع  ازریم  جاح  دنزرف  ناگرزاب  يدهم 
هب ناریا ، هب  تشگزاب  زا  سپ  دنارذگ و  هسنارف  رد  ار  یهاگـشناد  تالیـصحت  تفرگ . نیملعملا  راد  زا  ار  دوخ  ملپید  دومن و  یط  یناطلس 
هب یپچ ، تسد  بازحا  ياـهتیلاعف  لـباقم  رد  ههد 1320  زاغآ  رد  دش . تیلاعف  لوغـشم  نارهت  هاگـشناد  ینف  هدکـشناد  رد  سردـم  ناونع 

یبهذـم یگنهرف و  ياهینارنخـس  یمالـسا و  ياهنمجنا  لیکـشت  هب  یگنهرف ، یـسایس و  نالاعف  زا  رگید  یعمج  یناقلاط و  هللا  تیآ  هارمه 
. دومن مادقا 

هب هامدادرخ 1330  رد  دش و  باختنا  نارهت  هاگشناد  ینف  هدکـشناد  تسایر  هب  هام 1327  يد  رد  دوب ، یلم  ههبج  ءاضعا  زا  هک  ناـگرزاب 
نامزاس لک  ریدم  هامرهم 1331  رد  قدـصم ، رتکد  يریزوتسخن  نامز  رد  دـیدرگ . بوصنم  گنهرف  ترازو  یناملراپ  تنواـعم  تمس 

ناریا تفن  یلم  تکرـش  هریدمتئیه  تقوم  سیئر  ناریا و  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  دی  علخ  تئیه  وضع  نینچمه  يو  دوب . نارهت  بآ 
. داتفا نادنز  هب  یتدم  دش و  مورحم  هاگشناد  رد  سیردت  زا  اذل  تساخرب ، اتدوک  تموکح  اب  تفلاخم  هب  لاس 1332  رد  دوب .

. تشگزاب سیردت  راک  هب  هرابود  هام 1332  نمهب  رد 
لاس رد  درک . زاغآ  یباحس  هللا  دی  رتکد  یناقلاط و  هللا  تیآ  هارمه  هب  يدازآ  تضهن  لیکـشت  يارب  ار  دوخ  تیلاعف  ش . لاس 1336 ه . رد 

موکحم نادنز  لاس  هد  هب  هام 1342  يد  رد  همکاحم ، زا  دعب  تشادزاب و  اددـجم  هام 1341  نمهب  رد  درک . ینلع  ار  دوخ  تیلاـعف   1340
رد تخادرپ . ینارنخس  هب  اهناتـسا  رد  ماما  هدنیامن  ناونع  هب  دومن و  زاغآ  لاس 1357  لیاوا  زا  اددجم  ار  دوخ  یـسایس  ياهتیلاعف  يو  دش .

. دش هدیزگرب  ریزوتسخن  ناونع  هب  ماما  فرط  زا  ناریا ، هب  تعجارم  زا  سپ  دومن و  تاقالم  ماما  اب  سیراپ  رد  بالقنا ، جوا 
. تفای لالحنا  یتدم  زا  سپ  داد و  لیکشت  ار  دوخ  هنیباک  ناگرزاب  سدنهم  هام 1357 ، نمهب  زور 22  رد  بالقنا  يزوریپ  اب 

نزاب

. هاش ردان  صوصخم  بیبط 
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يزاب

هرابرگید مالیع  ناهاشداپ  نیا  تنطلـس  نارود  رد  دندرکیم . تنطلـس  ییایرد  قطانم  رد  هک  مالیع  رد  ياهلـسلس  م ). 1023 ق . - 1052)
. درواین ماود  لاس  شش  زا  شیب  هلسلس  نیا  یلو  دروآ  رد  فرصت  هب  ار  لباب 

كانشوش نیا  شاب 

. تسا هدوب  دالیم  زا  لبق  لاس  ابیرقت 2400  هک  مالیع  ناهاشداپ  زا  یکی 

قازرلا دبع  قازرلا -: دبع  ینیتشاب -

ینیتشاب

نابات دیشروخ  هاگشاب 

يرهاظ فده  اب  هک  دوب  هسنارف  يرنوسامارف  نامزاس  هب  هتسباو  ياهنوسام  عمجت  لحم  نیمود  هاگشاب  نیا 
174 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

مان دش . لیکشت  ش . هام 1343 ه . ریت  رد  یلام  يداصتقا ، یقوقح ، یتشادهب ، یقالخا و  یگنهرف ، یعامتجا ، لئاسم  رد  قیقحت » هعلاطم و  »
. تفای رییغت  نابات » دیشروخ  هاگشاب   » هب نآ  مان  دوب ، هدیسر  تبث  هب  البق  رون »  » مان هکنیا  هب  رظن  اما  هدوب ، رون »  » زاغآ رد  هاگشاب 

راتور هاگشاب 

لاس 1355 ه. هام  نیدرورف  رخاوا  رد  ناریا  رد  يراتور  تسا . يرنوسامارف » نامزاس  یبنج  ياـهنامزاس   » زا زنیـال  يراـتور و  ياههاگـشاب 
یمیهاربا ریما  دیجم  کمک  اب  و  تساکیرما ، وگاکیـش  رهـش  رد  شزکرم  هک  یللملانیب ، يراتور  یتسرپرـس  تراظن و  ریز  1956 م . ش /.

ياـهنمجنا وـضع  یناریا  ناگدرکلیـصحت  زا  ياهدـع  ییانـشآ  قـیرط  زا  یلفاـحم  نینچ  داـجیا  رکف  دـش . سیـسأت  نارهت  لـته  كراـپ  رد 
رتکد  » هلمج زا  نمورت  مراـهچ  لـصو  يارجا  ناـیرج  رد  ناریا  هب  یمازعا  ییاـکیرما  ناردارب »  » ناکلـسممه و زا  ياهدـع  اـب  يرنوساـمارف 

نایناریا ناهذا  رد  ناریا ، رد  هنایمرواخ  ییاکیرما  نارادتـسود  نمجنا  سیئر  كالوک » زلراچ   » سانـشنیمز و كاد »  » هب فورعم  ستارک »
ژوژ دوـخ ، رکفمـه  هدرکلیــصحت و  ناردارب »  » زا يدادـعت  يراـکمه  اـب  یمیهاربا  ریما  دـیجم  دـش . ادـیپ  برغ  ندـمت  گـنهرف و  هـتفیش 

روتانـس ءالع ، هنیباک  ریزو  حلاص  هاشناهج  روتانـس  تاعالطا ، همانزور  ریدم  يدوعـسم  سابع  روتانـس  دنواجرو ، نودیرف  رتکد  فسناوآ ،
داد و لیکشت  ناریا  رد  ار  نارهت » يراتور  پولک   » نیلوا رفن ، یس  دادعت  اب  اعمج  یناگرزاب و  کناب  سیئر  لماع و  ریدم  ددجت  یفطـصم 

: زا دندوب  ترابع  هدننادرگ  ياضعا  دندرک . باختنا  تسایر  هب  ار  حلاص  هاشناهج  روتانس 
ریما تافیرـشت ، سیئر  فسناوآ  هریدمتئیه ، ياضعا  كالوک  زلراچ  دـنواجرو و  مود ، سیئر  بیان  ددـجت  لوا ، سیئر  بیان  يدوعـسم 

. بولک رادهنازخ  ریبد و  یمیهاربا 
باختنا لاس  کی  تدم  هب  لوئـسم  ياضعا  هتفرگ و  ماجنا  ءاضعا  زا  میقتـسم  ریگيأر  تروص  هب  هاگـشاب  ناگدننادرگ  ءاسؤر و  باختنا 

ناهذا بولطم  ینامرآ و  عماوج  ياضعا  دادـعت  رفن ، کی  فنـص  لغـش و  ره  زا  يریگوضع ، رد  لمع  تقد  تاباختنا و  هویـش  دـندشیم .
ياراد زین  وضع  صاخـشا  همه  دودحم و  يو  هعماج  دادعت  هک  دروآیم  رطاخ  هب  ار  نوطالفا  هلـضاف  هنیدـم  ناتـساب و  نانوی  يارگنامرآ 
دشاب یغلاب  روکذ و  درف  دیاب   » يراتور پولک  رد  لاعف  تیوضع  يارب  مزال  طیارش  هلمج  زا  يراتور  همانساسا  رد  دندوب . يدیلک  فیاظو 

ای فنـص  سیئر  کیرـش ، بحاص ، ناونع  هب  دیاب  وا  دشاب . ترهـش  بحاص  قفوم و  دوخ  راک  هفرح و  رد  فورعم و  قالخا  نسح  هب  هک 
هتخانش هتسیاش و  هک  ياهسسؤم  هلماع  تئیه  ياضعا  زا  یکی  ناونع  هب  ای  هدش  هتخانـش  هتـسیاش و  هک  ياهشیپ  ای  يراجت  دحاو  کی  ریدم 

نینچ رد  لوئسم  یماقم  ياراد  ای  هدش و  هتخانـش  هتـسیاش و  هک  ياهفرح  ای  یناگرزاب  هبعـش  یگدنیامن  ای  یلحم  هدنیامن  ناونع  هب  ای  هدش 
«. دشاب ییاهیگدنیامن 

مهد ات  لاس  ره  هام  ریت  مهدزای  زا  يراتور  لاس  لوا   ) يراتور لاس  ره  هک  يراتور  ناگدننادرگ  رگید  هریدـمتئیه و  اسؤر و  باختنا  رد 
گرزب تاسـسؤم  ياسؤر  يرادا و  یـسایس و  ذوفن  اب  ياهتیـصخش  سـسؤم و  ياضعا  میقتـسم ، يریگوضع  اب  دشابیم ) دعب  لاس  هام  ریت 

. دنراد ابقر  ریاس  هب  تبسن  يرتشیب  تیقفوم  سناش  هدمع  نارادهیامرس  يراجت و 
الومعم دوبن . رادروخرب  يدایز  يراذـگریثأت  تیلاـعف و  زا  یگنهرف  يداـصتقا و  یعاـمتجا ، لـیالد  هب  اـنب  ناریا  رد  يراـتور  ياههاگـشاب 

هدش هناتسود  لفحم  کی  هب  لیدبت  اهناتسرهش ، رد  هژیو  هب  اههاگشاب 
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يزکرم نارهت  هاگـشاب  هس  اما  دننک .» تبحـص  مهاب  دنروخب و  راهان  دنوش و  عمج  مه  رود  هتفه  ره  ياهدـع  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ   » و
هدمع نالوئسم  یسایس و  ياهتیـصخش  تیوضع  روضح و  تلع  هب  ناریمـش  هاگـشاب  نارهت و  لامـش  هاگـشاب  و  ردام ) يزکرم و  هاگـشاب  )
لئاسم بلغا  دوخ  راعـش  فالخرب   » نارهت يراتور  ياههاگـشاب  رد  كاواـس  ياهـشرازگ  هب  اـنب  دوب . رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  روشک 
بلغا نوچ   » هک دـنکیم  رظنراـهظا  همادا  رد  تسا .» هدـش  داـیز  یلیخ  تاـعوبطم  رد  اریخا  یتـح  نآ  ساـکعنا  دوشیم و  حرطم  یـسایس 

دوش هدیشک  تسایس  هب  تاسلج  نیا  ياهثحب  هلابند  هچنانچ  دنتسه  تکلمم  یلعف  ناگدننادرگ  يراتور  ياههاگـشاب  ياضعا  نانارنخس و 
رد زنیال  يرنوسامارف و  يراتور و  هاگـشاب  نیاربانب ، دوب ». دهاوخ  رظن  دروم  رتشیب  نآ  يداشرا  تاهج  تشاد و  دهاوخن  داح  هبنج  املـسم 

رتشیب هچره  جـیورت  يریگراـک و  هب  هار  رد  يو  هب  کـمک  تنطلـس و  ياـههیاپ  میکحت  يارب  ینوناـک  هب  لیدـبت  هاـش  اـضر  دـمحم  هرود 
. دوب هدش  ناریا  يرادهیامرس  ماظن  هتفای  نیوکت  هزات  ياهناینب  تیوقت  همه ، زا  رتمهم  یبرغ و  ندمت  گنهرف و 

هیلیعامسا هینطاب -:

ناخ رقاب 

یتدم ییانب و  يو  هیلوا  لغش  دوب و  زیربت  فورعم  عفادم  ود  زا  یکی  ناریا  بالقنا  رد  دوب و  زیربت  یلاها  زا  یلم  رالاس  هب  بقلم  ناخ  رقاب 
. درکیم ییادخدک  زین 

رفن ود  نیا  دـش و  راـک  هب  لوغـشم  ناـخ  راتـس  اـب  مه  وا  درک  ماـیق  یتلود  ياوق  دادبتـسا و  دـض  رب  یلم  رادرـس  ناـخ  راتـس  هک  یماـگنه 
مکح هب  هک  یتلود  میظع  ياوق  لباقم  رد  هام  هدزای  تدـم  دـندش و  ناـجیابرذآ  نیدـهاجم  نویلم و  هاپـس  نارـس  رگیدـکی  شودهبشود 

زا يریثک  هدع  مامـضنا  هب  زیربت  هتـشذگ  ناج  زا  عاجـش  مدرم  تیرثکا  یهارمه  هب  دـندوب  هدرک  هرـصاحم  تخـس  ار  زیربت  هاشیلع  دـمحم 
حتاف نویلم  هرخالاب  دـندومن و  عاـفد  رهـش  زا  دـندوب  هدروآ  يور  زیربت  لـها  يزاـب  هب  فارطا  زا  هک  يزاـقفق  هنمارا و  یجرگ  نیدـهاجم 

. دندش

ینالقاب

نوچ هیرعـشا . ياسؤر  زا  و  یملید ، هلودلا  دضع  دـهع  نیملکتم  ناگرزب  زا  ق ،. یفوتم 403 ه . بیط ، نبا  دمحم  رکب  وبا  یـضاق  ترهش 
. تسا نیدشرتسملا  ۀیاده  هینطابلا و  رارسا  فشک  فاصنالا . نآرقلا ، زاجعا  شراثآ  زا  دش . فورعم  ینالقاب  هب  دوب  شورفالقاب  شردپ 

یهوک راجیلاکاب 

شرسپ یلاسدرخ  ببس  هب  رهچونم ، تافو  زا  دعب  سوباق  نبا  رهچونم  یلاعملا  کلف  ناخ  رایز ؛ لآ  تلود  لاجر  ریهاشم و  زا  ناهیو  رـسپ 
هب رکشل  دوعسم  اما  درک . نایصع  يونزغ  لوا  دوعسم  رب  زین  راب  کی  راجیلاک  اب  دوب . وا  تسد  رد  روما  مامز  یتدم  رهچونم  نبا  ناوریشونا 

. تفرگ تسد  رد  ار  روما  مامز  دوخ  درک و  رانکرب  راک  زا  ناوریشون  ار  راجیلاک  اب  ق . رد 433 ه . دومن . هیبنت  ار  وا  درب و  ناگرگ 

انایرتکاب ایرتکاب -

هب نآ  مان  یناریا  ياههبیتک  رد  دوب ؛ ینونک ) خـلب   ) ارتکاب نآ  زکرم  هک  اـیردومآ  شکودـنه و  ياههوکهتـشر  ناـیم  ینیمزرـس  میدـق  ماـن 
نامرف ریز  رد  نآ  رواجم  یحاون  ایرتکاب و  تسا . لدتعم  میلقا  ياراد  یناتسهوک و  ینیمزرس  تسا . هدمآ  ) baxtri( يرتخاب تروص 
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هلمح زا  سپ  دـمآرد . اهدام  فرـصت  هب  الامتحا  نآ  زا  سپ  دوب و  ناـشیا  زا  یکی  تشترز  یماـح  پساتـشیو  هک  دوب  یکچوک  نیطـالس 

فرصت ار  نآ  اهاکـس  م . رد 139 ق . دیدرگ . راکـشآ  ایرتکاب  تلود  فعـض  نایناکـشا  ندمآرب  اب  دش و  هینودقم  تالایا  ءزج  ردنکـسا 
اب ریخـست و  ار  نوحیج  لامـش  یحاون  ناـکرت ، رد 560  دوـب . ییاکـسودنه  يروتارپـما  فرـصت  رد  م . لوا ق . نرق  هـمین  رد  یلو  دـندرک 

. دمآرد ناناملسم  فرصت  هب  نوحیس  دور  انایرتکاب  مامت  یناساس  تلود  نداتفارب 

رازاتلاب
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فرصت ار  رهش  هدش و  لباب  دراو  رازاتلاب  تسکـش  زا  سپ  گرزب  شوروک  ياوق  هک  لباب  ياوق  هدنامرف  دینوبن و  رـسپ  رازاتلاب  ای  رـشت  لب 
. درک

داشماب

. یناساس رصع  نادیقیسوم 

نایماب

. نینزغ هب  خلب  هار  رس  رب  هدوب  يرهش 

يارما نایماب 

ییادوب دـبعم  ق . موس ه . نرق  اـت  یلو  دـندمآرد ، مالـسا  نید  هب  نایـسابع  هرود  رد  ارهاـظ  ناـیماب  يارما  تسین . نشور  نآ  لـیاوا  خـیرات 
يارما ادعب  ق .). 257 ه .  ) داتـسرف دادـغب  هب  ار  اجنآ  ياهتب  و  درک . بارخ  ار  نآ  يرافـص  ثیل  بوقعی  هک  تشاد  دوجو  اجنآ  رد  یگرزب 

609 ه. - 550  ) رد دندش ؛ نایونزغ  عبات  نایماب 
. دش ناریو  نالوغم  تسد  هب  ق . رد 618 ه . دندرک ؛ ییاورنامرف  اجنآ  رد  روغ  نادناخ  زا  ياهخاش  ق ).

یبرغ لامش  يرتمولیک  دودح 95  رد  هلصاف  هب  ناتسناغفا  یقرش  لامش  شکودنه ، ياههوک  یبرغ  تمسق  رد  ياهندرگ  هرد و  - 1 نایماب :
. دننکیم تبحص  یسراف  نابز  هب  رتشیب  نآ  ياهیدابآ  هنکس  لباک ،

. تسا هدوب  ییادوب  بهذم  هدمع  زکارم  زا  ینامز  هک  نایماب  هرد  رد  میدق  رهش  - 2

سور یضارقتسا  کناب 

هاش نیدلا  رصان  ق . رد 1268 ه . دیدرگ . سیـسأت  ناریا  رد  راجاق  هاش  نیدلا  رـصان  نامز  رد  یهاشنهاش  کناب  اب  تباقر  يارب  کناب  نیا 
تکرـش کـی  تروـص  هب  یـضارقتسا  کـناب  و  داد ، هیـسور  عاـبتا  زا  یکی  هـب  ار  یموـمع  جارح  يراـصحنا  قـح  کـناب و  داـجیا  زاـیتما 

نآ هرادا  هدرک  يرادیرخ  ار  تکرش  ماهس  هیسور  تلود  ادعب  تخادرپ . لوقنم  ءایشا  نهر  تالماعم  هب  يدنچ  دش و  لیکـشت  یـصوصخ 
لوقنم تالماعم  زا  ار  دوخ  تایلمع  هنماد  و  درک ، ریاد  ناریا  یلامش  ياهرهش  رد  ییاههبعـش  یـضارقتسا  کناب  تفرگ . دوخ  تسد  هب  ار 
تلود هب  کـناب  نیا  ییاراد  ش . رد 1299 ه . دادیم . ضرق  زین  تلود  هب  مدرم  رب  هوـالع  کـناب  نیا  دـیناشک . لوقنم  ریغ  لاوـما  نهر  هب 

. دش راذگاو  ناریا 

بسشگوناب

. متسر رتخد  یلم ، ياهناتساد  رد 

همانبسشگوناب

رتخد هک  دـشابیم ، بسـشگ  وناب  ياهیناولهپ  ناتـساد  نآ  یـساسا  عوضوم  هک  ق . مجنپ ه . نرق  زا  ارهاظ  یـسراف ، هب  یـسامح  ياهموظنم 
. تسا ناریا  یناولهپ  ياهنز  زا  هک  هدوب  نژیب  ردام  ویگ و  نز  متسر و 
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زوتیاب

. درک نوریب  تسب  هعلق  زا  ار  ناغط  يونزغ  نیکتکبس  تنطلس  لیاوا  رد  هک  دوب  يدرف  نیلوا  وا  نایونزغ ، نامز  يارما  زا 

ودیاب

رـسپ نازاغ  دنک . یهاشداپ  تسناوتن  هام  شـش  زا  شیب  دیـسر  یهاشداپ  هب  وتاخیگ  زا  سپ  هک  لوغآ » ودیاب  . » ناریا ناناخلیا  زا  (694 ه ).
ودـیاب و نیب  زاب  دـعب  هام  دـنچ  دـش . ماجنا  نیفرط  نیب  هک  دوب  یتقوم  حلـص  نآ  هجیتن  یلو  درک  ناـیغط  وا  رب  زورون  ریما  يراـی  هب  نوغرا 

یکیدزن رد  تخیرگب و  وا  ماجنارـس  دندرک . اهر  ار  ودـیاب  لوغم  يارما  تسویپ و  نازاغ  يودرا  هب  ناهج » ردـص   » داتفا و فالتخا  نازاغ 
. دیسر لتق  هب  نازاغ  نامرف  هب  لاس 694  هدعقیذ  رد 23  دش و  ریگتسد  ناوجخن 

ریالج دیزیاب  یناکلیا - دیزیاب 

ناطلـس شردارب  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  يو  ریالج . سیوا  ناطلـس  رـسپ  ریالج ؛ لآ  هب  فورعم  یناکلیا  هلـسلس  ناگدازهاش  ناهاشداپ و  زا 
تنطلـس هب  ار  وا  اقآ  لداع  تفر . هیناطلـس  هب  اقآ  لداع  دزن  هب  تخیرگ و  ناج  سرت  زا  یناکلیا ، دـمحا  ناطلـس  تسد  هب  یناکلیا  نیـسح 
هیناطلـس هب  دـنک و  ظفح  تسناوتن  ار  نآ  اما  تفرگب . ار  زیربت  اقآ  لداع  و  تخیرگ . ناخ  میب  زا  دـمحا  ناطلـس  دـش . زیربت  مزاع  هتـشادرب 

« شمروت دـمحمارق   » تسد هب  تفرگ  ار  زیربت  هکنآ  اب  یناکلیا  یلع  دومن . کـیرحت  دـمحا  ناطلـس  هیلع  رب  ار  یناـکلیا  یلع  تشگزاـب و 
طرش نیا  رب  دیماجنا . هحلاصم  هب  راک  تبقاع  هدروآ و  زیربت  هب  رکشل  اددجم  اقآ  لداع  دمآ . زیربت  هب  رگید  راب  دمحا  ناطلس  دش و  هتشک 
لداع تکارش  هب  دمحا  ناطلـس  ار  برع  قارع  دادغب و  اما  دیزیاب ، ناطلـس  نآ  زا  مجع  قارع  دشاب و  دمحا  ناطلـس  نآ  زا  ناجیابرذآ  هک 

نیدـلا عاجـش  هاش  اقآ  لداع  توعد  هب  هعفد  نیا  دیـشک . گنج  هب  راک  ردارب  ود  نیب  رگید  راب  تفاین و  ماود  حلـص  نیا  دـیامن . هرادا  اـقآ 
. دش هاتوک  راک  زا  اقآ  لداع  تسد  دیماجنا و  حلص  هب  راک  اما  دمآ ، یناکلیا  دیزیاب  يرای  هب  زین  رفظم 

یماطسب دیزیاب 

. دش دلوتم  سموق  تلایا  زا  ماطسب  رهش  رد  لاس 188 ه . دودح  رد  ارهاظ  ناشورس  نب  یسیع  نب  روفیط 
هدرپس كاخ  هب  اجنامه  هتشذگرد و  ماطسب  رد  یگلاس  راهچ  ای  هس  داتفه و  نس  هب  يرجه  لاس 261  رد  هک  گرزب  نایفوص  نافراع و  زا 

. تسا هدش 

یناکلیا دیزیاب  ریالج -: دیزیاب 

رقنسیاب

لضف و بابرا  زا  دوب  یعمجم  دابآرتسا  رد  شرابرد  رد  رورپفراعم  تسودشناد و  دـنمرنه ، دوب  ياهدازهاش  رومیت . هون  خرهاـش و  رـسپ 
. دندوب هدمآدرگ  فارطا  زا  هک  ناشاقن و ...  نارگتعنص و  ارعش ، لامک ،

یس نس  رد  يو  دندروآرد . ریرحت  هتشر  هب  وا  مان  هب  لاس 829 ه . رد  تسا  يرقنسیاب  هچابید  هب  فورعم  هک  ار  یسودرف  همانهاش  هچابید 
. تفاتش یقاب  راید  هب  یگلاس  تفه  و 

نامکرت رقنسیاب 

ياجهب ق . رد 896 ه . يو  نامکرت . گیب  بوقعی  نیشناج  رسپ و  ولنویوققآ ؛ يارما  هلـسلس  نایاورنامرف  ناهاشداپ و  زا  ق . یفوتم 898 ه .
تنطلس هب  ردپ 

178 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
گنج رد  دعب  يدنچ  تخیرگ و  ناوریش  هب  شیوخ ، مامعا  ینب  زا  یکی  نامکرت ، گیب  متسر  تسد  زا  تنطلس  هام  زا 20  دعب  و  تسشن ،

. دیسر لتق  هب  رها  یکیدزن  رد  يوفص  ردیح  ناطلس  رسپ  یلع  ناطلس  اب 

ارقیاب نیسح  ناطلس  ارقیاب -

کب ياب -:

راونالا راحب 

«. هر  » یسلجم همالع  فیلأت  يرشع ، ینثا  هعیش  مهم  بتک  زا 

ناگیتحب

. سراف رد  ياهچایرد  مان  ناگتخب ، هملک  زا  یفیحصت 
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مولعلا رحب 

. هدوب ق . یفوتم 1024 ه . یـضترم  دیـس  دنزرف  نیدهتجم ، ءاملع و  هلجا  زا  مولعلا  رحب  هب  روهـشم  يدرجورب  ییابطابط  يدهم  دمحم  دیس 
رد دوخ  صوصخم  هربقم  رد  تشذگرد و  فجن  رد  ق . لاس 1212 ه . هب  یگلاس  نس 57  رد  دلوتم و  البرک  رد  ق . لاس 1155 ه . رد  يو 

. دیدرگ نفد  رهطم  نحص  زا  جراخ 

رصندکوبن رصنتخب -

زین رصنلا  تخب  ار  نآ  طلغ  هب  یضعب  و  تساهنآ ، مان  هدشیبرع  ياهتروص  رـصنتخب  رـصنتخب و  ياهتروص  لباب ، نیطالـس  زا  نت  ود  مان 
. دندروآرد هریغ  یسرن و  تخب  هسرن و  تخب  ياهتروص  هب  ار  مان  نیا  نایناریا  و  دناهدرک ، طبض 

. درک تنطلس  م . ات 1123 ق . زا 1146  رصنتخب 
هینبا نتخاس  هب  دوب و  ردتقم  یهاشداپ  رصنتخب  تسا . میدق  ناهاش  نیرتگرزب  زا  لباب و  تلود  نیمود  سسؤم  رسلپوبن  رسپ  مود ، رـصنتخب 

ياهغاب دـیدرگ . میدـق  يایند  رهـش  نیرتگرزب  لباب  رهـش  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  لباب  رخأتم  يروتارپما  وا  نامز  رد  تشاد . يدایز  قاـیتشا 
. دشابیم هناگتفه  بیاجع  زا  تخاس  دوخ  هجوز  يارب  هک  لباب  قلعم 

رایتخب

زا یتمـسق  ییادتبا و  تالیـصحت  زا  سپ  دـش . دـلوتم  يرایتخب  لاحم  راهچ  رد  ش . رد 1294 ه . رایتخب  حـتاف  رالاس  دـنزرف  رایتخب  روپاش 
رایتخب روپهاش  ملپید  توریب  رد  اهیوسنارف  هسردم  رد  تفر و  نانبل  هب  ناهفصا ، رد  هطسوتم 

179 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دش مادعا  يرایتخب  سراف و  ریاشع  نارس  زا  ياهدع  قافتا  هب  رصق ، نادنز  رد  شردپ  هک  دوب  هلاس  رایتخب 18  تفرگ .

مود یناهج  گنج  نامز  رد  تفرگ . يرتکد  یسایس  مولع  للملا و  نیب  قوقح  ياههتشر  رد  تفر و  هسنارف  هب  لیـصحت  همادا  يارب  رایتخب 
ناریا هب  ش . لاس 1326 ه . رد  درک . تمدخ  هسنارف  شترا  رد  يرـسفا  هجرد  اب  مین  لاس و  کی  بیرق  تسویپ و  هسنارف  یجراخ  نویژل  هب 

. تفای ءاقترا  یلک  ریدم  هجرد  ات  هناخترازو  نیا  رد  دمآرد و  راک  سیسأتلا  دیدج  هناخترازو  مادختسا  هب  تشگزاب و 
هب راضحا و  نارهت  هب  تمـس ، نیا  رد  دوخ  تامدخ  هطـساو  هب  دوب و  ناتـسزوخ  راک  هرادا  لک  ریدم  تفن ، تعنـص  ندـش  یلم  نایرج  رد 
رد داد و  همادا  یلم  ههبج  رد  دوخ  تیلاعف  هب  قدـصم ، تموکح  طوقـس  زا  سپ  رایتخب ، روپاش  دـش . بوصنم  راک  ترازو  تنواعم  ماـقم 

داتفا و اهنابز  رـس  رب  هاش  هب  ياهداشگرـس  همان  لاسرا  اب  وا  مان  بالقنا  نایرج  رد  دـش . ینادـنز  ریگتـسد و  راـب  دـنچ  اـهتیلاعف  نیا  ناـیرج 
تیلوئسم یسک  رتمک  هدش و  کیدزن  دوخ  يزوریپ  جوا و  ياهزور  هب  بالقنا  هک  یطیارش  رد  يراهزا  تموکح  طوقـس  زا  دعب  ماجنارس 

هب هام 1357  يد  مهدزناش  رد  ار  دوخ  هنیباک  تفریذپ و  ماقم  نیا  زارحا  يارب  ار  هاش  داهنشیپ  تفرگیم ، هدهع  هب  ار  يریزوتسخن  ریطخ 
. درک یفرعم  هاش 

يارب سوکعم  شرامش  دنتفگ و  كرت  ار  ناریا  هشیمه  يارب  حرف  هاش و  هام 1357 ، يد  رد 26  ینعی  رایتخب ، هنیباک  یفرعم  زا  دعب  زور  هد 
ناشیا تقفاوم  بلج  و  هر )  ) ینیمخ ماما  اب  تاقالم  يارب  رایتخب  شالت  دـش . زاغآ  ناریا  زا  هاش  جورخ  يادرف  زا  رایتخب ، تموکح  طوقس 

. دیشخبن ياهجیتن  تکلمم  هدنیآ  یسایس  ماظن  هرابرد  مودنارفر  ماجنا  ات  دوخ  تلود  ياقبا  اب 
نیا یلو  دـنک ، يریگولج  ناریا  هب  هر )  ) ماما تعجارم  زا  ات  دـمآرب  ددـصرد  یجراخ  ياهزاورپ  يور  رب  نارهت  هاگدورف  نتـسب  اـب  راـیتخب 

هدارا تقو  ره  ینیمخ  هللا  تیآ   » درک مـالعا  تفرگ و  سپ  ار  دوخ  فرح  راـچان  راـیتخب  دوزفا و  روشک  رد  یمارآاـن  رب  هنادرخباـن  ریبدـت 
رد دنتـشگزاب و  نارهت  هب  مدرم  میظع  لابقتـسا  ناـیم  رد  هاـم 1357  نمهب  رد 12  هر )  ) ینیمخ ماما  دـندرگرب .» نطو  هب  دـنناوتیم  دـنیامن 

. دندرک مالعا  ینوناق  ریغ  ار  رایتخب  تلود  ارهز ، تشهب  رد  ینارنخس  کی  ماجنا  اب  زور  نامه 
دش و جراخ  ناریا  زا  لدبم  هفایق  اب  ماجنارـس  هکنیا  ات  دوب  يراوتم  یتدم  نمهب 1357 ، رد 22  يریزوتسخن ، خاک  زا  رارف  زا  دـعب  رایتخب 

. دروآرد رس  سیراپ  زا 
. دیسر لتق  هب  سیراپ  رد  ناتسبات 1370  رد  هاش  ریزوتسخن  نیرخآ  ماجنارس 

عوشیتخب

ق. رد 148 ه . وا  روپاشیدنج . ناتسرامیب  سیئر 
رد یلو  تشاد  هاگن  دادـغب  رد  ار  وا  هفیلخ  و  دـیدرگ ، عقاو  يو  دامتعا  دروم  دـش و  راضحا  دادـغب  هب  یـسابع  هفیلخ  روصنم  هجلاعم  يارب 

نوراـه ادـعب  یکمرب و  رفعج  بیبط  ق ،. یفوتم 212 ه . عوشیتخب  نیا  لیئربج  شرـسپ  يو  زا  دـعب  تشگزاـب . روپاشیدـنج  هب  ق . 152 ه .
رد لسن  هب  لسن  زارد  نایلاس  عوشیتخب  نادـناخ  زین  وا  زا  سپ  داـتفا . نادـنز  هب  راـب  دـنچ  نومأـم  ناـمز  رد  دوب و  هفیلخ  نومأـم  دیـشرلا و 

. دنتشاد هفیلخ  رابرد  دادغب و  ناکشزپ  نیب  رد  یمهم  ماقم  دندوب و  یسابع  يافلخ  تمدخ 

شخدب

. یناکشا هرود  رد  نارادناتسا  ای  تالایا  ماکح  بقل 
180 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هیونسح نبا  ردب 

ق. رد 369 ه . يو  هیونسح . نادناخ  زا  درک  ریما 
تـسد هب  يو  تفای . نیدلا  رـصان  بقل  هفیلخ  زا  دومن و  تعاطا  راهظا  یملید  هلودـلا  دـضع  هب  تبـسن  دیـسر و  تموکح  هب  ردـپ  زا  سپ 

رد 405 ه. شیوخ  دارکا  زا  یعمج 
. دیسر لتق  هب  ق .

یسیلدب

. ناخ فرش  هب  فورعم  داژندرک  یناریا  خروم 
ریما ناونع  دیزگرب و  ناوریش  ناوجخن و  تموکح  هب  ار  يو  يوفـص  مود  لیعامـسا  هاش  تفای و  شرورپ  بسامهط  هاش  رابرد  رد  سیلدب 

. تسا یسراف  نابز  هب  دارکا  خیرات  رد  همانفرش »  » باتک بحاص  يو  داد . ار  دارکا  يارمالا 

خشدب خشیدب -

. دشیم هداد  دناهدرکیم  ینابهاگن  دناهدوب  روشک  يوس  راهچ  رد  هک  ار  يزرم  هناگراهچ  تایالو  هک  ینابزرم  یناکشا  هرود  هک  یبقل 

تارب

غلبم هک  دادیم  قح  نآ  هدنراد  هب  دـشیم و  هداد  لوغم  نایعا  ارما و  ناگدازهاش ، هب  تموکح  فرط  زا  هک  دوب  ياهلاوح  زا  ترابع  تارب 
. دیامن لوصو  تایالو  یحاون و  زا  يررقم  ینیعم 

یلرش یلرش -: ناردارب 

بجاح قارب 

دمحم ناطلـس  رـسپ  نیدـلا  ثاـیغ  ناطلـس  گرزب  يارما  زا  زاـغآ  رد  يو  ق . لاس 632 ه . هب  یفوتم  نامرک ، ناـییاتخارق  هلـسلس  سـسؤم 
نامرک هار  زا  دوخ  مشح  رکشل و  اب  ات  تساوخ  هزاجا  نیدلا  ثایغ  ناطلس  زا  يو  قارع ، رب  لوغم  يالیتسا  عورش  ماگنه  دوب  هاش  مزراوخ 

سیـسأت ار  ناییاتخارق  هلـسلس  دش و  یلوتم  نامرک  رب  هدرک  بولغم  ار  وا  دـش و  ریگرد  ریـشاوگ  هعلق  لاوتوک  اب  نامرک  رد  دورب . دـنه  هب 
نامرک تموکح  رد  ار  وا  نآاق  ياتگوا  زیگنچ و  ورنیا ، زا  و  دـمآرد ، داقتنا  تعاـطا و  رد  زا  ناـخ  زیگنچ  هب  تبـسن  بجاـح  قارب  درک .

زین هیناخ  غلتق  نایناخ و  غلتق  دـندوب  وا  باقعا  هک  ار  ناییاتخارق  هلـسلس  تهج  نیدـب  تشاد و  یناـخ  غلتق  بقل  بجاـح  قارب  داـهن . یقاـب 
هب هجاوخ  هکرابم  نیدلا  نکر  شرـسپ  سپـس  تشاد و  ار  نامرک  تراما  دمحم  نیدـلا  بطق  شاهدازردارب  یتدـم  وا  زا  دـعب  دـنناوخیم .

. تسشن تموکح 

لرغط جرب 

ق. متفه ه . نرق  زا  المتحم  یقوجلـس ، دـهع  رخاوا  راثآ  تسا و  سرـضم  نآ  یجراخ  يامن  هک  نارهت )  ) ير رهـش  رد  رودـم  يرجآ  جرب 
راثآ زا  ییاهتمـسق  رییغت  ثعاب  تفرگ و  تروص  راجاق  هاش  نیدلا  رـصان  روتـسد  هب  ق . لاس 1310 ه . رد  نآ  یـساسا  تاریمعت  دشابیم .
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. دش نآ  یمیدق 

ایدرب

. تشک هنایفخم  ار  يو  یهاـش  تخت  رب  سولج  زا  سپ  هیجوبمک  هک  دوب ، هیجوبمک  ردارب  دـالیم ) زا  لـبق  مشـش  نرق   ) لوا شوروک  رـسپ 
فورعم نیغورد  يایدرب  هب  تبـسانم  نیمه  هب  دومن . شروش  یفرعم و  اـیدرب  ار  دوخ  غم  ياـتاموئگ  دوب  رـصم  رد  هیجوبمک  هک  یماـگنه 

. تسا
181 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هیوزرب

هب ار  هنمد  هلیلک و  ناتساد  جنرطش و  يزاب  زین  بط و  رد  ییاهباتک  درک و  رفس  ناتـسودنه  هب  يو  روتـسد  هب  هک  ناوریـشونا  ورـسخ  بیبط 
. درک همجرت  يولهپ  هب  تیرکسناس  زا  ار  ناتساد  نیا  دروآ و  ناغمرا 

رهم نیزرب 

. یناساس هرود  رد  يداع  مدرم  نازرواشک و  صوصخم  هدکشتآ 

)Berose( سرب

نیا دوب . لوا  ياهیکولـس  ردنکـسا و  رـصاعم  و  لباب » رد  اهینادلک  گرزب  عونلا  بر  ، » كودرم نهاک  مجنم و  ینانوی . ینادـلک - خروم 
، درک هیده  م ). 262 ق . - 281  ) یکولـس رتوس » سوخویت  نآ   » هب ار  نآ  تشون و  باتک  هس  رد  ینانوی  ناـبز  هب  ار  هدـلک  خـیرات  صخش 

يدام أشنم  لیلد  نیرتیعطق  دشیم ، هدرمش  هاوگ  نیرتقثوم  دوب و  ینتبم  یقرـش  یناتـساب  عبانم  هب  نوچ  سورب  ياههتـشون  لباب .) خیرات  )
تـشترز شیک  هک  تشاد  جاور  هدیقع  نیا  هتـشذگ  نرق  رد  هک  دوب  ببـس  نیدب  ياهزادنا  ات  دـشیم و  بوسحم  يرگیتشترز  تشترز و 

. دراد يدام  أشنم 

قرایکرب

. دش تسدمه  کلملا  ماظن  هجاوخ  نامالغ  اب  دناوخ و  هاشداپ  ار  دوخ  ردپ  زا  دعب  هک  یقوجلـس  هاشکلم  دشرا  رـسپ  قرایکرب  نیدلا  نکر 
نب دمحم  شردارب  اب  رایـسب  ياهگنج  زا  سپ  دش و  راپـسهر  نادمه  بناج  هب  دعب  تفرگ و  ار  ناهفـصا  سپـس  تفر و  ير  بناج  هب  يو 

. تشاد ییاورمکح  نایقوجلس  تافرصتم  مامت  رب  هک  تسا  یقوجلس  گرزب  هاشداپ  نیرخآ  يو  تشذگرد . لاس 498  رد  هاشکلم 

نایکمرب

. دناهدمآ لیان  ماقم  نیا  هب  هک  تسا  یناسک  بقل  ارهاظ  کمرب  دنتشاد و  ار  راهبون »  » مان هب  خلب  ییادوب  هدکتب  تسایر  هک  دندوب  ینادناخ 
توعد مایا  رد 

هکمارب هداوناخ  همانهرجش 
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وبا بتاک  یـشنم و  دیورگ و  مالـسا  نییآ  هب  تفگ و  كرت  ار  دوخ  نیرید  بهذم  نادـناخ ، نیا  هتـسجرب  دارفا  زا  یکی  دـلاخ  ملـسم ، وبا 

مهارف ار  دیـشرلا  نوراه  تفالخ  تامدقم  ییحی  رـسپ  دش . لوغـشم  تمدخ  هب  روصنم  رابرد  رد  تمـس  نیمه  اب  سپـس  دـیدرگ و  ملـسم 
ار مهم  لغاشم  یسوم  دمحم و  رفعج و  لضف و  ینعی  دوخ  نادنزرف  هب  زین  وا  دیزگرب و  ترازو  هب  ار  يو  نوراه  تبـسانم  نیمه  هب  درک ،

راک يور  درک . نایاش  کمک  تفالخ  هاگتسد  رد  نایناریا  موسروبادآ  ننـس و  يایحا  هب  یکمرب  نادناخ  ندمآ  راک  يور  درک . راذگاو 
هک يولع  نایعیش  يونام و  هقدانز  هیبوعش و  قرف  ریاس  نایناریا و  هک  دیدرگ  ببس  تفالخ  هاگتسد  رد  اهنآ  ذوفن  یکمرب و  نادناخ  ندمآ 

نایکمرب يرای  هب  دنبای و  ذوفن  تموکح  هاگتسد  رد  میقتسمریغ  هکمارب و  هاگتـسد  رد  دندوب  ناریا  رب  بارعا  دالب  طلـست  نمـشد  یگلمج 
. دوب هفیلخ  رصق  زا  شیب  هکمارب  هاگتـسد  هب  مدرم  تاعجارم  دمآوتفر و  المع  هک  يروط  هب  دننک ، جراخ  هفیلخ  تسد  زا  ار  اهراک  هیلک 
رب شدـسج  لاس  کی  اـت  تخیوآ و  راد  هب  تشک و  ار  یکمرب  رفعج  لاس 188 ه . رد  ياهناهب  هب  تخاس و  نارگن  ار  نوراـه  ناـیرج  نیا 

. دندرپس ناج  نادنز  رد  لاس 193 ه . رد  لضف  لاس 190 و  رد  ییحی  دش . هدنازوس  نآ  زا  دعب  دوب و  راد 

يدرجورب هللا  تیآ  يدرجورب -:

)Berose( زورب

. تشون ار  روشآ  هدلک و  خیرات  م ). نرق 4 و 3 پ .  ) یلباب شیشک 

نیدلا ناهرب 

جات رسپ  يو  دوب . رهنلا  ءاروام  رد  ناهرب  لآ  نادناخ  فورعم  رودص  اسؤر و  زا  ق . لاس 616 ه . هب  یفوتم  دمحا . نبا  دمحم  نیدلا  ناهرب 
هب ق . لاس 603 ه . رد  دوب . وا  اب  زین  يرهاظ  تسایر  تموکح  یبهذم ، تسایر  زا  هتشذگ  اراخب  رد  دوب . بقلم  ناهج  ردص  هب  مالـسالا و 

دمحم ناطلس  هک  لاس 614  رد  دندناوخ . منهج  ردص  ار  وا  دندیجنرب  وا  زا  ماجح  هکنادنچ  داد . ناشن  دوخ  زا  رایسب  تردق  تفر و  جح 
دنزیگنینرب و رهنلا  ءاروام  رد  ياهنتف  وا  تبیغ  رد  ات  درب  مزراوخ  هب  اراخب  زا  شنارـسپ  اب  ار  وا  دش  دادغب  هفیلخ  اب  گنج  مزاع  هاشمزراوخ 

كولم ریاس  اب  ار  شنارـسپ  وا  و  درک ، رارف  مزراوخ  زا  لوغم  میب  زا  هاشمزراوخ  ردام  نوتاخ  ناکرت  هک  یعقوم  ات  دـندوب  مزراوخ  رد  اهنآ 
. درک لوتقم  دندوب  هاشمزراوخ  هاگرد  رب  هک  ییارما  و 

ینامرک دیمحلا  دبع  نیدلا  ناهرب 

. يرومیت ازریم  دیعس  وبا  ناطلس  ناریزو  زا  ینامرک  دیمحلا  دبع  نیدلا  ناهرب  هجاوخ 

گیب دوعسم  نیدلا  ناهرب 

ناتـسکرت رهنلا و  ءاروام  تموکح  هب  نآاقوگنم  نامز  رد  دوب  ریبدـت  اب  ملاع و  يدرم  هک  جاولی  دومحم  رـسپ  گیب  دوعـسم  نیدـلا  ناـهرب 
. درک ضیوفت  کیب  دوعسم  هب  ار  ترازو  بصنم  تفای  الیتسا  کلامم  نآ  رب  ياتغج  هریبن  وغلا »  » نوچ دیدرگ و  بوصنم 

ههیرب

ّما رهاوخ  و  ع )  ) اضر نب  دمحم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  یلع  وبا  رتخد  يو  هعیـش . راگزیهرپ  نانز  زا  يرجه . مراهچ  موس و  نرق 
. دش نفد  ع )  ) هموصعم ترضح  ربق  کیدزن  رد  دمآ و  مق  هب  هفوک  زا  هک  دوب  قاحسا 

183 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

دیما گرزب 

ق. لاس 532 ه . هب  یفوتم  يرابدور . دیماگرزب  ایک 
. حابص نسح  وریپ  نیشناج و  توملا و  هیلیعامسا  سیئر 

رد رسمل »  » هعلق ق . لاس 495 ه . زا  نآ  زا  لبق  تسـشن و  وا  ياـج  هب  توملا  رد  حابـص  نسح  تیـصو  بجوم  هب  ق . لاس 518 ه . رد  يو 
. تسیزیم اجنآ  رد  لاس  تدم 23  رد  و  درک ، فرصت  نسح  روتسد  هب  ار  رابدور 

هفیلخ هیلیعامـسا  ناییادـف  وا  نامز  رد  داد . همادا  نافلاخم  فیوخت  دـیدهت و  هینطاـب و  توعد  رـشن  رد  ار  دوخ  فلـس  هویـش  دـیما  گرزب 
. تسشن وا  ياجهب  دیما  گرزب  نبا  دمحم  شرسپ  يو  زا  دعب  دندرک . كاله  ار  دشرتسملا 

رهمجرذوب رهمگرزب -

تشاد و هدـهع  رب  ار  ناوریـشونا  رـسپ  دزمره ، شزومآ  زاغآ  رد  رهمگرزب  دـنیوگ  ناوریـشونا . رـصع  یناساس  هرود  دـنمدرخ  اناد و  ریزو 
. دیسر لتق  هب  زیورپورسخ  طسوت  ماجنارس  تفای و  ءاقترا  ترازو  ماقمهب  دش  هدربیپ  وا  ییاناد  ترثک  هب  یتقو 

)Bes( سب
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تفای و یـصوصخهب  تیمها  راگدرورپ  نیا  رـصم  رد  یـشنماخه  نارود  رد  تسا . هدمآ  روشک  نآ  هب  جراخ  زا  هک  يرـصم  يراگدرورپ 
. تسا هدمآ  تسد  هب  راگدرورپ  نیا  کچوک  ياههمسجم  زا  يدایز  دادعت  شوش  رد  دوب . نایوجگنج  اههچب و  اهنز و  هدننکتیامح 

)Bost( تسب

تسا و هتـشاد  دوجو  نایناکـشا  هرود  زا  بادـنغرا . اب  دـنمریه  دور  ياـقتلم  کـیدزن  ناتـسناغفا ) بونج  ( ؛ ناتـسجس رد  ناریو  ياـهرهش 
ق. ه . رد 366  دـمآرد . مالـسا  نایهاپـس  فرـصت  هب  يوـما  تلود  زاـغآ  رد  ق . رد 42 ه . اـی  یناـمثع  تفــالخ  رد  ق . رد 29 ه . ـالامتحا 

. تفای رایسب  قنور  نرق  کی  تدم  ات  نایونزغ  هرود  رد  رهش  نیا  تفرگ و  ار  تسب  نیکتکبس 
موجه رد  تخوسب . ار  نآ  یتنطلـس  ياـهخاک  درک و  جاراـت  حـتف و  ار  تسب  ق . لاس 544 ه . رد  هنزغ  جارات  زا  سپ  يروغ  نیدـلا  ءـالع 

. دومن ناریو  هاش  ردان  ار  نآ  هعلق  دش و  ناریو  یلک  هب  رهش  رومیت  ریما  نایهاپس  لوغم و 

هحایسلا ناتسب 

.(. ق نرق 13 ه . نالضاف  زا   ) یناوریش نیدباعلا  نیز  زا  یسراف  بدا  ایفارغج و  خیرات و  رد  تسا  یباتک 

همصب

لوغم نامز  رد  دوشیم . لامعتسا  پاچ  عبط و  لمع  ینعم  هب  تسا و  قمصب  لعف  زا  ردصم  مسا  ینامثع  یکرت  رد  همصاب »  » ای همصب » - » 1
. دنتفگیم همصب »  » ار ناهاشداپ  ریوصت 

. دیدرگ فورعم  هناخهمصاب ) ای  هناخهمصب  یکرت  هب  « ) هناخ همساب   » هب دمآ  ناریا  هب  هک  ياهعبطم  نیلوا  - 2

حئاطب

حالطصا رد   ) بونج رد  هرصب  و  لامش ، رد  طساو  هفوک و  نایم  تارف  هلجد و  ياهدور  يالفس  ریـسم  یقالتاب  تسپ و  عیـسو و  ینیمزرس 
. هفوکلا حئاطب  دننام : دوب  مه  رواجم  ياهرهش  مسا  هژاو  نیا  یهاگ  یسابع .) هرود  ناگدنسیون 
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نوتاخدادغب

هب لاـس 723  رد  دوب و  لوـغم  يارما  زا  728 ق ). ناپوچ -(  ریما  رتخد  يو  ذـفنتم . ناـنز  زا  راگدـنوادخ  هب  بقلم  رخآلا 736 ق . عیبر  - 
.( رخآلا 736 ق عیبر   13 - 717  ) دیعس وبا  ناطلس  دمآرد . دش ، فورعم  گرزب  نسح  خیش  هب  اهدعب  هک  ریالج ، نسح  خیـش  ریما  جاودزا 
هب هتفرگ و  قالط  ار  شرتخد  يزیگنچ  ياسای  قباطم  ات  تساوخ  ناپوچ  ریما  زا  دـش و  وا  ییاـبیز  هتفیرف  تشادـن  لاـس  تسیب  زا  شیب  هک 

دیعـس وبا  ناطلـس  یتقو  دوش . فرـصنم  يو  رکف  زا  ناطلـس  ات  داتـسرف  غابارق  هب  ار  شداـماد  رتخد و  ناـپوچ  ریما  اـما  دروآرد . وا  جاودزا 
نکر دش و  نامگدب  دندوب  تیالو  دـنچ  نایلاو  هک  وا  نارـسپ  رگید  هجاوخ و  قشمد  شرـسپ  وا و  هب  تبـسن  درک  ساسحا  ار  ریما  یلیمیب 

دش و هتـشک  ناطلـس  رـسمه  اب  یناهنپ  طابترا  لیلد  هب  ارهاظ )  ) هجاوخ قشمد  ماجنارـس  دز . نماد  اهینامگدب  نیا  هب  زین  شریز ، و  نئاص ،
ترک ریما  نیدـلا  ثایغ  کلم  دزن  هب  درک و  رارف  شیارما  ینکـشنامیپ  رثا  رب  اما  دـمآرب  هلباقم  ددـصرد  دوب  ناـسارخ  رد  هک  زین  شردـپ 

وبا تدم  نیا  مامت  رد  درب . دیعس  وبا  ناطلس  دزن  غابارق  هب  نآ  ناشن  هب  ار  شتـشگنا  تشک و  ار  ناپوچ  ریما  دیـسرت و  يو  اما  دش . هدنهانپ 
نوتاخدادغب نداد  قالط  هب  راداو  ار  وا  داتـسرف و  ریالج  نسح  خیـش  ریما  دزن  ار  ةاضقلا  یـضاق  هکلب  درکن  شومارف  ار  نوتاخدادغب  دیعس 

. درک جاودزا  يو  اب  وا ، هدع  نتشذگ  زا  سپ  درک و 
ردـپ و نالتاق  زا  ار  دوخ  ماقتنا  دـش و  روما » يوزج  یلک و  راـیتخا  بحاـص  ، » تشاد دیعـس  وبا  ناطلـس  رب  يداـیز  ذوفن  هک  نوتاخدادـغب 

. درک نفد  عیقب  ناتسربق  رد  داد و  لاقتنا  هنیدم  هب  ناسارخ  زا  مامت  مارتحا  اب  ار  شرگید  ردارب  ردپ و  دسج  تفرگ و  شردارب 
، شلوا رسمه  ریالج ، نسح  ریما  اب  نوتاخدادغب  یناهنپ  طابترا  ندرک  ناونع  اب  ات  دندمآرب  ددص  رد  دیعس  وبا  ناطلـس  ناکیدزن  زا  یـضعب 

. داد رارق  دوخ  رظن  دروم  ار  يو  رگید  راب  ناطلس  دش  تباث  وا  یهانگیب  نوچ  اما  دنزادنیب ، دیعس  وبا  ناطلس  رظن  زا  ار  وا 
نیا اما  درک . جاودزا  وا  اب  دش و  نوتاخدادغب  هدازردارب  هجاوخ و  قشمد  رتخد  نوتاخداشلد ، قشع  راتفرگ  دیعس  وبا  ناطلس  لاس 732  رد 

نارا و مزاع  قاچبق  تشد  هاشداپ  ناخ  کبزا  عفد  يارب  میظع  يرکشل  اب  دیعس  وبا  ناطلس  هک  دعب  لاس  هس  اریز  دیـشکن ، یلوط  ییوشانز 
.(. رخآلا 736 ق عیبر   13  ) تشذگرد ناورش  دودح  رد  دش و  رامیب  نارا  رد  دوب  ناجیابرذآ 

اب یمـشچمه  لـیلد  هب  نوتاخدادـغب  هـک  تـفریم  ناـمگ  نوـچ  دـندرک . هدـهاشم  مـس  راـثآ  شجازم  رد  راـصتخا  لاـح  رد  وا  ناکـشزپ 
زا یکی  طسوت  يو  ناطلـس ، گرم  زا  سپ  یمک  اذل  دشاب ، هدز  تسد  راک  نیا  هب  شناردارب  ردـپ و  نوخ  زا  نتفرگ  ماقتنا  نوتاخداشلد و 

. دیسر لتق  هب  مامح  رد  نایارسهجاوخ 

قجارغب

فلخ تشاد و  ار  ناتـسهق  تموکح  يو  يونزغ . نیکتکبـس  ردارب  رـصان ؛ لآ  نایونزغ  هلـسلس  نایاورنامرف  زا  ق ،. لاس 389 ه . هب  یفوتم 
مزهنم هداد  تسکش  ار  قجارغب  رهاط  داتسرف . ناتسهق  ریخست  هب  ار  يرافص  فلخ  نبا  رهاط  دوخ  رسپ  نیکتکبس ، تافو  زا  دعب  دمحا ، نبا 

. تشک ار  وا  هدرک  گنج  وا  اب  رهاط  و  تفای ، تسد  ناتسهق  رب  رگید  راب  دعب  يدنچ  قجارغب  اما  تفرگب . ار  ناتسهق  و  درک ،

ناخ ارغب 

زا فورعم  هاشداپ  نیلوا  ق ،. یفوتم 383 ه . ناخ ،) ارق   ) نامیلس نبا  ناخ  ارغب  نوراه  هلودلا  باهش 
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دالب شتموکح  زکرم  و  تشاد ، تموکح  نیچ  دودـح  ات  رغـشاک  نوغاس و  دالب  نوچ  كرت ، دالب  رد  يو  ناتـسکرت . نایناخکلیا  هلـسلس 
راگزاس شجازم  اب  اراخب  ياوهوبآ  اما  تفرگ ، ار  اراخب  تبقاـع  درک . گـنج  یناـماس  ناـهاشداپ  ارما و  اـب  هبترم  نیدـنچ  دوب . نوغاـس 

نایناخ کلیا  تنطلـس  هلودلا  سمـش  هب  بقلم  ناخکلیا  وا ، زا  دعب  تفای . تافو  هار  نیب  رد  تفرگ و  شیپ  ناتـسکرت  هار  راچان  تشگن و 
. تفای ار 

( نایادخ ناکم   ) ناتسغب

529 ه. - 559  ) دشابیم بوسنم  یـشنماخه  هرود  لیاوا  هب  هک  تسا  هدنام  یقاب  میدـق  ناتـسغب  زا  يرـصتخم  راثآ  نوتـسیب  شوقن  رواجم 
.(. ق

یلیبدرا نیدلا  یفص  خیش  هعقب 

زا يرگید  رباقم  هعقب  نیا  رد  دوریم . رامش  هب  ناریا  يرنه  یخیرات و  هینبا  نیرتابیز  زا  لیبدرا ، رد  عقاو  یلیبدرا  نیدلا  یفص  خیـش  هربقم 
خیـش لیعامـسا و  هاش  ردام  هب  بوسنم  ربق  هلمج  زا  تسا ، هدـنامیقاب  هرود  نآ  يارما  يوفـص و  نیناوخ  ناگدازهاش و  ناـهاشداپ و  ریاـس 

تـسا یجرب  نیدلا  یفـص  خیـش  هربقم  کیبدرک . ولجاتـسا و  ناطلـس  مان  هب  يارما  زا  نت  ود  ردیح و  ناطلـس  دـینج ، خیـش  نیدـلا ، ردـص 
. تسا نیدـلا  یفـص  خیـش  دـبنگ  زا  رتهاـتوک  لیعامـسا  هاـش  هربقم  دـبنگ  هتفرگ . ياـج  نآ  زارف  رب  هاـتوک  يدـبنگ  هک  لکـش  ياهناوتـسا 
نیئزت و لیمکت و  رد  هدش . هدوزفا  هعقب  ياهنامتخاس  رب  جـیردتهب  هک  تسا  يرجه  مهن  نرق  لوا  همین  هب  قلعتم  انب  نیا  تمـسق  نیرتمیدـق 

ازسب ششوک  مود ، سابع  هاش  لوا و  بسامهط  هاش  هتفریم  رامش  هب  يوفـص  نارایرهـش  یگداوناخ  هاگمارآ  هلزنم  هب  هک  هعقب  نیا  ریمعت 
. دناهتشاد

ياب یب - گیب - کب -

زا دـعب  ناریا  رد  نینچمه  یمالـسا  کـلامم  بلاـغ  كرت و  ناـگرزب  اـبجن و  یلک  ناونع  اـی  بقل  رتهم . گرزب و  ینعم  هب  یکرت  ناـبز  هب 
ناونع هب  کب ) فسوی  کب ، هجاوخ  کب ، رقنس  قآ  کب ، لرغط  لثم   ) مالعا یضعب  رخآ  رد  دعبهب  ق . مجنپ ه . نرق  زا  هملک  نیا  مالـسا .

ق. مهن ه . نرق  رد  تسا . هدشیم  رکذ  بقل 
ءاروام رد  و  کب و )...  یلع  کب ، نسح  دـننام :  ) تسا هتفریم  راک  هب  رکبراید  ناجیابرذآ و  نامکرت  يارما  مـالعا  لاـبند  هب  کـب  هملک 

ماکح ناونع  رهنلا  ءاروام  ناریا و  دـالب  ماـکح  ناونع  رهنلا  ءارواـم  ناریا و  نیمزرـس  رثکا  رد  نآ  زا  دـعب  و  تسا ، هدوب  لوادـتم  زین ، رهنلا 
رد و  تسا ، هتفاییم  لاقتنا  رـسپ  هب  ردپ  زا  الومعم  ناونع  نیا  هدیـسریمن ، رـسپ  هب  ردپ  زا  هشیمه  تموکح  لغـش  دـنچره  و  هدوب ، یلحم 

. تسا هدش  یتافیرشت  ناونع  جیردتهب  هیراجاق  دهع 

هیشاتکب
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. یلو شاتکب  یجاح  هب  بوسنم  هیفوص ، زا  ياهقرف 

)Baktoqdi( يدغتکب

رالاس ناونع  دومحم  ناـمز  رد  يو  يونزغ . لوا  دوعـسم  ناطلـس  دومحم و  ناطلـس  دـهع  رد  هصاـخ  ناـمالغ  سیئر  هدازگرزب ، ياـنعم  هب 
همیمـض زین  ار  یبجاح  ناونع  ماقم و  وا  دزن  تسویپ و  دوعـسم  هب  يو  دومحم ، تافو  زا  دـعب  تسا . هتـشاد  قلطم  رالاس  ییارـس و  نامالغ 

. درک يرالاس  ناونع 
وا عفد  هب  هتسارآ  يرکشل  اب  ار  وا  دوعسم  ناطلس  ءاسن  رد  هقجالس  نانامکرت  هنتف  زاغآ  نراقم 

186 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. تخیرگب هدروخ و  تخس  تسکش  نانامکرت  زا  شیوخ  ناتسدریز  ینامرفان  ببس  هب  وا  و  داتسرف ،

نوزوتکب

. یناماس هلسلس  ناهاشداپ  دهع  رخاوا  رالاس  بجاح  ناسارخ و  رالاسهپس  هلودلا ، نانس  هب  بقلم 
اما داد ، تسکش  تساخرب  هعزانم  هب  وا  اب  هک  ار  روجمیـس  مساقلا  وبا  تشگ و  ناسارخ  رالاسهپـس  یناماس ، مود  روصنم  ریما  دهع  رد  يو 

قئاق اب  و  تخیرگب ، وا  شیپ  زا  دماینرب و  دمآ ، روباشین  دصق  هب  مود  روصنم  ریما  کیرحت  توعد و  هب  ارهاظ  هک  يونزغ  دومحم  هدهع  زا 
نوچ لاس ، نیمه  رد  دندناشن . تراما  هب  ار  مود  کلملا  دبع  شردارب  دندومن و  روک  لوزعم و  ار  مود  روصنم  ریما  هدش  تسدـمه  هصاخ 

هب مه  نوزوتکب  هداتـسرف و  دـنکزوا  هب  تفرگب و  یناماس  ناگدازهاش  لاجر و  ارما و  ریاس  اب  زین  ار  نوزوتکب  دـمآ ، اراخب  هب  ناـخ  کـلیا 
. داتفا نادنز 

ولشکب

. راشفا لیا  زا  ياهریت 

)Begdeli( یلدگب

. دناهدرمش هلیبق  نیا  زا  ار  نایهاشمزراوخ  ياین  نیکتشونا ، یضعب  روغا . ياهنمکرت  زا  ياهلیبق 
ناریا هب  ولماش  هلیبق  اـب  هیروس  ياهیلدـگب  زا  ياهخاـش  دـندوب . هیروس  رد  نمکرت  لـیابق  نیرتمهم  ق . مهن ه . نرق  رد  یلدـگب  ياـهنمکرت 

دابآرتسا هیحاـن  رد  نـالکوک  هفیاـط  نیب  رد  اـهنآ  زا  ياهخاـش  دـندوب . هلیبق  نیا  زا  يوفـص  هرود  ناهدـنامرف  ارما و  زا  يرایـسب  و  دـنتفر ،
. دننکیم یگدنز 

لب

(. دوب نیمز  يادخ   ) هک اهیرموس  عونلا  بر 
ياـقآ  ) وـنآ یکی  رگید  عوـنلا  بر  ود  تفرگیم . رارق  اـهیرموس  ماـمت  تداـبع  دروـم  هک  دوـب  رموـس  گرزب  عوـنلا  بر  هس  زا  یکی  لـب 

. دوب قیمع ) هرد  بحاص   ) يرگید ا آ و  نامسآ )
يدالیم نرق 2  لبهچیت - ههلا  وا  ياپ  يور  رب  یمور  تبیه  رد  لب  روشآ ، يادخ  یتراپ ، رنه 

187 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

يرذالب

هب یـسراف  زا  ییاـههمجرت  ق . موس ه . نرق  رد  برع  نیخروم  نیرتـگرزب  زا  ق . لاس 279 ه . یفوتم  يرذالب ؛ هب  روهـشم  ییحی ، نب  دمحا 
راثآ زا  دینارذگ . نآ  فارطا  دادغب و  رد  ار  دوخ  رمع  رتشیب  يو  دناهتسناد . لصالا  یناریا  ار  يو  یـضعب  ببـس  نیمه  هب  هک  هتـشاد  یبرع 

. تسا فارشالا » باسنا   » و نادلبلا » حوتف   » فورعم یخیرات  باتک  ود  هدنام  یقاب  هک  هچنآ  يو 

نوغاسالب

زا اهدـعب  دوب . اهیدغـس  تاسیـسأت  زا  نوغاسالب  تسین . یقاـب  نآ  زا  يرثا  نونکا  هک  ینونک ، ناتـسزیقرق  رد  وچ ، دور  هرد  رد  میدـق  رهش 
زا 16 سپ  ار  نآ  یناخروگ  هاشمزراوخ  دـمحم  ناطلـس  نایناخروگ و  گنج  رد  دـیدرگ . رهنلا  ءاروام  رد  ناـیناخارق  یـشکرکشل  زکارم 

یمان رومیت  ریما  ياهگنج  هرود  رد  دوشیم و  هدرب  مان  نآ  زا  تردن  هب  لوغم  هرود  رد  دـندرک . جارات  هزور  هس  فرـصت و  هرـصاحم  زور 
. تسا هدماین  نآ  زا 

شالب

. یناساس یناکشا و  ناهاشداپ  زا  نت  نیدنچ  مان 
. تسا سسگولو »  » نآ ینانوی  تروص  دناهدرک و  طبض  زین  شخلو » « » شالو  » ار مان  نیا 

شالب

ناتـسکس مکاح  نراق و  هداوناخ  زا  هک  ارخوس  ای  رهمرز  ناریا  گرزب  رادرـس  شالب ) ردارب   ) زوریف گرم  نامز  رد  یناساس . ناهاشداپ  زا 
لاغتشا گنج  هب  ناتسنمرا  رد  هاگنآ  رد  دوب و  نارهم  نادناخ  ير و  مدرم  زا  هک  روپهاش  رگید ، رادرس  زین  تشاد و  تپ  رازه  بقل  دوب و 

زوریف رسپ  ار  وا  نیخروم  یضعب   ) دندناشن یهاشداپ  تخت  رد  ار  شالب  شردارب  هدمآ و  نوفسیت  هب  هاشنهاش  گرم  ربخ  ندینش  زا  تشاد 
هک دش  رارق  تشگ و  مالعا  ناتسنمرا  یمسر  نید  تیحیسم  هک  تسب  ناتسنمرا  رادرـس  ینوگیمام » ناهاو   » اب ار  یحلـص  شالب  دننادیم .)

یهاش تخت  رب  زوریف  رسپ  دابق  دیدرگ و  روک  علخ و  تنطلس  زا  روشک  ناگرزب  طسوت  شالب  دنک . هرادا  ار  ناتسنمرا  روما  اصخـش  شالب 
. تسشن

ناشالب

. تسا هدوب  لاس  راهچ  تسیب و  وا  تنطلس  تدم  یناکشا و  ناهاشداپ  زا  زوریف  رسپ  شالب - رسپ 

لوا شالب 

. تفرگرد مور  ناریا و  نیب  گنج  وا  نامز  رد  دومن . تنطلس  ات 75 م . زا 51  هک  یناکشا  ناهاشداپ  زا 
.( 78 م - 51  ) لوا شالب  زا  نلوبرک »  » درک و ناتسنمرا  هاشداپ  ار  دادریت  شالب 

یلخاد و روما  لوغشم  شالب  لاوحا  نآ  رد  دومن . بارخ  تفرگ و  ار  اسکاترا » « » نورن  » مور روتارپما  فرط 
188 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

دادریت هک  دش  ررقم  نینچ  دایز  ياهشکمشک  زا  دعب  تفاتش و  ناتسنمرا  هب  روما  نیا  ماجنا  زا  سپ  دوب . ناگرگ  یلاها  شروش  ندناشنورف 
يو زا  سپ  دیدرگ . ملـسم  دنـس  دور  ات  ناتـسنمرا  زا  ناریا  تردـق  قیرط  نیدـب  دریگ و  مور  هاشداپ  زا  جات  یلو  دوش  ناتـسنمرا  نارمکح 

ییامرفمکح القتـسم  ناریا  زا  ياهشوگ  رد  اهنآ  زا  کیره  دـیاش  دنتـسشن و  تخت  رب  مراهچ  ناودرا  موس و  رکاپ  شالب - مان  هب  یناـهاش 
. دنتشاد

مجنپ شالب 

دوخ نیب  ار  ناریا  روشک  ماجنارس  تفرگرد و  عازن  ناودرا  مجنپ و  شالب  وا  رـسپ  ود  نیب  مراهچ  شالب  زا  سپ  هک  یناکـشا  ناهاشداپ  زا 
. دندرک میسقت 

.( 222 م - 207  ) مجنپ شالب  دش  یلوتسم  یناکشا  تلود  مظعا  تمسق  رب  ناودرا 
هلسلس لیکشت  ناکباب  ریشدرا  دیدرگ و  ضرقنم  یناکشا  هلسلس  هک  دوب  نامز  نیا  رد  درک . یهاشداپ  لباب  زا  یتمـسق  رد  طقف  شالب  یلو 

. داد ار  نایناساس  مان  هب  يدیدج 

مراهچ شالب 

ناریا رب  نایمور  وا  نامز  رد  دیـسر . یهاشداپ  هب  مراهچ  شالب  شدنزرف  موس  شالب  گرم  زا  دـعب  توف 209 م .).  ) یناکشا ناهاشداپ  زا 
نیرهنلا نیب  هب  سوروس  تخادرپ . زاتوتخات  هب  اددـجم  شالب  دـندرک . ماع  لـتق  ار  رهـش  ناـنکاس  هدومن ، تراـغ  ار  نوفـسیت  دـنتخات و 

. دندش تنطلس  یعدم  مجنپ  شالب  مجنپ و  ناودرا  شرسپ  ود  وا  زا  سپ  درک . ریخست  ار  نوفسیت  هتشگزاب و 
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.( 208 م - 191  ) مراهچ شالب 

مود شالب 

رد دوب و  یناکـشا  ورـسخ  ضراعم  هک  دناهدرمـش  لوا  شالب  زا  دـعب  یگتفـشآ  نارود  ناهاشداپ  زا  ار  مود  شالب  یـضعب  یناکـشا . هاـش 
نیتلود نیب  شمارآ  يدح  ات  يو  نامز  رد  دننادیم . ات 147  ای 129  ار 128  وا  تنطلس  هرود  زین  یضعب  و  درک ، تنطلس  ناریا  زا  یتمـسق 

. تشاد ییامرفمکح  مور  ناریا و 

موس شالب 

زاغآ رد  موس  شالب  یناکشا . ناهاشداپ  زا 
189 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هـشقن شالب  تشذگرد  سوینوتنآ  نوچ  یلو  تشاد . رذحرب  ار  وا  مور  روتارپما  سوینوتنآ  نکیل  داتفا ؛ ناتـسنمرا  ریخـست  رکف  هب  تنطلس 
ناـشیا ناـیم  هک  یگنج  رد  دریگ و  سپ  ار  هیحاـن  نیا  دـیدرگ  ممـصم  مور  تلود  اـما  دومن . ریخـست  ار  ناتـسنمرا  درک و  یلمع  ار  دوـخ 

نیمه رد  نکیل  دز ، شتآ  دوب  شالب  یناتسبات  رصق  هک  ار  نوفـسیت  مور ، رادرـس  سویـساک  دروخ و  تسکـش  یتخـس  هب  شالب  تفرگرد 
. دیدرگ ناشیا  ینیشنبقع  ببس  رما  نیا  درک و  زورب  مور  هاگرکشل  رد  نوعاط  ضرم  ناوا 

.( 191 م - 147  ) موس شالب 

هاشناگشالب

(. نآ زا  دعب  یناساس و  هرود   ) ناریا قرشم  رد  نوغاسالب  نارمکح 

خلب

« راهبون  » فورعم دبعم  دوب و  ییادوب  نید  زکارم  زا  مالـسا  زا  شیپ  یطـسو  نورق  ناتـساب و  راگزور  رد  ایرتکاب ) رتخاب ،  ) خـلب هیحان  زکرم 
. تسویپیم نآ  هب  ناریا  ناتسکرت و  نیچ ، دنه ، زا  ورناوراک  ياههداج  تشاد . ياج  نآ  رد 

یمعلب

دمحم خیرات  هک  تسا  يربط  خیرات  همجرت  باتک  بحاص  یناماس ، حون  نب  روصنم  حون و  نب  کلملا  دـبع  ریزو  یمعلب ، دـمحم  یلع  وبا 
. تسا يربط  خیرات  همجرت  هب  فورعم  نونکا  درک و  همجرت  یسراف  هب  یناماس  روصنم  ریما  رما  هب  ق . لاس 352 ه . رد  ار  يربط  ریرج 

نیکتاکلب

زا دـعب  يو  رـصان . لآ  تنطلـس  زا  لبق  هرود  رد  نایونزغ  تلود  يارما  زا  و  هنرغ ، تیالو  لقتـسم  ياورناـمرف  ق ،. لاـس 364 ه . هب  یفوتم 
شیاج هب  نیکت  يریپ  دش ) هتشک  دنیوگ   ) يو تافو  زا  دعب  دز . هکس  دوخ  مان  هب  اجنآ  رد  و  تسشن ، هنزغ  تراما  هب  نیکتبلا  نبا  قاحـسا 

بناج زا  ق . لاس 324 ه . دودح  رد  یتدم  ددنویپب  نیکتبلا  هب  هکنآ  زا  لبق  و  دوب ، نایناماس  نامالغ  زا  نیکتبلا  دـننام  نیکتاکلب ، تسـشن .
. دوب هدرک  تموکح  خلب  رد  نایناماس 

تکانب

نایهاپس فرصت  هب  ق . رد 616 ه . دوب . قنوررپ  يرهش  ینامز  دنکشات . یقرش  بونج  رد  ایرد ، ریس  نارگنهآ و  دور  ياقتلم  رب  میدق ، رهش 
نآ ياهانب  هب  یبیـسآ  ایوگ  یلو  دندرک ، قحلم  دوخ  نایهاپـس  هب  ار  نانآ  نالوغم  یلوق  هب  و  دندیـسر ، لتق  هب  شنانکاس  و  دـمآرد ، لوغم 

ياههناریو دیمان . هیخرهاش  شرـسپ ، مان  هب  و  تخاسب ، رابرگد  ار  نآ  رومیت  ق . رد 794 ه . تشاذگ . طاطحنا  هب  ور  دعب  نورق  رد  دیسرن .
. تسا یقاب  هیقرش ) مان  هب   ) نآ
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یتکانب

تمدـخ هب  یناوج  رد  وا  لوغم . هاگتـسد  نابرقم  لاجر و  زا  و  ق ،). 693 ه . شتنطلـس 658 -  ) نآاق يالبوق  رواشم  ریزو و  یتکانب ، دمحا 
. دیسر لتق  هب  نآاق  يالبوق  ییالتخ  يارزو  زا  یکی  کیرحت  هب  نآاق ، يالبوق  دهع  رد  يریپ  نینس  رد  و  تسویپ ، لوغم 

یتکانب

ار وا  لوغم  ناخ  نازاـغ  ق . رد 701 ه . یناریا . خروم  رعاـش و  ق . لاس 730 ه . هب  یفوتم  یتکانب ، دمحم  نبا  دواد  نامیلـس  وبا  نیدـلا  رخف 
رد ق . رد 717 ه . ار  نآ  هک  تسا ، باسنالا » رباکالا و  خـیراوت  یف  بابالا  یلوا  ۀـضور   » خـیرات فلؤم  يو  داد . ییارعـشلا  کلم  بصنم 

. تسا يدیشر  خیراوتلا  عماج  زا  یصیخلت  نآ  مظعا  تمسق  و  هتشون ، دیعس  وبا  ناطلس  نامز 

رصیق دنب 

. تسا هدش  هتخاس  نوراک  دور  رب  رتشوش  رد  یناساس ، لوا  روپاش  رما  هب  يدالیم  نرق 3  رد  هک  يدنب 
هدش هدناوخ  رصیق  دنب  تبسانم  نیمه  هب  دندش ، هتفرگ  راک  هب  دنب  نیا  نتخاس  رد  دندوب  هدش  ریسا  ناریا  اب  گنج  رد  هک  ینایمور  دنیوگ 

. تسا

كدنب

. دندشیم هدناوخ  کسیر »  » و کیرهشنآ » «، » كدنب  » ياهمان هب  یناکشا  هرود  ناگدنب 

شهدنب

. دراد ربرد  ییایفارغج  یخیرات و  تاعالطا  یضعب  تقلخ و  هرابرد  یبلاطم  هک  يولهپ ، نابز  هب  یخیرات ، ینید و  یباتک 

نایرهاط رهاط -: ونب 

روجیناب ینب 

روجیناب دندناریم . نامرف  نایماب  ریهجنپ  باردنا و  ذـمرت ، ملخ ، ناتـسراخت ، رد  يرمق  يرجه  لاس 232  زا  هک  دندوب  کچوک  ياهلـسلس 
. دوب یسابع  يافلخ  زا  يدهم  روصنم و  نامزمه  نادناخ  نیا  ياین 

. مشاه دمحا و  دواد ، سابع ، ياهمان : هب  تشاد  رسپ  راهچ  وا 
رد يرجه  لاس 243  ات  ینعی  شگرم ، نامز  ات  ار  دروالح  شخو و  تموکح  مشاـه  دوب و  هرـصب  ياورناـمرف  يرجه  لاس 206  رد  دواد 
رد هک  نادناخ  نیا  زا  درف  نیتسخن  تشاد . هدهع  هب  ار  رصن  هاپس  يرالاسهپـس  يرجه  لاس 211  رد  مشاه  رسپ  سایلا  تسا . هتـشاد  تسد 

سپ و  دمآرد . ناتسیس  ریما  يرافـص ، ثیل  بوقعی  یگریچ  نامرف و  ریز  يرجه  لاس 258  رد  وا  تسا . سابع  نب  دواد  دش ، اورنامرف  خلب 
نوماریپ ياههنارک  سپـس  دوب و  خـلب  ياورنامرف  يرجه  ات 265  لاس 260  زا  هک  دـشابیم  روجیناـب  نب  دـمحا  نب  دـمحم  دواد  وبا  يو  زا 

: نوچ
وبا هب  تراـما  يو  زا  سپ  درک . تموـکح  هـنارک  نـیا  رد  يرجه  لاس 279  ات  دروآ و  تسد  هب  ار  ذـمرت  نـالتخ ، ناـجزوج ، ناتـسراخت ،
سپ نالتخ و  رد  دمحم  نب  دمحا  نب  رفعج  سپس  هدش و  هدز  هباردنا  رد  وا  مان  هب  ییاههکس  هک  دیسر  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحم  رفعج 

. دش اورنامرف  دمحا  نب  رفعج  نب  دمحا  شرسپ  يو  زا 

روجیناب ینب  ناریما 

(. ینیشنتخت رب  لاس   ) يرمق يرجه   232 روجیناب ، نب  سابع  نب  دواد  - 1
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(. ینیشنتخت رب  لاس   ) يرمق يرجه   372 دمحا ، نب  رفعج  نب  دمحا  - 5

نانابسوداپ نابسوداپ -: ینب 

ماح ینب 

ای لباب  ار  اهنآ  یلـصا  نطو  یـضعب  تسا . فالتخا  نیققحم  نیب  اهنآ  نکاسم  باب  رد  هک  دـشابیم  تسوپدیفـس  داژن  ياـههخاش  زا  یکی 
. دناهدیزگ ینکس  یبیل  رصم و  رد  هتفر  اقیرفا  هب  ایسآ  زا  نامدرم  نیا  هک  دنتشاد  هدیقع  هتسناد  یبرغ  يایسآ  رد  ییاج 

نایوباد هیوباد -: ینب 

فلد ینب 

ق. رد 210 ه . نومأم  نارادرس  زا  سیردا  نب  مساق  فلد  وبا  تسد  هب  هک  نادمه  يارما  زا  ياهلسلس 
ضرقنم یـسابع  يافلخ  تسد  هب  دندمآرب  لالقتـسا  ددـصرد  نوچ  دـندرک و  تموکح  شاهون  راهچ  رـسپ و  يو  زا  سپ  دـش و  لیکـشت 

رد عاجـش و  نادرمناوج  زا  یکی  مصتعم و  نومأم . ناگنهرـس  زا  یکی  ق ). رد 225 ه . توف  . ) سیردا یسیع  نب  مساق  فلد  وبا  دنتـشگ .
. دوب ناتسدرک  فلد  ینب  يارما  زا  رفن  نیمود  یلجع  سیردا  نب  مساق  فلد  وبا  نبا  زیزعلا و  دبع  تشاد . تراهم  یقیسوم 

ناتسجرغ ناراش  دیشر - ینب 

. تسا هدوـب  نیـشپ  هاـگ  ناـیکلب و  نیـشب ، روـشک  نیا  تختیاـپ  نینزغ ، لامـش  روـغ و  رتخاـب  تاره ، رواـخ  رد  تسا  ياهنارک  ناتـسجرغ 
. تسا هدش  هدروآ  زین  كدنبزازو )  ) هژاو دندناوخیم . راش )  ) ار هنارک  نیا  نایاورنامرف 

ییایرآ میدـق  هژاو  زا  هک  تسا  هشیرمه  رهـش  هاـش و  اـب  ریـش  راـش و  ینونک ، ناسانـشنابز  دـید  زا  تسا ؛ هتـشون  هدـنبزارب  هبدادرخ ، نبا 
. دشابیم مکاح  ای  هاش  نامه  نآ  ینعم  تسا و  هدش  هتفرگ  نایماظن ) هورگ   ) هیرتشک

، هداتسیا ریش  نایماب  رد  دناهدوب  یلخاد  ناهاش  اجنیا  رد  ناشیا  زا  شیپ  : » دیوگیم هنارک  نیا  رب  نایقوجلس  ندش  هریچ  زا  سپ  ورسخرصان 
يرسق هللا  دبع  هلیـسو  هب  يدالیم  اب 729  ربارب  يرجه  لاس 107  رد  روشک  نیا  دوب . هتسشن  تخت  رب  راش  ناتـسجرغ ، تختیاپ  نیـشب  رد  و 

«. داتفا ناناملسم  تسد  هب  ناسارخ  ياورنامرف 
. دندوب نایناماس  ذوفن  ریز  وریپ و  نایناماس  راگزور  رد  روشک  نیا  یلحم  ناهاش 

هب ار  نارعاش  نادنمـشناد و  دوب و  مرگرـس  بدا  شناد و  راک  هب  دوخ  هک  تسا  دسا  نب  دمحم  رـصن  وبا  هنارک ، نیا  ناراش  نیرترادمان  زا 
. دومنیم بلج  دوخ  رابرد 

دیشر ینب  ای  ناتسجرغ  ناراش  مان 

. دیشر راش  - 1
. دسا نب  دمحم  رصن  وبا  راش  - 2

. دمحم نب  دمحم  وبا  هاش  راش  - 3
. ریشدرا راش  - 4

. ریشدرا نب  میهاربا  راش  - 5
. میهاربا هاش  راش  - 6
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ماس ینب 

. دنراد ینکس  یقرش  لامـش  یلامـش و  ياقیرفا  تاماش و  نیرهنلا و  نیب  ناتـسبرع و  رد  ارثکا  هک  تسوپدیفـس  گرزب  ياههخاش  زا  یکی 
زا دـندوب : ترابع  میدـق  دـهع  داژنیماس  للم  دـناهدنکارپ . هریغ  اپورا و  ایـسآ و  رگید  ياهاج  رد  دـشاب  لیئارـسا  ینب  هک  اهنآ  زا  ياهبعش 

: زا دنترابع  اهتسوپدیفس  ماس  ینب  هخاش  بارعا . نایمارآ و  نایربع ، اهیقنیف ، نایروسآ ، ناینادلک ،
. معا ینعم  هب  دوهی  ناینادلک ، اهیمارآ ، نایناعنک ، اهیفنیف ، اهيروسآ ، اهیلباب ،

سابع ینب 

ملـسم وبا  يدرمیاپ  هب  نایناریا و  يرای  هب  وا  دـسریم . بلطملا  دـبع  نب  ساـبع  هب  شبـسن  هک  حافـس  هب  فورعم  یلع  نب  دـمحم  هللا  دـبع 
ینب زا  بتارم  هب  یـشایع  يرگمتـس و  ملظ و  رد  هک  ق ). 656 ه . - 132  ) دروآ دیدپ  یتموکح  هلـسلس  تخادـنارب و  ار  هیما  ینب  یناسارخ 

: تسا حرش  نیدب  سابع  ینب  يافلخ  یماسا  دندوب . رتروسج  هیما 
ق. 136 ه . زا 132 - حافس  هللا ، دبع  - 1

ق. 158 ه . زا 136 - روصنم  هللا ، دبع  - 2
ق. 169 ه . زا 158 - يدهم  هللا ، دبع  نب  دمحم  - 3

ق. 170 ه . زا 169 - يداه  دمحم ، نب  یسوم  - 4

ق. 193 ه . زا 170 - دیشر  دمحم ، نب  نوراه  - 5
ق. 198 ه . زا 193 - نیما  نوراه ، نب  دمحم  - 6

ق. 218 ه . زا 198 - نومأم  نوراه ، نب  هللا  دبع  - 7
ق. 227 ه . زا 218 - مصتعم  نوراه ، نب  قاحسا  وبا  - 8

ق. 232 ه . زا 227 - قثاو  نسحلا ، وبا  نب  نوراه  - 9
ق. 248 ه . زا 232 - لکوتم  نسحلا ، وبا  نب  رفعج  - 10

ق. 248 ه . زا 247 - رصتنم  رفعج ، نب  دمحم  - 11
ق. 251 ه . زا 748 - نیعتسم  دمحم ، نب  دمحا  - 12

ق. 255 ه . زا 251 - زتعم  رفعج ، نب  ریبز  - 13
ق. 256 ه . زا 255 - يدتهم  نوراه ، نب  دمحم  - 14

ق. 279 ه . زا 256 - دمتعم  رفعج ، نب  دمحا  - 15
ق. 289 ه . زا 279 - دضتعم  لکوتم ، هب  فورعم  قفوم  نب  دمحا  - 16

ق. 298 ه . زا 289 - یفتکم  دمحا ، نب  یلع  - 17

ق. 320 ه . زا 295 - ردتقم  دمحا ، نب  رفعج  - 18
ق. 322 ه . زا 320 - رهاق  دضتعم  دمحا ، نب  دمحم  - 19

ق. 329 ه . زا 322 - یضار  ردتقم  دمحا ، نب  دمحم  - 20
ق. 333 ه . زا 329 - یقتم  ردتقم  دمحا ، نب  میهاربا  - 21

ق. 334 ه . زا 333 - یفکتسم  یلع ، نب  هللا  دبع  - 22
ق. 363 ه . زا 334 - عیطم  ردتقم  دمحا ، نب  لضف  - 23
ق. 381 ه . زا 363 - عیاط  لضف ، نب  میرکلا  دبع  - 24

ق. 422 ه . زا 381 - رداق  ردتقم ، نب  قحتسا  نب  دمحا  - 25
ق. 467 ه . زا 422 - میاق  دمحا ، نب  هللا  دبع  - 26

ق. 487 ه . زا 467 - يدتقم  دمحا ، نب  ةریخذ  نب  هللا  دبع  - 27
ق. 512 ه . زا 487 - رهظتسم  هللا ، دبع  نب  دمحا  - 28

ق. 529 ه . زا 512 - دشرتسم  دمحا ، نب  لضف  - 29
ق. 530 ه . زا 529 - دشار  لضف ، نب  روصنم  - 30

ق. 555 ه . زا 530 - یضتقم  رهظتسم ، دمحا  نب  دومحم  - 31
ق. 566 ه . زا 555 - دجنتسم  دمحم ، نب  فسوی  - 32
ق. 575 ه . زا 566 - یئضتسم  فسوی ، نب  نسح  - 33

ق. 622 ه . زا 575 - رصان  نسح ، نب  دمحا  - 34
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ق. 623 ه . زا 622 - رهاط  دمحا ، نب  دمحم  - 35
ق. 640 ه . زا 623 - رصنتسم  دمحم  نب  روصنم  - 36

ق. 656 ه . زا 640 - مصعتسم  روصنم ، نب  هللا  دبع  - 37
. دش ضرقنم  ناخ  وکالوه  تسد  هب  هلسلس  نیا 

هیوکاک ینب 

قح رد  ببس  نادب  هیوکاک  ظفل  هیوکاک . نبا  هیوکاک و  رفعج  وبا  هب  روهـشم  هیوکاک ، هلودلا  ءالع  هب  بوسنم  هملاید  يارما  زا  ياهلـسلس 
هیوکاک نبا  نادنزرف  تسا . هدوب  یملید  هلودلا  دجم  ردام  نوتاخ  هدیس  ردام )؟ ردارب   ) ردارب وا  هک  تسا  هدشیم  لامعتـسا  رفعج  وبا  ردپ 
تموکح ناتـسدرک ، دالب  زا  یـضعب  دـنواهن و  نادـمه و  رد  اـصوصخم  دزی و  ناهفـصا و  رد  دنروهـشم ، هیوکاـک  ینب  هب  خـیرات ، رد  هک 

رد نادناخ  نیا  يارما  زا  یضعب  دش و  ضرقنم  هقجالس  تسد  هب  دیـشک  لوط  ق . ات 443 ه . ق . زا 398 ه . هک  اهنآ  تموکح  و  دناهتشاد ،
. دندوب اهنآ  تلود  عیطم  هقجالس  دهع 

بعک ینب 

لیاوا رد  نانیا  دـندرک . چوک  ناتـسزوخ  هب  اجنآ  زا  دنتـسیزیم و  نیرهنلا  نیب  یبونج  هیحاـن  رد  هک  دـندوب  هجاـفخ  ینب  بارعا  زا  ياهریت 
هاش ردان  نامز  رد  دـندش . نکاس  ناتـسزوخ  رد  نوراک  هناخدور  یبونج  لحاوس  رد  دـندمآ و  ناریا  هب  هرـصب  زا  لوا  سابع  هاـش  تنطلس 

. دندیدرگ هتسباو  ناریا  تموکح  هب  امسر  نامز  نآ  زا  دندش و  میلست  هتفرگ  رارق  ردان  نایهاپس  موجه  دروم  راشفا 

ناهرب لآ  هزام -: ینب 

)Boitale( لباتاوب

دماینرب دوخ  تادـهعت  ماجنا  هدـهع  زا  نوچ  طخ  نآ  ثادـحا  زا  سپ  ير . رهـش  نارهت - نهآهار  طخ  ثادـحا  زایتما  بحاـص  يوسنارف ،
. دومن راذگاو  تشاد  نارهت  رد  ار  يرهش  نگاو  سیورس  ثادحا  زایتما  هک  یکیژلب  تکرش  کی  هب  ار  دوخ  زایتما 

اهیدوب

. دام هلیبق  شش  زا  یکی 

رهمگرزب رهمجرذوب -:

ناروب

هفیلخ 218 ق ). - 198  ) نومأم فورعم  ریزو  236 ق ). لهس -(  نب  نسح  رتخد  يو  مجنم . ریبدت و  اب  دنمـشوه و  نانز  زا  271 ق . - 192
. دوب یسابع 

هب ار  نسح  شردارب  يو ، هداوناـخ  زا  ییوـجلد  يارب  تـشک  ار  دوـخ  ریبدـت  اـب  ریزو  202 ق ). لهـس -(  نب  لـضف  نومأـم ، هکنیا  زا  سپ 
یخرب هک  هدش  لقن  يدایز  ياهناتـساد  ناروب  نومأم و  هوکـشاب  نشج  هب  عجار  تفرگ . يرـسمه  هب  ار  ناروب  وا ، رتخد  دیزگرب و  ترازو 

نامز نآ  ات  هدیبز ، شرـسمه  و  193 ق ). - 170  ) دیـشرلا نوراه  جاودزا  نشج  زجب  یخیرات  عبانم  هتـشون  هب  دـسریم . رظن  هب  زیمآهناسفا 
. دوب هدشن  اپرب  نایناریا  بارعا و  نایم  رد  ینشج  نانچ 

زین ناروب  تسارف  شوه و  هراـبرد  دـش . عقاو  لاس 210 ق . ناضمر  رد  ناشفافز  اـما  دوب ، حلـصلا  مف  رد  لاـس 202 ق . رد  ود  نآ  جاودزا 
رد دـق  مامت  يو  دوش ، دراو  نومأـم  رب  نوچ  هک  دوب  هدرک  ررقم  شرهم  رد  ناروب  هکنآ  هلمج  زا  تسا  هدـش  هتـشون  يددـعتم  ياهناتـساد 
زا ار  وا  گرم  ربخ  نومأم  تشذگرد  نسح  هک  يزور  درکیم . لمع  دوب  هدنز  لهس  نب  نسح  هک  ینامز  ات  زین  نومأم  دوش . دنلب  شربارب 

ناروب ناهگان  تساخنرب . نومأم  دش  دراو  وا  رب  ناروب  نوچ  تشاد . ناهنپ  ناروب 
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. یتساخنرب میارب  يدرکن و  مارتحا  ارم  هکنیا  زا  تفگ : درم ؟ تردـپ  یتسناد  اجک  زا  تفگ : نومأـم  درم . مردـپ  تفگ : دیـشک و  يداـیرف 
. تشاد ناوارف  تراهم  تایضایر  موجن و  رد  يو  تسا . ناروب  هب  بوسنم  دنیوگیم - هیناروب  ار  نآ  بارعا  هک  یناروب - فورعم  ياذغ 

هبازوب

هاشکلم نبا  دمحم  نبا  دوعسم  ناطلس  بناج  زا  ق . لاس 532 ه . رد  يو  سراف . ماکح  زا  هقجالس و  ناکباتا  زا  ق . لاس 522 ه . هب  یفوتم 
ناطلـس وا و  نیب  هـک  یگنج  رد  لاـس 542  رد  هکنآ  اـت  درک ، تموکح  اـجنآ  رد  لاـس  هد  دـش و  بوصنم  سراـف  تموکح  هب  یقوـجلس 

. دش هتشک  داتفا  قافتا  روکذم  دوعسم 

اهسوب

. دام هلیبق  شش  زا  یکی 

گنشوپ جنشوف - جنشوب -

« گنشپ  » نآ هدنزاس  هتـشاد و  دوجو  مالـسا  زا  شیپ  رهـش  نیا  تاره . رهـش  یگنـسرف  هد  هلـصاف  هب  دوریره ، بونج  رد  ناریا ، میدق  رهش 
ناتسیس همیمض  نآ  زا  سپ  درک و  ادیپ  یـشمارآ  رهـش  نیا  نایرهاط  هرود  رد  تسا . هدوب  یناساس  لوا  روپاش  ای  بایـسارفا ) ردپ  ای  رـسپ  )
روباشین ياههار  عطاقت  لحم  نوچ  تشاد و  یمکحتسم  هعلق  یطسو  نورق  رسارس  رد  ق ). 329 ه .  ) دمآرد نایونزغ  فرصت  هب  سپس  دش .
ق. رد 782 ه . ماجنارس  داتفا و  ترک  لآ  تسد  هب  لوغم  تاحوتف  زا  سپ  تفای . يراجت  قنور  دوب ، ناتسهوک  هب  تاره  تاره و  هب 

. تسا هدش  انب  نآ  لحم  رد  ینونک  نایروغ  رهش  یلوق  هب  دش . انب  رگید  راب  دیدرگ و  ناریو  رومیت  ریما  تسد  هب 

يزار ملسم  وب 

. هقجالس فورعم  ریزو  یسوط ، کلملا  ماظن  هجاوخ  داماد  ير و  یلاو 

رلهوب

هرود رد  ار  یـشکهشقن  یــضایر و  سیردـت  يو  دـمآ . ناریا  هـب  ق . لاـس 1269 ه . رد  دوـب و  يوـسنارف  هک  یـشکهشقن  یـضایر و  ملعم 
. تسا هتشاد  نونفلا  راد  هسردم  رد  ریبکریما 

بیوب

هب رجنم  تفرگرد و  بارعا  نیرهنلا و  نیب  گـنج  هک  دوب  یلحم  تسا . هدـشیم  ادـج  تارف  فرط  زا  هک  هفوک  کـیدزن  قارع  رد  يرهش 
. بیوب دربن  زین - و  ترجه ؛) مهدراهچ  لاس   ) تشگ مالسا  هاپس  يزوریپ 

دیرفآهب

نییآ درک و  مایق  یناسارخ  ملـسم  وبا  دهع  رد  هک  دوب  ناسارخ  روباشین  لحم  زا  یکی  نزوس »  » نزوز مدرم  زا  نیزرورف  هام  رـسپ  دـیرفآهب 
رد دیرفآهب  هک  دندقتعم  نیخروم  دوب . هدوزفا  نآ  رب  یتارییغت  اهتعدب و  تشادن و  یتشدرز  بهذم  اب  ینادـنچ  توافت  هک  دروآ  يدـیدج 
زا یکی  تشگرب . ناـسارخ  هب  دـنچ  یتازجعم  اـب  تایـضایر  لیـصحت  زا  سپ  دوـب و  اـجنآ  رد  لاـس  تفه  درک و  نیچ  هب  یترفاـسم  زاـغآ 

. درکیم ناهنپ  دوخ  تشم  رد  ار  نآ  تشاد و  گنر  زبس  كزان و  ینهاریپ  هک  دوب  نآ  تازجعم 
روص زیخاتـسر ، زور  گرم ، تشهب ، هلمج  زا  فلتخم  تاعوضوم  رد  یـسراف  نابز  هب  زامن  راب  تفه  زورهنابـش  دـندوب  فظوم  وا  ناوریپ 

نابز هب  زین  یباتک  وا  دنناوخب . ادخ  نامسآ و  نیمز و  تقلخ  تاناویح ، تقلخ  یکلف ،
195 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دوب يو  یبهذم  دیاقع  لوصا  يواح  هک  تشاد  یسراف 
رـس يوم  دنـشاب و  نآ  هجوتم  دنک  يور  باتفآ  هک  بناج  ره  هب  زامن  ندروآاجب  عقوم  رد  دننک و  شتـسرپ  ار  باتفآ  تسیابیم  شناوریپ 

ناردام و اـب  دـندوب  زاـجم  وا  نییآ  دـیرفآهب و  نیدـقتعم  دـنوش . لوغـشم  همزمز  هب  اذـغ  فرـص  عقوم  رد  ناـیتشدرز  دـننام  دنـشارتب و  ار 
. دننک جاودزا  شیوخ  رهاوخ  نارتخد  ردارب و  نارتخد  نارهاوخ و 

ملـسم وبا  نوچ  دندمآرب و  هراچ  ددصرد  دندش و  بضغ  مشخ و  رد  یتشدرز  نادبؤم  اسؤر و  دش  هدوزفا  دیرفآهب  ناوریپ  هدهع  رب  نوچ 
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یعمج اب  ریگتسد و  ار  وا  هبعش  نب  نمحرلا  دبع  طسوت  مه  ملسم  وبا  دندرک . تیاکش  هوکش و  هب  عورـش  دنتفر و  يو  دزن  دمآ  ناسارخ  هب 
. درک مایق  بارعا  تموکح  دض  رب  شدیدج  نید  سابل  رد  دیرفآهب  تشک . شناوریپ  زا 

دیرفآهب هیدیرفآهب -:

نیرفآهب

وا و رایدنفـسا  شردارب  ماجنارـس  و  دش ، سوبحم  ژدنییور  رد  و  تشگ ، ریـسا  ناروت  هاشداپ  پساجرا  تسد  هب  هک  رایدنفـسا  رهاوخ  مان 
. داد ییاهر  نادنز  نآ  زا  ار  امه  شرگید  رهاوخ 

ناخ رداهب 

. کبزا ناینابیش  هلسلس  زا  ناخ  دمحم  برع  رسپ  ياتغج . خروم  هویخ و  مکاح  ناخ ، رداهب  يزاغلا  وبا 

ناخ رداهب 

لاس 717 رد  دیعـس  وبا  وتیاـجلا . رـسپ  ناـیناخلیا ، هلـسلس  زا  ق ). 736 ه . - 717  ) هاـشداپ نـیمهن  ق . یفوتم 736 ه . ناخ  رداـهب  دیعـس  وبا 
دـصاقم و تلآ  ار  وا  دنتـشاد  يرورـس  هیعاد  دوخ  هک  ارما  ورنیا  زا  دوب و  هلاس  هدزیـس  سولج  ماگنه  تسـشن . یناـخلیا  هب  ردـپ  ياـجهب 

شرسپ اب  هللا  لضف  نیدلا  دیشر  ار  وتیاجلا  هکنیا  تمهت  هب  ینالیگ  هاشیلع  هجاوخ  ریزو  تیاعـس  کیرحت و  هب  و  دندومن . شیوخ  ضارغا 
. دیسر لتق  هب  مومسم و  شرسمه  نوتاخ  دادغب  تسد  هب  ماجنارس  و  دروآرد . لتق  هب  دناهدرک  مومسم  میهاربا  هجاوخ 

هیدیرفاهب

- زین تسا و  هدوب  تشترز  نید  رد  يرظن  دـیدجت  حالـصا و  عقاو  رد  هقرف  نیا  بهذـم  نییآ و  دـیرفاهب . هب  بوـسنم  سوـبحم ، زا  ياهقرف 
. دیرفآهب

( هلاض هقرف   ) هیباب هییاهب -:

نیدلا ءاهب 

نوتاـخ تفر ، اـیند  زا  ياـتغج  هک  یتـقو  دیـسر . ترازو  هب  شج  ریما  لزع  زا  دـعب  ياـتغج  دـهع  رخاوا  رد  هک  لوغم  ناـخ  ياـتغج  ریزو 
يازجا دنلام  دمن  هکنآ  دننام  هدیچیپ  دمن  رد  دنتفرگب و  ار  وا  هک  تقو  نآ  رد  داد و  دـیمع  شج  هب  دالوا  لام و  اب  ار  نیدـلا  ءاهب  ياتغج ،

. دندرک درخ  ار  وا 

ینیوج نیدلا  ءاهب 

نانارمکح زا  تفای . تافو  یگلاس  یس  نس  هب  يو  ینیوج . نیدلا  سمش  رـسپ  ق . دودح 648 ه . لوغم  دهع  رد  قارع  سراف و  نارمکح 
هب ار  دوخ  لاسدرخ  لفط  هک  دناهدرک  لقن  وا  تنوشخ  زا  تشاد . دایز  تبیه  تنوشخ و  ایاعر  لامع و  هب  تبسن  دوب و  ریگتخـس  يدج و 

. درپس دالج  تسد  هب  دوب  هدز  ردپ  شیر  رد  تسد  يزاب  هب  هکنآ  مرج 
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یملید نیدلا  ءاهب 

یملید هلودلا  فرش  شیوخ  ردارب  زا  دعب  يو  یملید . هلودلا  دضع  رـسپ  هیوب ؛ لآ  هلـسلس  ق ). 403 ه . - 379  ) هاشداپ ق . یفوتم 403 ه .
هلودلا زع  نادنزرف  زا  زین  ار  سراف  تبقاع  تفای . تسد  زین  زاوها  رب  یملید  هلودلا  ماصمص  تافو  زا  سپ  و  تسشن . تنطلـس  هب  دادغب  رد 

. دندرب فجن  هب  شدوخ  تیصو  هب  انب  ار  شاهزانج  و  تشذگرد ، عرص  يرامیب  هب  سراف  لاجرا  رد  يو  تفرگ . زاب  یملید 

ایرکز نیدلا  ءاهب 

. دنه رد  هیدورهس  هقیرط  سسؤم  يدرورهس و  نیدلا  باهش  خیش  روهشم  يافلخ  زا  و  هیفوص ، خیاشم  زا 

لوا ماس  نیدلا  ءاهب 

دمحم نیدلا  بطق  نوچ  يروغ . دمحم  نیدلا  بطق  ردارب  يروغ و  نیسح  نیدلا  زع  رسپ  روغ ؛ تیالو  رد  بسنش  لآ  نیطالس  ءارما و  زا 
فیس شردارب  لتق  هعقاو  زا  دعب  ق ). 544 ه .  ) تسشن تراما  هب  هدمآ  هوکزوریف  هب  ماس  نیدلا  ءاهب  تفر ، نینزغ  هب  تشذگرد  هوکزوریف 

، درب نینزغ  بناج  هب  رکـشل  ماقتنا ، دصق  هب  هدرپس ، زوسناهج  نیدـلا  ءالع  شیوخ  رگید  ردارب  هب  ار  هوکزوریف  روغ و  يو  يروس ، نیدـلا 
. تفای تافو  دوب ، هداد  تسد  وا  رب  يروس  هلودلا  فیس  هعقاو  زا  هک  يرثأت  هودنا و  تدش  زا  هار  رد  اما 

مود ماس  نیدلا  ءاهب 

هب نایماب  رد  ردپ ، تافو  زا  دعب  يروغ  دمحم  نیدلا  سمش  رسپ  ناتسراخط ، تیالو  رد  بسنـش  لآ  نیطالـس  ارما و  زا  ق . یفوتم 602 ه .
. درک تنطلس  لاس  تدم 14  و  ق ). 588 ه .  ) تسشن تموکح 

موس ماس  نیدلا  ءاهب 

یگلاس نس 14  رد  ردپ ، ندش  هتشک  زا  دعب  يروغ . دومحم  نیدلا  ثایغ  ناطلس  رسپ  روغ . تیالو  رد  بسنش  لآ  هلسلس  كولم  ارما و  زا 
هب هک  دش  هجاوم  شیوخ ، مع  رسپ  زستا ، نیدلا  ءالع  تفلاخم  اب  اما  دناسر . رفیک  هب  هدروآ  تسد  هب  ار  ردپ  نالتاق  تسشن و  تموکح  هب 

راتفرگ بولغم و  ماس  نیدلا  ءاهب  تشگ و  بلاغ  نیدلا  ءالع  داد ، يور  هک  یگنج  رد  دـمآ . هوکزوریف  ریخـست  هب  مزراوخ  رکـشل  کمک 
. تشگ قرغ  نوحیج  رد  دمحم  ناطلس  ردام  نوتاخ  ناکرت  رما  هب  ارهاظ  لوغم  هنتف  نراقم  اجنآ  و  دندرب ، مزراوخ  هب  ار  وا  دش .

یناهبهب

. هدوب یناهبهب  دهتجم  لیعامسا  دیس  رسپ  تیطورشم ، گرزب  نایاوشیپ  زا  یناهبهب  دهتجم  هللا  دبع  دیس 
زا شیپ  دـشابیم . يزاریـش  نسح  ازریم  جاـح  موحرم  سرد  هزوـح  نادرگاـش  زا  دـلوتم و  فـجن  رد  ق . لاس 1262 ه . رد  هللا  دـبع  دـیس 

. تشاد لماک  یطلست  تاروما  دقع  لح و  رد  دوب و  تختیاپ  نیمرتحم  ءزج  تیطورشم 
اب كدناكدنا  سپس  دیشوک و  دندوب  ناهاوخهطورـشم  هک  وا  نافلاخم  تیوقت  رد  هلودلا  نیع  اب  تموصخ  ببـس  هب  ارهاظ  راک  زاغآ  رد 

دش و دیعبت  ریگتـسد و  هللا  دبع  دیـس  اقآ  سلجم  نتـسب  پوت  هب  هعقاو  رد  تشگ . ناتـسادمه  تسدمه و  نابلطهطورـشم  دـصاقم  راکفا و 
. دش لوتقم  یسانشان  صاخشا  تسد  هب  دوخ  هناخ  رد  ماجنارس  درک و  تعجارم  نارهت  هب  رابرگید  نیدهاجم  تسد  هب  نارهت  حتف  زا  سپ 
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یناهبهب هللا  دبع  دیس  هللا  تیآ  یناهبهب -:

یشابزپهب

. درکیم راک  یشابرادرابنا  تسدریز  تبرش  ياچ و  هوهق و  رسد و  هیهت  رد  یشاب  یچهوهق  يزپشآ و  لغش  رد  هیراجاق  تلود  رد 

مارهب

مارهب نامیپ ؛ دـهع و  نابـساپ  رهم و  دزیا  رای  تسا . تشترز  نییآ  نادزیا  نیرتگرزب  زا  یکی  ماـن  شک » اـهدژا   » و شک » نمـشد   » ینعم هب 
. تسا يزوریپ  مزر و  هتشرف 

مارهب

. نایناساس هلسلس  زا  یناریا  ناهاش  زا  نت  جنپ  مان 

لوا مارهب 

تدم تسا - شوقنم  نارهرو )  ) تاکوکسم يور  رد  وا  مان  دناهتشون ، زمره  ردارب  یخرب  رـسپ و  یـضعب  276 م ). - 273  ) یناساس هاشداپ 
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کمک مارهب  زا  مور  روتارپما  اب  گنج  يارب  ریملاپ »  » هکلم یبونز »  » هک تسا  نآ  مارهب  هرود  عیاـقو  زا  هدوب ؛ لاـس  راـهچ  اـی  هس  شتنطلس 
مارهب دیدرگ . مور  ناریا و  نیب  ترودک  بجوم  یلو  دش  ریگتـسد  داتفین و  دـیفم  هکلم  نآ  يارب  ناریا  رکـشل  تدـعاسم  هچرگا  تساوخ 

يرکـشل اب  دعب  یتدم  یلو  تفریذـپ  ار  ایادـه  نآ  ادـتبا  رد  مه  مور  روتارپما  یلو  دـناشن  ورف  ار  روتارپما  بضغ  ایادـه  لاسرا  اب  تساوخ 
تایح دوردـب  مه  مارهب  لاس  نامه  رد  تشذـگرد و  راهب 275 م . رد  هک  دوب  هدیـسرن  ناریا  هب  زونه  یلو  دومن ، ار  ناریا  نیمزرـس  دـصق 

. تفگ

( روگ مارهب   ) مجنپ مارهب 

راکش ماگنه  هک  هدش  لقن  يو  گرم  هب  عجار  دنمان . روگ  مارهب  ار  وا  هدوب  رخروگ  راکش  هب  لیام  هک  تهج  نآ  زا  لوا و  درگدزی  دنزرف 
روگ مارهب  مجنپ - مارهب  دوخ  اب  ار  مارهب  تفر و  ورف  ياهمشچ  رد  شبسا  ناهفصا  زاریش و  نیب  یقالتاب  رد 

ناریا يرواخ  لامـش  ياهزرم  رب  نانآ  ياهموجه  اهنوه و  راتفرگ  شیوخ  تنطلـس  مجنپ  لاس  رد  مارهب  دشن . ادیپ  وا  زا  يرثا  رگید  دربب و 
داتسرف ناجیابرذآ  زیـش  رهـش  رد  بسـشگرذآ  هدکـشتآ  هب  ار  اهنوه  هاشداپ  جات  تخاس و  تکاله  دوخ  تسد  هب  ار  نانآ  هاشداپ  هک  دش 

.(. 439 م - 421)

( مشش مارهب   ) نیبوچ مارهب 

هب مراهچ  زمره  نامز  رد  دوب . نارهم  گرزب  نامدود  زا  بسنشگ  مارهب  رـسپ  ير و  مدرم  زا  هک  یناساس  ناهاشداپ  زا  مراهچ  زمره  رادرس 
هاپس تفر و  ناکرت  دربن 

198 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
هاشداپ یهاش  تخت  بصغ  اب  مود  ورـسخ  نامز  رد  دـیروش و  مراهچ  زمره  رب  يو  دومن . كـاله  ار  وا  داد و  تسکـش  خـلب  رد  ار  ناـقاخ 

خلب رهش  رد  ورـسخ  کیرحت  هب  يدنچ  زا  سپ  داد و  تسکـش  ار  يو  مور  روتارپما  کمک  هب  ورـسخ  هک  تشذگن  يرید  یلو  دش ، ناریا 
. دش هتشک 

مراهچ مارهب 

بقل تشاد و  ار  نامرک  تموکح  تنطلس ، هب  ندیسر  زا  لبق  مارهب  تسشن . تنطلـس  تخت  هب  يو  زا  سپ  موس  روپاش  ردارب  مراهچ  مارهب 
. تسا هدش  سابتقا  متسر » شقن   » هبیتک زا  هنحص  نیا  نمشد  اب  گنج  لاح  رد  مراهچ  مارهب 

. تسا تهج  نیمه  هب  دناهداد  وا  هب  هک  هاشنامرک 
. دومن میسقت  یبرغ  یقرش و  تمسق  ود  هب  دوب ، مور  ناریا و  نایم  گنج  تابجوم  هراومه  هک  ار  ناتسنمرا  شیوخ  تنطلس  نامز  رد  مارهب 

. تفرگ قلعت  مور  هب  یبرغ  هقطنم  ناریا و  هب  دوب  رتعیسو  هک  یقرش  هقطنم 
.(. توف 399 م  ) دش رارقرب  نیتلود  نایم  طباور  بیترت  نیدب  و 

مود مارهب 

فرصت ار  نیرهنلا  نیب  دیشک و  رکشل  ناریا  هب  مور  روتارپما  سوراک  وا  نامز  رد  293 م ). - 276  ) لوا مارهب  دنزرف  یناساس  ناهاشداپ  زا 
شیپ مود  لوا و  مارهب  تفر . ایند  زا  دش و  یگدزقرب  راتفرگ  تفرگرد و  يدیدش  قرب  دعر و  ناهگان  اما  تفر . شیپ  نوفـسیت  ات  درک و 

. دندوب هاشناشوک  هب  بقلم  دنتشاد  تموکح  ناشوک  تلایا  رب  یتدم  هکنیا  تبسانم  هب  دننیشنب  تنطلس  تخت  رب  هکنیا  زا 
تسا و هدش  هدنک  مود  مارهب  نامرف  هب  هکنآ  زا  رتکچوک  تسا  ياهتشبن  گنس  لوا  ریشدرا  يراذگجات  تروص  رانک  رد  متسر  شقن  رد 

. دهدیم ناشن  شاهداوناخ  نایم  رد  هدایپ  ار  هاش 

( هاش ناکس   ) موس مارهب 

يامرفمکح دادریت  وا  مایا  رد  درک ، ینارمکح  هام  راهچ  طقف  يو  یناساس ، ناهاشداپ  زا  مود  مارهب  دنزرف 
199 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ناکـس  » هدرک راید  نآ  یلاو  ار  وا  ناتـسکس  حتف  زا  سپ  شردپ  هک  ببـس  نیا  زا  ار  موس  مارهب  درب . رـس  هب  مور  تیامح  تحت  ناتـسنمرا 
. دنمان هاش »

هاشمارهب

199 ص :  هاشمارهب .....  ناریا ج1 199  خیرات  عماج  گنهرف 
ربخ هاشمارهب  هب  لاس 512  لیاوا  رد  تسـشن . تنطلـس  تخت  هب  دوب  هدـمآ  قئاف  يونزغ  هاشنالـسرا  رب  رجنـس  يرای  هب  هک  يونزغ  هاشمار 

. تسا هتشاذگ  ار  نایغط  يانب  ناتسودنه  رد  نایونزغ  رابرد  یلاو  هدنیامن و  میلهاب ، دمحم  هک  دنداد 
شزوپ و رد  زا  يو  اما  درک . ریگتسد  ار  میلهاب  دمحم  يرـصتخم  گنج  زا  سپ  دش و  راید  نآ  مزاع  نایهاپـس  زا  يریثک  عمج  اب  هاشمارهب 

میلهاب دـمحم  هک  دوب  هتـشذگن  هاشمارهب  تشگزاب  زا  يدـنچ  زونه  یلو  تفرگ ، ار  ناتـسودنه  تموکح  هراـبود  دـمآرد و  یهاوخرذـع 
ود اب  هارمه  میلهاب  دـمحم  ماجنارـس  ات  تفر  وا  گنج  هب  هلجع  اب  میظع و  یهاپـس  اب  يونزغ  ناطلـس  رابنیا  داهن و  شروش  هب  رـس  هرابود 
هک درک  یمیظع  ياهگنج  روغ  نیطالـس  اب  نینزغ  هب  تعجارم  زا  سپ  دش . هدوسآ  نانآ  رـش  زا  هاشمارهب  دـنتفر و  ورف  قالطاب  رد  شرـسپ 

دیـسر و لتق  هب  زین  شرـسپ  هاشتلود  دروخ و  تسکـش  نایروغ  زا  راب  هس  اهگنج  زا  یکی  رد  یتح  دوب . روغ  لآ  هب  تیقفوم  اهنآ  ماـمت  رد 
يروغ و نیدلا  ءالع  نتفر  زا  سپ  هاشمارهب  درک . ناتسودنه  هب  رارف  هب  راداو  ار  هاشمارهب  دز و  شتآ  ار  نینزغ  يروغ  نیدلا  ءالع  ناطلس 

. درک توف  لاس 452  رد  دعب  یمک  درک و  تعجارم  نینزغ  هب  هرابود  شنایهاپس 

دمحم یمارهب ،

تقو لک  ریبد  لاس 1320 و  رد  هدوت  بزح  ناسسؤم  تئیه  وضع  ناخ و  اضر  نارود  رد  رفن  هورگ 53  ناریا و  تسینومک  بزح  نارس  زا 
لاس 1324. رد  هدوت  بزح 

مناخ هزورهب 

ناردلاچ گنج  رد  يو  یکرت . یسراف و  عبانم  یخرب  هتشون  هب  930 ق ). - 907  ) يوفص لوا  لیعامسا  هاش  نارسمه  زا  يرجه ، مهد  نرق 
هب مناـخ  ولجاـت  هارمه  هب  داد  يور  926 ق ). - 918  ) ینامثع میلس  ناطلس  يوفـص و  لیعامـسا  هاش  نایم  لاس 920 ق . بجر  هاـم  رد  هک 
وا یگدنز  زا  دمآ و  لوبناتسا  هب  هنردآ  زا  يو ، لتق  زا  سپ  دمآرد و  ینامثع  رگسع  یـضاق  جاودزا  هب  يو  دمآرد . ینامثع  هاپـس  تراسا 
رد ییاهتمارغ  تخادرپ  هب  رـضاح  دیدرگ و  نیگهودـنا  رایـسب  يو  تراسا  ربخ  زا  لیعامـسا  هاش  دـنیوگ  تسین . تسد  رد  یعالطا  رگید 

هتشون لوا  میلس  ناطلس  هب  لیعامسا  هاش  هک  ییاههمان  زا  کیچیه  رد  يوفـص  هدازمیحر  هتـشون  هب  یلو  دیدرگ . شرـسمه  يدازآ  لباقم 
ار ماهتا  نیا  وا و  رسمه  هن  دنکیم و  یفرعم  لیعامـسا  هاش  يودرا  رد  ياهصاقر  ار  نز  نیا  يو  تسا . هدشن  ینز  نینچ  دوجو  هب  ياهراشا 

اپورا ناریا و  رد  یخیرات  ياهنامر  عوضوم  ریخا  هدس  رد  مناخ  هزورهب  تراسا  ناتساد  دنادیم . نایوفـص  هیلع  اهینامثع  هناضرغم  تاغیلبت 
. تسا هدیدرگ 

دازهب

هاش  » و ارقیاب » نیسح  ناطلـس   » نامز رد  يو  دش . دلوتم  ق . لاس 854 ه . رد  يرجه  مهد  نرق  فورعم  شاقن  یتاره » دازهب  نیدـلا  لامک  »
ناوتیم وا  روهـشم  نادرگاش  زا  تسا . هدرک  كرد  زین  ار  يوفـص » بسامهط  هاـش   » تنطلـس لـیاوا  هتـسیزیم و  يوفـص » لوا  لیعامـسا 

كریم اقآ   » ای یناهفصا » كریم  داتسا  »
200 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نیرتهب و تسا . هتـشاد  هدهع  هب  لوا » لیعامـسا  هاش   » نامز رد  ار  یتنطلـس  هناخباتک  تسایر  زیربت  رد  یتدم  دازهب ، درب . مان  ار  یناهفـصا »
يریواصت نآ  رد  هک  تسا  يدعس  ناتسوب  باتک  دلج  کی  يرگید  ارقیاب و  نیـسح  ناطلـس  ریوصت  هدنام  یقاب  وا  زا  هک  يراثآ  نیرتمهم 

ق. لاس 942 ه . رد  وا  هدرک . شقن  ار  زیگنالد 
. تشذگرد

یتشهب

لاس 1307 ش. رد  یتشهب  دمحم  مولظم  دیهش 
مق یهار  لیـصحت  همادا  يارب  لوصا  قطنم و  نتخومآ  زا  سپ  دش ، هبلط  لاس 1321  رد  دمآ . ایند  هب  ناهفـصا  رد  یناحور  ياهداوناخ  رد 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 240 
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دراو سپــس  تخوـمآ ، ییاـبطابط  يدرجورب و  هللا  تـیآ  موـحرم  داـماد و  قـقحم  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  رــضحم  رد  ار  هـقف  سورد  دـش و 
. تفرگارف یبوخ  هب  مه  ار  یسیلگنا  نابز  دش و  تایهلا  هدکشناد 

یگرزب شقن  یمالـسا  بـالقنا  ندـناسر  رمث  هب  رد  درک . يربهر  ار  نایوجـشناد  یمالـسا  تیعمج  اـجنآ  رد  تفر و  گروبماـه  هب  سپس 
. دیسر تداهش  هب  ریت 1360  رد 7  یمالسا  يروهمج  بزح  يزکرم  رتفد  راجفنا  هثداح  رد  ماجنارس  تشاد و 

نمهب

متـسر رـسپ  رکـشل و  ناتـسلباز  هب  ردـپ  نوخ  ماـقتنا  هب  تسـشن  یهاـشداپ  هب  نوچ  دز و  هیکت  تنطلـس  هکیرا  رب  بساتـشگ  زا  سپ  نمهب 
. دنکفیب سفق  رد  ار  لاز  تشک و  ار  زرمارف ) )

ناگنمهب

. دندرکیم اپرب  نمهب  هام  زا  مود ) زور  « ) نمهب زور   » رد ناتساب  نایناریا  هک  ینشج 

یچکتیب

رد خـیرات  رد  اهیچکتیب  مان  تسا . هدـش  طبـض  یخیراـت  بتک  رد  مه  یچکیتیب  ياـهتروص  هب  هملک  نیا  نایـشنم ، ینعم  هب  یلوغم  ناونع 
زا یـضعب  تسا و  هدـشیم  باـختنا  ناـیچکتیب  نیب  زا  هاـگ  مـه  ناطلـس  نآاـق و  گرزب » رهم   » راددـیلک یتـح  و  هدـش ، رکذ  ارما  فـیدر 

. دناهتشاد مه  ترازو  ماقم  اهیچکتیب 
یتشهب دمحم  دیس  مولظم  دیهش 

يزاریش لدیب 

ازریم شردپ  راجاق . هاش  یلعحتف  بیبط  میدن و  یناریا ، بیبط  رعاش و  لدیب ، هب  صلختم  هلودـلا و  رخف  هب  بقلم  میحر  دـمحم  ازریم  دـیس 
زاریش رد  دنز  ناخ  میرک  تساوخرد  هب  و  دوب ، یناهفصا  بیبط  دمحم  دیس 

201 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. تفگ تایح  دوردب  مق  رد  راجاق  هاش  دمحم  تنطلس  لیاوا  رد  لدیب  دیزگ . ینکس 

هجاوخ ماریب 

ار سیجرا  راجنـس و  لصوم و  وا ، تافو  زا  دعب  و  تسویپ ، ریالج  سیوا  ناطلـس  تمدخ  هب  هک  ولنیوقارق  يولراهب  هفیاط  زا  نامکرت ، ریما 
. تسشن وا  ياجهب  شمروت  دمحم  ارق  شرسپ  يو  زا  دعب  دومن . ریخست 

هاش ماریب 

. ریالج سیوا  ناطلس  فورعم  نامیدن  ناریما و  زا 

نوتسیب

عیـسو گرزب و  یگنـس  تخت  رب  شویراد  رما  هب  لصفم  ياهبیتک  دوریم  نادـمه  هب  هک  یهار  رـس  رد  هاشنامرک  یکیدزن  رد  تسا  یلحم 
اهیراجح دش . هدناوخ  نس » نیلوار   » طسوت و  دراد . رمع  نرق  ابیرقت 25  اههبیتک  دشابیم . نوتسیب  ياههبیتک  هب  فورعم  هک  هدش  يراجح 

. دـندناوخ یتکلمم  هاشداپ  ار  دوخ  کـیره  هدـش ، یغاـی  شویراد  تنطلـس  ودـب  رد  هک  تسا  يرفن  هن  نیغورد و  ياـیدرب  هعقاو  هب  عجار 
يراجح گرزب  هحفص  نیا  رد  تسا . یـشنماخه  نارود  هب  قلعتم  هدنامیقاب  رتم  دص  يدنلب  هب  هوک  هنیـس  رد  هک  نوتـسیب  یخیرات  شوقن 

نوتسیب هبیتک  نوتسیب : شویراد 
202 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

رهورف يوس  هب  ار  تسار  تسد  شویراد  هدش ، رقن  رهورف  شقن  شویراد  رـس  يالاب  رب  دوشیم . هدهاشم  هداتـسیا  تلاح  رد  دـنلب  یتماق  اب 
شویراد لـباقم  رد  هدـش  يراـجح  هداتـسیا  رفن  ود  ریوصت  شویراد  رـس  تشپ  هداـهن . غم  تاـموئگ  تشپ  رب  ار  پچ  ياـپ  هدوـمن و  زارد 

هب نانآ  سابل  يور  رب  ياپ و  ریز  رس و  يالاب  رد  هتـسب  تسد  ناریـسا  نیا  زا  مادکره  تیلم  یماسا و  دوشیم  هدید  ارـسا  زا  رفن  هن  ریوصت 
: تسا هدش  رقن  ریز  حرش 

یشوش نیرتآ  - 1
یلباب نیدین  - 2

يدم شتیرورف  - 3
یشوش هبترم  - 4

هیتراگاس همخت  ناریت  - 5
سیدرمسا تادزیهو  - 6

یلباب خرا  - 7
يورمارارف - 8

یتیکس ياخنوگس  - 9
. تسا هدش  هدوزفا  ادعب  دسریم  رظن  هب  تسا  يدنلب  هالک  ياراد  هک  شقن  نیرخآ 

رامش هب  یخیرات  ياهراگدای  نیرتمهم  زا  هک  نوتسیب  شوقن  دشابیم . میدق  سرف  یمالیع و  یلباب - طخ  نابز و  هس  هب  یخیرات  ياههبیتک 
. تسا هدش  يراجح  شویراد  تنطلس  لاس  نیمشش  رد  دوریم 

نوتسیب

ق. یفوتم 366 ه . ریگمش  نیشناج و  رسپ و  رایز ؛ لآ  يارما  زا  ریما  نیموس 

روباشیب

نیا ياههناریو  تسا . نایناساس  هرود  زا  یناوارف  راثآ  ياراد  هدـش و  عقاو  سراف )  ) نورزاـک برغم  رد  هک  تسا  روپاـش  رهـش  یلـصا  ماـن 
روپاش و رهش  یخیرات  مهم  راثآ  زا  دشابیم . لوا  روپاش  نآ  یناب  نایناساس و  نامز  رد  رهـش  نیا  ینادابآ  تمظع و  رگنایب  فورعم ، هیحان 

هدش بصن  یتفگش  اب  راغ  لخاد  ناتسهوک  يالاب  رد  يو  روتسد  هب  انب  هک  تسا  لوا  روپاش  گرزب  همسجم  لوا  هلحرم  رد  ناگوچ  گنت 
. تسا رتم  دودح 7  رد  تسا  هداتسیا  اپ  رس  هک  یگنس ، میظع  همسجم  نیا  يدنلب  تسا .

( هاگشتآ  ) روباشیب

راغیب

. تفریم یماظن  يزرواشک و  ياهراک  يارب  هک  دوب  يراگیب  زا  يرگید  عون  ارهاظ  لوغم  تموکح  رد 

وغیب

. یناشوک يارما  یناتساب  بقل 

یگیبرلگیب

. دندشیم بوصنم  تشاد ، تایالو  زا  يرتمک  یشیجلا  قوس  تیمها  هک  یقطانم  رب  دنز  ناخ  میرک  بناج  زا  هک  دوب  ینایاورنامرف  ناونع 
دهع رد  ناهفصا  یگیبرلگیب  دوب . هدش  داجیا  یتارییغت  يوفص  رصع  اب  هسیاقم  ماقم  رد  هیدنز  هیراشفا و  رصع  بصنم  نیا  رد 

203 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
رد تسا و  هدـمآیم  رامـش  هب  رتربتعم  هناخ  رد  يازجا  همه  زا  هلودـلا  دامتعا  ای  مظعا  ردـص  زا  دـعب  هتـشاد و  یمهم  رایـسب  ماـقم  هیوفص 

لقتسم یلاو  راهچ  ياراد  روبزم  نیطالس  ورملق  هیوفص  دهع  رخاوا  رد  هدوب . هنطلسلا  بیان  مکح  رد  هاشداپ  تبیغ  ماگنه  هب  عقاوم  یضعب 
. تسا هدوب  یگیبرلگیب  هدزیس  و 

مناخ ناج  مگیب 

. راکوکین ّریخ و  نانز  زا  يرجه . مهدزیس  نرق 
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هقالع شردـپ  دـمآرد . ریما  ناخ  مساق  دـمحم  جاودزا  هب  هک  دوب  مناـخ  ناهجردـب  و  1250 ق ). - 1212  ) راـجاق هاـش  یلعحتف  رتخد  يو 
. دشیم رضاح  سلاجم  یهاشداپ و  هرفس  رس  رد  دوب و  ردپ  تبحصمه  هارمه و  رضح ، رفس و  رد  تشاد . شرسمه  رتخد و  نیا  هب  يرفاو 
- تفریم رامش  هب  نامز  نآ  يافرع  زا  هک  ینادمه - اضر  اقآ  جاح  نادیرم  زا  تشاد و  لیامت  نافرع  هب  دوب و  مرکاب  هدنـشخب و  ینز  يو 

. درکیم لاسرا  يو  يارب  لوپ  يدایز  غلبم  لاس  ره  دوب و 

مگیب ناطلس  هگیب 

. دوب 912 ق ). - 875  ) ارقیاب نیسح  ناطلس  رسمه  يو  راکوکین . ّریخ و  نانز  زا  يرجه . مهد  لیاوا 
. تفای ترهش  هیعیدب  ازریم ، نامزلا  عیدب  شدنزرف  مان  هب  هک  درک  انب  نایرومیت ، تختیاپ  تاره ، رد  ياهسردم 

کب گیب -:

نیرهنلا نیب 

نآ رب  گرزب  تردـق و  رپ  تلود  نیدـنچ  دـش و  ناریا  همیمـض  م . لاـس ق . رازه  جـنپ  اـت  م . لاـس ق . رازه  هس  دودـح  رد  هـک  ینیمزرس 
. دندرک تموکح 

صاخ نیرهنلا  نیب 

نابز هب  رتمیدق  ياهنامز  رد  تسا ، دودـحم  هلجد  تارف و  هنایم  ياهتمـسق  هلیـسو  هب  فارطا  زا  عقاو و  لباب  یبرغ  لامـش  رد  هک  ینیمزرس 
« رابوس  » هب يرموس 
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. دناهدناوخیم وتابروس »  » ار نآ  اهیداکآ  هدوب و  فورعم 

. تسا قتشم  مان  نیمه  زا  ارهاظ  زین  هیروس  هملک 
. دناهدوب نکاس  اهيروه  هلمج  زا  فلتخم  ماوقا  دالیم  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  دودح  رد  رابوس  نیمزرس  رد 

رادرس كویب 

. هیراجاق رصع  رد  هناخپوت  هدنامرف ، یشاب  یچپوت  اوق و  لک  هدنامرف 

قهیب

رد دوب . درجورـسخ  راوزبس و  نآ  مهم  ياهرهـش  تشاد . يداـبآ  نایرهاط 390  هرود  رد  روباشین . برغ  رد  ناـسارخ ، رد  میدـق  ياهیحاـن 
ینیتشاب قازرلا  دـبع  یقهیب و  نیـسح  نبا  دـمحم  لضفلا  وبا  کـلملا  ماـظن  هجاوخ  دـش . حـتف  رماـع  نبا  هللا  دـبع  تسد  هب  ق . لاس 30 ه .

. دناهتساخرب قهیب  زا  هک  دنتسه  ینارادمان  هلمج  زا  نارادبرس ) هلسلس  سسؤم  )

یقهیب

ییالاو ماقم  ناخروم  نایم  رد  تحاصف  تغالب و  بدا و  لضف و  رابتعا  هب  هک  نابز  یـسراف  خروم  یقهیب ، نیـسح  نبا  دـمحم  لـضفلا  وبا 
. تفای ءاقترا  يریبد  بصنم  هب  دمآرد و  دومحم  ناطلس  تمدخ  هب  لاس 412  دودح  رد  تشاذگ . دوجو  هصرع  هب  اپ  لاس 386  رد  دراد ،

دوخ هتفگ  هب  انب  دنام و  یقاب  قباس  لغش  نامه  هب  دوعسم  شرـسپ  رابرد  رد  دوخ  داتـسا  ناکـشم  رـصن  وبا  اب  ( 421  ) دومحم توـف  زا  سپ 
تسایر ماقم  زین  دوعسم  نب  دودوم  دهع  رد  درکیم و  یگدنز  دومحم  لآ  تمدخ  رد  زاب  ناتـسودنه  هب  دوعـسم  ناطلـس  ندیـسر  زا  سپ 

نوغیرف و لآ  نومأم ، لآ  دننام  نایونزغ  هرود  رصاعم  ياههلسلس  زا  یـضعب  خیرات  هنیمز  رد  يو  باتک  تشاد . هدهع  هب  ار  تلاسر  ناوید 
یقهیب خیرات  باتک  یقهیب  هدمع  رثا  تفگ . یگدـنز  دوردـب  لاس 470  رد  یقهیب  دوریم . رامـش  هب  عباـنم  ذـخآم و  نیرتمهم  زا  هیوب  لآ 

. دشابیم باتکلا  ۀنیز  ناکشم و  رصن  وبا  تاماقم  يو  هب  بوسنم  رگید  راثآ  تسا و 
205 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

پ

کیرتاپ یلع  یلع -: کیرتاپ -

یستاپ

عون کی  اهیستاپ  دننکیم . هرادا  نایادخ  لیم  قفاوم  ار  رهش  روما  اهیستاپ  هک  دنتشاد  هدیقع  دندیمانیم و  یـستاپ  ار  رهـش  سیئر  اهیرموس 
يرموس ياهیسهتاپ  زا  یکی  ریوصت  ناهاشداپ 

رموس و ياهرهـش  نانارمکح  دننام  ار  روسآ  نانارمکح  انمـض  دنتـشاد . تسد  رد  ار  رکـشل  يروشک و  یبهذم  روما  هک  دـندوب  یکچوک 
. دنتفگیم زین  یستاپ  دکآ 

ناپسوکتاپ

دوب يرادا  تردق  نیرتالاب  هک  رایتخا  بحاص  رادناتـسا  کی  هب  تمـسق  ره  هک  هدشیم  میـسقت  شخب  راهچ  هب  روشک  نایناساس  هرود  رد 
. دشیم هتفگ  ناپسوکتاپ  درف  نیا  هب  هک  دشیم  راذگاو 

یتاپ

. هدنهدكاروخ ینعم  هب  يرتیپ »  » ای یماح و  هدنرادهگن و  ینعی  ردپ ، ینعم  هب  ییادو  رصع  رد  اهایرآ  یعامتجا  تالیکشت  رد 

اهنآ زا  کیره  تدم  دنز و  ناهاشداپ 

(1193 - 1163 . ) ناخ میرک  - 1 تسا ) يرمق  يرجه  ساسارب  خیراوت  )
(. 1193 . ) ناخ میرک  نب  ناخ  حتفلا  وبا  - 2
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( لوا راب  ( ) 1193 . ) ناخ دارمیلع  - 3

(1193 . ) ناخ میرک  رسپ  ناخ  یلع  دمحم  - 4
(1196 - 1193 . ) ناخ میرک  ردارب  ناخ  قداص  - 5

( مود راب  ( ) 1199 - 1196 . ) ناخ دارمیلع  - 6
(1202 - 1199 . ) ناخ قداص  نب  ناخ  رفعج  - 7

(1203 - 1202 . ) ناخ دارم  دیص  - 8
(1209 - 1203 . ) ناخ رفعج  نب  ناخ  یلعفطل  - 9

اهنآ زا  کیره  مایا  يوفص و  ناهاشداپ 

(930 - 905 . ) لوا لیعامسا  هاش  - 1 تسا ) يرمق  يرجه  ساسارب  خیراوت  )
(984 - 930  ) لوا لیعامسا  هاش  رسپ  لوا ، بسامهط  هاش  - 2

. لوا بسامهط  هاش  رسپ  مود ، لیعامسا  هاش  - 3
(985 - 984)

. مود لیعامسا  هاش  رسپ  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  - 4
(986 - 985)

. هدنبادخ دمحم  ناطلس  رسپ  لوا  سابع  هاش  - 5
(1038 - 986)

. گرزب سابع  هاش  رسپ  ازریم  یفص  رسپ  یفص ، هاش  - 6
(1052 - 1038)

(1077 - 1052 . ) یفص هاش  رسپ  مود ، سابع  هاش  - 7
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(1105 - 1077 . ) مود سابع  هاش  نب  نامیلس  هاش  - 8
(1135 - 1105 . ) نامیلس هاش  رسپ  نیسح ، ناطلس  هاش  - 9

. نیسح ناطلس  هاش  رسپ  مود ، بسامهط  هاش  - 10
(1144 - 1135)

. مود بسامهط  هاش  رسپ  موس ، سابع  هاش  - 11
(1148 - 1144)

نوتاخ هاشداپ 

نیدـلا بطق  رتخد  نامرک ، نایئاتخارق  هلـسلس  ق ). 691 ه . - 649  ) ریما ق . ه . لاس 649  هب  یفوتم  نوتاـخ ، هاـشداپ  هب  بقلم  هاـش ، نسح 
. ییاتخارق دمحم 

رب وتاخیگ  یناخلیا  مایا  رد  و  دمآرد ، ناخ  وتاخیگ  دقع  هب  يو  ناخ  اقابآ  زا  دعب  و  دروآرد ، ناخ  اقابآ  دـقع  هب  ار  وا  ناکرت  غلتق  شردام 
هاش وا  هجوز  دیـسر ، ناخ  ودـیاب  هب  یناخلیا  تبون  نوچ  اما  دـیناسر . لـتق  هب  هتفرگ  ار  شمتغرویـس  دوخ  ردارب  و  تشگ ، طلـسم  ناـمرک 
درب نامرک  هب  رکشل  ودیاب  رما  هب  شمتغرویس  هجوز  نیجودرک  و  تشاداو ، نوتاخ  هاشداپ  عفد  هب  ار  وا  دوب ، شمتغرویس  رتخد  هک  ملاع ،

. دیسر لتق  هب  شمتغرویس  نوخ  ماقتنا  هب  هدش  ریگتسد  نوتاخ  هاشداپ  تفرگب . هدومن  هرصاحم  ار  نامرک  و 

نوتاخ هاشداپ 

. اورنامرف رعاش و  لضاف ، ملاع ، نانز  زا  نوتاخ  هلال  هب  روهشم  نیدلا و  ةوفص  هب  بقلم  694 ق ). )- 
وا دوب . نوتاخ  ناکرت  هب  فورعم  ناکرت  غلتق  نیدـلا  تمـصع  شردام  ناـمرک و  مکاـح  655 ق ). دمحم -(  نیدلا  بطق  ناطلـس  شردپ 

. تشاد ناوارف  تالامک  لیاضف و 
هلداع  » ینز ار  يو  هدرک - فیلأت  نوتاخ  هاشداپ  گرم  زا  سپ  لاس  تسیب  هک  ایلعلا - ةرضحلل  یلعلا  طمس  رد  ینامرک  یشنم  نیدلا  رصان 

وا نت  رب  هنادرم  سابل  شردپ  دـنکیم . فیـصوت  تفع » تراهط و  اب  تروص  بوخ  تمه  الاو  تمهن  دـنلب  هلـضفتم  همیرک  هلـضاف  هلقاع 
زا ار  ابیز  نارتخد  دنتشاد  تداع  لوغم  ناهاشداپ  نوچ  هک  هدش  هتفگ  راک  نیا  تلع  هرابرد  دیمانیم . هاش  نسح  ناطلس  ار  يو  درکیم و 

نیا هب  ورنیا  زا  دندیـشخبیم . شیوخ  نامالغ  ارما و  هب  ار  اهنآ  يدـنچ  زا  سپ  دـندروآیم و  دوخ  رابرد  هب  هدومن و  عمج  رانک  هشوگ و 
هلیح
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يارب درک و  تموکح  شلاسدرخ  دنزرف  فرط  زا  تباین  هب  نوتاخ  ناکرت  تشذگرد  نیدلا  بطق  ناطلـس  هکنآ  زا  سپ  اما  دـیزای . تسد 

درک و یگدـنز  ناخ  اقابا  اب  لاس  هدزناپ  نوتاـخ  هاـشداپ  دروآرد . 680 ق ). - 663  ) ناخ اـقابا  جاودزا  هب  ار  شرتخد  دوخ ، تردـق  تیبثت 
. دیدرگ مور  راپسهر  وا  هارمه  هب  درک و  جاودزا  یلوغم - مسر  ربانب  وتاخیگ - شرسپ  اب  وا ، گرم  زا  سپ 

تـسد رد  ار  نامرک  تموکح  شرـسمه  هزاجا  اب  دمآ و  ناریا  هب  اذل  دـش و  هاشداپ  وتاخیگ  690 ق ،). - 683  ) ناخ نوغرا  گرم  زا  دـعب 
زا سپ  اما  دـنکفا  نادـنز  هب  ار  ردارب  نامرک ، هب  دورو  زا  سپ  دریگب . شمتغرویـس  شردارب  زا  ار  شردام  ماـقتنا  هلیـسو  نیدـب  اـت  تفرگ 

. دنداد تاجن  ار  وا  ملاع  هاش  شرتخد  نیچودرک و  شرسمه  يدنچ 
دندروآ و نامرک  هب  ار  وا  داتـسرف و  يو  بلط  رد  ینارومأم  نوتاخ  هاشداپ  یلو  تفر  وتاخیگ  رابرد  هب  لاح  ضرع  ناونع  هب  شمتغرویس 

ملاع هاش  رـسمه  شمتغرویـس و  داماد  ودیاب ، تشذگرد و  وتاخیگ  دعب  لاس  ود  692 ق .).  ) دیـسر لتق  هب  نوتاخ  هاشداپ  نامرف  هب  سپس 
اب نوتاخ  هاشداپ  دش . راپسهر  وس  نادب  تفرگ و  شداماد  زا  ار  نامرک  تموکح  شرسمه ، ماقتنا  نتفرگ  يارب  نیچودرک  دش . وا  نیشناج 

یخرب یلو  دـندروآ  هانپ  ناخ  نازاغ  هب  هتفرگ و  شیپ  ناسارخ  هار  شناـهارمه  يو و  هک  دـنداد  رظن  یخرب  درک . تروشم  رهـش  ناـگرزب 
هب يزور  دنچ  دیسر . نامرک  هموح  هب  نیچودرک  رکـشل  دعب  زور  دنچ  دندرک . هیـصوت  هعلق  رد  نصحت  نامرک و  رد  ندنام  هب  ار  وا  رگید 
اب ار  نوتاخ  هاشداپ  وا  روتـسد  هب  دش . دراو  رهـش  هب  نیچودرک  دنتفر . نیچودرک  دزن  هب  ناگرزب  ارما و  رثکا  یلو  تشذگ  لادج  گنج و 
هب سپ  تفر . تراغ  هب  دـندوب  هدـش  ریگتـسد  هک  ینایعا  ارما و  يو و  لاوما  دـندرک و  ینادـنز  دـندروآ و  دورف  هعلق  زا  يراوخ  تناـها و 

. دندرک نفد  نامرک  کیدزن  رد  نیکسم ، مان  هب  یهد  رد  ار  وا  دندناسر . لتق  هب  ار  نوتاخ  هاشداپ  نیچودرک  هراشا 
دندروآ و رهـش  هب  مامت  تافیرـشت  اب  ار  وا  هزانج  ات  داد  روتـسد  دیـسر  نامرک  تموکح  هب  هاش  دمحم  نیدـلا  رفظم  ناطلـس  هکنآ  زا  سپ 

. دندرک نفد  نوتاخ  ناکرت  شردام  هسردم  رد  دش و  اپرب  یمسر  يرادازع 
. تشاد صاخ  هجوت  ابدا  املع و  هب  نوتاخ  هاشداپ 

تبحص وا  سلجم  رد  تاقوا  بلاغ  دومرفیم و  مارتحا  تیاعر و  ار  الضف  املع و  نامرک ، هب  وا  تنطلس  نامز  رد   » نامرک خیرات  هتـشون  هب 
. تفگیم وکین  زین  ار  رعش  تشونیم و  مامت  ییابیز  هب  ار  خسن  طخ  يو  دشیم ». هتشاد  یملع 

رـصان هتفگ  هب  هدوب و  دوجوم  تاـیالو  رگید  ناـمرک و  رد  شدوخ  زا  سپ  هک  تشون  شدوـخ  طـخ  هب  يددـعتم  ياـهباتک  اـهنآرق و  يو 
.« تسا حضاو  یلیلد  وا  يروشناد  لامک و  روفو  يرورنه و  لضف و  رب   » یشنم نیدلا 

. دومن روظنم  اهنآ  يارب  یفاقوا  درک و  انب  يددعتم  تارامع  سرادم و  درک و  راتفر  داد  لدع و  هب  شتنطلس  هاتوک  تدم  رد 

نز هاشداپ 

هدیمان زاتمم  نز  ای  نز  هاشداپ  تفریم و  رهوش  هناخ  هب  رطاخ  ياضر  اب  هک  دوب  يرتخد  نز  هاشداپ  یناساس . رـصع  رد  زاتمم  نز  ینعم  هب 
. دشیم

ناپسوداپ نانابسوداپ -

هراشا

لاس 1006 ه. ات  هک  روجک  رون و  نایور و  ات  ناردنزام  زا  رزخ  يایرد  فارطا  رد  دندوب  یکچوک  هلسلس 
نیا يارما  داد . طـسب  رزخ  ياـیرد  فارطا  رد  ار  هعیـش  بهذـم  هک  دوب  نانابـسوداپ »  » ناـهاشداپ زا  نوتـسیب » نبا  ثرمویک  . » تشاد ماود 

: زا دندوب  ترابع  هلسلس 
.(. ق سولج 40 ه .  ) هرابواگ لیج  رسپ  لوا ، نابسوداپ 

.(. ق سولج 105 ه .  ) دازروخ رسپ  مود ، نابسوداپ 
. نودیرف رسپ  موس ، نابسوداپ 
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ناپسوداپ ینب  يارما 

( نایور روجک ، رون ،  ) رادمتسر نایاورنامرف 

مود ياهلیگ 
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مود ياهلیگ  همادا 

موس ياهلیگ 

موس ياهلیگ 
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)Part( تراپ

دابآرتسا و تشد  هب  لامش  زا  دتمم و  تاره  ات  قرشم  فرط  هب  زربلا  هلـسلس  زا  هک  رزخ  يایرد  یقرـش  بونج  میدق  یناتـسهوک  نیمزرس 
. دوب دودحم  کمن  ریوک  هب  بونج  زا  ناتسکرت و  يارحص 

يدالیم مود  نرق  شرسپ  اب  هداتسیا )  ) یتراپ هاشداپ 
تـسد هب  سپـس  دوب و  یـشنماخه  يروتارپـما  تـالایا  زا  نایـشنماخه  هرود  رد  دـنتفگیم  هوثرپ »  » ناتـساب یـسراپ  هب  هک  تراـپ  نیمزرس 
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ینونک ناغماد  کیدزن  شیاههبارخ  هک  دوب  هزاورد  دـص  رهـش  شتختیاپ  دـندرک . انب  نآ  رد  ییاهرهـش  یکولـس  ناهاش  داتفا و  نایکولس 
. تسا

. تسا هدش  هدرب  مسا  اهنآ  زا  هوثوپ  مان  هب  یشنماخه  ياههبیتک  رد  هک  دوب  نایتراپ  نکسم  تراپ  نیمزرس 
رد ینیشنرداچ  تروص  هب  هک  دندوب  اهاکـس  لیابق  زا  ياهعومجم  ریخا  موق  دندوب . ههاد  ماوقا  زا  ) Parni( ینرپ هلیبق  زا  ياهفیاط  اهیتراپ 

. دندوب اهتراپ  زا  ینادناخ  نایناکشا  دندرکیم . یگدنز  لارآ  يایرد  رزخ و  رحب  ياهپتسا 
خاش سنج  زا  ءاسن  رد  هدش  فشک  یتراپ  رغاس 

اهنکاتراپ

. دام هلیبق  شش  زا  یکی 
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نابز یتراپ 

رد و  هدوب ، یناکشا  نادناخ  نابز  هلمج  زا  و  تراپ ، موق  نابز  هک  ییاپورا  دنه و  هشیر  زا  یبرغ ،) هبعـش   ) هنایم یناریا  كورتم  ياهنابز  زا 
هلمج زا   ) یناساس ياههبیتک  زا  یـضعب  یتراپ  تیاور  یکی  نآ ، هدـمع  راثآ  تسا . هتفریم  رامـش  هب  ناریا  یمـسر  نابز  نایناکـشا  ناـمز 
ریخا تافاشتکا  رد  هک  تسا  يونام  یتراـپ  راـثآ  رگید  و  اـسن . حاولا  و  یلوکیاـپ ) رد  یـسرن  هبیتک  تشدرز و  هبعک  رد  لوا  روپاـش  هبیتک 

. تسا هدمآ  تسد  هب  زکرم  يایسآ 

نایتراپ

ياهپتسا رد  ینیـشنرداچ  تروص  هب  نانیا  دوب . ییاکـس  لیابق  زا  ياهعومجم  هک  ) Parni «( ینرپ  » مان هب  ياهلیبق  هب  دـندوب  قلعتم  نایتراپ 
قلعت گرزب  شویراد  هب  هک  نوتـسیب  هبیتک  رد  دوب . يزورما  ناسارخ  هدنریگربرد  تراپ  دندرکیم . یگدنز  لارآ  يایرد  رزخ و  رحب  نیب 

. نایناکشا زین - دوشیم ، دای  ناریا  ياهپارتاس  زا  یکی  ناونع  هب  هیحان  نیا  زا  دراد ،

)Pars( سراپ

اههـسرپ نآ  میدـق  نینکاـس  زا  هـک  ناریا  یبرغ  بوـنج  تمــسق  ) ، fars( سراــف شبرعم  ) ، Parsa( هسراپ یـشنماخه  ياـههبیتک  رد 
هتفرگ سراپ  مان  ینانوی  تروص  زا  ییاپورا  ياهنابز  رد  ناریا  مان  تسا . سراف  تلایا  قباطم  شیبامک  هتفرگ و  مان  اهیـسراپ ) ای  نایـسراپ  )
مالسا زا  لبق  ناریا  گرزب  هلسلس  ود  تسا ؛ نیمه  زین  اهنآ  ینیتال  مان  و  دندناوخیم ، ) Persay «( ایشرپ  » ناینانوی ار  نایسراپ  تسا . هدش 
هطاحا نآ  رب  اهنابایب  اب  اههوک  بناوج  ریاس  زا  تسا و  عقاو  سراف  جـیلخ  راـنک  سراـپ  دنتـساخرب . موق  نیا  زا  ناـیناساس ) نایـشنماخه و  )

. دراد
ادج نامرک )  ) اینامراک زیخلصاح  تلایا  زا  ناتسرال )  ) ینابایب هطساو  هب  قرـش  زا  دوب ؛ مالیع  ياهتـشد  اههوک و  هب  دودحم  برغ  زا  سراپ 
ریوک دراو  یقرـش  لامـش  لامـش و  رد  و  دوب ؛ دام  نیمزرـس  زا  ناهفـصا ) دودح   ) هنکاتیاراپ هیحان  رواجم  یبرغ  لامـش  بناج  زا  دـشیم ؛

. تسا هداد  حرش  تقد  هب  ار  سراپ  یعیبط  ياهامیس  ینودقم  ردنکسا  رالاسایرد  سوخرائن ، دیدرگیم . يزکرم 
مرگ رایسب  ینش و  هک  یلحاس  تمسق  لوا  دنراد . توافت  مهاب  تایصوصخ  ریاس  میلقا و  ظاحل  زا  هک  تسا ، تمسق  هس  رب  لمتـشم  سراپ 

. تسا مک  شتیعمج  ملاسان و  رایسب  شمیلقا  دوشیمن ؛ هدید  لحاس  نیا  رد  بوخ  هاگردنب  درادن . يرگید  ینتسر  لخن  زج  و  تسا ،
هک ددرگیم ، سراف  یلخاد  ياههرد  هب  یهتنم  اهنآ  بیشرپ  ياههندرگ  هک  دوشیم  زاغآ  ییاههوک  هتشر  لحاس  زا  رتمولیک  هلصاف 80  هب 
زا تسا ؛ زیخلـصاح  شنیمز  دراد . رایـسب  ياههچایرد  اـهدور و  لدـتعم و  ياوهوبآ  تمـسق  نیا  تسا . رتم  زا 1500  شیب  اـهنآ  يازارف 

. دوب عقاو  تمسق  نیا  رد  رختسا  سیلوپسرپ و  داگرازاپ ، ياهرهش  دراد . زین  ماد  تسا و  راشرس  اهیندیئور  تهج 
رایسب ناتسمز  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، رتعفترم  مه  یلخاد  تمسق  زا  ناریا و  يزکرم  تالف  ءزج  هک  تسا ، یلامش  تمـسق  موس  تمـسق 

هچ رد  هک  تسین  مولعم  دوشیمن و  هدـید  خـیرات  رد  ناـنآ  زا  یماـن  شوروـک  ناـمز  زا  شیپ  دـنداژنییایرآ ؛ یمدرم  اهیـسراپ  دراد . درس 
فارطا نکاس  شاوسراپ  اـی  ) parsua( اوسراپ مدرم  نامه  نایـسراپ  هک  دـندقتعم  نیققحم  زا  یـضعب  دـناهدمآ . ناریا  تـالف  هب  یناـمز 

، دندیزگ ینکس  سراپ  نیمزرس  رد  هتفر  بونج  فرط  هب  اهدعب  و  تسا ، هدمآ  يروشآ  ياههبیتک  رد  اهنآ  مان  هک  دناهدوب  هیمورا  هچایرد 
نایسراپ تودوره ، تیاور  هب  تسا . فالتخا  دروم  رظن  نیا  یلو 
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نیرتصخاش و  دوب ، یئیپسام  و  یئیفرام ، ياداـگراساپ ، هلیبق  رب 3  لمتـشم  هک  نایوجگنج  ای  فارـشا  هقبط  لوا ، دندوب : هقبط  هس  هب  مسقنم 

تلاح زا  هک  یلیابق  ریاس  زرواشک و  لـیابق  مود  تشاد ؛ قلعت  نآ  هب  یـشنماخه  یتنطلـس  نادـناخ  هک  دوب  ياداـگراساپ  ناـمه  لـیابق  نیا 
. دندوب یقاب  يدرگارحص  ینیشنرداچ و  نامه  رد  هک  ییاهنآ  موس  دندوب ؛ هدمآ  نوریب  هب  يدرگارحص 

شوروک هک  م . رد 553 ق . دنتفای . طلست  مالیع  زا  ناشنا  هیحان  رب  م . رد 596 ق . الامتحا  یشنماخه  نادناخ  زا  ياداگراساپ  ناگدرکرس 
همه وگیو  وتـشیا  رب  يو  يزوریپ  زا  سپ  و  دندرک ، مایق  وا  تیامح  هب  یئیپسام  یئیفارام و  فیاوط  دـیروش  وگیو  وتـشیا  رب  ناشنا ، هاشداپ 

شوکتخـس و زرواشک و  یمدرم  شوروک  نامز  نایـسراپ  تفای . ار  سراپ  هاـش  ناونع  شوروک  دنتخانـش و  یهاـش  هب  ار  وا  سراـپ  لـیابق 
و دنتـشاد ، مامت  داقتعا  تشدرز  نید  هب  و  دـندوب ، وگتـسار  عاجـش و  و  دنتـسیزیم ، ییاوهوبآ  شوخ  نیمزرـس  رد  هک  دـندوب ، هینبيوق 

هـسیاقم دروم  یبرغ  يایـسآ  ندمتم  یحاون  بلطلمجت  اسآنت و  ياهتلم  یگدنز  اب  ار  نانآ  هداس  یگدنز  میدق  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب 
یهاشداپ ناریا  رد  لاـس  بیرق 219  موـس  شوـیراد  م ). 331 ق .  ) توف ات  هک  تسا  یـشنماخه  هلـسلس  سـسؤم  شوروک  دـناهداد . رارق 

311  ) دیدرگ لوا  سوکولس  هب  لقتنم  ماجنارس  قرش  رد  وا  يروتارپما  و  دیدرگ . ضرقنم  ینودقم  ردنکـسا  تسد  هب  هلـسلس  نیا  دندرک .
رد ار  ناینانوی  و  دنداهن ، انب  سراپ  رد  ییاهرهش  دننک و  ناریا  دراو  ار  ینانوی  ندمت  هک  دندیشوک  لوا  سوخویتنآ  شرـسپ  وا و  و  م ). ق .
زا هک  دـمآ  راک  يور  یناریا  ياهمان  اب  یلحم  ياهلـسلس  رختـسا  هیحان  رد  سراپ  يزکرم  تمـسق  رد  لاح  نیع  رد  دـنداد . تنوکـس  اهنآ 

قریب ادزماروها و  نادـشتآ و  شقن  یناریا و  ياـههرهچ  تسا ، شوقنم  یمارآ  يوـلهپ  طـخ  هب  هک  اـهنآ  ياههکـس  رب  دـعب  هب  م . 250 ق .
هب ور  يو  م ). 164 ق .  ) گرم زا  دعب  هک  دوب ، یکولس  يروتارپما  ءزج  مراهچ  سوخویتنآ  نامز  ات  سراپ  کلذعم ، دوشیم . هدید  یناریا 

نیطالس قوفت  هب  سراپ  ناهاش  هچرگا  تفای . لالقتـسا  سراپ  و  دندرک ، حتف  ار  یکولـس  تلود  يزکرم  تالایا  نایتراپ  تشاذگ . هیزجت 
لحاوس رب  ار  دوخ  تردـق  سراپ  ناهاش  دـشن . یناکـشا  يروتارپما  ءزج  زگره  سراپ  دـنداهنیم ، ندرگ  نانآ  تردـق  راودا  رد  یناکـشا 
کچوک کلامم  هب  مسقنم  سراپ  يو  نامز  رد  هک  دمآیم  رب  نینچ  یناساس  لوا  ریشدرا  هب  طوبرم  تایاور  زا  دنداد . شرتسگ  ناتـسبرع 

نهک و ریطاسا  یخیرات و  ياهتنـس  هتـسبرب و  تخر  سراپ  زا  یلک  هب  ینانوی  ندمت  نامز  نیا  رد  هک  دوشیم  مولعم  اههکـس  يور  زا  دوب .
ياههتـشون یقیقح و  یتشدرز  نید  هک  دوب  ینیمزرـس  اـهنت  سراـپ  ناـمز  نیا  رد  يوق  لاـمتحا  هب  تشاد . لـماک  يـالیتسا  یتشدرز  نید 

هتخیمآرد رگید  ياهنییآ  راکفا و  اب  هریغ ) و  ریغـص ، يایـسآ  هیروس ، تراـپ ،  ) رگید یحاون  رد  و  دوب ، هدـنام  ظوفحم  نآ  رد  نآ  سدـقم 
هلـسلس ریـشدرا  دـیدرگ . زاغآ  سراپ  زا  يو ، ياهییاشگروشک  لوا و  ریـشدرا  مایق  اب  یتشدرز  نییآ  تایح  دـیدجت  تهج ، نیمه  هب  دوب .
گرزب يرهش  یناساس  هرود  رد  دوب  سراپ  تختیاپ  هک  رختسا  دومن . رقتسم  ناریا  رسارس  رد  ار  یتشدرز  نید  درک و  سیـسأت  ار  یناساس 

. دیدرگ لقتنم  نوفسیت  هب  يروتارپما  تختیاپ  یناساس  يروتارپما  سیسأت  زا  سپ  یلو  دوب ، ربتعم  يرهش  مالسا  لیاوا  رد  یتح  و 

آوسراپ

اب هک  اـیلع  هلاـید  راـنک  رد  کـچوک  باز  بونج  رد  دـناهدرک . نآ  زا  يرکذ  رد 834  اـهیروشآ  راـبنیلوا  يارب  هک  سرگاز  زا  ياهیحاـن 
. دنتشاد نکسم  اهانام  نآ  لامش  رد  دوب و  هیاسمه  لباب  روشک 
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اوسراپ

.(. م 843 ق .  ) موس رصنملش  مهدزناش  همانلاس  رد  موقرم  اهسراپ ، نیمزرس 

شاموسراپ

. نوراک رانک  رد  يرایتخب و  ياههوک  رواجم  یبرغ  بونج  ناریا  زا  ياهیحان 

نابز کیسراپ 

. دوب یسراپ  ياهرهش  نابز  نآ  دنتفگیم و  نخس  نادب  دنتشاد  راک  رس و  ناشیا  اب  هک  یناسک  نادبؤم و  هک  دوب  یشیوگ 

نمشراپ
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. دشیم شورف  دیرخ و  یمهم  يالاک  ناونع  هب  هک  هدشیم  قالطا  تسوپ  هب  نایناساس  هرود  رد 

نوینمراپ

.(. م 300 پ . - 400  ) ردنکسا رادرس 

( سیمراپ  ) ادیمراپ

. یشنماخه شویراد  رسمه  غم و  يایدرب  رتخد 

دنزاپ

. تسا یمارآ  تاغل  شراوزه و  زا  یلاخ  هک  يرد ، یسراپ  نابز  هب  هک  دناهتشون  دنز  يارب  هک  تسا  یحرش  زا  ترابع  تشترز ، نید  رد 

داگراساپ

یخیرات یضرا  هدودحم  زاریش . یقرش  لامـش  يرتمولیک  یبیرقت 130  تفاسم  هب  باغرم  تشد  رد  عقاو  نایـشنماخه  تختیاپ  نیرتیمیدـق 
شوروک هربقم  باغرم -) دهشم  - ) داگراساپ لماش  داگراساپ 
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هّفص یصاصتخا ، خاک  رادلاب ، ناسنا  شقن  اب  یخاک  شوروک ، راب  خاک  زا : دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  یـشنماخه  نارود  هیلوا  راثآ 

یگنـس هقبط  شـش  هّفـص  يور  رب  هک  تسا  یعبرم  يانب  هاگمارآ  تسا . شوروک  هاگمارآ  نآ  يانب  نیرتمهم  هدکـشتآ و  نامیلـس ، تخت 
یگنـس و هاـگمارآ  نیا  نورد  رد  دوشیم . رتـم  دودـح 12  رد  انب  يدـنلب  هدـش . هتخاس  یگنـس  تاعطق  زا  انب  نیا  تسا . هدـیدرگ  راوتـسا 

راثآ دننادیم . يو  رسمه  روگ  ار  يرگید  شوروک و  نفدم  هب  بوسنم  ار  رتگرزب  هرفح  هک  دوشیم  هدهاشم  هرفح  ود  لحم  نآ  هانپناج 
یقرـش لامـش  رد  تسا  یخیم  طخ  هب  ياهبیتک  یگنـس و  ياهنوتـس  اب  قاتا  ناویا و  نیدـنچ  گرزب و  رالات  ياراد  هک  شوروک  راـب  خاـک 

خاک داگراساپ  رگید  يانب  هدش . هدیشارت  دیفس  گنـس  رب  شقن  نیا  تسا . رادلاب  ناسنا  شقن  اب  خاک  رگید ؛ تسا . هدنام  ياجرب  هاگمارآ 
هب نآ  رد  گنر  چـگ و  رخآ و  گنـس و  زا  هک  یحلاصم  نآ و  تعـسو  انب و  ندوب  لصفم  ظاحل  زا  خاک  نیا  تسا . شوروک  یـصاصتخا 

هّفـص فارطا  رد  يرگید  راـثآ  تسا . هدوـب  يرتـشیب  زاـیتما  ياراد  داـگراساپ  ياـهانب  اـهخاک و  ریاـس  هب  تبـسن  هک  دـناسریم  هتفر  راـک 
. دشابیم نآ  فارطا  یگنس  يانب  يایاقب  هتشر  کی  نامیلس و  تخت  هدکشتآ و  يانب  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  دوجوم  داگراساپ 

)Pasargadae( ياداگراساپ

. دندوب هلیبق  نیا  زا  یشنماخه  یتنطلس  نادناخ  میدق . ياهیسراپ  هدمع  هلیبق  هس 

نایداگراساپ

. دندوب هلیبق  نیا  زا  ياهفیاط  نایشنماخه  هدوب و  اهیسراپ  لیابق  نایم  رد  هلیبق  نیرتمهم  هک  نایسراپ ، لیابق  زا  یکی 

شاپ

م. لاس 1487 ق . رد  هک  لباب  رد  ياهلسلس 
. دنتفرگ زاب  نانآ  زا  ار  كودرم  لب  همسجم  دندیروش و  اهیمالیع  رب  نادناخ  نیا  هک  دوب  لباب  ياههلحم  زا  یکی  مان  شاپ ، تفای . لیکـشت 

. داد شرتسگ  هنارتیدم  يایرد  ات  ار  لباب  روشک  دودح  هک  دوب  لوا  رصنلا  تخب  ینعی  رصندکوبن  هلسلس  نیا  یمان  ناهاشداپ  زا  یکی 

ناورکاپ

ماع لتق  هعجاف  نامز  رد  هک  دوب  یناخ  اضر  نادرمتلود  زا  ناورکاپ ، هللا  حتف  وا  ردپ  دـمآ . ایند  هب  نارهت  رد  لاس 1290  رد  ناورکاپ  نسح 
ولب نتنوف  هیتاوپ و  ياههدکشناد  رد  ار  دوخ  یماظن  تالیصحت  ناورکاپ  نسح  تشاد . هدهع  هب  ار  ناسارخ  يرادناتـسا  داشرهوگ  دجـسم 

ياهلاس 1320- رد  تشاد . لاغتشا  يرسفا  هدکـشناد  یبرم  ناونع  هب  اهتدم  تشگزاب و  ناریا  هب  لاس 1312  رد  دیناسر و  نایاپ  هب  هسنارف 
ياهلاس رد  ناورکاپ  دوب . بونج  ردانب  تاماظتنا  رـسفا  رهـشوب و  ناگداپ  هدـنامرف   1324 ياهلاس 1323 - رد  و  شترا ، داتـس  رـسفا   1322

زا سپ  تفر . ناتـسکاپ  هب  یماـظن  هتـسباو  ناوـنع  هب   1329 ياـهلاس 1328 - رد  دـیدرگ و  شترا  داتـس  مود  نـکر  رـسفا   1327 - 1325
هب یماظن  هتسباو  ناونع  هب   1334 ياهلاس 1333 - رد  اددجم  تشاد و  هدهع  هب  ار  شترا  داتس  مود  نکر  تسایر  یتدم  ناریا  هب  تشگزاب 
هب رایتخب  رومیت  دبهپـس  يرانکرب  اب  دنفـسا 1339  رد  دـیدرگ و  كاواس  نواعم  ناورکاپ  دنفـسا 1335  رد  كاواس  سیـسأت  اب  تفر . دنه 

نسح رکشلرس  تسا . هتفگ  نخس  دوخ  تارطاخ  رد  تسودرف  دبشترا  كاواس  رب  ناورکاپ  تسایر  نارود  هرابرد  دیسر . كاواس  تسایر 
هدهع هب  ار  كاواس  تسایر  لاس 1343  ات  ناورکاپ 

215 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
زا ناورکاپ  (. 1345 - 1343  ) دـش ادـیوه  هنیباک  نیتسخن  دراو  تاـعالطا  ریزو  ناونع  هب  داد و  يریـصن  هب  ار  دوخ  ياـج  سپـس  تشاد و 

سیراپ رد  نابآ 1352  ات  دش و  مازعا  هسنارف  هب  ریفس  ناونع  هب  خیرات  نیا  رد  دوب و  ناتسکاپ  رد  ناریا  ریفـس  رهم 1348  ات  رویرهش 1345 
هام 1356 رهم  رد  دش و  هتفرگ  راک  هب  یهاشنهاش  یسرزاب  رد  تسودرف  دبـشترا  طسوت  لاس 1352  زا  ناریا ، هب  تشگزاب  رد  دوب . رقتسم 

. دیدرگ بوصنم  رابرد  ترازو  یلام  روما  تسرپرس  رواشم و  ناونع  هب 
میژر ناگیاپ  دنلب  زا  یعمج  هارمه  هب   1358 / 1 خیرات 22 / رد  ریگتسد و  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناورکاپ  نسح  رکـشلرس 

. دش موکحم  مادعا  هب  يولهپ 

ناورکاپ ناورکاپ -: نسح 

رمدت ) :- Palmyra( ریملاپ

مسیناریاناپ

مسیناریاناپ بتکم  يانبم  رب  تسیناریاناپ  مان  هب  یتالیکشت  زومآشناد ، ناناوج  زا  ياهدع  هدوت  بزح  ياهتیلاعف  لباقم  رد  لاس 1324  زا 
زا سپ  دندنویپیم . مه  هب  اددجم  یلو  دنوشیم ، میـسقت  هتـسد  ود  هب  هورگ  نیا  ادتبا  قدصم  رتکد  تموکح  هرود  رد  دنهدیم . لیکـشت 

یلماع اضر  دمحم  رتکد  روپکـشزپ و  نسحم  يربهر  هب  یهورگ  ددرگیم . میـسقت  مسق  ود  هب  الماک  رگید  راب  هورگ  دادرم ، ياتدوک 28 
سلجم یگدـنیامن  هب  هرود  ود  رد  بزح  نیا  ياـضعا  زا  یخرب  داد و  هـمادا  راکـشآ  تیلاـعف  هـب  تسیناریاناـپ  بزح  ناوـنع  ریز  ینارهت 

. دوب ریزو  زین  يراهزا  یماما و  فیرش  ياههنیباک  رد  ینارهت  یلماع  رتکد  دندش و  باختنا 
. تخادرپ تیلاعف  هب  رهورف  شویراد  يربهر  هب  ناریا و  تلم  بزح  مان  ریز  مود  هورگ 

نایلایتناپ

. نایسراپ لیابق  زا  یکی 

دادرخ هدزناپ  تضهن  دادرخ -: هدزناپ 

هزئاپ هزیاپ -

هدش هدنک  زین  هترگ  ای  ریش  رـس  اهنآ  زا  یـضعب  يور  دوب و  هدش  شقن  ناخ  مان  نآ  رب  هک  بوچ  ای  هرقن  ای  رز  زا  ياهحول  یلوغم - ياهژاو 
. دوب ماقم  بحاص  دارفا  همانسانش  هباثم  هب  ناخ و  هتشون  اب  هحول  نیا  دوب .

یلوکیاپ

. تسا عقاو  ناریا )  ) نیریش رصق  لامش  رد  ناوریس . دور  رب  قارع ، ناتسدرک  هینامیلس ، هیحان  رد  یلحم 
فرط راهچ  رب  یناساس  يولهپ  یناکـشا و  يولهپ  نابز  ود  هب  هبیتک  نیا  تسا . لحم  نیا  رد  یناـساس  دـهع  ياـههبیتک  نیرتگرزب  زا  یکی 

زج هدـش و  بارخ  جرب  اما  هدـش ، يراجح  جرب  فرط  راهچ  ره  رد  یناساس ، هاـشنهاش  یـسرن ، هتـسجرب  رکیپ  تسا و  هدوب  شوقنم  یجرب 
زا رد 1911  دلفستره »  » درک و یسیونور  ار  نآ  ياههتشون  نسینیلوار » . » تسا هتفر  نیب  زا  شوقنم  ياهگنس  رتشیب  تسین . اجرب  نآ  هدعاق 

رـشتنم نایناساس  یهاشنهاش  خیرات  لیاوا  هبیتک  انب و  حرـش  یلوکیاپ  ناونع  تحت  دـلج  ود  رد  ار  دوخ  تاقیقحت  هجیتن  و  درک . رادـید  نآ 
. دومن

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 245 
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رالاس ناگیاپ 

ار ماظن  هدایپ  زا  ییاهتمسق  دنتفگیم و  رالاس  نابگیتشپ  ار  یتنطلس  نیظفحتسم  سیئر  یناساس  دهع  رد 
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. دناهدرکیم ار  بضغ  ریم  هینما و  راک  هدوب و  تالایا  ماکح  رایتخا  تحت  رد  هک  دندیمانیم  رالاس  ناگیاپ  ار  اهنآ  سیئر  ناگیاپ و 

رگراوخشذپ رگراوخشتپ -

مسا دشیم . هدناوخ  مان  نیمه  هب  اههوک  نیا  مه  نایناساس  هرود  رد  هدوب و  رگراوخـشذپ  هملک  لصا  ناتـسربط . یبونج  لابج  هلـسلس  مان 
 ...(. رجراوجرف و رگراوشدف ، رجراوشدب ، رگراوشدب ، لیبق  زا   ) تسا هدـش  فیرحت  فلتخم  ياهتروص  هب  فلتخم  ذـخآم  رد  اههوک  نیا 
ظافلا دناهدرمش . نآ  رب  لمتـشم  مه  ناتـسربط و  قباطم  ار  رگراوخـشتپ  هیحان  تسا . هداد  زربلا  لابج  هلـسلس  هب  ار  راوخـشتپ  مان  نوبارتسا 

. تسا میدق  نایاورنامرف  زا  یضعب  نیوانع  باقلا و  ءزج  رد  لوا  ءزج  فلتخم  ياهتروص  اب  هاش  راوخشتپ  هاش و  رگراوخشتپ 

هاش راوخشذپ 

. رگراوخشتپ زین - و  دعب ) ياههرود  یناماس و  هرود  رد  یلحم  ناهاشداپ  زا   ) ناتسربط رد  هوکداوس )  ) رگراوخشذپ نارمکح 

ایتامگارپ

. ینام ياهباتک  زا 

آوتترپ

. سیدام ردپ  نوداهراسآ  نامز  رد  اهیروشآ  دحتم  ییاکس  هاشداپ 

وثرپ

. ناگرگ ناسارخ و  تراپ - میدق  مان 

وثرپ هوثرپ -

ینعم هب  يولهپ  هدـش ، لدـبم  ولهپ »  » هب نامز  رورم  هب  ظفل  نیا  ناگرگ .) ناسارخ و   ) تراپ میدـق  مان  ناتـساب  یـسراپ  نابز  رد  تراپ  مسا 
هرود رد  هک  ذبهاپسا  نروس و  نوراق و  داژنیناکـشا  ياهنادناخ  ياسؤر  بسانم  نیمه  هب  اهدعب  و  تسا . ولهپ  هب  بوسنم  ناولهپ  یتراپ و 

. ولهپ نروس  ولهپ ، نراق  هکنانچ : دنتشاد ، ولهپ  بقل  ناونع و  دنتشاد . رابتعا  نایناساس  نایناکشا و 

دیشمج تخت  سیلوپسرپ :

هپسرپ

. تسا هدوب  هیحان  نآ  رد  بسشگرذآ  هدکـشتآ  تسا و  نامیلـس  تخت  هب  موسوم  نآ  ياههبارخ  هک  یناکـشا  هرود  فورعم  ياهرهـش  زا 
. تسا هدوب  هپسادارف »  » لصا رد  تراوکرام  لوق  هب  هک  هدوب  هپسرپ »  » رهش اهتراپ  نامز  رد  نتاپورتآ  دام  ای  ناجیابرذآ  تختیاپ 

ذبکتسرپ

. نایناساس نارود  رد  همدخ  سیئر  يانعم  هب 

ایشرپ

رواخ و رد  ینیـشنرداچ  میظع  زکارم  زا  ییایرآ  ماوقا  هلمح  اب  طقف  نیمز و  قرـشم  خـیرات  رد  يرود  اتبـسن  نامز  رد  ایـشرپ  ای  سرپ  هملک 
یلعف ناریا  برغ  بونج  رد  ياهقطنم  زا  یکاح  سراپ )  ) ایـشرپ هملک  ادـتبا  رد  دوشیم . نایامن  ناریا  تـالف  يوس  هب  رزخ  ياـیرد  لاـمش 

نیمزرـس نیا  دوب . سیلوپـسرپ  داگرازاپ و  فورعم  ياهرهـش  ناریا و  يدـعب  يروتارپما  زکرم  لـماش  سراـف و  جـیلخ  هب  دودـحم  هک  دوب 
نآ ناینانوی  دوب و  هسراپ »  » هب فورعم 
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رقم نوچ  هک  دوب  ناریا  تـالایا  زا  یکی  طـقف  گرزب  شویراد  يروتارپما  نارود  رد  دـنتفگیم و  سراـف »  » بارعا اهدـعب  و  سیـسرپ »  » ار

. دش روشک  رسارس  لماش  شمان  تفای و  صاخ  یهوکش  دوب  یشنماخه  یتنطلس  نادناخ 
یناتسا مان  انامه  سراپ  هک  دندوب  هاگآ  تقیقح  نیا  زا  یبوخ  هب  ناشیا  تسا . هدش  هتفرگ  ناینانوی  زا  ایـشرپ )  ) ایژرپ ای  شرپ  ای  سرپ  ظفل 

. دناهدیزگرب ایرآ  نیمزرس  رد  نایسراپ  هک  تسا  یهاگیاج  تسا و  یشنماخه  یهاشنهاش  زکرم  هک  تسا 

ایشرپ

رواخ و رد  ینیـشنرداچ  میظع  زکارم  زا  ییایرآ  ماوقا  هلمح  اب  طقف  نیمز و  قرـشم  خـیرات  رد  يرود  اتبـسن  نامز  رد  ایـشرپ  ای  سرپ  هملک 
نیا ارهاظ  تسا . هدـش  زاغآ  حیـسم  دالیم  زا  لبق  لوا  هرازه  لیاوا  رد  موجه  نیا  دوشیم . نایامن  ناریا  تالف  يوس  هب  رزخ  يایرد  لامش 

دالیم زا  لبق  مود  هرازه  طساوا  رد  تسا . موق  نیا  موجه  نیمود  هدش  عورش  هیسور  بونج  ياهتشد  زا  هک  برغ  يایـسآ  هب  اهایرآ  موجه 
ایلاتیا و هریزج  هبـش  رد  ییایرآ  مدرم  دندش و  نانوی  دراو  اهینانوی )  ) اهیئاخآ رابنیتسخن  يارب  ماگنه  نآ  رد  دـش و  زاغآ  يرگید  موجه 

رهاظ رصم  هیروس و  رد  سوسکیه  ياسؤر  نایم  رد  اهنآ  رگید  هتسد  دنداد . لیکشت  ار  یتیه  يروتارپما  دندیدرگ و  شخپ  ریغص  يایـسآ 
لماش سراف و  جـیلخ  هب  دودـحم  هک  دوب  یلعف  ناریا  برغ  بونج  رد  ياهقطنم  زا  یکاح  ایـشرپ )  ) سراـپ هملک  راـک  يادـتبا  رد  دـندش .

ار نآ  ناـینانوی  دوب و  هسراـپ »  » هب فورعم  نیمزرـس  نیا  دوب . سیلوپـسرپ  داـگرازاپ و  فورعم  ياهرهـش  ناریا و  يدـعب  يروتارپما  زکرم 
رقم نوچ  هک  دوـب  ناریا  تـالایا  زا  یکی  طـقف  گرزب  شوـیراد  يروتارپـما  نارود  رد  دـنتفگیم و  سراـف »  » بارعا اهدـعب  و  سیـسرپ » »

. دش روشک  رسارس  لماش  شمان  تفای و  صاخ  یهوکش  دوب  یشنماخه  یتنطلس  نادناخ 
انامه سراپ  هک  دـندوب  هاگآ  تقیقح  نیا  زا  یبوخ  هب  ناشیا  تسا . هدـش  هتفرگ  ناینانوی  زا  ) Persia (( ایشرپ  ) ایژرپ ای  شرپ  سرپ ، ظفل 
ابیرقت هک  ییایرآ » . » دناهدیزگرب ایرآ  نیمزرس  رد  نایسراپ  هک  تسا  یهاگیاج  تسا و  یشنماخه  یهاشنهاش  زکرم  هک  تسا  یناتـسا  مان 
نخـس ییاپورا  دـنه و  یقرـش  ياـهنابز  اـی  اـههجحل  هب  هک  یمدرم  همه  رب  هک  تسا  هدوب  یماـن  اـیوگ  تسا  رـالاس » اـی  فارـشا   » ینعم هب 

رد عقاو  ياهنیمزرـس  دـندرک و  ترجاهم  دالیم  زا  شیپ  لوا  هرازه  لـیاوا  مود و  هرازه  رخاوا  رد  مدرم  نیا  هدـشیم . قـالطا  دـناهتفگیم 
نیا یموب  مدرم  اب  هک  یتوافت  زا  نآ  برغم  ياهنیمزرـس  رد  هچ  دـنه و  رد  هچ  مدرم  نیا  دـنتخاس . شیوخ  هاگیاج  ار  تارف  گنگ و  نایم 

. دندوب هاگآ  دنتشاد  دنتسیزیم  اجنآ  رد  ناشیا  زا  شیپ  هک  یحاون 

یجار یجار -: زیورپ 

مناخ ناخیرپ 

984 - 930  ) يوفـص لوا  بسامهط  هاش  رتخد  يو  رعاش . ذـفنتم و  ربدـم ، نانز  زا  یتقیقح  هب  صلختم  985 ق . رخآلا 955 - يدامج   25
هاش بسامهط و  هاش  رادـمان  نارادرـس  زا  985 ق ). ناخ -(  لاخمـش  وا  ییاد  ناخ و  هللا  دـبع  شرـسمه  دوب . یـسکرچ  يرداـم  زا  و  ق ).

نیرخآ رد  لـیلد  نیمه  هب  تشاد و  یـصاخ  برقت  مارتحا و  شردـپ  دزن  مناـخ  ناـخیرپ  دـندوب . 985 ق ). - 984  ) يوفص مود  لیعامـسا 
ردـیح هب  تبـسن  ار  هاش  رظن  ات  دیـشوک  تفای و  شابلزق  هاپـس  يارما  نادرمتلود و  نایم  رد  يدایز  ذوفن  بسامهط  هاش  یگدـنز  ياـهزور 

یلامتحا نیشناج  دوخ و  ینتان  روالد  ردارب  ازریم ،
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کمک اب  هک  بسامهط  هاش  گرم  زا  سپ  دنکب . دوب ، ینادنز  ههقهق  هعلق  رد  هک  رگید  ردارب  ازریم ، لیعامـسا  هجوتم  هدـنادرگرب و  ردـپ ،
هب ار  ازریم  لیعامـسا  ات  داتـسرف  ههقهق  هعلق  هب  ار  ینیرومأم  هلـصافالب  تشک و  ار  ازریم  ردـیح  ولمور ، يافلخ  یلقنیـسح  ناـخ و  لاـخمش 

. تشاد تسد  رد  ار  روشک  روما  هرادا  مناخ  ناخیرپ  تدم  نیا  یط  رد  دناشنب . تنطلس  تخت  هب  هدروآ و  نیوزق 
ار مناخ  ناخیرپ  تسد  ات  دمآرب  ددصرد  تشک و  ار  ولمور  يافلخ  یلقنیسح  هلمج  زا  دوخ  نارادفرط  زا  یخرب  سولج ، زا  سپ  لیعامسا 
.( ناضمر 985 ق  13  ) درب نیب  زا  درک و  مومـسم  ار  وا  دوب ، هدربیپ  شردارب  دـصق  هب  هک  مناخ  ناخیرپ  اما  دـنک . هاتوک  یـسایس  روما  زا 
هاش دـشرا  دـنزرف  ازریم ، دـمحم  ولجاتـسا ، نامکرت و  فیاوط  رظنقاـفتا  مناـخ و  ناـخیرپ  داهنـشیپ  اـب  مود  لیعامـسا  هاـش  گرم  زا  سپ 

ترتف مایا  نیا  رد  تسشن . تنطلس  تخت  رب  دمآ و  نیوزق  هب  دربیم  رس  هب  زاریـش  رد  و  دوب - هدش  هاش  انیبان  ردپ  نامز  رد  هک  بسامهط -
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. تشاد تسد  رد  ار  روشک  روما  هرادا  المع  مناخ  ناخیرپ  زین 
نارـس نایم  رد  مناخ  ناخیرپ  ذوفن  هب  ات  دمآرب  ددـصرد  ایلع  دـهم  هب  بقلم  مگیب  هاسنلا  ریخ  کیرحت  هب  996 ق ). - 985  ) دمحم ناطلس 

شرهاوخ ياهییاراد  همه  درک و  هفخ  ار  مناخ  ناخیرپ  راشفا ، ناخ  لیلخ  يو ، هراشا  هب  ورنیا  زا  دـهد . نایاپ  وا  ياـهتلاخد  زین  شاـبلزق و 
. داد ناخ  لیلخ  هب  ار 

. دندناوخیم سرد  نآ  رد  ینید  مولع  بالط  اهتدم  ات  درک و  انب  ناهفصا  رد  ياهسردم  مناخ  ناخیرپ 
ناخیرپ مان  هب  رابخالا  ۀـلمکت  مان  هب  ار  دوخ  باـتک  يدـیون  هب  صلختم  گـیب و  يدـبع  هب  فورعم  نیدـباعلا ، نیز  هب  بقلم  یلع  هجاوخ 
ناخیرپ قشع  هصغ  رپ  هصق  و  1348 ق ). لوا ، دلج   ) ههقهق ینادنز  ناونع  اب  دلج  ود  رد  مناخ  ناخیرپ  یگدنز  ناتساد  درک . فیلأت  مناخ 

. دناهتشون زین  مناخ  خريرپ  ار  وا  مان  تسا . هدیسر  پاچ  هب  مود ،) دلج   ) مناخ

مناخ دازیرپ 

. دوب 850 ق ). - 807  ) يرومیت خرهاش  رسمه  مگیب  داشرهوگ  همیدن  يو  هعیـشلا ، نایعا  هتـشون  هب  دوب . ّریخ  نانز  زا  يو  يرجه . مهن  نرق 
تخاس دهشم  رد  ینید  ياهسردم  زین  مناخ  دازیرپ  درک ، انب  ع )  ) اضر ماما  دقرم  رانک  رد  ار  داشرهوگ  دجسم  اغآ ، داشرهوگ  هک  یماگنه 

-1077  ) يوفـص نامیلـس  هاش  ناـمز  رد  دـندرکیم . لیـصحت  نآ  رد  هبلط  یـس  یلا  تسیب  دودـح  رد  دومن و  فقو  نآ  يارب  یکـالما  و 
يانب دیدجت  رد  زین  هّللا  رکش  ازریم  گیب و  دمحم  اقآ  درک و  ریمعت  ار  ياهسردم  ناخ  یلعفجن  مان  هب  راهدنق  نیناوخ  زا  یکی  1105 ق ،).

. دوب دوجوم  هتشذگ  ههد  هس  ات  هتشاد و  رارق  دهشم  رازاب  رد  هسردم ، نیا  دندومن . مامتها  نآ 

نایوطقن نایناخیسپ -:

رالاس ناگیتشپ 

. هاش ظفحتسم  همدخ و  سیئر  ینعم  هب  یناساس ، رصع  يرادا  تالیکشت  زا 

نشپ

زردوگ نارـسپ  رتشیب  دـندش . زوریپ  نایناروت  داتفا و  گنج  رذون  سوط  هسیو و  ناریپ  نایم  اجنآ  رد  هک  یعـضوم  مان  یلم ، ياهناتـساد  رد 
. دندش هتشک  گنج  نیا  رد 

رل گنشپ 

هب درولا  رون  کباتا  زا  دعب  دمحم ، نیدلا  زرابم  ریما  بناج  زا  يو  گرزب . رل  ناکباتا  هلسلس  زا  کباتا  نیمهدزیس  گرزب و  رل  ياورنامرف 
. درک تنطلس  ق . لاس 792 ه . ات  و  تسشن ، تراما 
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ادیقپ

رد 104 م. هلجد ) قرشم  رد   ) لبرا رهش  فقسا 
. دش لبرا  رهش  فقسا  دیورگ و  حیسم  بهذم  هب  ادیقپ  مان  هب  یتشترز  صخش  لاس  نیا  رد  تفای . خوسر  ناریا  رد  تیحیسم  هک 

ایتکپ

. تسا ناتسناغفا  يزورما  تایالو  زا  هک  گرزب  ناسارخ  میدق  ياهرهش  زا  یکی  مان 

كالپ

رد ناریا  رد  تماقا  لاس  هد  زا  سپ  يو  درکیم . سیردـت  نونفلا  راد  رد  هک  یکـشزپمشچ  یحارج و  بط و  ملعم  یـشیرتا  كـالپ  رتکد 
. تشگزاب شیرتا  هب  ق . لاس 1277 ه .

لپ هس  یس و  وجاوخ ، لپ  ناخیدرو -: هللا  لپ 

وجاوخ لپ 

هب رتم و  لوـط 132  هب  ق . لاس 1060 ه . رد  هک  ناهفـصا  رد  تسا  یلپ  دـش و  هدـناوخ  ماـن  نیا  هب  وجاوخ  لـحم  هب  یکیدزن  تبـسانم  هب 
ياهیراکیـشاک تانیئزت و  يرامعم و  رب  هوالع  دورهدـنیاز  يور  ياهلپ  ریاس  زا  نآ  زایتما  دـیدرگ . اـنب  دورهدـنیاز  يور  رب  رتم  ضرع 12 

لپ هس  یس و  زین - دشابیم . لپ  نییاپ  ياههناهد  فارطا  رد  لپ و  نیفرط  ياهفرغ  يامن  ود  فلتخم ، ناولا  اب  ناوارف 

رتخد لپ 

. رتخد لپ  هد  کیدزن  ناتسرل  رد  یناساس ، لوا  روپاش  دهع  یگنس  لپ  يایاقب 

راولپ

. دیشمجتخت کیدزن  ياهناخدور 

)Plutarque( كراتولپ

نیب 50 و 120 م. ابیرقت  هک  ینانوی  خروم 
دادعت تخادرپ . نوگانوگ  ياهترفاسم  هب  دـیدرگ و  نوطالفا  هفـسلف  وریپ  هدـیناسر ، ماجنا  هب  نتآ  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  يو  تسیزیم .

. دراد دوجو  میدق  نایناریا  بهذم  هب  عجار  مه  يدیفم  تاعالطا  وا  ياهباتک  رد  هک  دناهتسناد  باتک  ار 210  يو  تافینصت 

هپمپ

حلص داهنـشیپ  تنپ  هاشداپ  هب  م . لاس 66 ق . رد  مشش  دادرهم  تشذگ . تنپ  تلود  دحرـس  زا  يدایز  رکـشل  اب  هک  یمور  روهـشم  رادرس 
. دروخ تسکش  دادرهم  گنج  نیا  رد  تشاد . داحتا  یناکشا  هاشداپ  موس  داهرف  اب  اریز  تفریذپن  هپمپ  اما  درک ،

تنپ

. دندیمانیم یتنپ  هّیکوداپاک  ار  تنپ  تهج  نیمه  هب  تسا و  عقاو  هایس  يایرد  رانک  رد  هک  دشیم  قالطا  هّیکوداپاک  زا  یتمسق  نآ  هب  - 1
زا دوب . تنپ  ناهاشداپ  نامدود  دندوب ، داژنیسراپ  مه  اعقاو  دندیناسریم و  اهیسراپ  هب  ار  ناشبـسن  هک  یناهاشداپ  ياههلـسلس  زا  یکی  - 2

بسن دنیوگیم  یخرب  هک  تابث » نرا   » رـسپ دوب  یمان  دادرهم  دوشیم  رکذ  خیرات  رد  شمان  هک  يدج  نیتسخن  ینعی  هلـسلس  نیا  دادجا 
. دیسریم شویراد  هب  وا 
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رفن هس  هاجنپ و 

زا يدادعت  نآ  لابند  هب  دوشیم و  زاغآ  يدـج  روط  هب  لاس 1307  رد  ناریا » تسینومک  بزح   » هب هلمح  ناخ ، اـضر  تموکح  نارود  رد 
. دنوشیم ینادنز  راتفرگ و  اتسور » اضر  نایسناوآ و  ریشدرا  يروهشیپ ،  » هلمج زا  تسینومک  بزح  نیلاعف  نارس و 

بزح  » اب دـندوب  وجـشناد  ارثکا  هک  نایناریا  زا  یهورگ  هارمه  هب  دوب  لیـصحت  لوغـشم  ناـملآ  رد  هک  ینارا » یقت  رتکد   » نارود نیمه  رد 
ریدم يولع  یضترم  اب  ینارا  رتکد  هک  دوب  نارود  نیمه  رد  دننکیم . ادیپ  یتسیـسکرام  تالیامت  هدرک و  رارقرب  هطبار  ناملآ » تسینومک 
ناشن دوخ  زا  يریگمشچ  تیلاعف  راکیپ »  » هیرـشن راشتنا  رد  دنکیم و  ادیپ  یکیدزن  یتسود  دشیم ، رـشتنم  ناملآ  رد  هک  راکیپ »  » همانزور

هب نرتنیمک  فرط  زا  تسینومک  بزح  نامزاس  دـیدجت  روتـسد  نرتنیمک ، اب  ینارا  رتکد  ساـمت  زا  سپ  لاس 1313  رد  هکنیا  ات  دـهدیم .
. دوشیم هداد  ینارا » کمایس و  شخبماک و  نارماک ، »

، ینارا  » يربـهر هب  هرود  نیا  رد  ناریا » تسینوـمک  بزح   » بیترت نیدـب  دوـشیم و  یفرعم  شخبماـک  هب  ینارا » رتـکد   » هعقاو نیا  زا  سپ 
. دوشیم یهدنامزاس  اددجم  کمایس » شخبماک و 

هس هتـسه  کی  دنکیم و  زاغآ  ناریا  رد  ایند » هلجم   » راشتنا اب  تشاد  ناملآ  رد  لبق  زا  هک  یناتـسود  هارمه  هب  ار  دوخ  تیلاعف  ینارا  رتکد 
هورگ 53  » ینعی مان  نیا  هب  تهج  نیا  زا  قوف  نامزاس  دریگیم . رارق  هورگ  سأر  رد  یمارهب » رتکد  ینارا و  شخبماک ،  » زا یبیکرت  اب  هرفن 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 247 

http://www.ghaemiyeh.com


هداهن اهنآ  رب  ناخ  اضر  ینابرهش  نامز  نآ  رد  ار  مان  نیا  تسا و  هدوب  رفن » هس  هاجنپ و   » نآ ناگدشتشادزاب  دادعت  هک  دش  فورعم  رفن »
. دوب

زرم زا  هنایفخم  یطارقب »  » هارمه هب  نرتنیمک  طـبار  نایـشروش » دـمحم   » ماـن هب  يدرف  هک  دوب  بیترت  نیدـب  هورگ  نیا  ياـضعا  يریگتـسد 
دوخ تافارتعا  رد  دوشیم و  يریگتسد  ناتسزوخ  رد  نایـشروش »  » يدنچ زا  سپ  دنوشیم . ناریا  دراو  هدرک و  روبع  يوروش  ناجیابرذآ 

. دنکیم یفرعم  بزح  ناربهر  ناونع  هب  ار  یمارهب  رتکد  ینارا و  رتکد 
هاجنپ يدنچ  زا  سپ  ددرگیم و  زاغآ  هام 1316  تشهبیدرا  رد  تسینومک  بزح  هب  ناخ  اضر  سیلپ  شروی  نیمود  هعقاو ، نیا  لاـبند  هب 

. دنوشیم موکحم  ینیگنس  ياهسبح  هب  تشادزاب و  ناریا  تسینومک  بزح  نیلاعف  زا  رفن  هس  و 
تـسیب تیلاـعف  رب  تسا  یناـیاپ  هطقن  یمارهب » شخبماـک و  ینارا ،  » يربهر تحت  ناریا » تسینومک  بزح   » تیلاـعف نیرخآ  بیترت  نیدـب 

. ناخ اضر  يروتاتکید  نارود  رد  تسینومک  بزح  هلاس 

تخد ناروپ 

هب دوب  هدش  جرموجره  راچد  هک  ناریا  رابرد  زیورپ  ورـسخ  ندش  هتـشک  زا  سپ  تخدیمزآ . رهاوخ  یناساس و  هاشداپ  زیورپ  ورـسخ  رتخد 
یهاشداپ هب  زیورپ  ورسخ  ریشناوج  ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  دوب  تخدناروپ  اهنآ  زا  یکی  هک  دندیـسر  یهاشداپ  هب  رفن  جنپ  لاس  ود  تدم 

. تفاین ینادنچ  ماود  یلو  دیسر 

یلو يایروپ 

هب هک  قیاقحلا » زنک   » يونثم بحاص  ناریا و  یمان  ناولهپ  رعاـش و  یلاـبقا ، هب  صلختم  یلو و  ياـیروپ  هب  بقلم  یمزراوخ  دومحم  ناولهپ 
. تشذگرد هویخ  رد  لاس 722 ه .

جنشوب گنسوپ -:

)Polak( كالوپ

هب سیردت  يارب  شیرتا  زا  ار  نانآ  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  هک  دوب  ینیملعم  هلمج  زا  كالوپ  رتکد 
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. دوب هدرک  مادختسا  ار  اهنآ  هدروآ و  نونفلا  راد 

سیلوپ

. یکولس ياهرهش  رد  یباختنا  ناسرداد  رهش و  یباختنا  ياروش  هعماج و  قوقحلا  يواستم  دارفا  زا  بکرم  یلم  عمجم 

تنوپ

. تسا هدوب  یپارتاس  کی  گرزب  شویراد  نامز  رد  هک  کچوک  يایسآ  یلامش  تمسق  رد  يروشک 

)Pontia -Hippon( نوپیهایتنوپ

. اهبسا بحاص 

یناغماد نسح  ناولهپ 

. نارادبرس تلود  نایاورنامرف  زا  یناغماد  نسح  ناولهپ 

اهولهپ

ای ناتـسکس  دراو  اهاکـس  هک  یناـمز  رد  و  دـندوب ، هدـنکارپ  ناتـسیس  دـنمریه و  هزوـح  رد  ناریا  قرـشم  رد  هک  دـندوب  اـهتراپ  زا  ياهبعش 
ار اهتراپ  نوچ  دنداد و  لیکشت  تراپ  تیس و  ای  یتراپ  ییاکس و  موق  مان  هب  یموق  و  دندیدرگ ، دحتم  نانآ  اب  دندش ، ناتسیس »  » ناتـسجس

تموکح لیکشت  ناتسیس  رد  دالیم  زا  لبق  لوا  نرق  زا  موق  نیا  دندش . اهولهپ »  » هلـسلس نادناخ و  هب  فورعم  ورنیا  زا  دنتفگیم  زین  ولهپ 
دـندوب و هدـمآ  دـیدپ  اهییاکــس  اـهتراپ و  طـالتخا  زا  هـک  دـسریم ، اـهولهپ »  » تـلود هـب  تبوـن  ییاکــسودنه ، تـلود  زا  سپ  دــنداد .

. تخادرپ یلقتسم  تنطلس  لیکشت  هب  دوب  ناتسیس  رد  یتراپ  ياسؤر  زا  یکی  هک  یمان  ) Vonones «( سننو »

نابز يولهپ 

ینونک یـسراف  و  دوریم ، رامـش  هب  یـشنماخه ) یـسراف   ) ناتـساب یـسراف  هلابند  هک  ییاپورا  دـنه و  هشیر  زا  یناریا ، كورتم  ياهنابز  زا 
نایناساس نامز  رد  تسا ، یسراف  هب  قلعتم  الـصا  دوشیم ، هدناوخ  زین  هنایم  یـسراف  رتقیقد  حالطـصا  هب  هک  يولهپ ، نابز  تسا . نآ  هجیتن 

ياهنابز همه  زا  شیب  يولهپ  ياهنابز  زا  هدـمآرد . ینونک  یـسراف  تروص  هب  ناریا  رد  مالـسا  رارقتـسا  زا  سپ  هدوب و  ناریا  یمـسر  نابز 
. دشابیم فورظ  اههکس و  تارابع  یناساس ، ياههبیتک  لماش  راثآ  نیا  تسا . هدنام  اج  هب  يراثآ  هنایم  یناریا 

يولهپ اضر  دمحا  اضر -: دمحا  يولهپ -

يولهپ فرشا  فرشا -: يولهپ -

یناکشا يولهپ 

. تسا هدشیم  هتشون  یمارآ  يابفلا  زا  یطخ  اب  هک  هدوب  تراپ  رابرد  یمسر  نابز 

يولهپ اضر  دیمح  اضر -: دیمح  يولهپ -

ناخ اضر  اضر -: يولهپ -

یناساس يولهپ 

. تشاد جاور  ناریا  یبرغ  بونج  رد  هک  تسا  هتفریم  رامش  هب  نایناساس  یمسر  لوادتم و  ياهنابز  زا 
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- هاش دمحا  علخ   1304  ) هلسلس يولهپ -

( هاش اضر  دمحم  طوقس  ش . 1357 ه .

وا هب  قازق  رکـشل  یهدـنامرف  و  درک . لاغـشا  ار  نارهت  دومن و  اـتدوک  هدـش  نییعت  شیپ  زا  هماـنرب  قبط  لاس 1299  رد  جـنپریم  ناخ  اضر 
. تخاسیم مهارف  ار  دوخ  رادتقا  هنیمز  اهیسیلگنا  طسوت  ناخ  اضر  بیترت  نیدب  دیسر . گنج  ترازو  ماقم  هب  يدنچ  زا  سپ  دش . لوحم 

دمحم رتکد  سردـم و  نسح  دیـس  هلمج  زا  نیفلاخم  نتـشاد  دوجواـب  ماجنارـس  دـش و  بوصنم  ءارزو  تساـیر  هب  ش . لاس 1302 ه . رد 
رد هاش  اضر  دناشن . تنطلـس  تخت  هب  هاش  اضر  ناونع  اب  ار  ناخ  اضر  دومن و  لزع  ار  هاش  دمحا  سلجم  نابآ 1304  مهن  زور  رد  قدصم 

داد و زورب  ار  دوخ  یلـصا  تیهام  جیردت  هب  یلو  تفرگ  شیپ  ار  يرامعتـسا  دض  تسایـس  ارهاظ  ادتبا  رد  دومن . يراذـگجات  لاس 1305 
تمواقم اب  هک  دومن  رداص  ار  باـجح  عفر  ناـمرف  لاس 1314  رد  درک . زاغآ  مدرم  یمالـسا  یلم و  ننـس  گنهرف و  اـب  ار  دوخ  تفلاـخم 

یناهج گنج  عورـش  اب  هرخالاب  دربیم . راک  هب  ار  قلطم  يروتاتکید  هویـش  شیاهتـسایس  رد  یلک  روط  هب  دش . هجاوم  مدرم  زا  ياهدرتسگ 
سیروم و هریزج  هب  دومن و  علخ  تنطلس  زا  ار  هاش  اضر  دش و  ناریا  دراو  نیقفتم  ياوق  ناریا ، رد  یناملآ  ناسانشراک  نتشاد  هاگن  مود و 

یفاک تردق  اضر  دمحم  نوچ  دیـسر . تنطلـس  هب  لاس 1320  رد  اـضر  دـمحم  شرـسپ  وا  زا  سپ  دومن . دـیعبت  گروبـسناهوژ  هب  سپس 
شردپ قانتخا  تسایس  تسناوتن  تشادن ،
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تفرگ لکـش  ياهدرتسگ  یـسایس  ياهتیلاعف  اهیدازآ  نیا  بقاعتم  دش و  یبسن  يدازآ  هرود  کی  ندـمآ  دوجوهب  ثعاب  هک  دـهد  همادا  ار 

تلع هب  یلو  دش  ریزوتسخن  قدصم  و  دش . یلم  ناریا  رـسارس  رد  تفن  قدصم  دمحم  رتکد  یناشاک و  هللا  تیآ  يربهر  اب  تیاهن  رد  هک 
دـش روبجم  هاش  هدومن و  مایق  مدرم  قدصم ، زا  تیامح  رد  یناشاک  هللا  تیآ  مایپ  لابند  هب  ریت 1330  رد 30  دومن . افعتسا  هاش  اب  فالتخا 

كرت ار  ناریا  هاش  هکیلاحرد  دادرم 1332  رد 28  تضهن  ناربهر  نیب  فالتخا  رثا  رب  دنیزگرب . ددـجم  يریزوتسخن  هب  ار  قدـصم  هک 
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يدنک حرط  قبط  لاس 1341  رد  هاش  دـندومن . نوگژاو  ار  قدـصم  تموکح  اتدوک  کی  یط  اـکیرمآ  نارودزم  ناـیرابرد و  دوب ، هدومن 
لاس 1341 رد  دـش . هجاوم  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  مدرم  تفلاخم  اب  دوب  یـضرا  تاحالـصا  هلمج  نآ  زا  هک  موس  ناهج  ياهروشک  يارب 

هسردم لاس 1342  رد  دـناسر . بیوصت  هب  دیفـس  بالقنا  ناونع  اب  ار  دوخ  هناگـشش  حـیاول  دـیلقت ، عجارم  اـملع و  ياـهتفلاخم  مغریلع 
. دندیسر تداهش  هب  ای  هتفرگ و  رارق  حرج  برض و  دروم  بالط  زا  يدایز  دادعت  نآ  یط  تفرگ و  رارق  میژر  لماوع  موجه  دروم  هیضیف 

یفرعم میژر  ياهتنایخ  تایانج و  یلصا  ببسم  ناونع  هب  ار  هاش  ینارنخس  کی  یط  دادرخ 1342 )  ) لاس 1383 ياروشاع  رد  ینیمخ  ماما 
دادرخ زور 15  دـندرک . نارهت  هـناور  مـق  زا  ریگتـسد و  ار  ناـشیا  هدرب و  موـجه  ماـما  لزنم  هـب  كاواـس  دادرخ  بش 15  هـمین  رد  دوـمن .

میژر دادرخ  هعقاو 15  ماما و  ینارنخس  زا  دعب  داد . هلولگ  اب  ار  نآ  خساپ  میژر  دیدرگ و  رازگرب  ماما  يریگتـسد  رد  ياهدرتسگ  تارهاظت 
روصنم یلعنـسح  لاس  نامه  رد  درک . دیعبت  قارع  هب  سپـس  هیکرت و  هب  ادـتبا  ار  ناشیا  نابآ  زور 13  داد . تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  ـالماک 

یـشمطخ اکیرمآ ، روهمج  سیئر  رتراک  یمیج  ندمآ  راک  يور  اب  لاس 1355  رد  دیسر . لتق  هب  هناحلـسم  مادقا  طسوت  تقو  ریزوتسخن 
هب ار  راگزومآ  دیشمج  تسایس  نیا  یپرد  دهاکب و  یمک  دوخ  قلطم  يروتاتکید  ناقفخ و  زا  تساوخ  هاش  زا  يو  درک . رییغت  روشک  نیا 

راهظا اب  میژر  يدازآ  نیا  بقاعتم  تفای و  راشتنا  ماما  دنزرف  ینیمخ  یفطصم  جاح  تداهش  ربخ  هام 1355  نابآ  رد  دیزگرب . ریزوتسخن 
مالعا یمومع  يازع  ینیمخ  ماما  طسوت  مدرم ، زا  يدایز  هدع  ندـش  هتـشک  تلعهب  لاس 1357  نیدرورف  درکن . یتفلاخم  مدرم  يدردـمه 

يو ياجهب  یلم  یتشآ  تلود  ناونع  اب  یماما  فیرـش  و  راـنکرب ، راـگزومآ  تلود  رویرهـش  رد 5  تفرگ . الاب  یمومع  تاـضارتعا  دـش و 
يرمث هک  درک  مادقا  نآ  ریاظن  اههناخرامق و  لیطعت  یهاشنهاش و  میوقت  لیبق  زا  یتاحالـصا  هب  مدرم  رظن  بلج  يارب  و  دـیدرگ . بوصنم 

ار رویرهش  نینوخ 17  هعمج  تفرگ و  تروص  ینونک ) يادهش  نادیم   ) هلا نادیم ژ  رد  عافدیب  مدرم  راتشک  رویرهش   17 تشادن . شیارب 
نآ یپ  رد  دندیـشک و  نوخ  هب  هاگـشناد  نحـص  رد  ار  نایوجـشناد  ییاـمهدرگ  میژر  نارومأـم  ناـبآ  رد 13  درک . لدـبم  هایـس  هعمج  هب 

ار هاش  میژر  ياههیاپ  یتسـس  نازیول  هعقاو  لاس  نامه  ياروشاـع  زور  رد  دـمآ . راـک  يور  يراـهزا  تلود  دـش و  راـنکرب  یماـما  فیرش 
ماما نمهب   12 درک . كرت  رـصم  دـصق  هب  ار  روشک  هاش  دـمآ و  راک  رـس  رب  راـیتخب  تلود  يراـهزا  یماـظن  تلود  زا  سپ  دومن . راکـشآ 

زا دراگ  ياهورین  اب  شترا  یبالقنا  لنـسرپ  مدرم و  يریگرد  زا  سپ  اتیاهن  دومن و  تعجارم  ناریا  هب  خـیرات ، لابقتـسا  نیرتگرزب  ناـیمرد 
ناریا خیرات  زا  ینیون  لصف  درک و  طوقس  یهاشنهاش  ماظن  نآ  هارمه  هب  يولهپ و  میژر  نمهب  حبص 22  مدهدیپس  ات  نمهب  هعمج 20  زور 

. دش هدوشگ  یمالسا  بالقنا  هب  دورو  اب 
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يولهپ سمش  سمش -: يولهپ -

يولهپ اضرلا  دبع  اضرلا -: دبع  يولهپ -

يولهپ اضر  یلع  اضر -: یلع  يولهپ -

يولهپ اضرمالغ  اضرمالغ -: يولهپ -

يولهپ همطاف  همطاف -: يولهپ -

يولهپ اضر  دمحم  اضر -: دمحم  يولهپ -

يولهپ اضر  دومحم  اضر -: دومحم  يولهپ -

يولهپ هنطلسلا  مدمه  هنطلسلا -: مدمه  يولهپ -

گزیلهپ

ار روباشین )  ) روپاشوین رهـش  روبزم  دربن  عوقو  لحم  رد  يو  درک . كـاله  داد و  تسکـش  ار  يو  یناـساس  لوا  روپاـش  هک  یناروت  هاـشداپ 
. دندوب ههاد  موق  زا  نیشنرداچ  هفیاط  هک  دیدرگ  اهنرپآ »  » هیحان ینعی  رهشربا  تایالو  نیشنمکاح  هک  تخاس 

رل دمحا  ریپ 

رد و  ق ). 792 ه .  ) دیسر تراما  هب  ردپ  زا  دعب  يو  رل . گنشپ  رسپ  گرزب ، رل  ناکباتا  هلسلس  زا  کباتا  نیمهدراهچ  گرزب و  ياورنامرف 
وا زا  دعب  دیـسر و  لتق  هب  دش  اپرب  هک  یبوشآ  رد  دمحا  ریپ  تشک . ار  وا  و  دـش ، هجاوم  گنـشوه  شیوخ  ردارب  تفلاخم  اب  تراما ، زاغآ 

. دیسر تراما  هب  رل  دیعس  وبا  شرسپ 

یلامج ریپ 

زا یلامج  ریپ  هلسلس  تسا . هتسیزیم  رومیت  ریما  رـسپ  خرهاش  نارود  رد  تسا . بوسنم  ناهفـصا  ناتـسدرا  هب  يو  یناریا . رعاش  فراع و 
. تسا بوسنم  وا  هب  یخرک ) فورعم  هب  بوسنم   ) هیفورعم نایفوص  لسالس 

ریگناهج دمحم  ریپ 

. دش هتشک  شریزو  تسد  هب  يو  یناکروگ . ریگناهج  ازریم  رسپ  نایرومیت ، هلسلس  هاشداپ  ق . یفوتم 810 ه .

زوریپ

لاس دـنچ  يو  ناـمز  رد  موس ) زمره  ردارب  . ) تسـشن تخت  رب  ردارب  نتخاـس  بولغم  زا  سپ  يو  484 م .). - 459  ) یناساس ناـهاشداپ  زا 
تخیر و ورف  نامـسآ  زا  یپایپ  ياهناراب  لاس  دنچ  زا  سپ  دندرم و  يرامیب  یگنـسرگ و  زا  رفن  نارازه  دمآ و  دیدپ  یطحق  یلاسکـشخ و 

هتـسد ود  هب  قرـشم  نایحیـسم  هک  دوـب  زوریف  ناـمز  رد  تسا . فورعم  ناـکزیربآ  نشج  هب  هک  دـنتفرگ  نـشج  ار  یهلا  تـمعن  نـیا  مدرم 
يروطـسن نایحیـسم  تیاـمح  هب  زوریف  دـندرکیم ، يرادـفرط  یبوقعی  نایحیـسم  زا  ناـیمور  نوچ  دـندش و  میـسقت  یبوـقعی  يروطـسن و 

موادم و يریگرد  زوریف  نامز  عیاقو  نیرتمهم  دـش . لح  يدـح  ات  تیحیـسم  رـس  رب  مور  ناریا و  فالتخا  هلئـسم  ریبدـت  نیا  اب  تخادرپ و 
. دوب نایلاتپه  نایرادیک و  نوه ، یشحو  موق  ود  اب  وا  گنج 
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)Pyree( هریپ

. نادشتآ

نیکت يریپ 

هنزغ تراما  هب  نیکتاـکلب  زا  دـعب  يو  رـصان . لآ  تنطلـس  زا  لـبق  هرود  رد  ناـیونزغ  تلود  يارما  زا  هنزغ و  تیـالو  لقتـسم  ياورناـمرف 
نیکت يریپ  تسشن . هنزغ  تراما  هب  دوخ  درک و  لوزعم  ار  وا  هدش  تسدمه  رگید  يارما  اب  نیکتکبـس  دعب  يدنچ  و  ق ). 364 ه .  ) تسشن
مـسا فیحـصت  هک  داد  لامتحا  ناوتب  دـیاش  وا  مان  رد  نینچمه  تسا . هتـشاد  طابترا  كوال  اب  لقاال  ای  هدوب و  دـنه  یلحم  يارما  زا  ارهاظ 

. دشاب نیکت » يروب   » یکرت

مناخ ناخیریپ 

مایا رد  و  دومن . افیا  ار  یمهم  شقن  دوخ  ردپ  زا  دعب  نانیـشناج  نییعت  رد  يو  دوب ، یـسکرچ  يردام  زا  يوفـص  لوا  بسامهط  هاش  رتخد 
. تشاد تسد  رد  ار  روشک  روما  هرادا  المع  ترتف 

ارتشیپ

هتفگ ارتشیپ  نآ  هب  هک  دیدرگیم  مسقنم  دنـشاب  هقبط  ییادتبا  لاکـشا  نامه  هک  هورگ  راهچ  هب  یتاقبط  مسر  ییاتـسوا  رـصع  نایناریا  دزن 
. دشیم

نایدادشیپ

. دندرک یهاشداپ  ناریا  رب  لاس  کی  تصش و  دصیس و  رازه و  ود  بیرق  نایدادشیپ  یلم ، ياهناتساد  هب  انب 
: لوا تمسق  بساشرگ ، ات  رهچونم  زا  رهچونم و  ات  زاغآ  زا  دوشیم : میسقت  تمسق  ود  هب  تسا و  خیرات  زا  شیپ  ياهنرق  لماش  رـصع  نیا 

ییایرآ موق  ود  نیا  كرتشم  ناهاشداپ  زا  نودـیرف  دیـشمج و  دنتـسیزیم و  مهاب  يدـنه  یناریا و  ياـهایرآ  هک  تسا  ییاـههرود  لـماش 
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. دنتسه
. دنرصع نیا  زا  اهیباز  اهیرهچونم و  هلسلس  هدش و  رارقرب  ناریا  رد  یگزات  هب  یناریا  ياهایرآ  هک  تسا  يرصع  لماش  مود : تمسق 
ياهتلود اهیرهچونم  هلـسلس  اب  دندش . ضرقنم  رگید  داژنییایرآ  ماوقا  راشف  رثا  رب  اهینودـیرف  اهیدیـشمج و  هلـسلس  ای  نودـیرف  دیـشمج و 

. دنتشادرب نایم  زا  زین  ار  تلود  نیا  ماجنارس  اهاکس  تفای . همادا  يدادشیپ  هرود  نایاپ  ات  تلود  نیا  دش و  لیکشت  ناریا  یقرش 
رذون رهچونم 8 - نودیرف 7 - كاحض 6 - دیشمج 5 - ثرومهط 4 - گنشوه 3 - ثرمویک 2 - - 1 زا : دـندوب  ترابع  ناشیا  ناهاشداپ 

. بساشرگ بسامهت 10 - - 9

راکشیپ

يو عقاو  رد  نکیل  و  هتـشادن ، مکاح  یلاو و  ناونع  اجنآ  رد  دـهعیلو  تماقا  ببـس  هب  ناـجیابرذآ  هلاـیالا  بیاـن  ناونع  هیراـجاق ، دـهع  رد 
راکـشیپ نامز  نآ  رد  زین  ار  گرزب  تیالو  تلایا و  ره  هیلام  روما  يدـصتم  سیئر و  تسا . هدوب  تیـالو  نآ  یقیقح  ياورناـمرف  مکاـح و 

. تسا هدوب  عیاش  زین  میدق  رد  ماقم ، مئاق  نواعم و  بیان و  ینعم  هب  راکشیپ  هملک  دناهدناوخیم .

رفعج يروهشیپ ،

هقرف لاـس 1324  رد  ریژآ »  » هماـنزور ریدـم  لاـس 1320 و  رد  هدوـت  بزح  ناسـسؤم  تئیه  وـضع  ناـخ و  اـضر  نارود  ياهتـسینومک  زا 
ار ناجیابرذآ  تارکمد 
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. دش هتشک  یکوکشم  زرط  هب  فورقاب »  » روتسد هب  اجنآ  رد  تخیرگ و  يوروش  ناجیابرذآ  هقرف  تسکش  زا  سپ  دومن و  سیسأت 

سادیسلاتنآ نامیپ 

روضح هب  شوـش  رد  يو  داتـسرف . ناریا  هب  حلـص  دـقع  يارب  سادیـسلاتنآ  ماـن  هب  يریفـس  تراپـسا  تلود  سوـالیزگآ  تسکـش  زا  سپ 
يایسآ ینانوی  ياهرهش  همه  هجیتن  رد  دنکن و  هلخادم  ریغص  يایـسآ  ینانوی  ياهرهـش  راک  رد  هک  دش  دهعتم  تراپـسا  دیـسر و  هاشنهاش 

. دمآرد ناریا  فرصت  هب  سربق  هریزج  ریغص و 
. تسشن یهاشداپ  هب  اکوهو  شرسپ  وا  زا  سپ  تشذگرد و  م . لاس 358 ق . رد  مود  ریشدرا 

دابآدعس نامیپ 

دوجو هب  يارب  شـالت  رب  هوـالع  اـت  درکیم  یعـس  دوخ  یتارمعتـسم  عفاـنم  ظـفح  تیمها و  مسینومک و  رطخ  زا  سرت  تلع  هب  ناتـسلگنا 
يدنمورین بجوم  مه  تسایـس  نیا  دهد . دـنویپ  مه  هب  یماظن  یـسایس - ياهنامیپ  قیرط  زا  ار  نانآ  هقطنم ، رد  زکرمتم  ياهتردـق  ندروآ 

لاس رد  ناتـسلگنا  داهنـشیپ  هب  دروآیم . دوجو  هب  اهـسور  یلامتحا  يورـشیپ  لباقم  رد  یمکحم  یعاـفد  راوید  مه  دـشیم و  اهتردـق  نیا 
قفاوت روکذم  ياهروشک  نآ  ساسارب  هک  دنتسب  ینامیپ  دابآدعـس  خاک  رد  قارع  ناتـسناغفا و  هیکرت و  ناریا و  ياهروشک  یـسمش   1316

هب رطخ  عقاوم  رد  دـنزرو و  بانتجا  رگیدـکی  یلخاد  روما  رد  تلاخد  زا  دـنریگب و  شیپ  رد  هقطنم  ود  ار  یگنهاـمه  تسایـس  اـت  دـندرک 
تـسناوتیم ناـمیپ  نیا  دوب  هدرکن  رییغت  نآ  زا  سپ  ناـمیپ و  نیا  داـقعنا  اـب  ناـمزمه  یللملا  نیب  ثداوح  رگا  دنباتـشب . رگیدـکی  کـمک 

دابآدعـس نامیپ  هک  دش  ثعاب  ناریا  هلمج  زا  اهروشک  نیا  نایم  رد  وا  ذوفن  شرتسگ  رلتیه و  روهظ  اما  دـنک ، نیمأت  ار  ناتـسلگنا  فادـها 
. دوش لیدبت  یلاخوت  فیعض و  ینامیپ  هب  لمع  رد 

اتسیچ وروئپ 

زور رد  تشدرز  نانخـس  حرـش  بساتـشگ . روهـشم  ریزو  بساـماج  نز  تشدرز و  رتـخد  نیرتـکچوک  اـناد ،) رایـسب  شنادرپ ، ینعم  هب  )
نیا هب  تشدرز  صاخ  مارتحا  هقالع و  هناشن  رسمه ، باختنا  رد  شندراذگدازآ  يرـسمه و  يارب  میکح  بساماج  باختنا  يو و  جاودزا 

ات منک  يربهر  نید  هب  یمرگلد  هب  ار  اتسیچ ) وروئپ   ) نیا يرآ  : » تسا هدمآ  نینچ  بساماج  نابز  زا  تاگانسی 53 ، دنب 4  رد  تسا . رتخد 
کین شاداپ  ودـب  شکین  نید  يارب  ادزمروها  ات  ار ، ناـنیدكاپ ...  ناـگدازآ ، نارگرزب ، رهوش ، تخاـس و  دـناوت  دونـشخ  ار  ردـپ  وا  هک 

 ...« دشاب نادواج  هراومه  دهد ،
ادزم دندرگ ، دونـشخ  يو  زا  نانیدکاپ  ناگدازآ و  نازرواشک و  زا  نادرم  همه  رهوش و  ردـپ و  هکنانچنآ  منک  ییامنهار  نید  هب  ار  وا  »... 

.« دراد ینازرا  ودب  نادواج  ار  کین  شنم  شاهدوتس  داهن  يارب  زا 
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ت

روغبات

. دنتفرگیم مدرم  زا  نوگانوگ  دصاقم  يارب  هک  یفاضا  تایلام  هداعلا ، قوف  تایلام  ینعم  هب  لوغم  رصع  رد  جیار  یکرت  ياهژاو 

)Tabiti -Vesta( اتسو یتیبات -

. اهاکس گرزب  عونلا  بر  ناروناج . ای  شتآ و  ههلا 

راتات

هدوب لوغم  زا  ياهلیبق  مان  راتات  الصا  تسا . هدرک  رییغت  خیرات  لوط  رد  نآ  لومش  هدش و  قالطا  يزکرم  يایسآ  لیابق  یضعب  هب  هک  یمان 
مهدزیـس نرق  لیاوا  رد  هک  دوب  یلیابق  ءزج  هلیبق  نیا  دندش . رقتـسم  یبرغ  يروچنم  یقرـش و  ناتـسلوغم  رد  يدالیم  مجنپ  نرق  زا  دعب  هک 

، يدالیم مهدزیس  نرق  رد  لوغم  ياهییاشگروشک  حرش  رد  دنتخات و  یقرش  ياپورا  یبرغ و  يایسآ  هب  ناخ  زیگنچ  یگدرکرس  هب  يدالیم 
. دندناوخیم راتات  مان  هب  نیچ و ...  زا  اجهمه  ار  حتاف  نیمجاهم 

مالسالا جات 

ناخ روگ  هک  ناوطق ، گنج  زا  دعب  ناهرب . لآ  نادناخ  روهـشم  لاجر  زا  رهنلا و  ءاروام  هفینح  ياسؤر  زا  هزام ، نبا  زیزعلا  دبع  نبا  دمحا 
. درک وا  رواشم  رظان و  ار  مالسالا  جات  داد و  یمان  نیکتبلا  هب  ار  اراخب  تشک ، ار  نیدلا  ماسح  ماما  يو  ردارب  ییاتخارق 

هلودلا جات 

هک دوب  1250 ق ). - 1212  ) هاش یلعحتف  ياهغیـص  نانز  زا  مناخ و  سوواط  وا  یلـصا  مان  رعاـش . بیدا و  ناـنز  زا  يرجه . مهدزیـس  نرق 
. داد هلودلا  جات  بقل  وا  هب  ورنیمه  زا  تشاد و  رارق  يو  هجوت  هقالع و  دروم  رایسب 

بـش نیتسخن  زا  دـنتفگیم  دـیروخ  تخت  هلودـلا  جات  یـسورع  زا  شیپ  ات  هک  ار  سوواط  تخت  هب  فورعم  یتنطلـس  ناـشنرهاوج  تخت 
هاش و تشاد . دوخ  هب  صوصخم  یللجم  رـصق  یهاـش  هناـخمرح  زا  جراـخ  يو  دـندیمان . سوواـط  تخت  مناـخ ، سوواـط  هاـش و  جاودزا 

. دندوب هلودلا  جات  نامهم  دیع  مهدزیس  زور  نایاپ  ات  زورون  لوا  زور  زا  هلاس  ره  يراجاق  ناگدازهاش 
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زوـمر رد  تفرگارف و  ار  رنه  بدا و  نوـنف  طاـشن  هب  صلختم  یناهفـصا ، باـهولا  دـبع  ازریم  ناـمز ، نآ  فورعم  رعاـش  دزن  هلودـلا  جاـت 
. دیسر يداتسا  هب  یگدنسیون 

بیدا لضاف و  نانز  زا  فرـش  هاـم  ار  وا  تالـسارم  لـیاسر و  زا  یخرب  تشاد . فیطل  قیاـقد  نیماـضم و  تشونیم  هاـش  هب  هک  ییاـههمان 
 )- یتفـش رقاب  دمحم  دیـس  ناهفـصا ، فورعم  ملاع  هب  ناگدازهاش  نایم  عازن  میب  زا  هاش  یلعحتف  گرم  زا  سپ  هلودـلا  جات  دادیم . ماجنا 

تارهاوج تورث و  مامت  هلودلا  جات  1264 ق ). - 1250  ) راجاق هاش  دمحم  سولج  زا  سپ  درب . هانپ  مالسالا  تجح  هب  فورعم  1260 ق ).
درک و تنوکس  فرشا  فجن  رد  رمع  نایاپ  رد  تفر و  جح  رفس  هب  راب  دنچ  يو  دنادرگزاب . يو  هب  هک  درک  میدقت  هاش  دمحم  هب  ار  دوخ 

. دش نفد  نانمؤم  ریما  رهطم  نحص  رد  تشذگرد و  رهش  نامه  رد 
. دندوب هالک  دیشروخ  يدضع و  خیرات  فلؤم  هلودلا  دضع  ازریم  دمحا  وا  روهشم  نادنزرف  هلمج  زا 

نیدلا جات 

هب تفای و  هار  وتیاجلا  رابرد  هب  یلو  تشادـن  ینادـنچ  تالیـصحت  دوب و  رهاوج  لالد  لصا  رد  هک  نیدـلا  جاـت  هب  بقلم  ینـالیگ  هاـشیلع 
هتشر شترازو  تدم  رد  دوب  عالطایب  روشک  تسایس  یناوید و  روما  زا  نوچ  يو  دوب . دیعس  وبا  ریزو  زین  وتیاجلا  زا  سپ  دیسر و  ترازو 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 250 

http://www.ghaemiyeh.com


. دش هتخیسگ  مه  زا  روما 

يزاریش بلاط  وبا  نیدلا  جات 

يدایز تدم  يو  ترازو  دش . لوحم  يو  هب  یقوجلـس  دوعـسم  ناطلـس  ترازو  نابزرم  نیدلا  دیؤم  زا  دعب  هک  یقوجلـس  هرود  يارزو  زا 
. دیدرگ لوزعم  ماقم  نآ  زا  هبازوب  کباتا  ندش  هتشک  زا  سپ  تفاین و  همادا 

رل هاش  نیدلا  جات 

رسپ ود  نیب  ار  وا  تکلمم  اقابآ  دش و  هتشک  ناخ  اقابآ  رما  هب  يو  کچوک . رل  ناکباتا  هلـسلس  زا  کباتا  نیمتفه  کچوک و  رل  ياورنامرف 
. دومن میسقت  دندوب ، رل  نیسح  نیدلا  زع  رل و  نسح  نیدلا  کلف  زا  ترابع  هک  رل  دوعسم  نیدلا  ردب 

يزاریش نیدلا  جات 

. تسا هدوب  ترازو  ماقم  رادهدهع  زین  یقوجلس  دوعسم  ناطلس  یهاشداپ  نامز  رد  هک  دودوم  رسپ  رغنس  نیدلا  رفظم  ریزو 

یقارع نیدلا  جات 

بطق کلم  رب  یبایتسد  روظنم  هب  رفظم  دـمحم  نیدـلا  زرابم  ریما  هک  ییاهزور  رد  يو  دوب . یناـمرک  رباـکا  زا  یقارع  نیدـلا  جاـت  هجاوخ 
. تسشن رفظم  لآ  تلود  ترازو  دنسم  رب  یتدم  زا  دعب  تسویپ و  رفظم  دمحم  نیدلا  زرابم  ریما  هب  دوب  هدرک  هرصاحم  ار  نامرک  نیدلا ،

دومحم نیدلا  جات 

. يرفظم دومحم  هاش  ریزو 

زدلی نیدلا  جات 

وا زا  دعب  و  دوب ، ماس  دمحم  نیدلا  زعم  ناطلس  مالغ  يو  نینزغ . تیالو  رد  بسنش  لآ  نیطالس  كرت  يارما  زا  ق . لاس 612 ه . هب  یفوتم 
رگید يارما  یـضعب  کبیا و  نیدـلا  بطق  اب  ابلاغ  و  تسـشن ، تراـما  هب  نینزغ  تیـالو  رد  يروغ  دومحم  نیدـلا  ثاـیغ  ناطلـس  مکح  هب 
اجنآ رد  دعب  يدنچ  و  تخیرگ ، دنه  هب  هدروخ  تسکـش  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلـس  زا  ییاورنامرف  لاس  زا 9  دـعب  تبقاع  تشاد . هعزانم 

. دش هتشک 

هنطلسلا جات 

-1264  ) راجاق هاش  نیدلا  رصان  رتخد  يو  ددجتم . هدنسیون  دنمرنه و  نانز  زا  (1301 ق .)-.
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شاهیاد هب  ناـمز - نآ  مسر  قباـطم  یکدوک - زا  دوب . هاـش  يومع  رتـخد  راـجاق و  هفیاـط  زا  شرداـم  دوـب . هنطلـسلا  ناروـت  و  1313 ق ).
رد دمآرد و  هنطلسلا  عاجش  ناخ  نسح  يدزمان  هب  هتشگ  جراخ  هناخبتکم  زا  دعب  لاس  ود  اما  تفر ، بتکم  هب  یگلاس  تفه  رد  دندرپس و 
هب شاهسنارف - ناـبز  ملعم  هلمج  زا  قلمتم و  ناددـجتم  ياـههسوسو  لـیلد  هب  یناوـج - رد  جاودزا  نیا  دنتـسب . دـقع  ار  وا  لاس 1314 ق .

. دیماجنا شرسمه  زا  وا  ییادج  هب  جیردت 
نیا تسب . لد  هفـسلف  خـیرات و  تایبدا ، هعلاطم  هسنارف و  نابز  یـشاقن ، یقیـسوم ، نتخومآ  هب  لیـصحت ، زا  يو و  نیتسخن  يرازیب  مغر  هب 
نانز نادرم و  زا  رگید  يرایسب  دننامه  تسا - تیطورشم  زا  سپ  یعامتجا  یسایس - ياهیدازآ  هرود  اب  نراقم  هک  يرکف  یحور و  لوحت 

رد باجح  نودـب  دـعب  دیـشوپ ، یگنرف  سابل  تسخن  دـیدرگ : وا  یقـالخا  يداـقتعا و  یناـبم  فیعـضت  بجوم  ناـمز - نآ  هدرکلیـصحت 
ار باجح  باقن و  دـیدرگ و  نانز  يدازآ  هشیدـنا  ناجورم  زا  هک  اجنآ  ات  درک ...  كرت  ار  ندـناوخ  زامن  سپـس  دـش و  رهاـظ  یعاـمتجا 

. تسناد نانآ  يدازآ  یلصا  عناوم 
تسا هتشون  یخیرات  ینامر  کبس  هب  شرسمه  زا  ییادج  ات  دلوت  ودب  زا  1301 ش . لاس 1343 ق / رد  ار  شمامتان  تارطاخ  هنطلسلا  جات 

شرـسمه اب  هکراـتم  زا  يو  دـیآیمرب  وا  تارطاـخ  زا  هکناـنچ  1361 ش ). نارهت ،  ) تسا هدـش  پاچ  هنطلـسلا  جاـت  تارطاـخ  ماـن  هب  هک 
. تسا هدرک  یبایزرا  نارگید  عفانم  دوخ و  نایز  هب  ار  راتفر  هدیقع و  لوحت  نآ  هدوب و  نامیشپ 

کلملا جات 

تسایر هب  زاریش و  نادناخ  زا  کلملا  جات  دوب . تمه  یلاع  گرزب و  يدرم  یقوجلس و  هاشکلم  ریزو  زوریف  ورـسخ  نب  نابزرم  میانغلا  وبا 
. تشاد ترهش  تسایک  و 

. دوب شیدنارود  نادراک و  يدرم  قحب  دومنیم و  هاشکلم  ناطلس  تمزالم  کلملا » ماظن  هجاوخ   » دهع رد  يو 
یلو درکیم ، هجاوخ  هب  تبـسن  هاش  رظن  ندینادرگرب  هب  یعـس  تفگیم و  يدب  کلملا  ماظن  هجاوخ  زا  ابترم  هاشکلم  دزن  رد  کلملا  جات 

ناییادف زا  یکی  تسد  هب  هرخالاب  هکنیا  ات  دراذگیمن . یعقو  اهتیاعس  نیا  هب  تشاد . نانیمطا  دوخ  مکحتـسم  تیعقوم  زا  هک  کلملا  ماظن 
دوب هام  کی  زا  رتمک  هاشکلم  ناطلس  کلملا و  ماظن  هجاوخ  گرم  نیب  هلصاف  هتبلا  دیسر ، ماقم  نیا  هب  کلملا  جات  دش و  هتشک  هیلیعامسا 

نب دومحم  ناطلـس  نیب  هام  تفه  زا  سپ  هچ  تشاد ، هدـهع  هب  ار  هاشکلم  نب  دومحم  ترازو  هام  زا 7  رتمک  یتدم  رد  کلملا  جات  اذـل  و 
، کلملا ماظن  هجاوخ  نامالغ  زا  ياهدع  دروخ و  تسکش  دومحم  ناطلـس  گنج  نیا  رد  تفرگرد و  یگنج  قرایکرب  شردارب  هاشکلم و 

لتق هب  کلملا  جات  کیرحت  رثا  رد  کلملا  ماظن  هجاوخ  دوب ، هدـش  عیاش  اریز  دـندومن . هراپ  تفه  ار  وا  هدرک و  ریگتـسد  ار  کـلملا  جاـت 
. داهن انب  هیجات  مان  هب  یگرزب  هسردم  دوب و  تاریخ  بحاص  رورپشناد و  دنمشناد ، يدرم  وا  تسا  هدیسر 

مئانغلا وبا  کلملا  جات 

ار وا  هاگرکشل  رد  کلملا  ماظن  نامالغ  تفای و  تافو  ناطلس  وا  ترازو  هرود  رد  هک  هاشکلم  ناطلـس  ریزو  نایقوجلـس ، تلود  يارزو  زا 
. دندناسر لتق  هب  دندز و  دراک  اب 

مگیب هام  جات 

.( 1251 ق - 1193  ) ماقم مئاـق  مساـقلا  وبا  ازریم  رهاوخ  و  1237 ق ). ماقم -(  مئاق  یـسیع  ازریم  رتخد  يو  راـکوکین . ناـنز  زا  1282 ق .
هب باتک  ناگدننکفقو  نیرتمهم  زا  ار  وا  هعیرذلا ، رد  ینارهت  گرزب  اقآ  دوب . 1264 ق ). - 1250  ) راجاق هاش  دمحم  لوتقم  مظعا  ردص 

يوضر سدق  ناتسآ  هناخباتک 
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. تسا هدرک  یفرعم 

کیجات

، دش هتفرگ  برع  لیابق  زا  یط »  » هلیبق مان  زا  الصا  یلوق  هب  تسا . کیژات  کیزات و  نآ  رتمیدق  ياهتروص  هک  کیجات  ظفل  یناریا ؛ یموق 
رد نوچ  و  دندناوخیم ، ناونع  نیدب  ار  ناملسم  نایاشگروشک  يزکرم  يایسآ  یناریا  ماوقا  ارهاظ  و  تسا ، هتـشاد  برع  ینعم  زاغآ  رد  و 
هک یناناملـسم  رتـشیب  رگید  فرط  زا  و  دوشیم ، برع »  » دورگب مالـسا  نید  هب  رگا  یناریا  درف  کـی  هک  دوب  نیا  جـیار  هدـیقع  ناـمز  نآ 

يالیتسا ياهرود  رد  و  تفای ، كرت ) لـباقم  رد   ) یناریا ینعم  ناـکرت  دزن  رد  کـیجات  ظـفل  دـندوب ، یناریا  دنتـشاد  ربخ  ناـنآ  زا  ناـکرت 
. دندناوخیم کیجات  ار  دوخ  نایناریا  یناریا ، ماوقا  رب  كرت  ياههلسلس 

یبارات

دغس هیحان  هتفای  ناکسا  نیشنرهش و  ناملسم  مدرم  رب  تموکح  رومأم  چاولی  دومحم  ناخ ، زیگنچ  رسپ  نآاق ، یباتک  وا  تموکح  نامز  رد 
، وا تموکح  نارود  رد  روشک  يو  هتفگ  هب  تسا . هدوتـس  ار  کـب  دوعـسم  وا  زا  سپ  چاوـلی و  دوـمحم  تموـکح  ینیوـج  دـش . اراـخب ) )
مدرم و تورث  تیعمج و  رامـش  ظاحل  زا  یمالـسا  ياهرهـش  زا  کیچیه  هک  دش  رومعم  نانچنآ  اراخب  درک و  میمرت  ار  لوغم  ياهیناریو 

. دوبن نآ  اب  تباقر  هب  رداق  شناد  طسب 
هیرق زا  نافرع )  ) هقرخ لها  سابل  رد  دوب  يزاسلابرغ  یباراـت  دومحم  دـش . زاـغآ  یباراـت  ماـیق  هک  دوب  چاولی  دومحم  تموکح  ناـمز  رد 

الک نافرع و  رد  یتسد  هک  دوب  روهشیپ  رفن  کی  يو  هک  دـیآیمرب  ترابع  نیمه  زا  اراخب . یگنـسرف  هس  ناسارخ و  هداج  رـس  رب  باراـت ،
. تسا هتفگن  هاریب  هتشاد ، یبهذم  يانبم  يو  تضهن  هک  دیوگیم  مایق  زا  دوخ  هیجوت  رد  دلوت  راب  هکنیا  تشاد و  یبهذم  لئاسم 

زا دندوب و  حاورا  اب  هطبار  یعدـم  يراديرپ  یناوخيرپ و  هار  زا  هک  دـندشیم  ادـیپ  نادرم  نانز و  زا  يدارفا  رهنلا  ءاروام  رد  مایا  نیا  رد 
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داد دای  شردارب  هب  ار  يراديرپ  یناوخيرپ و  هک  دوب  یبارات  دومحم  رهاوخ  نانز  نیا  زا  یکی  دندشیم . نارامیب  يافـش  هب  قفوم  هار  نیا 
شناوریپ رامش  دندمآ و  عمج  وا  فارطا  رد  مدرم  دش و  يو  ترهش  ثعاب  راک  نیمه  دهد و  افش  ار  نارامیب  زا  نت  دنچ  تسناوت  زین  وا  و 

. تفرگ ینوزف  زورهبزور 
ياـهراک بوذـجم  زین  لوبقم  ربتعم و  دارفا  زا  رفن  دـنچ  هک  دـیآیمرب  ینیوج  ياـههتفگ  زا  دـندوب . ماوع  مدرم و  هدوت  زا  رتشیب  وا  ناوریپ 

هب تلاح  نیا  نم  رگا  هک  : » دیوگیم رخسمت  تلاح  اب  ینیوج  دوب . هدرک  انیب  ار  انیبان  ود  اهنآ  مشچ  شیپ  رد  یبارات  نوچ  دناهدش . یبارات 
«. موش لوغشم  مشچ  ياوادم  هب  منک ، هدهاشم  دوخ  مشچ 

رتالاو یفده  يارب  اهراک  نیا  زا  یبارات  دومحم  هک  درک  تباث  يدعب  عیاقو  تسا . هدوب  هیضق  رهاظ  نیا  هک  دیآیمرب  نینچ  نیارق  زا  نکیل 
. تسا هلئسم  نیمه  نیبم  وا  هب  اراخب  نادنمشناد  ناگرزب و  زا  یکی  ندیورگ  تسا . هدرکیم  یغیلبت  هدافتسا  رتمهم  و 

. تسا هدوب  یبوبحم  نیدلا  سمش  روبزم ، دنمشناد  هتشاد ، لیامت  نادب  زین  دوخ  هک  یبارات  یلصا  هدنهد  طخ 
ندیورگ دناهتـشاد . فالتخا  وا  اب  املع  تسا و  هدوب  بهذم  یعیـش  يو  هک  دناسریم  هدوب ، املع  ریاس  اب  ار  وا  هک  یبصعت  رگید  يوس  زا 

يور اتسور  رهش و  مامت  دنتفرگ و  ار  وا  رود  فانکا  فارطا و  زا  مدرم  دش و  يو  ترهـش  شیازفا  ببـس  یبارات  هب  یبوبحم  نیدلا  سمش 
رد چاولی  دومحم  دزن  هب  یکیپ  اـهنآ  دـش . یلوغم  همکاـح  تئیه  یتلود و  لاـمع  ینارگن  شیوشت و  ثعاـب  هلئـسم  نیمه  دـندروآ و  ودـب 

. دندرک ییوجهراچ  وا  زا  دنداتسرف و  دنجخ 
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دـننک و توعد  اراخب  هب  ار  وا  دـنورب و  بارات  هب  دـش  رارق  دندیـشک و  ار  یبارات  لتق  هشقن  چاولی  دومحم  دیدحالـص  هب  انب  ایوگ  نـالوغم 
هاگآ اهنآ  هشقن  زا  دوخ  لماوع  طسوت  یبارات  ایوگ  یلو  دننک .» نارابریت  ار  وا  ۀضقاغم  دندیـسر  نادیزو  لپ  رـس  هب  یتقو  هک  دنداهن  رارق  »

. دوب هدش 
دنلب تاـماقم  هب  دـندوب ، هدرک  یهارمه  وا  اـب  هک  ار  ییاـهنآ  درک . عمج  ار  رهـش  فارـشا  ناـیعا و  اراـخب ، ریخـست  زا  سپ  یباراـت  دومحم 

ترادـص ار  یبوبحم  نیدـلا  سمـش  داد و  تفالخ  ار  یناهج  ردـص  ناـمدود  هیقب  یناـهرب و  نادـناخ  زا  نیدـلا  ناـهرب  هلمج  زا  دـیناسر .
هب هحلسا  زاریش  زا  وا  نارای  زا  یکی  مایا  نیا  رد  دنتخیرگ . زین  یخرب  تشک و  ار  یضعب  درب ؛ ار  فارشا  نایعا و  رثکا  يوربآ  یلو  دیشخب ؛

. دندناوخ هبطخ  یبارات  مان  هب  هعمج  زور  تفای و  ققحت  مدرم  تیمکاح  درک . حلسم  ار  يو  ناوریپ  دروآ و  رهش  نیا 
میانغ جارات و  دندرکیم ، تفلاخم  وا  اب  دنتشاد و  لوغم  تسدردتسد  هک  ار  لاوما  نابحاص  نادنمتورث و  ياههناخ  ات  داد  روتسد  یبارات 

. دوب فلاخم  لئاسم  نیا  اب  شرهاوخ  اریز  دش ؛ يو  زا  شرهاوخ  ییادج  ثعاب  يو  لمع  نیا  دننک . میسقت  مدرم  نیب  رد  ار 
دندروآدرگ و زین  ار  يرارف  نالوغم  دـندمآ و  درگ  هینیمرک  مان  هب  ییاج  رد  اراخب ، رهـش  نوریب  رد  دـندوب  هدرک  رارف  هک  یفارـشا  نایعا و 

عوضوم نیا  زا  نتفای  عالطا  اب  یبارات  دـندرک . ایهم  زین  ار  مزال  تاکرادـت  اهنآ  دـنوش . هدامآ  یبارات  اـب  هزراـبم  يارب  هک  دـنتفرگ  میمـصت 
زا اهنآ  کیرحت  جییهت و  يارب  دنتفرگ و  رارق  ناوریپ  سأر  رد  یبوبحم  نیدلا  سمش  یبارات و  دوخ  دش . گنج  هدامآ  دوخ  ناوریپ  هارمه 

. دنیازفیب شیوخ  هب  تبسن  دوخ  ناوریپ  نامیا  رب  رارق  نیدب  ات  دندرکن  هدافتسا  نشوج  حالس و 
ناج هب  ربت  لیب و  اب  دـندمآ و  ردهب  شیوخ  ياهاتـسور  زا  زین  ناییاتـسور  دـندش و  ناور  اهنآ  لابند  هب  نالوغم  رارف  زا  سپ  یبارات  رکـشل 
لتق هب  ار  رفن  رازه  هد  هـب  بـیرق  دنتـشک و  ار  اـهنآ  نافرـصتم ) لاـمع و   ) نارومأـم ناریگبتاـیلام و  اـصوصخ  دـنداتفا و  تعاـمج  لوـغم 

: دنتفگ دنتفاین  ار  وا  دنتشگزاب و  گنج  نادیم  زا  هک  یتقو  یبارات  ناوریپ  دندیناسر .
. دنشاب وا  ماقم  مئاق  یلع  دمحم و  وا  ردارب  ود  وا  روهظ  ات  تسا و  هدرک  تبیغ  هجاوخ 

هلئـسم دناهتـشاد . عیـشت  هب  یمـشچ  هشوگ  لاحرههب  هکنیا  ای  دـناهدوب و  عیـشت  لها  وا  نارای  یبارات و  هک  دـیآیمرب  نینچ  بلاـطم  نیا  زا 
رتشیب افرع  مایا  نیا  رد  تسا  هدوب  مه  هقرخ » لها   » یبارات هک  ییاجنآ  زا  دوریم ؛ رامش  هب  عیـشت  یلـصا  ناکرا  زا  یکی  تیودهم  تبیغ و 

هدرکیم جیسب  تیرابج  متس و  هیلع  ار  مدرم  مالسا  ردص  نامه  زا  دوخ  صاخ  ياهیگژیو  لیلد  هب  عیشت  رگید  يوس  زا  دندوب . عیـشت  لها 
. تسا

تئیه يوس  زا  هک  تشذگن  يزیچ  دش . مدرم  نآ  زا  اراخب  دـندش و  اهنآ  عیطم  یبارات  ناوریپ  دـنتفرگ و  رارق  مایق  سأر  رد  یلع  دـمحم و 
یلع دـمحم و  دـندش . یهار  اراخب  مدرم  اب  گنج  هب  هتـسارآ  يرکـشل  اـب  یچروق  نیکچ  نایونزدـلیا و  ياـهمان  هب  رفن  ود  لوغم  همکاـح 

يرکـشل لباقم  رد  عافدیب  حالـسیب و  مدرم  دوب . مولعم  گنج  هجیتن  دنتـسارآ . فص  نمـشد  لباقم  رد  حالـسیب  شیوخ  ردارب  دننامه 
. دندیسر لتق  هب  اهنآ  زا  رفن  رازه  تسیب  هب  بیرق  دندروخ و  تسکش  ناگدننک  مایق  دندوب . هتفرگ  رارق  هتسارآ 

دومحم یلو  دننک ؛ جارات  ار  اهنآ  دالوا  لاوما و  دنریگب و  ناگدنامزاب  زا  تخـس  یماقتنا  ات  دـندروآدرگ  رهـش  نوریب  رد  ار  مدرم  نالوغم 
دوخ لاـح  هب  ار  مدرم  دـنرادرب و  راتـشک  زا  تسد  هک  درک  دـعاقتم  ار  نـالوغم  ماـمت  يراوشد  هب  درک و  يریگولج  راتـشک  نیا  زا  چاوـلی 

دومحم نالوسر  مه  وا  دندرک و  نآاقياتکوا  روتسد  هب  لوکوم  ار  مدرم  لتق  هک  دیشک  اجنادب  راک  نکیل  دنراذگاو .
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. درک اقبا  اهنآ  تایح  رب  تشاذگ و  هحص  ناییاراخب  وفع  رب  تفریذپ و  یمرگ  هب  ار  چاولی 
هدزمشچ مدرم  شزیخ  زا  لاحرههب  اـهنآ  تسا . هتـشاد  يداـیز  ریثأـت  مدرم ، ماـع  لـتق  زا  چاولی  دومحم  يریگولج  رد  ماـیق  هدرتسگ  داـعبا 

ناج تاجن  يارب  ناوارف  شالت  اب  چاولی  ورنیا  زا  دنوش . يرگید  مایق  شروش و  بجوم  اهنآ  زا  نتفرگ  ماقتنا  اب  هک  دندیـسرتیم  دـندوب و 
. داد ماجنا  نآاقياتکوا  گرزب ، ناخ  دیدحالص  اب  ار  هلئسم  نیا  هک  دیناسر  اجنادب  ار  راک  دیشوک و  مدرم  لام  و 

خیرات

. هدنیآ لاح ، هتشذگ ، نامز  تقو ، نییعت  ینعی  حالطصا  رد  تسا و  یسانشتقو  يانعم  هب  تغل  رد  خیرات :
هب تاعوضوم  تالاح و  تقو و  نییعت  زا  هک  تسا  یملع  خیرات  جیار . عیاش و  يرما  ثودح  زاغآ  هب  دانسا  اب  تسا  تقو  ییاسانـش  خیرات 

. دنکیم ثحب  نآ 
ةاور اهنآ و  دلوت  ناگرزب و  تشذگرد  هژیو و  تاقوا  نانآ و  ددع  شرامـش  اهنآ و  ندیزگ  نطوت  اهلـسن ، اب  ییانـشآ  خیرات  ملع  دیاوف  زا 

یشور ار  خیرات  نف  هک : دراد  هدیقع  نودلخ  نبا  دوشیم . هتخانش  نایوگتسار  ییوگتـسار  نایوگغورد و  غورد  خیرات  ملع  اب  تسا . نانآ 
اهتلم و ياهیوخ  اهتـشذگرس و  هب  ار  اـم  نیا  هچ  تسا ، فیرـش  یفدـه  ناوارف و  ياـهدوس  ار  نآ  و  دـباین ، تسد  نادـب  سکره  هک  تسا 

یناسنا عامتجا  زا  نداد  ربخ  خـیرات  تقیقح  هک  تسناد  دـیاب  دـنکیم . هاگآ  هتـشذگ  ناهاشداپ  ياهتـسایس  اهتلود و  ناربمایپ و  ياهتریس 
عاوـنا اـهتیبصع و  یتـسیزمه ، شحوـت و  نوـچ  دوـشیم ، ضراـع  عاـمتجا  نـیا  تعیبـط  رب  هـک  تـسا  یتاـیفیک  ناــهج و  عاــمتجا  ینعی 

. دوشیم داجیا  عامتجا  نیا  زا  هچنآ  رگید و  هورگ  رب  یهورگ  یگریچ  رشب و  ياهییاشگناهج 
اههشیپ و نوچ  دروآیم  تسد  هب  شیوخ  راک  ششوک و  وترپ  رد  رـشب  هچنآ  نآ و  تاجرد  بتارم و  تلود و  تنطلـس و  لیکـشت  دننام :

فیرعت ناوتیم  هنوگ  هس  ار  خیرات  دـهدیم . يور  عامتجا  نیا  تعیبط  هجیتن  رد  هک  یلاوحا  تاداع و  رگید  اهرنه و  اهـشناد و  اهـشاعم و 
. درک

. دنراد کیدزن  هطبار  رگیدکی  اب  هک  میشاب  هتشاد  میناوتیم  خیرات  هب  طوبرم  ملع  هس  تقیقح  رد 
عضو و ره  دراد . دوجو  لاح  نامز  رد  هک  لاوحا  عاضوا و  لباقم  رد  هتـشذگ ، رد  اهناسنا  لاوحا  عاـضوا و  ثداوح و  عیاـقو و  هب  ملع  - 1
« زور نایرج   » و زور » هثداح  ، » دراد قلعت  دوشیم  تواضق  شاهرابرد  هک  ینامز  ینعی  لاـح ، ناـمز  هب  هک  ياهثداـح  هعقاو و  ره  یتلاـح و 
عیاـقو و هب  ملع  ینعی  ینعم  نیا  رد  خـیرات  ملع  سپ  دراد . قـلعت  خـیرات  هب  ددرگیم و  خـیرات  ءزج  تفاـی  قـلعت  هتـشذگ  هـب  رگا  تـسا و 

. ناگتشذگ لاوحا  عاضوا و  هدش و  يرپس  ثداوح 
هچنآ دیآیم . تسد  هب  هتشذگ  عیاقو  ثداوح و  لیلحت  یسررب و  هعلاطم و  زا  هک  هتـشذگ  ياهیگدنز  رب  مکاح  ننـس  دعاوق و  هب  ملع  - 2
. دنوریم رامش  هب  ملع  نیا  تامدقم  يدابم »  » هلزنم هب  هتشذگ ، عیاقو  ثداوح و  ینعی  دهدیم ، لیکشت  ار  یلقن  خیرات  لئاسم  اوتحم و 

. مینکیم حالطصا  یملع » خیرات   » ار ینعم  نیا  هب  خیرات  ام 
. تالوحت تاروطت و  نیا  رب  مکاـح  نیناوق  رگید و  هلحرم  هب  ياهلحرم  زا  اـههعماج  تاروطت  تـالوحت و  هب  ملع  ینعی  خـیرات ، هفـسلف  - 3

ظفل دربیم . نامز  نآ  هب  ار  وا  هداد و  دنویپ  هتـشذگ  اب  ار  هدنناوخ  و  تسا ، دـنمدوس  دوخ  موهفم  ینعم و  هسره  رد  خـیرات  ملع  لاحرههب 
. تسا هتفرگ  راک  هب  يرامشهاگ  زین  نیعم و  أدبم  هب  تبسن  هثداح  ای  رما  کی  عوقو  نامز  ینعم  هب  تشذگ  هچنآ  لامعتسا  رب  هوالع  خیرات 

قوجلس لآ  خیرات 

هقجالس خیرات  رد  یبرع ، هب  یخیرات ، یباتک 
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فیلأت اهنآ ، يارزو  هقجالـس و  رابخا  رد  هرطفلا ، ةرـصع  هرتفلا و  ةرـصن  زا  ار  باـتک  نیا  يرادـنب  ق ). 643 ه . - 586  ) يرادـنب زا  قارع ،
نبا ناوریـشونا  ياهقجالـس  خیرات  باتک  ساسارب  ارهاظ  ار  دوخ  خیرات  نیدلا  دامع  تسا و  هدرک  صیخلت  یناهفـصا ، دمحم  نیدلا  دامع 

خیرات رب  لمتـشم  هتـشون و  یـسراف  نابز  هب  رودـص  روتفلا و  نامز  مان  هب  یقوجلـس ، هاشکلم  نبا  دـمحم  نبا  دومحم  ناطلـس  ریزو  دـلاخ ،
. دشابیم لرغط  دهع  رخآ  ات  کلملا  ماظن  نامز  طساوا  زا  هقجالس 

نودلخ نبا  خیرات 
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یباـتک تسا . ربکـالا » ناطلـسلا  نم  مه  دـهاع  نم  ربربـلا و  مجعلا و  برعلا و  ماـیا  یف  ربـخلا  وا  دـتبملا  ناوید  ربـعلا و   » نآ یلـصا  ناوـنع 
. دشابیم ربتعم  عجارم  زا  نآ  ياهتمـسق  یـضعب  یمالـسا و  فورعم  خیراوت  زا  تاونـس . بیترت  هب  هک  نودـلخ ، نبا  زا  یبرع ، هب  یخیرات ،

هفـسلف رب  لمتـشم  هک  باتک ، نیا  همدقم  تسا . هدیـسر  عبط  هب  توریب  رـصم و  قالوب  رد  دـلج  رد 7  ق . ه . رد 1824  رابنیلوا  نآ  ماـمت 
ناوـنع هب  هتفاـی ، تغارف  نآ  فیلأـت  زا  ق . رد 779 ه . فلؤم  دـشابیم . مالـسا  مهم  ياهباتک  زا  دوخ  تسا ، یعامتجا  بلاـطم  یخیراـت و 

. تسا هدیسر  عبط  هب  ررکم  نودلخ  نبا  همدقم 

یناخلیا خیرات 

. دیدرگ ررقم  ق . بجر 701 ه . لوا  أدبم  اب  دومحم  نازاغ  هلیسو  هب  هک  یخیرات 

یمعلب خیرات 

لـسولا و باـتک  زا  تسا  ياهمجرت  باـتک  نیا  دـشابیم . رـصن  نب  حون  نب  روـصنم  ریزو  یمعلب  لـضفلا  وـبا  نب  دـمحم  یلع  وـبا  فیلأـت 
. تسا هداد  یتارییغت  يربـط  باـتک  همجرت  رد  یمعلب  تسا . هتفرگ  ماـجنا  ق . لاس 352 ه . هب  هک  يربط  ریرج  نب  دـمحم  فیلأـت  كولملا 
هک يدیدج  ذخآم  عبانم و  زا  نآ  ياجهب  هدرک و  فذح  تسا  روآلالم  نابزیـسراف  هدنناوخ  يارب  هک  ار  یپایپ  دانـسا  تایاور و  هلـسلس 

بسحرب ار  عیاقو  هکلب  هدربن ، راک  هب  يربط  دننام  ار  یسیونهمانلاس  کبس  یمعلب  تسا . هدرک  هدافتسا  هدوب  یکتم  يولهپ  تایاور  هب  ابلاغ 
یظفل عیانص  زا  رود  یعیبط و  هداس و  تسا و  یسراف  رثن  میدق  رایسب  ياههنومن  زا  یمعلب  خیرات  تسا . هدرک  میـسقت  فلتخم  ماوقا  بیترت 

. دشابیم

یتکانب خیرات 

تقلخ زا  خیرات  یتکانب . رخف  زا  یـسراف ، هب  ملاع ، یمومع  خـیرات  رد  یباتک  باسنالا ، رباکالا و  خـیراوت  یف  بابلالا  یلوا  هضور  ترهش 
يدیـشر خـیراوتلا  عماج  زا  فلؤم  لوق  هب  و  تسا ، هتفای  ماـجنا  ق . رد 817 ه . نآ  فیلأت  و  درادرب ، رد  ار  ناـخ  دیعـس  وبا  سولج  اـت  مدآ 

. هدوزفا نآ  رب  یبلاطم  دوخ  و  هدیدرگ ، صیخلت 
لوغم اهینیچ و  نایدـنه و  نایوسیع و  دوهی و  لیبق  زا  ناملـسم  ریغ  للم  لاوحا  زا  یقیقد  اتبـسن  بلاطم  یمالـسا ، رگید  خـیراوت  فـالخرب 

. دوشیم بوسحم 

قهیب خیرات 

ياههداوناخ باسنا  ناگرزب و  همانیگدنز  تسا و  قهیب  خـیرات  شعوضوم  ق ). 565 ه .  ) یقهیب نسحلا  وبا  زا  یـسراف ، هب  یخیرات ، یباتک 
هیحان نیا  هب  رگید  ياهاج  زا  اـی  دناهتـشاد و  نطوت  اـجنآ  رد  میدـق  زا  هک  روهـشم  ياـههداوناخ  باـسنا  و  دـنبوسنم ، اجنادـب  هک  روهـشم 
بوخ رایسب  راثآ  زا  یکی  هداس و  نآ  رثن  تسا . هدش  فیلأت  ق . لاس 563 ه . رد  هیحان ، نیا  يایفارغج  زا  ياهزادنا  ات  زین  و  هدومن ، ترجه 

ياهلاس فلؤم  هک  تسا  نیا  باتک  نیا  صیاصخ  زا  یکی  دشابیم . تسد  رد  ق . نرق 8 ه . ات  ق . نرق 4 ه . زا  هک  تسا  یسراف  رثن 
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هدـیدرگ لسوتم  یبرع  تارابع  هب  رارکت  زا  زارتحا  ای  راصتخا  يارب  ابلاغ  زین  صاخـشا  فیاوط و  باـسنا  رد  و  هتـشون ، یبرع  هب  ار  عیاـقو 
. تسا

يدوعسم خیرات  یقهیب - خیرات 

ای خیراوتلا  عماج  مان  هب  تسا  یگرزب  باتک  مهد . ات  مجنپ  دـلج  زا  ق .). 470 ه . - 385  ) یقهیب لضفلا  وبا  زا  یـسراف ، هب  یخیرات ، یباتک 
دومحم رسپ  دوعسم  تنطلس  خیرات  نآ  یلـصا  عوضوم  و  نیکتکبـس ، لآ  خیرات  ای  دومحم و  لآ  خیرات  ای  نیکتکبـس  لآ  خیرات  یف  عماج 

هدـید اهنآ  زج  نایقوجلـس و  نایرافـص و  ناـیناماس و  دوعـسم و  زا  لـبق  ناـیونزغ  خـیرات  رد  دـیفم  یبلاـطم  نآ  نمـض  رد  تسا و  يونزغ 
تاعالطا يوتحم  و  دوشیم ؛ بوسحم  رـصحنم  عجرم  دوخ  باـب  رد  هک  درادرب  رد  بدا  خـیرات  هب  طوبرم  یتاـعالطا  نینچمه  دوشیم و 
یعامتجا خیرات  تهج  زا  و  تسا ، ریظنیب  یسراف  نابز  رد  عیاقو  تایئزج  لیصافت و  رکذ  رد  تقد  تهج  زا  دشابیم . زین  مهم  ییایفارغج 

. تسا یسراف  رثن  مهم  رایسب  راثآ  زا  یکی  و  دراد ، تیمها  نامز  نآ 

ناجرج خیرات 

یفوتم 427 ه.  ) یمهـس میهاربا  نبا  فسوی  نبا  ةزمح  مساقلا  وبا  فیلأت  یبرع ، هب  یخیرات ، یباتک  ناجرج ، لها  ءاـملع  ۀـفرعم  باـتک  اـی 
نیمزرـس نیا  هب  جراخ  زا  هک  یناسک  و  نآ ، یحاون  ناجرج و  مدرم  زا  ثیدح  نایوار  زا  يدایز  دادعت  همانیگدـنز  رب  تسا  لمتـشم  ق .).
بـسحرب بترم  دناهتفگ . یناگدنز  دوردـب  اجنآ  رد  هتفر و  ناجرج  زا  جراخ  هب  هک  ییاهیناجرج  ای  هدـیزگ و  ینکـس  نآ  رد  دـناهدمآ و 

لامع و  دناهدمآ ، ناجرج  هب  هک  سابع  ینب  يافلخ  ناناملسم و  تسد  هب  ناجرج  حتف  باب  رد  یبلاطم  همدقم  رد  دشابیم . یجهت  فورح 
ناوتیمن رگید  ياج  رد  هک  تسا  دوجوم  نآ  رد  یبلاطم  ربتعم و  دوخ  عوضوم  رد  دراد . ربرد  ار  نیمزرـس  نیا  رد  ساـبع  ینب  هیما و  ینب 

. تفای ار  اهنآ 

ارآناهج خیرات 

هک یمومع  تسا  یخیرات  ق .). 975 ه . - 900  ) ینیوزق يرافغ  دمحم  نبا  دمحا  یـضاق  زا  یـسراف ، هب  یخیرات ، یباتک  ارآناهج  خسن  ای 
زا دعب  لبق و  خیرات  رد  ع ؛)  ) ماما هدزاود  و  ص )  ) ربمغیپ خیرات  رد   ) هدیدرگ میسقت  تمـسق  هس  هب  و  دراد . ربرد  ق . ات 972 ه . ار  ثداوح 

(. هیوفص هلسلس  رد  ناریا ؛ مالسا 

اشگناهج خیرات 

هدـش فیلأت  ق . 658 ه . (- 651  ) ای دودـح 650  رد  هـک  ق ،). یفوتم 681 ه .  ) ینیوج کـلماطع  زا  یـسراف ، هب  لوغم ، خـیرات  رد  یباـتک 
تاحوتف ناخ و  زیگنچ  جورخ  زیگنچ ، ياسای  لوغم ، موسر  تاداع و  رب  لمتـشم  لوا  دلج  تسا ؛ دـلجم  فلؤم 3  میسقت  بسحرب  تسا .

نایهاشمزراوخ و خیرات  رد  مود  دلج  تسا ؛ ياتغج  یشوت و  گویگ ، ياتگوا ، تنطلـس  و  اهنآ ، موسر  دیاقع و  روغیوا و  ماوقا  خیرات  وا ،
لیـصفت نآاقوکنم و  خـیرات  رد  موس  دـلج  ناقاخ و ...  لآ  و  نایناخ ، کلیا  نایناخروگ ، ناییاتخارق ، ناشیا و  ریخا  نیطالـس  صوصخ  هب 

هب ق ). 655 ه .  ) ناشـضارقنا ات  روهظ  زاغآ  زا  اهنآ و  بهذم  حرـش  خیرات و  نایلیعامـسا و  عمقوعلق  ناریا و  هب  وکاله  ق ). 653 ه .  ) هلمح
. وکاله تسد 

نیزح خیرات 

رخاوا خیرات  رب  تسا  لمتشم  ق .). 1181 ه . - 1180 - 1103  ) نیزح هب  صلختم  بلاط  یبا  نبا  یلع  دمحم  زا  یسراف ، هب  یخیرات ، یباتک 
، هیوفص
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يور وا  دوخ  نامز  رد  هک  ار  ثداوح  زا  یتمـسق  فلؤم  نوچ  و  نارود ؛ نآ  ناگرزب  زا  یعمج  لاوحا  هاش و  رداـن  تنطلـس  و  ناـغفا ، هنتف 

. تسا ریظنیب  نامز  نآ  رد  باتک  رثن  دشابیم . صاخ  تیمها  ياراد  دنکیم ، لقن  تساک  مک و  نودب  تسا  هداد 

خیراوتلا عماج  يدیشر -: خیرات 

هیدنز خیرات 

. دشابیم هیدنز  رصع  یخیرات  عیاقو  رد  يزاریش  فیرش  اضر  یلع  نب  میرکلا  دبع  فیلأت 

یکولس خیرات 

زا سپ  لاس  هدزاود  هک  تسا  لباب  رهش  هب  نایکولس  هلسلسرس  ینودقم و  ردنکسا  رادرس  روتاکین  سوکولس  دورو  نآ  يانبم  هک  یخیرات 
. تسا فورعم  زین  اهنامیپ » خیرات   » مان هب  خیرات  نیا  دندرب . راک  هب  ار  نآ  زین  نایروشآ  نایدوهی و  هداتفا ؛ قافتا  ردنکسا  گرم 

يرصان همانسراف  خیرات 

رد مود » راتفگ   » یخیرات و راودا  لماش  لوا » راـتفگ  - » راـتفگ ود  لـماش  ییاـسف . هب  روهـشم  يزاریـش  ینیـسح  نسح  ازریم  جاـح  فیلأـت 
. دشابیم يروشک  تامیسقت  تالحم و  املع ، و  ییایفارغج ، ضرع  لوط و  ناروناج و  سراف ، ياوهوبآ  یگنوگچ 
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سوفلیف خیرات 

فورعم ار  دوخ  جیز  یناردنکسا  نواث  دیآیم و  باسح  هب  ردنکـسا  گرم  نآ  أدبم  بلغا  هک  ینودقم  ردنکـسا  ردپ  مود ، پیلیف  خیرات 
«. داهن انب  خیرات  نیا  رب  نوناق   » هب

رابخالا نیز  يزیدرگ -: خیرات 

اشگیتیگ خیرات 

. دراد رب  رد  ار  هلسلس  نیا  طوقس  ات  هیدنز  نادناخ  روهظ  عیاقو  هک  یناهفصا  يوسوم  قداص  دمحم  ازریم  فیلأت 

یقهیب خیرات  يدوعسم -: خیرات 

يدضتعم خیرات 

. دمآ دوجو  هب  یسابع  هللااب  دضتعم  هلیسو  هب  مرحم 243  نآ  أدبم  هک  یخیرات 

ناتسراگن خیرات 

. دشابیم هیراجاق  هیراشفا و  دنز و  هلسلس  صوصخ  رد  هک  یناشاک  يرافغ  دمحا  یضاق  فیلأت 

یسمش يرجه  خیرات 

. یلالج میوقت 

يدرگدزی خیرات 

، یمود أشنم  يو و  سولج  خـیرات  یلوا  أدـبم  تفریم : راـک  هب  تروص  ود  هب  هک  موس  زیورپ  نب  يرـسک  نب  رایرهـش  نب  درگدزی  خـیرات 
. دمآیم باسح  هب  وا  لتق  خیرات 

نایزات

. بارعا

نوتاخ شات 

ربق رـس  رب  زاریـش  رد  هک  تسا  ياهسردـم  هیواز و  هبق و  وا  ياهراک  زا  وجنیا . قاحـسا  وبا  خیـش  هاش  ردام  وجنیا و  هاش  دومحم  ریما  هجوز 
. دروآرب یسوم  نبا  دمحا  دیس  ریما 
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يزاریش يازریم  توبلات -:

وجیات

ناسارخ و رد  نآاقوگنم  بناـج  زا  نوغرا  ریما  شرـسپ ، هتـشاد و  يرازه  ریما  بصنم  لوغم  رکـشل  رد  يو  تاریوا . هلیبق  زا  لوغم ، رادرس 
. تفای تراما  نوحیج  یبرغ  تایالو 

ینمیات

. دناهتفگ راوناخ  رازه  ات 12  ار  نانآ  دادعت  نکاس و  تاره  روغ  یحاون  رد  هک  دندوب  ياهفیاط  اهینمیات 
. دندیدرگیم بعشنم  ییازرد  قاچبق و  هبعش  ود  هب  روبزم  هفیاط 

ناینابت

نیا يامدق  زا  دناهتـشاد . ترهـش  يوقت  لضف و  هب  نآ  لاجر  هک  ناسارخ ، رد  یفنح  ياهقف  املع و  زا  روباشین ، رد  يروهـشم  نادناخ  مان 
ق. لاس 385 ه . هب  يونزغ  دومحم  ناطلـس  ار  ق ). 400 ه .  ) ینابت حلاص  وبا  هدوب و  رظنبحاص  رحبتم و  هقف  رد  ینابت  سابعلا  وبا  نادـناخ 

رهاط وبا  هتـشاد و  مامت  تمرح  ذوفن و  نایناماس  دزن  رد  ینابت  رـشب  وبا  دـشاب و  هفینح  ماما  اجنآ  رد  ات  تسا  هداتـسرف  نینزغ  هب  روباـشین  زا 
ینابت قداص  وبا  ماما  و  داتسرف . ناخ  ردق  دزن  هداتسرف  ناونع  هب  و  تسا ، هدرکیم  مامت  مارکا  دومحم  ناطلس  ار  ق ). یفوتم 424 ه .  ) ینابت

ناگرزب لاجر و  لاوحا  زا  تاعالطا  یقهیب  خیرات  رد  تسا . هتشونیم  باوج  ار  يوتف  دص  يزور  هدوب و  شیوخ  رـصع  گرزب  ياهقف  زا 
. دیآیم تسد  هب  نادناخ  نیا 

خیرات لیدبت 

یخیرات و تاـقیقحت  رد  هلئـسم  نیا  رگید  میوقت  رد  تسا  مولعم  میوقت  کـی  رد  هک  هعقاو ) کـی  لاـس  هاـم و  زور و  ـالثم   ) خـیرات نییعت 
يرمق و يرجه  ياهمیوقت  لیدبت  هب  یمالـسا  کلامم  مالـسا و  خـیرات  زا  ياهدـمع  تمـسق  رد  الثم  و  دراد ، ناوارف  تیمها  يرامـشهاگ 

يدالیم خیرات   Cيرمق و يرجه  خیرات   H اهنآ رد  هک  تسا ، لیذ  ياهلومرف  قبط  رب  ریخا  لیدـبت  نیا  یبیرقت  قیرط  میدـنمزاین . يدـالیم 
: تسا نآ  دننام 

هب رظن  تسا . راوشد  رایـسب  اـهنآ  هب  نتفاـی  تسد  هنافـسأتم  هک  درک ، هعجارم  صوصخم  یقیبطت  لوادـج  هب  دـیاب  رتـقیقد  تابـساحم  يارب 
یلالج ياههسیبک  هلئسم  فلتخم و  ياهمیوقت  حرش  هلاسر  رد  یحایر ، یقت  هک  ياهقیرط  هلاقم  نیا  هلابند  رد  خیراوت  قیقد  لیدبت  تیمها 

هار هلاسر  نآ  رد  یلو  دـهدیم ، تسد  هب  بیرقت  زور  ود  اب  هاگ  کی و  اب  ار  جـیاتن  هک  دوشیم ، رکذ  تسا  هدروآ  ق ). 1335 ه . نارهت ، )
يارب لوا  لودج  دوشیم . هدناوخ  زور  نآ  فیدر »  » لاس زورره  بیترت  هرامش  تسا . هدش  هداد  تسد  هب  زین  قیقد  جیاتن  ندروآ  تسد  هب 
رثؤم زور  فیدر  رد  هسیبک  دوشیم ، لمع  هیروف  هام  رد  هسیبک  هک  یحیـسم ، میوقت  رد   ) تسا دـیفم  لاس  ياهزور  فیدر  نییعت  لیهـست 
الثم هام ، زور  ددع  هفاضا  هب  هدش  هتـشون  هام  نآ  لباقم  رد  لودج  رد  هک  يددـع  عمج  لصاح  اب  تسا  يواسم  هام  زورره  فیدر  تسا .)

لیدبت تسا . ینعی 81  ، 60 يواسم 21 + هسیبک ) لاـس   ) سرام 1964 زور 21  فـیدر  و  ینعی 66 ،  62 ربارب 4 + دادرخ  زور 4  فیدر 
. دنراد فالتخا  اههسیبک  رد  طقف  و  دنایسمش ، میوقت  ودره  سکعلاب . و  ش ). ه .  ) یسمش يرجه  هب  م ). ب .  ) یحیسم خیرات 
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زور فیدر  فلا ، میوقت 

ربارب نیدرورف ) لوا   ) سرام و 21  بیرقت ) زور  کی  اب  هام  يد   11  ) هیوناژ لوا  نیب  هلصاف  رد  یحیسم  میوقت  و  ش . میوقت ه . لاس  توافت 
، تسا ناسآ  زور  فیدر  نییعت  هلیـسو  هب  هسیبک  ياهلاس  تیاعر  اب  اهخیرات  لیدـبت  تسا . ربارب 621  ربماسد  ات 31  سرام  زا 21  و  ، 622
؛ تسا سرام  قباطم 21  نیدرورف  لوا  زور  دـشاب ، ش . زا 961 ه . دعب  ینعی  زا 1582  دعب  یحیـسم  لاس  رگا  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  یلو 

هدید لودج  رد  الثم   ) دوشیم نییعت  ب »  » لودـج يور  زا  تسا  قباطم  نیدرورف  لوا  اب  هک  سرام  زا  يزور  زا 1582 ، لبق  ياهلاس  يارب 
(. تسا هدوب  سرام  قباطم 12  ش . نیدرورف ه . لوا  یحیسم  نیب 1275 و 1390  هک  دوشیم 
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لودج ب

ش. خیرات ه . هب  ربتکا 1492  لیدبت 12  يارب  الثم 
نیدرورف 871 ه. لوا  ربارب  م . سرام 1492 ب . هک 11  دوشیم  مولعم  لودج  هب  هجوت  اب  سپ  . 1492 - 621 هک 871 - مینکیم  هظحالم 

هام رهم  قباطم 30  روکذم  خـیرات  تسا ، رهم  لاس 30  م . زور 216  و  تـسا ، زور  ربتکا 216  ات 12  سرام  زا 11  نوچ  تسا . هدوـب  ش .
. تسا ش . 871 ه .

كربت

240 ص :  كربت .....  ناریا ج1 240  خیرات  عماج  گنهرف 
نیازخ يرادهگن  لحم  ناونع  هب  يوفـص  رـصع  رد  هعلق  نیا  زا  دوب  هدش  عقاو  ياهپت  هنماد  رد  دورهدـنیاز و  لامـش  رد  كربت  یناتـساب  هع 
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كربط زین - دشیم . هدافتسا  نادنز  ناونع  هب  زین  هاگ  یتنطلس و 

يزیربت رفعج  يزیربت -:

اهروپط اهروپت -:

ولنسح هپت 

هپت نیا  تسا . هدش  عقاو  دشابیم  هیمورا  رهش  يرتمولیک  رد 99  هدقن و  ناتسرهش  فارطا  رد  هک  مان  نیمه  هب  ياهیرق  رانک  رد  ولنـسح  هپت 
لبق هب  طوبرم  دعب  هب  مود  ياههرود  تسا . مالسا  روهظ  اب  فداصم  هرود  نیتسخن  دراد . ناهنپ  دوخ  لد  رد  ار  فلتخم  ياهندمت  هرود  هد 

ای اهنام  هب  موسوم  یماوقا  نکـسم  دالیم  زا  لـبق  لاـس  رد 9000  هپت  نیا  دـسریم . حیـسم  دالیم  زا  لـبق  لاـس  هب 6000  تـسا و  مالـسا  زا 
زا نآ  نتخاس  رد  هک  تسا  دالیم  زا  لبق  هدزناپ  هدراهچ و  نرق  هب  طوبرم  رتشیب  هپت  نیا  رد  هدـش  ادـیپ  یلافـس  فورظ  تسا . هدوب  اهینانم 

الط و زا  هک  تسا  هدش  ادیپ  دنبتسد  هراوشوگ و  همسجم ، لیبق  زا  يزلف  ءایشا  یلافس  ءایشا  رب  هوالع  تسا . هدش  هدافتسا  يرگهزوک  خرچ 
. دوریم رامش  هب  ناهج  يرنه  ياهراکهاش  نیرتگرزب  زا  هک  الط  ماج  کی  زین  دشابیم و  فیرظ  رایسب  دناهتخاس و  هرقن 
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راصح هپت 

دش عورش  لاس 1931  زا  هک  يرافح  نیا  زا  دیدرگ . يرافح  فورعم  ناسانشناتساب  تیمـشا ،» دلفـستره و   » طسوت هک  ناغماد  رد  یلحم 
. تسا هدمآ  تسد  هب  دالیم  زا  شیپ  لاس  هب 3000  قلعتم  راثآ 

م. لاس ق . رازه  ود  بیرق  راصح . هپت  مامتان - ياصعرس  رن - ناواگ  هلیسو  هب  مخش 

لیم هپت 

رصق يدابایسآ و  ار  نآ  هدوب و  یقاب  نآ  زارف  رب  یناساس  دهع  زا  یمیظع  يانب  زا  ییاهتمسق  هک  نیمارو ، هب  نارهت  هداج  رانک  یگرزب ، هپت 
. دنناوخیم مه  بایسارفا 

ییحی هپت 

متخ نایناساس  رصع  هب  عورش و  رجح  رـصع  نامز  زا  دراد  رارق  نامرک  بونج  يرتمولیک  رد 24  دراد  عافترا  رتم  هک 18  ییحی  هپت  خیرات 
یـضعب هک  هدـش  ادـیپ  یحاولا  نآ  رد  هتـشاد و  گرزب  قاطا  جـنپ  هک  هدوب  یتلود  نامتخاس  کی  فشک  ییحی  هپت  يرافح  رد  ددرگیم .

ياراد هقطنم  نیا  مدرم  لبق  لاس  رازه  رد 5  هک  دناسریم  هدش و  هتشون  يریوصت  همین  يریوصت و  طخ  اب  روکذم  حاولا  تسا . هدوب  دیفس 
یقرش بونج  رد  یبرغ  يایسآ  ياهندمت  اب  نامزمه  هک  دهدیم  ناشن  هیحان  نیا  ندمت  دناهتـشاد . ییانـشآ  طخ  هب  هدوب و  هتفرـشیپ  ندمت 

. تسا هدرک  یگدنز  ياهتفرشیپ  ندمتم و  هعماج  ناریا 
ناریا ندمت  مهم  زکارم  زا  یکی  ار  ییحی  هپت  دـشابیم  هقطنم  نیا  رد  طخ  شیادـیپ  رادومن  هک  یگنج  حاولا  صوصخ  هب  هدـش  ادـیپ  راثآ 

. تسا هدرک  یفرعم  ناتساب 
. دننک داجیا  يدایز  ترارح  یندعم  ياهگنـس  نتخادگ  يارب  دـناهدوب  رداق  ناراکزلف  هک  دـناسریم  ییحی  هپت  رد  هفوشکم  یغرفم  ءایـشا 

نآ نارود  نـیرخآ  و  م . لاـس ق . هب 4500  طوبرم  نآ  راثآ  نیرتمیدـق  هک  هدوب  فلتخم  راودا  رد  ناـسنا  تنوکـس  فرعم  تاـیرفح  نیا 
. دشابیم نایناساس  نایناکشا و  نارود  هب  طوبرم 

فلّسلا براجت 

. ناشیا يارزو  افلخ و  خیراوت  رد  یناوجخن  یبحاص  هللا  دبع  نب  رجنس  نب  هاش  ودنه  زا  تسا  یفیلأت 

یماس هفحت 

هدازهاش نیا  تسا . هدش  فیلأت  يوفـص  لیعامـسا  هاش  رـسپ  ازریم  ماس  طسوت  هک  تسا  يرجه  مهد  نرق  مهم  ياههرکذـت  زا  یماس  هفحت 
ق. لاس 923 ه . رد 

هک تشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  یماس  هفحت  هرکذت  باتک  يو  دیسر . لتق  هب  يوفـص  مود  لیعامـسا  هاش  رما  هب  ق . رد 983 ه . دلوتم و 
. تسا هتفای  نایاپ  ق . لاس 957 ه . رد  هرکذت  نیا  فیلأت  تسا . يوفص  نارود  زاغآ  نارعاش  رعش  همجرت و  يواح  هرکذت  نیا 
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ملاعلا ۀفحت 

. يرتشوش ناخ  فیطللا  دبع  ریم  فیلأت  یباتک 

ناتسراخت

هدوب ناـقلاط  رهـش  میدـق  رد  نآ  زکرم  تسا . رتمولیک  دودح 180  خلب  رهـش  ات  شاهلـصاف  هدـش و  عقاو  نوحیج  برغم  خـلب و  قرـشم  رد 
. ددنویپیم ناشخدب  هب  رهش  نیا  یقرش  بناج  تسا .

دیشمجتخت

میدق يایند  يرامعم  گرزب  ياهراکهاش  زا  ناریا و  یخیرات  راثآ  نیرتتمظعاب  زا  هک  یـشنماخه  نارود  یناتـساب  ياهخاک  هعومجم  مان 
یقرش لامش  يرتمولیک  دودح 46  رد  عقاو  سراپ ،) هیحان  مانمه  ) ( Parsa( هسراپ یناتساب  رهش  هدنامیقاب  و  تسا ،
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تسا ملسم  هچنآ  تسا . هدمآ  ) Persepolis( سیلوپـسرپ مان  هب  ینانوی  ذخأم  رد  هک  دشابیم  تشدورم  تشد  یقرـش  هنارک  رد  زاریش 

. دومن ناریو  ار  نآ  زا  یتمسق  درک و  فرصت  ار  نآ  ینودقم  ردنکسا  هک  تسا  سیلوپسرپ  هب  موسوم  رهش  نامه  لحم  نیا  هک 
لوا شویراد  رصق  یناشیپ  دیشمجتخت ،

. دـیدرگ سراپ  تختیاپ  سیلوپـسرپ  وا  ناـمز  زا  ـالامتحا  و  دـش ، زاـغآ  یـشنماخه  لوا  شویراد  ناـمز  رد  ارهاـظ  سیلوپـسرپ  ناـمتخاس 
نیمه ببـس  هـب  و  دوـب ، ناـتابکا  و  لـباب ، شوـش ، یـشنماخه  يروتارپـما  یعقاو  تختیاـپ  سیلوپـسرپ ، یگداـتفارود  ببـس  هـب  کلذـعم ،

، دنتشادن ییانشآ  نآ  لاوحا  هب  ینودقم  ردنکسا  تسد  هب  رهش  نیا  جارات  فرـصت و  زا  شیپ  ات  ناینانوی  هک  دوب  سیلوپـسرپ  یگداتفارود 
. تسا هدوب  ردنکسا  تاحوتف  ناراگن  عیاقو  نیتسخن  زا  هک  دوشیم  هدید  سوخراتیلک  راثآ  رد  تسخن  سیلوپسرپ  مان  و 

رد اما  تسا . یقاب  دیـشمجتخت  مان  هب  اهنآ  هناریو  هک  تساـهنامه  دـینازوس  ردنکـسا  هک  ییاـهخاک  هک  دـنالوقلا  قفتم  نیققحم  هزورما 
نآ ياههناریو  یلو  تفای ، طاطحنا  جیردت  هب  سیلوپـسرپ  دوب . ینودـقم  يروتارپما  زا  سراپ  تلایا  تختیاپ  سیلوپـسرپ  زونه  م . 316 ق .
هک یـشخب  رد  هراوـمه  میدـق  سراـپ  هدـمع  رهـش  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  تـسا . یـشنماخه  نارود  رد  نآ  یناتـساب  تـمظع  رب  هاوـگ 

. تسا هتشاد  رارق  تسا  عقاو  نآ  رد  دیشمجتخت 
لکش هب  هفص  حطس  دشابیم . دوب ، هفص  رب  طیحم  هک  رهش ، يایاقب  و  دیشمجتخت ، هفـص  دوخ  زا  تسا  بکرم  سیلوپـسرپ  رهـش  يایاقب 

زا یـشان  عافترا  رییغت  نیا  و  دنکیم ، رییغت  رتم  ات 18  زا 8  شعاـفترا  و  تسا ، رتم  ضرع 300  رتم و  دودح 450  لوط  هب  یلیطتـسم  عبرم 
فرط زا  هفص  تسا . لحم  یناتسهوک  یعیبط  عضو 
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. تسا تشدورم  هگلج  رب  فرشم  نآ  یبرغ  علض  هدمع  تمسق  و  هداد ، تمحر  هوک  هنماد  هب  تشپ  قرشم 

یقرش لامش و  هربقم  دیشمجتخت ، هدش ، هدیشارت  هوک  دوخ  رد  هفص  تهج  هس  زا  یتمسق 
، هفص دوخ  دناهداد . دنویپ  هدرک و  جارختسا  هفص  دوخ  يور  ياههرخص  اهگنـس و  زا  هک  تسا  یمیظع  ياهگنـس  نآ  مظعا  تمـسق  یلو 

يایاقب هک  هدوب  هفـص  رب  طیحم  ییروراب  روس و  مایالا  میدـق  رد  تسا . لوا  شویراد  راک  دـیآیمرب ، یبونج  ههبج  يور  هبیتک  زا  هکنانچ 
. تسا رادیدپ  یبوخ  هب  زونه  اهنآ 

هدش ثادحا  رایسب  ياههبیتک  و  یگنس ، ياههرجنپ  اههچقاط ، اههناتسآ ، اهنوتس ، هتسجرب ، شوقن  اهناکلپ و  اب  ددعتم  ياهخاک  هفص  يالاب 
لوا شویراد  نامز  زا  هنازخ  خاک  يزکرم ، خاک  نوتس ، دص  اناداپآ و  ای  ) apadana( هنادپآ ياهخاک  ینعی  نآ - هینبا  نیرتمهم  تسا .

نوتس دیشمجتخت ، ياهتمسق  زا  یضعب  تسا . اشرایاشخ  شرسپ  و 
ياـههمخد تسا . م ). 338 ق . شتنطلـس 359 -  ) ریـشدرا ای  م ). 424 ق . شتنطلـس 464 - ، ) تسدزارد ریـشدرا  راثآ  زا  مامتان  ای  یقاـحلا 

رواجم هطوحم  یگدماشیپ  رد  موس  شویراد  مامتان  موس  همخد  مود و  ریشدرا  موس 
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دیشمجتخت يدورو  رالات  اناداپآ و  خاک  هرظنم 

. تسا روبزم  راثآ 
رخاوا یناریا  نیخروم  تسا . هتخیمآ  یلایخ  ياهناتـساد  اب  صقاـن و  دـناهدرک  سیلوپـسرپ  رهـش  زا  سیونیبرع  ناگدنـسیون  هک  یفیـصوت 

ياهنوتس ود ، نیا  هتفگ  هب  تسین . هدیاف  زا  یلاخ  هک  دنهدیم  تسد  هب  یتاعالطا  وربا ، ظفاح  یفوتسم و  هللا  دمح  هلمج  زا  یطسو ، نورق 
روصنم دـنیوگ  تسا . هتفرگیم  رارق  هدافتـسا  دروـم  یبـط  تالامعتـسا  تهج  يور ) دیـسکا   ) اـیتوت ندروآ  تسد  هب  يارب  دیـشمجتخت 

ماکح نیطالـس و  دنک ، هدافتـسا  دادغب  نتخاس  يارب  نیادم  حلاصم  دـننام  زین  دیـشمجتخت  ياهگنـس  زا  هک  تشاد  دـصق  یـسابع  هفیلخ 
هس دناهتـشاذگ . ياجرب  دوخ  زا  ییاهراگدای  یگنـس ، ياهراوید  رب  ییاههتـشون  ندرک  رقن  اب  دناهدرک  ندید  دیـشمجتخت  زا  هک  يدنچ 

روـمیت هداوـن  میهاربا ، حـتفلا  وـبا  زا  یبرع ) هب  یکی  یـسراف و  هـب  اـت  ود   ) رگید هبیتـک  هـس  و  هیوـب ، لآ  زا  یفوـک ) طـخ  هـب   ) یبرع هبیتـک 
رد ق ). مهن ه . نرق   ) نسح نوزوا  هداون  لـیلخ  نبا  یلع  زا  یـسراف ) هب  یکی  یبرع و  هب  اـت  ود   ) هبیتـک هس  زین  و  ق ). نرق 9 ه .  ) یناکروگ

راصعا همه  رد  نایناریا  دزن  رد  نآ  ماقم  تمظع  رب  هاوگ  دیشمجتخت  ياههناریو  رب  شوقنم  فلتخم  راعشا  دوشیم . هدید  دیـشمجتخت 
. تسا

متسر تخت 

يرگید رصتخم  راثآ  نآ  يرتمولیک  دنچ  تفاسم  هب  يرتکچوک  هوک  زارف  رب  ناتسهوک  زارف  رب  یناساس  دهع  هدکشتآ  یگنس و  هفص  راثآ 
تخت مان  هب  نآ  هیبش 
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. تسا دوجوم  سواکیک 

نامیلس تخت 

لیکشت بآ  تابوسر  زا  هک  یعیبط  ياهفص  يور  رب  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  عباوت  زا  باکت  شخب  قرش  لامـش  يرتمولیک  هلصاف 45  رد 
. تسا هدش  هتخاس  دراد  عافترا  رتم  یتعارز 20  ياهنیمز  حطس  زا  هدش و 

زا یکی   ) بسنشگرذآ مان  هب  یناساس  نارایرهش  گرزب  هدکـشتآ  زکرم  دراد  تعـسو  عبرم  رتم   124 زا 000 ، شیپ  هک  یخیراـت  هعلق  نیا 
رد هک  تسا  میدق  زیش  نامه  نامیلس  تخت  هک  هدش  تباث  هدمآ  لمع  هب  تاقیقحت  قبط  رب  تسا . یناساس ) فورعم  مظعا و  ياههدکشتآ 
رد هدـش و  هتـشاذگ  یناساس  نامز  زا  ناکم  نیا  داینب  دـناهدیمان . زیـش »  » بارعا و  اگزگ »  » ار نآ  نایمور  و  كژنک »  » مان هب  یناساس  ناـمز 

. تسا هدش  انب  دیدجت  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  رگید  راب  لوغم  ناخ  اقابآ  نامز  رد  يرجه  متفه  نرق 
خاک يور  رب  هک  ناخ  اقابآ  یـصاصتخا  خاک  تسا . هدـش  ثادـحا  یمور  ياکیلیزاب  کبـس  هب  هدکـشتآ و  یبرغ  تهج  رد  ورـسخ  خاـک 

. دشابیم ناکم  نیا  بلاج  ياهانب  هلمج  زا  هدش  هتخاس  ورسخ 
زا يراـثآ  هوک  نیا  غیتس  رد  هتفرگ و  رارق  نامیلـس  تخت  لامـش  يرتمولیک  هلـصاف 20  هب  راـشفا  كاـخ  رد  سیقلب  تخت  هب  فورعم  هعلق 

. دوشیم هدهاشم  لوغم  یناساس و  نامز 

( رصن وبا  رصق   ) نامیلس تخت 

ریوـصت نآ  نیرتـمهم  هک  تـسا  یقاـب  یـشنماخه  نارود  زا  هتـسجرب  شوـقن  اـب  ياهـپت  يور  رد  عـقاو  زاریـش  قرـش  يرتـمولیک  شـش  رد 
رادیدپ مالسا  یناساس و  یناکشا و  نارود  زا  يراثآ  نآ  یلاوح  لحم و  نیا  رد  هدش . رقن  یگنـس  هاگرد  حطـس  رب  هک  تسا  يرازگتمدخ 

. تسا

دابق تخت 

. دش ادیپ  یجنگ  اجنآ  رد  هک  نوحیج ) ای  سوسکا   ) ایردومآ رانک  رد  خلب )  ) يرتکاب رد  عقاو 

نامیلس ردام  تخت 

. تسا هدومن  انب  لوا  هیجوبمک  ار  نآ  دنیوگیم  داگراساپ . رد  رتم  عافترا 12  هب  ییوکس 

هالک هتخت 

. تسا هدشیم  ارجا  ناشورف  نارگ  يارب  هیوفص  رصع  رد  هک  هیبنت  یعون 

رمدت

. دوب برغ  قرش و  نیب  تراجت  زکرم  دنیوگ  ناتسلخن ) ینعم  هب   ) ریملاپ ینانوی  هب  ار  نآ  هک  رمدت 
ار نیطسلف  هک  دوب  هتفرگ  رارق  ورناوراک  هداج  رد  نآ  دوب و  عقاو  هیروس )  ) قشمد یقرـش  لامـش  یلیام  هاجنپ  دص و  رد  يدحاو  رد  رمدت 

تیمها کیدزن  رواخ  رد  يدالیم  مود  نرق  زاغآ  زا  ینعی  ارطپ  طوقس  زا  سپ  رهش  نیا  تخاسیم . لصتم  سراف  جیلخ  ناریا و  قارع و  هب 
بحاص ار  روشک  نیا  ریما  اذـل  تشاد . ماود  نانچمه  رهـش  نآ  مدرم  يارب  يدالیم  موس  نرق  ات  تمظع  دـجم و  نیا  و  درک ، ادـیپ  یگرزب 

مزع هب  مور  روتارپما  نیرلاو  هک  یناساس  روپاش  نامز  رد  هک  درب  مان  هنیذا »  » زا ناوتیم  رمدت  ناریما  زا  دـنتفگیم . راجتلا  کلم  ای  لفاوقلا 
وا يارب  ییاهبنارگ  يایادـه  و  دیـشخب . لوسنک  بقل  ار  هنیذا  تشاد  جاـیتحا  هنیذا  يراـی  هب  نوچ  دـش و  ناریا  راپـسهر  روپاـش  اـب  گـنج 

دروخ تسکش  نیرلاو  نوچ  دیشخب . لیابق  ياسؤر  هب  ار  اهنآ  درکن و  ییانتعا  ایاده  نیا  هب  هنیذا  داتسرف .
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. تفگ کیربت  روپاش  هب  ییایادـه  نداتـسرف  اـب  ار  حـتف  نیا  تشاد ، مور  هب  هک  یترفن  راـهظا  يارب  هنیذا  دـش ، راـتفرگ  روپاـش  تسد  هب  و 
سونیلاگ اب  هدـش  كانمـشخ  هنیذا  درک . در  ار  وا  يایادـه  هدرمـش  ریقح  ار  هنیذا  دوب  هدـش  يزوریپ  نیا  زا  تسمرـس  رورغم و  هک  روپاـش 
هرصاحم ار  نوفسیت  تفرگب و  ار  نیبیصن  و  داد ، تسکـش  ار  وا  تخاتب و  روپاش  رکـشل  رب  ناهگان  دش و  دحتم  ناریا  دض  رب  مور  روتارپما 

کلم ار  دوخ  داد و  طسب  هیروس  رب  ار  دوخ  هلـسلس  نآ  زا  سپ  داتـسرف . مور  روتارپما  سونیلاـگ  دزن  هب  تفرگ و  ناریا  زا  یناریـسا  درک و 
برعلا ةریزج  ات  ناتسنمرا  اذل  دش و  مور  يایـسآ  کلامم  رب  لک  ياورنامرف  سونیلاگ  فرط  زا  لاس 264 م . رد  هکنانچ  دناوخ ، كولملا 
گرزب ریهاشم  زا  رمدـت و  ریما  نیرتگرزب  نز  نیا  دـش . رمدـت  رایتخا  بحاص  ایبونیز )  ) اـیبونز شنز  وا  زا  سپ  دـمآرد . وا  ذوفن  تحت  رد 

. تسا خیرات 
. دش مور  يروتارپما  همیمض  روشک  نیا  ماجنارس  دروخ و  تسکش  مور  اب  یگنج  رد  يو 

تارت زلراچ  نلآ  زلراچ -: نلآ  تارت -

تیبرت

رد ینعی  ق . لاس 1314 ه . بجر  هام  مهدزای  هبنشجنپ  نآ  هرامـش  نیلوا  هک  دوب  تیبرت  همانزور  یلخاد  یتلود  ریغ  مهم  همانزور  نیتسخن 
راشتنا هاش  یلع  دمحم  یهاشداپ  لاس  نیلوا  لاس 1325  مرحم  هام  هبنشجنپ 29  شاهرامش  نیرخآ  هاش و  نیدلا  رفظم  یهاشداپ  لاس  نیلوا 
یبلاطم دـیفم و  رایـسب  یملع  تالاقم  ياراد  همانزور  نیا  دوب . یغورف  کلملا  ءاکذ  ناخ  نسح  دـمحم  موحرم  نآ  زایتما  بحاص  تفاـی .

. دشیم هتشاگن  نآ  رد  ناییاپورا  تفرشیپ  للع  هب  عجار 

ایدیاپروک شوروک -: تیبرت 

زیشرت

. رمشاک یمیدق  مان 

نایناخکلیا یبایسارفا -: ناکرت 

[ نیدلا تمصع  هب  بقلم   ] نوتاخ ناکرت 

دمحم ناطلس  نارادرس  زا  632 ق ). بجاح -(  قارب  شرسمه  اورنامرف . نادراک و  نانز  زا  ناکرت ، غلتق  نیدلا  تمـصع  هب  بقلم  681 ق .
تفرگ تسد  رد  ار  نامرک  تموکح  لوغم  رارقتـسا  ناـیهاشمزراوخ و  ضارقنا  نیب  ترتف  هرود  رد  هک  دوب  617 ق ). - 596  ) هاشمزراوخ

-632  ) ییانخارق دمحم  نیدـلا  بطق  يو ، گرم  زا  سپ  درک . تعاطا  يانگوا  ناخ و  زیگنچ  زا  تنطلـس  تدـم  مامت  رد  يو  (619 ق .).
ار تنطلـس  روما  شرـسمه  اب  دوب  دنمدرخ  ینز  هک  وناب  نیا  درک . جاودزا  ناکرت  غلتق  اب  تفرگ و  تسد  رد  ار  نامرک  تموکح  656 ق ).
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، جاجح شرهوش  لاسدرخ  دـنزرف  مان  هب  ار  ناـمرک  تموکح  663 ق ). - 654  ) ناخ وکاله  نیدـلا ، بطق  توف  زا  سپ  دـندرکیم . هرادا 
. دومن نییعت  وا  تباین  هب  ار  ناکرت  غلتق  درک و  رداص 

[ هاش دومحم  نیدلا  بطق  رتخد   ] نوتاخ ناکرت 

، ناکرت توقای  دزی و  ناـکباتا  زا  637 ق ). هاش -(  دومحم  نیدـلا  بطق  رتخد  يو  اورنامرف . تیافکاب و  راـکوکین ، ناـنز  زا  662 ق ). )- 
. دوب بجاح  قارب  رتخد 

رکب وبا  نب  دعـس  تشذگرد  زا  سپ  دروآ . زاریـش  هب  دوخ  اب  ار  يو  و  درک . جاودزا  وا  اب  سراف  ناکباتا  زا  658 ق ). رکب -(  وبا  نب  دعس 
تموکح هرادا  نوتاخ  ناکرت  شردام  دوب  لاسدرخ  دمحم  شدنزرف  نوچ 
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دقع هب  ار  نوتاخ  شبآ  شرتخد  دومن و  تعاطا  راهظا  داتسرف و  663 ق ). - 654  ) ناخ وکاله  دزن  ییایاده  تفرگ و  تسد  رد  ار  سراف 

دمحم تشک . ار  وا  هنامرحم  دـعب  اما  درک  روصنم  دوخ  ترازو  هب  ار  یجیاوح  رکب  وبا  نیدـلا  رخف  ریما  هجاوخ  يو  دروآرد . رومیت  وگنم 
رکب وبا  فرط  زا  دادغب  حتف  رد  هک  ار  یگنز  دعس  نب  رغلـس  نب  دمحم  ارما ، نوتاخ و  ناکرت  تشذگرد و  هام  تفه  لاس و  ود  زا  سپ  زین 

هب يو  یلو  دروآرد ، وا  يرـسمه  هب  ار  دوخ  رتخد  نوتاخ  ناکرت  دنتـشادرب و  یکباتا  هب  دوب  هدرک  اهیروالد  هتفاتـش و  وکـاله  تمدـخ  هب 
هام تشه  تشذـگ  زا  سپ  رغلـس  نب  دـمحم  نوتاخ  ناکرت  روتـسد  هب  دروآ . هوتـس  هب  دوخ  متـس  زا  ار  مدرم  تخادرپ و  ترـشع  شیع و 

اب دیسر و  یکباتا  هب  دوب  ینادنز  رخطصا  هعلق  رد  هک  هاشقوجلس  شردارب  و  ناضمر 611 ق ).  ) دش هداتسرف  ناخ  وکاله  دزن  هب  ریگتسد و 
دعب یتدم  دروآ . يور  ینارذگشوخ  يراوخبارش و  هب  درک و  جاودزا  وا  اب  نوتاخ  ناکرت  تبحم  ساپ  هب  يو  دمآ . زاریـش  هب  دایز  مارتحا 

شوهاب كریز و  ینز  نوتاخ  ناکرت  فاّصو ، خـیرات  هتـشون  هب  تشک . ار  وا  یمالغ  داد و  ار  مناخ  ناکرت  نتـشک  روتـسد  یتسم  لاح  رد 
نادـنمزاین هب  ار  شرـسمه  هلاسیـس  هنازخ  نینچمه  درکیم . تاـعارم  ار  مدرم  هاـفر  شیاـسآ و  تشاـمگ و  تمه  تکلمم  مظن  هب  دوب و 

. داهن مان  هیدضع  شدنزرف  مان  هب  هک  درک  انب  نآ  بنج  رد  ياهسردم  تخاس و  شرسمه  رازم  رب  ياهعقب  يو  دیشخب .

[ ناخ جاغفط  رتخد   ] نوتاخ ناکرت 

لاوش  16 - 465  ) یقوجلس هاشکلم  رسمه  دنقرمـس و  هاشداپ  ناخ  جاغفط  رتخد  يو  ّریخ . هدنـشخب و  ذفنتم ، نانز  زا  ناضمر 487 ق ). )- 
هب تشاد .» الیتسا  ناطلس  رب  دوب و  ناطلس  مکح  رد   » رودصلا ۀحار  هتـشون  هب  و  تشاد ، شرـسمه  رب  یناوارف  ذوفن  وناب  نیا  دوب . 485 ق ).

ترازو هب  ار  نوتاخ  ناکرت  ریزو  میانغلا ، وبا  نیدلا  جات  يو  ياجهب  و  ناضمر 485 ق ).  12 کلملا -(  ماظن  هجاوخ  هاشکلم ، وا  کیرحت 
رسپ 498 ق ). - 487  ) قرایکرب يدـهعیلو  زا  يو  هک  دوب  نآ  هجاوخ  يراـنکرب  یعقاو  تلع  داد . کـلملا  جاـت  بقل  وا  هب  درک و  بوصنم 

زا رتمک  دوش . ردـپ  نیـشناج  دومحم ، شلاسدرخ ، دـنزرف  ات  درکیم  شالت  نوتاخ  ناکرت  هکنآ  لاح  درکیم و  تیاـمح  هاـشکلم  دـشرا 
. تشذگرد دادغب  رد  زین  هاشکلم  کلملا ، ماظن  تشذگرد  زا  سپ  هام  کی 

هک لیلد  نیا  هب  يدتقم  اما  دنک  رداص  دومحم  مان  هب  ار  تنطلس  نامرف  یـسابع ، هفیلخ  487 ق ). - 467  ) يدتقم ات  دیشوک  نوتاخ  ناکرت 
رداص هفیلخ  فرط  زا  دومحم  تنطلـس  نامرف  نوتاخ ، ناکرت  يراشفاپ  اب  ماجنارـس  دـشیمن . راـک  نیا  هب  یـضار  تسا  لاـسدرخ  دومحم 

. دش
زا یکی  درک و  بلج  دومحم  یهاشداپ  هب  تبـسن  ار  نانآ  رظن  درک و  میـسقت  هاشکلم  يارما  نایم  يدایز  يایادـه  لاوما و  نوتاخ  ناـکرت 
رد داهن . رس  رب  یهاشداپ  جات  رهش  نآ  رد  تفر و  ير  هب  تخیرگ و  رهش  نآ  زا  وا  اما  داتسرف  ناهفصا  هب  قرایکرب  يریگتسد  يارب  ار  ارما 
.(. ق هجحیذ 485   ) دـیماجنا نوتاـخ  ناـکرت  رکـشل  تسکـش  هب  هک  تفرگ  رد  گـنج  قراـیکرب  نوتاـخ و  ناـکرت  رکـشل  ناـیم  درجورب 
وا اب  داد و  قرایکرب  هب  تمارغ  رانید  رازه  دصناپ  نوتاخ  ناکرت  درک . هرصاحم  رد  ار  رهش  دمآ و  ناهفصا  هب  نمـشد  بیقعت  رد  قرایکرب 
اما دوب  هاشداپ  امـسا  دومحم  هچرگ  لاس  ود  تدم  هب  سپ  نآ  زا  درک . تعجارم  تشاذگاو و  وا  هب  ار  ناهفـصا  زین  قرایکرب  درک و  حلص 

لیعامـسا هب  ورنیا  زا  دوب ، قرایکرب  ندرب  نیب  زا  ددـص  رد  هناـیفخم  ناـنچمه  يو  درکیم . تموکح  ناهفـصا  رب  نوتاـخ  ناـکرت  امـسر 
شکمک هب  زین  يرکشل  درک و  کیرحت  قرایکرب ، دض  رب  گنج  هب  ار  وا  داد و  جاودزا  هدعو  قرایکرب  ییاد  یتوقای ،
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ناهفـصا تمـس  هب  راچانهب  وا  دـیماجنا . لیعامـسا  تسکـش  هب  هک  تفرگرد  جرک  یکیدزن  رد  ود  نآ  ناـیم  گـنج  دـعب  یتدـم  داتـسرف .

اههکس رب  دومحم  مسا  زا  سپ  ار  شمـسا  دنناوخب و  وا  مان  هب  هبطخ  ات  داد  روتـسد  درک و  مارتحا  يو  زا  نوتاخ  ناکرت  درک . ینیـشنبقع 
لاس 487 ق. رد  درک . تفلاخم  نوتاخ  ناکرت  رکشل  سیئر  زنا ، ریما  هک  دوش  ماجنا  اهنآ  جاودزا  هک  دوب  کیدزن  دننک و  برض 

لاس نیمه  رد  داد . تسکـش  ار  وا  هاشناروت  زنا  ریما  تیریدـم  ءوس  يریبدـتیب و  تهج  هب  اما  تفرگ  هاشناروت  زا  ار  سراف  نوتاخ  ناـکرت 
ناهفـصا هب  دـش و  راـمیب  اـما  ددـنویپب ، دوب  هدرک  جورخ  وا  رب  هک  قراـیکرب ، يومع  شتت ، هب  اـت  دـمآ  نوریب  ناهفـصا  زا  نوتاـخ  ناـکرت 

. تشگزاب
رد يرگید  هقطنم  ناهفـصا ، زجب  دـنراد و  هاـگن  دوـمحم  يارب  ار  ناهفـصا  هـک  درک  شرافـس  ار  زمرـس  ریما  زنا و  ریما  گرم  زا  شیپ  يو 

. دشابن وا  تموکح  ورملق 
. داهن انب  شرسمه  دوخ و  تموکح  ورملق  رساترس  رد  ناتسرامیب  هسردم و  دجسم ، دننام  يدایز  هینبا  راثآ و  نوتاخ  ناکرت 

[ ناهج دنوادخ  هب  بقلم   ] نوتاخ ناکرت 

ناطلس رسمه  قاچبق و  تشد  نیناوخ  زا  یـشکنج ، رتخد  يو  دبتـسم . ذفتنم و  نانز  زا  ناکرت  غلا  ناهج و  دنوادخ  هب  بقلم  630 ق ). )- 
دوب یلقنق  ناکرت  زا  نز  نیا  درکیم . يدج  هلخادم  تنطلس  راک  رد  تشاد و  شرـسمه  رب  يدایز  طلـست  وا  دوب . 617 ق ). - 567  ) شکت

شکت هک  دوب  ناکرت  نیمه  میظع  يورین  ياکتا  هب  دندمآرد . شکت  تمدخ  هب  نوتاخ ، ناکرت  جاودزا  زا  سپ  نانآ  زا  يرایسب  ورنیا  زا 
رارق یلقنق  نیناوخ  رایتخا  رد  ار  يروشک  يرکـشل و  بصانم  زا  يرایـسب  زین  نوتاخ  ناکرت  دنتفای و  تسد  يدایز  تاحوتف  هب  شدنزرف  و 

ناطلـس هاپـس  هدمع  هک  یلقنق - ناکرت  يورین  هب  ءاکتا  لیلد  هب  هکلب  دشن  هتـساک  نوتاخ  ناکرت  ذوفن  زا  اهنت  هن  شکت  گرم  زا  سپ  داد .
ماکحا و تشاد و  یلقتـسم  رابرد  هاگتـسد و  دوخ  هک  اجنآ  اـت  درک ، ظـفح  ار  دوخ  تردـق  ذوفن و  ناـنچمه  دادیم - لیکـشت  ار  دـمحم 

رفن تفه  تشاد و  دوخ  صوصخم  يریزو  يو  دوب . حـجرا  ناطلـس  نامرف  مکح و  رب  و  عاطم ، یهاشمزراوخ  ورملق  رـسارس  رد  وا  نیمارف 
ءاسن ۀـکلم  ناـکرت ، غلا  نیدـلا  ایندـلا و  ۀمـصع   » يو نیمارف  يارغط  دـندوب . راـک  هب  لوغـشم  وا  ياـشنا  ناوید  رد  روهـشم  نادنمـشناد  زا 

. دوب هدحو » هللااب  تمصتعا   » نآ تمالع  و  نیملاعلا »
هب و  نامالغ - زا  هک  ار  حلاص  نب  دمحم  نیدلا  رـصان  يو  ياجهب  لزع و  ار  دوخ  نادراک  ریزو  دـمحم ، ناطلـس  نوتاخ ، ناکرت  رارـصا  هب 

. تشادن راک  نیا  يارب  یتیحالص  یگربخ و  هک  دیزگرب  ترازو  هب  دوب  شردام  قوشعم - ياهتفگ 
ات دش  روبجم  شردام  راشف  رارـصا و  لیلد  هب  دوش - دهعیلو  نیدلا  لالج  شگرزب  رـسپ  دوب  لیام  هک  دوخ - لیم  مغریلع  دـمحم  ناطلس 

هنیک بجوم  رما  نیمه  دـنک . بوصنم  دوخ  يدـهعیلو  هب  دوـب - نوتاـخ  ناـکرت  هلیبـق  مه  شرداـم  هک  ار - هاـش  غـالزوا  شکچوـک  رـسپ 
ار نآ  مکاح  نوتاخ  ناکرت  درکیم ، حـتف  ار  ياهیحان  دـمحم  ناطلـس  هک  یماگنه  دـیدرگ . نیدـلا  لالج  نوتاخ و  ناکرت  نایم  يدـیدش 

فرط زا  اما  تشادیمرب . نایم  زا  ار  وا  هلصافالب  تشاد  ینامگدب  نیرتمک  یسکره  هب  زین  و  دنکفایم . هناخدور  هب  هنابش  هدومن و  راضحا 
ناکرت ناگتـسب  زا  هک  رارتا - مکاح  هک  یتقو  تسیرگنیم . ضامغا  هدید  هب  ار  دوخ  ناکیدزن  ناگتـسب و  ياهمتـس  ناهانگ و  همه  رگید 

زیگنچ رگید  هداتـسرف  هس  يو  هراشا  هب  هکلب  درکن  هذـخاؤم  ار  وا  اهنت  هن  يو  تشک . یـسوساج  هناهب  هب  ار  لوغم  ناناگرزاب  دوب - نوتاخ 
ناطلس رابرد  هب  هک  زین  ار  ناخ 
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ندیـسر زا  شیپ  دیدرگ . ناریا  هب  لوغم  هلمح  بجوم  رما  نیمه  دنتـشک و  دندوب ، ناخ  ریاغ  تازاجم  میلـست و  راتـساوخ  هدمآ و  دـمحم 

، نارهاوخ هارمه  هب  دوخ  سپـس  داد و  ار  قباس  ماکح  ناگدازهاش و  زا  رفن  هدزاود  نتـشک  روتـسد  نوتاخ  ناکرت  مزراوخ ، هب  لوغم  هاـپس 
ياههعلق زا  یکی  رد  دندمآ و  ناردـنزام  هب  اجنآ  زا  ناسارخ و  هب  یتنطلـس  تارهاوج  سیافن و  زین  دـمحم و  ناطلـس  نارتخد  نارـسمه و 

. دنتفرگ هانپ  لالیا  مان  هب  اجنآ  مکحتسم 
لالج هب  هک  درک  داهنشیپ  شنامالغ  زا  یکی  دیآرد  تراسا  هب  هک  دوب  کیدزن  دندرکیم و  بیقعت  ار  نوتاخ  ناکرت  نالوغم  هک  یماگنه 

؟ مرآ رس  هب  يو  هیاس  ریز  هب  هک ...  مراد  اور  شیوخ  رب  يراوخ  نیا  هنوگچ  : » تفگ داهنشیپ  نیا  در  نمـض  يو  اما  دنوش . هدنهانپ  نیدلا 
«. مرامش رتهب  ییوگ  هچنآ  زا  يراوخ  تلذ و  نیا  لمحت  يراتفرگ و  نیا  دوخ  نم  و 

. دنتفرگ دوخ  هرصاحم  رد  ار  لالیا  هعلق  نالوغم 
میلـست هدـمآ و  نییاپ  هعلق  زا  راچان  هب  یگنـشت  تدـش  زا  ناهارمه  نوتاخ و  ناکرت  دـیرابن و  ناراب  هشیمه  فالخرب  هرـصاحم  نایرج  رد 
ناکرت ات  داد  روتسد  ناخ  زیگنچ  دنداتسرف . دوب  ناقلاط  رد  هک  ناخ  زیگنچ  دزن  هب  نارتخد  نانز و  ریاس  هارمه  هب  ار  نوتاخ  ناکرت  دندش .
نیدـلا لـالج  ناطلـس  هکنآ  زا  سپ  دـننک . نویـش  يراز و  دـمحم  ناطلـس  گرم  رب  دـنلب  زاوآ  هب  چوـک  ماـگنه  هب  ناـنز  ریاـس  نوتاـخ و 

اهنآ زا  یخرب  ات  داد  روتسد  ناخ  زیگنچ  دندمآرد ، تراسا  هب  وا  نانز  دروخ و  تسکش  لوغم  رکشل  زا  دنس  دور  یکیدزن  رد  هاشمزراوخ 
هب نوتاخ  ناکرت  اجنآ  رد  داتـسرف . دوخ ، تختیاپ  مورقارق ، هب  ار  ناـنز  هیقب  نوتاـخ و  ناـکرت  دـنیآرد و  لوغم  ناملـسم و  يارما  دـقع  هب 
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اجناـمه رد  درکیم و  یگدـنز  يراوخ  هب  تشادیمرب و  هزوردـنچ  ياذـغ  دـشیم و  رـضاح  زیگنچ  هرفـس  رب  تسیزیم ، تراـسا  عـضو 
. تشذگرد

نب دـمحم  نیدـلا  رـصان  اب  هک  دـنیوگ  درکیم و  اپرب  شونوشیع  سلجم  یناهنپ  رد  دوب و  زین  نارذگـشوخ  شایع و  ینز  نوتاخ  ناکرت 
. تشاد عورشمان  یطباور  حلاص 

[ دنقرمس ناخ  نالسرا  رتخد   ] نوتاخ ناکرت 

دازآ یلاس  زا  سپ  و  داتفا ، ناـخ  روگ  تسد  هب  ق . لاس 563 ه . هب  ناوطق  گنج  رد  رجنس  ناطلس  هجوز  و  دنقرمـس ، ناخ  نالـسرا  رتخد 
. تخیرگب زغ  تسد  زا  رجنس  ناطلس  وا ، تافو  زا  سپ  و  تفای ، تافو  اهنآ  سبح  رد  و  دش ، ریسا  زغ  هثداح  رد  سپس  دش .

[ یقوجلس هاشکلم  رسمه   ] نوتاخ ناکرت 

.(. ق 487 ه .  ) دنقرمس هاشداپ  ناخ » جاغفط   » رتخد یقوجلس و  هاشکلم  رسمه 

اهکرت كرت -

ینیچ ناروتارپما  راشف  رثا  رب  دنتـشاد و  نکـسم  ییاـتلآ  ياـههوک  هقطنم  رد  تسخن  دـندوب  دیفـس  ياـهنوه  ماوقا  زا  ياهخاـش  هک  ناـکرت 
)Durku( وکرود یکرت  ناـبز  هب  ار  دوخهـالک  نوچ  دـندیزگ و  نکـسم  دوب  دوخهـالک  لکـش  هب  هک  یهوـک  راـنک  رد  هدرک  ترجاـهم 

هدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیناسر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  یتردــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ) Tumen( نموت مان  هب  ناشیا  زا  يریما  رد 522 م . دــــــــــــــــــــــــــــندش . هدــــــــــــــــــــــــــــناوخ  كرت  اــــــــــــــــــــــــــــی  كرود  ماــــــــــــــــــــــــــــن  هــــــــــــــــــــــــــــب  تــــــــــــــــــــــــــــهج  نــــــــــــــــــــــــــــیا  زا  دــــــــــــــــــــــــــــنتفگیم 
هب نموت  نانیشناج  سپـس  تفای . شرتسگ  لاروا  ياههوک  ات  ناتـسلوغم  زا  هک  داد  لیکـشت  ار  یگرزب  يروتارپما  يو  تفرگ . ناقاخ  بقل 

جیردت هب  دندش و  هیاسمه  مالسا  تلود  اب  يزکرم  يایسآ  هب  ناناملسم  ياهیشکرکشل  رثا  رب  ناکرت  دندش . میسقت  یبرغ  یقرـش و  ناکرت 
دالب رگید  دنقرمـس و  اراخب و  ياهرازاب  رد  هدش  مالـسا  رکـشل  ریـسا  نیملـسم  تاوزغ  رد  زین  نانآ  زا  یهورگ  دـندمآرد . مالـسا  نید  هب 

ناونع هب  یمالسا 
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نایناریا زا  نوچ  يو  دوب . یـسابع  هللااب  مصتعملا  درک ، زاب  دوخ  رابرد  هب  ار  ناـکرت  ياـپ  هک  مالـسا  هفیلخ  نیلوا  دـندشیم و  هتخورف  هدرب 
یـسابع يافلخ  دیلقت  هب  نایناماس  داد . لیکـشت  كرت  نازابرـس  زا  لکـشتم  یـشترا  تشادن . يدامتعا  مه  برع  نازابرـس  هب  دیـسرتیم و 

. دنداد لیکشت  ناکرت  زا  يرکشل  هدرک و  دوخ  هاپس  دراو  ار  كرت  نادیرخرز  ای  ناکولمم 

ناتسکرت

ناتـسلوغم هب  قرـشم  زا  تبت و  ودنه  ناتـسناغفا ، هب  بونج  زا  رزخ ، يایرد  هب  برغم  زا  يربیـس ، هب  لامـش  زا  هک  ایـسآ  رد  تسا  ياهیحان 
نیا تسا . هدشیم  هدناوخ  زین  ناروت  هتفرگیم و  رب  رد  ار  رهنلا  ءاروام  هلمج  زا  يزکرم  يایسآ  زا  یگرزب  شخب  ناتسکرت  تسا . دودحم 

. تسا هدرورپ  دوخ  لد  رد  ار  یگرزب  ياهندمت  اهتضهن و  رذب  هدوب و  یخیرات  میظع  تالوحت  رتسب  روانهپ  نیمزرس 
. درب مان  اراخب  زا  ناوتیم  نآ  تختیاپ  مهم و  ياهرهش  هلمج  زا 

: زا دنترابع  راوتسرهف  دناهدنار  مکح  ناتسکرت  رب  هک  یماکح  زا  یخرب  مالسا : زا  دعب  ناتسکرت 
.(، ق 131 ه . - 97  ) نایوما تموکح  هلاس  نارود 23  - 1

.(، ق 204 ه . - 132  ) نایسابع - 2
، یسراف دسا  نب  دمحا  تموکح  - 3

.(، ق 389 ه . - 261  ) دوب نایناماس  تختیاپ  نامز  نیا  رد  اراخب  دنقرمس . اراخب و  رد  مالسا  ییافوکش  جوا  نایناماس و  تموکح  رصع  - 4
.(، ق 407 ه . - 389  ) ناناخلیا تموکح  رصع  - 5
.(، ق 428 ه . - 407  ) نایونزغ تموکح  رصع  - 6

.(، ق 532 ه . - 428  ) نایقوجلس طلست  - 7
، ناتسکرت رب  نانآ  قلطم  تموکح  ناییاتخارق و  يزوریپ  ناییاتخارق و  نایقوجلس و  عازن  رصع  ( 616 - 545 - ) 8

، ناتسکرت طوقس  لوغم و  موجه  رصع  ق ،). 617 ه . - 616 - ) 9
.(. ق 924 ه . - 906  ) ناینابیش تموکح  - 10

ياچنامکرت هماندهع  ياچنامکرت -:

ذمرت

. دوب هاش  ذمرت  یناساس  هرود  رد  ذمرت  ياورنامرف  بقل  ناخرس . يایرد  کیدزن  ومآ  يایرد  رانک  رد  يرهش 

ازومرت

مومـسم و نز  نیمه  تسد  هب  تبقاع  مراهچ  داهرف  دوب . هدرک  هیده  داهرف  هب  ایاده  ءزج  رـصیق  هک  دوب  یمور  كزینک  مراهچ . داهرف  نز 
. تشذگرد

هپمپ گورت 

نیتال ناـبز  هب  ار  دوخ  راـثآ  وا  هدوب ، ینونک ) هسنارف   ) لـگ نیمزرـس  شهاـگداز  تسا . هدوب  مور  روتارپما  تسوگآ  رـصاعم  هپمپ  گورت 
خیرات هرابرد  مه  یبلاطم  انمـض  هدرک . عورـش  روسآ  یناتـساد  هاشداپ  سونین  نامز  زا  ار  عیاـقو  دوخ  یمومع  خـیرات  باـتک  رد  تشون و 

. تسا هتشون  اهیسراپ  اهدام و 

هیلیعامسا هیمیلعت -:

گیبراغت

ماقم رجنس  ناطلس  هاگتسد  رد  ناتسکرت . نارگناوت  ناناگرزاب و  زا  يرغشاک ، نامیلس  نبا  دمحم  ترهش 
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لوپ فرص  اب  هیده و  هوشر و  میدقت  اب  ار  ترازو  ماقم  دناهدرک ، لقن  نیخروم  هکنانچ  و  دوب ، هرهبیب  ریبدت  لقع و  زا  اما  تفای ، ترازو 
. تفای تافو  زین  دعب  يدنچ  هرداصم و  شلاوما  رجنس  رما  هب  ماجنارس  دوب . هدروآ  تسد  هب 

یساقآ یچگنفت 

هریغ ناتسزوخ و  بارعا  تایالو و  يایاعر  ناییاتـسور و  زا  زین  رادگنفت  مظنم  ياهتـسد  دهاکب  ناشابلزق  تردق  زا  هکنیا  يارب  سابع  هاش 
. دنتفرگیم بجاوم  تلود  هنازخ  زا  یهاش  نامالغ  لثم  هک  درک  داجیا 

دارفا و تیبرت  میلعت و  زا  دوب ، نایچگنفت  هب  طوبرم  هک  ار  ییاـهراک  ماـمت  تیلوئـسم  وا  دـنتفگیم . یـساقآ  یچگنفت  ار  هتـسد  نیا  سیئر 
. تشاد هدهعرب  نانآ  بجاوم  تخادرپ  گنج و  عقاوم  رد  ناشیا  يروآعمج 

یشابیچگنفت

. تفرگ جضن  یلرش » ینوتنآ   » هیصوت ربانب  سابع و  هاش  رصع  رد  هک  هیدنز  رصع  شترا  مهم  بصانم  زا 
. دندرکیم افیا  اهیزوریپ  رد  ار  یساسا  شقن  دندادیم و  لیکشت  ار  شترا  هدایپ  هتسد  نانیا 

میوقت

. اهنآ هباشم  یتامیسقت  ای  تامیسقت  نیا  رب  لمتشم  یلودج  ای  رتفد  زین ؛ زور و  و  هتفه ، هام ، لاس ، هب  نامز  میسقت  هاگتسد  ره  مان 
لیبق زا  تسا ، یعیبـط  شدرگ  ياـههرود  یعیبـط و  بواـنتم  روما  رب  ینتبم  ییاـهن  لـیلحت  رد  ناـمز  باـسح  يدادرارق  ياههاگتـسد  همه 
قیرط زا  ار  یگدنز  هک  يودب  مدرم  دیـشروخ . رود  هب  نیمز  شدرگ  نیمز و  رود  هب  هام  شدرگ  شروحم ، رود  هب  نیمز  یعـضو  تکرح 

دوشیم رارکت  یتباث  بیترت  هب  رگید  لاس  هب  یلاس  زا  هک  یعیبط ، يداع  روما  زا  یضعب  یمـسوم  تشگزاب  هجوتم  دندربیم  رـس  هب  راکش 
و ناگدنرپ ، يریگتفج  مسوم  هفوکـش ، مسوم  داشگخی ، مسوم  دـننام   ) دـیدرگ اهمـسوم  ای  اه  لصف »  » صیخـشت أشنم  رما  نیا  دـندیدرگ .
هک تفگ  دیاب  عقاو  رد  اما  تساهمسوم . نینچ  زا  ییاههرود  زا  بکرم  هنایلاس  میوقت  عون  نیرتییادتبا  يودب .) ماوقا  یـضعب  دزن  رد  هریغ 
هب یناشفارذـب  مسوم  هک  دـش  هجوتم  اتجیتن  تخادرپ و  تعارز  هب  يراگدـنام  لاح  هب  ناـسنا  هک  دوشیم  عورـش  یناـمز  زا  میوقت  خـیرات 
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نیتسخن زا  يرمق  ياههام  تخادرپ . یناشفارذـب  یلاوتم  مسوم  ود  نیب  مایا  هدـع  ندرمـش  هب  سپـس  ددرگیم . زاب  هلاس  همه  مظنم  لصاوف 
. دوب رمق  شدرگ  هرود  ذاختا  دش  لصاح  نامز  باسح  رد  هک  ییاهتفرشیپ 

نادلبلا میوقت 

و ایفارغج ) تایلک  رد   ) همدقم کی  رب  تسا  لمتشم  فورعم  باتک  نیا  ق .). 732 ه . - 672  ) ادفلا وبا  زا  یبرع ، هب  ایفارغج ، رد  یباتک  مان 
( هریغ ناسارخ و  سموق ، ناردـنزام و  ناتـسربط و  ناتـسجس ، نامرک ، سراف ، ناتـسزوخ ، هلمج  زا   ) ینیمزرـس هب  کیره  هک  تمـسق ،  28
، يداژن یسایس و  تامیسقت  یعیبط ، تایصوصخ  اهزرم ،  ) ثحب دروم  نیمزرس  یمومع  فیصوت  زا  سپ  تمـسق ، ره  رد  دراد . صیـصخت 

. دیآیم رگید  دیفم  تاعالطا  اهرهش و  ییایفارغج  تاصتخم  رب  لمتشم  یلوادج  هریغ ،) هدمع و  ياههداج  هینبا ، موسر ، بادآ و 
. دیدرگ ناینیشیپ  راثآ  نیزگیاج  باتک  نیا  و  دیسر ، نایاپ  هب  ق . رد 721 ه . باتک  فیلأت 
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( دیدج  ) ییاتسوا میوقت 

یفاضا زور  کی  زورهنابش و  ياراد 365  لاس  نآ ، رد  و  دوب ، لومعم  ناریا  رد  نایناساس  دـهع  رد  مالـسا و  زا  لـبق  ناریا  رد  هک  یمیوقت 
هب ای  زورهنابش و  کی  لاس  ره 4  رد  ییاتسوا  میوقت  لاس  تسا ، زورهنابش  یقیقح 365  یسمش  لاس  نوچ  دشیم . بوسحم  لاس  رخآ  رد 

، دنکیم رییغت  لاس  لوط  رد  زورون  الثم  هجیتن ، رد  و  دـتفایم ، بقع  یقیقح  یـسمش  لاس  زا  زورهنابـش  لاس 31  ره 128  رد  رتـقیقد  روط 
. تسا هدوـب  عـقاو  راـهب  لوا  زا  زور 91 م . رد  نـیدرورف ) لوا  ینعی   ) زوروـن یناـساس ، موـس  درگدزی  632 م ).  ) سولج لاـس  رد  هچناـنچ 

لمع هب  لاس  رد 120  هام  کی  رارق  زا  ياهسیبک  هلیسو  هب  نآ  نتـشاد  هاگن  تباث  هک  میراد ، ربخ  زین  یتباث  لاس  زا  رایـس ، لاس  نیاربهوالع 
رد هسیبک  هک  ار  یلاس  دنتشاد . یهجوت  نآ  هب  مه ) یتایلام  ریاود  دیاش  و   ) نادبوم طقف  هتشادن و  جیار  لامعتسا  تباث  لاس  نیا  یلو  دمآ ،

هسیبک ود  نیب  تدم  لوط  هطـساو  هب  ارهاظ  هسیبک  نیا  يارجا  دنتفگیم . ) vahizak( كزیهو رابکی ) لاس  ره 120   ) هدشیم عقاو  نآ 
هنس 595 رد  زیورپ  ورسخ  دهع  رد  یتسیاب  ارهاظ  هک  هسیبک 9 م . تسا ، هدوب  یبیترتیب  شوختـسد  ارهاظ  اهیراتفرگ  اهبالقنا و  زورب  زین  و 

يارب یتباث  أدـبم  ناریا  رد  نوچ  انمـض  تخاس . فوقوم  ار  هسیبک  يارجا  ناریا  رب  برع  يالیتسا  مه  ادـعب  و  دـشن ، ارجا  دـیآ  لـمع  هب  م .
نئوژ 632 م. رد 16  یناساس ، هلسلس  هاش  نیرخآ  موس ، درگدزی  نوچ  و  دشیم ، ذاختا  يدیدج  أدبم  ییاورنامرف  ره  اب  و  هدوبن ، خیرات 

یقوجلـس هاشکلم  هکنیا  ات  دـشن  ارجا  ياهسیبک  یلو  يدرگدزی ،) میوقت  ای  خـیرات   ) تفاـی همادا  أدـبم  نیا  زا  اـهلاس  باـسح  درک ، سولج 
ریظن  ) يرمق لاس  رما  ودب  رد  الامتحا  تسین . تسد  رد  یعطق  تاعالطا  ناتساب  ناریا  رد  نامز  میظنت  باب  رد  دز . میوقت  حالـصا  هب  تسد 

هب دـیاب  تسا ، یعیبط  لوصف  رب  ناشیاهراک  ساسا  هک  رادهلگ ، هشیپ و  تعارز  مدرم  نیب  رد  ارهاظ  یلو  هدـش ، داجیا  يرمق ) يرجه  لاس 
، يرمق هک  تسا  میدق  ییاتـسوا  میوقت  میراد  ربخ  یناریا  دزن  رد  نآ  زا  هک  میوقت  لکـش  نیلوا  دـشاب . هدـش  هداد  ياهسیبک  بیترت  يدوز 
یبرغم و یحاون  هب  یقرـش  لامـش  زا  یناریا  ماوقا  ترجاهم  هجیتن  رد  هک  تسین  دیعب  تسا . هدوب  یفیـص  بالقنا  اساسا  شزاغآ  یـسمش و 
. دشاب هدش  لیدبت  یفیرخ  لادتعا  هب  لاس  أدـبم  يروشآ ، یلباب و  ندـمت  اب  طابترا  هطـساو  هب  اصوصخم  ای  اوهوبآ  ياضتقا  هب  رتیبونج ،
رد اهیناریا  تسد  هب  رـصم  نداتفا  زا  سپ  المتحم  تسادـیپ . نآ  زا  شیب  راثآ  شویراد و  ياههبیتک  رد  میدـق » یـسراپ  میوقت   » نیا یناـشن 

گرزب شویراد  تاحالـصا  زا  سپ  اصوصخم  رـصم و  یلاع  ندمت  لوصا  اب  نانآ  ندـش  انـشآ  و  هیجوبمک ، م ). 522 ق . - 529  ) تنطلس
میوقت لاـحره  رد  دـیدج .) ییاتـسوا  میوقت   ) دـندرک ساـبتقا  ناـیناریا  زا  ار  يرـصم  مظنم  هداـس و  میوقت  م ،). 486 ق . شتنطلس 521 - )

یلباب و میوقت  زا  سبتقم  نآ  صیاصخ  یـضعب  تسا  نکمم  مه  و  تسا ؛ قباطم  يرـصم  میوقت  اب  تاـیئزج  تاـیفیک و  ماـمت  رد  ییاتـسوا 
ینـسیدزم بهذـم  ناـیامن  گـنر  صیاـصخ و  ياراد  تسا ، نارگید  زا  سبتقم  هچنآ  رب  هوـالع  تروص ، ره  رد  و  دـشاب ؛ هدوـب  يروـشآ 

. تسا نادنپساشما  نادزیا و  یتشدرز و  ناگتشرف  ادخ و  هب  طوبرم  دایعا  اههام و  اصوصخم  و  دشابیم .
شیک اب  نوچ  ییاتـسوا ، میوقت  تسا . هدوب  موسوم  وا  مسا  هب  بوسنم و  لکوم  هتـشرف  کی  هب  دوب  لومعم  رـصم  رد  هکناـنچ  هاـم ، زورره 

خوسنم بارعا  تسد  هب  ناـیناساس  ضارقنا  زا  دـعب  و  تشاد ، جاور  دـندوب  بهذـم  نیا  ياراد  هک  یماوقا  نیب  رد  دوـب ، طوـبرم  یتـشدرز 
زین میدق  دایعا  ریاس  هکلب  زورون ، طقف  هن  ناریا  دوخ  رد  دشن ؛
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رد هک  کچوک ، هلچ  بش  دـننام   ) تسا يراج  ناریا  یحاون  رد  فلتخم  یماسا  هب  زورما  ات  اهنآ  زا  یـضعب  و  دـنام ، یقاب  لومعم و  اـهنرق 

ار ناـگرهم  زوروـن و  زین  بارعا  و  دوـب ، فورعم  ـالماک  نیملـسم  ناـیم  رد  یناریا  داـیعا  هوـالع  هب  تسا ؛) هدـس  نشج  بش  ناـمه  عـقاو 
. دنتخانشیم

يروغیوا میوقت 

هرود کـی  ياراد  هـک  تـسا  یلوـغم  اـی  يروـغیوا  میوـقت  هـلمج  زا  تـسا  هدوـب  لوـمعم  ناریا  رد  یفلتخم  ياــهمیوقت  خــیرات  لوـط  رد 
. تسا هلاسهدزاود 

شوم لاس  لیاناقچپیب - - 1
واگ لاس  لیادوا - - 2

گنلپ لاس  لیاسراب - - 3
شوگرخ لاس  لیاناقشوت - - 4

گنهن لاس  لیايول - - 5
رام لاس  لیانالیا - - 6
بسا لاس  لیاتنوی - - 7
دنفسوگ لاس  لیايوق - - 8
نومیم لاس  لیایچپی - - 9

غرم لاس  لیايوقاخت - - 10
گس لاس  لیاتیا - - 11

كوخ لاس  لیازوگنت - - 12
هدربمان تاناویح  زا  کیره  عیابط  اب  ار  لاس  ره  تاصخشم  هدوب و  لومعم  میدق  ياهنامز  زا  يزکرم  يایـسآ  ناکرت  نایم  رد  روکذم  لاس 

. دندرکیم قبطنم 

ناریا میوقت 

ق. لاس 471 ه . ات  برع  يالیتسا  زا  دعب 
1343  ) لاس رد  ات  دیدرگ ، لومعم  زین  یلالج  میوقت  دـعب  هب  لاس  نآ  زا  و  دوب ، يرمق  يرجه  میوقت  ناریا  رد  لوادـتم  میوقت  (1079 م .).

دمحم ترـضح  یمارگ و  ربمایپ  ترجه  شأدـبم  یلالج و  میوقت  هیاپرب  هک  یـسمش ، يرجه  میوقت  ینوناـق ، قبط  رب  هک  1925 م ). ق . ه .
. دیدرگ ناریا  روشک  یمسر  میوقت  تسا ، هنیدم  هب  هکم  زا  (ص )

)Jalali( یلالج میوقت 

و دیدرگ ، سیسأت  ق ). 485 ه . شتنطلس 465 -  ) یقوجلس هاشکلم  هلودلا  لالج  نامز  رد  هک  یسمش  میوقت  ) ، Maleki( یکلم میوقت  ای 
. تسا ساسا  نامه  رب  ناریا  یلعف  یسمش  میوقت  تفای و  جاور  ناریا  مظعا  تمسق  رد 

نایناکشا نامز  رد  میوقت 

فداصم هک  م . لاس 312 ق . زا  ار  یکولس  خیرات  أدبم  تشاد ؛ دوجو  یتراپ  يرگید  یکولس و  یکی  میوقت  عون  ود  نایناکـشا  نارود  رد 
دوـب لوا  دادریت  تنطلـس  يادـتبا  هک  م . لاس 247 ق . زا  ار  یتراپ  خـیرات  أدـبم  دـنتفرگیم و  رظن  رد  تسا  هلـسلس  نیا  سیـسأت  ناـمز  اـب 

. دندرکیم باسح 
ياجهب ار  اههام  هدع  لاس  هسره  درادن  تقباطم  یسمش  لاس  اب  نوچ  تسا و  هام  ياراد 12  ینعی  تسا  يرمق  لاس  یکولس  میوقت  قباطم 

میوقت رد  دوب . ینودقم  ینانوی و  میوقت  زا  يدیلقت  یکولس  میوقت  هک  ددرگ ، يواسم  یسمش  لاس  اب  ات  دندرکیم  باسح  هدزیس  هدزاود ،
تاکوکسم يور  رب  رخآ . یلا  نیدرورف  تسا ، لوادتم  نونکات  هک  تسا  ییاتسوا  یماسا  نامه  اههام  یماسا  تسا و  یسمش  اهلاس  یتراپ 

تسا یناکشا  هرود  هب  قلعتم  هک  دناهتفای  لباب  رد  ییاههحول  تشاد . جاور  یتراپ  خیرات  زین  مدرم  نایم  رد  یلو  هدشیم  رکذ  خیرات  ودره 
مسا نوچ  دراد و  ار  یتراپ  خیرات  طقف  و 
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. دناهتشاد ار  ییاتسوا  ياهمان  نامه  اههام  یماسا  هک  تسا  مولعم  هدش  رکذ  ياهحول  رد  تاتوروئه )  ) دادرخ
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یناریا یمسر  میوقت 

.، ق 1343 ه . . ) ش نیدرورف 1304 ه . خروم 11  نوناـق  یجوم  هب  و  تسا ، یلـالج  میوقت  هیاـپرب  یـسمش و  يرجه  ناریا  یمـسر  میوقت 
ص)  ) دمحم ترضح  ترجه  خیرات  أدبم  و  راهب ،» لوا  زور   » لاس لوا  یقیقح ، یسمش  لاس  نوناق ، نیا  قبط  رب  دیدرگ . رارقرب  1925 م ).

. تسا هنیدم  هب  هکم  زا 
(5 ، ) ریت ( 4 ، ) دادرخ ( 3 ، ) تشهبیدرا ( 2 ، ) نیدرورف ( 1  ) زا تسترابع  و  ییاتـسوا ) میوقت   ) ناریا میدـق  یماسا  زا  ذـختم  اـههام  ساـسا 
، تسا زورهنابش  کیره 31  لاس  لوا  هام  شش  دنفسا . ( 12 ، ) نمهب ( 11 ، ) يد ( 10 ، ) رذآ ( 9 ، ) نابآ ( 8 ، ) رهم ( 7 ، ) رویرهش ( 6 ، ) دادرم

. تسا زورهنابش  هسیبک 30  ياهلاس  رد  يداع 29 و  ياهلاس  رد  دنفسا  و  زورهنابش ، کیره 30  دعب  هام   5

ناریا یمسر  میوقت  یسمش -: يرجه  میوقت 

يرمق يرجه  میوقت 

ص)  ) دمحم ترـضح  هک  تسا  یلاس  مرحم  لوا  يرجه  خیرات  أدبم  تسا . يرمق  یلک  هب  میوقت  هناگی  هک  یمالـسا  کلامم  ینید  میوقت 
. تسا هیوژ 622 م . هعمج 16  اب  قباطم  و  دومرف ، ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا 

: تسا رارق  نیا  زا  يرمق  ياههام  یماسا 
رفص مرحم 2 - - 1

یناثلا عیبر  لوالا 4 - عیبر  - 3
يرخالا يدامج  لوالا 6 - يدامج  - 5

نابعش بجر 8 - - 7
هجحلا وذ  هدعقلا 12 - وذ  لاوش 11 - ناضمر 10 - - 9

هنابش ای 355  و 354  تسا ، يرمق  هاـم  زا 12  بکرم  يرمق  لاس  دـشابیم . نیمز  رود  هب  هاـم )  ) رمق تکرح  هرود  رب  ینتبم  يرجه  خـیرات 
. دنرادن یطابترا  لوصف  اب  يرمق  ياههام  هجیتن  رد  دراد . زور 

یشنماخه میوقت 

نوتـسیب رد  عقاو  لوا  شویراد  گرزب  هبیتک  نتم  زا  تسین . تسد  رد  يداـیز  تاـعالطا  نایـشنماخه  ناـمز  رد  میوقت  یگنوگچ  دروم  رد 
یماسا اب  هدـش  رکذ  هدربمان  هبیتک  رد  هک  ییاههام  یماسا  اریز  هدوبن  یلومعم  ییاتـسوا  باـسح  ناـمز  نآ  رد  هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ 

زا ییاهتمسق  ندوب  شودخم  نامز و  رورم  تلع  هب  نوتـسیب  هبیتک  دراد . توافت  هدوب  لومعم  نایناساس  نایناکـشا و  هرود  رد  هک  ییاههام 
نـشور لاس  زا  رگید  هام  هس  یماسا  اهنآ  هعلاطم  دیـشمج و  تخت  حاولا  فشک  زا  دـعب  اـما  دراد ، ربرد  ار  لاـس  زا  هاـم  یماسا 9  اـهنت  نآ 

: زا دنترابع  یشنماخه  نارود  رد  لاس  ياههام  دیدرگ .
نیدرورف شیئ - نکدوا  - 1

تشهبیدرا رهاوروث - - 2
دادرخ یچرک - یئات  - 3

ریت دپ - مرگ  - 4
دادرم یچاب - نرد  - 5

رویرهش ایشای - تراک  - 6
رهم شیدای - غاب  - 7

نابآ نزگرو - - 8
رذآ يدای - يرثا  - 9

يد کمانآ - - 10
نمهب ایماس - - 11

دنفسا نخیو - - 12
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. تسا هتشاد  تقباطم  اهیلباب  میوقت  اب  دشیم و  عورش  زییاپ  زاغآ  اب  لاس  ره  لوا  نایشنماخه  نامز  رد 
دییأت يارب  نکیل  درک  یمـسر  ناریا  رد  ار  نآ  تفریذپ و  ار  ییاتـسوا  خیرات  لوا  شویراد  اهدعب  هک  دـننکیم  روصت  نیققحم  زا  ياهدـع 

. تسین تسد  رد  يدنس  رظن  نیا 
دندرکیم باـسح  یناـمز  هچ  زا  ار  نآ  هتـشاد  دوجو  رگا  هن و  اـی  هتـشاد  دوجو  خـیرات  يارب  یئادـبم  یـشنماخه  هرود  رد  هکنیا  هب  عجار 

رد هک  دوریم  روصت  دـندادیم  رارق  أدـبم  ار  یهاش  ره  يرادـمامز  زاغآ  لـباب  رد  هکنیا  هب  رظن  یفرط  زا  نکیل  تسین  تسد  رد  یعـالطا 
. دناهدرک سابتقا  يدایز  ياهزیچ  اهیروسآ  اهیلباب و  زا  اهیسراپ  اهیدام و  اریز  دناهدرکیم  يوریپ  شور  نیمه  زا  یشنماخه  نارود 

يدحوا نیدلا  یقت 

هاش مود و  لیعامـسا  هاش  يوفـص و  لوا  بسامهط  هاش  ناگتفایتیبرت  زا  یناهفـصا » ینایلب  یقاقد  دحوا  ینیـسح  نیدلا  دعـس  نبا  دمحم  »
. تسا هدوب  لوا  سابع  هاش  هدنبادخ و  دمحم 

. تسا هدرک  فیلأت  لاس 1023  هب  ار  نآ  هک  تسوا  زا  نیقشلعلا » تافرع   » باتک

یناهفصا دمحم  نیدلا  یقت 

. يوفص لوا  بسامهط  هاش  ناریزو  زا  یناهفصا  دمحم  نیدلا  یقت  ریما 

ینارد ناخ  یقت 

دارم ادخ  لاس 1176 ق . رد  ناخ  میرک  تشاد . الیتسا  ناـمرک  رد  لاـس  دودـح 4  رد  هک  هدوب  دـنز  ناخ  میرک  یهاشداپ  نامز  نایغای  زا 
نامرک رد  لاس  راـهچ  تدـم  هدربماـن  دومن . هناور  بوصنم و  ناـمرک  تموکح  يرادرـس و  هب  ار  دوخ  یـشابیساقآ  کیـشیا  دـنز ، ناـخ 

. درک تموکح 
ناخ دارم  ادخ  نتشک  زا  سپ  يو  تشاذگ . شروش  هب  رـس  تموکح  هیلع  رب  هدرک و  عمج  دوخ  رود  ار  ياهدع  ینارد  یقت  تدم  نیا  رد 

هب ار  ناخ  یلعخیـش  ردارب  دـنز  ناـخ  یلع  رظن  رد 1179  ناخ  میرک  دـش . ناخ  یقت  خـیرات  نیا  زا  تفای و  طلـست  ناـمرک  رب  ـالماک  دـنز 
ار ناخ  یقت  ماجنارـس  ندروآرد  هرـصاحم  هقلح  رد  ار  رهـش  يزور  دـنچ  ناـمرک و  هب  دورو  زا  سپ  يو  هک  درک  هناور  ناـمرک  تموکح 

. دنتشک ار  وا  لیکو  نامرف  هب  دورو  ضحم  هب  دروآ و  زاریش  هب  دوخ  هارمه  هب  هدرک و  ریگتسد 

هدازیقت

دیـس یـشیامرف  یـشیامن و  تیـصخش  ناخ ، اضر  يروتاتکید  تموکح  راـجاق و  نارود  رد  ناریا  یـسایس  ياـههرهچ  نیرتروفنم  زا  یکی 
نیا تیوضع  هب  زیربت  رد  یـسارکمد ) لایـسوس   ) یبیغ ياهنمجنا  لیکـشت  زا  سپ  یـسمش ، لاـس 1284  رد  يو  دـشابیم . هدازیقت  نسح 

هدازیقت نسح  دیس  سلجم  هب  ازریم  یلع  دمحم  طوقس  هطورشم و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دیآیم و  رد  نمجنا 
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یناهبهب هللا  دبع  دیـس  ندش  هتـشک  زا  سپ  دنکیم و  تیلاعف  یتدم  تارکمد » حانج   » ردیل ناونع  هب  مود  سلجم  رد  هدازیقت  دباییم . هار 
. دنکیم يریگهرانک  سلجم  تارکمد » حانج   » نویسکارف زا 

، دیدرت نودب  دریگیم . رارق  ناتـسلگنا  يرامعتـسا  ياهتـسایس  تمدخ  رد  دـیآیم و  رد  یلعف  تلآ  هب  جـیردت  هب  نارود  نیا  رد  هدازیقت 
دهاوخن دای  زا  ار  نآ  هاگچـیه  ناریا  تلم  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  ءالعا  هدازیقت و  تسد  هب  يرامعتسا 1933  نیگنن و  دادرارق  داقعنا 

. درب

شکت

هب هاشکلم  دش . یلوتـسم  ناسارخ  تاعطق  زا  یـضعب  رب  دیروش و  هاشکلم  رب  لاس 473  رد  هک  یقوجلـس  هاشکلم  ردارب  شکت  نیدلا  ءالع 
یناریو دصق  هب  رمع  رخآ  رد  شکت  دیآرد . حلص  رد  زا  هداد و  رارق  دوخ  هاگهانپ  ار  ذمرت  دیدرگ  روبجم  شکت  دیشک و  رکشل  وا  بناج 

. تشذگرد لاس 596  رد  مزراوخ  روباشین و  نیب  رد  دیسرن و  دوخ  دوصقم  هب  اما  داتفا . هفیاط  نآ  نتخادنارب  هیلیعامسا و  عالق 

روفکت
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. دهدب جارخ  هک  دومن  دهعت  تشگ و  نالوغم  میلست  لاس 1244 م . رد  هک  1270 م ). - 1227  ) يرغص ناتسنمرا  ياورنامرف  روفکت 

ولکت

. دندومن مالعا  ار  دوخ  داحتا  يوفص  لیعامسا  هاش  هب  هک  دندوب  ياهلیبق 

دمحا رادوکت 

رادوکت دراذگ . دوخ  رب  ار  دـمحا  مان  دـمآرد و  مالـسا  نید  هب  يو  وکاله . رـسپ  نیمتفه  اقابآ و  ردارب  ناریا  ناناخلیا  زا  683 ه ). - 681)
. درک حلص  رصم  هاشداپ  نووالق  نیدلا  فیس  اب  دوب  مالسا  نید  هب  نیدتم  نوچ 

رادوکت دنتشادرب . نایغط  رب  رـس  وا  هیلع  دنداد و  لیکـشت  رادوکت  هیلع  ياهئطوت  هتخاس  هناهب  ار  رما  نیا  لوغم  ناگدازهاش  رگید  نوغرا و 
نیدب هتسکش و  ار  وا  تارقف  نوتس  لاس 683  لوالا  يدامج  رد 26  نوغرا  رما  هب  دش و  ریگتـسد  رارف  نیح  رد  تخیرگ و  ناجیابرذآ  هب 

. دنیامن مادعا  دوش  هتخیر  ناشنوخ  هکنیا  نودب  تسیابیم  ار  ناگدازهاش  لوغم  موسر  قبط  اریز  دندیناسر  لتق  هب  ار  وا  بیترت 

نیگت

(. نامرهق هدازهاش  « ) نیگت بلا   » دننام یلوغم ، هژاو  رد  هدازهاش  ینعم  هب 

)Tama( امت

. یکمک رکشل  ینعم  هب  لوغم  رصع  رد  جیار  یلوغم  ياهژاو 
هدرک صیصخت  اهرکشل  رب  هک  دشاب  نآ  امت »  » رکـشل دندرک و  هناور  بناج  نیدب  هدرک  نیعم  امت »  » رکـشل ناموت  راهچ  اب  ار  نوغامروج  »

«. دنوش میقم  اجنآ  ات  دنتسرف  یتیالو  هب  دننک و  نوریب  هدص  هرازه و  زا 

اغمت

. ياهلیبق هناشن  دندرکیم . غاد  نآ  اب  ار  تاناویح  مه  دندزیم و  اهنامرف  رب  مه  هک  يرهم  یلوغم - ياهژاو 
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مشی ياغمت 

. دشیم هدیمان  گرزب » مشی  ياغمت   » دوب و گرزب  كولم  يارما  يارب  هک  يرهم  لوغم ، رصع  رد 
زا صوصخم  ییاغمت  تنطلس و  تیمهامک  روما  يارب  نیرز  گرزب  ياغمت  دوب ؛ خیاشم  ناگرزب و  تاّضق و  يارب  کچوک » مشی  ياغمت  »

. دوب هدش  شقن  ریشمش  قامچ و  نامک ، لکش  نآ  یشاوح  رد  هک  رکشل  ندمآ  دورف  نتسشنرب و  يارب  رز 

ناخ زیگنچ  نیچومت -:

)tansar( رسنت

هب ار  وا  تشون و  ناتـسربط  هاش  بسنـشگ  هب  ياهمان  يو  تشاد . لوذبم  يدایز  ياهتدعاسم  اتـسوا  يروآعمج  رد  هک  دوب  نادـبوم  دـبوم 
. دوب تسدمه  ناکباب  ریشدرا  اب  تشترز  نید  ندرک  یمسر  رد  يو  درک . توعد  یتشترز  نید  شریذپ 

ینباکنت ناخ  یلو  دمحم  ناخ -: یلو  دمحم  ینباکنت -

( روپاش هناخدور  هرد   ) ناگوچ گنت 

دنترابع هک  تسا  هدش  يراجح  یناساس  هرود  زا  هتسجرب  شقن  شش  اعومجم  نآ  پچ  تسار و  تمس  ناگوچ  گنت  یگنس  هندب  ود  رد 
: زا

يزوریپ سلجم  دـشابیم . رتلـصفم  لوا  هتـسجرب  شقن  زا  هک  نـیرلاو  رب  لوا  روپاـش  يزوریپ  شقن  نـیرلاو . رب  لوا  روپاـش  يزوریپ  شقن 
تنطلس هقلح  ياطعا  مسارم  شقن  مود ، مارهب  شقن  تسا . یناساس  هرود  هتسجرب  يراجح  رثا  نیرتگرزب  هنحص  نیا  نیرلاو  رب  لوا  روپاش 

. نانمشد رب  فاتکالا  وذ  روپاش  يزوریپ  هنحص  لوا ، مارهب  هب  ادزمروها  فرط  زا 

یشابیچپوت

رد یلو  دوب ، يو  اب  زین  ناریا  ییایرد  يورین  یهدـنامرف  درکیم . یگدیـسر  ناشیا  ياـهراک  هب  دوب و  ناـیچپوت  سیئر  هیوفـص  هلـسلس  رد 
راک رد  یلصفم  مظنم و  هناخپوت  تخیریم و  نمـشد  هعلق  تشپ  رد  ار  پوت  ابلاغ  سابع  هاش  اریز  تشادن ؛ يدایز  تمحز  راک و  تقیقح 

هکنانچ یگنج ، یتلود و  یتشک  اـساسا  سراـف  جـیلخ  رد  دـشاب . ریدـم  هدـنامرف و  دـنمزاین  هک  دوبن  يزیچ  مه  ناریا  ییاـیرد  يورین  دوبن .
. تشادن دوجو  دنتشاد  ییاپورا  گرزب  ياهروشک 

نایناروت

هدرک هلمح  ناریا  هب  نایـشنماخه  رـصع  رد  اهراب  دـندشیم و  بوسحم  اهکس )  ) اهتیـس لیابق  زا  تقیقح  رد  هک  دـندوب  اـهتراپ  ناـمه 
تقو نیا  رد  دندوب و  یشحو  یمدرم  دوخ  دادجا  ناینیـشیپ و  دننام  نانآ  دندمآ . ناریا  هب  هرابود  اهتراپ »  » مان اب  رـصع  نیا  رد  یلو  دندوب ،

250  ) دنتفرگ اج  نیمزرس  نیا  رد  هدرک  هدافتسا  اهیکولس  هلسلس  فعض  دوب و  هدمآ  دوجو  هب  ردنکـسا  گرم  اب  هک  ناریا  جرموجره  زا 
.( م ق .

هپت گنروت 

. یخیرات زا  شیپ  ناکم  ناگرگ  کیدزن  رد 

)Thueydido( دیدیسوت

م. 395 ق . - 460 تسا . هتشون  ار  زنوپولپ )  ) سنوپولپ ياهگنج  خیرات  هک  ینانوی  فورعم  خروم 
نشور و حیرص و  ياشنا  يو  ياهیگژیو  نیرتمهم  زا 
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. تسا یسیونتقیقح  یفرطیب و  ظفح  هب  شايدنمهقالع 

اپشوت

. ناو هچایرد  قرش  بونج  رد  وتراروا  روشک  تختیاپ 

یشابلامشوت

ياذغ اب  يو  دشیم . قالطا  درکیم  تراظن  نآ  تاقلعتم  هاش و  خبطم  رب  هک  یتنطلس ، تافیرشت  سیئر  خبطم و  رظان  هب  هیوفص  رـصع  رد 
. دوب وا  نآ  زا  زین  هاش  هرفس  هدنامیقاب  دوب و  هارمه  دیسریم - هرفس  هب  ات  دشیم  جراخ  خبطم  زا  هک  یتقو  زا  هاش -

یلوت

ار ناهج  هاشورم  یلوت  دیدرگ . ناسارخ  ياهرهـش  حتف  رومأم  ردپ  تسد  هب  خلب  ذمرت و  ریخـست  زا  سپ  یلوت  ناخ . زیگنچ  مراهچ  دـنزرف 
ار رهش  نآ  درک و  ریخست  تمواقم  زور  جنپ  زا  سپ  تشاد  مان  کلملا  ریجم  نآ  مکاح  دوب و  رجنس  ناطلـس  هوکـش  اب  تختیاپ  يزور  هک 

مدرم دندروآ . نوریب  ار  ناگدرم  دـندرک و  شبن  ار  وا  ربق  هک  داد  نامرف  لام  عمط  هب  دز و  شتآ  ار  رجنـس  ناطلـس  هربقم  دومن و  ماع  لتق 
نایـصع هب  رـس  دندینـش  ار  نیدـلا  لالج  ناطلـس  روهظ  ربخ  نوچ  دـندوب  هدرک  ار  لوغم  تعاـطا  نایرکـشل  روبع  ماـگنه  رد  هک  روباـشین 

موس زور  رد  راجاغت  اما  داتسرف ، رهش  نآ  ریخست  هب  تشاد  مان  نایونراجاغت »  » هک ار  زیگنچ  داماد  یلوت ، دنتشک . ار  لوغم  هنحش  هتـشادرب ،
درم و زا  ار  نآ  مدرم  همه  دوـشگب و  لاس 618  رد  ار  رهش  نآ  دمآ و  روباشین  هب  یلوت  دندروخ . تسکـش  نالوغم  دش و  هتـشک  هرـصاحم 
ات داد  ناـمرف  دوخ  رهوش  ماـقتنا  هب  دوب  راـجاغت  نز  هک  زیگنچ  رتخد  سپـس  درک ، ناـسکی  كاـخ  اـب  ار  رهـش  تشکب و  ناوج  ریپ و  نز و 
نآ رب  زورهنابـش  تفه  دـندرکن و  محرت  زین  رهـش  نآ  هبرگ  گس و  رب  یتح  درک . تعارز  ناوتب  اجنآ  رد  ات  دـننک  ناریو  نانچ  ار  روباشین 
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. دنتشاک وج  دوب  هدش  راومه  هک  نیمزرس  رسارس  دنتسب و  بآ  رهش 

ناموت

هتـشاد یگنج  درم  رازه  داتفه  دوب و  ناموت  تفه  ياراد  هک  دنقرمـس  تلایا  دـننام  تشاد ، یگنج  درم  رازه  هد  هک  یتالایا  زا  کـیره  - 1
. تسا

. لوپ دحاو  - 2

نوت

هدرمـش ناسارخ  عباوت  زا  ناتـسهق  ءزج  میدـق  رد  دهـشم . نامرک - هار  رـس  رب  تالک ، ياههوک  هنماد  رد  ناسارخ ، رد  يرهـش  سودرف ،) )
. دندوب هدنفاب  نآ  مدرم  رتشیب  دوب و  تیعمجرپ  يرهش  دشیم .

هّوت

رهش ق .). ای 19 ه .  18  ) دندوشگ ار  نآ  باطخ  رمع  تفالخ  رد  ناناملـسم  روپاش . دور  رب  سراف  هرخ  ریـشدرا  میدق ، رهـش  زّوت ،) جّوت - )
هب يرجه  متشه  نرق  رد  طاطحنا و  لاح  رد  يرجه  مشـش  نرق  رد  تشاد . ترهـش  هیزوت ) هب  فورعم   ) شتاجوسنم دوب و  یمهم  یتراجت 

. دوب ناریو  یلک 

)Tiamat( تمایت

. دوشیم قالطا  هچایرد  ای  ایرد  بآ  هرتسگ  هنوگره  هب  و  ینادواج ، تادوجوم  زا  یکی  نیتسخن ، ياهبآ 
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تمایت

اهبآ ياورنامرف  راشیک ؛ راـشنا و  رداـم  وسپآ ؛ رـسمه  دـنکیم . هیذـغت  ار  یتسه  همه  هک  رداـم  ههلا  اـی  وناـب  دزیا  نیرهنلا ، نیب  ریطاـسا  رد 
. تسا یک ) « ) وتنین  » نآ يرموس  ربارب  دوشیم و 

اهیروپیت

اهیساک هارمه  هک  موق  نیا  زا  یلباب  دانسا  رد  تسا . هدوب  روپیت  نکسم  میدق  رد  دوشیم و  هدیمان  ناردنزام  ناتسربط و  زورما  هک  ياهیحان 
. تسا هدش  هدرب  مان  نمیرها  هدش  هدیرفآ  وید و  مان  هب  موق  نیا  زا  راب  نیدنچ  اتسوا ، رد  تسا . هتفر  يرکذ  دناهدروآ  موجه  لباب  رهش  هب 

لوا دادریت 

یلمع ار  هشیدنا  نیا  دور . لامش  فرط  هب  هدرک  هیلخت  ار  تراپ  هک  دید  نآ  رد  ار  دوخ  حالص  دادریت ، شردارب  کشرا ، تسکـش  زا  دعب 
. دش تراپ  مزاع  تفرگ و  کمک  ورین و  ییاکس  كایساپسآ »  » مدرم زا  تفر و  لامش  هب  تخاس و 

هب هزادناهچ  ات  ربخ  نیا  هک  تسا  مولعم  تسا . هتسشن  تخت  رب  شرـسپ  هتـشذگرد و  رتخاب  هاشداپ  تودوید  هک  دیـسر  ربخ  لاوحا  نیا  رد 
رـسپ اـب  دادریت  نآ  زا  سپ  دوب . هشیدـنا  رد  وا  يورین  زا  و  تسنادیم ، دوـخ  دـنمورین  نمـشد  ار  تودوـید  وا  اریز  داد ، بلق  توـق  دادریت 

وا و يزوریپ  بجوم  هک  دوب  یمهم  مادقا  نیا  و  تشاد ، رذحرب  سوکین  یلاک  سوکولـس  اب  داحتا  زا  ار  وا  دش و  هرکاذم  لخاد  تودوید 
. دیدرگ سوکین  یلاک  تسکش 

تختیاپ دـناهتفگ ، سلیپ » متاکه   » اهینانوی هک  ار  هزاورد » دـص   » رهـش دـناوخ و  گرزب  هاش  ار  دوخ  ناـشخرد  يزوریپ  نیا  زا  سپ  دادریت 
، ير هزاورد ، دـص  رهـش : راهچ  رد  تبون  هب  ار  یتنطلـس  رقم  هناگراهچ ، لوصف  هب  رظن  نایناکـشا  هک  دـنراد  هدـیقع  یخرب  داد . رارق  دوخ 

. دنتفریم اهرهش  نیا  زا  یکی  هب  اوهوبآ  ياضتقم  هب  یلصف  ره  رد  و  دندوب ، هداد  رارق  نوفسیت  نادمه ،
هچرگا اریز  حیسم .) دالیم  زا  لبق   257  ) دنداد رارق  یتراپ  خیرات  أدبم  ار  دادریت  سولج  تشاد ، دادریت  ياهراک  هک  یتیمها  هب  رظن  اهیتراپ 

يراکادف تمه و  و  دندمآرب ، تراپ  يوناث  ریخـست  ددصرد  اهیکولـس  هک  دوبن ، يدـیدرت  یلو  دوب ، هدرک  سیـسأت  ار  یتلود  لوا  کشرا 
تشذـگرد و يریپ  رد  دادریت  تخاـس . هاـتوک  تراـپ  نیمزرـس  زا  ار  نآ  تسد  درک و  ظـفح  اهیکولـس  ربارب  رد  ار  تراـپ  هک  دوب  دادریت 

م. ات 211 ق . زا 248  وا  تنطلس 
. درک رایتخا  ار  گرزب  هاش  ناونع  یشنماخه  ناهاش  دننام  هک  نایناکشا  زا  دوب  یهاشداپ  نیتسخن  نیا  تسا . هدوب 

تراپ تلود  ینابم  تسشن ، تنطلس  تخت  هب  دادریت  هک  یتقو  م .). 248 ق .  ) دیمان مود  کشرا  ار  دوخ  تسشن و  تنطلس  تخت  رب  دادریت 
رد اهیکولـس  لاغتـشا  زا  تفای و  توق  تراپ  تلود  دومن ، هک  یتادهاجم  اب  يو  ینالوط  تنطلـس  تدـم  رد  یلو  دوب ، هدـشن  مکحم  زونه 

م. لاس 237 ق . هب  ار  ناگرگ  هدومن  هدافتسا  برغم 
. درک شیوخ  تافرصتم  همیمض  دوشگ و 

دنمورین ینوشق  اب  دروآ و  تسد  هب  یتصرف  هدرک و  حلص  سکاربیه » سوکویتنآ   » دوخ ردارب  اب  سوکین » یلاک  سوکولس   » مایا نیا  رد 
هاشداپ تودوید »  » اب تشاد  هک  یگرزب  هاپـس  دوجواب  دوصقم ، نیا  هب  دـنادرگرب . یکولـس  تلود  هب  ار  تلایا  نیا  ات  تفر  تراـپ  يوس  هب 

. دنراذگ راشف  رد  ار  تراپ  موق ، ودره  ات  تسب ، يداحتا  رتخاب 

مود دادریت 

زا سپ  دندناشن . تنطلس  هب  مراهچ  داهرف  ياجهب  ار  وا  نایتراپ  م . ق . 30 )؟  ) رد 32 هک  یناکشا  هاشداپ 
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هب تشگزاـب  يارب  وا  هـب  ندرک  يراـی  زا  یلو  داد ، هاـنپ  ار  دادریت  وا  و  تـخیرگ ، سوناـیواتکوا  دزن  هیروـس  هـب  دادریت  داـهرف ، تشگزاـب 
. دش هدنار  نوریب  اددجم  یلو  درب ، هلمح  ناریا  هب  رگید  راب  دادریت  درک . عانتما  تنطلس 

)Tiribad( ذابيریت

هک دوب  وا  مه  دش . ایدیل  یلاو  سپـس  و  دوب ، ناتـسنمرا  یلاو  یتدم  یـشنماخه . مود  ریـشدرا  م ). 360 ق . - 404  ) تنطلـس دهع  لاجر  زا 
هار ریشدرا  رابرد  هب  يو  هلیسو  هب  سادیسلاتنآ  هلیسو  هب  ای  دننک ، بلج  دوخ  فرط  هب  ار  وا  ات  دنداتسرف  يو  دزن  ار  سادیسلاتنآ  اهیتراپـسا 

. دیدرگ هئربت  یلو  دش ، همکاحم  تنایخ و  هب  مهتم  ذابيریت  اهدعب  درک . دقعنم  ار  سادیسلاتنآ  حلص  هب  فورعم  هدهاعم  و  تفای ،

)Tisafern( نرفاسیت

ياهورین لک  هدنامرف  ایراک و  ایدیل و  پارتاس )  ) یلاو م . رد 413 ق . ناتساب . ناریا  لاجر  زا  زابرس و  م ،. ق . ای 396 )  ) دودح 395 یفوتم 
رب تراپسا  اب  نرفاسیت  درک ؛ ینانوی  ياهرهش  قوعم  جارخ  يروآعمج  رومأم  ار  وا  یـشنماخه  مود  شویراد  دوب . ریغـص  يایـسآ  رد  ناریا 

اسکانوک گنج  رد  درک . هاگآ  کچوک  شوروک  هشقن  زا  ار  مود  ریـشدرا  م .). 412 ق .  ) درک حتف  ار  اینوی  رتشیب  و  دش ، دحتم  نتآ  دـض 
هک یناـنوی  نارادرـس  رگید  سوخراـئلک و  کـچوک ، شوروـک  رودزم  یناـنوی  زابرـس  رازه  هد  بیقعت  رد  م .). 401 ق .  ) تشاد تـکرش 

کیدزن نرفاـسیت  م ؛). 399 ق .  ) دـش تراپـسا  اـب  گـنج  هب  رجنم  رما  نیا  داد . رارق  هلمح  دروم  ار  اـهنآ  دـندوب  هدرک  يراـی  ار  شوروـک 
. دیسر لتق  هب  سیتاسوراپ  کیرحت  هب  ماجنارس  و  (، 395  ) دروخ تسکش  سوئ  الیسگآ - زا  سیدراس 

)Tisfun( نوفسیت

؛ دادغب قرش  بونج  يرتمولیک  دودح 32  هلجد ، پچ  لحاس  رب  قارع ، رد  یناساس ، یناکشا و  ناهاش  یناتـسمز  هاگتماقا  یناتـساب و  رهش 
هدش قالطا  نآ  هب  نیادم  مان  رهش ، نیا  تیمها  هب  رظن  و  تسا . یناریا  دیاش  یموب و  نوفسیت  مان  هیکولس . لباقم  نیادم  ياهرهـش  زا  یکی 

ار تارف  قرش  رد  عقاو  ياهنیمزرـس  نایناکـشا  هک  م . رد 129 ق . م .). 220 ق .  ) تسا هدـمآ  سویبولوپ  راثآ  رد  رابنیلوا  نآ ، ماـن  تسا .
یناساس خاک  نوفسیت : نوفسیت  تعسو  رب  نامز  نآ  زا  دنداد . رارق  دوخ  یناتسمز  هاگتماقا  ار  نوفسیت  دندرک  حتف 

. دیدرگ سیسأت  نآ  رد  یهوکشاب  ياهانب  و  دش ، هدوزفا 
تعـسو و رب  نایناساس  ندمآرب  اب  و  تسبرب ، تخر  لباب  هیحان  زا  ینانوی  ندـمت  اهیمور ، تسد  هب  هیکولـس  164 م ).  ) ندش ناریو  زا  سپ 

اریز داد ، تسد  زا  یناتـسمز  هاگتماقا  ناونع  هب  ار  دوخ  تیمها  نوفـسیت  یناـساس ، رخأـتم  راودا  رد  دـش . هدوزفا  نوفـسیت  لـالج  هوکش و 
گنج رد  دـندادیم . حـیجرت  نوفـسیت  رب  ار  درگتـسد  628 م ). شتنطلـس 590 -  ) زیورپ ورـسخ  اصوصخم  هلـسلس و  نیا  رخأتم  نیطـالس 

یبا نبا  دعس  دش . جارات  نانآ  تسد  هب  نوفـسیت  ياهبنارگ  نیازخ  ق ،). 14 ه .  ) داتفا بارعا  تسد  هب  نیادم  هک  رمع ، تفالخ  رد  نیادـم 
نیلوا هک  داهن ، انب  یمیدق  هلحم  رد  يدجسم  گنج ، حتاف  صاقو ،
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رد و  تفای ، طاطحنا  زین  نوفـسیت  نئادم ، نتفای  طاطحنا  اب  دندنک و  ار  نوفـسیت  ياههزاورد  بارعا  ادعب  دوب . قارع  رد  ناناملـسم  دجـسم 

لامـش فرط  هب  یمک  نوفـسیت ، لحم  رد  نرق 19 م . رد  دوب . هنکـس  زا  یلاـخ  یلک  هب  نوفـسیت  ق ). 626 ه . - 575  ) يومح توقای  ناـمز 
. دیدرگ موسوم  كاپ  ناملس  مان  هب  و  دش ، انب  یـسراف  ناملـس  هربقم  لباقم  رد  يرقحم  هدکهد  يرـسک  ناویا  هب  فورعم  خاک  ياههناریو 

. تخیر ورف  رد 1888 م . هک  دیدرگ  مهارف  نآ  گرزب  رالات  یلامش  علض  زا  اصوصخم  ناویا و  ياههناریو  زا  ینامتخاس  حلاصم 
« دلفـستره  » هلیـسو هب  مظنم  شیوپ  نیلوا  و  دمآ ، تسد  هب  نئادـم  زا  ییاپورا  نیرفاسم  قیرط  زا  یلیـصفت  تاعالطا  نرق 18 م . طساوا  زا 

. درک تماقا  هیحان  نیا  رد  راب  جنپ  ات 1911 م . زا 1903  هک  تفرگ ، تروص 
هلحم ) . asfanebr( ربنافـسا هب  موسوم  یبونج  هلحم  يرگید  و  لامـش ، رد  هقیتعلا  ۀنیدم  اب  هنهک  رهـش  یکی  تشاد ؛ هلحم  ود  نوفـسیت 

نیا و  دوب ، عقاو  نآ  رد  یناساس ) هرود  لیاوا  ای  یناکـشا  دهع  رخاوا  زا   ) ضیبالا رـصق  هب  فورعم  رـصق  و  تسا ، نایناکـشا  هرود  زا  هنهک 
یبونج هلحم  دـندرب . دادـغب  هب  جاـتلا  رـصق  ياـنب  يارب  ار  نآ  حـلاصم  و  دـندرک ، ناریو  ق ). 295 ه . - 289  ) یفتکم تفـالخ  رد  ار  رـصق 

ياههبارخ دننادیم . 272 م ). شتنطلـس 241 -  ) یناساس لوا  روپاـش  نیقی  روط  هب  ار  نآ  یناـب  نیققحم  و  دوب ، يرـسک  ناویا  رب  لمتـشم 
وراب هب  هیبش  هک  ییاهلاناک  اهراوید و  درفنم  ياـیاقب  زا  سپ  و  دوشیم ، عورـش  كاـپ  ناملـس  هدـکهد  يرتمولیک   1 دودح 5 / زا  نوفـسیت 

ات هلجد  رانک  رتم  لوط 1600  هب  هک  تسا ، رهش  زا  یگرزب  هلحم  ياههناریو  دوشیم  هدهاشم  هک  يروصحم  ياههناریو  هتسد  نیلوا  تسا ،
هب هک  هتفرگارف  ياهنیچ  يراوـید  ار  نآ  درگ  و  دـشابیم ، رتـم  طسوتم 370  روط  هب  شـضرع  و  تسا ، دـتمم  ینانوی  هرود  هیکولـس  لباقم 

. تسا موسوم  کچوک ] هنیچ  ) - [ tovayba( هبیوط
. تسا هدوب  نوفسیت  یلامش  هلحم  ینعی  هقیتعلا  هنیدم  ءزج  کش  الب  نآ  رواجم  هلصافالب  یحاون  هبیوط و 

نبا هقیذـح  هربقم  كاپ ، ناملـس  هربقم  رب  هوالع  . ) دراد رارق  يرـسک  ناویا  فارطا  كاپ و  ناملـس  فارطا  رد  اـههناریو  زا  يرگید  هتـسد 
. تسا يرسک  قاط  میظع  رالات  مدرم  هتسد  ياههناریو  زکرم  تسا .) عقاو  كاپ  ناملس  برغ  بونج  يرتمولیک  کی  دودح  هلصاف  هب  نامی 

)Tiglath Pileser I( لوا رسلپ  تلگیت 

ناتـسنمرا ياههوک  هب  سپـس  درب و  هلمح  نژاـمک  لامـش  ياهیـسوم  هب  هک  دوب  گرزب  ییوجگنج  م ). 1115 ق . - 1100  ) روشآ هاشداپ 
. دنار شیپ  ناو  هچایرد  رانک  ات  تشگ و  هجاوم  ریذپانذوفن  ياهگنج  اب  اجنآ  رد  تخات و 

شاترومیت

. دوب اهنابز  رـس  رب  هاش  اـضر  تموکح  نارادمدرـس  لاـجر و  یماـمت  ماـن  زا  یـسمش  اـت 1311  ياـهلاس 1305  نیب  هک  یماـن  شاـترومیت ،
شاترومیت هاش و  دوب . هاش  اضر  رکفتم  زغم  يداع ، مدرم  یتح  تموکح و  ناگتسباو  لاجر و  رثکا  رواب  هب  هاش و  راشم  ریشم و  شاترومیت 

رد ار  یـسایس  یقرت  دشر و  تاصتخم  تاصخـشم و  همه  شاترومیت  دـندوب . رگیدـکی  هدـننکلیمکت  موزلم و  مزال و  تدـم  نیا  مامت  رد 
نیسحلا دبع  تشاد . ار  دوخ  یعقاو  تیهام  تاّین و  راتتسا  تردق  لاح  نیع  رد  هک  زابنابز  فاّرح و  تیاغ  هب  يدرم  دوب . هداد  ياج  دوخ 

کی رد  یسمش  لاس 1258  رد  شاترومیت ) یناسارخ ، مظعم  رادرس  کلملا ، ززعم  )
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یتدم دش . هداتـسرف  هیـسور  هب  يدرونجب  کلملا  ززعم  ناخ  داد  میرک  شردپ  طسوت  یکدوک ، رد  دمآ . ایند  هب  ناسارخ  یفارـشا  هداوناخ 
، ناریا هب  تشگزاب  زا  سپ  تخادرپ . لیصحت  هب  دوب  فارـشا  نادنزرف  هژیو  هک  گروبزرطپنس  یماظن  هسردم  رد  سپـس  دابآقشع و  رد 

يولهپ رابرد  ریزو  شاترومیت ، نیسحلا  دبع  جرادم 
نامرک و مکاح  هیلدع ، ریزو  نالیگ ، مکاح  سپس  سلجم و  مود  هرود  رد  روباشین  لیکو  ق . لاس 1327 ه . رد  دومیپ . تعرس  هب  ار  یقرت 

تنطلـس يریگتردـق  هب  زا  سپ  دوب و  هماع  دـئاوف  تراجت و  تحـالف و  ریزو  1304 ش ). - 1303  ) ناخ اضر  مراـهچ  موس و  هنیباـک  رد 
یتاـعالطا ياههاگتـسد  زا  دوب و  قـالخالا  دـساف  رایـسب  يدرم  شاـترومیت  دـیدرگ . يوـلهپ  راـبرد  ریزو  لاـس 1304  زا  ناـخیلق  طـسوت 

ياهبرـض ناخ  اضر  ماجنارـس  دـیدیمن . مه  باوخ  رد  هک  دـش  یتبقاع  نانچ  راچد  اما  درک  تفایرد  یتفگنه  غلاـبم  يوروش  ناتـسلگنا و 
لتق هب  ناخ  اضر  روتـسد  هب  دوب  نادـنز  رد  هک  یتدـم  زا  سپ  دومن و  رداص  ار  وا  يریگتـسد  روتـسد  تخاس و  دراو  شاترومیت  هب  يراک 

. دیسر

گنل رومیت 

ناغارط شردپ  دمآ . ایند  هب  رهنلا  ءاروام  رهـش  رد  ایـسآ . فورعم  حتاف  رهنلا و  ءاروام  ناریا و  رد  نایناکروگ  ای  نایرومیت  تلود  سـسؤم 
وا یگدنز  لیاوا  هرابرد  دناهتـشاد . تراما  ترازو و  دنچ  کی  ارهاظ  رهنلا  ءاروام  رد  رومیت  نادناخ  هب  بسن  ردام  بناج  زا  و  تشاد ، مان 
رد ناتسیس  ریما  ياضاقت  تیالو  نآ  رد  ناتـسیس  ریما  ياضاقت  بسحرب  هک  یگنج  رد  مایا ، نآ  رد  دنیوگ  دناهتـشون . یتالـضفت  نیخروم 

دروخ ریت  شیاپ  دنفـسوگ  تراغ  ماگنه  یناوج  رد  دیوگیم  هاشبرع  نبا  و  دـش ؛ گنل  حورجم و  شیاپ  درک ، ریما  نیفلاخم  اب  تیالو  نآ 
هب يذوفن  تردـق و  كدـناكدنا  و  درکیم ، گنج  رهنلا  ءاروام  يارما  زا  یـضعب  تمدـخ  رد  یناوج  مایا  رد  لاـحره ، رد  دـش . گـنل  و 
هب رهنلا  ءارواـم  لالقتـسا و  هب  دوخ  و  دومن ، لوتقم  بولغم و  ار  نیـسح  ریما  دوخ  نز  ردارب  بیقر و  اـهلاس ، زا  دـعب  تبقاـع  دروآ ، تسد 

دنج و حتف  زا  دعب  تخادرپ . نافلاخم  عفد  هب  رهنلا  ءاروام  رد  یتدـم  نآ ، زا  دـعب  ق .). 771 ه .  ) تفای نارقبحاص  بقل  و  تسشن ، تنطلس 
و درک ، هاتوک  یـشکرکشل  راهچ  یلاوتم ، لاس  راهچ  یط  رد  و  (، 782  ) دروآ ناریا  هب  شروی  تسخن  تفای . ییاـشگناهج  هیعاد  مزراوخ ،

ترک نیدلا  ثایغ  کلم  فرصت و  تاره  دش ، حتف  گنشوپ  سخرس و  اهیـشکرکشل ، نیا  یط  رد  تخات و  ناسارخ  هب  دنقرمـس  زا  رابره 
زاب دعب  لاس  ود  ق .). 786 ه .  ) تشگ حوتفم  هیناطلس  ير و  ناردنزام و  تراغ و  ناتـسیس  تشگ ، ناسکی  كاخ  اب  نیارفـسا  دش ، روهقم 

زا سپ  و  دومن ، ناریو  ار  دابآمرخ  درجورب و  و  درک ، بولغم  ار  رل  نیدـلا  زع  کـلم  و  تخاـت ، ناتـسرل  هب  تسخن  دروآ . شروی  ناریا  هب 
تسد هب  زیربت  و  تخیرگ ، وا  شیپ  زا  یناکلیا  دمحا  ناطلس  تفاتش . ناجیابرذآ  هب  نآ 
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نیدباعلا نیز  ناطلـس  هیبنت  دصق  هب  سپـس  تفرگ . ار  طالخا  ناو و  سیلفت و  صراق و  تشذگ و  سرا  زا  رومیت  نآ  زا  دـعب  داتفا . رومیت 

هعقاو نآ  رد  و  داد ، ماع  لتق  هب  روتسد  دندوب ، هتشک  ار  وا  نازابرس  هدرک و  شروش  مدرم  نوچ  ناهفـصا  رد  دومن . سراف  گنهآ  يرفظم 
رگا ظفاح ، اـب  وا  تاـقالم  ق .). 790 ه .  ) تفرگ ار  اجنآ  تخاـت و  زاریـش  هب  سپـس  دیـسر . لـتق  هب  رفن   700 یلوـق 000 ، هب  70 و  ، 000

هاشتلود هک  لاس 795  رد  هن  دشاب ، هداتفا  قافتا  رفـس  نیمه  رد  دیاب  دشاب ، تسرد  دناهتـشون  فئاطل  باتک  فلؤم  هاشتلود و  هک  هنوگنآ 
يور رهنلا  ءاروام  رد  هک  ياهنتف  عفد  تهج  سراف  زا  رومیت  يارب ، تسا . هتـشذگیم  ظفاح  تافو  زا  لاس  خیرات 4  نآ  رد  و  تسا ، هتشون 
حتف زا  دعب  ق .). 794 ه .  ) دروآ شروی  ناریا  هب  رابرگید  رهنلا ، ءاروام  رد  گـنج  مین  لاـس و  زا 4  دعب  و  تشگرب ، دنقرمـس  هب  دوب ، هداد 

هب هدرک  لوتقم  بولغم و  زاریـش  رد  ار  رفظم  لآ  روصنم  هاـش  سپـس  تفر و  رتشوش  لوفزد و  هب  درجورب  قیرط  زا  ناردـنزام ، ناـگرگ و 
وا شیپ  زا  یناـکلیا  دـمحا  ناطلـس  و  تفرگ ، ار  دادـغب  و  تفر ، نـیرهنلا  نـیب  هـب  نادـمه ، ناهفـصا و  قـیرط  زا  و  (، 795  ) دـمآرد زاریش 

وکسم و  تفر ، هیسور  يوس  هب  اجنآ  زا  و  تخات ، ناتسجرگ  هب  سپس  و  درک ، یتاحوتف  نیرهنلا  نیب  لامـش  رد  دنچ  کی  رومیت  تخیرگ .
و دیشکن ، لاس  ود  زا  شیب  دنقرمس  رد  وا  تماقا  زین  راب  نیا  اما  تشگزاب . دنقرمس  هب  دعب  لاس  و  ق ،). 798 ه .  ) دومن ریخست  ار 
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. تخات یلهد  يوس  هب  مرحم 801 )  ) تشذگ دنس  دور  زا  و  درک . دنه  گنهآ  رومیت  شمارآ ، یکدنا  زا  دعب 

ماع لتق  تیانج ، نیا  لـباقم  رد  و  دـیرب ، رـس  دوب ، هتفرگ  هار  یط  رد  هک  ار  يدـنه  ریـسا  نت   100 ، 000 یلهد ، یکیدزن  رد  هک  دـناهتفگ 
سپ اما  ق .). 802 ه .  ) تشگزاب ناریا  هب  یشاشتغا  روهظ  ببـسهب  دعب ، يدنچ  تشادن . یتیمها  داتفا  قافتا  نآ  زا  دعب  زور  دنچ  هک  یلهد 

هب هدنز  ار  ینمرا  ساویس 40000  رد  ناجنزرا ، مورزرا و  نیمزرس  فرصت  زا  دعب  و  هدروآ ، يور  ریغص  يایسآ  هب  ناجیابرذآ  هنتف  عفد  زا 
حتف هرصاحم و  ار  دادغب  نآ ، زا  سپ  ق .). 803 ه .  ) دز شتآ  درک و  تراغ  حتف ، زا  دعب  ار  قشمد  و  دومن ، حتف  ار  بلح  سپس  درک . روگ 

ار رفن  ود  لقادح  درک  رومأم  ار  دوخ  رکشل  زا 20000  کیره  و  دومن ، ماع  لتق  شنارادرس  زا  ياهدع  لتق  مرج  هب  ار  اجنآ  یلاها  و  درک ،
هرقنآ گنج  رد  ار  وا  هدرب  ینامثع  ناطلـس  مردلیا  و  تفر ، غابارق  هب  نآ  زا  سپ  دنروایب . يو  يارب  دادغب  لها  زا  یمدآ  رـس  ود  دنـشکب و 

وا دوب ، هتشون  يو  هب  نامکرت  فسویارق  یناکلیا و  دمحا  ناطلس  دادرتسا  زا  عانتما  رد  هک  يزیمآتناها  ياههمان  ببس  هب  و  درک ، بولغم 
دراودا تسا ، هدرک  حیرصت  نادب  هاشبرع  نبا  هک  نینهآ ، یسفق  تیاکح  نیا  .(. ) ق 804 ه .  ) دومن ینادنز  نینهآ  یسفق  رد  هدرک  ریسا  ار 

زا نیچ ، رافک  اب  گنج  دصقهب  دعب ، يدنچ  و  تشگزاب ، رهنلا  ءاروام  هب  ریغص ، يایـسآ  حتف  زا  دعب  لاس  تسا ) هدرمـش  دیعب  ار  نآ  نوارب 
کی زا  دعب  دش و  رامیب  تشگ ، ییاذغ  عون  ره  كرت  هب  یهتنم  هک  يراسگیم  رد  طارفا  ببـس  هب  رارتا  رهـش  رد  اما  دـمآ . نوریب  دـنقرمس 

وا هاگمارآ  رد  هدرب  دنقرمـس  هب  ار  وا  دسج  دعب ، زور  و  ق ،). نابعش 807 ه .  17  ) تشذگرد رگید  فلتخم  ضارما  بت و  تدـش  زا  هتفه 
. دندرپس كاخ  هب 

ات یلهد  زا  وکسم و  ات  نیچ  راوید  زا  درک ، یشکرکشل  هبترم  زا 35  شیب  عومجم  رد  درب و  رس  هب  گنج  رد  ار  شیوخ  رمع  رسارس  رومیت 
اب داـتفایم . هاـنگیب  مدرم  داـبآ و  ياهنیمزرـس  رب  یناریو  گرم و  هیاـس  اـجهمه  وا ، بکوـم  رد  دروآرد . فرــصتهب  ار  ریغــص  يایــسآ 

. تخاس اههرانم  هلک  شیوخ  هار  رس  رد  اجهمه  تشاد ، رس  رد  هک  ییاشگناهج  لایخ  يارجا  تهج  یکافس ، یمحریب و 
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راهظا قلمت  غورد و  زا  و  درکیمن . مسبت  تردـنهب  زج  و  دـیزرویم ، بانتجا  یخوش  زا  دوب ، يوخدـنت  محریب و  هدارااب و  رقوم و  رومیت 
دوجواـب وا ، یمحریب  تواقـش و  دومنیم . عضاوت  راـهظا  هیفوص  هب  تبـسن  و  داـهنیم ، تمرح  اـبلاغ  رنه  ملع و  لـها  هب  درکیم . يرازیب 

. درب دای  زا  ار  زیگنچ  تیاکح  هتفر  مهیور  تشاد ، اعدا  هک  ینیدت  ندمت و 

اهنآ زا  کیره  نامز  يرومیت و  يارما 

(807 - 771 . ) رومیت نارقبحاص  ریما  - 1 تسا ) يرمق  يرجه  ساسارب  خیراوت  )
(812 - 807 . ) رومیت نب  هاشناریم  نب  ناطلس  لیلخ  ازریم  - 2

(850 - 807 . ) رومیت نب  خرهاش  ازریم  - 3
(853 - 850 . ) خرهاش نب  گیب  غلا  ازریم  - 4

(854 - 853 . ) کیب غلا  نب  فیطللا  دبع  ازریم  - 5
(854 - 854 . ) خرهاش نب  میهاربا  نب  هللا  دبع  ازریم  - 6

(861 - 856 . ) خرهاش نب  رقنسیاب  ازریم  نب  رباب  ازریم  - 7
(873 - 855 . ) هاشناریم نب  دمحم  ناطلس  نب  دیعس  وبا  - 8

(899 - 873 . ) دیعس وبا  نب  دمحا  ناطلس  - 9
(900 - 809 . ) دیعس وبا  نب  دومحم  ناطلس  - 10

(911 - 875 . ) ارقیاب نب  نیسح  ناطلس  - 11

گنل رومیت  نایرومیت -:
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ث

نایناماث

. یشنماخه ناریا  یهاشنهاش  مهدراهچ  تلایا  ءزج  ینیمزرس  مان 

هللااب رئاث 

یتدم ات  دندوب  رگیدکی  بیقر  هک  نادناخ  نیدنچ  نایولع  زا  ضیبا . دیـس  هب  فورعم  ثدحملا » نیـسح  نب  دـمحم  نب  رفعج  لضفلا  وبا  »
مان هب  هک  دوب  نادـناخ  نیمه  زا  تشاد  مان  هللااـب  رئاـثلا  رفعج  لـضفلا  وبا  هک  تعاـمج  نیا  زا  یکی  دنتـشاد و  تموکح  ملید  نـالیگ و  رد 

. دز هکس  دوخ 

انوااتیارث

. اتسوا رد  يدادشیپ  هاشداپ  نودیرف  مان  تروص  نوئت » يرث   » ای

يرایدنفسا ایرث 

جاودزا يولهپ  اضر  دـمحم  اب  لاس 1329  رد  هک  دوب  يرایدنفـسا  لیلخ  دـنزرف  وا  دوب . يولهپ  اضر  دـمحم  مود  رـسمه  يرایدنفـسا  ایرث 
. درک

یبلاعث

ررغ هب  موسوم  شیوخ  فیلأـت  وا  هکنیا  زج  يو  لاـح  حرـش  زا  هک  تسا  یمالـسا  یخروم  وا  ینغرملا .» دـمحم  نب  نیـسحلا  روصنم  وـبا  »
. تسین دوهشم  يرگید  زیچ  هدرک  ادها  يونزغ  دومحم  ردارب  لاسهب 412 ) یفوتم   ) رصن ریما  هب  ار  ریسلا 

مالسالا ۀقث 

يرمق يرجه  لاس 1277  بجر  متفه  هعمج  بش  رد  مالسالا » ۀقث  یسوم  ازریم  جاح   » موحرم دنزرف  يزیربت ، مالـسالا  ۀقث  اقآ  یلع  ازریم 
. تفای دلوت  زیربت  رد 

تشاد و ییازسب  مهس  يرازت  ذوفن  اب  هزرابم  ناریا و  تیطورـشم  بالقنا  رد  هک  دوب  ناجیابرذآ  عاجـش  تخـسرس و  ناهاوخیدازآ  زا  يو 
ناـهاوخیدازآ و زا  رگید  نـت  دـنچ  اـب  ریگتـسد و  يرازت  ياهـسور  تـسد  هـب  يرمق  يرجه  لاـس 1330  مرحم  مهد  خـیرات  رد  ماـجنارس 

رد يرمق  يرجه  ياروشاع 1330  رد  رویغ  ناتسرپنطو 
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. دش هتخیوآ  راد  هب  لامش  غاب 

کلملا ۀقث 

ناکشم نب  روصنم  رصن  وبا  هدازردارب  يو  يونزغ . میهاربا  ناطلس  نبا  موس  دوعـسم  ناطلـس  نزاخ  ریزو و  ناکـشم  یلع  نب  رهاط  هجاوخ 
. دوب دوعسم  ناطلس  دومحم و  ناطلس  لیاسر  ناوید  سیئر 

هرهک نامث 

. تسشن تخت  رب  لاس 599  رد  وا  رب  يزوریپ  لرغط و  ناخ  کنوا  اب  تفلاخم  زا  سپ  اجنآ  رد  ناخ  زیگنچ  هک  تسا  یلحم  مان 

شوگ تهث 

. دوب وا  کلامم  وزج  شوروک  نامز  رد  نیمزرس  نیا  ینونک . لباک  بونج  رد  ياهیحان  مان  دیگاتاس .
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ج

یناباج

. تسا هدرک  گنج  راسی  خرف  اب  لیعامسا  هاش  اجنآ  رد  هک  تسا  یلحم  مان 

مناخ ناجاج 

. تشذگرد ناجیابرذآ  رد  ق . لاس 1287 ه . دودح  رد  مناخ  ناجاج  ریبکریما ،) يومع   ) ناخ زابهش  جاح  رتخد  ریبکریما ، لوا  رسمه 

ظحاج

« نییبتلا نایبلا و   » هب ناوتیم  هلمج  زا  هک  هتـشاد  يدایز  تافیلأت  ق . دلوتم 160 ه . ظحاج  هب  فورعم  يرـصبلا  ینانکلا  رحب  نب  نامثع  وبا 
. دروآ تسد  هب  هریغ  یناساس و  هرود  بتک  هب  عجار  یتاعالطا  ناوتیم  باتک  نیا  رد  دومن . هراشا 

نایچراج

. هیوفص هرود  رد  یناوید  بصانم  زا  یبصنم  یچراج ،

هناخپوت نایچراج 

. دننکیم راک  یشابیچپوت  یتسرپرس  تحت  هک  هناخپوت  نیمدختسم  زا  یتعامج 

زادنايریازج نایچراج 

. دناهدرکیم هفیظو  ماجنا  نامالغ  رادرس  ریزو  رظنتحت  هک  هیوفص  هرود  ناوید  نیمدختسم  زا  یتعامج 
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ناوید نایچراج 

. هیوفص نامز  رد  یتلود  بصانم  زا  یبصنم 

يرگیشاب یچراج 

. هیوفص دهع  رد  یتلود  بصانم  زا  یبصنم 

ناخ بوراج 

. دوب روهشم  ناخ  بوراج  هب  ناغفا ، کبزا و  راشفا و  رکشل  نایم  رد  یمحریب  يدعت و  ملظ و  ببسهب  هک  دوب  راشفا  یلعحتف  بقل 
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بساماج

. یناساس هاشداپ  - 1
یک ترازو  رتـشوشرف ، شردارب ، يو و  تفرگ . ینز  هب  ار  تشدرز ، رتـخد  تسیچوروـپ ، هـک  یناریا ، مـیکح  یتـشدرز ، تاـیاور  رد  - 2

. دنتشاد هدهع  رب  ار  بساتشگ 

بساماج

زا دوـب  هدـش  كدزم  نییآ  وریپ  هک  ار  داـبق  روـشک  فارـشا  ناـگرزب و  كدزم  روـهظ  زا  سپ  تسا . یناـساس  داـبق  ردارب  يو  زوریف . نـبا 
. دندینادرگ يو  ماقم  مئاق  دوب  نیراگن  هب  بقلم  هک  ار  بساماج  هدرک  علخ  تنطلس 

همانبساماج

لدبودر میکح  بساماج  هاش و  بساتشگ  نیب  هک  دنچ  یباوج  لاؤس و  رب  لمتـشم  و  نانـسیدزم ، هب  بوسنم  راثآ  زا  یـسراف ، هب  ياهلاسر 
. تسا هدش 

مج ماج 

نیدلا دیـشر  رـسپ  ریزو  دمحم  نیدـلا  ثایغ  مان  هب  ار  نآ  رعاش ، ق . لاس 733 ه . رد  هک  ياهغارم ، يدـحوا  زا  ینافرع ، یقـالخا و  يونثم 
. تسا هدورس  تسا  هتشاد  ار  لوغم  ناخلیا  دیعس  وبا  ترازو  هک  هللا ، لضف 

يدیشر خیرات  خیراوتلا - عماج 

ریزو ق ،). 718 ه . - 645  ) هللا لضف  نیدلا  دیشر  هجاوخ  تافیلأت  زا  و  ق ،. دودح 710 ه . هب  قلعتم  یسراف  لصفم  عماج و  یمومع  خیرات 
خیرات لماش  نینچمه  و  وتیاجلا ، دهع  ات  مالـسا  نیطالـس  يافلخ  خیرات  فلـس و  يایبنا  كولم و  رابخا  لماش  عماج  باتک  نیا  ینادـمه .

 ... دوهی و لوغم و  و  دنه ، نیچ و  كرت و  ماوقا 
. تسا هدرک  هدافتسا  فلتخم  ذخآم  زا  فلؤم  نآ  نیودت  رد  و  تسا ،

زاریش قیتع  عماج 

. تسا هتخاس  ثیل  نب  ورمع  ار  نآ  هک  زاریش  رد  یفورعم  یمیدق  دجسم 

یگماج

. يرمتسم هبتار ، هفیظو ، دنهد ؛ نازابرس  نارازگتمدخ و  هب  هچنآ 

ارتوگ اداپاناج -:

یقناج

، یکیب ناوید  مظعا ، ریزو  یساقآ ، یچگنفت  یساقآ ، رللوق  یـشابیچروق ، دناهدوب : نت  تفه  هک  هیوفـص  تلود  يارما  رب  یقناج  عمجم  ای 
نداتسرف يارب  عمجم  رگا  دیدرگیم و  یگدیـسر  نانآ  عمجم  رد  یتکلمم  روما  مامت  هک  دشیم  قالطا  کلامملا  یفوتـسم  سیونهعقاو و 

ناطلـس هاش  نامز  رخاوا  رد  دوب و  طرـش  یقناج  عمجم  رد  رالاسهپـس  روضح  تفرگیم  میمـصت  تکلمم  فارطا  زا  یتمـس  هب  رالاسهپس 
. دندش لخاد  یشابراکش  ریما  کلامملا و  یفوتسم  رظان و  عمجم  دنچ  رد  نیسح 

موکلام ناج 

مان هب  ار  سیلگنا  هعبت  یناریا  رفن  کی  ناتـسودنه  لک  رادـنامرف  یلزلو »  » درل دوب ، هاش  یلعحتف  تنطلـس  لاس  نیلوا  هک  لاس 1798 م . رد 
، دوب رهشوب  رد  یقرش  دنه  یناپمک  لیفک  هک  گنج ) رداهب  هب  بقلم   ) ناخ یلع  يدهم 
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اهناغفا اهیناریا و  نیب  نایناریا » نایم  رد  اهسیلگنا   » باتک هدنسیون  ناریا و  رد  سیلگنا  قباس  ریفس  تیار » سیند   » لوقهب ات  داتـسرف  نارهت  هب 

تموکح نادـقف  اـب  یلو  دـندرکیم . تیعبت  ناریا  زا  خـیرات  نیا  اـت  اـهناغفا  دوبن و  یلقتـسم  روشک  ناتـسناغفا  عـقوم  نآ  رد  دزیگنارب . هنتف 
دمحم اغآ  یجراخ  یلخاد و  ياهیریگرد  راجاق و  ناخ  دمحم  اغآ  تنطلـس  دنز و  ناخ  میرک  گرم  هلـصاف  رد  ناریا  رد  يزکرم  ردـتقم 

عفد يارب  یلزلو »  » درل تشاد . رظن  زین  دـنه  باجنپ  تلایا  هب  دربیمن و  نامرف  یـسک  زا  المع  ناتـسناغفا  تقو  نارمکح  هاش » نامز   » ناـخ
کمک هدـعو  ینابزبرچ و  اب  هاش  یلعحتف  رابرد  هب  وا  هداتـسرف  دـیامنب و  ناتـسناغفا  هب  هلمح  هب  بیغرت  ار  راجاق  هاـش  تساوخیم  وا  رش 

یشکرکشل نیا  دیامنب . ناتسناغفا  هب  یـشکرکشل  هب  راداو  ار  راجاق  هاشداپ  دش  قفوم  ماجنارـس  ناریا  تموکح  ورملق  هعـسوت  هب  اهـسیلگنا 
دیاع يزیچ  المع  دش و  وا  نیـشناج  هاش  دومحم  شردارب  هاش ، نامز  تسکـش  زا  سپ  یلو  درک ، عفد  دـنه  هب  ار  اهناغفا  زواجت  رطخ  اتقوم 

. دیدرگن ناریا 
شالت رب  دـندرکیم ، رطخ  ساسحا  وا  بناج  زا  هک  اهـسیلگنا  هسنارف  رد  تراپانب  نوئلپان  نتفای  تردـق  لابندهب  يدالیم و  لاس 1800  رد 

ناج دنداتـسرف . ناریا  هب  موکلام » ناـج   » ماـن هب  یـسیلگنا  هلاسیـس  رـسفا  کـی  تساـیر  هب  ار  یتئیه  دـندوزفا و  ناریا  رد  ذوفن  يارب  دوخ 
دادرارق کی  هک  تشاد  تیرومأـم  دـش ، رختفم  رـس »  » بقل یلارنژ و  هجرد  هب  ناتـسلگنا  هب  دوخ  تامدـخ  هطـساو  هب  اهدـعب  هک  موکلاـم 

رـصم و اـت  عقوم  نآ  رد  اـهیوسنارف  اریز  دروآ ، لـمع  هب  يریگولج  ناریا  رد  هسنارف  تفرـشیپ  ذوفن و  زا  دزاـس و  دـقعنم  ناریا  اـب  یعفادـت 
رد موکلام  ناج  دنیآرب . قرـش  يوسهب  دوخ  تردق  ذوفن و  ورملق  هعـسوت  ددصرد  هک  تشاد  دوجو  رطخ  نیا  دندوب و  هدمآ  شیپ  هیروس 

یـسیلگنا و تئیه  لماش  هک  رفن  دـصناپ  دودـح  رد  ياهدـع  اب  رهـشوب  رد  تماقا  هام  راـهچ  زا  سپ  دـش و  رهـشوب  دراو  لاس 1800  لیاوا 
، دوب رتمولیک  دودح 1200  رد  هک  نارهت  رهـشوب و  نیب  ریـسم  رد  دـش . نارهت  مزاع  دوب  یناریا  راکتمدـخ  دصیـس  بیرق  يدـنه و  ناراوس 

شنایفارطا هاش و  یلعحتف  يارب  ایاده  يدایز  رادـقم  موکلام  دـندرکیم . لمح  ار  هدـع  نیا  هقوذآ  راب و  مه  یناریا  رادوراچ  رازه  زا  شیب 
هاش یلعحتف  مظعا  ردـص  نیلوا  هلودـلا  دامتعا  ناخ  میهاربا  یجاح  نایرابرد و  راجاق و  هاـشداپ  هب  اـهنآ  میدـقت  اـب  هک  تشاد  دوخ  هارمه 
لاس هیوناژ  رد 27  هک  هدهاعم  نیا  بجومهب  دیامن ، بلج  سیلگنا  اب  یماظن  یسایس و  هدهاعم  کی  ياضما  اب  ار  اهنآ  قفاوم  رظن  تسناوت 

كاخ هب  هسنارف  یلامتحا  زواجت  ربارب  رد  دـش  دـهعتم  ناریا  دیـسر ، اضما  هب  موکلام  ناج  هلودـلا و  دامتعا  ناـخ  میهاربا  جاـح  نیب   1801
ناریا دنک . یشکرکشل  ناتسناغفا  هب  اهسیلگنا  هب  کمک  يارب  دنه  هب  اهناغفا  زواجت  تروص  رد  دیامن و  تمواقم  اهسیلگنا  کمک  هب  ناریا 
زواجت تروص  رد  هک  دیدرگ  دهعتم  الباقتم  مه  ناتسلگنا  دیامن و  يریگولج  ناریا  رد  نایوسنارف  تیلاعف  تماقا و  زا  دش  دهعتم  نینچمه 

ات  » ناریا كاخ  هب  اهناغفا  ای  اهیوسنارف  زواجت  تروص  رد  هک  دیدرگ  دهعتم  الباقتم  مه  ناتـسلگنا  دـیامن و  يریگولج  ناریا  رد  نایوسنارف 
يارب زین  ییاهورین  موزل  تروص  رد  و  دـهدب » رارق  ناریا  رایتخا  رد  مزال  همدـخ  لـیاسو و  اـب  یگنج  تازیهجت  ریاـس  پوت و  ناـکما  دـح 

. دراد لیسگ  ناریا  هب  اهیوسنارف  اب  گنج 
نآ بجومهب  هک  دیـسر  اضما  هب  سیلگنا  ناریا و  نیب  مه  ياهداـم  جـنپ  یناـگرزاب  هدـهاعم  کـی  یماـظن  یـسایس - هدـهاعم  نیاربهوـالع 

هزاجا يدنه  یسیلگنا و  ناناگرزاب  هب  دندروآ . تسد  هب  ناریا  رد  زین  يدیدج  ياهزایتما  هتشذگ  تازایتما  مامت  ظفح  رب  هوالع  اهـسیلگنا 
زا نآ  رب  هوالع  دش و  هداد  ناریا  رد  دمآوتفر  تماقا و 
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. دندیدرگ فاعم  ناریا  رد  ضراوع  تایلام و  هنوگره  تخادرپ 

هکنیا هناهب  هب  موکلاـم  ناـج  یلو  داد ، ناتـسلگنا  هب  اهـسور  ربارب  رد  اهـسیلگنا  کـمک  هدـعو  ءازا  رد  ار  تازاـیتما  نیا  همه  هاـش  یلعحتف 
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لاس کی  زا  دعب  تخاس . لوکوم  دعب  هب  دروم  نیا  رد  ار  يدادرارق  ياضما  هدرک و  افتکا  دیعو  هدعو و  هب  درادـن ، دروم  نیا  رد  يرایتخا 
ياورنامرف یلزلو  درل  دزن  ترافـس  هب  ار  راـجتلا  کـلم  ینیوزق  ناـخ  لـیلخ  یجاـح  هاـش ، یلعحتف  دـشن  يربخ  اههدـعو  نیا  ماـجنا  زا  هک 

يدنه نازابرـس  ریفـس و  ناهارمه  نیب  ناروناج  راکـش  رـس  رب  ارهاظ  هک  یعازن  هجیتن  رد  ناخ  لیلخ  یجاح  یلو  داتـسرف ، دـنه  یـسیلگنا 
ناونع هب  یفازگ  غلبم  تخادرپ  اـب  داتـسرف و  نارهت  هب  یهاوخرذـع  ناوـنع  هب  ار  یتـئیه  یلزلو  درل  دیـسر . لـتق  هب  داد  يور  وا  تروکـسا 

توکـسم نانچمه  هیـسور  هیلع  سیلگنا  ناریا و  داحتا  عوضوم  یلو  دومن ، بلج  ار  هاش  یلعحتف  رطاـخ  تیاـضر  لوتقم  ریفـس  ياـهبنوخ 
. دندوب هدش  دحتم  هیسور  اب  اپورا  رد  نوئلپان  نوزفازور  تردق  ربارب  رد  اهسیلگنا  اریز  دنام ،

لوط رد  دندز و  زاقفق  رد  ياهزات  یضرعت  تایلمع  هب  تسد  دوب ، هدش  تحار  ناشلایخ  هسنارف  فرط  زا  هک  اهـسور  لاس 1807  رخاوا  رد 
رزخ رحب  رد  ار  ناریا  لحاوس  هدروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  ناوریا  لاـس  نیمه  ربتکا  رد  هکنیا  اـت  تفاـی  همادا  تاـیلمع  نیا  لاس 1808 
نیب يرگیجنایم  يارب  اهیوسنارف  تامادـقا  درک و  يراددوخ  اهـسور  مجاـهت  ربارب  رد  ناریا  هب  يرثؤم  کـمک  زا  هسنارف  دـندرک . ناراـبمب 

اب موکلام  ناج  تسایر  هب  ار  یتئیه  هدرک  هدافتسا  تیعقوم  نیا  زا  اهسیلگنا  دیسرن . ياهجیتن  هب  اهـسور  تفلاخم  رثا  رب  مه  هیـسور  ناریا و 
يو دورو  زا  دعب  تفاین و  ار  ناریا  هب  دورو  هزاجا  یتدم  موکلام  اهیوسنارف  تفلاخم  رثا  رب  دنداتسرف . سراف  جیلخ  هب  یگنج  یتشک  راهچ 

طیارـش رب  هوالع  موکلام  ناج  دندش ، ایوج  وا  زا  ناریا  اب  داحتا  يارب  ار  ناتـسلگنا  طیارـش  هتخاس و  فقوتم  رهـشوب  رد  ار  وا  مه  ناریا  هب 
زا موکلام  ناج  تفریذـپن و  ار  نآ  هاش  یلعحتف  هک  دـش  راتـساوخ  مه  ار  كراخ  هریزج  يراذـگاو  دوب ، هدـش  در  ناریا  فرط  زا  هک  یلبق 

. تشگزاب ناتسودنه  هب  اجنامه 

ارتوگ هناج -:

گیب یناج 

. زیگنچ نبا  ناخ  یجوج  هداون  ناخ و  کبزا  رسپ  قاچبق ؛ تشد  رد  کبزا  نیطالس  زا  هاشداپ  نیمتشه  ق ،. لاس 758 ه . هب  یفوتم 

هیناخرتشه هیناج -

. دندرک ییاورنامرف  اراخب  رد  ق ،. ات 1199 ه . زا 1007  هک  ياهلسلس  مان 

ریبک نادواج  هماننادواج -

. یفورح هللا  لضف  تافیلأت  زا  یکی 

یلواچ یلواج -

. تشاد مامت  برقت  یقوجلس  دوعسم  ناطلـس  دزن  هک  قارع  هقجالـس  دهع  رد  كرت  روهـشم  يارما  زا  ق ،. یفوتم 541 ه . یلرغط ، یلواچ 
. داد بقل  کباتا  ار  وا  درپس و  یلواچ  هب  ار  دوعسم  نبا  هاشکلم  شیوخ ، رسپ  دوعسم  ناطلس 

نادیواج

مودخم يو  دناهتفای . ترهش  نانیدمرخ  هب  اهدعب  هک  تسا  نایمرخ  هیلوا  ناسسؤم  زا  يو  كرهس . نبا 
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هک ار  کباب  بیرف ، گـنرین و  اـب  وا  هویب  تشکب و  ار  نارمع  وبا  تبقاـع  درک و  اـهگنج  ناـیمرخ  تساـیر  رما  رد  هک  تسا  یمرخ  کـباب 
. درک نایمرخ  سیئر  ار  يو  تخاس و  شیوخ  رهوش  دوب  شرهوش  مداخ 

هناخابج

. دنتفگیم دوشیم ، هتفگ  تامهم  ای  تاحیلست  هرادا  زورما  هچنآ  ای  يزاسهحلسا  هب  هیوفص  نامز  رد 
هناخهبج زین -

یشابرادابج

. هیوفص نامز  رد  يزاسهحلسا  هناخراک  هدنامرف  هناخابج ، بصنمبحاص 

وغبج

. یبرغ ناکرت  ياوشیپ  بقل 

هناخابج هناخهبج -

نادنچ رگید  هتشذگ  لثم  هیوفص  دهع  لیاوا  رد  دوب . یشابرادهبج »  » لغش هک  هناخابج  هرادا  يدصت  هیوفص . هرود  رد  يزاسهحلسا  هرادا 
زین دیفس  ياههجاوخ  هب  يرگیـشابرادهبج  و  داتفا ، تیمها  زا  اجیردت  زین  هناخابج  دندرکیمن . گنج  میاد  رواجم  کلامم  نیطالـس و  اب 

. تسا هدوب  عقاو  رهش  کیدزن  كربت  هعلق  رد  ارهاظ  هیوفص  دهع  رد  ناهفصا  هناخابج  ای  هناخروق  دش . راذگاو 

یشابرادهبج

هچنآ توراب و  برس و  ياهرابنا  برح و  تاودا  تالآ و  تظفاحم  رومأم  هناخروق و  هناخهبج و  لوئسم  هیوفـص  رـصع  رد  یـشابرادهبج 
. تسا هدوب  دشاب ، گنج  مزاول  هب  طوبرم 

يروتاتکید دض  دحتم  ههبج 

نآ یسایس  ياههورگ  بازحا و  ریاس  هب  ترجاهم ، نارود  رد  ناریا  هدوت  بزح  هک  دوب  يداهنـشیپ  يروتاتکید  دض  دحتم  ههبج  لیکـشت 
. دندوب هدشن  ناریا  هدوت  بزح  اب  يراکمه  هب  رضاح  یهورگ  بزح و  چیه  یلو  دوب ، هدرک  نامز 

یلم ههبج 

لیلد نیمه  هب  دندرک . يدایز  تیلاعف  تاباختنا  يدازآ  ثحب  هنیمز  رد  نارهت  دیارج  لاس 1328  رد  مهدزناش  سلجم  تاباختنا  نایرج  رد 
. دنتخادرپ رظن  لدابت  ثحب و  هب  تاباختنا  يدازآ  هنیمز  رد  دندرک و  رادید  قدصم  دمحم  رتکد  اب  هامرهم 1328  رد  همانزور  ریدم   6

زا رگید  رفن  هارمه 19  هب  قدصم  رتکد  دـنک . ییامیپهار  هاش  رابرد  ات  ضارتعا  ناونع  هب  تفرگ  میمـصت  هسلج  نیا  زا  سپ  قدـصم  رتکد 
رد یئالع  ریما  نیدلا  سمـش  و  یمطاف ، نیـسح  دیـس  رتکد  هدازكریز ، دمحا  سدـنهم  ناگیاش ، یلع  دیـس  رتکد  یباجنـس ، میرک  هلمج 

. دندرک يراذگهیاپ  ار  یلم  ههبج  دندرک و  كرت  ار  اجنآ  هجیتن  لوصح  مدع  لیلدهب  هک  دندش  نصحتم  هاش  رابرد 
هکنیا ات  درک ، زاغآ  ار  ییاهتیلاعف  راب  دنچ  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  يزکرم  هتسه  المع  دادرم  تشه  تسیب و  ياتدوک  زا  سپ  هک  ههبج  نیا 

زاغآ اپورا  رد  یلم  ههبج  هب  هتسباو  نایوجشناد  زا  ياهدع  تیلاعف  نایرج  نیا  بقاعتم  دش . مود  یلم  ههبج  لیکشت  هب  مادقا  لاس 1336  رد 
. دش نآ  نارس  زا  ياهدع  يریگتسد  هب  رجنم  هک  درک  زاغآ  ناریا  رد  ار  يراکشآ  تیلاعف  موس  یلم  ههبج  لاس 1341  رد  دش .
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نوسنیلوار جرج 

. تسا هتشون  یناکشا  خیرات  هرابرد  باتک  ود  هک  یسیلگنا  سانشرواخ 
. تراپ یسانشناتساب  خیرات و  یفارغج و  تراپ 2 - - 1

یکسفاچنل جرج 

یلاع حطس  یناهج و  هبرجت  ياراد  نادنمراک  نیرتهتـسجرب  زا  لکـشتم  مود ، گنج  ياهلاس  رد  ار  نارهت  رد  سیلگنا  ترافـس  رداک  يو 
. درمشیم ناشنیرتهتسجرب  ار  تارت  رتسم  اهنآ  نایم  رد  دندادیم و  رارق  ریثأت  تحت  دوخ  اب  دروخرب  رد  ار  سکره  هک  دنادیم ، شناد 

زامرج

. تسا هدنامن  ياجرب  نآ  زا  يرثا  هزورما  هک  نئادم  ضیبا  کیدزن  تسا  هدوب  یمیظع  يانب  مان 

هدکشتآ هرج 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


. نورزاک یقرش  بونج  يرتمولیک  دودح 50  رد  روگ ، مارهب  ریزو  یسرنرهم ، راثآ  زا  یناساس  دهع  هدکشتآ 

یشابیچریازج

ات نآ  دارفا  دادعت  هدش و  داجیا  هاش  ردان  هلیسو  هب  هک  دندوب  گنفت  هب  حلـسم  هک  دندوب  يزاتمم  ماظن  هدایپ  نایچریازج  هیراشفا ، هرود  رد 
. دندرکیم يزادناریت  ءاکتا  اب  هداد و  رارق  هیاپهس  يور  گنج  عقوم  رد  هک  دوب  یگرزب  گنفت  اهنآ  هحلسا  تسا . هدوب  رفن  رازه  تسیب 

« قاـیاپ هچک   » ار نآ  دوـب و  دـمن  زا  اـهیچریازج  هـالک  دـندومنیم . لـمح  دوـخ  اـب  رفـس  رد  مه  ار  هیاـپهس  گـنفت ، رب  هوـالع  نازاـبرس 
فلتخم تروص  هس  هب  اههالک  نیا  هّللا » هّللا -  » دوب هتـشون  اههالک  كرت  يور  دندوب و  هتخیوآ  ياهلوگنم  نآ  فرط  ود  رب  و  دندیمانیم ،

. دوب هدش  هتشون 

هیزج

کی ات  نادـنمتورث  يارب  رانید  زا 500  هک  دوب  جـیار  اـهجارخ  اـهتایلام و  ءزج  لوغم  تموکح  رد  دوب  لوادـتم  نیچ  ناریا و  رد  هک  هیزج 
. دیدرگیم میلست  تلود  هنازخ  هب  هار  نیا  زا  رانید   70 رفن ، ره 10  يارب  هنایلاس  طسوتم ، دح  دیسریم و  ارقف  يارب  رانید 

نایناتسج

توملا و رابدور  ناجنز و  مراتير و  ناقملید و  یحاون  رد  هیوب ، لآ  راگزور  زا  لبق  هک  ملید  يارما  زا  ینادناخ  ق .). نرق 2 و 3 و 4 ه . )
هدـمآ یخیرات  بتک  رد  اهنآ  مان  مود  نرق  رخاوا  زا  یلو  تسین ، مولعم  یتسردهب  اهنآ  راک  زاغآ  دنتـشاد . ییاورناـمرف  دورهاـش  ناـقلاط و 

یـضعب زاب  یلو  تساهنآ ، راک  نایاپ  هناشن  ناتـسملید  رد  نایرگنک  روهظ  هک  يدوجو  اب  تسا . هدوب  رابدور  اـهنآ  تموکح  زکرم  تسا و 
. دش ضرقنم  رفظم  لآ  تسد  هب  هلسلس  نیا  دناهتشاد . یتموکح  رصتخم  مجنپ  نرق  طساوا  ات  نآ  دارفا 

: نایناتسج فورعم  ناهاش 
.(. ق دودح 189 ه .  ) ناتسج نبا  نابزرم  - 1
.(. ق دودح 201 ه .  ) نابزرم نب  ناتسج  - 2

.(. ق دودح 250 ه . ات   ) ناتسج نب  نادوسهو  - 3
.(. ق ات 301 ه . زا 250   ) نادوسهو نب  ناتسج  - 4

.(. ق ات 307 ه .  301  ) نادوسهو نب  یلع  - 5
.(. ق ات 315 ه . زا 307   ) نادوسهو نب  زوریف  ورسخ  - 6

.(. ق ات 316 ه .  ) زوریف ورسخ  نب  يدهم  - 7
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رسج گنج  رسج -:

نازیربآ ناگریت - نشج 

. دنهدیم رس  يداش  رگیدکی  هب  ندیشاپ  بآ  اب  هدادیم و  ماجنا  هام  ریت  زا  زور  ریت  رد  نایتشترز  هک  ینشج 

یکمرب رفعج 

. دیشرلا نوراه  ریزو 

ع)  ) دمحم نب  رفعج 

مالسا بتکم  سردم  نیرتگرزب  يرفعج و  بهذم  ياوشیپ  ع ،)  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  ترضح  تیالو  نامـسآ  كانبات  رتخا  نیمـشش 
ما  » شاهمرکم ردام  و  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  نآ  یمارگ  ردپ  دش . دـلوتم  هرونم  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 83  لوالا  عیبر  مهدـفه  رد 

« لـضاف  » ترـضح نآ  باـقلا  هلمج  زا  تسا . یـسوم  وبا  لیعامـسا و  وبا  هّللا ، دـبع  وبا  وا  هینک  رفعج و  ترـضح  نآ  ماـن  دـشابیم . هورف »
. تسا قداص »  » اهنآ نیرتفورعم  و  رهاط ،» « » رباص »

. تشاد همادا  لاس 148  ات  دش و  زاغآ  لاس 114  رد  ع )  ) رقاب ماما  تداهش  زا  دعب  ع )  ) قداص ماما  تماما 
بتکم رد  ار  درگاش  رازه  راهچ  ترضح  هک  دش  مهارف  ياهنیمز  یگنهرف ، ياهتضهن  یسایس و  تافالتخا  رثا  رب  ع )  ) قداص ماما  نامز  رد 

ملع راقو ، تناتم ، يرابدرب ، ربص ، ياراد  دومنیم . شدالوا  اب  هک  درکیم  ترشاعم  روطنامه  شباحصا  اب  قداص  ماما  داد . شرورپ  دوخ 
راگزور نامدرم  نیرتدباع  نیرتدهاز و  قداص  ماما  دومنیم . لمع  شراوگرزب  ردـپ  شدـج و  هریـس  رب  دوب و  شناد  هظفاح و  شوه و  و 

. روصنم - 2 حافس ، - 1 زا : دنترابع  ع )  ) ماما نارود  یسابع  يافلخ  زا  دوب . شیوخ 
دولآرهز و روگنا  ترـضح  نآ  تداهـش  هلیـسو  هدرک و  مومـسم  رهز  هلیـسو  هب  ار  قداص  ماما  یـسابع ، روصنم  يوس  زا  هنیدـم  نارمکح 
رد داد و  نـفک  لـسغ و  تداهـش  زا  سپ  ار  شردـپ  ع )  ) مظاـک ماـما  دـندش . دیهـش  يرمق  يرجه  لاـس 148  رد  هک  تسا  هدوب  مومـسم 

. درپس كاخ  هب  عیقب  ناتسربق 

يزیربت رفعج 

. يرومیت رصع  ناریزو  زا  يزیربت  رفعج  ریما 

دنز ناخ  رفعج 

. دنز ناخ  یکز  هدازرهاوخ  دنز و  ناخ  دارمیلع  يردام  ردارب  دنز ، ناخ  قداص  رسپ  ق ). 1203 ه . - 1199  ) هیدنز هلسلس  هاشداپ 

یماما فیرش  یماما -: فیرش  رفعج 

ياتغج

يارجا رومأم  لوغم ، رکشل  زا  یتمسق  يرادرـس  رب  هوالع  ردپ ، تایح  نامز  رد  يو  ناخ . زیگنچ  مود  رـسپ  لوغم ، فورعم  ناگدازهاش  زا 
هب نانآ  ورملق  دـندرک و  تراما  نافروت  رغـشاک و  دودـح  رهنلا و  ءاروام  زا  یتمـسق  رد  يو  باـقعا  دوب . يرفیک  روما  رد  تراـظن  اـسای و 

. دنبوسنم ياتغج  تاناخ  نیمه  هب  ییاتغج ، یکرت  نابز  ییاتغج و  ناکرت  تسا . فورعم  ياتغج  تاناخ 

يرغج

. یقوجلس کیب  لرغط  ردارب  نالسرا و  بلآ  ردپ  قوجلس  نب  لیئاکیم  نب  واد 
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ناخ يرغج 

سیئر هزام ، نب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نب  دمحم  ناهج  ردص  نیدلا  سمـش  نامز  رد  هک  اتخارق  بناج  زا  دنقرمـس  یلاو  نیکت  نسح  دـنزرف 
. درک عفد  اراخب  رب  ار  قلرق  ناکرت  تراغ  شروش و  هدوب و  اراخب 

هلودلا لالج 

دوب و هرـصب  مکاح  ردارب  فرط  زا  يو  نایملید . يارزو  زا  رهاـط  وبا  هب  ینکم  هیوب » هلودـلا  نکر  نب  ۀـلودلا  دـضع  نب  هلودـلا  ءاـهب  نبا  »
دادـغب رب  ناکرت  وا  دـهع  رد  دـش . ارمالا  ریما  دادـغب  رد  هللااب  رداقلا  تفالخ  ناـمز  رد  درک و  تراـما  دادـغب  رد  لاـس  جـنپ  تسیب و  سپس 

. تشذگرد دادغب  رد  ق . لاس 435 ه . هب  يو  دنتشگ . مکاح  یتیالو  هب  کیره  دندش و  یلوتسم 

هلودلا لالج 

. دومن روجک  رهش  هعلق  يانب  دیدجت  هب  عورش  رد 740 ق . هک  نابسوداپ  لآ  كولم  نامکاح و  زا  دایز ، نب  ردنکسا 

هلودلا لالج 

. دوب هداد  یقوجلس  هاشکلم  هب  دادغب  هفیلخ  هک  تسا  یبقل  هلودلا  لالج  یقوجلس . هاشکلم 
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ینیزگرد لضفلا  وبا  نیدلا  لالج 

. دوب یقوجلس  دمحم  ناطلس  ریزو  یتدم  هک  ینیزگرد  مساقلا  وبا  نیدلا  ماوق  دنزرف 

هاشناروت نیدلا  لالج 

يزور دنچ  نیدباعلا  نیز  ناطلس  نامز  رد  ینعی  عاجش  هاش  گرم  زا  دعب  دوب . تمس  نیا  رد  عاجش  هاش  رمع  نایاپ  ات  هک  عاجش  هاش  ریزو 
. دوب یقاب  ماقم  نیا  رد 

هاشمزراوخ نیدلا  لالج 

نیدلا و نکر  نیدلا ، ثایغ  ینربکنم ، نیدلا  لالج  نانآ  نیرتفورعم  هک  تشاد ، رـسپ  نیدنچ  فلتخم  نانز  زا  هاشمزراوخ  دـمحم  ناطلس 
ناطلس هارمه  لوا  رسپ  هس  لوغم  تسد  زا  رارف  رد  اما  تشاد ، يدهعیلو  تمس  نوتاخ  ناکرت  رارصا  هب  ریخا  صخـش  دندوب و  هاش  غالزوا 
نیدلا لالج  دندمآ و  مزراوخ  هب  وا  گرم  زا  سپ  دـمحم ، نارـسپ  درک . دوخ  نیـشناج  ار  نیدـلا  لالج  نوکـسبآ  هریزج  رد  وا  دـندوب و 

ار نالوغم  زا  ياهتـسد  تخیرگ و  ناسارخ  هب  نیدلا  لالج  دنتفرن و  راب  ریز  هاش  غالزوا  نوتاخ و  ناکرت  رادفرط  ناکرت  نکل  دـش . ناطلس 
. تفر تاره  هب  تشادن  یفاک  هاپس  نوچ  درک و  بولغم 

دوب و گنج  رد  ناتسجرگ  هکلم  دادغب و  هفیلخ  ناریا و  برغ  ناهاشداپ  لوغم و  اب  مادم  دش ، هتشک  هک  لاس 628  ات  نیدلا  لالج  ناطلس 
تخیرگ و ناجیابرذآ  هب  دروخ و  تسکـش  مور ، هقجالـس  زا  یکی  دابقیک ، نیدـلا  ءالع  ناطلـس  زا  رد 627  هکنآ  ات  دشیم  حـتاف  بلغا 

هیمورا هب  نیدـلا  لـالج  دندیـسر و  نـالوغم  اـنثا  نیا  رد  تخادرپ . شیع  هب  دوخ  داتـسرف و  ناـغم  تشد  هب  تحارتـسا  يارب  ار  دوخ  هاـپس 
راب دشن . زارد  وا  يرای  هب  یتسد  هک  دـندوب ، شحوتم  هدـیجنر و  وا  زا  نانچ  یگمه  اما  دریگب ، يددـم  فارطا  كولم  زا  رگم  ات  تخیرگ 

یمحریب و رد  یلو  دوب ، ریلد  رایسب  درم  نیدلا  لالج  دش . هتشک  نادرک  تسد  هب  درب و  هانپ  اههوک  هب  وا  دنتخیر و  شرس  رب  لوغم  رگید 
. درکیمن راذگورف  عقومیب  يروخبارش  یشایع و  زا  تشادن و  ردپ  زا  یمک  تسد  يریبدتیب 

شمتغرویس نیدلا  لالج 

. نامرک ناییاتخارق  زا 
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يدابآرتسا دمحم  نیدلا  لالج 

بسامهط هاش  ترازو  ماقم  هب  يرجه  لاس 930  رد  يو  تسا . يوفـص  لوا  بسامهط  هاش  ناریزو  زا  يدابآرتسا  دمحم  نیدلا  لالج  ریما 
. دش لئان 

یسبط هاش  مارهب  نب  مالس  نب  لالج 

هک یماگنه  دوب . ترک  نیدلا  ثایغ  کلم  ریزو  یمزراوخ  ییحی  خیش  هجاوخ  مزالم  زاغآ  رد  یسبط  هاش  مارهب  مالس  رـسپ  لالج  هجاوخ 
دروم رومیت  راـبرد  رد  لـالج  هجاوخ  داتـسرف . رومیت  دزن  هب  تلاـسر  ناونع  هب  ار  وا  ییحی  خیـش  هجاوخ  دروآ  شروی  ناریا  هب  رومیت  ریما 

. دیدرگ ضیوفت  وا  هب  ترازو  ماقم  تفرگ و  رارق  هجوت 

ایک لالج 

. دنتشاد تموکح  ناردنزام  رد  یهاتوک  تدم  لوغم  هلمح  زا  سپ  هک  ایک ، لالج  نادناخ 

صلخم لالج 

هاشمزراوخ دـمحم  ناطلـس  نامزالم  زا  يو  دادـجا  لوغم . ناـیناخلیا  دـهع  فورعم  نایفوتـسم  ارزو و  زا  ینانمـس ، صلخم  نیدـلا  لـالج 
يدنچ اما  دیـسر . نوغرا  ترازو  هب  ینیوج  نیدلا  سمـش  لتق  زا  دعب  و  تسویپ ، لوغم ، ناخلیا  ناخ ، نوغرا  هب  ناسارخ  رد  وا  و  دـندوب .

. دیسر لتق  هب  يدوهی  هلودلا  دعس  یعس  هب  دش و  لوزعم  تشگ و  ناخلیا  نافلاخم  اب  يراکمه  هب  مهتم  دعب 

ریالج

کنایوک میدـق  نامز  رد  ریالج  هفیاط  دروآرد . شیوخ  دایقنا  هب  ار  اهنآ  زیگنچ ، دـج  ناخ  ودـیق  هک  لوغم  فیاوط  زا  روهـشم  ياهفیاـط 
تیالو هصاخ  رهنلا ، ءاروام  رد  زیگنچ  تلود  هیزجت  ناـمز  رد  فیاوط  نیا  تسا . هدوب  گرزب  ناـخ  ینعم  هب  دـنیوگ  هک  دناهتـشاد ، بقل 

مارهب یتح  و  دـنداهن . ندرگ  ار  يوجناهج  نآ  تعاطا  هفیاـط  نیا  يارما  رومیت ، ریما  روهظ  رد  دناهتـشادیم . لقتـسم  يارما  هاـگ  دـنجخ ،
. دومن کمک  رومیت  ریما  هب  لوغم  نایغای  عفر  رد  هفیاط  نیا  يارما  زا  ریالج ،

. دناهتسیزیم تالک  ناسارخ و  دودح  رد  هیوفص  دهع  رد  هفیاط  نیا  زا  ییاههریت 

یناکلیا يارما  نایریالج -

نایناکیا ای  نایریالج  هک  دنتفای  لیکشت  یلقتسم  ياههلـسلس  ناریا  رد  اهنآ  رادتقا  ندش  فیعـض  لوغم و  طاطحنا  زا  دعب  814 ه ). - 736)
رسپ گرزب  نسح  خیش  هلـسلس  نیا  سـسؤم  دنتـشاد . ینارمکح  فلتخم  تاعطق  رد  رومیت  هلمح  ماگنه  هک  دندوب  اههلـسلس  نیا  هلمج  زا 

هدروآرد و دوخ  ذوفن  تحت  ار  نیرهنلا  نیب  رواجم  طاـقن  ناریا و  یبرغ  یحاون  دوب ، ریـالج  ناـیون  یناـکلیا  نب  اـقوب  قآ  نب  نیـسح  ریما 
ردپ ياجهب  لاس 757  رد  سیوا  نیدلا  زعم  گرزب ، نسح  خیش  رسپ  دوب . زیربت  نانآ  یناتـسبات  تختیاپ  دادغب و  ناشیا  یناتـسمز  تختیاپ 

. دوزفا دوخ  کلامم  رب  زین  ار  رکبراید  لـصوم و  لاس 766  رد  تفرگ و  قاچبق  تشد  کبزا  ناهاشداپ  زا  ار  زیربت  ناجیابرذآ و  تسـشن .
ناتسنمرا و رب  راگزور  نآ  رد  نانامکرت  نیا  و  تخادرپ . گنج  هب  ولنویوقارق  نانامکرت  رفظم و  لآ  اب  نیسح  ناطلـس  شرـسپ  وا  نیـشناج 

کلامم رد 784  نیسح  ناطلس  ندش  هتشک  زا  سپ  دندش . دحتم  نیسح  اب  رد 779  دناهدوب و  هدیدرگ  طلسم  ناو  هچایرد  یبونج  یحاون 
. دش تمسق  دیزیاب  ناطلس  دمحا و  ناطلس  شرسپ  وا و  نیب  وا 

.(. 836 ه . ) دندش ضرقنم  ولنویوقارق  ناریما  تسد  هب  ماجنارس  نایریالج 
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ریالج لآ  ای  یناکلیا  يارما 

ات 757) زا 740  . ) یناکلیا نب  اقوبقآ  نب  نیسح  ریما  نب  گرزب  نسح  خیش  ریما  - 1 تسا ) يرمق  يرجه  ساسارب  خیراوت  )
ات 776) زا 757  . ) نسح خیش  نب  سیوا  خیش  ناطلس  - 2

ات 784) زا 776  . ) سیوا خیش  نب  نیسح  ناطلس  - 3
ات 813) زا 784  . ) سیوا خیش  نب  دمحا  ناطلس  - 4

ات 814) زا 813  . ) سیوا خیش  نب  یلع  خیش  نب  دلو  هاش  - 5
ات 824) زا 814  . ) دلو هاش  نب  سیوا  ناطلس  - 6

ات 827) زا 824  . ) دلو هاش  نب  دومحم  ناطلس  - 7
ات 836) زا 827  . ) دمحا ناطلس  نب  هلودلا  ءالع  نب  نیسح  ناطلس  - 8

یشابرادولج

رد رب  قاری  نیز و  اب  ار  هاش  صوصخم  بسا  شـش  ات  جنپ  زا  زور  همه  دوب و  هیوفـص  هلـسلس  رد  هاش  يراوس  نابـسا  نتـشاد  هدامآ  رومأم 
. تشادیم هاگن  يراوس  يایهم  هناخناوید ،

ءالولج گنج  ءالولج -:

مج

هب سپس  دناسر و  نایاپ  هب  زیربت  رد  ار  یتامدقم  تالیصحت  دش . دلوتم  زیربت  رد  ش . لاس 1264 ه . رد  کلملا  ریدم  هب  بقلم  مج  دومحم 
. دش لوغشم  راک  هب  دهعیلو ، بیبط  يوسنارف ، نپوک  رتکد  دزن  مجرتم  ناونع 

رد ناونع  نامههب  یتدم  زا  سپ  دمآرد و  كرمگ  هرادا  تمدخ  رد  مجرتم  ناونع  هب  دـمآ و  نارهت  هب  زیربت  زا  ش . لاس 1288 ه . رد  يو 
تفر ییاراد )  ) هیلام ترازو  هب  تقو ، ریزوتسخن  هلودلا ، قوثو  روتـسد  هب  انب  ش . لاس 1298 ه . رد  دش . راک  هب  لوغشم  هسنارف  ترافس 
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. دوب ناتسلگنا  اب  وا  دادرارق 1919  هلودلا و  قوثو  نارادفرط  زا  یکی  مج  دروآ . تسد  هب  ار  یتلود  هلغ  رابنا  تسایر  تیمهارپ  لغش  و 
( کلملا ریدم   ) مج دومحم 

، یتلود هلغ  رابنا  تسایر  زا : دـندوب  ترابع  بیترت  هب  هک  دوب  یمهم  لغاشم  رادهدـهع  يریزوتسخن ، تسپ  يدـصت  زا  لـبق  مج  دومحم 
دیـس هنیباک  میمرت  رد  هیلام  ریزو  ییابطابط ، نیدـلا  ءایـض  دیـس  هنیباک  رد  هجراخ  ریزو  لک ، يرادهنازخ  تسایر  نارهت ، هیلاـم  يراکـشیپ 

لاس 1304 ه. رد  یغورف  یلع  دمحم  هنیباک  رد  ریزوتسخن  تنواعم  هپـس ، رادرـس  هلودلا و  ریـشم  ياههنیباک  رد  هیلام  ریزو  نیدلا ، ءایض 
هنیباک رد  هماع  دیاوف  ترازو  ش . لاس 1305 ه . رد  نامرک  رادناتسا  ش .
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رد یغورف  یلع  دـمحم  مود  هنیباـک  رد  هـلخاد  ترازو  و  ش . لاس 1308 ه . رد  ناسارخ  يرادناتـسا  ش . لاس 1306 ه . رد  هنطلـسلا  ربخم 

لاس 1312.
نابآ موس  زور  دوب . ارزولا  سیئر  نابآ 1318  ات  دیسر و  يریزوتسخن  هب  رذآ 1314  رد 11  یغورف ، هنیباک  طوقـس  زا  سپ  مج  دومحم 

لیکـشت رومأـم  ار  يرتفد  نیتم  رتکد  یلم ، ياروش  سلجم  هنییآ  رـالات  رد  مهدزاود ، سلجم  هیحاـتتفا  قطن  داریا  زا  دـعب  هاـش  اـضر   1318
لاس 1320 رد  مج  دومحم  درک . ظفح  ار  تمـس  نیا  هاش  اضر  يافعتـسا  اـت  هک  دومن  بوصنم  يراـبرد  ریزو  هب  زین  ار  مج  درک و  هنیباـک 

ریزو لاس 1326  رد  اددجم  دـش . بوصنم  گنج  ترازو  هب  رویرهش 1326  رد  هنطلـسلا  ماوق  هنیباک  میمرت  رد  دش و  رـصم  رد  ناریا  ریفس 
. دیدرگ مر  رد  ناریا  ریفـس  سپـس  دش و  زیربت  یهار  ناجیابرذآ  یلاو  ناونع  هب  فاعم و  رابرد  ترازو  زا  لاس 1327  رد  یلو  دش ، رابرد 
ات 1350) لاس 1342  زا   ) نامرک یباصتنا  روتانس  هرود  ود  و  ات 1340 ) زا 1322   ) نامرک یباختنا  روتانـس  ناونع  هب  هرود  ود  مج  دومحم 

هام دادرم  مهدزون  رد  دادـن و  فاـفک  رویرهش 1350 ) اـت 9   ) انـس سلجم  رخآ  هب  وا  رمع  مود  هرود  رد  هـتبلا  تفاـی . هار  انـس  سلجم  هـب 
. دش هدرپس  كاخ  هب  هیوباب  نبا  رد  شاهزانج  تشذگرد و  نارهت  رد  ، 1348
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(، مج هیلام  ریزو   ) رواد ربکا  یلع  یـشکدوخ  نادنز ، رد  زوریف  هلودـلا  ترـصن  لتق  سردـم و  نسح  دیـس  هللا  تیآ  تداهـش  باجح ، ف 
جرد تلع  هب  هسنارف  ناریا و  یـسایس  طباور  عطق  ناریا ، راتخمریزو  هب  اکیرمآ  سیلپ  نیهوت  تلعهب  اـکیرمآ  ناریا و  یـسایس  طـباور  عطق 

نامیپ هب  فورعم  ناتـسناغفا  قارع و  هیکرت ، ناریا ، نیب  داحتا  نامیپ  داقعنا  هسنارف ، تاعوبطم  رد  هاش  اـضر  هب  تبـسن  زیمآتناـها  بلاـطم 
. نآ زا  يرادربهرهب  ناریا و  نهآهار  يرسارس  نامتخاس  مامتا  لامش و  تفن  دادرارق  وغل  قارع ، ناریا و  يزرم  تافالتخا  لح  دابآدعس ،

نیدلا لامج 

هک نایون  نسح  خیـش  ریما  هک  یمایا  رد  لوغم . ناناخلیا  زا  هاشداپ  یلع  ریما  يارزو  زا  یناورـش  یلع  نیدلا  جات  دـنزرف  نیدـلا  لامج  ریما 
روای ناخ  یسوم  هاشداپ و  یلع  ریما  اب  گنج  مزع  هب  مور  زا  هدیزگرب  یهاشداپ  هب  ار  ناخ  دمحم  دوب  ناخلیا  دیعس  وبا  ناطلـس  همع  رـسپ 

دروخ و تسکش  هاشداپ  یلع  ریما  ماجنارس  تسویپ . عوقو  هب  قاث  هللا  عباوت  زا  هردارق  رد  نانآ  نیب  گنج  دیـشک . رکـشل  ناجیابرذآ  هب  وا 
. تفای نایاپ  یناورش  نیدلا  لامج  ریما  ترازو  بیترت  نیدب  دش و  هتشک 

ینادرجتسد نیدلا  لامج 

. لوغم ناخ  نازاغ  ناخ و  ودیاب  ریزو  ق ،. لاس 695 ه . هب  یفوتم 
وا زا  دعب  و  دیزگرب ، ترازو  هب  ار  وا  ناخ  ودیاب  دش . دادغب  یناوید  بحاص  یتدم  یتح  و  دش ، تامدـخ  أشنم  دادـغب  ناوید  رد  یناوج  زا 

. دش هتشک  نازاغ  رما  هب  هام  ود  زا  دعب  و  دیشکن ، یلوط  وا  ترازو  نیا  اما  داد . وا  هب  ترازو  دنچ  کی  زین  ناخ  نازاغ 

ظعاو لامج 

هب تیطورـشم  رکف  روهظ  ماگنه  رد  يو  یلماع . یـسیع  دیـس  اقآ  رـسپ  تیطورـشم ، بـالقنا  لـیاوا  فورعم  بیطخ  ظـعاو ، لاـمج  دـیس 
طسوت سلجم  نتسب  پوت  هب  زا  دعب  دناریم . نخس  دادبتسا  راضم  زا  يدازآ و  عفانم  زا  ابلاغ  سلاجم  ربانم و  رد  و  تسویپ ، نابلطيدازآ 
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مخفا ریما  روتـسد  هب  اجنآ  رد  دـندرب و  درجورب  هب  ار  وا  ریگتـسد و  هار  رد  اما  تفگ  كرت  نادـمه  دـصق  هب  ار  نارهت  يو  هاـشیلع  دـمحم 

. دش نفد  اجنآ  رد  دیسر و  لتق  هب  ینادمه 

دیشمج

لامعتسا دوب . طلسم  زین  ناگدنرپ  نایرپ و  ناوید ، رب  دوخ  هلاس  دصتفه  تنطلـس  یط  رد  هک  تسا  ياهناسفا )  ) یناتـساد هاشداپ  نیرتفورعم 
. تشاد ررقم  وا  زین  ار  زورون  نشج  تخومآ و  مدرم  هب  وا  ار  یگدنسیر  نف  هحلسا و 

راگزومآ راگزومآ -: دیشمج 

حلص ناراداوه  یناریا  تیعمج 

. دشیم هرادا  نیذآهب )  ) هدازدامتعا دومحم  تیریدم  اب  ناریا  رد  هک  دوب  یناهج  نامزاس 

یبانج

تسد هب  يرجه  لاس 301  رد  نایسابع  تلود  دض  رب  هنادجم  تامادقا  هلـسلس  کی  زا  سپ  هک  نیرحب  نایطمرق  ياوشیپ  یبانج  دیعـس  وبا 
. دش هتشک  مامح  رد  یمالغ 

ناخیش حانج 

. نارادبرس تضهن  هدمع  حانج  ود  زا  یکی 

نایدیرفآهب شبنج 

وبا مایا  رد  سپـس  : » دـیوگیم نینچ  وا  قح  رد  ناحیر  وبا  دوب . ناسارخ  نزوز  یلاها  زا  نیزورف  هاـم  رـسپ  دـیرفآهب »  » ماـن هب  تضهن  ربهر 
ياههد زا  هک  فاوخ  ياتسور  رد  وا  دوب و  نیدرورف  هام  نب  دیرفاهب  وا  مان  هک  درک  ادیپ  توبن  هیعاد  يدرم  یـسابع  تلود  بحاص  ملـسم 

نیچ يوس  هب  دیدرگ و  ناهنپ  رما  يادتبا  رد  دوب و  نزوز  لها  زا  وا  دوخ  دش و  ادـیپ  دنواریـس »  » مان هب  ياهبـصق  رد  تسا  روباشین  فارطا 
ياج تشم  رد  يدرکیم  عمج  ار  نآ  نوچ  هک  دروایب  دوخ  اب  زبس  ریرح  زا  ینهاریپ  تشگزاـب  رد  تسیز و  اـجنآ  رد  لاـس  تفه  تفر و 

: تفگ درم  نآ  دیدب . ار  وا  دوب  تشک  لوغشم  هک  يدرم  دمآ و  ریز  هب  نادادماب  دش و  یماب  يالاب  هب  هاگنابش  تفرگیم و 
رب ار  نهاریپ  نیا  داتـسرف و  یحو  نم  هب  دـنوادخ  دـش و  هئارا  نم  رب  منهج  تشهب و  متفر و  نامـسآ  هب  مدوـب  هدرک  تبیغ  هک  تدـم  نـیا 
وا هک  ماهدید  دوخ  نم  هک  تفگ  ار  مدرم  هدرک  قیدـصت  ار  وا  رگزرب  درم  نآ  زا  سپ  مدرک . لوزن  نیمز  هب  تعاس  نیا  رد  درک و  ممادـنا 

ار تشترز  درک  تفلاـخم  روـما  رثـکا  رد  سوـجم  اـب  وا  دـندمآ و  درگ  وا  يوریپ  هب  سوـجم  زا  یعمج  هجیتـن  رد  دـمآ ، دورف  نامـسآ  زا 
یحو تشترز  هب  ناهن  رد  هک  مدوب  نم  منکیم و  قیدـصت  نم  تسا  هدروایب  تشترز  هچنآ  هک  تفگ  دوخ  هّمذ  لها  رب  و  دومن .» قیدـصت 

ناویح و قلخ  رد  یکی  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  یکی  ادـخ و  یگناگی  رد  یکی  دـینادرگ ، بجاو  زاـمن  تفه  تما  رب  و  مداتـسرف .
يارب هک  ییاـهزیچ  خزود و  تشهب و  لـها  هب  عـجار  مه  زاـمن  کـی  و  باـسح ، ثعب و  رد  مه  یکی  گرم و  رد  یکی  اـهنآ و  ياـهبزور 
يوناز کی  رب  هک  داد  روتسد  داد و  بیترت  دوخ  تما  يارب  یسراف  هب  یباتک  و  تنج . لها  شیاتـس  رد  مه  زامن  کی  هدش و  هدامآ  ناشیا 

عقوم رد  دـنیامن و  اهر  ار  دوخ  ياهوم  و  دـننک ، باتفآ  يوسهب  هجوت  دنـشاب  هک  ییاج  ره  رد  دـنناوخب و  زامن  دیـشروخ  همـشچ  يوس  هب 
رهاوخ و ردام و  اب  ییوشانز  رادرم و  ندروخ  رمخ و  برش  یلو  دشاب ؛ هدش  ریپ  ار  هچنآ  رگم  دنشکن  ار  نایاپراهچ  و  دننکن ، همزمز  ماعط 

لالح ار  هدازردارب  رتخد و 
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نیا دنیامن و  حالـصا  ار  اهلپ  دـننک و  ریمعت  ار  اههار  هک  درک  رما  ار  دوخ  ناوریپ  درک و  راصتقا  مهرد  ددـص  راهچ  رب  رهم  رد  و  تشادـن ،
دندمآ و درگ  يو  نوماریپ  هب  ناذبره  ناذبوم و  دمآ  روباشین  هب  ملسم  وبا  نوچ  و  دشاب . لامعا  بسک  لاوما و  کی  تفه  زا  دیاب  اههنیزه 

سیغداب لابج  رد  ار  وا  داتسرفب و  وا  نتفرگ  يارب  ار  هبعش  نب  هللا  دبع  ملـسم  وبا  سپ  تسا ؛ هدرک  هابت  ار  ام  نید  مالـسا و  درم  نیا  دنتفگ 
سوجم اب  دـقتعم و  هدرواـیب  وا  هچنآ  هب  دـنفورعم و  هیدـیرفاهب »  » وا عاـبتا  تشکب . تفاـی  شناوریپ  زا  هکره  اـب  ار  يو  ملـسم  وبا  دـنتفایب و 
نامـسآ هب  دوب  راوس  ییوبای  رب  دـیرفاهب  هک  یلاح  رد  هک  هدرک  مالعا  ار  ناشیا  دـیرفاهب ، مداـخ  هک  دـناهدرک  ناـمگ  نینچ  و  دنانمـشد ،

. دشک ماقتنا  دوخ  نانمشد  زا  هدرک  لوزن  دوخ  باحصا  يوس  هب  هک  دشاب  دوز  درک و  دوعص 
نایتشترز مه  نیاربانب  دـیامن ، داجیا  ياهطبار  یتشترز  مالـسا و  نیب  تساوخیم  دوب و  یتشترز  کـی  وا  نارگلـیلحت  زا  یخرب  ناـمگ  هب 
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دوب و ناریا  رد  برع  تموکح  دض  رب  دیرفاهب  مایق  هک  دوزفا  دیاب  دندوب . فلاخم  كانشیدنا و  وا  زا  لاحلا  عفرم  ناناملسم  مه  رادنیمز و 
نآ زا  دـندروآیم و  باـسحهب  دوخ  دـض  رب  ار  شبنج  نیا  نایـسابع  اذـل  دـشیم ، باـسح  بارعا  تموکح  همادا  زین  نایـسابع  تموکح 

. دندوب نارگن 

زیربت شبنج 

ار نآ  يربهر  دوب و  یبهذـم  یـشبنج  تکرح ، نیا  دـندرک . مایق  یتلود  هاگتـسد  زیربت و  رهـش  مدرم  ق . لاس 1571 ه . هیوفـص ، هرود  رد 
ود نایم  رد  دوب  هتفرگ  جـضن  ياهقرف  تازرابم  رد  هک  تکرح  نیا  یلـصا  هتـسه  تشاد . هدـهعرب  يرای  ناولهپ  مان  هب  توتف  لـها  زا  یکی 

تمعن هاش  هب  ار  دوخ  یتمعن  هقرف  دنتـسنادیم و  يوفـص  ردیح  خیـش  هب  بوسنم  ار  دوخ  يردیح  هقرف  تفای . توق  یتمعن  يردیح و  هقرف 
. دندرکیم بستنم  یناهام  یلو  هللا 

اب دنتـشاد . تکرـش  تکرح  نیا  رد  زین  فونـص  لها  هبـسک و  ناروهشیپ ، دننام  مدرم  رگید  ناگدنیامن  ناناولهپ ، توتف و  لها  زا  هتـشذگ 
شبنج نیا  ندناشنورف  يارب  داتفا . مدرم  تسد  هب  تردق  دش و  ناریو  زیربت  فارـشا  رگید  یلاو و  هناخ  یهاتوک  تدم  فرظ  تکرح  نیا 

نوچ اما  دنیـشنب  هرکاذـم  هب  اهنآ  اـب  هک  دـش  قفوم  يو  دـش . باـختنا  زیربت  یلاو  تمـس  هب  ولجاتـسا  کـیب  فسوی  بساـمهط ، بناـج  زا 
مالعا عورشم  ار  نایـشروش  لتق  ياوتف  زین  هعیـش  ياملع  زا  یخرب  هکنیا  هژیوهب  دش . رتهدرتسگ  تازرابم  هنماد  دیـسرن ، قفاوت  هب  تارکاذم 

. دندرک
ندرک رظنفرص  هب  روبجم  بسامهط  اما  دش ، دوبان  شبنج  نیا  هچرگا  دش . بوکرس  نایـشبنج  یماظن  ياوق  ق . لاس 1573 ه . رد  ماجنارس 

. درک فاعم  یناوید  ضراوع  تخادرپ  زا  ار  رهش  سپس  دیدرگ و  ناروهشیپ  تایلام  ضراوع و  ياهراپ  زا 

كرذآ هزمح  شبنج 

صخش نیا  تسا . ناریا  قرشم  رد  جراوخ  روشرپ  ناگدننکمایق  زا  یکی  یجراخ  هللا  دبع  نب  ةزمح  هب  فورعم  يراش  كرذآ  رـسپ  هزمح 
رد ورنیا  زا  دوب ، مأوت  رایسب  تواضق  ملظ و  اب  ناریا  قرشم  رد  یـسیع  نب  یلع  ییاورنامرف  دیناسریم . بسامهط  وز )  ) هب ار  دوخ  تبـسن 

شیب شیوخ  تفلاخم  رد  دنتسنادیم  بجاو  ار  رئاج  تموکح  رب  مایق  نوچ  جراوخ  اما  تساخرب . یبوشآ  شروش و  وا  دض  رب  هشوگ  ره 
. دندادیم ناشن  بصعت  اههقرف  ریاس  زا  شیب  شیوخ  تفلاخم  رد  دنتسنادیم و  بجاو  ار  رئاج  تموکح  رب  اههقرف  ریاس  زا 

. درادن دوجو  ینشور  بلطم  هزمح  راک  زاغآ  هرابرد 
. تساخرب ناتسیس  رد  ناریا  قرشم  ناسارخ و  رب  یسیع  نب  یلع  هنارباج  تموکح  هرود  رد  وا  هک  دناهتشون 
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فلخ ناراـی  يو  تشگزاـب  رد  تفر ، جـح  هب  داـهن و  زاـغآ  هزیتس  وا  دوب ، هدرک  یبدایب  وا  هب  تبـسن  اـجنآ  لاـمع  زا  یکی  هک  دـناهتفگ 

زا ار  ناتـسیس  مدرم  هزمح  تخیرگ . ناتـسیس  زا  وا  میب  زا  هفیلخ  لـماع  دروآ و  مهارف  میظع  یهاپـس  هکناـنچ  دـندمآ  درگ  وا  رب  یجراـخ 
. دشن هداتسرف  دادغب  هب  ناتسیس  زا  یجارخ  دعب  هب  ماگنه  نیا  زا  تفرگن و  يزیچ  نانآ  زا  زین  دوخ  تشادزاب و  هفیلخ  لامع  هب  جارخ  يادا 
هفیلخ و رب  ار  ناتـسیس  ناسارخ و  نامرک و  درک و  گرزب  ياـهگنج  وا  نارادرـس  ناـسارخ و  لـماع  یـسیع  نب  یلع  اـب  هزمح  سپ  نیا  زا 
اب تفر و  ناـسارخ  هب  يرجه  لاس 192  هب  دوخ  ریزگان  هفیلخ  تساوخ و  ددـم  نوراه  زا  یـسیع  نب  یلع  هکنادـنچ  دومن ، هابت  وا  لاـمع 

. دشن هحلاصم  هب  رضاح  وا  تشاگن  هزمح  هب  ناما  رب  ینبم  ياهمان  هکنآ 
. دشاب هدش  هزمح ) ریما   ) فورعم ناتساد  أشنم  ایوگ  دوب  هدنکفا  هفیلخ  لد  رد  تشحو  میب و  اهلاس  هک  كرذآ  هزمح  ياهیروالد 

نیا ماـیق  رد  هک  تسا  نآ  هجوتبلاـج  هتکن  دـندوب . ناـیناریا  ماـیق  نیا  رد  يو  ناراـی  زا  يرایـسب  دناهتـشون . ناـخروم  مومع  هک  يروطهب 
دوبن نایم  رد  يداژن  ياهیرترب  هظحالم  زگره  دـندشیم و  ناتـسادمه  نابرع  اب  دـندوب  یـضاران  تفـالخ  هاگتـسد  زا  هک  ناـیناریا  جراوخ 

رد اهنآ  میلاعت  يدابم و  راشتنا  بجوم  رما  نیمه  دـشاب و  شیرق  برع و  زا  ناناملـسم  هفیلخ  دنتـسنادیمن  مزـال  جراوخ  رتشیب  هک  هصاـخ 
. دوب نایناریا  نایم 

نیدنچ اهرهـش  داد و  خر  رایـسب  ياهگنج  دـندوسآیمن . يو  بیقعت  زا  زگره  دـندمآ  رد  وناز  هب  يو  ربارب  رد  اهراب  هکنآ  اب  هفیلخ  لامع 
چیه رب  اههیرق  اهرهش و  رد  جراوخ  دندادیم . ناشن  رایسب  تواسق  تنوشخ و  فرط  ودره  ثداوح  هنوگنیا  رد  تشگ . تسدهبتسد  راب 

. دندروآیم ورف  ناشیا  رس  رب  دجسم  دندرکیم و  روصحم  اهدجسم  رد  ملعم  اب  زین  ار  ناتسبد  ناکدوک  یتح  دندرکیمن ، ءاقبا  سک 
ار تخرد  ود  نآ  سپـس  دنتـسبیم و  دـندروآیم  مـه  هـب  هـک  تـخرد  ود  رب  ار  يدرم  دـندزیم و  شتآ  ار  اـههناخ  زین  اـهاج  یـضعب  رد 

. دنامب یتخرد  ره  رب  نآ  زا  ياهراپ  ات  دندوشگیم 
مدرم یـسیع  نب  یلع  هزادنایب  دادیب  روج و  دنتـسنادیم . ینتـشک  دوب  هفیلخ  مکح  هب  یـضار  هک  زین  ار  سکره  هکلب  ار  شنارای  هفیلخ و 

یـشکرس مشخ و  زیخنافوط  جوم  نیا  دنتفریذپیمن . نوکـس  مارآ و  یناسآ  هب  هک  دوب  هتفـشآرب  نانچ  ار  ناریا  قرـشم  یحاون  ناسارخ و 
دادیب هک  ار  اهییاضران  همه  نیا  هیام  دوخ  زین  هفیلخ  درکیم و  دیدهت  یتخس  هب  ار  دادغب  دیـشوجیم  نامرک  ناتـسیس و  ناسارخ و  رد  هک 

. دیوجب نآ  يارب  یتسرد  هراچ  تساوخیمن  تسنادیم و  دوب  يو  نارادرس  یسیع و  نب  یلع 
هک زین  یباوج  تفایرد . یبوخ  هب  ار  هتکن  نیا  ناوتیم  داتـسرف  هزمح  يارب  تجح  مامتا  همانناما و  ناونع  هب  ناـگرگ  زا  هک  ییاـههمان  رد 

اهنایغط و هنوگنیا  بجوم  هزادـناهچ  ات  هفیلخ  لامع  زا  مدرم  ییاـضران  مشخ و  هک  دـهدیم  ناـشن  داد ، هفیلخ  ياهدـیعو  دـعو  هب  هزمح 
ءاکتا هطقن  هزادناهچ  ات  جراوخ  ریظن  ياههقرف  يارب  ییاضران  مشخ و  نیا  هک  دیآیمرب  یبوخ  هب  نآ  زا  اصوصخم  تسا و  هدوب  اهیشکرس 

هن تسا  هدیـسر  وت  شوگ  هب  تنارازگراک  اب  نم  گنج  زا  هچنآ  : ) هک تسا  هتـشون  نینچ  هفیلخ  هب  هزمح  همان  نیا  رد  تسا . هدوب  یبسانم 
نیا رد  و  مبای ، سرتسد  نادب  مهاوخب  هلیـسو  نیدب  هک  دشاب  ملد  رد  ایند  هب  یتبغر  ای  مراد  هعزانم  رـس  وت  اب  کلم  رد  نم  هک  تسا  نآ  زا 
همه رب  دنتسه  ناشتیالو  مکح و  تحت  هک  یناسک  اب  راتفر  رد  وت  لامع  یتریـس  دب  هکنآ  اب  یتح  میوجیمن ، زین  هزاوآ  مان و  يرترب و  راک 

تسا و راکشآ 
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یـشیپ اهنآ  رب  یـشکرس  هب  نم  تسا . ناگمه  مولعم  دـناهتفرگ ، شیپ  اهییاوران  اهیراکهبت و  اهلام و  ندوبر  اهنوخ و  نتخیر  زا  اـهنآ  هچنآ 
زاـینیب باـب  نیا  رد  نخـس  زا  ارم  تسا  هدیـسر  وت  هب  ناـمرک  سراـف و  ناتـسیس و  ناـسارخ و  لاـح  زا  هچنآ  منکیم  ناـمگ  ماهتـسجن و 

(. دنکیم
اهیتیاضران نیا  همه  یلصا  ببسم  هک  یسیع  نب  یلع  دیدرگ . ناسارخ  هناور  اصخش  یناگمه  روشرپ  مایق  ندناشنورف  يارب  دیشرلا  نوراه 

ار ناریا  قرشم  یحاون  ناسارخ و  تراما  و  درک . یضار  دوخ  زا  ير  رد  ایاده  فحت و  میدقت  اب  ار  هفیلخ  ياهناکریز  ریوزت  هلیح و  اب  دوب 
. دوب هتشذگ  راک  زا  راک  هک  یلاحرد  دش  لوزعم  دعب  يدنچ  نکیل  دومن ، ظفح  دوخ  يارب 

ات دروآدرگ و  هفیلخ  اب  گنج  يارب  یهاپـس  رازهیـس  هحلاصم  مدـع  مالعا  دیـشرلا و  نوراه  همانخـساپ  لاسرا  زا  دـعب  كرذآ  نب  ةزمح 
ار دوخ  ناراوس  زا  نت  رازه  جنپ  اهنت  تفر و  دنه  دنـسوزغ و  هب  تسا  هتـشذگرد  نوراه  هک  دینـش  اجنیا  رد  نوچ  یلو  دنار  شیپ  روباشین 

: اتفگ  ) تشامگ و نامرک  ناتسیس و  ناسارخ و  رد 
يرجه لاـس 213  هب  تـسیزیم و  زین  ناـیرهاط  دـهع  زا  یتدـم  نومأـم و  دـهع  رد  هزمح  دـننک ) روـج  افعـض  رب  ناـملاظ  نـیا  دـیراذگن 

. تشذگرد

نالیگ شبنج 

تیالو تفای . فعض  توق و  يوفص ، تلود  يدعب  راودا  رد  تشاد و  دوجو  لیعامسا  هاش  دهع  زا  نالیگ  شبنج  هنیمز  يوفـص  هرود  رد 
صاخ یبهذـم  هنیمز  زا  تساـخیمرب و  يزکرم  تلود  ماـکح  يدـعت  دـض  رب  هراومه  هک  دوب  یقطاـنم  هلمج  زا  رود ، هتـشذگ  زا  نـالیگ 

. دوب رادروخرب 
رب تسنادیم ، ع )  ) یبن قاحسا  دالوا  زا  ار  دوخ  هک  هیقاحسا  نیطالـس  زا  ناطلـس ، رفظم  هب  بقلم  جابید ، ریما  زین  يوفـص  تلود  زاغآ  رد 

تردق هزاوآ  ندیچیپ  لیعامسا و  رتخد  اب  يو  جاودزا  اب  هکنیا  ات  دوب ، رادروخرب  يوفـص  نادناخ  تیامح  زا  دناریم و  مکح  تیالو  نیا 
رد نامیلـس  هاگودرا  مزاع  دوخ  نایهاپـس  اب  نامیلـس  ناطلـس  ياوق  لابقتـسا  يارب  هداد و  شور  رییغت  جابید  ریما  ینامثع - ناطلـس  نامیلس 
زا سپ  يو  دهاکب . يو  تالکـشم  زا  تسناوتیمن  زین  جابید  ریما  هب  نامیلـس  یماظن  کمک  دندنویپیم . ودب  دوشیم و  ساملـس  يوخ و 
راد هب  ریگتـسد و  زیربـت  رد  جاـبید  ریما  لـیلخ ، ناطلـس  گرم  زا  سپ  اـما  دزیرگیم ، لـیلخ  ناطلـس  دزن  ناوریـش  هب  نـالیگ ، رد  تسکش 
نیا دوشیم . نییعت  سپهیب )  ) رد يو  ینیـشناج  تهج  شیپهیب ) ایک   ) نادـناخ زا  دـمحا  ناخ  بسامهط ، هاش  بناج  زا  و  دوشیم . هتخیوآ 
لوا سابع  هاش  تموکح  متفه  لاس  رد  دوشیمن . شوماخ  اهلادوئف  یـضارتعا  دایرف  زگره  یلو  دـباییم  همادا  ناـنچمه  تالیدـبت  رییغت و 
رقم ار  ناجیهال  هدومن و  مالعا  ار  نالیگ  لالقتـسا  یتح  هدادرـس و  ضارتعا  يادن  هدـش و  دـحتم  مهاب  شیپهیب »  » و سپهیب »  » نالیگ مدرم 

يرگید ياهیگژیو  زا  يدـعب  راودا  رد  نالیگ  شبنج  دومن . بوکرـس  ار  نانآ  دوخ  يورین  اب  سابع  هاش  یلو  دـنداد . رارق  دوخ  یتموکح 
زا دوب ، هدـش  راوشد  اهنآ  رب  یگدـنز  نیگنـس  ياهتایلام  لیمحت  هجیتن  رد  هک  نالیگ  مدرم  لوا  ساـبع  هاـش  گرم  زا  سپ  دوب . رادروخرب 

. دومن نالیگ  تیالو  لالقتسا  رد  یعس  هدرک و  هدافتسا  تصرف 
، فرصت ار  ناجیهال  نانآ  دنداد . هاشلداع  بقل  وا  هب  هدرک و  نالیگ  ياورنامرف  ار  هاش  بیرغ  ناطلـس  راجنلک  مان  هب  دیـشمج  رـسپ  مدرم ،
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هچوک هیحان  رد  ار  نایشبنج  دوب  یفص  هاش  رادافو  نانیشنریما  زا  هک  یشلاط  ناخ  وراس  یلو  دنتفرگ . رایتخا  رد  ار  یتلود  نزاخم  اهرابنا و 
. دیسر ماجنا  هب  نالیگ  شبنج  ناسنیدب  دش و  هجنکش  ناهفصا  رد  هاشلداع  داد . تسکش  ناهفصا 
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مرب فسوی  شبنج 

زا یکی  يو  تـسا . مرب  فـسوی  ماـن  هـب  ریلد  يدرم  ماـیق  داد  خر  ناریا  رد  یـسابع  يدـهم  تفـالخ  هرود  رد  هـک  رگید  ياـهمایق  زا  یکی 
یـسابع لامع  رـصح  دحیب و  ملظ  روج و  زا  همه  هک  یلبق  روشرپ  ناگدـننکمایق  تامادـقا  هلابند  رد  مدرم  نیا  دوب . فیقث  هلیبق  ناگتـسب 

هب يو  دندش . عمج  وا  فارطا  رد  هدیـشکجنر  مدرم  زا  يدایز  ناوریپ  تدم  كدنا  رد  تشادرب و  نایغط  هب  رـس  اراخب  رد  دـشیم ، یـشان 
فسوی جورخ  رب  عالطا  زا  سپ  یـسابع  هفیلخ  يدهم  دروآ . تسد  هب  یناشخرد  يزوریپ  دیگنج و  هیحان  نآ  ياورنامرف  اب  نانآ  ینابیتشپ 

اب دیزی  دورب . فسوی  گنج  هب  دوخ  نایرکـشل  اب  هک  تشون  دوب  دربن  رد  یجراخ  ییحی  اب  تقو  نآ  رد  هک  ینابیـش  دیزم  نب  دـیزی  هب  مرب 
. تفر مرب  فسوی  گنج  هب  دوخ  ناهارمه 

تردقرپ نارادرس  تسد  هب  لبق  ینطو  بالقنا  ناگدننکاپرب  دننام  زین  مرب  فسوی  تبقاع  داد . يور  دروخ  دز و  راب  نیدنچ  هاپس  ود  نایم 
نب دمحا  هک  يروطهب  دش . ریگتسد  زین  وا  دوخ  دندش و  میلست  یهورگ  هتشک و  زین  وا  نارای  زا  یعمج  دروخ و  تسکش  نایـسابع  رابج  و 
دزن ار  مرب  فسوی  دیزی ، تسا : هتـشون  ناریا  فورعم  حایـس  نادیفارغج و  خروم و  یبوقعی  حـضاو  نبا  هب  فورعم  یناهفـصا  بوقعی  یبا 
ینب بصاغ  تلود  عیاجف  حرـش  تفگ و  نخـس  يو  اب  یتشرد  اب  تفای  راب  هفیلخ  روضح  هب  نوچ  فسوی  داتـسرف . یـسابع  هفیلخ  يدـهم 

: تفگ داد و  مانشد  ار  وا  يدهم  تشاد . نایب  ار  سابع 
. دندیشک راد  هب  نامز  نآ  مسر  هب  ار  شرکیپ  دندز و  ندرگ  ار  وا  داد  روتسد  سپس  دناهدرک . بدا  دب  ار  وت  هچ  تناسک 

لحمـضم یبوکرـس و  دوب  هتـسویپ  عوقو  هب  ناریا  رد  مرب  فسوی  مان  هب  ياهتـشذگدوخ  زا  درم  يرادرـس  هب  هک  يرگید  مایق  بیترت  نیدب 
. دیدرگ

رد نامچرپخرـس )  ) هرمحم دارفا  زا  هکره  دوش و  ناـگرگ  راپـسهر  هک  تشون  دوـب  ناتـسربط  رد  هک  ءـالع  نب  رمع  هب  يدـهم  نآ  زا  سپ 
رهاقلا دبع  تخاس و  هدنکارپ  ار  هرمحم  تیعمج  دش و  ناگرگ  راپسهر  ءالع  نب  رمع  دنک . نوریب  يربنامرف  هب  توعد  زا  سپ  دنشاب  اجنآ 

. تسکش مهرد  ار  ناشعمج  تشک و  ار  راهقلا  دبع  ای 

روپاشیدنج

رد ار  یمور  ناریسا  درک و  انب  ار  نآ  یناساس  لوا  روپاش  رتشوش . یبرغ  لامش  تشه  لحم  رد  ناتسزوخ ، میدق  رهـش  روپاشیدنگ ، برعم 
روپاشیدـنج ياـههزاورد  زا  یکی  رب  دـندرک و  هاـک  زا  رپ  ار  وا  تسوـپ  یناـساس ،) لوا  مارهب  ناـمز  رد   ) یناـم لـتق  زا  سپ  داد . لزنم  نآ 

رد مه  هداد و  رارق  دوخ  تختیاپ  ار  روپاشیدنج  يرافـص ، ثیل  بوقعی  دش . فورعم  ینام  هزاورد  هب  هزاورد  نیا  سپ  نآ  زا  و  دـنتخیوآ ،
. تشذگرد اجنآ 

سیلا گنج 

هریح و نیب   ) سیلا مان  هب  ياهیحان  رد  برع ) رادرس   ) دیلو نب  دلاخ  و  یناریا ) رادرس   ) هیوداج نمهب  نیب  یگنج  يرجه  مهدزاود  لاس  رد 
. داد يور  هلبا )

. دندیدرگ ریسا  هتشک و  اهنآ  زا  يرایسب  هدع  هدش و  بولغم  اهیناریا 

ناوریا گنج 

فرصت ددصرد  اذل  دشاب ، هدرک  یمادقا  زین  دوخ  دمآرب  ددصرد  یلق  ردان  ياهیزوریپ  هدهاشم  اب  مود  بسامهت  هاش  ق . لاس 1143 ه . رد 
هغارم و نادمه و  هاشنامرک و  راچان  هب  دروخ و  تسکـش  اهینامثع  زا  تشاد  هک  یهاپـس  رازه  اب 18  و  دـمآرب ، اهینامثع  اب  هلباقم  ناوریا و 

ياهناهب تسکش  نیا  داد و  تسد  زا  ار  زیربت 
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. دنک علخ  تنطلس  زا  ار  وا  هک  داد  ردان  تسد  هب 

سوسیا گنج 

نوردنکسا جیلخ  رانک  رد  عقاو  سوسیا  رهش  رد  ینودقم  ردنکسا  ياوق  ناریا و  نایهاپس  نایم  موس  شویراد  تنطلس  نامز  رد  گنج  نیا 
ردنکسا ياوق  زا  شیب  بتارمهب  رفن و  رازه  بیرق 600  یناریا  نازابرس  دادعت  هکنیا  اب  تسا و  ردنکسا  اب  ناریا  گنج  نیمود  تفرگرد و 

هلمح رثا  رب  کلذعم  دندنکفا ، هرطاخم  هب  ار  ردنکـسا  ياوق  دندمآ و  لیان  ییاهتفرـشیپ  هب  ناریا  نایهاپـس  زین  ادـتبا  رد  دـندوب و  ینودـقم 
زین وا  دـندش  جراخ  دربن  هنحـص  زا  یناریا  هاپـس  زا  ییاههتـسد  نیب  نیا  رد  نوچ  دـیزگرب و  ار  يرگید  هنودرگ  ریزگان  شویراد  ردنکـسا 

ناگتـسب زا  یعمج  دندومن و  جارات  ار  نایناریا  يودرا  ینودـقم  نازابرـس  داتفا و  ناریا  هاپـس  رد  تسکـش  بیترت  نیا  هب  تسویپ و  اهنادـب 
. تفریذپن ردنکسا  نکیل  دومن ، حلص  ياضاقت  شویراد  دنتفرگ و  تراسا  هب  ار  شویراد  کیدزن 

جنمساب گنج 

تایالو دروخ و  تسکش  ناریا  هاپس  دیگنج و  جنمساب  لحم  رد  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  اب  ینامثع  رادرس  اشاپ  نامثع  ق . لاس 987 ه . رد 
. تفرگ رارق  اهینامثع  فرصت  جارات و  دروم  يددعتم 

سراپ ردنب  گنج 

ریلد رادرس  سراپ  ردنب  لحم  رد  هک  دبای  تسد  نایشنماخه  تختیاپ  هب  تساوخیم  دیسر و  سراف  هب  ناشخرد  تاحوتف  زا  سپ  ردنکـسا 
هب ردنکسا  دندش و  هتـشک  شنایرکـشل  دوخ و  ات  هناردتقم  درک و  تمواقم  هام  ود  تسب و  وا  رب  ار  هار  یهاپـس  رازه  اب 25  موس  شویراد 

. دز شتآ  نتآ  ماقتنا  هب  ار  نآ  دیسر و  دیشمجتخت 

رکاپ گنج 

لـصاح يدـنچ  ياهتیقفوم  زاغآ  رد  ناریا ، نایهاپـس  هک  يدوجواـب  درک . هیروس  حـتف  رومأـم  ار  رکاـپ  دوخ  رـسپ  درا  م ،. لاـس 40 ق . رد 
. دش هتشک  رکاپ  گنج  نیا  رد  دندش و  ینیشنبقع  هب  روبجم  سوینوتنآ  اب  هزرابم  رد  یلو  دندرک 

ناورپ گنج 

رب نیدـلا  لالج  وا  دروخرب  رد  داتفا . قافتا  زیگنچ  نایهاپـس  ینربکنم و  نیدـلا  لـالج  ناـیم  نینزغ  کـیدزن  ناورپ  هبـصق  رد  گـنج  نیا 
یهدـنامرف هب  يرگید  هاپـس  زیگنچ  هعقاو ، نیا  زا  سپ  دروآرد  تراـسا  هب  ار  ناـشیا  زا  نت  دـص  دودـح  رد  تخاـت و  نـالوغم  زا  یهورگ 

. تشگ نایناریا  نآ  زا  يزوریپ  زین  راب  نیا  هک  تشاد ، لیسگ  هیحان  نیا  هب  ینربکنم  نتخادنارب  تهج  نایونوتوق 

هتالپ گنج 

هب رما  يادـتبا  رد  گنج  زا  زارتحا  يارب  ناریا  هاشداپ  داماد  هینودرم  تفرگرد . ناـنوی  ناریا و  ناـیم  اـشرایاشخ  ناـمز  رد  هک  تسا  يدربن 
هاشداپ رما  نیا  لابق  رد  دنوش و  دحتم  يو  اب  دندروآ و  ياجهب  ار  ناریا  هاشنهاش  تعاطا  دـنهن و  نیمز  رب  حالـس  هک  دومن  داهنـشیپ  نانوی 
ناینانوی نکیل  دومن . دنهاوخ  تمرم  هدمآ  دراو  نتآ  هب  گنج  رثا  رد  هک  ییاهیبارخ  هیلک  انمض  دیامنیم و  تیانع  یلخاد  يدازآ  اهنآ  هب 
سیمالاس هریزج  هب  اهینتآ  دومن و  ناریو  هدروآ  فرصت  هب  ار  اجنآ  درک و  هلمح  نتآ  هب  ریزگان  هینودرم  دنداهنن و  ندرگ  ار  شداهنـشیپ 

دیسر لتق  هب  گنج  لالخ  رد  هینودرم  نوچ  داتفا و  قافتا  سبت  رهش  بونج  هتالپ  لحم  رد  ییاهن  دروخرب  دندرب . هانپ 
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. دندشن بایماک 

( لیپومرت  ) سلوپومرت گنج 

تداشر شـشوک و  اب  نایناریا  دربن  نیا  رد  داتفا . قاـفتا  نتآ  یبرغ  لامـش  رد  عقاو  لـیپومرت  هگنت  رد  ناـنوی  ناریا و  نیب  هک  تسا  یگنج 
ههبج هب  تشپ  زا  ار  نایناریا  نئاخ  ینانوی  رفن  کی  ماجنارـس  دـندربن و  شیپ  زا  يراـک  نمـشد  یگداتـسیا  رثارب  نکیل  دـندیگنج ، ریظنیب 
رطخ رد  ار  دوخ  ینانوی  نازابرـس  نوچ  دوب . تراپـسا  هاـشداپ  سادـینوئل  اـب  ناـنوی  ياوق  يرادرـس  گـنج  نیا  رد  درک . تیادـه  نمـشد 

. دنداهن ياجرب  یهاپس  دصیس  اب  ار  سادینوئل  دندومن و  رایتخا  رارف  دندید  هرصاحم 
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. دنتخادرپ هزرابم  هب  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هداد  حیجرت  تراسا  رب  ار  گرم  نادرم  نیا  نکیل 

هربمت گنج 

، دنتفر سوزرک  اب  گنج  هب  یشنماخه ، نایرکـشل  يدیل ، رد  سوزرک  تموکح  نامز  رد  م . لاس 546 ق . هب  شوروک  تموکح  زاغآ  رد 
نازابرس و کمک  هب  شوروک  دوب ، هدرک  بلج  ار  رـصم  نوعرف  سیزامآ  لباب و  هاشداپ  دینوبن  تدعاسم  البق  يدیل  هاشداپ  هک  يدوجواب 

. درک راتفر  فطل  هب  سوزرک  اب  یلو  دوشگ  ار  دراس  سوزرک ، نایهاپس  تسکش  زا  سپ  شاهتشذگ  ناج  زا  نارسفا 

ماج گنج 

گنج هب  مهاب  رکـشل  ود  ماج  کیدزن  رد  دـناباوخب . ار  ناخ  هللا  دـیبع  شروش  ات  دـش  ناسارخ  مزاع  بسامهت  هاش  مهد  نرق  لوا  همین  رد 
. دندروخ تسکش  ناکبزا  دنتخادرپ و 

( فطانلا سق   ) رسج گنج 

زین هیوداج  نمهب  وا  هب  هک  نیبجاحلا ) وذ   ) وربا زارد  نمهب  دوب و  هدش  ناریا  هاپس  رالاسهپس  مات  تارایتخا  اب  دازخرف  متسر  هک  دوب  یگنج 
یـس نمهب  گنج  نیا  رد  تفرگ . ياج  فطانلا  سق  هب  فورعم  یلحم  رد  یبرغ  تارف  رد  نمهب  داتـسرف . میدق  لباب  دودح  هب  دنتفگیم ،

هب اهلیف  ندید  زا  برع  ياهبسا  دنتشذگ . لپ  زا  نایناریا  اب  گنج  يارب  هتخاس  اهقیاق  زا  یلپ  ناناملـسم  اجنیا  رد  تشاد . رکـشل  هارمه  لیف 
ناهدنامرف رثکا  نایم  نیا  رد  دندراذگ . تارف  زا  نتـشذگ  ماگنه  رد  برع  هب  ار  يزادناریت  يانب  یناریا  زادناریت  ناراوس  دنداتفا و  تشحو 

بقع هدرک  ریمعت  دوب  هدـش  عـطق  هک  ار  لـپ  دـندش  قـفوم  بارعا  اـت  دز  ناـیناریا  هاپـس  هب  ار  دوـخ  ینثم  نآ  زا  سپ  دـندش . هتـشک  برع 
هـس تسناوت  ینثم  دـیماجنا و  نایناریا  يزوریپ  هب  هک  دوب  یگنج  اهنت  نیا  دوب و  نت  رازه  راهچ  گنج  نیا  رد  ناناملـسم  تاـفلت  دنتـسشن .

. فطانلا سق  زین - و  تشگرب . تختیاپ  هب  هیوداج  نمهب  دنک و  عمج  ار  برع  هدروختسکش  رکشل  زا  نت  رازه 

ءالولج گنج 

دور زا  ياهخاش  يور  رب  نیقناخ  درگتسد و  نایم  رد  دابق  ذاش  تلایا  زا  جوسط  مان  هب  ياهیحان  ياهرهش  زا  ناولح ، کیدزن  یلحم  ءالولج 
دوب سرگاز  ياههوک  رد  يو  رارقتـسا  لحم  هک  ناولح  هب  تختیاـپ ، زا  رارف  زا  سپ  درگدزی ، دوب . عقاو  زورما  طاـبر  لزق  ياـج  رد  هلاـید 

. داتسرف ناشیا  گنج  هب  نت  رازه  هدزاود  اب  ار  رمع  نب  عاقعق  هبتع و  نب  مشاه  صاقو ، دعس  تخاس . مهارف  رکشل  رازه  دص  بیرق  تفر و 
نیفرط تفرگ . ياج  ءالولج  رد  ناریا  رکشل  هدنامرف  نارهم 
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تسکش ناریا  رکشل  دش و  هتـشک  نارهم  هرـصاحم  زور  زا 80  سپ  داد و  يور  تخـس  یگنج  اـت  دـنتفرگ  عـضوم  مه  ربارب  رد  هاـم  شش 

رارق مالسا  ناگداپ  زکرم  ار  نآ  دومن و  فرصت  ار  ناولح  نیریش و  رـصق  رگید ) رادرـس   ) بستـشگ نداد  تسکـش  زا  سپ  عاقعق  تفای و 
. داد

.(. 637 م . ) دناهدز نیمخت  مهرد  نویلیم  یس  هب  گنج  نیا  رد  ار  برع  میانغ 

ناردلاچ گنج 

رد لوا  میلـس  ناطلـس  تنطلـس  ماگنه  هب  ینامثع  ناریا و  نایم  يوفـص  لوا  لیعامـسا  هاش  ناـمز  رد  ق . لاس 920 ه . هب  ناردـلاچ  گنج 
دوجو ناشیا  نایم  زاـبرید  زا  هک  دوب  نیفرط  یبهذـم  فـالتخا  هجیتن  گـنج  نیا  زورب  تلع  تفرگرد . ناردـلاچ  لـحم  رد  زیربت  یکیدزن 
تفرگ نماد  یکلسم  فالتخا  درکیم  زاربا  يدیدش  بصعت  ننست  بهذم  هب  تبسن  هک  میلس  ناطلـس  يرادمامز  ماگنه  رد  نکیل  تشاد .

. دیسر لامک  دح  هب  و 
بناج هب  ور  میظع  یهاپس  اب  يرجه  لاس 920  رد  تبقاع  دادیم و  رارق  زواجت  دروم  ار  ناریا  تادحرس  فلتخم  نیوانع  هب  میلـس  ناطلس 

. تفرگرد نیفرط  نایم  ینینوخ  دربن  ناردلاچ  تشد  رد  تفاتش و  يو  يریگولج  هب  رفن  رازه  تصش  اب  زین  لیعامسا  هاش  داهن . ناجیابرذآ 
زهجم نیشتآ  حالس  هب  نمشد  هکنیا  ببـس  هب  نکیل  دنداد  ناشن  دوخ  زا  گنج  نیا  رد  يریظنیب  تعاجـش  ناریا  نایهاپـس  هکنیا  دوجواب 

. دندرک ینیشنبقع  نادمه  هب  تافلت  نداد  اب  دندربن و  شیپ  زا  يراک  دوب 

( هراک  ) نارح گنج 

هلمح ددصرد  بلطتردق  درم  نیا  دیدرگ . بوصنم  مور  يرواخ  يورین  یهدنامرف  هیروس و  تموکح  هب  مور  فورعم  رادرس  سوسارک 
هاشنهاش يودرا  تخادرپ . يورـشیپ  هب  تارف  لوط  رد  هحلـسا  کبـس  رفن  رازه  هداـیپ و 4  رازه  زا 40  بکرم  یـشترا  اب  دـمآرب و  ناریا  هب 

رد عقاو  هراک  یکیدزن  رد  تخادرپ . هلباقم  هب  درکیم  یهدنامرف  اصخش  ار  يرگید  انروس و  یهدنامرف  هب  یکی  هک  نوتس  ود  رد  یناکشا 
. دیدرگ مزهنم  هدروخ و  تسکـش  مود  شترا  گنج  نیا  رد  دش و  عقاو  گنج  نیفرط  نیب  يزورما  هیکرت  هیحان  رد  تارف  یقرـش  تمـسق 

. دش هتشک  شدوخ  سپس  سوسارک و  رسپ  ادتبا 
. داتفا قافتا  م . لاس 54 ق . رد  گنج  نیا 

راوخ گنج 

. دندروخ یتخس  تسکش  ناغفا  فرشا  نایرکشل  هک  داتفا  قافتا  نارهت  کیدزن  راوخ  لحم  رد  فرشا  نایهاپس  اب  یلق  ردان  مود  گنج 

ناتسغاد گنج 

هب يریت  رفـس  نیا  رد  درک . تکرح  ناتـسغاد  فرـصت  هب  دیناباوخ و  ار  مزراوخ  مکاح  شروش  تشگزاب و  ناریا  هب  دنه  حتف  زا  سپ  ردان 
یقیفوت مه  ناتسغاد  گنج  رد  هتفشآ  لاح  اب  ردان  دشاب ، ازریم  یلق  اضر  کیرحت  هب  تسا  نکمم  دنتفگ  ردان  هب  هک  دش  کیلـش  وا  يوس 

. درک تعجارم  دید و  رایسب  تافلت  تفاین و 

لوقاعلا رید  گنج 

هفیلخ لوقاعلا  رید  لحم  رد  دش . دادغب  مزاع  تفرگ و  برع  رادرس  زا  ار  سراف  تیالو  یهاپس  اب  رافـص  ثیل  بوقعی  ق . لاس 262 ه . رد 
دندوشگ و وا  هاگرکشل  هب  ار  هلجد  بآ  هفیلخ  نارادرس  یلو  تخیرگب  يو  يور  شیپ  زا  تسکش ، اب  هفیلخ  دمآ . وا  هلباقم  هب  قفوملا ) )
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. دش تشگزاب  هب  راچان  بوقعی 

سیمالاس گنج 

. تفرگرد يدربن  لکوتسیمت  یهدنامرف  هب  نتآ  ییایرد  يورین  اشرایاشخ و  نیب  م . لاس 480 ق . رد 
زاغآ اشرایاشخ  ار  گنج  نیا  هک  يدوجواب  تشگزاب . ناریا  هب  هجیتن  نودـب  اشرایاشخ  درواـین و  تسد  هب  یتیقفوم  ناریا  ییاـیرد  يورین 

. دش مامت  ناریا  ررض  هب  یلو  درک 

یلبش گنج 

ار اهنآ  ینامثع  هاپس  تسکـش  اب  دیگنج و  یلبـش  یکیدزن  رد  ینامثع  هاپـس  اب  ناخ  یچارق  یهدنامرف  هب  ناریا  هاپـس  ق . لاس 1021 ه . رد 
. درک ناریا  عفن  هب  يدادرارق  دقع  هحلاصم و  هب  راداو 

نایفوص گنج 

دنتخادرپ گنج  هب  ناو  لحم  رد  ریبک  سابع  هاش  یهدنامرف  هب  ناریا  هاپس  اب  یلغوا  لاغج  یهدنامرف  هب  ینامثع  هاپس  ق . لاس 1015 ه . رد 
. دنتسکش مهرد  ار  اهنآ  هاپس  ینامثع  رفن  رازه  ندرک 20  ریسا  اب  اهیناریا  و 

هیسداق گنج 

درک راضحا  ناسارخ  زا  ار  ناریا  رالاسهپس  دازخرف  متـسر  دوب و  هدرک  سح  ار  بارعا  رطخ  لپ  لسالـس و  ياهگنج  زا  دعب  موس  درگدزی 
. داد هاپس  يروآدرگ  روتسد  و 

ماش فرصت  هلئسم  نوچ  یفرط  زا  دوب و  ناربج  ددص  رد  لپ  تسکش  زا  دعب  نیملسم ، هفیلخ  رمع ،
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یتسرپرس هب  ترجه  مهدراهچ  لاس  زاغآ  رد  ار  صاقو  یبا  نب  دعس  درک و  عمج  ار  ناملـسم  دهاجم  نایرکـشل  دوب ، هدیـسر  نایاپ  هب  مه 
. دومن ناریا  مزاع  هاپس  رازه   30

. دش زیهجت  برع  ربارب  رد  هاپس  رازه  اب 130  زین  دازخرف  متسر  دش ، لیکشت  مالسا  يودرا  هیسداق  يارحص  رد 
نایم نیا  رد  متـسر  تفرگرد . یتخـس  گنج  زور  راهچ  تدـم  مهدراهچ  لاس  ناضمر  رد  ات  دـندرکن  زاغآ  ار  گـنج  هاـم  راـهچ  نیفرط 

. داتفا بارعا  تسد  هب  ینایواک  شفرد  تسکش و  مه  رد  ناریا  رکشل  دش و  هتشک 
دنتفای و تسد  نوفسیت  هیکولس و  رب  بارعا  درک و  رارف  درگدزی  درب ، هلمح  نیادم  هب  دمآ و  شیپ  هلجد  یکیدزن  ات  هتشذگ  تارف  زا  دعس 

. داتفا اهنآ  تسد  هب  یناساس  رابرد  سیفن  نیازخ  میانغ و 

لانرک گنج 

. دندرک حتف  ار  روهال  باجنپ و  ریمشک و  رواشیپ و  دنتشذگ و  دنس  دور  ربیخ و  زا  رفن ) رازه  ات 100   80  ) ردان ياوق  ق . لاس 1151 ه . رد 
تفرگرد و یتخـس  گنج  دـمآرد و  ردان  هلباقم  هب  یهاپـس  رازه  دصیـس  اب  یناکروگ  هاـش  دـمحم  یلهد  روهـال و  نیب  لاـنرک  لـحم  رد 
داد و سپ  يو  هب  ار  وا  تایالو  دـش و  یلهد  دراو  يزوریپ  اـب  رداـن  ق . لاس 1151 ه . رد  دندروخ و  تسکش  تخـس  هاش  دمحم  نایهاپس 

. دروآ هارمه  هب  رهاوج  هریل  نویلیم  زا 78  شیب  يزوریپ  نیا  رد  ردان  داد . رارق  دحرس  ار  دنس  دور 

اسکانوک گنج 

ناـینانوی هدـش و  يراوـتم  وا  نایهاپـس  دـش و  هتـشک  شوروـک  داد و  يور  م . لاـس 401 ق . رد  شوروـک  مود و  ریـشدرا  نیب  هـک  یگنج 
. دنتشگزاب دوخ  نیمزرس  هب  وا  تسدمه 

سوکینارگ گنج 

ردنکـسا و يزوریپ  هب  یهتنم  تفرگ و  تروص  یـشنماخه  هاـشداپ  شوـیراد  ردنکـسا و  نیب  سوـکینارگ  هناـخدور  راـنک  رد  گـنج  نیا 
ناریا و یمان  رادرـس  دادرهپـس  ياهتداشر  دوجواـب  دـندوب و  رفن  رازه  ناریا 40  نایهاپـس  گـنج  نیا  رد  دـیدرگ . موس  شویراد  تسکش 

. دوب ناریا  نایهاپس  اب  ردنکسا  نایرکشل  گنج  نیلوا  نیا  دش . مامت  نمشد  عفن  هب  گنج  شردارب 

نتارام گنج 

سیتاد و یهدنامرف  هب  رفن  رازه  زا 15  بکرم  ناریا  شترا  درک . هلمح  نانوی  هب  ریبک  شویراد  روتسد  هب  ناریا  شترا  م . لاس 490 ق . رد 
تخادرپ عافد  هب  سدایتلیم  یهدنامرف  هب  رفن  رازه  زا 10  بکرم  نانوی  شترا  دـش  هدایپ  نتارام ) لحاس   ) نانوی رد  یتشک  اب 600  ناودرا 
. دروآ لمع  هب  نانوی  هیلع  يددعتم  تامادقا  مه  زاب  ناریا  تلود  اریز  دوبن  یعطق  هجیتن  یلو  دش  اهینانوی  بیصن  حتف  دربن  نیا  رد 

راذم گنج 

. داد خر  ق . مهدزاود ه . لاس  رفص  هام  رد  لسالسلا  تاذ  گنج  زا  سپ  بارعا  ناریا و  هاپس  نیب  هک  یگنج 
رد ناریا  هاپس  دوب . دیلو  نب  دلاخ  اب  بارعا  هاپـس  یتسرپرـس  تشاد و  هدهعرب  ار  ناریا  هاپـس  یهدنامرف  زاوها ، مکاح  نراق ، گنج  نیا  رد 

. داتفا ناناملسم  تسد  هب  یناوارف  میانغ  دندش و  هتشک  ناریا  نایهاپس  زا  نت  رازه  یس  دودح  دش و  یتسس  راچد  راذم  گنج 
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( لبرا  ) لمگوگ گنج 

ردنکسا و رما  ودب  رد  دوب و  رایـسب  ناریا  هاپـس  هچرگ  گنج  نیا  رد  م .). 331 ق .  ) تسا ینودقم  ردنکـسا  اب  موس  شویراد  دربن  نیرخآ 
دروخ تسکش  شویراد  هاپس  زا  ادتبا  هکنیا  اب  تشاداو و  تمواقم  هب  ار  ردنکسا  زین  رابنیا  نکیل  دوب ، هدومن  تشحو  راچد  ار  شنایهاپس 

زیرگ هب  اپ  هدیـسر  بیـسآ  هاش  ناج  هب  هک  دنتـشادنپ  نایناریا  یلو  تخادنا  راک  هب  ار  سوسیا  گنج  هویـش  زاب  دـمآرب و  هراچ  یپ  زا  یلو 
زین دوخ  هک  ردنکـسا  بیترت  نیدـب  تخیرگ و  نادـمه  بناج  هب  لـمگوگ  زا  شویراد  دـندومن . یلاـخ  نمـشد  يارب  ار  هصرع  دـنداهن و 

. دش بایماک  زین  گنج  نیا  رد  ددرگ  زوریپ  درکیمن  روصت 

ورم گنج 

لبرا یکیدزن  رد  لمگوگ  دربن  هغامد  یکیدزن  رد  یبادرم  یلیم  رد 33  هک  هداروشآ  هریزج  رد  هیسور  تلود  یگنج  ياهیتشک 
نایهاپس يرجه  لاس 1274  رد  دـندرکیم . يریگولج  رزخ  يایرد  رد  نمکرت  ییایرد  نادزد  تایلمع  زا  دراد ، رارق  داـبآرتسا  رد  یلیوط 

ار ناسارخ  تلایا  تینما  نانامکرت  هک  تشذگن  يرید  یلو  دندش  فرـصتم  ار  ورم  هنطلـسلا  ماسح  ازریم  دارم  ناطلـس  یهدـنامرف  هب  ناریا 
ینایتشآ دمحم  ازریم  يراکـشیپ  هنطلـسلا و  ماسح  تیافکیب  ردارب  هلودلا  تمـشح  ازریم  هزمح  هدازهاش  لاس 1277  رد  دـنتخاس . لزلزتم 

راک هلودلا  ماوق  هلودلا و  تمشح  نیب  گنج  نیا  رد  دیدرگ . نانامکرت  یبوکرس  رومأم  ناریا  رابرد  فرط  زا  هوبنا  يرکشل  اب  هلودلا  ماوق 
رهـش زا  ار  دوخ  نایهاپـس  تلاـهج ، يور  زا  ازریم  هزمح  دـش . ناریا  هاپـس  ندـش  فیعـض  ثعاـب  ثیح  ره  زا  تفرگ و  ـالاب  تخـس  قاـفن 

دندروخ و تسکـش  نانامکرت  زا  یتخـسهب  دـنتفرگ و  رارق  هکت  هلیبق  یناهگان  هلمح  دروم  ناریا  نایرکـشل  تخاس ، جراخ  ورم  مکحتـسم 
هک لیوکولب  مان  هب  يوسنارف  یساکع  هلمج ، زا  دنتشگ . ریسا  ای  هدیسر  تکاله  هب  نایهاپس  زا  نت  رازه  نیدنچ 
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هام هدجیه  تدم  دش و  ریسا  نانامکرت  تسد  هب  دوب  هداتسرف  ودرا  هارمه  دربن  نادیم  زا  یشاقن  يرادربسکع و  يارب  ار  وا  هاش  نیدلا  رصان 

. دوب راتفرگ  نانآ  گنچ  رد 
اراخب و ياهرهش  دعب  دنقوخ و  رهش  ادتبا  اهسور  دش . يزکرم  يایسآ  رد  هیسور  ياوق  تفرـشیپ  ثعاب  نانامکرت  لباقم  رد  ناریا  تسکش 

لاس هس  دروآ و  هلمح  دوب  هکت  نانامکرت  هاگیاپ  هک  هپتكوگ  هعلق  هب  یـسور ، فلبوکـسا  لارنژ  لاس 1298  رد  دندرک . ریخست  ار  هویخ 
دیناسر دوشیم  زاغآ  ناتسناغفا  ناریا و  زرم  هک  ياهطقن  ینعی  راقفلا  وذ  هیحان  هب  ناریا  اب  ار  دوخ  كرتشم  زرم  ورم ، ریخست  اب  هیـسور  دعب 

. دش هیاسمه  اهسور  اب  زین  یقرش  لامش  زا  هکلب  یبرغ  لامش  فرط  زا  اهنت  هن  ناریا  و 

درگزالم گنج 

نیا رد  يرایـسب  تاحوتف  دمآرد و  نیـشنيوسیع  طاقن  ریاس  ناتـسنمرا و  اب  گنج  رد  زا  تنطلـس  يادتبا  نامه  زا  نالـسرابلا  درگزالم 
. دروآرد دوخ  فرصت  تحت  ار  ساویس  هیراصیق و  نوچ  ياهنیمزرس  درک و  هنیمز 

هلمح ماش  دالب  هب  يرجه ، لاس 462  رد  يریثک  هدـع  اب  تفای  یهاگآ  نالـسرا  بلا  تاحوتف  زا  نوچ  سناج  وید  سونامور  مود  روتارپما 
و ینونک ) هسنارف   ) لـگ هیـسور و  ناـنوی و  مدرم  زا  بکرم  میظع  يرکـشل  اـب  هاـگنآ  تخاـس و  بوـلغم  ار  دودـح  نآ  نیملـسم  دروآ و 
. دز ودرا  مور  ضرا  رهـش  ناو و  هچایرد  نیب  ینونک  هیکرت  قرـش  رد  عقاو  درگزالم  لحم  رد  دروآ و  يور  ریغـص  يایـسآ  هب  ناتـسجرگ 

. دندوب رفن  رازه  زا 200  شیب  سناج  وید  نایهاپس  رفن و  رازه  گنج 15  نیا  رد  نالسرا  بلا  نایهاپس 
وا یهاپـس  رویغ  ناکرت  نالـسرا و  بلا  تفریذپن . ار  اضاقت  نیا  سناج  وید  یلو  درک ، حلـص  ياضاقت  ادـتبا  نالـسرا  بلا  ببـس  نیمه  هب 

ار سناج  وید  سونامور  گنج  نیح  رد  دـندرک و  میظع  سب  يراتـشک  هدرب و  هلمح  مور  هاپـس  بلق  هب  داهـش  داهج و  دـصق  هب  هناریلد و 
وا تخاس . دقعنم  وا  اب  هلاس  هاجنپ  یحلص  درک و  وفع  ار  وا  رانید  رازه  نویلیم و 500  کی  تفایرد  اب  نالسرا  بلا  یلو  دندومن ، ریگتسد 

. دش زاغآ  نارود  نیمه  زا  مور  میظع  يروتارپما  طوقس  تقیقح  رد  دینادرگزاب . شیوخ  روشک  هب  ار 
زا رابکی  هب  دوب ، یناماس  یناکـشا و  ناهاشداپ  مور و  ناروتارپما  نیب  شکمـشک  بجوم  لاس  رازه  بیرق  هک  ناتـسنمرا  روانهپ  روشک  هچ 

ندمت تفر و  نوریب  نایمور  تسد  زا  مه  ریغص  يایسآ  یحاون  مامت  جیردتهب  نآ  زا  رتمهم  دش و  هتسباو  ناریا  هب  جراخ و  مور  هطلس  ریز 
. تفرگ ار  اهنآ  ياج  یسراف  نابز  یمالسا و  بادآ  داهن و  لاوز  هب  ور  دوب  هدرک  تفرشیپ  ناجیابرذآ  ات  هک  ینانوی 

تروخ هچروم  گنج 

فرشا اجنآ  رد  دنتخات . شیپ  ناهفـصا  یکیدزن  ات  فرـشا  هدروختسکـش  نایهاپـس  بیقعت  هب  یلق  ردان  نایرکـشل  ق . لاس 1142 ه . رد 
. تخیرگ زاریش  هب  دروخ و  تسکش  یلو  داتسیا  هلباقم  هب  درک و  اوق  دیدجت 

تسودنامهم گنج 

هب يور  رفن  رازه  یـس  رب  غلاب  یهاپـس  اب  دوب  هدرک  ریخـست  ار  نامرک  دزی و  ناغفا  فرـشا  نآ  نراقم  هک  راـشفا  هاـش  رداـن  روهظ  هرود  رد 
لاس لوالا  عیبر  مشش  رد  ناغماد  یکیدزن  رد  تسودنامهم  کچوک  هناخدور  رانک  رد  اما  دنک ، گنج  بسامهط  هاش  اب  ات  دروآ  ناسارخ 

ار دوـخ  دارفا  تسکـش  نیا  زا  سپ  فرـشا  تسـشن . بقع  نارهت  فرط  هـب  دروـخ و  ناـخ  یلقبـسامهط  زا  یتخـس  تسکـش  ق . 1142 ه .
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هیحاـن نآ  رد  تشحو  داـجیا  يارب  تفر و  ناهفـصا  هب  هدروـخ  تسکـش  نیمارو  یلاوـح  رد  زین  راـبنیا  رد  نکل  دروآ و  عـمج  راـبرگید 
. دنناسرب لتق  هب  ار  اجنآ  سانشرس  نینکاس  زا  رفن  رازه  هس  داد  روتسد 

رد ناهفصا  یکیدزن  تروخ » هچروم   » رد هک  مود  گنج  رد  دندش و  کیدزن  ناهفـصا  هب  ناخ  یلقبـسامهط  نایهاپـس  هک  دیـشکن  یلوط 
هب دوخ  هاپس  اب  ردان  نآ  زا  سپ  زور  هس  دندرک و  رگید  یحتف  داد  يور  ق . لاس 1142 ه .
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. دنتشگ مزهنم  سراف  يوسهب  ناناغفا  دمآرد و  ناهفصا 

هب دـمآ و  ناهفـصا  هب  یلوالا  يدامج  متـشه  رد  دـیناسر و  تختیاپ  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  دوب  نارهت  رد  هک  بسامهط  هاش  ماگنه  نآ  رد 
. تشگ لیان  درکیم  يزینک  لدبم ، سابل  هب  دوب  لاس  تفه  هک  دوخ  ریپ  ردام  رادید 

هلیم گنج 

ار شروش  نیا  ریبک ، شویراد  نایهاپس  دندرک و  شروش  هلیم  مکاح  سارگاتسیرآ  کیرحت  هب  نانوی  مدرم  زا  ياهدع  م . لاس 500 ق . رد 
. دنتسکش مهرد  هلیم  یکیدزن  رد  اهنآ  دحتم  نایهاپس  تسکش  اب 

قرامن گنج  همانگنج 

تراسا هب  ار  اهنآ  هداد و  تسکش  ار  نایناریا  یفقث ؛ هدیبع  وبا  ینثم و  هک  هفوک ) یکیدزن  يرهـش   ) قرامن رد  بارعا  نایناریا و  نیب  گنج 
. دنتفرگ

دنواهن گنج 

دوجواب ناریا  رکـشل  داتفا . قافتا  دـنواهن  رهـش  یلاوح  رد  اب 622 م . نراـقم  لاـس 21 ه . رد  هک  دوب  بارعا  ناـیناریا و  نیب  گرزب  گـنج 
رد دننک . هتسخ  ار  بارعا  هویش  نیا  هب  دنتـساوخیم  دندرکیم و  دربن  اهرگنـس  تشپ  زا  هتفرگ ، دوخ  هب  یعافد  تلاح  نآ ، رامـش  ینوزفا 

هتـشگرب بارعا  ناهگان  دندمآ ، نوریب  دوخ  ياهرگنـس  زا  هدروخ  بیرف  نایناریا  تشاد . لکـشم  هیذغت  رظن  زا  برع  رکـشل  تیعقوم  نیا 
نامعن ندش  هتـشک  یلو  تسـشن ، وا  ياجهب  نامیلا  نبا  ۀفیذح  دش و  هتـشک  نامعن  دـندروخ و  تسکـش  نایناریا  دـندومن و  یتخـس  هلمح 

. دندیمان حوتفلا  حتف  ار  نآ  بارعا  هک  دوب  ناشخرد  يردق  هب  گنج  نیا  هجیتن  دندروخ . تسکش  نایناریا  دادن و  گنج  عضو  رد  يرییغت 

دورجاو گنج 

انوم مان  هب  یملید  يریما  ناریا  هاپـس  رادرـس  داد . يور  نادمه  نیوزق و  نایم  رد  دورجاو  رد  رد 643 م . هک  برع  ناریا و  گـنج  نیرخآ 
زا سپ  بارعا  تشگ . هدنکارپ  ناریا  مظنم  رکشل  داتفا و  يدنبیز  ناخرف  و  دازخرف ، متسر  ردارب  رایدنفسا ، مان  هب  رگید  رادرـس  ود  هک  دوب 

. دندوشگیم يرگید  زا  سپ  ار  اهرهش  هدش و  ریزارس  ناریا  ياهرهش  هب  هک  دوب  حتف  نیا 

نیرلاو گنج 

زا روپهاش  دیماجنا . لوطهب  يدالیم  ات 260  زا 258  لاس  ود  تدـم  دوب و  لوا  روپاش  نامز  رد  مور  ناریا و  نایم  گنج  نیمود  گنج  نیا 
دش و ریغص  يایـسآ  مزاع  ناوارف  ییاوق  اب  تفای  عالطا  هعقاو  نیا  زا  مور  روتارپما  نیرلاو  نوچ  دش . فرـصتم  ار  هیکاطنا  تشذگ و  تارف 
ار مور  ياوق  روپاش  دیسر . ناشیا  عمجت  زکرم  سدا  هب  ات  تفاتش  ناریا  نایهاپس  لابندهب  تفرگ و  ار  اجنآ  تخادرپ و  هیکاطنا  هرـصاحم  هب 

. دش ریسا  نیدلاو  هتسب و  نایمور  رب  رارف  هار  هک  دروآرد  هرصاحم  تحت  يروط 
سیـسأتلا دـیدج  تلود  تمظع  تکوش و  داـیدزا  بجوـم  لوا  روپاـش  طـسوت  يو  ياوـق  نتـسکش  مهرد  نیرلاو و  تراـسا  يراـتفرگ و 

دیزگرب مور  يروتارپما  هب  ار  هیکاطنا  مدرم  زا  یکی  سیراپ  ریس  نیرلاو  تراسا  زا  سپ  روپاش  دیدرگ . نارود  نآ  مدرم  راظنا  رد  یناساس 
يایسآ قیرط  زا  اهیمور  اب  گنج  زا  روپاش  یتقو  دروآرد . فرصت  هب  ار  اجنآ  طاقن  ریاس  هیکوداپاک و  تفر و  ریغـص  يایـسآ  هب  هاگنآ  و 

دندز تشاد ، ناریا  هاش  اب  یتموصخ  هک  رمدت  روتارپما  سوتاندا  نامرف  هب  بارعا  زا  یعمج  ار  وا  هنبوراب  درکیم . تعجارم  ناریا  هب  ریغص 
تفاتش و اهنآ  لابندهب  سوتاندا  دنتشگزاب و  ناریا  هب  رایسب  تافلت  نداد  ناوارف و  تقشم  جنر و  لمحت  اب  ناریا  نایهاپس  و 
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دیسر و لتق  هب  هک  تشذگن  يدنچ  هاشداپ  نیا  تفرگ . یناریا  ماکح  زا  ار  تاماش  ياهرهش  بلاغ  دروآرد و  هرـصاحم  تحت  ار  نوفـسیت 

لوا روپاش  درب . دوخ  اب  درک و  ریـسا  ار  وا  مور  روتارپما  نیلروا  دربن و  شیپ  زا  یمهم  راک  مه  وا  یلو  دمآ  راک  يور  وا  رتخد  ایبونز  هکلم 
. درک انب  ار  ناورداش  دس  رتشوش و  لپ  یمور ، يارسا  یناسنا  يورین  زا  هدافتسا  اب 

زنوپولپ ياهگنج 

تـسایر تحت  رد  يزکرم  نانوی  اب  زنوپولپ  هریزج  هبـش  مامت  هداتفا و  رگیدـکی  ناج  هب  تراپـسا  نتآ و  تلود  ود  مود  شویراد  ناـمز  رد 
ات 404 ق. زا 431  لاس  شـش  تسیب و  هک  اهگنج  نیا  تفرگ . رارق  نتآ  یهدنامرف  تحت  رد  نآ  لحاوس  اب  هژا  يایرد  ریازج  و  تراپـسا ،

یتاکیرحت اب  هدرمش و  تمینغ  ار  تیعقوم  دنتشادن ، یشوخ  لد  ناینانوی  زا  هک  نایناریا  تسا . فورعم  زنوپولپ  ياهگنج  هب  دیشک  لوط  م .
نرفاسیت و یکی  هک  دـندوب  ریغـص  يایـسآ  رد  ناریا  یلاو  ود  عیاقو  نیا  رد  ناریا  تسایـس  نانامرهق  دـندشیم . فرط  ود  فیعـضت  ثعاـب 

. تشاد مان  ذابانرف  يرگید 
تهج نیا  زا  دـنریگ ، يرای  ناریا  زا  يرگید  رب  هبلغ  يارب  دنتـساوخیم  نیفرط  زا  کی  ره  دـندوب و  گنج  رد  مهاب  تراپـسا  نتآ و  نوچ 

. دهد طسب  نانوی  رد  ار  ناریا  ذوفن  دنک و  فیعض  ار  نیفرط  دناوتیم  ات  هک  داد  رارق  نیا  رب  ار  دوخ  تسایس  نرفاسیت 
لوپ و اب  ماجنارـس  هکنیا  اـت  دومنیم  تیوقت  ار  رگید  فرط  هدرک ، عطق  وا  هب  ار  شکمک  ناریا  تلود  دـشیم ، يوق  فرط  ود  زا  کـیره 

نیدب دنهد و  تسکش  ) Aigos Potomos( سوماتوپ سوگا  فورعم  گنج  رد  ار  ناینتآ  دنتـسناوت  نایتراپـسا  ناریا  ییایرد  کمک 
رد دننک . حلص  مهاب  ناریا  هاشنهاش  يرگیجنایم  اب  هک  دندش  راچان  نتآ  تراپـسا و  ماجنارـس  تفرگب . نتآ  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ناریا  بیترت 

: دوب هدش  هتشون  نینچ  دوب  ناریا  عفانم  ظفح  هب  طوبرم  هک  نامیپ  نیا  داوم  زا  یکی 
.« دنام دهاوخ  هاشنهاش  تعاطا  تحت  رد  زین  سپ  نیا  زا  دشابیم  وا  ناکاین  هب  قلعتم  ای  هاش  فرصت  رد  هک  ییاهرهش  »

همیرک ياهگنج 

سنرپ زییاپ 1269  رد  دندوب . گنج  لاح  رد  هیـسور  تلود  اب  رگیدـکی  داحتا  هب  هسنارف  سیلگنا و  ینامثع و  تلود  ریبکریما  لتق  زا  سپ 
ینامثع دض  رب  هیسور  دحتم  ناونع  هب  گنج  نیا  رد  ناریا  هک  درک  داهنشیپ  هاش  نیدلا  رصان  هب  هنامرحم  روط  هب  هیسور  ریفـس  یکروگلاد 

هوالع هب  تخانش ، دهاوخ  ناریا  نآ  زا  ار  یضارا  نآ  هیسور  ددرگ  فرصتم  دناوتب  هک  ار  ینامثع  كاخ  زا  ردقره  داد  هدعو  دوش و  دراو 
رواب ار  دـیعاوم  نیا  هاش  درک . دـهاوخ  رظنفرـص  زین  تفرگیم  قلعت  ناریا  هب  ياچنامکرت  هماندـهع  قبط  هک  یتاـمارغ  ياـیاقب  لوصو  زا 
تلود اب  ناریا  تسا  رتهب  راک  نیا  ياجهب  هک  دـیزرو  رارـصا  دز و  ار  هاش  يأر  ناخ  اقآ  ازریم  اما  دومن ، تقفاوم  روبزم  داهنـشیپ  اـب  هدرک 
قیوشت ار  هاش  دـندش  هاگآ  داهنـشیپ  نیا  زا  یتقو  هسنارف  سیلگنا و  ياهتلود  اما  دوش . دـحتم  هیـسور  هیلع  رب  هسنارف  سیلگنا و  یناـمثع و 

. دنامب یقاب  یفرطیب  لاح  نامه  هب  هک  دندومن 

نادمه گنج 

داد يور  یتخس  گنج  نادمه  یکیدزن  رد  سراف  قارع و  مکاح  ولنویوققآ  ازریم  دارم  يوفص و  لیعامـسا  هاش  نیب  ق . لاس 909 ه . رد 
. تخیرگ رتشوش  هب  دروخ و  تسکش  ازریم  دارم  هک 

ریشناوج

. دش هتشک  شوش  هعلق  جراخ  رد  ق . لاس 1221 ه . رد  هک  هدوب  غابهرق  یلاو ؟؟؟ ناخ ، هانپ  رسپ  ریشناوج ، ناخ  میهاربا 
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م. ف . ریشناوج .

. ناریا هدوت  بزح  لک  تالیکشت  لوئسم  ینازیم  هللا  جرف 

یجوج

سلاجم بیترت  دیص و  رما  رومأم  لوغم ، رکشل  زا  یتمسق  يرادرس  زا  هتشذگ  ردپ ، تایح  نامز  رد  يو  لوغم . نارادرس  زا  زیگنچ و  رـسپ 
ردپ گرم  زا  لبق  هام  ناخ 6  یجوج  دنتشادن . یبوخ  هطبار  وا  اب  و  دندرکیم ، نعط  ناخ  یجوج  بسن  رد  زیگنچ  رگید  نارسپ  دوب و  مزب 
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. تشاذگاو وا  دنزرف  هب  ار  قاچبق  تشد  مزراوخ و  تیالو  زیگنچ  و  تفای ، تافو 
1237 م. نیرز 1357 - يودرا  باسنا  هرجش 
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يروج نسح  نسح -: يروج -

ناناجروج ناجزوج -

هدوب دابآ  رایسب  هقطنم  نیا  لوغم ، زا  لبق  راودا  رد  تسا . هتشذگیم  اهنآ  زا  خلب  هب  دورلا  ورم  هار  هک  خلب ، دودح  یبرغ  هقطنم  یمیدق  مان 
لماش املـسم  اـما  تسین ، صخـشم  یتسردهب  برغ  بناـج  زا  صوصخب  نآ ، دودـح  اذـهعم  تسا . هتـشاد  ددـعتم  ياـهیدابآ  اهرهـش و  و 
طبترم رهنلا  ءاروام  هب  ار  ناریا  عفترم  ياهتالف  هک  دوب  یلپ  مکح  رد  ناـناجروج  تسا . هدوب  ناغریـش  يوخدـنا ، هنمیم ، ینونک  ياـهرهش 
تحت ناـجزوج  دـشیم . زاـتوتخات  ثداوح و  ضورعم  هراومه  میدـق  زا  فلتخم  لـیابق  فیاوط و  اـب  ترواـجم  ببـسهب  یلو  درکیم .

. داتفا نایونزغ  تسد  هب  سپس  دوب و  نوغیرف  لآ  تنطلس 

یناجزوج

. لوغم رصاعم  یناریا  يدنه - ناملسم  خروم 

ینیوج

رنه لضف و  لـها  تیبرت  تیاـمح و  رد  هک  لوغم  دـهع  لاـجر  ارزو و  زا  ق . زا 699 ه . دعب  یفوتم  ینیوج ، دمحم  نیدـلا  سمـش  هجاوخ 
. تشاد ار  ناخ  رادوکت  ناـخ و  اـقابا  ناـخ ، وکـالوه  ترازو  زارد  ناـیلاس  و  دوب ، ینیوج  فورعم  نادـناخ  زا  يو  تشاد . یـصاخ  هجوت 

. دش لوتقم  نوغرا  رما  هب  نیدلا  سمش  نادساح  یماّمن  تیاعس و  هب  تبقاع 

ینیوج کلم  اطع  ینیوج -:

ناولهپ ناهج 

ناـکباتا هـب  فورعم  يارما  هلــسلس  زا  کــباتا  نـیمود  ق ،. لـیاوا 582 ه . اـی  لاـس 581  یفوـتم  دـمحم ، رفعج  وـبا  نیدـلا  ةرـصن  ترهش 
بجاح ریما   » ماقم ير و  تیالو  یتدـم  ار  وا  نالـسرا  کلم  لرغط  نبا  نالـسرا  کلم  يردام  ردارب  زگدـلیا و  کـباتا  رـسپ  ناـجیابرذآ ؛

، دوب هدنز  وا  ات  لرغط ، کلم  و  دروآ . اجهب  مامت  مامتها  وا  نافلاخم  عفد  رد  و  دناشن ، تنطلـس  هب  ار  نالـسرا  نبا  لرغط  زا  دعب  داد . ریبک »
. دوب ناما  رد  داسف  تشحو و  زا 

رومیت ناهج 

. یناکلیا نسح  خیش  ریما  کنرفالآ . رسپ  نایناخلیا ؛ هلسلس  فورعم  ناگدازهاش  زا 

نوتاخ ناهج 

یلاـها زا  و  743 ق ). وجنیا -(  هاش  دوعـسم  ناطلـس  رتخد  يو  رعاش . نانز  زا  ناهج  هب  صلختم  نوتاخ  کـلم  ناـهج  اـی  زا 784 ق . سپ 
شردپ هکنیا  زا  سپ  دندوب . وجنیا  هاش  دومحم  شردـپ  ياین  و  718 ق ). - 645  ) هللا لضف  نیدلا  دیـشر  هجاوخ  شیردام  ياین  دوب . زاریش 
تیبرت درب و  رـس  هب  دوب  رورپرنه  یهاشداپ  هک  758 ق ). قاحسا -(  وبا  هاش  شیومع  دزن  وا  دش  هتشک  یتساب  یغای  ریما  طسوت  زاریـش  رد 

هب ای  راـیتخا  هب  یتح  دـنام و  زاریـش  رد  ناـنچمه  نوتاـخ  ناـهج  754 ق ،).  ) تفای تسد  زاریـش  رب  نیدـلا  زراـبم  ریما  هکنآ  زا  دـعب  دـش .
. تفگ حدم  ار  813 ق ). - 784  ) یناکلیا سیوا  خیش  رسپ  ناخ  رداهب  دمحا  ناطلس  سپس  و  786 ق ). - 760  ) عاجش هاش  رارطضا ،

دوخ جاودزا  هب  ار  نوتاخ  ناهج  تشاد ، دوخ  حاکن  رد  زین  ار  تایح  یبیب  دوب و  قاحـسا  وبا  هاـش  میدـن  هک  یمرهج  نیدـلا  نیما  هجاوخ 
سلجم رد  امدن  افرظ و  هشیمه   » يوره يرخف  هتفگ  هب  تشاد و  یهفرم  یگدنز  يو  دوب  راک  رـس  رب  وجنیا  نادناخ  هک  ینامز  ات  دروآرد .

اب هک  ياهرعاشم  هتفرگ و  تروص  یناکاز  دیبع  وا و  نایم  هک  یتابیاطم  دناهدشیم .» رضاح  وا 
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هتـشاگن و شرظن  ریز  هک   ) دوخ ناوید  رب  هک  ياهمدـقم  رد  نوتاـخ  ناـهج  تسا . نارود  نیمه  هب  طوبرم  هتـشاد  يزاریـش  ظـفاح  هجاوخ 
يارب ياهعطق  هاـگهاگ  هاـش  دوعـسم  تنب  ناـهج  هفیعـض ، نیا  : » دـنکیم ناـیب  نینچ  رعـش  ندورـس  زا  ار  شاهزیگنا  هتـشون  دـشیم ) میظنت 

یلو تشادنپیم  صقن  ار  لمع  نیا  دیلقت  رما ، نیا  رد  مجع  نیتاوخ  تارّدخم و  تردن  ّتلق و  تلع  هب  یلو  درکیم  الما  رطاخ  یلوغـشم 
وا نوتاخ ، هاشغلتق  نوتاخ و  هاشداپ  دننام  دناهدوب ، لمع  نیا  دلقتم  مجع  برع و  گرزب  نیتاوخ  زا  یلیخ  هک  دش  مولعم  نوچ  نآ  زا  دـعب 

شرعـش زا  ياهـعطق  زا  هکناـنچ  دـمآ . رـسهب  زین  وا  یتخبــشوخ  نارود  758 ق ).  ) وجنیا نادـناخ  راک  ناـیاپ  اـب  تسج ». هّبـشت  نانادـب  زین 
شنافلاخم رازآ  زا  لاح  نامه  رد  اـما  هدرکیم  یگدـنز  ینیکـسم  یـسکیب و  یـشیورد ، نیع  رد  بارخ  ياهسردـم  جـنک  رد  دـیآیمرب 

. تسا هدوبن  هدوسآ 

نوتاخ ناهج 

. زاریش یلاها  زا  وجنیا  هاش  دوعسم  ناطلس  رتخد 

هاشناهج

ناسارخ اهنت  دروآرد و  دوخ  فرـصت  رد  ار  ناریا  همه  خرهاش  گرم  زا  سپ  هک  ولنویوقارق  ناـهاشداپ  نیرتگرزب  زا  هاـشناهج  رفظملا  وبا 
شیوخ ناردارب  تسد  زا  ار  برع  قارع  داد و  تسکش  ار  نایجرگ  لاس 844  رد  يو  تشاذگ . یقاب  يرومیت » دیعس  وبا   » ناطلس يارب  ار 

ریما يردـنیاب  نـسح  نوزوا  فرـصت  رد  هـک  رکبراـید  ریخـست  رکف  هـب  تشاذـگیمن ، تـحار  ار  وا  يریگناـهج  هشیدـنا  نوـچ  تـفرگب .
شرسپ يو  زا  سپ  دش . هتشک  ریغـص  يایـسآ  رد  لاـس 872  رد  داد و  تسد  زا  یـشکرکشل  نیا  رد  ار  دوخ  ناـج  داـتفا و  دوب  ولنویوققآ 

ولنویوقارق هلسلس  داتفارب و  ولنویوققآ  ناهاشداپ  تسد  هب  ماجنارـس  تسـشن و  تنطلـس  هب  دوب ، سوبحم  ردپ  فرط  زا  هک  ازریم  یلعنـسح 
. تشگ ضرقنم 

يردان ياشگناهج 

. تسا هتخادرپ  يردان  هرود  ياهدادیور  هب  هک  راشفا  هاش  ردان  رابرد  یشنم  يدابآرتسا ، ناخ  يدهم  ازریم  فیلأت 

یج ریشدرا  ریشدرا -: یج -

نوحیج

لارآ هچایرد  هب  هتفرگ  همـشچرس  ریماپ  ياههوک  زا  دراد . مان  ایردومآ  دندیمانیم  شخو »  » ار نآ  میدـق  رد  هک  ناریا  گرزب  ياهدور  زا 
يایرد هب  نوحیج  زا  یتراجت  ياـهیتشک  هتخیریم و  رزخ  ياـیرد  هب  ردنکـسا  ناـمز  رد  دور  نیا  دزیریم . مزراوخ  ياـیرد  اـی  شخو  اـی 

م. مجنپ ق . نرق  نوحیج  هنیجنگ  زا  ناشنرز  دنبوزاب  ود  زا  یکی  زاقفق  رد  شوروک »  » ای اروک »  » دور هب  هار  نیا  زا  روبزم و 
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نوحیس ناتسا  نوحیج و  ناتسا 
جنگروا رهـش  ندرک  ناریو  يارب  اهلوغم  لاس 1220 م . رد  تخیر . لارآ  هچایرد  هب  داد و  ارجم  رییغت  دور  نیا  دـعب  دـناهتخیریم . ینونک 

دومیپیم و ار  ارجم  نیا  نرق  هس  ابیرقت  داتفا و  قباس  يارجم  هب  نوحیج  هجیتن  رد  دـندرب ، روبزم  رهـش  هب  ار  دور  نآ  بآ  مزراوخ  تختیاپ 
. تفر لارآ  هچایرد  فرط  هب  هداد  لحم  رییغت  زاب 

یناهیج

. تسا نایناماس  ییاورنامرف  نارود  فورعم  ناریزو  زا  یناهیگ )  ) یناهیج دمحا  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا 
هراشا نآ  هب  یخـشرن  يزیدرگ و  نوچ  یناـخروم  هک  تسوا  یملع  تیـصخش  ترازو  رد  تیارد  تقاـیل و  زا  هتـشذگ  يو  رتشیب  راهتـشا 

. دناهدرک
هدنز ق . لاس 306 ه . ات  يو  تسا  هدروآ  اراخب  خیرات  فلؤم  یخـشرن  هک  یحرـش  هب  انب  تسین و  مولعم  یتسرد  هب  یناهیج  تافو  خـیرات 

. تسا هدوب 
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( یناهیگ  ) یناهیج

تلود ترازو  ماقم  هب  حون  نب  روصنم  حـلاص  وبا  نامز  رد  ق . لاس 365 ه . رد  گرزب  یناهیگ )  ) یناهیج هداون  دمحم  یلع  وبا  نب  دـمحا 
دش رانکرب  راک  زا  سپس  دوب و  روصنم  نب  حون  ترازو  رد  لاس  کی  حون و  نب  روصنم  ترازو  رد  لاس  کی  تدم  يو  دیـسر . نایناماس 

. دش هدیزگرب  ترازو  هب  یبتع  دمحا  نب  هللا  دبع  نسحلا  وبا  شیاج  هب  و 
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چ

هناخراپاچ

.( درک سیسأت  روشک  ياههار  رد  ار  اههناخراپاچ  نیلوا  یشنماخه  تلود  . ) تسپ هاگتسیا  هناختسپ ،

چاچ

هلیسو هب  رهـش  نیا  دنبوسنم . اجنادب  یمان  يالـضف  نادنمـشناد و  زا  يدایز  هورگ  هک  ناتـسکرت  رد  نوحیـس  دور  فارطا  رد  تسا  يرهش 
. تشگ ناریو  هاشمزراوخ  شکت  نب  دمحم 

نوسیلا زلراچ 

يراـب و دـنبیب و  هب  يو  تسوا . ياـهراک  زا  سیلگنا  ترافـس  یلعف  ياـنب  هک  ات 1872 م . لاـس 1860  زا  ناریا  رد  سیلگنا  راـتخمریزو 
. درکیمن تیاعر  ار  یساملپید  موسروبادآ  تشاد و  ترهش  یگزره 

ناروخ تشاچ 

. ير ناگرگ و  هار  نیب  یلحم  مان 

نزرکاچ

. تشاد مان  نزرکاچ  تفریم  تخب  هناخ  هب  راب  ود  هک  ياهویب  نایناساس  هرود  رد 
ناردلاچ گنج  ناردلاچ -:

اتپوگرادناچ
ینوشق اب  ینودقم ، نانارمکح  رب  مدرم  ندش  یغای  دنه و  زا  ردنکسا  ندمآ  نوریب  زا  دعب  صخش  نیا  دنه . گرزب  ناهاشداپ  زا  یکی  مان 

نآ اروام  گنگ و  ات  دـنه  باقرلا  کلام  دوخ  داد و  همتاخ  دـنه  باجنپ  رد  اهینودـقم  ینارمکح  هب  دـیدرون و  رد  ار  دـنه  ماـمت  دـنمورین 
. دیدرگ

یناریاواچ

ادمحم هّللا  الا  هلا  ال  ذغاک ، يالاب  يوس  ودره  رب  دندوب و  هتشون  نآ  نوماریپ  ياهملک  دنچ  ییاتخ  طخ  هب  هک  دوب  لکش  لیطتسم  يذغاک 
دوب هدش  شقن  هللا ، لوسر 
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هدیـشک زکرم  زا  نوریب  زین  ياهریاد  دـندوب . هتـشون  دوب - وتاـخیگ  بلق  هک  اـهبنارگ -) رهوگ  « ) یجروـت نیجنیریا   » هملک نآ ، زا  رتنییاـپ  و 
کلامم رد  ار  كرابم  واچ  نیا  همئاتس » نیعـست و  ثلث و  هنـس  خیرات  رد  ناهج  هاشداپ  : » دروخیم مشچ  هب  هلمج  نیا  نآ  ریز  رد  دندوب و 

. دینادرگ هناور 

ینیچواچ

. تفریم راک  هب  رانید »  » و مهرد »  » ياجهب دوب و  نآ  رب  هاشداپ  ياغمت  هک  دنتفگیم  ار  يذغاک 

یلواج یلواچ -:

)Cerbi( یبرچ

. دوب مدرم  ياههناخ  رد  نایچلیا  تنوکس  لحم  نییعت  شراک  هک  يرومأم  بجاح  لوغم ؛ رصع  رد  یلوغم  ياهژاو 

سکرچ

هب نابوک  هرد  رد  رتشیب  دناهدش و  لکـشتم  يوروش  ریهامج  داحتا  رد  راتخمدوخ  هیحان  دنچ  رد  هزورما  هک  دندوب  يزاقفق  يربیا - یماوقا 
. دنربیم رس 

ندمت یلعهمشچ ،

ندـمت مان  هب  هرود  نیا  تبـسانم  نیمه  هب  دـیدرگ و  فشک  نارهت  یقرـش  بونج  رد  یلعهمـشچ  هپت  رد  خـیرات  زا  شیپ  ندـمت  نیا  راـثآ 
يدایز تفرـشیپ  يرگلافـس  تعنـص  هدش و  هتخاس  ییابیز  زرطهب  هرود  نیا  رد  یگنـس  یناوختـسا و  تاودا  دـش . يراذـگمان  یلعهمـشچ 
عورـش دالیم  زا  شیپ  مجنپ  هرازه  طساوا  زا  ندـمت  نیا  نارود  دناهدیـشک . اهلافـس  يور  رب  ییاـبیز  سب  شوقن  نادـنمرنه  تسا و  هتـشاد 

. ددرگیم

لیبنزاغچ

. تسا هدش  عقاو  نوراک  دور  بعش  زا  زد  هناخدور  لحاس  رد  یکاخ و  گرزب  هپت  يور  رد  یمالیع  دبعم  شوش . يرتمولیک  یـس  رد  عقاو 
. تسا هداد  كانیشوشنیا »  » يادخ هب  صاصتخا  ار  نآ  دش و  هتخاس  م . لاس 1250 ق . رد  یمالیع  هاشداپ  لاگ » شاتنا   » طسوت دبعم  نیا 

رد دراد . رجآ  زا  یـشکور  هدـش و  هتخاـس  ماـخ  تشخ  زا  رتم و  دودـح 25  رد  نآ  عافترا  تسا . نامتخاس  هقبط  دـنچ  ياراد  دـبعم  يانب 
. تسا هدش  فشک  ناویح  ناسنا و  همسجم  هتشبن و  یلگ  حاولا  يدادعت  دبعم  نیا  فارطا 

تشاد و قـلعت  كانیـشوشنیا »  » يادـخ هب  نآ  هقبط  نیرخآ  هک  هدوـب  رتـم  لـصا 50  رد  ناـمتخاس  يدـنلب  تسا و  عبرم  تاروگیز  هدـعاق 
هدمآ و تسد  هب  يرادباعل  واگ  همـسجم  دبعم  زا  دوشیم  دبعم  یناقوف  تاقبط  هب  یهتنم  هک  هدش  هتخاس  يروط  اههلپهار  نآ و  ياهردرس 

تاروگیز زین - دوب . مالیع  يروتارپما  تمظع  رهظم  انب  نیا  تسا ، هدش  هتشون  فیدر  دنچ  رد  یمالیع  طخ  هب  نآ  هدرگ  يور  رب  ياهبیتک 

ةادخ ناغچ 

نایناغچ یلحم  نایاورنامرف  ناونع 

نایناغچ

. دنتفگیم نایناغچ  نایناریا  نایناغـص و  ار  نآ  بارعا  هدوب و  دودـحم  نوحیج  دور  هب  بونج  تمـس  زا  هک  شخو  دور  رتخاب  رد  ياهیحان 
. دنتفگیم نایدابق  ار  نایناغچ  يرواخ  تمسق 
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( نزرکچ  ) نزرغچ

. دشیم هدیمان  نزرکاچ )  ) نزرغچ دنک ، رهوش  ون  زا  هک  ینزهویب  یناساس  دهع  رد 
« راکتمدخ نز   » ار وا  تسا و  هدوب  نز  هاشداپ  زا  رتتسپ  ناشماقم  هک  دناهدوب  نزرکاچ  تاقبط  ءزج  ریـسا  نانز  دـیرخرز و  نازینک  ارهاظ 

. دنتفگیم زین 

گیب يرغچ 

سسؤم ارما و  یقوجلس و  گرزب  ناهاشداپ  زا  ق ). یفوتم 452 ه .  ) قوجلس نب  لیئاکیم  نب  دواد  گیب ) يرغج   ) گیب يرغچ  نامیلس  وبا 
دوعـسم دندروآ ، دیدپ  ینماان  ناسارخ  رد  نانامکرت  نیا  هک  هقجالـس  هنتف  زاغآ  رد  تسا . یقوجلـس  گیب  لرغط  ردارب  هقجالـس و  تلود 
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نوچ اهنآ  اما  داد . ناقهد  بقل  هدرک ، ییوجلد  ار  ودره  و  تشاذـگاو ، گیب  لرغط  شردارب  هب  ار  اسن  تیالو  يو و  هب  ار  تیـالو  يونزغ 
سخرـس تراما  گیب  يرغچ  ناسارخ  دالب  رب  هقجالـس  هبلغ  زا  دـعب  دـنداد . همادا  ار  دوخ  یـشکرس  ناـنچمه  دنتـشادن  ینمیا  ناطلـس  زا 

وا و نیب  ررکم  تموکح  هرادا  زرط  باب  رد  ناسارخ و  تموکح  رد  دوزفا . يو  تردـق  ناقنادـند ، رد  دوعـسم  تسکـش  زا  دـعب  و  تفاـی ،
لرغط زا  شیپ  گیب  يرغچ  شیوخ ، ورملق  هعـسوت  یـشکرکشل و  هب  لرغط  لاغتـشا  ببـسهب  اما  دمآ . دـیدپ  رظن  فالتخا  لرغط  شردارب 

. دش هقجالس  تکلمم  مامت  ثراو  لرغط ، تافو  زا  دعب  و  تشگ ، وا  نیشناج  نالسرا ، بلا  شرسپ  تفای و  تافو 

وغبج يرغچ -:

ناخ زیگنچ 

تایق هلیبق  سیئر  رداهب » ياکوسی   » شردپ دش . هدییاز  ناتـسلوغم  رد  لاس 549 ه . دودـح  رد  تسا  ناخ  زیگنچ  نیتسخن  مان  هک  نیچومت 
ناشیا دنتـشاد و  نکـسم  موروقارق  لابج  رومآ و  دور  يایلع  بعـش  رانک  رد  دـندشیم و  هدرمـش  نـالوغم  زا  کـچوک  ياهفیاـط  هک  دوب 

، درک هک  یتاـحوتف  اـب  ار  دوخ  کـچوک  هلیبق  ناـخ  زیگنچ  ردـپ  رداـهب  ياـکوسی  دـندوب . نیگیجروب  ماـن  هب  لوغم  رگید  هلیبق  زا  ياهبعش 
هک دش  راچان  يو  دندرکن و  تعاطا  وا  زا  هلیبق  نارتگرزب  تشادن ، لاس  هدزیس  زا  شیب  نیچومت  شرسپ  تشذگرد  نوچ  تخاس . روآمان 

نکـسم نیچ  راوید  لاکیاب ، هچایرد  بونج  یبگ و  يارحـص  یقرـش  ياـههحاو  رد  هک  تیئارک  یحیـسم  هلیبق  سیئر  ناـخ  گـناو  دزن  هب 
یمارگ ار  وا  مدقم  زاغآ  رد  تشاد  یتسود  شردـپ  اب  هک  روبزم  ناخ  تساوخ . يرای  ردـپ  ماقم  هب  ندیـسر  يارب  وا  زا  درب و  هانپ  دنتـشاد 

. درمش
. دمآرب يو  يدوبان  ددصرد  دوش  وا  محازم  يزور  ادابم  هکنآ  میب  زا  تفای  دنلب  راکفا  ياراد  ار  وا  نوچ  يو 

ياکوسی شردپ  نامز  رد  هک  ار  تایق  کچوک  هلیبق  تقایل ، رثا  رب  نیچومت  تفرب . اجنآ  زا  دوخ  دارفا  اب  دـش و  هاگآ  وا  دـصق  زا  نیچومت 
ياسؤر زا  لاس 1206 م . رد  يو  داد . یقرت  نامز  نآ  لیابق  نیرتگرزب  هب  رگید  فیاوط  اب  داحتا  اب  دندرکیمن  زواجت  رداچ  رازه  لهچ  زا 
هاشداپ  ) دـش نآاق  زیگنچ  هب  بقلم  ینمـش  نویناحور  يوس  زا  داد و  لیکـشت  دـندناوخیم  ياتلیروق  ار  نآ  هک  ییاروش  دوخ  عیطم  لـیابق 

دومن فلتخم  طاقن  هب  هک  يرایـسب  تالمح  اب  يو  دیدرگ . لوغم  هاشداپ  هناگی  یگلاس  راهچ  لهچ و  رد  بیترت  نیدب  و  دـنمورین ) اناوت و 
هرد زا  نت  رازه  تسیود  ات  رازه  هاـجنپ  دـص و  دودـح  رد  یهاپـس  اـب  لاـس 1616  زییاـپ  رد  تشاذـگن و  نوصم  تـالمح  نیا  زا  ار  ناریا 

، شیوخ رـسپ  راهچ  نیب  ار  دوخ  هاپـس  ناریا  هب  هلمح  رد  زیگنچ  دروآ . هلمح  هاشمزراوخ  دـمحم  ناطلـس  روشک  هب  نوحیـس  دور  يـالفس 
. درک میسقت  یلوت  یجوج و  ياتکوا ، ياتغج ،
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ار رهـش  نآ  نایرارف  زا  یکی  نوچ  هک  درک  ناریو  ار  دنقرمـس  اراـخب و  ناـنچنآ  تخادـنا و  هار  هب  ناریا  رد  يراتـشک  ناـنچ  ناـخ  زیگنچ 

يارحص رد  دوخ  نارسپ  اب  ییاروش  ياتلیروق و  لاس 620  راهب  رد  زیگنچ  دنتفر . دندرب و  دنتشک و  دنتخوس و  دندمآ و  تفگ : دندیـسرپ 
نیچ ناوی  هلسلس  گرزب و  ياهناخ  باسنا  هرجش  يو  داد . لیکشت  لوگسیا  هچایرد  برغم  رد  یشابنالق 
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دوب هدـش  روجنر  دنـس  یلاوح  ياوهوبآ  يدـب  رثا  رب  نوچ  دوب  عـقاو  تبت  لامـش  رد  هک  توـغگنت  تیـالو  شروـش  ندـناشنورف  زا  سپ 

. تشذگرد یگلاس  داتفه  رد  رد 624  داهن و  تدشهب  ور  شیرامیب 
1227 م. - 1338 ياتغچ ، سولوا  باسنا  هرجش 

ناپوچ

کلم رـسپ  ناریا ؛ رد  ناـیناخلیا  تنطلـس  هرود  رد  لوغم  گرزب  يارما  زا  ق ،. لاس 728 ه . یفوتم  نایون ، ناـپوچ  هب  فورعم  ناـپوچ  ریما 
زین ناخ  رداهب  دیعـس  وبا  سولج  رد  درک . نایامن  تامدخ  وتیاجلا  دمحم  ناطلـس  راگزور  رد  نالیگ  حتف  رد  يو  نایون . نادوت  نبا  رداهب 

هب هک  ناکبزا  اب  ناتسجرگ  دنبرد و  رد  وا  تنطلس  زاغآ  رد  و  دروآاجب ، دایز  مامتها  یعس و 
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شاداپ هب  ناطلس  داد و  ناشن  رایسب  تعاجش  تمه و  نیجنریا »  » هنتف عفد  رد  نآ  زا  سپ  دومن . هناروالد  ياهگنج  دندوب  هتخات  ناجیابرذآ 
دنزرف یناپوچ  شات  رومیت  ریما  عفد  هب  ناپوچ  ریما  دـعب  لاـس  رد  دروآرد . وا  حاـکن  هلاـبح  هب  ار  کـب » یتاـس   » دوخ رهاوخ  تامدـخ  نیا 

. دروآ دیعس  وبا  ناطلس  هاگرد  هب  درک و  ریسا  ار  وا  دیشک و  رکشل  درکیم  تیودهم  يوعد  ریغص  يایسآ  رد  هک  ار  دوخ ،
دمآ و دیدپ  فالتخا  ناپوچ  ریما  ناطلس و  نیب  نوتاخ  دادغب  هب  تبـسن  ناخ  رداهب  دیعـس  وبا  قشع  يارجام  ببـس  هب  ق . لاس 725 ه . رد 

نآ ریخـست  هناهب  هب  زین  ار  نیاص  نیدـلا  نکر  تفر و  ناسارخ  هب  ناپوچ  ریما  تبقاع  دز . نماد  ار  فالتخا  نیا  شتآ  نیاـص  نیدـلا  نکر 
فالتخا نآ  ببـس  هک  ار  نیاص  نیدـلا  نکر  ناپوچ  ریما  دیـسر و  لتق  هب  دیعـس  وبا  رما  هب  هجاوخ  قشمد  نیب ، نیا  رد  دوب . هارمه  تیـالو 

. دش هتشک  ترک  نیدلا  ثایغ  کلم  تسد  هب  ناپوچ  ریما  تبقاع  تشک . درمشیم 

یکیب ناپوچ 

. هیوفص دهع  رد  تاناویح  هب  قلعتم  ضراوع  تایلام و 

نایناپوچ

رومیت ریما  رسپ  کچوک  نسح  خیش  ریما  لوا  دندوبن . رتشیب  نت  ود  وا  نانیشناج  دنناپوچ . ریما  نب  شات  رومیت  ریما  نادنزرف  یناپوچ  يارما 
تسد هب  لاس 744  بجر  رد 27  و  ق ). 744 ه . - 741  ) تشاد لالقتسا  ناجیابرذآ  رد  لاس  راهچ  تدم  هک  زودلـس  ناپوچ  ریما  نب  شات 

هب دیناسریم  وکالوه  هب  ار  دوخ  بسن  هک  ار  یمان  ناوریشونا  تسـشن و  وا  ياجهب  فرـشا  کلم  شردارب  وا  زا  سپ  دش . هتـشک  دوخ  نز 
ملظ اـب  لاـس  هدراـهچ  تدـم  يو  تفاـی . لالقتـسا  دوـخ  هدرک و  لوزعم  يدوز  هب  زین  ار  وا  تشادرب و  یناـخلیا  هب  لداـع  ناوریـشونا  ماـن 

ار ناـیناپوچ  تـلود  و  ( 751  ) تـشکب ار  يو  درک و  هـلمح  يو  رب  ناملــسم  لوـغم  هاـشداپ  کـبزا  ناـخ  کـیب  یناـج  درک و  تموـکح 
کچوک ناناخلیا  زین - تخادنارب .

غاب راهچ 

. دنیوگیم مه  هاش  ردام  هسردم  هک  ناطلس  هسردم 
تازاـیتما زا  هک  ار  يراـکهرگ  یلـصفم و  يراکیـشاک  اـنب  نیا  رد  تسا . يرجه  مـهدزاود  نرق  رد  هیوفـص  هرود  هوکـشاب  ياـنب  نـیرخآ 

. دید مشچهب  ناوتیم  دشابیم  يراکیشاک  تعنص  تالوحت  نیرخآ  فرعم  تسا و  نآ  صوصخم 

قاط راهچ 

. میدق ياههاگشتآ 

نارتخد لهچ 

. تخاس دوخ  یگداوناخ  هربقم  يارب  ار  نآ  ناهفصا  نب  یگنرافسا  ناغماد ، رد  یقوجلس ، دهع  يابیز  دبنگ  اب  درگ ، يرجآ  جرب  هربقم و 

خاک نوتسلهچ 

نآ گرزب  رالات  هک  تسا  یخیرات  ددعتم  نیارق  یلاع  تانییزت  یخیرات و  یـشاقن  سلاجم  ياراد  ناهفـصا ، رد  يوفـص  هرود  للجم  خاک 
. دشابیم نیسح  ناطلس  هاش  مان  هب  ریمعت  و  مود ، سابع  هاش  مان  هب  ق . خروم 1056 ه . ناویا  هبیتک  تسا . لوا  سابع  هاش  نامز  زا 

. دشابیم يوفص  دهع  دوجوم  غاب  اهنت  العف  نآ  گرزب  غاب 
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خاک نوتسلهچ ،

رتم دودح 9000  رد  یتحاسم  نآ ، هب  لصتم  ياهقاطا  اب  هدـش و  هتخاس  لوا  ياشرایـشخ  نامز  هب  هک  هدوب  یگرزب  رالات  دیـشمجتخت  رد 
. تسا هتفرگیمارف  ار  عبرم 

تسچیچ

نآ رانک  رد  تشدرز  دـلوم  نایتشدرز ، تایاور  بسحرب  هک  ناجیابرذآ  تیالو  رد  ياهچایرد  میدـق  مان  و  هتـسچ » هئچ   » نآ ییاتـسوا  مان 
دهع رد  دـننکیم . قیبطت  تسا  هدوب  روهـشم  مان  نیمه  هب  یفوتـسم  هللا  دـمح  نامز  رد  هک  هیمورا  مان  هب  ار  هچایرد  نیا  زورما  تسا . هدوب 
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هتشگ انب  نآ  ياجهب  اجنآ  رد  بسشگرذآ  هدکشتآ  هدش و  ناریو  ورسخیک  رما  هب  هک  تسا  هدوب  ياهدکتب  هچایرد  نیا  رانک  رد  ورسخیک 
. تسا

لوا شپشیچ 

. نایشنماخه هلسلس  نیا  هاش  نیتسخن  شنماخه ، رسپ 

مود شپشیچ 

شوروک خیرات ، بیترت  هب  ار  وا  دیسر و  شوروک  هب  تنطلس  وا  زا  سپ  انمرایرآ . شوروک و  تشاد : رـسپ  ود  يو  هک  لوا  شوروک  رـسپ 
دافحا دـالوا و  اـب  لوا  شویراد  اـت  تنطلـس  تشگ و  مسقنم  هخاـش  ود  هب  یـشنماخه  هلـسلس  دـعب  هب  مود  شپشچ  زا  دـناوخ . دـیاب  مود 

. دوب مود  شوروک 

)Chinval( تاونیچ

كاـپ و لاـمعا  شجنـس  رد  هک  یناور  يارب  درذـگب . نآ  يور  زا  دـیاب  گرم  زا  سپ  یمدآ  ناور  هک  تسا  یلپ  تـشترز ، تاداـقتعا  رد 
نوگنرـس خزود  هب  راچان  دـنزجاع  نآ  يور  زا  نتـشذگ  زا  نوچ  ناراکهانگ  تسا . روبعلا  لهـس  نهپ و  دوشیم ، هداد  صیخـشت  هانگیب 

هدولآ ناراکهانگ  دوجو  ثول  هب  دیابن  زگره  تسا و  سدقم  شتآ  اریز  تسین  يربخ  شتآ  ياههلعـش  زا  یتشترز  خزود  رد  دـندرگیم .
. تسا ضحم  تاملظ  تخس و  يامرس  دوجو  شتآ و  ندوبن  دهدیم ، باذع  هجنکش و  ار  یتشترز  نایخزود  هچنآ  ددرگ .
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ح

مصا متاح 

مان تسوا و  دـج  ماـن  فسوی  موس ، نرق  رد  ناـسارخ  روهـشم  یفوص  فراـع و  ق ،. یفوتم 237 ه . فسوی ، نبا  متاح  ناـمحرلا  دـبع  وبا 
. تسا هدوب  یخلب  قیفش  نارای  زا  ناسارخ و  گرزب  خیاشم  زا  متاح  دناهتشون . ناولع  ای  ناونع  فالتخا  هب  ار  شردپ 

يدابودرا یفاص  هلودلا  دامتعا  گیب  متاح 

. يوفص لوا  سابع  هاش  ناریزو  زا  يدابودرا  یفاص  هلودلا  دامتعا  گیب  متاح  هجاوخ 

رومیتاح

نیا دندرک و  يرادـیاپ  لوغم  رکـشل  لباقم  رد  دنتـشگ و  قفتم  رگیدـکی  اب  میلوت  تشر و  نموف و  مدرم  هک  یتقو  وتیاجلا . يارما  زا  یکی 
. داتسرف راید  نادب  هدومزآراک  نادرم  زا  نت  دنچ  اب  ار  وا  دیسر ، وتیاجلا  هب  ربخ 

رتنالک ناخ  میهاربا  جاح 

( رتنالک  ) ناخ میهاربا  یجاح  یسایس  لاجر  زا  یکی  رتنالک ، ناخ  میهاربا  جاح 
308 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

، نـیعلا دـحاو  مشاـه  جاـح  موـس  رـسپ  يو  دوـمن . رقتـسم  نآ  ياـجهب  ار  يرگید  هلـسلس  هداد و  ناـیاپ  ياهلـسلس  تنطلــس  هـب  هـک  ناریا 
راجاق هلسلس  مظعاردص  نیلوا  ناخ  میهاربا  جاح  تسا . دومحم  جاح  مشاه  جاح  ردپ  و  دوب ، زاریـش  هناخ  يردیح  تالحم  یـشابادخدک 

. هتشاد ترادص  ماقم  راجاق  هاشداپ  ود  نیا  دهع  رد  تسا و  هدرک  تمدخ  ودره  هاشیلعحتف  ناخ و  دمحم  اقآ  هب  هک  تسا 
. دشابیم يو  هنارهام  یسایس  ریبادت  نوهرم  وا  ياهتیقفوم  ناخ و  دمحم  اقآ  تاحوتف  هدوب و  شیدنالآم  يدرم 

هلودلا بجاح 

. ياهغارم مدقم  ناخ  یلع  یجاح  روهشم  بقل 
تلاخد ببسهب  و  تشاد ، يرگیشابشارف  بصنم  هاش  نیدلا  رصان  تنطلس  زاغآ  رد  يو  يرصان . دهع  لاجر  ارما و  زا  ق ،. یفوتم 1285 ه .
هراومه زین  نآ  زا  سپ  داد و  هلودلا  بجاح  بقل  ار  وا  هاشنیدلا  رصان  تشاد ، ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  لتق  لزع و  رما  رد  هک  یترـشابم  و 

. تشگ ضیوفت  ودب  ناتسزوخ  تموکح  و  تفای ، کلملا  ءایض  بقل  دعب  لاس  دنچ  دوب . ایلع  دهم  شردام  هاش و  تافتلا  هجوت و  دروم 

گرزب بجاح 

نبا دوعـسم  دومحم و  ناطلـس  نامز  رد  تسا و  يریما  ای  یهاش  باجح  نیرتگرزب  تسا  دوهـشم  وا  مسا  زا  هکناـنچ  راـبرالاس . رـالاسراب ،
. دندوب نیکتاکلب  بیرق  یلع  شاتنوتلآ و  گرزب  بجاح  يونزغ  دومحم 

رالاس بجاح 

. درکیم یگدیسر  رابرد  یلخاد  روما  عیمج  رب  هک  دوب  رالاس  بجاح  مان  هب  یصخش  اب  یناماس  رابرد  تسایر 

ارآمزر ارآمزر -: یلع  جاح 

تیاده یلقیدهم  جاح 

ریما هب  بقلم   ) ناخ یلق  اضر  هون  هلودـلا و  ربخم  ناخ  یلقیلع  موس  رـسپ  ناناخ ، ناخ  هب  فورعم  هنطلـسلا ، ربخم  تیادـه  یلقیدـهم  جاح 
هب یگلاس  رد 14  يو  دـش . دـلوتم  نارهت  رد  ق . نابعـش 1280 ه . متفه  رد  هک  دوب  یـشابهللا ) هب  فورعم  تیادـه و  هب  صلختم  ارعـشلا و 

. دش لیصحت  لوغشم  نلرب  رد  تفر و  اپورا  هب  هلودلا  عینص  ناخ  یلق  یضترم  شگرزب  ردارب  هارمه 
بـصنم هب  ق . لاس 1311 ه . رد  دـش . لوغـشم  تمدـخ  هب  دوب  شردـپ  رایتخا  رد  هک  هناخفارگلت  رد  تشگزاب و  ناریا  هب  لاس  ود  زا  دـعب 
تسایر هب  دیدرگ و  بقلم  هنطلسلا  ربخم  بقل  هب  شردپ ، گرم  زا  دعب  و  ق . لاس 1315 ه . رد  دیسر . هاش  نیدلا  رصان  صاخ  یتمدخشیپ 

. دش نییعت  ناجیابرذآ  هناخفارگلت  كرمگ و  هناختسپ ، تسایر  هب  زین  ق . لاس 1316 ه . رد  دش . بوصنم  هناختسپ 
تشگزاب رد  دومن و  دنه  نپاژ و  نیچ ، اکیرمآ ، اپورا ، هب  يزارد  رود و  رفس  مظعا ، کباتا  ناطلـسلا  نیما  هارمه  هب  ق . لاس 1321 ه . رد 
تفرـشیپ سلجم و  تاـباختنا  نوناـق  نیودـت  میظنت و  رد  ق . لاـس 1324 ه . زا  دـش و  نارهت  یماـظن  هسردـم  سیئر  ق . لاس 1322 ه . رد 

. تخادرپ تیلاعف  هب  تیطورشم 
یقاب تمـس  نیا  رد  زین  کباتا  ناخ  رغـصا  یلع  هاتوک  هنیباک  رد  دش و  مولع  ترازو  رادهدهع  مخفا  ریزو  هنیباک  رد  ق . لاس 1325 ه . رد 

رد دـش و  باختنا  هیلدـع  ترازو  هب  هنطلـسلا  ماظن  ناخ  یلقنیـسح  کلملا و  رـصان  ناخ ، مساقلا  وبا  ياههنیباک  رد  ق . رد 1326 ه . دنام .
پوت هب  اب  دش . ناجیابرذآ  یلاو  سپس  دوب . فراعم  ریزو  زین  یتدم  هنطلسلا  ماظن  هنیباک 
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، مود تیطورشم  رارقتسا  زا  سپ  ق . لاس 1327 ه . رد  درک . ترفاسم  اپورا  هب  داد و  افعتسا  ناجیابرذآ  يرگیلاو  زا  سلجم ، ندش  هتـسب 

. تفر اپورا  هب  دیدرگ و  لوزعم  اهسور  رارصا  هب  لاس  ود  زا  دعب  دش و  اجنآ  یلاو  اددجم  ناجیابرذآ  یلاها  تساوخرد  هب 
تلاکو هب  نارهت  زا  ق . لاس 1335 ه . رد  دمآ و  نارهت  هب  ق . رد 1333 ه . دوب . زاریش  رد  لاس  تدم 3  دش و  سراف  یلاو  ق . رد 1330 ه .

رد دش . هیلدع  ریزو  کلامملا  یفوتـسم  هنیباک  رد  سپـس  هلودلا و  نیع  مود  هنیباک  رد  ق . لاس 1336 ه . رد  دـش . باختنا  مراهچ  سلجم 
ش. رد 1300 ه . بوصنم و  ناجیابرذآ  يرگیلاو  هب  دوب ، ینابایخ  دمحم  خیش  مایق  اب  فداصم  هک  ق . 1338 ه .

هنیباک ود  رد  دیـسر و  تراجت  هماع و  دـیاوف  ترازو  هب  کلامملا  یفوتـسم  هنیباـک  رد  ش . رد 1301 ه . تشگزاب . نارهت  هب  هداد  افعتـسا 
ش. ات 1312 ه . لاس 1306  زا  دش . بوصنم  روشک  یلاع  ناوید  تسایر  هب  ش . رد 1305 ه . دنام . یقاب  تمس  نیا  رد  زین  یفوتسم  يدعب 

يریزوتسخن نارود  رد  هک  یتامادـقا  هلمج  زا  تفرگ . هدـهعهب  زین  ار  ییاراد  ترازو  وپـسلیم ، رتـکد  دادرارق  متخ  اـب  دوب و  ریزوتسخن 
: زا دنترابع  تفریذپ  ماجنا  يو 

ناریا یلم  کناب  نیلوا  سیـسأت  يوروش ، تلود  اب  لامـش  تالیـش  دادرارق  دیدجت  جراخ ، هب  وجـشناد  مازعا  یکرمگ ، دیدج  هفرعت  عضو 
. یسراد زایتما  وغل  مالعا  هیکرت و  ناریا و  يزرم  طوطخ  رد  رظندیدجت  ش ،. لاس 1307 ه . رد 

کی دیرخ و  ار  سورد  هقطنم  زا  یمین  رایرهـش ، ناکزر  هعرزم  دوخ و  هناخ  شورف  اب  دـش و  نیـشنهناخ  رویرهش 1312  زا  هنطلسلا  ربخم 
هعلاطم هب  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  تدم  نیا  رد  يو  درب . يراشرس  دوس  نآ  ياهنیمز  شورف  زا  تخاس و  اجنآ  رد  دجسم  کی  ناتـسرامیب و 

. دش نوفدم  سورد  رد  شدوخ  صوصخم  هاگمارآ  رد  تسبورف و  ناهج  زا  هدید  یگلاس  رد 95  رویرهش 1334  رد  ماجنارس  دنارذگ و 
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( هلودلا دامتعا   ) يزاریش ناخ  میهاربا  یجاح 

هیراجاق هلـسلس  مظعاردص  نیتسخن  رتنالک  ناخ  میهاربا  جاح  هب  فورعم  هلودلا و  دامتعا  هب  بقلم  يزاریـش ، ناخ  میهاربا  دـمحم  یجاح 
يو دناهدرک . بقلم  شخبجات  هب  ار  يو  ببس  نیا  هب  درک . رقتسم  نآ  ياجهب  ار  يرگید  هلسلس  داد و  نایاپ  ياهلسلس  تنطلـس  هب  هک  دوب 
روک ار  يو  مشچ  کی  هاـش  رداـن  ق . لاس 1160 ه . رد  نوچ  دوب ؛ زاریـش  فورعم  لاّمع  نایادخدک و  زا  يزاریـش  مشاه  جاح  موس  رـسپ 

هیمشاه هداوناخ  دناهدوب . هیمشاه  هب  فورعم  نادناخ  زا  رتنالک  ناخ  میهاربا  یجاح  دادجا  دش . فورعم  نیعلا  دحاو  مشاه  جاح  هب  درک ؛
هجاوخ حودمم  رصاعم و  ماوق  یجاح  اب  زاریش  هب  ترجاهم  زا  سپ  هک  تسا  فورعم  و  دوب ، نیوزق  هدش  ناملـسم  ياهیمیلک  زا  لصا  رد 

. دناهدرک تلصو  يزاریش  ظفاح  نیدلا  سمش 
رتنالک ناخ  میهاربا  یجاح  ردپ  مشاه  یجاح  دش ، تسایس  دراو  هداوناخ  نیا  زا  هک  یسک  لوا  دوب ، تراجت  هیمشاه  هداوناخ  یلـصا  راک 
میـسقت شخب  ود  هب  رتنـالک  میهاربا  جاـح  یـسایس  یگدـنز  تشاد . هدـهعهب  ار  زاریـش  هناخيردـیح  تـالحم  يرگییادـخدک  هـک  دوـب 

: ددرگیم
هیراجاق هلسلس  تمدخ  رد  هک  رگید  یشخب  هدوب و  هیدنز  هلسلس  ناهاشداپ  تمدخ  رد  يو  یسایس  ياهتیلاعف  حرش  هب  طوبرم  هک  یـشخب 

. تسا هدش  يرپس 

گیب یجاح 

. ناخ نازاغ  نامز  فورعم  يارما  زا  زورون ، ریما  ردارب 
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یناهفصا ردص  ناخ  نیسح  دمحم  یجاح 

يو دوب . یناهفـصا  ناخ  نیـسح  دمحم  یجاح  دیدرگ  هاش  یلعحتف  یمظعاردـص  تمـس  رادهدـهع  هیراجاق  هلـسلس  رد  هک  يدرف  نیموس 
دمحم هب  تشاد  لاغتـشا  یـشورفهاک  یفالع و  هب  یناوج  دهع  رد  يو  نوچ  تسا . میحر  دـمحم  یجاح  هون  یلع و  دـمحم  یجاح  دـنزرف 

ناهفصا رهش  هیراجاق ، هلسلس  لیاوا  هیدنز و  هلسلس  رخاوا  رد  هک  اجنآ  زا  ناهفـصا و  رهـش  يو  هاگداز  تسا . هدوب  فورعم  فالع  میحر 
رتنالک میهاربا  یجاح  دننامه  شردپ  یناهفصا و  ناخ  نیسح  دمحم  یجاح  دشیم ، لدبودر  هلسلس  ود  نیا  نارادرس  تسد  رد  بوانت  هب 

. هیراجاق هلسلس  رد  مه  دندیدرگ و  یتامدخ  ردصم  هیدنز  هلسلس  رد  مه 
هب دـمآ و  نارهت  هب  ناهفـصا  زا  ق . لاس 1239 ه . رد  ترادص  لاس  شـش  هب  کیدزن  زا  سپ  یناهفـصا  ردص  ناخ  نیـسح  دمحم  یجاح 

. دندرک لقتنم  فرشا  فجن  هب  ار  شدسج  تشذگرد و  ناقری )  ) يدرز يرامیب 
باهولا دبع  ازریم  دیدرگ و  لیکـشت  هجراخ  ترازو  هاش  یلعحتف  روتـسدهب  يو  ترادـص  نامز  رد  لاس 1236 و  رد  هک  تسا  رکذ  لـباق 

. دش نییعت  هجراخ  روما  ریزو  نیلوا  تمس  هب  فورعم  رعاش  دنمشناد و  یناهفصا  طاشن  هلودلا  دمتعم  ناخ 

یساغآ ازریم  یجاح 

ار دامتعا  نیا  هک  تشاد  دودحمان  يدامتعا  وا  هب  تبسن  هتسنادیم و  دوخ  دشرم  دارم و  ار  وا  هاش  دمحم  هک  راجاق  هاش  دمحم  مظعاردص 
هـصالخ وا  دوجو  رد  نآ  تلود  یتیافکیب  مامت  ناریا و  تردق  مامت  هک  دوب  يدرم  یـساغآ  ازریم  دوب . هدرک  ادیپ  وا  هب  تیلوفط  دـهع  زا 

ماکح ناـیاورنامرف و  عاـنتما  لوپ و  زا  هنازخ  ندـش  یهت  روشک ، روما  هرادا  رد  يو  يریبدـتیب  تسایـس و  ءوس  هجیتن  هک  تسا ، هدـشیم 
یساقآ زین - دوب . تختیاپ  هب  تایلام  نداتسرف  زا  تایالو  تلایا و 

یناوریا یساقآ  ازریم  یجاح 

( هلودلا ریشم   ) ینیوزق رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  یجاح 

هدوب و ناردنزام  دابآیلع  لها  يو  دادجا  دـش . دـلوتم  ق . لاس 1243 ه . رد  ینیوزق  ناوید  ریما  ناخ  یبن  ازریم  دـنزرف  ناخ  نیـسح  ازریم 
یکـالد و هب  نیوزق  نارمکح  هلودـلا  نـکر  يازریم  یقنیلع  هدازهاـش  تمدـخ  رد  نـیوزق  رد  کـیب  نیدـباع  هـب  موـسوم  يو  گرزبردـپ 

زا دعب  دندادیم . بقل  هدازكالد  ار  يو  ناخ  نیسح  ازریم  نانمشد  بیترت  نیدب  تشاد . لاغتشا  یشارتهصاخ 
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میـسقت رب  ینبم  قباس  تالیکـشت  ات  دـمآرب  ددـصرد  دومن ، رانکرب  ترادـص  زا  ار  رالاسهپـس  ناخ  دـمحم  ازریم  هاـش  نیدـلا  رـصان  هکنیا 
يدیدج مظعاردص  نییعت  ددصرد  درواین ، تسد  هب  یبولطم  هجیتن  دوخ  مادقا  نیا  نوچ  اما  دیامن ، رارقرب  اددجم  ار  رفن  دنچ  نیب  فیاظو 

. درک باختنا  دوخ  یمظعاردص  هب  ار  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  یجاح  ق . نابعش 1288 ه . رد 29  اذل  دمآرب .

نتگنشاو یجاح 

رصان رصع  رد  دش . فورعم  نتگنشاو  یجاح  هب  هک  اکیرمآ  رد  ناریا  ریفـس  نیلوا  ءارزولا ) دمتعم -  ) هنطلـسلا ردص  ناخ  یلقنیـسح  جاح 
زا سپ  داتفا و  یقیال  ریفس  نییعت  رکف  رد  هاش  نیدلا  رـصان  دیدرگ ، نییعت  ناریا  رد  اکیرمآ  ریفـس  تمـس  هب  تارپ »  » هک ینامز  هاش  نیدلا 

ار ینویامه  نامرف  بوصنم و  تمس  نیا  هب  دوب  کلملا  ماظن  ردارب  هک  ار  هنطلـسلا  ردص  جاح  لاجر ، زا  نت  دنچ  راضحا  دایز و  تاعلاطم 
تیرومأم يارجام  . ) داتـسرف اکیرمآ  هب  ددـعتم  ياههمان  دایز و  ییایادـه  اب  رختفم و  يریمـشک  لاش  هقاط  کی  تفایرد  هب  ار  وا  حـشوم و 

(. تسا ناریا  یخیرات  ثحابم  نیرتیندناوخ  زا  یکی  اکیرمآ  رد  نیدلا  ریفس  نیلوا 

هیجاح

-1212  ) راجاق هاش  یلعحتف  يدقع  نانز  زا  دنز و  ناخ  یلع  خیش  رتخد  يو  دوب . رعاش  دهاز و  نانز  زا  مگیب  میرم  يرجه ، مهدزیـس  نرق 
بوصنم ریالم  تموکح  هب  یگلاس  هدراهچ  دودح  رد  كولملا ، خیش  هب  فورعم  ازریم ، یلع  خیش  مان  هب  مگیب  میرم  رسپ  دوب . 1250 ق ).

زا سپ  یکدـنا  دـش و  فرـشم  جـح  هب  زین  راـب  کـی  دوـب . اـجنآ  رد  رمع  ناـیاپ  اـت  تفر و  رهـش  نآ  هب  وا  هارمه  هب  زین  مگیب  میرم  دـش و 
. تشذگرد تشگزاب 

وربا ظفاح 

هک خیراوتلا ،» ةدبز   » ربتعم باتک  بحاص  يرومیت و  هرود  فورعم  خروم  وربا » ظفاح   » هب فورعم  دیـشرلا  دبع  نب  هللا  دبع  نیدـلا  باهش 
. تفای تافو  ناجنز  رد  لاس 834 ه . هب 

رکشل مکاح 

. نایونزغ دهع  يرکشل  بصانم  زا  یکی 

نوقلاح

. دیدرگ عقاو  اجنآ  رد  نیدلا  رمق  اب  رومیت  ریما  گنج  هک  رهنلا  ءاروام  زا  تسا  یهید  مان 

هلودلا یماح 

. تسا هدش  هدید  يونزغ  ناهاشداپ  زا  یضعب  ياههکس  يور  رب  بقل  نیا 

همانزور نیتملا ، لبح 

هدش رشتنم  ق . یناثلا 1311 ه . يدامج  مهدزای  زور  نآ  لوا  هرامش  هتفاییم ، راشتنا  هتکلک  رد  مالسالا  دیؤم  تمه  هب  هک  دوب  ياهمانزور 
. تسا

ریسلا بیبح 

لیاوا 927 باتک  نیا  فیلأت  عورش  خیرات  دش . فیلأت  افصلا  ۀضور  باتک  زا  سپ  لوغم  دهع  زا  دعب  هک  یـسراف  خیرات  باتک  نیرتفورعم 
. دشابیم ریمدناوخ  هب  فورعم  ینیسحلا » نیدلا  مامه  نب  نیدلا  ثایغ   » باتک نیا  فلؤم  تسا . هدوب  رد 930  شنایاپ  و  ق . ه .

نیدلا ثایغ  يارب  ار  باتک  نیا  شراگن  هدنسیون 
312 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

تفشآرب تاره  عاضوا  هک  دوب  هتشونن  ار  باتک  زاغآ  زا  یتمسق  همدقم و  زج  يزیچ  یلو  هدرک  عورش  ینیسح  فسوی  ریما  نب  دمحم  ریما 
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هجاوخ نوچ  دهد . همادا  ار  دوخ  باتک  فیلأت  ات  تفای  یتصرف  ریمدناوخ  يدـنچ  زا  سپ  دیـسر . لتقهب  ق . رد 927 ه . نیدلا  ثایغ  ریم  و 
باتک مان  ریزو ، نیا  ياهینابیتشپ  اهینابرهم و  ساپ  هب  باتک  نایاپ  زا  سپ  اذـل  درک  قیوشت  ریـسلا  بیبح  شراگن  رد  ار  وا  ریزو ، هللا  بیبح 

. دراذگ رشبلا  دارفا  رابخا  یف  ریسلا  بیبح  ار  شیوخ 

یناریا بیبح 

تبث يرجه  و 120  ار 116  وا  توـف  لاـس  يرـصب . نسح  درگاـش  تـسود و  یناریا ، ناـیفوص  نادـهاز و  زا  یمجع  بیبـح  هـب  فورعم 
. دناهدرک

نایتح

يایسآ هیروس و  رد  هک  ییاهـشواک  زا  سپ  دناهتـشاد . یمیظع  یتکلمم  ریغـص  يایـسآ  رد  یقنیف  مدرم  ندمت  زا  شیپ  هک  یناتـساب  یموق 
نید نابز و  صاخ و  ياهمان  دندوب . ییاپورا  دنه و  ماوقا  زا  اهیتح  هک  دش  هتسناد  دیدرگ  فشک  نانآ  گرزب  رهـش  نیدنچ  دش و  ریغص 
ریغـص يایـسآ  هب  نامز  نیمه  رد  ینعی  دـسریم  حیـسم  زا  شیپ  لاس 2100  هب  ناشیا  راثآ  تمدـق  تسا . هدرک  تباـث  ار  ناـنآ  داژن  ناـنآ 

. دنداد لیکشت  يردتقم  تلود  هتفای ، تسد 

جاجح

یمحریب و لـماک  هنوـمن  مالـسا  خـیرات  رد  هـک  ار  دوـخ  رگمتـس  كافـس و  نارادرـس  زا  یکی  ناورم  کـلملا  دـبع  يرجه  لاـس 72  رد 
هناخ درک و  هرـصاحم  ار  هکم  جاجح  دومن . هکم  هناور  ریبز  نب  هللا  دبع  عفد  يارب  تسا  یفقث  فسوی  نب  جاجح  وا  مان  تسا و  یـشکمدآ 

ماگنه نیا  رد  تشکب . يرجه  لاس 73  رد  ار  هللا  دبع  ماجنارس  تخاس و  ناریو  دشیم  باترپ  قینجنم  زا  هک  ییاهگنس  برـض  هب  ار  هبعک 
. تشاد لاس  ریبز 73  هللا  دبع 

. دش مجع  برع و  قارع  ینعی  نیقارع  تموکح  رومأم  کلملا  دبع  فرط  زا  فسوی  نب  جاجح  سپس 
. دیماجنا لوط  هب  لاس  تسیب  بیرق  هیحان  نآ  رد  وا  ییاورنامرف  دوب . برع  طلـست  راودا  نیرتنینوخ  زا  نیقارع  رب  جاجح  ییاورنامرف  هرود 
زا يرایـسب  هدـع  وا  نامز  ات  داد . رارق  هفوک  رهـش  رد  ار  دوخ  تموکح  رقم  دوب . ریگتخـس  نایناریا  جراوخ و  نایعیـش و  هب  تبـسن  جاـجح 

ورنیا زا  دوب ، هدـش  ادـیپ  یناـصقن  لاـملا  تیب  رد  دـنتخادرپیمن و  هیزج  رگید  ندروآ  مالـسا  رثارب  نوچ  دـندوب . هدروآ  مالـسا  ناـیناریا 
دبع جاجح ، ياهیراکمتـس  رثارب  دـنزادرپب . هیزج  رافک  دـننام  دـیاب  زین  برع  ریغ  ناناملـسم  هک  داد  نامرف  مالـسا  نید  فـالخرب  جاـجح 

.(. 81 ه  ) دش قارع  هناور  لباز ، دوخ  تموکح  لحم  زا  درک و  مایق  يو  رب  دوب ، وا  تسد  ریز  نارادرس  زا  هک  ثعشا  نب  دمحم  نمحرلا 
نبا داد . تسکـش  هفوک  یگنـسرف  تفه  رد  مجامجلا  رید  رد  ار  وا  گنج  دـنچ  زا  سپ  تفاتـش و  وا  لباقم  هب  یماـش  يرکـشل  اـب  جاـجح 
نوچ ثعـشا  نبا  داد . يو  نارومأم  لیوحت  ار  وا  جاجح  میب  زا  لیبتر  درب . هانپ  لباک  هاـشداپ  لـیبتر  دزن  هب  تخیرگ و  ناـسارخ  هب  ثعـشا 

. تشکب تخادنا و  نیمز  هب  یمابتشپ  زا  ار  دوخ  هار  نیب  رد  دنربیم ، ندش  هتشک  يارب  ار  وا  تسنادیم 
یغاد مادکره  تسد  رب  دوشخبب ، هک  نانآ  رب  تشک و  ای  درک و  هجنکش  یتخس  هب  دندوب  یناریا  رتشیب  هک  ار  ثعشا  نبا  نارادفرط  جاجح 

. داتسرفیم زاب  دوخ  رهش  هب  درکیم و  رهم  غاد  اب  ناشیا  تسد  رب  ار  نانآ  رهش  مان  تشاذگیم و 
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. دوب زوریف  مان  هب  ریلد  يرادرس  دش  هتشک  جاجح  تسد  هب  هعقاو  نیا  رد  هک  ینایناریا  زا  یکی 

جاجح یفقس -: فسوی  نب  جاجح 

ناخ خیش  يراجح 

نامک ریت و  هب  هک  تسا  یگنج  درم  شقن  لماش  ناخ  خیش  يراجح  نیریـش - رـصق  هاشنامرک و  هار  رد  عقاو  دالیم ) زا  لبق  لاس  رازه  هس  )
. دشابیم حلسم 

طوطخ تسا ، شـشخب  بلط  رد  ماحارتسا و  لاح  رد  هدز و  وناز  نآ  لباقم  رد  يرگید  ریـسا  هداتفا و  يریـسا  یگنج  درم  نیا  ياپ  ریز  رد 
زا لبق  لاس  رازه  هب  ار  نآ  خـیرات  دـننادیم و  نیمز  يور  يراجح  رثا  نیرتیمیدـق  ار  شقن  نیا  نیققحم  دـناهدرک . وحم  ار  راثآ  نیا  هبیتک 

. دناهدوب يدتبم  نآ  ناراجح  هک  دناسریم  هداس و  رایسب  شقن  نیا  یشارتگنس  دنهدیم . تبسن  دالیم 

تجح

نوذأم و بیجتسم ، زا  سپ  بتارم  هلسلس  نیا  رد  هک  تساعدم . تابثا  لیلد و  يانعم  هب  هک  هیلیعامسا ،)  ) ینطاب تاجرد  بتارم  هلسلس  زا 
. تفرگیم رارق  تجح  یعاد و 

هیرجح

. دشیم باختنا  اهنآ  نیب  زا  هفیلخ  یصخش  دراگ  دندشیم و  تیبرت  یگنج  تامدخ  يارب  هک  دندوب  يدیرخرز  ناکرت 

نارح

. دوب بالج  رهن  لحاس  رد  هفروا  بونج  يرتمولیک  رد 35  ياهریزج  رد  يروهشم  نهک و  رهش 
. دندیمانیم هراک  ار  رهش  نیا  یمور  ناخروم 

تسا و هدوب  ربمایپ  میهاربا  لزنم  نارح  دنیوگ  دنتساخرب . رهش  نیا  زا  ریهاشم  هفسالف و  زا  يرایـسب  دوب و  دابآمالـسا  زاغآ  رد  روبزم  رهش 
« نیـس  » شتـسرپ زکرم  ناونع  هب  يراجت و  تیعقوم  تهج  هب  نارح  دراد . ترهـش  اـهنآ  نید  نیبئاـص و  هدـمع  زکرم  ناونع  هب  اـصوصخم 

نیب رد  اهینودقم  زا  يدایز  عمج  هک  ردنکسا ، هرود  رد  دندیشوکیم . وا  دبعم  نتسارآ  رد  روشآ  ناهاشداپ  هک  دوب ، فورعم  هام ) يادخ  )
ناورم رقم  مالسا  زا  دعب  دش . لیدبت  ینانوی  یماسا  هب  دندوب  شتسرپ  دروم  نارح  رد  هک  ینایادخ  یماسا  دندیزگ ، ینکس  یلامش  نیرهنلا 

زا دنتـساخرب و  نآ  زا  یمالـسا  هرود  رد  هک  تسا  ینادنمـشناد  هفـسالف و  ببـسهب  نارح  ینادواـج  ترهـش  دوب و  يوما ) هفیلخ  نیرخآ  )
. دشابیم وا  ناگداون  نادنزرف و  هرق و  نیا  تباث  اهنآ  نیرتفورعم 

یلماع رح 

دش و دلوتم  رد 1040  هک  تسا  دهشم  مالسلا  خیش  نسح  نب  دمحم  ردارب  يوفص و  دهع  هعیش  نادنمـشناد  زا  يرغـشم » یلع  نبا  دمحا  »
: ياهباتک يو  زا  دیسر . ماقم  نادب  دوخ  ق . رد 1104 ه . ردارب  گرم  زا  سپ 

. تسا هدیسر  تسد  هب  عفان و ...  رصتخم  رب  هیشاح  مالک و  رهاوج  نآرق و  ریسفت  ریبک ، خیرات  ریغص ، خیرات 

هیفورح

رامش هب  مالـسا  ناریا و  خیرات  رد  یـساسح  هرود  هک  يرجه  متـشه  متفه و  نرق  رد  هک  تسا  یمدرم  فوصت  زا  ياههبج  هیفورح  تضهن 
دعب ناـیناخلیا و  نآ  همادا  رد  دـنتخورفارب و  مالـسا  ناـهج  ناریا و  زا  یعیـسو  هنهپ  رد  نـالوغم  هک  یـشتآ  تـسا . هـتفرگ  لکـش  دوریم ،

، دنتخاس دعاصتم  نآ  زا  ياهدنشک  ظیلغ و  دود  نایرومیت 
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هتـشاذگ دـشیم ، بوسحم  اههدوت  یتدـیقع  هاگهانپ  اهلـسن و  یفـسلف  ینافرع  هناوتـشپ  هک  یمدرم  فوصت  شود  رب  یگرزب  سب  تلاسر 
شهاگداز زا  یگلاس  لهچ  زا  دعب  هک  دوب  دوخ  رـصع  روهـشم  نادهاز  مانب و  نافراع  زا  يدابآرتسا » هللا  لضف   » تضهن نیا  سـسؤم  دوب .

.، لاس 788 ه رد  درکیم و  یفرعم  يولع  تاداس  زا  ار  دوخ  وا  دـیزگ . تماقا  مزراوخ  رد  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  زا  سپ  تفر و  زاجح  هب 
. درک زاغآ  ار  دوخ  يرکف  تضهن 

. تسا هدوب  مالسا  زا  وا  ریباعت  رئاعش و  يواح  هک  دنهدیم  تبسن  وا  هب  ار  همان » نادیواج   » باتک
. دوب یعامتجا  تلادع  تاواسم و  يربارب و  ناسنا و  یهاگآ  هیفورح ، تضهن  یکیژتارتسا  ياهراعش 

رومیت و ناراذـگجارخ  هیلع  ناهفـصا  مدرم  مایق  دوب . گرزب  ياهرهـش  تایالو و  رد  يرومیت  ماکح  هیلع  اههدوت  ماـیق  تضهن  نیا  جـیاتن 
. دوریم رامش  هب  هدوت  شنکاو  نیتسخن  مدرم ، ماع  لتق 

یتدـیقع ياـنبریز  تـضهن  نـیا  یفـسلف  يرکف - ياوـتحم  دنتـسنادیمن ، ادـج  تیداـم  زا  ار  تیناـسنا  تیوـنعم و  زا  ار  تعیبـط  ناـیفورح 
رصع نآ  رد  تفای و  همادا  هیوفص  راگزور  ات  هیفورح  تضهن  درک . روهظ  هیراجاق  هرود  رخاوا  ات  هک  دیدرگ  ناریا  رد  يرگید  ياهتـضهن 

. تفای رگید  یمان  تفرگ و  دوخ  هب  رگید  یلکش  يوفص  تلود  اب  زیتس  رد 

یلتخ هّرح 
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.( 432 ق - 421  ) يونزغ دوعسم  ناطلس  همع  و  421 ق ). - 388  ) يونزغ دومحم  ناطلس  رهاوخ  يو  بیدا . رادمتسایس و  نانز  زا  421 ق .
دندناشن تنطلس  تخت  رب  دومحم  شردپ ، تیـصو  بسح  ار  دمحم  رابرد  يارما  تشذگرد  نینزغ  رد  دومحم  ناطلـس  هکنآ  زا  سپ  دوب .

ات تساوخ  وا  زا  شردپ ، گرم  ربخ  مالعا  نمض  تشون و  دوعسم  يارب  ریز  حرش  هب  ياهمان  دش  هاگآ  میمصت  نیا  زا  هک  هّرح  (421 ق .).
: دنیشن تنطلس  تخت  رب  هتفر و  نینزغ  هب  رتدوز  هچره 

ناگدنب زور  و  هیلع ، هللا  تمحر  دـش  هتـشذگ  رخآلا  عیبر  زا  دوب  هدـنام  زور  تفه  هبنـشجنپ  زور  رگید  زامن  دومحم  ناطلـس  ام  دـنوادخ  »
هب ار  هاشداپ  نآ  نتفخ ، زامن  مینک و  اراکـشآ  ار  وا  گرم  ادرفسپ  میـشابیم و  نینزغ  تعلق  رب  یگلمج  هب  مرح  همه  اب  نم  دـمآ و  ناـیاپ 

دوریم یلع  بجاح  رب  همه  اهراک  میدوب و  هدیدن  ات  هک  دوب  ياهتفه  میدنام و  يو  رادید  ترسح  رد  همه  ام  دندرک و  نفد  يزورید  غاب 
هب تمع  دنیـشن و  کلم  تخت  رب  دـیآ و  اـجنیا  يدوز  هب  دـمحم  ردارب  اـت  ناـگزوگ  هب  بش  رد  مه  دـنتفر ، عرـسم  ناراوس  نفد  زا  سپ  و 
زا شیپ  دناهدمآ  هک  ار  رادباکر  ود  رتکبـس  ات  دومرف  تشبن و  هفطلم  شیوخ  طخ  هب  بش  نیرد  مه  دنزرف  ریما  رب  دراد  هک  تقفـش  مکح 

ردارب زا  هک  دناد  ریما  دنـسر و  هاگیاجب  يدوزهب  دنورب و  نینزغ  زا  هفطلم  نیا  اب  ياهدیـشوپ  ات  دـننک  دزمان  ریما  کیدزن  مهم  دـنچ  هب  نیا 
يدوزهب راک  نیا  هک  دیاب  میاهداتفا . ارحـص  هب  نیازخ  تاروع و  ام  دناد  ریما  دنرایـسب و  نانمـشد  ار  نادناخ  نیا  دـیاینرب . گرزب  راک  نیا 

نونکا ات  هک  اهراک  نآ  هک  تفرگ  ناوتب  تیالو  رگید  تسا و  هتفرگ  هک  تیالو  نادب  دوشن  لوغـشم  تسا و  ردپ  دـهعیلو  هک  دریگ  شیپ 
هاـگنآ تسا و  نینزغ  لـصا  ددرگ و  رگید  ینوـل  زا  اـهراک  ددرگ  راکـشآ  وا  گرم  ربـخ  نوـچ  دوـب و  ردـپ  تمـشح  هب  رتـشیب  تفریم 

عیاض ام  کلم و  تخت  نیا  ات  دنک  ندـمآ  جیـسب  لیجعت  هب  تخـس  دـنک و  هشیدـنا  وکین  متـشبن  هچنآ  ات  تسا ، عرف  همه  رگید  ناسارخ و 
.« دیآ هتشبن  وا  يوس  دور  اجنیا  هچره  دراد و  هارهب  مشچ  تمع  هک  دنادرگزاب  ار  نادصاق  يدوز  هب  مییامن و 
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یجلاک هرح 

. دوب هداد  ینز  هب  هاشمزراوخ  سابعلا  وبا  نومأم  هب  دومحم  ار  وا  دومحم و  رهاوخ  نیکتکبس ، ریما  رتخد  بقل 

نیون ناریا  تیرثکا  بزح 

تئیه هرگنک ، ناکرا  ياراد  بزح  نیا  تسناد . دش  سیـسأت  یقرت  نوناک  هک  لاس 1340  زا  دیاب  ار  نیون  ناریا  بزح  شیادـیپ  هچخیرات 
. دمآیم باسحهب  يریگمیمصت  عجرم  نیرتیلاع  بزح  هرگنک  هک  دوب  یسایس  رتفد  ییارجا و 

ناریا بزح 

تلادـع و بزح  یلم ، هدارا  بازحا  اب  هلباقم  نآ  فدـه  هک  دـش  لیکـشت  رویرف  سدـنهم  طـسوت  ناریا  بزح  لاـس 1323  تشهبیدرا  رد 
. دوب هدوت  بزح 

ناریا هدوت  بزح 

ات دروآ  دوجوهب  ار  ناکما  نیا  روشک  یـسایس  زاب  ياضف  رگید  راب  یناخاضر ، هلاس  تسیب  دادبتـسا  یـشاپورف  هاش و  اضر  طوقـس  زا  سپ 
دوخ زارد  رود و  ياههشیدنا  راکفا و  رـشان  هنادازآ  دنناوتب  رفن »  53  » هورگ هارمه  هب  ناریا » تسینومک  بزح   » زا هدنامزاب  ياهتـسیسکرام 

. دنشاب
یلم رصانع  اهتسیلاکیدنس و  اهتسینومک ، زا  نت  داتفه  زا  شیب  يردنکسا » نسحم  نامیلس   » لزنم رد  هامرهم 1320  مهد  رد  يور  نیمه  زا 

. دنشاب هدوت  بزح  خیرات  رد  ون  یشالت  رگزاغآ  ات  دنتفای  تکرش 
. ددرگیم باختنا  بزح  ربهر  ناونع  هب  يردنکسا » نسحم  نامیلس   » سیسأت و هامرهم 1320  مهد  رد  ناریا » هدوت  بزح   » تروصرههب

نـسحم نامیلـس  نیـشناج  تقوم  روط  هب  يردنکـسا » جریا   » بزح هرگنک  نیلوا  يرازگرب  ات  يردنکـسا » نسحم  نامیلـس   » گرم زا  سپ 
هب یتوملا » نیدلا  رون   » بزح هرگنک  نیلوا  يرازگرب  زا  سپ  هامدادرم 1320  رد  هکنیا  ات  تشاد . ءاضما  قح  ارهاظ  دوشیم و  يردنکـسا 

. تشادن لوبق  بزح  ربهر  ناونع  هب  ار  وا  يدحا  یلو  ددرگیم  لئان  يربهر  ماقم 
نییعت يدودـح  ات  وا  فیاظو  دودـح  حیرـصت و  یلکریبد  ماقم  نآ  تاـبوصم  قبط  هک  دـسریم  بیوصت  هب  ياهمانـساسا  مود ، هرگنک  رد 

یقاب تمـس  نیا  رد  مهدراهچ » مونلپ   » ات ینعی  لاس ، تسیب  تدـم  هب  باختنا و  لکریبد  ناونع  هب  شنمدار » اضر   » هرگنک نیا  رد  دوشیم .
. دنامیم

تمس نیا  رد  بزح » مهدزناش  مونلپ   » ات لئان و  بزح  یلوا  ریبد  ماقم  هب  يردنکسا » جریا  ، » یلکریبد ماقم  زا  شنمدار » اضر   » علخ زا  سپ 
. دنامیم یقاب 

رد هامدنفـسا 1357  رد  بزح ، هتـسشن  لگ  هب  یتشک  ناکـس  ماجنارـس  هدوت ، بزح  يزکرم  هتیمک  مونلپ » نیمهدزناـش   » يرازگرب زا  سپ 
دننامه شریـسم  مامت  اما  دـیآیمرد . تکرح  هب  یمالـسا  بـالقنا  مطـالترپ  جاوما  رد  یتدـم  يارب  يروناـیک » نیدـلا  رون   » نازرل ناتـسد 

! نتسکش مهرد  یمگردرس و  شنایاپ  دوب و  ههارژک  ناینیشیپ 
تایح لاس  زا 42  سپ  بزح  نیا  هایـس  جاجوعارپ و  همانراک  لاس 1362  رد  هدوت ، بزح  نارـس  هدـنهدناکت  تافارتعا  لابند  هب  ماجنارس 

. ددرگیم مالعا  ناریا  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  ياضعا  نابز  زا  نآ  لالحنا  هتسب و  یسایس 

نویلم مکاح  بزح 

. دندوب مکاح  تیرثکا و  بازحا  دوخ  یسایس  تایح  لوط  رد  نیون  ناریا  نویلم و  بزح 
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يریزوتسخن زاغآ  رد  هکنیا  اـب  لاـبقا  رتکد  درک . روهظ  یـسمش  يرجه  ناتـسمز 1337  رد  لاـبقا  رهچونم  رتکد  يربهر  هب  نویلم  بزح 
اب یلم  ياروش  سلجم  سیئر  تمکح  رخاف  رادرـس  نوچ  یلو  درادـن  ار  بزح  لیکـشت  دـصق  هک  تفگ  سلجم  رد  لاس 1336  رد  دوخ 

. دنک لوبق  رخاف  رادرس  ياجهب  ار  بزح  يربهر  هک  دش  رضاح  دوخ  دشن  بزح  نیا  لیکشت  هب  رضاح  ضرامت 
. دش رهاظ  لکریبد  بزح و  ربهر  ماقم  رد  تقو  ریزوتسخن  تدـعاسم  کمک و  هاش و  قیوشت  هب  یتلود  بزح  کی  هلزنمهب  نویلم  بزح 

تاباختنا زا  یتیاـضران  رب  ینبم  هاـش  تاراـهظا  لاـبند  هب  لاـبقا  رویرهـش 1339  متفه  دوـب . زین  نآ  دورف  هـطقن  نوـیلم  بزح  تیلاـعف  جوا 
. دش رود  یسایس  هنحص  زا  المع  نویلم  بزح  رویرهش 1339  رد  بیترت  نیدب  داد و  رارق  تاعوبطم  رایتخا  رد  ار  دوخ  همانافعتسا 

تارکومد بزح 

بیقر هدمع  درک . زاغآ  ابقر  عمق  علق و  يارب  ار  دوخ  تامادقا  بزح ، تیبثت  لیکشت و  زا  سپ  هک  دوب  هنطلسلا  ماوق  نآ  سسؤم  هک  یبزح 
گنج نآ  بقاـعتم  هک  تفرگرد  يدـیدش  دروـخ  دز و  بزح  ود  نارادـفرط  نیب  دادرم 1325  زور 14  هک  دوـب  هدوـت  بزح  بزح ، نیا 

يدمحا ازریم  تاواسم  کلملا ، دیحو  خرف ، هدازیقت ، راهب ، ءارعـشلا  کلم  ریظن  یـصاخشا  دش . عورـش  بزح  ود  نیا  ياههمانزور  یملق 
. دنتشاد تیوضع  تارکمد  بزح  رد  ولرامع 

زیخاتسر بزح 

يارجا یهاشنهاش و  ماظن  هب  داقتعا  دیدرگ . رداص  دنفسا 1353  مهدزای  رد  يولهپ  اضر  دمحم  هلیسو  هب  زیخاتسر  بزح  سیسأت  روتـسد 
ياهاروش ناگدـنیامن  تکرـش  اب  دوب و  نکر  نیرتالاب  هرگنک  بزح  نیا  رد  دوب و  زیخاتـسر  بزح  فادـها  زا  تلم  هاش و  بالقنا  لوصا 

. درکیم باختنا  ار  لکریبد  نییعت و  ار  بزح  یشم  طخ  لیکشت و  نیسلجم  ناگدنیامن  یلم و  هتیمک  بزح ،
روهظ باختنا  عقوم  رد  طقف  الومعم  ناریا و  تسایـس  هنحـص  رد  مدرم ، نویلم و  ياـهمان  هب  یـشیامن  یـشیامرف و  بزح  ود  لـبق  اـهلاس  زا 
کت ياهماظن  هب  هاگهگ  هاش  دوب . یقرتم  نوناک  نامه  نآ  هیلوا  هتـسه  هک  تفرگ  نیون  ناریا  بزح  ار  نویلم  بزح  ياج  اهدـعب  دنتـشاد .

دوخ هتـشذگ  ياهفرح  فالخرب  هاش  لاـس 53  رخاوا  رد  درمـشیم . يدازآ  دوجو  لـیلد  ار  فلتخم  بازحا  دوجو  درکیم و  هلمح  یبزح 
همه هکلب  مدرم و  نیون و  ناریا  بزح  ود  ياضعا  همه  دوش و  سیـسأت  دحاو  یبزح  داد  روتـسد  تسناد و  رتهب  ار  یبزحکت  ماظن  هرابکی 

نوناق «، » یهاشنهاش ماظن   » نکر هس  ار  نآ  ساسا  دندیمان و  ناریا » تلم  زیخاتـسر  بزح   » ار دیدج  بزح  دنوش . وضع  نآ  رد  ناریا  مدرم 
دنک مانتبث  زیخاتسر  ریگارف  بزح  رد  دهاوخیمن  هک  سکره  هک  درک  مالعا  اتحارـص  هاش  دنداد . رارق  مدرم » هاش و  بالقنا   » و یـساسا »

نآ هب  دایز  يوهایه  اب  هاگتـسد  تلود و  هب  ناگتـسباو  ناریزو و  بزح ، سیـسأت  مـالعا  زا  سپ  دـنک . كرت  ار  روشک  دریگب و  همانرذـگ 
هب بزح  هرگنک  نیلوا  رد  راگزومآ  دیـشمج  لاس 54  رد  دـندمآرد . بزح  تیوضع  هب  دـیدج  راکتبا  نیا  زا  شیاتـس  اب  همه  دنتـسویپ و 

« هاوخیقرت  » حانج و  هدنزاس » لاربیل   » حانج ياهمان  هب  یبزح  حانج  ود  بزح  لخاد  رد  هاش  روتـسدهب  دعب ، یکدنا  دـش . باختنا  یلکریبد 
اما دمآ ، دوجوهب  زیخاتسر  بزح  نوماریپ  یـسایس  یتاغیلبت و  يوهایه  نیرتگرزب  ات 56  ياهلاس 42  رد  هک  تفگ  ناوتیم  دـمآ . دوجوهب 

نیا زا  کیچیه  دوب  ناریو  تسبياپ  زا  هاش  تموکح  نوچ 
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يدسج زج  زیخاتسر  بزح  زا  دوب و  هدیـسر  یـسایس  لماک  یگتـسکشرو  هب  میژر  هک  لاس 57  رد  ماجنارس  دیـشخبیمن . يدوس  اهریبدت 
. دش مالعا  میژر  دوخ  طسوت  احیرص  نآ  لالحنا  دوب ، هدنامن  یقاب  هتفرگ  تنوفع 

ناشکتمحز بزح 

لثم پچ  حانج  دوب . بزح  نورد  رد  هدمع  حانج  ود  دش . لیکـشت  یکلم  لیلخ  هلمج  زا  دنچ  ینت  اب  تشهبیدرا 1330  رد 26  بزح  نیا 
. یناشاک هللا  تیآ  رادفرط  نویبهذم  حانج  دمحا و  لآ  لالج  یکلم ،

تسیلایسوس بزح 

تکرش تیامح  اب  و  حتاف » یفطـصم   » طسوت تسیلایـسوس  بزح  رویرهش 1320  زا  دعب  هلـصافالب  ناریا ، هدوت  بزح  سیـسأت  اب  نامزمه 
راختفا ناشن  دوب و  رادروخرب  ییالاب  ماقم  زا  اهیـسیلگنا  دزن  هک  دوب  یناسک  زا  حـتاف  یفطـصم  دوشیم . لیکـشت  ناریا  رد  سیلگنا  تفن 

. دیشکیم كدی  ار  ناتسلگنا  يروتارپما 

تسینومک بزح 

. دوب هدش  زاغآ  ناریا » تسینومک  بزح   » لیکشت زا  شیپ  اهتدم  ناریا ، رد  اهتسیسکرام  تیلاعف 
ناریا ياهتارکمد  لایـسوس  ینعی  یبیغ » ياهنمجنا   » لیکـشت اب  ناریا ، رد  یتسینومک  تالیکـشت  هچخیرات  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  روط  هب 

. تسا هدروخ  هرگ 
. درکیم تیلاعف  هرفن  هس  هتیمک  کی  يربهر  تحت  نارهت ، رد  نمجنا  نیا  فورعم  ناگدنیامن 

رد تشادزاب و  هاشغاب  رد  دارفا  نیا  زا  يدادعت  ریغـص » دادبتـسا   » رارقتـسا و  ازریم ) یلع  دمحم   ) هاش یلع  دمحم  ندـمآ  راک  يور  زا  سپ 
. دندش دوبان  يراوتم و  یتلود  لامع  بیقعت  رثا  رد  ای  هجنکش و  ریز 

، دـندوبن تسینومک  هملک  یعقاو  يانعم  هب  نویماع » نویعامتجا و   » بزح ینعی  ناریا  ياهتارکمد  لایـسوس  ناگدـنیامن  هک  دـنامن  هتفگاـن 
. دندنارورپیم رس  رد  ناربجنر  ناشکتمحز و  بالقنا  زا  یتاروصت  دوخ  راکفا  رد  طقف 

ماـن هب  ياهلحم  رد  و  وکاـب »  » رهـش رد  لاـس 1917  رد  ناریا » تسینوـمک  بزح   » راـبنیتسخن يارب  هیـسور ، رد  اـهکیوشلب  يزوریپ  زا  سپ 
قریب  » همانزور دـش . باـختنا  بزح  نیا  هسیئر  تئیه  ردـص  ناونع  هب  هدازراـفغ  هللا  دـسا  لیکـشت و  تلادـع » بزح   » ماـن اـب  یچنوباـص » »

ناتـسبات رد  هک  تساهتفایهر  نیمه  ساسارب  درکیم . رـشتنم  نارود  نآ  رد  تلادع » بزح   » هک تسا  ياهدنام  ياجرب  دنـس  اهنت  تلادـع »
. دوشیم لیکشت  ناریا » تسینومک  بزح   » 1299

، هدازاـقآ نارماـک   » ددرگیم و لیکــشت  یــسور  یتـشک  کـی  هـشرع  يور  رب  و  یلزنا » ردـنب   » رد ناریا  تسینوـمک  بزح  هرگنک  نـیلوا 
. دوشیم باختنا  بزح  يربهر  ياضعا  وگنخس و  ناونع  هب  يروهشیپ » رفعج  یلغوا و  ومع  ردیح  هدازناطلس ،

هرادا ناریا  رد  شخبماـک  نارماـک و  ینارا ، يربـهر  تحت  هک  دوـشیم  ناـخ  اـضر  نارود  هب  طوـبرم  تسینوـمک  بزح  تیلاـعف  نیرخآ 
. دادیم راشتنا  ایند »  » مان هب  ياهیرشن  دشیم و 

مدرم بزح 

. دوب نویلم  بزح  دننامه  هک  دندوب  هدوتس و ...  نسح  لدع ، ییحی  ملع ، هللا  دسا  نآ  سسؤم  هک  یبزح 

یمالسا للم  بزح 

دیکأت دنکیم : نییعت  دوخ  تکرح  يانبم  ار  لصا  راهچ  دوشیم و  لیکشت  لاس 1340  لیاوا  رد  بزح  نیا 
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بزح نیا  هدنهدنامزاس  بالقنا . هب  داقتعا  یمالسا و  ياهنیمزرـس  للم و  یگتـسبمه  هب  دییأت  لقع ، هب  تنـس  نآرق ، هب  دانتـسا  مالـسا ، هب 
. دوب يدرونجب  مظاک  دیس 

ییاههکبـش هب  بزح  دندنویپیم . نآ  هب  یبهذم  تالیامت  اب  ناناوج  زا  يدایز  هدع  دـنکیم و  دـشر  تعرـس  هب  بزح  نیا  لاس 1344  زا 
. دنراد اپرب  ياهدوت  گنج  دنشاب و  مایق  لابندهب  یضتقم  تصرف  رد  دیاب  هک  دیامنیم  مالعا  دوخ  ياضعا  هب  دوشیم و  میسقت 

تدم دنلب  دبا و  ياهسبح  هب  رفن  جنپ  هاجنپ و  مادعا و  هب  يدرونجب  مظاک  دیس  دوشیم . ریگتـسد  لاس 1344  رد  بزح  نیا  يربهر  رداک 
همادا جراخ  رد  اهنآ  هب  هتـسباو  ياههورگ  تیلاعف  اـما  دوشیم ، لیدـبت  دـبا  سبح  هب  يدرونجب  مادـعا  مکح  سپـس  دـندرگیم . موکحم 

. دنهدیم همادا  اهناتسرهش  رثکا  نارهت و  رد  بالقنا  يزوریپ  ات  ار  دوخ  تامادقا  دباییم و 

نویلم بزح 

باسح هب  نانآ  یگداوناـخ  یـسایس  هاگـشاب  تقیقح  رد  اـهنآ  بزح  هک  تفرگ  لکـش  لاـبقا  رهچونم  طـسوت  بزح  نیا  لاـس 1330  رد 
تراغ و بزح  نیا  یمـسر  ءاضعا  نایم  رد  لوا  زارط  ياهتیریدم  ترازو و  تلاکو ، زا  تلود  يالاب  نیوانع  اهتـسپ و  بلغا  دـندمآیم و 

. دندشیم لواپچ 

شابمزح

. رادهدرپ ای  بجاح  ینعم  هب  یناساس ، رصع  يرادا  تالیکشت  زا 

نیزح یلع  خیش  یلع -: خیش  نیزح -

شات هلودلا  ماسح 

یبتع نیـسحلا  وبا  نامالغ  زا  زاغآ  رد  يو  ق . مراهچ ه . نرق  رد  نایناماس  رابرد  فورعم  يارما  زا  بجاح ، شات  سابعلا  وبا  هلودـلا  ماسح 
ناسارخ و رالاسهپس  روجمیس ، نسحلا  وبا  ياجهب  مود )  ) یناماس حون  ریما  بناج  زا  ق . هنس 371 ه . رد  و  دیشکرب ، ار  وا  ریزو  نآ  و  دوب ،

. داد بقل  هلودلا  ماسح  و  درک ، روباشین  ریما 
هب یناماس ، ریما  رما  هب  و  تشاد ، مرتحم  یناماس  ریما  تراشا  هب  دـندمآ ، ناـسارخ  هب  وا  دزن  هک  ار  ریگمـشو  سوباـق  یملید و  هلودـلا  رخف 
هب شات  یبتع ، نیسحلا  وبا  لتق  زا  سپ  تسشن . بقع  ناسارخ  هب  دروخ و  تسکش  اما  تفاتش ، یملید  هلودلا  دیؤم  اب  گنج  هب  اهنآ  يرای 
هب شات  درک . نایغط  ورم  رد  و  دـش ، تسدـمه  هصاخ  قئاف  اب  یلع  وبا  تشاذـگ . يروجمیـس  یلع  وبا  تسد  هب  ار  روباشین  و  تفر ، اراـخب 

روجمیـس نسحلا  وبا  هب  ناسارخ  يرالاسهپـس  و  دش ، نیـشنهناخ  لوزعم و  شات  دعب  يدـنچ  دومن . حلـص  اهنآ  اب  و  دـمآ ، ورم  هب  اهنآ  عفد 
اما تفرگ . روجمیـس  نسحلا  وبا  زا  ار  روباشین  دمآرب و  تمواقم  ددصرد  یملید  هلودلا  رخف  کمک  اب  درکن و  نیکمت  شات  اما  دـش . هداد 

هلودلا رخف  دزن  يو  دنارب و  روباشین  زا  ار  شات  تفای  نامرک  ریما  یملید ، هلودـلا  فرـش  هک  يرکـشل  يرای  هب  قئاف و  کمک  هب  روجمیس ،
. تفای تافو  دعب  لاس  تخیرگ و 

نیدلا ماسح 

ناـخروگ زا  دنقرمـس  یلاوح  زا  ناوطق ، رد  رجنـس  ناطلـس  هک  ق . لاس 536 ه . یفوتم  هزام ، نبا  زیزعلا  دـبع  نبا  رمع  نیدـلا  ماـسح  ماـما 
. دش هتشک  ناخ  روگ  تسد  هب  نیدلا  ماسح  ماما  تفای ، تمیزه  ییاتخارق 
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رل لیلخ  نیدلا  ماسح 

تراما هب  رل  فساشرگ  لتق  زا  دعب  يو  کچوک . رل  ناکباتا  هلـسلس  زا  کباتا  نیمجنپ  و  ق ،. لاس 640 ه . یفوتم  کچوک ، رل  ياورنامرف 
رل یگنحش  هب  لوغم  بناج  زا  هتشگ  لسوتم  لوغم  هب  راچان  دش و  هجاوم  مصعتسم ، هفیلخ  رادرس  ییاویا ، هاشنامیلس  تفلاخم  اب  اما  دیسر .
زین ار  وا  دـسج  دـناسر و  لتق  هب  دومن و  بولغم  هروخروپاش  کیدزن  رد  ار  وا  ییاویا  هاشنامیلـس  تبقاـع  اـما  دـیدرگ . بوصنم  کـچوک 

. دیسر تراما  هب  رل » دوعسم  نیدلا  ردب   » شرسپ وا  زا  دعب  دنازوس .

رل رمع  نیدلا  ماسح 

ق. لاس 695 ه . یفوتم  کچوک ، رل  ياورنامرف 
. تسشن تراما  هب  رل  رضخ  لتق  زا  دعب  و  دوب ، دیـشروخ  نبا  ردب  رـسپ  نتمهت  دافحا  زا  يو  کچوک . رل  ناکباتا  هلـسلس  زا  کباتا  نیمهد 

تراما رد  رل  رمع  نیدـلا  ماسح  دنتـشادرب . تراـما  هب  ار  رل  دومحم  نیدـلا  ماصمـص  وا  ياـجهب  و  دـنتفریذپن ، ار  يو  تراـما  رل  يرما  اـما 
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. دوب تروشم  فرط  کیرش و  دومحم  نیدلا  ماصمص 
. دیسر لتق  هب  لوغم  ناخ  نازاغ  رما  هب  دعب ، لاس  ود  اما 

يروغ نیدلا  ماسح 

ق. لاس 550 ه . یفوتم  يروغ ، دوعسم  نیدلا  رخف  رسپ  نایماب ؛ تیالو  رد  بسنش  لآ  ناهاشداپ  ارما و  زا 

ینایتشآ نسح 

ق. لاس 1281 ه . هب  هتشذگرد  يراصنا  یضترم  خیش  نادرگاش  زا 
ق. لاس 1319 ه . هب  نارهت  رد  ینایتشآ 

رد يزاریش  نسح  دمحم  ازریم  فرط  زا  هک  وکابنت  میرحت  مکح  اوتف و  يارجا  رد  يو  دش . نفد  فرشا  فجن  رد  شاهزانج  تشذگرد و 
. تشاد تسد  زایتما  هدنریگ  سیلگنا  تکرش  طوقس  رد  تشاد و  دیدش  تیلاعف  نارهت  رد  دوب  هدش  رداص  هارماس 

لهس نبا  نسح 

رابرد رد  یناریا  روهشم  لاجر  زا  یـسابع و  هفیلخ  نومأم  ریزو  ق . لاس 236 ه . یفوتم  یسخرس ، هللا  دبع  نبا  لهـس  نبا  نسح  دمحم  وبا 
برقت و نومأم  دزن  لهـس  نبا  نسح  تسا ). فورعم  جاودزا  نیا  ناتـساد  . ) دروآرد شیوخ  حاکن  هب  ار  وا  رتخد  ناروب ، نومأم ، یـسابع .

. دش نونج  راچد  ق . رد 203 ه . تشاد . مامت  تمشح 

نازوریف نبا  نسح 

وا بناـج  زا  و  دوب ، یکاـک  ناـکام  مع  رـسپ  يو  هیوب . لآ  هاپـس  اهدـعب  و  ناتـسربط ، ناـیولع  هاپـس  ياـسؤر  زا  و  یملید ، فورعم  رادرس 
. دیروشب ریگمشو  رب  درمشیم ، وا  لتق  ببس  ار  يرایز  ریگمشو  نوچ  ناکام ، لتق  زا  عالطا  زا  دعب  تشاد . ار  ناگرگ  تموکح 

ق. لاس 330 ه . رخآ  رد  دومن . قیوشت  يراس  نتفرگ  هب  ار  وا  تفر و  یناغچ  یلع  وبا  هانپ  هب  و  دش ، بولغم  اما 
طلـست ناغماد  نانمـس و  ناگرگ و  رب  و  تشگزاب ، میانغ  يرادقم  اب  هدز  دربتـسد  يو  يودرا  هب  هار  رد  اما  تفر ، اراخب  هب  یلع  وبا  هارمه 

دوخ رتخد  تسویپ و  هلودلا  نکر  هب  نازوریف  نسح  ناسارخ ، هب  ریگمـشو  رارف  ناتـسربط و  رب  یملید  هلودلا  نکر  يالیتسا  ماگنه  تفای .
نـسح لاس  دـنچ  زا  دـعب  اما  تفرگب ، يو  زا  ار  ناـگرگ  درک و  بولغم  ار  نازوریف  نسح  دـعب  يدـنچ  ریگمـشو  داد . وا  هب  تیجوز  هب  ار 

الیتسا تیالو  نآ  رب  هرابود  دنارب و  ناگرگ  زا  ار  وا  هلودلا  نکر  کمک  هب  نازوریف 
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.(. ق 336 ه . . ) تفای

دمحم نبا  نسح 

ق. 561 ه . - 520 توملا . نادنوادخ  هلسلس  رد  مود ، نسح 
تماـما هب  شیوـخ  ردـپ  ياـجهب  يو  دـیما . گرزب  نبا  دـمحم  نیـشناج  رـسپ و  ق . 561 ه . ياـهلاس 557 - زا  هیلیعامــسا  سیئر  یعاد و 

راطفا ار  ناضمر  زور 17  ق . هنـس 559 ه . رد  يو  تشاد . مامت  قیقحت  روغ و  هیلیعامـسا  دیاقع  تالاقم و  رد  دنیوگ  تسـشن . هیلیعامـسا 
. دیسر لتقهب  رومان  نسح  دوخ  نزردارب  تسد  هب  نسح  تفرگرب . مدرم  زا  عرش  فیلکت  تفرگ و  دیع  درک و 

ریالج نسح  یناکلیا -: نسح 

دیما گرزب  نسح 

یحابـص بهذم  رد  هزات  تالاقم  تسـشن و  دمحم  شردپ  ياجهب  هک  توملا  یلیعامـسا  يارما  زا  یکی  دیما ، گرزب  ایک  نبا  دـمحم  نبا 
زا هک  رومان  نسح  تسد  هب  تبقاع  درک و  یهلا  تفالخ  ياـعدا  درمـش و  یمطاـف  رـصنتسم  نب  رارن  نادـنزرف  زا  غورد  هب  ار  دوخ  دروآ و 

ق. دش 561 ه . هتشک  دوب  وا  ناوریپ 

ریبک یعاد  دیز -: نب  نسح 

یسخرس لهس  نب  نسح 

. یسابع نومأم  یناریا  ریزو 

یلع نب  نسح 

تاداس دمآرد و  نایناماس  هرطیس  تحت  رد  ناتـسربط  ناگرگ و  یعاد ، دیز  نب  دمحم  لتق  زا  سپ  310 ه ). - 304 ( ) شورطا  ) ریبک رصان 
« یسخرس نوراه  نب  دمحم   » ماگنه نیا  رد  دوب . نایناماس  رادربنامرف  ناتـسربط  لاس  هدزیـس  تدم  دنتـسج . هانپ  نالیگ  ناملید و  هب  يولع 
هک هیحان  نآ  ردقلا  لیلج  تاداس  زا  یکی  هب  درب و  هانپ  ناتـسملید  هب  دوب  هدیجنر  یناماس  لیعامـسا  ریما  دوخ  ياقآ  زا  هک  یناماس  رادرس 

رد 301 ه. رـصان  داد . تعیب  تسد  دـشیم  بوسحم  نیدـباعلا  نیز  ماـما  نادـنزرف  زا  ریبک و  رـصان  هب  بقلم  تشاد و  ماـن  یلع  نب  نسح 
مـساق نب  نسح  یلو  درپـس ، مساـق » نب  نسح   » ماـن هب  ینـسح  تاداـس  زا  یکی  هب  ار  نـالیگ  تخاـس و  بولغم  ناتـسربط  رد  ار  ناـیناماس 

. دومن سوبحم  ناجیرال  هعلق  رد  درک و  ریگتسد  ار  رصان  هدرک ، یسانشانقح 
درک و وفع  ار  مساق  نب  نسح  دریگب ، ماقتنا  تسناوتیم  هکنآ  اب  تفای و  تاجن  نادنز  زا  نامعن » نب  یلیل   » کمک هب  رـصان  يدنچ  زا  سپ 

. داد رارق  دوخ  نیشناج  ار  وا 
شورطا زین -

ع)  ) یلع نب  نسح 

هب ترـضح  نآ  ردام  دـیدرگ . دـلوتم  ع )  ) يداه ماما  دـنزرف  نیمود  هنیدـم  رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 232  یناثلا  عیبر  هاـم  متـشه  زور 
وبا دمحم و  ابا  ترضح  نآ  هینک  تسا . هدش  دای  نسوس  لیلس و  هثیدح ، ياهمان  هب  دوب  روهشم  يراکتـسرد  نافرع و  هب  مهد  ماما  هدومرف 
نآ هب  ارماس  رهش  رد  تماقا  لیلدهب  بقل  نیا  هک  يرگسع  زین  جارس و  يداه ، تماص ، یکز ، زا : دنترابع  ترـضح  نآ  باقلا  دوب . مساقلا 

. دوب سابع  ینب  رگمتس  يورین  تردق و  اب  هجاوم  ع )  ) يرگسع نسح  ماما  ترضح  تماقا  هرود  تسا . هدش  هداد  ترضح 
هداد روتـسد  دمتعم  دوب . رـصاعم  دندوب  رترگمتـس  يرگید  زا  کیره  هک  یـسابع  يافلخ  زا  رفن  هس  اب  دوخ  هاتوک  رمع  تدم  رد  ع )  ) ماما

ار يرگسع  نسح  ماما  هک  دوب 
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هدنـسپ و قالخا  اب  تدم  نیا  مامت  رد  دوب و  نادنز  رد  لاس  هس  شتماما  لاس  شـش  زا  ع )  ) يرگـسع نسح  ماما  ترـضح  دننک . ریگتـسد 
هفیلخ دمتعم  رهز  اب  يرمق  يرجه  لاس 260  لوالا  عیبر  متشه  زور  رد  ع )  ) يرگـسع نسح  ماما  درکیم . تاقالم  مدرم  اب  يوقت  شناد و 

رازم رانک  رد  ءارماس  رهش  رد  شهاگتماقا  نامه  رد  نفک  لسغ و  مسارم  زا  سپ  ار  ع )  ) يرگسع ماما  دیسر . تداهش  هب  مومسم و  یسابع 
. دندرپس كاخ  هب  شراوگرزب  ردپ 

ع)  ) یلع نب  نسح 

ع)  ) بلاط یبا  نبا  یلع  ترضح  نآ  ردپ  دش . دلوتم  ترجه  موس  لاس  ناضمر  مهدزناپ  زور  نایعیش  مود  ماما  ع )  ) یبتجم نسح  ترضح 
ماما دهاز . یکز و  یبتجم ، ریما ، بیط ، یقت ، ربکا ، طبس  زا  تسا  ترابع  ع )  ) نسح ماما  بقل  دوب . س )  ) ارهز همطاف  راوگرزب  نآ  ردام  و 

شلاح زا  بوخ  نوچ  دیآیم و  اجک  زا  دوریم و  اجک  هب  ینادب  ات  نکم  يردارب  يدحا  اب  مدنزرف ! دومرفیم : دوخ  حیاصن  رد  ع )  ) نسح
کی اب  ار  مجلم  نبا  شردـپ  لتاق  هک  دوب  برع  ناعاجـش  زا  ع )  ) نسح ماما  نک . يردارب  وا ، اب  يدیدنـسپ  ار  شترـشاعم  يدـش و  ربخاـب 

یلع تداهش  زا  سپ  دوب . مالسا  هاپس  رثؤم  ناهدنامرف  زا  دیشر و  گرزب  نارادرس  وزج  نیفص  گنج  رد  دروآرد و  ياپ  زا  ریشمش  هبرض 
كانمیب ع )  ) نسح ماما  ترـضح  دوجو  زا  هیواعم  دـش . وا  نیـشناج  ع )  ) نسح ماما  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  باختنا  تیـصو و  هب  اـنب  (ع )

دیـسریم و تفالخ  هب  هیواعم  گرم  زا  سپ  ع )  ) نسح ماما  نآ  طیارـش  ساسارب  هیواـعم  اـب  راوگرزب  نآ  حلـص  دادرارق  رد  هک  ارچ  دوب ،
ماما رسمه  هدعج »  » هیواعم اذل  درادرب ، نایم  زا  مومـسم و  ار  ع )  ) نسح ماما  هک  تفرگ  میمـصت  نیاربانب  دوب و  نارگن  تباب  نیا  زا  هیواعم 

تداهش هب  ار  ع )  ) نسح ماما  رهز  يرادقم  اب  ات  داد  يرایسب  لوپ  تخیگنارب و  ار  هدعج  هداد و  بیرف  دوب  ثعشا »  » رتخد هک  ار  ع )  ) نسح
هب رفـص  هاـم  متـشه  تسیب و  رد  ع )  ) نسح ماـما  تخاـس و  مومـسم  رهز  اـب  ار  ع )  ) نسح ماـما  دوب  يرجه  لاس 50  رد  هدـعج  دـناسرب و 

. دیسر تداهش 
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( ریغص یعاد   ) يولع مساق  نب  نسح 

روجمیس اب  دربن  رد  يو  دیدرگ . ریغص » یعاد   » هب فورعم  دیسر و  ناتـسربط  تموکح  هب  يو  زا  دعب  هک  شورطا »  » داماد 316 ه ). - 304)
هک هیوب  نب  یلع  يرگید  یکاـک و  ناـکام  یکی  هک  یعاد  رادرـس  ود  رارف  نیا  رد  تخیرگ و  لـمآ  هب  دروـخ ، تسکـش  ناـیناماس  رادرس 

رد 310 ه. هدرک  ناربج  ار  دوخ  تسکش  يدوز  هب  ریغص  یعاد  دندوب . وا  هارمه  تفرگ  بقل  هلودلا  دامع  اهدعب 
زا یکی  هک  هیوریـش  نیرافـسا  اـب  هک  يدربـن  رد  رد 316  یعاد  تـخادرپ . تـمارغ  يو  هـب  راـنید  رازه  یـس  داد و  تسکـش  ار  روـجمیس 

. داتفا رایز  لآ  تسد  هب  ناتسربط  سپ  نآ  زا  دش و  هتشک  درک ، دوب  یملید  نارادرس 

ولمور کیب  نسح 

نسح دشابیم . ولمور  مان  هب  ناجیابرذآ  شابلزق  نیـشنرداچ  هلیبق  زا  روهـشم  ریما  ولمور  ناطلـس  وید  ناگداون  زا  یکی  ولمور  کیب  نسح 
زا يرایـسب  رد  هدرب و  رـسهب  بسامهط  هاش  تمدخ  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یتدـم  دوب . دوخ  رـصع  دنمـشناد  ناخروم  الـضف و  زا  یکی  کیب 

تـسا خیراوتلا  نسحا  باتک  وا  فورعم  رثا  تسویپ . هدنبادخ  دمحم  تمدخ  هب  بسامهط  هاش  گرم  زا  دعب  تسا . هدوب  وا  هارمه  اهگنج 
مان هب  ار  باتک  تسا و  هدومن  عورش  لوا  بسامهط  هاش  نامز  زا  ار  دوخ  راک  فلؤم  تسا . هدش  هتشون  یسراف  نابز  هب  هک 
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رد تسا و  هداد  حرـش  الـصفم  لاسهبلاس  ار  یخیرات  ثداوح  هدوزفا و  نآ  رب  یبلاـطم  رورم  هب  تسا و  هدرک  فیلأـت  مود  لیعامـسا  هاـش 

هدروآ هتـشذگرد  لاس  نآ  رد  نادنمـشناد  اهقف و  یـسایس و  لاجر  لاححرـش  رد  يدـنمدوس  طوسبم و  تاعالطا  لاس  ره  ثداوح  نایاپ 
. تسا

( هلودلا ریشم   ) اینریپ نسح 

. راجاق یمان  لاجر  زا  ناتساب و  ناریا  خیرات  باتک  فلؤم 

نیکت نسح 

ریما و ناـیناخ و  کـلیا  هلــسلس  ناــگدازهاش  زا  ق . یفوـتم 526 ه . نمؤـملا  دـبع  نبا  یلع  نبا  نسح  یلاـعملا  وـبا  جاـغمط  جـلق  ترهش 
، ناخ نالـسرا  لتق  رهق و  زا  دعب  ق . رد 524 ه . رجنس  و  دوب ، رجنس  هدازرهاوخ  يو  هقجالس . نامز  زا  یتمـسق  رد  رهنلا  ءاروام  ياورنامرف 

. تسشن وا  ياجهب  ناطلس  رما  هب  رجنس ، ناطلس  رگید  هدازرهاوخ  ناقاخ ، دومحم  وا ، زا  دعب  داد . ودب  رهنلا  ءاروام  تموکح 

( یناکلیا نسح   ) ریالج نسح 

. نایریالج ریالج : لآ  هلسلس  هاشداپ  نیلوا  سسؤم و  نایناخلیا . دهع  فورعم  نارادرس  ارما و  زا  گرزب ، نسح  خیش  ریما 

يروج نسح 

. دیسر یسردم  هبترم  هب  درب و  نایاپ  هب  شهاگداز  رد  ار  دوخ  ینید  تالیـصحت  هک  دوب  روباشین  عباوت  زا  روج  هیرق  زا  ياهبلط  نسح  خیش 
. درکیم تکرح  كولسوریس  يوقت  یپ  رد  دوب و  راهطا  همئا  رادتسود  قح و  لها  دیرم  یناوج  ناوا  نامه  زا  دوخ  هتفگ  قبط  وا 

زا یکی  طـسوت  دادیم ، رارق  یـسررب  ثـحب و  دروـم  ار  نوگاـنوگ  راـثآ  لاوـقا و  هار  نـیا  رد  دوـب و  قـح  نخــس  لاـبندهب  ناریح  هـک  وا 
. دیدرگ يو  هتفیش  و  دوب . شلابند  هک  ار  هچنآ  دینش  تفای و  هار  هفیلخ  خیش  رضحم  هب  شنادرگاش 

هک یتقو  ورنیا  وا  دزادرپب . يو  میلاعت  میلعت  هب  وا  زا  سپ  ات  دیورگ  ودب  دیدرگ و  هفیلخ  خیـش  درگاش  دـیرم و  نسح  خیـش  بیترت  نیدـب 
. دیشک اهترارم  هار  نیا  رد  تساخرب و  يو  میلاعت  غیلبت  هب  وا  نیشناج  ناونع  هب  يو  دیسر ، لتق  هب  هفیلخ  خیش 

مکح لاحرههب  هک  زین - نسح  خیـش  دندوب و  هفیلخ  خیـش  ناوریپ  نادیرم و  ندرب  نیب  زا  یپ  رد  نانچمه  نانمـشد  نیدناعم و  مایا  نیا  رد 
. دز ترجه  هب  تسد  رتشیب  ناوریپ  بسک  ملاعت و  غیلبت  ناج و  ظفح  يارب  اذـل  دـشاب ، تسناوتیمن  نیا  زا  اربم  دوب - هتفاـی  ار  وا  ینیـشناج 
درویبا و هب  اجنآ  زا  دش و  یهار  سدقم  دهشم  هب  دعب  دنارذگ و  اجنآ  رد  ار  يدنچ  تفر . روباشین  هب  هنابـش  هفیلخ ، خیـش  لتق  زا  سپ  يو 

ناتـسکرت يوسهب  تشگزاب و  ناسارخ  هب  لاس  کی  دودح  زا  سپ  دـیدرگ . برع  قارع  یهار  سپـس  تفر و  يزورما ) ناچوق   ) ناشوبخ
هک تفرگ  میمصت  اجنآ  رد  دش . مزاع  ناتسهق  فاوخ و  هب  سپـس  تفر و  تاره  يوسهب  دعب  دنارذگ و  خلب  ذمرت و  رد  ار  يدنچ  تفر و 

رهـش هموح  رد  میهاربا  راـغ  رد  تشگرب و  روباـشین  هب  اذـل  بولطماـن . زین  نسح  خیـش  جارخ  دوب و  دـعاسمان  هار  یلو  دوش  ناـمرک  یهار 
رد اذل  تفرگ و  يو  زا  ار  نتفر  ناوت  ینابایب  يریوک و  هار  هک  دور  برع  قارع  يوسهب  تساوخیم  اجنآ  زا  تخادرپ . غیلبت  هب  ار  يدـنچ 

تیالو رد  قاط  هعلق  یهار  دـش و  راتفرگ  ینابرق ، یناج  هاشنوغرا  ریما  لامع  تسد  هب  هک  دوب  روباـشین  ناـمه  رد  دـیزگ و  تماـقا  دهـشم 
. دیدرگ رزای 
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هاشنوغرا ریما  اهنآ  سأر  رد  هک  دندرکیم  تموکح  اهینابرق  یناج  ناسارخ  یقرـش  لامـش  الک  سوط و  روباشین و  یحاون  رد  مایا  نیا  رد 

تـشحو هب  يو  میلاعت  لوصا  هفیلخ و  خیـش  ناوریپ  ترثک  زا  نوچ  نانیا  دوب . مکاح  روباشین  رد  کـیب  دـمحم  ریما  وا  رـسپ  تشاد و  رارق 
. دیماجنا لوطهب  لاس  راهچ  کیدزن  نسح  خیش  ترجه  دندرک . سوبحم  رزای  قاط  رد  دنتخاس و  راتفرگ  ار  وا  دندوب ، هداتفا 

خیـش میلاعت  سکعرب  وا  میلاعت  دـناشن . شراب  هب  يروج  نسح  خیـش  دیـشاپ و  هفیلخ  خیـش  ار  نسح  خیـش  میلاعت  رذـب  هک  تفگ  ناوتیم 
فادها زا  الماک  تشون  ینابرق  یناجکیب  دمحم  هب  هک  یلاح  ضرع  رد  نسح  خیش  تشاد . ینشور  تحارـص و  دوب ، ماهبا  رد  هک  هفیلخ 

ارچ هک  دوب  هتـشاد  مالعا  نآ  رد  هداد ، وا  هب  کیب  دمحم  هک  تسا  یمایپ  باوج  رد  کیب  دـمحم  هب  وا  همان  دـنار . نخـس  دوخ  دـصاقم  و 
. دزادرپب ترخآ  نید و  رما  هب  طقف  یتسیاب  هکنآ  لاح  تسا و  هتخاس  یماظن  یسایس و  لئاسم  ریگرد  ار  دوخ 

همان زا  دروآ . نایم  هب  نخس  دوخ  فادها  زا  نآ  رد  تسا و  لاحبسح  یعون  عقاو  رد  هک  تشاگن  ياهمان  يو  مایپ  باوج  رد  نسح  خیش 
دارفا يرای  اب  هتـساخ ، اپهب  نیملـسم  رـس  زا  متـس  ملظ و  عفر  يارب  يرـشعینثا  عیـشت  میلاعت  لوصا و  رب  هیکت  اب  يو  هک  دیآیمرب  نینچ  وا 

. نارادبرس زین -: و  تسا . هدرک  مایق  رگید 

ناپوچ نسح 

هداون یناپوچ و  شات  رومیت  ریما  رـسپ  نایناپوچ ؛ نادناخ  فورعم  يارما  زا  ق . کچوک 744 ه . نسح  خیش  ای  یناپوچ ] نسح  خیـش  ریما  ]
لایخ هب  ناخ ، رداهب  دیعـس  وبا  تافو  زا  دعب  هکنآ  ات  دـنام ، ریغـص  يایـسآ  رد  رـصم ، هب  شات  رومیت  ریما  ياجتلا  زا  دـعب  يو  ناپوچ . ریما 

هک تخادنارد . هزاوآ  و  دومنارف ، تشاد  رومیت  ریما  شردپ  هب  تهابش  تشاد و  مان  يرجارق  هک  ار  كرت  یمالغ  ورنیا ، زا  داتفا . تنطلس 
اجنآ رد  هتشگ و  ناجیابرذآ  مزاع  وا  و  دنتـسویپ ، ودب  هناهب ، نیدب  یناکلیا ، نسح  خیـش  نافلاخم  دیآیم . رـصم  زا  شات  رومیت  ریما  مردپ 

مه هب  يرجارق  وا و  نیب  نوچ  اما  تفای . الیتسا  ناـجیابرذآ  قارع و  رب  یناـپوچ  نسح  خیـش  و  ق ،). 738 ه .  ) دیـسر لتق  هب  هدش و  راتفرگ 
نـسح خیـش  اب  هلباقم  مزاع  هتـشادرب  تنطلـس  هب  ار  وتیاـجلا  رتخد  کـب  یتاـس  و  تفر ، ناتـسجرگ  هب  هتـشاذگ  ار  يرجارق  راـچان  دروخ ،

هب هتـشاذگورف  ار  وا  دـعب ، يدـنچ  ناخ ، رومیتاغط  اما  تشادرب . تنطلـس  هب  ار  ناخ  رومیتاـغط  زین  یناـکلیا  نسح  خیـش  تشگ . یناـکلیا 
. تشادرب تراما  هب  ار  کنرفالآ ) نبا   ) رومیت ناهج  یناکلیا  نسح  خیش  و  تفر ، ناسارخ 

خیـش و  داد ، يور  گنج  ناجیابرذآ  رد  نیقیرف  نیب  تبقاع  دروآرد و  لوغم  ناخ  نامیلـس  دقع  هب  ار  کب  یتاس  زین  یناپوچ  نسح  خـیش 
زا دادـغب  یکیدزن  رد  وا  رکـشل  اما  دیـشک ؛ رکـشل  رکبراـید  هب  دروآ و  تسد  هب  ار  ناـجیابرذآ  قارع و  و  تفاـی ، يزوریپ  یناـپوچ  نسح 

ق. بجر 744 ه . رد 27  تشگزاب . ناجیابرذآ  هب  مور ، یحاون  رد  يرگتراغ  زا  سپ  و  دروخ ، تسکـش  یناکلیا  نسح  خیـش  ریما  رکـشل 
. دش هتشک  کلم » تزع   » دوخ نز  تسد  هب  یناپوچ  نسح  خیش 

یناغماد نسح 

ردـیح لتق  زا  سپ  يو  دوب . وا  دـنزرف  ازریم  هللا  فطل  کباتا  دوعـسم و  نیدـلا  هیجو  نیمزالم  زا  نیتشاـب و  هیرق  یلاـها  زا  یناـغماد  نسح 
رهش نآ  زا  ار  دوعسم  یلع  ینعی  راوزبس  رد  باصق  ردیح  هدنیامن  دش و  راوزبس  دراو  ینیتشاب  هللا  رصن  هجاوخ  ازریم و  هللا  فطل  اب  باصق 

هرادا دناشن و  تموکح  هب  ار  هللا  فطل  ریما  درک و  نوریب 
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زا درواین و  ماود  دایز  يرادهبرـس  تموکح  ثلثم  داحتا  تفرگ . رارق  روما  هیلک  سأر  رد  دوخ  داد و  ینیتشاب  هللا  رـصن  هب  ار  ناـغماد  روما 
تموکح زا  ار  هللا  فطل  دـنکیم ، تیامح  وا  فلاخم  يراوزبس  ناـناولهپ  ازریم  هللا  فطل  هکنیا  هناـهب  هب  یناـغماد  نسح  اریز  دیـشاپ ، مه 

اما درک . یفرعم  نارادهبرـس  قلطم  رادـمامز  ار  دوخ  تخاـس و  مهارف  ار  وا  لـتق  هلیـسو  نآ  لاـبندهب  داتـسرف و  نادرجتـسد  هعلق  هب  لزع و 
هب ناشیورد  فنـص  تفلاخم  یلخاد  تالکـشم  هلمج  زا  تشگ . هجاوم  یجراـخ  یلخاد و  تالکـشم  اـب  يدوز  هب  یناـغماد  نسح  تلود 

. دوب وا  اب  يدجم » زیزع   » یگدرکرس
دوخ يارب  ینارادفرط  هدینارذگ و  غیلبت  هب  سدقم  دهـشم  قارع و  رد  اهتدم  دوب . يروج  نسح  خیـش  نارادفرط  زا  يدـجم  زیزع  شیورد 
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. تساخرب تفلاـخم  هب  نسح  ناولهپ  اـب  داد و  رارق  شیوخ  تاـیلمع  زکرم  تفرگ و  ار  سوط  هعلق  ناـنآ  يراـی  هب  سپ  دوب . هدروآ  مهارف 
زیزع شیورد  ارجاـم  نیا  رد  دـش . سوط  مزاـع  نآ  یبوکرـس  يارب  هدرک و  یقلت  دوـخ  يارب  يرطخ  ار  يدـجم  زیزع  ماـیق  نسح  ناوـلهپ 

. دومن دیعبت  قارع  هب  ار  وا  مشیربا  راورخ  دنچ  نداد  اب  نسح  ناولهپ  دروخ و  تسکش 
فارطا زا  هجیتن  رد  تشگ . هجاوم  یماکان  اب  هزرابم  نیا  رد  هک  دوب  دابآرتسا  مکاح  یلو  ریما  اب  وا  هزرابم  یجراخ ، ياـهیراتفرگ  هلمج  زا 

. تفرگ رارق  نسح  ناولهپ  هیلع  یلخاد  نایشروش  سأر  رد  دیؤم  یلع  هجاوخ  هلمج  نآ  زا  تفرگ . تروص  ییاهـشروش  وا  هیلع  بناوج  و 
داتسرف ناهفصا  هب  زیزع  شیورد  زا  توعد  تهج  ار  یمان  اضر  دمحم  درک و  نوریب  اجنآ  زا  ار  یناغماد  نسح  هدنیامن  تسخن  دیؤم  یلع 

یلع هجاوخ  تشاد . لاغتـشا  ناغـش  هعلق  شروش  نتخاس  شوماخ  هب  نسح  ناولهپ  انثا  نیا  رد  تفرگ . الاب  ودره  راک  دش و  دـحتم  وا  اب  و 
هللا فطل  ریما  صاصق  هب  ار  ینانمـس  سنوی  هجاوخ  ینعی  نسح  ناولهپ  ریزو  هدنیامن و  دـش و  راوزبس  دراو  زیزع  شیورد  قافتا  هب  دـیؤم 

. دـیروایب دوخ  اـب  ار  نسح  ناولهپ  رـس  دـیاب  دـیراد  ار  راوزبس  هب  تشگرب  دـصق  رگا  هک  داتـسرف  ماـیپ  نسح  ناولهپ  نایهاپـس  هب  تشک و 
راهچ وا  تموکح  تدم  دندروآ . راوزبس  هب  ار  وا  رس  دنتشک و  ار  ناولهپ  شیوخ  ياههداوناخ  دزن  هب  ندیسر  يارب  نسح  ناولهپ  نایهاپس 
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ولمور نسح 

. دناسر مامتا  هب  ار  باتک  نآ  لاس 985  رد  تسا و  خیراوتلا  نسحا  فلؤم  ولمور  نسح 

حابص نسح 

ماش هب  وا  توعد  رشن  يارب  دمآرد و  یمطاف  رصنتسملا  هفیلخ  تاعد  زا  یکی  ناونع  هب  رصم  رد  هک  ناهفصا  یلاها  زا  ناریا  هدحالم  میعز 
ناقلاط یحاون  رد  ار  توملا  هعلق  سپـس  تفر ، رمـشاک  رهنلا و  ءارواـم  ناـسارخ ، هب  سپـس  دومن ، ترفاـسم  ریغـص  يایـسآ  رکبراـید و  و 

. تخاس رقتسم  ار  هدحالم  تنطلس  اجنآ  رد  داهن و  داینب  نیوزق 
. دومن نیعم  دوخ  ياجهب  ار  دیما » گرزبایک   » تشذگرد و رجنس  ناطلس  تنطلس  نامز  رد  لاس 518 ه . رد  حابص  نسح 

گیب یلعنسح 

راک نایاپ  ات  ردان  تلود  زاغآ  زا  و  دیـسر ، یکلامملا  ریعم  بصنمهب  ردان  هاگتـسد  رد  يو  راشفا  هاش  ردان  هاگرد  برقم  يارما  لاجر و  زا 
تنطلس يوعد  هب  ناخ  یلقیلع  هک  ق ). 1160 ه .  ) ردان لتق  زا  دعب  دشیم . هدرمش  يو  دمتعم  برقم و  مزالم و  هراومه  وا 
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روما تخادرپیم ، ترـشع  هب  ابلاغ  دوخ  هک  هدازهاش  نیا  و  دش ، عقاو  دامتعا  دروم  گیب  یلعنیـسح  داهن ، مان  هاشلداع  ار  دوخ  تساخرب و 
میرک دورو  نراقم  تفر و  ناهفصا  هب  يو  هاشلداع  تسکش  زا  دعب  درک . راذگاو  دوخ  مالغ  ناخ  بارهـس  وا و  رظن  يأر و  هب  ار  تکلمم 

. دوب رهش  نآ  رد  دنز  ناخ  دارمیلع  دنز و  ناخ 

مالسلا هرکذ  یلع  نسح 

تماما يوعد  القتسم  هتشاد  بوسنم  یمطاف  يافلخ  هب  ار  دوخ  ردپ  زا  سپ  هک  حابص ) نسح  نیـشناج  دیما  گرزب  ایک  هون   ) دمحم دنزرف 
بسحرب ار  مالسا  ماکحا  داد  روتسد  تخاس و  راکشآ  ار  دوخ  يوعد  هداد ، لیکـشت  تمایق  دیع  مان  هب  یمـسارم  لاس 559  رد  يو  درک .

رد دوب  مالـسلا  هرکذ  یلع  نسح  نزردارب  هک  یملید  رومان  نب  نسح  دـندیمان . هدـحالم  ار  هفیاط  نیا  خـیرات  نآ  زا  دـنیامنن . لمع  رهاـظ 
. دناسر لتق  هب  ار  وا  لاس 561 

ولنیوقارق یلعنسح 

، هداتفا ردپ  رظن  زا  اقباس  يو  ولنیوقارق . هاشناهج  نیشناج  دنزرف و  ولنیوقارق ؛ هفیاط  زا  ق ،). 873 ه . - 872  ) نامکرت ریما  ق . یفوتم 873 ه .
وا هاشناهج  و  دیروش ، ردپ  رب  هدمآ  نوریب  نادـنز  زا  يو  ناسارخ ، هب  هاشناهج  تمیزع  ماگنه  دوب . هدرک  سبح  زیربت  رد  ار  وا  هاشناهج  و 

هداد يور  یللخ  شلقع  رد  سبح  لوط  رثا  رد  دنیوگ  و  دماینرب ، تنطلس  هدهع  زا  تنطلـس  هب  سولج  زا  دعب  یلعنـسح  درک . بوکرـس  ار 
ولروغا تسد  هب  هتـشگ  ریما  اـجنآ  رد  اـما  تفر . نادـمه  هب  تخیرگ  وا  شیپ  زا  یلعنـسح  و  درب ، زیربـت  هب  رکـشل  وا  دـصق  هب  نسح  دوـب .

. دش ضرقنم  ولنیوقارق  نادناخ  وا  لتق  اب  دیسر . لتق  هب  نسح ، نوزوا  رسپ  دمحم ،

روصنم یلعنسح 

هراشا

ياهلاس 1319 و رد  رابود  روصنم  یلعبجر  شردپ  دـش . دـلوتم  نارهت  رد  ش . لاس 1302 ه . رد  روصنم  یلعبجر  دنزرف  روصنم  یلعنـسح 
لاس 1324 رد  ملپید و  مارهب  زوریف  ناتسریبد  زا  ش . لاس 1321 ه . رد  روصنم  یلعنسح  دوب . هدیسر  ناریا  يریزوتسخن  هب  ش . 1329 ه .

روصنم یلعنسح  مادختسا  هب  لاس  نامه  رد  تفرگ . سناسیل  یسایس  مولع  هتشر  رد  قوقح  هدکشناد  زا  ش . ه .
. تشاد لاغتشا  هجراخ  ترازو  رد  یکچوک  ياهراک  هب  اپورا  رد  یتدم  نارهت و  رد  يدنچ  دمآرد و  هجراخ  روما  ترازو 
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راک و ترازو  هب  ادتبا  ش . لاس 1338 ه . رد  دیزگرب . دوخ  رتفد  تسایر  هب  ار  وا  تقو ، ریزوتسخن  ءالع ، نیـسح  ش . لاس 1334 ه . رد 

یلک ریبد  ناونع  یماما  فیرـش  تلود  رد  تشاد . تیلاعف  تمـس  نیا  رد  لابقا  رهچونم  تلود  نایاپ  ات  دیـسر و  یناگرزاب  ترازو  هب  دـعب 
سپ دش و  رانکرب  راک  زا  ینیما  تلود  رد  دوب . ریزوتسخن  تنواعم  تلود ، رد  زین  يو  تمـس  درک و  ظفح  دوخ  يارب  ار  داصتقا  ياروش 

. دیدرگ باختنا  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  تسایر  هب  یسیفن  فرشم  رتکد  ياجهب  ملع ، ندیسر  تردق  هب  زا 
، دوب لاوز  هب  ور  شناتـسود  لابقا و  رتکد  ياهاطخ  طبخ و  تلع  هب  هک  نویلم  بزح  ياج  هب  تفرگ  هزاجا  هاـش  زا  روصنم  لاس 1342  رد 

لیکشت مان  نیدب  ینویسکارف  سلجم  رد  درک و  تقفاوم  نیون  ناریا  بزح  مان  هب  یبزح  نینچ  لیکشت  اب  هاش  دهد . لیکشت  یسایس  یبزح 
مئاق مه  ادیوه  سابع  ریما  دـش و  هداد  روصنم  هب  سیـسأتلا  دـیدج  بزح  يربهر  دـندمآرد و  نآ  تیوضع  هب  هدـنیامن  بیرق 175  دـش و 
ماقم زا  هاش  روتسد  هب  ملع  دنفسا  زور 17  دش و  مهارف  هامدنفـسا 1342  لوا  همین  رد  روصنم  يریزوتسخن  تامدقم  دش . لک  ریبد  ماقم 
رصع دوب و  هدامآ  لبق  زا  روصنم  هنیباک  ياضعا  تسیل  دش . هنیباک  لیکشت  رومأم  زورنامه  روصنم  یلعنسح  داد و  افعتـسا  يریزوتسخن 

. درک یفرعم  هاش  هب  ار  دوخ  تلود  ياضعا  تفرگ ، ار  يریزوتسخن  نامرف  هک  يزور  نامه 
هب ییاکیرمآ  تکرـش  کی  اب  تفن  دیدج  دادرارق  هرابرد  ياهحیال  میدـقت  يارب  هک  یماگنه  نمهب 1343 ، لوا  زور  رد  روصنم  یلعنـسح 

دروم مالسا ، ناییادف  تیعمج  ياضعا  زا  ییاراخب ، دمحم  طسوت  لیبموتا  زا  ندش  هدایپ  ماگنه  هب  سلجم ، رد  لباقم  رد  تفریم ، سلجم 
. تشذگرد زور  زا 5  دعب  تفرگ و  رارق  هلولگ  هس  تباصا 

: زا دندوب  ترابع  داتفا ، قافتا  روصنم  يریزوتسخن  هرود  رد  هک  یعیاقو  نیرتمهم  هلمج  زا 
هب نابآ 43  رد 13  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  دـیعبت  اکیرمآ ، یماظن  ناراشتـسم  هب  تینوصم  ياـطعا  رد  نویـسالوتیپاک  هحیـال  بیوصت 

. نآ ياهدمایپ  نیزنب و  تفن و  تمیق  شیازفا  هیکرت ،

روصنم یلعنسح  هنیباک 

. یلماع رقاب  رتکد  يرتسگداد : ریزو  . 1
. مارآ سابع  رتکد  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. ردص داوج  رتکد  روشک : ریزو  . 3
. یعینص هللا  دسا  دبهپس  گنج : ریزو  . 4

. ادیوه سابعریما  ییاراد : ریزو  . 5
. یهاشناهج یلعلا  دبع  رتکد  گنهرف : ریزو  . 6

. نایفشک دومحم  رتکد  هار : ریزو  . 7
. راگزومآ دیشمج  رتکد  يرادهب : ریزو  . 8

. هدوتس هللا  حتف  سدنهم  یعیفش - گنهرف  رتکد  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9
. یناخیلاع یقنیلع  رتکد  داصتقا : ریزو  . 10

. یحایر لیعامسا  دبهپس  يزرواشک : ریزو  . 11
. یناورسخ هللا  ءاطع  یعامتجا : تامدخ  راک و  ریزو  . 12

. نانینعم هللا  ترصن  تاعالطا : ریزو  . 13
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. يدنواهن گنشوه  رتکد  نکسم : ینادابآ و  ریزو  . 14
. یناحور روصنم  سدنهم  قرب : بآ و  ریزو  . 15

. يزردوگ رهچونم  رتکد  یمادختسا : روما  رد  رواشم  ریزو  . 16
. هناگی رصان  رتکد  یناملراپ : نواعم  رواشم و  ریزو  . 17

رتکد یهاشناهج - یلعلا  دبع  رتکد  یتیاده - يداه  رتکد  يریصن - دمحم  رتکد  رواشم : يارزو  . 18
327 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. نایچلاش نسح  سدنهم  نایفشک - دومحم 

. دبلهپ دادرهم  ابیز : ياهرنه  رد  ریزوتسخن  نواعم  . 19
. ناورکاپ نسح  رکشلرس  روشک : تاعالطا  تینما و  نامزاس  سیئر  ریزوتسخن و  نواعم  . 20

. ییاضر مساق  رتکد  ناحایس : بلج  نامزاس  سیئر  ریزوتسخن و  نواعم  . 21
. دبلهپ دادرهم  رنه : گنهرف و  ریزو  * 

. یتیاده يداه  رتکد  شرورپ : شزومآ و  ریزو  * 

يونزغ نسح 

رعاش ق ،. دودح 556 ه . یفوتم  فرشا  فرشا و  دیـس  هب  فورعم  نسح و  هب  صلختم  دمحم ، نبا  نسح  دمحم  وبا  نیدلا  فرـشا  ترهش 
. درک حدم  ار  هاشداپ  نیا  و  دوب ، يونزغ  هاشمارهب  رصاعم  يوگیسراپ  ظعاو  و 

ررکم لاحره ، هب  و  تشاد ، يّرـس  رـس و  ناطلـس  نافلاخم  اب  ایوگ  و  دـندشیم ، رـضاح  يو  راتفگ  ندینـش  يارب  رفن  نارازه  ظعو  ماگنه 
ار وا  قارع ، یقوجلس  ناطلس  نیمراهچ  یقوجلس  دوعـسم  نیدلا  ثایغ  تشگزاب ، رد  تفر . جح  هب  راچان  و  دش ، عقاو  ضغب  دسح و  دروم 

. تساجنامه شاهربقم  و  تشذگرد ، نیوج  تیالو  زا  راودازآ  هیرق  رد  ماجنارس  تخاونب . دادغب  رد 

ریزو کنسح 

کنسح تسا . يونزغ  دومحم  ناطلس  ریزو  نیرخآ  يروباشین ، لاکیم  کنـسح  ریما  هب  فورعم  هافکلا و  دیـس  هب  بقلم  لاکیم  نب  نسح 
تـسایر دیـسر ، تنطلـس  هب  دومحم  هک  یماگنه  دوب . وا  اب  هشیمه  رـضح  رفـس و  رد  دربیم و  رـس  هب  دومحم  تمزالم  رد  یناوج  مایا  رد 

ناوید راک  هجیتن  رد  دـش و  عقاو  دومحم  ناطلـس  تبحم  هجوت و  دروم  کنـسح  ینادراک ، تقایل و  زاربا  رثا  رد  داد . وا  هب  ار  روباشین  رهش 
. دیدرگ ضیوفت  يو  هب  هنزغ 

ییاورنامرف نامز  رد  و  دوب . یقاب  ماقم  نیا  رد  دومحم  ناطلـس  گرم  اـت  زین  کنـسح  دـنداد و  ودـب  زین  ار  ترازو  بصنم  يدـنچ  زا  سپ 
. درکیم تیامح  دومحم  ناطلس  رگید  دنزرف  دوعسم  لباقم  رد  دمحم  زا  تشاد و  لاغتشا  تمس  نیا  رد  زین  دومحم  ناطلس  دنزرف  دمحم 

هتفگ یعمج  روضح  رد  ناوید  رد  یتقو  هکنانچ  تشادیمن ، هاـگن  لداـعت  دوب  قارع  رد  دوعـسم  هک  تقو  نادـب  دوخ  نانخـس  رد  دـنیوگ 
ناطلس نیا  هتشادن و  هاگن  نابز   » یقهیب لوق  هب  دشیم و  دیابن  هک  دش  نآ  دیشک و  دیاب  راد  رب  ار  کنـسح  دوش ، هاشداپ  دوعـسم  رگا  دوب :

جح رفـس  هب  هک  یلاس  رد  کنـسح  هکنیا  هناهب  هب  دیـسر  یهاشداپ  هب  دوعـسم  هک  ینامز  و  هدرزایب » ریخریخ  ار  دوعـسم )  ) مشتحم گرزب 
هب رـصم  یمطاـف  هفیلخ  بناـج  زا  يریفـس  لـصوم  ماـش و  هب  ندیـسر  زا  سپ  نینزغ  هب  تشگزاـب  عـقوم  رد  دوـمحم ) ناـمز  رد   ) تفریم
هک دادب  یتعلخ  زین  ار  کنسح  دوخ  نمـض  رد  دناسرب و  دومحم  ناطلـس  هب  هک  داد  وا  هب  يرایـسب  يایاده  تعلخ و  دش و  دراو  کنـسح 

دش و هدنازوس  دادغب  رد  اهنآ  همه  داتـسرف و  هفیلخ  دزن  دادغب  هب  دوب  هدیـسر  رـصم  زا  هک  ار  هچنآ  همه  دومحم  ناطلـس  تشگزاب  زا  سپ 
راتفرگ ریزو  کنسح  ماجنارـس  تخیوآ و  راد  هب  ار  وا  دیاب  هدش و  یطمرق  کنـسح  هکنیا  دش و  زیواتـسد  نادب  دوعـسم  هک  دوب  هناهب  نیا 

تفه بیرق  کنسح  دندومن و  هفخ  ار  وا  رمالا  رخآ  ینادنز و  ریگتسد و  ندوب  یطمرق  ماهتا  هب  دیدرگ و  یـسابع  تلود  هناراکم  یـسایس 
: تفگ شرـسپ  صوصخ  رد  کنـسح  ردام  دـنامن . يو  زا  يرثا  دـش و  کشخ  دیـشارت و  ورف  همه  شیاـهاپ  هکناـنچ  دـنامب ، راد  رب  لاـس 

«. ار ناهج  نآ  دوعسم  نوچ  یهاشداپ  داد و  ودب  ناهج  نیا  دومحم  نوچ  یهاشداپ  هک  دوب  مرسپ  نیا  هک  ادرم  اگرزب  »
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ولنسح

. تسا ناریا  نهک  ياهندـمت  یناتـساب  نکاـما  زا  شفارطا  دوخ و  هک  هیمورا  بونج  يرتمولیک  هدقن و 85  یقرـش  يرتمولیک  رد 12  ياهپت 
رتم دودـح 20  يزکرم  هپت  عافترا  تسا . هدرک  هطاحا  راوهقلح  يرتهاتوک  ياـههپت  ار  يزکرم  هپت  نیا  تسا . نآ  هنماد  رد  ولنـسح  يداـبآ 
رتم اـت 250  رتم  دودـح 285  زا  نآ  فلتخم  ياهتمـسق  رد  يزکرم  هپت  رطق  دـسریم . رتـم  دودـح 15  هب  فارطا  ياههپت  عاـفترا  و  تسا ،

طسو هعلق  یلصا و  يانب  رد  يزکرم  هپت  هک  دوشیم  طابنتسا  نینچ  تسا  هدمآ  لمع  هب  هیحان  نیا  رد  هک  ییاهیرافح  نئارق و  زا  دشابیم .
ولنسح هپت  یتمیق - زلف  ماج  لحم  نآ  رب  طیحم  ياههپت  و  تسا ، هدوب  يرهش 

. دمآ لمع  هب  ییاهشواک  لحم  نیا  رد  ش . رد 1315 ه . سپس  و  ش . لاس 1313 ه . رد  راب  لوا  مدرم . تنوکس 
. داد ماجنا  نآ  رد  یملع  ياهشواک  ناریا  یسانشناتساب  لک  هرادا  ش . رد 1326 و 1328 ه . سپس 

رد ش . ه . ناتـسبات 1337  رد  درک . یملع  رتمهم  ياهـشواک  اـیفلدالیف ، هاگـشناد  هزوم  اـب  كرتشم  یملع  تئیه  لیکـشت  هلیـسو  هب  سپس 
فشک م . نرق 9 ق . هب  طوبرم  نام  موق  راثآ  زا  هتـسجرب  شوقن  ياراد  یمهم  رایـسب  يالط  هساـک  كرتشم ، يراـفح  هرود  نیمود  نمض 
. تسا هدمآ  تسد  هب  روکذم  ياهشواک  رد  رتشیپ  نرق  دنچ  نارود و  نامه  هب  طوبرم  لافس  غرفم و  میس و  رز و  زا  رگید  راثآ  دش .

هلودلا ءالع  نبا  نیسح 

هلح تراما  هب  یناکلیا  دمحم  ناطلـس  زا  دعب  يو  یناکلیا . هلودـلا  ءالع  رـسپ  ریالج ، لآ  هب  فورعم  یناکلیا  هلـسلس  يارما  زا  ق . 835 ه .
، دادغب زجب  برع ، قارع  زا  ياهدمع  تمـسق  رب  دومن . ینتورف  تعاطا و  راهظا  يرومیت  خرهاش  هب  تبـسن  و  ق ،). نابعش 827 ه .  ) تسشن

لتق هب  هتفرگ  ار  وا  دـعب  يدـنچ  و  دومن ، هرـصاحم  هلح  عالق  زا  یکی  رد  ار  وا  ولنیوقارق » فسویارق  نبا  هاشناهفـصا   » رخآ و  درک ، تراـما 
. دش ضرقنم  یلک  هب  ریالج  لآ  هلسلس  وا  لتق  اب  ق .). لوالا 835 ه . عیبر  ای  رفص   ) دروآ

يدورورم یلع  نبا  نیسح 

ثیل نـبا  یلع  نـبا  دـمحم  زا  ار  ناتـسیس  ق . لاـس 298 ه . رد  يو  یناـماس . مود  رـصن  ریما  یناـماس و  دـمحا  ریما  رکـشل  فورعم  رادرس 
ورف دـندوب ، هدـمآ  عمج  ثیلورمع ، هداوـن  بوـقعی ، نبا  ورمع  رب  هک  ار  ناتـسیس  جراوـخ  هنتف  زین  ق . لاس 300 ه . رد  و  تفرگ ، يراـفص 

. دناشن
هدیورگ هیلیعامسا  نییآ  هب  یلع  نبا  نیـسح  ق .). 302 ه .  ) تفای تسد  زین  روباشین  رب  و  درک ، نایـصع  تاره  رد  دـعب  يدـنچ  وا  دوخ  اما 

ق. لاس 306 ه . رد  دشیم . بوسحم  زین  یسابع  هفیلخ  دض  رب  عقاو  رد  وا  نایصع  و  دوب ،
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یماما نیسح 

مالعا هک  مالسا  ناییادف  تیعمج  ياضعا  زا  يوفص  باون  دیهش  مزرمه  مالسا  يادهش  نامسآ  ناشخرد  ناگراتـس  زا  یماما  نیـسح  دیس 
. دیسر تداهش  هب  تیاهن  رد  تفرگ و  تروص  يو  تسد  هب  ریژه  نیسحلا  دبع  یبالقنا 

یناکلیا نیسح 

لاس رد  ریالج . سیوا  ناطلس  نیـشناج  رـسپ و  ریالج ، لآ  هب  فورعم  یناکلیا  هلـسلس  زا  ق ). 784 ه . - 776  ) هاـشداپ نیموس  ق ،. 784 ه .
نیا هب  نسح ، خیش  شرتگرزب ، ردارب  هک  دندربیم  نامگ  نوچ  ارما  اما  تسشن . تنطلـس  هب  ردپ ، تیـصو  بجوم  هب  زیربت ، رد  ق . 776 ه .

.، ق لاس 777 ه . رد  دندرک . كاله  یناکلیا  نیسح  سولج  نراقم  ار  نسح  خیش  سیوا ، ناطلـس  ياضر  اب  ارهاظ  تسین ، یـضار  باختنا 
زاریش هب  هتشاذگ  ار  زیربت  عاجش  هاش  نوچ  هام ، زا 4  سپ  اما  تشاذگاو . يو  هب  ار  زیربت  هدروخ  تسکش  رفظم  لآ  عاجش  هاش  زا  نیـسح 

تنطلـس يوعد  و  دیروش ، يو  رب  یناکلیا  یلع  شردارب  دادـغب  رد  تسـشن . تخت  رب  و  دـمآرد ، زیربت  هب  راب  رگید  نیـسح  ناطلـس  تفر ،
دـش لوتقم  یناکلیا  دـمحا  ناطلـس  شرگید  ردارب  تسد  هب  یناکلیا  نیـسح  دـعب ، يدـنچ  داتفارد . گنج  ردارب  ود  نیب  راب  دـنچ  و  درک ،

.(. ق رفص 784 ه . )

ارقیاب نیسح 

رد خیش . رمع  نبا  ارقیاب  نبا  روصنم  رـسپ  ق ). 911 ه . - 1873  ) هلسلس نآ  هاشداپ  نایرومیت و  هلـسلس  ناگدازهاش  زا  ق ،. هجحیذ 911 ه .
سبح هب  ار  وا  دیـسر  تنطلـس  هب  نوچ  ناـکروگ  دیعـس  وبا  دوب . وا  تیاـمح  تیبرت و  تحت  گـیب  غلا  تلود  ماـیا  رد  دـش . دـلوتم  تاره 
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زاب وا  زا  دیعـس  وبا  ار  نآ  دـنچره  و  تفرگ ، ار  داـبارتسا  رهـش  ق . رد 862 ه . تفر . مزراوخ  هب  رباب  مساقلا  وبا  اـب  هتخیرگ  وا  اـما  دـنکفا ،
تنطلـس هب  تاره  رد  ارقیاب  نسح  دیعـس ، وبا  گرم  زا  دعب  دومن . حتف  ار  ناردـنزام  ناگرگ و  دابآرتسا ، رب  هوالع  يو ، تبقاع  اما  دـناتس ،

ق. رد 874 ه . تفای . تافو  تنطلس  لاس  زا 38  سپ  و  تسشن ،
يرعاـش هحیرق  یبدا و  قوذ  يو  ق .). 875 ه .  ) تفای الیتسا  ناسارخ  رب  نیسح  ناطلس  و  دومن ، مزهنم  ار  وا  رقنـسیاب ، رـسپ  دمحم ، راگدای 
ریـشیلع ریما  ار  وا  ترازو  و  دوب ، راچد  جـلف  هب  رمع  رخآ  لاس  تسیب  رد  دـیزرویم . مامت  هقـالع  زین  يزاـبرتوبک  يراـسگیم و  هب  تشاد .
. دنتفای تنطلس  تکرش  هب  يرومیت  يازریم  نامزلا  عیدب  یناکروگ و  يازریم  نیسح  رفظم  شنارسپ  وا ، تافو  زا  دعب  تشاد . ییاون 

ع)  ) یلع نب  نیسح 

. دش دلوتم  هنیدم  رد  ترجه  مراهچ  لاس  نابعش  موس  زور  نایعیش  موس  ماما  ع )  ) نیسح ماما  ترضح 
لها بابش  دیس  یکز ، بیط ، دیشر ، نوچ  یباقلا  نیسح  ماما  هب  دوب . س )  ) همطاف راوگرزب  نآ  ردام  و  ع )  ) یلع ترضح  نآ  یمارگ  ردپ 

ات درک  يرپس  تماما  توبن و  شوغآ  رد  ار  دوخ  یکدوک  نارود  ع )  ) نیـسح ماما  هدش . هداد  نیکاسملا  ابا  همئالا و  ابا  هللا ، دـبع  ابا  هنجلا ،
نسح ماما  تفرگ . تسد  هب  ار  یمالسا  تما  تماما  ترضح  نآ  دندرک و  دیهـش  مومـسم و  رهز  اب  ار  ع )  ) نسح ماما  شردارب  هک  يزور 
يراـی ار  وا  ردـپ  هارمه  ناورهن  نیفـص و  لـمج ، گـنج  هسره  رد  دوـب و  وا  راـنک  رد  هراوـمه  ع )  ) یلع شراوـگرزب  ردـپ  ناـمز  رد  (ع )

ع)  ) نیـسح ماما  تسـشن  تنطلـس  هب  دیزی  درم و  هیواعم  هک  ینارود  ماما  تسـشن  تنطلـس  هب  دیزی  درم و  هیواعم  هک  ینارود  رد  درکیم .
زاغآ ار  دوخ  مایق  دادن و  تصرف  وا  هب  رگید 
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هک دنک  تباث  شیوخ  تداهـش  اب  دریگ و  رارق  ناهج  ناگدازآ  رهظم  ات  دنام  البرک  رد  شیوخ  نادـناخ  نارای و  اب  ع )  ) نیـسح ماما  درک .

. تسا زوریپ  ریشمش  رب  نوخ 
البرک رد  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  رهطم  دقرم 

يا دنتفگیم : هک  دش  دنلب  ناگتشرف  هلان  هیرگ و  يادص  دیـسر  تداهـش  هب  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  یماگنه 
؟ دننکیم راتفر  هنوگنیا  تربمایپ  رسپ  اب  تسا و  هدیزگرب  ع )  ) نیسح ادخ 

حور نتخیگنارب  بجوم  ع )  ) نیسح ماما  مایق  مریگیم . ار  ع )  ) نیسح نوخ  ماقتنا  دوعوم ) يدهم   ) مئاق ترـضح  روهظ  اب  دومرف : دنوادخ 
مهرد دوشیم  متـس  ملظ و  هیلع  مدرم  مایق  عناـم  هک  ییاهدـس  همه  زا  نینوخ  يـالبرک  ینیـسح و  ماـیق  نینچنیا  دـیدرگ و  ییوجهزراـبم 

اهناـسنا همه  هب  دراد  دوجو  ملظ  هک  یناـمز  اـت  ار  يزیتس  ملظ  یگدازآ و  تیرح و  سرد  ع )  ) نیـسح يـالبرک  نینوخ  ماـیق  تخیرورف و 
. تخومآ

نارهم نب  نیسح 

رد داتفا و  نادنز  هب  نایاپ  رد  دیزرو و  لاغتـشا  تمـس  نیدب  لاس  ود  تدم  هک  يونزغ  دوعـسم  نب  دازخرف  ریزو  يونزغ ، هرود  ناریزو  زا 
. دش هتشک  يدنچ  زا  سپ  ات  دوب ، اجنامه 

هنگنز ناخ  نیسح 

يودرا رد  تسخن  يو  ق .). 1160 ه .  ) راشفا هاش  ردان  لتق  زا  دعب  هرود  فورعم  ناشکندرگ  نایغای و  زا 
331 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هب دروآ و  عمج  دوخ  درگ  ار  ياهدـع  ناهاشنامرک  رد  ردان ، لتق  زا  دـعب  دـش . انیبان  ردان  رما  هب  و  تشاد ، یـشابشواچ  تمـس  هاـش  رداـن 
وا عفد  هب  یلع ، بلک  دیئاک  عفد  زا  دعب  راشفا  يولخرق  ناخ  میلس  داد . شرتسگ  ار  دوخ  ذوفن  نادمه  دابآدسا  ات  و  دش ، ییاورنامرف  هیعاد 
وا ات  داد  روتسد  داتـسرف و  يدرف  سپـس  دومن . نئمطم  راشفا  هاش  میهاربا  هقالع  تبحم و  هب  و  داد ، بیرف  هدعو  هب  تسخن  ار  وا  و  تفاتش ،

. دنناسرب لتق  هب  ار 

رالاسهپس ناخ  نیسح 

رـسپ يرـصان ؛ دـهع  فورعم  يارما  لاجر و  ءارزو و  زا  ق . هلودلا 1299 ه . ریـشم  ناخ  نیـسح  ازریم  هب  فورعم  هلودلا و  ریـشم  هب  بقلم 
، تخادرپ لیصحت  هب  روشک  زا  جراخ  رد  یهاتوک  تدم  يو  هلودلا . ریـشم  ناخ  ییحی  ردارب  ینیوزق و  ناوید  ریما  ناخ  یبن  ازریم  گرزب 
ود و  ق ،). 1275 ه .  ) دش ینامثع  رابرد  رد  ناریا  راتخمریزو  دعب  يدنچ  و  ق ). 1266 ه .  ) دش یئبمب  رد  ناریا  لوسنق  تعجارم ، زا  سپ  و 
هب دـعب  يدـنچ  دـش . روبجم  تشر  رد  فقوت  هب  لوزعم و  رفـس ، نیا  زا  تشگزاـب  رد  اـما  ق .). 1290 ه .  ) تفر اپورا  هب  هاش  اب  دـعب  لاـس 

. تفر اپورا  هجراخ  ترازو 
. تسوا ياهانب  زا  دیدج  رالاسهپس  هسردم  دش . مومسم  دنیوگ  و  تفای ، تافو  دهشم  رد  و  دش ، يوضر  هناتسآ  یلوتم  راک  رخآ  رد 

ولماش ناخ  نیسح 

. يوفص لوا  بسامهط  هاش  ناریزو  زا  ولماش  نیسح 

ءالع ءالع -: نیسح 

امرفنامرف ازریم  یلعنیسح 

هلودـلا نیما  کـیرحت  هب  ردـپ  تاـفو  زا  دـعب  راـجاق . هاـش  یلعحتف  رـسپ  هیراـجاق  روهـشم  لاـجر  ناـگدازهاش و  زا  ق . 1252 ه . - 1203
رهچونم و  داتسرف ، وا  عفد  هب  ار  یجرگ  ناخ  رهچونم  هلودلا و  دمتعم  راجاق ، هاش  دمحم  تساخرب . تنطلس  يوعد  هب  سراف  رد  یناهفصا ،

رد و  دـنداد ، رارق  رظن  تحت  هداد  لزنم  ناـخ  رهچونم  هناـخ  هب  ار  وا  نارهت  رد  درک . هناور  نارهت  هب  هدومن  ریگتـسد  بوـلغم و  ار  وا  ناـخ 
(. لوالا 1252 عیبر   26  ) تشذگرد ابو  يرامیب  هب  اجنامه 

تسودرف تسودرف -: نیسح 

زوسناهج ناخ  یلقنیسح 

. راجاق ناخ  دمحم  اقآ  رتهک  ردارب  راجاق و  لیا  فورعم  ناگدرکرس  نیناوخ و  زا  ق . 1191 ه . - 1164
هیعاد وا  اما  داد ، وا  هب  ار  ناغماد  تموکح  ناـخ  میرک  دـعب  يدـنچ  دـمآرد . دـنز  ناـخ  میرک  تمدـخ  هب  ردـپ  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  يو 

ناخ میرک  لماع  زا  ار  شورفراب  ناردـنزام و  سپـس  و  داد ، تراغ  لـتق و  داـب  هب  ار  اـجنآ  و  درب ، هلمح  داـبارتسا  هب  و  تفاـی ، ییوجناـهج 
. دش نوفدم  دابارتسا  رد  و  دیسر ، لتق  هب  دندوب  هدیروش  وا  رب  هک  تومی  نانامکرت  تسد  هب  اما  تفرگ .

راجاق ناخ  یلقنیسح 

هتـشک زا  دـعب  يو  نوچ  راجاق . هاش  یلعحتف  رتهک  ردارب  زوسناهج و  ناخ  یلقنیـسح  رـسپ  راجاق ؛ ناگدازهاش  زا  ق . لاس 1218 ه . یفوتم 
نادسفم کیرحت  هب  وا  و  داد ، ودب  سراف  تموکح  هاش  یلعحتف  دنداهن . وا  رب  ار  ردپ  مان  هدوب ، موسرم  نانامکرت  نیب  رد  ردپ  ندش 
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. تفرگ ار  ناهفصا  و  درک ، نایغط 

. تساوخ ترذعم  و  هدش ، نامیشپ  دعب  اما 
. تشگ نصحتم  مق  رد  رخآ  و  درک ، نایصع  زاب  وا  اما  داتسرف . زنطن  ناشاک و  تموکح  هب  سپـس  نامرک و  تموکح  هب  ار  وا  هاش  یلعحتف 
وا دعب  يدنچ  وا ، زا  مق  مدرم  ییاضران  ببس  هب  اما  دومن . بوصنم  مق  تموکح  هب  هدومن  تلامتـسا  ار  وا  و  تفر ، مق  هب  دوخ  هاش  یلعحتف 

ببس هب  ارعشلا ، کلم  ابـص  ناخ  یلعحتف  تفای . تافو  ناسارخ  هار  رد  دعب  لاس  کی  و  دومن . سوبحم  ناریمـش  رد  و  دناوخ . نارهت  هب  ار 
طوقس هدمع  لماوع  زا  وا  تقیقح  رد  و  درکیم ، تیاعس  وا  زا  ابلاغ  هاش  یلعحتف  هاگتسد  رد  تشاد  ناخ  یلقنیسح  هب  تبسن  هک  یتوادع 

. دوب تخبدب  هدازهاش  نیا 

هیلیعامسا نیشاشح -:

هیلیعامسا هیشیشح -:

راصح

. ناغماد یکیدزن  رد  ناریا  خیرات  زا  شیب  ياهندمت  زا 
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ندمت راصح ،

نیا رد  دـنداهن . نآ  رب  راصح  ندـمت  مان  ببـس  نیمه  هب  دـش و  فشک  رابنیلوا  يارب  ناغماد  کیدزن  كراـصح  هپت  رد  ندـمت  نیا  راـثآ 
فورظ يزلف و  تاودا  ناـمز  نیا  زا  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  هناـیمرواخ  رگید  قطاـنم  ناریا و  فـلتخم  یحاوـن  ناـیم  يداـیز  هطبار  نارود 

. دشابیم ندمت  نیا  عیانص  تفرشیپ  هدنهدناشن  هک  تسا  هدمآ  تسد  هب  ییابیز  تیاهن  رد  یگنس  یلافس و 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح 

يدامج متـسیب  زور  رد  هجیدـخ »  » ناشیا یمارگ  ردام  و  س ) « ) دـمحم  » ترـضح مرکا  ربمایپ  نوچ  يردـپ  زا  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح 
هک داد  نامرف  ار  ياهتشرف  دنوادخ  داهن  ناهج  هب  اپ  س )  ) همطاف هک  یماگنه  دیامرفیم : قداص  ماما  دیدرگ . دلوتم  همرکم  هکم  رد  یناثلا 

. دیامن يراج  ص )  ) مرکا لوسر  نابز  رب  ار  همطاف » »
: دومرف ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ 

: درک ضرع  دش ؟ هدیمان  همطاف  مرتخد ، ارچ  ینادیم 
مان هن  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  س )  ) همطاـف دـناهدش . هتفرگزاـب  خزود  شتآ  زا  شبتکم  ناوریپ  نایعیـش و  وا و  هکنآ  يارب  دومرف : دـییامرفب .
دـش هدیمان  همطاف  تهج  نآ  زا  همطاف  و  ارهز ، هثّدحم و  هّیـضرم ، هّیـضار ، هّیکز ، هرهاط ، هکرابم ، هقیدص ، همطاف ، زا : دـنترابع  هک  تشاد 
ارچ دش . لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا  دراد . یصاخ  غورف  یگدنشخرد و  ارهز »  » مان وا  ياهمان  نایب  زا  تسا . هدش  ادج  يدب ، هنوگ  ره  زا  هک 

: دومرف دنمانیم ؟ ارهز  ار  همطاف 
نکفاوترپ اهنامـسآ  لـها  يارب  وا  رون  داتـسیایم  تداـبع  بارحم  رد  نوـچ  هک  دوـب  ناـنچ  همطاـف  تسا و  هدنـشخرد  ینعم  هب  ارهز  اریز  »

. دش هداهن  مان  ارهز  اذل  تسا . نکفاوترپ  نیمز  لها  يارب  ناگراتس  رون  هک  هنوگنامه  دشیم ،
(، مالـسلا اهیلع   ) همطاف یلع و  هدـنخرف  جاودزا  لصاح  دـش و  رازگرب  یگداس  تیاهن  رد  ع )  ) یلع ترـضح  و  س )  ) ارهز همطاـف  جاودزا 

تداهـش هب  دش و  طقـس  دلوت  زا  لبق  هک  نسحم  مان  هب  يرـسپ  دازون  و  س )  ) موثلک ما  بنیز و  ع ،)  ) نیـسح ع ،)  ) نسح دوب . دـنزرف  جـنپ 
دوب و هدنز  زور  جنپ  داتفه و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  دعب  دومن و  تافو  هک  تشذگیم  لاس  هدجیه  س )  ) ارهز همطاف  رمع  زا  دیسر .

ترضح تافو  خیرات  رد  تشاد . لد  رد  يرایسب  هودنا  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
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لوا هتفگ  ربانب  هک  دننادیم  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  دـعب  زور  ار 75  س )  ) ارهز همطاف  تافو  املع  زا  ياهدـع  تسا  فـالتخا  زین  س )  ) ارهز
. دشابیم يرجه  لاس 11  رخالا  يدامج  مود 3  هتفگ  ربانب  يرمق و  يرجه  مهدزای  لاس  لوالا  يدامج  تافو 13  خیرات 

ص)  ) دمحم ترضح 

عیبر رد 17  مرکا  ربمایپ  دـلوت  دـمآ . هکم  هب  هبعک  ندرک  بارخ  يارب  ههربا  هک  یلاس  دوب . لیفلا » ماع   » لاس رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تدالو 
تشذگرد و ص )  ) دمحم ترـضح  تدالو  زا  سپ  هک  دوب  هللا » دبع   » مان هب  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  ردـپ  تسا . هدوب  يدالیم  لاس 570  لوالا 

ربمایپ دـج  بلطملا » دـبع  . » داد تسد  زا  زین  ار  دوخ  ردام  یگلاس  شـش  رد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  دوب  هنمآ »  » ترـضح نآ  یمارگ  رداـم 
يارب تسا و  رایـسب  ياهمان  ياراد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوب . لئاق  الاب  یتلزنم  ماقم و  وا  يارب  تفرگ و  هدهع  هب  ار  وا  یتسرپرـس  ص )  ) مرکا

. تسا هدش  هدیزگرب  یمان  وا  زا  یفصو  ره 
ات رذنم و  حتاف - نیما - متاخ - سی - هط - دراد . ترهـش  مساقلا  وبا  دومحم و  و  ص )  ) دمحم مان  هب  نیمز  رد  دمحا و  مان  هب  اهنامـسآ  رد 

هتـسشن ارح  راغ  رد  وا  هک  ینامز  دش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  دنوادخ  فرط  زا  یگلاس  لهچ  رد  ص )  ) دـمحم ترـضح  دـشابیم . مسا  رازه 
: تفگ دوب و  ياهتشون  نآ  رد  هک  داد  ناشن  وا  هب  ار  یحول  دمآ و  دورف  دنوادخ  يوس  زا  لیئربج  تثعب  بش  رد  دوب 

هنیدم رد  ادخ  لوسر  هاگمارآ  دجسم و  درک  قلخ  دنیرفایب و  هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب  ناوخب .
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. تخومایب وا  هب  تسنادیمن  ناسنا  هک  ار  هچنآ  داد و  دای  ملق  اب  هک  تسا  یـسک  وت  راوگرزب  دنوادخ  ناوخب و  ياهتـسب ، نوخ  زا  ار  ناسنا 
رد دومنیم . توعد  نآ  میلاعت  مالـسا و  هب  ار  مدرم  ص )  ) ربمایپ تفرگیم و  ماجنا  یناهنپ  تروص  هب  ادتبا  مالـسا  هب  ص )  ) ربمایپ توعد 

بناج زا  هکنیا  اـت  دـندناوخیم . زاـمن  هکم  مدرم  شیرق و  راـفک  زا  رود  هب  یفخم و  تروص  هب  دـندش و  ناملـسم  یمک  هدـع  تدـم  نیا 
وت انامه  نادرگب ، يور  ناکرشم  زا  نک و  راکشآ  ناسرب و  مدرم  هب  دنلب  يادص  اب  يراد  روتسد  ار  هچنآ  ربمایپ  يا  دیـسر : نامرف  دنوادخ 

. میرادیم ظوفحم  ناگدننکهرخسم  ّرش  زا  ار 
تفرـشیپ يارب  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هک  دوب  یتاقافتا  هلمج  زا  هکم  حـتف  ربیخ و  گنج  هبیدـح ،؟؟؟ حلـص  قدـنخ و  دـحا ، ردـب ، گـنج 

دوخ یّـصو  نیـشناج و  ناونع  هب  مخ  ریدغ  رد  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربمایپ دش  ماجنا  مهد  لاس  رد  هک  جح  نیرخآ  رد  تفرگ  ماجنا  مالـسا 
. درک باختنا 

زور دنارذگ . هنیدـم  رد  ار  رفـص  مرحم و  ياههام  دوخ  ینیـشناج  هب  ع )  ) یلع ترـضح  باختنا  جـح و  زا  تشگزاب  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ
نیملسم ياهنآرق  نیتسخن  زا  ياهحفـص  رد  یگلاس  نس 63  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دوب  ترجه  مهدزای  لاس  رفـص  هام  متـشه  تسیب و 

مالسا ردص  نارود  رد 
ص)  ) مرکا ربمایپ  دـیواج  هزجعم  میرک  نآرق  تسبورف . ناهج  زا  هدـید  دوب  هتفرگ  نماد  هب  ع )  ) یلع ترـضح  ار  شکرابم  رـس  هک  یلاح 

. دشابیم

)Haphir( ریفح

. دوب ناریا  نارادرس  زا  زمره و  مان  هب  یصخش  اجنآ  مکاح  هک  هرصب  یگنسرف  رد 14  دوب  یعالق  زا 

کلامملا یشنم  سیونمکح -:

کلامملا میکح 

. مالسالا دیدج  لیعامسا  اقآ  یجاح  شردپ  يرصان . دهع  فورعم  لاجر  زا  یقنیلع ، ازریم  بقل 
بط نونفلا  راد  رد  يو  دـش . بوصنم  تمـس  نیا  هب  ردـپ  زا  دـعب  دوخ  وا  دوب و  هاش  نیدـلا  رـصان  راجاق و  هاش  دـمحم  یـشابتمدخشیپ 
. تفای کلامملا  میکح  بقل  تعجارم  زا  دعب  تخادرپ و  بط  ملع  لیمکت  هب  زین  اجنآ  زا  تفر و  سیراپ  هب  يرافغ  خرف  اب  و  تخومآ ،

یشابمیکح

رارق وا  يولهپ  یشابمیکح  تسشنیم ، ندروخ  هب  هاش  هک  تقو  ره  تشگیم . قالطا  هیوفص  هلـسلس  رد  ناکـشزپ  سیئر  هب  یـشابمیکح 
ماع سلاجم  مامت  رد  يو  دنک . شییامنهار  دیفم  ياهاذـغ  ندروخ  رد  دـیوگ و  باوج  كاروخ  ره  هرابرد  وا  ياهـشسرپ  هب  ات  تفرگیم 

. دنتخادرپیم هاش  هجلاعم  هب  وا  تروشم  اب  رگید  ناکشزپ  تفرگیم و  وا  طقف  ار  هاش  ضبن  دوب . هاش  سنوم  هارمه و  صاخ  ای 

یمیکح

هراشا

ش. لاس 1250 ه . رد  یشابمیکح  نسحلا  وبا  ازریم  دنزرف  کلملا  میکح  هب  بقلم  یمیکح  میهاربا 
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یهار ش . لاس 1272 ه . رد  تخادرپ . بط  یعیبط و  مولع  لیـصحت  هب  دـش و  نونفلا  راد  هسردـم  دراو  ش . لاس 1266 ه . رد  دش . دلوتم 
. دش بط  يارتکد  هجرد  ذخا  هب  قفوم  تخادرپ و  یکشزپ  هتشر  رد  لیصحت  هب  سیراپ  بط  هدکشناد  رد  دش و  اپورا 

ش. لاس 1278 ه . رد  سیراپ  هب  رفس  رد  هاش  نیدلا  رفظم 
. دش راک  هب  لوغشم  هاش  نیدلا  رفظم  رابرد  بیبط  ناونع  هب  دروآ و  ناریا  هب  دوخ  اب  ار  يو 

. دش هدیزگرب  سلجم  یگدـنیامن  هب  ناجیابرذآ  زا  مود  هرود  رد  نارهت و  زا  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  لوا  هرود  رد  یمیکح  میهاربا 
هفرظتسم عیانص  فاقوا و  مولع و  ریزو  هلودلا  نیع  هلودلا و  ریشم  مظعا ، رادهپس  کلامملا ، یفوتسم  ناخ  نسح  ازریم  ياههنیباک  رد  يو 

رد یمیکح  داد . لیکـشت  هاميد 1326  رد 6  ار  دوخ  هنیباـک  نیموـس  دـش و  باـختنا  تلود  تساـیر  هب  تـشهبیدرا 1324  رد 12  دوـب .
کی رواشم ، ریزو  راب  کی  يرتسگداد ، ریزو  راب  کی  گنهرف ، ریزو  راب  تشه  ییاراد ، ریزو  راب  راهچ  دوخ  یـسایس  تاـیح  رد  عومجم 

رد تشذگرد و  نارهت  رد  ش . لاس 1338 ه . رد  ماجنارس  يو  دش . رابرد  ریزو  مه  راب  کی  ریزوتسخن و  راب  هس  هجراخ ، روما  ریزو  راب 
. دش نفد  هیوباب  نبا 

: زا دنترابع  داتفا  قافتا  يو  ترادص  نارود  رد  هک  یعیاقو  هلمج  زا 
ناریا و زا  اکیرمآ  ياهورین  جورخ  مود ، یناهج  گنج  نایاپ  نیملـسملا ، راد  سیـسأت  روشک ، زا  جراخ  هب  وجـشناد  مازعا  نوناـق  بیوصت 
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. ناجیابرذآ رد  يروهشیپ  یکیوشلب  تموکح  لیکشت 

یمیکح میهاربا  لوا  هنیباک 

. حلاص رایهللا  يرتسگداد : ریزو  - 1
. يدبهپس ناوریشونا  هجراخ : روما  ریزو  - 2

. یمیکح میهاربا  روشک : ریزو  - 3
. دنز میهاربا  گنج : ریزو  - 4

. ریژه نیسحلا  دبع  ییاراد : ریزو  - 5
. امنهر نیسحمالغ  گنهرف : ریزو  - 6

. هتسارآ ردان  هار : ریزو  - 7
. نابزرم لیعامسا  رتکد  يرادهب : ریزو  - 8

. مجن مساقلا  وبا  یناگرزاب : رنه و  هشیپ و  ریزو  - 9
. يرب تعلخ  هللا  رصن  يزرواشک : ریزو  - 10

. لدع یفطصم  تیاده - لامک  یلعنسح  رواشم : يارزو  - 11

یمیکح میهاربا  مود  هنیباک 

. نالدرا هللا  ناما  يرتسگداد : ریزو  - 1
. مجن مساقلا  وبا  هجراخ : روما  ریزو  - 2

. حلاص رایهللا  یمیهف - لیلخ  روشک : ریزو  - 3
. یحایر یلع  رکشلرس  گنج : ریزو  - 4

. ریژه نیسحلا  دبع  ییاراد : ریزو  - 5
. امنهر نیسحمالغ  گنهرف : ریزو  - 6

. زوریف نیسح  دمحم  رکشلرس  هار : ریزو  - 7
. کلام دیعس  رتکد  يرادهب : ریزو  - 8

. نامیرن دومحم  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  - 9
. ابهص مشاه  یمیکح - میهاربا  یناگرزاب : رنه و  هشیپ و  ریزو  - 10

. لدع نیسح  دمحا  يزرواشک : ریزو  - 11
. حلاص رایهللا  تیاده - لامک  یلعنسح  رواشم : يارزو  - 12

یمیکح میهاربا  موس  هنیباک 

. يدمحا ریما  دبهپس  یلوا - قآ  هللا  جرف  رکشلرس  روشک : ریزو  - 1
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. هانپنادزی یضترم  دبهپس  گنج : ریزو  - 2

. مجن مساقلا  وبا  ییاراد : ریزو  - 3
. یسایس ربکا  یلع  رتکد  گنهرف : ریزو  - 4

. نالدرا هللا  ناما  يدمتعم - یلع  هار : ریزو  - 5
. کلام دیعس  رتکد  يرادهب : ریزو  - 6

. هتسراو یلع  دمحم  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  - 7
. يداجس دمحم  رتکد  یلم : داصتقا  ریزو  - 8

. يداجس دمحم  رتکد  تاغیلبت : راک و  ریزو  - 9
. لدع یفطصم  رواشم : ریزو  - 10

. يرایدنفسا يرون  یسوم  یمظاک - رقاب  هجراخ : روما  ریزو  * 
. يدورهاش رقاب  يزرواشک : ریزو 

. یلیهس یلع  ریژه - نیسحلا  دبع  رواشم : ریزو 
. هنگنز دیمحلا  دبع  رتکد  یناملراپ : نواعم 

ناولح

ناـمز رد  ناولح  داوس . یقرـش  هیلا  یهتنم  رد  داـبآ  تسا  هدوب  يرهـش  دـناهدرک  قیبطت  باـهذ  لـپ  رـس  اـب  ار  نآ  ینونک  لـحم  هک  ناولح 
هدوب یناگدنیامن  ناریفس و  هاگفقوت  یناساس  هرود  رد  هک  هدوب  رهش  نیمه  نآ و  ياههویم  صوصخ  هب  هتشاد  ازـسب  یترهـش  زین  نایناساس 

گرزب و هدکـشتآ  ناـیناساس  راـگزور  زا  هک  هدوب  ییاتـسور  نآ  یکیدزن  رد  دـناهدمآیم و  ناریا  راـبرد  هب  ناتـسکرت  يوس  زا  هک  تسا 
. دناهتفریم نآ  ترایز  هب  رود  هار  زا  مدرم  هک  هدوب  يربتعم 

هّلح

نبا هّلح ، هب  بوسنم  ریهاشم  زا  دندوب و  يرشع  ینثا  هعیـش  نآ  مدرم  لباک . میدق  رهـش  ياهناریو  کیدزن  دادغب . يرتمولیک  رد 93  يرهش 
. درب مان  ناوتیم  ار  یلح  ققحم  یلح و  همالع  یّلح ، دهف 

یّلح

. تفای دلوت  ق . لاس 648 ه . ناضمر  زور 29  رد  یّلح ، همالع  هب  فورعم  نیدلا » دیدس  نب  نسح  »
لوقنم لوقعم و  عماج  ياملع  زا  يو  تخومآ . یـسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  دننام  متفه  نرق  فورعم  نادنمـشناد  زا  ار  لوقعم  تمکح و 
قیوشت عیشت  لوبق  هب  ار  ویتاجلا )  ) هدنبادخ دمحم  ناطلس  هک  دوب  وا  دروآ . ياجهب  غیلب  یعس  يرـشع  ینثا  بهذم  ساسا  دییـشت  رد  دوب و 

نم تالـضملا  حاضیا  انیـس و  نبا  يافـش  حرـش  ءاهقفلا ، هرکذـت  لاجرلا ، مجارت  طبـض  یف  هابتـشالا  حاضیا  ناوتیم : وا  تافیلأت  زا  دومن .
فرشا فجن  رد  شرکیپ  داتفا و  قافتا  هّلح  رد  ق . مرحم 726 ه . مکی  تسیب و  یلوق  هب  ای  مهدزای  رد  شتافو  درب . مان  ار  تاراـشالا  حرش 

. دیدرگ نوفدم  رهطم  قاور  بنج  رد 

روپاش نب  دامح 

. تسا سنا  نب  کلام  ناداتـسا  زا  یکی  یناریا و  دنمـشناد  نیا  تسا . هیوارلا  هب  فورعم  روپاش » نب  دامح   » مالـسا ردـص  ریهاـشم  زا  یکی 
هدوب كرحتم  فراعملا  ةریاد  تفگ  ناوتیم  هتـشاد و  تسد  رـصع  نآ  تامولعم  هیلک  رد  دوریم و  رامـش  هب  دوخ  ناـمز  هبوجعا  هیوارلا 
هرود راعـشا  يزات و  میدـق  دـیدج و  ءاشنا  صیخـشت  برع و  فلتخم  ياـههجهل  باـسنا ، ملع  رد  هکلب  ریـسفت  ثیدـح و  رد  طـقف  هن  هچ 

. تسا هدوب  رحبتم  مالسا  دهع  تیلهاج و 
. تسا هدیشک  یتامحز  صوصخ  نیا  رد  هتشاد و  یفاو  تاعالطا  مه  برع  خیرات  رد  یملید ) روپاش  رسپ   ) لصالا یناریا  درم  نیا 
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رگید بتک  و  همانیادخ »  » همجرت دندومن و  لصاح  ناریا  یلم  ياههناسفا  دوهی و  خیرات  هب  عجار  یتاعالطا  مالسا  نیخروم  رگید  فرط  زا 

. درک زاب  ار  تاقیقحت  باب  یبرع  هب  یسراف  زا 

یفوتسم هللا  دمح 

ناوید روما  نایدـصتم  نایفوتـسم و  ابلاغ  شنادـناخ  تسا و  هدوب  نیوزق  لها  يو  ق . متـشه ه . نرق  رد  ناریا  نادایفارغج  خروم و  رعاش و 
نیوزق و تایلام  يدصتم  يدـنچ  کی  وا  بناج  زا  هدیـسر و  ریزو  هللا  لضف  نیدـلا  دیـشر  هجاوخ  تبحـص  هب  يدـنچ  يو  دوخ  دـناهدوب .

. تسا هدنام  یقاب  باتک  هس  وا  راثآ  زا  تسا . هدش  نیمراط  رهبا و  ناجنز و 
. تسا هدرک  مامت  نیدلا  دیشر  هجاوخ  مان  هب  ق . لاس 730 ه . هب  ار  نآ  هک  هدیزگ ، خیرات  - 1

. تسا هدرک  مامت  ق . لاس 735 ه . هب  ار  نآ  و  همانهاش ، نزو  هب  تسا  یموظنم  خیرات  هک  همانرفظ ، - 2
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. تسا هدروآ  نایاپ  هب  رد 740  ار  نآ  یسراف و  هب  ایفارغج ، تئیه و  رد  تسا  یباتک  هک  بولقلا ، ۀهزن  - 3

نامکرت گیب  هزمح 

ینامثع ناطلس  رابرد  هب  ار  وا  و  دش ، نامکرت  یلع  شردارب  عزانم  یعدم و  ردپ  تافو  زا  دعب  نامثعارق . رسپ  ولنویوققآ ، هلسلس  يارما  زا 
. دومن مزهنم 

يوفص يازریم  هزمح 

ناکرت موجه  رابود  داد . ناشن  دوخ  زا  رایـسب  تداشر  تیافک و  شردـپ  تنطلـس  هرود  رد  يوفـص . دـمحم  ناطلـس  هاـش  دـهعیلو  رـسپ و 
. درک عفد  ناجیابرذآ  رد  ار  ینامثع 

. درک صاصق  دوخ  تسد  هب  دمحم  ناطلس  هاش  ار  شلتاق  دیـسر . لتق  هب  يدرویادخ  مان  هب  یناوج  كالد  تسد  هب  هجنگ  کیدزن  رد  يو 
. دندرپس كاخ  هب  لیبدرا  رد  یلیبدرا  نیدلا  یفص  خیش  هربقم  ار  ازریم  هزمح  دسج  و 

یناهفصا هزمح 

360 ه. نیب 350 ، دننکیم  نامگ  تسین و  مولعم  اققحم  شتافو  لاس  تفای . دلوت  ناهفصا  رد  ق . رد 270 ه . یناهفصالا  نسحلا  نب  هزمح 
. دهدیم ییاهبنارگ  تاعالطا  یناساس  هرود  هب  عجار  هک  تسا  ءایبنالا » ضرالا و  كولم  ینس  خیرات   » وا تافیلأت  زا  هتشذگرد .

یبارومح

نانآ نیمشش  یبارومح  هک  يرومآ  لوا  هلسلس  . ) درک تنطلـس  م . یلا 2080 ق . زا 2123  هک  یلباب  هلـسلس  ناهاشداپ  نیرتگرزب  زا  یکی 
لباب هاشداپ  یبارومح  همسجم  رس  نیرتمهم  زا  دوب .)
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. دنکیم دای  نآ  زا  خیرات  هک  تسا  ینیناوق  يو  ياهراک 

. دشابیم دالیم  زا  لبق  لاس  رازه  رد 4  لباب  یلاع  ندمت  زا  یکاح  هک  تسا  تهج  نآ  زا  رتشیب  یبارومح  نیناوق  تیمها 
. تسا هتشگ  میظنت  لباب  مکاحم  قفاوم  هک  هدام  زا 282  تسا  ترابع  روبزم  نودم  نوناق 

نآ رب  هزیرنش  دبـسچن ، مـه  هـب  حاوـلا  هـکنیا  يارب  درکیم و  رداـص  دوـخ  نارادـنامرف  هـب  یلگ ، ياـههحول  يور  ییاـهنامرف  یباروـمح 
زا ریغ  تشونیم . ار  بطاخم  ناشن  مان و  نآ ، يور  سپـس  دیناشوپیم و  تکاپ  دننام  لگ  زا  هشوپ  کی  کی  اب  ار  نآ  يور  و  دیـشاپیم ،

نیناوق نیا  دوشیم . هدید  یبارومح  شقن  نآ  يالاب  رد  هدش ، ادیپ  شوش  رهش  رد  گنس  يور  هب  یبارومح  زا  ياهناوتسا  روبزم ، ياههمان 
رطس رب 3600  لمتشم  هدش و  کح  رتم   3 يازارد 25 / هب  یگنـس  يور  رب  روبزم  نیناوق  دوشیم . يرادهگن  سیراپ  روول  هزوم  رد  نونکا 

. تسا هدام  و 282 

هسوک هیومح 

عفد رد  دومن و  ناوارف  تامدخ  نایناماس  هاگتسد  رد  يو  یناماس . مود  رـصن  ریما  یهاشداپ  دهع  رد  فورعم  رادرـس  ناسارخ و  رالاسهپس 
رصن ریما  بناج  زا  و  دناشنورف . درک  نایغط  ورم  روباشین و  رد  هک  ار  لهس  نبا  دمحا  هنتف  يو  دروآ . اجهب  رایسب  مامتها  رصن  ریما  نافلاخم 

. دیدرگ روباشین  مکاح 

یئومح

ات دوب ، یناماس  حون  نب  روصنم  ترازو  ماقم  رادهدـهع  مین  لاس و  کـی  تدـم  هک  دوب  ناـیناماس  تلود  ریزو  نیرخآ  یئومح  نسحلا  وبا 
نـسحلا وـبا  و  ق ). لاس 398 ه .  ) دـندرک شیاـنیبان  هدیـشک و  لـیم  ار  وا  نامـشچ  هدرک و  ریگتـسد  ار  هاـشداپ  نآ  قیاـف  نزوتکب و  هکنیا 

. دندرک لوزعم  ترازو  ماقم  زا  زین  ار  یئومح 

يولهپ اضر  دیمح 

بلس يو  زا  ار  یترضحالاو  ناونع  درط و  یتنطلـس  هداوناخ  زا  لاس 1329  رد  يو  دش . دلوتم  لاس 1311  رد  هک  هاش  اضر  دنزرف  نیرخآ 
رایتخب و رومیت  اب  طابترا  تلع  هب  ار  وا  اما  تسا ، هدش  جارخا  رابرد  زا  یقالخا  داسف  ببـس  هب  يو  هک  درک  عیاش  نارهت  كاواس  دـندومن .

. دندرک درط  هاش  هیلع  هئطوت 

یلبنح

دلوتم و يرجه  لاس 164  هب  ینابیـش  هللا  دبع  وبا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  بهذم  نیا  ياوشیپ  ماما و  ننـست . لها  بهذم  راهچ  زا  یکی 
. دنتشاد تموکح  ورم  رب  شیاین  ردپ و  دوب و  داژنبرع  يو  تشذگرد . رد 241 

دوب ناجیابرذآ  وزج  هک  ناتـسنمرا ) دودح  رد  يرهـش  « ) لیبد  » مدرم هشیپ  بهذم و  یلبنح  ثیدح  لها  ناجیابرذآ  رد  هیوب  لآ  رـصع  رد 
. دندروخیم مشچ  هب  زین  ناجیابرذآ  ياهرهش  رگید  رد  بهذم  نیا  ناوریپ  دنتشاد و  دوجو 

یفنح

نب نامعن  بهذم  نیا  ياوشیپ  راذگناینب و  دناهدناوخ  يأر  لها  ار  ناشیا  هک  هفینح  وبا  بهذم  ناوریپ  ننـست ، لها  بهذـم  راهچ  زا  یکی 
. تفای تافو  دادغب  رد  لاس 150  رد  دش و  هدازهفوک  رد  لاس 80 ه . هب  هک  دوب  لصالا  یناریا  و  هفینح » وبا   » هنیک ياراد  یطوز  نب  تباث 

يروک شوح 

رصق لامش  رد  یناساس  هرود  زا  یخاک  هناریو 
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. تسا هدمآ  رامش  هب  یناساس  رصع  ناگرزب  یتنطلس و  روصق  زا  یکی  دادع  رد  دوشیم و  هدیمان  يروک  شوح  هب  هک  نیریش 

بولقلا تایح 

لوا دلج  تسا . دلج  هس  لماش  باتک  نیا  يوفـص . هرود  فورعم  ثدحم  هیقف و  یـسلجم ، رقاب  دـمحم  الم  تافیلأت  زا  یـسراف ، هب  یباتک 
هیلع راهطا  همئا  لاوحا  تماما و  رد  موس  دـلج  و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  لاوحا  مود  دـلج  اـهنآ ، رـصاعم  ناـهاشداپ  لاوحا  اـیبنا و  خـیرات  رد 

. مالسلا

يرادبرس ردیح 

هب یبارک  نیدـلا  ریهظ  هجاوـخ  لزع  زا  دـعب  يو  نارادبرـس ، هلـسلس  يارما  زا  ق . یفوتم 761 ه . باصق . ردـیح  هب  فورعم  ردـیح  ناولهپ 
. تسشن نارادبرس  تراما 

وا ياجهب  يرادبرس  هللا  فطل  دروآ و  لتق  هب  ار  وا  یناغماد  نسح  ناولهپ  نامالغ  زا  یکی  و  دیشکن ، لوط  شیب  هام  راهچ  وا  تموکح  اما 
. تسشن

یلغاومع ردیح 

يو یلـصا  مان  وکاب و  لها  زا  تیطورـشم . بالقنا  زاـغآ  رد  فورعم  ناـهاوخیدازآ  نیدـهاجم و  زا  یقرب . غارچ  ناـخ  ردـیح  هب  فورعم 
. دوب فویدرو » يرات  »

باصق ردیح 

زا سپ  تشاد ، تیرومأم  دابآرتسا  رد  ییحی  لتق  نامز  رد  هک  یباّرک  ییحی  رالاسهپـس  یلع و  نیدـلا  سمـش  هجاوخ  لتاق  باـصق  ردـیح 
تـسخن باصق  ردیح  دندش . هدنهانپ  ناغـش  هعلق  هب  وا  سرت  زا  لتق  يارجام  رد  ناراکردناتسد  دمآ ، راوزبس  هب  هعقاو  نایرج  زا  یهاگآ 

دـشخب ماکحتـسا  ار  دوخ  تردق  وا  مان  هب  ات  دومن  بوصنم  يرادمامز  هب  ار  یباّرک  نیدـلا  ریهظ  هجاوخ  سپ  دیـشک ؛ شتآ  هب  ار  هعلق  نآ 
يرادمامز قحتـسم  يو  یبارک  ییحی  هدازرهاوخ  نیدلا  ریهظ  هجاوخ  هللا و  رـصن  دوخ  وا  کباتا  دوعـسم و  نب  هللا  فطل  ریما  دوجواب  اریز 

درگ وا  رود  هب  نیارفـسا  هعلق  رد  دـندوب و  هللا  رـصن  هجاوخ  یتسرپرـس  هب  هللا  فطل  يرادـمامز  ناـهاوخ  راوزبـس  مدرم  زا  يرایـسب  دوبن و 
نـسح  » دوخ رالاسهپـس  تسد  هب  رما  ناـیرج  رد  اـما  تشاد ؛ ار  یلخاد  ناـفلاخم  ندرب  ناـیم  زا  دـصق  تسخن  باـصق  ردـیح  دـندمآیم .
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مولعم رارق  زا  دنشاب . ربخاب  وا  يارجام  زا  مدرم  همه  دنزیوایب و  رهش  هزاورد  زا  ات  دنداتـسرف  راوزبس  هب  ار  وا  رـس  دیـسر و  لتق  هب  یناغماد »
رخالا عیبر  رد  وا  لتق  دوب و  هام  راهچ  وا  يرادمامز  تدم  تسا . هدوب  رما  نیا  لماع  یلع  نیدلا  سمـش  هجاوخ  نادـیرم  زا  یناغماد  نسح 

. تسویپ عوقو  هب  لاس 761 

يردیح

دیدش رمتسم و  عازن  تباقر و  ناریا  ياهرهـش  رثکا  رد  هیراجاق  هیوفـص و  دهع  رد  ریخا  هتـسد  اب  هک  یتمعن ، هتـسد  لباقم  رد  ياهتـسد  مان 
نارایع و ياههتسد  نیرید  ياهتباقر  اهتیبصع و  زا  ارهاظ  و  تسین . نشور  یتسرد  هب  هقرف  ود  نیا  رمتـسم  مئاد و  تاعزانم  أشنم  دناهتـشاد .
زا ردـیح ، نیدـلا  بطق  هب  تسا  بوسنم  روهـشم  ربانب  يردـیح  هتـسد  دـشاب . هتفرگ  هشیر  دـیاب  تالحم  ياـهیطول  اهدـعب  نادرمناوج و 

نامز رد  هکلب  يدنقرمس و  هاشتلود  نامز  رد  نایردیح  هتسد  دنچره  دراد . یلو  هللا  تمعن  هاش  هب  باستنا  یتمعن  هتـسد  و  هیوفـص ، خیاشم 
لیاوا رد  ارهاظ  یتمعن  هتسد  اب  هتسد  نآ  نیب  موادم  رمتـسم و  تاعزانم  عورـش  دناهتـشاد ، دوجو  هطوطب  نبا  دهع  رد  یفوتـسم و  هللا  دمح 

هکنانچ تسا ، هدوب  هیوفص  دهع 
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. تسا هتشادیم  او  گنج  هب  ار  هقرف  ود  نیا  ررکم  نیوزق  رد  و  تشاد ، مامت  هقالع  یتمعن  يردیح و  گنج  هب  يوفص  لوا  سابع  هاش 
هاش یلعحتف  دـهع  رد  مکلم ، ناجرـس  و  تسا . هدرک  داـی  زین  عوضوم  نیا  زا  هدرک  ترفاـسم  ناریا  هب  نرق 16 م . رد  هک  حایـس  يردناسلآ 

نخـس دوشیمن و  تموکح  فرط  زا  یتدهاجم  زین  اهنآ  لیطعت  فیقوت و  يارب  هکنیا  تاعزانم و  نیا  ماود  زا  تسا ، هدمآ  ناریا  هب  راجاق 
. دیوگیم

هریح

ياهنرق مالسا و  زا  شیپ  نارود  رد  هک  مور  زرم  ناتسبرع و  يارحـص  یکیدزن  رد  دندوب  ناریا  یمیدق  ياهرهـش  زا  رهـش  ود  رابنا  هریح و 
هک مه  رابنا  و  داد ، فجن  هفوک و  هب  ار  دوخ  ياج  یمالسا  نارود  رد  هریح  دناهتشاد . هقطنم  نیا  خیرات  رد  يرایسب  راثآ  یمالسا  نیتسخن 

تختیاپ یتدم  یسابع  تفالخ  زاغآ  رد  درک و  ظفح  ار  دوخ  ییافوکش  قنور و  یمالسا  نارود  رد  اهتدم  ات  دوب  روپاش  زوریف  شیلصا  مان 
ییایفارغج عضو  هدینادرگ  صخاش  رگید  ياهاج  زا  شیب  هقطنم  نیا  خیرات  رد  ار  رهش  ود  نیا  هچنآ  دیدرگ . روصنم  حاّفـس و  سابعلا  وبا 
ناهاشداپ و  دوب ، ناتسبرع  يارحص  ترواجم  رد  وس  کی  زا  هریح  صوصخ  هب  رهش و  ود  نیا  اریز  تسا ، هدوب  اهنآ  یعامتجا  یسایس و  و 

هدیزگرب دوخ  یبرع  ورملق  یتسرپرس  هب  ار  اهنآ  شیوخ  تنطلس  زاغآ  زا  هک  ار ، رـصن  نادناخ  زا  برع  ناریما  دوخ ، نارازگراک  یناساس 
ببـس هب  هک  روپاش ، زوریف  رهـش  ياهرابنا  زا  تامهم  هقوذآ و  ظاحل  زا  مه  ار  اهنآ  ياهزاین  دندوب و  هداد  تنوکـس  رهـش  نیا  رد  دـندوب ،

تـشاد رارق  ياهقطنم  روشک و  تختیاپ  ترواجم  رد  هریح  مه  ییوس  زا  و  دـندرکیم . نیمأت  دوب ، هدـش  فورعم  رابنا »  » هب اهرابنا ، ناـمه 
عیسو و ياهتشد  هقطنم و  نیا  رد  مه  نانیا  و  دوب ، یناریا  فارـشا  گرزب و  ناناقهد  هدیزگرب و  تاقبط  تلود و  ناگرزب  تماقا  لحم  هک 

دیسر مه  یمالسا  نارود  هب  دابآ  نانچمه  قنروخ »  » دننام یخرب  اجنآ  یهاش  ياهخاک  زا  و  دندوب . اههاگجرفت  اهخاک و  ياراد  اجنآ  دابآ 
. دندش ناریو  رگید  یخرب  و 

قنروخ هریح -:
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خ

یتریپاخ یتماتاخ -

مالیع زین - و  دنمانیم . یتریپاخ »  » ای یتماتاخ »  » اههبیتک رد  ار  دوخ  تکلمم  مالیع  ياهیموب  تسا و  یماس  یمان  مالیع  مالیع . رگید  مان 

نوتاخ

هدوب بسنیلاع » يوناب   » يانعم هب  ییاتغج  رد  ظفل  لصا  ناـقاخ . ناـخ و  نارتخد  ناـنز و  هراـبرد  یلوغم  یکرت و  ناونع  مناـخ ، هدازهاـش 
لامعتـسا هقباس  یکرت  رد  ناقاخ » هجوز   » و هکلم »  » ینعم رد  نوتاـخ  ظـفل  تسا . هدـش  فدارتم  مناـخ  ظـفل  اـب  اـبیرقت  جـیردت  هب  تسا و 

عورـش ماگنه  رد  هیواعم و  تفالخ  نراقم  تسا . هتفر  راک  هب  ناقاخ  هرابرد  ناونع  نیا  مه  نایناساس  دهع  رد  یتح  و  دراد ، میدـق  هبـسنلاب 
راودا نآ  رد  اهنآ  مسا  ندرب  هکنآ  ببس  هب  ارهاظ  مه  لوغم  و  تسا . هتشاد  نوتاخ  ناونع  اراخب  هکلم  نیملـسم ، تسد  هب  رهنلا  ءاروام  حتف 

. دناهدش روهشم  نوتاخ  ناونع  نیمه  هب  طقف  تسا - هدشیم  هتخانش  بدا  زا  رود 

سکاراخ

. تسا هدوب  يزورما  یکناویا  لحم  رد  هک  دیدرگ  انب  لوا  داهرف  مجنپ  کشا  طسوت  م . رد 178 ق . هک  يرهش 

کب صاخ 

دوعسم ناطلس  دهع  فورعم  کباتا  بجاح و  ریما  رادرـس و  ق . لاس 458 ه . یفوتم  يرگنلب » نبا  کب  صاخ  نالـسرا  کب  ریما   » ترهش
ادـیپ ماقم  هاج و  تشاد ، وا  قح  رد  دوعـسم  ناطلـس  هک  یتیانع  هجوت و  هطـساو  هب  و  زغ ، ناـنامکرت  زا  دوب  یمـالغ  تسخن  يو  یقوجلس .

. دش هقجالس  ذفنتم  ردتقم و  يارما  زا  و  تفای ، یکباتا  هجرد  نارا و  تیالو  و  درک ،

هصاخ

هاش هک  یهایس  سابل  تسد  هد  لاس  همه  درکیم و  حالصا  دیشارتیم و  ار  هاش  رـس  شیر و  هک  دشیم  هتفگ  يدرف  هب  هیوفـص  رـصع  رد 
. دشیم هداد  وا  هب  دیشوپیم  مرحم  هام  لوا  زور  هد  رد 
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ناقاخ

ناهاشداپ دـناهدوب و  روهـشم  نایناقاخ  ای  ناقاخ  لآ  هب  نایناخ  کلیا  هلـسلس  یمالـسا ، نارود  رد  كرت . نیچ و  ناهاشداپ  یمومع  ناونع 
ای ناقاخ  لآ  هب  نایناخ  کلیا  هلسلس  یمالسا ، نیطالـس  تاقبط  رد  دناهتـشاد . ترهـش  بقل  نیا  هب  زین  ناهاشناورـش  زا  یـضعب  دنقرمس و 

. دناهتشاد ترهش  ناقاخ »  » مان هب  دنقرمس  ناهاشداپ  اصوصخم  و  دناهدوب . روهشم  نایناقاخ 
ناخروم دزن  يرومیت  خرهاش  يرومیت ، نیطالـس  زا  دناهدوب . روهـشم  ریبک » ناقاخ   » و ناقاخ »  » مان هب  زین  ناهاشناورـش  زا  یـضعب  نینچمه 

لیلجت ناقاخ  ناونع  اب  گرم ، زا  دـعب  اصوصخم  يوفـص  ناـهاشداپ  زا  یـضعب  زین  و  تسا . هتفاـی  بقل  روفغم » ناـقاخ   » و دیعـس » ناـقاخ  »
. دناهتشاد بقل  نارقبحاص » ناقاخ   » يوفص مود  سابع  هاش  و  ناشن » نامیلس  ناقاخ   » يوفص لیعامسا  هاش  هلمج  زا  دناهدشیم ،

ناخ دومحم  ناقاخ 

. رهنلا ءاروام  ناهاشداپ  زا 

اهناقاخ

. ناهاشناورش نایاورنامرف  زا  ياهلسلس 

یکمرب دلاخ 

وبا ندیـسر  رد  دـیگنج . تخـس  نایوما  تفالخ  ندـیچرب  يارب  یناسارخ  ملـسم  وبا  باکر  رد  يو  هکمارب . ریهاشم  زا  کـمرب ، نبا  دـلاخ 
لاس رد  يو  تشاد . زین  ریزو  بقل  دـنیوگ  و  تفاـی ، فارـشا  جارخ  ناوید  رد  يو  بناـج  زا  و  تشاد ، تسد  تفـالخ  هب  حافـس  ساـبعلا 

. دوب ناتسربط  لماع  ق . 152 ه . - 148

یکمرب دلاخ 

. درک بترم  نایناساس  يرابرد  نییآ  قبط  رب  ار  یسابع  تفالخ  هاگتسد  وا  تشاد . هدهع  هب  ار  روصنم  ترازو  هک  یناریا  فارشا  زا 
دوخ تسخ ، طرف  زا  اریز  دـندناوخیم ، قیناودـلا  وبا  ای  یقیناود  روصنم  ار  وا  تهج  نیا  زا  دوب ، ریگتخـس  یتاـیلام  ياـهباسح  رد  روصنم 

همضاه ءوس  رثارب  يرجه  رد 158  هثداحرپ  تفالخ  لاس  زا 22  سپ  يو  دراذگیم . هنازخ  رد  درمشیم و  هنادهناد  ار  تاکوکسم  اصخش 
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. تشذگرد جح  رفس  رد  هکم  یکیدزن  رد  یگلاس  رد 65 
. تفریم رامش  هب  يولع  تاداس  نانمشد  زا  روصنم 

هفیلخ نایهاپـس  درکیم . تموکح  تشاد  مان  ناغمـصم  هک  یناریا  ناغم  گرزب  دنوامد  رد  دش . حتف  ناتـسربط  دنوامد و  روصنم  نامز  رد 
. دندروآ هفیلخ  مرح  هب  سپس و  قارع و  هب  تراسا  هب  ار  وا  نارتخد  هتشک و  ار  ناغمصم 

تاصلاخ

. ناخ ياهنیمز  تلود ، هب  قلعتم  ینیمز  یتلود ، کلم  هصلاخ . عمج 

هصلاخ

. دنکیم تعارز  ار  نآ  اسأر  دوخ  و  درادیم ، رانکرب  ناناقهد  نیب  میسقت  زا  ار  نآ  بابرا  هک  ینیمز  یلک ، روط  هب  تاجـصلاخ ] شعمج  ]
تلود و هب  صاصتخا  قلعت و  هک  زین ، یناطلـس  یتلود و  هصاخ  كـالما  دروم  رد  اعـسوت  يزرواـشک ، تاـیلام و  حالطـصا  رد  ینعم ، نیا 

عون نیا  هشیر  هصلاـخ و  أـشنم  تسا . یتـلود  كـالما  ناوـنع  نیمه  صوـصخم  رتـشیب  زورما  و  تسا ، هتفر  راـک  هب  تسا ، هتـشاد  ناـطلس 
شیپ هرود  هب  ناریا  رد  يرادنیمز 
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، دوب هدش  هتشک  گنج  رد  ای  هتخیرگ  اهنآ  کلام  هک  یکالما  و  تنطلس ، هداوناخ  كالما  مالـسا ، حوتف  لیاوا  زا  تسا . طوبرم  مالـسا  زا 

یـصخش کلم  نآ ، زا  سپ  هیما و  ینب  دـهع  زا  اصوصخم  اهدـعب ، یفاوص  نیا  و  تفاـی . یفاوص  ناونع  و  درک ، ادـیپ  صاـصتخا  هفیلخ  هب 
هک تفاـی  ياهداوناـخ  هب  قلعت  یفاوص  یـضارا  تنـس ، مسر و  بجوم  هب  نآ  زا  دـعب  و  دـش ، اـهنآ  ناـشیوخ  ناـکیدزن و  عاـطقا  اـی  هفیلخ 

. تسج دیاب  تنس  نیمه  رد  نیملسم  نیب  رد  ار  هصاخ  كالما  شیادیپ  أشنم  تشاد . تسد  رد  ار  تفالخ  تموکح و 
نیطالس ماکح و  یناودع  فرصت  لاقتنا و  هرداصم و  بصغ و  هار  زا  هصلاخ ، كالما  هنوگنیا  راتات ، لوغم و  هرود  رد  هیوفـص و  زا  لبق 

ناونع و  تسا ، هدشیم  هرادا  طبـض و  صوصخم  نایدـصتم  هلیـسو  هب  ینوتاخزان ،) كالما  الثم   ) تسا هدـشیم  لصاح  تردـق  بابرا  و 
طبـض و راک  تسا ، هدوب  یتلود  هصلاخ  ناهفـصا  تیالو  رواجم  كالما  هدـمع  تمـسق  هک  هیوفـص  دـهع  رد  تسا . هتـشاد  وجنیا  ای  وجنا 

. كالما نیا  هرادا 
تیاعر هب  دیآیمرب ، كولملا  ةرکذت  زا  هکنانچ  هاگتسد ، نیا  نانکراک  نایفوتسم و  و  هدوب ، ناهفصا  ریزو  هدهع  رب  اهنآ  رب  ییاهن  تراظن 
هـصلاخ دیاوع  دـناهدرکیم . لمع  فقو  كالما  لثم  هصلاخ ، تاناخ  كالما و  باب  رد  و  دـناهدوب ، فظوم  ناطلـس  تلود و  عفانم  ریثکت 

صاخ و نارکون  هب  دیوگیم ، ندراش  هکنانچ  زین ، كالما  نیا  زا  یتمـسق  هاگ  و  تسا ، هتـشاد  ناطلـس  یـصخش  جراخم  هب  صاصتخا  زین 
تخادرپ كالما  نیا  دیاوع  زا  یتمـسق  زا  زین  رابرد  هلمع  نالواسی و  بجاوم  و  تسا ، هدشیم  راذـگاو  لویت  ناونع  هب  ناکیدزن  نابرقم و 

کلم بسامهط ، هاش  هصلاخ  ناونع  هب  ناهفـصا ، تیالو  كالما  بلاغ  دـیآیم  رب  یـسابع  يارآملاـع  خـیرات  زا  هکناـنچ  تسا . هدـشیم 
طبـض فرـصت و  و  نارـصقم ، نافلاخم و  کلمیام  كالما  نیا  رادـقم  دادـعت و  هاش  ردان  اهدـعب  تسا . هدوب  يوفـص  ناهاشداپ  یـصخش 
زونه مک  شیب و  یلعف  تاجـصلاخ  قباوس  دـیاوع و  دودـح و  نییعت  رد  يردان » تاـبقر   » تروص و  داد ، شیازفا  سبح ، فقو و  كـالما 

نیا زا  نابحاص  هب  ار  يردان  هصلاخ  كـالما  نیا  زا  یتمـسق  هکنآ  ببـس  هب  وا ، نیـشناج  هاـشیلع  تسا . تاـیلام  رتفد و  لـها  دانتـسا  دروم 
. دش موسوم  هاشلداع  لداع و  ناونع  هب  دینادرگزاب ، اهنآ  تیکلام  نایعدم  ای  قباس  نابحاص  هب  ار  يردان  هصلاخ  كالما 

ارزو و كالما  ذـخا  لاقتنا و  هار  زا  و  شیوخ ، نایعدـم  نافلاخم و  كالما  فرـصت  بصغ و  هرداصم و  قیرط  زا  زین ، هیراـجاق  نیطـالس 
. دندوزفا يدایز  دح  ات  تاجصلاخ  نازیم  رب  دندشیم ، عقاو  طخس  دروم  هک  ییارما 

هتشاد تاجـصلاخ  ریزو  ناونع  هک  تسا ، هدوب  ماظع  نایفوتـسم  زا  یکی  هدهع  رب  هصلاخ  كالما  روما  يدصت  هاش ، نیدلا  رـصان  نامز  رد 
نارهت هصلاخ  كالما  نینچمه ، تسا . هلودـلا  قیدـص  ياـضر  ازریم  دـناهدوب  بصنم  نیا  يدـصتم  ناـمز  نآ  رد  هک  یناـسک  زا  و  تسا ،
ناریا خیرات  یط  رد  هصلاخ  كالما  تعسو  لاحره ، رد  تسا . هتشاد  ناطلسلا  نیما  هصلاخ  تارادا  وزج  رد  مان  نیمه  هب  ياهرادا  القتـسم 

كالما هب  لیدبت  هصلاخ  كالما  هک  تسا  هداتفا  قافتا  ررکم  اعبط  و  تسا ، هتفای  توافت  اههلـسلس  طاطحنا  روهظ و  فعـض و  تردق و  اب 
هدمع تمسق  هیراجاق ، رخاوا  نراقم  لاحره ، رد  تسا . هتشگ  هصلاخ  كالما  هب  لیدبت  يرگید  یـصخش  كالما  و  تسا ، هدش  یـصخش 

ناتـسدرک و ناسارخ و  رد  تسا . هدوب  ناجیابرذآ  يزرم  یحاون  یـضعب  ناتـسچولب ، ناتـسزوخ ، ناتـسیس ، تایالو  رد  ناریا  تاجـصلاخ 
. هتشادن ینادنچ  تعسو  هک  تسا ، هدوب  هصلاخ  كالما  شیبومک  زین  یحاون  ریاس 

تاجصلاخ هدمع  تیعورشم ، روهظ  نراقم 
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تاجصلاخ هصلاخ  كالما  نیا  عومجم  زا  یتمسق  و  دوب ، يرصان  ياههصلاخ  یهاش و  دمحم  كالما  لماش  يردان ، تابقر  زا  ریغ  ناریا ،
، دـنهدب تلود  هب  هچینب  زابرـس  ياهدـع  دـندوب  فلکم  تاجـصلاخ  هنوگنآ  نایدـصتم  و  دوب ، يریاـشع  ـالمع  امـسر و  هک  دوب ، یناوـید 

قوقح لوصو  و  دوب ، هدش  راذگاو  صاخشا  هب  رمعلا  مادام  ای  هاتوک  تدم  يارب  لبق  اهتدم  زا  هک  دوب ، یلاقتنا  تاجـصلاخ  رگید  یتمـسق 
. تسا هدمآیم  رامش  هب  ناریا  یتایلام  هدمع  یخیرات  تالکشم  زا  كالما  هنوگنیا  زا  یتلود 

یتشد نیسح  ولاخ 

تامیـسقت رد  نونکا  هک  نوخدرب  ياتـسور  رد  لیعامـسا  جاح  دـنزرف  يو  دـشابیم . نیـسح  ولاـخ  هب  روهـشم  نیـسح  ناـشیا  یلـصا  ماـن 
رد هیلاراشم  تسا . هدرب  رـسهب  اتـسور  نیمه  رد  یگدنز  مایا  مامت  رد  و  تسا . هدش  دلوتم  دشابیم  رید  ناتـسرهش  ياهاتـسور  زا  يروشک 

موحرم يدالوف  مساقلا  وبا  جاح  زا : دنترابع  وا  نادنزرف  تسا . دنزرف  شش  جاودزا  ود  نیا  هرمث  هک  دیزگرب  رسمه  ود  شیوخ  رمع  تدم 
اهنآ لغـش  يدالوف . دومحم  ازریم  يدالوف - یلعلا  دبع  ازریم  ياقآ  يدالوف - لیعامـسا  موحرم  يدالوف - یلع  ریاز  موحرم  يدالوف - اضر 

تعاجش و هب  نیـسح  ولاخ  دوب ، رید  يرادهب  ياهقطنم  نامزاس  دنمراک  يدالوف  دومحم  ازریم  طقف  دناهتخادرپیم و  يزرواشک  هب  دازآ و 
گنج رد  ناشیا  تشاد . هقـالع  رایـسب  يراولد  یلعـسیئر  هب  دوب . ریظنیب  اـهنامیپ  دـهع و  رد  يراداـفو  رد  روهـشم و  يرواـگنج  يریلد و 

نوخدرب رد  و  دـیدرگ . دازآ  ارـسا  هلدابم  زا  سپ  دوب  تراسا  رد  هک  یتدـم  زا  سپ  دـمآرد و  اهـسیلگنا  تراسا  هب  دـش و  یمخز  کگنت 
. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  لمح و  فرشا  فجن  هب  شاهزانج  تفگ . تایح  دوردب 

نابرق ولاخ 

. یلگنج کچوک  نارای  زا  ق . لاس 1340 ه . یفوتم 

ياهنماخ ینیسح  یلع  دیس  هللا  تیآ  یلع -: دیس  ياهنماخ -

( ناریا یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  )

ناخ

« ناـخ  » تروص هب  طـقف  یکرت  رد  هک  دنتـسه  ) qayan( یلوغم هملک  زا  یـسراف  ياـهتروص  همه  ناـقاخ  نآـق و  نآاـق ، یلوغم ، ياهژاو 
. دیآیم

: دـشیم قالطا  یلوغم  ناهاشداپ  رب  بوانت  هب  ناخ »  » و نآاـق »  » ياـهتروص تسا . هدـنام  یقاـب  ناـخ »  » لکـش هب  رـضاح  لاـح  یـسراف  رد 
. ناخ نازاغ  نآاق ، يالیبوق  نآاق ، ياتکوا 

تاناخ

ای يو ، نانیـشناج  باقعا و  لوغم ، ناخ  زیگنچ  توف  زا  سپ  هک  ییاهتلود  کـلامم و  زا  یـضعب  ناونع  ناـخ . ورملق  نیـشنناخ ، ینعم  هب 
تسا هلمج  نآ  زا  دندرک . سیسأت  اپورا  یقرـش  بونج  ایـسآ و  رگید  یحاون  یـضعب  رهنلا و  ءاروام  ناتـسکرت و  رد  اهنادب  باستنا  یعدم 

 ... ناخارط و یجاح  هویخ ، ياتغج ، اراخب ، تاناخ 

قیلابناخ

يروطارپما تختیاپ  هک  تهج  نآ  زا  نکپ ، رهـش  هب  دـعب  هب  نآاق  يالبوق  دـهع  زا  نالوغم  یقرـش و  ناکرت  هک  یمان  ناـخ ، رهـش  ینعم  هب 
. تفای جاور  یمالسا  ناهج  رسارس  رد  اهدعب  و  دندرکیم ، قالطا  دوب ، نیچ  رد  لوغم 
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هویخ ناخ 

هللا رـسپ  راجاق ، هاش  نیدلا  رـصان  لیاوا  راجاق و  هاش  دمحم  دهع  رخاوا  رد  هویخ  ناخ  لاس 1271 ه . یفوتم  ناخ ، نیما  دـمحم  يزاغلا  وبا 
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. کبزا ناخ  یلق 
ار دوـخ  درک ، هدافتـسا  هاـش  دـمحم  دـهع  رخاوا  رد  ناـسارخ  تاـشاشتغا  ناریا و  تـلود  فعـض  زا  دیـسر ، یناـخ  هـب  هـکنیا  زا  سپ  يو 
نآ رد  هک  ریبکریما ، و  داتسرف ، هاش  نیدلا  رصان  رابرد  هب  ایاده  اب  يریفـس  ق . رد 1266 ه . درک . زواجت  ناسارخ  هب  و  دناوخ ، هاشمزراوخ 

هداتفا مزراوخ  هب  ناسارخ  زا  هک  ییارـسا  دادرتسا  يارب  هرکاذـم  و  وا ، تلامتـسا  تهج  ار  تیادـه  ناخ  یلق  اضر  تشاد ، ترادـص  نامز 
لاس رد  يو  دادن . ياهدیاف  نادنچ  دـیماجنا ، لوط  هب  وا  تیرومأم  هام  هتفر 6  مهیور  هک  مزراوخ ، ریفس  نیا  درک و  لیـسگ  وا  دزن  دندوب ،

رصان هاگرد  هب  ار  شرس  و  دیناسر ، لتق  هب  ار  امرفنامرف  ازریم  نودیرف  هاپس  اما  دمآ ، سخرس  يوس  هب  يرکـشل ،  40 اب 000 ، ق . 1271 ه .
. دنداتسرف هاش  نیدلا 

. دندرک نفد  تلود  هزاورد  یکیدزن  رد  هداد و  لسغ  ار  وا  رس  ات  دومرفب  هاش  نیدلا  رصان 

( هیونسح ینب   ) هراکنابش نادناخ 

هب ار  دوخ  هلـسلس  نیا  ماکح  دـندرک ، تنطلـس  سراف  بونج  رد  ق ). 756 ه . - 448  ) متـشه نرق  همین  ات  مجنپ  نرق  همین  زا  هک  ياهلـسلس 
. تسا هدوب  درگباراد  اهنآ  زکرم  دنناسریم و  نایناساس  هرود  سراف  نادبهپس 

: زا دنترابع  هلسلس  نیا  يارما 
.(. ق 459 ه . زا 448 -  ) هیولضف - 1

.(. ق زا 549 ه .  ) نسح نب  ییحی  نیدلا  ماظن  - 2
. ییحی نیدلا  ماظن  نب  دومحم  نیدلا  ماظن  - 3

. زرابم نیدلا  بطق  - 4
.(. ق ات 658 ه . زا 614   ) زرابم نب  دمحم  نیدلا  رفظم  کلم  - 5

.(. ق ات 659 ه . زا 258   ) نیدلا رفظم  کلم  نب  زرابم  نیدلا  بطق  - 6
.(. ق ات 662 ه . زا 659   ) نیدلا رفظم  نب  دمحم  نب  نسح  نیدلا  ماظن  - 7

.(. ق 664 ه . زا 662 -  ) نسح نیدلا  ماظن  ردارب  میهاربا  نب  نیدلا  ةرصن  - 8
.(. ق ات 681 ه . زا 664   ) هاش بیط  نیدلا  لالج  - 9

.(. ق ات 688 ه . زا 681   ) هاش بیط  ردارب  لیعامسا  نیدلا  ءاهب  - 10
.(. ق ات 725 ه . زا 688   ) هاش بیط  نب  نسح  نیدلا  ماظن  - 11

.(. ق ات 742 ه . دودح 735  زا   ) لیعامسا نب  دیشمج  نیدلا  جات  نسح و  نیدلا  نکر  کلم  12 و 13 -
.(. ق ات 756 ه . زا 742   ) ریشدرا کلم  - 14

مناخ

ابیرقت مرتحم و  يوناب  قلطم  ینعم  هب  ماع  لوادت  رد  اهدعب  و  تسا . هدوب  ناخ  هجوز  ینعم  هب  لصا  رد  هک  یسراف ، رد  لوادتم  یکرت  تغل 
، دـیآیم رب  وخیوالک  لوق  زا  هکناـنچ  يرومیت ، هرود  رد  تسا . هتفر  راـک  هب  دـناهتفگیم  یتس »  » و هرح »  » رتمیدـق راودا  رد  هچنآ  لداـعم 

ریاس هکنانچ  دناهدناوخیم . مناخ ) کچوک  مناخ -( » کیچیک   » ار مود  هجوز  و  تسا ، هتـشاد  هاشداپ  لوا  هجوز  هب  صاصتخا  مناخ  ظفل 
مناخ ناونع  هاش  يدـقع  ریغ  ناـنز  تسا ، هدرک  لـقن  ندراـش  هک  يرارق  زا  هیوفـص ، هرود  رد  دـناهدشیم . هدـناوخ  اـمق »  » ارـسمرح ناـنز 

ناخیرپ  ) تسا هدشیم  رکذ  مناخ  ظفل  زین  هاش  نارتخد  زا  ياهدع  مسا  لابند  هب  همه ، نیا  اب  دناهتشاد ،
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هب مرتحم  يوناب  ینعم  هب  ابلاغ  و  تسا ، هتـشادن  ناخ  هجوز  ای  هاش  هجوز  هب  صاصتخا  مناخ  ظفل  نآ ، زا  دـعب  هیراجاق و  دـهع  رد  مناـخ .)
. تسا هدش  لوادتم  هزورما  هتفر و  راک 

يراوناخ

هدـش و راداپ  نازابرـس  قوقح  زا  یتمـسق  ناونع  هب  لحم  ره  لها  دـعب ، هب  يرـصان  دـهع  زا  هیراجاق ، هرود  رد  هک  یتایلام  راوناخ ، تایلام 
بیوصت زا  سپ  و  تخادرپیم ، يزابرـس  هداوناخ  هب  هدرک  لوصو  ار  نآ  تلود  ای  دـنتخادرپیم  وا  هداوناـخ  هب  امیقتـسم  تمدـخ  رـضاح 

. دیدرگ یغلم  يرابجا ، ماظن  تمدخ  نوناق  ش . 1304 ه .
يزابرـس تایلام  يارب  دوب ، فانـصا  تایلام  صوصخم  اقباس  هک  هچینب ، تایلام  بیترت  يور  زا  ینوناق  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  ناـمز  رد 

هدمع و نیکالم  یلو  دوب  هدش  عضو  كالما  دادعتسا  یـضرا و  تایلام  ذخأم  هب  هچینب  نیا  دندیمانیم . هچینب  زین  ار  نآ  هک  دیدرگ ، عضو 
اب مأوت  روبزم  نوناـق  يارجا  دنتـشاد و  نوـصم  تاـیلام  نیا  تخادرپ  زا  ار  دوـخ  كـالما  هدرک و  ذوـفن  لاـمعا  يراـبرد  بصاـنم  باـبرا 

. دیدرگ رایسب  ياهیتلادعیب 

ولادیاخ

. دوب هدش  انب  ینونک  دابآمرخ  لحم  رد  دوریم  روصت  هک  مالیع ، رد  میدق  رهش 

لتخ

، هتـسیزیم اـجنآ  رد  لـتخ  ریما  هک  ياهیحاـن  زکرم  ق ،. نرق 4 ه . رد  باشخو . جـنپ و  ياهدور  نایم  اـیردومآ ، ياـیلع  ریـسم  رب  ياهیحاـن 
. تسا هتشاد  مان  کبله 

یـضعب نایناماس  هرود  رد  دـش . خوسنم  یمالـسا  هرود  رد  هک  دنتـشاد ، نالتخ  ریـش  هاش و  نالتخ  ناونع  لتخ  نانارمکح  مالـسا ، زا  شیپ 
تفرگ و قلعت  نایونزغ  هب  لتخ  یناماس ، تلود  طوقـس  زا  سپ  دندوبن . راذـگجارخ  یلو  دـندادیم ، ایادـه  یناماس  ناهاش  هب  لتخ  يارما 

. دش هدناوخ  بالک  مان  هب  لتخ  هیحان  ناکبزا ، يالیتسا  هرود  رد 

( نالتخ  ) لتخ

رفک دالب  همه  رب  یلک  روط  هب  مسا  نیا  دوب و  لتخ  هب  فورعم  تسا  عقاو  نوحیج  باشخو و  نیب  هیواز  رد  هک  یگرزب  یناتـسهوک  هیحان 
. دشیم قالطا  دندوب  عقاو  ناسارخ  لامش  رواخ و  تمس  رد  هک 

ناتسجخ

. تاره ياههوک  رد  عقاو  سیدغاب  عباوت  زا  هدوب  ياهیحان 

یناتسجخ

ناگرگ و یگنج  رفـس  زا  ثیل  بوقعی  تعجارم  عقوم  رد  هک  دوب  ناسارخ  مانب  نارادرـس  ناگرزب و  زا  یکی  یناتـسجخ  هللا  دبع  نب  دمحا 
نتفر زا  سپ  نکیل  درک . يرادربناـمرف  تعاـطا و  راـهظا  دـمآ و  بوـقعی  زاوـشیپ  هب  ناـسارخ  ناـگرزب  رگید  هارمه  روباـشین  هب  ناتـسربط 

ندـیزگرب اب  درک و  مایق  نایرافـص  تلود  دـض  رب  هدرک  هدافتـسا  دـمتعم  هفیلخ  اب  گنج  رد  بوقعی  يراتفرگ  زا  يو  ناتـسیس  هب  بوقعی 
زا سپ  یناتسجخ  دروآرد . فرصت  هب  زین  ار  شموق  نیمزرس  سپـس  درک و  نوریب  ار  اجنآ  لماع  تفرگ و  رگنـس  روباشین  رد  درم  دصکی 

. دش هتشک  شنامالغ  تسد  هب  لاس 268  هب  ماجنارس  ثیلورمع ، اب  دایز  ياهشکمشک 
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ةدنجخ

. تسا دنقرمس  قرشم  رد  و  رهنلا ؟؟؟ ءاروام  هب  نوحیس  لحاس  رب  رهش  نیا  یمالسا . ناسیونایفارغج  دزن  تسا  دنجخ  رگید  مان 

اهتادخ

. هتشگیم قالطا  اراخب  ياههکس  هب 

توملا نادنوادخ 

لقتـسم و تموکح  رواـجم  عـالق  توـملا و  رد  ق . اـت 654 ه . ق . دودـح 483 ه . زا  هک  ناریا ، رد  يرازن  هیلیعامـسا  ناـیاورنامرف  ناوـنع 
توملا تراما  يرابدور  دیما  گرزبایک  وا  زا  دعب  هک  دوب  حابص  نسح  هلسلس  نیا  تلود  سسؤم  دنتشاد . تراما  هیعاد  تراما و  هاگتسد 

. حابص نسح  زین - و  تفای .
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همان يادخ 

لیم و هقیلـس و  رب  ینتبم  ناریا ، ناهاش  یخیرات  ثداوح  یلم و  هسامح  یناتـساد و  خـیرات  رد  يولهپ . نابز  هب  یباتک  ماـن  گـمان  ياـتوخ 
. تسا هتفای  فیلأت  نایناساس  دهع  رخاوا  رد  ارهاظ  لاحره  هب  هک  ناریا ، میدق  نویناحور  ابجن و  هقبط  تواضق 

ناطلس هجیدخ 

. رعاش نانز  زا  ناطلس  هب  صلختم  (1125 .)-؟
هک شیومع  رـسپ  هارمه  هب  یکدوک  رد  هجیدـخ  دوب . یناتـسغاد  هلاو  ناخ  یلق  یلع  يومع  رتخد  یناتـسغاد و  ناـخ  یلعنـسح  رتخد  يو 

یقـشع هب  جیردت  هب  یکدوک  نارود  سنا  تفرگ . ارف  بدا  رعـش و  سپـس  تخومآ و  نتـشون  ندناوخ و  تفر و  بتکم  هب  دوب  وا  نسمه 
دومحم طسوت  ناهفصا  تشادن ، شیب  لاس  هدزای  ناخ  یلق  یلع  هک  یلاح  رد  و  لاس 1135 ق . رد  دیماجنا . ودنآ  نایم  زوسناج  روشرپ و 

هچرگ دش . هجیدخ  اب  جاودزا  راتـساوخ  داد  میرک  مان  هب  دومحم  ناکیدزن  زا  یکی  دـعب  يدـنچ  دـش . فرـصت  1137 ق ). - 1135  ) ناغفا
ردان  ) یلق ردان  طسوت  ناهفـصا  حتف  زا  سپ  دنداد . تیاضر  راچان  هب  وا  دیدهت  رثا  رب  اما  دندوبن ، یـضار  راک  نیا  هب  هجیدـخ  ردام  ردـپ و 
مدرم طسوت  اهناغفا  زا  رگید  يرایسب  هجیدخ و  یناغفا  رهوش  لاس 1142 ق . رد  1142 ق ). - 1137  ) ناغفا فرشا  تسکش  و  يدعب ) هاش 

1144 - 1135  ) يوفص مود  بسامهط  هاش  اههرکذت ، هتشون  ربانب  نوچ  دیسرن ، دوخ  قوشعم  هب  هلاو  زین  رابنیا  اما  دندش . هتـشک  ناهفـصا 
1160  ) ردان لتق  زا  سپ  دروآرد . دزی  مکاح  گیب ، یلق  فجن  دـقع  هب  ار  وا  سپـس  درک و  جاودزا  حاکن  نودـب  يو  اب  یلق  ردان  ای  و  ق ).

هجیدـخ اب  دوب  ردان  نالتاق  زا  هک  ناخ  حـلاص  دـش . هتـشک  دزی  مدرم  طسوت  مه  یلق  فجن  دنتـشک و  ار  وا  لاـمع  زا  يرایـسب  مدرم  ق ،).
اما دیدرگ . ناهفصا  ریزو  دمحا ، ازریم  بیصن  هجیدخ  دش و  هتشک  1193 ق ). - 1163  ) دنز ناخمیرک  تسد  هب  زین  يو  اما  درک  جاودزا 
هلاو هک  تسنادیم  اریز  ددـنویپب ، دوخ  نیرید  بوبحم  هب  ات  درک  دـنه  رفـس  مزع  هجیدـخ  تبقاع  دـش . هتـشک  ناخمیرک  طسوت  مه  ازریم 
دنه هناور  ار  وا  ات  تسا  هداتـسرف  يو  لابند  هب  ار  یمان  فیرـش  ازریم  ردان ، لتق  ربخ  زا  یهاگآ  ضحم  هب  تسوا و  لاصو  راـظتنا  رد  زونه 

اجنامه رد  دـش و  رامیب  هاشنامرک  رد  یلو  دورب  دـنه  هب  هرـصب  هار  زا  تراـیز  زا  سپ  اـت  دـش  تاـبتع  مزاـع  دـنه  دـصق  هب  هجیدـخ  دـنک .
. تشذگرد

. دندرپس كاخ  هب  هدرب  البرک  هب  ار  شرکیپ 

ناورذخ

. یناتساد ناروآمان  زا  نت  دنچ  بقل  همانهاش ، رد  و  رزخ ،) موق  نیمزرس   ) نارزخ هاش  ناونع 
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نیزرب دارخ 

. نیبوچ مارهب  اب  گنج  رد  زیورپ  ورسخ  رکشل  رادرس  و  یناساس ، هاشداپ  دزمره ، رواشم  همانهاش ، رد 

یناسارخ دنوخآ  هللا  تیآ  یناسارخ -:

اتسوا هدرخ 

كربتم مایا  زور و  تاقوا  هیعدا  زامن و  يارب  ار  نآ  و  درک ، نیودت  ار  باتک  نیا  نادنپـس  رهم  دـبرذآ  اتـسوا ، هناگجنپ  ياهـشخب  زا  یکی 
نابز هب  دوجوم  ياتـسوا  هدرخ  تاجردـنم  مامت  تسا و  هدـش  جارختـسا  گرزب  ياتـسوا  زا  نآ  بلاطم  داد . صیـصخت  ینید  دایعا  هاـم و 

. تسا دنزاپ  نابز  هب  ریخا و  هنمزا  هب  قلعتم  نآ  هدمع  تمسق  هکلب  تسین  ییاتسوا  میدق 

شابمرخ

. یناساس دهع  رد  تافیرشت  سیئر 

مایق نانیدمرخ 

ق. رد 201 ه . ناریا  یبرغ  لامش  رد  نیدلا  مرخ  کباب  يربهر  هب  دادغب  يافلخ  هیلع  هک  دوب  یتضهن 
نیا دارفا  تیرثکا  درک . دراو  هفیلخ  نارادرـس  هب  رایـسب  ياهتـسکش  دنام و  لالقتـسا  هب  ناماس  نآ  رد  لاس و  تدـم 22  تفرگ و  تروص 

یناریا و نارگدادیب  هنارگمتـس  نارود  هب  دننک و  ایحا  ار  یکدزم  مسر  هار و  ات  دندیـشوکیم  هک  دـندوب  یناروهشیپ  نازرواشک و  تضهن 
. دنشخب نایاپ  برع 

. دـیزگرب يو  عمقوعلق  يارب  نیـشفا  مان  هب  ار  یناریا  نارادرـس  زا  یکی  هکنآ  اـت  داـهن  کـباب  عفد  رب  ار  دوخ  تمه  یماـمت  یـسابع  هفیلخ 
ياهاپ اهتـسد و  درک  رما  هفیلخ  تشاد . لیـسگ  مصتعم  دزن  هرماس  هب  ریگتـسد و  ار  کباب  یلحم  ماکح  تنایخ  يراـی  هب  ماجنارـس  نیـشفا 

. دیلام دوخ  يور  رد  درب و  دوخ  نوخ  رد  رگید  تسد  دندیرب  ار  کباب  تسد  کی  نوچ  دننک . عطق  ار  کباب 
زا مدرم  تروص  دیرب و  دـیهاوخ  ارم  ياپوتسد  ودره  امـش  تسا ، یتمکح  راک  نیا  رد  تفگ  کباب  تسا . لمع  هچ  نیا  تفگ : مصتعم 

هدـش درز  سرت  زا  شیور  هک  دـنیوگن  دوش  نوریب  منت  زا  نوخ  نوچ  اـت  مدرک  خرـس  دوخ  نوخ  زا  شیوـخ  يور  نم  دـشاب  خرـس  نوـخ 
. تسا

223 ه.  ) دنناسرب لتق  هب  ار  وا  داد  روتسد  هفیلخ  سپس 
: دناهدشیم میسقت  هورگ  ود  هب  نانیدمرخ  ق .).

. دناهدوب كرهش  رسپ  نادیواج  ناوریپ  نانآ  ناینادیواج ، - 1
ناگماج و خرس  ار  اهنآ  رابتعا  نیا  هب  دندیشوپیم و  خرس  نهاریپ  کباب  نارادفرط  دناهدرکیم . يوریپ  کباب  زا  هک  هیکباب  ای  نایکباب  - 2

رظن رد  تسنادیم و  دـیواج  یحور  رهظم  ار  دوخ  يو  دوب . لولح  هب  دـقتعم  عنقملا  دـننام  کباب  دـندناوخیم . هرمحملا » ، » بارعا لوق  هب 
. ناگماج خرس  زین - دزاس . هدنز  ون  زا  ار  كدزم  نید  تشاد 

اهرزخ

خیرات هنحـص  رد  زیامتم  یموق  ناونع  هب  زاقفق ، ءارواـم  رد  نرق 2 م . رد  راـبنیلوا  و  تسا ، هتفر  ناـیم  زا  زورما  هک  میدـق  یموق  رزخ ، موق 
لاس 965 رد  ماجنارس  هک  داد ، لیکشت  يردتقم  تلود  و  دیزگ ، ینکس  نود  اگلو و  ياهدور  نیب  یبونج  هیـسور  رد  اهدعب  و  دمآ ، دیدپ 
رد 198 م. اهرزخ  هتـشاد . نایناریا  اب  يرایـسب  یگنج  یتشآ و  طباور  تسا و  هدوب  راویدهبراوید  هیاسمه  ناریا  اب  اهتدـم  رزخ  موق  داتفارب .

یلو دنتخات ، ناتسنمرا  هب 
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ای میانغ  لیـصحت  درگنابایب و  لیابق  راشف  هیلوا  تامجاهم  نیا  ببـس  ارهاظ  تفاـی . همادا  ینیـشنبقع  هلمح و  نیا  و  دـندش ، هدـنار  نوریب 
یسایس تیمها  اهرزخ  ینمشد  یتسود و  دوب - ناتسنمرا  اهنآ  نادیم  بلغا  و  فده ، هک  مور - ناریا و  ياهگنج  رد  اما  دوب ، ماقتنا  نتفرگ 

نیا هب  دنتـشاد . یناساس  نیطالـس  هب  تبـسن  هنیرید  هنیک  نآ  نایاورنامرف  و  تشاد ، لیامت  تیحیـسم  هب  مور و  ندـمت  هب  ناتـسنمرا  تفاـی .
هک نرق 4 ، رد  دوب . اهرزخ  بلج  ناریا  نیطالس  تسایـس  داد ، يور  مور  ناریا و  نیب  ياهلاس 200 و 350 م . نیب  هک  ییاهگنج  رد  تهج 
هب نآ  زا  و  دنتسب ، داحتا  دقع  یقرش  مور  اب  و  دندش ، شحوتم  دنمورین  هیاسمه  نیا  زا  اهرزخ  دمآرد ، ناریا  فرـصت  هب  یقرـش  ناتـسنمرا 

. دوب نیمه  اهنآ  یسایس  یشم  دعب 
ضرعم رد  فرط  کی  زا  اهرزخ  زاقفق ، هب  ناریا  ندـش  کیدزن  نراقم  دنتفاتـش . يو  يراـی  هب  (، 363  ) ناریا هب  سونایلوی  یـشکرکشل  رد 

. دنتفرگ رارق  یلامش  ياهنوه  دیدهت  ضرعم  رد  رگید  فرط  زا  ناریا و  دیدهت 
تلود گنردیب  و  تفای ، عالطا  الیتآ  یلو  دـنک ، نادـیم  دراو  اهنوه  اب  گنج  هب  ار  اهنآ  اهرزخ  عیمطت  اـب  اـت  دیـشوک  مود  سویـسودوئت 

(، 453  ) ـالیتآ تاـفو  زا  سپ  (. 494  ) درک موق  نآ  هاـشداپ  ار  كـالآ  دوخ  رـسپ  و  تخاـس ، دوخ  عـیطم  ار  اـهرزخ  و  تخادـنارب ، ار  رزخ 
طلتخم ماوقا  لیـس  لباقم  رد  اهرزخ ، و  دـش ، زاغآ  رابرگید  راب  دوب  هتخاـس  فقوتم  ار  اـهنآ  يو  هک  ياهتفـشآ  ياـهترجاهم  تاـمجاهم و 

(، ناتسجرگ  ) ایربیا رد  و  دندش ، فرصتم  ار  سرا  اروک و  ياهدور  ات  ياهنیمزرـس  و  دنتـشذگرد ، زاقفق  رد  ناریا  یعافد  عضاوم  زا  راتات ،
. دندرک زاتوتخات  زین  ناتسنمرا  و 

و دوب ، هدرک  زاب  اپورا  هب  ار  اهنآ  روبع  هار  اهنوه  موجه  هک  دوب ، یـشحو  لیابق  زاـتوتخات  نادـیم  اـهرزخ  نیمزرـس  نرق 6 م . رسارس  رد 
یتسرد هب  و  دوب ، اهکرت  يالیتسا  تحت  هایس  يایرد  ات  ناتـسلوغم  زا  دتمم  هیحان  نامز ، نیا  رد  دندرب . هانپ  اگلو  دور  ياههناهد  هب  اهرزخ 
اهراغلب و  دنتفای ، رایسب  تردق  و  دندمآرب ، اهرزخ  رگید  راب  نرق 7 م . رد  یلو  داتفارب ، یقرش  ياپورا  رد  اهنآ  تلود  هنوگچ  هک  مینادیمن 

طلـست فوزآ  ياـیرد  رب  دوب ، ناـنآ  ورملق  ءزج  همیرک  نرق 7 ، ناـیاپ  زا  شیپ  و  دـندرک ، دوـخ  رازگجارخ  ار  هشیپ  تعارز  ياهوالـسا  و 
نیب تراجت  رد  یمهم  یطابترا  هقلح  مه  زونه  هک  دـندرک ، سیـسأت  نود  اـگلو و  نیب  یبآ  لـقنولمح  يارب  یناـمزاس  و  دنتـشاد ، لـماک 
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. تسایسآ اپورا و 
لاس 625، زا  دندوب ، ناریا  دض  رب  نایمور  تسدـمه  شیپ  زا  موق  نیا  هچرگا  دـندرک . دـیدجت  یقرـش  مور  اب  ار  دوخ  نامیپ  اهرزخ  انمض 

. دیآیم یمور  ذخأم  رد  رزخ  موق  ناونع  هب  اهنآ  رکذ  هک  تسا  لقره  يروتارپما  نامز  رد 
يو و  درک ، صیرحت  ناریا  هب  موجه  هب  عـیمطت و  ار  اـهرزخ  ناـقاخ  زیورپ ، ورـسخ  ناـمز  رد  ناریا  هب  دوـخ  یـشکرکشل  رد  سوـیلکاره ،

ار رهـش  نیدنچ  و  دندش ، ناجیابرذآ  دراو  رزخ  مور و  رکـشل  سپـس  تشاذـگ . مور  روتارپما  رایتخا  رد  نت   40 زا 000 ، بکرم  يرکـشل 
. دنتشگزاب دوخ  كاخ  هب  اهرزخ  ناتسمز ، لصف  ندیسرارف  اب  یلو  دندرک ، بارخ  ار  اههدکشتآ  هتفرگ 

اهرزخ اب  و  دنتخات ، ناتـسنمرا  هب  ناناملـسم  و  دش ، ضرقنم  بارعا  تسد  هب  یناساس  يروتارپما  دمآرب و  یمالـسا  تلود  مایا ، نیا  نراقم 
اهرزخ و  دش ، بولغم  یلو  تفر ، اهرزخ  گنج  هب  يوما ، کلملا  دبع  هفیلخ  ردارب  ناورم ، نبا  دمحم  ق ،. لاس 71 ه . رد  دندش . هیاسمه 

. دندش ناتسنمرا  دراو 
. دش مالسا  لوبق  هب  رضاح  يو  و  دومن ، دقعنم  یحلـص  نامیپ  ناقاخ  اب  و  ق ،). 119 ه .  ) درک بولغم  ار  اهرزخ  دمحم  نبا  ناورم  ماجنارس 

تردق اهرزخ  کلذعم ،
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دوخ رسپ  اب  ار  رزخ  ناقاخ  رتخد  تلصو  موس  يوئل  يروتارپما  دندرک . ظفح  یقرش  مور  تلود  ربارب  رد  مه  افلخ و  لباقم  رد  مه  ار  دوخ 
ناملـسم مکاح  مایا ، نیمه  نراـقم  دوب . تلـصو  نیا  هجیتن  رزخ ) يوئل  هب  فورعم   ) مراـهچ يوئل  روتارپما  و  داد ، بیترت  مجنپ  نیطنطـسق 

ناتـسنمرا و رد  اـهرزخ  زاـتوتخات  کلذـعم ، تفرگ . ینز  هب  ار  رزخ  ناـقاخ  نارتـخد  زا  یکی  یـسابع ، هفیلخ  روصنم  رما  هب  ناتـسنمرا ،
هب ار  نآ  ناناملسم  تاقوا  نامه  زا  هک   ) ار رزخ  رحب  یقرش  کلامم  یهاگ  یتح  اهرزخ  و  تفای ، همادا  یسابع  يافلخ  ورملق  طاقن  یـضعب 

اهنآ نایهاپـس  دیـشرلا ، نوراه  تفالخ  هرود  رد  ق . لاس 183 ه . رد  هکنانچ  دـنداد ، رارق  لواپچ  موجه و  دروم  مه  دـناهدناوخ ) ماـن  نیا 
یمالـسا تلود  يزرم  تالایا  هب  اهرزخ  دربتـسد  نیرخآ  دـماشیپ  نیا  ارهاظ  و  دـندیناشک ، مه  رهنلا  ءاروام  هب  ات  ار  دوخ  زاتوتخات  هنماد 

لاس رد  تشاذگ ، طاطحنا  هب  ور  رزخ  تلود  اهسور ، ندمآرب  اب  دننکیمن . رزخ  موق  زا  يرکذ  رگید  یقرـش  نیخروم  دعب ، هب  نیا  زا  دوب .
و درک ، بولغم  ار  اهرزخ  فیکكود ، والسوتایوس ، رد 969 ، دیسر . نود  و  اگلو ، زاقفق ، نیب  دوخ  قباس  دودح  هب  اهنآ  تکلمم  862 م .

. دش وحم  تسایس  هحفص  زا  موق  نآ  مان  لاس  دودح 50  زا  دعب  هکنانچ  داتفارب ، رزخ  تلود 
رایـسب یموق  اهرزخ  تسا . نالـضف  نبا  هلاسر  اهنآ  ذخأم  امومع  هک  دناهتـشون ، يدیفم  لصفم و  حورـش  ناملـسم  نیفلؤم  اهرزخ  باب  رد 
هراجتلا لام  لقنولمح  موق  نیا  دـناهدناوخ . هایـس » يایرد  رزخ و  رحب  ياهیزینو   » ار اهنآ  ییاپورا  ناگدنـسیون  دـندوب و  تسود  تراـجت 

ياگلو ياهراغلب  و  هیـسور ، ناتـسنمرا ، مور ، ناریا ، تراجت  یقالت  زکرم  اـتا ، اـهنآ ، تختیاـپ  و  دنتـشاد ، تسد  رد  ار  قرـش  برغ و  نیب 
. دوب یطسو 

ياهدور زاقفق و  لابج  نیب  نیمزرـس  ار  نآ  ناوتیم  يداع  طیارـش  رد  یلو  دوب ، ریغتم  رایـسب  اهرزخ ، تکلمم  ینعی  ناتـسرزخ ، ياهزرم 
لاس یتح 40  و  تفر ، تسد  زا  اهنآ  ورملق  زا  یتمـسق  هک  زا 884 ، دعب  تسناد . ریغص ) ناتسزوخ   ) همیرک تلایا  همیمـض  هب  نود  اگلو و 

لهاست رزخ  ياهناقاخ  تشاد . دجسم  مامح و 30  اهرازاب و  و  دوب ، گرزب  يرهـش  لتا  دومن ، رادید  اهنآ  تختیاپ  زا  نالـضف  نبا  هک  دعب 
نامز رد  دندیورگ . تیحیـسم  هب  و 703 م . نیب 677  اهرزخ  عبانم ، زا  یـضعب  ساسارب  دـندوب . رادروخرب  شیاسآ  زا  و  دنتـشاد ، یبهذـم 
یغلبم ات  دنداتسرف  موس  لیئاخیم  روتارپما  رابرد  هب  يریفس  اهرزخ  اهدعب  دندش . يدوهی  وا  تکلمم  فارشا  رزخ و  ناقاخ  دیشرلا ، نوراه 

لوبق ار  دوهی  نید  ای  مالـسا  نید  البق  هک  ار  یناـسک  یتح  ار - اـهرزخ  نیب 851 و 863  يو  و  داد ، تیرومأـم  ار  حیـسم  نید  مـیلعت  يارب 
مالسا هب  دندیبلطیم ، کمک  مزراوخ  ناناملـسم  زا  هک  اهنآ ، ناقاخ  سپـس  اهرزخ و  ق ). 354 ه .  ) رد ارهاظ  درک . یحیـسم  دندوب - هدرک 

. دندیورگ

رزخ يایرد  رزخ -

ناخ لعزخ 

ییاورنامرف ناتسزوخ  رب  یتدم  المع  هک  هرمحم ، فورعم  خیـش  ق . 1355 ه . سدقا 1280 - رادرس  هنطلـسلا و  زعم  هب  بقلم  لعزخ  خیش 
لعزم ندش  هتشک  زا  سپ  و  دوب ، ناخ  لعزم  خیش  ردارب  ناخ و  رباج  جاح  رـسپ  و  بعک ، ینب  هفیاط  زا  نیـسحم  لآ  هخاش  زا  يو  تشاد .

هرمحم و ینارمکح  زا  ار  لعزم  ياهتمـس  نیواـنع و  راـجاق  هاـش  نیدـلا  رفظم  و  دـیدرگ ، نیـسحم  هلیبق  خیـش  ق ،). مرحم 1315 ه . لوا  )
هوشر و نداد  اب  دوب ، رادمتسایس  شوهاب و  رایسب  يدرم  لعزخ  دیشخب . وا  هب  ینایون  ریما  هجرد  هنطلسلا و  زعم  بقل  اجنآ و  يراددحرس 
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نایبعک همه  رب  ناسنیدـب  و  داد ، هیحالف  یخیـش  نامرف  ار  وا  هاـش  ق ،. رد 1316 ه . درک ، ادیپ  رابرد  رد  ینارادـفرط  تلـصو ، قیرط  زا  مه 

ق. رد 1319 ه . و  دش ، هدیشخب  وا  هب  زاوها  ینارمکح  سپس  تخادرپیم . نارهت  هب  امیقتسم  ار  دوخ  تایلام  و  تفای ، تسایر  ناتسزوخ 
لعزخ خیش  وا  هب  دوب  تلود  هصلاخ  هک  ار  نوراک  فرط  ود  ياهنیمز 

ار رگید  خیاشم  و  تخاس ، عیطم  بوعرم و  ار  برع  ریاشع  ریاس  تفای . ینایون  ریما  هبتر  سدقا و  رادرس  بقل  ماجنارس  و  دندرک ، راذگاو 
ق. لاس 1329 ه . رد  و  دش ، تسدمه  هدرپیب  اهسیلگنا  اب  و  تفای ، ناتسزوخ  تنطلس  هیعاد  و  تخودنا ، راشرس  تورث  و  درب ، نیب  زا 

، تفای ییاورنامرف  ناتسزوخ  رب  المع  لعزخ  تفرگ . ار  دنه » يروتارپما  ناشن ) نیرتیلاع   ) ییاورنامرف راوسهش  . » يا يآ . یـس . یک . ناشن 
. تشاد مامت  يذوفن  زین  تیوک  هرصب و  رد  و  دناوخیم ، ناتسبرع  ریما  ار  دوخ  و  دندوب ، وا  عیطم  المع  یتلود  نیرومأم  ماکح و  و 

همیزخ

هب هک  سیـسداتسا  یبوکرـس  يارب  ساـبع  ینب  هـفیلخ  نـیمود  روـصنم  فرط  زا  ق . لاـس 150 ه . رد  هک  دنتـسه  ياهفیاـط  همیزخ  بارعا 
هب همیزخ  نب  مزاح  یگدرکرس  هب  دوب  هدروآرد  دوخ  فرصت  هب  ار  ناسارخ  هدرک و  جورخ  برع  تموکح  رب  یناتسیس  شیرح  يرایتسد 

. داد تسکش  ار  سیسداتسا  هاپس  ماجنارس  دروخ ، دز و  لاس  کی  زا  سپ  مزاح  دندش . هداتسرف  ناسارخ 

ناوریشونا ورسخ 

( ناور کشونا   ) ناوریشونا بقل  گرم  زا  سپ  شگرزب  ياهراک  تامدخ و  ببس  هب  هک  لوا  ورـسخ  579 م ). - 531  ) یناساس ناهاش  زا 
دبهپـس رتخد  وا  ردام  تسا . یناساس  ناهاشنهاش  نیرتگرزب  زا  يو  تسـشن . تخت  رب  دابق  شردـپ  زا  سپ  يو  تفای . گرمیب  ناور  ینعی 

اب گـنج  ناـیمور و  اـب  اـکیزال  گـنج  يو  نارود  عیاـقو  نیرتمهم  زا  تخادرپ و  روشک  روما  حالـصا  هب  يو  دوب . ناتـسجرگ  حـتاف  هیوب 
فارـشا و هک  دوب  وا  نارود  رد  دش و  دحتم  یتشترز  نادبوم  اب  نایکدزم ، نتخادـنارب  روظنم  هب  يو  زین  و  دوب ، ناکرت  اب  گنج  نایلاتپه و 

باتک ندروآ  يارب  بیبط  هیوزرب  يو  نامز  رد  دنتفاین . تسد  شیوخ  نیشیپ  تردق  هب  هاگچیه  نویناحور 
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. دروآ ناریا  هب  درک و  همجرت  يولهپ  نابز  هب  تیرکسناس  زا  ار  باتک  نآ  تفر و  دنه  هب  هنمد  هلیلک و 
( ناوریشونا  ) لوا ورسخ 

( سئورسوا  ) ورسخ

.(. 129 م - 128 دودح 110 -  ) یناکشا هاشداپ 
هناهب هب  مور ، روتارپما  سونایارت ، و  دروخ ، مه  هب  مور  ناریا و  هناتـسود  طباور  وا  هرود  رد  لوا . شـالب  ناـمز  زا  دـعب  یگتفـشآ  هرود  رد 

هب لـیام  هک  ار  ورـسخ  يایادـه  و  دومن ، هلمح  ناریا  هب  هدرک ، نیعم  مور  تلود  عـالطا  نودـب  ار  ناتـسنمرا  هاـشداپ  ناریا  هاـشنهاش  هکنیا 
ار نیرهنلا  نیب  ناتسدرک و  ناتـسنمرا و  دناسر و  لتق  هب  دمآرد  یتسود  رد  زا  وا  اب  هک  ار  ناتـسنمرا  هاشداپ  و  درک . در  دوبن  مور  اب  گنج 

سونایارت رب  ار  نیرهنلا  نیب  مدرم  نمض  رد  تسشن و  بقع  نوفسیت  زا  هتـشادرب  ار  شیوخ  نئازخ  ورـسخ  تفر . شیپ  سراف  ات  و  تفرگ ،
تشگزاب و نوفسیت  هب  ورسخ  هاگنآ  تسشن . بقع  دیناشن و  تخت  هب  نوفـسیت  رد  ار  یناکـشا  ناگدازهاش  زا  یکی  سونایارت  دیناروش و 

. دمآرد ناریا  فرصت  هب  زاب  نیرهنلا  نیب  یبونج  ياهتمسق 

زیورپ ورسخ 

يو نامرف  هب  دوبن  رـضاح  نیبوچ  مارهب  اما  دیـسر . تنطلـس  هب  زمره  لتق  زا  سپ  هک  یناساس  ناـهاشداپ  زا  628 م ). - 590 ( ) مود ورسخ  )
هنادنمزوریپ مارهب  تخیرگ . مور  يوس  هب  دنک و  یگداتـسیا  تسناوتن  وا  ربارب  رد  ورـسخ  دنارورپیم . رـس  رد  ار  یهاشداپ  لایخ  دیآرد و 

رد تشذـگ و  هلجد  زا  برع  خویـش  زا  یکی  ییاـمنهار  هب  ورـسخ  دز . هکـس  دوخ  ماـن  هب  داـهن و  رـس  رب  یهاـش  جاـت  دـمآ و  نوفـسیت  هب 
هب مور  رکشل  اب  ورسخ  هک  تشذگن  يدنچ  تساوخ . يرای  مور  روتارپما  سیروم  زا  دیزگ و  تماقا  مور  يزرم  ياهرهـش  زا  سلویاریه » »
هک تشذگن  يدـنچ  زا  سپ  درب و  هانپ  كرت  ناقاخ  دزن  دوب ، اقیرفآ ) رد  یمور  رادرـس   ) سویلگاره گنج  رد  هک  مارهب  تشگزاب ، ناریا 
هب يدنچ  زا  سپ  درب و  هانپ  كرت  ناقاخ  دزن  هب  دوب  هدروخ  تسکـش  يو  اب  گنج  رد  هک  مارهب  تشگزاب ، ناریا  هب  مور  رکـشل  اب  ورـسخ 

. دش هتشک  خلب  رهش  رد  ورسخ  کیرحت 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 295 
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زیورپ ورسخ 
هاشنهاش نیرتفورعم  ناوریشونا )  ) لوا ورسخ  زا  سپ  تسا  زوریپ  ینعم  هب  زیورپ  وا  بقل  هک  مود  ورسخ 
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هاشنادرم مان  هب  نیریش  نادنزرف  زا  یکی  يو  دنک . نییعت  دوخ  يارب  نیـشناج  ات  دمآرب  ددصرد  تموکح  رخاوا  رد  ورـسخ  تسا . یناساس 

نوفـسیت و ناگداپ  ناهدـنامرف  دـناوخ . هاش  ار  دوخ  تشاد ، رـصیق  رتخد  زا  ورـسخ  هک  يرـسپ  هیوریـش  اـما  دـیزگرب ، تمـس  نیا  يارب  ار 
. دندیناسر تکاله  هب  لاس 628 م . رد  هدرک و  ینادنز  ریگتسد و  ار  ورسخ  ناگرزب  زا  یهورگ 

نایناساس مجنپ -: ورسخ 

نایناساس مراهچ -: ورسخ 

یجرگ ناخ  ورسخ 

ورسخ ناییاجلغ ، تسد  هب  ناخ  نیگرگ  ندش  هتـشک  زا  دعب  یجرگ  ناخ  نیگرگ  هدازردارب  ناتـسجرگ ، يابجن  زا  ق ،. یفوتسم 1123 ه .
هب ار  راهدنق  داد و  تسکش  ار  سیوریم  ناخ  ورسخ  دش . رومأم  ناغفا  سیوریم  عفد  راهدنق و  ریخست  هب  نیسح  ناطلس  هاش  بناج  زا  ناخ 

نیگرگ نوخ  ماقتنا  شدصق  هک  ناخ  ورـسخ  اما  دـندرگ . میلـست  دوش  هداد  ناما  اهنآ  هب  رگا  هک  دـندش  یـضار  اهناغفا  تفرگ . هرـصاحم 
. دیسر لتق  هب  ناخ  ورسخ  دش و  حتاف  سیوریم  هعفد  نیا  دنتساخرب و  گنج  هب  رابرگید  ناییاجلغ  راچان  دادن . ناما  اهنآ  هب  دوب  ناخ 

زیورپ ورسخ  مود -: ورسخ 

نایناساس موس -: ورسخ 

یملید هاش  ورسخ 

شتموکح  ) نوتـسدالوف روصنم  وبا  دوخ  ردارب  رب  يو  یملید ، نیدـلا  دامع  رـسپ  هیوب ، لآ  هلـسلس  ناگدازهاش  زا  هاش » ورـسخ  دیعـس  وبا  »
. دش هتشک  هاش  ورسخ  و  داد ، يور  گنج  ودنآ  نایم  و  درک ، نایصع  ق ). 448 ه . - 440

يونزغ هاش  ورسخ 

لاس 552 ه. رد  يونزغ ، هاشمارهب  رسپ  رصان ، لآ  نایونزغ  هلسلس  هاشداپ  هاش ،]» ورـسخ  هلودلا ) جات  یتیاور  هب  و   ) هلودلا ریهظ  ناطلـس  ] »
و دـندوب ، هتفای  طلـست  داـبآنیکت ) روادنیمز و  تسب و   ) ناتـسلواز رب  روغ  كولم  وا  سولج  نراـقم  تسـشن . تخت  هب  ردـپ ، زا  دـعب  ق ،.

نینزغ و  تفر ، ناتسودنه  يوس  هب  دزاسب . عضو  نیا  هب  تسناوتن  هاش  ورسخ  دوب . هتشذگرد  رجنس  ناطلس  و  دوب ، نازغ  تسد  رد  ناسارخ 
تخت رب  ار  ماس  دمحم  نیدلا  زعم  و  تفرگب ، نینزغ  و  دروآ ، رکـشل  ماس  دمحم  نیدلا  ثایغ  ماجنارـس  و  داتفا ، نازغ  تسد  هب  دـنچ  کی 

. تفر روهال  هب  هاش  ورسخ  و  دناشن ، نینزغ 

يونزغ کلم  ورسخ 

ترشع هب  تاقوا  رثکا  يو  تسـشن . تخت  هب  روهال  رد  يونزغ . هاش  ورـسخ  ناطلـس  رـسپ  ق ،). 598 ه .  ) رصان لآ  نایونزغ  هلـسلس  هاشداپ 
. تشاذگیم

فرصت ار  روهال  دروآ و  رکشل  لاس 583  رد  رگید  راب  و  داد ، تسکـش  روهال  کـیدزن  رد  ار  يو  ق . رد 575 ه . ماس  دمحم  نیدـلا  زعم 
لاس 598 ه. هب  و  دندرک ، سبح  ياهعلق  رد  ار  وا  و  داتسرف ، هوکزوریف  هب  اجنآ  زا  و  درب ، نینزغ  هب  تفرگب و  دهع  هب  ار  کلم  ورسخ  درک .

ق.
. دندروآ لتق  هب  دوب  ینادنز  نینزغ  دور  فیس  هعلق  رد  هک  مه  ار  هاشمارهب  شرسپ  لاس  نیمه  رد  دنتشک . ار  يو 

(. تسا هدرک  هابتشا  طلخ و  يونزغ  هاش  ورسخ  هب  عجار  رابخا  اب  ار  کلم  ورسخ  نیا  رابخا  زا  یتمسق  هدیزگ  خیرات  فلؤم  ارهاظ  )
354 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

راجاق يازریم  ورسخ 

راهظا تهج  فودـیابیرگ ، لتق  هعقاو  زا  دـعب  ق . لاس 1244 ه . رد  يو  هنطلـسلا . بیان  ازریم  سابع  رـسپ  راجاق ، فورعم  ناـگدازهاش  زا 
عقاو رازت  مارکا  تبحم و  دروم  اجنآ  رد  و  تفر ، گروبزرطپ  هب  ناریا  رابرد  زا  یتئیه  ماظن و  ریما  هنگنز  ناـخ  دـمحم  قاـفتا  هب  ترذـعم 
هناور نارهت  هب  مامت  مارکا  اب  ار  وا  و  داد ، تلهم  لاس  جنپ  یقاب  يارب  هدیـشخب  ار  یمین  یگنج  تراسخ  زا  تبحم  زاربا  تهج  رازت  و  دـش ،

ق. ناضمر 1245 ه . موس  رد  ترفاسم ، زور  هام و 15  زا 10  دعب  ازریم  ورسخ  درک .
و دنام ، نامرک  رد  ار  یتدم  يو  دش ، مازعا  ناسارخ  هب  نامرک  زا  هنطلـسلا  بیان  ازریم  سابع  هک  ق ،. لاس 1247 ه . رد  دش . دراو  زیربت  هب 
و تشاد ، سدقا  ضرا  تباین  ناونع  هنطلسلا  بیان  ياهرفس  رد  اجنآ  و  تسویپ ، ردپ  يودرا  هب  هتفر  ناسارخ  هب  نوت  سبط و  هار  زا  سپس 
رد يو  دش ، تاره  رومأم  هنطلـسلا  بیان  فرط  زا  ناسارخ ، نارمکح  راجاق ،) هاش  دمحم   ) ازریم دمحم  شردارب  هک  ق . لاس 1249 ه . رد 

. دوب ردارب  باکر 
بضغ دروم  نکیل  و  تفر ، نارهت  هب  ردارب  نذایب  و  دش ، زوریپ  هدرک و  یتاعزانم  نانامکرت  اب  دنبردقآ  رد  هنطلـسلا ، بیان  تافو  زا  دعب 

مزاع وا  يودرا  اب  زین  يو  ازریم ، دمحم  يدهعیلو  مالعا  زا  سپ  و  دیزگ ، تنوکس  ناطلـسلا  لظ  دوخ  مع  هناخ  رد  هدش  عقاو  هاش  یلعحتف 
. دش زیربت 

ایریوارتاشخ

. تشترز نید  رد  روظنم ، توکلم  ینعم  هب 

هاش رایاشخ 

ینانوی مسا  قفاوم  ار  هاش  نیا  ناییاپورا  و  یـشری » یـشخ   » یـشنماخه اههبیتک  یلباب  هخـسن  رد  هاش » رـشخ   » یـشوش نابز  هب  هاـش  نیا  ماـن 
یس نس  رد  دوب و  گرزب  شوروک  رتخد  اسوتآ »  » زا لوا  شویراد  دنزرف  هاش  رایاشخ  دنمان . سسرسگ »  » یضعب و  سسکزرگ »  » شاهدش

.( م 486 ق .  ) تسشن تخت  هب  یگلاس  جنپ  و 
اشرایاشخ

هداد تسکش  هدوب  تموکح  یعدم  اجنآ  رد  هک  ار  شیبخ »  » مان هب  یصخش  دوب و  هدیروش  هک  رصم  هب  ار  دوخ  هجوت  تنطلس ، يادتبا  رد 
. دندش تازاجم  تخس  وا  ناتسدمه  یلو  درک  رارف 

هاـگنآ م ). 486 ق .  ) تشگرب دوخ  هتـشذگ  لاـح  هب  روشک  نیا  درک و  رـصم  یلاو  ار  شنماـخه »  » دوـخ ردارب  هاـش  راـیاشخ  نآ  زا  سپ 
. تخادرپ ناینانوی  اب  گنج  هیهت  هب  هاش  رایاشخ  تخاس و  فرطرب  ار  لباب  شروش 

هدیدرگ باختنا  ریغـص  يایـسآ  رد  عقاو  هیکوداپاک »  » اهرکـشل همه  عامتجا  لحم  يارب  دش و  مهارف  لاس  هس  تدم  رد  گنج  تاکرادـت 
. درکیم تکرح  هاپس  هارمه  یشنماخه ، هداوناخ  مامت  اب  هاش  و  دندوب ، یسراپ  همه  اهودرا  ناهدنامرف 

نکیل دنداد و  ناشن  ار  دوخ  تماهش  یس » سیک   » نازادناریت يدام و  ياهراوس  دربن  نیا  رد 
355 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ار نآ  تالمح  درذگب و  لیپومرت  هگنت  زا  ناریا  نوشق  دنتشاذگن  دندوب ، هحلـسا  نیگنـس  ینعی  تیلبوه »  » هب موسوم  هک  تراپـسا  نایهاپس 
. دندرک عفد 

دراس رد  اهینانوی  هک  ییاهیبارخ  یفالت  هب  ار  كرا »  » دبعم دش و  فرصتم  ار  نتآ  هاش ، رایاشخ  یناریا  ناراوس  ياهیراکادف  رثا  رب  ماجنارس 
. دز شتآ  دندوب ، هدرک 

اشرایاشخ رصق  ياهنوتس 
گنج هب  ات  تشاذـگ  نانوی  رد  هاپـس  رازه  دصیـس  اب  ار  هاپـس  رادرـس  هینودرم »  » درک و هعجارم  ناریا  هب  م . لاس 480 ق . رد  هاش  راـیاشخ 

. دربن ياهرهب  اهدربن  نیا  زا  یشنماخه  هاشنهاش  دهد . همتاخ 
رد هکنآ  ات  دـنارذگیم ، بعل  وهل و  هب  ار  دوخ  تاقوا  و  دادـن ، يور  هاش  رایاشخ  تنطلـس  رد  یمهم  هعقاو  ناـنوی  گـنج  همتاـخ  زا  سپ 

م. لاس 466 ق .
تنطلس هب  ار  شدنزرف  دنتشک و  ار  هاش  هدش  تسدمه  ناودرا  صوصخم  دراگ  سیئر  اب  تشاد  مان  دادرهم  هک  هاش  رایاشخ  یـشابهجاوخ 

. دندناشن

)K hshayathiadahuna( ویهد یثیاشخ 
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. دناهدناوخ مان  نیا  هب  شیوخ  ياههبیتک  رد  ار  دوخ  یشنماخه  نیطالس  هک  کلامم » هاش   » ینعم هب 

هرتشخ

و ریغـص ) ایـسآ  اگن ،  ) تارف يوس  نآ  ياهروشک  هلمج  زا  دشیم  میـسقت  هرتشخ  دنچ  هب  ناریا  نایـشنماخه ، نامز  رد  هک  روشک  ینعم  هب 
: زا دندوب  ترابع  هک  تارف  يوس  نیا  ياهروشک 

رتخاب 12- تراپ 11 - یناکریه 10 - انایرآ 9 - دام 8 - شوش 7 - سراپ 6 - روشآ 5 - اینیمرآ 4 - لباب 3 - ای  ینولیباب  یماتوپوزم 2 - - 1
. ایزوردگ اینامرک 18 - رادنگ 17 - شیتاوخره 16 - گنرز 15 - مزراوخ 14 - نایدغس 13 -

هتیرتشخ

. دیروش اهیروشآ  هیلع  هک  دام  هاشداپ 

شیاشخب رضخ 

. يرومیت هرود  ناریزو  زا 

ییاتسوا طخ 

اتـسوا نوتم  دـهع  نآ  ات  هچ  تسا  هدـش  عارتخا  نایناساس  ناـمز  رد  يوق  لاـمتحا  هب  دـنمان  يریپد  نید  ار  نآ  هک  دـنز  اـی  ییاتـسوا  طـخ 
اب ای  هدیسریم و  هنیسهبهنیس 

356 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
نآ بوخ  طوطخ  زا  یکی  هک  ینایرـس  طخ  ای  صقاـن  يولهپ  طـخ  زا  دـعب  هب  نآ  زا  تسا . هدـشیم  تشادداـی  رـصع  ره  فلتخم  طوطخ 
طخ یلعف  ربز  ریز و  لاح  تشادن و  لکش  هک  توصم  فورح  زا  هتسد  کی  تروص  هک  يروط  هب  دیدرگ . هدافتسا  دشیم  هدرمـش  نامز 

يولهپ دوجوم  فورح  رب  ار  فورح  نآ  دـیدرگ و  عارتخا  دوبن  يولهپ  طـخ  رد  دوب و  اتـسوا  رد  هک  ادـصیب  فرح  دـنچ  تشاد و  ار  اـم 
. دنتشون طخ  نادب  ار  اتسوا  دندرک و  قاحلا 

. تسادصیب ادص و  اب  فرح  ياراد 24  اتسوا  طخ 

يولهپ طخ 

نیرتمیدـق تسا . يربـع  يرگید  یقینیف و  یکی  هک  میدـق  طـخ  هـب  دوـشیم  یهتنم  لـصا  رد  یمارآ  طـخ  هدـش و  هـتفرگ  یمارآ  طـخ  زا 
یمارآ و طخ  اهدـعب  هک  طخ  نیا  دـسریم . م . هب 895 ق . نآ  خـیرات  هک  تسا  ازهم » نوتـس   » هبیتک دـناهتفای  یقینیف  طـخ  زا  هک  ياهنومن 

. تفای لیدبت  يولهپ  طخ  هب  ناریا  رد  دش  دیلقت  نآ  زا  یبطق  یشبح و  دنسم و  یطبن و 
. دندرک رشتنم  هحوتفم  کلامم  رد  ار  نآ  ندرب  راک  دنداد و  جاور  نآ  تلوهس  ظاحل  زا  ار  یمارآ  طخ  یشنماخه  ناهاشداپ 

نآ هک  انیس  روط  نیطسلف و  هیروس و  هجهل  دنمان و  یقرـش  یمارآ  هجهل  ار  نآ  هک  یقارع  هجهل  دیدرگ . بعـشنم  هجهل  ود  هب  یمارآ  نابز 
ياههکـس تـسا  تـسد  رد  ناـیناریا  فرط  زا  یمارآ  طـخ  هـب  هـک  يراـثآ  نیرتمیدـق  متـسر  شقن  هبیتـک  زا  دـعب  دـنمان . یبرغ  یمارآ  ار 

ماـــن هـــب  م . نرق 3 ق . هـب  قــلعتم  هدــمآ  تـسد  هـب  ناــگدازهاش  نــیا  زا  هــک  ياهکــس  نیرتمیدــق  دــشابیم . رادهــترپ »  » ناــهاشداپ
. تسادصیب ادصاب و  فرح  ياراد 25  يولهپ  طخ  دشابیم . ) Bagadat( تادهغب

يولهپ البق  دـنمانیم و  یلامـش  يولهپ  ار  نآ  هک  یناکـشا  هجهل  طخ و  یکی  تسا  هدـش  میـسقت  هتـسد  ود  هب  يولهپ  هجهل  يولهپ و  طخ 
طخ طـخ ، مسق  ود  نیاربهوـالع  دـنمانیم و  یبرغ  بونج  بوـنج و  يوـلهپ  ار  نآ  هک  یناـساس  هجهل  طـخ و  رگید  دـنتفگیم ، ینادـلک 

توافت رگید  طخ  اب  لکـش  ثیح  زا  هدـش و  هتـشون  لصتم  فورح  اـب  طـخ  نیا  دـشیم و  هدرب  راـک  هب  یلومعم  ریرحت  يارب  مه  يرگید 
. تسا هتشاد 

يریوصت طخ 

مـسا نتـشون  يارب  نآ و  تروص  باتفآ  نتـشون  يارب  ـالثم  دندیـشکیم . ار  نآ  تروص  يزیچ  هب  عجار  رکف  راـهظا  يارب  هک  طـخ  یعون 
. دندیشکیم ار  نآ  لکش  یناویح 

يدغس طخ 

. تسا هدوب  يولهپ  طوطخ  فلتخم  عاونا  أشنم  دسریم  رظن  هب  و  تسا . یمارآ  نآ  يابفلا  أشنم  هک  یطخ 
. تسا هتفرگ  همشچرس  ییاپورا  دنه و  نابز  زا  یلامش  نایناریا  قیرط  زا  هدش  هتشون  ابفلا  نیا  اب  هک  يدغس  نابز 

نابز رگید  دـننکیم و  ملکت  نادـب  ناشفارز  هرد  يایلع  شخب  مدرم  هک  تسا  یبونغی  نابز  دـنکیم ، قباطت  نآ  اب  هک  یناـبز  اـهنت  هزورما 
. دشابیم زاقفق  هیحان  یناریا  هجهل  هک  یتالآ  ای  یتسوا 

يونام طخ 

. تسا هتفریم  راک  هب  یکرت  يولهپ و  نوتم  ندناوخ  يارب  دوب و  یمارآ  طخ  زا  سابتقا  هک  یطخ 
357 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

مدقم یمالیع  طخ 

م. زا 3000 ق . شیپ  ياهنرق  نیرخآ  یط  رد 
« مدـقم یمالیع   » مان هب  هک  ار  دوخ  صوصخم  طخ  تفرگ ، رارق  نیرهنلا  نیب  يوق  ذوفن  تحت  دـنچره  هک  دـیآ ، دـیدپ  شوش  رد  یندـمت 

دوب نیرهنلا ) نیب   ) رواجم تشد  رد  رصن » تدمج   » دهع رصاعم  نیا  درک و  داجیا  دشیم  هدناوخ 

یخیم طخ 

زین یطخ  دناهدوب و  یندـمت  ياراد  هتـشاد و  تنوکـس  قارع  یبونج  تمـسق  رد  م . لاس ق . زا 3000  شیپ  هک  دـندوب  ینامدرم  نایرموس 
نیرهنلا نیب  بونج  نکاس  نایرموس  دزن  م . لاس ق . رازه  جنپ  ات  راهچ  زا  یخیم  طخ  دنتشونیم . تسار  هب  پچ  زا  ار  نآ  هک  دنتشاد 

358 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
مدقم یمالیع  طخ 

. دندرب راک  هب  هتفرگ  نایرموس  زا  ار  طخ  نامه  زین  مالیع  روشآ و  فیاوط  دوب . فورعم 
یقرت و هب  ور  نایناریا  تسد  رد  طخ  نیا  هک  تسا  مولعم  اما  تسا . هداتفا  اهدام  تسد  هب  طخ  نیا  خـیرات  هچ  زا  هک  تسین  نشور  تسرد 
فورح و ياراد  ینادـلک  یخیم  طخ  تسا . هدـمآرد  ییابفلا  تروص  هب  یتوص  یتمالع و  هلحرم  زا  م . نرق 6 ق . طساوا  هداهن و  حالصا 
ای کی  اب  هک  دوب  صاخ  ییاجه  توص و  هدنیامن  رگید  یـضعب  ینعم و  کی  اب  تاذ  کی  رادومن  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دوب  رایـسب  یلاکـشا 

. دوشیم هتخاس  ینعم  کی  اهنآ  زا  توص  دنچ 
: لیذ رارق  هب  تسا  هدرکیمن  زواجت  فرح  زا 18  ینادلک  یخیم  طخ  يادصیب  فورح  عیطاقم  عومجم 

ت. ش ، ر ، ق ، ص ، پ ، س ، ن ، م ، ل ، ك ، ط ، ح ، ز ، د ، ج ، ب ، ا ،
زا نآ  فرح  هک 5  دـناهتخاس  يروـشآ  یخیم  فورح  يور  زا  ار  نآ  فرح  تسا و 36  هدوـب  فرح  يدام 42  یخیم  يابفلا  فورح  اـما 

. دناهدوزفا نآ  رب  رگید  فرح  تسا و 6  هدوب  رادادص  فورح 

فیلگوریه فیلگوریه -: طخ 

يدزی روصنم  وبا  کلملا  ریطخ 

لوغشم افیتسا  يدصتم  يریبد و  لغـش  هب  فورعم  نهاشداپ  ياهناوید  رد  لاس  جنپ  لهچ و  تدم  هک  یقوجلـس  دمحم  ناطلـس  ناریزو  زا 
. دوب

يدزی روصنم  وبا  کلملا  ریطخ 

. یقوجلس هاشکلم  نب  دمحم  نب  دومحم  ناطلس  ریزو 

ثداوحلا ۀصالخ 
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رشتنم هعمج  هبنشکی و  يانثتسا  هب  هتفه  ياهزور  مامت  رد  همانزور  نیا  دشیم . رـشتنم  لاس 1316  رد  يرصان  دهع  رد  هک  دوب  ياهمانزور 
. تشگیم

359 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
م. متفه ق . نرق  بیرخنس ، هاشداپ  ياههمانلاس  ای  نیلگ  روشنم  زا  یشخب  یخیم ، طخ  هب  يروشآ  یخیرات  نتم  هنومن 

360 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

.( 136 ه - 132  ) حافس هللا  دبع  تفالخ 

ماما میهاربا  ردارب  لاس 132  یناثلا  عیبر  مهدزاود  رد  دروآ و  قارع  هب  يور  ناسارخ  رکشل  اب  ملسم  وبا  ماما ، میهاربا  ندش  هتـشک  زا  سپ 
زجب دروآ  تسد  هب  دنتشاد  هیما  ینب  هک  ار  یکلامم  مامت  حافـس  دناشن . تفالخ  دنـسم  رب  تشاد  بقل  زیرنوخ  ینعی  حافـس  هللا  دبع  هک  ار 

تموکح هک  دـیدرگ  سلدـنا  هیما  ینب  مان  هب  یتلود  سـسؤم  درک و  فرـصت  ار  نآ  يوما  هیواعم  نب  نمحرلا  دـبع  هک  ایناپـسا )  ) سلدـنا
. دیماجنا لوط  هب  اپورا  رد  يرجه  ات 422  زا 139  ناشیا 

هب ار  يو  تشاد ، يرس  رس و  نایولع  اب  وا  نوچ  یلو  دیزگرب  دوخ  ترازو  هب  دوب  دمحم  نآ  ریزو  هب  بقلم  هک  ار  لالخ  هملس  وبا  حافس ،
.(. ق 136 ه . - 132  ) تشک ملسم  وبا  تسد 

فلخ

هعلق هب  سپـس  ناـناجزوج و  هب  درک و  بوـلغم  ار  وا  يوـنزغ  دوـمحم  ناتـسیس . ریما  يرافـص ، نادـناخ  زا  ق ). تافو 392 ه .  ) دـمحا نبا 
. تشذگرد اجنآ  رد  يو  داتسرف و  زیدرگ 

دمحا نبا  فلخ 

. دمحا رفعج  وبا  ریما  نیشناج  رسپ و  ناتسیس ، رد  نایرافص  هلسلس  فورعم  يارما  زا  دمحا ، وبا  هب  ینکم  هیوناب ، فلخ 

يوما يافلخ 

.(. ق سولج 41 ه .  ) نایفس یبا  نب  هیواعم  - 1
.(. ق سولج 60 ه .  ) هیواعم نب  دیزی  - 2

.(. ق سولج 64 ه .  ) یناث هیواعم  دیزی - نب  هیواعم  - 3
.(. ق سولج 64 ه .  ) مکح نب  ناورم  - 4

.(. ق سولج 65 ه .  ) ناورم نب  کلملا  دبع  - 5
.(. ق سولج 86 ه .  ) کلملا دبع  نب  دیلو  - 6

.(. ق سولج 96 ه .  ) کلملا دبع  نب  نامیلس  - 7
.(. ق سولج 99 ه .  ) ناورم نب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  - 8

.(. ق سولج 101 ه .  ) یناث دیزی  کلملا - دبع  نب  دیزی  - 9
.(. ق سولج 105 ه .  ) کلملا دبع  نب  ماشه  - 10

.(. ق سولج 125 ه .  ) یناث دیلو  دیزی - نب  دیلو  - 11

.(. ق سولج 126 ه .  ) موس دیزی  دیلو - نب  دیزی  - 12
.(. ق سولج 126 ه .  ) دیلو نب  میهاربا  - 13

. ناورم نب  دمحم  نب  ناورم  - 14
. دش ضرقنم  لاس 132  رد  یسابع  يافلخ  تسد  هب  هلسلس  نیا  ق . 127 ه . رامح ) ناورم   ) یناث ناورم 

یسابع يافلخ 

( تسا يرمق  يرجه  خیراوت  )
تفالخ زاغآ  مان 

132 حافس ] هّللا  دبع  سابعلا  وبا   ] حافس - 1
136 روصنملا ] هّللا  دبع  رفعج  وبا   ] روصنم - 2
158 يدهملا ] دمحم  هّللا  دبع  وبا   ] يدهم - 3

169 يداهلا ] یسوم  دمحم  وبا   ] يداه - 4
170 دیشرلا ] نوراه  رفعج  وبا   ] دیشرلا نوراه  - 5

193 نیمالا ] دمحم  یسوم  وبا   ] نیما - 6
198 نومأملا ] هّللا  دبع  رفعج  وبا   ] نومأم - 7

218 هّللاب ] مصتعملا  دمحم  قاحسا  وبا   ] مصتعم - 8
227 هّللاب ] قثاولا  نوراه  رفعج  وبا   ] قثاو - 9

360 ص :  یسابع .....  يافلخ  ناریا ج1 360  خیرات  عماج  گنهرف   232 هّللا ] یلع  لکوتملا  رفعج  لضفلا  وبا   ] لکوتم - 10
247 هّللاب ] رصتنملا  دمحم  رفعج  وبا   ] رصتنم - 

361 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
248 هّللاب ] نیعتسملا  دمحا  سابعلا  وبا   ] نیعتسم - 12

252 هّللاب ] زتعتملا  دمحم  هللا  دبع  وبا   ] زتعم - 13
255 هّللاب ] يدتهملا  دمحم  قاحسا  وبا   ] يدتهم - 14

256 هّللا ] یلع  دمتعملا  دمحا  سابعلا  وبا   ] دمتعم - 15
279 هّللاب ] دضتعملا  دمحا  سابعلا  وبا   ] دضتعم - 16

289 هّللاب ] ردتقملا  رفعج  دمحم  وبا   ] یفتکم - 17
295 هّللاب ] ردتقملا  رفعج  لضفلا  وبا   ] ردتقم - 18

320 هّللاب ] رهاقلا  دمحم  روصنم  وبا   ] رهاق - 19
322 هّللاب ] یضرلا  دمحا  سابعلا  وبا   ] یضار - 20
329 هّلل ] یقتملا  میهاربا  قاحسا  وبا   ] یقتم - 21

333 هّللاب ] یفکتسملا  هّللا  دبع  مساقلا  وبا   ] یفکتسم - 22
334 هّلل ] عیطملا  لضفلا  مساقلا  وبا   ] عیطم - 23

363 هّلل ] عئاطلا  میرکلا  دبع  لضفلا  وبا   ] عئاط - 24
381 هّللاب ] رداقلا  دمحا  سابعلا  وبا   ] رداق - 25

422 هّللا ] رماب  مئاقلا  هّللا  دبع  رفعج  وبا   ] مئاق - 26
467 هّللا ] رماب  يدتقملا  هّللا  دبع  مساقلا  وبا   ] يدتقم - 27

487 هّللاب ] رهظتسملا  دمحا  سابعلا  وبا   ] رهظتسم - 28
512 هّللاب ] دشرتسملا  لضفلا  روصنم  وبا   ] دشرتسم - 29

529 دشارلا ] روصنملا  رفعج  وبا   ] دشار - 30
530 هّللا ] رمال  یفتقملا  دمحم  هّللا  دبع  وبا   ] یفتقم - 31
555 هّللاب ] دجنتسملا  فسوی  رفظملا  وبا   ] دجنتسم - 32

566 هّللا ] رماب  ءیضنتسملا  نسحلا  دمحم  وبا   ] ءیضنتسم - 33
575 هّللا ] نیدلا  رصانلا  دمحا  سابعلا  وبا   ] رصان - 34
622 هّللا ؟؟؟] رماب  رهاظلا  دمحم  رصن  وبا   ] رهاظ - 35

623 هّللاب ] رصنتسملا  روصنملا  رفعج  وبا   ] رصنتسم - 36
640 هّللاب ] مصعتسملا  هّللا  دبع  دمحا  وبا   ] مصعتسم - 37

رصم يافلخ  2
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659 هّللاب ] رصنتسملا  دمحا  مساقلا  وبا   ] رصنتسم - 1
660 هّللا ] رماب  مکاحلا  دمحا  سابعلا  وبا   ] مکاح - 2

701 هّللاب ] یفکتسملا  نامیلس  عیبرلا  وبا   ] یفکتسم - 3
740 هّللاب ] قثاولا  میهاربا  قاحسا  وبا   ] قثاو - 4

741 هّللا ] رماب  مکاحلا  دمحا  سابعلا  وبا   ] مکاح - 5
753 هّللاب ] دضتعملا  رکب  وبا  حتفلا  وبا   ] دضتعم - 6

763 هّللا ] یلع  لکوتملا  دمحم  هّللا  دبع  وبا   ] لکوتم - 7
779 هّللاب ] مصتعملا  ایرکز  ییحی  وبا   ] مصتعم - 8

779 مود ) راب   ) لکوتم
785 هّللاب ] قثاولا  رمع   ] قثاو - 9

788 مود ) راب   ) مصتعم
791 موس ) راب   ) لکوتم

808 هّللاب ] نیعتسملا  سابعلا  لضفلا  وبا   ] نیعتسم - 10
816 هّللاب ] دضتعملا  دواد  حتفلا  وبا   ] دضتعم - 11

845 هّللاب ] یفکتسملا  نامیلس  عیبرلا  وبا   ] یفکتسم - 12
855 هّللا ] رماب  مئاقلا  هزمح  ءاقبلا  وبا   ] مئاق - 13

859 هّللاب ] دجنتسملا  فسوی  نساحملا  وبا   ] دجنتسم - 14
884 هّللا ] یلع  لکوتملا  زیزعلا  دبع  زعلا  وبا   [ II لکوتم - 15

903 هّللاب ] کسمتسلا  بوقعی  ربصلا  وبا   ] کسمتسم - 16
914 هّللا ] یلع  لکوتملا  دمحم   [ III لکوتم - 17

922 مود ) راب   ) کسمتسم

سراف جیلخ 

هب هدرک و  ادج  ناریا  زا  ار  ناتـسبرع  هریزجهبـش  جیلخ  نیا  تسا  نآ  رواجم  ناریا  یبرغ  بونج  بونج و  لحاوس  هک  ناریا  بونج  جـیلخ 
. ددرگیم لصتم  نامع  يایرد  اب  زمره  هگنت  طسوت 

. دشابیم رتمولیک  ات 250  زا 180  نآ  ضرع  رتمولیک و  نامع 800  لحاس  ات  نوراک  هناهد  زا  نآ  لوط 
. تسا رتمولیک  جنپ  زمره  هگنت  رد  نآ  هطقن  نیرتکیراب 

يرایـسب ياـههریزج  ياراد  هک  تسا  ناـهج  یکیژتارتسا  ياهجـیلخ  زا  سراـف  جـیلخ  تسا . عبرم  رتمولیک   250 بیرق 000 ، نآ  تعـسو 
زا مشق  هک  دشابیم  نآ  ياههریزج  هلمج  زا  شیک  مشق و  كراخ ، ماگنه ، هریزج  هک  دشابیم 

362 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. تسا رتگرزب  همه 

افلخلا ۀفیلخ 

. دندوب رتعیطم  رتراکادف و  وا  هب  تبسن  رتکیدزن و  هاش  هب  شابلزق  فئاوط  ریاس  زا  هیوفص  هرود  رد  نایفوص 
لوا سابع  هاش  نامز  ات  ماقم  نیا  دـنتفگیم . افلخلا  ۀـفیلخ  ار  نایفوص  همه  سیئر  و  هفیلخ ، ار  شابلزق  فئاوط  زا  کی  ره  نایفوص  سیئر 

ماکحا تعاطا  یگمه  دشیم و  بوسحم  يوفص  هاشداپ  ای  لماک ، دشرم  بیان  نایفوص  رظن  زا  افلخلا  ۀفیلخ  اریز  دوب ؛ گرزب  تاماقم  زا 
. دنتسنادیم بجاو  مزال و  هاش ، ماکحا  دننام  ار  وا 

نامکرت لیلخ 

دعب و  تشاد ، زاریش  تموکح  ردپ  نامز  رد  يو  نسح . نوزوا  نیشناج  رسپ و  ولنویوققآ ، يارما  هلسلس  نایاورنامرف  زا  ق . یفوتم 883 ه .
تفلاخم هب  وا  اـب  ناـمکرت  گـیب  بوقعی  شردارب  دـییاپن و  شیب  هاـم  وا 6  تراـما  نکیل  تسـشن . تراـما  هب  هدـمآ  زیربـت  هب  وا  تاـفو  زا 

دش لوتقم  لیلخ  ناطلس  و  داد ، يور  گنج  ردارب  ود  نیب  يوخ  کیدزن  رد  دش . زیربت  مزاع  وا  اب  هزرابم  دصق  هب  رکبراید  زا  و  تساخرب .
. دیسر گیب  بوقعی  هب  ولنویوققآ  هلسلس  تراما  و 

)Khelil Dehlil( لیلهد لیلخ 

هیویز يزنرب  ياهلیم  هب  هیبش  يزنرب  ياهلیم  نانآ  زا  یکی  رد  هک  درک  فشک  روگ  هس  ناگرومد  نآ  رد  هک  ناتـسدرک  رد  یخیرات  ناـکم 
. دوب

يزیربت یکلم  لیلخ 

بذـج پچ ، هنارکفنـشور  لفاحم  اـب  ییانـشآ  زا  سپ  ناـخ ، اـضر  تموکح  رخاوا  رد  یناوج و  ناوا  رد  راـبنیتسخن  يارب  یکلم ، لـیلخ 
زا سپ  دوشیم و  ینادنز  تشادزاب و  اهتسینومک ، تالیکشت  هب  ناخ  اضر  شروی  زا  سپ  لاس 1316  رد  دوشیم و  یتسینومک  تالیکشت 

. دباییم یسایس  تلزنم  رابتعا و  رفن » هورگ 53   » رانک رد  يدازآ 
هب بزح  هرگنک  نیلوا  رد  دریگیم و  رس  زا  هدوت  بزح  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هدوت ، بزح  سیسأت  ناخ و  اضر  طوقـس  زا  سپ  یکلم  لیلخ 

. دوشیم روشک  نآ  یهار  ناتسلگنا  رگراک  بزح  توعد  هب  انب  لاس 1325  رد  دوشیم و  باختنا  هییارجا  تئیه  دشرا  وضع  ماقم 
ناریا رد  يوروش  تسردان  یشم  هقرف و  درکلمع  هب  تبـسن  یکلم  تاضارتعا  لاس 1325  رد  ناجیابرذآ  تارکمد  هقرف  تسکـش  لابند  هب 

. دریگیم الاب  بزح  يربهر  رد  یلخاد  تافالتخا  لاس 1326  لیاوا  رد  دوشیم و  دنلب 
نادقف هناهب  هب  دمحا » لآ  لالج  ياهماخ و  رونا  یکلم ، لیلخ  : » زا دـندوب  ترابع  نآ  یلـصا  ياضعا  هک  نافلاخم  يربهر  هتـسه  ماجنارس 

. دننزیم باعشنا  هب  تسد  هام 1326  نمهب  رد  نابلطحالطصا »  » ناونع تحت  بزح و  رد  لالقتسا 
شیارگ باعـشنا  نیا  تیهام  هرمث و  سکعرب  هکلب  درکن ، افیا  شبنج  رد  ياهدنزاس  شقن  اهنت  هن  هدوت  بزح  زا  یکلم  هورگ  ندش  ادـج 

. ناریا مدرم  تازرابم  ندیشخب  لماکت  هزرابم و  تمس  هب  شیارگ  هن  دوب ، تسار  هب 
. دیدرگ لدـبم  هدوت  بزح  يوروش و  کی  هرامـش  نمـشد  هب  تفاترب و  يور  مسیـسکرام  زا  جـیردت  هب  باعـشنا  زا  سپ  یکلم  هجیتن  رد 
رد یکلم  لیلخ  ماجنارس  تساتسار . نیمه  رد  یکلم  يرکف  تیلاعف  هدننکسکعنم  دیؤم و  هشیدنا » راک و   » هلجم و  یگدنز » ملع و   » هلجم

لاس ود  زا  سپ  یکلم » هورگ  . » دندنویپیم ناشکتمحز » بزح   » هب موسوم  ییاقب  رفظم  رتکد  ییاکیرمآ  بزح  هب  لاس 1329 
363 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هب رجنم  هامرهم 1331  رد  ماجنارـس  دریگیم و  الاب  ییاـقب  رتکد  اـب  وا  تاـفالتخا  دربیمن و  ییاـج  هب  هار  ناـشکتمحز  بزح  رد  تیلاـعف 
. دوشیم ناشکتمحز » بزح   » زا یکلم  هورگ  جارخا 

یتایرشن دنکیم و  یهدنامزاس  ار  موس » يورین   » هب موسوم  ناریا » تلم  ناشکتمحز  بزح  ، » دوخ هورگ  هارمه  هب  یکلم  هعقاو  نیا  زا  سپ 
. دهدیم راشتنا  یگدنز » ملع و   » و موس » يورین   » نیوانع تحت  مه 

دمحم رتـکد  زا  ینمـض  تیاـمح  هدوت و  بزح  يوروش و  اـب  هزراـبم  زا  دوب  تراـبع  نارود  نآ  رد  موـس » يورین   » تسایـس یلک  روـط  هب 
دادرم 1332 ییاکیرمآ 28  ياتدوک  هناتـسآ  رد  هکنیا  ات  تشاد  همادا  یهام  دنچ  تسایـس  نیا  ناریا . تفن  تعنـص  ندـش  یلم  قدـصم و 

. دندنویپیم نایچاتدوک  هب  یکلم » هورگ  »

ینیمخ هللا  تیآ  هللا -: حور  ینیمخ -

ینیمخ یفطصم  یفطصم -: ینیمخ -

یشابهجاوخ

. دندرمشیم مرتحم  ار  وا  زین  يرابرد  هبتریلاع  لاجر  یتح  دنتشاد  ناوارف  ذوفن  زین  نایارسهجاوخ  سیئر  ای  یشابهجاوخ  هیراجاق  هرود  رد 
تخادرپیم و تحایس  ریس و  هب  روشک  رسارس  رد  تیرومأم  ناونع  هب  یهاگ  تشاد و  هار  ارسمرح  هب  شیوخ  تیعقوم  هب  انب  یشابهجاوخ 

نداتـسرف يارب  یبوخ  هب  ار  ناشنیدـلاو  اهنآ و  دومنیم و  بسک  ار  مزال  تاعالطا  لحم  ره  يابیز  نارتخد  هرابرد  شیوخ  ناگدـنیامن  زا 
. دومنیم یضار  هاش  يارسمرح  هب  رتخد 

رادجات هجاوخ 
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یکی دنتخاس و  ریگتسد  ار  راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  شرسپ  دنز ، ناخمیرک  روتسد  هب  راجاق  نسح  دمحم  لتق  زا  سپ  ناخ . دمحم  اقآ  بقل 
. دناهدیمان رادجات  هجاوخ  ناخ و  دمحم  اغآ  ار  ناخ  دمحم  اقآ  هک  تسا  ببس  نیمه  هب  درک . هتخا  ار  يو  ناخمیرک  نارادرس  زا 

ینادرجتسد نیدلا  لامج  هجاوخ 

تـشاد هدهع  رب  ار  يو  ترازو  ماقم  هام  شـش  تدم  هب  ناخ  ودیاب  هاتوک  تموکح  نامز  رد  هک  هدوب  دادغب  رد  لوقنم  لوقعم و  ءاملع  زا 
. دیدرگ ضیوفت  ناهج  ردص  هب  ترازو  ماقم  یناخلیا  هب  ناخ  نازاغ  رارقتسا  ناخ و  ودیاب  ندش  هتشک  زا  سپ  و 

ایرکز نیدلا  سمش  هجاوخ 

ریما رب  يزوریپ  زا  سپ  دراد . راهتشا  گرزب  نسح  خیـش  ریما  هب  ناخروم  دزن  دوب و  ریالج  ءاقوبقا  ریما  دالوا  زا  هک  نایون  نسح  خیـش  ریما 
دیدحالـص اب  ناخ  دمحم  دیزگرب و  یهاشداپ  هب  ار  ناخ  دمحم  تفای و  تسد  ناجیابرذآ  قارع و  کلامم  رب  ناخ  یـسوم  هاشداپ و  یلع 

دمحم نیدلا  ثایغ  هجاوخ  دیعـس  بحاص  داماد  هدازرهاوخ و  هک  ایرکز  نیدـلا  سمـش  هجاوخ  هب  ار  دوخ  ترازو  ماقم  نسح  خیـش  ریما 
سیو و ناطلـس  شنارـسپ  نسح و  خیـش  ریما  تموکح  تلود و  تدم  مامت  رد  ایرکز  نیدـلا  سمـش  هجاوخ  درک . ضیوفت  دوب  يدیـشر 

. تفگ دوردب  ار  یگدنز  ات  دوب  لوغشم  ترادص  هب  فاصنا  تلادع و  اب  نیسح  ناطلس 

( یمشچ  ) یلع نیدلا  سمش  هجاوخ 

رد ار  تردق  رادبرس  هورگ  ودره  تیامح  اب  لاس 749  رد  رادبرس  ناربهر  زا  یلع  نیدلا  سمش  هجاوخ 
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هیلک رد  هک  یـشاپورف  اب  هزرابم  تهج  لمع  تدـش  اب  نیاربانب  دـشیم . بوسحم  یبهذـم  یماـظن و  هورگ  ودره  هدـنیامن  تفرگ و  تسد 
. دش راک  هب  تسد  دوب  هدمآ  شیپ  اههنیمز 

. دوب هدش  تلود  هنازخ  نتشگ  یهت  تلم و  یناشیرپ  ببس  نآ  یناماسبان  هک  دوب  تلود  یلام  عضو  حالـصا  یلع  نیدلا  سمـش  راک  نیلوا 
هب یتارب  تروـص  هب  ار  ناـیماظن  صوـصخ  هب  نادـنمراک ، قوـقح  تلود  ینعی  دوـب . یتارب  ياـههلاوح  تارب و  عـضو  راـک  نیا  لـماوع  زا 
اب ار  اـیاعر  ینمـشد  هنیک و  دروآیم ، مهارف  ار  نارادتارب  مشخ  دـشیمن و  لوـصو  عـقوم  هـب  اـهتارب  درکیم و  هلاوـح  ناگدـنهدتایلام 

يارب یلع  نیدـلا  سمـش  هجاوخ  نیاربانب  تشگیم ؛ مهارف  زین  یماـظن  فعـض  یلاـم ، فعـض  اـب  یفرط  زا  دیـشخبیم و  تدـش  ناـیماظن 
ره دزادرپـب و  تـلود  هـنازخ  هـب  ار  دوـخ  یهدــب  یتاـیلام ، يدؤـم  ره  داد  روتــسد  تخاـس و  یغلم  ار  تارب  لــئاسم ، نـیا  زا  يریگوـلج 

زواجت يدـعت و  ملظ و  زا  تساک و  مه  هب  تبـسن  هعماج  دارفا  ینیبدـب  زا  مه  راک  نیا  دریگب . تلود  هنازخ  زا  ار  دوخ  قوقح  ریگبقوقح ،
. تخاس رتیوق  رتلاب و  خارف  یجراخ  نانمشد  اب  هزرابم  تهج  ار  نایماظن  هقبط  مه  يریگولج و  دارفا  هب  نایماظن 

قوقح اب  ار  يرفن  رازه  هدـجیه  هاپـس  تخادرپ و  نایماظن  یهدـناماس  هب  نارادهبرـس  یعافد  هینب  تیوقت  يارب  یلع  نیدـلا  سمـش  هجاوخ 
هب هلمج  زا  تروک  لآ  نایرومیتاغط و  اهینابرق و  یناج  ینعی  نارادهبرس  نانمشد  اهنت  هن  هتفای  ناماس  رس و  هاپـس  نیا  تخاس . مهارف  تباث 

. دینادرگ زاب  نارادهبرس  ورملق  هب  ار  هتفر  تسد  زا  ياهنیمزرس  هکلب  تشادزاب  تافرصتم 
نودب تدش و  اب  وا  نیاربانب  تسنادیم . تاواسم  تلادع و  تیاعر  مدع  هجیتن  ار  دوخ  ناگتـشذگ  یناماسبان  یلع  نیدـلا  سمـش  هجاوخ 

. دناهدرک دادملق  اهیریگتخس  هعاشا  تشحو و  اب  مأوت  هنادبتسم و  ار  وا  لمع  نیخروم  بلغا  تخادرپ . تلادع  شرتسگ  هب  ضیعبت 
هب نآ  فارطا  راوزبس و  رد  ار  یهافر  نکاسم  راب و  ياهرابنا  سیـسأت  داد . قنور  ار  راک  ینارمع  ياههمانرب  اب  یلع  نیدـلا  سمـش  هجاوخ 

يأردوخ دبتـسم و  ار  وا  دـنتفرگیم ، هدرخ  وا  رب  نیفلاخم  ياراد  مدرم  تلادـع و  طسب  راک و  داجیا  همه  نیا  اب  یلو  دـنهدیم . تبـسن  وا 
نارکون زا  یکی  تسد  هب  تموکح  لاس  جنپ  هب  بیرق  زا  سپ  نیاربانب  نایماظن . هن  دندوب و  دونـشخ  وا  زا  ناشیورد  هن  دندومنیم . باطخ 

. دش هتشک  باصق » ردیح   » مان هب  شیوخ 

یناجنز يدلاخ  دمحا  نیدلا  ردص  هجاوخ 

وا تباین  تسویپ و  دوب  نوغرا  رابرد  رد  هک  راـچراغط  ریما  تمدـخ  هب  یناوج  رد  هک  دوب  ناـجنز  ناگدازیـضاق  زا  نیدـلا  ردـص  هجاوخ 
مشخ دروم  دوخ  تسردان  نافلاخم  تیاعس  رثا  رد  ماجنارس  یلو  دیسر  ترازو  ماقم  هب  ق . رد 694 ه . ناخ  نازاغ  فرط  زا  اهدعب  تفای و 

. دش ینادنز  ریگتسد و  هتفرگ  رارق  ناخ  نازاغ 

یحلا دبع  هجاوخ 

(. لوغم ناناخلیا  زا   ) فرشا کلم  ناخ و  ناوریشون  ریزو 

نیدلا ءالع  هجاوخ 

ترازو مایا  لیاوا  رد  نیدلا  ءالع  هجاوخ  درک . لوحم  نیدلا  ءالع  هجاوخ  هب  ار  ترازو  ماقم  سیوا  ناطلـس  نیدلا  بیجن  هجاوخ  زا  دـعب 
دش و ضیرم  دوخ 
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ماقم مئاق  نسح  ناطلس  شرسپ  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  ق . لاس 776 ه . لوالا  يدامج  رد  زین  سیوا  ناطلس  تفگ . دوردب  ار  یگدنز 
ناریا هب  یناکروگ  رومیت  ریما  هک  دوب  نامز  نیمه  نراقم  دش و  هتـشک  دـمحا  ناطلـس  دوخ  ردارب  تسد  هب  هام  دـنچ  زا  دـعب  زین  يو  دـش .

. تخاس دوخ  ریخست  ار  سراف  ناجیابرذآ و  قارع و  کلامم  عیمج  درک و  هلمح 

دیؤم یلع  هجاوخ 

نارادهبرس نارـس  زا  یکی  دوعـسم  هجاوخ  راگزور  زا  هک  دنادیم  راوزبس  ناگجاوخ  زا  ياهدازلیـصا  ار  یلع  هجاوخ  يدنقرمـس  هاشتلود 
تـصرف راظتنا  رد  دـینارورپیم و  رـس  رد  ار  تردـق  هب  ندیـسر  هشیدـنا  يو  دیـسریم . ناماس  هب  وا  تروشم  اـب  یتکلمم  روما  مها  دوب و 

رب نوچ  درب . نایم  زا  ار  نسح  ناولهپ  دوخ  بیقر  نانآ  تیامح  هب  دش و  هنحص  دراو  ناشیورد  زا  تیامح  تسایس  اب  هکنیا  ات  دوب  بسانم 
، دش وا  تموکح  لاس )  18  ) ندش ینالوط  ببس  دنچره  هک  تفرگ  شیپ  ار  یتسایـس  دوخ  یگماکدوخ  يارب  تفای  نیکمت  تردق  دنـسم 

. دیناشک ضارقنا  هب  ار  يرادهبرس  تلود 

ینامرک دومحم  نیدلا  دامع  هجاوخ 

. تفای الیتسا  ناجیابرذآ  رب  یناپوچ  فرشا  کلم  ناریما  زا  یعمج  يرای  هب  يو  هک  قوج  یخا  ریزو 

دمحم نیدلا  ثایغ  هجاوخ 

سفن و تمالـس  تلع  هب  دوب  دنمـشناد  لـضاف و  يدرم  هک  لوـغم  رـصع  فورعم  ریزو  ینادـمه  هللا  لـضف  نیدـلا  دیـشر  هجاوـخ  دـنزرف 
لیان ترازو  ماقم  هب  دیعـس  وبا  ناطلـس  فرط  زا  شردپ  تامدخ  شاداپ  هب  یتدم  زا  دعب  دوب . هدـش  عقاو  مومع  هجوت  دروم  نایب  تحاصف 

نیدلا ءالع  هجاوخ  هام  نیدنچ  زا  سپ  یلو  دندرک  کیرـش  ترازو  رما  رد  وا  اب  ار  دمحم  نیدلا  ءالع  هجاوخ  ناسارخ  نایعا  زا  دیدرگ و 
دروم يدنچ  زا  سپ  یلو  دـش . لوغـشم  ترازو  راک  هب  مامت  لالقتـسا  اب  نیدـلا  ثایغ  هجاوخ  دـیدرگ و  بوصنم  ءافیتسا  ماقم  هب  دـمحم 

نیب رد  قافن  فـالتخا و  شتآ  ق . لاس 736 ه . رد  دیعـس  وبا  گرم  زا  سپ  تفرگ و  رارق  دیعـس  وبا  ناطلـس  رابرد  ناریما  ضغب  دـسح و 
یلع ریما  بیصن  يزوریپ  تفرگرد . دیعس  وبا  ییاد  هاشداپ  یلع  ریما  ناخ و  اپرا  هاپـس  نیب  یگنج  تفرگرد و  لوغم  ناریما  ناگدازهاش و 
لاس رد  دش و  ریگتـسد  دوب  ناخ  اپرا  نایهاپـس  وزج  هک  زین  ریزو  نیدلا  ثایغ  هجاوخ  دندروخ . تسکـش  ناخ  اپرا  نایرکـشل  دـش و  اشاپ 

. دیسر لتق  هب  ق . 736 ه .

ناجرم هجاوخ 

ناگدنب زا  يو  ردـپ  یمور . نامحرلا  دـبع  رـسپ  ریالج ، سیوا  ناطلـس  فورعم  يارما  زا  ق ،. یفوتم 774 ه . ناجرم ، نیدـلا  نیما  ترهش 
عماـج زین  و  درک ، اـنب  یعفاـش  یفنح و  هقرف  ود  تهج  ياهسردـم  و  دـش ، دادـغب  یلاو  سیوا ، ناطلـس  بناـج  زا  يو  دوخ  و  دوب ، وتیاـجلا 

. دومن انب  اجنآ  رد  یناتسرامیب  اب  ار  ناجرم 

نیدلا بیجن  هجاوخ 

. لوغم ناناخلیا  زا  سیوا  ناطلس  ریزو 

کلملا ماظن  هجاوخ 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 300 

http://www.ghaemiyeh.com


فیلأت ق . لاس 484 ه . رد  هک  كولملا  ریس  ای  همانتـسایس  باتک  بحاص  یقوجلـس  هاشکلم  نالـسرا و  بلآ  ریزو  یلع  نب  نسح  یلع  وبا 
. دشابیم نانیدمرخ  كدزم و  هب  عجار  يدیفم  تاعالطا  يواح  باتک  نیا  تسا . هدرک 
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کلملا ماظن  زین -

يوارک ییحی  هجاوخ 

رد وا  يربهر  زا  نخـس  عبانم  تسـشن ، نارادهبرـس  يرادرـس  هب  يوارک ) ای   ) یبارک ییحی  ناولهپ  یلع ، نیدلا  سمـش  هجاوخ  لتق  زا  دـعب 
يارب رالاسهپـس  ماقم  ضیوفت  روطنیمه  هعقاو و  نیا  زا  دعب  وا  زا  نایماظن  تعاطا  راهظا  دنیوگیم و  نیدلا  سمـش  هجاوخ  رورت  يایاضق 

. تسا هدرپ  تشپ  رارسا  رگناشن  همه  نیدلا  سمش  هجاوخ  لتق  شاداپ  ناونع  هب  یبارک  ییحی  يوس  زا  باصق  ردیح 
عمج وا  رود  هب  نیدـلا  هیجو  نارادـفرط  دوشیم  مولعم  دوب . دوعـسم  نیدـلا  هیجو  ناـمالغ  نارکون و  زا  شیوخ  فالـسا  دـننام  زین  ییحی 
تمه توخا  ناوخ  شرتسگ  رد  یفرط  زا  داد و  رارق  نایخیش  زا  تیامح  رد  ار  دوخ  راک  تفرشیپ  نیدلا  هیجو  فالخرب  ییحی  اما  دندش ،

. درکن تلفغ  زین  نایماظن  يرادبناج  زا  تشامگ و 
و راتات »  » هاشداپ نامز  نیا  رد  هک  ناخ  رومیت  ياغط  دندرک ، لصاح  تردق  ون  زا  لوغم  ناگدنامزاب  ربارب  رد  نارادهبرس  ییحی  تامادقا  اب 

ياضما حلص و  يرارقرب  راتـساوخ  روظنم  نیا  يارب  دش و  راک  هب  تسد  نارادهبرـس  تردق  ندرب  نایم  زا  يارب  دمآیم  رامـش  هب  ناکرت » »
ار نانآ  ندرک  ریگلفاغ  دـصق  يو  درک . توعد  ودرا  هب  ار  ناـنآ  نارـس  دـیدرگ و  نارادهبرـس  تلود  اـب  شیوخ  تلود  نیب  تدوم  ناـمیپ 

ياهتیـصخش لاجر و  ریاس  دیـسر . لتق  هب  یبارک  ییحی  تسد  هب  ناخ  رومیت  ياغط  ینامهیم  هرفـس  رـس  رد  دش و  ریگلفاغ  دوخ  اما  تشاد 
ییحی مان  هب  یخیرات  دماشیپ  نیا  دیسر . نانآ  تسد  هب  ناوارف  میانغ  دنتشگ و  راچد  تشونرس  نامه  هب  ییحی  ناهارمه  تسد  هب  زین  نانآ 

هک دـش  ببـس  رما  نیا  لاس 754 .) هدـعقیذ   16  ) دـیدرگ یلمع  نارادهبرـس  تسد  هـب  ناـیناریا  يوزرآ  تـشگ و  تـبث  خـیرات  رد  یبارک 
دییاپن يرید  زین  ییحی  تلود  اما  دوب . نانآ  رایتخا  رد  یلاس  دنچ  دتفیب و  نارادبرس  تسد  هب  ناسارخ  رد  نایرومیت  اغط  تافرصتم  رساترس 
ياجهب یبارک  نیدلا  ریهظ  باصق ، ردیح  فرط  زا  هعقاو  نیا  زا  دعب  دیـسر . لتق  هب  شنز  ردارب  تسد  هب  هام  تشه  لاس و  راهچ  زا  سپ  و 

. تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  دوخ  درک و  لوزعم  ار  وا  باصق  ردیح  زور  لهچ  زا  دعب  اما  تسشن  وا 

جراوخ

ق. لاس 160 ه . رد  ینعی  يدهم  تفالخ  نامز  رد 
هب فیقث  ینب  هلیبق  رجاهم  بارعا  زا  یصخش  دندوب ، ناوارف  نامع  يایرد  فرط  ود  ناسارخ و  ناتـسیس و  نامرک و  رد  هک  جراوخ  هقرف  زا 

تموکح درک و  مایق  تماما  ياعدا  هب  ناناجزوج  ناـقلاط و  و  دورورم »  » دودـح رد  ینعی  ناـسارخ  یقرـش  تمـسق  رد  مربلا » فسوی   » ماـن
. تفای الیتسا  ناسارخ  قرش  هیحان  هیلک  رب  تفرگ و  وا  زا  دوب  نینیمیلا  وذ  رهاط  دج  بعصم  اب  هک  ار  گنشوپ  رهش 

لیکـشت يربتعم  تلود  نارکم  ناتـسهق و  ناسارخ و  ناتـسیس و  رد  یجراخ » هزمح   » تسایر هب  نوراـه  دـهع  رد  جراوخ  زا  رگید  یعمج 
، درم رفـس  نیمه  رد  نوچ  یلو  دـیدرگ ، ناسارخ  مزاع  هزمح  عفد  لایخ  هب  رتشیب  نوراـه  درک . راـیتخا  نینمؤملا  ریما  بقل  هزمح  دـنداد و 

هدروآرد دوخ  تموکح  تحت  ار  ناتـسیس  ناسارخ و  هدمآ و  راک  يور  رب  هزات  هک  رهاط  لآ  اب  دنام و  یقاب  قباس  تردـق  نامه  هب  هزمح 
دش بولغم  نینیمیلا  وذ  رهاط  نیـشناج  رـسپ و  هحلط  تسد  هب  هکنآ  ات  دوب  بولغم  ینامز  بلاغ و  یهاگ  تخادرپ ؛ دروخ  دز و  هب  دندوب ،

بیصن ناشیا  تماما  هک  لاس 233  ات  دـندوب  عازن  رد  رهاط  لآ  اب  هتـسویپ  دـنتفرن و  نایم  زا  جراوخ  یلو  درک  توف  ق . لاس 213 ه . رد  و 
نیا هدش و  یجراخ  راّمع 
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. تسا هدیسر  لتق  هب  ثیل  بوقعی  تسد  هب  هک  تسا  یسک  نامه  راّمع 

نایهاشمزراوخ

هراشا

ناطلـس هاگرد  رد  يو  داژنكرت . دوب  یمالغ  يو  هک  دیـسریم  هجرغ  نیکتـشونا  هب  ناـنآ  نیطالـس  بسن  هک  ياهلـسلس  628 ه ). - 490)
فرط زا  لاـس 491  رد  دـمحم » نیدـلا  بطق   » شرـسپ وا  زا  سپ  تفاـی . يرادتشط  بصنم  تشگ و  برقم  نالـسرا  بلآ  نـب  هاـشکلم 

ماـن هب  ناـنآ  هلـسلس  تفاـی و  بقل  هاـشمزراوخ  تشگ و  مزراوـخ  مکاـح  تشاد  دـهع  نآ  رد  ار  ناـسارخ  ینارمکح  هـک  رجنـس  ناـطلس 
. تفرگ ترهش  نایهاشمزراوخ 

کیره نامز  نایهاشمزراوخ و  يارما 

(522 - 490 . ) هجرغ نیگتشونا  نب  دمحم  نیدلا  بطق  - 1 تسا ) يرمق  يرجه  خیراوت  )
. دمحم نیدلا  بطق  نب  زستا  رفظملا  وبا  نیدلا  ءالع  - 2

(551 - 522)
(567 - 551 . ) زستا نب  نالسرا  لیا  حتفلا  وبا  نیدلا  جات  - 3

. نالسرا لیا  نب  هاشناطلس  دومحم  نیدلا  لالج  - 4
رخالا 568) عیبر  بجر 567 - )

(596 - 568 . ) نالسرا لیا  نب  شکت  نیدلا  ءالع  - 5
. شکت نیدلا  ءالع  نب  دمحم  نیدلا  لالج  ناطلس  - 6

نایهاشمزراوخ
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(617 - 596)
(628 - 617  ) دمحم نیدلا  ءالع  نب  ینربکنم  نیدلا  لالج  - 7

قارع لآ  میدق -: نایهاشمزراوخ 

مزراوخ

تیمها میدق  رایسب  مایا  زا  هک  يزکرم ، يایـسآ  ایردومآ ،)  ) نوحیج يالفـس  تمـسق  رد  عقاو  یتیالو  هیحان و  ناونع  ایمـساروخ ، ای  هویخ 
نیخروم لوق  هب  تساـجنامه . اـیرآ  موـق  دـهم  نیققحم ، زا  یـضعب  قـیقحت  بجوـم  هب  و  تسا ، هتـشاد  يزکرم  يایـسآ  ندـمت  رد  ناوارف 
ینودـقم ردنکـسا  دـهع  نراقم  مزراوخ  تیالو  تشاد . مان  هیمـساروخ  شتختیاپ  و  دوب ، تراپ  قرـش  رد  نایمزراوخ »  » نیمزرـس یناـنوی ،

باب رد  ینوریب  ناحیر  وبا  و  دناهتشاد ، هاشمزراوخ  ناونع  تیالو  نآ  لقتسم  يارما  مالسا ، تاحوتف  دهع  رد  زین  و  تسا ، هتشاد  لالقتـسا 
تیالو نآ  رد  جـیار  میدـق  ياههناسفا  رب  ینتبم  هک  دـهدیم ، تسد  هب  هیقابلا  راثآ  باتک  رد  یتاعالطا  تیالو  نیا  مالـسا  زا  لـبق  خـیرات 
یمیدق رایسب  یناریا  گنهرف  نرق 8 م . ات  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  دـهدیم  نایمزراوخ  دایعا  میوقت و  زا  ینوریب  هک  یتاعالطا  تسا . هدوب 

رد مزراوخ  دندرک . ظفح  نرق 11 م . ات  ارنآ  نایتشدرز  و  تسا ، هدوب  هدنام  ظوفحم  مزراوخ  رد  یمزراوخ  هب  موسوم  یصوصخم  نابز  اب 
. دش حتف  یلهاب  ملسم  نبا  هبیتق  تسد  هب  712 م ). . ) ق 93 ه .
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رازه رـشخمز ، نآ  رگید  دالب  زا  هیناجرج .) ای  جـنگروا   ) جـناگرگ يرگید  ثاک و  یکی  هتـشاد ، مهم  رهـش  ود  میدـق  رد  مزراوخ  تیالو 
مامت رب  نآ  مسا  اجیردت  و  داد ، رارق  عاعشلا  تحت  ار  جناگرگ  ناکبزا  دهع  رد  رومیت و  دهع  زا  دعب  ریخا  رهـش   ) تسا هدوب  هویخ  و  بسا ،

. دش قالطا  مزراوخ 
ار مزراوخ  نیمزرـس  و  دـش ، زوریپ  ثاک ، ریما  هاشمزراوخ ، هللا  دـبع  وبا  رب  جـناگرگ ، ریما  دـمحم ، نبا  نومأم  ساـبعلا  وبا  ق ،. رد 385 ه .

. تخاس لقتنم  دوخ  نادناخ  هب  ار  هاشمزراوخ  ناونع  هدروآرد  دحاو  تموکح  تحت 
رد تفرگ . رارق  هقجالـس  تموکح  ریز  نآ  زا  دعب  و  شاتنوتلآ )  ) دمآرد نایونزغ  يالیتسا  تحت  يونزغ  دمحم  ناطلـس  نامز  زا  مزراوخ 

دننام ییاملع  ابدا و  دوجو  اصوصخم  هرود  نیا  رد  دوب . ردـتقم  یتلود  يزکرم  هتـسه  لقتـسم و  يروشک  مزراوخ  ناـیهاشمزراوخ ، هرود 
الیتسا اجنآ  رب  ناخ  زیگنچ  نایهاپس  هرود  نیا  رخاوا  رد  دیـشخب . صاخ  تیمها  ار  مزراوخ  تیالو  يزار ، رخف  ماما  طاوطو و  يرـشخمز ،

. دندرک قرغ  ایردومآ  رد  ای  دنتشک  ار  شمدرم  و  دندرک ، ناریو  ار  جناگرگ  و  دنتفای ،
. تشاد قلعت  ياتغج  تاناخ  هب  هویخ ، ثاک و  اب  نآ ، یبونج  هیحان  طقف  و  دوب ، نیرز  يودرا  ورملق  ءزج  لاس  تدم 140  مزراوخ  سپس 

. دمآرب مزراوخ  رد  یفوص ، هلسلس  مان  هب  تارقنق  نادناخ  زا  ياهلسلس  ق ،. لاس 761 ه . زا  دعب  یمک 
ار مزراوخ  ماجنارس  و  داد ، گنج  نالعا  يو  هب  رومیت  ریما  و  تفرگ ، ياتغج  ناخ  زا  ار  هویخ  ثاک و  یفوص ، نیسح  هلسلس ، نیا  سسؤم 
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. درکن تسار  رمک  مزراوخ  رگید  دعب  هب  نآ  زا  و  دومن ، ناریو  ار  جنگروا  رهش  ق . نرق 8 ه . رخاوا  رد  ادعب  تفرگ ،
قاـچبق تشد  رود  یحاوـن  هب  نیرز ، يودرا  ناـخ  شیماـتقوت ، اـی  شمتقوـت  یگدرکرـس  تحت  دیفـس  يودرا  ناـنکاس  روـمیت ، ناـمز  رد 

. دندش فورعم  ناکبزا  هب  نانآ  نامرف  تحت  مدرم  و  دنتفرگ ، ار  نانآ  ياج  نایزیگنچ ) زا  ياهخاش   ) ناینابیش دندرک و  ترجاهم 
، وا هون  درک . هاتوک  اـیرد  ریـس  لامـش  هیحاـن  زا  مزراوخ و  زا  ار  ناـیرومیت  تسد  ق . رد 851 ه . ریخلا ، وـبا  ماـن  هب  ناینابیـش ، نیا  زا  یکی 
ق. رد 916 ه . یلو  ق ،). 911 ه .  ) تفرگ ار  مزراوـخ  و  ق ). 906 ه .  ) درک حتف  ار  رهنلا  ءاروام  ناخ ، کبیـش  هب  فورعم  ینابیـش  دـمحم 

تموکح تحت  مزراوخ  و  درواین ، ماود  کبزا  نیحتاف  لباقم  رد  مزراوخ  یناریا  مکاح  اـما  دـیدرگ . يوفـص  لوا  لیعامـسا  هاـش  بولغم 
. دمآرد ناخ  یجوج  باقعا  زا  ياهخاش 

شیمزراوخ

(. هویخ  ) مزراوخ میدق  مان 

یفاوخ دمحم  نیدلا  دجم  یفاوخ -:

ریمدناوخ

. ریسلا بیج  باتک  بحاص  و  ق . لاس 941 ه . رد  یفوتم  دمحم ، نیدلا  ثایغ 

ریمدناوخ

هب تسا  موسوم  خیرات  رد  وا  فیلأت  نیرتمهم  تشاد و  برقم  ار  وا  ییاون  ریشیلع  ریم  تسافـصلا . ۀضور  فلؤم  دناوخریم  هداون  ریمدناوخ 
خروم اب  رصاعم  هک  يوفص  لیعمسا  هاش  مایا  عیاقو  زا  تسا  یلصفم  حرش  ياراد  هدمآرد و  ریرحت  هتشر  هب  لاس 929  رد  هک  ریسلا  بیبح 

. داد خر  لاس 941  رد  شتافو  هدوب . روکذم 
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رالاسناوخ

. هناخزپشآ سیئر  ینعم  هب  یناساس ، رصع  يرادا  تالیکشت  زا 

)Khvaetvatha( تدوتیاوخ

. مراحم اب  جاودزا  ینعم  هب  ناتساب  ناریا  رد  یحالطصا 

سدکتوخ

. دوب روهشم  سدکتوخ  هب  میدق  ناریا  رد  کیدزن  يابرقا  اب  جاودزا 

یناجوخ لیعامسا  یناجوخ -:

نز يارسدوخ 

زا يو  دـشاب . هدرک  رهوش  نیدـلاو  تیاـضر  نودـب  دوـخ و  هک  ینز  نآ  تسا و  نتـشیوخ  تیاـمح  رد  هک  ینز  ینعی  یناـساس ، دـهع  رد 
. دهدب نز  هاشداپ  ناونع  هب  شیوخ  ردپ  هب  ینز  هب  رگید  راب  ار  وا  دوش و  گرزب  وا  دشرا  رسپ  هک  یتقو  رگم  دربیمن  ثرا  نیدلاو 

نآربروخ

: دشیم قالطا  لیذ  تایالو  رب  دعب ، هب  نایناساس  رصع  رد  ناربروخ  ناریا ؛ برغم 
. هدباز نزرا 10 - ناکزیش 9 - رتاهون 8 - تاوک 7 - ترک  ناسآ  ناریا  ناگمرگ 6 - رکشک 5 - ناجرهم 4 - ناتپسام 3 - يام 2 - - 1

دازروخ

.(. ق سولج 75 ه .  ) نایسوداپ رسپ 

قنروخ

. دنداهن مان  قنروخ  ار  نآ  دوب  گنشق  ابیز و  رایسب  نوچ  هک  هریح  رانک  رد  دوب  یخاک 
مان نامه  هب  يرهـش  نآ ، تختیاپ  ماشلا و  هیداب  ات  تارف  یبونج  لـحاوس  رد  دوب  يروشک  تساـهرداچ  ینعم  هب  یمارآ  ناـبز  هب  هک  هریح 

هب یناساس  تلود  هدـناشنتسد  ناهاشداپ  هک  دـندوب  محل  ینب  بارعا  زا  یمدرم  هیحان  نیا  ناـنکاس  دوب . عقاو  ینونک  یگنـسرف  کـی  رد 
دزن هب  ار  وا  درگدزی  شردـپ  یکدوک  رد  هک  روگ » مارهب  مجنپ - مارهب   » یناریا هدازهاش  شیاسآ  يارب  هریح  ریما  ناـمعن  دـنتفریم . راـمش 

. تخاس ریرس  قنروخ و  مان  هب  ییاهرصق  دنک . تیبرت  ار  وا  ات  دوب  هداتسرف  نامعن 

هروک هروخ -:

جووخ

. میدق مالیع  ناتسزوخ - میدق  مان 

سدگوذیوخ

. یناساس رصع  رد  مراحم  اب  جاودزا 

ینابایخ

تلود اـب  زیربت  رد  ( 1919  ) وا هنانئاخ  دادرارق  هلودـلا و  قوثو  اـب  تفلاـخم  هب  هک  دوب  یناـحور  نازراـبم  هلمج  زا  یناـبایخ  دـمحم  خـیش 
يربهر هب  ناجیابرذآ  ماـیق  تساـخ . اـپهب  تلود  هیلع  امـسر  مدرم ، زا  ياهدـع  ندرک  حلـسم  اـب  یناـبایخ  تساـخرب . مکاـح  هدـناشنتسد 

، تشاد تشحو  زیربت  مدرم  هناحلسم  مایق  شرتسگ  زا  هک  ناتسلگنا  رامعتسا  ددرگ . افعتـسا  هب  روبجم  هلودلا  قوثو  هک  دش  ثعاب  ینابایخ 
هب روبجم  ار  تلود 
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. درک ینابایخ  تضهن  یبوکرس  يارب  ییاهورین  مازعا 

. تساخرب مدرم  یبوکرس  هب  درک و  فرـصت  ار  زیربت  يدایز  نوشق  سأر  رد  دوب  هدش  باختنا  زیربت  نارمکح  ناونع  هب  هک  هنطلـسلا  ربخم 
. دیسر تداهش  هب  عیجف  یعضو  اب  زین  ینابایخ 

ینابایخ دمحم  خیش 

کلملا ربیخ 

ماش و رد  ناریا  لوسنق  یتدـم  يو  يرـصان . دـهع  رخاوا  نارکفنـشور  لاـجر و  زا  ق . یفوتم 1314 ه . يزیربـت ، نسح  ازریم  یجاـح  بقل 
. دومن مامتها  دادبتـسا  ملظ و  اب  هزرابم  وا و  دیاقع  جـیورت  رـشن و  رد  دـش و  يدابآدـسا  نیدـلا  لامج  دیـس  وریپ  اجنآ  رد  دوب و  لوبناتـسا 
ینامرک و ناخ  اقآ  ازریم  دوخ  رگید  قیفر  ود  دیـس و  دـننام  زین  يو  ینامرک . ياضر  ازریم  تسد  هب  هاش  نیدـلا  رـصان  لتق  زا  دـعب  تبقاع 

رگید رفن  ود  نآ  اـب  ناریا ، تلود  تساوخرد  هب  و  تشگ ، مادـقا  نیا  هب  روـبزم  لـئاق  کـیرحت  رد  هلخادـم  هب  مهتم  یحور ، دـمحا  خـیش 
. تشک زیربت  رد  ار  نت  هسره  دهعیلو  ازریم  یلع  دمحم  دش . مازعا  زیربت  هب  ریگتسد و 

مگیب ءاسنلا  ریخ 

دمحم ناطلـس  رـسمه  و  ناردـنزام ، تاداس  زا  یـشعرم ، هللا  دـبع  ریم  رتخد  يو  دـنمتردق . ذـفنتم و  نانز  زا  اـیلع  دـهم  هب  بقلم  985 ق .
: شرسپ ود  رسمه و  ازریم و  دمحم  996 ق ،). - 985  ) يوفص لوا  بسامهط  هاش  روتسد  هب  دوب . 996 ق ). - 985  ) يوفص

انیبان ناسارخ  رد  هلبآ  عویـش  رثا  رب  ازریم  دـمحم  هکنیا  زا  سپ  دـندرکیم . یگدـنز  ناـسارخ  زکرم  تاره  رد  ازریم  ساـبع  ازریم و  هزمح 
هرابرد ناسارخ  ناگرزب  اب  درک و  ییامنتردـق  مگیب  ءاسنلا  ریخ  جـیردت  هب  دـش ، هتـساک  تموکح  روما  رد  وا  ذوفن  زا  عبطلاـب  دـیدرگ و 
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رد ازریم  هزمح  اـت  داد  روتـسد  بساـمهط  هاـش  لـیلد  نیمه  هب  دومنیم . رداـص  یتاروتـسد  درکیم و  هبتاـکم  هرکاذـم و  تموـکح  روـما 
سابع مگیب ، ءاسنلا  ریخ  يراشفاپ  رثا  رب  اما  دـنورب ؛ سراف  هب  ازریم ، سابع  شلاسدرخ ، دـنزرف  رـسمه و  ازریم و  دـمحم  هدـنام و  ناسارخ 

هب ازریم  هزمح  مگیب و  ءاسنلا  ریخ  ازریم و  دمحم  دنتفرگ و  هدهعرب  ار  وا  یتسرپرـس  ناسارخ  يارما  زا  دنچ  ینت  دـنام و  ناسارخ  رد  ازریم 
هلصافالب 985 ق ،).  ) تسشن تنطلس  تخت  رب  دمآ و  نیوزق  هب  سراف  زا  مناخ  ناخیرپ  کمک  اب  ازریم ، دمحم  هکنیا  زا  سپ  دنتفر . سراف 

راشفا نالصا  ریما  دیـشخب و  شلتاق  هب  ار  وا  ياهییاراد  هدناسر و  لتق  هب  ار  مناخ  ناخیرپ  راشفا  ناخ  لیلخ  ات  داد  روتـسد  مگیب  ءاسنلا  ریخ 
دنزرف عاجش  هاش  نینچمه  داد . وا  هب  شاداپ  ناونع  هب  ار  یکش  تموکح  درک و  ناخ  لاخمـش  مان  هب  مناخ  ناخیرپ  ییاد  نتـشک  رومأم  ار 

لتق هب  ار  985 ق ). - 984  ) يوفص مود  لیعامسا  هاش  راوخریش 
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. تفرگ تروص  نیوزق  هب  دمحم  ناطلس  دورو  زور  نیتسخن  رد  اهراتشک  نیا  دناسر .
یمظعا ردـص  هب  دوب  يوفـص  مود  لیعامـسا  هاش  ریزو  ناریا و  ياناد  نادراک و  لاجر  زا  هک  ار  يرباـج  نامیلـس  ازریم  مگیب ، ءاـسنلا  ریخ 
ریخـست ار  زاقفق  زا  ییاهتمـسق  روشک ، ناشیرپ  تیعـضو  زا  هدافتـسا  اب  ینامثع  تلود  دعب  یتدم  داد . هلودلا  دامتعا  بقل  وا  هب  دـیزگرب و 

اب گنج  هب  تفرگ و  تسد  رد  ار  ناریا  رکـشل  یهدـنامرف  دـیدیم ، رکـشل  روما  هرادا  رد  ناوتاـن  ار  شرـسمه  هک  مگیب  ءاـسنلا  ریخ  درک .
زا دـنچ  ینت  هجیتـن  رد  دـمآ و  نارگ  روشک  ناـگرزب  رب  وا  تالخادـم  درک . فرـصت  ار  ناوریـش  تیـالو  زا  ییاهتمـسق  تفر و  ناـینامثع 

. دنتشک ار  وا  ذفنتم  نایرابرد 

هویخ

. دراد مان  ناتسکبزا  زورما  هک  يزکرم  يایسآ  رد  دوب  يرهش 
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د

( رتخد هیاد و   ) رتخد وئاد 

. نامیلس دجسم  داگراساپ و  نیب  سراف  هیحان  رد 
. تسا لوا  هیجوبمک  زا  دنیوگیم  هک  تسه  یهاگمارآ  ناکم  نیا  رد 

( هیوباد ینب   ) نایوباد

: هلسلس نیا  ناریما  زا  تفرگ . ناینب  هرابواگ  لیگ  تسد  هب  هک  ناتسربط  نالیگ و  نانارمکح  زا  ياهلسلس 
.(. ق لاس 25 ه .  ) هاشنالیگ رسپ  هرابواگ  لیگ 

.(. ق لاس 40 ه .  ) لیگ رسپ  يوباد 
.(. ق لاس 56 ه .  ) لیگ رسپ  لوا  دیشروخ 

.(. ق لاس 90 ه .  ) يوباد رسپ  ناخرف 
.(. ق لاس 103 ه .  ) ناخرف رسپ  رهمزربداد 

.(. ق لاس 116 ه .  ) ناخرف رسپ  هیوراس 

.(. ق 116 ه .  ) رهمرزبداد رسپ  دیشروخ 

هیوباد

ق. ای 142 ه . اـت 141  ق . لاس 40 ه . زا  هک  نـالیگ  میدـق  یلحم  يارما  زا  هیوباد  ینب  اـی  هیوباد  لآ  هب  موسوم  یکچوک  هلـسلس  سـسؤم 
هب فورعم  تشاد و  هرابواگ  بقل  هک  دوب  هاشنالیگ  نبا  لـیگ  رـسپ  هیوباد  تسا . هدوب  نموف  اـهنآ  تراـما  زکرم  دـناهدرکیم و  تموکح 

. دوب نایناساس  هب  باستنا  یعدم  هرابواگ و  لیگ -
تراما نابسوداپ ، شرگید  رـسپ  نالیگ و  تراما  هیوباد ، شرـسپ  يو  زا  سپ  تشاد . ینارمکح  ناتـسربط  رد  ق . 40 ه . رد 20 - هرابواگ 

لوا دیشروخ  - 1 دـندرک : تموکح  نالیگ  رد  بیترت  نیا  هب  شباقعا  يو  زا  سپ  درک و  تراـما  ق . 56 ه . رد 40 - هیوباد  تفای . نایور 
. مود دیشروخ  هیوراس 5 - رهمزربداد 4 - ناخرف 3 - - 2

رهوپهاش تاد 

. هروخ ریش  درادبوم ؟؟؟ مان 

سیتاد

نتآ يرترا و  یلاها  اب  گنج  رومأم  نرفاترا  تیعم  رد  شویراد  بناج  زا  يو  گرزب . شویراد  نارادرـس  زا  و  دام ، مدرم  زا  يرادرـس  مان 
. دیدرگ
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وداد

ناخمیرک یهاشداپ  نامز  رادتقا  اب  ماکح  زا  دابآرتسا و  هیراجاق  هفیاط  تخسرس  نانمشد  زا  و  وداد »  » هب فورعم  یهوکداوس  ناخ  دمحم 
. دوب ناردنزام  مکاح  يو  فرط  زا  ق . ات 1186 ه . زا 1172  لاس  هدراهچ  تدم  هدوب و  دنز 

ریبد ذاد 

هدـهع هب  ار  يرتفد  يرادا و  ياـهراک  زا  یتمـسق  کـیره  دـندوب و  فلتخم  هورگ  دـنچ  یناـساس  یهاـشنهاش  هاگتـسد  رد  یتـلود  ناریبد 
. دوب يرتسگداد  هاگتسد  هیلدع و  ریبد  ریبدذاد ، دنتشاد .

روذاد

رامـش هب  عرـش  ماـکح  عـقاو  رد  هـک  ناروذاد  یناـساس . دـهع  رد  تاـضق  یموـمع  ناوـنع  ناـیناساس . هرود  یناـحور  هـقبط  دـنچ  زا  یکی 
. دناهدوب روکذم  نادبریه  نادبوم و  ناروتسد و  فیدر  رد  یناماس  هعماج  رد  دناهدمآیم 

تاضق سأر  رد  نینچمه  دـندناوخیم . روذاد  هاپـس  ار  وا  هک  دـشیم ، ماجنا  صوصخم  یـضاق  رـضحم  رد  نایرکـشل  هب  طوبرم  تاعفارم 
. دندناوخیم زین  روذاد  رهش  ار  وا  هک  دوب  ناروذاد  روذاد 

روذاد رهش  ناروذاد - روذاد 

. یناساس هرود  رد  تاضق  لک  سیئر 

اراد

. درک هابتشا  دش ، هتشک  ردنکسا  تسد  هب  هک  گرزب  ياراد  اب  دیابن  ار  يو  تسا . یشنماخه  هلـسلس  هاشداپ  نیتسخن  گرزب ، شویراد  - 1
. میسانشیم موس  شویراد  ناونع  هب  ار  وا  رخأتم  خیراوت  رد  هک  تسا  لوا  شویراد  نامه  وا 

. ناینایک هلسلس  زا  ناریا  هاشداپ  نیرخآ  نیمهن و  نایناریا  ياهناتساد  رد  - 2

اراد

. داد رارق  دوخ  يارب  يدیدج  تختیاپ  ار  نآ  درک و  انب  اتارواپآ »  » ای نترواپآ »  » لحم رد  یناکشا ) مود  کشا   ) دادریت هک  يرهش 

باراد

تنطلـس لاس  ود  یـس  زا  سپ  يامه  دوب . يامه )  ) ردام نطب  رد  وا  گرم  ماـگنه  هب  هک  تسا  نمهب  دـنزرف  باراد  یناـیک . ناـهاشداپ  زا 
. درک تنطلس  لاس  هدزاود  باراد  داهن . شرس  رب  یهاش  جات  دناشن و  تخت  هب  ار  باراد 

درجباراد
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شزکرم تساوـخدزی و  اـسف و  نآ  هدـمع  ياهرهـش  ناریا .) بوـنج   ) سراـف یقرـش  تمــسق  رد  میدـق  ياهیحاـن  درگباراد ، اـی  درجباراد 
سراف تامیـسقت  بارعا  تسا . هدوب  درگباراد  ذـبگرا  راک ، زاغآ  رد  ناکباب  ریـشدرا  تسا  روهـشم  هک  هچنآ  هب  اـنب  تسا . هدوب  درجباراد 

نآ رد  دوب و  رارقرب  لوغم  هرود  ات  تامیسقت  نیا  و  دنداد ، رارق  سراف  ياههروک  زا  یکی  ار  درجباراد  دنتشاد و  ظوفحم  ار  یناساس  هرود 
رد تشاد و  هزاورد  راهچ  وراب و  قدنخ و  درگباراد  رهـش  دیدرگ . لدبم  هراکنابـش  تیالو  هب  دـش و  هدرک  ادـج  سراف  زا  درجباراد  هرود 

یلاس هک  دوب  نینهآ  يرد  ياراد  هک  تشاد  رارق  ایموملا » ۀبق   » هب فورعم  يانب  نآ  کیدزن  دوب . عقاو  يدننام  دبنگ  یگنس  هتشپ  نآ  طسو 
یتافیرشت اب  ار  نآ  هامریت  رد  رابکی 
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زاریـش هب  هتـسبرس  یفرظ  رد  ار  نآ  درکیم و  عمج  دوب  هدمآدرگ  نآ  رد  هک  ياییایموم  هدش  اجنآ  دراو  یـصخش  دـندوشگیم و  صاخ 

. تسا یگنس  دجسم  هیحد و  هعلق  رهش : راثآ  زا  دندرکیم . رابنا  یهاش  هنازخ  رد  داتسرفیم و 

خیطبلا راد 

. ناهفصا رد  یقوجلس  نادناخ  ناهاشداپ و  زا  یضعب  کلملا و  ماظن  هجاوخ  یقوجلس و  هاشکلم  هاگمارآ 

يرصان هفالخلا  راد 

. دش هداهن  نارهت  رهش  رب  راجاق  هاش  نیدلا  رصان  دهع  رد  هک  یمان  نارهت ؛

نونفلا راد 

اب ریبکریما و  ترادـص  نامز  رد  هسردـم  نیا  ياـنب  تسا . نونفلا  راد  هسردـم  دـیدرگ  لیکـشت  راـجاق  ناـمز  رد  هک  ياهسردـم  نیرتمهم 
ریبکریما هسردم  نیا  حاتتفا  ماگنه  هب  دنچره  دیـسر ، نایاپ  هب  لاس 1267  رخاوا  رد  دـش و  زاغآ  ق . لاس 1266 ه . رد  وا  تمه  داهنـشیپ و 

: هلمج زا  یفلتخم  ياههتشر  دوب . هدش  لزع  ترادص  زا 
نادـنزرف دـشیم و  سیردـت  یجراخ  نیملعم  طسوت  هسردـم  نیا  رد  یماظن  تامیلعت  یجراخ و  ياـهنابز  یـضایر و  يزاـسوراد و  بط ،
يرارصا مغریلع  تفرن و  شیپ  دوب  هدرک  ینیبشیپ  ریبکریما  هکنانچ  هسردم  روما  هرادا  دنتخادرپیم . لیصحت  هب  نآ  رد  فارشا  نایعا و 
یگتـسباو أشنم  دنتفای و  هار  زکرم  نیا  هب  اهروشک  همه  زا  ینیملعم  اهدعب  تشاد  یـسور  ریغ  یـسیلگنا و  ریغ  نیملعم  باختنا  رد  يو  هک 

. دندش هناگیب  لباقم  رد  یگتخابدوخ  زا  نیلصحم و  يرکف 

یسراد

. دومن ترجاهم  ایلارتسا  هب  هداوناـخ  هارمه  رد 1886  هک  ناتسلگنا  ریـشنود »  » تلایا رد  عقاو  توبآ » نتوین   » رهـش رد  لاس 1849 م . دلوتم 
رغـصا یلع  ازریم   ) کباتا رهم  اضما و  و  هاش ) نیدلا  رفظم   ) هاش دـییأت  ياراد  زایتما  نیا  درک و  بحاصت  ار  ناریا  هلاس  تفن 50  زایتما  يو 
تـشاد مان  تویرام »  » هک وا  هدنیامن  ار  زایتما  دماین و  ناریا  هب  یـسراد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دوب و  و ...  مظعا ) ردص  ناطلـسلا  نیما  ناخ 

. دومن اضما  وا  فرط  زا  تلاکو  هب 

هغوراد

ظفل هدیدرگ . تختیاپ  مکاح  بقل  اهدعب  اما  تسا  هدـشیم  قالطا  ماکح  هب  یلک  روط  هب  ظفل  نیا  لیاوا  رد  سیئر . ینعم  هب  یلوغم  ظفل 
دهع يرادا  نامزاس  رد  تسا . هدوب  هیمظن  سیئر  هیبش  يزیچ  عقاو  رد  رهش و  نانابـساپ  سیئر  نآ  زا  دارم  هدشیم  لامعتـسا  یتقو  هغوراد 

رد ار  یهاش  ناـمالغ  ناـیچگنفت و  ناـیچروق و  زا  ياهدـع  سـسع و  یعمج  بشریم ، زا  هتـشذگ  تختیاـپ ، هغوراد  نآ  زا  دـعب  هیوفص و 
. دشیم باختنا  یجرگ  يارما  زا  ابلاغ  ناهفصا  هغوراد  هیوفص ، دهع  رخاوا  رد  تشاد . رایتخا 

هناخرتفد هغوراد 

. تسا هدش  عقاو  کلامملا  یفوتسم  تسدریز  ماقم  نیا  هناخ . رتفد  هرادا  تسرپرس  يوفص  رصع  رد 

هناخشارف هغوراد 

. تسا هتشاد  ار  یمادختسا  ینیزگراک و  روما  يدصت  هک  دوب  ییاههغوراد  ياراد  هناخشارف  يوفص  دهع  رد 
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هراد

. ینروخ یسوم  ياههتشون  رد  لوا » شالب   » یناکشا هاشداپ  نیمهن  مان 

لوا شویراد 

يرـصم نابز  هب  و  شووایرد »  » یلباب نابز  هب  شواويراد »  » ای شوويراد » : » دناهتـشون نینچ  ار  هاشداپ  نیا  مسا  یـشنماخه  ياـههبیتک  رد 
شوروک و نامز  رد  دـیوگ  تودوره  هکنانچ  بساتـشیو  دوب . بساتـشیو  رـسپ  شویراد  شویراـت »  » اـی شویرتنآ »  » رـصم ياـههبیتک  رد 

. دیدرگ تراپ  رتخاب و  یلاو  شویراد  نامز  رد  یلو  دوب ، سراپ  یلاو  شرسپ 
لوا شویراد 

ناتـسزوخ رد  هک  ار  ماـن  نیرتآ »  » تشادرب و ناـیم  زا  دوب ، غم  تاـموئگ  ناـمه  هک  ار  یغورد  ياـیدرب  دیـسر  تموکح  هب  نوچ  شویراد 
« مدینوبن  » رـسپ رـصنلا  تخب  ار  دوخ  هک  مان  ریبت » يدـن   » یلباب درم  کی  ماگنه  نیا  رد  دـیناسر . لتق  هب  دوب ، هدـش  یغای  وا  رب  تسیزیم و 

. درک تکرح  لباب  فرط  هب  میظع  يرکشل  اب  شویراد  تشارفارب ، نایغط  ملع  دوب ، هدناوخ  لباب  قباس  هاشداپ 
رب ار  یتمـسق  درک ، تمـسق  ود  ار  دوخ  هاپـس  شویراد  دـشیمن ، رـسیم  شویراد  نایهاپـس  روبع  دوب و  هلجد  يوس  نآ  رد  ربیتيدـن  نوشق 

حتف ار  لباب  داد و  تسکـش  ار  وا  دیگنج و  ریبتيدـن »  » رکـشل اب  تشذـگ و  هلجد  زا  ریبدـت  نیا  اب  درک و  راوس  اهبـسا  رب  ار  یمین  اهرتش و 
، ورم تراـپ و  رـصم و  روشآ و  داـم و  ناتـسزوخ و  سراـپ و  رد  دوب  لـباب  رد  شویراد  هک  یماـگنه  تشک . لـباب  رد  ار  ریبتيدـن  دومن و 

نیا يولخاس  هک  دام  نوشق  دنتشک و  هتفرگ و  ار  وا  یلاها  دوخ  نکل  درب و  هلمح  شوش  هب  سراپ  لها  زا  يرتیترم  دش . اپرب  ییاهـشروش 
. دندرک هاشداپ  ار  وا  اهيدام  دش و  یغای  دناوخیم ، هرتشخوه  باقعا  زا  و  شهرورفا »  » ار دوخ  هک  یصخش  ياوغا  هب  دوب  هطخ 

دام هب  شویراد  ات  دندنام  تسا  دام  زا  ياهیحان  هک  هیمسک »  » رد شویراد  يورین  نایم  داتسرف و  دام  هب  ار  هاپس  رادرس  هنراديو »  » شویراد
تسناوت وا  و  دناباوخب ، ار  تمسق  نآ  شروش  ات  داتسرف  ناتـسنمرا  هب  دوب  تسرپنهیم  نایناریا  زا  هک  ار  ینمرا  مان  شـشرواد »  » زین و  دیآ ،

هب یتالیکشت  دناشنورف  ار  ناریا  ياهـشروش  هکنیا  زا  سپ  شویراد  دمآ . قیاف  اهیغای  رب  تیقفوم  اب  شویراد  زین  طاقن  ریاس  رد  دنک . نینچ 
داجیا یشنماخه  لوط  ضرعرپ و  تلود  رد  یتدحو  دنتسویپ و  زکرم  اب  رگیدکی و  اب  ناریا  هعبات  کلامم  نآ  هلیسو  هب  هک  داد  ناریا 
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اهاکـس هب  شویراد  نآ  زا  سپ  درک . همیمـض  ناریا  هب  ار  دنـس  باجنپ و  تلایا  هعباـت ، کـلامم  رد  تینما  يرارقرب  زا  سپ  شویراد  دـش .

دور بصم  هب  تشذگ و  هیکرت  زا  ناریا  رکشل  رفـسب و  زاغب  زا  م . رد 515 ق . شویراد  دنتشاد . ینکس  یبونج  هیـسور  رد  اهنیا  تخادرپ ،
هتفر اپورا  هب  هک  یهار  زا  تفرگ و  ار  اهاکس  نیمزرـس  و  زورما ) نر   ) سییات ات  بوناد  دور  زا  هام  ود  تدم  رد  شویراد  دیـسر و  بوناد 

تکلمم هیکرت و  ینانوی  ياهرهـش  هک  تشاذگ  اپورا  رد  زیباکم )  ) شیباغب یگدرکرـس  تحت  رد  رفن  رازه  داتـشه  هعجارم و  دراس  هب  دوب 
« ساتنیمآ  » ینودـقم هاشداپ  هکنانچ  تفر ، شیپ  کیتایردآ  يایرد  لحاوس  ات  داد و  ماجنا  ار  رما  نیا  شیباغب  دـنک . ریخـست  ار  ینودـقم 
، گنج نیا  زا  دعب  لاس  راهچ  دنک . یـشکرکشل  نانوی  فرط  هب  هک  دندومن  روبجم  ار  شویراد  ییاپورا  ياهینانوی  هاگنآ  دش . ناریا  عبات 

م. رد 486 ق . دیدیم ، دیدج  گنج  يارب  هک  یکرادت  يانثا  رد  شویراد 
. تشذگرد

مود شویراد 

هک سنتوسیپ »  » نایغط وا  نارود  عیاقو  زا  م ). 422 ق .  ) دیمان شویراد  ار  دوخ  تسـشن  تخت  هب  نوچ  هک  دوب  سخا ) « ) اکوهو  » وا مان 
يارب گرزب  شوروک  نامرف  نوچ  هک  میلـشروا  رد  دوهی  دبعم  يانب  اهخودرک و  شروش  اهدام ، شروش  رـصم ، شروش  دوب ، هیدـیل  یلاو 

لاس ای 20  هک 19  دوب  م . رد 404 ق . يو  گرم  دیـسر . مامتا  هب  دبعم  نامتخاس  مود  شویراد  نامز  رد  دوب  هدشن  ارجا  ادخ  هناخ  نتخاس 
(: هدمآ خیرات  رد  هچنآ   ) زا دنترابع  وا  نادنزرف  دوب . یتلود  روما  رد  نایارسهجاوخ  نانز و  تلاخد  وا  تنطلس  صیاصخ  زا  درک . تنطلس 

تسشن تخت  هب  ریشدرا  مان  هب  اهدعب  هک  کشرا  - 1
کچوک شوروک  - 2
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سیرتسمآ - 3
ستسترآ - 4
سرئازکا - 5
سناتسا - 6

378 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

Codoman( نامدک - ) موس شویراد 

. دوب سیبماگ » یسیس   » مان هب  يردام  زا  يو 
رد 330 ق. ار  شتوف  رد 336 و  تخت  هب  يو  سولج  دیمان . شویراد  ار  دوخ  تسـشن  تخت  هب  هکنیا  زا  سپ  دوب و  نامدک  وا  مان  دـنیوگ 

یناهج تلود  لوا  یخیرات  بیترت  ثیح  زا  نرق  ود  زا  شیب  تدم  رد  هک  ناریا  دش و  ضرقنم  یشنماخه  هلسلس  يو  توف  اب  دناهتشون . م .
. داتفا وا  نانیشناج  ینودقم و  ردنکسا  تسد  هب  دوب 

کینید ناتساد 

نیا تسا . ینید  ياهیرواد  هرابرد  یبلاطم  يواح  هدـش و  عورـش  ینالوط  همدـقم  کی  اـب  باـتک  نیا  هک  ینید  لـئاسم  رد  يولهپ  نوتم  زا 
. تسا يولهپ  نوتم  نیرتلکشم  زا  یکی  باتک 

یعاد

اب گـنج  رد  ریبک . یعاد  نیـشناج  ردارب و  اـب  ق . 287 ه . ياهلاس 270 - هاـشداپ  ق ،. لاس 287 ه . یفوتم  ینـسح  دیز  نب  دـمحم  ترهش 
لاس ات 13  سپ  نآ  زا  دـندرپس . كاـخ  هب  ناـگرگ  رد  ار  شندـب  و  دنداتـسرف ، اراـخب  هب  ار  شرـس  دیـسر ؛ لـتق  هب  ناـگرگ  رد  ناـیناماس 

. دوب نایناماس  ورملق  رد  ناتسربط 

یعاد

يانعم هب  یعاد  تسا ؛ هدرک  هعلاطم  هدش  هتفگ  يو  هب  هک  ار  ینطاب  لوصا  صخـش  نیا  هک  هیلیعامـسا )  ) ینطاب تاجرد  بتارم  هلـسلس  زا 
. تشاد رارق  هیلیعامسا  هقرف  یلحم  ياهنامزاس  سأر  رد  هدننک و  توعد 

يولع مساق  نب  نسح  ریغص -: یعاد 

ریبک یعاد 

ناگداون زا  يو  دوب . هتـشارفا  یـسابع  يافلخ  دض  رب  ار  ینمـشد  تفلاخم و  ملع  هک  يولع  ةاعد  زا  ق . 270 ه . دیز 250 - نب  نسح  بقل 
بقلم ریبک  یعاد  ای  قحلا » یلا  قلخلا  یعاد   » بقل هب  هدش و  رالک »  » هبـصق دراو  رد 250 ه . دوب . نکاس  ير  رد  و  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع 

نسح تسد  هب  ناریا  رد  بهذم  هعیـش  تموکح  نیتسخن  هک  تفگ  ناوتیم  تسا . ناتـسربط  نایولع  هلـسلس  سـسؤم  تقیقح  رد  هک  دش 
. دومن ییاورنامرف  ناتسربط  ناگرگ و  رد  هام  لاس و 9  دودح 19  رد  هک  هدمآ  دوجو  هب  يولع  دیز  نب 

یچاغماد

. یتلود دانسا  ضوبق و  رادهناشن  رهم و  یچاغمت 

یناغماد نسح  نسح -: یناغماد -

انیکماد

«. خودرم  » ردام ائا »  » رسمه نیرهنلا ، نیب  ریطاسا  رد 

یقوجلس دومحم  نبا  دواد 

هفیلخ تساخرب و  تنطلس  يوعد  هب  زیربت  رد  ردپ  تافو  زا  دعب  یقوجلس . دومحم  ناطلس  رسپ  یقوجلس ، ناطلـس  ق ،. لاس 553 ه . یفوتم 
وا دمآرب و  وا  بلج  ددصرد  هدرک  یتسدشیپ  دوعسم  نکیل  دومن و  کیرحت  یقوجلـس  دوعـسم  ناطلـس  شیوخ  مع  دض  هب  ار  وا  دشرتسم 

دواد داد . وا  هب  ینز  هب  زین  ار  نوتاـخ  رهوگ  شیوخ  رتـخد  و  درک ، راذـگاو  وا  هب  ار  هیمورا  نارا . ناـجیابرذآ و  تیـالو  هدومن  دـهعیلو  ار 
ییاورنامرف ناجیابرذآ  رد  دنچ  کی 
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مامح رد  زیربت  نادیم  رد  ار  وا  هیلیعامـسا  ناییادف  تشک ، هینطاب  هب  باستنا  داحلا و  ماهتا و  ببـس  هب  ار  ياهدع  زیربت  رد  نوچ  دناردرک و 

. تشذگرد مخز  نادب  دندز و  دراک 

دواد دمحا  نیدلا  ماظن  دواد -:

ههاد

نایم رد  هک  یناکشا  ناگدازهاش  زا  ناودرا  دندرکیم . یگدنز  رزخ  يایرد  لامش  رد  هک  اهاکس  داژن  زا  دندوب  یماوقا  اهیهاد  ای  اهههاد 
. دمآ ناریا  هب  ننو  اب  هزرابم  يارب  ناریا  ناگرزب  توعد  هب  تسیزیم  موق  نیا 

ناریبد

. دشیم تارادا  نیمدختسم  لماش  هک  یناساس  هعماج  تاقبط  زا  هقبط  نیموس 

تشیهم ناریبد 

. یناساس دهع  هقبط  سیئر 

هلجد

هیکرت رد  سوروت  ياـههوک  زا  هک  تسا  سرکیت »  » یناـنوی هب  غیت و  كواـن و  ینعم  هب  هرگت »  » میدـق ناـیناریا  و  تلـسگ »  » یلباـب ناـبز  هب 
اهنآ مها  هک  ددرگیم  مضنم  نآ  هب  دوشیم و  يراج  سرگاز  لاـبج  زا  زین  ییاـهرهن  تسا . دـنورا  دور  نیا  يولهپ  ناـبز  هب  همـشچرس و 

. تسا کچوک  باز  گرزب و  باز  دور 

همخد

جرب  » مان هب  یسیلگنا  ياهباتک  رد  و  وخد »  » ار نآ  ناتسودنه  نایـسراپ  دنمانیم و  هاگداد  ار  نآ  ناشدوخ  نابز  هب  نایتشتدرز  هک  همخد » »
هوک يالاب  رد  هک  رودم  تسا  ياهطوحم  دشابیم ، فورعم  هتشرگن » دیشروخ  شور   » مان هب  نایتشترز  تایاور  رد  تسا و  هدمآ  توکس »
کی دنزاسیم و  نامیـس  گنـس و  زا  ار  همخد  فارطا  راوید  دراد . هلـصاف  خـسرف  نیدـنچ  فارطا  ياهیدابآ  زا  ابلاغ  هدـش و  عقاو  يدـنلب 
زکرم فرط  هـب  راوـید  زا  نآ  یلخاد  حطـس  تـسا . رتـم  دـص  دودـح  رد  هـمخد  طـیحم  دراد . جورخ  دورو و  يارب  ینهآ  کـچوک  برد 

راهچ همخد  راوید  زا  نوریب  زین  نآ  یجراخ  هشوگ  راهچ  رد  تسا . هدش  رفح  یعیـسو  قیمع و  هاچ  همخد  طسو  رد  دـشابیم و  بیـشارس 
یطـسو هاچ  تسا . هدـش  رپ  هزیرگنـس  نش و  اب  رتم  کی  دودـح  ات  اههاچ  قمع  دراد . هار  همخد  طسو  هاـچ  هب  هک  هدـش  رفح  رتقیمع  هاـچ 

. ناوختسا ياج  ای  نادناوختسا  ینعی  دنمانیم  نادهتسا »  » ای هدارس »  » ناریا نایتشترز  ار  همخد 
دوشیم و زاغآ  راوید  زا  هک  یلوا  تمـسق  هدش ، میـسقت  لکـش  ياهریاد  تمـسق  هس  هب  نادهتـسا »  » ات هتفرگ  راوید  زا  همخد  یلخاد  حطس 
« نادهتـسا  » هب لصو  هک  موس  تمـسق  نانز و  يارب  مود  تمـسق  تسا . ناـگدرم  داـسجا  نتـشاذگ  هژیو  تسا  رگید  تمـسق  ود  زا  رتگرزب 
. تسا دسج  کی  ندراذگ  هژیو  هعطق  ره  هک  هدش  میـسقت  رتکچوک  تاعطق  هب  هناگهس  ياهتمـسق  نیا  زا  کیره  تساههچب و  يارب  تسا 

میدـق نایتشترز  نیب  شور  نیا  . ) دورب نادهتـسا »  » لخاد هب  اهرایـش  نیا  زا  تافاثک  بآ و  ات  هدـش  هدـنک  تاعطق  نایم  یکچوک  ياهرایش 
(. تسا هدوب  لومعم 

رتخدواد همخد 
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رد عقاو و  ینسمم » نایلهف   » رد همخد  نیا  دننادیم . يدام  هرود  رباقم  زا  ار  نآ  هک  تسا  یگنس  همخد 
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دالیم زا  لبق  مشـش  نرق  هب  ار  نآ  نامتخاس  یبیرقت  خـیرات  تسا . دام  ياههمخد  نیرتابیز  دادـع  رد  هدـش و  هتخاـس  يدـنلب  هرخـص  يور 
هرود هب  ار  نآ  ناـمتخاس  ناسانـشناتساب  زا  یخرب  تـلع  نـیمه  هـب  دـشابیم ، یـشنماخه  ياـههمخد  ریظن  هـمخد  نـیا  دـنهدیم . تبـسن 

رد همخد  لخدم  تسا ، یگنس  نوتس  راهچ  ياراد  تسا و  هدش  عقاو  رتم  بیرق 300  عافترا  رد  همخد  نیا  دنرادیم . بوسنم  نایشنماخه 
. دشابیم یشنماخه  نارود  دننام  رادهنادند  ياههرگنک  ياراد  انب  دراد . رارق  اهنوتس  طسو 

. دنمانیم دشابیم  رتخد  ردام و  ینعم  هب  هک  ردودو » يد   » یلحم هجهل  هب  ار  همخد  نیا 

هعلق موق  يدام -: همخد 

راکرامآرد

. تسا هدوب  یهاشنهاش  هاگتماقا  ای  رابرد  تابساحم  سیئر  نآ  نایناساس و  دهع  رد  هیلام  گرزب  بصانم  زا  یبصنم 

دبرد نارد 

. اهدنبرد سیئر 

انایگنارد گنارد -

. گنرز ناتسیس ، نیمزرس 

یناّرد

هب یلادبا  هفیاط  دیدرگ . لدبم  ینارد  هب  شمان  ینارد  هاش  دمحا  ندمآرب  زا  سپ  تشاد و  مان  یلادبا  الـصا  هک  هنغافا ، زا  ياهفیاط  ناونع 
. دوب ییازکراب  ای  يازلپوپ  اهنآ  نیرتمهم  زا  هک  دنوشیم  میسقت  هریت  دنچ 

کیارد

هب هک  درک  تسرد  دشاب ، رابتعا  ياراد  يروتارپما  رسارس  يارب  هک  ار  ياهکس  رابنیلوا - يارب  لوا - شویراد  دالیم  زا  شیپ  لاس 517  رد 
کیرد زین -: و  تشاد . نزو  مرگ   8 هک 4 / دوب  الط  کیارد »  » هکس نیا  تفرگ . رارق  يروتارپما  یلوپ  ماظن  هیاپ  ناونع 

نایواک شفرد 

دـض رب  هواک  نوچ  دـیدرگ . نودـیرف  ملع  و  تخاس ، هراپ  مرچ  زا  هواـک  هک  یقریب  ناریا ، یلم  ياهناتـساد  رد  یناـساس ؛ دـهع  یلم  مچرپ 
. دناوخ نودیرف  يرای  هب  ار  مدرم  داتفا و  هار  هب  درک و  هزین  رس  رب  دنشوپ  راک  ماگنه  رد  نارگنهآ  هک  ار  مرچ  نامه  درک ، مایق  كاحض 

رد شفرد  نیا  دندربیم . رکشل  هارمه  اهگنج  رد  هراومه  دیدرگ و  يزوریپ  حتف و  هناشن  دش  فورعم  نایواک  شفرد  هب  هک  هراپ  مرچ  نآ 
. داتفا بارعا  تسد  هب  هیسداق  گنج 

ینیزگرد

ترازو يو  هقجالــس . هاـگرد  ناریبد  ءارزو و  زا  ق . یلوـق 528 ه . هب  لاوش 527 و  یفوتم  نیدـلا ، ماوق  هب  بقلم  ینیزگرد  مساـقلا  وـبا 
بجوم ار  وا  هکنیا  ببس  هب  یناث  لرغط  ناطلـس  تشاد . ار  یناث  لرغط  ناطلـس  وا  ردارب  ترازو  زین  یقوجلـس و  دمحم  نبا  دومحم  ناطلس 

. دز راد  هب  رتشیلا  رد  ار  وا  ناتسزوخ  هب  تمیزه  ماگنه  تسنادیم ، ناردارب  تفلاخم  کیرحت 

ایگنرد

زا لبق  مود  نرق  رخاوا  ات  تلایا  نیا  تسا . هدمآ  اوسک »  » مان اتسوا  رد  هک  نوماه  فارطا  رد  یتیالو  گنرژ ،
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( الط  ) کیرد هکس 
: هکس يور 

یشنماخه
( مهرد  ) یتراپ هرقن  هکس 

: هکس يور 
مود دادرهم 

( مهرد  ) یناساس هرقن  هکس 
: هکس يور 

لوا ریشدرا 
( مهرد  ) یناساس هرقن  هکس 

: هکس يور 
لوا روپاش 

( مهرد  ) یتراپ هرقن  هکس 
: هکس يور 

مود دادرهم 
هکس تشپ  - 
هکس تشپ  - 

( مهرد  ) یناساس هرقن  هکس 
: هکس يور 

..........
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هک هدیمان  ناتسکس  هفیاط  نآ  مان  هب  ار  اجنآ  دندرک  ترجاهم  تلایا  نآ  هب  لامش  زا  اهاکـس  نوچ  دش و  هدیمان  گنرژ  ای  نایگنرد  دالیم 
. دش هدیمان  ناتسیس  یسراف  هب  ناتسجس و  یبرع  هب  اهدعب 

اهکیپورد

. نایسراپ لیابق  زا  یکی 

نایسورد

. نایسراپ لیابق  زا  یکی 

یلاعملا ةّرد 

. دوب یشعرم  هبابر  یلاعملا و  سمش  یلع  دیـس  رتخد  يو  راکوکین . نانز  زا  ناریا و  هنارتخد  ناتـسریبد  راذگناینب  نیتسخن  1303 ش ). )- 
سیـسأت هنارـسپ  هسردم  باب  نیدنچ  دوب و  مرتحم  هیجو و  ياهتیـصخش  زا  1313 ق ). - 1263  ) راجاق هاش  نیدلا  رـصان  نامز  رد  شردـپ 

تـسد یبرع  یـسراف و  بدا  رعـش و  رد  تفرگارف و  تقو  ناداتـسا  دزن  ار  دیدج  مولع  ردـپ و  دزن  ار  مولع  تامدـقم  یلاعملا  ةریاد  دومن .
لقتنم رانماپ  هب  نادرگاش  دادعت  شیازفا  ببـس  هب  ادـعب  هک  درک  سیـسأت  اهبرع  هلحم  رد  ار  تاردـخم  هسردـم  لاس 1322 ق . رد  تفاـی .

. دیدرگ
راشف تحت  مدرم  يوس  زا  ورنیا  زا  درک ، باختنا  دندوب - ددـجتم  نانز  وزج  بلغا  هک  ناشیوخ - ناگتـسب و  نایم  زا  ار  نآ  ناملعم  ادـتبا 

- دوب هداد  رارق  هیسور  ناتسلگنا و  ذوفن  تحت  امسر  ار  روشک  هک  دادرارق 1907 م - هب  ضارتعا  ناونع  هب  لاس 1327 ق . رد  تفرگ . رارق 
دیدـهت دادرارق  ياـضما  تروص  رد  ار  ناگدـنیامن  دـنتفای و  روـضح  یلم  ياروـش  سلجم  رد  داد و  لیکـشت  ار  نارهت  ناـنز  زا  یعاـمتجا 

هب دوـخ  رکفمه  ناـنز  ریاـس  يداـبآتلود و  هقیدــص  اـب  بـلغا  وا  دــندومن . قـیوشت  یجراـخ  ياـهالاک  مـیرحت  هـب  ار  ناـنآ  دــندرک و 
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سرادم بلغا  رد  تشادیم و  رذحرب  یجراخ  دنق  فرـصم  زا  ار  نانآ  تفریم و  دندرکیم  هدافتـسا  یجراخ  دـنق  زا  هک  ییاههناخهوهق 
لاس 1306 ش. رد  دش و  ناتسریبد  دعب  هک  تاردخم - هسردم  رد  يو  تشادیم . لومعم  ار  ینامرک  يدزی و  ياههچراپ  زا  هدافتسا 

يارب یمعا  لضاف  تایضایر و  يارب  ناخ  یلع  ویسم  هسنارف ، نابز  يارب  ناخ  دمحا  ویـسم  دننام  یناداتـسا  زا  داد - هملپید  لیـصحتلا  غراف 
. درکیمن لیمحت  نازومآشناد  هب  تخادرپیم و  دوخ  یصخش  تورث  زا  ار  ناریبد  فازگ  قوقح  هشیمه  درکیم . هدافتسا  یبرع  هقف و 
نآ رد  دومن . سیـسأت  رالاسهپـس - دجـسم  تشپ  هلودلا  مظان  هچوک  رد  عقاو  سرادـملا - ةرد  مان  هب  يرگید  هسردـم  لاس 1302 ش . رد 

يرادهگن دوخ  جرخ  هب  ار  تسرپرـس  نودب  ناکدوک  نامیتی و  زا  ياهدـع  يو  دوبن  يربخ  اههاگـشرورپ  هیریخ و  ياهتیعمج  زا  هک  اهلاس 
یـشکرس دوخ  ناشیوخ  ناگتـسب و  هب  ناضمر  هام  مایا  رد  دومنیم . یگدیـسر  اصخـش  ار  ناـنآ  تشادـهب  تفاـظن و  كاروخ ، درکیم و 

عنام ار  نانز  باجح  دوب و  ددـجتم  نانز  زا  وا  درکیم . اپرب  اعد  نآرق و  توـالت  سلجم  دومنیم و  يونعم  يداـم و  ياـهکمک  درکیم و 
ناـبایخ رد  دوخ  یـصخش  هناـخ  رد  شدوـخ  تیـصو  بسحرب  تشذـگرد و  یبـلق  هتکـس  رثارب  نارهت  رد  يو  تسنادیم . اـهنآ  تفرـشیپ 

. دش هدرپس  كاخ  هب  یلاعملا  سمش  هچوک  لوا  یشاباقس 

يرد

. تفای تیمسر  جاور و  ناریا  رد  مالسا  زا  سپ  نادب  ندورس  نتشون و  هک  یسراف  نابز 
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رزخ يایرد 

هدوب رزخ  هب  موسوم  هک  تسا  ینامدرم  تبسانم  هب  رزخ  هب  نآ  هیمست  هجو  تسا . عقاو  ناریا  لامـش  رد  هک  نیمز  يور  هچایرد  نیرتگرزب 
)caspii( يایپساک مان  هب  یمدرم  اریز  دنتفگیم  نیپساک  يایرد  ار  نآ  ناینانوی  میدق  دهع  رد  دناهتسیزیم . نآ  یبرغ  لامش  رانک  رد  و 

. دنتفگیم زین  یناکریه  ای  ناگرگ  يایرد  ار  ایرد  نیا  دنتشاد - ینکس  نآ  یبرغ  رانک  رد 

رزخ يایرد  ناگرگ - يایرد 

کیرد

لداعم ابیرقت  دوب و  هدیدرگ  لوادتم  ناتـساب  ناهج  يروتارپما و  هزوح  مامت  رد  هکـس  نیا  یـشنماخه . لوا  شویراد  دهع  يالط  هکـس  مان 
. دوب ولگیس  شویراد  دهع  هرقن  هکس  مان  یسیلگنا . يالط  هریل  کی  نزو  اب  دوب 

ذبگیرد

. یناساس دهع  رابرد  روما  سیئر 

ناریمس ژد 

ناریمش هب  ژد  نیا  دندوب . امرفمکح  نآ  رد  ملید  كولم  هک  دوب  اپرب  ناریمس  ژد  روکشا ، توملا و  طخ  برغ  تمـس  رد  توملا ، عالق  زا 
. دمآیم باسح  هب  نارفاسم  ای  نایرگنک و  هاگتخت  دوب و  فورعم  زین  ژد 

ارزولا روتسد 

. نایرومیت ضارقنا  ات  مالسا  يارزو  همانیگدنز  رد  ریمدناوخ »  » زا یخیرات  یباتک 

نیوزق تشد 

ياهتفرـشیپ ندمت  ياراد  هک  دناهدرکیم  یگدـنز  یمدرم  دراد  دوجو  ير  نیوزق و  نیب  هک  یعیـسو  تشد  رد  لبق  لاس  دودح 7000  رد 
ییانـشآ مدـنگ  تشک  يزاسهناخ و  هب  تمـسق  نیا  نانکاس  هک  تسا  هدـش  مولعم  هدـمآ  لمع  هب  هیحان  نیا  رد  هک  ییاـهیرافح  زا  هدوب و 

. دناهتشاد

یتشد نیسح  ولاخ  نیسح -: یتشد -

نوتاخزوقد

. تفگ تایح  دوردب  ق . رد 663 ه . هک  لوغم  ناخ  وکاله  رسمه 

يراولد یلع  سیئر  ناتسگنت -: ناریلد 

ناگرمد

دومن لابند  ار  تایرفح  دوب  هداد  هسنارف  تلود  هب  ناریا  تلود  هک  يراـصحنا ، هزاـجا  بسحرب  هک  يراـفح  یـسانشناتساب و  تئیه  سیئر 
. دوب شوش  رد  يو  مهم  تایرفح  هلمج  زا  هک 

ژ)  ) ناگرومد

(. 1924 - 1853  ) شوش رد  يوسنارف  یسانش  ناتساب  تئیه  سیئر  يوسنارف و  سانشناتساب 

ناقنادند

نیا رد  دوب . مکحتسم  یلو  کچوک  يرهش  سخرـس . ورم و  نیب  هداج  رب  ورم  یبرغ  بونج  یگنـسرف  هد  هلـصاف  هب  ورم ، هیحان  رد  يرهش 
داد و يور  یگنج  هقجالس ، اب  يونزغ  لوا  دوعسم  ناطلس  نیب  لحم 
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زغ فیاوط  تسا . هدروآ  يدوعسم  خیرات  رد  ار  نآ  حرـش  هدید  مشچ  هب  ار  هعقاو  نیا  دوخ  هک  یقهیب  دروخ . تسکـش  بولغم و  دوعـسم 

. تسا هدید  ار  نآ  ياههناریو  ق ). نرق 7 ه .  ) يومح توقای  دندرک . جارات  ق . رد 553 ه . ار  نآ 

دوواد ناکد 

. تسا هدش  هدیشارت  گنـس  رب  يدرم  تروص  لحم  نیا  رد  دراد . رارق  دوواد  ناکد  مان  هب  ياهمخد  هوک  هنیـس  رد  باهذ  لپ  رـس  رد  عقاو 
هرود هب  ار  نآ  يراجح  همخد و  نیا  دـشاب . شیاین  لاح  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  دراد و  تسد  رد  ییامرخ  گرب  تسا ، يداـم  نآ  ساـبل 

. دنهدیم تبسن  دام 

وهگنز ومگند -:

دوش هداد  رارق  تسار  تمس  رد  تسیابیم  هک  هدننکینابرق  ریوصت  هک  ییاجنآ  زا  نآ ، هتسجرب  شقن  و  دواد » ناکد   » هرخـص رد  ياهربقم 
تسا وگیووتشیا )  ) گایتسآ نآ  زا  هربقم  نیا  المتحم  هدش  هدرتس  ای  هدشن  هدیشک 

یتپوهگند

. دشیم هتفگ  تشاد  رارق  ومگند  ره  سأر  رد  هک  يدرف  هب 

قرود

مان نیمه  هب  ياهیحان  زکرم  یطـسو  نورق  رد  دوب و  كارد  نآ  یـسراف  مان  قرود . دور  لحاس  ود  رب  ناتـسزوخ  یبرغ  بونج  قباس ، رهش 
. دوب

راجاق ولود 

ولود هفیاط  زا  وا  ردـپ  دـمآ . ایند  هب  نارهت  رد  ش . لاس 1285 ه . رد  هنطلـسلا ، فصآ  ناخ  یلو  دمحم  دنزرف  راجاق ، ولود  گنـشوه  ریما 
هب هاش ) دمحا  هلاخ  ازریم ، نارماک  رتخد   ) مظعا رینم  شردام  دوب و  راجاق  لیا 
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تسد نالک  ياهتراغ  لواپچ و  هب  تسناوت  يولهپ  اضر  دمحم  اب  یکیدزن  تلع  هب  ولود  گنشوه  تشاد . یگتسب  راجاق  یتنطلس  نامدود 
ار دوخ  راصحنا  دیدم  ياهلاس  یط  ولود  درپس و  وا  هب  ار  ناریا » رایواخ  تکرـش   » تسایر يو ، هب  هقالع  تلع  هب  يولهپ  اضر  دمحم  دـنز .

. تفای ترهش  ناریا » رایواخ  ناطلس   » ناونع هب  برغ  تاعوبطم  رد  تخاس و  رارقرب  ناریا  رایواخ  تراجت  رب 
. درکیم هرادا  ولود ) مادام  هب  فورعم  هاوخکین  ناسحا   ) شردام ییاد  رتخد  طسوت  ار  ناریا  رایواخ  تراجت  ولود 

، ناریا رد  ردخم  داوم  يایفام  ناگدننادرگ  زا  نایاقآ و  سکیلف  رتکد  هکبـش  ناکرا  زا  هاش ، يروشک » نادوجآ   » ناونع هب  ولود ، گنـشوه 
. دوب اپورا  هقطنم و 

شابهقاشا ولود -:

دربن لادنجلا ، ۀمود 

. نیرحب قارع و  نایم  دوب  ياهعلق  لادنجلا  ۀمود 
مور يزرم  رهش  زاریف )  ) ضارفلا رد  هتفرگ و  ار  تارف  لحاس  تفر و  تارف  يوس  هب  نآ  ندوشگ  زا  سپ  مالسا  یمان  رادرس  دیلو  نب  دلاخ 

دحتم یناریا  یمور و  نارادزرم  اجنیا  رد  داد . تحارتسا  دوخ  رکـشل  هب  ناضمر  هام  هزور  يارب  هام  کی  هدرک و  حـتف  تارف  قرـشم  رد  ار 
. درب نیب  زا  لاس 12 ه . رد  ار  نایناریا  نایمور و  زا  يرایسب  هورگ  هدش  زوریپ  يو  یلو  دندرب  دلاخ  هب  هلمح  هدش 

رکشل ربارب  رد  هدع  نیا  هک  تسا  مولعم  دیسریم . رفن  هب 9000  ینثم  هاپس  هدع  تسویپ ، عوقو  هب  ینثم  ياهدربن  هک  یلا 625 م . رد 624 
ياوق مامت  اب  تسناوتیم  برع  رادرس  دوب و  هداتـسرف  نادیم  هب  ار  نایرکـشل  یمامت  البق  دلاخ  نکیل  دنک ، یگداتـسیا  تسناوتیمن  یناریا 
هتشذگ تارف  لحاس  زا  هدرک و  اهر  ار  هریح  اذل  دوب ، هدینـش  ار  ناریا  رکـشل  دورو  ربخ  لبق  یتدم  زا  ینثم  نوچ  دزادرپب و  گنج  هب  دوخ 

زا برع  نابسا  هک  دندوب  ییاهلیف  ناریا  رکشل  سأر  رد  دش . زاغآ  گنج  ماجنارس  تشگ . نمشد  هلمح  رظتنم  میدق  لباب  دودح  رد  ابیرقت 
مکح ناریا  برع و  ياـهدربن  ناـمز  نیا  اـت  دـندرک . هـبلغ  دـندروآرد و  ياـپ  زا  ار  لـیف  ریت ، ندـنکفا  اـب  دـندیمریم . دندیـسرتیم و  نآ 

دزماـن یفقث  دوعـسم  نب  دـیبع  وبا  رمع  فرط  زا  دوشیم . زاـغآ  ناریا  هب  نیملـسم  مهم  ياـهگنج  سپ  نیا  زا  تشاد . يدحرـس  ياـهگنج 
. تشگ هاپس  رالاسهپس  دازخرف  متسر  ناریا  بناج  زا  دش و  قارع  رد  هاپس  رادرس 

ادخهد

هک دوب  نیوزق  طسوتم  ياهکالم  زا  یکی  شردپ  هدش ، دلوتم  نارهت  رد  يرمق  يرجه  لاس 1297  دودح  رد  ادخهد  ناخ  ربکا  یلع  ازریم 
دشرا هک  وا  دش ، موحرم  شردپ  دسرب ، یگلاس  هد  هب  هکنیا  زا  لبق  دوب . هدیزگ  تنوکـس  دمآ و  نارهت  هب  ادخهد  دلوت  زا  شیپ  لاس  دنچ 

ریاس وا و  يروصتلا  قوف  تمه  اب  رداـم  نیا  و  تفرگ ، رارق  رداـم  تیاـمح  تحت  رد  شلاـسدرخ  نارهاوخ  ناردارب و  اـب  هدوب  ردـپ  دـالوا 
عاـضوا جرموجره  هطـساو  هب  نوچ  تسا . هدوـب  نیریاـس  هطبغ  لـحم  هک  هدرک  تیبرت  قـالخا  بدا و  نسح  هب  يروـط  هب  ار  دوـخ  دـالوا 
یناگدنز تبوعـص  یتخـس و  لامک  اب  دندوب ، هدرک  فرـصت  نیذفنتم  نارگتراغ و  ار  ناشلاوما  مامت  ردپ  گرم  زا  سپ  هرود  نآ  یتلادع 

رد نونفلا  راد  هسردـم  کی  زا  شیب  عقوم  نآ  رد  نوچ  تشامگ و  تمه  وا  لیـصحت  رد  شردام  تشیعم ، یتخـس  نیا  اـب  تسا . هدرکیم 
هرود نآ  مهم  يابدا  الضف و  زا  یکی  اذل  دومنیم ، نوهرم  تناید  اب  ياههداوناخ  بلغا  رظن  رد  مه  هسردم  نآ  و  دوبن ، نارهت 
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اب دـید ، يو  رد  هداـعلا  قوف  دادعتـسا  شوه و  تناـطف و  نوچ  و  دـش ، لوغـشم  وا  تیبرت  میلعت و  هب  يدرجورب  نیـسحمالغ  خیـش  موحرم 
هب ار  هریغ  هریغ و  میدق و  هفسلف  تمکح ، لوصا ، هقف ، نایب ، یناعم ، وحن ، فرص ، هفلتخم  مولع  یلاوتم  لاس  دودح 14  رد  هناردپ  یهجوت 

تاقوا بلغا  رد  ناشیا  ترشاعم  نس ، ّتلق  اب  دوب ، يدابآمجن  يداه  خیـش  جاح  موحرم  لزنم  ترواجم  رد  شلزنم  نوچ  و  تخومآ ، يو 
يریثأت ادخهد  رد  هدوب ، يدام  ياهتمسق  لماش  مه  یناحور و  ياهتمسق  نمـضتم  مه  هک  موحرم  نآ  راکفا  و  هدوب ، موحرم  نآ  هب  تغارف 

. تسا هدیشخب  میظع 
هب دوش ، مامت  هسردم  هرود  هکنآ  زا  لبق  هام  دنچ  هدش و  هسردم  نآ  دراو  ادخهد  دش ، سیـسأت  نارهت  رد  یـسایس  هسردـم  هک  یعقوم  رد 

تمـسق و  درب ، رـس  هب  اپورا  رد  لاس  ود  بیرق  تفر و  اپورا  هب  دوب ، هدـش  رومأم  ناکلاب  رد  ناریا  ترافـس  هب  هک  هلودـلا  نواـعم  یهارمه 
عقوم نیا  رد  تسا  ملـسم  و  دـیدرگ ، ناریا  ناـبلطيدازآ  تامادـقا  اـب  فداـصم  تدـم  نیا  رخاوا  دـنارذگ . نیو  رد  ار  تدـم  نیا  هدـمع 

تیمولظم زا  هک  یتارثا  و  دوب ، هدرک  لماک  ار  نآ  هک  يداه  خیـش  یجاح  موحرم  اب  ترـشاعم  تامولعم و  نآ  اـب  ادـخهد  دـننام  یـصخش 
هماـنزور تیریدـم  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  دریگیم . رارق  اـهنآ  سأر  و  دوشیم ، لـخاد  ناـهاوخیدازآ  تیعمج  رد  دوب ، هدـید  یناوج  هرود 

، تشونیم ادخهد  ار  تمسق  ودره  هک  یهاکف  یمسر و  تمـسق  ود  زا  دوب  بکرم  همانزور  نیا  تفرگ ، هدهع  هب  ار  لیفارـسا » روص   » مهم
نیا دومنیم ، بلج  ار  هماع  هجوت  دشیم ؛ جرد  همانزور  رد  هک  دنرپ » دنرچ و   » تالاقم و  وخد »  » ياضما هب  هک  یهاکف  تمسق  اصوصخم 

نیمه رد  تفریم . جاراـت  هب  تفگ  ناوتیم  هک  دـندرکیم  هلجع  نآ  دـیرخ  رد  مدرم  يروطهب  تشاد و  مدرم  رد  یبیجع  ریثأـت  هماـنزور 
اپورا هب  اددـجم  وا  و  درک ، دـیعبت  دوب  ادـخهد  یکی  هلمج  زا  هک  ار  رفن  شـش  و  تسب ، پوت  هب  ار  سلجم  عولخم ، هاش  یلع  دـمحم  عقوم 

رد ینیوزق  ناخ  دمحم  ازریم  اب  هام  نیدنچ  تشذگ . تخـس  ناشیا  هب  شیپ  زا  شیب  ترفاسم  نیا  رد  و  دـیزگ ، تماقا  سیراپ  رد  و  تفر ،
سیئوس رد  نایناریا  زا  یعمج  عقوم  نیا  رد  درک . تمـسق  وا  اـب  ار  دوخ  هب  رـصحنم  قاـطا  ینیوزق  هک  ینعم  نیا  هب  درب . رـس  هب  لزنم  کـی 
تیعمج نآ  رمع  نوچ  داد . راشتنا  ار  لیفارـسا » روص   » اددـجم هدرمـش  منتغم  ار  تصرف  ادـخهد  و  دـندوب ، هداد  لیکـشت  یبالقنا  تیعمج 

مان هب  ياهتیمک  اجنآ  رد  دندرمـش ، یمارگ  ار  وا  مدـقم  هداـعلاقوف  اـجنآ  میقم  ناـیناریا  و  تفر ، لوبمالـسا  هب  راـچان  ادـخهد  دوب ، هاـتوک 
دـسیونب لیفارـسا » روص   » زا رتمیالم  ياهمانزور  دندرک  تساوخرد  رارقرب و  هتیمک  نآ  تسایر  هب  ار  وا  و  دندوب ، هداد  لیکـشت  تداعـس » »

همانزور تساوخرد  نیا  رثا  رد  دـمآ ،) رانک  ازریم  یلع  دـمحم  اب  ناوتیم  تمیـالم  اـب  هک  دـندوب  دـقتعم  ناـهاوخیدازآ  زا  یـضعب  نوچ  )
. درک رشتنم  ار  شورس » »

دنداتسرف لوبمالسا  هب  ار  هنطلسلا » دضاعم   » ناهاوخیدازآ هرخالاب  تفرن ، نارهت  هب  ادخهد  زین  هاش  یلع  دمحم  طوقس  نارهت و  حتف  زا  دعب 
هرود رد  و  دش ، باختنا  یلم  ياروش  سلجم  رد  تلم  یگدنیامن  هب  نامرک  زا  نارهت  هب  تعجارم  زا  سپ  دـهد ، تدوع  نارهت  هب  ار  وا  هک 
یکی زین  تدم  نیا  و  درب ، رس  هب  ناهفصا  لاحم  راهچ  زا  ياهدکهد  رد  هام  بیرق 28  زین  یللملا  نیب  گنج  رد  درک ، تلاکو  سلجم  مود 

. دوریم رامش  هب  ادخهد  رمع  تقشم  رپ  راودا  زا 
و دیدرگ ، بوصنم  قوقح  یـسایس و  یلاع  هسردم  تسایر  هب  خیرات  نیا  رد  هک  ارچ  تفای ، همتاخ  وا  یـسایس  تایح  دعب  هب  خیرات  نیا  زا 

. تخادرپ یمهم  بتک  فیلأت  هب 
هک دوب  یعقاو  ناهاوخیدازآ  زا  یکی  ادخهد 
387 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تسا نیسحت  هجوت و  دروم  لیفارسا » روص   » همانزور رد  وا  رثؤم  تالاقم  راعشا و  اصوصخم  تیطورشم  هار  رد  وا  تامادقا 

ناقهد

زا یـشان  نامز  نآ  رد  ناناقهد  تردق  ناریا . لادوئف  يابجن  يالفـس  هقبط  وضع  و  هیرق ، سیئر  یناساس ، دهع  نامزاس  رد  ناگهد ، برعم 
بلغا دندرکیم  تعارز  اجنآ  رد  یگداوناخ  کلم  ناونع  هب  دوخ  هک  ینیمز  هچرگا  دـندوب . یلحم  روما  هرادا  رادهدـهع  اثرا  هک  دوب  نیا 
نیعراز لباقم  رد  تلود  ناگدـنیامن  عقاو  رد  و  دـندمآیم ، رامـش  هب  یمهم  هقبط  یناساس  هعماج  تالیکـشت  رد  ناـناقهد  دوب . کـچوک 

. دوب تایلام  يروآعمج  اهنآ  یلصا  هفیظو  هدوب و 

)Dahyu( ویهد

. میدق نایناریا  یسایس  یعامتجا  تامیسقت  زا  روشک »  » ینعم هب 

وکاید وکااید -

ناقهد يدرم  زاغآ  رد  يو  دومن . سیسأت  ار  دام  تلود  م . متشه ق . نرق  نایاپ  ای  متفه و  نرق  زاغآ  رد  هک  دام  تلود  یهاشداپ  راذگناینب 
رهـش يو  دـندیزگرب . یهاشداپ  هب  ار  وا  مدرم  درکیم ، يرواد  نامدرم  ناـیم  رد  تلادـع  هب  تشاد و  کـین  يرادرک  راـتفر و  نوچ  دوب و 

. دروآرد یـصوصخم  گنر  هب  ار  کیره  تخاـس و  وتردوت  هعلق  تفه  ياهپت  يور  رب  نآ  رد  درک و  راـیتخا  دوخ  یتختیاـپ  هب  ار  نادـمه 
رب هک  نایروشآ  نوچ  یلو  تخادرپ ، دام  هدنکارپ  فیاوط  نتخاس  دحتم  هب  تدـم  نیا  رد  درک و  یهاشداپ  دوخ  موق  رب  لاس  هاجنپ  وکاید 

. دندرک دیعبت  ماش  هب  ار  وا  هتشادرب و  تموکح  زا  ار  يو  دندوب  یضاران  یناریا  ماوقا  داحتا  زا  دنتشاد  طلست  ناریا 

)Diokes( سکوید وکااید -

.( م 708 ق . - 655 . ) درک یهاشداپ  لاس  هس  هاجنپ و  تدم  هک  شیترورف  رسپ  اهدام ، هاشداپ  نیتسخن 

)Dyapty( نیتپاید
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. تسا هدشیم  قالطا  نایناکشا  هرود  رد  دابآ  ياتسور  کی  يادخدک  هب 

رکباید

هقجالس يروتارپما  ءزج  یقوجلـس ، هاشکلم  نامز  رد  هلجد  دور  نیفرط  ياهنیمزرـس  رب  لمتـشم  هریزجلا ، یلامـش  تمـسق  رد  هک  ياهیحان 
دودح 368 ه. رد  دندرک و  ییاورنامرف  نآ  فلتخم  یحاون  رب  نانامکرت  زا  یلقتسم  ياههلسلس  دش و  هیزجت  يو  گرم  زا  سپ  هدیدرگ و 

. داتفا هیوب  لآ  تسد  هب  ق .

دزی ناکباتا  هیولاک -: هملاید 

هیوب لآ  هملاید -:

نادمه ناهفصا و  هملاید 

رد هاـگ  لقتـسم و  روط  هب  اـبلاغ  ق . لاس 366 ه . دودـح  زا  نادـمه  ناهفـصا و  رد  هک  ير  هملاید  هبعـش  زا  هیوب  لآ  هلـسلس  زا  ياهخاـش 
شرـسپ يو  زا  دعب  هک  تسا  یملید » هلودلا  نکر   » تلود نیا  یعقاو  سـسؤم  دناهدرک . تموکح  هناگادـج  روط  هب  تیالو  ود  زا  کیره 

شیوخ ورملق  همیمـض  زین  ار  وا  تیالو  یملید  هلودلا  رخف  شردارب  وا  زا  دعب  و  تفای ، نادـمه  ناهفـصا و  تراما  یملید » هلودـلا  دـیؤم  »
بیترت هب  سپس  هدرک و 

388 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. داتفا هیوکاک  ینب  تسد  هب  تبقاع  اهنآ  تراما  هزوح  دناهتشاد . تراما  اجنآ  رد  یملید » هلودلا  ءامس   » و یملید » هلودلا  سمش  »

دادغب هملاید 

زین نامرک  زاوها و  رب  اهنآ  يارما  زا  یـضعب  و  دناهدرک ، ییاورنامرف  دادغب  رد  ق . ات 447 ه . دودح 320  زا  هک  هیوب  لآ  هلسلس  زا  ياهبعش 
. دناهتشاد الیتسا 

: هیوب لآ  زا  هبعش  نیا  تراما  سسؤم 
بیترت هب  وا  زا  دعب  دوب  یملید  هلودلا  زعم  - 1

یملید هلودلا  زع  - 2
یملید هلودلا  دضع  - 3

یملید هلودلا  ماصمص  - 4
یملید هلودلا  فرش  - 5

یملید هلودلا  ءاهب  - 6
یملید هلودلا  ناطلس  - 7
یملید هلودلا  فرشم  - 8
یملید هلودلا  لالج  - 9
یملید نیدلا  دامع  - 10

. دناهدرک تراما  اجنآ  رد  هک  میحر ، کلم  - 11
هبعش نیا  تلود  دناهدوب . یلوتسم  فالخ  هاگتسد  هفیلخ و  رب  اهنآ  بلاغ  و  دناهتشاد ، هاشنهاش »  » ناونع هیوب  لآ  زا  هبعش  يارما  زا  یـضعب 

. تشگ ضرقنم  هقجالس  تسد  هب  هیوب  لآ  زا 

ير هملاید 

: هلسلس نیا  سسؤم  دناهدرک . ییاورنامرف  رواجم  یحاون  ير و  رب  ق . ات 420 ه . زا 320  هک  هیوب  لآ  هلسلس  زا  ياهبعش 
شرسپ وا  زا  دعب  و  دوب ، یملید  هلودلا  نکر  - 1

یملید هلودلا  رخف  - 2
شرسپ بناج  زا  تباین  هب  عقاو  رد  نوتاخ  هدیس  وا  نز  - 3

یملید هلودلا  دجم  - 4
يرگید یعرف  هخاش  تراما  و  تشگ ، ضرقنم  نایونزغ  تسد  هب  ير ، رد  هملاید  زا  هبعـش  نیا  تلود  دـناهدرک . تموکح  تیـالو  نآ  رد 

. داتفا هیوکاک  ینب  تسد  هب  دنتشاد  یتموکح  لقتسم  روط  هب  نادمه  ناهفصا و  رد  هک  مه  نادمه ) ناهفصا و  هملاید   ) اهنآ زا 

سراف هملاید 

دادغب و رب  هبعش  نیا  يارما  زا  یـضعب  و  دناهدرک ، ییاورنامرف  سراف  رد  ق . دودح 447 ه . ات  لاس 320  زا  هک  هیوب  لآ  هلـسلس  زا  ياهبعش 
: هیوب لآ  زا  هبعش  نیا  تراما  سسؤم  دناهتشاد . طلست  تراما و  زین  نامرک  زاوها و  رب  یخرب  و  یلاوح ،

یملید هلودلا  دامع  - 1
هلودلا دضع  - 2

یملید هلودلا  فرش  - 3
یملید هلودلا  ماصمص  - 4

یملید هلودلا  ءاهب  - 5
یملید هلودلا  ناطلس  - 6

یملید نیدلا  دامع  - 7
، میحر کلم  - 8

. داتفارب هقجالس  تسد  هب  سراف  هملاید  تلود  دناهدرک . تموکح  نادب  قلعتم  ياههزوح  تیالو و  نآ  رد 

نامرک هملاید 

نیا دناهتـشاد . ییاورنامرف  القتـسم  نامرک  رد  ق . اـت 448 ه . ق . لاس 403 ه . زا  هک  دادـغب ، هملاید  هبعـش  زا  هیوب  لآ  هلـسلس  زا  ياهخاـش 
زاوها دادغب و  سراف و  ياورنامرف  یملید  هلودلا  ءاهب  فالخا  هملاید  زا  هخاش 

389 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
، یملید نیدلا  دامع  یملید ، هلودلا  ماوق  زا  دناهدوب  ترابع  بیترت  هب  هک  دناهدرک  تموکح  نامرک  تیالو  رد  رفن  هس  اهنآ  زا  و  دـناهدوب .

. داتفارب هقجالس  تسد  هب  اهنآ  تلود  نوتسدالوف .

ناملید ملید -

نایملید تاحوتف  اب  یلو  تسا . هتـشاد  قلعت  نیوزق  رزخ و  رحب  لحاس  تمـسق  نیب  نالیگ ، تیالو  یناتـسهوک  تمـسق  هب  الـصا  هک  یمان 
زین نـالیگ و  هـمه  مـلید  تیـالو  ق . مراـهچ ه . نرق  رد  هیوـب  لآ  رادـتقا  هرود  رد  هکناـنچ  هـتفرگرب ، رد  زین  ار  رواـجم  یحاوـن  زا  یـضعب 

. تسا هدشیم  لماش  ار  سموق  ناجرج و  ناتسربط و 

. تسا هدوب  زین  ملید  هیحان  میدق  یموب  مدرم  مان  ملید 
لثم اهیملید  زربلا ، راصح  دوجو  هطـساو  هب  دندرکیم . تمدخ  زابرـس  ناونع  هب  هکلب  دندوبن ، ناریا  ناهاش  نامرف  رد  هاگچـیه  اهیملید 
نییآ نآ  هب  نانچمه  یناساس  هلـسلس  ضارقنا  زا  سپ  اهتدـم  دـندرک و  تمواقم  هدـننکموجه  نایرکـشل  لباقم  رد  اـهلاس  ناتـسربط  مدرم 
لیاوا موس و  مود و  نرق  رد  دوب . یـسابع  يافلخ  نیفلاخم  ناشکرـس و  يارب  ینما  هاگهانپ  تهج  نیا  زا  ملید  دندنام . یقاب  شیوخ  میدـق 

نایاورنامرف زا  ریبک  رصان  نامز  رد  و  دنتـشاد . هناتـسود  طباور  ناتـسربط  نایولع  اب  هک  دوب  نایناتـسج  ورملق  ءزج  ملید  ق ،. مراهچ ه . نرق 
رفاسم لآ  تسد  هب  نایناتسج  هلسلس  ماجنارس  و  دندمآرد ، مالسا  هب  لمآ  دوردیفس و  قرـش  نیب  نایملید  زا  يرایـسب  هک  دوب  ریخا  هلـسلس 

. دندش ضرقنم 
. دوب هیوب  لآ  هلسلس  تساخرب  نایملید  نایم  زا  هک  ياهلسلس  نیرتفورعم 

نایملید

: زا دندوب  ترابع  دندش  هدراذگ  داینب  نآ  همین  ات  مراهچ  نرق  زاغآ  زا  هک  یملید  ياهنادناخ 
ناکام نادناخ  - 3 دـندوب . نایرکنک  زا  ياهخاش  هک  ناتـسنمرا  نارا و  ناجیابرذآ و  رد  نایرالاس  یحاون 2 - نآ  مرات و  رد  ناـیرکنک  - 1
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ناگرگ و ناتسربط و  رد  اهنت  سپس  دنتفای . تسد  ناتسزوخ  ناهاپس و  نیوزق و  ير و  رب  تسخن  هک  نایرایز  نازوریف 4 - نسح  یکاک و 
. دنتشاد ییاورنامرف  نادمه  ناهاپس و  ير  لصوم ، قارع ، ناتسزوخ ، نامرک ، سراف ، رب  هک  نایهیوب  دنتشاد 5 - ییاورنامرف  نالیگ 

هیوب لآ  زین -

ترکنید

. تسا تسد  رد  باتک  نیا  مهن  ات  موس  باب  زا  طقف  هک  تسا  نید  لامعا  ینعم  هب  هک  ینید  لئاسم  رد  يولهپ  نوتم  زا 

ننيد

مود ریشدرا  رابرد  رد  یتدم  هکنیا  هب  رظن  دراد و  يدایز  تافیلأت  ییایسآ  ياهتلود  هرابرد  وا  دوب  ینودقم  پیلیف  رصاعم  هک  ینانوی  خروم 
عورش روشآ  تلود  سیسأت  زا  ار  دوخ  باتک  بلاطم  ننيد  تسا . هتشون  ناریا  خیرات  هرابرد  مه  یبلاطم  تهج  نیمه  هب  هدوب  یشنماخه 

زا هچنآ  تسا و  هتفر  نیب  زا  يدامتم  نورق  یط  يو  تافیلأت  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دـهدیم ، نایاپ  مود  ریـشدرا  طسوت  رـصم  ریخـست  هب  و 
. دشابیم هپمپ » كورت   » و كراتولپ »  » هلمج زا  تسا ، هدیسر  ام  هب  دعب  ياههرود  ناخروم  راثآ  رد  اهنآ 

يرونید

. يرونید هفینح  وبا  نب  دادنو  نب  دواد  نب  دمحا 
رخآ ات  مدآ  زا  ار  عیاقو  حرش  هک  تسا  لاوطلا » رابخا   » وا تافیلأت  زا  دوب . ق . ای 290 ه . رد 282  شتافو 

390 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. تسا هدنار  نخس  مصتعملا  مایا  رخآ  ات  افلخ  زین  كرت و  مور ، هاشداپ  ناطحق ، كولم  زا  هتشون و  درگدزی  تنطلس 

)Divan( ناوید

هرادا هناخترازو ،

افیتسا ناوید 

. دشیم یگدیسر  روشک  یلام  روما  هب  نآ  رد  هک  ياهرادا 

افیتسا ناوید 

. نایونزغ تلود  رد  تابساحم  یتلود و  ياهدمآرد  هیلک  تبث  روشک و  جرخ  لخد و  رتافد و  میظنت  یگدیسر و  ناوید 

فارشا ناوید 

لامعا رادرک و  رد  شیتفت  شاهفیظو  هدوب و  اهناوید  نیرتمهم  زا  یکی  تفالخ ، یتاعالطا  هاگتسد  ای  فارشا  ناوید  نایسابع  تموکح  رد 
. دوب هاپس  نارادرس  تلود و  لامع  ناریزو ،

. دندناوخیم فرشم  ار  فارشا  ناوید  وضع 

فارشا ناوید 

. دشیم هدناوخ  تکلمم  فارشا  لقتسم  ناوید  هک  دوب  یتلود  ناوید  زا  لکشتم  تایالو  رد  یسوساج  فارشا و  ماظن  نایونزغ  تلود  رد 

اشنا ناوید 

هدناوخ باّتک  هک  تشاد  نامرف  تحت  يدایز  ياضعا  ناوید ، سیئر  تفرگیم . ماجنا  یتلود  تابتاکم  نآ  رد  هک  ياهرادا  لئاسر ، ناوید 
(، ماکح تالو و  لامع و  بیتاکم  میظنت  رومأم   ) لئاسرلا بتاـک  هاـشداپ ،) صوصخم  یـشنم   ) رـسلا بتاـک  اـهنآ  نیرتفورعم  دـندشیم و 

تشاد و مامت  رادتقا  هک  یسک  نیواود ، ياسؤر  ءارزو و  زا  ریغ  دندوب . جارخلا  بتاک  هطرـشلا و  بتاک  هاپـس ،) روما  لماع   ) دنجلا بتاک 
. دوب لک  بجاح  دشیم ، ارزو  نتخادنارب  ثعاب  ارما  کیرحت  هب  ای  توادع  تداسح و  رثا  رب  بلغا 

وجنیا ناوید 

. درکیم تراظن  یتنطلس  هصلاخ  ياهنیمز  روما  رب  هک  ياهرادا 

دیرب ناوید 

. تاعالطا تاطابترا و  تسپ و  هرادا 

دیرب ناوید 

يونزغ ورملق  فاـنکا  زا  عـالطا  رد  ییازـسب  تیمها  هک  ناوید  نیا  رب  دوـب . ربـخ  لاـقتنا  نآ  هفیظو  هک  ناـیونزغ  هرود  ياـهناوید  زا  یکی 
. درکیم تراظن  ربخ  بحاص  ای  و  دیرب » بحاص  ، » تشاد

یگیب ناوید 

روما هب  هناخکیـشک  رد  دوب . وا  رظن  تحت  ماکحا  نیناوق و  يارجا  تشاد و  تراظن  ییاضق  روما  رب  هک  يرومأم  ناونع  هیوفـص ، دهع  رد 
. دمآیم رامش  هب  ناقاخلا  برقم  تشاد و  مات  ذوفن  برقت و  هاش  دزن  رد  و  درکیم ، یگدیسر  یفرع  يواعد  هب  دوخ  هناخ  رد  یعرش و 

دنج ناوید 

طاقن زا  نازابرس  هیهت  يرکشل و  ياهراک  هب  یگدیسر  صوصخم  ناوید  هک  دنج  ای  ضرع  ناوید 
391 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هملک اهدعب  یلو  دش . هدیمان  ناوید  دـیدرگ و  داجیا  رمع  نامز  رد  ادـتبا  تمـسق  نیا  دوب . فلع  هقوذآ و  ندروآ  مهارف  روشک و  فلتخم 
ناهاشداپ هک  دوب  نیا  نآ  هیمـست  هجو  دش و  فورعم  ضرع  ناوید  هب  نایونزغ  اصوصخم  نایناماس و  نامز  رد  دندوزفا . نادب  مه  ار  دنج 

هاشداپ ربارب  زا  دارفا  هک  بیترت  نیدـب  دـنتخادرپیم . دارفا  تامهم  هحلـسا و  یـسرزاب  هب  ینیعم  لحم  رد  گنج  نادـیم  هب  تکرح  زا  لـبق 
دندوب ینایهاپس  تیبرت  رومأم  نینچمه  ضرع  ناوید  نانکراک  دندرکیم . هضرع  تکلمم  لوا  صخـش  هب  ار  دوخ  عقاو  رد  دنتـشذگیم و 

. دندشیم باختنا  ناییاتسور  نیب  زا  هک 

تاصلاخ ناوید 

. دمآ دوجو  هب  هصلاخ  ياهنیمز  يایحا  يارب  هک  ياهرادا 

)DivaneDalal( يالد ناوید 

. ناخ هصلاخ  ياهنیمز  هب  یگدیسر  هرادا 

تلاسر ناوید 

، یفوتسم ناوید  ریظن  اهناوید  رگید  لثم  زین  ناوید  نیا  دوب . ناطلس  يارب  هناخ  رتافد  هناخریبد و  مکح  رد  تلاسر  ناوید  نایونزغ  هرود  رد 
زا يریثـک  هدـع  ناوـید  نیا  رد  دوـب . هارمه  ار  وا  تکلمم  فارطا  رد  هاـشداپ  شدرگ  یگنج و  ياهرفـس  رد  ـالومعم  مرح ، هناـخهعماج و 

اهـشرازگ و ورنیا  زا  دوب . طـبريذ  زین  یـسایس  ياهـسامت  رد  ناوـید  نیا  دـندرکیم . راـک  ناطلـس  رظن  ریز  یفکم  يرمتـسم  اـب  نایـشنم 
، قازرا تمیق  هب  طوبرم  ياهشرازگ  زین  دیسریم و  تلاسر  ناوید  هب  دنداتسرفیم  يروتارپما  رسارس  زا  نارداکـسا  نایهنم و  هک  ییاهمایپ 

. دیدرگیم لماش  ار  رگید  لئاسم  نانزهار و  تیلاعف  یجراخ ، نانمشد  تامجاهت  یعیبط ، بیاصم 

لئاسر ناوید 

هب ار  نآ  تسایر  هک  دوب  یتلود  تابتاکم  دانـسا و  يروآعمج  ماـکحا ، نیمارف ، رودـص  صوصخم  هک  نایـسابع  هرود  ياـهناوید  زا  یکی 
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راوجمه و ناهاشداپ  نیطالس و  ای  یـسابع  يافلخ  هب  همان  نتـشون  ناوید  نیا  هدمع  هفیظو  دندومنیم . راذگاو  هدومزآ  لاجر  زا  رفن  کی 
. دوب تلود  هتسجرب  ناگرزب  ماکح و 

وغرای عرش و  ناوید 

. تخادرپیم ناراکهانگ  تازاجم  قاطنتسا و  هب  هک  یناوید 

هطرشلا بحاص  ناوید 

391 ص :  هطرشلا .....  بحاص  ناوید  ناریا ج1 391  خیرات  عماج  گنهرف 
هب تشاد و  هدهع  هب  ار  هاپـس  روما  تسایر  هک  دوب  هاشداپ  نارایتسد  نیرتمهم  نیرتگرزب و  زا  ناوید  نیا  لوا  ریزو  زا  دعب  نایـسابع  نارود 

. دشیم هدناوخ  رکشل  ضراع  مان 

ضرع ناوید 

تشاد مان  ضرع  ناوید  دوب  هقوذآ  يرمتسم و  تخادرپ  شترا ، یلخاد  تامیظنت  هاپس ، يروآدرگ  لوئسم  نایونزغ  تلود  رد  هک  یناوید 
. دوب ناوارف  تیمها  ياراد  ترازو  زا  سپ  یضراع  لغش  تیمها  هک 

هطرشلا بحاص  ناوید  ضرع -: ناوید 

اضق ناوید 

. دوب يواعد  لصف  لح و  رومأم  نایسابع  تموکح  رد  ناوید  نیا 
392 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

کلامم تاضق  ناوید 

. اضقلا راد 

قاریکرک ناوید 

. تفرگیم تایلام  مدرم  زا  مزال  گربوزاس  ندروآ  مهارف  رکشل و  هب  کمک  يارب  هک  یناوید  لوغم . رصع  حالطصا 

سماسم ناوید 

. دش داجیا  نازاسهحلسا  عضو  دوبهب  يارب  ناخ  نازاغ  نامز  رد  هک  ياهرادا 

ملاظم ناوید 

ناوید نیا  تشاد . یفاک  تاعالطا  قوقح  نیناوق و  عرش و  روما  هیلک  رب  هک  دوب  یسک  هدهع  رب  ناوید  نیا  تسایر  نایـسابع  تموکح  رد 
. تشگیم میسقت  هبعش  هس  هب  بیترت  هب 

. هطرشلا بحاص  ناوید  هبسح ج - ناوید  اضق ب - ناوید  فلا -
. دندیمانیم هطرشلا  بحاص  هبسح و  بحاص  اضق و  سیئر  ار  اهنآ  نایدصتم 

ترازو ناوید 

تیرومأـم درکیم و  یگدیـسر  تکلمم  روما  هب  ناوید  نیا  دوـب . لوا  ریزو  اـب  نآ  تساـیر  هک  هدوـب  نایـسابع  هرود  رد  ناوـید  نیرتـمهم 
. تشاد هدهع  هب  ار  روشک  فلتخم  طاقن  رد  تایلام  يروآعمج 

مای ناوید 

. دیرب هرادا  تسپ ، هرادا  لوغم ؛ رصع  حالطصا 

یلیسیس رودوید 

. تسیزیم م . لوا ق . نرق  رد  هک  ینانوی  خروم 
باتک لهچ  رد  یخیرات  تسناوت  دوخ  زا  شیپ  عبانم  رد  هعلاطم  لاس  یـس  زا  دعب  دوریم و  رامـش  هب  میدق  يایند  گرزب  ناخروم  زا  يو 

زا نینـس  بیترت  هب  ار  دوـخ  ناـمز  هدـش  هتخانـش  لـلم  همه  خـیرات  وا  میظع ، باـتک  نیا  رد  دروآ . دـیدپ  اکیروتـسیه » اـکتولبیب -  » ماـن هب 
. تسا هتشون  م . لاس 58 ق . ات  میدق  ناراگزور 

ولمور ناطلس  وید 

ریما ماقم  هب  يرجه )  930  ) تنطلس هب  بسامهط  هاش  سولج  لاس  رد  يو  تسا . يوفص  لوا  بسامهط  هاش  ناریزو  زا  ولمور  ناطلـس  وید 
. تشاد لاغتشا  تمس  نیدب  يرجه  لاس 933  ات  دیدرگ و  بوصنم  ییارمالا 

سکوید

. درک نینچ  راک  زاغآ  رد  زین  وا  تشاد و  یناقهد  هشیپ  اهیدام  رگید  نوچ  شردپ  دوب . ستروا  ارف  دنزرف  سکوید 
. دندرب وا  دزن  ار  دوخ  تامکاحم  مدرم  دش و  هماع  عوجر  فرط  یهاوختلادع  تیافک و  ببس  هب  يو 

نیا رثا  رب  تفرگ و  هرانک  راک  نیا  زا  دـسرب  یـصخش  روما  هب  دـناوتیمن  تسا و  دایز  مدرم  تاعجارم  هکنیا  هناـهب  هب  يو  يدـنچ  زا  دـعب 
هب دـندمآرب . يرگید  درف  باختنا  ددـصرد  دـندید  نینچ  ار  عضو  نوچ  مدرم  دـش . لـتخم  دـالب  تینما  داد و  خر  یـشاشتغا  يریگهراـنک 

نـالوارق و دـش ، هاـشداپ  هـکنیا  زا  سپ  سکوـید  دـش . باـختنا  یهاـش  هـب  يو  دوـب ، هدرک  هـیهت  ـالبق  سکوـید  هـک  ییاـههنیمز  هطـساو 
رب ار  مدرم  دعب  داد و  بیترت  دوخ  يارب  ینیظفحتسم 

393 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
ررقم ییاریذپ  يارب  یمـسارم  روشآ  رابرد  دیلقت  هب  سکوید  دیزگرب . ار  نادـمه  روظنم  نیا  يارب  و  دـننک ، سیـسأت  يرهـش  ات  تشاد  نآ 

. درکیم هیبنت  شریصقت  بسحرب  ار  رصقم  تایانج ، عوقو  عقوم  رد  درکیم و  یگدیسر  مدرم  ضیارع  هب  اصخش  يو  تشاد .
زا سکوید  تنطلس  تدم  دش . دام »  » هدنکارپ فیاوط  نتخاس  دحتم  يروآعمج و  فرـص  تودوره  هتفگ  هب  هاشداپ  نیا  ینالوط  تنطلس 

. تسا هدوب  م . ات 655 ق . زا 701  یلوق  هب  ای   708

آوفالوید وفالوید -

رد یسانشناتساب  ياهراک  رومأم  رد 1881  هک  دوب  نامتخاس  هار  سدنهم  يوسنارف ، سانـشناتساب  سدنهم و  وفالوید ، تسوگوا  لسرام 
رتافد درک و  فشک  ار  یـشنماخه  مود  ریـشدرا  لوا و  شویراد  ياـهخاک  رد 1885  تفای و  ترهـش  شوش  رد  شتاـفاشتکا  دـش و  ناریا 

. درب تراغ  هب  ار  ناتساب  ناریا  يرامعم  ياههنومن  يرنه و  يایشا  زا  ییاهبنارگ 
395 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ذ

یهاشمزراوخ هریخذ 

نب دـمحا  نب  نسح  نب  لیعامـسا  میهاربا  وبا  نیدـلا  نیز  فیلأت  بط  ملع  روما  رد  یـسراف  نابز  هب  طوبـسم  میجح و  رایـسب  تسا  یباـتک 
. تسا هدرک  فیلأت  ق . لاس 504 ه . رد  نایهاشمزراوخ  هلسلس  سسؤم  هاشمزراوخ  نیدلا  بطق  مان  هب  ار  باتک  هک  دمحم 

لهس نب  لضف  نیتسایرلا -: وذ 

نینرقلا وذ 

همـسجم باـغرم  دهـشم  رد  ، ) دـشابیم ریبک  شوروک  بقل  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  رتشیب  دـنیوگ و  ار  ینودـقم  ردنکـسا  بقل  نیخروم 
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(. تسا هدش  شقن  رس  رب  خاش  ود  لاب و  ود  اب  شوروک 

راقیذ راقوذ -

لیابق ناریا و  رکشل  زا  یتمـسق  و  لئاو » یبا  نبا  رکب   » هلیبق نیب  اجنآ  رد  هک  یگنج  ببـس  هب  هک  طساو ، نآ و  نیب  هفوک و  کیدزن  یلحم 
لئاو نبا  رکب  نآ  رد  و  داد ، يور  زیورپ  ورـسخ  تسایـس  ءوس  هجیتـن  رد  هک  گـنج ، نیا  دـش . روهـشم  داد  يور  ناریا  تلود  عباـت  برع 

. تسا برعلا  مایا  نیرتروهشم  زا  فورعم و  راق  يذ  موی  هب  دندرک ، بولغم  ار  هعبات  لیابق  نایناریا و 
397 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ر

یلرش یلرش -: تربار 

یجار

لابقا رهچونم  هنیباک  رد  نوسامارف )  ) یجار نیـسحلا  دبع  رتکد  وا  ردپ  دـمآ . ایند  هب  نارهت  رد  لاس 1315 ش . رد  یجار  نارماـک )  ) زیورپ
زا ار  داصتقا  سناسیل  كردم  لاس 1338  رد  دیناسر و  نایاپ  هب  اکیرمآ  رد  ار  دوخ  هطـسوتم  تالیـصحت  زیورپ  دوب . يرادهب  ریزو  یتدم 

ریما هژیو »  » هجوت دروم  تفن  ترازو  رد  وا  دمآرد . تفن  ترازو  مادختسا  هب  لاس 1339  رد  تشاد و  تفایرد  سیلگنا  جیربمک  هاگشناد 
یللملا نیب  نامزاس  دنمراک  ناونع  هب  لاس 1342  رد  تفای . ءاقترا  يو  صوصخم  یشنم  تمـس  ات  دوب و  هریدمتئیه  وضع  ادیوه ، سابع 

سیئر  » ناونع هب  تفر و  يریزوتسخن  هب   1344 / 2 خیرات 4 / رد  يریزوتسخن ، هب  ادیوه  دوعص  اب  دمآرد . هجراخ  ترازو  مادختـسا  هب 
یلک ریدم  هب   1345 / 9 خـیرات 16 / رد  دـعب ، یهاتوک  تدـم  ادـیوه  صاخ » تیانع   » اب تخادرپ و  راک  هب  ریزوتسخن » یـصاصتخا  رتفد 

تساوخرد هب   1348 / 10 خیرات 8 / رد  یجار  تفرگ . رارق  وا  هجوت  دروم  تعرـس  هب  دش و  انـشآ  يولهپ  فرـشا  اب  لاس 1348  رد  دیسر .
نامزاس هب  هتـسباو  قوقح  یللملا  نیب  هتیمک  رد  فرـشا  ترـضح  الاو  ياهراک  هب  کمک   » ناونع هب  یهاشنهاش  رابرد  ریزو  ملع ، هللا  دـسا 

روضح للم  نامزاس  رد  فرـشا  هارمه  هب  هاـم  تدـم 3  هب   1349 / 6 زا 25 / دـش و  هداد  لیوحت  يولهپ  فرـشا  رتفد  هب  اـکیرمآ » رد  لـلم 
رد يریفـس  ماقم  هب  هاش  نامرف  اـب   1349 / 11 خیرات 24 / رد  يو  اذـل  تفرگ و  رارق  فرـشا  يدـج  هجوت  دروم  یجار  تامدـخ » . » تشاد
هاش روتسد  هب  للم ، نامزاس  رد  ناریا  يریفس  تسپ  رد  یجار  هفیظو  ( 1350 / 5 خروم 21 /  ) ملعا هللا  دسا  هیغالبا  قبط  دیسر . للم  نامزاس 

! تسا هدوب  دنیامرف » عاجرا  هک  يوحن  هب  يولهپ  فرشا  تخدهاش  ترضح  الاو  هب  طوبرم  روما  هیلک  ماجنا  »
ریفس ، 1355 / 3 خیرات 12 / رد  فرـشا ، صاخ » تیانع   » اب يدـنچ  زا  سپ  تشگزاب و  ریزوتسخن  رواشم  ناونع  اب  لاس 1352  رد  یجار 

ناونع اب  ار  دوخ  هنازور  ياهتشاددای  لاس 1362  رد  یجار  دوب . تمس  نیا  رد   1357 / 10 ات 26 / دش و  ندنل  رد  هاش 
398 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

لفاحم نیرتیلاع  رد  برغ  هدرکلیـصحت  يرابرد  کی  ناونع  هب  وا  تخاـس . رـشتنم  ناتـسلگنا  رد  ندـنل » رد  هاـش  رفـس  نیرخآ  تارطاـخ  »
یگنهرف ثیه ،) دراودا  رچات ، تراگرام  یتنطلـس ، هداوناخ  دننام   ) یـسایس ياههرهچ  نیرتفورعم  اب  هتـشاد و  دـمآوتفر  سیلگنا  همکاح 

دننام  ) رشب قوقح  و  رچنیپ ) نمپچ  دننام   ) یتاعوبطم یس ،) یب . یب . سیئر  نراک - زلراچ  رـس  نیلرب ، ایازیآ  رـس  تیار ، سیند  رـس  دننام  )
. تسا هدوب  رشاعم  سیلگنا  زلانآ ) نیترام 

رودصلا ۀحار 

ق. نرق 6 ه . رخاوا  ناگدنسیون  زا  يدنوار  نامیلس  نبا  یلع  نبا  دمحم  رکب  وبا  نیدلا  مجن  فیلأت  قوجلس ، لآ  خیرات  رد  یـسراف ، یباتک 
ياههدـیاف رب  هوالع  باتک  تسا . هدرک  فیلأـت  مور ، هقجالـس  زا  نالـسرا  جـلق  نبا  ورـسخیک  نیدـلا  ثاـیغ  ماـن  هب  فلؤم  ار  باـتک  نیا 

. تسه زین  یبدا  دیاوف  ياراد  یخیرات 

نبرک 14)  ) نبرک ویدار 

نبرک 14. یلومعم ، نبرک  ياهپوتوزیا  زا  یکی 
دوجو هدنز  تادوجوم  همه  ندب  رد  نبرک 14  دوشیم . داجیا  وج  رد  یناهیک  ياههلعـش  رثا  رد  نآ  تسا و  ویتکآویدار  تیـصاخ  ياراد 

وج اـب  نآ  نبرک  هدـنز ، دوجوم  گرم  زا  سپ  تسا . تباـث  هدـنز  تادوجوم  ندـب  نیمز و  وج  ماـمت  رد  نبرک  عوـن  ود  نیا  تبـسن  دراد .
نییعت ای  دوشیمن . رپ  نآ  ياج  دباییم و  شهاک  ویتکاویدار  تیـصاخ  تلع  هب  نبرک 14  اما  دنامیم ، تباث  نآ  رادـقم  دوشیمن و  هلدابم 
توافت نیا  دوشیم و  مولعم  وج  رد  دوجوم  تبـسن  اب  نآ  توافت  نبرک و  عون  ود  نیا  تبـسن  هدنز  تادوجوم  ياقب  هتیویتکآویدار  نازیم 

رد خیرات  نییعت  يارب  هویش  نیا  دهدیم . ناشن  تسا  هتـشذگ  هدنز  دوجوم  گرم  زا  هک  ار  ینامز  ویتکاویدار  یهابت  نیعم  خرن  هب  هجوت  اب 
. دراد هداعلاقوف  تیمها  یسانشناتساب  ياهراک 

هیرهس زار 

نآ تاوصا  فورح و  ددـع  دنتـشونیم و  طخ  نادـب  ار  شیوخ  رارـسا  كولم ، هک  تسا  هدوب  میدـق  ناریا  هعبـس  طوطخ  زا  هیریبدزار ، ای 
. تسا هدوب  لهچ 

يزار دمحا  نیما  دمحا -: نیما  يزار -

هّللاب یضار 

. دندرک تعیب  ق . لاس 322 ه . رد  وا  اب  دوب و  نایسابع  يافلخ  زا  دضتعملا ، نب  ردتقملا  نب  دمحا  سابعلا  وبا 

عفار

لزع یتلع  هب  و  تشاد . تموکح  تباین  دنقرمس  رد  یسابع  دیشرلا  نوراه  دهع  رد  دوب و  گرزب  ینادناخ  زا  رایـس . نب  رـصن  نب  ثیل  نبا 
نوراه تعاطا  زا  تفاـی و  طلـست  اـجنآ  رب  ق . لاـس 910 ه . هب  تشک و  ار  دنقرمـس  مکاـح  تـخیرگ و  نادـنز  زا  یلو  دـیدرگ ، سبح  و 

. درک تفالخ  ياعدا  دوخ  دیچیپرس و  دیشرلا 
يور وا  يوس  هب  دوخ  لاس 192  رد  نوراه  ات  دش  زوریپ  وا  رب  عفار  یلو  داتسرف  وا  یبوکرـس  هب  ار  یـسیع  نب  یلع  ناسارخ  مکاح  نوراه 

. دییارگ فعض  هب  شراک  دروخ و  تسکش  لاس 193  رد  عفار  تخاس . رومأم  وا  گنج  هب  ار  قارع  مکاح  دروآ و 

همثره نب  عفار 

لاس رد  رافص  ثیل  بوقعی  طسوت  اراخب  حتف  زا  سپ  هک  دوب  اراخب  رد  نایرهاط  هدناشنتسد  مکاح 
399 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نامز ات  عفار  دنار . دوخ  دزن  زا  ار  وا  بوقعی  یلو  تشاد  مالعا  بوقعی  نارای  هب  نتسویپ  تهج  ار  دوخ  یگدامآ  دش و  میلـست  ق . 258 ه .
زا سپ  ثیلورمع  دومن . زاغآ  يو  هیلع  ار  یمایق  دـمآ  راک  يدوز  هب  ثیلورمع  هک  بوقعی  زا  سپ  اما  دربن ، شیپ  زا  يراک  بوقعی  گرم 

ق. لاس 270 ه . رد  ناتسیس  هب  سراف  زا  تعجارم 
یکاح ياهمان  اجنآ  زا  هدرک و  رارف  ورم  هب  تشادن  هلباقم  يارای  عفار  نوچ  دیدرگ و  تاره  مزاع  همثره  نب  عفار  مایق  یبوکرـس  روظنم  هب 

هب دوخ  ناـمالغ  هارمه  روباـشین  راوزبـس و  رد  ناـشیا  اـب  دوـخ  گـنج  نیرخآ  رد  ثیلورمع  يارب  شـشخب  ياـضاقت  تعاـطا و  راـهظا  زا 
دـندرب و ثیلورمع  دزن  روباـشین  هب  دیـسر و  لـتق  هب  دـندرک  هلمح  يو  هب  عفار  لاـم  عمط  هب  هک  ناـیمزراوخ  تسد  هب  درب و  هاـنپ  مزراوخ 

. داتسرف دضتعم  هفیلخ  دزن  دادغب  هب  ییایاده  اب  ار  وا  رس  زین  ثیلورمع 

اگار

. ير تلایا  یناتساب  مان  ير ،

دزمره ریشدرا  مار 

یناهفـصا هزمح  لوق  هب  لوا ، دزمره  هدـش  انب  زمرهمار  هب  تسا  هدوب  موسوم  ناتـسزوخ  تلاـیا  رد  میدـق  ناریا  فورعم  ياهرهـش  زا  یکی 
. تسا ناکباب  ریشدرا  ياهانب  زا  روکذم  رهش 

نامار
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. لباب نیمزرس  نایادخ  زا  یکی  مان 

ناینامار

ناگراکنابش

نیزرب مار 

. میدق ناریا  رد  ياهدکشتآ  مان  - 1
. ناوریشونا لوا  ورسخ  دهع  هب  نیادم  زرم  نابهگن  يرادرس ، مان  - 2

تشهب مار 

. تسا هدوب  نایگنرزاب »  » ای ناگنرزاب »  » يارما زا  رختسا  ریما  یگنرزاب  رهوگ  رتخد  يو  نایناساس . هلسلسرس  ناساس ، نز  مان 

نیتمار

. یناساس رصع  نادیقیسوم 

زمار

دزمره ریشدرا  مار  زین - زمرهمار . ناتسزوخ ، رد  يرهش  مان  زمره ، ریشدرا  مار 

ذاوک مار 

. ذاوک هداهن  انب  ناتسزوخ  سراف و  دحرس  رد  نایناساس  نامز  رد  هدوب  يرهش 

نسنیلوار

نابز ناتسودنه  رد  دمآرد ، یقرـش  دنه  تکرـش  شترا  تمدخ  هب  لاس 1827  رد  هک  ناتـسلگنا  دروفـسکآ  یلاها  زا  نسنیلوار  يرنه  رس 
دمآ ناریا  هب  دندوب  روشک  نیا  مزاع  ناریا  شترا  نامزاس  دیدجت  يارب  هک  یسیلگنا  نارسفا  قافتا  هب  دعب  لاس  شش  تفرگارف . ار  یسراف 

تموکح هب  هاش  دـمحم  ناـمرف  هب  ق . لاس 1251 ه . رد  ازریم  مارهب  هک  یماگنه  درک و  یـسیونور  ار  رختـسا  ياـههبیتک  زا  یـضعب  ادـتبا 
ار يو  دش  بوصنم  هاشنامرک 

400 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
خاسنتسا هب  عورش  هاشنامرک  رد  دوخ  هلاس  هس  تماقا  تدم  رد  نادمه  همانجنگ  هبیتک  زا  يرادربهخـسن  زا  سپ  نسنیلوار  درب . دوخ  هارمه 

راهدـنق یـسایس  رومأم  نسنیلوار  ناتـسلگنا  ناریا و  نیب  طـباور  یگریت  تلع  هب  ماـیا  نیا  رد  درک و  نوتـسیب  یخیم  ياـههبیتک  زا  یتمـسق 
ق. لاس 1259 ه . رد  دوخ  تیرومأم  ماجنا  زا  دعب  دیدرگ و 

راثآ يو  زا  دش . قفوم  نآ  دیلک  ندرک  ادـیپ  یخیم و  طخ  تئارق  هب  ماجنارـس  هتـشادرب و  هخـسن  ار  نوتـسیب  ياههبیتک  زا  يرگید  تمـسق 
. نوتسیب یخیم  ياههبیتک  هلمج  زا  تسا ، هدنام  یقاب  يدایز 

يدنوار

روهظ يادتبا  عیاقو  هک  رودصلا ، ۀحار  يو  باتک  دراد . صاخ  یتیمها  نایقوجلـس  خـیرات  رد  هک  روهـشم  خروم  يدـنوار  دـمحم  رکب  وبا 
هقجالس زا  نالـسرا  جلق  نب  ورـسخیک  مان  هب  ار  باتک  نیا  فلؤم ، دریگیمرب . رد  ار  نایهاشمزراوخ  طسوت  هب  نانآ  ضارقنا  ات  نایقوجلس 

. تسا هدرک  فیلأت  مور 

نایدنوار

لتق ربارب  رد  یلمعلا  سکع  شروش  نیا  عقاو  رد  دنتشادرب . شروش  هب  رس  دادغب  هیمشاه  خاک  نوماریپ  رد  ق . لاس 140 ه . رد  هک  ياهقرف 
شروضح هب  دنراد  دـصق  تسا و  ناشیا  دـنوادخ  هفیلخ  روصنم  هک  ناونع  نیا  هب  روبزم  هقرف  دارفا  دوب . یناسارخ  ملـسم  وبا  هنادرمناوجان 

. دندش دادغب  هناور  دننک . هدجس  ار  وا  هدیسر 
هب روصنم  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  دـندرب . هلمح  يو  رب  ناهگان  دـندمآ و  درگ  هیمـشاه  رد  عقاو  روصنم  ینوکـسم  خاک  نوماریپ  رد  هاگنآ 

كـاله و ار  ناـنآ  زا  نت  تسیود  هداد  رارق  هلمح  دروم  ار  ناگدـننکموجه  شناـمزالم  تخیرگ و  هفیلخ  اـما  دوش . هتـشک  ناـشیا  تسد 
رـس زا  ار  هفیلخ  خاک  رب  هلمح  هتخاس  اهر  ار  ناینادنز  هناروهتم  یتایلمع  اب  هدنام  یقاب  یهورگ  دندرک . ریگتـسد  ار  ناشناربهر  زا  یهورگ 

دوجو يرجه  مراهچ  نرق  زاغآ  ات  هقرف  نیا  هک  دـنکیم  لـقن  يربط  دـندش . هدـنکارپ  زین  ناـنآ  روصنم  نایهاپـس  ندیـسر  اـب  اـما  دـنتفرگ .
يورین بحاص  ار  دوخ  روبزم  هقرف  دارفا  دندوب . هتفریذپ  نانز  هرابرد  زین  ار  كدزم  ءارآ  تیرهظم  خـسانت و  هب  داقتعا  رب  هوالع  و  دنتـشاد ،

. دنتسنادیم زاجعا 

یشعرم هبابر 

ردام و  1313 ق ). - 1264  ) راجاق هاش  نیدلا  رصان  کشزپ  یلاعملا - سمش  یلع  دیس  رـسمه  يو  راگزومآ . نانز  نیتسخن  زا  1270 ش .
ریاد نانز  يارب  سرد  سالک  شاهناخ  رد  هبابر  ورنیا  زا  تشادن ، دوجو  نانز  يارب  ياهسردـم  هنوگچـیه  نامز  نآ  رد  دوب . یلاعملا  ةرد 

يو و يارب  دـش و  هجاوم  مدرم  زا  یهورگ  تفلاخم  اـب  دومنیم  بیجع  ناـمز  نآ  رد  هک  وا  مادـقا  نیا  تخادرپ . شزومآ  هب  دوخ  درک و 
لاس رد  دوش  داجیا  نارهت  رد  ياهنارتخد  هسردـم  امـسر  هکنآ  زا  شیپ  لاس  هدزیـس  هبابر  دـندرک . داـجیا  ییاـهتمحازم  ناگدـننکتکرش 

. دومن نانز  شزومآ  هب  عورش   1270

)Repithwingah( هاگنیو تیپر 

. تسا رهظ  زا  دعب  تعاس  هس  ات  زورمین  نآ  عقوم  هک  تشترز  نید  رد  يزورهنابش  زامن  تامیسقت  زا 

لیبنز لیبتر -

. ناتسیس نانارمکح  بقل  لیبنز ، ای 

ورتشئ هتر 

. ناروالد نادبهپس و  نایوجگنج و  لماش  ییاتسوا  رصع  رد  یتاقبط  مسر  مود  هورگ 
401 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

)Ratheeshtar( رتشیاثر

. میدق رایسب  یعامتجا  تامیسقت  رد  نایگنج ،

روصنم روصنم -: یلعبجر 

جخر

. راهدنق میدق  مان 

پسادر

دنتفر و مور  هب  ردـپ  رما  هب  م . ياهلاس 11 و 7 ق . نیب  دوخ  ردارب  هس  اب  هک  یناکشا  هلـسلس  زا  مهدراهچ ) کشا   ) مراهچ داهرف  رـسپ  مان 
رما نیا  زا  مور  رصیق  مه  دنامب و  بیقریب  دشیم  هدیزگرب  يدهعیلو  هب  داهرف  فرط  زا  هک  شرگید  ردارب  مه  ات  دندیزگ  تماقا  اجنآ  رد 

. ددرگ دونشخ 

نوگدر

. لوا شویراد  ردام  شوروک و  يومع  رسپ  ماشرا و  رسپ  پساتشو  رسمه  مان  - 1

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 313 

http://www.ghaemiyeh.com


«. ستنرا  » نز یشنماخه و  ناهاشداپ  زا  مود  ریشدرا  رتخد  مان  - 2

ارآمزر

هراشا

سنایلآ و سرادم  رد  ار  یتامدقم  تالیـصحت  يو  دش . دـلوتم  نارهت  رد  ش . لاس 1280 ه . رد  دمحم  گنهرـس  دنزرف  ارآمزر  یلعیجاح 
یتدم زا  سپ  دیدرگ . شترا  دراو  یمود  ناوتس  هجرد  اب  نایاپ  رد  دش و  هلودلا  ریـشم  ماظن  هسردم  دراو  هاگنآ  دناسر . نایاپ  هب  هیـسدقا 

هب هاـشنامرک  گـنه  رد  تشگزاـب و  ناریا  هب  تالیـصحت  ناـیاپ  زا  سپ  تخادرپ و  لیـصحت  هب  ریـسنس  هسردـم  رد  دـش و  هسنارف  مزاـع 
. دش لوغشم  تمدخ 

سپ تشاد . هدهع  رب  ار  گنج  هاگشناد  سورد  تیریدم  شترا و  ییایفارغج  هرادا  تلافک  ناتسرل ، لقتسم  پیت  یهدنامرف  یتدم  ارآمزر 
هب ش . لاس 1323 ه . رد  دیـسر . شترا  یتاحیلـست  هاگدامآ  یهدنامرف  هب  یتدـم  زا  سپ  نارهت و  رکـشل  یهدـنامرف  هب  رویرهش 1320  زا 
زا دعب  هامریت 1329  رد  ماجنارـس  تفای . ءاقترا  يدبهپـس  يرکـشلرس و  تاـجرد  هب  تدـم  نیا  رد  بوصنم و  شترا  داتـس  لـک  تساـیر 

. درک یفرعم  سلجم  هب  هام 1329  ریت  رد 11  ار  دوخ  هنیباک  دش و  هنیباک  لیکشت  رومأم  يریزوتسخن ، زا  روصنم  يافعتسا 
ارآمزر یلعیجاح  دبهپس 

: زا دندوب  ترابع  داتفا ، قافتا  ارآمزر  ترادص  نارود  رد  هک  یعیاقو  هلمج  زا 
دقع رصق ، نادنز  زا  ياهدوت  ناینادنز  رارف  نارهت ، رد  یمالسا  ياهروشک  يداصتقا  سنارفنک  لیکـشت  تفن ، تعنـص  ندش  یلم  داهنـشیپ 

بیوصت و نمورت ، راهچ  لصا  ناونع  تحت  اکیرمآ  ناریا و  نیب  دادرارق 
402 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تفن دروم  رد  سلجم  رد  تلود  حاضیتسا  يوروش و  ناریا و  يداصتقا  دادرارق  يارجا 
هتفر دجـسم  هب  ضیف  هللا  تیآ  متخ  سلجم  رد  روـضح  يارب  هـک  هام 1329  دنفـسا  هدزناش  هبنـشراهچ  زور  رد  ارآمزر  یلعجاح  ماجنارس 
دلج نیدنچ  ارآمزر  یلعجاح  زا  دش . هتشک  تفرگ و  رارق  هلولگ  فده  مالسا ، ناییادف  تیعمج  ياضعا  زا  یبسامهط ، لیلخ  طسوت  دوب ،

. تسا هدنام  ياجرب  هیاسمه  ياهروشک  ناریا و  یماظن  يایفارغج  هنیمز  رد  باتک 

ارآمزر دبهپس  هنیباک 

. يرذوب یلع  دمحم  يرتسگداد : ریزو  . 1
. سیئر نسحم  هجراخ : روما  ریزو  یحالص ، دومحم  هجراخ : روما  ترازو  لیفک  . 2

. نالدرا هللا  ناما  ارآمزر - دبهپس  روشک : ریزو  . 3
. تیاده هللا  دبع  رکشلرس  گنج : ریزو  . 4

. رهورف نیسحمالغ  رصن - یقت  رتکد  ییاراد : ریزو  . 5
. هنگنز دیجملا  دبع  رتکد  يریازج - نیدلا  سمش  رتکد  گنهرف : ریزو  . 6

. حلاص هاشناهج  رتکد  يرادهب : ریزو  . 7
. يرتفد هللا  دبع  رتکد  هدومزآ - یضترم  رتکد  یلم : داصتقا  ریزو  . 8

. يودهم میهاربا  سدنهم  يزرواشک : ریزو  . 9
. ملع هللا  دسا  رهورف - نیسحمالغ  یعخن - دمحم  رتکد  راک : ریزو  . 10

. یماما فیرش  رفعج  سدنهم  هار : ریزو  * 
. یقارشا سدنهم  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  * 

. یمیهف لیلخ  رواشم : ریزو  * 

يژر

هب هاش  نیدـلا  رـصان  موس  ترفاسم  زا  دـعب  یکدـنا  ناطلـسلا و  نیما  ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  ترادـص  نامز  رد  هک  وکابنت  راـصحنا  زاـیتما 
هب دش . راذگاو  وا  ياکرـش  و  توبلات » روژام   » هب موسوم  یـسیلگنا  عابتا  زا  یکی  هب  لاس  تدم 55  يارب  ناطلـسلا و  نیما  مامتها  هب  گنرف 

ناریا مدرم  دشیم . هتخانش  نآ  تعارز  هب  تراظن  یتح  ناریا و  يوکابنت  تراجت  يراصحنا  قح  بحاص  يژر  یناپمک  زایتما  نیا  بجوم 
درک رداص  ار  تایناخد  میرحت  مکح  هک  يزاریش  نسح  ازریم  جاح  نایعیش  دیلقت  عجرم  يوتف  هب  انب  راصحنا  نیا  طیارـش  زا  عالطا  زا  سپ 

مهدزناش رد  املع  داـهج  مـالعا  مدرم و  شروش  میب  زا  ناطلـسلا  نیما  هاـش و  ماجنارـس  هک  دـندرک  میرحت  ار  نآ  هدرک و  تفلاـخم  نآ  اـب 
هریل دصناپ  رب  غلاب  هک  ار  روبزم  هسـسؤم  تمارغ  دـش  روبجم  هاش  دـندرک و  وغل  ار  همانزایتما  نآ  امـسر  ق . لاس 1039 ه . یلوالا  يدامج 

رد ناک  وحن  ياب  نوتوت . وکاـبنت و  لامعتـسا  مویلا : : » دوب نینچ  يزاریـش  هللا  تیآ  ياوتف  نتم  دزادرپب . دـصرد  جـنپ  هرهب  اـب  دوب  یـسیلگنا 
«. تسا نامز  ماما  اب  هبراحم  مکح 

یقاتسر

اههیرق عرازم و  ياراد  ياهیحان  هب  یمالـسا  نانادیفارغج  حالطـصا  رد  اقباس  هک  هدـکهد )  ) اتـسور یـسراف  ظـفل  زا  ذوخأـم  یبرع ، ظـفل 
. دشیم قالطا 

: دیوگیم يومح  توقای 
اذهل دوشیمن و  قالطا  دادغب  هرصب و  دننام  اهرهـش  هب  ظفل  نیا  دشاب و  اههیرق  عرازم و  نآ  رد  هک  تسا  یعـضوم  ره  قاتـسر  زا  دوصقم  »

. دشیم مسقنم  جوسط  دنچ  هب  قاتسر  ره  تسا . صخا  ناتسا  هوک و  زا  و  هدوب ، دادغب  لها  دزن  داوس  هلزنم  هب  نایناریا  دزن 

متسر

( لباک ياورنامرف  بارهم ، رتخد   ) هبادور و  ماس ) دنزرف   ) لاز زا  ناریا ، یلم  یسامح و  ياهناتساد  ناولهپ 
403 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تسوا بقل  ابلاغ  تفص و  نتمهت  دش . هداز 

نامکرت گیب  متسر 

شیوخ هدازومع  رب  ق . رد 897 ه . يو  نسح . نوزوا  نبا  گیب  دوصقم  رسپ  ولنویوققآ ؛ هلـسلس  ناهاشداپ  زا  ق ،. هدعقیذ 902 ه . یفوتم 
رخآ تشاد ، تمرح  ار  يوفص  یلع  ناطلس  هکنآ  اب  تسشن . تنطلس  هب  دوخ  و  داد ، تسکش  ناوریش  رد  ار  وا  و  دیروش ، نامکرت  رقنسیاب 

. دیسر لتق  هب  دوب  هدیروش  يو  رب  هک  نامکرت  گیب  دمحا  تسد  هب  دعب  لاس  دنچ  زین  وا  دوخ  اما  دومن . مادقا  وا  لتق  هب  هدیسرت  وا  زا 

ناخ متسر 

. يوفص نیسح  ناطلس  هاش  رابرد  نارادرس  ناهدنامرف و  زا 

رادمتسر

یقرـش زرم  یـشعرم  نیدلا  ریهظ  لوق  هب  دمآ و  دوجو  هب  دعب  هب  لوغم  دهع  زا  رادمتـسر  مان  ناریا ، لامـش  ناردـنزام ، قباس  تیالو  هیحان 
. دوب ناگنسیس »  » الصا نآ 

رل هاش  متسر 

تراما هب  وا  زا  دـعب  و  دوب ، متـسر  نبا  ریگناهج  رـسپ  يو  کچوک . رل  ناکباتا  هلـسلس  زا  کباتا  نیمود  تسیب و  کچوک و  رل  ياورنامرف 
کچوک رل  تموکح  هب  دومن و  دازآ  ار  يو  دـعب  يدـنچ  و  درک . سوبحم  توملا  رد  هتفرگ و  ار  وا  يوفـص  لوا  بساـمهط  هاـش  دیـسر .

زا دعب  ارهاظ  تشاذگاو و  يو  هب  راچان  ار  دوخ  ورملق  هزوح  زا  گناد  ود  هاش  متسر  دش و  وا  یعدم  کب » يدمحم   » شردارب اما  داتسرف .
. تسا هتشاد  تایح  ق . دودح 978 ه . ات  هاش  متسر  تسا . هدرب  هانپ  يوفص  هاشداپ  هاگرد  هب  کب ، يدمحم  تسد  زا  نآ ،

رل متسر 

. کچوک رل  ناکباتا  هلسلس  زا  ریما  نیمود  کچوک و  رل  ياورنامرف  نیدلا ، رون  نبا  متسر  نیدلا  فیس  ترهش 
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هناخلوسر

جراخ ياهروشک  ناریفس  ناگداتسرف و  زا  ییاریذپ  لحم  هاگشیاسآ و  نالوسر ، ییاریذپ  يارب  ياهناخ 

كدنب کیسر -:

یتشر ناخ  هللا  حتف  ناخ -: هللا  حتف  یتشر -

نانج کشر 

. ناهفصا نوتسلهچ  غاب  رد  عقاو  هقبط  هس  يرجآ  يانب  لماش  يوفص ، دهع  قباس  خاک 

هللا لضف  نیدلا  دیشر 

ق. لاس 645 ه . رد  ینادمه  هللا  لضف  نیدلا  دیشر 
لتق زا  سپ  دش و  يو  صوصخم  بیط  ناخ ، اقابآ  نامز  رد  تشگ . رحبتم  شیوخ  رـصع  لوادتم  مولع  رثکا  رد  تفای و  دـلوت  نادـمه  رد 

رد یلو  تفرگ ، رارق  هجوت  دروم  تیاهنیب  دومن و  ظفح  ار  ماقم  نامه  يو  زین  ویتاـجلا  ناـمز  رد  دـش . بوصنم  ترازو  هب  ناـهج  ردـص 
ار شاهلاس  هدزناش  رسپ  وا و  ویتاجلا ، ناطلس  ندرک  مومـسم  ياجیب  ماهتا  هب  وا ، رگید  ریزو  هاش  یلع  کیرحت  هب  دیعـس ، وبا  ناطلـس  نامز 

تراغ ار  شلاوما  دنتشک و 
404 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تخاس لوزعم  ترازو  زا  ار  نیدـلا  دیـشر  درک و  بلج  دوخ  فرط  هب  هوشر  هلیـسو  هب  ار  ناوج  هاـشداپ  يارما  هاـشیلع ، هجاوخ  دـندرک .
. دنتسنادیم مزال  تکلمم  روما  هرادا  يارب  ار  قیال  ریزو  دوجو  هک  رابرد  ناکرا 

. دنادرگرب ترازو  هب  ار  يو  هک  دنتخاس  راداو  ار  دیعس  وبا 
. درک لوبق  راچان  تشذگ  دح  زا  رارصا  نوچ  دهد و  راک  نیا  هب  نت  تساوخیمن  هجوچیه  هب  نیدلا  دیشر 

اب  ) هدنبادخ دمحم  ناطلـس  میهاربا  هجاوخ  شرـسپ ، طسوت  هب  هللا  لضف  نیدلا  دیـشر  هک  درک  دومناو  نینچ  دسح  يور  زا  هاشیلع  هجاوخ 
درک و رداص  ار  میهاربا  دیشر و  يریگتسد  هب  رما  ناطلس  اجیب ، ماهتا  نیا  بیقعت  رد  تسا . هتخاس  مومسم  ار  دوشن ) هابتشا  سابع  هاش  ردپ 

. تسا هداد  يور  يرمق  يرجه  لاس 718  رد  قافتا  نیا  دنشکب . ردپ  روضح  رد  ار  رسپ  ات  داد  نامرف 

نایدیشر

ترافس مدختسم  توح 1299  ياـتدوک 3  زا  شیپ  ياـهلاس  رد  هک  تسا ، نایدیـشر  هللا  بیبـح  هداوناـخ  نیا  سانـشرس  هرهچ  نیتـسخن 
« لاجر  » هک يروشک  رد  دشیمن . یقلت  هداس  مدختسم  کی  نایدیشر  اذهعم  تسا . هدوب  ترافس ، نیا  یچهکـشرد  یتیاور  هب  و  سیلگنا ،

خماـش یتـیعقوم  زا  سیلگنا  ترافـس  یچهکـشرد  دنتـسنادیم ، دوـخ  نـئمطم  یقرت  هار  اـهنت  ار  سیلگنا  ترافــس  يرکوـن  نآ  یــسایس 
لماوع اب  طابترا  یسوساج و  تایلمع  يارب  هتشاد و  دامتعا  یناریا  مدختسم  نیا  هب  زین  یتاعالطا  یـسایس و  تاماقم  اعبط  دوب و  رادروخرب 

نیا ییابطابط ، نیدلا  ءایض  دیس  اب  ییانشآ  زا  سپ  نایدیشر  هللا  بیبح  هک  دوب  تیعقوم  نیا  هجیتن  رد  دناهتـسجیم . هرهب  وا  زا  دوخ  یموب 
- ءایض دیس  ياتدوک  زا  سپ  اهدعب ، هثداح  نیا  درک و  یفرعم  سیلگنا  ترافس  تاماقم  هب  ار  رگادوس  بلطهاج و  یتاعوبطم  ناوج  هرهچ 

. تفای یخیرات  تیمها  ناخ ، اضر 
دلوتم 1295 هللا - دسا  دلوتم 1294 ، هللا - فیس   ) وا نارسپ  نایدیـشر و  هللا  بیبح  یگدنز  رد  دعب  هلحرم  هاش  اضر  يروتاتکید  طوقـس  اب 

. دندش هتفرگ  راک  هب  ناریا  رد  سیلگنا  مسیلایرپما  رگهئطوت  هکبش  رد  هنالاعف  نانآ  دش و  زاغآ  دلوتم 1296 ) هللا - تردق  و 
اتدوک ییاکیرمآ  یـسیلگنا - تایلمع  رد  ار  یمهم  شقن  ات  دنتفرگ  رارق  ایـس »  » رایتخا رد  نابآ 1330  ربماون 1951 / رد  نایدیشر  ناردارب 

. دننک ءافیا 

ناخ اضر 

هوکداوس عباـت  زا  تسـالآ ، ياتـسور  رد  ش . لاس 1256 ه . رد  کیب ، شاداد  هب  فورعم  یهوکداوس ، ناخ  یلقـسابع  دـنزرف  ناـخ  اـضر 
. دش دلوتم  ناردنزام 

پوت هب  هعقاو  زا  سپ  دـش . هناـخقازق  دراو  قازق  ناونع  هب  یگلاـس  رد 22  دعب  دـیدرگ و  تمدـخ  دراو  هوکداوس  جوف  رد  ادـتبا  ناخ  اضر 
هک دوب  قازق  ياههتـسد  زا  یکی  هدنامرف  یتلود ، ياوق  ربارب  رد  زیربت  تمواقم  راجاق و  هاش  یلع  دمحم  طسوت  یلم  ياروش  سلجم  نتـسب 
یط ار  یتاجرد  بصانم و  دوب ، هناـخقازق  رد  هک  یتدـم  رد  تفر . رهـش  نآ  هب  زیربت ، ماـیق  بوکرـس  يارب  هلودـلا ، نیع  یهدـنامرف  تحت 

، ایناتیرب یماظن  ناراشتسم  نارومأم و  تطاسو  اب  ش . لاس 1299 ه . رد  دش . نادمه  رد  قازق  دایرتآ  سیئر  ش . لاس 1294 ه . رد  هدرک و 
. دش دنفسا 1299  موس  ياتدوک  رومأم  ییابطابط ، نیدلا  ءایض  دیس  یتسدمه  اب  دیاسنوریآ و  دننام 

ياههنیباک رد  دش و  گنج  ریزو  ییابطابط  نیدـلا  ءایـض  دیـس  هنیباک  رد  تشگ . بوصنم  قازق  نویزیوید  سیئر  تمـس  هب  اتدوک  زا  سپ 
ریزو نانچمه  زین  کلامملا  یفوتسم  هلودلا و  ریشم  هنطلسلا ، ماوق 

405 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. درک قطانم  ریاس  ناتسرل و  ناتسدرک ، ریاشع  تالیا و  لگنج و  تضهن  یبوکرس  هب  مادقا  تمس  نیمه  رد  دوب و  گنج 

قازق ناخ  اضر  نیا  دش و  ارزولا  سیئر  نابآ 1302  خیرات 16  رد 
ياغوغ اهراجاق ، تسد  زا  تردق  نتخاس  جراخ  يارب  ناخ  اضر  نارادـفرط  نامز  نیا  رد  درک . ظفح  دادرم 1304  خیرات 17  ات  ار  تمس 

. دیسرن ییاج  هب  دش و  هجاوم  نارکفنشور  ناهاوخیدازآ و  تفلاخم  اب  هک  دنتخادنا  هار  هب  یهاوخیروهمج 
ار نارهت  رهق  تلاـح  هب  ناـخ  اـضر  تلود ، هب  يو  داـمتعا  مدـع  رب  ینبم  سلجم ، هب  هاـش  دـمحا  فارگلت  یپ  رد  نیدرورف 1303 ، رد 18 

اددـجم سلجم  اهرهـش ، رد  ناخ  اضر  عفن  هب  تارهاظت  ییاپرب  ناـیماظن و  تادـیدهت  تاـکیرحت و  اـب  یلو  تفر  نهدور  هب  درک و  كرت 
. دش نارهت  دراو  هام  نیدرورف  رد 22  هپس  رادرس  درک و  لیامت  زاربا  يو  ییارزو  تسایر  يارب 

. دش مهارف  عیمطت  دیدهت و  رورت ، اب  هپس ، رادرس  ندیسر  تنطلس  هب  تامدقم  ش . لاس 1303 ه . رد 
، ناریا رد  اکیرمآ  لوسنک  يربمیا ، روژام  لتق  هعقاو  لابند  هب  هام  ریت  رد 27  دش و  رورت  هدازآ  یلم و  رعاش  یقشع ، هدازریم  هام  ریت  رد 12 
هام 1303 رذآ  رد  دـش . زاغآ  يربمیا  لتق  نالماع  يریگتـسد  هناهب  هب  نیفلاـخم  عمقوعلق  هپـس  رادرـس  يوس  زا  مـالعا و  یماـظن  تموکح 
تفر و تایلاع  تابتع  هب  ترایز  يارب  هلئاغ ، عفر  زا  سپ  دش و  لعزخ  خیش  بوکرس  هب  قفوم  ناتسزوخ ، هب  یشکرکشل  یط  هپـس  رادرس 

صاصتخا هاش  هب  نامز  نآ  ات  هک  ار  اوق  لک  یهدنامرف  ماقم  سلجم  زا  دـش  قفوم  نمهب 1303  رد 25  تشگزاب . نارهت  هب  هام  يد  رد 11 
. دنک تفایرد  تشاد ،

زا يدایز  هدـع  نآ  زا  سپ  دریگب و  ار  اولب  نیلماع  يریگتـسد  هزاـجا  سلجم  زا  دـش  قفوم  ناـن ، ياولب  هعقاو  لاـبند  هب  هاـم 1304  رهم  رد 
زا يو  کـیرحت  هراـشا و  هب  يداـیز  ياـهفارگلت  لاـس  نیا  رد  درک . ینادـنز  ریگتـسد و  اولب ، هب  نتـشاد  تسد  هناـهب  هب  ار  دوخ  نیفلاـخم 

ضیوفت هیراجاق و  اب  تفلاخم  رد  فلتخم ، ياهناتسرهش 
406 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

( فرشا سمش و  اضر ، دمحم   ) تسار هب  پچ  زا  شنادنزرف . قازق و  ناخ  اضر 
بیوصت هب  ناـبآ  رد 9  دـش و  هـیهت  لاس 1304  رد  تنطلـس  رییغت  هدـحاو  هدام  ماجنارـس  دـش . هرباخم  سلجم  هب  هپـس ، رادرـس  هب  تنطلس 

نوناق 37 و 38  داوم 36 ، رییغت  يولهپ و  هب  هیراجاق  زا  تنطلس  رییغت  يارب  ناسسؤم  سلجم  رذآ 1304  رد 15  دیسر . یلم  ياروش  سلجم 
. دیسر تنطلس  هب  امسر  درک و  يراذگجات  هپس  رادرس  تشهبیدرا 1305 ، خیرات 4  رد  دش و  لیکشت  یساسا 

ماقم زا  ناریا ، كاخ  هب  نیقفتم  ياوق  دورو  اب  مود ، یناـهج  گـنج  رد  رویرهش 1320 ، رد  ماجنارس  تنطلـس ، لاس  زا 16  سپ  هاش  اـضر 
دادرم 1323 مراهچ  رد  دش و  دیعبت  یبونج  ياقیرفآ  رد  گروبـسناهوژ  هب  سپـس  سیروم و  هریزج  هب  نیقفتم  طسوت  داد و  افعتـسا  دوخ 
دش و لقتنم  نارهت  هب  رصم  زا  تشهبیدرا 1329  رد 17  هاش  اضر  هزانج  تفای . لاقتنا  هرهاق  هب  شاهزانج  تشذگرد و  گروبـسناهوژ  رد 

. دش هدرپس  كاخ  هب 
407 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ناخ اضر  هاش -: اضر 

یسابع اضر 

يو راثآ  زا  دوب . لوا  سابع  هاـش  تمدـخ  رد  يو  ق . يافوتم 1044 ه . فورعم  شاقن  یشاک  رغصا  یلع  نبا  یـسابع  اضر  اقآ  هب  روهـشم 
تقد و يو  ریواصت  اهیـشاقن و  تایـصوصخ  زا  تسا . دوجوم  روشک  زا  جراخ  ياههزوم  رد  وا  دوخ  ياـضما  هب  زین  هظحـالم  لـباق  دادـعت 
زا یسابع  اضر  راک  تدم  درک . هابتشا  دیابن  سیونـشوخ  یـسابع » اضریلع   » اب ار  شاقن  داتـسا  نیا  تسا . یگدنز  نوئـش  هیلک  رد  هظحالم 
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. تسا راکتبا  کبس و  بحاص  دوخ  یلو  تسا ، رثأتم  يدمحم  داتسا  زا  وا  ياهراک  دوب و  ق . ات 1044 ه .  1007

راجاق ناخ  یلق  اضر 

دمحم اقآ  روهظ  زاغآ  رد  ناخ . دـمحم  اقآ  ردارب  راجاق و  ناخ  نسح  دـمحم  رـسپ  يرمق  يرجه  مهدزاود  نرق  رد  راجاق  ناگدرکرـس  زا 
راب دنچ  یتح  و  تسویپ ، ناخ  یلق  یضترم  هب  و  تساخرب . تفلاخم  هب  يو  اب  دعب  يدنچ  اما  تسویپ ، وا  هب  دوب  ناهفـصا  رد  يو  هک  ناخ 
اهنآ دزن  اما  تفر و  دنز  ناخ  قداص  دزن  زاریش  هب  سپس  دنز و  ناخ  دارمیلع  دزن  ناهفصا  هب  ماجنارـس  يو  درک . گنج  ناخ  دمحم  اقآ  اب 

. تشذگرد اجنآ  رد  دعب  یکدنا  و  تخیرگ ، ناسارخ  هب  تبقاع  دنامن و  زین 

راشفا يازریم  یلق  اضر 

لاس زا 17  شیب  يو  تنطلـس ، دنـسم  رب  ردان  سولج  ماگنه  رد  راشفا . هاش  ردان  دـهعیلو  دـشرا و  رـسپ  هیراشفا ، هلـسلس  فورعم  هدازهاش 
. تخات رهنلا  ءاروام  هب  ردپ  هزاجا  نودب  یتح  تفرگ و  ار  يوخدنا  خلب و  دعب  يدنچ  وا  داد و  ودب  ار  ناسارخ  تیالو  ردان  تشاد .

. درک هنطلسلا  بیان  ار  وا  دنه  هب  تمیزع  ماگنه  هاش  ردان 
هب دنه  رد  ردان  تافو  غورد  ربخ  نوچ  دعب  يدنچ  تخادرپ . تنطلس  تباین  هب  دادبتـسا  اب  هدرک  شیوخ  رقم  ار  دهـشم  ردپ  تبیغ  رد  وا  و 

رهاوخ هک  شدوخ  نز  مگیب ، ناطلس  همطاف  تشک و  ار  شرسپ  مود و  بسامهط  ییوجهراچ ، تهج  زا  و  داتفا ، تنطلس  رکف  هب  دیـسر ، وا 
ببـس هب  دومن و  تمالم  تکرح  نیدـب  ار  وا  دـنه  زا  تشگزاب  ماگنه  رد  ات  درک . كاله  ار  دوخ  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  دوب  مود  بسامهط 

هوکداوس دودح  رد  هک  يدصقءوس  رد  تفای . ینامگدب  يدح  ات  وا  هب  تبسن  دوب ، هدومن  تاره  رد  ردان  باکر  هب  نتـسویپ  رد  هک  یقلعت 
نیا هب  دش و  وا  قح  رد  ردپ  نظءوس  دیزم  ببـس  هب  مه  هتکن  نیا  تفاین و  قیفوت  براض  ندرک  ریگتـسد  هب  یلق  اضر  دش ، ردان  هب  تبـسن 

رد عالطا  تلاخد و  هب  مهتم  ار  وا  دـعب  يدـنچ  تفر . برغ  بناج  هب  دوخ  و  تشاذـگ ، اـجنآ  رد  ار  وا  دیـسر  نارهت  هب  نوچ  رداـن  تهج 
، راشفا هاشلداع  ردان  هدازردارب  رما  هب  یلق  اضر  هاش ، ردان  لتق  زا  دعب  داتسرف و  دهشم  هب  درک و  روک  هدرک  دوخ  هب  تبسن  دصقءوس  هیـضق 

. دیسر لتق  هب  تالک  هعلق  رد 

کلامملا یشنم  سیونمقر -:

یملید هلودلا  نکر 

. دش هلودلا  نکر  هب  بقلم  یفکتسم  هفیلخ  فرط  زا  يو  هدوب . هیوب  لآ  يارما  زا  هیوب ، نب  نسح  یلع  وبا 
تمواقم نودب  زین  يو  درک . نامرک  حتف  رومأم  تشادن  لاس  زا 19  شیب  هک  ار  هلودـلا  نکر  دوخ  ردارب  ق . لاس 322 ه . رد  هلودلا  دامع 
مزاع ارما  ناگرزب و  زا  یعمج  قافتا  هب  ق ). 338 ه .  ) هلودلا دامع  دوخ  ردارب  توف  زا  سپ  هلودلا  نکر  دروآرد . فرصت  هب  ار  نامرک 

408 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. درک يرادازع  مسارم  هماقا  زور  هس  هملاید  لومعم  قباطم  هلودلا  دامع  نفدم  رخطصا ، رد  دش و  سراف 

نآ زا  یتمسق  تخودنا و  یناوارف  تورث  لام و  تدم  نآ  رد  دیزگ و  تماقا  هلودلا  دضع  شیوخ  رسپ  شیپ  زاریش  رد  هام  هن  هلودلا  نکر 
راتفر داد  لدع و  هب  مدرم  اب  دوب  زاریـش  رد  هک  كدنا  یتدم  رد  هلودلا  نکر  داتـسرف . دوب  دادـغب  رد  خـیرات  نآ  رد  هک  هلودـلا  زعم  دزن  ار 

یناماس يارما  وا و  نیب  هیحاـن  نآ  رد  دـش و  مجع  قارع  مزاـع  سراـف  روما  تیـشمت  زا  سپ  دومن و  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  تبحم  درک و 
دـیدرگ و دحرـس  مه  رایز  نب  ریگمـشو  ورملق  هجیتن  رد  دـشیم و  رتدایز  زورهبزور  هلودـلا  نکر  تافرـصتم  داد . خر  ینینوخ  ياهگنج 

ییاهر يو  تالمح  رش  زا  هلودلا  نکر  ورملق  ریگمشو  گرم  اب  دوب . هلودلا  نکر  اب  حتف  ابلاغ  تفرگ و  تروص  نت  ود  نآ  نیب  یتابراحم 
یناماس نایهاپـس  لک  تسایر  هب  یناغچ  جاتحم  نب  یلع  وبا  ق . لاس 430 ه . رد  ات  تشاد  ماود  یناماس  ناریما  اب  يو  ياهگنج  اما  تفاـی ،

. دیدرگ رارقرب  داحتا  حلص و  ود  نآ  نیب  دوب . بلطحلص  يدرم  مه  هلودلا  نکر  دش و  بوصنم 
دـضع دوخ  مع  رـسپ  رب  هدرک ، فرـصت  ار  دادغب  رایـسب  نایرکـشل  اب  شرـسپ  هلودلا  دـضع  هک  دـنداد  ربخ  هلودـلا  نکر  هب  ماگنه  نیا  رد 

دش و كانبضغ  رایسب  ربخ  نیا  ندینش  اب  تشاد  یبصع  یجازم  نوچ  هلودلا  نکر  تسا . هدناسر  لتق  هب  ار  وا  هتفای و  تسد  رایتخب  هلودلا 
. تشذگرد دیدرگ و  رامیب  تخس  هودنا  تدش  زا 

سراف درک : میسقت  ناشیا  نیب  بیترت  نیا  هب  ار  دوخ  تافرصتم  کلامم و  تساوخ و  ار  شیوخ  نارسپ  همه  يرامیب  رتسب  رد  هلودلا  نکر 
ير و لابج و  نادمه و  تموکح  تفرگ . قلعت  وا  دشرا  رـسپ  هلودلا  دضع  هب  دادـغب  ناریا و  یبونج  ياهتمـسق  عقاو  رد  نامرک  زاوها و  و 

. دش ضیوفت  هلودلا  دیؤم  هب  نآ  عباوت  ناهفصا و  دیسر . هلودلا  رخف  هب  ناتسربط 
یتسار دنچیپن و  رـس  وا  تعاطا  زا  تسا  هدنز  هلودلا  دضع  ات  دننک  دای  دنگوس  هک  درک  راداو  ار  هلودلا  رخف  هلودلا و  دیؤم  هلودـلا ، نکر 

نکر دـنهد . حـیجرت  دوخ  يأر  رب  لاـح  همه  رد  ار  وا  يأر  دـننک و  تروشم  رتگرزب  ردارب  اـب  روما  همه  رد  دـنزاس و  راعـش  ار  یتسرد  و 
. تشذگرد دعب  يدنچ  هلودلا 

. دیشوکیم هینبا  داجیا  رد  دوب و  رورپرنه  تسودملع و  يریما  يو 
. دوب هلودلا  نکر  ریزو  دیمعلا  نبا 

پسا رازه  نبا  نسح  نیدلا  نکر 

. هراکنابش يارما  زا 

هاش روخ  نیدلا  نکر 

يدهعیلو و هب  ار  وا  شردپ  دوب و  دمحم  نیدـلا  ءالع  رـسپ  يو  توملا . هیلیعامـسا  یعاد  سیئر و  نیرخآ  ق ،. لاس 627 ه . دودح  دلوتم 
. دیزگرب شیوخ  ینیشناج 

تشحو و رـسپ  ردـپ و  نیب  هراومه  تهج  نیمه  هب  دـنتفریذپن . شناوریپ  نکیل  دـمآرب و  وا  لزع  رییغت و  ددـصرد  دـش و  نامیـشپ  دـعب  اما 
نکر دوب ، هتفای  هار  اهراک  رد  وا  ییوجهناهب  ییوخدب و  زا  هک  یللخ  ببـس  هب  دمحم ، نیدـلا  ءالع  رمع  رخآ  رد  دوب و  نایم  رد  تموصخ 

روخ نیدلا  نکر  دش و  لوتقم  نیدلا  ءالع  نیب  نیا  رد  اما  دمآرب . ردپ  لزع  ددصرد  هدرک  ناتـسادمه  دوخ  اب  ار  ياهدع  هاش  روخ  نیدـلا 
دـش ناخ  وکالوه  روهظ  اب  هجاوم  تفاین و  ماود  وا  تموکح  نارود  اما  دیناسر  تازاجم  هب  ار  ردپ  نالتاق  تسـشن و  تراما  دنـسم  هب  هاش 

وکـالوه يودرا  هب  هدرک ، تعاـطا  لوبق  راـچان  رایـسب  ددرت  زا  دـعب  هک  ار  نیدـلا  نکر  و  تفرگ ، ار  هیلیعامـسا  عـالق  رگید  توملا و  هک 
رد وا  داتسرف و  ناتسلوغم  هب  وا  دوخ  سامتلا  هب  تسویپ 

409 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. داتفارب توملا  هیلیعامسا  تلود  دش و  هتشک  هار  نیب 

نیاص نیدلا  نکر 

ضراع بصنم  هب  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  نامز  رد  کلملا  ءایض  دوب و  دودوم  رسپ  دمحم  کلملا  ءایض  نادنزرف  زا  نیاص  نیدلا  نکر 
. تشاد لاغتشا  هاپس 

. تشاد هدهعرب  ار  لوغم  دیعس  وبا  ناطلس  ترازو  ماقم  دوب  هتفای  بقل  لداع  نیدلا  ترصن  هک  نیاص  نیدلا  نکر 
. دیسر لتق  هب  درک  ناسارخ  هب  هک  يرفس  رد  ناپوچ  ریما  روتسد  هب  يو 

ینامرک حالص  نیدلا  نکر 

هب یگنز  نب  دعـس  عاجـش  وبا  نیدـلا  رفظم  تموکح  زاـغآ  رد  هک  نایروغلـس )  ) سراـف ناـکباتا  ناریزو  زا  یناـمرک  حالـص  نیدـلا  نکر 
. دیدرگ ضیوفت  دعسا  رصن  وبا  نیدلا  دیمع  هب  ترازو  ماقم  تشگ و  لوزعم  تمس  نیا  زا  هاگدنچ  زا  دعب  دش و  بوصنم  ترازو 

ترک نیدلا  نکر 

نیدلا سمش  کلم  نیـشناج  رـسپ و  ترک ، لآ  هلـسلس  فورعم  ناهاشداپ  زا  ق ). 682 ه . - 677  ) هاـشداپ نیمود  ق . رفص 705 ه . یفوتم 
رد 680 روغ و  عالق  ق ،. رد 679 ه . ق .). 677 ه .  ) تسـشن تراما  هب  يو  ياجهب  تاره  رد  ناخ  اقابآ  مکح  هب  ردپ ، تافو  زا  دعب  ترک .

تافو هعلق  نآ  رد  درب و  هانپ  ياهعلق  هب  سرت  زا  تفرگ و  شیپ  درمت  هویـش  ناناخلیا  هب  تبـسن  دعب  لاس  دنچ  هدرک ، حتف  ار  راهدـنق  ق . ه .
نیا هب  دـنناوخب ، شردـپ  بقل  هب  ار  وا  ات  داد  نامرف  داتـسرفیم ، تاره  تراما  هب  ردـپ  ياجهب  ار  وا  هک  یماگنه  ناخ ، اـقابآ  نوچ  تفاـی .

. دناهدناوخ نیهک  نیدلا  سمش  کلم  یهاگ  ار  وا  تهج 

یشابیچروق هنطلسلا -: نکر 

اگر
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. نایشنماخه هرود  رد  یهاشنهاش  تالایا  زا  یکی  نوتسیب  هبیتک  رد  ير . مان  ير -

نایداور

هراشا

روهـشم ار  اـهنآ  ماـن  ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  زا  ياهدـع  هک  يدزا ، ینثم  نـبا  دور  هـب  بوـسنم  ناـجیابرذآ  یلحم  يارما  زا  ياهلـسلس 
. دناهدرک

، اجیهلا وبا  مان  هب  نادناخ  نآ  دارفا  زا  یکی  دندروآ و  تسد  هب  یتردق  موس  نرق  طساوا  زا  دناهدوب . برع  نارجاهم  زا  الـصا  نادـناخ  نیا 
. دومن لصاح  یتاحوتف  درک و  ییاهگنج  نایجرگ  ناینمرا و  اب  نالمم »  » شرسپ درک و  كاپ  دوخ  نانمشد  دوجو  زا  ار  ناجیابرذآ  مامت 

. دوب ناجیابرذآ  هاشداپ  دودح 410  زا  نادوسهو  روصنم  وبا  نالمم ، رسپ 
زا سپ  هللا  دـبع  مساقلا ، وبا  رهچونم و  اجیهلا ، وبا  نالمم ، روصنم  وبا  شنارـسپ  تفر و  نایم  زا  ناـجیابرذآ  رب  لرغط  هلمح  رد  نادوسهو ،

. دنوشیم میسقت  هلسلس  ود  هب  نایداور  دناهتفای . یترهش  وا 

: نایداور لوا  هلسلس  فورعم  يارما  فلا -

. داور - 1
. داور نب  ءانجو  - 2
. داور نب  دمحم  - 3

.(. ق ات 235 ه .  ) داور نب  ییحی  - 4

: نایداور مود  هلسلس  فورعم  يارما  ب -

.(. ق 378 ه . - 344  ) داور نب  ءاجیهلا  وبا  - 1
. تفای طلست  ناتسنمرا  نارا و  ناجیابرذآ و  رب  ياهلاس 370 و 371  رد  يو 

410 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
نسکج همانرفس  رترپرک ) زا  حرط   ) ير هشقن 

411 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دیگنج نایجرگ  اب  ق . لاس 380 ه . رد  يو  ءاجیهلا . وبا  نب  نالمم  - 2

ناجیابرذآ هب  یقوجلس  کیب  لرغط  لاس 446  رد  دیگنج . ناغوم  دبهپـس  نازغ  اب  يو  (. 446 - 441  ) نالمم نب  نادوسهو  روصنم  وبا  - 3
. دناوخ وا  مان  هب  هبطخ  تفریذپ و  ار  وا  تعاطا  نادوسهو  تفر ،

. نادوسهو نب  نالمم  رصن  وبا  - 4
. نادوسهو نب  رهچونم  ءاجیهلا  وبا  - 5

. هللا دبع  مساقلا  وبا  - 6
. نادوسهو نب  میهاربا  - 7
. میهاربا نب  لی  دمحا  - 8
. لی دمحا  نب  رقنسقآ  - 9

. نالسرا کبصاخ  نیدلا  ةرصن  - 10
. دمحا نیدلا  کلف  - 11

.(. ق ات 604 ه .  ) نالسرا پرک  نیدلا  ءالع  - 12
. دمم نیدلا  ةرصن  - 13

. دش ضرقنم  هاشمزراوخ  نیدلا  لالج  ناطلس  تسد  هب  هلسلس  نیا  ق .). ات 624 ه .  ) نیدلا ءالع  هون  شوماخ و  کباتا  نز  - 14

ریبد ناگناور 

«. هیریخ روما  ریبد   » ینعم هب  یناساس و  یتلود  ناریبد  زا 

تایاور

هب تبــسن  تاـساسحا  مـسارم ، شزرا  ناـگدرورف ، ياـهزور  هـلمج : زا  یفلتخم  بلاـطم  يواــح  هـک  ینید  لــئاسم  رد  يوـلهپ  نوـتم  زا 
. دشابیم هریغ  شتآ و  مسارم  شخبنایز و  تادوجوم  نتشک  یکاروخ ، تاناویح  هزور ، هانگ ، رفیک  ناراکتسرد ،

ناتشیهوشادیمیه تایاور 

حرطم نارگید  و  دیمیه »  » مان هب  یناحور  رفن  کی  طسوت  هک  خـساپ  شـسرپ و  رب 270  تسا  لمتـشم  هک  ینید  لئاسم  رد  يولهپ  نوتم  زا 
. تسا هدش 

راتور ياههاگشاب  راتور -:

زرابم تیناحور 

هیلع ار  ناریا  مدرم  تازراـبم  یناـشاک ، هللا  تـیآ  يربـهر  تـحت  زراـبم » تیناـحور  حاـنج   » هـب موـسوم  یبهذــم  یحاـنج  لاـس 1320  زا 
. دومنیم تیاده  ناتسلگنا  رامعتسا  اکیرمآ و  مسیلایرپما 

نارهت هفالخلا  راد  عیاقو  رابخا و  همانزور 

هرود رد  همانزور  نیا  دش . رشتنم  دوب  ناتسلگنا  رد  ناریا  ناگدرکلیصحت  نیتسخن  زا  هک  يزاریش  حلاص  ازریم  هلیسو  هب  هک  همانزور  نیلوا 
کی طقف  هام  ره  رد  دشیم و  رشتنم  ق . لاس 1253 ه . مارحلا  مرحم  هبنشود 25  زور  همانزور  نیا  هرامـش  نیلوا  تفاییم . راشتنا  هیراجاق 

. دمآیم نوریب  نآ  هرامش 

همانزور بدا ، بدا -: همانزور 

عالطا همانزور 

. تسا هدش  رشتنم  لاس  هد  هب  کیدزن  تسا و  يرمق  يرجه  لاس 1259  نآ  راشتنا  زاغآ  هک  هاش  نیدلا  رصان  رابرد  ياههمانزور  زا 

ناریا همانزور 

ادیپ مان  رییغت  ناریا  هب  اهدعب  دیسریم . عبط  هب  يرصان  دهع  رد  هک  یتلم  یملع و  یتلود و  همانزور 
412 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تفای رییغت  یتنطلس  ناریا  هب  ناریا  زا  نآ  مان  ق . لاس 1321 ه . رد  دشیم . رشتنم  تیطورشم  بالقنا  ات  هک  دومن 

تمکح همانزور 

همانزور راشتنا  زاغآ  دـندشیم . رـشتنم  رـصم  تختیاپ  هرهاـق  رد  هسره  هک  دـندوب  ییاـههمانزور  شرورپ  اـیرث و  تمکح و  ياـههمانزور 
رخالا يدامج  مهدراهچ  هبنـش  زور  ایرث  لوا  هرامـش  دوب . هاش  نیدلا  رـصان  ندـش  هتـشک  زا  لبق  لاس  هس  ینعی  ق . لاس 1310 ه . تمکح 

ياههمانزور همانزور  هسره  ناریدـم  هتفای . راـشتنا  ق . لاس 1318 ه . رفـص  هاـم  مهد  هعمج  زور  شرورپ  لوا  هرامـش  و  ق . لاس 1316 ه .
. دندادیم راشتنا  نایناریا  راکفا  ندومن  نشور  دصق  هب  ار  دوخ 

هیقافتا عیاقو  ناریا -: هیلع  تلود  همانزور 

تفارش همانزور 

هام رد  نآ  لوا  هرامش  دشیم . رشتنم  فرش  همانزور  دیلقت  هب  هک  تفارـش  مان  هب  تسا  ياهمانزور  هاش  نیدلا  رفظم  دهع  همانزور  نیرتمهم 
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ثیح زا  همانزور  نیا  تسا . هتفای  همادا  لاس  شـش  نآ  راـشتنا  هک  هتفاـی  راـشتنا  ق . رفـص 1320 ه . هام  رد  نآ  رخآ  هرامـش  رفص 1314 و 
نیرتهب يرفظم  دـهع  رد  یـشاقن  یطاطخ و  رنه  رب  فوقو  يارب  تسا و  هیراجاق  نارود  دـیارج  نیرتسیفن  رنه ، ییابیز و  و  ذـغاک ، طخ ،

. دوشیم هدرمش  دنس 

فرش فرش -: همانزور 

هیقافتا عیاقو  یملع -: همانزور 

همانزور گنهرف ، گنهرف -: همانزور 

هیقافتا عیاقو  یتلم -: همانزور 

خیرم همانزور 

. دوب یماظن  یمسر  رابخا  يواح  دیسریم و  عبط  هب  ناریا  رد  لاس 1296  رد  هک  ياهمانزور 

لوا ياسور 

(. 714 - 732  ) وتراروا هاشداپ 

مود ياسور 

(. 654 - 678  ) وتراروا هاشداپ 
413 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

افصلا ۀضور 

مالسا خیرات  نآ ، زا  سپ  و  مالـسا ، روهظ  ات  تمکح  زاغآ  زا  ار  ملاع  خیرات  ثداوح  هک  دناوخریم ، فیلأت  یـسراف ، عماج  یمومع  خیرات 
هدرک لقن  یسراف  ياهخیرات  زا  ار  یتمـسق  فلؤم  هک  تسا ، تمـسق  لماش 7  افصلا  ۀضور  دنکیم . رکذ  ارقیاب  نیـسح  ناطلـس  دهع  ات  ار 
اـضر راجاق ، ياههرود  رد  تسا . هدرک  لیمکت  فلؤم  گرم  زا  سپ  ریمدـناوخ ، نیدـلا  ثایغ  شاهدازرتخد  ار  نآ  رخآ  تمـسق  و  تسا ،

يافـصلا ۀضور  ار  نآ  هدرک و  قاحلا  نادـب  زین  ار  هیراجاق  هیدـنز و  هیراشفا و  هیوفـص و  خـیرات  هب  طوبرم  دـلجم  هس  تیادـه ، ناخ  یلق 
. دیمان افصلا  ۀضور  همتت  يرصان و 

ولمور

و دوب ، هدروآ  ریغص  يایـسآ  زا  دوخ  اب  رومیت  ریما  هک  دناهدوب  یمور  يارـسا  زا  یتعامج  تایاور ، یـضعب  قباطم  شابلزق  یمان  فیاوط  زا 
نایفوص هب  و  دندمآرد ، نیدلا  ردص  تدارا  هب  ببـس  نیدب  اهنآ  درک و  دازآ  دیـشخب و  یـسوم  نیدـلا  ردـص  ناطلـس  شهاوخ  هب  ار  اهنآ 

. تسا دیدرت  ياج  دناهدرک ، لقن  هیوفص  دهع  نیخروم  زا  یضعب  هک  تایاور ، نیا  تحص  رد  دندش . فورعم  ولمور 
. تسا هفیاط  نیا  زا  خیراوتلا  نسحا  بحاص  ولمور  گیب  نسح 

)Reuter( رتیور

روشک عبانم  ریاس  نداعم و  زا  يرادربهرهب  زایتما  بسک  ياضاقت  نایجراخ  زا  ياهدع  هاش ، نیدلا  رـصان  تنطلـس  نارود  مود  ياههمین  رد 
« رتیور ود  سویلوج  نوراب   » مان هب  یسیلگنا  عابتا  زا  یکی  هب  لاس 1289  رد  هک  دوب  يزایتما  اهنآ  زایتما  نیرتمهم  نیتسخن و  دنتشاد . ار 

414 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
هداعلا قوف  راصحنا  یلم ، کناب  سیسأت  نداعم و  جارختسا  نهآهار ، نتخاس  يارب  تفرگ  میمصت  رالاسهپـس  ناخ  نیـسح  ازریم  دش . اطعا 
هدـنرب رتیور  ود  سویلوج  نوراب  دوب . تلود  يدـیاع  عبانم  مامت  تقیقح  رد  یکرمگ و  قوقح  زاـیتما ، نیا  هقیثو  دروآ . دوجو  هب  یمظعم 

اب یمومع  راکفا  تیدـض  اب  درب و  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  تشگزاـب  زا  سپ  دوب  هتفر  اـپورا  رفـس  هب  هک  هاـش  نیدـلا  رـصان  دـش . روبزم  زاـیتما 
یلو درک ، فیقوت  ار  رتیور  هدرپـس  هریل  رازه  لـهچ  غلبم  ناریا  تلود  دـش و  وغل  هماـنزایتما  هجیتـن  رد  دـش . ورهبور  زاـیتما  نیا  يراذـگاو 
لاس رد  رتیور » ود  سویلوج   » رـسپ رتیور » جرج  نوراب   » هب ار  ناریا  نداعم  عیانـص و  کناب  یهاشنهاش و  کناب  سیـسأت  زایتما  نآ  ياجهب 

. دومن ءاطعا  ای 1307  1306 و 

نوتیر

. تسا هتفریم  راک  هب  بارش  ندیشون  يارب  هک  ناویح  خاش  هب  هیبش  یفرظ 

)Riederer( رردیر

(. یشیرتا . ) ق ات 1294 ه . زا 1292  ناریا  تسپ  روما  هرادا  تسایر 

ناخ راشیر 

. نونفلا راد  رد  يوسنارف  نابز  ملعم 

يراولد یلعسیئر 

شردپ تفای . شرورپ  مالـسا  نید  هب  دقتعم  نّیدتم و  ردام  ردپ و  ناماد  رد  دـلوتم و  راولد  ياتـسور  رد  یبهذـم  ياهداوناخ  رد  یلعـسیئر 
لصالا و يراولد  لسنردنالسن  یگمه  هک  يدمحا  هب  روهـشم  هفیاط  زا  ضویع  دنزرف  یلاع ، دنزرف  نیـسحمالغ  ریاز  دـنزرف  دـمحم  ریاز 
رد دوب . ناتـسگنت  کغاب  نکاس  يدالوف  هفیاط  زا  دمحم  ریاز  دنزرف  یلع  رتخد  نیهـش  شردام  دشابیم . دـناهدوب ، اتـسور  نیا  رد  نطوتم 

يرجه هدعقیذ )  ) لاس 1333 رد  یلعـسیئر  هک  تسا  هدمآ  تاقیقحت  یخرب  رد  اما  تسا  هدشن  رکذ  باتک  چیه  رد  يو  دلوت  خـیرات  دروم 
باـتک فلؤم  حیرـصت  هب  تداهـش  ماـگنه  رد  ار  ناـشیا  نس  رگا  و  تسا . هدیـسر  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  يرجه  اب 1293  قباـطم  يرمق 
شردپ تسا . هدش  دلوتم  یسمش  يرجه  لاس 1263  اب  قباطم  ق . لاس 1303 ه . رد  مینادب  لاس  دودح 30  لوا  للملا  نیب  گنج  سراف و 

. تفریم رامش  هب  ناتسگنت  سانشرس  ياهرهچ  زا  دوب و  راولد  يادخدک  دمحم  ریاز 
يراولد یلعسیئر 

رد سراف  جیلخ  یلامـش  لحاوس  رد  وا  رـصاعم  نانابنجرـس  ریهاشم و  فیراعم و  زا  کیچـیه  شنیرـصاعم  حیرـصت  هب  هک  دوب  یتیـصخش 
درو لثملا و  برض  يو  تمه  ولع  عبط و  يانغتسا  دندیسریمن . وا  ياپ  هب  هفطاع  افو و  افص و  تّمه و  تّورم و  يدرمناوج و  شـشخب و 

شیالآیب و هداس و  رادافو و  فیرش و  دوب . قیال  نتورف و  رایسب  دوب . ماع  صاخ و  نابز 
415 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

رارق دوخ  عاعشلا  تحت  عبات و  ار  یمدرم  تسناوتیم  ورنیا  زا  دیدرگ . هظحالم  راقو  یعون  مدرم  اب  شیاهدروخرب  رد  دوب . برـشمشوخ 
. دوب تماهـش  تراسج و  تعاجـش و  زا  یلماک  هنومن  دهد . يرـست  زین  ناتـسگنت  طاقن  ریاس  هب  راولد  زا  ار  شتردـق  ذوفن و  هنماد  دـهد و 

تادقتعم بهذم و  هب  دـنبیاپ  تخـس  بادآ و  يدابم  بدؤم و  تباهم و  اب  رقوم و  نیتم و  رایـسب  لاحنیعرد  روشحلـس و  روهتم و  رویغ و 
هب یناوج  ناوا  زا  دوب . وا  یقـالخا  تاصخـشم  زا  راکتـشپ  تیعطاـق و  لـمع و  تعرـس  دوب . مدـق  تباـث  هدارـالا و  يوق  يدرم  دوـب . ینید 

. دوب رهام  تیاهنیب  هحلسا  ندرب  راک  هب  يزادناریت و  رد  دندوتسیم و  تعاجش  هب  ار  وا  شنانمشد  یتح  تفای  هرهش  تعاجش 
تشادن همهاو  سرت و  ادبا  دوخ  هدیقع  راهظا  تقیقح و  نایب  رد  دوب و  هجهللا  حیرص  تفریمن  اطخ  هب  هاگچیه  شریت  هک  دوب  يزادناریت 

یلوق وا  راکنا  لباق  ریغ  ریذپانیگتسخ  تیلاعف  دوب . كرحت  رپ  لاعف و  يرصنع 
416 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

یکباچ و هب  دوب . سانـشقح  نادردـق و  فصنم ، تفرگ . مارآ  ياهظحل  شهاـتوک  یناگدـنز  تدـم  ماـمت  رد  دـننآرب . یگلمج  هک  تسا 
نمشد يورین  دارفا  ياهلد  رد  نانچ  وا  تبیه  درکیم . هلمح  نمشد  هب  اسآقرب  دوب . روهشم  نمشد  هوبنا  ربارب  رد  ییارآفص  رد  تراهم 

. دنتسنادیم هدیافیب  وا  ربارب  رد  تمواقم  هک  دوب  هدرک  ياج 
دومن لحنم  ار  یلم  ياروش  سلجم  راجاق  هاشداپ  هاش  یلع  دمحم  هک  ماگنه  نآ  رد  ریغص  دادبتسا  نامز  رد  يرمق  يرجه  لاس 1326  رد 

ناهفصا و تشر ، زیربت ، هلمج  زا  فلتخم  ياهرهش  رد  ناریا  مدرم  تشگ . مکاح  دادبتـسا  اددجم  تخادنا و  نادنز  هب  ار  ناهاوخیدازآ  و 
فرصت زا  ار  رهشوب  دنتسناوت  رگید  ناهاوخیدازآ  نویناحور و  هک  دوب  ییاهرهش  هلمج  زا  زین  رهـشوب  دندرک . زاغآ  ار  هزرابم  رگید  طاقن 

. دننک جراخ  هاش  یلع  دمحم  نارادفرط  نیدبتسم و 
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هلمح اهیسیلگنا  ناگداپ  رهشوب و  هب  بش  ره  ابیرقت  دوبن و  لفاغ  زین  شاهنابش  ياهنوخیبش  زا  رهـشوب ، هب  هلمح  كرادت  رانک  رد  یلعـسیئر 
لارنژ دـندرک : ذاـختا  يریبادـت  نیمجاـهم  تـالمح  عفد  يارب  دنتـسشنن و  راـکیب  زین  اهیـسیلگنا  دروآیم . دراو  اـهنآ  رب  یتابرـض  هدرک و 
دناوتب هک  ییورین  نتـشاد  هگن  هدامآ  روظنم  هب  يو  درک . رهـشوب  یعافد  ریبادت  ددجم  یهدنامزاس  فرـص  ار  دوخ  تاقوا  مامت  گنیکورب 

حرـش نیدـب  اهنآ  مها  هک  دروآ  دوجو  هب  یتارییغت  ددرگ ، مازعا  يرورـض  هطقن  ره  هب  یناتـسگنت  ياهورین  اب  هلباـقم  يارب  تقو  عرـسا  رد 
. دنتـسشنیم نـیمک  هـب  اـهاخروگ  زا  ییاـههورگ  بـش  ره  دوـب ، اـهنکفارون  شـشوپ  تـحت  هـک  یظافحتـسا  طوـطخ  يوـس  نآ  رد  دوـب :

ياههار دوب . هدـش  رقتـسم  هدازماما  هقطنم  رد  لسلـسم  راهچ  پوت و  راهچ  ناـهورگ ، ود  زا  بکرم  زین  يدادـما  يورین  کـی  نیاربهوـالع 
كرحت یماظن  شکرطاق  ياهیراگ  هب  لاصتا  اب  اهپوت  نیا  لاح  تفای . دوبهب  اهپوت  لقنولمح  يارب  زین  یظافحتـسا  طوطخ  تشپ  یطابترا 

راهچ رهـشوب و  رد  رقتـسم  ناگداپ  زا  ناهورگ  کی  لاقتنا  اب  تفای ، شرتسگ  دوبهب و  زین  یتمـالع  ینفلت و  طاـبترا  دـندوب . هتفاـی  يرتشیب 
طسوت هریزجهبش  طاقن  زا  کیره  نارابمب  يارب  دش . تیوقت  اجنآ  رد  هریخذ  يورین  رهشیر  هب  سوماریپ  ونوج و  ياهوان  زا  لسلـسم  هتـسد 

. دش ذاختا  ایناتیرب  ییایرد  يورین  دشرا  نارسفا  اب  مزال  تابیترت  زین  ونوج  وان  هناخپوت 
، یناتسگنت ياوق  هک  دنتشاد  راظتنا  ایناتیرب  یماظن  تاماقم  دادیم . تشگ  رهشوب  رهش  قرش  ياهطـش  یلحاس و  ياهبآ  رد  زین  سنروال  وان 

ماجنارس یلو  دننک  هلمح  رهشوب  هب  ربماتپس  ات 16  مراهچ  هدعقیذ / متفه  ات  لاوش  ياهبش 22  رد  رفن  رازه  ود  دادعتسا  اب  ناتستشد  یتشد و 
. دنکیم شکورف  مه  یناریا  يورین  هلمح  جوم  يو  گرم  اب  دسریم و  تداهش  هب  نمشد  هاگودرا  هب  رگید  ياهلمح  نیح  رد  یلعسیئر 
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ز

باز

. ناتسربط ناجیابرذآ و  نایم  تسا  یلحم  - 1
. ناردنزام يایرد  ات  تسا  باوبا  دالب  هینمرا و  ناجیابرذآ و  نیب  باز  دالب  دیوگ : نودلخ  نبا 

. تسا رهچونم  رسپ  كدون  رسپ  نآ  مجع و  ناهاشداپ  زا  یکی  مان  - 2

بسامهط باز 

. تسا هدوب  ینایک  هاشداپ  نیتسخن  دابقیک ، ردپ  بسامهط و  رسپ  ناریا : ناهاشداپ  زا 

نتهترااپاز

. درک انب  نآ  رد  ار  مویراد »  » ای اراد »  » دیدج رهش  دادریت  هک  تسا  یهوک 

تادروتاز

. یکولس تلود  زا  تسا  ندش  ازجم  سراپ و  لالقتسا  هرود  هک  مود  هرود  رد  م ). 165 ق .  ) سراپ ناهاش  زا  یکی 

یتاز

. نونفلا راد  هسردم  رد  ریبکریما  هرود  رد  تایضایر  ملعم  ماظنهراوس و  یشیرتا  سدنهم 

هرخناداز

. دندیسر لتق  هب  يو  روتسد  هب  ای  هیوریش  ناشردارب  تسد  هب  هک  زیورپورسخ  رسپ  هدجه  زا  یکی 

خرف ناداز 

. زیورپ ورسخ  دهع  رد  سرح )  ) نانابهگن سیئر 

اتراکرداز

. تسا ینونک  دابآرتسا  نامه  ارهاظ  هک  ایناکریه  تختیاپ 

ریالج ناخلاز 

. هیراشفا دهع  يارما  زا  ریالج  ناخیلع  فسوی  ردارب 
. دیسر تنطلس  هب  رگید  راب  ندش  انیبان  علخ و  زا  سپ  ود  نیا  هئطوت  رثا  رد  ازریم  یلق  اضر  دنزرف  هاش  خرهاش 
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بآ بولاز 

. روانید کیدزن  هاشنامرک  قرش  لامش  رد  يرهش 
م. لوا پ . هرازه  هیلوا  نورق  هب  قـلعتم  هـک  تـسا  هدـش  ادـیپ  نآ  رد  ربـق  دودـح 600  رد  هدـمآ و  لـمع  هب  ییاهـشواک  نآ  رد  رد 1932 

. دشابیم

آوماز

رد آوسراـپ  لامـش و  رد  اـنام  روشک  هب  دـعب  تفرگ و  رارق  م . نرق 10 پ . رد  اـهیروشآ  هلمح  دروم  هک  هییاـضر  هچاـیرد  برغم  رد  عقاو 
. دش میسقت  بونج 

نوتاخ هدهاز 

رما هب  شرـسمه  کـمک  هـب  وا  دوـب . سراـف  مکاـح  542 ق ). - 532  ) هـبازب کـباتا  رــسمه  يو  ّربدـم . دـهاز و  دـباع ، ناـنز  زا  543 ق .
فقو نآ  يارب  يدایز  كالما  دنتفگیم و  هدهاز  هسردم  ار  نآ  هک  درک  انب  زاریـش  رد  یلاع  رایـسب  ياهسردم  تخادرپیم و  يرادروشک 

ار یفاریـس  نیدلا  رـصان  ماما  درک و  لقتنم  نایعفاش  هب  نایفنح  زا  يدـنچ  زا  سپ  یلو  داد ، بهذـم  یفنح  ياملع  هب  ار  نآ  تیلوت  دومن و 
رد لاس 542 ق . رد  تشامگ . هسردم  نآ  تیلوت  هب  دوب  هدـش  ضیوفت  وا  دادـجا  هب  هتـشذگ  زا  قیتع  عماج  دجـسم  تباطخ  تماما و  هک 

ناهفصا رد  دش و  هتشک  هبازب  تفرگ  رد  ناهفصا  نادمه و  نایم  رد  یقوجلس  هاشکلم  نب  دمحم  نب  دوعسم  ناطلس  هبازب و  نیب  هک  یگنج 
يارب یلاع  ياهبق  درک و  نفد  هدهاز  هسردم  رد  دنروایب و  زاریـش  هب  ار  شرـسمه  ياهناوختـسا  ات  داد  روتـسد  نوتاخ  هدهاز  دـیدرگ . نفد 
هدوب كربتم  نمیتم و  زاریـش  مدرم  يارب  جوز  نیا  دـقرم  رازالا  ّدـش  هتـشون  هب  دـش . نفد  اجنامه  رد  گرم  زا  سپ  زین  دوخ  تخاس و  نآ 

. تسا

يدهاز

دراو یتامدقم  تالیـصحت  لحارم  یط  زا  سپ  يو  دـش . دـلوتم  نادـمه  رد  ش . لاس 1271 ه . رد  ینادمه  ناوید  ریـصب  دـنزرف  هللا  لضف 
ناخ و هللا  ناسحا  بوکرـس  نایرج  رد  يدهاز  دناسر . نایاپ  هب  ماظنهراوس  هتـشر  رد  ار  نآ  هرود  دـش و  هناخقازق  یبصنمبحاص  هسردـم 

گنج رد  تفرگ و  یپیترس  هجرد  ياتدوک 1299  زا  سپ  تشاد . تکرـش  یهوکداوس  ناخ  اضر  یهدـنامرف  تحت  ناخ ، کچوک  ازریم 
زا سپ  تشاد و  روضح  ناخ  اضر  اب  هارمه  لعزخ  خیـش  یبوکرـس  رد  دومن . يدایز  شالت  قیرهچ  هعلق  حـتف  وقتیمیـس و  اقآ  لیعامـسا  اب 

هقطنم ندرک  نما  ناردنزام و  ریاشع  حالس  علخ  یبوکرس و  رد  نیاربهوالع  دش . ناتـسزوخ  یماظن  رادنامرف  زاوها ، هب  هپـس  رادرـس  دورو 
تمدخ هب  رابره  اما  دیدرگ ، هجرد  علخ  دش و  عقاو  بضغ  دروم  رابود  هاش  اضر  نامز  رد  نیا  دوجواب  درک . رایـسب  شالت  ارحـص  نمکرت 

. تشگزاب
شکچ زرابم و  فیرح  کـی  ناونع  هب  ار  يدـهاز  هراومه  دوب ، ساره  رد  ارآمزر  ندیـسر  تردـق  هب  زا  هک  هاـش  رویرهـش 1320 ، زا  دعب 

رظن دروم  دارفا  یبایهار  رد  ود  نیا  نیب  المع  یلم ، ياروش  سلجم  مهدزناش  هرود  تاباختنا  نایرج  رد  دادیم و  رارق  وا  لباقم  رد  لداـعت 
. دوب سلجم  هب  یلم  ههبج  ياهدزمان  زا  ياهدع  نتفای  هار  يدهاز و  يزوریپ  نآ  هجیتن  هک  دمآ  دوجو  هب  يدیدش  تباقر  سلجم ، هب  دوخ 
دنچ یلو  درک ، ظفح  مه  قدصم  رتکد  نیتسخن  هنیباک  رد  ار  تمـس  نیا  دش و  بوصنم  روشک  ترازو  هب  ءالع  نیـسح  هنیباک  رد  يدهاز 

رتکد اب  فلاخم  هتسه  اجیردت  تسویپ و  هاش  ناراداوه  فص  هب  المع  تشگزاب و  انس  سلجم  هب  تفرگ و  هرانک  ترازو  زا  دعب  هام 
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، دوب هدش  یهدنامزاس  اکیرمآ  سیلگنا و  لماوع  طسوت  هک  اتدوک  کی  یط  دادرم 1332  رد 28  ماجنارس  داد و  لیکشت  ار  قدصم  دمحم 
. دیسر يریزوتسخن  هب  هاش  اضر  دمحم  نامرف  هب  درک و  طقاس  ار  قدصم  تموکح 

يدهاز هللا  لضف  دبهپس 
زکرم هک  ییاپورا  لود  رد  ناریا  رایس  ریفـس  ناونع  هب  درک و  يریگهرانک  يریزوتسخن  زا  نیدرورف 1334  مهدفه  رد  ماجنارس  يدهاز 

. تشذگرد یگلاس  رد 71  لاس 1342  رد  ماجنارس  تشادن و  ار  ناریا  هب  تشگزاب  قح  يو  دش . روشک  نآ  یهار  دوب ، سیئوس  نآ 
: زا دندوب  ترابع  يدهاز  ترادص  هرود  عیاقو  هلمج  زا 

سلجم مهدـجه  هرود  تاباختنا  يرازگرب  یللملا ، نیب  مویـسرسنک  اب  بونج  تفن  دادرارق  دـقع  مویـسرسنک و  اـب  تفن  تارکاذـم  ماـجنا 
. هدوت بزح  نیلاعف  مادعا  يریگتسد و  وا و  کیدزن  ناراکمه  قدصم و  رتکد  همکاحم  انس ، سلجم  تاباختنا  یلم و  ياروش 

يدهاز ریشدرا  ریشدرا -: يدهاز -

يدکا نابز 

دودح 2000 تسا . هتشاد  جاور  نیرهنلا  نیب  رد  دالیم  زا  شیپ  لوا  هرازه  ات  موس  هرازه  زا  يدکا  نابز  تسا . یماس  ياهنابز  زا  نابز  نیا 
شیوگ - 1 دـش : میـسقت  شیوگ  ود  هب  يدـکا  نابز  نامز  نیمه  رد  تفرگ و  رموس  رد  ار  يرموس  ناـبز  ياـج  يدـکا  ناـبز  م . لاـس ق .

. نیرهنلا نیب  بونج  رد  لباب  شیوگ  یلباب ؛ شیوگ  نیرهنلا 2 - نیب  لامش  رد  روسآ  شیوگ  يروسآ ؛
نیب نابز  يزورما  هنایمرواخ  هقطنم  رد  تفرگ و  ار  يروسآ  ياج  م . مهن ق . هدـس  دودـح  تفاـی و  يرتشیب  جاور  یلباـب  ناـبز  جـیردت  هب 
سپ تشاد و  جاور  تیحیـسم  هرود  لیاوا  ات  هک  تفرگ  ار  یلباب  نابز  ياج  جیردت  هب  یمارآ  نابز  م . ياههدس 6 و 7 ق . رد  دش . یللملا 

. دش دوبان  یلک  هب  نآ  زا 

ییاتسوا نابز 

رظن هب  هنهک  رایـسب  هتاگ )  ) نآ میدـق  ياهتمـسق  هصاخ  نابز  نیا  تسا . ناریا  ناـبز  ياـههیاپ  لوصا و  زا  یکی  تساتـسوا و  باـتک  ناـبز 
. تسا هدوب  هینثت  و  ثنوم ) رکذم و   ) یسنج میالع  بارعا و  ياراد  یبرع ، تیرکسنس و  نابز  دننام  دسریم و 

یتراپ نابز 

. یناکشا يولهپ  نابز 

ناتساب یسراپ  نابز 

اتسوا و اب  هدوب و  ناریا  یمسر  نابز  نایشنماخه ، دهع  رد  هک  تسا  یناریا  ياهنابز  زا  یکی 
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رثاتیمرا هزوم  رد  هک  نیزوت  گنـس  زا  یلباب . یمالیع و  یناتـساب ، یـسراپ  ناـبز : هس  هب  لوا ) شویراد   ) یـشنماخه هاـش  هبیتک  زا  ياهنومن 
. تسا ظوفحم 

. تسا هدش  هتشون  یشنماخه  یخیم  طخ  هب  نابز و  نیدب  اهرهم  فورظ و  یخرب  نایشنماخه و  ياههبیتک  دراد و  مات  تهابش  تیرکسناس 

يولهپ نابز 

، ناهفـصا رهـش  جـنپ  رب  مان  نیا  تسا و  بوسنم  هلهپ  ای  هلهف  هب  نابز  نیا  دـنتفگیم . نخـس  نآ  هب  دوخ  سلاجم  رد  ناهاش  هک  دوب  ینابز 
. دوشیم قالطا  ناجیابرذآ  دنواهن و  هام  نادمه ، ير ،

يرموس نابز 

هدشیم هتشون  یخیم  طخ  هب  هتشاد و  جاور  يزورما  قارع  بونج  رموس ، رد  حیسم  دالیم  زا  شیپ  موس  هرازه  رد  هک  لقتـسم  تسا  ینابز 
. تسا

ینالیع نابز 

. تسا هدوب  جیار  مالیع  رد  هک  دوب  لقتسم  ینابز 
. تسا هدش  هتشون  دوب - هدش  سابتقا  يرموس  یخیم  طخ  زا  هک  یخیم - طخ  هب  نآ  زا  هدمآ  تسد  هب  راثآ 

: تسا هرود  هس  زا  یمالیع  راثآ 
. حیسم دالیم  زا  شیپ  موس  هرازه  هنایم  زا  - 1

. دوشیم هدیمان  ناتساب  یمالیع  هتفر  راک  هب  راثآ  نیا  رد  هک  ینابز  حیسم . دالیم  زا  شیپ  متشه  هدس  ات  مهدزناش  هدس  زا  - 2
هدـیمان ون  یمالیع  هتفر  راک  هب  راـثآ  نیا  رد  هک  یناـبز  حیـسم ، دـالیم  زا  شیپ  مراـهچ  هدـس  اـت  مشـش  هدـس  زا  نایـشنماخه ، هرود  زا  - 3

. دوشیم
هتـشون یمالیع  يدـکا و  ناتـساب ، یـسراف  نابز : هس  هب  نوتـسیب  هوک  رب  شویراد  هبیتک  هلمج  زا  یـشنماخه ، ناـهاشداپ  ياـههبیتک  بلاـغ 

. دناهدش

خیراوتلا ةدبز 

. وربا ظفاح  خیرات  ای  يرقنسیاب  خیراوتلا  ةدبز 
دودح رد  رومیت  رقنسیاب  وربا  ظفاح  ار  باتک  يرومیت . خرهاش  رصع  نیخروم  زا  وربا ، ظفاح  فیلأت  یسراف ، هب  یمومع ، خیرات  رد  یباتک 

فیلأـت هتـشر  هب  ق . لاس 829 ه . اـت  ار  مالـسا  خـیرات  ربماـیپ و  تثعب  اـت  تقلخ  زا  ار  ملاـع  عیاـقو  يو  دـناسر . ناـیاپ  هب  ق . لاس 830 ه .
هک نایرومیت  تنطلـس  خیرات  باب  رد  نآ  مراهچ  دلج  هک  دلجم  رد 4  تسا  یلصفم  اتبـسن  یمومع  خیرات  عقاو  رد  باتک  تسا . هدروآرد 

رب تسا  يرومیت  رصع  لاوحا  هب  عجار  هچنآ  اصوصخم  نآ ، بلاطم  زا  یتمسق 
421 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تسا ینتبم  فلؤم  هطساوالب  ياههدینش  ای  تادوهشم 

ناشفارز

. هیحان نیمه  اراخب و  دنقرمس و  هناغرف و  زا  دنترابع  دهدیم و  لیکشت  ار  میدق  نایدغس  تلایا  هک  هیحان  راهچ  زا  یکی 

داپرذآ تشترز 

هابتشا انسیدزم  سسؤم  تشترز ، اب  ار  وا  میدق  ناسیونخیرات  بلاغ  هک  تسا  نادنپـسارهم  داپرذآ  رـسپ  نایناساس و  نامز  رد  دبوم  نادبوم 
. دناهدرک

تشهوترز

ماـن تشدهرز  تشتهرز ، تشهترز ، تشههرز ، تشوهارز ، تشوـتارز ، تشتارز ، تشترز ، تشدارز ، تشدرز ، تشوـترز ، رتـشوهترز ،
يزورما یـسراف  رثـن  مظن و  رد  رگید  روص  ییاتـسوا و  موس  تروص  يولهپ و  طـخ  لـمحتم  تروص  ود  یلوا  تروـص  ود  یناریا . ربماـیپ 

. تسا هدمآ 

)Zardost( تشدرز

سسؤم ناتساب و  ناریا  ربمایپ  ترهش  ای  مان  نیگمشخ ،])؟(  رتش  ای  ریپ ، رتش  ای  درز ، رتش  هدنراد  هرتشوثهرز -[  ییاتـسوا  تشترز ، يولهپ 
زا یخرب  ناجیابرذآ و  زا  ار  يو  یـضعب  تسا . فالتخا  وا  تیوه  یتح  نابز و  أشنم و  لصا و  باب  رد  همتیپس . هداوناـخ  زا  یتشترز  نییآ 

. تسا هدوب  بوسنم  میدق  ناریا  یقرش  لامش  تیالو  هب  يو  هک  تسه  زین  یلوق  دناهتسناد و  ير 
ات ار  نآ  یموجن ، تابساحم  یضعب  يور  زا  نایسراپ ، زا  یـضعب  هکیتروص  رد  دنکیم ، دای  م . نرق 7 و 6 ق . نایتشترز  تنس  ار  وا  نامز 

رایـسب تاهج  هب  نآ  لوبق  نکیل  دـیآیمرب . هتکن  نیا  زین  نانوی  میدـق  تایاور  یـضعب  زا  دـنچره  دـنربیم . الاب  دالیم  زا  لـبق  لاـس   4500
تـشترز ردـپ  دـیآیمرب ، اـهنآ  ینید  بتک  اتـسوا و  هعومجم  زا  هچنآ  نینچمه  ناـیتشدرز و  تنـس  بجوم  هب  لاـحره ، رد  تسا . راوشد 

تشدرز و  ) purusasp( پسشوروپ
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زین پساتشگ  و  دوب ، ناسارخ ) رایرهـش   ) پساتـشگ رـصاعم  يو  دوخ  و  تشاد ، مان  ) doqduya( هیودغد ای  ) doqdu( ودغد شردام 
هب یناروت  پساجرا  مود  هلمح  رد  تایاور ، قبط  تسوا . دوخ  زا  ارهاظ  تسا  تسد  رد  هک  اهتاگ  ياهدورس  زا  یخرب  تفریذپ . ار  وا  نید 
هب یـسراف  رد  وا  مسا  دش . هتـشک  ) ، bratrok .res( شركرتارب مان  هب  ) Karap( پرک نادـناخ  زا  یناروت  نت  کی  تسد  هب  خـلب ،

. تسا هدمآ  زین  هریغ  و  تشهترز ، تشتارز ، تشهذرز ، ياهتروص 
422 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

یتشدرز

ياهرهش دنه و  یئبمب  ناریا ، دودح  رد  زورما  دوب و  ناتساب  ناریا  یمسر  نید  یتدم  و  دیدرگ ، سیسأت  تشدرز  هلیـسو  هب  یتشدرز  نید 
. دراد وریپ  نآ  رواجم 

أدـبم راـکنا  دـیآ ؛ دـیدپ  يرگید  زا  یکی  تـسا  نـکمم  و  تسادـج ، يدـب  زا  یکین  ناـیتشدرز ، رظن  رد  تساتــسوا . نآ  سدـقم  باـتک 
دوخ دیاب  رـش  سپ  تشاد  بوسنم  ادخ  هب  ناوتیمن  ار  رـش  نوچ  و  ادزماروها )  ) ادخ هب  تسا  رـش  باستنا  هلزنم  هب  رـش  يارب  ياهناگادـج 

یمدآ لد  رد  تسین ؛ جراخ  ناهج  رد  اهنت  دبوکین  نیب  راکیپ  نیا  تسا و  يدب  یکین و  نیب  راکیپ  هنهپ  ایند  دشاب . هتشاد  لقتـسم  یلـصا 
. تسا یتسار  شاهبرح  دنک ، راکیپ  تسا  ینمیرها  رـش و  هچره  اب  ناهج  نیا  رد  دـیاب  هک  ناسنا  دراد . ماود  زین  گرم  زا  دـعب  تایح  رد  و 
رد ونیماتنپـس  هک  تسادزمروها  فرط  کی  تسین . لداعت  تیونث  نیا  نیفرط  نیب  دراد ، تیونث  هبنج  یتشدرز  تناید  هکنآ  اب  لاـحره ، رد 

لباـقم رد  يزیچ  تروـص ، نیا  رد  تسا ؛ ونیماتنپـس  لـباقم  رد  نمیرها  هتبلا  تـسین . یـسک  نـمیرها  زج  رگید  فرط  رد  و  تـسوا ، راـنک 
هک تسورنیمه  زا  تسا و  ملـسم  ریخ  هوـق  هبلغ  رهق و  لوا  ناـمه  زا  درادـن و  یلداـعت  یتـشدرز  تیوـنث  هنوگنیدـب  و  تسین ، ادزمروـها 
رد لاحره  هب  دناهتسناد . یتسرپاتکی  تناید  یعون  الصا  ار  نآ  ناققحم  زا  یضعب  تسا و  هدرک  ریثأت  نآ  رد  یناورز  یتسرپاتکی  تالیامت 
رـش لصا  ثیبخ و  ناور  نمیرها  دنیوا . هدارا  يرجم  نادزیا  زا  رایـسب  هورگ  دنپـساشما و  تفه  تسا . گرزب  يادـخ  ادزمروها  نییآ ، نیا 

. تسا کین  راتفگ  و  کین ، رادرک  کین ، رادنپ  تشدرز  نید  مهم  نکر  هس  دنیوا . رای  ناوید  زا  یهورگ  تسا و 
هار رد  دیاب  ناسنا  تسا و  یتسار  نآ  زا  يزوریپ  تسا . راکشآ  نییآ  خزود  تشهب و  يرواد و  نازیم و  طارـص و  رگید و  ناهج  هب  داقتعا 

. دشوکب يزوریپ  نیا 
برغم بوـنج و  بناـج  هـب  م ). 4 ق . نرق 6 -  ) نایـشنماخه هرود  رد  سپـس  و  دـش ، زاـغآ  ناریا  یقرـش  لامـش  رد  ارهاـظ  تشدرز  نـید 

زا دـناهدرکیم ، شیاتـس  ار  ادزمروها  هک  لوا  ياـشرایاشخ  نشنیـشناج  لوا و  شویراد  هک  تسین  ملـسم  ـالماک  هچرگا  تفاـی ، شرتسگ 
هب ناریا  حـتف  ات  م ). 424 ق . - 464  ) یـشنماخه تسدزارد )  ) لوا ریـشدرا  تنطلـس  دهع  زا  لاحره  هب  دنـشاب ، هدوب  تشدرز  نید  ناوریپ 

دروم زین  یتشدرز  نید  ناـینانوی ، هبلغ  زا  سپ  دوب . یـشنماخه  ناـهاش  یمـسر  نید  یتشدرز  نید  م ). 331 ق .  ) ینودقم ردنکـسا  تسد 
یتـشدرز نید  هب  یهجوت  دـندرک  تنطلـس  م . 226 ب . م -. ق . دودـح 250  هک  نایناکـشا ، تفرگ . رارق  یماس  یناـنوی و  رـصانع  موجه 

روهظ اب  داد . اتـسوا  نیودـت  يروآعمج و  هب  رما  لوا  شالب  دـنیوگ  تفای و  یقنور  یتشدرز  نید  یناکـشا  دـهع  رخاوا  رد  اـما  دنتـشادن ،
رد یناـم  نییآ  اـب  تیحیـسم و  اـب  یتشدرز  نید  هرود  نیا  رد  دـش . ناریا  يروتارپـما  یمـسر  نید  تشدرز  نییآ  (، 226  ) یناساس هلسلس 

. دوب گنج 
ناوریشونا ورسخ  شرـسپ ، یلو  تفرگ ، رارق  یناساس  لوا  دابق  تیامح  دروم  هک  دروآ  یکارتشا  هزات و  ینییآ  كدزم  نرق 6 م . زاغآ  رد 

هب ور  یناساس  هلسلس  يو  زا  سپ  درک . يروآعمج  ار  اتسوا  دومن و  رقتسم  ار  نیشیپ  نییآ  تخادنارب ، ار  هیکدزم  (، 579 شتنطلس 531 - )
یعمج یحاون  یضعب  رد  کلذعم ، دندیورگ . مالـسا  هب  زاب  شوغآ  اب  ناریا  مدرم  داتفارب و  ناناملـسم  تسد  هب  رد 641  ات  تشاذگ  لوفا 

نرق 11 م. زا  دنتفای . یسراپ  ناونع  و  دندومن ، ترجاهم  دنه  هب  زین  نایتشدرز  زا  ییاههورگ  دندنام . یقاب  نایتشدرز  نییآ  زا  يوریپ  هب 
بهاذم دض  رب  دنتـشاد  ننـست  رد  هک  یبصعت  اب  و  دندرک ، تموکح  ناریا  رد  یقوجلـس  و  يروغ ، يونزغ ، داژنكرت  نایاورنامرف  دـعب  هب 

. دندومن مادقا  یتشدرز  هعیش و 
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. دنام ياجرب  نامرک  دزی و  دننام  طاقن  ياهراپ  رد  یتشدرز  نییآ  کلذعم ،

جنرز

هب هدـمآ و  انایگن  رد  نوبارتسا  رد  و  اکنرز »  » شویراد هبیتک  رد  هک  ناتـسیس  میدـق  رهـش  نیرتمهم  تختیاپ و  ناریا ، میدـق  رهـش  گـنرز ،
. دش هدناوخ  ناتسیس  ناتسکس و  مان  هب  نآ ، رد  اهاکس  موق  ندش  رارقرب  زا  سپ  تسا . هدش  هدروآ  ناتسیس  ای  ناتسکس  يولهپ 

نایناساس هرود  رد  تسا ، یقاب  دنمریه  قباس  ياههبعش  زا  یکی  رتسب  رانک  رد  نادهاز و  ياهیدابآ  فارطا  رد  نآ  ياههناریو  هک  رهـش  نیا 
الط يدایز  رادقم  لماح  کیره  هک  هدرب  تفایرد 200  لباقم  رد  و  درب ، هلمح  اجنآ  هب  دایز  نبا  عیبر  ق . لاس 30 ه . رد  دوب . يربتعم  رهش 

. تشاذگاو زیورپ ، نآ ، یناریا  نابزرم  هب  ار  رهش  دوب ،
ود لباقم  رد  درک و  هرـصاحم  دوب  نابزرم  رقم  هک  ار  رهـش  گرا  دـش و  عیبر  نیزگیاج  هرمـس  نبا  نامحرلا  دـبع  مین ، لاـس و  ود  زا  سپ 

. تشاد ناوارف  بآ  عماج و  دجسم  نینهآ و  هزاورد  قدنخ و 5  جنرز ؛ ق . نرق 4 ه . رد  دومن . حلص  وا  اب  هدرب  لوپ و 2000  مهرد  نویلیم 
راک هب  يارب  اهداب  زا  مدرم  دروآیم . دوخ  اب  ار  فارطا  ياهنابایب  ياهگیر  هک  دوب  یتخـس  یمیاد  ياهداب  شوختـسد  رهـش  لاح ، نیع  رد 

لخاد رد  دوب . زیگناهرطاخم  هراومه  ناور  ياهگیر  اما  دندرکیم . هدافتسا  دوب  هیحان  نیا  صاخ  ياهامیس  زا  هک  يداب  ياهایسآ  نتخادنا 
روهـشم هرانم  ود  و  رافـص ، ثیلورمع  خاک  رافـص ، ثیل  بوقعی  خاک  رهـش  ياهانب  زا  دوب . هدـش  هتخاـس  بآ  نیمأـت  يارب  ییاـهرهن  رهش 

. درب مان  ناوتیم  ار  رهش  عماج  دجسم 
نآ نینکاس  و  دیدرگ ، ناریو  دمآرد و  رومیت  ریما  فرصت  هب  رهش  ق . رد 785 ه . یلو  درب ، رد  هب  ملاس  ناج  لوغم  هلمح  رد  ارهاظ  جنرز 

. دندش ماعلتق 

كنرز

. ناتسیس میدق  مان 

گنرز

. ناتسیس میدق  مان 

ناورز

. هیناورز هقرف  يادخ 
نامز يادخ  ناورز 

)Zarvaniyye( هیناورز

هب ار  يدـحاو  يادـخ  هک  سوجم  ياههقرف  زا  یکی  ناونع  یمالـسا  لحن  للم و  بتک  ناگدنـسیون  مالک و  ياـملع  دزن  رد  ناـیناورز ، اـب 
ناورز ای  نارکیب  ناورز  أشنم  لصا و  باب  رد  دناهتخانـشیم . نمیرها  نادزی و  زا  رترب  ار  وا  دـناهدرکیم و  شتـسرپ  نارکیب  ناورز  ناونع 

فالتخا نیققحم  یهانتیال ] نامز  هنارکا -[ 
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رد زج  نییآ  نیا  هک  تسا  دقتعم  نوموک  و  تسا ، هتـشادنپ  نامـسآ  راگدرورپ  ییایرآ و  نیرید  نایادـخ  زا  ار  نآ  یخرب  هکنانچ  دـنراد ؛
دیاقع زا  ذوخأم  ار  نآ  یضعب  هنوگنیدب ، و  دیآ ، دوجو  هب  تسین  نکمم  دناهتشاد  راکورـس  یکلف  مارجا  ناگراتـس و  اب  هک  ینانهاک  نیب 

یناساس دهع  نایناورز  يایاقب  دناهتشاد  دوجو  یمالسا  هرود  لیاوا  رد  هک  هیناورز  هقرف  لاحره  هب  دننادیم . نایشنماخه  راگزور  رد  یلباب 
هجوچـیه هب  دناهدرمـش ، یناساس  دـهع  رخاوا  یمـسر  نییآ  ار  نآ  هک  ناققحم ، زا  یـضعب  ياـعدا  فـالخرب  ناورز ، نییآ  یلو  دـناهدوب ،

ناگرزب نادبوم و  نیب  رد  راودا  نآ  رد  يربج  بهذم  یعون  هب  شیارگ  نآ  ریثأت  زا  دـنچره  تسا ، هدوبن  اهیناریا  بلاغ  یمـسر و  بهذـم 
رد دناهتـشاد و  دوجو  ودره  ادزم  نییآ  ناورز و  نییآ  ناـیناساس ، راـگزور  رد  هک  تسا  ققحم  لاـحره  هب  نکیل  تسا . هدوب  هدـمآ  دـیدپ 

نید ود  دننام  هن  دـناهدوب ، نید  کی  هبعـش  ود  بهذـم و  ود  دـننام  دـناهتفگ ، اهدـعب  زین  یمالـسا  لحن  للم و  بتک  نیفلؤم  هکنانچ  عقاو ،
رد هکنانچ  نانسیدزم  نییآ  هاگآ  تسا و  هتـشاد  يرتشیب  توق  ناورز  نییآ  هاگ  توافت ، هب  یناساس  هرود  رد  رگیدکی . اب  فلاخم  ریاغم و 

یضعب زا  یتشترز . نییآ  ناوریشونا )  ) لوا ورسخ  مود و  روپاش  هرود  رد  و  تفای ، توق  ناورز  نییآ  مود  درگدزی  لوا و  درگدزی  راگزور 
رد تسا ، هدوـب  جـیار  ناریا  یبرغ  بوـنج  دـالب  رد  نرق 3 م . نراـقم  ناورز  نییآ  هک  دـیآیمرب  رگید  نیارق  هیوناـم و  هـب  طوـبرم  دانـسا 

ببس هب  مالـسا ، زا  دعب  هک  تسا  هدش  ببـس  هتکن  نیمه  دنیوگیم  و  تسا ، هتـشاد  جاور  قرـش  لامـش و  رد  رتشیب  ادزم  نییآ  هکیتروص 
لحن لـلم و  بتک  رد  هیناورز  تروـص ، ره  رد  دـناهتفر . نیب  زا  اـتعفد  يدـح  اـت  هکلب  اجیردـت و  هقرف  نیا  بارعا ، اـب  هیناورز  راوـج  برق 

. دنوشیم هدرب  مان  ضرقنم  ياهقرف  هلزنم  هب  رتشیب  یمالسا 
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ریرز

هتشک یناروت ، ناولهپ  وداج ، شفردیب  تسد  هب  یناروت  پساجرا  گنج  رد  هک  وا  رالاسهپس  پساتشگ و  ردارب  ناریا ، یلم  ياهناتساد  رد 
. دش

باجحلا میعز 

. تفریذپ ار  يو  یگدنب  روباشین  هب  دوعسم  ندیسر  ماگنه  دوب و  يونزغ  دوعسم  نارادفرط  زا  هک  نالسرا  لیا  بقل 

ناخ یکز 

ات دـیناسر  لتق  هب  درک و  روک  ار  ناگرزب  دـنز و  نادـناخ  زا  يدایز  دادـعت  ناخمیرک  گرم  زا  سپ  هک  دـنز  ناخمیرک  ینیـشناج  یعدـم 
تفرگ و تسد  رد  ار  تموکح  المع  دناشن و  تخت  رب  ار  ناخمیرک  نارـسپ  ادـتبا  يو  دـشابن . ناخمیرک  ینیـشناج  يارب  يرگید  یعدـم 

تموکح هرود  دیسر . لتق  هب  دندرکیم  تیامح  ناخ  حتفلا  وبا  زا  هک  تالیا  ياهدع  طسوت  ناهفـصا  هار  نیب  رد  ناوارف  ياهگنج  زا  سپ 
. دوب زور  دص  ناخ  یکز 

یجارخ ياهنیمز 

. دنتخادرپیم جارخ  نآ  لابق  رد  دیاب  هک  دندوب  هدراذگ  دارفا  رایتخا  رد  حتف و  ار  اهنآ  ناناملسم  هک  ییاهنیمز 

يرشع ياهنیمز 

دیاب دـشیم و  میـسقت  دـندوب  هتفرگ  تمینغ  هب  ار  نآ  هک  یناسک  نیب  ماما  يوس  زا  هک  دـشیم  قالطا  ییاهنیمز  هب  نایـسابع  تموکح  رد 
. دنتخادرپیم رشع 
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هقدانز

. دنتشگ فورعم  اهقیدنز  هب  دنتشاد و  یتسیلیهن  یکارتشا و  مارم  هک  قارع  ناریا و  رتخاب  ناسارخ و  رد  ياهقرف  مان 

یشابیچک روبنز 

. اهیچک روبنز  هورگ  هتسدرس 
. دندرکیم هدافتسا  نآ  زا  اهگنج  رد  دناهداد و  ياج  رتش  تشپ  رب  الومعم  هک  هدوب  یکچوک  پوت  كروبنز 

)Zunbil( لیبنز

(. یناساس هرود   ) ناتسیس نانارمکح  بقل 

)Zantu( وتنز

. میدق نایناریا  یضرا  یسایس ، یعامتجا ، تامیسقت  زا  هفیاط »  » ینعم هب 

)Zanto( وتنز

. تشاد رارق  هموتنز  ای  تپوتنز  کیره  سأر  رد  دشیم و  هتفگ  لیابق  ياههیداحتا  زا  ياهعومجم  هب  اهدام  یعامتجا  نامزاس  رد 

تپوتنز

. هدشیم قالطا  تشاد  رارق  وتنز  کی  سأر  رد  هک  يدرف  هب  اهدام  یعامتجا  نامزاس  رد 

تپوتنز هموتنز -:

اتسوا دنز 

. تسا هدش  هتشون  اتسوا  رب  نایناساس  نامز  رد  هک  يولهپ  نابز  هب  تسا  يریسفت  زا  ترابع  تشترز  نید  رد 

دنزاپ دنز و 

رب نایناساس  نامز  رد  هک  يولهپ  نابز  هب  تسا  يریسفت  زا  ترابع  دنز  دنیوگیم . اتـسوا  دنز  دناهدروآ ، اج  کی  رد  دنز  اب  ار  اتـسوا  ابلاغ 
. تسا هدش  هتشون  اتسوا 

رگیدکی و هب  فورح  تهابش  هطساو  هب  هدوب و  راوشد  يولهپ  طخ  ندناوخ  نوچ  دناهتشون و  دنز  يارب  هک  تسا  یحرش  زا  ترابع  دنزاپ 
نابز هب  هتشون و  هریبد  نید  طخ  هب  ار  اتسوا  سدقم  باتک  ندناوخ  تسرد  يارب  نابز  نآ  رد  شراورازه »  » هب موسوم  یمارآ  تاغل  دوجو 

. دشابیم یمارآ  تاغل  شراوزه و  زا  یلاخ  هک  يرد  یسراپ  نابز  هب  تسا  دنز  حرش  دنزاپ  تقیقح  رد  و  دناهدرک ، همجرت  يرد 

قیدنز

. دندناوخیم قیدنز  مالسا  هرود  رد  ار  كدزم  ینام و  ناوریپ 

هیدنز

هراشا

رل فیاوط  ءزج  کـل و  هفیاـط  زا  یکچوک  هبعـش  اهیدـنز  ق .). 1209 ه . - 1163  ) دـمآ دوجو  هب  ناریا  رد  هیراشفا  زا  دـعب  هک  ياهلـسلس 
. دنتخادرپیم يرادهلگ  هب  دنتشاد و  تماقا  ریالم  یحاون  زا  یکی  رد  هک  دندوب 

هفیاط هاشلداع  نامز  رد  دـناشن . درویبا  هیحان  نانامکرت  لـباقم  رد  ار  ناـنآ  داد و  چوک  زگرد  كاـخ  هب  ار  ناـشیا  زا  يرایـسب  هورگ  رداـن 
، دنتشگرب ریالم  كاخ  هب  هرابرگید  ناخ ، قداص  وا  ردارب  تشاد و  مان  لامـشوت » میرک   » هک ردان  میدق  ناگنهرـس  زا  یکی  ياوشیپ  هیدنز 

ینز هب  ناخمیرک  ردام  قانیا ، گرم  زا  سپ  دـندوب . ردـپ  نیا  زا  ناخ  قداص  ناخمیرک و  تشاد و  مان  ناخ » قانیا   » دـنز ناـخمیرک  ردـپ 
يومع ناخ  قانیا  ردارب  ناخ ، قادوب 
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، دوـب هدـیروش  هاـشیلع  دوـخ  ردارب  رب  هاـش  میهاربا  هک  یناـمز  رد  دـندمآ . دوـجو  هب  يو  زا  ناـخ  یکز  ردنکـسا و  دـمآرد و  ناـخمیرک 

بحاص يدوز  هب  تشاد  هک  یتقایل  ینادراـک و  ببـس  هب  ناـخمیرک  درک . قارع  یغاـی  تـالیا  زا  یـضعب  یبوکرـس  رومأـم  ار  ناـخمیرک 
ناخ یلعفطل  تموکح  اب  دـنز  هلـسلس  نادـناخ و  دـش . رقتـسم  ناهفـصا  رد  ناخ  نادرمیلع  تسکـش  زا  سپ  دـیدرگ و  یتردـق  ترهش و 

. تفای نایاپ  هیدنز  هاشداپ  نیرخآ 

هیدنز نیطالس 

ق. 1164 ه . ناخ 93 - میرک  دمحم  - 1
. ناخ یکز  - 2

ق. ناخ 1193 ه . حتفلا  وبا  - 3
ق. 193 ه . ناخ 96 - قداص  دمحم  - 4

ق. 1196 ه . ناخ 99 - دارمیلع  - 5
ق. 1199 ه . ناخ 1203 - رفعج  - 6

ناخ دارم  دیص  - 7
ق. 1203 ه . ناخ 1209 - یلع  فطل  - 8

دودوم نبا  یگدنز 
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. دوب دودوم » نبارقنس   » کباتا ردارب  نیـشناج و  دهعیلو و  سراف و  ناکباتا  هلـسلس  زا  ق ). 571 ه . - 588  ) لـباتا نیمود  ق . یفوتم 571 ه .
. دنتخادرپ تموکح  هب  زاریش  رد  سپس  نایعدم و  عفد  هب  تسخن  ردارب ، زا  دعب 
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نایگنز

رابت زا  يدرم  دمحم ، نب  یلع  يربهر  هب  مایق  نیا  دشابیم . مالـسا  ناهج  مدقتم  خیرات  یعیـش  ياهمایق  نیرتهدرتسگ  زا  یکی  نایگنز  مایق 
یمالـسا طسق  يربارب و  تلادع و  لدع و  داجیا  هدیدمتـس و  هدیـشک و  رجز  ياهناسنا  ییاهر  نآ  فده  دش و  اپرب  ق . رد 255 ه . هعیش ،

. دوب مورحم  ياهرشق  نیا  نیب  رد 
نارادمروز متس  تحت  شیپ  اهتدم  زا  هک  دندوب  یسابع  تفالخ  هعماج  هدیشکمتس  مورحم و  ياهرـشق  هلمج  زا  یگنز  ناگدرب  نامالغ و 

هیلع تشاد  ناکما  هک  اجکره  نانآ  دروآ . ناغمرا  هب  اهنآ  يارب  ار  ییاـهر  هک  دـندوب  یجنم  شخبتاـجن و  کـی  رظتنم  دـندنکیم و  ناـج 
. دندومنیم مالعا  هبناجهمه  مایق  کی  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دندرکیم و  شروش  ناشیگدنز  رابمتس  طیارش 

یفقث فسوی  نب  جاجح  تسد  هب  اما  داتفا ، قاـفتا  تارف  دور  دودـح  رد  هک  دوب  يرمق  يرجه  جـنپ  داـتفه و  لاـس  هب  اـهنآ  شروش  نیلوا 
ربهر نتـشادن  لیلد  هب  نکیل  تشادربرد ، زین  يزوریپ  هک  دوب  هنیدم  رد  يرمق  يرجه  لهچ  دص و  لاس  هب  نانآ  مایق  نیمود  دش . بوکرس 
یلاع ياهنامرآ  فادها و  يارب  دمحم و  نب  یلع  يربهر  هب  اهنآ  شروش  نیموس  و  دـش ؛ بوکرـس  نیتسخن  شروش  لثم  لاعتم ، فدـه  و 

. تفای همادا  لاس  هدزناپ  هب  کیدزن  تسشن و  راب  هب  هک  دوب  یسابع  هفیلخ  يدتهم  نامز  رد 
مایق يربهر  ادخ  ناگدنب  ادخ و  رطاخ  هب  هکلب  تردق ، يارب  هن  هک  دوب  بهذم  یعیـش  رفن  کی  جنزلا  بحاص  هب  فورعم  دـمحم  نب  یلع 

تـسناوت دوخ  هداعلاقوف  يورین  اب  وا  دناشف . ناج  اهنآ  يزوریپ  يارب  تفرگ و  هدهعرب  ار  یگنز ، ناگدرب  ینعی  هعماج ، رـشق  نیرتمورحم 
ارقف و اـب  دوـب  یتسدـگنت  ریقف و  درم  دوـخ  هک  وا  دـنک . جیـسب  یـسابع  تفـالخ  هیلع  دزاـس و  دـحتم  ار  ناـگدرب  نیا  زا  رفن  رازه  دـصیس 
داسف و متـس و  ملظ و  هیلع  دوخ  مایق  يرکف  يانبریز  ار  عیـشت  بتکم  وا  دزاس . ناشیاهر  یتسدگنت  یتخبدب و  زا  ات  دـش  هارمه  ناتـسدگنت 

. دنازیخرب ار  مورحم  ياهرشق  هلیسو  نیدب  داد و  رارق  ناقفخ 
زرط زا  نکیل  تفای ، تسد  مه  يدایز  ياهیبایماک  هب  هک  دوب  يداصتقا  یتح  یعاـمتجا و  یبهذـم ، صلاـخ  تضهن  کـی  ناـیگنز  تضهن 
نب یلع  هک  تسا  نیا  تسا ، ملـسم  هک  هچنآ  یلو  تسین . تسد  رد  ینادـنچ  تاـعالطا  هبناـجهمه ، بـالقنا  نیا  تالیکـشت  روما و  هرادا 

كاروخ و ثیح  زا  ار  اهنآ  دزاس و  لکـشتم  يرفن  رازه  يرفن و  دـصناپ  يرفن ، دـص  ياههورگ  رد  ار  نایگنز  نیا  ماـمت  تسناوت  دـمحم 
دص مکتسد  یتورث  بحاص  هناخ  ره  رد  یلوق  هب  انب  هک  داد  ماجنا  ار  راک  نیا  ینامز  وا  دیامن . نیمأت  یگدنز  يرورض  مزاول  كاشوپ و 

. دندنارذگیم راگزور  یبسانمان  رایسب  عضو  رد  دوب و  یگنز  مالغ  رفن 
. تخاس دنمتورث  مالغ  هدرب و  یتح  لانم و  لام و  تورث و  کلم و  رظن  زا  ار  اهنآ  دوخ ، فارطا  رد  نایگنز  يروآعمج  اب  دـمحم  نب  یلع 
اب یگنز  نامالغ  دندرک . میـسقت  دوخ  نیب  هتفرگ و  ار  اهنآ  تسد  زا  ار  كالما  نابحاص  تورث  كالما و  دنتـشاذگ  اپ  هک  اجکره  هب  اهنآ 
ای ود  هب  هقبط  رـشق و  ره  زا  دازآ  نانز  نارتخد و  جـنزلا ، بحاص  يودرا  رد  هک  دناهتـشون  دـندش . تورث  لام و  مالغ و  بحاص  راک ، نیا 

. تشاد دوخ  یگدرب  رد  ار  نز  یس  ات  تسیب  یگنز  ره  دنتفریم و  شورف  هب  مهرد  هس 
دوخ تسد  رد  ار  یسابع  تفالخ  یناگرزاب  ییایرد  ياههار  يداصتقا و  ضبن  هلبا  نادابآ ، زاوها ، هرصب ، نوچ  یقطانم  فرصت  اب  نایگنز 

نیا زا  نانآ  نکیل  دندرک . دراو  تفالخ  هب  یکانتشحو  هبرض  دنتفرگ و 
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زا دندرک  حتف  نایگنز  هک  یقطانم  دندشن . یبالقنا  تلود  کی  لیکشت  هب  قفوم  دنربب و  ار  هدافتسا  نیرتشیب  دنتسناوتن  دوخ  یلاع  تیعقوم 
. درکیم نیمأت  ار  یـسابع  تفالخ  يداصتقا  یلام و  تاکرادـت  نیرتشیب  تشاد و  رارق  یلاع  رایـسب  حطـس  رد  یناـگرزاب  يداـصتقا و  رظن 

. دندومن هدافتسا  يداصتقا  تاناکما  نیا  زا  لاس  هدزناپ  تدم  دوخ  اهنیا 
زا یهورگ  میمتینب و  هلیبق  بارعا  زا  یموق  ریظن   ) دنتشاد تکرش  زین  يرگید  مورحم  ياهرشق  نایگنز ، رب  هوالع  نایگنز  مایق  رد  هکنیا  اب 

ثعاـب هلئـسم  نیمه  تفرگن و  رب  رد  ار  یـسابع  هعماـج  رگید  مورحم  ياهرـشق  دوب و  ناـیگنز  دوخ  هب  رـصحنم  ماـیق  نیا  نکیل  ناـیلهاب ،)
دوخ يوس  هب  فلتخم  یحاون  رد  ار  رگید  مورحم  تاقبط  ات  درک  یعـس  دوخ  راک  زاغآ  رد  دـمحم  نب  یلع  هتبلا  دـیدرگ . نآ  تیدودـحم 

ناـیگنز دـمحم و  نب  یلع  هتـشذگ ، اـهنیا  زا  دوبر . ار  ناـیگنز  لد  همه  زا  شیب  وا  میلاـعت  دروآ . تسد  هب  يرتـمک  تیقفوم  یلو  دـشکب ،
املـسم دـندادیم  داحتا  تسد  هطمارق  مایق  ای  ثیل و  بوقعی  مایق  ریظن  یمایق  اب  رگا  اهنآ  دـندماینرب . اهمایق  ریاس  اـب  داـحتا  ددـصرد  زگره 

تسد اهمایق  ریاس  اب  دنناوتن  اهنیا  هک  دیدرگ  ثعاب  يداصتقا  یتح  یسایس و  یتدیقع ، فلتخم  لماوع  دندیشاپیم . ورف  ار  یسابع  تفالخ 
. دنزیخرب اهنآ  ملاظ  نایفارطا  یسابع و  تفالخ  ناشکرتشم ، نمشد  هیلع  دحتم ، تروص  هب  دنهدب و  داحتا 

دنازرل و نورد  زا  ار  نآ  تخاس و  دراو  یسابع  تفالخ  يرادهدرب  هدرتسگ  نایرج  رب  یکانلوه  هبرض  اما  دنام ، ماکان  هچرگا  نایگنز  مایق 
زا ار  دوخ  یمومع  تلاح  یـصخش ، تروص  هب  زج  داتفا و  وپاـکت  زا  زین  يرادهدرب  ناـیرج  ماـیق ، نیا  یبوکرـس  زا  سپ  هکناـنچ  دـناسوپ ؛

ار مالـسا  ناهج  رـسارس  هک  دیدرگ  نایلیعامـسا  نایمطاف و  هطمارق و  مایق  نوچ  ییاهمایق  يارب  يدـعاسم  همدـقم  نایگنز ، مایق  داد . تسد 
. دنتفرگ دوخ  مایق  رتچ  ریز 

مایق نایگنز ،

قافتا يرجه  لاس 255  رد  هعقاو  نیا  دـندرک . مایق  دوخ  ناگجاوخ  رب  ناتـسزوخ  قارع و  رد  یگنز  ناـگدرب  رثکا  ثیل  بوقعی  ناـمز  رد 
نارگید دماشوخ  يارب  هک  دوب  جنزلا » بحاص   » هب بقلم  یـسیع » نب  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع   » مان هب  یناریا  يدرم  نایگنز  ياوشیپ  داتفا .
ینایگنز يو  دوب . ير  ياهناتسهد  زا  نینزرو »  » هیرق زا  يو  لصا  دیناسریم . ع )  ) یلع نب  نیسح  رـسپ  نیدباعلا  نیز  ماما  هب  ار  دوخ  بسن 

نآ رد  دومن . مایق  یـسابع  تلود  هیلع  هرـصب  رد  درک و  عمج  دوخ  درگ  دـندوب  هدروآ  اـقیرفآ  رد  راـبگنز  لـحاس  زا  هدرب  ناونع  هب  هک  ار 
فارطا رد  ریاد  یـضارا  هب  اهنآ  لیدـبت  تلود و  ریاب  عیـسو  یـضارا  ندرک  كاپ  يارب  هدـش و  میـسقت  گرزب  ياههتـسد  هب  نایگنز  نامز 

. دیسریم رفن  رازه  هدزناپ  هب  ناشیا  ددع  نیرهنلا  نیب  يالفس  هیحان  رد  اهنت  دندرکیم . راک  هرصب 
زا يریثـک  هدـع  ناـنآ  زا  هتـشذگ  دـندرک . تکرـش  نایـصع  نیا  رد  هدرب  رازه  اـههد  دـیماجنا و  لوط  هب  لاـس  هدراـهچ  ناـیگنز  شروـش 
مان هب  ياهزات  رهش  دنتشگ و  فرصتم  ار  هرصب  ردنب  قارع و  بونج  تمسق  نایگنز  دندش . قحلم  ناشیا  هب  زین  يودب  بارعا  ناییاتـسور و 

دمتعملا  » هفیلخ ردارب  قفوم »  » لاس هدراهچ  زا  سپ  دـنتفرگب . ار  زاوها  رهـش  هدـمآ و  ناتـسزوخ  هب  دـندراذگ و  داینب  اجنآ  رد  هیراتخملا » »
. دناشنب ورف  ار  شروش  نآ  تسناوت  هللااب »

زا ار  یـسابع  تلود  هدش  دحتم  بوقعی  اب  تساوخیم  جنز  بحاص  دش ، دادغب  یلاوح  هب  بوقعی  هلمح  اب  فداصم  نایگنز  شروش  نامز 
بوقعی اما  درادرب ، نایم 
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. درادرب نایم  زا  ار  اهنیا  ودره  تسناوت  یسابع  هفیلخ  درکن و  ییانتعا 

نایگنز مایق 

وگهنز

. وتنز زا  رتگرزب  تسا  ياهعومجم  اههتاگ  رد  صخشمان و  یلک و  يانعم  هب  روشک  ینعم  هب  اتسوا  رد  هژاو  نیا 

ینزوز

. نایونزغ فورعم  نایـشنم  لامع و  نارازگراک و  لاجر و  زا  دیمعلا ، خیـش  هب  بقلم  نسح ، نبا  دمحم  هجاوخ  ترهـش  ینروز ، لهـس  وبا 
ق. لاس 413 ه . رد  داتسرف . تاره  هب  يونزغ  دوعسم  هارمه  ار  ینزوز  لهس  وبا  مزراوخ ، حتف  زا  سپ  يونزغ ، دومحم  ناطلس 

دنچ ینزوز  لهس  وبا  تشاد . ار  تلاسر  ناوید  زین  يونزغ  دودوم  هرود  رد  تشگ و  تلاسر  ناوید  بحاص  ناکشم  رصن  وبا  تافو  زا  دعب 
تایاکحلا عماوج  رد  زین  وا  هب  عجار  تایاکح  یـضعب  یقهیب و  خـیرات  رد  وا  لاوحا  لیـصفت  تفاـی . تاـفو  ق . لاس 450 ه . زا  لبق  یلاـس 

. تسا هدمآ  یفوع 

هماندهع باهز ،

ناریا و نیب  ق . رد 1049 ه . باهز  هماندهع  مان  هب  ینامیپ  اهینامثع  تسد  هب  دادغب  حتف  زا  سپ  يوفص ) ناهاشداپ  زا   ) یفص هاش  نامز  رد 
. داد نایاپ  تلود  نآ  اب  ینالوط  ياهگنج  هب  هک  دیدرگ  دقعنم  ینامثع 

نایرایز

يرگید و  نامعن » نب  یلیل   » هلمج زا  ناشیا  نارادرـس  زا  یـضعب  ناتـسربط ، نالیگ و  نایولع  نداهن  فعـض  هب  ور  زا  سپ  433 ه ). - 316)
یلیل دندرکیم . تموکح  ياهیحان  رد  هتفای  یتردق  کی  ره  دنتـشاد  مان  هیوب » یلع  جـیوآدرم و  هیوریـش و  نیرافـسا  یکاک و  نب  ناکام  »
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هتشک تفای و  تسکش  یناماس  نبا  رصن  نایهاپس  زا  دوب  هدیـسر  ناگرگ  تموکح  هب  نایولع  يوس  زا  مراهچ  نرق  لیاوا  رد  هک  نامعن  نبا 
. دیسر لتق  هب  لاس 329  رد  درک  یناماس  رصن  ریما  اب  هک  یگنج  رد  دوب  وا  رصاعم  زین  هک  یکاک  ناکام  دش و 

زا یتمسق  اب  ار  ناتسربط  ناگرگ و  تساخرب  تموکح  هب  دوخ  سپس  دشیم و  هدرمش  ناکام  ناگتـشامگ  زا  هک  زین  هیوریـش  رـسپ  رافـسا 
. تفرگب قارع 

ملع رد  یباتک  يو  زا  دوب . سوباق  نب  ردنکـسا  رـسپ  هک  تسا  سوواکیک  یلاـعملا  رـصنع  ماـن  هب  دنمـشناد  يریما  يراـیز  ناـگدازهاش  زا 
تسا تسد  رد  قالخا 
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. تسا هتشون  هاشنالیگ  دوخ  رسپ  تحیصن  رد  لاس 475  رد  ار  باتک  نیا  يو  دشابیم . همانسوباق  هب  روهشم  هک 

رایز لآ  زین -

نوتاخ نوتیز 

زا ق ،).  537 - 495  ) درواـق نب  هاـشنامرک  نب  هاشنالـسرا  رـسمه  يو  ّریخ . ناـنز  زا  نیدـلا  تمـصع  هب  بقلم  يرجه  مشـش  مجنپ و  نرق 
دوخ هیریخ  راثآ  ریاس  نآ و  يارب  یتاقوا  تخاس و  نامرک  رد  ناهام  برد  هسردـم  مان  هب  ياهسردـم  وا  دوب . ناـمرک  یقوجلـس  نیطـالس 

. دنتفگیم یتمصع  تاقوا  ار  اهنآ  هک  دومن  نییعت 

نایدیز تضهن  نایدیز -:

هیدیز

زا هقرف  نیا  دنشابیم . ع )  ) رقابلا یلع  نب  دمحم  شردارب  ياجهب  ع )  ) ینیسحلا نب  یلع  نب  دیز  تماما  هب  لیاق  هک  هعیش  ياههقرف  هلمج  زا 
مالسا کلامم  فلتخم  طاقن  رد  هفیاط  نآ  زا  يولع  نیطالس  ياههلالـس  نآ  زا  سپ  دندروآ و  دوجو  هب  ار  یتنطلـس  نمی  رد  موس ه . نرق 

. دندومن سیسأت  شکارم  نالیگ و  ناتسربط ، رد  لاس  تسیود  ات  تصش  زا  فلتخم  هنمزا  هب 

اههقرف هیدیز ،

: تسا رارق  نیا  زا  هدمآ  یمالسا  قرف  ياهباتک  رد  هک  هیدیز  ياههقرف 
رتبا ار  وا  هک  دـنفورعم  رعاش  ءاونلا » ریثک  یح و  نب  حـلاص  نب  نسح   » ناوریپ دـنناوخیم . زین  هیحلاـص  ار  ناـشیا  هک  هیرتبا »  » اـی هیرتب » - » 1

. دندوب هداد  بقل 
«. هیقربا - » 2

نب دمحم  شردارب  ار  وا  و  دنابرغم ، رد  هساردا  تلود  سـسؤم  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  سیردا  ناوریپ  هیـسردا :» - » 3
. تشگ مومسم  دیشرلا  نوراه  رما  هب  يرذج  ریرج  نب  نامیلس  تسد  هب  لاس 177 ه . رد  داتسرف و  هیحان  نیا  هب  هللا  دبع 

. يدبع رذنم  نب  دایز  مجنلا ، وبا  ای  دوراجلا  وبا  ناوریپ  هیبوحرس ،»  » ای هیدوراج » - » 4
. دنتسه تفریم  رامش  هب  هیدنز  ناملکتم  زا  هک  یقر  ریرج  نب  نامیلس  ناوریپ  هینامیلس ،»  » ای هیریرج » - » 5

رهاط نب  کلملا  دبع  نامیلـس  رب  درک و  جورخ  ناتـسربط  رد  لاس 250 ه . رد  هک  یلع  نب  نسحلا  نب  دـیز  نب  نسح  ناوریپ  هینـسح » - » 6
. دش يو  نیشناج  دیز  نب  دمحم  شردارب  وا  زا  سپ  تفرگب و  ار  ناجرج  درک و  هبلغ  هیحان  نآ  ياورنامرف 

یسیع دیز ، نب  ییحی  نیسح ، نب  یلع  نب  دیز  یلع ، نب  نیـسح  بلاط ، یبا  نب  یلع  دندرمـشیم : بیترت  نیا  هب  ار  همئا  هک  هینیـسح » - » 7
. دناوخب ادخ  تعاطا  هب  ار  مدرم  هک  لوسر  لآ  زا  سکره  ص )  ) دمحم زا  دعب  و  نسح ، نب  هللا  دبع  نب  دمحم  دیز ، نب 

. خفلا بحاص  هب  فورعم  نسحلا  نب  نسح  نب  یلع  نب  نیسح  ناوریپ  هینیسح » - » 8
زج یحالس  نوچ  دندرک و  جورخ  یفقث  دیبع  یبا  نب  راتخم  زا  سپ  هک  هیدیز  قرف  زا  يربط  باخرـس  ناوریپ  هیباخرـس »  » ای هّیبشخ » - » 9

. دنتفگ هیبشخ  ار  نانآ  تهج  نیا  زا  دنتشادن  بوچ ) « ) بشخ »
. هیعلخ - 10

. هینیکود - 11
. هّیریکذ - 12

. دنتسنادیم ماما  ار  رکب  وبا  هک  هیحابص  - 13
. هیحابص - 14

. هیلجع - 15
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. هیثرم - 

. هیمیعن - 18
. هیبوقعی - 19

)Ziggurat( تاروگیز

هلپ رود  زا  هک  هقبط  دـنچ  دـنلب  لکـش  یمره  ناـمتخاس  زا  تسا  هدوـب  تراـبع  و  هدوـب ، ناـیرموس  زا  الـصا  هـک  یلباـب ، دـننام  جرب  دـبعم 
یکی نیمز  نامسآ و  داینب  هناخ  یکنانمتا -) ، ) لباب جرب  تسا . هدادیم  لیکشت  ار  هاگنابرق  دبعم و  یلـصا  تمـسق  نآ  يالاب  هدروخیم و 

- زین تسا -. هدـنام  رتهب  نیریاـس  زا  هک  دـشابیم  یتاروگیز  نیرتـگرزب  لـیبنززاغچ  یمـالیع  تاروگیز  تسا . هدوب  اـهتاروگیز  نیمه  زا 
لیبنززاغچ

تاروگیز زا  هدش  یشاقن  ریوصت 

يزیدرگ خیرات  رابخالا - نیز 

دیـشرلا دبع  تنطلـس  دهع  رد  ق . نرق 5 ه . لوا  همین  رد  هک  يزیدرگ  دومحم  نبا  كاحـض  نبا  یحلا  دـبع  دیعـس  وبا  زا  یـسراف ، خـیرات 
. تسا هتفای  فیلأت  نآ  زا  لبق  یکدنا  ای  يونزغ 

. درادرب رد  ق . لاس 432 ه . زا  دعب  یکدنا  ات  راگزور  نیرتیمیدق  زا  ار  مالسا  ملاع و  خیرات  رابخالا  نیز 

یشعرم یلع  دیس  نیدلا  نیز 

. يوفص لوا  بسامهط  هاش  ناریزو  زا  یشعرم  هللا  دسا  ریما  رسپ  یلع  دیس  نیدلا  نیز  ریما 

يدابانس نیدباعلا  نیز 

دعب یلو  دوب  ترازو  ماقم  رادهدهع  ینانمس  ییحی  هجاوخ  زا  لبق  يو  دوشیم . بوسحم  يرومیت  ناریزو  زا  يدابانـس  نیدباعلا  نیز  دیس 
. دش ینادنز  لوزعم و 

اشاپبنیز

ار وکابنت  میرحت  ياوتف  يزاریـش ، يازریم  هک  یماگنه  دوب . زیربت  یلاها  زا  يو  یبـالقنا . زراـبم و  ناـنز  زا  يرجه . مهدراـهچ  نرق  لـیاوا 
هب زیربت  رد  دـندرک . يراددوخ  وکاـبنت  نوتوت و  لامعتـسا  شورف و  دـیرخ و  زا  مدرم  زیربت  هلمج  زا  ناریا  ياهرهـش  همه  رد  درک ، رداـص 

ییاشگزاب هب  روبجم  یماظن  نارومأـم  باـعرا  روز و  رثا  رب  اـما  دنتـسب  ار  دوخ  ياـههرجح  ناـیرازاب  دـهتجم ، داوج  ازریم  یجاـح  توعد 
دروخرب هب  دـیدهت  ار  نارومأم  دـندمآ و  رازاب  هب  يرداچ  نانز  زا  ياهدـع  هارمه  هب  اـشاپبنیز  ماـگنه  نیمه  رد  دـندش . دوخ  ياـههزاغم 

عوقو هب  زیربت  رد  هطورشم  ات  سپ  نآ  زا  هک  یثداوح  رد  دندرک . دوخ  ياههرجح  نتسب  هب  قیوشت  ار  نایرازاب  هناحلسم و 
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دـش و داجیا  یعونـصم  یطحق  زیربت  رد  ناکلام  طسوت  مدـنگ  راکتحا  لیلد  هب  اهلاس  نامه  رد  دوب . هزرابم  گـنهاشیپ  اـشاپبنیز  تسویپ 
رد دوشگیم و  ار  ناکلام  مدنگ  ياهرابنا  ياهرد  زرابم ، نانز  زا  یعمج  هارمه  هب  اشاپبنیز  درکیم . گرم  هب  دیدهت  ار  مدرم  یگنسرگ 

ناجیابرذآ زیربت و  رد  رقف  ملظ و  دض  هزرابم  رهظم  اهلاس  ات  يو  دوش . وا  عنام  تسناوتیمن  مه  سکچیه  دادیم و  رارق  نادـنمزاین  رایتخا 
. دوب

هیویز
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هک هدوب  اننام »  » تموکح مهم  یمیدق و  رایسب  یناتـساب و  ياههعلق  زا  یکی  هعلق  نیا  هدوب . اننام »  » موق ياههنیجنگ  نفدم  هک  تسا  ياهعلق 
(. اننام  ) هیویز هرقن .)؟(  یباقشب  قرش  يرتمولیک  رد 42 

م. ق . متشه )؟(  نرق 
. هبارع گربوزاس  ياهرقن  تنیز 

م. ق . متشه )؟(  نرق  هیویز ، هنیجنگ 
هدـش دای  نآ  زا  اـهراب  م . و 625 ق . ياـهلاس 848  نیب  يروشآ  ياـههبیتک  رد  هک  دراد ، رارق  سورگ  هردـناوید و  ياهتـشد  رواـجم  زقس 

. تسا

)Zaotar( رتوئز

. یناساس هرود  رد  هدکشتآ  مسارم  سیئر 
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ژ

( سویوالف  ) فزوژ

. يدالیم لوا  نرق  يدوهی  سیونخیرات 
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س

سساباس

م. لاس 332 ق . هب  سوسیا  رد  موس  شویراد  اب  ردنکسا  گنج  رد  هک  تسا  رصم  یلاو  یناریا و  رادرس  مان 
. دناهتشون زین  سسایزات  ناخروم  ار  وا  مان  دش . هتشک 

قباس

. دوب سابع  ماما  میهاربا  نارای  نامالغ و  زا 

مظعالا روباس 

. یناساس هلسلس  هاشداپ  نیمهد  فاتکالاوذ ،)  ) مود روپاش  بقل 

دونجلا روباس 

. دناهداد یناساس  لوا  روپاش  هب  بارعا  هک  تسا  یبقل 

هّرخ روباس 

یقاب زین  افلخ  هرود  زا  میـسقت  نیا  دـشیم و  هدـیمان  هروک  کیره  هک  دوب  سراف  هناگجنپ  تایالو  زا  یکی  نآ  تسا و  هرخ  روپاش  برعم 
زواـجت نآ  بعـش  اـیلع و  روپاـش  دور  هضوح  زا  نآ  دودـح  دوب و  سراـف  تلاـیا  ياـههروک  نیرتـکچوک  هرخ  روباـس  هروک  تسا . هدوـب 

. دوب ناگدنیون  اطوق و  تشاب  ناروغبا ، روپاشب و  نورزاک و  نآ  مهم  ياهرهش  درکیمن و 

ساتکیباس

. درک هیکوداپاک  تلایا  یلاو  ار  وا  ناریا  هب  هلمح  ماگنه  ردنکسا  هک  دوب  ینودقم  ردنکسا  نارادرس  زا 

ادراپاس

. دنتشاد تنوکس  ناریا  یبرغ  لامش  یحاون  رد  دالیم  زا  لبق  متفه  نرق  دودح  رد  هک  دندوب  اهاکس  ییایرآ  هلیبق  زا  ياهبعش 

پارتاس

. دنتفریم رامش  هب  یناساس  تلود  ماقمیلاع  نیمدختسم  زا  هک  دندوب  ینانابزرم  اهپارتاس ، ای  پارتاس 
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پارتاس

هدـناوخ پارتاس  اـی  ژتارتسا  هک  هاـش  فرط  زا  بوصنم  ماـکح  دـشیم و  میـسقت  فلتخم  ياهنیـشنپارتاس  هب  يرادا  ظاـحل  زا  ناـیکولس 
. دنتشاد رارق  نآ  سأر  رد  دندشیم 

نزرب یتاس 

رد هک  م . لاس 331 ق . رد  ردنکـسا  اب  شویراد  گنج  نیرخآ  نیموس و  رد  تاره . یلاو  موس و  شویراد  رـصع  يارما  ناـگرزب و  زا  - 1
هب ناـگرگ  رد  تخیرگ و  راوـس  اـب 600  يو  شویراد  تسکـش  زا  سپ  دوب . یتاره  نایهاپـس  هدـنامرف  نزرب  یتاـس  داد ، يور  لـماگوگ 

تـسد هـب  م . رد 328 ق . تبقاـع  درک و  نایـصع  اهدـعب  یلو  دـش ، بوـصنم  تاره  تموـکح  هب  وا  يوـس  زا  دیـسر و  ردنکـسا  روـضح 
. دش هتشک  ینودقم  نایرکشل 

. تسا یشنماخه  هاشداپ  نیمهن  مود ، ریشدرا  رابرد  ناگجاوخ  زا  - 2

گیب یتاس 

وبا دوب . 736 ق ). - 717  ) دیعس وبا  رهاوخ  و  717 ق ). - 703  ) هدنبادخ دمحم  ناطلس  ویتاجلا  رتخد  يو  اورنامرف . نانز  زا  740 ق . - 739
ناـپوچ و ریما  هب  دیعـس  وبا  ینامگدـب  زا  سپ  اـما  دروآرد . دوخ  برقم  ریزو  ناـپوچ ، ریما  جاودزا  هب  ار  وا  بجر 719 ق . رد 20  دیعس 

. تشگزاب شردارب  دزن  هیناطلس  هب  وا  درک و  اهر  ار  گیب  یتاس  ناپوچ  ریما  ود ، نآ  نایم  ترودک  داجیا 
.( 736 ق  ) ناخ اپرا  لتق  زا  سپ  دروآرد . شیوخ  دقع  هب  ار  گیب  یتاس  دیسر و  تنطلـس  هب  736 ق ).  ) ناخ اپرا  دیعس  وبا  گرم  زا  دعب 

و 757 ق ). گرزب -(  نسح  خیـش  ریما  هب  فورعم  یناکلیا ، نسح  خیـش  ریما  دزن  تشاد  ناپوچ  ریما  زا  هک  يرـسپ  هارمه  هب  گیب  یتاـس 
وا هب  تفرگ  توق  744 ق ). کچوک -(  نسح  خیش  هب  فورعم  یناپوچ ، نسح  خیش  ریما  راک  یتقو  اما  تفر . ریالج  لآ  هلسلس  سـسؤم 

داهنـشیپ هب  نسح  خیـش  ریما  دروخ ، مه  هب  وا ، كرت  رادرـس  يرجارق ، نسح و  خیـش  ریما  نیب  طباور  هک  دـعب  يدـنچ  737 ق .).  ) تسویپ
درک و لخاد  هکـس  هبطخ و  رد  ار  وا  مان  دناشن و  تنطلـس  هب  لوغم  ناخلیا  نیمهدزناپ  ناونع  هب  ار  گیب  یتاس  نایناپوچ  اههرازه و  يارما 
وا ترازو  هب  مه  ار  دـمحم  نیدـلا  ثایغ  هاشیلع ، هجاوخ  نادـنزرف  زا  یخیـش و  هلودـلا  نکر  هللا ، لضف  نیدـلا  دیـشر  هجاوخ  نادـناخ  زا 

. تشامگ
يور ییودرا  اب  راهب  رد  دندنارذگ و  نارا  رد  ار  ناتسمز  نانآ  دمآرد و  کچوک  نسح  خیـش  گیب و  یتاس  رما  تحت  نارا  ناجیابرذآ و 

ناجوا هب  ودرا  اب  یهاوخرذع  زا  سپ  دیـسوب و  ار  وا  تسد  هدمآ و  گیب  یتاس  تمدخ  هب  زین  گرزب  نسح  خیـش  دـنداهن . ناجیابرذآ  هب 
. دمآ زیربت 

ناـهگان ناـجوا ، هب  گرزب  نسح  خیـش  يودرا  ندیـسر  زا  سپ  تسا  ناوتاـن  تنطلـس  رما  رد  گـیب  یتاـس  تشادـنپیم  هک  نسح  خـیش 
هب روز  هب  ار  گیب  یتاس  دـناشن و  تنطلـس  هب  ار  ناخ  نامیلـس  مان  هب  وکاله  ناگدازهریبن  زا  یکی  درک و  تراغ  ار  گـیب  یتاـس  هاگتـسد 

. دروآرد وا  دقع 

نایجاس

ات زا 279  سابع  ینب  يافلخ  بناج  زا  هک  هنسورشا  يارما  نیبوسنم  زا  مان  جاسلا  وبا  هب  بوسنم  ناجیابرذآ ، رد  یناریا  يارما  زا  ياهلـسلس 
تشاد و ار  زاوها  هفوک و  تیالو  جاسلا  وبا  دـناهدوب . افلخ  عیطم  عبات و  امـسا  و  دناهتـشاد ، ییاورنامرف  ناـجیابرذآ  دودـح  رد  ق . 317 ه .

يدنچ تفای و  ناجیابرذآ  تیالو  نیشفا  دمحم  شرسپ 
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. درک شیوخ  ورملق  همیمض  ار  ناتسنمرا  زا  یتمسق  زین 
، دومن فرصت  راب  دنچ  ار  ير  تفرگ و  ار  ناجنز  رهبا و  نیوزق و  و  دیچیپ ، ورف  رـس  هفیلخ  تعاطا  زا  جاسلا  وبا  نب  فسوی  شرگید  رـسپ 

تموکح هام  دـنچ  کی  وا  زا  دـعب  زین  نیـشفا  نبا  حـتف  شاهدازردارب  دومن . قیدـصت  تیالو  نیا  رد  ار  وا  تموکح  راچان  ردـتقم  هفیلخ  و 
لماک لالقتـسا  هب  هکنآ  اب  و  دناهتـشادرب ، لالقتـسا  ملع  اـفلخ  لـباقم  رد  هک  دـندوب  یناریا  هلـسلس  نیرتدـنمتردق  زا  یکی  ناـیجاس  درک .

. درمش ناوتیم  نایناماس  نایرهاط ، نایرافص ، فیدر  رد  يدح  ات  ار  اهنآ  دناهدیسرن ، ینالوط 

خاس

. دوب شابروش  نآ  رگید  مان  هک  یساک  ياهعونلا  بر  زا 

تراما نامز  ناتسربط و  يولع  تاداس 

(270 - 250 . ) ریبک یعاد  ینیسح ، دیز  نب  نسح  - 1 تسا ) يرمق  يرجه  ساسارب  خیراوت   ) اهنآ زا  کیره 
(301 - 287 ( ) یناماس ماکح  ( ) 287 - 270 . ) یعاد وا ، ردارب  دیز  نب  دمحم  - 2

. شورطا ای  ریبک  رصان  ینیسح ، یلع  نب  نسح  - 3
(304 - 301)

. ریغص یعاد  ینسح ، مساق  نب  نسح  - 4
(316 - 304)

(311 - 304 . ) ریبک رصان  نب  دمحا  نسحلا  وبا  نایعدم 
(312 - 304 . ) ریبک رصان  نب  رفعج  مساقلا  وبا  یعاد 

. دمحا نیسحلا  نبا  نب  دمحم  یلع  وبا  ریغص 
(315 - 312)

(315 . ) دمحا نیسحلا  نبا  نسح  رفعج  وبا 

یشعرم تاداس 

نب بایـسارفاایک  هیلع  نیدلا  ماوق  مایق  اب  نانآ  ییاورنامرف  دـندرکیم و  تموکح  ناردـنزام  رد  ق . مهد ه . ات  متـشه  نرق  زا  هک  ینادـناخ 
. دیدرگ متخ  دش ، عقاو  مهد  نرق  رخاوا  رد  يوفص  يارما  تسد  هب  هک  ناخ  ازریم  نبا  دارمریم  لزع  اب  زاغآ و  لاس 760  هب  يوالچ 

روگاراس

. دنتخات ناتسنمرا  ناتسجرگ و  هب  زاقفق  لامش  زا  یناساس  هاشداپ  نیمهدجیه  لوا  زوریف  هرود  رد  هک  تسا  یموق  مان 

غوبراس

. یکرت رد  هفیاط  سیئر  هلیبق و  رکشل و  دنوادخ 

)Sarta( تراس

زا امومع  ناناگرزاب  نوچ  دوب و  هژاو  نیا  رد  ناگرزاب  يانعم  هب  الصا  دنتخانشیم  اهتراس  ناونع  هب  ار  ناناملسم  مامت  نالوغم  هک  ياهژاو 
يارب یمالـسا  خـیرات  رد  تـغل  نـیا  دـیدرگ . ناملـسم  هژاو  اـب  فدارتـم  ياهژاو  لااـتراس »  » اـی تراـس »  » دـندمآیم یمالـسا  ياـهروشک 

. تسا هدش  لامعتسا  زین  نایمزراوخ 

دراس

. درک حتف  خیرات 546  رد  ار  نآ  شوروک  سوزرک . تماقا  لحم  يدیل  تختیاپ  کچوک  يایسآ  ياهرهش  زا  یکی 

)Sardes( دراس

رد یشنماخه  نیشنپارتاس  نیرتیبرغ  زکرم 
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. هار لوط  رسارس  رد  ياهناخراپاچ  ياههاگتسیا  اب  هیکرت  یبرغ  تمسق 

)Sargon( لوا نگراس 

ياهیـشکرکشل اب  اهیماس . زا  گرزب  هاـش  نیتسخن  و  نیرهنلا ) نیب  رد   ) دـکا هاـش  م ). 2305 ق . - 2340 « ) نیکورـش  » يروشآ يدکا و  هب 
ات برغ  زا  و  تشاد ، شرتسگ  مالیع  هیروس و  لخاد  اـت  و  دوب ، نیرهنلا  نیب  همه  رب  لمتـشم  هک  درک ، سیـسأت  يرواـنهپ  يروتارپما  دوخ 

. دوب طسبنم  هایس  يایرد  ات  لامش  زا  هنارتیدم و 
. دیشک رکشل  ریغص  يایسآ  هب  مه  برعلا و  ةریزج  یقرش  بونج  هب  يو  تسا ، هدمآ  تسد  هب  هک  یکرادم  قبط  رب 

نگراس و دـش . ضرقنم  سرگاز  لابج  زا  اهتوگ  موجه  ببـس  هب  تبقاع  و  تفای ، ماود  لاـس  ابیرقت 180  دومن  سیسأت  يو  هک  ياهلـسلس 
. دناهتشاد يرموس  یماس و  ياهندمت  رشن  رد  ياهدمع  مهس  وا  هلسلس 

نیکورش مود - نگراس 

هب دوب ، هدش  زاغآ  رصنملش  نامز  رد  هک  ار  هرماس  حتف  مجنپ . رصنملش  نیشناج  روشآ ، م ). 705 ق . ای 721 -  722  ) هاش م . یفوتم 705 ق .
رد ار  شنانمشد  فلتؤم  هاپـس  م ،. رد 720 ق . دومن . ناریو  ار  لیئارسا  تکلمم  یلامـش  تمـسق  هنوگنیدب  و  م ). 722 ق .  ) دیناسر ماجنا 

ناتسدرک ات  قرـش  بناج  رد  و  تفای . الیتسا  لباب  رب  تفرگ ، ار  شیمکرک  داد . شرتسگ  رایـسب  ار  دوخ  تاحوتف  هنماد  درک . بولغم  ایفار 
یـصخش ياههمانلاس  داباسرخ »  » رد يو  للجم  خاک  تایرفح  رد  دوب . روشآ  نیطالـس  گرزب  هلـسلس  نیرخآ  سـسؤم  يو  تخات . شیپ 

نانآ نیزگیاج  ياهیروس  یلباب و  لیابق  زا  و  دندرب ، تراسا  هب  ار  نایلیئارسا  زا  يریثک  عمج  شنانیشناج  نگراس و  تسا . هدش  فشک  يو 
. دندمآ دوجو  هب  نویرماس  نایلیئارسا  يایاقب  اب  اهنیا  تلصو  زا  و  دندرک ،

دهدیم ناشن  يرابرد  ماقم  کی  اب  تاقالم  رد  ار  مود  نوگراس  هاش  هک  ياهتسجرب  شقن 

گیب وراس 

. ولماش یشابلامشوت  گیب  لنیز  ردارب  گرزب  سابع  هاش  هاپس  ناگدرکرس  زا  یلدگیب » ناطلس  وراس   » ای

هریپوراس

. يوفص لیعامسا  هاش  نارادرس  زا  ناطلس  ینثم  ردارب  ولجاتسا  یشابیچروق 

یقتوراس

لاجر ارزو و  زا  ق ،. نابعش 1055 ه . یفوتم 20  یقتوراس ، هب  روهشم  هلودلا  دامتعا  یقت  ازریم 
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. دوب ناردنزام  ریزو  سپس  غابارق و  ریزو  يوفص  لوا  سابع  هاش  نامز  رد  هک  يوفص  دهع  روهشم 

نوتاخ هراس 

يدامج زا  ار  نسحم  الم  لماوع  يو  دوب . یناـشاک  رهپـس  ناـخ  یلقـسابع  رتخد  يو  لـضاف . ناـنز  زا  هنطلـسلا  تعلط  هب  بقلم  1331 ق .
مرحم رد 26  هئاملا  لماوع  حرش  مان  هب  ار  یناجرج  لماوع  حرش  همجرت و  سپس  دناوخ و  دوخ  ردپ  دزن  لاس 1328 ق . هجحیذ  یلا  یناثلا 

. تشون لاس 1331 ق .

نافوت نامزاس  یبالقنا و  نامزاس 

. دوب ناریا  هدوت  بزح  خیرات  رد  تاباعشنا  نیرتهقباسیب  زا  یکی  یبالقنا » نامزاس   » لیکشت اهتسیئوئام و  باعشنا 
هامید رد  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  زا  ییاخـس » یمـساق و  نتورف ،  » بازحا يوروش و  رد  مهدزای » مونلپ   » يرازگرب زا  سپ  باعـشنا  نیا 
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. تفرگ تروص   1343
لوبق دروم  یـشم  زاغآ و  بزح  یللملا  نیب  یـشم  طخ  نوماریپ  ثحب  اـب  نیلاتـسا ،» يـالیو   » رد ار  دوخ  راـک  هامید 1343  یـس  رد  مونلپ 

. دومن دییأت  ارآ  تیرثکا  اب  ار  يوروش  یـشم  طخ  سپـس  تشاذـگ و  ثحب  هب  یتسینومک  یناهج  شبنج  تالوحت  اب  هطبار  رد  ار  يوروش 
. دندوب یناهج  هصرع  رد  وئام »  » یشم هب  دقتعم  مالعا و  يوروش  یللملا  نیب  یشم  اب  ار  دوخ  تفلاخم  یمساق » ییاخس و  نتورف ، »

ییاخـس یمـساق و  نتورف ، مونلپ ، تابوصم  قبط  دمآ و  دراو  يدج  یتبرـض  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  ياضعا  زا  نت  هس  هب  بیترت  نیدب 
. دندش جارخا  بزح  زا 

سیـسأت ینابلآ » نکپ و   » هب هتـسباو  یمـساق  نتورف و  يربهر  هب  یبالقنا » یتسیئوئام  نامزاس   » لاس 1344 رد  ماجنارـس  هعقاو ، نیا  زا  سپ 
نامزاس  » تسئوئام ناناوج  زا  يدودعم  هدع  هارمه  هب  هدش و  ادج  یبالقنا » نامزاس   » زا نتورف  یمـساق و  هک  دشکیمن  یلوط  اما  دوشیم .

. دنهدیم راشتنا  مان  نیمه  هب  مه  ياهیرشن  دننکیم و  سیسأت  نافوت ،» یتسینینل  یتسیسکرام -
فرط هب  نتورف  و  ینابلآ »  » فرط هب  یمـساق  دـنکیم و  تیارـس  زین  نتورف  یمـساق و  هب  فالتخا  نیا  نیچ ، ینابلآ و  تافالتخا  عورـش  اب 

. دنکیم باعشنا  رتکچوک  هورگ  هب  نافوت »  » هورگ هجیتن  رد  دنوشیم و  هدناشک  نیچ » »
لیکـشت هب  دقتعم  لک  رد  درکیم و  شزاس  هب  مهتم  هتـسناد و  یبالقنا  یـشم  دـقاف  ار  هدوت  بزح  يربهر  یبالقنا ،» نامزاس   » یلک روط  هب 
شوروک هاوخکین ، زیورپ  ار - دوخ  يربهر  رداک  زا  يدادـعت  یبالقنا » نامزاس   » لیلد نیمه  هب  دوب . هناحلـسم  هزرابم  یناقهد و  ياـهنومک 

زا سپ  دنیآیم . رد  كاواس »  » تمدخ هب  ریگتسد و  یگمه  هک  دنکیم  ناریا  یهار  هناحلسم  تایلمع  يارب  يدنواهن - سوریس  ییاشال و 
« ربجنر  » هیرشن هک  دوشیم  لیکشت  ناربجنر » بزح   » یتسیئوئام تانایرج  هیلک  فالتئا  اب  لاس 1358  لیاوا  رد  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ 

. تسا هدوب  بزح  نیمه  يزکرم  ناگرا 

راکیپ نامزاس 

. تسا هتفریم  رامش  هب  ناریا  رد  پچ  یطارفا  ياههورگ  زا 

ناریا تارکومد  نایوجشناد  ناناوج  نامزاس 

. درک مادقا  نامزاس  نیا  لیکشت  هب  تبسن  نویساردفنک  رد  یعطق  تسکش  زا  سپ  هدوت  بزح 
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شخبییاهر نامزاس 

یلو دـنکیم ، مادـقا  مان  بحاص  دارفا  اکیرمآ و  ریفـس  ندوبر  يزیرحرط  اهکناب و  هب  هلمح  هب  دوشیم و  لیکـشت  نارهت  رد  ناـمزاس  نیا 
. دنامیم زاب  تیلاعف  زا  ینورد  تافالتخا  تلع  هب  ارهاظ  يدنچ  زا  سپ  دنکیمن . ادیپ  قیفوت  يرگید  رما  رد  اهکناب  هب  هلمح  زا  ریغ  نوچ 

نافوت یتسینینل  یتسیسکرام - نامزاس 

ياهتـسینومک زا  ياهدـع  نامزاس  نیا  نیـسسؤم  نیچ ،» تسینومک   » بزح طورـشم  راداوه  یکلـسم  رظن  زا  هدوت و  بزح  دـض  یناـمزاس 
. یمساق دمحا  نتورف و  نیسحمالغ  هلمج  زا  دندوب . اپورا  رد  هدوت  بزح  زا  نیبعشنم  زا  يدادعت  درفنم و 

هدوت بزح  یفخم  نامزاس 

. ددرگیمرب یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ياهلاس  هب  نآ  هقباس  هک  دوب  هدوت  بزح  یفخم  تالیکشت 
. دیدرگ فورعم  دیون  نامزاس  هب  درک و  ادیپ  شرتسگ  لاس 1352  رد  نامزاس  نیا  تیلاعف 

ناساس

یگنرزاب نادناخ  زا  ینز  اب  و  دوب ، ناریا  يابجن  زا  يو  تسا . بوسنم  ودب  هلسلس  نیا  هک  نایناساس  هلـسلس  سـسؤم  ناکباب . ریـشدرا  دج 
کباب شرسپ  وا  زا  سپ  و  تشاد ، تسایر  رختسا  ياتیهانآ  دبعم  رد  ناساس  درک . تلـصو  تشاد ، ییاورنامرف  رختـسا  رب  نامز  نآ  رد  هک 

. دیدرگ يو  نیشناج  ناکباب ) ریشدرا  ردپ  )

رغصالا ناساس 

. دناهداد ناکباب  ریشدرا  ردپ  کباب  ردپ  ناساس  هب  یمالسا  ناخروم  هک  تسا  یبقل 

ربکالا ناساس 

. دناهداد نمهب  نب  ناساس  هب  یمالسا  ناخروم  ناسیونگنهرف و  هک  تسا  یبقل 

زیراق ناساس 

. دنتشونیم زیراقساس  مشش  نرق  رد  ار  نآ  و  قهیب ، رد  یهید  زیراک ، ناساس  برعم 

نایناساس

ماتتخا خیرات  دندرک . تنطلس  نایناکشا ، زا  دعب  م . دودح 652 ب . ات  دودح 226  زا  هک  مالسا ، زا  شیپ  ناریا  ناهاشنهاش  هلسلس  نیرخآ 
رابتعا هب  خـیرات 652  باب  نیا  و  تسا ، هدـش  رکذ  توافت  هب  نوگاـنوگ ، تاراـبتعا  هب  فلتخم  دراوم  ذـخآم و  رد  ناـیناساس  ییاورناـمرف 
شحاف تسکش  رابتعا  هب  ای 637  خـیراوت 636  درگدزی ، لتق  رابتعا  هب  خیرات 651  درگدزی ، هتشک  زا  دعب  یناساس  ناگدازهاش  ياهـشالت 
تالاقم رد  ار  بلطم  نیا  و  تسا ، هدمآ  اهنیا  زج  و  دـنواهن ، گنج  رد  ناناملـسم  حـتف  رابتعا  هب  خیرات 642  و  هیـسداق ، گنج  رد  نایناریا 

. تشاد رظن  رد  دیاب  طوبرم 
نادـناخ اـب  دوخ  یگتـسب  زا  هدافتـسا  اـب  و  دـش ، وا  نیـشناج  کـباب  شرـسپ  يو  زا  سپ  هک  ناـساس ، هب  تسا  بوـسنم  ناـیناساس  هلـسلس 
ناکباب ریـشدرا  نامه  ریـشدرا  نیا  دـیناسر . ذـبگرا  یماظن  یلاـع  بصنم  هب  درگباراد  رد  ار  ریـشدرا ، دوخ ، نادـنزرف  زا  یکی  یگنرزاـب ،

ریخست اب  و  داد ، تسکش  ار  یناکشا  مجنپ  ناودرا  هک  تسا ،
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. تشاذگ ناینب  ار  یناساس  یهاشنهاش  (، 226  ) نوفسیت
هجوتم سپـس  تخاس . دوخ  عیطم  ار  نارکم  و  ناروت ، ناشوک ، ناهاش  تفرگ ؛ ار  مزراوخ  و  خـلب ، ورم ، ناسارخ ، ناـگرگ ، ناتـسیس ، يو 

ياهگنج و  داتـسرف ، رکـشل  دوب  نایمور  تسد  رد  هک  نیرهنلا  نیب  زا  یتمـسق  هب  و  داد ، رارق  هلمح  دروم  ار  ناتـسنمرا  دـش ؛ یبرغ  يایـسآ 
يدحاو هب  ار  یناکشا  روشک  هدنکارپ  يازجا  ریشدرا  تشگ . زاغآ  ون  زا  وا  نامز  رد  دوب ، هدش  عورش  نایناکـشا  هرود  زا  هک  مور ، ناریا و 

نید ار  یتشدرز  نییآ  و  دروآرد ، تعاطا  هب  دندربیمن  نامرف  نایناکشا  زا  هک  ار  یقرـش  یحاون  زا  یـضعب  یتح  و  درک ، لدبم  مکحتـسم 
. داد رارق  روشک  یمسر 

. تشاد تیلاعف  زین  يزاسرهش  رد  تفای . ماود  لاس  بیرق 400  دروآ  دیدپ  نید  تسایس و  رد  هک  یتالیکشت 
نیدـنچ نایمور  اب  تخات ، هیکاطنا  نیبیـصن و  نیرهنلا و  نیب  هب  تخاس ، عیطم  دوب  هدرک  شروش  هک  ار  ناتـسنمرا  لوا ، روپاش  شنیـشناج ،

. دومن تکلمم  ینادابآ  فرص  ار  رمع  رخآ  ياهلاس  (. 260  ) درک ریـسا  ار  مور ، روتارپما  سنایرلاو ، اهگنج  نیا  زا  یکی  رد  و  دیگنج ، راب 
زا دعب  دیسر .) لتق  هب  هاشداپ  نیا  نامز  رد  ینام   ) درک تنطلس  لوا  مارهب  سپس  لوا و  زمره  روپاش ، زا  سپ  درک . روهظ  وا  نامز  رد  ینام 

. تسشن یهاشداپ  هب  مود  مارهب  شرسپ  وا 
هب سنایرلاو  تسکش  ماقتنا  نتفرگ  دصق  هب  سوراک  روتارپما  وا ، نامز  رد  تخاس . عیطم  ار  اهاکس  و  دیـشک ، رکـشل  ناریا  قرـشم  هب  يو 

و دندرک ، ینیشنبقع  راچان  نایمور  (، 283  ) سوراک ناهگان  گرم  اب  اما  دندمآ ، شیپ  نوفسیت  ات  نایمور  و  دیـشک ، رکـشل  نیرهنلا  نیب 
روتارپما و  درک ، لاغشا  ار  ناتسنمرا  یسرن  دندرک . تنطلس  یسرن ، سپس  و  موس ، مارهب  مود ، مارهب  زا  دعب  درک . حلص  نیسلکوید  اب  مارهب 

زین و  هلجد ، یبرغ  تـالایا  و  (، 297  ) دندروخ تسکـش  نایمور  زا  ناتـسنمرا  رد  نایناریا  دـعب  لاس  اما  (، 296  ) داد تسکـش  ار  سویرلاگ 
يرتسگداد یعامتجا و  تاحالصا  هب  مود  زمره  تنطلـس  هاتوک  نارود  داتفا . نایمور  تسد  هب  ناتـسجرگ )  ) ایربیا ناتـسنمرا و  زا  یتمـسق 

رد دنتـشادرب . تنطلـس  هب  دوب ، ردام  مکـش  رد  زونه  هک  ار  فاتکالاوذ  روپاش  ناریا  ناگرزب  یـسرنرذآ ، هاتوک  تنطلـس  زا  سپ  تشذگ .
ناتسبرع و هب  روپاش  یشکرکشل  ببس  رما  نیا  و  دندرک ، تراغ  ار  نوفـسیت  و  دنتخات ، ناریا  هب  نیرهنلا  نیب  نیرحب و  بارعا  روپاش  نامز 

ناریا طباور  رد  ياهزات  تالکشم  رما  نیا  و  دیورگ ، تیحیسم  هب  مور ، روتارپما  لوا  نیطنطسق  وا ، هرود  رد  دیدرگ . بارعا  ندرک  روهقم 
ینعی دوخ ، شیکمه  ردـتقم  تلود  هاوخاوه  دـندوب ، ناوارف  مور  دحرـس  یحاوـن  رد  اـصوصخم  هک  ناریا ، نایحیـسم  دروآ . دـیدپ  مور  و 

. دنتخادرپ یشکندرگ  هب  یناریا  تاماقم  لباقم  رد  و  دندش ، مور  تلود 
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. دیسر تردق  جوا  هب  ناریا  روپاش ، نامز  رد  تفای . همادا  روپاش  توف  ات  و  ( 339  ) دش زاغآ  ناریا  رد  نایحیسم  رازآ  بیقعت و  هنوگنیدب ،
خروم حلص  هماندهع  قبط  ناتـسنمرا  روپاش ، نامز  رد  دندوبن . ییاناوت  ناهاش  مراهچ  مارهب  و  موس ، روپاش  مود ، ریـشدرا  شنانیـشناج ، اما 
ناریا ورملق  نایحیسم  و  دش ، شوماخ  اتقوم  مور ، ناریا و  نایم  گنج  شتآ  لوا  درگدزی  تنطلس  رد  دش . تمسق  ناریا  مور و  نایم  ، 384

، روگ مارهب  شنیشناج ، رسپ و  نامز  رد  دییاپن . يرید  نایحیسم ، يزیگناهنتف  ببس  هب  يدازآ ، نیا  اما  (، 409  ) دنتفای ینید  يدازآ  يدح  ات 
نوحیج زا  مارهب  دنتـشاذگ ؛ ناریا  ياهزرم  هب  زاتوتخات  ياـنب  لامـش  بناـج  زا  هلطاـیه )  ) ناـیلاتپه دـش . زاـغآ  ون  زا  ناـیمور  اـب  گـنج 
نایلاتپه اب  گنج  زاتوتخات و  وا  نامز  رد  (. 440  ) درک حلص  نایمور  اب  مود ، درگدزی  شنیشناج ، دناشن . دوخ  ياجهب  ار  اهنآ  تشذگ و 

رازآ و و  (، 456 - 455  ) دهد جاور  ناتسنمرا  رد  اربج  ار  یتشترز  نییآ  ات  دیشوک  يو  تفای . همادا  نانچمه 
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یباـیتسد هب  لوا  زوریپ  شرتگرزب  رـسپ  سپـس  موس  زمره  شرتـکچوک  رـسپ  ادـتبا  وا ، زا  دـعب  درک . لاـبند  تدـش  هب  ار  نایحیـسم  بیقعت 
ریگتسد اما  دش ، گنج  دراو  اهنآ  اب  دندرک  يزادناتسد  ناتسراخط  هب  نایلاتفه  هکنآ  ببس  هب  اهدعب ، یلو  تسشن . یهاشداپ  هب  نایلاتفه 

( ناتـسجرگ  ) ایربیا ناتـسنمرا و  رد  شروش  ببـس  رما  نیا  و  دروخ ، تسکـش  اهناشوک  زا  رد 481  داد . رد  نت  حلـص  هب  راچان  و  دـیدرگ ،
دابق تسـشن . تنطلـس  هب  لوا  دابق  وا  زا  سپ  شالب و  شردارب  و  دـش ، لوتقم  نایلاتفه  اـب  گـنج  رد  تبقاـع  زوریپ  (. 483 - 481  ) دیدرگ

و يو ، علخ  ناریا و  نادبوم  ناگرزب و  شروش  ببس  رما  نیا  دومن . ینابیتشپ  دوب  هدروآ  ون  ینید  هک  ار  كدزم  و  تخاس ، عیطم  ار  اهرزخ 
زاب تسد  نایکدزم  كدزم و  ینابیتشپ  زا  راب  نیا  و  تشگزاب ، تنطلـس  هب  نایلاتفه  کمک  هب  دابق  دـش . بساماج  شردارب  هاتوک  تنطلس 

تبقاع نایلاتفه  دابق و  نیب  دوب . حلـص  رد  هاگ  گنج و  رد  هاگ  مور  اب  ناریا  داـبق ، هرود  رد  دـندش . بوکرـس  تخـس  هقرف  نیا  و  دیـشک .
. دیماجنا نایلاتفه  یعطق  تسکش  هب  هک  داد ، يور  ینالوط  ییاهگنج  تبقاع  نایلاتفه  یعطق  تسکـش  هب  هک  داد ، يور  ینالوط  ییاهگنج 
یبدا و ندمت  گرزب  دهع  یناساس و  ياههرود  نیرتناشخرد  زا  یکی  يو  تنطلس  تسشن . تنطلس  هب  ناوریشونا  ورـسخ  لوا  دابق  زا  سپ 
. دمآ لمع  هب  یتاحالصا  يرکشل  یلام و  روما  يرادا و  نامزاس  رد  و  دندش ؛ ماع  لتق  نایکدزم  كدزم و  وا  نامز  رد  تسا . ناریا  یفسلف 

هریح هاـشداپ  و  ناـیمور ) هدـناشنتسد   ) ناـیناسغ نیب  هـک  یفـالتخا  ببـس  هـب  اـما  دـش ، دـقعنم  یحلـص  مور  ناریا و  نـیب  لاـس 534  رد 
زا سپ  و  درک ، ناریو  و  ( 540  ) تفرگ ار  هیکاطنا  ناوریـشونا  دش ؛ لعتـشم  مور  ناریا و  نیب  گنج  شتآ  داد ، يور  ناریا ) هدناشنتسد  )

نادرگور نایحیسم  مادختـسا  زا  و  تشادن ، بصعت  یبهذم  لئاسم  رد  ناوریـشونا  (. 545  ) دندرک حلـص  نیتلود  تبقاع  ددعتم ، ياهگنج 
. دوبن

وا يالیتسا  تحت  ریغـص  يایـسآ  زا  یعیـسو  ياهتمـسق  تفای و  شرتسگ  رمحا  يایرد  ات  دنـس  دور  زا  یناـساس  یهاـشنهاش  يو  ناـمز  رد 
تنطلس رد  تشاد . طسب  نمی  ات  یناساس  تلود  ذوفن  رگید ، فرط  زا  و  دش ، كرت  ناقاخ  نیمزرس  ناریا و  نیب  زرم  نوحیج  دور  دمآرد ،
ياهزرم هب  رزخ  كرت و  ماوقا  برع و  لیابق  دیماجنا . ناریا  تسکش  هب  581 و 588 )  ) راب ود  و  دـش ، زاغآ  نایمور  اب  گنج  مراهچ  زمره 

اهراک نیبوچ ، مارهب  یناساس ، گرزب  رادرـس  ینادراک  يریلد و  نکیل  تشگ ، تشحو  هیام  ناکرت  ياهیورـشیپ  اصوصخم  دـنتخات . ناریا 
هب زمره و  لـتق  علخ و  و  وا ، شروش  ببـس  تشاد ، اور  نیبوچ  مارهب  قح  رد  مراـهچ  زمره  هک  یفیفخت  نیهوـت و  دروآ . زاـب  ناـماس  هب  ار 

دحرس ات  روشک  ياهزرم  دیسر و  دوخ  تمظع  جوا  هب  یناساس  یهاشنهاش  زیورپ ، ورسخ  تنطلس  رد  دیدرگ . زیورپ  ورسخ  نتـسشن  تخت 
يایسآ رـصم و  نیطـسلف ، هیروس ، نیرهنلا ، نیب  یلاوتم  یـشکرکشل  دنچ  رد  يو  تفای . شرتسگ  گرزب  شویراد  نامز  رد  ناریا  ياهزرم 

یهاشنهاش خاک  و  دـییاپن ، يرید  تمظع  نیا  اما  دـیناسر . هینطنطـسق ، لباقم  نودـکلاخ ، ات  ار  دوخ  تاحوتف  زرم  درک و  ریخـست  ار  ریغص 
زیورپ ورـسخ  و  درک ، نایغط  شترا  داـتفا ، نمـشد  گـنچ  هب  درگتـسد  دروخ ، تسکـش  مور  زا  یپردیپ  ناریا  تخیر . ورف  هراـبکی  ناریا 

هیاس روشک  رس  رب  جرموجره  يو  زا  سپ  تسشن . تخت  هب  مود  دابق  مان  هب  هیوریش ، شتیافکیب  رسپ  تشگ و  لوتقم  سوبحم و  عولخم و 
یفلتخم صاخشا  زا  خیراوت  رد  و  تسین ، نشور  ( 632  ) موس درگدزی  سولج  ات  موس  ریشدرا  گرم  زا  دعب  هتفـشآ  نارود  عاضوا  دنکفا .

، تخدناروـپ ریـشناوج ، موـس  ورـسخ  زارب ، رهـش  هـلمج : نآ  زا  دـناهدرب . ماـن  دناهتـشاد  تنطلــس  ناوـنع  اـی  تنطلــس  هرود  نـیا  رد  هـک 
تبقاع مجنپ ، زمره  و  مجنپ ، ورسخ  مود ، زوریپ  مراهچ ، ورسخ  تخدیمرزآ ،
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ناشورخ لیـس  دـبای ، قیفوت  هتفـشآ  عاضوا  نداد  ناماس  هب  هکنآ  زا  لبق  یلو  تفرگ  تسد  هب  ار  ناشیرپ  روما  مامز  موس  درگدزی  رد 632 

موـس 651، درگدزی  ندـش  هتـشک  ناریا و  هاپـس  یپردیپ  ياهتـسکش  زا  سپـس  و  دـش ، ریزارـس  ناریا  هب  مالـسا ، ياوـل  ریز  برع ، لـیابق 
. دش زاغآ  ناریا  خیرات  رد  يدیدج  هرود  بیترت  نیا  هب  و  درک ، طوقس  یناساس  یهاشنهاش 

: یناساس ناهاش 
.(. تافو 241 م  ) لوا ریشدرا  - 1
.(. تافو 271 م  ) لوا روپاش  - 2
.(. تافو 272 م  ) لوا زمره  - 3
.(. تافو 275 م  ) لوا مارهب  - 4
.(. تافو 283 م  ) مود مارهب  - 5

.(. تافو 283 م ( ) هاشناکس  ) موس مارهب  - 6
.(. تافو 301 م  ) یسرن - 7

.(. تافو 310 م  ) مود زمره  - 8
.(. تافو 310 م  ) یسرن رذآ  - 9

.(. تافو 370 م ( ) فاتکالا وذ   ) مود روپاش  - 10
.(. توف 383 م  ) مود ریشدرا  - 11
.(. توف 388 م  ) موس روپاش  - 12

.(. توف 399 م  ) مراهچ مارهب  - 13
.(. توف 420 م  ) لوا درگدزی  - 14

.(. توف 438 م ( ) مجنپ مارهب   ) روگ مارهب  - 15
.(. توف 457 م  ) مود درگدزی  - 16

.(. توف 459 م  ) موس زمره  - 17
.(. توف 478 م  ) لوا زوریف  - 18

.(. توف 487 م  ) شالب - 19
.(. توف 531 م  ) لوا دابق  - 20

.(. توف 579 م ( ) لوا ورسخ   ) ناوریشونا - 21
.(. توف 590 م  ) مراهچ زمره  - 22
.(. توف 627 م  ) زیورپ ورسخ  - 23

.(. توف 628 م ( ) مود دابق   ) هیوریش - 24
.(. توف 628 م  ) موس ریشدرا  - 25

. زاربرهش - 26
. موس ورسخ  - 27

. ریشناوج - 28
. تخدناروپ - 29

. هدرب بسنشگ  - 30
. تخدیمرذآ - 31
. مجنپ زمره  - 32

. مراهچ ورسخ  - 33
. مود زوریف  - 34

.(. توف 651 م  ) مجنپ ورسخ  - 35
. موس درگدزی  - 36

کلملا دعاس 

. راجاق دهع  ناریا  یمان  مظعاردص  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  رسپ  اهنت  کلملا  دعاس  ناخ  دمحا  ازریم 

کلملا دعاس 

لاس 1324 ه. هب  هطورشم  زاغآ  رد  مانب و  نادبتسم  زا  راجاق و  هاش  یلع  دمحم  ناهاوخاوه  وا 
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لاس 1324 ه. هب  هطورشم  زاغآ  رد  مانب و  نادبتسم  زا  راجاق و  هاش  یلع  دمحم  ناهاوخاوه  وا 
. دیسر نزخم » ترازو   » هب دش و  راضحا  نارهت  هب  ناهاوخهطورشم  تفلاخم  تلع  هب  دوب و  لیبدرا  نارمکح 

روغلی یقاس 

. دش هتشک  یلو  ریما  اب  گنج  رد  ير  رد  لاس 772 ه . هب  هک  یناکلیا  سیوا  ناطلس  يارما  زا 

ناینیس كاس 

خروم نایرآ  دنتشاد و  تکرش  یشنماخه  موس  شویراد  هاپس  رد  نآ  دارفا  هک  دندوب  اهاکس  زا  یموق 
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. تسا هدرب  مان  نانآ  زا  ینانوی 

اهكاس

. دندرک قالطا  ییاکس  ماوقا  رگید  هب  ار  نانآ  مان  هک  دندوب  فورعم  نانچنآ  ینیچ  ینانوی و  عبانم  رد  ماوقا  نیا  ییاکـس . فورعم  ماوقا  زا 
زا رتیقرـش  اهكاس  دـندرکیم . یگدـنز  لارآ  هچایرد  یلاوح  اـت  ایردریـس  لـحاس  ناـشنایت و  ياـههنماد  رد  رغـشاک  هقطنم  رد  موق  نیا 

. دنتسیزیم قرشم  یلاوح  رد  ناشیا  زا  لبق  ینعی  دندوب  اهتژاسام 

تراگاس

یـسراپ نابز  هب  نانآ  یـشنماخه . یهاشنهاش  خـیرات  یـسراپ  نیـشنرداچ  هفیاط  هس  زا  یکی  تودوره  هتـشون  هب  ناریا و  یناتـساب  ماوقا  زا 
. دندادیم یشنماخه  تلود  هب  یهاپس  نت  رازه  تشه  دنتفگیم و  نخس 

هییتراگاس

هتفگ هب  ناتـسیس و  برغم  رد  اـهتراپ و  نیمزرـس  بونج  رد  عقاو  یـشنماخه  یهاـشنهاش  وزج  یقرـش  یحاون  زا  یکی  اـهتراگاس  نیمزرس 
. دوب یهاشنهاش  نآ  تلایا  تسیب  زا  مهدراهچ  تلایا  وزج  تودوره 

اهتیراگاس

. نایسراپ لیابق  زا  یکی 

رالاس

دهع يروشک  يرکشل و  تاماقم  بصانم و  رد  اصوصخم  رادرس ، فدارم  ابیرقت  هشیر و  مه  نینچمه  و  یماظن ، یلاع  هدنامرف  هدرکرس و 
. تسا هتفریم  راک  هب  ررکم  یماظن  نابصنمبحاص  زا  یضعب  باقلا  ءزج  رد  لوا  هجرد  رد  رالاس  ظفل  یناساس ، هرود  رد  یناماس .

هب رالاس  ظفل  نآ ، زا  دعب  هاگ  هقجالـس و  هرود  ات  مه  یمالـسا  هرود  رد  دـشیم . هدـناوخ  رالاس  ناراتـشترا  نایوجگنج  هدـنامرف  هکنانچ 
مه ناریا  دالب  زا  یتمـسق  رد  زین  و  نایجاح . رالاس  دـننام  تسا  هدوب  لوادـتم  ابلاغ  يرادا  یماـظن و  مهم  نیواـنع  باـقلا و  زا  یکی  ناونع 

. تسا هتشاد  ناونع  رالاس  رهش  ارهاظ  بآ  ردنا  لقتسم  ریما  هکنانچ  تسا  هدوب  یلحم  ماکح  ارما و  باقلا  ءزج  رالس - لکش  زین  و  رالاس -
. تسا هدش  ذخا  ظفل  نیمه  زا  مراط  نایرالاس  ای  يرالس  هلسلس  مان  زین  و 

روخآ رالاس 

. تشاد هدهع  هب  ار  هاش  ناروتس  يرادهگن  تیبرت و  دهعت و  نایاپراهچ و  نابسا و  هکنآ 

هلودلا رالاس 

. هیراجاق دهع  رخاوا  نیدبتسم  نایعا و  ناگدازهاش و  زا  راجاق و  هاش  نیدلا  رفظم  رسپ  نیموس  راجاق ، ازریم  حتفلا  وبا  هدازهاش 

هدرپ رالاس 

. گرزب بجاح  نابرد ، بجاح ،

ناخ نسح  دمحم  رالاس ،

ببـس هب  راجاق ، هاش  دمحم  دهع  رخاوا  رد  هلودلا . فصآ  ناخ  رایهللا  رـسپ  هیراجاق ، دهع  يارما  لاجر و  ریهاشم  زا  ق ،. یفوتم 1266 ه .
شیپ تکلمم  رما  رد  هاش  يروجنر  یجاح و  يریبدتیب  زا  هک  يروتف  فعض و  ياکتا  هب  و  تشاد ، یـساقآ  ازریم  یجاح  زا  هک  یترودک 

لیصحت تردق و  بسک  لایخ  هب  ناسارخ  رد  دوب  هدمآ 
448 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

یلو دـمآرب . نارهت  هب  یـشکرکشل  ددـصرد  هتفرگ  ار  تالک  درک و  نایـصع  ناسارخ  رد  ناـنامکرت ، تیاـمح  تحت  داـتفا و  تنطلـس  رد 
مرح رد  دوخ  نادـنزرف  اب  يو  هکنآ  ات  تشامگ . تمه  یلخاد  ياـههنتف  هب  رگید  راـب  تخیرگ و  ناـنامکرت  دزن  هب  راـچان  دروخ  تسکش 

كاله شناسک  رـسپ و  ود  اب  ار  وا  هاش ، نیدلا  رـصان  رما  هب  همکاحم ، زا  دـعب  هدیـشک و  نوریب  اجنآ  زا  ار  وا  اما  دـندش ، نصحتم  يوضر 
. تفای همتاخ  رالاس  ياههنتف  دندرک و 

نایرالاس ناخ  رقاب  یلم -: رالاس 

نب نابزرم  رالاس  هلـسلس  نیا  سـسؤم  ناتـسنمرا . نارا و  ناجیابرذآ ، ناتـسملید ، یلحم  يارما  رفاسم ) لآ  ، ) نایرگنک هخاش  زا  ینادـناخ 
. تسا يرگنک  رفاسم 

: زا دنترابع  نادناخ  نیا  فورعم  يارما 
موریمس رد  لاس  راهچ  دش و  ریگتسد  هلودلا  نکر  اب  گنج  رد  سپس  دیگنج ، اهسور  اب  دش و  فرصتم  ار  ناجیابرذآ  رفاسم ؛ نابزرم  - 1

. تفای تافو  لاس 344  رد  دروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  ییاورنامرف  درک و  رارف  ماجنارس  یلو  دش ، ینادنز 
.(. ق 350 ه . - 346  ) نابزرم نب  ناتسج  - 2

. رفاسم نب  دمحم  نب  نادوسهو  - 3
. نابزرم نب  میهاربا  - 4

. میهاربا رسپ  ءاجیهلا  وبا  - 5
رفاسم لآ  زین - داتفارب . نایداور  تسد  هب  هلسلس  نیا  ق . ات 377 ه .

ماس

. تسا شوخ » ثیدح   » ینعم هب  تیرکسناس  رد 

نایناماس

هراشا

ناـشیا دـج  دـندیناسریم . یناـماس  نارادرـس  زا  نیبوچ  مارهب  هب  ار  دوخ  بسن  هک  دـندوب  یناریا  ینادـناخ  ق ). 389 ه . - 279  ) نایناماس
ینب رخاوا  رد  هادخ  ناماس  تشاد . یتشترز  شیک  درکیم و  ییاورنامرف  خـلب  یحاون  زا  ناماس  ناتـسهد  رد  هک  تشاد  مان  هادـخ » ناماس  »

. دیمان دسا  يرسق » هللا  دبع  نب  دسا  ، » ناسارخ نارمکح  مان  هب  ار  شرسپ  دروآ و  مالسا  ماشه ، نامز  رد  هیما 
تماقا ورم  رد  نومأم  هک  یماگنه  رد  سایلا . لـضفلا  وبا  ییحی و  ساـبعلا  وبا  دـمحا ، رـصن  وبا  حون ، دـمحم  وبا  تشاد . رـسپ  راـهچ  دـسا 

هب ار  هناغرف  حون و  هب  ار  دنقرمـس  تموکح  تفالخ  هب  ندیـسر  زا  سپ  نومأـم  دـمآ . وا  دزن  هب  يریپ  رد  دوخ  رـسپ  راـهچ  اـب  دـسا  تشاد 
رد ار  حون  ياج  اهنت  هن  تشاد و  يرورـس  نارگید  رب  دمحا  ردارب ، راهچ  نیا  نایم  زا  داد . سایلا  هب  ار  تاره  ییحی و  هب  ار  چاچ  دـمحا و 

رصن دوخ  رتهم  رسپ  هب  ار  دنقرمس  هناغرف و  تراما  يریپ  راگزور  رد  دمحا  دوزفیب . دوخ  تافرصتم  هب  مه  ار  رغشاک  هکلب  تفرگ  دنقرمس 
. درک راذگاو 

ردارب ود  نیب  هک  تشذـگن  يرید  یلو  داتـسرف  اراـخب  هب  دوخ  فرط  زا  تباـین  هب  ار  لیعامـسا  شردارب  تسـشن  تموـکح  هب  نوـچ  رـصن 
تموکح رـس  رب  ار  يو  تفرگن و  ماقتنا  وا  زا  یلو  تشگ  هریچ  ردارب  ود  رب  لیعامـسا  اما  دیـشک ، گنج  هب  ود  نآ  راـک  داـتفا و  فـالتخا 
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لاس 279 ه. رد  هکنیا  ات  تشاد  هگن  دنقرمس  رد  دوخ 
نآ ناهاشداپ  هک  ییاهگنج  رثا  رب  یناماس  لیعامـسا  ریما  نامز  رد  دیـسر . رهنلا  ءاروام  ییاورناـمرف  هب  عزاـنم  نب  لیعامـسا  تشذـگرد و 

ناشیا نارکاچ  کلـس  رد  دـنتفای و  هار  رهنلا  ءاروام  هب  یمالغ  يریـسا و  هب  ناـکرت  زا  ياهدـع  دـندرکیم  ناملـسم  ریغ  ناـکرت  اـب  هلـسلس 
ماوقا نیا  زا  ار  دوخ  رکشت  جیردت  هب  نایناماس  دندمآرد .

449 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دندیناسر يرادرس  ماقم  هب  نزوتکب  قیاف و  نیکتکبس و  نیگتپلآ و  دننام  ار  دوخ  كرت  نامالغ  دنداد و  لیکشت  كرت  سفنهزات 

نیمه دـندش و  راچد  سابع  ینب  يافلخ  هیلب  نامه  هب  زین  نایناماس  راک ، رـس  رب  هفیاـط  نآ  ناـمالغ  ندروآ  كرت و  رـصنع  زا  هدافتـسا  رد 
ای  389  ) دنتشگ یناریا  هلسلس  نآ  ضارقنا  بجوم  ماجنارس  دندوب  هدیسر  يرادرس  ماقم  هب  ناشیا  هاگتسد  رد  جیردت  هب  هک  كرت  نامالغ 

.(. ق 395 ه .

اهنآ زا  کیره  تراما  نامز  یناماس و  يارما 

. دمحا نب  لیعامسا  میهاربا  وبا  یضام  ریما  لداع ، ریما  - 1 تسا ) يرمق  يرجه  ساسارب  خیراوت  )
(295 - 279)

. لیعامسا نب  دمحا  رصن  وبا  دیهش ، ریما  - 2
(301 - 295)

. دمحا نب  رصن  نسحلا  وبا  دیعس ، ریما  - 3
(331 - 301)

(343 - 331 . ) رصن نب  حون  دمحم  وبا  دیمح ، ریما  - 4
. حون نب  کلملا  دبع  سراوفلا  وبا  دیشر ، ریما  - 5

(350 - 343)
. حون نب  روصنم  حلاص  وبا  دیدس  ریما  دّیؤم ، ریما  - 6

(366 - 350)
. روصنم نب  حون  مساقلا  وبا  هاشنهاش  یضر ، ریما  - 7

(387 - 366)
(389 - 387 . ) حون نب  روصنم  ثراحلا ، وبا  ریما  - 8

هجحلا 389) يذ  مهد  ات  رفص  زا 12  . ) حون نب  کلملا  دبع  سراوفلا ، وبا  ریما  - 9
450 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

انولیاوسماس

. دومنیم تنطلس  م . ات 2043 ق . زا 2080  هک  یبارومح )  ) یباروماه رسپ 

ازریم ماس 

لوا ساـبع  هاـش  نیـشناج  هون و  ازریم و  نیدـلا  یفـص  رـسپ  ق ؛). 1052 ه . - 1038  ) يوفص هلـسلس  مرحم 1021  ازریم 10  ماـس  ترهش 
یفص هاش  ار  دوخ  و  تسـشن ، تنطلـس  هب  ناهفـصا  رد  ق ،. یناثلا 1038 ه . يدامج  رد  دـمآ . ایند  هب  ناردـنزام  رون  کـیدزن  رد  يوفص .

. دوب محریب  ملاظ و  كافس و  یهاشداپ  دش . نوفدم  مق  رد  و  تفای ، تافو  ناشاک  رد  دناوخ .
یلقماما و  تشک ، ار  دوخ  نارادرس  يوفص و  ناگدازهاش  زا  ياهدع  یفص  هاش  دوبن . رمتسم  يزیرنوخ  هلسلس  کی  زج  وا  تنطلس  دنیوگ 

و دــندرک ، زاـتوتخات  ناریا  رد  ررکم  اـهینامثع  وا  ناـمز  رد  دوـمن . كـاله  هاـنگیب  ار  فورعم  گرزب و  رادرــس  زمره و  حــتاف  ناـخ ،
ناکبزا یفـص ، هاش  یتیاـفکیب  رثا  رد  تبقاـع  دـش . تسدهبتسد  یناـمثع  ناریا و  نیب  هعفد  دـنچ  زیربت  ناوریا و  نادـمه و  ناتـسدرک و 

روما رد  یتقایلیب ، زا  دوب ، هتفای  شرورپ  ارـسمرح  نورد  رد  نوچ  یفـص  هاش  دـندرب . رد  هب  ناریا  فرـصت  زا  ار  دادـغب  اهینامثع  راهدـنق و 
. درک هریت  دولآنوخ و  ار  شتنطلس  نارود  وا  هنامحریب  ماکحا  هکنآ  زج  تشادن ، نادنچ  ياهلخادم  تکلمم 

ازریم ماس 

. تسا گرزب  لیعمسا  هاش  رسپ  ازریم  ماس 
. تسا یماسلا » ۀفحت   » هب موسوم  هک  هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  مهد  مهن و  نرق  ءارعش  لاححرش  رد  ياهرکذت 

بیرخناس

. روشآ ناهاشداپ  هلمج  زا 

تیرکسناس

نیرتنهک دـشابیم . كورتم  نونکا  تسا و  یناریا  دـنه و  هتـسد  هب  قلعتم  ییاپورا و  دـنه و  ياـهنابز  زا  هک  ناتـسودنه ، کیـسالک  ناـبز 
کیدزن رایسب  ناتساب  یسراف  و  ییاتسوا ، نهک ، یناریا  ياهنابز  اب  و  هدش ، هتشون  نادب  ادو  ياهدورـس  هک  تسا ، ییادو  نابز  نآ  تروص 

هک دراد ، ربتعم  عیـسو و  تایبدا  تیرکـسناس  تفریم . راک  هب  یمـسر  يرد و  ناـبز  ناونع  هب  تیرکـسناس  م ،. دودـح 400 ق . رد  تسا .
. تسا ییاپورا  دنه و  ياهنابز  راثآ  نیرتیمیدق  ءزج  تسا  هدنام  یقاب  نابز  نیدب  هک  يراثآ  تسا و  لماش  ار  ییادوب  ییامهرب و  راثآ 

كاواس

تسد زا  ار  شتیعورشم  قدصم  تموکح  طوقـس  رب  مکاح  تردق  هک  اتدوک  زا  سپ  يولهپ ، هرود  رد  روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس 
دوب یعامتجا  یسایس و  تیعضو  نینچ  رد  دنک و  تیوقت  ار  رگبوکرـس  ياهورین  دوب  ریزگان  دنامب  تردق  رـس  رب  نانچمه  هکنآ  يارب  داد 

تینما تاعالطا و  نامزاس  لیکـشت  هحیال  دیدرگ . داجیا  ناریا  رد  مسینومک  اب  هزرابم  فدـه  اب  ایـس »  » ینف کمک  هشقن و  اب  كاواس  هک 
. دیسر یلم  ياروش  سلجم  بیوصت  هب  یـسمش  يرجه  دنفسا 1335  زور 23  انـس و  سلجم  بیوصت  هب  يریزوتسخن  هب  هتـسباو  روشک 

بجوم هب  دوب . هدام  ياراد 5  دش  مادقا  روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس  سیسأت  داجیا و  هب  لاس 1336  رد  نآ  بجوم  هب  هک  نوناق  نیا 
رد شماقم  هک  اهنآ  سیر  دوب و  هتسباو  يریزوتسخن  هب  امیقتسم  كاواس  نوناق 

451 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
ریزوتسخن تیمها  یجیردت  ندش  گنرمک  لیلد  هب  لمع  رد  اما  دهدب  سپ  باسح  ریزوتسخن  هب  اهنت  دـیابیم  دوب  ریزو  نواعم  حـطس 

. تفرگیم سامت  هاش  اب  هطساویب  كاواس  سیئر  هاجنپ  ههد  ياهلاس  رد  شنت  رپ  یسایس  تیعضو  و 
نـسح رایتخب ، رومیت  دـنتفرگ : رارق  كاواس  سأر  رد  رگیدـکی  یپ  رد  دـندوب  دـشرا  رـسفا  یگمه  هک  رفن  راهچ  ات 1357  لاس 1336  زا 

. مدقم رصان  يریصن و  هللا  تمعن  ناورکاپ ،
يدالیم لاس 1972  رد  كاواس  یمسر  هجدوب  هک  دوب  هداد  یشرازگ  کیزوین  هلجم  دوب . ریگبقوقح  نیچربخ  رفن  نارازه  لماش  كاواس 

میظع عفانم  اریز  تسا ، مک  رایسب  مقر  نیا  یلو  تسا  هدوب  رالد  نویلیم  هد  دصیس و  لاس 1973  رد  رالد و  نویلیم  جنپ  تسیب و  تسیود و 
. تسا هتشاد  دوجو  یتینما  ياهشخب  رگید  يّرس  ياههجدوب  رد  يرگید 

نیا هاوگ  هدرک  هیهت  بازحا  نیا  هراـبرد  كاواـس  هک  ییاهـشرازگ  یماـمت  تفرگیم و  ماـجنا  كاواـس  قـیرط  زا  یتـلود  بازحا  لرتـنک 
كاواس یلخاد  تینما  هرادا  تفرگیمن . رب  رد  ار  لک  هرادا  كاواس  دشیم . هیهت  كاواس  موس  لک  هرادا  رد  اهـشرازگ  بلغا  تساعدـم .

شخب هک  تشگیم  میـسقت  شخب  جـنپ  هب  دوب و  رگهجنکـش  بوکرـس و  هاگتـسد  لـک  ءزج  نیرتمهم  دـشیم  هدـیمان  مه  موس  هرادا  هک 
بازحا یلم و  ههبج  هدوت ، بزح  تشاد . هدـهعرب  ار  فلاخم  يدـیلک  نامزاس  هورگ و  دـنچ  دروم  رد  تایلمع  تاـقیقحت و  نآ ، نیتسخن 

. تیناحور چولب و  درک و  ياهتیلقا  روشک ، زا  جراخ  نایناریا  نایوجشناد و  نآ ، هب  طوبرم 
بازحا یناقهد ، يرگراک و  ياهنامزاس  ریاشع ، تاعوبطم ، لماش  درکیم و  راک  یناگمه  ياهداهن  یمومع و  راـکفا  هراـبرد  مود  شخب 

. درکیم يرادهگن  ار  یلخاد  تینما  شخب  دانسا  موس  شخب  دوب . یتلود  ياههاگتسد  اههاگشناد و  سرادم و  تلود ، هب  هتـسباو  یـسایس 

. دوب ییوجزاب  لیبق  زا  یقوقح  لئاسم  هژیو و  تایلمع  شزومآ و  راکفا ، جـیورت  روسناس ، نوچ  ياهژیو  ياـهتیلاعف  لوئـسم  مراـهچ  شخب 
هجنکـش و ياهقاتا  ياراد  دوشیم  هتفگ  هک  نارهم  غاب  فورعم  نادنز  هلمج  زا  تشاد  تیریدـم  زین  نادـنز  راهچ  رب  یلخاد ، تینما  هرادا 

. دوب مادعا  طایح 
بعر و داجیا  یطـسو و  نورق  ياههجنکـش  زج  دـندرکیم و  یتکرح  هاش  هیلع  هک  دوب  یناسک  اـب  هزراـبم  نآ  یلـصا  هفیظو  هک  كاواـس 

يازـس هب  نآ  ياسؤر  تفر و  نیب  زا  يولهپ  هلاس  هاجنپ  تنطلـس  هیلع  ناریا  ناملـسم  مدرم  ماـیق  ناـیرج  رد  تشادـن  رگید  هفیظو  تشحو 
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. دندیسر ناشلامعا 

یجواس بیبح  نیدلا  میرک  یجواس -:

هاش هواس 

هتشک یناریا  رادرس  نیبوچ ، مارهب  تسد  هب  و  تخات ، ناریا  هب  يره  هار  زا  ناوریشونا  رـسپ  دزمره  دهع  رد  هک  ناکرت  هاشداپ  همانهاش ، رد 
. دش

ینیئاس

. تسا هدش  هدرب  مان  ( 144 ياهدنب 143 - تشی - نیدرورف   ) اتسوا رد  هک  يروشک  جنپ  زا  یکی  مان 
. تسا یهاد  ملس و  ناروت ، ناریا ، رگید : روشک  راهچ 

سرابس

. داد ودب  ار  دوخ  رهاوخ  زین  شوروک  دیسر و  سراپ  تراما  هب  شوروک  تنطلس  ودب  زا  هک  سراپ  یلاو 
452 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

یشابس

دنروهـشم ناونع  نیا  هب  رهنلا  ءاروام  ناریا و  خیرات  رد  هک  یناسک  زا  يونزغ . نیطالـس  رهنلا و  ءاروام  ناکرت  نیب  رد  هاپـس  هدنامرف  ناونع 
: درک رکذ  ناوتیم  اصوصخم  ار  نت  ود 

بصنمبحاص ناسارخ  فارطا  رد  يونزغ  دومحم  ناطلس  تنطلس  لیاوا  رد  وا  بناج  زا  دوب و  ناخ  کلیا  رادرس  هک  نیکت ، یـشابس  - 1
. دوب

. تشاد مهم  يرکشل  ماقم  دوعسم  تنطلس  هرود  رثکا  رد  دوب و  يونزغ  دوعسم  ناطلس  گرزب  بجاح  رادرس و  هک  یشابس ، بجاح  - 2

دنز ناخ  یلع  زبس 

. دنز ناخ  یلعخیش  هدازردارب  دنز و  ناخمیرک  هدازرهاوخ  ق ،. نرق 12 ه . رد  دنز  لیا  ياسؤر  نیناوخ و  زا 
. تفای ناتسرل  یلیف و  ورملق  دابآمرخ و  تموکح  ناخمیرک  بناج  زا  يو 

هیلیعامسا هیعبس -:

نیگتکبس

هتخورف نیگتبلآ  هب  ناسارخ  ناناگرزاب  زا  یکی  یجاح  رصن  طسوت  هک  دوب  كرت  یمالغ  نایونزغ  هلـسلس  سـسؤم  نیدلا  رـصان  هب  بقلم 
ار نایونزغ  هلسلس  درک و  حتف  ار  تسب  رهـش  ق . لاس 367 ه . رد  دیـسر و  نینزغ  تراما  هب  دمآ  لیان  نیگتپلآ  يداماد  هب  اهدعب  یلو  دـش 
درک و بولغم  ار  توپجار  لیابق  ناتسودنه  دودح  تعسو  رد  وس  کی  زا  داد : طسب  فرط  ود  زا  ار  دوخ  یتموکح  هزوح  دومن و  سیسأت 
هب یناماس  حون  بناج  زا  لاس 384  هب  تخاس و  شیوخ  نامرف  تحت  ار  ناسارخ  یفرط  زا  دروآرد و  شیوخ  فرـصت  هب  ار  رواـشیپ  رهش 

رهنلا ءاروام  تابالقنا  ندـناباوخ  رد  یناماس  ریما  هب  نیگتکبـس  هک  دوب  یکمک  ببـسهب  باـصتنا  نیا  دـیدرگ و  دزماـن  تکلمم  تموکح 
. دوب هدرک 

یمسم الب  یمسا  تعاطا  راهظا  نیا  یلو  درکیم ، تیعبت  راهظا  یناماس  ناهاشداپ  هب  تبسن  طایتحا  هار  زا  ای  یسانشقح  هب  رظن  نیگتکبس 
تختیاپ ار  خلب  وا  دوب . ریدـم  عاجـش و  رتسگداد و  يریما  يو  دوب . یناماس  ریما  تردـق  زا  رتشیب  بتارم  هب  شتوف  نراقم  وا  تردـق  دوب و 

. تشذگرد نینزغ  هب  تمیزع  نیح  ق . لاس 387 ه . رد  داد و  رارق  دوخ 

يرکبس

ق. نرق 3 ه . ثیل  بوقعی  بناج  زا  سراف  مکاح 
هب لـباک  هار  رد  ق ،. لاـس 255 ه . دودـح  رد  ار  وا  بوقعی  دوب و  ثیل  بوقعی  ناـمالغ  زا  تسخن  يو  هفیلخ . ردـتقم  بناـج  زا  سپـس  و 

سراف و رد  وا  اهدعب  و  داد ، ودب  سراف  تراما  ثیلورمع  شردارب  ای  بوقعی  دوب و  جـیلخ  ناکرت  زا  يرکبـس  دـنیوگ  دوب . هتفرگ  یگدـنب 
ار يرافـص  دمحم  نب  رهاط  ثیلورمع ، هداون  و  هدرک ، شزاس  ردتقم  هفیلخ  اب  ثیلورمع  تراسا  زا  دعب  و  دروآ ، تسد  هب  تردـق  نامرک 

هفیلخ هب  ار  نآ  تخادرپ  هک  یجارخ  هیدأـت  زا  و  تشگ ، یلوتـسم  يرکبـس  هب  رورغ  ادـعب  داتـسرف . دادـغب  هب  هتفرگ و  بوقعی  شردارب  اـب 
دمحا دزن  تفر و  ورم  هب  یلوـق  هب  و  تفر ، مب  هب  تخیرگب و  داتـسرف ، وا  عـفد  هب  رکـشل  هفیلخ  نوـچ  دـیچیپ و  ورف  رـس  دوـب  هدرک  دـهعت 

. تشگ لیسگ  دادغب  هب  دش و  راتفرگ  هفیلخ  روتسد  هب  اما  تسج ، هانپ  یناماس 

سؤبس

شخب هس  زا  هک  تسا  هتشاد  مان  یلکاره » خیرات   » يو فیلأت  تسیزیم  يدالیم  متفه  نرق  رد  سؤبس » »
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شخب نانوی ؛ ناریا و  ناتسنمرا و  ناهاشداپ  یماسا  تسرهف  يواح  مود  شخب  ینمرا ؛ تایاور  رب  تسا  لمتـشم  لوا  شخب  هدش : لیکـشت 
. دشابیم وا  نانیشناج  زیورپ و  ورسخ  تنطلس  هرابرد  یتاعالطا  لماش  موس 

. تسا هدمآ  اههماندهع  طیارش  اهگنج و  حرش  يو  باتک  رد  زین  دننادیم و  سؤبس  هب  طوبرم  ار  باتک  نیا  زا  شخب  کی  اهنت  ياهدع 

ولناپس

. دناهدش هداد  چوک  دابآرتسا  هب  هک  راجاق  هفیاط  زا  تسا  ياهلیبق  مان 

ذبهاپس

. دبهپس دبهاپسا ، دبهپسا  ففخم  دوب  موسوم  مسا  نیا  هب  هک  رکشل  گرزب  رادرس 

یتیامرا اتنپس 

. تشترز نید  رد  هنامیرک ، لذب  ینعم  هب 

ینباکنت رادهپس 

. ریغص دادبتسا  رخآ  رد  نارهت  فورعم  حتاف  ود  زا  یکی  و  تیطورشم ، دهع  لاجر  ریهاشم  زا  ینباکنت ، ناخ  یلو  دمحم 

رهپس

لغش هب  هاش  نیدلا  رصان  رابرد  رد  رهپس  خیراوتلا . خسان  هدنسیون  راجاق  رصع  ناسیونهرکذت  ناخروم و  زا  رهپس  هب  بقلم  ناخ  یقت  ازریم 
سابع ار  خیرات  نیا  تادلجم  هیقب  تشون و  مهدزای  دـلج  ات  دوشیم ، دـلج  هدزناپ  اعومجم  هک  ار  خـیراوتلا  خـسان  دوب و  لوغـشم  ءافیتسا 

. دروآرد ریرحت  هتشر  هب  دوب  برقم  هاش  نیدلا  رصان  رابرد  رد  هک  رهپس  ناخ  یلق 

رالاسهفسا رالاسهپس -

تروـص هب  تیطورـشم  لـیاوا  يرـصان و  دـهع  رد  هک  ناریا ، لقتـسم  نیطالـس  ارما و  نایـسابع و  هرود  رد  هاپـس  رـالاس  رادرـس و  ناوـنع 
مهم بصانم  وزج  رد  یمطاف  يافلخ  دادـغب و  یـسابع  يافلخ  دزن  رد  رالاسهفـسا  تروص  هب  ناونع  نیا  تسا . هدـمآرد  مظعا  رـالاسهپس 

ق. مهن ه . نرق  دودح  ات  کیلامم  نایبویا و  دزن  هدوب و 
نایناماس يارزو  بصن  لزع و  رد  هتـشاد و  ناسارخ  ياورنامرف  هب  یـصاصتخا  رالاسهپـس  ناونع  نایناماس  دهع  رد  تسا . هدوب  لوادتم  زین 
هروصنم رکاسع  مظعا  ترازو  لداعم  مظعا  رالاسهپـس  ناونع  يرـصان ، دهع  رد  هصاخ  هیراجاق  دـهع  رد  تسا . هدرکیم  هلخادـم  هاگ  زین 

. تسا هدوب  ماظن  ریغ  ماظن و 

عنقملا ناگماج -: دیپس 
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ناخ راتس 

لباقم رد  ناخ ) رقاب   ) زیربت روهـشم  عفادم  ود  زا  لوا  صخـش  یغاد ، هجارق  نسح  جاح  رـسپ  زیربت ، نکاس  نارابـسرا  یلاها  زا  یلم  رادرس 
فرط زا  هلودلا  نیع  ازریم  دیجملا  دبع  ناطلـس  نآ ، یلیطعت  یلم و  ياروش  سلجم  نتـسب  پوت  زا  سپ  راجاق  هاشیلع  دـمحم  میظع  نوشق 

ار تمواقم  يانب  زیربت  رد  هک  یـسک  لوا  دیدرگ و  رومأم  ناجیابرذآ  هب  زیربت  نابلطهطورـشم  ندرک  ریگتـسد  درط و  يارب  هاشیلع  دـمحم 
اب ناخ  رقاب  نیدهاجم و  ریاس  هارمه  هب  زیربت  رد  لاس  کی  ابیرقت  دوب . ناخ  راتـس  درک  یتلود  يودرا  دـض  رب  کیرحت  ار  مدرم  دراذـگ و 

. دتفیب هاشیلع  دمحم  نارادفرط  تسد  هب  زیربت  رهش  تشاذگن  درک و  دروخ  دز و  تلود  مظنم  ياوق 
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میلست شعابتا  دوخ و  دید ، بیسآ  يو  ياپ  دروخودز  عقوم  رد  هرصاحم و  هینیمأت  ياوق  فرط  زا  تشاد  روضح  نارهت  رد  يو  هک  ینامز 
رد 28 هعقاو  نیا  زا  دعب  لاس  راهچ  دـندش و  ریـسا  رفن  هتـشک و 300  نیدهاجم  زا  رفن  بـیرق 30  ق .). 1328 ه .  ) دندیدرگ حالـس  علخ  و 

. تفگ عادو  ار  یناف  راد  نارهت  رد  ق . هجحلا 1332 ه . يذ 
ناخ رقاـب  هب  یلم و  رادرـس  بقل  پچ ) تمـس   ) ناـخ راتـس  هب  سلجم  ناگدـنیامن  یلم ، ياروش  سلجم  ییاـشگزاب  نارهت و  حـتف  زا  سپ 

. دندیشخب یلم  رالاس  بقل  تسار ) تمس  )

کچوریس شیاتس 

. تسا هداد  هام  ياهزور  هب  ار  دوخ  مان  هدیرفآ و  ار  سدقم  دوجوم  یس  هک  دزمرهوا  شیاتس  هرابرد  ینید  لئاسم  رد  يولهپ  نوتم  زا 

)Strabon( نوبارتس

یبوخ هب  هک  تسا  یفینـصت  هناگی  وا  ياهباتک  تسا . هدوب  يدالیم  لهچ  ات  دالیم  زا  لبق  لـهچ  زا  يو  یگدـنز  میدـق . ملاـع  ناداـیفارغج 
. تسا هدوب  هچ  میدق  راگزور  رد  ایفارغج  ملع  دهدیم  ناشن 

اهناخورتس

. دام هلیبق  شش  زا  یکی 

بوقعی وبا  يزجس ،

نیرتفورعم هقرف . نیا  ناگدنـسیون  نیرتگرزب  زا  یکی  مراـهچ و  نرق  رد  یلیعامـسا  یعاد  يزجـس ، دـمحا  نب  قاحـسا  بوقعی  وبا  ترهش 
. تسا بوجحملا  فشک  شددعتم  راثآ 

هردس

وناز ات  هک  تسا  هاتوک  ياهنیتسآ  ياراد  هقییب و  نهاریپ ، ریز  رد  هدـش و  هتخود  كزان  دیفـس و  هچراـپ  هن  زا  هک  ناـیتشترز  نید  هعماـج 
. دراد طسو  رد  یکاچ  ولج  زا  دسریم و 

نز زدس 

. تسا هدشیم  قالطا  هدناوخ  رسمه  هب  نایناساس  هرود  رد 

نشج هدس ،

هاجنپ و هک  زور  نیا  رد  دـشیم . رازگرب  تشاد  مان  زورنابآ »  » هک هامنمهب  مهد  رد  هدـس  نشج  میدـق ، باـسح  هب  یتشترز . ياهنـشج  زا 
تسد هب  ار  شتآ  هاش  گنشوه  تفرگیم ، رارق  زورون  نشج  زا  شیپ  زور  جنپ 
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میسقت شخب  ود  هب  ار  لاس  میدق  نایناریا  تشاد . قابطنا  لاس  مود  همین  زا  مدس  زور  اب  هک  تسا  نآ  هدس  هب  نآ  هیمست  هجو  دوب و  هدروآ 

. دندیمانیم هرهچ  کی  ار  شخب  ره  هدرک و 

قنروخ ریدس -:

) Satazan( نزرذس v

يدرم اب  ات  هداد  هیزیهج  ار  هناـگیب  يرتخد  وا  ناـشیوخ  تفریم  اـیند  زا  جاودزا  زا  شیپ  ناوج  يدرم  رگا  یناـساس ، دـهع  رد  نزرتوس ) )
. دنیوگ هدناوخ  نز  ینعی  نزرذس »  » ار نز  نیا  دندنب ، جاودزا  دقع  هناگیب 

نارادبرس

هراشا

يرـشع ینثا  هعیـش  بهذـم  هب  ياکتا  اب  نارادبرـس  دـندمآ . دـیدپ  لوغم  يـالیتسا  زاـغآ  زا  اـبیرقت  هک  راوزبس  یلحم  يارما  زا  ياهلـسلس 
دوب يروج  نسح  خیـش  يو  نادیرم  زا  هفیلخ و  خیـش  مایق ، رگزاغآ  دـننک . تموکح  نآ  یحاون  ناسارخ و  رب  لاس  تدم 50  هب  دنتسناوت 

اب هزرابم  رگیدکی و  زا  تلود  نید و  يریذپانییادج  تیودهم ، ینیبناهج  تیالو و  هلئـسم  رب  دـیکأت  اب  يرـشع  ینثا  عیـشت  هب  داقتعا  هک 
الا مینکیم و  ناملاظ  عفد  ملظ و  عفر  دهد  قیفوت  ار  ام  دنوادخ  رگا   » دنتفگ هک  دندناوخ  رادبرس  ار  نانآ  ورنیا  زا  و  دنتشاد . متـس  ملظ و 

. دندرک تموکح  لاس  جنپ  یس و  اعمج  دندوب و  رفن  نارادبرس 12  ياسؤر  میرادن . متس  روج و  لمحت  میراد و  رایتخا  راد  رب  ار  دوخ  رس 
زا هک  ار  راوزبس  رهـش  هلـسلس  نیا  يارما  دوب . راوزبس  عباوت  زا  نیتشاب  هیرق  ناگرزب  زا  یکی  قازرلا  دبع  نیدـلا  نیما  هلـسلس  نیا  سـسؤم 

یلع لآ  یتسود  هب  هک  ینادرم  ناشیورد و  اب  دنتخاس و  دوخ  زکرم  دنتشاد  راهتشا  عیشت  هب  نآ  مدرم  میدق  راگزور 

رگید ياهمایق  یبهذم  ناربهر  رد  اهنآ  ریثأت  نارادبرس و  یبهذم  ناربهر  بتارم  هلسلس 

ریما شردارب  اب  دوب  ناسارخ  ياورنامرف  هک  لوغم  رومیتاغط  ناسارخ ، رد  نارادبرـس  ترهـش  زا  سپ  دندرک . رارقرب  هطبار  دندوب ، روهـشم 
ناسارخ رد  ار  ناشیا  شیپ  زا  شیب  حتف  نیا  دنتـشک و  ار  ناخ  رومیتاغط  ردارب  یلع  ریما  نارادبرـس  درک . هلمح  راوزبس  هب  ناجرج  زا  یلع 

زا سپ  دـندرک . جراخ  وا  تسد  زا  ار  ناسارخ  هداد و  تسکـش  زین  ار  رومیتاـغط  سپـس  دوزفیب و  ناـشیا  ناوریپ  رامـش  رب  درک و  روهـشم 
دندیسر تراما  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  788 ه ). - 766  ) دیؤم یلع  هجاوخ  هلمج  زا  وا  يارما  دوعسم و  نیدلا  هیجو  ریما  ناسارخ  ریخـست 

رد رومیت  ریما  باکر  رد  ناتسرل  دابآمرخ  رد  لاس 788  رد  ات  تسج  هانپ  رومیت  ریما  هب  یلع  هجاوخ  ماجنارس  هک 
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. تفای نایاپ  وا  ندش  هتشک  اب  نارادبرس  هلسلس  تشذگرد و  هدروخ  ریت  یگنج  نمض 
: نارادبرس فورعم  يارما 

. هلودلا نیما  - 1
. دوعسم نیدلا  هیجو  - 2

. رومیتآ دمحم  - 3
. رایدنفسا ولک  - 4

. يرادبرس هللا  لضف  - 5
. یمشچ یلع  نیدلا  سمش  - 6

. ییحی - 7
. نیدلا ریهظ  - 8

. باصق ردیح  - 9
. هللا فطل  - 10

. نسح ناولهپ  - 11
. یبارس دیؤم  یلع  - 12

دنقرمس نارادبرس 
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زاغآ يدنقرمس  هدازانالوم  مان  هب  یبهذم  يدرف  يربهر  هب  مایق  نیا  تسا . هدوب  لوغم  هلمح  لباقم  رد  دنقرمس  مدرم  مایق  یلـصا  لماوع  زا 
دوجو مایق  نیا  رد  زین  يرگید  یبهذم  یسایس و  ناربهر  دوب . هدش  یهار  دنقرمـس  هب  اراخب  زا  ینید ) مولع   ) ملع لیـصحت  دصق  هب  هک  دش 
یلغـش تیعقوم  اهنآ  یماسا  زا  هک  فادن  رکب  وبا  ولک  يراخب و  كدرخ  انالوم  نوچ  يدارفا  دـننام  دـندوب  مدرم  هدوت  نایم  زا  هک  دنتـشاد 

. دوشیم مولعم  زین  اهنآ 
هک دوب  یحالطـصا  اـنالوم  تشاد . یلک  جاور  ناروهشیپ  ناـیم  رد  تفریم و  راـک  هب  فانـصا  ياـسؤر  يارب  ولک  حالطـصا  هرود  نیا  رد 

. دوب دنقرمس  رهش  عماج  دجسم  دارفا  نیا  رگنس  تفریم . راک  هب  املع  صوصخ  رد  ینید و  مولع  نابلاط  يارب  رتشیب 
. دش زاغآ  نالوغم  ربارب  رد  تمواقم  زا  ارجام 

فارطا رد  دنتـشذگ ؛ نوحیج  دور  زا  دوخ  نایرکـشل  هارمه  دـندرک و  تمیزع  يال  گنج  رد  تسکـش  زا  سپ  رومیت  ریما  نیـسح و  ریما 
زا مدرم  دننک . تمواقم  نیمجاهم  لباقم  رد  دنتفرگ  میمصت  دنقرمس  مدرم  دروآ . موجه  دنقرمـس  فرط  هب  لوغم  رکـشل  دندش و  هدنکارپ 

لوغم هلمح  ربخ  دـنزادرپب . تروشم  هب  تمواقم  صوصخ  رد  ات  دـندمآ  درگ  رهـش  عماـج  دجـسم  رد  صاوخ  ماوع و  فیرـش و  عیـضو و 
. تفرگ تسد  هب  ار  مایق  يربهر  يدنقرمس  هدازانالوم  هک  دوب . هتفرگ  مدرم  زا  ار  يریگمیمصت  عون  ره  تردق  هک  دوب  رابتشحو  نانچ 

. دوب لوغم  رافک  متس  هلمح و  لباقم  رد  نیملسم  لام  ناج و  ظفح  مالسا و  ظفح  لوا  هجرد  رد  هدازانالوم  يارب  یلصا  هلئسم 
. تفریم اهنآ  يوس  زا  تنایخ  لامتحا  هک  دوب  یفارشا  ناگرزب و  زا  دی  علخ  ناربهر ، ریاس  هدازانالوم و  مادقا  نیتسخن 

، تشادن رارق  لحم  کی  رد  هظحل  کی  تشگیم و  ار  رهش  فارطا  تالحم  مدرم ، عاضوا  هب  یگدیسر  يارب  هظحل  ره  هکنیا  رب  هوالع  وا 
رد دربیم و  دوب ، رود  رهـش  طـسو  زا  یگنـسرف  کـی  بیرق  هک  اـهغاب  هچوـک  راـنک  اـت  ار  ناروـالد  زا  یعمج  . » درکیم زین  يرگید  راـک 

«. دنوشن گنس  ریت و  ضرعتم  اعطق  درذگن  ناشیا  زا  نمشد  ات  هک  دادیم  لاثم  دناشنیم و  هاگنیمک 
یعـس و ره  هک  دوب  نانچ  رهـش  مدرم  يوس  زا  يرادیاپ  تدـش  تشذـگ . رهـش  هرـصاحم  هب  هناحـضتفم  تسکـش  نیا  زا  سپ  نالوغم  راک 

. دیشک ییادگ  يدکت و  هب  یگنسرگ  عفر  يارب  لوغم  راک  هک  ییاج  ات  دشیم  بآ  رب  شقن  اهنآ  بناج  زا  یششوک 
ادیپ عویش  نالوغم  نایم  رد  هک  زین - ابو  ضرم  دندرک . تمیزع  ناتسلوغم  دحرـس  ات  چوک  رب  چوک  دیماجنا و  رارف  هب  هرخالاب  نالوغم  راک 

ثعاب اصوصخ  درک و 
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. درک عیرست  ار  اهنآ  رارف  دش و  تلع  رب  دیزم  دش - اهنآ  نابسا  ندش  فلت 
نارادبرس هعلق  هب  فورعم  نیتشاب  ياتسور  رد  هعلق  کی  يایاقب 

يزوریپ نیا  تخادرپ . دوخ  عضاوم  میکحت  هب  دش و  زوریپ  لوغم  رکشل  لباقم  رد  نارادبرس  يربهر  هب  دنقرمس  رهـش  هک  دوب  نینچ  نیا  و 
نامیا يورین  اب  رهـش  یلاها  نوچ  تشاداو ؛ باجعا  هب  ار  رومیت ) ریما  نیـسح و  ریما   ) رهنلا ءارواـم  رکـشل  هک  دوب  زیگناتفگـش  يردـق  هب 

زا اصوصخ  دوب . كانرطخ  اهنآ  هدنیآ  يارب  هلئسم  نیا  دنهد . ماجنا  دوخ  رارج  رکشل  اب  دندوب  هتـسناوتن  اهنآ  هک  دندوب  هدرک  يراک  دوخ 
. دندوب هدرک  باختنا  دوخ  يریما  یماما و  هب  ار  هدازانالوم  يزوریپ  نیا  زا  سپ  نایدنقرمس  هک  تهج  نیا 

تایلمع تیفیک  زا  ات  داتـسرف  نوحیج  هرانک  ات  لوغم  لاح  رد  صحفت  يارب  ار  رفن  دنچ  تسـشنن و  ياپ  زا  يزوریپ  نیا  زا  سپ  هدازانالوم 
مه رومیت  رگید ، يوس  زا  دـنک . بسک  یتاعالطا  نالوغم  ددـجم  تایلمع  رومیت  رگید ، يوس  زا  دـنک . بسک  یتاـعالطا  نـالوغم  ددـجم 

دوش و علطم  ایاضق  فیک  مک و  زا  اـت  درک  لیـسگ  رازخ  هب  رداـهب  ساـبع  یگدرکرـس  هب  ار  راوس  نیدـنچ  عوضوم  نیا  زا  عـالطا  زا  سپ 
. دناسرب نیسح  ریما  عالطا  هب  ار  لئاسم 

زا عالطا  زا  سپ  رومیت  درب . رومیت  شیپ  تفرگ و  تراـسا  هب  ار  اـهنآ  زا  یکی  دروخرب و  هدازاـنالوم  ناگداتـسرف  هب  هار  رد  رداـهب  ساـبع 
دش راوس  زین  دوخ  سپس  داتسرف و  نیسح  ریما  شیپ  يراوس  هارمه  تشون و  یبترم  تروص  هب  ار  رابخا  عومجم  نایدنقرمس ، راک  تایئزج 

تشاد و تماقا  وتربش  قالیی  رد  لوغم ، رکـشل  زا  تسکـش  زا  سپ  مایا  نیا  رد  نیـسح  ریما   ) تفر نیـسح  ریما  يوس  هب  ناـیفارطا  هارمه  و 
(. دوب هدش  نیزگیاج  خلب  رد  دوخ  نوشق  هارمه  زین  رومیت  ریما 

زا لوغم  تسکش  ربخ  تخادرپ . تروشم  هب  دنقرمس  نارادبرس  هیضق  هرابرد  نیـسح  ریما  اب  دیـسر و  وتربش  قالیی  هب  دعب  زور  دنچ  رومیت 
. دنتشادن ار  نایدنقرمس  اب  یماظن  میقتسم  ییورردور  يارای  عنام  نیا  عفر  يارب  هک  دوب  هدرک  شحوتم  ار  اهنآ  يردق  هب  نایدنقرمس 

سپ دوب و  اجنآ  هراک  همه  دنقرمس و  مکاح  ینامز  هک  نیـسح ، ریما  دندروآ . يور  یـسایس  هلیح  هب  عنام  نیا  نتـشادرب  نایم  زا  يارب  اهنآ 
. دناشوپ لمع  هماج  هلیح  نیا  هب  دنارذگیم ، رس  رد  ار  دنه  يوس  هب  رارف  هشقن  نالوغم  زا  تسکش  زا 

عون ره  زا  تیفاعم  نامرف )  ) غیلری زین  دنقرمس و  تموکح  نامرف  ریـشمش و  تعلخ و  نآ  هارمه  تشون و  يزیمآتلامتـسا  همان  نیـسح  ریما 
بلج يارب  نآ  زا  سپ  تخانـش . تیمـسر  هـب  ار  نارادبرـس  لالقتـسا  داتـسرف و  دنقرمـس  مدرم  يدنقرمــس و  هدازاـنالوم  يارب  ار  تاـیلام 

( قالشق  ) هاگناتسمز بشخن  شک و  رد  درذگب و  نوحیج  زا  دوخ  هنب  چوک و  اب  رومیت  ریما  هک  دنتفرگ  میمصت  نارادبرـس  رطاخ  نانیمطا 
. دورب يارسیلاس  هب  قالشق  تهج  زین  نیسح  ریما  دنک و 

دنهاوخن ناتسمز  لصف  رد  هک  دنتسنادیم  اهنآ 
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هکنیا مه  دنشاب و  هدرک  بلج  ار  نایدنقرمس  نانیمطا  مه  هک  دنتفرگ  ار  میمصت  نیا  ورنیا  زا  دنیایبرب . دنقرمـس  ریخـست  هدهع  زا  تسناوت 
. دنهد هلصیف  ار  نایدنقرمس  راک  يرتشیب  تصرف  اب  راهب  لصف  رد 

ار نیـسح  ریما  هنارگهلیح  لامعا  اهنآ  دوب . هارمه  تقادـص  اب  رومیت ، ریما  نیـسح و  ریما  هلیح  لباقم  رد  دنقرمـس  نارادبرـس  لمعلا  سکع 
رد  » دندرب و یپ  دوخ  یعمج  تردق  هب  رتشیب  دندش و  نامداش  تایلام  تیفاعم  غیلربو و  تموکح  نامرف  فحت و  ندیسر  زا  دندرک و  رواب 

. دروآ باسح  هب  نارادبرس  تسکـش  لماوع  زا  یکی  یتسیاب  ار  هلئـسم  نیمه  دنتخادنا . قویع » هب  رـس  هتفرگ و  اهباسح  دوخ  زا  هلماعم  نآ 
ار هدع  کی  دنداد و  ار  اهنآ  همان  باوج  مامت  تقادص  اب  رومیت  ریما  نیـسح و  ریما  لامعا  یـسایس و  لئاسم  رد  رکفت  لمأت و  ياجهب  نانآ 

. دنداتسرف رومیت  دزن  هب  ایاده  فحت و  اب 
باوخ هب  دنیبب و  یلست  رتشیب  نارادبرس  ات  داتسرف  اهنآ  دزن  هب  ار  ییارما  راب  دنچ  ناتـسمز  نآ  رد  اهنآ ، رتشیب  دامتعا  بلج  يارب  زین  رومیت 

. دزیخرب نایم  زا  راجح  فوخ و  دنور و  ورف  یشوگرخ 
كرادـت ق .). لاس 767 ه . راـهب  اـت  ق . لاس 766 ه . زییاپ  زا   ) دیشک لوط  هام  تفه  شـش ، دودح  دنقرمـس  نارادبرـس  لقتـسم  تموکح 

لاس 767 راهب  رد  نیسح  ریما  دندوب . هدیسرت  دنقرمس  نارادبرس  زا  هیام  هچ  ات  اهنآ  هک  دناسریم  رومیت  ریما  نیسح و  ریما  يوس  زا  رکشل 
. دش دنقرمس  هجوتم  درک و  عمج  ار  ناغلبش  يوخدنا و  نامداش ، راصح  نالتق و  زودنق ، ناشخدب ، خلب ، ياهرکشل  ق . ه .

تفای و تاجن  گرم  زا  رومیت  ریما  تعافش  اب  هک  يدنقرمـس  هدازانالوم  زج  دندش ؛ ماع  لتق  ناراتات  گنرین  هلیح و  اب  دنقرمـس  نارادبرس 
. دماین تسد  هب  يربخ  وا  يدعب  تشونرس  زا  نکیل 

نامرک نارادبرس 

ششوک یعس و  تیاغ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  دوب و  راگزیهرپ  رادنید و  یقتم و  يدرم  مایق  ربهر  یناسارخ  هاشناغط  نب  دسا 
. درکیم

. دهد رارق  وا  رایتخا  رد  ار  نامرک  تموکح  عاجش  هاش  دش  ثعاب  هک  دوب  دسا  توتف  يراگزیهرپ و  يوقت و  نیمه 
. دمانب رادبرس  ار  دوخ  دنک و  مایق  نامرک  رد  دسا  هک  دش  ثعاب  يدنچ  لماوع 

: زا دنترابع  لماوع  نیا 
. تموکح راک  رد  یگتفشآ  نامرک و  تموکح  رما  رد  عاجش  هاش  ردام  هاشمودخم  ياهتلاخد  . 1

. دوب دسا  ناولهپ  ناکیدزن  زا  هک  دومحم  نیدلا  ثایغ  ریما  مشچ  هب  عاجش  هاش  ندیشک  لیم  . 2
. عاجش هاش  هیلع  دسا  ییحی  هاش  عاجش و  هاش  نز  ردارب  یناغوا ، شمتغرویس  ریما  کیرحت  . 3

عـضو رد  دـیاب  ار  دـسا  نایغط  للع  نیرتمهم  زا  یکی  دناهدرمـشرب . عاجـش  هاش  هیلع  یناـسارخ  دـسا  ناـیغط  يارب  هک  تسا  یلماوع  اـهنیا 
رب یگناخ  تافالتخا  اهگنج و  لیلد  هب  نامرک  مدرم  عضو  تشذـگ  هکنانچ  درک . وجتـسج  اجنآ  مدرم  رابتقر  عضو  ناـمرک و  ناـماسبان 

هدرک هراشا  نامرک  مدرم  رابتکاله  عضو  هب  اهراب  زین  عاجش  هاش  دوخ  هک  يروط  هب  دوب  هدش  كانفسا  رایـسب  نارـس ، نیب  رد  تردق  رس 
. دوب

زا يداصتقا ) یعامتجا و  یسایس ،  ) حوطس مامت  رد  متس  ملظ و  نیا  هک  داد  ناشن  يدعب  عیاقو  هصاخ  دوب ؛ هبناجهمه  مدرم  رب  متـس  ملظ و 
ناناوج اصوصخ  مدرم ، هک  دش  ثعاب  لماع  نیمه  تسا . هدشیم  لامعا  مشح ) مدخ و  عاطقا و  نابحاص   ) تردق نابحاص  ماکح و  يوس 

دسا مایق  هب  لد  رهش  نامولظم  رادافو و 
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. دنوش وا  ياپمه  دنهد و 
تسا ياهرود  ق ). 775 ه .  ) هرود نیا  تسج . هقطنم  نیا  رد  هرود  نیا  یبالقنا  لاوحا  عاـضوا و  رد  دـیاب  زین  ار  ماـیق  نیا  رگید  مهم  تلع 

ناینامرک دناهدرک . مایق  حوطس ) همه  رد   ) ماکح دادیب  ملظ و  هیلع  دناهتشارفارب و  دق  ناردنزام  رد  نایـشعرم  ناسارخ و  رد  نارادبرـس  هک 
ناسارخ نارادبرس  یبالقنا  میلاعت  هدرورپ  الامتحا  هک   ) یناسارخ دسا  يربهر  تحت  دناهتشادن ، اهمایق  نیا  ورملق  زا  ینادنچ  هلـصاف  هک  زین 

. دندرک مایق  فادها  نامه  اب  و  تسا ) هدوب 
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ریمعت هـب  درک و  هرداـصم  ار  اـهنآ  یــضارا  لاوـما و  ماـمت  تـفرگ و  رایــسب  لاـم  هاشمودـخم  ناـقلعتم  نـالومتم و  زا  ماـیق ، زا  سپ  دـسا 
هب رادبرـس  راوس  دـص  زین  دـیؤم  یلع  هجاوخ  تساوخ . کمک  ناسارخ  نارادبرـس  اـصوصخ  فارطا ، زا  تخادرپ و  ناـمرک  يوراـبوجرب 

. تفاتش دسا  کمک  هب  تشاد  فالتخا  عاجش  هاش  اب  هک  زین  ییحی  هاش  داتسرف . دسا  ناولهپ  کمک  هب  ینوت  ثایغ  ناولهپ  یهدنامرف 
اب رگید  يوس  زا  ناسارخ و  نارادبرـس  اب  زرممه  وس  کی  زا  وا  تافرـصتم  لاحرههب  نوچ  دوب ، رادـشه  کـی  عاجـش  هاـش  يارب  ماـیق  نیا 
اب همه  زا  لبق  داتفا . یـشیدناهراچ  رکف  هب  دـنک ، تیارـس  مه  رگید  ياهاج  هب  مایق  هنماد  هکنیا  زا  لـبق  ورنیا  زا  دوب . ناردـنزام  نایـشعرم 

راپـسهر نامرک  يوس  هب  يرکـشل  هارمه  دعب  تسب و  یتسود  نامیپ  تشاد - دوجو  فالتخا  ناشنیب  تردـق  رـس  رب  هک  دومحم - شردارب 
. دوب دیدش  رهش  يوس  زا  تمواقم  دش .

دیشک لوط  زور  هام و 20  هن  دوب ، رکاسع  ارما و  زا  یضعب  عاجش و  هاش  ردارب  دمحا  نیدلا  دامع  ناطلـس  هدهعرب  هک  رهـش  هرـصاحم  راک 
ات دـندز  تسد  اههلیح  عاونا  هب  هرـصاحم  نیا  لالخ  رد  عاجـش  هاش  ناگدـناشنتسد  ارما و  ق .). ناضمر 776 ه . ات 20  بجر 775  لوا  )

تاکرادـت تاسرویـس و  مامت  هک  دـندیناسر  ییاج  هب  ار  راک  دـندرک و  رتگنت  ار  يداـصتقا  هرـصاحم  دـندروآرد . وناز  هب  ار  ناـمرک  رهش 
؛ دندرک عاجـش  هاش  ياهورین  میلـست  ار  دوخ  دنتـشادن ، هلباقم  ناوت  هک  ییاهنآ  دمآ . دیدپ  میظع  ییالغ  طحق و  دش و  مامت  رهـش  ییاذـغ 
دش و هدز  دـسا  ناولهپ  يارـس  هب  یبقن  تسـشن . راب  هب  عاجـش  هاش  يارما  ياههلیح  زا  یکی  هرخالاب  درکیم . تمواقم  نانچمه  رهـش  یلو 

. دندروآرد ياپ  زا  ار  وا  دنتخیر و  وا  رس  رب  دسا  نز  يراکمه  اب  بقن و  نیمه  قیرط  زا  عاجش  هاش  اهورین 

ناگماج خرس 

، ملید ناتـسنمرا ، ير ، ناجیابرذآ ، رد  هک  دناكدزم  ناوریپ  زا  دناهدش  فورعم  ناگماج  خرـس  هب  هک  نانیدـمرخ  : » دـسیونیم میدـن  نبا 
. نانیدمرخ زین - و  دناهدنکارپ » رونید  نادمه ،

مدخرس

. تسا هدش  ادیپ  یهاگشتسرپ  راثآ  اجنآ  رد  ناتسرل ، رد  تشدهوک  تشد  رد  یخیرات  ناکم 

سخرس

. گرزب ورم  هب  سوط  هار  رانک  رد  ناسارخ ، رد  يرهش  تیالو و  مان 

ناخ اضر  هپس -: رادرس 

مود رودرس 

.(. م 743 پ . - 760  ) وتراروا هاشداپ 
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بکرس

. یناساس رصع  نادیقیسوم 

)Sarmat( اهتمرس

زا یخرب  دنتـسیزیم . اکوروخورپ »  » و گروبناروا »  » نیمزرـس رد  لاروا ، ياـههوک  هنماد  رد  م . مراـهچ ق . نرق  رد  هک  ییاکـس  ماوقا  زا 
. دندنار همیرک  يوسهب  ار  ییاکس  لیابق  ریاس  هتشذگ و  اگلو  دور  زا  م . موس ق . نرق  همین  رد  اهتمرس  تسا . هدش  فشک  اجنآ  زا  راثآ 

کیئانرس

. دیدرگ ناریا  يروتارپما  همیمض  یشنماخه  لوا  شویراد  دهع  رد  هک  يزورما  یبیل  روشک  مان 

شورس

. دنکیم همکاحم  ونشر  ارتیم و  قافتا  هب  ار  ناگدرم  ادزمروها . عفادم  یناریا  راگدرورپ   ؟؟؟

سنوج دروفراه  رس 

خاک رد  لصفم  تافیرـشت  اب  ار  دوخ  همانراوتـسا  هیروف 1809 م . مهن  رد  هک  راجاق  هاـشیلعحتف  ناـمز  رد  ناریا  رد  ناتـسلگنا  ریفـس  نیلوا 
. دومن هاش  میدقت  ناتسلگ 

نابز ینایرس ،

اـسدا رهـش  نآ  أشنم  دنتـشاد . نکـسم  ناریا  روشک  رد  دناهتـسیزیم و  نایناساس  دـهع  رد  هدوب و  یماس  داژن  زا  هک  ینایحیـسم  یبدا  ناـبز 
. تسا اهرلا ) )

رکب وبا  نبا  دعس 

تایح نامز  رد  سراف . ناکباتا  هلـسلس  زا  کـباتا  نیمتفه  ق . یفوتم 658 ه . یگنز . نبا  دعـس  نبا  رکب  وبا  نبا  دعـس  نیدلا  رفظم  کباتا 
ار شاهزانج  تفای . تافو  دش و  رامیب  رفـس  نیا  زا  تشگزاب  رد  تفر . ناخ  وکالوه  يودرا  هب  لوغم  تسد  هب  ناتـسرل  حتف  عقوم  رد  ردپ ،

. دندرک نفد  يدضع  هسردم  رد  دندرب و  زاریش  هب 

صاقو یبا  نبا  دعس 

و دومن ، انب  ار  هفوک  قارع ، حتف  زا  دعب  هیسداق . نیادم و  حتاف  مالـسا ، زاغآ  رد  برع  گرزب  يارما  هباحـص و  ریهاشم  زا  ق . یفوتم 55 ه .
، دش انیبان  رمع  رخآ  رد  تفر و  هنیدم  هب  دعس  درک . لوزعم  ار  وا  نامثع  باطخ و  رمع  تفالخ  رد  یتدم  دومن . شیوخ  هاپس  رقم  زکرم و 

. تشذگرد هنیدم  رد  و 

یمق یلع  نبا  دعس 

رجنس ناطلـس  ریزو  تافو  ماگنه  ات  ق . مرحم 515 ه . زا  نایقوجلـس . دهع  يارزو  لاجر و  زا  ق ،. یفوتم 516 ه . کـلملا ، هیجو  هب  بقلم 
. تشاد ترازو  رجنس ، ردام  نوتاخ ، نیدلا  جات  هاگتسد  رد  زین  نآ  زا  شیپ  دوب .

هلودلا دعس 

مظان رابج  ازریم  یجاح  رـسپ  هیراجاق ؛ دهع  رخاوا  راجاق و  هاش  نیدلا  رفظم  دـهع  لاجر  زا  ق ،. 1348 ه . - 1257 ناخ ، داوج  ازریم  بقل 
ببـس هب  اهدـعب ، دـش . کیژلب  رد  ناریا  راـتخمریزو  زیربت ، هناـخفارگلت  رد  تمدـخ  یتدـم  زا  دـعب  تیطورـشم ، زا  لـبق  هرود  رد  ماـمهلا .

یتدم لوا  سلجم  رد  تفای . برقت  نابلطهطورشم  دزن  سپس  و  تشگ ، دیعبت  نارهت  زا  هلودلا ، نیع  اب  تفلاخم 
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ترازو هب  ار  يو  تسب  پوت  هب  ار  هاش  یلع  دمحم  هکنیا  زا  سپ  تسویپ و  سلجم  هاش  یلع  دـمحم  رابرد  هب  دـعب  یلو  دوب ، نارهت  لیکو 
یتـقو دوب .) اـپورا  رد  زونه  دوـب  هدـش  باـختنا  ارزو  تساـیر  هب  هک  کـلملا  رـصان   ) دـیزگرب ارزو  تساـیر  تلاـفک  هب  سپـس  هجراـخ و 
ناجیه ببـس  هب  اما  دـش ، باختنا  ارزو  تساـیر  هب  ق . رد 1333 ه . سپـس  تفر . اپورا  هب  دش و  دـیعبت  يو  دـنتفرگ ، ار  نارهت  نیدـهاجم 

. دیدرگ لوزعم  هلصافالب  یمومع  راکفا 

هلودلا دعس 

تالیـصحت دش و  دلوتم  يوخ  رد  ق . لاس 1257 ه . رد  هرکذت  هب  فورعم  ماهملا  مظان  رابج  ازریم  دـنزرف  هلودـلا  دعـس  ناخ  داوج  ازریم 
رهش نآ  رد  ناخ  داوج  ازریم  دش ، نکاس  اجنآ  رد  تفر و  زیربت  هب  تراجت  يارب  شردپ  هک  یتدم  رد  دنارذگ . رهـش  نامه  رد  ار  ییادتبا 

یحیـسم نیغلبم  دزن  رد  زین  یتدـم  تفرگارف و  ار  یـسراف  تاـیبدا  یبرع و  وحن  فرـص و  تامدـقم  دروآ و  يور  يوزوح  تالیـصحت  هب 
. تخومآ ياهزادنا  ات  ار  هسنارف  نابز  يوسنارف ،

اجنآ رد  تفر و  سیلفت  هب  یتدم  زا  سپ  دش . لوغشم  راک  هب  هجراخ  ترازو  رد  دمآ و  نارهت  هب  شردپ  هارمه  ق . لاس 1285 ه . رد  يو 
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هک يوحن  هب  داد ، ماجنا  یمهم  تامدـخ  اجنآ  رد  دـش و  زیربت  هناخفارگلت  رومأـم  ناریا ، هب  تشگزاـب  زا  سپ  تفرگ و  ارف  ار  فارگلت  نف 
. تفرگ رارق  دهعیلو  يازریم  نیدلا  رفظم  هجوت  دروم 

. دیدرگ بقلم  هلودلا  دعس  هب  هاش  نیدلا  رصان  فرط  زا  تامدخ  نیمه  تلع  هب 
هب زین  ار  وا  رتخد  هلودلا و  ربخم  تسایر  تحت  دارفا  وزج  دـش و  نارهت  هناخفارگلت  رد  تمدـخ  رومأم  هلودـلا  دعـس  ق . لاس 1296 ه . رد 

دعس هک  يدح  ات  دیماجنا ، ینمشد  هب  یتدم  زا  سپ  اهنآ  یتسود  دییاپن و  يرید  هلودلا  دعـس  هلودلا و  ربخم  هطبار  نسح  اما  تفرگ ، ینز 
نارهت رد  یتدـم  دروآ و  يور  ناـهنپ  یـسایس  ياـهتیلاعف  هب  دـعب  هب  ناـمز  نیا  زا  هلودـلا  دعـس  داد . قـالط  ار  هلودـلا  ربخم  رتخد  هلودـلا 

. تفرگ هدهعرب  سیراپ  یللملانیب  هاگشیامن  رد  زین  ار  ناریا  هفرغ  تیلوئسم  مه  راب  کی  دومن و  ریاد  یمومع  هکسلاک 
رادراک داهنـشیپ  اب  سیراپ ، هاگـشیامن  ییاپرب  رد  تیقفوم  لیلد  هب  دش ، لیکـشت  لسکورب  رد  یهاگـشیامن  هک  ق . لاس 1312 ه . راهب  رد 

دوب و کیژلب  رد  ناریا  ریفس  اهتدم  هلودلا  دعـس  دش . باختنا  کیژلب  رد  ناریا  ریفـس  ناونع  هب  ناریا و  هفرغ  تسایر  هب  نارهت  رد  کیژلب 
. دومن مادختسا  ناریا  كرمگ  رد  وا  ار  نایکیژلب  رگید  زون و  ویسم 

تشاد و رارق  هلودلا  نیع  نیفلاخم  ههبج  رد  دوب  تراجت  ریزو  دنچره  هلودـلا  دعـس  دـش ، دـنلب  هطورـشم  بالقنا  ياههمزمز  هک  یماگنه 
نآ رد  هطورـشم  بالقنا  يزوریپ  ات  درک  دـیعبت  دزی  هب  ار  وا  هتخادرپ ، ناناگرزاب  کیرحت  هب  هلودـلا  دعـس  هکنآ  هناهب  هب  مه  هلودـلا  نیع 

. دربیم رس  هب  دیعبت  لاح  هب  رهش 
باختنا سلجم  تلاکو  هب  نایعا  فرط  زا  سلجم  هرود  نیلوا  رد  تهج  نیمه  هب  درک ، داجیا  ههجو  هلودـلا  دعـس  يارب  دزی  دـیعبت  نارود 

سلجم تساـیر  هیعاد  هلودـلا  دعـس  دـش . فورعم  هلملا » وبا   » هب سلجم  رد  وا  درک . اـفیا  يداـیز  شقن  یـساسا  نوناـق  نیودـت  رد  دـش و 
هدروخرـس دـش ، هدـیزگرب  سلجم  سیئر  ناونع  هب  هلودـلا  ربخم  ناخ  یلقیلع  رـسپ  هلودـلا ، عینـص  هکنآ  زا  سپ  اـما  تشاد ، یلم  ياروش 

. تساخرب تفلاخم  هب  وا  اب  دیدرگ و 
رومأم ار  هلودـلا  دعـس  هاش  یلع  دـمحم  ییارزو ، تسایر  تیلوئـسم  لوبق  زا  کلملا  رـصان  يراددوخ  زا  سپ  ریغـص ، دادبتـسا  نارود  رد 

. درک هنیباک  لیکشت 
عاضوا هلودلا  دعس  هنیباک  لیکشت  اب  نامزمه 
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. دندوب تکرح  رد  نارهت  فرصت  دصق  هب  بونج  لامش و  ياهورین  تفریم و  تماخو  هب  ور  روشک  یسایس 

ش. لاس 1308 ه . رد  ماجنارس  دش و  يوزنم  دوخ  هناخ  رد  ترادص ، ماقم  هب  ندیسر  يارب  هلودلا  دعس  ياهشالت 
. دش نوفدم  هللا  دبع  هدازماما  رد  تشذگرد و 

هلودلا دعس 

هرود رد  يو  تسا . يرجه  متـشه  نرق  لـیاوا  متفه و  نرق  رخاوا  بهذـم ، يدوهی  ناکـشزپ  زا  يرهبا  نیدـلا  یفـص  دـنزرف  هلودـلا  دـعس 
قلخ نسح  زاربا  مدرم و  اب  طابترا  رثا  رد  درک و  تمیزع  دادـغب  هب  دـش و  دراو  یناخلیا  راـبرد  ناکـشزپ  هورگ  رد  ناـخ  نوغرا  تموکح 

. دیدرگ لیان  لوغم  ناخ  نوغرا  ترازو  ماقم  هب  ماجنارس  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  لومعم  دح  زا  شیب 
ناملـسم و ناریما  دض  رب  ار  ناخ  نوغرا  دوخ  ناملـسم  نابیقر  یبوکرـس  هلباقم و  روظنم  هب  ترازو  ماقم  هب  رارقتـسا  زا  سپ  هلودـلا  دـعس 

. تخیگنارب ناناملسم  ماجنارس 
. دندناسر لتق  هب  ار  وا  ریگتسد و  ار  هلودلا  دعس  هدرک  عامتجا  یناهنپ  ناملسم  ناریما  اهدعب  یلو 

يدوهی هلودلا  دعس 

دادغب هب  سپس  دمآ . ایند  هب  رهبا  رد  و  دوب ، يدوهی  یبیبط  رسپ  هلودلا  دعـس  لوغم ، ناخلیا  ناخ ، نوغرا  فورعم  ریزو  ق ،. یفوتم 690 ه .
وا تمدخ  رد  يو  هجلاعم  زا  سپ  و  تفای . هار  نوغرا  هاگتـسد  هب  یلوغم ، یکرت و  نابز  هب  ییانـشآ  ببـس  هب  تخادرپ . تبابط  هب  تفر و 

ببس هتکن  نیا  و  داد ، دوخ  ناشیکمه  ناشیوخ و  هب  ار  اهرهش  زا  يرایسب  تموکح  دیسر . ترازو  هب  هاگنآ  و  دش ، یفوتـسم  رادهنازخ و 
یتح و  دومنیم ، کیرحت  مالـسا  اب  تدـناعم  نیملـسم و  هب  تفلاخم  هب  ار  نوغرا  زین  هلودـلا  دعـس  و  تشگ ، نافلاخم  تداسح  کیرحت 

ناملسم ماکح  لامع و  و  دومن ، قیوشت  ناناملسم  لتق  هب  ار  وا  و  دراد ، او  يربمغیپ  هیعاد  هب  ار  نوغرا  درک  یعس  مالـسا  اب  تفلاخم  تهج 
تافو زا  لبق  يزور  دـنچ  دـنام . ورف  راک  زا  دـش و  رامیب  تدـش  هب  ناخ  نوغرا  و  دـییاپن ، نادـنچ  وا  تلود  اما  تشاد . راـنکرب  راـک  زا  ار 
رثـکا رد  وا ، گرم  اـب  و  (، 690  ) دـندرک كاله  ار  وا  هجنکـش  زا  سپ  و  دـنتفرگورف ، ار  يدوهی  ریزو  نآ  هلودـلا  دعـس  نافلاخم  نوغرا ،

. دنتخادرپ نایدوهی  لتق  هجنکش و  هب  اهرهش 

ینازوخ هللا  تیانع  نیدلا  دعس 

زا یصوصخم  مرج  هب  يرجه  لاس 942  رد  يو  تسا . يوفص  لوا  بسامهط  هاش  ریبدت  اب  ناریزو  زا  ینازوخ  هللا  تیانع  نیدلا  دعـس  ریما 
. دش هتشک  يروآرثأت  عضو  هب  دیدرگ و  لوزعم  ترازو  ماقم 

یجوآ دمحم  نیدلا  دعس 

ناـهج ردـص  زا  دــعب  ناـیناخلیا . نارود  رد  یناریا  فورعم  لاـجر  نایفوتــسم و  ارزو و  زا  ق . یفوتم 711 ه . ریزو ، نیدـلا  دعـس  هجاوخ 
یلوـق 698 ه. هب  و  ق . 699 ه .  ) دش کیرـش  ترازو  رد  هللا  لضف  نیدـلا  دیـشر  هجاوخ  اب  ناخ  نازاغ  رما  هب  و  دیـسر ، ترازو  هب  یناجنز 

نآ رس  رب  نانچمه  زین  هدنبادخ ) دمحم  ناطلس   ) وتیاجلا تنطلس  زاغآ  رد  دناریم . ترازو  هللا  لضف  نیدلا  دیشر  تکرش  هب  نانچمه  ق ).
. دیسر لتق  هب  وتیاجلا  رما  هب  نافلاخم  تیاعس  کیرحت و  هب  تبقاع  دوب . راک 

یجواس دمحم  نیدلا  دعس 

هجاوخ هب  ار  دوخ  تباین  ترازو و  بصنم  ناخ  نازاغ  یناجنز ، دمحا  نیدلا  ردص  هجاوخ  ندش  هتـشک  زا  دـعب  هک  ناخ  نازاغ  يارزو  زا 
. دومن لوحم  ینادمه  هللا  لضف  نیدلا  دیشر  هجاوخ  یجواس و  دمحم  نیدلا  دعس 
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( یجوآ  ) یبآ کلملا  دعس 

ریبد بتاک و  بئان و  کلملا  دعـس  تشاد  تماقا  هجنگ  رد  یقوجلـس  هاـشکلم  رـسپ  دـمحم  هک  یماـگنه  دوب ، یقوجلـس  تلود  ناریبد  زا 
نارای و زا  يو  دـش . لوحم  وا  هب  زین  دـمحم  ناطلـس  ترازو  ماقم  دیـسر ، تنطلـس  هب  دـمحم  هکنآ  زا  دـعب  دوب و  اـجنآ  رد  يو  تموکح 

لکـشتم ناـمزاس  توملا  هعلق  ینعی  دوخ  عیفر  تختیاـپ  رد  ناـمز  نیا  رد  هک  دوب  ناریا  نایلیعامـسا  تردـق  رپ  ربهر  حابـص  نسح  ناوریپ 
هنامرحم يّرس و  یلیخ  روط  هب  ترازو  ماقم  سابل و  رد  تهج  نیمه  هب  درکیم . یتسرپرـس  يربهر و  ار  ناریا  نایغط  اب  یـسایس  يرکف و 

هب هک  دوب  کیدزن  هدرک و  حرط  زین  ار  یقوجلس  دمحم  ناطلس  لتق  هشقن  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  درکیم و  تمدخ  ناریا  نایلیعامـسا  هب 
، یقوجلس دمحم  ناطلس  روتسد  قبط  دیدرگ و  ینابرق  هار  نیا  رد  کلملا  دعـس  دوخ  ماجنارـس  دش و  راکـشآ  زار  هک  دیآرد  لمع  هلحرم 

. دندرک هراپ  هراپ  ار  وا  ندب  دندیشک و  بیلص  هب  ناهفصا  رازاب  رد  ار  ریزو  کلملا  دعس 

یگنز دعس 

تافو زا  دعب  سراف . ناکباتا  هلسلس  زا  کباتا  نیمجنپ  ق ،. دودح 623 ه . یفوتم  يرغلس ، دودوم  نبا  یگنز  نبا  دعس  نیدلا  رفظم  کباتا 
و تخادرپ ، شکمـشک  هب  تخت  جات و  بحاـصت  رـس  رب  رقنـس  نبا  لرغط  وا  نیـشناج  اـب  یگنز ، نبا  ۀـکلت  کـباتا  شردارب  ق ). (591 ه .
ار نامرک  یگنز ، دعس  تخـس . ییابو  یطحق و  اب  دش  هجاوم  وا  تراما  زاغآ  دش . سراف  کباتا  لالقتـسا  هب  ق . دودح 599 ه . رد  تبقاع 
رد ناـمز  نیا  رد  هک   ) نادـمه ناهفـصا و  ریخـست  یپ  رد  درک و  يزادـناتسد  قارع  هب  سپـس  دروآ ، نوریب  هراکنابـش  كوـلم  تسد  زا 

. دیدرگ رهش  نآ  رد  تراغ  لتق و  زاریش و  هب  کبزا  نیدلا  رفظم  کباتا  هلمح  ببس  راک  نیا  و  دمآرب ، دوب ) ناجیابرذآ  ناکباتا  فرـصت 
دش راتفرگ  یلو  درب  هلمح  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  رکـشل  رب  و  تخات ، شیپ  ير  دودح  ات  و  درک ، قارع  دصق  یگنز  دعـس  نآ ، زا  دعب 
زا گناد  راهچ  و  رخطصا ، رهش  یلاوح  رد  ناونکشا  رخطصا و  هعلق  ود  نتفرگ  اب  و  تشذگرد ، شنتـشک  زا  دمحم  ناطلـس  ق .). (614 ه .

هعلق یکیدزن  رد  اما  دـیروش ، ردـپ  رب  دوب ، یـضاران  هحلاـصم  نیا  زا  هک  رکب ، وبا  یگنز  دعـس  رـسپ  درک . حلـص  يو  اـب  سراـف ، لوصحم 
. دیدرگ ردپ  نیشناج  دعسا  نبا  رکب  وبا  مان  هب  و  تفای ، تاجن  سبح  زا  رکب  وبا  اهدعب  دیدرگ . سوبحم  هعلق  نآ  رد  و  دش ، ریسا  رخطصا 

ارهاظ تالامتحا  یضعب  هب  مه  وا  صلخت  یتح  تسا و  هتشادن  حودمم  حدام و  عون  زا  یطابترا  ارهاظ  یگنز  دعـس  کباتا  اب  يدعـس  خیش 
. تسا یگنز  نبا  دعس  هک  کباتا  نیا  مان  هب  هن  دشاب ، رکب  وبا  نبا  دعس  هک  تسا ، کباتا  نیا  هداون  مان  هب 

دغس
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نوحیج و نوحیس و  نیب  بونج  لامش و  زا  هک  تسا  دنقرمس  دغس و  نامه  هک  هدمآ  هدوغوس »  » شویراد هبیتک  رد  و  هدغوس »  » اتـسوا رد 
رهـش نآ  ياهرهـش  زا  رگید  دـننکیم . قیبـطت  دنقرمـس  اـب  ار  نآ  هک  دوب  هدـنکرم  نآ  فورعم  رهـش  دوـب . دودـحم  مزراوـخ  هب  برغم  زا 
عبات یـشنماخه  لوا  شویراد  نامز  زا  لقاال  لصالا و  یناریا  یمدرم  اهیدغـس  دـنتفگیم . سیلپوریـس »  » ار نآ  نایناریا  هک  تسا  شوروک 

. دندوب ناریا  تلود 

نایدغس

نادناخ نیا  زا  سک  نیتسخن  هتشاد و  یلحم  یهاشداپ  دغس  نیمزرس  يرجه ، مود  لوا و  نرق  رد 
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رد ق . لاس 104 ه . رد  و  دوب . یتساوید »  » وا نیـشناج  و  كزوغ »  » يو نیـشناج  و  نوخرط »  » دیـشخا نیـشناج  دوب . كراش  رـسپ  دیـشخا 
. دش هتشک  نایزات  اب  گنج 

یشابیچهرفس

. دوب یثوروم  ابلاغ  لغش  نیا  دادیم و  بیترت  ار  اهاذغ  درتسگیم و  ار  هاش  هرفس  هیوفص  رصع  رد 

جندیفس

. تشارفارب ار  یسابع  هایس  مچرپ  تخاس و  اراکشآ  ار  دوخ  توعد  رهش  نیا  رد  ملسم  وبا  هک  ورم  عباوت  زا  يرهش 

یکاکس

هاشمزراوخ و دمحم  ناطلس  رـصاعم  يو  دمآ . ایند  هب  مزراوخ  رهـش  رد  ق . لاس 555 ه . رد  رکب  یبا  نب  فسوی  بوقعی  وبا  نیدـلا  جارس 
فیلأت ار  نایب  یناعم و  قطنم و  وحن و  فرـص و  رد  مولعلا  حاتفم  روهـشم  باتک  دوب و  لماک  داتـسا  بدا  نونف  رد  زیگنچ و  رـسپ  ياـتغج 

. درک
. تسبورف ناهج  زا  مشچ  ق . لاس 626 ه . رد  يو 

هاش ناکس 

. دنتفگیم هاش  ناکس  ار  وا  دوب  ناتسیس  مکاح  شردپ  نامز  رد  موس  مارهب  نوچ  موس . مارهب  بقل 

ونهد ای  دنواکس 

. تسا ياهتسجرب  شقن  اهنآ  زا  یکی  يالاب  رد  دراد و  دوجو  ياهرخص  روگ  ای  همخد  ود  اجنآ  رد  نوتسیب . بونج  رد 

)Saka( اهاکس

رد ـالامتحا  اـگلو و  دور  لـحاس  رد  زاـقفق ، ياـههوک  لامـش  رد  دوخ  نطوـم  زا  م . و 7 ق . نرق 8  رد  هک  يدرگناـبایب  يوجگنج  لـیابق 
تسا هدش  دای  نانآ  زا  ادیکشا  مان  هب  يروشآ  ياههبیتک  رد  هک  ییاکس  لیابق  زا  یکی  دندش . ریزارـس  ریغـص  يایـسآ  زاقفق و  هب  نیارکوا 

ياههنارک زا  یعیسو  نیمزرس  رد  هکنآ  زا  سپ  اهاکس  دندیزگ . تماقا  اجنیا  رد  دندیسر و  یلامـش  ناجیابرذآ  هب  م . نرق 8 ق . رخاوا  رد 
اخنوکـس اهنآ  اب  اهاننام  هک  دـندوب  راوسکباچ  ینازادـناریت  دـندش ، نکاس  ناتـسنمرا  هجنگ و  غابارق و  ات  هیمورا  هچایرد  یلامـش  یقرش و 

.)؟ اهتگاسام اهتیکسا ،  ) نایاکس ياوشیپ 
شقن دالیم . زا  لبق  مشش  نرق  نایاپ 
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. دندرک هدافتسا  نانآ  زا  روشآ  اب  گنج  رد  هدش و  دحتم 

ياهتخد هاـش  زا  یکی  اـب  جاودزا  يازا  رد  اوتاراـپ  وا  نیـشناج  م .). 673 ق .  ) دـش هتـشک  روشآ  اب  گنج  رد  اهاکـس  ياوشیپ  ياکاپ  شیا 
، روشآ ییاسانـش  دروم  دوب  هتفای  تردـق  یتدـم  كدـنا  رد  هک  اهاکـس  یهاشداپ  بیترت  نیا  هب  تسب . داحتا  دـقع  روشک  نیا  اـب  يروشآ 

رازکایـس دـندرک و  هبلغ  اهدام  رب  ییادام  ناهاش  يربهر  هب  م . لاس 652 ق . رد  ییاکـس  نارواگنج  تفرگ . رارق  نامز  نآ  ردـتقم  تلود 
شترا رد  ییاهاکـس  نایهاپـس  دـندرک و  تعانق  ناجیابرذآ  رب  ینارمکح  هب  اـهنت  اهاکـس  ضوع  رد  تفریذـپ . ار  ناـشیا  رب  يرازگجارخ 
ضوع رد  یلو  تشگ ، دام  یهاشنهاش  داجیا  رد  ریخأت  اهدام و  فعـض  بجوم  زاغآ  رد  نایاکـس  طلـست  هچرگ  دـندش . لـخاد  رازکاـیس 

ار نایاکس  تسناوت  راسکایک  ماجنارـس  دنتخومآ و  نانآ  زا  ار  يزادناریت  يراوس و  نف  هکلب  دندشن  رتفیعـض  اهنت  هن  تدم  نیا  رد  اهدام 
ياهبارتاس زا  یکی  نایشنماخه  نامز  رد  یتح  نآ  زا  سپ  هک  دنتشگزاب  دوخ  شیپ  ورملق  هب  اهاکـس  م ). 625 ق .  ) دناشنب دوخ  ياج  هب 

داژن زا  اهاکـس  دنداتـسرفیم . ناشیا  دزن  هب  يزادـناریت  يراوس و  نتخومآ  يارب  ار  دوخ  نادـنزرف  یناریا  ناگرزب  دوب و  ناریا  یهاـشنهاش 
لیابق ورملق و  رد  یناریا  ناـبز  هک  دـش  بجوم  ناـنآ  یتقوم  طلـست  دوب و  موهفم  ـالماک  یناریا  ياـهدام  يارب  ناـشنابز  دـندوب و  ییاـیرآ 

. دننادیم اهاکس  راگدای  ناجیابرذآ  رد  ار  زقس  وکسا و  ياهرهش  دبای و  جاور  دام  نیمزرس  نوگانوگ 

نابز ییاکس ،

یلوکیراس و لثم  يریماـپ  هجهل  دـنچ  و  وتـشپ )  ) یناـغفا تغل  زورما  هک  تسا  ناریا  قرـش  ياـهنابز  بعـش  زا  ییاکـس ، دـنه و  موق  ناـبز 
. دناهلمج نآ  زا  هریغ  یخاو و  ینغوش و 

اهییاکس

يروـشآ و توـتم  تودوره - ناـنآ  هـب  طوـبرم  یخیراـت  عباـنم  دــناهدش . یبرغ  يایــسآ  دراو  یبوـنج  هیــسور  بناـج  زا  یناریا  داژن  زا 
ناونع هب  هک  دندوب  يروهتم  نایوجگنج  دـندروآ . موجه  یبرغ  يایـسآ  هب  اهيرمیک  اب  م . متـشه پ . نرق  دودـح  رد  ةاروت - ییوتراروا -

نرق يادتبا  رد  دندروآ . رد  دوخ  هطلـس  ریز  متفه  نرق  رد  ار  نیطـسلف  ات  زاقفق  زا  دندمآرد . اهدام  اهیروشآ و  تمدخ  رد  رودزم  روآمزر 
. دندرک رایتخا  نکسم  زاقفق  رد  الامتحا  مشش 

م. مجنپ ق . نرق  سیلوپسرپ .)  ) رختسا رد  ياهتسجرب  شقن  زا  دوخزیت .»  » نایاکس

ناتسکس

. ناتسیس

ردوکس

. هینودقم میدق  مان 
466 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

اخنوکس

. اهاکس نایاوشیپ  زا 

هاشناگس

. ناتسیس هاش  موس . مارهب  بقل 

)sagsar( راسگس

اهدربن نانآ  اب  متـسر  و  لاز ، ماـس ، دـننام  ناریا  ناـناولهپ  دـناهدوب و  روـالد  دـنمورین و  تخـس  هک  ناردـنزام  رد  یموق  ماـن  هماـنهاش ، رد 
نرق 2 رد  هک  تساکس ، داژنییایرآ  موق  نامه  راسگس  ارهاظ  دناهتسیزیم . اجنآ  رد  موق  نیا  هک  ناردنزام  رد  ینیمزرس  مان  زین  دناهدرک ؛

سپس و  ناتسجس ، ناتسگس ، تروص  هب  ادعب  هک  دنداد ، اجنادب  ار  دوخ  مان  و  دندرک ، لاغـشا  ناریا  قرـشم  رد  ار  گنرز  نیمزرـس  م . ق .
. دمآرد ناتسیس 

هقجالس

هقجالس گرزب ، هقجالـس  نیوانع  هب  اهنآ  زا  فلتخم  هبعـش  جنپ  هتفرمهيور  هک  زغ  نانامکرت  زا  ياهفیاط  نایقوجلـس ، ای  قوجلـس  لآ  ای 
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، قارع ناـسارخ ، دـالب  رد  ق . نرق 8 ه . لـیاوا  اـت  ق . ياهلاس 429 ه . هلـصاف  رد  ماش  هقجالـس  و  مور ، هقجالـس  نامرک ، هقجالـس  قارع ،
. دناهدرک ییاورنامرف  مور  دالب  زا  یتمسق  ماش و  نامرک ،

ات رغـشاک  زا  ناشرادـتقا  هرود  رد  اهنآ  ورملق  هک  دـندوب ، گرزب  هقجالـس  هب  فورعم  هقجالـس  نامه  عقاو  رد  هفیاط  نیا  تلود  سـسؤم 
هفیاط نیا  ياههبعش  ریاس  تشاد ، ماود  مهم  هبعش  نیا  ییاورنامرف  تنطلس و  ات  و  دوب ، اهنآ  صتخم  ناطلس  ناونع  و  تشاد ، تعسو  بلح 

زا قاقد ، نبا  قوجلس  هب  دنبوسنم  هقجالس  هلسلس  دندومنیم . دایقنا  تعاط و  راهظا  هلسلس  نیا  نیطالس  هب  تبـسن  ابلاغ  تبغر  ای  هارکا  هب 
ءاروام هب  ناتسکرت  زا  اهنآ  ترجاهم  ببس  هفیاط و  نیا  راک  زاغآ  زا  دندش . تلود  تردق و  سـسؤم  وا  نادنزرف  هک  زغ ، نانامکرت  يارما 

يراـصن بهذـم  رهنلا  ءارواـم  هب  ترجاـهم  زا  لـبق  ارهاـظ  هک  هفیاـط ، نیا  لاـحره ، رد  تسین  تسد  رد  یقثوـم  یعطق و  تاـعالطا  رهنلا 
بلط رد  اـج و  یگنت  ببــس  هـب  هاوـخ  ق -. لاس 375 ه . دودـح  رد  ناـیناماس و  دـهع  رخاوا  رد  و  دـندمآرد ، مالـسا  هب  دـندوب ، هتفریذـپ 

ناطلس دهع  نراقم  قوجلس ، فالتخا  دندمآ . رهنلا  ءاروام  دودح  هب  كرت - كرشم  هاشداپ  زا  قوجلـس  سرت  تهج  هب  هاوخ  و  روخارچ ،
نوحیج زا  نوچ  ق ). ای 415 ه . . ) ق هنس 419 ه . رد  دومحم  ناطلس  هکنانچ  دندیناسر ، مه  هب  رایسب  تردق  دودح  نآ  رد  يونزغ ، دومحم 

ینعی لیئارسا ، ناگدازردارب  دومحم ، ناطلس  زا  سپ  تفرگ . ار  قوجلس  نبا  لیئارسا  و  دیسرت ، قوجلس  لآ  تدع  تمـشح و  زا  تشذگ ،
زا  ) نیکت یلع  کیرحت  هب  راب  دنچ  يونزغ  لوا  دوعسم  ناطلس  دهع  رد  قوجلس ، نبا  لیئاکیم  نارـسپ  گیب ، يرغچ  وغبی و  کیب و  لرغط 

نادنز رد  دومحم  نامز  رد  ارهاظ  هک  لیئارـسا ، شیوخ  مع  نوخ  ماقتنا  تهج  هب  عقاو  رد  شاتنوتلآ و  نبا  نوراه  و  نایناخ ) کلیا  يارما 
کیدزن رد  ار  دوعسم  رکـشل  ق . رد 426 ه . تبقاع  دندمآرد . ترذـعم  رد  زا  زاب  سپـس  و  دـندرک ، نایغط  ناسارخ  رد  دوب ، هدرم  ناتلوم 

ق. لاوش 429 ه . رد  و  دنداد ، تسکش  اسن 
يرغچ مان  هب   ) ورم رد  ار  شیوخ  تراـما  و  دـندش ، یلوتـسم  ناـسارخ  رب  هدرک  مزهنم  ار  دوعـسم ، ناطلـس  فورعم  ریما  یـشابس ، بجاـح 
تخس تسکش  ناقنادند  گنج  رد  ار  دوعـسم  دوخ  ق . ناضمر 431 ه . رد  مه  دعب  دـندرک و  مالعا  کیب ) لرغط  مان  هب   ) روباشن و  گیب )

. دندومن میسقت  دوخ  نیب  ار  نایونزغ  یفرصتم  تایالو  و  دنداد ،
اصوصخم و  دش ، لیکشت  هقجالس  تلود  هنوگنیدب ،
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ات اهنآ  ییاورنامرف  هزوح  ابیرقت  و  تفای ، مامت  تعسو  اجردنم  اهنآ  ورملق  یقوجلس  هاشکلم  نالسرا و  بلآ  سپس  کیب و  لرغط  هلیسو  هب 
اهنآ تردـق  هکلب  دـییارگ ، یـشوماخ  هب  ور  اهنآ  روهظ  اـب  هیوب  لآ  ناـیونزغ و  ياـهتلود  طـقف  هن  و  دیـسر ، ناـیناساس  تکلمم  دودـح  هب 

، دندروآرد فرصت  هب  ار  مور  هدمع  تمسق  ماش و  دالب  دعب ، يدنچ  هقجالس ، و  درک ، فیعـضت  دیدهت و  زین  ار  سنازیب )  ) مور يروتارپما 
. دندش ورهبور  اهیبیلص  اب  و 

، ببـس نیدب  و  دییارگ ، فعـض  هب  اهنآ  تلود  یگداوناخ ، تاعزانم  ببـس  هب  هاشکلم ،) تافو  زا  سپ  اصوصخم   ) دعب یکدنا  کلذـعم ،
. دندش ذوفن  بحاص  زین  ناهفصا  رد  یتح  هکلب  ناتسهق ، توملا و  رد  طقف  هن  و  دندیناسر ، مه  هب  تردق  هیلیعامسا 

راهظا ببـس  هب  نینچمه  تشگ . دالب  رثکا  رب  كرت  ناکباتا  هطلـس  بجوم  اهنآ  روهظ  و  دـندرک ، فرگـش  ریثأت  ناریا  خـیرات  رد  هقجالس 
رـصم و نایمطاف  تاکیرحت  لباقم  رد  و  دش ، نوزفا  يدـح  ات  تفالخ  تردـق  دـندرکیم ، دادـغب  هفیلخ  هب  تبـسن  اهنآ  بلاغ  هک  يدایقنا 

راشتنا دیزم  ببس  مالسا  هزوح  رد  هقجالس  تاحوتف  هعسوت  ورملق و  تعسو  دمآ . لصاح  يراهظتـسا  رابتعا و  ار  هفیلخ  هیوب ، لآ  تکوش 
هب هلسلس  نیا  يارزو  نیطالـس و  تفای . راشتنا  ریغـص  يایـسآ  طاقن  یـصقا  رد  ناریا  بدا  نابز و  هک  دوب  هنوگنیدب  و  دش ، یـسراف  نابز 
رد یـسوط  کلملا  ماظن  هجاوخ  هلیـسو  هب  اهنآ و  دهع  رد  هیماظن  سرادم  و  دندرک ، مامتها  اههاقناخ  دـجاسم و  يانب  سرادـم و  سیـسأت 

. دش انب  فلتخم  دالب 
الضف ارعش و  تشادهگن  قیوشت و  رد  رجنس ) ناطلس  و  یقوجلس ، هاشکلم  نالسرا ، بلآ  نبا  هاشناغط  دننام   ) هلـسلس نیا  يارما  زا  یـضعب 

. دناهدرک شیاتس  ار  اهنآ  يدرویبا  يرونا  و  يزعم ، یقزرا ، دننام  ییارعش  و  دندیشوک ،

نامرک هقجالس 

( زین رواـجم  یحاوـن  یــضعب  رد  هاـگ  و   ) عـباوت ناــمرک و  رد  ق . اـت 583 ه . ياـهلاس 433  نیب  هک  هقجالـس ، هلـسلس  زا  ياهبعـش  ناوـنع 
نیا هاشداپ  نیلوا  دناهدناوخیم . مه  دوراق  لآ  تسا ، هتشاد  مان  دوراق  هلـسلس  نیا  سـسؤم  هکنآ  ببـس  هب  ار  اهنآ  و  دناهدرک ، ییاورنامرف 

داد يور  ود  نآ  نیب  هک  یگنج  لابند  رد  دـش و  وا  یعدـم  یقوجلـس  هاشکلم  سولج  ماگنه  هک  دوب  نالـسرا  بلآ  ردارب  دوراـق ، هلـسلس 
نیسح کلم  شردارب  یمسا  تراما  هن  تفای ، ماود  دوب  وا  نیشناج  هک  لوا  هاشنامرک  یهاشداپ  هن  وا ، زا  دعب  دیسر . لتق  هب  دش و  ریگتـسد 

نیا هاشداپ  نیمراهچ  یباسح  هب  نیموس و  تقیقح  رد  تفاـی ، یعقاو  تنطلـس  دوراـق  زا  دـعب  عقاو  رد  هک  دوراـق  نبا  هاشناطلـس  لاـسدرخ .
دارفا و رثکا  لتق  رد  وا  مادقا  هاشناریا و  نشخ  تنطلس  دیسر . یقوجلـس  هاشناریا  هب  سپـس  و  لوا ، هاشناروت  هب  تبون  وا  زا  دعب  دوب . هلـسلس 

لوا هاشنالسرا  تنطلس  اما  دهد . نایاپ  ار  نامرک  هقجالس  تنطلـس  هک  دوب  کیدزن  شلتق ، هقدنز و  هب  وا  ماهتا  سپـس  و  دوراق ، لآ  نایعا 
. دندرک تراما  هاش  لرغط  سپس  هاشنالسرا و  نبا  دمحم  وا  زا  دعب  درک . میکحت  دیدجت و  ار  دوراق  لآ  یهاشداپ  هرابود 

یهاشداپ مود  هاشناروت  ناشرگید  ردارب  تبقاع  و  دـندش ، یعدـم  مود  هاشنالـسرا  یقوجلـس و  هاشمارهب  دـنچ  کی  هاـش  لرغط  نارـسپ  زا 
رانید و کلم  نایغط  لباقم  رد  مه  تبقاع  و  دـش ، هجاوم  دـندرک ، ملع  يو  دـض  رب  ار  وا  ارما  زا  یـضعب  هک  یقوجلـس ، هاش  دـمحم  تفای .

. تفر روغ  ناتسیس و  هب  هتشاذگ  ار  نامرک  زغ ، هبلغ 

گرزب هقجالس 

هک هقجالس ، یلصا  هدمع و  ياههخاش  باب  رد  لوادتم  ناونع  گرزب  هقجالس  ای  ناسارخ ، هقجالس 
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ورملق مامت  ثراو  کلام و  ناونع  هب  زین  رهنلا  ءاروام  رد  دنچ  کی  و  ماش ، قارع و  رد  ابلاغ  نینچمه  و  ناسارخ ، رد  ق . ات 552 ه . زا 429 
. دندشیم بوسحم  اهنآ  هدناشنتسد  عبات و  یقوجلس  لآ  لقتسم  يارما  هقجالس و  بعش  ریاس  و  دندرک ، ییاورنامرف  تنطلس و  یقوجلس 

تباین هب  عقاو  رد  هحوتفم  ياهنیمزرـس  فارطا  رد  شناگدازردارب  ناردارب و  تموکح  هک  دوب  یقوجلـس  کیب  لرغط  اهنآ  تلود  سـسؤم 
، رسپ ردپ و  نیا  نامز  رد  دش . یقوجلس  هاشکلم  شرسپ  وا  نیشناج  هک  تسشن ، تنطلـس  هب  نالـسرا  بلآ  شاهدازردارب  وا  زا  دعب  دوب . وا 

ببس یگداوناخ  تافالتخا  هاشکلم ، زا  دعب  دمآرد . اهنآ  ییاورنامرف  هزوح  رد  هیکاطنا  ات  نوحیج  زا  و  تفای . مامت  تعسو  هقجالس  ورملق 
ياهدازهاـش تسخن  تدـم  نیا  رد  دـنام . فقوتم  گرزب  هقجالـس  ورملق  هعـسوت  هجیتـن ، رد  و  دـش ، هقجالـس  تموکح  تیزکرم  فعض 

اما تسـشن ، تنطلـس  هب  قرایکرب  شرتهم  ردارب  وا  گرم  زا  دعب  و  تشاد ، تنطلـس  ناونع  یهاتوک  تدم  هاشکلم ، نبا  دومحم  لاسدرخ ،
ناونع هب  دنتـسناوتن  مه  وا  نادـنزرف  تفای . تنطلـس  هاشکلم  نبا  دـمحم  شیومع  دربن و  شیپ  زا  يراک  قرایکرب ، نبا  هاشکلم  وا  دـهعیلو 
تنطلس تدم  مامت  رد  وا  دوخ  دنچره  هک  دیـسر ، هاشکلم  نبا  رجنـس  اهنآ  مع  هب  ناونع  نیا  دننک و  ییاورنامرف  یقوجلـس  گرزب  هاشداپ 

. دوب زرحم  هقجالس  نادناخ  ياههبعش  مامت  رب  وا  يونعم  تسایر  اما  درک ، افتکا  ناسارخ  لقتسم  تموکح  هب  المع  شیوخ 
لآ يارما  فلتخم  بعـش  طابترا  تدحو و  وا ، تافو  اب  و  تسا ، بوسحم  گرزب  هقجالـس  هلـسلس  زا  ناطلـس  نیرخآ  رجنـس  لاحره ، هب 
زا کیره  داد  يور  یقوجلـس  نادـناخ  بعـش  رد  وا  تنطلـس  زا  لبق  یتدـم  زا  هک  ياهیزجت  فالتخا و  عقاو  رد  و  تفر ، نایم  زا  قوجلس 

. تفای هناگادج  لیصفت  خیرات و  زین  هبعش  ره  طوقس  ضارقنا و  و  داد ، هناگادج  لالقتسا  دنچ  کی  ار  فلتخم  بعش 
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ق. 455 ه . زا 429 - یقوجلس . نب  لیئاکیم  نب  لرغط  - 1
. لرغط نالسرا  بلآ  - 2

ق. 485 ه . زا 465 - نالسرا . بلآ  نب  هاشکلم  - 3
ق. 487 ه . زا 485 - هاشکلم . نب  دومحم  - 4

ق. 498 ه . زا 487 - هاشکلم . نب  قرایکرب  - 5
ق. زا 498 ه . قرایکرب .) نبا   ) مود هاشکلم  - 6

467 ص :  گرزب .....  هقجالس  ناریا ج1 470  خیرات  عماج  گنهرف  ق . 511 ه . زا 498 - لوا . هاشکلم  نب  دمحم  - 7
ق. 552 ه . زا 511 - لوا . هاشکلم  نب  رجنس 

دوـمیپ و لاوز  هار  دوـب  هدــش  میــسقت  یفیاوـطلا  كوـلم  هـب  نـیا  زا  شیپ  هـک  هلــسلس  نـیا  ق ). 522 ه .  ) رجنــس ناطلــس  گرم  زا  سپ 
. دندمآ راک  يور  نایهاشمزراوخ 

مور هقجالس 

ییاورنامرف ریغص  يایـسآ  زا  ییاهتمـسق  رد  ق . نرق 8 ه . لیاوا  دودـح  ات  نرق 5  رخاوا  دودح  زا  هک  هقجالـس ، هلـسلس  زا  ياهبعـش  ناونع 
ناونع هب  نالسرا  بلآ  بناج  زا  شردپ ، ندش  هتشک  زا  دعب  هک  دوب ، لوا ) هاشنامیلس   ) شملتق نبا  نامیلس  هبعـش  نیا  سـسؤم  دناهتـشاد .

هتفرهتفر اجنآ  رد  و  دش ، لیسگ  ریغص  يایـسآ  دودح  هب  دنکن ، ادیپ  یبلطتنطلـس  يرادهیعاد و  تصرف  هکنآ  دصق  هب  عقاو  رد  و  تراما ،
یتدم ات  نکیل  دوب ، لالقتـسا  یعون  اب  هارمه  يدح  ات  دـنچره  وا  فالخا  تراما  کلذـعم  دروآ . مهارف  دوخ  يارب  یلقتـسم  تراما  هنیمز 
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بیترت یلاوت و  رد  ترتف  عوقو  ببس  رایسب  يواعد  تافالتخا و  و  دندمآیم ، رامش  هب  گرزب  هقجالس  هدناشنتسد  مور  یقوجلـس  يارما 
ارهاظ مه  و  یمالسا ، زکارم  زا  اهنآ  تفاسم  دعب  ببس  هب  هقجالس - زا  هبعش  نیا  راک  لیاوا  هب  عجار  رابخا  لاوحا و  ورنیا  زا  دشیم . اهنآ 

نیسسؤم نیلوا  هکنآ  ببس  هب  مه  يدح  ات  و  تسا ، هدوب  هجاوم  هدمع  تالکشم  اب  اهنآ  تسرد  لالقتسا  تراما و  رارقتسا  هکنآ  ببس  هب 
رد یتح  هکناـنچ  تسین ، نشور  نادـنچ  یمالـسا  خـیراوت  رد  دـناهدوب - رود  هبـسنلاب  یمالـسا  گـنهرف  طـیحم  زا  هقجالـس  زا  هبعـش  نیا 

نیمه دوجو  ببـس  هب  تسا . فالتخا  ذـخآم  نیب  اهنآ  یلاوت  بیترت  هاـگ  و  هلـسلس ، نیا  میدـق  يارما  تاـفو  سولج و  ياـهلاس  صوصخ 
يراددوخ هلـسلس  نیا  لاوحا  يدابم  هب  عجار  تایاور  لقن  زا  نادناخ ، نیا  خروم  نیرتیمیدـق  یبیب ، نبا  هک  تسا  یندـشن  لح  تافالتخا 

رد هک  تسا  هرود  نیمه  زا  تقیقح  رد  تسا . هدرک  عورش  لوا  ورسخیک  نیدلا  ثایغ  ناطلس  دهع  زا  طقف  ار  دوخ  تیاور  و  تسا ، هدرک 
زا زین  و  دـباییم ؛ قنور  نیمزرـس  نآ  رد  ملع  تعنـص و  تراجت و  اـههار ، تینما  اـب  دوشیم و  لـصاح  یعقاو  تینما  مور  هقجالـس  ورملق 

. تسا هدش  هتشون  هلسلس  نیا  خیرات  هک  تسا  هرود  نیمه 
قفاوم مهاب  هشیمه  هلـسلس  نیا  يارما  زا  یتمـسق  باب  رد  ریثا - نبا  و  یفوتـسم ، هللا  دـمح  یبیب ، نبا  لثم  نیخروم - تایاور  همه ، نیا  اـب 
خیرات رد  هک  تسا  ياهتکن  نیا  و  درک ، هدافتـسا  اههبیتک - و  حاولا ، اههکـس ، لثم  رگید ، دانـسا  زا  دیاب  راچان  اهنآ  حیحـصت  رد  و  تسین ،

. دوب دیابن  لفاغ  نآ  زا  یمالسا - ياههلسلس  بلاغ  هکلب  هلسلس - نیا 
، دناهداد ناشن  رنه  لضف و  لها  تیبرت  هب  یـصاخ  هجوت  ابلاغ  دـعب ، هب  لوا  ورـسخیک  هرود  زا  صوصخب  مور ، هقجالـس  هلـسلس  ناهاشداپ 

هانپ ودـب  دـندشیم  سویأم  هک  اجره  زا  اـبلاغ  هقبط  نیا  و  تشاد ، صوصخم  تیاـنع  لـضف  لـها  اـمکح و  هب  مود  هاـش  نامیلـس  هکناـنچ 
ياهقالع دروم  نیا  رد  زین  لوا  دابقیک  نیدلا  ءالع  تشاد و  مامتها  الضف  ارعش و  بلج  رد  زین  لوا  سواکیک  نیدلا  زع  نینچمه  دندربیم .

دلو نیدلا  ءاهب  دنیوگ  و  تشاد ،
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نیدلا لامک  دـننام  زین - هلـسلس  نیا  هب  بوسنم  يارما  لاجر و  زا  یـضعب  تفر و  هینوق  هب  وا  توعد  هب  عقاو  رد  یمور  نیدـلا  لالج  ردـپ 
دهع رد  هک  مور  هقجالـس  دنتـشاد . رایـسب  یـششوک  تفرعم  لـها  الـضف و  تیبرت  قـیوشت و  رد  ناـنچمه  هناورپ - نیدـلا  نیعم  راـیماک و 

ناهاشداپ نیرخآ  و  دندش ، لوغم  نایناخلیا  ياههدناشنتسد  مکوشیب  رگید  نآ  زا  دعب  دندروخ ، تسکش  لوغم  رکشل  زا  مود  ورسخیک 
دابقیک و  یقوجلس ، مود  دوعسم  موس ، ورـسخیک  لثم  یناسک  بصن  لزع و  هکنانچ  دندمآیم ، رامـش  هب  لوغم  ماکح  عقاو  رد  هلـسلس  نآ 

لآ تراما  دـعب  يدـنچ  و  داتفا ، یلحم  لقتـسم  يارما  تسد  هب  مور  هقجالـس  ورملق  اهنآ ، لالقتـسا  لاوز  اب  دوب . نایناخلیا  تسد  رد  مود 
. دمآ دوجو  هب  اهنآ  تراما  يایاقب  يور  رب  نامثع 

ماش هقجالس 

نبا شتت  هلسلس  نیا  سـسؤم  دناهدرک . ییاورنامرف  ماش  دالب  رد  ق . ات 511 ه . لاس 487  دودح  زا  هک  هقجالس  هلسلس  زا  ياهبعـش  ناونع 
تنطلـس هیعاد  شنت  هاشکلم ، تافو  زا  دعب  ق .). 470 ه .  ) تشاذـگاو وا  هب  عاطقا  هب  ار  ماش  تیالو  هاشکلم  هک  تشاد ، مان  نالـسرا  بلآ 

وا زا  دعب  دـناهدش . هدـناوخ  ماش  هقجالـس  مان  هب  وا  فالخا  ق .). 487 ه .  ) درک لقتـسم  ار  ماش  تراما  دعب  یکدـنا  و  ق ،). 486 ه .  ) تفای
شردارب سرخا و  نالسرا  بلآ  سپـس  دنتـسشن . تراما  هب  قشمد  رد  شتت  نبا  قاقد  شرگید  رـسپ  بلح و  رد  شتت  نبا  ناوضر  شرـسپ 

هیقترا يارما  قشمد و  ناکباتا  هلیـسو  هب  هقجالـس  هلـسلس  زا  هبعـش  نیا  دـندرک . تراما  دودـح  نآ  رد  دـنچ  کـی  ناوضر  نبا  هاـشناطلس 
. دندش ضرقنم  رکبراید 

قارع هقجالس 

هاگ و  قارع ، تاـیالو  رد  ق . ات 590 ه . ق . دودح 511 ه . زا  هک  هاشکلم ، نبا  دمحم  ناطلس  دالوا  زا  هقجالس ، هلـسلس  زا  ياهبعـش  ناونع 
نبا دومحم  نیدلا  ثیغم  هلسلس ، نیا  تنطلس  سسؤم  دناهدرک . تنطلس  ناتـسدرک  ناجیابرذآ و  رد  ابلاغ  نینچمه  و  ناتـسزوخ ، سراف و 

وا رب  هبلغ  زا  دعب  رجنس ، ناطلس  و  دش ، هجاوم  رجنس  هضراعم  اب  اما  تساخرب ، تنطلـس  يوعد  هب  هاشکلم  نبا  دمحم  شردپ  زا  دعب  دمحم 
نیا و  دـش ، عقاو  هاشکلم  نبا  دـمحم  ناطلـس  ناـگداون  نادـنزرف و  عزاـنت  دروم  اـبلاغ  قارع  تنطلـس  وا ، زا  دـعب  تشاد . ار  قارع  تنطلس 
نیا و  دندوب ، رگیدـکی  ضراعم  امئاد  شیوخ ، ناکباتا  ذوفن  تحت  دندیـسریم ، تنطلـس  هب  یکدوک  رد  ابلاغ  هک  یقوجلـس ، ناگدازهاش 

طلست هلسلس  نیا  نیطالس  رب  ابلاغ  لاح  رخاوا  رد  ناجیابرذآ  ناکباتا  هلمج  زا  و  دش ، ناکباتا  هبلغ  هقجالس و  نادناخ  فعض  ببـس  هتکن 
یقوجلس نیطالس  دوب . ارما  عاطقا  رد  تایالو  بلاغ  دنتشادن و  یمان  زج  تنطلس  زا  هلسلس  نیا  ناهاشداپ  بلاغ  تنطلـس  هکنانچ  دنتـشاد .

؛ یقوجلـس دوعـسم  دـمحم ؛ نبا  لرغط  یقوجلـس ؛ دـمحم  نبا  دواد  زا  دـنترابع  دـناهدرک  ییاورناـمرف  یقوجلـس  دومحم  زا  دـعب  هک  قارع 
یقوجلس ناطلس  نیرخآ  هک  نالسرا ، نبا  لرغط  لرغط و  نبا  نالسرا  یقوجلس ؛ هاش  نامیلـس  یقوجلـس ؛ مود  دمحم  دومحم ؛ نبا  هاشکلم 

. تشگ ضرقنم  نایهاشمزراوخ  تسد  هب  شتنطلس  و  دوب ، قارع 

هعلق لسالس 

هک سراف  یلاو  نامالغ  زا  یمالغ  دنیوگ  اههناسفا  رد  ناتسزوخ . رتشوش ، رهش  لامش  رد  یهوک  هعطق  رب  عقاو  مکحم  ياهعلق  رتشوش  هعلق 
اجنآ تشاد  مان  سالس 
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يو دیدرگ  سویأم  هعلق  فرـصت  زا  یلاو  دـش ، یغای  سراف  یلاو  رب  و  دـنام ، اجنآ  رد  دـنچ  کی  نآ  ماکحتـسا  تابثا  يارب  و  درک . انب  ار 

ببـس هب  لسالـس  هعلق  تفرگ . رارق  یلاو  مارکا  نیـسحت و  دروم  دومن و  نایب  هعلق  ماکحتـسا  تابثا  ار  نایغط  هب  مادقا  تلع  دـش و  میلـست 
لآ روصنم  هاش  تسا . هتـشاد  مامت  تیمها  یـشیجلا  قوس  تهج  زا  نادـب  نتفای  تسد  تبوعـص  رایـسب و  تانق  هاـچ و  دوجو  ماکحتـسا و 

نامز رد  تفرگ . ار  هعلق  نیا  ناتـسزوخ  ترفاسم  رد  رومیت  ریما  تشاد . سوبحم  ار  نیدباعلا  نیز  ناطلـس  هعلق  نیمه  رد  دـنچ  کی  رفظم 
رد هاش  ردان  نامز  ات  رتشوش  ماکح  دناهدرکیم . نایغط  هاگ  ناتسزوخ  نایعشعشم  ناتسرل و  يارما  هعلق ، نیا  ماکحتسا  راهظتسا  هب  هیوفص ،

تیالو ماکح  هاش ، ردان  زا  دعب  دناهتـشادیم . صوصخم  ترامع  لسالـس  هعلق  رد  زین  اهنآ  نایفوتـسم  ازجا و  و  دناهدوبیم ، لسالـس  هعلق 
هدوب نوکسم  دابآ و  هعلق  هاش  نیدلا  رصان  دهع  رد  اما  دروآ ، مادهنا  هب  يور  و  دش ، كورتم  هعلق  و  دنتـسشنیمن ، لسالـس  هعلق  رد  رگید 

. تسا

نایقوجلس قاقد -: نب  قوجلس 

نایقوجلس

درک و ییاـمرفمکح  نیمز  قرـشم  رد  هـکلب  ناریا  رد  مالـسا  زا  دـعب  هـک  دوـب  ییاههلـسلس  نیرتردـتقم  نیرتـگرزب و  زا  یکی  ناـیقوجلس 
.(. ق 590 ه . - 429  ) دروآرد دحاو  یتلود  نامرف  تحت  ار  یمالسا  کلامم  نیرتمهم 

رب دنتسناوت  هدش ، قلختم  نایناریا  يوخ  قلخ و  هب  دیدرگ و  ناریا  رد  هاش  رادتقا  زکرم  یلو  دندوبن  داژنیناریا  هچرگا  هلسلس  نیا  ناهاشداپ 
اهدعب هک  اه  زغ »  » زا هفیاط  نیا  دسریم . زغ »  » ناکرت ياسؤر  زا  یکی  قاقد » نب  قوجلـس   » هب نایقوجلـس  بسن  دـننک . ییامرفمکح  ناریا 

. تسا قوجلـس  ردپ  قاقو »  » درک مالـسا  لوبق  هک  نانآ  زا  صخـش  لوا  هدمآ و  رهنلا  ءاروام  هب  ناتـسکرت  زا  دـندش  نایقوجلـس  هب  فورعم 
. سنوی لیئارسا و  لیئاکیم ، وغبی ، نالسرا  یسوم  تشاد : رسپ  راهچ  دومن و  تافو  دنج »  » رد قوجلس 

دـندمآرد و دواد  گیب  يرغچ  دـمحم و  کیب  لرغط  وا  نارـسپ  تعاطا  تحت  شاهلیبق  موق و  دـش و  هتـشک  ناکرت  اب  گـنج  رد  لـیئاکیم 
. دندیزگ تماقا  اراخب  کیدزن 

هب ظاـحل  یـضعب  زا  ناوـتیم  ار  ناـشیا  تسا . هدـش  لیکـشت  ناریا  رد  لوـغم  زا  لـبق  هک  تسا  ییاـهتلود  نیرتـگرزب  زا  یقوجلـس  تـلود 
ناـسارخ و ياهتـشد  زا  ناـشیا  ودره  هکنیا  رظن  زا  یفیاوطلا ، كولم  رظن  زا  يرواـگنج ، يریلد و  رظن  زا  درک . هیبـشت  یناکـشا  ناـهاشداپ 

ناشیا ضارقنا  هب  دـش و  نانآ  نیب  یگناـخ  ياـهگنج  بجوم  یفیاوطلا  كولم  تموکح  نیمه  دـندوب . هدـمآ  روشک  نیا  هب  رهنلا  ءارواـم 
هرود رد  زج  نامز  نآ  ات  هک  دـنهد  لیکـشت  هنارتیدـم  ياـیرد  اـت  نیچ  تادحرـس  زا  ار  یعیـسو  تموکح  دنتـسناوت  نایقوجلـس  دـیماجنا .

هب يور  رـصع  نآ  رد  فوـصت  کلـسم  هک  دوـب  نآ  یقوجلـس  هرود  تاـصاصتخا  زا  یکی  تشادـن . هقباـس  نآ  ریظن  ناریا  رد  یـشنماخه 
. دـندرک روهظ  هفیاط  نآ  ناـیم  رد  يونزغ  ییانـس  ریخلا و  وبا  دیعـس  وبا  رهاـطاباب و  دـننام  ناـگرزب  خـیاشم و  زا  یعمج  داـهن و  تفرـشیپ 

: زا دنترابع  هک  دندروآ  دیدپ  لقتسم  تراما  دنچ  نایقوجلس 
.(. ق 552 ه . تموکح 429 -  ) گرزب هقجالس  - 1

.(. ق 582 ه . - 433  ) نامرک هقجالس  - 2
.(. ق 511 ه . - 487  ) ماش هقجالس  - 3

.(. ق 590 ه . - 511  ) ناتسدرک قارع و  هقجالس  - 4
.(. ق 700 ه . - 470  ) مور هقجالس  - 5
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یقوجلس نیطالس 

ق. 447 ه . کیب 455 - لرغط  ناطلس  - 1
ق. 455 ه . نالسرا 464 - بلآ  ناطلس  - 2

ق. 465 ه . هاشکلم 485 - ناطلس  - 3
ق. 485 ه . هاشکلم 487 - نب  دمحم  ناطلس  - 4

ق. 487 ه . هاشکلم 498 - نب  قرایکرب  ناطلس  - 5
ق. لاس 498 ه . رخاوا  قرایکرب  نب  هاشکلم  ناطلس  - 6

ق. 498 ه . هاشکلم 511 - نب  دمحم  ناطلس  - 7
ق. 511 ه . هاشکلم 552 - رجنس  ناطلس  - 8

ق. 511 ه . هاشکلم 525 - نب  دمحم  نب  دومحم  ناطلس  - 9
ق. هاشکلم 525 ه . نب  دمحم  نب  دومحم  نب  دواد  ناطلس  - 10

ق. 525 ه . هاشکلم 529 - نب  دمحم  نب  لرغط  ناطلس  - 11
ق. 529 ه . هاشکلم 547 - نب  دوعسم  ناطلس  - 12

ق. هاشکلم 547 ه . نب  دومحم  نب  هاشکلم  ناطلس  - 13
ق. 547 ه . هاشکلم 554 - نب  دومحم  نب  دمحم  ناطلس  - 14

ق. هاشکلم 555 ه . نب  دمحم  نب  نامیلس  ناطلس  - 15
ق. 555 ه . هاشکلم 571 - نب  دمحم  نب  لرغط  نب  نالسرا  ناطلس  - 16

ق. 571 ه . هاشکلم 590 - نب  دمحم  نب  لرغط  نب  نالسرا  نب  لرغط  ناطلس  - 17

مور نایقوجلس 

، درم یناهگان  روط  هب  نالسرا  بلآ  اب  گنج  ماگنه  شردپ  هکنآ  زا  سپ  يو  تسا . لرغط  مع  هون  شملتق  نب  نامیلس  هلسلس  نیا  سسؤم 
ناشتسد زا  ار  رگید  یحاون  یـضعب  هیکاطنا و  درک و  گنج  نایمور  اب  اجنآ  رد  داهن و  ریغـص  يایـسآ  يوس  هب  ور  تشادرب و  ار  ردپ  هاپس 

: دنتشاد لوبق  تسایر  هب  ار  یقوجلس  نیطالس  رجنس  گرم  نامز  ات  ارهاظ  هک  ق ). 470 ه .  ) درک داجیا  یتنطلس  تفرگ و 
.(. ق سولج 470 ه .  ) شملتق نب  نامیلس  - 1

.(. ق سولج 485 ه .  ) نالسرا جیلق  - 2
.(. ق سولج 500 ه .  ) لوا هاشکلم  - 3
.(. ق سولج 510 ه .  ) لوا دوعسم  - 4

.(. ق سولج 551 ه .  ) یناث نالسرا  جیلق  - 5
.(. ق سولج 574 ه .  ) یناث هاشکلم  - 6
.(. ق سولج 588 ه .  ) لوا ورسخیک  - 7
.(. ق سولج 597 ه .  ) یناث نامیلس  - 8

.(. ق سولج 600 ه .  ) یناث نالسرا  جیلق  - 9
.(. ق سولج 607 ه .  ) لوا سوواکیک  - 10

.(. ق سولج 616 ه .  ) لوا دابقیک  - 11
.(. ق سولج 634 ه .  ) یناث ورسخیک  - 12

.(. ق سولج 643 ه .  ) یناث سوواکیک  - 13
.(. ق سولج 655 ه .  ) عبار نالسرا  جیلق  - 14

.(. ق سولج 667 ه .  ) ثلاث ورسخیک  - 15
.(. ق سولج 692 ه .  ) یناث دوعسم  - 16
.(. ق سولج 696 ه .  ) یناث دابقیک  - 17

ینامثع ناکرت  تسد  هب  ناشتلود  ورملق  ماجنارـس  تفای و  نایاپ  هلـسلس  نیا  رمع  دش و  راتفرگ  ناخ  نازاغ  تسد  هب  لاس 700  رد  دابقیک 
. داتفا

ماش نایقوجلس 

.(. ق سولج 487 ه .  ) نالسرا نب  شتت  - 1

.(. ق سولج 488 ه .  ) شتت نب  ناوضر  - 2
.(. ق سولج 507 ه .  ) ناوضر نب  نالسرا  بلآ  - 3

.(. ق سولج 508 ه .  ) ناوضر نب  هاشناطلس  - 4
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. دش ضرقنم  قشمد  ناکباتا  تسد  هب  لاس 511  رد  هلسلس  نیا 

( درواق لآ   ) نامرک نایقوجلس 

ق. لاس 433 ه . رد  هک  تسا  قوجلس » نب  لیئاکیم  نب  کیب  رغچ  نب  درواق   » نامرک یقوجلس  ریما  نیلوا 
لاس رد  تسشن و  وا  ياجهب  هاشکلم  رمالا  بسح  هاشناطلس  شرسپ  يو  زا  سپ  تفای . ار  دودح  نآ  تراما  کیب  لرغط  دوخ  مع  فرط  زا 
نب هاش  نالسرا   » دیسر و لتق  هب  دعب  يدنچ  یلو  تسشن  ردپ  ياجهب  هاش » ناریما   » شرـسپ يو  زا  دعب  تفگ و  دوردب  ار  یناف  ناهج   471

رب هاشمارهب » نب  دـمحم   » وا زا  سپ  و  دـمحم » نب  هاش  لرغط  نیدـلا  ثیغم   » زین وا  زا  سپ  دـندناشن . يو  ياجهب  ار  درواق » نب  هاش  ناـمرک 
. دنتخاس ضرقنم  ار  نایدرواق »  » تلود هدیدرگ و  یلوتسم  نامرک  رب  اهزغ  لاس 583  رد  تسشن . تنطلس  تخت 

زودلس

هلیبق دـعب  هب  نآ  زا  و  داد ، تاجن  يدوبان  زا  يو  یناوج  مایا  ياـهگنج  زا  یکی  رد  ار  ناـخ  زیگنچ  هریـش ، ناـغروس  لوغم . لـیابق  زا  یکی 
نارـسپ دوـب . زودلـس  هلیبـق  زا  ناـخ ) اـقابآ  رداـم   ) وکـاله هجوز  هکناـنچ  تشاد ، رایـسب  راـبتعا  يو  نانیـشناج  سپـس  يو و  دزن  زودـلس 

ریما نامه  ناپوچ  نیا  دمآرب و  يروالد  ببس  هب  ناپوچ  نوغرا ، تنطلـس  رد  ق ،. رد 688 ه . دندمآ . ناریا  هب  ناخ  وکاله  اب  نایونودوس ،
. دشابیم نایناپوچ  نادناخ  هلسلس  رس  هک  تسا  فورعم  ناپوچ 

زودلس

. رزخ يایرد  یبرغ  بونج  رد  يرهش 

یبارومح هلسلس 

روبزم نادناخ  درف  نیمـشش  ینعی  یبارومح  اهنآ  نیرتگرزب  رفن و  هدزناپ  هلـسلس  نیا  ناهاشداپ  دادعت  هک  دـندوب  لباب  تلود  زا  ياهلـسلس 
. دوب

ناطلس

ناطلـس بقل  هک  دوب  یهاشداپ  نیلوا  يونزغ  دومحم  تسا . هدوب  لوادـتم  فلتخم  راودا  راشفا و  يوفـص و  يونزغ ، رـصع  رد  هک  یناونع 
. درک باطخ  ناونع  نیدب  يرافص  دمحا  نب  فلخ  ق . لاس 393 ه . رد  ار  وا  تفای و 

ناطلس

فلؤم ازریم  دومحم  هنطلسلا و  ءایض  ینت  رهاوخ  و  1250 ق ). - 1212  ) راجاق هاش  یلعحتف  رتخد  يو  رعاش . نانز  زا  يرجه . مهدزیس  نرق 
وا هب  تخومآ و  شرهاوخ  هب  یگلاس  هدجیه  نس  ات  ار  تآشنم  طخ و  رعش و  نونف  يو  ازریم  دومحم  هتـشون  هب  تسا . سلجم  لقن  هرکذت 

. دمآرد راجاق  لیا  ناگرزب  زا  ناخ  دمحم  دقع  هب  سپس  داد . ناطلس  صلخت 

دیعس وبا  ناطلس 
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وبا ناطلـس  هکنیا  ات  دوب  جرم  جره و  راتفرگ  ناـیرومیت  تنطلـس  لاـس  هد  اـت  کـیب  غلا  زا  سپ  ق ). 873 ه . - 863  ) يرومیت ناـهاشداپ  زا 
ردـتقم هاشداپ  نیرخآ  يو  دیـسر . تنطلـس  هب  رارحا  هجاوخ  کبزا و  ناـخ  ریخلا  وبا  يراـیتسد  هب  رومیت  ریما  رـسپ  هاـشناریم  هداون  دـیعس 

رد 863 دیناسر و  لتق  هب  دوب  رهـش  نآ  رد  هک  ار  خرهاش  ازریم  نز  اغآ ، داش  رهوگ  تاره ، فرـصت  زا  سپ  هک  تسا  ناریا  رد  یناکروگ 
تنطلس ریرس  رب  تاره  رد 
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. تسشن

هب ناجیابرذآ  فرصت  دصق  هب  دیعس  وبا  دش . هتشک  دروخ و  تسکـش  ولنویوق  اقآ  ریما  نسح ، نوزوا  زا  ولنویوقارق  هاشناهج  لاس 873  رد 
. دش ریگتسد  دروخ و  یتخس  تسکش  نسح  نوزوا  زا  اجنآ  رد  دمآ و  جنایم 

. دیناسر لتق  هب  ار  يو  اغآ  داشرهوگ  دوخ  هدج  ماقتنا  هب  مه  وا  درپس و  اغآ  داشرهوگ  هداون  دمحم » راگدای   » هب ار  وا  نسح  نوزوا 

رادوکت دمحا  ناطلس 

. درک تنطلس  ات 683  لاس 681  زا  دش و  ناخ  اقابآ  نیشناج  يو 
. تشون املع  هب  دوخ  یناملسم  صوصخ  رد  ياهمان  دروآ و  مالسا  تنطلس  هب  ندیسر  زا  سپ  يو 

. تسشن تنطلس  هب  يو  ینیشناج  هب  ناخ  نوغرا  دیسر و  لتق  هب  لاس 683  لوالا  يدامج  رد 26  دمحا  ناطلس 

سیوا ناطلس 

عازتنا نامرک و  کلم  ندروآ  تسد  هب  يارب  و  دش ، مهوتم  ردپ  زا  عاجـش . هاش  رـسپ  رفظم ؛ لآ  ناگدازهاش  زا  ق ،. ای 777 ه . یفوتم 776 
ناهفصا هب  نامرک  زا  راچان  و  دربن ، شیپ  يراک  اما  تخاس . عاجش  هاش  نابز  زا  لوعجم  نامرف  و  درک ، شـشوک  دسا  ناولهپ  تسد  زا  نآ 

. تفای تافو  اجنامه  رد  و  تفر ، دومحم  هاش  دوخ  مع  دزن 

دیزیاب ناطلس 

رد درک و  رایسب  تبحم  وا  قح  رد  عاجـش  هاش  عاجـش . هاش  ردارب  دمحم و  نیدلا  زرابم  رـسپ  رفظم ؛ لآ  ناگدازهاش  زا  ق ،. 792 ه . - 755
ق. لاس 786 ه .

رهـش زنطن و  ناتـسرل و  رد  دنچ  کی  و  تسویپ ، ییحی  هاش  هب  دیزیاب  و  دشن ، يارجا  تیـصو  نیا  اما  دنهد . ودب  ار  ناهفـصا  درک  تیـصو 
تـسکش درک و  گنج  دمحا  ناطلـس  اب  هدرب  نامرک  هب  رکـشل  دعب  يدنچ  ق .). 788 ه .  ) تفر ییحی  هاش  دزن  دزی  رد  تبقاـع  دوب . کـباب 

وا زا  تشاد ، يرعاش  قوذ  دـنیوگ  تفای . تاـفو  ناـمرک  رد  دـیزیاب  تشاد . هگن  دوخ  دزن  و  دومن ، مارکا  ار  وا  دـمحا  ناطلـس  اـما  دروخ ،
. دناهدرک تیاور  يراعشا 

اغآ تخب  ناطلس 

هقـالع ود  نآ  دوب . ورـسخیک  نیدـلا  ثاـیغ  ریما  رتـخد  رفظم و  لآ  يارما  زا  765 ق ). - 759  ) دومحم هاش  رـسمه  ناطلـس ؛ ناخ  769 ق .
يوراب جرب و  تظفاحم  نانچ  ناطلس ...  ناخ  زاریش ، رد  دومحم  هاش  تبیغ  نامز  رد   » يرصان همانـسراف  هتـشون  هب  دنتـشاد ، مه  هب  یناوارف 

هب ار  776 ق ). - 757  ) یناـکلیا سیوا  ناطلـس  رهاوخ  اـت  تفرگ  میمـصت  دومحم  هاـش  اـما  دوبن ». نکمم  وا  رب  يرترب  هک  دوـمن  ار  زاریش 
. دروآرد دوخ  جاودزا 

هاگآ شرسمه  میمصت  زا  هک  ناطلس  ناخ  داتـسرف . سیوا  ناطلـس  دزن  يراگتـساوخ  هب  ار  دوخ  ریزو  دمحم ، نیدلا  جات  هجاوخ  ورنیا  زا 
تمـس هب  يرکـشل  اب  عاجـش  هاش  دومن . ناهفـصا  حـتف  هب  کیرحت  تشاد  ار  نامرک  سراـف و  تموکح  هک  ار  عاجـش  هاـش  وا  ردارب  دـش ،

. تشگزاب زاریش  هب  دش و  فرصنم  ناهفصا  ریخست  زا  عاجش  هاش  درک و  تکرح  ناهفصا 
هدرک هفخ  ار  وا  ات  داد  روتسد  اذل  تسا . هدوب  عاجش  هاش  كرحم  شرسمه  هک  دنداد  عالطا  دومحم  هاش  هب  عاجـش ، هاش  تشگزاب  زا  سپ 
. دومن ناوارف  يراز  هلان و  دش و  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  دومحم  هاش  نایم  نیا  رد  داتسرف . سیوا  ناطلس  رهاوخ  يراگتساوخ  هب  سپس  و 

داد روتسد  دسح  مشخ و  تدش  زا  تسناد  ار  دومحم  هاش  لاوحا  دش و  دراو  ناهفصا  هب  دیدج  رسمه  هکنیا  زا  سپ 
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. دننازوسب ار  وا  هزانج  هتفاکش و  ار  تخب  ناطلس  ربق  ات 
ارهاظ و  شگرم - زا  شیپ  هک  وا  ربق  گنـس  يور  رب  دـندرک . نفد  اـههرانم  هب  لـصتم  تشد  رد  هسردـم  بنج  هربقم  رد  ار  تخب  ناـطلس 

ۀبنا اغآ  تخب  ناطلس  یمظعلا  نوتاخلا  اهناشنا  همدقملا  ةرخصلا  هذه  : » تسا هدش  هتـشون  نینچ  دوب  هدش  هدید  كرادت  يو - دوخ  طسوت 
.(. 753 ق  ) ۀئامعبس نیسمخ و  ثلث و  ۀنس  ناضمر  یف  اهتافو  دعب  اهقیفوت  هّللا  مادا  هاش  ورسخ  ریمالا 

دینج ناطلس 

ناطلس رسپ  يو  یلیبدرا . نیدلا  یفص  خیش  هداون  ردیح و  ناطلس  ردپ  هیوفص ، نایفوص  ياوشیپ  دشرم و  ق ،. یفوتم 860 ه . دینج  خیش  ای 
وا هدش  مهوتم  شنادیرم  ترثک  زا  ولنویوقارق  هاشناهج  تسشن . هیوفـص  تسایر  هب  ردپ  ياجهب  لیبدرا  رد  رد 851  و  دوب . يوفص  میهاربا 

هلابح هب  ار  ولنیوق  قآ  نسح  نوزوا  رهاوخ  اجنآ  رد  تفر . رکبراید  هب  تبقاع  و  درک ، رارف  لیبدرا  زا  دینج  ناطلس  دومن . دیعبت  اجنآ  زا  ار 
نبا لیلخ  هاشناورـش  ياوق  هلمح  دروم  تبقاع  و  داتفا ، نافلاخم  اب  گنج  لایخ  هب  دعب  و  تشگزاب ، لیبدرا  هب  دـعب  يدـنچ  دروآرد . حاکن 

. دیسر لتق  هب  و  تفرگ ، رارق  میهاربا  خیش 

ارقیاب نیسح  ناطلس 

ناهاشداپ نیرتروهـشم  زا  يو  تفای . الیتسا  ناسارخ  رب  دیعـس  وبا  گرم  زا  سپ  هک  ق ،). 906 ه . - 873  ) يرومیت هلسلس  ناطلس  نیرخآ 
رد يو  تفریم . رامش  هب  بدا  ملع و  ناجورم  ناقوشم و  زا  هک  تشاد  ییاونریش  یلع  ریما  فورعم  دنمشناد  ار  وا  ترازو  تسا . يرومیت 

یگلاـس داـتفه  رد  ق . رد 906 ه . نیـسح  ناطلـس  دوب . تخت  جات و  نایعدـم  نیفلاخم  اـب  دروخ  دز و  راـتفرگ  دوخ  یهاـشداپ  هرود  ماـمت 
. تشذگرد

یناث نیسح  ناطلس 

یفوتم 1152 ه.  ) يوفص مود  بسامهط  هاش  رسپ  يوفـص و  نیـسح  ناطلـس  هاش  هداون  ار  دوخ  هک  بسنلا  لوهجم  یـصخش  مان  ای  ترهش 
هب دوخ  اب  هداد و  تاجن  ار  وا  ییارـسهجاوخ  و  هدوب ، ههام  تشه  يو  يوفـص  ناگدازهاش  ماع  لـتق  رد  هک  دوب  یعدـم  و  دـناوخیم ، ق ).
ناخ نادرمیلع  ار  نیسح  ناطلـس  نیا  تسا . هدمآ  دادغب  هب  هتـساخرب و  ناردپ  کلم  بلط  هب  غولب  دشر و  زا  سپ  وا  و  تسا ، هدرب  هیـسور 

اب دنرادرب  یهاشداپ  هب  ار  وا  هکنیا  ناونع  هب  هداهن  وا  رب  تنطلـس  مان  و  دندروآ ، ناریا  هب  دوخ  اب  دادغب  زا  ولماش  ناخ  یفطـصم  يرایتخب و 
ناخ میرک  زا  اـما  ق ،). 1166 ه .  ) دنتـساخرب گنج  هب  دوب ، وا  رایتخا  رد  يوفـص  موس  لیعامـسا  هاش  نامز  نیا  رد  هک  دـنز ، ناـخ  میرک 

روک و ار  وا  مشچ  و  دش ، كانمیب  نیسح  ناطلـس  زا  رخآ  رد  يرایتخب  ناخ  نادرمیلع  دنیوگ  دندربن . شیپ  زا  يراک  و  دندروخ ، تسکش 
. دیسر لتق  هب  روبزم  نیسح  ناطلس  هک  تسه  مه  یلوق  دومن . راکنا  ار  شبسن 

يوفص نیسح  ناطلس 

ناـغفا دومحم  هب  ار  تنطلـس  جاـت  مرحم 1135  رد 12  هــک  ق ،). 1135 ه . - 1105  ) يوفـص هلـسلس  هاشداپ  نیمهن  نیـسح ، ناطلـس  هاش 
سابع تشاد ، رسپ  ود  نامیلس  هاش  دنیوگ  يوفص . لوا  نامیلـس  هاش  نیـشناج  رـسپ و  تشک ؛ ار  يو  ناغفا  فرـشا  تبقاع ، و  تشاذگاو ،

وا زا  دعب  ار  ازریم  سابع  دنتسه  راختفا  یقرت و  بلاط  رگا  هک  درک  تیصو  شیوخ  نایرابرد  هب  گرم  ماگنه  رد  نیـسح ، ناطلـس  ازریم و 
، دنناشنب تخت  هب  ار  نیسح  ناطلس  دنهاوخیم  شیاسآ  هافر و  رگا  و  دنناشنب ، تنطلس  هب 
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و درک ، بوصنم  راهدنق  تموکح  هب  ار  یجرگ  ناخ  نیگرگ  نیسح ، ناطلـس  هاش  دندناشن . تنطلـس  هب  ار  نیـسح  ناطلـس  ارما  وا ، زا  دعب 

رازآمک وسرت و  يدرم  نیسح  ناطلس  تخاس . مهارف  ار  يوفـص  هلـسلس  ضارقنا  هنغافا و  نایـصع  تابجوم  هک  دوب  صخـش  نیمه  ملاظم 
. تشاد هبلغ  وا  رب  سفن  فعض  ضامغا و  محر و  و  دوب ،

ناگجاوخ تسد  وا  نبج  فعض و  دوب . عقاو  نیدهتجم  ذوفن  تحت  رایسب  تشاد و  رایسب  یعس  یعرش  لئاسم  نتخومآ  نآرق و  توالت  رد 
وا صخـش  زا  یلک  هب  نایـضاران  ناهاوخداد و  هک  دـش  ببـس  هتکن  نیا  و  تشاد ، هداـشگ  تکلمم  روما  دـقع  لـح و  رد  ار  مرح  ناـنز  و 
رد ناکبزا  درک ؛ زواجت  سراف  جیلخ  رد  ناریا  تافرـصتم  زا  رگید  یـضعب  نیرحب و  هب  نامع  ماما  وا ، راگزور  رد  دنوش . دـیمون  سویأم و 

ناناگرزاب زا  یتئیه  و  درورپیم ، رـس  رد  زواجت  لایخ  هیـسور ، روتارپما  ریبک ، رطپ  دندنکفا ؛ هنتف  بوشآ و  ناوریـش  رد  اهیگزل  ناسارخ و 
همه رد  روتف  فعـض و  راثآ  دندش . یقلت  مارتحا  اب  هاش  دزن  دـندرک ، یفرعم  وا  هدـنیامن  ار  دوخ  كرمگ  تخادرپ  زا  رارف  يارب  هک  سور ،
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درک ریخـست  ار  ناهفـصا  و  داهن ، يور  ناریا  هب  كدنا  رکـشل  اب  ناغفا  دومحم  دـمآ ؛ شیپ  هنغافا  هنتف  تبقاع  دـمآ . دـیدپ  نوئـش  ناکرا و 
. دومن وا  میلست  ار  تخت  جات و  و  تفر ، دومحم  دزن  دابآحرف  هب  ق . مرحم 1135 ه . هعمج 12  زور  رد  نیسح  ناطلس  و  ق ،). (1135 ه .

ردیح ناطلس 

زا دعب  يو  یلیبدرا . نیدلا  یفص  خیـش  هداون  دینج و  ناطلـس  رـسپ  هیوفـص ؛ شابلزق  هقرف  ياوشیپ  دشرم و  ق . یفوتم 893 ه . ردیح ، خیش 
. تفرگ ینز  هب  ار  نسح  نوزوا  رتخد  و  تفای ، تسایر  وا  نادیرم  رب  ردپ 

گنج ناتـسجرگ و  ریخـست  هب  ردـپ  یهاوخنوخ  هب  و  دروآدرگ ، شیوخ  نادـیرم  زا  يرکـشل  ق ،). 882 ه .  ) نسح نوزوا  تاـفو  زا  دـعب 
ناطلس اب  هلباقم  هب  داتسرف ، وا  يرای  هب  نامکرت  گیب  بوقعی  هک  ینایهاپس  کمک  اب  ناورش  هاشداپ  راسی ، خرف  اما  تفاتش . ناورش  هاشداپ 

. دیسر لتق  هب  گنج  رد  ردیح  ناطلس  و  تفاتش ، ردیح 

ازریم ردیح  ناطلس 

هیعاد دوب ، ردـپ  تبحم  هجوت و  دروـم  رایـسب  نوـچ  ق . 984 ه . دودـح 962 - يوفـص . لوا  بسامهط  هاش  رـسپ  يوفـص ؛ ناگدازهاش  زا 
تنطلس اما  ق ،). رفص 984 ه .  16 . ) داهن رس  رب  یهاش  جات  و  تساخرب ، تنطلـس  يوعد  هب  ردپ  تافو  زا  دعب  ور ، نیا  زا  تشاد . يدهعیلو 

دعب هتفه  و  دـش ، هتـشک  یتنطلـس  رـصق  رد  ماگنه  بش  مناخ ، ناخیرپ  شرهاوخ  کیرحت  هب  و  دیـشکن ، شیب  زور  کی  و  تفاین ، ماود  وا 
مود لیعامـسا  هاـش  ماـن  هب  و  دـمآ ، نیوزق  هب  وا  و  دـش ، هدـناوخ  دوب  سوبحم  ههقهق  هعلق  رد  هک  ازریم  لیعامـسا  شردارب  تنطلـس  هبطخ 

، یـسابع يارآملاـع  باـتک  فلؤم  لوـق  رباـنب  ازریم ، ردـیح  ناطلـس  ق .). لوالا 984 ه . يداـمج   ) تسـشن تخت  رب  يوفـص ) لیعامـسا  )
. تشادن رگید  يدنزرف  رتخد  کی  زجب  و  دوب ، نابرهم  قفشم و  راگزیهرپ و  ياهدازهاش 

رجنس ناطلس 

رد وا  تنطلـس  نامز  رد  ناـخروم  لوق  هب  اـنب  گرزب . نایقوجلـس  زا  هاـشداپ  نیرخآ  یقوجلـس  هاـشکلم  نب  دـمحا  ثراـح  وبا  نیدـلا  زعم 
. دمآرد یقوجلس  گرزب  نیطالس  فیدر  رد  تفرگ و  الاب  وا  راک  شاهدازردارب  تسکش  زا  دعب  دیدرگ . يو  بیصن  حتف  ناسارخ 19 

هب ار  وا  رگید  راب  یلو  تفرگ  ریسا  ار  وا  درک و  هرصاحم  ار  دنقرمس  درب ، هلمح  رهنلا  ءاروام  هب  يو 
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رد 535 درک . راداو  تعاطا  هب  زین  ار  وا  رجنـس  دش  لالقتـسا  یعدم  يونزغ  هاشمارهب  دعب  لاس  تصـش  درک . بوصنم  هیحان  نآ  تموکح 
تقفش محر و  یلاها  هب  تبسن  دروآرد و  فرصت  هب  ار  نآ  هرصاحم  هام  زا 6  سپ  رجنس  تشادرب و  نایغط  هب  رس  رگید  راب  دنقرمس  ق . ه .

وا تسکش  نیتسخن  نیا  و   ) دروخ تسکش  رجنس  تفرگرد ، ماغرـض  هرد  رد  ناییاتخارق  رجنـس و  نیب  هک  یتخـس  گنج  رد  یلو  دیزرو ،
. دناهتشون نت   100 ار 000 ، نایقوجلس  تافلت  تسا . يزکرم  يایسآ  رد  ناناملسم  ياهتسکش  نیرتگرزب  زا  یکی  تسکش  نیا  دوب .)

یلو درب  هلمح  هویخ  هب  هدرک و  ادـیپ  یتردـق  رجنـس  دـعب  لاس  ود  دـندرک . لاغـشا  یتدـم  ار  روباشین  ورم و  ناییاتخارق  هک  دـش  نیا  هجیتن 
( دوب هدرک  هلمح  ناسارخ  هب  هک   ) يروغ زوسناهج  نیدلا  ءالع  رب  هبلغ  رجنس  حتف  نیرخآ  درک . حلص  دیدرگن و  شبیـصن  یتیقفوم  نادنچ 

دندوب نیشنرداچ  هک  ار  زغ  ناکرت  سکعرب  دندناسرن و  يدازآ  میقم  یلاها  هب  تنطلس  سیسأت  زا  سپ  ناییاتخارق  تسوا . نتفرگ  ریـسا  و 
هک دش  ررقم  دننک و  تماقا  خلب  هرد  یلاوح  رد  ات  داد  هزاجا  نانآ  هب  رجنس  دنتـشذگ . نوحیـس  دور  زا  نازغ  دندنار و  دوخ  ياهرازفلع  زا 
مه خـلب  مکاـح  دـش و  داـجیا  يریگرد  دنفـسوگ  سنج  نییعت  رـس  رب  یلو  دـنهدب ، جارخ  مسر  هـب  دنفـسوگ   400 یلاس 00 ، هفیاـط  نیا 

هناور نازغ  یبوکرس  دصق  هب  یهاپـس   100 اـب 000 ، ق . لاس 548 ه . رد  هیـضق  نیا  رب  فوقو  زا  سپ  رجنـس  دـنک . عفر  ار  هلیاغ  تسناوتن 
زا تسد  زین  نازغ  درک . در  ار  اهنآ  ياهداهنـشیپ  رجنـس  یلو  دنهدب ، مه  تمارغ  هک  دندیدرگ  رـضاح  هدش و  بوعرم  لوا  نانآ  دـیدرگ .

. دنتفرگ ریسا  ار  رجنس  دندش و  حتاف  و  ناوطق ) گنج   ) دندرک گنج  هب  تردابم  هتسش  ناج 
دنکن رارف  هک  دندوب  بقارم  لاح  نیع  رد  دندرکیم و  تیاعر  ار  وا  مارتحا  ارهاظ  تدم  نیا  رد  دوب . نازغ  نادـنز  رد  لاس  تدم 4  رجنس 
نینهآ سفق  رد  ار  يو  اهبـش  دـندیناسریم و  وا  ياضما  هب  ار  نیمارف  ماـکحا و  دـندیناشنیم و  تخت  رب  ار  وا  اـهزور  هک  تسا  فورعم  و 

زا و  دیناسر . نوحیج  هب  ار  دوخ  هدیـشیدنا  يریبدت  دـندوب  هدرب  مه  ار  وا  هتفر و  راکـش  هب  نازغ  هک  یعقوم  رد  رجنـس  تبقاع  دـندرکیم .
رازیب یگدنز  زا  رگید  هک  درک  هتسکشلد  ار  وا  نانچ  رهـش  یناریو  دیـسر  ورم  هب  نوچ  یلو  ق ). 551 ه .  ) تخیرگ یتشک  هلیسو  هب  اجنآ 

. دندرک نفد  دوب  هتخاس  تایح  عقوم  رد  دوخ  هک  یگرزب  هربقم  رد  ار  وا  تشذگرد . یگلاس  رد 73  ماجنارس  دش و 
رجنس زین - دناهدرک . یفرعم  درمناوج  نابرهم و  روالد و  یهاشداپ  ار  وا  امومع  ناخروم 

هاشناطلس

یلو تسشن ، تنطلـس  هب  مزراوخ  رد  نالـسرا . لیا  رـسپ  نایهاشمزراوخ  هلـسلس  هاشداپ  ق ،. یفوتم 589 ه . نالسرا ،] لیا  نبا  هاشناطلـس  ]
.(. ق 685 ه . ، ) تفرگب ار  مزراوخ  هتفای  هبلغ  ياتخارق  رکشل  کمک  هب  و  دش ، وا  یعدم  شکت  نیدلا  ءالع  شردارب 

، دعب لاس  دنچ  دش . حلص  اهنآ  نیب  ماجنارس  تخادرپ و  گنج  هب  ردارب  اب  و  تفرگ ، ار  روباشین  سخرـس و  و  تفر ، ناسارخ  هب  هاشناطلس 
. دندش ناتسادمه  وا  اب  ارما  یضعب  و  هدمآرب ، هاشناطلس  ندرب  نیب  زا  ددصرد  شکت  زاب 

. تفای تافو  ق . لاس 589 ه . ناضمر  رد  هودنا  مغ و  تدش  زا  دش  هاگآ  هعقاو  نیا  زا  نوچ  هاشناطلس 

ناوضر نبا  هاشناطلس 

. سرخا نالسرا  بلآ  نیشناج  ردارب و  ق ؛). 551 ه . - 508  ) ماش هقجالس  هلسلس  ياورنامرف  نیرخآ 
مات طلست  هاشناطلس  رب  نالسرا ، بلآ  لتق  زا  دعب  تشاد ، ار  هاشناطلس  نالسرا و  بلآ  یکباتا  ناونع  هک  مداخ ، ؤلؤل 
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لالقتـسا هب  دوخ  و  دنک ، كاله  زین  ار  يو  هک  دـمآرب  ددـصرد  تبقاع  اما  تفرگ . تسد  هب  القتـسم  ار  تموکح  روما  مامت  و  درک ، ادـیپ 

. دریگ تسد  هب  ار  روما  مامز  مامت 
یکباتا ناونع  مداـخ ، ؤلؤل  زا  دـعب  ق .). یلوـق 510 ه . هب  511 و   ) دـندناسر لتق  هب  ار  وا  دـندش  هاگآ  وا  هئطوت  زا  نوچ  هاشناطلـس  ناراـی 

و دنتشادرب ، یکباتا  هب  یقشمد ، یلاعملا  وبا  مان  هب  ار  يرگید  و  دندرک ، لزع  ار  وا  دعب  هام  کی  اما  دیـسر ، صاوخلا  سمـش  هب  هاشناطلس 
تراـما هنوگنیدـب  و  دـنداد ، يراـغلیا  نیدـلا  مجن  هب  ار  رهـش  گـنرف ، نویبیلـص  يـالیتسا  سرت  زا  بلح ، لـها  دـش ، لوزعم  زین  وا  نوچ 

. تفرگ نایاپ  ماش  رد  هقجالس 

( یهاشمزراوخ  ) هاشناطلس

ياورنامرف تشاد و  مان  شکت  هک  رتهم  رـسپ  ق .). 567 ه .  ) تسشن وا  ياجهب  دومحم  هاشناطلس  شرتهک  رـسپ  نالـسرا  لیا  گرم  زا  سپ 
هاشناطلـس و ناییاتخارق ، يرای  هب  يو  درب . هانپ  ناییاتخارق  هب  درک و  یلاخ  هناش  رتهک  ردارب  تعاطا  راب  ریز  زا  دوب  نوحیـس  رانک  رد  دـنج 

. تسشن یهاشداپ  هب  لاس 568  رخالا  عیبر  مود  تسیب و  رد  درک و  نوریب  مزراوخ  زا  ار  نوتاخ  ناکرت  شردام 

یقوجلس هاشناطلس 

هاشنامرک ردارب  دوراق و  رسپ  نامرک ؛ هقجالـس  هلـسلس  زا  یهاشداپ  ق ). یلوق 477 ه . هب  476 و  رفـص 467 - یفوتم   ) دوراق نبا  هاشناطلس 
هب دعب  يدنچ  و  دشن ، روک  اما  دندیشک ، لیم  وا  ياهمشچ  هب  و  دش ، ریسا  یقوجلس  هاشکلم  اب  گنج  رد  ردپ  اب  ق . دودح 466 ه . رد  لوا .

لالقتـسا هیعاد  لوبق  هک  یقوجلـس - هاشکلم  دعب  يدنچ  ق .). رفص 467 ه .  ) تسـشن تنطلـس  هب  نامرک  رد  شیوخ ، يارما  یـضعب  يرای 
هبطخ رد  هک  تفریذپ  هاشناطلس  نوچ  تبقاع  درک . هرصاحم  ار  ریسدرب  یتدم  و  دیشک ، نامرک  هب  رکشل  دوب - لکـشم  شیارب  دوراق  دالوا 

نامرک و لالقتـسا  زین  هاشکلم  دنکن . هقیاضم  هاشکلم  تمدخ  هب  هاپـس  نداتـسرف  زا  زین  ترورـض  تقو  رد  و  درادب ، مدـقم  ار  هاشکلم  مان 
و تشذگرد ، تشگ و  رامیب  هاش  ناطلـس  ق .). مرحم 473 ه .  ) تشگزاب ناهفـصا  هب  نامرک  زا  هحلاصم  اب  و  درک ، لوبق  ار  دوراق  نادناخ 

. تفای نامرک  تنطلس  لوا  هاشناروت  شردارب  وا  زا  دعب 

یلبش ناطلس 

هداتسرف دیلقا  هعلق  هب  و  درک ، ریگتسد  ار  وا  هدش  كانشیدنا  وا  زا  عاجش  هاش  نایوجهنتف ، کیرحت  هب  عاجش . هاش  رـسپ  رفظم ؛ لآ  هدازهاش 
.( ق يدامج 795 ه .  ) دیفس هعلق  حتف  زا  دعب  دندرب . دیفـس  هعلق  هب  ار  وا  ارهاظ  دعب  و  دوب ؛ سبح  رد  اجنآ  و  ق ،). 785 ه .  ) درک روک  ار  وا 

. داتسرف دنقرمس  هب  نیدباعلا  نیز  ناطلس  اب  و  درک ، دازآ  ار  وا  رومیت  رومیت ، ریما  تسد  هب 

نارقبحاص ناطلس 

. ارقیاب نیسح  ناطلس  بقل 
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مخفا ریزو  ناخ  یلع  ناطلس 

ناگچب و مالغ  زا  یناوجون  رد  دش . دلوتم  ق . لاس 1284 ه . رد  کلملا  رالاس  ناخ  دمحم  دـنزرف  مخفا ، ریزو  هب  بقلم  ناخ  یلع  ناطلس 
. تشاد هدهعرب  زین  ار  هاش  نیدلا  رصان  یشابنادوجآ  تباین  انمض  دیدرگ . هاش  نیدلا  رصان  ناتمدخشیپ  زا  یناوج  رد 

نیدلا رفظم  هاگتـسد  رد  تمدـخ  رب  ق . لاس 1303 ه . رد  دـش . زیربت  رد  دـهعیلو  يازریم  نیدـلا  رفظم  هاگتـسد  رد  تمدـخ  رومأم  سپس 
ریش و لیامح و  یپیترس و  هبتر  ماقم  نیمه  رد  دوب و  مه  ناجیابرذآ  تایلام  لصحم  ازریم 
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، ازریم نیدـلا  رفظم  يراذـگجات  هاش و  نیدـلا  رـصان  لتق  زا  سپ  دـیدرگ . راذـگاو  وا  هب  لاـخلخ  تموکح  زین  یتدـم  تفرگ و  دیـشروخ 
تفرگ و تابـساحم  ایاقب و  ریزو  ناونع  دش و  بوصنم  یتلود  يایاقب  تابـساحم و  لصحم  ءافیتسا و  هناخرتفد  ریدم  هب  ناخ  یلع  ناطلس 

ق. لاس 1319 ه . رد  دیدرگ و  دزی  تموکح  رومأم  دعب  لاس  کی 
. تفرگ یمخفا  ریزو  بقل  هاش  نیدلا  رفظم  زا 

زا سپ  دش . هدیزگرب  روشک )  ) هلخاد ترازو  هب  هلودلا  ریـشم  ناخ  هللا  رـصن  ازریم  هنیباک  رد  هطورـشم  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  مخفا  ریزو 
اب هک  ناـخ  یلع  ناطلـس  دوـب ، اـپورا  رد  هک  کـباتا  ناـخ  رغـصا  یلع  ازریم  ییارزو  تساـیر  هـب  هاـش  یلع  دـمحم  سلجم و  لـیامت  زاربا 

سیئر ناونع  نتـشاد  نودـب  ار  دوخ  هنیباک  دـیدرگ و  هنیباک  لیکـشت  رومأم  اپورا  زا  ناطلـسلا  نیما  ندـمآ  ات  دوب  هنیباک  ریزو  نیرتهقباـس 
ش. لاس 1286 ه . لیاوا  رد  ارزولا 

. دوب هلخاد  ترازو  نامه  هنیباک  نیا  رد  يو  تمس  درک و  یفرعم  سلجم  هب 
هک ناخ  یلع  ناطلـس  نارهت ، هب  کـباتا  ناـخ  رغـصا  یلع  ازریم  ندیـسر  زا  سپ  دوب و  زور  دودـح 40  رد  ناخ  یلع  ناطلـس  هنیباک  رمع 

يرید مه  تمـس  نیا  رد  یلو  دش  هاش  یلع  دمحم  رابرد  ریزو  یتدم  نآ  زا  سپ  دـش . افعتـسا  هب  روبجم  دوبن  سلجم  هجوت  دروم  نادـنچ 
ریزو دـش ، دـیعبت  اپورا  هب  علخ و  تنطلـس  زا  هاش  یلع  دـمحم  داـتفا و  ناـهاوخیدازآ  تسد  هب  نارهت  ق . لاس 1327 ه . رد  نوچ  دـییاپن و 

. تشذگرد ش . لاس 1297 ه . رد  هکنیا  ات  دشن  یمهم  تمدخ  ردصم  رگید  مه  مخفا 
سلجم عالطا  هب  ار  نآ  هک  دوب  هناخترازو  تشه  زا  کیره  نامزاس  تسرهف و  هیهت  هنیباک ، لیکـشت  هرود  رد  ناخ  یلع  ناطلـس  مهم  راک 

نآ زا  تلود  ياسؤر  تفر و  نیب  زا  یمـسر  تروص  هب  یمظع  ترادص  ناونع  هرود  نیمه  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  زین  هتکن  نیا  دـناسر .
. دندش هدیمان  ارزولا  سیئر  ناونع  هب  سپ 

( ویتاجلا  ) هدنبادخ دمحم  ناطلس 

. دوب هدرک  باختنا  يدهعتیالو  هب  ار  هدنبادخ  هب  فورعم  ویتاجلا  شردارب  تایح ، مایا  رد  ناخ  نازاغ 
دوب تنطلـس  یعدـم  هک  وتاخیگ  رـسپ  گـنرفالآ  هدازهاـش  عفد  هب  اـجنآ  رد  دوب و  ناـسارخ  رد  هدـنبادخ  دـمحم  نازاـغ ، گرم  عقوم  رد 

دیـشر  » تشاذگ و دوخ  رب  هدیزرمآ » ناطلـس  ینعی   » ویتاجلا ناطلـس  مان  تخت ، هب  سولج  زا  دعب  تفر و  زیربت  هب  نآ  زا  سپ  تخادرپیم .
. تشامگ ترازو  هب  ردارب ، نامز  لثم  ار  ینادمه » هللا  لضف  نیدلا 

یگنـسرف جنپ  رد  ناخ  نازاغ  هک  ار  هیناطلـس  رهـش  يانب  دندیمان . هدنبرخ  تنـس ، لها  هدنبادخ و  ار  وا  دندوب  وا  تیانع  دروم  هک  نایخیش 
وا دیدرگ . قرش  ياهرهش  نیرتابیز  زا  یتدم  كدنا  رد  هک  دیشوک  نادنچ  رهش  نآ  يدابآ  رد  دیناسر و  مامتا  هب  وا  دوب ، هتـشاذگ  ناجنز 

ششوک تیاهن  بهذم  نیا  میمعت  قیوشت و  رد  تخادنا و  هکس  هبطخ و  زا  ار  لوا  هفیلخ  هس  مان  دیورگ و  هعیـش  بهذم  هب  لاس 709  رد 
رد يرایسب  زین  ارما  زا  دنوریمن و  وا  ماکحا  راب  ریز  ناهفصا ، زاریش و  نیوزق و  مدرم  هک  دید  نوچ  رمع ، رخاوا  رد  یلو  دروآ  لمع  هب  ار 

رد 704 هک  ار  دیعس  وبا  شرسپ  ویتاجلا ، دنروایب . هکس  هبطخ و  رد  ار  افلخ  یماسا  هرابود  ات  داد  روتـسد  دنزرویم ، رارـصا  ننـست  بهذم 
درک و کیرـش  نیدلا  دیـشر  اب  ترازو  رد  دوب  تیافکاب  يرجات  هک  ار  هاشیلع  نیدلا  جات  داتـسرف و  ناسارخ  تموکح  هب  دوب ، هتفای  دـلوت 

درک توف  هیناطلس  رد  دسرب ، لهچ  نس  هب  هکنآ  زا  شیپ  يراوخبارش ، طرف  زا  هاشداپ  نیا  دوب . نیک  ینمشد و  هراومه  ریزو ، ود  نیا  نایم 
. دیدرگ نفد  دوب ، هتخاس  دوخ  يارب  هک  ياهربقم  رد  و 
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يونزغ دومحم  ناطلس 

. دیگنج رـصتنم  لیعامـسا  یناماس  ریلد  هدازهاش  نیرخآ  اب  زین  یتدم  درک و  بولغم  ار  یناماس  تلود  فورعم  نارادرـس  سولج ؛ لاس  رد 
ار وا  دندیروش و  دوب  دومحم  داماد  هک  نومأم  سابعلا  وبا  رب  مزراوخ  مدرم  نوچ  سپـس  تفرگ ، يرافـص  دـمحا  نب  فلخ  زا  ار  ناتـسیس 

تموکح هب  ار  دوخ  رسپ  دوعسم  تفرگ و  هیوب  لآ  زا  ار  ناهفصا  ير و  رمع  رخاوا  رد  درک و  حتف  ار  نآ  دیشک و  رکـشل  اجنآ  هب  دنتـشک 
مهم ياهرهـش  دروآ . تسد  هب  ار  اجنآ  ياههناختب  تورث  تارهاوج و  درک و  ناتـسودنه  هب  ددـعتم  ياهیـشکرکشل  تشاـمگ . یحاون  نآ 
میانغ اجنآ  زا  دیـشک و  رکـشل  دوب  ناتـسودنه  یبرغ  هرانک  رد  مکحتـسم  فورعم و  يرهـش  هک  تانموس  هب  درک و  ریخـست  ار  روشک  نآ 

. درک ناریو  ار  رهش  نآ  گرزب  دبعم  دروآ و  تسد  هب  ناوارف 
. دنتفاییم راب  وا  رابرد  هب  رعاش  دنیوگ 400  دادیم و  بیترت  اهنآ  زا  یسلاجم  دوخ  روضح  رد  تشاد و  یصاخ  هجوت  ارعش  هب  تبـسن  يو 

ق. رد 421 ه . يو  توف  دوب . وا  رابرد  يارعشلا  کلم  يرصنع  و  دروآ ، نایاپ  هب  رصع  نیا  رد  ار  دوخ  همانهاش  یسودرف 
. تسا هدوب 

هنطلسلا ماسح  ازریم  دارمناطلس 

هاش نیدلا  رصان  تنطلس  لیاوا  رد  يو  دهعیلو . ازریم  سابع  رسپ  هیراجاق ؛ فورعم  لاجر  ناگدازهاش و  زا  ق . یلوالا 1299 ه . يدامج   2
، دعب لاس  دنچ  ق .). 1266 ه .  ) تفای هنطلـسلا  ماسح  بقل  اب  ناسارخ  تموکح  و  دـناشنورف ، ار  رالاس  هنتف  و  درک ، حـتف  ار  ناسارخ  راجاق 
1273 ه.  ) تشگ عقاو  هاش  مارکا  دروم  و  دز ، هکـس  هاش  نیدلا  رـصان  مان  هب  رهـش  نآ  رد  و  درک ، حـتف  ینالوط  هرـصاحم  زا  سپ  ار  تاره 

عزتنم ناریا  زا  هرابود  اهسیلگنا ، دیدهت  ببس  هب  تاره ، و  دنامب ، رادیاپ  حتف  نیا  هک  تشاذگن  رابرد  لاجر  يریبدتیب  فعـض و  اما  ق .).
هدرک يزاتوتخات  ناسارخ  دودـح  رد  هک  ار  اهنآ  و  تخادرپ ، نانامکرت  عفد  هب  دهـشم  هب  تاره  زا  تشگزاب  رد  هنطلـسلا  ماسح  تشگ .
ازریم هزمح  لزع  زا  دـعب  راـبرگید ، ق . لاـس 1277 ه . رد  و  ق ،). 1275 ه .  ) دندناوخارف ناسارخ  زا  ار  وا  دـعب  يدـنچ  دومن . هیبنت  دـندوب 

ناسارخ تیالو  هب  اددجم  ق . لاس 1288 ه . رد  نآ ، زا  سپ  دوب . اجنآ  رد  ق . لاس 1281 ه . ات  و  دمآ ، ناسارخ  تیالو  هب  هلودلا ، تمشح 
. دش بوصنم 

. دوب هارمه  گنرف  هب  هاش  لوا  رفس  رد  وا  و  درک ، لوزعم  ناسارخ  تموکح  زا  ار  وا  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم 
. تسا فورعم  تاره » حتاف   » هب هیراجاق  خیرات  رد  يو 

تایناطلس

. ددرگ رداص  ناهاش  رابرد  زا  هک  ییاههمان  هصاخ  اهروشنم و  اهنامرف و 

دبنگ هیناطلس ،

713 ه. ياهلاس 740 - هلصاف  رد  هدنبادخ و  دمحم  ناطلس  نامز  رد  هیناطلس  دبنگ  یخیرات  میظع  يانب 
تفریم رامش  هب  ناریا  دابآ  یتراجت و  ياهرهش  نیرتمهم  زا  یکی  دادع  رد  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  نامز  رد  هیناطلس  دش . هداهن  ناینب  ق .

دبنگ يانب  عافترا  دوب . هدش  هتخاس  رگید  نکاما  هاقناخ و  هیریخ و  هینبا  هلسلس  کی  ربتعم و  ياهناتسرامیب  سرادم و  دجاسم و  نآ  رد  هک 
هدش هتخاس  مکحم  رجآ  اب  نامتخاس  مامت  یلـصا و  هندب  دشابیم . رتم   24 دودـح 40 / رد  نآ  رطق  رتم و   51 کیدزن 54 / نیمز  حطس  زا 

هویش هب  یبآ  يدروجال و  ياهزوریف و  ياهیشاک  شکور  اب  ار  دبنگ  يور  تسا .
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نامتخاس لماش  هک  یلـصا  هاگمارآ  لحم  رب  هوالع  هک  دـسریم  رظن  هب  میظع  ياـنب  نیا  قیقد  هظحـالم  اـب  دـناهدومن . نییزت  يراـکقرعم 
هیناطلـس دـبنگ  دوب . هدـش  هتخاس  هاگمارآ  بنج  رد  يرگید  یلاع  مظعم و  ياهانب  دراد ، ترهـش  هناختبرت  مان  هب  تسا و  دـبنگ  يزکرم 

. دوریم رامش  هب  مالسا  یخیرات  ياهدبنگ  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا و  یششوپ  کی  يدبنگ 
هیناطلس

رصان لآ  نایونزغ  تنطلس 

دومحم دیـسر . تمظع  تردق و  جوا  هب  نیکتکبـس ، رـسپ  ق ). 421 ه . - 389 ، ) يونزغ دومحم  ناطلـس  تنطلـس  دهع  رد  نایونزغ  تلود 
. تسشن تنطلس  هب  القتسم  دوخ  و  درک ، لزع  دوب ، ردپ  نیشناج  نیکتکبس ، تیصو  قبط  رب  هک  ار  يونزغ  لیعامسا  دوخ  ردارب 

سولج یسایس ، ظاحل  زا  تسا . ناملسم  نیحتاف  ناهاشداپ  نیرتگرزب  زا  یکی  يونزغ و  هلـسلس  هاشداپ  نیرتگرزب  يونزغ  دومحم  ناطلس 
هتخادـنارب رهنلا  ءارواـم  رد  ار  ناـیناماس  تلود  هک  ناـیناخکلیا ، اـب  تسناوت  يو  ورنیا ، زا  دوب ؛ ناـیناماس  تردـق  لاوز  اـب  فداـصم  يو 
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هیوب لآ  یعیـش  تلود  تمظع  نارود  دیامن . میـسقت  ناشیا  دوخ و  نیب  ار  نایناماس  ورملق  ياهمانتقفاوم ، بجوم  هب  و  دنک ، شزاس  دندوب ،
، رداق هب  دوب  یتمدـخ  دوخ  تالمح  نیا  و  تفرگ ، رارق  دومحم  ناطلـس  هلمح  دروم  راـب  نیدـنچ  تلود  نآ  ورملق  و  دوب ، هدـش  يرپس  زین 

. دیشک رکشل  دنه  هب  راب  نیدنچ  دومحم  ناطلس  تشاد . داحتا  امسا  يو  اب  دومحم  هک  یسابع ، هفیلخ 
(، يونزغ لوا  دوعسم   ) دوعسم شردارب  تفلاخم  اب  هام ، دنچ  زا  سپ  اما  تسشن ، تنطلـس  هب  يونزغ  دمحم  شرـسپ  دومحم  گرم  زا  سپ 

يأردوخ و يدرم  دوعسم  داتفا . نادنز  هب  و  دیدرگ ، علخ  تنطلـس  زا  و  دش ، هجاوم  تشاد ، ار  ير  ناهفـصا و  تموکح  ردپ  نامز  رد  هک 
. دیشوک هیوب  لآ  لاصیتسا  رد  و  درک ، بیقعت  دنه  رد  ار  دومحم  تاحوتف  دوب ؛ ردپ  یـسایس  ياهدادعتـسا  دقاف  هراوخبارـش و  اما  وجگنج 
رد و  ق ،). 429 ه .  ) دندش یلوتسم  اجنآ  رب  هرخالاب  و  دنداهن ، ناسارخ  هب  ور  و  دنتشذگ ، نوحیج  زا  جیردت  هب  هقجالس  يو ، تنطلـس  رد 

. دندروآ تسد  هب  ناریا  كاخ  رد  ار  يو  تافرصتم  و  دنداد ، تخس  یتسکش  ار  دوعسم  ناطلس  ناقنادند ، گنج  رد  ق ،. ناضمر 431 ه .
يدنچ و  دش ، سوبحم  دـیقم و  دـندوب ، هدرک  يو  لام  رد  عمط  هک  شنایرکـشل ، هئطوت  هب  دـنه ، هب  ق ). 432 ه .  ) تمیزع هار  رد  دوعـسم ،
يونزغ دودوم  یلو  درک ، تنطلس  هام  دنچ  دوعسم  یشروش  نایرکشل  ششوک  هب  يونزغ  دمحم  يو ، زا  سپ  دیسر . لتق  هب  نادنز  رد  دعب 

نیب ینینوـخ  تاـعزانم  ق ،). بجر 441 ه .  20  ) دودوـم گرم  زا  دـعب  تسـشن . تنطلـس  هب  دوـخ  و  ق ،). 432 ه .  ) دـیناسر لـتق  هب  ار  وا 
تلود فعض  ببس  هک  تفرگرد  يو  ینیشناج  نایعدم 
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هب روهشم  دودوم ، نبا  دمحم  دندرک ، اپرب  دوخ  تیعقوم  میکحت  يارب  يونزغ  نارادرس  ارما و  هک  ییاههنتف  زا  سپ  ماجنارس ، دش . يونزغ 

دوعسم نبا  یلع  زور ، دنچ  زا  سپ  و  تفاین ، یماود  يو  تنطلس  اما  دنتـشادرب ، تنطلـس  هب  دوب ، هلاس  یلفط 6  هک  ار  يونزغ  مود  دوعـسم 
علخ ار  ودره  يونزغ  دیشرلا  دبع  سپس  و  دیماجنا ، لوط  هب  هام  ود  اعمج  كرتشم  تنطلـس  نیا  دیدرگ . تنطلـس  رد  يو  کیرـش  يونزغ 

.(. ق ناضمر 441 ه .  ) تسشن تنطلس  هب  دوخ  هدرک 
، تمعن رفاک  لرغط  ماجنارس  و  دشن ، یلخاد  عاضوا  تیبثت  هب  قفوم  اما  تسیز ، ارادم  هب  ناگیاسمه  اب  دوخ  تنطلـس  هرود  رد  دیـشرلا  دبع 

يو رادتقا  هرود  اما  درک ، بصغ  ار  تنطلـس  یهام  دنچ  و  ق ،). 444 ه .  ) دروآ لتق  هب  هتفرگورف  ار  وا  يونزغ ، دوعسم  ناطلـس  نامالغ  زا 
ار وا  رگید ، یکرت  کـمک  هب  رادحالـس  نیکتـشون  ماـن  هب  يونزغ  دیـشرلا  دـبع  نارادرـس  زا  یکی  لاـس ، ناـمه  رد  و  دیـشکن ، یلوط  زین 

شردارب دازخرف ، ق .). رفـص 451 ه .  ) تافو زا  سپ  دناشن . تخت  رب  هدومن  دازآ  دوب  هدرک  دنب  رد  لرغط  هک  ار  يونزغ  دازخرف  و  تشکب ،
اهنآ هب  ار  نایدابق  و  نایناغچ ، نالتخ ، نامیپ ، نآ  بجوم  هب  و  تسب ، حلـص  نامیپ  هقجالـس  اـب  میهاربا  دـش . يو  نیـشناج  يونزغ  میهاربا 

باجنپ رد  ار  تلود  نآ  هتفر  تسد  زا  ذوفن  و  تخادرپ ، دـنه  رد  يونزغ  تلود  تافرـصتم  هعـسوت  هب  لاب  غارف  اب  سپـس  و  درک ، راذـگاو 
علخ ددـص  رد  هلودـلا  فیـس  نوچ  اما  ق ،). 469 ه .  ) داد يونزغ  دومحم  هلودـلا  فیـس  دوخ  رـسپ  هب  ار  روهـال  تموـکح  و  درک ، رارقرب 

. تشگ سوبحم  دیقم و  دمآرب ، ردپ  زا  تردق 
ار هقجالـس  اب  تدوم  ياههتـشر  دوعـسم  تسـشن . يو  ياج  هب  يونزغ  موس  دوعـسم  شرـسپ  و  تشذگرد ، ق . لاوـش 492 ه . رد  میهاربا 

. تسیز شمارآ  حلص و  رد  ق ). ای 509 ه .  508  ) ات و  درک ، ظفح 
هاشنالسرا يونزغ ، دازریش   ) تفرگرد تنطلـس  رـس  رب  وا  نارـسپ  زا  نت  هس  نیب  یـشکردارب  گنج و  يونزغ ، موس  دوعـسم  گرم  زا  سپ 

نیدـلا ءالع  ماجنارـس  و  داد ، يور  بسنـش ) لآ   ) نایونزغ يو و  نیب  یتخـس  شکمـشک  هاشمارهب ، نامز  رد  يونزغ .) هاـشمارهب  يونزغ ؛
گرم زا  سپ  و  ق ،). 552 ه .  ) تسشن تخت  هب  يونزغ  هاش  ورسخ  شرـسپ  هاشمارهب ، زا  دعب  دناشک . شتآ  هب  تفرگ و  ار  هنزغ  زوسناهج 
دمحم نیدلا  زعم  زا  ماجنارس  و  دوب ، تیافکیب  یهاشداپ  يو  اما  تفای ، یهاشداپ  يونزغ  کلم  ورسخ  شرـسپ  هاش ، ورـسخ  ق ). (555 ه .

.(. ق 583 ه .  ) دش ضرقنم  يونزغ  هلسلس  و  تفای ، تسکش  يروغ  ماس 

رغلس

. ناکرت زا  تسا  ياهلیبق  مان 

رغلس

زا سپ  و  درک ، چوک  ناسارخ  هب  دوخ  هفیاط  اب  هک  دوب ، قاچبق  نانامکرت  زا  هتسد  کی  سیئر  و  نرق 5 ه . سراف  ناکباتا  ای  نایرغلس ، دج 
. تسوا هداون  نایرغلس  سسؤم  دودوم  نب  رقنس  تفای . یبجاح  هبتر  وا  دزن  تسویپ و  کیب  لرغط  تمدخ  هب  زات  تخات و  هرود  کی 

نایرغلس

ار نایرغلـس  ای  سراف  ناکباتا  هلـسلس  دومن و  مایق  نایقوجلـس  دـض  رب  دوب ، نانامکرت  زا  هتـسد  کـی  سیئر  هک  رغلـس  دـالوا  زا  سراـف  رد 
. درک سیسأت 

یماقم داد ، جرخ  هب  لوغم  هلمح  زا  سراف  ظفح  رد  هک  يریبدت  تسایس و  تبسانم  هب  دعـس » نب  رکب  وبا   » کباتا سراف ، ناکباتا  نایم  رد 
زا سراف  هطخ  تاجن  يارب  سانشعقوم  كریز و  يو  دراد . دنمجرا 
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نامرف هب  ندرگ  جارخ ، تخادرپ  هب  مازتلا  ایادـه و  میدـقت  اب  داتـسرف و  ياتکوا  رابرد  هب  ار  دوخ  هدازردارب  لوغم ، ياهیزیرنوخ  اهیبارخ و 

. تشاد ناما  رد  لوغم  نایرکشل  دربتسد  زا  ار  سراف  هقطنم  شور  نیا  اب  داهن و  لوغم 

ولجاتسا ناملس 

. يوفص لوا  سابع  هاش  ناریزو  زا 

لوا سوکولس 

ناـیم زا  م . ایسآ 313 ق . رد  یکولس  هلسلس  سسؤم  ینودقم  ردنکـسا  رادرـس  م .). 280 ق .  ) رد توف  حـتاف ، ینعم  هب  روتاـکین  هب  بقلم 
كاردا نتخانـش و  يارب  هک  دیـسریم  رظن  هب  و  دوب ، انـشآ  ینودقم  حتاف  راکفا  هب  نارگید  زا  رتشیب  سوکولـس  ردنکـسا ، نانیـشناج  همه 

ماظنهراوس تالیکشت  هدنامرف  تمـس  هب  شوش ، ریخـست  نامز  زا  يو  تسا . هدوب  رتدعتـسم  دوخ  ناراکمه  زا  نآ  اب  داحتا  یناریا و  ناهج 
بیجن ياههداوناخ  زا  هک  هماپا  اب  وا  دروآرد . وجگنج  رازه  هد  دنچ  لماش  هباشتم ، يدـحاو  ماظن  هب  ار  اهنآ  دـش و  بوصنم  یناریا  يابجن 

، دش لباب  یلاو  سوکولس  دیدرگ . جوزمم  ینودقم  نوخ  اب  یناریا  نوخ  نآ  رد  هک  درک  سیسأت  ياهلـسلس  يو  درک . جاودزا  دوب ، یناریا 
شخب دنچ  دشیم و  لیکشت  یبونج  هیروس  نیطسلف و  زا  هکنآ  بیشارس  هلابند  رصم و  زا  بکرم  هک  ار  یـشنماخه  یهاشنهاش  تبقاع  و 

. درب ثرا  هب  دوب ، ریغص  يایسآ  نیمزرس  زا 
هاشداپ اتپوگاردنچ  هب  ایزردگ ، جخر و  یقرش . ياهدحرس  رد  هک  هعطق  دنچ  يانثتسا  هب  درکن  میلست  یـسک  هب  ار  شیوخ  تافرـصتم  يو 

، شرسپ يارب  وا  داد . دنک ، ظفح  ار  دوخ  روشک  یبرغ  ياهدحرـس  دناوتب  سوکولـس  ات  دتـسرفب ، دیابیم  يو  هک  ییاهلیف  ضوع  رد  دنه .
ضحم هب  اما  تشاذگ ، یقاب  دشیم ، نت  نویلیم  یـس  رب  غلاب  دناهدز  سدح  هکنانچ  هک  رایـسب ، تیعمج  زا  نوکـسم  روانهپ و  ياهنیمزرس 

. تفای همادا  یکولس  هلسلس  ضارقنا  ات  جیردت  هب  لمع  نیا  دش و  عورش  وا  یهاشنهاش  لیلحت  هیزجت و  يو ، توف 

مجنپ سوکولس 

. دیسر لتق  هب  تخیگنارب  ارتاپوئلک  شردام  هک  ياهئطوت  رد  يو  م .). 125 ق .  ) هیروس یکولس  هاش  م . یفوتم 125 ق .

رتاپولیف مراهچ - سوکولس 

.(. م 175 ق . - 187  ) هیروس یکولس  هاش  م . یفوتم 175 ق . تسودردپ . ینعم  هب 

سوکینیلاک مود - سوکولس 

وا و نیب  شردپ ، تافو  نراقم  مود  سوخیتنآ  رسپ  م ،). 226 ق . - 247  ) نایکولس هلسلس  هاش  م . یفوتم 226 ق . ناشخرد ، حتاف  ینعم  هب 
، موس سویملطب  اب  ینالوط  گنج  بجوم  رما  نیا  دـیناسر و  لتق  هب  ار  شدـنزرف  سینرب و  سوکولـس  داتفا و  فالتخا  سینرب  شیرداـمان 

. دیدرگ رصم ، ياورنامرف  سینرب و  ردارب 
دیق زا  و  دـندرک ، شروش  زین  تراـپ  اـیرتکاب و  دوب . گـنج  رد  ریغـص  يایـسآ  رـس  رب  زین  سکاره ، سوخویتنآ  دوخ ، ردارب  اـب  سوکولس 

. تسا بوسنم  وا  هب  هقر  رهش  يانب  دندش . جراخ  نایکولس  تعاطا 

رتوس موس - سوکولس 

یکولس هاش  م . یفوتم 223 ق . تسا . هدنهدتاجن )  ) یجان ینعم  هب  هک  موس  سوکولس  بقل 
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. دیسر لتق  هب  شنارسفا  تسد  هب  يو  م .). 223 ق . - 226  ) هیروس

مشش سوکولس 

. هیروس یکولس  هاشداپ  روتاکین . سنافیپا و  هب  بقلم 

نایکولس

سابتقا نایشنماخه  زا  ار  دوخ  تالیکشت  لوصا  مظعا  شخب  دنتشاد و  تسد  رد  ار  نانآ  تافرصتم  عیمج  ابیرقت  هک  نایـشنماخه  نیـشناج 
. دندرک

. دوب ریغص  يایسآ  ياهرهش  هیقینف و  ياهرهش  میدق ، لباب  یناریا ، ناهج  لماش  یکولس  یهاشنهاش 
رتخاب داژنینانوی  نیطالـس  دندوب . نیمز  قرـشم  دـندرک  ینانوی  گرزب  لماع  دـندرک ، تنطلـس  ناریا  رد  لاس  داتـشه  بیرق  هک  نایکولس 

هب رـس  ناریا  قرـشم  رد  نایناکـشا  ندـمآ  راک  يور  نراقم  ینعی  م ،. رد 250 ق . ) Diodotus( سوتودوید تسایر  هب  هک  غلب ) تلاـیا  )
هب ار  ینانوی  نارجاهم  دندومن و  انب  ناریا  نیمزرس  رد  رهش  داتفه  بیرق  نایکولـس  ردنکـسا و  دندوب . نابز  ینانوی  زین  دنتـشادرب . لالقتـسا 

( هزاورد دص  « ) سلیپ متاکه   » اهنآ هلمج  زا  تشاد ؛ هیکاطنا  هیکولس و  هیردنکسا و  دننام : ینانوی  ياهمان  اهرهـش  نیا  دندرک . بلج  اجنآ 
. دوب عقاو  یلعف  ناغماد  یبرغ  بونج  رد  هک  تسا 

هیکولس

. دش سیسأت  روتاکین  سوکولس  هلیسو  هب  خیرات 307  رد  هلجد  تسار  لحاس  يور  م .). ات 64 پ .  312  ) اهیکولس تختیاپ 
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دواد نبا  نامیلس 

دواد تافو  زا  دعب  وا  ردام  نوچ  کیب . لرغط  هدازردارب  دواد و  گیب  يرغچ  رسپ  ق . مجنپ ه . نرق  هقجالس  هلسلس  روهـشم  ناگدازهاش  زا 
هب دوخ  و  درک ، راـنکرب  ار  وا  نالـسرا  پلآ  اـما  درک ، هیـصوت  ینیـشناج  هب  دوب ، یکدوـک  هک  ار  وا  لرغط  دوـب ، هدـمآرد  لرغط  هلاـبح  هب 

. تسشن تنطلس 

کلملا دبع  نب  نامیلس 

رانکرب راک  زا  ار  وا  ناگتشامگ  همه  ات  داد  روتـسد  تشاد  جاجح  اب  هک  ياهنیک  تهج  زا  تسـشن  تفالخ  هب  نوچ  هک  هیما  ینب  يافلخ  زا 
تفرگ شیپ  ار  جاجح  تسایس  زین  دیزی  درک . راذگاو  دوب  هتخیرگ  وا  نادنز  زا  هک  بلهم  نب  دیزی  هب  ار  جاجح  تموکح  ورملق  دندرک و 

رد دیشک . رکشل  ناتـسربط  ناگرگ و  هب  تفای و  ار  ناسارخ  تموکح  بلهم  نب  دیزی  سپـس  داد . رارق  طساوا  رد  ار  دوخ  تموکح  رقم  و 
مدرم تشگزاب ، ناگرگ  هب  هک  یماگنه  داد . تاجن  ار  دوخ  ناج  رانید  رازه  دصیـس  نداد  اب  دـش و  ناـیناریا  راـتفرگ  ياهرد  رد  ناتـسربط 
نیدب دنادرگب ، یبایـسآ  نایناگرگ  نوخ  زا  دوب  هدروخ  دنگوس  نوچ  تفای ، تسد  ناشیا  رب  دـیزی  دـندوب . هدـیروش  بارعا  رب  تیالو  نآ 

.(. ق 99 ه . - 96  ) تشک ار  هانگیب  مدرم  زا  يرایسب  هورگ  هناهب 

لوغم ناخ  نامیلس 

یتاس دـناشن و  تنطلـس  هب  ار  يو  یناپوچ  نسح  خیـش  ریما  ناـخوکاله  هریبن  ق .). 744 ه . دودح 739 -  ) لوغم نایناخلیا  هلـسلس  هاشداپ 
. دوب یناپوچ  نسح  خیش  تسد  رد  همه  تکلمم  روما  و  تشادن ، یمان  زج  تنطلس  زا  ناخ  نامیلس  دروآرد . وا  دقع  هب  وا  دزن  رد  ار  کیب 
زا دعب  دنداد . تسکش  ار  اهنآ  دندرک و  گنج  رومیت  ناهج  یناکلیا و  نسح  خیش  ریما  اب  ناخ  نامیلس  یناپوچ و  نسح  خیـش  نآ  زا  سپ 

. تشگ يراوتم  ناخ  نامیلس  دمآ و  ناجیابرذآ  هب  یناپوچ  نسح  خیش  ندش  هتشک 

ازریم نامیلس 

رد یسمش  لاس 1255  رد  هک  دوب  راجاق  ناگداون  زا  هلودـلا ،» لیفک  ازریم   » دـنزرف ازریم ، نامیلـس  هب  فورعم  يردنکـسا  نسحم  نامیلس 
. دوشگ ناهج  هب  مشچ  نارهت  رهش 

لاس هس  تشاد و  تیوضع  تیمدآ »  » عماج رد  يردنکـسا » ازریم  ییحی   » شردارب قاـفتا  هب  یگلاـس  تفه  تسیب و  نس  رد  ازریم  ناـمیلس 
راشتنا ار  قوقح »  » هیرـشن ازریم  ییحی  شردارب  هارمه  هب  تسویپ و  دوب  هدش  سیـسأت  تیمدآ »  » اب تیدـض  رد  هک  قوقح » نمجنا   » هب دـعب 

. داد
تیوـضع هـب  دــش و  سلجم  مود  هدــنیامن  وا  ياـجهب  ازریم » ییحی   » شردارب گرم  زا  سپ  یگلاـس ، ود  یــس و  نـس  رد  ازریم  ناــمیلس 

نویـسکارف  » يربهر تفاـی و  هار  موس  سلجم  هب  ناهفـصا  هدـنیامن  ناونع  هب  یـسمش  لاس 1293  رد  دـمآرد . تارکمد » هقرف  نویـسکارف  »
. تفرگ تسد  رد  ار  تارکمد »

بزح  » ییابطابط قداـص  دیـس  هارمه  هب  تفاـی و  هار  مراـهچ  سلجم  هب  نارهت  مدرم  یگدـنیامن  هب  یـسمش  لاس 1300  رد  ازریم  ناـمیلس 
ناخ اضر  ندیـسر  تردـق  هب  يارب  ار  میکحت  هار  تساخرب و  تفلاخم  هب  ماوق »  » تلود اـب  لاس 1301  رد  داد و  لیکشت  ار  تسیلایـسوس »

. دیسر گنهرف  ترازو  هب  ناخ  اضر  هنیباک  رد  هامنابآ 1302  رد  تخاس و  هراومه 
رد تشاد و  هدهعرب  ار  تسیلایسوس » بزح   » يربهر ینامرک ، باهـش  ازریم  هارمه  هب  ناخ ، اضر  تنطلـس  ياهلاس  لیاوا  رد  ازریم  نامیلس 

لاس
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رد ناخ  اضر  طوقس  ات  نآ  زا  سپ  تفر و  وکسم  هب  ربتکا  بالقنا  درگلاس  نیمهد  نشج  رد  تکرش  يارب  يدزی » یخرف   » قافتا هب   1306
. تشذگرد نارهت  رد  هامید 1322  رد  ماجنارس  دومن و  مادقا  هدوت  بزح  سیسأت  هب  هامرهم 1320 

)Symplegma( امگلپمس

. دناهدیچیپ مه  هب  هک  تاناویح  راگن  زا  بکرم  یشقن 

دنقرمس

هتـشاد يرایـسب  تیمها  زین  یـشیجلا  قوس  رظن  زا  دوش  باختنا  رومیت  یتختیاپ  هب  هکنآ  زا  لـبق  یتح  گرزب  ناـسارخ  زا  یـشخب  دـنقرمس 
تختیاپ اراخب  هک  یناماس  رـصع  رد  یتح  هدشیم و  بوسحم  هقطنم  مامت  رهـش  نیرتمهم  هشیمه  دنقرمـس  رهـش  یمالـسا  راودا  رد  تسا .
نایناماس یتختیاپ  هب  یتدـم  زین  یناـماس  ردـتقم  ریما  نیلوا  دـمحا  نب  رـصن  تراـما  نارود  رد  دنقرمـس  تشاد . يرترب  نآ  رب  دنقرمـس  دوب 

. دیدرگ باختنا  یتختیاپ  هب  رهش  نیا  رگید  راب  يارب  يرومیت  هرود  رد  دوب و  هدش  باختنا 
دودح ثادـحا  اب  دـیدرگ و  یمالـسا  ياهرنه  زکرم  رهـش  نیا  نایرومیت ، یتختیاپ  هب  دنقرمـس  باختنا  اب  يرمق  يرجه  مهن  نرق  زاغآ  رد 

. دیدرگ هنایم  يایسآ  فورعم  ياهتختیاپ  زا  یکی  نآ  فارطا  هیحان  رهش و  رد  انب   300

ینانمس سنوی  ینانمس -:

بیرخانس

هک يايروتارپما  ظفح  يارب  شکمشک  رد  ار  دوخ  تنطلـس  رتشیب  مود . نگراس  رـسپ  م ). 681 ق . - 705  ) روشآ هاـش  م . یفوتم 681 ق .
داد و تسکش  ار  نایرصم  دیـشک و  رکـشل  نیطـسلف  هیقینف ، هب  يو  دوب . لباب  اب  ارهاظ  وا  گنج  نیتسخن  دنارذگ . دوب  هدنکفا  داینب  شردپ 

هزوم بیرخانـس ، روشنم  گنج  هب  و  تشگزاب ، ناماس  نادب  لباب  روما  یگتفـشآ  ببـس  هب  يدنچ  زا  دعب  و  دـش . میلـشروا  فرـصت  هدامآ 
قارع
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دوخ ردارب  رب  هک  شنارـسپ  زا  نت  ود  تبقاع  دومن . ناریو  رخـسم و  ار  لباب  دـعب  يدـنچ  درک . ناریو  ار  مالیع  تخادرپ . هدـلک  اب  ییاـیرد 

. دندیناسر لتق  هب  ار  وا  دندیزرویم ، دسح  نودحرسا » »

مایق دابنس ،

ملسم وبا  هب  تبسن  نیا  دوجو  اب  یلو  تشاد . یتشترز  بهذم  يو  دوب . روباشین  مدرم  زا  سوجم  دابدنس  ای  دابنس  هب  فورعم  زوریف  دبهپسا 
. دیزرویم تدارا  یناسارخ 
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، دناریم تموکح  ير  رب  هفیلخ  روصنم  يوس  زا  هک  هللا  دبع  وبا  اب  دروآدرگ و  ار  یهوبنا  هورگ  دـش ، هاگآ  ملـسم  وبا  لتق  زا  هک  یماگنه 
شیازفا بجوم  يزوریپ  نیا  درک . ریـسا  ار  ناـشیا  نادـنزرف  ناـنز و  ناناملـسم و  زا  يداـیز  عمج  داد و  تسکـش  ار  وا  تخادرپ ، دربـن  هب 

هفیلخ يورین  دربن  نیا  رد  داتـسرف و  ير  هب  میظع  یهاپـس  يو  عفد  يارب  دیـسر  هفیلخ  هب  دابنـس  ماـیق  ربخ  هک  یماـگنه  دـیدرگ . شناوریپ 
ار اهنآ  ياهرس  تشک و  ار  شناهارمه  يو و  دبهپسا  یلو  درب . هانپ  راید  نآ  دبهپـسا  هب  درک و  تمیزع  ناتـسربط  هب  دابنـس  دندش و  زوریپ 

.(. ق 137 ه . . ) داتسرف هفیلخ  دزن 

رجنس ناطلس  رجنس -:

( كورتنس  ) كوردنس

م. لاس 67 ق . رد  هکنیا  ات  دنام  هاشداپیب  ناریا  تخت  جات و  یتدم  نایناکشا ، هاشداپ  مود  دادرهم  زا  سپ 
راد ناتسنمرا  هاشداپ  نارگیت  وا  نامز  رد  دناوخ . هاشنهاش  ار  دوخ  سیاکید »  » کشا رسپ  ای  مود  داهرف  ردارب  كوردنـس »  » مان هب  يرادرس 

. داد تراغ  دای  هب  ار  هلجد  تارف و  یحاون  هدرک  ضرقنم  ار  ناجیابرذآ  کلملا 

دودوم نب  رقنس 

شیومع یهاوخنوخ  هب  يو  دوب . هدش  هتشک  یقوجلس  دوعسم  ناطلس  نامرف  هب  هک  هبازوب  هدازردارب  سراف  ناکباتا  هلسلس  زا  کباتا  نیلوا 
وا داهن . داینب  ار  سراف  ناکباتا  تفرگ و  ار  زاریش  و  درک . هبلغ  سراف  ریما  یقوجلس  دومحم  نب  هاشکلم  هاپـس  رب  درک و  مایق  هیولیگهک  رد 

. دومن توف  لاس 558  رد 

نایکفس نایاگنس -

. تولخ ترامع  سیئر  ینعم  هب  یناساس ، رصع  يرادا  تالیکشت  زا 

داوس

رارق اهرهـش  نوـماریپ  هک  دـنیوگ  ار  ییاـهرازتشک  اـهغاب و  اهاتـسور و  ییاـیفارغج  حالطـصا  رد  تسا و  یهایـس  ینعم  هب  تـغل  رد  داوـس 
ای هبصق  ای  رهش  نآ  نوماریپ  ياهرازتشک  اهاتسور و  نامه  نآ  زا  دارم  دوش  هفاضا  یتکلمم  ای  هبصق  ای  رهـش  هب  هملک  نیا  نوچ  دناهتفرگ و 

. دنیوگ هموح  ار  نآ  الومعم  يزورما  یسراف  رد  هک  نیا ، ریاظن  هفوکلا و  داوس  دننام  تسا  تکلمم 

( هچایرد  ) ناوس

. میدق يوتراروا  رد  زاقفق  ءاروام  رد 

یشابوس

. تسا هداد  نایقوجلس  هلسلسرس  قوجلس  هب  ناتسکرت  هاشداپ  هک  تسا  یبقل  شکرس و  ینعم  هب  یکرت  هب 

رتوس

. دوبیم هدنهدتاجن  ینعم  هب  هک  نایکولس  هلسلس  زا  لوا  سوخویتنآ  بقل 
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ناتسروس

یمیدـق ياهرهـش  زا  یکی  دـندوب  هتخاس  شیوخ  یبرع  ورملق  رب  دوخ  نارازگراک  رـصنلآ  ناریما  رقم  ار  نآ  یناساس  ناهاشداپ  هک  هریح 
. دوب ناتسروس  رد  ناریا 

راگزور نآ  رد  تفای ، هبلغ  نآ  رب  قارع  مان  جـیردت  هب  و  دـشیم ، هدـناوخ  قارعلا  داوس  داوس و  ماـن  هب  یمالـسا  نارود  رد  هک  ناتـسروس 
تختیاپ مه  ناتـسروس  دوشیم و  هدناوخ  رهـشناریا  راگزور  نآ  رد  ناریا  روانهپ  روشک  نوچ  دوب و  ناریا  تمعنرپ  دابآ و  قطانم  زا  یکی 

. دندناوخیم مه  رهشناریا  لد  ار  نآ  ورنیا  زا  دوب  ناریا  ندمت  گنهرف و  زکرم  یسایس و 
دنتفگ ار  نآ  ياج  فجن  هفوک و  یمالسا  نارود  رد  هک  هریح  دشیم . میسقت  وست »  » تصش ناتسا و  هدزاود  هب  راگزور  نآ  رد  ناتسروس 
ناتسا هنایم و  دابقهب  ناتسا  ياهمان  هب  هک  تشاد  رارق  یمالسا  نارود  داوس  ای  یناساس  نارود  ناتسروس  ياهناتسا  زا  ناتسا  ود  دودحم  رد 

هریح زین - و  دشیم . هدناوخ  نییاپ  دابقهب 

نروس

رـس رب  يراذگجات  اهنروس  یثوروم  لغـش  دـندشیم . بوسحم  تردـق  بحاص  یهاش  نامدود  زا  سپ  هک  یناکـشا  هرود  ياهنادـناخ  زا 
يایاعر دندمآیم و  رامش  هب  گرزب  نارادلویت  هک  دنتـشاد  رارق  تلود  لقث  زکرم  نارادهد  ینعی  ناذبسیو »  » هقطنم نیا  رد  دوب . ناهاش 

. دنتخاسیم حلسم  نانمشد  اب  گنج  يارب  ار  دوخ 

انروس

تباجن ببـس  هب  تشاد و  ار  لوا  هبتر  هاـش  زا  سپ  ترهـش  تورث و  داژن و  تهج  زا  لوا  درا  مهدزیـس  کـشا  رـصاعم  یتراـپ  ریلد  رادرس 
. ددنب رمک  هب  ار  یهاش  دنبرمک  هک  تشاد  قح  هاشداپ  يراذگجات  زور  رد  یگداوناخ 

یصاخشا دوخ  تسد  اب  دمآرب و  روکذم  رهش  راوید  رب  هک  دوب  یسک  لوا  دش و  فرصتم  ار  هیکولس  رهش  دیناشن و  تخت  هب  ار  درا  انروس 
هتشک درا  تسد  هب  اتیاهن  انروس  درک . بولغم  ار  یمور  رادرس  سوکارک »  » تافص نیا  رثا  رب  يو  دنکفا . ریز  هب  دندرکیم  تمواقم  هک  ار 

. دش

ایروس ای  سایروس 

. ادو گیر  رد  باتفآ  رهظم  راگدرورپ 

هیروس

. دوب ادیص  رهش  نآ  تختیاپ  دادیم و  لیکشت  ار  یشنماخه  یپارتاس  نیمجنپ 

سمراسوس

. دومن یهاشداپ  لاس  هک 28  سیایزتک ) لقن  هب  انب   ) دام ناهاشداپ  زا 

تنایشوس

. دنک روهظ  یعامتجا  تلادع  رارقتسا  يارب  تسیابیم  اتسوا  باتک  هدعو  هب  هک  یسدقم  هدنهدتاجن 

سنایشوس تنایشوس -

. تسا هدش  دای  رگزوریپ  تنایشوس  ناونع  هب  وا  زا  هدش و  هدناوخ  ترا » توتسا   » اتسوا رد  هک  یتشترز  دوعوم  هس  زا  کیره  ناونع 

دوغوس

(. دنقرمس اراخب و   ) دغس میدق  مان 
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اموس

نایادـخ رامـش  رد  دومنیم  دـیلوت  ندـب  رد  هک  یترارح  ورین و  هطـساو  هب  هک  ناتـساب ) ناریا  رد   ) دوب یبورـشم  زا  ترابع  اـموئه ، اـموه ،
. تشگیم بوسحم 
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نایرموس رموس -

نانآ زا  یکی  اهیرموس  هک  دنتـشاد  ینکـس  نآ  رد  ینامدرم  نآ  زا  لبق  دش . فورعم  هدـلک  هب  دالیم  زا  لبق  مهن  نرق  زا  ابیرقت  هک  یتکلمم 
ياهرهـش زا  روپپین  خرا ، كوروا ، روا ، هک  تسا  مولعم  ردـقنیمه  درک  نیعم  ار  رموس  تکلمم  دودـح  ناوتیمن  عـطق  روـط  هب  دـندوب .

اب يراوجمه  لـیلد  هب  دـندمآ و  نیرهنلا  نیب  رد  رموش )  ) رموس نیمزرـس  هب  هک  دـندوب  یناتـسهوک  یفیاوط  اـهیرموس  دـندوب . رموس  یماـن 
اهیرموس رموـس و  م . لاـس ق . رازه  هس  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  هدـش  قـقحم  هچنآ  دنتـشاد . رگیدـکی  اـب  يددـعتم  ياـهدروخرب  ناـیمالیع 

. تسا هدوب  اهنآ  ندمت  زکرم  لباب  دنتشاد و  یلصفم  ياههتشذگ 
. دناهدرکیم هدافتسا  تشخ  زا  دوخ  ياهناخ  تخاس  يارب  دناهدوب و  یخیم  طخ  عرتخم  اهیرموس  هک  دنرواب  نیا  رب  نیققحم 

تانموس

. دوب رهش  نیا  رد  ناتسودنه  هناختب  نیرتگرزب  هک  ناتسودنه  رد  يرهش 
هب یمیظع  یـشکرکشل  نآ ، کلمت  يارب  تسا ، تارهاوج  میـس و  رز و  هنیجنگ  تاـنموس  هناـختب  تسنادیم  هک  اـجنآ  زا  يونزغ  دومحم 
رتم جنپ  لوط  هب  گنـس و  زا  هک  ار  مظعا  تب  تشاد  تسد  رد  هک  يزرگ  اب  دوخ  دوشگ و  ار  هناختب  دربن  زور  هس  زا  سپ  درک و  تانموس 

تختیاپ هب  ق . رفص 217 ه . مهد  رد  داتـسرف و  دادغب  هکم و  هنزغ و  هب  ار  نآ  زا  ییاههراپ  يزوریپ  نیا  مالعا  يارب  تسکـش و  مهرد  دوب 
. تشگزاب دوخ 

اپرب یبوچ  ياهنوتس  یگنس و  ياههیاپ  رب  لصا  زا  تفریم ، رامـش  هب  يدنه  يرامعم  یلاع  رایـسب  ياههنومن  زا  یکی  هک  تانموس  هناختب 
یط ناتـسودنه  راوز  اههجار و  هک  دوب  یتارهاوج  سیافن و  زا  رپ  نآ  نیازخ  دیـشخردیم و  ـالط  دـبنگ  نآ 14  زارف  رب  دوب . هدش  هتـشاد 
. دناهتشون رانید  نویلیم  تسیب  راگزور  نآ  رد  دش ، تراغ  دومحم  تسد  هب  هک  ار  ایشا  نیا  تمیق  دندوب . هداتسرف  اجنآ  هب  زارد  نایلاس 

یلیهس یلع  یلع -: یلیهس -

همانتسایس

. تسا هدـش  فیلأت  هاشکلم  رما  هب  لاس 484  رد  هک  تسا  یقوجلـس  هاشکلم  نالـسرابلآ و  ریزو  کلملا ، ماـظن  هجاوخ  رثا  تسا  یباـتک 
كدزم نانیدمرخ و  لاوحا  دیاقع و  حرش  هب  زین  نآ  زا  ییاهتمسق  دننکیم و  وگتفگ  ناهاشداپ  بادآ  قالخا و  هرابرد  هراشا  دروم  باتک 

. دراد صاصتخا  ناشیا  لاثما  و 

قایس

خوـسنم ینوـنک  باـسح  ندـش  جـیار  زا  سپ  دوـب و  لوـمعم  ناریا  رد  اـقباس  هک  یگدـنز ، هرمزور  تابـساحم  يرادرتـفد و  رد  ياهقیرط 
. دیدرگ

یناسارخ ملسم  وبا  هدوسم : ناگماجهایس -:

تخبیس

، هدوب نیرحب  رهش  نیرتدابآ  نیرتمهم و  رجه »  » نابزرم هک  یناساس  هرود  نایاپ  رد  یناریا  نانابزرم  زا 
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نارود نیا  رد  رجه »  » ینادابآ ترهـش و  دوب . هدـش  هتـشون  وا  مان  هب  نیرحب  نایناریا  يارب  يرجه  متـشه  لاس  رد  مه  ص )  ) ربماـیپ هماـن  و 
. دنتسنادیم نیرحب  زکرم  ار  رجه »  » یخرب هک  هدوب  نانچنآ 

)Sippar( راپپیس

. دکا مهم  ياهرهش  زا 

نوحیس

. تسا هدوب  هیئاکس  دغس و  نیب  هک  دوب  ییاهدور  زا  دنیوگ ، ستراسکاپ »  » ینانوی هب  هک  ایردریس  ای  نوحیس 

يدابآدسا نیدلا  لامج  دیس 

سپس تفای ، میلعت  یگلاس  نس 10  ات  دوخ  ردپ  دزن  يو  نادمه . برغم  يرتمولیک  رد 42  عقاو  دابآدسا  هیرق  رد  ق . لاس 1254 ه . دلوتم 
نیدهتجم زا  يراصنا  یـضترم  خیـش  سرد  هزوح  رد  هدش و  فجن  مزاع  دـعب  دـمآ و  نارهت  نیوزق و  هب  ق . لاس 1266 ه . رد  ردـپ  هارمه 

رد 1270 داتسرف و  دنه  هب  بالط  زا  رفن  کی  یهارمه  هب  ار  وا  يراصنا  یضترم  خیش  تخادرپ . ینید  مولع  لیـصحت  هب  رـصع  نآ  گرزب 
راکفا و رـشن  هب  دوخ  یگدنز  تدم  رد  يو  تفر . دابآدسا  هب  اجنآ  زا  هکم و  هب  دـنه  زا  يو  هاش ) نیدـلا  رـصان  تنطلـس  مشـش  لاس  رد  )

. تخاس رشتنم  فلتخم  ياهروشک  رد  ار  ییاههمانزور  داد و  شرورپ  ینادرگاش  تخادرپ و  دوخ  دیاقع 
زاربا یمالسا  ياهروشک  هیلک  دوخ و  نهیم  هب  تمدخ  يارب  اورپیب  ار  دوخ  یعامتجا  یسایس و  ءارآ  راکفا و  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  يو 
راکفا رد  يدیدج  تضهن  بجوم  وا  دوجو  دومنیم . هاگآ  اپورا  بلطرامعتـسا  لود  دـیلپ  ضارغا  عماطم و  زا  ار  ناملـسم  للم  درکیم و 
نمجنا مان  هب  یتالیکشت  دنک و  يزیرهیاپ  ار  يرامعتسا  دض  يرکف  تضهن  کی  تسناوت  رصم  رد  لامج  دیـس  دیدرگ . رـصع  نآ  نایناریا 

هدننکنارگن ناتـسلگنا  يارب  نانچ  دروآ ، مهارف  ار  ناتـسلگنا  رامعتـسا  هیلع  نیملـسم  مایق  هنیمز  رد  هک  وا  تامادقا  دروآ . دوجوهب  یفخم 
نیدلا لامج  دیس  مدرم  يدوز  هب  دوشن ، يریگولج  لامج  دیـس  تامادقا  زا  رگا  هک  داد  شرازگ  دوخ  عوبتم  تلود  هب  رمورک  درل  هک  دوب 

يدابآدسا
دیـس هک  يايرکف  لوحت  دـندرک . رـصم  كرت  هب  روبجم  ار  وا  ناتـسلگنا  راشف  رثا  رب  هک  دوب  نیا  تشاد . دـنهاوخرب  ناـیغط  هب  رـس  رـصم 
دعب ياهلاس  رد  ماجنارـس  دش و  لابند  لولغز و ...  دعـس  هدبع و  دمحم  لیبق  زا  شنادرگاش  طسوت  اهدـعب  دروآ  دوجوهب  رـصم  رد  لامج 

لامج دیس  دیدرگ . ناتسلگنا  رامعتسا  هیلع  رصم  مدرم  مایق  زاسهنیمز 
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ةورع  » همانزور راشتنا  هب  تسد  هدبع  يراکمه  اب  سیراپ  رد  دش . اپورا  هناور  هاگنآ  دنام و  ناتـسودنه  رد  یتدـم  رـصم  زا  دـیعبت  زا  سپ 
توعد هب  لامج  دیـس  تخادرپ . سیراپ  ياههمانزور  زا  یکی  رد  نانر » تسنرا   » هب ییوگخـساپ  رد  هک  دوب  رهـش  نیمه  رد  دز و  یقثولا »

اما دراذگب ، ارجا  هب  ار  شاهنابلطحالصا  ياههشیدنا  هاش  هب  یکیدزن  اب  دناوتیم  تشادنپیم  زاغآ  رد  يو  دمآ . ناریا  هب  هاش  نیدلا  رـصان 
ماگ درمشیم و  ناریا  مدرم  ياهیتخبدب  لماع  ار  هاش  اراکـشآ  زین  لامج  دیـس  دوبن و  قفاوم  یحالـصا  چیه  اب  هناهاش  عبط  تیهام و  نوچ 
دبع ترضح  هناتـسآ  هب  دمآ  ناریا  هب  راب  نیمود  يارب  یتقو  لامج  دیـس  دش . جارخا  ناریا  زا  تسنادیم ، هاش  حالـصا  ار  تاحالـصا  لوا 
نیا رد  درک . فلتخم  تاسلج  لیکـشت  هب  تردابم  نارومأم ، لرتنک  مغریلع  اجنآ  رد  دش و  دـیعبت  نارهت ) کیدزن  ير  رهـش  رد   ) میظعلا

، دـیدیم دوخ  نایز  هب  ناریا  رد  ار  وا  دوجو  هک  زین  هاش  درکیم و  قیوشت  هاـش  ياهیرگدادـیب  هیلع  ماـیق  هب  ار  مدرم  لاـمج  دیـس  تاـسلج 
درکیم و یگدـنز  هـیکرت  رد  رمع  رخاوا  رد  لاـمج  دیـس  دـننک . دـیعبت  ناریا  زا  دوـب ، راـمیب  تدـش  هـب  هکیلاـحرد  ار  وا  اـت  داد  روتـسد 

. تشاد رارق  ینامثع  روتارپما  دیمحلا  دبع  ناطلس  رظن  تحت  میقتسمریغ 
. دنک مومسم  ار  يو  ات  داد  روتسد  داتفا و  ساره  رد  وا  زا  ینامثع  ناطلس  ینامرک ، اضر  ازریم  طسوت  هاش  نیدلا  رصان  لتق  زا  سپ 

یناهارف نسح  دیس 

. يوفص لوا  بسامهط  هاش  ناریزو  زا  یناهارف  نسح  دیس 

نیدباعلا نیز  دیس 

. ارقیاب نیسح  ناطلس  ناریزو  زا  نیدباعلا  نیز  دیس 
زا سپ  دـیدرگ . لوزعم  وا  دـش و  ماقم  نیا  رادهدـهع  یفاوخ  کلملا  ماظن  نیدـلا  ماوق  هجاوخ  دوب  ترازو  ماـقم  رد  یتدـم  هکنآ  زا  دـعب 

دیدحالـص شرافـس و  هب  انب  زین  تبون  نیا  رد  دیـسر . ترازو  ماـقم  هب  رگید  راـب  یفاوخ  کـلملا  ماـظن  نیدـلا  ماوق  هجاوخ  ندـش  هتـشک 
هب موس  راب  يارب  ازریم  نیـسح  ناطلـس  فرط  زا  دمحم  نیدلا  لضفا  هجاوخ  زا  دعب  دش . لوزعم  دوخ  ماقم  زا  دمحم  نیدـلا  لضفا  هجاوخ 

نودب نیدباعلا  نیز  دیس  هک  دش  ررقم  هرکاذم  زا  سپ  تفریذپن و  نیدباعلا  نیز  دیـس  دش . ترازو  ماقم  لوبق  فیلکت  نیدباعلا  نیز  دیس 
لصف لح و  ار  یتکلمم  مهم  ياهراک  وا  دیدحالص  اب  ناریزو  دنک و  یتسرپرس  ار  طوبرم  روما  هدش و  رضاح  ناوید  رس  رب  ماقم  نآ  لوبق 

. دوب یقاب  تمس  نیا  رد  ازریم  نیسح  ناطلس  رمع  نایاپ  ات  دیدرگ و  بقلم  هیلع ) علطا   ) تمس هب  نیدباعلا  نیز  دیس  بیترت  نیدب  دنیامن و 
کی هب  کیدزن  راک  نیا  تخادرپ و  یتکلمم  روما  تیـشمت  هب  هتـشذگ  دننام  نیدباعلا  نیز  دیـس  زین  ازریم  نامزلا  عیدب  تنطلـس  نامز  رد 
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. دش هتشک  تاره  زا  رارف  نیح  رد  نیدباعلا  نیز  دیس  ازریم  نامزلا ، عیدب  تموکح  ضارقنا  زا  سپ  تشاد . همادا  لاس 

يزاریش یقاب  فیرش  دیس 

دیسر قارع  ترازو  هب  تسخن  يو  دوب . يوفص  لوا  بسامهط  هاش  رابرد  ناریزو  زا  یفیرش »  » هب صلختم  يزاریش  یقاب  فیرش  دیـس  ریما 
دـنداد و وا  هب  ار  درگباراد  ترازو  تلع  نیمه  هب  دروخ . مه  هب  سراف  یلاو  ناخ  میهاربا  اب  وا  هناـیم  یلو  دـش ، زاریـش  رتنـالک  سپـس  و 

. تفگ دوردب  ار  یگدنز  يدوز  هب  زین  دوخ  یلو  دنکفا  نادنز  هب  درک و  لزع  ار  ناخ  میهاربا  دش و  بسامهط  هاش  ریزو  يدنچ  زا  سپ 
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ییابطابط نیدلا  ءایض  دیس 

. دش دلوتم  زاریش  رد  ش . لاس 1270 ه . رد  يدزی ، اقآ  یلع  دیس  مالسالا  تجح  دنزرف  نیدلا  ءایض  دیس 
رد زین  ار  یـسور  هسنارف و  ياـهنابز  تفرگارف و  رهـش  نآ  رد  ار  یتامدـقم  تالیـصحت  تفر و  زیربت  هب  ردـپ  هارمه  هب  یکدوک  نارود  رد 

. تخومآ زیربت  يایرث  هسردم 
. داهن داینب  ار  هسنارف  سنایلآ  هسردم  اجنآ  رد  تشگزاب و  زاریش  هب  ق . لاس 1324 ه . رد  سپس 

ییابطابط نیدلا  ءایض  دیس 
هب درک . تکرش  میظعلا  دبع  ترضح  هناتسآ  رد  نصحت  مق و  هب  ترجاهم  يارجام  رد  تسویپ و  ناهاوخهطورشم  هب  هطورـشم  بالقنا  رد 

تاـمکاحم همکحم  يأر  ساـسارب  درب و  هاـنپ  شیرتا  ترافـس  هب  تفرگ و  رارق  بیقعت  تحت  ریگناـهج »  » یفخم هتیمک  هب  نتـسویپ  لـیلد 
تفرگ و رارق  وفع  دروم  هاش  یلع  دمحم  فرط  زا  یمومع  وفع  نامرف  رودص  اب  دیدرگ . موکحم  ناریا  زا  دـیعبت  هب  هجراخ ، روما  ترازو 

. تشاد هدهع  هب  نارهت  حتف  رد  ار  یهورگ  یگتسدرس  تسویپ و  تختیاپ  ناحتاف  هب  نارهت  حتف  يارجام  رد 
هب قرـش  همانزور  دـیدش  تالمح  لیلد  هب  سلجم  مود  هرود  رد  درک و  رـشتنم  قرـش »  » ماـن هب  ياهماـنزور  هاـش ، یلع  دـمحم  علخ  زا  سپ 
رد دـش و  جراخ  ناریا  زا  ارابجا  دـش و  عقاو  وفع  دروم  ناهاوخیدازآ  تلاخد  تلع  هب  نکیل  دـیدرگ ، سبح  لاس  جـنپ  هب  موکحم  سلجم 
رد دیدرگ و  نکاس  اپورا  رد  ارابجا  لاس  هس  اما  دـش ، هدـیزگرب  سلجم  یگدـنیامن  هب  دزی  مدرم  فرط  زا  هک  دوب  يرابجا  ترفاسم  نیمه 
. درک رشتنم  ار  دعر »  » وردنت همانزور  تشگزاب و  ناریا  هب  سپس  درک و  رفس  قارع  ناتسودنه و  رصم ، ینامثع ، ياهروشک  هب  تدم  نیا 

. دش هیسور  راپسهر  ش . لاس 1295 ه . رد 
لاس رد  تفریم . رامش  هب  نآ  تخـسرس  نایماح  زا  ءایـض  دیـس  هک  دوب  هلودلا  قوثو  دادرارق 1919  اب  فداصم  هیـسور  زا  يو  تشگزاب 
حرط رد  تشگزاـب  زا  سپ  دـیدرگ و  ناتــسنمرا  ناتــسجرگ و  زاـقفق ، یهار  یتادـهاعم  دـقع  يارب  هلودـلا  قوـثو  فرط  زا  ق . 1337 ه .

مراـهچ زور  رد  دنفـسا 1299 ، موس  رد  نارهت  فرـصت  اب  دـش . تردـق  نتفرگ  تسد  هب  فرـص  وا  ّمه  درک و  تکرـش  اتدوک  ییاـیناتیرب 
يوس زا  ناخ  اضر  تاکیرحت  وس و  کی  زا  رابرد  هاوخیدازآ و  رـصانع  راشف  تحت  اما  دـش ، رداص  يو  ییارزولا  سیئر  نامرف  هامدنفـسا 

نیطسلف هب  سپـس  دوب ، سیئوس  رد  يدنچ  دیدرگ . دیعبت  روشک  زا  جراخ  هب  دش و  افعتـسا  هب  روبجم  دادرخ 1300  مراهچ  زور  رد  رگید ،
سلجم یگدنیامن  هب  اددجم  دزی  مدرم  فرط  زا  لاس 1322  رد  تشگزاب و  ناریا  هب  رویرهش 1320  رد  ناخ  اضر  طوقس  زا  سپ  تفر و 

نطو و بازحا  لیکـشت  هب  تسد  ءایـض  دیـس  دش و  داجیا  يدـیدش  تموصخ  قدـصم  رتکد  وا و  نیب  مهدراهچ  سلجم  رد  دـش . باختنا 
دروم هراومه  ءایـض  دیـس  تخادرپ . يزرواشک  راک  هب  دـش و  جراخ  تسایـس  هنحـص  زا  داتفا و  نادـنز  هب  راب  نیدـنچ  يو  دز . یلم  هدارا 

. تشذگرد یگلاس  رد 80  لاس 1348  رد  هکنیا  ات  دوب  هاش  اضر  دمحم  رواشم  هجوت و 
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يدنغوس نیدلا  زع  دیس 

. يروج نسح  خیش  نادرگاش  زا 

( ءاملعلا ناطلس   ) نیسح نیدلا  ءالع  دیس 

لوا و سابع  هاش  ناریزو  زا  یلمآ  یشعرم  ینیسح  دومحم  نیدلا  عاجش  ریما  رـسپ  دمحم  نیدلا  عیفر  ازریم  رـسپ  نیـسح  نیدلا  ءالع  دیس 
. تسا يوفص  یفص  هاش 

دمحم نیدلا  رخف  دیس 

. يرومیت رصع  ناریزو  زا 

نایشعرم یشعرم -: نیدلا  ماوق  دیس 

ییابطابط دمحم  دیس  ییابطابط  یجلگنس -: دمحم  دیس 

ظاــحل زا  يو  ق .). یفوتم 1300 ه .  ) ینادـمه ییابطابط  قداص  دیـس  رـسپ  یجلگنـس  هب  فورعم  ییاـبطابط  دـمحم  دیـس  ازریم  هللا  تیآ 
رد دنتـشاد . مارتحا  وا  هب  تبـسن  نارکفنـشور  دوب و  زاتمم  دوخ  هقبط  نایم  رد  يدازآ  لوصا  هب  داقتعا  نطاب و  يافـص  یقالخا و  تلیـضف 

. تفریم رامش  هب  دارفا  نیرترثؤم  زا  یکی  ییابطابط  دمحم  دیس  تیطورشم  شبنج 

ییابطابط ییابطابط -: دمحم  دیس 

يرتشوش هللا  رون  دیس 

هداس و یسراف  هب  هریغ  هیرشع و  ینثا  زا  معا  هعیـش  نادنمـشناد  لاححرـش  رد  تسا . نینمؤملا  سلاجم  روهـشم  باتک  فلؤم  هللا  رون  دیس 
. تسا هتفای  همتاخ  دنه  رد  مهدزای  نرق  ادتبا  رد  حیصف و 

نوتاخ هدیس 

هب شرهوش ، تاـفو  زا  دـعب  يو  یملید . هلودـلا  رخف  هجوز  هیوب ، لآ  نادـناخ  كریز  تساـیکاب و  دـنمدرخ و  ناـنز  زا  ق . یفوتم 419 ه .
دجم نوچ  درک . تموکح  مامت  ریبدـت  لقع و  اب  و  تفرگ ، تسد  رد  ار  تکلمم  روما  مامز  یملید ، هلودـلا  دـجم  شرـسپ  يدرخ  هطـساو 

نبا ردـب  دزن  ناتـسدرک  هب  هتخیرگ  هدیـس  درک . تشادزاب  ار  نوتاخ  هدیـس  و  دومن ، اجبان  فرـصت  اـهراک  رد  دیـسر ، غولب  نس  هب  هلودـلا 
دناشن و تنطلـس  هب  یملید  هلودلا  سمـش  شرگید  رـسپ  اب  ار  نوتاخ  هدیـس  و  دروآ ، هلودلا  دجم  گنج  هب  رکـشل  ردب  و  تفر ، هیونـسح 

. تفرب
. دربن شیپ  زا  يراک  اما  تساوخ ، يرای  هیونسح  نبا  ردب  زا  هلودلا  سمش  و  داد ، هلودلا  دجم  هب  ار  تنطلـس  هرابود  دعب  يدنچ  هدیـس  اما 

ییابطابط دمحم  دیس  هللا  تیآ  هدنز  ات  نوتاخ  هدیس  نآ ، زا  سپ 
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هب ير  هک  دوب  يو  تاـفو  زا  دـعب  و  دومن ، فرـصنم  ير  گـنهآ  هشیدـنا و  زا  ار  يونزغ  دومحم  ریبدـت ، هب  و  دوب ، یعقاو  ياورناـمرف  دوب 
.(. ق 420 ه .  ) داتفا دومحم  تسد 

نزی يذ  نبا  فیس 

زا هک  فیس  درک . هاتوک  نیمزرس  نآ  زا  ار  نایشبح  طلست  ق ). 579 ه . شتنطلس 531 -  ) ناوریشونا ورسخ  يرای  هب  هک  نمی  فورعم  ریما 
نیمه هـب  هـک  ینیمرجم  زا  يرفن  ياهدع 800  دودـح 570 ، رد  ناوریـشونا  و  درک ، دادمتـسا  ناریا  رابرد  زا  دوب ، ریمح  یتنطلـس  نادـناخ 

اهنآ زا  هک  داتسرف ، نمی  هب  یتشک  رد 8  زرهو  هب  بقلم  ای  موسوم  يرگید  لاسنهک  ینادنز  یگدرکرـس  هب  دندش  دازآ  نادـنز  زا  دوصقم 
یهارمه اب  نایناریا  دز . شتآ  ار  اهیتشک  زره  و  دندیسر ، تومرـضح  لحاوس  هب  رفن  اب 600  یتشک  شـش  دندش و  قرغ  هار  رد  یتشک  ود 

هب ناریا  تلود  تیامح  تحت  فیـس  و  دـنداد ، تسکـش  ار  ههربا  رـسپ  قورـسم ، دـندوب ، هدرک  مایق  نایـشبح  يالیتسا  دـض  رب  هک  نایموب 
تروص هب  اهیشبح  حتاف  ناونع  هب  نزی  يذ  نب  فیس  یمالسا ، روهظ  زاغآ  رد  ناناملـسم  اب  نایـشبح  ینمـشد  هب  رظن  تسـشن . نمی  تراما 

. تسا هدمآرد  برع  ياهناتساد  زا  یضعب  نامرهق 

يونزغ دومحم  هلودلا  فیس 

امسر ق . رد 469 ه . سپس  و  درک ، تاحوتف  دنه  رد  ردپ  بناج  زا  یتدم  يونزغ . میهاربا  ناطلس  رسپ  رصان ؛ لآ  نایونزغ  هلسلس  هدازهاش 
ق. رد 480 ه . تفای . نینمؤملا  ریما  عینـص  بقل  دوب  هدرک  اجنآ  هک  ییاهحتف  ببـس  هب  هفیلخ  بناـج  زا  و  تفاـی ، ناتـسودنه  ییاورناـمرف 
. درک ریگتـسد  هتـشاد  یقوجلـس  هاشکلم  تمدخ  قارع و  هب  نتفر  دصق  هک  ماهتا  نیا  هب  ار  وا  و  دش ، نامگدـب  يو  قح  رد  میهاربا  ناطلس 
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. داتفا سبح  هب  دوب  يو  ناحادم  امدن و  زا  هک  زین  ناملس  دعس  دوعسم 

يروس نیدلا  فیس 

زا نوچ  يو  يروغ . نیسح  نیدلا  زع  رـسپ  نینزغ ؛ روغ و  تیالو  رد  ( 544 - 543  ) بسنش لآ  هلسلس  هاشداپ  يروس ، ناطلـس  هب  فورعم 
ار هاشمارهب  و  درب ، نینزغ  هب  رکـشل  ردارب  یهاوخنوخ  هب  تشگ ، علطم  يونزغ  هاشمارهب  تسد  هب  يروغ  دمحم  نیدلا  بطق  ندـش  هتـشک 
و دروآ ، رکـشل  نینزغ  هب  دنه  زا  ناهگان  هاشمارهب  ناتـسمز ، ماگنه  رد  دـعب ، لاس  اما  ق .). 543 ه .  ) دش فرـصتم  ار  نینزغ  هداد  تسکش 

رکـشل دعب  یتدم  يروس ، ناطلـس  ردارب  زوسناهج ، نیدلا  ءالع  تشک . مامت  يراوخ  هب  نینزغ  رد  هدرک  دـیقم  بولغم و  ار  يروس  ناطلس 
. دنازوس ار  نینزغ  تفرگب و  ار  وا  ماقتنا  هدروآ  نینزغ  هب 

يروغ دمحم  نیدلا  فیس 

. زوسناهج نیدلا  ءالع  نیشناج  رسپ و  روغ ؛ تیالو  رد  ق ). 558 ه . - 556  ) بسنش لآ  هلسلس  هاشداپ 
نیدلا زعم  دوخ  مع  رـسپ  ود  و  دناسر ، لتق  هب  ار  اهنآ  هدومن و  بیقعت  ار  ینطاب  ةاعد  تسـشن . تراما  هب  هوکزوریف  رد  ردـپ  تافو  زا  دـعب 

یکی تسد  هب  اهزغ  اب  گنج  رد  يو  دییاپن و  يرید  وا  تنطلـس  تدم  اما  دروآ . نوریب  سبح  زا  ار  ماس  دمحم  نیدلا  ثایغ  ماس و  دمحم 
. دش هتشک  شیوخ  يارما  زا 

هراکنابش رفظم  نیدلا  فیس 

تفای و ماظتنا  ملق  لها  مظاعا  کلس  رد  تفر  تاره  هب  اجنآ  زا  نوچ  دوب . سراف  ناگدازگرزب  زا  هراکنابـش  رفظم  نیدلا  فیـس  هجاوخ 
. دیدرگ لئان  ازریم  نیسح  ناطلس  ترازو  ماقم  هب  ماجنارس 
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شیتاووئایاکیس

نارس زا  رفن  شـش  اب  دش و  هعلق  نیا  دراو  م . رد 522 ق . یشنماخه  بساتشیو  رـسپ  لوا  شویراد  هک  يدم  رد  ایاسین »  » شخب رد  ياهعلق 
. درک مالعا  ار  دوخ  تنطلس  هدیناسر  لتق  هب  ار  اتاموئگ  یشنماخه  هلیبق  زا  هریت  شش 

ولگیس

. یشنماخه لوا  شویراد  دهع  هرقن  هکس  مان 

هپت کلایس ،)  ) کلیس

. ناریا تالف  ياهندمت  نیرتیمیدق  زا  یکی 
ندـمت ياراد  هک  یماوقا  م . دودح 4500 ق . رد  هک  دهدیم  ناشن  هتفرگ  ماجنا  ناشاک  کلیس  ياههپت  رد  هک  یـسانشناتساب  ياهـشواک 

. دناهدش رقتسم  ناکم  نیا  رد  تسا  هدادیم  لیکشت  ناوختسا  گنس و  رتشیب  ار  اهنآ  راک  لیاسو  هدوب و 
دنکیم و رییغت  یلک  هب  نانآ  هتخاس  فورظ  گنر  شقن و  عون و  لکش و  هداد و  خر  يرییغت  مدرم  نیا  یگدنز  عضو  رد  م . رد 4200 ق .

هدوب هایس  شقن  اب  گنر  زمرق  لافس  تاصخشم  ياراد  هک  دناهدش  يدراوهزات  دارفا  بولغم  هقطنم  نیا  یلـصا  نینکاس  هک  دوشیم  مولعم 
اب ماوقا  نیا  طابترا  رثا  رب  شیپ  لاس  رد 5500  هک  بیترت  نیدب  تسا ، یمالیع  یلگ  حاولا  شیادیپ  تمسق  نیا  تافاشتکا  نیرتمهم  تسا .

تیندم
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( کلیس ناتسروگ   ) شوقنم نیلافس  فورظ  کلیس ) ناتسروگ   ) نیلافس فورظ 
ندمت تسا . هدش  فشک  کلیـس  رد  طخ  نیا  عون  نیرتیمیدـق  اب  یناوارف  یلگ  حاولا  دـناهتفرگارف و  ار  تیمالیا  وترپ  طخ  شراگن  شوش 
فورظ تروص  هب  يراـفح  فـلتخم  تاـقبط  رد  ناـشراثآ  هک  ددرگیم  ییاـیرآ  ندـمت  بوـلغم  شیپ  لاـس  رد 3500  کلیـس  هپت  ماوـقا 

ود کچوک  گرزب و  هپت  ود  هلـصاف  رد  دوشیم . رهاظ  دنلب  ياههزین  ریـشمش و  ینهآ و  هحلـسا  دیـشروخ و  بسا و  شقن  اب  دنلب  رادهلول 
یمود ناتسروگ  زا  لوا  هرازه  لیاوا  مود و  هرازه  رخاوا  یلوا و  ناتسروگ  زا  مود  هرازه  ماوقا  راثآ  تسا . هدش  فشک  یمیدق  ناتـسروگ 

. تسا هدمآ  تسد  هب  کلیس  هپت 

شتامیس

. دناهدرک تموکح  دالیم  زا  شیپ  ات 3000  زا 2850  لاس و  دودح 300  مالیا  رد  هک  ياهلسلس  مان 

یتاود روجمیس 

هب يو  دیگنج . ناگرگ  رد  نایولع  رب  دش و  رادرـس  دعب  دوب و  یناماس  دمحا  نب  لیعامـسا  نامداخ  زا  يو  نایروجمیـس . نادناخ  سـسؤم 
هب ق . لاـس 305 ه . رد  ار  ناتـسیس  تموکح  لیعامـسا  نب  دـمحا  دروآ . نوریب  ثیل  نبا  یلع  نب  ثیل  تسد  زا  ار  اـجنآ  تفر و  ناتـسیس 

دمحا نب  رصن  ریما  هک  لاس 315  رد  تفر . نوریب  زاغآ  زا  روجمیس  و  دندرک . تفلاخم  دمحا  نب  رـصن  ای  ناتـسیس  لها  یلو  داد  روجمیس 
رد كولعص  رفعج  وبا  یمعلب و  هللا  دبع  نب  دمحم  هیومح و  اب  يو  داد . روجمیـس  هب  ار  نآ  تموکح  دروآ ، نوریب  کتاف  تسد  زا  ار  ير 

رومأم رـصان  نب  نسحلا  وبا  اب  گنج  هب  لاس 316  رد  يو  هدوب . سوط  رد  یناگرگ  قحلا  یلا  یعاد  نارادرـس  زا  نامعن  نب  یلیل  اب  گـنج 
. دیدرگ

نایروجمیس

زا اهنآ  ناگرزب  بلاغ  هک  ق ). 388 ه . - 300  ) روباشین ناتسهق و  يارما  زا  فورعم  ياهلسلس  مان 
498 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دناهدوب یناماس  تلود  ناگنهرس 
نیرتگرزب تفرگ . ناتـسیس  تیالو  ادـعب  هک  دوب  یناماس  دـمحا  مداخ  زاغآ  رد  هک  رادتاود  روجمیـس  نب  دـمحا  هب  نادـناخ  نیا  تبـسن 

: زا دنترابع  هلسلس  نیا  نادرم 
.( ق ير 314 ه . تموکح  (. ) روجمیس نب  دمحا   ) نارمع وبا  - 1

(. ناسارخ تموکح  ق . ناجرج 328 و 333 ه . تموکح  . ) روجمیس نب  میهاربا  - 2
ق. لاس 378 ه . ات  . ) میهاربا نب  دمحم  نسحلا  وبا  - 3

(. دوب ناسارخ  مکاح 
(. تموکح زیرگ و  گنج و  رد  ات 391  زا 384  . ) دمحم نب  یلع  مساقلا  وبا  - 4

.(. ق يراتفرگ 388 ه . لاس   ) یلع نب  لهسوب  - 5

اهيرمیک ای  اهيرمیس 

. دندش م . متشه پ . نرق  رد  ریغص  يایسآ  یبرغ و  ناریا  دراو  زاقفق  هار  زا  هیسور  بونج  بناج  زا  هک  یناریا  داژن  زا 

)Sin( نیس

شتـسرپ نارح »  » و روا »  » رد دوب و  هام  لاله  وا  دامن  دمآیم . رامـش  هب  زین  رتشیا  ردـپ  ادـخ .) هام -  ) هام يادـخ  يرموس  لباب و  ریطاسا  رد 
شتسرپ زکرم  و  دیشروخ ، صرق  وا  دامن  دندرکیم . يرواد  ودره ، نامسآ ، نیمز و  رد  هام ) دیشروخ -  ) دیشروخ يادخ  شمـش  دشیم .

. دوب اسرال »  » و رپپیس »  » وا

پونیس

. تسا هدوب  اهيرمیک  تختیاپ  میدق  ناگدنسیون  هتفگ  ربانب  هک  کچوک  يایسآ  زا  يرهش 

لاغرویس

. دشخبیم یسک  هب  هاشداپ  هک  ینیمز 
دنتشاد بیصن  نآ  زا  زین  عاطقا  نابحاص  هک  یتایلام  تیفاعم  زا  هتشذگ  لاغرویس  یثوروم  نابحاص  هک  دوب  نآ  عاطقا  اب  لاغرویـس  توافت 
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. دوب رادروخرب  زین  يرادا  ییاضق و  تیفاعم  قح  زا 
مامت اـت  دادیم  قح  لاغرویـس  ناـبحاص  هب  یتاـیلام  تیفاـعم  نیا  دنتـشادن . ار  لاغرویـس  یـضارا  هب  دورو  قح  يزکرم  هاگتـسد  نارومأـم 

عاطقا زین - دننک . لوصو  ایاعر  زا  شیوخ  عفن  هب  دشیم  ذخا  هنازخ  يارب  يزکرم  تموکح  فرط  زا  رتشیپ  هک  ار  ییاهتایلام 

شمتغرویس

رد 681 ه. ینباکنت  دمحم  نیدلا  بطق  رسپ  ق ،). 691 ه . - 681  ) نامرک ناییاتخارق  هلسلس  ریما  ق . یفوتم 693 ه . نیدلا ، لالج  هب  بقلم 
. مرگ  834 نزو 6 / هب  یناساس  نیمیس  باقشب  کی  رب  هام )؟(  يادخ  شقن  تموکح  ق .

499 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
يو دروآرد . دوخ  دـقع  هب  زین  ار  وکالوه ، هداون  ماننیجودرک ، و  دروآرد ، ناخ  ودـیاب  جاودزا  هب  ار  ملع  هاش  دوخ  رتخد  تفاـی . ناـمرک 

. دیسر لتق  هب  نوتاخ  هاشداپ  رما  هب  يو  تخاس . شیوخ  ورملق  همیمض  ار  نارکم  دعب  يدنچ 

لپ هس  یس و 

لوط هدش ، انب  هیوفص  نارود  شترا  رالاسهپس  ناخیدرو  هللا  هلیسو  هب  لاس 1011  رد  دوشیم . هدـیمان  مه  افلج  لپ  هک  ناخیدرو » هللا   » لپ
. تسا روهشم  لپ  هس  یس و  هب  هناهد  نتشاد 33  تلع  هب  دشابیم . رتم  نآ 14  ضرع  رتم و  نآ 360 

A COMPREHENSIVE DICTIONARY OF PERSIAN HISTORY BY 500 ص : ج1 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
ABBAS GHADIYANI Introduction by Dr. Gholamreza Vatandoust Shiraz. University

501 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

مود دلج 

هراشا

زاریش هاگشناد  تسودنطو  اضرمالغ  رتکد  زا : هّمدقم  ینایدق  ّسابع  يولهپ  رصع  نایاپ  ات  اهییایرآ  دورو  زا  ناریا  خیرات  عماج  گنهرف 
503 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ش

روپاش

ذخآم رد  سراف . جیلخ  هب  زاریش  هداج  ریـسم  رد  روپاش و  دور  رب  نورزاک ، برغ  لامـش و  سراف ، هرخ ، روپاش  تیالو  یـسرک  میدق  رهش 
. تسا ذوخأم  رهوپهاش »  » يولهپ و تروص  زا  ریخا  مان  نیا  هک  دناهتشون  روباشب  ار  نآ  میدق  مان  ناتسرهش و  ار  شمان  یمالسا 

يرهش هس  زا  یکی  روپاش  دناهداد . تبسن  ثرومهط  هب  ار  نآ  يانب  یقرش  ياههناسفا  رد  هچرگا  تسا ، یناساس  لوا  روپاش  ياهانب  زا  رهش 
رد روپاـش  مدرم  بارعا ، تـسد  هـب  هرخ  روپاـش  ق ). 16 ه .  ) فرـصت زا  سپ  داد . ینکـس  اـهنآ  رد  ار  یگنج  ناریـسا  لوا  روپاـش  هک  دوب 

ناریو ار  رهـش  صاعلا  یبا  نبا  نامثع  يرعـشا و  یـسوم  وبا  تهج  نیمه  هب  و  دـندرک ، تکرـش  داد  يور  بارعا  دـض  رب  هک  ییاهـشروش 
ناریو ار  نآ  زین  هراکنابـش  ریما  هیوب ، لآ  هرود  رخاوا  رد  دـش . ناریو  شیاـهوراب  طاـطحنا و  هب  ور  رهـش  ق . نرق 4 ه . رخاوا  رد  دـندومن .
لامـش رد  درذـگیم ، نآ  زا  روپاش  دور  هک  ناگوچ ، گـنت  تسا و  عقاو  نورزاـک  برغ  يرتمولیک  رد 25  روپاش  رهـش  ياههناریو  درک .

ش. ات 1319 ه . ياهلاس 1314  رد  تسا . نوفدم  روکذم  ياههناریو  رد  لوا  روپاش  نارود  هینبا  هدکشتآ و  اهخاک و  دراد . رارق  نآ  یقرش 
ضرعم رد  و  دیدرگ ، ادیوه  روکذـم  راثآ  زا  ییاهتمـسق  هجیتن  رد  و  دـنداد ، ماجنا  لحم  نیا  رد  ییاهیرادربکاخ  يوسنارف  ناسانـشناتساب 

ياههنحـص هیقب  تسا و  سونایرلاو  رب  لوا  روپاش  يزوریپ  هنحـص  ناگوچ ، گنت  هتـسجرب  شوقن  نیرتهدـمع  و  دـش . عقاو  ناوارف  یهاـبت 
گنت پچ  بناج  رب  ناتسهوک  يالاب  رد  روپاش  لامش  رد  يرتمولیک  دودح 4  هلصاف  هب  دنایامنیم . ار  یناساس  ناهاشنهاش  رگید  يزوریپ 

نرق 7 ه. زا  همسجم  نیا  دراد . رارق  نآ  رد  لوا  روپاش  میظع  همسجم  هک  دراد ، دوجو  روپاش ) راغ   ) یگرزب راغ  ناگوچ ،
ياهاپ ياجهب  دش و ، اپرب  ون  زا  سراف  هاپـس  تمه  هب  ش . رد 1336 ه . تسکش ؛ نآ  زا  ییاهتمسق  جیردتهب  تشگ و  نوگنرـس  دعب  هب  ق .

. دیدرگ راوتسا  حلسم  نوتب  ياههیاپ  رب  نآ ، هداتفاورف  هتسکش و 

لوا روپاش 

هاشنهاش دونجلا 272 ، روباس  یمالسا  ذخآم  رد 
504 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

کیرش تنطلس  رد  دوخ  اب  ار  روپاش  دوخ  تایح  رد  ریشدرا  و  دوب ، ناکباب  ریشدرا  رـسپ  يو  نایناساس . هلـسلس  زا  ناریا ، 272 م ). - 241)
. دناهتشون لاس 240  ذخآم  یضعب  رد  ار  لوا  روپاش  تنطلس  زاغآ  لاحرههب ، درپس . يو  هب  ار  تنطلس  گرم  زا  شیپ  یمک  دنیوگ  و  درک ،

لوا روپاش  هیروس  رد  و  داد ، همادا  نایمور  اب  ار  ردپ  ياهگنج  روپاش 
، سونایدروگ ندش  هتـشک  زا  سپ  243 م ).  ) دش بولغم  و  تسـشن ، بقع  موس  سونایدروگ  روتارپما  نایهاپـس  لباقم  رد  اما  تفر ؛ شیپ 
.( 251 م  ) تشذگرد زا  دعب  دش . راذـگاو  ناریا  هب  ناتـسنمرا  نآ  بجومهب  هک  244 م ).  ) درک اضما  روپاش  اب  یحلـص  نامیپ  برع  پیلیف 
ار هیکاطنا  و  دیـشک ، رکـشل  هیروس  هب  تفرگ ؛ رـس  زا  ار  دوخ  تالمح  روپاش  دش ، طاطحنا  فعـض و  راچد  مور  يروتارپما  هک  سویکد ،

.(. 260 م  ) دش ریسا  بولغم و  اسدا  کیدزن  اما  تفر ، يو  اب  هلباقم  هب  سونایرلاو  روتارپما  تبقاع  درک . ناریو 
ار نارح  نیبیصن و  و  درک ، بولغم  ار  نایناریا  هنیذا  تشگزاب ، رد  دش ؛ ناریا  مزاع  ریغـص ، يایـسآ  هیروس و  رد  زاتوتخات  زا  سپ  روپاش 

دوخ ضرعت  تسناوتن  رگید  روپاش  265 م ). - 263  ) دومن هرصاحم  ار  نوفسیت  راب  ود  و  درک ، ریـسا  ار  یتنطلـس  هداوناخ  تفرگ و  سپزاب 
. دش نیشناج  لوا  زمره  وا  زا  سپ  داد . تسد  زا  زین  ار  ناتسنمرا  یتح  و  دریگ ، رس  زا  ار 

ناریا هاشنهاش  ناونع  هک  ردـپ ، فـالخرب  یلو  دوبن ، شردـپ  ورملق  زا  رتعیـسو  نادـنچ  يو  ورملق  دوب . اـناوت  وجگنج و  یهاـشداپ  روپاـش 
نیا رد  ار  یمور  ناریـسا  ارهاظ  و  داهن ، اـنب  ار  روپاشیدـنج  رهـش  يو  دـناوخیم . ناریا ] ریغ   ] نارینا ناریا و  هاـشنهاش  ار  دوخ  يو  تشاد ،

يو هب  اهنآ  سیسأت  هک  يرگید  ياهرهش  زا  تسب . نانآ  تسد  هب  نوراک  رب  ار  رصیق  دنب  و  درک ، رقتسم  هیحان 
505 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

روپاش زا  تسا ، هدش  هداد  تبـسن  يو  هب  یهاگ  هک  روپاشزوریف ، روباشین و  يانب  دـشابیم ؛ تساوخ  روپاش  سراف و  روپاش  تسا  بوسنم 
رقتسم رتشوش  و  سراف ، روپاش  روپاشیدنج ، رهش  هس  رد  ار  یگنج  ناریسا  روپاش  نیخروم ، زا  یـضعب  لوق  هب  دشابیم . فاتکالاوذ )  ) مود

. دوب هدرک 
. تسا هدنام  اجب  يو  دهع  زا  دابآیجاح  بجر و  شقن  متسر ، شقن  هلمج  زا  يددعتم  ياهیراجح  شوقن و 

همجرت وا  نامرف  هب  يو  دهع  رخآ  ياهلاس  رد  داد . رارق  دوخ  تیامح  تحت  ار  وا  روپاش  هک  تسا ، ینام  روهظ  لوا ، روپاش  نامز  عیاقو  زا 
. دش عورش  يدنه  ینانوی و  راثآ  زا  یضعب 

رایتخب رایتخب -: روپاش 

هروخ هرخ - روپاش 

روپاش نآ  هدمع  ياهرهش  نآ . ياههبازیر  روپاش و  دور  يایلع  ریـسم  هضوح  رد  ناریا ، بونج  سراف ، میدق  هناگجنپ  تایالو  نیرتکچوک 
. دندرک حتف  ار  نآ  رهشیر  جوت و  حتف  زا  سپ  ارهاظ  ناناملسم  دوب . هرج  ناجدنبون و  شرگید  ياهرهش  زا  و  نورزاک ، و 

( فاتکالاوذ  ) مود روپاش 

تنطلس هب  یـسرنرذآ  زا  دعب  دش و  هتخانـش  هاشداپ  دوب  هداهنن  ناهج  هب  ياپ  زونه  هک  ینامز  رد  379 م ). - 310  ) یناساس هاشداپ  نیمهد 
اب گنج  یط  رد  روپاش  هک  تسا  هدـش  هتفگ  درک . عفد  ار  بارعا  تالمح  تفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  یگلاـس  هدزناـش  رد  و  دیـسر .

هژاو هک  دراد  هدیقع  یناملآ  سانشرواخ  هکدلون » . » دندناوخیم فاتکالاوذ  ار  يو  ورنیا  زا  درکیم و  خاروس  ار  ناریما  ياهفتک  بارعا 
لمح دوخ  شود  رب  ار  روشک  نارگ  ياهراب  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  ازاجم  هناشراهچ و  ینعی  تقیقح  رد  اههناش ) بحاص   ) فاتکالاوذ

. دنکیم
. تسب حلص  نامیپ  ناتسنمرا  اب  لاس 341  رد  داد و  تسکش  ار  مور  رکشل  لاس 338 م . رد  روپاش 

اددجم تخاس ، ناریو  ار  شوش  رهش  هکنآ  زا  سپ  يو  تسا . هتشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  یفورعم  ياهرهش  هک  تسا  ینایناب  هلمج  زا  يو 
. تشذگرد رد 379 م . تنطلس  لاس  داتفه  زا  سپ  يو  داهن . انب  روپاش » هروخ  ناریا   » مان اب  ار  روبزم  رهش 

موس روپاش 
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ببس نیا  زا  دوب و  برع  لیابق  اب  گنج  وا  نارود  عیاقو  زا  دیـسر . یهاشداپ  هب  مود  ریـشدرا  زا  سپ  هک  رد 383 م . یناساس  ناهاشداپ  زا 
. دومن تنطلس  ات 388 م . يو  دیدرگ . يزاغ  هب  روهشم 

رتکچوک تمسق  ناریا و  كاخ  ءزج  ناتـسنمرا  رتگرزب  شخب  هک  تسا  مور  ناریا و  نیب  ناتـسنمرا  میـسقت  يو  رگید  مهم  ياهدادیور  زا 
. تفرگ رارق  مور  يروتارپما  ییاورنامرف  هطیح  رد  نآ  یبرغ ) )

ناگروپاش

. ینام ياهباتک  زا 

شروک رتیپاش 

لامتحا اهژل  اهرتیپاش و  ندوب  هتسبمه  هب  هجوت  اب  دش . لیکشت  نادابآ  رد  دنلتاکـسا  یلاع  رتیپاش  طسوت  ش . لاس 1316 ه . رد  رتیپاش  نیا 
. دشاب نادابآ  1923 م ). ياهلاس 1952 - نیب  لاعف   ) گنهاشیپ ژل  اب  هطبار  رد  شروک  رتیپاش  تیلاعف  دراد 

506 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

یناخ نیگتداش 

. دش راتفرگ  يونزغ  دومحم  ناطلس  رالاسهپس  رـصن  ریما  تسد  هب  نیکتبلا  نایهاپـس  تسکـش  زا  سپ  هک  هاشمزراوخ  رابرد  يارما  هلجا  زا 
هاشمزراوخ نومأم  نب  دمحم  ثراحلا  وبا  يراتفرگ  مزراوخ و  حتف  زا  سپ  تشاد و  تکرش  دومحم  ناطلس  رهاوخ  لتق  رد  نیکتبلا  اب  يو 

. دیسر لتق  هب 

روپاشداش

. میدق رد  نیوزق  رهش  مان  - 1
. میدق قارع  میلقا  ناتسا  هدزاود  زا  یکی  - 2

دابقداش

. تسا هدوب  ددعتم  دالب  رب  لمتشم  هدوب و  دادغب  قرشم  رد  هک  هاشداپ  دابق  ياههروک  زا  تسا  يرهش )  ) ياهروک

ولیداش ولداش -

زا ار  راوناخ  رازه  لهچ  اهکبزا ، يزاـتکرت  زا  يریگولج  يارب  گرزب ، ساـبع  هاـش  هک  دـندوب  يدارکا  هلمج  زا  ولیداـش  اـی  ولداـش  هفیاـط 
هاش هک  ار  يدرک  فیاوط  دومن . نکاس  نارانچ  داـبآرتسا و  ناـیم  ياـههرد  اهناتـسهوک و  رد  ناـسارخ ، دودـح  رد  هداد ، چوک  ناتـسدرک 

: زا دندوب  ترابع  دومن ، نکاس  ناسارخ  رد  دیناچوک و  سابع 
. ولناما و  ولناویک ، ولنارفعز ، ولداش ،

نامداش

. زیورپيرسک رسپ  هیوریش  ردارب  - 1
. تسا رارق  درجشاو  رهش  بونج  نایدابق و  هحیان  رد  هک  ياهعلق  - 2

خایداش

. دنیوگ زین  خداش  ار  نآ  هک  روباشین  رهش  مان 

روپهاشذاش

. دش كاله  بولغم و  یناساس  هاشنهاش  لوا  ریشدرا  تسد  هب  هک  ناهفصا  رایرهش  مان 

ندراش

ياهمانرفس يو  زا  دومن . فقوت  لاس  شش  رابره  هدرک و  ترفاسم  ناریا  هب  رابود  1677 م . ياهلاس 1664 - هلصاف  رد  هک  يوسنارف  حایس 
. دراد دوجو  نآ  رد  هیوفص  هرابرد  یبلاج  تاعالطا  هک  هدنام  اجب  یقرش » دنه  ناریا و  هب  رفس   » مان هب 

هاشراش

(. دعب ياههرود  یناساس و  هرود  رد  یلحم  ناهاشداپ  زا   ) رهنلا ءاروام  نارمکح 

هاشراش

رد يو  روتـسد  هب  راک  نایاپ  رد  یلو  درک  ادیپ  يدـنلب  ماقم  يونزغ  دومحم  ناطلـس  دزن  رد  هک  دـشابیم  رـصن  وبا  راش  رـسپ  بقل  هاشراش 
. تشذگرد هکنآ  ات  دش  سوبحم  عالق  زا  یکی 

یشابرطاش

تکرح هاش  بسا  شیپاشیپ  هدایپ  هک  دندوب  یگنرز  ربز و  ودزیت و  ناناوج  اهرطاش  دشیم . بوسحم  نارطاش  هتـسدرس  هیراجاق  رـصع  رد 
هک دوب  بظاوم  یشابرطاش  تشاد . تسد  رد  یهاتوک  قامچ  رس و  رب  یصوصخم  هالک  کیره  دوب و  رفن  دص  اهنآ  دادعت  دندرکیم .

507 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دوشن کیدزن  هاش  بکوم  هب  تسوا  لابندهب  هک  یشابیچهراقن  عالطا  نودب  یسک 

بهذم هیعفاش ،

يرجه رد 240  دلوتم و  يرجه  يو 150  یبلطملا .» یعفاشلا  سیردا  نب  هللا  دبع   » ناوریپ زا  تعامج  تنـس و  لها  هناگراهچ  بهاذـم  زا 
لها بهاذـم  رگید  رب  يرجه  مهد  نرق  لیاوا  رد  تفای و  جاور  یمالـسا  ياهروشک  رد  ناـینامثع  رـصع  رد  یعفاـش  بهذـم  تشذـگرد .

. تفرگ یشیپ  تنس 

)Shala( الاش

. اهیمالیع عونلا  بر 

ولماش

. دندش دحتم  يوفص  لیعامسا  هاش  اب  هک  دندوب  ياهلیبق 

ولماش ناخ  نیسح  ولماش -:

ولماش ناخ  یلق  یلع  ولماش -:

یماش

نیمه هب  تسا . نازاغ  بنش  هلحم  هب  بستنم  هک  تسا  يرجه  مهن  نرق  لیاوا  متشه و  نرق  يالـضف  نارعاش و  زا  یماش  ماظن  نیدلا  فرش 
لاس 795 رد  ار  ریـالج  دـمحا  ناطلـس  رومیت  ریما  هک  یماـگنه  تسیزیم و  دادـغب  رد  يو  تسا . فورعم  زین  ینازاـغ  بنـش  هب  تبـسانم 
زا یکی  تفرگ و  رارق  وا  تافتلا  هجوت و  دروم  تسویپ و  يو  تمدخ  هب  یماش  ماظن  درک  فرـصت  ار  دادغب  داد و  تسکـش  يرمق  يرجه 

قاروا دانسا و  زا  يرایسب  رومیت  ریما  تفرگ . رومیت  ریما  زا  ار  دوخ  فورعم  فیلأت  نامرف  ق . لاس 804 ه . رد  دیدرگ . رومیت  ریما  نامزالم 
هیقب تشگرب و  زیربت  ینعی  دوخ  نطوم  هب  مه  یماش  ماظن  دش و  دنقرمس  مزاع  رومیت  ریما  دعب  لاس  دنچ  تشاذگ . وا  رایتخا  رد  ار  یمـسر 

. درک يرپس  اجنآ  رد  ار  دوخ  رمع 

يوفص لوا  لیعامسا  هاش 
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خیش هداون  دینج ، خیـش  نبا  ردیح  ناطلـس  خیـش  کچوک  رـسپ  ق ،). 930 ه . - 907  ) هلسلس نیا  هاشداپ  نیلوا  يوفـص و  هلـسلس  سـسؤم 
زیربت لاس 907  رد  ار و  ناورش  ردپ ، نادیرم  زا  یعمج  یهارمه  هب  لاس 905  رد  يو  ق .). بجر 893 ه . دلوتم 25   ) یلیبدرا نیدلا  یفص 

راذگناینب لیعامسا  هاش  ار  ناسارخ  بونج  نامرک و  دزی و  ناهفـصا و  رد 910  دومن و  ریخـست  ار  ناردنزام  دعب  تفرگ . ار  ناجیابرذآ  و 
يوفص تلود 

508 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
ناطلس رد 902  تخادرپ . ةالغ  عمقوعلق  هب  هزیوه  رد  هدروآ و  نوریب  ولنویوققآ  نادناخ  تسد  زا  ار  رکبراید  دادـغب و  رد 914  تفرگ و 
تـشد رد  دیـشک و  رکـشل  ناریا  هب  ناتـسنمرا  زا  دوب  هدروآ  هاـنپ  ناریا  هب  وا  میب  زا  دارم  ناطلـس  شردارب  هک  یناـمثع  هاـشداپ  ناـخ  میلس 

پوت و هب  ینامثع  رکـشل  ندوب  زهجم  ببـس  هب  اما  داد  ناشن  دوخ  زا  رایـسب  ياهیروالد  تخادرپ و  دربن  هب  وا  اب  لیعامـسا  هاش  ناردلاچ » »
التبم هبصح  يرامیب  هب  یکش »  » دودح رد  ق . بجر 930 ه . رد 19  يو  دش . بولغم  رایسب  تماهش  تداشر و  دوجواب  ناریا  رکشل  گنفت 

. دش نوفدم  لیبدرا  رد  نیدلا  یفص  خیش  هربقم  رد  تشذگرد و  بارس  دودح  رد  یگلاس  رد 38  دش و 

يوفص مود  لیعامسا  هاش 

ودرا نیب  راـبرد و  رد  ار  وا  دوجو  بساـمهط  هاـش  نوچ  يوفـص . لوا  بساـمهط  هاـش  رـسپ  هیوفـص ، هلـسلس  ق ). 985 ه . - 984  ) هاشداپ
. داتسرف ههقهق  هعلق  هب  و  درک ، شلوزعم  دعب  يدنچ  اما  داتـسرف . تاره  تیالو  هب  دنچ  کی  ار  يو  ق . لاس 963 ه . رد  دیدیمن ، تحلصم 

شرهاوخ مامتها  هب  يو  تساخرب ، تنطلـس  هیعاد  هب  ازریم  ردیح  ناطلـس  هک  وا ، گرم  زا  دـعب  دوب و  نادـنز  رد  ردـپ  تایح  نایاپ  ات  يو 
ناـگدازهاش رتشیب  شاـبلزق و  يارما  زا  ياهدـع  يو  لوالا 984 .) يداـمج   27  ) دیـسر تنطلـس  هب  دـمآ و  نوریب  نادـنز  زا  مناخ  ناخیرپ 

ق. رد 985 ه . يو  درک . كاله  دنشیدنا ، ياهئطوت  يو  فالخرب  هکنآ  میب  زا  ار ، يوفص 
. تشذگرد

یناماس لیعامسا  هاش 

، ردارب تافو  زا  دعب  تشاد و  تراما  اراخب  رد  دـمحا  نب  رـصن  ردارب  بناج  زا  ق . لاس 260 ه . زا  هک  یناماس  يارما  نیرتروهـشم  زا  یکی 
دیشک رکشل  زارط  هب  وا  لاس  نیا  رد  داد . وا  هب  ق . لاس 270 ه . رد  ار  تموکح  نامرف  زین  هفیلخ  دیسر و  وا  هب  رهنلا  ءاروام  مامت  تموکح 

هک ناتـسربط  ماکح  رب  هفیلخ  روتـسد  بسحرب  تقو  نیا  رد  درک و  ریـسا  خـلب  رد  ار  وا  دـیگنج و  يرافـص  ثیلورمع  اـب  لاـس 287  رد  و 
. تفای تافو  اراخب  رد  رد 291  تفای و  تسد  دندوب  هدیروش 

يوفص موس  لیعامسا  هاش 

. يوفـص نیـسح  ناطلـس  هاش  هداون  کلامملا و  ردص  یـضترم  دیـس  رـسپ  ردان ، زا  دعب  يارما  هدناشنتسد  ناگدازهاش  زا  بارت ، وبا  دیس 
رد سپـس  دوـب . يو  تیاـمح  تحت  دـنچ  کـی  وا  و  ق ). 1165 ه . - 1163  ) دـیناشن تخت  هب  ناهفـصا  رد  ار  وا  يراـیتخب  ناـخ  نادرمیلع 

نـسح دـمحم  دزن  تخیرگ و  ناخمیرک  زا  رخآ  تسویپ و  ناخمیرک  هب  يو  داد ، يور  دـنز  ناـخمیرک  ناـخ و  نادرمیلع  نیب  هک  یگنج 
. تفر راجاق  ناخ 

نازنا هاش 

. دناوخیم نازنا  هاش  سراپ ، هاش  ياجهب  ار  دوخ  هک  گرزب  شوروک  بقل 

مگیب هاش 

دامع وا ، روتـسد  هب  لاـس 925 ق . رد  دوب . 930 ق ). - 907  ) يوفـص لوا  لیعامـسا  هاش  رتخد  يو  دوب . راکوکین  ّریخ و  ناـنز  زا  925 ق .
. درک دیدجت  هفص  تشه  اب  ولهپ  تشه  ییانب  تروص  هب  ار  ع )  ) هموصعم ترضح  هعقب  گیب 

ناهج هاش 

: لیذ حرش  هب  نت  هس 
ناهاشداپ زا  ریگناهج  نبا  نیدلا  باهش  - 1

509 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. تسا هدرک  تنطلس  ات 1068  1037 ه . لاس 36 - زا  هک  ناکروگ  رومیت  ریما  ياههداون  زا  يرباب و  هلسلس 

بوصنم یناـخلیا  هب  هجحیذ 739 ه . رد  گرزب  نسح  خیـش  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیدـلا ) زع   ) وتاخیگ نب  گـنرفالآ  رـسپ  ناـخ  رومیت  - 2
. تشاد ار  وا  ترازو  زین  ایرکز  نیدلا  سمش  هجاوخ  دیدرگ و 

مان هب  ناخ  نازاغ  فرط  زا  نامرک  تموکح  لاس 702 ه . هب  دمحم  نیدلا  رفظم  گرم  زا  سپ  هک  تسا  شمتغرویس  رسپ  نیدلا  بطق  - 3
. دیدرگ رداص  يو 

نیسح هاش 

. دوب عاجش  هاش  باکر  رد  ابلاغ  يو  روصنم . هاش  ییحی و  هاش  ردارب  مود ، رفظم  رسپ  رفظم ، لآ  ناگدازهاش  زا  ق ،. یفوتم 785 ه .

یسابع نیسح  هاش 

دعب و  دوب ، دمحا  دیـس  ردارب  يو  کچوک . رل  ناکباتا  هلـسلس  زا  کباتا  نیمهدجیه  کچوک و  رل  ياورنامرف  ق ،. ای 873 ه . یفوتم 781 
ناگیاپلگ نادمه و  تخادرپ . شیوخ  ورملق  هعسوت  هب  هدرک  هدافتسا  يرومیت  تلود  طاطحنا  فعض و  زا  و  دیـسر ، تراما  هب  وا  تافو  زا 

تراما هب  یسابع  متسر  هاش  شرسپ  وا  زا  دعب  دیـسر و  لتق  هب  اجنآ  رد  اما  تخات . روزرهـش  هب  سپـس  و  درک . تراغ  حتف و  ار  ناهفـصا  و 
. تسشن

رل نیسح  هاش 

دیسر تراما  هب  ردپ  زا  دعب  رل . دیعس  وبا  رسپ  گرزب ؛ رل  ناکباتا  هلـسلس  زا  کباتا  نیمهدزناش  گرزب و  رل  ياورنامرف  ق ،. یفوتم 827 ه .
. تسشن گرزب  رل  تراما  هب  يو  و  دش ، لوتقم  سواکیک  نیدلا  ثایغ  تسد  هب  دعب  لاس  دنچ  و 

هیریبد هاش 

چیه ات  دـناهدوب  عونمم  نآ  لامعتـسا  زا  مدرم  هدوب و  ناهاشداپ  صوصخم  هک  تسا  میدـق  ناریا  ياهطخ  زا  یکی  میدـنلا  نبا  هتفگ  هب  اـنب 
. ددرگن فقاو  ناهاشداپ  رارسا  رب  سک 

ژدهاش

: لیذ حرش  هب  هعلق  هس  مان 
. دیدرگ انب  رایرهش  هوک  رد  یملید  نازوریف  نب  نسح  نب  رصن  تسد  هب  ق . لاس 360 ه . رد  هک  ياهعلق  - 1

نیا دسیونیم ، ینیوزق  هدوب . اجنآ  رد  نایلیعامسا  ربهر  شاطع  نبا  لقعم  ناهفـصا و  یکیدزن  رد  یهوک  يالاب  تسا  هدوب  ياهعلق  مان  - 2
. تسا هدومن  انب  يرجه  لاس 500  رد  نالسراپلآ  نب  هاشکلم  ناطلس  ار  هعلق 

. دومن انب  ار  نآ  يرجه  هجحلا 746  يذ  رد 21  ردنکسا  هلودلا  لالج  رادنتسا  هک  ناردنزام  رد  ياهعلق  مان  - 3

خرهاش

دییاپن و يرید  وا  تموکح  نارود  یلو  درک ، هیکت  ناریا  تنطلس  دنـسم  رب  هاش  میهاربا  هاشلداع و  زا  سپ  هک  راشفا  هاش  ردان  نانیـشناج  زا 
دراد میمصت  خرهاش  هک  دش  یعدم  غورد  هب  دوب  يوضر  سدق  ناتسآ  یلوتم  هک  هاگنآ  يوفـص  نامیلـس  هاش  هدازرتخد  دمحم  دیـسریم 
لاس مرحم  رد  درک و  هارمه  دوخ  اب  ار  مدرم  بیترت  نیدب  دنک . تیامح  ننست  بهذم  زا  دریگ و  شیپ  رد  ار  ردان  شدج  یبهذم  تسایس 

نامیلس هاش  دهشم  مدرم  دعب  یتدم  تخاس . انیبان  مشچ  ود  زا  هتفرگ و  ار  خرهاش  تسشن و  تخت  رب  مود  نامیلس  هاش  مان  هب  ق . 1163 ه .
510 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

رد ق ،. لاس 1210 ه . ات  خرهاش  دنتـشادرب . یهاشداپ  هب  ار  انیبان  خرهاش  زاب  دـندرک و  روک  هتخادـنا و  یهاشداپ  زا  زور  لـهچ  زا  سپ  ار 
. تشذگرد راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  هجنکش  ریز  رد  ماجنارس  دوب و  یقاب  ناسارخ  تموکح 
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خرهاش ازریم  خرهاش -

یگلاـس تسیب  نس  رد  دـمآ و  اـیند  هب  ق ،. رد 779 ه . خرهاش  دـش . ناریا  جات  تخت و  بحاص  ردـپ  زا  دـعب  هک  رومیت  دـنزرف  نیمراـهچ 
. تشاد لاس  تسشن 38  تخت  رب  نوچ  دوب و  ناسارخ  لالقتسالاب  نارمکح 

رایسب تازرابم  ردنکسا  شرـسپ  و  فسویارق »  » اب دروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  ناجیابرذآ  نامرک و  سراف ، رهنلا ، ءاروام  ناردنزام ، يو 
ق. 850 ه . تشامگ ، تمه  اهرهش  يدابآ  رد  تخاس و  ار  ورم  تاره و  ياهراوید  درک و  ار  ردپ  ياهیبارخ  ناربج  يو  دش . حتاف  هدرک و 

یسابع متسر  هاش 

دوب و هیوفص  روهظ  اب  نراقم  وا  تراما  دیسر . تراما  هب  ردپ  زا  دعب  هک  یسابع  نیسح  هاش  رسپ  کچوک ؛ رل  هلـسلس  زا  کباتا  نیمهدزون 
تخاونب و ار  وا  دعب  اما  درک ، ریسا  بولغم و  زین  ار  وا  دوب  هتفر  نایـشعشم  عفد  تهج  هک  ناتـسزوخ ، رفـس  رد  يوفـص  لوا  لیعامـسا  هاش 

. دیسر هاش  روغا  شرسپ  هب  تراما  وا  زا  دعب 

نسح نیدلا  نکر  هاش 

دعب یلو  درک  لوحم  فرشا  نیدلا  نیعم  رسپ  نسح  هلودلا  نکر  هاش  هب  ار  ترازو  ماقم  عاجش  هاش  هاشنامیلس  نیدلا  بطق  هجاوخ  زا  سپ 
. دش هتشک  دیدرگ و  عقاو  عاجش  هاش  بضغ  دروم  دوب  هدرب  راک  هب  هک  ياهلیح  تلعهب  زور  دنچ  زا 

يوفص مگیب  هدازهاش 

هب هک  درک  انب  ناهفصا  رد  ياهسردم  دوب و  1038 ق ). - 996  ) يوفـص لوا  سابع  هاش  رتخد  يو  تسودشناد . ّریخ و  نانز  زا  1086 ق .
هک درک  فیلأت  وا  مسا  هب  ار  هیورخالا  ۀیادهلا  هیباونلا و  ۀفحتلا  باتک  ینیسح  رفعج  دمحم  رفظملا  وبا  تفای . ترهـش  هدازهاش  هسردم  مان 

هرابرد متفه  باب  تسا . بشوزور  لاـمعا  رد  ییاـهب  خیـش  حـالفلا  حاـتفم  باـتک  یـسراف  همجرت  باـب  شـش  باـب ، هن  رب  تسا  لمتـشم 
باب هرخالاب  تسا و  لاس  كربتم  ياهزور  ریاس  لامعا  هرابرد  متـشه  باب  تسا . ناضمر  نابعـش و  بجر ، ياههام  لاـمعا  زا  يرـصتخم 

. تسا رفس  بادآ  نآ و  تاقوا  اعد و  بادآ  رد  مهن 
خیرات هک  هدوب  دوجوم  رالاسهپـس )  ) يرهطم دیهـش  یلاع  هسردـم  هناخباتک  رد  یناهفـصا  نیـسح  دـمحم  طخ  هب  باـتک  نیا  زا  ياهخـسن 

. تسا لاس 1086 ق . نآ  تباتک 

نیسح ناطلس  هاش 

510 ص :  نیسح .....  ناطلس  هاش  ناریا ج2 510  خیرات  عماج  گنهرف 
هب نامیلس  هاش  زا  سپ  تکلمم  ناگرزب  طسوت  هک  دوب  ازریم  نیسح  يو  مان  نامیلـس . هاش  دنزرف  ق ،). 1135 ه . - 1106  ) يوفص نیطالس 

. تشاد فوئر  یبلق  مارآ و  یقالخا  يو  دش . باختنا  ردپ  ینیشناج 
ق. رد 1120 ه . هسنارف  ناریا و  تلود  نیب  هدـهاعم  نیلوا  دوب و  اهیگزل  اهچولب و  شروش  ینامثع ، اب  طباور  ندـش  هریت  يو  نامز  عیاقو  زا 

. دیسر يو  تمدخ  هب  ناهفصا  رد  لشیم  مان  هب  هسنارف  ریفس  دش و  هتسب  نیسح  ناطلس  دهع  رد 
هاشردان هب  ناشیا  زا  یهاشداپ  ماجنارس  دندیسر و  تنطلس  هب  امسا  موس  سابع  يو  زا  سپ  مود و  بسامهط  شرسپ  نیسح  ناطلس  زا  سپ 

. تشگ لقتنم  راشفا 
511 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نامیلس هاش 

هب ور  فیعض و  هیوفص  تلود  يو  نامز  رد  دومن . تنطلس  لاس  هن  تسیب و  تسا و  هدوب  ازریم » یفص   » يو مان  هک  یناث  سابع  هاش  دنزرف 
هاش دهع  رد  تفرگ . رارق  ضارقنا  هناتسآ  رد  هیوفـص  هلـسلس  هک  دوب  وا  زا  سپ  تفگ و  تایح  دوردب  ق . رد 1106 ه . يو  داهن . ضارقنا 

ترامع دش ، هتخاس  ناهفصا  رد  هاشداپ  نیا  نامز  رد  هک  ياهینبا  هلمج  زا  داهن . شیازفا  هب  ور  ناریا  اپورا و  نیب  یناگرزاب  طباور  نامیلس 
ار ناهفصا  وا و  رابرد  دندمآ و  ناریا  هب  وا  نامز  رد  هک  یناحایس  نیرتروهشم  زا  دیناسر . مامتا  هب  رد 1104  ار  نآ  هک  تسا  تشهبتشه 

. دندوب يوسنارف  ودره  هک  دنتسه  هینروات  ندراش و  دندرک  فصو 

عاجش هاش 

رسپ رفظم  لآ  هلسلس  فورعم  ق ،). 786 ه . - 759  ) هاشداپ ق ،. نابعش 786 ه . یناثلا 733 - يدامج  عاجش  هاش  سراوفلا  وبا  نیدلا  لالج 
. دمحم نیدلا  زرابم  ریما 

دومحم هاش  و  تسـشن ، تراما  هب  سراف  رد  دوخ  و  درک ، روک  هتفرگ  ار  شیوخ  ردـپ  دومحم ، هاش  شردارب  قافتا  هب  ق ،. رد 759 ه . يو 
اجنآ رد  هک  ار  دیفس  هعلق  دوب ، هدش  روک  یلک  هب  هک  نیدلا ، زرابم  هک  تشذگن  یهام  دنچ  دروآ . تسد  هب  ار  وقربا  ناهفـصا و  تموکح 

رد شمان  و  دورب ، زاریـش  هب  نیدلا  زرابم  دش  رارق  و  دندرک ، حلـص  رـسپ  ردـپ و  تبقاع  درک . مکحتـسم  ار  نآ  و  تفرگ ، دوب  هدـش  دـیقم 
يو یلو  دـندمآرب ، عاجـش  هاش  لتق  ددـصرد  نیدـلا  زرابم  ناهاوخاوه  دـعب  یمک  دوش . هرادا  وا  رظن  اب  یتکلمم  روما  و  دوش ، رکذ  هبطخ 

. تخادنا نادنز  هب  ار  ردپ  و  درک ، مادعا  ریگتسد و  ار  نارگهئطوت 
، دندرک حلص  ردارب  ود  تبقاع  تفرگ . ار  اجنآ  دیشک و  رکـشل  دزی  هب  دومحم  هاش  و  تشگ ، دومحم  هاش  شردارب  اب  گنج  راتفرگ  سپس 

سراف هب  و  دـش ، دـحتم  ناجیابرذآ ، ياورنامرف  ریالج ، سیوا  ناطلـس  اب  دومحم  هاش  ق ،. رد 765 ه . تشگ . عاجـش  هاش  عیطم  دومحم  و 
زا سپ  داد . تــسد  زا  ار  نآ  ق . رد 767 ه . یلو  تفرگ ، ار  زاریش  تبقاع  دومحم  هاش  تفاتـش ؛ وا  اب  هلباقم  هب  عاجـش  هاش  دیـشک . رکـشل 

نیوزق و  دیشک ، رکشل  يوس  نادب  و  دمآرب ، ناجیابرذآ  فرصت  دصرد  سپس  تفای . الیتسا  زین  ناهفصا  رب  عاجش  هاش  دومحم ، هاش  تافو 
نیسح ناطلس  زاریش ، هب  عاجش  هاش  تشگزاب  زا  سپ  یلو  درک ، رارف  یناکلیا  نیسح  ناطلـس  دومن ؛ فرـصت  ار  زیربت  سپـس  و  تفرگ ، ار 

رد درک . حلـص  نیـسح  ناطلـس  اب  راچان  دوب ، ییحی  هاش  شاهدازردارب  اب  گنج  راتفرگ  عاجـش  هاش  نوچ  و  تفای ، الیتسا  زیربت  رب  راـبرگد 
کیدزن اب  درک . روک  تشادزاب و  ار  یلبش  ناطلس  دوخ  رسپ  ق . رد 785 ه . درک . حتف  ار  هیناطلس  و  دش ، زوریپ  تبقاع  اقآ ، لداع  اب  گنج 

رـسپ يارب  ار  عاجـش  هاش  نارتخد  زا  یکی  رومیت  و  داتـسرف ، رومیت  تمدخ  هب  ناوارف  يایادـه  يو  عاجـش ، هاش  ورملق  هب  رومیت  ریما  ندـش 
. تفرگ ینز  هب  دوخ 

و وا ، يارزو  زا  رایع  بحاص  دمحم  نیدلا  ماوق  هجاوخ  تسا . هدوتـس  شیوخ  راعـشا  رد  ار  وا  ظفاح  تشاد و  يرعاش  هحیرق  عاجـش  هاش 
. دوب وا  نامز  فورعم  يارما  نارادرس و  زا  دسا  ناولهپ 

ینارد عاجش  هاش 

سولج نراقم  ینارد . هاش  دومحم  ینارد و  هاش  نامز  ردارب  یئازودس ؛ نادـناخ  زا  ناتـسناغفا ، ریما  ق ،. یفوتم 1258 ه . کلملا  عاجش  ای 
دض رب  اهییازلغ  شروش  زا  هدافتسا  اب  و  تسشن ، تنطلس  هب  رواشیپ  رد  کلملا  عاجش  ق ). 1215 ه . ، ) لباک تنطلس  هب  دومحم 

512 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. درک صالخ  نادنز  زا  ار  هاش  نامز  و  تخادنا ، سبح  هب  ار  دومحم  و  ق ،). 1218 ه .  ) تفرگ ار  لباک  دومحم ،

دومحم رادفرط  عقوم  نیا  رد  هک  ناخ  حتف  زا  ق ،. رد 1224 ه . و  دیدرگ ، وا  فعض  ببس  ریمشک  دنس و  هب  کلملا  عاجش  ياهیشکرکشل 
عاجـش ناغفا ، ناخ  دـمحم  تسود  تراما  نامز  رد  دـش . زاـغآ  دومحم  تنطلـس  مود  نارود  و  تخیرگ ، دـنه  هب  و  دروخ ، تسکـش  دوب 

ببـس هب  و  دـمآرب ، ایناتیرب  تیامح  بلج  ددـصرد  سپـس  ق .). 1250 ه .  ) دروخ تسکـش  اما  دریگ ، زاب  ار  راهدـنق  هک  دیـشوک  کـلملا 
مزاع سپس  و  دنتفرگ ، ار  راهدنق  یسیلگنا  يدنه و  نایهاپـس  ق ،. لاس 1254 ه . رخاوا  رد  تفای ؛ قیفوت  رما  نیا  رد  تقو ، یـسایس  عاضوا 

.(. ق یناثلا 1255 ه . يدامج   ) تسشن لباک  تنطلس  هب  کلملا  عاجش  و  تخیرگ ، اراخب  هب  دمحم  تسود  دندش . لباک 
. دندروآ زاب  تراما  هب  ار  دمحمتسود  اهییایناتیرب  دعب  يدنچ  و  دیسر ، لتق  هب  دعب  یمک  و  دییاپن ، يرید  وا  تنطلس  اما 

یفص هاش 

هون ازریم و  نیدلا  یفص  رسپ  ق ؛). 1052 ه . - 1038  ) يوفص هلسلس  هاشداپ  ق ). رفص 1052 ه .  12 مرحم 1012 -  10  ) ازریم ماس  ترهش 
، تسشن تنطلس  هب  ناهفصا  رد  ق ،. یناثلا 1038 ه . يدامج  رد  دمآ . ایندهب  ناردنزام  رون  یکیدزن  رد  يوفص . لوا  سابع  هاش  نیشناج  و 
زج وا  تنطلس  دنیوگ  دوب . محریب  ملاظ و  كافس و  یهاشداپ  دش . نوفدم  مق  رد  و  تفای ، تافو  ناشاک  رد  دناوخ . یفص  هاش  ار  دوخ  و 

زمره و حتاف  ناخ ، یلقم  اما  و  تشک ، ار  دوخ  نارادرس  يوفص و  ناگدازهاش  زا  ياهدع  یفـص  هاش  دوبن . رمتـسم  يزیرنوخ  هلـسلس  کی 
نادـمه و ناتـسدرک و  و  دـندرک ، زاـتوتخات  ناریا  رد  ررکم  اـهینامثع  وا  ناـمز  رد  دومن . كـاله  هاـنگیب  ار  فورعم ، گرزب و  رادرس 

دادغب اهینامثع  راهدنق و  ناکبزا  یفص ، هاش  یتیافکیب  رثا  رد  تبقاع  دش . تسدهبتسد  ینامثع  ناریا و  نیب  هبترم  نیدنچ  زیربت  ناوریا و 
نادنچ ياهلخادم  تکلمم  روما  رد  یتقایلیب ، زا  دوب ، هتفای  شرورپ  ارـسمرح  نورد  رد  نوچ  یفـص  هاش  دندرب . ردهب  ناریا  فرـصت  زا  ار 
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. درک هریت  دولآنوخ و  ار  شتنطلس  نارود  وا  هنامحریب  ماکحا  هکنآ  الا  تشادن ،

بسامهط هاش 

یهاشداپ مایا  رد  یجراخ  یلخاد و  مهم  عیاقو  درک و  تنطلـس  هام  شـش  لاس و  ود  لـهچ و  هک  ق . 984 ه . - 930  ) هیوفص ناهاشداپ  زا 
رد 935 ه. یلو  دروخ  تسکش  يو  زا  ق . رد 933 ه . هک  دوب  کبزا  ناخ  هللا  دیبع  اب  يریگرد  هلمج  نآ  زا  داد . خر  بسامهط  هاش 

رگید زا  درک . بوصنم  یحاون  نآ  ییاورنامرف  هب  ار  ولماش  ناخ  نیسح  داد و  يو  هب  یتخـس  تسکـش  ماج  رهـش  یکیدزن  دابآروز  رد  ق .
. دنوش طلسم  ناریا  رب  دنتسناوتن  یعطق  روط  هب  هک  دوب  ینامثع  ناکرت  يالیتسا  يو  نارود  عیاقو 

بسامهط هاش  تسویپ . عوقو  هب  بسامهط  هاش  نامز  رد  سیلگنا  ناریا و  نیبام  یسایس  سامت  نیلوا  ق ). 970 ه .  ) يدالیم لاس 1562  رد 
، دراد هاـگن  دـنمورین  گرزب و  ناـنچمه  دوـب  هدرب  ثاریم  هب  شردـپ  زا  هک  ار  يروـشک  تسناوـت  هک  تـسا  هیوفـص  گرزب  ناـهاشداپ  زا 

. تشادن ار  ردپ  تیافک  يریلد و  هچرگا 

يوفص لوا  سابع  هاش 

. يوفص دمحم  ناطلس  نیشناج  رسپ و  ق ،. 1038 ه . - 979 گرزب ، سابع  هاش  هب  فورعم 
فرشا رد  ق ،. یلوالايدامج 1038 ه . رد 24  و  دمآ ، ایندهب  تاره  رد  ق . ناضمر 978 ه . لوا  رد  يو 
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. تفای تافو  ناردنزام 

يوفـص مود  لیعامـسا  هاش  تشاد . ناسارخ  تموکح  امـسا  یکدوک  هرود  رد  دوب . فورعم  ازریم  سابع  هب  تنطلـس  زا  لـبق  ساـبع  هاـش 
گرزب سابع  هاش  زا  یلایخ  يریوصت  هداد  ار  وا  لتق  نامرف 

تبرت مکاـح  ولجاتـسا ، یلق  دـشرم  وا و  ق ،. رد 989 ه . تخادـنا ؛ ریخأت  هب  ار  ناـمرف  نیا  تاره ، مکاـح  ولماـش ، ناـخ  یلقیلع  یلو  دوب ،
تبقاع و  تفرگرد ، عازن  تموصخ و  شابلزق  رادرـس  ود  نیا  نیب  دـعب ، اـما  دنتـشادرب . تنطلـس  هب  ناـسارخ  رد  ار  ازریم  ساـبع  يردـیح ،

. تفرگ رارق  وا  تیامح  ظفح و  تحت  و  داتفا . ناخ  یلق  دشرم  تسد  هب  ازریم  سابع 
هدعقیذ 996  ) دناشن تنطلس  هب  و  درب ، نیوزق  هب  ار  يو  ناخ  یلق  دشرم  ازریم ، سابع  ردپ  يوفص ، دمحم  ناطلس  راک  یگتفـشآ  نامز  رد 

. تفر نادنز  هب  و  دش ، رانکرب  تنطلس  زا  دمحم  ناطلس  و  ق ،). ه .
. دوب هلاس  یهاشداپ 18  تخت  هب  سولج  ماگنه  تفای ، بقل  سابع  هاش  تنطلس ، زا  سپ  هک  ازریم ، سابع 

ار ناخ  یلق  دشرم  دعب ، یکدنا  دندوب . هتشک  ار  يوفص  يازریم  هزمح  شردارب  هک  دوب  شابلزق  نارس  زا  نت  نتشک 7  درک  هک  يراک  لوا 
. دیناهر وا  يالیتسا  زا  ار  دوخ  و  ق ،). ناضمر 997 ه .  10  ) درک كاله 

رب يزادـناتسد  لوغـشم  زین  ناکبزا  و  دـندوب ، هتفای  الیتسا  ناریا  برغم  تایالو  زا  ياهدـمع  تمـسق  رب  یناـمثع  ناـکرت  ماـگنه ، نیا  رد 
نآ عفد  زا  سپ  ات  دزادرپب ، ناکبزا  عفد  هب  و  دـیایب ، رانک  اهینامثع  اب  لوا  هک  دـید  نیا  رد  ار  تقو  تحلـصم  سابع  هاـش  دـندوب . ناـسارخ 

، ناجیابرذآ تایالو  زا  ییاهتمسق  و  ق ،). 998 ه .  ) درک حلص  اهینامثع  اب  ورنیا ، زا  دنک . هیفـصت  ینامثع  ناکرت  اب  ار  دوخ  باسح  هفیاط 
، تشاذگاو نانآ  هب  دندوب ، هتفرگ  يوفص  لوا  بسامهط  هاش  دهع  زا  دعب  ترتف  رد  اهنآ  هک  ار ، ناتسرل  ناتـسدرک و  رزخ ، ردانب  ناوریش ،

درک كاپ  اهنآ  دوجو  زا  ار  ناسارخ  دـمآرب و  دـندوب ، هداد  تراـغ  لـتق و  داـب  هب  ار  راوزبس  دهـشم و  هک  ناـکبزا ، عفد  ددـص  رد  دوخ  و 
اب نــیوزق ، رد  ق ،. رد 1007 ه . درک . لـقتنم  ناهفـصا  هب  نـیوزق  زا  ار  دوـخ  تختیاـپ  ق ،. لاـس 1000 ه . رد  ساـبع  هاـش  ق .). (1007 ه .
رد دومن . هدافتسا  ییاپورا  لود  اب  طباور  شرتسگ  يرکشل و  روما  حالـصا  يارب  اهنآ  زا  و  درک ، دروخرب  اهنآ  ناهارمه  یلرـش و  ناردارب 

يرکشل دندوب ، هدرک  تداع  يرسدوخ  هب  بسامهط  هاش  دهع  رخاوا  زا  هک  شابلزق ، ياوق  لباقم 
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مظنم اتبسن  هناخپوت  یلرش ، ناهارمه  ییامنهار  هب  ناخ و  يدروهللا  کمک  هب  و  داد ، بیترت  نوسهاش » ریاشع   » و هصاخ » نامالغ  زا   » زهجم
. داد بیترت  یچگنفت  ياههتسد  و 

و دروآ ، تسد  هب  ینامثع  ناکرت  تسد  زا  ناریا  یفرـصتم  تایالو  دادرتسا  تهج  بسانم  هناهب  عقوم و  سابع  هاـش  ق ،. لاس 1011 ه . رد 
. درک درتسم  اهنآ  زا  ار  ناوریش  و  ناوریا ، زیربت ، یگنج ، یط 

رد و  سابعردنب )  ) ورمگ ردنب  ق ،. رد 1023 ه . و  درک ، هدافتـسا  ناریا  بونج  ردانب  سراف و  جیلخ  رد  ییاپورا  لود  تباقر  زا  سابع  هاش 
. تخاس جراخ  اهیلاغترپ  فرصت  زا  ار  زمره  هریزج  ( 1622 .، ) ق 1031 ه .

. دوب هدارا  اب  ردتقم و  ربدم و  یهاشداپ  سابع  هاش 
و اهلپ ، داجیا  اههار و  ریمعت  هینبا و  نتخاس  تینما و  رد  تفای . هقباسیب  تمظع  يدابآ و  ناهفصا ، هصاخ  و  ناریا ، يو ، تنطلس  تدم  رد 

هار رس  رد  ارـسناوراک  دنیوگ 999  دـش ، دهـشم  ترایز  مزاع  هدایپ  ناهفـصا  زا  ق ،. لاس 1009 ه . رد  تشاد . مامت  ماـمتها  اهارـسناوراک 
. درک داجیا 

هنالقاع يراتفر  ناینیتسوگوآ - و  نایلمرک ، اهنسوپاک ، دننام  یحیـسم - ياههقرف  عابتا  یجراخ و  ناناگرزاب  هنمارا و  هب  تبـسن  سابع  هاش 
ترافس هب  تایب  گیب  یلعنیسح  اب  ار  یلرش  ینوتنآ  طقف  هن  درک . رارقرب  هناتـسود  طباور  ییاپورا  لود  کلامم و  اب  تشاد . زیمآتدوم  و 

رـس هوالع  هب  داتـسرف . اپورا  ناهاش  دزن  هب  ار  گیب  یلع  دقن  سپـس  یلرـش و  تربار  زین  دـعب  هکلب  دادـن ، ياهجیتن  هتبلا  هک  داتـسرف ، اپورا 
هکنانچ و  درک ، ییاریذپ  یمرگ  تبحم و  اب  زین  ار  دنله  ایناپسا و  ناگداتسرف  نینچمه  ار و  ناریا  هب  سیلگنا  ریفـس  نیتسخن  نتاک ، رومداد 
یحاون نآ  زا  اهیلاغترپ  تسد  ندرک  هاتوک  يارب  ناریا  بونج  ردانب  رد  ییاپورا  لود  تباـقر  زا  ماـمت ، ریبدـت  يدـنمدرخ و  اـب  دـش ، هتفگ 

. دومن هدافتسا 
يالضف و  نید ، ياملع  هفـسالف ، هلمج  زا  دیزرویم . هقالع  نادنمرنه  املع و  هب  و  تشاد ، هجوت  یقیـسوم  یـشاقن و  رعـش و  هب  سابع  هاش 

یسابع اضریلع  دامع و  ریم  وا  رصع  ناسیونـشوخ  زا  درک . هراشا  ییاهب  خیـش  و  یکـسردنفریم ، دامادریم ، اردصالم ، هب  ناوتیم  يو  دهع 
. دناهدوب

. دوب نابرهم  ناتسدریز  ایاعر و  هب  تبسن  دنیوگ 
شنادـنزرف ناسک و  قح  رد  شاهناـملاظ  راـتفر  دوب . ریگتخـس  قیقد و  رایـسب  شیوخ  لاـمع  ارما و  هب  تبـسن  راـتفر  رد  تسا  ملـسم  هچنآ 

ازریم یفـص  دوخ  دشرا  رـسپ  و  تخادنا ، نادنز  هب  تخاس و  انیبان  ار  دوخ  ناردارب  زا  نت  ود  و  درک ، سوبحم  ار  دوخ  ردپ  تسا ؛ فورعم 
. دیناسر لتق  هب  ار 

. درک ماع  لتق  ار  نایجرگ  ق ،. رد 1024 ه . ناتسجرگ  گنج  رد 

يوفص مود  سابع  هاش 

تافو ناغماد  دودح  رد  ق . رفص 1052 ه . رد  یفص . هاش  رـسپ  ق ؛). 1077 ه . - 1052  ) هیوفص هلـسلس  هاشداپ  یناث ، سابع  هاش  هب  بقلم 
. دش نوفدم  یفص  هاش  شردپ  هربقم  رد  مق  رد  تفای و 

و داد ، ناـشن  یتـسرد  يوقت و  دـنچ  کـی  ارزو ، تیبرت  ذوفن و  تحت  ارهاـظ  دوب ، هدیـسرن  دـشر  نس  رد  زوـنه  نوـچ  تنطلـس ، زاـغآ  رد 
و دوب ، بیجن  قیال و  یهاشداپ  همه ، نیا  اب  دومن . طارفا  یگراوخیم  ترـشع و  رد  دوخ  دیـسر  دـشر  هب  یتقو  اما  درک . عنم  ار  یگراوخیم 
و ناهفـصا ) نوتـسلهچ  خاک  دـننام   ) هینبا نتخاس  رد  و  تشاد ، تسود  ار  تلادـع  تشاد . مامت  تیزم  يوفـص  لوا  لیعامـسا  هاش  زا  دـعب 

اب وا  راتفر  دیزرویم . مامتها  عیانص  قیوشت 
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یـسکلآ تنطلـس  رد  ق . رد 1075 ه . تشاد . وا  یناـبرهم  يدرمناوج و  زا  تیاـکح  دـندروآ ، هاـنپ  وا  راـبرد  هب  هک  کـبزا ، ناـگدازهاش 
هب تسخن  اهنآ  زا  هاـش  و  دـندمآ ، ناریا  هب  هیـسور  زا  یـسایس ، رومأـم  ود  اـب  هارمه  نت ، بیرق 800  یتئیه  ریبک ،) رطپ  ردـپ   ) چـیوولیاخیم
هب ار  دوـخ  كرمگ  تـخادرپ  زا  رارف  يارب  و  دناهتـشادن ، یـسایس  تیرومأـم  نـت  نآ 800  هک  دـش  مولعم  دـعب  اـما  درک . ییاریذـپ  یمرگ 

یسکلا دادن . اهنآ  تساوخرد  هب  یباوج  و  درک ، صخرم  دوخ  روضح  زا  ار  یسایس  نیرومأم  تفـشآرب و  هاش  دناهتـسب . یـسایس  نیرومأم 
ياهدـع ورنیا  زا  درک . یقلت  شیوخ  نیرومأم  هب  یتناـها  ار  نآ  دـیجنر و  دوب ، راوازـس  اـجب و  عقاو  رد  هک  مود  ساـبع  هاـش  راـتفر  نیا  زا 
تسکش ار  نانآ  سابع  هاش  اما  دندرک . تراغ  دندوب  تیالو  نآ  نیـشنمکاح  هک  ار  رواجم  ياهرهـش  اهنآ  و  داتـسرف ، ناردنزام  هب  رکـشل 

. دوب ناریا  هب  هیسور  زواجت  نیلوا  مه  ناریا و  هب  هیسور  ترافس  نیلوا  نمضتم  ارهاظ  ارجام  نیا  دنار . نوریب  تکلمم  دودح  زا  و  داد ،
بلاـغ درک . تبحم  تفطـالم و  وا  قـح  رد  ساـبع  هاـش  و  داتـسرف ، ریفـس  ناریا  هاـش  راـبرد  هب  مـه  هـسنارف  هرود  نـیا  رد  هیـسور ، زا  ریغ 

. دناهدوتس اهیوسیع  هب  تبسن  ار  یناث  سابع  هاش  راتفر  دناهدمآ  ناریا  هب  نامز  نآ  رد  هک  ییاپورا  ناناگرزاب 
رد 1068  ) هام زج 6  درک و  گنج  دنه  هاشداپ  نایرکشل  اب  راهدنق  رس  رب  ق ). 1064 و 1068 ه . ياهلاس 1059 - رد   ) راب دنچ  سابع  هاش 

طباور داـجیا  يارب  يریفـس  ق . رد 1056 ه . دـنه ، هاشداپ  ناهج ، هاـش  دوب . حـتاف  هراومه  دـنام ، نایدـنه  فرـصت  رد  راهدـنق  هک  ق ). ه .
. درک هناور  بیز  گنروا  رابرد  هب  يریفس  روظنم  نیمه  هب  ق . رد 1070 ه . زین  وا  و  داتسرف ، سابع  هاش  دزن  هب  یتسود 

يوفص موس  سابع  هاش 
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.، ق رد 1145 ه . يوفـص . مود  بسامهط  هاش  رـسپ  ق ؛). 1047 ه . - 1145  ) ردان هرود  رد  هاـشداپ  ق ،. یفوتم 1152 ه . موس ، سابع  هاـش 
ردان دش و  لوزعم  مود  سابع  سپس  و  تشادرب . تنطلـس  هب  امـسا  دوب  ههام  یلفط 7  هک  ار  وا  ردـپ  راشفا ) هاش  ردان   ) ناخ یلق  بساـمهط 

هاش موس و  سابع  هاش  ازریم ، یلق  اضر  شرـسپ  دوب ، دـنه  رد  ردان  هک  یماـگنه  ق . رد 1152 ه . ق .). 1148 ه .  ) تسشن تنطلـس  هب  دوخ 
. دیناسر لتق  هب  ار  مود  بسامهط 

ولجاتسا ناطلس  یلقهاش 

. يوفص لوا  بسامهط  هاش  ناریزو  زا  ولجاتسا  ناطلس  یلقهاش 

هدنبادخ دمحم  هاش 

دوب زاریش  رد  هک  هاگنآ  ار  ازریم  دمحم  تکلمم  ناگرزب  مود  لیعامـسا  هاش  گرم  زا  سپ  هک  ق ). 996 ه . - 985  ) يوفص ناهاشداپ  زا 
يو دـیدرگ . بقلم  هدـنبادخ  بقل  هب  دـش و  دراو  نیوزق  هب  لاس  ناـمه  لاوش  مود  رد  وا  دنتـشادرب . تنطلـس  هب  ردارب  ياـجهب  هدـناوخ و 

رد هک  ار  بساـمهط ، هاـش  رتـخد  مناـخ ، ناـخیرپ  شرهاوخ  هک  دوب  نیا  وا  راـک  نیتـسخن  دوـب . هدارایب  يدرم  ییاـنیب ، فعـض  رب  هوـالع 
ثلاث ناخ  دارم  ناطلس  وا  نامز  رد  دناسر . لتق  هب  یناث  لیعامـسا  هاش  لفط  عاجـش  هاش  ناخ و  لاخمـش  اب  تشاد  تسد  يرابرد  سیاسد 
دمحم ناطلس  درک . حتف  ار  یحاون  نآ  داتـسرف و  غابارق  ناورـش و  هب  ق . رد 986 ه . اشاپ  نامثع  مان  هب  ار  دوخ  نارادرـس  زا  یکی  یناـمثع 

رکشل يو  داتسرف و  يو  عفد  هب  یهاپس  اب  ار  ازریم  هزمح  دوخ  رتهم  رسپ  هدنبادخ 
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. داد تسکش  ار  ینامثع 
يرای هب  ازریم  سابع  دندز . ازریم  سابع  مان  هب  هکس  هبطخ و  هدز و  زاب  هاش  تعاطا  زا  رس  وا  لیا  ولماش و  ناخ  یلقیلع  ق . لاس 989 ه . رد 

هدنبادخ دمحم  ناطلس  دیدرگ و  ناخ  رداهب  هب  بقلم  تسشن و  یهاشداپ  هب  ق . رد 996 ه . ولماش  ناخ  یلقیلع  ولجاتسا و  ناخ  یلقدشرم 
. تسا گرزب  سابع  هاش  نامه  يو  داهن و  ندرگ  دوخ  دنزرف  یهاشداپ  هب  زین 

دومحم هاش 

. عاجش هاش  ردارب  دمحم و  نیدلا  زرابم  ریما  دنزرف  رفظم . لآ  ناگدازهاش  ارما و  زا  نیدلا ، بطق  هب  بقلم 

دنز ناخ  دارم  هاش 

دنچ کی  نادـمه  دودـح  رد  ناـخ  دارمیلع  بناـج  زا  دـنز  ناـخ  دارم  دیـص  ردارب  هیدـنز ، نیناوخ  اـسؤر و  زا  ق ،. لاـس 1203 ه . یفوتم 
دنب زا  هک  دوب  یناسک  زا  و  دوب ، دنز  ناخ  رفعج  نایدنب  ءزج  ناخ  دارم  هاش  دروخ . تسکـش  راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  زا  و  تشاد ، تموکح 
دنز ناخ  یلعفطل  عفد  هب  ياهدـع  اب  ار  ناخ  دارم  هاش  درک ، سولج  تنطلـس  هب  ناخ  دارم  دیـص  نوچ  دنتـشک . ار  ناـخ  رفعج  دـندمآرب و 

. تشک ار  وا  ناخ  یلعفطل  و  دندومن ، ناخ  یلعفطل  میلست  یکلاد  دودح  رد  ار  وا  و  دندیروش ، يو  رب  شرکشل  اما  داتسرف ،

روصنم هاش 

نیز ناطلـس  تشاد . رتشوش  تموکح  و  دوب ، عاجـش  هاش  داـماد  ییحی ، هاـش  ردارب  مود و  رفظم  ریما  رـسپ  رفظم ، لآ  فورعم  نیطالـس  زا 
ار اجنآ  هتفر  زاریش  هب  دوخ  و  داتسرف ، لسالـس  هعلق  هب  هتفرگورف  ار  وا  روصنم  هاش  یلو  تفر ، وا  دزن  دادغب  بناج  هب  رارف  ماگنه  نیدباعلا 
داد تسکش  ار  نیدباعلا  نیز  ناطلـس  دمحا و  ناطلـس  رکـشل  و  دومن ، ریخـست  ار  ناتـسرل  نآ  زا  سپ  ق .). 790 ه .  ) تفرگ ییحی  هاـش  زا 

هجاوم رومیت  ریما  هلمح  اب  زاریـش  کیدزن  رد  اما  درک . حلـص  دـمحا  ناطلـس  ییحی و  هاش  اـب  و  تفرگ ، ار  ناهفـصا  و  ق ،). رفص 793 ه . )
تبون ود  و  درب ، هلمح  روـمیت  رکـشل  بلق  هب  یتـح  و  داد ، ناـشن  دوـخ  زا  روـمیت  اـب  هبراـحم  رد  يریظنیب  تعاجـش  تداـشر و  تشگ و 

. دنک كاله  ار  رومیت  دوب  کیدزن 
. دش لوتقم  گنج  رد  تبقاع  اما 

اب هلباقم  يارب  هک  ار  یتیافک  هدارا و  رمخ  برش  ببسهب  اما  تشاد ، يوق  يوزاب  روز  و  دوب ، فوصوم  يروالد  تعاجش و  هب  روصنم  هاش 
فیـصوت تعاجـش  تمه و  هب  ار  وا  و  هدوتـس ، ار  وا  ررکم  دوخ  راعـشا  رد  ظفاح  تشادـن . دوب  مزـال  رومیت  ریما  نوچ  يدـنمروز  فیرح 

. تسا هدرک 

یلو هللا  تمعن  هاش 

بلح زا  الصا  يو  هیهللا . تمعن  هلـسلس  سـسؤم  فورعم و  یفوص  فراع و  ق ). لاس 834 ه . بجر  ای 731 -  730  ) نیدلا رون  هب  بقلم 
دوب و رـصاعم  يرومیت  خرهاـش  ناطلـس  شرـسپ  رومیت و  ریما  اـب  ار  دوخ  رمع  زا  یتمـسق  يو  تسیز . قارع  رد  رتشیب  ار  رمع  لـیاوا  دوب و 

. تسا عقاو  نامرک  ناهام  رد  يو  هعقب  دوب . مامت  داقتعا  يو  قح  رد  ار  نکدنمهب  نیطالس  زین  خرهاش و 

يدرو هاش 

. کیب يدمحم  رسپ  کچوک ، رل  ناکباتا  هلسلس  زا  کباتا  نیمراهچ  تسیب و  کچوک و  رل  ياورنامرف  ق ،. یفوتم 1006 ه .
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دلو هاش 

ندـش هتـشک  زا  دـعب  یناـکلیا  یلع  خیـش  رـسپ  ریـالج ، لآ  هب  فورعم  ق .). 814 ه . - 813  ) یناـکلیا هلـسلس  هاـشداپ  ق ،. یفوتم 814 ه .
. تسشن تراما  هب  شرسمه  نوتاخودنت ، وا ، تافو  زا  دعب  تسشن و  تراما  هب  دادغب  رد  یناکلیا  دمحا  ناطلس  شیومع 

یهاش

. دوب مرگ  شنزو 17 و 1  هرقن و  هکس  نیرتکچوک  نورق 17 و 18 م . رد  ناریا . رد  لوپ  قباس  ياهسایقم  زا 
دیدج هرقن  دحاو  لداعم  یهاش   20 راجاق ، هاش  یلعحتف  نامز  یلوپ  تاحالطصا  رد  دوب . زاق  ای 10  يدمحم   1 / 2 یسابع ،  1 نآ 4 / شزرا 

. نارق  1 ای 20 / رانید  لداعم 50  یسم و  دوب  ياهکس  یهاش  هاش  نیدلا  رصان  هرود  رد  دش . هداد  رارق  نارق  ینعی 

ییحی هاش 

. تفای الیتسا  ناهفصا  رب  یتدم  عاجش  هاش  تافو  زا  دعب  دوب . دزی  هاشداپ  عاجش ، هاش  هدازردارب  يو  مود . رفظم  رسپ  رفظم ، لآ  نیطالس  زا 
. دیسر لتق  هب  رفظم  لآ  ناگدازهاش  ریاس  ای  رومیت  مکح  هب  يو 

ۀیهاش

زا یکی  تسا  بوسنم  ودب  غیرفآ  لآ  هلسلس  هک  غیرفآ  دندناسریم و  ورـسخیک  هب  ار  دوخ  تبـسن  هک  مزراوخ  نیطالـس  زا  ياهلـسلس  مان 
. تسا هلسلس  نیا  دارفا 

تسیاشن تسیاش 

. دشابیم قالط و ...  جاودزا و  باوث ، هانگ و  لامعا  دب ، اب  کین  حاورا  عازن  شنیرفآ و  هرابرد  یسراف ، هب  نایتشترز ، ینید  بتک  زا 

ياهراکنابش

رداهب دیعـس  وبا  ریزو  دمحم ، نیدلا  ثایغ  هجاوخ  ناحادـم  زا  يو  یناریا . خروم  رعاش و  ق ،؟-. دودح 697 ه . یلع ، نبا  دـمحم  ترهش 
. دوب ناخ ،

نیا یلو  دـیناسر ، مامتا  هب  ق ،. رد 736 ه . درک و  عورـش  ق . رد 733 ه . ار  نآ  هک  تسا ، باـسنالا  عمجم  یمومع  خـیرات  شرثا  نیرتمهم 
طوبرم بلاطم  رب  هوالع  باسنالا ، عمجم  تشون . ار  نآ  هراـبرگد  ق ). نراقم 743 ه .  ) اهدعب ياهراکنابـش  تفر و  نیب  زا  ياهثداح  رد  رثا 

. زمره هراکنابش و  سراف و  كولم  دیعس و  وبا  وتیاجلا و  یناخلیا  هرود  باب  رد  تسا  يدنمدوس  تاعالطا  يواح  لوغم  زا  شیپ  هب 

هراکناوش هراکنابش -

سراف و نیب  تیالو  نیا  تسا . هدـش  هدـناوخ  مان  نیدـب  اجنآ  رد  نکاس  نادرک  زا  ياهفیاـط  ماـن  هب  هک  سراـف  تیـالو  زا  یخیراـت  هیحاـن 
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، زینور مرک ، گرپ ، هریخ ، زیرین ، تانابهطـصا ، مرات ، ناکرز ، یحاون  و  تسا ، هدوب  جیا  ای  گیا  رهـش  شزکرم  و  سراف ، جـیلخ  نامرک و 
. دناهدوب تیالو  نآ  ءزج  درجباراد  و  رال ،

و نایدوعسم ، نایبوزرک ، ناینامار ، نایلیعامـسا ، دناهدوب ؛ مهم  هبعـش  جنپ  لماش  ق ،. نرق 6 ه . لیاوا  نرق 5 و  رخاوا  رد  هراکنابـش  نادرک 
رد و  دـناهدیناسریم ، يدادـشیپ  ياهناسفا  هاشداپ  رهچونم  یناساس و  هاشداپ  ناکباب  ریـشدرا  هب  ار  دوخ  بسن  هلـسلس  دارکا  نیا  نایناکش .

. دندروآ تسد  هب  دنچ  کی  ار  سراف  تایالو  یـضعب  اهنآ  ياسؤر  و  دندرک ، تردـق  بسک  هیوب  لآ  دـهع  رخاوا  زا  مالـسا  زا  دـعب  هرود 
يارما دزن  رد  هیونسح ، نبا  هیولضف  ای  ینامار  هیولضف  هراکنابش  يارما  نیرتروهشم 

518 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
ای دابانشج  و  ق ،). 448 ه .  ) تشگ یلوتسم  سراف  رب  و  درک ، فرصت  ار  نوتـسدالوف  دعب  يدنچ  و  تفای ، رالاسهپـس  ناونع  سراف  هملاید 

تبقاـع و  ق ،). 455 ه .  ) دروخ تسکـش  نامرک  یقوجلـس  هاشداپ  دوراق ، زا  سپـس  درک . تختیاپ  ار  اسف ) و  باراد ، زیرین ، نیب   ) دابانـشگ
زا دعب  ق .). 464 ه .  ) دش لوتقم  ریسا و  گنج  دنچ  زا  دعب  و  دیزرو ، نایصع  زاب  دعب  يدنچ  نکیل  درک . تعاطا  لوبق  هقجالـس  هب  تبـسن 

، هراکنابش ریما  ق . رد 492 ه . هکنانچ  دناهتشاد . گنج  حلص و  طباور  هقجالس  يارما  اب  سراف  رد  هراکنابـش  كولم »  » ای ارما  زین  هیولـضف 
ریما زرابم ، نبا  نیـسح  مایا ، نیمه  رد  دـیگنج . دوب ، هتفای  سراف  تراما  قرایکرب  ناطلـس  بناج  زا  هک  رنا  اب  یقوجلـس ، هاشناریا  قاـفتا  هب 
نبا دـمحم  نبا   ) دومحم تنطلـس  نامز  رد  درک . ییاهدروخ  دز و  زین  یقوجلـس  هاشکلم  نبا  دـمحم  دـهع  رد  یلواج  کباتا  اب  هراکنابش ،

تراغ و تسد  دـندرک و  نایغط  هراکنابـش  فیاوط  درک ، ییاهیراتفردـب  اهنآ  اب  ینیزگرد  مساقلا  وبا  هکنآ  ببـس  هب  یقوجلـس ، هاـشکلم )
دیدپ یتلود  و  دنتفای ، یلاجم  رابرگید  نامرک  اصوصخم  سراف و  رد  هراکنابـش  يارما  نامرک ، رب  زغ  يالیتسا  هرود  رد  دـندوشگ . يدـعت 

دهع زا  لبق  هراکنابـش  يارما  نیا  ییاورنامرف  تدم  دادعت و  مان و  رکذ  دناهدش . فورعم  هیولـضف  ینب  ای  هراکنابـش  ناکباتا  هب  هک  دندروآ 
اهنآ تکلمم  دعب  و  دوب ، یقاب  ناخ  دیعـس  وبا  ناطلـس  دهع  رخآ  ات  لوغم  دهع  زا  دـعب  نانآ  ییاورنامرف  اما  تسین . نشور  یتسردهب  لوغم 

. دیدرگ ضرقنم  رفظم  لآ  تسد  هب  ق . لاس 756 ه . دودح  رد  تبقاع  و  تشگ ، نایوجنیا  همیمض 

زیدبش

. یناساس هرود  ناهاشداپ  زا  زیورپورسخ ، هایس  بسا 

ناغربش

. ناتسناغفا لامش  فیرش ، رازم  تیالو  ناسارخ ، هدمع  ياهرهش  زا  یکی 

یلبش

تافو یگلاس  ای 88  رد 87  ق . لاس 334 ه . رد  هک  یناریا  فورعم  یفوص  رهنلا  ءاروام  يارق  زا  هلبـش  هب  بوسنم  یناسارخ  یلبـش  رکب  وبا 
. تسا هتفای 

رازهتصش راقع  عایض و  زجب  یلبش  تسا . هدوب  فورعم ، یفوص  جالح ، روصنم  نب  نیـسح  سالکمه  يو  دوب . هنـشورسا »  » زا يو  لصا 
. دیشخب ادخ  هار  رد  ار  همه  هک  دوب  هدرب  ثرا  هب  ردپ  زا  رانید 

ناغروبش

شیاهرازاب تیعمجرپ و  دابآ و  يرهش  لوغم  هنتف  رد  ق . لاس 617 ه . رد  هک  دیوگ  يومح  توقای  خلب . ناناجزوج  رد  تسا  هدوب  يرهش 
. تسا هدوب  عاتم  رپ 

قاراتش

. تسا هدوب  ناتسیس  هزاورد  هدزیس  زا  یکی  مان  يرخطصا  تیاور  هب 

رل دیشروخ  نیدلا  عاجش 

ق. یفوتم 621 ه . کچوک . رل  ناکباتا  هلسلس  سسؤم 

هنطلسلا عاجش 

هاش یلعحتف  رسپ  هیراجاق ؛ فورعم  ماکح  ناگدازهاش و  زا  هنطلسلا ، عاجش  هب  بقلم  ازریم  یلعنسح 
519 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

تفر امرفنامرف  يازریم  یلعنیـسح  دوخ  ردارب  دزن  سراف  هب  نامرک  زا  ردپ ، تافو  زا  دعب  و  تشاد . نامرک  تموکح  ردپ ، دـهع  رد  راجاق .
. دندرک سوبحم  هداتسرف و  لیبدرا  هب  ار  وا  دیدرگ . روک  هکنیا  ات  دمآرد . تفلاخم  رد  زا  راجاق  هاش  دمحم  اب  و 

هنحش

دایعا و عقاوم  تافیرـشت و  سلاـجم و  رد  هک  دوب  نیا  اـبلاغ  وا  هفیظو  و  دـشیم . راذـگاو  ودـب  یلحم  تساـیر  هک  یبصنمبحاـص  ناونع 
وزج ایاعر  هب  تموکح  تلود و  ياهنامرف  رماوا و  غالبا  زین  دوش و  رـضاح  شیوخ  تسایر  تحت  لحم  هدـنیامن  ناونع  هب  یمـسر  تاـقوا 

لوغم ناگنحـش  ار  سراـف  يارما  هکناـنچ  تسا ، هدوب  عباـت  تاـیالو  لقتـسم  ماـکح  ناوـنع  ناگنحـش  لوـغم ، دـهع  رد  دوـب . وا  فیاـظو 
. تشگ لوحم  سیلپ  هرادا  هب  يرصان  دهع  رد  هدادیم و  ماجنا  رتنالک  ار  هنحش  هفیظو  يوفص  هرود  رد  دناهدناوخیم .

نایدادش

زین ار  اجنآ  هتفای و  تسد  ینآ »  » رب مشـش  نرق  طساوا  زا  سپ  هجنگ و  رب  مراـهچ  نرق  طـساوا  زا  هک  دنتـسه  يداور  درک  لـیابق  زا  ياهلیبق 
هک یعقوم  زا  نایدادـش  تسا . دادـش  نب  دـمحم  یـشابمجنم  نادـناخ  نیا  سـسؤم  ق .). 595 ه . - 340  ) دـندرک دوخ  تافرـصتم  همیمض 

لرغط و ياهگنج  رد  روواش  راوسلا  وبا  اصوصخم  هلـسلس  نآ  نایم  زا  دـندمآرد ، یتسود  رد  زا  نانآ  اب  دـنتفای  الیتسا  ناریا  رب  ناـیقوجلس 
. تسا هدرکیم  يروای  ار  نانآ  دوب و  نایقوجلس  هارمه  مور  نایوسیع  اب  نالسرا  بلآ 

: دنرارق نیا  زا  نآ  دارفا  هک  دناهجنگ  نایدادش  ای  یلصا  هبعش  دناهدوب . هبعش  هد  ياراد  نادناخ  نیا 
.(. ق 344 ه . - 340  ) تموکح دادش  نب  دمحم 

.(. ق 368 ه . - 360  ) تموکح دمحم  نب  يرکشل 
.(. ق 375 ه . - 368  ) تموکح دمحم  نب  نولضف 

.(. ق 425 ه . تموکح 422 -  ) نولضف نبا  یسوم  حتفلا  وبا 
.(. ق 441 ه . تموکح 425 -  ) یسوم نب  مور )  ) يرکشل یلع  نسحلا  وبا 

.(. ق سولج 457 ه .  ) راوسلا وبا  نب  رهچونم 
.(. ق 481 ه . تموکح 459 -  ) راوسلا وبا  نب  مود )  ) نولضف

: دنرارق نیا  زا  دناهدش ، هدیمان  ینآ » نایدادش   » مان هب  هک  یعرف  هبعش  دارفا 
(. روکذم  ) راوسلا وبا  نب  عاجش  وبا 

.(. ق توف 521 ه .  ) رهچونم نب  مود )  ) روواش راوسلا  وبا 
.(. ق 525 ه . تموکح 518 -  ) راوسلا وبا  نب  موس )  ) نولضف

. راوسلا وبا  نب  رهچشوخ  دومحم 
. دومحم نب  مراهچ )  ) ناولضف دومحم  نب  دادش 

(. تشاد تموکح  ات 595  هک  نادناخ  نیا  نیرخآ   ) دومحم نبا  هاشنهاش 

هطرش

برع هب  دامتعا  مدـع  ببـس  هب  سابع  ینب  دـهع  رد  و  دـش . لیکـشت  هیما  ینب  دـهع  زا  ارهاظ  هک  ناطلـس  ای  هفیلخ  بقارم  ناـظفاحم  هتـسد 
. دنتشگیم باختنا  كرت  یناریا و  اصوصخم 

یملید هلودلا  فرش 

. یملید هلودلا  دضع  دنزرف  سراف . رد  هیوب  لآ  هلسلس  زا  هاشداپ  نیموس  لدریش ) لیزریش -(  سراوفلا  وبا  هلودلا  فرش 
520 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
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یمق یلع  نب  دعس  رهاط  وبا  نیدلا  فرش 

. دمآرد یقوجلـس  هاشکلم  نامزالم  کلـس  رد  تفر و  دادغب  هب  هک  دوب  مق  ياهاتـسور  مدرم  زا  یکی  يو  هک  نایقوجلـس  تلود  يارزو  زا 
ار وا  دنتـشون  يو  روتـسد  هب  هک  يروشنم  رد  درک و  لوحم  نیدـلا  فرـش  هب  ار  ورم  تموکح  کـلملا  ماـظن  هجاوـخ  ق . لاس 481 ه . رد 

ناطلـس ردام  نوتاخ  ناکرت  ناوید  بحاص  نآ  زا  دـعب  دوب . یقاب  تمـس  نیا  رد  لاس  لهچ  تدـم  نیدـلا  فرـش  داد . بقل  کلملا  هیجو 
ار ناهج  هک  درکن  ترازو  هام  هس  زا  شیب  یلو  دـمآ  لئان  رجنـس  ناطلـس  ترازو  ماقم  هب  نیدـلا ، باهـش  گرم  زا  سپ  دـیدرگ و  رجنس 

. تفگ تایح  دوردب 

ناوریشونا نیدلا  فرش 

. تشاد هدهع  رب  ار  یقوجلس  دومحم  ناطلس  ترازو  لاس  تفه  تدم  هک  یقوجلس  رصع  دنمشناد  لاجر  زا 

ءاجر نب  یلع  نیدلا  فرش 

دوب فیعض  رایسب  ترازو  رما  رد  يو  دیدرگ . لئان  ترازو  ماقم  هب  هاشکلم  رسپ  دمحم  رسپ  لرغط  نامز  رد  هک  یقوجلس  هرود  يارزو  زا 
هاشمزراوخ هکنآ  ات  دـمآرد  دومحم  رـسپ  دواد  ناطلـس  نارای  ءزج  تفر و  ناجیابرذآ  يوس  هب  دـنک  لوزعم  ار  وا  لرغط  هکنآ  زا  لبق  اـما 

. دناسر لتق  هب  هتخاس و  ریگتسد  زین  ار  وا  دیشک و  قارع  هب  رکشل 

ینانمس یلع  نیدلا  فرش 

زا دـعب  ماجنارـس  دـش . عقاو  رومیت  ریما  تبحم  هجوت و  دروم  تسویپ و  ناـگروگ  رومیت  ریما  يودرا  هب  زیربـت  رد  يو  يرومیت . ناریزو  زا 
. دوب یقاب  يرجه  لاس 804  ات  دیدرگ و  رومیت  ریما  ترازو  ماقم  رادهدهع  ینوت  نیدلا  فیس  هجاوخ  قافتا  هب  ترازو  زا  مالسلالج  لزع 

وجنیا هاش  دومحم  نیدلا  فرش 

. درک انب  دیدجت  ار  زاریش  رهش  يوراب  راصح و  ق . لاس 725 ه . رد  هک  وجنیا  لآ  هلسلس  راذگناینب 

همانزور فرش ،

نآ لوا  هرامش  تفاییم . راشتنا  یلاع  رایسب  يذغاک  بوخ و  رایـسب  قیلعتـسن  طخ  اب  هک  دوب  يرـصان  دهع  همانزور  نیرتاهبرپ  نیرتابیز و 
. دش رشتنم  ق . مرحم 1300 ه . لوا  رد 
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يدبنج یلع  نیدلا  رخف  کلملا  فرش 

روج ملظ و  رثا  رد  یلو  دوب . یناوید  روما  رادهدهع  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلـس  تموکح  نامز  رد  يدبنج  یلع  نیدـلا  رخف  کلملا  فرش 
. دنناسر لتق  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  يو  داد  روتسد  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  تهج  نیمه  هب  دش و  عقاو  مدرم  ضارتعا  دروم 

نوحیس زا  هاشمزراوخ  نیدلا  لالج  هک  یماگنه  ات  تسیز  ناهنپ  اهرظن  زا  درک و  رارف  رما  نیا  رب  یهاگآ  زا  سپ  يدبنج  یلع  نیدلا  رخف 
ناتـسودنه و زا  تعجارم  زا  هاشمزراوخ  نیدـلا  لالج  دروآ . ياـجب  تمدـخ  بتارم  دـیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  یلع  نیدـلا  رخف  درک . روبع 

. درک راذگاو  يدبنج  یلع  نیدلا  رخف  هب  ار  دوخ  یناوید  بحاص  روما  ناجیابرذآ  قارع و  کلامم  ریخست 

یلرش

( ریبک  ) سابع هاش  تنطلس  لاس  نیمهدزای  هک  لاس 1598 م . رد  تسا  یلرش  تربار  یلرش و  ینوتنآ  رس  اهنآ  لماک  مان  هک  یلرش  ناردارب 
دادغب بلح و  هار  زا  دندوب  اهنآ  نایم  رد  مه  یسیلگنا  نیصصختم  نایماظن و  زا  ياهدع  هک  اهسیلگنا  زا  يرفن  تئیه 25  کی  قافتا  هب  دوب 

اریز دیمان ، ناریا  رد  سیلگنا  رامعتسا  نالوارقشیپ  ناوتیم  عقاو  رد  ار  یلرش  ناردارب  دندش . يوفـص  ناهاشداپ  هیلوا  تختیاپ  نیوزق  دراو 
سابع هاـش  ياوق  زیهجت  اـب  هدرک و  رتشیب  ار  یناـمثع  ناریا و  نیب  تاـفالتخا  شتآ  ییوس  زا  هک  دوب  نیا  ناریا  رد  اـهنآ  یلـصا  تیرومأـم 

دوخ رایتخا  رد  ار  روشک  نیا  رازاب  یـسیلگنا  ناناگرزاب  يارب  یتازایتما  بسک  اب  رگید  يوس  زا  دنهد و  رارق  راشف  تحت  ار  ینامثع  تلود 
. دنریگب

دوخ ریثأت  تحت  ار  سابع  هاش  یناسآ  هب  تسناوت  هک  دوب  یلیحم  ناـبزبرچ و  رادمتـسایس  رتگرزب  ردارب  ینوتنآ » رـس   » یلرـش ناردارب  زا 
رد تفرگ . هدهع  هب  ار  يوفـص  هاشداپ  یماظن  يورین  یهدـنامزاس  تشاد ، یماظن  تامدـخ  هقباس  هک  تربار  رتکچوک  ردارب  دـهد و  رارق 

اپورا ناهاشداپ  رابرد  رد  سابع  هاش  ریفس  یلرش  ینوتنآ  رس  زا  ترابع  ناریا  یماظن  يورین  عقوم  نآ 
هاش دـندربیمن . نامرف  يرگید  سک  زا  دوخ  هطوبرم  سیئر  زج  هدـش و  میـسقت  فلتخم  ياهدـحاو  هب  هک  دوب  شابلزق  راوس  رازه  تصش 

دروآ دوجو  هب  ماظنهدایپ  رفن  رازه  هدزاود  ماظنهراوس و  رفن  رازه  هد  زا  بکرم  ياهزات  يورین  یلرـش  ناردارب  هیـصوت  تروشم و  اب  سابع 
میقتـسم یهدنامرف  تحت  ورین  نیا  دندش . باختنا  دندوب  هدش  فرـشم  مالـسا  نید  هب  هک  ینمرا  یجرگ و  دارفا  زا  رتشیب  نآ  نازابرـس  هک 
یماظن يورین  رد  هناخپوت  دحاو  کی  دوب  وا  ناهارمه  نایم  رد  هک  پوت  رگهتخیر  کی  کمک  هب  یلرش  تربار  تفرگ و  رارق  سابع  هاش 
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. درک زیهجت  ار  نآ  هناخپوت  لیاسو  گنفت و  يرادقم  ندرک  دراو  اب  جیردت  هب  دروآ و  دوجوهب  ناریا  دیدج 

درک داهنشیپ  يوفـص  هاشداپ  هب  یلرـش  ینوتنآ  رـس  دادیم ، نامزاس  وا  يارب  ار  سابع  هاش  دیدج  یماظن  يورین  یلرـش  تربار  هکیلاحرد 
نیا سابع  هاش  دتـسرفب . اپورا  هب  اهینامثع  اب  گنج  روظنم  هب  يداـحتا  داـجیا  ییاـپورا و  ياـهروشک  اـب  هطبار  يرارقرب  يارب  ار  یتئیه  هک 

رـس تسایر  هب  ار  يرفن  لهچ  تئیه  کی  ناهفـصا  هب  نیوزق  زا  دوخ  تختیاـپ  لاـقتنا  اـب  ناـمزمه  لاس 1599  رد  تفریذـپ و  ار  داهنـشیپ 
. تشاد هارمه  اپورا  نیطالس  يارب  زین  ایاده  رتش  راب  ود  یس و  تئیه  نیا  داتسرف . اپورا  هب  هیسور  قیرط  زا  تایب  گیب  یلعنسح  ینوتنآ و 
هب ار  وا  یسیلگنا  ناهارمه  یلرـش و  ینوتنآ  رـس  یلو  دش ، لابقتـسا  یبوخ  هب  وا  هارمه  یناریا  تئیه  تایب و  گیب  یلعنـسح  زا  وکـسم  رد 

ایرد قیرط  زا  لاس 1600  رد  یلرش  ینوتنآ  رـس  تایب و  گیب  یلعنـسح  دش . يو  رطاخ  ردکت  ثعاب  عوضوم  نیا  دندادن و  هار  رازت  رابرد 
گیب یلعنسح  یلرش و  ینوتنآ  رـس  نیب  ایلاتیا  هب  رفـس  رد  یلو  تفریذپ ، یمرگ  هب  ار  نانآ  ناملآ  روتارپما  مود  فلدور  دنتفر و  ناملآ  هب 

تفر زینو  هب  مر  زا  لاس 1601  هیئوژ  رد  یلرش  ینوتنآ  رس  تفریذپ . روضح  هب  هناگادج  ار  اهنآ  راچان  متشه  ناملک  پاپ  داتفا و  فالتخا 
وا دنیوگیم  اهیضعب  تسا : هدش  لقن  تیاور  ود  ناریا  هب  تعجارم  زا  وا  يراددوخ  تلع  هرابرد  دومن . يراددوخ  ناریا  هب  تعجارم  زا  و 
هک دناهتـشون  رگید  یخرب  دوب و  هدروآ  تسد  هب  یتفگنه  تورث  هتخورف و  اپورا  نیطالـس  هب  ار  سابع  هاش  ياهبنارگ  يایاده  زا  یتمـسق 

نیا زا  سپ  یلرش  ینوتنآ  رس  دوب و  هتـشاذگ  اهینامثع  رایتخا  رد  هدوبر و  ییاپورا  نیطالـس  هب  ار  سابع  هاش  ياههمان  وا  ناهارمه  زا  یکی 
. درکن تعجارم  ناریا  هب  ناج  سرت  زا  هعقاو 

هدیـسر ناریا  شترا  يرالاسهپـس  هب  هداد و  جرخ  هب  يدایز  تعاجـش  اهینامثع  اب  سابع  هاش  ياـهگنج  رد  هک  یلرـش  تربار  نیا  دوجواـب 
هدـنیامن ریفـس و  ناونع  هب  ار  وا  ساـبع  هاـش  لاـس 1608  لـیاوا  رد  هک  يروط  هب  دوب ، ساـبع  هاـش  تبحم  هجوـت و  دروـم  ناـنچمه  دوـب ،

دش و ناتـسهل  سپـس  هیـسور و  مزاع  رزخ  يایرد  قیرط  زا  شابلزق  جات  یناریا و  سابل  اب  یلرـش  تربار  درک . اپورا  هناور  دوخ  صوصخم 
مود فلدور  دندش و  ناملآ  مزاع  لاس 1609  راهب  رد  شناهارمه  یلرش و  تربار  تفرگ . رارق  لابقتـسا  دروم  یمرگ  هب  روشک  ودره  رد 

تخاس و رختفم  هیلاوش  ماقم  بتک و  بقل  هب  ار  وا  دوب  هدرک  اهینامثع  اب  گنج  رد  یلرـش  تربار  هک  یتامدـخ  هطـساو  هب  ناملآ  روتارپما 
. دوب هدش  لیلجت  تیحیسم  هب  یلرش  تربار  تامدخ  زا  نآ  رد  هک  تشون  ناتسلگنا  هاشداپ  لوا  زمیج  ناونع  هب  ياهمان 

يو هب  مه  ناملآ  هاشداپ  مود  فلدور  زا  ياهمان  سابع  هاش  همانرب  هوالع  مجنپ  لپ  پاپ  اب  تاقالم  رد  ایلاتیا و  هب  ناـملآ  زا  یلرـش  تربار 
تابجوم دـیامن و  بیغرت  اهینامثع  اب  گنج  هب  ار  یحیـسم  ناهاشداپ  هک  دوب  هدـش  توعد  يو  زا  پاپ  هب  سابع  هاش  همان  رد  درک . میلـست 

يدعب تیرومأم  یلو  دروآ ، لمع  هب  یمرگ  لابقتسا  يرـش  تربار  زا  زین  مجنپ  لپ  پاپ  دزاس . مهارف  گنج  نیا  رد  ناریا  اب  ار  اهنآ  داحتا 
. دنام روشک  نآ  رد  هدش  ینیبشیپ  تدم  زا  شیب  یلرش  تربار  دش و  هجاوم  یتالکشم  اب  ایناپسا  رد  یلرش  تربار 

ناتسلگنا هاشداپ  لوا  زمیج  روضح  هب  دش و  ناتسلگنا  دراو  لاس 1611  ربتکا  رد  دوخ  ییاپورا  تیرومأم  هلحرم  نیرخآ  رد  یلرش  تربار 
کی دوخ  ناتسلگنا  رد  ناریا  یسایس  رفس  نیلوا  عقاو  رد  تشاد . تماقا  ندنل  رد  خیرات  نآ  زا  سپ  هام  هدزناپ  هک  یلرش  تربار  تفای . راب 

خیرات رد  و  دوب ، سیلگنا  هعبت  یسیلگنا و  رفن 
523 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

فرط زا  دوب  هدرک  ناتسلگنا  هب  هک  یتامدخ  هطساو  هب  یلرش  تربار  دشاب .! هتشادن  ریظن  هقباس و  یعوضوم  نینچ  دیاش  یساملپید  طباور 
. دش هدیمان  یلرش  تربار  رس  دعب  هب  نآ  زا  دیدرگ و  رختفم  هیلاوش  بقل  هب  سیلگنا  هاشداپ  لوا  زمیج 

ناورش
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زونه هیحان  نیا  یخیرات  يایفارغج  خـیرات و  ینونک . يوروش  ناجیابرذآ  یطـسو و  نورق  لیاوا  رزخ  يایرد  هرانک  میدـق ، تیالو  هیحان و 
هدوب باوبالا ) باـب   ) دـنبرد نآ  عضوم  نیرتیلامـش  و  یخاسمـش ، رخأـتم  راودا  رد  نارباـش و  نآ  میدـق  یـسرک  تسین . نشور  یبوخ  هب 

. دناهتشاد هاشناورش  ناونع  ناورش  نایاورنامرف  تسا .

هاشناورش

. دناهدناوخیم زین  هاش  ناسرخ  هاش و  نازیل  ار  نانآ  هک  ناورش  ناهاشداپ  بقل  ناورش ، كولم  ماع  بقل 

ناهاشناوریش ای  ناهاشناورش 

بسامهط هاش  نامز  رد  اهنآ  نیرخآ  و  دناهدرک ، تنطلس  رواجم  یحاون  یـضعب  رد  یهاگ  ناورـش و  رب  هک  یناهاشداپ  ياههلـسلس  ناونع 
رد یلو  دراد ، هقباس  مالسا  زا  شیپ  زا  ارهاظ  هاشناورش  ناونع  دندش . ضرقنم  ق ). 945 ه .  ) دش ناریا  كاخ  ءزج  ناورش  هک  يوفص ، لوا 

ناهاشناورش ناهاشداپ  ناریما و  ياورنامرف  زا  یمالسا  تاحوتف  هرود 
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( یخامش  ) ناهاشناورش
رد هک  یناساس ، نادناخ  زا  تسا  هدوب  ياهلسلس  ارهاظ  هلسلس  نیرتیمیدق  تسا . هدش  دای  ناورش  بحاص  ای  ناورش  کلم  ناونع  هب  ناورش 

هلسلس الوا  زا ، دنترابع  مالسا  زا  دعب  ناهاشناورش  هدرکیم . تعاطا  هلسلس  نیا  ناهاش  زا  و  تسا ، هتشاد  تراما  ناورـش  رب  نایناساس  دهع 
هلسلس رگید  و  تسا ؛ هتشاد  ماود  ق . نرق 5 ه . رخاوا  ات  هقباس و  ق . نرق 2 ه . رخاوا  زا  هیحان  نیا  رب  ناشتموکح  هک  ینابیش ، لصالا  یبرع 

. اهناقاخ

نیورش

. تشاد ار  مور  تموکح  یتدم  هک  یناساس ، فاتکالاوذ  روپاش  نب  روپاش  رصاعم  نارادرس  زا 

نیورش

ففخم نیورـش  دـناهدوب . وا  دالوا  زا  زین  ناورـش  نیطالـس  هفیاط  هدومن و  انب  دوخ  مان  هب  ار  ناورـش  رهـش  هدوب و  نیورـش  ناوریـشونا  ماـن 
. تسا زین  ناوریشونا 

نیورش

كولم ردـپ  هک  رایرهـش  شرـسپ  وا  زا  دـعب  دـناهتفگیم و  لابجلا  کلم  ار  هفیاط  نآ  هک  هدوب  ناتـسربط  ماـکح  نادبهپـس و  زا  یکی  ماـن 
. دیسر ناردنزام  یهاشداپ  هب  هدوب  هیدنواب 

یتعیرش یلع  یلع -: یتعیرش -

یماما فیرش 

هراشا

هب ش . لاس 1306 ه . رد  دش . دلوتم  نارهت  رد  ش . لاس 1289 ه . رد  املعلا  فیرش  هب  فورعم  نسح  الم  جاح  دنزرف  یماما  فیرش  رفعج 
یسدنهم هتشر  رد  اجنآ  رد  يو  تخادرپ . لیـصحت  هب  کیژلب  رد  درک و  تمیزع  اپورا  هب  گنهرف  ترازو  فرط  زا  رگید  رفن  هارمه 120 

. دش مادختسا  نهآهار  رد  درک و  تعجارم  ناریا  هب  سپس  دش و  لیصحتلا  غراف  ویتوموکل  کیناکم 
ماقم هب  ندیسر  زا  لبق  ات  یماما  فیرش  بصانم 
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رتکد فرط  زا  همانرب  نامزاس  یلاع  ياروش  رد  تیوضع  ارآمزر ، هنیباک  رد  هار  ریزو  نارهت ، نهآهار  تسایر  زا : دندوب  ترابع  ترادص ،
. لابقا هنیباک  رد  نداعم  عیانص و  ریزو  نارهت و  يروتانس  هب  باصتنا  قدصم ،

یماما فیرش  رفعج 
فیرـش دـییاپن . هام  تشه  زا  رتشیب  يو  يریزوتسخن  اما  دـش ، هنیباک  لیکـشت  رومأم  رویرهش 1339  رد 9  رابنیلوا  يارب  یماـما  فیرش 

روظنم هب  يو  دـنادرگرب . يداع  تلاح  هب  ار  يوروش  ناریا و  روشک  ود  ینارحب  طـباور  اـت  دیـشوک  دوخ  يریزوتسخن  نارود  رد  یماـما 
دبع زا  دور  دنورا  رد  یناریتشک  رـس  هب  قارع  ناریا و  فالتخا  لح  يارب  درک و  تمیزع  لباک  هب  ناتـسناغفا  ناریا و  يزرم  تافالتخا  لح 

. دراد مازعا  ناریا  هب  یتئیه  هک  دومن  توعد  قارع ، ریزوتسخن  مساق ، میرکلا 
هریخذ اهنت  ناونع  هب  عقاو  رد  ناـمز  نیا  رد  يو  دیـسر . تردـق  هب  ریزوتسخن  ناونع  هب  رویرهـش 1357  رد  رگید  راب  کی  یماما  فیرش 

. دهد ناماس  رس و  يدودح  ات  ار  نامز  نآ  جنشتم  عاضوا  تسناوتیم  وا  رظن  هب  هک  دشیم  بوسحم  هاش  یلم 
هب تسد  داـهن و  یلم » یتـشآ  تلود   » ار دوـخ  تلود  ماـن  هعماـج ، حطـس  تاجنـشت  زا  نتـساک  روـظنم  هب  ندیـسر  تردـق  هـب  زا  سپ  يو 
رد یـسایس  بازحا  تیلاعف  يدازآ  اههناخرامق ، اهونیزاک و  لیطعت  یـسمش ، يرجه  خیرات  هب  یهاشنهاش  خیرات  رییغت  هلمج : زا  یتامادقا ،

. دومن یسایس  ناینادنز  يدازآ  هدش و  لیطعت  دیارج  هب  تیلاعف  هزاجا  زیخاتسر ، یتلود  بزح  لالحنا  روشک ،
تموکح مالعا  هب  روبجم  یماـما  فیرـش  دادـن و  ياهجیتن  يولهپ  نادـناخ  متـس  زا  هدـمآ  ناـج  هب  مدرم  مشخ  ربارب  رد  تامادـقا  نیا  اـما 

رد هانگیب  ناسنا  نارازه  هک  دوب  رویرهـش  رد 17  هایـس  هعمج  نینوخ  هعقاو  نآ  هجیتن  نیلوا  هک  دش  رگید  رهـش  هدزای  نارهت و  رد  یماظن 
. دش افعتسا  هب  روبجم  ناریا  تلم  هناریلد  تمواقم  ربارب  رد  نابآ 1357  رد 14  یماما  فیرش  ماجنارس  دندیتلغ . نوخ  كاخ و 

. تشذگرد روشک  زا  جراخ  رد  ش . لاس 1378 ه . رد  يو 

یماما فیرش  رفعج  لوا  هنیباک 

. زاتمم یلع  دمحم  یتیاده - یلع  دمحم  رتکد  يرتسگداد : ریزو  . 1
. یعخن سدق  نیسح  يدضع - هللا  دی  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. يزیزع ریما  قداص  دبهپس  مدقم - يولع  یلقیدهم  دبهپس  روشک : ریزو  . 3
. یعاعش یقابلا  دبع  ماغرض - ربکا  یلع  پیترس  ییاراد : ریزو  . 4

یسیع رتکد  نارهم - دومحم  رتکد  گنهرف : ریزو  . 5
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. حلاص هاشناهج  رتکد  قیدص -
. اینهب نسحلا  وبا  سدنهم  يراصنا - یلو  رکشلرس  هار : ریزو  . 6
. ینایتشآ داوج  رتکد  حلاص - هاشناهج  رتکد  يرادهب : ریزو  . 7

. رابتعا نیسحلا  دبع  رتکد  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 8
. نویامه روپ  رغصا  یلع  رتکد  یناگرزاب : ریزو  . 9

. يودهم میهاربا  يزرواشک : ریزو  . 10
. یمارهب یلع  دمحا  رتکد  راک : ریزو  . 11

. ییایض رهاط  رتکد  نداعم : عیانص و  ریزو  . 12
. ییاکشیو یضر  دمحم  تاراصحنا : تاکرمگ و  ریزو  . 13

. يداجس دمحم  رتکد  یناگرزاب : ترازو  تسرپرس  رواشم و  ریزو  ریزوتسخن و  بیان  . 14
. شمارآ دمحا  تیاده - ورسخ  سدنهم  همانرب : نامزاس  رد  ریزوتسخن  ماقم  مئاق  رواشم و  ریزو  . 15

. يدمحا فرشا  رواشم : ریزو  . 16
. يدقن رغصا  یلع  دبهپس  گنج : ریزو  * 

. يوبن نسح  ریزوتسخن : نواعم  رواشم و  ریزو  * 

تارییغت اب  يولهپ  نارود  رد  یماما  فیرش  هنیباک 

. یفجن نیسح  رتکد  يرهاب ، دمحم  رتکد  يرتسگداد : ریزو  . 1
. ینارهت یلماع  اضر  دمحم  رتکد  يدرگناهج : تاعالطا و  ریزو  . 2
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. دشرم نیسح  رتکد  یهدژم ، ردتقم  هللا  رصن  رتکد  يرادهب : ریزو  . 3
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هنطلسلا عاعش 

هطورـشم تضهن  رد  دوب و  سراف  یلاو  ردـپ ، تنطلـس  نامز  رد  يو  هیراجاق . هرود  لاجر  زا  هاش ، نیدـلا  رفظم  نب  ازریم )  ) روصنم کـلم 
. درک یهارمه  ناهاوخیدازآ  اب  ادتبا 

تضهن هیبوعش ،

تضهن نیا  تخاس . نکهشیر  ضرقنم و  یلک  هب  ار  برع  تدایس  تلود و  هک  نایناریا  تضهن  نیرتگرزب 
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کلسم شیادیپ  دش . هدیشک  مه  نآ  زا  دعب  هکلب  يرجه  مجنپ  هدس  ات  نآ  هلابند  عورش و  مه  نآ  زا  شیپ  هکلب  يرجه  مود  نرق  لیاوا  زا 
. داد رییغت  ار  مالسا  برع و  یبدا  يرکف و  یسایس و  یعامتجا و  نوئش  مامت  درک و  داجیا  برع  مالسا و  ملاع  رد  یشبنج  هیبوعش 

هقرف نیا  لخاد  برع  سنج  زا  یتح  یتلم  ره  هقبط و  ره  زا  يریثک  عمج  اهنآ  تاغیلبت  رثا  رد  دندوب و  نایناریا  گرزب  تضهن  نیا  نیدـئاق 
. دندش

یناقش یلع  نیدلا  ءالع  یناقش -:

راچیو کینامگدنکش 

راثآ نیرتمهم  زا  یکی  باـتک  نیا  هک  ینید ، روما  رد  ههبـش  عفر  هب  طوبرم  یلئاـسم  رب  تسا  لمتـشم  هک  ینید  لـئاسم  رد  يولهپ  نوتم  زا 
. تسا يولهپ  ینید  تایبدا  یفسلف 

ناونکش

. دوب هدش  هتخاس  رخطصا  رهش  رد  دیشمج  رما  هب  هک  هدوب  هعلق  هس  زا  یکی  مان 

هنطلسلا هوکش 

، مناخ ونابرهش  و  1250 ق ). - 1212  ) راجاق هاش  یلعحتف  رسپ  هنطلسلا ، عاعـش  ازریم  هللا  حتف  رتخد  يو  راکوکین . ّریخ و  نانز  زا  1305 ق .
. دوب ولنارق  هفیاط  زا  هلودلا و  ریهظ  ناخ  میهاربا  دمحم  رتخد 

هب دوب . 1324 ق ). - 1313  ) راجاق هاش  نیدـلا  رفظم  رداـم  و  1313 ق ). - 1266  ) راجاق هاش  نیدلا  رـصان  يدقع  نانز  زا  هنطلـسلا  هوکش 
تلفغ لفاون  ضیارف و  ماجنا  رد  دیزرویم و  مامتها  ارقف  نادنمتـسم و  يریگتـسد  ثاربم و  تاریخ و  لذب  رد  يو  هنطلـسلا  دامتعا  هتـشون 

. دوب هاش  نیدلا  رصان  برقت  هجوت و  دروم  ورنیمه  زا  تشادن و 

رصنملس رصنملش -

ار تختیاپ  و  تخاس ، اونین  رد  یخاک  درک ، انب  دیدجت  ار  روشآ  دـبعم  م . یفوتم 1290 ق . لوا  رـصنملش  روشآ . ناهاش  زا  رفن  نیدنچ  مان 
. تخاس لقتنم  حلاک  هب  روسآ  زا 

ار باخا »  » و قشمد ) هاش  « ) ددهنب  » شدوخ لوق  هب  و  دوب ، لاپریصن  روسآ  رـسپ  يو  درک . تنطلـس  م ). 824 ق . - 859  ) رد موس  رصنملش 
. داد تسکش 

هب رـصنملش  ياـپ  شیپ  هک  دراد  وهی »  » زا یـشقن  تسا . دوجوم  ییاـیناتیرب  هزوم  رد  نونکا  دـش و  فشک  حـلاک  رد  هک  وا ، هایـس  همـسجم 
یفوتم مجنپ  رصنملش  دش . ناینادلک  بولغم  ناتسنمرا  رد  ماجنارس  و  درک . اپرب  حلاک  رد  یمیظع  تاروگیز  نینچمه ، تسا . هداتفا  كاخ 

. دوب مراهچ  رسلیپ  تلگیت  نیشناج  يو  درک . تنطلس  م . 728 ق . رد 722 - م . 722 ق .

رمیلش

. دش ملعم  نونفلا  راد  رد  اهدعب  داتسرف و  نالیگ  هب  کشزپ  ناونع  هب  ار  وا  ریبکریما  هک  يدنله  رمیلش  رتکد 

ناطلس لاخمش 

مود لیعامسا  هاش  رابرد  يرادرهم  بصنم  رادهدهع  يرجه  لاس 984  رد  يو  دوب . يوفص  مود  لیعامسا  هاش  ناریزو  زا  ناطلـس  لاخمش 
. دیدرگ

یملید هلودلا  سمش 

. یملید هلودلا  رخف  رسپ  ق ؛. 412 ه . ياهلاس 387 - رد  هیوب  لآ  هاشداپ  ق . یفوتم 412 ه .
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ینیزگرد بیجنلا  وبا  نیدلا  سمش 

. دوب لوغشم  ترازو  لغش  هب  دوعسم  ناطلس  نامز  رد  دیدم  یتدم  تلیضف  مدع  دوجو  اب  هک  دوب  یقوجلس  تلود  يارزو  زا  نیدلا  سمش 

ایرکز نیدلا  سمش 

تلود ياورنامرف  نسح  نزوا  ریزو  اهلاس  يو  تسا . يرجه  مهد  نرق  لیاوا  مهن و  نرق  ناریا  یماـن  ناریزو  زا  اـیرکز  نیدـلا  سمـش  ریما 
. دوب ولنیوققآ 

نامثع نیدلا  سمش 

. دیسر ترازو  هبترم  هب  هاشکلم  رسپ  دمحم  رسپ  دومحم  ناطلس  نامز  رد  هک  کلملا  ماظن  دنزرف 
یمشچ یلع  نیدلا ، سمش 

یعقاو سیئر  دوعـسم  ریما  لتق  زا  سپ  هک  یلع ، نیدـلا  سمـش  هجاوخ  میلـست  ار  نارادبرـس  تراما  روما و  مامز  هللا  لـضف  نیدـلا  سمش 
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رگید راب  و  تشاد ، راهتشا  تیافک  ییاناد و  تسارف و  هب  دوب  مشچ  هیرق  مدرم  زا  هک  هجاوخ  نیا  تشاذگاو . دشیم ، بوسحم  نارادبرس 
درتسم رومیتاغط  هب  دوب  هتفرگ  وا  زا  دوعـسم  ریما  هک  ار  یتایالو  درک و  حلـص  ناخ  رومیتاغط  اب  يو  دش . نارادبرـس  تموکح  قنور  ببس 

مان هب  تشاد  یلماع  وا  دروآ . فرصت  هب  ار  تکلمم  درک و  هفرم  ار  مدرم  هماع  دیدرگ ، لوغـشم  داسف  عفر  يدابآ و  هب  راوزبس  رد  تشاد .
ار وا  تفگ و  نخس  یتشرد  هب  وا  هب  غلبم  نیا  هبلاطم  رد  نیدلا  سمش  هجاوخ  نوچ  و  دش ، یغلبم  تخادرپ  هب  موکحم  هک  باصق » ردیح  »

هجاوخ وا  دنیـشنب ، تراما  هب  وا  ياجهب  تشاد ، مان  ییحی  هجاوخ  هک  دوعـسم ، ریما  نابرقم  زا  یکی  دـید ، تحلـصم  هب  ردـیح  داد ، مانـشد 
. دیناشن وا  ياجهب  ار  ییحی  هجاوخ  دیناسر و  لتق  هب  تموکح ، هام  هن  لاس و  راهچ  زا  دعب  لاس 753  رد  ار  نیدلا  سمش 

ترک نیدلا  سمش 

.(. ق 676 ه . - 643  ) ترک لآ  هلسلس  هاشداپ  نیلوا  ق ،. یفوتم 676 ه .

ینانمس هچیلاب  دمحم  نیدلا  سمش 

. يرومیت خرهاش  ناریزو  زا  دومحم  هجاوخ  دنزرف  ینانمس  هچیلاب  دمحم  نیدلا  سمش  هجاوخ 

ینیوج دمحم  نیدلا  سمش 

.(. ق 683 ه . - 661  ) اقابآ ریزو  زین  نیدلا و  دیشر  ناوید  بحاص  ریزو و 

يزاریش دمحم  نیدلا  سمش 

اب ناریزو  زا  يو  تسا . هدوب  يرومیت  دیعـس  وبا  ناطلـس  ازریم  ریزو  دـمحا  يدیـس  هجاوـخ  رـسپ  يزاریـش  دـمحم  نیدـلا  سمـش  هجاوـخ 
. دوریم رامش  هب  يرومیت  هرود  هدنسیون  لضاف و  دادعتسا و 

دیراورم دمحم  نیدلا  سمش 

. يرومیت هرود  یمان  ناریزو  زا  ینامرک  دیراورم  دمحم  نیدلا  سمش  هجاوخ 

هرامعلا سمش 

. تسا نارهت  رد  ینونک  ورسخرصان  نابایخ  رد  هک  راجاق  هاش  نیدلا  رصان  هرود  ياهانب  زا 
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ریگمشو نب  سوباق  یلاعملا  سمش 

. دش هاشداپ  نوتسیب ) روصنم  وبا   ) ردارب زا  سپ  هک  ق ). 403 ه . - 366  ) ریگمشو دنزرف 
تدـم نآ  رد  تشاد و  هاـگن  جراـخ  دوخ  روشک  زا  ات 389  زا 371  لاس  هدـجه  هلودـلا  دـیؤم  اب  گنج  رد  سوباق  تنطلـس  نارود  رتشیب 

هیوب لآ  لامع  فعـض  زا  سپ  سوباق  داتفا . هیوب  لآ  لامع  تسد  رد  ناگرگ  وا  تنطلـس  رقم  دوب و  يراوتم  هراوآ و  ناسارخ  رد  سوباـق 
. تشگزاب دوخ  تنطلس  رقم  هب  هیوب  لآ  فعض  زا  سپ  سوباق  داتفا .

. تفای بقل  یلاعملا  کلف  یسابع  هفیلخ  هللااب  رداقلا  فرط  زا  تسشن و  تخت  رب  ردپ  ياجهب  رهچونم  شرسپ  سوباق  زا  سپ 

كولملا سمش 

.(. ق سولج 327 ه .  ) رایرهش نب  دمحم 

يولهپ سمش 

تسایر داد و  رییغت  دبلهپ  دادرهم  هب  ار  دوخ  مان  يو  هک  درک  جاودزا  نایـشاب  نیم  هللا  تزع  اب  وا  دمآ . ایند  هب  یـسمش  لاس 1296  رد  يو 
. دیدرگ لدبم  رنه  گنهرف و  ترازو  هب  هرادا  نیا  نآ  زا  سپ  دش و  رادهدهع  ار  روشک  يابیز  يرنه  لک  هرادا 

یصاصتخا ياسیلک  کی  داد و  نید  رییغت  لاس 1352  رد  وا  دوب . رادهدهع  ار  ناریا  خرس  دیشروخ  ریـش و  تیعمج  تسایر  يولهپ  سمش 
. تخاس جرک  رد  دوخ  یصخش  کلم  رد 

شمش

. دیشروخ هدنیامن  یلباب  راگدرورپ 

شمش

. تسا نارفاسم  ناهارمگ و  ناگراچیب ، هدنرادهاگن  تسا و  دیشروخ  دزیا  نیس ؛ دنزرف  يرموس ، یلباب و  ریطاسا  رد 

)Shamash( سمش شمش -

هعـسوت اب  و  دوب ، هام ) يادـخ   ) نیـس دـنزرف  دندیـسرپیم . ار  وا  روشآ  لـباب و  رد  دوب و  اـهیماس  نایادـخ  زا  الـصا  هک  دیـشروخ ، يادـخ 
باسح هب  نایادـخ  تاقبط  زا  یکی  هناگهس  نایادـخ  نیمز ) يادـخ   ) رتشع نیـس و  اب  وا  هکنآ  ات  دـش  نوزفا  اجیردـت  شتیمها  يزرواشک 

. دندمآ
. دوب راپیس  رد  يو  شتسرپ  زکرم  هدوب و  تلادع  مظن و  نوناق و  يادخ  و  کیدزن ، یقرش  یحاون  نایادخ  نیرتفورعم  زا  شمش 

اناولیاوشمش

(. تسام يادخ  سمش  ینعم  هب  . ) یبارومح رسپ 
هب موسوم  یهاش  طسوت  و  دروآ . تسد  هب  ار  دوخ  لالقتـسا  مالیع  زاب  یلو  داد ، تسکـش  ار  كوبامرودوک  هب  موسوم  مالیع  هاـشداپ  يو 

رـصاعم هک  يرموس  ولیااـمولیا »  » یناـمدود رـسب  لـباب  یبونج  هیحاـن  رد  یلو  دـش . لیکـشت  مـالیع  رد  یتـلود  هراـبود  اـنیمون » ناـبنوخ  »
. دوب ییایرد  روشک  هب  موسوم  هک  دیدرگ  لیکشت  یتنطلس  دوب  انولیاوشمش » »

هراکنابش هراکناوش -:

هتنوخان كورتوش -

.(. م 1171 ق . - 1027 . ) مالیع ییالط  دهع  رد  ردقیلاع  نانارمکح  زا  نت  ود  مان  - 1
م. نرق 12 ق . رد  لوا  هتنوخان  كرتوش  - 2

اجنآ زا  ناوارف  همسجم  و  تفرگ ، ار  لباب  درک . تنطلس 
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. تسا روول  هزوم  رد  کنیا  و  دش . فشک  شوش  رد  اهدعب  هک  درب ، تمینغ  هب 
م. 700 ق . رد 717 - مود  هتنوخان  كرتوش  - 3

. درک يراـی  مود  نگراـس  دـض  رب  ار  لـباب  تسـشن . تنطلـس  هب  دوـب  شکیدزن  ناگتـسباو  زا  هک  شناـگون  ناـبوه  ياـجهب  درک . تنطلس 
. داتفا نادنز  هب  يو  نوگنرس و  یبالقنا  رثا  رد  شتنطلس 

رتسوش ناگروم  رتسوش -:

شوش

تئیه طسوت  هک  یملع  ياهشواک  هجیتن  رد  تسا . هتشاد  همادا  مالسا  لیاوا  ات  یخیرات  مهم  رایسب  هیحان  نیا  يدابآ  دوب ؛ اهیمالیع  تختیاپ 
شوش یـضارا  لوا  هقبط  رد  هکنانچ  هدمآ . نوریب  كاخ  ریز  زا  خیرات  لبقام  ندمت  يایاقب  راثآ و  تسا . هدـش  لاس 1891 م . زا  يوسنارف 

. تسا هدش  فشک  یسم  تاودا  تالآ و 
( ییاوه هرظنم   ) شوش

شوش رصق  نوتسرس ، رادهیاپ  گنردرز  یلافس  فورظ  شیادیپ  دناهداد . تبسن  سم  هرود  هب  ار  هقبط  نیا  یضارا  خیرات  هجیتن  رد 
لاس دصناپ  رازه و  ود  ات  هس  دودح  رد  ناریا  يزاسلافس  تعنـص  فرعم  هدیدرگ  میـسرت  یـسدنه  لاکـشا  تاناویح و  اهنآ  يور  رد  هک 
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. دشابیم حیسم  دالیم  زا  لبق 
. تسا هدـمآ  تسد  هب  یناوختـسا  ياـههرهم  تازلف و  ریاـس  سم و  گنـس و  زا  يداـیز  تاودا  یمـالیع  رهـش  نـیا  یـضارا  مود  هـقبط  ود 
ناسنا و ریواصت  یسم ، قاجنس  يزلف ، ياههرهم  حالس و  نیگنر و  روصم ، هدش  هتخپ  ياهلافـس  شوش  ياهنیمز  تاقبط  ریاس  رد  نینچمه 
لپرکآ 2- - 1 دناهدومن . میـسقت  زیامتم  شخب  راهچ  هب  راثآ  تیمها  تمدق و  رظن  زا  ار  شوش  یمیدق  هیحان  تسا . هدش  فشک  تاناویح 

. ناروهشیپ شخب  اناداپآ 4 - یهاش 3 - رهش 
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شوش زا  دالیم  زا  شیپ  مجنپ  هدس  هب  قلعتم  رادلاب  ریش  شقن 
رادنامک ود  شقن 

شوش زا  دالیم  زا  شیپ  مجنپ  هدس  هب  قلعتم 
نآ رد  ناوارف  تانییزت  اب  یللجم  خاک  دومن و  باختنا  شیوخ  یناتسمز  یتختیاپ  هب  ار  شوش  یخیرات  رهش  شویراد  نایـشنماخه  نامز  رد 

ياهـشواک لالخ  رد  دندومن . مادـقا  یناتـسمز  تختیاپ  نیا  لیمکت  رد  موس  ریـشدرا  مود و  ریـشدرا  و  هاش ، رایاشخ  يو  زا  سپ  درک . اپرب 
حاولا يور  رب  ییاههتشبن  گنـس و  يور  رب  ییاههبیتک  اب  هارمه  نایـشنماخه  دهع  رد  شوش  یتختیاپ  نارود  زا  یناوارف  راثآ  شوش  یملع 

اب نآ  هسیاقم  شوش و  رد  هدـش  فشک  راثآ  خـیرات  یـسررب  زا  یلک  روط  هب  تسا . هدـش  فشک  نوتـس  هیاپ  نوتـسرس و  نوتـس و  یلگ و 
لاس رازه  راهچ  هب  ار  شواک  دروم  یحاون  شوش و  نیمزرـس  رد  ندـمت  زاغآ  یبیرقت  خـیرات  نیرهنلا  نیب  هیحان  یـسانشناتساب  تایفـشک 

. دناهتخاس صخشم  دالیم  زا  شیپ 
میسقت تمسق  راهچ  هب  ار  شوش  ياههبارخ  ناگرمد 

532 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
: تسا هدرک 

. دوب نوکسم  ردنکسا  نامز  ات  میدق  راودا  زا  هک  شوش  هعلق  ای  كرا  - 1
دوب نادـبآ »  » هب موسوم  هک  فورعم  رالات  مود و  ریـشدرا  شویراد و  رـصق  ياـههبارخ  تمـسق  نیا  رد  . ) یـشنماخه ناـهاش  ياهرـصق  - 2

(. تسا هدش  فشک 
. یتراجت هلحم  - 3

. هخرک دور  تسار  فرط  رد  ياهلحم  - 4
دالیم زا  شیپ  مشش  هدس  هب  طوبرم  شوش  زا  ینوتسرس  واگ ، رس 

يرتشوش هللا  رون  دیس  هللا -: رون  دیس  يرتشوش -

نوماکوش

. دوب وموش »  » نآ رگید  مان  هک  ینیمزریز ، شتآ  يادخ  نایساک ، عونلا  بر 

ناغباموش

. دندرکیم باطخ  یناساس  ناهاش  هب  هک  امش ) تیهولا  ماقم   ) ینعم هب  دوب  یناونع 

ینیارفسا نیدلا  باهش 

. هّللاب دشارلا  یناریا  ریزو 

يدماحلا ۀقث  نیدلا  باهش 

هاتوک تنطلس  دهع  رد  دوب . یقوجلس  هاشکلم  رسپ  دمحم  رسپ  نامیلس  ناطلس  ریزو  یناسارخ  زیزعلا  دبع  نیدلا  ریهظ  دنزرف  نیدلا  باهش 
یقاب ماقم  نیا  رد  نانچمه  زین  یقوجلس  هاش  نالسرا  تنطلس  نامز  رد  تشاد و  لاغتشا  ترازو  راک  هب  هام  شش  یقوجلس  نامیلس  ناطلس 

. دناهتشون لاس  هدزناپ  ار  وا  ترازو  تدم  دوب .

فرشم نیدلا ) سمش   ) نیدلا باهش 

(. نایرومیت هرود   ) ازریم رباب  ناریزو  زا  فرشم  نیدلا  سمش  ای  نیدلا  باهش  هجاوخ 

یسوط قازرلا  دبع  نیدلا  باهش 

هسردم و زا  ار  يو  رجنـس  ناطلـس  هک  دوب  یقوجلـس  رـصع  ناملاع  زا  یـسوط  کلملا  ماظن  هدازردارب  یـسوط  قازرلا  دـبع  نیدـلا  باهش 
یگزره هب  دیشک و  تسد  يوقت  دهز و  زا  دوخ  ترازو  هرود  رد  يو  درپس . وا  هب  ار  تکلمم  روما  درب و  ترازو  دنـسم  هب  ربنم  بارحم و 

. تخادرپ یگراوخیم  و 

ریبد رامآ  رهش 

. یناساس تلود  یهاشنهاش » تلود  دیاوع  ریبد   » ینعم هب  یتلود و  ناریبد  زا 
(. یناساس هرود   ) ناقلاط نانارمکح  بقل 
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ونابرهش

(. ع  ) نیسح ماما  رسمه  و  651 م ). - 632  ) یناساس موس  درگدزی  رتخد  يرجه . لوا  نرق  تسخن  همین 
زا یکی  يو  یخیرات ، عبانم  قافتا  هب  اما  دمآ . دـهاوخ  لامجا  روط  هب  هک  دراد  دوجو  یتوافتم  تایاور  وا  تافو  یگدـنز و  مان و  هب  عجار 

. دمآرد مالسا  هاپـس  تراسا  هب  موس  درگدزی  لتق  رارف و  مالـسا و  هاپـس  زا  یناساس  هاپـس  تسکـش  زا  سپ  هک  دوب  موس  درگدزی  رتخد  هس 
لقن تیاور  هتسد  هس  ماما ، اب  يو  جاودزا  و  تسا » لضفا  رترب و  یگدازآ  نارازه  زا   » هنطلـسلا دامتعا  لوق  هب  هک  وناب  نیا  تراسا  نوماریپ 

. تسا هدش 
ماما زا  هک  تسا  حـیارجلا  جارخلا و  رد  573 ق ). يدنوار -(  نیدـلا  بطق  یفاک و  رد  329 ق ). ینیلک -(  تیاور  هب  دنتـسم  لوا ، تیاور 

طسوت ناریا  دروخ و  تسکش  مالسا  هاپس  زا  درگدزی  هاپس  23 ق ). - 13  ) باطخ نب  رمع  نامز  رد  هکنآ  زا  دعب  دناهدرک  تیاور  ع )  ) رقاب
ناونع هب  ار  اهنآ  هک  تساوخ  رمع  دندروآ . هنیدم  هب  ار  نانآ  دندمآرد و  ناناملسم  تراسا  هب  شرهاوخ  ود  ونابرهش و  دش  حتف  ناناملـسم 

دوـخ لاـح  هب  ار  ناـنآ  هک  دوـمرف  دـش و  عناـم  مالـسلا  هیلع  40 ق ). - 35 ( ) ع  ) یلع نینمؤـملا  ریما  اــما  دراذــگ  شورف  ضرعم  هـب  زینک 
ماما نیسح ، نب  یلع  جاودزا  نیا  زا  دیزگرب و  ار  ع )  ) نیسح ماما  ونابرهـش  دننک و  باختنا  يرـسمه  هب  دنهاوخیم  ار  هکره  ات  دیراذگاو 

. دمآ ایند  هب  ع )  ) نیدباعلا نیز 
ع)  ) اضر ماما  هک  دنکیم  تیاور  یناجنشوب  مساق  نب  لهـس  زا  هک  تسا  اضرلا  رابخا  نویع  رد  381 ق ). قودص -(  خیش  زا  مود  تیاور 
ار ناسارخ  35 ق ). - 23  ) نافع نب  نامثع  نامز  رد  رماع  نب  هللا  دبع  نوچ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  یتبـسن  امـش  نم و  نیب  دومرف : نم  هب 
ع)  ) نیـسح ماما  هب  ار  يرگید  و  ع )  ) نسح ماما  هب  ار  یکی  نامثع ، داتـسرف . هنیدم  هب  ار  نانآ  درک و  ریـسا  ار  درگدزی  رتخد  ود  درک ، حتف 

. دنتفر ایند  زا  نامیاز  زا  سپ  ودره  دیشخب و  ع )  ) نیسح نب  یلع  ردام 
یخرب مکاح  یفنح ، رباج  نب  ثیرح  دـسیونیم  هک  تسا  يرولا  مالعا  رد  یـسربط  داـشرا و  رد  413 ق ). دیفم -(  خیـش  زا  موس  تیاور 

نآ داتسرف  هفوک  رد  ناشیا  دزن  هب  درک و  ریسا  یحاون  نآ  رد  ار  درگدزی  رتخد  ود  ع ،)  ) یلع نینمؤملا  ریما  نامز  رد  ناریا  قرـشم  تایالو 
يرگید دش و  دلوتم  وا  زا  داجس  نیدباعلا و  نیز  هب  بقلم  ع )  ) یلع ادعب  هک  دیشخب  ع )  ) نیسح ترضح  شرـسپ  هب  ار  ونابرهـش  ترـضح 

. دروآ ایند  هب  مساق  مان  هب  يدنزرف  هک  داد  رکب  وبا  نب  دمحم  هب  ار 
رابخا نویع  رد  قودـص  خیـش  تیاور  ناوتیمن  تایئزج  زا  رظن  عطق  اما  تسا ، لکـشم  فلتخم  تاـیاور  همه  نیا  ناـیم  حـیجرت  قیقحت و 

31  ) تسا هدوب  نامثع  نامز  رد  درگدزی  لتق  رارف و  اریز  داد ، حـیجرت  تسا  هتفگ  راونالا  راـحب  رد  مه  یـسلجم  همـالع  هکناـنچ  ار  اـضرلا 
رمع نامز  رد  دنواهن  ای  16 ق ).  ) هیـسداق گنج  زا  سپ  درگدزی  نارتخد  ای  رتخد  تراـسا  تسا  نکمم  هک  دوش  هتفگ  رگا  رمع و  هن  ق ).

هلصاف لاس  تسیب  زا  شیب  دنواهن  ای  هیسداق  هعقاو  و  ای 38 ق ). ای 37  لاس 36  رد   ) نیدباعلا نیز  ماما  دـلوت  نایم  زاب  تسا  هتفرگ  تروص 
نوچ هک  دنیوگ  يور  ره  هب  تسا . هدـماین  ایند  هب  درگدزی  رتخد  زا  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  يدـنزرف  ینالوط  تدـم  نیا  رد  ینعی  دـتفایم ،

دنیوگ نینچمه  دننیبب . ار  اهنآ  هرهچ  ات  دـنتفر  دوخ  ياههناخ  ياهماب  رب  رهـش  نارتخد  نانز و  دـندرکیم  هنیدـم  دراو  ار  درگدزی  نارتخد 
هب يولهپ  نابز  هب  دـش و  تحاران  ونابرهـش  دنـشورفب ، ناراگتـساوخ  هب  هدرک و  يراذـگتمیق  ار  اهنآ  رمع  روتـسد  هب  دـش  رارق  هک  یتقو 

همان هب  رگا  هک  تفگ  ازسان  زیورپ  ورسخ 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 360 

http://www.ghaemiyeh.com
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بیدأت ددصرد  دهدیم و  مانشد  يو  هب  ونابرهش  هک  تشادنپ  رمع  دوبن . نانآ  يور  شیپ  رد  یتشونرـس  نینچ  درکیمن  نیهوت  ع )  ) ربمایپ

قح رد  دـنوادخ  مکح  درک . نیرفن  زیورپ  ورـسخ  دوخ  ّدـج  هب  دـش و  هدرزآ  وت  مکح  زا  يو  هک  دومرف  ع )  ) نینمؤـملا ریما  اـما  دـمآرب  وا 
: هک دندروآ  نخـس  دـهاش  ار  ص )  ) ربمایپ هتفگ  دـش و  هتفگ  دـش و  رداص  هک  تسا  نیا  زج  دنـشاب  گرزب  نادـناخ  زا  هک  ارـسا  هنوگنیا 
زا مادکره  ات  دـیراذگب  دازآ  ار  نانآ  هک  دـندومرف  ناشیا  تساوخ و  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  هراچ  هار  رمع  دـیرادب . زیزع  ار  یموق  ره  زیزع 

ع)  ) نیسح ماما  ونابرهش  هک  دوب  وگتفگ  نیا  زا  سپ  دوش و  بوسحم  تمینغ  زا  اهنآ  مهس  ات  دننیزگرب  يرسمه  هب  دنهاوخب  ار  ناناملـسم 
و ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  يوگتفگ  یخیراـت ، عباـنم  یخرب  هتـشون  هب  دوب . مجرتم  ارجاـم  نیا  رد  یـسراف  ناملـس  هک  دـنیوگ  دـیزگرب . ار 

. دسریمن رظن  هب  تسرد  هک  تسا  هدش  تبث  ير  رهش  رد  ونابرهش ) نفدم   ) ونابرهش یبیب  رازم  رد  یحول  يور  رب  ونابرهش 
ع)  ) نیدـباعلا نیز  ماـما  رداـم  ار  وا  روکذـم  عباـنم  اـما  تـسین  تـسد  رد  یعـالطا  نـیا  زا  شیب  ع )  ) نیـسح ماـما  ونابرهـش و  یگدـنز  زا 
ع)  ) نیدباعلا نیز  ماما  دلوت  زا  سپ  هلصافالب  ونابرهش  دناهتشون - يدنوار  نیدلا  بطق  قودص و  خیش  هکنانچ  ناخروم  بلغا  دناهتـسناد .

: دسیونیم بلاطیبا  لآ  بقانم  رد  بوشآ  رهش  نبا  اما  تشذگرد 
اما تفر . نیب  زا  تخادنا و  تارف  هناخدور  رد  ار  دوخ  ونابرهش  دندروآیم  ار  ریسا  نارتخد  نانز و  ع )  ) نیسح ماما  تداهـش  زا  سپ  یتقو 

البرک هعقاو  رد  وا  هک  دسیونیم  دنکیم و  در  هتسناد و  دیعب  رایـسب  ار  ونابرهـش  نتخادنا  دور  هب  ناتـساد  فنخم  وبا  نیـسحلا  لتقم  باتک 
. دهدیمن يربخ  البرک  رد  وا  روضح  زا  یلتقم  چیه  تسا و  هتشادن  روضح 

. دناهتشون زین  همالس ...  هفالس ، هلازغ ، نانز ، هاش  هیونابرهش ، ار  وا  مان 

مناخ ونابرهش 

ةوکش ردام  نامرک و  مکاح  1240 ق ،). راجاق -(  هلودلا  ریهظ  ناخ  میهاربا  دمحم  مظعم  ریما  رتخد  يو  ّریخ . دنمشناد  نانز  زا  1305 ق .
. دوب 1313 ق ). - 1264  ) راجاق هاش  نیدلا  رصان  رسمه  هنطلسلا ،

« هّیریخ لاـمعا  هب  تبغر  اوـقت و  سدـق و  دـهز و  ياـیازم  هب   » هک دـنادیم  دنمـشناد » همخفم  هـللجم   » ناـنز هرمز  زا  ار  وا  هنطلـسلا  داـمتعا 
. تسا هدوب  فورعم 

روذاد رهش 

. یناساس هرود  رد  مظعا  یضاق  ناروداد . روداد 

یناتسرهش

. تفای دلوت  يرجه  مجنپ  نرق  مود  همین  رد  یناتسرهش ،» میرکلا  دبع  مساقلا  وبا  نب  ّدمه  حتفلا  وبا  »
رـصان نب  ناملـس  مساـقلا  وبا  يریـشق ، رـصن  وبا  سوط ، یـضاق  یفاوخ  رفظملا  وبا  نوچ  یناداتـسا  دزن  ار  لوـصف  هرظاـنم و  ثحب و  موـلع 

رد یتدـم  دـمآرد . ریهاشم  هرمز  رد  دـش و  داتـسا  مولع  نیا  رد  تخومآ و  گرزب  ثدـحم  ینیدـم  دـمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  يراصنا و 
دجم مزالم  یتدم  دنارذگ و  ناسارخ  رد  ار  رمع  یقاب  دادغب  زا  تشگزاب  زا  سپ  درک و  یگدنز  دادغب  رد  لاس  هس  درب و  رـس  هب  مزراوخ 

هب سپـس  درک و  فیلأت  وا  ماـن  هب  ار  هعراـصملا  لـحنلا و  لـلملا و  دوخ  باـتک  ود  دوب و  ذـمرت  تاداـس  زا  بیقن  یلع  مساـقلا  وبا  نیدـلا 
. تشذگرد لاس 548  رد  ات  دوب  اجنامه  رد  تفر و  ناتسراش  هب  هاگنآ  تسویپ و  رجنس  ناطلس  تمدخ 
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هتخوس رهش 

، دهـشم هب  نادـهاز  یهارود  و  یکوسات »  » يدابآ نیب  لباز . هب  نادـهاز  هداـج  کـیدزن  يرتمولیک  بیرق 2  تحاسم  هب  يددـعتم  ياـههپت 
زا یکی  لبق  لاـس  دودح 5000  رد  ناتـسیس  هدـمآ  لمع  هب  ياهیـسررب  قبط  خـیرات . لبقام  راودا  ياهلافـس  ونوفدـم  هینبا  راثآ  رب  لمتـشم 

. تسا هدمآرد  ياهناریو  تروص  هب  هتخوس و  ياهثداح  هچ  رثا  رب  تسین  مولعم  هدوب و  هنایمرواخ  قطانم  نیرتدابآ 
راثآ هشیش و  ریـصح و  لیبق  زا  فلتخم  سانجا  لافـس و  هتـسکش  تاعطق  يدایز  رادقم  هدمآ  لمع  هب  هیحان  نیا  رد  هک  ییاهیرافح  نمض 
هدوب تنوکس  لحم  دالیم  زا  لبق  لاس  ات 2900  هلصاف 1900  رد  رهـش  نیا  تسا . هدمآ  تسد  هب  هیحان  نیا  رد  اهناسنا  یگدنز  زا  يرگید 

. دناهدوب انشآ  هزوریف  دروجال و  گنس  زا  تالآتنیز  هیهت  یشارتگنس و  یفابریصح و  يرگهزوک ، تعنص  هب  هیحان  نیا  مدرم  و 

زارو رهش 

. دوب زارو  رهش  وا  بقل  دنتفگیم و  نازیمور »  » ار وا  هک  یناساس  هرود  رخاوا  نارادرس  زا  یکی  ناخرف . زارب . رهش 

رایرهش

. موس درگدزی  ردپ  و  نیریش ، و  یناساس ) هاشداپ   ) زیورپ ورسخ  رسپ  راهچ  زا  یکی  همانهاش ، رد  - 1
. رهـش گرزب  رتنالک و  ینعم  هب  یمالـسا  هرود  رد  نآ  لامعتـسا  یلحم . نایاورنامرف  هصاخ  ناـیاورنامرف ، نیواـنع  زا  ناریا ، خـیرات  رد  - 2

: دننام تسا  هدوب  لوادتم  ناریا  رد  مه  صاخ  مان  تروص  هب  رایرهش  ظفل 
. موس درگدزی  ردپ  رایرهش 

لوا رایرهش 

.(. ق سولج 145 ه .  ) مود نابسوداپ  رسپ 

مود رایرهش 

. نابسوداپ رسپ 

موس رایرهش 

.(. ق سولج 286 ه . . ) دادنو رسپ  دیشمج  رسپ 

یلعسابع يرایرهش ،

دوب نارهت  تالیکشت  رد  كاواس »  » يذوفن لماوع  زا  نادابآ و  تفن  تعنص  نارگراک  زا  هرهچ » رازه  درم   » هب فورعم  يرایرهش  یلعسابع 
یلوا ریبد  ماـقم  زا  لاس 1348  رد  هدوت ، بزح  يزکرم  هتیمک  مهدزیـس  مونلپ  رد  شنمدار » اـضر   » ریزگاـن ارجاـم ، نیا  فشک  زا  سپ  هک 

. دوشیم رانکرب  بزح 

کیرهش

راـیتخا ناـناقهد  هقبط  ناـیم  زا  ار  وا  هدوـب و  وا  یهدـنامرف  رظن  تحت  يرهـش  هـک  تـسا  هدوـب  یـسک  هروـکلا  سیئر  یبرع  هـب  کـیرهش 
. دندومنیم

. یناساس هرود  رد  تالایا  ماکح  فانصا  زا  یکی  رهش ، مکاح 

لیرهش

. رایرهش نبا  درجدزی  بقل 

لوا دیهش 

اهقف و هیماما و  ياملع  ناگرزب  زا  لوا » دیهش   » هب فورعم  نیدلا و  سمش  هب  بقلم  دمحم ،
536 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

کی زا  دعب  ق . لاس 734 ه . رد  وا  تسا . هدش  بقلم  دیهش  بقل  هب  هک  هیماما - ياملع  زا  تسا - یسک  نیتسخن  يرـشع و  ینثا  نیدهتجم 
. دش هتخیوآ  راد  هب  دیسر و  لتق  هب  ریشمش  اب  قشمد  رد  ماش ، هعلق  رد  سبح  لاس 

یناث دیهش 

هیارد ملع  رد  هک  هیماما - زا  تسا . یـسک  نیتسخن  يرـشع و  ینثا  ياهقف  نیرحبتم  هیماـما و  ياـملع  رخاـفم  زا  یلع ، نیدـباعلا  نیز  خـیش 
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. تسا هداتفا  قافتا  ق . ات 912 ه . ياهلاس 910  نیب  يو  دلوت  تسا . هدرک  باتک  فیلأت 
. درب مان  ار  هعمل » حرش   » فورعم باتک  ناوتیم  اهنآ  نایم  زا  هک  تسا  هلاسر  باتک و  داتشه  زا  زواجتم  یناث  دیهش  تافیلأت 

يدیزی يدیزم - ینابیش -

ناورش و ناجیابرذآ و  ناتسنمرا و  تیالو  دیـشرلا  نوراه  بناج  زا  ق . رد 183 ه . هک  دناهدوب  ینابیش  دیزم  نبا  دیزی  باقعا  زا  ياهلسلس 
. دندنار نامرف  ناجیابرذآ  نارا و  رد  یهاگ  ناورش و  رد  ق . نرق 5 ه . رخاوا  ات  نت  نیدنچ  يو  باقعا  زا  دنتشاد . ار  دنبرد 

ناخ کبیش 

نیا ریخـست  هب  و  دـمآ ، رهنلا  ءارواـم  هب  ق . رد 900 ه . ق ]. ه .  915 - 906  ) رهنلا ءاروام  هاشداپ   ] ینابیـش ناخ  تخب  هاـش  دـمحم  ترهش 
زاب ار  دنقرمـس  مدرم ، کمک  هب  رباـب  تفرگ . زین  ار  دنقرمـس  و  دـیناسر ، ماـجنا  هب  ار  دوخ  تاـحوتف  ق . رد 906 ه . و  تخادرپ ، نـیمزرس 

دنکشات هیخرهاش و  ق . رد 908 ه . تفرگ . رابرگد  ار  دنقرمس  و  درک ، دراو  وا  رب  یشحاف  تسکش  ناخ  کبیـش  دعب  هام  دنچ  یلو  دناتس ،
يوفص لوا  لیعامسا  هاش  سپس  و  درک ، حتف  ار  تاره  دعب  لاس  دنچ  تفگ . كرت  ار  یحاون  نیا  رباب  ندیـسر  زا  شیپ  یلو  درک  جارات  ار 

یتاحارج زا  يو  و  درک ، بولغم  ار  وا  ورم  کیدزن  ق . رد 916 ه . تبقاع  و  درب ، وا  عفد  هب  رکشل  لیعامسا  هاش  دومن . توعد  ننـست  هب  ار 
. تشذگرد دوب  هتشادرب  هک 

مالسالا خیش 

یگدیسر مالسالا » خیش   » طسوت قالط ) اصوصخم   ) یعرـش لئاسم  دوب و  يو  هدهع  هب  عرـش  مکاحم  هرادا  هک  هیدنز  رـصع  نویناحور  زا 
. تسا هدوب  رصع  نیا  رد  یسایس » تردق  دقاف   » یبهذم ینید و  روما  زا  يرایسب  ندوب  رادهدهع  دوجواب  يو  دشیم .

نصحت لحم  يو  لزنم  دوب ، اراد  مالسالا  خیش  هک  یبهذم  يالاو  ماقم  تلع  هب  دوب . اراد  ار  ییاضق  یبهذم و  ماقم  نیرتالاب  مالـسالا  خیش 
. دیدرگیم مدرم  یگدنهانپ  و 

ییاهب خیش 

ترهش یلماع  هب  دوب  لماع  لبج  نایعیش  زا  نوچ  ییاهب ، خیش  هب  فورعم  یلماع  نیسح  نیدلا  ءاهب  خیش  هیوفص . ياهقف  نادنمـشناد و  زا 
قافتا هب  دیسر ، لتق  هب  ناکرت  طسوت  عیشت  مرج  هب  شداتسا  هک  یماگنه  دوب و  یناث  دیهـش  نیدلا  نیز  خیـش  نادرگاش  زا  يو  ردپ  تفای .

تایهلا و نتفرگارف  هب  ینئاق  لضف  ـالم  یلع و  ـالم  يدزی و  هللا  دـبع  ـالم  نوچ  یناداتـسا  دزن  نیدـلا  ءاـهب  دـمآ . ناهفـصا  هب  نیدـلا  ءاـهب 
زا سپ  تفر و  هکم  تراـیز  هب  يرفـس  يو  دیـسر . یمالـسالا  خیـش  ماـقم  هب  دـمآرد و  اـهقف  هرمز  رد  دـش و  لوغـشم  بـط  تایـضایر و 

. دـش انـشآ  گرزب  يافرع  املع و  اب  درک و  رفـس  قارع  ماش و  رـصم و  زاجح و  هب  هاگنآ  دـیدرگ . سبلم  تقیرط  لها  سابل  هب  تشگزاب 
يواتف رب  لمتشم  یسابع  عماج  وا  مهم  تافیلأت  زا  داتفا . قافتا  رد 1031  شتافو  و  ق . رد 953 ه . وا  دلوت 
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. درک رکذ  ناوتیم  ار  رکش  ریش و  يونثم  اولح و  نان و  يونثم  لوکشک ، باسحلا ، ۀصالخ  كالفالا و  حیرشت  حالفلا ، حاتفم  هیعرش ،

يروج نسح  خیش 

. نارادبرس مایق  رگزاغآ  هفیلخ  خیش  درگاش 
يو تفر ، يوقت  یپ  رد  دـیدرگ و  راهطا  همئا  رادتـسود  قح و  لها  دـیرم  یناوج  ناوا  نامه  زا  هک  دوب  روباشین  عباوت  زا  روج  هیرق  زا  يو 

دیدرگ يو  هتفیش  دوب و  شلابند  هب  ار  هچنآ  دینش  تفای و  هار  هفیلخ  خیـش  رـضحم  هب  شنادرگاش  زا  یکی  طسوت  لاوحا  عاضوا و  نیا  رد 
. دیشک اهترارم  هار  نیا  رد  تساخرب و  غیلبت  هب  وا  نیشناج  ناونع  هب  يو  دیسر  لتق  هب  هفیلخ  خیش  یتقو  و 

یناپوچ نسح  خیش 

ق. لاس 738 ه . رد  دوب  يراوتم  یتدم  ردپ  گرم  زا  سپ  زودلس ، ناپوچ  ریما  رسپ  شات  رومیت  رسپ 
تسا و هدرمن  وا  هک  درک  مالعا  دروآرد و  وا  دقع  هب  ار  شردام  درک و  باختنا  تشاد  تهابـش  شردپ  هب  هک  ار  يرجارق  مان  هب  یـصخش 
ار نسح  خیـش  يرجارق  یلو  دروآ ، تسد  هب  ار  یناکلیا  نسح  خیـش  تافرـصتم  تخات و  ناجیابرذآ  هب  دروآدرگ و  یهاپـس  هلیح  نیا  اـب 

دعب لاس  درک . مادـعا  ریگتـسد و  ار  يرجارق  وا  نامرف  هب  و  تشادرب ، یناخلیا  هب  ار  گیب  یتاـس  خیـش  تخیرگ ، زیربت  هب  هدرک  بورـضم 
زا یکی  تفرگ و  ار  وا  نابیرگ  هصالخ  اهبوشآ  نیا  تشامگ . شیاج  هب  ار  يرگید  تشادرب و  یناخلیا  زا  هدرک  تراـغ  زین  ار  وا  هاگتـسد 

.(. ق 744 ه .  ) تشک ار  وا  شنانز 

یهاش ورسخ  خیش 

رد يرومیت  هاشناریم  يانبا  زا  رمع  ازریم  رکبابا و  ازریم  ناـیم  هک  ماـگنه  نآ  رد  دوب . رهنلا  ءارواـم  لاـمع  کلـس  رد  یهاـش  ورـسخ  خـیش 
هب دنقرمـس  زا  یهاش  ورـسخ  خیـش  درک . تراغ  دوب  هیناطلـس  رد  هک  ار  رمع  ازریم  هنازخ  رکب  ابا  ازریم  داتفا  فـالتخا  قارع  ناـجیابرذآ و 

. تفای ترازو  بصنم  تسویپ و  رمع  ازریم  هب  دیسر و  ناجیابرذآ 

ناخ لعزخ  لعزخ -: خیش 

( نارادبرس  ) هفیلخ خیش 

گرزب خویـش  دزن  ذـملت  ینید و  مولع  لیـصحت  هب  یناوج  ناوا  نامه  زا  هک  ناردـنزام  یلاها  زا  دوب  راـگزور  هزیکاـپ  يدرم  هفیلخ  خـیش 
باـطقا زا  هک  دـهاز  يولاـب  خیـش  دزن  رد  ار  يدـنچ  سپ  دوـب . راـگزور  دمآرـس  دـیوجت  رد  دـناوخیم و  شوـخ  ار  نآرق  يو  تخادرپ .
. دیسریم ع )  ) قداص رفعج  ماما  هب  دهاز  يولاب  خیش  يدارم  يدیرم و  هریجنز  درک . يدرگاش  ذملت و  تفریم ، رامش  هب  ناردنزام 

رگید يافرع  خویش و  رضحم  هب  ات  تفرگ  میمصت  اذل  تفاین و  یلمآ  دهاز  يولاب  خیش  رضحم  رد  دوب ، شلابند  هب  هک  ار  هچنآ  هفیلخ  خیش 
ات تفاتـش  شرـضحم  هب  هفیلخ  خیـش  دوب . دوخ  نامز  گرزب  خویـش  وزج  ینانمـس  هلودـلا  ءـالع  نیدـلا  نکر  خیـش  ماـیا  نیا  رد  دباتـشب .
يو زا  ینانمـس  هلودـلا  ءالع  خیـش  يزور  هکنانچ  تفاین . وا  رـضحم  رد  تسجیم  هک  ار  هچنآ  نکیل  دـبایب . وا  راـنک  رد  ار  دوخ  هدـشمگ 
«. تسا رتالاب  اهبهذم  نیا  زا  مبلطیم  نم  هچنآ  خیش  يا  : » داد باوج  هفیلخ  خیش  و  يدقتعم »؟ هعبرا  بهاذم  زا  بهذم  مادک  هب  : » دیسرپ

هجاوخ ینعی  نامز - خویش  زا  رگید  یخیـش  نماد  هب  دوش و  جراخ  زین  ینانمـس  هلودلا  ءالع  خیـش  رـضحم  زا  ات  دوب  یفاک  باوج  نیمه  و 
رد تسبرب و  رفس  تخر  اذل  دیسرن و  دوخ  هتساوخ  هب  زین  دابآرحب  رد  نکیل  دباتشب . دابآرحب  رد  يومح - هللا  ۀبه  نیدلا  ثایغ 
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. دوب يرشع  ینثا  نایعیش  نمأم  مایا  نیا  رد  راوزبس  دیزگ . تماقا  راوزبس 

وا وریپ  دیرم و  دارفا  زا  يرایسب  و  دناشک ؛ وا  يوس  هب  ار  يریثک  قلخ  شنانخس  تخادرپ . ظعو  هب  راوزبس  رهش  عماج  دجسم  رد  يزور  وا 
رد تردق  نابحاص  ورنیا  زا  تخادنا . تشحو  هب  ار  تردق  نابحاص  دیچیپ و  فانکا  فارطا و  رد  شترهـش  هزاوآ  بیترت  نیدـب  دـندش .

دوـخ میلاـعت  میلعت  هب  دوـب و  لوغـشم  دوـخ  راـک  هب  ناـنچمه  هفیلخ  خیـش  نکیل  دنتـساخرب ، وا  اـب  هزراـبم  هب  یتدـیقع  یـسایس و  دـعب  ود 
. تخادرپیم

: هک نومضم  نیا  اب  دندرک  رداص  ییاوتف  دنتشاد  ماکح  تسد  رد  تسد  هک  يرابرد  ياملع  هرخالاب 
یسک نینچ  نیا  دیامنیم . رارـصا  دوشیمن و  رجزنم  دننکیم ، شعنم  نوچ  دیوگیم و  ایند  ثیدح  تسا و  نکاس  دجـسم  رد  یـصخش  »

: هک دنداد  باوج  نامز  یمسر  ياهقف  رثکا  و  ین »؟ ای  دشاب  لتقلا  بجاو 
«. دشاب »

تسد نم  : » داد باوج  دز و  زاب  رس  راک  نیا  زا  ناخلیا  نکیل  دراذگب ؛ هحص  نآ  رب  ات  دنداتسرف  دیعس  وبا  ناطلـس  دزن  هب  ار  يوتف  تروص 
«. دنیامن لمع  فیرش  عرش  بجوم  هب  ناسارخ  ماکح  میالآیمن . ناشیورد  نوخ  هب 

زا دندش . راک  نیا  زا  عنام  يو  نادیرم  یلو  دندمآرب ، خیـش  لتق  ددصرد  دـنداد و  جرخ  هب  لمع  تدـش  دوخ  راک  رد  اهنآ  لامع  ماکح و 
- يروج نسح  خیـش  تدارا  دشیم . هدوزفا  وا  ناوریپ  دادعت  رب  زورره  دوب و  هدناشک  وا  يوس  هب  ار  مدرم  خیـش  میلاعت  هزاوآ  رگید  يوس 

. دوزفا وا  ناوریپ  دادعت  رب  هفیلخ ، خیش  هب  دشیم - بوسحم  هقطنم  رد  ياهنزو  دوخ  لاحرههب  هک 
هـسیسد افخ  رد  هرخالاب  دـنتخادرپ . ياهشقن  حرط  هب  يو  ندرب  نیب  زا  يارب  هظحل  ره  دنتـشادنرب و  وا  زا  تسد  هنامز  تردـق  نابحاص  اـما 

: زور کی  دندرک و 
قلح هب  نآ  ار  هفیلخ  خیـش  دندید و  نوتـس  رب  ینامـسیر  دـندمآرد . دوبیم  هفیلخ  خیـش  هک  يدجـسم  هب  يدادـماب  هاگان  انثا  نیا  رد  و  ... 

نآ نظ  ار  یضعب  دسر . نامـسیر  نادب  ندرگ  دنهن و  اهتـشخ  نآ  رب  ياپ  هکنانچ  هداهن ، رگیدکی  رب  نوتـس  ياپ  رد  دنچ  یتشخ  هتخیوآ و 
. دشن مولعم  نآ  تیفیک  هلمجلا  یف  دناهدرک . دصق  ار  وا  ناعزانم  دنتفگیم : وا  عابتا  هدرک و  دوخ  دصق  خیش  هک  دش 
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هب يدایز  ياهـششوک  زا  سپ  هرخالاب  هک  دوب  هفیلخ  خیـش  یتدـیقع  یـسایس و  نانمـشد  نادـناعم و  راـک  راـک ، دوب . مولعم  تیفیک  نکیل 
. دندیسر دوخ  فده 

نایم هب  اب  زین  و  جع -)  ) نامز ماما  روهظ  هب  داقتعا  تیودهم و  هلئسم  ینعی  يرشع - ینثا  نایعیش  تاداقتعا  زا  یکی  هب  هجوت  اب  هفیلخ  خیش 
ود هیاپرب  زین  يو  نافلاخم  عضوم  ساسا  نیمه  رب  درکیم . جیـسب  ماکح  روج  ملظ و  اب  هزرابم  يارب  ار  مدرم  يداـقتعا ، دـعب  نیا  ندیـشک 

يوس زا  دناوخیمن و  ننست ، ینعی  ماکح ، یمسر  داقتعا  اب  هفیلخ  خیش  یتدیقع  میلاعت  دوب . هتفرگ  رارق  یعامتجا  یسایس - یتدیقع و  دعب 
یلصا عبنم  نوچ  دادیم  رارق  هقیضم  رد  ار  اهنآ  يداصتقا  رظن  زا  نینچمه  دنازرلیم . ار  اهنآ  یسایس  یعامتجا - تیعقوم  يو  میلاعت  رگید 

نآ غیلبت  هب  يو  هک  يرشع - ینثا  عیشت  لوصا  زا  هفیلخ  خیـش  میلاعت  ورگ  رد  لد  همه  هک  ایاعر - نییاپ و  هقبط  زا  ماکح  يداصتقا  یلام و 
. تسا هدوبن  ادج  تخادرپیم - هعماج  راچان  فیعض و  تاقبط  نیب  رد 

. نارادبرس دش -؛ وا  هدنهدهمادا  يروج  نسح  خیش  يو  زا  سپ  هتبلا  هک 

نارادبرس هفیلخ -: خیش 
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نیزح یلع  خیش 

. هتشاد ینیریش  هداس و  هویش  یسیونیسراف  رد  هک  تسا  شیوخ  رصع  نادنمشناد  زا  نیزح  یلع  خیش 
هتخادرپ و ترفاسم  هب  ردان  مایق  ناغفا و  هنتف  ماگنه  دیدرگ . دلوتم  ناهفـصا  رد  لاس 1103  رد  دسریم و  ینالیگ  دهاز  خیـش  هب  وا  بسن 
رد رخآ  رد  تسا . هداد  حرـش  ار  عاضوا  نآ  زا  ياهمـش  لاوحالا » ةرکذـت   » رد هکنانچ  هتخاس  رثأتم  ار  وا  مایا  نآ  رد  ناریا  یلاها  یناـشیرپ 

تـسا لاوحالا  ةرکذت  یکی  وا  راثآ  نیرتمهم  تسا و  رعـش  ناوید  دنچ  ياراد  نیزح  درک . تافو  اجنآ  رد  مه  درتسگ و  تماقا  تخر  دنه 
. تسا نیرصاعملا  ةرکذت  رگید  تسا و  یبدا  تاکن  ياراد  دش و  هراشا  نآ  هب  هک 

دنز ناخیلعخیش 

نالیگ زا  راجاق  ناخ  نسح  دمحم  هک  ق . لاس 1168 ه . رد  تسا . هدوب  لیکو  ناخمیرک  رادرس  نیرتگرزب  هدازومع و  ناخیلع  رهم  دنزرف 
يارب ار  دنز  ناخ  دمحم  سپس  ناخیلع و  خیش  ادتبا  دوب  ناهفـصا  رد  ماگنه  نیا  رد  لیکو  ناخمیرک  دوب ، هدمآ  قارع  دودح  هب  نیوزق  و 

. داتسرف كارا  دودح  هب  وا  عفد 
زا سپ  درک و  گنج  وا  اب  ناخیلع  خیـش  دوب ، هدرک  هرـصاحم  ار  زاریـش  رهـش  ق . لاس 1171 ه . رد  راجاق  ناـخ  نسح  دـمحم  هک  یعقوم 

هطساو هب  ناخیلع  خیش  دومن . حالس  علخ  ار  وا  شترا  تارفن  و  هدرک ، بیقعت  ناهفصا  کیدزن  ات  ار  وا  ناخیلع  خیـش  راجاق  ناخ  تسکش 
تشادن و لیکو  هب  ییانتعا  نادنچ  هدیدرگ  یلوتـسم  وا  رب  يرورغ  دوب و  هداد  ماجنا  لیکو  ناخمیرک  هب  تبـسن  هک  یتامدـخ  اهیروالد و 

هدیشک لیم  ار  وا  ياهمشچ  ات  داد  روتـسد  ناخمیرک  هک  دش  ببـس  للع  نیا  دومنیم و  طایتحا  يو  زا  تشاد و  سرت  وا  زا  مه  ناخمیرک 
. داد رارق  دوخ  تبحم  فطل و  دروم  ار  وا  دعب  يدنچ  لمع  نیا  زا  سپ  دنیامن و  روک  و 

هنگنز ناخیلعخیش 

یفص هاش  بناج  زا  هنگنز ، گیب  یلع  شردپ  يوفص . لوا  نامیلس  هاش  فورعم  ریزو  هیوفص و  دهع  لاجر  ارما و  زا  ق ،. یفوتم 1101 ه .
زاغآ رد  هک  يریزو  رـش  زا  ار  نامیلـس  هاش  نوچ  و  تفاـی ، يروخآریم  بصنم  ردـپ ، زا  دـعب  ناـخ ، یلعخیـش  تشاد . يروخآریم  بصنم 

. تفای هلودلا  دامتعا  ناونع  ترازو و  بصنم  دومن ، صالخ  درکیمن  ییانتعا  وا  هب  شسولج 

( یمیعن  ) هللا لضف  خیش 

. تسا یفورح  بتکم  راذگناینب  هللا  لضف  خیش 
یخرب دهـشم و  نیفراـعلا ، ضاـیر  هرکذـت  بحاـص  نوچ  یخرب  ناـجیابرذآ و  زیربـت  ياهدـع  ناـگرگ و  داـبآرتسا  ار  وا  هاـگداز  یـضعب 

. تسا راکشآ  حوضو  هب  یناگرگ  هجهل  يو  ياههتشون  رد  اریز  دننادیم ، زرحم  ار  وا  ندوب  يدابآرتسا 
هب لاس 804  هب  ار  وا  دـسج  رجح  نبا  لوق  هب  انب  دـش و  هتـشک  یگلاس  شـش  هاـجنپ و  رد  لاس 796  رد  هدـمآ و  ایند  هب  لاـس 740  هب  يو 

. هیفورح زین - دناهدنازوس و  رومیت  نامرف 

يرون هللا  لضف  خیش 

قوثو دامتعا و  دروم  ناـیاوشیپ  نید و  ياـملع  لـضافا  زا  هک  يربط  يرون  ساـبع  ـالم  دـنزرف  يرون  هب  فورعم  يروجک  هللا  لـضف  خـیش 
ق. هجحیذ 1259 ه . مود  خیرات  هب  دناهدرمش  ناردنزام  رون  هقطنم  رد  نامدرم 

تخادرپ و دوخ  رصع  لوادتم  مولع  تامدقم  لیصحت  هب  یناوج  زاغآ  رد  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  روجک  رد 
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لآ یـضار  خیـش   » سرد هزوح  رد  دومن و  ترجاهم  فرـشا  فجن  هب  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  هارمه  تالیـصحت ، لـیمکت  يارب 
زا سپ  تفای و  هار  يزاریش  يازریم  نسح  دمحم  دیـس  سرد  هب  يراصنا - یـضترم  خیـش  نادرگاش  زا  یتشر - هللا  بیبح  ازریم  و  رـضخ »
هللا تیآ  دیهـش  يزاریـش  يازریم  هراشا  هب  یلوصا  یهقف و  ياههلاسر  فیلأـت  داـهتجا و  هبترم  هب  لـین  زا  سپ  هیملع و  هزوح  مولع  نتفرگ 

يرون هللا  لضف  خیش 
دنـسم رب  راصعا  همه  گرزب  ناملاع  تنـس  قبط  دش و  تیناحور  رادمامز  لوا و  زارط  هتفرهتفر  دمآ و  نارهت  مدرم  تیادـه  داشرا و  يارب 

. دندربیم هرهب  وا  سرد  ياههزوح  زا  املع  الضف و  زا  يرایسب  تسشن و  سیردت 
زاغآ درکیم  یقلت  یمالـسا  روشک  رب  رافک  طلـست  یعون  ارنآ  هک  ناگناگیب  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، هطلـس  هیلع  ار  ییاهتیلاعف  خیش 

يرون هللا  لضف  خیش  هب  سلجم  همان  نایرج  رد  هلمج  زا  دوب . هدرک 
تیناحور و شبنج  هناختلادع و  سیسأت  يربهر  رکف و  داجیا  رد  هطورشم  تضهن  زاغآ  رد  نارهت  رد  يزاریـش و  يازریم  اب  وکابنت  شبنج 

يوزرآ دیما و  اب  دیبلطیم ، ار  تعیرـش  جاور  هار  نیا  رد  هک  خیـش  دـیدرتیب ، هتبلا  تشاد . ياهدـمع  شقن  یـساسا ، نوناق  نیودـت  سپس 
تموکح کی  ندروآ  رد  لکـش  هب  يارب  هتفرمهيور  دروآ و  نوناق  هیور  هب  ار  عرـش  ماکحا  هک  تساوخیم  نینچ  دمآ و  شیپ  يرایـسب 

ناـیم یـضراعت  دوـمن  تهج و  رییغت  نـیلوا  رد  تـشاداو  ار  خیـش  شبنج ، ندـنام  یبهذـم  هشیدـنا  رد  رواـب  نـیمه  و  دیـشوکیم . یعرش 
: دراد مالعا  دنک و  زاربا  ار  دوخ  يدنسرخان  دش ، ناونع  گنرف  زا  دراوهزات  نارکفنشور  طسوت  هک  تیطورشم  یهاوختلادع و 
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هچ ایآ  ! » تفگیم هک  تسوا  نانخـس  زا  زین  و  دـشاب .» مالـسا  ماکحا  عبات  هعورـشم  هک  تفای  دـهاوخ  تیمـسر  یماگنه  تیطورـشم  نیا  »

يرون هللا  لضف  خیـش  یلک  روط  هب  دیایب »!!؟ سیلگنا  زا  ام  ياروش  هخـسن  دسرب و  سیراپ  زا  ام  لدـع  روتـسد  دـیاب  زورما  هک  تسا  هداتفا 
لیکـشت يارب  ینید  ياـهرواب  رب  ار  یـسایس  بـالقنا  کـی  داـینب  ناـکرا و  درکیم  شـالت  تشاد و  هدـهع  رب  ار  یبهذـم  یتضهن  يربـهر 

ار تصرف  خیـش  نیفلاخم  نارهت ، حتف  زا  دعب  دزاس . رارقرب  دراذگ ، جرا  تعیرـش  تاررقم  هب  هک  یتموکح  لقادـح  ای  یعرـش و  تموکح 
هک دنتـشاد  راهظا  هتفر و  دوب  هدـش  بوصنم  ینابرهـش  لـک  تساـیر  هب  دوب  زور  ود  هک  ینمرا  ناـخ  مرپی  نیدـهاجم و  دزن  هدرمـش  منتغم 

بجر زور 11  بیترت  نیدب  دننک و  ناحتاف  اب  تفلاخم  هب  راداو  ار  مدرم  روشک  رـسارس  رد  دراد  ناکما  دـنامب ، هدـنز  يرون  خیـش  هاگره 
شروی گرزب  دهتجم  هناخ  هب  ینمرا  ناخ  فسوی  یهدنامرف  هب  ینمرا  حلـسم  نیدهاجم  زا  رفن  داتـشه  داتفه ، بیرق  ياهدـع  ق . 1327 ه .

يارب هیمظن  نادنز  زا  ار  خیش  بجر  مهدزیس  زور  رصع  دندومن و  مادعا  هب  موکحم  ار  خیش  عورش و  ار  همکاحم  هتفرگ و  ار  خیش  دندرب و 
اب هام  ود  زا  سپ  شدسج  دیدرگ و  مادـعا  ینمرا  ناخ  فسوی  تسد  هب  هناخپوت  نادـیم  رد  زورنامه  هدرب و  هاگداد  هب  ییوجزاب  نیرخآ 
هب دوب  هدرک  هیهت  دوـخ  يارب  تداهـش  زا  شیپ  هک  س )  ) هموـصعم ترـضح  نحـص  زا  ياهربـقم  رد  و  دـش . هداد  لاـقتنا  مق  هب  یتالکـشم 

. دش هدرپس  كاخ 

هیخیش

ق. رد 1243 ه . يو  هک  یئاسحا  دمحا  ناوریپ 
. تشذگرد

یگنس ریش 

. نادمه هزاورد  رد  اهدام  هرود  فورعم  همسجم 

هیوریش
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تشادن ردپ  لتق  هب  تیاضر  هیوریش  هک  دننآرب  نیخروم  زا  یضعب  دناسر ، لتق  هب  ار  ردپ  هک  زیورپ  ورسخ  دنزرف  ذاوک . يولهپ ، مود . دابق 
زا دروآ ؛ لمع  هب  نایناریا  تیاضر  يارب  یتامادـقا  دوخ  تنطلـس  لاس  نیلوا  رد  يو  داد . نت  لـمعت  نآ  هب  ناـیعا  عمجم  راـشف  تحت  رد  و 

دیناسر و لتق  هب  ار  شیوخ  ناردارب  یلیلد  چیه  نودب  رگید  فرط  زا  یلو  لاس ، هس  يارب  تایلام  ندیشخب  نیسوبحم و  نتخاس  دازآ  لیبق 
. دناهتشون هام  شش  ار  يو  تنطلس  تدم  درک . ضرقنم  ار  یناساس  لسن  مادقا  نیا  اب 

زیش

رایـسب ياهعماج  دبعم  نیا  رد  هک  دـیهان  هب  قلعتم  ناریا ، لامـش  هدـمع  دـبعم  و  هزورما ) نامیلـس  تخت   ) ناگیابرذآ دام  ینید  میظع  زکرم 
. دنتسیزیم ناغم  زا  یمیدق 

هک زیـش ، تسا - هدـشیم  هدـناوخ  مان  نیا  هب  هدوب  یناساس  نیطالـس  نئازخ  لحم  نوچ  هک  کـجنگ -»  » اـی كزنگ »  » میدـق رهـش  ارهاـظ 
رد هک  یلحم  هب  یلصا  زیش  زا  ار  نیازخ  هدکشتآ و  ناوریـشونا  ورـسخ  دناهتفگ  تسا . رتیمیدق  هدوب  عقاو  نآ  رد  بسنـشگرذآ  هدکـشتآ 
. تسا ینونک  نامیلس  تحت  قباطم  هک  دش  فورعم  زیش  هب  لحم  نیا  درک و  لقتنم  تسا  هدش  هدناوخ  هکربلا »  » یمالسا ییایفارغج  بتک 

هعیش

نآ رتعیـسو  موـهفم  رد  اـی  ناراداوـه و  ناراـی ، هورگ ، بزح ، ناوریپ ، ینعی  شیوـغل  ینعم  هب  نآ  یخیراـت  ریـس  هب  هجوـت  اـب  هعیـش  هـملک 
. دوشیم هتفرگ  رظن  رد  نایماح » »

رارکت میرک  نآرق  رد  راب  نیدنچ  هملک  نیا  میهافم 
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. دشابیم وا  نادناخ  و  ع )  ) یلع ناوریپ  هژیو  یمان  هملک  نیا  یملع  دربراک  دناهدش .
تایآ ثیداحا و  هب  هک  دشابیم  یعیش  ياهیگژیو  زا  وا  نادناخ  و  ع )  ) یلع ترضح  تماما  تابثا  رب  هک  ربمایپ  زا  دعب  ع )  ) یلع ینیشناج 

. دنکیم دانتسا 
زا یهورگ  هتشاد و  دوجو  ع )  ) یلع يارب  ربمایپ ، باحـصا  هداوناخ و  ياضعا  رگید  رب  زاتمم  اتکی و  یماقم  یـصخش ، يایاجـس  لیاضف و 
هب و  دندرک . ّتیعبت  وا  رب  ربمایپ  یگدـنز  لوط  رد  یتح  صوصخب  هجوت  قایتشا و  لامک  اب  ار  دوخ  هک  تخاس  مهارف  شیارب  ار  یناتـسود 

بلاطیبا نب  یلع  تیالو  وریپ  ینعی  هعیش  لاحرههب  تسا . ربمایپ  یگدنز  نامز  رد  یتح  عیشت  دوجو  یعدم  هعیش  هک  تسا  لیلد  نیا  رطاخ 
(. ع  ) راهطا همئا  و  (ع )

یچنالیش

. هناخیچور اب  هغوراد 

كانیشوشنیا كاخلیش -

. یمالیع ناهاشداپ  زا  م ). 1151 ق . - 1165 « ) هتنوخان كورتوش   » مود رسپ 

یلامیش

. دوب ورابیش »  » نآ رگید  مان  هک  ناتسهوک ، للق  ههلا  نایساک ، عونلا  بر 

کنیش

. يانخ تیالو  رد  گرزب  ناوید  هناخترازو ،
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ص

رایتخا بحاص 

. راجاق نیطالس  نامز  رد  هک  تسا  هدوب  یبقل  راتخم ،

هبسحلا بحاص 

. دنتفگیم زین  بستحم  نآ  هب  دشیم و  هتشامگ  یقالخا  دسافم  زا  يریگولج  تهج  نایسابع  تموکح  رد 

جنزلا بحاص 

ق. لاس 255 ه . رد  هک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  نب  یسیع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع 
. دومرف يربهر  ار  نایگنز  مایق  دومن و  توعد  دوخ  تعاطا  هب  ار  مدرم  درک و  جورخ  هرصب  تارف  رد  لاوش  هام  هب 

هطرشلا بحاص 

. دومنیم هفیظو  ماجنا  يزورما  ینابرهش  سیئر  ياجهب  عقاو  رد  نایسابع  تموکح  رد 

دیرب بحاص 

هفیلخ سوساج  هلزنم  هب  تیالو  ره  رد  دیرب  بحاص  نایسابع ، نایوما و  دهع  رد  تاطابترا . تاعالطا و  هرادا  يدصتم  یمالـسا ، هرود  رد 
. دوب وا  هب  تموکح  لامع  لاوحا  رابخا و  لاسرا  رومأم  و 

دابع نب  بحاص 

. تفای دلوت  ق . ای 326 ه . رد 325 و  یتیاور  هب  هک  هیوب  لآ  نیطالس  دنمشناد  ریزو 

عمج بحاص 

و تسا ، هتـشاد  رارق  یعمج  بحاص  تاتویب ، زا  کیره  سأر  رد  یتنطلـس . فلتخم  تاتویب  ياـسؤر  زا  کـیره  ناونع  هیوفـص ، دـهع  رد 
. تسا هدرکیم  راک  وا  رظن  ریز  فرشم  رفن  کی 

شیج بحاص 

. رکشل رالاسهپس 
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یناسارخ ملسم  وبا  هوعد -: بحاص 

ناوید بحاص 

. کلامملا یفوتسم  ای  یفوتسم  هفیظو ، اب  لداعم  ابیرقت  تسا  هدوب  یلغش  تلود ، هیلام  هنازخ و  رظان  راکرس و 

تلاسر ناوید  بحاص 

. رتفد سیئر  ریبد . دسیون . ار  وا  ياههمان  دراد و  هاشداپ  تلاسر  ناوید  هکنآ 

لداع بحاص 

دوخ ردام  ياوغا  هب  نوتـسدالوف  روصنم  وبا  شرـسپ  راجیلاک  وبا  گرم  زا  دـعب  هک  یملید  هلودـلا  ناطلـس  رـسپ  نابزرم  راجیلاک  وبا  ریزو 
. دیناسر لتق  هب  ار  لداع  بحاص 

دابع بحاص 
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بحاص بقل  هیوب  لآ  ناریزو  زا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  ةاـفکلا . یفاـک  بحاـص و  هب  بقلم  مساـقلا و  وبا  وا  هنیک  لیعامـسا ، يو  ماـن 
رد هک  یتقایل  ببـس  هب  هلودلا  دیؤم  ایوگ  ار  ةافکلا  یفاک  بقل  اما  دوب  یملید  هلودلا  دیؤم  نیـشنمه  یکدوک  زا  هک  تهج  نیدـب  تفرگ .

. داد ودب  درک  هدهاشم  يو  زا  تباتک  راگزور 
ق. لاس 326 ه . رد  دابع  بحاص  دناهتسناد . ناقلاط  زا  یملید و  ار  وا  ناخروم  یناریا و  نادناخ  زا  بحاص 

هب ير  رد  یناوج  لـیاوا  رد  بحاـص  تسا . هدوب  ق . لاس 335 ه . رد  هلودـلا  نکر  طسوت  ير  هب  يو  لاقتنا  یلو  تفای ، دـلوت  ناـقلاط  رد 
رد تشگزاب و  ناهفـصا  هب  اجنآ  زا  دادغب و  هب  ادتبا  هلودلا  دیؤم  هارمه  هب  اهدعب  یلو  دمآرد ، دیمع  نبا  لضفلا  وبا  ناوید  تمدخ  کلس 

تشاد هدهعرب  ار  هلودلا  دیؤم  تباتک  راک  ناهفصا  رد  هک  لاس  هدزون  تدم  بحاص  تخادرپ . هلودلا  دیؤم  تباتک  ترازو و  هب  رهش  نآ 
تفگ و دوردب  ار  ناهج  ترازو  لاس  کی  یـس و  زا  سپ  دیمع  نبا  لضفلا  وبا  ق . لاس 359 ه . رد  درک . ير  دادغب و  زاریـش و  هب  يرفس 

دش هدیزگرب  ترازو  هب  يو  ياجهب  دابع  نب  بحاص  يدنچ  زا  سپ  هکنیا  ات  دیزگرب  ترازو  هب  ار  حتفلا  وبا  ینعی  يو  دنزرف  هلودلا  نکر 
لاس 385 رد  هکنیا  ات  دنام  اجب  يرایـسب  تافیلأت  اههناخباتک و  دابع  بحاص  زا  تشگ . نارعاش  نابیدا و  زکرم  ير  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  و 

. دندرک نفد  تسا  فورعم  هلحملا  ۀیرذ  ای  هیرد » باب   » هب هک  ياهبق  رد  دندرب و  ناهفصا  هب  ير  زا  ار  يو  دسج  تشذگرد و  ق . ه .

نارقبحاص

لامعتسا صاخ  مسا  ياجهب  هتشاد و  یفصو  ینعم  نایرومیت  دهع  زا  شیپ  ظفل  نیا  تنطلـس ، مایـس  لاس  زا  راجاق  هاش  نیدلا  رـصان  بقل 
. تسا هدشیمن 

ملاظم بحاص 

. ملاظم ناوید  سیئر  هناخناوید ، سیئر 

قسن بحاص 

. درکیم یگدیسر  سانجا  تمیق  هب  کلامملا  بستحم  بناج  زا  هک  يرومأم  ناونع  هیوفص ، دهع  رد 
هک تفرگیم  مازتلا  دـهعت و  اهنآ  زا  دومنیم و  رظنلدابت  اهتمیق  نییعت  هرابرد  فنـص  ره  نادیفـسشیر  اب  هاـم  ره  رد  اـبلاغ  قسن  بحاـص 

. دنشورفب هدش  نییعت  خرن  هب  ار  سانجا 

ناخ قداص 

اب يو  درک و  هرصب  حتف  رومأم  هدایپ  راوس و  رازه  یس  اب  ار  يو  ناخمیرک  هک  دنز  ناخمیرک  کچوک  ردارب 
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. درک حتف  ار  هرصب  دنز  ناخ  دمحم  دلو  ناخ و  دمحم  یلع  يرای 

یقاقش ناخ  قداص 

ناخمیرک تافو  زا  دـعب  هیراجاق . لیاوا  هیدـنز و  دـهع  رخاوا  رد  یقاقـش  لیا  سیئر  و  ناجیابرذآ ، روهـشم  يارما  زا  ق . یفوتم 1214 ه .
. درک بولغم  ار  وا  راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  دنار . تموکح  لالقتسا  هب  ناجیابرذآ  رد  و  تفای ، الیتسا  زیربت  رب  يو  دنز ،

، یـشوش حتف  رد  يو  تسویپ . ناخ  دمحم  اقآ  هب  ق . رد 1205 ه . تبقاع  تفر و  غابارق  مکاح  ریـشناوج ، ناخ  لیلخ  میهاربا  دزن  راچان  وا 
ماجنارس درک و  بولغم  ار  وا  هاشیلعحتف  اما  تساخرب ، تنطلس  يوعد  هب  هاش  لتق  زا  دعب  دوب . رضاح  دش ، ناخ  دمحم  اقآ  لتق  هب  رجنم  هک 

. تشک ار  وا 

لزا حبص 

. نایلزا هقرف  سسؤم  ناردنزام و  رون  مدرم  زا  سابع  ازریم  دنزرف  ییحی  ازریم 

ترادص

. هیوفص دهع  رد  یبصنم 

هزاورد دص 

یلامـش و ناسارخ  لماش  هک  ياهقطنم  رد  هدـش ، هدـناوخ  تراپ »  » سراپ اب  هابتـشا  زا  يرود  يارب  تسا و  ثراـپ  لـصا  رد  هک  تراـپ  موق 
یلو دـننادیم  ییاکـس  ياهنیرآ  زا  ار  اهتراپ  نیخروم  زا  یـضعب  دـندوب . نکاس  هدـشیم  يزورما  ناغماد  ناـگرگ و  زا  یتمـسق  یبرغ و 

دنتسیزیم و نوحیس  يوسنآ  رد  اهاکس  مینادیم  اریز  تسا ، رتربتعم  هتسد  نیا  لوق  دندرمشیم و  یناریا  ياهنیرآ  زا  ار  نانآ  تیرثکا ،
تراپ موق  یکچوک  نتفرگ  رظن  رد  اب  هدوب و  نانآ  هار  رس  هک  يرایسب  ماوقا  دوجواب  دنشاب  هتشذگ  نوحیس  زا  دندوب و  ییاکس  اهتراپ  رگا 

زا سپ  دننامب . نوحیس  یبونج  هرانک  رد  دنتسناوتیم  یهتنم  دننک ، یط  میتفگ  الاب  رد  هک  ار  ینیمزرس  نوحیس و  نیب  هلصاف  دنتسناوتیمن 
دودـح  ) دـش تختیاپ  هزاورد  دـص  رهـش  ینعی  سیلپ » موتاکه   » ناینانوی لوق  هب  ای  ناغماد  رهـش  نارمکح  سلكرف »  » هیلع کشرا »  » ماـیق

نیا لحم  تخاس . ار  اراد »  » رهـش دش و  وا  نیـشناج  هک  کشرا  ردارب  لوا  دادریت  دـنامن و  تختیاپ  ینالوط  یتدـم  یلو  م ). لاس 250 ق .
. تسا هدوب  یلعف  ناگرگ  هیحان  رد  اراد  تفگ  دیاب  دنداد  نیخروم  هک  یتاحیضوت  زا  یلو  تسین  مولعم  قیقحت  هب  رهش 

ردص

545 ص :  ردص .....  ناریا ج2 545  خیرات  عماج  گنهرف 
رد هک  دوب  یناحور  ناوید  سیئر  ماقمیلاع و  یناحور  ماـقم ، نآ  تشاد و  دوجو  مکی  لیعامـسا  ناـمز  زا  هک  يوفـص  راـبرد  تاـماقم  ء 

، اهمالسالا خیش  املع ، تاداس ، عیمج  هرابرد  تواضق  فاقوا و  نیرشابم  عرـش و  مکاح  نییعت  دشیم . هتفگ  تافوقوم ) ردص   ) نادب زاغآ 
. دندرکیمن رداص  یمکح  ردص ، روضح  نودب  هعبرا ) ناوید   ) هناگراهچ ياههاگداد  دوب . يو  فیاظو  زا  نایفوتسم و ...  ءارزو 

يرانا دمحم  نیدلا  ردص 

(. رفظم لآ  هرود  ریزو   ) يرفظم دومحم  هاش  ریزو  يرانا  دمحم  نیدلا  ردص  هجاوج 

کلملا رخف  رسپ  دمحم  نیدلا  ردص 

هب ار  دوخ  ترازو  رجنس  ناطلس  کلملا  رخف  ندش  هتشک  زا  دعب  هک  یقوجلس  رجنس  ناطلس  ریزو 
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. داد دمحم  نیدلا  ردص  شرسپ 

کلامملا ردص 

. دادیم ماجنا  ار  یشابالم  فیاظو  هک  هیدنز  رصع  یناحور  تاماقم  زا 

ردص نسحم  نسحم -: ردص -

ردص ماقم  تافوقوم -: ردص 

نوتس دص 

ردرس ود  اب  روکذم  رصق  هدش . هدیمان  نوتس » دص   » رصق هدوب  نوتس  دص  ياراد  رصق  نیا  هکنیا  تبسانم  هب  هک  دیشمج  تخت  رصق  نیمود 
مامت حطـس  زا  انب  نیا  عومجم  حطـس  اهنوتـس ، دادـعت  يدایز  دوجواب  تسا . عقاو  اناداپآ  زا  رتنییاپ  نیاربانب  هدـش و  انب  حطـس  مه  گرزب ،

. تسا رتمک  اناداپآ  يانب 

یشابفارص

رهم تخیریم و  اههسیک  رد  هدرک و  یفارص  ار  اهنآ  یشابفارص  دیسریم  هنازخ  هب  دیفس  درز و  لوپ  هچنآ  هک  هیوفص  رصع  رد  یناونع 
. درکیم
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بیج فرص 

. دنک روظنم  دوخ  تسد  اب  هاش  ششخب ، يارب  هک  یهجو  هیراجاق  دهع  حالطصا  رد 

کلملا حیرص 

. تسین نشور  نآ  زا  دوصقم  تسا و  هدمآ  کچ )  ) هلابق فیدر  رد  ینازاغ  خیرات  رد  حالطصا  نیا 

كولعص

.(. ق یفوتم 310 ه .  ) نایناماس بناج  زا  ناتسربط  ير و  ياورنامرف  یناماس و  هدازریما  میهاربا ، نب  دمحم  یلع ، نب  دمحم 

يرافص

نآ هرادا  هدـهع  زا  تفای و  ناتـسیس  تیالو  نایناماس  راـک  فعـض  زا  ق . لاـس 350 ه . هب  يو  رافـص . ثیل  نبا  یلع  نبا  دـمحا  نبا  فلخ 
لاس ات  فلخ  دناتـس . زاب  يو  زا  ار  تیالو  رابرگید  هیوب  لآ  و  درک ، دوخ  تیالو  همیمـض  تفرگب و  هیوب  لآ  زا  ار  نامرک  دـمآرب و  کین 

. تشذگرد ق . لاس 392 ه . دودح  رد  راذگاو و  رهاط  دوخ  رسپ  هب  ار  راک  سپس  دوب ، تراما  رد   390

نایرافص

هراشا

ماوداب لقتسم و  اتبسن  یتلود  وا ، تعاط  علخ  یـسابع و  هفیلخ  رب  جورخ  قیرط  زا  هک ، یناریا  هلـسلس  نیلوا  مالـسا ، زا  دعب  ناریا  خیرات  رد 
، رگیور رافص -«  دنچ  کی  رافص  ثیل  شردپ  دننام  لاح  زاغآ  رد  هک  دوب  ثیل  بوقعی  هلـسلس  نیا  سـسؤم  ق .). 247 ه .  ) دومن سیسأت 
وا و  دیـسر ، تراما  هب  ثیلورمع  شردارب  ثیل ، بوقعی  زا  دـعب  دـش . موسوم  نایرافـص  مان  هب  هلـسلس  نیا  تهج  نیمه  هب  و  دوب ، رگـسم »

دمحم نبا  رهاط  بیترت  هب  ورمع ، زا  سپ  درب . رـس  هب  دادغب  هفیلخ  نادنز  رد  ق ). 289 ه .  ) رمع رخآ  ات  و  تشگ ، نایناماس  روهقم  تبقاـع 
ق. ات 311 ه . زا 298  تفای . همتاخ  نایرافـص  ییاورناـمرف  لوا  هرود  ق ،. رد 298 ه . یلع  نبا  دـمحم  نداتفا  رب  اب  و  دـنتفای ، تراـما  یلع 

ناتسیس نامدرم  شروش  رثا  رب  هک  ار - بوقعی  نبا  ورمع  تدمهاتوک  تموکح  و  دوب ، نایناماس  يالیتسا  تحت  ناتسیس 
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نایرافص يروتارپما 
دیابن باسح  هب  نایرافـص  لقتـسم  ییاورنامرف  لوا  هرود  ءزج  دـمآ - راـک  يور  اـجنآ ، یناـماس  نارمکح  یناـماس ، قحـسا  نبا  روصنم  رب 

ناتـسیس هب  طـقف  ناـنآ  ییاورناـمرف  هزوـح  هک  مود ، تلود  نیا  يارما  دوـشیم . زاـغآ  ق . زا 311 ه . نایرافــص  تراـما  مود  هرود  دروآ .
تـسد هـب  مود  هرود  نـیا  و  ق ،. 393 ه . رد 352 - دـمحا  نـبا  فـلخ  و  ق ،. 352 ه . رد 311 - دـمحا  رفعج  وبا  زا  دـنترابع  دوب ، دودـحم 

زین یناتـسیس  دومحم  کلم  و  دنتـشاد ، يرابتعا  تردق و  ناتـسیس  رد  هیوفـص  دـهع  رخاوا  ات  نایرافـص  فالخا  اذـهعم ، داتفارب . نایونزغ 
ناریا و هب  برع  هلمح  زا  دـعب  هک ، تسا  یناریا  ربتعم  لقتـسم و  اتبـسن  تلود  نیلوا  نایرافـص  لوا  تلود  دـیناسریم . نایرافـص  هب  بسن 

ثیلورمع بوقعی و  يارب  ناتـسیس  خـیرات  رد  دـش . لیکـشت  ناریا  رد  بارعا  افلخ و  اب  گنج  هعزاـنم و  قیرط  زا  یناـساس ، تلود  طوقس 
تحص رد  نیققحم  هتبلا  و  دسریم ، ناوریشونا  يرـسک  هب  یناتـسیس  ناگدازرگیور  نیا  داژن  نآ ، بجوم  هب  هک  تسا ، هدمآ  ياهمانبسن 

ات وا  زا  سپ  و  بوقعی - ياهششوک  اصوصخم  دیدرگ و  ناریا  یسایس  تایح  دیدجت  هیام  يرافـص  هلـسلس  دناهدرک . دیدرت  همانبسن  نآ 
زا ار  نآ  جورخ  ناریا و  لالقتـسا  لآملاب  برع و  تموکح  افلخ و  اب  تفلاخم  هار  یـسابع  هفیلخ  اب  گنج  رد  ثیلورمع - شردارب  يدح 

- دـندادیمن ناشن  یـشوخ  يور  یـسراف  نابز  یناریا و  راثآ  هب  هک  ناـیرهاط  فـالخرب  بوقعی - نیاربهوـالع ، درک . زاـب  دادـغب  ذوفن  ریز 
نابز ناونع  هب  یسراف  نابز  ندروآ  راک  يور  رد  هک  تسا  ییاورنامرف  نیتسخن 
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رد تسا . فورعم  دـندوب  هتفگ  حدـم  یبرع  هب  ار  وا  تاره  حـتف  زا  سپ  هک  ییارعـش  هب  وا  شاخرپ  ناتـساد  تسا و  هدـیزرو  ماـمتها  رعش 

نتفگ یـسراپ  رعـش  زا  سپ  یناتـسیس  فیـصو  نبا  دمحم  و  تفگ . دیاب  ارچ  مباین  ردـنا  نم  هک  يزیچ  تفگ  هدـمآ ...« : ناتـسیس  خـیرات 
.«. دوب هتفگن  یسک  وا  زا  شیپ  تفگ و  وا  مجع  ردنا  یسراپ  رعش  لوا  و  تفرگ ،

( تسا يرمق  يرجه  ساسارب  خیراوت   ) اهنآ زا  کیره  تراما  نامز  يرافص و  يارما 

لاس  18 ( 265 - 247 . ) ثیل نب  بوقعی  فسوی  وبا  - 1
لاس  22 ( 287 - 265 . ) وا ردارب  ثیل  نب  ورمع  - 2

. ثیل نب  ورمع  نب  دمحم  نب  رهاط  نسحلا  وبا  - 3
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لاس  41 ( 352 - 311 . ) فلخ نب  دمحم  نب  دمحا  رفعج  وبا  - 6
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هیوفص

هاتوک طلـست  زا  دـعب  اـصوصخم   ) نآ زا  سپ  رمتـسم و  روط  هب  ق . ات 1135 ه . دودـح 905  زا  هک  ناریا ، ناهاشداپ  زا  فورعم  ياهلـسلس 
ق. ات 1148 ه . هنغافا )

رد هلـسلس  نیا  نابوسنم  زا  ینت  دـنچ  زین  هاـش  رداـن  زا  دـعب  یتح  و  دـناهدرک ، تنطلـس  ناریا  رد  یمـسا  روط  هب  هاـش ) رداـن  سولج  لاـس  )
دمحم و  دنز ، ناخمیرک  يرایتخب ، ناخ  حتفلا  وبا  دـننام  ییارما  تسد  تلآ  و  دناهتـشاد ، یمـسا  تنطلـس  دـنچ  کی  ناهفـصا  ناسارخ و 

. دناهدوب راجاق  ناخ  نسح 
بهذم ساسارب  ار  لالقتـسا  تدحو و  نیا  و  دنوریم ، رامـش  هب  ناریا  یموق  لالقتـسا  تدحو و  یلم و  تلود  دـجوم  سـسؤم و  هیوفص 

رد اهینامثع  ورملق  نوزفازور  هعـسوت  و  دوب ، تردق  جوا  رد  ینامثع  تلود  هک  دمآرب  ناریا  رد  یعقوم  رد  هیوفـص  هلـسلس  دناهداهن . هعیش 
، هیوفـص دوب . هتخاس  هجاوم  ناکبزا  ینامثع و  ناکرت  نیب  نآ  میـسقت  هیزجت و  رطخ  اب  ار  ناریا  ناسارخ ، هب  ناـکبزا  زواـجت  ناریا . برغم 

مامتها رارـصا و  لمعلا  سکع  دندیـشخب . تیعقاو  ار  ناریا  تدـحو  لالقتـسا و  و  دـندرب ، نیب  زا  ار  رطخ  نیا  هعیـش ، بهذـم  ياول  تحت 
نآ رثا  نیرتزراب  هک  دوب ، يوفص  تلود  اب  ننـست  لها  دیدش  ینمـشد  نایناریا  رب  هعیـش  بهذم  لیمحت  رد  يوفـص  ناهاش  نیتسخن  دیدش 
هب هیوفـص  هرود  زا  نایناریا  هک  ار  اـعدا  نیا  تشاد . همادا  هیوفـص  تنطلـس  هرود  رـسارس  رد  اـبیرقت  هک  تسا ، یناـمثع  ناریا و  ياـهگنج 

تدم 4 ناریا  رد  هک  یتدـحو  ساسا  هک  درک  لوبق  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  لاحره ، رد  دـنرکنم . یـضعب  دـناهدمآرد  دـحاو  تلم  تروص 
تفگ ناوتیم  دشابیم . نآ  ناراذگناینب  نیرتگرزب  زا  يوفص  لوا  سابع  هاش  و  تسا ، هیوفـص  هرود  زا  تسا  رادروخرب  نآ  زا  تسا  نرق 

بهذم یعیـش  ياههلـسلس  هیوفـص  زا  شیپ  هتبلا ، دوب . تیلم  نیزگیاج  دوخ ، فلتخم  ياههبنج  اب  بهذـم  مالـسا ، يایند  هتـشذگ  رد  هک 
نایناریا دندرب ، راک  هب  دوخ  يایاعر  هب  عیشت  بهذم  ندنالوبق  رد  هیوفص  هک  یعطاق  تسایس  اما  تسا ، هتـشاد  دوجو  ناریا  رد  زین  يرگید 

یتسودنطو زا  یشان  ات  دوب  بهاذم  دروخرب  زا  یشان  رتشیب  يوفص  هلسلس  هکرحم  هوق  دروآرد . بهذم  یعیـش  دحاو  تلم  تروص  هب  ار 
اهینامثع ننست  بهذم  تیناریا . هبنج  و 
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. درک لیمحت  مدرم  رب  لیعامسا  هک  دوب  یعیشت  زا  شیب 

رثا رد  نآ ، زا  شیپ  اهتدـم  زا  ناریا ، ییایرآ »  » تدـحو زین  يداژن  ظاحل  زا  یـسراف . ات  دوب  یکرت  نابز  رتشیب  لیعامـسا  رابرد  ناـبز  یتح 
يدح ات  دیاب  ار  ناریا  تلم  ماوق  یجراخ ، رصانع  نیا  نایم  رد  دوب . هدش  دوبان  وحم و  رگید  نایناروت  نمکرت و  ماوقا  ياسآلیس  ترجاهم 
برغ قرـش و  رد  یجراخ  ماوقا  هک  یموادـم  راشف  هب  طوبرم  يدـح  ات  و  تسناد ، نآ  یناریا  هغبـص  اب  هعیـش  یجیردـت  صخـشت  هب  طونم 

طـسوت هب  یهاـشداپ  لوصا  ياـیحا  تیلم ، ماوق  رد  دـندادیم . ناـشن  دوخ  زا  ناریا  ناـهاشداپ  عاـبتا  هک  یلمعلا  سکع  دـندرکیم و  دراو 
، دندوب دوخ  عابتا  ناج  لد و  باقرلا  کلام  يوفص  ناهاشداپ  تشاد . ییازسب  مهس  یبهذم ، تازاوج  هب  لوصا  نیا  راهظتسا  و  لیعامـسا ،
: تشاد مهم  رثا  ود  مدرم  ناهذا  رد  روشک  یمسر  بهذم  ناونع  هب  عیشت  بهذم  دندوبن . دیدهت  دروم  روشک  لخاد  زا  زگره  ورنیا ، زا  و 
درکیم و رود  دندوب  بهذم  ینـس  هک  شیوخ  هیاسمه  للم  زا  ار  نانآ  رگید  فرط  زا  و  تخاسیم ، دحتم  مهاب  ار  نایناریا  فرط  کی  زا 

عیاقو یط  رد  هک  هناگیب  رـصانع  تفرگ . جضن  جـیردت  هب  دـنهدیم  لیکـشت  ار  تیلم  هک  لماوع  ییادـج ، طیحم  نیا  داحتا و  نیا  هانپ  رد 
نادناخ نابز  هک  یکرت ، نابز  دنتخیمآرد ، مه  هب  شیپ  زا  شیب  دندوب  هدرک  ادیپ  خوسر  ناریا  نیمزرـس  رد  يرگید  زا  دـعب  یکی  یخیرات 
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یسراف نابز  هب  تبسن  نابز  نیا  جاور  اهدعب  اما  دوب ، رابرد  جیار  نابز  ریبک  سابع  هاش  نامز  رد  الامتحا  دوب ، شابلزق  لیابق  هیوفص و 
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. درک کمک  هناگیب  رصانع  ندش  یناریا  هب  ناهفصا  هب  تختیاپ  لاقتنا  و  تفای ، شهاک 
رامش هب  ناریا  روهشم  رایسب  يافرع  خیاشم و  زا  هک  (، 735 - 650  ) دنبوسنم یلیبدرا  نیدلا  یفص  خیـش  شیوخ  گرزب  دج  مان  هب  هیوفص 
لوا لیعامسا  هاش  ردپ  ردیح  ناطلس  و  دنتـسه ، ردیح  ناطلـس  و  دینج ، ناطلـس  يوفـص ، نیدلا  ردص  خیـش  يو  روهـشم  باقعا  زا  تسا .

نیمتفه مظاک ، یسوم  ماما  هب  اهنآ  رابت  داژن و  هک  تسا  نآ  روهشم  هلسلس ، نیا  بسن  هرابرد  تسا . هدوب  هیوفص  هلسلس  سـسؤم  يوفص ،
. دسریم يرشع ، ینثا  هعیش  ماما 

يرشع ینثا  بهذم  جیورت  هلیـسو  ار  لوعجم  همانبسن  نیا  هیوفـص  نیطالـس  دنیوگ  و  دنراد ، دیدرت  تبـسن  نیا  تحـص  رد  نیققحم  اما 
ردص خیش  هب  باستنا  ببـس  هب  رما ، زاغآ  رد  يوفـص  نادناخ  هک  دندقتعم  یـضعب  دندوب . هداد  رارق  دوخ  یـسایس  دصاقم  تفرـشیپ  يارب 

، دناهدناوخیم يولع  تسا ، هتشاد  مان  شوپهایس  یلع  هجاوخ  هک  نیدلا ، ردص  رسپ  هب  باستنا  تهج  هب  يوسوم ، ار  دوخ  يوفـص ، نیدلا 
ناـجیابرذآ هب  درک  دـالب  زا  ق . دودح 569 ه . رد  هالک ، نیرز  هاش  زوریف  مان  هب  نیدلا ، یفـص  خیـش  متفه  دـج  و  دـناهدوب ، درک  الـصا  و 

یسوم ماما  هب  ار  دوخ  بسن  يوفص  لوا  لیعامسا  هاش  نارود  نامه  زا  هیوفص  نیطالس  هک  تسا  ققحم  هتکن  نیا  لاحره  رد  تسا . هدمآ 
يرـشع ینثا  يرفعج و  بهذم  جورم  يوسوم و  تاداس  ار  اهنآ  هراومه  زین  نادـیرم  تعامج  شابلزق و  فیاوط  و  دـناهدیناسریم ، مظاک 

یعفاش هتـشاد و  ننـست  بهذم  ارهاظ  دیآیمرب ، دوجوم  ذخآم  زا  هک  يدح  ات  یلیبدرا ، نیدلا  یفـص  خیـش  دوخ  دـنچ  ره  دناهدرمـشیم ،
و تسا ، هدومن  داقتعا  راهظا  هعیش  بهذم  هب  هک  تسا  نادناخ  نیا  زا  یسک  نیلوا  شوپهایس  یلع  هجاوخ  ذخآم ، یـضعب  ربانب  تسا . هدوب 

هکلب نالیگ ، ناجیابرذآ و  رد  اهنت  هن  هک  دناهدوب ، هعیـش  هیفوص  زا  يریثک  هدع  تقیرط  ریپ  دـشرم و  هیوفـص  نادـناخ  ياسؤر  وا ، زا  سپ 
نایفوص نیمه  کمک  هب  و  دندرکیم ، يراپسناج  لماک  دشرم  هار  رد  و  دوب ، ناوارف  اهنآ  دادعت  زین  ریغص  يایـسآ  نیـشنكرت  یحاون  رد 

. دش سیسأت  يوفص  لوا  لیعامسا  هاش  تسد  هب  هیوفص  تلود  هک  دوب  شابلزق 
بوقعی ریما  رما  هب  لیعامـسا ، میهاربا و  یلع ، ناطلـس  شنارـسپ ، هاشناورـش  اب  گنج  رد  ق ). 893 ه .  ) ردیح ناطلـس  ندش  هتـشک  زا  سپ 

ار نانآ  نامکرت  گیب  متـسر  ریما  ات  دندوب  اجنآ  رد  و  دندش ، سوبحم  سراف  رخطـصا  هعلق  رد  دوب  هاشناورـش  نارای  زا  هک  نامکرت ، گیب 
مایا نیمه  رد  زین  میهاربا  دـندرک . ترجاهم  نالیگ  هب  لیعامـسا  میهاربا و  و  دیـسر ، لتق  هب  لیبدرا  یلاوح  رد  یلع  ناطلـس  دومن . راضحا 

، شردـپ ناصلخم  نادـیرم و  زا  یعمج  یهارمه  هب  نآ  زا  سپ  دـنام . نالیگ  رد  یماوق  تاداس  دزن  لاـس  بیرق 6  لیعامسا  و  دش ، هتـشک 
تنطلس زاغآ  هیوفـص و  هلـسلس  سیـسأت  خیرات  الومعم  خیرات  نیا  تفرگ . ار  ناورـش  ق . رد 905 ه . و  دمآرب ، ردپ  یهاوخنوخ  ددـصرد 

لیعامسا هاش  تفرگ . تروص  ق . ناجیابرذآ 907 ه . زیربت و  حتف  زا  سپ  تنطلس  هب  يو  یمسر  سولج  یلو  دوشیم ، هدرمـش  لیعامـسا 
ولنویوققآ هلسلس  نآ  زا  سپ  داد . رارق  یمسر  بهذم  ار  يرشع  ینثا  هعیش  بهذم  تختیاپ و  ار  زیربت  تنطلـس ، تخت  هب  نتـسشن  زا  سپ 

زا دـعب  و  تفرگ ، ار  ناتـسزوخ  دـعب  برع و  قارع  سپـس  درک . دوـخ  ورملق  همیمـض  ار  ناـمرک  و  سراـف ، مجع ، قارع  و  تخادـنارب ، ار 
ورملق دودح  و  درک ، لوتقم  بولغم و  ار  کبزا  ناخ  کبیـش  دـش ، ناسارخ  هجوتم  نآ ، زا  سپ  تخات . زاقفق  هب  ناجیابرذآ ، هب  تشگزاب 

ناریا و رد  هعیش  بهذم  جیورت  رد  يوفص  لوا  بسامهط  هاش  شنیشناج  لوا و  لیعامسا  هاش  مامتها  رارصا و  دیناسر . نوحیج  هب  ار  دوخ 
- دندوب ینس  ابلاغ  نامز  نآ  رد  هک  روشک - نیا  مدرم  رب  نآ  لیمحت 

551 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
نیا دیدرگ . هانگیب  مدرم  زا  يرایـسب  لتق  ببـس  و  دوب ، دالب  رد  ناییالوت  ناییاربت و  ياههتـسد  زیهجت  اب  نورقم  راشف و  دیدهت و  اب  هارمه 

اهینامثع رطخ  ود ، نیا  زا  دیدرگ . ناریا  یقرـش  لامـش  رد  ناکبزا  برغ و  رد  ینامثع  تلود  اصوصخم  ینـس و  کلامم  مشخ  بجوم  رما 
شروش دوب . دوخ  تردـق  جوا  رد  مهدزناـش  نرق  رد  یناـمثع  تلود  دوب ، رتشیب  بتارم  هب  یناـمثع  تلود  رطخ  اریز  دوب ، رتـشیب  بتارم  هب 
تدـحو  » داجیا تفالخ و  هیعاد  هک  ار - لوا  میلـس  ناطلـس  یناـمثع ، يولکت  تاـیالو  رد  ق . لوالا 917 ه . عیبر  رد  ولکت  ياـبابیلق  هاـش 

نیب دتمم  ياهگنج  زورب  ببس  رما  نیا  درکیم . دیدهت  ار  وا  هیوفص  تلود  ناریا و  بناج  زا  هک  تخاس  يرطخ  هجوتم  تشاد - یمالسا »
. دیدرگ ینامثع  ناریا و  نیتلود 

، ناریا هب  ینامثع  رکشل  موجه  عقوم  رد  هک  دندرکیم  کیرحت  توعد و  ار  ناریا  ینس  فیاوط  ریاس  نانامکرت و  ناکبزا و  ابلاغ  اهینامثع 
ینلع و تموصخ  زا  هدافتـسا  روظنم  هب  زین ، اپورا  نیطالـس  پاپ و  رگید ، فرط  زا  دنروآ . موجه  ناریا  هب  روغث  دودح و  ریاس  رد  زین  اهنآ 

نیطالس اب  طباور  داجیا  اب  دندرکیم  یعس  دوب ، نانآ  هجوتم  اهینامثع  بناج  زا  هک  يرطخ  عفد  تهج  ینامثع  ناریا و  نیتلود  نیب  رمتـسم 
هنوگنیا دـیدشت  هب  نانآ ، کمک  بلج  يارب  زین ، يوفـص  نیطالـس  و  دـننک ، کیرحت  یناـمثع  تلود  دـض  رب  تیوقت و  ار  ناـنآ  يوفص 

رد لوا  میلـس  تنطلـس  ناریا و  رد  لوا  لیعامـسا  هاش  تنطلـس  رد  ینامثع  ناریا و  ياهگنج  زا  گنج  نیلوا  دنتخادرپ . تابـسانم  طباور و 
ندوـب زهجم  ببـس  هب  تسکـش  نـیا  و  ق ). بجر 920 ه .  ) دـش بولغم  ناردـلاچ  رد  لیعامـسا  هاش  گنج  نیا  رد  داـتفا ، قاـفتا  یناـمثع 

رسپ راهچ  يو  زا  و  تشذگرد ، ق . رد 930 ه . لوا  لیعامسا  هاش  دندوب . نآ  دقاف  نایناریا  هک  دوب  هناخپوت  نیشتآ و  ياهحالس  اب  اهینامثع 
(. يوفص لوا  بسامهط  هاش   ) دنتـشادرب تنطلـس  هب  ار  بسامهط  ناگرزب  ارما و  ازریم . مارهب  و  ازریم ، ماس  ازریم ، صاقلا  بسامهط ، دنام :

نیتلود ق . رد 926 ه . تبقاع  اما  تفای ، همادا  اهینامثع  اب  گنج  و  داد ، يور  ناسارخ  رد  کبزا  ناـخ  هللا  دـیبع  اـب  گـنج  يو ، ناـمز  رد 
اب لوا  لیعامـسا  هاش  دهع  رد  هک  ییاپورا  لود  اب  ناریا  طباور  دشن . هتـساک  يزیچ  ناریا  كاخ  زا  لوا  بسامهط  دهع  رد  دـندرک . حـلص 

بسامهط هاش  دمآ . ناریا  رابرد  هب  نسنیکنج  ا . بسامهط ، هاش  دهع  رد  مه  و  تفای ، همادا  دوب  هدش  زاغآ  سراف  جیلخ  هب  اهیلاغترپ  ندمآ 
اجنامه رد  دوب ، زاریش  رد  هک  ازریم ، دمحم  ناطلس  شردارب  يوفص ، مود  لیعامسا  هاتوک  تنطلـس  زا  دعب  تشذگرد . ق . رد 984 ه . لوا 

ناریا و ياهگنج  يو  تنطلـس  رد  تسا . هدـنبادخ  هب  بقلم  يو  دـش . دراو  نیوزق  هب  لاـس  ناـمه  رد  و  ق ،). 985 ه .  ) تسشن تنطلس  هب 
. دیسر لتق  هب  ق . رد 944 ه . يوفص  يازریم  هزمح  يو ، نارسپ  زا  دش . دیدجت  ینامثع 

هاش ناونع  هب  ار  وا  ولجاتـسا  یلق  دشرم  و  دش ، دراو  اجنادـب  دوبن ، نیوزق  رد  دـمحم  ناطلـس  هک  ق . رد 996 ه . ازریم  سابع  يرگید  رـسپ 
نایاورنامرف اب  رـصاعم  يوفـص ) لوا  سابع   ) سابع هاش  درک . قیدصت  ار  رـسپ  تنطلـس  مه  دـمحم  ناطلـس  و  تشادرب ، تنطلـس  هب  سابع 

تردق جوا  هب  يوفص  تلود  يو  دهع  رد  دوب . دنه ) رد  لوغم  روتارپما   ) ربکا و  ایناپـسا ، مود  پیلیف  ناتـسلگنا ، لوا  تبازیلا  دننام  یگرزب 
ناهفصا رهش  يابیز  ياهانب  زا  نآ  رهاظم  زا  یـضعب  هک  تسا  يوفـص  ندمت  گنهرف و  جوا  نراقم  يو  نامز  زین  و  دیـسر ، دوخ  یـسایس 

قرـش و رد  اصوصخم  ناریا ، فلتخم  برغ  قرـش و  رد  اصوصخم  ناریا ، فلتخم  طاقن  رد  دمحم ، ناطلـس  دـهع  رخآ  رد  تسا . رادـیدپ 
هب و  دـندرک ، هدافتـسا  عضو  نیا  زا  ینامثع - تلود  ناـکبزا و  ناریا - هیاـسمه  نمـشد  ود  دوب . هداد  يور  ییاهـشروش  تاـبالقنا و  برغ 

ناریا كاخ 
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جیلخ یقرـش و  زاقفق  رد  ار  ناریا  تردق  و  دنار ، نوریب  ناجیابرذآ  زا  ار  اهینامثع  درک ، عفد  ار  ناکبزا  سابع  هاش  دـندومن . يزادـناتسد 
. تفای نایاپ  سراف  جیلخ  لحاوس  رب  اهیلاغترپ  يالیتسا  يو  دهع  رد  درک . راوتسا  سراف 

ناردارب نتاک و  ناریا  رد  فورعم  نایجراخ  زا  تفای . شیازفا  یگنهرف  یتراجت و  طباور  و  دـش ، رارقرب  یـسایس  طباور  اـپورا  ناریا و  نیب 
. درب مان  ناوتیم  ار  یلرش 

دوخ دشرم  هلزنم  هب  ار  لوا  بسامهط  هاش  لوا و  لیعامسا  هاش  هک  دوب ، شابلزق  ياوق  رب  ناکبزا  اب  اهینامثع و  اب  گنج  رد  هیوفـص  ياکتا 
. دنتخادرپ ییوجهزیتس  يرسهریخ و  هب  و  دنتفای ، ذوفن  تکلمم  روما  رد  شابلزق  ياوق  جیردت  هب  دندرکیم . تعاطا  نانآ  زا  و  دنتسنادیم ،

ناردارب دورو  اب  رد 1598 ، نینچمه ، تخادرپ . نوسهاش  مان  هب  ياهزات  ياوق  نداد  لیکـشت  هب  نانآ ، ذوفن  ندرک  یثنخ  يارب  ساـبع  هاـش 
اب دـمآ . لمع  هب  ناریا  یگنج  ناـمزاس  رد  یتاحالـصا  ناریا ، راـبرد  هب  زیرپوت ) نت  کـی  هلمج  زا   ) ناـشیا ناـمزالم  زا  نت  و 26  یلرش 

نوشق نینچمه  درک . حلـسم  گنفت  پوـت و 60000  هب 500  ار  سابع  هاش  نوشق  هک  دـندرک  سیـسأت  ياهناخابج  نایناریا  ناـنآ ، کـمک 
رهش نیا  و  ق ،). 1000 ه .  ) درک لقتنم  ناهفصا  هب  نیوزق  زا  ار  ناریا  تختیاپ  لوا  سابع  هاش  تفای . نامزاس  دیدجت  نانآ  کمک  هب  ناریا 

هوکـش لالج و  تسارایب . هریغ  و  غابراهچ ، هسردـم  وجاوخ ، لپ  لپ ، هس  یـس و  نوتـسلهچ ، خاـک  ماـما ، دجـسم  دـننام  یللجم  هینبا  اـب  ار 
نیغلبم ناناگرزاب و  دیدرگیم ، لومعم  نایحیسم  هب  تبسن  هک  یلهاست  و  دمآیم ، لمع  هب  نایجراخ  زا  اجنآ  رد  هک  یلابقتسا  و  ناهفصا ،

. تشاد صوصخم  تیانع  زین  ابدا  و  نادنمشناد ، نادنمرنه ، هب  تبسن  سابع  هاش  درک . بلج  سابع  هاش  رابرد  هب  ار  ییاپورا 
ازریم و یفص  دشرا  رسپ  ود  ازریم و  یفص  دوخ  دشرا  رـسپ  نایجرگ ، ماع  لتق  رب  هوالع  دوب . بلقلا  یـسق  تیاهن  هب  سابع  هاش  هنافـسأتم ،

. درک روک  ار  دوخ  رگید  رسپ  ود  زین 
. دیدرگ هیوفص  هلسلس  طاطحنا  بجوم  تبقاع  ناگرزب  ناگدازهاش و  نتشک  رد  يو  طارفا 

عمط فرط ، کی  زا  شابلزق  نوسهاش و  يارما  طلست  تباقر و  دیدرگ . لزلزتم  يوفص  هلسلس  ق ). 1038 ه .  ) لوا سابع  هاش  تافو  زا  دعب 
، کلامملا ریعم  یـشابیچروق ، یـشابیساقآ ، کیـشیا  یـساقآ ، رللوق  هلودـلا ، دامتعا  دـننام   ) یتلود تاماقم  بصانم و  نابحاص  داـسف  و 

دندرک ناناگرزاب  ارما و  ناگدازهاش و  لتق  رد  یفص  هاش  لوا و  سابع  هاش  هک  یطارفا  هرخالاب  و  هریغ ،) و  یـشابالم ، کلامملا ، بستحم 
نیرفاسم زا  دیـسر . يوفـص  لوا  نامیلـس  هب  تنطلـس  مود ، سابع  هاش  زا  دعب  تشگ . هیوفـص  تنطلـس  هاگتـسد  لزلزت  طاطحنا و  بجوم 

دیـسر تنطلـس  هب  يوفـص  نیـسح  ناطلـس  هاش  نامیلـس ، هاش  زا  دعب  دندوب . هینروات  ندراش و  دندمآ  ناریا  هب  يو  دهع  رد  هک  يروهـشم 
نایارسهجاوخ ارسمرح و  نانز  رکف  بولغم  شردپ ، دننام  و  تیافکیب ، رایسب  سفنلا و  فیعض  يدرم  نیسح  ناطلـس  هاش  ق .). (1105 ه .

زا سپ  دیـسر . هجرد  اهتنم  هب  تافارخ  رازاـب  جاور  يو ، هرود  رد  دـشیم . لـسوتم  وداـج  رحـس و  اـعد و  هب  تالکـشم  لـح  يارب  و  دوب ،
ببـس ناخ  نیگرگ  تایدـعت  داتـسرف . راهدـنق  تموکح  هب  دوب  فورعم  ناخ  نیگرگ  هب  هک  ار  یجرگ  ناخزاونهاش  تنطلـس ، هب  سولج 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 367 

http://www.ghaemiyeh.com


دابآنولگ رد  دیشک ، رکشل  ناریا  هب  سیوریم ، رـسپ  ناغفا ، دومحم  ق . رد 1134 ه . دیدرگ . سیوریم  يربهر  هب  ییاجلغ  فیاوط  شروش 
و درک ، میلـست  وا  هب  ار  یهاش  جاـت  نیـسح  ناطلـس  هاـش  ق . مرحم 1135 ه . رد  تبقاع  دـش و  زوریپ  ناریا  نایهاپـس  رب  ناهفـصا ) لامـش  )

ياپ زا  یلک  هب  نیـسح  ناطلـس  هاش  یتیافکیب  ناغفا و  لیابق  یناهگان  مجاهت  رثا  رد  هیوفـص  هلـسلس  دـش . زاغآ  ناریا  رب  هنغاـفا  يـالیتسا 
ناریا اما  دمآرد .
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تاناخ رزخ  يایرد  برغم  رد  سور  يروتارپما  دومنیمن . یهجوت  نادب  یسک  نامز ، نآ  رد  هک  تشاد ، لباقم  رد  نیا  زا  رتمیظع  يرطخ 

ار سور  ریفس  نیلوا  1664 م ). . ) ق رد 1075 ه . مود  سابع  هاش  دوب . هدرک  دوخ  ورملق  همیمـض  ق . مهد ه . نرق  رخاوا  رد  ار  ناـخارتسآ 
ياهزرم فرط  زا  ار  ناریا  هچنآ  دـنار . نوریب  ناردـنزام  یقرـش  لحاوس  زا  ار  مجاهم  ياهقازق  اهدـعب  و  تفریذـپ ، روضح  هب  ناهفـصا  رد 

يو رابرد  هب  ییارفـس  رابود  نیـسح  ناطلـس  هاش  تنطلـس  رد  هک  دوب ، ریبک  رطپ  یبلطهاـج  یبلطهعـسوت و  درکیم  دـیدهت  هتـسویپ  لاـمش 
ناطلـس هاش  رـسپ   ) يوفـص مود  بسامهط  هب  کـمک  ناونع  هب  و  درمـش ، منتغم  ار  عقوم  ریبک  رطپ  هنغاـفا ، يـالیتسا  زا  سپ  دوب . هداتـسرف 

دروآرد و دوخ  يـالیتسا  تحت  ار  رزخ  رحب  لـحاوس  تسـشن ) تنطلـس  هب  نیوزق  رد  دوـمحم ، هب  ردـپ  ندـش  میلـست  زا  سپ  هک  نیـسح ،
. دندرک میسقت  دوخ  نیب  ار  ناریا  برغم  لامش و  زا  ییاهتمسق  ینامثع  سور و  نیتلود  تبقاع 

و دروخ ، تسکش  مود  بسامهط  نارادرس  زا  هاش ،) ردان  ادعب   ) ناخ یلق  بسامهط  زا  تسودنامهم  رد  ناغفا  فرشا  ق . لاس 1142 ه . رد 
و درک ، علخ  تنطلس  زا  ار  بسامهط  هاش  ناخ  یلق  بسامهط  ق ،. رد 1145 ه . تفای . نایاپ  هنغافا  هنتف  دیسر و  لتق  هب  فرـشا  دعب  يدنچ 

جاـت دوخ  و  دروآ ، مهارف  زین  ار  وا  لزع  بابـسا  تبقاـع  و  دـناشن ، تنطلـس  هب  ار  يوفـص ) موس  ساـبع   ) ازریم ساـبع  شراوخریـش  لـفط 
. دیدرگ زاغآ  هیراشفا  یهاشداپ  نارود  و  ق ،). 1148 ه .  ) داهن رس  رب  تنطلس 

یفص

شیب لاس  هکنآ 17  اب  يو  تیصو  ربانب  سابع  هاش  گرم  زا  سپ  يو  يوفـص . نادناخ  زا  هاشداپ  نیمـشش  ازریم ، یفـص  دنزرف  ازریم  ماس 
. تسشن یهاشداپ  هب  ق . رد 1038 ه . تشادن 

یلیبدرا نیدلا  یفص 

نیدلا یفص  خیش  (. 735 - 650  ) دسریم يو  هب  يوفص  هلسلس  بسن  هک  متـشه  نرق  لیاوا  متفه و  نرق  رخاوا  رد  ناریا  هیفوص  خیاشم  زا 
. تسشن داشرا  دنسم  رب  لیبدرا  رد  سپس  تفرگ و  ینز  هب  ار  وا  رتخد  دوب و  ینالیگ  دهاز  نیدلا  جات  خیش  نادیرم  زا  لاح  زاغآ  رد 

ار رگیدکی  هک  ناوخا  مان  هب  يریثک  هدع  هقرف  نیا  نایم  رد  تشاد و  ناوارف  نادـیرم  ریغـص  يایـسآ  ناجیابرذآ و  رد  نیدـلا  یفـص  خـیش 
. دنتشاد دوجو  دندناوخیم  یخا 

لیامت یفص  خیش  هون  یلع  هجاوخ  یلو  دندوب  تعامج  تنس و  شیک  هب  دقتعم  بهذم و  یعفاش  نیدلا  ردص  خیش  شرسپ  یفـص و  خیش 
هعیش يوفص  دشارم  زا  يوفص  هداوناخ  هک  تسا  خیرات  نیا  زا  تشادن . بهذم  نیا  رد  یبصعت  یلو  دومن  راهظا  هعیش  بهذم  هب  يرایـسب 

. دنوریم رامش  هب 

يرایتخب هنطلسلا  ماصمص 

. دش دلوتم  يرایتخب  لاحم و  راهچ  رد  ق . لاس 1270 ه . رد  یناخلیا  ناخ  یلقنیسح  دنزرف  ناخ  یلقفجن 
ق. لاس 1299 ه . رد  دروآ . يور  يزادـناریت  يراوسبسا و  هب  یلیا  تیبرت  قباطم  نآ  زا  دـعب  تخادرپ و  لیـصحت  هب  یتدـم  یکدوک  رد 

لیا تیعقوم  نأش و  تسناوت  دیـسر و  لیا  تسایر  هب  دـنداتفا ، نادـنز  هب  شناردارب  دیـسر و  لـتق  هب  ناطلـسلا  لـظ  روتـسد  هب  شردـپ  هک 
. تشاد هدهع  رب  ار  لیا  يربهر  نادنز ، زا  ناخ  رایدنفسا  شرتگرزب ، ردارب  يدازآ  نامز  ات  دنک و  ظفح  ار  يرایتخب 

تموکح رومأم  دیدرگ و  بقلم  هنطلسلا  ماصمص  هب  هاش  نیدلا  رفظم  نامز  رد  ناخ  یلقفجن 
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زا ار  هنطلـسلا  ماصمـص  ترفن  ینمـشد و  بابـسا  رما  نیمه  دیدرگ و  لوزعم  تموکح  زا  ریغـص  دادبتـسا  هرود  رد  یلو  دش ، لاحم  راهچ 
تیاـمح هـب  یتدـم  زا  دـعب  هکناـنچ  دوـش  کـیدزن  ناهاوخهطورــشم  هـب  شیپزاشیب  وا  هـک  دـش  ثعاـب  درک و  مـهارف  هاـش  یلع  دـمحم 

. دش ناهفصا  ریخست  هب  قفوم  ناهاوخهطورشم 
نارهت یهار  ار  وا  درپس و  دعسا  رادرس  ناخ  یلقیلع  دوخ  ردارب  هب  ار  يرایتخب  ياوق  یهدنامرف  ناهفصا  فرصت  زا  سپ  هنطلـسلا  ماصمص 

جراخ ناریا  زا  رابجالاب  هاش  یلع  دمحم  داتفا و  ناهاوخهطورـشم  تسد  هب  نارهت  هک  یتدـم  زا  سپ  یلو  دـنام ، ناهفـصا  رد  دوخ  درک و 
. تفرگ رارق  لابقتسا  دروم  دومن و  تمیزع  نارهت  هب  رایسب  هوکشاب  دیدرگ ،

، نارهت حتف  رد  تکرـش  دادبتـسا و  ياوق  تسکـش  رد  دوخ  تامدخ  تلع  هب  اریز  دـندوب ، ءاشی  ام  لاعف  نارهت  رد  ماگنه  نآ  رد  اهیرایتخب 
رد رفص 1329  رد  ناخ  یلقفجن  تشاد . تسایر  هیعاد  دوب  نانآ  ربهر  هک  زین  هنطلـسلا  ماصمـص  دندرمـشیم و  هطورـشم  بحاص  ار  دوخ 

لحنم هنیباک  تفر و  رانک  رادهپـس  هک  اریز  دـییاپن ، هتفه  ود  زا  شیب  وا  گنج  ترازو  دیـسر . گنج  ترازو  هب  ینباکنت  رادهپـس  هنیباـک 
خیرات رد  دش و  هنیباک  لیکشت  رومأم  هنطلسلا  بیان  کلملا ، رصان  ناخ  مساقلا  وبا  فرط  زا  دوخ  هنطلـسلا  ماصمـص  راب  نیا  یلو  دیدرگ .

سور موتامیتلوا  يو و  تسکش  هاش و  یلع  دمحم  تشگزاب  يایاضق  هک  دوب  هنیباک  نیمه  رد  درک . یفرعم  ار  دوخ  هنیباک  دادرم 1290   2
رذآ رد 7  يرگید  ياههنیباک  هنطلـسلا  ماصمـص  سپ  نآ  زا  دیماجنا . سلجم  لیطعت  هب  ماجنارـس  دـمآ و  شیپ  ییاکیرمآ  رتسوش  دـض  رب 

تمس داد  لیکـشت  هک  ییاههنیباک  رد  راب  دنچ  نینچمه  يو  داد . لیکـشت  دادرخ 1297  تشهبیدرا 1297 و 29  رذآ 1290 ،  19 ، 1290
. تشاد هدهع  رب  دوخ  ار  هلخاد  ریزو  گنج و  ریزو 

ش. لاس 1300 ه . رد  هکنیا  ات  دوب  راکیب  نارهت  رد  یتدم  هنطلسلا  ماصمص  ساسح ، لغاشم  نیا  زا  سپ 
. تفرن تیرومأم  نیا  هب  اما  تفای ، ار  ناسارخ  تموکح  تیرومأم  نایسپ  ناخ  یقت  دمحم  لنلک  مایق  يایاضق  رد 

نیرخآ نیا  دومن و  تمیزع  هقطنم  نآ  هب  دـش و  لاحم  راـهچ  رد  اـهیرایتخب  شروش  عفد  رومأـم  ماـت  تاراـیتخا  اـب  ش . لاس 1308 ه . رد 
. دوب يو  تیرومأم 

. دش هدرپس  كاخ  هب  ناهفصا  رد  تشذگرد و  ش . لاس 1309 ه . رد  ماجنارس  ناخ  یلقفجن 

یشابرادقودنص

. تسا هدشیم  میدقت  هاش  هب  هک  دوب  ییایاده  اهسابل و  يرادهگن  لوئسم  هیراجاق  تلود  رد 

هلودلا عینص 

. یلم ياروش  سلجم  سیئر  نیلوا 

کلملا عینص 

نیلوا سسؤم  راجاق ، هاش  نیدلا  رصان  تنطلس  لوا  همین  راجاق و  هاش  دمحم  تنطلـس  دهع  رد  یناریا  شاقن  يرافغ ، ناخ  نسحا  وبا  ازریم 
. کلملا لامک  يومع  يرافغ و  نادناخ  زا  ناریا ، رد  یشاقن  ناتسرنه 

همانزور لیفارسا ، روص 

ازریم نآ  ناســسؤم  ناریدـم و  و  دـیدرگ ، رــشتنم  نارهت  رد  ق . لاـس 1325 ه . رد  هک  ناریا ، تیطورـشم  زاـغآ  فورعم  ياـههمانزور  زا 
هناخپاچ رد  یبرـس  پاچ  اب  يریزو  عطق  هب  هحفـص  تشه  رد  نآ  لوا  هرامـش  دـندوب . يزیربت  ناخ  مساق  ازریم  يزاریـش و  ناخ  ریگناـهج 

ق. رخآلا 1325 ه . عیبر  هام  هبنشجنپ 17  زور  نایسراپ ،
555 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نآ هحولرس  لخاد  رد  دنهدیم . ناشن  رگیدکی  هب  ار  وا  یهورگ  و  دمدیم ، روص  رد  هک  دوب  ياهتشرف  ریوصت  نآ  هحولرس  رد  دش . رشتنم 
. دوب هدـیدرگ  جرد  توخا » تاواسم ، تیرح ،  » تاملک زیر ، طخ  اـب  هدـش و  هتـشون  تشرد  خـسن  طـخ  هب  لیفارـسا » روص   » هماـنزور مسا 

. دوب یهاش  نارهت 4  رد  نآ  هرامش  کت  تمیق 

یفوص

نت رب  مـشپ )  ) فوـص زا  ياهماـج  میدـق  داـهز  نوـچ  هـک  تـسا  نآ  یفوـص »  » هیمـست هـجو  باـب  رد  دـنیوگ . ار  فوـصت  بـتکم  ناوریپ 
افص يویند  قیالع  ثول  زا  ار  لد  هفیحص  هتشذگ  ایند  زا  تعامج  نیا  نوچ  رگید ، دنداهن . مان  یفوص  هتسد  نیا  هب  ورنیا  زا  دندیشوپیم 

. دناهتشگ بقلم  یفوص  هب  تهج  نیا  زا  دنداد 

)Mysic( هیفوص

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 368 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ هلیـسو  هب  هک  سفن  یناحور  تیبرت  رد  صاخ  شور  اـب  تسا  یبتکم  ماـن  دـننکیم ، داـی  مه  بهذـم  اـی  تقیرط  هب  نآ  زا  هک  یفوصت 
نامه زا  مالـسا  تناید  رد  فوصت  دنیوگیم . یفوص »  » بتکم نیا  ناوریپ  هب  دیـسر ؛ دشابیم  تقیقح  نآ  هک  یلـصا  بولطم  هب  ناوتیم 

دیاب ار  فوصت  زاغآ  تفای . جاور  ناریا  رد  هلمج  زا  یمالسا  کلامم  رسارس  رد  يدالیم  متشه  متفه و  نرق  ود  رد  دیسر و  روهظ  هب  زاغآ 
دیدرگ روراب  نآ  لاهن  مراهچ  موس و  نرق  رد  دـش و  هتـشاک  نالدـبحاص  بولق  رد  فوصت  هیلوا  رذـب  هک  تسناد  يرجه  مود  لوا و  نرق 

. دوب نارود  نیا  رد 
دالب رد  یمیدق  فورعم و  خیاشم  زا  هتشذگ  درب و  مان  دوب  سراف  ياضیب  زا  هک  جالح  روصنم  نب  نیسح  زا  ناوتیم  ناریا  مانب  نایفوص  زا 

هب هاوخ  یـسراف  ناـبز  هب  هک  دندیـسر  روهظ  هب  ناریا  رد  ناـبز  یبرع  ناـیفوص  اـب  ناـمزمه  يرجه  موس  نرق  زا  يدـنچ  خـیاشم  یمالـسا ،
رـسارس رد  ناشیورد  عمجت  زکارم  ای  اههاقناخ  نآ  بقاـعتم  دـندرک و  داـشرا  ناـیفوص  تقیرط  هب  ار  مدرم  رثن  تروص  هب  اـی  مظن  تروص 

. تشگ سیسأت  رهنلا  ءاروام  ناسارخ و  نوچ  يرواخ  ناریا  ياهرهش 
: هیفوص قرف 

(. مهدا میهاربا  هب  بوسنم   ) هیمهدا فلا -
(. ینرق سیوا  هب  بستنم   ) هیسیوا ب -

(. یماطسب روفیط  نب  یسیع  دیزی  وبا  هب  بستنم   ) هیروفیط ج -
(. نیدلا مجن  خیش  هب  بوسنم   ) هیواربک د -

(. یخرک فورعم  خیش  هب  بوسنم   ) هیفورعم ه -.
. دنتسه یقاب  زونه  یمالسا  دالب  رگید  ناریا و  رد  اهنآ  زا  یضعب  باقعا  زا  هک  دندش  بعشنم  هلسلس  هدراهچ  هیفورعم  زا 

: هلمج زا 
. هیراصنا - 1
. هیشاتکب - 2
. هیلامج - 3
. هیتولخ - 4

. دنشابیم مهن  نرق  رد  یفوتم  ینالتخ » قاحسا  هجاوخ   » ناوریپ زا  هیبهذ : - 5
. هیعافر - 6

. هیدرورهس - 7
. هیوفص - 8

یفوتم 560 ه.  ) ناهاشنامرک یلاها  زا  حلاص » یبا  نب  نیدلا  یحم  رداقلا  دبع  خیش   » هب بستنم  هیرداق : - 9
.( ق

. هیوینوق - 10
. هیولوم - 11
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هلـسلس نیا  باقعا  ناـگجاوخ . هب  فورعم  ق ). یفوتم 791 ه .  ) ییاراخب يدنبـشقن  رمع  نیدـلا  ءاهب  هجاوخ   » هب بوسنم  هیدنبـشقن : - 12

. دنتسه یقاب  ناریا  ناتسدرک  رد  زونه 
ق. رد 869 ه . یفوتم  شوپهایس ) دیس   ) یشخبرون دمحم  هب  بوسنم  هیشخبرون : - 13

ماما دافحا  زا  هللا » دـبع   » دـنزرف یلو »  » هب فورعم  و  هاش »  » هب بقلم  هللا » تمعن  نیدـلا  رون  دیـس   » هلـسلس نیا  سـسؤم  هیهللا :» ۀـمعن  - » 14
. دشابیم نایعیش  مجنپ  ماما  ع )  ) رقاب دمحم 

( نودیس  ) ادیص

نانوی هب  اشرایاشخ  یشکرکشل  رد  دمآرد . اهیشنماخه  تعاطا  تحت  هک  یقینف  ییایرد  ياوق  زکرم  روص . توریب و  نیب  هیقینف  زا  يرهش 
ار نآ  داد  روتـسد  موس  ریـشدرا  درک  نایغط  ناریا  هیلع  ادیـص  رهـش  یتقو  داد  رارق  ناریا  هاشداپ  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياهیتشک  ادیـص  رهش 

. تشاد دوجو  يزاسهشیش  زکارم  ادیص  رهش  رد  دننازوسب .
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کلملا ماظن  رسپ  دمحا  کلملا  ءایض 

دوخ ترازو  هب  ار  کلملا  ماظن  رگید  رـسپ  دمحا  کلملا  ءایـض  شردارب  کلملا  رخف  لزع  زا  دعب  یقوجلـس ، هاشکلم  رـسپ  دمحم  ناطلس 
تدـم تلع  نیمه  هب  تشادـن و  تردـق  توق و  لالقتـسا  تسایـس و  روما  لـح  رد  دوب  سفنوـکین  يدرم  هکنیا  اـب  وا  یلو  درک  بوـصنم 

دوب نامز  نآ  گرزب  نادنمتورث  زا  هک  ینادمه  مشاه  وبا  دیس  اب  فالتخا  رثا  رد  ماجنارس  تفاین و  همادا  دایز  دمحا  کلملا  ءایض  ترازو 
. دیدرگ لوزعم  ترازو  زا 

559 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ط

لدع ساط 

ياههلابق و  كالما ، شورف  دیرخ و  اهاوعد و  نایاپ  زا  سپ  دـنداهنیم و  یـضاق  یـسرک  رب  مکاحم  اضق و  ناوید  رد  هک  یبآ  زا  رپ  هساک 
. دوب ناخ  نازاغ  تاراکتبا  زا  شور  نیا  دنتسشیم . ار  نآ  ررکم  هنهک 

یناکشا قاط 

رثا رد  نکیل  تـسا . هدـنام  یقاـب  هدـش  يراـجح  هوـک  هرخـص  يور  رب  هـک  یناکـشا  هاـشداپ  زردوـگ  زا  يریوـصت  نوتـسیب  هبیتـک  ریز  رد 
یناکـشا ناکدرکرـس  زا  رفن  راهچ  هک  ار  مود  دادرهم  ای  دادریت  ریوصت  يراجح  نیا  هدش . وحم  یخیرات  شقن  نیا  يدـعب ، ياهیـشارتگنس 

يراجح تسا . هدش  هتشون  ینانوی  نابز  هب  دنکیم  رکذ  ار  رفن  راهچ  نیا  ناشن  مان و  هک  ياهبیتک  دهدیم . ناشن  دناهداتسیا  يو  لباقم  رد 
؛ دوشیم هدـید  تسا  هدرب  ورف  شبیقر  ندـب  رب  ار  دوخ  هزین  دراد و  رـس  رب  یجاـت  هک  یناکـشا  یهاـشداپ  مود  زردوگ  هب  بوسنم  يرگید 
87 - 124  ) دننادیم دادرهم  اب  مود  زردوگ  نتهبنت  گنج  زا  يریوصت  ار  شقن  نیا  ياهدع  دـشابیم . شقن  نیا  رد  راوس ، رفن  هس  ریوصت 

.(. م ق .

ناتسب قاط 

ناتسب قاط  هوک  رد  هک  اهنآ ، رواجم  لخاد و  هتـسجرب  شوقن  ینحنم و  قاط  ياراد  هراغم ، ود  رب  لمتـشم  نایناساس ، دهع  زا  یفورعم  راثآ 
نادمه هاشنامرک - جدننـس - یهارهس  رـس  رب  هاشنامرک  رهـش  يرتمولیک  رد 9  عقاو  ناتـسب ، قاط  يدابآ  هب  لـصتم  و  تسا ، هدـش  ثادـحا 

و رختسا ، نآ  ولج  رد  هک  تسا  یناکم  ناتسب  قاط  هوک  دوشیم . نیمأت  ناتسب  قاط  بارس  هب  فورعم  همشچ  زا  يدابآ  نیا  بآ  دشابیم .
همشچ بآ  دراد . رارق  تسا  هتخاس  هاش  نیدلا  رـصان  تنطلـس  رد  هاشتلود ) يازریم  یلع  دمحم  رـسپ   ) هلودلا دامع  هلیـسو  هب  هک  یترامع 

. دوشیم يراج  رختسا  رد  گنس  ریز  زا  بارس 
هدش هدنک  گنس  رد  یناساس  مود  ریشدرا  يراذگجات  زا  ياهتسجرب  شقن  هلودلا ، دامع  يانب  پچ  تمس  رد  اههراغم . رواجم و  شقن  - 1

شیور و  دراد ، رس  رب  یجات  هک  دوشیم  هدید  ادزماروها  شقن  ریشدرا ، تسار  فرط  رد  تسا . رتم  رد 3   5 دودح 5 / شداعبا  هک  تسا ،
560 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هاـش رـس  تشپ  تسا . هداـتفا  نیمز  رب  یـصخش  ود ، نیا  ياـپ  ریز  دـنکیم . اـطعا  يو  هب  ار  تنطلـس  رادراوـن  هقلح  و  تسا ، هاـش  فرط  هب 
( يدالیم مشش  نرق   ) شیاهراگن شقن و  همه  اب  ناتسب  قاط  راغ  زا  ياهرظنم  ياهلاه  هک  تسا ، هداتسیا  یصخش 

. دناهدرمش ارتیم )  ) رهم يادخ  شیامن  ار  يو  و  دوشیم ، هدید  وا  رس  درگ  نابات  ياهعاعش  اب 
پچ تمس  رد  يرتم  دنچ  کچوک . هزاغم  - 2
561 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

مود روپاـش  دـهع  رد  ارهاـظ  هک  تسا ، عقاو  رتـم )  3 دودـح 5 / قمع  رتم ، دودـح 5  عاـفترا  رتم ، دودـح 6  انهپ ،  ) رتکچوک هزاـغم  شقن ،
ياهبیتک اب  کیره  هک  دشابیم ، شوقنم  مود  روپاش  شردپ  هاشداپ و  نیا  هتـسجرب  شقن  نآ  بقع  رادج  رب  و  تسا ، هدـش  هدـنک  یناساس 

. تسا هدش  یفرعم  يولهپ  طخ  هب 
دهع زا  هک  دراد ، رارق  رتم )  6 دودح 5 / عافترا  رتم   7 دودح 5 / انهپ ،  ) رتگرزب ياهراغم  کچوک ، هراغم  پچ  تمس  رد  گرزب . هراغم  - 3
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هب راغ  تسار  پچ و  ياهرادج  تسا . يرگید  يالاب  رد  یکی  هک  دراد ، گرزب  هتسجرب  شقن  ود  نآ  بقع  رادج  و  تسا ، زیورپ  ورـسخ 
: دنتسه نیزم  راکش  ياههنحص  هتسجرب  شوقن 

ود رد  قاط ، يـالاب  رد  دراد . رارق  فیرظ  رایـسب  ياهـشقن  هب  نیزم  نوتـس  ود  رب  و  تسا ، هریادمین  لکـش  هب  هراـغم  نیا  لخدـم  قاـط  ( 1)
. دنراد ینانوی  ياهیراجح  هب  مات  تهابش  هک  تسا ، شوقنم  هکین )  ) يزوریپ يادخ  هتسجرب  شقن  ود  نآ ، هشوگ 

کیره و  دـنراد ، رارق  هاش  فرط  ود  رد  ینز  ادزماروها و  دـهدیم ، ناشن  ار  يراذـگجات  هنحـص  کی  راغ  بقع  رادـج  یناقوف  شقن  ( 2)
. دننادیم دیهان )  ) هتیهانآ شقن  ار  نآ  ناسانشناتساب  دندرمشیم ، نیریش  قباطم  یضعب  ار  نز  نیا  دنکیم . اطعا  يو  هب  یجات 

. دهدیم ناشن  بسا  رب  راوس  گنج و  هماج  رد  ار  زیورپورسخ  راغ  بقع  رادج  نیریز  شقن  ( 3)
، یمالسا ناسیونایفارغج  نیخروم و  تایاور  قبط  رب  هک  راوس - همسجم  نیا  لاحره ، هب  تسا  هدید  بیسآ  میدق  رد  همسجم  نیا  هنافسأتم ،

قبط رب  تسا . يراجح  یعقاو  ياهراکهاش  زا  تایئزج  لیصفت  بسانت و  بیکرت و  نسح  ثیح  زا  تسا - زیدبـش  زیورپورـسخ و  همـسجم 
قنروخ رـصق  یناتـساد  رامعم  رامنـس  رـسپ  و  تسا ، هتـشاد  مان  سوطق  نآ  راجح  تسا ، هدرک  لقن  ار  نآ  ینادـمه  هیقفلا  نبا  هک  یتیاور ،

یمان برعم  سوطق  هک  تسا  لمتحم  اما  تسا ، دودرم  اعدا  نیا  زیورپورـسخ ، دـهع  قنروخ و  رـصق  يانب  نامز  هلـصاف  هظحـالم  اـب  هدوب .
. دشاب یمور 

هدید نآ  ياج  هس  رد  هراوس ، زیورپورـسخ ،)  ) هاش و  تسا ، شوقنم  نزوگ  راکـش  هنحـص  هتـسجرب  شقن  راغ  تسار  تمـس  راوید  رب  ( 4)
نیا دنتسه . يرگشمار  لوغشم  رگید  ياهتسد  يو  رـس  تشپ  رد  و  تسا ، هتـشاد  هگن  وا  رـس  يالاب  رب  ار  یهاش  رتچ  ینز  الاب ، رد  دوشیم .

. دوشیم هدید  نآ  رد  گنچ  و  روبنط ، روپیش ، ریواصت  و  تسا ، دیفم  یناساس  دهع  ياهزاس  نتخانش  ظاحل  زا  شقن 
تاناویح اهلیف و  شوقن  رب  تسا  لمتـشم  و  تسا ، هدش  هتخاس  هداعلاقوف  تقد  اب  و  تسا ، رگراکـش  هنحـص  پچ  تمـس  راوید  شقن  ( 5)

. هدـش يزاجح  تسا  هدرک  هز  هب  ار  نامک  هک  یلاحرد  هاش  شقن  هنحـص ، طسو  رد  دـنناریم . وراپ  اب  ار  اهنآ  ناـنز  هک  ییاـهقیاق  رگید و 
ار رگید  یـضعب  هاشتلود و  شقن  هاشنامرک ، مکاح  راجاق و  هاش  یلعحتف  رـسپ  هاشتلود ، يازریم  یلع  دـمحم  ناـمز  رد  هنحـص ، نیا  يـالاب 

. دناهدرک يزاجح 

سیدقاط

دروجال گنس  الط و  زا  نآ  فقس  و  قاط ، لکـش  هب  دنیوگ  تسا . بوسحم  يو  رابرد  هسیفن  نیرتگرزب  هک  زیورپورـسخ ، فورعم  تخت 
توقای دیراورم و  هب  عصرم  تفبرز  يابید  زا  یلاق  راهچ  و  دوب ، هدش  شقن  نآ  رب  هریغ  و  ناهاشداپ ، روص  میلقا ، تفه  اههراتس ، و  دوب ،
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. دندوب هدرتسگ  نآ  رد 

يرسک قاط 

لوط هک  تسا ، هدوب  يرسک  ناویا  هب  فورعم  گرزب  یتنطلس  خاک  ءزج  هک  قارع ،)  ) نوفسیت لحم  رد  یناساس  دهع  گرزب  رالات  يایاقب 
ربنابسا ای  ربنافسا  هب  موسوم  نوفسیت - یبونج  هلحم  رد  يرـسک  ناویا  دناهدز . نیمخت  رتم  دودح 275  رتم و  دودح 365  رد  ار  شضرع  و 

. درک مادقا  نآ  يانب  دیدجت  میمرت و  هب  ناوریشونا  ورسخ  ارهاظ  يو  زا  سپ  و  دناهدرمش ، یناساس  لوا  روپاش  ار  نآ  یناب  و  دوب ، عقاو 
. دوشیم عورش  نوفسیت )  ) كاپ ناملس  يدابآ  بونج  زا  هک  دراد  رارق  ییاههناریو  طسو  رد  يرسک  قاط 

ناویا ءزج  اههناریو  نیا  يرـسک ، مرح  هب  فورعم  تسا  یلت  اهنآ  نیرتبلاـج  هک  دوشیم  هدـهاشم  هناریو  هتـسد  راـهچ  قاـط  ترواـجم  رد 
. تسا هدوب  يرسک 

ییامن تسا  یقاب  نآ  زا  هچنآ  دراد . رارق  نیادم  ياههناریو  طسو  رد  تسا ، نوفسیت  هتـشذگ  تمظع  دوبدای  نیرتمیظع  هک  يرـسک ، قاط 
تمسق ود  هب  ار  نآ  هک  رتم  دودح 24  ضرع  هب  ییامنقاط  و  هتشاد ، عافترا  رتم  زا 30  شیب  الصا  هک  رتم ، دودح 93  لوط  هب  میظع ، تسا 

هک تسا ، روانهپ  يرد  رالات  بقع  رد  دراد . یبناج  ياهقاتا  فیدر  ياراد 10  رتم و  زا 45  شیب  لوط  هب  يرالات  دنکیم . میسقت  يواسمان 
. دوشیم زاب  عیسو  یطایح  هب 

یناقلاط

دوب و يولهپ  اضر  دـمحم  میژر  فلاخم  ناربهر  زا  دـمآ . ایند  هب  ناـقلاط  رد  رد 1282 ش . نامز  رذوبا  هب  فورعم  یناقلاط  دومحم  دـیس 
سپ تشاد و  هدمع  مهس  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  رد  تفرگ . رارق  هنایشحو  ياههجنکش  تحت  تفر و  نادنز  هب  اهراب  هزرابم ، اهلاس  یط 

دادرم 1358 رد 5  ار  هعمج  زاـمن  نیلوا  هر )  ) ینیمخ ماـما  ناـمرف  هب  هدـش و  هدـیزگرب  بـالقنا  ياروـش  تساـیر  هب  بـالقنا ، يزوریپ  زا 
. تشذگرد یبلق  هلمح  لابند  هب  لاس  نامه  رویرهش  هبنشود 19  زور  رد  ماجنارس  درک . رازگرب  نارهت  هاگشناد  رد  یسمش 

یناقلاط دومحم  دیس  هللا  تیآ 

يرافص رهاط  فلخ  نبا  رهاط 

. تفرگ قجارغب  زا  ار  ناتسهق  ق . دودح 387 ه . رد  يرافص . دمحا  نبا  فلخ  رسپ  ناتسیس ، رد  نایرافص  هلـسلس  فورعم  هدازهاش  ریما و 
هب هدیزگ  تلزع  هب  دوخ  و  درپس ، ودب  شیوخ  نئازخ  هدیزگرب  شیوخ  يدهعیلو  هب  ار  وا  شردپ  ق . رد 392 ه .

563 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دناسر لتق  هب  هتفرگ و  هلیح  هب  ار  وا  تبقاع  و  درک ، زاغآ  تفلاخم  رسپ  اب  هتشگ  مدان  شیوخ  هدرک  نیا  زا  يدوز  هب  اما  تخادرپ . تدابع 

هللا دبع  نبا  رهاط 

نبا هللا  دبع  نیـشناج  رـسپ و  ق ،). 248 ه . - 230  ) نایرهاط هلـسلس  ریما  ق . بجر 248 ه . یناث ، رهاط  اـی  هللا ) دـبع  نبا  رهاـط  بیطلا  وبا  )
رد ماگنه  نیا  رد  هک  یناث ، رهاط  داد . يو  هب  ار  ناسارخ  تراما  رهاط ، نبا  هللا  دـبع  ق ). 230 ه .  ) تافو زا  دعب  یسابع  هفیلخ  قثاو  رهاط .

. دنداد يو  هب  نانچمه  ار  ناسارخ  تراما  یسابع  يافلخ  زین  قثاو  زا  دعب  دمآ . روباشین  هب  دوب ، ناتسربط 
. تسشن تراما  هب  يرهاط  رهاط  نبا  دمحم  شرسپ  وا  زا  دعب  تفای . تافو  نیعتسم  تفالخ  نامز  رد  رهاط 

يرافص دمحم  نبا  رهاط 

تراما هب  ناتسیس  رد  ثیلورمع ، شدج  ندش  راتفرگ  زا  دعب  ورمع . نبا  دمحم  رـسپ  ق ،). 296 ه . - 287  ) نایرهاط هلسلس  زا  ریما  نیموس 
هب یلع  نبا  ثیل  زا  دعب  يدنچ  تشگزاب . ناتـسیس  هب  و  دربن ، شیپ  زا  يراک  اما  دـمآرب ، سراف  ریخـست  ددـصرد  و  ق ،). 287 ه .  ) تسشن

.(. ق 296 ه .  ) داتسرف دادغب  هب  تفرگورف و  دمحم  نبا  بوقعی  شردارب  اب  ار  وا  يرکبس  یلو  تخیرگ ، سراف 

لاله نبا  رهاط 

405 ه.  ) تسـشن تموکح  هب  هیونـسح ، نبا  ردب  شیوخ ، دج  ندش  هتـشک  زا  دعب  هیونـسح . ینب  نادـناخ  زا  درک  ریما  ق ،. یفوتم 406 ه .
. دش هتشک  يدوز  هب  رهاط  و  دنار ، نوریب  دوخ  کلم  زا  ار  وا  یملید  هلودلا  سمش  و  تفاین ، ماود  وا  تموکح  اما  ق ،).

نینیمیلا وذ  رهاط 

نب رهاط  هلسلس . نآ  ریما  نیلوا  نایرهاط و  تنطلس  سسؤم  سابع ، ینب  گرزب  نارادرـس  زا  ق ،). 207 ه . - 159  ) نیسح نب  رهاط  ترهش 
دوب و قیزر  رسپ  وا  بعصم و  رسپ  نیسح  شردپ  دوب . تاره  یکیدزن  رد  زورما  نایروغ  ینعی  جنـشوف  ای  گنـشوپ  مدرم  زا  الـصا  نیـسح 

. دناهتشون زین  یعازخ  ار  نایرهاط  تبسن  ورنیا  زا  دوب ، هدمآ  هعازخ  هلیبق  تیالو  تحت  رد  برع  حتف  هرود  رد  قیزر  نوچ 
تفر و رامش  هب  دیشرلا  نوراه  نارادرس  زا  نیسح  شرسپ  تشاد . ار  گنشوپ  ییاورنامرف  سابع  ینب  توعد  ماگنه  رد  قیزر  رسپ  بعصم 

هداد رهاط  شرـسپ  هب  ناسارخ  یلاو  ناهام  نبا  یـسیع  نبا  یلع  فرط  زا  گنـشوپ  ییاورنامرف  وا  زا  سپ  تشذگرد . ق . لاس 192 ه . رد 
. دش

ینعی نینیمیلا  وذ  ار  وا  دزیم  ریشمش  تسد  ودره  هب  وا  نوچ  دناهتفگ : یـضعب  دوب  روهـشم  نینیمیلا  وذ  هب  هک  رهاط  بقل  هیمـست  هجو  رد 
اب دنک  تعیب  يدهعیلو  ناونع  هب  ع )  ) اضر ماما  اب  تساوخ  نوچ  دادغب  حتف  زا  سپ  رگید  یلوق  هب  و  دـناهدناوخ . تسار  تسد  ود  بحاص 

ع)  ) اـضر ترـضح  ار  هیـضق  نیا  نوچ  تسا . نومأـم  تعیب  ورگ  رد  ناـسارخ  رد  نم  تسار  تسد  تفگ : درک و  تعیب  وا  اـب  پچ  تسد 
زا دـشابن ، ماما  اب  وا  تعیب  ار  یـصقن  اـت  مماـنیم  نیمی )  ) تسار زین  ار  رهاـط  پچ  تسد  نم  هک  تفگ  نومأـم  دومرف ، لـقن  نومأـم  يارب 

رد 207 ه. ورم  عماج  دجـسم  رد  ار  نومأم  مان  يدنچ  زا  سپ  دیـسر ، ناسارخ  تموکح  هب  نوچ  رهاط  دـندناوخ . نینیمیلا  وذ  ار  وا  ورنیا 
لاس یلوالا  يدامج  . ) دشاب هدش  مومسم  هفیلخ  لامع  تسد  هب  ایوگ  دنتفای و  هدرم  ار  وا  دعب  زور  ناهگان  یلو  تخادنیب  هبطخ  زا  ق .

564 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دوب روباشین  رهش  نایرهاط  رگید  تختیاپ  ورم و  رهش  رهاط  تختیاپ  ق ). 207 ه .
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یفوتسم رهاط 

. دیسر ترازو  هب  يزاریش  دمصلا  دبع  دمحا  زا  سپ  هک  يونزغ  دودوم  ناطلس  ریزو  يونزغ ، هرود  ناریزو  زا 

رهاط ونب  رهاط - لآ  نایرهاط -

زا 206 هک  یسابع ، نومأم  فورعم  رادرس  نینیمیلا ، وذ  رهاط  هب  بوسنم  نایسابع و  تموکح  دهع  رد  ناریا  فورعم ، يارما  زا  ياهلـسلس 
تـالاوم هعازخ  هلیبـق  هب  تبـسن  دعـسا ، نبا  قیزر  هب  موسوم  نینیمیلا ، وذ  گرزب  دـج  نوچ  دـندرک . تموکح  ناـسارخ  رد  ق . ات 259 ه .

نیا هچرگا  و  دـناهدیناسریم ، رهچونم  هب  ار  دوخ  بسن  هلـسلس  نیا  يارما  اما  دناهدرمـش . یعازخ  بارعا  زا  یـضعب  ار  هلـسلس  نیا  تفای ،
. دناهدوبن لیصا  برع  نایرهاط  لاحره  هب  اما  دیامنیم ، لوعجم  همانبسن 

تراما تموکح و  رب  هوالع  اهنآ ، زا  یـضعب  و  دـنداد ، لیکـشت  یلقتـسم  تموکح  ناسارخ  رد  یـسابع ، هفیلخ  نومأم  ناـمز  زا  ناـیرهاط 
هدهع رب  ار  اهیـشکرکشل  یـضعب  یهدنامرف  دادـغب و  رهـش  ینارمکح  لیبق  زا  مهم  بصانم  زین  تفالخ  هاگتـسد  رد  دادـغب و  رد  ناسارخ ،

عقاو رد  اهنآ  تدم ، نیا  رد  و  دیشکن ، لوط  شیب  نرق  مین  بیرق  ناسارخ  رد  نایرهاط  تموکح  دناهتشاد .
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مان فذح  رد  ار  وا  زیمآتراسج  مادقا  ناسارخ و  تراما  دنـسم  هب  ار  نینیمیلا  وذ  رهاط  سولج  اذـهعم ، دـندوب . تقو  يافلخ  عیطم  عبات و 
هب نایرهاط  تموکح  درمـش . لالقتـسا  بسک  قیرط  رد  لوا  مدق  هباثم  هب  و  ناریا ، لالقتـسا  أدـبم  ناوتیم  ق ،). 206 ه .  ) هبطخ زا  نومأم 

. تشگ ضرقنم  يرافص  ثیل  بوقعی  تسد 

کیره تراما  نامز  يرهاط و  يارما 

(207 - 206 . ) بعصم نب  نیسح  نب  رهاط  - 1 تسا ) يرمق  يرجه  خیراوت  )
(213 - 207 . ) رهاط نب  ۀحلط  - 2

(230 - 213 . ) رهاط نب  هّللا  دبع  - 3
(248 - 230 . ) هّللا دبع  نب  رهاط  - 4

(259 - 248 . ) رهاط نب  دمحم  - 5

وجیاط

، مزراوخ دودح  زا  یضعب  رهنلا و  ءاروام  رب  ناخ  زیگنچ  گرم  زا  سپ  دوب و  ناخ  زیگنچ  مود  رـسپ  هک  ناخ  زیگنچ  نب  ناخ  ياتغج  رـسپ 
. درکیم تموکح  نینزغ  خلب و  ناشخدب و  رمشاک ،

.( ق ه . - 1258  ) ییابطابط

گرزب و نایناحور  زا  ییابطابط  قداص  دیس  دنزرف  هطورشم  گرزب  ناربهر  زا  یجلگنس )  ) دمحم دیس  ازریم  هب  فورعم  دمحم  دیس  ازریم 
. دوب ربتعم  نایناحور  نادهتجم و  زا  نادمه  رد  يدهم  دیس  دوب . ییابطابط  يدهم  دیس  رسپ  قداص  دیس  هاش و  نیدلا  رصان  هرود  ذوفناب 

تیبرت میلعت و  دوخ  ردپ  رظن  ریز  هتفای و  لاقتنا  نارهت  هب  یگلاس  تشه  رد  نادمه و  هب  یگلاس  ود  رد  تفای . دلوت  البرک  رد  دمحم  دـیس 
. تفای

. تفرگارف هولج  نسحلا  وبا  ازریم  زا  ار  تمکح  دوخ و  ردـپ  زا  ار  لوـصا  هقف و  برع ، تاـیبدا  موـلع و  رد  یتامدـقم  تالیـصحت  زا  سپ 
. درک هدافتسا  يدابآمجن  يداه  خیش  رضحم  زا  زین  يدنچ 

ییابطابط دمحم  دیس  هللا  تیآ 
دمحم ازریم  رضحم  رد  ءارماس  رد  تفر و  تابتع  هب  هرمع  جح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دیـسرن ، عقومب  نوچ  اما  تفر  جح  دصق  هب  رد 1299 

دوخ هلئاع  ردپ  گرم  زا  سپ  تخادرپ . دوخ  تالیصحت  لیمکت  هب  و  تشگ ، میقم  رهش  نیمه  رد  دنمهرهب و  يزاریش  نسح 
566 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

يازریم ناکیدزن  زا  تشگ و  لیان  داهتجا  هجرد  هب  دیدرگ و  راگدـنام  ءارماس  رهـش  رد  لاس  هد  تدـم  تساوخ و  ءارماس  هب  ار  شردـپ  و 
. تفرگیم رارق  تروشم  دروم  یسایس  روما  رد  دش و  يزاریش 

يارب یلو  تفرگ  هرانک  نایتلود  زا  دوب  هتـسراو  يدرم  نوچ  تشگزاب و  نارهت  هب  يزاریـش  يازریم  داهنـشیپ  هب  انب  ییابطابط  دـمحم  دـیس 
ییاج ات  دـهاکب  دـشیم  لامعا  نانآ  قح  رد  هک  یفاحجا  متـس و  زا  هاگآ و  ار  مدرم  تساوخیم  دروآیم و  نایم  هب  نخـس  یهاوخیدازآ 

تموـکح راتـساوخ  دـمحم  دیـس  تفگیم  احیرـص  هاـش  نیدـلا  رفظم  یتـح   ) درک حرطم  ار  يروـهمج  تموـکح  عوـضوم  ناریا  رد  هـک 
راگزیهرپ دهاز و  یلیخ  نوچ  دندش و  شتانایب  رـضحم و  زا  هدافتـسا  هتفیـش  ياهدع  سکعرب  دندیمر و  يو  زا  ياهدـع  تسا ). يروهمج 

ار هشیدـنا  نیا  ندـناسر  رمث  هب  دوب و  تلادـع  نوناق و  يارجا  یلم و  تموکح  ناهاوخ  يو  دـننزب . یتمهت  يو  هب  دنتـسناوتن  نافلاخم  دوب 
. تسنادیم دوخ  یعرش  هفیظو 

نآ تسایر  هب  ار  ییابطابط  هللا  دسا  دیـس  شردارب  درک و  سیـسأت  دیدرگیم ، سیردت  دیدج  هویـش  هب  هک  ار  هیمالـسا  هسردـم  ییابطابط 
سرادـم هعـسوت  موزل  شناد و  دـیاوف  رد  يدـنمدوس  تانایب  درک و  تکرـش  نابعش 1323  رد 29  هسردـم  نشج  رد  تشاـمگ و  هسردـم 

. درک داریا  دیدج 
هزرابم هب  انلع  دـش و  نامیپمه  لاس  نیمه  ناضمر  رد 25  یناهبهب  اب  نابعش 1323  اپورا ، موس  رفـس  زا  هاش  نیدلا  رفظم  تشگزاب  زا  سپ 

. دندرب تیاکش  يو  هب  زون  ویسم  زا  يرازاب  ياهدع  هکنیا  ات  تخادرپ  یسایس 
ياهجفا و یناهبهب ، ییابطابط ، هلودلا ، ءالع  هلیـسو  هب  دنق  رجات  رفن  دـنچ  هیبنت  اب  دـنورن . متـس  راب  ریز  هک  درک  عیجـشت  ار  مدرم  ییابطابط 

نایرازاب ياهداهنـشیپ  نمـض  دنتـسشن و  تسب  هتفر  ير  میظعلا  دبع  ترـضح  هب  بالط  نایرازاب و  زا  ياهتـسد  یمق و  اضر  دـمحم  خـیش 
. درک ناونع  زین  ار  هناختلادع  سیسأت  ییابطابط 

نادـنزرف اب  ییابطابط  دـمحم  دیـس  هلمج  زا  املع  زا  ياهدـع  يرازاب ، هبلط و  ياهدـع  حرج  لتق و  هعمج و  دجـسم  ثداوح  هثداح  زورب  اب 
. دندش نصحتم  ترافس  تقفاوم  یناهبهب و  روتسد  اب  سیلگنا  ترافس  رد  زین  ياهدع  درک . ترجاهم  مق  هب  دوخ 

رومأم راضحا و  نارهت  هب  کلملا  دضع  لزع و  هلودلا  نیع  ماجنارس  دمآ ، دیدپ  ناریا  رسارس  رد  ینارگن  زا  یجوم  مق  هب  املع  ترجاهم  اب 
. دیدرگ مق  زا  تاولص  مالس و  اب  املع  ندینادرگزاب 

هاش نیدلا  رفظم  زا  ار  نآ  تفر و  هینارقبحاص  رـصق  هب  یناهبهب  داتفا  ریخأت  هب  هاش  فرط  زا  تاباختنا  همانماظن  ياضما  رودص و  راک  نوچ 
بجر رد 22  نارهت  رد  هداتـسرف و  تایالو  همه  هب  دیـسر و  هاش  ياضما  هب  هدش  حالـصا  همانماظن  دـنداد و  نآ  رد  یتارییغت  دروآ ، هتفرگ 

. دیدرگ اپرب  یناغارچ   1324
ضیوفت ییابطابط  دمحم  دیس  هب  ار  دوخ  تلاکو  ینمرا  تیلقا  یناهبهب و  هللا  دبع  دیس  هب  ار  دوخ  تلاکو  نایدوهی  تاباختنا  لوا  هرود  رد 

. دندرک
اب هاگنآ  دنام و  ناریمـش  رد  هام  دنچ  دـمحم  دیـس  دوش . جراخ  نارهت  زا  تفگ  ییابطابط  دـمحم  دیـس  هب  هاشیلع  دـمحم  يدـنچ  زا  سپ 

نمجنا یناسارخ  هدازاقآ  کمک  اب  اجنآ  رد  ییابطابط  تفرگ و  رارق  يریظنمک  لابقتسا  دروم  رهـش  نیا  رد  تفر . دهـشم  هب  دوخ  هداوناخ 
، درک شرازگ  ار  دیس  ياهراک  هلودلا  نکر  دهشم  یلاو  درک . يراکمه  هب  عورش  دهشم  تداعس  نمجنا  اب  هتیمک  داد و  لیکـشت  ار  یتلایا 

رادیب داشرا و  هب  تناتم  اب  درکن و  هنطلـسلا  ریـشم  فارگلت  هب  یهجوت  دیـس  اما  درک ، دـیدهت  ار  ییابطابط  یفارگلت  نمـض  هنطلـسلا  ریـشم 
، يزاقفق نادهاجم  ار  نارهت  نوچ  دیشوکیم . مدرم  نهذ  نتخاس 
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ياهنشج رد  تکرـش  زا  سپ  ییابطابط  ق ). یناثلا 1327 ه . يدامج   24  ) دندرک لزع  ار  هاشیلع  دمحم  حـتف ، يرایتخب  ياهورین  ینالیگ ،

. تفرگ رارق  مدرم  لابقتسا  دروم  تشگزاب و  نارهت  هب  تبسانم  نیا  هب  دهشم  مدرم  ینامداش 
مدرم ناـیم  اـهینامثع  اـهیناملآ و  یفرط  زا  دـندش . ناور  ناریا  يوـس  هب  اهیـسیلگنا  اهـسور و  ق ). 1334 ه .  ) لوا یناهج  گـنج  زاـغآ  رد 

ناهارمه زا  ياهدع  ییابطابط و  دادغب ، طوقس  زا  سپ  تفر ، دادغب  هب  هتفگ  كرت  ار  نارهت  يریثک  هورگ  ییابطابط و  دنتـشاد ، ینارادفرط 
رد درب و  رـس  هب  نارهت  رد  رمع  نایاپ  ات  ییابطابط  دـمحم  دیـس  دنتـشگزاب و  نارهت  هب  لاس 1326  رخاوا  رد  دـنتفر و  لوبناتـسا  هب  اجنآ  زا 

. دش هدرپس  كاخ  هب  میظعلا  دبع  ترضح 
. دوب رثؤم  تخس  هطورشم  يرارقرب  دادبتسا و  تموکح  تسکش  رد  ییابطابط  دمحم  دیس  ياهشالت  اهیراکادف و 

ییابطابط نیدلا  ءایض  دیس  نیدلا -: ءایض  دیس  ییابطابط -

ناتسربط

. یمالسا ذخآم  رد  ناردنزام  نیمزرس  مان 
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نآ يولهپ  مان  دوب . دودحم  نالیگ  هب  برغ  زا  و  ناجرج ، هب  قرش  زا  زربلا ، لابج  هلسلس  هب  بونج  زا  رزخ ، يایرد  هب  لامـش  زا  ناتـسربط 
هب یگتسب  هک  تسا ، هدش  هتفرگ  ربت )  ) ربط زا  شمان  یمالسا ، هرود  ناسیونایفارغج  زا  یضعب  لوق  هب  تسا . هدوب  ناتـسروپت  ای  ناتـسروپط 

ینعم هب  ناتسربط  ناتسروپط و  هک  تسا  نیا  قیقحت  یلو  دراد ، نکـشمزیه )  ) نیمزرـس نیا  مدرم  هدمع  هفرح  هیحان و  نیا  هوبنا  ياهلگنج 
شیبامک دوب  یناکشا  مجنپ  ناودرا  ورملق  ءزج  هک  رگراوختشپ  اب  ار  ناتسربط  تسا . یمیدق  رایسب  موق  نیا  هب  بوسنم  اهروپط و  نیمزرس 

. دناهدرمش قبطنم 
دنتـشاد تراـما  نآ  زا  ییاهتمـسق  اـی  ناتـسربط  رد  مالـسا  تاـحوتف  نراـقم  هـک  تـسا  هدـش  هدرب  ماـن  يدـنچ  ياههلـسلس  زا  خـیراوت  رد 

دننام  ) دندوب هداد  طسب  ناتـسربط  زا  یتمـسق  رب  ار  دوخ  يالیتسا  هاگ  هدوب و  رگید  ياج  اهنآ  تراما  زکرم  ای  دـنواب ،) لآ  نانابـسوداپ و  )
یکاح اهنآ  بسن  هلسلس  ای  دبهفصا ) ناپسوگذاپ و  دننام   ) اهنآ نایاورنامرف  ای  اههلـسلس  نیا  نیوانع  هیوباد .) ینب  هلـسلس  يارما  زا  یـضعب 

. دناهتشاد یناپسوگذاپ  ای  يدبهپسا  بصنم  یناساس  دهع  رد  هک  دناهدوب  ییاهنادناخ  زا  ای  دناهتشاد ، باستنا  نایناساس  هب  هک  تسا  نیا  زا 
هلـسلس سـسؤم  هک  دوب ، ریبک  یعاد  هب  فورعم  ینـسح  يولع  دیز  نبا  نسح  ق ). 250 ه .  ) درک جورخ  ناتـسربط  رد  هک  يدرف  نیتـسخن 

، ریغـص یعاد  اهنآ  نیرخآ  ندش  هتـشک  اب  و  تفای ، ماود  ق . لاس 316 ه . ات  اهبیشن  زارف و  اب  هلـسلس  نیا  تموکح  تسا . ناتـسربط  نایولع 
لتق هب  رایز ، لآ  هلسلس  سسؤم  جیوآدرم ، تسد  هب  دوخ  رافسا  دش . ضرقنم  ناتـسربط  تاداس  هلـسلس  هیوریـش ، نبا  رافـسا  اب  گنج  رد 

. دیسر
نیا و  تفرگ ، ار  ناتـسربط  یقوجلـس  گیب  لرغط  ق ،. رد 433 ه . دـمآرد . نایونزغ  تعاطا  هب  هلـسلس ، نیا  يارما  زا  سوباق ، نبا  رهچونم 

ییاورنامرف ناتـسربط  یناتـسهوک  یحاون  رد  لالقتـسا  هب  شیبامک  اهتدـم  دـنواب  لآ  نادبهفـصا  اما  دـیدرگ ، هقجالـس  ورملق  ءزج  هیحاـن 
. دندرک

یسربط

ناریا فورعم  ياهقف  نیثدحم و  ریهاشم و  زا  یسربط  نیدلا  نیما  هب  بقلم  نسح  نب  لضف  یلع  وبا 
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. دناسر مامتا  هب  لاس 534  رد  دلج  ود  رد  ار  نآرق » ریسفت  یف  نایبلا  عمجم   » مان هب  ار  دوخ  روهشم  باتک  هک 

[ ناهفصا كربط   ] كربت كربط -

. تسا دوجوم  زونه  نآ  ياههناریو  هک  تشدرد ، هزاورد  نوریب  ناهفصا ، رهش  لامش  رد  میدق  هعلق 
ق. متشه ه . نرق  رخاوا  رد  ناهفصا  حتف  رد  رومیت  ریما 

ناهفصا رد  يوفص  لوا  نامیلس  هاش  دهع  رد  هک  ندراش ، دوب . كربط  رد  ناهفصا  هناخابج  هیوفـص  دهع  رد  درک . لاغـشا  ار  كربط  هعلق 
كربت زین - تسا . هدروآ  ار  نآ  لیصفت  هدرک و  هدهاشم  ار  هعلق  نیا  تسا ، هدوب 

[ ير كربط   ] كربط

فرط رد  ير  لابج   ) ناسارخ هب  ير  هداج  تسار  بناج  رب  میدـق ، ير  رهـش  لامـش  رد  ماـن  نیمه  هب  یکچوک  هوک  يـالاب  رب  میدـق  هعلق 
زا یـضعب  لوـق  هب  دـش . ناریو  قارع ، یقوجلـس  ناطلـس  نیرخآ  نالـسرا  نبا  لرغط  تـسد  هـب  ق . رد 588 ه . هک  دوـب ،) هداـج  نیا  پـچ 

هعلق نیا  یبارخ  هرصاحم و  زا  یلـصفم  حرـش  توقای  داهن . انب  ق . مجنپ ه . نرق  لیاوا  رد  يرایز  سوباق  نبا  رهچونم  ار  هعلق  نیا  نیخروم ،
نوچ و  درک ، رخـسم  ار  هعلق  نیا  و  دـش ، یلوتـسم  ير  رب  نالـسرا  نبا  شکت  نیدـلا  ءالع  هاشمزراوخ  يو  هتفگ  هب  تسا . هدروآ  روهـشم 

اما دینادرگ . مکحتـسم  ار  نآ  و  تشاذـگ ، اجنآ  رد  یمزراوخ  راوس  « 2000  » اب جاغمط  مان  هب  يریما  درک ، مزراوخ  هب  تشگزاـب  گـنهآ 
هرـصاحم هب  سپـس  و  تفرگ ، ار  اجنآ  و  دـمآ ، دورف  ير  هب  و  تفای ، ییاـهر  دوب ، سوبحم  هعلق  نیا  رد  هک  نالـسرا ، نبا  لرغط  ماـجنارس 

. تخادرپ كربط 
کی هک  تسا  يرـس  ود  رام  هیبش  كربط  هعلق  هک  دوب  دقتعم  لرغط  دـش . کلام  ار  كربط  لرغط  و  تشذـگرد . جاغمط  لاوحا  نیمه  رد 

، دندروآ نوریب  دوب  نآ  رد  گنج  زاس  حالس و  هچ  ره  يو ، رما  هب  تهج ، نیمه  هب  و  ناسارخ ، رد  شرگید  رـس  تسا و  قارع  رد  نآ  رس 
. درک ناسکی  كاخ  اب  ار  نآ  دعب  و  دش ، جارات  ير  مدرم  تسد  هب  نآ  ریاخذ 

يربط

يو فورعم  باـتک  دوـب . ق . لاس 310 ه . رد  دادـغب  رد  شتاـفو  وا 224 و  دـلوت  یلمآ ، يربـطلا  نب  دـلاخ  نب  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا 
. تسا یسیونهمانلاس  باتک  بولسا  دناهتشون . كولملا » ممالا و  خیرات  »

. تسا دیفم  دایز و  تاعالطا  يواح  یناساس  هرود  هب  عجار  یلو  دشابیم ، ام  ياهناتساد  هنیمز  رد  میدق  ناریا  هب  عجار  وا  ياههتشون 

ناسحا يربط ،

. ناریا هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  وضع  کیژولوئدیا و  هبعش  لوئسم  مسیسکرام و  مان  بحاص  زادرپيروئت 

يرصان تاقبط 

دومحم نیدلا  رـصان  مان  هب  یناجروج و  نیدلا  جارـس  دـمحم  نب  نامثع  نیدـلا  جاهنم  رمع  وبا  طسوت  هک  تسا  يروهـشم  یخیرات  باتک 
دنه هنزغ و  رد  اهنآ  نانیـشناج  هیروغ و  ناهاش  نایونزغ و  خـیرات  هصاخ  ملاع  یمومع  خـیرات  لماش  باـتک  نیا  تسا . هتفاـی  فیلأـت  هاـش 

. تسا
هب لوغم  هلمح  هراـبرد  همه  رگا  دراد و  وکـاله  دـهع  اـت  لوغم  ناـناخ  ناریا و  هب  لوغم  هلمح  هراـبرد  يدـنمدوس  راـبخا  لـصف  ناـیاپ  رد 

. دشابیم تحـص  هب  نورقم  شرابخا  تسا  هدید  دوخ  مشچ  هب  ار  ثداوح  هدوب و  هفیاط  نیا  رـصاعم  دوخ  نوچ  یلو  دزادرپیمن  لیـصفت 
ذخأم ار  نآ  هدرک و  رایسب  هدافتسا  یقهیب  خیرات  زا  باتک  نیا  رد  فلؤم 
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هدش لقن  فلؤم  دوخ  زا  زین  يدـیاصق  راعـشا و  تسا . هدرک  دـیلقت  نآ  زا  مه  نتـشون  کبـس  رد  یتح  هداد و  رارق  يونزغ  دومحم  خـیرات 

. تسا هدش  دراو  یسراف  نابز  رد  رابنیتسخن  يارب  یلوغم  تاغل  يرصان  تاقبط  رد  تسا .

اهروپت اهروپط -

. دندوب هدنکارپ  ناجیابرذآ )  ) هنتاپورتآ ات  خلب )  ) اهیرتکاب زا  ناریا  یلامش  یحاون  رد  ناریا  هب  اهییایرآ  موجه  زا  لبق  هک  میدق  رایسب  یموق 
جیردـت هب  اهدـعب  و  دـنتخادنا ، رزخ  يایرد  یناتـسهوک  یحاون  هب  دـندنار و  جـیردت  هب  یحاون  بلغا  زا  ار  اهروپط  ییاـیرآ  مجاـهم  ماوقا 

. دش جیار  اهنآ  نایم  رد  ییایرآ  نییآ  شیک و 
ياهبعش دناهدوب . ناردنزام  یخیرات  یناتـساب  ماوقا  زا  دناهتـسناد ) اهنآ  مان  زا  ذوخأم  یـضعب  ار  ناردنزام  لمآ  مان  هک   ) اهدرامآ اهروپط و 
یلامـش ياهناتـسهوک  رد  درک  بولغم  ار  اهنآ  ینودـقم  ردنکـسا  ینانوی ، ذـخآم  قبط  رب  و  هتفرگ ، مان  اـهنآ  زا  ناتـسربط  هک  روپط  موق  زا 

، دندرک لاغشا  زین  ار  نانآ  عضاوم  اهروپط  و  تخاس ، لقتنم  نیمارو  راوخ  هیحان  هب  ار  اهدرامآ  یناکـشا  لوا  داهرف  دنتـشاد . يوأم  نانمس 
. دش فورعم  ناتسربط )  ) ناتسروپط هب  اهنآ  مان  هب  ناردنزام  نیمزرس  و 

ناتسراخت اهراخط -

یمالـسا لوا  نورق  رد  و  دـندرکیم . یگدـنز  دـنیوگ  هناـغرف  ار  نیمزرـس  نآ  نونکا  هک  دنـس  فرط  نآ  رد  هک  دـندوب  اهاکـس  زا  یموق 
. دندربیم مان  موق  نیا  زا  بارعا 

ریغ نایناروت  اب  اـهیناریا  هک  تفگ  ناوتیم  سپ  دـناهدوب ، ییاکـس  ياـهنایرآ  ناـنآ  و  دنتـشاد ، راکورـس  اـهیراخط  اـب  رتشیب  اـهیناریا  نوچ 
ملـسم هتکن  نیا  نانآ  نابز  زا  الوا  اریز  دناهدوبن  تسوپدرز  داژن  زا  اهیراخط  اما  دـناهتخیر . رتخاب  هب  اهنآ  دـناهدوب و  دروخودز  رد  ییاتکا 

یکی دنتفای . اهباتک  نیا  رد  نابز  هس  دمآ و  تسد  هب  یطخ  يراثآ  تسا  نیچ  یبرغ  دالب  زا  هک  نافروت ، رد  لبق  لاس  دـنچ  رگید  و  تسا .
راخط موق  مان  هب  نوحیج  دور  يایلع  هزوح  یضارا  نوچ  و  تسا . کیدزن  یلامـش  ناریا  ياهنابز  هب  مه  نابز  نیا  تسا و  يراخط  اهنآ  زا 

. دش ناتسراخت )  ) ناتسراخط هب  فورعم  دوب 

ياقارط

. دوب امق  نیچقروی و  يو  ردام  ناخ ، وکاله  نارسپ  زا  رسپ  نیمجنپ 

ناخرط
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(. یناساس هرود   ) دنقرمس نانارمکح )  ) ناهاش بقل 

جوسط

تامیسقت دروم  رد  رتشیب  ظفل  نیا  قاتسر ، هروک و  ناتسا و  زا  رتکچوک  نیمزرـس ، کی  زا  یـشخب  یمالـسا  ناسیونایفارغج  حالطـصا  رد 
. تسا هدوب  يرایبآ  ساسارب  جوسط  هب  میسقت  الامتحا  هتفریم و  راک  هب  برع  قارع 

هناختشط

وا مرح  لها  ناطلس و  مامح  مزاول  وضو و  لسغ و  لیاسو  تالآ و  بیترت  رما  هک  یـصوصخم  لحم  هاگتـسد و  ناونع  هقجالـس ، دهع  رد 
مامح ندرک  مرگ  بابسا  لیاسو و  ات  هتفرگ  دیفس  ياههماج  هفیطق و  زا  مامح - مزاول  عمج  هیهت و  رد  تراظن  تسا . هدشیم  هیهت  نآ  رد 

مزراوـخ تیـالو  زا  هک  یلاـم  یقوجلـس ، رجنـس  ناطلـس  دـهع  رد  تسا . هتـشاد  قـلعت  هاگتـسد  نیا  فیاـظو  هـب  یگلمج  ناطلـس - راـبرد 
نیمه هب  و  تسا . هتشاد  صاصتخا  ناطلس  هناختشط  جراخم  هب  تسا  هدیسریم 
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. تسا هدشیم  ضیوفت  دناهتفگیم ، رادتشط  ار  وا  هک  هناختشط ، يدصتم  هب  مزراوخ  یگنحش  تهج 

ماعط

. تسا هدوب  جنرز  رهش  ياههزاورد  زا  یکی 

اغط

. تسا هتسیزیم  متفه  نرق  رد  هک  وکاله  نب  ناخ  اقابا  نب  ناخ  وتاخیگ  رصاعم  لوغم  هرود  يارما  زا 

رومیتاغط

. ناخ وکاله  رسپ  نیمهدراهچ  - 1
. دش مزهنم  ماش  رصم و  اب  گنج  رد  هک  هدوب  نازاغ  يارما  زا  - 2

ناخ رومیتاغت  ناخ - رومیتاغط 

وبا دـهع  رد  ناـخ . زیگنچ  ناردارب  زا  یکی  هریبـن  ناـیناخلیا ، تنطلـس  هرود  رد  لوغم  يارما  ناـگدازهاش و  زا  ق ،. لاـس 754 ه . هب  یفوتم 
رد تساخرب . تنطلـس  يوعد  هب  دیعـس ، وبا  زا  دـعب  ترتف  هرود  رد  و  تشاد ، تموکح  دابآرتسا  ناردـنزام و  رد  يو  ناخ ، رداـهب  دـیعس 
هب دـش و  مزهنم  لوغم  ناخ  دـمحم  یناکلیا و  نسح  خیـش  ریما  اب  هلباقم  رد  یلو  دـش ، یناخلیا  دزمان  ناسارخ  يارما  بناـج  زا  ق . 737 ه .

ار وا  یناپوچ  نسح  خیـش  ریما  اما  تشادرب . یناخلیا  هب  هواس  رد  و  دـناوخ ، هیناطلـس  هب  ار  وا  یناـکلیا  نسح  دـعب ، لاـس  ود  تفر . ماطـسب 
زا رومیتاغط ، دش ، فوشکم  لاح  تقیقح  نوچ  و  تشاداو ، یناکلیا  نسح  فالخ  هب  ار  يو  کیب ، یتاس  جیوزت  هدـعو  هب  هدرک و  لافغا 

. درک رارف  ناسارخ  بوص  هب  هتشاذگ  ار  یناکلیا  نسح  يودرا  مرش ، سرت و 
. دیسر لتق  هب  راوزبس  نارادبرس  زا  یبارت  ییحی  تسد  هب  تشگ و  رقتسم  ناسارخ  رد  رومیتاغط 

هیرومیتاغط

ییحی هجاوخ  تسد  هب  ناخ  رومیتاـغط  هکنآ  زا  سپ  وا  نادـنزرف  ناـخ و  زیگنچ  يردارب  هداون  ناـخ  رومیتاـغط  ینعی  هیرومیتاـغط  هفیاـط 
رومیتاـغط زا  دـعب  هک  یلوریما  هچ  دنتـشاد . تموکح  نآ  یلاوح  ناـجرج و  رد  لاس 812  ات  لاح  نیا  اـب  دـش ، هتـشک  رد 754  يرادبرس 

زا دیدن  قیال  ار  وا  نوچ  دعب  یمک  یلو  داد  ناجرج  تنطلس  ناونع  ار  نامقل »  » رومیتاغط رـسپ  لاس 761  رد  دنار  ناجرج  زا  ار  نارادبرس 
رما هب  اجنآ  رد  هتخیرگ  لاـخلخ  زیربت و  هب  یلوریما  تفرگ و  یلوریما  زا  ار  ناـجرج  لاس 786  رد  رومیت  ریما  تخاس . شلوزعم  ماـقم  نیا 

لاس 812 ات  وا  گرم  زا  سپ  دوب . یقاب  ماـقم  نیا  رد  لاس 790  ات  وا  داد و  نامقل  هب  ار  ناجرج  تموکح  رومیت  ریما  دـش و  هتـشک  رومیت 
. دنتشاد ار  دابآرتسا  ناجرج و  تموکح  لیلق  یتدم  نایرومیت  تیامح  تحت  زین  وا  هداون  رسپ و 

( تسا يرمق  يرجه  بسحرب  خیراوت   ) اهنآ زا  کیره  مایا  يرومیتاغط و  يارما  یماسا 
. زیگنچ ردارب  راسق ، یجوج  نب ...  ناخ  رومیتاغط  - 1

ات 754) زا 737  )
ات 790) زا 761  . ) رومیت اغط  نب  هاشداپ  نامقل  - 2

ات 810) زا 790  . ) هاشداپ نامقل  نب  هاشداپ  كریپ  - 3
ات 812) زا 810  . ) هاشداپ كریپ  نب  یلع  ناطلس  - 4

ثاغط

. نایناماس ناکاین  زا 

نایرون راجاغط 

-683  ) تنطلس دهع  رخآ  رد  يو  نایناخلیا . دهع  رد  لوغم  گرزب  يارما  زا  ق . لاس 695 ه . هب  یفوتم 
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ودیاب تنطلس  هاوخاوه  نوغرا ، تافو  زا  سپ  درک . مامتها  يدوهی  هلودلا  دعس  عفد  رد  و  تسویپ ، وا  نافلاخم  هب  ناخ  نوغرا  ق ). 690 ه .
دهع رخآ  رد  دومن . ییوجلد  ار  وا  نآ  زا  سپ  اما  درک ، هیبنت  ار  وا  تنطلـس ، هب  سولج  زا  سپ  ناـخ  وتاـخیگ  تهج ، نیمه  هب  دـش ، ناـخ 

ار وا  ق ،). 694 ه .  ) تنطلس هب  ندیـسر  زا  سپ  ودیاب  و  تسویپ ، ودب  نایون  راجاغط  تساخرب ، تنطلـس  يوعد  هب  ناخ  ودیاب  هک  وتاخیگ ،
نازاغ ندیناسر  ودیاب و  تنطلـس  طاسب  ندیچرب  ددـص  رد  ناهن  رد  راجاغط  داتـسرف . مور  تموکح  هب  سپـس  داد و  ییارمالا  ریما  بصنم 

نوچ اما  داتسرف . مور  تظفاحم  تراما و  هب  يو  یلامتحا  ياهتلاخد  زا  يریگولج  يارب  ار  ناخراغط  ق ). 694 ه .  ) تسشن تنطلس  هب  ناخ 
. دیناسر لتق  هب  ار  راجراغط  نازاغ ، رما  هب  وا  داتسرف و  وا  لابند  هب  يرومأم  دوب ، داسف  هیام  يو  دوجو 

ناخ اغط 

يو و گنج  هب  نیچ  ناتسکرت  زا  يرکـشل  وا  نامز  رد  دنیوگ  ناخ . کلیا  نیـشناج  ردارب و  نایناخ ، کلیا  هلـسلس  زا  رهنلا  ءاروام  هاشداپ 
شردارب وا ، زا  سپ  درک . بولغم  ار  رکـشل  نآ  هیاسمه  کلامم  ناناملـسم  يراـی  هب  ناـخ  اـغط  یلو  دـمآرد ، یمالـسا  کـلامم  دـصق  هب 

. تفای تنطلس  یلع  نبا  ناخ  نالسرا 

هاشناغط

ردپ تایح  نامز  رد  يو  نالسرا . بلآ  رسپ  یقوجلس ، هدازهاش  ق ،. یفوتم 465 ه . نالسرا ، بلآ  نبا  هاشناغط  هلودلا  سمش  سراوفلا  وبا 
هب نانچمه  ار  ناـسارخ  تموکح  یقوجلـس  هاـشکلم  زین  نالـسرا  بلآ  تاـفو  زا  دـعب  تسیزیم . تاره  رد  و  تشاد ، ناـسارخ  تموکح 

. داتسرف ناهفصا  هعلق  هب  هدرک  لوزعم  ار  وا  هاشکلم  و  تفرگ ، شیپ  نایصع  قیرط  دعب  يدنچ  هاشناغط  یلو  تشاذگ ، زاب  هاشناغط 

دیؤم نبا  هاشناغط 

هب روباشین  رد  ردپ  زا  دعب  هبيآ . دیؤم  رسپ  دیؤم و  لآ  هلـسلس  يارما  زا  ق ،). 581 ه . - 569  ) ياهلاس هب  هقجالس  دهع  رد  روباشین  مکاح 
. تسشن تموکح 

. دیسر نایاپ  هب  دیؤم  لآ  تموکح  و  دوشگب ، خایداش  هاشمزراوخ  شکت  ق ،. رد 583 ه . تسشن . تراما  هب  هاش  رجنس  شرسپ  يو  زا  دعب 

خیشاقوب ياغط 

. لوغم رصع  يارما  زا  یکی 

ناخ ياغط 

. دیسر تنطلس  هب  رومیت  ریما  زا  دعب  هک  ازریم  خرهاش  ردام  رومیت و  ریما  نارادرس  زا  یکی  ياتخارق و  موق  زا 
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نیکتغط

.(. ق 548 ه . - 497 . ) قشمد ناکباتا  هلسلس  سسؤم  شنت  نیدلا  جات  رسپ  کباتا  نیکتغط 

يرغط ارغط -

ناشن جیردت  هب  دندرک ، سابتقا  ار  نآ  زین  ینامثع  نایاورنامرف  نیطالس  یقوجلـس و  ناهاشداپ  سپـس  هک  زغ ، نایاورنامرف  تمالع  ناشن و 
و هرکذت ، تسپ ، ربمت  همانـسانش ، رخأتم  مایا  رد  و  یگنج ، ياهیتشک  اههکـس و  اههلابق ، هکلب  اهنامرف ، طقف  هن  و  دیدرگ ، تکلمم  تلود و 

. دنتشاذگیم ناشن  نآ  اب  ار  هریغ 
طخ کی  رب  ار  نآ  هک  ناطلس ، باقلا  زا  ارغط 
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یتمسق رد  ار  نآ  نابتاک  و  درکیم . هیهت  لیطتسم  لکش  هب  ذغاک  زا  ياهقرو  رب  ار  اهارغط  صوصخم ، رومأم  تفاییم . لیکشت  دنتشونیم 
ارغط دوخ  مان  هب  زین  صاخشا  یضعب  یمـسر ، يارغط  رب  هوالع  دندرکیم . جرد  دنتـشاذگیم  دیفـس  اهروشنم  يالاب  پچ و  فرط  رد  هک 

. دندربیم راک  هب  یتراجت  تمالع  ناونع  هب  ار  ارغط  هاگ  زین  و  دنتخاسیم .

لرغط

دبع هدرک  هنزغ  جات  تخت و  رد  عمط  داد ، جرخ  هب  یتداشر  اهزغ »  » اب گنج  رد  هکنیا  زا  سپ  ق . لاس 444 ه . رد  هک  يونزغ  نیطالس  زا 
يامرفمکح دوعسم  نبا  دازخرف  دیسر و  لتق  هب  هتفای و  ار  دوخ  تنایخ  يازس  لرغط  هک  دیشکن  یلوط  تشکب و  ار  یلبق ) ناطلس   ) دیـشرلا

. دش هنزغ 

یقوجلس لرغط 

. دناوخ هبطخ  شیوخ  مان  هب  تسشن و  تخت  رب  دمآرد و  روباشین  هب  ق . لاس 429 ه . رد  هک  لیئاکیم  دنزرف 
رهنلا 2- ءاروام  نوحیج و  لـحاس  اـت  روباـشین  - 1 درک : میـسقت  بیترت  نیدـب  ار  دوخ  کلامم  يو  تسا . یقوجلـس  هلـسلس  سـسؤم  يو 

. روغ ناتسیس و  گنشوپ و  تاره و  ناجرج 3 - ناتسهق و 
زغ ناکرت  زا  هک  یلع  نب  کلم  هاش  زا  لاس 434  رد  ار  مزراوخ  سپس  درک ، حتف  ار  ناتسربط  ناگرگ و  دوخ  تنطلس  رارقتسا  زا  سپ  يو 

ریخـست ار  ناهفـصا  نآ  زا  سپ  دروآ و  نوریب  هیوکاک  نیدلا  ءالع  تسد  زا  ار  نادـمه  ير و  نآ  زا  سپ  تفرگب و  دوب  نایونزغ  رادـفرط 
میحر کلم  لرغط  دش . هدناوخ  هبطخ  لرغط  مان  هب  هللا  رماب  مئاق  هفیلخ  نامرف  هب  دمآ و  دادـغب  يوس  هب  يو  دـنام . اجنآ  رد  یتدـم  درک و 

هجیدـخ  » لرغط هدازردارب  اب  ق . لاس 448 ه . رد  هفیلخ  داد . ناـیاپ  هیوب  لآ  تلود  هب  ریگتـسد و  دوب  هیوب  لآ  ناـهاشداپ  زا  هک  ار  یملید 
ناطلـس بقل  هب  ار  لرغط  هفیلخ  دـش و  رارقرب  یببـس  يدـنواشیوخ  یقوجلـس  یـسابع و  نادـناخ  ود  نیب  درک و  جاودزا  نوتاـخ » نالـسرا 

. دناوخ قرشملا  برغملا و  کلملا  هب  زین  نینمؤملا و  ریما  نیمی  هلودلا و 
. دندرپس كاخ  هب  تسا  لرغط  جرب  هب  فورعم  هک  ياهربقم  رد  ار  وا  دسج  تشذگرد و  ير  رد  رد 455  لرغط 

موس لرغط 

دوب و عاجـش  یهاشداپ  لوا  لرغط  دوخ  دـج  دـننام  هک  تسا  لرغط  هاشنالـسرا  رـسپ  ( 571  ) موس لرغط  قارع  یقوجلـس  ناطلـس  نیرخآ 
تـسد هب  درک  هاشمزراوخ  شکت  نیدـلا  ءالع  اب  ير  رد  یگنج  رد  ماجنارـس  تشذـگ و  دوخ  تخت  جات و  هار  رد  دربن  هب  وا  رمع  رـسارس 

. دش هتشک  ق . لاس 590 ه . لوالا  عیبر  رد 24  ناولهپ  ناهج  دمحم  کباتا  رسپ  جنانیا  غلتق 

هاشلرغط

تنطلـس هب  ردپ  تافو  زا  دعب  يو  هاشنالـسرا . نبا  دـمحم  رـسپ  ق ). 532 ه . - 551  ) نامرک هقجالـس  هلـسلس  زا  هاشداپ  نیمتـشه  ای  تفه 
. تسشن

تمعن رفاک  لرغط 

، دوب يونزغ  لوا  دوعسم  ناطلس  نامالغ  زا  يو  درک . تنطلـس  نینزغ  رد  یهاتوک  تدم  هک  نایونزغ  رابرد  نابجاح  زا  ق ،. یفوتم 444 ه .
رـس و هقجالـس  اب  ناسارخ  رد  دنچ  کی  لرغط  تفرگ . ینز  هب  ار  وا  رهاوخ  يونزغ  دودوم  ناطلـس  و  تفای ، یبجاح  بصنم  وا ، زا  دـعب  و 

نیا زا  تسنادیم . ار  اهنآ  اب  گنج  زومر  و  تشاد ، راک 
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نینزغ بناج  هب  و  داتفا ، تنطلس  لایخ  هب  سپس  تفای . یقیفوت  ناتسیس  رد  هقجالس  عفد  رد  يونزغ ، دیـشرلا  دبع  ناطلـس  راگزور  رد  ور ،
یتدم دروآ و  حاکن  رد  رابجا  هب  ار  دوعـسم  رتخد  تشکب و  ار  يونزغ  ناگدازهاش  زا  نت  دـنچ  وا  اب  و  تفرگب ، ار  دیـشرلا  دـبع  دـمآ . زاب 

درگ دندرک و  یبوچ  رب  ار  شرـس  تشکب . تنطلـس  رـصق  رد  ار  وا  دش و  تسدمه  رگید  یکرت  اب  رادحالـس  نیکتـشون  هک  دیـشکن  لوط 
. دنتشادرب تنطلس  هب  ار  يونزغ  دازخرف  و  دندینادرگ ، رهش 

ناخ چاقفط 

ءاروام رد  ناقاخ  لآ  ای  نایناخ  کلیا  يارما  زا  رهنلا و  ءاروام  ناطلس  ق ،. نرق 5 ه . رصن ، نبا  ناخ  میهاربا  رفظملا  وبا  هلودلا  دامع  ترهش 
ق. ات 460 ه . دیسر و  تراما  هب  ق . دودح 433 ه . ارهاظ  يو  رهنلا .

. تشاد تراما 

رهاط نب  ۀحلط 

رهاط تافو  ربخ  نوچ  تسیز . اجنآ  رد  ردپ  توف  لاس  ات  دوب و  بوصنم  ناتـسیس  تموکح  هب  ردـپ  مایا  رد  نینیمیلا  وذ  رهاط  رـسپ  هحلط 
. داتسرف ناتسیس  هب  ار  یناماس » دسا  نب  سایلا   » دوخ بناج  زا  اجنآ  زا  تفر و  ناسارخ  هب  هحلط  دیسر ،

تافو هحلط  يزوریپ  نیا  زا  دـعب  یکدـنا  تسا . یجراخ  هزمح  رب  وا  یلک  هبلغ  ناتـسیس و  جراوخ  اب  وا  ياهگنج  هحلط  تراما  مهم  هعقاو 
. درپس دید  یهاپس  هیهت  نید  مرخ  کباب  اب  گنج  يارب  دوب و  هاشنامرک  رد  هک  هللا  دبع  شردارب  هب  ار  وا  ینیشناج  نومأم  تفای و 

. تسا هدوب  ق . 213 ه . ياهلاس 207 - رد  هحلط  تموکح  داتسرف . ناسارخ  هب  دوخ  بناج  زا  ار  یلع  رگید  ردارب  مه  هللا  دبع 

یجاغمط

. دشاب اهلدع  اهراب و  ای  اهنامرف  رب  اغمت »  » هدننز هک  تسا  یچاغمت »  » زا یتروص  هملک  نیا 

هدومزآ یبوط 

نیـسحلا دبع  رـسمه  پیترـس و  ناخ  نیـسح  ازریم  رتخد  يو  ناریا . رد  هنارتخد  سرادم  ناراذـگناینب  نیتسخن  زا  رهم 1315 ش . - 1257
لاس 1286 ش. رد  تفرگارف . تقو  ناملعم  دزن  ار  هسنارف  یبرع و  یسراف ، تایبدا  نابز و  شرسمه ، سپس  ردپ و  رظن  ریز  وا  دوب . جنپریم 

نوناـک ار  هنارتـخد  سرادـم  مدرم ، نوـچ  درک . ریاد  نارهت  رد  ار  سوماـن » هنارتـخد  ناتـسبد   » هطورــشم زا  سپ  دازآ  اتبــسن  ياـضف  رد  و 
مدرم يوس  زا  تفلاخم  لامتحا  هک  يورنیا  زا  دندرکیم ، تفلاخم  نآ  اب  دنتسنادیم  نارتخد  نانز و  نایم  رد  یباجحیب  یهاوخددجت و 

. دومن یمالسا  رئاعش  يرازگرب  رد  یعس  دادیم  ار 
تکرـش تهج  نازومآشناد  يایلوا  زا  دادیم و  بیترت  هسردـم  ياهنلاس  رد  یناوخهضور  سلجم  زور  دـنچ  يراوگوس  مایا  رد  لاس  ره 
باـختنا شناد  يریگارف  هب  قیوشت  رد  ار  ع )  ) یلع ناـنمؤم  ریما  راـصق  تاـملک  زین  دـیجم و  نآرق  زا  یتاـیآ  درکیم ، توـعد  سلجم  رد 

 ... درکیم و بصن  هسردم  ياهراوید  رب  دومنیم و 
هب دنمتورث  نازومآشناد  هیرهـش  دمآرد  زا  يو  داد . همادا  دوخ  راک  هب  لاس  هس  تدم  هب  مدرم  تفلاخم  تمحازم و  نودـب  بیترت  نیدـب 

نارتخد لاـس 1307 ش . رد  هک  دوب  ناریا  رد  هنارتخد  ناتـسریبد  نیمود  راذـگناینب  وناـب  نیا  درکیم . کـمک  تعاـضبیب  نازومآشناد 
. دندش لیصحتلا  غراف  نآ  زا  هملپید 

. تشذگرد نارهت  رد  یگلاس  تشه  هاجنپ و  نس  رد  تشادن و  مه  يدنزرف  دوب و  هاتوک  شجاودزا  تدم 
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شونایطوط
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. دندروخ ار  وا  نوخ  هدیناسر و  لتق  هب  گنز  هاشداپ  رکشل  رد  ار  وا  دوب و  ردنکسا  ریبد  مان 

ناغوط

. وتیاجلا رادرس  رداهب  دنمشناد  ریما  رسپ  ارهاظ  ناطلس و  وتیاجلا  يرکشل  نارس  زا  - 1
. نوغرا هاگرد  نیبرقم  زا  لوغم و  كریز  جنسنخس و  يارما  زا  ناتسهق و  هنحش  - 2

مود بسامهط 

.(. ق 1145 ه . - 1135  ) تفر ناجیابرذآ  هب  ناغفا  دومحم  هلمح  نامز  رد  هک  يوفص  ناهاشداپ  زا 
دراذگاو وا  هب  ار  ناریا  یلامش  تالایا  هک  دش  رضاح  ریبک  رطپ  تدعاسم  بلج  يارب  دزیم . تسد  یششوک  ره  هب  ناریا  تاجن  يارب  يو 

قبط دوب  هتسشنن  راکیب  ناریا  هب  زواجت  رد  ینامثع  تلود  نوچ  دنتسرفب . اهناغفا  لباقم  رد  وا  يرای  هب  یهاپس  مه  ریبک  رطپ  هکنآ  طرـش  هب 
. دشاب ینامثع  نآ  زا  نادمه  ناهاشنامرک و  ناجیابرذآ و  هیسور و  مهس  رزخ  يایرد  یلحاس  تالایا  يدادرارق 

کیدزن هب  یتح  دـندرک و  حـتف  ار  زیربت  ماجنارـس  اهینامثع  دـندماینرب . نآ  هدـهع  زا  یلو  دـنتخادرپ  زیربت  هرـصاحم  هب  اـهینامثع  هجیتن  رد 
هاـش دـندروخ . تسکـش  فرـشا  زا  ناـهاشنامرک  یکیدزن  رد  نکل  دـندومن ، فرـصت  ار  هغارم  نـیوزق و  بـیترت  هـب  دندیـسر و  ناهفـصا 

زا ناردـنزام و  هب  دروخ و  تسکـش  نارهت  یکیدزن  رد  یلو  دـش  گنج  دراو  فرـشا  هیلع  هدرک و  جیـسب  ار  دوخ  ياهورین  زین  بسامهط 
کمک لـیا  نآ  سیئر  ناـخ  یلعحتف  زا  تفر و  وـلنارق  راـجاق  لـیا  دزن  هب  داـبآرتسا  رد  مود  بساـمهط  هاـش  تخیرگ . داـبآرتسا  هب  اـجنآ 

. دومن باختنا  ییارمالا  ریما  تنطلس و  تباین  ناونع  هب  ار  وا  تساوخ و 

یلق بسامهط 

. راشفا هاش  ردان  بقل 

ریالج ناخ  یلق  بسامهط 

زا بسامهط  هاش  لزغ  زا  سپ  راشفا  ناـخ  بساـمهط  ق . لاس 1145 ه . رد  هک  هاش  ردان  هاپس  فورعم  ناگدرکرـس  گرزب و  نارادرـس  زا 
. دومن نییعت  ناهفصا  تموکح  هب  ار  ریالج  ناخ  یلق  بسامهط  تنطلس ،

ثرومهط

. درک تنطلس  لاس  یس  تدم  هک  دوب  گنشوه  رسپ  دنبوید »  » هب فورعم  يدادشیپ  ناهاشداپ  زا 

تارایط

. یفرصت دمآرد  تشاد . هدشمگ  ياهلام  نابیاغ و  نایرارف ، بحاصیب ، لاوما  بحاصت  رد  ناطلس  هک  یقح 

هاش بیط 

. تسا هتشاد  ییاورنامرف  سراف  رد  ق . ات 681 ه . لاس 664  زا  هک  هراکنابش  كولم  زا  هاشداپ  نیمهن  - 1
. یناپوچ نسح  ریپ  ریما  رصع  يارما  زا  - 2

هبّیط

سراف و ياـمرفنامرف  ازریم  یلعنیـسح  ینت  رهاوخ  و  1250 ق ). - 1212  ) راجاق هاـش  یلعحتف  رتخد  نیموس  يو  رعاـش . ناـنز  زا  1305 ق .
. دوب تکوش  هب  صلختم  مساق  دمحم  ریما  رسمه  ناسارخ و  یلاو  ازریم  یلعنسح 
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ظ

هیرهاظ

. دنتشاد تنوکس  ناریا  یبونج  یحاون  رد  هک  یناهفصا  دواد  ناوریپ 

همانرفظ

ياـهلاؤس رب  لمتـشم  يولهپ و  ناـبز  هب  هلاـسر  نیا  لـصا  انیـس . نبا  هب  بوسنم  یـسراف ، هب  يرادروـشک  زردـنا و  دـنپ و  زا  ياهلاـسر  - 1
یسراف هب  ار  نآ  یناماس  روصنم  نبا  حون  رما  هب  انیس  نبا  و  هدومن ، نیودت  ار  اهنآ  ناوریـشونا  هک  هدوب  رهمگرزب  ياهخـساپ  ناوریـشونا و 

. تسا هدرک  همجرت 
يدزی یلع  نیدـلا  فرـش  فیلأت  رومیت ، گرم  زا  سپ  لاس  دـنچ  عیاقو  وا و  تاـحوتف  رومیت و  ریما  لاححرـش  رد  یـسراف ، هب  یباـتک  - 2

ق. یفوتم 858 ه .
. یماش نیدلا  ماظن  فیلأت  رومیت . ریما  تنطلس  خیرات  رد  یسراف  هب  یباتک  - 3

ناطلسلا لظ 

نت دنچ  نوچ  و  دوب . نیدلا  رصان  مراهچ  رسپ  یتهج  زا  دشرا و  رسپ  ق . دلوتم 1266 ه . ناطلسلا  لظ  ازریم  دوعسم  ناطلس  ای  ازریم  دوعسم 
لظ نیا  زا  دندوب . هدرک  توف  جیردت  هب  ازریم و ...  دومحم  ازریم و  نیدلا  نیعم  ازریم ، مساق  کلم  ياهمان  هب  هاش  نیدلا  رصان  نادنزرف  زا 

ناطلسلا
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یگلاس نـس 11  رد  ق . رد 1277 ه . يو  دروآ . رامـش  هب  هاش  نیدلا  رـصان  دـشرا  رـسپ  ناوتیم  شدوخ  نامز  رد  ار  ازریم  دوعـسم  تهج 
تموکح یگلاس  رد 17  سراـف و  تموـکح  هب  رد 1279  دـش و  بوصنم  داـبآرتسا  ناردـنزام و  یناـخلیا  ازریم  ثرمویک  جاـح  ياـجهب 

يدـهعتیالو هب  دوبن  يدـقع  شرداـم  نوچ  یلو  دوبب  رتـگرزب  هاـش  نیدـلا  رفظم  زا  لاـس  هس  هکنیا  دوجواـب  درک . دوخ  نآ  زا  ار  ناهفـصا 
دیوگب هچره  هک  دناوخ  يو  نامالغ  زا  ار  دوخ  هدومن و  فارگلت  هاش  نیدلا  رفظم  هب  هاش  نیدلا  رـصان  رورت  زا  دعب  يو  دـیدرگن . باختنا 

. دهد ماجنا 
. تشذگرد یگلاس  نس 70  رد  ق . لاس 1336 ه . رد  ناطلسلا  لظ 

باوص میهاربا  نیدلا  ریهظ 

هب قاحسا  وبا  خیش  ریما  تسد  هب  زاریش  ریخست  زا  سپ  دوب ، یناپوچ  نیسح  ریپ  ریما  نارای  زا  زاغآ  رد  هک  باوص  میهاربا  نیدلا  ریهظ  ریما 
نیدلا ثایغ  دیس  یضاق و  نیاص  نیدلا  سمش  انالوم  قاحسا  وبا  خیش  ریما  عقوم  نیا  رد  دش . قاحسا  وبا  خیش  نارای  ءزج  تفاتش و  زاریش 

. دینادرگ ریزو  لالقتسا  هب  ار  میهاربا  نیدلا  ریهظ  درک و  لوزعم  ترازو  زا  ار  يدزی  یلع 

هلودلا ءالع  نب  زرمارف  نیدلا  ریهظ 

تسشن ناریا  یبرغ  دالب  زا  یتمـسق  ير و  نادمه و  ناهفـصا ، تموکح  هب  ردپ  ياجهب  ردپ  گرم  زا  سپ  هک  هملاید )  ) هیوکاک يارما  زا 
رد دـندز . لالقتـسا  زا  مد  رگید ، فرط  زا  برح  وـبا  یفرط و  زا  بساـشرگ  ق .). توف 443 ه .  ) دـندماینرد يو  تعاـطا  هب  ناردارب  یلو 

، دش دحتم  وا  اب  تفر و  ردارب  شیپ  اروف  وا  دـهن و  ندرگ  اهنآ  تموکح  رب  ات  تساوخ  وا  زا  یقوجلـس  ناطلـس  رادرـس  سولج  لاس  نامه 
سپ یقوجلس  لرغط  رگید  یفرط  زا  دندرک و  ریخـست  زین  ار  رهـش  نآ  دندمآ و  درجورب  هب  اهنآ  بصعت  هب  ير  فرـصت  زا  سپ  نایقوجلس 

. دندش میلست  هب  راچان  دمآ و  نیوزق  ير و  هب  یتاحوتف  زا 
اجنآ هب  راجیلاک  وبا  تسد  زا  نامرک  ندرک  نوریب  يارب  هیوکاـک  روصنم  وبا  لاس 1425  رد  تشاذگاو . نیدلا  ریهظ  هب  ار  ناهفـصا  لرغط 

وا مان  هب  هبطخ  دـش و  تسدـمه  راجیلاک  وبا  اب  ابلاغ  وا  تفریذـپن ، لرغط  یلو  تساوخ  کمک  لرغط  زا  يو  دـشن ، قفوم  دیـشک و  رکـشل 
. دناوخ

ریخست هرصاحم و  ار  رهش  نآ  هرابود  يرمق  يرجه  لاس 443  رد  وا  هرخالاب  دیدرگن و  قفوم  نآ  حتف  هب  دیشک و  رکشل  ناهفصا  هب  لرغط 
. داد لیکشت  ار  دزی  ناکباتا  اجنآ  رد  وا  داتسرف و  وقربا  دزی و  تموکح  هب  ار  روصنم  وبا  درک و 

یشعرم نیدلا  ریهظ 
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هب ق . لاس 750 ه . رد  نیدلا  ماوق  دیس  تسا . یشعرم  نیدلا  ماوق  دیس  نب  نیدلا  لامک  دیس  نب  نیدلا  رـصن  دیـس  دنزرف  نیدلا  ریهظ  دیس 
نانارمکح هلسلس  دروآرد و  دوخ  فرـصت  تحت  ار  ناردنزام  نیمزرـس  زا  ياهدمع  تمـسق  و  درک ، مایق  دوخ  نادیرم  نادنزرف و  کمک 

هب ار  يراس  تموکح  نیدـلا  ماوق  دیـس  تایح  نامز  رد  نیدـلا  لامک  تشذـگرد . ق . لاس 771 ه . رد  هکنیا  ات  داد ، لیکـشت  ار  یـشعرم 
ق. لاس 795 ه . رد  ات  دیدرگ ، وا  نیشناج  ردپ  تشذگرد  زا  دعب  تشاد و  هدهع 

و تشذگرد . رغـشاک  رد  ق . لاس 801 ه . رد  دـیدرگ و  رهنلا  ءاروام  راپـسهر  رومیت  ریما  نامرف  هب  وا  دـش . یناـکروگ  رومیت  ریما  بولغم 
. نایشعرم زین -
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ع

اقآ لداع 

. نایناکلیا دهع  نارادرس  زا  ق ،. یفوتم 788 ه .
تنطلس رد  دش . بوصنم  ير  تموکح  هب  سپس  دیـسر و  دادغب  یگنحـش  هب  تسخن  يو  دهع  رد  دوب و  ریالج  سیوا  ناطلـس  ناگدنب  زا 

يو رب  زیربت  رد  هک  ار  نیـسح  ناطلـس  نافلاخم  روصنم ، هاش  قاـفتا  هب  و  دـیناسر ، مه  هب  رایـسب  ذوفن  تردـق و  یناـکلیا ، نیـسح  ناـطلس 
مزاع نیـسح  ناطلـس  اب  نیـسح ،) ناطلـس  ردارب   ) یناکلیا یلع  خیـش  هنتف  عفد  تهج  دعب ، يدنچ  ق .). 788 ه .  ) درک عفد  دندوب ، هدـیروش 
حتف هب  ير ، دودح  رد  و  تفر ، هیناطلـس  هب  هدـیجنر  نیـسح  ناطلـس  زا  نآ ، زا  سپ  ق .). 782 ه .  ) دومن مزهنم  ار  یلع  خیـش  و  دش ، دادغب 

کیرحت قیوشت و  وا  فالخرب  ار  یناکلیا  دیزیاب  ناطلس  شردارب  یناکلیا ، دمحا  ناطلس  تنطلس  نامز  رد  تسج . لاغتـشا  اههعلق  یـضعب 
دمحا ناطلـس  اـب  تفلاـخم  هب  ار  یلع  خیـش  و  تشگزاـب ، هیناطلـس  هب  دـنک ، ظـفح  ار  اـجنآ  تسناوـتن  نوـچ  و  تـفرگ ، ار  زیربـت  و  درک ،

. تخیگنارب
کیرش وا  اب  دادغب ، تموکح  رد  دش  ررقم  و  درک ، هحلاصم  دمحا  ناطلـس  اب  تبقاع  و  درب ، زیربت  هب  رکـشل  زاب  زین  یلع  خیـش  لتق  زا  سپ 

دمحا ناطلـس  اب  هزرابم  هب  ار  رفظم  لآ  عاجـش  هاش  و  تفر ، نادمه  سپـس  هیناطلـس و  هب  اقآ  لداع  و  تفاین ، ماود  هحلاصم  نیا  اما  دـشاب .
ار نآ  دعب  يدنچ  اما  داد ، دیزیاب  هب  ار  هیناطلس  دمحا  ناطلس  دنام . اهنت  اقآ  لداع  و  تخاس ، عاجـش  هاش  اب  دمحا  ناطلـس  اما  درک . توعد 

اجنآ رب  اقآ  لداع  تفر ، دادغب  زیربت و  هب  هتـشاذگ  ار  هیناطلـس  دمحا  ناطلـس  نوچ  نیب ، نیا  رد  درک . دـیقم  زین  ار  دـیزیاب  هتفرگ  زاب  وا  زا 
هب رومیت  رما  هب  دعب  يدنچ  و  تسویپ ، ودب  دنواهن  دودـح  رد  اقآ  لداع  رومیت ، روهظ  اب  تبقاع ، تفرگ . زین  ار  زیربت  یتح  و  تفای ، طلـست 

. دیسر لتق 

هاشلداع

لتق زا  سپ  يو  تفاین . ماود  هاـم  راـهچ  زا  شیب  يو  تموکح  دیـسر و  ناریا  یهاـشداپ  هب  1747 م . ق /. یناثلا 1160 ه . يدامج  رد 27 
بقلم بقل  نیا  هب  مدرم  اب  يراتفرـشوخ  هقوعم و  ضراوع  اهتایلام و  زا  یمین  ندیـشخب  تلع  هب  دومن و  مالعا  ردان  نیـشناج  ار  دوخ  رداـن 

. دوب
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راشفا هاشلداع 

ق. 62 ه . دودح 1137 - راشفا  هاشیلع  ای 
. راشفا هاش  ردان  هدازردارب  هلودلا و  ریهظ  ناخ  میهاربا  رسپ  راشفا ؛ هاش  ردان  زا  دعب  تنطلس  نایعدم  زا  و  هیراشفا ، هلسلس  فورعم  هدازهاش 

لها شروش  عفد  تهج  ار  وا  دوخ  دهع  رخاوا  رد  ردان  و  تشاد ، ناتـسلباز  يرادرـس  دـنچ  کی  ردان  نامز  رد  و  دوب ، ناخ  یلقیلع  شمان 
اب تشادرب و  تفلاخم  هب  رس  دیدرگ و  كانمیب  دوخ  ناج  رب  دش ، لاوما  یضعب  ذخا  هب  مهتم  ردان  دزن  نوچ  وا  و  داتـسرف ، اجنادب  ناتـسیس 

يارما توعد  هب  اجنآ ، زا  دش . هاگآ  ردان  لتق  هعقاو  زا  رگنل  ماج و  لزنم  رد  هک  تشگ  ردان  اب  گنج  مزاع  تاره  ناتسیس و  لباز و  رکشل 
ردان نیفلاخم  تلامتسا  يارب  و  ق ،). یناثلا 160 ه . يدامج   27  ) تسشن تخت  رب  هاشلداع  ای  هاشیلع  مان  هب  و  دمآ ، دهشم  هب  ردان ، فلاخم 

راشفا و يازریم  هللا  رـصن  سپـس  هدوب . وا  روتـسد  هب  ردان  لتق  هک  درک  حیرـصت  نآ  رد  دومن و  رداص  ینامرف  اـهنآ  نیب  رد  ههجو  بسک  و 
هک ار  راشفا ) خرهاش   ) ازریم یلق  اضر  رـسپ  خرهاش  اهنت  و  تشک ، وا  نادـنزرف  ناگداون و  زا  نت  دـنچ  اب  ار  رداـن  نارـسپ  راـشفا ، یلقماـما 
وا مان  هب  دوخ  هدناشن  تخت  رب  ار  وا  دننک ، تبغر  هیوفـص  تنطلـس  يایحا  هب  مدرم  رگا  ات  تشاد ، هگن  هدنز  دیناسریم  هیوفـص  هب  تبـسن 

. دنک تنطلس 
رد دـنچ  کی  تفر و  ناردـنزام  هب  سپـس  درک و  هیبنت  ار  ناچوق  دارکا  نآ ، زا  سپ  دوشگ . ردان  نیافد  نیازخ و  ریذـبت  هب  تسد  هاشلداع 

يدامج  ) درک ریـسا  بولغم و  ار  وا  هدـیروش  وا  رب  راـشفا ) هاـش  میهاربا   ) ناـخ میهاربا  شردارب  ناـیم ، نیا  رد  تخادرپ . ترـشع  هب  اـجنآ 
. داتسرف دهشم  هب  ار  ود  ره  خرهاش  دش . ریسا  بولغم و  راشفا  خرهاش  نارادرس  هلیـسو  هب  دعب  يزیچ  زین  وا  دوخ  اما  ق ،). 1161 ه . یناثلا )

. دندرک هعطقهعطق  ار  وا  ردان ، ماقتنا  هب  ردان ، مرح  نانز  و  دندرب ، دهشم  هب  ار  هاشلداع  اما  دش ، لوتقم  هار  نیب  رد  هاش  میهاربا 

ضراع

. رکشل هدننکشرامش 

هاش سیونسلجم  ناقاخلا -: برقم  هاجیلاع 

ترامع وپاقیلاع ،

نآ مان  دشابیم . نوتس  لماش 12  ناویا  کی  اب  هقبط  تفه  ياراد  ناـهج ، شقن  نادـیم  برغ  رد  ق ،. نرق 11 ه . لوا  عبر  رد  هدش  هتخاس 
. لوبناتسا رد  ینامثع  ناطلس  رصق  ای  یلاع » باب   » زا تسا  يدیلقت 

دهعیلو ازریم  سابع 

اب راجاق . هاش  یلعحتف  رـسپ  راـجاق ؛ فورعم  ناـگدازهاش  زا  ق ،. یناثلا 1249 ه . يداـمج  هجحیذ 1203 - هنطلـسلا ، بیان  ازریم  سابع  اـی 
تیافک و اما  دـش ، هنطلـسلا  بیان  دـهعیلو و  دوب ، راـجاق  لـیا  زا  زین  شرداـم  هکنآ  ببـس  هب  دوبن ، هاـش  یلعحتف  دـالوا  دـشرا  دـالوا  هکنآ 

. دومن ناونع  نیا  هتسیاش  قحب  ار  وا  تشاد  هک  یتدالج 
ات یبترم ، اتبـسن  دـیدج  ماظن  یـسیلگنا ، يوسنارف و  یـسور و  نابـصنمبحاص  کمک  هب  ناجیابرذآ ، رد  شییاـمرفنامرف  ياـهلاس  یط  رد 

دوخ صاخ  یماظن  دادعتسا  دوجواب  اصوصخم  ماظن و  نیا  یبسن  تردق  دوجواب  هنافسأتم ، اما  داد ، بیترت  ییاپورا  ماظن  بولـسا  هب  يدح 
هماندهع ناتسلگ و  هماندهع  اهگنج ، نآ  لصاح  و  دربن ، شیپ  زا  يراک  هیسور  اب  گرزب  گنج  ود  یط  رد  وا ،

579 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
رد تشاد ، تاره  ریخـست  مزع  هک  یماگنه  ردـپ ، تایح  رخاوا  رد  ازریم ، سابع  تفای . يزوریپ  اهینامثع  اب  هزرابم  رد  اما  دوب . ياچنامکرت 
وا زا  سپ  و  درکن ، یگدنز  شیب  هام  دنچ  زا  دعب  هاش ، یلعحتف  شردـپ  دـش . نوفدـم  اجنآ  رد  مه  و  تفای ، تافو  ناسارخ  رد  یگلاس   45

. دیسر تنطلس  هب  ازریم ، سابع  رسپ  یناث ، دهعیلو  هب  فورعم  ازریم ، دمحم 
( هنطلسلا بیان   ) ازریم سابع 

يو درامشیم . راجاق » رابت  درف  نیرتفیرـش   » ار وا  یـسیلگنا ، خروم  نستاو ، دوب . فوصوم  تماهـش  تدالج و  یبلطهاج و  هب  ازریم  سابع 
. داتسرف اپورا  هب  دیدج  فراعم  بسک  يارب  ار  ناریا  دعتسم  ناناوج  زا  ياهدع 

یسابع

. دوب مرگ ) 4 و 64   ) لاقثم کی  نآ  یمسر  نزو  دش . هدناوخ  وا  مان  هب  برـض و  يوفـص  لوا  سابع  هاش  تنطلـس  رد  هک  ياهرقن  ياهکس 
. دندناوخیم هدنبادخ » ، » سابع هاش  ردپ  مان  هب  الومعم ، ار  دوب ) هرقن  زا  زین  نآ  هک  یسابع ، مین   ) نآ فصن  و  دوب ، یهاش  راهچ  یسابع 

. دندیمانیم یسابع  کی  ار  يرانید  دص  ود  ای  یهاش  راهچ  و  تشادن ، دوجو  یسابع  مان  هب  ياهکس  هیراجاق ، دهع  ریخا  تمسق  رد 

نایسابع

هب ق . ات 656 ه . ق . زا 132 ه . ناشیا  زا  نت  نایوما 37  زا  دعب  هک  یمالسا  يافلخ  ياههلسلس  زا  روهشم  هلـسلس  سابع  ینب  ای  یـسابع  لآ 
. دوب نانآ  تفالخ  رقم  رهش  نیا  دادغب ، يانب  زا  سپ  دناهتشاد و  تفالخ  یلاوت 

تردق هب  اهنآ  لین  دـناهدوب . دـمحم ص ) ترـضح  يومع   ) بلطملا دـبع  نبا  سابع  هب  بوسنم  مشاه و  ینب  نادـناخ  زا  یـسابع  نادـناخ 
. دوب هیما  ینب  تموکح  دض  رب  دوجوم  یعامتجا  و  یسایس ، یبهذم ، ياهتضهن  همه  زا  هدافتسا  يدامتم و  تاغیلبت  هجیتن 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 376 
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هب دنتسیزیم ، یبونج ) قارع  رد  اصوصخم   ) تفالخ ورملق  رـسارس  رد  هک  نانآ ، رادفرط  ياههقرف  هعیـش و  يریثک  دادعت  يوما ، هرود  رد 
دیدپ هیفنح  دمحم  مان  هب  یفقث  راتخم  ق ). 66 ه .  ) مایق اب  تسخن  مود  هتسد  یمطاف و  نایولع  ناوریپ  یکی  دندوب . مسقنم  هدمع  هتـسد  ود 

یهاوـخاوه تفـالخ  هب  شباـقعا  هفینح و  دـمحم  ياـعدا  زا  نوگاـنوگ  یطارفا  ياـههقرف  لاـس ، اـی 70  تدـم 60  دـعب ، هـب  نآ  زا  دـمآ .
تفالخ تموکح و  زا  هک  دندادیم ، لیکشت  یلاوم  ار  اهنآ  هدمع  يورین  و  دندرکیم ،

580 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
هک دندش ، میـسقت  هدمع  هتـسد  هس  هب  شناوریپ  هفینح ، دـمحم  ق ). 81 ه .  ) تافو زا  دـعب  دـندوب . یـضاران  نایوما  يداژن  ضیعبت  یبرع و 

ثراو نودب  ق . رد 98 ه . مشاه  وبا  دش . فورعم  هیمشاه  هب  يو ، مان  هب  و  دوب ، هفینح  دمحم  رسپ  هللا  دبع  مشاه  وبا  هاوخاوه  اهنآ  زا  یکی 
هب يو  زا  تماما  مشاه ، وبا  تیصو  قبط  رب  هک ، دوب  یعدم  اهنآ  زا  یکی  هک  دندش ، بعـشنم  ییاههتـسد  هب  شناوریپ  و  تشذگرد ، روکذ 

هتسد نیا  رب  هیمـشاه  ناونع  تسا . هتفای  لاقتنا  دوب ، سابع  نادناخ  زا  هک  سابع ، نبا  هللا  دبع  نبا  یلع  نبا  دمحم  مان  هب  شناوریپ  زا  یکی 
. دنام یقاب 

. تفرگ تسد  هب  دوخ  عفن  هب  ار  نانآ  توعد  يربهر  هیمشاه و  تماما  یلع  نبا  دمحم 
ق. دودح 100 ه . رد  نایسابع  توعد  ارهاظ 

تدـعاسم بلج ، يارب  یلع  نبا  دـمحم  دنداتـسرف . ناـسارخ  هب  یناـیعاد  اـجنآ  زا  هیمـشاه  و  دوب ، هفوک  توعد  نیا  زکرم  تفاـی . تدـش 
یلع نبا  دمحم  تافو  زا  سپ  درپس . ریثک  نبا  نامیلس  مان  هب  هعیـش  نارـس  زا  یکی  هب  ناسارخ  رد  ار  یـسابع  توعد  رـشن  ورهنایم ، نایعیش 

اب دنتـسویپ . وا  هب  ریثک ، نبا  نامیلـس  هلمج  زا  و  یلع ، نبا  دـمحم  ناوریپ  و  دـش ، وا  نیـشناج  ماما ) میهاربا   ) میهاربا شرـسپ  ق ،). (125 ه .
رـشن يارب  دوب ، وا  یلاوم  زا  هک  ار ، یناـسارخ  ملـسم  وـبا  میهاربا  دـش . يدـیدج  هلحرم  دراو  نایـسابع  تیلاـعف  میهاربا ، ندـمآ  راـک  يور 

ناسارخ ناگماجهایس ، سأر  رد  يو  دیدرگ . ناوارف  عیرس و  قیفوت  نیرق  ناسارخ  رد  ملسم  وبا  توعد  داتسرف . ناسارخ  هب  یسابع  توعد 
فرـصت ار  دنواهن  نایوما ، يدادما  ياوق  نداد  تسکـش  زا  سپ  و  دش ، ير  مزاع  درک و  جراخ  هیما  ینب  لزلزتم  تلود  لامع  تسد  زا  ار 

نبا ناورم  راـتفرگ  ق . رد 130 ه . ماما  میهاربا  نوچ  و  دمآرد ؛ نایـسابع  هاپـس  ق . رد 132 ه . و  دش ، هدوشگ  قارع  هار  هنوگنیدـب ، درک .
یمک و  دش ، بولغم  ریبک  باز  گنج  رد  ناورم  ق ،. لاس 132 ه . نامه  رد  دش . مالعا  تفالخ  هب  سابعلا ، وبا  شردارب ، دوب ، هدش  دمحم 

. داتفارب يوما  هلسلس  هنوگنیدب  و  دیسر ، لتق  هب  دعب 
نایسابع تموکح  ورملق 

581 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

یسابع يافلخ 

يدالیم لاس  يرجه / لاس  هفیلخ / مان  فیدر /
754 لوالا / عیبر   13 / 132 دمحم / نب  حافس  هّللا  دبع  سابعلا  وبا  / 1

758 هجحیذ /  13 / 136 دمحا / نب  روصنم  هّللا  دبع  رفعج  وبا  / 2
780 هجحیذ /  6 / 158 روصنم / نب  يدهم  دمحم  هّللا  دبع  وبا  / 3

791 مرحم /  22 / 169 يدهم / نب  يداه  اسوم  دمحم  وبا  / 4
792 لوالا / عیبر   16 / 170 يدهم / نب  دیشرلا  نوراه  رفعج  وبا  / 5
815 رخالا / يدامج   3 / 193 دیشر / نب  نیما  دمحم ، اسوم  وبا  / 6

820 مرحم /  26 / 198 دیشر / نب  نومأم  هّللا  دبع  رفعج  وبا  / 7
840 بجر /  16 / 218 دیشر / نب  هّللاب  مصتعملا  دمحم  قحلا  وبا  / 8

849 لوالا / عیبر   18 / 227 مصتعم / نب  هّللاب  قثاولا  نوراه  رفعج  وبا  / 9
854 هجحیذ /  23 / 232 مصتعم / نب  هّللا  یلع  لکوتملا  رفعج  لضفلا  وبا  / 10

869 لاوش /  4 / 247 لکوتم / نب  هللااب  رصتنملا  دمحم  رفعج  وبا  / 11
870 یناثلا / عیبر   3 / 248 مصتعم / نب  دمحم  هّللاب  نیعتسملا  دمحا  سابعلا  وبا  / 12

874 مرحم /  4 / 252 لکوتم / نب  هّللاب  زتعملا  دمحم  هّللا  دبع  وبا  / 13
877 بجر /  27 / 255 قثاو / نب  هّللاب  يدتهملا  دمحم  قاحسا  وبا  / 14

878 بجر /  18 / 256 لکوتم / نب  هّللا  یلع  دمتعملا  دمحا  سابعلا  وبا  / 15
901 بجر /  20 / 279 لکوتم / نب  قفوم  نب  هّللاب  دضتعملا  دمحا  سابعلا  وبا  / 16

911 یناثلا / عیبر   22 / 289 دضتعم / نب  هّللاب  یفتکملا  یلع  دمحم  وبا  / 17
917 هدعقیذ /  12 / 295 دضتعم / نب  هّللاب  ردتقملا  رفعج  لضفلا  وبا  / 18

952 لاوش /  27 / 322 دضتعم / نب  هّللاب  رهاقلا  دمحم  روصنم  وبا  / 19
944 لوالا / يدامج   6 / 329 ردتقم / نب  هّللاب  یضارلا  دمحا  سابعلا  وبا  / 20
951 لوالا / عیبر   20 / 330 ردتقم / نب  هّللاب  یقتملا  میهاربا  قاحسا  وبا  / 21
955 رفص /  20 / 333 یفتکم / نب  هّللاب  یفکتسملا  هّللا  دبع  مساقلا  وبا  / 22

956 رخآلايدامج /  12 / 334 ردتقم / نب  هّللاب  عیطملا  لضفلا  مساقلا  وبا  / 23
985 هدعقیذ /  13 / 363 عیطم / نب  هّللاب  عیاطلا  میرکلا  دبع  لضفلا  وبا  / 24

1003 بجر /  19 / 381 ردتقم / نب  قحلا  نب  هّللاب  رداقلا  دمحا  سابعلا  وبا  / 25
1044 هجحیذ /  11 / 422 رداقلا / نب  هّللا  رماب  میاقلا  هّللا  دبع  رفعج  وبا  / 26

1089 نابعش /  13 / 467 میاق / نب  هّللا  رماب  يدتقملا  نیدلا  ةدع  هّللا  دبع  مساقلا  وبا  / 27
1109 مرحم /  15 / 487 يدتقم / نب  هّللاب  رهظتسملا  دمحا  سابعلا  وبا  / 28

1134 یناثلا / عیبر   16 / 512 رهظتسم / نب  هّللاب  دشرتسملا  لضفلا  روصنم  وبا  / 29
1151 هدعقیذ /  17 / 529 دشرتسم / نب  دشارلا  روصنم  رفعج  وبا  / 30

1152 هدعقیذ /  18 / 530 رهظتسم / نب  هّللا  رمال  یضتقملا  دمحم  هّللا  دبع  وبا  / 31
1177 لوالا / عیبر   2 / 555 یضتقم / نب  هّللاب  دجنتسملا  فسوی  رهظملا  وبا  / 32

1188 یناثلاعیبر /  9 / 566 دجنتسم / نب  هّللا  رماب  ءیضتسملا  نسحلا  دمحم  وبا  / 33
1197 هدعقیذ /  2 / 575 ءیضتسم / نب  هّللا  نیدلا  رصانلا  دمحا  سابعلا  وبا  / 34

1244 ناضمر /  30 / 622 رصان / نب  هّللا  رماب  رهاظلا  دمحم  رصن  وبا  / 35
1245 بجر /  14 / 623 رهاظ / نب  هّللاب  رصنتسملا  روصنملا  رفعج  وبا  / 36

1262 رخآلا / يدامج   10 / 640 رصنتسم / نب  هّللاب  مصعتسملا  هّللا  دبع  دمحا  وبا  / 37
582 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ریژه ریژه -: نیسحلا  دبع 

دمصلا دبع  نب  دمحا  نب  دیمحلا  دبع 

. دش هتشک  يونزغ  دوعسم  نب  هاش  مارهب  تموکح  زاغآ  رد  هک  يونزغ  میهاربا  ناطلس  ریزو  نایونزغ ، هرود  ریزو 

یسراف نمحرلا  دبع 

. دیدرگ لوحم  وا  هب  نایناماس  ترازو  ینزم  نسحلا  وبا  زا  سپ  هک  نایناماس  يارزو  زا 

ینیتشاب قازرلا  دبع 

. دوب ینیتشاب  نیدلا ) لالج  هجاوخ   ) هللا لضف  نیدلا  باهش  دنزرف  قازرلا  دبع  ریما 
نادنچ و  دوب . زادناریت  شکنامک و  دنمورین و  يدرم  تشاد و  یناوید  لغش  یناخلیا  هاگتـسد  رد  شناردارب  ردپ و  دننام  قازرلا  دبع  ریما 

. دننکیمن دای  یکین  هب  وا  زا  عبانم  بلغا  تشادن و  مدرم  نایم  رد  یترهش 
تذـل و رد  یناـخلیا  دیعـس  وبا  تمدـخ  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یتدـم  يرادربناـمرف  تعاـطا و  راـهظا  یناولهپ و  يورین  تلع  هب  قازرلا  دـبع 

هدمآ تسد  هب  هوجو  نامرک  رد  تفای . تیرومأم  نامرک  هب  لاوما  لیصحت  تهج  هب  ناخلیا  فرط  زا  هاگنآ  هدرک و  يرپس  ینارذگشوخ 
دشورفب و ار  يردپ  لاوما  هتفر و  شهاگداز  هب  هک  تشاد  ار  نآ  هشیدنا  درک و  دیاب  هچ  هک  دوب  برطـضم  ددرتم و  درک ، لیم  فیح و  ار 

ناخلیا رگید  اریز  دش  لاحشوخ  تفایرد . ار  دیعـس  وبا  تشذگرد  ربخ  هار  همین  رد  هکنیا  ات  دزادرپب ؛ دیعـس  وبا  هب  نامرک  تایلام  تباب  زا 
اروف دش  ربخاب  دوب  هتشذگ  اجنآ  رد  هک  ینایرج  زا  تفای و  بلقنم  ار  اجنآ  دیسر و  نیتشاب  هب  نوچ  دنک . لاوما  هبلاطم  وا  زا  هک  دوبن  هدنز 
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، دنتـشاد يدرف  نوچمه  هب  زاین  نمـشد  اب  هلباقم  يارب  زین  اتـسور  لها  نامز  نیا  رد  درک . يربهر  ار  نانآ  مایق  ناییاتـسور  بناج  نتفرگ  اب 
شنایفارطا دوخ و  رب  يرادهبرـس »  » ناونع تفرگ و  رارق  نانآ  فص  رد  خـسار  یمزع  اب  زین  وا  لوبق و  ار  وا  يرادرـس  ناییاتـسور  نیارباـنب 

رد ناگدننکمایق  ام  هک  تسا : هدوب  نآ  ناونع  نیا  موهفم  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو  دـنراد ، ییاهرظنراهظا  ناونع  نیا  رد  ناخروم  دـیزگرب .
. میهدـن هار  دوخ  هب  ار  یـسومانیب  گنن  یلو  مینک  راد  میلـست  ار  نامیاهرـس  میرـضاح  شیوخ  یناسنا  تیثیح  سوماـن و  زا  عاـفد  لـباقم 

هیرق لها  وا  هک  دننکیم  لقن  قازرلا  دـبع  زا  تسا و  هدوب  نابعـش ) هام  مهدزاود  ای  مهن  هلـصاف  رد   ) لاس 737 اب  فداصم  مایق  نیا  خـیرات 
رس يدرم  هب  میوش  هتـشک  مینک ، هلهاسم  ام  رگا  دمآ ، دیدپ  ماقم  نیا  رد  میظع  ياهنتف  : » تسا هتفگ  نینچ  نانآ  هب  هدروآدرگ و  ار  نیتشاب 

«. ندش هتشک  يدرمان  هب  هک  رتهب  راب  رازه  ندید  راد  رب  ار  دوخ 
. دنتخاس بقلم  نارادهبرس  هب  ار  هفیاط  نیا  ببس  نیا  زا 

يدنمیم نسح  نب  دمحا  نب  قازرلا  دبع 

ترازو لاـس  تفه  تدـم  يو  داد . قازرلا  دـبع  هب  ار  دوخ  ترازو  دودوـم  ناطلـس  یفوتـسم ، رهاـط  زا  دـعب  هک  يوـنزغ  هرود  ناریزو  زا 
هب دوعـسم  نب  دازخرف  هک  یماگنه  تشاد . هدـهع  رب  ار  يونزغ  دومحم  نب  دیـشرلا  دـبع  ناطلـس  ترازو  لاـس  راـهچ  ار و  دودوم  ناـطلس 

. داد نارهم  نیسح  هجاوخ  هب  ار  ترازو  دیسر ، نایونزغ  تلود  تموکح 

ینیتشاب قازرلا  دبع  يرادبرس - قازرلا  دبع 

نایکمرب هب  بسن  ردام  بناج  زا  و  دوب ، راوزبس  هلسلس  زا  ( 738 - 737  ) ریما نیلوا  ق . یفوتم 738 ه .
583 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

يوعد نارادبرس  يرادرس  هب  راوزبس  نیتشاب  رد  يو  تافو  زا  دعب  و  دوب ، ناخ  رداهب  دیعس  وبا  ناطلس  هاگتسد  رد  قازرلا  دبع  دیناسریم .
هتشک يرادبرـس  دوعـسم  شیوخ  ردارب  تسد  هب  ق . هجحیذ 738 ه . ای  رفـص  رد  يو  تفرگ . ار  راوزبس  دعب  يدـنچ  درک و  مایق  لالقتـسا 

. دش

يدنقرمس قازرلا  دبع 

هکنآ ببس  هب  یلو  دمآ ، ایند  هب  تاره  رد  هک  تسا  مهن  نرق  روهشم  ناخروم  زا  یکی  يدنقرمـس  قحـسا  نب  قازرلا  دبع  نب  نیدلا  لامک 
هاشداپ نیا  مان  هب  وحن  فرـص و  رد  ياهلاسر  دوب و  يرومیت  خرهاـش  رـصاعم  يو  دـش . فورعم  يدنقرمـس  هب  دوب  دنقرمـس  لـها  شردـپ 
یحرـش دـنام و  اجنآ  رد  لاـس  هس  تفر و  ناتـسودنه  ترافـس  هب  خرهاـش  فرط  زا  سپـس  تفرگ . رارق  يو  هجوت  دروم  هک  درک  فیلأـت 

دیعـس وبا  ناطلـس  فیطللا و  دبع  ازریم  رباب ، مساقلا  وبا  ازریم  تمدـخ  رد  خرهاش  تافو  زا  سپ  قازرلا  دـبع  تشون . ترفاسم  نیا  هرابرد 
علطم وا  فورعم  راثآ  زا  تفای . تافو  اجنامه  لاس 887  هب  دیدرگ و  بوصنم  هیخرهاش  هاقناخ  رد  دیزگ و  تلزع  نآ  زا  دعب  تسیزیم و 

. دشابیم نیدعسلا 

هللا لضف  قازرلا  دبع 

رب صوصخب  ملظ  روج و  رثا  رب  مدرم  یگدامآ  درکیم . تمدخ  دیعس  وبا  ناطلس  رابرد  رد  هک  هلودلا  نیما  هب  بقلم  رادبرس  ریما  نیتسخن 
هچرگا دندرک . فرصت  ار  راوزبس  دندیزگرب و  تماعز  هب  ار  قازرلا  دبع  هرخالاب  ات  دشیم  رتدایز  زورهبزور  هللا  لضف  طیرفت  طارفا و  رثا 

.(. ق توف 783 ه .  ) دش هتشک  شردارب  تسد  هب  دوخ  دعب  لاس  کی  یلو  داد  تسکش  ار  ناسارخ  نایرکشل  قازرلا  دبع 

يونزغ دیشرلا  دبع 

. يونزغ دومحم  ناطلس  رسپ  ق ). 444 ه . - 441 ، ) رصان لآ  نایونزغ  هلسلس  زا  هنزغ  هاشداپ  ق ،. یفوتم 444 ه .

دومحم دیشرلا  دبع 

. يونزغ نیطالس  زا 

يولهپ اضرلا  دبع 

. تفر گروبسناهوژ  سپس  سیروم و  هریزج  هب  رویرهش 1320  رد  زین  يو  دش . دلوتم  هاش  اضر  رسمه  نیمراهچ  زا  لاس 1303  رد  يو 
ار ناریا  راکـش  ياروـش  تساـیر  نآ  زا  سپ  دـش و  بوـصنم  هلاـس  هماـنرب 7  ناـمزاس  سیئر  تمـس  هب  يوـلهپ  اـضر  دـمحم  فرط  زا  وا 

. دش رادهدهع 
زا وا  تسا و  دـساف  یتنطلـس  هداوناـخ  هک  دوـب  نیا  يو  تاراـهظا  زا  یکی  درک و  داریا  هاـش  دروـم  رد  ینانخـس  ياـهلاس 1950  رخاوا  رد 

یناریو هب  ار  روـشک  شتامادـقا  دروآدرگ و  دوـخ  فارطا  رد  ار  يراکتـسرد  دارفا  تـسین  رداـق  هاـش  تـسا و  راسمرـش  نآ  رد  تیوـضع 
. دناشکیم

زیزعلا دبع 

.(. ق 270 ه . - 228  ) ناتسدرک فلد  ینب  يارما  زا  رفن  نیمود  یلجع  سیردا  نب  مساق  فلد  وبا  نبا 

يرومیت زیزعلا  دبع 

. گیب غلا  رسپ  نایرومیت ؛ هلسلس  ناگدازهاش  زا 
. تشک ار  زیزعلا  دبع  تسشن  تنطلس  هب  نوچ  و  دربیم ، دسح  وا  رب  يرومیت  فیطلا  دبع  شردارب 

584 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

یناماس زیزعلا  دبع 

. یناماس نادناخ  زا  ياهدازهاش  یناماس ، لوا  حون  رسپ 

یمهسلا ۀفالخ  نب  هّللا  دبع 

هب ار  زیورپ  ورسخ  مالسا  ربمایپ  هک  دوب  ياهمان  لماح  يو  ناریا . هاشداپ  زیورپ  ورسخ  رابرد  هب  ص )  ) دمحم ترضح  ادخ  لوسر  هداتـسرف 
. دوب هدومرف  توعد  مالسا 

رهاط نب  هللا  دبع 

يارب ناـهاشنامرک  رد  ماـگنه  نآ  رد  هـک  ار  يو  نومأــم  هـحلط )  ) ردارب گرم  زا  سپ  هـک  ق ). 230 ه . - 213  ) نینیمیلا وذ  رهاط  دـنزرف 
. داتسرف ناسارخ  هب  هحلط  ینیشناج  هب  دیدیم  جیسب  نیدمرخ  کباب  اب  گنج 

ناسارخ روباشین و  يدابآ  رد  يو  تشاد . زین  ار  دادـغب  ینابرهـش  تساـیر  ینعی  یگطرـش  بصنم  ناـسارخ  تموکح  زا  هتـشذگ  هللا  دـبع 
فیلأـت تاونق  يرادـهاگن  مسر  هراـبرد  یباـتک  هک  دومرفب  تشاد و  ناوارف  هجوـت  تاوـنق  رفح  يزرواـشک و  هب  دوـمن و  رایـسب  شـشوک 

. دندرک
. تسوا ياهراک  زا  يرجه  رد 227  ناتسربط  رد  رایزام  عفد  يرجه و  رد 217  جراوخ ، هنتف  ندناشنورف 

. تسا يرهاط  هاشداپ  نیرتفورعم  رهاط  نب  هللا  دبع 
هفیلخ هب  اما  داتـسرفیم  تفالخ  رابرد  هب  ار  ناسارخ  جارخ  زا  یتمـسق  مهـس  هکنیا  هب  هجوت  اـب  هدوب و  رگداد  رادـنید و  دـنمدرخ و  يریما 

. دادیمن ار  ناسارخ  یلخاد  روما  رد  هلخادم  هزاجا 

ولجاتسا ناخ  هللا  دبع 

. يوفص لوا  بسامهط  هاش  ناریزو  زا  هیوفص  هلسلس  سسؤم  لوا  لیعامسا  هاش  هدازرهاوخ  ولجاتسا  ناخ  هللا  دبع 

( هلودلا نیما   ) ناخ هللا  دبع 

ق. لاس 1239 ه . رد  یناهفصا  ردص  ناخ  نیسح  دمحم  جاح  توف  زا  سپ  هاش ، یلعحتف  هرود  رد 
زا دعب  ق . لاس 1228 ه . رد  دـلوتم و  ق . لاس 1193 ه . رد  يو  دیدرگ . بوصنم  ترادص  هب  يو  ياجهب  ناخ  هللا  دـبع  شدـشرا  دـنزرف 

ناـمز نآ  رد  هک  يو  هب  هلودـلا  نیما  بـقل  تفاـی . بـقل  رییغت  هلودـلا  ماـظن  هـب  ياهلودـلا  نـیما  یکلاـمملا و  یفوتـسم  زا  شردـپ  هـکنیا 
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هلودـلا نیما  هب  بقلم  دـعب  کلامملا و  یفوتـسم  ینعی  افیتسا  ریزو  خـیرات  نیا  زا  ناخ  هللا  دـبع  دـش . راذـگاو  دوب ، یناهفـصا  یگیبرلگیب 
یگیبرلگیب زا  ینعی  دوب ؛ شردپ  تفرشیپ  ریسم  لکش  نامه  هب  ابیرقت  هاش  یلعحتف  رابرد  رد  ناخ  هللا  دبع  یقرت  تفرـشیپ و  ریـسم  دیدرگ .

. ددرگیم متخ  یمظعاردص  هب  سپس  هلودلا و  نیما  هب  یکلامملا و  یفوتسم  هب  عورش و  یناهفصا 
هقبط نیب  رد  هکلب  تشاد  هلودـلا  فصآ  ناخ  رایهلا  لیبق  زا  یناهاوخدـب  نانمـشد و  نایرابرد  نایم  رد  اهنت  هن  هلودـلا  نیما  ناخ  هللا  دـبع 

ناهفصا ياملع  هک  دوب  ییاهتیاکش  ظاحل  هب  رتشیب  لوا  هرود  رد  ترادص  زا  يو  لزع  دوبن و  رادروخرب  ینادنچ  تیامح  زا  زین  تیناحور 
. دندوب هدروآ  لمع  هب  مدرم  اب  يو  نابوسنم  راتفر  هوحن  زا 

. دوب لوغشم  رهش  نیا  رد  یگدنز  هب  رمع  رخآ  ات  فرشا  فجن  هب  تمیزع  زا  دعب  هلودلا  نیما  ناخ  هللا  دبع 

زیزع هللا  دبع 

رد يو  دیسر . ترازو  هب  یسراف  نمحرلا  دبع  لزع  زا  دعب  هک  نایناماس  تلود  رخاوا  هتسجرب  نادرم  زا 
585 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

دناوخ دوخ  دزن  ار  وا  یناماس  روصنم  نب  حون  هک  تشذگن  یتدم  یلو  تفر  مزراوخ  هب  دیدرگ و  لوزعم  ترازو  ماقم  زا  ق . لاس 377 ه .
تلود رب  نیکتکبـس  نیدـلا  رـصان  ریما  يـالیتسا  رثا  رد  هکنیا  اـت  تشاد  همادا  رما  نیا  و  دوـمن ، ضیوـفت  وا  هـب  هراـبود  ار  ترازو  ماـقم  و 

ار یگدنز  اجنامه  رد  ماجنارـس  ات  دربیم  رـس  هب  نادنز  رد  نانچمه  زیزع  هللا  دبع  داتفا . نادـنز  هب  دـیدرگ و  لوزعم  ترازو  زا  نایناماس ،
. تفگ دوردب 

یناماس لوا  کلملا  دبع 

نایناماس هلـسلس  زا  هاـشداپ  نیمجنپ  ق ،. لاوش 350 ه . دودـح 333 - دیـشر ، ریما  هب  بقلم  یناـماس ، حون  نبا  کـلملا  دـبع  سراوفلا  وبا 
. تسشن تراما  هب  لوا  حون  شردپ  ياجهب  یگلاس  هد  رد  يو  ق .). 350 ه . - 343)

دیعس وبا  کمک  هب  یلو  دش ، هجاوم  دوب - تسدمه  وا  اب  زین  یملید  هلودلا  نکر  تشگ و  هجاوم  یناغچ  یلع  وبا  هنتف  اب  تنطلس  زاغآ  رد 
هلیـسو هب  ار  ناهفـصا  یناغرف  دیعـس  وبا  تفای و  تافو  نیب  نیا  رد  یلع  وبا  نوچ  دـناشن ، بقع  ار  یلع  وبا  ناـسارخ ، رالاسهپـس  یناـغرف ،

نآ زا  ناهفصا  ير و  هک  دش  ررقم  و  دمآرد ، یتسود  حلـص و  رد  زا  هلودلا  نکر  تفرگ . یملید  هلودلا  نکر  تسد  زا  ناکام  نبا  دمحم 
هب ناسارخ  يرالاسهپس  یناغرف ، دیعـس  وبا  ندش  هتـشک  زا  دعب  دزادرپب . کلملا  دبع  هب  رانید   200 لاس 000 ، ره  وا  دشاب و  هلودـلا  نکر 

روصنم وبا  و  دش ، لوزعم  يرالاسهپس  زا  روجمیس  نسحلا  وبا  دعب ، يدنچ  اما  تفای . ترازو  یبتع  رفعج  وبا  و  دیسر ، روجمیس  نسحلا  وبا 
رد يزور  لاس  تفه  زا  دعب  کلملا  دبع  دیـسر . يرالاسهپـس  هب  نیکتپلا  و  دش ، لوزعم  دـعب  یکدـنا  زین  وا  و  تشگ ، رالاسهپـس  یـسوط ،

. درمب داتفیب و  بسا  زا  يزابناگوچ  لاح 

ناورم نب  کلملا  دبع 

ار ریبز  هللا  دـبع  اب  گنج  ماش ، راک  زا  تغارف  زا  دـعب  ق ،). 86 ه . - 65  ) تسا هیما  ینب  يافلخ  نیرتگرزب  هیواعم  زا  سپ  هک  کـلملا  دـبع 
. تخاس لوتقم  بولغم و  ار  ریبز  نب  بعصم  دیشک و  رکشل  قارع  هب  يرجه  رد 71  درک و  زاغآ 

یناماس مود  کلملا  دبع 

.(. ق هدعقیذ 389 ه . رفص -  ) نایناماس هلسلس  هاشداپ  نیمهن 
قئاف و تسد  رد  روما  همه  مامز  یلو  تسـشن . تراما  هب  هصاخ ، قئاف  نوزوتکب و  تسد  هب  ردارب ، علخ  لزع و  زا  دـعب  مود ، روصنم  ردارب 
و داد ، تسکـش  ار  اهنآ  ورم  دودـح  رد  و  دروآ ، رکـشل  نوزوتکب  قئاف و  هیبنت  دـصق  هب  يونزغ  دومحم  وا ، سولج  زا  سپ  دوب . نوزوتکب 

تلود لاجر  یناماس و  ناگدازهاش  دمآ و  اراخب  هب  دنقرمـس  زا  مود ، کلملا  دـبع  زا  تیامح  هناهب  هب  زین  ناخ  کلیا  تفرگب . ار  ناسارخ 
هکنیا ات  داتفا  سبح  هب  ریگتـسد و  دعب  يدنچ  یلو  دش  يراوتم  کلملا  دبع  داتـسرف . دـنکزوا  هب  درک و  دـنب  رد  هتفرگب و  ار  کلملا  دـبع 

. تشک ار  وا  ناخ  کلیا  دنیوگ  درمب و 

یناماس حون  کلملا  دبع 

رد داد . ترازو  ار  زیزع  نب  دمحم  روصنم  وبا  و  ق ). 343 ه .  ) دیسر یهاشداپ  هب  کلملا  دبع  دیشر  ریما  شرتهم  رسپ  رصن  نب  حون  زا  سپ 
رالاسهپـس یلو  تفر ، ناگرگ  يوس  هب  هیوب  نسح  هلودـلا  نکر  تشادرب و  شروش  هب  رـس  ناسارخ  رد  زاب  یناغچ  یلع  وبا  وا ، راک  زاـغآ 

نوچ دناشن . ورف  ار  اههنتف  نیا  تشاد  مان  یناغرف » کلام  نب  رکب  دیعس  وبا   » هک کلملا  دبع 
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زا دوب و  كرت  نارادرـس  زا  هک  ار  نیکتپلا  تشکب و  ار  وا  کـلملا  دـبع  دـندوبن ، دونـشخ  یناـغرف  دیعـس  وبا  زا  كرت  نایهاپـس  زا  یعمج 
ار یمعلب  لضفلا  وبا  رسپ  یمعلب  نب  دمحم  یلع  وبا  لاوحا  نیمه  نراقم  تشامگ و  وا  ياجهب  دوب  هدیسر  لک  يرالاسهپس  هبتر  هب  یمالغ 

ایند زا  ق . لاوش 350 ه . مهدزای  رد  کلملا  دـبع  تسا . هدرک  همجرت  یـسراف  نابز  رد  ار  يربط  خـیرات  هک  تسا  نامه  يو  داد ؛ ترازو 
. تفر

يرهاط هللا  دیبع 

هتسجرب و تیصخش  نیرخآ  نایرهاط و  نادناخ  ياسؤر  زا  و  یـسابع ، تلود  يارما  زا  ق ). 300 ه . - 223 ، ) رهاط نبا  هّللا  دیبع  دمحا  وبا 
. نادناخ نیا  روهشم 

یبتع

ق. یفوتم 372 ه . یبتع ، نب  هّللا  دبع  نسحلا  وبا 
زا روجمیس  نسحلا  وبا  لزع  ببـس  هب  داد . زورب  دوخ  زا  مامت  یتیافک  تردق و  دیـسر و  ترازو  هب  یناوج  رد  يو  یناماس . حون  ریما  ریزو 

نامالغ تسد  هب  هصاخ ، قئاف  روجمیـس و  نسحلا  وبا  کیرحت  هب  وا ، ياجهب  شات  هلودـلا  ماسح  بصن  رد  یعـس  ناسارخ و  يرـالاسهپس 
. دیسر لتق  هب  هاگرد 

یبتع

ماقم دیدرگ و  بوصنم  ترازو  ماقم  هب  نایناماس  ترازو  ماقم  زا  زیزع  رـسپ  دمحم  روصنم  وبا  لزع  زا  سپ  هک  یبتع  نب  دـمحا  رفعج  وبا 
. دش لوحم  روجمیس  رسپ  میهاربا  رسپ  دمحم  نسحلا  وبا  هب  زین  نایناماس  تلود  يرالاسهپس 

جرخ و رد  فارـسا  مرج  هب  ار  يو  حون  نب  کلملا  دبع  ق . لاس 348 ه . رد  ماجنارـس  دییاپن و  یتدم  یبتع  دمحا  رفعج  وبا  ترازو  تدم 
. درک رانکرب  راک  زا  مدرم  ياهییوگدب 

هلودـلا نکر  ریزو و  دـیمحلا  نبا  اب  یبتع  یتسود  رثا  رد  هک  دوب  نایملید  ناـیناماس و  یتشآ  یبتع ، رفعج  وبا  ترازو  ناـمز  مهم  عیاـقو  زا 
. دیدرگ یلمع  ق . لاس 361 ه . رد  هحلاصم  نیا  دش . داجیا  یملید 

هللا قیتع 

. يرومیت هرود  ناریزو  زا  دمحم  نیدلا  ریصن  انالوم  رسپ  هللا  قیتع  هجاوخ 

ناینامثع

نامرک و هب  يزکرم  يایـسآ  زا  يرجه  مجنپ  نرق  لوا  همین  رد  دـنتفریم و  رامـش  هب  هنزغ  ناکرت  زا  هک  تسا  ییاقهریـشع  ناینامثع  لـصا 
ق. رد 699 ه . دندمآرد . مور  هقجالس  تعاطا  هب  اهدعب  دندرک و  ترجاهم  ریغص  يایسآ  رد  ناجنزرا  مورزرا و  نیب  هیحان  هب  سپس 

زا درک . سیـسأت  ار  یناـمثع  تـلود  هدروآرد و  فرـصت  هـب  سنازیب  روـشک  زا  ییاهنیمزرـس  هدرک  لالقتـسا  يوـعد  لرغطرا  نـب  ناـمثع 
یناث دـمحم  ق . لاس 857 ه . رد  دـمآرد . تراـسا  هب  ق . رد 804 ه . گنل  رومیت  تسد  هب  هک  دوب  دـیزیاب  مالیا  ناـشیا  گرزب  ناـهاشداپ 

. داد رارق  ینامثع  تلود  تختیاپ  ار  هینطنطسق  حتاف ، دمحم  ناطلس  هب  فورعم 
هللااب کسمتسملا  تفای و  تسد  هکم  هنیدم و  هیروس و  رـصم و  هب  لاس 923  رد  تسا  يوفص  لیعامسا  هاش  رصاعم  هک  لوا  میلـس  ناطلس 

يو هب  دوب  هدـش  لیکـشت  املع  اهقف و  زا  هک  يرـضحم  رد  ار  یمالـسا  تفالخ  هک  درک  روبجم  ار  رـصم  یـسابع  يافلخ  هدـنامزاب  نیرخآ 
ار دوخ  ینامثع  نیطالس  خیرات  نآ  زا  دنک و  راذگاو 

587 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
کلامم رگید  رب  تفرن  نانآ  راب  ریز  تفریذـپ و  ار  هعیـش  بهذـم  لیعامـسا  هاش  راکتبا  هب  هک  ناریا  زج  دـندناوخ و  مالـسا  ربمایپ  يافلخ 
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. دندرک تموکح  تفالخ  مان  هب  اقیرفا  لامش  اپورا و  مالسا و 

مجع

هب رتشیب  مجع  ناونع  دـناهدوب ، نایناریا  بارعا  هیاسمه  نیرتدـنمورین  هک  اـجنآ  زا  دـناهدرک . قـالطا  برع  ریغ  لـلم  رب  بارعا  هک  یناونع 
برع و  » ینعم دـعب  اـما  هتـشاد ، برع » ریغ  برع و   » ینعم زاـغآ  رد  مجع » برع و   » ناونع هکنیا  اـب  و  تسا ، هدـش  هتفگ  سرف  ناـیناریا و 

(. لابج مجع -(  قارع  لباقم  رد  داوس ) برع -(  قارع  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  یناریا »

ناتسمجع
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مان مجع  ار  نآ  دـندیمهفیمن  ار  برع  ریغ  مدرم  نابز  نوچ  تسا و  مالـسا  زا  دـعب  هب  طوبرم  قالطا  نیا  مجع و  کـلامم  یـسراف ، کـلا 

. دنداهن

بیذع

یبرغ زرم  رد  یماظن  ياهناگداپ  زا  یکی  یجراخ و  ناریفس  ییاریذپ  يارب  ناریا  هناگجنپ  ياههاگتـسیا  زا  یکی  یناساس  هرود  رد  بیذع 
. تشاد هلصاف  لیم  کی  تسیب و  هریح  ات  تشاد و  رارق  هیسداق  برغ  یلیم  شش  رد  دجن و  زرم  رد  هک  دوب  ارحص  هیشاح  رد  ناریا و 

رد هک  یگنج  ببـس  هب  دوب و  ارحـص  هیـشاح  رد  ناریا  یماظن  ياهناگداپ  زا  یکی  مه  نآ  هک  دـننکیم  رکذ  هیـسداق  اب  الومعم  ار  بیذـع 
. تفای ناریا  يزرم  ياهناگداپ  ریاس  بیذع و  زا  شیب  یترهش  داد  يور  یناساس  نایهاپس  بارعا و  نیب  اجنآ 

مجع قارع 

دالب ای  لابج  مان  نیزگیاج  یقوجلس ، رخأتم  نیطالس  دهع  رد  ق . نرق 6 ه . زا  هک  یمان  یخیرات ، يایفارغج  حالطصا  رد  ناریا ، تیالو  - 1
( قارع ود  نیقارع -(  ار  تمـسق  ودره  و  دوب ، نیرهنلا  نیب  رد  برع  قارع  هیحان  زا  هیحان  نیا  صیخـشت  يارب  یمجع  دـیق  دـیدرگ . لبجلا 
ار نآ  ناینانوی  هک  تسا  ياهیحان  نامه  ناریا و  يزکرم  ریوک  ات  نیرهنلا  نیب  ياهتشد  زا  دتمم  یناتسهوک  هیحان  لابج  هیحان  دندناوخیم .

. دندناوخیم ایدم 
دوب شرفت  كارا و  ياهناتـسرهش  قباطم  ناریا ، تایالو  زا  یتیالو  مان  مجع  قارع  ق . زا 1316 ه . لبق  روشک  ییایفارغج  تامیسقت  رد  - 2

. درک طلخ  یخیرات  يایفارغج  حالطصا  رد  مجع  قارع  اب  دیابن  ار  مجع  قارع  نیا  هک 

یقثولا ةورع 

. تخاسیم رشتنم  سیراپ  رد  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  هک  ياهمانزور 

يروغ نیسح  نیدلا  زع 

رجنس ناطلس  ق ). 552 ه . - 511  ) تنطلـس نامز  رد  يو  يروغ . نسح  نیدلا  بطق  رـسپ  روغ ؛ تیالو  رد  بسنـش  لآ  نیطالـس  ارما و  زا 
. تسیزیم

رل نیدلا  زع 

نیدـلا عاجـش  دـنزرف  کچوک ، رل  ناکباتا  هلـسلس  زا  کباتا  نیمهدزناش  کـچوک و  رل  ياورناـمرف  نیدـلا . عاجـش  نبا  نیدـلا  زع  کـلم 
ياهنادناخ اب  تسشن . شیاج  هب  ردپ ، تافو  زا  دعب  یگلاس ، رد 12  رل ، دومحم 
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وا تراما  داد . یناکلیا  دمحا  ناطلس  هب  ار  شرگید  رتخد  عاجش و  هاش  هب  ار  شرتخد  کی  تشاد ، یـشیوخ  طباور  ریالج  لآ  رفظم و  لآ 

. دوب هجاوم  ناریا  هب  رومیت  ریما  ياهشروی  اب 

رفظم نیدلا  زع 

ناخ و وتاخیگ  هب  ار  واچ  هب  فورعم  يذغاک  لوپ  سیـسأت  حرط  رفظم  نیدلا  زع  ق . نرق 7 ه . رد  لوغم  نایناخلیا  دهع  فورعم  لاجر  زا 
زع و  دـندرکن ، لوبق  ار  نآ  مدرم  و  دـمآ ، راک  يور  هب  زیربت  رد  واچ  ق . هدعقیذ 693 ه . رد  دومن . داهنـشیپ  یناجنز  ناهج  ردص  شریزو 

مکح هاش  ات  دنیامن ، كاله  ار  وا  هک  دـندمآرب  ددـصرد  یتح  و  دـندومن ، نعل  دـندرک و  وجه  دوب ، نآ  جاور  بجوم  هک  ار  رفظم  نیدـلا 
. داد ار  نآ  خسف 

کلملا ماظن  رسپ  کلملا  زع 

ناطلـس دوب . شایع  ریرـش و  قساف و  يدرم  يو  یقوجلـس . هاشکلم  دنزرف  یقوجلـس  قرایکرب  ناطلـس  ریزو  کلملا ، ماظن  رـسپ  کلملا  زع 
. داد کلملا  دیؤم  شردارب  هب  ار  ماقم  نآ  درک و  لزع  ترازو  بصنم  زا  ار  وا  دید ، لاونم  نیدب  ار  عضو  نوچ  قرایکرب 

یناشاک نیدلا  زیزع 

هاش لرغط  بضغ  دروم  تشاد ، هجوت  ناکباتا  هب  نیدـلا  زیزع  هکنیا  تلع  هب  قارع  نایقوجلـس  هاـشداپ  نیرخآ  یقوجلـس  هاـش  لرغط  ریزو 
. دنتشک ار  ودره  سپس  دندرک و  ینادنز  نادمه  هلق  رد  ار  شرسپ  وا و  داد  روتسد  دش و  عقاو 

یشاب نادوجآ  ناخ  زیزع 

. ناخ یلع  دمحم  ازریم  زا  سپ  نونفلا  راد  هسردم  سیئر 

)asas( سسع

سسع قباس  دننام  زین  یهاگ  ثادحا و  ای  همزگ  بش  نابهگن  هیوفص  دهع  رد  بش . تدم  لوط  رد  رهـش  رادساپ  یتشگ و  بش و  نابهگن 
. تسا هدوب  بشریم  ای  هغوراد  رظن  تحت  هتشاد و  مان 

ییاتسوا رصع 

. دـنداهن تالف  نیا  رب  ار  دوخ  مان  دـندیزگ و  نکـسم  ناریا  تالف  قرـشم  رد  دـندوب  هدرک  ترجاهم  برغم  يوس  هب  اـهایرآ  هک  یماـگنه 
هرود نیا  ورنیا ، زا  تشاد  اتـسوا  مسا  هب  ینامـسآ  باتک  دوب و  تشترز  مان  هب  يربماـیپ  رـصع  نیا  رد  اـهایرآ  گرزب  يونعم  ربهر  نوچ 

. دناهدناوخ ییاتسوا  رصع  ار  اهایرآ  یگدنز 

رجح رصع 

. دالیم زا  لبق   8500

یگنسهنیرید رصع 

ار ود  نآ  هک  زیت  بل  گنـس  هلحرم  دوـشیم . میـسقت  یناـقوف  یناـتحت و  هـلحرم  ود  هـب  نادـنبخی  جوا  نـیلوا  رد  هـک  کـیتیلوئلاپ »  » رـصع
. دوشیم بوسحم  ینایم  یگنس  هنیرید  دنکیم  کیکفت 

رد یناوختـسا  و  یگنـس ، رازبا  يریگیهام ، مدنگ ، زا  هدافتـسا  مئاد  ناکما  دهاوش  رب  لمتـشم  نآ  راثآ  هک  یگنـسنایم  ياهندـمت  نیلوا  زا 
. تسا هدش  فشک  نیطسلف  رد  عقاو  فاوطنلا » يداو  »

ییادو رصع 

ار رصع  نیا  دندوب . هدش  ادج  مه  زا  هزات  ای  دنتسیزیم و  مهاب  يدنه  یناریا و  ياهییایرآ  هک  ياهرود 
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اهایرآ هک  تسا  هدمآ  ادو  باتک  رد  دناهدناوخ . ییادو  رصع  تسا ، م . ات 1000 ق . زا 2000  نآ  ياهدورس  تمدق  هک  ادو »  » باتک مان  هب 
اتـسوا باتک  رد  هجئو » هنایریئآ   » تروص هب  هک  دـشاب  نامه  مان  نیا  ارهاظ  هک  دنتـسیزیم  هتروهیرآ »  » ماـن هب  ینیمزرـس  رد  رـصع  نیا  رد 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 380 

http://www.ghaemiyeh.com


واـگ و ندـنارچ  هب  هتـشاد و  ینابـش  یگدـنز  رـصع  نآ  رد  اـهایرآ  اریز  تسا . ییاـیرآ  نانابـش  هاـگارچ  ینعم  هب  هتروهیرآ  تسا . هدـمآ 
. دنتخادرپیم دنفسوگ 

نیدلا ۀمصع 

داتفا یگدرب  هب  دعب  و  دوب ، تاره  ياهمناخ  هدازهاش  زا  يو  نامرک . هقجالس  هاشداپ  لوا  هاشنالـسرا  هجوز  نوتاخ ،» نوتیز   » هکلم ترهش 
. دراد دوجو  نامرک  رد  وا  هینبا  راثآ و  تفرگ . ینز  هب  دیرخ و  ار  وا  هاشنالسرا  و 

هلودلا دضع 

هلودـلا هیجو  رالاسهپـس  ردـپ  يو  ناریا . رد  يرجه  مهدزیـس  نرق  لاجر  زا  يراجاق و  هدازهاش  راـجاق ، هاـش  یلعحتف  نبا  ازریم  دـمحا  - 1
. تسا يدضع » خیرات   » فلؤم ازریم و 

. تلود روای  تلود ، يوزاب  - 2

یملید هلودلا  دضع 

تراما ق . لاس 338 ه . زا  هلودلا ، دامع  تیصو  هب  انب  هیوب  لآ  هلسلس  ردتقم  هاشداپ  نسح ، هلودلا  نکر  عاجش  وبا  ورسخ  انف  نیدلا  ثیغم 
تموکح هلودـلا و  زعم  شمع  ذوفن  ریز  دادـغب  ناتـسزوخ و  زاوها و  شردـپ و  رایتخا  رد  ناهفـصا  تموکح  نامز  نیا  رد  تفاـی . سراـف 

دمحم نب  عسای  مان  هب  سایلا  هداتـسرف  ق . لاس 375 ه . رد  دوب . سایلا  نب  دـمحم  هب  موسوم  هیوب  لآ  لامع  زا  یکی  اب  ناریا  یقرـش  بونج 
رـسپ ندمآ  راک  يور  هلودـلا و  زعم  گرم  اب  تقو  نیا  رد  دـیناشن . ورف  ار  نآ  هلودـلا  دـضع  رـسپ  سراوفلا  وبا  هک  درک  نایغط  لیعامـسا 
تخس رایتخب )  ) هلودلا زع  رب  راک  نیکتپلآ  ندمآ  راک  يور  نیکتکبس و  هرـصاحم  رد  رایتخب  دشاپب و  یبوشآ  دادغب  رد  رایتخب  شتقایلیب 

تموکح هب  درک و  كاپ  نانمـشد  زا  ار  طیحم  تفر و  دادغب  هب  میظع  يرکـشل  اب  هلودلا  دضع  تساوخ و  کمک  هلودلا  دـضع  زا  دـش و 
كاروخ زا  تسد  دـش و  بلقنم  وا  دیـسر و  هلودـلا  نکر  هب  ربـخ  نیا  دومن . افعتـسا  هب  روبجم  فیقوت و  ار  هلودـلا  زع  درک و  عمط  اـجنآ 

رد هلودلا  زع  تشگزاب و  سراف  هب  تشاذگاو و  هلودلا  زع  هب  تموکح  ردپ ، نیکـست  يارب  هلودلا  دـضع  داد و  رد  نت  گرم  هب  دیـشک و 
زع راب  نیا  یلو  دننک ، تعاطا  وا  زا  تساوخ  شرگید  نادنزرف  زا  داد و  رارق  دوخ  نیشناج  دیشخب و  ار  وا  دوب  شگرم  لاس  هک  لاس 366 

راتفرگ و رابنیا  درک ، مایق  زاب  یلو  داد  وا  هب  ار  ماش  تموکح  هلودلا  دضع  دروخ . تسکـش  یلو  دریگب  زاریـش  تساوخ  درک  مایق  هلودلا 
هلودلا دضع  تشادن . مارآ  هلودلا  رخف  رگید  ردارب  یلو  درکیم  تعاطا  وا  زا  هراومه  ناهفـصا ، مکاح  هلودلا  دیؤم  شردارب  دش . لوتقم 

رخف تشاذگاو و  هلودلا  دیؤم  هب  ار  هلودلا  رخف  تافرصتم  هلودلا  دضع  درک . رارف  دروخ و  تسکش  وا  دیشک و  رکشل  وا  یلامشوگ  يارب 
اب هلودلا  دیؤم  درک . يراددوخ  وا  نداد  زا  سوباق  یلو  دش ، راضحا  هلودلا  دـضع  هلیـسو  هب  دوب  هدرب  هانپ  ریگمـشو  سوباق  هب  هک  هلودـلا 

372 ه.  ) تشذگرد عرص  ضرم  هب  هلودلا  دضع  درک . فرصت  ار  ناگرگ  دش و  راک  نیا  رومأم  میظع  يرکشل 
.(. ق

کلملا دضع 

زا و  راجاق » هاش  دمحا   » هنطلسلا بیان  ق . 1328 ه . یناخلیا 1263 - ناخ  اضریلع  ترهش  بقل و 
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تـسخن ناخ  اضریلع  دوب . هاش  نیدـلا  رـصان  ردام  ناگتـسب  زا  راـجاق ، ناـخ  نامیلـس  رـسپ  ناـخ  یـسوم  شردـپ ، هیراـجاق . رخاوا  لاـجر 
. تفای کلملا  دضع  بقل  اهدعب  دوب . هاش  نیدلا  رصان  هصاخ  تمدخشیپ 

هب ار  تنطلـس  تباین  يو  دـشر  مدـع  نسرغـص و  ببـس  هب  درک ، بوصنم  ناریا  یهاشداپ  هب  ار  راجاق  هاش  دـمحا  یلاع  سلجم  هک  ینامز 
. دش باختنا  تنطلس  تباین  هب  کلملا  رصان  وا  زا  دعب  و  تشاد ، ار  تمس  نیا  رمع  رخآ  ات  يو  و  دومن ، ضیوفت  کلملا  دضع 

ینیوج کلماطع 

؛ ياشگناهج خیرات  فلؤم  يرمق . يرجه  متفه  نرق  رد  یناریا  نیخروم  لاجر و  زا  ق ). 681 ه . - 623 ، ) دمحم نبا  کلماطع  نیدلا  ءالع 
نارمکح اقآ ، نوغرا  ریم  تمدـخ  هب  و  دـش ، یناوید  ياـهراک  دراو  یناوج  زا  ینیوج . نیدـلا  سمـش  هجاوخ  ردارب  ینیوج و  نادـناخ  زا 

وکالوه هک  ق . رد 654 ه . تفای . ییانشآ  لوغم  لوحا  هب  اهرفـس  نیا  رد  وا  درک . رفـس  ناتـسلوغم  هب  يو  هارمه  رابود  تسویپ و  ناسارخ 
. تسویپ وا  تمدخ  هب  کلماطع  دمآ ، ناسارخ  هب  لوغم  ناخ 

. تشذگرد نارا  رد  دعب  یمک  یلو  هدش  دازآ  ناخ  رادوکت  سولج  زا  سپ  دوب و  سوبحم  يدنچ  کلم  اطع 

یمالع

، درک فیلأت  ق . رد 1006 ه . ار  همانربکا ) خیرات  مراهچ  دـلج   ) يربکا نییآ  ق ،. مهدزای ه . مهد و  نورق  یناریا  خروم  یمالع ، لضفلا  وبا 
ربکا ریزو  لضفلا  وبا  فیلأت  همانربکا  رگید  تادلجم  دوزفیب . دندوب  هاش  ربکا  رـصاعم  هک  دـنه  نارعاش  لاوحا  همجرت  رد  یلـصف  نآ  رب  و 

. تسا هدروآدرگ  ار  دنه  نایرومیت  هاش و  ربکا  لصفم  خیرات  اهنآ  رد  هک  تسا  هاش 

ءالع

هراشا

. دـنارذگ زاقفق  رد  ار  یکدوک  نارود  دـش . دـلوتم  نارهت  رد  ش . لاس 1261 ه . رد  هنطلـسلا ، ءالع  ناخ  یلع  دمحم  دـنزرف  ءالع  نیـسح 
ییادتبا و تالیـصحت  مامتا  زا  سپ  تفر و  ناتـسلگنا  هب  هداوناخ  هارمه  هب  ندـنل ) رد  ناریا  ترافـس   ) شردـپ تیرومأم  هطـساو  هب  سپس 
رد ناریا  ترافـس  هتـسباو  ناونع  هب  یگلاس  هدـفه  رد  تالیـصحت ، مامتا  زا  لبق  اما  درک ، ماـنتبث  قوقح  هسردـم  رد  ندـنل ، رد  هطـسوتم 

. دش عورش  ءالع  یسایس  یگدنز  دعب  هب  نامز  نیا  زا  دمآرد و  هجراخ  روما  ترازو  مادختسا  هب  ندنل ،
ریزو شردـپ  هک  ینامز  ش . لاس 1285 ه . رد  تشگزاب . ناریا  هب  یگلاـس  رد 28  جیربمک ، هاگـشناد  زا  قوقح  يارتکد  ذخا  زا  سپ  يو 

ياهلاس ءالع  درک . نییعت  هجراخ  ترازو  هنیباک  تسایر  هب  ار  ءالع  نیـسح  هلودـلا ، ریـشم  ناـخ  هللا  رـصن  زا  دـیلقت  هب  دـش ، هجراـخ  روما 
رهم  ) هسنارف ش ،). ات 1303 ه .  1301  ) اکیرمآ نیدرورف 1300 ،) ات  رهم 1298   ) ایناپسا ياهروشک  رد  ناریا  ریبک  ریفـس  ناونع  هب  يدامتم 

هماع و دـیاوف  ریزو  ناونع  هب  هنیباک  نیدـنچ  رد  يو  تخادرپ . تیلاعف  هب  دنفسا 1315 ) ات  رذآ 1313   ) ناتسلگنا و  رهم 1311 ) ات   1306
. تشاد تیوضع  هجراخ  روما  ریزو  تراجت و 

، ناریا یلم  کناب  تسایر  رابرد ، ترازو  یلم ، ياروش  سلجم  مجنپ  هرود  رد  نارهت  مدرم  یگدـنیامن  هب  ناوتیم  ءالع  بصاـنم  رگید  زا 
هراشا یهاشنهاش  رابرد  ياهنـشج  يزکرم  ياروش  تسایر  یگنهاشیپ و  یلاع  ياروش  تسایر  هیریخ ، ياـههاگنب  یلاـع  ياروش  تساـیر 

. درک
. دش یفرعم  ریزوتسخن  ناونع  هب  دنفسا 1329 ، مهدجیه  رد  ارآمزر  رورت  زا  دعب  ءالع  نیسح 

591 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
دروایب ماود  تسناوتن  رتشیب  هام  هس  زا  شیب  ءالع  هجیتن  رد  تفن و  تعنـص  ندش  یلم  نوناق  بیوصت  اب  دـش  فداصم  ءالع  يریزوتسخن 

. دومن هاش  میلست  ار  دوخ  يافعتسا  تشهبیدرا 1330  مشش  رد  ناتسلگنا ، تلود  راشف  تفن و  نارحب  لح  رد  یناوتان  فعض و  تلع  هب  و 
هب ادـتبا  ار  دوخ  هنیباک  تخادرپ و  ناریزو  نییعت  هب  هاش  رظن  اب  دـش و  هنیباک  لیکـشت  رومأم  لاس 1333  رد  راب  نیمود  يارب  ءالع  نیـسح 

. درک یفرعم  یلم  ياروش  انس و  سلجم  هب  سپس  هاش و 
يریگسپزاب نارهت - رد  ییاهب  هقرف  تاغیلبت  زکرم  سدـقملا ، ةریظح  بیرخت  هب  ناوتیم  ءـالع  يریزوتسخن  مود  هرود  مهم  ثداوح  زا 

دادـغب و نامیپ  هب  ناریا  قاحلا  يوروش ، ناریا و  زرم  يراذـگتمالع  نتفای  نایاپ  يوروش و  تلود  دزن  رد  ناریا  یتناما  يـالط  نت  هدزاـی 
. درک هراشا  یلم  ياروش  سلجم  مهدزون  هرود  تاباختنا  يرازگرب  مالسا و  ناییادف  مادعا  يریگتسد و  وتنس ، سپس 

لاس 1343 رد  ماجنارس  دش و  نارهت  یباصتنا  روتانس  درک و  يریگهرانک  يریزوتسخن  زا  هاش  روتسد  هب  نیدرورف 1336  رد  ءالع  نیسح 
. تشذگرد یگلاس  رد 82 

ءالع نیسح  لوا  هنیباک 

. ییالع ریما  نیدلا  سمش  يرتسگداد : ریزو  . 1
. یعخن سدق  نیسح  هجراخ : روما  ترازو  لیفک  ماظتنا ، هللا  دبع  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. يدهاز هللا  لضف  رکشلرس  روشک : ریزو  . 3
. يدقن دبهپس  گنج : ریزو  . 4
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. هتسراو یلع  دمحم  ییاراد : ریزو  . 5
. راگزومآ هللا  بیبح  گنهرف : ریزو  . 6

. عفرا نسح  رکشلرس  هار : ریزو  . 7
. یسیفن سابع  رتکد  يرادهب : ریزو  یسیفن ، سابع  رتکد  يرادهب : ترازو  لیفک  . 8

. هنگنز دمحا  سدنهم  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9
. مخفم دیشمج  رتکد  یلم : داصتقا  ریزو  . 10

. دنمرف کلملا  ءایض  يزرواشک : ریزو  . 11
. یسیفن بیبح  سدنهم  راک : ریزو  . 12

. یتشد یلع  رواشم : ریزو  . 13

هلودلا ءالع 

. هلودلا نیع  ترادص  هاش و  نیدلا  رفظم  تنطلس  رد  نارهت  مکاح 

رقنسیاب نبا  هلودلا  ءالع 

ازریم تاـفو  زا  دـعب  ق . رد 850 ه . رقنـسیاب . رـسپ  ناـیرومیت ؛ هلـسلس  فورعم  ناـگدازهاش  زا  ق ،. 865 ه . - 820 يرومیت ، هلودـلا  ءالع 
تایالو زا  یتمسق  رب  و  درک ، حلص  رباب  مساقلا  وبا  کیب و  غلا  اب  تمواقم ، كدنا  زا  دعب  تسـشن . تنطلـس  هب  تاره  رد  يرومیت ، خرهاش 

تشد رد  دنچ  کی  دروخ و  تسکـش  کیب  غلا  زا  ق . ای 855 ه . رد 825  تفای . تسد  ناسارخ  لامـش  سموق ، ناچوق ، دابارتسا ، ناغماد ،
. تساخرب وا  ینیشناج  يوعد  هب  هلودلا  ءالع  نبا  میهاربا  شرسپ  وا  زا  دعب  دوب . يراوتم  قاچبق 

راجیلاک وبا  هلودلا  ءالع 

نادمه و تموکح  دنچ  کی  ردـپ ، ق ). 433 ه .  ) تافو زا  دعب  هیوکاک . هلودـلا  ءالع  رـسپ  هیوکاک ؛ ینب  يارما  زا  بساشرگ  ریما  ترهش 
. تسا هدرک  فیلأت  يو  مان  هب  ار  ییالع  همانتهزن  باتک  يزار  نادرمهش  تشاد . دنواهن 

592 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هیوکاک هلودلا  ءالع 

ردارب يو  ردپ  هیوکاک . ینب  تراما  سسؤم  و  هملاید ، ناگرزب  زا  ق . یفوتم 431 ه . رایز  نمشد  نبا  دمحم  رفعج  وبا  هلودلا  ءالع  ترهش 
رد 414 ه. رفعج  وبا  ق .). 398 ه .  ) داد وا  هب  ار  ناهفصا  تموکح  یملید ، هلودلا  رخف  تافو  زا  دعب  و  دوب ، نوتاخ  هدیس  ردام )؟ ردارب  )

. تفرگب یملید  هلودلا  ءامس  زا  ار  اجنآ  و  درب ، نادمه  هب  رکشل  ق .
تموـکح خـیرات  نیا  رد  تفاـی . تسد  یملید  هلودـلا  دـجم  تافرـصتم  ریاـس  نیوزق و  ير و  هب  يوـنزغ  دوـمحم  ناطلـس  ق . رد 420 ه .

هتشاد يرظن  مه  وا  ورملق  هب  تبسن  دومحم  تسا  نکمم  هک  تفایرد  يو  نوچ  و  دوب ، هلودلا  ءالع  اب  تساوخ  روپاش  نادمه و  ناهفصا و 
رد نانچمه  نیدـلا  ءالع  و  دـش ، وا  ضرعتم  مه  دومحم  ناطلـس  دـناوخ . يونزغ  دومحم  ماـن  هب  هبطخ  ناهفـصا  و  درک ، یتسدـشیپ  دـشاب 

هدرک هلمح  ناهفـصا  هب  يونزغ ) لوا  دوعـسم   ) دوعـسم شرـسپ  نینزغ ، هب  دومحم  تعجارم  زا  سپ  اما  دنام . یقاب  دوخ  تایالو  تموکح 
نیا رب  ناهفـصا  مدرم  یلو  تشگزاب . ير  هب  دوخ  ناهفـصا ، يارب  یمکاـح  نییعت  زا  سپ  و  دروآ ، نوریب  هلودـلا  ءـالع  تسد  زا  ار  اـجنآ 
رما تحت  اددجم  ار  رهش  تشک و  ار  رهـش  یلاها  زا  يریثک  عمج  هدمآ ، ناهفـصا  هب  ير  زا  رابرگد  دوعـسم  دنتـشک . ار  وا  هدیروش  مکاح 

ناتـسزوخ هب  هلودلا  ءالع  لامع  و  دیـشک ، رکـشل  نادـمه  هب  دوعـسم  ق . رد 421 ه . دـش . يراوتم  يرارف و  هلودـلا  ءـالع  دروآرد ؛ دوـخ 
ناهفصا رب  هدرمش  منتغم  ار  تصرف  زین  هلودلا  ءالع  تفر ، ناسارخ  هب  دومحم  ناطلس  گرم  رثا  رب  دوعسم  عقوم  نیا  رد  نوچ  و  تخیرگ ،

حورجم هلودلا  ءالع  تفرگرد  هک  یگنج  رد  و  داتسرف ، ير  هب  یهاپس  دوعـسم  دش . فرـصتم  ار  ير  نادمه و  تلوهـس  هب  تفای و  تسد 
. تخیرگ نادمه  عالق  زا  یکی  هب  و  دش ،

طرـش هب  ار  وا  و  تفریذپ ، درکیم  وفع  بلط  هک  ار  هلودلا  ءالع  رذع  درک ، قارع  دیمع  ار  يودـمح  لهـس  وبا  هک  ق . رد 424 ه . دوعسم 
حلـص و اهنآ  نیب  اهراب  و  دوب ، عازن  دـنچ  کی  هیوکاـک  رفعج  وبا  لهـس و  وبا  نیب  تشاذـگ . یقاـب  ناهفـصا  رب  هناـیلاس ، يررقم  تخادرپ 

. داتفا قافتا  گنج 

ناخ دمحا  ازریم  هلودلا ، ءالع 

. ولود راجاق  ناخ  میحر  دمحم  رسپ  راجاق ؛ تلود  ماکح  لاجر و  نایعا و  ریهاشم  زا  ق . یفوتم 1329 ه .
تواسق تنوشخ و  هب  تشاد و  تموکح  هریغ  و  داـبآرتسا ، هاـشنامرک ، زاریـش ، دـالب  رد  هاـش  نیدـلا  رفظم  هاـش و  نیدـلا  رـصان  دـهع  رد 

ق. رد 1329 ه . دوب . فورعم 
و دش ، لوغشم  ینیچ  بابسا  هب  يو  درکیم ، شالت  هداتفابقع  ياهتایلام  لوصو  تهج  هک  ناریا ، رادهنازخ  ییاکیرمآ ، رتسوش  فالخرب 
هجحیذ 1329 ه. رد 9  تفریم ، سور  ترافس  هب  هلودلا  ءالع  هک  یماگنه  رتسوش ، جارخا  تهج  اهـسیلگنا  اهـسور ، تجح  مامتا  نراقم 

ق.
. دش هتشک  سانشان  یلتاق  تسد  هب 

زستا نیدلا  ءالع 

هوکزوریف رد  موس  ماس  نیدلا  ءاهب  رب  هبلغ  زا  دعب  زوسناهج . نیدلا  ءالع  رسپ  روغ ؛ تیالو  رد  بسنـش  لآ  نیطالـس  زا  ق . یفوتم 611 ه .
دومحم نیدلا  ثایغ  نادـنز  رد  هک  ار  يروغ  دـمحم  نیدـلا  ءالع  دوخ  مع  رـسپ  و  ق ،). لوالا 607 ه . يدامج   ) تسـشن تراما  تخت  رب 

رکشل هک  نینزغ ، يارما  اب  گنج  رد  زستا ، تخادنا . نادنز  هب  تفرگب و  درک ، هک  یلتق  ببس  هب  رابرگید ، ار  وا  اما  درک . دازآ  دوب  يروغ 
. تفای تافو  نآ  زا  و  دش ، حورجم  دندروآ ، هوکزوریف  ریخست  دصق  هب 
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. دندناشن تنطلس  هب  هدروآرب  نادنز  زا  ار  يروغ  دمحم  نیدلا  ءالع  وا ، زا  دعب 

شکت نیدلا  ءالع 

ق. ناضمر 596 ه . یفوتم  هاشمزراوخ ، شکت 
ار هاشناطلس  شیوخ  ردارب  ناییاتخارق ، کمک  هب  ردپ ، تافو  زا  دعب  نالسرا . لیا  رسپ  ق ؛). 596 ه . - 568  ) نایهاشمزراوخ هلسلس  هاشداپ 

رخآ رد  دوب . هعزاـنم  رد  هاشناطلـس  اـب  هراومه  نآ  زا  سپ  اـما  ق ،). یناـثلا 568 ه . عیبر   ) تسـشن تنطلـس  هب  مزراوخ  رد  و  درک ، بولغم 
زا دـعب  تبقاع ، دیـشک . کیرحت  هعزانم و  هب  راک  ردارب  ود  نیب  زاـب  دـشاب ، هاشناطلـس  نآ  زا  ناـسارخ  شکت و  نآ  زا  مزراوخ  دـش  ررقم 

یقوجلس هاشداپ  نیرخآ  نالسرا ، نبا  لرغط  درب ؛ قارع  هب  رکشل  سپـس  و  درک ، شیوخ  ورملق  همیمـض  ار  ناسارخ  يو  هاشناطلـس ، تافو 
هتـشک غلتق  نوچ  تشگزاب . مزراوخ  هب  هداد  جنانیا  غلتق  هب  ار  ناهفـصا  تموکح  شکت  و  ق ،). 590 ه .  ) دش هتـشک  وا  اب  گنج  رد  قارع ،

. تشگزاب مزراوخ  هب  و  تفرگ ، ار  قارع  رابرگید  شکت  دش ،

زوسناهج نیدلا  ءالع 

ق. يروغ 556 ه . نیسح  نیدلا  ءالع  ترهش 
تخت هب  هوکزوریف  رد  لوا ، ماـس  نیدـلا  ءاـهب  شردارب  زا  دـعب  ق .). 556 ه . - 544  ) روغ تیالو  رد  بسنـش  لآ  هلـسلس  فورعم  هاـشداپ 

، هتشک گنج  رد  ار  هاشمارهب  رسپ  هاشتلود  تخادرپ و  گنج  هب  يونزغ  هاشمارهب  ناطلس  اب  و  دیشک ، نینزغ  ریخست  دصق  هب  رکشل  هتـسشن 
نیطالس رثکا  ياهروگ  و  تشکب ، ار  مدرم  زا  يرایسب  دش ؛ فورعم  زوسناهج  هب  تهج  نیمه  هب  و  ق ،). 545 ه .  ) دز شتآ  ار  نینزغ  رهش 

هب و  درک ، بارخ  نینزغ  رد  ار  يدومحم  تاراـمع  روصق و  ماـمت  و  دـینازوسب ، دروآرب و  كاـخ  زا  ناشاهناوختـسا  و  دـیواکب ، ار  يونزغ 
نیطالس دیلقت  هب  يو  درک . تشادزاب  ار  لوا ) ماس  نیدلا  ءاهب  نارـسپ   ) ماس دمحم  نیدلا  ثایغ  ماس و  دمحم  نیدلا  زعم  و  تشگزاب . روغ 

رد 547 ه. دندوب . عناق  ریما » کلم و   » نیوانع هب  روغ  نیطالس  ریاس  هکنآ  لاح  و  دناوخ ، مظعم » ناطلس   » ار دوخ  يونزغ ، یقوجلس و 
. دوب ینادنز  ناسارخ  رد  هقجالس  نیفلاخم  تیامح  هب  و  درک ، يراددوخ  رجنس  ناطلس  هب  جارخ  تخادرپ  زا  ق ،.

درک اپ  هب  بوشآ  یتدم  رواجم ، تایالو  رد  زوسناهج ، نیدلا  ءالع  داتسرف . روغ  تیالو  هب  رابرگید  دیـشخبب و  ار  وا  يدنچ  زا  سپ  رجنس 
دندـمآ روغ  تیالو  هب  هک  توملا  ناینطاب  ةاعد  اب  رمع ، رخآ  رد  دروآ . ریخـست  هب  ار  نایماب  ناتـسراخط و  ناتـسجرغ و  تایالو  یـضعب  و 
تراما هب  يروغ  دـمحم  نیدـلا  فیـس  شرـسپ  وا  زا  دـعب  تشگ . وا  یماندـب  دـیزم  ببـس  يدـح  ات  ینعم  نیا  و  تشاد ، هناتـسود  طـباور 
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یجلخ نیدلا  ءالع 

715 ه. - 695  ) یلهد یجلخ  هاشداپ  نیموس  یلهد و  تکلمم  فورعم  ياورناـمرف  ق . 715 ه . دودح 666 - یجلخ ،] دمحم  نیدـلا  ءالع  ]
.(. ق

لالج نارـسپ  دوخ ، تنطلـس  لوا  هام  دـنچ  یط  تسـشن . یلهد  تنطلـس  هب  یجلخ ، هاش  زوریف  نیدـلا  لـالج  دوخ  يومع  نتـشک  زا  سپ 
عفد هب  تنطلس ، لوا  ياهلاس  رد  تخادنا . نادنز  هب  ار  یخرب  و  درک ، لوتقم  ای  روک  ار  یضعب  و  درک . ریگتسد  ار  نانآ  نارادفرط  نیدلا و 

نسح ریما  تشاد ؛ هجوت  ابدا  ارعـش و  هب  تبـسن  دوب . راوخنوخ  محریب و  یهاشداپ  درک . تاحوتف  ناتـسجار  نکد و  رد  تخادرپ . اهلوغم 
. تسشن تخت  هب  ناخ  رمع  شاهلاس  شش  رسپ  وا  زا  دعب  دندوب . بوسنم  وا  رابرد  هب  يولهد  ورسخ  ریما  يولهد و 
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یناقش یلع  نیدلا  ءالع 

ماقم رادهدـهع  دـمحا  ریپ  نیدـلا  ثایغ  هجاوخ  تکرـش  هب  يدوخدـنا  نیدـلا  ثایغ  هجاوخ  تافو  زا  دـعب  یناقـش  یلع  نیدـلا  ءـالع  ریما 
. دیدرگ يرومیت  خرهاش  ترازو 

ینانمس هچیلاب  یلع  نیدلا  سمـش  هلمج  زا  يرومیت  تلود  ناگرزب  داقتنا  دروم  یناوید  روما  هرابرد  یناقـش  یلع  ریما  راتفر  یتدم  زا  دعب 
. تفگ دوردب  ار  یگدنز  دعب  یکدنا  دیدرگ و  لوزعم  ترازو  زا  تلع  نیمه  هب  دش . عقاو 

یعناص یلع  نیدلا  ءالع 

. يرومیت ازریم  نیسح  ناطلس  ناریزو  زا  یعناص  یلع  نیدلا  ءالع  هجاوخ 

لاکیم یلع  نیدلا  ءالع 

دوب و ازریم  نیسح  ناطلس  ناوید  هیجوت  بحاص  اهلاس  يو  تسا . يرومیت  ازریم  نیسح  ناطلس  ناریزو  زا  لاکیم  یلع  نیدلا  ءالع  هجاوخ 
. دیسر ترازو  بصنم  هب  ماجنارس 

دمحم نیدلا  ءالع 

یگلاس رد 9  ناملسم . ون  نیدلا  لالج  نیـشناج  رـسپ و  ق ؛). 635 ه . - 618  ) توـملا هیلیعامـسا  سیئر  یعاد و  ق . 653 ه . دودح 609 -
يوگروز كدناكدنا  تشگ ، هریچ  وا  رب  ییایلوخام  نوچ  و  تفرگ ، شیپ  ار  دادجا  هویش  هدرک  اهر  ار  ردپ  هقیرط  تسـشن . ردپ  ياجهب 

دوخ ناصاخ  زا  یکی  کیرحت  هب  ییاورنامرف ، لاـس  زا 35  دعب  تبقاع ، داتفا . للخ  وا  تلود  روما  رد  و  دـیدرگ ، يوجهناهب  يوخدـنت و  و 
. تسـشن شیاج  هب  هاش  روخ  نیدلا  نکر  شرـسپ  و  ق ). لاوش 653 ه .  ) دش هتـشک  ربت  برـض  هب  یتسم  لاح  رد  یناردنزام ، نسح  مان  هب 

نیا زا  ارهاظ  اذهعم ، تسا . هدوب  يرتسب  رامیب و  هعقاو  نیا  نراقم  و  هتـشادن ، یتسد  ردـپ  لتق  رد  هک  دومنارف  نینچ  هاش  روخ  نیدـلا  نکر 
. تسا هدوب  وا  تیاضر  اب  یناردنزام  نسح  مادقا  هدوب و  دونشخ  مادقا 

یناسارخ دمحم  نیدلا  ءالع 

. لوغم نایناخلیا  دهع  روهشم  نایفوتسم  ارزو و  زا 
زا سپ  درک . کیرـش  ترازو  لغـش  رد  دمحم  نیدلا  ثایغ  هجاوخ  اب  دنچ  کی  ار  وا  ق ). 736 ه . شتنطلس 717 -  ) ناخ رداهب  دیعس  وبا 

. داد وا  هب  ار  ناسارخ  ترازو  دعب  يدنچ  و  داتسرف ، قباس  لغش  هب  ار  وا  رابرگید  نآ 
. دش هتشک  تساخرب و  وا  عفد  هب  يرادبرس  قازرلا  دبع  ریما  روهظ  نراقم  و  تفر ، ناخ  رومیتاغط  دزن  يو  دیعس ، وبا  ناطلس  تافو  زا  دعب 

يروغ دمحم  نیدلا  ءالع 

دعب ماس . دمحم  نیدلا  ثایغ  ناطلس  داماد  یلع ، نیدلا  عاجش  کلم  رسپ  روغ ؛ تیالو  رد  بسنش  لآ  هلسلس  يارما  زا  ق ،. یفوتم 616 ه .
ندش هتشک  زا  دعب  ق .). 559 ه .  ) تفای هوکزوریف  روغ و  تیالو  ماس  دمحم  نیدلا  زعم  بناج  زا  يو  ماس ، دـمحم  نیدـلا  ثایغ  تافو  زا 
دازآ زـستا  نیدلا  ءالع  سولج  ماگنه  و  ق ،). 602 ه .  ) دش تشادزاب  يروغ ، دومحم  نیدلا  ثایغ  ناطلـس  ریما  هب  ماس ، دمحم  نیدـلا  زعم 

ددجم تنطلـس  نیا  دندناشن . تنطلـس  هب  هدروآ  نوریب  نادنز  زا  ار  وا  هرابود  ق . رد 611 ه . داتفا . نادـنز  هب  هرابود  اما  ق ،). 607 ه .  ) دش
و دندرب ، مزراوخ  هب  ار  دمحم  نیدلا  ءالع  داتفا ؛ هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  تسد  هب  هوکزوریف  دعب  يدنچ  و  دیشکن ، یلوط  نادنچ  زین  وا 

. تشذگرد ات  دوب  اجنآ 
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يروغ دوعسم  نیدلا  ءالع 

شیوخ هدازردارب  يراتفرگ  تدم  رد  يروغ . دمحم  نیدلا  سمش  رسپ  ناتسراخط ؛ تیالو  رد  بسنش  لآ  نیطالس  زا  ق ،. یفوتم 603 ه .
زا سپ  یلع ، نیدلا  لالج  اما  تسـشن . تراما  هب  ناتـسراخط  تیالو  رد  دنچ  کی  نایماب ، زا  وا  تبیغ  يروغ و  یلع  نیدـلا  لالج  ناطلس 

. تسشن تنطلس  هب  رابرگید  و  تشکب ، هتفرگ  ار  دوعسم  نیدلا  ءالع  و  تفرگب ، ار  نایماب  هدروآ  رکشل  يدازآ ،

هنطلسلا ءالع 

. دش دلوتم  یلزنا  ردنب  رد  ق . لاس 1254 ه . رد  سدنهم  ناخ  میهاربا  ازریم  دنزرف  ناخ  یلع  دمحم  ازریم 
لاس 1270 ه. رد  تفرگ . ارف  هسنارف  نابز  مه  یمک  تخومآ و  یلزنا  ردـنب  رد  ار  یـسراف  نابز  نینچمه  یبرع و  وحن  فرـص و  تامدـقم 

. دیدرگ دادغب  راپسهر  دوب ، هدش  بوصنم  دادغب  رد  ناریا  تلود  لوا  زادرپراک  تمس  هب  هک  شردپ  هارمه  هب  ق .
رومأم ق . لاس 1276 ه . رد  دمآرد و  هجراخ  روما  ترازو  مادختسا  هب  یشابنادوجآ  مظان  تمس  اب  ق . لاس 1274 ه . رد  ناخ  یلع  دمحم 

لاس 1300 ه. رد  دوب . یقاب  تمس  نیا  رد  ق . لاس 1298 ه . ات  دیدرگ و  دادغب  رد  ناریا  زادرپراک  نآ  زا  سپ  دـش . یئبمب  رد  يزادرپراک 
. تفرگ هرازولا  نیعم  بقل  دش و  رهش  نآ  رد  ناریا  لوسنکرس  لاس  زا 2  دعب  دش و  سیلفت  رومأم  ناریا  لوسنک  بیان  ناونع  هب  ق .

رد ناریا  راتخمریزو  تمس  هب  هلودلا  مظان  ناخ  مکلم  ياجهب  تفرگ و  هنطلسلا  ءالع  بقل  هاش  نیدلا  رصان  فرط  زا  ق . لاس 1307 ه . رد 
لاس رد  دـش . يراتال  هیـضق  زا  هدـمآ  دوجو  هب  تالکـشم  لح  فرـص  تیرومأم  نیا  رد  شتقو  زا  يدایز  رادـقم  هک  دـش  بوصنم  ندـنل 

هک يرایـسب  ياهییاوسر  زا  دـعب  هاش  نیدـلا  رفظم  هب  دـنبوناز  ناشن  ءاـطعا  هب  ناتـسلگنا  راـبرد  هاـشداپ و  ندرک  راداو  يارب  ق . 1321 ه .
. دش سنرپ  هب  بقلم  هاش  نیدلا  رفظم  فرط  زا  تهج  نیمه  هب  دیشک و  يدایز  تمحز  دیدرگ ، هاش  بیصن 

ریـشم ناخ  هللا  رـصن  ازریم  ياههنیباک  رد  دـش و  هجراـخ  ترازو  تسپ  رومأـم  هنطلـسلا  ءـالع  ناریا ، رد  هطورـشم  تضهن  يزوریپ  زا  سپ 
رد درک . ظفح  ار  تمـس  نیا  هنطلـسلا ، ریـشم  ناخ  دمحا  ازریم  مخفا و  ریزو  ناخ  یلع  ناطلـس  هلودـلا ، ریـشم  ناخ  یلع  ناطلـس  هلودـلا ،

یفوتـسم ینباـکنت ، ناـخ  یلو  دـمحم  ياـههنیباک  رد  مه  زاـب  هاـش  یلع  دـمحم  علخ  زا  دـعب  یلو  دوب ، نیـشنهناخ  ریغـص  دادبتـسا  نارود 
. تشاد ار  فراعم  ریزو  تمس  زین  ناخ  یلو  دمحم  دنفسا 1289  هنیباک 20  رد  دش و  بوصنم  هجراخ  ترازو  هب  هلودلا  نیع  کلامملا و 

هاـش دـمحا  هنطلـسلا ، ءـالع  تلود  شـشوک  اـب  ق . لاـس 1332 ه . رد  دـش . هنیباـک  لیکــشت  رومأـم  ق . لاـس 1331 ه . رد  هنطلـسلا  ءـالع 
زا يرادفرط  هب  مهتم  هنطلـسلا  ءالع  گنج ، عورـش  زا  سپ  دـش . عورـش  ق . لاس 1333 ه . رد  زین  لوا  یناـهج  گـنج  درک و  يراذـگجات 
دنچ هنطلـسلا  ءالع  ییارزو  تسایر  نامز  رد  دش . یفرعم  وا  ياجهب  کلامملا  یفوتـسم  دش و  يریگهرانک  هب  روبجم  دیدرگ و  اهیـسیلگنا 

زا یتمـسق  ثادـحا  زایتما  نینچمه  دـش . بوکرـس  نورزاک  رد  ناوید  رـصان  شروش  ناتـسرل و  شاشتغا  لـثم  یلحم ، ياـهنایغط  زا  دروم 
. دیدرگ راذگاو  اهیسیلگنا  هب  بونج  نهآهار  اهسور و  هب  لامش  نهآهار 

نابعش 1335 رد 14  اددجم  يو  دـش . هیلدـع  ریزو  کلامملا  یفوتـسم  هنیباک  رد  هکنیا  ات  دوب  راکیب  یتدـم  افعتـسا  زا  دـعب  هنطلـسلا  ءالع 
رد تشادن و  ار  هنیباک  هرادا  تردق  يریپ  تلع  هب  یلو  دش ، هنیباک  لیکشت  رومأم 
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ترازو رادهدـهع  یتدـم  هلودـلا  نیع  هنیباـک  رد  دـش . يریگهراـنک  هب  روبجم  تهج  نیمه  هب  تفریم . باوـخ  هب  بلغا  هنیباـک  تاـسلج 
ناضمر رد 14  هنطلـسلا  ءالع  ماجنارـس  تخادرپیم . هناخترازو  نآ  روما  قتفوقتر  هب  ءالع  نیـسح  شرـسپ  نامز  نیا  رد  هک  دـش  هجراخ 

. دش نوفدم  یطوط  غاب  رد  کلملا  دجم  هربقم  رد  تشذگرد و  نارهت  رد   1336

مَلَع

هراشا

بقل و نیا  هک  دوب  کلملا  تکوش  هب  فورعم  ملع  میهاربا  دمحم  شردپ  دش . دلوتم  دـنجریب  رد  ش . لاس 1298 ه . رد  ملع  هللا  دسا  ریما 
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نایرج رد  تشاد . یکیدزن  هطبار  اهیسیلگنا  اب  شدادجا  دننامه  يو  دوب . هدرب  ثرا  هب  هاش  نیدلا  رفظم  تنطلس  نامز  رد  ار  تانیاق  يریما 
ملع هللا  دسا  درکیم . يراکمه  دنتشاد  دوخ  لاغشا  تحت  ار  ناریا  كاخ  زا  یمهم  شخب  هک  یـسیلگنا  ياهورین  اب  زین  لوا  یناهج  گنج 

. دنارذگ جرک  يزرواشک  هدکشناد  رد  يزرواشک ، هتشر  رد  ار  یهاگشناد  تالیصحت  دنجریب و  رد  ار  هطسوتم  ییادتبا و  تالیصحت 
ماوق فرط  زا  ش . لاس 1324 ه . رخاوا  رد  تفرگ و  هدهع  هب  ار  يو  عیسو  كالما  روما  هرادا  ش . لاس 1323 ه . رد  شردپ  گرم  زا  سپ 

کیدزن هاش  هب  ار  دوخ  فلتخم  ءاحنا  هب  هک  دوب  ددصرد  هراومه  ملع  دش . یفرعم  ناتـسچولب  ناتـسیس و  لک  رادـنامرف  ناونع  هب  هنطلـسلا 
ملع دش . لیمحت  دعاس  هنیباک  هب  روشک  ریزو  ناونع  هب  يولهپ ، هاش  اضر  دـمحم  شرافـس  اب  ش . لاس 1328 ه . رد  ماجنارس  هکنیا  ات  دنک 

. دیدرگ یفرعم  راک  ریزو  ناونع  هب  زین  ارآمزر  هنیباک  رد  درک و  ظفح  روصنم  یلع  هنیباک  رد  ار  تمس  نیا 
رد هکلب  دوبن ، يولهپ  كالما  یتسرپرس  اهنت  ملع  شقن  یلو  دش ، هتشامگ  يولهپ  تالغتسم  كالما و  یتسرپرس  هب  هام 1331  ریت  رد  ملع 

، دوب هاـگآ  تاـنایرج  نیا  زا  یبوخ  هب  هک  قدـصم  رتکد  تشاد . تکرـش  زین  هاـش  رظن  دروم  هدرپ  تشپ  ياـهتاقالم  یـسایس و  ياـهتیلاعف 
. درک دیعبت  دنجریب  هب  ار  وا  هاش ، زا  ملعا  ندرک  رود  يارب  دیسر ، يریزوتسخن  هب  هک  یماگنه 

داد و لیکـشت  ار  مدرم  بزح  يولهپ ، اضر  دمحم  ییامنهار  اب  هک  درک  مدرم  بزح  لیکـشت  رومأم  ار  يو  هاش  دادرم  ياتدوک 28  زا  دعب 
هام 1341، ریت  رد  ماجنارـس  تساخرب . تباقر  هب  لابقا ، رهچونم  ریزوتسخن ، يربهر  هب  نویلم  بزح  اب  لاس 1339  یناتسبات  تاباختنا  رد 

. دش هنیباک  لیکشت  رومأم  هاش  فرط  زا  يریزوتسخن ، زا  ینیما  یلع  يافعتسا  زا  دعب 
: زا دنترابع  ملع  هللا  دسا  ترادص  نارود  هب  طوبرم  عیاقو  نیرتمهم 

تافلت رفن  رازه  اب 25  نیوزق  يارهز  نییوب  رد  دـیدش  هزرلنیمز  عوقو  ناریا ، هب  اکیرمآ  روهمج  سیئر  نواعم  نوسناج ، ندـنیل  ترفاـسم 
بالقنا هب  طوبرم  مودـنارفر  يرازگرب  نآ ، اب  تیناحور  دـیدش  تفلاـخم  یتیـالو و  یتلاـیا و  ياـهنمجنا  لیکـشت  نوناـق  بیوصت  یناـج ،

نوناق حالصا  نآ و  یبوکرس  بونج و  ریاشع  مایق  دادرخ 1342 ، هدزناپ  مایق  نیدرورف 1342 ، مود  رد  مق  هیـضیف  هسردم  هب  هلمح  دیفس ،
. یلم ياروش  سلجم  مکی  تسیب و  هرود  تاباختنا 

لاس ياههمین  ات  زاریش و  هاگـشناد  تسایر  یتدم  نآ  زا  دعب  داد . روصنم  یلعنـسح  هب  ار  دوخ  ياج  هامدنفسا 1342  رد  ملع  هللا  دسا  ریما 
. تشذگرد اکیرمآ  رد  لاس 1357  رد  ماجنارس  يو  تشاد . هدهع  هب  ار  رابرد  ترازو   56

ملع هللا  دسا  هنیباک 

. يرهاب دمحم  رتکد  نیسحمالغ - رتکد  يرتسگداد : ریزو  . 1
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. مارآ سابع  هجراخ : روما  ریزو  . 2
. هتساریپ يدهم  رتکد  يزیزع - ریما  قداص  دبهپس  روشک : ریزو  . 3

. لیفک يدقن . رغصا  یلع  دبهپس  گنج : ریزو  . 4
. یعینص هللا  دسا  دبهپس  گنج : ترازو 

. اینهب نیسحلا  دبع  ییاراد : ریزو  . 5
. يرلناخ لتان  زیورپ  رتکد  گنهرف : ریزو  . 6

. نایچلاش نسح  سدنهم  ناینیعم - هللا  ترصن  یبجر - دواد  سدنهم  هار : ریزو  . 7
. یحایر میهاربا  رتکد  يرادهب : ریزو  . 8

. یعیمس گنشوه  سدنهم  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9
. یهاشناهج نیسحمالغ  رتکد  یناگرزاب : ریزو  . 10

. یحایر لیعامسا  دبهپس  یناجنسرا - نسح  رتکد  يزرواشک : ریزو  . 11
. یناورسخ هللا  ءاطع  یعامتجا : تامدخ  راک و  ریزو  . 12

. ییایض رهاط  رتکد  نداعم : عیانص و  ریزو  . 13
. يزیزع ریما  قداص  دبهپس  نیبشوخ - نیسحمالغ  رتکد  یغورف - دوعسم  ماظتنا - هللا  رصن  رواشم : يارزو  . 14

: همانرب نامزاس  رد  ریزوتسخن  ماقم  مئاق  . 15
. ایفصا یفص  سدنهم 

. یناخیلاع یقنیلع  رتکد  نداعم : عیانص و  یناگرزاب و  ریزو  * 
: ییاراد ترازو  لوئسم  ریزوتسخن و  نواعم  * 

. رگزرب اضرمالغ 
: ویدار تاراشتنا و  تسرپرس  رواشم و  ریزو  * 

. ناینیعم هللا  ترصن  یلضفت - ریگناهج 
. ناورکاپ نسح  رکشلرس  روشک : تینما  تاعالطا و  نامزاس  تسرپرس  ریزوتسخن و  نواعم  * 

. يزردوگ رهچونم  رتکد  مادختسا : ياروش  رد  ریزوتسخن  نواعم  * 
: ناحایس بلج  سیئر  ریزوتسخن و  نواعم  * 

. ینابیش يدهم  سدنهم 
. ینک یقنیلع  رتکد  ریزوتسخن : نواعم  * 

ناتسربط نایولع 

دـنتخیرگ و تـسدرود  طاـقن  هـب  اـبلاغ  دـنتفرگ  رارق  بـیقعت  دروـم  یـسابع  ياـفلخ  لاـمع  فرط  زا  ناـیولع  یتـقو  ق ). 316 ه . - 250)
ياههاگهانپ زا  یکی  دندمآ . دوجو  هب  دندمآ ) رـصم  هب  سپـس  هک   ) برغم رد  نایمطاف  سلدنا و  رد  نمی و  رد  هیدـیز  نوچ  ییاههلـسلس 

ع)  ) نسح ماما  دـالوا  زا  دـیز  نب  نسح  ق . لاس 250 ه . رد  دوب . زربلا  ياههوک  تشپ  نالیگ و  ناردـنزام و  هوبنا  ياـهلگنج  زین  ناـیولع 
مکح نالیگ  ناتـسربط و  رد  هیراجاق  روهظ  مایا  ات  هاگهاگ  هک  داـهن  داـینب  ياهلـسلس  دروآ و  رد  هب  ناـماس  لآ  نب  رهاـط  نارمکح  بقلم 

.(، ق 287 ه .  ) دـنتفای تسد  اجنادـب  نایناماس  ات  درک  تموکح  دـمحم  شردارب  ق ). 370 ه .  ) دـیز نب  نسح  زا  سپ  لاح  ره  رد  دـندنار .
وا دالوا  نایم  تسا و  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  فالسا  زا  يو  تفرگ . زاب  ار  تموکح  لاس 301  رد  رگید  راب  شورطا  یلع  نب  نسح  نکیل 

.(. ق 316 ه .  ) دش هتشک  هیوریش  نیرافسا  تسد  هب  ات  داتفا  اهگنج  درک  روهظ  رد 304  هک  هیدیز  زا  مساق  نب  نسح  ریبک  یعاد  و 

نومأم نبا  یلع 

. هاشمزراوخ دمحم  نبا  نومأم  نیشناج  رسپ و  ناینومأم ؛ نادناخ  زا  مزراوخ  جناگرگ  نارمکح  هاشمزراوخ ، نومأم  نبا  یلع  نسحلا  وبا 
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ادخهد ادخهد -: ربکا  یلع 

نایهللا یلع 

رـس وا  زا  تاداع ، قراوخ  نیا  تهج  نیا  زا  دوب ، هدش  دحتم  يو  مسج  اب  هدرک و  لولح  ع )  ) یلع رد  ادـخ  دـندقتعم  هک  ةالغ  زا  یتعامج 
. دزیم

ینیما ینیما -: یلع 

ریالج یلع  یناکلیا - یلع 

رد 778 ه. ریالج . سیوا  ناطلس  رسپ  ریالج ؛ لآ  هب  فورعم  یناکلیا  هلـسلس  روهـشم  ناگدازهاش  زا  یناکلیا ، ناخ  یلع  خیـش  هب  فورعم 
دعب يدنچ  ناخ  یلع  خیش  تخانش . تراما  هب  ار  وا  راچان  یناکلیا  نیسح  ناطلـس  شردارب  و  تسـشن ، تراما  هب  هتـشک  ار  دادغب  یلاو  ق .

هتخیرگ ناخ  یلع  خیش  دروآ ، دادغب  هب  رکشل  وا  عفد  هب  اقآ  لداع  کمک  هب  راچان  نیسح  ناطلس  و  دروآ ، فرصت  هب  ار  برع  قارع  دالب 
دعب ناخ  یلع  خیش  تفر . زیربت  هب  هتخیرگ  وا  شیپ  زا  نیسح  ناطلس  و  دمآزاب ، دادغب  هب  ارما  ياعدتسا  هب  دعب  يدنچ  اما  تفر ، رتشوش  هب 

دمحم ارق  دومن ، دادمتـسا  شمروت  دمحم  ارق  زا  ناوجخن  رد  اما  دش ، مزهنم  دـمحا  ناطلـس  دیـشک  رکـشل  زیربت  هب  نیـسح  ناطلـس  لتق  زا 
. تشک ار  ناخ  یلع  خیش  هدروآ  زیربت  هب  رکشل 

ع)  ) بلاطیبا نب  یلع 

نآ ردپ  دـش . دـلوتم  هبعک  نایم  رد  لیفلا  ماع  زا  مایـس  لاس  بجر  كرابم  هام  مهدزیـس  هعمج  زور  نایعیـش  لوا  ماما  ع )  ) یلع ترـضح 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 384 

http://www.ghaemiyeh.com


ترـضح نآ  درک . باختنا  ترـضح  نآ  يارب  دـنوادخ  ار  ع )  ) یلع مان  دوب . دـسا  تنب  همطاـف  راوگرزب  نآ  رداـم  بلاـط و  وبا  ترـضح ،
دوب و ریظنیب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  سپ  ییاـبیز  رد  ع )  ) یلع ردـیح  هللا و  رون  هللا ، نیع  هللا ، دـی  هللا ، دـسا  هلمج  زا  دراد  يرگید  ياـهمان 

مخ ریدغ  لحم  رد  ادـخ  هناخ  ترایز  زا  تشگزاب  یماگنه  ص )  ) یمارگ ربمایپ  جـح ، نیرخآ  رد  تشاد . هدـیزرو  بسانتم و  تماق  کی 
امـسر ص )  ) ربمایپ بیترت  نیا  هب  تسا  هدرک  لزان  يو  هب  لیئربج  هک  دـیوگب  ناـنآ  هب  ار  یمهم  ماـیپ  اـت  دـنوش  عمج  دومرف  ناناملـسم  هب 

وا زا  هدروآ و  ع )  ) یلع ماـما  هب  ور  تعیب  يارب  مدرم  ناـمثع ، رمع و  رکب ، وـبا  تفـالخ  زا  سپ  درک . باـختنا  ار  دوـخ  نیـشناج  یـصو و 
نامز رد  هک  ییاهگنج  هلمج  زا  دوب . ماما  یگـشیمه  تلـصخ  ناراکهانگ  زا  تشذگ  ماما و  يوخوقلخ  دریذپب . ار  تفالخ  هک  دنتـساوخ 

. ناورهن گنج  نیفص ، گنج  لمج ، گنج  زا : دندوب  ترابع  داد  خر  ع )  ) یلع ماما 
دوب و هدمآ  دجـسم  هب  حبـص  زامن  يارب  ع )  ) یلع ترـضح  هک  یماگنه  هفوک  دجـسم  رد  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  رد  مجلم  نبا 
رد نینمؤملا  ریما  دناسر و  تداهش  هب  ار  ترضح  درک و  دراو  ترضح  نآ  كرابم  رـس  رب  یتبرـض  دولآرهز  ریـشمش  اب  دوب  زامن  لاح  رد 

: دومرف هظحل  نیا 
يرجه ملهچ  لاس  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مکی  تسیب و  زور  رد  ع )  ) یلع ماـما  مدـش » راگتـسر  هک  هبعک  يادـخ  هب  هبعکلا - َّبر  ُتُزف و  »

هب ترضح  تیـصو  هب  انب  ار  ترـضح  نآ  رهطم  رکیپ  درک و  میلـست  نیرفآ  ناج  هبناج  دوب  لاس  هن  تصـش و  شفیرـش  رمع  هک  یلاحرد 
. دندرپس كاخ  هب  دندرب و  فرشا  فجن 

ع)  ) نیسح نب  یلع 

ردـپ دوشگ . ناـهج  هب  هدـید  هنیدـم  رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 38  بجر  هام  نابعـش  مجنپ  زور  نایعیـش  مراـهچ  ماـما  ع )  ) داجـس ماـما 
ع)  ) نیسح ترضح  نآ  راوگرزب 

599 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دشابیم درجدزی  رتخد  ونابرهش »  » شایمارگ ردام  و 

یکی سپس  تفر . ایند  زا  لوا  ياهزور  نامه  رد  شیوخ  دنزرف  ندروآ  ایند  هب  زا  سپ  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترضح  یمارگ  ردام  ونابرهش » »
. دیدرگ گرزب  ینابرهم  هیاد  ناماد  رد  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  بیترت  نیدب  دش و  كدوک  يرادهگن  لوئـسم  ع )  ) نیـسح ماما  نازینک  زا 

نسح ماما  شیومع  هک  دوب  هلاس  هدفه  دیسر و  تداهش  هب  هفوک  دجسم  رد  ع )  ) نانمؤم ریما  شگرزبردپ ، هک  دوب  هلاس  تفه  داجس  ماما 
رد زج  دوب . روآجنر  خـلت و  ثداوح  اب  هتخیمآ  ع )  ) داجـس ماما  یگدـنز  رـسارس  دـندناسر . تداهـش  هب  و  مومـسم ، رهز  اب  ار  ع )  ) یبتجم

رشن تلیضف و  ملع و  بسک  هب  نارود  نیا  رد  درب و  رس  هب  شمارآ  رد  اتبسن  لاس  دودح 23  ع )  ) ماما البرک ، يارجام  ات  رمع  زاغآ  نارود 
رطاـخ هب  داجـس  بقل  تسا . ادـخ  عـیطم  ربناـمرف و  ره  راـختفا  ثعاـب  هدـننکتدابع و  ره  تـنیز  ینعم  هـب  نیدـباعلا : نـیز  تـخادرپ . نآ 

. دنتشاد ار  راگدرورپ  تعاطا  نیرتشیب  ناوارف و  هدجس  هک  دندوب  یناسک  زا  ترضح  نآ  اریز  دوب ، شناوارف  ياههدجس 
تامیالمان رب  لمحت  ترـشاعم و  نسح  عضاوت و  رد  دوب . نینمؤملا  ریما  شدـج  هیبش  تروص  رد  وکین و  ياهرهچ  ياراد  داجـس  ترـضح 
ناراکهانگ يارب  دومنیم و  ینابرهم  وا  دـندادیم  مانـشد  ترـضح  نآ  هب  هک  یماـگنه  تشادـن . ریظن  هک  دوب  يدرف  ـالبرک  هعقاو  زا  سپ 

. درکیم شزرمآ  ترفغم و  بلط 
لح هار  مدرم و  یگدـنز  تالکـشم  نآ  رد  هتخادرپ و  زاینوزار  هب  دوخ  يادـخ  اب  ع )  ) داجـس ماما  هک  تسا  ياهعومجم  هیداجـس  هفیحص 

ع)  ) داجـس ماما  ياهاعد  زا  اعد  ياراد 54  باتک  نیا  تسا . هتخاس  حرطم  شیوخ  يادـخ  اب  اعد ، ناـیب  رد  ار  تالکـشم  زا  مدرم  تاـجن 
شرتسگ ار  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  شور  مالـسا و  فراعم  نآرق و  ياهروتـسد  اعد  هلیـسو  هب  ات  درک  باـختنا  ار  شور  نیا  ماـما  هک  تسا 

نب کلملا  دبع  مکح ، ناورم  ریبز ، نب  هللا  دبع  دیزی ، زا : دـندوب  ترابع  دوب  هجاوم  اهنآ  اب  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  هک  ینارادـمامز  دـهد .
دوخ نادنزرف  نایم  رد  تداهـش  زا  لبق  ترـضح  دیـسر و  تداهـش  هب  یگلاس  نس 57  رد  ع )  ) داجـس ماما  کلملا . دـبع  نب  دـیلو  ناورم ،

. داد رارق  دوخ  زا  دعب  نیشناج  یصو و  دیمان  رقاب  ار  وا  هک  ار  ع )  ) یلع نب  دمحم 

ع)  ) دمحم نب  یلع 

رد ایرـص »  » مان هب  یلحم  رد  يرمق  يرجه  لاس 212  هجحیذ  همین  رد  ع )  ) يداهلا دـمحم  نب  یلع  ماما  ترـضح  نایعیـش  ياوشیپ  نیمهد 
باقلا نیرتروهـشم  يداه و  یقن ، یـضترم ، بیجن ، راوگرزب : نآ  باقلا  نسحلا و  وبا  شاهینک  یلع و  ترـضح  نآ  مان  دش . دلوتم  هنیدم 

يداه ترـضح  ردپ  دـشابیم . راوگرزب  ماما  نآ  یقالخا  لئاضف  تافـص و  زا  یـضعب  رگنایب  باقلا  نیا  تسا . یقن  يداه و  ترـضح  نآ 
. تسا هدوب  ع )  ) داوجلا یلع  نب  دمحم  ترضح  (ع )

ع)  ) يداه ماما  دوب . یمور  ناگدازهاش  زا  لضفلا » ما   » ماقمالاو نآ  هینک  هدیس و  هب  فورعم  هیبرغم » هئامس   » ترـضح نآ  ردام  یمارگ  مان 
ماما داد . تسد  زا  یکدوک  نس  رد  ار  شیوخ  ردـپ  وا  دـیدرگ و  دیهـش  مومـسم و  ع )  ) داوج ماـما  شردـپ  هک  تشاد  لاـس  تفه  دودـح 
ماما نس  دش . تماما  ماقم  رادهدهع  يرمق ، يرجه  لاس 220  هجحیذ  لوا  رد  ع )  ) داوج ماما  شراوگرزب  ردپ  تداهـش  زا  سپ  ع )  ) يداه

رد ار  نآ  لاس  هدزیـس  دودح  هک  دیماجنا  لوط  هب  لاس  شتماما 33  تدم  دوب و  لاس  تشه  دودـح  رد  شیوخ  تماما  عورـش  ماگنه  (ع )
زا رفن  شش  تموکح  اب  نامزمه  نایعیـش  مهد  ياوشیپ  ع )  ) يداه ترـضح  تماما  نارود  دنارذگ . ارماس  رد  ار  رخآ  لاس  تسیب  هنیدم و 

هب یسابع  يافلخ 
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هاگتـسد یناریو  دـهاش  هک  ع )  ) يداـه ماـما  رـصاعم  هفیلخ  نیرخآ  زتـعم »  » دوب زتـعم  و  نیعتـس ، رـصتنم ، لـکوتم ، قثاو ، مصتعم ، ياـهمان 
دمآرب ددصرد  اذـل  تسا . هتـشاد  افلخ  رگید  وا و  اب  ار  شزاس  نیرتمک  هک  تخانـشیم  ياهرهچ  ناونع  هب  ار  ع )  ) يداه ماما  دوب  تفالخ 

. دیامن مومسم  ار  نایعیش  مهد  ياوشیپ  ع )  ) يداه ماما  هک 
يرمق يرجه  لاس 254  بجر  موس  زور  رد  تشذگیم  شفیرش  رمع  زا  لاس  لهچ  هکیلاحرد  شالت  لاس  زا 33  سپ  ع )  ) ماما ماجنارس 

. دیسر تداهش  هب  مومسم و 

يونزغ دوعسم  نب  یلع 

. يونزغ نیطالس  زا 

ع)  ) یسوم نب  یلع 

يرمق يرجه  لاس 135  رد  یتیاور  هب  انب  يرمق و  يرجه  لاس 148  هدعقیذ  مهدزای  زور  رد  نایعیش  متشه  ماما  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
ما  » هب فورعم  دلو  ما  شردام  نایعیش و  متفه  ماما  رفعج » نب  یـسوم   » ترـضح راوگرزب  نآ  ردپ  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  هرونم  هنیدم  رد 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  هرهاط »  » و متکت »  » و همجن »  » مان هب  و  نینبلا »
يرمق يرجه  لاس 201  ناضمر  هام  رد  ع )  ) ماما تسا . روهشم  بقلم و  لضاف  يدهلا ، رون  هللا ، جارس  اضر ، نوچ : ییاهبقل  هب  متـشه  ماما 

توکـس و هب  ار  نایولع  ریغ  نایولع و  زا  یبالقنا  دارفا  اهنت  هن  يدهعتیالو ، يرادهدهع  زا  سپ  ع )  ) اضر ماما  دش . هدیزگرب  يدهعتیالو  هب 
لاس رفـص  هام  رخآ  زور  حبـص  دیدرگیم . متـس  ملظ و  هیلع  هزرابم  هب  نانآ  یمرگلد  بجوم  شراتفگ  راتفر و  اب  هکلب  دناوخن  ارف  شزاس 

هب ع )  ) ماما دورو  زا  سپ  دهاوخیم . ار  امـش  نومأم  تفگ : دش و  دراو  ع )  ) اضر ماما  تنوکـس  لحم  هب  نومأم  مالغ  هک  دوب  يرجه   203
ندروخ زا  ناشیا  یلو  داد  ترـضح  نآ  هب  دوب  رهز  هب  هتـشغآ  هک  ار  روگنا  ياهشوخ  دـناوخارف و  دوخ  دزن  ار  ع )  ) اضر ماما  نومأم  رـصق 

. دندیدرگ مومسم  هدرک و  لوانت  ار  روگنا  نآ  زا  هناد  دنچ  نومأم  دایز  رارصا  زا  سپ  یلو  دندرک  عانتما  نآ 
. دیسر تداهش  هب  بیرغ  مولظم و  ترضح ، نآ  بیترت  نیا  هب  دنراپسب و  كاخ  هب  هداد و  لسغ  ار  ترـضح  هنابـش  هک  داد  روتـسد  نومأم 

. تفرگ هدهعرب  ار  نایعیش  تماما  ردپ  تداهش  زا  دعب  هک  دوب  ع )  ) داوج ماما  ع )  ) اضر ماما  دنزرف  اهنت 

رداهب یلع 

قح رد  راب  کی  دـش . نییعت  رهـش  نآ  یگنحـش  هب  دادـغب ، ق ). 656 ه .  ) حـتف رد  وکـالوه . رکـشل  رد  لوـغم  يارما  زا  ق ،. یفوتم 661 ه .
. دیسر لتق  هب  وکالوه  رما  هب  ینیوج و  نیدلا  سمش  تیاعس  هب  وا  دوخ  دعب  يدنچ  درک . تیاعس  ینیوج  کلماطع 

نامکرت گیب  یلع 

ردـپ ياجهب  ق . رد 838 ه . يو  ناـمثعارق . رــسپ  ق ؛). 829 ه . - 838  ) وـلنیوق قآ  ناـنامکرت  هلــسلس  زا  ریما  نـیمود  ق ،. یفوتم 842 ه .
.(. ق 839 ه .  ) تفر ینامثع  مود  دارم  ناطلس  دزن  هتخیرگ  گیب  یلع  و  دیروشب ، وا  رب  نامکرت  گیب  هزمح  شردارب  اما  تسشن ،

کیرتاپ یلع 

مدرم بزح  لک  ریبد  لدع  روسفرپ  رتخد  اب  يو  دوب . یناتـسهل  نز  کی  یکـسولوش » هنایتسیرک   » شردام مان  دوب و  يولهپ  اضریلع  دـنزرف 
رتخد کی  هک 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 385 

http://www.ghaemiyeh.com
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هب شنادنزرف  رـسمه و  قافتا  هب  وا  دـندرک و  هرـصاحم  نیوزق  رد  ار  يو  هعرزم  كاواس  نارومأم  لاس 1354  رد  درک . جاودزا  دوب  جـیلفا 

. دنتخادرپ شتآ  هلدابم  هب  كاواس  نارومأم  اب  درب و  هانپ  يراغ 
. درکیم ینیمزریز  هزرابم  دوخ  يومع  تنطلس  هیلع  هدوب و  یپچ  تالیامت  ياراد  يو 

هاشداپ یلع 

وبا دـهع  رد  يو  ناخ . رداهب  دیعـس  وبا  ییاد  لوغم ؛ نایناخلیا  دـهع  رد  تاریوا  موق  روهـشم  يارما  زا  ق ،. یفوتم 736 ه . هاـش ) یلع  ریما  )
اب يو  ناخ ، رداهب  دیعـس  وبا  تافو  زا  دعب  تشاد . تکرـش  دمحم  نیدلا  ثایغ  نتـشک  هئطوت  رد  دوب و  رکبراید  مکاح  ناخ  رداهب  دـیعس 
هب ار  لوغم  ناخ  یـسوم  دـندوبن ، یـضار  دـمحم  نیدـلا  ثایغ  هجاوخ  ترازو  ماود  زا  تنطلـس و  هب  ناخ  اپرا  باختنا  زا  هک  ییارما  ریاس 

تـسد رد  ار  روما  مامز  تردـق  اب  هاـشداپ  یلع  و  ق ). ناضمر 736 ه .  ) دنداد تسکـش  مه  ار  ناخ  اپرا  بیقر  یعدـم و  هتـشادرب  تنطلس 
تیامح و ار  وا  یناکلیا  نسح  هک  دـندش ، لوغم  ناخ  دـمحم  ياعدا  نایغط و  اـب  هجاوم  یـسوم  هاـشداپ و  یلع  دـعب ، يدـنچ  اـما  تفرگ .

هجحیذ  ) دـش لوتقم  هاـشداپ  یلع  مزهنم و  یـسوم  داد  يور  نیفرط  نیب  ناوجخن ، کـیدزن  قاـطالآ ، رد  هک  یگنج  رد  دومنیم . تیوـقت 
.(. ق 736 ه .

نیکت یلع 

عفد هب  يونزغ  دومحم  ناطلس  زین  راب  کی  و  دوب ، ناتسکرت  هاشداپ  یلع  نبا  ناخ  نالسرا  یعدم  اهتدم  ناتسکرت ، نایناخ  کلیا  يارما  زا 
زین هعفد  کـی  و  دوـب ، نارگن  وا  زا  هراوـمه  زین  يوـنزغ  لوا  دوعـسم  ق .). 416 ه .  ) هدوـمن بوـلغم  ار  وا  و  درب ، رهنلا  ءارواـم  هب  رکـشل  وا 

نیکت یلع  ق .). 423 ه .  ) درمب دش و  حورجم  گنج  رد  و  دربن ، شیپ  زا  يراک  شاتنوتلآ  اما  داتسرف ، يو  عفد  هب  ار  هاشمزراوخ  شاتنوتلآ 
ق. لاس 425 ه . ات 

. درکیم یتسود  شزاس و  یقوجلس  نانامکرت  اب  و  تشاد ، تایح 

یناکلیا یلع  ریالج -: یلع 

هیاد یلع 

ناطلس تافو  زا  دعب  يونزغ . لوا  دوعسم  ناطلـس  يونزغ و  دومحم  ناطلـس  فورعم  رادرـس  قداص ، هللا  دیبع  نبا  یلع  نسحلا  وبا  ترهش 
، تشگ ناسارخ  رالاسهپس  ق . لاس 423 ه . رد  ق .). 421 ه .  ) تسویپ دوعسم  ناطلـس  هب  روباشین  رد  و  دمآ ، نوریب  نینزغ  زا  يو  دومحم ،

. دش سوبحم  راتفرگ و  دوعسم  ناطلس  رما  هب  لاس 431  رد  و 

يولهپ اضریلع 

جاودزا یکـسولوش » هنایتسیرک   » مان هب  یناتـسهل  هویب  کی  اب  سیئوس  رد  وا  دش . دـلوتم  یـسمش  رد 1301  هک  دوب  هاش  اـضر  نادـنزرف  زا 
مدرم بزح  لک  ریبد  لدع  روسفرپ  رتخد  اب  اهدعب  کیرتاپ  یلع  دنتـشاذگ . کیرتاپ  یلع  ار  شمـسا  هک  دش  يرـسپ  بحاص  وا  زا  درک و 

هب دـش و  ییاوه  هحناس  راچد  نارهت  هب  ناگرگ  زا  هعجارم  ماـگنه  لاس 1333  رد  يولهپ  اضریلع  درک . جاودزا  دوب  جـیلفا  رتخد  کـی  هک 
. دیسر تکاله 

یسابع اضریلع 

الم درگاـش  زیربت  رد  ق .). 1038 ه . - 996  ) يوفص لوا  سابع  هاش  تنطلـس  دهع  ناسیونـشوخ  نیرتفورعم  زا  يزیربت ، یـسابع  ياضریلع 
سپ دوب . يزیربت  هلودلا  ءالع  يزیربت و  نیسح  دمحم 
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ترهـش دـش و  لوغـشم  تباتک  هب  و  تفر ، يوفـص ) تلود  تختیاپ   ) نیوزق هب  ناینامثع ، تسد  هب  ق ). ناضمر 993 ه .  ) زیربت فرـصت  زا 

ق. رد 1001 ه . و  تفای ،
زا ار  يرادـباتک  بصنم  سابع  هاش  دـناوخ . یـسابع  ياضریلع  ار  دوخ  درک و  یقرت  سابع  هاش  هاگتـسد  رد  دیـسر . سابع  هاش  تمدـخ  هب 

. دوب سابع  هاش  نامیدن  نابرقم و  هرمز  رد  رمع  نایاپ  ات  اضریلع  داد . اضریلع  هب  تفرگب و  شاقن  رعاش و  يزاریش ، راشفا  گیب  قداص 
ناهفـصا و نیوزق و  رد  ددعتم  ياههبیتک  شراثآ  زا  تشونیم . هناداتـسا  ار  قیلعتـسن  و  تشادن ، ریظن  دوخ  نامز  رد  ثلث  طخ  رد  اضریلع 
و ناهفصا ؛ رد  ق ،). خروم 1025 ه .  ) ماما دجسم  و  وپاقیلاع ، هللا ، فطل  خیش  دجـسم  ياههبیتک  تسا  هلمج  نآ  زا  تسا . دوجوم  دهـشم 

دهـشم ندـنل و  كرویوین  دارگنینل ، رد  يو  طخ  هب  زین  ییاهباتک  دهـشم . و  دـبنگ ، جراخ  لخاد و  نیرز  ياـههبیتک  هنهک و  نحـص  هبیتک 
. دشابیم دهشم )  ) يوضر سدق  ناتسآ  هناخباتک  گرزب  نآرق  رتاهبنارگ  رتابیز و  همه  زا  هک  تسا  دوجوم 

یلیهس یلع 

هراشا

یلع دـش . یفرعم  یلم  ياروش  سلجم  هب  یلیهـس  یلع  هنیباک  يراذـگنوناق - مهدزیـس  هرود  یـسمش ، دادرم 1321  اـت  هامدنفسا 1320  زا 
. درک مالعا  نپاژ  تلود  اب  ار  ناریا  هطبار  عطق  نیقفتم ، اب  يدردمه  زاربا  يارب  سیلگنا  اکیرمآ و  هب  نپاژ  گنج  نالعا  ببس  هب  یلیهس 

بازحا تشگزاب ، ناریا  هب  اتدوک  هنیباک  يارزولا  سیئر  ییابطابط  نیدـلا  ءایـض  دیـس  دـش . لیکـشت  انلع  يو  هنیباک  نامز  رد  هدوت  بزح 
. دندرک یسایس  ياهتیلاعف  هب  عورش  تیدوجوم  مالعا  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  یسایس 

، دوب راـک  ردـصم  هنیباـک  نیا  هک  یتدـم  رد  دـش . یفرعم  یلم  ياروـش  سلجم  هب  یـسمش  نـمهب 1321  رد 28  یلیهـس  یلع  مود  هنیباـک 
دندش نارهت  دراو  یلبق  عالطا  نودب  ياهنامرحم  سنارفنک  لیکشت  يارب  اکیرمآ  يوروش و  ایناتیرب ، ناربهر  تلوزور  نیلاتـسا و  لیچرچ ،

. دندرک اضما  ناریا  یضرا  تیمامت  لالقتسا و  نتخانش  تیمسر  هب  دروم  رد  ياهیمالعا  و 

یلیهس یلع  هنیباک 

. یهآ دیجم  يرتسگداد : ریزو  . 1
. دعاس دمحم  یلیهس - یلع  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. خرف يدهم  دیس  یلیهس - یلع  روشک : ریزو  . 3
. ینابناهج هللا  ناما  رکشلرس  گنج : ریزو  . 4

. ردب دومحم  ییاراد : ریزو  . 5
. لدع یفطصم  گنهرف : ریزو  . 6

. يدضع هللا  دی  هار : ریزو  . 7
. تمکح رغصا  یلع  يرادهب : ریزو  . 8

یمارهب هللا  لضف  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9
. ریژه نیسحلا  دبع  یناگرزاب : رنه و  هشیپ و  ریزو  . 10

. لدع نیسح  دمحا  يزرواشک : ریزو  . 11

یلیهس یلع  مود  هنیباک 

ردص نسحم  تمکح - رغصا  یلع  يرتسگداد : ریزو  . 1
. دعاس دمحم  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. یعیمس نیسح  یلیهس - یلع  روشک : ریزو  . 3
. يدمحا ریما  دمحا  دبهپس  گنج : ریزو  . 4

. تایب یلق  یضترم  حلاص - رایهللا  ییاراد : ریزو  . 5
. یسایس ربکا  یلع  رتکد  گنهرف : ریزو  . 6

. ریژه نیسحلا  دبع  هار : ریزو  . 7
. نالدرا هللا  ناما  يرادهب : ریزو  . 8

. ماظتنا هللا  رصن  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9
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. ردب دومحم  یناگرزاب : رنه و  هشیپ و  ریزو  . 10
. یعیمس نیسح  رواشم : ریزو  . 11
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. نیدت دمحم  رابراوخ : ریزو  * 

. رابتعا دمحا  يزرواشک : ریزو  * 
. امنهر نیدباعلا  نیز  ریزوتسخن : یناملراپ  نواعم  * 

. یمیهف لیلخ  رواشم : ریزو  * 
. نیدت دمحم  رواشم : ریزو  * 

ناطلسلا لظ  هاشیلع 

و ق ). یناثلا 1250 ه . يدامج   19  ) هاش یلعحتف  تافو  رد  هاش . یلعحتف  رـسپ  راجاق ؛ هدازهاش  ناطلـسلا ، لـظ  هب  بقلم  ازریم ، یلع  ناونع 
بجر  14  ) درک يراذگجات  نارهت  رد  هاشلداع  ای  هاشیلع  مان  هب  ناگدازهاش ، زا  یعمج  يرای  هب  نارهت ، هب  راجاق  هاش  دـمحم  دورو  زا  لبق 
بناـج هب  هاـش  دـمحم  زا  يریگوـلج  هب  يرکـشل  اـب  ار  دوـخ  ردارب  ازریم  يدرو  ماـما  هاـگنآ  دز . هکـس  شیوـخ  ماـن  هب  و  ق ،). 1250 ه .

ناما سیلگنا ، راتخمریزو  تطاـسو  هب  وا  دوخ  و  دروخ ، تسکـش  نیوزق  نهدهایـس  رد  ازریم  يدرو  ماـما  نوشق  اـما  داتـسرف . ناـجیابرذآ 
دـش دیعبت  هغارم  هب  و  دش ، ریگتـسد  نارهت ، هب  هاش  دـمحم  دورو  زا  لبق  زین  ناطلـسلا  لظ  هاشیلع  دـش . تختیاپ  مزاع  هاش  دـمحم  و  تفای ،

زا هیـسور  تلود  اما  ق ،). یناثلا 1254 ه . عیبر   26  ) دـندرک رارف  هیـسور  هب  هلودـلا  نکر  يدرو و  ماما  شردارب  اب  اهدـعب  ق .). (1251 ه .
. درکن تیامح  اهنآ 

. دندومن تعجارم  تایلاع  تابتع  هب  اجنآ  زا  و  دنتفر ، ینامثع  هب  راچان 

ینالیگ هاشیلع 

هدنبادخ و دـمحم  ناطلـس  وتیاجلا  ریزو  نایناخلیا ؛ دـهع  رخاوا  لاجر  ءارزو و  ریهاشم  زا  ق ،. 724 ه . ینالیگ ، هاشیلع  نیدـلا  جات  هجاوخ 
اب ترازو  رد  تشاد ، هک  یتقایل  تیافک و  ببـس  هب  یجوآ ، دـمحم  نیدـلا  دعـس  لتق  زا  دـعب  ار ، وا  وتیاجلا  ناخ . رداهب  دیعـس  وبا  ناطلس 

کیرحت و هب  عقاو  رد  هک  هللا  لضف  نیدلا  دیشر  لتق  زا  سپ  ناخ ، رداهب  دیعس  وبا  ناطلس  دینادرگ و  کیرش  ریزو  هللا  لضف  نیدلا  دیـشر 
سک چیه  هاشیلع ، هجاوخ  زج  لوغم ، ناناخلیا  يارزو  مامت  نیب  رد  دنیوگ  داد . ودب  ار  شیوخ  ترازو  دوب ، هاشیلع  هجاوخ  نیمه  تیاعس 

. دندرک نفد  زیربت  رد  ار  وا  درمن . یعیبط  گرم  هب 

یتعیرش یلع 

نایاپ هب  دهشم  رد  ار  یتامدقم  يارسشناد  ناتسریبد ، ییادتبا و  تالیصحت  زا  سپ  دش و  دلوتم  یسمش  لاس 1312  رد  یتعیرش  یلع  رتکد 
لاس 1337 رد  دیزگرب . ار  یسراف  تایبدا  هتـشر  تشگ و  دراو  دهـشم  هاگـشناد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکـشناد  هب  لاس 1334  رد  درب .
، خیرات یسانشهعماج ، ياههنیمز  رد  ار  دوخ  دش و  مازعا  هسنارف  هب  لیصحت  همادا  يارب  یـسراف  تایبدا  هتـشر  رد  سناسیل  تفایرد  زا  سپ 

یتعیرش یلع  رتکد  یمالسا و  گنهرف 
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تشگزاب و ناریا  يوس  هب  يرتکد  كردم  بسک  اب  هسنارف  رد  قیقحت  لیصحت و  اهلاس  زا  سپ  يو  تخاس . ینغ  رگید  ياههنیمز  يرایسب 
. دش ینادنز  تشگزاب  زا  سپ 

هک نارهت  داشرا  هینیسح  رد  لاس 1348  رد  تسویپ . دهـشم  هاگـشناد  دیتاسا  عمج  هب  تفر و  شیوخ  هاگداز  ناسارخ  هب  هام  دنچ  زا  دـعب 
و دیدرگ . ینادنز  اددجم  لاس 1353  هامرهم  رد  هکنیا  ات  تخادرپیم  ینارنخـس  هب  اهتعاس  ریظنمک  يورین  اب  دوب  یمالـسا  یگنهرف  زکرم 

هامدادرخ رد 29  یلو  تفگ ، كرت  اـپورا  يوـس  هـب  ار  نارهت  هامتشهبیدرا 1356  رد  نادـنز  زا  ییاهر  زا  سپ  دـنام . نادـنز  رد  هاـم   18
كاخ هب  ماش  هیبنیز  رد  دـیدرگ و  لقتنم  قشمد  هب  هام  ریت  متفه  رد  وا  هزانج  تسب . ورف  ناـهج  زا  هدـید  یکوکـشم  گرم  هب  لاـس  ناـمه 

. تسا هدنام  اجب  يرایسب  راثآ  يو  زا  دش . هدرپس 

نیدلا سمش  یلع 

تراما هب  يرادبرس  هللا  لضف  هجاوخ  زا  دعب  يو  ق .). 753 ه . - 748  ) نارادبرس هلسلس  ریما  ق ،. یفوتم 753 ه . نیدلا  سمش  یلع  هجاوخ 
ردـیح تسد  هب  يو  دومن . ماـمت  ماـمتها  اـشحف  بارـش و  زا  عنم  رد  و  دوـب ، فوـصوم  یکریز  يروـالد و  هب  دـنیوگ  تسـشن . نارادـبرس 

. دناهدرک طبض  زین  یلع  نیدلا  سمش  هجاوخ  ار  وا  مان  تسشن . شیاج  هب  یبارک  ییحی  هجاوخ  و  دش ، هتشک  يرادبرس 

زرمارف یلع 

و دوب ، نآ  عباوت  دزی و  مکاح  یقوجلس  نیطالـس  بناج  زا  هیوکاک . ینب  نادناخ  لاجر  زا  ق . یفوتم 488 ه . زرمارف  نبا  یلع  نیدلا  ءالع 
يو دش  عقاو  شتت  قرایکرب و  نیب  هک  یگنج  رد  تشاد . حاکن  هلابح  رد  ار  یقوجلس  هاشکلم  همع  کیب و  يرغچ  رتخد  نوتاخ ، نالـسرا 

. دوب يزعم  ریما  حودمم  زرمارف  یلع  دیسر . لتق  هب  شتت  اب  زین 

ناخ یلق  یلع 

(. يرجه  1077 - 1105  ) يوفص نامیلس  هاش  ناریزو  زا  یکی  ناخ  یلق  یلع 

ولماش ناخ  یلق  یلع 

لـصاح فالتخا  وا  اب  ناسارخ  یلاو  ولجاتـسا  ناخ  یلق  دـشرم  نوچ  وا ، یکدوک  رد  گرزب  سابع  هاش  هللا  تاره ، مکاح  یناریا و  رادرس 
زا ناخ  یلق  دـشرم  مه  ار  سابع  هاش  دروخ و  تسکـش  وا  زا  ذیـشرت  یکیدزن  رد  ناخ  یلق  یلع  داد ، خر  ناـشیا  نیب  هک  یگنج  رد  درک .

نامیـشپ سپـس  یلو  تخیگنارب  ناسارخ  هب  هلمح  هب  ار  وا  هدرک و  لصاح  طابترا  یکیدزن و  کبزا  ناخ  هّللا  دـبع  اـب  يو  دوبر . وا  تسد 
لتق هب  وا  دـش و  میلـست  رهـش  تبقاع  یلو  درک  يرادـیاپ  هام  هدزای  يو  دـنتفرگ . راـصح  رد  ار  وا  دـندرک و  هلمح  تاره  هب  ناـکبزا  دـش ،

. دیسر

راجاق ناخ  یلقیلع 

اقآ ندش  هتـشک  زا  دعب  راجاق . ناخ  دمحم  اقآ  ردارب  راجاق و  ناخ  نسح  دـمحم  رـسپ  هیراجاق ؛ تنطلـس  نایعدـم  زا  ق ،. یفوتم 1240 ه .
زا رتدوز  هاش  یلعحتف  اما  تساخرب . تنطلس  يوعد  هب  رایرهـش  ضوع  هاشیلع  هیرق  رد  هدمآ  قارع  ناجیابرذآ و  هب  ناوریا  زا  ناخ ، دمحم 

دیعبت ناردـنزام  شورفراب  هب  دـعب  و  دـندرک ، روک  ار  وا  ات  دومرفب  سپـس  دـناوخ . دوخ  دزن  تروشم  هناـهب  هب  ار  وا  و  تفرگ ، ار  نارهت  وا 
. دومن

.(. ق (1212 ه .
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ینورزاک یلقیلع 

ناخ دارم  دیـص  هب  ار  زاریـش  دنز  ناخ  دارمیلع  نوچ  هیدـنز . هرود  رد  سراف  ناروالد  ناگرزب و  لاجر و  زا  ینورزاک ، ناخ  یلقیلع  جاح 
ار وا  تـفر ، زاریـش  هـب  دـنز  ناـخ  رفعج  نوـچ  ناـخ ، دارمیلع  زا  دـعب  ق .). 1196 ه .  ) تشاـمگ وا  ترازو  هـب  ار  ینورزاــک  یلقیلع  داد ،
وا و  دمآ ، دیدپ  ترودـک  ناخ  رفعج  وا و  نیب  ناهفـصا  رد  دـعب ، يدـنچ  اما  دـش  قارع  مزاع  زین  دوخ  و  درک ، هناور  قارع  هب  و  تخاونب ،

1200 ه.  ) دش زاریش  مزاع  ناهفصا  زا  هزاجایب 
یلقیلع تبقاع  و  تفای ، ماود  رایسب  ترودک  نیا  دنتفرگورف . ار  وا  ات  دومرفب  سپس  و  تخادرپ ، وا  تلامتسا  هب  تسخن  ناخ  رفعج  و  ق ،).

هک ار  ناـخ  رفعج  ق . یلوالايدامج 1203 ه . رد  ای  یناثلا  عیبر  رد  اهنآ  و  دـش ، تسدـمه  فلاخم  سوبحم و  يارما  ریاـس  اـب  ینورزاـک 
رفعج رسپ  ناخ  یلعفطل  اما  تفای . ترازو  ناخ  یلقیلع  جاح  و  تسشن ، تنطلس  هب  دنز  ناخ  دارم  دیص  سپس  دنتشک . دوب  يرتسب  رامیب و 

ق. نابعش 1203 ه . رد  ناخ 
. دومن وفع  ارما  رگید  میهاربا و  یجاح  تعافش  هب  ار  ینورزاک  یلقیلع  و  دومن ، انیبان  ار  ناخ  دارم  دیص  و  دش ، زاریش  دراو 

یناکروگ یلع 

رد یناگروگ . يازریم  دومحم  ناطلـس  رـسپ  نایرومیت ؛ هلـسلس  ناگدازهاش  زا  ق ،. ای 906 ه . یفوـتم 905  ازریم  یلع  ناطلـس  هب  فورعم 
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. دوب هجاوم  ازریم  دوعـسم  ازریم و  رقنـسیاب  دوخ  ناردارب  هعزانم  تفلاخم و  اب  ق ). 905 ه . - 901  ) دنقرمـس اراخب و  رد  شتموکح  نارود 
. دیناسر لتق  هب  ار  يو  رهنلا  ءاروام  حتف  زا  سپ  ناخ  کبیش 

دنز ناخ  دمحم  یلع 

بناج زا  دنچ  کی  يو  دنز . ناخمیرک  هدازرهاوخ  دنز و  ناخ  دمحم  رـسپ  هیدـنز ؛ نادـناخ  ناگرزب  نارادرـس و  زا  ق ،. یفوتم 1191 ه .
ورف ار  اهنآ  هنتف  ناخمیرک  اما  دش . تسدـمه  يو  اب  ناهفـصا  رد  دـنز  ناخ  یکز  هاتوک  نایغط  رد  و  تشاد ، درجورب  تموکح  ناخمیرک 
ناخ راقفلا  وذ  و  درک ، يرای  دنز  ناخ  دارمیلع  اب  راشفا  ناخ  راقفلا  وذ  تسکـش  عفد و  رد  ناخ  دـمحم  یلع  دومن . وفع  ار  اهنآ  و  دـناشن ،

، هرـصب حتف  زا  سپ  يدنچ  دـنز ، ناخ  قداص  و  داد ، ناشن  تابث  تعاجـش و  يو  زین  هرـصب  حـتف  رد  درب . ناخمیرک  رابرد  هب  تراسا  هب  ار 
دش هجاوم  برع  لیابق  زا  یضعب  نایغط  اب  هرصب  رد  ناخ ، دمحم  یلع  تفرگ . شیپ  زاریش  هار  دوخ  و  تشامگ ، اجنآ  ار  ناخ  دمحم  یلع 

. تفای تافو  مخز  ترثک  زا  اهنآ  اب  گنج  رد  و 

يرایتخب ناخ  دارمیلع 

حتفلا وبا  اب  و  تفرگ ، ار  ناهفـصا  دـنز  ناخمیرک  کمک  هب  ق . لاس 1163 ه . رد  يرایتخب . لـیا  نیناوخ  اـسؤر و  زا  ق ،. یفوتم 1167 ه .
موس لیعامـسا  هاش  مان  هب  ار  هیوفـص  باقعا  زا  یکی  دـش  رارق  و  تسب ، یتسود  نامیپ  دـنز  ناخمیرک  و  ناهفـصا ، مکاح  يرایتخب ، ناـخ 

يرادرـس و  ناخ ، حتفلا  وبا  نآ  زا  ناهفـصا  تموکح  دنیامن : میـسقت  دوخ  نیب  ار  اهراک  دـنناشنب و  تنطلـس  هب  يوفـص ) موس  لیعامـسا  )
نادـمه و ریخـست  مزع و  هب  ناـخمیرک  یتقو  اـما  دوش . رادهدـهع  ار  وا  ترازو  تباـین و  ناـخ  دارمیلع  و  دـشاب ، ناـخمیرک  نآ  زا  رکـشل 

تباقر تموصخ و  يو  اب  میدـق  زا  هک  ار  ناخ  حـتفلا  وبا  تسکـشب . ار  یتسود  نامیپ  ناخ  دارمیلع  تشگ ، جراخ  ناهفـصا  زا  ناتـسدرک 
هب ار  ناهفصا  سپس  و  تشک ، درک و  روک  تشاد 
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تایب ناخ  حـلاص  گنج  هب  سراف  ریخـست  دـصق  هب  تفرگرب و  ار  مود  لیعامـسا  هاش  دوخ  درپس و  يرایتخب  ناخ  اباب  یجاح  دوخ  يومع 

تخات و ناهفصا  هب  و  دش ، مهوتم  نیگمشخ و  ناخ  دارمیلع  نتسکش  نامیپ  زا  دنز  ناخمیرک  داد . تسکش  ار  وا  تفر و  سراف  نارمکح 
ناخ دمحم  تبقاع  داد . تسکش  راب  دنچ  ار  وا  و  تخادرپ ، دوب  هتفر  يرایتخب  ياههوک  هب  سراف  زا  هک  ناخ  دارمیلع  اب  گنج  هب  اجنآ  زا 

. تشک مزب  سلجم  رد  ار  وا  تفر و  ناخ  دارمیلع  دزن  دنز 

دنز ناخ  دارمیلع 

وبا هک  ناخ ، یکز  لتق  زا  سپ  دنز . ناخ  یکز  هدازرهاوخ  ق ؛). 1199 ه . - 1196  ) هیدنز هلسلس  زا  هاشداپ  نیمراهچ  ق . یفوتم 1199 ه .
رد هام  هن  ار  نآ  و  درک ، زاریش  ریخست  دصق  ناخ  دارمیلع  تشگ ، طلـسم  زاریـش  رب  دنز  ناخ  قداص  و  تشگرب ، زاریـش  هب  دنز  ناخ  حتفلا 

لوالا 1196 ه. عیبر  رد 27  تبقاع  تفرگ . هرصاحم 
ناخ و قداص  درک . روک  ار  شنارسپ  ناخ و  قداص  يو  تسشن . تنطلس  هب  تفرگ و  ار  زاریش  ناخ ، یکز  رـسپ  ناخ  ربکا  کمک  هب  ق ،.

هتـشک دوبن ، زاریـش  رد  هک  دنز  ناخ  رفعج  زجب  مه ، شنارـسپ  تشک و  كایرت  ندـناروخ  اب  ار  دوخ  ناخ  حـتفلا  وبا  نینچمه  شنارـسپ و 
. دندش

تنطلس رقم  ار  اجنآ  و  درک ، تمیزع  ناهفصا  هب  دوخ  و  درپس ، دنز  ناخ  دارم  دیص  هب  ار  زاریش  ق ،. نابعش 1196 ه . رد 23  ناخ ، دارمیلع 
هیناطلس ناجنز و  تموکح  هب  و  تخاونب ، دشیم  بوسحم  شدوخ  يردام  ردارب  هک  ار  ناخ  قداص  رسپ  ناخ  رفعج  يو  تخاس . شیوخ 

هب يور  زین  ناخ  رفعج  و  دروخ ، تسکش  دوب  هداتسرف  ناردنزام  هب  هک  يرکـشل  اما  تفر . نارهت  هب  ناردنزام  حتف  تهج  دوخ  و  داتـسرف ،
. دروآ ناهفصا 

تافو اقـستسا  يرامیب  هب  تروخهچروم  رد  هار ، نیب  رد  اما  دش ، ناهفـصا  مزاع  ناخ  رفعج  عفد  دصق  هب  نارهت  زا  باتـش  هب  ناخ  دارمیلع 
.(. ق لوالاعیبر 1199 ه .  ) تفای

یشنم یلع 

(. يرومیت هرود   ) ازریم رباب  ریزو 

دیؤم یلع 

هب یناـغماد  نسح  ناولهپ  لـتق  زا  دـعب  ق .). 788 ه . - 766  ) نارادبرـس ریما  نـیرخآ  ق ،. یفوتم 788 ه . دـیؤم ، یلع  نیدـلا  مجن  هجاوخ 
هنتف عفد  زا  سپ  ق ،. رد 779 ه . تشگ . هجاوم  اهنآ  نایغط  اب  و  دیچیپ ، رد  شیوخ  نارای  ارما و  زا  یـضعب  اب  ق . رد 777 ه . دیسر . تراما 

ناـسارخ هب  رومیت  ریما  هک  ق . رد 783 ه . تفای . هعـسوت  سخرـس  ات  ناغماد  زا  وا  ورملق  و  داد ، هعـسوت  ار  دوخ  تموکح  ورملق  نافلاخم ،
هدروخ ریت  ناتسرل  دابآمرخ  رد  یگنج  نمض  رد  ق . رد 788 ه . تفر . گنج  هب  وا  باکر  رد  و  تسویپ ، وا  تمدخ  هب  یلع  هجاوخ  دمآ ،

. تفای ضارقنا  نارادبرس  هلسلس  یلع  هجاوخ  تافو  اب  تشاد . مامتها  عیشت  جیورت  رد  یلع  هجاوخ  تفای . تافو 

زرمارف هلودلا  دامع 

ق. رد 515 ه . يو  دوب . وا  رگشیاتس  ودب و  بوسنم  ق ،. نرق 6 ه . فورعم  رعاش  يرایرهش ، دامع  دنواب . لآ  يارما  زا  ناردنزام و  رایرهش 
حلـص و رد  هاگ  گنج و  رد  هاگ  دوب ، شردـپ  يومع  ای  يو  يومع  هک  هلودـلا ، ءالع  دبهفـصا  اب  تفای و  تسد  ناردـنزام  زا  یتمـسق  رب 

. دوب تقفاوم 

یملید هلودلا  دامع 

سسؤم زا  ق . لوالايدامج 338 ه . هلودلا ، دامع  هب  بقلم  هیوب ، نبا  یلع  نسحلا  وبا  ترهش 
607 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دوب یکاک  ناکام  تمدخ  رد  تسخن  ناردارب  رگید  اب  يو  ق .). 388 ه . - 322  ) سراف هملاید  هلسلس  زا  هاشداپ  نیلوا  و  هیوب ، لآ  تنطلس 
جیوآدرم وا و  نیب  یلو  تفاـی . جرک  تموکح  وا  بناـج  زا  و  تسویپ ، جـیوآدرم  تمدـخ  هب  شردارب  اـب  ناـکام ، راـک  یناـشیرپ  زا  سپ 

ق. رد 322 ه . و  درب ، هلمح  سراف  هب  زمرهمار ، ناـجرا و  نتفرگ  زا  سپ  و  دـش ، یلوتـسم  ناهفـصا  رب  ق . رد 321 ه . یلع  داتفا . فـالتخا 

. داتسرف جیوآدرم  دزن  ایاده  اب  ار  یملید ) هلودلا  نکر   ) نسح دوخ  ردارب  و  دمآرد ، حلص  رد  زا  جیوآدرم  اب  نآ ، زا  دعب  تفرگ . ار  زاریش 
( یملید هلودلا  زعم   ) دمحا شرگید  ردارب  مجع و  قارع  ریخـست  هب  ار  نسح  دوخ  ردارب  یلع  جیوآدرم ، ق ). 323 ه .  ) ندش هتشک  زا  سپ 

ق. رد 334 ه . درک . لیسگ  نامرک  ریخست  هب  ار 
یـسابع يافلخ  دعب  هب  نیا  زا  داد . هلودلا  نکر  بقل  ار  وا  هفیلخ  و  درک ، راتفر  مارتحا  هب  یفکتـسم  هفیلخ  اب  یلو  تفرگ ، ار  دادغب  دـمحا 

. دندیدرگ هیوب  لآ  نیطالس  عیطم 
لالقتـسا هب  و  درک ، ابا  جارخ  نآ  تخادرپ  زا  دعب  يدنچ  اما  دزادرپب ، هفیلخ  یفکتـسم  هنازخ  هب  یجارخ  هنایلاس  هک  تفریذـپ  یلع  تبقاع 

شیاج هب  یملید  هلودلا  دـضع  شاهدازردارب  وا ، زا  دـعب  ق .). یلوق 339 ه . هب  و  ، 338  ) تشذگرد زاریـش  رد  هلودلا  دامع  دنار . تنطلس 
. تسشن

تاکربلا وبا  نیدلا  دامع 

نب تباث  نیدلا  لامک  اب  فالتخا  رثا  رد  ماجنارس  تفاین و  همادا  يدایز  تدم  يو  ترازو  تدم  هک  یقوجلـس  دوعـسم  ناطلـس  ناریزو  زا 
. دیدرگ لوزعم  ترازو  زا  دندوب  دوعسم  ناطلس  یمیدق  نامزالم  زا  هک  یشنم  نابزرم  نیدلا  دیؤم  یمق و  دمحم 

مالسالا نیدلا  دامع 

(. نایرومیت هرود   ) ازریم نیسح  ناطلس  ریزو 

ناولهپ نیدلا  دامع 

نبا پسا  رازه  ناکباتا  زا  دعب  ق .). 646 ه . - 626  ) گرزب رل  ناکباتا  هلسلس  زا  کباتا  نیموس  گرزب و  رل  ياورنامرف  ق ،. یفوتم 644 ه .
.(. ق 626 ه . . ) تسشن تراما  هب  رهاط  وبا 

یملید نیدلا  دامع 

. یملید هلودلا  ناطلس  رـسپ  ق ؛). 440 ه . - 415  ) سراف هملاید  هلـسلس  هاشداپ  ق ،. یفوتم 440 ه . نابزرم  راجیلاک  اب  نیدـلا  دامع  ترهش 
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ماوق شیوخ  يومع  اب  يدایز  تدـم  و  تسـشن ، وا  ياجهب  ردـپ  تافو  زا  دـعب  يو  دناهتـشون . زین  كولملا  زع  هلودـلا و  ماـسح  ار  وا  بقل 
. تشاد گنج  نامرک ، ریما  یملید ، هلودلا 

435  ) دومن شیوخ  کلامم  همیمـض  زین  ار  دادغب  یملید ، هلودلا  لالج  زا  دعب  ار و  نامرک  ق ). 419 ه .  ) هلودلا ماوق  تافو  زا  دعب  تبقاع 
. دش ءارمالا  ریما  و  ق ،). ه .

رب هقجالـس  مایا  نیا  رد  نوچ  و  درک ، دروخودز  یقوجلـس  نارـس  هیوکاک و  ینب  نادناخ  دارفا  اب  دوخ  تراما  هرود  رخاوا  رد  نیدلا  دامع 
و داد ، لرغط  ار  دوـخ  رتـخد  و  ق ،). 439 ه .  ) درک حلص  یقوجلـس  کیب  لرغط  اب  تبقاع  نیدلا  دامع  دندوب ، طلـسم  ناریا ، مظعا  تمـسق 

. تفرگ دوخ  رسپ  يارب  زین  ار  لرغط ) ردارب   ) کیب يرغچ  رتخد 

یگنز نیدلا  دامع 

يو رقنس . قآ  کباتا  رسپ  یگنز ؛ لآ  هلسلس  زا  یعقاو  ناطلس  نیلوا  و  لصوم ، ناکباتا  هلسلس  سسؤم 
608 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نیدـلا دامع  لاس ، نامه  رد  درک . شیوخ  نادـنزرف  کباتا  ار  وا  یقوجلـس  دومحم  ناطلـس  و  تسـشن ، لـصوم  تراـما  هب  ق . رد 521 ه .
یلو تفرگ ، ار  ةامح  دعب  لاس  و  درک ، حـتف  ار  بلح  ق . مرحم 522 ه . رد  و  دومن ، فرصت  ار  نارح  و  راجنس ، نیبیـصن ، رمع ، نبا  ةریزج 

فرصت هب  هک  تسا ، هیکاطنا ) بلح و  نیب   ) براثا هعلق  فرصت  هرود  نیا  رد  شرگید  تاحوتف  زا  دشن . لیان  قشمد  صمح و  فرـصت  هب 
روتارپما مایا ، نیا  نراـقم  دـشن . قفوم  نآ  فرـصت  هب  یلو  درک ، هرـصاحم  هاـم  نیدـنچ  ار  صمح  ق ،. رد 531 ه . دوب . هدـمآرد  نویبیلص 

هلمح رزیش  هب  و  دش ، فرـصنم  رهـش  نیا  هرـصاحم  زا  یلو  دیـشک ، رکـشل  بلح  بناج  هب  دوب ، هدش  دحتم  نویبیلـص  اب  هک  مود ، يانحوی 
بیقعت ار  وا  نیدلا  دامع  قباطم 1138 م .). ق ،. ناضمر 532 ه .  ) تشگزاب هیکاطنا  هب  دنتخادرپ ، عافد  هب  تخـس  اجنآ  مدرم  نوچ  و  درب ،

رد درک . راذگاو  نیدلا  دامع  هب  ار  صمح  قشمد  نارمکح  لاس ، نامه  رد  دروآ . تسد  هب  رایـسب  میانغ  و  دومن ، ریـسا  ار  ياهدع  و  درک ،
ق. لوالاعیبر 534 ه . رد  دوب . قشمد  فرـصت  يو  ياههشقن  فدـه  دومن . فرـصت  نآ  دـیدش  تمواقم  دوجو  اـب  ار  کـبلعب  ق ،. 533 ه .
یناثلا 539 ه. يدامج  رد  تشگزاب . لصوم  هب  تشادرب و  هرصاحم  زا  تسد  نویبیلص ، هلخادم  ببس  هب  تبقاع  اما  درک . هرصاحم  ار  اجنآ 

ق.
زا نت  دنچ  تسد  هب  اجنآ  رد  اما  درک ، هلمح  نیرهنلا  نیب  رد  ربعج  هعلق  هب  دعب  لاس  ود  تفرگ . نویبیلص  زا  ار  اسدا  مهم  رهـش  (1144 م ).
. دندش وا  نیشناج  بلح  رد  یگنز  دومحم  نیدلا  رون  شرگید  رسپ  لصوم و  رد  لوا  يزاغ  نیدلا  فیس  شرسپ  دش . هتشک  دوخ  نامالغ 
رثا رد  هک  يایحاون  يو  نامز  رد  دـنیوگ  دناهدوتـس . ار  يو  یـسایس  تراهم  و  دـناهتفگ ، تبیهاـب  روـالد و  يدرم  ار  وا  یقرـش  نیخروم 

. دش دابآ  دوب  هداهن  یناریو  هب  ور  ماکح  یپایپ  رییغت  فاحجا و  نویبیلص و  دیدهت 
. دنداد بقل  دیهش  کباتا  ار  وا  شگرم ، زا  سپ 

یناهفصالا بتاک  نیدلا  دامع 

هب ار  دوخ  تالیصحت  دادغب  هیماظن  هسردم  رد  دیدرگ و  دلوتم  ناهفصا  رد  دندیمانیم  باقع  هولا  ار  وا  هک  یناهفـصا  بتاک  نیدلا  دامع 
لوغـشم هعلاطم  ریرحت و  هب  درک و  راـیتخا  اوزنا  يو  زا  سپ  دوب و  هارمه  وا  اـب  یبویا  نیدـلا  حالـص  ياـهگنج  بلغا  رد  دـیناسر و  ناـیاپ 

خیرات ناونع  نادب  هک  تسا  یماشلا » قربلا   » یکی وا  تافیلأت  زا  هدروآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  ار  ماش  حتف  نیدلا و  حالـص  خـیرات  دـیدرگ .
نرق يارعش  هرکذت   ) رـصقلا ةدیرخ  و  اهنآ ) يارزو  نایقوجلـس و  خیرات  « ) هرتفلا ةرـصن   » رگید هتـشاد ، موقرم  دلج  تفه  رد  ار  دوخ  نامز 

. داد خر  لاس 597  رد  وا  تلحر  تسا . يرجه ) مشش 

يدبانج دومحم  نیدلا  دامع 

. يرومیت ناریزو  زا  نیدباعلا  نیز  دیس  رسپ  يدبانج  دومحم  نیدلا  دامع  دیس 

ینانمس دوعسم  نیدلا  دامع 

. نایرومیت يارزو  زا  یناکروگ  رومیت  ریما  ریزو 

دیشروخ ترامع 

زا انب  نطب  تسا . هقبط  هس  ناریو  ترامع  سرـضم و  جرب  رب  لمتـشم  ناسارخ ، يردان  تالک  رد  راشفا  هاـش  رداـن  هرود  زا  یفاـک  ياـیاقب 
. تسا گنس  زا  نآ  يامن  رجآ و 

یگنرف هالک  ترامع 

ترامع هیبش  تسا و  یعلض  انب 8  لکش  رظن . غاب  رد  زاریش ، رد  دنز  ناخمیرک  هرود  زا  ییانب 
609 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

رد تسا . ییاهیراکسنرقم  اهیـشاقن و  ياراد  شلخاد  يراکیـشاک و  تانیئزت  ياراد  نآ  جراخ  یلو  دـشابیم ، امنناهج  غاب  یگنرفهالک 
نآ زا  هزوم  ناونع  هب  رـضاح  لاح  رد  دراد . رارق  نآ  ياههشوگ  رد  قاـطا  راـهچ  نیـشنهاش و  راـهچ  و  رمرم ، زا  یـضوح  تراـمع  لـخاد 

. دوشیم هدافتسا 

زیزعلا دبع  نب  رمع 

تهج نیا  زا  دوب . هیما  ینب  يافلخ  نیرتهب  نیرتراکوکین و  دیـسریم ، باطخلا  نب  رمع  هب  ردام  فرط  زا  وا  بسن  هک  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
خوسنم دوب  هتـشاذگ  ع )  ) یلع نعل  مانـشد و  رد  هیواعم  هک  ار  یتشز  تنـس  تسـشن ، تفالخ  هب  نوچ  يو  دـناهداد . بقل  یناـث  رمع  ار  وا 

دنرادرب و تسد  هینطنطسق  هرصاحم  زا  برغم  نایرکشل  هک  داد  روتـسد  تشاد و  زاب  فارطا  کلامم  لواپچ  زا  ار  مالـسا  نایرکـشل  درک .
نادنز هب  دوب  رگمتـس  يدرم  هک  ار  بلهم  نب  دیزی  درک و  لوزعم  ار  راکمتـس  نایاورنامرف  وا  دـننکن . زواجت  نوحیج  زا  قرـشم  نایرکـشل 

. تشادرب ناشیا  زا  دنتفرگیم  ناملسم  نایناریا  زا  جاجح  نامز  زا  قحان  هب  هک  ار  ياهیزج  دنکفا و 
دوب وا  نادنزرف  و  س )  ) همطاف قح  هک  هنیدم  رد  ار  كدف  غاب  هکنآ  رگید  دنتفای . ناوارف  یـشیاسآ  وا  نامز  رد  برع  ریغ  ناملـسم و  مدرم 

. تشذگرد يرجه  لاس 101  بجر  رد  وا  دـندرک و  مومـسم  ار  راکوکین  هفیلخ  نیا  نایناورم  ماجنارـس  دـینادرگ . زاـب  ع )  ) یلع دـالوا  هب 
.( ق 101 ه . - 99)

ثیل ورمع 

، سراف ناسارخ ، تراما  قفوم »  » هفیلخ ردارب  دومن و  تعاطا  راهظا  هفیلخ  هب  تبسن  ردارب  فالخرب  يو  يرافص ، بوقعی  ردارب  نیشناج و 
راد هب  جارخ  ناوـنع  هب  راـنید  رازه  تسیب  لاـس  ره  هک  دـش  دـهعتم  ثیل  ورمع  درک . لوـحم  وا  هب  ار  ناـمرک  و  دنـس ، ناتـسیس ، ناهفـصا ،
زا تباین  ثیل  ورمع  درپس . يو  هب  زین  ار  دادغب  یگنحش  بصنم  دمتعملا  هفیلخ  سپس  دنک ، دای  اههبطخ  رد  ار  هفیلخ  مان  دتسرفب و  هفالخلا 

تـسد زا  ار  روباشین  تاره و  دیـشک و  رکـشل  ناـسارخ  هب  ورمع  ق . لاس 265 ه . رد  داتـسرف . دادـغب  هب  ار  رهاط  نب  هللا  دـیبع  دوخ  فرط 
. دروآرد هب  دوب ، هدیسر  تراما  هب  یگدنبرخ  بصنم  زا  و  نایرهاط ، يارما  زا  هک  یناتسجخ » هللا  دبع  نب  دمحا  »

نایزات طلست  زا  هرابرگید  ار  ناسارخ  داد و  تسکـش  دوب  هتفای  تسد  روباشین  رب  هک  ار  برع  رادرـس  همثره ، نب  عفار  لاس 283  رد  سپس 
. دیسر لتق  هب  مزراوخ  رد  لاس  نامه  لاوش  رد  عفار  دیناهرب ،

تعاجـش یلو  دوب ، ریبدـت  اب  شوهاـب و  رادمتـسایس و  هدنـشخب و  تمهدـنلب و  يدرم  هک  تسا  يرافـص  گرزب  ناـهاشداپ  زا  ثیل  ورمع 
. تشادن ار  بوقعی  شردارب 

دیمع

: هک دناهتشون  هقجالس . هرود  رسارس  رد  زین  و  نایونزغ ، نایناماس و  یتموکح  نامزاس  رد  یلاع  يرادا  ناونع 
ناونع کـلملا  دـیمع  زاـغآ ، رد  اـیوگ  ناـسارخ . دـیمع  دـننام  هدوب ، جارخ  ندروآدرگ  يدـصتم  هک  تسا  هدوـب  یـسک  هیحاـن  ره  دـیمع 

زا تسا  هتفرگ  رارق  صاخـشا  ناونع  هدـش و  بیکرت  رگید  تاملک  اب  دـیمع  هملک  الومعم  هیوب ، لآ  هرود  زا  تسا . هدوب  دـیرب » بحاـص  »
. نیدلا دیمع  هلودلا  دیمع  لیبق 

يردنک کلملا  دیمع 

روباشین لرغط  هک  یماگنه  تشاد . ینالوط  دی  يزات  راعشا  ندورس  یبرع و  تباتک  رد  دوب و  دنمشناد  يدرم  هک  یقوجلـس )  ) لرغط ریزو 
رد درک و  حتف  ار 
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. دندرک ترجاهم  هکم  هب  ناسارخ  ياملع  زا  ياهدع  وا  بصعت  طرف  زا  تشاد و  بصعت  یعفاش  بهذم  رد  دمآرد  وا  تمدخ 

یفوع

نرق 6 و رخاوا  يالـضف  زا  یناریا و  روهـشم  سیونهرکذـت  ق ،. زا 630 ه . دعب  یفوتم  يراخب  دمحم  نبا  دمحم  نیدـلا  رون  نیدـلا  دـیدس 
روهـشم یباحـص  فوع ، نبا  نامحرلا  دـبع  هب  بوسنم  يو  دـندوب ؛ رهنلا  ءارواـم  يالـضف  زا  شنادـناخ  اراـخب . رد  ـالامتحا  نرق 7  لـیاوا 

ق. رد 597 ه . درک . لیصحت  اراخب  رد  یفوع  دشابیم .
باتک دش . هدرپس  يو  هب  جاغمط  جـلق  نبا  نالـسرا  جـلق  هدازهاش  ءاشنا  ناوید  و  تسویپ ، دنقرمـس  رابرد  تمدـخ  هب  و  تفر ، دنقرمـس  هب 

. تسوا زا  تایاکحلا  عماوج  روهشم 

ناتسلگ هماندهع 

دادرارق دـقع  اب  دـیدیم  دوخ  عفاـنم  هجوتم  هیـسور  بناـج  زا  سیلگنا  هک  يرطخ  دـیدرگ و  دـقعنم  سیلگنا  ناریا و  نیب  هک  ياهماندـهع 
. دیسر اضما  هب  نارهت  رد  ق . هجحلا 1229 ه . يذ  رد 12  هماندهع  نیا  دش . فرطرب  ناتسلگ 

وبا ازریم  جاـح  هماندـهع  نیا  دـقع  رد  تسا . هدیـسر  اـضما  هب  ناریا  خـیرات  رد  هک  دوب  یتادـهاعم  نیرتنیگنن  زا  یکی  ناتـسلگ  هماندـهع 
. دندرک يدایز  هنانئاخ  ياهشالت  ناتسلگنا ، ریفس  یلزواروگرـس ، زین  و  دوب ، ناتـسلگنا  نارادفرط  زا  دوخ  هک  ناریا ، هدنیامن  ناخ ، نسحلا 

: هماندهع نیا  بجوم  هب  درکیم . نیمأت  ار  اهسور  يداصتقا  یسایس و  یضرا ، عماطم  زا  تمسق  هس  هک  دوب  لصف  لماش 11  هماندهع  نیا 
راذگاو هیسور  هب  شلاط  يایلع  تمسق  ناقوم و  هجنگ ، یکش ، غابارق ، ناورش ، دنبرد ، وکاب ، ناتسغاد ، ناتسجرگ ، ياهرهش  تالایا و  - 1

. دش
ذوفن ياههنیمز  دمآ و  مهارف  ناریا  رد  یـسور  ناناگرزاب  يارب  یناوارف  تالیهـست  تفر و  نیب  زا  رزخ  يایرد  رد  ناریا  یناریتشک  قح  - 2

. دیدرگ مهارف  ناریا  رد  هیسور  يداصتقا 
هب جاتحم  هاگره  ددرگیم ، نییعت  ناریا  يدـهعیلو  هب  هک  هاش ) یلعحتف   ) ناشیا ماظع  نادـنزرف  زا  کـیره  : » هک دـندرک  دـهعت  اهـسور  - 3

دهعت نیا  دوب ، هاش  دهعیلو  ازریم  سابع  نامز  نآ  رد  هکنیا  هب  هجوتاب  دنیامنن ». تقیاضم  دنـشاب ، هیـسور  هّیلع  تلود  زا  يدادـما  ای  تناعا 
ار ناریا  یلخاد  روما  رد  تلاخد  يارب  اهـسور  تسد  ندـش  زاب  زج  ییانعم  ـالمع  دـشیم و  بوسحم  وا  يدـهعتیالو  زا  تیاـمح  ینعم  هب 

. تشادن

سیراپ هماندهع 

تاره فرصت  هشیدنا  رد  دوب  هدمآرد  اهـسیلگنا  تمدخ  هب  هک  لباک  مکاح  ناخ  دمحم  تسود  يرون ، ناخ  اقآ  ازریم  ترادص  نامز  رد 
سپ اما  تساوخ  کمک  ناسارخ  یلاو  هنطلسلا  ماسح  زا  تاره  مکاح  ازریم  فسوی  دمحم  درک . رهـش  نیا  مزاع  ار  دوخ  نایهاپـس  داتفا و 

تسناوت هنطلسلا  ماسح  اهـسیلگنا  ناخ و  دمحم  تسود  شالت  مغریلع  درب . هلمح  اهنآ  هب  دومیپ و  تنایخ  هار  ناریا  نایهاپـس  ندیـسر  زا 
. دریگب هرصاحم  هب  ار  تاره 

. تخاس هدزتشحو  تخس  ار  نانآ  دوب  ناتسناغفا  نتفر  تسد  زا  مکح  رد  اهیسیلگنا  رظن  هب  هک  تاره  طوقس 
ار رهشوب  رهشمرخ و  ياهرهش  دندرک و  لاغشا  ار  كراخ  هریزج  دنتشاد و  لیسگ  ناریا  بونج  هب  ار  دوخ  ياهورین  تعرـس  هب  اهیـسیلگنا 

. دندروآرد فرصت  هب 
هب ار  اهـسیلگنا  اب  شاهدش  هریت  طباور  ات  دیـشوکیم  لبق  اهتدم  زا  هک  ناخ  اقآ  ازریم  تخادـنا و  تشحو  هب  ار  ناریا  رابرد  یمادـقا  نینچ 

دنک و لیدبت  هنسح  طباور 
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ود نایم  سیراپ  حلـص  هماندهع  ناسنیدب  داد . ار  حلـص  هدهاعم  داقعنا  روتـسد  سیراپ  رد  دوخ  هدنیامن  هب  دروآ  تسد  هب  ار  نانآ  تیامح 
. دیسر ءاضما  هب  روشک 

تبسن ییاعدا  هنوگچیه  دیامن و  هیلخت  ار  تاره  دسانشب و  تیمسر  هب  ار  ناتـسناغفا  لالقتـسا  هک  درک  دهعت  ناریا  هماندهع  نیا  بجومهب 
. دریذپب ار  ناتسلگنا  تیمکح  ناتسناغفا  ناریا و  نایم  فالتخا  زورب  تروص  رد  دشاب و  هتشادن  رهش  نیا  هب 

ياچنامکرت هماندهع 

لاس 1828 م. هیروف  اب 10  قباطم  ق . نابعش 1243 ه . خیرات 5  رد  هیسور  ناریا و  نیب  هک  ياهماندهع 
رد هک  ياچنامکرت  هیرق  رد  دادرارق  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  هیمست  هجو  دش ؛ هتـشون  لصف  رد 16  دیـسر و  روشک  ود  ناگدنیامن  ياضما  هب 

. دیسر اضما  هب  دوب  چیوکساپ  يودرا  هاگرارق  تسا و  زیربت  هب  هنایم  هار  رس  رب  عقاو  ياهدکهد 
نینچ نوچ  دهدب و  اهـسور  هب  دقن  لوپ  ناموت ) نویلیم  جنپ   ) ناموت رورک  هد  دوب  هدش  دهعتم  ناریا  رابرد  ياچنامکرت  هماندهع  بجوم  هب 

داوم 3 و 4 هکنآرب  طورشم  دزادرپب  ار  روکذم  غلبم  تسا  رـضاح  سیلگنا  هک  درک  داهنـشیپ  داهن و  شیپ  مدق  دلانودکم » ، » تشادن یلوپ 
. دوش یغلم  روشک  ود  هماندهع 

: ياچنامکرت هماندهع  دافم  زا  یخرب 
. ناریا هاپس  زا  ناقوم  شلاط و  هیلخت  هیسور و  تلود  هب  ناوجخن  ناوریا و  تاناخ  يراذگاو  - 1
. یگنج تمارغ  ناونع  هب  هیسور  هب  ناریا  فرط  زا  طاسقا  روط  هب  ناموت  رورک  هد  تخادرپ  - 2

. نآ لحاوس  دادتما  رد  رزخ و  يایرد  رد  یسور  يراجت  ياهیتشک  هب  دازآ  رورموروبع  هزاجا  - 3
. هاش گرم  زا  دعب  يو  ندناسر  تنطلس  هب  رد  ششوک  ازریم و  سابع  يدهعیلو  زا  تیامح  - 4

. نآ لحاوس  دادتما  رد  رزخ و  يایرد  رد  یسور  يراجت  هماندهع  کی  داقعنا  هب  تیاضر  - 5
. نیفرط يارسا  دادرتسا  - 6

. هیسور هب  نویسالاتیپاک )  ) یلوسنک تواضق  قح  ياطعا  - 7

نیاتشا نکنیف  نیاتشا -: نکنیف  هماندهع 

لمجم هماندهع 

نیمه هیروف  رد  داهن . یگریت  هب  ور  روشک  ود  طباور  ناریا ، هب  تبسن  دوخ  تادهعت  يارجا  رد  هسنارف  للعت  رثا  رب  لاس 1809 م . لیاوا  رد 
. تفگ كرت  ار  ناریا  زین  نادراگ  لارنژ  تشگزاب و  ناریا  هب  هسنارف  رد  ناریا  ریفس  راشفا  ناخ  رگسع  پیترس  لاس 

رابنیا تشادـن ، ناریا  رد  يرابتعا  رگید  موکلام  ناج  نوچ  دـندش و  راک  هب  تسد  ءالخ  نیا  ندرک  رپ  يارب  تقو  توف  نودـب  اهـسیلگنا 
لاس هیروف  زور 17  زنوج  دروفراه  دنتـشاد . مازعا  نارهت  هب  يراتخمریزو  ماقم  اب  ار  دادـغب  رد  سیلگنا  قباـس  لوسنکرـس  زنوج  دروفراـه 

هب تشرد  ساملا  هعطق  کی  هلمج  زا  ییاهبنارگ  يایادـه  دوخ  ياههمانراوتـسا  میدـقت  نمـض  تفای و  راـب  هاـش  یلعحتف  روضح  هب   1809
. درک میدقت  هاش  یلعحتف  هب  سیلگنا  هاشداپ  موس  جروج  فرط  زا  زور  نآ  ناموت  رازه  لهچ  یبیرقت  شزرا 

« رس  » بقل هب  ناتسلگنا  يروتارپما  هب  دوخ  تامدخ  هطـساو  هب  هتفرگ و  دای  ار  یـسراف  نابز  دادغب ، رد  تماقا  تدم  رد  هک  زنوج  دروفراه 
سرام 1809 مهدزون  رد  هک  دادرارق  نیا  بجوم  هب  درک . اضما  ناریا  اب  ار  سیلگنا  يرامعتسا  دادرارق  نیتسخن  دوب ، هدش  رختفم 
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هب زنوج  دروفراـه  رـس  ناریا و  یگدـنیامن  هب  کـلامملا  یفوتـسم  ناـخ  نیـسح  دـمحم  جاـح  مظعاردـص و  عیفـش  دـمحم  ازریم  فرط  زا 
زا کیره  اب  ـالبق  هک  ار  یطرـش  دـهع و  ره   » هدـش دـهعتم  ناریا  تسا ، فورعم  لـمجم » هماندـهع   » هب هدـش و  اـضما  سیلگنا  یگدـنیامن 
هب دـهدن .» ناتـسودنه  فرط  هب  روبع  هار  ناریا  كاخ  هب  هقلعتم  دودـح  زا  ار  گـنرف  رکـشل  دزاـس و  لـطاب  تسا  هتـسب  گـنرف  ياـهتلود 
رد اهنآ  ياهورین  اب  تدـعاسم  اهـسیلگنا و  اب  يراکمه  کـمک و  يارب  ار  یفلتخم  تادـهعت  ناریا  هماندـهع  نیا  هناگتـشه  لوصف  بجوم 
هب دناهتشاد . هاگن  رانکرب  هدنیآ  رد  ناریا  یلامتحا  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  زا  ار  دوخ  اهـسیلگنا  یلو  هتفریذپ  سراف  جیلخ  ریازج  ردانب و 

تلود يایلوا  دـتفا  قاـفتا  ناـغفا  ناریا و  تلود  نیباـمیف  یعازن  گـنج و  رگا   » هک تسا  هدـمآ  هماندـهع  نیا  متفه  لـصف  رد  لاـثم  روط 
«. ددرگ حلص  هطـساو  نیفرط  شهاوخ  هب  هکنآ  رگم  درک ، دنهاوخن  دادما  تناعا و  فرطچیه  هب  تسین و  يراک  هنایم ، نآ  رد  ار  سیلگنا 

ياضما هب  ادعب  تسیابیم  هک  يرتلـصفم  دادرارق  هب  نآ  تایئزج  لیـصفت و  تسا و  یلک  مهبم و  ناریا  هب  تبـسن  سیلگنا  لباقتم  تادهعت 
. تسا هدیدرگ  لوکوم  دسرب  نیتلود 

مظعاردـص هلودـلا  دامتعا  ناخ  میهاربا  یجاح  هدازردارب  يزاریـش  ناخ  نسحلا  وبا  ازریم  هاش ، یلعحتف  لمجم » هماندـهع   » ياضما زا  سپ 
. داتسرف ندنل  هب  رابرد  رومأم  هداعلاقوف  ریفس  ناونع  هب  ار  دوخ  قباس 

وبا ازریم  رادرک  راتفر و  باتک  نیا  رد  دش و  فورعم  یناهفـصا  ياباب  یجاح  باتک  نتـشون  اب  اهدـعب  هک  تسا  یـسک  نامه  هیروم  زیمج 
. داد رارق  ءازهتسا  دروم  ناتسلگنا  رد  تماقا  تدم  ترفاسم و  لوط  رد  ار  نسحلا 
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هب یـصاخ  تافیرـشت  اب  دیـسر ، ناریا  هجراخ  روما  ترازو  هب  و  دـش ، فورعم  یچلیا  بقل  هب  اهدـعب  هک  يزاریـش  ناـخ  نسحلا  وبا  ازریم 
هب دوب ، نآ  هطساو  ناتـسودنه  تموکح  یتدم  هک  سیلگنا  ناریا و  طباور  بیترت  نیا  هب  تفای و  راب  ناتـسلگنا  هاشداپ  موس  جرج  روضح 

ناریا و هطبار  هک  تشاد  رارـصا  زونه  دوب  هدـش  ناتـسودنه  لک  رادـنامرف  یلزلو  ياـجهب  هک  وتنیم  درل  هتبلا  دـیدرگ . رارقرب  میقتـسم  روط 
. دوب هداتسرف  ناریا  تیرومأم  هب  راب  نیموس  يارب  ار  موکلام  ناج  تهج  نیمه  هب  دوش و  رارقرب  ناتسودنه  تموکح  قیرط  زا  سیلگنا 

نارایع

تالیکـشت ياراد  هدـمآ و  دوجو  هب  دالب  بلغا  رهنلا و  ءاروام  ناتـسیس و  ناسارخ و  دادـغب و  رد  سابع  ینب  هرود  رد  هک  ماوع  زا  ياهقبط 
، دناهتشاذگیم يدرمناوج  رب  ار  دوخ  راک  ساسا  هقبط  نیا  دارفا  دناهتشاد . صوصخم  موسر  بادآ و  صاخ و  هماج  ابلاغ  دندوب . یـصاخ 

يرگتراغ ینزهار و  هب  دـناهدناوخیم  نارایعرـس  گنهرـس و  ار  اهنآ  هک  شیوخ  ياسؤر  رظن  تحت  دـناهدرکیم و  تشیعم  ینزهار  زا  و 
. دناهدوب ناتسیس  نارایع  زا  شردپ  بوقعی و  دناهتخادرپیم .

مالیع

ات 550 ق. م . دودح 2400 ق . زا  هک  ناتسزوخ ، نیمزرس  اب  قباطم  شیبامک  ناریا ، یبرغ  بونج  تمسق  رد  عقاو  میدق ، تلود  تکلمم و 
زا م ). 550 ق .  ) ناریا يروتارپما  روهظ  اـب  و  تشاد ، دوجو  نیرهنلا  نیب  رد  رواـجم  ياـهتلود  يـالیتسا  تحت  هاـگ  لالقتـسا و  هب  هاـگ  م .
ای ) haltamti «( یتماـتاح  » نآ یموـب  ماـن  تسا ، هدـش  هدـناوخ  مـالیع  ماـن  هب  هک  تکلمم  نـیا  دـیدرگ . يروتارپـما  نآ  هعباـت  تاـیالو 
مان راهچ  زا  یناتـساب  ذـخآم  رد  هدـشیم . هدـناوخ  ) elamtu( وتمـالع ارهاـظ  یلباـب  يروـشآ و  رد  و  تسا ، هدوـب  ) hatamti( یتمتح

هدمع ییایفارغج 
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رهش لحم  لحم ، راهچ  نیا  زا  شوش . و  ) ، simas( شمیس ) ، ansan( ناشنا ) ، avan( ناوا تسا : هدش  دای  مالیع  تکلمم  لخاد  رد 
، هیلاح رتشوش  یلاوح  رد  ناوا  ـالامتحا ، تسین . مولعم  نریاـس  لـحم  تسا . هدـش  يراـفح  زین  نآ  زا  ییاهتمـسق  و  تسا ، صخـشم  شوش 

. تسا هدوب  ناتسرل  رد  هیلاح  دابآمرخ  دودح  رد  شوش ، یقرشلامش  رد  شمیس  و  يرایتخب ، ياههوک  رد  ناشنا 
فلتخم راودا  رد  مالیع  ياورنامرف  و  تسا ، هدوب  هدـحتم » کـلامم   » یعون مـالیع  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  دوجوم ، تاـعالطا  ساـسارب 

. تسا هتشاد  فلتخم  نیوانع 

مالیع ناهاش 

( یسانشهکس كرادم  ساسارب  اتدمع  اهیراذگخیرات  )

نابز یمالیع ،

، دنتفگیم نخس  نادب  ناتسزوخ )  ) مالیع رد  و  تسین ، راکـشآ  رگید  ياهنابز  زا  کی  چیه  اب  نآ  طابترا  هک  يدنویپ  كورتم  ياهنابز  زا 
یمالیع همجرت  لماش  نوتسیب ، رد  شویراد  هبیتک  هلمج  زا  یشنماخه ، ناهاش  ياههبیتک  رتشیب  تسا . تسد  رد  نآ  زا  یحاولا  اههبیتک و  و 

. تسه زین 

رمتلا نیع 

جوسط ود  و  لباب ، جوسط  زا : دندوب  ترابع  ناتسا  نیا  رگید  جوسط  جنپ  دوب . الابدابقهب »  » ناتسا هناگشش  ياهجوسط  زا  یکی  رمتلا  نیع 
رد تشاد و  رارق  هیداب  رد  تیه  بونج  رد  تارف و  برغ  رد  رمتلا و  نیع  جوسط  نیدـن . جوسط  و  هنیرطخ ، جوسط  نییاـپ و  ـالاب و  هجولف 

. دنتشاد گرزب  یناگداپ  نایناریا  اجنآ 

هلودلا نیع 

تـضهن رد  هـک  راـجاق ، هاـش  نیدـلا  رفظم  فورعم  مظعاردـص  ش ،. 1306 ه . ق -. ه .  1261 راجاق ، يازریم  دـیجملا  دـبع  ناطلـس  بقل 
هبلاطم مق و  هب  ترجاهم  رد  میظعلا و  دبع  ترضح  عماج و  دجسم  هب  نصحت  رد  نارهت  راجت  املع و  كرحم  وا  دادبتسا  هویش  تیطورشم ،

. تشگ هطورشم  تموکح  هناختلادع و 
رد يو  و  داتسرف ، دهعیلو  ازریم  نیدلا  رفظم  دزن  زیربت  هب  ار  وا  هاش  نیدلا  رـصان  دوب . راجاق  هاش  یلعحتف  نبا  ازریم  دمحا  ناطلـس  رـسپ  يو 
هب ق . رد 1309 ه . داد . يو  ینز  هب  ار  هلودلا  سینا  دوخ ، رتخد  ازریم  نیدـلا  رفظم  و  درک ، یقرت  تفرگ و  رارق  دـهعیلو  هجوت  دروم  اجنآ 

. تفای هلودلا  نیع  بقل  ق . رد 1310 ه . دش و  بوصنم  دهعیلو  يراکشیپ 
. داد هلخاد  ترازو  ق . رد 1321 ه . نارهت و  تموکح  ار  هلودلا  نیع  ق . رد 1319 ه . دیسر و  تنطلس  هب  ق . رد 1313 ه . هاش  نیدلا  رفظم 

املع و نوچ  اما  دوب . مظعاردص  یناثلا 1324  يدامج  رد 1322 -
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ار وا  تبقاع  هاش  نیدلا  رفظم  دـندرک ، ار  وا  لزع  ياضاقت  تدـش  هب  و  دـندمآ ، هوتـس  هب  وا  دادبتـسا  يدـعت و  زا  فانـصا  ياسؤر  راجت و 
. دیزگرب ترادص  هب  ار  هلودلا  ریشم  ناخ  هللا  رصن  ازریم  درک و  لوزعم 

هجوت دروم  اددجم  يو  راجاق  هاش  یلع  دمحم  تنطلـس  رد  تسج . تماقا  ناسارخ  رد  دوخ  كالما  رد  دنچ  کی  نآ  زا  سپ  هلودـلا  نیع 
حتف زا  دـعب  دومن . نابلطهطورـشم  نیدـهاجم و  عفد  زیربت و  هرـصاحم  رومأم  ار  وا  هاش  ناجیابرذآ ، بـالقنا  رد  و  تشگ ، عقاو  تروشم  و 

هب هـک  رگید  نیدبتـسم  زا  يرایـسب  فـالخرب  هلودـلا ، نـیع  سور ، ترافـس  هـب  هاـش  یلع  دـمحم  نـصحت  نیدـهاجم و  تـسد  هـب  نارهت 
هطورشم ياسؤر  نیدهاجم و  میلست  ار  دوخ  هدمآ  ناتـسراهب  هب  شیوخ  ناگتـسب  زا  نت  دنچ  قافتا  هب  هدایپ  دندش ، نصحتم  اههناخترافس 

دهع رد  دوب  هطورشم  فلاخم  رمع  رخآ  ات  ارهاظ  هکنآ  اب  هلودلا ، نیع  دنناسرن . ودب  يدنزگ  دنتفریذپ و  تمرح  هب  ار  وا  نیدهاجم  درک و 
. دیسر ییارزولا  سیئر  هب  ش . و 1296 ه . ش . 1294 ه . رابود - راجاق ، هاش  دمحا  ناطلس 

هلودلا نیع 

نارهت رد  ق . لاس 1261 ه . رد  راجاق ، هاش  یلعحتف  هداون  هلودلا و  دضع  ازریم  دمحا  ناطلـس  رـسپ  هلودلا  نیع  ازریم  دیجملا  دـبع  ناطلس 
راد تالیصحت  اما  تخادرپ ، لیصحت  همادا  هب  نونفلا  راد  هب  سپـس  درک و  زاغآ  هناخرـس  ملعم  رظن  ریز  ار  ییادتبا  تالیـصحت  دش . دلوتم 

. دش زیربت  تمدخ  رومأم  هاش  نیدلا  رصان  نامرف  هب  شردپ و  شهاوخ  هب  دربن و  نایاپ  هب  ار  نونفلا 
اب تسناوت  دیسر و  يروخآریم  ماقم  هب  دعب  تشاد و  يرگیشنم  تمس  ازریم - نیدلا  رفظم  دهعیلو - هاگتسد  رد  یتدم  ازریم  دیجملا  دبع 

. داد يو  هب  ار  دوخ  رتخد  ازریم  نیدلا  رفظم  اهشالت  نیمه  تلع  هب  دهدب و  دهعیلو  لبطصا  هب  یناماسورس  دوخ  يریگتخس  لمع و  تدش 
نیا تموکح  راک  اـما  دیـسر ، مه  ناـجیابرذآ  ياهرهـش  زا  یـضعب  تموکح  هب  يروخآریم ، رب  هوـالع  ناـمز  نیا  رد  ازریم  دـیجملا  دـبع 

هاش نیدلا  رصان  ازریم  نیدلا  رفظم  ق . لاس 1307 ه . رد  دوب . دهعیلو  روضح  رد  زیربت و  رد  بلغا  وا  دـندادیم و  ماجنا  شباون  ار  اهرهش 
وا هب  مه  یناموت  ریما  هجرد  هاش  هوالع  هب  تفرگ و  رارق  هاش  تقفاوم  دروم  هک  درک  اـضاقت  ازریم  دـیجملا  دـبع  يارب  ار  هلودـلا  نیع  بقل 

. دیسر ناجیابرذآ  يراکشیپ  هب  ق . لاس 1313 ه . رد  داد .
دومن و نارهت  هناور  ار  دیدج  هاش  درک و  رازگرب  زیربت  رد  ار  دهعیلو  يراذگجات  نشج  مسارم  هلودلا  نیع  هاش ، نیدـلا  رـصان  لتق  زا  سپ 

دبع کمک  اب  دوب ، مظعاردص  هک  ناطلـسلا  نیما  اما  تشاد ، ترادص  دـیما  نارهت  رد  هلودـلا  نیع  دـش . نارهت  یهار  یتدـم  زا  دـعب  دوخ 
تفریذپ و ار  تمس  نیا  هارکا  اب  هلودلا  نیع  دتسرفب . ناردنزام  تموکح  هب  ار  هلودلا  نیع  هک  دومن  راداو  ار  هاش  امرفنامرف  ازریم  نیسحلا 

دومن يراددوخ  يراس  هب  ددجم  نتفر  زا  تشگزاب و  نارهت  هب  هاش  زا  هزاجا  بسک  نودب  یتدم  زا  سپ  دش . دیدج  تیرومأم  لحم  یهار 
. تفرگ رارق  هاش  تقفاوم  دروم  هک  دومن  تابتع  هب  رفس  ياضاقت  داد و  افعتسا  و 

ناتـسرل و تموکح  هب  هاش  نیدلا  رفظم  فرط  زا  هکنیا  ات  تسـشن  تمدخ  راظتنا  هب  نارهت  رد  تشگزاب ، رد  تفر و  تابتع  هب  هلودلا  نیع 
رهـش نیا  تموکح  هب  تشگزاـب و  نارهت  هب  ق . لاس 1318 ه . رد  دومن . تمیزع  دوخ  دیدج  تمدخ  لحم  هب  دـش و  بوصنم  ناتـسزوخ 
یلع دـمحم  هیلع  دـهعیلو  رییغت  يارب  نارود  نیمه  رد  تفرگ . هدـهع  رب  ار  رهـش  مظن  تینما و  يرارقرب  اپورا  هب  هاش  رفـس  ماگنه  دیـسر و 

اهسور یلو  داتفا ، وپاکت  هب  هنطلسلا  عاعش  عفن  هب  دهعیلو و  يازریم 
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. دندرک تفلاخم  دهعیلو  رییغت  اب 
هب تشامگ و  ترادص  هب  دوب  يراجاق  ناگدازهاش  زا  هک  ار  هلودـلا  نیع  هیراجاق ، تنـس  فالخرب  ق . لاس 1321 ه . رد  هاش  نیدلا  رفظم 

بالقنا يزوریپ  هب  تیاهن  رد  هک  هطورشم  بالقنا  ياهدماشیپ  اب  دوب  فداصم  هک  دش  زاغآ  وا  يادصورس  رپ  ترادص  نارود  بیترت  نیا 
. دیدرگ رجنم  هلودلا  نیع  يافعتسا  هطورشم و 

ینباکنت ناخ  یلو  دمحم  داد و  هلودلا  نیع  هب  ار  ناجیابرذآ  تموکح  هاش  یلع  دمحم  هطورشم ، یلیطعت  سلجم و  نتسب  پوت  هب  زا  سپ 
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هب هتبلا  هک  دـنک  بوکرـس  ار  زیربت  ناهاوخیدازآ  مه  کمک  اب  اـت  داتـسرف  وا  کـمک  هب  تشاـمگرب و  ناـجیابرذآ  ياوق  یهدـنامرف  هب  ار 
. دندیسرن دوصقم 

هک دـش  ثعاب  سلجم  رد  وا  نصحت  اـما  دـش ، نیدبتـسم  اـب  یتسدـمه  هب  مهتم  هلودـلا  نیع  هاـش ، یلع  دـمحم  علخ  نارهت و  حـتف  زا  سپ 
هب هنطلـسلا  ءالع  هنیباک  رد  ق . لاس 1331 ه . رد  يراکیب  لاس  دـنچ  زا  سپ  دـش . نیـشنهناخ  بیترت  نیا  هب  دـنیامن و  وفع  ار  وا  نویبالقنا 

تـسپ زا  نتفر  رانک  زا  سپ  هلودـلا  نیع  دوب . رادهدـهع  مه  کلامملا  یفوتـسم  هنیباک  رد  یتدـم  ات  ار  تمـس  نیا  دیـسر و  هلخاد  ترازو 
ق. لاس 1334 ه . ات  هلخاد  ترازو 

اددجم دش . وا  يریگهرانک  ثعاب  سلجم  ناگدنیامن  زا  ياهدـع  تفلاخم  اما  دـیدرگ . باختنا  ییارزو  تسایر  هب  لاس  نیا  رد  دوب . راکیب 
. دش افعتـسا  هب  روبجم  دییاپن و  يرید  مه  هرود  نیا  رد  وا  هنیباک  اهلاس ، نآ  لومعم  قبط  اما  دـش ، هنیباک  لیکـشت  رومأم  رفص 1336  رد 6 
دـماینرب و وا  سپ  زا  دـیدرگ و  ورهبور  ینابایخ  مایق  اب  اـجنآ  رد  دـش و  بوصنم  ناـجیابرذآ  يرگیلاو  تمـس  هب  هلودـلا  قوثو  هنیباـک  رد 

دعب هب  نامز  نیا  زا  دش . ینادنز  یتدم  ییابطابط  نیدلا  ءایـض  دیـس  طسوت  ياتدوک 1299  زا  دعب  هلودلا  نیع  دـش . زیربت  كرت  هب  روبجم 
. تشذگرد نابآ 1306  مهد  رد  هکنیا  ات  دشن  یتمدخ  ردصم 
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غ

وتفرک راغ 

يور رد  ینانوی  طخ  هب  ياهبیتک  نینچمه  دسریم . رظن  هب  هدش  يراجح  هرخص  ياهگنـس  نورد  رد  هک  انب  ود  نامتخاس  راثآ  راغ  نیا  رد 
یناکشا و هرود  هب  ار  راغ  نیا  نامتخاس  هدش . يراجح  تسا  لوغشم  وهآ  راکـش  هب  هک  يراوس  شقن  هبیتک  ریز  رد  هدیدرگ و  رقن  گنس 

. هدش هدناوخ  ینانوی  يادخ  سلکاره »  » مان ینانوی  هبیتک  نتم  رد  دنهدیم . تبسن  دالیم  زا  شیپ  موس  نرق  دودح 
ياــیاقب رد  51 م ،). - 16  ) دــننادیم ناتــسنمرا  هاـشداپ  رب  یناکــشا  زردوـگ  تاـحوتف  راـگدای  ار  شقن  نـیا  ناسانــشناتساب  زا  یخرب 

نیا رد  هک  یسررب  قبط  رب  هتفرگ و  رارق  ماوقا  هدافتسا  دروم  ناتـساب  راگزور  زا  هک  تسا  خیرات  لبقام  ياهراغ  هلمج  زا  راغ  ياهنامتخاس 
هب طوبرم  لحم  نیا  هدش  يراجح  ياهقاطا  زا  يرایـسب  هدـش و  هدافتـسا  راغ  نیا  زا  لوغم  یناکـشا و  دام و  نامز  رد  هدـمآ  لمع  هب  لحم 

. تسا لوغم  یناکشا و  دام و  نارود 

نازاغ

. دیسر دوخ  یقرت  جوا  هب  نالوغم  تموکح  اورنامرف  نیا  تنطلس  نارود  رد  هک  ناریا  ناناخلیا  زا 
زا نت  رازه  دـص  زا  شیب  وا  يوریپ  هب  تشاذـگ و  دومحم  ار  دوـخ  ماـن  درک و  مالـسا  لوـبق  زوروـن  ریما  قـیوشت  هب  ق . رد 694 ه . نازاغ 

. دندمآرد مالسا  نید  هب  نالوغم 
هک نیچ  لوغم  ياهناقاخ  زا  ناریا  یناخلیا  تلود  ناـمز  نیا  اـت  دـمآرد . مالـسا  نید  هب  امـسر  هک  دوب  نـالوغم  زا  یهاـشداپ  نیتسخن  يو 

. دندرکیم تیعبت  دوب  غیلاب » ناخ   » ینعی نکپ  رد  ناشیا  تختیاپ 
. دش عطق  نیچ  ناریا و  هطبار  نازاغ  نامز  زا 

نامرف سپس  درک ، مالعا  یناخلیا  تلود  یمسر  بهذم  ار  مالـسا  نید  تسـشن و  یهاشداپ  هب  زیربت  رد  لاس 694  هدعقیذ  مهد  رد  نازاغ 
زاـغآ میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تراـبع  هب  ار  یتلود  ياـههمان  دـننک و  شقن  ار  هّللا  ـالا  هلا  ـال  هملک  اههکـس  یتلود و  ياـهرهم  رب  هک  داد 
ینازاغ ياسای  مان  دوزفیب و  اهنآ  رب  ياهزات  نیناوق  درک و  ایحا  هرابرگید  دشیم  هدرپس  یـشومارف  هب  هک  ار  يزیگنچ  ياسای  نازاغ  دنیامن .

. تفرگ دوخ  هب 
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يزاغ

أـشنم تاوزغ  رد  هک  یناسک  يارب  دـش  یبقل  يزاـغ »  » ناونع اهدـعب  مالـسا . نید  نانمـشد  راـفک و  اـب  گـنج  اـی  هوزغ  رد  هدـننکتکرش 
. دیدرگ ناملسم  نایاورنامرف  ارما و  زا  یضعب  نیوانع  ءزج  زین  و  دندوب ، زاتمم  تامدخ 

هب زابرـس و  ناونع  هب  هک  دنتـشاد ، دوجو  ناسارخ  رهنلا و  ءاروام  رد  نایزاغ  زا  ییاههتـسد  نایناماس  هرود  زا  هک  تسا  تسد  رد  يدهاوش 
. دندیسریم هیلاع  بصانم  هب  ابلاغ  نانآ  ياسؤر  دندرکیم . تکرش  اههوزغ  رد  تمینغ ، ندروآ  تسد  هب  دیما 

، نامثع لآ  نیطالس  نیتسخن  هرخالاب  دندمآ و  راک  يور  ریغص  يایسآ  رد  نایزاغ  زا  يرگید  نارس  نایقوجلس ، ضارقنا  لوغم و  موجه  اب 
. دندرک لخاد  زین  ار  يزاغ  بقل  شیوخ ، نیوانع  هلمج  رد 

هیشاغ

نایاورنامرف میالع  زا  شوپنیز  ای  هیـشاغ  هریغ ، کیلامم و  نایقوجلـس و  دـهع  رد  نیز . شـشوپ  اصوصخم  شـشوپ و  ینعم  هب  یبرع ، ظفل 
. دندرکیم لمح  اورنامرف  بکوم  شیپاشیپ  رد  یمسر  تافیرشت  رد  ار  نآ  و  دوب ،

ناخ ریاغ 

ناـناگرزاب زا  يریثـک  هورگ  هارمه  هب  دوب  يرهنلا  ءارواـم  یناملـسم  هک  زیگنچ  ناگداتـسرف  تئیه  سیئر  یچلیا ) دومحم   ) جاولی دوـمحم 
رهش هب  نوچ  دندش . راپسهر  رهنلا  ءاروام  يوس  هب  ناتسلوغم  زا  اهبنارگ  رایسب و  ياهالاک  اب  دیسریم  نت  دصناپ  هب  ناشیا  دادعت  هک  لوغم 
درک عمط  ناشیا  لام  هب  دوب  هاشمزراوخ  ردام  نوتاخ ، ناکرت  ناشیوخ  زا  هک  رهش  نآ  مکاح  ناخ » ریاغ   » دندیـسر نوحیـس  رانک  رد  رارتا 

: هک تشون  نینچ  ناطلس  هب  و 
. درک طبض  ار  ناشیا  ياهالاک  تشکب و  تخیرگ  زیگنچ  دزن  هب  نت  کی  زجب  ار  ناشیا  همه  سپس  دنسوساج . نانآ 

بکترم هک  ار  ناخ  ریاغ  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  ناطلـس  شیپ  يریفـس  دیـسر ، ناخ  زیگنچ  هب  لوغم  ناناگرزاب  ندـش  هتـشک  ربخ  نوچ 
لوغم هنتف  زا  دراپـسب و  ناخ  زیگنچ  هب  ار  ناخ  ریاغ  هکنآ  ياـجهب  رورغم  هاـشمزراوخ  دراپـس . يو  هب  تسا  هدـش  يراـجنهان  راـتفر  نینچ 

. دوب ناریا  خیرات  رد  یندوشخبان  یهانگ  دوخ  هنادرخیب  راتفر  نیا  اب  تشکب و  زین  ار  زیگنچ  هداتسرف  دنک  يریگولج 

نایونزغ

هدش فورعم  ناونع  نیدـب  تسا  هدوب  هنزغ  رهـش  ابلاغ  اهنآ  تلود  زکرم  نوچ  هک  ق . 6 ه . نورق 4 - رد  داژنكرت  ناهاشداپ  زا  ياهلـسلس 
ناونع و  تسا ، روهشم  يونزغ  هلسلس  هک  رصان ، لآ  نایونزغ  يرگید  و  تسا ، نیکتبلا  لآ  نایونزغ  هلسلس  هلـسلس ، ود  نیا  زا  یکی  تسا .

. دشابیم هلسلس  نیا  هب  رظان  قلطم  روط  هب  نایونزغ  يونزغ و 
. نیکتبلا لآ  نایونزغ  - 1

. رصان لآ  نایونزغ  تنطلس  زین - رصان . لآ  نایونزغ  تنطلس  هچخیرات  - 2

نیکتبلا لآ  نایونزغ 

هنزغ بناج  هب  تفای ، فـالتخا  یناـماس  لوا  روصنم  اـب  هکنیا  ببـس  هب  ق ،). یفوتم 352 ه .  ) نیکتبلا مان  هب  یناـساس  دـهع  يارما  زا  یکی 
لآ ناـیونزغ  هلـسلس  هنوگنیدـب ، و  تسـشن ، تموـکح  هب  القتـسم  و  تخاـس ، جراـخ  كوـال ، نآ ، یلحم  ریما  تسد  زا  ار  اـجنآ  تفر و 

تراما نیکتيریپ  نیکتاکلب و  نیکتبلا ، نب  قاحسا  بیترت  هب  يو  زا  دعب  درک . سیسأت  ار  نیکتبلا 
619 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دنناسر مه  هب  یلالقتسا  تردق و  نایناماس  لباقم  رد  دنتسناوتن  کیچیه  اما  دنتفای ،

هنزغ

هلـصاف 145 هب  کـنرت . بادـنغرا و  دور  ود  ناـشخپبآ  رب  عقاو  ناتـسناغفا ، قرـش  ماـن ، نیمه  هب  ییـالعا  تموـکح  زکرم  ینزغ  نینزغ ،
. تسا عقاو  لباک  يرتمولیک 

ارهاـظ هدوب . ناتـسلباز  هیحاـن  ربتعم  رهـش  مالـسا  زا  شیپ  راودا  زا  رهـش  و  تسا ، هدوب  ) ganzak( كزنگ ارهاظ  نآ  ماـن  یلـصا  تروص 
. تسا سویملطب  راثآ  رد  نرق 2 م . زا  تسا  هتفر  رهش  نیا  زا  هک  يرکذ  نیرتیمیدق 

رهش خیرات  تسا . هدش  فشک  ادوب  ياههمسجم  زا  يرایـسب  نکاما و  ریخا ، ياهـشواک  رد  اریز  تسا ، هتـشاد  هار  هیحان  نیا  رد  ادوب  نییآ 
ق. نرق 4 ه . زا  دندیسر . لباک  هنزغ و  هب  ثیلورمع  ثیل و  بوقعی  ق . نرق 3 ه . رخاوا  رد  تسین . نشور  مالسا  زا  دعب  لوا  نرق  هس  رد 

ق. رد 366 ه . دش . رقتـسم  اجنآ  رد  نیکتبلا  ق . رد 351 ه . تسا . نشور  اتبـسن  نآ  خیرات  دـش ، نایناماس  عبات  شیبامک  هنزغ  هک  دـعب ، هب 
و دیسر ، دوخ  قنور  جوا  هب  هنزغ  هلسلس ، نیا  دهع  رد  دومن . سیسأت  ار  رـصان  لآ  نایونزغ  هلـسلس  دیـسر و  تردق  هب  هنزغ  رد  نیکتکبس 
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اهنآ هدمع  زکرم  ود  روهال  هنزغ و  دنداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یبرغ  ياهنیمزرـس  نایونزغ  هکنیا  زا  دعب  دیدرگ . یعیـسو  يروتارپما  تختیاپ 
نیا هک  یتخـس  يالب  یلو  ق ،). ای 511 و 529 ه .  510  ) دندرک لاغشا  ار  هنزغ  راب  ود  یقوجلـس  نایهاپـس  ق . نرق 6 ه . لوا  همین  رد  دـش .

ق. رد 558 ه . تبقاع  يونزغ . هاشمارهب  تنطلـس  دهع  رد  دوب  زوسناهج  نیدلا  ءالع  تسد  هب  نآ  یناریو  جارات و  دـش  راتفرگ  نادـب  رهش 
لقتنم نایروغ )  ) بسنش لآ  هب  سپس  و  دمآرد ، نازغ  زا  یهورگ  لاغشا  تحت  یتدم  و  دش ، جراخ  نایونزغ  تسد  زا  یلک  هب  هنزغ 

620 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
هب ق . رد 612 ه . و  داتفا ، زدلی  نیدلا  جات  تسد  هب  ماس ، دمحم  نیدلا  زعم  گرم  زا  سپ  دیدرگ . ماس  دمحم  نیدـلا  زعم  تختیاپ  و  دـش ،

هرود و  تخیرگ ، اجنآ  زا  يو  درک ، جارات  ار  رهـش  زیگنچ  هک  ق . رد 618 ه . و  دییاپن ، يرید  هنزغ  رد  ینربکنم  نیدـلا  لالج  هاشمزراوخ 
. دیسر نایاپ  هب  هنزغ  قنور 

ردان درک . ریخـست  ار  هنزغ  رباب  دمحم  نیدلا  ریهظ  ق . رد 910 ه . ق .). 804 ه .  ) دیـشخب ریگناهج  دمحم  ریپ  دوخ  هون  هب  ار  نآ  رومیت  ریما 
نآ رواجم  ياههرانم  يونزغ و  دومحم  ناطلـس  هربقم  دومن . فرـصت  ار  نآ  یلهد ، يوس  هب  تکرح  لباک و  حـتف  زا  شیپ  لاس  کی  هاش ،

. تسا رهش  یخیرات  راثآ  زا  يونزغ ) هاشمارهب  موس و  دوعسم  راثآ  زا  )

نینزغ

. تسا ناتسناغفا  يزکرم  ياهرهش  زا  ینونک  هنزغ  دوب . نایونزغ  تختیاپ  هراومه  رهش  نیا  میدق . ناسارخ  نیمزرس  رد  گرزب  يرهش 

شوغالغ

. دش بوصنم  ناتسیس  تراما  هب  يونزغ  دومحم  ناطلس  فرط  زا  هک  بجاح  یجبق  بقل 

يراهزا يراهزا -: اضرمالغ 

يولهپ اضرمالغ 

داتس هژیو  یسرزاب  هیلاع  تسایر  هب  وا  دش . دلوتم  لاس 1302  رد  هک  دوب  ینامیلس  ریما  ناروت  ینعی  وا  موس  رـسمه  هاش و  اضر  دنزرف  يو 
يراوسبسا هعماج  يراختفا  تسایر  نواعم  کیپملا و  هتیمک  سیئر  هاش ، هژیو  نادوجآ  نآ  رب  هوـالع  دـش و  هدـیزگرب  یلاـع  یهدـنامرف 

. دوب

یسیوا یسیوا -: یلعمالغ 

ةالغ

تعامج نیا  دـناهدناسر . تیهولا  ماـقم  هب  ار  وا  هدومیپ و  ار  ولغ  یطارفا و  هار  ع )  ) یلع ترـضح  تافـص  هراـبرد  هک  هعیـش  زا  یتعاـمج 
. دنشابیم دوخ  هب  صاخ  موسر  بادآ و  ياراد 

ییازهجلغ ناناغفا  ییازهجلغ -:

روغ

ار ناـیونزغ  ناـیناماس و  ورملق  زا  یتمـسق  روغ  تیـالو  تاره . دـنمریه و  هرد  ناـیم  ینونک ، ناتـسناغفا  رد  یخیراـت ، یناتـسهوک  نیمزرس 
تـسد هـب  ناـیروغ  دـنتفرگ . ماـن  تیـالو  نـیا  زا  دندیـسر ، تردـق  هـب  ناـیونزغ  زا  سپ  هـک  بسنـش ،) لآ   ) ناـیروغ و  دادیم ، لیکــشت 

هک هوکزوریف ، دیـسر و  نـالوغم  هب  روغ  ییاورناـمرف  يرمق  يرجه  متفه  نرق  لـیاوا  رد  دـعب ، یمک  یلو  دـندش ، بولغم  ناـیهاشمزراوخ 
. دش ناریو  یلک  هب  دوب  نایروغ  تختیاپ 

نایروغ

ود نایروغ  ق .). 612 ه . - 493  ) دناهتشاد تموکح  هنزغ  تاره و  نایم  روغ  روبعلا  بعص  هیحان  رد  زابرید  زا  هک  دندوب  ءارما  زا  ياهلسلس 
. دوب نایماب  ناشرقم  دنتسیزیم و  ناتسراخط  رد  مود  هتسد  دوب و  هوکزوریف  ناشرقم  دنتشاد و  تماقا  روغ  رد  هتسد  کی  هک  دندوب  هفیاط 

رادتقا اب  هفیاط  نیا  نایاورنامرف  زا  رفن  جنپ  هک  دندوب  رادتقا  ریرس  رب  ات 612  لاس 493  زا  دندرکیم و  ییاورنامرف  هوکزوریف  رد  لوا  هفیاط 
. دندنار تموکح  لماک 

621 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
: ناتسودنه ناتسناغفا و  رد  یلصا  هخاش  زا  بسنش  لآ  نایاورنامرف 

.(. ق سولج 493 ه .  ) دمحم نب  نسح  نب  نیسح  نیدلا  زع  - 1
.(. ق لاس 541 ه . هب  یفوتم  هوکزوریف   ) دمحم نیدلا  بطق  - 2
.(. ق لاس 543 ه . هب  یفوتم  هنزغ  رد   ) يروس نیدلا  فیس  - 3

.(. ق ات 544 ه . زا 543  هوکزوریف  رد   ) ماس نیدلا  ءاهب  - 4
.(. ق سولج 544 ه . « ) هوکزوریف هنزغ و  سپس  روغ »  » زوسناهج نیسح  نیدلا  ءالع  - 5

.(. ق لاس 558 ه . هب  یفوتم  هوکزوریف   ) نیسح نب  دمحم  نیدلا  فیس  - 6
(. روغ رد   ) ماس نب  دمحم  نیدلا  ثایغ  - 7

(. هنزغ  ) ماس نب  يروغ  دمحم  نیدلا  باهش  - 8
.(. ق لاس 599 ه . هب  تاره  رد  یفوتم   ) ماس نب  دمحم  نیدلا  ثایغ  - 9

(. هنزغ قباس  لماع   ) نیدلا زعم  سپس  نیدلا ، باهش  - 10
.(. ق لاس 602 ه . هب  یفوتم   ) ماس نب  يروغ  دمحم  نیدلا  زعم  - 11

(. روغ رد   ) یلع نیدلا  عاجش  نب  دمحم  نیدلا  ءالع  - 12
.(. ق لاس 609 ه . هب  لوتقم  روغ  رد   ) ماس نب  دمحم  نب  دومحم  نیدلا  ثایغ  - 13

.(. ق سولج 609 ه .  ) دومحم نب  ماس  نیدلا  ءاهب  - 14
.(. ق سولج 619 ه . ( ) هاشمزراوخ لماع  لیعامسا ، ناطلس   ) نیسح نب  زستا  نیدلا  ءالع  - 15

.(. ق توف 611 ه .  ) یلع نیدلا  عاجش  دمحم  نیدلا  ءایض  ای  نیدلا  ءالع  - 16
: زا دنترابع  ناتسراخط  نایماب  نایروغ و 

.(. ق سولج 540 ه .  ) نیسح نب  دوعسم  نیدلا  رخف  - 1
.(. ق سولج 558 ه .  ) دوعسم نب  دمحم  نیدلا  سمش  - 2

.(. ق سولج 588 ه .  ) دمحم نب  ماس  نیدلا  ءاهب  - 3
.(. ق رد 612 ه . هاشمزراوخ  تسد  هب  لوتقم   ) ماس نب  یلع  نیدلا  لالج  - 4

بسنش لآ  زین -

يدوخدنا دمحا  نیدلا  ثایغ 

. يرومیت رصع  ناریزو  زا  يدوخدنا  دمحا  نیدلا  ماظن  هجاوخ  رسپ  دمحا  يدیس  نیدلا  ثایغ  هجاوخ 

یفاوخ دمحا  ریپ  نیدلا  ثایغ 

. يرومیت رصع  ناریزو  زا  دمحا ) نب  دمحم   ) یفاوخ دمحا  ریپ  نیدلا  ثایغ  هجاوخ 

ینانمس رالاس  نیدلا  ثایغ 

يدصتم هتـسویپ  یناکروگ  رومیت  ریما  تموکح  نامز  رد  يو  تسا . يرومیت  رـصع  یمان  ناریزو  زا  ینانمـس  رالاس  نیدـلا  ثایغ  هجاوخ 
. تسا هدوب  یتلود  مهم  ياهلغش  یناوید و  روما 

يدزی یلع  نیدلا  ثایغ 

نامز نیمه  نراقم  نکیل  تفای . لالقتسا  قاحسا  وبا  خیش  ترازو  رما  رد  نیدلا  ثایغ  دیس  یضاق  نیاص  نیدلا  سمش  ندش  هتشک  زا  دعب 
زور دش و  راتفرگ  رفظم  دمحم  نیدلا  زرابم  تسد  هب  قاحسا  وبا  خیش  ریما 

622 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
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. دیسر لتق  هب  دوب  وا  دوخ  ياهانب  زا  هک  زاریش  تداعس  نادیم  رد  يرجه  لاس 758  لوالايدامج  مکی  تسیب و  هبنشجنپ 

یهاشیلع دمحم  نیدلا  ثایغ 

نیدلا ثایغ  هجاوخ  درک  باختنا  تنطلس  هب  ار  ناخ  نامیلس  تسا  فورعم  کچوک  نسح  خیـش  هب  هک  یناپوچ  نسح  خیـش  هک  یماگنه 
، فرـشا کلم  شردارب  دـش و  هتـشک  شرـسمه  تسد  هب  یناـپوچ  نسح  خیـش  هکنآ  زا  دـعب  دـیزگرب . وا  ترازو  هب  ار  یهاـشیلع  دـمحم 
هک زین  یهاشیلع  دـمحم  نیدـلا  ثایغ  هجاوخ  دـش  ناخ  نامیلـس  هجوتم  دـیزگرب و  تنطلـس  هب  ار  ناخ  زیگنچ  دـالوا  زا  یماـن  ناوریـشون 

دشاب هتشاد  تلاخد  ترادص  روما  رد  هکنآیب  وا  تلود  هانپ  رد  تسویپ و  فرشا  کلم  هب  دیدیم  لاوز  هب  ور  ار  ناخ  نامیلـس  تموکح 
. درک یگدنز 

هراکنابش روصنم  نیدلا  ثایغ 

نسحملا وبا  ترازو  رادهدهع  ورم  هطخ  رد  یتدم  تسا . هراکنابش  رفظم  نیدلا  فیس  هجاوخ  ردارب  هراکنابش  روصنم  نیدلا  ثایغ  هجاوخ 
هار ازریم  نیسح  ناطلس  رابرد  هب  تفر و  تاره  هب  یصالخ  زا  سپ  دیدرگ ، عقاو  هذخاؤم  دروم  هدش و  ریگتـسد  اجنآ  رد  نوچ  دوب . ازریم 

. تفگ دوردب  ار  یگدنز  ترازو  لاس  کی  زا  سپ  دیدرگ و  لئان  ترازو  ماقم  هب  یتدم  زا  دعب  تفای و 

لاکیم نیدلا  ثایغ 

. يرومیت ازریم  نیسح  ناطلس  ناریزو  زا  لاکیم  نیدلا  ثایغ  هجاوخ 
623 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ف

هیلیعامسا هیمطاف -:

قئاف

هلودلا دضع  هلودلا و  دیؤم  اب  هلودلا  رخف  ریگمشو و  سوباق  گنج  رد  هک  تسا  یناماس  روصنم  نب  حون  ریما  نارادرـس  زا  یکی  قئاف  ریما 
. تفاتش سوباق  هلودلا و  رخف  کمک  هب  روصنم  نب  حون  بناج  زا  یملید 

هصاخ قئاف 

زا يو  یناماس . یهاشداپ  دهع  رخاوا  فورعم  رادرـس  ذـفنتم و  رالاس  بجاح  ق . یفوتم 389 ه . لیلج ، هب  بقلم  قئاـف ، نسحلا  وبا  ترهش 
وبا لتق  رد  درک . مامت  مامتها  لوا  روصنم  ندناسر  تنطلـس  هب  و  کلملا » دـبع  نبا  رـصن   » علخ رد  دوب . یناماس  حون  لصالا  یمور  نامالغ 
ناخ ارغب  نوچ  يدـنچ ، زا  دـعب  دوب . ناتـسادمه  روجمیـس  یلع  وبا  اب  شات » هلودـلا  ماسح   » اـب تفلاـخم  رد  تشاد و  تسد  یبتع  نسحلا 

تنطلـس نامز  رد  نآ ، زا  سپ  تفاـی . خـلب  تیـالو  وا  زا  و  تسویپ ، وا  هب  روجمیـس  یلع  وبا  دـننام  زین  يو  تفرگب . مود  حون  زا  ار  اراـخب 
تافو مود  کلملا  دبع  هاتوک  تنطلس  نامز  رد  درک و  لوزعم  روک و  ار  یناماس  هاشداپ  و  دش ، تسدمه  نوزوتکب  اب  یناماس  مود  روصنم 

. تفای

کتاف

623 ص :  نابسوداف .....  ناریا ج2 623  خیرات  عماج  گنهرف  ینام . ردپ 

نابسوداف

. ناتسربط رادمتسر  كولم  زا  یکی 

ناپسوداف

. یناساس هرود  رخاوا  رد  ناهفصا  ریما 

ناتساب یسراف 

. دناهتشونیم یخیم  طخ  اب  ار  نآ  بلاطم  هک  ناریا  نایشنماخه  هرود  نابز 

يرد یسراف 

جاور مالسا  زا  دعب  هک  یناریا  نابز  دیدج . یسراف 
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. دیدرگ یبدا  یمسر و  نابز  تفای و 
. ناتسکرت ریماپ و  ناتسناغفا ، يرواخ ، ناریا  هیحان  ناکیجات  یقرش و  ياهرهش  نابز  ون  یسراپ 

. دناهدرک ریبعت  حیصف  هب  یضعب  ار  نآ  تسا و  یناتساب  یسراپ  تغل  يرد 

سیریسراف

ناتساب یسراف  يابفلا  تاشورپ . سیرازیراپ . تشدزارد . ریشدرا  رتخد 
ناریا یسراپ  ياههناشن  تسرهف 
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هنایم یسراف 

هدناوخ زین  يولهپ  نابز  تسا و  ینونک  یسراف  ناتساب و  یـسراف  نایم  لصاف  دح  هک  ییاپورا ، دنه و  هشیر  زا  یناریا ، كورتم  ياهنابز  زا 
. تسا يونام  ياههتشون  یتشدرز و  تایبدا  یناساس و  ناهاش  ياههبیتک  لماش  هنایم  یسراف  راثآ  دوشیم .

سانراف

. دناهتشون زین  كانراف  ار  وا  مان  دش . هدیزگرب  وا  يرسمه  هب  یشنماخه  هاشداپ  هیجوبمک  رهاوخ  اسستآ  هک  هیکوداپاک  هاشداپ 

يولهپ همطاف 

لها رلیه  تنـسنیو  يو  رـسمه  نیلوا  دـمآ . ایند  هب  یـسمش  لاس 1309  رد  هک  دوب  یهاـشتلود  كولملا  تمـصع  هاـش و  اـضر  رتخد  اـهنت 
. دندمآ ایند  هب  شویراد  ناویک و  ياهمان  هب  دنزرف  ود  يو  زا  هک  دوب  اکیرمآ 

دنواهن گنج  حوتفلا -: حتف 

یتشر ناخ  هللا  حتف 

رد دوب . نالیگ  نیلومتم  زا  یکی  یتشر  یگیبرلگیب  ناخ  ربکا  شیومع  دش . دلوتم  تشر  رد  ياهشما  ناخ  یجاح  رـسپ  ربکا  ناخ  هللا  حـتف 
هب خـیرات  نآ  زا  دوـمن و  هـضبق  ار  شیاـهراک  درک و  جاودزا  يو  رــسمه  اـب  ناـخ  هللا  حــتف  تشذــگرد و  ناـخ  ربـکا  ق . لاس 1307 ه .

. دش فورعم  یگیبرلگیب 
مامت مه  دعب  دوب و  ناردنزام  نالیگ و  ناسارخ ، تاکرمگ  لوئـسم  یناموت  ریما  هجرد  اب  ناخ  هللا  حتف  ق . لاس 1310 ه . ات  لاس 1307  زا 

شکـشیپ 12 اب  ناخ  هللا  حتف  دوب ، اپورا  مزاع  هاش  نیدـلا  رفظم  هک  ق . لاس 1320 ه . رد  درک . هراجا  هوشر  تخادرپ  اـب  تلود  زا  ار  اـهنآ 
. تفرگ روصنم  رادرس  بقل  هاش  هب  ناموت  رازه 

نیا دش و  هدیزگرب  فارگلت  تسپ و  ترازو  هب  روصنم  رادرس  امرفنامرف ، ازریم  نیسحلا  دبع  هنیباک  رد  هطورشم و  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب 
تمس یتدم  داد ، لیکـشت  هلودلا  قوثو  ناخ  نسح  ازریم  هک  ییاههنیباک  رد  درک . ظفح  زین  ینباکنت  ناخ  یلو  دمحم  هنیباک  رد  ار  تمس 

. تفرگ هدهعرب  دوخ  مه  ار  هلخاد  ترازو  تیلوئسم  دش و  هنیباک  لیکشت  رومأم  نابآ 1299  رد 5  هکنیا  ات  تشاد  گنج  ترازو 
هب ناخ  هللا  حتف  دش ، ییارزو  تسایر  تمس  هب  ییابطابط  نیدلا  ءایـض  دیـس  باختنا  هب  روبجم  هاش  هک  دنفسا 1299  موس  ياتدوک  زا  سپ 
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تشگزاب زا  سپ  دنام . روشک  نآ  رد  لاس  کی  دش و  هسنارف  مزاع  سپس  دیدرگ . هدنهانپ  سیلگنا  ترافس  هب  دش و  هتـشاذگ  رانک  راچان 
هکنیا ات  تفرگن  هدهع  هب  يرگید  مهم  تیلوئـسم  نآ  زا  سپ  دـش و  سلجم  دراو  شلاط  مدرم  هدـنیامن  ناونع  هب  مجنپ  هرود  رد  ناریا ، هب 

. دش هدرپس  كاخ  هب  هیوباب  نبا  رد  تشذگرد و  نارهت  رد  یگلاس  دودح 90  رد  ش . لاس 1315 ه . رد 

تانموس حتف 

. تفرگ تروص  ق . لاس 416 ه . رد  هک  تسا  ناتسودنه  رد  يونزغ  دومحم  ناطلس  تاحوتف  نیرتگرزب 

راشفا ناخ  یلعحتف 

هاش میهاربا  هب  ق ). 1160 ه .  ) ردان لتق  زا  دعب  دوب . وا  هاپـس  ورـشیپ  دنه  حتف  رد  ق .). توف 1178 ه .  ) هاش ردان  گرزب  نارادرـس  ارما و  زا 
رد ناخ  دازآ  رکشل  اب  دش و  قحلم  ناغفا  ناخ  دازآ  هب  وا  زا  دعب  تسویپ . راشفا 
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هب وا  لتق  زا  سپ  و  تسویپ . وا  هب  دش  هریچ  ناخ  دازآ  رب  راجاق  نسح  دمحم  هک  یماگنه  دعب  لاس  دیگنج . دنز  ناخمیرک  اب  ق . 1167 ه .
هب ار  وا  هاـم  هن  درب و  ناـجیابرذآ  هب  رکـشل  وا  عـفد  هب  ناـخمیرک  ق . لاـس 1175 ه . رخاوا  رد  درک . لالقتـسا  يوعد  تفر و  ناـجیابرذآ 

راپسهر زاریش  ناهفـصا و  يوس  هب  تفرگرب و  ار  وا  ناخمیرک  دش . میلـست  ناخ  یلعحتف  ق . نابعش 1176 ه . رد  تبقاع  تفرگ . هرـصاحم 
. درک كاله  ار  يو  هار  نیب  رد  اما  دش ،

یناتسغاد ناخ  یلعحتف 

ياهدع هک  دش  مهتم  نیسح  ناطلـس  هاش  دهع  رخاوا  رد  ق .). 1135 ه . - 1105  ) يوفص نیسح  ناطلـس  هاش  هلودلا ) دامتعا  مظعا -(  ریزو 
یلعحتف بش  نامه  رد  ق ). رفص 1133 ه .  7  ) داد ار  وا  لتق  لزع و  مکح  ناج  سرت  زا  هاش  تسا . هدرک  کیرحت  هاش  لـتق  هب  ار  دارکا  زا 

ریزو ناج  تسا ، هدرک  باتش  اطخ و  هک  تفایرد  هاش  نادادماب  دنداد . رایـسب  هجنکـش  ار  وا  شلاوما  هرداصم  يارب  دندرک و  روک  ار  ناخ 
. تشادن هدیاف  اما  دیشخب  ار 

« هلودلا دامتعا   » یناتسغاد ناخ  یلعحتف 

یسایس تایح  عقوم  نیرتساسح  رد  يو  دوب . يوفص  ریبدتیب  هاشداپ  نیسح  ناطلـس  هاش  ریبدت  اب  نادراک و  ریزو  یناتـسغاد  ناخ  یلعحتف 
رارق دـیعبت  همکاـحم و  هذـخاؤم و  دروم  تسودلوـپ  رورپنت و  ناـیرابرد  تیاعـس  هب  روـشک  نیا  هب  اـهناغفا  هلمح  ناـیرج  رد  ینعی  ناریا 

. تفرگ

راجاق ناخ  یلعحتف 

. ناخ یلق  هاش  رسپ  ق ). 1139 ه . - 1104 1097 م .  ) هیوفص دهع  رخاوا  رد  شابلزق  يارما  زا 
هاش نظءوس  دروم  هکنآ  ببس  هب  اما ، دمآرب . ناهفـصا  زا  اهناغفا  عفد  ددصرد  راوس ، رازه  اب  ق . رد 1135 ه . دوب . شابهقاشا  هفیاط  زا  يو 
هب یتدـم  ير ، یلاها  شهاوخ  هب  نیمارو ، دابآمیهاربا  رد  و  تفر ، داـبآرتسا  بناـج  هب  هتـشاذگاو  ار  ناهفـصا  دـش ، عقاو  نیـسح  ناـطلس 

تمیزع ماگنه  ردان ، اب  فالتخا  ببس  هب  دعب ، يدنچ  اما  تسویپ . يوفص  مود  بسامهط  هاش  تمدخ  هب  سپس  تخادرپ . اهناغفا  اب  هزرابم 
. دوب وا  رسپ  راجاق  ناخ  نسح  دمحم  دش . نوفدم  عیبر  هجاوخ  هربقم  رد  و  دیسر ، لتق  هب  يو  روتسد  هب  دهشم ، بناج  هب 

راجاق هاش  یلعحتف 

ناخ یلقنیسح  رـسپ  ق .). 1250 ه . - 1212  ) هیراـجاق هلـسلس  زا  ناریا  هاـشداپ  نیمود  ق ،. رخالايدامج 1250 ه .  19 ناخ ، اباب  يو  ماـن 
مکاح ناخ  دـمحم  اقآ  فرط  زا  ق .). 1211 ه .  ) داد ودب  شیوخ  يدهعتیالو  تشادن ، دنزرف  ناخ ، دـمحم  اقآ  شیومع ، نوچ  زوسناهج .

اب هجاوم  تنطلس  زاغآ  رد  ق .). لاوش 1212 ه .  ) تسشن تخت  رب  دمآ و  نارهت  هب  زاریـش  زا  يو ، لتق  زا  دعب  و  دوب ، دزی  و  نامرک ، سراف ،
سابع شیوخ  رسپ  اهنآ ، هنتف  عفد  زا  سپ  و  دش ، دنز  ناخ  دمحم  یقاقش و  ناخ  قداص  هنتف  اب  راجاق و  ناخ  یلقیلع  دوخ  يومع  تفلاخم 
لوتقم لوزعم و  ار  يزاریـش  میهاربا  یجاـح  دوـخ ، ریزو  ق . رد 1215 ه . درک . ناجیابرذآ  ياـمرفنامرف  و  دـیزگرب ، يدـهعیلو  هب  ار  ازریم 
دناشن ورف  ار  نآ  و  دـش ، هجاوم  راجاق  ناخ  یلقنیـسح  دوخ  ردارب  ناـیغط  اـب  دـعب  يدـنچ  داد . یناردـنزام  عیفـش  ازریم  هب  ترازو  و  درک ،

.(. ق (1216 ه .
و تخاـت ، ناریا  هب  هیـسور  نوـشق  ق ،. رد 1218 ه . درک . شیوخ  ورملق  همیمـض  ار  ناـسارخ  و  تشک ، ار  راـشفا  يازریم  رداـن  دـعب  لاـس 

سابع تسخن  هاش  یلعحتف 
627 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

.(. ق 1219 ه .  ) داد تاجن  ار  ناوریا  هدرب  رکشل  اجنادب  زین  دوخ  سپس  و  داتسرف ، اهنآ  عفد  هب  ار  دهعیلو  يازریم 
، دندوب هداد  داهج  ياوتف  دروم  نیا  رد  زین  املع  زا  ياهدع  یتح  و  دوب ، ناریا  عفن  هب  ابلاغ  هک  زاقفق ، رد  دتمم  تاعزانم  هلسلس  کی  زا  دعب 

هماندهع هب  یهتنم  تسکش  نیا  و  ق ). 1227 ه .  ) دروخ تسکش  هیسور  ياوق  زا  سرا ، کیدزن  زودنالـصا ، لحم  رد  ازریم  سابع  تبقاع 
هاش یلعحتف 

ترازو هب  یناهفـصا  ردص  نیـسح  دـمحم  یجاح  و  تفای ، تافو  یناردـنزام  عیفـش  ازریم  ق ،. رد 1234 ه . ق .). ه .  1228  ) دش ناتسلگ 
ازریم سابع  تمه  هب  تفای ، تافو  هاشتلود  ازریم  یلع  دمحم  شرسپ  نیب  نیا  رد  دنچره  و  درک ، گنج  ینامثع  اب  ق . رد 1236 ه . دیسر .
ياملع زا  یضعب  ياوتف  هب  هاش ، یلعحتف  زاب  ق . هجحیذ 1241 ه . رد  ق ). 1238 ه .  ) دش ءاضما  مورزرا »  » هدهاعم و  درک ، حتف  ناریا  رکشل 

اهیروالد و دوجواب  اما  دناتـس . زاب  هیـسور  زا  ار  ناتـسجرگ  و  دنک ، هدافتـسا  هیـسور  رازت  لوا ، ردناسکلا  گرم  زا  دمآرب  ددـصرد  هعیش ،
تسکش چیوکـساپ  لارنژ  زا  دابآسابع  لحم  رد  سپـس  هجنگ و  دودح  رد  ناریا  رکـشل  تبقاع  درک ، زاقفق  رد  ازریم  سابع  هک  یتاحوتف 

ناوریا دش ، دقعنم  نیتلود  نیب  ياچنمکرت  هیرق  رد  هک  ياهماندهع  بجوم  هب  تبقاع  داتفا . سور  ياوق  تسد  هب  زین  زیربت  یتح  و  دروخ ،
رد سور ، ریفـس  فودـیابیرگ ، دادرارق ، نیا  داقعنا  زا  دـعب  ياـچنامکرت ) هماندـهع  ق ،. 1243 ه .  ) دـش جراـخ  ناریا  تسد  زا  ناوجخن  و 
.( ق 1244 ه .  ) داتسرف هیسور  رابرد  هب  ترذعم  يادا  تهج  راجاق  يازریم  ورسخ  تسایر  هب  ار  یتئیه  هاش  یلعحتف  و  دیـسر ، لتق  هب  نارهت 

دمحم وا  رما  هب  دمآرب . تاره  ریخـست  ددـصرد  سپـس  و  داتـسرف ، يوس  نآ  هب  ار  ازریم  سابع  ناسارخ ، تابالقنا  عفد  يارب  دـعب ، يدـنچ 
ازریم دمحم  هب  کمک  دـصق  هب  رابرگید  زین  ازریم  سابع  دـعب ، يدـنچ  و  درک ، هرـصاحم  ار  تاره  دـنچ  کی  ازریم ، سابع  زا  سپ  ازریم ،
نارهت هب  هدیشک  تاره  هرصاحم  زا  تسد  ربخ ، نیا  عامتسا  هب  ازریم ، دمحم  ق .). 1249 ه .  ) تفای تافو  ناسارخ  رد  اما  دش ، تاره  مزاع 
لوصو بیترت  ات  تفر  ناهفـصا  هب  هاش  یلعحتف  لاـس ، نیمه  رد  ق ). رفـص 1250 ه .  ) داد ودب  شیوخ  يدهعیلو  هاش  یلعحتف  تشگزاب و 

لمح مق  هب  ار  وا  هزانج  تفای . تافو  ناهفـصا  رهـش  جراخ  رد  تسد  تفه  ترامع  رد  لاوحا  نیمه  رد  و  دهدب ، ار  سراف  هقوعم  تایلام 
یهاشداپ هاش  یلعحتف  دندرپس . كاخ  هب  دوب  هدش  هتخاس  يو  رما  هب  اجنآ  رد  تافو  زا  لبق  لاس  هک  ياهربقم  رد  و  دندرک ،

628 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
، يرصان مظتنم  فلؤم  لوق  هب  و  دناهتفگ ، رب 1000  غلاب  ار  وا  نانز  ریثک  دادعت  دوب . دالوا  ترثک  بلاط  هرابنز و  تسودلمجت و  عامط و 

. تشاد دنزرف  يو 260 
وا رابرد  هب  یناهفصا  طاشن  یناشاک ، يابص  دننام  ینارعاش  تفگیم . رعـش  ناقاخ  صلخت  اب  و  دوبن ، هرهبیب  يرعاش  قوذ  زا  هاش  یلعحتف 

. دنتشاد باستنا 
: هاش یلعحتف  دهع  رد  ناریا  یجراخ  طباور 

تدـش لامک  رد  ییاپورا  ياهروشک  یتارمعتـسم  ياهتباقر  هک  قباـطم 1797 م ). ق ،. 1212 ه .  ) دـش زاغآ  یماگنه  هاش  یلعحتف  تنطلس 
ق. رد 1231 ه . تفای . یصاخ  تیمها  روشک  نیا  ظاحل  زا  شیجراخ  طباور  ناریا و  ییایفارغج  تیعقوم  تهج ، نیمه  هب  و  دوب ،

عنام نکد  لامـش  يزکرم و  دـنه  رد  هک  ههتارم ، ردـتقم  هلیبق  هیلع  رب  باجنپ ، دنـس و  هب  هلمح  اب  هک  دـمآرب  ددـصرد  ینارد ، هاـش  ناـمز 
، تشاد تشحو  دنه  رب  هنغافا  يالیتسا  زا  هک  دنه ، يامرفنامرف  یلزلو ، درل  یلو  دنک . زاغآ  ار  گنج  دندوب ، ناتسلگنا  تسایـس  تفرـشیپ 

يدهم ق ،. رد 1214 ه . ببـس  نیمه  هب  دزیگنارب . يو  دض  رب  ار  هاش  یلعحتف  هک  دمآرب  ددـصرد  یتح  و  درکن ، تقفاوم  هاش  نامز  رظن  اب 
ق. رد 1215 ه . الباقتم  مه ، هاش  یلعحتف  تشاد . لیسگ  ناریا  رابرد  هب  ار  رهشوب  رد  ایناتیرب  یقرش  دنه  تکرش  میقم  هدنیامن  ناخ ، یلع 

. داتسرف یئبمب  هب  ترافس  ناونع  هب  ار  ینیوزق  ناخ  لیلخ 
هدـش هدـنهانپ  ناریا  هب  هک  ار  زوریف - دوـمحم و  هاـش - ناـمز  ردارب  ود  هاـش  یلعحتف  یلزلو ، درل  ناریا و  ناگدـنیامن  تارکاذـم  هجیتـن  رد 

ار وا  هتفرگ  هاش  ناـمز  زا  ار  لـباک  راهدـنق و  ق . رد 1215 ه . وا  و  داد ، رارق  دومحم  راـیتخا  رد  ینایهاپـس  هداد  رارق  مارتحا  دروم  دـندوب ،
تکرش فرط  زا  رگید  یگدنیامن  تئیه  کی  مایا ، نیا  رد  دش . ناتسناغفا  ریما  ناریا ، هاشداپ  تیامح  تحت  دوخ  و  درک ، روک  ریگتـسد و 

دش ناریا  اب  یـسایس  یتراجت و  هدهاعم  کی  نتـسب  هب  قفوم  ییایاده  میدقت  اب  يو ، و  دمآ ، ناریا  هب  مکلم  ناورـس  تسایر  هب  یقرـش  دنه 
(. هیوناژ 1801 اب  قباطم  ق . نابعش 1215 ه . )
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اب ناهن  رد  هسنارف ، روتارپما  لوا ، نوئلپان  دوب ، ههتارم  هلیبق  ناطلس و  وپیت  عابتا  راتفرگ  ناتسودنه  رد  ناتسلگنا  تلود  هک  ینارود  اب  نراقم 
ناریا نیب  لاس 1801  نامیپ  دقع  زا  سپ  دیسر . لتق  هب  وپیت  و  دنک ، ینابیتشپ  يو  زا  دیاب  هکنانچ  تسناوتن  یلو  تشاد ، هطبار  ناطلـس  وپیت 

ياهگنج ق ،. رد 1218 ه . دنک . یـسررب  هیـسور  ناتـسلگنا و  دض  رب  ار  ناریا  نتخیگنارب  لیاسو  هک  دمآرب  ددصرد  نوئلپان  ناتـسلگنا ، و 
وا ياضاقت  یلو  دنک ، بلج  ار  ایناتیرب  کمک  دادرارق 1801 م . قبط  رب  ات  داتسرف  دنه  هب  یتئیه  هاش  یلعحتف  و  دش ، دیدجت  سور  ناریا و 
هک هاش  یلعحتف  دیـسر . نارهت  هب  ربوژ  رد 1806 م . و  دمآ ، ناریا  رابرد  هب  نوئلپان  بناج  زا  ياهداتـسرف  دعب  لاس  دـش . یقلت  ییانتعایب  اب 

ناتسهل رد  نوئلپان  يودرا  هب  ار  ینیوزق  ياضر  دمحم  ازریم  هیسور ، دض  رب  نوئلپان  کمک  بلج  دیما  هب  دوب ، هدش  دیمون  ایناتیرب  يرای  زا 
نوئلپان نآ ، بیقعت  رد  و  هم 1807 م ،). قباطم 4  ق ،. رفص 1222 ه .  25  ) دش دقعنم  هسنارف  ناریا و  نیب  نیاتشانکنیف  هدهاعم  و  داتـسرف ،

و درک ، دـقعنم  هیـسور  اب  ار  تیزلیت  نامیپ  نوئلپان  لاس ، نامه  رد  داتـسرف . ناریا  هب  سدـنهم  ملعم و  رـسفا و  ياهدـع  اب  ار  نادراـگ  لارنژ 
رجنم هک  دش ، رارقرب  ناتسلگنا  ناریا و  نیب  هناتسود  طباور  رگید  راب  تهج ، نیمه  هب  تشاذگ . اهنت  هیسور  لباقم  رد  ار  ناریا  هنوگنیدب ،

. دش نیتلود  نیب  و 1814 م . ، 1812 لاس 1809 ، ياهدادرارق  هب 

)mobaraksah( هاشکرابم نیدلا  رخف 

نیدلا فیس  شرسپ  زوسناهج و  نیدلا  ءالع  دزن  ق .). یفوتم 602 ه .  ) روغ كولم  رابرد  يارزو  لاجر و  زا 
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. تسا هدوتـس  ار  وا  راعـشا  بابلالا  بابل  رد  یفوع  تشاد . مامت  برقت  يروغ  نیدلا  ثایغ  ناطلـس  هاگتـسد  رد  نینچمه  يروغ و  دـمحم 
. تسا هدرک  مظن  همانهاش  هویش  هب  ار  روغ  كولم  خیرات  نیدلا  رخف 

هلودلا رخف 

راجاق هاش  یلعحتف  هون  و  1249 ق ). - 1202  ) راجاق يازریم  سابع  رتخد  يو  رعاش . دـنمرنه و  نانز  زا  راسخر  هام  يرجه ، مهدزیـس  نرق 
، هنطلسلا دامتعا  هتـشون  هب  درک . جاودزا  ناخ  ابابناخ  هب  فورعم  یناوریا  رادرـس  ناخ  نسح  دمحم  اب  یناوج  رد  دوب . 1250 ق ). - 1212)

نادنمتسم زا  نینچمه  وا  تشادن . دننام  یـشاقن  طخ و  رعـش و  رنه  رد  دوب و  لثملا  برـض  یـشوهزیت  رد  ربدم و  ریدم و  ینز  هلودلا  رخف 
. تشاد زین  یتاریخ  تافوقوم و  درکیم و  يریگتسد 

هلودلا رخف 

رتخد هلودـلا و  نزاخ  رتخد  يو  دـنمرنه . رعاش و  راکوکین ، نانز  زا  ناـشنیب  يرخف و  هب  صلختم  اـغآ  ناروت  ناضمر 1310 ق ).  14 )- 
یسیونشوخ يراکتبنم و  یشاقن ، رنه  رد  وا  دوب . هلودلا  دجم  ناخ  یلقیدهم  رـسمه  و  1313 ق ). - 1264  ) راجاق هاش  نیدلا  رصان  متفه 

هقالع شردـپ  دـیزرویم . ماـمتها  ناـمیتی  نادـنمزاین و  زا  يریگتـسد  رد  دوب و  هنـسح  یقـالخا  نوزوم و  یعبط  ياراد  تشاد و  تراـهم 
کلامملا بیقن  هاش ، نیدلا  رـصان  ندیباوخ  ماگنه  اهبـش  تشادیم . هاگن  دوخ  دزن  نوردـنا  رد  بش  تسیب  هام  ره  تشاد و  وا  هب  یناوارف 

تروص هب  اهناتساد  نیا  هعومجم  درکیم . سیونکاپ  سپـس  تشاددای و  هدرپ  تشپ  زا  هلودلا  رخف  تفگیم و  هدننکمرگرـس  ياهناتـساد 
هدوب کلامملا  ریعم  ناخ  یلعتـسود  هناـخباتک  وزج  یطخ  باـتک  تروص  هب  ریخا  ناتـساد  هک  تسا  کـلم  نیرز  نالـسرا و  ریما  ناتـساد 

. تسا
هک يراعشا  دش . نفد  س )  ) هموصعم ترضح  نحـص  رد  مق  رد  تشذگرد و  لس  ضرم  هب  یگلاس  رد 33  تشادن و  يدنزرف  نیدلا  رخف 

. تسا هتشون  اغآ  ناموت  ار  وا  مان  هنطلسلا  دامتعا  تسوا . زا  هدش  هتشون  شرازم  گنس  رب 

یملید هلودلا  رخف 

رد هلسلس  نآ  فورعم  ناهاشداپ  زا  و  ق ). 387 ه . - 366  ) هیوب لآ  هلسلس  هاشداپ  ق . 387 ه . - 341 یلع ، نسحلا  وبا  هلودلا  رخف  ترهش 
اما تسـشن ، تنطلـس  هب  ير  رد  ردپ  تافو  زا  دعب  يو  یملید . هلودلا  نکر  رـسپ  ير ،) هملاید  نادمه ، ناهفـصا و  هملاید   ) نادـمه ير و 

دضع بیقر  هک   ) یملید هلودلا  زع  اب  دنک ، فرـصت  زین  ار  یملید  هلودلا  دیؤم  ورملق و  تساوخیم  دوبن و  یـضار  شیوخ  مهـس  زا  نوچ 
دروخ تسکش  دربن  نیلوا  رد  هلودلا  زع  هکنیا  زا  سپ  تساخرب . گنج  هب  هلودلا  دضع  دض  رب  ریگمشو  سوباق  هیونـسح و  و  دوب ) هلودلا 
ماسح تیامح  تحت  ار  دوخ  هدرک ، رایتخا  رارف  ریگمـشو  سوباـق  اـب  هلودـلا  رخف  ق ،). 369 ه .  ) تشذـگرد مه  هیونـسح  و  ق ). (366 ه .
نایم هزرابم  ار  نآ  دیاب  عقاولا  یف  هک  دندرک  زاغآ  ار  ییاهزیرگ  گنج و  هلـسلس  کی  اجنآ  زا  و  دـنداد ، رارق  یناماس ، ریما  شات ، هلودـلا 
دیؤم نایرکشل  تسد  هب  شات  هلودلا  ماسح  ریگمشو و  سوباق  هلودلا و  رخف  كرتشم  يورین  ماجنارس  دروآ . رامش  هب  هیوب  لآ  نایناماس و 

.(. ق 371 ه .  ) دش بولغم  هلودلا 
. تشذگرد دعب  لاس  تفاین و  یقیفوت  یلو  دنک ، حلـص  هلودلا  رخف  اب  ات  دیـشوک  هلودلا  دـیؤم  ق ،). 372 ه .  ) هلودلا دـضع  گرم  زا  سپ 

دابع و نبا  بحاص  تحلصم  توعد و  هب  هلودلا ، دیؤم  تافو  زا  دعب 
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، دعب يدنچ  دروآرد . فرصت  هب  زین  ار  ناهفصا  و  ق ،). 373 ه .  ) تسشن تنطلس  هب  ير  رد  و  دمآزاب ، ناسارخ  زا  هلودلا  رخف  ملید ، يارما 
.(. ق 373 ه .  ) داتسرف ناردنزام  ریخست  طبض و  هب  ار  دابع  نبا  بحاص  سوباق ، قوقح  نتفرگ  رظن  رد  نودب 

هب یملید ، هلودلا  ءاهب  شرگید ، هدازردارب  هک  یماگنه  نکل  تشاد ، وکین  یطباور  شاهدازردارب )  ) یملید هلودلا  ماصمـص  اب  هلودلا  رخف 
لیس و  تخیرگب ، يو  رکـشل  زاوها  دودح  رد  اما  ق .). 379 ه .  ) درک دادغب  ریخست  دصق  هلودلا  رخف  تساخرب ، هلودلا  ماصمـص  اب  گنج 
عقوم نیا  رد  هک  هلودلا  ماصمص  دض  رب  هلودلا  ءاهب  اب  ق ). 384 ه .  ) رد درک . ینیشنبقع  راچان  هلودلا  رخف  و  دش ، يراج  زین  ياهقباسیب 

. دش دحتم  دوب ، هدش  طلسم  سراف  رب 

یضاق هللا  دبع  نیدلا  رخف 

رد 695 ه. ناخ  نازاغ  ناییاتخارق . هرود  يارزو  لاـجر و  زا  ق . رخآلا 699 ه . عیبر  یفوتم  نیدلا ، رخف  یضاق  تاره و  یـضاق  هب  فورعم 
ترودک نیدلا  رفظم  وا و  نایم  دعب  یکدنا  درک . بوصنم  نامرک  ناییاتخارق  يارما  زا  ییاتخارق  دـمحم  نیدـلا  رفظم  ترازو  هب  ار  وا  ق .

دـش ممـصم  نیدلا  رخف  دنناسرب . هاشداپ  هاگراب  باون  ضرع  هب  ار  رگیدکی  لامعا  حیابق  ات  دندیـشوکیم  ودره  هک  يروط  هب  دش  لصاح 
. دناشنب نامرک  تنطلس  هب  ار  نیدلا  رفظم  مع  رسپ  ناهج  هاش  نیدلا  بطق  هک 

699 ه.  ) تفای نامرک  تموکح  یجوآ  دمحم  نیدلا  دعس  هجاوخ  هللا و  لضف  نیدلا  دیـشر  هجاوخ  کمک  هب  نیدلا  رخف  یـضاق  ماجنارس 
. تشک تفرگ و  ار  وا  هدیروش  نیدلا  رخف  یضاق  رب  دمحم  نیدلا  رفظم  ردارب  ییاتخارق  هاش  دومحم  دعب  يدنچ  اما  ق ).

یشاک نیدلا  رخف 

. یقوجلس نالسرا  ناطلس  ناریزو  زا  یشاک  رهاط  نیدلا  رخف 

ترک نیدلا  رخف 

رسپ و ق ). 706 ه . شردپ 705 - تافو  خیرات  رابتعا  هب  ای   695  ) ترک لآ  هلسلس  زا  هاشداپ  نیموس  ق . یفوتم 706 ه . نیدلا ] رخف  کلم  ]
رد 695 تخیرگ . سبح  زا  سپس  و  دوب ، ردپ  ق ). 693 ه . - 686  ) سبح رد  بضغ و  دروم  یتدم  يو  ترک . نیدلا  نکر  کلم  نیشناج 

. داد تاره  تموکح  ار  وا  نازاغ  درک و  بلج  يو  هب  ار  نازاغ  هجوت  زورون  ریما  ق . ه .
نآ داتسرف و  وا  عفد  هب  يرکشل  وتیاجلا  ناطلس  ق . رد 706 ه . دمآرب . نایصع  درمت و  ماقم  رد  وتیاجلا  ناخ و  نازاغ  هب  تبـسن  دعب  يدنچ 

. تفرگ ار  تاره  رکشل 
نیا رد  داتسرف و  تاره  ریخست  وا و  عفد  هب  رگید  يرکـشل  وتیاجلا  دش و  لوتقم  نیدلا  رخف  کلم  هعدخ  ببـس  هب  لوغم  هاپـس  هدنامرف  اما 

. تسشن تاره  تراما  هب  ترک  نیدلا  ثایغ  شردارب  يو  زا  سپ  تفای . تافو  نیدلا  رخف  کلم  نامز 
هب همانترک  مان  هب  یباتک  رد  ار  ترک  لآ  خیرات  و  دوب . وا  رـصاعم  یجنـشوپ )  ) یگنـشوپ یعیبر  تشاد و  يرعاش  هحیرق  نیدـلا  رخف  کلم 

. درک موظنم  وا  مان 

یناگرگ نیدلا  رخف 

يو یقوجلس . لرغط  حادم  رصاعم و  یناریا  يارـسناتساد  رعاش و  ق . زا 446 ه . دعب  یفوتم  یناگرگ ] دعـسا  نیدلا  رخف  ، ] یناگرگ يرخف 
، دوب ناهفصا  مکاح  لرغط  بناج  زا  هک  دمحم  نبا  رفظم  حتفلا  وبا  اجنآ  رد  و  تفر ، ناهفصا  هب  ناگرگ ، شیوخ ، نطو  زا  یناوج  رد 
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راـگزور ياهـشناد  زا  نیدـلا  رخف  داد . ماـجنا  تفریذـپ و  ار  راـک  نیا  مه  نیدـلا  رخف  و  دـش ، راتـساوخ  يو  زا  ار  نـیمار  سیو و  ندورس 

زیچ نیمار  سیو و  يونثم  زج  يو ، راثآ  زا  تسا . هدوب  هاگآ  زین  برع  بدا  زا  هتـسنادیم و  زین  ار  يولهپ  نابز  هتـشاد و  یهاـگآ  شیوخ 
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. تسا هدنامن  یقاب  دشاب  رکذ  لباق  هک  يرگید 

يروغ دوعسم  نیدلا  رخف 

نیسح نیدلا  زع  رـسپ  زوسناهج و  نیدلا  ءالع  ردارب  ناتـسراخط  تیالو  رد  بسنـش  لآ  هلـسلس  يارما  زا  ق . دودح 558 ه . ارهاظ  یفوتم 
اجنآ رد  مه  ردارب  زا  دـعب  تسـشن و  تراـما  هب  ناـیماب  رد  ردارب  بناـج  زا  نیدـلا ، ءـالع  تسد  هـب  ناتـسراخط  حـتف  زا  دـعب  يو  يروـغ .

تسکش اما  دمآرب ، هوکزوریف  ریخـست  ناگدازردارب و  اب  گنج  ددصرد  ماس ، دمحم  نیدلا  ثایغ  تنطلـس  رد  یتح  تشاد و  ییاورمکح 
ناتسراخط هب  مامت  مارتحا  اب  ار  وا  دندرک و  مارکا  وا  قح  رد  ماس - دمحم  نیدلا  زعم  ماس و  دمحم  نیدلا  ثایغ  شناگدازردارب - دروخ و 

. دوب هدنز  لاس  دنچ  زین  نآ  زا  سپ  وا  دندینادرگ و  زاب 
. تسشن وا  ياجهب  يروغ  دمحم  نیدلا  سمش  شرسپ  يو  تافو  زا  سپ 

کلملا ماظن  نیدلا  رخف 

دوب و یـسوط  کلملا  ماظن  هجاوخ  ناگدـنامزاب  زا  سوط و  مدرم  زا  يو  دوب . يرومیت  هرود  ناریزو  زا  کـلملا  ماـظن  نیدـلا  رخف  هجاوخ 
. دوب ازریم  رباب  ترازو  رادهدهع  یشنم  یلع  انالوم  شیاشخب و  رضخ  هجاوخ  قافتا  هب  یتدم 

کلملا رخف 

هلودلا دـضع  رـسپ  هلودـلا  ءاهب  ترازو  يو  تسا . هیوب  لآ  روهـشم  مان و  هب  ناریزو  زا  کلملا  رخف  هب  فورعم  فلخ  نب  یلع  نب  دـمحم 
دراذگ و یقاب  ترازو  هب  ار  وا  هلودلا  ناطلس  يو  رسپ  هلودلا  ءاهب  گرم  زا  سپ  تسا . هتشاد  هدهع  رب  ار  یملید  هلودلا  ناطلـس  یملید و 

. دوبن ناطلس  تقفاوم  دروم  هک  دز  رس  يراک  وا  زا  سپس  درک . یگدنز  مامت  مارتحا  هب  يو  تمدخ  رد  يدنچ 
.(. ق 407 ه .  ) دندناسر لتق  هب  زاوها  رد  ار  کلملا  رخف  داد  روتسد  هلودلا  ناطلس 

یناتسدرا دیمحلا  دبع  حتفلا  وبا  کلملا  رخف 

روما هرادا  هب  دـش و  هدـیزگرب  وا  ترازو  هب  تشاد  ار  مزراوخ  ناسارخ و  تموکح  رجنـس  هک  یعقوم  هاـشکلم . رـسپ  رجنـس  ناطلـس  ریزو 
. دش لوغشم  کلم  تسایس  هب  طوبرم 

کلملا ماظن  رسپ  نسح  کلملا  رخف 

ار یقوجلس  رجنس  ناطلس  ترازو  دمحم  ناطلس  زا  دعب  دوب و  یقاب  ماقم  نیا  رد  يو  تنطلس  نایاپ  ات  هک  یقوجلس  قرایکرب  ناطلـس  ریزو 
هتشک ق . رد 500 ه . یلیعامـسا  ناییادف  زا  یکی  تسد  هب  یقوجلـس  رجنـس  ناطلـس  ترازو  ماقم  رد  نسح  کلملا  رخف  تفرگ . هدـهع  رب 

. دش

مناخ ناهج  رخف 

. دنمرنه نانز  زا  هلودلا  رخف  هب  بقلم  1260 ق .
شیومعرـسپ ناـخ ، دـمحم  ازریم  اـب  يو  دوب . هنطلـسلا  عاعـش  ینت  رهاوخ  و  1250 ق ). - 1212  ) راـجاق هاـش  یلعحتف  رتخد  نیمـشش  يو 

ناگدازهاش همه  ردپ و  دزن  هلودلا  رخف  درکن . جاودزا  رگید  تفرگ و  قالط  تراکب  تلاح  اب  یگدنز  لاس  هن  زا  سپ  یلو  دومن . جاودزا 
کی وا  يرنه  راثآ  زا  تشاد . صاخ  برقت  مارتحا و 
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هررح . » دراد مقر  نینچ  هک  تسا  طسوتم  شوخ و  قیلعتسن  هتسکش  خسن ، قیلعت ، هتسکش  قیلعتـسن ، طوطخ  هب  ینخان  راک  طوطخ و  عقرم 

هالک و سابل و  رد  1264 ق ). - 1250  ) راجاق هاش  دمحم  زا  دق  مامت  ینخان  ریوصت  رگید  ناهج .» رخف  هرهابلا ، هرهاقلا  ۀلودلا  ۀـمداخ  لقا 
. تسا دوجوم  وا  زا  ینخان  کبس  هب  هایگ  لگ و  زا  يرگید  ریواصت  تسا . خیرات 1260 ق . هب  یتنطلس  شیارآ 

اکرقف ای  اکیرخف 

کیدزن و  هییاـضر )  ) هیمورا هچاـیرد  بونج  رد  ياهرخـص  روگ  نیا  تساـهدام . ناـمز  زا  هدـش و  هدـنک  ياهرخـص  رد  هک  تسا  يروـگ 
. تسا ناجیابرذآ )  ) هپتشات

ناییادف

. یلیعامسا ةاعد  زا  حابص  نسح  ناوریپ  بقل 
صاخ و لد  رد  ار  تشحو  سرت و  هتشگ و  بکترم  ار  ییاهلتق  حابـص ) نسح   ) لبجلا خیـش  نامرف  هب  هک  هتـشذگ  ناج  زا  دندوب  یهورگ 

ناییادف زا  یکی  تسد  هب  ق . لاس 485 ه . رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  نایقوجلس  تلود  دنمشناد  کلملا  ماظن  هجاوخ  دندوب . هتخادنا  ماع 
. دش هتشک  دنواهن  کیدزن 

يوفص باون  مالسا -: ناییادف 

قلخ ناییادف 

. درک ادیپ  يریگرد  لکهایس  ياهلگنج  رد  حلسم  زرابم  هورگ  کی  اب  يولهپ  میژر  لاس 1349  ناتسمز  رد 
شور یفخم و  تالیکـشت  هک  تسیـسکرام  هورگ  کی  هک  دش  مولعم  دش و  مالعا  میژر  طسوت  امـسر  ارجام  نایاپ  زا  سپ  يریگرد ، نیا 

ناگدشریگتسد زا  رفن  هدزیس  دناهدش . ریگتسد  هدرک و  تمواقم  دناهدش  هرصاحم  هتخانش و  لامش  رد  هکنآ  زا  سپ  دناهتـشاد و  هناحلـسم 
یـضعب دش . زاغآ  هورگ  نیا  نارادفرط  اضعا و  كاواس و  نایم  يریگرد  سپ  نیا  زا  دندش . ینادنز  زین  ياهدع  مادـعا و  نیدرورف 50  رد 

ات 53 ياهلاس 49  هلـصاف  رد  تفرگ . تروص  نانآ  تسد  هب  زین  ییاهبیرخت  دندش و  رورت  هورگ  هدنامیقاب  دارفا  طسوت  میژر  ياههرهم  زا 
هورگ هلمج  زا  فلتخم و  کچوک  ياههورگ  نیا  جیردت  هب  دش و  فشک  میژر  طسوت  یتسیسکرام  حلـسم  کچوک  هورگ  نیدنچ  و 54 
نایم رد  دندوب  هدرک  یفرعم  تسیسکرام  ار  دوخ  امسر  زاغآ  زا  هکنآ  لیلد  هب  نانیا  دنتفرگ . دوخ  هب  قلخ » ناییادف   » یمومع مان  لکهایس ،

ار نانآ  نادـنز  زا  جراخ  ياهورین  تیرثکا  تسناوت  لاس 54 و 55  رد  اصوصخم  كاواس  دـندرک و  ادـیپ  یهجوت  لباق  هاگیاپ  مدرم  هدوت 
زا یضعب  ياهلاس 55 و 56  رد  هک  دوب  ياهزادنا  هب  اههورگ  نیا  رب  تابرـض  تدش  دناسر . لتق  هب  ای  دزاس و  ریگتـسد  یمیت  ياههناخ  رد 

شیپ رد  ار  کیژولوئدـیا  غیلبت  یـسایس و  هزرابم  دـندوب  هداد  حـیجرت  هتـسنادن و  تحلـصم  هب  ار  هناحلـسم  هزرابم  یتسینومک ، ياههورگ 
نامزاس فالخرب  هک  دندمآ  دوجو  هب  اهلاس  نیا  رد  يددعتم  یمالـسا  ياههورگ  اما  دندرکیم . غیلبت  امـسر  ار  شور  رییغت  نیا  دـنریگ و 

. دنداد همادا  هزرابم  هب  هناحلسم  تایلمع  ماجنا  اب  دنتشاد و  هگن  رود  یتسیسکرام  تافارحنا  اهشیارگ و  زا  ار  دوخ  قلخ  نیدهاجم 
. نیدحوم نوروصنم و  قلف ، حالف ، فص ، يدیحوت  ردب ، يدیحوت  هدحاو ، تما  زا : دندوب  ترابع  اههورگ  نیا 

ستراارف

. تسا هدوب  سکوید  زا  سپ  وا  یهاش  نارود  درک و  تنطلس  لاس  هک 22  دام  ناهاشداپ  زا  یکی  مان 
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تارف

هلجد هب  نتـسویپ  زا  سپ  هتـشذگیم و  میدق  لباب  زا  دوشیم و  ناور  هیکرت  رد  سوروت »  » لابج زا  ناریا و  برغم  زا  هک  هدوب  ییاهدور  زا 
. دنزیریم سراف  جیلخ  هب  مهاب  هداد و  لیکشت  ار  برعلا  طش 

نرفاتارف

نیا دباتشب . رگید  نارادرس  کمک  هب  اهیتاره  شروش  یبوکرس  يارب  دش  رومأم  يو  بناج  زا  هک  ینودقم  ردنکـسا  نامز  رد  تراپ  یلاو 
. دناهتشاذگاو وا  هب  ار  تراپ  رگید  راب  رودوید  تیاور  هب  انب  زین  ردنکسا  کلامم  میسقت  زا  سپ  تسا و  هدوب  یناریا  صخش 

اراکاتارف

. اهتراپ هرود  رد  سراف  ناریما  ناونع 

رادهتارف

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 397 

http://www.ghaemiyeh.com


. اهیتراپ اهیکولس و  نامز  رد  هدناشنتسد  هاشداپ  ای  نارمکح 

هپسرپ هپسادارف -:

هنغارف

دروآدرگ دوخ  هاپس  رد  تمدخ  يارب  ار  هناغرف  هنشورسا و  دنقرمس و  مدرم  زا  یهورگ  یسابع  هفیلخ  مصعتسملا  نایناغرف . یناغرف ، عمج 
. دیمان نایناغرف )  ) هنغارف ار  اهنآ  و 

يرنوسامارف

ناگدرکلیصحت نارکفنشور ، زا  يدایز  دادعت  یللملانیب  حطس  رد  تالیکـشت  نیرتهدیچیپ  نیرتهدرتسگ و  زا  یکی  ناونع  هب  يرنوسامارف 
یلـصا جورم  تسا . هداد  همادا  دوخ  تیلاـعف  هب  زین  نونکاـت  هدرک و  بلج  بذـج و  دوـخ  هب  ار  موـس  ناـهج  ياـهروشک  يـالاب  راـشقا  و 

نرق کـی  زا  رتـشیب  يوـلهپ  هرود  رد  هـک  زین  ناریا  رد  يرنوساــمارف  دــشابیم . اــهروشک  نـیا  رد  يرادهیامرــس  يزاوژروـب و  گــنهرف 
نادیم هب  يردارب » يربارب و  يدازآ ،  » ياهراعش اب  هک  تسودناسنا  رهاظ  هب  نامزاس  نیا  ورگ  رد  لد  یناریا  نارکفنشور  اههدرکلیصحت و 

رد اهنآ  هدرتسگ  شالت  دیؤم  زنیال  يراتور و  ياههاگـشاب  يرنوسامارف و  نامزاس  رد  یناریا  رازه  اههد  روضح  دـندوب . هدرپس  دوب  هدـمآ 
هدوب موبوزرم  نیا  رد  روشک  بصانم  لغاشم و  ندرک  يراصحنا  يارب  يردارب  یتسود و  ياههکبش  داجیا  يرادهیامرس و  گنهرف  جیورت 

. تسا
، یماـما فیرـش  رفعج  تساـیر  تحت  انـس  سلجم  رد  تیرثـکا  رترب و  تردـق  بسک  یلم ، ياروش  سلجم  ياهنویـسیمک  تیرثـکا  هضبق 
شزومآ و یلاع ، شزومآ  گنهرف و  ترازو  یلاع  بصانم  نتـشاد  رایتخا  رد  هجراخ ، روما  ترازو  يالاب  هدر  لغاشم  بصاـنم و  لاغـشا 

ياهتردـق قوفام  یتردـق  يرکف  یـسایس - هکبـش  نیا  هب  يرتسگداد  داصتقا و  رنه ، گنهرف و  ترازو  رد  یلاع  بصانم  لاغـشا  شرورپ ،
. دیشخبیم هعماج  رد  دوجوم 

فلتخم ياههتــسد  يرادربهرهب  يارب  ار  هـنیمز  روـشک  ییاـضق  ییارجا و  يراذــگنوناق  ياـهناگرا  رد  ذوـفن  اــب  هاگتــسد  نـینچ  دوـجو 
مهارف هدروآ » تسد  هب  بصانم   » ینعی دوجوم ) عضو   ) ظفح نارادـفرط  ای  تردـق و  یلاع و  بصانم  ناـهاوخ  دارفا  زا  معا  ناـبلطتصرف 

. دوب هتخاس 

یلع نب  زرمارف 

نیمجنپ رایز ، نمشد  نب  دمحم  هلودلا  ءالع  نب  زرمارف  نب  یلع  روصنم  وبا  نب  بساشرگ  راجیلاک  وبا  زمارف 
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. هیوکاک هلسلس  هاشداپ 

هناخشومارف

. تسا هتفر  راک  هب  ناریا  رد  يرنوسامارف »  » هژاو ربارب  رد  هک  تسا  یحالطصا 

تروئارف

(. دنیوگیم مه  هتیرتشخ   ) وکاید هون  ای  رسپ  دام  هاشداپ 

ربرف

. نوحیج دور  رانک  رد  یفورعم  رهش  مان 

كرترف

موس ق. نرق   ) نایکولس دهع  رایرهش  راهچ  مان 
.(. م

سراپ ناهاش  زا  لوا  هتـسد  نانیا  دـناهدناوخیم . یلاو  ینعی  كرترف  ار  نانآ  هک  دـناهدرکیم . ینارمکح  رایرهـش  راهچ  سراپ  تلاـیا  رد 
. دنتسه

بناج رد  دـهدیم و  ناشن  یمارآ  طخ  هب  یترابع  اب  ار  هکـس  بحاص  تروص  فرط  کی  رد  هدـنام  ياجهب  نایلاو  نیا  زا  هک  ییاـههکس 
. درگنیم یشفرد  هب  هتسشن و  یتخت  رب  هک  دوشیم  هدید  هاشداپ  لاثمت  نآ  رگید 

ناجرف

. تسا هدشیم  قالطا  ناتسیس  ناسارخ و  هب  هک  تسا  یمان 

ناخرف

. دنتفگیم مه  نازمور »  » ار وا  دوب  روشکزارگ )  ) زارورهش هب  بقلم  هک  زیورپ  ورسخ  نارادرس  زا  یکی  - 1
. تسا هتفرگ  ینز  هب  ار  وا  رتخد  ناکیاپ  ریشدرا  یتیاور  هب  هک  یناکشا  هاشداپ  نیرخآ  ناودرا  رسپ  مان  - 2

ناخرف

83 ه. ار 66 - وا  ییاورنامرف  خیرات  هیوباد ، رسپ  هیوباد ، ینب  هلسلس  زا  ناتسربط ، دبهفـصا  بقانملا  وذ  گرزب و  هب  بقلم  هاشنالیگ  ناخرف 
. دناهتشون اهنیا  زج  و  ق ،. 104 ه . - 90 ق ،. 103 ه . - 90 ق ،.

. دراد ییاهیراگزاسان  تسا و  جنشتم  هداعلاقوف  وا  مایا  خیرات  درک . انب  دیدجت  ای  انب  ار  يراس  رهش  دنیوگ 

دنز خرف 

دج راجاق  ناخ  نسح  دمحم  هون  دنز و  ناخ  دارم  یلع  رسپ  احـصفلا  عمجم  فلؤم  هتـشون  هب  ناخ  رال  ناخ  هب  روهـشم  ناخ  نسح  دمحم 
. دیسر لتق  هب  نامرک  رد  ق . لاس 1237 ه . رد  دوب و  راجاق  هاش  یلعحتف  رابرد  برقم  يو  تسا . هیراجاق  يالعا 

داشخرف

. نایناماس دهع  رد  يرابرد  بصانم  زا  یکی  ناونع  روخشیپ و  ینعم  هب  روخشدپ ،
. تسا هدوب  یهاش  هرفس  ياهتمدخشیپ  ناونع  داشخرف 

هاشخرف

هدیسر ناتـسیس  تموکح  هب  ق . رد 501 ه . رگید  و  ق . لاس 490 ه . رد  یکی  رابود - يو  نایقوجلـس . ناـمز  رد  ناتـسیس  يارما  زا  یکی 
. تسا

روپهاش خرف 

. روپهاش هزوح  نادبوم 
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ترم خرف 

يوـلهپ ناـبز  زا  هک  هدوـب  ینید  ریغ  بتک  هلمج  زا  تـسا و  ییاـضق  ياوـتف  رازه  شرازگ  باـتک  نـیا  و  ناتـساد » رازه  ناـکیتام   » فـلؤم
. تسا هدنامیقاب  یناساس 

زمره خرف 

نوچ تساوخ و  ینز  هب  ار  تخدـمرزآ  دـش و  تخت  جات و  یعدـم  تخدـمرزآ  تنطلـس  ناـمز  رد  هک  یناـساس  هرود  نادبهپـس  زا  یکی 
وا نارسپ  زمره  دازخرف  دازخرف و  متسر  دروآ . مهارف  ار  وا  لتق  لیاسو  ناهن  رد  دنک  تفلاخم  انلع  وا  داهنـشیپ  اب  تسناوتیمن  تخدمرزآ 
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. دنشابیم

راسی خرف 

تسد لتق  نآ  رد  هاشناورش  هک  شیوخ  ردپ  صاصق  هب  هداد  تسکش  ار  وا  ناتسلگ  کیدزن  دیگنجب و  وا  اب  لیعامسا  هاش  هک  ناورش  هاش 
. تخاس ضرقنم  ار  هاشناورش  هلسلس  تشکب و  ار  وا  تشاد 

شفددرف

. نایناساس نامز  رد  میلقا  تفه  ای  روشک  تفه  زا  یکی  مان 

تسودرف

. دوب يرمرادناژ  رسفا  تسودرف  هللا  فیس  شردپ  دش . دلوتم  نارهت  رد  لاس 1296  رد  تسودرف  نیسح 
يولهپ اـضر  دـمحم  يارب  ناـخ  اـضر  هک  دـش  صوصخم  سـالک  دراو  ماـظن  ناتـسبد  زومآشناد  ناونع  هب  یکدوـک  نارود  زا  تسودرف 
ندیـسر تردـق  هب  زا  سپ  تفاـی . هار  راـبرد  هب  وا  تهج  نیدـب  تشاد و  رارق  ناـخ  اـضر  صاـخ  هجوت  دروم  تسودرف  دوب . هداد  بیترت 

. تفرگ رارق  مهم  ياهناگرا  سأر  رد  زین  تسودرف  يولهپ  اضر  دمحم 
. دش بوصنم  دوب  يولهپ  اضر  دمحم  یصخش  یتاعالطا  نامزاس  هک  تاعالطا  هژیو  رتفد  لوئسم  وا 

تسودرف نیسح 

یسودرف

هک تسا  ناهج  یمزر ) باتک   ) یسامح بتک  نیرتگرزب  زا  یکی  بحاص  ق ). 411 ه . - 330  ) ناسارخ سوط  مدرم  زا  مساقلا ، وبا  میکح 
. درک هدافتسا  ناریا  يریطاسا  یناتساد و  خیرات  زین  نایناساس و  خیرات  هرابرد  ناوتیم  یسودرف  همانهاش  زا  دراد . مان  همانهاش 

هپسرف

درک و هرصاحم  ار  مکحتـسم  تختیاپ  نیا  سوینوتنآ  دوب و  هیمورا  هچایرد  رانک  رد  هک  رورپبسا  نیمزرـس  ینعم  هب  ناجیابرذآ ، تختیاپ 
هلباقم يارب  یتراپ  راوس  رازه  لهچ  اب  یناکشا  هاشنهاش  مراهچ  داهرف  سپس 
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نیب نیگمهـس  یگنج  ماجنارـس  دـنداتفا . تکاله  كاخ  هب  ناـنآ  زا  نت  هتفای و 7500  تسکـش  نایمور  تفاتـش . ناجیابرذآ  هب  نمـشد  اب 

. داد يور  زیربت  یکیدزن  رد  مور  ناریا و  ياوق 

رگداوشرف

. دناهدناوخیم لابجلا  کلم  یبرع  هب  هک  ار  ناتسربط  ناهاش  هک  تسا  یبقل  يولهپ و  تسا  یتغل 
. تسا هدوب  نآ  زا  یتمسق  ناتسربط  هک  تسا  یتلایا  میدق  مان 

هناغرف

زا یمالـسا  هرود  رد  هناـغرف  خـیرات  دـناهدرکیم . تموـکح  اـجنآ  رد  یناریا  یلحم  يارما  یتدـم  هک  يزکرم  يایـسآ  رد  عـقاو  ياهیحاـن 
. دوشیم زاغآ  ق . لاس 94 ه . رد  رهنلا  ءاروام  رد  ملسم  نبا  هبیتق  يورشیپ 

دوخ ورملق  هب  دندوب  هدرک  ترجاهم  لامش  بناج  هب  ندروآ  مالسا  هب  لیامت  مدع  ببس  هک  ار  يدغس  نازابرس  یلحم  ریما  ق . رد 103 ه .
، مه یلحم  يارما  و  دنتـشاد ، رهنلا  ءاروام  رگید  یحاون  هناغرف و  رد  یمهم  شقن  ناناقهد  ینعی  یلحم  فارـشا  نامز ، نآ  رد  دـناوخ . زاـب 

.(. ق موس ه . نرق  لیاوا   ) دـنتفای طلـست  هناغرف  رب  ناـیناماس  هکنآ  زا  سپ  تبقاـع ، دـندوب . ناـقهد  ناونع  ياراد  دیـشخا ، ناونع  رب  هوـالع 
، نایناخ کلیا  يالیتسا  تحت  یلا  وتم  روط  هب  هناغرف  یناماس ، هلـسلس  ضارقنا  زا  سپ  دش . هدوشگ  مالـسا  يور  هب  یلکهب  هناغرف  ياهرد 

. دمآرد نایرومیت  لوغم و  نایهاشمزراوخ ، ناییاتخارق ،

ناجیابرذآ تارکمد  هقرف 

هام 1324 رذآ  رد  هقرف  نیا  دـیدرگ . سیـسأت  ناجیابرذآ  رد  يوروش  تیامح  اب  يروهشیپ و  طـسوت  تارکمد  هقرف  هامرویرهش 1324  رد 
هام رذآ  رد 21  تارکمد  هقرف  ماجنارـس  تفرگ . تسد  هب  ناجیابرذآ  رد  ار  تردق  لاس  کی  تدم  هب  دومن و  مالعا  راتخمدوخ  تموکح 

ناجیابرذآ هب  هقرف  ياضعا  زا  يدایز  عمج  هارمه  هب  نآ  نارـس  دـش و  هدیـشاپ  مه  زا  اکیرمآ  ناتـسلگنا و  اـب  يوروش  قفاوت  رثا  رد   1325
. دنتخیرگ يوروش 

امرفنامرف

ملعم رظن  ریز  ار  یتامدقم  تالیـصحت  دـش . دـلوتم  نارهت  رد  ق . لاس 1276 ه . رد  هلودلا  ترـصن  ازریم  زوریف  دنزرف  ازریم  نیـسحلا  دـبع 
رد ماظن ، شزومآ  لیـصحت و  زا  تغارف  زا  دعب  دید . شزومآ  یـشیرطا  نارـسفا  رظن  ریز  دش و  ماظن  هرود  دراو  دـعب  درک و  زاغآ  هناخرس 
رد تمدخ  رومأم  ق . لاس 1302 ه . رد  دیسر . یگنهرـس  هجرد  هب  ق . لاس 1299 ه . رد  دش و  لوغشم  تمدخ  هب  ازریم  نارماک  هاگتـسد 

. دیسر ناجیابرذآ  نوشق  تسایر  هب  دش و  بقلم  رکشل  رالاس  هب  ق . لاس 1309 ه . رد  دش . ناجیابرذآ 
دش و ناتـسچولب  نامرک و  تموکح  رومأم  تفرگ و  امرفنامرف  بقل  هاش  نیدـلا  رـصان  زا  ق . لاس 1309 ه . رخاوا  رد  ازریم  نیـسحلا  دبع 
هب راـب  دـنچ  روـشک  فـلتخم  طاـقن  رد  بیترت  نیا  هب  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  نوـشق  تساـیر  تفر و  ناـجیابرذآ  هب  دـعب  مین  لاـس و  کـی 

نیب هک  یتیصوصخ  تلع  هب  دش و  مهارف  نارهت  هب  ازریم  نیسحلا  دبع  تشگزاب  يارب  هنیمز  هاش  نیدلا  رصان  لتق  زا  سپ  دیـسر . تموکح 
نیا دز و  دنت  تامادقا  یـضعب  هب  تسد  نارهت  تموکح  نامز  رد  امرفنامرف  دسرب . نارهت  تموکح  هب  تسناوت  دوب ، هاش  نیدـلا  رفظم  وا و 

تموکح هناـهب  هب  تلع  نیا  هب  دـیجنر و  وا  زا  مه  هاـش  نیدـلا  رفظم  هک  يدـح  اـت  دروآ  دوجو  هب  عناـم  نارهت  رد  شراـک  همادا  يارب  رما 
. درک رود  نارهت  زا  ار  وا  سراف  دعب  نامرک و 
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مه کباتا  هنیباک  رد  دیسر و  هیلدع  ترازو  هب  مخفا  ریزو  ناخ  یلع  ناطلس  هنیباک  رد  دمآ و  نارهت  هب  هطورـشم  بالقنا  زا  دعب  امرفنامرف 

. دش فلتخم  ياههناخترازو  يدصتم  راب  دنچ  دش و  زاغآ  وا  ترازو  نارود  بیترت  نیا  هب  درک . ظفح  ار  تمس  نیا 
امرفنامرف ازریم  نیسحلا  دبع 

ياهورین يورشیپ  ناریا و  روما  رد  اهسیلگنا  اهـسور و  هلخادم  جوا  اب  فداصم  هنیباک  نیا  دیدرگ و  هنیباک  لیکـشت  رومأم  رفص 1334  رد 
لیکـشت بابـسا  دش و  روشک  برغ  مق و  هب  نارادمتـسایس  زا  ياهدع  ترجاهم  ثعاب  تالخادم  نیمه  دوب . روشک  فلتخم  طاقن  رد  اهنآ 

. درک مهارف  هاشنامرک  رد  ار  یلم  تقوم  تلود 
هب داد و  افعتسا  لوالاعیبر 1334  رخاوا  رد  هکنیا  ات  دشن  قفوم  اما  دوش ، ترجاهم  هنیباک  راک  عنام  ات  درک  رایسب  شالت  ازریم  نیسحلا  دبع 
دبع تیرومأم  نیا  زا  سپ  دـندز . بونج  سیلپ  لیکـشت  هب  تسد  بونج  رد  اهـسیلگنا  ناـمز  نیمه  رد  دـش و  بوصنم  سراـف  يرگیلاو 

. تشذگرد نارهت  رد  ش . لاس 1318 ه . رد  ماجنارس  دشن و  يرگید  مهم  تمدخ  ردصم  ازریم  نیسحلا 

كانرف

راید نآ  رد  لاس  زا 200  زواجتم  دنداد و  لیکشت  یتموکح  ریغـص  يایـسآ  رد  ردنکـسا  زا  سپ  هک  هیکوداپاک  ناهاشداپ  نامدودرـس  مان 
. دنتشاد ییاورنامرف 

غبنرف رذآ  غبنرف -:

نتورف

باعـشنا بزح  زا  ییاخـس  یمـساق و  هارمه  هب  یتسیئوئام  تارکفت  لیلد  هب  هک  هدوت  بزح  هییارجا  تئیه  قباس  ياضعا  زا  رتکد )  ) نتورف
یـشم طخ  اب  ار  نافوت » نامزاس   » سپـس دـندروآ و  دوجو  هب  ار  هدوت » بزح  یبالقنا  نامزاس   » باعـشنا زا  سپ  یمـساق  نتورف و  دـندرک .

. دنداد لیکشت  یتسیئوئام 

كرارورف

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 399 
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. ناریا رد  یکولس  هرود  نانابژد  اهیگیب و  هعلق  ناونع 

شیترورف

هب هدرک ، بیقعت  ار  ردپ  تسایس  زاغآ  رد  يو  تسشن . تخت  هب  شیترورف  شرـسپ  وکااید  زا  دعب  م .). 633 ق . - 655  ) دام هاشداپ  نیمود 
روشآ تعاطا  جاتحم  ار  دوخ  اهدعب  یلو  دادیم ، جاب  روشآ  هاشداپ 
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زین دوخ  دروخ و  تسکـش  درب  هلمح  روشآ  هب  نوچ  يو  دـنک . دربن  روشآ  اب  تسین  رداق  دام  حلـسم  ياوق  زونه  هکنیا  زا  لـفاغ  تسنادـن ،

. دش هتشک 
شیترورف

نایدرورف

. دنیوگیم هقرتسم  هسمخ  ار  نآ  دشاب و  نایسراف  لاس  رخآ  زور  جنپ  هک  تسا  ناگدرورف  ینعم  هب 

تشینیدرورف

. تسا دوجوم  ياتسوا  هناگجنپ  ياهشخب  زا  یشخب  دوخ  هک  اهتشی  باتک  زا  تشی  کی  مان 

یغورف

هراشا

. دش دلوتم  نارهت  رد  ش . لاس 1257 ه . رد  کلملا  ءاکذ  نیسح  دمحم  دنزرف  یغورف  یلع  دمحم 
رـشتنم ار  نآ  شردـپ  هک  تیبرت  همانزور  رد  یناوج  رد  تفرگارف و  ار  یجراـخ  ياـهنابز  لوادـتم و  مولع  رگید  ناداتـسا  ردـپ و  دزن  يو 

زا تفرگ ، ماجنا  تنطلـس  زا  هاش  یلع  دـمحم  علخ  زا  دـعب  هک  یلم  ياروش  سلجم  مود  هرود  تاباختنا  رد  يو  تشون . یتالاقم  درکیم ،
ش. لاس 1289 ه . رد  دش و  باختنا  سلجم  یگدنیامن  هب  نارهت 

رانک تمـس  نیا  زا  دـعب ، ياهلاس  رد  اما  دـیدرگ . باختنا  یلم  ياروش  سلجم  تسایر  هب  قداص  هلودـلا  راشتـسم  ياجهب  یگلاس  رد 35 
. دش هنطلسلا  ماصمص  هنیباک  هیلام  ریزو  رذآ 1290  رد 7  تفر و 

یلاع ناوید  سیـسأت  زا  دـعب  دـش و  باختنا  سلجم  یگدـنیامن  هب  نارهت  زا  موس  هرود  تاباختنا  رد  کلملا ) ءاـکذ   ) یغورف یلع  دـمحم 
یگدـنیامن زا  تمـس ، نیا  لوبق  اب  تخادـنا و  نایرج  هب  زیمت  ناوید  رد  ار  یقوقح  تامکاحم  نوناق  دـش و  هدـیزگرب  نآ  تسایر  هب  زیمت 

. داد افعتسا  سلجم 
. تشاد هیلدـع  ریزو  تمـس  دنفـسا 1293 ) رد 22   ) هلودـلا ریــشم  و  دادرم 1292 ) رد 26   ) کـلامملا یفوتــسم  ياـههنیباک  رد  یغورف 

: زا دندوب  ترابع  دیسر  ترازو  تمس  هب  اهنآ  رد  یغورف  هک  يرگید  ياههنیباک 
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رد 23  ) تیاده یلقیدـهم  و  نابآ 1302 ) رد 6   ) هپس رادرـس  نمهب 1301 ،) رد 26   ) کلامملا یفوتـسم  ياههنیباک  رد  هجراـخ  ترازو 
داصتقا ترازو  رویرهش 1303 ،) رد 7   ) هپس رادرس  و  دادرخ 1302 ) رد 26   ) هلودلا ریشم  ياههنیباک  رد  هیلام  ترازو  تشهبیدرا 1309 ،)

یلقیدـهم هنیباک  رد  یلم  داصتقا  ترازو  رویرهش 1303 ،) رد 7   ) هپس رادرـس  و  دادرخ 1302 ) رد 26   ) هلودـلا ریـشم  ياههنیباک  رد  یلم 
لاس زا  يو  داد . لیکشت  هام 1305  ریت  زا  دـعب  کلامملا  یفوتـسم  هک  ییاههنیباک  رد  گنج  ترازو  و  نیدرورف 1309 ) رد 17   ) تیاده

باختنا يریزوتسخن  هب  ابوانتم  هامدنفسا 1320  متفه  ات  ش . لاس 1304 ه . زا  یغورف  دوب . هیکرت  رد  ناریا  ریفـس  ش . ات 1309 ه .  1307
تلع هب  رویرهش 1320  ات  رذآ 1314  زا  یغورف   ) دادرخ 1314  27 رویرهش 1312 ،  26 رذآ 1304 ، رد 28  بیترت  هب  راب  تفه  يو  دـش .

رویرهش 1320،  6 دش ،). نیشنهشوگ  تشاد ، نآ  نایرج  رد  یغورف ، داماد  ردپ  يدسا ، یلو  دمحم  هک  یـشقن  داشرهوگ و  دجـسم  هعقاو 
هاش اضر  يارزولا  سیئر  نیرخآ  نیلوا و  اهنت  هن  یغورف  دیـسر . يریزوتسخن  هب  دنفسا 1320  رذآ 1320 و 11   13 رویرهش 1320 ،  30

. دوریم رامش  هب  زین  اضر  دمحم  ریزوتسخن  نیتسخن  هکلب  دوب ،
تاـفیلأت و يو  زا  دوب . رهاـم  یمجرتم  يو  تشذـگرد . یبلق  هضراـع  تلع  هب  دوب  راـبرد  ریزو  هک  یناـمز  ش . لاـس 1322 ه . رد  یغورف 
، یعیبط عامـس  نف  نوطـالفا ، لـیاسو  طارقـس ، تمکح  هباـطخ ، نف  رد  يرونخـس  نییآ  اـپورا ، رد  تمکح  ریـس  هلمج : زا  يرایـسب  بتک 

. تسا هدنام  یقاب  مایخ  تایعابر  يدعس و  تایلزغ  حیحصت  ناتسوب ، ناتسلگ و  حیحصت 
: زا دنترابع  یغورف  ترادص  نامز  عیاقو  نیرتمهم  هلمج  زا 

رابرد ریزو   ) شات رومیت  نیـسحلا  دبع  زومرم  لتق  نکاما ، نیا  بیرخت  عیقب و  همئا  هسدقم  حیارـض  هبق و  هب  هرونم  هنیدم  رد  اهیباهو  هلمح 
نوناق بیوصت  يدـمحا ، کشزپ  طسوت  رـصق  نادـنز  رد  گنج ) قباس  ریزو   ) يرایتخب دعـسا  رادرـس  لتق  رـصق ، نادـنز  رد  ناـخ ) اـضر 

يافعتسا نیقفتم ، طسوت  ناریا  لاغشا  باجح ، فشک  یسمش ، هب  يرمق  خیرات  لیدبت  هیکرت ، هب  هاش  اضر  رفـس  نارهت ، هاگـشناد  سیـسأت 
. ناتسلگنا يوروش و  ناریا ، نیب  هناگهس  داحتا  نامیپ  داقعنا  هدوت و  بزح  سیسأت  يولهپ ، اضر  دمحم  تنطلس  زاغآ  هاش و  اضر 

هام 1320 دنفسا  ات  هامرویرهش 1320  زا  کلملا ) ءاکذ   ) یغورف یلع  دمحم  هنیباک 

هب هلمح   ) رویرهش موس  هعقاو  زا  دعب  هامرویرهـش 1320  مجنپ  خیرات  رد  ار  دوخ  هنیباک  یغورف  یلع  دمحم  يراذگنوناق - مهدزاود  هرود 
: دندش یفرعم  حرش  نیا  هب  هنیباک  نیا  دارفا  درک . یفرعم  یلم  ياروش  سلجم  هب  هامرویرهش 1320  مشش  خیرات  رد  داد و  لیکشت  ناریا )

. یهآ دیجم  يرتسگداد : ریزو  . 1
. یلیهس یلع  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. يرماع داوج  روشک : ریزو  . 3
. ناییاشلگ یلقسابع  ییاراد : ترازو  لیفک  . 4

. ناوجخن دمحا  رکشلرس  گنج : ترازو  لیفک  . 5
. تآرم لیعامسا  گنهرف : ریزو  . 6
. يداجس دمحم  رتکد  هار : ریزو  . 7

. ملع میهاربا  فارگلت : تسپ و  ریزو  . 8
. یقیثو قداص  یناگرزاب : ترازو  لیفک  . 9

. مار یلق  یفطصم  يزرواشک : لک  سیئر  . 10
هامرویرهـش 1320 مایـس  هبنـشکی  رد  حرـش  نیا  هب  ار  دوخ  هنیباک  یغورف  دـیدج  هاـش  یفرعم  هاـش و  اـضر  يافعتـسا  مـالعا  زا  سپ  یلو 

اددجم يدالیم  ربماتپس 1941  يرمق و  يرجه  نابعش 1360  اب 28  ربارب  يدیشروخ 
640 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دنکیم یفرعم  سلجم  هب 
. ناییاشلگ یلقسابع  یهآ - دیجم  يرتسگداد : ریزو  . 1

. یلیهس یلع  هجراخ : روما  ریزو  . 2
. یمظاک رقاب  يدمحا - ریما  دمحا  دبهپس  ینابناهج - هللا  ناما  رکشلرس  روشک : ریزو  . 3

. یغورف یلع  دمحم  ناوجخن - دمحا  رکشلرس  گنج : ریزو  . 4
. يدضع هللا  دی  یسیفن - فرشم  نسح  رتکد  ییاراد : ریزو  . 5

. لدع یفطصم  نیدت - دمحم  دیس  قیدص - یسیع  رتکد  گنهرف : ریزو  . 6
. ینابناهج هللا  ناما  رکشلرس  يداجس - دمحم  رتکد  هار : ریزو  . 7

. تمکح رغصا  یلع  یمظاک - رقاب  تآرم - لیعامسا  يرادهب : ریزو  . 8
. تیاده لامک  یلعنسح  حایس - دیمح  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9

. ریژه نیسحلا  دبع  ناییاشلگ - یلقسابع  تمکح - رغصا  یلع  رنه : هشیپ و  ریزو  . 10
. ناییاشلگ یلقسابع  یلم : داصتقا  یناگرزاب و  ریزو  . 11

. یمیکح ربکا  یلع  يزرواشک : ریزو  . 12
. یهآ دیجم  رابراوخ : داصتقا و  يزرواشک و  ریزو  . 13

)farvahar( رهورف
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. يدزیا بوخ  ناگدیرفآ  ظفاح  يورین  یتشدرز ، نید  رد  ) fravasi( یشورف ییاتسوا  ) fravvahr( يولهپ
ره رهورف  يو  درک . قلخ  ـالاب  يونیم  ملاـع  رد  ار  ناـهج  نیا  بوخ  تاـقولخم  زا  کـیره  رهورف  یکاـخ ، ناـهج  قلخ  زا  شیپ  ادزماروها 
اما ددرگیم ، زاب  الاب  ملاع  هب  يو  رهورف  هدـیرفآ ، نآ  گرم  زا  سپ  و  دتـسرفیم ، ورف  قلاـخ  ملاـع  هب  قولخم  نآ  ظـفح  يارب  ار  قولخم 

(. ناگدرورف  ) دیآیم دورف  وا  ندید  هب  راب  کی  لاس  ره  هکلب  دنکیمن . شومارف  دراد  قلعت  ودب  هک  ار  یسک 

لوا داهرف 

. تپاپيرف نیشناج  رسپ و  م ). 171 ق . دودح 176 -  ) یناکشا هاشنهاش  ) fraates( ستآارف
دوخ ردارب  داهرف  تشامگ . رزخ  هزاورد  تظافح  هب  و  درک ، عیطم  دنتـسیزیم  زربلا  ياههوک  رد  رزخ  ياـیرد  بونج  رد  هک  ار  اـهدرامآ 

. درک باختنا  ینیشناج  هب  ار  وا  و  دش ) بقلم  سوفلدالیف  هب  تهج  نیمه  هب   ) تشادیم تسود  یلیخ  ار  دادرهم 

مجنپ داهرف 

تنطلس رگیدکی  اب  تسشن و  تخت  رب  شردام  تدعاسم  هب  دالیم  زا  لبق  لاس  ود  ابیرقت  هک  ازوم )  ) ییایلاتیا كزینک  مراهچ و  داهرف  رسپ 
. تسشن تخت  رب  مود  درا  مان  هب  رگید  یبصاغ  دیماجنین و  لوط  هب  لاس  ود  زا  شیب  اهنآ  ییاورنامرف  هرود  یلو  دندرک 

ازوم هکلم  مجنپ و  داهرف 

مراهچ داهرف 

یعمج دوخ و  ردارب  یس  ردپ و  تنطلس ، يادتبا  رد  لوا  درا  نیـشناج  رـسپ و  م ). 2 ق . م -. دودح 37 ق .  ) یناکشا هاشنهاش  ستآارف ،) )
ار تراپ  ناگرزب  زا 

641 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دنتخیگنارب یناکشا  تلود  اب  گنج  هب  ار  وا  هدرب  هانپ  یمور ، رادرس  سوینوتنآ ، هب  ابجن  زا  یهورگ  تشک .

. دش ناجیابرذآ  دراو  ناتسنمرا  هار  زا  سوینوتنآ 
يدـنچ زا  سپ  دوب . ناریا  اـب  مور  گـنج  نیمود  گـنج  نیا  دـندش . فلت  شنایهاپـس  مظعا  تمـسق  دروخ و  تسکـش  یلو  م ،). (36 ق .

. تفرگرد موس  گنج 
ای هزرابم  يارب  دش  روبجم  یلو  داد ، وا  هب  ار  نآ  زا  یتمسق  و  درک ، فرصت  ار  ناتسنمرا  ناجیابرذآ ، یلحم  هاشداپ  کیرحت  هب  سوینوتنآ ،

. دورب مور  بناج  هب  سوتسوگوآ ) ادعب  « ) سیواتکوا »
2 م. مراهچ 38 - داهرف 

. تشاذگ ار  يدعت  يانب  زاب  و  دـش ، رورغم  دوخ  تیقفوم  زا  سپـس  درک . بولغم  ار  ناجیابرذآ  هاشداپ  ناتـسنمرا ، هاشداپ  قافتا  هب  داهرف ،
32 ق.  ) دنتشادرب تنطلس  هب  ار  مود  دادریت  و  دندیروش ، وا  رب  مدرم 

رـسپ و  تخیرگ ، سیواتکوا  دزن  دادریت  و  تشگزاب ، ناریا  هب  اهاکـس  کـمک  هب  م . رد 30 ق . یلو  تخیرگ ، ناریا  قرـشم  هب  داـهرف  م ).
دزن ار  داهرف  دنزرف  سونایواتکوا » ، » دـش دـقعنم  مور  ناریا و  نیب  ادـعب  هک  ینامیپ  بجوم  هب  درب . دوخ  اب  ناگورگ  ناونع  هب  زین  ار  داهرف 

20 ق.  ) تشاد درتسم  دوب  هداتفا  نایناریا  تسد  هب  سوسارک  گنج  رد  هک  ار  مور  ياهقریب  زین  یمور و  يارـسا  داهرف  و  داتـسرف ، زاب  ردـپ 
هب و  مجنپ ،) داهرف   ) كداهرف هب  فورعم  تشاد  يرـسپ  دوب  هداتـسرف  شیارب  سونایواتکوا »  » هک اسوم ، شماـن  یمور ، ینز  زا  داـهرف  م .).

ماجنارـس داـهن . ندرگ  مور  تلود  قوفت  هب  قیرط  نیا  هب  و  داتـسرف ، مور  هب  ناـگورگ  ناونع  هب  ار  دوـخ  رگید  نارـسپ  نز ، نیا  کـیرحت 
یلو ملاظ  تخس  شکردپ و  یهاشداپ  مراهچ  داهرف  تسشن . ردپ  ياجهب  كداهرف  و  دندرک ، مومـسم  ار  مراهچ  داهرف  اسوم  كداهرف و 

. دوب يوق  مزع و  اب 

مود داهرف 

ریخست رد  ار  ردپ  هشقن  لوا  دادرهم  نیـشناج  رـسپ و  یناکـشا  يروتارپما  یعقاو  یناب  و  م ). 137 ق . - 138  ) یناکشا هاشنهاش  ستآارف ) )
یهاپس اب  م . رد 130 ق . متفه  سوخویتنآ  دومن . راتفر  تفطـالم  هب  مود  سویرتمد  اـب  ردـپ  دـننام  تهج  نیمه  هب  و  درک . بیقعت  هیروس 

ناـیتراپ تعاـطا  زا  یناکـشا  تلود  عباـت  کـلامم  لاوحا  نیا  رد  دـناوخ . ریبـک »  » ار دوـخ  و  تفرگ ، ار  لـباب  و  دـش . قرـشم  مزاـع  میظع 
بلط رد  و  درک ، دازآ  دوـب  يو  تراـسا  رد  هک  ار  سویرتـمد  دـنک ، تشگزاـب  هب  روـبجم  ار  سوخویتـنآ  هکنیا  يارب  داـهرف  دـندیچیپرس .

رادفرط دندوب  هدـمآ  هوتـس  هب  نانآ  راتفر  دوخ و  ياهرهـش  رد  سوخویتنآ  نایهاپـس  تماقا  زا  هک  مدرم  انمـض  داتـسرف . هیروس  هب  تنطلس 
. دندش نایتراپ 

( ستآارف  ) موس داهرف 

نیب ياهگنج  رد  شردپ  دـننام  تساوخیم  زاغآ  رد  كورتنـس . نیـشناج  رـسپ و  م ). ای 57 ق .  58 م -. ق . ای 69   70  ) یناکشا هاشنهاش 
رد یلو  دنامب ، فرطیب  سوتنوپ ) هاشداپ   ) مشش دادرهم  نایمور و 

642 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
يدحرـس تافالتخا  و  دمآ ، دیدپ  ترودک  سویپموپ  وا و  نیب  ناتـسنمرا  رـس  رب  ادـعب  تفرگ . ار  مور  بناج  سویپموپ ، ياههدـعو  لباقم 

وا لوا  درا  موس و  دادرهم  شرسپ ، ود  دوب . عاجـش  لقاع و  یهاشداپ  داهرف  لوا .) سنارگیت   ) دش تافالتخا  نیا  تدش  ثعاب  مور  ناریا و 
. دش عورش  یناکشا  هداوناخ  رد  یشکردارب  دعب ، یشکردپ و  نامز  نآ  زا  و  دندرک ، مومسم  ار 

م. 57 ق . موس 70 - داهرف 

نیریش داهرف و 

. ناتسدرک رد  هنحص  رهش  کیدزن  دام  ياهرخص  روگ 

همانزور گنهرف ،

نیرتسیفن زا  یکی  همانزور  نیا  دـشیم . رـشتنم  هاش  نیدـلا  رـصان  دـنزرف  ناطلـسلا  لظ  نامرف  هب  گنهرف  مان  هب  ياهماـنزور  ناهفـصا  رد 
. تفای همادا  لاس  هد  هب  کیدزن  هدش و  زاغآ  لاس 1296  زا  نآ  راشتنا  هک  تسا  يرصان  دهع  ياههمانزور 

تپایرف

تموکح لاس  هدزناپ  تسـشن و  تنطلـس  تخت  هب  تپایرف  شدـنزرف  تشذـگرد . ناودرا  نوچ  م ). توف 176 ق .  ) یناکـشا ناهاشداپ  زا 
. تشذگرد م . لاس 76 ق . هب  ماجنارس  دومن و 

ایگیرف هیحیرف -

. دوب مویدروگواورت  سودیبا  کیزیس ، هینوق  نآ  مهم  ياهرهش  هک  ریغص  يایسآ  زکرم  رد  يروشک 
. دش يدیل  همیمض  ناشروشک  م . لاس 700 ق . رد  یلو  دندرک ، يرادیاپ  نایتیه  ربارب  رد  ادیدش  نایگیرف 

نودیرف

رامـش هب  يدادـشیپ  هلـسلس  ناهاشداپ  زا  یکی  يو  یناریا . تایاور  رد  یناریا  دـنه و  كرتشم  ماوقا  یناتـساد  ناگرزب  زا  یکی  نیتبآ  رـسپ 
ار دنزرف  وا  ردام  کنارف ، تشکب . ار  شردپ  كاحض  دوب ، هراوخریـش  نودیرف  هک  یماگنه  دوب . دنب  وید  ثرومهط  داژن  زا  نودیرف  هتفر .

تـسد هب  وا  يدوبان  هک  دوب  هدینـش  نامجنم  زا  كاحـض  نوچ  داد . شرورپ  واـگ  ریـش  اـب  ار  كدوک  درک و  رارف  يرازغرم  هب  تشادرب و 
نوچ درب . هاـنپ  زربـلا  هوک  هب  تشادرب و  ار  دـنزرف  كاحـض  میب  زا  نودـیرف  رداـم  دوب . يو  يوجتـسج  رد  هراومه  دوب ، دـهاوخ  نودـیرف 

. دیدرگ ایوج  ردام  زا  ار  دوخ  داژن  دش  هلاس  هدزناش  نودیرف 
نودـیرف تسد  هب  وا  يدوبان  دـناهتفگ  كاحـض  هب  ناسانـشهراتس  نوچ  تفگ  تفگ و  زاـب  ودـب  ار  كاحـض  دیـشمج و  ناتـساد  کـنارف 

روشک ناگرزب  هب  يزور  دوب . نودـیرف  هشیدـنا  رد  هراومه  كاحـض  ماهدرورپ . وا  زا  ناهنپ  ار  وت  نم  تشک و  ار  تردـپ  وا  دوب ، دـهاوخ 
رطخ زا  ینمیا  يارب  تسا . كدوک  نونکا  هک  مراد  ینمشد  نم  تفگ :

643 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
هواک ماگنه  نیا  رد  دـنتفرگ . یهاوگ  ناوجوریپ  زا  دـندرک و  نانچ  سرت  زا  ناـگرزب  ماهدرکن . کـین  راـک  زج  نم  هک  دیـسیون  يرـضحم 

: تفگ دیشورخ و  دش . دراو  رگنهآ 
زین نونکا  و  دـناهداد ، وت  ناراـم  دروـخب  ار  ناـنآ  زا  نت  نونکات 17  هک  ماهتـشاد  رـسپ  هدـجه  نم  ینکیم ؟ اـعدا  هک  تسا  لدـع  هچ  نیا 
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؟ تسیچ نم  هانگ  دنشکب . ار  وا  دنهاوخیم  تست و  دنب  رد  نم  رسپ  نیمهدجیه 
رود ار  مدرم  تفر و  نوریب  دـیرد و  مه  زا  تفرگ و  ار  راموط  هواک  نک . یهاوگ  رـضحم  نیا  رب  تفگ : داد و  زاـب  ار  شدـنزرف  كاـحض 

هب ار  نودیرف  دنتفر و  زربلا  هب  دـندش و  ناور  يو  یپ  رد  وا  تعباتم  هب  مدرم  تخاس . ینایواک  شفرد  يرگنهآ  مرچ  زا  درک و  عمج  دوخ 
. دندیزگرب یهاش 

. دنزاس سوبحم  دنوامد  هوک  رد  هتسب  ار  وا  دومرف  درک و  بولغم  ار  وا  تخات و  كاحض  رب  نودیرف 
. درک میسقت  نانآ  نیب  ار  دوخ  عیسو  کلامم  جریا و  روت و  ملس ، مان : هب  تشاد  رسپ  هس  نودیرف 

رزیرف

هاش ردان  خیرات  هلمج  زا  تسا  هتشون  ناریا  هژیو  هب  قرشم  هرابرد  ییاههناسفا  اههمانرفس و  يدنلتاکـسا ، فلؤم  حایـس و  رزیرف ، یلب  زمیج 
نیطالـس خـیرات  زا  ياهصالخ  يرجه و  مهدزاود  نرق  رد  ناریا  خـیرات  ياهدادـیور  زا  یتمـسق  تسا و  هدوب  ردان  رـصاعم  دوخ  هک  تسا 

یلاو کلملا  رـصان  مساـقلا  وبا  طـسوت  هاـش  نیدـلا  رـصان  روتـسد  هب  باـتک  نیا  دراد . رب  رد  دـناهدرک  تنطلـس  ناتـسودنه  رد  هک  لوغم 
رد ار  باتک  مجرتم ، تارابع  رد  یتافرـصت  رـصتخم  اب  هلودلا  ریجم  دـمحم  یلع  ق . لاس 1321 ه . رد  دش و  همجرت  یـسراف  هب  ناتـسدرک 

. دناسر پاچ  هب  نارهت 

ناینوغیرف

. دنراد تبسن  ودب  نوغیرف  لآ  تفای و  تموکح  مزراوخ  رد  هک  یصخش 
: زا دنترابع  هلسلس  نیا  ناریما 

.(. ق سولج 279 ه .  ) نوغیرف نب  دمحا  - 1
. نوغیرف نب  دمحم  رصن  وبا  - 2

.(. ق سولج 368 ه .  ) دمحم نب  دمحا  ثراحلا  وبا  - 3

هیحیرف ایگیرف -:

یفاوخ دمحا  نیدلا  حیصف 

. يرومیت هرود  ناریزو  زا  یحیصف  لمجم  باتک  فلؤم  یفاوخ  دمحم  نیدلا  لالج  رسپ  دمحا  نیدلا  حیصف  انالوم 

هللا لضف  نیدلا  دیشر  نیدلا -: دیشر  هللا - لضف 

يدهاز يدهاز -: هللا  لضف 

( نیتسایرلا وذ   ) لهس نب  لضف 

هشقن و اب  دوب و  هدش  رختفم  نیتسایرلا  وذ  بقل  هب  نومأم  هفیلخ  فرط  زا  يرادروشک  رد  تیارد  ریبدت و  نسح  هطساو  هب  هک  نومأم  ریزو 
. دش هتشادرب  نایم  زا  هفیلخ  نامه  روتسد 

هیونسح هیولضف 

درک و جورخ  سراف  یملید  ریما  نیرخآ  رب  ق . لاس 448 ه . رد  هک  بویا  نب  یلع  نب  هللا  لضف  نیدلا  ماظن 
644 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دروآ تسد  هب  ار  سراـف  تموـکح  ق . لاس 455 ه . رد  نالـسرا  بلآ  هب  جارخا  لوبق  اـب  تفاـی و  تسد  سراـف  هب  يو  رب  طلـست  زا  سپ 
بولغم و نالـسرا  بلآ  اب  گـنج  رد  درک و  يراددوخ  جارخ  تخادرپ  زا  تردـق  بسک  اـب  یلو  داـهن  داـینب  ار  هراکنابـش  كولم  هلـسلس 

.(. ق 464 ه .  ) دش لوتقم 

ضایع نب  لیضف 

. دش دلوتم  ورم  ای  نایونام  زکرم  دنقرمس  رد  ق . ات 105 ه . ياهلاس 101  رد  یناریا  ینایفوص  زا 
رد 187 ه. درک و  رمع  لاس  داتـشه  زا  شیب  هدرب و  رـسهب  هبعک  هناخ  ترواجم  رد  ار  دوخ  رمع  رتشیب  هک  دوب  ناریا  هیفوص  ناگرزب  زا  يو 

. دیدرگ نوفدم  اجنامه  تشذگرد و  هکم  رد  ق .

یتکف

. درکیم سیردت  نونفلا  راد  رد  اهدعب  هک  ریبکریما  دهع  رد  ایلاتیا  یلاها  زا  يزاسوراد  یمیش و  کیزیف و  ملعم 

ناریا تالف 

، يزاوـتم هوکهتـشر  هس  قرـشم  رد  دراد . هطاـحا  ار  نآ  دـنلب  ياـههوک  فرط  ره  زا  هک  تسا  يدـنلب  عیـسو و  هگلج  لـماش  ناریا  تـالف 
زا برغ  رد  اههوک  نیا  تسا . هتفای  دادتما  برغ  هب  قرـش  زا  يریجنز  دـننام  هک  زربلا  ياههوک  لامـش  رد  نامیلـس و  ياههوک  هب  فورعم 

. درذگیم رزخ  يایرد  بونج  زا  هدش و  ادج  ناتسنمرا  ياههوک 
هب هتشگرب  قرش  بونج و  يوس  هب  دعب  هتفای و  دادتما  بونج  هب  لامش  زا  هک  تسا  عقاو  سرگاز  ای  ناتـسدرک  ياههوک  تالف ، برغم  رد 

. دسریم نامع  يایرد 
تـسا هچایرد  دنچ  ياراد  ناریا  تالف  دشابیم . لامـش  هب  بونج  زا  تالف  بیـشارس  نآ و  بونج  رد  ناریا  تالف  يدنلب  هجرد  نیرتدنلب 

. دننادیم هتشاد  دوخ  ریز  رد  ار  ناریا  تالف  مظعا  تمسق  ینامز  هک  ییایرد  هدنامیقاب  اههچایرد  نیا  هک 
مق نارهت و  نیب  نوماه ، هچایرد  ناتـسیس  رد  ناگتخب )  ) زیرین ولراهم و  هچاـیرد  راـپرد ، هیمورا ، هچاـیرد  زا : دـنترابع  روبزم  ياـههچایرد 
هب یلوا  مسا  و  دوب ، ناگرگ  يایرد  ای  نیپساک  هب  موسوم  میدـق  دـهع  رد  هک  رزخ  هچایرد  لامـش  رد  ناطلـسلا ، ضوح  ای  کـمن  هچاـیرد 

جیلخ نامع و  يایرد  هب  بونج  زا  ناریا  تالف  دندشیم . هدیمان  يایپساک »  » دنتشاد و ینکس  ایرد  نیا  رانک  رد  هک  دوب  یمدرم  تبـسانم 
. دباییم لاصتا  نامع  يایرد  اب  زمره  هگنت  هطساو  هب  دنکیم و  ادج  ناریا  زا  ار  ناتسبرع  هریزجهبش  روبزم  جیلخ  هک  تسا  دودحم  سراف 

. دندیمانیم خلت  دور  ینعی  موترمرن »  » اهیروسآ ار  جیلخ  نیا 

ناریا تالف 

، يزاوـتم هوکهتـشر  هس  قرـشم  رد  دراد . هطاـحا  ار  نآ  دـنلب  ياـههوک  فرط  ره  زا  هک  تسا  يدـنلب  عیـسو و  هگلج  لـماش  ناریا  تـالف 
زا برغ  رد  اههوک  نیا  تسا ، هتفای  دادتما  برغ  هب  قرـش  زا  يریجنز  دـننام  هک  زربلا  ياههوک  لامـش  رد  نامیلـس و  ياههوک  هب  فورعم 

. درذگیم رزخ  يایرد  بونج  زا  هدش و  ادج  ناتسنمرا  ياههوک 
هب هتشگرب  قرش  بونج و  فرط  هب  دعب  هتفای و  دادتما  بونج  هب  لامش  زا  هک  تسا  عقاو  سرگاز  ای  ناتـسدرک  ياههوک  تالف ، برغم  رد 

. دسریم نامع  يایرد 
. دشابیم لامش  هب  بونج  زا  تالف  بیشارس  نآ و  بونج  رد  ناریا  تالف  يدنلب  هجرد  العا 

تمسق ینامز  هک  ییایرد  هدنامیقاب  ار  اهنآ  نادنمشناد  تسا و  هچایرد  دنچ  ياراد  ناریا  تالف 
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. دننادیم هتشاد  دوخ  ریز  رد  ار  ناریا  تالف  مظعا 
مق نارهت و  نیب  نوماه ، هچایرد  ناتسیس  رد  ناگتخب ،)  ) زیرین ولراهم و  هچایرد  ود  راپرد ، هیمورا ، هچایرد  زا : دنترابع  روبزم  ياههچایرد 
هب یلوا  مسا  هدوب و  ناگرگ  يایرد  ای  نیپساک  هب  موسوم  میدـق  دـهع  رد  هک  رزخ  هچایرد  لامـش  رد  ناطلـسلا ، ضوح  ای  کمن  هچاـیرد 

. تسا هدیمان  ) Caspienne( يایپساک ار  اهنآ  نوبارتسا  دنتشاد و  ینکس  ایرد  نیا  رانک  رد  هک  دوب  یمدرم  تبسانم 
هب دنکیم و  ادج  ناریا  زا  ار  ناتـسبرع  هریزجهبـش  روبزم  جـیلخ  هک  تسا  دودـحم  سراف  جـیلخ  نامع و  يایرد  هب  بونج  زا  ناریا  تالف 

. دندیمانیم خلت  دور  ینعی  موترمرن »  » اهیروسآ ار  جیلخ  نیا  دباییم . لاصتا  نامع  يایرد  اب  زمره  هگنت  هطساو 
تیمها خـیرات  رد  ناریا  تـالف  تیعقوـم  نیا  هداد و  لاـصتا  رگیدـکی  اـب  ار  ایـسآ  یبرغ  یقرـش و  ياهتمـسق  هـک  تـسا  یلپ  ناریا  تـالف 

اب ار  ایـسآ  ياهتمـسق  هک  دوب  یهار  هناـگی  ناریا  تـالف  تشاد ، هدـیدع  تالاکـشا  يدروناـیرد  هک ، ياهنمزا  اـسب  هچ  هتـشاد ، صوصخم 
طابترا هلیـسو  دوب  هدـش  عقاو  میدـق  ملاع  هارراهچ  رد  روبزم  تالف  نوچ  دادیم و  طابترا  اپورا  برغم و  ياـیرد  کـلامم  اـب  رگیدـکی و 

. تسا هدوب  هفلتخم  للم  اهداژن و  زا  يرایسب  نامدرم 
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كدزم هفسلف 

اما تسا . تیونث  نامه  وا  راکفا  ساسا  ناشیا  دننام  و  تسین ، ریاغم  نادنچ  اهکیتسونگ  ینام و  تشترز و  اب  كدزم  هفـسلف  یبهذم  رظن  زا 
. تسا هدوب  يرتشیب  یتسودرشب  تالیامت  فطاوع و  ياراد  كدزم  هفسلف 

اهنت همکاح  تاقبط  لباقم  رد  مدرم  هدوت  وا  رظن  زا  و  درب . راک  هب  هعماج  حالـصا  يارب  ار  ینید  دـیاقع  تساوخیم  ینام  سکعرب  كدزم 
اب یحیحـص  يداصتقا  همانرب  ساسارب  هکنیا  رگم  دـننک . ادـیپ  تاجن  یگراـچیب  یگدرب و  رقف و  زا  دنتـسناوتیمن  ینید  هدـیقع  نتـشاد  اـب 

. دنیامن داجیا  هقبطیب  ياهعماج  دننک و  هزرابم  یتاقبط  ياهشکمشک  یگدنز و  تالکشم 
تیمکاـح رد  ناـگمه  تکرـش  یکارتـشا و  تموـکح  رکف  زا  هک  هدوـب  تیکلاـم  كارتـشا  رد  وا  بـالقنا  رهوـج  كدزم و  نخـس  لـصا 

لابقا دمحم  هک  تسا  كدزم  یتسودرشب  هبنج  نیمه  دیاش  و  تسا . هدوب  هتفرگ  همشچرس  یلم  تیمکاح  رد  ناگمه  تکرـش  یکارتشا و 
. تسا هدیمان  ناتساب  ناریا  يارگمدرم  ربمایپ  ار  وا  یناتسکاپ  فوسلیف  يوگسراپ و  رعاش  يروهال 

كدزم رظن  زا  هک  تسا ، تیکلام  نیمجنپ  جایتحا و  ماقتنا ، مشخ ، بصعت ، درادیم . زاب  یتسار  زا  يدب  عون  جـنپ  ار  یمدآ  كدزم  رظن  زا 
. تسا رتالاب  همه  زا 

. ددنویپیم دنوادخ  هب  دزیهرپب  اهیدب  نیا  زا  هک  یسک 
دیدـپ مدرم  نیب  ماـقتنا  مشخ و  هجیتـن  رد  دروآیم و  دوجو  هب  ار  جاـیتحا  تیکلاـم ، بصعت و  لاـم ، نز و  رد  يربارباـن  تفگیم  كدزم 
ساسا یلو  تفرگ  یبالقنا  یـسایس  کلـسم  کی  تروص  اجیردت  یعامتجا  نییاپ  تاقبط  هب  دورو  زا  سپ  كدزم  شیک  هچرگا  دیآیم .

كدزم زین - و  دناهتشاد . دوجو  مه  هیلاع  تاقبط  نایم  رد  نییآ  نیا  ناوریپ  دوب و  یقاب  نآ  یتناید 

یلاعملا کلف 

هب تفرگ  ازع  شیوخ  ردـپ  رب  زور  هس  ملید ، هفیاط  لومعم  قباطم  هکنآ  زا  سپ  یلاعملا  کلف  هب  بقلم  ریگمـشو  سوباـق  دـنزرف  رهچونم 
لاجر ياضاقت 
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دعب دوب و  لوغشم  تموکح  هب  سموق  ناتـسربط و  ناگرگ ، رد  ق . لاس 462 ه . ات  يو  تسشن . رایز  لآ  تلود  تنطلس  ریرـس  رب  تکلمم 

. دیدرگ دودحم  ناتسربط  زا  یتمسق  ناگرگ و  هب  رایز  لآ  ییاورنامرف  هزوح  هک  دوب  يو  زا 

سوروف

. تسا هدشیم  قالطا  یعمج  هتسد  ياهتیلام  هب  نایکولس  هرود  رد 

هیزوف

هب يرتخد  جاودزا  نیا  لصاح  درک . جاودزا  يولهپ  اضر  دمحم  اب  هک  دوب  رـصم  هاشداپ  قوراف » کلم   » رهاوخ داوف » کلم   » دـنزرف هیزوف 
. دش يدهاز  ریشدرا  رسمه  زین  زانهش  هک  دوب  زانهش  مان 

. دومن قالط  اضاقت  هرهاق  رد  كرت و  ار  ناریا  دوب  هدمآ  گنت  هب  هاش  نارهاوخ  كولملا و  جات  ياهراشف  زا  هک  لاس 1327  رد  هیزوف 

هیرووف جنشوب  جنشوف -:

هب هاش  هارمه  هب  باختنا و  نازولوت  رتکد  ياجهب  سیراپ  رد  هاـش  تماـقا  ماـگنه  زا  هک  هاـش  نیدـلا  رـصان  صوصخم  بیبط  هیرووف  رتکد 
. درب مان  ناوتیم  ار  ناریا  رابرد  رد  لاس  هس  باتک  يو  تافیلأت  زا  دمآ . ناریا 

نایلهف

نیمه کیدزن  رد  تسا  دالیم  زا  شیپ  مود  هرازه  زا  هک  نوگناروک  هتسجرب  شوقن  روپاشیب . ياههناریو  برغ  لامش  رد  سراف  رد  يرهش 
. تسا هدش  عقاو  لحم 

دابآزوریف

روج نآ  برعم  ای  ) gur( روگ یناتساب  رهش  لحم  قرـش  بونج  يرتمولیک  رد 3  ینونک  رهش  زاریـش . بونج  يرتمولیک  رد 116  يرهش 
رد و  دوب ، رودـم  روگ  رهـش  داهن . اـنب  یناکـشا  مجنپ  ناودرا  رب  شیزوریپ  لـحم  رد  یناـساس  ناـکباب  ریـشدرا  ار  روگ  دـنیوگ  دراد . رارق 

یهاگـشتآ نآ  زارف  رب  هک  دوـب  یعیفر  جرب  رهـش  زکرم  رد  تشاد . ریـشدرا  زمره و  مارهب ، ارتـیم ، ياـهمان  هب  هزاورد  راـهچ  هعبرا ، تاـهج 
یناساس يانب  نیرتیمیدـق  ارهاـظ  رهـش  لامـش  رد  ریـشدرا  خاـک  ياـیاقب  تشاد . رارق  یگرزب  هدکـشتآ  نآ  یکیدزن  رد  و  دـندوب ، هتخاـس 
ياهرهش نیرخآ  روگ  رختـسا و  دمآرد . ناناملـسم  فرـصت  هب  ق . ای 29 ه . رد 28  و  دوب ، هرخ  ریـشدرا  هیحاـن  زکرم  روگ  تسا . دوـجوم 

دنترابع نآ  یخیرات  راثآ  دوب . رختـسا  یگرزب  هب  یلو  رتکچوک  زاریـش  زا  ق . موس ه . نرق  رد  روگ  دندش . بارعا  میلـست  هک  دندوب  سراف 
: زا

. دراد رارق  دابآزوریف  هدکشتآ  ياههناریو  جرب  کیدزن  تسا . نآ  نایم  رد  یعلض  راهچ  یجرب  هک  روگ  رهش  ياههناریو  - 1
دبنگ و هس  ياراد  تسا  یگرزب  یگنس  يانب  خاک  نیا  روگ . رهش  ياههناریو  لامش  يرتمولیک  دودح 2  هلصاف  هب  ناکباب  ریشدرا  خاک  - 2

. ددعتم ياهقاطا  اهزیلهد و  اهناویا و 
. دابآزوریف رهش  يرتمولیک  رد 18  باگنت  دور  رانک  ناتسهوک  رد  ناکباب  ریشدرا  هتسجرب  شقن  - 3

هک روکذم ، شقن  يورهبور  یلپ  ياههناریو  - 4
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. تسا هدش  هتخاس  یناساس  فورعم  لاجر  زا  یسرنرهم ، هلیسو  هب 
. رکذلا قباس  شقن  زا  رتمولیک   1 دودح 5 / هلصاف  هب  ناکباب  ریشدرا  هراوس  هتسجرب  شقن  - 5

هدش ثادحا  لوا  روپاش  نامز  رد  هک  تسا  دابآزوریف  رهش  يرتمولیک  دودح 6  هلصاف  هب  هوک  زارف  رب  یگرزب  هعلق  راثآ  هک  رتخد  هعلق  - 6
. تسا

لوا زوریف 

دوخ دـینادرگ و  بولغم  ار  وا  تخادرپ و  گـنج  هب  درکیم  تنطلـس  ياـعدا  هک  زمره  شیوخ  ردارب  اـب  راـچان  ردـپ  گرم  زا  سپ  زوریف 
گنج نیرخآ  رد  تفای و  تسکـش  اهدربن  نیا  مامت  رد  نکیل  دـیگنج  اهلاتپه  اب  راب  نیدـنچ  يو  دومن . سولج  تنطلـس  تخت  هب  امـسر 

. دومن نایغط  يو  تنطلس  رخاوا  رد  زین  ناتسنمرا  472 م ).  ) دیسر لتق  هب  اهلاتپه  اب  دوخ 

هوکزوریف

رد مج  ینونک  يداـبآ  اـب  ار  نآ  لـحم  و  دوـب ، عـقاو  دور  يره  ياـیلع  ریـسم  رب  تاره  قرـش  ناتـسهوک  رد  هک  روـغ ، نیطالـس  تختیاـپ 
. دناهدرمش قباطم  ناتسناغفا 

ار نآ  هاشمزراوخ  نیدـلا  ءالع  دوب . ناـیروغ  تکلمم  تختیاـپ  لاـس  زا 60  زواـجتم  نآ  و  داـهن ، اـنب  يروغ  دـمحم  نیدـلا  بطق  ار  رهش 
.(. ق 619 ه .  ) دش ناریو  زیگنچ  رسپ  ياتگوا ، تسد  هب  تبقاع  درک و  فرصت 

زوریپ زوریف -:

رترامولیف

. دندوب هداد  يو  هب  ار  بقل  نیا  ناینانوی  هک  تسودردپ  ای  ردپ  بحم  ینعم  هب  ریغص ، يایسآ  یناریا  هاشداپ  دادرهم  بقل 

)philheln( نلهلیف

نلهلیف ار  دوخ  دـندوب ، هداد  لیکـشت  لقتـسم  همین  ياهتموکح  ناریا  ینانوی  ياهرهـش  رد  هک  دوخ  ینانوی  ياـیاعر  بلج  يارب  نایناکـشا 
ینعی سنافیپا ، لیبق : زا  دوخ  ياقب  يارب  دندیـشوکیم و  ینانوی  نابز  بادآ و  شرتسگ  جـیورت و  رد  دـندناوخیم و  یناـنوی  بحم  ینعی 

. دندرکیم باختنا  یجنم  ینعی  رتوس  ردقلا و  لیلج 

نیف

لخاد هینبا  تخاس . زین  بآ  مسقم  رختسا و  نیف  همشچ  رهظم  رد  لوا  نامیلـس  هاش  ناشاک . نیف  رد  هیوفـص ، نارود  یتنطلـس  غاب  نیف ، غاب 
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. دشابیم ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  لتقم  نآ  کچوک  مامح  تسا . راجاق  هاش  دمحم  هاشیلعحتف و  يوفص ، ناهاش  زا  غاب 

نیاتشانکنیف

. دیسر اضما  هب  هسنارف  ناریا و  نیب  راجاق  هاشیلعحتف  نامز  رد  هک  ياهماندهع  مان 
رفص خیرات 25  رد  هدام  همدقم و 16  کی  نمضتم  ياهماندهع  دیسر و  نوئلپان  روضح  هب  نیاتشانکنیف  مان  هب  یهاگودرا  رد  ناریا  ریفس 
یلو درکیم  نیمأت  ار  هاشیلعحتف  دصاقم  اههتـساوخ و  رهاظلا  یلع  هماندهع  نیا  تخاس . دـقعنم  روتارپما  اب  هم 1807 م ).  4 . ) ق 1222 ه .

. دنک یلاخ  هناش  دوخ  تادهعت  راب  ریز  زا  دهاوخب  هک  عقوم  ره  تسناوتیم  نوئلپان  هک  دوب  هدش  میظنت  يروط  دادرارق  داوم 
. دیدرگ ناریا  رد  نوئلپان  یماظن  تئیه  تیرومأم  همدقم  دادرارق  نیا 
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ق

نآاق

زا یـضعب  و  تـسا ، ناـقاخ  هـملک  زا  یتروـص  ارهاـظ  نآاـق ، هـملک  ناـخ . زیگنچ  رـسپ  نآاـق  ياـتگوا  فـالخا  زا  نـیچ  نیطالـس  ناوـنع 
ناخ و ناونع  یـضعب  لوغم  نایاورنامرف  دناهدرک . قالطا  نانآ  رب  رگید  نیطالـس  تشادگرزب  يارب  هغلابم و  قیرط  زا  ار  نآ  ناسیونخیرات 

ناـگدازهاش زا  یـضعب  زیگنچ و  و  تسا ، كرتشم  راـتات  ياـههجهل  ریاـس  یلوغم و  ناـبز  رد  ناـخ »  » هملک دناهتـشاد . نآاـق  ناونع  یخرب 
نیتـسخن اـما  هدوب ، یلامـش  يایـسآ  فلتخم  ماوـقا  ناـیاورنامرف  زا  یـضعب  ناوـنع  اهتدـم  ناـخ »  » و دناهتـشاد ، ار  ناوـنع  نیا  يو  نادـناخ 

ناونع زا  املـسم  ناونع  نیا  هتفای . لاقتنا  شنانیـشناج  هب  يو  زا  بقل  نیا  و  تسا ، ياتگوا  نامه  تسا  هتـشاد  نآاق  ناونع  هک  ییاورناـمرف 
يرترب نداد  ناشن  يارب  ار  نآاق  ناونع  دندرکیم ، تیعبت  وا  زا  عقاو  رد  نارگید  هک  لوغم  یلصا  هلسلس  نایاورنامرف  اریز  هدوب ، رترب  یناخ 

. دندوب هدرک  رایتخا  ناخ  زیگنچ  دافحا  ریاس  رب  دوخ 
نیا رد  ار  راصبالا  کلاسم  باتک  زا  ياهعطق  خـیراوتلا ) عماوج   ) هللا لضف  نیدـلا  دیـشر  فیلأت  لوغم  خـیرات  رب  دوخ  یـشاوح  رد  رمرتاک 

ار وا  رمرتاک »  » هک تسا ، يرمع  هللا  لضف  نبا  ییحی  نبا  یلع  سابعلا  وبا  زا  باتک  نیا  دـیآیم . الیذ  نآ  نومـضم  هک  دـنکیم  لقن  باـب 
. درامشیم تواضق  نسح  ياراد  علطم و  ياهدنسیون 

ینیمزرس ياورنامرف  کیره  هک  تسا ، هدش  میسقت  ردتقم  هدازهاش  راهچ  نیب  لوغم  تکلمم  همه  هک  تسا  نیا  وا  مالک  نومضم  هصالخ 
ایـسآ تکلمم  نیرتیقرـش  رب  تسا ، ناـخ  زیگنچ  یعقاو  نیـشناج  و  دوشیم ، هدـناوخ  گرزب  نآاـق  هکنآ  ناـنآ ، ناـیم  زا  تسا . رواـنهپ 
دـالب زا  هـک  قلاـبناخ ، رد  و  تساـمرفنامرف . رهنلا  ءارواـم  رب  یمراـهچ  قاـچبق و  رب  یموـس  و  تـسا ، ناریا  یمود  ورملق  دراد . ییاورناـمرف 

تیاعر ار  يریقوت  تمرح و  ناـمه  نآاـق  قح  رد  و  دـننکیم ، تیعبت  تمرح و  وا  هب  تبـسن  لوغم  رگید  ناطلـس  هس  دراد . رقم  تساـتخ ،
هتشاد شیپ  رد  گرزب - يریما  لتق  ای  نمشد  هلمح  لیبق  زا  یمهم - راک  هک  يدراوم  رد  دناهتشاد . افلخ  قح  رد  قباس  كولم  هک  دننکیم 

. تسا هدوب  يراج  نیا  رب  مسر  دنرادن ، وا  زا  هزاجا  بسک  هب  تجاح  هچرگا  و  دنناسریم ، نآاق  عالطا  هب  ار  نآ  دنشاب 
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رانید و یتح  و  دـنزب ، هکـس  دوخ  مان  هب  تسناوتیمن  و  درکیم ، تموکح  نآاـقوکنم  شردارب  هنطلـسلا  بیاـن  ناونع  هب  عقاو  رد  وکـالوه 
وا اما  دندرک ، فیلکت  اقابا  شرسپ  هب  ار  تخت  جات و  ارما  يو ، تیصو  بسحرب  وکالوه ، گرم  زا  دعب  دشیم . برـض  وکنم  مان  هب  مهرد 

ناریا نایناخلیا  درک .» ناوت  هنوگچ  مهم  نیا  وا  تصخریب  تسا . نآاق  يالیبوق  ام  ياـقآ   » تفگیم افـصلا - ۀـضور  هتفگ  هب  درک و - اـبا 
زا سپ  اقابا ، رـسپ  نوغرا ، اما  دـندرکیم . تاعارم  شنیـشناج  ناخ و  اـقابا  تنطلـس  ناـمز  رد  اـت  روکذـم  حرـش  هب  ار  هکـس  برـض  مسر 
هب دوخ  یگدنیامن  هب  يریما  نآاق  شنانیشناج ، وکالوه و  تنطلـس  رد  درکیم . برـض  اههکـس  يور  رب  نآاق ، هارمه  ار  دوخ  مان  سولج ،

دوخ ياههکس  زا  ار  نآاق  مان  هک  دوب  یناخلیا  نیلوا  ناخ  نازاغ  دنتشادیم . اور  يو  هب  تبسن  ار  مارتحا  لامک  ناهاش  و  داتسرفیم ، ناریا 
لوق هب  هک  شتموکح  رد  یجراخ  ماقم  چیه  تساوخیمن  و  دناوخ ، لقتـسم  الماک  ار  دوخ  يو  درکن . ییانتعا  روکذم  ریما  هب  و  تخادنا ،

. دندرک يوریپ  لوصا  نیمه  زا  زین  نازاغ  نانیشناج  دنک و  هلخادم  دوب  هدروآ  تسد  هب  ریشمش  اب  دوخ ،

قلباق

هـس اـی  ود  نآ  رد  هتـسویپ  تسبیم و  دوخ  رمک  رب  رتـهم  هیوفـص  هلـسلس  رد  هک  قیاـق  لکـش  هب  یعـصرم  نیرز  کـچوک  هبعج  اـی  هسیک 
هبعج نیا  دـنک . میدـقت  گنردیب  دـهاوخب  هاـش  رگا  اـت  دوب ، اـیهم  يوق  هیودا  كاـیرت و  ياـهبح  رطع و  اـب  کـچوک ، دیفـس و  لامتـسد 

. تفریم رامش  هب  رتمهم  دنلب  ماقم  زا  یناشن  کچوک 

سوباق

. تسا ینایک  ناهاشداپ  زا  یکی  هک  سواک  برعم 

همانسوباق

دنزرف هب  تحیصن  رد  ریگمشو ، نبا  سوباق  نبا  ردنکـسا  نبا  سواکیک  یلاعملا  رـصنع  زا  یناگدنز ، مسروهار  نایب  رد  یـسراف ، هب  یباتک 
یکی همانسوباق  تسا . هدرک  جرد  نخس  ياضتقم  هب  ریذپلد  ییاهتیاکح  باب  ره  رد  و  هتخادرپ ، باب  رد 44  ار  نآ  هک  هاشنالیگ ، شیوخ ،
رئاعـش میدـق و  ندـمت  ییاسانـش  ظاحل  زا  ریذـپلد ، هداس و  ياشنا  رب  هوالع  و  تسا ، ق . مجنپ ه . نرق  رد  یـسراف  رثن  ياهباتک  نیرتمهم  زا 
ناـشن یبوـخ  هب  لوـغم  هلمح  نارود  زا  شیپ  ار  ناـیناریا  یگدـنز  هنادـنمدرخ  شور  و  تسا ، ناوارف  تـیمها  ياراد  یگدـنز  مـلع  یلم و 

. دهدیم

ریگمشو سوباق 

لآ هلسلس  زا  ناتسربط  زا  یتمـسق  و  ناگرگ )  ) ناجرج ریما  نیمراهچ  ق . یفوتم 403 ه . یلاعملا ، سمش  هب  بقلم  ریگمشو ،] نبا  سوباق  ]
نبا نوتـسیب  رایز و  نب  ریگمـشو  هلـسلس ،) سـسؤم   ) چیوآدرم سوباق  زا  لبق  هلـسلس  نیا  يارما  ق .). 403 ه . و 388 -  371 - 366  ) رایز

اما تسشن ، ردپ  ياجهب  دوب ، ناتسربط  رد  هک  ریگمشو ، نبا  نوتسیب  يو  دشرا  رسپ  ریگمشو ، ق ). 357 ه .  ) تافو زا  سپ  دندوب . ریگمشو 
. دندرک تعیب  دوب ، ریگمشو  رتکچوک  رسپ  هک  سوباق  اب  دندوب  نایناماس  هاپس  هارمه  هک  وا  عابتا  ناگرزب 

ار ناجرج  نایناماس ، يرای  هب  مه  سوباق  و  داد ، ناتـسربط  ترامع  ار  وا  هلودلا  نکر  دش و  هدنهانپ  یملید  هلودلا  نکر  هب  راچان  نوتـسیب 
. دش ناتسربط  زا  یتمسق  ناجرج و  ياورنامرف  سوباق  ق ،). 366 ه .  ) نوتسیب تافو  زا  سپ  تشاد . فرصت  رد 

رد دوب . یملید  هلودلا  رخف  هلاخرهوش  سوباق 
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هدعو ار  وا  سوباق  و  دمآ ، سوباق  هانپ  هب  ناجرج  هب  یملید  هلودلا  دیؤم  هلودـلا و  دـضع  دوخ  ناردارب  تسد  زا  هلودـلا  رخف  ق ،. 369 ه .
هب هلودـلا  رخف  اـب  و  دـش ، بولغم  داـبآرتسا  رد  ق . رد 371 ه . سوباق  و  دنداتـسرف ، يو  گـنج  هب  رکـشل  هلودـلا  رخف  ناردارب  داد . يراـی 

دـضع تافو  زا  دـعب  یمک  دـمآ . تشاد ، تموکح  ناسارخ  رب  یناماس  روصنم  نبا  حون  بناج  زا  هک  شات  هلودـلا  ماسح  هاـنپ  هب  روباـشین 
هک تساوخیم  و  تسـشن ، تنطلـس  هب  دمآ و  ير  هب  هلودلا ، دیؤم  ریزو  دابع ، نبا  بحاص  توعد  هب  هلودلا  رخف  هلودلا ، دـیؤم  هلودـلا و 

شات هلودلا  ماسح  هب  ار  ناجرج  هلودلا  رخف  و  درک ، فرصنم  راک  نیا  زا  ار  وا  بحاص  یلو  دنادرگزاب ، سوباق  هب  ار  ناتـسربط  ناجرج و 
. دنام هیوب  لآ  لامع  تسد  رد  ق . ات 388 ه . ناجرج  تیالو  و  درپس ، دوب  هدینادرگور  نایناماس  زا  هک 

نارای کمک  هب  دوب ، سویأم  نایناماس  کمک  زا  نوچ  و  درک ، هدافتسا  هیوب  لآ  فعض  زا  سوباق  ق ،). 378 ه .  ) هلودلا رخف  تافو  زا  سپ 
رد و  تشگزاب ، تنطلـس  هب  دوب ، نایناماس  هانپ  رد  ناسارخ  رد  هک  لاس  زا 17  سپ  و  تفرگ ، ار  ناتـسربط  ناجرج و  دوخ  يربط  یملید و 

. درک فرصت  مه  ار  نالیگ  و  نایور ، دوخ ، تنطلس  مود  هرود 
شرـسپ و  دندیروش ، وا  نایرکـشل  تبقاع  ببـس ، نیمه  هب  دندش . هتـشک  وا  رما  هب  يرایـسب  عمج  و  دوب ، رگمتـس  يوخدب و  يدرم  سوباق 

هعلق رد  ار  وا  دـندوب  كانمیب  يو  زا  هک  نایرکـشل  اـما  درک ، يریگهراـنک  تنطلـس  زا  سوباـق  دـندرک . تسدـمه  دوخ  اـب  مه  ار  رهچونم 
. دندیناسر لتق  هب  دابآرتسا  ناجرج و  نیب  کشانج ،

یطخشوخ هب  تسا . رایز  لآ  هلسلس  يارما  نیرتروهشم  سوباق  دش . هتخاس  يو  رما  هب  ق . رد 397 ه . هک  تسا  سوباق  دبنگ  رد  وا  هربقم 
هدرک هیبشت  سوواط  رپولاب  هب  ییابیز  رد  ار  وا  طخ  داـبع  نبا  بحاـص  تشاد . فیطل  یبرع  یـسراف و  راعـشا  و  دوب ، فورعم  يرعاـش  و 
هدروآ دوخ  ناتـسربط  خیرات  رد  رایدنفـسا  نبا  ار  اهنآ  زا  یتاعطق  و  هدـش ، نیودـت  عمج و  هغالبلا  لامک  مان  هب  وا  لیاسر  هعومجم  تسا .

. تسا هدرک  فیلأت  وا  مان  هب  ار  هیقابلا  راثآ  باتک  ینوریب  ناحیر  وبا  تسا .

کیب نالیباق 

. تسا هیوفص  نیطالس  راکرس  نایچروق  زا 
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یشابیچوپاق

. هیراجاق هرود  رد  باقلا  زا  تسا  یبقل 
. اهنابرد سیئر  یشابنابرد ،

نایشابیچوپاق

ناراـیتسد و ود  نآ  زا  کـیره  هک  تولخ ، یـشابیچوپاق  يرگید  ناوید و  یـشابیچوپاق  یکی  تشاد : یـشابیچوپاق  ود  هیوفـص  راـبرد 
. دنتشاد ناوارف  ناتسدریز 

ترامع و ینورد  تمـسق  تظفاحم  و  ناوید ، نایچوپاق  اب  اـجنآ ، فارطا  ناـهج و  شقن  نادـیم  رد  هاـش  هناـختلود  تبقارم  يرادـهاگن و 
- تبحـص نالواسی  لثم  زین - ناشیا  ناونع  دـندوب و  یـشابیساقآ  کیـشیا  نامرف  رد  یگمه  یلو  دوب . تولخ  نایچوپاق  اب  هاش ، هناختولخ 

. دوب هرضحلا » برقم  »

راجاق

نرق رد  دندرکیم و  گنج  هیوفص  ناهاش  يارب  هدوب و  هیوفـص  ناهاوخاوه  زا  يوفـص  رـصع  رد  هک  ناریا  نکاس  كرت  زا  تسا  یلیا  مان 
. دیسر ناریا  تنطلس  هب  ناخ  دمحم  اقآ  ناشیا  ناخ  يرجه ، مهدزیس 
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ولود راجاق 

شخب رد  ناـگرگ ، دور  لـحاس  رد  سپـس  سرا و  دور  لـحاس  رد  تنوکـس  ماـگنه  هب  هریت  نیا  دارفا  نوچ  راـجاق . لـیا  هریت  ود  زا  یکی 
. دنتفای ترهش  ولود  راجاق  هب  سپس  دندیمان و  شابيراخوی  ار  روکذم  هریت  دندوب ، نکاس  دور  يایلع 

ولنویوق راجاق 

ناگرگ دور  لحاس  ناگرگ و  تشد  رد  سپس  سرا و  دور  لحاس  رد  تنوکس  ماگنه  هب  هریت  نیا  دارفا  نوچ  راجاق . لیا  هریت  ود  زا  یکی 
هلـسلس دش . هدناوخ  ولنویوق  راجاق  ناونع  هب  دعب  دـیدرگ و  فورعم  شابهقاشا  مان  هب  روکذـم  هریت  دـندوب ، نکاس  دور  يالفـس  شخب  رد 

. دیدرگ سیسأت  هریت  نیا  ياسؤر  تسد  هب  ناریا  رد  هیراجاق 

هیراجاق

هراشا

زا ناریا  تموکح  هلـسلس ، نیا  دهع  رخاوا  رد  دـش . سیـسأت  راجاق  ناخ  دـمحم  اقآ  هلیـسو  هب  هک  ناریا  داژنلوغم  ناهاشداپ  زا  ياهلـسلس 
. تفای رییغت  تیطورشم  هب  دادبتسا 
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زا نایون  راجاق  مان  هب  یصخش  هب  ار  دوخ  بسن  هک  شابلزق ، فیاوط  زا  راجاق  لیا  هب  تسا  بوسنم  هیراجاق  هلسلس  سیـسأت  بسنولصا و 

هدمآ وردـنت »  » ینعم هب  ییاتغج  یکرت  رد  هک  ) ، qajar( رجق زا  تسا  قتـشم  ارهاظ  راجاق  هملک  دندیناسریم . لوغم  ریالج  لیا  ياسؤر 
سپ رومیت ، ریما  دنتسج . تنوکس  ناتسنمرا  ماش و  دالب  رد  هدمآ ، ریغص  يایسآ  هب  لوغم ، ترجاهم  نمض  رد  راجاق ، هفیاط  دنیوگ  تسا .

803 ه.  ) دروآ ناریا  هب  ولمور ) ولماش و  فیاوط  دننام   ) نانامکرت زا  یعمج  اب  ار  اهنآ  ق ،). 803 ه .  ) ریغص يایسآ  ماش و  هب  یشکرکشل  زا 
لوا لیعامسا  هاش  روهظ  نراقم  دنتفرگ . تنوکس  غابارق  ناوریا و  هجنگ و  دودح  رد  ياهدع  و  دنتفر ، ناتـسکرت  هب  یعمج  اهنآ  زا  و  ق ،).

و درک ، میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  اهنآ  يوفـص  لوا  سابع  هاش  دنتـسویپ . شابلزق  هب  و  دندمآرد ، وا  تمدخ  هب  هفیاط  نیا  زا  یعمج  يوفص ،
هجنگ و رد  ار  رگید  هتـسد  داد ، ياج  اهکبزا ، لباقم  ورم ، دودح  رد  ار  هتـسد  کی  دناشن : ناریا  ياهزرم  دودح  زا  ییاج  رد  ار  هتـسد  ره 

لباقم دوب ، هتخاس  هزات  هک  دابآكرابم  هعلق  رد  دابآرتسا ، دودح  رد  ار  موس  هتـسد  و  دـناشن ، هیحان  نآ  روشحلـس  فیاوط  ربارب  رد  ناوریا 
اما دنتفاین . يرابتعا  تیمها و  دندش ، ردان  هاپـس  ءزج  هیوفـص  زا  دعب  هکنآ  اب  ورم ، ناتـسجرگ و  دودـح  راجاق  فیاوط  داد . رقم  نانامکرت 

مـسقنم شابهقاشا  شابيراخوی و  هتـسد  ود  هب  دوخ  دابآرتسا  راجاق  دندروآ . تسد  هب  رایـسب  تیثیح  تردـق و  جـیردتهب  دابآرتسا  راجاق 
هفیاط زا  ناخ ، یلق  هاش  رـسپ  راجاق  ناخ  یلعحتف  هیوفـص ، دـهع  رخاوا  رد  دـندوب . لک  سیئر  شابيراخوی و  ياـسؤر  زاـغآ ، رد  و  دـش ،
دمحم شرـسپ  ق .). 1139 ه .  ) دیـسر لتق  هب  راشفا  ردان  رما  کیرحت و  هب  و  تسویپ ، يوفـص  مود  بساـمهط  هاـش  يودرا  هب  شاـبهقاشا ،

1172 ه.  ) دش هتـشک  تبقاع  و  دوب ، دنز  ناخمیرک  ضرعم  دنچ  کی  و  تساخرب ، تنطلـس  يوعد  هب  ردان ، لتق  زا  دعب  راجاق ، ناخ  نسح 
يوعد هب  ناخ  دـمحم  اـقآ  ق ،). 1193 ه .  ) ناخمیرک تافو  زا  سپ  و  ناخمیرک ، دـهع  رد  زوسناـهج  ناـخ  یلقنیـسح  وا  نارـسپ  زا  ق .).

زوسناهج ناخ  یلقنیـسح  وا  ردارب  باـقعا  هک  ار  هیراـجاق  هلـسلس  رمتـسم ، تاـعزانم  لاـس  اب 17  ناـخ  دـمحم  اـقآ  و  دـندمآرب ، تنطلس 
. درک سیسأت  دنشابیم 

تنطلس راجاق  هاش  یلعحتف  شاهدازردارب  يو ، زا  سپ  دیسر . لتق  هب  ق . رد 1211 ه . و  درک ، يراذگجات  ق . رد 1210 ه . ناخ  دمحم  اقآ 
هب رجنم  و  دـش ، عقاو  وا  دـهع  رد  زین  سور  ناریا و  ياهگنج  تفای . نایاپ  سور  ناریا و  ياـهگنج  وا ، دـهع  رد  ق .). 50 ه . - 1212  ) درک
هاش دمحم  وا  هون  هاش ، یلعحتف  زا  دعب  تفر . تسد  زا  دوب  ناریا  هب  قلعتم  هک  زاقفق  زا  ییاهتمـسق  هجیتن ، رد  و  دش ، ياچنامکرت  هماندـهع 

.(. ق 64 ه . - 1250  ) درک تنطلس  دهعیلو ، ازریم  سابع  رسپ  راجاق ،
ق. ه .  1313 رد 1264 - راجاق ، هاش  نیدـلا  رـصان  شنیـشناج ، رـسپ و  تسا . هدوب  باب  جورخ  ناـخ و  اـقآ  ماـیق  وا ، ناـمز  مهم  عیاـقو  زا 
. دوب نایرج  رد  هیباب  بالقنا  رالاس و  ناخ  نسح  دمحم  هنتف  و  دندوب ، شاشتغا  راچد  تایالو  رثکا  وا ، تنطلس  زاغآ  نراقم  درک ، تنطلس 

هب ار  ریبکریما  تبقاع  اما  تشامگ ، تمه  تاشاشتغا  عفر  ناشکرس و  عفد  هب  ریبکریما  ریبدت  مامتها و  هب  يو 
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نیمز برغم  ندمت  دورو  رد  اپورا  هب  يو  ياهرفس  ق .). 1273 ه .  ) داد يور  وا  دهع  رد  تاره  رس  رب  سیلگنا  ناریا و  گنج  دیناسر . لتق 
دعب و  دش ، هتشک  ینامرک  اضر  ازریم  تسد  هب  تبقاع  هاش  نیدلا  رصان  دش . سیـسأت  يو  دهع  رد  نونفلا  راد  تشاد ، ناوارف  ریثأت  ناریا  هب 

ار تیطورـشم  نامرف  ق . یناثلا 1324 ه . يدامج  رد 14  يو  ق .). ه .  24 - 1313  ) درک تنطلـس  راجاق ، هاش  نیدـلا  رفظم  شرـسپ ، وا  زا 
و تساـخرب ، تفلاـخم  هب  تیطورـشم  اـب  يو  ق .). 1324 ه .  ) تسـشن تنطلـس  هب  راجاق  هاـش  یلع  دـمحم  شرـسپ  وا  زا  سپ  درک . رداـص 
هب راجاق  هاش  دمحا  شرـسپ  و  ق ،). 1327 ه .  ) دش علخ  تنطلس  زا  و  روهقم ، تیطورـشم  بالقنا  رد  یلو  درک ، ایحا  ار  دادبتـسا  تموکح 
زا شیب  هیراجاق  طاطحنا  فعض و  ق . لاس 1339 ه . ياتدوک  عوقو  اب  دش . عورش  وا  تنطلس  زاغآ  رد  لوا  یناهج  گنج  دیـسر . تنطلس 

ق. یناثلا 1344 ه . عیبر  رد  تبقاع  هاش  دمحا  و  دیدرگ ، راکشآ  شیپ 
. دروآ دوجو  هب  ار  يولهپ  سوحنم  هلسلس  ییوگروز  يردلق و  اب  دبتسم  ناخ  اضر  و  دش ، علخ  تنطلس  زا 

نیدلا رصان  هاش و  یلعحتف  دننام  اهنآ  زا  یضعب  دنروهشم . یتسرپترشع  یگرابنز و  هب  لالج و  تورث و  بح  هب  ابلاغ  هیراجاق  نیطالس 
بلاغ و  دوب ، ضوفم  هاش  ناردارب  نادـنزرف و  هب  ابلاغ  مهم  بصانم  تایالو و  تموکح  اهنآ ، نامز  رد  دناهتـشاد . زین  يرعاش  هحیرق  هاـش 

- هلودلا ریشم  ناخ  دمحم  تسود  هلودلا ، نیما  هلودلا ، فصآ  ناخ  رایهللا  ریبکریما ، یساقآ ، ازریم  یجاح  ماقم ، مئاق  دننام  رگید - لاجر 
. دنتشاد يدنواشیوخ  تبسن  هیراجاق  اب  ردام  ای  نز  فرط  زا  دنتشاد ، مهم  لغاشم  هک  زین 

دمحم اقآ  و  دوب ، هدمآرد  یفیاوطلا  كولم  هب  هیبش  یتروص  هب  ردان  لتق  زا  دعب  هک  دوب ، ناریا  تدحو  داجیا  هیراجاق  دوجو  هدمع  هدـیاف 
داجیا اپورا و  لود  اـب  طـباور  زین  و  درک ؛ دـیدجت  يدـح  اـت  ار  هیوفـص  دـهع  تیزکرم  تدـحو و  شیوخ ، تبالـص  تنوشخ و  اـب  ناـخ 

هب یهتنم  جـیردت  هب  تبقاع  هک  دـش  زاغآ  اپورا  کلامم  هب  راجاق  نیطالـس  یـضعب  ياهتحایـس  یتح  لاجر و  ياهترفاسم  اـههناخترافس و 
رد یگنرف  ندمت  مولع و  رهاظم  يدابم و  رـشن  ذـخا و  و  فارگلت ، تسپ و  اهکناب و  داجیا  و  اههمانزور ، اههناخپاچ و  سرادـم و  سیـسأت 

. درک کمک  تیطورشم  شیادیپ  نایناریا و  يرادیب  رد  همه  نیا  و  دش ، ناریا 
ناتـسلگنا و اصوصخم  اپورا  ياهتلود  اب  تادـهاعم  دـقع  ارفـس و  هلدابم  اپورا و  لود  اب  رتشیب  طابترا  هیراـجاق  تلود  تاـصتخم  رگید  زا 

تلود و  تشاد ، لیـسگ  يو  رابرد  هب  ار  نادراـگ  لارنژ  ربوژ و  آ . هاـش ، یلعحتف  یتسود  بلج  رطاـخ  هب  نوئلپاـن ، هکناـنچ  تسا ، هسنارف 
. داتسرف هاش  یلعحتف  رابرد  هب  ار  یلزوا  روگ  رس  مکلم و  نوئلپان ، تالایخ  ققحت  زا  يریگولج  يارب  ناتسلگنا ،

دتمم ياهگنج  دنتشاد . مامت  تیلاعف  ناریا  رابرد  رد  ناتسلگنا  يارفـس  تاره ، عیاقو  ببـس  هب  زین ، هاش  نیدلا  رـصان  هاش و  دمحم  دهع  رد 
و قازق ،) داگیرب  الثم ،  ) ناریا شترا  رد  زین  رابرد و  رد  هیـسور  دـیدش  ریثأت  ذوفن و  هب  یهتنم  تبقاع  هاش ، یلعحتف  دـهع  رد  سور  ناریا و 

. دش ناتسلگنا  هیسور و  ذوفن  قطانم  هب  ناریا  میسقت  تبقاع ، و  ناتسلگنا ، لباقتم  تالخادم  و  تکلمم ، یلخاد  روما  رد  کیرحت 
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ناردنزام رد  راجاق  هفیاط  ياسؤر  هیراجاق  هلسلس 
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یسمش دنفسا 1299  ات  نابآ 1299  هنطلسلا  مشتحم  ناخ  نسح  ازریم  یجاح  - 36
یسمش تشهبیدرا 1300  ات  دنفسا 1299  مج  کلملا / ربدم  ناخ  دومحم  ازریم  - 37

یسمش دادرخ 1300  ات  تشهبیدرا 1300  يوبن  هلودلا  زعم  ناخ  یقت  ازریم  - 38
یسمش رویرهش 1300  ات  دادرخ 1300  هنطلسلا  مشتحم  ناخ  نسح  ازریم  یجاح  - 39

یسمش يد 1300  ات  رهم 1300  هنطلسلا  رواشم  ناخ  هللا  دسا  ازریم  - 40
یسمش دادرخ 1301  ات  نمهب 1300  کلملا  میکح  ناخ  میهاربا  ازریم  - 41

یسمش يد 1301  ات  دادرخ 1301  هنطلسلا  ماوق  ناخ  دمحا  ازریم  - 42
یسمش دادرخ 1302  ات  نمهب 1301  هنطلسلا  ماوق  ناخ  دمحا  ازریم  - 43

یسمش رهم 1302  ات  دادرخ 1302  یغورف  کلملا  ءاکذ  ناخ  یلع  دمحم  ازریم  - 44
یسمش يد 1302  ات  نابآ 1302  هنطلسلا  قدصم  ناخ  دمحم  رتکد  - 45

یسمش رویرهش 1305  ات  يد 1304  کلملا  رواشم  ناخ  نسح  ازریم  - 46

«1  » هیراجاق نارود  رد  يوروش ) ریهامج  داحتا   ) هیسور رد  ناریا  یسایس  ناگدنیامن 

راتخم ریزو  کلملا ، دضع  ناخ  نیسح  دمحم  ازریم  : 1233 - 1230
راتخم ریزو  کلملا ، رصان  ناخ  دومحم  ازریم  : 1237 - 1233

راتخم ریزو  یلاو ، ناخ  مساق  ازریم  : 1239 - 1237
راتخم ریزو  کلملا ، قیدص  ناخ  رافغ  ازریم  : 1246 - 1239

راتخم ریزو  کلملا ، دعاس  ناخ  میحرلا  دبع  ازریم  : 1260 - 1246
رد ناریا  یـسایس  ناگدـنیامن  ناریا ج2 657  خـیرات  عماـج  گـنهرف  راـتخم  ریزو  کـلملا ، لـیکو  ناـخ  هللا  دــسا  ازریم  : 1269 - 1260

657 ص :  هیراجاق .....  نارود  رد  يوروش ) ریهامج  داحتا  ) هیسور
راتخم ریزو  کلملا ، ءالع  ناخ  دومحم  ازریم  : 1273 - 12

هلودلا عیفر  ناخ  اضر  ازریم  : 1280 - 1273
اینریپ هلودلا  ریشم  ناخ  نسح  ازریم  : 1284 - 1280

راتخم ریزو  يراصنا ، کلملا  رواشم  ناخ  یلقیلع  : 1287 - 1284
راتخم ریزو  هلودلا ، مخفم  ناخ  قحسا  : 1288 - 1287

«2  » راتخم ریزو  هلودلا ، مخفم  ناخ ، قحسا  : 1296 - 1291
«3  » رادراک رداهب ، ناخ  دسا  : 1298 - 1297

«5  » راتخم ریزو  «، 4  » يراصنا کلملا  رواشم  ناخ  یلقیلع  : 1305 - 1300
______________________________

. دش سیـسأت  کلملا  دضع  ناخ  دمحم  ازریم  طسوت  یـسمش  لاـس 1230  رد  ینونک ] دارگنینل   ] گرویزرتیپنس رد  ناریا  ترافـس  (. 1)
. تسا یسمش  يرجه  ذخأم  هب  اهخیرات  هیلک 

. دش راضحا  نارهت  هب  هیسور  بالقنا  تلع  هب  هدربمان  (. 2)
. دوب لیطعت  ترافس  دوب و  هدیدرگ  عطق  روشک  ود  یسایس  طباور  هلصاف  نیا  رد  (. 3)

. تفرگ تروص  ( 1921  ) دنفسا 1299 متشه  رد  يوروش  ناریا و  تدوم  دادرارق  ياضما  زا  سپ  يو  مازعا  (. 4)
نیدرورف 1350. پاچ  هجراخ ، روما  ترازو  هیرشن  زا  لقن  هب  (. 5)

658 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

«1  » هیراجاق هرود  رد  ناتسلگنا  رد  ناریا  یسایس  ناگدنیامن 

( رادراک راشتسم و   ) رازگتحلصم یشابنادوجآ ، بیان  ناخ  عیفش  ازریم  : 1235 - 1230
راتخم ریزو  يرافغ ، کلملا  نیما  ناخ  خرف  : 1238 - 1236

راتخم ریزو  یسورگ ، ماظن  ریما  ناخ  یلعنسح  پیترس  : 1239 - 1238
راتخم ریزو  هلودلا ، ریشم  ناخ  رفعج  ازریم  : 1242 - 1239

راتخم ریزو  کلملا ، رصان  ناخ  دومحم  ازریم  : 1245 - 1242
رادراک هلودلا ،) ریشم   ) کلملا نیعم  ناخ  نسحم  خیش  : 1249 - 1245

راتخم ریزو  هلودلا ،) ریشم   ) کلملا نیعم  ناخ  نسحم  خیش  : 1252 - 1249
راتخم ریزو  هلودلا ، مظان  ناخ  مکلم  ازریم  : 1269 - 1252

راتخم ریزو  هنطلسلا ، ءالع  ناخ  یلع  دمحم  ازریم  : 1285 - 1269
رادراک هنطلسلا ،) ءالع   ) کلملا ریشم  ناخ  يدهم  ازریم  : 1288 - 1285

راتخم ریزو  هنطلسلا ،) ءالع   ) کلملا ریشم  ناخ  يدهم  ازریم  : 1299 - 1288
«2  » راتخم ریزو  هنطلسلا ، حاتفم  ناخ  دواد  ازریم  : 1304 - 1300

______________________________

. تسا یسمش  يرجه  ذخأم  رب  اهخیرات  هیلک  تفای و  شیاشگ  يدالیم )  1851  ) یسمش لاس 1230  رد  ندنل  رد  ناریا  ترافس  (. 1)
نیدرورف 1350. پاچ  هجراخ ، روما  ترازو  هیرشن  زا  لقن  هب  (. 2)

هیراجاق هرود  رد  ناریا  رد  سیلگنا  یسایس  ناگدنیامن  یماسا 

زنوج دروفراه  رس  : 1811 - 1809
رایتخالا مات  هداعلا و  قوف  ریفس  یلزواروگ ، رس  : 1814 - 1811

رایتخالا مات  راتخم  ریزو  هیروم ، یج . زمیج  : 1815 - 1814
رادراک كولیو ، يرنه  ناورس  : 1826 - 1815

یقرش دنه  یناپمک  هدنیامن  دلانودکام ، رنیک  ناج  ناورس  : 1830 - 1826
(1835 - 1834  ) رایتخالا مات  لوسنک  رس  و  ( 1834 - 1830  ) رادراک لیپمک ، رآ . نا . ناج . ناورس  : 1835 - 1830

رایتخالا مات  راتخم  ریزو  هداعلا و  قوف  هدنیامن  لینكام ، ناج  رتکد  : 1842 - 1836
(1853 - 1844  ) رایتخالا مات  راتخم  ریزو  هداعلا و  قوف  هدنیامن  و  ( 1844 - 1842  ) رادراک لیش ، نیتساج  گنهرس  : 1853 - 1842

ياروم يا . زلراچ . : 1859 - 1854
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هیراجاق هرود  رد  ناریا  رد  سیلگنا  یسایس  ناگدنیامن  یماسا  همادا 

نوسنیلار يرنه  رس  لارنژ  : 1860 - 1859
نوسیلآ زلراچ  : 1872 - 1860

نوسمات رولیت  مایلیو  : 1879 - 1872
نوسمات فا . دلانور  : 1887 - 1879

دنومورد يرنه  رس  : 1890 - 1887
زلسال یس . کنارف  رس  : 1894 - 1891
دنارود ما . ریمت  روم  رس  : 1900 - 1894

گنیدراه نا  روترآ  رس  : 1905 - 1900
سیار گنیرپسا  لیسیس  رس  : 1908 - 1906
«1  » یلکراب جروج  رس  : 1912 - 1908

یلنوات رتلاو  رس  : 1915 - 1912
گنیلرام ما . زلراچ . : 1918 - 1915
سکاک یسرپ  رس  : 1920 - 1918
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نامروت یس . نمره  : 1921 - 1920
نیرول یسرپ  رس  : 1926 - 1921

______________________________

ار راـیتخالا  ماـت  راـتخم  ریزو  هداـعلا و  قوف  هدـنیامن  ناونع  ناریا  رد  اـیناتیرب  یـسایس  ناگدـنیامن  همه  یلکراـب ، جروـج  رـس  زا  سپ  (. 1)
. دنتفرگ ریفس  ناونع  نآ  ناگدنیامن  ترافس و  هب  لیدبت  ناریا  رد  سیلگنا  یگدنیامن  یسمش ]  1323  ] لاس 1944 زا  دنتشاد .

هیسداق

نآ ياههبارخ  و  تسا ، هدوب  یبرع  لیم   15 برع ، میدق  نویفارغج  لوق  هب  هفوک ، زا  نآ  هلصاف  هک  ینونک ، قارع  بونج  رد  یکرهـش  مان 
. تسا هفوک  رهش  يرتمولیک  دودح 31  فجن و  بونج  رد  و  دراد ، دوجو  نونکا 

قافتا ناناملـسم  نایناریا و  نایم  ق . ای 16 ه . ای 15  لاس 14  رد  هک  تسا ، هیـسداق  گنج  هب  فورعم  گرزب  گـنج  يارب  هیـسداق  ترهش 
تختیاپ نوفسیت ، فرـصت  هار  و  داتفا ، مالـسا  هاپـس  تسد  هب  قارع  مامت  هجیتن  رد  و  دروخ ، یتخـس  تسکـش  ناریا  هاپـس  نآ ، رد  و  داتفا ،

. دش زاب  اهبرع  يارب  ناریا  یبرغ  مهم  ياهرهش  رگید  و  نایناساس ،
و دوب ، هاپـس  لک  هدنامرف  هک  ار  دازخرف  متـسر  ناریا  ناگرزب  دـندروخ ، برع  هاپـس  زا  قارع  رد  نایناریا  هک  یپردیپ  ياهتـسکش  زا  سپ 
لد و کی  دنراذگن و  رانک  ار  دوخ  تافالتخا  رگا  هک  دندومن  دیدهت  و  دـندرک ، شنزرـس  دوب ، ناریا  گرزب  نارادرـس  زا  هک  ار  نازوریف 

. دش دنهاوخ  هتشک  دنرواین  يور  برع  گنج  هب  تهج  کی 
ینز دوجو  رابرد  هاپـس و  یگتفـشآ  فالتخا و  دراوم  زا  یکی  ارهاظ  نوچ  و  دوب ، تخدناروپ  یناساس  یهاشنهاش  تخت  رب  ماگنه  نآ  رد 

زا یکی  دشاب  یقیرطره  هب  هک  دنتفرگ  میمصت  نازوریف  متسر و  دوب ، تنطلس  تخت  رب 
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درگدزی تسا ، روطـسم  نایناساس  خیرات  رد  هک  يوحن  هب  تبقاع ، ات  دنناشن ، تخت  رب  دننک و  ادیپ  ار  یناساس  نادـناخ  روکذ  ناگدـنامزاب 
ار يرابرد  یلخاد و  فالتخا  تسناوت  تشاد  لاس  ماگنه 21  نیا  رد  هک  درگدزی  دنتشادرب . یهاشنهاش  هب  ار  موس ) درگدزی   ) رایرهش رسپ 
و درک ، تیوقت  ار  ناتـسبرع  قارع و  يزرم  ياههاگـساپ  وا  و  دنتفاتـش ، وا  يرای  هب  همه  ناـیناریا  دـنک . فرطرب  يرهاـظ ، تروص  هب  یتح 

مالـسا هاپـس  فرـصت  هب  هک  داوس  زا  تمـسق  نآ  مدرم  هک  دـش  بجوـم  تاـیلمع  نیا  داتـسرف . ینایهاپـس  هلبا  راـبنا و  هریح و  ظـفح  يارب 
رد هک  ینابیـش  هثراح  نب  ینثم  دننک . ضقن  برع  اب  ار  دوخ  ياهنامیپ  و  دنوش ، رفاک  دنچیپ و  ورف  ناناملـسم  تعاطا  زا  رـس  دوب  هدـمآرد 

و دش ، رقتـسم  فط  راقوذ و  يزرم  یحاون  رد  دوب ، ناریا  هب  برع  هلمح  هدـمع  ناکرحم  زا  یکی  مدقـشیپ و  ناریا  برع و  نایم  ياهگنج 
تحت ذوفن و  قطاـنم  زا  برع  نایهاپـس  هک  دوب  نیا  داد  زاـغآ  رد  رمع  هک  يروتـسد  تشون . رمع  هب  دوب  هدـمآ  شیپ  هک  ار  ياهزاـت  عضو 

رـضم و هعیبر و  لیابق  رد  هک  يراوس  گرزب و  سیئر و  ره  و  دـنوش ، هدـنکارپ  زرم  فرط  نآ  ياهبآ  رد  و  دـنورب ، نوریب  ناـیناریا  طلـست 
هزوح هب  هچنآ  بیترت ، نیدب  دنروایب . ار  وا  رابجا  هارکا و  هب  دـیاین  تبغر  عولط و  هب  رگا  و  دـیایب ، شناتـسد  ریز  اب  تسا  ناشیا  نانامیپمه 
مامت هب  دوب ، جـح  مزاع  هک  لاـس  نآ  هجحیذ  رد  رمع  دـندش . هدرتسگ  هرـصب  ياـهیکیدزن  اـت  وا  نایهاپـس  و  دـش ، عمج  دوب  ینثم  تردـق 

هب وا  هار  رس  نامه  رد  دارفا  نیا  زا  ياهدع  دنور . وا  شیپ  رتمامت  هچره  باتـش  هب  هک  تشون  همان  خویـش  ناگرزب و  برع و  لیابق  ياسؤر 
. تفر ینثم  شیپ  دوب  رتکیدزن  هنیدم  هب  مادکره  دندوب  قارع  هنیدم و  نایم  هک  لیابق  زا  هدع  نآ  و  دنتسویپ ، جح 

نراق

نایم نآ  زا  و  دنتـشاد ، ار  لوا  ماقم  نادـناخ  تفه  ارهاظ  یناکـشا ، هرود  رد  نایناساس . نایناکـشا و  هرود  گرزب  ياهنادـناخ  زا  یکی  - 1
ياهنادناخ دندوب . یناکـشا  داژن  زا  نروس  نراق و  ياهنادناخ  دندوب . لوا  هجرد  رد  تنطلـس ، نادناخ  زا  دـعب  نروس ، نراق و  ياهنادـناخ 

سراف و زا  الـصا  هک  تسا  رهمرز »  » یناساس هرود  رد  نادناخ  نیا  فورعم  لاجر  زا  درک . ظفح  ار  دوخ  ماقم  زین  نایناساس  دهع  رد  نراق 
نادناخ زا  ياهخاش  ارخوس  ارهاظ  دـناهدناوخ و  مه  ارخوس  رهمرز  ار  رهمرز  نیا  دـیناسر . لتق  هب  ار  وا  لوا  دابق  دوب و  ناتـسکس  نارمکح 

. تسا هدوب  نراق 
بولغم تبقاع  درک و  جورخ  ناـسارخ  رد  ق . لاس 32 ه . رد  نت   40 تساـیر 000 ، هب  هک  ق ). لوا ه . نرق   ) یناریا ناروـالد  زا  یکی  - 2

. دیدرگ مزاخ  نبا  نایرکشل 
. درک راذگاو  مزاح  نبا  هب  ار  ناسارخ  تموکح  رماع  نبا  اتیاهن  دنتشگ . قرفتم  شنایرکشل  دش و  هتشک  نراق 

ارخوس نبا  نراق ،

. درک تموکح  نراق ) هوک  هوک و  رایرهش   ) ناتسربط لابج  رد  لاس  يو 37  دنونراق . هلسلس  سسؤم 
. دـندوب یناساس  هاشداپ  زوریف  رابرد  فورعم  ناولهپ  ارخوس »  » نادـنزرف زا  تسا ، نادـناخ  نیا  ریما  نیمجنپ  رایزام  هک  ادـنونراق  نادـناخ 

هداوناخ نیا  سپ  نآ  زا  و  داد ، ناتـسربط  ینارمکح  يدبهپـسا و  هبتر  ار  نادـناخ  نیا  ياین  نراـق ، لاس 565 م . رد  یناساس  هاشنهاش  داـبق 
وا زا  سپ  و  دادـنو »  » شرـسپ نراق ، گرم  زا  سپ  دـندرکیم . یهاشداپ  نیمزرـس  نیا  رد  هک  دـندوب  ناریا  ناـیعا  هداوناـخ  تفه  زا  یکی 

یهاشداپ هب  زمره  دادنو  سپس  و  ناخرت »  » شاهداون و  ارخوس »  » شرسپ
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ق. لاس 200 ه . رد  نوچ  وا  دش و  وا  نیشناج  نراق  شدنزرف  زمره ، دادنو  گرم  زا  سپ  دندیسر .
ردپ نیشناج  دوب ، رتهم  رسپ  هک  رایزام  ناشیا  نایم  زا  نسح . هللا و  لضف  رایرهـش ، رایهوک ، رایزام ، دنام ، دنزرف  شـش  يو  زا  تشذگرد ،

هب هزاـت  راـیزام  و  تشاد ، ار  ناتـسربط  ینارمکح  یـسابع  هـفیلخ  نومأـم  بناـج  زا  هـب  دادرخ  نـب  هللا  دـبع  هـک  ق . لاس 201 ه . رد  دـش .
تفرگ و ار  وا  نیمزرـس  و  درک ، گنج  رایزام  اب  ناردنزام  يدنواب  هلـسلس  هاشداپ  نیورـش ، رـسپ  رایرهـش  دبهپـسا  دوب ، هتـسشن  یهاشداپ 
ار رایزام  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  وا  هب  ياهمان  رایرهش  و  تفر ، دوخ  ردپ  مع  رسپ  ناپـسدادنو »  » رـسپ دیمادادنو »  » دزن راچان  هب  رایزام 

. دتسرفب وا  دزن  دریگب و 
. تفر هفیلخ  رازگراک  یشرح ، دیعس  نب  هللا  دبع  دزن  قارع  نیمزرس  هب  هکنیا  ات  تخیرگ ، اههشیب  هب  رایزام 

نومأم رابرد  هب  دش و  دادغب  دراو  لاس 205  هب  رایزام  هنوگنیدب  و  درب ، دادـغب  هب  دوخ  اب  ار  يو  دومن و  راتفر  ینابرهم  هب  يو  اب  هللا  دـبع 
لاس راهچ  رایزام  داد . تینک  نسحلا  وبا  تشاذگ و  دمحم  ار  وا  مان  نومأم  تفریذپ و  يو  درک . هضرع  يو  رب  یناملسم  نومأم  تفای . هار 

. دمآ دنوامد  نایور و  ناتـسربط و  ینارمکح  هب  صفح ،» نب  یـسوم   » یهارمه هب  نومأم  بناج  زا  لاس 208  هب  هکنآ  ات  تسیز  دادـغب  رد 
هب هدش  رازیب  وا  زا  شناوریپ  رتشیب  و  دوب ، وخدنت  يدرم  روپاش  دوب . هتسشن  يو  ياجهب  شدنزرف  روپاش  و  هتشذگرد ، رایرهـش  انثا ، نیا  رد 

میرپ هب  وا  اب  گنج  يارب  تشادرب و  یهاپـس  يو  دنک . بوکرـس  ار  روپاش  ات  داد  نامرف  رایزام  هب  مه  نومأم  دندوب . هدرب  تیاکـش  نومأم 
تسد ناتسربط  ناتسهوک  همه  رب  رایزام  روپاش ، ندش  هتشک  زا  سپ  دیناسر . لتق  هب  ار  يو  ماجنارس  درک و  ریجنز  هتفرگ و  ار  يو  تفر و 

. تفای
دنتفگیم نانیددیپس »  » ار نانآ  تهج  نیا  زا  دوب ) نانآ  راعش  هایس  سابل  هک  نایسابع  ربارب  رد   ) دندرکیم رب  رد  دیپس  هماج  رایزام  ناوریپ 

(. دندناوخیم نیدهایس »  » ار نانآ  هک  نایزات  ربارب  رد  )
هدناوخ دوخ  نیمزرس  گرزب  نادرم  زا  یکی  مان  هب  ار  هیحان  ره  هدرک  میسقت  گرزب  هیحان  هس  هب  ار  ناتـسربط  یناتـسهوک  تمـسق  رایزام 

. تشاد هلـصاف  گنـسرف  تشه  لمآ »  » ات هک  تسـشنیم  دابآزمره »  » رهـش رد  دوخ  دنتفگیم و  نراق  ناتـسهوک  مه  يور  ار  همه  هک  دوب 
ینارمکح ناسارخ  رد  هک  يرهاط  ریما  نیـسح ، نب  رهاط  نب  هللا  دبع  هب  يو  دیـسر ، هفیلخ  مصتعم  شوگ  هب  رایزام  یـشیکدب  هزاوآ  نوچ 

. تشامگ رایزام  اب  گنج  هب  ار  يو  تشون و  ياهمان  دوب ، هدرپس  وا  هب  مه  ار  ناگرگ  شهوک و  ير و  ییاورنامرف  تشاد و 
تسکش رایزام  ماجنارس  داتسرف و  رایزام  گنج  هب  ناگرگ  هار  زا  رایسب  نایرکشل  اب  ار  بعصم  نب  نیـسح  نب  نسح  دوخ  مع  مه  هللا  دبع 

وا زا  تسد  هکنیمه  دندز . هنایزات  هاجنپ  دصراهچ و  ار  وا  ات  داد  نامرف  هفیلخ  دندرب و  دادغب  هب  مصتعم  دزن  دندرک و  ریـسا  ار  وا  دروخ و 
« کباب هینک   » مان هب  هک  ییاج  ار  وا  رکیپ  درپس . ناج  دیـشون  بآ  هکنیمه  تساوخ و  بآ  دوب . هدـنامن  وا  ناج  زا  يزیچ  رگید  دنتـشادرب 

. دندیشک راد  هب  دوب  هدش  فورعم 

ولهپ نراق 

. تسا هدوب  هداوناخ  نیا  زا  ناتسنمرا  رد  حیسم  نید  غلبم  راوگیرگ » . » یناکشا هداوناخ  زا  تسا  ياهریت  مان 
. تشاذگیم وا  رس  رب  جات  یناکشا  هاش  يراذگجات  ماگنه  نراق  هداوناخ  رتگرزب  هکنانچ  دندوب ، یتازایتما  ياراد  نادناخ  نیا 

662 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نادنو نراق 

ارخوس نب  نراق  هب  باستنا  یعدم  هلـسلس  نیا  دوب . نراق  لابج  ای  نراق  نانآ  یلـصا  ورملق  هک  ناتـسربط  یلحم  يارما  زا  میدـق  هلـسلس  مان 
هک دناهداد  لامتحا  یـضعب  دناهدیناسر . رگنهآ  هواک  هب  ار  شبـسن  و  دوب ، هتخاس  رقتـسم  ناتـسربط  رد  ار  يو  ناوریـشونا  ورـسخ  هک  دوب ،
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. دناهدوب دنواب  لآ  عیطم  نادنو  نراق  تسا . هدوب  روفل  نادنو ، نراق  زکرم 

ولمساق

. راشفا لیا  زا  ياهریت 

یضاق

. دوب يو  هدهع  رب  مالسا  تعیرش  قبط  مدرم  يواعد  هب  یگدیسر  دشیم . ماغدا  مالسالا  خیش  اب  شفیاظو  هاگ  هک  دنز  نارود  تاماقم  زا 

تاضقلا یضاق 

. مظعا یضاق  نایضاق ، سیئر  روادرس ،

رکسع یضاق 

هاپس یعرش  روما  هب  یگیب  ناوید  هارمه  هب  هک  ار  یسک  ناونع  هیوفـص  هرود  لیاوا  رد  و  رکـشل ، زامنـشیپ  ناونع  هیوفـص ، زا  لبق  هرود  رد 
رد دش و  هتفرگ  رکسع  یضاق  زا  المع  ماقم  نیا  دادیم و  ماجنا  ردص  روضح  رد  یگیب  ناوید  ار  راک  نیا  اهدعب ، یلو  درکیم ، یگدیسر 

. دوب هاپس  دارفا  قوقح  ندرک  رهم  هب  رصحنم  رکسع  یضاق  لغش  هیوفص  رخاوا 

یبارومح یبارومح -: نوناق 

همانزور نوناق ،

هماندـهع لاجر  نارکفنـشور  زا  ناهفـصا  ياـفلج  هنمارا  زا  بوقعی ، ازریم  دـنزرف  ق ،). 1326 ه . - 1249  ) هلودـلا مظان  ناـخ  مکلم  ازریم 
سپس دازآ و  روط  هب  ادتبا  همانزور  نیا  داد . راشتنا  نوناق  مان  هب  یسراف  نابز  هب  ياهمانزور  ندنل  رد  ق . لاس 1307 ه . رد  هک  دوب  يرصان 

. تشگیم تسدهبتسد  هدش  نیمضت  کچ  دننام  دشیم و  دراو  ناریا  هب  هنامرحم 

( لوا  ) ماقم مئاق 

، هیراجاق دـهع  لیاوا  رد  ناریا  لاجر  نایـشنم و  زا  ق . ای 1238 ه . یفوتم 1237  یناهارف . گرزب  ازریم  هب  فورعم  یناـهارف ، یـسیع  ازریم 
ود یسیع  ازریم  تشاد . يرادرهم  تمس  هیوفص  هاگتـسد  رد  هک  دسریم  یناهارف  یـسیع  ازریم  هب  يو  تبـسن  دهعیلو . ازریم ، سابع  ریزو 

یمود و  دش ، فورعم  ریزو  نیـسح  دـمحم  ازریم  هب  تفای و  ترازو  هیدـنز  هاگتـسد  رد  یلوا  هک  تشاد ، نسح  نیـسح و  ياهمان  هب  رـسپ 
رایتخا و يدنزرف  هب  ار  گرزب  ازریم  تشادن  روکذ  دنزرف  نیـسح  دمحم  نوچ  و  دوب ، نسح  ازریم  نیا  رـسپ  گرزب  ازریم  دوب . يو  رایتسد 
يدـهعیلو و ماقم  اب  ازریم  سابع  هک  ق . لاـس 1213 ه . رد  يرـصان ، مظتنم  هتفگ  هب  داد . يو  هب  تیجوز  هب  ار  دوخ  رتـخد  و  درک ، تیبرت 

ناجیابرذآ ینارمکح  هب  تنطلس  تباین 
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هب و  دش ، یمظع  ترادـص  ماقم  مئاق  ترازو  رد  ق . لاس 1218 ه . رد  دیدرگ . بوصنم  يو  هصاخ  ترازو  هب  یـسیع  ازریم  دش ، بوصنم 
رثؤم تخـس  ازریم  سابع  یحالـصا  تامادـقا  رد  ار  يو  و  دناهدوتـس ، ار  وا  ینادراک  تقایل و  دـیدرگ . فورعم  ماقم  مئاق  هب  تهج  نیمه 
سپ دش و  راذگاو  نسح  ازریم  شدشرا  دنزرف  هب  هنطلـسلا  بیان  ترازو  يو ، ياضاقت  بسحرب  ق . ای 1225 ه . لاس 1224  رد  دناهتسناد .

هب زیربت  رد  ق . رد 1237 ه . ازریم  تفریذپ . ار  تمـس  نیا  یناث ) ماقم  مئاق   ) یناهارف مساقلا  وبا  ازریم  شرگید  رـسپ  نسح ، ازریم  تافو  زا 
. دش رداص  مساقلا  وبا  ازریم  يارب  یماقممئاق  نامرف  تشذگرد و  ابو  يرامیب 

یناهارف ماقم  مئاق  یناث -)  ) ماقم مئاق 

هب ق . دـهع 1226 ه . رد  لوا . ماقم  مئاق  رـسپ  هیراجاق ، دـهع  لیاوا  گرزب  نارادمتـسایس  ءارزو و  لاجر و  زا  یناـهارف ، مساـقلا  وبا  ازریم 
، نیدساح تیاعـس  ببـس  هب  تبقاع  دوب . وا  ریبدت  يأر و  هب  هتـسب  دهعیلو  هاگتـسد  روما  دقع  لح و  دیـسر و  دـهعیلو  ازریم  سابع  ترازو 
رد یلو  دوب ، لوزعم  لاـس  تدـم 3  ماقم  مئاق  دـننک . لوزعم  اجنآ  رد  هدـیبلط  نارهت  هب  ار  وا  هک  درک  اضاقت  هاـش  یلعحتف  زا  ازریم  ساـبع 

حلص دقع  رد  ياهمانتلاکو  و  درک ، تلامتـسا  وا  هب  هاش ، رابرگد  تشگزاب . قباس  ماقم  هب  ناجیابرذآ ، روما  لالتخا  ببـس  هب  ق ،. 1241 ه .
هک یتقو  و  دوب ، ازریم  سابع  هارمه  تاره  گنج  رد  درک . ناجیابرذآ  هناور  ار  وا  و  داد ، ماقم  مئاق  تسد  هب  هتـشون  هنطلـسلا  بیان  ماـن  هب 
هاش یلعحتف  تافو  زا  دعب  دناسرب . تنطلس  هب  ار  ازریم  دمحم  شرـسپ  هک  درک  تیـصو  ماقم  مئاق  هب  دش  دیمون  دوخ  تایح  زا  ازریم  سابع 

، ماقم نیا  رد  درک . بوصنم  یمظع  ترادص  هب  ار  ماقم  مئاق  دیـسر و  تنطلـس  هب  راجاق  هاش  دمحم  ناونع  هب  ازریم  دمحم  ق ،). (1250 ه .
ازریم یجاح  دـنیوگ  تفای . ذـفنتم  نانمـشد  تهج  نیمه  هب  و  دـیناشن ، ناشدوخ  ياج  رـس  رب  ار  راجاق  شکندرگ  ناگدازهاش  ماقم  مئاـق 

دـندرک و هفخ  ار  وا  دـش و  سوبحم  لوزعم و  تبقاـع  تشاد . یمهم  مهـس  ماـقم  مئاـق  هب  تبـسن  هاـش  نظءوس  نتخیگنارب  رد  زین  یـساقآ 
. دش نوفدم  هزمح  هدازماما  نحص  رد  شاهزانج 

یناهارف ماقم  مئاق  مساقلا  وبا  ازریم 

لوا دابق 

هک مدرم  نیا  تسا . رزخ  موق  اب  وا  گنج  دابق  راک  نیتسخن  تسشن . تخت  هب  رهمرز » : » يرایتسد هب  هک  زوریف  دنزرف  یناساس  ناهاشداپ  زا 
. تسا هدش  هدناوخ  ناشیا  مان  هب  ایرد  نیا  دنتسیزیم و  رزخ  يایرد  یبرغ  لامش  رد  ند »  » و اگلو »  » دور ود  نایم  رد  دندوب  ییاتکا  داژن  زا 

رد تشاد  مان  لتآ  هک  ار  یلعف  ناخ  رتشه  اهدعب  یلو  دوب  زاقفق  رد  ناخ  رمت  رد  تسخن  نانآ  تختیاپ 
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. تشاد نوصم  نانآ  تالمح  زا  ار  زاقفق  ای  رزخ  ياهدنبرد  داد و  یتخس  تسکش  ناشیا  هب  دابق  دندیزگرب . یتختیاپ  هب  اگلو  رانک 
.( 531 م - 488  ) دوب هدش  هداهن  یعامتجا  تاحالصا  رب  يو  نید  ساسا  تشاد ، هضرع  ار  يدیدج  شیک  كدزم  هک  دوب  يو  نامز  رد 

هیوریش مود -: دابق 

( ذاوک  ) دابق

. شالب ردارب  زوریف ، دنزرف  یناساس ، ناهاشداپ  زا 
رگید زا  تشگزاب . ناوارف  میانغ  اب  داد و  تسکش  ار  اهنآ  دیشک و  رکشل  ناماس  نآ  هب  هک  دوب  رزخ  روشک  هب  یشکرکشل  يو  ياهراک  زا 

نیبیـصن و یکیدزن  رد  ناریا  یناتـسهوک  ریاشع  زا  نایرومیت  نایـشیواک و  شروش  ناتـسنمرا ، رد  نایناریا  تسکـش  يو  نامز  ياهدادیور 
. دوب ناریا  رب  برع  لیابق  موجه  هلمح و 

نایناغچ نایدابق -:

روچبق

. لوغم رصع  ناوید  ررقم  جارخ  دنتفرگیم . روچبق  مان  هب  ار  رس  کی  ياپ ، راهچ  رس  دص  ره  زا  هلگ . تایلام 

یلبق

هنطلسلا و بیان  ازریم  سابع  نیرصاعم  يابطا  ابدا و  الـضف ، زا  یناجیابرذآ ، روبـصلا  دبع  رـسپ  یلبق  میکح  هب  فورعم  بیبط  دمحم  ازریم 
هـصالخ هلمج  نآ  زا  دراد  دنمدوس  فیلأت  نیدـنچ  هدربمان  تسا . هدوب  هاش  نیدـلا  رـصان  یـشابمیکح  هاش و  دـمحم  صوصخم  يابطا  زا 

رتکد باتک  زا  همجرت  ندز  هلبآ  لمع  رد  هماـن  میلعت  هدرک - صیخلت  ازریم  ساـبع  ماـن  هب  ار  ناخیدـهم  ازریم  خالگنـس  هک  تسا  یـسابع 
رصان مان  هب  هک  حیرشت  ملع  رد  یطوسبم  باتک  زین  هتشون و  راجاق  هاش  دمحم  مان  هب  نیبطلا  عماج  نیتمکحلا و  عمجم  یسیلگنا - کیمرک 

. تسا هدش  پاچ  نارهت  رد  ریواصت  اب  فیلأت و  هاش  نیدلا 

ناییاتخارق نایناخ : غلتق 

هبطحق

. یناسارخ ملسم  وبا  رکشل  نارادرس  زا  یکی  یئاط ، بیبش  نبا 

نآرق
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نآرق

. تساتکی دنوادخ  مالک  ینامسآ و  باتک  نآرق » ( » ص  ) یفطصم نب  دمحم  ترضح  مالسا  ربمایپ  هزجعم 
و 19 هکم »  » رد نآ  هروـس  هک 95  تسا  هروس  ياراد 114  و  هدش ، لزان  جـیردت  هب  ادـخ  لوسر  رب  لاس  ات 23  تدـم 20  رد  میرک  نآرق 

. تسا هدش  لزان  مرکا » ربمایپ  رب  هنیدم ،  » رد نآ  هروس 
دصق مالسا  نانمـشد  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  تسا . هدیـسر  ناناملـسم  تسد  هب  فیرحت  نودب  نونکات  هک  تسا  ینامـسآ  باتک  اهنت  نآرق 
یقاب ناناملـسم  تسد  رد  فیرحت  نودب  ینامـسآ  باتک  نیا  دـنوادخ ، فطل  هب  و  نیا ، دوجواب  یلو  دناهتـشاد  ار  باتک  نیا  رد  فیرحت 

. تسا هدنام 
رطاخ هب  ظفح و  باتک ، نآ  شکلد  عیدـب و  بولـسا  تغالب و  تحاصف و  و  تشگ ، زاغآ  ادـخ  لوسر  ناـمز  زا  دـیجم  نآرق  يروآعمج 

ظفاح  » مالسا ردص  رد  ار  یناسک  نینچ  تخاسیم و  رتناسآ  ار  نآ  ندرپس 
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. دشیم هتشون  اههتخت  ياهگنس و  مرچ و  يور  رب  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  نآرق  دندناوخیم  نآرق »
زا دـنک ، مه  يرای  رگیدـکی  اب  و  دـنیآ ، درگ  نایرپ  ناـیمدآ و  زا  ملاـع  لـها  رـسارس  رگا  و  تسا ، رتگرزب  تازجعم  ماـمت  زا  دـیجم  نآرق 

یتسرپاتکی و  دنوادخ ، شیاتس  دهز و  هب  مدرم  بیغرت  رد  رتشیب  نآرق  رد  یکم  ياههروس  دنام . دنهاوخ  زجاع  نآ  لثم  هب  ياهیآ  ندروآ 
باذع زا  ندناسرت  و  تشهب ، هب  نداد  هدژم  دیعو ، دعو و  تسا . ندیماشآ  ندروخ و  رد  فارـسا  زا  بانتجا  و  نارگید ، هب  ندرک  یکین  و 

. تسا رتشیب  هدش  لزان  هکم  رد  هک  ییاههروس  رد  خزود 
. تسا هدش  لزان  ادخ  لوسر  یگدنز  ریخا  هلاس  هد  رد  مالسا  ضیارف  ماکحا ، مامت  یندم  ياهروس  رد  اما 

نیکتارق

ق. لاس 308 ه . هب  هک  یناماس  نایاورنامرف  زا 
. تشاد تموکح 

يرجارق

دوـخ ردـپ  ار  وا  یناـپوچ  نسح  خیـش  تشاد ، یناـپوچ  شاـت  روـمیت  ریما  هب  تهابـش  تئیه  تروـص و  تهج  زا  نوـچ  هک  كرت  یمـالغ 
دوخ رود  هب  ار  یناکلیا  نسح  خیـش  نیفلاخم  زا  ياهدع  بیترت ، نیدب  و  دیآیم ، رـصم  زا  تسوا و  ردپ  هک  تخادنارد  هزاوآ  و  دومنارف ،
نسح خیـش  حتف  زا  دعب  يرجارق ، ق .). 783 ه .  ) تفای الیتسا  قارع  ناجیابرذآ و  رب  و  درک ، بولغم  ار  یناـکلیا  نسح  خیـش  و  دروآدرگ ،

و دندرب ، کبیتاس  دزن  دنتفرگب و  ار  وا  اما  تخیرگ ، دادغب  هب  يرجارق  تشادرب . تنطلس  هب  ار  کب  یتاس  و  تفر ، ناتسجرگ  هب  یناپوچ 
.(. ق 739 ه .  ) دش هتشک  کب  یتاس  رما  هب 

کیرچارق

نایرومیت تلود  رد  یلم  دراگ 

ياطخارق ای  ياتخارق 

هدناوخ ییاطخ  ای  ییاتخ  زونه  نرق 5  لیاوا  ات  موق  نیا  تسا . هدش  هداد  ياطخ  ای  ياتخ  موق  هب  یمالسا  عبانم  رد  ق . نرق 6 ه . زا  هک  یمان 
لحم تسا و  هتفر  اـهنآ  رکذ  نرق 8  زا  ینیچ  عبانم  رد  و  دـناهدوب ، لوغم  زا  یلوق  هب  زوگنوت و  اـی  زوگنت  فیاوط  زا  ـالامتحا  و  دـندشیم ،

، هلــسلس نـیا  ســسؤم  تــسا . فورعم  ) liao( وئاـیل هلــسلس  هـب  نرق 10  زاــغآ  رد  تـسا . هدــش  داــی  يروــچنم  بوــنج  ناــشتنوکس 
« ریفـس  » نیلوا اجنآ  رد  و  تخاس ، دوخ  عیطم  دوب  هداتفا  اهزیقرق  تسد  هب  دودح 840  رد  هک  ار  یلامش  ناتـسلوغم  ) ، apaoki( یکوئاپآ

نیچ رد  زا 960  هک  گنوس  یلم  هلـسلس  لباقم  رد  یتح  وئایل ، هلـسلس  تفای . راب  يو  روضح  هب  یتراجت ) ناوراـک  کـی  دـیاش   ) ناملـسم
نیچ و زا  ار  اـهنآ  ) jorjen( نجرج ماـن  هب  اـهزوگنت  زا  يرگید  موق  دودح 1125  رد  هکنیا  ات  دـنام ، راوتـسا  نانچمه  درکیم ، تنطلس 

. دندنار نوریب  یقرش  يایسآ 
سبتقم اهنآ  طخ  دندوب و  هدرک  ذخا  ار  ینیچ  ندمت  رگید ، نیـشنرداچ  ماوقا  زا  شیب  نیچ ، رد  ناشرارقتـسا  زا  شیپ  یتح  ياتخارق  ماوقا 

. تسا هدنامن  یقاب  نآ  زا  يرثا  هک  دناهتشاد  زین  ییابفلا  طخ  یعون  هک  دوریم  نامگ  و  دوب ، ینیچ  فلگوریه  زا 
زا زور  هلصاف 8  ات  ارهاظ  و  دندش ، روهلمح  یمالـسا  ياهنیمزرـس  هب  تشادن ) ياتخارق  ناونع  زونه  هک   ) ياتخ موق  ق . ای 408 ه . رد 403 

تیعقوم زا  ناخ  زیگنچ  هرود  رد  و  دـندنام ، یقاب  اـهنجرج ، تموکح  تحت  نیچ ، رد  اـهنآ  زا  ياهدـع  کلذـعم  دـنتفر . شیپ  نوغاـسالب 
و دندیروش ، اهنجرج  رب  و  دندرک ، هدافتسا 
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، دـنتفر برغم  فرط  هب  هک  اهنآ  دـندوب و  هدـنام  نیچ  رد  هک  اهنآ  زا  ار  ياتخ  عباـت  تکلمم  نیا  یلو  دـندرک ، دـیدجت  ار  ياـتخ  تکلمم 
زا دـنناوخیم . یبرغ  يوئاـیل  هلـسلس  نآ ، زا  سپ  نـیچ و  زا  نآ  جارخا  زا  شیپ  ار  ياـتخ  هلـسلس  ینیچ ، نیخروـم  دـناهدناوخ . ياـتخارق 

دندیچوک رتیلامش  يریـسم  زا  هک  رگید  هتـسد  اما  دنتفاین ، یقیفوت  دندروآ  يور  نیچ  ناتـسکرت  هیحان  هب  هک  ییاهنآ  ياتخارق ، نیرجاهم 
ءاروام رغشاک و  رب  و  دنتفرگ ، ار  نوغاسالب  ماجنارـس  و  دندش ، یبرغ  بونج  هیحان  هجوتم  هتـشذگ  یئـسینی ) دور  رب   ) اهزیقرق نیمزرـس  زا 

. دندرک سیسأت  ار  نایناخروگ  هلسلس  و  دنتفای ، الیتسا  رهنلا 

( نایناخ غلتق   ) ناییاتخارق

بوصنم دمحم  ناطلـس  نارـسپ  زا  هاش  ریپ  یکباتا  هب  هاگنآ  دوب ، بجاح  هاشمزراوخ  رابرد  رد  يدنچ  بجاح  قارب  هلـسلس  نیا  سـسؤم 
: دندوب لوغم  نایناخلیا  عبات  هک  داهن  داینب  ار  ییاههلسلس  و  ق ). 619 ه .  ) تفای تسد  نامرک  هب  ترتف  مایا  رد  دش .

.(. ق سولج 619 ه .  ) بجاح قارب  زودلگ  نب  قارب  - 1
.(. ق سولج 632 ه .  ) هاشکرابم قارب ، نب  هلودلا  نکر  - 2

.(. ق سولج 650 ه .  ) قارب داماد  هدازردارب و  دمحم  نیدلا  بطق  - 3
.(. ق سولج 651 ه .  ) نیدلا بطق  نب  جاجح  ناطلس  - 4

.(. ق سولج 661 ه .  ) نیدلا بطق  هجوز   ) ناکرت غلتق  - 5
.(. ق سولج 681 ه .  ) نیدلا بطق  نیدلا  لالج  - 6

.(. ق سولج 692 ه .  ) نوتاخ هاشداپ  نیدلا  ةوفص  - 7
.(. ق سولج 694 ه .  ) نیدلا لالج  جاجح  نب  هاش  دمحم  - 8

.(. ق سولج 702 ه .  ) نیدلا بطق  شمتغرویس . ناهج  هاش  - 9
. تفای همتاخ  هلسلس  نیا  رمع  تفر و  زاریش  هب  علخ و  وتیاجلا  فرط  زا  لاس 704  رد  يو 

نامرک ناییاتخارق 

متشه ه. نرق  لیاوا  متفه و  نرق  رد  هک  ییاتخارق  يارما  زا  ياهلسلس  ناونع  هیناخ ، غلتق  ای  نایناخ  غلتق 
نیا تهج  نیمه  هب  دـش و  ناطلـس  حـتف  هب  بقلم  هفیلخ  بناج  زا  بجاح ، قارب  هلـسلس ، نیا  سـسؤم  دـناهدرک . تموکح  ناـمرک  رد  ق .

. تخادرپ تراما  سیسأت  هب  نامرک  رد  ق . رد 619 ه . يو  دناهدش . فورعم  مه  نایناخ  غلتق  هب  هلسلس 
زا تقوچـیه  اـهنآ  تموکح  و  دـناهدوب ، ناـیناخلیا  لوغم و  يارما  عباـت  سپـس  ناـیهاشمزراوخ و  هدـناشنتسد  تسخن  هیناـخ  غلتق  يارما 

نیطالـس یتح  رفظم و  لآ  سراف و  ناکباتا  دزی ، ناکباتا  زا  رواجم ، يارما  اب  هراومه  تسا و  هدرکن  زواجت  نامرک  یلحم  تراـما  دودـح 
. دناهتشاد طباور  دنه ،

اهناروسارق

. نایرومیت تلود  رد  اههراجتلا  لام  نارفاسم و  یهارمه  ییامنهار و  رومأم 

کیرچارق قولوقارق -:

ولنویوقارق

يور ار  يدنفـسوگ  لکـش  هفیاط ، نآ  ودره  هک  دـندرک  تموکح  ناریا  رد  ناـمکرت  فیاوط  زا  هتـسد  ود  رومیت  زا  سپ  873 ه ). - 810)
دنفسوگ ای  اهولنویوقارق  ار  لوا  هفیاط  دندومنیم . مسر  دوخ  مچرپ 
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نامز رد  و  دندیناسر ، مه  هب  رادتقا  ناریا  رد  جیردت  هب  فیاوط  نیا  دـنیوگ . ناهایـس  زیربت  رد  اهولنویوقارق  ياهرود  راثآ  زا  دوبک  دجـسم 
دمحا ناطلـس  يارما  زا  هک  تسا  دـمحم  نب  فسویارق  مان  هب  یـصخش  ولنویوقارق  هلـسلس  سـسؤم  دـندومن . تماقا  ناـجیابرذآ  رد  رومیت 

، رومیت گرم  ربخ  ندیـسر  زا  سپ  تخیرگ . رـصم  هب  فسویارق  اب  دـمحا  ناطلـس  رومیت ، ریما  هلمح  ماـگنه  رد  دوب . وا  نزردـپ  ریـالج و 
زیربـت داد و  تسکـش  ناوجخن  یلاوح  رد  ار  رومیت  هون  رکب  وبا  ازریم  ق . لاس 809 ه . یلوالا  يدامج  رد  دـمآ و  ناجیابرذآ  هب  فسویارق 

ناجیابرذآ رب  رد 810  هاشناریم  نتشک  زا  سپ  تفرگب و  وا  زا  ار 
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ناطلـس زیربت  یکیدزن  رد  هکنیا  ات  درکیم . ییاشگروشک  وا  ماـن  هب  هتـشادرب  تنطلـس  هب  امـسا  ار  قادـبریپ  دوخ  رـسپ  و  تشگ ، یلوتـسم 
ات برغم  فرط  زا  دروآرد و  فرـصت  هب  قارع  ات  نارا  زا  ار  ناریا  برغم  مامت  و  دـناسر ، لـتق  هب  ار  وا  و  هداد ، تسکـش  ار  ریـالج  دـمحا 

یناهگان گرم  هب  ناجیابرذآ  ناـجوا  رد  تفریم  وا  گـنج  هب  رد 823  رومیت  رـسپ  خرهاش  هک  یماگنه  رد  اما  دنار . شیپ  بلح  دودـح 
. تشذگرد

: زا دنترابع  هلسلس  نیا  يارما 
.(. ق سولج 780 ه .  ) دمحمارق - 1

.(. ق سولج 790 ه .  ) دمحمارق نب  فسویارق  - 2
.(. ق سولج 823 ه .  ) فسوی رسپ  ردنکسا  - 3
.(. ق سولج 840 ه .  ) فسوی رسپ  هاشناهج  - 4

.(. ق سولج 872 ه .  ) یلعنسح - 5

تضهن هطمارق ،

زین هتیمرک »  » یطبن تغل  زا  ار  یطمرق  دـهدیم . ملعم »  » ینعم هک  دـشاب  یمارآ  هملک  دـیاش  تـسا و  ماـگکیدزن »  » ینعم هـب  طـمرق  هـملک 
. تسا مشچ  خرس  ینعم  هب  هک  دننادیم 

، نیرحب ناتـسزوخ ، قارع ، رد  ق . موس ه . نرق  مود  همین  رد  هک  تسا  یلادوئف  دض  رادهنماد  روشرپ و  ياهتـضهن  زا  یکی  نایطمرق  تضهن 
تبث یـسابع  دـضتعم  تفـالخ  هرود  رد  ار  تضهن  نیا  راکـشآ  هولج  نیلوا  یمالـسا  ناـخروم  تفاـی . ناـمزاس  هیروـس  نمی و  ناـسارخ ،

نب جرف  ای  نادمح   » يو مان  دناهتشون ، یمالسا  ناخروم  تسا ؛ فالتخا  نایطمرق  تضهن  راذگهیاپ  سسؤم و  بسن  مان و  هرابرد  دناهدرک .
باتک نآ  رد  هک  درک  هضرع  دوخ  ناوریپ  هب  ار  یباتک  يو  تسا . ناتسزوخ  زا  وا  لصا  تسوا . بقل  طمرق  دوب و  ییحی  نب  جرف  ای  نامثع 

ناـیطمرق دـنتفرگ . رارق  یـسابع  ياـفلخ  بیقعت  دروم  ناـیطمرق  تضهن  ناوریپ  هک  يروط  هب  دوب ، ناوارف  میرحت  لـیلحت و  رفک و  ناـنخس 
بهاذم ریاس  زا  دوخ  نافلاخم  راتشک  ریشمش و  اب  مایق  هب  دقتعم  تسا و  نامزلا  بحاص  متفه و  ماما  لیعامـسا  نب  دمحم  هک  دندوب  دقتعم 

. دندوب لیوأت  هب  لئاق  تعیرش  ماکحا  رد  دندوب ، هدرکیم  يوریپ  نآ  زا  نایسابع  تموکح  هک  ناینس  هژیو  هب  یمالسا 
ناریا قارع و  رد  يدـیدش  هزرابم  مجنپ  نرق  لیاوا  مراهچ و  نرق  رخاوا  زا  تشاد و  همادا  زین  نایملید  هرود  رد  ناریا  رد  نایطمرق  تیلاـعف 
یعلو هطمارق  هیلیعامسا ، لتق  هب  هک  يونزغ )  ) نیکتکبس دومحم  روهظ  اب  دش و  عورش  دندوب  نآ  ءزج  نایطمرق  نایلیعامسا و  هک  ناینطاب  اب 

یطمرق ناـهج  همه  رد  ماهدرکرد و  تشگنا  نایـسابع  رهب  زا  نم   » تفگیم يو  هکناـنچ  دـش . هدوزفا  هزراـبم  نیا  تدـش  رب  تشاد  ماـمت 
«. دنشکیم راد  رب  ددرگ  تسرد  دیآ و  هتفای  هچنآ  میوجیم و 

ص)  ) دمحم ترضح  نارق -:

)qern( نارق

هتفرگ هیوفص  هرود  زا  ناریا  ياههکس  زا  یضعب  يور  رب  هک  تسا ، هدوب  نارقبحاص  لصا  رد  هملک  نیا  ارهاظ  ناریا . قباس  تاکوکسم  زا 
دوب یموهوم  رانید  لداعم 1000  نرقبحاص  ای  نارق  راجاق ، هاش  نیدلا  رـصان  دهع  رد  دوشیم . هدید  راجاق ، هاش  نیدلا  رـصان  دهع  رد  ات 

. دوب توافتم  فلتخم  یحاون  رد  نارق  رایع  لاکشا و  ناریا ، رد  هناخبارض  سیسأت  زا  شیپ  دندناوخیم . دابانپ »  » ار نآ  فصن  و 
، دیسر هناخبارض  تسایر  هب  ناطلـسلا  نیما  میهاربا  دمحم  هکنیا  زا  سپ  دندز . هکـس  رایع 9 و 0  لاقثم و  کی  نزو  هب  هزات  ياهنارق  ادـعب 

ناطلسلا نیما  نارق  هب  نارق 
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هدوب ناریا  رد  لوپ  دحاو  سم )  10 هرقن و 1 /  9 ینعی 10 / رایع 9 و 0  لاقثم و  کی  نزو  هب   ) نارق هیراجاق ، رخاوا  ذخآم  رد  دش . روهـشم 
. تسا هدوب  رارق  نیا  زا  دناهدوب  نارق  فاعضا  ازجا و  هک  رگید ، هکس  تسا ، هدشیم  بوسحم  رانید  رازه  و 

نارق يازجا 
. نارق  1 ای 10 / رانید  لداعم 100  يرانید ، دص  نارق .  1 ای 20 / رانید  لداعم 50  یهاش ، یلکین - ياههکس 
. نارق  1 ای 2 / رانید  لداعم 500  یهاش  هد  نارق .  1 ای 4 / رانید  لداعم 250  یهاش  جنپ  ياهرقن - ياههکس 

( هرقن  ) نارق فاعضا 
. نارق لداعم 2  يرازه ، ود 

. نارق لداعم 5  دیفس )  ) يرازه جنپ 

اعمنارق

. دنداهنیم ماکحا  نیمارف و  ياپ  هب  هایس  بکرم  اب  هک  ناخ  رهم 

وکالوهارق

. ياتغج نادناخ  رهنلا و  ءاروام  تاناخ  زا  نکوتوم  دنزرف 

فسویارق

زا تسکـش  زا  دـعب  یلو  تفای  تسد  لـصوم  رب  ردـپ  گرم  زا  سپ  هک  دوب  كاـبیب  ریلد و  يدرم  ولنویوقارق ، هلـسلس  زا  دـمحم  ارق  رـسپ 
ریما رـسپ  هاشناریم  ناجیابرذآ  رد  تخیرگ و  نادـنز  زا  رومیت ، ریما  گرم  ربخ  راشتنا  اب  هک  دوب  رـصانلا  کلملا  نادـنز  رد  یتدـم  رومیت ،

. درپس ناج  هار  رد  دشیم  خرهاش  اب  هلباقم  مزاع  یتقو  دش . طلسم  ير  قارع و  هطخ و  نآ  رب  تشکب و  ار  رومیت 

لاوتوک اهیچرق -:

ولخرق

. راشفا لیا  زا  ياهریت 

نیدرق

ار وا  داهن و  انب  نیدرق  هید  دیـسر  نیمام  سلدـنا و  هوک  هب  نوچ  ورـسخیک  کلم  تسا . هدـش  هتخاـس  ورـسخیک  رما  هب  هک  تسا  یهد  ماـن 
ساسا و  نیادـم ، ناویا  زا  سپ  تسا ، هیحان  نیا  رد  مجع  ياهانب  اهترامع و  نیرتگرزب  ترامع ، انب و  نیا  دـنداهن و  ماـن  وا  يارب  زا  نیدرق 

. تسا رتهنهک  رتیمیدق و  راگزور  هب  نیادم  ناویا  زا  ناویا  نیا  دنیوگ  دنداهن و  انب  نیمز  رعق  رد  بآ  يور  زا  نآ 

سواطاط ياسیلک  اسیلک -: هرق 

ینهرق

زا سپ  وا  دش . يرسفا  هدکشناد  دراو  هامرهم 1309  لوا  رد  دمآ و  ایند  هب  لاس 1292  رد  ناخ ، اقآ  ازریم  دنزرف  ینهرق ، یلو  دمحم  دـیس 
زکرم داتـس  موس  نکر  تسایر  هاـتوک ، نادرگ 105  یهدـنامرف  هناخپوت ، گنه 4  نادرگ 2  یهدـنامرف  تلافک  لغاشم  هدکـشناد ، مامتا 

رکشل 2، داتس  تسایر  زکرم ، رکشل 2  سرزاب  رکشل 2 ، داتس  موس  نکر  تسایر  رکشل 2 ، هناخپوت  كراپ  یهدنامرف  هاگدامآ ، یتامیلعت 
. دوب رادهدهع  ار  تشر  لقتسم  پیت  یهدنامرف  شترا و  يرادهتشررس  هرادا  مود  نواعم 

. دومن یط  زین  ار  هاگشناد  نیا  ههام  هس  هرود  گنج و  هاگشناد  داتس  هرود  يرسفا  هدکشناد  رب  هوالع  ینهرق 
هجرد اب  ینهرق  دادرم 1332 ، ياتدوک 28  زا  سپ 

670 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
هنامرتحم ناونع  اب  يو  نامز  نیا  رد  دوب . تمـس  نیا  رد   1336 / 11 خیرات 20 / ات  تفرگ و  رارق  شترا  داتـس  مود  نکر  سأر  رد  یپیترس 

تدم دـش و  هدراذـگ  رانک  زین  ریخا  تمـس  زا   1336 / 11 خـیرات 26 / رد  دـش و  رانکرب  قوف  تمـس  زا  شترا  داتـس  تسایر  مود  نواـعم 
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یسرداد و نوناق  هدام 298  دانتسا  هب   1337 / 4 خیرات 31 / رد  ریگتـسد و  يولهپ  هیلع  ماجرفان  ياتدوک  کی  حرط  ماهتا  هب  دـعب  یهاتوک 
. دیدرگ جارخا  یهاشنهاش  شترا  زا  شترا ، رفیک 

اب یناهنپ  ياهـسامت  هب  يو  دش و  زاغآ  ءالع  نیـسح  تموکح  نارود  رد  لاس 1335 ، رخاوا  زا  يولهپ  میژر  هیلع  ینهرق  یـسایس  تیلاـعف 
هعماـج (، » راـکهاش دـمحم  رتـکد  یناجنـسرا و  نـسح  « ) يدازآ تـیعمج  (، » شمارآ دـمحا  « ) ناـهاوخیقرت تـیعمج   » نوـچ ییاـههورگ 

ریدم  ) الاو هللا  دبع  سدنهم  يدتهم ، ربکا  یلع  يزاجح ، رقاب  دمحم  نوچ  يرـصانع  و  شـشخرد ) دمحم  « ) یلاعیارـسشناد ياههیـسناسیل 
، راشفا نسح  رتکد  اینریپ ، رقاب  تکرش  اب  هناتـسود  یـسایس  لفحم  کی  لیکـشت  هب  لاـس 1336  لـیاوا  زا  دز و  تسد  روصم ) نارهت  هلجم 

. تخادرپ يراسناوخ  زیورپ  رهمگرزب و  رایدنفسا  دبمار ، وکاله 
زا وا  دـش . دازآ  تفرگ و  رارق  وفع  دروم  دوخ  هلاـس  تیموکحم 3  زا  هام  لاس و 8  ندـینارذگ 2  زا  سپ  ، 1339 / 9 خـیرات 8 / رد  ینهرق 

. درک زاغآ  ار  دوخ  ددجم  تیلاعف  لاس 1341 
/1 خیرات 05 / رد  يو  دش و  شاف  یناحور  لفاحم  یخرب  یناقلاط و  هللا  تیآ  اب  ینهرق  تاطابترا  كاواس ، طسوت  يدرف  يریگتـسد  یپ  رد 

يریگتـسد هک  دـش  رـشتنم  دازآ » نارـسفا  هیداحتا   » ءاضما اب  ياهیمالعا  ناـمز ، نیمه  رد  دـیدرگ . ریگتـسد  رگید  ياهدـع  هارمه  هب   1342
. درک موکحم  تدش  هب  ار  فیرش » قیال و  تسرپنطو و  يرسفا   » ناونع هب  ینهرق 

رد تفرگ و  رارق  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  داتـس  سیئر  نیتسخن  تمـس  رد  بالقنا  يزوریپ  اـب  ینهرق  یلو  دـمحم  دیـس  رکـشلرس 
. دیسر تداهش  هب  ناقرف »  » یبالقنا دض  هورگ  طسوت  تشهبیدرا 1358  خیرات 3 

نامثع نالسرا  لزق 

هب ناولهپ  ناهج  دمحم  يو  رتگرزب  رـسپ  زگدـلیا  توف  زا  سپ  زگدـلیا . نیدـلا  رفظم  هب  بقلم  ق ). توف 587 ه .  ) ناجیابرذآ ناـکباتا  زا 
لرغط هاگتسد  رد  نالسرا  لزق  ناولهپ  ناهج  توف  زا  سپ  داد . تراما  نارا  ناجیابرذآ و  هب  ار  نالسرا  لزق  دوخ  ردارب  دیسر و  تموکح 

دوخ تنطلس  تامدقم  درک و  سوبحم  ار  لرغط  نالسرا  لزق  دروخ و  مه  هب  لرغط  وا و  نایم  يدوز  هب  یلو  دش ، رادمامز  یقوجلـس  موس 
. دنداد تبسن  یلیعامسا  ناییادف  هب  ار  لتق  نیا  دنتفای و  هتشک  ار  وا  یبش  ق . نابعش 587 ه . رد  اما  دروآ ، مهارف  ار 

شابلزق

ردیح و ناطلـس  هب  هیوفـص ، تنطلـس  ندروآ  تسد  هب  هعیـش و  بهذـم  جـیورت  رد  هک  كرت  فلتخم  فیاوط  ناونع  رـسخرس ،) یکرت - )
. داد يرای  لوا  لیعامسا  هاش  شرسپ 

( كرت هدزاود  جات   ) گنر خرس  هالک  یکرت ، هالک  ياجهب  يو  روتسد  هب  هک  دندوب  يوفص ) نانارمکح  زا   ) ردیح خیش  عابتا  زا  ناشابلزق 
رد زین  ناشابلزق  دنتـشگ . رـسخرس »  » ای شابلزق »  » هب موسوم  نانیا  تهج  نیمه  زا  تسا .) ماما  هدزاود  زمر  كرت  هدزاود   ) دندراذگ رـس  رب 
. دنک يریگولج  اهنآ  ولغ  زا  دوب  روبجم  يوفص  هاش  تاقوا  یضعب  رد  یتح  دنتشاد و  وا  هب  ار  داقتعا  تیاهن  هدوب و  لیعامسا  هاش  تمدخ 

671 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دـندوب غابارق  هیفوص  و  قاسرو ، هیراجاق ، ولماش ، ولمور ، ردـقلا ، وذ  ولکت ، راـشفا ، ولجاتـسا ، كرت  هلیبق  هن  دارفا  زا  ياهعومجم  اهـشابلزق 

. دندناوخیم شابلزق  تکلمم  هرود  نآ  رد  ار  ناریا  روشک  هک  دوب  يّدح  هب  تنطلس  زا  ناشابلزق  تیامح 

فطانلا سق 

مهدزیـس لاـس  دـش . ناریا  هاپـس  يزوریپ  هب  رجنم  تسویپ و  عوقو  هب  بارعا  ناـیناریا و  نیب  لـپ )  ) رـسج دربـن  هک  تارف  قرـشم  رد  یلحم 
(. رسج گنج  زین - ترجه و 

يریشق

ناسارخ روهشم  بیدا  هیقف و  ملاع و  يوفص و  ماما . داتسا  يریشق و  هب  روهـشم  مالـسالا  نیز  هب  بقلم  نزاوه  نبا  میرکلا  دبع  مساقلا  وبا 
نادرگاش و ناسارخ  رد  درک و  عمج  تعیرش  اب  ار  فوصت  تفای . رحبت  بدا  ثیدح و  ریسفت و  مالک و  هقف و  رد  يو  ق . مجنپ ه . نرق  رد 

. داتفا قافتا  روباشین  رد  يو  تافو  دومن . فیلأت  ریسفت  ملع  رد  ار  ریسیتلا »  » باتک فوصت و  رد  ار  هیریشقلا » هلاسر  . » تشاد دایز  ناوریپ 

نامیلس تخت  رصن -: وبا  رصق 

يروغ نسح  نیدلا  بطق 

تیالو تراما  هب  وا  زا  دـعب  و  دوب ، يروغ  سابع  نب  دـمحم  ریما  رـسپ  يو  روغ . تیـالو  رد  ق . نرق 5 ه . مود  همین  بسنـش ، لآ  يارما  زا 
نیدلا زع  شرـسپ  وا ، زا  دعب  دش . هتـشک  هنزغ  برغ  ناتـسریجو »  » تیالو نایـصاع  زا  یتعامج  اب  گنج  رد  دعب ، لاس  دـنچ  تسـشن . روغ 

. تسشن روغ  تراما  هب  يروغ  نیسح 

هدازردیح نیدلا  بطق 

هب ار  دوخ  تروص  يوم  هک  دنناردنلق  زا  یتعامج  هیردیح ، وا ، ناوریپ  هیفوص . ناردـنلق  زا  هیردـیح  هقرف  سـسؤم  یناریا  فورعم  يوفص 
هب هک  تسا  هیردـیح  تبرت  رهـش  رد  يو  رازم  دـناهتخیوآیم . شیوخ  زا  سوبد  ریت و  ریجنز و  ینهآ و  ياههقلح  و  دـندنازوسیم ، شتآ 

.(. ق 508 ه . - 618  ) دوشیم هدناوخ  هیردیح  تبرت  رد  يو  مان 

هاش نامیلس  نیدلا  بطق 

(. رفظم لآ   ) عاجش هاش  يارزو  زا  هاش  نامیلس  نیدلا  بطق  هجاوخ 

ناهج هاش  نیدلا  بطق 

تراما هب  ییاـتخارق  دـمحم  نیدـلا  رفظم  شیوخ  مع  رـسپ  تاـفو  زا  دـعب  ق ). 703 ه . - 703  ) ناـمرک ناـییاتخارق  هلـسلس  زا  ریما  نیرخآ 
. داتفارب نامرک  ناییاتخارق  هلسلس  و  ق ،). 703 ه .  ) درک لوزعم  ار  وا  وتیاجلا  يریبدتیب ، ییوجتلزع و  ببس  هب  اما  تسشن . نامرک 

. تفای تافو  ات  دوب  اجنآ  رد  و  تفر ، نیجودرک  دوخ  ردپ  نز  دزن  سراف  هب  ندش  لوزعم  زا  سپ  نیدلا  بطق 

ینانمس سواط  نیدلا  بطق 

. يرومیت هرود  یمان  ناریزو  زا  ینانمس  سواط  نیدلا  بطق  هجاوخ 

نیکتشونا دمحم  نیدلا  بطق 

رجنس يرادربنامرف  زا  هاگچیه  و  ق ). 490 ه .  ) درک تموکح  مزراوخ  رد  لاس  یـس  زا  شیب  هک  یهاشمزراوخ  نانارمکح  زا  نیدلا  بطق 
رد دزنزاب و  رس 

672 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. تسشن وا  ياج  هب  زستا  شرسپ  تشذگرد و  ق . لاس 522 ه . رد  نیدلا  بطق  دوب . وا  باکر  رد  يو  ياهگنج 

هاشمزراوخ دمحم  نیدلا  بطق 

رد درک . دوخ  تلود  همیمـض  ار  نامرک  هاشمزراوخ  رد 592  تسشن . تخت  رب  لاوش 596  متـسیب  رد  نیدلا  ءالع  هب  بقلم  شکت ، دنزرف 
هب هک  نالوغم  زا  ياهتسد  اب  درکیم  تکرح  قاچبق  فیاوط  نکاسم  فرط  هب  دنج  رهـش  زا  دمحم  ناطلـس  هک  هاگنآ  لاس 612 ، ناتسمز 
هب درادن و  ار  يو  اب  گنج  دصق  هک  داد  ماغیپ  هاشمزراوخ  هب  یجوج  دـش . ورهبور  دـندوب  روبع  لاح  رد  زیگنچ  رـسپ  یجوج  یگدرکرس 

هلمح یجوج  نایرکـشل  هب  دـنناسکی و  وا  مشچ  رد  رافک  همه  تفگ ، مامت  رورغ  اب  هاشمزراوخ  تسا . هدـمآ  یحاون  نیا  هب  نایغای  لاـبند 
. درب

. دوب لوغم  نایرکشل  هاشمزراوخ و  نیب  دروخرب  نیتسخن  هعقاو  نیا  تخیرگب و  تشادن و  ار  هاشمزراوخ  نایرکشل  هب  هلمح  هزاجا  یجوج 
راتفر نیا  دندش و  هتـشک  رارتا  رهـش  مکاح  ناخ  ریاغ  طسوت  نت  کی  زجب  همه  لوغم  ناناگرزاب  هک  دش  زاغآ  ینامز  نآ  دـعب  يریگرد  و 

. دش ناریا  هب  لوغم  ياسآلیس  موجه  بجوم  هنادرخیب 

يروغ دمحم  نیدلا  بطق 

نیدلا فیس  شیوخ  ردارب  بناج  زا  ردپ ، تافو  زا  دعب  يروغ . نیسح  نیدلا  زع  رـسپ  اب  روغ  تیالو  رد  بسنـش  لآ  يارما  نیطالـس و  زا 
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ناردارب اب  فالتخا  ببـس  هب  درک و  انب  ار  هوکزوریف  يو  دش . بقلم  لابجلا  کلم  هب  و  تفای ، لابج  داشرو و  ای  داسرو »  » تموکح يروس 
. تفر نینزغ  هب  يونزغ  هاشمارهب  ناطلس  دزن 

ییاتخارق دمحم  نیدلا  بطق 

نکر شرـسپ  نوچ  بجاـح ، قارب  تاـفو  زا  دـعب  بجاـح . قارب  هدازردارب  ق ). 648 ه . ياهلاس 565 - هب  نامرک  ناـییاتخارق  هلـسلس  ریما 
نآاق ياـتگوا  تراـما  هب  نیدـلا  نکر  هک  ق . نابعـش 633 ه . رد  تسـشن . تراما  هب  نیدـلا  بطق  دوبن  نامرک  رد  هجاوخ  كراـبم  نیدـلا 

. تفر جاولی  دومحم  دزن  نیچ  هب  اجنآ  زا  و  دش ، راضحا 
نکر دـمآ  نامرک  هب  نوچ  تفای . نامرک  تراـما  جاولی  دومحم  يدرمیاـپ  هب  نیدـلا ، بطق  ناـخ ، كویگ  تاـفو  زا  دـعب  ق ،. رد 648 ه .

بجاح قارب  هجوز  ناکرت ، غلتق  هدرک  مارآ  ار  نامرک  نیدـلا  بطق  ق ). 651 ه .  ) دیسر لتق  هب  هدمآ  زاب  وا  دزن  سپـس  و  تخیرگب ، نیدلا 
رـسپ دـمحم ، نیدـلا  بطق  زا  دـعب  دروآ . اجب  تعاطا  مسارم  وا  هب  تبـسن  ناریا ، هب  وکالوه  یـشکرکشل  مایا  رد  و  دروآرد ، جاودزا  هب  ار 

. تفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  وا  تباین  هب  ناکرت  غلتق  تسشن و  تنطلس  هب  ییاتخارق » جاجح   » ناطلس شلاسدرخ 

هیلیعامسا عالق 

« ناجنل ناخ  «، » ژد هاش  «، » رسبمل «، » هوکدرگ  » هلمج زا  دنتشاد  يرگید  عالق  حابـص ، نسح  تماقا  زکرم  توملا  هعلق  رب  هوالع  نایلیعامـسا 
رد رظاـنلا »  » هعلق ناـهدرا و  ناردـنزام و  رد  دنوانوتـسا » ، » زربلا کـیدزن  هوکمـش » ، » ناتـسهق رد  نزوز  تاـنئاق و  سبط و  نوت و  عـالق  و 

. سراف رد  ناخ » رالخ   » ناجرا و کیدزن  روبنطلا »  » هعلق ناتسزوخ ،

نالق

. تسا هدوب  هعفنملا  ماع  ای  یماظن و  يزرواشک و  يارب  يراگیب  لماش  هک  هدوب  یجارخ  ارهاظ  لوغم  تموکح  رد 
673 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نالسرا جلق 

تنطلـس هب  ق ،. دودـح 600 ه . رد  هک  رهنلا  ءارواـم  هیناـخ  كوـلم  نـیرخآ  ق ،. یفوتم 609 ه . نالـسرا ، جلق  نامثع  نیدـلا  ترـصن  - 1
رهنلا ءاروام  رد  هیناخ  كولم  تنطلس  وا  گرم  اب  و  دش ، لوتقم  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  هلیسو  هب  ق ،. رد 609 ه . تسشن و  رهنلاءاروام 

. داتفارب
. مور هقجالس  هلسلس  ناهاشداپ  زا  موس  مود و  لوا ، نالسرا  جلق  - 2

رتخد هعلق 

هعلق نیا  دشابیم . هقبط  هس  تسا و  هدش  هتخاس  کهآ  چگ و  گنس و  اب  هک  سراف  دابآزوریف  يرتمولیک  رد 6  يدنلب  هوک  زارف  رب  ياهعلق 
. تسا عیسو  نحص  رالات و  راددبنگ و  ياهقاطا  چیپ و  رد  چیپ  ياههلپ  ياراد 

.(. 271 م - 241  ) دنهدیم تبسن  لوا  روپاش  هب  ار  نآ  نامتخاس 
نامز هب  قلعتم  هراـنم  نیا  دـناهتخاس . چـگ  گنـس و  زا  رتم  يدـنلب 33  هب  يدـنلب  شوگراهچ  هرانم  میدـق  روگ  رهـش  ياههناریو  نایم  رد 

. دشابیم نایناساس 
زا ار  گرزب  هعلق  نیا  تسا . هدش  هتخاس  یعفترم  لحم  رد  هک  هدـش  عقاو  رتخد ، هعلق  يانب  رگید  رفعج ، هدازماما  هعقب  هرانم ، ترواجم  رد 

. دننادیم یناساس  لوا  روپاش  هرود  ياهانب 

( ونابرکش  ) میرم هعلق 

زیورپ ورسخ  هب  بوسنم  ار  هعلق  نیا  هیحان  نآ  مدرم  هک  دراد  دوجو  ياهعلق  يایاقب  يرتم  دص  عافترا  رد  غالوبهرق  هناخدور  همـشچرس  رد 
. دوب هتخاس  دوخ  نانز  زا  یکی  ونابرکش  يارب  هک  دننادیم 

روهمج هعلق 

ق. موس ه . نرق  رد  هعلق  نیا  نیدلا . مرخ  کباب  ژد 
هدیشارت ياهگنـس  اب  نآ  رودم  ياهناوتـسا و  یطورخم و  ياهجرب  وراب و  هیلک  تسا . هدش  هتخاس  رتم  عافترا 2600  هب  یهوک  هلق  يور  رب 

. دشابیم رگید  فلتخم  تاسیـسأت  قاتا و  نیدنچ  يزکرم و  رالات  لماش  انب  نیا  تسا . هدیدرگ  لصتم  رگیدـکی  هب  جوراس  طالم  هدـش و 
. دشابیم عبرم  رتم  رازه  هد  هب  کیدزن  وراب  رصق و  هطوحم  هیلک 

یساقآ رللق 

. عمج تمالع  رل  مالغ و  ینعم  هب  لق  نامالغ . رادرس 

تایب یلق  یضترم  یضترم -: تایب - یلق 

هچیلق

. تسا هدوب   Ouralo -Altai قاچبق تشد  لیابق  نیرتگرزب  زا  نآ  هک  شمتغت  قامیوا  هفیاط  زا  ياهبعش 
يالیبوق دـیدرگ . نیچ  حـتف  رومأم  ردارب  يوس  زا  هک  لوغم  نیچ  حـتف  رومأم  ردارب  يوس  زا  هک  لوغم  ناناخ  زا  نآاـق ) وگنم   ) وکنم ردارب 

درک و داجیا  دوخ  تکلمم  رسارس  رد  ییاهارسناوراک  تخاس و  يددعتم  ياههار  يو  تسا . لوغم  رادمتـسایس  ربدم و  ناهاشداپ  زا  نآاق 
هب اپورا  زا  ولوپ »  » ناردارب هب  فورعم  يزینو  ردارب  ود  هک  دوب  وا  نامز  رد  تفاـی و  قنور  وا  دـهع  رد  زین  یناـگرزاب  داد . جاور  ار  تعارز 

اپورا هب  دوخ  تشگزاب  رد  هک  تشاد  مان  ولوپوکرام  ناشیا  زا  یکی  رسپ  هک  دندمآ  نیچ  رابرد 
674 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دومن نایب  ار  قرشم  هب  دوخ  رفس  ناتساد 

هنطلسلا رمق 

و 1250 ق ). - 1212  ) هاش یلعحتف  مشـش  لهچ و  رتخد  يو  دوب . رعاش  لضاف و  ّریخ ، نانز  زا  مناخ  ناـبات  هاـم  1308 ق . - 1250 / 1249
هنطلسلا رمق  دمآرد . 1298 ق ). - 1241  ) رالاسهپـس ناخ  نیـسح  ازریم  جاودزا  هب  وا  دوب . دنز  ناخ  ردب  رتخد  مناخ ، نیرفآشون  شردام 
ياـجرب يداـیز  تاـفوقوم  تفر و  جـح  هب  زین  راـب  ود  تفاـی . تراـهم  بدا  رعـش و  رد  تـفرگ و  ارف  یبوـخ  هـب  ار  یکرت  هـسنارف و  ناـبز 

. دومن بالط  هیرهش  فقو  ار  رگید  مین  هکربتم و  عاقب  ییانشور  فقو  ار  شکالما  دمآرد  زا  یمین  هلمج  زا  تشاذگ ؛

نیدلا ماوق 

هک تسا  یقوجلـس  هاشکلم  رـسپ  دمحم  رـسپ  دومحم  ناطلـس  ریزو  ینیزگرد »  » ییارغط نسح )  ) نیـسح نب  رـصان  مساقلا  وبا  نیدـلا  ماوق 
هب ار  مساـقلا  وبا  نیدـلا  ماوـق  رجنـس  ناطلـس  نیدـلا ، ریـصن  لزع  زا  دـعب  تشاد . هدـهع  رب  ار  ناریا ) برغ   ) مجع قارع  نیمزرـس  ترازو 

نیدلا زع  دیدرگ . ذفان  ناریا  برغ  قرش و  رسارس  رد  يو  مکح  بیترت  نیدب  درک و  ضیوفت  وا  هب  ار  دوخ  ترازو  ماقم  دیبلط و  ناسارخ 
هاگن نادنز  رد  ردقنآ  ار  وا  تخادنا و  نادنز  هب  ار  وا  دونـش  تفگ و  یئزج  اب  تشاد  ءافیتسا  بصنم  نایقوجلـس  تلود  رد  هک  یناهفـصا 

. تفگ دوردب  ار  ناهج  اجنامه  رد  ات  تشاد 
مشش نرق  لوا  عبر  نادنمـشناد  هیفوص و  خیاشم  ناگرزب  زا  ینادمه  ةاضقلا  نیع  نتـشک  هب  رما  ریزو  نیا  دنـسپان  رایـسب  ياهراک  زا  یکی 

. دش هتخیوآ  راد  هب  یقوجلس  لرغط  ناطلس  روتسد  هب  هک  دوب  نآ  يو  تبقاع  درک . نیگنن  ار  وا  مان  شیپ  زا  شیب  هک  تسا  يرمق  يرجه 

یناهفصا نیسح  نیدلا  ماوق 

رما رد  بسامهط  هاش  رما  هب  اـنب  يرجه  لاس 930  رد  يو  تسا . يوفـص  لوا  بسامهط  هاش  ناریزو  زا  یناهفـصا  نیـسح  نیدلا  ماوق  ریما 
. دیدرگ کیرش  يدابآرتسا  دمحم  نیدلا  لالج  ریما  اب  ترادص 

ینیزگرد نیدلا  ماوق 

. تسین مولعم  وا  ترازو  تدم  هک  یقوجلس  هاش  نالسرا  يارزو  زا 
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رایع بحاص  نیدلا  ماوق 

. يرفظم عاجش  هاش  ریزو  رایع  بحاص  نیدلا  ماوق  هجاوخ 

یفاوخ کلملا  ماظن  نیدلا  ماوق 

. يرومیت ازریم  نیسح  ناطلس  ناریزو  زا  یفاوخ  کلملا  ماظن  نیدلا  ماوق  هجاوخ 

هنطلسلا ماوق 

هراشا

بانج  » ناونع بحاص  هنطلـسلا و  ماوق  روضح ، ریزو  روضح ، ریبد  باقلا : هب  بقلم  هنطلـسلا ، دمتعم  ناخ  میهاربا  ازریم  دنزرف  ماوق  دـمحا 
. دش دلوتم  نارهت  رد  ش . لاس 1252 ه . رد  فرشا ،»

. دوب فورعم 1919  دادرارق  دقاع  هلودلا ، قوثو  نسح  ردارب  يو 
يرگیشنم تمس  يروضح و  ریزو  بقل  زین  هاش  نیدلا  رفظم  رابرد  رد  دوب و  هاش  نیدلا  رصان  تمدخـشیپ  رابرد و  تولخ  هلمع  وزج  ماوق 

يو ياضما  هب  تشون و  دوخ  طخ  هب  ار  تیطورشم  نامرف  هاش  نیدلا  رفظم  روتسد  هب  تشاد ، هک  یشوخ  طخ  تلع  هب  تشاد و 
675 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

: زا دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدرک  تمدخ  یفلتخم  ياهتمس  رد  يریزوتسخن ، رب  هوالع  يو  دیناسر .
هنیباک رد  هیلدـع  ترازو  کـلامملا ، یفوتـسم  لوا  هنیباـک  رد  گـنج  ترازو  هطورـشم ، زا  دـعب  هنیباـک  نیلوا  رد  هلخاد  ترازو  تنواـعم 

لوا هنیباک  رد  هیلام  ترازو  دادرم 1290 ،) رد 3   ) يرایتخب هنطلسلا  ماصمـص  هنیباک  رد  هلخاد  ترازو  ریت 1290 ،) رد 27   ) مظعا رادهپس 
رذآ رد 1   ) هلودلا نیع  مود  هنیباک  و  دادرخ 1296 ) رد 8   ) هنطلسلا ءالع  موس  هنیباک  رد  هلخاد  ترازو  يد 1291 ،) رد 28   ) هنطلسلا ءالع 

ش. ات 1299 ه . زا 1297  ناسارخ  یلاو  ( 1296
ش. ات 1331 ه . ياهلاس 1300  هلصاف  رد  ماوق 

نمهب  25 دادرم 1321 ،  18 دادرخ 1301 ،  27 رهم 1300 ،  16 ریت 1300 ،  11 دادرخ 1300 ، خیرات 14  رد  بیترت  هب  هنیباک  هدزای  اعومجم 
. داد لیکشت  هامریت 1331  رویرهش 1326 و 25   22 دادرخ 1326 ،  28 رهم 1325 ،  27 دادرم 1325 ،  10 ، 1324

: درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  داتفا ، قافتا  يو  ترادص  ياههرود  رد  هک  یعیاقو  نیرتمهم  هلمج  زا 
تـسایر مـکح  رودـص  زا  لـبق  اـت  زین  يو  دوـخ  هـک  ییاـبطابط  نیدـلا  ءایـض  دیـس  ییارزو  تساـیر  هزور  دـص  هرود  نیــسوبحم  يدازآ 

لامش رد  یلگنج  ناخ  کچوک  ازریم  مایق  هلمج  زا  یلحم  ياهمایق  یبوکرـس  مراهچ ، سلجم  حاتتفا  دوب ، نیـسوبحم  هلمج  زا  شاییارزو 
، اهییاکیرمآ هب  لامـش  تفن  زایتما  يراذـگاو  هحیال  بیوصت  للم ، هعماج  رد  ناریا  تیوضع  ناسارخ ، رد  نایـسپ  ناخ  یقت  دـمحم  مایق  و 

لنلک مادختـسا  ناریا . هـب  وپـسلیم  روـترآ  دورو  ییاـکیرمآ و  یلاـم  ناراشتــسم  مادختــسا  يوروـش ، ناریا و  نـیب  تدوـم  ناـمیپ  داـقعنا 
ناجیابرذآ هلئاغ  همتاخ  وقتمیس . اقآ  لیعامسا  یگدرکرس  هب  درک  نایشروش  یبوکرس  روشک ، يرمرادناژ  روما  میظنت  يارب  فکـستراوش 

ریت 1331. یس  مایق  عوقو  و 
رد تشذـگرد و  یگلاس  نس 82  رد  يوـیر . یبـلق و  دـتمم  يراـمیب  کـی  زا  سپ  ریت 1334 ، زور 31  حبـص  رد  هنطلـسلا  ماوق  ماـجنارس 

. دش هدرپس  كاخ  هب  مق  رد  شیوخ  یگداوناخ  هاگمارآ 

ماوق دمحا  هنیباک 

هراشا

. يرماع داوج  ولزوگهرق - اضریلع  يرتسگداد : ریزو  . 1
. دعاس دمحم  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. یمارهب هللا  لضف  يرماع - داوج  یمظاک - رقاب  روشک : ریزو  . 3
. يدمحا ریما  دبهپس  ماوق - دمحا  گنج : ریزو  . 4

. حلاص رایهللا  یمظاک - رقاب  هدازیقت - نسح  دیس  ییاراد : ریزو  . 5
. یسایس ربکا  یلع  رتکد  گنهرف : ریزو  . 6

. يدمتعم یلع  يدضع - هللا  دی  هار : ریزو  . 7
. ماظتنا هللا  رصن  نابزرم - لیعامسا  رتکد  يرادهب : ریزو  . 8

. سیئر نسحم  حایس - دیمح  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9
. ریژه نیسحلا  دبع  یناگرزاب : رنه و  هشیپ و  ریزو  . 10

. لدع نیسح  دمحا  يزرواشک : ریزو  . 11
. قداص قداص  رواشم : ریزو  . 12

. یمیکح میهاربا  رواشم : ریزو  . 13
. ینیما یلع  رتکد  ریزوتسخن : نواعم  . 14

. خرف يدهم  رابراوخ : ریزو  * 

ماوق دمحا  مود  هنیباک 

. لدع یفطصم  هدازيوسوم - ربکا  یلع  حلاص - رایهللا  يدبهپس - ناوریشونا  يرتسگداد : ریزو  . 1
676 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. يرایدنفسا يرون  یسوم  يدبهپس - ناوریشونا  ماوق - دمحا  هجراخ : روما  ریزو  . 2
. یلواقآ هللا  جرف  رکشلرس  ماوق - دمحا  روشک : ریزو  . 3

. مج دومحم  يدمحا - ریما  دبهپس  ماوق - دمحا  يدمحا - ریما  دبهپس  گنج : ریزو  . 4
. ریژه نیسحلا  دبع  تایب - یلق  یضترم  ییاراد : ریزو  . 5

. قیدص یسیع  رتکد  ناگیاش - یلع  رتکد  زرواشک - نودیرف  رتکد  راهب - یقت  دمحم  گنهرف : ریزو  . 6
. رهورف نیسح  مالغ  یقداص - نسحلا  وبا  زوریف - نیسحمالغ  یقداص - نسحلا  وبا  زوریف - نیسح  دمحم  رکشلرس  هار : ریزو  . 7

. لابقا رهچونم  رتکد  يدزی - یضترم  رتکد  لابقا - رهچونم  رتکد  يرادهب : ریزو  . 8
. يرهشوب داوج  رصن - یلع  دیس  یپکین - زازعا  لابقا - رهچونم  رتکد  يرافغ - نیدلا  ماهس  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9

. یقداص نسحلا  وبا  حایس - دیمح  يردنکسا - جریا  رهپس - یلع  دمحا  رنه : هشیپ و  ریزو  . 10
. لدع نیسح  دمحا  ییالع - ریما  نیدلا  سمش  يزرواشک : ریزو  . 11

. زوریف رفظم  یناملراپ : یسایس و  نواعم  . 12
. تایب یلق  یضترم  ریزوتسخن : بیان  . 13

. مارآ دمحا  يدسا - ناملس  ناییامرفنامرف - یلو  دمحم  زوریف - رفظم  تاغیلبت : راک و  ریزو  * 
. يدبهپس ناوریشونا  رواشم : ریزو  * 

. هاجنویامه یلع  دمحم  هدازيوسوم - ربکا  یلع  دیس  تمکح - رغصا  یلع  رواشم : يارزو  * 
. يداجس دمحم  رتکد  یناگرزاب : رنه و  هشیپ و  ریزو  * 

. ینارهت نیدلا  لالج  دیس  ناگیاش - یلع  رتکد  رواشم : يارزو  * 

یگیبروق

. هناخحالس هغوراد  هناخروق  سیئر  یگیب ،)  ) یکیب هحلسا و  ینعم  هب  روق  هملک  زا  بکرم 

یشابیچروق

ای تساـیر  دوـب . يوفـص  تلود  يارما  نیرتـگرزب  هلودـلا  داـمتعا  زا  سپ  دـشیم ، هدـناوخ  زین  هنطلـسلا  نکر  بلق ، هب  هک  یـشابیچروق ،
اب ناشیا  هنالاس  بجاوم  لویت و  درکیم و  هرادا  وا  ار  نایچروق  روما  مامت  دوب . وا  اب  شابلزق  فلتخم  ياهلیا  فیاوط و  همه  يدیفـسشیر 
. دوب يو  لویت  نورزاک  هیحان  تفرگیم و  قوقح  ناموت  دصناپ  رازه و  ات  رازه  زا  لاسره  دوخ  وا  دشیم ، تخادرپ  يو  قیدصت  هزاجا و 
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. دوب يو  لویت  نورزاک  هیحان  تفرگیم و  قوقح  ناموت  دصناپ  رازه و  ات  رازه  زا  لاسره  دوخ  وا  دشیم ، تخادرپ  يو  قیدصت  هزاجا و 

یشابراکشریم یشابیچشوق -:

نایتوگ نایطوق -:

رللوق

« فیرـش هصاخ  راکرـس  ناـمالغ   » هب كولملا  ةرکذـت  رد  دوب و  هدروآ  دوجو  هب  ساـبع  هاـش  هک  دـیدج  هاپـس  مسق  هس  زا  یتمـسق  مـالغ .
هب ناریا  یلامـش  ياـهروشک  یموب  مدرم  زا  راوس  هاپـس  نیا  دـندوب . زهجم  دوب  ناـیچروق  صاـخ  هک  ییاهحالـس  هیلک  هب  هدـش و  فـیرعت 

دلوتم ناریا  میقم  نیدلاو  زا  هک  یناسک  زا  ای  هدمآ  ناریا  هب  یکدوک  زا  هک  یهورگ  نایم  زا  ای  هک  قیرط  نیا  هب  دـندشیم  هتفرگ  تمدـخ 
سابع هاش  دندرکیم . مالسا  لوبق  مود  ای  لوا  لسن  رد  دنتشاد  بهذم  یحیسم  ناکاین  نانآ  هک  اجنآ  زا  دندیدرگیم . باختنا  دندوب  هدش 

ار نانآ  تشاد  دارفا  نیا  هب  یطرفم  هقالع  هک 
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. دوب هداهن  مان  شیوخ  راوس » ياهیرچینی  »

سموق

. تسا هدوب  نآ  زکرم  ینونک  ناغماد  رهش  هک  دوب  یتیالو  مان 

يدام همخد  هعلق - موق 

يدنلب رد  تسا  ربق  دنچ  یگنس و  نوتس  راهچ  لماش  هک  هقبط  ود  یگنـس  همخد  نیا  يدام . نارود  هب  قلعتم  داباهم ، یکیدزن  رد  ياهمخد 
.( م 770 ق . - 550  ) تسا دام  هرود  مهم  رباقم  دادع  رد  يدنبنوتس  يراجح و  رظن  زا  تسا ، هدش  عقاو 

شابهقاشا ولنویوق -:

ههقهق

هعلق دوب . هدش  هتخاس  گنـس  زا  يدنلب  هوک  يالاب  رد  هک  ناجیابرذآ ، لامـش  غادهجارق  عباوت  زا  تفای  هیحان  رد  عقاو  روهـشم ، ياهعلق  مان 
نیا هک  یهوک  هنماد  زا  نوچ  دوب . بوضغم  درمتم  یـصاع و  يارما  ناگدازهاش و  نادـنز  هاگ  نیازخ و  هاگیفخم  هیوفـص  نامز  رد  ههقهق 

تسد ناسآ و  نآ  زا  عافد  دوب ، عقاو  هلـصاف  گنـسرفمین  ابیرقت  لوط  هب  تخـس  گنت و  يربعم  هعلق  يالاب  ات  دوب  هدش  انب  نآ  زارف  رب  هعلق 
نیازخ و ابلاغ  ناجیابرذآ ، هب  ینامثع  ناطلـس  یـشکرکشل  ماگنه  يوفـص  لوا  بسامهط  هاش  دـهع  رد  ورنیا  زا  دوب . راوشد  نادـب  نتفای 

لیعامسا  ) ازریم لیعامسا  دندش  سوبحم  هعلق  نیا  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  دندروآیم . اجنادب  رگید  طاقن  نیوزق و  زا  ار  یتنطلـس  سیافن 
. دناهدوب ینالیگ  دمحا  ناخ  و  لوا ) بسامهط  ناردارب   ) ازریم ماس  ازریم و  صاقلا  يوفص ،) مود 

یبارات یبارات -: مایق 

نایدنوار مایق 

زا يرادـفرط  هب  ناـنآ  دنتـسنادیم . ماـما  ار  مشاـه »  » هب فورعم  هیفنح » نب  دـمحم   » مود دـنزرف  دـندوب و  هیناـسیک  زا  ياهخاـش  نایدـنوار 
نیا یلو  دنداد  ییادخ  ناونع  ار  روصنم  ملسم ) وبا   ) ندش هتشک  زا  دعب  دنتسج . تکرش  هنالاعف  ملسم  وبا  تضهن  رد  دنتساخرب و  نایسابع 

زا ار  ملسم  وبا  ماقتنا  دنشکب و  ار  وا  هتفای  برقت  روصنم  هب  دنتساوخیم  هلیسو  نیدب  دنتـشاد و  هرهچ  رب  هک  دوب  یباقن  عقاو  رد  نانآ  شور 
تشکب و ار  نانآ  زا  یهورگ  مزاح  داتسرف . نانآ  یبوکرـس  يارب  ار  همیزخ » نب  مزاخ  ، » روصنم لاس 142  هب  يرونید  هتفگ  هب  دنریگب . وا 

.(. ق 141 ه . . ) تخاس هدنکارپ  فانکا  فارطا و  هب  ار  یهورگ 
نانآ نوچ  دوب . ناریا  رد  نایسابع  صوصخب  برع  ماکح  تسد  ندرک  هاتوک  ملسم و  وبا  نوخ  ماقتنا  رطاخ  هب  لصا  رد  نایدنوار  تضهن 

، روصنم ینعی  دوخ  يادـخ  ترایز  يارب  نانآ  دـنیوگ  دـندرکیم . تیامح  تیناریا  زا  عاـفد  رطاـخهب  ار  ملـسم  وبا  دـندوب و  لـصالایناریا 
. دندرکیم فاوط  هبعک  مان  هب  ار  هفیلخ  رصق  دندش و  دادغب  یهار 

. تسناد مزال  ار  نانآ  ندرب  نایم  زا  دوب و  هدربیپ  نانآ  تین  هب  هتسناد و  ردغ  ریوزت و  ار  نانآ  لمع  نیا  روصنم 
. داتفا قافتا  هفوک  هیمشاه و  ياهرهش  رد  نایدنوار  مایق 

نب یلع  زا  هکنانچ  نایدـنوار  : » درادیم نایب  نینچ  دـنکیم و  دای  متفه  یـس و  دـصکی و  لاـس  گرزب  عیاـقو  زا  ار  نایدـنوار  ماـیق  يربط 
دندوب لیاق  حاورا  خسانت  هب  دنیوگ  هکنانچ  هک  مشاه  ینب  رگتوعد  ملسم  وبا  هدیقع  وریپ  دندوب ، ناسارخ  مدرم  زا  یموق  دناهدروآ ، دمحم 

نب مثیه  تسا و  روصنم  رفعج  وبا  دهدیم  ناشبآ  اذغ و  هک  ناشراگدرورپ  تسا و  کیهن  نب  نامثع  رد  مدآ  حور  هک  دنتشادنپ  و 
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. تسام راگدرورپ  رـصق  نیا  دنتفگیم  دندرکیمه و  فاوط  اجنآ  زا  دـنتفر و  روصنم  رـصق  دزن  نایدـنوار  دـنیوگ  تسا . لیئربج  هیواعم ،
 ...« درک نادنز  هب  ار  اهنآ  زا  سک  تسیود  داتسرف و  ناشنارس  يوس  سک  روصنم 

هب ار  نآ  دندیسر و  نادنز  رد  هب  هلیسونیدب  دنتخادنا . هار  هزانج  عیشت  دندیـشک  شود  رب  ار  یتوبات  دوخ  ناینادنز  يدازآ  يارب  نایدنوار 
هدرک یفخم  ار  دوـخ  سرت ، زا  مدرم  یلو  داد  نایدـنوار  هیلع  یموـمع  جیـسب  مـکح  هـفیلخ  دـندرک . دازآ  ار  ناینادـنز  دندیـشک و  شتآ 
یکی ار  راک  نیا  روصنم  رگید  ياج  رد  یلو  دندرک  یسأت  وا  زا  مدرم  دش . نادیم  دراو  دوخ  مدرم  بیغرت  قیوشت و  تهج  روصنم  دندوب ،
هدروخ نم  هب  سانشان  يریت  رگا  مدش  نورب  نایدنوار  زور  هب  : » هتفگ نینچ  تسا  تیاور  وا  زا  هکنانچ  دنکیم . دادملق  دوخ  تاهابتـشا  زا 
همیزخ نب  مزاخ  شروش  نیا  رد  دـش . رگید  ياهمایق  لماع  دوخ  تسـشن و  نوخ  هب  رفن  نارازه  راتـشک  اب  مایق  نیا  مدوب » هدـش  دوباـن  دوب 

. دمآیم رامش  هب  ملسم  وبا  لتاق  هک  دیسر  لتق  هب  زین  روصنم  رادرس 

نایگنز نایگنز -: مایق 

دنقرمس نارادبرس  دنقرمس -: نارادبرس  مایق 

نامرک نارادبرس  نامرک -: نارادبرس  مایق 

خیش نب  کیرش  مایق 

خیش نب  کیرش  مایق  تفرگ ، تروص  اراخب  رد  صوصخب  رهنلا ، ءاروام  رد  نایـسابع  ندمآ  راک  يور  نراقم  هک  یعیـش  ياهمایق  هلمج  زا 
. تسا يدهملا  هب  فورعم 

ار نامدرم  درکیم و  يوریپ  عیشت  بهذم  زا  يدرم و  تداشر و  اب  بسن ، برع  دوب  يدرم  وا  «، » اراخب خیرات   » باتک بحاص  هتـشون  هب  انب 
: تفگیم يو  درکیم .» توعد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  نادنزرف  تفالخ  هب 

ياهرهـش ماکح  دـندرک . لوبق  مدرم  رثکا  ار  وا  توعد  دـیابیمن .» یـسابع  لآ  جـنر  ار  ام  میاهدـش ، صالخ  نونکا  نایناورم  جـنر  زا  اـم  »
وا اب  نیسح » نب  دلخم   » هیزرب ریما  و  همثره » نب  کلملا  دبع   » مزراوخ ریما  و  بیعش » نب  رابجلا  دبع  ریما  ، » اراخب ریما  هلمج  زا  رهنلا  ءاروام 

نیا دنیآرد . گنج  رد  زا  وا  اب  دیامن  تفلاخم  نآ  اب  هکره  دنهد و  شرتسگ  اراکشآ  ار  کیرـش  توعد  هک  دنتـسب  نامیپ  دندرک و  تعیب 
« يومآ  » هناخدور رانک  هب  ورم  قیرط  زا  زین  ار  دوخ  داتـسرف و  اراخب  هب  یهاپـس  رازه  هد  اب  ار  حـلاص » نب  دایز   » وا دیـسر ، هملـس  وبا  هب  ربخ 

وبا زا  دتفا  تجاح  هاپـس  هب  رگا  هک  دراد  مازعا  اراخب  هب  یناسوساج  درادرب و  مدق  طایتحا  اب  هک  درک  هیـصوت  حلاص  نب  دـیز  هب  دـیناسر و 
تشاد و همادا  تدشهب  نیفرط  نیب  گنج  زور  تفه  یس و  دمآ و  دایز  هلباقم  هب  کیرش  یگدرکرس  هب  اراخب  رکـشل  دبلط . کمک  هملس 
زا دندشیم . ریسا  ای  دندیسریم ، لتق  هب  دایز  نایهاپس  زا  رایسب  يدارفا  زورره  دوب و  کیرـش  نایهاپـس  اب  يزوریپ  اهدروخرب  نیا  هیلک  رد 

یهدـنامرف هب  داـیز  یکمک  هاپـس  اـب  تشاد ، ةادـخ  اراـخب  بقل  هک  هاـشغط ،» نب  ۀـبیتق  . » دوب ینادـمحلا » هزمح   » کیرـش نارادرـس  هلمج 
ار نانآ  دندش و  لسوتم  یگنج  ياههلیح  هب  دندرکن  لصاح  یتیقفوم  گنج  قیرط  زا  نوچ  دنتخادرپ . هزمح  اب  هلباقم  هب  یشیرق » نامیلس  »
دندیشیدنا و يرگید  هراچ  دشن ، عقاو  دیفم  مه  نآ  نوچ  و  دندرک ؛ يریگولج  رهش  هب  هقوذآ  ندیـسر  زا  دنتفرگ و  يداصتقا  هرـصاحم  هب 

نایهاپس تشاد . یناوارف  هزبرخ  روگنا و  هک  دندناشک  هدنکون  فرط  هب  ار  نانآ  دنتخیرگ و  نانآ  يولج  زا 
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نانمـشد دندش و  لوغـشم  نآ  يروآعمج  هب  دندید  ار  اههویم  نیا  نوچ  دـندوب ، هدرب  رـسهب  یگنـسرگ  اب  ار  ینالوط  ياهزور  هک  کیرش 
رهـش هب  نمـشد  نایهاپـس  دش . هتـشک  داتفا و  بسا  زا  زین  کیرـش  دوخ  دندیناسر و  لتقهب  ار  ناشرثکا  دنتخات و  نانآ  رب  نیمک  زا  ناهگان 

. دندیشک شتآ  هب  ار  رهش  تبقاع  دنتشک و  ار  مدرم  زورهنابش  هس  دنتفای و  تسد 

راتخم مایق 
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. دش ادیپ  نایوما  هب  تبسن  نیملسم  نایم  رد  یترفن  ع )  ) یلع نب  نیسح  تداهش  هیما و  ینب  طلست  زا  سپ 
هبوت دندوب ، هدش  نامیـشپ  هدرکن  يرای  ار  وا  هکنیا  زا  دندوب و  نیگهودنا  تخـس  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  هک  هفوک  مدرم  زا  یهورگ 

. دندناوخ نیباوت  ار  دوخ  هدرک و 
نیـسح و یهاوخنوخ  هیعاد  هب  راـتخم  دـندش . عمج  تشاد  ماـن  یفقث  دـیبع  وبا  نب  راـتخم  هک  يدرم  درگ  هب  ناراـکهبوت  اـی  نیباوت  سپس 
نالتاق و سپس  66 ه .).  ) دومن نوریب  رهـش  نآ  زا  ار  ریبز  نب  هللا  دـبع  لماع  درک و  مایق  هفوک  رد  وا  ردارب  هیفنح  دـمحم  تماما  هب  توعد 

رکـشل قارع  لامـش  هب  نآ  زا  سپ  تشک . ار  اهنآ  همه  هدرک و  ریگتـسد  دندوب  راکردناتسد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نتـشک  رد  هک  یناسک 
ربارب دنچ  وا  هاپـس  رد  ناشیا  هدـع  یتح  دـندرک و  يرای  راتخم  هب  مایق  نیا  رد  نایناریا  دـنک . دوخ  تموکح  همیمـض  ار  لصوم  ات  هدیـشک 

میهاربا هب  تفریم  وا  يودرا  هب  راتخم  رالاسهپـس  یعخن  رتشا  کلام  نب  میهاربا  اب  هرکاذـم  يارب  هک  یماش  يرادرـس  دـنیوگ  دوب . اـهبرع 
«. مدینشن وت  نایهاپس  نابز  زا  یبرع  هملک  کی  مدیسر  وت  تمدخهب  هک  یماگنه  ات  متشگ  وت  هاپس  لخاد  هک  ییاج  زا  : » دوب هتفگ 

رد راتخم  داتسرف . هفوک  فرصت  راتخم و  گنج  هب  ار  بعصم  شردارب  دوب ، هتفرگ  الاب  هکم  رد  شراک  ماگنه  نیا  رد  هک  ریبز  نب  هللا  دبع 
دندوب یناریا  اهنآ  بلغا  هک  دندش  ریسا  نت  رازه  تفه  بیرق  وا  نایرکشل  زا  دیسر . لتق  هب  دروخ و  تسکـش  بعـصم  زا  يرجه  لاس 68 

. دنتشذگ بعصم  نایرکشل  غیت  مد  زا  همه  و 

هناخیجاچیق

. هیوفص هاگتسد  رد  هناخطایخ 

یسیچروق چیلیق 

. هیوفص تموکح  نایچروق  زا  ياهتسد  مان  هیوفص . دهع  رادریشمش 
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ك

)Capadoce( هیکوداپاک

ناتـسنمرا هب  قرـشم  زا  سوروت و  ياههوک  هب  بونج  زا  هینوگـالفاپ و  هب  برغم  زا  هایـس و  ياـیرد  هب  لامـش  زا  ریغـص  يایـسآ  قطاـنم  زا 
هیکوداپاک گرزب و  هیکوداپاک  تمـسق  ود  هب  تلایا  نیا  تسا ، هدوب  تارف  سیلاـه و  دور  ناـیم  رد  عقاو  ياهیحاـن  لـماش  دوب و  دودـحم 

هدوب و  Syrie¬ میدق ینانوی  رد  هک  ار  هیروس  دندیمانیم و  دیفـس » ناماش   » ناینانوی ار  تسخن  تمـسق  مدرم  دـشیم . مسقنم  کچوک 
روـسآ ضارقنا  زا  سپ  تلاـیا  نیا  تسا . پچ  راـسی و  نآ  ياـنعم  دـنیوگ و  ماـش  بارعا  دـشیم  هدـیمان  یمارآ  میدـق  یبهذـم  بتک  رد 

. دشیم بوسحم  یشنماخه  یهاشنهاش  تلود  تلایا  زا  سپس  دش و  دام  همیمض 

نویسالوتیپاک

لیمحت فیعـض  ياهتلود  هب  نرق 19  رد  صوصخهب  رگرامعتـسا ، لود  هک  ییاـهدادرارق  زا  یـشان  عضو   » زا تسا  تراـبع  نویـسالوتیپاک 
عوبتم لود  مکاحم  تیمکاح  تحت  ناوتان ، تلود  ورملق  هب  دورو  زا  سپ  يرامعتسا ، ياهتلود  عابتا  اهدادرارق ، نآ  بجومهب  دندرکیم و 

اضر دمحم   ) يولهپ میژر  طسوت  نویـسالوتیپاک  ناریا  رد  دنتـشادن .» ار  اهنآ  همکاحم  قح  فیعـض  روشک  مکاحم  دندنامیم و  یقاب  دوخ 
الماک ناراشتسم  نیا  تساوخیم  تشاد و  یماظن  راشتـسم  نارازه  ناریا  شترا  رد  اکیرمآ  تلود  نامز  نآ  رد  دیـسر . دوخ  جوا  هب  هاش )

ات دروآ  راشف  ناریا  تلود  هب  هک  دوب  نیا  دننکب . دنهاوخیم  هک  راک  ره  ات  دنـشاب  دازآ  ناریا  ياههاگداد  تاررقم  نیناوق و  دنب  دـیق و  زا 
ياهتیفاعم زا  دننکیم ، یگدنز  ناریا  رد  هک  ار  اهنآ  ياههداوناخ  اکیرمآ و  عافد  ترازو  یماظن  ریغ  نیمدختسم  ای  یماظن  نادنمراک  هیلک 

. دزاس رادروخرب  نیو  دادرارق 
ار هدحاو  هدام  نآ  ات  تساوخ  سلجم  زا  درک و  نیو  دادرارق  هارمه  ياهدـحاو  هدام  دوب  هدارایب  عیطم و  اکیرمآ  ربارب  رد  هک  ناریا  تلود 

دنمهرهب دادرارق  نآ  يایازم  زا  مه  ار  اهنآ » ياههداوناخ  اـکیرمآ و  عاـفد  ترازو  یماـظنریغ  نیمدختـسم  اـی  یماـظن  نادـنمراک  هیلک   » هک
هامرهم رد 21  سپس  انس و  سلجم  رد  ادتبا  یفخم  همین  یتروصهب  هدحاو  هدام  نیا  دنک . بیوصت  تخاسیم 

682 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
ناشن تخـس  لمعلا  سکع  رابتفخ  روآگنن و  نوناق  نیا  لباقم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  دیـسر . بیوصت  هب  یلم  ياروش  سلجم  رد   1343

. تسا نینچ  نآ  زا  یتمسق  هک  دندرک  داریا  یمهم  ینارنخس  اهرهش ، ریاس  مق و  مدرم  زا  يدایز  عمج  رد  نابآ 1343  خیرات 4  رد  دنداد و 
ار ام  تسا ...  راشف  رد  مبلق  ماهدینـش ...  ار  ناریا  ریخا  لئاسم  هک  يزور  دـنچ  نیا  منک ...  راهظا  مناوتیمن  ار  مدوخ  یبلق  تارثأـت  نم  »... 

ینوناق دندرک . بوکیاپ  ار  ناریا  شترا  تمظع  تفر ، نیب  زا  ناریا  تمظع  دش ، بوکیاپ  ام  تزع  دـنتخورف ...  ار  ام  لالقتـسا  دـنتخورف ،
همدخ اب  ناشیرادا ، نادنمراک  اب  ناشیّنف ، ياهدـنمراک  اب  ناشیاههداوناخ ، اب  اکیرمآ  یماظن  ناراشتـسم  مامت  نآ ...  رد  دـندرب ، سلجم  رد 
دیلقت عجرم  ییاکیرمآ ...  مداخ  کی  رگا  دنتـسه . نوصم  دـننکب  ناریا  رد  هک  یتیانج  ره  زا  دراد ...  اهنآ  هب  یگتـسب  هک  سکره  اب  هاش ،

، دریگب ار  وا  يوـلج  دـنرادن  قـح  ناریا  ياـههاگداد  دریگب ، ار  وا  يوـلج  درادـن  قـح  ناریا  سیلپ  دـنک ...  رورت  رازاـب  طـسو  رد  ار  اـمش 
. دننک نیعم  ار  فیلکت  اهبابرا  اکیرمآ  رد  اجنآ  اکیرمآ ، دورب  دیاب  دننک ،...  همکاحم  دنرادن  قح  ناریا  ياههاگداد 

، ... دندرک رتتسپ  اکیرمآ  ياهگس  زا  ار  ناریا  تلم 
تـساوخزاب دریگب  ریز  ار  ییاکیرمآ  گس  کی  ناریا  هاش  رگا  دـننکیم . وا  زا  تساوخزاب  دریگب  ریز  ار  ییاکیرمآ  گس  یـسک  هچناـنچ 

نآ درادـن ...  ضرعت  قح  سک  چـیه  دریگب ، ریز  ار  ماقم  نیرتگرزب  دریگب ،...  ریز  ار  ناریا  هاش  ییاکیرمآ  زپشآ  کی  هچناـنچ  دـننکیم .
... ؟ دش هفخ  دیاب  مه  اجنیا  دش . هفخ  دیاب  هک  دنیوگیم  هک  ینایاقآ 

داد هب  فجن  ياملع  يا  دیسرب . مالسا  دادهب  مالـسا  نارـس  يا  دنزن ...  داد  هک  یـسک  تسا  راکهانگ  هّللا  و  میوش ؟ هفخ  دنـشورفب و  ار  ام 
لیئارسا تسا ، لیئارسا  نیا  زا  ام  يراتفرگ  مامت  تساکیرمآ ، نیا  زا  ام  يراتفرگ  مامت  دیسرب ...  مالسا  دادهب  مق  ياملع  يا  دیسرب . مالـسا 

نیا دـنک ...  ضارتـعا  تلود  هب  دـنک ، ضارتـعا  سلجم  هب  درواـیبرد ،...  ادـص  رما  نیا  رد  هک  تسا  فـظوم  تلم  تساـکیرمآ ...  زا  مه 
«. تسا تکلمم  هب  تنایخ 

هرابود ندرک  ینادـنز  مدرم و  راتـشک  اب  هک  تسنادیم  دوب و  هدـش  جـیگ  ینیمخ  ماـما  عطاـق  حیرـص و  تفلاـخم  ربارب  رد  هک  هاـش  میژر 
. دنک دیعبت  هیکرت  هب  ناریا  زا  ار  ماما  تفرگ  میمصت  دوشیمن ، لح  هلئسم  ناشیا ،

زور حبـص  دندروآ و  نارهت  هب  دندرک و  ریگتـسد  هنابـش  ار  تلم  تازرابم  ربهر  دیلقت و  عجرم  دـنتخیر و  ناشیا  هناخ  هب  كاواس  نارومأم 
. دنداتسرف هیکرت  هب  دابآرهم  هاگدورف  زا  هرسکی  هام 1343  نابآ   13

زا لبق  هام  دـنچ  ات  هک  قارع  رد  ناشیا  دـیعبت  بیترت  نیا  هب  داد و  لاقتنا  قارع  هب  هیکرت  زا  ار  ناشیا  تماقا  لحم  دـعب  هام  هدزای  هاش  میژر 
. دش زاغآ  دیماجنا  لوط  هب  لاس 1357  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 

ناکباب ریشدرا  خاک 

قاتا يدادعت  یلاله و  فقـس  اب  ناویا  دنچ  لماش  خاک  نیا  يانب  تسا . سراف  دابآزوریف  رهـش  جراخ  رد  یناساس  نارود  هینبا  نیرتابیز  زا 
. تسا هدوب  رتم  انهپ 55  رتم و  يازارد 140  هب  لیطتسم و  عبرم  لکش  هب  خاک  نیا  دشابیم . نحص  يدبنگ و  ياهفقس  اب 

رظانم لماش  يراجح  نیا  تسا . هدـنام  یقاب  یناساس  ریـشدرا  نامز  زا  دابآزوریف  بآ  گـنت  هناـخدور  تسار  هنارک  رد  هتـسجرب  شقن  ود 
. دهدیم ناشن  نانمشد  رب  ار  يزابرس  روپاش و  شدنزرف  ریشدرا و  يزوریپ  گنج و 

نوتس لهچ  خاک 

سلاجم يراکهنییآ و  تانییزت  هنییآ و  رالات  دراد ، رارق  ناهفصا  رد  مان  نیمه  هب  یغاب  طسو  رد  خاک  نیا 
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هرود تامادـقا  زا  نآ  ثادـحا  تسا . هیوفـص  زا  دـعب  تاقاحلا  زا  هک  لاـنرک  ناردـلاچ و  گـنج  فورعم  يولباـت  ود  يانثتـسا  هب  یـشاقن 
ياراد 20 خاک  نیا  رالات  نوچ  هکنآ  یکی  دراد  دوجو  تیاور  ود  تسا  فورعم  نوتس  لهچ  هب  هک  خاک  نیا  مان  هرابرد  دشابیم . هیوفص 

نآ لباقم  رختـسا  رد  نوتـس  ددع  ساکعنا 20  هکنآ  رگید  دـننکیم ؛ ناـیب  ددـع 40  هب  رتشیب  ار  ترثک  ددـعت و  ناریا  رد  دـشابیم  نوتس 
. دنک ادیپ  نوتس  لهچ  موهفم  هک  دش  بجوم 

یفلخ خاک 

، فلخ ریما  هب  بوسنم  یتسیاب  یفلخ  تسا . هدـش  هتـشون  یفلخ  هشوک  ناتـسیس ، خـیرات  رد  هک  دوب  گنرز  ياهخاک  زا  یفلخ ، کـشوک 
. دیسر لتقهب  خاک  نیمه  رد  رفعج  وبا  شردپ  963 م ). . ) ق رد 352 ه . هک  دشاب  ناماس  نیا  رادمان  هاشداپ 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 416 
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دیشروخ خاک 

اقباس دراد و  رارق  یگرزب  غاب  طسو  رد  نآ  نامتخاس  هدید ، كرادـت  شاهداوناخ  دوخ و  يارب  اصاصتخا  هک  تسا  هاشردان  یتنطلـس  يانب 
. تسا هتشاد  دوجو  غابراهچ  غاب ، فارطا  رد 

. دننادیم ق . ات 1160 ه . ياهلاس 1155  نایم  رد  ار  انب  نیا  خیرات  دننکیم . رکذ  ردان  هربقم  ناونع  هب  هک  تسا  ییانب  نامه  نیا  الامتحا 

شویراد خاک 

نیا هک  دـیآیمرب  نینچ  هدـمآ  تسد  هب  راـثآ  زا  دـهدیم . ناـشن  ار  شویراد  یتنطلـس  خاـک  تسا  هدـمآ  تسد  هب  شوـش  رد  هک  يراـثآ 
بلاج زیگناتفگش و  دوخ  دهع  رد  اهنت  هن  اهنآ  يرامعم  کبـس  تسا . هدوب  ياهداعلا  قراخ  تمظع  تعـسو و  ياراد  یتنطلـس  ياهخاک 
شناد ياهیتفگش  رارسا و  وزج  ام  رصاعم  ياههویـش  کبـس و  نامتخاس و  یگنوگچ  نرق ، نیدنچ  تشذگ  زا  دعب  مه  زونه  هکلب  هدوب ،

. تسا يرشب 

یناساس خاک 

زا نآ  نامتخاس  هک  تسا  یمیظع  يانب  دوشیم ، هدیمان  مه  ناساس  رصق  هک  یناساس  خاک  نیا  زاریش ، قرـش  يرتمولیک   84 ناتسورس ، رد 
نرق  ) مجنپ مارهب  هب  ار  گرزب  خاک  نیا  نامتخاس  تسا ، ددـعتم  ياهورهار  قاـطا و  ناویا و  دـنچ  اهدـبنگ و  رب  لمتـشم  چـگ و  گـنس و 

. دشابیم نایناساس  رصع  يزاسقاط  يرامعم و  فرعم  میظع  خاک  نیا  یساسا  تاریمعت  دنهدیم . تبسن  مجنپ م ).

ناتسلگ خاک 

غاب رد  هدش  هتـشارفارب  هاش  نیدلا  رفظم  هاش و  نیدـلا  رـصان  راگزور  رد  رمرم  تخت  خاک  قرـشم  رد  هیراجاق  یتنطلـس  ياهخاک  هعومجم 
. دراد رارق  ناتسلگ 

رگید ياهخاک  زا  شیپ  نآ  یلامش  بناج  ياهخاک  دنداد و  شرتسگ  رواخ  يوس  زا  ار  ناتسلگ  غاب  هاش  نیدلا  رـصان  روتـسدهب  رد 1268 
نوردنا و اهنامتخاس  و  ییاراد ) ترازو  هزوح  یلعف  لحم   ) هاگباوخ ترامع  اهنآ  لامـش  رد  ینعی  اهخاک  نیا  تشپ  رد  و  تشگ . ثادحا 

باب مان  هب  ابیز  یلاع و  رایـسب  رد  رـس  تفر ...  نایم  زا  ییاراد  ترازو  ناـمتخاس  ماـگنه  اـهنآ  همه  هک  تشاد  رارق  نویاـمه  باـب  رد  رس 
نیا تسا . یقاب  نونکامه  هک  ینابایخ  یبونج  ياهتنا  رد  تشاد . رارق  اهنآ  لامـش  رد  دوب و  یتنطلـس  ياهخاک  لـصا  لخدـم  هک  نویاـمه 
رالات هزوم و  رالات  دش . داجیا  هاش  نیدـلا  رـصان  تنطلـس  لوا  ياهلاس  رد  و  دوب . ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  راثآ  زا  روبزم  رد  رـس  نابایخ و 

نایلرب و رالات  هناخهرفس و  رالات  هنییآ و 
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یلخدم هدش و  عقاو  ناتسلگ  غاب  یلامش  علـض  رد  قرـشم  هب  برغم  زا  بیترتهب  یجراخ  ياهروشک  ياسؤر  ییاریذپ  هژیو  زاسون  ترامع 
یلعف تروـص  هب  ق . رد 1296 ه . ار  یتنطلـس  هزوم  رالات   ) دـنکیم ادـیپ  طابترا  ییاراد  ترازو  هزوح  یلعف  هطوحم  اب  هک  دراد  لامـش  زا 

(. دندرک داجیا 
( هیراجاق هرود   ) ناتسلگ خاک  تافیرشت  نلاس 

هلیـسوهب ق . رد 1284 ه . تسا و  هبوکـشا  جـنپ  ترامع  رب  لمتـشم  هک  دراد  رارق  هراـمعلا  سمـش  خاـک  ناتـسلگ  غاـب  قرـشم  بناـج  رد 
تاتویب و تارادا  لحم  اهتدم  هک  هتفر  راک  هب  نآ  رد  فیرظ  ياهیراکهنیآ  اهیربچگ و  تسا و  هدـش  هتخاس  کلامملا  ریعم  ناخیلعتـسود 
دندرک و داجیا  رد 1281  ار  نآ  دراد و  مان  یلاع  باب  ورسخرصان  نابایخ  فرط  زا  هرامعلا  سمش  رواجم  رد  رـس  دوب . یتنطلـس  هناخباتک 
زا هک  دوب  نآ  یناقوف  رالات  شخبتنیز  کلملا  لامک  راک  هاش  نیدلا  رـصان  هاش و  دمحم  یلاع  ریواصت  زاتمم ، ياهیراکهنییآ  رب  لمتـشم 

. هتفر نایم 
ترازو هزوحمه  زارد  ياهلاس  دوب و  ناریزو  تئیه  لحم  يولهپ  هرود  رد  هک  دراد  رارق  ریگداب  تراـمع  ناتـسلگ  غاـب  بونج  بناـج  رد 
ترامع رد  هک  ناتـسلگ  خاک  هناخباتک  هدافتـسا  دروم  يدیـشروخ  ياـهلاس 1350  ناوارف  تاحالـصا  نمـض  دوب و  هار  ترازو  ییاراد و 

هطساو هب  دوریم و  رامش  هب  ناتسلگ  خاک  اعومجم  یخیرات  راثآ  نیرتهب  زا  رضاح  لاح  رد  تفرگ و  رارق  دوب  هدش  رقتسم  هرامعلا  سمش 
هاش نیدلا  رصان  نارود  زاتمم  يراکهنییآ  يربچگ و  اهیشاقن و  هب  نیزم  نآ  گرزب  رالات  دراد و  یصوصخم  هولج  ابیز  یشاک  ياهریگداب 

. تسا
. دناهدرب راک  هب  خاک  نیا  رد  مه  یلاع  تبنم  ياهرد 

. دوب هتفرگ  رارق  ناتسلگ  خاک  بونج  بناج  رد  جاع  رالات 
ییاپورا و یناریا و  فلتخم  یشاقن  ياهولبات  هتفرگ  رارق  ناتسلگ  غاب  یبرغ  علض  رد  هاش  نیدلا  رفظم  راگزور  ياهنامتخاس  زا  ضیبا  خاک 

هزوم دش و  یـساسا  تاریمعت  ریخا  ياهلاس  رد  دـهدیم و  تنیز  ار  نآ  نورد  هاش  نیدـلا  رفظم  رـصاعم  نیطالـس  راجاق و  ناهاش  ریواصت 
. تسا ریاد  اجنآ  رد  یسانشمدرم 

نایسوداک

. دندوب لقتـسم  بلغا  زین  نایـسراپ  اهدام و  نامز  رد  یتح  دـندرکیم و  یگدـنز  شلاوط  رزخ و  يایرد  برغم  رد  هک  ییایرآریغ  ماوقا  زا 
. تسین تسد  رد  یتسرد  عالطا  یخیرات  داتسا  ندوبن  رثا  رب  موق  نیا  گنهرف  داژن و  هرابرد 

اهیسوداک

ار نالیگ  هنکـس  میدـق  دـهع  رد  دـسیونیم : هرابنیا  رد  دـلوتراب  دنـسانشیم . هریت  کی  زا  اهیـسوداک  موق  اب  ار  اهلیگ  نیققحم  زا  ياهراپ 
دندادیم لیکشت  نایسوداک 
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. دندیمان مه  لیگ  ار  نآ  زا  یتمسق  ای  موق و  نیمه  دسیونیم  همادا  رد  دندوبن . یشنماخه  تلود  تعاطا  دیق  رد  هک 

لیابق ذوفن  زا  اـهلیگ ، دـننام  اهیـسوداک  دنتـسیزیم . نـالیگ  ياهگلج  ياهتمـسق  رد  یبرغ و  شخب  یناتـسهوک  تاـعافترا  رد  اهیـسوداک 
. دنتسیزیم لالقتسا  اب  اهلاس  دندش و  زین  بارعا  ذوفن  عنام  اهدعب  دنتخاس . يدنک  راچد  ار  نآ  هدرک و  يریگولج  دوخ  نایم  رد  ییایرآ 

الاکاراک

بیجع ياهلیح  رکف  هب  ناریا  ریخـست  يارب  ـالاکراک »  » مور دـیدج  روتارپما  یناکـشا ، هاـشداپ  نیرخآ  رد 216 م . مجنپ  ناودرا  ناـمز  رد 
. درک يراگتساوخ  ار  یناکشا  هاش  رتخد  تراپ ، مور و  نیب  داحتا  هناهب  هب  تشاد و  ناور  ناودرا  دزن  هب  رایسب  يایاده  اب  يریفس  وا ، داتفا .

یهاپـس اب  الاکراک  دربب . ار  شنز  دیایب و  شدوخ  روتارپما  هکنآ  طرـش  هب  دهدب  وا  هب  ار  شرتخد  هک  دش  یـضار  وا  رارـصا  رثا  رب  ناودرا 
يارب شنارادرـس  اب  ناودرا  هکنیمه  یلو  دیـسر ، نوفـسیت  کـیدزن  هب  اـت  دـش  عقاو  لابقتـسا  دروم  اـجهمه  دـش . راپـسهر  ناریا  هب  میظع 
هکلهم نیا  زا  تسناوت  ناودرا  اهنت  دندرک . هلمح  نانآ  هب  الاکراک  هراشا  هب  دندوب  نیمک  رد  هک  یحلسم  نایمور  تفر ، وا  دزن  هب  لابقتـسا 

. دربب رد  هب  ناج 
شتآ هدرک ، تراغ  ار  اههدکهد  اهرهش و  دیـسریم  هک  اج  ره  هب  دوخ  هار  رـس  رد  تشگزاب و  ناریا  زا  تراغ  راتـشک و  زا  سپ  الاکراک 

زا ار  ناگدرم  ناوختـسا  دوب ، اجنآ  رد  یناکـشا  ناهاش  هربقم  هک  نبایدآ  تیالو  رد  تشاد  نایناکـشا  اـب  هک  ياهنیک  ینمـشد و  زا  دزیم .
زا یکی  تسد  هـب  رد 217 م . ماجنارـس  دسرب و  دوخ  يوزرآ  هب  تسناوتن  الاکراک ، يراکدـب  همه  نیا  اب  دـینازوسب . هدروآ  نوریب  اهروگ 

. دش هتشک  دوخ  نازابرس 

شیمخراک

سپ دندوب و  هدش  طلـسم  نآ  رب  لوا  لیـسروم  نامز  زا  اهیتیه  یناوراک . ياههار  یقالت  لحم  تارف و  رانک  رد  لباب  يروتارپما  مهم  رهش 
. دوب هداتفا  نایروشآ  تسد  هب  رهش  نآ  زا 

کمانراک ناکباب - ریشدرا  همانراک 

ناکپاپ ریشخترا 

. تسا ناکباب  ریشدرا  تشذگرس  نآ  يولهپ و  هب  تسا  یفورعم  هلاسر  مان 
تـسد رد  زونه  ناریا ، مالـسا  زا  شیپ  ياهباتک  جارات  زا  سپ  هک  تسا  يولهپ  ياهنتم  نیرتنهک  زا  یکی  هدنامزاب  ناکباب  ریـشدرا  همانراک 

نابز اب  دیامنیم و  ریـشدرا  رادوریگرپ  یهاشداپ  هرود  شرازگ  زا  تیاکح  هک  تسا  نیریـش  یبدا  هعطق  کی  روبزم  ناتـساد  تسا . هدـنام 
. تسا هدمآرد  شراگن  هتشر  هب  ياهدنریگ  هداس و  یبدا 
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. تسا هدشن  میظنت  یمالسا  هرود  ای  درگدزی و  طوقس  زا  دعب  اعطق  دوریم و  رامش  هب  یناساس  هرود  لیصا  تایبدا  زا  همانراک  نیا 

ياتنراک

. ریبکریما نامز  رد  نونفلا  راد  هسردم  رد  یسانشندعم  یشیرتا  ملعم 

هراک

نامز ات  هتفای و  يذوفن  یـسراف  ینعی  نایـشنماخه  یلـصا  تکلمم  رد  هک  ردنکـسا ، يافلخ  ینعی  اهخوداید  رـصع  ناهاشداپ  زا  ياهلـسلس 
ینارمکح نایناکشا 
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. دندزیم هکس  دوخ  مان  هب  هک  دنتشاد  لالقتسا  ذوفن و  نادنچ  و  دندرکیم ،

يراک

. هژا يایرد  رانک  رد  کچوک  يایسآ  زا  ياهیحان 

کیزاک

. تسا هدیدرگ  فشک  یشنماخه  راثآ  نآ  رد  هک  زاقفق  رد  یخیرات  ناکم 

ولپرژاک

. ریبکریما دهع  نونفلا  راد  رد  یشاقن  ییایلاتیا  ملعم 

نایپساک

زیمآریقحت مان  تسا . هتفای  مان  ناشیا  زا  نیوزق  و  رزخ )  ) نایپساک يایرد  دناهتـسیزیم . نـالیگ  نیوزق و  هیحاـن  رد  هک  ییاـیرآ  ریغ  لـیابق 
. تخاس فورعم  اهدرام  هب  ار  نانآ  هک  دشیم  قالطا  اهنآ  هب  ییایرآ  ناگیاسمه  يوس  زا  زین  درام )  ) اهدرامآ

رزخ يایرد  نیپساک -:

یساک

هاشنامرک کیدزن  سرگاز )  ) ناتـسدرک ياههوک  رد  م . مود ق . هرازه  لوا  همین  رد  هک  داژنییایـسآ  دـندوب  یمدرم  اهیـساک  ای  اـهوساک 
لباب تکلمم  موق  نیا  دوب . رزخ  يایرد  یبرغ  بونج  یحاون  رد  ناشیا  یلصا  نکسم  ارهاظ  دنتسیزیم و  مالیع  لامش  فرط  رد  ای  ینونک 

مان هب  ار  نانآ  نایروشآ  یسوک و  موق  نیا  هب  اهیمالیع  دنتشاد . تنطلس  م . ات 1185 ق . زا 1760  هک  دندرک  سیسأت  ياهلسلس  ریخست و  ار 
. دنتخانشیم وشاک 

. دوب شادناگ  مان  هب  یهاشداپ  لباب  رد  ناشیا  هلسلسرس 
ناتـسدرک ناتـسرل و  رد  دوـخ  ياهناتـسهوک  هـب  م . رد 1185 ق . دـنتخومآ . نـیرهنلا  نـیب  مدرم  هـب  ار  بـسا  ندرک  یلها  زرط  اهیــساک 

هب رگید  يادخ  دوب و  وشاک  نانآ  گرزب  يادخ  دنتخیماین . نیرهنلا  نیب  یموب  مدرم  اب  هجوچیه  هب  دوخ  طلست  هرود  مامت  رد  دنتشگزاب و 
. دوب نانآ  شتسرپ  دروم  شاتورام »  » و شایروش »  » مان

نایساک هرود  هناوتسا ، رهم  شقن 

یناشاک هللا  تیآ  یفطصم -: یناشاک -

وشاک

. تسا هدوب  اهنآ  ياین  هلیبق و  يادخ  ارهاظ  نایساک - عونلا  بر 

یغادهجارق ناخ  مظاک 

وا رما  هب  و  عقاو ، رداـن  نظءوس  دروم  سپـس  و  دوب ، هناـخرتفد  هغوراد  هاـشردان  هرود  رد  يو  ق . مهدزاود ه . نرق  هیدـنز  تلود  يارما  زا 
میهاربا دزن  و  درک ، ریگتـسد  ار  ناخ  نالـصا  ریما  هک  دوب  وا  مه  و  تفای ، يرـسدوخ  هیعاد  غادهجارق  رد  يو  هاش ، ردان  زا  دـعب  دـش . روک 

تموکح هب  و  دمآرد ، حلص  رد  زا  وا  اب  تبقاع  تشاد . ینمشد  ناغفا  ناخدازآ  اب  يدنچ  يو  داتسرف . راشفا  هاش 
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. دش وا  نامزالم  وزج  و  تسویپ ، دنز  ناخ  يودرا  هب  زین  ناخ  مظاک  دنز ، ناخمیرک  يالیتسا  ماگنه  رد  تخادرپ . غادهجارق  رد  شیوخ 

هیوکاک

یلع وبا  روهشم ، دنمشناد  تسا . روهشم  هیوکاک »  » نبا هب  ببـس  نیا  زا  هدوب و  یملید  هلودلا  دجم  ردام  لاخ  رـسپ  رایز  نمـشد  رفعج  وبا 
نب نیسح  هنتف  رد  بتک  نیا  دش . هداتسرف  هنزغ  هب  داتفا و  لهـس  وبا  رکـشل  تسد  هب  دنمـشناد  نیا  بتک  دوب . هلودلا  ءالع  تمدخ  رد  انیس 

. دیدرگ قیرح  همعط  هنزغ  رد  يروغ 
وبا نیدـلا  ریهظ  دومن و  تافو  لاس 433  رد  هکنیا  ات  تشادـنرب  دوخ  تافرـصتم  ناهفـصا و  زا  تسد  لاوحا  عاضوا و  نآ  اب  هلودـلا  ءالع 

. تشاد همادا  ق . لاس 433 ه . ات  دنواهن  نادمه و  ناهفصا ، دودح  رد  هداوناخ  نیا  ذوفن  تفرگ . ناهفصا  رد  ار  وا  ياج  زرمارف  روصنم 

سوتالاک

. دنتشاذگیم رس  رب  یشنماخه  نامز  رد  هک  یلکش  ياهناوتسا  هالک 

هالاک حلاک -

یناتـساب رهـش  نامه  هدش  رکذ  حلاک  تاروت ، رد  شمان  هک  رهـش  نیا  قارع . رد  ینونک  لصوم  بونج  اونین ، بونج  روشآ ، یناتـساب  رهش 
تختیاپ ار  لحم  نیا  موس ، لاپ  ریصنروسآ  هک  تسا  ینامز  زا  حلاک  ترهـش  قنور و  تسا . هتفرگ  مان  فورعم  دورمن  زا  هک  تسا ، دورمن 

و اهیراکجاع ، هتسجرب  شوقن  هدمآ  لمع  هب  اجنیا  رد  يدالیم  مهدزون  نرق  مود  همین  زا  یتایرفح  رد  م ،). دودح 880 ق . . ) داد رارق  دوخ 
، دش یـسایس  تختیاپ  اونین  هکنآ  زا  سپ  یتح  تسا ، هدش  فشک  موس  لاپ  ریـصنروسآ  ياهخاک  زین ، و  دمآ ، تسد  هب  یبلاج  ياهیراجح 

. دندرک فشک  حلاک  رد  ار  موس  رصنملش  فورعم  هایس  همسجم  دوب . یتنطلس  ياهرقم  زا  حلاک 

)Cameron( نورماک

. ناگیشیم هاگشناد  زا  ییاکیرمآ  سیونخیرات  سانشروشآ و 

لواتبک

. بش نابهگن 

هیجوبک

تبیغ ناـمز  رد  تشاد و  ار  لـباب  تموکح  هک  دـندناوخیم ، هیجوـبک »  » ار یکی  تشاد : رـسپ  ود  نادـناساک »  » دوـخ رـسمه  زا  شوروـک 
« ایدرب  » ار وا  نوتسیب  هبیتک  رد  گرزب  شویراد  هک  دوب ، زیورمس »  » يرگید و  دوب ، هدش  لوحم  وا  هدهعهب  تنطلس  تباین  ناریا  زا  شوروک 

. تشاد ار  نامرک  تراپ و  رتخاب  مزراوخ و  تموکح  يو  و  تسا . هتشون 
. تشک ار  وا  ناهن  رد  رصم ، هب  دوخ  تمیزع  زا  لبق  هدرب  دسح  وا  رب  هیجوبک  دنتشادیم ، تسود  ار  ایدرب  مدرم ، هک  اجنآ  زا 

هبیتک یمـسر  دنـس  اب  اهنآ  رثکا  هک  دـناهدرک  رکذ  یتایاور  یناـنوی  نیخروم  دـش ، ماـمت  نارگ  رایـسب  ناریا  يارب  هک  ارجاـم ، نیا  هب  عجار 
. دراد تفلاخم  نوتسیب 

ارجام نیا  هک  تسناد  دیاب  و  دش ، هتشک  رصم  هب  هیجوبک  تمیزع  زا  لبق  ایدرب »  » هدزای مهد و  دنب  کی ، نوتس  نوتـسیب ، هبیتک  دافم  قفاوم 
و تپغبسا » ریساترآ   » هاش مراحم  زا  نت  هس  زج  داد و  خر  یناهنپ ، رد 
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. دیدرگن ربخاب  نآ  زا  يرگید  سک  تاباسکی »  » و ایرآ » هاشداپ  »
. دش رصم  ریخست  مزاع  م . لاس 526 ق . رد  تخادرپ و  تالایا  ندرک  عیطم  هب  ردپ ، گرم  زا  سپ  لاس  هس  هیجوبک 

يراگتساوخ ار  رصم  هاشداپ  سیزامآ »  » رتخد ات  داتسرف  رصم  هب  يریفس  هیجوبک  هک  دسیونیم : نینچ  ار  یشکرکشل  نیا  تهج  تودوره 
. دوب ناریا  رابرد  میقم  يرصم  درف  کی  ياوغا  رثا  رب  نیا  دنک و 

« سیيرپآ  » رتخد سینین »  » ماجنارـس دنک ، هچ  ناریا  هاش  هتـساوخ  ربارب  رد  تسناوتیمن  دوب ، كانمیب  هیجوبک  تردـق  زا  نوچ  سیزامآ 
. داتسرف هیجوبک  رابرد  هب  دوخ ، رتخد  مسا  هب  ار  رصم  قباس  هاشداپ 

هب میمـصت  دـش و  هاـش  مشخ  بجوم  يرـصم  رتخد  تاراـهظا  تخاـس و  شاـف  ار  ارجاـم  دوب  هیجوبک  راـبرد  رد  هک  یتدـم  زا  سپ  رتـخد 
هاش يارب  رطخیب  هار  هک  دومن  لوبق  وا  درک و  هرکاذم  برع  هاشداپ  اب  دوبن ، بآ  هار  نایم  لزانم  رد  نوچ  تفرگ  ار  رصم  هب  یـشکرکشل 

تفر و ریوک  هب  درک و  نارتش  راب  هتـشابنا  بآ  هب  رتش  تسوپ  زا  يدایز  ياهکـشم  بارعا  هاشداپ  دادرارق ، دـقع  زا  سپ  دـنک و  هیهت  ناریا 
. دش هیجوبک  رکشل  رظتنم 

. دندومیپ بارعا  کمک  اب  ار  نآ  زور  هس  تدم  رد  هدش  ریوک  لخاد  تسا ، عقاو  برغم  يایرد  لحاس  رد  هک  هزغ  زا  هیجوبک  نایرکشل 
درم هک  دـش  وا  نیـشناج  موس » کیتلاتـسپ   » هدرک توف  دوب ، یلاعف  ربدـم و  درم  هک  سیزامآ  لاوحا ، نیا  نراقم  هیجوبک ، شوخ  تخب  زا 

. دوبن یکریز 
دندش دربن  رد  رصم  نایهاپس  اب  و  دندیسر ، دوب  عقاو  قرشم  فرط  زا  لین  هبعش  لوا  بصم  رب  هک  اریزولپ »  » هتشذگ ریوک  زا  ناریا  نایهاپس 

. دنتسکش مهرد  یتخس  هب  ار  نانآ  و 
« ینیلیتیل  » یتشک رد  هیجوبک  ماگنه  نیا  رد  دـندرب . هانپ  رـصم  تختیاپ  هب  هدرک  رارف  یمظنیب  لامک  اب  تسکـش  نیا  زا  سپ  اهیرـصم 
ار نآ  هدروآ و  موجه  دـندید ، ار  یتـشک  اهیرـصم  یتـقو  یلو  دـنک ، ندـش  میلـست  هب  توعد  ار  اهیرـصم  اـت  داتـسرف  اهیـسراپ  زا  یلوـسر 

. دندناسر لتق  هب  دندوب  یتشک  رد  هک  ار  ینادرم  دنتسکش و 
.(. م 25 ق .  ) دنتشگ میلست  يدوز  هب  هدش  هرصاحم  اهیرصم  هعقاو  نیا  زا  سپ 

زا نریس  . ) دندرک راتفر  اهنآ  دننام  زین  هقرب  نریس و  یلاها  سپس  دش و  میلـست  ایبیل  لوا  دومن ، ار  رواجم  کلامم  دصق  هیجوبک  نآ  زا  سپ 
( زورما هشبح   ) یپویتا و  تسناد ) ینونک  نادوس  ار  نآ  ناوتب  دـیاش   ) اـتاپان تکلمم  مزع  هب  هیجوبک  دوـب .) اـقیرفا  رد  یناـنوی  تاکلمتـسم 

تهج زا  دش  فلع  بآیب و  يارحص  لخاد  هکنیا  زا  سپ  نکیل  دومیپ و  ار  لین  دور  زا  يرادقم  یسراپ  نوشق  رفس  نیا  رد  درک . تکرح 
. دنک تعجارم  رصم  هب  دش  روبجم  دایز  تافلت  نداد  زا  سپ  هیجوبک  هرخالاب  داتفا و  ترسع  رد  هقوذآ 

ردارب شوروک  رـسپ  ایدرب »  » ار دوخ  داـم  لـها  زا  یغم  هک  دینـش  ماـش  رد  دـش و  راپـسهر  ناریا  فرط  هب  رـصم  زا  م . رد 522 ق . هیجوبک 
. دناهتفر وا  بناج  هب  مه  مدرم  تسا و  هتسشن  تخت  هب  هدناوخ و  هیجوبک 

هب نوچ  تفرگ ، رارق  یهارود  رـس  رب  هدرک  یفرعم  وا  ردارب  ار  دوخ  غورد  هب  صخـش  نیا  تسا و  هتـشک  ار  اـیدرب  تسنادیم  هک  هیجوبک 
ار نیا  گرم  زا  لبق  یلو  تشذگرد  نآ  زا  هک  درک  یمخز  ار  دوخ  ماش  رد  رثأت  لاح  رد  دنک  راهظا  ار  بلطم  نیا  تسناوتیمن  هجوچیه 

دومن زاربا  دندوب  وا  هارمه  رصم  رد  هک  دوخ  ناگرزب  هب 
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.(. م توف 523 ق . )

مود هیجوبک 

. مود شوروک  رسپ 

موس هیجوبک 

. دوب ایدرب »  » ردارب شوروک و  رسپ  يو  دناهدناوخ . سزوبمق  تابمک ، توبنک و  هیزوبمک ، ار  وا  مان  رصم ، حتاف 

هچباتک

فیلکت نآ  رد  هک  مظعا » هیلدـع  ناوید  لمعلاروتـسد   » ای هچباتک »  » هب فورعم  دومن  رداص  ینامرف  ق . لاس 1287 ه . رد  هاش  نیدلا  رـصان 
. تشگ نیعم  نویسالوتیپاک  يارجا  زرط  ماکح و  هب  تبسن  يرتسگداد  فیلکت  زین  هیلدع و  هب  تبسن  هناخترازو 

رتک

هک تسا  نایونزغ  خیرات  مهم  رایـسب  عیاقو  زا  یکی  دـش ، فورعم  تشد  نیمه  مان  هب  هک  رتک  گنج  خـلب . یگنـسرف  راهچ  رد  عقاو  یتشد 
. دش فرطرب  یلک  روط  هب  ناسارخ  بناج  زا  هقجالس  نامز  ات  نانآ  رطخ  هدروخ و  تسکش  یتخسهب  نایناخ  هاپس 

سایزتک

شوروک هب  عـجار  تودوره  ياههتـشون  زا  ار  ییاـهاج  يو  دوـب . لاـس  تدـمهب 17  مود  ریـشدرا  مود و  شویراد  راـبرد  بیبـط  خروـم و 
خیرات هب  قلعتم  باتک  شش  هدوب : باتک  نمضتم 23  وا  تافیلأت  نیرتمهم  تسا . هدرک  بیذکت  اشرایاشخ  شویراد و  هیجوبمک ، گرزب ،

ات 398 ناریا  خـیرات  هلابند  رخآ - باتک  هد  و  اشرایاشخ ) توف  ات  گرزب  شوروک  زا   ) ناریا خـیرات  هب  طوبرم  باتک  تفه  داـم ، روسآ و 
ماـن هب  ناتـسودنه  هراـبرد  يرـصتخم  حرـش  رگید  ناریا و  سراـپ - خـیرات  « ) اکیـسرپ  » یکی يو  تاـفیلأت  نیرتروهـشم  نیرتمهم و  م . ق .

. تسا اکیدنیا » »

نوفیزتک

. ینانوی ياههتشون  رد  نوفسیت 

شوش ياههبیتک 

دیــشمجتخت و ياهنوتــس  هـب  هیبـش  یگنــس  ياهنوتــس  هـک  دناهتــشاد  ییاـبیز  گرزب و  خاـک  هـعلق و  كرا و  شوـش  رد  نایــشنماخه 
نیا رد  تسا . دوجوم  سیراپ  روول  هزوم  رد  اهراگدای  نیا  رثکا  هک  دوب  هدـش  هدرب  راـک  هب  تراـمع  نآ  رد  زاـتمم  رایـسب  ياهیراکیـشاک 

رتملاس همه  زا  یلباب  هخـسن  دوهعم و  نابز  هس  هب  دناهتـشون  ییاههبیتک  یخیم  طخ  هب  نآ  يور  هک  دش  ادـیپ  سر  لگ  زا  ییاهتـشخ  كرا 
شویراد زا  اههتشون  نیا  دیدرگ . رـشتنم  هدناوخ و  اههتـشون  نیا  رد 1928 م . اهلاس  زا  سپ  دنداد و  رارق  همجرت  ذـخأم  ار  نآ  دوب ، هدـنام 

هب نایشنماخه  زا  هک  تسا  ياهتـشون  نیرتمهم  نوتـسیب  هبیتک  زا  دعب  هبیتک  نیا  تسا . هدرک  دابآ  ار  خاک  نیا  يو  تسخن  هک  تسا  گرزب 
یگنس و ياههحول  اههمـسجم و  اهیـشاک ، اهرجآ ، نوتـس ، ياهگنـساپ  رب  يرگید  هاتوک  ياههبیتک  شوش  رد  نینچمه  تسا . هدمآ  تسد 
یـسراپ و ناـبز  هس  هب  زین  راـگدای  نیا  دـیامنیم . یفرعم  ار  هاـشنهاش  نیا  هک  تـسا  هدـش  ادـیپ  شوـیراد  زا  قرفتم  ایـشا  رمرم و  ياـهزیم 

ار دوخ  هک  تسا  هدش  تفای  ییاههبیتک  زین  موس  ریشدرا  اشرایاشخ و  زا  شوش  رد  دشابیم . يروسآ  یمالیع و 
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شوش ترامع  هک  درادیم  مولعم  دوشیم و  هدرب  اهخاک  هینبا و  رکذ  نمـض  رد  سیدرپ  رجت و  شدـخ و  هناداپآ و  مان  دـننکیم و  یفرعم 
. دناهدرک ترامع  ار  نآ  ون  زا  شویراد  نانیشناج  تسا و  هدیدرگ  ناریو  هتفرگ و  شتآ 

ناتسب قاط  ياههبیتک 

. تسا هدش  هدنک  ناتسب  قاط  رد  مود  روپاش  زا  یناساس  يولهپ  کچوک  هبیتک  - 1
. تسا هدش  هدنک  ناتسب  قاطا  کچوک ، قاط  رد  مود  روپاش  هبیتک  پچ  تمس  رد  هک  موس  روپاش  زا  یناساس  يولهپ  هبیتک  - 2

لوا ریشدرا  هبیتک 

یکی هتـسجرب  شقن  ریوصت  ود  هک  دـنکیم  تیاکح  تسا و  ینانوی  یناکـشا و  يولهپ  یناـساس ، يولهپ  ناـبز  هس  هب  هک  متـسر  شقن  رد 
. تسا زمره  وا  دنوادخ  رگید  ریشدرا و  هاشداپ 

نوتسیب هبیتک 

ریز رد  تسا و  هدش  هدنک  شویراد  فرط  زا  ناتسغب )  ) نوتـسیب هب  فورعم  هوک  زا  یکچوک  هرود  رد  گرزب  یگنـس  هتخت  رب  هتـشون  نیا 
شیپ دراد و  تسد  رد  نامک  هداهن و  تسا  هداـتفارد  تشپ  هب  نیمز  رب  هک  یمدرم  يور  ار  دوخ  ياـپ  هک  تسا  شویراد  تروص  اههتـشبن 

رس تشپ  تسا و  رادومن  رهورف  رکیپ  هفـص  يالاب  رب  دنوشیم و  هدید  نوگانوگ  ياههماج  اب  هتـسب  نامـسیر  هب  نایغاط  زا  رفن  هن  وا  يور 
. دناهداتسیا ناگرزب  زا  نت  ود  شویراد 
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رگید و  هملک ، رازه  ود  رد  یلباب  یمالیع و  میدق و  یـسراف  نابز  هب  یخیم و  طخ  هب  گرزب  هبیتک  یکی  دراد ؛ هبیتک  ود  اجنیا  رد  شویراد 
هنتف ندـناشنورف  شویراد و  تاحوتف  حرـش  اههتـشون  نیا  هصـالخ  هملک . هاـجنپ  دـص و  رد  یمـالیع و  یـسراف و  ناـبز  هب  کـچوک  هبیتک 

هبیتـک نیا  تسا . هدـش  هدـنک  دوریم  نادـمه  هب  نیرهنلا  نیب  تشد  زا  هک  ياهداـج  يـالاب  رب  یگنـس  هتخت  رب  هک  نوتـسیب  هیتـک  ياـیدرب 
. تسا هدیسر  ام  هب  شویراد  راک  زاغآ  زا  هک  تسا  ییاهیهاگآ  همه  همشچرس 
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زا یگرزب  تمسق  اههتشون  نیا  يور  زا  تسا و  یشنماخه  ياههبیتک  نیرتمهم  زا  هبیتک  نیا  دشابیم . نایغاط  زا  نت  هن  ناتـساد  نیغورد و 

. دوشیم نشور  یشنماخه  خیرات 
1 هزادنا 3 : هب  نوتسیب ، رد  هدش  هدنک  شویراد  رس 

دیشمجتخت هبیتک 

تراـمع خاـک  دـنچ  هوک  رمک  رب  قرـشم  هب  تشپ  تمحر  هوک  هنماد  رد  تسا  يراـج  شناـیم  زا  رک  دور  هک  سراـف  تشدورم  يداو  رد 
هک ییاههبیتک  قبط  رب  تارامع  نیا  دناهدناوخ . سیلوپسرپ  ار  نآ  ناینانوی  تسا و  هتـشاد  مان  سراپ  هک  هدوب  يرهـش  تسا و  هدوب  گرزب 

یهاشنهاش و هاگراب  دراد  رارق  دورو  هزاورد  هلپ و  شیپاشیپ  هچنآ  هتشاد ؛ صاخ  یمان  مادکره  تسا  هدنام  یقاب  اشرایاشخ  شویراد و  زا 
تسد رد  رگید  رصق  تشاد . مان  هنادپآ »  » رگید خاک  و  هدوب ، یشنماخه  یهاشنهاش  يایاعر  همه  نداد  راب  ناگداتسرف و  ییاریذپ  هاگیاج 

نینچ دوب . عقاو  هنادـپآ  یبونج  يوس  رد  تشاد و  مان  شیدـه »  » رگید خاک  تسا . هتـشاد  ماـن  نوتـس » دـص   » هک تسا  عقاو  هتاداـپآ  پچ 
. تسا هدوب  یهاشنهاش  ینوردنا  خاک  نیا  هک  دناهتشادنپ 

« هدکباتفآ  » ای یناتسمز  رصق  ار  نآ  هک  دیشمجتخت  هفص  یلامـش  علـض  رد  تسا  هدوب  يرتکچوک  خاک  نآ  تسا و  رجت »  » رگید ترامع 
رفظم و لآ  زا  رگید  هبیتک  دنچ  یفوک و  طخ  هب  یملید  ورسخانف  هلودلا  دضع  زا  هبیتک  کی  يولهپ و  هاشناکـس  زا  هبیتک  ود  دناهتـشادنپ -

یقاب هفص  نآ  رد  زین  رگید  گرزب  کچوک و  هینبا  اهتولخ و  دبعم و  زا  يراثآ  گرزب  خاک  دنچ  نیا  زا  ریغ  هب  تسه . اجنآ  رد  نایرومیت 
دیناشن تخت  هب  دوخ  تایح  رد  ار  اشرایاشخ  دوخ  دهعیلو  شویراد  سپس  دیدرگ و  زاغآ  م . رد 520 ق . شویراد  تسد  هب  انب  نیا  تسا .

دنیوگ تسا . یقاب  موس  ریـشدرا  اشرایاشخ و  شویراد و  زا  ییاههبیتک  هینبا  نیا  رد  تشاذـگ . زاب  يو  ماـمتها  هب  ار  هدربماـن  هینبا  ماـمتا  و 
نآ زا  ایوگ  هک  نیموس  همخد  تسا و  همخد  ود  زین  ترامع  نیا  نوریب  هوکدنت  رد  تسا . هدش  هدز  شتآ  ردنکسا  تسد  هب  دیشمجتخت 

. دشابیم دیشمجتخت  رد  موس  مود و  ریشدرا  هربقم  هک  دندقتعم  یخرب  تسا و  هدنام  مامتان  هدوب  موس  شویراد 

زئوس هگنت  هبیتک 

نینچ روکذم  هبیتک  نومضم  تسا ، هدش  وحم  اهنآ  زا  یضعب  هک  هملک  داتـشه  ياراد  لوا  شویراد  زا  دناهتفای  زئوس  هگنت  رد  هک  ياهبیتک 
، نایـسراپ يرایتسد  هب  میـسراپ و  نم  دـیوگیم  هاش  شویراد  : » دـیوگ تسا  لومعم  اههبیتک  همه  رد  هک  ییاقلا  نیواـنع و  زا  دـعب  تسا -

رصم
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ار لاناک  نیا  دنوریم  اجنآ  هب  سراپ  زا  هک  ییایرد  يوسهب  تسا  يراج  رـصم  رد  دراد و  مان  لین  هک  یناور  بآ  زا  مدومرف  مدوشگ و  ار 
«. دوب نم  هدارا  هکنانچ  سراپ  هب  لاناک  نیا  نورد  زا  رصم  زا  دندش  هناور  مداد و  نامرف  نم  هکنانچ  دش  هدنک  لاناک  نیا  دننکب و 

لوا روپاش  هبیتک 

رـسپ روپاـش  هب  قلعتم  شقن  هک  دـهدیم  ناـشن  تسا و  یناـنوی  و  یناکـشا ، يولهپ  یناـساس ، يوـلهپ  ناـبز  هس  هب  هک  بجر  شقن  رد  - 1
. تسا ریشدرا 

ظوفحم زاتیمرا  هزوم  رد  هک  نیزوت  گنس  زا  یلباب . یمالیع و  یناتساب ، یـسراپ  نابز : هس  هب  لوا » شویراد   » یـشنماخه هبیتک  زا  ياهنومن 
692 ص :  لوا .....  روپاش  هبیتک  ناریا ج2 692  خیرات  عماج  گنهرف  تسا .

. تسا هدش  هتشون  یناکشا  یناساس و  يولهپ  نابز  ود  هب  دابآیجاح  رد 
. تسا هدش  هدنک  یناکشا  یناساس و  نابز  ود  هب  سراف و  روپاش  رهش  ترامع  ولج  نوتس  يور  رب  - 3

همانجنگ هبیتک 

- میدـق یـسراپ   ) یخیم طخ  هب  رتم  يدـنلب 2  هب  دـنولا  هوک  هندـب  رد  هک  تسا  یگنـس  حول  ود  زا  بکرم  یـشنماخه  همانجنگ  ياـههبیتک 
یکاح هک  دشابیم  اشرایاشخ  شویراد و  هب  قلعتم  هبیتک  ود  نیا  نتم  هدش . رقن  دوشیم  رطس  تسیب  لماش  هک  دنب  هس  رد  یلباب ) یمالیع -

. تسادزمروها شتسرپ  یشنماخه و  ناهاش  بسن  مان و  زا 

زردوگ هبیتک 

يرایرهـش تسا . هدـش  يراجح  یـشوقن  هبیتک و  یناکـشا  رایرهـش  لوا  زردوگ »  » نامرف هب  میدـق  هارهاش  راـنک  رد  نوتـسیب  هوک  هنماد  رد 
لاس 42 م. زا  زردوگ 

لاس 54 رد  ماجنارس  تسشن و  تخت  هب  رگید  راب  يارب  لاس  راهچ  زا  سپ  دیدرگ و  علخ  تنطلس  زا  یلیالد  هب  دعب  يدنچ  یلو  دش  عورش 
. تشذگرد يدالیم 

یسرن هبیتک 

لیـصفت تسا و  موس  مارهرو  اب  هاشداپ  نیا  گنج  حرـش  هدـش و  هتـشون  يولهپ  ناـبز  ود  هب  هک  نیریـش ،) رـصق  لامـش   ) یلوکیاـپ رد  - 1
. دنکیم نایب  هاشنهاش  هب  تبسن  ار  ناگرزب  تعاطا 

. تسا هدش  هدنک  یسرن  فرط  زا  هک  سراف  روپاش  رد  لوا  مارهب  شقن  يور  رد  یناساس  يولهپ  هبیتک  - 2

متسر شقن  متسر -: شقن  هبیتک 
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ناو هبیتک 

رایـسب هک  دراد  ياهبیتک  دـنیوگ  وپاـقوترا »  » ار نآ  تسا و  هدوب  عقاو  رهـش  نآ  كرا  رد  تسا و  دومع  نیمز  هب  هک  یگنـس  رب  اـشرایاشخ 
. تسا هدش  هدنک  هناداتسا 

ار گنـس  نیا  هلمج  زا  داد  ماجنا  يدایز  ياهراک  شویراد  دـیوگ  شیوخ  یفرعم  ادزماروها و  شیاتـس  زا  سپ  هتـشون  نیا  رد  اـشرایاشخ 
 ... دندنکب گنس  نیا  رب  مدومرف  ار  هتشبن  نیا  نم  وا  زا  سپ  درکن . هتشبن  نآ  رب  يزیچ  اما  دنداد  لقیص  ات  دومرفب 

ادخدک

فانصا زا  نیعم  هتسر  فنص و  کی  سیئر  ناونع  هاگ  زین  و  رهـش ، تالحم  زا  کیره  سیئر  دمتعم و  ناونع  هیراجاق ، هیوفـص و  دهع  رد 
زا دشیم و  باختنا  لحم  لها  هلیسو  هب  ادخدک  هلحم ) دمتعم   ) لوا دروم  رد  دشیم . هدناوخ  زین  یشاب »  » ای سیئر  عقاوم  یـضعب  هک  رازاب 

اههناخ نیب  رد  نازابرـس  نداد  هناخ  عیزوت و  لحم و  لها  تشیعم  زرط  هب  یگدیـسر  وا  هفیظو  و  تشادیم ، تفایرد  تعلخ  رتنالک  بناج 
هفیظو دشیم و  نییعت  ثراوت  هقیرط  هب  ای  باختنا  هقیرط  هب  فنـص  دارفا  نیب  زا  ابلاغ  ادخدک  فنـص ، تسایر  ناونع  رد  دوب . نآ  ریاظن  و 

. فنص ياضعا  نیب  تایلام  هنالداع  عیزوت  نازیم و  نییعت  و  فنص ، دارفا  يداع  تافالتخا  لح  زا  دوب  ترابع  وا 
ییادخدک و دنتـشاد . يرمتـسم  ابلاغ  دندوب  ناطلـس  تهج  هنالاس  يراگیب  هب  فظوم  نآ  دارفا  هک  فانـصا  یـضعب  ياسؤر  نایادخدک و 

. تشاد ناناملسم  هب  صاصتخا  كدنا ، رایسب  دراوم  رد  زج  هیراجاق ، هیوفص و  دهع  رد  اصوصخم  يرگیشاب 

ریبد رامآ  گدک 

. یناساس تموکح  رد  یتنطلس » رابرد  تادیاع  ریبد   » ینعم هب  یتلود و  ناریبد  زا 

كوناب كذک 

. ونابدک ینعم  هب  یناساس ، رصع  رد 

ياذوخ كذک 
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. رشابم یلاو و  ادخ ، هناخ  هناخبحاص ، ینعم  هب  يولهپ  ظفل  ادخدک ، ینعم  هب 

نبرکویدار نبرک 14 -:

ریترک

. یناساس نارود  نادبوم  دبوم 

نیچودرک

اب یناوج  رد  دوب . نوتاخ  شبآ  و  663 ق ،). - 654  ) ناخوکاله رـسپ  رومیت ، وگنم  رتخد  يو  دوب . راکوکین  ّریخ و  ّربدم  نانز  زا  738 ق .
. درک جاودزا  نوتاخ  هاشداپ  ردارب  692 ق ). شتمغ -(  رویس 

سوزرک

اب درک و  فرصت  ار  اهتئیه  میدق  تختیاپ  ایرتپ »  » داتـسرف و ناریا  فرط  هب  یهاپـس  رد 549  هک  م . 564 ق . رد 549 - يدیل  تلود  هاشداپ 
تسا و شیپ  رد  ناتـسمز  هکنیا  روصت  هب  تشگرب  دوـخ  تختیاـپ  دراـس  هب  سوزرک  دـشن . موـلعم  گـنج  هجیتـن  یلو  دـیگنج  شوروـک 

وا بیقعت  هب  شوروک  اما  دومن . صخرم  ار  یکمک  نایهاپس  تشاد و  دهاوخن  ار  وا  بیقعت  ییاناوت  شوروک 
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یلو دـیدرگ  ریـسا  دروخ و  تسکـش  هدومن و  گـنج  شوروـک  رکـشل  اـب  دراـس  کـیدزن  رد  هدرک  مهارف  يرکـشل  سورزک  تخادرپ و 
. داد رارق  دوخ  رابرد  نارواشم  وزج  هدیشخب  ار  وا  شوروک 

)Karkamis( شیمکرک

نایم یلصا  هداج  یقالت  لحم  رب  رهش  نیا  یلعف . هیکرت  رد  بلح ، قرش  لامـش  يرتمولیک  دودح 96  تارف ، یبرغ  لحاس  رب  یناتساب  رهش 
رد شیمکرک  هدوـب ، نوکـسم  دـعب  هب  دـیدج  رـصع  زا  و  تشاد ، رارق  تشذـگیم ، تارف  زا  هک  هنارتیدـم  و  قارع )  ) یلامـش نیرهنلا  نیب 
رد درک . بوصنم  نآ  تموکح  هب  ار  دوخ  نارـسپ  زا  یکی  و  تفرگ ، ار  نآ  اهیتح  هاشداپ  م . رد 1340 ق . یلو  دوب ، عقاو  یناتیم  تکلمم 

نایتح تکلمم   ) یتح کـچوک  تلود  کـی  زکرم  هک  دـش  ریاد  يدـیدج  رهـش  نآ  ياـج  رد  یلو  دـش ، ناریو  رهـش  م . دودح 1190 ق .
م. مهن ق . نرق  طساوا  زا  دعب  تفرگ . رارق  دیدج )

تلود هلیسو  نیدب  دش و  زوریپ  رصم  نوعرف  رب  اجنیا  رد  مود  رصن  دکوبن  دش ، تلود  نآ  ورملق  ءزج  م . رد 717 ق . و  روشآ ، رازگجارخ 
. تفای تسد  هیروس  رد  روشآ  ورملق  رب  لباب 

)Karkuya( يوکرک

نیا مان  هب  زین  جنرز  رهش  هزاورد  جنپ  زا  یلامـش  هزاورد  هک  تاره ، هار  رب  نآ  یگنـسرف  هس  رد  جنرز و  رهـش  لامـش  ناتـسیس ، میدق  رهش 
ق. نرق 7 ه . ات  هاگشتآ  نیا  دنتسنادیم . سدقم  رایسب  ار  نآ  نایتشترز  هک  تسا  هدوب  یهاگشتآ  رهش  نیا  رد  تسا . هدشیم  هدناوخ  رهش 

گرزب هبق  ود  ياراد  هاگـشتآ  نامتخاس  دنتـسنادیم . ورـسخیک  راگزور  زا  ار  نآ  و  هدوب ، ناداـبآ  تسا ، هدرک  فصو  ار  نآ  ینیوزق  هک 
نشور هتسویپ  هاگشتآ  نیا  شتآ  هتشاد ، رارق  هاگشتآ  هبق ، ود  نآ  ریز  رد  و  دندوب ، هتخاس  واگ  دننام  یخاش  هبق ، ره  رـس  رب  و  تسا ، هدوب 

، هدش لقن  ناتسیس  خیرات  رد  هک  هاگشتآ  نیا  دورـس  زا  و  تسا ، بساشرگ » شوه   » شتآ نیا  هک  دناهدوب  دقتعم  نایتشدرز  و  تسا ، هدوب 
. دناهدروآیم لیلد 

رظان قاری -: كرک 

هاشنامرک

. یناساس مراهچ  مارهب  بقل  - 1
ق. دودح 467 ه . یفوتم  لوا . هاشنامرک  - 2

. درواق رسپ  نامرک ، هقجالس  هلسلس  زا  هاشداپ  نیمود 
کی زا  سپ  اما  تسشن ، تنطلس  هب  ردپ  تافو  زا  سپ  وا  و  دناشن ، شیوخ  ياجرب  ار  وا  یقوجلـس ، هاشکلم  گنج  هب  هجوت  ماگنه  درواق ،

تنطلس هب  دوب ، دهم  رد  زونه  نیخروم  لاوقا  بجوم  هب  هک  ار  یقوجلس  نیسح  کلم  شلاسدرخ  ردارب  وا ، تافو  زا  دعب  تشذگرد . لاس 
. تسشن تنطلس  هب  دیسر و  رد  یقوجلس » هاشناطلس   » هلصافالب ابیرقت  اما  دندرک ، مالعا 

ق. رفص 537 ه . یفوتم  مود ، هاشنامرک  - 3
، دوب نیدلا  ۀمصع  شبوبحم  هجوز  دنزرف  هکنآ  ببس  هب  ار  وا  شردپ  لوا . هاشنالسرا  دشرا  رسپ  نامرک ، هقجالـس  زا  یقوجلـس ، هدازهاش 

تیافک وا  اما  تشامگیم . شیوخ  تباین  هب  ار  يو  تفریم ، نوریب  ریـسدرب  زا  دوخ  هک  یعقاوم  رد  و  درک ، شیوخ  ماقم  مئاـق  دـهعیلو و 
. دیسر لتق  هب  ردارب  رما  هب  دش و  سوبحم  فیقوت و  هاشنامرک  درک ، دیقم  عولخم و  ار  ردپ  هاشنالسرا  نبا  دمحم  هکنآ  زا  سپ  و  تشادن ،

لانرک

هاش دمحم  راشفا و  هاش  ردان  نیب  یگنج  هک  دنه )  ) یلهد لامش  يرتمولیک  رد 135  عقاو  یتشد  لانرک 
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. تفای ترهش  لانرک  گنج  مان  هب  داتفا و  قافتا  تشد  نیا  رد  یناگروگ 

گنرک

قاطراصح ریخست  زا  سپ  دومحم  ناطلس  هک  تشاد  دوجو  نآ  هب  هتـسویپ  ای  گنرز  رهـش  رد  یلحم  زین  گنرک  ای  رایم  يوک  یکیدزن  رد 
. درپس بجاح  یچبق  هب  ار  ناتسیس  هقطنم  گنرز و  رهش  دمآ و  اجنآ  هب 

نسنتسیرک

«. نایناساس نامز  رد  ناریا   » باتک فلؤم  یکرامناد ، سانشناریا 

یجواس بیبح  نیدلا  میرک 

تموکح رد  يوفـص  ازریم  ماـس  ریزو  يو  دوـب . يوفـص  لیعامـسا  هاـش  ناـمز  رورپبدا  ناریزو  زا  یجواـس  بیج  نیدـلا  میرک  هجاوـخ 
. تسا هدوب  شتیامح  تحت  رد  هدرک و  فیلأت  وا  مان  هب  ار  ریسلا  بیبح  خیرات  ریمدنوخ ، هک  هدوب  ناسارخ 

ناغفا ناخمیرک 

. دوب هاش  ردان  تنطلس  نامز  رد  هاپس  نارس  زا 
زاریش زا  راضحا  زا  سپ  ار  غارچ  هاش  یلوتم  ینیسح ، یفیرش  نیسح  دمحم  ازریم  دوب  نامرک  رد  هک  ق . لاس 1160 ه . لیاوا  رد  هاش  ردان 

کبزا و ناغفا و  رفن  رازه  تفه  زاریـش ، تمـس  هب  وا  تکرح  ماگنه  دومن و  سراف  مکاح  رتنالک و  ار  وا  يرایتخا ، بحاـص  بقل  نداد  و 
. داتسرف زاریش  هب  هدرک  هارمه  ار  دوخ  نایهاپس  زا  شابلزق 

. دوب زاریش  هب  یمازعا  ناناغفا  هدرکرس  ماگنه  نیا  رد  ناخمیرک 

دنز ناخمیرک 

یتقایل ینادراک و  ببـس  هب  قارع  رد  یغای  تالیا  یبوکرـس  زا  سپ  هک  ناخ  قانیا  دـنزرف  ق ،). 1193 ه . - 1163  ) دنز نادناخ  هلسلسرس 
. تشگ رقتسم  ناهفصا  رد  ناخ  نادرمیلع  تسکش  زا  سپ  دیدرگ و  یتردق  ترهش و  بحاص  يدوز  هب  تشاد  هک 

( ایاعرلا لیکو   ) دنز ناخ  میرک 
ناـهاشداپ زا  يو  دومن . شوماـخ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اـهنآ  هک  تشگ  هجاوم  يرایـسب  ياهـشروش  اـب  دوخ  تموـکح  نارود  رد  يو 

دوخ رب  یهاشداپ  مان  یتح  درکیم و  یگدـنز  یگداـس  هب  هراومه  هاـشداپ  کـی  تکوش  تردـق و  دوجواـب  هک  تسا  ناریا  تشرـسکین 
تراجت و وا  نامز  رد  دناوخ . ایاعرلا  لیکو  ار  دوخ  داهنن و 
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رد يو  تفای . لیلقت  ایاعر  رب  تایلام  نازیم  يو  دـهع  رد  تخاـس . لـقتنم  زاریـش  هب  دوب  هدروآ  ناتـسودنه  زا  هاـشردان  هک  ار  ینارگتعنص 
رازاب و دجـسم ، یناخمیرک ، هناختولخ  هلمج  نآ  زا  هک  درک  ثادـحا  اهخاک  دـجاسم و  اـهرازاب و  هزاـت و  ياـنب  دوخ ،) تختیاـپ  ، ) زاریش

. تشذگرد لس  يرامیب  هب  ق . لاس 1193 ه . رفص  مهدزیس  رد  ناخمیرک  تسا . لیکو  مامح 

)xenophon( نوفنزک

. هتشاذگ یقاب  دوخ  زا  دایز  تافینصت  صخـش  نیا  دوب . میکح  طارقـس  نادرگاش  زا  تسیزیم و  م . ات 352 ق . زا 430  هک  ینانوی  خروم 
دیامنیم یشنماخه  مود  ریشدرا  نامز  رد  ار  ناریا  لاوحا  هک  رفن  رازه  هد  ینیشنبقع  شوروک ، یگنج  رفس  وا ، باتک  هس  ناریا  هب  عجار 

. تسا اکینله )  ) نانوی خیرات  زین  و  هجوت ، بلاج  هتشون  يرادتکلمم  زرط  ناناوج و  تیبرت  داصتقا ، رد  هک  یباتک  ود  و 

يورسک دمحا  دمحا -: يورسک -

یتسک یتشک -

خن ياراد 12  هتـشر  ره  دوشیم و  میـسقت  هتـشر  شـش  هب  هدـش و  هتفاب  خـن  ود  داـتفه و  زا  دنفـسوگ  مشپ  زا  هک  تسا  یکیراـب  دـنبرمک 
نامیپ هناشن  یتشک  نتـسب  رمک  دندنبرمک . رب  هردـس  يور  رب  هراومه  ار  نآ  دـیاب  نایتشترز  تسا و  يرازآیب  یکاپ و  هناشن  هک  دـشابیم 

تافیرشت اب  دبؤم  نادبؤم  روضح  رد  یگلاس  تفه  زا  سپ  نایتشترز  ار  دنبرمک  نیا  نایتشترز .) تاداقتعا  رد   ) تساتکی دنوادخ  یگدنب 
ياهراشا یتشک  خن  ود  داتفه و  دندنبیم . رمک  رب  ياهژیو  تافیرـشت  اب  دبؤم  نادبؤم  روضح  رد  خن  ود  داتفه و  دندنبیم . رمک  رب  ياهژیو 

هب تسا  ياهراشا  هتشر  شش  لاس و  هام  هدزاود  هب  تسا  ياهراشا  خن  هدزاود  اتسوا . شخب  نیرتمهم  ینعی  انـسی  لصف  ود  داتفه و  هب  تسا 
رادنپ هدنیامن  هس  نیا  دـنچیپیم و  رمک  رود  هب  راب  هس  ار  یتشک  تسا . هدـیرفآ  ار  نایناهج  ناهج و  اهنآ  یط  دـنوادخ  هک  رابناهاگ  شش 

. تسا کین  رادرک  و  کین ، راتفگ  کین ،

ییایرد روشک 

روشک هب  موسوم  هک  دـیدرگ  لیکـشت  یتنطلـس  دوب ، انولیا  وشمـش  رـصاعم  هک  يرموس  ولیاامولیا »  » ینامدود رـس  هب  لباب  یبونج  هیحان  رد 
. دش ییایرد 

تشترز هبعک 

. یشنماخه نارود  زا  متسر  شقن  کیدزن  یهاگشتآ 

متسر شقن  تشدرز -: هبعک 

رتنالک

تایلام عیزوت  رد  و  درکیم ، نییعت  مدرم ، تروشم  اب  ار  فانصا  نادیفسشیر  اههلحم و  نایادخدک  هک  يرومأم  ناونع  هیوفـص ، دهع  رد 
وا فیاظو  زا  زین  اهنآ  زا  ایوقا  ملظ  عفر  ایاعر و  تایاکـش  هب  یگدیـسر  تشاد . تراظن  هبـسک  فانـصا و  نیب  ضراوع  ندرک  نکـشرس  و 

بیان هلزنم  هب  و  تشاد ، رارق  وا  رظن  ریز  زین  بیقن  دوب .
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. دمآیم رامش  هب  رتنالک 

وخیوالک

لاس 1403 رد  دوب . لیتساک  هاشداپ  موس  يرناه  راـبرد  ناـبرقم  زا  یکی  ) Ruygontalet De Klavixo( وخیوالک تلاتنوگيور د 
ایناپسا زا  یناکروگ  رومیت  ریما  رابرد  هب  ندیسر  دصقهب  يرناه  فرط  زا  ترافس  ناونع  هب  يرفن  هس  تئیه  کی  سأر  رد  ق ). 806 ه . . ) م

تادـهاشم دوخ  ياناوت  ملق  اب  وخیوالک  تشگرب . دـیردام  هب  دـعب  لاس  ود  دیـسر و  دوخ  دـصقم  هب  لاس 1404  رد  دـش و  دنقرمـس  مزاع 
نآ یعامتجا  یسایس و  عاضوا  هرابرد  يدنمدوس  بلاطم  يواح  هک  تسا  هتشاگن  دوخ  همانرفس  رد  ینالوط  ترفاسم  نیا  یط  رد  ار  دوخ 

. تسا نامز 

ناینادلک هدلک -

بوسحم هقطنم  دـنمتردق  تموکح  دالیم  زا  شیپ  متفه  نرق  ات  مهن  نرق  دودـح  زا  دـیدرگ و  اـنب  راـس » سـالوپوین   » طـسوت هدـلک  تلود 
. دنتخادرپ دوخ  ورملق  هعسوت  هب  دندرک و  باختنا  دوخ  تختیاپ  ناونع  هب  ار  نیرهنلا  نیب  رد  لباب  رهش  نانآ  دشیم .

. دش مولع  نیا  يدعب  ياهشهوژپ  رد  يرثؤم  يانبریز  اهدعب  باسح ، موجن ، مولع  هب  نانآ  هجوت  دنداد و  قنور  رایسب  ار  تراجت  ناینادلک 
دوخ دش و  سیسأت  نانآ  هلیـسو  هب  هک  دیدج  لباب  يروتارپما  مان  زین  دندوب و  هداد  یبونج  نیرهنلا  نیب  هب  یمارآ  لیابق  هک  دوب  یمان  هدلک 

. دندشیم هدناوخ  ینادلک  نانآ 
. دش ضرقنم  یناریا  هاش  شوروک ، تسد  هب  م . لاس 538 ق . رد  هدلک  تموکح 

( نایسپ  ) ناخ یقت  دمحم  لنلک 

. ناسارخ يرمرادناژ  هدنامرف 
نایسپ یقت  دمحم  لنلک 

رایدنفسا ولک 

هدیزگرب تسا . رما  نیا  دیؤم  ولک  ناونع  تشاد ؛ هدـهعهب  ار  ناروهشیپ  فانـصا  زا  یکی  یتسرپرـس  ینارمکح  ماقم  زا  لبق  رایدنفـسا  ولک 
روـظنم نیا  هب  ار  وا  ناـشیورد  دـهدیم . ناـشن  ار  ناروهشیپ  اـب  نایخیـش  کـیدزن  طـباور  یلع  نیدـلا  سمـش  هجاوـخ  فرط  زا  وا  ندـش 

تـساوخیم هکلب  ار  نایماظن  بناج  هن  تفرگ و  ار  ناشیورد  بناج  هن  رایدنفـسا  ولک  سکعرب  یلو  دریگب  ار  نانآ  بناج  هک  دـندیزگرب 
یـضاران رایدنفـسا  ولک  زا  نایماظن  مه  ناشیورد و  مه  ینعی  هورگ  ودره  هجیتن  رد  دـنک ؛ نادـیم  دراو  ار  هورگ  ود  نیا  زا  جراخ  یهورگ 

ره ماهتا  دروم  دندش و 
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رایدنفـسا ولک  درک . کیرحت  وا  هیلع  ار  ناشیورد  هنایفخم  تشادـن ، وا  زا  يراظتنا  نینچ  هک  زین  یلع  نیدـلا  سمـش  دـش . عقاو  فرط  ود 
. دیسر لتقهب  نایماظن  هلمج  زا  دوخ  نافلاخم  تسد  هب  يدنا  لاس و  کی  زا  سپ 

اسیلک هرق  سواطاط - ياسیلک 

هتخاس ياهپت  زارف  رب  وکام  ناتـسرهش  ناردلاچ  ناتـسهد  ياسیلک  هرق  هدکهد  رد  دوشیم ، هدـیمان  مه  سدـقم  يدات  مان  هب  هک  اسیلک  نیا 
راجاق ازریم  سابع  نامرف  هب  گنـس  يور  رد  ياهبیتک  انب  یلـصا  رد  رـس  رد  دشابیم . كرت  هدزاود  لکـشیمره  دبنگ  ياراد  تسا . هدـش 

. تسا ق . لاس 1229 ه . رد  اسیلک  نامتخاس  ریمعت  رب  لاد  هبیتک  نیا  دافم  هک  دوشیم  هدید 

کناو ياسیلک 

هب يوفـص  ساـبع  هاـش  هک  یقلطم  يدازآ  وترپ  رد  ق ). 1065 ه . . ) لاس 1655 م رد  هک  دشابیم  ناهفـصا  یخیرات  راثآ  نیرتروهـشم  زا 
. تسا هتفر  راک  هب  رایسب  يراکالط  یشاقن و  يربچگ و  ناوارف  تانییزت  نآ  لخاد  رد  دش . هتخاس  دوب  هداد  نایحیسم 

ینیلک

رد تسا  یسک  نیتسخن  تسا و  هیماما  ياملع  هعیش و  خیاشم  ناگرزب و  زا  مالسالا » ۀقث   » هب فورعم  يزار » بوقعی  نب  دمحم  رفعج ، وبا  »
هک تسا  يدنچ  تافیلأت  ياراد  يو  تسا . هدوب  هعیش  بهذم  جورم  ماما ، تبیغ  نامز  رد  هتـشگ و  بقلم  مالـسالا  ۀقث  بقل  هب  هک  مالـسا 

باتک همئالالئاسر ،  » يو رگید  تافیلأت  زا  درک . فرـص  تقو  نآ  فیلأـت  يارب  لاـس  تسیب  تدـم  وا  تسا . یفاـکلا »  » وا روهـشم  باـتک 
. درب مان  ناوتیم  ار  ایؤرلا » ریبعت  لاجرلا و 

. تسا هدیدرگ  نوفدم  رازاب  لخاد  هفوکلا ، باب  رد  داتفا و  قافتا  دادغب  رد  ق . لاس 229 ه . نابعش  هام  رد  يو  تافو 

یناجنز عاجش  وبا  نیدلا  لامک 
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. یقوجلس هاش  نالسرا  يارزو  زا 

يرهبا رمع  وبا  نیدلا  لامک 

لامک هب  ار  دوخ  تلود  ترازو  ماقم  زین  یقوجلـس  هاش  لرغط  شرـسپ  هاـش  نالـسرا  گرم  زا  دـعب  هک  یقوجلـس  هاـش  نالـسرا  يارزو  زا 
. تشاد لوحم  يرهبا  رمع  وبا  نیدلا 

دازهب دازهب -: نیدلا  لامک 

يدیشر نیسح  نیدلا  لامک 

كدنا نوچ  دز . هیکت  رفظم  لآ  ترازو  دنسم  رب  يدیشر  نیـسح  نیدلا  لامک  ریما  رایع ، بحاص  نیدلا  ماوق  هجاوخ  ندش  هتـشک  زا  دعب 
زا دـعب  تفر . نیدـلا  زرابم  ریما  رـسپ  دومحم  هاش  دزن  هب  هتخیرگ  ناهفـصا  هب  زاریـش  زا  دـش و  لوزعم  تخادرپ  لغـش  نیا  مزاول  هب  ینامز 

. تسویپ عاجش  هاش  تمدخ  هب  رگید  راب  دومحم  هاش  گرم 

روصنم نیسح  نیدلا  لامک 

. يرومیت ازریم  نیسح  ناطلس  ناریزو  زا  روصنم  نیسح  نیدلا  لامک  هجاوخ 

ینادرجتسد نیدلا  لامک 

رد ناخ  نازاغ  و  دیزگرب ، ترازو  هب  ار  وا  ناخودـیاب  نایناخلیا . هلـسلس  دـهع  رد  فورعم  لاجر  نایفوتـسم و  ءارزو  زا  ق . یفوتم 295 ه .
ار وا  تنطلس  زاغآ 
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نیدـلا لاـمک  هـب  شیوـخ  ترازو  درک و  راـنکرب  راـک  زا  ار  وا  دــعب  يدــنچ  اـما  داد ، ترازو  ار  یناـجنز » ناهجردــص   » درک و راـنکرب 

. درپس ینادرجتسد 
. دیسر لتق  هب  ناخ  نازاغ  رما  هب  ینادرجتسد 

یمریمس یلع  نیدلا  لامک 

تفای هار  یقوجلس  هاشکلم  رسپ  دمحم  ناطلس  ناوید  هب  اهدعب  هک  دوب  ناهفصا ) تیالو  زا   ) مریمس لماع  ادتبا  یمریمس  یلع  نیدلا  لامک 
ياهنوخ نتخیر  رد  يو  دیسر . ترازو  هب  یقوجلس  دمحم  ناطلس  رسپ  دومحم  تنطلس  زاغآ  رد  دیدرگ . ناطلس  مرح  يارـس  يادخدک  و 

. دندیناسر لتقهب  دادغب  رازاب  راهچ  رد  ار  وا  دندرک و  قح  قاقحا  یلیعامسا  ناییادف  تبقاع  هک  دوب  كابیب  قحان 

نزاخ دمحم  نیدلا  لامک 

مزاع یقوجلس  دوعـسم  ناطلـس  هک  یماگنه  دیدرگ . بوصنم  ير  تموکح  هب  نآ  زا  دعب  دوب و  یقوجلـس  رجنـس  ناطلـس  نزاخ  ادتبا  يو 
تمواقم زا  دوعسم  ناطلس  دش و  ریسا  دوعسم  ناطلس  ماجنارـس  یلو  درک ، هلتاقم  هلباقم و  وا  اب  نزاخ  دمحم  نیدلا  لامک  دش  ير  ریخـست 

وا هب  ار  دوخ  ترازو  ماقم  تهج  نیمه  هب  دـمآ  شـشوخ  دوب  هدرک  ير  تموکح  ینعی  دوخ  ماقم  ظفح  رد  هک  نیدـلا  لاـمک  راکتـشپ  و 
. درک لوحم 

کلملا لامک 

رـصان تنطلـس  لیاوا  رد  ناریا ، رد  یـشاقن  نف  گرزب  دـیتاسا  زا  یناشاک  گرزب  ازریم  دـنزرف  کلملا ، لامک  هب  روهـشم  يراـفغ  دـمحم 
. دیدرگ نونفلا  راد  هسردم  دراو  هدمآ  نارهت  هب  ناشاک  زا  یگلاس  رد 13  دش و  دلوتم  ناشاک  رد  ق . لاس 1268 ه . دودح  رد  هاش  نیدلا 

هدرک راک  وا  يور  کلملا  لامک  لاس  جـنپ  هب  بیرق  هک  تسا  هنییآ » رالات   » ولبات هاش  نیدـلا  رـصان  تنطلـس  نامز  رد  وا  مهم  ياـهراک  زا 
. تسا

رصان تنطلس  رخاوا  رد  تشاد  ار  اپورا  هب  نتفر  دصق  نوچ  دش و  کلملا  لامک  هب  بقلم  هاش  نیدلا  رـصان  فرط  زا  ق . لاس 1310 ه . رد 
نادـنچ تکلمم  عاـضوا  زا  نوـچ  نارهت  هب  هاـش  نیدـلا  رفظم  دورو  زا  سپ  لاـس  کـی  تخادرپ و  هسنارف  ناـبز  نتخوـمآ  هب  هاـش  نیدـلا 
یشاقن هعلاطم  هب  اپورا  ياهیرلاگ  اههزوم و  رد  دیشک و  لوط  لاس  هس  شترفاسم  درک . رفس  اپورا  هب  هدرمـش  منتغم  ار  عقوم  دوبن  لدشوخ 
سیراپ هب  ایلاتیا  یتعنـص  ياهرهـش  ریاـس  مر و  رد  شدرگ  زا  سپ  ار  هیقب  و  اـیلاتیا ، سنارولف  رد  ار  تدـم  نیا  فصن  زا  رتشیب  تخادرپ و 

. تسا هدوب  راک  هب  لوغشم  رول  هزوم  رد  ابلاغ  هدمآ و 
هک تعنـص  لماک  طاطحنا  هرود  ینعی  هیراجاق  هرود  رد  کلملا  لامک  تخادرپ . یتعنـص  هسردـم  سیـسأت  هب  ناریا  هب  تشگزاـب  زا  سپ 

سناسنر دیتاسا  کبـس  ینعی  ییاپورا  کبـس  هب  ار  یـشاقن  هدربمان  دش . ادیپ  دوب  نتفر  نایم  زا  لاح  رد  مه  روتاینیم  میدـق  تعنـص  ابیرقت 
. تسا هدنام  یقاب  يرایسب  ياهراکهاش  يو  زا  دروآ . دوجوهب  ناریا  رد  دنله  ایلاتیا و 

هیجوبک هیجوبمک -:

لوا هیجوبمک 

. شنماخه شپشچ -:  » رسپ

راّتس هتیمک 

. نالیگ رد  تیطورشم  شبنج  يّرس  ياههتیمک  زا 
هتخانش شدارفا  و  دنامب ، موتکم  شزار  تسیابیم  هک  دش  باختنا  تهج  نآ  زا  یضعب  هدیقع  هب  مان  نیا 
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، ناخ راتس  مان  هب  رگید ، یـضعب  هدیقعهب  دنتفریم . نیب  زا  دندشیم و  ریگتـسد  ندش  هتخانـش  ضحمهب  دارفا  نیا  هک  دوب  ادیپ  هچ  دنوشن ،
، دودعم ینت  زج  ار  هتیمک  ءاضعا  ریدقت ، ره  هب  و  هدش ، يراذگمان  درک ، يرادیاپ  ینمیرها  ياوق  ربارب  رد  اهتدم  هک  زیربت  روهـشم  دهاجم 

. دسانشب مه  تسیابیمن  تخانشیمن و  یسک  دندوب ، ناشیا  ناگتسب  زا  هک 
دمحا - 4 ناطلسلا ، دیمع  - 3 ناطلسلا ، زعم  - 2 شردارب ، هس  و  ربکا ) ناـخ   ) یتـشر ناـخ  میرک  ازریم  - 1 دـندوب : ترابع  هتیمک  ياضعا 

داوج - 9 ینادنکسا ، نیسح  یجاح  - 8 تیبرت ، دمحم  یلع  - 7 ییامسک ، نیسح  - 6 مالسالارصان ،)  ) ینامادن ییحی  دیس  - 5 ناخ ، یلع 
دمحم ازریم  ربهشیـش و 13 - میحر  - 12 ینادنکـسا ،)  ) شورف خیم  لگ  اقآ  - 11 یلیبدرا ،)  ) راتخم يدهـشم  - 10 یکلملا ،) رـصان   ) ناخ

. هزاغم یلع 
هـشقن درکیم و  هرکاذـم  ءارجا  هوـحن  شبنج و  فارطا  رد  هزور  هـمه  تـشاد ، ياـج  یتـشر  ناـخ  مـیرک  ازریم  ناشـسأر  رد  هـک  هـتیمک 

، دوب کلملا » ربدـم   » رهاوخ رهوش  هک  ناوید ،) نواعم   ) ناخ فسوی  ازریم  هناـخ  تشر ، نادـیمهزبس  هلحم  رد  هتیمک  تاـسلج  دیـشکیم ،
يرگید تـشاد ، ار  یهدـنامرف  داتـس  مـکح  هـک  دوـب ، گـنج » نویـسیمک   » یکی هـتیمک ، نـیا  یعرف  ياهنویـسیمک  زا  تفاـییم . لیکـشت 

. دوب هتیمک  یلام  ياهزاین  ندروآرب  لوپ و  هیهت  شاهفیظو  هک  یلام ،» نویسیمک  »
نیدهاجم فرط  زا  مرپی » ، » ینالیگ نیدهاجم  فرط  زا  ناطلـسلا » راصتنا   » و ییامـسک » نیـسح   » زا تفاییم  لیکـشت  گنج » نویـسیمک  »

. یناجیابرذآ نیدهاجم  فرط  زا  يوضترم » یلع  دیس   » و اهیزاقفق ، فرط  زا  فاقداص » ، » اهیجرگ فرط  زا  ولیکا »  » و ینمرا ،
هتیمک ياضعا  زا  رفن  کی  تسیابیم  هشیمه  یجراخ  تاماقم  اب  مخفا ) رادرس  ندش  لوتقم  زا  دعب   ) بالقنا یماظن  رادنامرف  تارکاذم  رد 

. دنک تکرش 
. دومن رکذ  قوفام  تاماقم  هب  شیمسر  شرازگ  رد  رادهپس  اب  شتارکاذم  رد  ار  هلئسم  نیا  لیچرچ ) « ) سیلگنا رفاد  ژراش   » هکنانچمه

تازاجم هتیمک 

رفن دـنچ  تسد  هب  دوب  هدرک  تشحو  سرت و  راـچد  ار  نارهت  هک  هتیمک  نیا  دـیدرگ . لیکـشت  نارهت  رد  تیطورـشم  زا  سپ  هک  ياهتیمک 
: زا دندوب  ترابع  هتیمک  نیا  ياضعا  دوب . هدش  لیکشت  یضاران  تسرپنطو 

. رگید رفن  دنچ  کلملا و  ءافش  نیسحلا  دبع  ازریم  یقادرا ، ربکا  یلع  ازریم  باتکلا ، دامع  کلامملا ، ةوکشم  هدازیشنم ، هدازحتفلا ، وبا  »
داـمع میظنت و  یقادرا  ربکا  یلع  ازریم  هلیـسو  هب  نآ  بلاـطم  ـالومعم  هک  دـشیم  رـشتنم  يرورت  ره  زا  سپ  تازاـجم  هتیمک  ياـههیمالعا 

رهم هدازیـشنم و  موحرم  ياضما  اب  روکذـم  ياههیمالعا  مامت  درکیم . ریثکت  نیتالژ  پاچ  اب  سیونکاپ و  ییابیز  طـخ  هب  ار  نآ  باـتکلا 
هملک نآ  هلولگ  يور  و  هتیمک )  ) هملک نآ  هکوپ  يور  هک  دوب  یگنـشف  تروص  هب  تازاجم  هتیمک  رهم  دـشیم و  رـشتنم  تازاـجم  هتیمک 
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. تسشنیم نطو  هب  نینئاخ  بلق  رب  دشیم و  ادج  هکوپ  زا  تازاجم  هلولگ  الومعم  هک  دوب  هدش  کح  تازاجم ) )
لتق هب  هلودلا  بختنم  همتاخ  رد  نسحم و  ازریم  یفقث و  هنطلسلا  نیتم  سپس  هلغ و  رابنا  سیئر  ناخ  لیعامسا  ادتبا  هتیمک  لیکـشت  زا  سپ 

. دندیسر
رد اریز  دنشاب  ناشدوخ  رکف  هب  هلودلا  ماوق  هلودلا و  ترـصن  هلودلا ، قوثو  همه  زا  شیب  هک  دش  ثعاب  اهلتق  كانتـشحو  رابخا  نیا  راشتنا 

. دندوب ناتسلگنا  اب  یتسود  هب  فورعم  هس  نیا  راگزور  نآ 
درک و طوقس  اهرورت  نیا  رثا  رب  هلودلا  قوثو  هنیباک 
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سپ یلو  دندوب  تیننسح  ياراد  تسرپنطو و  ملاس ، يدارفا  راک  لیاوا  رد  تازاجم  هتیمک  هورگ  دش . هنیباک  لیکشت  رومأم  هلودلا  ءالع 

. دندش دوبان  دندیشاپ و  مه  زا  هار  همین  رد  دادن و  يرمث  نانآ  لاهن  موادم ، يزوریپ  يدنچ  زا 

يردنک

یـسراف هب  ار  نیمارف  ناوید و  بتک  هک  دوب  وا  مه  دوب . یقوجلـس  گیب  لرغط  ریزو  روصنم ، نب  دـمحم  رـصن  وبا  يردـنک ، کلملا  دـیمع 
لرغط تاـقالم  رد  ق . لاس 247 ه . رد  تشاذـگیم . فالتخا  یفنح  یعفاش و  نیب  راـک ، زاـغآ  رد  دوب ، بهذـم  یفنح  نوچ  دـینادرگرب .

. دش لوتقم  سوبحم و  کلملا  ماظن  کیرحت  هب  تشاد و  روضح  نایرع  رهاط  اباب  گیب و 

ایحالا زنک 

. ینام ياهباتک  زا 

نویساردفنک

یفنـص  » افرـص نامزاس  کـی  شـشوپ  ریز  هدوت  بزح  يرارف  ياـضعا  زا  ياهدـع  هلیـسو  هب  و 1338  ياـهلاس 1337  نیب  تالیکـشت  نیا 
. دش لیکشت  اکیرمآ  اپورا و  رد  یناریا  نیلصحم  نایوجشناد و  ياهنویساردف  نتسویپ  مه  هب  زا  ییوجشناد »

ناربهر و هدوت و  بزح  اب  امومع  هک  يرگید  ياهحانج  يدـنچ  زا  سپ  اـما  دوب . هدوت  بزح  راـیتخا  رد  ـالماک  یتدـم  ادـتبا  ناـمزاس  نیا 
یلم ههبج  هدشتسیـسکرام  ياضعا  یلم و  ههبج  ياضعا  يوروش ، دض  ياهتـسینومک  دننام  دـندوب ، فلاخم  بزح  نآ  هتـشذگ  همانراک 

. داد لکش  رییغت  دندوب ، هتسویپ  نویساردفنک  هب  هک 

نارهت سنارفنک 

سیئر هاش  اضر  تنطلـس  لیاوا  رد  هک  وپـسیلیم  رتکد  درادیمرب . اـکیرمآ  هب  یکیدزن  هار  رد  ياهزاـت  مهم و  ماـگ  ناریا  لاس 1943 م . رد 
زا يریثک  هورگ  دوشیم و  مادختسا  ناریا  داصتقا  ییاراد و  روما  یتسرپرس  يارب  یعیـسو  تارایتخا  اب  رگید  راب  کی  دوب ، ناریا  هیلام  لک 
رد ذوفن  يدعب  هلحرم  دننکیم . لاغـشا  ار  ناریا  يداصتقا  یلام و  مهم  تاماقم  مامت  دنیآیم ، ناریا  هب  وا  هارمه  هک  ییاکیرمآ  ناراشتـسم 
اب تروشم  يراکمه و  بلج  رد  اصخش  دراد ، رایتخا  رد  ار  حلسم  ياهورین  شترا و  یهدنامرف  ماقم  هک  هاش  تسا . ناریا  حلـسم  ياهورین 
هب ییاکیرمآ  گنهرـس  کی  رگید  يوس  زا  دوشیم ، مدقـشیپ  ییاکیرمآ  نارـسفا  ریاس  نارهت و  میقم  ییاکیرمآ  هدنامرف  یلدـیر »  » لارنژ

کی يرمرادـناژ و  راشتـسم  ناونع  هب  دـنکیم ) اـفیا  یمهم  شقن  دادرم  ياتدوک 28  رد  یلارنژ  ماقم  رد  اهدـعب  هک  « ) فکـستراوش  » ماـن
، سیلگنا ریزوتسخن  لـیچرچ  پچ : هب  تسار  زا  نارهت ، سنارفنک  ناریا  ینابرهـش  راشتـسم  ناوـنع  هب  نمریت »  » ماـن هـب  رگید  ییاـکیرمآ 

یلیهس یلع  دعاس ، دمحم  ءالع ، نیسح  یقاقش ، رکشلرس  اضر ، دمحم 
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قفتم ياهروشک  هگرج  هب  امسر  دهدیم و  گنج  نالعا  ناملآ  هب  ناریا  رویرهش 1322 )  18  ) ربماتپس 1943 مهن  زور  دنوشیم . مادختسا 
هب هک  فارگلت  نیا  رد  تلوزور  نحل  هک  دوـشیم  هلداـبم  تلوزور  هاـش و  اـضر  دـمحم  نیب  ییاـهفارگلت  تبـسانم  نیمه  هب  دـندنویپیم .
رد قفتم  گرزب  روشک  هس  نارـس  سنارفنک  ربماون  رخاوا  رد  دعب  هام  ود  تسا . هنامیمـص  مرگ و  رایـسب  هدـش ، هرباخم  ربماتپـس  خیرات 17 
زا رابنیتسخن  نارهت  رد  سنارفنک  نیا  لیکـشت  داهنـشیپ  هک  دـهدیم  ناشن  سنارفنک  نیا  هرابرد  دوجوم  دانـسا  دوشیم و  لیکـشت  نارهت 

. تسا هتفریذپ  ار  نآ  گنردیب  مه  نیلاتسا  تسا و  هدش  داهنشیپ  تلوزور  فرط 
نیلاتـسا اب  راب  کی  لیچرچ و  اب  راب  کی  طقف  هکیلاـحرد  درک ، تاـقالم  تلوزور  اـب  راـب  ود  هاـش  نارهت ، سنارفنک  لیکـشت  ناـیرج  رد 

تفر و زا  يراددوخ  یتینما و  لیالد  هب  تلوزور  اریز  دـش ، ماجنا  يوروش  ترافـس  لحم  رد  تلوزور  اب  هاـش  ياـهتاقالم  دومن . تاـقالم 
زا یکی  هب  تلوزور  تاقالم  ود  نیا  هجیتن  رد  تشاد . تماقا  يوروش  ترافس  رد  سنارفنک  لیکشت  نایرج  رد  نارهت ، ياهنابایخ  رد  دمآ 

سیئر رـسپ  تلوزور  تویلا  درک . رداـص  ار  ناریا  هب  يداـصتقا  کـمک  يارب  یحرط  هیهت  روتـسد  یلراـه ) لارنژ   ) دوـخ دـشرا  ناـهارمه 
یلراه و لارنژ  مردپ  هاش ، نتفر  زا  سپ   » دسیونیم شردپ  زا  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  هدوب ، ردـپ  هارمه  نارهت  رد  هک  اکیرمآ  يروهمج 

هیهت رد  یلراه  اب  تفگ  نم  هب  داد ، یلراه  هب  ناریا  هب  يداصتقا  ياهکمک  حرط  هرابرد  یتاروتسد  هکنیا  زا  سپ  دناوخ و  ارف  دوخ  دزن  ارم 
لالقتـسا و میهدـب و  اهـسیلگنا  اهـسور و  اب  یکرتشم  هیمـالعا  سنارفنک  نیا  همتاـخ  زا  لـبق  دـیاب  دوزفا  سپـس  و  نک ، کـمک  حرط  نیا 

«. مینک نیمضت  گنج  زا  سپ  ار  ناریا  یسایس  تیمکاح 
میکحت هب  ار  دوخ  صاخ  هجوت  هقالع و  نآ  نمض  تشون و  هاش  يارب  یلصفم  همان  نارهت ، كرت  زا  لبق  ربماسد 1943  لوا  زور  تلوزور 

. درک دیکأت  ناریا  اکیرمآ و  طباور  هعسوت  و 
تاقالم نتگنشاو  رد  ار  هاش  گنج  زا  سپ  بسانم  تصرف  نیلوا  رد  تسا  راودیما  هک  دوزفا  دوخ  طخ  اب  یمـسر  همان  نیمه  رد  تلوزور 

تابتاکم و نایرج  رد  هک  نمورت  وا  نیشناج  یلو  تفرگن ، تروص  زگره  تاقالم  نیا  تشذگرد و  گنج  همتاخ  زا  شیپ  تلوزور  دنک .
اب هلباقم  رد  مه  وا  يروهمج  تسایر  نارود  یـسایس  مهم  شیامزآ  نیتسخن  درک و  دیکأت  هطبار  نیا  ظفح  رب  دوب . هاش  اب  تلوزور  طباور 

. دوب ناریا  نارحب 
هیزجت ددصرد  دندرک و  يراددوخ  ررقم  دعوم  رد  ناریا  هیلخت  زا  دوخ  یلبق  تادـهعت  مغریلع  اهـسور  یناهج  مود  گنج  نایاپ  زا  سپ 
هیلخت ار  ناریا  ناجیابرذآ ، رد  هدـناشنتسد  تموکح  کـی  رارقتـسا  زا  سپ  اـهییاکیرمآ ، راـشف  تحت  یلو  دـندمآرب ، ناریا  ناـجیابرذآ 
وکـسم روتـسدهب  يروش  هدـناشنتسد  لماوع  دز ، هلمح  هب  تسد  ناـجیابرذآ  نتفرگ  سپزاـب  يارب  ناریا  شترا  هک  یماـگنه  دـندومن و 
تـسایر نارود  تارطاـخ  رد  اـکیرمآ  تقو  يروهمج  سیئر  نمورت  دـنتخیرگ . يوروـش  كاـخ  هب  هدرک ، ینیـشنبقع  یتمواـقم  نودـب 

هدرک رداص  دوخ  هدناشنتسد  لماوع  زا  ار  ناجیابرذآ  هیلخت  روتسد  وا  موتامیتلوا  لابند  هب  نیلاتـسا  هک  تسا  هدرک  شاف  دوخ  يروهمج 
. دومن رداص  ار  ناجیابرذآ  هب  هلمح  روتسد  اکیرمآ  تیامح  زا  نانیمطا  اب  هاش  و 

نایرگنک

نارا و ناگیابرذآ و  هب  سپس  هدراذگ ، ییاورنامرف  ناینب  مرات  رد  نایناتسج  زا  دعب  هک  ینادناخ 
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. رفاسم لآ  زین - دوب . ناشیا  فرصت  رد  زین  ناتسملید  رتشیب  دنتفای و  تسد  زین  درورهس  رهبا و  ناگنز و  ناتسنمرا و 

اهبوک هیوریش  ذاوک -:

. لباک میدق  مان 

لاوتوک

. دندوب اهیچرق  نامرف  ریز  هک  نایرومیت  تلود  رد  اهرهش  تاماظتنا  نارومأم 

یتوک

رد هک  هدـشیم  قـالطا  ینیعم  یموق  هورگ  کـی  هب  تسا و  هتـشاد  موهفم  ینعم و  دـالیم  زا  لـبق  مود  موس و  هرازه  رد  طـقف  یتوـک  هژاو 
ماوقا هب  حالطـصا  نیا  اهدـعب  دـندرکیم ، یگدـنز  ناتـسدرک  ناریا و  ینونک  ناجیابرذآ  رد  الامتحا  و  ناـیبولول - یبرغ  لامـش  قرـشم و 

هدناسریمن ار  یـسوملم  نیعم و  یـضرا  دحاو  مسرلا  یلع  و  دشیم ، قالطا  دـندرکیم  یگدـنز  لباب  قرـش  لامـش و  رد  هک  ینوگانوگ 
. دندیمانیم یتوک »  » ار دام  اننام و  مدرم  نایئوتاروا و  همه  دالیم  زا  لبق  لوا  هرازه  رد  تسا .

)Koti( نایتوک

م. مود ق . موس و  هرازه  رد  هک  دشیم  هتفگ  یلیابق  هب 
مــشچهب يدـکا  ياـههبیتک  رد  ناـشمان  راـبنیتسخن  يارب  م . نرق 23 ق . دودـح  رد  دــندوب . نکاـس  ناـجیابرذآ  برغم  ناتــسدرک و  رد 
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. دنتفای تسد  نیرهنلا  نیب  رب  نایتوک  دش و  هتشک  نایتوک  اب  گنج  رد  دکا  هاش  نیسماران »  » ماگنه نیا  رد  دروخیم .
باختنا يربهر  هب  يدودـحم  تدـم  يارب  دوخ  نایم  زا  ار  یـصخش  یتوک  هدـحتم  لیابق  هکلب  دـندوبن  هاـش  ياراد  ناـمز  نیا  رد  ناـیتوک 

يوخ قلخ و  هب  دـندش و  اهنیمزرـس  نیا  گـنهرف  روهقم  تدـم  نیا  رد  ناـنآ  دـندنار . ناـمرف  دـکا  رموس و  رب  لاـس  نانآ 91  دـندرکیم .
يداژن أشنم  دناهتسناوتن  ناققحم  نونکات  دندش . هدنار  دوخ  یلـصا  نیمزرـس  هب  دنتـشگ و  فیعـض  يدوز  هب  هجیتن  رد  دندیورگ ، نابولغم 

لاس رد 91  یبولول  نایاورنامرف  مینادن . داژن  کی  زا  ینونک  نادرک  اب  ار  نانآ  هک  دش  دهاوخن  عنام  نیا  یلو  دـننک  مولعم  اقیقد  ار  موق  نیا 
. دندوب رارق  نیا  زا  نیرهنلا  نیب  رب  ناشتموکح 

م. زا 2201 ق . انمپا 
م. زا 2198 ق . شوش  هگنیا 
م. زا 2192 ق . باگالراس 

م. زا 2186 ق . هملوش 
م. زا 2180 ق . شمولولا 

م. زا 2174 ق . شگابام  ینیا 
م. زا 2169 ق . شوش  هگنیا 

م. زا 2163 ق . باگالرایا 
م. زا 2148 ق . هتابيا 

م. زا 2145 ق . باگالرایا 
م. زا 2142 ق . موروک 

م. زا 2141 ق . نیکلیباخ 
م. زا 2138 ق . مویار  هیال 
م. زا 2136 ق . موراريا 
م. زا 2134 ق . موتاربيا 

م. زا 2133 ق . مولباخ 
م. زا 2131 ق . نیوس  ردوزوی -

م. زا 2124 ق . ادناگالرایا 
م. زا 2117 ق . موایس 

م. زا 2110 ق . ناکيریت 
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.(. م 2109 ق .  ) دش هتشک  كوروا  رهش  هاش  لاگخرتوا  تسد  هب  تنطلس  زور  زا 40  سپ  ناکيریت » »

لوا هتنوخان  ریتوک -

و دوخ ، ماقم  مئاق  ار  شات » را - الیل -  » دوخ ردارب  دیسر و  تنطلـس  تباین  هب  م . رد 1730 ق . هتنوخانریتوک » . » مالیع گرزب  هنطلسلا  بیان 
-1749 « ) انولیئوشمـش  » شرـسپ تنطلـس  نامز  رد  لـباب  تردـق  یبارومح ، زا  سپ  درک . شوش  ریما  ار  نوگا » یتمت   » شیوخ دـشرا  رـسپ 
وا زاتوتخات  نیا  رد  دربب . هلمح  لباب  نیمزرـس  هب  تسناوت  لوا  هتنوخاـن  ریتوک  تهج  نیمه  هب  و  دوب ، هداـهن  فعـض  هب  ور  م ). 1712 ق .

ار نآ  ون  زا  لاپینابروسآ  هکنآ  ات  دنام  شوش  رد  اهنرق  همـسجم  نیا  درب . شوش  هب  دوخ  اب  ار  نیرهنلا  نیب  يوراب  يزوریپ و  ههلا  همـسجم 
دوب هدیسر  تنطلس  تباین  هب  وا  زا  سپ  هک  شردارب  اریز  تسا ، هدیشک  لوط  يزارد  تدم  هتنوخان  ریتوک - تنطلـس  دینادرگزاب . كرا  هب 

. تسا هدیسر  تنطلس  تباین  هب  م . دودح 1698 ق . رد  هتنوخان » ریتوک -  » رسپ نوگا » یتمت -  » دوب و هدنز  یمک  تدم 

)KuitiK -in -susinak( کنیسوش نیا - کیتوک -

خیرات مهم  یخیرات  ياهتیصخش  زا  یکی  و  مالیع ،)  ) ناوا ناهاش  هلـسلس  هاشداپ  نیرخآ  و  م ). دودح 2240 ق . زا  الامتحا   ) مالیع هاشداپ 
، يدکا طخ  هب  طقفهن  يددعتم ، ياههبیتک  يو  زا  دشیم . هدناوخ  کنیـشوش  نیا  روزوپ - يدـکا ، عبانم  قبط  رب  اقباس  هک  ناتـساب ، مالیع 

. دش رودقم  رد 1916 م . اهنآ  ندناوخ  هک  تسا  هدنام  یقاب  ییادتبا » یمالیع   » هب فورعم  نابز  طخ و  هب  هکلب 
دیـسر و ناوا  یهاشداپ  هب  دودـح 2240  رد  يو  تشاد . تموکح  شوش  رد  يو  بناـج  زا  دوب و  دـکا  هاـشداپ  نیـسماران ،»  » رـصاعم يو 

. تفر نایم  زا  دکا  تلود  زا  مالیع  تعاطا  يایاقب  نیرخآ  هنوگنیدب 

دادرم ياتدوک 28 

اهییاکیرمآ تدم  نیا  رد  دش و  مهارف  نآ  تامدقم  یسمش  يرجه  دادرم 1332  ات 28  هام 1331  ریت  مایس  ینامز  هلصاف  رد  هک  ییاتدوک 
اتدوک هب  میمـصت  دـنروآ  گنچهب  ار  ناریا  تفن  یـسایس  ياههار  زا  دـنناوتیمن  دـندش  نئمطم  هکنآ  زا  سپ  دـندش و  لمع  دراو  هنـالاعف 

( ایـس  ) اکیرمآ یـسوساج  نامزاس  دندرک . راذگاو  اهنآ  هب  ار  دوخ  عفانم  زا  یتمـسق  دندرک و  هلماعم  اهییاکیرمآ  اب  زین  اهـسیلگنا  دـنتفرگ .
ناربهر و فالتخا  رثا  رد  مدرم  ینادرگرس  هکنآ  زا  سپ  تفرگ و  تسد  هب  قدصم  تموکح  طوقـس  اتدوک و  ماجنا  يارب  ار  لمع  راکتبا 

هزادـنا هب  ار  بآ  تسناوت  مه  هدوت  بزح  دیـسر و  تیاـهن  هب  دـنتخادنایم  هار  هب  زور  همه  یجراـخ  نارودزم  هک  ییاـههئطوت  اـهاغوغ و 
ناـمگ هکیلاـحرد  درک  رارف  روشک  زا  جراـخ  هب  هاـش  دـنام و  ماـکان  هک  تفرگ  تروـص  ییاـتدوک  دادرم  رد 25  دـنک . دولآلگ  یفاـک 

ناملسم ياههدوت  روضح  یگتسبمه و  نآ  زا  رگید  هک  یطیارـش  رد  دیـسرارف و  دادرم  رد 28  اتدوک  مود  جوم  هدـش ، عفر  رطخ  تفریم 
هب يدهاز  رکشلرس  دش و  نوگنرس  تعاس  دنچ  ضرع  رد  قدصم  تموکح  دوبن  يربخ  دوب  هدیـسر  روهظ  هب  ریت  یـس  رد  هک  هنحـص  رد 

. دندش ریگتـسد  هدوت  بزح  لاعف  ياضعا  زا  يرایـسب  اتدوک  زا  سپ  تشگزاب و  هرابود  يولهپ ) اضر  دـمحم   ) هاش دیـسر . يریزوتسخن 
. دیدرگ موکحم  نادنز  لاس  هس  هب  ریگتسد و  قدصم 

)kudur -Nankhundi( يدنوخ نانرودوک 

م. لاس ق . دودح 2280  رد  مالیع  هاشداپ 
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)kur( روک

نیب ياهتـشد  اـهقالتاب و  درگادرگ  ياهناتـسهوک  رد  عـقاو  ياهناـگیب » نیمزرـس   » هب اـما  تسا ، هوـک »  » ینعم هب  يرموـس  ياهژاو  لـصا  رد 
. دناهدرک ینعم  ینیمزریز » لوغ   » یتح و  لاگیکشرا »  » خزود ینیمزریز » ناهج   » ار نآ  نینچمه  ددرگیم ، قالطا  نیرهنلا 

[ شوروک تیبرت  ایدیاپروک -[ 

سیـسأت يارب  ار  ریبک  شوروک  يدـعب  ياهتیلاعف  ماـمت  یناوج و  یکدوک و  نارود  هک  یخیراـت ، ناتـساد  تروص  هب  نوفنزگ ، زا  یباـتک 
. دهدیم حرش  ناریا  یهاشنهاش 

باتک نیا  رد  تسا . هدناجنگ  یـسایس  نادرم  ماکح و  تیبرت  یگنوگچ  تموکح و  هرابرد  ار  دوخ  رظن  ناتـساد  نیا  نمـض  رد  نوفونزگ 
ار باتک  نیا  یـضعب  تسا . دوهـشم  الماک  یطارقـس ، یقالخا  لوصا  زین  و  نآ ، تموکح  هویـش  یتراپـسا و  ياهنامزاس  زا  ذوخأم  بلاـطم 

. دننادیم تسا ، هدمآ  روهمج  باتک  رد  هک  وحن  نآ  هب  ماکح ، تیبرت  هرابرد  نوطالفا  تایرظن  هب  یخساپ 
روکذم ایدیاپوروک  رد  هک  وحن  نآ  هب  هداوناخ  هرابرد  نوفنزگ  رظن  هب  تسا  یخساپ  سیماون  باتک  رد  هداوناخ  هرابرد  نوطالفا  تایرظن 

. تسا
همجرت یسراف  هب  نوفنزگ  زا  ریبک  شوروک  ای  ریبک  سوریس  ناریا ، یشنماخه  نیطالـس  نیرتگرزب  تشذگرـس  خیرات  ناونع  هب  هک  یباتک 

، دعـسا رادرـس  روتـسد  هب  هجراخ ، ترازو  مجرتم  یـشنم و  ءاملعلا  سمـش  نیـسح  دمحم  دنزرف  بیرق  نیدـلا  ءایـض  همجرت   ) تسا هدـش 
تـسا هدـش  پاـچ  همجرت و  یـسراف  هب  مه  ریبـک  شوروک  تریـس  ناونع  هب  تسا ، ایدـیاپوروک  همجرت  ارهاـظ  هک  ق ،). 1333 ه . نارهت ،

.(. ش (1350 ه .

)Kurtis( شتروک

. تسا هدش  هتخاس  اهشتروک  تسد  هب  رختسا  ياهرصق  دندوب . نامتخاس  نارگراک  ارثکا  هک  دام  هعماج  رد  نارازگراک  فلتخم  ياههتسد 

مود شوروک  کچوک - شوروک 
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ار وا  ناـینانوی  هک  تـشاد ، ماـن  تاـشورپ  شرداـم  مود . شوـیراد  رـسپ  م . یفوتم 401 ق .  ) ناریا تنطلـس  یعدـم  یـشنماخه و  هدازهاـش 
. دناهدناوخ سیتاسوراپ 

. دش هتشک  تسویپ  عوقوهب  اسکانوک  رد  هک  مود  ریشدرا  اب  گنج  رد  کچوک  شوروک 

شروک شوروک -

هب نآ  يوسنارف  ظفلت  زا  ظفل  نیا  و  تسا ، هدوب  ) Kuros( سروک ای  سوروک  نانآ  ینانوی  مان  یشنماخه . نادناخ  زا  نت  هس  مان  شروک 
. تسا هدمآرد  سراف  مالعا  ءزج  سوریس  سروک و  تروص  ودره  و  هدمآ ، ناریا  هب  سوریس  تروص 

دنزرف هیجوـبک  شردـپ  یـشنماخه . يروتارپـما  ســسؤم  ناریا ، م ). 530 ق . - 559  ) موـس هاــشنهاش  م . یفوتم 535 ق . ریبـک  شوروـک 
يو تودوره ، زا  یتیاور  ربانب  تفای . جـیار  يو  هرابرد  ییاههناسفا  شوروک ، ندـمآرب  زا  سپ  دوب . مالیع )  ) ناشنا ياورنامرف  شوروک و 

داد و ریش  وا  هب  یگـسهدام  و  دندرک ، اهر  یهوک  رد  ار  وا  تدالو  زا  سپ  و  دوب ، دام ) هاشداپ   ) وگیووتـشیا رتخد  هنادنام ، هیجوبک و  رـسپ 
باتک رد  هدوب و  هداد  ریـش  ار  وا  ناپوچ  نز  گسهدام ، ياجهب  هتفریذـپ ، ار  نآ  زین  تودوره  دوخ  هک  یتیاور  رد  درک . شگرزب  یناپوچ 

. تسا هدمآ  يرگید  تایاور  یقشمد  يالوکین 
ياههبیتک شوروک  خیرات  هرابرد  یلصا  عبانم 

706 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
هک سودـینوبن  لاححرـش  رد  یموظنم  تاعطق  و  شوروک » هناوتـسا   » یخیم ياهنتم  نیرتمهم  تسا . ینانوی  ناخروم  ياههتـشون  و  یخیم ،

م. نورق 5 و 3 ق . نایم  هک  سودینوبن  همانعیاقو  هدش و  هیهت  شوروک  نامز  رد  ودره 
و ساـیزتک ، نوفنزگ و  تودوره ، راـثآ  رد  تسا . هدـش  رکذ  شوروک  زا  ایعـشا  و  ارزع ، ماـیا ، خـیراوت  رد  قیتع ، رد  تسا . هدـش  فیلأـت 

هناسفا اب  اهنآ  رتشیب  یلو  دوشیم ، تفای  هاشداپ  نیا  زا  یخیرات  بلاطم  هدـنام ، ياجرب  م . نرق 3 ق . یلباب  خروم  سوسورب  زا  هک  یتاعطق 
. تسا كوکشم  هتخیمآ و 

سودینوبن اب  درک و  دحتم  دوخ  نامرف  ریز  رد  ار  یـسراپ  لیابق  نارـس  هکنآ  زا  سپ  و  دیـسر ، ناشنا  یهاشداپ  هب  م . رد 559 ق . شوروک 
و درک ، ریـسا  بوـلغم و  ار  وگیووتـشیا  م . لاـس 550 ق . رد  درک . ناـیغط  وگیووتـشیا  دـض  رب  م . رد 553 ق . تسب ، داحتا  ناـمیپ  یلباـب 

دروم هلـصافالب  ریبک  شوروک  ییاورنامرف  دـندرک ، يرای  ار  يو  يزوریپ  نیا  رد  دام  یـضاران  رـصانع  هکنآ  اب  دـش . فرـصتم  ار  ناـتابکا 
. دزاس دوخ  عیطم  ار  هلجد  قرشم  نکاس  لیابق  همه  ات  دیشک  لوط  لاس  ود  تدم  الامتحا  و  تفرگن ، رارق  دام  همه  لوبق 

نآ مان  هک  ینیمزرس  بناج  هب  دش و  نیرهنلا  نیب  لامش  هجوتم  شوروک  م . راهب 547 ق . رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  سودینوبن  همانعیاقو 
ربانب هک  دـشاب  هدوب  اـیدول ،)  ) ایدـیل هاـش  سوزرک ، نمـشد  نیا  هک  تسا  لـمتحم  تشک . ار  نآ  هاـش  و  تفر ، شیپ  هدـش ، وحم  هبیتک  رد 

. دهد هعسوت  قامریالزق )  ) سیلاه دور  قرـش  فرط  زا  ار  شیوخ  روشک  دام  تافرـصتم  ریخـست  اب  هک  تشاد  نآ  دصق  تودوره ، هتـشون 
لاس هک  دـیما  نیا  هب  درک ، قرفتم  ار  دوخ  رودزم  نازابرـس  تسـشن و  بقع  سیدراس  هب  سوزرک  شوروک ، اب  ياهجیتنیب  گنج  زا  سپ 
هلمح اب  و  درک ، یتسدشیپ  يو  رب  شوروک  یلو  دریگ . رس  زا  ار  گنج  رگید  راب  تراپـسا ، رـصم و  لباب و  زا  نتفرگ  کمک  زا  دعب  رگید 

خیرات نیرتلمتحم  دشاب ، هدوب  ایدیل  نیمه  تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  همانعیاقو  رد  هک  ینیمزرس  نآ  رگا  دش . فرصتم  ار  سیدراس  یعیرس 
. دوشیم م . لاس 547 ق . هثداح  نیا  يارب 

م. لاس 540 ق . رد  لباب  ریخست  يارب  ییاهن  دربن  سیدراس و  طوقس  هلصاف  رد  هک  دنقفتم  رگیدکی  اب  هتفگ  نیا  رد  سوسورب  تودوره و 
رد تعاطا  هب  ار  اهییایکول  و  اهییایراک ، اهینانوی ، عیمطت ، اب  ریغص  يایـسآ  ریخـست  تسا . هدرک  فرـصت  ار  يرتخاب  يایـسآ  یقاب  شوروک 
زین دندوب  لباب  عبات  هک  نایتوگ )  ) مویتوگ تفریذپ و  ار  سراپ  يرورـس  تبغر ، اب  ایکیلیک  هاش  دـندناشنورف . ار  ایدـیل  شروش  و  دـندروآ ،

تـسا نکمم   ) تخاس عیطم  ار  بارعا  و  دومن ، رادربنامرف  زین  ار  هیکوداپاک  گرزب و  يایگورف  شوروک  نوفنزگ ، هتفگ  هب  دندرک . نینچ 
(. دندوب لباب  يروتارپما  ءزج  نآ  زا  شیپ  هک  دشاب ، هدوب  نیطسلف  قشمد و  یحاون  مدرم  اجنیا  رد  بارعا »  » زا دوصقم 

. دوب هدمآرد  يو  فرصت  هب  نآ  تالایا  رتشیب  درک ، زاغآ  لباب  هب  ار  دوخ  هلمح  شوروک  هک  م . رد 540 ق .
سودینوبن زا  شوروک  هک  دناهدروآ  سویبسوئا  سوفسوی و  هک  یناتساد  دش . لباب  دراو  گنج  نودب  شهاپـس  م . لاس 539 ق . ربتکا  رد 

. تسا نوفنزگ  لوق  فلاخم  تشذگرد 
هک شوروک ، هناوتـسا  رب  دندش . لاحـشوخ  شوروک  ندـمآ  زا  دـندوب ، یـضاران  سودـینوبن  ینید  تسایـس  زا  هک  لباب  یلاها  زا  يرایـسب 

یلم يادـخ   ) كودرم طسوت  هدـیزگرب  هاش  زین  سودـینوبن و  تنطلـس  رـش  زا  مدرم  هدـننکدازآ  ار  دوخ  يو  تسا ، تاغیلبت  زا  يراکهاش 
هب م . ون 538 ق . لاس  مسارم  رد  دوخ  هچرگا  و  داهن ، دوخ  رب  لباب  هاش  ناونع  تسا . هدرک  یفرعم  ناشیا  رب  ندرک  تنطلـس  يارب  ناـیلباب )

ینید رئاعش  بادآ و 
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زا يرایسب  یلو  دش ، نییعت  رهـش  يارب  یناریا  رادنامرف  کی  درک . نینچ  وا  هدنیامن  ناونع  هب  هیجوبک ، شدشرا ، دنزرف  درکن ، لمع  نایلباب 
، درک ریمعت  ار  دـباعم  تشاذـگیم ؛ مارتحا  یلباب  نید  هب  تقد  تیاهن  اـب  شوروک  دـندش . اـقبا  دوخ  ياهتمدـخ  رد  یلحم  نابـصنمبحاص 
هب ار  شوش  روشآ و  نایادخ  زین  و  دینادرگزاب ، دوخ  ياهاج  هب  دوب  هدروآ  لباب  هب  سودینوین  هک  ار  فلتخم  ياهرهش  دوبعم  ياههمسجم 

و دـندرگ ، زاب  دوخ  هاگداز  هب  دوب  هداد  چوک  نیطـسلف  زا  رـصنلا  تخب  هک  ینایدوهی  هک  داد  هزاجا  م . رد 538 ق . داتسرف . دوخ  ياهلحم 
. درک رداص  سدقملا  تیب  يانب  دیدجت  يارب  ییاهروتسد 

هتفگ ربانب  تسین . تسد  رد  یحاون  نیا  ياهدربن  زا  یلماک  دانـسا  یلو  مینادب ، شوروک  زا  دیاب  زین  ار  ناریا  قرـشم  لامـش و  ندرک  عیطم 
هب ار  يو  اهاکس ، و  اهییایرتکاب ، نایتراپ ، ناشیا  زا  سپ  و  نایناکروه ، وگیووتشیا ، ندروخ  تسکـش  زا  دعب  هلـصافالب  یقـشمد ، يالوکین 

. درک عیطم  ایدیل  طوقـس  زا  سپ  ار  اهاکـس  اهییایرتکاب و  شوروک  هک  دیآیم  رب  نینچ  تودوره  هتـشون  زا  دنتفریذپ . راگدـنوادخ  ناونع 
زا روبع  نیح  رد  و  درک ، اـنب  ) Kuroplis( سیلوپروک مان  هب  يرهش  نوحیـس  رانکرب  شوروک  هک  دناهتـشون  ینودقم  ردنکـسا  نیخروم 

م. رد 530 ق . شوروک ، داد . تسد  زا  ار  دوخ  هاپس  هدمع  تمسق  ایسوردگ 
، دش هتشک  یشکرکشل  نیمه  نمض  رد  و  دیشک ، قرشم  بناج  هب  رکشل  درک  نییعت  لباب  هنطلـسلا  بیان  ناونع  هب  ار  هیجوبک  هکنآ  زا  سپ 

. دوب هتسجرب  يرادمتسایس  رادرس و  شوروک  دش . وا  نیشناج  هیجوبک  شرسپ  و  باغرم ) دهشم   ) دیدرگ نوفدم  داگرازاپ  رد  و 
زا سپ  تفأر  تلادـع و  زا  يراگدای  و  تشاد ، دادـتما  رـصم  ياهزرم  هژا و  يایرد  ات  نوحیـس  دنـس و  زا  هک  درک  سیـسأت  يايروتارپما 

. تشاذگ یقاب  دوخ 
هک تشاد ، مان  تاشورپ  شردام  مود ، شویراد  رـسپ  ناریا ، تنطلـس  یعدم  یـشنماخه و  هدازهاش  م . یفوتم 401 ق . کچوک  شوروک 

. دـناسرب تنطلـس  هب  ریـشدرا  شرتـگرزب ، رـسپ  ياـجهب  ار  شوروـک  هک  درکیم  وزرآ  تاـشورپ  دـناهدناوخ . سیتاـسوراپ  ار  وا  ناـینانوی 
هب ار  شوروک  هک  درک  یـضار  ار  يو  تاشورپ  تفرگ ، اهیتراپـسا  ندرک  يرای  اهینتآ و  اب  گنج  هب  میمـصت  مود  شویراد  هک  یماگنه 

، یتراپـسا رادرــس  م .). 407 ق .  ) دـنک نـییعت  ریغـص  يایـسآ  رد  ناریا  هاپـس  رالاسهپــس  و  هیکوداـپاک ، اـیگورف ، ایدـیل ، پارتاـس  ناوـنع 
تراپسا رد  ار  دوخ  ذوفن  شوروک  م ،). 406 ق .  ) ياسونیگرآ رد  اهینتآ  يزوریپ  زا  سپ  و  درک ، بلج  ار  شوروک  هجوت  سوردناسول ،

م. رد 405 ق . دش . هدیزگرب  تراپسا  ناگوان  یهدنامرف  هب  سوردناسول  ات  تخادنا  راک  هب 
هب ار  دوخ  تلاـیا  دـمآرد  همه  درکیم  كرت  ار  دوخ  لـحم  هک  یماـگنه  يو  و  دـندرک ، راـضحا  شرـضنحم  ردـپ  نیلاـب  هب  ار  شوروـک 

م. لاس 404 ق . رد  دش . زوریپ  سوماتوپ  سوگیآ  دربن  رد  لاس  نیمه  رد  هک  دیشخب ، سوردناسول 
هدروآ مهارف  شردارب  نتـشک  يارب  ياهئطوت  هک  درک  مهتم  ار  شوروـک  نرفاـسیت  دیـسر ، تنطلـس  هب  مود  ریـشدرا  ناوـنع  هب  ریـشدرا  هک 

. تشگزاب دوخ  رقم  هب  دش و  هئربت  ردام  تعافش  اب  یلو  تسا ،
مهارف ناوارف  هاپـس  و  درک ، ناینانوی  ياهرهـش  رـس  رب  نرفاسیت  اب  یعازن  داتفا . تخت  جاـت و  نتفرگ  لاـیخ  هب  تشگزاـب ، زا  سپ  هلـصافالب 

هاپس ییاسیرال  نونم  درک و  عمج  هاپس  يو  يارب  ایکارت  زا  سوخرائلک  دندرک . کمک  ینانوی  رودزم  نازابرس  نتفرگ  يارب  ار  وا  و  دروآ ،
م. راهب 401 ق . رد  دروآ . مهارف  یلاست  زا  يرگید 

. دنتسویپ يو  هب  سوخرائلک  نونم و  داتفا ، هار  هب  سیدراس  زا  شوروک 
گنج دصق  هک  درک  راکشآ  دیسر ، تارف  هب  نوچ 
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یهارمه يو  اب  كانرطخ  ینالوط و  گنج  نیا  رد  هک  درک  یضار  ار  ناینانوی  ناوارف  ياههدعو  یتسدربز و  ریبدت و  اب  و  دراد ، ریـشدرا  اب 

هاپس يروآدرگ  هب  باتش  اب  دوب ، هدش  هاگآ  نرفاسیت  طسوت  هب  هظحل  نیرخآ  رد  هک  ریـشدرا ، یلو  دیـسر ، لباب  هب  یتمواقم  چیهیب  دننک .
ناشیا هدنامرف  هکنآ  زا  سپ  ینانوی ، نایهاپـس  دش . هتـشک  گنج  رد  شوروک  دندش ، ورهبور  رگیدکی  اب  اسکانوک  رد  هاپـس  ود  تخادرپ .

. دندرک ینیشنبقع  هایس  يایرد  فرط  هب  دش ، ریگتسد  نرفاسیت  طسوت  هب 

هروک

دننام  ) تفرگیم مان  دوخ  ياهرهـش  ای  تاهد  زا  یکی  زا  هروک  ره  هیرق . نیدنچ  رب  لمتـشم  ياهیحان  یمالـسا ، نانادیفارغج  حالطـصا  رد 
هتفگ هب  و  دندرکیم ، قالطا  ناتـسا  هب  یمالـسا  نانادیفارغج  ار  هروک  دوب .) هتفرگ  مان  درجباراد  رهـش  زا  هک  سراف  رد  درجباراد » هروک » »

. دنتفگیم ناتسا  زا  یشخب  هب  نایناریا  ار  هروک  یناهفصا ، هزمح  لوق  زا  يومح  توقای 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 426 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتفگیم ناتسا  زا  یشخب  هب  نایناریا  ار  هروک  یناهفصا ، هزمح  لوق  زا  يومح  توقای 

ریتزوک

. نونفلا راد  هسردم  ریبکریما  هرود  رد  یماظن  خیرات  تایضایر و  هناخپوت و  یشیرتا  ملعم 

ناپتسوک

دندیمانیم ناپتسوک » تاپ   » ای ناپتـسوک  ار  وا  هدرک  نییعت  ییاورنامرف  هعبرا  تاهج  ای  تسوک  راهچ  زا  کیره  يارب  یناساس  ناهاشنهاش 
. دمآرد ناپسوذاپ »  » و ناپسوتاپ »  » ياهتروصهب دعب  ياههرود  رد  ظفل  نیا  دشابیم . تهج  ای  تسوک  هدنرادهاگن  ینعم  هب  هک 

ناریا هناگتفه  ياهتسوک 

. ناریا یلامش  تایالو  ای  رتخاپا  . 1
. ناریا یبرغ  تایالو  ای  ناربروخ  . 2

. ناریا يزکرم  تایالو  ای  کنایم  ناریا  . 3
. ناریا یبونج  تایالو  ای  زورمین  . 4

. ناریا یقرش  تایالو  ای  ناسآروخ  . 5
. رهنلا ءاروام ؟؟؟ ياهرهش  ای  رود  ناسآروخ  . 6

. هلجد يوس  نآ  تایالو  هیروس و  ریغص و  يایسآ  دننام  یناریا  ریغ  تایالو  ای  نارنیا  . 7

)Kostromskaya Stanitzs( ازتیناتسا ایاکسمورتسوک 

. زاقفق لامش  رد  نابوک  هیحان  رد  م . مشش پ . نرق  ییاکس  ياهروگ  اب  ییاهناگروک 

یناشوک

: ياهتروص هب  اههبیتک  اههکس و  رد  مان  نیا 
رد مان  نیا  هک  دناهدرک  روصت  ناققحم  یـضعب  تسا . هدمآ  ونراوخ  اناشوهک و  وناسروک ، وناروک ، ونوروک ، ونـشروک ، اناشویک ، اناشوک ،

، گرزب ياهیناشوک  هب  یناشوک  رـصع  دناهتـسناد . یکی  یچهئوی  هملک  اـب  ار  نآ  تسا و  وناـشوک  نآ  عمج  یـشوک و  لـصا  رد  ییاـکس 
. دنوشیم میسقت  اهلیبتر  ای  درخ  ياهیناشوک  کچوک و  ياهیناشوک 

اهیناشوک

ناتـسودنه و زا  یتمـسق  يزورما و  ناتـسناغفا  لـماش  هک  هدروآ  دوجوهب  یتموکح  يروشک  يدـالیم  لوا  نرق  رد  هک  یناریا  داژن  زا  یتلم 
. دوب نیچ  ناتسکرت  سور و  ناتسکرت 
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)Konnaxa( اسکانوک

يور یگنج  مود  ریشدرا  شردارب  کچوک و  شوروک  نیب  رهش  نیا  رد  هک  لباب  لامش  يرتمولیک  شش  تصـش و  رد  هدلک ، رد  ياهیحان 
. دندرک ینیشنبقع  يو  ینانوی  زابرس  رازه  هد  دش و  هتشک  دربن  نیا  رد  شوروک  دیماجنا و  ریشدرا  يزوریپ  هب  هک  داد 

تمحر هوک 

. دیشمجتخت رب  فرشم  هوک 

رون هوک 

( دنه  ) یلهد ریخـست  زا  سپ  دومن  یناکروگ  هاش  دمحم  اب  هک  یگنج  رد  سوواط  تخت  هارمههب  راشفا  هاش  ردان  هک  یتشرد  ساملا  هعطق 
. دروآ ناریا  هب  دوخ  هارمه  هب 

)Kwsishang( کناشیوک

. دوب یقاب  اهتدـم  ات  هک  دـنداد  لیکـشت  ار  اهناشوک  مان  هب  یتلود  هدرک  دوخ  عیطم  ار  فیاوط  ریاـس  هک  دـندوب  یچهئوی »  » فیاوط زا  یکی 
. دندمآ راک  يور  دندش  فورعم  هلطایه  مان  هب  ناریا  رد  هک  دیفس  ياهنوه  ای  اهیلاتفا  موق  نیا  ياجهب  اهدعب 

دیما گرزبایک 

یـسابع يافلخ  و  هللااب » رمالا   » یمطاف هفیلخ  هلمج  زا  دندش  هتـشک  ناییادف  تسد  هب  يریثک  هدـع  يو  نامز  رد  هک  حابـص  نسح  نیـشناج 
«. دشارلا دشرتسملا و  »

هدهع رب  ار  ناریا  نایلیعامسا  تسایر  لاس 556  ات  تسـشن و  وا  ياجهب  دمحم  شدنزرف  وا  زا  سپ  و  تفای . تافو  ق . لاس 532 ه . رد  يو 
. تشاد

رازکایک

.(. م 584 پ . - 633  ) ترواآرف رسپ  دام  هاشداپ 

يرونایک

ناهج هب  مشچ  رون »  » ناتسرهش عباوت  زا  هدلب »  » شخب رد  یـسمش  ناتسبات 1294  رد  يرون ، يدهم  خیـش  جاح  دنزرف  يرونایک  نیدلا  رون 
. دوشگ

لیصحت همادا  يارب  لاس 1314  رد  دناسریم و  نایاپ  هب  نارهت  نونفلا  راد  هسردم  رد  ار  دوخ  هطـسوتم  تالیـصحت  یگلاس  هدزون  نس  رد 
. دوشیم ناملآ  یهار 

رد تماقا  لاس  جـنپ  زا  سپ  لاس 1319  رد  ماجنارـس  يرامعم ، نامتخاس و  هتـشر  رد  دوخ  هیلاع  تالیـصحت  ندـنارذگ  زا  سپ  يرونایک 
. دنکیم تعجارم  ناریا  هب  ناملآ 

نیمود يرازگرب  زا  سپ  لاـس 1326  رد  ددـنویپیم و  ناریا  هدوت  بزح  هب  امـسر  لاس 1321  رد  هفیظو ، ماـظن  نارود  ناـیاپ  زا  سپ  يو 
. ددرگیم باختنا  هییارجا  تئیه  وضع  يزکرم و  هتیمک  وضع  تمس  هب  بزح ، هرگنک 

رد دوشیم و  ینادـنز  ریگتـسد و  هدوت  بزح  ياضعا  زا  یعمج  هارمه  هب  نارهت ، هاگـشناد  رد  هاش  ماجرفان  رورت  لاـبند  هب  لاس 1327  رد 
لاـس ود  زا  سپ  دوریم و  يوروـش  هب  لاـس 1334  رد  ماجنارـس  دروآیم و  يور  یفخم  یگدـنز  هـب  نادـنز  زا  رارف  زا  سپ  لاس 1329 

يربهر رد  المع  ار  دوخ  یسایس  تارکفت  رخاوا 1357  ات  لاس 1351  زا  دوشیم و  ناملآ  کیتارکمد  يروهمج  یهار  يوروش  رد  تماقا 
. درکیم لامعا  بزح 

ینایک

. ناتسیس نایاورنامرف  زا  یفورعم  نادناخ  مان 
هاشداپ بناج  زا  هک  دناهتسناد ، ق ). یفوتم 480 ه .  ) رهاط ار  نادناخ  نیا  هلسلسرس  نیخروم  زا  یضعب 
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طوبرم خیراوت   ) دناهدوب لیذ  حرش  هب  لوغم  موجه  نامز  ات  يو  نانیشناج  يرصان ، تاقبط  یلوق  هب  دیسر . ناتـسیس  تموکح  هب  یقوجلس 

(: تسا دیدرت  دروم  اهنآ  تحص  ییاورنامرف و  هرود  هب 
ق. 559 ه . - 480 زورمین ) کلم   ) لوا نیدلا  جات 

؟- دمحم 559 نیدلا  سمش 
ق. 612 ه . مود -؟ نیدلا  جات  دیعس  کلم 

ق. 618 ه . هاشمارهب 612 - يزاغ  کلم 
. تفرگرد شکمشک  ییاورنامرف  رس  رب  نیدلا  ترصن  نیدلا و  نکر  شرسپ  ود  نیب  هاشمارهب  گرم  زا  سپ 

. دندیسر لتق  هب  داد  يور  نالوغم  تسد  هب  هک  ییاهراتشک  رد  ودره  یلو  دش ، زوریپ  یلوا  تبقاع 
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تازراـبم هکرعم  ناتـسیس  هیوفـص  هرود  اـت  رومیت  ناـمز  زا  ق .). 785 ه .  ) دـش ریگتـسد  یناـیک  نیدـلا  بطق  کـلم  رومیت ، ریما  هلمح  رد 
هیوفص هرود  رد  ق .). 859 ه .  ) دیسر لتق  هب  ریخا  هتسد  نیمه  تسد  هب  نیسح  نیدلا  زعم  کلم  هکنانچ  دوب ، یلحم  فارشا  نایاورنامرف و 

هدوب رکذـلا  قباس  رهاط  نامه  باقعا  زا  هرود  نیا  ینایک  كولم  هک  تسا  دـیدرت  لحم  یلو  دـندوب ، هیوفـص  تلود  عبات  ناتـسیس  كولم 
زا هک  ار  ینایک  هللا  دسا  و  دش ، فرـصتم  ار  ناسارخ  زا  یتمـسق  ناتـسیس و  اهناغفا  اب  هئطوت  هک  ینایک  دمحم  ناغفا ، هلمح  زا  سپ  دنـشاب .
هب ار  ینایک  هللا  دسا  رابرگد  و  دیناسر ، لتق  هب  ار  دمحم  هاش ) ردان   ) یلقردـن درک . رانکرب  تشاد  ار  ناتـسیس  هیحان  تراما  هیوفـص  بناج 

ياوق درک ، مایق  ردان  دض  رب  يو  دش . وا  نیشناج  ینایک  نیـسح  شرـسپ  و  تشذگرد ، يدوز  هب  هللا  دسا  دیناشن . ناتـسیس  تنطلـس  تخت 
زا سپ  دندمآرد . ردان  تعاطا  هب  ات  دـندرک ، هرـصاحم  هجاوخ  هوک  رب  ياهعلق  رد  لاس  نیدـنچ  ار  یلعفطل  یلعحتف و  شناردارب  وا و  ردـن 

نیـسح نیـشناج  رـسپ و  ناتـسیس و  ياورنامرف  ینایک ، نامیلـس  کلم  رهاوخ  اب  وا  داتفا و  ینارد  هاش  دـمحا  تسد  هب  ناتـسیس  ردان  گرم 
هب رداـن  هک  اهیکرهـش ، اهیدنبرـس و  تمحازم  ببـس  هب  هک  تسـشن ، تنطلـس  هب  یناـیک  مارهب  شرـسپ  يو ، زا  سپ  درک . تلـصو  یناـیک 

و درک ، علخ  ار  مارهب  ینارد ، هاش  دمحا  نیـشناج  هاش ، رومیت  هجیتن ، رد  دـیبلط . کمک  هب  ار  چولب  ناگدرکرـس  دوب ، هدـیناچوک  ناتـسیس 
یلو تسـشن ، ییاورنامرف  هب  مارهب  رگید  اب  و  دش ، هتـشک  ق . دودح 1191 ه . رد  يو  دیناشن . تخت  هب  ار  یکرهـش  یناگدرکرـس  زا  یکی 

.(. ق ای 1254 ه .  1253  ) دندرک هاتوک  ار  وا  تسد  اهیدنبرس  یلو  تسشن ، مارهب  ینیشناج  هب  هک  دوب ، شال  ناغفا  مکاح  عبات  راب  نیا 

ناینایک

، تسا دابقیک  هلسلس  نیا  هاشداپ  نیتسخن  دندرک . یهاشداپ  نایدادشیپ  زا  سپ  هک  ناریا ، ناهاشداپ  هلـسلس  نیمود  ناریا ، یلم  تایاور  رد 
اراد باراد و  نمهب ،) رتـخد   ) ياـمه نمهب ، رایدنفـسا ،) ردـپ   ) بساتـشگیک پسارهلیک ، ورـسخیک ، سوواـک ، بیترت  هـب  وا  زا  سپ  و 

. دش هتشک  ینودقم  ردنکسا  تسد  هب  نایاراد ) ياراد  ای   ) اراد نیا  و  دنتفای ، یهاشداپ 
صاخ ناونع  هاش ، ریما و  ینعم  هب  یک ، دشابیم . یک  عمج  دوخ  هک  تسا ، نایک  هب  بوسنم  تفص  ینایک  و  ینایک »  » عمج ناینایک »  » ظفل

ناهاش و نیا  و  دـناهتفای ، بقل  نینچ  ییاورنامرف  ماقم  هب  ندیـسر  زا  سپ  هک  تسا ، ناریا  یقرـش  لامـش  یقرـش و  ییایرآ  لـیابق  ياـسؤر 
ياهییایرآ رارقتـسا  زا  سپ  یخیرات  دـهع  روآدای  ارما  ناهاش و  نیا  رگید ، ترابع  هب  دنتـسه . تشدرز  زا  رتمیدـق  دـهع  زا  یناـیک  يارما 

صلاخ گرزب و  تالیکـشت  نیلوا  هک  یهاشداپ ، نیا  و  دـناهدمآرد ، یمظنم  یهاـشداپ  هویـش  تحت  هک  دنتـسه ، یقرـش  ناریا  رد  رجاـهم 
روهظ هرود  ات  تسا ، ناریا  نیمزرس  رد  ییایرآ  یسایس 
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. تسا هتفای  همادا  تشدرز 

رد و  تسا ، میدق  ناریا  یناولهپ  ناشخرد  هرود  نیلوا  تسا ، هتخیمآرد  هناسفا  اب  یناریا ، تایاور  رد  تسا ، یخیرات  هچرگا  ناینایک ، دـهع 
ناولهپ ناـهج  متـسر ، و  دوریم ، رایـسب  ياـهگنج  ناروت  ناریا و  ناـیم  دزاـتیم و  ناریا  هب  هراـبود  یناروت  بایـسارفا  هک  تسا  هرود  نیا 
تسکش نایناروت  و  دوشیم ، هتشک  راتفرگ و  بایسارفا  ورـسخیک ، دهع  رد  ماجنارـس ، و  دنکیم ، رایـسب  ياهیناولهپ  اهگنج  نیا  رد  ناریا ،

. تسناد م . ات 775 ق . نایم 900  ناوتیم  ار  ناینایک  یهاشداپ  هرود  دنباییم .
هوکش و دسریم ، تنطلس  هب  دباییم و  تردق  پساتشیو )  ) پساتشگیک نوچ  اما  دوشیم ، فیعض  ناینایک  یهاشداپ  ورـسخیک ، زا  سپ 

نارود تشدرز ، پساتـشگ و  زا  سپ  هرود  اما  دوشیم . وا  نید  وا و  یماح  پساتـشگ  دهع  رد  تشدرز  دوشیم . دـیدجت  هلـسلس  يورین 
و دنیآیم ، رد  یشنماخه  ناهاشنهاش  تیعبات  هب  سپ  نآ  زا  هک  تسا ، هدوب  ناینایک  یتنطلس  تالیکـشت  ندروخ  مهرب  یـسایس و  طاطحنا 

یماح پساتشگ )  ) پساتشیو مان  هباشت  تلع  هب  نیققحم  زا  یخرب  دوشیم . یشنماخه  یهاشنهاش  تلود  عبات  یقرش  نیمزرـس  نانآ  ورملق 
دهع رد  ناریا  هب  ردنکـسا  هلمح  زین  و  تسا ،) هدوب  تراپ  تلاـیا  پارتاـس  رـسپ  فرط  زا  هک   ) ریبک شویراد  ردـپ  پساتـشیو  اـب  تشدرز 

، تسین نینچ  عقاو  اما  دناهتسناد ، یکی  هدرک و  طلخ  یشنماخه  یعقاو  هلسلس  اب  ار  ینایک  یناتساد  همین  هلـسلس  یـشنماخه ، موس  شویراد 
دام ناهاش  ینعی  یبرغ ، بونج  یبرغ و  ناریا  ناهاش  ارما و  زا  کیچیه  يارب  تسا  یقرش  ناریا  ناهاشداپ  ارما و  بقل  هک  یک  الوا ، اریز ،

تعاطا هرود  رد  یتشدرز  لیابق  ایناث  و  تسا ، هاش ] یثیاشخ -[  اجهمه  ناهاش  نیا  بقل  و  دروخیمن ، مشچ  هب  اـههبیتک  رد  یـشنماخه ، و 
نیمه هب  دناهدوب ، میدـق  ییایرآ  بهذـم  هب  م . و 5 ق . نورق 6  یـشنماخه  ناهاش  دـندرکیم ، لمع  دوخ  ینید  مسارم  هب  نایـشنماخه  زا 

. تسا هدش  دای  اهتشی  رد  ناینایک  زا  هکیلاحرد  دروخیمن ، مشچ  هب  اهتشی  رد  نانآ  مان  ببس ،

ورسخیک

. تسشن تخت  هب  سوواکیک  زا  سپ  ورسخیک  ینایک . ناهاشداپ  زا 

( کچوک نایناشوک   ) نایرادیک

یلاوح رد  دنتشاد . طلست  رتخاب  رب  نآ  رخاوا  ات  يدالیم  موس  نرق  لیاوا  زا  دنفورعم  نایرادیک  هب  ارادیک ، نآ  سسؤم  مان  هب  هک  ياهلـسلس 
رد یناشوک  تموکح  ود  زونه  شکودنه  بونج  لامش و  رد  یلو  درک  طوقـس  ناریا  قرـشم  رد  یناشوک  تنطلـس  هک  يدالیم  موس  نرق 

. دنمان نایرادیک »  » رتخاب رد  ار  کچوک  نایناشوک  دنوشیم . هدناوخ  کچوک  نایناشوک  هک  دنام  یقاب  لباک  رتخاب و 
. دوب نایماب  لباک و  رد  کچوک  نایناشوک  ورملق 

دوخ ناگیاسمه  اب  نانیا  دـندوب ، هعزانم  رد  امئاد  نایلاتفه  ناـیناساس و  اـب  هک  رتخاـب  نایرادـیک  اـی  کـچوک  ناـیناشوک  تلود  فـالخرب 
رتخد یناساس  مود  زمره  هچ  دنتشاد ، یبوخ  طباور  مه  یناساس  ناهاش  اب  نانیا  دنتسیزیم . حلـص  رد  نانآ  اب  هتـشاد و  ياهناتـسود  طباور 

. تفر نایم  زا  نایلاتفه  تسد  هب  کچوک  نایناشوک  تلود  تفرگ . يرسمه  هب  ار  لباک  یناشوک  هاشداپ 

اشیریریک

. تشاد يدبعم  لیبنزاغچ  رد  هک  یمالیا  ههلا 
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هیناسیک

. دنتفای ترهش  هیناسیک  هب  دوب  ناسیک »  » راتخم بقل  نوچ  دندوب و  راتخم  راداوه  هک  نایعیش  زا  یهورگ 
نب دمحم  ینعی  بلطملا  دبع  نب  سابع  ياههداون  زا  یکی  اب  هیفنح ، دمحم  رـسپ  مشاه  وبا  تشذـگرد  زا  سپ  ق . لاس 89 ه . رد  هیناسیک 
ق. لاس 101 ه . رد  هیما  ینب  تلود  هک  دنتشاد  هدیقع  نانآ  دندش . فورعم  سابع  لآ  نایعیش  هب  هدرک ، تعیب  سابع  نب  هللا  دبع  نب  یلع 

، ماش رد  شیوخ  هاگیاپ  زا  دمحم  دنتـسناد . شیوخ  هفیلخ  ار  وا  هدـناوخ  ماما  ار  دـمحم  لاس  نآ  رد  تهج  نیمه  هب  تفای ، دـهاوخ  لاوز 
توعد يو  تماما  لوبق  هب  ار  نآ  نایوما ، دـیلپ  تاین  تشز و  ياهرادرک  حرـش  اب  اـت  داتـسرف  رهنلا  ءارواـم  ناـسارخ و  هب  ار  یناگداتـسرف 

. دننک
« هدوـسم  » هب دندیـشوپیم  هایـس  ياـههماج  نوـچ  دـنتفریذپ و  ار  توـعد  نیا  ناـسارخ  یناریا  ناـگدازبیجن  ناـناقهد و  زا  يداـیز  هورگ 

. دندش فورعم 
: دندش میسقت  لیذ  ياههقرف  هب  وا  ناوریپ  تشذگرد  لاس 17 ه ). رد   ) هفینح نب  دمحم  نوچ 

. داد يو  هب  ار  هاپس  شفرد  لمج  گنج  رد  و  درک ، بوصنم  تماما  هب  ار  هفینح  نب  دمحم  ع ،)  ) یلع هک  دنتفگ  ياهقرف  - 1
. دیزگرب تماما  هب  ار  دمحم  يو  زا  سپ  و  ع )  ) نیسح سپس  و  ع )  ) نسح تسخن  ع )  ) یلع هک  دنتفگ  یهورگ  - 2

. دنک جورخ  هرابرگید  ات  تسا ، هدنز  يوضر  ناتسهوک  رد  يو  هک  دنتفگ  دندوب  ریرض » برک  وبا   » نارای هک  هیبرک » - » 3
. تسا هتخاس  ینادنز  يوضر  هوک  رد  ار  وا  دنوادخ  دوب ، هدرک  ناورم  نب  کلملا  دبع  اب  هک  یتعیب  رفیک  هب  يو  دنتفگ  یهورگ  - 4

«. دناهیمشاه  » ناشیا دنتسناد و  وا  نیشناج  ار  مشاه  وبا  هدش و  نامگیب  وا  گرم  هب  یهورگ  - 5
یحابا قرف  زا  و  دـنراد ، ماـن  هیثراـح »  » ناـشیا و  هدرک ، لولح  يراـصنا » ثراـح  نب  دـیز  نب  قاحـسا   » هب وا  حور  هک  دـنتفگ  یهورگ  - 6

. دنتسه
، مشاه زا  سپ  ار  تماما  و  دنتسه ، ناینابرح  هب  بقلم  دمحم » نب  نامحرلا  دبع  ملسم  وبا   » نارای ناشیا  و  دنراد ، مان  هینابرح »  » یهورگ - 7
و دنامن ، يدنزرف  وا  زا  تشذگرد  هک  یلع  و  دوب ، ماما  یلع  شرسپ  نسح  زا  سپ  دنیوگ  دنناد و  هفینح  نب  دمحم  نب  نسح  شردارب  قح 

. دنتسه هفینح  نب  دمحم  تشگزاب  رظتنم  ناشیا 
هب هللا  دـبع  نوچ  و  تخاس ، دوخ  نیـشناج  ار  يدـنک » برح  نب  ورمع  نب  هللا  دـبع  ، » مشاه وبا  دـنیوگ  دنتـسه و  هیبرح »  » رگید هورگ  - 8

ياههقرف دـندش و  ناماما  ناربمغیپ و  تیهولا  خـسانت و  هب  دـقتعم  و  دـندمآرد ، هیواعم  نب  هللا  دـبع  تماما  هب  هقرف  نیا  دـش ، مهتم  تناـیخ 
. دنتسب ناشیا  هب  ار  دوخ  هیکدزم »  » و هیمرخ » »

. درک تیصو  یمیمت » ناعمس  نب  نایب   » هرابرد مشاه  وبا  هک  دنیوگ  هینایب :» - » 9
. دندوب یفقث  دیبع  وبا  نب  راتخم  ناوریپ  هیراتخم » - » 10

. دنتسه رمع » نب  قاحسا   » هب بوسنم  هیقاحسا » - » 11
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. دنتسنادیمن ماما  ار  نینسح  تسا و  هفینح  نب  دمحم  شرسپ  یلع ، زا  دعب  ماما  دنتشادنپیم  هک  دندوب  جارس » نایح   » ناوریپ هینایح » - » 12

)Kistene( نتسیک

. دنتشاد نکسم  اهینوگروگ  اجنآ  رد  لیشا  هتفگ  ربانب  هک  هایس  يایرد  یقرش  بونج  رد  يریطاسا  يروشک 
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شیک

هک یتیاور  ربانب  و  تسا ، هدوب  لـباب  تختیاـپ  نیرتیمیدـق  شیک  دادـغب . بونج  يرتمولیک  دودـح 80  نیرهنلا ، نیب  یمیدـق  روشک  رهش و 
نیا اههناسفا ، قبط  رب  دناهدرک . عولط  نآ  رد  حون  نافوط  زا  سپ  هلصافالب  شیک  ناهاش  هلسلس  نیتسخن  دراد ، تمدق  لاس  زا 4000  شیب 

طـسوتم روط  هب  هک  دـناهدوب ، یماس  نایدـکا  ناـیرموس و  زا  یطولخم  نآ  هاـش  ناـیم 23  رد  و  تـشاد ، ماود  لاـس  تدم 24510  هلـسلس 
زا ییاههرهچ  المتحم  یخرب  دنتـسه ، يریطاسا  هدشهتخانـش  صاخـشا  نانآ  زا  یـضعب  تسا . هدرک  یگدـنز  لاس  زا 1000  شیب  کـیره 

يرموس هموظنم  نامرهق  هک  اگا ، شرـسپ ، و  درک ، رخـسم  ار  مالیع  نیمزرـس  دناهتفگ  هک  مود ، تسیب و  هاش  دننام  دناهدوب ؛ میدق  تایاور 
تیصخش شمگلیگ  هک  تسا  نیا  جیار  هدیقع  دنکیم . فصو  شمکلیگ ، فورعم ، یلباب  هاش  اب  ار  وا  هزرابم  هک  تسا  یفاشتکالادیدج 

. تسا هتسیزیم  م . لاس 3000 ق . سپ  شیپ و  تسرد  یلباب ، گنهرف  ییافوکش  نارود  رد  و  تسا ، هتشاد  یخیرات 
هاش هک 8  دناهتفگ  و  تسا ، ياهناسفا  زونه  شیک  مود  هلسلس  دناهداد . صیخـشت  شیک  رد  رترخأتم  هلـسلس  هس  لباب  خیرات  میدق  ناخروم 
نآ ياورنامرف  اهنت  هچ  تسین ، تسد  رد  يداـمتعا  لـباق  عـالطا  مه  موس  هلـسلس  زا  نینچمه  دـناهدرک و  تنطلـس  لاـس  تدـم 3195  نآ 

یکی تروص  هب  يو  اهدعب  درک . تنطلـس  مامت  نرق  کی  و  دـش ، هکلم  و  دوب ، ياهناخیم  همداخ  هک  ابابوک ، مان  هب  يریطاسا  تسا  يرتخد 
زا یطولخم  شیک  مراهچ  هلـسلس  دـش . دراو  مه  نانوی  ریطاسا  رد  يو  مان  یتح  و  دـمآرد ، ایـسآ  یبرغ  بونج  یمومع  ياـهعونلا  ۀـبر  زا 

شرسپ 400 هک  دناهتشون  و  هتـسناد ، ابابوک  دنزرف  ار  وا  درک ، یهاشداپ  لاس  طقف 25  نسروزوپ  نآ ، هاش  نیتسخن  تسا ؛ خـیرات  هناسفا و 
و دناهتسناد ، لاس  هتفر 66  مهيور  ار  نانآ  یهاشداپ  تدم  و  دنراد ، یماس  ربتعم  ياهمان  همه  هلسلس  نیا  رگید  هاش  جنپ  دوب . هاشداپ  لاس 

دکا رهش  ار  نآ  ياج  م . دودح 2300 ق . رد  دیسر و  نایاپ  هب  شیک  تلود  مایا  نانیا ، اب  دنـشاب . یخیرات  صاخـشا  دیاش  تهج  نیمه  هب 
یخیرات هتـشون  چـیه  هکنآ  اب  تسا . هدوب  ابابوک  ياـههداون  زا  یکی  یقاـس  لوا  نگراـس  نآ ، هاـش  نیتسخن  اـههناسفا ، قبط  رب  هک  تفرگ ،

جوا رد  شیک  روشک  هک  میرادن  رما  نیا  رد  ندرک  کش  يارب  یلوقعم  لیلد  تسین . تسد  رد  شیک  ناهاش  زا  کیچیه  هرابرد  یلیـصفت 
نارـسپ تروص ، ره  هب  دـشاب . هدـش  طلـسم  یبرغ  بونج  يایـسآ  زا  ياهدـمع  تمـسق  رب  م . موس ق . هرازه  لوا  ياـهنرق  رد  دوخ  تردـق 

نیا کچوک ، گرزب و  زا  معا  ناهاش ، همه  نیرهنلا ، نیب  یخیرات  لقتـسم  ناـهاش  نیرخآ  اـت  دـندیلابیم ، شیک » هاـش   » بقل هب  نگراـس 
. تشاد ار  بقل 

)Kishesim( میزشیک

. تسا يروشآ  هتسجرب  شوقن  نآ  رد  هک  ناریا  برغ  لامش  رد  اهدام  زا  يرهش 

ریگمشو نب  سوباق  نب  سواکیک 

فورعم باتک  هک  تسا  يدایز  نادناخ  دنمشناد  يارما  زا  یملید ، رایز  نب  ریگمشو  نب  سوباق  ردنکسا  نب  سواکیک  یلاعملا  رصنع  ریما 
هبلغ زا  سپ  صوصخلا  یلع  سوباق و  نب  رهچونم  زا  دعب  هک  تسا ، ینایرایز  زا  يو  دشابیم . وا  تافیلأت  زا  همانسوباق 
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نبا لوقهب  ناتسربط و  زا  یتمسق  رد  یلحم  نیردتقم  ناگدازریما و  ناونع  هب  اهنت  هتشادن و  یلقتسم  تموکح  ناریا ، رب  یقوجلس  نانامکرت 

« ردنکـسا  » شردـپ تسا . روهـشم  همانـسوباق  باتک  رد  سواکیک  ریما  تاراشا  زا  هکنانچ  دـندوب . هدـنام  یقاب  تاناتـسهوک  رد  رایدنفـسا 
یلاس دنچ  درک و  ناتسودنه  وزغ  هب  ییاهرفس  یلاعملا  رصنع  ریما  تسا . هدوب  فیعض  رایسب  تراما  نیا  یلو  دوب ، تراما  هاگتـسد  ياراد 

همه اهنیا  دینارذگ و  جح  رفـس  رد  زین  ار  یتدم  درب و  رـس  هب  يودـش  هاشداپ  نولـضف »  » لضف نیرو  هاش  راوسلا  وبا  ریما  دزن  هجنگ  رد  مه 
. دوب يونزغ  دومحم  ناطلس  رتخد  وا  رسمه  هکنآ  ببس  هب  دوب . غراف  يرادتکلمم  یتنطلس و  تالاغتشا  زا  هکنآ  رب  تسا  لیلد 

باتک تشگرب . نایونزغ  رابرد  هب  هرابود  زاب  هجنگ  رفس  زا  سپ  ایوگ  درک و  یگدنز  يونزغ  دودوم »  » هاگتـسد رد  لاس  تشه  تدم  يو 
دوب دوخ  دهع  نونف  بلاغ  زا  علطم  دنمشناد و  يدرم  لاعملا  رصنع  تسا . هتشاگن  هاشنالیگ »  » شدنزرف دنپ  ییامنهار و  يارب  ار  همانسوباق 

نشور هداس و  ینایب  اب  ار  نونف  بلاغ  تامدقم  دوش و  دراو  فلتخم  ثحابم  رد  همانسوباق  رد  دناوتب  هک  دش  ثعاب  عالطا  تعسو  نیمه  و 
. داتفا قافتا  مجنپ  رخاوا  رد  ردنکسا  نب  سواکیک  لاعملا  رصنع  تافو  دنک . نایب 

اهیرمیک

یموق نوچ  دـندروآ و  موجه  ناریا  تـالف  یلاوح  هب  زاـقفق  هار  زا  فزآ ، ياـیرد  لـحاوس  زا  هک  داژنییاـیرآ  ییاکـس و  ماوـقا  زا  ارهاـظ 
. دنداد همتاخ  ریغص  يایسآ  رد  اهیژیرف ، تنطلس  هب  اهیرمیک  دندرک . داجیا  تشحو  راگزور  نآ  يایند  رد  دندوب ، رگامغی  وجگنج و 

. داد تسکش  هکیلیک  ياههندرگ  رد  ار  اهیرمیک  لاپینابروشآ 
يور . ) رتمدقمم ناینانوی و  تخاس  یفرظ  شقن  زا  تسا  ياهیپک  م . مشش ق . نرق  طساوا  یکـسورتا ، یتنوپ -»  » فرظ شقن  نایرمیک .)؟( 

(. دنتخات لاح  رد  تسد  هب  هزین  هک  ناینانوی  ای  راوس  نایدیل  هدش - شقن  زین  نانیشنارحص  نافلاخم  فرظ  دوخ 

نومیک

درک و رظنفرص  سربق  هریزج  زا  نانوی  نامیپ  نآ  قبط  دش . هتسب  اشرایاشخ  دهع  رد  م . رد 449 ق . نانوی  ناریا و  نیب  هک  تسا  ینامیپ  مان 
. دندیدرگ ینانوی  ردانب  هب  ترفاسم  هب  زاجم  ناریا  ياهیتشک  داد و  یلخاد  لالقتسا  ریغص  يایسآ  ینانوی  ياهرهش  هب  ناریا 

وگنیک

. تمایت مود  يوش  تسا . خورم »  » هیلع تمایت »  » ياهورین هدنامرف  نیرهنلا ، نیب  ریطاسا  رد 

هیسویک

نایدنواب ای  دنواب  لآ  هلسلس  مه  يور  ار  هیراوخ  هنیک  نادبهفصا و  هیسویک ، هلسلس  دنواب . لآ  زا  ياهخاش 
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ق. لاس 110 ه . ات  هیسویک  هلسلس  دنتشاد . ییاورنامرف  ناتسربط  رد  لاس  دصتفه  هب  کیدزن  هک  دنیوگیم 
. دیماجنا لوط  هب 

كویک

ناـمز رد  تشذــگرد . ق . هجحیذ 645 ه . رد  دناهتـشون  دوـبن . ییاورناـمرف  هب  رداـق  ـالماک  مئاد  يراـمیب  ببـس  هـب  هـک  لوـغم  ناـناخ  زا 
. دش لصاح  نیمز  برغم  لوغم و  ياهناخ  نایم  سامت  نیتسخن  هک  دوب  يو  ییاورنامرف 

ثرمویک

دوخ هب  ار  تاناویح  هاشداپ  نیا  دندیـشوپیم . گنلپ  تسوپ  شعابتا  دوخ و  تشاد و  لزنم  اـههوک  رد  هک  تسا  يدادـشیپ  هاـشداپ  نیلوا 
. تفر ایند  زا  تنطلس  لاس  یس  زا  سپ  ثرمویک  دش . هتشک  کمایس  شرسپ  نانآ  اب  گنج  رد  دیگنجب و  ناوید  اب  هدرک و  مار 

نایثرمویک

. دناهتسناد ادزماروها  کش  قولخم  ار  نمیرها  هک  یناساس  دهع  ياههقرف  زا 
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گ

اهتاگ

هتخادرپ رگید  تمـسق  و  تسا ، بوـسنم  تشدرز  دوـخ  هب  نآ  زا  یتمـسق  هک  دورـس ، ینعم  هـب  انـسی ، زا  یئزج  اتـسوا و  شخب  نیرتـنهک 
، تسا موظنم  اهتاگ  تسا . هملک  و 5560  تیب ،  896 هعطق ، ياراد 238  و  انسی ، زا  لصف )  ) ینیئاه لماش 17  اهتاگ  تسوا . ناوریپ  نیتسخن 
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و تاگرتشخوه ، تاگدمتنپس ، تاگدوتـشا ، تاگدونها ، هدش : میـسقت  هتـسد  هب 5  دـنب  ره  رد  اهعارـصم  دادـعت  رعـش و  نزو  تـهج  زا  و 
. تاگتشیاوتشیه

زا دنتسین ، شیاتس  راوازس  اهوید  تسا . زغن  کین و  هچنآ  تسوا  زا  تسا ، ادزماروها  هناگی  راگدیرفآ  تسا : رارق  نیا  زا  اهتاگ  تاجردنم 
و دب ، راتفگ  دب ، هشیدـنا  هکنانچ  تسا ، يراگتـسر  هیام  کین  رادرک  کین ، راتفگ  کین ، هشیدـنا  دـیاین . يزورهیـس  یهارمگ و  زج  نانآ 

. تسا یهابت  هیام  دب  رادرک 

ازاگ

. گرزب دام  تختیاپ 

رزاگ

بلهم و گنج  هک  سراف  روپاش  رد  هدوب  یلحم  رزاگ  هدوب ، انـشآ  ياهمان  زا  اتـسور  اـی  هد  ماـن  يارب  ناریا  رد  میدـق  زا  نارزاـگ  رزاـگ و 
و هدـمآ ، نارود  نآ  خـیرات  رد  نآ  ماـن  تهج  نیمه  هب  دـش و  هتـشک  اـجنآ  رد  فنحم  نب  نمحرلا  دـبع  داـتفا و  قاـفتا  اـجنآ  رد  جراوخ 
هدوب و نوفسیت  لامش  دادغب و  بونج  رد  رزاج  يوست  تسا . ناوارف  ناریا  تاهد  مان  رد  هاگرزاگ  ناخرزاگ و  نارزاگ و  لیبق  زا  ییاهمان 

ناورهن یلاوح  رد  ار  نآ  یناشن  يو  هتـشاد و  دوجو  مه  يومح  توقای  نامز  ات  هبـصق  نیا  مان . نیمه  هب  هدوب  ياهبـصق  اـی  رهـش  نآ  زکرم 
. تسا هداد 

نشاگ

ق. رد 434 ه . هک  دوب  گنرز  رهش  رد  یلحم  نشاگ ،
دندمآ نشاگ  يوسهب  دندومن  تراغ  ار  نآ  ناملسم  یتشترز و  نانکاس  هتفرگ و  ار  گنرز  هیرکرک  هزاورد  هکنیا  زا  سپ  هقجالس  رکـشل 

. دندرک لواپچ  مه  ار  هلحم  نیا  و 
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یلاگ

. دنتفگیم ناییالاگ  ار  اهنآ  ناینانوی  هک  دندوب  تلس  داژن  زا  اهیلاگ 

شادناگ

. تفای تسد  نیرهنلا  نیب  رب  م . لاس 1741 ق . رد  هک  یساک  ناهاش  زا  یکی 

رابناهاگ

. ییانسیدزم گرزب  ياهنشج  زا 

)Godard (( هردنآ  ) رادگ

. یسانش ناتساب  هرادا  قباس  سیئر  يوسنارف و  رامعم 

يزوردگ

. دندوب هداد  ناتسچولب  هب  میدق ، ناینانوی  هک  یمان 

ایزوردگ

« شیتاوخره  » هب لامـش  زا  و  دنـس )  ) سارودـنه هناخدور  دـنه و  سونایقا  هب  نآ  قرـشم  بونج و  زا  عقاو و  نامرک  قرـشم  رد  ناتـسچولب 
. دوب دودحم 

چیوستای نایتارگ 

هدنهانپ و اکیرمآ  هب  دوخ  يامیپاوه  اب  مود  یناهج  گنج  نامز  رد  هک  دوب  يوالـسگوی  ییاوه  يورین  رـسفا  چیوستای ، نایتارگ  گنهرس 
. دش روشک  نیا  هعبت 

یتاعالطا تیلاعف  ههد  کی  هب  بیرق  زا  سپ  دمآرد و  سیورس  نیا  مادختـسا  هب  ایـس )  ) اکیرمآ تاعالطا » يزکرم  سناژآ   » سیـسأت اب  وا 
. دش نارهت  مزاع  دشیم ، بوسحم  مهم  ياهتیلوئسم  زا  هک  ناریا ، رد  ایس »  » سیئر ناونع  هب  فلتخم  ياههصرع  رد 

یششوپ ياهتمس  ياراد  دوخ  تماقا  نارود  یط  دش و  نارهت  دراو  اکیرمآ  ترافـس  لوا  ریبد  ناونع  هب   1336 / 7 خیرات 17 / رد  چیوستای 
نارود دیشک . لوطهب  لاس  چیوستای 6  تیرومأم  نارود  دوب . اکیرمآ  ترافس  يراتخمریزو  ( 1341  ) زا همانرب و  نامزاس  يراشتسم  نوچ 
ياضف  » داجیا اکیرمآ و  يروهمج  تسایر  هب  اهتارکمد »  » دوعـص اب  نارود  نیا  تسا . ناریا  رـصاعم  خـیرات  ساسح  عطاقم  زا  قوف  هلاس   6

ینیما یلع  تلود  دوعـص  گنراگنر و  یـسایس  ياههورگ  بازحا و  تیلاعف  شیادـیپ و  بجوم  هک  تسا ، نامزمه  ناریا  رد  یـسایس » زاب 
تاطابترا ياراد  يو  هک  دـهدیم  ناـشن  دـنکیم و  تیاـکح  یـسایس  تاجتـسد  نیا  رد  چـیوستای  لاـعف  شقن  زا  دوجوم  دانـسا  دـیدرگ .

مود یلم » ههبج   » رد چـیوستای  شقن  هب  دوخ  تارطاـخ  رد  تسودرف  دبـشترا  تسا . هدوب  زور  تسایـس  نوگاـنوگ  ياـههرهچ  اـب  هدرتسگ 
. دراد هراشا 

ناتسجرگ

. هایس يایرد  رواجم  زاقفق  ءاروام  یبرغ  تمسق 
داحتا رد  یلقتـسم  يروهمج  تروص  هب  زورما  دش و  یحیـسم  يدالیم  موس  نرق  رد  دـندش . نایناساس  ادـعب  نایناکـشا و  عیطم  نآ  ناهاش 

. تسا سیلفت  نآ  تختیاپ  تسا . هدش  یفرعم  يوروش  ریهامج 

يدزیدرگ

يدـیفم تاعالطا  رابخالانیز  دوخ  سیفن  باتک  رد  هک  تسا  یناخروم  اـبدا و  نیرتگرزب  زا  يزیدرگ  كاحـض  نب  یحلا  دـبع  دیعـس  وبا 
. دهدیم تسد  هب  افلخ  نایونزغ و  نایناماس ، نایرافص ، نایرهاط ، هرابرد 
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. تسا هدش  هتخادرپ  هیاریپیب  هداس و  یکبس  اب  باتک  نیا 

پساشرگ

، تساخرب گنجهب  بایسارفا  اب  اهراب  درک و  یهاشداپ  لاس  هن  وا  درک . سولج  تنطلـس  تخت  رب  باز  زا  سپ  هک  نایدادشیپ  هاش  نیرخآ 
زا یکی  يوجتـسجهب  متــسر  هـکنآ  اـت  دـندروآ  موـجه  ناریا  رب  نانمــشد  دـنام و  ثراو  نودـب  ناریا  تـخت  جاـت و  شگرم  زا  سپ  یلو 

. دمآ دوجوهب  نایک  مان  هب  يدیدج  هلسلس  ناریا  هب  دابقیک  ندمآ  زا  سپ  تفر و  زربلا  هوک  هب  نادناخ  نیا  ناگدنامزاب 

جناگرگ

تحت ار  مزراوخ  جـناگرگ ، ریما  ق . رد 385 ه . ینونک . جنگروا  هنهک  رهـش  کیدزن  مزراوخ ، میدـق  رهـش  جـنگروا »  » یلوغم یکرت و  هب 
زـستا دـهع  رد  دیـسر . دوـخ  قـنور  جوا  هب  جـناگرگ  رهـش  ق ). 628 ه . - 490  ) ناـیهاشمزراوخ تموکح  رد  دروآرد . دـحاو  تموـکح 

ناخ زیگنچ  نایرکشل  تسد  هب  ق . رد 618 ه . دوب . یمان  يالـضف  زا  يدایز  هدع  عامتجا  لحم  بدا و  ملع و  هدمع  زکارم  زا  هاشمزراوخ 
یلک هب  ار  نآ  رومیت  ریما  ق . رد 790 ه . دش . انب  ینونک  جنگروا  هنهک  رهـش  لحم  رد  دعب  يدنچ  دندش . ماع  لتق  نآ  مدرم  و  دـش . ناریو 

كورتم داد  رییغت  ار  دوخ  ریـسم  ایردومآ  هک  نرق 16 م . رد  دوب . هنکـس  زا  یلاخ  درک  اـجنآ  ریمعت  هب  رما  هک  ق . ات 739 ه . و  درک ، ناریو 
. دش

یناینامرگ

. نایسراپ لیابق  زا  یکی 
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یناریا ياهتسیکستورت  هورگ 

اکیرمآ رد  تسیلایـسوس  ناناوج  هیداحتا  ياضعا  زا  یکی  ییارهز » کباب   » نآ راذـگهیاپ  و  یکـستورت »  » ياههیرظن هب  لـیامتم  هورگ  نیا 
. دوب

قلخ ناییادف  لکهایس - هورگ 

زا دنتـشاد و  هدیقع  هاش  میژر  اب  هناحلـسم  هزرابم  هب  هک  دندوب  ییاهتـسیسکرام  نامه  قلخ  ییادف  ياهکیرچ  نامزاس  یلـصا  ناراذـگهیاپ 
عورش زا  دارفا  نیا  هک  یتیلاعف  نیرتمهم  دوب . اهکناب  هب  هناحلـسم  هلمح  يراذگبمب و  لماش  هک  دنتخادرپ  یتایلمع  هب  لاس 1349  طساوا 

، ناجیهال لکهایس »  » رد يرمرادناژ  هاگـساپ  هب  هلمح  دادغب ، هب  نآ  ندرب  و  امه »  » يامیپاوه کی  ندوبر  زا  دوب  ترابع  دنداد ، ماجنا  راک 
، دندش نارابریت  ای  هتشک  میژر  نارومأم  تسد  هب  تازرابم  نیا  رد  قلخ  ییادف  دارفا  زا  ياهدع  شترا . ییاراد  سیئر  ویسرف  دبهپس  رورت  و 

. دندنام یقاب  ناریا  رد  ياهدع  دنتفر و  روشک  زا  جراخ  هب  یعمج 

فودیابیرگ

يارجا يارب  تیرومأم  ماجنا  نمـض  ات  دمآ  نارهت  هب  ياچنامکرت  هماندهع  داقعنا  زا  سپ  لاس  کی  چیووکـساپ  هدازرهاوخ  فودـیابیرگ 
هک یجرگ  نز  نت  ود  یلبق ، مظعا  ردـص  هلودـلا  فـصآ  لزنم  رد  دراد . تفاـیرد  زین  ار  یگنج  تـمارغ  هماندـهع ، رد  هدـش  قـفاوت  داـفم 
هب دوب و  توخن  رورغ و  تسم  هک  هیـسور  هدنیامن  دـنتفریم . رامـش  هب  وا  مارح  نانز  ءزج  هک  دـندرکیم  یگدـنز  دـندوب  هدـش  ناملـسم 

بجومهب دـیاب  دـنوریم  رامـش  هب  هیـسور  عاـبتا  ءزج  زین  ناـنز  نآ  نوـچ  هک  تشاد  رارـصا  تسیرگنیم . زیمآریقحت  یمـشچهب  ناـیناریا 
درب و هیسور  تداعس  هب  دیشک و  نوریب  هلودلا  فصآ  مرح  زا  ار  نانآ  مامت  رارصا  اب  ماجنارس  يو  دنوش . هداد  تدوع  هیـسور  هب  هماندهع 

تبون راب  نیا  دندرواینرب . مد  مدرم  سرت  زا  دنتفریذپ و  ار  يراوخ  تفخ و  نیا  زین  ناریا  همکاح  تئیه 
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رامعتسا و هب  تبسن  ار  دوخ  یگشیمه  هنیک  هناروهتم  یتکرح  اب  ات  دوب  هیسور  تایانج  زا  نیگمشخ  مدرم  زیتسرامعتـسا و  هاگآ  نویناحور 
متـس زا  نآرق  تایآ  ندـناوخ  اب  هیـسور  ترافـس  رد  روکذـم  ناـنز  هک  ربخ  نیا  صوصخب  هعقاو و  ربخ  راـشتنا  اـب  دـنهد . ناـشن  دادبتـسا 

يدازآ ياوتف  دهتجم ، حیسم  ازریم  جاح  هللا  تیآ  دناهدرک ، دنلب  املع  مدرم و  املع و  دزنهب  یهاوخداد  دایرف  دادبتـسا  توکـس  رامعتـسا و 
يور هب  یتموکح  حلـسم  نادرم  هکنیا  اب  دـندروآ . موجه  هیـسور  ترافـس  هب  دنتـسب و  ار  اهرازاب  مدرم  لاح  نیا  رد  درک . رداص  ار  ناـنآ 

رد هیسور  نارومأم  رس  رب  ار  نانآ  دندوشگ ، ار  هیـسور  ترافـس  ياهرد  مدرم  ماجنارـس  دندناسر  لتقهب  ار  نت  هس  دندوشگ و  شتآ  مدرم 
همه هیلع  ار  دوخ  هنیرید  مشخ  درب ،) ردهب  ملاس  ناج  هک  نت  کی  زجب   ) شناهارمه ریاس  فودـیابیرگ و  نتـشک  اب  دـندرک و  ناریو  ناریا 

یبهذم فرش  هب  ندیـشیدنا  ياجهب  دندوب و  هدش  هدزتشحو  هثداح  نیا  زا  هک  وا  دهعیلو  هاش و  دنداد . ناشن  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد 
هیـسور رازت  راـبرد  هب  یهاوخرذـع  تهج  ار  یتـئیه  تعرـس  هب  دندیـشیدنایم ، دوخ  يدـهعیلو  تخت و  جاـت و  موادـت  هب  دوخ ، روشک  و 

هلمح زا  المع  تشادن و  ناریا  اب  هلباقم  يارب  یهاپس  دوب و  ناکلاب  ياهشروش  ینامثع و  اب  گنج  راتفرگ  نامز  نیا  رد  هک  رازت  دنداتسرف .
. دیشخب ناریا  هب  زین  ار  یگنج  تمارغ  زا  ناموت  رورک  کی  تفریذپ و  ار  ناریا  ناگداتسرف  یهاوخرذع  دوب  نارگن  ناریا 

سوتنازگ

هب درک و  تمواـقم  دوب  هدرک  هرـصاحم  ار  نآ  كراـپراه  یگدرکرـس  هب  هک  یناریا  نوشق  ربارب  رد  کـچوک . يایـسآ  رد  سیل  زا  يرهش 
. دش هدز  شتآ  رهش  یلاها  دوخ  تسد 

نوفنزگ

یگنج رفس  - 1 دراد : ناریا  هب  عجار  عـجرم  باـتک  دـنچ  دوـب و  طارقـس  نادرگاـش  زا  و  م ). ات 325 ق .  430  ) یناـنوی فوسلیف  خروم و 
. کچوک شوروک 

تیبرت ینعی  تسا ، يدپوریـس »  » هب موـسوم  هتـشون و  ناـناوج  ناـکدوک و  هراـبرد  هـک  یباـتک  - 3 یناـنوی . رفن  رازه  هد  ینیــشنبقع  - 2
. تسا هدرک  ضرف  ناناوج  تیبرت  يالعا  هنومن  يو  ار  گرزب  شوروک  اریز  شوروک 

بساتشگ

اـهیناولهپ و وا  روـشک  نـیا  رد  تـفر . مور  هـب  سپـس  ناتـسودنه و  هـب  ناریا  زا  دـیجنر  ردـپ  زا  نوـچ  هـک  دوـب  بـسارهل  رـسپ  بساتـشگ 
رد دیـسر . تنطلـس  هب  ردپ  ياجهب  دمآ و  ناریا  هب  يدنچ  زا  سپ  درک . جاودزا  رـصیق  رتخد  نویاتک  اب  تبقاع  درک و  رایـسب  ییاهییامنرنه 

یگنج رد  تخادرپ و  تفلاخم  هب  وا  اب  یناروت  بساجرا  نکیل  تفریذپ ، ار  وا  نید  بساتـشگ  درک و  روهظ  تشدرز  وا  يرادـمامز  نامز 
تنطلـس بلط  ردپ  زا  رایدنفـسا  دعب  يدـنچ  دیـسر . لتقهب  بساتـشگ  رـسپ  رایدنفـسا  تسد  هب  بساجرا  تفرگ  تروص  ود  نآ  نایم  هک 

دهاوخ لوبق  ار  وا  شهاوخ  نیا  دروآ  وا  دزن  هتـسبتسد  ار  گرزب  ناولهپ  متـسر  هکیتروصرد  اـت  داد  هدـعو  وا  هب  بساتـشگ  یلو  دومن 
. دیسر لتقهب  وا  تسد  هب  تبقاع  نکیل  تخادرپ  گنج  هب  وا  اب  تفر و  متسر  دزن  ناتسیس  هب  رایدنفسا  درک .

تنطلس هب  ار  وا  مه  بساتشگ  دمآ و  بساتشگ  دزن  دوب  هتفای  شرورپ  متسر  هداوناخ  ناماد  رد  هک  رایدنفسا  رـسپ  نمهب  هعقاو  نیا  زا  سپ 
. تشذگرد يدنچ  زا  سپ  دوخ  دیزگرب و 
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بساتشگ

کمک هب  رایدنفسا »  » شدنزرف یلو  دیدرگ ، يراوتم  دروخ و  تسکش  درک  ناروت  هاشداپ  بساجرا  اب  هک  یگنج  رد  ینایک . ناهاشداپ  زا 
ار نید  نیا  متـسر  نوچ  یلو  دیورگ  وا  نید  هب  بساتـشگ  درک و  روهظ  تشدرز  بساتـشگ  نامز  رد  تفای . هبلغ  نمـشد  رب  تفاتـش و  وا 
هب مود  باراد  لوا ، باراد  ياـمه ، نمهب - بیترت  هب  بساتـشگ  زا  دـعب  دروـخ . تسکـش  یلو  تفر  وا  گـنج  هـب  رایدنفـسا  درکن  لوـبق 

. دندیسر تنطلس 

ارتوگ یتشگ -:

ناتسلگ هماندهع  ناتسلگ -:

ژد نادبنگ 

. دادیم لیکشت  ار  توملا  عالق  یلیعامسا و  تافرصتم  پچ  تمسق  ناغماد  دوب و  طلسم  ناغماد  هیحان  رب  هعلق  نیا  هک  لیعامسا  عالق  زا 

سوباق دبنگ 

مراهچ نرق  يرامعم  رخافم  نیرتگرزب  دادع  رد  رایز ) لآ  ریگمـشو  نب  سوباق  یلاعملا  سمـش  هاگمارآ   ) سوباق دبنگ  يرجآ  میظع  يانب 
. تسا ق . ه .

تمـسق لیم و  هندب  هدعاق و  لوا  تمـسق  دوشیم : لیکـشت  تمـسق  ود  زا  هتفرگ و  رارق  يدنلب  یکاخ  هپت  يور  رد  هاگمارآ  نیا  نامتخاس 
هک یفوک  هبیتک  فیدر  ود  دشابیم . كرت  هد  ياراد  سوباق  لیم  یجراخ  رودم  هندب  تسا . نآ  يرجآ  لکش  یطورخم  دبنگ  لماش  مود 
نب سوباـق   » رما هب  رـصق  نیا  ناـمتخاس  فرعم  هبیتـک  نـیا  تـسا . هـتفرگ  رارق  دـبنگ  هدـعاق  لـیم و  هندـب  يور  رد  تـسا ، ررکم  نآ  نـتم 
انب ردنکـسا  هرود  رد  هک  تسا  ییاهـسنرقم  نیرتابیز  زا  یکی  انب  نیا  عومجم  دـشابیم . يدرگدزی  و 375  ق . لاس 397 ه . رد  ریگمشو »

. تسا هدش 
( يرجه مجنپ  نرق   ) ناگرگ يرایز ، ریگمشو  نب  سوباق  هربقم 

ریبدرامآ جنگ 

. یناساس تموکح  رد  هنازخ » ریبد   » ینعم هب  یتلود و  ناریبد  زا 

ندمت هردجنگ ،

یخیرات هقباس  دالیم  زا  لبق  لاـس  ات 8500  نیب 7000  هاشنامرک ) یلاوح   ) هردجـنگ هیحان  رد  فوشکم  راثآ  نبرک 14  شیامزآ  ساسارب 
تسا هدش  تباث  دراد و 
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راوید و نامتخاس  زا  يراثآ  نآ  رد  زین  دـندرکیم و  شاعم  رارما  یلگنج  ياـههویم  ندروخ  تاـناویح ، راکـش  زا  هقطنم  نیا  نینکاـس  هک 
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لیاسو یگنس و  ياهـساد  یگنـس و  فورظ  گنـس و  زا  هدش  ادیپ  ياهرازبا  تالآ و  دوشیم . هدید  هدش  هتخاس  ماخ  تشخ  زا  هک  اهقاطا 
. تسا هدمآ  تسد  هب  هیحان  نیا  شواک  رد  زین  هدش  یلها  تاناویح  کچوک و  ياههمسجم  يدایز  دادعت  تالغ و  ندرک  درخ  ندیبوک و 
رد هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  یناسنا  تاعامتجا  تنوکـس  يارب  هک  ناریا  تالف  رد  ناکم  نیرتنهک  هک  هداد  ناـشن  هردجـنگ  ياهـشواک 

. تسا هدوب  ینونک  هاشنامرک  فارطا 
تالغ و نتـشاک  هب  هدـش و  رقتـسم  نآ  رد  یناسنا  تاعامتجا  راب  نیتسخن  يارب  هک  تسا  ناریا  زا  ياهیحان  اهنت  رـضاح  لاح  رد  هردجـنگ 

. دناهتخادرپ تاناویح  ندرک  یلها 

ناخ یلعجنگ 

تموکح نآ  زا  دعب  دوب . يو  تمدـخ  هب  تاره  رد  سابع  هاش  یکدوک  ماگنه  رد  لوا . يوفـص  سابع  هاش  نابرقم  زا  هیوفـص و  يارما  زا 
ق. لاس 1031 ه . زا  درک . تموکح  اجنآ  رد  لاس  کیدزن 30  تفای و  نامرک 

، هسردـم ارـسناوراک ، مامح ، هلمج  زا  وا  ياهانب  راثآ و  دـش . كاله  داـتفا و  رد  هناـخناویا  زا  ق . رد 1034 ه . تفای . راهدـنق  یگیبرلگیب 
. تسا نامرک  رد  نادیم  دجسم و 

نونف هنیجنگ 

. دشیم رشتنم  هدازیقت  نیسح  دیس  طسوت  هک  ياهمانزور 

رادنگ

لـباک و تـالایا  لـماش  یبرغ  ناتـسناغفا  ناـمه  هک  تسا  هتفگ  دازیماـپاراپ  نوبارتا  هرادـنک و  شویراد  هبیتـک  رد  و  هترکياو »  » اتـسوا رد 
. تسا هدوب  لباک )  ) اروباک نآ  مهم  ياهرهش  زا  تسا . رواشیپ 

)Guennol( لونگ

. كرویوین رد  ناریا  یخیرات  ياهنارود  راثآ  زا  يربتعم  هعومجم 

ارتوگ

یکرتشم هاگارچ  هک  ییاهارتوگ  هریـشع و  ینعی  دـنتفگیم  ارتوگ »  » هداوناخ نیدـنچ  هب  ییادو  رـصع  رد  اهایرآ  یعامتجا  تالیکـشت  رد 
هلیبق ای  هناج »  » ار هیسو  دنچ  عومجم  دنتفگیم و  هیسو »  » ار نانآ  دندشیم  نکاس  یهد  رد  اهیتشگ  نیا  رگا  دندیمانیم و  یتشگ »  » دنتشاد

. دندیمانیم اداپاناج »  » دندوب ناسکی  یگدنز  شور  هویش و  رد  نآ  مدرم  هک  ار  ینیمزرس  نینچ  دندیمانیم و  گرزب 

یتوگ

ياجهب هتـشون  طخ و  ناشیا  زا  نوچ  هک  دندرکیم  یگدنز  ناریا  تالف  رد  یمدرم  دـنوش ، رقتـسم  ناریا  تالف  رد  اهییایرآ  هکنآ  زا  شیپ 
ناتـسزوخ و رد  اهیمالیع و  ناریا  برغم  رد  دندناوخیم . یخیرات  مدرم  ار  نانآ  هدمآ ، میدـق  ياههبیتک  دانـسا و  رد  ناشمان  اب  ای  هدـنام و 

. دندوب اهوتراروا  اهانانام و  ناریا  لامش  رد  اهیساک و  اهیبولول و  و  اهیتوگ »  » هوکتشپ
هک يرگید  داژنیماس  مدرم  هلـسلس  نیا  نامز  رد  دوب . خرا »  » رهـش نآ  تختیاپ  هک  دش  رارقرب  دـکا  رد  يرگید  یماس  هلـسلس  نآ  زا  سپ 

الیتسا لباب  یبونج  یلامش و  تاحفص  رد  دندرب و  هلمح  دکا  هب  دندوب  هداد  لیکشت  یتلود  ریغص  باز  قرشم  رد  دندوب ، اهیتوگ  نامه 
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وا درک و  گنج  اهیتوگ  هاشداپ  ناکیریت ، اب  خرا  هاشداپ  لاگخوت ، يدنچ ، زا  سپ  داتفا . یشحو  موق  نآ  تسد  هب  دکا  رموس و  و  دنتفای .
. دناهدوب رارق  نیا  زا  نیرهنلا  نیب  رب  ناشتموکح  لاس  رد 91  یبولول  نایاورنامرف  داد . همتاخ  ار  اهیتوگ  هطلس  تردق و  دومن و  ریسا  ار 

، نیکلیباخ خموروک ، باگالرایا ، هتابيا ، باگالرایا ، شوش ، هگنیا  شگابامنیا ، شمولولا ، هملوش ، باگالراس ، شوش ، هکنیا  انمیا ،
. ناکيریت موایس ، ادناگالرایا ، نیوس ، ردوزوی - مولباخ ، موتاربيا ، موراريا ، مویارهیال ،

نایتوگ

رب لباب ، يدکا  هلسلس  زا  يرگید  ياورنامرف  ای  نیسماران ، نامز  رد  نایتوگ  لباب . قرـش  ياهناتـسهوک  رد  عقاو  مویتوگ . نیمزرـس  نانکاس 
. دندوب لباب  ییاورنامرف  نایتوگ  ای  یتوگ  هلسلس  مان  هب  م ). 2120 ق . دودح 2230 -  ) نرق کی  دودح  دندرک و  هلمح  نآ 

هاشچوگ

صفق  » ار ناشیا  هاشداپ  و  صفق »  » یبرع هب  ار  هفیاط  نیا  دناهدوب . زورما  ياهچولب  هیاسمه  ناریا و  یقرش  بونج  رد  چوگ  فیاوط  هاشداپ 
. دنیوگ هاش »

)Gudea( ادوگ

راودا زا  وا  هرود  تخادرپ . يرادروشک  هب  درک و  عیطم  ار  مالیع  ینعی  نازنا  يو  داد . رارق  دوخ  تختیاپ  ار  شاگال  رهش  هک  یناهاشداپ  زا 
. دنهدیم تبسن  وا  هب  ار  شاگال  رهش  عونلا  بر  وسریگنین »  » يانب تخاس ؛ ناوارف  هینبا  يو  تسا . ندمت  ناشخرد 

هپت نیدوگ 

. دشابیم یناتـساب  ياههپت  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  هاشنامرک  کیدزن  رواگنک ، یقرـش  بونج  يرتمولیک  هدزاود  دودـح  رد  یعیـسو  هقطنم 
نایم رد  دراد و  ربرد  ار  یفلتخم  ياهندمت  هک  دشابیم  یلـصا  هرود  تفه  ياراد  تسا ، هدش  يرافح  گنایرلیاک »  » یتسرپرـس هب  هپت  نیا 

. دزاسیم نشور  نیدوگ »  » ار اهدام  رارقتسا  تاقبط ،

ائدوگ

دوجو روول  هزوم  رد  وا  زا  یگنـس  همـسجم  دنچ  درکیم . تموکح  م . نرق 21 پ . رد  یبونج  نیرهنلا  نیب  رد  شگل  رهـش  رد  رموس  هاـش 
. دراد

ناخروگ

ناخ کچوک  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  تسد  هب  اهنآ  تلود  دناهتشاد و  تراما  رهنلا  ءاروام  رد  هک  ناییاتخارق  هلسلس  يارما  یمومع  مان 
ق. رد 617 ه . لوغم  فیاوط  زا  نمیان  بهذم  يوسیع  موق  سیئر 

. داتفارب
. دناهتفگ زین  ناخارغ  ار  نانآ  تساتخ  ناتسکرت و  هاشداپ  بقل  مان و 

یعادروگ

لتق هب  تفاـی و  تسکـش  ناـگرگ  یکیدزن  رد  ق . لاس 287 ه . رد  هک  يولع  دـیز  نبا  دـمحم  رـسیب  نت  هک  ناـگرگ  یکیدزن  رد  یلحم 
. تسا نوفدم  اجنآ  رد  دیسر 

)Gorondagan( نگدندروگ

نآ رد  هک  تشاد  رارق  تشگزاـب » نودـب  نادـنز   » ماـن هب  یتـلود  نادـنز  کـی  گرا  نیا  رد  هتـشاد و  ریـشدراهو »  » هک یمکحتـسم  گرآ 
. دنهدب ناج  یگنسرگ  زا  نارگید  اب  هتفه  کی  فرظ  ات  دندادیم  ياج  ار  گرم  هب  موکحم  ناینادنز 
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)Gordion( نویدروگ

. اراکنآ برغم  رد  يژیرف  قباس  تختیاپ 

نایناکروگ
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لاس رد  تفرگ و  لوغم  ماکح  زا  ار  دنقرمس  تیالو  ق . لاس 765 ه . هب  راک  زاغآ  رد  هک  تسا  یناگروگ  رومیت  ریما  هلسلس  نیا  سـسؤم 
وا تایالو  رب  شنادناخ  نرق  کی  تدم  هکنیا  دوجواب  دیناسر . دنه  ماش و  قارع و  ناریا و  رهنلا و  ءاروام  هب  ار  دوخ  تافرـصت  ق . 807 ه .

: زا دنترابع  هلسلس  نیا  فورعم  يارما  دننک . ظفح  ار  رومیت  هرود  تمظع  دنتسناوتن  مادک  چیه  یلو  دندنار ، مکح 
.(. ق سولج 765 ه .  ) ياغرط نب  رومیت  - 1
.(. ق سولج 807 ه .  ) رومیت نب  خرهاش  - 2

.(. ق سولج 850 ه .  ) خرهاش رسپ  کیب  غلا  - 3
.(. ق سولج 853 ه .  ) کیب غلا  رسپ  فیطلا  دبع  - 4

.(. ق سولج 854 ه .  ) خرهاش میهاربا  نب  هللا  دبع  - 5
.(. ق سولج 855 ه .  ) رومیتریپ ناریمریپ  دمحم  ناطلس  رسپ  دیعس  وبا  - 6

.(. ق سولج 873 ه .  ) رومیت رسپ  خیش  رمع  رسپ  ارقیاب  رسپ  روصنم  رسپ  نیسح  ناطلس  - 7
.(. ق سولج 911 ه .  ) نیسح ناطلس  رسپ  نامزلا  عیدب  - 8

. دش ضرقنم  کبزا  ناخ  کبیش  تسد  هب  هلسلس  نیا  ق . لاس 913 ه . رد 

ناخروگ ناگروگ -:

)Guriana( انایروگ

. وتراروا روشک  برغ  لامش  زرم  رد  تسا  ياهیحان 

لمگوگ

نیبام یگنج  هک  قرـش  لامـش  فرط  زا  لصوم  یگنـسرف  جنپ  رد  برغ و  فرط  زا  لیبدرا  یگنـسرف  هدزون  رد  سوداموب »  » دور رب  یلحم 
. تسا فورعم  لمگوگ » دربن   » مان هب  گنج  نیا  دیدرگ . نایناریا  تسکش  هب  رجنم  تفرگرد و  لحم  نیا  رد  ردنکسا  اب  شویراد 

اتاموئگ هتاموگ -:

مگیب داشرهوگ 

دجسم تاره و  رهش  هاقناخ  هسردم و  عماج ، دجسم  ناوتیم  هک  هدنام  ياجرب  يدایز  هینبا  راثآ و  يو  زا  يرومیت . يازریم  خرهاش  رسمه 
. درب مان  ار  دوریم  رامش  هب  مهن ه . نرق  يرامعم  رنه  ياهراکهاش  زا  هک  ع )  ) اضر ماما  دقرم  بنج  رد  داشرهوگ 

مگیب داشرهوگ 

يرومیت يازریم  خرهاش  رسمه  و  850 ق ). - 790  ) فسویهرق ریما  رهاوخ  يو  ّریخ . رورپرنه و  تسودبدا ، ناـنز  زا  ناضمر 861 ق .  9
. دوب وا  همیدن  بحاصم و  مهن ، نرق  رادمان  هرعاش  يوره  يرهم  دوب و  دنمهقالع  تایبدا  خیرات و  هب  وا  دوب . 850 ق ). - 807)

رد زین  يدجسم  تاره و  رهش  هاقناخ  هسردم و  عماج ، دجسم  زا  ناوتیم  هک  تشاذگ  ياجرب  دوخ  زا  يدایز  هینبا  راثآ و  مگیب  داشرهوگ 
رنه ياهراکهاش  زا  دنفورعم و  داشرهوگ ، دجـسم  هب  يو ، يدوخ  مان  هب  دجـسم  ود  نیا  هک  821 ق ).  ) درب مان  ع )  ) اضر ماما  دـقرم  بنج 

. دوریم رامش  هب  يرجه  مهن  نرق  يراکیشاک  يرامعم و 
و ظافحلا » راد   » قاور ود  هلمج  زا  دروآ ، دیدپ  نآ  فارطا  و  ع )  ) اضر ماما  مرح  رد  ياهدنزرا  راثآ  نینچمه 
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خرهاش هک  لاس 850 ق . رد  دوب . يزاریـش  نیدـلا  ماوق  دهـشم ، تاره و  رد  دجـسم  ود  قاور و  ود  نیا  رامعم  درک . اـنب  ار  هدایـسلا » راد  »

ماهتا هب  ار  رهـش  نآ  ياملع  ناگرزب و  تاداس ، زا  یعمج  درک ، یـشکرکشل  ناهفـصا  هب  رقنـسیاب  دمحم  ناطلـس  یبوکرـس  دصق  هب  ازریم 
يابقن ناگرزب و  تاداس و  زا  هک  دمحم  نیدلا  ءالع  هاش  نوتاخ ، داشرهوگ  کیرحت  هب  دومن . دیعبت  ریگتسد و  دمحم  ناطلس  اب  يراکمه 

دش و هتشک  تاره  رد  يو  هراشا  هب  مگیب  داشرهوگ  (، 873 - 855  ) يرومیت دیعس  وبا  تنطلس  نامز  رد  دش . هتخیوآ  راد  هب  دوب  ناهفـصا 
اغآ داشرهوگ  ار  وا  مان  تسا . دوجوم  نونکامه  شربق  دیدرگ و  نفد  رهش  نآ  داشرهوگ  دجسم  رد  ازریم  رقنـسیاب  شدنزرف  ربق  بنج  رد 

. دناهتشون زین 

بسنرهوگ

-511  ) یقوجلس دومحم  ناطلـس  هکنآ  زا  سپ  دوب . 552 ق ). - 511  ) یقوجلس رجنـس  ناطلـس  يرتخد  هداون  يو  ذفنتم ، نانز  زا  554 ق .
هب ار  نوتاخ  کلم  هام  شرتخد  تخاونب و  دیشخب و  ار  وا  رجنس ، دروخ  تسکش  دیروش و  شیومع  رب  رجنس  ناطلس  هدازردارب  525 ق ،).

تـشذگرد زا  سپ  دروآرد . وا  جاودزا  هب  ار  بسن ) رهوـگ  رداـم   ) شرگید رتـخد  تشذـگرد  يدوز  هـب  وا  نوـچ  اـما  دروآرد ، وا  دـقع 
. تخیرگ ناتسزوخ  هب  554 ق ). دمحم -(  ناطلس  شردارب  سرت  زا  555 ق ). هاشکلم -(  داتفا . فالتخا  وا  نارـسپ  نایم  دومحم ، ناطلس 
ردارب و اب  هلباقم  هب  قیوشت  ار  وا  داتـسرفیم و  ناتـسزوخ  هب  يدایز  لاوما  ناهفـصا  زا  هنایفخم  دوب  دـنمهقالع  هاـشکلم  هب  هک  بسن  رهوگ 

تراغ هب  ار  هنازخ  لام و  نآ  داتسرفب و  يرکـشل  اب  ار  رذوبا  کباتا  دش ، هاگآ  رهاوخ  راک  زا  دمحم  ناطلـس  نوچ  درکیم . ناهفـصا  حتف 
. دندرب

نایگ

. دنواهن یکیدزن  رد  خیرات  زا  شیپ  مهم  ياهندمت  زا 

( هپت  ) نایگ

شواک نآ  رد  ات 1932  زا 1931  يوسنارف  یسانشناتساب  تئیه  نادمه . بونج  يرتمولیک  دودح 100  رد  دنواهن  کیدزن  یخیرات  ناکم 
. درک

وتاخیگ

. ناخ اقابآ  رسپ  نیرتکچوک  نایناخلیا ، هلسلس  زا  هاشداپ  نیمجنپ  ناریا ، نایناخلیا  زا  ق ). 694 ه . - 690)
وا هب  ار  تنطلـس  ریرـس  دـندیبلطب و  تشاد  ار  ریغـص  يایـسآ  ینارمکح  هک  ار  ناخ  اقابآ  رـسپ  وتاـخیگ  لوغم  يارما  نوغرا ، توف  زا  دـعب 

دـش و یلاخ  هنازخ  هک  اجنآ  ات  دومنیم  طارفا  ترـشع  شیع و  رد  یلو  تشاد  رفنت  يزیرنوخ  زا  هک  دوب  ینارمکح  يو  دـندرک . ضیوفت 
هدرک نایغط  لوغم  ناریما  لاس 694  یلوالا  يدامج  مشـش  رد  هک  تشذگن  يرید  تخادرپ . واچ »  » جیورت هب  ناهجردص ، ریبدت  هب  راچان ،

. دندناشن یهاشداپ  هب  ار  ودیاب  وا  يومع  رسپ  دنتشکب و  ار  وتاخیگ 

)Dr .R .Ghirshman( نمور نمشریگ -

هب قارع  رد  عـقاو  وـلت »  » رد يوـسنارف  ناسانـشناتساب  تـئیه  هارمه  لاـس 1930 م . رد  هک  يوسنارف  سانـشناتساب  نمـشریگ  نمور  رتـکد 
. تخادرپ تایرفح 

رد رد 1935  دیدرگ . تایرفح  راک  لوغـشم  کلیـس  دابآدسا و  ناتـسرل ، نالیگ ، رد  دش و  ناریا  رومأم  یتئیه  تسایر  هب  دعب  ياهلاس  رد 
تسایر اهلاس  تخادرپ و  راک  هب  هدش - انب  موس م . نرق  رد  هک  یناساس - رهش  روپاش  رهش 

726 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. تشاد هدهعهب  شوش  رد  ار  يوسنارف  ناسانشناتساب  تئیه 

. تسا مالسا » ات  زاغآ  زا  ناریا   » باتک فلؤم  يو 

شمگلیگ

. دشیم هدرمـش  نایادخ  همین  وزج  نیرهنلا  نیب  رد  هک  تسا  شمگلیگ  دوب  شیاتـس  دروم  همه  زا  شیب  ناتـسرل  رد  هک  ینایادـخ  زا  یکی 
« وبن  » دبعم ياههناریو  رد  مان  نیا  هب  ياهسامح  تسا  نوسنین  ههلا  رـسپ  يو  هک  هدـش  هتفگ  دوب و  كوروا  ناوج  نایاورنامرف  زا  یکی  يو 
زا رطس  رازه  هس  دودح  رـضاح  لاح  رد  تسا . هدمآ  تسد  هب  تیراگوا  ودجم ، مالیا  يوکزاغب ، لاپیناب » روشآ   » خاک هناخباتک  اونین و  رد 

. دشابیم رایتخا  رد  يرموس  هناگادج  ناتساد  راهچ  هسامح و  لصا 
يدرم ار  شمگلیگ  هک  يزاسهنحـص  درگـش  یعون  دوشیم . زاغآ  نآ  نامرهق  ياهتیقفوم  اهرادرک و  زا  ياهصـالخ  ناـیب  اـب  هساـمح  نیا 

رد ياپ  هک  یسک  دروآ و  زاب  ار  نافوط  ياهزور  زا  شیپ  هب  طوبرم  تاعالطا  هک  یـسک  دنکیم ، یفرعم  درخ  شناد و  هصرع  رد  گرزب 
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دوب و هدرک  هک  ار  ییاهراک  تشگزاب و  هناخ  هب  دیشوپ ، مشچ  راک  نیا  زا  دش و  هتسخ  داهن ، یگنادواج  يوجتسج  هب  ینالوط  يرفس  هار 
نایاپ هب  ار  رتشیا  ههلا  هاگیاج  اننآا ،»  » نآ دبعم  كروا و  رهش  ياهراوید  ثادحا  سپـس  درک . تبث  ياهبیتک  رب  دوب  هدیـشک  هک  ار  یجنر 

. دیآیمرب دیواج  یناگدنز  يوجتسج  هب  ودیکنا  شتسود  گرم  زا  سپ  هک  تسا  كوروا  ینامسآ  همین  هاشداپ  يو  دناسر .

ناخ گویگ 

. تفاین یماود  وا  تنطلس  اما  تسشن ، یهاشداپ  هب  وا  ياجهب  هک  نآاق ) ياتکا   ) ياتگا دنزرف  لوغم  نادناخ  زا 
نیرتینالوط شمگلیگ  هروطسا  هک  تیعقاو  نیا  مغر  هب  تسا . هداتـسیا  بولغم  هببموخ  رـس  رب  اپ  هک  ناولهپ  شمگلیگ  زا  یلاثمت  الامتحا 

. تسا راوشد  لاثمت  نیا  تیوه  دییأت  و  دراد ، یکدنا  يریوصت  ياهییامنزاب  تسا ، هروطسا  نیرتهب  و 
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اتاموئگ

نآ ياـجهب  و  تخاـس . ناریو  ناریا  رد  ار  اههدـکتب  درک و  ماـیق  یتـشدرز  نید  جـیورت  يارب  هک  دوـب  هیجوـبمک  ناـمز  رد  یتـشدرز  یغم 
لوبق دروم  درک و  میسقت  نازرواشک  نیب  ار  گرزب  ياهنیمز  دازآ و  ار  ناگدرب  دز و  یعامتجا  تاحالصا  هب  تسد  يو  درک . انب  هدکشتآ 

. دیدرگ عامتجا  مورحم  دنمتسم و  تاقبط 
نوتسیب هتسجرب  شقن  يور  زا  هترگ  هتاموئگ 
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ل

اسرال

. درک سیسأت  ار  ياهلسلس  هک  یمالیع  يارما  زا  یکی 

شاکال

. یلفس نیرهنلا  نیب  مهم  یناتساب  راثآ  فشک  لحم  رموس و  هدمع  ياهرهش  زا 

کچوک رل 

729 ص :  کچوک .....  رل  ناریا ج2 729  خیرات  عماج  گنهرف 
یبرغ یلامش و  ياهتمسق  رد  ق . ات 1006 ه . ياهلاس 580  هلصاف  رد  هک  ناتسرل ، نایاورنامرف  ناکباتا و  زا  ياهلسلس  نایسابع  ای  نایدیـشر 

سـسؤم رل ، دیـشروخ  نیدـلا  عاجـش  باقعا  زا  هلـسلس  نیا  يارما  تسا . هدوب  دابآمرخ  اـهنآ  تختیاـپ  و  دـناهدرکیم ، تموکح  ناتـسرل 
یـسابع هتـشاد ، هفالخلا  راد  هب  قلعت  اهنآ  ورملق  جارخ  دـناهدوب و  یـسابع  يافلخ  رازگجارخ  نوچ  ارهاظ  دـناهدوب و  کـچوک  رل  تنطلس 

ياورنامرف نیرخآ  دناهدرمش . بلاط  یبا  نبا  یلع  نبا  سابع  دالوا  زا  ار  دوخ  هیوفـص ، روهظ  نراقم  اصوصخم  اهدعب ، اما  دناهدش . هدیمان 
سابع هاش  زاب  وا ، زا  دـعب  دـنچره  و  ق ؛). 1006 ه .  ) تسا هدـش  لوتقم  يوفـص  سابع  هاش  نامز  رد  هک  هتـشاد  مان  يدروهاش  کچوک  رل 

. تشادن یعقاو  لالقتسا  رگید  اهنآ  تموکح  تسا ، هداد  تراما  دودح  نیا  رد  ار  هلسلس  نیا  يارما  زا  یضعب  يوفص 
، اهنآ بلاغ  هک  دناهدرک  تموکح  لقتسمهمین  لقتسم و  نایاورنامرف  نت  کچوک 24  رل  هقطنم  رد  لاس  تدم 426  یط  رد  هتفرمهيور ،
ارما و یلک ، روط  هب  دناهدش . هیوفص  رازگجارخ  تبقاع  دادغب و  یلاو  ابقاعتم  نایناخلیا و  سپـس  یـسابع و  هفیلخ  رازگجارخ  امـسا ، لقاال 

. دناهتشادن ار  گرزب  رل  يارما  رابتعا  تیمها و  کچوک  رل  كولم 

کچوک رل  ناکباتا 

.(. ق 621 ه . دودح 580 -  ) رل دیشروخ  نیدلا  عاجش  ( 1
.(. ق ه . 621 ؟-  ) رل متسر  ( 2

.)؟-؟(  رل رکب  وبا  ( 3
.)؟-؟(  رل فساشرگ  ( 4

.(. ق 640 ه . رل -؟(  لیلخ  نیدلا  ماسح  ( 5
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.(. ق 658 ه . - 640  ) رل دوعسم  نیدلا  ردب  ( 6

.(. ق 677 ه . - 658  ) رلهاش نیدلا  جات  ( 7
.(. ق 692 ه . - 677  ) رل نیسح  نیدلا  زع  ( 8

.(. ق 692 ه . - 677  ) رل نسح  نیدلا  کلف  ( 9
.(. ق 693 ه . - 692  ) رل رضخ  ( 10

.(. ق 695 ه . - 693  ) رل رمع  نیدلا  ماسح  ( 11
.(. ق 695 ه . - 693  ) رل دومحم  نیدلا  ماصمص  ( 12

.(. ق 716 ه . - 695  ) رل دومحم  نیدلا  زع  ( 13
.(. ق ه . 716 ؟-  ) نوتاخ تلود  ( 14

.(. ق 730 ه . - 716  ) رل نیسح  نیدلا  زع  ( 15
.(. ق 750 ه . - 730  ) رل دومحم  نیدلا  عاجش  ( 16

.(. ق 806 ه . - 750  ) رل نیدلا  زع  ( 17
.(. ق 815 ه . - 807  ) دمحا يدیس  ( 18

.(. ق 873 ه . - 815  ) یسابع نیسح  هاش  ( 19
.)؟- 873  ) یسابع متسر  هاش  ( 20

.(. ق ه . هاش ؟-؟(  روغا  ( 21
(. 949 متسر -؟(  نبا  ریگناهج  ( 22

.(. ق ه . 949 ؟-  ) رلهاش متسر  ( 23
.)؟-؟(  کب يدمحم  ( 24

.(. ق 1006 ه . يدروهاش -؟(  ( 25

هاشناگزل

(. دعب هرود  یناساس و  هرود  یلحم  ناهاشداپ  زا   ) زاقفق ناتسهوک  رد  نایگزل  هاشداپ 

)Lazgi( یگزل

ناتـسغاد یلاها  هب  رتشیب  نونکا  دـناهدوب و  نکاـس  ناوریـش ) دـنبرد  یلاوح   ) ناتـسزگل رد  هک  زاـقفق  رد  تسا  یموق  ماـن  يزگل  اـی  یگزل 
یطلـست نانآ  رب  هاش  ردان  دندرک و  گنج  هاش  ردان  اب  ق . لاس 1155 ه . رد  هک  روالد  یناتسهوک و  دنتـسه  یموق  اهیگزل  دوشیم . قالطا 
ماجنارـس دـندیگنج و  یتخـسرس  اب  سور  تلود  اب  لیمـش  ماما  تدایق  هب  لاس  تدـم 25  دوخ  مک  هدـع  اـب  هک  تسا  موق  نیمه  تفاـین و 

. دومن دوخ  عیطم  ار  نانآ  هدمآ و  قیاف  لیلق  هدع  نیا  رب  سور  تلود 

ایرآ ژل 

. دوب هتفاین  لیکـشت  مولعمان  للع  هب  اما  تشاد  دوجو  هقباساب  ياهنوسامارف  زا  ياهدع  ناهذا  رد  ش . لاس 1339 ه . زا  ایرآ  ژل  سیسأت  رکف 
. دش رداص  دنلتاکسا  گرزب  ژل  فرط  زا  نآ  سیسأت  نامرف  یم 1966   5 ش /. لاس 1346 ه . رد  هکنیا  ات 

باتفآ ژل 

« باـتفآ  » ماـن اـب  ار  یمود  ژل  رهم ، ژل  ناگدـننادرگ  رهم ، ژل  زا  یناریا  نارکفنـشور  لابقتـسا  لاـبندهب  يولهپ ، يروتاـتکید  میژر  رـصع  رد 
یناملآ لگوف  ژل  نیا  مظعا  داتـسا  دنتـشاد . تیوضع  نارهت  میقم  ياهیناملآ  یناملآ و  ناـبز  هب  انـشآ  ناـیناریا   » نآ رد  هک  دـنداد  لیکـشت 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 434 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دوب

انیس یلع  وبا  ژل 

ژل نیتسخن  نیا  درک . راک  هب  زاغآ  یسیلگنا  نابز  اب  هسنارف و  قرش  گرزب  ژل  هب  هتسباو  لیروآ 1962 م .  12 ش /. لاس 1341 ه . رد  ژل  نیا 
. دوب ناریا  رد  هسنارف  يرنوسامارف  نامزاس  هب  هتسباو  نابز  یسیلگنا 

ناهفصا ژل 

./ ش لاس 1345 ه . رد  هک  دشابیم ، ناریا  ياهناتسرهش  رد  سیلگنا  دنلتاکسا  يرنوسامارف  هب  هتسباو  نابزیـسراف  ژل  نیتسخن  ناهفـصا  ژل 
هب اما  دمآ ، نارهت  هب  نآ  شیاشگ  مسارم  رد  تکرش  يارب  دنلتاکسا  گرزب  ژل  مظعا  داتسا  سورب  درل  دش . لیکشت  هیروف 1965 

731 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دنامزاب ناهفصا  هب  ترفاسم  همادا  زا  يرامیب  تلع 

زاوها ژل 

زا نآ  سـسؤم  نت  جـنپ  هـک  اـجنآ  زا  تفاـی . لیکـشت  نارهت  رد  تسوگا 1966 م . مراـهچ  رد  سیلگنا  يرنوساـمارف  هب  هتـسباو  زاوـها  ژل 
. تفرگ دوخ  هب  زاوها »  » مان ورنیا  زا  دندوب  يرنوسامارف  ياهیناتسزوخ 

نارهت ژل 

ناگدنیامن روضح  اب  ژل  نیا  دـشابیم . نارهت  ژل  درک ، راک  یـسراف  نابز  هب  ناریا  رد  سیلگنا  يرنوسامارف  هزاجا  اب  هک  یمـسر  ژل  نیتسخن 
یم 1958 م.  9 ش /. ه . لاـس 1337  تشهبیدرا  رد 15  نوتـساو  لنیکام  ناخوب و  یلریف  ردـناسکلا  رتکد  ياـهمان  هب  سیلگنا  ياـهنوسام 

. دش لیکشت 

مایخ ژل 

. دش لیکشت  ربماون 1921 م .  2 ش /. لاس 1341 ه . رد  هک  دوب  نابزیسراف  ژل  نیموس 

كرادناژ ژل 

هتبلا دش . لیکـشت  نارهت  رد  یم 1967 م .  29 ش /. ه . دادرخ 1346  رد 8  سیلگنا  يرنوسامارف  هب  هتـسباو  یـسراف  نابز  اب  كرادـناژ  ژل 
. دوب هدش  رداص  یم 1966 م . رد 7  دنلتاکسا  یناهج  نامزاس  فرط  زا  نآ  سیسأت  نامرف 

رحس هراتس  ژل 

. دیسر يداتسا  ماقم  هب  يدرگاش  زا  هام  هس  تدم  رد  هک  دوب  یماما  فیرش  رفعج  ژل  نیا  مظعا  داتسا 
، تمکح ریما  یلع  رتکد  يدروجال ، مساق  لدعم ، نسحلا  وبا  یماما ، فیرش  رفعج  سدنهم  روتانـس  زا : دندوب  ترابع  ژل  نیا  مهم  ياضعا 

رتکد يرداهب ، نویامه  يزاجح ، هلودلا  عیطم  روتانـس  هتـساریپ ، يدـهم  دیـس  رتکد  یعخت ، سدـق  مارآ ، سابع  يدـمحا ، فرـشا  روتانس 
. نیما عیفش 

يدعس ژل 

یم 1960 م.  17 ش /. تشهبیدرا 1339 ه . خیرات 27  رد  دشابیم ) یسراف  نابز  ژل  لخاد  رد  یمسر  نابز  روظنم   ) یـسراف نابز  هب  ژل  نیا 
سابع يدـنرم ، یلع  نموه ، دومحم  نموه ، دـمحا  کلام ، دیعـس  زا : دـندوب  ترابع  نآ  سـسؤم  ياـضعا  درک . راـک  هب  زاـغآ  نارهت  رد 
دمحم دیس  یمراص ، نیسحمالغ  ربکا ، ناخ  هللا  تمعن  یفوسلیف ، لیعامـسا  کلام ، یـسیع  يوسوم ، ربکا  یلع  يدازهب ، یـسیع  يدمتعم ،

. ینایب ابابناخ  ییاقب ، نسح  يدابآمجن ، مساقلا  وبا  رصن ، یلع  دیس  یتکوش ، يدهم  یلسیبلس ، رغصا  یلع  يداهریم ،
ناسانـشرس زا  يدادـعت  یماسا  ورنیا ، زا  دنتـشاد  ار  ژل  سیـسأت  قح  یلاع  تاجرد  اب  ینوساـم  ناداتـسا  نوچ  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزـال 
. دندمآیم رامش  هب  يراختفا  ياضعا  اهژل  هیقب  رد  ژل  کی  زجب  ناداتسا  زا  یضعب  الومعم  دوشیم و  هدید  اهژل  رتشیب  رد  ینوسام 

، يدمتعم سابع  یفوسلیف ، لیعامسا  کلام ، دیعـس  زا : دندوب  ترابع  ش . لاس 1346 ه . ات  سیسأت  نامز  زا  يدعس  ژل  ياسؤر  ناداتـسا و 
. یباسح يدوهرف  يدهم  یهاشناهج ، دمحم  يوسوم ، ربکا  یلع  نیتبآ ، یسوم 

يرسک ژل 

رد هک  دشابیم  نارهت  رد  هسنارف  يرنوسامارف  نامزاس  هب  هتسباو  نابز  یسراف  ژل  نیرخآ  يرسک  ژل 
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. دش لیکشت  ربماون 1965 م .  14 ش /. لاس 1345 ه .
. دنشابیم هسنارف  هب  هتسباو  يرنوسامارف  نامزاس  نالاعف  نیشیپ ، ياهژل  نوچمه  ژل ، نیا  ناراذگناینب 

، ینوسام تالیکـشت  لک  یگنهامه  روظنم  هب  ات  تشاداو  ار  ژل  ردام  نیا  هسنارف ، هب  هتـسباو  ناریا  يرنوسامارف  نامزاس  هعـسوت  شرتسگ و 
گرزب ژل  نیا  سیسأت  دنک . کلام  دیعس  يربهر  تیریدم و  اب  هسنارف  یلاع  ياروش  تیعبات  تحت  ناریا  هیحان  گرزب  ژل  سیـسأت  هب  مادقا 

لاس 1339 ه. رد  هدوب ، هارمه  ناریا  رنوسامارف ، ياهنمجنا  نتخاس  لقتـسم  رب  ینبم  یناریا  ياهنوسامارف  عیـسو  تاغیلبت  اب  هک  ناریا ، هیحان 
هب هتـسباو  ناریا  ینوسام  هتـسجرب  ياهتیـصخش  گرزب ، ژل  ناراذـگناینب  دـش . سیـسأت  هاش  اضر  دـمحم  یمـسر  هزاـجا  اـب  1960 م . ش /.

. دشابیم زین  ناتسلگنا  گرزب  ياهژل  دییأت  دروم  ناریا  هیحان  گرزب  ژل  دنشابیم . هسنارف  يرنوسامارف  ياهنامزاس 

( سنارفود ای   ) سنارفال ژل 

. دش لیکشت  نارهت  رد  یم 1964 م .  7 ش /. لاس 1344 ه . رد  هک  دوب  ناریا  يرنوسامارف  نابز  يوسنارف  ژل  نیتسخن 

ادزم ژل 

نارهت رد  هقباس  اب  ياهنوسامارف  يدادـعت  داتـسا و  هدزیـس  يراکمه  اـب  سرام 1963 م .  2 ش /. ه . هامدنفسا 1343  خـیرات 19  رد  ژل  نیا 
. تفریم رامش  هب  ژل  نیرتوپاکترپ  نیرتلاعف و  يولوم ، زا  سپ  هسنارف ، هب  هتسباو  ینوسام  ياهنمجنا  نایم  رد  ژل  نیا  دش . لیکشت 

يولوم ژل 

يرهاوج لیلخ  دمحم  دش . لیکشت  نویامه  ژل  لالحنا  زا  سپ  ش . لاس 1324 ه . رد  هک  دوب  هسنارف  قرش  یلم  گرزب  ژل  هب  هتسباو  ژل  نیا 
ژل رد  تیوـضع  اـب  ياهغارم  دـعاس  دـمحم  و  دوـمحم ) دـمحا و   ) نموـه ناردارب  تفریم . رامـش  هـب  نآ  یلـصا  ناـیناب  ناراذـگناینب و  زا 
رد ش . لاس 1335 ه . زاغآ  زا  یمسر  روط  هب  يولوم  ژل  تاسلج  دنتخاس . مهارف  ار  ژل  نیا  لیکشت  تافیرشت  تامدقم و  هسنارف ، سنایفنک 

. دش لیکشت  ظفاح  هاگشاب  لحم 
سیسأت زاریش  رد  ظفاح  نارهت و  رد  یغورف  يدعس ، ياهمان  هب  ژل  هس  ش . لاس 1339 ه . رد  ناریا ، ياهیحان  گرزب  ژل  لیکشت  روظنمهب  ژل 

. درک

رهم ژل 

نمهب 1338 رد 17  ناملآ  هدحتم  ياهژل  نامزاس  زا  دنتـشاد ، تیلاعف  نویامه  ژل  رد  رتشیپ  هک  ینوسامارف ، داتـسا  تفه  ياضاقت  اب  ژل  نیا 
. دش لیکشت 

دیهان ژل 

یناهج يرنوسامارف  نامزاس  هب  رگید  راب  ناملآ  ياهژل  هیداحتا  تیعبات  نتفریذپ  باتفآ و  رهم و  ياهژل  زا  باعشنا  زا  سپ  رحس  هراتـس  ژل 
. دشابیم 1960 م . ش /. نآ 1339 ه . سیسأت  لاس  دش و  هتخانش  ینوناق  سیلگنا  هسنارف و  ياهژل  فرط  زا  تسویپ و 

« دیهان ژل   » مان اب  رحس ) هراتس   ) دوخ رظن  ریز  ار  يرگید  ژل  ناملآ  ياهژل  هیداحتا  هزاجا  اب  رحس ، هراتـس  ژل  ناربهر  نآ ، زا  سپ  یلاس  دنچ 
. دنداد لیکشت   1964 ش /. لاس 1343 ه . رد 

رون ژل 
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. دش لیکشت  نارهت  رد  دادرخ 1346  خیرات 13  رد  هک  دوب  رون  ژل  سیلگنا ، يرنوسامارف  هب  هسنارف  نابزیسراف  ژل  نیمهن 
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( يولهپ  ) نویامه ژل 

نامز رد  يولهپ  ژل  تسا . يولهپ  اضر  دـمحم  هرود  ناریا  رد  يرنوسامارف  یتلکـسا  نییآ  يوپاـکت  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  ژل  نیا  لیکـشت 
« یلاـع ياروـش   » هـب هتـسباو  گرزب  ياـهژل  زا  یکی  رظن  ریز  تـفن ، تعنــص  ندـش  یلم  زا  سپ  یکدـنا  ییارگیلم و  تـضهن  يریگجوا 
رد يرهاوج  لیلخ  دـمحم  يربهر  تحت  هاش و  اضر  دـمحم  تقفاوم  اب  رـصم  یملاعلا » یلاثملا  ربکالا  لفحملا   » مان هب  هسنارف  يرنوسامارف 

ياهملپید دانـسا و  رد  درک و  راک  هب  زاغآ  يولهپ » ژل   » مان اب  هاـش  تقفاوم  اـب  زاـغآ  رد  ژل  نیا  دـش . سیـسأت  نارهت  رد  ش . لاس 1330 ه .
رطاخهب هاش  ژل ، نیا  لیکـشت  زا  سپ  یمک  ارهاظ  تسا . هدـش  هتـشون  يولهپ »  » مان نامههب  هدروآ  شباتک  رد  نیئار  لیعامـسا  هک  ینوسام 

. دنکیم رداص  نویامه »  » هب يولهپ »  » زا ار  نآ  مان  رییغت  روتسد  لئاسم  ياهراپ 
لحم هاگشاب  نیا  دروآ . دوجوهب  ظفاح » هاگـشاب   » ناونع تحت  ینلع  تیلاعف  اب  یبنج  نامزاس  کی  یعرف ، ياههبعـش  رب  هوالع  نویامه  ژل 
لیلخ دـمحم  تیریدـم  اـب  هک  تسا  هدوب  ینـسامارف » دیفـس  ياـهینامهم   » اهنـشج و يرازگرب  لـحم  ناریا و  ياـهنوسامارف  راکـشآ  عمجت 

. دشیم هرادا  يرهاوج 
يوام هاگهانپ و  ناونع  هب  ژل  زا  نایچاتدوک  هدافتسا  قدصم و  دمحم  رتکد  تلود  طوقـس  رد  میقتـسم  تلاخد  رطاخهب  الامتحا  نویامه  ژل 

لیلخ دمحم  طسوت  هسنارف ، تنایروا  ژلدنارگ  هزاجا  اب  دادیم ، سیلگنا  اکیرما و  هب  یگتسباو  یگدناشنتسد و  هبنج  ژل  نیا  هب  هک  دوخ ،
زا سپ  دش . لحنم  ش . رویرهش 1335 ه . رد 23  دوب  نویامه  ژل  هب  هتسباو  هک  ظفاح  هاگـشاب  دش . لحنم  ش . لاس 1334 ه . رد  يرهاوج 

، یغورف يدعـس ، مایخ ، شروک ، نارهت ، يولوم ، ناریا ، رد  ییانـشور  زا : دنترابع  هک  دـنتفای  لیکـشت  ناریا  رد  ژل  دودح 42  نآ ، لالحنا 
، رون كرادناژ ، ناویک ، زاوها ، ناتسزوخ ، ایرآ ، ناهفصا ، ارـسک ، سنارفال ، ادزم ، انیـسنبا ، دیهان ، يزیربت ، سمـش  رحـس ، هراتـس  ظفاح ،
، شنماـخه هاـش ، راـیاشخ  ریبـکریما ، فتاـه ، دیـشروخ ، شناد ، مج ، دیـشمج  هواـک ، ارتـیم ، لعـشم ، یباراـف ، ناـمرک ، شویراد ، زاریش ،

. افو افص ، رهم ، باتفآ ، هتوگ ، سیلوپسرپ ،

)Lecythe( تیسل

. دشیم هداد  رارق  يروشآ  ياهخاک  يدورو  ياهرد  رانک  رد  ناویح  یمین  ناسنا و  یمین  تروص  هب  هک  يرادلاب  هتشرف 

سیونرکشل

تبث و نوشق ، جرخ  عمج و  رما  هب  یشابسیونرکشل  ای  رکشل  ریزو  تراظن  تحت  هرادا  نآ  رد  هک  هیراجاق ، دهع  رد  رکـشل  رتفد  یفوتـسم 
رد سیونرکشل  رفن  بیرق 30  يرصان ، دهع  رد  تسا . هتـشاد  لاغتـشا  جراخم  بجاوم و  تاورب  لیدعت  حرج و  و  اهنامرف ، ماکحا و  طبض 

، هیوفـص دـهع  رد  دـناهدوب . ناوـنع  نیا  ياراد  ياهدـع  زین  گرزب  تاـیالو  رد  نآ ، زا  ریغ  و  تسا ، هدوـب  رکـشل  ریزو  هاگتـسد  رد  نارهت 
راک یساقآ  کیشیا  هاگتسد  رد  تسا و  هتشونیم  اههناخراک  نارگراک  ات  هتفرگ  رما  زا  ار  ناوید  ياضعا  مامت  بصانم  ماقرا  سیونرکـشل 

. دناهدناوخیم ضرع  ناوید  ار  رکشل  رتفد  و  رکشل ، ضراع  و  ضراع »  » هیوفص زا  لبق  هرود  رد  ار  سیونرکشل  تسا . هدرکیم 

يرادبرس هللا  فطل 

ردیح ندش  هتشک  زا  دعب  يرادبرس . دوعسم  ریما  رسپ  ق ). 762 ه . - 761  ) نارادبرس هلسلس  ریما 
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هب تراما  و  دش ، لوتقم  لوزعم و  هام  لاس و 3  کی  زا  دعب  تسشن و  تراما  هب  یناغماد ، نسح  ناولهپ  دوخ ، کباتا  مامتها  هب  يرادبرس ،
. دیسر نسح  ناولهپ 

رذآ کب  یلعفطل 

رد شردپ  تفگ . كرت  ار  رهـش  نآ  ناغفا  هنتف  ماگنه  دنارذگ . مق  رد  ار  رمع  زا  یتدم  هدش و  دلوتم  ناهفـصا  رد  يرجه  لاس 1123  رد 
نارگید هاشلداع و  تمدخ  رد  یتدـم  کب  یلعفطل  ردان  لتق  ردـپ و  گرم  زا  سپ  دوب و  بونج  ردانب  رال و  نارمکح  ردان  تنطلـس  ادـتبا 

قاتشم یلع  دیس  ریم  دزن  هتشاد و  یماقم  يرعاش  رد  هکنیا  زا  هتـشذگ  دنمـشناد  نیا  دومن . ار  یتلود  لغاشم  كرت  رمع  رخآ  رد  دمآرد و 
رـصع ات  میدق  نامز  زا  ارعـش  لاححرـش  هب  عجار   ) هدکـشتآ هب  موسوم  تسا  یفورعم  هرکذت  ياراد  هدومن  ضیف  بسک  روهـشم ) یفوص  )

(. شیوخ

دنز ناخیلعفطل 

جیلخ لحاوس  ردانب و  رومأم  يو  ردـپ  گرم  نامز  رد  تسا . ناخ  میرک  ردارب  ناخ  قداص  هون  ناخ و  رفعج  رـسپ  هیدـنز ، هاشداپ  نیرخآ 
وا تیقفوم  تفرگب . ناخ  ادرم  دیص  تسد  زا  ار  رهش  نآ  دمآ و  زاریش  هب  باتـش  هب  شردپ  ندش  مومـسم  ربخ  ندینـش  زا  سپ  دوب . سراف 

يوسهب يرکـشل  اب  ناخ  دـمحم  اقآ  ق . لاس 1204 ه . رد  دوب . رهـش  نآ  رتنالک  میهاربا  یجاح  ریبدـت  کمک و  نوهرم  زاریـش  ریخـست  رد 
نتفرگ زا  سپ  ناخ  دمحم  اقآ  تفر . ناتـستشد  يوسهب  هدرک  اهر  ار  زاریـش  دیدن  دوخ  رد  يرادـیاپ  لمحت  نوچ  ناخیلعفطل  دـمآ . زاریش 
ریزگان دنامب و  زاریـش  رد  تسناوتن  رتنالک  میهاربا  یجاح  تنایخ  اب  یلو  دمآ ، زاریـش  هب  رگید  راب  ناخیلعفطل  تشگزاب و  نارهت  هب  زاریش 

. تخیرگ بونج  ردانب  هب 
. داتفا ناخ  دمحم  اقآ  تسد  هب  یثداوح  زا  سپ  درک و  رارف  نامرک  هب  راچان  ناخ  دمحم  اقآ  اب  يدربن  رد  لاس 1206  رد 

دنز ناخیلعفطل 
لتق هب  ق ). 1209 ه .  ) نارهت رد  ار  وا  كانتشحو  ياهجنکـش  زا  سپ  دومن و  روک  ار  وا  دروآ و  نوریب  ار  ناخیلعفطل  مشچ  ناخ  دمحم  اقآ 

. تفر نایم  زا  هیراجاق  ندمآ  راک  يور  اب  هیدنز  هلسلس  دیناسر و 

)Lamassu( وسمل

. شوقنم نیلافس  فرظ 
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( يدیل  ) هیدول

. دوشیم دودحم  هژا  يایرد  هب  برغم  فرط  زا  هک  کچوک  يایسآ  زا  ياهیحان 

)Lullubi( نایبولول

دنتـشاد و تنوکـس  هیمورا  هچایرد  ياههنارک  ات  هلاید  يایلع  تمـسق  زا  ناریا  برغم  رد  نآ ) زا  شیپ  دـیاش  و   ) موس هرازه  زا  هک  یلیاـبق 
. تسا هدنام  ياجهب  باهز  لپرـس  رد  م . نرق 22 ق . نایبولول  هاشداپ  ینینابونآ  زا  ياهبیتک  دـننادیم . نایمالیع  داژن  زا  ار  نانآ  ناـققحم 

ياهناتـسهوک هب  ناگیاسمه  يدنمورین  رثا  رب  هاگ  دنتخاتیم و  اهرهـش  اهتـشد و  هب  دنتفاییم و  يرادتقا  هاگ  هک  دندوب  ینانیـشنهوک  نانیا 
. دنتـسویپ دام  لیابق  هیداحتا  هب  دـعب  دـندرک و  داجیا  تابث  اب  لقتـسم و  یتلود  م . لوا ق . هرازه  زاغآ  رد  همه  نیا  اب  دـندربیم . هاـنپ  دوخ 

. تسناد رل  لیابق  ناکاین  ار  نایبولول  ناوتب  دیاش 
( نایبولول هاشداپ   ) ینینابونا هتسجرب  شقن 

بسارهل

. درک یهاشداپ  لاس  تسیب  دص و  تدم  تسشن و  تنطلس  هب  نمهب  زا  دعب  هک  ینایک  هلسلس  زا  یهاشداپ  ینایک ، ناهاشداپ  زا 

رافص ثیل 

زا داتفا . يراـیع  هب  سپـس  تشاد و  هشیپ  يرگیور  زاـغآ  رد  دـنیوگ  يرافـص . ثیلورمع  ثیل و  بوقعی  ردـپ  یناتـسیس و  راـیع  رگیور و 
کمن ياهراـپ  هنازخ  نآ  رد  نوـچ  هک  تسا  رـصن  نبا  مهرد  هنازخ  هب  شندـمآرد  ناتـساد  دـناهدروآ  وا  يراـیع  هب  عـجار  هک  ییاـههصق 

. درکن فرصت  چیه  هنازخ  نآ  رد  کمن ، تیاعر  ساپ  هب  دوس ، نابز  رب  تسا ، يرهوگ  هکنآ  نامگ  هب  ار  يروباشین 
(. تسا بوسنم  زین  بوقعی  هب  ذخآم  یضعب  رد  تیاکح  نیا  . ) دمآرد مهرد  تمدخ  هب  ثیل  مه  نآ  زا  سپ 

يرافص ثیل 
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رهاط زا  دعب  ثیلورمع . ثیل و  بوقعی  هدازردارب  ق ،). 298 ه . - 296  ) نایرافص هلسلس  زا  ریما  نیمراهچ  ق . یفوتم 298 ه . یلع  نبا  ثیل 
یلع نبا  ثیل  و  دروخ ، تسکش  يرکبس  درب . سراف  هب  رکشل  يرکبس  هیبنت  دصق  هب  و  تسشن ، تراما  هب  ناتـسیس  رد  يرافـص  دمحم  نبا 

« مداخ سنوم   » هفیلخ ردتقم  و  تساوخ ، يرای  هفیلخ  زا  يرکبس  درک . ناجرا  گنهآ  سپس  و  دوزفا ، شیوخ  ورملق  هب  تفرگ و  ار  سراف 
. دندنادرگب رهـش  درگ  يراوخ  هب  و  دندناشنب ، لیف  رب  دندرب ، دادغب  هب  دـمحم ، شردارب  اب  ار  وا  و  دـش ، ریـسا  ثیل  داتـسرف . ثیل  عفد  هب  ار 

. دیسر لتق  هب  دادغب  رد  ارهاظ  ثیل 
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( ارآناهج  ) دنمجرا ریما  یلیل 

ریما یلیل  هب  دـنمجرا  ریما  یلع  نیـسح  اـب  جاودزا  تبـسانم  هب  هک  شترا ) هتـسشنزاب  راـسمیت   ) ارآناـهج هللا  دـبع  دـنزرف  ارآناـهج ، یلیل 
رد لیصحت  نارود  رد  نانآ  زومرم  طباور  ابید و  حرف  اب  وا  یتسود  هنیـشیپ  هرابرد  دمآ . ایند  هب  لاس 1317  رد  يو  تفای . ترهش  دنمجرا 
اب لاـس 1342  رد  ار  دوـخ  تالیـصحت  هک  ارآناـهج  یلیل  تسا . هداد  حیـضوت  شتارطاـخ  رد  تسودرف  نیـسح  پچ ، لـفاحم  اـب  هسنارف 

دوب و وا  تسود  نیرتیمیمص  ابید  حرف  تردق  نارود  رد  دیناسر ، مامتا  هب  یسرجوین  زرگنار  هاگشناد  زا  يرادباتک  سناسیلقوف  تفایرد 
يرکف شرورپ  نوناـک  لـماع  ریدـم  ءاـنما و  تئیه  وـضع  يو  تمـس  نیرخآ  تفاـی و  تسد  خـماش  ددـعتم و  لـغاشم  هب  تبـسانم  نیا  هب 

سیئر نارهت ، هاگشناد  يرادباتک  رایداتسا  یلم ، هاگشناد  هناخباتک  سیئر  تسا : ریز  حرش  هب  يو  لغاشم  ریاس  دوب . ناناوجون  ناکدوک و 
ياروش تیوضع  هب  دنفسا 1353  زا  وا  نونف . مولع و  هزوم  هریدمتئیه  وضع  ماشرآ ، داینب  ءانما  تئیه  وضع  تفن ، یلم  تکرـش  هناخباتک 

. دش بوصنم  روشک  شزومآ 
یناسنا ینف و  تاعالطا  ساسارب  هک  تاطابترا ، نیا  دشابیم . قرش  كولب  یتاعالطا  نارسفا  اب  يو  زومرم  تاطابترا  رگنایب  دوجوم  دانـسا 

. تشاد دادتما  یسنج  طباور  ات  یسوساج ) دض   ) كاواس متشه  لک  هرادا 
اب يولهپ  اضر  دمحم  راظتنا ، فالخرب  دش . دوخ  عبنم  ناونع  هب  وا  زا  يریگهرهب  راتـساوخ  كاواس  دیـسر و  يولهپ  اضر  دـمحم  عالطا  هب 

یکی يوس  زا  زومرم  تاطابترا  نیا  هک  تسا  نشور  دـش . عطق  وا  يور  رب  كاواـس  لرتنک  لاـس 1352  زا  درکن و  تقفاوم  يریگهرهب  نیا 
برغ یـسوساج  ياهـسیورس  تایلمع  هب  ار  نآ  دیاب  اتدعاق  دنک و  هولج  یعیبط  دناوتیمن  يولهپ ، رابرد  هب  هتـسباو  رـصانع  نیرتکیدزن  زا 

. دش ارجام  نیا  رد  كاواس  تلاخد  عنام  يولهپ  اضر  دمحم  زین  لیلد  نیمه  هب  ارهاظ  تخاس و  بستنم 
نیا یلو  هدرک ، زاغآ  ینامز  هچ  زا  هنوگچ و  برغ  یتاعالطا  ياهـسیورس  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  تیلاعف  ارآناهج  یلیل  هک  تسین  صخـشم 

شقن هب  هجوت  اـب  تسا . هتـشاد  يدرکراـک  نینچ  هسنارف  رد  لیـصحت  نارود  زا  اـبید - حرف  هارمه  هب  ـالمتحم  و  وا - هک  تسا  يوق  ار  نظ 
اکیرمآ يزکرم » تاعالطا  سناژآ   » تبثم رایـسب  یبایزرا  هب  هجوت  اب  يولهپ و  اضر  دـمحم  اب  اـبید  حرف  جاودزا  رد  يدـهاز  ریـشدرا  رثؤم 

. دوب هدرک  زاب  هاش  توف  زا  سپ  حرف  يارب  سیورس  نیا  هک  یهاگیاج  ابید و  حرف  زا  ایس ) )

نامعن نب  یلیل 

. ناتسربط ياهیولع  سیئر 
737 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

م

يرتام

. هداوناخ يوناب  ینعی  ردام »  » ینعم هب  ییادو  رصع  رد  اهایرآ  یعامتجا  تالیکشت  رد 

ناتسدرازه ناکیتام 

نآ ریرحت  خیرات  یگداوناخ ، یلام و  قوقح  هب  طوبرم  داوم  يواح  یقوقح  تسا  ياهعومجم  هک  یناساس  دهع  رد  نایـسراپ  یندـم  نوناق 
عضو جاودزا ، لکش  یگداوناخ ، تابـسانم  هلمج  زا  تسا  ینوگانوگ  بلاطم  يواح  تسناد ، يدالیم  متفه  هدس  زاغآ  یتسیاب  الامتحا  ار 

. هریغ اههاگداد و  نامزاس  تالماعم ، نیفرط  ناراکهدب و  زا  تنامض  ششخب ، دنگوس ، ناگدرب ،

دام

هب لامـش  زا  دـمانیم . نتاپورتآ  يایدـم  گرزب و  يایدـم  نوبارتسا  هدـمآ و  دام  شویراد  هبیتک  رد  و  ير ) « ) هگر  » اتـسوا رد  رداـم  هملک 
« زورما نادـمه   » اناتامگه نآ  زکرم  دودـحم و  انایرآ  هب  قرـشم  زا  سراپ و  شوش و  هب  بونج  زا  ناتـسنمرا و  هب  برغم  زا  رزخ و  نارآ و 

رختسا هتسجرب  شقن  زا  دام  ناگرزب  نادمه  دندیمانیم . اناتابکا »  » ار نآ  ینانوی  هب  هک  دوب 
. دشیم میسقت  گرزب  تمسق  هس  هب  دام  دوب . یشنماخه  ناهاشداپ  یناتسبات  تختیاپ  دام و  ناهاشداپ  تختیاپ 

738 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
یلاوح ير و  هک  انایگر »  » دام موس  دراد - مان  ناجیابرذآ  زورما  هک  نتاپورتآ  دام  مود  دـنیوگیم . مجع  قارع  ار  نآ  هک  گرزب  دام  لوا 

. تسا هدوب  نآ 
یهاشداپ هنوگتلود و  ینونک  نیمزناریا  زا  یگرزب  شخب  رد  نایـشنماخه  نارود  زا  شیپ  هک  دـندوب  نابز  ییایرآ  ياههلیبق  اهنت  اـهدام 

گرزب يروتارپما  اهدام  تسا . هدوب  یـشنماخه  ناهاش  ییاورنامرف  راگزور  ربارب  ود  زا  شیب  ناـمز  لوط  ظاـحل  زا  ناـشیا  دـهع  دنتـشاد .
متـشه نرق  رخآ  ای  متفه و  نرق  يادتبا  رد  دنتخاس و  دازآ  تلود  نآ  یگدنب  دیق  زا  ار  رایـسب  ياههلیبق  دوخ و  دندرک و  رامورات  ار  روشآ 

اهیدوب 6- اهتناس 5 - يرآ  اهناخورتس 4 - اهنکاتراپ 3 - اهسوب 2 - - 1 دندوب : هلیبق  شـش  اهدام  دـندیدرگ . رقتـسم  ناجیابرذآ  رد  م . ق .
. اهغم

سپ هک  دوب  كاهادژآ  اهنآ  نیرخآ  هک  دنکیم  نییعت  لاس  ار 150  اهنآ  هلسلس  رمع  لوط  دنادیم و  نت  راهچ  ار  دام  ناهاشداپ  تودوره 
. دیدرگ ضرقنم  دام  هلسلس  دیچیپ و  مهرد  شتمظع  طاسب  شوروک  شاهون  مایق  رثا  رب  تنطلس  لاس  زا 34 

. وگیووتخیا رتش و  خووه  دورفای  شیترورف  وکااید ، زا : دنترابع  دام  نارایرهش  نیرتمهم 
رارق نیدـب  تودوره و  سایزتک و  تیاور  ود  زا  تسا  یطولخم  دـنکیم  لقن  ناتـسنمرا  داـم و  ناـهاشداپ  زا  ینروخ  یـسوم  هک  یتسرهف 

: تسا
دام

739 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
حیسم دالیم  زا  لبق  متفه  ات  مهن  ياهنرق  رد  دام 

سکابرآ سیکابراو -
سکوئادنام سیکادوم -
ساکوترآ سیکیترآ -

سکوید سیکود 
ستروئارف سیتروارپ -
سراسکئوک سکاوک -

سگآوتسآ كاهادژآ -

انایگا دام 

. نآ فارطا  ير و  تایالو  لماش  اهدام  ورملق  زا  یکی 
740 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هدیدرگ مسر  دوجوم  نیارق  يور  زا  کلیس . ینونک  كرهش  لحم  رد  يدام  ژد 
( رختسا سیلوپسرپ -  ) دالیم زا  لبق  مجنپ  نرق  هتسجرب  شقن  يور  زا  دناهتسب . نآ  هب  ییاسن  نابسا  هک  يدام  هبارع 

م. 6 ق . نرق 5 - هناوتسا  رهم  ریوصت  يور  زا  تسار .) تمس   ) اهتیکسا اب  راکیپ  رد  پچ ) تمس   ) اهیدام
741 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

م. متفه ق . نرق  اونین . يروشآ  هتسجرب  شقن  زا  فنع . هب  اهیدام  ندناچوک 
يور زا  دام  ناگرزب  زا  یکی  م ؛). موس ق . هرازه   ) ینیناب ونآ  هتسجرب  شقن  زا  ریـسا  يدرم  رـس  تسار : هب  پچ  زا  دام . نانکاس  كاشوپ 

نیکوراش رود - هتسجرب  شقن  زا  يدام  درم  م ؛). موس ق . هرازه   ) نئوس ماراف - حول  زا  نایبولول  م ؛). 6 ق . نرق 5 -  ) رختسا هتسجرب  شقن 
.(. م متشه ق . نرق  )

742 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
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گرزب دام 

. ناریا يزکرم  یحاون  ناتسدرک و  لماش  اهدام  ورملق  زا  یکی 

کچوک دام 

(. ناپورتآ  ) ناجیابرذآ لماش  اهدام  ورملق  زا  یکی 

)Madyes( سیدام

. لاپیناب روسآ  اب  نامزمه  آوتترپ  رسپ  ییاکس  هاشداپ 

اهدرام

نانآ مان  هب  دوردیپس  دندرکیم و  یگدنز  دوردـیپس  هیـشاح  رد  هک  دـندوب  رزخ  رحب  یلامـش  هزوح  ییایرآ  ریغ  هفیاط  نیرتوجگنج  نانآ 
. دشیم هدناوخ  درامآ  دور 

کیلرام

هرازه رخاوا  هب  طوبرم  هرود  نانارمکح  نیطالس و  ناتـسربق  يایاقب  راثآ و  رابدور  دابآتمحر  هقطنم  رد  هدمآ  لمع  هب  تایرفح  ساسارب 
. دوب هدش  هتفهن  دالیم  زا  لبق  لوا 

اههاگمارآ نیا  رد  هدوب و  ناهدـنامرف  نیطالـس و  هاگمارآ  ینعی  یناتـساب  هقطنم  کی  لماش  طقف  هپت  نیا  هک  داد  ناشن  کـیلرام  يراـفح 
فّرعم مه  ییابیز  رنه و  رظن  زا  هکلب  دنتـشاد  ییازـسب  تیمها  یخیرات  رظن  زا  طقف  هن  راثآ  نیا  دوب . هدـش  هتفهن  یخیرات  ياـهبنارگ  راـثآ 

. دشابیم شیپ  لاس  رازه  هس  يرنه  هدنزرا  ياهبتکم  زا  یکی 
م. متشه ق . مهن  نرق  کیلرام  هپت  زا  هساک - يور  ياهناسفا  ناویح  ریوصت  نیرز و  فورظ 

743 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
ياـهبتکم زا  یکی  هقطنم  نیا  رد  هک  درک  تباـث  درک و  هفاـضا  ناریا  ندـمت  خـیراتهب  شزرارپ  یقرو  کـیلرام  نیطالـس  هاـگمارآ  فشک 

دعب هچ  نارود و  نآ  رد  هچ  ار  کیدزن  رواخ  يرنه  ياههاگراک  رتشیب  هتـشاد و  دوجو  لبق  لاس  رازه  هس  رد  رـشب  رنه  راختفارپ  هدنزرا و 
. تسا هدروآ  دوجوهب  ياهداعلا  قراخ  يرنه  ياهراکهاش  هداد و  رارق  دوخ  تراهم  شور و  راک و  کبس  ذوفن  تحت  نآ  زا 

عونتم و لاکشا  هب  هدوب و  هایس  ای  يرتسکاخ و  ای  زمرق و  ياهگنر  هب  امومع  کیلرام  يرافح  رد  هدمآ  تسد  هب  یلافس  همـسجم  فورظ و 
دـناهدش و هتخاس  تراـهم  تیاـهن  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  یلقیـص و  یبوخهب  زمرق  يرتسکاـخ و  لافـس  عون  ودره  دـناهدش . هتخاـس  یفلتخم 

. تسا هداد  شیارآ  ار  فورظ  هتسد  فارطا و  هناش و  ياهتمسق  هدرشف ، نیچهطقن  طوطخ  کبسهب  یتانیئزت 

مایق رایزام ،

تـشدرز نید  هب  راـیزام  درک . ماـیق  مـصتعم  هـیلع  رب  ق ). 224 ه .  ) کباب لتق  زا  سپ  لاس  کـی  هک  ناتـسربط  نادبهپـسا  زا  نراـق  دـنزرف 
ناسارخ یلاو  دزن  ناتـسربط  مدرم  الومعم  هک  یتاـیلام  میلـست  زا  يو  تشادیم . یمارگ  ار  ناـیناریا  موسر  بادآ و  تشاد و  هژیو  یبصعت 

تخاس و ریـسا  ار  رایزام  هدش  ناتـسربط  مزاع  ییورین  اب  ناسارخ  ناتـسیس و  ياورنامرف  رهاط  نب  هللا  دبع  دیزرو . يراددوخ  دنداتـسرفیم 
یلحم نامه  رد  ار  شدـسج  يو  روتـسد  هب  درک و  كاله  هناـیزات  برـض  هب  ار  راـیزام  هفیلخ  تشاد . لیـسگ  هفیلخ  دزن  ارماـس  هب  ار  يو 

. دوب هدش  نازیوآ  کباب  دسج  نآ  زا  شیپ  هک  دنتخیوآ 

تژاسام

رزخ و يایرد  نیب  رد  ناشیا  دـش . هتـشک  نانآ  اب  گـنج  رد  ریبک  شوروک  دـندوب . ناراوخیهاـم  هب  فورعم  هک  ییاکـس  فورعم  ماوقا  زا 
. دنتشاد ینکس  لارآ 

، دوب الطم  ناشیاهـسابل  دنبرمک و  هالک و  دنتخاسیم . سم  ای  الط  زا  ار  اهنآ  هک  دوب  هزین  نامک و  ریت و  نانآ  هحلـسا  دـیوگیم  تودوره 
شناکیدزن همه  دوش  ریپ  یـسک  رگا  هک  دوب  نینچ  نانآ  تداع  دوب . هرقن  ـالط و  زا  بسا  هنهد  یلو  دـنتخاسیم ، سم  زا  زین  ار  بسا  هرز 

ار نآ  یگمه  هـتخپ  لوـتقم  تشوـگ  اـب  هدـیرب  رـس  دوـخ  مـشح  زا  ار  فـلتخم  ناـیاپراچ  تـقو  ناـمه  رد  و  دنـشکیم ، ار  وا  هدـمآدرگ 
هب دندروآیم  تسد  هب  نوحیـس  زا  هک  یناوارف  یهام  تهج  هب  اهیژاسام  دنتـسنادیم . يریخبتبقاع  ار  رمع  همتاخ  عون  نیا  دندروخیم و 

. دندرکیم ینابرق  ار  اهبسا  وا  يارب  دندیتسرپیم و  ار  باتفآ  اهنت  نایادخ  زا  دندرکیم . هیذغت  ماشحا  یهام و  ندروخ 

نایپسام

. نایسراپ لیابق  زا  یکی 

جاورلا لام 

نایونزغ تلود  رد  يراج  تایلام 

هکلام

. دوب ناریا - هاش  یسرن ، ناگتسب  زا  هشون - شردام  یناغ و  ریاط  شردپ  يدالیم . مراهچ  نرق 

یکلام

راذگناینب دمآ . دوجوهب  هنیدم )  ) زاجح زکرم  رد  يرجه  مود  نرق  رد  هک  ننست ، لها  بهذم  راهچ  زا  یکی 
744 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دوب ق . لاس 179 ه . هب  یفوتم  لاس 95 و  دلوتم  یحبصا  هللا  دبع  وبا  کلام  نب  سنا  نب  کلام  بهذم  نیا 

نتنام

خیرات زا  عالطا  يارب  اما  رصم ، خیرات  هب  تسا  طوبرم  دنچره  نتنام  باتک  م ). 273 ق . - 323  ) هدوب سویملطب  رصاعم  هک  يرصم  خروم 
. دشابیم یبسانم  عبنم  نایشنماخه 

سکادنام

. دومن یهاشداپ  لاس  هک 50  ردام  ناهاشداپ  زا 
)؟( . م متشه ق . نرق  غرفم . فرظ  رب  ریوصت  يروشآ . سابل  هب  سبلم  اننام  هاشداپ 

)؟( . م متشه ق . نرق  غرفم . فرظ  رب  ریوصت  یلباب . سابل  رد  ییاننام  رگاینخ 
. ییاننام زادناریت 

)؟( . م متشه ق . نرق  غرفم . فرظ  رب  ریوصت 

)Manna( اننام

اب اـهراب  م . نرق 9 ق . رخاوا  زا  تفای و  رادـتقا  ییاننام  تلود  هیمروا  هچاـیرد  یبونج  ياـههگلج  رد  دـالیم ، زا  لـبق  لوا  هرازه  زاـغآ  رد 
زا هدافتـسا  اب  اننام  تلود  تشگ . لدـبم  یمهم  یماظن  یـسایس و  تردـق  هب  متفه  نرق  موس  ههد  رد  تخادرپ و  هزرابم  هب  وتاروا  روشآ و 

دوش و دـحتم  ناجیابرذآ  ییاکـس  تلود  اب  متفه  نرق  رد  دـنک و  ظفح  ود  نآ  زواـجت  زا  ار  دوخ  ورملق  تسناوت  روشآ  وتراروا و  تباـقر 
زا يوضع  اهدعب  اننام  دروآ . دیدپ  یلحم  کچوک  ياهتلود  زا  ياهیداحتا  اجیردت 
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رثا رب  هک  اننام ، تلود  دـمآرد . دام  یهاشنهاش  تـالایا  زا  یکی  تروص  هب  م . 610 ق . ياهلاس 615 - رد  ماجنارـس  دوب و  اهدام  هیداحتا 

. تسا هدنام  مانمگ  يدایز  دودح  ات  نآ  زا  ياهتشون  هبیتک و  ندوبن  تسد  رد 
. هدرک افیا  ياهتسیاش  وحنهب  ار  دوخ  مهم  یخیرات  تلاسر 

لباقم رد  هک  تسا  یمهم  لماوع  نامه  نیا  دـناهدرک و  دای  اننام  نافوکـش  يزرواـشک  اـههعلق و  داـبآ ، ياهرهـش  زا  يروشآ  ياـههبیتک 
. درورپ دوخ  رد  ار  دنمورین  یهاشداپ  کی  هفطن  درک و  يرادیاپ  رگجارات  نایاکس  روشآ و  وتراروا و  ياناوت  ياهتلود 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 438 

http://www.ghaemiyeh.com


ینام

دـنامب و هکنآ  تین  هب  هک  درک ، ادـیپ  يرـسپ  دـیزگ و  تماقا  لباب  رد  شردـپ  دوب . نادـمه  رد  ناریا  ناگدازبیجن  زا  کتاف ،»  » رـسپ يو 
. دناوخ ینام »  » ار وا  دوش ، راگدنام 

رد 241 م. دناوخ . ییانشور  لوسر  رشب و  تیاده  رومأم  ار  دوخ  تفگ و  كرت  ار  هلستغم )  ) شردپ بهذم  ای 229 م . لاس 228  رد  ینام 
هب ار  وا  تفای و  راب  يو  رابرد  هب  وا  یمسر  نتـسشن  تخت  رب  زور  رد  تشگزاب و  نوفـسیت  هب  یناساس  لوا  روپاش  نامز  رد  تفر و  دنه  هب 

. دناوخ دوخ  نید 
بوخ عضو  روز  هب  دناوتیمن  لیلد  نیا  هب  درادن ، رایتخا  رد  اهیدب  اب  راکیپ  يارب  رازفاگنج  هنوگچـیه  یکین  يادـخ  هک  تفگیم : ینام 

. تسا یتشگربیب  هدیدپ  ییانشور  یکیرات و  شزیمآ  هجیتن ، رد  دزاس ، ادج  یکیرات  زا  ار  ییانشور  ینعی  دنادرگ ، زاب  ار  هتشذگ 
زا ینعی  دـنک ، دازآ  دـناوتیم  اـت  تسا  یکیراـت  ریـسا  يو  دـبلاک  رد  هک  ار  ییاتـسور  شخب  هک  تسا  نـیا  یناـم  نـید  رد  ناـسنا  هـفیظو 

يراددوخ تسا ، نمیرها  ورملق  ندـش  روانهپ  هعـسوت و  ثعاب  هک  دـنزرف  ندروآ  ییوشانز و  زا  دـنک ، يریگولج  يداـم  ناـهج  شرتسگ 
يارب ینام  دنک . کمک  دوخ  ناکما  دـح  رد  یکیرات  نادـنز  زا  ییانـشور  نتخاس  دازآ  ینعی  یتسه  ناهج  طاطحنا  يدوبان و  هب  و  دـنک ،

: دش نامز  هس  ای  هلحرم  هس  هب  لیاق  رش  ریخ و  روطت 
. دندوب ادج  مه  زا  یلک  هب  رش  ریخ و  نآ  رد  هک  هتشذگ  نامز  لوا ،

. دناهتخیمآ مهرد  رش  ریخ و  نآ  رد  هک  رضاح  ای  طسوتم  نامز  مود ،
. دناهدش ادج  مه  زا  رش  ریخ و  نآ  رد  تساهنامز و  نیرخآ  هک  هدنیآ  نامز  موس ،

. دناوخیم نب  ود  ای  لصا  ود  ار  رش  ریخ و  ینام 
هدـناوخ هثیبخ  هرجـش  ای  گرم  تخرد  ار  يرگید  هبیط و  هرجـش  ای  یناگدـنز  تخرد  یکی  تخرد  ود  ناونع  هب  ار  لـصا  ود  نیا  یهاـگ 

. تسا

رهنلا ءاروام 

. چاچ هناغرف و  ناشخدب ، نایناغچ ، مزراوخ ، دغس ، لماش  تسا . هتفرگ  رارق  نوحیج )  ) ایردومآ يوس  نآ  رد  هک  يروانهپ  ياهنیمزرس 

بشخن هام 

. تساجنادـب بوسنم  عنقملا  دناهتـساخرب ؛ اـجنآ  زا  اـمکح  نیـسدقم و  زا  يرایـسب  هک  ناـسارخ  نیمزرـس  رد  تسا  یفورعم  رهـش  بشخن 
دیچیپ و قافآ  رد  ربخ  نیا  دندیدیم . ار  نآ  یعقاو  هام  دننام  مدرم  دمآیمرد و  اجنآ  زا  یهام  هک  دنکب  بشخن  رد  یهاچ  عنقملا  دـنیوگ 

وداج رحس و  دندرک  روصت  يداع  مدرم  دندش . تفگـش  رد  نآ  ندید  زا  رایـسب  دندروآ و  يور  بشخن  هام  ندید  يارب  هورگهورگ  مدرم 
. دنتفای هویج  زا  رپ  یگرزب  هساک  هاچ  هت  رد  يو  گرم  زا  دعب  اریز  تفرگیم  تروص  هام  هعشا  ساکعنا  هلیسوهب  اهنت  رما  نآ  یلو  تسا ،
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نوذأم

زاجم وا  هدش و  هتفگ  ینطاب  لوصا  نوذأم  هب  دـشابیم . زاجم  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  هک  هیلیعامـسا )  ) ینطاب تاجرد  بتارم  هلـسلس  زا 
. دنک هعلاطم  ار  اهنآ  تسا 

نومأم

قح هراومه  دوب ، هدـمآ  راک  يور  ناـیناریا  يراـی  هب  نوچ  دیـسر . تفـالخ  هب  ردارب  گرم  زا  سپ  هک  نوراـه  دـنزرف  یـسابع  ياـفلخ  زا 
دوب ناناملـسمون  یتشترز و  ینادـناخ  زا  هک  ار  لهـس  نب  لضف  ورنیا ، زا  تشادـن . داـمتعا  ناـنآ  هب  زج  تخانـشیم و  ار  ناـشیا  تمدـخ 

. داد ترازو 
ییاورناـمرف زا  هک  قارع  مدرم  داد . لهـس  نب  نسح  وا  ردارب  هب  تفرگ و  نیـسح  نب  رهاـط  زا  ار  قارع  تموـکح  لـضف  رارـصا  هب  نومأـم 

نب دـمحم  مان  هب  ار  نایولع  زا  یکی  ایارـسلا  وبا  مان  هب  يدرم  هفوک  رد  دـندرک . مایق  وا  هیلع  اـجهمه  رد  دنتـشادن ، تیاـضر  یناریا  مکاـح 
تـسناوتن دـندناوخیم  هدازسوجم  ار  يو  وا ، ریقحت  يارب  اهبرع  هک  لهـس  نب  نسح  تشادرب . تفالخ  هب  اـبطابط  نبا  هب  فورعم  میهاربا 

. دناشنبورف ار  اهشروش  نیا 
. دیزگرب دوخ  يدهعیلو  هب  ار  نایعیش  متشه  ماما  ع )  ) اضر ماما  یسوم  نب  یلع  ترضح  نومأم  ماگنه  نیا  رد 

سابل نایولع و  راعش  هب  لیدبت  دوب  هایس  سابل  هک  ار  نایسابع  راعـش  دروآرد و  ترـضح  نآ  جاودزا  هب  زین  ار  بیبح  ما  دوخ  رتخد  نومأم 
. دناسر تداهش  هب  ار  ع )  ) اضر ماما  تبقاع  درک و  زبس 

درک و لالقتـسا  يوعد  تشاد ، ار  ناسارخ  تموکح  هک  یناریا  فورعم  رادرـس  نینیمیلا  وذ  نیـسحلا  نب  رهاط  نومأم ، تفـالخ  رخاوا  رد 
. درک فذح  ار  هفیلخ  مان  هعمج  زامن  هبطخ  رد  زور  کی 

هفیلخ دوب . ناسارخ  لالقتـسا  همدقم  وا  يوعد  اما  دنتـشک ، ناهن  رد  ار  وا  هفیلخ  یناهنپ  لامع  تشذـگرد و  یناهگان  بش  نامه  دـنچره 
. تشامگ ناسارخ  تموکح  هب  ار  هحلط  شرسپ  يو  زا  سپ 

.(. 218 ه  ) تشذگرد ماش  رد  سوط  رهش  رد  یگلاس  رد 48  نومأم 

ناینومأم

دبع وبا  رب  لاس 385  رد  دمحم  نب  دمحا  نب  نومأم  یلع  وبا  تسین . مولعم  صخـشم و  ناشیا  راک  يادـتبا  هک  نایهاشمزراوخ  ای  ناینومأم 
. تشذگرد لاس 387  رد  دیسر و  تموکح  هب  دمآ و  بلاغ  هاشمزراوخ  هللا 

نب نومأم  سابعلا  وبا  لاس 304  رد  تفرگ . يرسمه  هب  ار  دومحم  ناطلـس  رهاوخ  تسـشن و  يو  ياجهب  نومأم  نب  دمحا  رـصن  وبا  سپس 
ار وا  تکلمم  دش و  هتـشک  شنارادرـس  تسد  هب  لاس 407  رد  سابعلا  وبا  دروآرد . حاـکن  هب  ار  يو  هویب  تفرگ و  ار  ردارب  ياـج  نومأـم 

وبا  » و یقارع » رـصن  وبا  «، » رامخ ریخلا  وبا  «، » ناحیر وبا  «، » انیـس نبا   » نوچ یناگرزب  زکرم  ناینومأم  راـبرد  درک . فرـصت  دومحم  ناـطلس 
. دوب یحیسم » لهس 

نایهاشمزراوخ ای  ناینومأم 

ق. لاس 387 ه . رد  دیسر و  تموکح  هب  دمآ و  بلاغ  هاشمزراوخ  هللا  دبع  وبا  رب  ق . لاس 385 ه . رد  دمحم  ینب  دمحا  نب  نومأم  یلع  وبا 
ق. لاس 301 ه . رد  تفرگ . ینز  هب  ار  دومحم  ناطلس  رهاوخ  تسشن و  يو  ياجهب  نومأم  نب  دمحا  رصن  وبا  سپس  تشذگرد .

ق. لاس 407 ه . رد  سابعلا  وبا  دروآرد . حاکن  هب  ار  يو  هویب  تفرگ و  ار  ردارب  ياج  نومأم  نب  نومأم  سابعلا  وبا 
« ناحیر وبا  « » انیس نبا   » نوچ یناگرزب  زکرم  ناینومأم  رابرد  درک . فرصت  دومحم  ناطلس  ار  وا  تکلمم  دش و  هتشک  شنارادرس  تسد  هب 

. دوب یحیسم » لهس  وبا   » و قارع » رصن  وبا   » و رامخ » ریخلا  وبا  »
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نومأم لآ  يارما  ياهمان 

يدالیم لاس  هب  یهاشداپ  زاغآ  یسمش / يرجه  لاس  هب  یهاشداپ  زاغآ  هاشداپ / مان  فیدر /
1007 / 385 دمحم / نب  نومأم  یلع  وبا  / 1

1009 / 387 نومأم / نب  یلع  نسحلا  وبا  / 2
1012 / 390 نومأم / نب  نومأم  سابعلا  وبا  / 3

1029 / 407 نومأم / نب  یلع  نب  دمحم  ثراحلا  وبا  / 4

عنقملا هضیبم -:

يرتفد نیتم 

ش. لاس 1275 ه . رد  کلامملا ) نیع   ) يرتفد ناخ  دومحم  ازریم  دنزرف  هلودلا ، نیتم  رکـشل و  داضتعا  هب  بقلم  يرتفد  نیتم  دـمحا  رتکد 
لاس زا  ار  دوخ  يرادا  تامدخ  داد و  ماجنا  قوقح  هسردم  یناملآ و  هسردم  رد  ناریا ، رد  ار  دوخ  تالیـصحت  يو  دش . دـلوتم  نارهت  رد 

هیلدع ترازو  هب  ش . لاس 1306 ه . رد  هناخترازو ، نآ  رد  تمدـخ  لاس  زا 12  سپ  درک و  زاـغآ  هجراـخ  روما  ترازو  رد  ش . 1294 ه .
تیریدم ياهتمس  رد  لاس  بیرق 8  ناریا ، هب  تشگزاـب  زا  سپ  تفر و  اـپورا  هب  لیـصحت  همادا  يارب  ش . لاس 1308 ه . رد  تفای . لاـقتنا 

. تشاد لاغتشا  راک  هب  يرتسگداد  ترازو  يرادا و  تنواعم  لک ،
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هب ش . ه . ناـبآ 1318  رد  درک و  جاودزا  دـشیم ، بوـسحم  شردـپ  يوـمع  رتـخد  هک  قدـصم  دـمحم  رتـکد  رتـخد  اـب  ناوا  نـیمه  رد 
گنج قـفا  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  یلو  دوـب ، ناریا  هب  اـهناملآ  هجوـت  بلج  يارب  يریزوتسخن  هـب  يو  باـختنا  دیـسر . يریزوتـسخن 

راک زا  ار  يرتفد  نیتم  هام  زا 8  سپ  هاش  اضر  دـنک ، مامت  ار  گنج  راک  دوخ  ياسآقرب  تالمح  اب  تسناوتن  ناملآ  نوچ  دـش و  رتنـشور 
اهنآ تراسا  رد  لاس  دـش و 2  تشادزاب  نیقفتم  طسوت  ناملآ ، لامع  اب  يراکمه  ماـهتا  هب  ش . رویرهش 1322 ه . رد  يو  تخاس . رانکرب 
مشش مود و  ياههرود  رد  نارهت  یباصتنا  روتانس  یلم و  ياروش  سلجم  رد  رهـش  نیکـشم  وایخ و  هدنیامن  سلجم  مهدزناپ  هرود  رد  دوب .

رد هام 1350  ریت  رد  ماجنارـس  يو  دـش . باختنا  سلاـجملا  نیب  سنارفنک  هییارجا  هتیمک  تیوضع  هب  هام 1339  رذآ  رد  دوب . انـس  سلجم 
. تشذگرد یگلاس   75

( نیقفانم کهورگ   ) قلخ نیدهاجم 

. دمآ دوجوهب  هناحلسم  هزرابم  يارب  يولهپ  هرود  رد  هک  دوب  ییاههورگ  هلمج  زا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس 
یلوحت زا  يریذپریثأت  اب  اقیقد  دادرخ و  هدزناپ  زا  سپ  اما  دندوب ، يدازآ  تضهن  ياضعا  زا  ناملسم و  ناناوج  زا  نامزاس  نیا  ناراذگناینب 
تضهن شور  هک  ار  یساسا  نوناق  بوچراهچ  رد  یسایس  هزرابم  دندرک و  ادج  ار  دوخ  هار  دوب ، هدرک  داجیا  ناریا  هعماج  رد  مایق  نآ  هک 

. دنتفرگ شیپ  رد  میژر  يزادنارب  دصقهب  ار  هناحلسم  یشم  طخ  يراکیفخم ، اب  دنداهن و  رانک  دوب  یلم  ههبج  يدازآ و 
ناملسم هکنآ  اب  قلخ  نیدهاجم  ناراذگناینب 
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رظن زا  دندوب ، هتفرگ  ماهلا  میژر  اب  هزرابم  يارب  دوب  هدـمآ  دـیدپ  مدرم  رد  ینیمخ  ماما  يربهرهب  هک  یعیـسو  تکرح  زا  ادـیدش  دـندوب و 
اهنآ دوخ  يارب  مه  یمیظع  نایز  ررض و  بجوم  تافارحنا  نامه  ماجنارس  هک  دندوب  یتافارحنا  راچد  زاغآ  نامه  زا  یتالیکـشت  يرکف و 

. دش بالقنا  يارب  مه  تلم و  يارب  مه  و 

دهتجم

. درکیم قتف  قتر و  ار  مدرم  یعرش  فیاظو  تشاد و  یناحور  ماقم  هک  هیدنز  رصع  تاماقم  زا 

هلودلا دجم 

یکدوک نوـچ  و  ق ). 387 ه .  ) دیـسر ییاورنامرف  هب  ردپ  زا  سپ  هک  هیوب ) لآ  ناهاشداپ  زا  هلودـلا  دـضع  هدازردارب   ) هلودـلا رخف  دـنزرف 
اب دوب و  قیال  تیافکاب و  ینز  وا  . ) تفرگ هدهعهب  ار  وا  تباین  نوتاخ  کلم  هدیـس  شردام  لماک ، دشر  هب  ندیـسر  نامز  ات  دوب  لاسدرخ 

فیعـض یهاشداپ  هلودـلا  دـجم  درکن ) يروصق  دومحم  دوب  هدـنز  وا  ات  دـیدرگ و  يو  هب  يونزغ  دومحم  ناطلـس  هلمح  زا  عنام  يریبادـت 
منتغم ار  عقوم  دومحم  تساوخ . يراـی  يونزغ  دومحم  زا  دوـخ  ناـج  ظـفح  يارب  تشاد  تشحو  دوـخ  نایهاپـس  زا  نوـچ  دوـب و  سفنلا 

نایملید هبعش  بیترت  نیا  هب  تشاد و  مازعا  نینزغ  هب  هدرک  ریگتسد  ار  هلودلا  دجم  وا  داتسرف و  ير  هب  ار  بجاح  یلع  دوخ  رادرس  درمش ،
. تفای ضارقنا  نایونزغ  تسد  هب  ق . رد 420 ه . ير 

جاولی دومحم  بحاص  نیدلا  دجم 

تسویپ و لوغم  ناخ  زیگنچ  تمدخ  هب  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  نامز  رد  دوب . مزراوخ  یلاها  زا  هک  تسا  لوغم  ناناخلیا  ریزو  نیتسخن 
يو دیدرگ . لیـسگ  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلـس  دزن  ریفـس  ناونع  هب  دش و  عقاو  لوغم  گرزب  ناخ  دامتعا  تبحم و  دروم  تدم  كدنا  رد 

ناـمز رد  دوـب . یقاـب  ترازو  ماـقم  رد  ناـنچمه  ناـخ  كوـیک  نآاـقوکنم و  وا  هریبـن  ناـخ و  ياـتکوا  شرـسپ  ناـخ و  زیگنچ  تـلود  رد 
. دوب یقاب  تمس  نیدب  رمع  رخآ  ات  دیدرگ و  ضیوفت  وا  هب  ياطخ  کلامم  تیالو و  عومجم  تراما  تموکح و  نآاقوگنم 

يدرجدزی کلملا  زع  نیدلا  دجم 

. دیسر ترازو  هب  نزاخ  دمحم  نیدلا  لامک  ندش  هتشک  زا  دعب  هک  یقوجلس  دوعسم  ناطلس  ناریزو  زا 
لتقهب ار  وا  سپس  تفر و  نادنز  هب  وا  دوعسم  ناطلـس  روتـسدهب  لاس 557  رد  هکنیا  ات  دوب  هلاس  داتفه  هک  دیـسر  ترازو  هب  یماـگنه  يو 

. دندناسر

یفاوخ دمحم  نیدلا  دجم 

موجن ملع  رد  يو  دوب . يرومیت  هرود  دنمـشناد  ناریبد  ناریزو و  زا  یفاوخ  دمحاریپ  نیدلا  ثایغ  هجاوخ  رـسپ  دمحم  نیدلا  دجم  هجاوخ 
ءاشنا بصنم  روما  هب  هاگدـنچ  ازریم  دیعـس  وبا  ناطلـس  نامز  رد  تشاد . لماک  تراهم  زین  یناوید  روما  ماجنا  رد  دوب و  رهاـم  ءاـشنا  نف  و 

. دش بوصنم  کیجیک  ازریم  هب  روهشم  ناطلس  ازریم  ترازو  هب  ازریم  نیسح  ناطلس  تموکح  هرود  رد  سپس  دیزرو . لاغتشا 

یمق لضفلا  وبا  کلملا  دجم 

عفاـنم زا  ندرک  يریگولج  عـبط و  تسخ  رثا  رد  ماجنارـس  هک  دوـب  فورعم  عـبط  تسخ  لـخب و  رد  هک  یقوجلـس  قراـیکرب  ناطلـس  ریزو 
. دندناسر لتقهب  ار  کلملا  دجم  قرایکرب ، ناطلس  روضح  رد  هاپس  ناریما  یقوجلس  تلود  ناکرا  ناریما و 

749 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ناریا یلم  ياروش  سلجم 

یلم ياروش  سلجم  نیلوا  یـسمش ) هامدادرم 1285   14  ) يرمق يرجه  یناثلا 1324  يداـمج  رد 14  تیطورـشم  نامرف  رودـص  زا  سپ 
عینص لیکـشت و  هسلج  نیلوا  نابعـش  هبنشود 19  دیدرگ و  حاتتفا  هاش  نیدلا  رفظم  هلیـسوهب  ناتـسلگ  رـصق  رد  نابعـش  هبنشکی 18  ناریا ،

نیلوا بیوصت و  لاس  نیمه  هدعقیذ  رد 14  یساسا  نوناق  باختنا و  مود  لوا و  تباین  هب  برـضلا  نیما  هلودلا و  قوثو  تسایر ، هب  هلودلا 
. دیدرگ یفرعم  سلجم  هب  هجحیذ  رد 19  هنیباک 

هاش سیونسلجم 

ار وا  ببـس  نیمه  هب  دوـب و  رتمرحم  هاـش  صخـش  اـب  يوفـص  هرود  ناـیرابرد  همه  زا  مـظعا  ریزو  زا  سپ  سیوـنهعقاو  اـی  سیوـنسلجم 
و تسجیم ، تکرش  یتنطلـس  ياهاروش  رد  تسـشنیم ، هاش  کیدزن  ماع  صاخ و  سلاجم  رد  وا  دندناوخیم . ناقاخلا ) برقم  هاجیلاع  )
نارادرـس و ماـکح و  تلود و  يارما  دوب ، هاـگآ  یتـلود  رارـسا  همه  زا  و  دـشیم ، ارجا  هتـشون و  وا  هلیـسو  هب  یهاـش  ماـکحا  ماـمت  نوچ 

. دننک رتکیدزن  هاش  هب  ار  دوخ  يو  کمک  اب  ات  دندیشوکیم  شتبحم  یتسود و  بلج  رد  يرکشل  يروشک و  نارومأم 

خیراوتلا عمجم 

. درادرب رد  ار  ق . لاس 1207 ه . ثداوح  ات  هک  يوفص  یشعرم  لیلخ  دمحم  ازریم  فیلأت 

کلامملا بستحم 

. دوب مدرم  كاروخ  هقوذآ و  خرن  نییعت  سانجا و  تمیق  لوئسم  هیوفص  هلسلس  رد  کلامملا  بستحم 
تفرگیم همانمازتلا  ناشیا  درکیم و  نییعت  فنـص  ره  نادیفـسشیر  اب  قسن  بحاص  مان  هب  وا  نارومأم  زا  یکی  ار  سانجا  تمیق  هام  همه 

. داتـسرفیم تاتویب  رظان  دزن  درکیم و  قیدـصت  ار  اهتروص  نآ  لـماک ، تقد  یگدیـسر و  زا  سپ  زین  وا  دادیم . کـلامملا  بستحم  هب  و 
رد دـندرکیم و  هـالک  هتخت  کـلامملا  بستحم  روتـسدهب  ار  وا  درکیم ، فلخت  نآ  زا  هبـسک  زا  یکی  سنج ، ره  خرن  نییعت  زا  سپ  رگا 

. ددرگ نارگید  تربع  هیام  ات  دندنادرگیم ، رهش 
. دندادیم ماجنا  رهش  ره  رد  ار  يو  فیاظو  هک  تشاد  ینابیان  ناریا  ياهرهش  همه  رد  کلامملا  بستحم 

ردص نسحم  هطرشلا  بحاص  بستحم -:

هراشا

يریگارف هب  یگلاس  هد  زا  دمآ . ایند  هب  تالحم  رد  یناحور ، ياهداوناخ  رد  ش . لاس 1250 ه . رد  فارشالا ، ردص  هب  بقلم  ردص  نسحم 
وا راکـشیپ  رظان و  سپـس  دش و  رابرد  دراو  هاش  نیدـلا  رـصان  ياهرـسپ  زا  یکی  ملعم  ناونع  هب  يو  تخادرپ . ینید  مولع  برع و  تایبدا 

تسب پوت  هب  ار  سلجم  هاش  یلع  دمحم  هک  ش . لاس 1287 ه . رد  دش . هیلدع  تمدخ  دراو  تیطورشم  لیاوا  رد  فارشالا  ردص  دیدرگ .
یـسرپزاب ماگنه  نانآ  هب  نایرابرد ، هاش و  يدونـشوخ  يارب  دنیوگیم  دوب و  هاشغاب  رد  نادنز  ناهاوخهطورـشم  سرپزاب  فارـشالا  ردص 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 440 

http://www.ghaemiyeh.com


، ناجیابرذآ فاـنیتسا  تساـیر  نـالیگ ، فاـنیتسا  تساـیر  نوچ  یلغاـشم  رادهدـهع  يریزوتسخن  زا  لـبق  يو  تفرگیم . تخـس  یلیخ 
، زیمت هبعش  تسایر  تاضق ، یماظن  هاگداد  تسایر  لک ، ناتسداد  تنواعم 

750 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
ياروش سلجم  یگدـنیامن  هرود  راهچ  مج و  دومحم  یغورف و  یلع  دـمحم  ياههنیباک  رد  يرتسگداد  ریزو  زیمت ، ناوید  لـک  یناتـسداد 

. دوب یلم 
. درک یفرعم  سلجم  هب  ار  دوخ  هنیباک  ءاضعا  دش و  هنیباک  لیکشت  رومأم  هام 1324  ریت  رد  ردص  نسحم 

یلامش تاحفص  رد  خرس  شترا  تاکیرحت  سلجم و  تیلقا  راشف  تحت  يریزوتسخن ، هام  راهچ  بیرق  زا  سپ  ماجنارس  فارشالا  ردص 
ش. لاس 1327 ه . رد  داد . افعتسا  ناجیابرذآ ، رد  عاضوا  تماخو  روشک و 

ياتدوک 28 زا  دعب  دیدرگ . لوزعم  يرادناتسا  زا  دیسر ، يریزوتسخن  هب  قدصم  رتکد  هک  ینامز  دش و  بوصنم  ناسارخ  يرادناتـسا  هب 
لاس رد  تفای و  هار  انـس  سلجم  هب  ناـسارخ  زا  یباـصتنا  روتانـس  ناونع  هب  ش . لاس 1333 ه . رد  قدصم ، هنیباک  طوقـس  دادرم 1332 و 

. تشذگرد یگلاس  نس 91  رد  ش . لاس 1341 ه . رد  ماجنارس  دش و  هدیزگرب  نآ  تسایر  هب  ش . 1335 ه .

ردص نسحم  هنیباک 

. تیاده لامک  یلعنسح  يرتسگداد : ریزو  . 1
. يدبهپس ناوریشونا  هجراخ : روما  ریزو  . 2
. ینودیرف دمحا  روشک : ترازو  لیفک  . 3

. دنز میهاربا  گنج : ریزو  . 4
. ردب دومحم  ییاراد : ریزو  . 5

. امنهر نیسحمالغ  گنهرف : ریزو  . 6
. هتسارآ ردان  هار : ریزو  . 7

. کلام دیعس  رتکد  يرادهب : ریزو  . 8
. ناییاشلگ یلقسابع  یناگرزاب : رنه و  هشیپ و  ریزو  . 9

. یعخن دمحم  رتکد  يزرواشک : ریزو  . 10
. لدع یفطصم  رواشم : ریزو  . 11

یناث ققحم 

لاس 940 هب  هک  دوب  هیوفص  هرود  ياهقف  زا  لوا - بسامهط  هاش  رابرد  رد  ققحم  یناث - ققحم  هب  روهـشم  یلاعلا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون 
. تشذگرد ه .

رومیت يآ  دمحم 

. دوب دوعـسم  ریما  هدازهدنب  مالغ و  صخـش  نیا  دندمآ . درگ  رومیت  يآ  دمحم  رود  هب  دوعـسم  ریما  لتق  زا  دعب  يرادهبرـس  تلود  نایماظن 
هب وا  بیان  راوزبس  رد  دوعـسم  ریما  بایغ  رد  هتفرگ و  رارق  دوعـسم  ریما  هجوت  دروم  دوب  هداد  ناـشن  دوخ  زا  هک  یتقادـص  يریلد و  اـب  يو 

. تفریم رامش 
اما تفرگ . ار  ناتسدیهت  بناج  دیـشخب و  نایماظن  هب  ییایاطع  دوشگب و  ار  نارادهبرـس  نیازخ  رد  تسـشن  ییاورنامرف  هب  رومیت  يآ  نوچ 
زا هک  یلع » نیدـلا  سمـش  هجاوخ   » ار ناشیورد  يربهر  نامز  نیا  رد  دـش ؛ عقاو  ناـشیورد  حاـنج  ضارتعا  دروم  هقبط  نیا  زا  يرادـبناج 

نایم زا  ار  ناشیورد  تلزنم  ردق و  رومیت  يآ  هک  دوب  یعدم  صخش  نیا  تشاد . هدهعهب  تفریم  رامـش  هب  يروج  نسح  خیـش  نیرواشم 
. تسا هتشاد  مدقم  ناشیارب  ار  شابوا  لذارا و  هدرب و 

. تسا هدوبن  رتشیب  لاس  ود  زا  وا  تموکح  و  دیسر . لتقهب  وا  نارادفرط  تسد  هب  نیدلا و  سمش  هجاوخ  هیصوت  هب  رومیت  يآ  نیاربانب 
یلو دندرک  يرادمامز  داهنشیپ  وا  هب  ناشیورد  دشیم . یقلت  شیوخ  هعماج  دنمتردق  صخش  هعقاو  نیا  زا  دعب  یلع  نیدلا  سمش  هجاوخ 

فرط زا  دریذـپب  ار  ماـقم  نیا  رگا  تسنادیم  وا  مهدیمن .» یملاـع  هب  دوـخ  ینیـشنهشوگ  یـشیورد و  نـم  تـفگ ...« : دـشن و  رـضاح  وا 
رتهب نیاربانب  دوب ، دهاوخن  دییأت  دروم  نایماظن 
751 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

وا هیصوت  هب  هجیتن  رد  دشاب . وا  تاروتسد  يرجم  میقتـسمریغ  هک  دروآ  راک  يور  ار  یـسک  یلو  دشاب  هتـشادن  ار  ماقم  نیا  رهاظ  رد  تسا 
. تسشن نارادبرس  يرادمامز  هب  رایدنفسا » ولک  »

یسلجم رقاب  دمحم 

، تایحلا نیع  راونالا ، راحب  هلمج  زا  يروهـشم  بتک  يو  هیوفـص . هرود  ياهقف  زا  یـسلجم  یقت  دـمحم  دـنزرف  یـسلجم  رقاب  دـمحم  ـالم 
ق. لاسهب 1111 ه . يو  تافو  دراد . داعملا  داز  نیقیلا و  قح  نویعلا ، ءالج  نیرئازلا ، ۀتفحت  بولقلا ، تایح  نیقتملا ، ۀیلح  راونالا ، ةوکشم 

. دشابیم
یسلجم همالع 

يواسن دمحا  نب  دمحم 

كرت ار  وا  تمدـخ  تشاد  تایح  ریلد  ناوج  نآ  ات  هدوب و  ینربکنم  نیدـلا  لالج  ناطلـس  بتاک  هدـمآ و  ایند  هب  اـسن  دودـح  رد  دـمحم 
. دروآرد ریرحت  هتشر  هب  یبرع  هب  ار  وا  تایح  خیرات  نیدلا  لالج  تلحر  زا  سپ  لاس  هد  تفگن .

نالسرا لیا  نب  دمحم 

. تسشن تنطلس  هب  دوب  شکچوک  رسپ  هک  دومحم  نالسرالیا ، زا  دعب  نایهاشمزراوخ  زا  ناطلـس  نیمجنپ  زـستا ، رـسپ  ق ). توف 589 ه . )
ار دوخ  درک و  نوریب  مزراوخ  زا  ار  وا  ردام  نوتاخناکرت  دومحم و  ناییاتخارق ، زا  دادمتـسا  اب  تفرن و  راب  ریز  شکت  شگرزب  ردارب  یلو 

دیدرگ لوتقم  بولغم و  دیؤم  دیؤم ، شکت و  نیب  گنج  رد  یلو  دندرب ، هانپ  دـیؤم  هب  شردام  دومحم و  دومن . سولج  تنطلـس  تخت  رب 
تبقاع ات  دـش  عقاو  حلـص  گنج و  راب  دـنچ  دومحم  شکت و  نیب  درب . هانپ  هاش  ناغط  هب  هاـش  ناطلـس  دـش و  هتـشک  مه  نوتاـخ  ناـکرت  و 

. تشذگرد ق . لاس 589 ه . رد  دومحم 

یبلهم نسح  نب  دمحم 

ق. لاس 352 ه . رد  هک  یملید  هلودلا  ذعم  ریزو 
. تفای تافو 

هاشدنواخ نب  دمحم 

. افصلا ۀضور  باتک  بحاص  ق . لاس 903 ه . هب  تاره ، رد  یفوتم  دناوخریم ، هب  فورعم 

یعاد دیز - نب  دمحم 

یناتـسجخ هللا  دـبع  نب  دـمحا  اـب  گـنج  رد  يو  راـک  زاـغآ  تسـشن . ییاورناـمرف  هب  ردارب  زا  سپ  هک  ریبک ) یعاد   ) دـیز نب  نسح  ردارب 
نوریب ناتسربط  زا  دمحم  زین  ار  عفار  دش و  هتشک  دوخ  نامالغ  تسد  هب  هللا  دبع  نب  دمحا  دش . يرپس  همثره  نب  عفار  روباشین و  نارمکح 

. درک
نوراه نب  دمحم  دوخ ، رادرس  دوب  هتفای  تسد  ناسارخ  رب  هک  یناماس  لیعامسا  ریما  ق . لاس 287 ه . رد 

752 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
تشذگرد و هدروخ  ریت  هکرعم  نآ  رد  نیتسخن  ماگ  رد  تفاتش و  وا  يولج  هب  یعاد  دمحم  تشاد . لیسگ  ناگرگ  ریخست  هب  ار  یسخرس 

. داتسرف یناماس  لیعامسا  ریما  شیپ  اراخب  هب  ار  وا  رس  ق . لاوش 287 ه . رد  نوراه  نب  دمحم 

رهاط نب  دمحم 

ق. رد 259 ه . تفای و  الیتسا  تاره  رب  بوقعی  هک  ینامز  259 ه ). - 248 نایرهاط - ریما  نیرخآ 
دازآ رهاط  نب  دمحم  بوقعی  گرم  زا  سپ  تخاس . ضرقنم  ار  نایرهاط  هلـسلس  درک و  ریگتـسد  ار  رهاط  نب  دـمحم  تفرگب ، ار  روباشین 
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. تشذگرد ق . لاس 269 ه . رد  ماجنارس  دشن و  بایماک  ناسارخ  نتفرگزاب  هب  اما  266 ه ).  ) تشگ بوصنم  دادغب  یگطرش  هب  دش و 

ص)  ) دمحم ترضح  هللا -: دبع  نب  دمحم 

ع)  ) یلع نب  دمحم 

مجنپ ماما  كرابم  مان  دش . دلوتم  هنیدم  رد  يرمق  يرجه  تفه  هاجنپ و  لاس  رفص  هام  موس  زور  نایعیش  ماما  نیمجنپ  ع )  ) رقاب دمحم  ماما 
اریز تسا  رقاب »  » شبقل رفعج و  وبا  ترضح  نآ  هینک  دوب . ع )  ) یبتجم نسح  ماما  رتخد  همطاف »  » ترـضح نآ  ردام  دشابیم . ص )  ) دمحم

. تسا عفار  ترضح  نآ  باقلا  رگید  زا  تخاس . راکشآ  ار  نآ  رارسا  تفاکش و  ار  شناد  ملع و 
ع)  ) یبتجم نسح  ماما  رتخد  همطاف  هللا » دبع  ما   » شردام و  ع )  ) داجس ترضح  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  شراوگرزب  ردپ 
لاس 95 ات  نآ  زا  سپ  دوب  هلاس  هس  یکدوک  البرک  زوسناج  هعقاو  ماگنه  هب  دش و  دلوتم  ع )  ) نیسح ماما  نامز  رد  ع )  ) رقاب ماما  دشابیم .

لئان تماما  هب  ع )  ) داجـس ماما  تداهـش  زا  سپ  یگلاس  رد 38  درک و  ضیف  بسک  شیوخ  ردـپ  زا  داجـس  ماما  تماـما  ناـمز  رد  يرجه 
رمع کلملا ، دبع  نب  نامیلس  ناورم ، نب  کلملا  دبع  نب  دیلو  زا  دنترابع  ع )  ) مجنپ ماما  مولعلا  رقاب  تماما  نارود  رـصاعم  يافلخ  تشگ .

. کلملا دبع  نب  ماشه  کلملا ، دبع  نب  دیزی  زیزعلا ، دبع  نب 
نب ماشه   » يوما رگمتـس  هفیلخ  نامز  رد  هرونم  هنیدـم  رد  یگلاس  هاجنپ  رد  يرمق  يرجه  لاس 114  هجحیذ  هام  متفه  رد  ع )  ) مجنپ ماـما 

يومع و  ع )  ) داجس ماما  شراوگرزب  ردپ  دقرم  رانک  عیقب  ناتسربق  رد  ع )  ) رقاب ماما  رهطم  رکیپ  دیسر . تداهش  هب  مومـسم و  کلملا » دبع 
. دش هدرپس  كاخهب  ع )  ) یلع نب  نسح  شردپ 

ع)  ) یلع نب  دمحم 

دـش دلوتم  ع )  ) داوج ماما  هک  ینامز  تفای . تدالو  هنیدـم  رد  يرمق  يرجه  لاس 195  بجر  هام  مهد  رد  ع )  ) یقت دـمحم  ماما  ترـضح 
ع)  ) اضر ترضح  شراوگرزب  ردپ  شوغآ  رد  هدیچیپ و  كاپ  ياهسابل  نایم  رد  ار  وا  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  رتخد  نوتاخ  همیکح 
: دومرف دوشگ و  نامـسآ  يوسهب  ار  دوخ  كراـبم  نامـشچ  هراوهگ  رد  ع )  ) داوج ماـما  هک  دوب  ترـضح  نآ  تدـالو  موـس  زور  داد . رارق 

مهیلع شناردـپ  و  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  تنـس  قبط  ع )  ) متـشه ماما  ص .»)  ) هللا لوسر  دـمحم  نا  دهـشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  »
نآ هینک  دـمحم و  مهن  ماـما  ماـن  تفگ . هماـقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوـگ  رد  تفرگ و  شوـغآ  رد  ار  داوـج  ماـما  مالـسلا ،

. تسا یکز  یقتم ، بجتنم ، بیجن ، یـضترم ، عناق ، یقت ، داوج ، ترـضح  نآ  باقلا  دنیوگ و  زین  یناثلا  رفعج  وبا  هک  رفعج ، وبا  ترـضح 
. دوب نارزیخ »  » ترضح نآ  ردام  و  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  راوگرزب  نآ  ردپ 

رد هک  دوب  لاس  هدفه  ترضح  نآ  تماقا  تدم 
753 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

لاس  25 ع )  ) داوج ترضح  تکربرپ  رمع  تدم  دمآ . لئان  تداهـش  هب  مصتعم  رـصع  رد  دیـسر و  تماما  هب  یـسابع  نومأم  تفالخ  نامز 
و ص )  ) ربمایپ نانخس  شیوخ  هلاس  هدفه  تماما  تدم  رد  ع )  ) داوج ماما  دیـسر . تماما  هب  یگلاس  یلا 9  نس 8  رد  داوج  ماما  دشابیم .

نیا درکیم و  نایب  مدرم  يارب  هتسویپ  دوب  مالسا  یلاعتم  فراعم  يواح  هصالخ  قالخا و  ماکحا ، دیاقع ، يواح  هک  ار  ع )  ) نینمؤملا ریما 
تشادن لاس  هن  زا  شیب  هک  ماما  جاودزا  هب  ار  لضفلا » ما   » هب فورعم  بنیز  دوخ  رتخد  نومأم  دادیم . لاقتنا  نانآ  هب  ار  ناشخرد  فراعم 

ع)  ) اضر ماما  تداهـش  يور  نتـشاذگ  شوپرـس  اضر و  ماما  نادـناخ  مشخ  هلعـش  ندـناشنورف  يراکبیرف و  زج  جاودزا  نیا  زا  دروآرد و 
مـصتعم دوب . رـصعمه  مصتعم  نومأم و  نیما ، ینعی  یـسابع  هفیلخ  هس  اب  شیوخ  یگدنز  زاغآ  زا  ع )  ) داوج ماما  تشادن . يرگید  روظنم 

. دورب دادغب  هب  هنیدم  زا  هک  درک  توعد  داوج  ترضح  زا 
. دنتفرگ ع )  ) داوج ماما  لتق  هب  میمصت  نومأم  رسپ  رفعج  اب  سپس 

هاشکلم نب  دمحم 

ق. توف 511 ه . نیدلا ،» ثایغ   » هب بقلم  یقوجلس  نیطالس  زا 

یسلجم یقت  دمحم 

هب درک و  يروآعمج  ار  هعیـش  لیاضف  هب  طوبرم  رابخا  ثیداحا و  هک  دوب  یـسک  نیلوا  هیوفـص ، هرود  ياهقف  زا  یـسلجم  یقت  دمحم  الم 
. تسبورف ناهج  زا  مشچ  ق . لاس 1070 ه .

راجاق ناخ  نسح  دمحم 

ياهیکیدزن رد  لاس 1172  رد  دلوتم و  ق . لاس 1127 ه . رد  ناخ  نسح  دمحم  تسا . ولناوق  راجاق  هلسلس  سـسؤم  ناخ  دمحم  اغآ  ردپ 
زا رـسپ  هن  يو  زا  شندش  هتـشک  زا  سپ  دش و  هتـشک  ولود )  ) شابيراخوی هیراجاق  هفیاط  زا  رفن  ود  درک و  مان  یلعزبس  هلیـسو  هب  رهـشهب 

. دیدرگ هیراجاق  هلسلس  سسؤم  شراکتشپ  تمه و  هب  هک  دوب  هجاوخ  ناخ  دمحم  اغآ  شرتگرزب  دنزرف  هک  دنام  یقاب  ددعتم  نانز 

هلودلا نیما  ناخ  نیسح  دمحم 

هرود یمان  ناریزو  زا  یناهفـصا  ردص  هب  فورعم  کلامملا و  یفوتـسم  هلودلا و  ماظن  هلودـلا ، نیما  هب  بقلم  ناخ  نیـسح  دـمحم  یجاح 
. دشابیم هیراجاق 

يوسهب ناهفـصا  زا  تکرح  عقوم  رد  دـش و  دراو  ناخ  نیـسح  دـمحم  جاح  لزنم  هب  ناهفـصا  رد  زاریـش  زا  ناخ  دـمحم  اغآ  رارف  زا  سپ 
ار وا  ياهیهارمه  دیـسر  تنطلـس  هب  هک  یماگنه  زین  ناـخ  دـمحم  اـغآ  تلع  نیمه  هب  دومن . وا  هب  زین  یلاـم  تدـعاسم  داـبآرتسا  نارهت و 

. دومن بوصنم  ناهفصا  تموکح  هب  ار  وا  هدرکن و  شومارف 

چولب ناخ  دمحم 

هب اصخـش  ردان  دروآ . تسد  هب  ییاهیزوریپ  درک و  مایق  سراف  رد  يو  يراداوه  هب  یناث  بسامهط  هاش  لزع  زا  سپ  هک  ردان  نارادرـس  زا 
تسد هب  یلو  تخیرگ  نامع  يایرد  لحاوس  هب  راچان  يو  دنتفرگ و  شیپ  رارف  هار  ردان  توطس  زا  ناخ  دمحم  رکـشل  تفر ، وا  یبوکرس 

. دندرک روک  ار  شنامشچ  دندروآ و  ناهفصا  هب  ار  وا  دش . ریسا  بارعا 

وتیاجلوا هدنبادخ -: دمحم 

يولهپ اضر  دمحم 

بیوصت قبط  یگلاس  شش  رد  دش . دلوتم  يدیشروخ  نابآ 1298  مراهچ  زور  رد  يولهپ  اضر  دمحم 
754 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

دنچ زا  سپ  مازعا و  سیوس  هب  تالیصحت  لیمکت  يارب  و  هدرک ، یط  نارهت  رد  ار  لیصحت  ییادتبا  لحارم  دیـسر . يدهعتیالو  هب  سلجم 
يرجه  1320 يدالیم ، لاـس 1941  رد  يوروش  روشک  هب  ناـملآ  ياوق  هلمح  زا  سپ  دوـمن . تعجارم  ناریا  هب  تشهبیدرا 1315  رد  لاس 

انمـض دـندرک . ار  نیمزرـس  نـیا  مـیقم  یناـملآ  نیـصصختم  جارخا  ياـضاقت  ناریا  تـلود  زا  يوروـش  سیلگنا و  ياـهتلود  يدیــشروخ 
يرسارس نهآهار  هک  دندومن  تساوخرد 

ناریا فرط  زا  هدش  مالعا  یفرطیب  لوصا  فالخرب  رما  نیا  لوبق  نوچ  دشاب و  نانآ  رایتخا  رد  يوروش  هب  هحلـسا  تامهم و  لمح  تهج 
فرط زا  سیلگنا  نایهاپس  لامش و  فرط  زا  يوروش  ياوق  تبـسانم  نیمه  هب  ماجنارـس  دشن و  هتفریذپ  ناریا  فرط  زا  اهتـساوخ  نیا  دوب ،
هجیتن رد  دندومن . لاغشا  ار  ناریا  زا  ییاهتمـسق  توا 1941  هام  ربارب  رویرهـش 1320  موس  بش  همین  هدـش و  ناریا  دراو  بونج  برغم و 

اـضر نامز  ياضتقا  هب  تفرگ و  هدهع  هب  کلملا  ءاکذ  یغورف  یلع  دمحم  ار  يریزوتسخن  ماقم  درک و  طوقـس  تقو  تلود  دماشیپ  نیا 
هرود نیا  رد  تفرگ . تسد  رد  ار  روما  مامز  يولهپ  اضر  دمحم  رویرهش 1320  زور 25  رد  داد و  افعتسا  تنطلس  زا  شدهعیلو  عفنهب  هاش 
ناریا تلود  دـیدرگ . هجاوم  دوب  ناریا  لاغتـشا  یناهج و  گنج  تارثا  زا  هک  یناوارف  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس و  تالکـشم  اـب  ناریا 
نمهب مهن  رد  لصف  لماش 9  يوروش  سیلگنا و  ناریا و  تلود  هس  نیب  داحتا  نامیپ  دـمآرد و  نیقفتم  هگرج  رد  دـنچ  یتارکاذـم  زا  سپ 

يوروش ریبک  ریفس  فنریمسا  سیلگنا و  تلود  هداعلاقوف  هدنیامن  درالوب  مایلیو  ردیر  هجراخ و  روما  ریزو  یلیهس  یلع  طسوت  هام 1320 
تـسکش هکنآ  تلعهب  سیلگنا  يوروش و  اـکیرمآ ، روـشک  هس  ربماـسد 1943  ربماون و  يدیـشروخ ، هام 1322  رذآ  رد  دیـسر . اـضما  هب 
نیمـضت دییأت و  ار  ناریا  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  ياهیمالعا  یط  هداد و  لیکـشت  یـسنارفنک  نارهت  رد  دوب ، هدـش  زرحم  ابیرقت  ناملآ 

. تسا يزوریپ  لپ  بقل  تفایرد  قیال  قح  هب  هدرک و  افیا  یمهم  شقن  نیقفتم  يزوریپ  رد  ناریا  تلود  هک  دندومن  فارتعا  دندرک و 
هلئاغ نیا  دوب ، ناریا  يزکرم  ماکح  زا  هیحان  نآ  تعاـطا  مدـع  ناـجیابرذآ و  هلئـسم  هرود  نیا  رد  ناریا  یـسایس  مهم  تالکـشم  زا  یکی 

زا دـندوب  هتفاـی  تسد  ناـجیابرذآ  هطخ  رب  یـسور  نایهاپـس  نآ  یط  دوب و  هدـمآ  دوجوهب  يروهشیپ  رفعج  دیـس  ماـن  هب  یـصخش  طـسوت 
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هیلخت هب  روبجم  هیسور  تلود  تینما  ياروش  هب  ناریا  تیاکش  هب  انب  ماجنارس  دندرکیم . تیامح  تارکومد  هقرف  ناجیابرذآ و  يروهمج 
رد تارکومد  هقرف  راتخمدوخ  تموکح  هب  هام 1325  رذآ  زور 21  رد  دنتفر و  ناجیابرذآ  هب  يزکرم  تلود  ياهورین  و  دـش ، ناجیابرذآ 

. دش هداد  نایاپ  ناجیابرذآ 
حیاول دـیهمت  دادرم 32 و  عیاـقو 28  تفن و  عیانـص  ندـش  یلم  سپـس  هدوـت و  بزح  لـالحنا  زا  داد  خر  نآ  زا  سپ  هک  یمهم  ثداوـح 

رصاعم ناریا  لصفم  خیرات  رد  هریغ  دادرخ 1342 و  هعقاو 15  رد 1341 و  هناگشش 
755 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

لاس زا  دش و  یتنطلـس  میژر  عضو  زا  مدرم  رتشیب  ییاضران  ببـس  ناقفخ  روسناس و  عضو  زیخاتـسر و  بزح  داجیا  ماجنارـس  تسا . طبض 
یمظعلا هللا  تیآ  يربهر  هب  یمالسا  بالقنا  هک  لاس 1357  رد  ات  تفرگ  جوا  جیردتهب  یمومع  تازرابم  تاباصتعا و  تارهاظت و   1356

يروـهمج نوگنرـس و  يوـلهپ  دـساف  میژر  دیـسر و  رـس  هب  تنطلـس  هرود  دیـسر و  يزوریپ  هب  مدرم  همه  يراـکمه  و  هر )  ) ینیمخ ماـما 
. دیدرگ رارقرب  یمالسا 

ياهغارم دعاس  دمحم 

هراشا

ماـجنا زا  سپ  تفر . زاـقفق  هب  شردـپ  قاـفتا  هب  یکدوـک  رد  دـش و  دـلوتم  هـغارم  فارطا  ياهاتـسور  زا  یکی  رد  ش . لاـس 1259 ه . رد 
، یکرت ياهنابز  هب  يو  تخادرپ . لیـصحت  هب  نازول  هاگـشناد  رد  دش و  سیئوس  مزاع  زاقفق ، هغارم و  رد  هطـسوتم  ییادـتبا و  تالیـصحت 

. تشاد لماک  ییانشآ  هسنارف  یناملآ و  یسور ، یبرع ،
زا لبق  يو  دش . راک  هب  لوغشم  وکاب  رد  ناریا  يرگلوسنک  رد  دمآرد و  هجراخ  روما  ترازو  مادختسا  هب  ناریا ، هب  تعجارم  زا  دعب  دعاس 

روما ریزو  وکـسم و  رد  ناریا  ریبک  ریفـس  لوبناتـسا ، رد  ناریا  يرگلوسنک  تباـین  نوچ  یلغاـشم  رادهدـهع  يریزوتسخن ، تسپ  يدـصت 
. دوب یلیهس  یلع  هنطلسلا و  ماوق  ياههنیباک  رد  هجراخ 

نیدرورف تشه  رد  دـش و  هنیباک  لیکـشت  رومأم  هامدنفـسا 1322  رخاوا  رد  يریزوتسخن ، ماقم  زا  یلیهـس  یلع  يافعتـسا  زا  دعب  دـعاس 
. دومن یفرعم  سلجم  هب  ار  دوخ  هنیباک   1323

یگریت تلعهب  هام 1323  نابآ  رخاوا  رد  تفای . ماود  هام  تشه  طقف  داد ، لیکشت  هنیباک  هس  نآ  یط  هک  دعاس  يریزوتسخن  هرود  نیلوا 
. درک يریگهرانک  يریزوتسخن  ماقم  زا  داد ، بیترت  يو  هیلع  خرـس  شترا  هاـنپ  رد  هدوت  بزح  هک  یتارهاـظت  يوروش و  ناریا و  طـباور 
انس و سلجم  هرود  نیلوا  باختنا  دیدرگ . باختنا  يریزوتسخن  هب  مهدزناپ  سلجم  لیامت  يأر  اب  هام 1327  نابآ  رخاوا  رد  اددجم  يو 

افعتـسا يریزوتسخن  ماقم  زا  نیـسلجم  حاتتفا  زا  دعب  دش و  ماجنا  دـعاس  يریزوتسخن  رخاوا  رد  یلم  ياروش  سلجم  هرود  نیمهدزناش 
. درک یفرعم  سلجم  هب  ار  دوخ  هنیباک  ياضعا  دش و  تلود  لیکشت  رومأم  هامدنفسا 1327  رد  اددجم  یلو  داد ،

: زا دندوب  ترابع  داتفا ، قافتا  دعاس  يریزوتسخن  نارود  رد  هک  یعیاقو  نیرتمهم 
، ییاکیرمآ ناراشتـسم  وپـسلیم و  روترآ  هب  رتشیب  تارایتخا  يراذگاو  عوضوم  يوروش ، هب  نآ  زایتما  يراذگاو  لامـش و  تفن  تارکاذـم 

دیدش هزرلنیمز  عوقو  نآ ، ياهدـمایپ  هاش و  هب  دـصق  ءوس  اهرهـش ، رثکا  رد  هدوت  بزح  هدرتسگ  تیلاعف  يوروش ، ناریا و  طباور  یگریت 
تارکاذـم ماجنا  هاش ، تارایتخا  شیازفا  ناسـسؤم و  سلجم  لیکـشت  نآ . نارـس  يریگتـسد  هدوت و  بزح  ندـش  ینوناق  ریغ  ناگرگ ، رد 

. سلجم هب  ناییاشلگ  سگ - هب  فورعم  یقاحلا  دادرارق  هحیال  هئارا  سیلگنا و  ناریا و  تفن  تکرش  زا  ناریا  قوقح  يافیتسا  روظنمهب 
یگلاس رد 93  هام 1352  نابآ  مهد  رد  ماجنارس  تفر و  ناکیتاو  هب  پاپ  رابرد  رد  ناریا  ریبک  ریفس  ناونع  هب  ش . لاس 1336 ه . رد  دعاس 

. دندرک نفد  ناشن  مان و  نودب  یمومع  ناتسروگ  رد  ار  شاهزانج  يو  تیصو  ربانب  تشذگرد و 

دعاس دمحم  لوا  هنیباک 

. حلاص رایهللا  یناقمم - هللا  دسا  يرتسگداد : ریزو  . 1
. دعاس دمحم  هجراخ : روما  ریزو  . 2

756 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. يرورس دمحم  ریژه - نیسحلا  دبع  روشک : ریزو  . 3

. تیاده هللا  دبع  پیترس  گنج : ترازو  لیفک  زوریف ، نیسح  دمحم  رکشلرس  دنز - میهاربا  گنج : ریزو  . 4
. شفک نیرز  رغصا  یلع  رهورف - مساقلا  وبا  نامیرن - دومحم  ییاراد : ریزو  . 5

. یمظاک رقاب  ینغ - مساق  رتکد  یضایر - یلع  رکشلرس  گنهرف : ریزو  . 6
. نامیرن دومحم  حایس - دیمح  هار : ریزو  . 7

. کلام دیعس  رتکد  ینغ - مساق  رتکد  يرادهب : ریزو  . 8
. راشم فسوی  رهورف - مساقلا  وبا  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9

. یعخن دمحم  رتکد  نالدرا - هللا  ناما  یناگرزاب : رنه و  هشیپ و  ریزو  . 10
. يدامتعا رصان  حتاف - دومحم  يزرواشک : ریزو  . 11

. لدع یفطصم  رواشم : ریزو  . 12
. یمیهف لیلخ  تایب - یلق  یضترم  رواشم : ریزو  . 13

. یفرشا نیسحمالغ  یعخن - دمحم  رتکد  یناملراپ : نواعم  * 

دعاس دمحم  مود  هنیباک 

. يداجس دمحم  رتکد  ردص - نسحم  يرتسگداد : ریزو  . 1
. هانپنادزی دبهپس  يدمحا - ریما  دبهپس  گنج : ریزو  . 2

. ناییاشلگ یلقسابع  ییاراد : ریزو  . 3
. ءالع نیسح  تمکح - رغصا  یلع  هجراخ : روما  ریزو  . 4

. هنگنز دیجملا  دبع  رتکد  يداجس - دمحم  رتکد  گنهرف : ریزو  . 5
. مهدا سابع  رتکد  لابقا - رهچونم  رتکد  ملعا - ریما  رتکد  يرادهب : ریزو  . 6
. ینارهت نیدلا  لالج  دیس  هتسارآ - ردان  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 7

. رصن یقت  رتکد  یفرشا - ناخ  اقآ  یلم : داصتقا  ریزو  . 8
. ملع هللا  دسا  لبقم - دمحا  رتکد  يزرواشک : ریزو  . 9

. يرهاط يداه  رتکد  یماما - لامج  رواشم : يارزو  . 10
. لابقا رهچونم  رتکد  حایس - دیمح  هتسارآ - ردان  يداجس - دمحم  رتکد  هار : ریزو  * 

. ییابطابط دمحم  دیس  یناملراپ : نواعم  * 
. تمکح رغصا  یلع  یمیهف - لیلخ  لدع - یفطصم  رواشم : يارزو  * 

. دنز میهاربا  لابقا - رهچونم  رتکد  روشک : ریزو  * 
. یمطاف رتکد  ریزوتسخن : نواعم  * 

. یعخن دمحم  رتکد  راک : ریزو  * 

هاش دمحم 

ق. بجر 1250 ه . مشش  رد  زیربت  رد  يو  دیسر . تنطلـس  هب  ماقم  مئاق  مساقلا  وبا  ازریم  شـشوک  هب  هاش  دمحم  هاشیلعحتف ، تافو  زا  سپ 
سور سیلگنا و  ناریفس  یهارمه  هب  هام  نامه  مهدراهچ  رد  دوخ  نایهاپس  اب  سپس  دومن . يراذگجات  رهـش  نامه  رد  تسـشن و  تخت  هب 

زا هک  سرقن  يراـمیب  هب  هجوتاـب  يو  دـش . راپـسهر  نارهت  يوسهب  تشاد  هدـهعرب  یـسدنیل  ناـتیپاک  ار  وا  هاپـس  یهدـنامرف  هکیلاـح  رد 
راجاق هاش  دمحم  لاح  دوب  شراتفرگ  یکدوک 

757 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
نارمکح و لاـس  هدزیـس  تدـم  هک  یـساقآ  ازریم  جاـح  تـسد  هـب  یگلمج  روـشک  ياـهراک  تشادـن و  ار  تـکلمم  روـما  هـب  یگدیـسر 

سیلگنا سور و  تباقر  هصرع  ناریا  يو  نامز  رد  هک  دوب  یسفنلا  فیعض  هاشداپ  هاش  دمحم  دشیم . هرادا  دوب  ناریا  یقیقح  يامرفنامرف 
. تشذگرد نارهت  رد  ق . لاس 1264 ه . لاوش  مشش  رد  يو  دوب .

ماشرآ فاّلع -: یشخرد  یلع  دمحم 
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( راجاق  ) هاش یلع  دمحم 

.(. ق 1327 ه . - 1324  ) دیـسر یهاشداپ  هب  تشاد  روضح  نارهت  رد  هک  هاش  یلع  دمحم  وا  دـهعیلو  دـشرا و  دـنزرف  نیدـلا  رفظم  زا  سپ 
هجحیذ مهدراهچ  رد  يو  دوب . ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  رتخد  ناقاخلا » ما   » شردام دـش و  دـلوتم  زیربت  رد  ق . رد 1289 ه . هاشیلع  دمحم 

ناگدـنیامن زا  یلو  دـندش ، توعد  یجراخ  ناگدـنیامن  یلخاد و  ناگرزب  نشج  نیا  رد  درک و  رازگرب  ار  دوخ  يراذـگجات  نشج   1324
نیا و  دراذگ » رـس  رب  جات  تلم  فرط  زا  دـیاب  تسا  تلم  ناطلـس  وا  رگا  : » دـنتفگ هدـیجنر  ناهاوخیدازآ  دـماین . لمع  هب  یتوعد  سلجم 

. دندرک یقلت  تیطورشم  هب  يریقحت  ار  لمع 
. درکن لصاح  لداعت  یجراخ  تسایس  رد  رگید  فرط  زا  دنک و  شزاس  نابلطهطورشم  ناهاوخیدازآ و  اب  تسناوتن  هاشیلع  دمحم 

. تفرگ تروص  راجاق  هاشداپ  نیا  نامز  رد  داتفا  قاـفتا  ق . یلوالايدامج 1326 ه . هبنشهس 23  زور  رد  هک  سلجم  نتـسب  پوت  هب  هعقاو 
ترافس هب  ق . یناثلا 1327 ه . يدامج  متفه  تسیب و  رد  ماجنارـس  دروآ ، دوجوهب  روشک  رد  هک  يریغـص  دادبتـسا  زا  سپ  هاشیلع  دمحم 
هدزاود رـسپ  علخ و  تنطلـس  زا  امـسر  هاشیلع  دمحم  سلجم  نیا  رد  دش . لیکـشت  هداعلاقوف  سلجم  تشگ ؛ هدـنهانپ  هدـنگرز  رد  سور 

. دندیزگرب یهاشداپ  هب  ار  ازریم  دمحا  وا  هلاس 
راجاق هاشیلع  دمحم 

یغورف یغورف -: یلع  دمحم 

ولماش ناخ  یلق  دمحم 

ماقم هب  یناتسغاد  ناخ  یلعحتف  ندرک  روک  لزع و  زا  دعب  هک  تسا  يوفص  نیسح  ناطلس  هاش  مظعا  ریزو  نیرخآ  ولماش  ناخ  یلق  دمحم 
. دیدرگ بوصنم  هلودلا ) دامتعا   ) ترازو

یناسارخ مظاک  دمحم 

رد تامدقم  لیـصحت  زا  سپ  تفای و  دـلوت  دهـشم  رد  ق . لاس 1255 ه . رد  فورعم  دـهتجم  يوره  یناسارخ  مظاک  دـمحم  الم  دـنوخآ 
تفر و نارهت  هب   1277

758 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
زا اجنآ  رد  دوخ  تماقا  تدم  رد  دش . راپسهر  فجن  هب  تالیـصحت  لیمکت  يارب  مین  لاس و  کی  زا  دعب  تمکح  سرد  نتفرگارف  زا  سپ 

. تسا هدوب  يو  هجوت  دروم  رایسب  هدوب و  عیشت  ملاع  دیلقت  عجرم  ءاملع و  ملعا  يزاریش  نسح  دمحم  ازریم  جاح  نادرگاش 
رد يدادبتسا  تنطلس  هک  دوب  رگید  ياملع  زا  رفن  ود  وا و  ياوتف  یعاسم و  هطـساو  هب  دیدرگ و  عیـشت  ملاع  عجارم  زا  دوخ  يدنچ  زا  دعب 

. دیدرگ یهتنم  هاشیلع  دمحم  علخ  هب  ق . لاس 1327 ه . رد  ماجنارس  و  دش ، تیطورشم  هب  لیدبت  ناریا 
. تشذگرد فجن  رد  ق . هجحیذ 1329 ه . رد  يو  دشابیم . لوصالا  ۀیافک  وا  مهم  تافیلأت  زا 

دوعسم دمحم 

ماقموهاج نابحاص  هب  اباحمیب  دوخ  همانزور  ياههلاقم  رـس  رد  وا  دوب . شکرـس  زیت و  دنت و  ملق  اب  ياهدنـسیون  زورما ، درم  همانزور  ریدم 
تروص هب  لـصا  رد  هک  وا  هماـنزور  دیـسر . لـتق  هب  هاـم 1326  نمهب  خـیرات 22  رد  يو  تشادـن . ییاـبا  سک  چـیه  زا  درکیم و  هـلمح 

: هدش لقن  یفلتخم  ياهتیاور  وا  لتق  نیلماع  دروم  رد  دش . لیطعت  دوعسم  گرم  اب  هرامش و  راشتنا 138  اب  دشیم  رشتنم  همانهتفه 
، هدش هتـشک  هاش  رهاوخ  فرـشا  تخدهاش  اصوصخ  نایرابرد و  تسد  هب  وا  هک  دوب  یعدم  نآ ) نارـس  تافارتعا  زا  شیپ  ات   ) هدوت بزح 

نودـیرف رتکد  دیـسر . لتقهب  دوب ، هدـش  علطم  ار  ارآمزر  اـب  هدوت  بزح  طاـبترا  زا  نوچ  وا  دراد  هدـیقع  یناـمرک  ییاـقب  رفظم  رتکد  یلو 
. دش هتشک  يرونایک  شخبماک و  یگتسدرس  هب  هدوت  بزح  رورت  هورگ  هلیسو  هب  وا  دراد  هدیقع  هدوت  بزح  یلبق  نارـس  زا  یکی  زرواشک 

. دش دییأت  زرواشک ) رتکد  ینامرک و  ییاقب  رفظم  رتکد  هدیقع   ) ریخا هیرظن  ود  هدوت ، بزح  نارس  تافارتعا  اب 
دوعسم دمحم 

قدصم قدصم -: دمحم 

ناخ یلو  دمحم 

. تسا نارهت  روهشم  حتاف  ود  زا  یکی  يو  مرکا . رادرس  مرکا ، ریما  مظعا  رادهپس  نوچ : یباقلا  هب  روهشم 
. دشابیم يرایتخب  دعسا  رادرس  ناخ  یلقیلع  رگید  حتاف  و  ق ،). 1327 ه .  ) ریغص دادبتسا  رخآ  رد 

. دش راذگاو  يو  هب  هناخبارض  روما  هرادا  ق . لاس 1310 ه . رد  نارهت  هب  ندمآ  زا  دعب 

ینباکنت ناخ  یلو  دمحم 

زا جاتشا ، ياتسور  رد  ق . لاس 1264 ه . رد  رادرس ، هلودلا  دعاس  ناخ  هللا  بیبح  دنزرف  ناخ  یلو  دمحم 
759 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

زا یکی  تظاـفح  رومأـم  دـش و  ماـظن  تمدـخ  دراو  یگنهرـس  هجرد  اـب  دـمآ و  نارهت  هب  یگلاـسهدزاود  رد  دـش . دـلوتم  نباـکنت  عـباوت 
نباکنت تشر و  تموکح  هب  دیدرگ و  بقلم  مرکا  رادرس  هب  دیـسر و  یپیترـس  هجرد  هب  ق . لاس 1298 ه . رد  دیدرگ . نارهت  ياههزاورد 

هلمح دابآرتسا  ياهزرم  هب  هک  دـیدرگ  ییاهنمکرت  هنتف  عفد  رومأـم  دـش و  هدـناوخ  ارف  نارهت  هب  دوب و  هاـتوک  تیرومأـم  نیا  یلو  دیـسر ،
زا داد و  ناشن  يدایز  تداشر  دوخ  زا  تیرومأم  نیا  رد  ناخ  یلو  دمحم  دندربیم . هیـسور  هب  تراسا  هب  ار  نارتخد  نانز و  دـندرکیم و 

. دیدرگ بوصنم  دابآرتسا  تموکح  هب  ق . لاس 1302 ه . رد  تفرگ و  هنطلسلا  رصن  بقل  هاش  نیدلا  رصان  فرط 
وا زا  ار  هناخبارـض  لیلد  نیمه  هب  دـش و  اههکـس  برـض  رد  بلقت  هب  مهتم  اما  درک ، هراجا  لاس  کی  تدـم  هب  ار  هناخبارـض  دـعب  يدـنچ 

ار تمس  نیا  دش و  كرمگ  هنازخ و  ریزو  ق . لاس 1311 ه . رد  هکنیا  ات  تخادرپ  یصخش  روما  هب  دش و  نیـشنهناخ  سپ  نیا  زا  دنتفرگ .
. درک ظفح  ق . لاس 1315 ه . ات 

ق. لاس 1321 ه . رد  دوب . اجنآ  مکاح  لاس  راهچ  تدم  دش و  نالیگ  تموکح  رومأم  هاش  نیدلا  رفظم  تنطلس  نامز  رد  ناخ  یلو  دمحم 
هب ار  وا  هلودلا  نیع  گنرف ، هب  هاش  نیدلا  رفظم  موس  رفس  رد  دش . هدیزگرب  ناجیابرذآ  تموکح  هب  دعب  لاس  کی  دش و  راضحا  نارهت  هب 

. دومن تختیاپ  ظفح  رومأم  دیزگرب و  ناردنزام  نالیگ و  نیوزق ، ياهجوف  یهدنامرف  هناخپوت و  يریما  فارگلت و  تسپ و  ترازو 
رد دش ، نالیگ  تموکح  رومأم  هک  هاش  یلع  دمحم  تنطلس  نامز  رد  دز . تسد  ناهاوخهطورشم  ّدض  رب  یتامادقا  هب  هطورشم  نایرج  رد 
هب تسد  زیربـت  ناـهاوخیدازآ  تیطورـشم ، یلیطعت  سلجم و  نتـسب  پوت  هب  زا  سپ  دوـمن . یتامادـقا  ناهاوخهطورـشم  هیلع  مه  هطخ  نآ 

نوـشق لـک  یهدـنامرف  ناوـنع  هب  ار  ناـخ  یلو  دـمحم  تموـکح و  ناوـنع  هب  ار  هلودـلا  نیع  يو  دـندز و  هاـش  هیلع  يدـیدش  ياـهتیلاعف 
. دشن قفوم  دوخ  تیرومأم  رد  هک  درک  زیربت  نویبالقنا  بوکرس  رومأم  دیزگرب و  ناجیابرذآ 

داد و افعتسا  ناجیابرذآ  رد  دوخ  تمس  زا  تفای و  شیارگ  وس  نآ  هب  دش و  نویبالقنا  تردق  هجوتم  زیربت  تیرومأم  رد  ناخ  یلو  دمحم 
ياضاقت ربانب  دـش و  نباـکنت  یهار  دـماین و  نارهت  هب  ناـخ  یلو  دـمحم  درک . راـضحا  نارهت  هب  ار  وا  تفریذـپ و  ار  وا  يافعتـسا  مه  هاـش 

، يرایتخب ياهورین  اب  نامزمه  دوخ ، یهدنامرف  تحت  ياهورین  اب  یتدم  زا  دعب  تفرگ و  تسد  هب  ار  لامـش  نویبالقنا  يربهر  نیدـهاجم ،
رومأم ناخ  یلو  دـمحم  تشذـگ ، نارهت  حـتف  زا  هک  یتدـم  دروآ . مهارف  تنطلـس  زا  ار  هاش  یلع  دـمحم  علخ  بابـسا  دـش و  نارهت  دراو 

نیا اما  تفرگ ، هدهعرب  دوخ  ار  گنج  ترازو  تیلوئـسم  داد و  لیکـشت  هامرهم 1288  خیرات 9  رد  ار  دوخ  هنیباک  دـش و  هنیباک  لیکـشت 
. دیدرگ باختنا  سلجم  تلاکو  هب  دعب  وا  دش و  حاضیتسا  سلجم  فرط  زا  هنیباک 

ییاکیرمآ رتسوش  ناـگروم  هب  یتاراـیتخا  یلم  ياروش  سلجم  ناـمز  نیمه  رد  دیـسر . ییارزو  تساـیر  هب  اددـجم  ق . لاس 1329 ه . رد 
اما دمآرب ، افعتـسا  ددـصرد  تفگ و  كرت  ار  سلجم  ضرعت  اب  مه  وا  دوبن و  ناخ  یلو  دـمحم  تقفاوم  دروم  هک  داد  هیلام  حالـصا  يارب 

رومأم ق . لاس 1330 ه . رد  ییارزو ، تسایر  زا  افعتـسا  زا  سپ  دهد . همادا  راک  هب  هدرک  میمرت  ار  هنیباک  هک  دنالوبق  يو  هب  کلملا  رـصان 
. دش ناجیابرذآ  تموکح 

هنیباک گنج  ترازو  تیلوئـسم  تفرن و  سلجم  هب  اما  دش ، باختنا  سلجم  یگدنیامن  هب  ناجنز  زا  موس  هرود  يارب  ق . لاس 1333 ه . رد 
مه امرفنامرف  هنیباک  رد  ار  تمس  نیا  تفرگ و  هدهع  رب  ار  کلامملا  یفوتسم 
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همادا رویرهش 1295  ات  هنیباک  نیا  هک  دش  هنیباک  لیکـشت  رومأم  رگید  راب  لاس 1294  دنفـسا  مهدراهچ  رد  ناخ  یلو  دمحم  دومن . ظفح 
ناریا یلام  روما  هکنآ  طرـش  هب  دـنک  کمک  ناریا  تلود  هب  ناموت  رازه  تسیود  یهام  درک  دـهعت  سیلگنا  تلود  ناـمز  نیا  رد  تشاد .
طسوت بونج  رد  اهسور و  طسوت  لامش  رد  یماظن  ياهورین  مادختسا  اب  هرود  نیا  رد  ناخ  یلو  دمحم  نینچمه  دشاب . اهیسیلگنا  رظن  ریز 

. درک رکذ  ار  روژام  سروف  هملک  دوخ  ياضما  ریز  یلو  درک ، تقفاوم  اهیسیلگنا 
هک دوب  وقتیمس  هنتف  عفد  يو  تیرومأم  دش و  باختنا  ناجیابرذآ  یلاو  ناونع  هب  ناخ  یلو  دمحم  هلودلا ، قوثو  ییارزو  تسایر  نامز  رد 
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رطاخهب رویرهش 1305  زور 27  رد  هکنیا  اـت  دـش  هدرپس  ناـخ  یلو  دـمحم  هب  يرگید  تیرومأـم  نیا ، زا  سپ  دـیدرگن . قفوم  رما  نیا  رد 
درک یـشکدوخ  تسین ، هجوت  دروم  رگید  درکیم  ساسحا  هکنیا  تلعهب  مه  تشاد و  تلود  یجراخ و  ياهکناب  هب  هک  يدایز  ياهیهدب 

. دش هدرپس  كاخ  هب  نارهت  حلاص  هدازماما  رد  و 

ینهرق ینهرق -: یلو  دمحم 

يدابآرتسا فسوی  دمحم 

. يوفص لوا  بسامهط  هاش  ناریزو  زا  يدابآرتسا  فسوی  دمحم  ریما 

دومحم

يالیتسا زا  سپ  یلو  دـیدرگ . لـئان  ترازو  ماـقم  هب  ازریم  رباـب  فرط  زا  نیارفـسا  رد  دوخ  ردـپ  گرم  زا  سپ  يرومیت . هرود  ناریزو  زا 
. تفگ دوردب  ار  یگدنز  يدوز  هب  دش و  ریگتسد  دومحم  هجاوخ  ناسارخ  رب  ازریم  دمحم 

یناهفصا دومحم 

. يرومیت ناریزو  زا 

ییازهجلغ ناناغفا  ناغفا -: دومحم 

مج مج -: دومحم 

يولهپ اضر  دومحم 

. تفر دیعبت  هب  شردپ  هارمه  رویرهش 1320  رد  يو  دش . دلوتم  لاس 1305  رد  هک  دوب  هاش  اضر  نادنزرف  زا  یکی 
رتـکد ناریا - سیلگنا و  تفن  تکرـش  هریدـمتئیه  سیئر  نیـشیپ و  ریزوتسخن  رتـخد  لاـبقا  میرم  اـب  سپـس  هنگنز و  يرهم  اـب  ادـتبا  وا 

. درک جاودزا  لابقا - رهچونم 

يونزغ دومحم 

کلملا دبع  نامز  رد  تفرگ . ناطلـس  بقل  یهاشداپ  لوا  رد  نایونزغ . هلـسلس  هاشداپ  نیرتگرزب  هلودلا » نیمی   » هب بقلم  421 ه ). - 378)
. داتفا وا  تسد  هب  ناتسهق  سپس  تخاس . جراخ  نایناماس  تسد  زا  ار  نیمزرس  نآ  هتفای . الیتسا  ناسارخ  رب  دومحم  یناماس  حون  نب 

فارطا رد  زغ »  » ناکرت ندش  قرفتم  يونزغ  دومحم  مایا  مهم  عیاقو  زا  درک . داهج  اهودنه  اب  دیشک و  رکشل  ناتـسودنه  هب  تاعفد  هب  يو 
. تسا ناریا  دالب 

تسا یگنن  هکل  ير  رد  امکح  هفسالف و  بتک  ندز  شتآ  یسوط و  یسودرف  ینوریب و  ناحیر  وبا  نوچمه  گرزب  نادنمشناد  اب  وا  راتفر 
. داد خر  يو  یهاشداپ  تایح  خیرات  رد  هک 
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ناخ ریاغ  جاولی -: دومحم 

دومحم هلودلا  نیما  دومحم -:

مایق راتخم ،

لامعا رفیک  هب  ار  يدایز  هدع  درک و  مایق  ق . لاس 63 ه . رد  ع )  ) نیسح ماما  یهاوخنوخ  ناونع  هب  هفینح  نب  دمحم  تماما  رادفرط  راتخم 
دبع تفـالخ  ناـمز  رد  ق . لاس 67 ه . رد  يو  دـندادیم . لیکـشت  دـندوب  یناریا  رثکا  هک  ناـیلاوم  ار  وا  رکـشل  زا  يرایـسب  دـیناسر . دوخ 

. دش هتشک  کلملا 

سردم

ردپ و نکل  هدش ، دلوتم  ناتسدرا  عباوت  زا  وچک  هبارـسهیرق  رد  ق . لاس 1287 ه . رد  لیعامسا  دیـس  دنزرف  سردم  هب  فورعم  نسح ، دیس 
نس 4 ات  يو  دناهدش . نکاس  اجنآ  رد  هدرک  ترجاهم  اضرهـش )  ) هشمق هب  دنـشابیم و  هراوز  یلاها  زا  الـصا  دناهدوب  ربنم  لها  هک  شدج 

لاس رد  دوب . ناهفـصا  رد  لاـس  تدـم 13  تفر و  ناهفـصا  هب  لیـصحت  همادا  يارب  یگلاس  نس 16  رد  هتـسیزیم و  اضرهـش  رد  یگلاس 
الم دـنوخآ  سرد  رـضحم  زا  دـنام و  اجنآ  رد  لاس  تفه  تدـم  تفر و  قارع )  ) سدـقم تابتع  هب  تالیـصحت  لیمکت  يارب  ق . 1309 ه .
هدج هسردم  رد  هدش و  دراو  ناهفصا  هب  قارع  زا  ق . لاس 1316 ه . رد  دومن و  هدافتسا  يدزی  مظاک  دمحم  دیس  یناسارخ و  مظاک  دمحم 

ناهفصا رد  دش . روهـشم  سردم  ناونع  مان و  هب  تهج  نیا  هب  درکیم  سیردت  نوچ  دیدرگ و  لوصا  هقف و  سیردت  هب  لوغـشم  کچوک 
فرط زا  ق . لاس 1328 ه . رد  یلم  ياروش  سلجم  مود  هرود  رد  دـییارگ . تیطورـشم  هب  دادبتـسا  زا  تموکح  عضو  رد  یتارییغت  هک  دوب 
هیملع تئیه  وزج  دـیدرگ و  نارهت  دراو  دزمان و  یـساسا  نوناق  داوم  زا  یکی  بسحرب  سلجم  نیناوق  هب  تراظن  يارب  فجن  ياملع  تئیه 

. درک یفرعم  ار  دوخ  دوب  سلجم  ياهتئیه  زا  یکی  هک 
هب هک  دوب  ناخ  اضر  همکاح و  تئیه  تخـسرس  تفلاخم  یلو  دش . باختنا  تلاکو  هب  نارهت  یلاها  فرط  زا  ق . لاس 1332 ه . موس  هرود 

نیرومأم هلیـسوهب  دش و  دیعبت  رمـشاک  هب  هرابود  فاوخ و  هب  درب  ردهب  ملاس  ناج  هکنیا  زا  دعب  دش و  رورت  راب  کی  تفلاخم  نیا  هطـساو 
رمع رخآ  ات  هک  تأرج  اب  عاجـش و  قطان ، دوب  ياهدنیامن  يو  دیدرگ . نوفدـم  اجنامه  دیـسر و  تداهـش  هب  ناخ  اضر  روتـسدهب  ینابرهش 

هب تشادـن و  كاشوپ  كاروخ و  هب  یلیامت  نادـنچ  تشاد و  ياهداس  یناگدـنز  سردـم  درکیم . تفلاخم  ناـخ  اـضر  تنطلـس  اـب  اـنلع 
. مالسا نید  نانمشد  مشچ  رد  دوب  يراخ  دوب و  هتسراو  نهذلا و  رضاح  شوهاب ، راکتسرد ، رایسب  دیزرویم . تعانق  نیرتمک 

سردم هللا  تیآ  دیهش 
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رضحلا ةوکشم  رفسلا و  تآرم 

رادرک راتفگ و  هاش ، ياهراکـش  هلمج  زا  هنازور  ترفاسم  هب  طوبرم  عیاقو  دشیم و  رـشتنم  هاش  نیدلا  رـصان  ياهرفـس  رد  هک  ياهمانزور 
. دشیم هتشاگن  رگید  هقرفتم  رابخا  یضعب  و  باکر ، نیمزتلم 

ياهغارم دعاس  دمحم  دعاس -: دمحم  ياهغارم -

وتشیبوئرم

دمآرب و روشآ  یتنس  نمشد  مالیع ، اب  یگیاسمه  لیلدهب  یپیلا  دوب . ینایم  سرگاز  ياهنیمزرس  نایم  رد  هک  یپیلا »  » نیـشنکهاش تختیاپ 
رابت کی  زا  نایمالیع  اب  یپیلا  نانکاس  مه  دـییارگیم و  مالیع  هب  دوب  عقاو  نآ  رد  یپیلا  هک  ییایفارغج  هیحان  تقیقح  رد  تفای و  شرتسگ 

م. متفه ق . متشه و  ياههدس  لوط  رد  یپیلا  دوب . کیدزن  رایسب  مالیع  یپیلا و  تابسانم  دندوب و  يداژن 
عزانمالب تردـق  هب  هجوت  اب  یپیلا  مالیع ، اب  گنتاگنت  طباور  دوجواب  تفای و  زاتمم  یماقم  شناـیاورنامرف  یـشیدنارود  یـسانشعقوم و  اـب 

یلیاح نوچمه  دریگ و  هدـهع  رب  ار  ینایم  سرگاز  يربهار  دـیدم  یتدـم  يارب  تسناوت  درک و  کـیدزن  يروتارپما  نیا  هب  ار  دوخ  روشآ 
. دنک لمع  روشآ  مالیع و  نایم 

تایب یلق  یضترم 

هراشا

هب تیطورـشم  لیاوا  رد  دش . دلوتم  كارا  رد  ش . لاس 1266 ه . رد  یکارا ، کلملا  مهس  ناخ  یلقـسابع  جاح  دنزرف  تایب ، یلق  یـضترم 
. دوب كارا  تارکومد  بزح  ناراذگناینب  زا  تخادرپ و  یسایس  ياهتیلاعف 

سیئر بیان  دش ، لیکشت  تنطلس  رییغت  يارب  ش . لاس 1304 ه . رد  هک  ناسسؤم  سلجم  رد  دومن و  رایسب  شالت  هیراجاق  ضارقنا  رد  يو 
ياروش سلجم  مهدزیس  ات  مراهچ  هرود  زا  تایب  دیـسر . هیلام  ریزو  تمـس  هب  ش . لاس 1304 ه . رد  یغورف  هنیباـک  نیلوا  رد  دوب . سلجم 
یلیهس مود  تلود  رد  لاس 1322  رد  دوب . وا  اب  تسایر  تباین  اههرود  بلغا  رد  دـش و  باـختنا  یگدـنیامن  هب  كارا  مدرم  فرط  زا  یلم 

تایب دندومن و  لیامت  زاربا  يو  هب  ناگدنیامن  دعاس ، هنیباک  طوقـس  زا  سپ  هکنیا  ات  دوب  رواشم  ریزو  دعاس  هنیباک  رد  دش و  ییاراد  ریزو 
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سلجم و جنـشت  اـب  ناـمزمه  هنیباـک  نیا  لیکـشت  درک . یفرعم  یلم  ياروش  سلجم  هب  هاـم 1323  رذآ  هبنـشکی 5  زور  رد  ار  دوخ  هنیباـک 
رد داد . یمیکح  میهاربا  هنیباک  هب  ار  دوخ  ياج  طـقاس و  تشهبیدرا 1324 ، خیرات 12  رد  هام ، شـش  زا  سپ  اذل  دوب . ناجیابرذآ  ياغوغ 

ش. هام 1324 ه . رذآ 
. تشگزاب نارهت  هب  ناجیابرذآ  راتخمدوخ  تموکح  تیدوجوم  مالعا  اب  رذآ 1324  رد 21  دش و  بوصنم  ناجیابرذآ  يرادناتسا  هب 

هریاد زا  سپـس  بوصنم و  ریزوتسخن  بیاـن  ییاراد و  ریزو  ناوـنع  هب  هنطلـسلا  ماوـق  هنیباـک  رد  نمهب 1324  رد 25  تایب  یلق  یـضترم 
و تشذگرد . تشهبیدرا 1336  خیرات 20  رد  تمس ، نیمه  رد  ماجنارس  دوب و  تفن  یلم  تکرـش  لماع  ریدم  یتدم  دش . جراخ  تسایس 

. دیدرگ نفد  فرشا  فجن  رد  شاهزانج  يو ، تیصو  قبط 
: زا دنترابع  داتفا ، قافتا  يو  ترادص  نارود  رد  هک  یعیاقو  نیرتمهم 

حرط نیا  بجومهب   ) سلجم هب  قدـصم  رتکد  طسوت  یفنم  هنزاوم  تسایـس  حرط  هئارا  نارهت ، هب  هسنارف  تلود  سیئر  لگود  لارنژ  دورو 
هزاجا اب  تفن  شورف  يارب  یلو  دیامن ، دقعنم  دادرارق  ای  هرکاذم  نایجراخ  اب  تفن  زایتما  هب  عجار  تشادن  قح  روشک  تاماقم  زا  کیچیه 
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ییاراد لک  تسایر  زا  وپسلیم  رتکد  يافعتسا  یلم ، ياروش  سلجم  طسوت  لامش  تفن  زایتما  هحیال  بیوصت  مدع  تشادن ،) یعنام  سلجم 

لـیچرچ و تلوزور ، فرط  زا  ناـملآ  تسکـش  يارب  ییاـهن  حرط  هراـبرد  اـتلای  هماـنتقفاوم  ياـضما  سلجم ، تلود و  طـسوت  نآ  لوبق  و 
. نپاژ هب  ناریا  تلود  گنج  نالعا  نیلاتسا و 

تایب یلق  یضترم  هنیباک 

. لدع یفطصم  يرتسگداد : ریزو  . 1
. ماظتنا هللا  رصن  سیئر - نسحم  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. يرورس دمحم  روشک : ریزو  . 3
. دنز میهاربا  گنج : ریزو  . 4

. نالدرا هللا  ناما  ییاراد : ریزو  . 5
. قیدص یسیع  رتکد  گنهرف ، ریزو  . 6

. ماظتنا هللا  دبع  هار : ریزو  . 7
. کلام دیعس  رتکد  يرادهب : ریزو  . 8

. هتسارآ ردان  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9
. تیاده لامک  یلعنسح  یناگرزاب : رنه و  هشیپ و  ریزو  . 10

. تایب یلق  یضترم  يزرواشک : ریزو  . 11
. یمیهف لیلخ  یسایس - ربکا  یلع  رتکد  رواشم : يارزو  . 12

يرّهطم یضترم 

هب هدید  اوقت  ملع و  لها  زا  ياهداوناخ  رد  نامیرف  هیرق  رد  یسمش  يرجه  هام 1298  نمهب  زور 12  رد  هر )  ) يرهطم یضترم  دیهش  داتسا 
1311  ) یگلاس هدزیـس  رد  تخادرپ . ییادـتبا  تامیلعت  رگید  نآرق و  يریگارف  هب  تفر و  هناـخبتکم  هب  یکدوک  نینـس  رد  دوشگ . ناـهج 
، یبرع وحن  فرص و  يریگارف  هب  دنکیم و  زاغآ  ار  ینید  مولع  تامدقم  لیصحت  هدومن و  تمیزع  دهشم  هیملع  هزوحهب  یسمش ) يرجه 

. دزادرپیم لوصا  هقف و  قطنم ،
یمالسا نهیم  هب  هر )  ) ماما ترضح  تشگزاب  زور  رد  ارهز . تشهب  رد  ینارنخس  لاح  رد 

یط رد  ددرگیم . مق  هیملع  هزوح  مزاع  یـسمش  لاس 1315  رد  دهشم  هیملع  هزوح  رد  لیـصحت  لاس  راهچ  دودح  زا  سپ  يرهطم  داتـسا 
هدوزفا و دوخ  يونعم  یملع و  ياههتخودنا  رب  گرزب ، دیتاسا  رضحم  زا  ضیف  بسک  مق و  هیملع  هزوح  رد  تماقا  لاس  هدزناپ 
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وا يرادروخرب  دیاب  يرهطم  داتسا  تیصخش  نیوکت  مهم  لماوع  زا  دشخبیم . اقترا  یمالسا  فلتخم  نونف  مولع و  رد  ار  دوخ  تالیصحت 

. درمشرب ار  يدرجورب  هللا  ۀیآ  نوچمه  ماقمیلاع  زّربم و  دیتاسا  زا 
نیوکت رد  هدوب - رتارف  داتـسا  درگاش و  هطبار  دـح  زا  ماما  اب  ناشیا  هطبار  هک  ار - هر )  ) ینیمخ ماما  دزن  ذّـملت  لاس  هدزاود  يرهطم  داتـسا 

. تسا هتسناد  رثؤم  رایسب  دوخ  تیصخش 
لیصحت تدم  هچرگ  تسا . هتشاد  یساسا  ریثأت  ناشیا  یحور  یملع و  تیـصخش  نیوکت  رد  زین  ییابطابط  همالع  دزن  يرهطم  داتـسا  ذملت 

نایاپ ات  دیهش  داتسا  هدوب و  رارقرب  تداهش  نامز  ات  همالع  موحرم  اب  ناشیا  هطبار  یلو  تسا  هدوب  لاس  هس  دودح  همالع  دزن  داتسا  یمـسر 
. دناهدربیم هرهب  همالع  موحرم  زا  رمع 

. دیامنیم زاغآ  ار  دوخ  یگدنز  زا  يرگید  بیشنوزارف  رپ  لصف  هدومن ، ترجاهم  نارهت  هب  يرهطم  داتسا  یسمش  يرجه  لاس 1331  رد 
مغریلع اجنآ - رد  ار  سیردت  میلعت و  راک  هدومن و  عورش  یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکـشناد  رد  ار  دوخ  یملع  تیلاعف  لاس 1334  زا 

هک ناتـسار - ناتـساد  باتک  دـهدیم . همادا  لاس  ود  تسیب و  تدـمهب  دـمآیم - دوجوهب  ناشیا  يارب  هاش  میژر  هیحاـن  زا  هک  یتالکـشم 
زا یلوصحم  تسا - هتشاد  مالسا  یعقاو  هرهچ  یلک  روط  هب  نید و  يایلوا  شور  هریس و  اب  ناملسم  مدرم  ییانـشآ  رد  يدایز  ریثأت  نونکات 
رد وکسنوی  یلم  نویـسیمک  يوس  زا  لاس 1344  رد  دـش و  جراخ  پاچ  زا  لاس 1339  رد  باتک  نیا  تساهلاس . نیا  رد  داتسا  ياهـشالت 

هریغ ینارنخس و  داریا  قیرط  زا  یبهذم  ياهنوناک  یمالـسا و  عماجم  اب  داتـسا  يراکمه  اهلاس  نیا  رد  دیدرگ . وکـسنوی  هزیاج  هدنرب  ناریا 
یمالـسا نمجنا  ناکـشزپ و  یمالـسا  نمجنا  نیـسدنهم ، یمالـسا  نمجنا  زا  ناوـتیم  اـهنوناک  عماـجم و  نیا  هلمج  زا  تسا . هدوـب  رارقرب 

اب ناشیا  هتبلا  دناهتشاد و  شقن  اهنآ  زا  یخرب  سیسأت  رد  دیهش  داتسا  دناهدوب و  سیسأت  هزات  هسره  هک  درب  مان  نارهت  هاگشناد  نایوجشناد 
مالسالا ۀجح  موحرم  دیهش و  داتسا  تمه  هب  ات 1341  ياهلاس 1339  رد  هلمج  زا  دناهدوب . طبترم  ربانم  دجاسم و  قیرط  زا  زین  مدرم  هدوت 

نیا هک  دشیم  لیکـشت  فلتخم  تاقبط  زا  رفن  دص  دنچ  تکرـش  اب  نارهت  رد  هناهام  یلفحم  هیلع - هللا  ناوضر  یتیآ  میهاربا  دمحم  رتکد 
دش و داریا  یمالسا  ناملاع  هلیسو  هب  ینارنخس  یس  نآ  رد  تفای و  همادا  مین  لاس و  ود  دش و  فورعم  ینید » هناهام  نمجنا   » مان هب  لفحم 
راشقا و اب  يرهطم  دیهش  داتـسا  کیدزن  طابترا  بجومهب  تفرگ . رارق  مومع  رایتخا  رد  هام  راتفگ  مان  هب  باتک  دلج  هس  تروص  هب  اهدعب 

ترضح يربهر  اب  نآ  ندرک  طبترم  نارهت و  مدرم  مایق  تیاده  رد  ناشیا  لاس 42 ، دادرخ  هدزناپ  مایق  نایرج  رد  هعماج ، فلتخم  تاقبط 
هک دننکیم  داریا  هاش  صخش  هیلع  یّجیهم  ینارنخس  دادرخ  هدزناپ  بش  رد  دوخ  دناهتشاد و  یـساسا  شقن  هیلع - هللا  ۀمحر  ینیمخ - ماما 

ینادنز اهناتسرهش  نارهت و  رد  زرابم  نویناحور  زا  ياهدع  هارمه  هب  دنباییم و  لاقتنا  ینابرهش  تقوم  نادنز  هب  ریگتـسد و  بش  نامه  رد 
دازآ نویناحور  ریاس  هارمههب  دوشیم  دراو  هاش  میژر  رب  مدرم  ءاملع و  هیحان  زا  هک  يراشف  لاـبندهب  زور  هس  لـهچ و  زا  سپ  دـنوشیم و 

هتسه هک  یمالسا  هفلتؤم  ياهتئیه  ءاملع  ریاس  يرهطم و  داتسا  ینیمخ و  ماما  يدازآ  دادرخ و  هدزناپ  يایاضق  زا  دعب  دندرگیم .
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اههورگ نیا  درک . روهظ  ینیمخ  ماما  تضهن  يرای  يارب  دوب ، هدش  لیکشت  هیقف  یلو  عبات  ياهورین  زا  دندوب و  یبهذم  ياهتئیه  نیمه  نآ 
. دنشاب لمع  رکف و  رد  اهنآ  تیاده  تحت  هک  دندرک  هدنیامن  دنچ  تساوخرد  ماما  زا 

. دندش یفرعم  ماما  ترضح  يوس  زا  ناگدنیامن  نآ  زا  یکی  ناونع  هب  دندوب ، طبترم  اهتئیه  نیا  اب  لبق  زا  هک  يرهطم  داتسا 
زا ییاراخب  دـمحم  طـسوت  درکیم  یکاـّته  تیناـحور  هب  رایـسب  هک  تقو  ریزوتسخن  روصنم ، یلعنـسح  یـسمش  يرجه  لاـس 1343  رد 

هدننکيربهر هورگ  تالیکشت و  هب  یپ  كاواس  دوریم و  ول  هدننکمادقا  هورگ  يو ، يریگتسد  لابندهب  دوشیم . هتشک  اهتئیه  نیا  ياضعا 
يرهطم داتـسا  ياهـسرد  رد  هک  دوب  يروـش  رپ  ناـناوج  زا  ییاراـخب  دـمحم  دراذـگیم . ضارقنا  هب  ور  تیعمج  نیا  دربیم و  اـهتئیه  نیا 

. دربیم ناشیا  زا  یمان  هاگداد  رد  یتح  تشاد و  تکرش 
. تسناد ناریا  رد  مسینویهص  اب  هزرابم  نازاتشیپ  زا  دیاب  ار  يرهطم  داتسا 

قطن دـندادیم . رـس  ار  باـب  نیا  رد  شیوخ  هناـبلطقح  داـیرف  بساـنم  عـقوم  ره  رد  هک  دنتـشاد  لد  هب  ار  اهتـسینویهص  هنیک  ناـنچ  داتـسا 
يریگتسد هب  رجنم  هک  داشرا  هینیـسح  رد  یـسمش  دنفـسا 1348  اب  ربارب  يرمق  لاس 1390  ياروشاع  رد  مسینویهـص  هیلع  داتـسا  یخیرات 

زا البق  يرهطم  داتـسا  هکنیا  مغریلع  دـش و  لیطعت  هاش  میژر  طـسوت  داـشرا  هینیـسح  لاس 1350  رد  تسا . یندـشن  شومارف  دـش  ناشیا 
هینیـسح یلیطعت  زا  دعب  دومن . ینادنز  زور  دنچ  ریگتـسد و  ار  ناشیا  كاواس  دـندوب ، هداد  افعتـسا  هسـسؤم  نیا  هریدـمتئیه  رد  تیوضع 

ار دجسم  نیا  تعامج  تماما  هکنیا  نمض  دوب و  دیهش  داتسا  هدهعهب  دجسم  نیا  هرادا  دش و  لقتنم  داوجلا  دجسم  هب  داتسا  هاگیاپ  داشرا ،
دش لیطعت  هاش  میژر  يوس  زا  زین  داوجلا  دجسم  يدنچ  زا  سپ  دوب . رارقرب  ناشیا  طسوت  نآ  ریغ  نآرق و  ریسفت  تاسلج  دنتـشاد  هدهع  هب 

. دندرکیم رازگرب  گرا  دجسم  دیواج و  دجسم  رد  رتشیب  ار  دوخ  ياهینارنخس  داتسا  و 
. دیسر تداهش  هب  ناقرف  تسیرورت  هورگ  طسوت  بش  هقیقد  تسیب  ود و  تعاس  تشهبیدرا 1358  هبنشهس 11  زور  رد  يرهطم  داتسا 

جیوآدرم
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، ناتسربط تشادرب و  نایم  زا  رد 316  ار  رافسا  ادتبا  يو  رایز . لآ  هلسلسرس  هیوریش ، نب  رافـسا  رکـشل  سیئر  326 ه ،). - 316  ) رایز رسپ 
يوسهب وا  يورـشیپ  زا  هک  هفیلخ  ردتقم  دیناسر . ناولح  یلاوح  ناریا و  برغم  ات  ار  دوخ  روشک  دودح  نادمه و  ناهفـصا ، ير ، ناجرج ،

. داتسرف وا  عفد  هب  هوبنا  يرکشل  اب  ار  بیقر  نب  نوراه  دوخ  ییاد  رسپ  دوب ، هداتفا  تشحو  رد  برغم 
زاوها و ناهفـصا ، ریخـست  زا  سپ  يو  دیناسر . برع  قارع  دودح  ات  ار  دوخ  تاحوتف  هنماد  هداد ، تسکـش  ار  هفیلخ  نایرکـشل  جیوآدرم 

. تفرگب ار  ناتسزوخ 
زا تمظع  تساوخیم  وا  دوب . یتشترز  انطاب  ایوگ  تشادـن و  مالـسا  هب  یتسرد  داقتعا  هیوریـش  رـسپ  رافـسا  شمودـخم  دـننام  جـیوآدرم 
رـس رب  عـصرم  یجاـت  تهج  نیمه  هـب  دزادـنارب ، ار  یـسابع  ياـفلخ  نادـناخ  دـنک و  دـیدجت  وـن  زا  ار  یناـساس  یهاـشنهاش  هـتفر  تـسد 

. دش هتشک  دوخ  كرت  نامالغ  تسد  هب  ق . لاس 323 ه . رد  ماجنارس  يو  تشادیم . اپرب  یلم  ياهنشج  تشاذگیم و 

دبدرم

. هاش ظفحتسم  همدخ و  سیئر  ینعم  هب  یناساس ، رصع  يرادا  تالیکشت  زا 
766 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

)Marduk( كودرم

لباب وا  شتسرپ  زکرم  اعبط  تفای . اقترا  لباب  نایادخ  تسایر  هب  نایساک  نارود  رد  وا ) ماقممئاق  نامـسآ و  يادخ  رـسپ   ) اهیلباب عونلا  بر 
. دوب

لباب يادخ  كودرم 

هخآنیدان كودرم 

. تسا هدش  ادیپ  يو  مان  هب  يرجنخ  م ). دودح 1110 پ . رد   ) لباب هاشداپ 

اهيدرم

. نایسراپ لیابق  زا  یکی 

ولجاتسا ناخیلق  دشرم 

. دوب یبرغ  ناسارخ  مکاح  يو  تسا . يوفص  دمحم  هاش  مود و  لیعامسا  هاش  نامز  ناریزو  زا  ولجاتسا  ناخیلق  دشرم 

نایشعرم

ماوق دیس  تاداس  نیا  زا  یکی  دندیناسر . مه  هب  يذوفن  ناردنزام  رد  دندوب و  نارادبرس )  ) يروج نسح  خیش  وریپ  هک  یعیش  ياهتضهن  زا 
مایق دندوب  هیحان  نآ  میدق  فارشا  زا  هک  نایدنواب  دض  رب  تفرگ و  هدهع  رب  ار  دوخ  یبالقنا  تضهن  يراس  رهش  رد  هک  تشاد  مان  نیدلا 
لمآ نآ  زکرم  هک  ناردنزام  تاداس  تموکح  دش و  زکرمتم  نیدـلا  ماوق  دیـس  تسد  رد  امأوت  یـسایس  یناحور و  تردـق  هکنیا  ات  درک ،
همتاخ ناشیا  تموکح  هب  تمیالم  ریبدـت و  اب  تسناوت  رومیت  دـنام و  یقاب  رومیت  موجه  اـت  یـشعرم  تاداـس  تلود  تشگ . سیـسأت  دوب 

. دهد

نایفرم

. نایسراپ لیابق  زا  یکی 

ورم

. دیدرگ باختنا  یتختیاپ  هب  مالسا  زا  دعب  لبق و  رد  راب  نیدنچ  هک  دوب  گرزب  ناسارخ  فورعم  ياهرهش  زا  ورم 
رد ندمت  گنهرف و  شرتسگ  هعـسوت و  رد  هک  دوب ، یماوقا  هاگتـسیز  مایالا  میدق  زا  هتفرگ ، رارق  دورورم  دادتما  رد  هک  ورم  فورعم  رهش 

. دناهتشاد ییازسب  مهس  هقطنم 
نومأم تموکح  ماگنههب  رهش  نیا  تشاد و  اپرب  تماقا  يارب  میظع  یخاک  رهش  هزاورد  جراخ  رد  دوخ  تموکح  نامز  رد  یـسابع  نومأم 

حتف ار  رهش  نیا  ناسارخ  یشکرکشل  ماگنه  هب  لرغط  ردارب  یقوجلس  کیب  يرغج  ادعب  یلو  دیدرگ ؛ باختنا  یتختیاپ  هب  ناسارخ  رد 
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دش نادابآ  هرابود  مجنپ  نرق  رد  یلو  دیسر  نایاپ  هب  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق  رد  اهگنج  یسایس و  شکمـشک  لیلدهب  نآ  ینادابآ  دومن .
هک رومیت ، ریما  طسوت  يرمق  يرجه  متـشه  نرق  رخاوا  رد  ورم  دش . باختنا  یتختیاپ  هب  هرابود  ورم  رجنـس  ناطلـس  تموکح  نارود  رد  و 

. داهن ینادابآ  هب  يور  يرومیت  خرهاش  طسوت  ق . لاس 812 ه . رد  دش و  نادابآ  هرابود  دشیم ، بوسحم  وا  هاگرکشل  امومع 

)Merroe( هثورم

. گرزب شوروک  رتخد  یشنماخه ، شویراد  نارسمه  زا 

خورم

لیلنا ونآ و  ربارب  يرموس  ریطاسا  رد  تسا . نادزیا  همه  ياورنامرف  هک  دزیا  نیرتدـنمدرخ  انیکماد »  » و ائا »  » دـنزرف نیرهنلا ، نیب  ریطاـسا  رد 
. تسا

مگیب میرم 
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. دوب 1105 ق ). - 1077  ) يوفص مود  یفص  هاش  رتخد  يو  راکوکین . ّریخ و  نانز  زا  11 ق .

مناخ میرم 

-1250  ) راجاق هاش  دمحم  بیدا  رادمتـسایس و  مظعاردص  1251 ق ). ماقم -(  مئاق  مساقلا  وبا  ازریم  رتخد  يو  رعاـش . ناـنز  زا  1277 ق .
ماـقم مئاـق  نادـناخ  هک  یناـمز  رد  هنطلـسلا  داـمتعا  هتـشونهب  دوب . یناـیتشآ  کـلامملا  یفوتـسم  نسح  ازریم  رتخد  شرداـم  و  1264 ق ).

. دیدرگ نانآ  تاجن  ششخب و  ببس  هک  داتسرف  هاش  دزن  دورس و  ياهدیصق  يو  دندوب ، هاش  دمحم  بوضغم 

كدزم

رامـش هب  ناگروخ  تشدرز  ناوریپ  نایونام و  زا  يو  دروآ . دوجوهب  ار  هیکدزم  هقرف  هک  دوب  سراـف  رختـسا  مدرم  زا  دادـماب  رـسپ  كدزم 
زا ینانوی  یفـسلف  بتک  اب  اجنآ  رد  دربیم و  رـس  هب  یقرـش  مور  رد  اهلاس  دوب ، اسف  رهـش  لها  هک  ناـگروخ ، تشدرز  وا  داتـسا  تفریم .

يداصتقا هبنج  رتشیب  هک  صخش  نیا  راکفا  تفرگ . رارق  نوطالفا  هلضاف  هنیدم  ریثأت  تحت  درک و  ادیپ  ییانشآ  نوطالفا  تیروهمج  هلمج 
. دش یفرعم  یناریا  هعماج  هب  شدرگاش  طسوت  تشاد  یعامتجا  و 

هک كدزم  طسوت  هب  هدزیطحق  مدرم  دش  ادیپ  ناریا  رد  یناساس  دابق  تنطلس  لیاوا  زوریف و  یهاشداپ  رخاوا  رد  هک  ییاهیلاسکشخ  رثا  رب 
. دنتشاد هضرع  یناساس  دابق  هب  ار  دوخ  ياهتساوخرد  دوب  رونخس  يدرم 

رایـسب زور  نآ  هعماج  يارب  تامادقا  نوچ  تشادن و  ار  راک  نیا  هب  مادقا  تأرج  فارـشا  نادـبوم و  میب  زا  دوب  تاحالـصا  بلاط  هک  دابق 
تضهن درکن . يرادفرط  نایکدزم  زا  رگید  یلو  تسشن  تخت  رب  هلطایه  هاشداپ  يرایهب  رگید  راب  یلو  دش . علخ  تنطلـس  زا  دابق  دوب  دوز 
نادبوم زا  هک  كدزم  مان  هب  يدنمشناد  روآنابز و  درم  ییاوشیپ  هب  مدرم  دشیم ، نامز  نآ  يداصتقا  ماظن  هیلع  يدیدش  شنکاو  یکدزم 

. دنتشادرب شروش  هب  رس  تشادن  یشوخ  لد 
راوخـشذپ سواک   » يدـهعیلو هب  عجار  نایکدزم  هک  دوب  ياهشقن  نآ  تلع  دـندش و  عمق  علق و  لاس 529 م . رخآ  رد  نایکدزم  تیاـهن  رد 

ناریا تخت  رب  ار  یکدزم  هدازهاش  نیا  کیرحت ، هئطوت و  هلیسوهب  هاش  میمـصت  مغریلع  دنتـساوخیم  دندوب و  هدیـشک  داوک »  » رـسپ هاش »
. دننک مورحم  تنطلس  زا  ار  ورسخ  هداد ، ياج 

كدزم درک و  توعد  ار  نایناحور  زا  ینمجنا  هاش 
768 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هک ورسخ  اما  درکیم  هرادا  ار  سلجم  اصخش  داوک  دنشاب . رضاح  یمـسر  هثحابم  سلجم  رد  ات  دناوخ  ارف  اجنآ  هب  هقرف  ياسؤر  ریاس  اب  ار 
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ات تشاد  فورـصم  ار  دوخ  تمه  مامت  دیدیم . نایکدزم  يدنبهتـسد  هئطوت و  شوختـسد  ار  دوخ  قوقح  دوب و  هدش  نیعم  يدهعتیالو  هب 
هتشک كدزم  دنتخیر و  نایکدزم  رس  رب  دنتشاد  هنهرب  ياهریشمش  هک  حلسم  دارفا  نیح  نیا  رد  اذل  دیامن و  دراو  نایکدزم  هب  یعطق  هبرض 

كدزم هفسلف  دش -:

)Meso Potamie( یماتوپوزم

یثلثم هیحان  نیا  دنتفگیم . میئارهن » مارآ   » ار نآ  میدق  یماس  ياهنابز  هب  تسا و  نیرهنلا  نیب  ینعم  هب  هک  هدمآ  ایابرا »  » شویراد هبیتک  رد 
. تسا تارف  برغم  رد  يرگید  هلجد و  قرش  رد  یکی  نآ  عالضا  سوروت و  لابج  نآ  هدعاق  هک  دهدیم  لیکشت  ار 

بیجتسم ینابیش  يدیزم -:

. دنادیمن ینطاب  لوصا  زا  يزیچ  زونه  هک  يدراوهزات  ینعی  تسا ؛ هدنریذپ  ینعم  هب  هک  هیلیعامسا  تاجرد  بتارم  هلسلس  زا 

یفوتسم هیلیعامسا  هیولعتسم -:

نیدلا دیشر  هک  یعقوم  تسا . هدش  دلوتم  نیوزق  رد  يرمق  يرجه  لاس 680  رد  هک  تسا  ناخروم  ریهاشم  زا  ینیوزق ، یفوتسم  هّللا  دمح 
قافتا يرمق  يرجه  لاس 750  رد  يو  تافو  درک . بوصنم  ناجنز  رهبا و  نیوزق ، هیلام  تساـیر  هب  ار  يو  تشاد  ترازو  ماـقم  هللا  لـضف 

تیب رازه  جنپ  داتفه و  ياراد  موظنم ، تسا  يرثا  هک  درب  مان  ار  همانرفظ  بولقلا و  ۀهزن  هدیزگ  خیرات  ناوتیم : وا  تافیلأت  زا  تسا . هداتفا 
. دباییم همادا  يرجه  لاس 732  ات  هدش و  عورش  لوسر  ترضح  تایح  يادتبا  زا  هک  همانهاش  زرطهب 

یفوتسم

یفوتـسم  » و لیواحتلا » بابرا  یفوتـسم  «، » کلامملا یفوتـسم  « » يرگیفوتـسم  » نیوانع اب  هک  دـنز  يراـشفا و  يوفـص . رـصع  بصاـنم  زا 
. تسا هدش  رکذ  زین  هصاخ »

. دوب يزیمم  یسرباسح و  يرادباسح ، دننام  يرادا  یلام و  روما  رب  تراظن  يو  هفیظو 

کلامملا یفوتسم 

. هیراجاق هرود  رد  هیلام  ریزو 

کلامملا یفوتسم 

رد ق . لاس 1292 ه . رد  کلامملا ، یفوتـسم  فسوی  ازریم  دـنزرف  اقآ ،»  » هب فورعم  کلامملا و  یفوتـسم  هب  بقلم  ینایتشآ ، نسح  ازریم 
. دومن نییعت  ییاراد ) ریزو   ) ءافیتسا رتفد  سیئر  تمـس  هب  دوخ  ياجهب  ار  وا  هاش  رظن  بلج  اب  شردپ  یگلاس  ای 7  رد 6  دش . دلوتم  نارهت 

دوبن شیپ  یلاسدرخ  رـسپ  هک  يو  هب  هاش  نیدلا  رـصان  روتـسدهب  يو  لغاشم  اهراک و  شردـپ ، تشذـگرد  لابندهب  ق . لاس 1303 ه . رد 
ازریم اـب  شتاـفالتخا  تـلعهب  ق . لاس 1318 ه . رد  یفوتـسم  دـیدرگ . اهراک  ماـجنا  رومأـم  رتفد ، ریزو  هللا ، تیادـه  ازریم  دـش و  راذـگاو 

. دیزگ تماقا  سیراپ  رد  تفر و  اپورا  هب  هللا ، تیاده 
ازریم قافتا  هب  اپورا ، رد  تماقا  لاس  تفه  زا  سپ  هطورشم  بالقنا  تازرابم  نایرج  رد 

769 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
رد گنج  ترازو  زا : دـنترابع  بیترتهب  هک  دیـسر  ترازو  هب  یفلتخم  ياههنیباک  رد  تشگزاب و  ناریا  هب  ناطلـسلا  نیما  ناخ  رغـصا  یلع 
رد  ) کلملا رصان  يد 1287 ،) رویرهش 1286 و 14  رد 23   ) هنطلسلا ریشم  نابآ 1286 ،) رد 12   ) کباتا ناخ  رغصا  یلع  ازریم  ياههنیباک 
ریت رد 26   ) ینباکنت ناخ  یلو  دـمحم  هنیباک  رد  هیلام  ترازو  نمهب 1291 ،) لوا  رد   ) هنطلسلا ءالع  تشهبیدرا 1288 ،) نابآ 1286 و   3

(. ریت 1299 رد   ) هلودلا ریشم  هنیباک  رد  رواشم  ریزو  و  ( 1288
. تشاد هدهعرب  زین  ار  هلخاد  ترازو  تمس  دوخ  داد ، لیکشت  هک  ییاههنیباک  زا  یضعب  رد  یفوتسم  نمض  رد 

کلامملا یفوتسم  ناخ  نسح  ازریم 
دادرخ  15 نمهب 1301 ،  25 يد 1296 ،  7 دادرم 1294 ،  12 دادرم 1293 ، دادرم 1289 ، موس  ياهخیرات  رد  هنیباک  عومجم 8  رد  یفوتسم 

: زا دنترابع  داتفا  قافتا  يو  ترادص  نارود  رد  هک  یعیاقو  نیرتمهم  هلمج  زا  داد و  لیکشت  نمهب 1306  رویرهش 1305 و 18   26 ، 1305
هب ناگدـنیامن  زا  ياهدـع  ترجاهم  موس و  سلجم  لیطعت  لوا ، یناهج  گنج  نایرج  رد  سیلگنا  سور و  ياـهورین  طـسوت  ناریا  لاغـشا 

هکراتم دادرارق  ءاضما  لاس 1296 ، ناتسمز  رد  یطحق  زورب  هاشنامرک ، رد  یفام  هنطلسلا  ماظن  تسایر  هب  تقوم  تلود  لیکـشت  مق ، فرط 
هدیمان یلم  هناخباتک  ادعب  هک  فراعم  هناخباتک  سیسأت  دادرارق ، نیا  رد  ناریا  لالقتسا  نیمضت  دنفسا 1296 و  رد 12  ناملآ  سور و  نیب 

نابآ 1305. رد 17  سردم  نسح  دیس  ناج  هب  دصق  ءوس  یناهبهب و  هللا  دبع  دیس  لتق  يریگزابرس ، نوناق  بیوصت  دش ،
. دشیم باختنا  هدنیامن  ناونع  هب  نارهت  مدرم  يوس  زا  هشیمه  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  رد  یفوتسم 

ینابرهـش و یمیظنت  تروـص  قـبط  ناگدـنیامن  ماـمت  دـعب  هب  هرود  نیا  زا  نوـچ  یلو  دـیدرگ ، باـختنا  یگدـنیامن  هب  زین  مـتفه  هرود  رد 
مـشش رد  ماجنارـس  يو  دـشن . باختنا  رگید  مه  يدـعب  ياههرود  رد  تفریذـپن و  ار  سلجم  یگدـنیامن  دـندشیم ، باختنا  هاش  بیوصت 

كاخهب کنو  رد  هاش ، ردنلق  هاقناخ  هب  فورعم  دوخ ، یگداوناخ  هربقم  رد  تشذگرد و  یبلق  هتکس  رثا  رب  یگلاس  رد 60  رویرهش 1311 
. دش هدرپس 

قیتع عماج  دجسم 

. تسا هدش  هتخاس  ق . لاس 281 ه . رد  يرافص  ثیلورمع  روتسدهب  هک  زاریش  رهش  ياهانب  نیرتنهک  زا  يدجسم 
770 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ناهفصا هعمج  دجسم 

. تسا یمالسا  خیرات  نرق  یتانییزت 14  يرامعم و  فلتخم  ياهکبس  زا  ياهعومجم  دجسم  نیا 
رد ار  ناریا  ریخا  نرق  يرامعم 14  تالوحت  ورنیا  زا  دـنهدیم . تبـسن  ق . مهدراهچ ه . ات  مود  نرق  زا  ار  نآ  لیمکت  نامتخاس و  خـیرات 

. دومن هعلاطم  ناوتیم  نآ 

هللا فطل  خیش  دجسم 

ناریا يراکیـشاک  يرامعم و  زا  يراکهاش  دـش و  يراذـگمان  يو  مان  هب  هللا ) فطل  خیـش   ) رـصع یبهذـم  تیـصخش  نیرتگرزب  مارتحا  هب 
يراکیـشاک هطـساو  هب  تسا . هدـش  انب  وپاقیلاع  ترامع  لباقم  ناهج  شقن  نادـیم  قرـش  رد  يرجه  مهدزاـی  نرق  لوا  همین  رد  هک  تسا 

ینید زکارم  لیمکت  رد  هللا  فطل  خیـش  دجـسم  تسا . رادروخرب  يریظنمک  تفارظ  ییابیز و  زا  یلاع  ياهدـبنگ  جراخ و  لـخاد و  قرعم 
. تسا هتشاد  یمهم  سب  شقن 

یکنس سم 

تیعمج دوعـص  دش . زاغآ  یعامتجا  هنیمز  رد  شهج  يرادقم  هدش و  رهـش  هب  لیدبت  اههدکهد  هرود  نیا  رد  دالیم . زا  لبق  نارود 2750 
. دومنیم رتصخشم  دوب  رتروآراب  كاخ  هک  اج  ره 

یناغماد دوعسم 

(. لوغم ناناخلیا  زا   ) یناپوچ فرشا  کلم  ریزو 

يونزغ دوعسم 

هک دمحم  رتگرزب  ردارب  دوعسم  دیشکن  یلوط  دیدرگ . يو  نیـشناج  دمحم  شرتکچوک  رـسپ  وا  تیـصو  بسحرب  يونزغ  دومحم  زا  سپ 
زا هک  بجاح  مان  یلع  دیآرد . تملاسم  رد  زا  دیدرگن  رـضاح  دمحم  درک و  تختوجات  يوعد  دربیم  رـس  هب  ناهفـصا  رد  تاقوا  نآ  رد 

دنتشاذگ دوعسم  تسد  رد  ار  روما  مامز  هدرک  ریگتسد  ار  وا  هدش و  تسدمه  دمحم  مع  نیکتکبس  فسوی  اب  دوب  دمحم  ناطلس  ناکیدزن 
هب رخآ  رد  تشاد و  ار  دومحم  ناطلس  ترازو  هک  ار  يدنمیم  نسح  نب  دمحا  تشکب و  ار  نئاخ  ود  نآ  دوعسم  یلو  ق ). 432 ه . - 421)

. دیزگرب شیوخ  ترازو  هب  هدروآرد و  نادنز  زا  دوب  هدش  سوبحم  ناطلس  رما 
. درک حتف  ار  سرانب »  » یتح دنه و  ات  نادمه  زا  شردپ  کلامم  شیوخ  تنطلس  نارود  رد  يو 
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يدوعسم دوعسم  دمحم  دمحم -: دوعسم -

. یعفاشلا يدوعسملا  نیسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا 
، درک تحایس  برع  کلامم  رـصم و  رد  دش ، گرزب  دادغب  رد  هدوب . يرجه  موس  نرق  لوا  رد  ایوگ  تسین . مولعم  تسرد  شدلوت  خیرات 
ای 346 لاس 345  رد  درک و  رفـس  نیطـسلف  ماش و  ناگرگ ، ناجیابرذآ ، نیچ ، دنه ، هب  زین  دیزگ و  تماقا  رخطـصا  رد  هتفر  سراپ  هب  دـعب 

. تشذگرد
، هدـش هتـشون  ام  ياهناتـساد  هنیمز  رد  میدـق  ناریا  هب  عجار  هک  رهاوجلا » نداعم  بهذـلا و  جورم   » زین تسا و  هیبنتلا » باتک   » وا تافیلأت  زا 

. تسا يدیفم  تاعالطا  يواح  یناساس  هرود  هب  عجار  یلو 

هبیتق نب  ملسم 

مان ناوتیم  ار  رابخالا  نویع  بتاکلا و  بدا  فراعملا ، باتک  هلمج  زا  هک  فیلأت  ياراد 12  خروم و 
771 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دناهتفگ ق . ار 276 ه . يو  توف  درب .

هدوسم

هایـس ياههماج  نوچ  دندوب و  هتفریذـپ  ار  سابع  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  توعد  هک  ناسارخ  ناگدازبیجن  ناناقهد و  زا  ياهدـع 
. دندش فورعم  هدوسم »  » هب دندیشوپیم 

یناسارخ ملسم  وبا  هملیسم -:

فارشا ناوید  فرشم -:

میدق قرشم 

، اهیرموس زا  دندوب  ترابع  میدـق  قرـشم  هنکـس  دـباییم . لاصتا  برغم  يایرد  یقرـش  لحاوس  هب  هلـصاف  اب  ای  یب  هک  دوب  یکلامم  لماش 
. اهنایرآ اهتیه و  اهیمالیع ، اهیماح ، اهیماس ،

تیطورشم

نوناـق تموکح  نارادـفرط  نیب  ق . لاس 1327 ه . طساوا  اـت  لاس 1323  دودـح  زا  اراکـشآ  هک  ییاـهدروخ  دز و  اهـشکمشک و  عومجم 
تبقاـع و  تفاـی ، عوقو  نـالیگ  دهـشم و  ناهفـصا و  زیربت و  نارهت و  صوصخب  ناریا ، ياهرهـش  بلاـغ  رد  نآ  ناـفلاخم  و  تیطورـشم ] ]
نالعا لوبق و  باب  رد  راجاق  هاش  نیدلا  رفظم  شردپ  هک  ینامرف  دافم  يارجا  ءاضما و  زا  راجاق  هاش  یلع  دمحم  دیدش  فاکنتسا  دوجواب 

رثا رد  تبقاع  سلجم ، لیطعت  بیرخت و  هب  وا  مادقا  مغریلع  و  دوب ، هداد  تلادـع ) سلجم  سیـسأت  رتحیحـص ، ترابع  هب  ای   ) تیطورـشم
رد هطورشم  تموکح  نالعا  یلم و  ياروش  رارقتسا  تنطلس و  زا  هاش  یلع  دمحم  علخ  هب  رجنم  بالقنا  تیاهن  نابلطهطورشم ، تادهاجم 

. تشگ ناریا 
یتح و  طساوا - زا  عقاو  رد  شتامدقم  دوشیم ، زاغآ  نآ  اب  مالـسا  زا  دعب  ناریا  خیرات  زا  يدیدج  هرود  عقاو  رد  هک  تیطورـشم ، بالقنا 

رمتـسم مظنم و  اتبـسن  تادوارم  باب  حاتتفا  نونفلا  راد  سیـسأت  دش . عورـش  راجاق  هاش  نیدلا  رـصان  تنطلـس  لیاوا - زا  تفگ  ناوتب  دیاش 
ناخ و مکلم  ازریم  يدابآدـسا و  نیدـلا  لامج  دیـس  دـننام  یناسک  روهظ  دـیارج ، یـضعب  رـشن  فارگلت ، تسپ و  داجیا  اپورا ، اب  نایناریا 
هب تبـسن  دودـحم - رایـسب  ياهدـع  ارهاظ  دـنچ  ره  هماع - زا  ياهدـع  ترفن  ببـس  هک  هیباب  باب و  هعقاو  روهظ  ناریا ، رد  اـهنآ  نارکفمه 

مدرم عـالطا  ق ). رد 1293 ه . سپـس  هنـس 1255 و  رد   ) ینامثع تکلمم  رد  یندـم  تالوحت  یـضعب  عوقو  تشگ ، تیناـحور  تنطلس و 
روـما رد  ضیعبت  ینوناـقیب و  زواـجت و  يدـعت و  هوـشر و  داـسف و  جاور  هظحـالم  اـپورا ، اـکیرما و  هـسنارف و  گرزب  ياـهبالقنا  زا  ناریا 
ذوفن لباقم  رد  لاجر  میلـست  فعـض و  هدهاشم  مزراوخ ، تاره و  ورم و  زاقفق و  رد  ررکم  ياههابتـشا  اهتـسکش و  هرطاخ  دوخ ، تکلمم 
ازریم فوبلاط و  هدازدنوخآ و  ياههتشون  دننام  يراثآ  راشتنا  و  اپورا ، هب  هاشداپ  جرخ  رپ  یحیرفت و  ياهترفاسم  سیلگنا ، سور و  دیازتم 

هب ناریا  مدرم  هماع  نیب  رد  یبلطهطورشم  رکف  شیادیپ  تامدقم  زا  همه  ياهغارم ، نیدباعلا  نیز  جاح  یحور و  دمحا  ینامرک و  ناخ  اقآ 
. دوریم رامش 

تاقبط يارب  ار  دبتسم  هاشداپ  نیا  تنطلس  راجاق ، هاش  نیدلا  رـصان  دهع  رخاوا  رد  اهنآ  بلاغ  لوصح  هک  تامدقم ، لماوع و  نیا  عامتجا 
اپورا ياهترفاسم  اهیشایع و  جراخم  يارب  هک  هاش ، نیدلا  رفظم  دهع  رد  دوب ، هدرک  ریذپانلمحت  هماع ، هصاخ و  زا  تریغاب ، اتبسن  هدازآ و 

رثکا تشاد ، طارفا  تکلمم  هیلام  فارسا  رد  دز و  تسد  اهیجراخ  زا  نکشرمک  یپردیپ و  ياهضارقتسا  هب 
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تیطورشم میرحت  هحیال 
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نیما لاثما  یگماکدوخ  دادبتسا  عاضوا و  حالصا  رد  هلودلا  نیما  قیفوت  مدع  نوناق و  تموکح  رارقتسا  موزل  ترورـض و  هجوتم  ار  مدرم 
راجت و هبسک و  زا  ياهدع  تبقاع  تخاس . راکـشآ  يدادبتـسا  تنطلـس  همادا  زا  ار  هماع  تیاضر  مدع  هلودلا ، نیع  اصوصخم  ناطلـسلا و 
هب نارهت  هعمج  ماما  ار  اهنآ  نوچ  و  دـندومن ، عامتجا  نارهت  هاـش  دجـسم  رد  وا  لاـمع  هلودـلا و  نیع  ملاـظم  رب  ضارتعا  ناونع  هب  بـالط 

هلودلا نیع  لزع  لاوش 1323 و   16  ) دندش نصحتم  اجنآ  رد  هتفر و  میظعلا  دبع  ترـضح  هب  دومن ، قرفتم  اجنآ  زا  هلودـلا  نیع  شهاوخ 
ببسهب راجاق ،) هاش  یلع  دمحم   ) دهعیلو ازریم  یلع  دمحم  نینچمه  قباس و  مظعاردص  ناطلسلا  نیما  نارادفرط  نوچ  دندومن و  اضاقت  ار 

ار هنطلسلا  عاعش  دهاوخیم  يو  درکیم  نامگ  ازریم  یلع  دمحم   ) دندومنیم بیغرت  تیوقت و  ناهن  رد  ار  اهنآ  هلودلا ، نیع  اب  تموصخ 
سلجم سیسأت  یطختـسد  بجومهب  اما  درکن ، لوزعم  ار  هلودلا  نیع  دنچره  هاش ، و  دندیزرو ، رارـصا  نصحت  نیا  رد  اهنآ  دنک ،) دهعیلو 

هتکـس و ببـسهب  و  درک ، للعت  شیوخ  هدعو  لوق و  يارجا  رد  هاش  نصحت ، نیا  نایاپ  زا  دـعب  نوچ  نکیل  داد . هدـعو  اهنآ  هب  ار  تلادـع 
نیع اما  دنتـساخرب . ضارتعا  هب  نابلطتلادـع  راـبرگید  داد ، همادا  شیوخ  يدـعت  دادبتـسا و  هب  ناـنچمه  هلودـلا  نیع  وا  تلاـسک  تدـش 

تشاد هک  یتنوشخ  اب  هلودلا  نیع  اما  دنتساخرب . ضارتعا  هب  نابلطتلادع  رابرگید  داد . همادا  شیوخ  يدعت  دادبتسا و  هب  نانچمه  هلودلا 
هک ییاغوغ  ماحدزا و  رد  و  دومن ، فیقوت  ار  ظعاو  دمحم  خیـش  جاح  و  درک ، دیعبت  مق  هب  ار  ظعاو  لامج  دیـس  دمآرب ؛ اهنآ  عفد  ددصرد 

يور نینوخ  یثداوح  زین  وا  هزانج  عییشت  رد  و  دش ، لوتقم  ياهبلط  دیس  داد ، يور  هلودلا  نیع  راتفر  رب  رابرگید  مدرم  ضارتعا  تبسانم  هب 
هب اجنآ  نوچ  و  دـندش ، نصحتم  نارهت  عماج  دجـسم  هب  رابرگید  هلودـلا  نیع  ملاظم  زا  هبـسک  راـجت و  بـالط و  اـملع و  زا  ياهدـع  داد .

دیدهت هتـشون  هاش  هب  ياهضیرع  هار  نیب  رد  و  دـندرک ، ترجاهم  موق  هب  املع  نایم  نآ  زا  دـندش و  قرفتم  اهنآ  زا  یـضعب  دـنداتفا ، یتخس 
زا راجت  هبـسک و  ياهدـع  مایا ، نیمه  نراقم  تفگ . دـنهاوخ  كرت  ار  ناریا  اهنآ  دـسرن  ارجا  هب  هاـش  ياههدـعو  اـهلوق و  رگا  هک  دـندرک 

و دندرک ، ار  مق  نیرجاهم  تعجارم  تلادع و  نالعا  هلودـلا و  نیع  لزع  ياضاقت  هدـش  نصحتم  سیلگنا  ترافـس  غاب  رد  نارهت  فانـصا 
.(. ق هرخالا 1324 ه . يدامج   ) دیسر نت  رازه  کیدزن 14  هب  اهنآ  دادعت  تبقاع  و  تفرگ ، شیازفا  اجیردت  زین  اهنآ  هدع 

هب تعجارم  هب  مق  زا  ار  نیدهتجم  و  تشامگ ، ترادص  هب  ار  هلودلا  ریـشم  ناخ  هللا  رـصن  ازریم  دومن و  لوزعم  ار  هلودـلا  نیع  هاش  تبقاع 
رد هقادم » هرواشم و   » تهج یلم » ياروش  سلجم   » لیکـشت سیـسأت و  هب  ریاد  ینامرف  تارکاذم ، زور  دنچ  زا  دـعب  و  دومن ، توعد  نارهت 

نینصحتم يارب  ترافس  غاب  رد  نامرف  نآ  نیع  هک  یناثلا 1324 ،) يدامج   14  ) دومن رداص  هماع » حلاصم  یتکلمم و  یتلود و  روما  ماهم  »
مق زا  زین  املع  دعب  زور  دـنچ  و  دـندمآ ، نوریب  ترافـس  نصحت  زا  مدرم  نآ  زا  سپ  تشگ . یقلت  هماع  فعـش  روش و  اب  و  دـش ، هدـناوخ 

هدـناوخ همانماظن  هک  ار  تاباختنا  نوناق  هاش  دـش و  لوزعم  مظعاردـص  هلودـلا ، نیع  کیرحت  دوجواب  دـعب ، يدـنچ  و  دـندومن . تعجارم 
رـصق رد  تایالو  زا  يدودعم  هدـع  نارهت و  ناگدـنیامن  هاش و  روضح  اب  لوا  سلجم  تبقاع ، و  بجر 1314 .)  23  ) دومن حیشوت  دشیم 

(. هدعقیذ  14  ) دیناسر اضما  هب  درک و  نیودت  ار  یساسا  نوناق  و  نابعش 1324 ،)  17  ) دش لیکشت  ناتسلگ 
تنطلـس زاغآ  نامه  زا  راجاق  هاـش  یلع  دـمحم  وا  نیـشناج  و  ق ،). هدـعقلا 1324 ه . يذ   23  ) تفای تافو  هاش  نیدلا  رفظم  دـعب  يدـنچ 

يانب سلجم  فالخرب 
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کیرحت و ناگدنیامن  دـض  رب  ار  ارزو  و  درکن ، توعد  شیوخ  يراذـگجات  سلجم  رد  ار  سلجم  ناگدـنیامن  و  تشاذـگ ، ینیچبابـسا 
هب دادبتـسا  طاـسب  هداـعا  سلجم و  ساـسا  مادـهنا  يارب  ار  ناطلـسلا ) نیما   ) کـباتا ناـخ  رغـصا  یلع  ازریم  دـعب  يدـنچ  و  دومن ، تیوقت 
هب دش  لیکـشت  وا  زا  دعب  هک  مه  هنطلـسلا  ریـشم  هنیباک  و  دیـسر ، لتق  هب  دـبایب  راک  نیا  رد  یقیفوت  هکنآ  نودـب  وا  اما  دـیزگرب . ترادـص 
رد هیلام  ریزو  ناونع  هب  نوچ  وا  و  دـش ، باختنا  ترادـص  هب  کلملا  رـصان  هب  بقلم  ولزوگارق ، ناخ  مساـقلا  وبا  و  تشگ ، طـقاس  يدوز 

عقاو هاش  توادـع  دروم  دومن ، دودـحم  ار  هاش  تاراـیتخا  عقاو  رد  و  تشگ ، ناتـسادمه  سلجم  اـب  جراـخم  لیدـعت  اهیرمتـسم و  فذـح 
دیعبت اپورا  هب  ار  وا  دعب  يدنچ  هدرک  فیقوت  وا  يارزو  اب  ار  کلملا  رـصان  سلجم ، لیم  مغریلع  هاش ، یلع  دمحم  دعب  يدـنچ  و  تشگ ،

اهنمجنا و نایسلجم و  تبقارم  ببس  هب  اما  هدعقیذ 1325 .)  ) دنک لحنم  ار  سلجم  ناقازق  ناشابوا و  کمک  هب  هک  دمآرب  ددصرد  و  دومن ،
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دـش و میلـست  یئزج  ياهدروخ  دز و  دایز و  تاعزانم  زا  سپ  هاش  و  دـنام ، میقع  وا  ياتدوک  هشقن  نیا  تاـیالو ، زیمآدـیدهت  ياـهفارگلت 
رههب و  دـمآرب ، کلملا  رـصان  تلامتـسا  ددـصرد  یتح  و  دـیامن . تیوقت  ار  تیطورـشم  هک  درک  دای  دـنگوس  هدرک و  رهم  ار  نآرق  تشپ 

رارق یتسد  کجنران  تباـصا  دروم  هاـش  لـیبموتا  نوچ  مرحم 1326 ، رخاوا  رد  نکیل  دوـمن . یتـشآ  تلم  سلجم و  اـب  دـنچ  کـی  لاـح ،
سویأم سلجم  اب  یتشآ  شزاس و  همادا  ناکما  زا  دش و  نامگدب  سلجم  هب  تبـسن  هاش  دشن ، مولعم  ناگدـننکدصقءوس  تیوه  و  تفرگ ،

ناینب مادـهنا  عضو و  رییغت  ددـصرد  دبتـسم ، لامع  یـضعب  لاشپاش و  ازریم و  نارماک  دـننام  یناسک  کیرحت  هب  دـعب ، يدـنچ  و  دـیدرگ ،
هدنامرف فوخایل  و  تفر ، هاش  غاب  هب  هدش  جراخ  نارهت  زا  ق . یلوالا 1326 ه . يدامج  رد 3  دوصقم  نیا  هب  دمآرب . تیطورشم  سلجم و 

ظعاو و لامج  دیـس  نیملکتملا و  کلم  دـننام  تیطورـشم ، ياسؤر  زا  ياهدـع  دومن . بوصنم  نارهت  یماظن  تموکح  هب  ار  قازق  داـگیرب 
يدامج زور 23  رد  سلجم ، رابرد و  نیب  شکمـشک  زور  زا 20  دعب  تبقاع  و  دندش ، نصحتم  سلجم  رد  يزاریـش ، ناخ  ریگناهج  ازریم 

، يزاریش ناخ  ریگناهج  ازریم  نیملکتملا و  کلم  دننام  ناهاوخیدازآ ، زا  یعمج  دنتـسب . پوت  هب  هدرک  هرـصاحم  ار  سلجم  اهقازق  یلوالا 
ترافس ای  سیلگنا  ترافس  هب  نت ) بیرق 70   ) رگید ياهدع  و  دندش ، لوتقم  هاشیلع  دـمحم  رما  هب  هاشغاب  رد  هدـش  راتفرگ  هعقاو  نیا  رد 
لیطعت ار  تیطورـشم  هدرک ، لـحنم  ار  سلجم  هاـش  هنوگنیدـب ، و  دـندش ، يراوـتم  رگید  یعمج  و  نصحتم ، رگید  ياهترافـس  اـی  هسنارف 

. داد همادا  لاس  کی  بیرق  تسا  فورعم  ریغص  دادبتسا  هرود  هب  هک  ار  ياهرود  و  دومن ،
هجحلا 1326) يذ   ) ناهفـصا حتف  اهیرایتخب و  مایق  اب  دعب  يدنچ  و  دـش ، هجاوم  زیربت  مدرم  تمواقم  ناجیابرذآ و  بالقنا  اب  يدوز  هب  اما 

يرهاـظ يروـص و  هداـعا  اـب  سلجم و  زا  یعوـن  لیکـشت  اـب  رخاوا  رد  هکنآ  اـب  و  دـش ، ورهبور  مرحم 1327 )  ) نالیگ نیدـهاجم  ماـیق  و 
هار زا  نالیگ  نیدـهاجم  يودرا  تبقاع  دومنیم  هماع  یتیاضران  تابجوم  عفر  رد  ماـمتها  هب  رهاـظت  يدـح  اـت  هدـش و  قفاوم  تیطورـشم 

رد 26 و  دـندومن ، تکرح  نارهت  يوسهب  تیطورـشم ، ساـسا  دـیدجت  دـصق  هب  ناهفـصا ، قیرط  زا  يراـیتخب  نیدـهاجم  يودرا  نیوزق و 
هدـنگرز رد  سور  ترافـس  رد  سیلگنا  سور و  ياهتلود  تیاـمح  تحت  هاـش  یلع  دـمحم  و  دـندش ، نارهت  دراو  يرخالايدامج 1327 

کلملا دضع  و  تسشن ، تنطلـس  هب  هاش  دمحا  مان  هب  شاهلاس  رسپ 12  و  دش ، علخ  تنطلـس  زا  یلاع  سلجم  مکح  هب  يو  تسج . نصحت 
یتقوم هریدمتئیه  هدعقیذ 1327 )  ) مود سلجم  حاتتفا  ات  تشگ . هنطلسلا  بیان  راجاق 
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هداعا تیطورـشم  هرابرگید  و  دـش ، هدـیچرب  ریغـص  دادبتـسا  طاسب  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  تیطورـشم  نایرج  رد  تبقارم  تهج 

بولصم موکحم و  دادبتسا ، اب  تنواعم  هطورشم و  اب  تفلاخم  مرجهب  زین  رگید  ياهدع  و  فورعم ، دهتجم  يرون ، هللا  لضف  خیش  و  تفای ،
هجیتن هب  هیراجاق  دادبتـسا  طاسب  هداعا  تهج  هنطلـسلا  عاعـش  هلودـلا و  رـالاس  شناردارب  عولخم و  هاـش  شـالت  نآ ، زا  دـعب  و  دـندیدرگ ،

. دیسرن
: تیطورشم نامرف 

رفظم فرط  زا  سیلگنا ، ترافس  رد  نت )  15 دودح 000 ،  ) مدرم نصحت  زا  سپ  تیطورشم  زاغآ  رد  هک  ینامرف  ترهـش  ناریا  خیرات  رد 
ریـشم ناـخ  هللا  رـصن  ازریم   ) تقو مظعاردـص  هب  باـطخ  هک  ناـمرف  نیا  ق ). یناثلا 1324 ه . يداـمج   14  ) دـش رداص  راجاق  هاش  نیدـلا 

زا یلیلق ، هدـع  زج  نینـصحتم ، نآ ، زا  سپ  دـش . یقلت  فعـش  روش و  اب  و  دـش ، هدـناوخ  نینـصحتم  يارب  ترافـس  غاب  رد  تسا ، هلودـلا )
. دندرک ترجاهم  نارهت  هب  هلودلا  ماظن  یجاح  کلملا و  دضع  هارمه  دندوب  هدرک  ترجاهم  مق  هب  هک  ییاملع  و  دندش ، جراخ  ترافس 

: تیطورشم نامرف  نتم 
ام تیافک  فک  هب  ار  ناریا  همورحم  کلامم  تداعس  یقرت و  هتشررس  هنأش  لج  یلاعتیراب  ترضح  هک  اجنآ  زا  مظعاردص  فرـشا  بانج 

، هک تفرگ  قلعت  نادب  ام  نویامه  هداد ، رارق  نامدوخ  قیدـص  يایاعر  ناریا و  یلاها  هبطاق  قوقح  ظفاح  ار  ام  نویامه  صخـش  و  هدرپس ،
عقوم هب  یتکلمم  یتلود و  ریاود  رد  رورم  هب  هیـضتقم  تاحالـصا  تلود ، ینابم  دییأت  دییـشت و  ناریا و  یلاها  هبطاق  تینما  تیهافر و  يارب 

نیکالم و فارشا و  نایعا و  هیراجاق و  املع و  ناگدازهاش و  نیبختنم  زا  یلم  ياروش  سلجم  هک  میدش  ممصم  نانچ  دوش ، هدراذگ  ارجا 
حلاصم یتکلمم و  یتلود و  روما  ماهم  رد  هک  دوش ، میظنت  لیکـشت و  نارهت  هفالخلا  راد  رد  هموقرم ، تاقبط  باختنا  هب  فانـصا ، راـجت و 

ناریا یتخبـشوخ  تداعـس و  يارب  هک  یتاحالـصا  رد  ام  هاوختلود  يارزو  تئیه  هب  هدروآ و  لمع  هب  ار  همزـال  ياهقادـم  هرواـشم و  هماـع 
هماـع و حـلاصم  تلم و  تلود و  ریخ  رد  ار  دوخ  دـیاقع  ناـنیمطا ، تینما و  لاـمک  رد  و  دـیامنب ، ار  مزـال  کـمک  تناـعا و  دـش  دـهاوخ 

هدراذگ ارجا  عقومهب  حـشوم و  ینویامه  هحـص  هب  هک  دـناسرب ، ضرع  هب  تلود  لوا و  صخـش  طسوت  هب  تکلمم  یلاها  هبطاق  تاجایتحا 
بیوصت و قفاوم  ار  نآ  لیکشت  مزاول  بابسا و  سلجم و  نیا  تابیترت  همانماظن و  كرابم ، طختسد  نیا  بجومهب  هک ، تسا  یهیدب  دوش .
هک موقرم ، ياروش  سلجم  یلاـعت  هللا  نوعب  هدیـسر و  هناـکولم  هحـص  هب  هک  دومن  دـهاوخ  اـیهم  بترم و  خـیرات  نیا  زا  نیبـختنم  ياـضما 
هک میرادیم  ررقم  زین  و  دـیامن . عورـش  سدـقم  عرـش  نیناوق  يارجا  تکلمم و  روما  همزال  تاحالـصا  هب  حاتتفا و  تسام ، لدـع  نابهگن 
امک تسا  ناریا  تلم  تلود و  یقرت  هب  عجار  امامت  هک  ام  هنسح  تاین  زا  یلاها  هبطاق  ات  دییامن ، رـشتنم  نالعا و  ار  كرابم  طختـسد  داوس 
رهش خـیرات 14  هب  هینارقبحاـص ، رـصق  رد  دنـشاب . لاوزیب  تمعن  نیا  تلود و  نیا  ماود  ییوگاـعد  لوغـشم  لاـحلا  ۀـقرم  عـلطم و  یغبنی 

. ام تنطلس  مهدزای  لاس  رد  يرجه  هناثلا 1324  يدامج 

تضهن نایعشعشم ،

جـضن یلع ، دـهف  نب  دـمحا  نادرگاش  زا  حالف  دـمحم  دیـس  يربهر  هب  هعیـش  تـالغ  زا  یبهذـم  یتضهن  ناتـسزوخ  رد  يرومیت  هرود  رد 
نبا دزن  رد  تفر و  هلح  هب  یناوج  مایا  رد  دش و  يرپس  طساو  رهش  رد  حالف  یکدوک  مایا  دش . هدناشک  يوفص  دهع  هب  نآ  هنماد  تفرگ و 
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ياهنیمز و نینچ  اب  ار  دوخ  تکرح  دمآ و  دیدپ  يو  راکفا  رد  هنایفوص  ياههبنج  جیردتهب  اما  تفای . ییانشآ  عیـشت  یبهذم  لوصا  اب  دهف 

ياهژیو تقیرط  يو  دومن . تیودـهم  يوعد  تفای و  یناوریپ  نآ  فارطا  یحاون  طساو و  رد  يدوز  هب  درک و  زاغآ  هفوک  رد  فاـکتعا  اـب 
مولع هب  عجار  هک  دـهف  نبا  زا  یباتک  رب  تسناوت  يو  داد . حالف  دـمحم  هب  يرتشیب  تصرف  دـهف  نبا  يو  داتـسا  يراـمیب  دروآ . دوجوهب  ار 

ار يو  دیاقع  هبنج  تسناوتیم  نآ  هب  یبایتسد  دوب و  حالف  دمحم  ياهوزرآ  زا  یکی  هبیرغ  مولع  زا  یهاگآ  ارهاظ  دبای . تسد  دوب ، هبیرغ 
. دشخب عیرست 

ینـس دیـس  ياعدا  اب  تسناوت  يو  اـما  درک ، رداـص  ار  يو  لـتق  مکح  نآ  هجیتن  رد  یتح  و  دوبن ؛ قفاوم  نآ  اـب  زگره  دـهف  نبا  هک  يراـک 
. دیازفیب دوخ  ناوریپ  هب  تسناوت  تخادرپ و  غیلبت  هب  نآ  یلاوح  هزیوه و  رد  سپ  نآ  زا  يو  دبای . ییاهر  يوتف  نیا  زا  ندوب ، یفوص 

اب ار  شیوخ  يورین  لاوما ، شورف  تراغ و  گنج و  اب  نامز  نیا  رد  درک و  کمک  يو  ناوریپ  شیازفا  هب  زین  یلع  انالوم  شرـسپ  تاغیلبت 
رد يوق  یبهذـم و  ياهشیر  هک  عشعـشم - ماـن  دـناسر و  مه  هب  یتردـق  دروآ و  يور  هزیوه  رگید  یحاوـن  هب  تسارآ و  یگنج  تازیهجت 

یتموکح دیاقع ، نیا  اب  دندوب و  هیلولح  هدـیقع  هب  لیامتم  ءایلوا و  ءایبنا و  دـحاو  أشنم  هب  دـقتعم  نایعـشعشم  دراذـگ . دوخ  رب  دراد  عیـشت 
یهللا و یلع  رکذ  دنتـسشنیم و  ياهقلح  رد  نانآ  دوب . یلجتم  حالف  دـمحم  صخـش  رد  هک  دـندرک  اپرب  يولع  تیناحور  يورین  هب  زهجم 

لباقم رد  هنهرب و  ریـشمش  ندیعلب  دـننام  تداع ، فالخ  ياهراک  دنتـسناوتیم  و  دـنتفاییم . تسد  يدـیدج  یناور  تلاحهب  هتفگ و  هریغ 
یتموکح تاماقم  ینارگن  تابجوم  دش و  هدرتسگ  ناتسزوخ  هیحان  رد  يدوز  هب  حالف  دمحم  ترهـش  دنهد . ماجنا  ار  نتفر  ریت  ریـشمش و 

تداشر دـش . راپـسهر  ناـنآ  یبوکرـس  تهج  زاریـش  بناـج  زا  يرکـشل  هجیتن  رد  دروآ . دوجوهب  ار  تموکح  یلحم  ناگدـناشنتسد  و 
هدازهاش دنفـسا - کمک  هب  یلحم  ماکح  بناج  زا  يرگید  هلمح  اب  يدوز  هب  اما  دروآ  دوجوهب  ار  وا  ياوق  يزوریپ  تاـبجوم  يو  ناوریپ 

. دندش هدنکارپ  ولنویوقارق -
رب نایعـشعشم  يدوز  هب  دـنکیم . سیـسأت  یتلود  هزیوه  هیحان  رد  ددرگیم و  زاب  ناتـسزوخ  هب  اددـجم  لاـس  دـنچ  زا  سپ  حـالف  دـمحم 

یلع الوم  يربهر  هب  عشعشم  ياوق  لاس 1457  رد  دندرک . تراغ  ریخـست و  ار  فجن  رهـش  دنتفای و  الیتسا  هلح  ات  زاوها  هیحان  زا  ینیمزرس 
یتسرپرـس نسحم ، شرگید  رـسپ  حالف  دـمحم  سپـس  یلع و  ـالوم  گرم  اـب  دروآرد . فرـصت  هب  ار  دادـغب  تسناوت  حـالف  دـمحم  رـسپ 

. تفرگ هدهعرب  ار  یشبنج  ياهورین 
ضایف ناطلس  هکنآ  تلعهب  لیعامسا  هاش  يوفص ، تلود  ندیـسر  تردق  هب  ياهلاس  نیلوا  رد  دش و  فیعـضت  تضهن  نیا  يو  توف  اب  اما 
تخـس یگنج  زا  سپ  ناـمکرت ، کـیب  ردنکـسا  لوقهب  دـش و  هزیوه  مزاـع  درکیم ، تیهولا  يوعد  دوب و  هاـشداپ  یهللا  یلع  یعـشعشم 

ناتسزوخ نایلاو  هچرگ  نآ  زا  دعب  دندومن . لاجعتسا  مدع  هار  هب  لام ، رفظ  نایزاغ  زیت  غیت  هب  لالض ، لها  زا  يرایـسب  اب  لاگـسدب ، ضایف 
ناگدناشنتسد زا  بلغا  یعشعشم  يارما  اما  دنتشاد ، يوفص  تلود  رد  ار  تیالو  ماقم  نیرتالاب  دندشیم و  باختنا  یعشعشم  تاداس  زا 

هجیتن رد  تشادرب  شروش  هب  رـس  یـشانعر  هلودـلا  ءالع  مان  هب  اـهنآ  هدـناشنتسد  ریما  بساـمهط ، هاـش  دـهع  رد  دـندوب . يوفـص  تلود 
. دش ناتسزوخ  مزاع  يو  یبوکرس  يارب  بسامهط 

. دوب هدنامن  یقاب  يزیچ  تضهن  نیا  زا  رگید  اما  دیسر ، یعشعشم  نیدلا  عاجش  هب  هیحان  نآ  تموکح  دادغب ، هب  یشانعر  رارف  اب 
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یشابرادلعشم

هار هب  شیپاـشیپ  تفرگیم و  شود  رب  گرزب  یلعـشم  تـفریم ، نوریب  هناـختلود  زا  ماـگنهبش  هاـش ، هـک  تـقو  ره  هیوفـص  هلـسلس  رد 
درگ هساک  بوچ  يالاب  دندربیم . ورف  نیمز  رد  ار  نآ  هک  دـشیم  یهتنم  يزیتكون  بوچ  هب  دوب و  نیگنـس  رایـسب  لعـشم  نیا  داتفایم .

. دنتخیریم یبرچ  هیپ و  نآ  رد  هک  دوب  هدش  هیبعت  یگرزب 
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. دنتخیریم یبرچ  هیپ و  نآ  رد  هک  دوب  هدش  هیبعت  یگرزب 
زا یهاش  هناختلود  ندرک  مرگ  دوب . هرقن  تخوسیم  یتنطلس  ياهخاک  رد  هک  اهنآ  و  نیرز ، دشیم  هدیـشک  هاش  شیپاشیپ  هک  ییاهلعـشم 

. تفریم رامش  هب  یشابرادلعشم  فیاظو 
زین دوب  مدرم  ینارذگـشوخ  حیرفت و  هیام  هچنآ  يزابدنب و  يزابهقح و  يزاببشهمیخ و  دـننام  رگید ، ياهیزاب  زکارم  هب  یـشابرادلعشم 

. تشاد رایسب  دمآرد  هار  نیا  زا  درکیم و  تراظن 

هلودلا ریشم 

نییان رد  دمآرد و  ناشیورد  کلـس  هب  هکنآ  زا  سپ  یلو  دوب ، يدزی  الـصا  شردپ  دش . دلوتم  نییان  رد  دمحم  اقآ  دـنزرف  هللا  رـصن  ازریم 
. دیدرگ فورعم  ینییان  هب  دش  نکاس 

دش و لوغشم  یسیونهضیرع  راک  هب  رهش  نیا  رد  یتدم  تشاد  یشوخ  طخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دش و  نارهت  مزاع  یناوج  رد  هللا  رـصن  ازریم 
. دومن یفرعم  هجراخ  ترازو  هب  ار  وا  هلودلا  فصآ  لاس  دنچ  زا  سپ  دیدرگ . هلودلا  فصآ  ناخ  باهولا  دبع  ازریم  هاگتسد  دراو  دعب 

. درک جاودزا  رهش  نیمه  رد  دیدرگ و  زیربت  رد  تمدخ  رومأم  دعب  دوب و  راک  هب  لوغشم  هجراخ  ترازو  رد  یتدم 
. دش هدیزگرب  هجراخ  روما  ترازو  تباین  هب  تشگزاب و  نارهت  هب  ق . لاس 1297 ه . رد  ناخ  هللا  رصن  ازریم 

یلع دـش و  بوصنم  هجراـخ  ترازو  هب  ناـخ  هللا  رـصن  ازریم  دوب ، هجراـخ  روما  ریزو  هک  هلودـلا  ریـشم  ناـخ  نسحم  ازریم  گرم  زا  سپ 
مظعاردص کباتا ، ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  تاهجوت  نویدم  ار  هجراخ  ترازو  ماقم  هب  ندیـسر  يو  دیدرگ . بقلم  هلودلا  ریـشم  هب  مسرلا 

. درک اضاقت  هاش  نیدلا  رفظم  زا  هللا  رصن  ازریم  يارب  وا  زین  ار  هلودلا  ریشم  بقل  دوب و  تقو 
هلودلا ریشم  ناخ  هللا  رصن  ازریم 

هیسور تلود  زا  ینیگنس  طیارـش  اب  ناریا  تلود  دش و  دقعنم  یـسراد  دادرارق  هک  دوب  هلودلا  ریـشم  ناخ  هللا  رـصن  ازریم  ترازو  نامز  رد 
. درک ضارقتسا 

هب دوخ  هنیباک  یفرعم  يارب  اما  دش . هنیباک  لیکـشت  رومأم  هلودـلا  ریـشم  تفر ، رانک  هلودـلا  نیع  هکنیا  زا  سپ  هطورـشم ، بالقنا  جوا  رد 
يو اریز  درک ، یفرعم  هلخاد  ریزو  هنطلسلا ، مشتحم  ار  ارزو  تفرن و  سلجم 
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. دوب هدشن  بیوصت  یساسا  نوناق  زونه  نامز  نیا  رد  هتبلا  دنلوئسم . هاش  ربارب  رد  اهنت  ارزو  هک  دوب  دقتعم 

ناهاوخهطورشم و زا  يراداوه  هب  مه  ناخ  هللا  رصن  ازریم  تشادن ، یبوخ  هنایم  سلجم  ناهاوخهطورـشم و  اب  هاش  یلع  دمحم  هک  اجنآ  زا 
نیما ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  زا  هاش  یلع  دمحم  هک  دش  ثعاب  لماوع  نیا  دـندرکیم . کیرحت  وا  هیلع  ار  هاش  نایرابرد  دوب ، مهتم  سلجم 

سلجم دوخ ، تیارد  تسایک و  اب  دـناوتب  يو  هکنآ  دـیما  هب  دـنک  توعد  هنیباـک  لیکـشت  يارب  دوب ، اـپورا  رد  ناـمز  نآ  رد  هک  ناطلـسلا 
هلودلا ریـشم  دمآ ، دهاوخ  ناریا  هب  ناطلـسلا  نیما  دش  مولعم  هکنیا  زا  سپ  دنیچرب . ار  هطورـشم  طاسب  دـنک و  هقرفت  راچد  ار  یلم  ياروش 

رد درکن و  يدایز  رمع  ایاضق  نیا  زا  سپ  هلودلا  ریشم  دش . هنیباک  تسرپرس  هلخاد  ریزو  ناخ ، یلع  ناطلس  کباتا ، دورو  ات  داد و  افعتسا 
ار تاعیاش  نیا  کلملا  نمتؤم  شرـسپ  اما  داتفا ، اهنابز  رـس  رب  يو  لتق  هعیاش  ناـمز  ناـمه  تشذـگرد . یناـهگان  روط  هب  رویرهش 1286 

. درک بیذکت 

هلودلا ریشم 

ق. لاس 1288 ه . رد  ینییان ، هلودلا  ریشم  ناخ  هللا  رصن  ازریم  دنزرف  هلودلا ، ریشم  هب  بقلم  اینریپ  نسح 
همادا يارب  دوخ  ردـپ  روتـسد  هب  یگلاس  رد 14  تفرگارف و  یـصوصخ  ملعم  دزن  ار  یبرع  یـسراف و  تاـیبدا  دـش . دـلوتم  ش ). (1250 ه .

رد ناریا  ترافـس  هتـسباو  تمـس  هب  تالیـصحت ، نایاپ  زا  سپ  تخومآ . اجنآ  رد  ار  قوقح  یماظن و  مولع  دـش و  هیـسور  یهار  لیـصحت 
ق. لاس 1317 ه . رد  دیدرگ . بوصنم  گروبزرطپ 

اپورا هب  هاش  اب  مجرتم  ناونع  هب  ق ،. لاس 1320 ه . رد  اپورا ، هب  هاش  نیدلا  رفظم  مود  رفس  رد  يو  درک . سیسأت  ار  یـسایس  مولع  هسردم 
هب دیزگرب و  ار  يورهنایم  شور  هطورشم  تضهن  نایرج  رد  دش . بوصنم  گروبزرطپ  رد  ناریا  ریفس  تمس  هب  تشگزاب ، زا  سپ  تفر و 

. دومن ناریا  دیدج  یساسا  نوناق  شراگن  همجرت و  رد  يدایز  کمک  اینریپ ، نیسح  شردارب  قافتا 
راب ود  هیلدـع ، ریزو  راب  تفه  هجراخ ، روما  ریزو  راـب  هس  عومجم  رد  فلتخم ، ياـههنیباک  رد  دـیدرگ و  تلود  تئیه  وضع  اـهراب  اـینریپ 

. دش فارگلت  تسپ و  ریزو  راب  کی  تراجت و  ریزو  راب  کی  گنج ، ریزو  راب  هس  فاقوا ، مولع و  ریزو 
نیگنن 1919 و دادرارق  داـقعنا  زا  سپ  هام 1299 ، ریت  رد  يو  هنیباک  نیمود  داد . لیکـشت  دنفسا 1293  رد 22  ار  دوخ  هنیباک  نیلوا  اـینریپ 

نوـچ درک و  یلم  ياروـش  سلجم  بیوـصت  هـب  طوــنم  دادرارق 1919  در  اـی  ارجا  اـینریپ  دـمآ . راـک  يور  هلودـلا  قوـثو  هنیباـک  طوـقس 
نمهب 1300 رد 13  هک  اینریپ  موس  هنیباک  دـش . فقوتم  دوخهب  دوخ  نآ  يارجا  دوب ، هدـش  جـییهت  روکذـم  دادرارق  هیلع  مدرم  تاـساسحا 

لیکشت رومأم  هامدادرخ 1302  رد  راب  نیمراهچ  يارب  ناخ  نسح  ازریم  دش . طقاس  ناخ  اضر  تادیدهت  تاکیرحت و  اب  دوب ، هدش  لیکشت 
يارب يو  زا  هک  راب  نیدنچ  تفرگ و  هرانک  تسایس  زا  هلودلا  ریـشم  نآ  زا  سپ  تشاد و  همادا  لاس  نامه  رویرهـش  رخآ  ات  هک  دش  هنیباک 
يراثآ تخادرپ و  یگنهرف  روما  بتک و  فیلأت  هب  ار  دوخ  رمع  یقاـب  تفریذـپن و  دـمآ ، لـمع  هب  توعد  سلجم  تاـباختنا  يرادـمامز و 
نیناوق میدق و  ناریا  ياهناتساد  هتسجرب  طوطخ  ییازج ، تامکاحم  لوصا  لمعلا  روتسد  للملا ، نیب  قوقح  ناتساب ، ناریا  خیرات  نوچمه :

حلاص هدازماـما  نحـص  رد  تشذـگرد و  نارهت  رد  نابآ 1314  رد 29  ماجنارـس  اـینریپ  تشاذـگ . راـگدای  هب  دوخ  زا  تاـمکاحم  یتقوم 
. دش نفد  شیرجت 
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هنطلسلا ریشم 

دوب و ناجیابرذآ  رد  تمدخ  رومأم  شردپ  دش . دـلوتم  لمآ  رد  ق . لاس 1259 ه . رد  دمحم  ازریم  دنزرف  هنطلسلا  ریـشم  ناخ  دمحا  ازریم 
دهعیلو ازریم  نیدلا  رفظم  هاگتسد  رد  ناجیابرذآ  رد  ار  دوخ  یقرت  جرادم  يو  دمآرد . تلود  تمدخهب  اجنامه  رد  مه  ناخ  دمحم  ازریم 

. دش بوصنم  ناجیابرذآ  تموکح  تباین  هب  زین  راب  دنچ  دیسر . مه  هطخ  نآ  رهش  دنچ  تموکح  هب  درک و  یط 
فرط زا  هک  یتالویت  هب  ناجیابرذآ  راکشیپ  زواجت  رثا  رب  هک  يدنبشقن - هللا  دبع  خیش  هنتف  عفد  رومأم  هنطلسلا  ریـشم  ق . لاس 1297 ه . رد 

عقاو هاش  بوضغم  دروخ و  تسکـش  یلو  دش ، دوب - هتـشادرب  يرکم  غالبجواس  رد  شروش  هب  رـس  دوب ، هدش  راذـگاو  يو  هب  هاش  دـمحم 
رومأـم دـش و  نییعت  يررقم  ناـموت  رازه  ود  هنـالاس  يو  يارب  تفرگ و  رارق  هاـش  نیدـلا  رـصان  وفع  دروم  ق . لاس 1300 ه . رد  دـیدرگ .

هنطلسلا ریشم  كالما  يزیمم 
. دش راذگاو  وا  هب  شلاوط  نالیگ و  تموکح  زین  یهاتوک  تدم  سپس  دیدرگ . نالیگ  دابآرتسا و 

هناخترازو نیا  يدصت  هک  ینارود  رد  دش و  هدیزگرب  هنازخ  ترازو  تمس  هب  راب  دنچ  هاش  نیدلا  رفظم  تنطلـس  نامز  رد  هنطلـسلا  ریـشم 
اهنآ دـش و  عـقاو  لاـجر  زا  ياهدـع  يرهمیب  دروـم  دادیم  ناـشن  دوـخ  زا  هفیظو  ماـجنا  رد  هک  ییاهیریگتخـس  تـلعهب  دوـب ، وا  هدـهعهب 

. دش دیعبت  ناسارخ  هب  ق . لاس 1323 ه . رخاوا  رد  ببس  نیمه  هب  دنیامن ، ردکم  وا  زا  ار  هاش  رطاخ  دنتسناوت 
یتمدـخ ردـصم  یلو  تشگزاب ، نارهت  هب  تفرگ و  رارق  وفع  دروم  هنطلـسلا  ریـشم  هلودـلا ، نیع  لزع  هطورـشم و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 

دزمان کباتا  لتق  زا  سپ  دـش . هیلدـع  ترازو  يدـصتم  مخفا ، ریزو  هنیباک  رد  هاـش و  یلع  دـمحم  يراذـگجات  زا  سپ  هک  هکنیا  اـت  دـشن 
لیکـشت رومأم  ار  کلملا  رـصان  هاش ، دـندرک و  تفلاخم  وا  ياههمانرب  اب  هدازیقت  هلمج  زا  سلجم و  ناوردـنت  اـما  دـش ، هنیباـک  لیکـشت 

افعتـسا ییارزو  تسایر  زا  هنطلـسلا  ماظن  هکنآ  زا  سپ  تهج ، نیمه  هب  درکیم و  داقتنا  یطارفا  نویبالقنا  زا  هنطلـسلا  ریـشم  درک . هنیباـک 
. دش هتسب  پوت  هب  یلم  ياروش  سلجم  هک  دوب  هنیباک  نیمه  نامز  رد  درک و  هنیباک  لیکشت  رومأم  ار  وا  هاش  یلع  دمحم  داد ،

، درک طوقس  نالیگ  ناهفصا و  هکنیا  زا  دعب  دش و  عقاو  راشف  تحت  هنطلسلا  ریـشم  تیطورـشم ، هداعا  ناریا  مدرم  تازرابم  جوا  ماگنه  رد 
. داد افعتسا  زین  وا 

رارق وفع  دروم  دنچره  دوب  ماهتا  ناظم  رد  هک  مه  هنطلسلا  ریشم  دادبتسا ، لماوع  زا  یضعب  يریگتسد  ناهاوخهطورـشم و  يزوریپ  زا  سپ 
رد ماجنارـس  يو  دیدرگن . عقاو  رثؤم  هک  دـش  دـصقءوس  وا  ناج  هب  زین  راب  کی  نامز  نیمه  رد  دـش . نیـشنهناخ  هشیمه  يارب  یلو  تفرگ 

. دش نفد  مق  رد  تشذگرد و  ینالوط  تلاسک  کی  زا  سپ  ش . لاس 1297 ه .
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قدصم

هراشا

. دمآ ایندهب  نارهت  دابآدمحا  هیرق  رد  ش . لاس 1261 ه . رد  هنطلسلا ، قدصم  هب  بقلم  قدصم  دمحم 
رد تفر و  هسنارف  هب  یلاـع  تالیـصحت  هـمادا  يارب  ش . لاس 1287 ه . رد  دناسر و  نایاپ  هب  زیربت  رد  ار  یتامدـقم  ییادـتبا و  تالیـصحت 

. تفرگ للملا  نیب  قوقح  يارتکد  لتاشون  هاگشناد  زا  سیئوس 
قدصم دمحم  رتکد 
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هیلاـم ترازو  تنواـعم  هب  هلودـلا  قوثو  هنیباـک  نیلوا  رد  توعد و  هیلاـم  ترازو  رد  تمدـخ  هب  ناریا ، هب  تعجارم  زا  دـعب  قدـصم  رتکد 
قوثو نیگنن 1919  دادرارق  اب  تفلاخم  لیلد  هب  درک . ظـفح  ار  تمـس  نیا  فلتخم  ياـههنیباک  رد  هاـم  هدراـهچ  هب  بیرق  دـش و  بوصنم 
هیلدع ترازو  تسپ  يدصت  يارب  هام 1299  ریت  رد 12  هلودلا  ریـشم  هنیباک  رد  دش . سیئوس  هب  تشگزاب  ناریا و  كرت  هب  روبجم  هلودلا ،

رد زاریـش ، فارـشا  نایعا و  ياضاقت  هب  نیاربانب  دوب ؛ هدمآ  راک  يور  يدیدج  تلود  دیـسر  سراف  هب  هک  یعقوم  اما  دش ، توعد  ناریا  هب 
. دش بوصنم  سراف  تلایا  تموکح  هب  زییاپ 1299 

: زا دندوب  ترابع  يریزوتسخن ، ماقم  هب  ندیسر  زا  لبق  قدصم  رتکد  بصانم  رگید 
لاس 1301 رد  ناجیابرذآ  تموکح  یلاو  هنیباک ،) میمرت  رد   ) ماوق هنیباک  هجراخ  روما  ریزو  ش ،. لاس 1300 ه . رد  ماوق  هنیباک  هیلام  ریزو 

ياـههرود رد  یلم  ياروـش  سلجم  رد  نارهت  مدرم  یگدــنیامن  و  ش . لاس 1302 ه . رد  هلودـلا  ریـشم  هنیباک  هجراـخ  روما  ریزو  ش ،. ه .
. مهدزناش مشش و  مجنپ ،

، ناریا سیلگنا و  تـفن  تکرــش  زا  دــی  عـلخ  تـفن و  تعنــص  ندــش  یلم  نوناــق  يارجا  تـهج  تـشهبیدرا 1330  رد  قدـصم  رتـکد 
. درک دامتعا  زاربا  يو  هنیباک  هب  عطاق  يأر  اب  یلم  ياروش  سلجم  درک و  لوبق  ار  يریزوتسخن 

زا هاـش  يوـس  زا  يو  هـب  گـنج  ترازو  تـسپ  هژیو و  تاراـیتخا  يراذــگاو  ياـضاقت  در  ببــسهب  هاــم 1331  ریت  زور 25  رد  قدــصم 
هام ریت  یـس  زور  رد  مدرم  هچراپکی  مایق  اب  ماوق  تلود  یلو  دومن ، هنیباک  لیکـشت  رومأم  ار  ماوق  دـمحا  هاـش ، درک . افعتـسا  يریزوتسخن 

لیکشت ار  دوخ  مود  هنیباک  هامدادرم 1331  خیرات 4  رد  يو  دش . هنیباک  لیکـشت  رومأم  مود  راب  يارب  قدصم  رتکد  درک و  طوقـس   1330
. درک یفرعم  یلم  ياروش  سلجم  هب  ار  نآ  ياضعا  داد و 

هاگداد نآ  تیحالص  مدع  رب  ینبم  ههال  يرواد  ناوید  يأر  رودص  زا : دندوب  ترابع  قدصم  رتکد  يریزوتسخن  نارود  عیاقو  نیرتمهم 
تعنص ندش  یلم  دروم  رد  ناریا  زا  سیلگنا  تیاکش  هب  یگدیسر  تهج 
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لتق تالیـش ، ندـش  یلم  سیلگنا ، ناریا و  یـسایس  طباور  عطق  سلجم ، يوس  زا  قدـصم  هب  هژیو  تارایتخا  ياطعا  نوناـق  بیوصت  تفن ،

، ناریا زا  هاش  رارف  مودنارفر ، يرازگرب  زا  دعب  سلجم  مهدـفه  هرود  لالحنا  روشک ،) لک  ینابرهـش  سیئر   ) سوط راشفا  دومحم  پیترس 
. قدصم رتکد  تلود  طوقس  دادرم 1332 و  ياتدوک 28  عوقو 

زا دعب  دیدرگ . موکحم  نادـنز  لاس  هس  هب  همکاحم و  ریگتـسد ، دوخ  نامزرمه  قافتا  هب  قدـصم  رتکد  دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  دعب 
هب هامدنفـسا 1345  لیاوا  رد  دوب و  رظن  تحت  اجنآ  رد  رمع  نایاپ  ات  دش و  دیعبت  دابآدـمحا  هب  دوخ  هلاس  هس  تیموکحم  هرود  ندـنارذگ 

نیمه رد  یگلاــس  رد 84  دنفـسا 1354  مهدراـهچ  زور  دـش و  لـقتنم  نارهت  هیمجن  ناتـسرامیب  هب  هاـش  هزاـجا  اـب  يراـمیب  تدـش  تلع 
. تشذگرد ناتسرامیب 

قدصم دمحم  رتکد  لوا  هنیباک 

. ییالع ریما  نیدلا  سمش  تئیه - یلع  يرتسگداد : ریزو  . 1
. یمظاک رقاب  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. یلالک رومیت  ریما  ییالع - ریما  نیدلا  سمش  يدهاز - هللا  لضف  رکشلرس  روشک : ریزو  . 3
. هانپنادزی دبهپس  يدقن - دبهپس  گنج : ریزو  . 4

. نامیرن دومحم  هتسراو - یلع  دمحم  ییاراد : ریزو  . 5
. نازورف رغصا  یلع  ییاراد : ترازو  لیفک 

. یباسح دومحم  رتکد  یباحس - میرک  رتکد  گنهرف : ریزو  . 6
. يرهشوب داوج  هار : ریزو  . 7

. یکلم یلع  دمحم  رتکد  مهدا - نسح  رتکد  يرادهب : ریزو  . 8
. یقیدص نیسحمالغ  رتکد  راشم - فسوی  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9

. یناقلاط لیلخ  سدنهم  دنمرف - کلملا  ءایض  يزرواشک : ریزو  . 10
. یلالک رومیت  ریما  راک : ریزو  . 11

. ینیما یلع  رتکد  ییالع - ریما  نیدلا  سمش  یلم : داصتقا  ریزو  * 
. یمطاف نیسح  رتکد  یناملراپ : نواعم  * 

. مهدا نسح  رتکد  رواشم : ریزو  * 

قدصم دمحم  رتکد  مود  هنیباک 

. یفطل یلعلا  دبع  يرتسگداد : ریزو  . 1
. یمطاف نیسح  رتکد  باون - نیسح  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. یقیدص نیسحمالغ  رتکد  روشک : ریزو  . 3
. قدصم دمحم  رتکد  یلم : عافد  ریزو  . 4

. رشبم ییاراد : ترازو  لیفک  یمظاک . رقاب  ریزوتسخن : بیان  ییاراد و  ریزو  . 5
. رذآ يدهم  رتکد  گنهرف : ریزو  . 6

. سانشقح ریگناهج  سدنهم  یبجر - دواد  سدنهم  هار : ریزو  . 7
. یکلم یلع  دمحم  رتکد  يرادهب : ریزو  ناییامرفنامرف ، رابج  رتکد  يرادهب : ترازو  لیفک  . 8

. یمظعم هللا  فیس  سدنهم  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9
. يوخا ربکا  یلع  رتکد  یلم : داصتقا  ریزو  . 10

. ییاطع روصنم  سدنهم  يزرواشک : ترازو  لیفک  یناقلاط . لیلخ  سدنهم  يزرواشک : ریزو  . 11
: راک ترازو  لیفک  یملاع ، میهاربا  رتکد  راک : ریزو  . 12

. رایتخب روپاش  رتکد 
. يدابآیلع نیسح  دمحم  رتکد  یناملراپ : نواعم  * 

. یلیعامسا کلم  رتکد  یناملراپ : یسایس و  نواعم  * 
. یبجر دواد  سدنهم  رواشم : ریزو  * 
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ینیمخ یفطصم 

هب هثداح  نیمه  دیسر . تداهـش  هب  يولهپ  میژر  طسوت  یـسمش  لاس 1356  رد  هک  هر )  ) ینیمخ ماما  دـنزرف  هر )  ) ینیمخ یفطـصم  جاـح 
جاح دش . زاغآ  میژر  طوقس  يارب  سوکعم  شرامش  خیرات  نیا  زا  تقیقح  رد  دمآرد و  یمالـسا  بالقنا  خیرات  رد  یفطع  هطقن  تروص 

دوب و دوخ  راوگرزب  ردـپ  رانک  رد  تضهن  زاغآ  زا  هک  دوب  يزرابم  راگزیهرپ و  دنمـشناد ، یناحور  تشاد  لاـس  هک 47  ینیمخ  یفطصم 
اب نامزمه  هاش  اـضر  دـمحم  دنتـشاذگیم  مارتحا  يو  یتازراـبم  یملع و  يونعم و  تیـصخش  هب  فجن  ناریا و  نویناـحور  اـملع و  مومع 
زا ار  ماما  کیدزن  راکددم  روای و  مه  ات  دوب  هتفرگ  هر )  ) ینیمخ ماما  گرزب  دنزرف  لتقهب  میمـصت  ییاکیرمآ  یـسایس  زاب  ياضف  ندوشگ 

ینیمخ یفطصم  اقآ  جاح  دیهش  دیآ  دوجوهب  ماما  دنزرف  هیحان  زا  دوب  نکمم  هدنیآ  رد  هک  يرطخ  زا  مه  دریگب و  ناشیا 
یسمش رد 1357  يولهپ  طحنم  میژر  دش و  عورـش  ناریا  یمالـسا  بالقنا  خیرات  زاغآ  تقیقح  رد  يو  تداهـش  اب  اما  دـیامن . يریگولج 

. دیدرگ نوگنرس 

یبعصم

باتک زا  دوب و  دمحا  نب  رصن  تلاسر  ناوید  بحاص  یتدم  هک  تسا  یناماس  دمحا  نب  رـصن  نامز  فورعم  ناریزو  زا  یبعـصم  بیط  وبا 
ماجنارـس هتـشاد و  ترازو  بصنم  يدنچ  ق . لاس 326 ه . رد  یمعلب  لضفلا  وبا  لزع  زا  دـعب  ارهاـظ  يو  تسا . هتفریم  رامـش  هب  روهـشم 

. دشاب هدش  هتشک  دمحا  نب  رصن  نامز  ناینطاب  هنتف  رد  زین  يو  هک  دوریم  لامتحا  تسا . هدش  هتشک  هاشداپ  نآ  نامرفهب 

ریصیصم

714 پ.  ) درک بارخ  ار  اجنآ  روشآ  هاشداپ  مود  نگراس  دوب . يدلخ  ییوتراروا  يادخ  زا  يدـبعم  اجنآ  رد  هک  هیمورا  برغم  رد  يرهش 
. دنشاب دیاب  گرزب  باز  رانک  رد  رهش  نیا  م .).
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وستارطم

. ریبکریما هرود  رد  نونفلا  راد  رکشل  شیارآ  نف  ماظنهدایپ و  ملعم  هاپس و  ییایلاتیا  یبرم 

يرهطم یضترم  یضترم -: يرهطم -

هاش نیدلا  رفظم 

هب سیلگنا  سور و  يارفـس  قافتا  هب  زور  لهچ  زا  سپ  دوب و  زیربت  میقم  ناـجیابرذآ و  ياـمرفنامرف  هک  راـجاق  هاـش  نیدـلا  رـصان  دـنزرف 
هدیسر و تنطلس  هب  يریپ  نس  رد  يو  تسشن . تخت  هب  هدمآ  نارهت 

783 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
ار هنازخ  رد  هک  یتقو  دنتفای . طلست  وا  رب  هدرک و  هطاحا  ار  وا  وجدوس  دارفا  نایرابرد و  زا  یعمج  دوب و  لاحیب  فیعض و  جازملا و  لیلع 
هدرک و جرخ  ار  رخآ  رانید  ات  هاش  نیدلا  رـصان  هتـشادن و  تقیقح  تسا  هنازخ  رد  هریخذ  لوپ  اهنویلیم  هکنآ  هعیاش  دش  مولعم  دـندرک  زاب 

يارب یلوپ  يدیاع و  عبانم  هیهت  رد  هاش  نایفارطا  ریاس  مظعاردـص و  کباتا  ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  شـشوک  مامت  سپ  تسا . یلاخ  هنازخ 
ذوفن و دایدزا  ثعاب  هک  دوب  هیسور  زا  ضارقتسا  دیـسر  ناشرظن  هب  هک  يزیچ  نیلوا  دش و  زکرمتم  ناشدوخ  عماطم  هاش و  تاجایتحا  عفر 

. دیدرگ روشک  رب  سور  راشف 
راجاق هاش  نیدلا  رفظم 

: تسا رارق  نیا  زا  هدش  هداد  ناگناگیب  هب  هاش  نیدلا  رفظم  تنطلس  هرود  رد  هکنیا  زایتما 
مامت نآ  هقیثو  هک  هیـسور  زا  تانم  نویلیم   22 ضرق 5 / نآ  لاـبند  رد  و  لاس 1900 م . رد  سور  هب  یضارقتسا  کناب  سیـسأت  زایتما  - 1

. دوب سراف  جیلخ  تاکرمگ  يانثتسا  هب  ناریا  تاکرمگ 
ار ناـجیابرذآ  هسوش  زاـیتما  لـباقم  رد  داد و  ناریا  تلود  هب  تاـنم  نویلیم  هد  غـلبم  هب  يرگید  ضرق  سور  تلود  لاـس 1902 م . رد  - 2

. تفرگ نارهت  ات  ار  نادمه  نیوزق و  یلزنا  هسوش  بقاعتم 
. اهیسیلگنا هب  لاس 1901 م . رد  یسرداد  دادرارق  ای  بونج  تفن  زایتما  - 3

. هیسور عفن  هب  لاس 1902  رد  ناریا  یکرمگ  دیدج  هفرعت  - 4

يراوزبس راتخم  نیدلا  رفظم 

. يرومیت دیعس  وبا  ناطلس  ناریزو  زا 

ینامرک ییاقب  رفظم 

سپ دوشیم و  هسنارف  یهار  لیصحت  همادا  تهج  هطسوتم  هرود  ندنارذگ  زا  سپ  ینامرک  يروار  باهـش  ازریم  دنزرف  ییاقب  رفظم  رتکد 
فرط زا  ییاقب  دوشیم و  راکشآ  ماوق  دمحا  هب  ییاقب  یگتسباو  جیردتهب  نارود  نیمه  رد  ددرگیم . زاب  روشک  هب  ارتکد  كردم  ذخا  زا 

هدـنیامن ناونع  هب  ییاـقب  ناـمرک ، رد  ماوق » تارکمد  بزح   » لیکـشت زا  سپ  دوشیم . ناـمرک  رد  تارکمد » بزح   » لیکـشت رومأـم  ماوق 
. دباییم هار  سلجم  هب  باختنا و  نامرک  زا  مهدزناپ  سلجم 

« دازآ ریدقلا  دبع  هدازيرئاح و  یکلم ، ییاقب ،  » هرفن مراهچ  هورگ  مهدزناش  سلجم  تاباختنا  زاغآ  سلجم و  مهدزناپ  هرود  نایاپ  زا  سپ 
نصحت هاش  خاک  ربارب  رد  قدصم  رتکد  نارادفرط  زا  رگید  ياهدع  هارمه  هب  هدش و  عمج  قدصم  دمحم  رتکد  درگ 

784 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دنهدیم لیکشت  ار  ناریا » یلم  ههبج   » هامنانآ 1328 رد  ماجنارس  دننکیم و 

بزح  » لاـس 1329 رد  یکلم » لـیلخ  هورگ   » هارمه هب  دـنکیم و  هدافتـسا  تصرف  زا  ییاـقب  لاـس 1328 ، رد  یلم  هـهبج  لیکـشت  زا  سپ 
راـشتنا نارود  نیمه  رد  ناریا » تلم  ناـشکتمحز  بزح   » ناـگرا ناوـنع  هـب  دـهاش »  » هماـنزور دـنکیم و  سیـسأت  ار  ناریا » ناـشکتمحز 
دنکیم افیا  ناریا  یلم  تضهن  نارود  ثداوح  رد  ار  یبرخم  شقن  اکیرمآ ، هب  یگتـسباو  تلع  هب  ییاقب  رفظم  رتکد  یلک  روط  هب  دباییم .

اب يو  طابترا  تضهن و  تسکـش  رد  ییاقب  لاعف  شقن  دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  سپ  ناریا ، یلم  شبنج  تسکـش  زا  سپ  هک  ییاج  ات 
. دنامیمن هدیشوپ  یسک  رب  اکیرمآ  ترافس 

رفظم لآ  نایرفظم -:

هیواعم

ياهرهـش زا  هک  قشمد  رد  ار  دوخ  تفالخ  رقم  هیواعم  دـیماجنا . لوطهب  لاـس  دون  اـت  ناـشیا  تفـالخ  هک  تسا  يوما  ياـفلخ  سـسؤم  وا 
. داد رارق  دوب  هیروس  فورعم 

نارادـفرط و نوچ  تخاس و  هارمه  مور  نارـصیق  يرابرد  تافیرـشت  اب  ار  تفالخ  عضو  نیدـشار  ياـفلخ  هداـس  شور  فـالخرب  هیواـعم 
. دنکفایم نادنز  هب  ای  تشکیم  تفاییم  ار  ناشیا  اجکره  تسنادیم ، دوخ  فلاخم  ار  ع )  ) یلع ترضح  نایعیش 

هفوک هرـصب و  تموکح  نامز  نیا  رد  تفر . نایم  زا  يدوز  هب  یلو  داد . يور  تاره  رد  یـشروش  يرجه  رد 41  هیواعم  تفالخ  زاغآ  رد 
زا دوبن ، مولعم  شردپ  دایز  نبا  دوب . ناریا  یقرـش  طاقن  یـصقا  ات  برع  قارع  زا  وا  تموکح  ورملق  تشاد . دشیم  هدـناوخ  نیقارع  هک  ار 

. دندناوخیم شردپ  رسپ  دایز  ینعی  هیبا  نب  دایز  ار  وا  ورنیا 
تختیاپ هینطنطسق  هب  ایرد  یکشخ و  هار  زا  لاس  ره  درک و  دیدجت  ون  زا  ار  مالسا  ياهییاشگروشک  دوخ ، تنطلس  رارقتـسا  زا  سپ  هیواعم 

. دشیمن قفوم  رهش  نآ  حتف  هب  یلو  تخاتیم ، یقرش  مور 
. دندیسر لیسیس  سدور و  هریزج  هب  هنارتیدم  يایرد  رد  ناوریق و  رهش  هب  اقیرفآ  رد  وا  نامز  رد  ناناملسم 

. دندش ناتسودنه  دراو  زین  ناتسیس  فرط  زا  دنتفر . شیپ  دنقرمس  دغس و  ات  هتشذگ  نوحیج  زا  ناسارخ  رد 
وا هک  دش  قفوم  یتادیهمت  زا  سپ  ات  دهد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  دیزی  شرسپ  هک  تفرگ  میمـصت  دوخ  گرم  زا  شیپ  لاس  دنچ  زا  هیواعم 

. دریگب تعیب  وا  يارب  مدرم  زا  دنیزگرب و  دوخ  ینیشناج  هب  يرجه  لاس 53  رد  ار 
. درم یگلاس  جنپ  داتفه و  رد  يرجه  لاس 60  بجر  رد  هیواعم 

مود هیواعم 

. تشذگرد زور  لهچ  زا  دعب  یلو  ق ). 64 ه .  ) تسشن تفالخ  هب  مود  هیواعم  شرسپ  دیزی  گرم  زا  سپ 
زا دناهیماینب  نیتسخن  هفیلخ  هس  هک  ار  دیزی  نب  ۀیواعم  دـیزی و  هیواعم و  تشگ . لزلزتم  يوما  ناینایفـس  تفالخ  عاضوا  وا  گرم  زا  سپ 

. دنمان نایفس  لآ  دنتسه  نایفس  وبا  لسن  زا  هکنآ  تهج 

سیراپ هدهاعم 

رد سیلگنا  يارفـس  اب  تاقالم  اب  ات  درک  سیراپ  لوبناتـسا و  رومأم  مات  تاراـیتخا  اـب  ار  یناـشاک  هلودـلا  نیما  ناـخ  خرف  هلودـلا ، داـمتعا 
سیراپ رد  بجر 1273  رد  هک  دـش  قفوم  هلودـلا  نیما  ناـخ  خرف  ماجنارـس  دـیامن . مادـقا  تلود  نآ  ناریا و  نیب  هنـسح  طـباور  دـیدجت 

نیا بجومهب  دیامن ، اضما  سیلگنا  ریفس  اب  ار  ینامیپ 
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تلود دیامن و  رظنفرـص  تاره  رد  دوخ  ياهاعدا  هیلک  زا  دنکن و  هلخادم  ناتـسناغفا  روشک  روما  رد  هک  دـش  دـهعتم  ناریا  تلود  نامیپ 
. دیامن هیلخت  دوخ  ياوق  زا  ار  ناریا  هک  دومن  تقفاوم  دوخ  مهسهب  زین  سیلگنا 

. دـش ناریا  رابرد  رد  ناتـسلگنا  ذوفن  شیازفا  ثعاب  درکیم  هاـتوک  ناتـسناغفا  رد  تلاـخد  زا  ار  ناریا  تسد  یلک  هب  هک  سیراـپ  هدـهاعم 
زا مرحم 1275  رد  ار  يو  دوب ، رطاخهدـیجنر  روشک  روما  لـالتخا  تاره و  هلئـسم  رد  هلودـلا  داـمتعا  یتقاـیلیب  زا  هک  هاـش  نیدـلا  رـصان 

گنج هک  تشادن  تیافک  ردـقنآ  درک و  تاره  حـتف  هب  مادـقا  نامز  لاوحا  عاضوا و  تاعارم  نودـب  درم  نیا  هچ  درک . رانکرب  ترادـص 
هچ دوش ، ضوع  عاضوا  يدوز  هب  دوب  نکمم  دـشیم  يراشفاپ  ناریا  فرط  زا  يردـق  هاگره  اریز  دـهد ، همادا  یتدـم  ار  سیلگنا  ناریا و 

يرادیاپ نامز  نیا  ات  نایناریا  رگا  دیدرگ و  تخـس  اهـسیلگنا  رب  راک  دش و  زاغآ  دنه  فورعم  ياولب  هک  دـماینرب  نتـسب  نامیپ  نآ  زا  سپ 
. دندادیمن تسد  زا  ار  تاره  تلایا  املسم  دندرکیم 

دنچ تفرگ و  تسد  رد  ار  روشک  روما  مامز  ناتـسگنرف  کلامم  ياسؤر  دـیلقت  هب  اصخـش  هاش  نیدـلا  رـصان  ناخ ، اقآ  ازریم  لزع  زا  سپ 
: دننام هناخترازو 

. درک سیسأت  فیاظو  ترازو  مولع و  ترازو  هیلام ، ترازو  گنج ، ترازو  هلخاد ، ترازو  هجراخ ، ترازو 
داد و مولع  ترازو  ار  هنطلـسلا  دامتعا  ازریم  یلقیلع  تشاذگ و  ینایتشآ  کلامملا  یفوتـسم  فسوی  ازریم  هدـهع  هب  ار  هیلام  ترازو  هرادا 

دمحم ازریم  هب  ار  دوخ  ترادـص  دـیزگرب و  یمظعاردـص  رگید  راب  لاس 1281  رد  درپس . راجاق  ناـخ  دـمحم  ازریم  هب  ار  گـنج  ترازو 
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. داد راجاق  ناخ 

اتیهانآ دبعم 

يور رب  دبعم  نیا  دنهدیم . تبسن  نایناکشا  هرود  هب  ار  اتیهانآ  یگنس  دبعم  نامتخاس  هاشنامرک ) نادمه و  نیب  رواگنک - هبـصق  رد  عقاو  )
زا میظع  دبعم  نیا  ياههیاپ  تسا . یقاب  رودم  ياهنوتس  یگنس و  نوتس  رـس  هعطق  دنچ  نآ  يایاقب  زا  و  هدش ، عقاو  یگرزب  یگنـس  هحفص 

تروص یناکشا  رـصع  لیاوا  رد  نآ  نامتخاس  هک  دوشیم  مولعم  انب  بولـسا  زا  تسا . هدش  هتخاس  فلتخم  ياههزادنا  هب  شارت  ياهگنس 
یناکـشا دـهع  ناریا  يرامعم  بولـسا  انب  نیا  نامتخاس  رد  دـننادیم . دـالیم  زا  لـبق  لاـس  تسیود  دودـح  رد  ار  نآ  خـیرات  تسا . هتفرگ 

(. دالیم زا  دعب  ات 224  دالیم  لبق   253 . ) تسا راکشآ 

هلزتعم

بهذم دـش . گرزب  هرـصب  رد  تفای و  دـلوت  هنیدـم  رد  يو  113 ه .). - 80  ) دوب لازغ  شبقل  و  اـطع » نب  لـصاو   » بهذـم نیا  راذـگناینب 
. دشیم هدرمش  يرکف  یمالک و  بتکم  نیرتمهم  ظاحل  نیا  زا  تشاد و  رایسب  تیمها  ییارگدرخ  یشیدنادازآ و  رظن  زا  یلزتعم 

رتشیب رگید  ياج  ره  زا  نایلزتعم  دادعت  ناتسزوخ  رد  زین  دنتـشاد و  دوجو  ناسارخ  یحاون  رد  هلزتعم  ناوریپ  زا  یهورگ  هیوب  لآ  نامز  رد 
. دوب

مصتعم

زا دزاـس . ود  نآ  نیـشناج  ار  یثلاـث  يورین  درکیم  یعـس  دوب  هداد  تسد  زا  مه  ار  برع  یتسود  تیاـمح و  نوچ  هک  یـسابع  ياـفلخ  زا 
ار كرت  دیرخرز  نامالغ  درک و  دامتعا  دندوب  هدش  مالـسا  هعماج  دراو  ناتـسکرت ، رهنلا و  ءاروام  حـتف  زا  سپ  هک  كرت  رـصنع  رب  ورنیا 

یناناوج هک 
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روشک روما  ماهم  رد  ار  نانآ  يدنچ  زا  سپ  دروآرد . دوخ  تمدخ  هب  دنتـشاد  زین  یگنج  دادعتـسا  یبابرکون ، رب  هوالع  دندوب و  يوربوخ 
دنتساوخ مصتعم  زا  دنتـشادن ، ار  ناکرت  ییوخدب  تقاط  دادغب  مدرم  نوچ  تشاذگزاب ، مدرم  لام  ناج و  رب  ار  ناشیا  تسد  داد و  هلخادم 

. دروآ هرماس  رهش  هب  دادغب  زا  ار  دوخ  تختیاپ  وا  درب و  رگید  ییاجهب  ار  تختیاپ  هک 
تعاطا يو  زا  دـندوب  مصتعم  دـیرخرز  ناکرت  نوچ  لاـح  نیا  اـب  داـتفا . ناـکرت  تسد  هب  هرـسکی  تفـالخ  راـبرد  مصتعم  هرود  رخاوا  زا 

. دنتشک ار  هفیلخ  لکوتم  هکنانچ  دندرکن . تعاطا  هفیلخ  چیه  زا  رگید  وا  زا  سپ  یلو  دندرکیم 

دضتعم

ینسح هب  فورعم  رصق  رد  یگلاس  شـش  لهچ و  رد  تفالخ  زور  ود  هام و  هن  لاس و  هن  زا  سپ  ق . لاس 289 ه . رد  هک  یسابع  يافلخ  زا 
. تفگ دوردب  ار  یناگدنز  دیدرگ و  مومسم  دادغب  رد 

یخرک فورعم 

هتشذگرد ق . رد 200 ه . هک  یناریا  فوصت  فورعم  خـیاشم  زا  یکی  ناسارخ  مدرم  زا  یخرک  نازوریف  اـی  زوریف  نب  فورعم  ظوفحم  وبا 
. تسا

هلودلا زعم 

فرصتم ار  زاوها  نامرک ، ریخست  زا  سپ  هلودلا  زعم  تشگ . فرصتم  ار  زاریـش  ق . رد 322 ه . هک  هیوب  لآ  نارادرـس  زا  هلودلا  زعم  دمحا 
. دننک هلمح  دادغب  هب  هک  داد  تصرف  هیوب  لآ  هب  رهش  نآ  یگتفشآ  دوب و  كرت  نامالغ  تسد  رد  نامز  نیا  رد  دادغب  تشگ .

هدرک رانکرب  ار  یسابع  هفیلخ  هللااب  یفتکملا  تفای و  تسد  رهش  نآ  رب  يدوز  هب  درک و  هرـصاحم  ار  دادغب  ق . لاس 334 ه . رد  هلودلا  زعم 
. تشگ ارمالا  ریما  هب  بقلم  دناشن و  تفالخ  هب  ار  عیطملا هللا  وا  ياجهب  درک و  انیبان  ار  وا  نامشچ  و 

يزاریش نیدلا  زعم 

. دیعس وبا  ناطلس  ازریم  ناریزو  زا 

یناهفصا دمحم  نیدلا  زعم 

. يوفص لوا  بسامهط  هاش  ناریزو  زا  یناهفصا  دمحم  نیدلا  زعم  ریما 

يریعم

. دیجنسیم ار  هرقن  الط و  نزو  رایع و  زا  عالطا  هک  هناخبارض  رد  هیوفص  هرود  ياهلغش  هلمج  زا 

نیدلا نیعم 

نایهاپـس تسد  هب  یقوجلـس  هاـش  لرغط  ندـش  هتـشک  اـب  هک  یقوجلـس  هاـش  لرغط  ریزو  نیرخآ  یناـشاک  نیدـلا  رخف  رـسپ  نیدـلا  نـیعم 
. دیدرگ ضرقنم  ناریا  رد  نایقوجلس  تموکح  ير  رد  ق . لاس 590 ه . لوالا  عیبر  رخآ  رد  شکت  هاشمزراوخ 

( یناشاک  ) یشاک دمحا  رصن  وبا  نیدلا  نیعم 

ریما جامق  ریما  تباین  هب  ار  وا  کلملا  ماـظن  هجاوخ  دوب و  یقوجلـس  هاـشکلم  راـبرد  نارومأـم  زا  يو  یقوجلـس . رجنـس  ناطلـس  ناریزو  زا 
مدـقتباث و ناینـس  زا  يو  دـیزگرب . تشاد  هدـهع  رب  ار  توملا  مراط و  نیوزق و  رابدور و  ناگنز و  رهبا و  تموکح  هک  هاشکلم  يارمـالا 

اب هلباقم  رد  تهج  نیمه  هب  دوب و  خسار 
787 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

هار نیا  رد  يو  ماربا  رارصا و  رثا  رد  دنک . یـشکرکشل  توملا  هعلق  هب  ات  درک  قیوشت  ار  رجنـس  ناطلـس  دومنیم و  غیلب  یعـس  نایلیعامـسا 
لوغشم راک  هب  رجنس  ناطلس  رابرد  رد  نابـسا  رتهم  ناونع  هب  نایلیعامـسا  روتـسد  قبط  هک  یلیعامـسا  ناییادف  زا  رفن  ود  تسد  هب  ماجنارس 

. دیسر لتقهب  دندوب ، هدش 

ناغم

، نایناکـشا نوچ  ییاهدـهع  رد  نانیا  تسا . هتـشاد  قلعت  نانآ  هب  ارـصحنم  تیناحور  ماـقم  هک  دـندوب  داـم  موق  زا  ياهلیبق  لـصا  رد  ناـغم 
. رختسا هتسجرب  شقن  يور  زا  هموئه )؟(  يارب  یفرظ  اب  غم  لامعا  يارجا  تدابع و  ناشفیلکت  هدوب و  تیناحور  ماقم  رد  زین  نایناساس 

م. مجنپ ق . نرق 
. دوب ینید 

میارج هار  زا  هک  دوب  تفگنه  تورث  عیانـص و  كالما و  نتـشاد  هک  نانآ  رادتقا  هدـمع  تلعهب  ینید  تردـق  رب  هوالع  نایناساس  هرود  رد 
مود روپاش  نامز  رد  هک  يروط  هب  دنداد . لیکـشت  تلود  رد  یتلود  دندش و  مامت  لالقتـسا  ياراد  تشگیم ، نانآ  دـیاع  هیرـشع  ینید و 

. دندرمشیم ناغم  روشک  ار  نتاپورتآ  تلایا  اصوصخ  دام ، روشک 

ناتسغم

هچنآ زا  هرقن  کچوک  همسجم  غم . سلجم  ود  نیا  هب  یتکلمم  روما  رد  یناکـشا  ناهاش  هک  دوب  نایناکـشا  یتروشم  سلجم  ود  زا  ترابع 
. دوشیم هدیمان  ایردومآ » هنیجنگ   » احالطصا

م. ق . مراهچ )؟(  نرق 
788 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

دوب و هتفای  لیکشت  یناحور  ياسؤر  فارشا و  زا  رگید  سلجم  یتنطلس و  نادناخ  ياضعا  زا  سلجم  ود  نیا  زا  یکی  دندرکیم ، تروشم 
. درکیم باختنا  ار  وا  نیشناج  هاش  تشذگرد  زا  سپ  سلجم  نیا  دندیمانیم . ناتسغم  مهاب  ار  سلجم  ود 

لوغم

قالیی و هاگارچ  بآ و  يوجتـسج  رد  امگ  يارحـص  یلامـش  ياهنیمزرـس  رد  رگید  لـیابق  هک  دـندوب  تسوپدرز  ماوقا  زا  ياهلیبق  اـهلوغم 
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هدناوخ زیمق  هک  شرت  ریش  تشوگ و  زا  دندینارذگیم  يرادهلگ  راکـش و  هب  ار  دوخ  یناگدنز  هک  نانآ  ماوقا  نیا  زا  دندرکیم . قالـشق 
ات لوغم  هملک  دندینارذگیم . نیچ  ییاتخ و  ناگیاسمه  اب  نایاپراهچ  تسوپ و  هضواعم  هار  زا  ار  دوخ  شاعم  دندرکیم و  هیذغت  دـشیم 

تـسایر لیابق  ریاس  رب  یـصوصخم  هلیبق  سیئر  هک  دـش  لوغم  لیابق  همه  مان  ینامز  زا  تغل  نیا  دـیاش  دوبن و  لومعم  يرجه  مراهچ  نرق 
دنوشیم هدـناوخ  راتات  لوغم و  ياهمان  هب  ناناملـسم  دزن  رد  هک  ناتـسوپدرز  نیا  دـشاب . هدرک  لیمحت  قالطا و  لک  رب  ار  ءزج  مان  هتفای و 

ياههرد نکاس  يودب ، دندوب  یموق 
789 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

زورما هک  یبونج  يربیـس  يروچنم و  صاخ و  نیچ  نیب  عقاو  یناتـسهوک  هیحان  ینعی  لاکیاب  هچایرد  فارطا  يربیـس و  یبونج  ياـههوک 
. دنناوخ ناتسلوغم  ار  نیمزرس  نآ 

نیا نیرتمهم  دروآدرگ . شفرد  کی  ریز  ار  نانآ  همه  ناخ  زیگنچ  دـندوب و  هدـش  مسقنم  یکچوک  لیابق  هب  اهراتات  ناخ  زیگنچ  زا  شیپ 
لوغم مان  هدش و  دحتم  ناخ  زیگنچ  تسد  هب  اهنآ  یگمه  دعب  هک  قلرق  روغیوا و  نامیان ، ریالج ، تاریوا ، تایق ، راتات ، زا : دـنترابع  لیابق 

. دنتفرگ

اهغم

. دام هلیبق  شش  زا  یکی 

همساقم

یضارا نیرتهب  دشیم . راذگاو  گرزب  ياهنادناخ  صاخـشا و  هب  لویت  ای  عاطقا  ناونع  هب  دوب و  تلود  تسد  رد  اهنیمز  هیوب  لآ  هرود  رد 
هک تشگیم  تفایرد  کلم  لصاح  زا  یمهس  ینعی  یسنج  لکش  هب  تایلام  هرهب و  ای  جارخ  دوب . برع  ناحتاف  نادنزرف  تسد  رد  سراف 

. دنتفگیم همساقم  ار  نآ 

یلیبدرا سدقم 

رب رایسب  ذوفن  ناوارف و  يراگزیهرپ  دهز و  هک  دوب  مالک  هقف و  ياملع  ناگرزب  زا  یلیبدرا  سدقم  هب  روهشم  یلیبدرا  دمحم  نب  دمحا  الم 
. تشذگرد ق . لاس 993 ه . رد  يو  دشابیم . نایبلا  ةدیز  شمهم  راثآ  زا  تشاد . يوفص  سابع  هاش 

یسدقم

« خـیراتلا ءدـبلا و  میلاقالا و  ۀـفرعم  یف  میـساقتلا  نسحا   » باتک بحاص  و  ق . مراهچ ه . نرق  رخاوا  ياـملع  زا  یـسدقم ، رهاـطلا  نب  رهطم 
. تسا

هینودقم

. تسا هدش  عقاو  ناکلاب  هریزج  هبش  رد  هینودقم 
نانکاس دـشیم . دودـحم  يریل  لیا  هب  برغم  زا  هیکرت و  هب  قرـشم  زا  نانوی ، هب  بونج  زا  هیزیم ، هب  لامـش  زا  روبزم  روشک  ناـمز  نآ  رد 

: تفرگیم همشچرس  أشنم  ود  زا  هینودقم 
. دندوب هدمآ  هینودقم  هب  ینامز  هچ  رد  تسین  مولعم  هک  ییاپورا  ودنه  موق  - 1

رانک اههگلج و  رد  ناینانوی  دـندربیم و  رـس  هب  اهناتـسهوک  رد  دـندوب  رتتسپ  ناینانوی  زا  ندـمت  ثیح  زا  هک  اهیلوا  ینانوی  نارجاـهم  - 2
. دنتسیزیم ریازجلا  رحب  يایرد 

. تشگ هدنکارپ  روشک  نآ  رد  ینانوی  ندمت  دنتخیمآرد و  رگیدکی  اب  روبزم  هورگ  ود  يدعب  ياههدس  رد 
یهاشداپ نیتسخن  دیدرگ . ادج  نآ  زا  هتالپ  گنج  زا  دعب  یلو  دش ، ناریا  وزج  هینودـقم  اهاکـس ، روشک  هب  ریبک  شویراد  یـشکرکشل  اب 

مظنم یهاپـس  نینچمه  دـش . لـیاق  هینودـقم  يارب  یتالیکـشت  هاـشداپ  نیا  دوـب . پیلیف  درک ، دـنمورین  گرزب و  يروـشک  ار  هینودـقم  هک 
، تخاس دوخ  رادربنامرف  ار  اهنآ  هتخادرپ  دربن  هب  ینانوی  ياـهتلود  اـب  پیلیف  تشاد . يرترب  ناـمز  نآ  یگنج  ياـهورین  رب  هک  داد  لیکـشت 

يرالاسهپـس هب  ار  وا  هک  درک  راداو  ناشینورد  تساوخ  فالخرب  ار  ناینانوی  تخادرپ و  ناریا  اب  گنج  تامدـقم  ندروآ  مهارف  هب  سپس 
هاش رایاشخ  یشکرکشل  ناریا  زا  ندیشک  ماقتنا  تهج  لاس  ود  زا  سپ  تسشن و  تخت  رب  ردنکسا  يو  زا  سپ  اما  دننیزگرب . نانوی  رکـشل 

. درک یشکرکشل  ناریا  هب  روشک  نآ  ياهراک  رد  هلخادم  زا  ناریا  تسد  ندرک  هاتوک  نانوی و  هب 
790 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نایشابیچوپاق تبحص  نالواسی و  هرضحلا -: برقم 

رتهم ناقاخلا -: برقم 

رادرهم ناقاخلا -: برقم 

( دضتعم دمحا  نب  یلع   ) یفتکم

. دیدرگ هللااب  یفتکم  هب  فورعم  هدش و  هدیزگرب  تفالخ  هب  دضتعم )  ) ردپ زا  سپ  هک  یسابع  يافلخ  زا 
لاس 295 ه. هدعقیذ  مهدزیس  زور  رد  تفالخ  زور  کی  تسیب و  هام و  تفه  لاس و  شش  زا  سپ  هک  تسا  یـسابع  هفیلخ  نیمهدفه  يو 

. تفگ تایح  دوردب  یگلاس  رد 31  ق .

نارکم

رتزیخلـصاح و یطـسو  نورق  رد  دوـشیم . هدرمــش  ریوـک  هلاـبند  نآ  ریاـب  کـشخ و  ياـههوک  هـک  توـل  ریوـک  ریز  رد  یلحاـس  یتلاـیا 
. تسا هدوب  راگزور  نیا  زا  رتتیعمجرپ 

ناوگم

(. ناغم  ) یناساس رصع  یتشترز  نویناحور  بتارم  هلسلس  زا 

)Megupt( تپوگم

. یناساس رصع  یتشترز  نویناحور  بتارم  هلسلس  نیرتالاب  نادبوم :

ناوگموگم

. یناساس رصع  رد  یتشدرز  گرزب  ياههاگشتسرپ  سیئر  غم ، ناغم 

یشابالم

- دنز راشفا و  رصع  رد  دمآ و  دوجوهب  يوفص  نیـسح  هاش  نامز  رد  بصنم  نیا  هک  هیدنز  هیراشفا و  هیوفـص ، رـصع  یناحور  تاماقم  زا 
. تفای موادت  يوفص - رصع  تردق  نادب  هن  اما 

يدزی دمحم  نیدلا  لالج  الم 

. دوب يوفص  سابع  هاش  نایشاب  مجنم  نیرتفورعم 

درگزالم هیلیعامسا  هدحالم -:

یقوجلس و نالسرابلا  نینوخ  گنج  رظان  ق . لاس 462 ه . هب  هک  مورلا  ۀنزرا  ناو و  هچایرد  نیب  هیکرت  قرشم  رد  تسا  ياهیحان  رگزالم 
نالـسرابلا ادـتبا  دوـب و  وا  نازابرـس  زا  شیب  ناـیمور  نایهاپـس  دادـعت  هچرگ  گـنج  نیا  رد  دوـب . مور  روتارپـما  سناـجوید  سوناـمور 
. دمآرد يو  تراسا  هب  سونامور  دش و  یقوجلس  هاش  بیصن  يزوریپ  کلذعم  دشن  عقاو  لوبق  دروم  درک و  حلص  تساوخرد 

اردصالم

ار وا  تخادرپ . هفسلف  لیصحت  هب  دامادریم  دزن  یتدم  هک  يوفص  هرود  نادنمشناد  زا  زاریـش و  یلاها  زا  میهاربا  دنزرف  دمحم  نیدلا  ردص 
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. درمش ناریا  ریخا  هرود  فوسلیف  نیرتفورعم  ناوتیم 
791 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

باتک رعاـشم و  هیبوبر  دـهاوش  رافـسا ، زا : تسا  تراـبع  يو  ياـهباتک  تسا . هبخن  ملع و  لـها  ذـخأم  عجرم و  تمکح  رد  يو  تاـفیلأت 
ینیلک و خیش  فیلأت  یفاک  لوصا  زا  یتمسق  حرـش  تسا ، یقاب  وا  زا  یملع  فلتخم  لئاسم  رد  يددعتم  لیاسر  نینچمه  داعملا . ءادبملا و 

. تفای تافو  هرصب  رد  هکم  رفس  زا  تشگزاب  رد  ق . لاس 1051 ه . هب  نیدلا  ردص  خیش  تسوا . راثآ  زا  نآرق  زا  هروس  دنچ  ریفت 

فرشا کلم 

رد ینالوط  یتدم  دمآ و  زیربت  هب  وا  گرم  زا  دعب  دوب و  زاریـش  رد  نسح  خیـش  تموکح  هرود  رد  ناپوچ  ریما  هون  شاترومیت و  ریما  رـسپ 
دیـشک و رکـشل  دادـغب  هب  یناکلیا  نسح  خیـش  اب  هلباـقم  يارب  ق . رد 748 ه . یلو  درک  تموکح  يرگمتـس  یمحریب و  لاـمک  اـب  اـجنآ 

ریسا ار  فرـشا  کلم  هدیـشک و  رکـشل  ناجیابرذآ  هب  وا  هک  دش  بجوم  کبزوا  کیبیناج  هب  مدرم  ملظت  هوکـش و  یلو  دروخ ، تسکش 
. دروآ تسد  هب  ار  شمیانغ  تشک و  هدرک و 

نیملکتملا کلم 

سلجم نتسب  پوت  هب  زا  سپ  دوب . هطورشم  تضهن  نارـس  زا  راجاق و  هاش  یلع  دمحم  تخـسرس  نافلاخم  زا  نیملکتملا  کلم  ازریم  جاح 
ق. لاسهب 1326 ه . هاشغاب  رد  ریگتسد و  هاش  یلع  دمحم  رما  هب 

. دیسر لتق  هب 

ینانمس صلخم  نیدلا  لالج  کلم 

زا دعب  دوب و  لوغم  ناخنوغرا  ترازو  رادهدهع  لاس  جنپ  تدم  ینانمس  صلخم  نیدلا  لالج  کلم  لوغم ، ناناخلیا  زا  ناخ  نوغرا  ریزو 
. دیسر لتقهب  نوغرا  رایتخا  بحاص  ناریما  زا  یکی  ناغوط  ریما  توادع  هطساو  هب  نآ 

هاشکلم

روـما هیلک  تسـشن و  تخت  رب  یگلاـس  هدـجیه  اـی  هدـفه  نس  رد  هک  یقوجلـس  ناـهاشداپ  زا  ق ،). 485 ه . - 465  ) هاشکلم نیدـلا  لالج 
. درک کباتا »  » هب بقلم  ار  وا  دومن  هک  یمهم  تامدخ  بیقعت  رد  داد و  کلملا  ماظن  هجاوخ  تسد  هب  ار  تکلمم 

جاب يو  هب  مور  روتارپما  دوب و  هیکاطنا  ات  رغشاک  زا  شتکلمم  تعسو  دومن . تنطلس  ناریا  رد  هک  دوب  يردتقم  ناهاشداپ  زا  یکی  هاشکلم 
جیورت هب  لیام  دوخ  تنطلـس  ناـمز  رد  هدرک  رثا  يو  رد  هجاوخ  میلاـعت  دوب و  تریـس  تروص و  نسح  ياراد  هاـشداپ  نیا  تسا . هدادیم 

. تفاتـش یقاب  رابرد  هب  مه  هاشکلم  ماظن ، هجاوخ  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  هام  کی  تسا . هدوب  اههار  داجیا  اهرهـش و  ترامع  داد و  لدـع و 
هب قرـشم  زا  نآ  دودـح  دیـسر و  دوخ  تعـسو  ياهتنم  هب  وا  نامز  رد  یقوجلـس  تلود  تسا و  یقوجلـس  ناهاشداپ  نیرتگرزب  زا  هاشکلم 

سراف و جـیلخ  نامع و  يایرد  ات  بونج  زا  قاچبق و  تشد  لارآ و  هچایرد  ات  لامـش  زا  هنارتیدـم و  ياـیرد  هب  برغم  زا  نیچ و  ياـهزرم 
هاشکلم اب  کلملا  ماظن  فالتخا  ببـس  دوب . اشوک  عراوش  قرط و  تینما  اههاچ و  رفح  تلادع و  شرتسگ  رد  يو  تفای . دادتما  ناتـسبرع 

. دوب دادغب  رد  هفیلخ  ندنام  رادفرط  هجاوخ  یلو  دهد  لاقتنا  هکم  هب  دادغب  زا  ار  تفالخ  زکرم  تساوخیم  هاشکلم  هک  دوب  نآ 

دمحم نیدلا  سمش  کلم 

هدوب و تسدمه  نالوغم  اب  نوچ  دش . تاره  یلاو  لاس 643  رد  ق .). توف 676 ه .  ) ترک لآ  يارما  زا 
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تیامح یلو  هدوب  نالوغم  ماهتا  دروم  زاغآ  رد  هچرگا  دروآ . تسد  هب  زین  ار  روهال  تموکح  تشاد  تکرـش  اهنآ  اب  ناتـسودنه  حـتف  رد 
، ناتـسیس لباک ، تاره  تیالو  رب  نآاقوگنم  تیامح  اـب  ق . لاس 648 ه . رد  دـش . وا  تموکح  ظفح  بجوم  وا  زا  لوغم  نارـس  زا  ياهدـع 
دش و راضحا  ناخاقابا  تمدـخ  هب  ق . لاس 674 ه . رد  درکیم . تنطلس  رگید  تالایا  يرایـسب  بایراف و  باغرم ، ناتـسجرگ ، هوکزوریف ،

. دیدرگ مومسم  ات  دنام  یقاب  زیربت  رد 

نیدلا ثایغ  کلم 

لاس 773 رد  گـنل  رومیت  دیـسر و  تموکح  هب  يرمق  يرجه  لاس 771  رد  هک  نیدـلا  زعم  رـسپ  ترک  لآ  كولم  زا  ق ). توف 788 ه . )
. داد نایاپ  هلسلس  نیا  رمع  هب  وا  ندرک  ریسا  اب  يرمق  يرجه 

ترک نیدلا  رخف  کلم 

دروم دـش ، دازآ  نادـنز  زا  یتقو  دوب . نادـنز  رد  لاس  نیدـلا 7  نکر  شردـپ  تموکح  نامز  رد  ق ). توـف 706 ه .  ) ترک لآ  يارما  زا 
هانپ وا  هب  زورون  ریما  هک  دـعب  لاس  دیـسر و  تاره  تموکح  هب  لوغم  ریما  ناـمرف  هب  تفرگ و  رارق  ناـخ  نازاـغ  ریزو  زورون  ریما  تیاـمح 

دش و حلـص  یلو  دمآ ، تاره  هب  وتیاجلا  يرادرـس  هب  يرکـشل  رابکی  نازاغ ، تنطلـس  تدم  رد  داد . شلیوحت  یمحریب  لامک  اب  وا  درب ،
اددـجم دـعب  لاس  کی  تخیرگ و  هوکناما  هعلق  هب  وا  دـندوشگ و  ار  تاره  رهـش  لوغم  نایرکـشل  وتیاـجلا  تموکح  ناـمز  رد  ماـجنارس 

. دادن شتلهم  لجا  یلو  تفای  تموکح 

ناکرت هکلم 

- ناکرت تنـس  ربانب  شرـسمه  تموکح  ناـمز  رد  دوب و  567 ق ). - 551  ) هاشمزراوخ نالـسرا  لیا  رـسمه  يو  ذـفنتم . ناـنز  زا  569 ق .
ناطلس ناکرت ، هکلم  ذوفن  لیلد  هب  نالسرا ، لیا  توف  زا  سپ  درکیم . هلخادم  تموکح  روما  رد  تشاد و  رارق  شرـسمه  تروشم  فرط 
يردام زا  هک  نالـسرا  لـیا  گرزب  دـنزرف  شکت  تشاد . تسد  رد  ار  روما  ماـمز  هکلم  ـالمع  اـما  تسـشن  تخت  هب  دوب  كدوک  هک  هاـش 

حتف تروـص  رد  هک  درک  هدـعو  تساوـخ و  کـمک  ییاـتخارق ، هکلم  گـنویوک ، زا  ورنیا  زا  درکن . تعاـطا  شردارب  زا  دوـب  هناگادـج 
هاش ناطلس  ناکرت و  هکلم  گنج  هب  هوبنا  یهاپس  سأر  رد  ار  امرق  شرـسمه  زین  ییاتخارق  هکلم  دزادرپب . يو  هب  تایلام  لاس  ره  مزراوخ ،

. داد مزراوخ  یهاشداپ  هدعو  داتـسرف و  دیؤم  کلم  دزن  هب  ییایاده  دـنک  يرادـیاپ  شکت  ربارب  رد  تسناوتیمن  هک  ناکرت  هکلم  داتـسرف .
تـسکش شکت  زا  یلربوس  رد  اـما  تفر ، شکت  گـنج  هب  هاـش  ناطلـس  ناـکرت و  هکلم  هارمه  هب  درک و  مهارف  يرکـشل  زین  دـیؤم  کـلم 

بیقعت ار  اهنآ  شکت  اما  دندرک  ینیشنبقع  ناتسهد  هب  مه  هاش  ناطلس  ناکرت و  هکلم  دش . هتشک  سپس  ریسا و  زین  دیؤم  کلم  دندروخ .
. دناسر لتق  هب  ار  ناکرت  هکلم  درک و 

ناهج هکلم 

هاش یلع  دمحم  رـسمه  و  1313 ق ). - 1264  ) راجاق هاش  نیدـلا  رـصان  هنطلـسلا  بیان  ازریم ، نارماک  رتخد  يو  لضاف . نانز  زا  1324 ق .
.(. 1324 ق  ) تسوا راثآ  زا  تسا ، دیوجت  راکذا و  هیعدا ، زا  ياهعومجم  هک  نامیالا  ناهرب  باتک  دوب . 1327 ق ). - 1324  ) راجاق

نوتاخ هکلم 

و 590 ق ). - 571  ) یقوجلس موس  لرغط  ناطلس  رتخد  يو  اورنامرف . ذفنتم و  نانز  زا  625 ق .
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.( 628 ق - 617  ) هاشمزراوخ نیدلا  لالج  ناطلـس  هکنیا  زا  سپ  دوب . ناجیابرذآ  کباتا  نیرخآ  622 ق ). - 607  ) کبزوا کباتا  رسمه 
هب دومن ، راذـگاو  شرـسمه  هب  ار  اجنآ  تموکح  رایتخا  تخیرگ و  هجنگ  هب  درک و  اهر  ار  زیربت  کباتا  درب ، هلمح  ناـجیابرذآ  تمـس  هب 

رطاخهدیجنر شرسمه  زا  هک  نوتاخهکلم  تفرگ . دوخ  هرصاحم  ار  زیربت  يو  اما  دوش ؛ فرـصنم  ناجیابرذآ  حتف  زا  ناطلـس  هک  دیما  نیا 
زین ار  يوخ  رهش  دنکن و  یضرعت  شناهارمه  وا و  ناج  لام و  هب  رگا  هک  تخاس  ناشنرطاخ  داتسرف و  نیدلا  لالج  ناطلس  دزن  یکیپ  دوب 

دـش و زیربت  دراو  بجر 622 ق . رد 17  هرـصاحم  زور  تفه  زا  سپ  تفریذپ و  زین  ناطلـس  درک . دهاوخ  يو  میلـست  ار  رهـش  دـهد  وا  هب 
نیدلا زع  نینچمه  دناهداد ، تداهـش  ار  يو  قالط  زین  دادغب  ماش و  ياملع  تسا و  هقلطم  يو  هک  داتـسرف  مایپ  هاشمزراوخ  هب  نوتاخهکلم 

ای يوخ و  رد  ار  وا  زین  نیدـلا  لـالج  ناطلـس  داد . هکلم  ندوب  هقلطم  هب  تداهـش  يو  هب  زیربت  ياـضف  بصنم  يراذـگاو  طرـشهب  ینیوزق 
. دروآرد دوخ  جاودزا  هب  هجنگ 

ناج هصغ  مغ و  زا  زور  نآ  رد  مه   » شرـسمه جاودزا  ربخ  لوصو  ضحم  هب  دربیم  رـس  هب  قجنلا )  ) کجنلا هعلق  رد  هک  کبزوا  کـباتا 
.« درک میلست 

مهد کی  هک  طرش  نیا  هب  داد ، نوتاخهکلم  هب  ار  نآ  تافاضم  اب  هیمورا  ساملـس و  يوخ ، رب  هوالع  جاودزا ، زا  سپ  نیدلا  لالج  ناطلس 
. تخادرپ یحاون  ریاس  نافلاخم  اب  هلباقم  هب  دوخ  تشامگ و  ناجیابرذآ  رد  ار  کلملا ، فرـش  شریزو ، سپـس  دهد . وا  هب  ار  اهنآ  دـیاوع 
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وا هلباقم  هب  دنکیم  ناجیابرذآ  ریخست  هب  قیوشت  ار  نانآ  دراد و  طابترا  ماش  مور و  ناکباتا  اب  نوتاخهکلم  هک  هناهب  نیا  هب  کلملا  فرش 
. تفاتش

کلم زا  دیدیمن  دوخ  رد  تمواقم  بات  نوچ  اما  تخادرپ . دربن  هب  کلملا  فرـش  اب  تفر و  هیمورا  هچایرد  رانک  رد  الت  هعلق  هب  زین  هکلم 
مکاح یلع  بجاح  زین  فرـشا  کلم  دومن . ناجیابرذآ  ریخـست  هب  قیوشت  ار  وا  تساوخ و  کمک  635 ق ). - 615  ) یبویا یسوم  فرشا 

هعلق دندوب  هدمآ  هوتس  هب  کلملا  فرش  متس  زا  هک  ناجیابرذآ  مدرم  هکلم و  یهارمه  هب  زین  يو  درک . راک  نآ  رومأم  ار  طالخ )  ) طالخا
کلم ایوگ  درب و  ماش  هب  دوخ  اب  رد 625 ق . ار  وا  سپـس  تشگزاب و  طالخا  هب  نوتاخ  هکلم  اب  تفرگ و  ار  ناوجخن  و  دنرم ، يوخ ، الت ،

. درک یشکرکشل  طالخا  هب  شرـسمه  یلع و  بجاح  زا  نتفرگ  ماقتنا  دصق  هب  نیدلا  لالج  ناطلـس  دروآرد . دوخ  دقع  هب  ار  يو  فرـشا 
تمـس هب  ار  طالخا  دینـش  ار  ير  هب  لوغم  رکـشل  ندـش  کیدزن  ربخ  ناطلـس  نوچ  اما  دـندز  تراغ  لتقهب و  تسد  طالخا  رد  نایرکـشل 

. تفگ كرت  زیربت 

وونوگلم

. درک ادیپ  رپیند  رانک  رد  ناگروک  يوتیل  رد  ییاکسروگ  کی  رد 1763  هک  سور  رادرس 

هراکنابش هراکنابش -: كولم 

کجیلم

. دوب هاش  نیدلا  رصان  یلگوس  نانز  زا  یکی  یسورگ  سدقا  هنیما  هدازردارب  ناطلسلا ؛ زیزع  هب  بقلم  کجیلم و  هب  فورعم  ناخ  یلعمالغ 
دوخهب ار  هچب  هجوت  دوب  هدـش  عورـش  كدوک  نیا  هب  هاش  نیدـلا  رـصان  قشع  هک  لیاوا  رد  : » دناهتـشون هنوگنیا  ار  کـجیلم  هیمـست  هجو 

رارق بقل  وا  يارب  ار  تغل  نیا  هاش  کجلیم ) کچلیم - . ) تسا هدوب  هتفگ  هدرک  کشجنگ  هب  هراشا  یسورگ  هجهل  اب  كرسپ  درک . بلج 
. تفگیم کچیلم  وا  هب  هداد و 

تبسن زین  رسپ  نیا  ردپ  هب  ار  عوضوم  نیا  اهیضعب 
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. تسا کچلیم  نامه  فیرحت  لیدبت و  کجیلم  هک  دناهدناوخیم  کچلیم  مه  ار  رسپ  مان  نیا  هب  ردپ  ترهش  تبسانم  هب  دنهدیم و 
كالما زا  هک  صاخ  غابهیرق  دننام  یلاع  رایـسب  هناخ  درب و  اپورا  هب  دوخ  اب  هارمه  مور  رفـس  رد  ار  دوخ  هدرک  زیزع  نیا  هاش  نیدلا  رـصان 

حاکن هلابح  هب  مه  ار  شرتخد  هلودلا  رتخا  داد و  وا  هب  دوب  نارهت  فارطا  بوغرم  رایسب  كالما  زا  هاش و  هب  یـساقآ  ازریم  جاح  يراذگاو 
هتـشک زا  سپ  دوب  معنت  هدرورپزان  دوب و  هدرکن  ادـیپ  شدوخ  نوچ  کلذـعم  تفرگ ، وا  يارب  مه  یلـصفم  رایـسب  یـسورع  دروآ و  رد  وا 

لاس 1318 هامرویرهش  رد  دش و  هکراتم  مه  هاش  رتخد  وا و  نایم  داد و  تسد  زا  ار  روبزم  يدابآ  جیردتهب  رورم  هب  هاش  نیدلا  رصان  ندش 
. تفگ دوردب  ار  یناگدنز  تکالف  لاح  رد  یگلاس  نس 61  رد  یسمش 

)Melikishveli( یلیوشکیلم

. وتراروا ياههبیتک  صصختم  يوروش  دنمشناد 

اهیئانم

رد موق  نیا  دـناهدناوخ . یئاـنم  ار  ناـنآ  سویب  یلوپ  تودوره و  و  یننیم »  » يروشآ ياـههبیتک  رد  و  ینیم »  » روشک نیا  ماـن  تاروـت  رد 
دنتـسیزیم و رادـگدور  و  ياچرداق »  » و وتاغج »  » و وااتات »  » هناـخدور نوماریپ  هیمورا  هچاـیرد  بونج  رد  وتراروا و  روشک  یبونج  یحاون 
ود تسا . هدـش  دای  اهنآ  زا  م . نیب 848 و 625 ق . يروشآ  ياههبیتک  رد  دوشیم . زودلـس  زقـس و  ژدنیهاش و  داباهم و  لماش  قطانم  نآ 

هیمروا هچایرد  یکیدزن  رد  هک  تسا  ) Mesta( اتسم يرگید  زقس و  رهش  قرـشم  رد  دیاش  هک  ) Izirtu( وتریزیا یکی  یئانم  هدمع  رهش 
دلفـستره لوق  هب  تسا و  هتخاس  وتراروا »  » هاشداپ سآونیم »  » ار نآ  هعلق  دشابیم و  باودنایم  یبرغ  لامـش  یلیم  هدزاود  هپت ، شناد  ینعی 

. تسا هدوب  اهیئانم  تختیاپ  رهش  نیا 

یشابمجنم

وا هزاجا  دیدباوصیب و  یگرزب  راک  چـیه  هب  هاش  دوب . ناقاخلا  برقم  هاش و  ناکیدزن  نامیدـن و  هلمج  زا  هیوفـص  هلـسلس  رد  یـشابمجنم 
. درکیمن مادقا 

یشابمجنم

، رفس دصق  هاش  هک  رابره  دوب . ناگراتس  دوقن  سعن و  دعس و  تاعاس  نییعت  میوقت و  میظنت  لوئسم  نارامشرتخا ، سیئر  هیراجاق  رصع  رد 
. دومنیم تروشم  يو  اب  درکیم  دیدزاب  دید و  ای  راکش 

نامعن نب  رذنم 

لاس 473 م. رد  هک  دوب  ناریا  تلود  عباـت  روگ و  مارهب  یبرم  ناـمعن  نب  رذـنم  تسـشن ، تخت  رب  لاس 431 م . رد  هک  هریح  ناـهاشداپ  زا 
. تشذگرد

کلامملا یشنم 

اب دـشیم  هداد  یگیب  ناوید  بناج  زا  هک  ار  ییاهمکح  یهاش و  ياهروشنم  اهنامرف و  هک  دوب  يدرف  کلامملا  یـشنم  هیوفـص  هلـسلس  رد 
دوخ تسدریز  کلامملا ، یـشنم  درکیم . هداـمآ  دـسر  هاـش  رهم  هب  هکنآ  يارب  و  تشونیم ، دیـشکیم و  ارغط  خرـس  گـنر  ـالط و  بآ 

یگلمج نیـسح ، ناطلـس  هاش  نامز  رد  هک  تسا  هتـشاد  ناشیا  لاثما  ناوید و  یـشنم  سیونمکح و  سیونمقر و  نیوانع  اـب  یناگدنـسیون 
. دناهدوب رفن  تشه  تسیب و 

کلامملا یشنم  ناوید -: یشنم 
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یشنم یلع  یشنم -:

یلعبجر روصنم -

هراشا

ش. لاس 1266 ه . رد  دیدرگ . روصنم  یلع  هب  فورعم  کلملا و  روصنم  هب  بقلم  دعب  هک  روصنم  یلعبجر 
روما ترازو  دراو  ش . لاس 1286 ه . رد  دوب . هلودلا  ریشم  یسایس  مولع  هسردم  موس  هرود  نالیـصحتلا  غراف  زا  يو  دش . دلوتم  نارهت  رد 

تـسایر تامکاحم و  هرادا  تراجت  هبعـش  تسایر  ینیزگراک ، تسایر  هب  بیترت  هب  دـعب  دوب و  یمجرتم  يو  تمـس  نیلوا  دـش و  هجراخ 
. دش هناخترازو  نآ  لیفک  نواعم  سپس  دیسر و  دوب ، هجراخ  ترازو  مهم  تارادا  زا  هک  سیلگنا  هرادا 

( کلملا روصنم   ) روصنم یلعبجر 
. دـیدرگ بوصنم  ناجیابرذآ  يرادناتـسا  هب  هاش ، اضر  تنطلـس  ياـهلاس  نیتسخن  رد  دـش و  هلخاد  ترازو  نواـعم  ش . لاس 1300 ه . رد 

ناموت رازه  هدزناپ  ذـخا  ءاـشترا و  مرج  هب  ش . لاس 1314 ه . رد  تفاـی . رییغت  هار  ترازو  هب  يو  تمـس  هکنیا  اـت  دوب  روشک  ریزو  یتدـم 
ءارآ قافتا  هب  تفرگ و  تروص  روشک  ناوید  رد  وا  همکاحم  تفرگ . رارق  ییازج  بیقعت  تحت  رانکرب و  سکاـسپماک ، تکرـش  زا  هوشر 
یلق اـضر  يرتسگداد و  ریزو  فارـشالا ، ردـص  هجیتن  رد  دـیدرگ و  نیگمـشخ  روصنم  یلع  هئربت  مکح  رودـص  زا  هاـش  اـضر  دـش . هئربت 

هب مج  دومحم  هنیباـک  رد  دـش و  توعد  تمدـخ  هب  زاـب  يدـنچ  زا  سپ  روصنم  تخاـس . راـنکرب  ار  روشک  یلاـع  ناوـید  سیئر  تیادـه ،
يریزوتسخن هب  يرتفد  نیتم  يراـنکرب  زا  سپ  هکنیا  اـت  دوب  تمـس  نیمه  ياراد  زین  يرتـفد  نیتـم  تلود  رد  دیـسر . رنه  هشیپ و  ترازو 

. دیسر
هب هاـم 1319 ، ریت  رد  هاـش  اـضر  فرط  زا  يریزوتسخن  هب  زین  يو  باـختنا  دوب و  ناریا  رد  سیلگنا  تسایـس  نارادـفرط  زا  روـصنم  یلع 

. داد افعتسا  رویرهش 1320  رد  دنک و  يزاب  ار  دوخ  شقن  تسناوتن  وا  یلو  دوب ، اهیسیلگنا  هب  یکیدزن  روظنم 
ریفـس ایلاتیا ، رد  ناریا  ریفـس  يریزوتسخن ، ناجیابرذآ ، يرادناتـسا  ناسارخ ، يرادناتـسا  ياهتمـس  رد  دعب  هب  ش . لاـس 1320 ه . زا  يو 

. درک هفیظو  ماجنا  پاپ  رابرد  رد  ناریا  ریفس  هیکرت و  رد  ناریا 
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هبترم شش  ریزو ، هبترم  تفه  عومجم  رد  هک  يو  دوب . پاپ  رابرد  رد  ناریا  ریفس  دیسر ، يریزوتسخن  هب  روصنم  یلعنسح  شرـسپ  یتقو 
نارود رد  هک  یتامادـقا  هلمج  زا  تشذـگرد . هام 1353  رذآ  رد  ماجنارـس  دوب ، ریزوتسخن  تبون  ود  درادناتـسا و  راـب  راـهچ  ریبکریفس ،

: زا دنترابع  تفریذپ ، ماجنا  يو  يریزوتسخن 
ناریا لاغـشا  مود و  یناهج  گنج  نآ ، زا  يرادربهرهب  يرـسارس و  نهآهار  نامتخاس  مامتا  قارع ، ناریا و  يزرم  تافالتخا  لصف  لـح و 

رویرهش 1320. موس  رد  نیقفتم  طسوت 
796 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

روصنم یلع  هنیباک 

. تئیه یلع  يرتسگداد : ریزو  . 1
. نالدرا یلقیلع  رتکد  هجراخ ، روما  ترازو  لیفک  ءالع . نیسح  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. نالدرا هللا  ناما  دنز - میهاربا  روشک : ریزو  . 3
. هانپنادزی دبهپس  گنج : ریزو  . 4

. يداجس دمحم  رتکد  هتسراو - یلع  دمحم  روصنم - یلع  ییاراد : ریزو  . 5
. ناهیک دوعسم  گنهرف : ریزو  . 6
. لابقا رهچونم  رتکد  هار : ریزو  . 7

. هتسراو یلع  دمحم  يرادهب : ریزو  . 8
. ینارهت نیدلا  لالج  دیس  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 9

. یقیثو قداص  ینیما - یلع  رتکد  یلم : داصتقا  ریزو  . 10
. ملع هللا  دسا  يزرواشک : ریزو  . 11
. یعخن دمحم  رتکد  راک : ریزو  . 12

روصنم

نب هللا  دبع  دمآ . قارع  هب  ردارب  گرم  ربخ  ندینـش  اب  دوب . جح  رد  ملـسم  وبا  اب  روصنم  حافـس ، گرم  ماگنه  رد  هک  سابع  ینب  يافلخ  زا 
زا ار  وا  تساوخیم  هراومه  تشاد و  همهاو  رایـسب  ملـسم  وبا  زا  روصنم  داـتفارب . ملـسم  وبا  تسد  هب  درک و  شروش  يو  رب  وا  يومع  یلع 

ناسارخ هار  داد و  سپ  ار  نامرف  نیا  رهق  اب  ملـسم  وبا  یلو  داتـسرف  وا  يارب  رـصم  تیالو  نامرف  تهج  نیا  زا  دـنک . رود  ناـسارخ  شنطو 
یضار ير  رد  ار  ملسم  وبا  وا  ناسک  داتسرف . ملسم  وبا  دزن  تلامتـسا  هب  ار  دوخ  صاوخ  زا  ياهدع  هداتفا  تشحو  هب  روصنم  تفرگ . شیپ 

یلات یـسابع  نومأـم  لوقهب  هک  گرزب  درم  نآ  تامدـخ  همه  زا  مشچ  روصنم  سپـس  دوش . هفـالخلا  راد  هناور  روصنم  دزن  هب  هک  دـندرک 
. تشکب بیرف  رکم و  هب  يرجه  لاس 137  رد  ار  يو  هدیشوپ  دوب ، ریشدرا  ردنکسا و 

مرجم وبا  روصنم  نامرف  هب  ار  وا  شریقحت  يارب  دـش  هتـشک  نوچ  دـندناوخیم و  دـمحم  لآ  نیما  نایـسابع  توعد  زاـغآ  رد  ار  ملـسم  وبا 
. دندیمان

گرزب دنمـشناد  نیا  دوب . 142 ه ). - 106  ) عفقم نب  هللا  دـبع  هب  فورعم  هبداد  رـسپ  هبزور  نتـشک  روصنم  تشز  ياـهراک  زا  رگید  یکی 
. دش هتشک  هرصب  رد  روصنم  نامرف  هب  تسا  یبرع  هب  يدایز  ياهباتک  فلؤم  هنمد و  هلیلک و  باتک  مجرتم  هک  یناریا 

حون نب  روصنم 

. تسشن یهاشداپ  هب  کلملا  دبع  زا  سپ  هک  یناماس  هرود  نانارمکح  زا  ناسارخ ، رهنلا و  ءاروام  ریما 
هـصاخ قیاف  هب  فورعم  یمور و  نامالغ  زا  قیاف  هللا  دبع  نب  نسحلا  وبا  ریما  دیـشوک ، تنطلـس  هب  وا  ندـناسر  رد  همه  زا  شیب  هک  یـسک 

. دوب
.(. ق 366 ه . - 350 . ) دندناوخ دیدس » ریما   » گرم زا  سپ  ار  وا  تشذگرد و  لاوش 366  مهدزای  رد  حون  نب  روصنم 

یسابع روصنم 

هب يو  گرم  زا  سپ  دوـب  هدرک  شردارب  هک  یتیـصو  قـبط  ساـبع ، نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  رفعج  وـبا  هللااـب  روـصنملا 
وا رب  هک  میهاربا  دـمحم و  مان  هب  ار  نیـسح  ماما  دالوا  زا  ردارب  ود  نینچمه  تشک . يدرمان  هب  ار  یناـسارخ  ملـسم  وبا  تسـشن و  تفـالخ 

دهعیلو يدهم  بقل  اب  ار  دمحم  دوخ ، رـسپ  داد و  رارق  دوخ  تختیاپ  دوبن  شیب  ياهدکهد  هک  ار  دادغب  رهـش  دروآرد و  ياپ  زا  دندیروش 
هدنسیون و عفقم » نب  هللا  دبع  . » درک شیوخ 
797 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

يرجه لاس 143  رد  هفیلخ  نیا  رما  هب  تسا . هدرک  همجرت  یبرع  هب  يولهپ  زا  ار  همانیادخ  هنمد و  هلیلک و  نوچ  يراثآ  هک  گرزب  مجرتم 
. درم هجحلا 158  يذ  مشش  رد  یگلاس  رد 63  روصنم  دیسر . لتقهب 

روصنم نیسح  نیدلا  لامک  روصنم -:

روصنم یلعنسح  یلعنسح -: روصنم -

ناغگنم

. دوب یهاپس  رفن  رازه  زا  لکشتم  هک  لوغم  يرکشل  هاگتسد  رد  یهورگ 

نآاقوگنم

درک و يریگولج  يروخبارـش  زا  دوب . رتسگداد  لداع و  یهاشداپ  يو  زیگنچ . هون  ناـخ و  یلوت  رـسپ  657 ه ). - 648  ) یلوغم نادناخ  زا 
. داد فیفخت  ار  اهتایلام 

هیقفلا هرضحی  نم ال 

. يرشع ینثا  هعیش  مهم  بتک  زا 

آونم

.(. م 871 پ . - 810  ) وتراروا هاشداپ 

رهچونم

. تسا هلسلس  نیا  فورعم  ناهاشداپ  زا  هدنار و  تنطلس  لاس  تسیب  دص و  نودیرف ، هون  جریا و  رسپ  یناتساد ، ناهاشداپ  زا 

لابقا لابقا -: رهچونم 

جارس جاهنم 

ماگنه دش . دلوتم  ناسارخ  رد  يرجه  متفه  نرق  راگنعیاقو  ملاع و  ياجزوج  نیدلا  جارـس  دـمحم  نب  نامثع  نیدـلا  جاهنم  جارـس  جاهنم 
بوصنم يزوریف  هسردم  تسایر  هب  وا  نامرفهب  درک و  تماقا  هحابق  نیدـلا  رـصان  رابرد  رد  درک و  ترجاهم  ناتـسودنه  هب  نالوغم  هلمح 

دمآرد و وا  تمدخهب  جارـس  جاهنم  داتفا ، شمتتلا  تسدهب  شروشک  درک و  قرغ  دنـس  رد  ار  دوخ  هحابق  نیدلا  رـصان  هک  یتقو  دـیدرگ .
نیا تشون . شمتتلا  رـسپ  هاش  دومحم  نیدـلا  رـصان  مان  هب  ار  يرـصان  تاقبط  فورعم  باتک  تفای و  اقترا  یلاع  بصاـنم  هب  وا  راـبرد  رد 

. تشذگرد لاس 698  رد  جارس  اهنم  تسا . روغ  ناریما  يونزغ و  ناهاش  صوصخلا  یلع  ملاع و  یمومع  خیرات  هب  عجار  باتک 

یلاوم

اب هداوناخ  ره  دنشاب  کیرـش  ناشیا  اب  یگنج  میانغ  رد  ای  نوصم و  بارعا  دنزگ  زا  هکنیا  يارب  ناملـسمون  نایناریا  مالـسا  ردص  نامز  رد 
ار دوخ  یتح  دندادیم و  رارق  هلیبق  نآ  تیامح  تحت  ار  دوخ  دنتفریذپیم و  ار  برع  لیابق  زا  یکی  یتسرپرس  تیالو و  دوخ  دنزرف  نز و 

. دندناوخیم ناگدرپسرس  ای  یلاوم »  » ار نایناریا  زا  ياهتسد  دنتشادیم . بسنم  لیابق  نآ  هب 

ناخ لوچوم 
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ار سکع  پاچ  نونف  يو  دوب . هاش  نیدلا  رـصان  يرابرد  لاجر  زا  هحـصلا و  نیما  ناخ  اقآ  دـنزرف  هنطلـسلا  قیدـص  هب  بقلم  نیـسحمالغ 
رفس رد  تخومآ و 

798 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
ياهلاس 1290 و 1295 ه. رد  هاش  نیدلا  رصان  ياپورا 

. دوب يو  باکر  نیمزتلم  زا  هاش و  ناهارمه  ءزج  ق .

يونزغ دوعسم  نب  دودوم 

يارب يو  دندرک . زارد  مدرم  ناج  لام و  هب  يدـعت  تسد  شنایرکـشل  يو  نامز  رد  هک  دوب  تیافکیب  یهاشداپ  يونزغ ، دوعـسم  دـنزرف 
.(. ق لاس 441 ه .  ) تفر ایند  زا  تشگزاب و  هنزغ  هب  دش و  التبم  يرامیب  هب  هار  رد  هک  درک  تکرح  هنزغ  زا  نایقوجلس  اب  گنج 

( هی  ) ایارذوم

. رصم میدق  مان 

رتسوش ناگروم 

يارب ناریا  تلود  يدـالیم  لاس 1910  رد  و  دـهدیم ، يور  اـکیرمآ  ناریا و  طـباور  رد  یمهم  لوحت  هطورـشم ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
نیا اـب  اـکیرمآ  تـلود  دـیامنیم . یلاـم  يداـصتقا و  روـما  رد  يراشتـسم  تـئیه  کـی  مازعا  تساوـخرد  اـکیرمآ  تـلود  زا  راـبنیتسخن 

ناگروم تساـیر  هب  یتئیه  یلم  ياروش  سلجم  رد  روکذـم  ناراشتـسم  مادختـسا  هحیـال  بیوصت  زا  سپ  دـنکیم و  تقفاوم  تساوخرد 
. ددرگیم ناریا  مزاع  رتسوش 

هب درک و  راک  هب  عورش  لاس 1911  هم  هام  طساوا  رد  دوب ، هدـمآرد  ناریا  تلود  مادختـسا  هب  لک  رادهنازخ  ناونع  هب  هک  رتسوش  ناگروم 
روما رب  ییاکیرمآ  کی  طلـست  تفرگ . تسد  هب  ار  ناریا  یلام  روما  تارایتخا  هیلک  سلجم  فرط  زا  ینوناق  بیوصت  اـب  هاـم  کـی  هلـصاف 

ات دادیم  همادا  دوخ  راک  هب  اهتفلاخم  نیا  هب  انتعایب  رتسوش  ناگروم  یلو  دـش ، هجاوم  اهـسیلگنا  اهـسور و  دـیدش  تفلاخم  اب  ناریا  هیلام 
يو لاوما  طبـض  يارب  تلود  مادـقا  تنطلـس و  ماقم  هب  يو  هداعا  يارب  عولخم  هاش  یلع  دـمحم  ردارب  هنطلـسلا  عاعـش  مایق  يارجام  هکنیا 
رارق نیا  زا  ارجام  دنهد . رارق  راشف  تحت  ار  ناریا  تلود  ناریا ، زا  رتسوش  ناگروم  جارخا  لاصفنا و  يارب  ات  داد  اهسور  تسد  هب  ياهناهب 
طبض يارب  ار  هنازخ  مرادناژ  نیرومأم  زا  ياهدع  هنطلسلا  عاعش  كالما  طبـض  فیقوت و  هرابرد  تلود  مکح  غالبا  زا  سپ  رتسوش  هک  دوب 

ترافـس یلعف  لحم   ) کباتا كراپ  یکیدزن  رد  عقاو  هدربمان ، للجم  ترامع  كراـپ و  هب  نآ  ياـهبنارگ  هیثاـثا  هنطلـسلا و  عاعـش  كراـپ 
يارجا رد  رتسوش  دوشیم . هجاوم  دندوب ، یسور  نارسفا  نامرف  تحت  هک  یناریا  یسور و  ناقازق  تمواقم  اب  اجنآ  رد  دتـسرفیم و  سور )

فرـصتم ار  كراپ  روز  هب  هداتـسرف و  هنطلـسلا  عاعـش  كراپ  هب  مرادناژ  يرتشیب  دادعت  دعب  زور  دـهدیم و  ناشن  یتخـسرس  تلود  مکح 
لاوما تسا و  ضورقم  سور  کناب  هب  هنطلـسلا  عاعـش  هک  ناونع  نیا  هب  دهدیم و  ناشن  لمعلا  سکع  هلـصافالب  هیـسور  تلود  دوشیم .

زا هنطلـسلا  عاعـش  كراپ  اروف  هک  دهدیم  موتامیتلوا  ناریا  تلود  هب  دشاب ، هیـسور  تلود  رایتخا  رد  دیاب  کناب ، اب  باسح  هیفـصت  ات  يو 
ناریا تلود  دیآ . لمع  هب  یسور  نابصنمبحاص  تیثیح  کته  يارب  سور  ترافـس  زا  یمـسر  ترذعم  دوش و  هیلخت  هنازخ  ياهمرادناژ 
مالعا و  هداتسرف ، ناریا  هجراخ  ترازو  هب  يرومأم  سور  ترافس  ربماون 1911  مهدزون  زور  هجیتن  رد  دـنکیمن و  انتعا  موتامیتلوا  نیا  هب 

اب هیـسور  کیتاملپید  طباور  هیـسور ، تلود  زا  یمـسر  یهاوخرذع  هنطلـسلا و  عاعـش  كراپ  هیلخت  زا  يراددوخ  تروص  رد  هک  دنکیم 
يرگدراودا رـس  دوشیم و  لسوتم  سیلگنا  تلود  هب  دـیدهت  نیا  لباقم  رد  ناریا  تلود  دـش . دـهاوخ  مازعا  ناریا  هب  نوشق  و  عطق ، ناریا 

ناریا تلود  هب   » دـسیونیم هداد و  اهـسور  هب  ار  قح  سیلگنا ، ریفـس  یلگراب  جرج  رـس  فارگلت  خـساپ  رد  ناتـسلگنا  تقو  هجراـخ  ریزو 
هک دییامن  غالبا 
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!« دننادن زیاج  ار  تقو  عفد  سور  ياهاضاقت  هب  نیکمت  رد 

ترافـس هب  یمـسر  مامت  سابل  اب  ناریا  تقو  هجراـخ  ریزو  هلودـلا  قوثو  دـنیبیمن و  میلـست  زج  ياهراـچ  راـشف  نیا  ربارب  رد  ناریا  تلود 
سور راتخمریزو  عالطا  هب  هنازخ  ياهمرادناژ  زا  هنطلـسلا  عاعـش  كراپ  هیلخت  هب  ار  تلود  میمـصت  ترذـعم ، ضرع  نمـض  هتفر ، هیـسور 

نمض سور  راتخمریزو  دنوشیمن و  عناق  ناریا  تلود  یمسر  یهاوخرذع  هنطلسلا و  عاعش  كراپ  هیلخت  هب  رگید  اهـسور  یلو  دناسریم .
: دیامنیم غالبا  فالتخا  لح  يارب  ار  ریز  طیارش  هدرک ، تکرح  ناریا  فرط  هب  سور  نوشق  هک  بلطم  نیا  مالعا 

. وا ناراکمه  رتسوش و  رتسم  لاصفنا  - 1
! دنکن باختنا  دوخ  تامدخ  يارب  ار  یبنجا  نیرومأم  سیلگنا ، سور و  يارفس  تیاضر  نودب  دعبنم  هکنیا  رب  ینبم  ناریا  تلود  دهعت  - 2

! ناریا هب  هیسور  یشکرکشل  هنیزه  تراسخ و  نیمأت  - 3
هب تشر  زا  سور  نوشق  دریذپن ، ار  طیارـش  نیا  ناریا  تلود  رگید  تعاس  تشه  لهچ و  ات  رگا  هک  دـهدیم  موتامیتلوا  سور  راتخمریزو 

! دوب دهاوخ  ناریا  تلود  هدهعهب  مه  یشکرکشل  نیا  ياههنیزه  مامت  تخادرپ  و  دش ، دهاوخ  مازعا  ناریا  رگید  تایالو 
تلود ياضعا  سیئر و  یلو  درک ، در  ار  نآ  ءارآ  قافتا  هب  سلجم  دیناسریم و  یلم  ياروش  سلجم  عالطا  هب  ار  هیسور  موتامیتلوا  تلود 

ناگروم جارخا  لاصفنا و  هک  ار  هیـسور  موتامیتلوا  دندرک و  لیطعت  ار  سلجم  نوناق ، فالخرب  دنتـسنادیم ، يدج  ار  اهـسور  دیدهت  هک 
. دنتفریذپ دوب ، نآ  طیارش  زا  یکی  ناریا  زا  رتسوش 

لاس 1912 لیاوا  رد  رتسوش  دـش و  غـالبا  يو  هب  لاس 1911  سمـسیرک  بش  ناریا ، لک  يرادهنازخ  زا  رتسوش  ناـگروم  لاـصفنا  مکح 
. تفگ كرت  ار  ناریا 

. تسا هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  ناریا » قانتخا   » ناونع تحت  یباتک  رد  ناریا  رد  ار  دوخ  تیرومأم  تارطاخ  رتسوش  ناگروم 

ورم وروم -:

ع)  ) رفعج نب  یسوم 

فارطا ياههدـکهد  زا  هک  ءاوبا »  » ماـن هب  ياهدـکهد  رد  يرمق  يرجه  لاس 128  رفـص  هام  متفه  زور  نایعیـش  متفه  ماما  ع )  ) مظاک ماـما 
. دمآ ایندهب  دوب  هنیدم 

. دشابیم ع )  ) قداص ماما  مشش  ياوشیپ  شراوگرزب  ردپ  تشاد و  مان  هدیمح » ( » ع  ) متفه ماما  ردام 
وبا یلع و  وبا  میهاربا ، وبا  لوا ، نسحلا  وبا  ترضح  نآ  هینک  رهاز و  یّفو ، هیکزلا ، سفن  نیما ، مظاک ، حلاص ، دبع  هیقف ، متفه : ماما  باقلا 

ياهرازآ تاـمیالمان و  ربارب  رد  دربیم و  ورف  ار  دوخ  مشخ  ترـضح  نآ  هک  دـندناوخ  مظاـک  تهج  نآ  زا  ار  متفه  ماـما  دوب . لیعامـسا 
اور تجاـح  اـب  شاهناـخ  رد  زا  ترــضح  نآ  هـب  ناگدـنهانپ  هـک  ارچ  دـندناوخ  جـیاوحلا  باـب  رد  ار  وا  زین  درکیم و  يراـبدرب  نارگید 

. دندوب دونشخ  دنتشگیمزاب و 
دوب و روصنم  هفیلخ  رصاعم  دش و  دلوتم  هنیدم  رد  هک  دوب  ياهرود  هرود ، کی  دوب : هرود  ود  رد  ع )  ) رفعج یسوم  ماما  ترـضح  یگدنز 
اب دوخ  تماما  نارود  لوط  رد  ع )  ) مظاک ماما  تسا . ع )  ) مظاک ماما  ندـش  ینادـنز  ترجاـهم و  زاـغآ  هک  دوب  يدـهم  هفیلخ  هرود  مود ،

. دوب رصاعم  سابع  ینب  يافلخ  نیرترابج  زا  نت  راهچ 
(. لاس هدزیس   ) دیشرلا نوراه  و  لاس ) کی   ) يداه لاس ) هد   ) يدهم لاس ) هد   ) یقیناود روصنم 

میمصت نوراه  روتسدهب  کهاش » نب  يدنس  »
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لاس 183 بجر  رد 25  ع )  ) ماما ماجنارس  و  دندرک . مومـسم  دولآرهز  ییامرخ  هلیـسو  هب  ار  ع )  ) ماما اذل  دربب و  نیب  زا  ار  ماما  دوب  هتفرگ 
. دیسر تداهش  هب  کهاش » نب  يدنس   » نادنز رد  يرجه 

نروخ یسوم 

يو دـننادیم . رد 492  یخرب  و  رد 487  یـضعب  ار  شتاـفو  خـیرات  یلو  تسین  صخـشم  یتـسردهب  شتاـیح  ناـمز  هک  ینمرا  هدنـسیون 
یناکشا ياههرود  رد  ناریا  یفارغج  يارب  هک  هتـشون ، ایفارغج  رد  زین  یباتک  تسا و  ناتـسنمرا  خیرات  هلمج  زا  هک  تشون  يدایز  ياهباتک 

. تسا دیفم  رایسب  یناساس  و 

نیدلا قفوم 

(. تلحر 669  ) بط خیرات  رد  ءایبنالا » نویع   » هب موسوم  دراد  یفیلأت  دمآ و  ایندهب  قشمد  رد  سابعلا  وبا  نیدلا  قفوم 

يدنقرمس ریما  انالوم 
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(. نایرومیت هرود   ) دیعس وبا  ناطلس  ازریم  ناریزو  زا 

یضاق نیاص  نیدلا  سمش  انالوم 

ماظتنا دوب  زاریش  مکاح  يزور  دنچ  هک  یناپوچ  نیـسحریپ  ریما  تلود  ناکرا  کلـس  رد  راک  زاغآ  رد  یـضاق  نیاص  نیدلا  سمـش  انالوم 
یناپوچ نیـسحریپ  ریما  زا  دـندرک ، تکرح  زاریـش  ریخـست  مزعهب  قاحـسا  وبا  خیـش  ریما  قافتا  هب  فرـشا  کلم  هک  ماگنه  نآ  رد  تشاد .

ترازو و رادهدهع  يدزی  یلع  نیدلا  ثایغ  دیس  تکرش  هب  ماجنارس  تسویپ و  قاحـسا  وبا  خیـش  ریما  فرـشا و  کلم  هب  دنادرگ و  يور 
. دیدرگ قاحسا  وبا  خیش  یناوید  روما 

رتهم

سیئر ای  یشابتمدخشیپ  هلزنمهب  رتهم  تشاد . ناقاخلا  برقم  ناونع  وا  دنتفگیم و  رتهم  ار  يوفـص  هاش  ناگجاوخ  دیفـسشیر  ای  سیئر 
هچ يوفص  تلود  ناکرا  مامت  زا  دشیمن و  ادج  هاش  زا  زگره  هجاوخ  نیا  تشگیم . باختنا  دیفس  ناگجاوخ  نایم  زا  دوب و  هاش  تولخ 
وا ار  شرویز  رز و  رهاوج و  دوب ، يو  فیاظو  زا  هاش  سابل  ندـنک  ای  ندـناشوپ  دوب . رتکیدزن  وا  هب  تولخ ، رد  هچ  یمومع و  سلاجم  رد 

عوجر زین  قلباق  هملک  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  دشیم . هداد  وا  تسد  هب  تشاد  ار  نآ  تخادرپ  دصق  هاش  هک  يدـقن  لوپ  تشادیم و  هاگن 
. دوش

ایلع دهم 

-1212  ) راجاق هاش  یلعحتف  هون  يو  رعاش . دـنمرنه و  رادمتـسایس ، ناـنز  زا  اـیلع  دـهم  هب  بقلم  مناـخناهج  یناـثلا 1290 ق . عیبر  مشش 
( دـهعیلو  ) ازریم سابع  دـنزرف  هاش و  یلعحتف  هون  ازریم  دـمحم  اـب  لاس 1234 ق . رد  دوب . راـجاق  يولناوق  ناـخ  مساـق  رتخد  و  1250 ق ).
. دوب کلـسمشیورد  هدارامک و  رامیب ، يدرم  يو  1250 ق .).  ) دیـسر تنطلـس  هب  ازریم  دمحم  هاش ، یلعحتف  گرم  زا  سپ  درک . جاودزا 
تخادرپیم و یـسایس  روما  رد  هلخادـم  هب  شرـسمه  ضامغا  تشذـگ و  زا  هدافتـساءوس  اب  دوب  بلطهاج  شوه و  اب  ینز  هک  مناخناهج 

ازریم اب  یناهنپ  طباور  نتـشاد  هب  مهتم  1264 ق ). - 1250  ) هاش دـمحم  تایح  نامز  رد  يو  درکیم . رداص  ماکحا  بصن  لزع و  ماـکحا 
روما قتف  قتر و  ایلع  دهم  1264 ق ،).  ) تنطلس تخت  هب  هاش  نیدلا  رصان  سولج  نامز  ات  هاش و  دمحم  گرم  زا  سپ  دوب . يرون  ناخ  اقآ 

. تشاد تسد  رد  نارهت  رد  ار 
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هاش نیدلا  رصان  ردام  ایلع  دهم 
هک ریبکریما  درک . رداـص  ار  ریبـکریما  ياـمظع  ترادـص  ناـمرف  هاـش  نیدـلا  رـصان  تخت ، رب  سولج  نارهت و  هب  دـهعیلو  ندیـسر  زا  سپ 

دهم ینمـشد  هنیک و  بجوم  رما  نیمه  دومن . هاتوک  یـسایس  روما  رد  هلخادم  زا  ار  ایلع  دهم  تسد  دوب ، عطاق  ربدم و  ریدم ، یمظعاردص 
تیاعـس و هاش  دزن  ریبک  ریما  هیلع  لوزعم  نایرابرد  زا  دـنچ  ینت  يرون و  ناخ  اقآ  ازریم  یتسدـمه  اب  اـیلع  دـهم  دـیدرگ . ریبکریما  اـب  اـیلع 

دهم شهاوخ  شرافـس و  هب  ریبکریما ، زا  سپ  1268 ق .).  ) دیدرگ يو  لتق  سپـس  لزع و  هب  رجنم  تیاهن  رد  هک  دـندرکیم  ینیچهئطوت 
نایاپ ات  درکیم و  هلخادم  یسایس  روما  رد  هتشذگ  دننامه  ایلع  دهم  يو  ترادص  نارود  رد  دیسر . ترادص  هب  يرون  ناخ  اقآ  ازریم  ایلع 

. تشاد همادا  شیب  مک و  رابرد  تلود و  هاگتسد  رد  شتردق  ذوفن و  رمع 
. دوب رادهدهع  هاش  یلعحتف  دنزرف  هنطلسلا  داضتعا  ار  ایلع  دهم  ترازو 

ناگرزاب ناگرزاب -: يدهم 

يدابآرتسا ناخ  يدهم 

وا ياهگنج  تایح و  خیرات  هدوب و  وا  هارمه  هاشداپ  نیا  یگنج  ياهرفس  رد  تسا . راشفا  هاش  ردان  یشنم  يدابآرتسا ، ریـصن  دمحم  دنزرف 
. دهدیم حرش  تسا  ردان  گرم  لاس  هک  يرجه  لاس 1160  ات  ار  عیاقو  هک  هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  يردان  ياشگناهج  مان  هب  ار 

ياهلاسر نومـضم  ثیح  زا  هکنیا  اب  تسا و  يزادرپترابع  فلکت و  هنومن  نآ  ياشنا  هک  تسا  هردان  هرد  هب  موسوم  وا  رگید  فیلأـت  اـما 
زا 1100 لـبق  يو  تسا . هدوب  يزادرپتغل  عجـس و  ندرب  راـک  هب  رتـشیب  فلؤم  دوصقم  هک  تسادـیپ  یلو  ددرگیم ، بوـسحم  یخیراـت 

. دوب دابآرتسا  مکاح  یشنم  نیسح ، ناطلس  هاش  تنطلس  لیاوا  رد  هدش و  دلوتم  يرجه 

رهم

ناگتـشرف ای  نادزیا  زا  یکی  تشترز  روهظ  زا  سپ  هک  تشترز  راگزور  زا  شیپ  یناریاودـنه  ای  ییایرآ  ناراگدـنوادخ  اـی  ناـغب  زا  یکی 
. دیدرگ انسیدزم  نییآ 

لوا دادرهم 

و م ). یلا 136 ق .  174  ) دومن تنطلس  لاس  يو 37  درک . افیا  ار  شوروک  شقن  تراپ  یهاشنهاش  تالیکـشت  رد  هک  یتراپ  ناهاشداپ  زا 
تخاس صلختسم  نآ  لقتسم  مین  يارما  تسد  زا  ار  دام  تلایا  تفرگب و  نایرتخاب  زا  ار  ورم  و  دیشخب ، تردق  تیاهن  ار  تراپ  تلود 

802 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. تخاس ریسا  ار  یکولس  هاشداپ  مود  سویرتمد »  » هدیناسر و لباب  سراف و  مالیع ، ات  ار  دوخ  تاحوتف  هنماد  و 

.( م 138 ق . - 171  ) لوا دادرهم 

مود دادرهم 

مود دادرهم  مهرد )  ) هرقن هکس  دادرهم  یلو  دنتشگ ، وا  تنطلس  یعدم  رفن  ود  تسشن  تخت  هب  نوچ  مود ، ناودرا  رسپ  ود  مهن  کشا 
. دناشن ورف  شیوخ  تنطلس  لوا  لاس  رد  ار  نانآ  هنتف 

تکلمم برغ  فرط  زا  درک و  ینایامن  ياهگنج  یقرش  تادحرس  رد  هتخادرپ  دوخ  تکلمم  هعسوت  هب  یناکـشا  گرزب  هاشداپ  نآ  سپس 
. دش عورش  مور  اب  ناریا  طباور  هاشداپ  نیا  نامز  رد  داد . تعسو  ناتسنمرا  تارف و  ات  ار  دوخ 

موس دادرهم 

علخ تنطلـس  زا  ار  وا  فارـشا  نایعا و  هک  دـش  ثعاب  وا  یمحریب  درک . تنطلـس  لاس  راهچ  هک  یناکـشا  ناهاشداپ  زا  موس  داـهرف  رـسپ 
. دیناسر لتق  هب  ار  يو  دوب ، هدومن  نیتم  مکحتسم  ياهعلق  دوخ  يارب  دادرهم  هک  لباب  ریخست  زا  سپ  درا  دندرک و 

.( م ق . - 57  ) موس دادرهم 

رادرهم

. تـسا هتـسشنیم  يو  کـیدزن  هاـش  سلجم  رد  هـشیمه  رهم  ریزو  اـی  رادرهم  هدوـب و  دـنمجرا  یلغـش  هیوفـص  هلــسلس  رد  هاـش  يرادرهم 
ره ود  نیا  ذافن و  فرش  رهم  رادرهم  يرگید  رهم ؛ ریزو  ای  نویامه ، رهم  رادرهم  ناقاخلا ، برقم  یکی  دناهدوب : نت  هس  هاش  نارادرهم 
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نوشق رادرهم  یموس ، دـناهدیناسریم . رهم  ودره  هب  زین  ار  ماکحا  زا  یخرب  هدرکیم و  رهم  ار  یهاش  ياهنامرف  اـههمان و  زا  یتمـسق  کـی 

. درکیم رهم  ار  یگنج  لئاسم  نایهاپس و  نارادرس و  هب  طوبرم  ماکحا  طقف  هک  دوب 

یشابرادرهم

. درکیم رهم  ار  هاش  نیمارف  هتخیوآ ، ندرگ  زا  ار  یتنطلس  ياهرهم  هک  یصخش  هیراجاق  هرود  رد 

رادرهم ذافن -: فرش  رهم  رادرهم 

رادرهم نویامه -: رهم  رادرهم 

رادرهم نوشقاد -: رهم 

یسرن رهم 

. دوب نانآ  ترازو  ماقم  رادهدهع  روگ  مارهب  نارسپ  زوریف  مود و  درگدزی  یهاشداپ  نامز  رد  هک  روگ  مارهب  ریزو 

هنسهم
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مان سکاراخ »  » نآ هدـمع  رهـش  دوب و  ناتـسزوخ  رد  رهـش  نیا  دوشیم . هتفگ  ناشم  یـسراف  هب  ناـشیم و  یبرع  هب  تسا  یناـنوی  ياهملک 
. تشاد

نیقرافایم

ناوریشونا ار  یمود  زیورپورسخ و  ار  لوا  يانب  هک  تسا  رجآ  زا  رگید  یتمسق  يانب  گنـس و  نآ  زا  یتمـسق  يانب  هک  رکبراید  رد  يرهش 
. تسا هتخاس 

یناتیم

رارقرب یبونج  تاحفـص  نیرهنلا و  نیب  رد  دناهدرک و  ترجاهم  هدش و  ادـج  ناشیا  زا  هک  دناهتـسناد  اهتیه  زا  یموق  ار  اهیناتیم  نیققحم ،
مه يدانسا  دش ، ادیپ  اهتیه  میدق  تختیاپ  يوکزاغب  رد  هک  يدانـسا  زا  دناهتـسیزیم . نیرهنلا  نیب  یلامـش  تمـسق  رد  رتشیب  و  دناهدش ،

مسق ارتیم »  » و انوراو »  » و اردنیا » : » يدنه نایادخ  هب  اهیناتیم  هک  دوشیم  مولعم  دانسا  نیا  رد  تسا . هدمآ  تسد  هب  اهیناتیم  موق  هب  عجار 
نیب  ) تسا نامز  نیمه  زا  خیرات  رد  اهایرآ  روهظ  دنداد . رارق  دوب  هدش  هتـسب  اهتیه  ناشیا و  نیب  هک  ياهماندهع  یماح  ار  اهنآ  هدرک و  دای 

.(. م متسیب ق . مهدراهچ و  نرق 

یناتیم

. دنداد بیترت  یتموکح  ایلع  تارف  هیحان  رد  م . مود پ . هرازه  رد  هک  ییاپورا  دنه و  داژن  زا  یمدرم 

( یتسرپرهم  ) مسیئارتیم

ارتیم اتـسوا  دندادیم . رارق  شیاتـس  دروم  دوب  اهایرآ  یناتـساب  نایادخ  زا  هک  ار  ارتیم  نید  نیا  هب  نادقتعم  یناساس . دهع  بهاذم  زا  یکی 
باتفآ و عونلا  بر  مه  يدب و  عفد  رد  ادزماروها  نارومأم  زا  یکی  ار  وا  ییانـشور و  يادخ  مان  هب  هداد ، رارق  نمیرها  ادزماروها و  نایم  ار 

. تفای عویش  تعرس  هب  تفر و  ناتساب  ناتسلگنا  هسنارف و  ناملآ ، هب  زین  مر و  نانوی و  هب  ادعب  بهذم  نیا  دنتسناد . نیمز  يزیخلصاح 

یشابروخآریم

مظن و رومأم  هک  ولج  یشابروخآریم  یکی  دناهتشاد : یشابروخآریم  لغش  رفن  ود  يوفص  رابرد  رد 
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. دوب دندرکیم  شکشیپ  وا  هب  هچنآ  یتنطلس و  نابسا  يرادهاگن  یهاش و  ياهلبطصا  بیترت 

دناوخریم

هدرک ترجاهم  خلب  هب  هک  دوب  اراخب  یلاها  زا  نیدلا  ناهرب  دیس  شردپ  دمآ . ایندهب  خلب  رد  ق . لاس 838 ه . رد  هاش  دناوخ  ریما  نب  دمحم 
. تفرگ رارق  ییاون  ریـشیلع  ریما  صاـخ  هجوـت  تبحم و  دروـم  رهـش  نیمه  رد  دـنارذگ و  تاره  رد  ار  دوـخ  رمع  رتـشیب  دـناوخریم  دوـب .

ياوتحم هک  درک  فیلأت  دنمشناد  ریزو  نآ  مان  هب  ار  ءافلخلا  كولملا و  ءانمالا و  تریـس  افـصلا ، ۀضور  خیرات  دوخ  فورعم  رثا  دناوخریم 
رد فلؤم  هکنیا  اب  هدش و  هتـشون  دلج  تفه  رد  باتک  نیا  تسا . رایـسب  شزرا  ياراد  يرومیت  هلـسلس  نارود  ياهدادـیور  مهف  يارب  نآ 

ق. لاس 903 ه .
- زین و  تسا . هدـش  لیمکت  ریمدـناوخ  يو  هون  طسوت  فلؤم  تشذـگرد  زا  دـعب  لاس  دـنچ  عیاقو  ات  متفه  دـلج  بلاـطم  تسا  هتـشذگرد 

. افصلا ۀضور 

دامادریم

شردپ زا  داماد  بقل  تسا . يوفص  نامز  نادنمـشناد  هفـسالف و  ریهاشم  زا  ق . لاس 1041 ه . یفوتم  يدابآرتسا  دمحم  نب  رقاب  دـمحمریم 
. دیزگ تماقا  ناهفصا  رد  تخادرپ و  لیصحت  هب  دهشم  رد  دوب و  دابآرتسا  شهاگداز  دنام . ياجهب  وا  يارب  دوب  یناث  ققحم  داماد  هک 

وا سرد  سلجم  زا  يزاریش  نیدلا  ردص  دوب . منتغم  رایـسب  ملع  لها  رظن  رد  وا  سرد  سلاجم  تشاد و  يدایز  مارتحا  دوخ  نارـصاعم  دزن 
. تسا هدرک  هدافتسا 

و میقتـسملا » طارـص   » باتک ناوتیم  هلمج  زا  هک  هدـش  هتـشون  یبرع  نابز  هب  همه  هک  دراد  یبهذـم  یفـسلف و  ددـعتم  تاـفیلأت  داـمادریم 
. درب مان  ار  نید  تمکح و  رد  قیاقحلا » فشک   » تمکح و لئاسم  رد  تاسبق » »

. درکیم صلخت  قارشا  دوخ  راعشا  رد  يو  تسوا . زا  راونالا » قرشم  يونثم   » هدورس و زین  یسراف  راعشا  دامادریم 

ناخ اقآ  ازریم 

مامتا زا  سپ  دـش . دـلوتم  راجاق  هاـش  نیدـلا  رـصان  ناـمز  رد  دوب و  ناـخ  نیـسحلا  دـبع  ازریم  شیلـصا  ماـن  هک  یناـمرک  ناـخ  اـقآ  ازریم 
ینامثع هب  سپـس  درک . داقتنا  هاش  نیدـلا  رـصان  ياهتـسایس  زا  تخادرپ و  فلتخم  ياههمانزور  رد  هلاـقم  نتـشون  هب  موسرم ، تالیـصحت 

. دیسر لتقهب  دوب ، زیربت  نکاس  دهعیلو و  نامز  نآ  رد  هک  ازریم  یلع  دمحم  روتـسد  هب  دندنادرگرب و  زیربت  هب  ار  وا  هرخالاب  یلو  تخیرگ 
.(. ق (1314 ه .

میهاربا ازریم 

. يوفص مود  سابع  هاش  ناریزو  زا 

ینایتشآ نسح  ازریم 

وکابنت نوتوت و  راصحنا  زایتما  نداد  هیضق  رد  يراصنا  یضترم  خیش  نارگراثیا  زا  نارهت و  میقم  ریخا  نرق  نییلوصا  نیدهتجم و  املع و  زا 
ینعم نیا  هب  داد  جرخهب  نآ  راصحنا  لاطبا  صوصخ  رد  هاش  نیدلا  رصان  اب  وا  هک  یتمواقم  یسیلگنا و  تکرش  هب  تلود  فرط  زا  يژر ) )

هماع دورب . نوریب  رهـش  زا  هک  تساوخ  دوخ  دشن و  دیعبت  يارجا  رظتنم  ازریم  درک ، دیدهت  دیعبت  هب  ار  نسح  ازریم  جاح  هاش  نیدـلا  رـصان 
نآ دـش  روبجم  هاش  ق . یلوالا 1309 ه . يدامج  رد 16  هرخالاب  دنتـشگ و  وا  ترفاسم  عناـم  دـنتفرگ و  ار  ازریم  ولج  دـندش و  ربخ  مدرم 

. دیامن یغلم  ار  زایتما 
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هلودلا ریشم  ناخ  نیسح  ازریم 

یناوید یـسایس و  نادرم  زا  راجاق  هاش  نیدـلا  رـصان  یمان  مظعاردـص  مظعا  رالاسهپـس  هب  روهـشم  هلودـلا  ریـشم  ناخ  نیـسح  ازریم  جاح 
. هیراجاق هرود  راذگنوناق  بلطحالصا و 

ینامرک اضر  ازریم 

دبع ترضح  مرح  رد  ار  هاش  نیدلا  رصان  يو  دناسر . شلامعا  يازسهب  ار  هاش  نیدلا  رصان  هک  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیـس  نادرگاش  زا 
. درک وحم  راگزور  هحفص  زا  تشاد  هارمه  هب  هک  ياهچناپت  اب  ير  رهش  رد  میظعلا 

دمحم عیفر  ازریم 

. يوفص لوا  سابع  هاش  ناریزو  زا  یلمآ  یشعرم  ینیسح  دومحم  نیدلا  عاجش  ریما  رسپ  دمحم  عیفر  ازریم 

یناهفصا يرباج  ناملس  ازریم 

لزع زا  سپ  يرجه  لاس 985  رد  يو  دوب . يوفص  مود  لیعامسا  هاش  ناریزو  زا  يرباج  یلع  ازریم  رـسپ  یناهفـصا  يرباج  ناملـس  ازریم 
. دیدرگ لوحم  یناهفصا  هللا  تیانع  هاش  هب  یلعا  ترادص  بصنم  دیسر و  ترازو  ماقم  هب  هللا  رکش  ازریم 

خرهاش خرهاش -: ازریم 

یناهفصا یلوهاش  ازریم 
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. گرزب سابع  هاش  هلودلا ) دامتعا   ) ناریزو زا  یناهفصا  یلوهاش  ازریم 

یناردنزام عیفش  ازریم 

ازریم دیدرگ . راجاق  هاش  یلعحتف  دهع  رد  امظع  ترادـص  تمـس  رادهدـهع  رتنالک  میهاربا  جاح  لتق  يرانکرب و  زا  سپ  هک  يدرف  نیمود 
ق. تیاغل 1234 ه . ق . لاس 1215 ه . زا  هک  دوب  یناردنزام  یپدنب  عیفش 

یلاها زا  عیفـش  ازریم  دادجا  دوب ، راشفا  هاش  ردان  نارازگتمدخ  زا  دمحا  ازریم  یجاح  دنزرف  يو  تشاد . هدهعهب  ار  امظع  ترادـص  تمس 
یپدنب رد  چوک و  ناهفصا  زا  رابجا  هب  هیوفـص  ناهاشداپ  طسوت  نایـصع  نایغط و  تلعهب  هیوفـص  نیطالـس  رـصع  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

. دندرک تنوکس  ناردنزام 
لاس اـت  يو  دومن . باـختنا  دوخ  مظعا  ردـص  ناونع  هب  ار  عیفـش  ازریم  هاـش  یلعحتف  دـیدرگ ، لزع  ترادـص  زا  میهاربا  یجاـح  هک  یتقو 

، نارهت تمس  هب  هیناطلس  زا  هاش  یلعحتف  تمیزع  ماگنههب  یگلاس  نس 75  رد  لاس ، نیا  رد  هکنیا  ات  دوب  یقاب  تمـس  نیا  رد  ق . 1234 ه .
. دیدرگ لاسرا  قارع  هب  تایلاع  تابتع  رد  نفد  تهج  يو  هزانج  دش و  توف  رهش  نیا  رد  تفای و  لاقتنا  نیوزق  هب  رامیب و  هیناطلس  رد 

ناخ بلاط  ازریم 

. يوفص لوا  سابع  هاش  ناریزو  زا  يدابودرا  گیب  متاح  رسپ  ناخ  بلاط  ازریم 

( مظعا کباتا   ) ناطلسلا نیما  ناخ  رغصا  یلع  ازریم 

یسایس نادرم  زا  راجاق  هاش  یلع  دمحم  هاش و  نیدلا  رفظم  هاش و  نیدلا  رصان  مظعاردص  مظعا » کباتا   » هب روهشم  ناخ  رغصا  یلع  ازریم 
. هیراجاق هرود  رادمان  یناوید  و 
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هلودلا نیما  ناخ  یلع  ازریم 

ار نامز  لوادتم  مولع  دـیدرگ . دـلوتم  نارهت  رد  يرمق  يرجه  لاس 1259  هدعقلا  يذ  متـشه  رد  کلملا ، دجم  ناخ  دـمحم  ازریم  دـنزرف 
تنطلس مود  لاس  هک  يرمق ، يرجه  لاس 1315  بجر  هام  رد  هلودلا ، نیما  تخادرپ . دـیدج  مولع  هسنارف و  نابز  لیـصحت  هب  تخومآ و 

زا يرمق ، يرجه  لاس 1316  رد  ناهاوخدب  تیاعـس  هطـساو  هب  نکیل  دش ، بوصنم  یمظعا  ترادص  ماقم  هب  دوب ، راجاق  هاش  نیدلا  رفظم 
همانرفـس نتـشاگن  هب  ترفاسم  تدـم  رد  تفر و  هکم  هب  هیردنکـسا  هایـس و  يایرد  زاقفق و  هار  زا  يدـنچ  زا  سپ  دـیدرگ و  رانکرب  راـک 

. تخادرپ
هتفریذپ نایاپ  يرمق  يرجه  بجر 1317  هبنشهس 16  رد  هدش و  عورـش  يرمق  يرجه  لاس 1316  لاوش  هعمج 13  زور  رد  همانرفـس  نیا 

هب يرمق  يرجه  لاس 1322  بجر  هام  رد  وا  تسا . هلودلا  نیما  ناخ  یلع  ازریم  جاح  هون  ناریا  قبسا  ریزوتسخن  ینیما  یلع  رتکد  تسا .
. تشذگرد هیلک  يرامیب 

( هلودلا نیما   ) ناخ یلع  ازریم 

دجم یکنیـس  ناخ  دـمحم  جاح  رـسپ  دوب ، هلودـلا  نیما  کلملا و  نیما  روضح ، یـشنم  لـیبق  زا  یباـقلا  ياراد  هک  ناـخ  یلع  ازریم  جاـح 
یکلم هقالع و  ناساول  يارق  زا  کنیس  رد  نوچ  یلو  هدوب  یناردنزام  الـصا  هلودلا  نیما  دادجا  دشابیم . هیدجم ) هلاسر  بحاص   ) کلملا
يرون ناخ  اقآ  ازریم  هدازرهاوخ  یکنیـس  ناخ  دـمحم  جاـح  دنـشابیم . فورعم  مه  یکنیـس  هب  ورنیا  زا  دـندوب  میقم  اـجنآ  رد  هتـشاد و 

. تسا هدوب  هاش  نیدلا  رصان  مظعاردص  نیمود 
یتلود روما  رد  مه  دوب و  ملقبحاص  مه  ناخ ، یلع  ازریم  ردپ  هک  اجنآ  زا  دیدرگ . دلوتم  نارهت  رد  ق . لاس 1260 ه . رد  ناخ  یلع  ازریم 

رد یتدـم  هک  دوب  هجراخ  روما  ترازو  هبتریلاع  نادـنمراک  زا  يو  ردـپ  دـش . رادروخرب  یفاک  تیبرت  زا  ناـخ  یلع  ازریم  تشاد ، تسد 
نییعت دادـغب  رد  ناریا  يزادرپراـک  هب  یناـمثع  ناریا و  نیب  هقرفتم  روما  هیفـصت  تهج  سپـس  تشاد . لاغتـشا  تیرومأـم  هب  ناـخرت  جاـح 
هارمه هب  دمآرد و  هجراخ  روما  ترازو  مادختسا  هب  يرگیشنم  تمس  اب  دوب  هلاس  یناوج 15  هک  ناخ  یلع  ازریم  ماگنه  نیا  رد  دیدرگ .

تیوقت یبرع  نابز  هنیمز  رد  هژیوهب  ناخ  یلع  ازریم  تامولعم  تالیـصحت و  حطـس  هک  تسا  تیرومأـم  نیا  رد  دـش و  دادـغب  مزاـع  ردـپ 
تفر و هیحان  نیا  هب  ردپ  هارمه  هب  ناخ  یلع  ازریم  دش و  هتـشامگ  ناجیابرذآ  يزادرپراک  هب  دادغب  زا  تشگزاب  زا  دـعب  شردـپ  دوشیم .

( ..... هلودلا نیما  ) ناخ یلع  ازریم  ناریا ج2 806  خیرات  عماج  گنهرف  تخومآ . ینمرا  ملعم  کی  زا  تیرومأم  نیا  رد  زین  ار  هسنارف  نابز 
806 ص : 

هاش نیدـلا  رـصان  تفرگ و  رارق  هاش  هجوت  دروم  هک  دوب  هلاـس  یناوج 18  ناخ  یلع  ازریم  دومن ، تعجارم  دادـغب  زا  يو  ردـپ  هک  یماـگ 
روما ترازو  لوا  تباین  تمس  هب  یگلاس  نس 19  رد  ینعی  ق . لاس 1279 ه . رد  دشاب . باکر  مزتلم  رضح  رفس و  رد  يو  هک  داد  روتـسد 

لاس 1290 ه. ات  خیرات  نیا  زا  دش و  هاش  هصاخ  ناتمدخشیپ  وزج  تمس  نیا  نتـشاد  نمـض  ق . لاس 1283 ه . رد  دیدرگ و  نییعت  هجراخ 
. دوب روضح  یشنم  شبقل  دش ، کلملا  نیما  ناخ  اشاپ  دوخ  نزردپ  بقل  هب  بقلم  هک  ق .

عاضوا هب  یناماس  رس و  تیدج  شالت و  اب  تمس  نیا  رد  دش و  هدرپس  وا  هب  هناختـسپ )  ) یتلود هناخراپاچ  تیلوئـسم  ق . لاس 1288 ه . رد 
. داد ناریا  تسپ 

ق. لاس 1294 ه . رد  دـمآ و  لـیان  هاـش ) صوصخم  رتفد  تساـیر   ) لـئاسر ترازو  بصنم  کـلملا و  نیما  بقل  هب  ق . لاس 1290 ه . رد 
روما يدصت 
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رابرد فرط  زا  هلودلا  نیما  تشذـگرد ، ایلاتیا  هاشداپ  لئوناما  روتکیو  هک  ق . لاس 1295 ه . رد  دـش . هدوزفا  شلغاشم  هب  زیربت  هناخبارض 

تاقوا فیاظو و  ترازو  ق . لاس 1297 ه . رد  دش . ایلاتیا  رابرد  هناور  تیلست  ضرع  يارب  باختنا و  صوصخم  ترافـس  تمـس  هب  ناریا 
یتـلود ياروـشلا  راد  سلجم  تساـیر  هب  ق . لاـس 1304 ه . رد  دـش و  بقلم  هلودـلا  نیما  هـب  ق . لاـس 1299 ه . رد  دـش . هدرپس  وا  هب  زین 

اپورا و یعامتجا  مظن  یمومع و  عاضوا  هدـهاشم  زا  تفر و  اـپورا  هب  هاـش  نیدـلا  رـصان  هارمه  هب  ق . لاس 1306 ه . رد  دیدرگ . هدـیزگرب 
یقرت هارهاش  هب  ار  ناریا  ات  دمآرب  ددصرد  تفای و  یهاگآ  اپورا  تفرشیپ  ّرس  هب  تفرگ و  یناوارف  ياهـسرد  ناییاپورا  روآتریح  تایقرت 

هب ناملآ  دحرس  زا  ناطلـسلا  نیما  ینیچنخـس  تفلاخم و  تلعهب  یلو  دوب  هتفر  اپورا  هب  هاش  نیدلا  رـصان  اب  مه  لوا  رفـس  رد  . ) دنک دراو 
(. دومن هعجارم  ناریا 

ات دومن  تساوخرد  ناطلسلا  نیما  ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  زا  دوب ، زیربت  رد  هک  دهعیلو  يازریم  نیدلا  رفظم  هاش ، نیدلا  رـصان  رورت  لابندهب 
رانکرب و راک  زا  دنچ  یلیالد  هب  هکنیا  ات  دوب  هفیظو  ماجنا  لوغـشم  تمـس  نیا  رد  ناطلـسلا  نیما  دنامب . یقاب  ترادـص  دنـسم  رب  ناکامک 
. دیدرگ باختنا  یمظعاردص  هب  تشاد  لاغتشا  راک  هب  زیربت  رد  دهعیلو  يازریم  یلع  دمحم  يراکشیپ  هب  هک  هلودلا  نیما  ناخ  یلع  ازریم 

یتشر ناخ  میرک  ازریم 

لاس 1260 یلاوح  رد  لیکو ) جاح   ) ایاعرلا لیکو  مظاک  دـمحم  جاح  رـسپ  نیمراـهچ  ربکا ) ناـخ  میرکلا  دـبع   ) یتشر ناـخ  میرک  ازریم 
. دوب ياهشما  هفیاط  زا  نالیگ و  نیلومتم  زا  يو  ردپ  دمآ . ایندهب  تشر  رد  1300 ق . ش /.

نالیگ هطخ  رد  نآ  میقتـسم  تاریثأت  هک  هیـسور ،  1907 بالقنا 1905 - بوشآرپ  ياهلاس  اـب  فداـصم  ناـخ  میرک  ازریم  یناوج  نارود 
لباقم رد  دوب و  فوطعم  ناریا  لامش  هب  ایناتیرب  رامعتسا  هجوت  یسایس ، ساسح  طیارش  نیا  رد  تسا . هطورشم  بالقنا  و  دشیم ، ساسحا 

دوخ يارب  اراک  ذـفنتم و  یهاـگیاپ  تفرگیم ، رب  رد  ار  هاـش  یلع  دـمحم  ناگتـسباو  هک  هقطنم ، نیا  رد  يرازت  رامعتـسا  دـنمورین  هاـگیاپ 
نالک تورث  عبت  هب  هک  یگیبرلگیب ، ناخ  ربکا  هدیسر  نارود  هب  هزات  نادناخ  دوجو  رد  ار  هاگیاپ  نیا  تعرـس  هب  ایناتیرب  درکیم . وجتـسج 
ردارب و  نادـناخ ، نیا  دادعتـسا  اب  ناوج و  هرهچ  میرک ، هب  شاهجوت  اعبط  تفای و  دـندینارورپیم ، رـس  رد  یـسایس  گرزب  ياهادوس  دوخ 

. دش بلج  نیسحلا ، دبع  وا ، يوجارجام 
روهظ هب  رجنم  سیلگنا  مسیلاـیرپما  هنابلطهعـسوت  لاـیما  دـیدپ و  وـن  نکمتم  ياهنادـناخ  یـسایس  ياـهادوس  ناـیم  یعیبـط  یگنهاـمه  نیا 

. تسا هدروخ  هرگ  یتشر  ناخ  میرک  ازریم  مان  اب  هک  دش  هطورشم  بالقنا  رد  ياهدیدپ 

ناخ کچوک  ازریم 

تشر و رد  ینید  مولع  لیـصحت  تهج  دش و  دـلوتم  تشر  رد  ق . لاس 1259 ه . رد  يو  دوب . یتشر  گرزب  ازریم  رـسپ  سنوی و  يو  ماـن 
ناهاوخهطورشم و هرمز  رد  دعب  دوب و  لیـصحت  هب  لوغـشم  ردص  هسردم  بالط  ءزج  نارهت  رد  ممعم  یتدم  تخادرپ . لیـصحت  هب  نارهت 

گنج شکاشک  رد  دوب . ناریا  مالـسا و  تمظع  يدنلبرـس و  بلاط  تسودنیهم و  یناحور ، رادنید ، يدرم  يو  دمآرد . نیدـهاجم  یتح 
يو دوب . هناگیب  ذوفن  هنوگره  زا  لقتـسم  تموکح  کی  داجیا  زا  وا  فده  دروآ و  دوجوهب  نالیگ  رد  ار  مالـسا  داحتا  هتیمک  لوا  یناهج 

بقع اهسور و  هیلع  ار  يریثک  تایلمع 
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اب ازریم  هپـسرادرس ، ياهورین  هب  نابرق  ولاخ  ندش  میلـست  اب  ماجنارـس  هک  درک  مایق  ناریا  يزکرم  تلود  هیلع  دومن و  ناریا  زا  نانآ  ندنار 

تدورب زا  دهد  تاجن  اوه  يدرـس  فرب و  زا  ار  دوخ  تسود  ناج  تساوخیم  هک  ینامز  لاخلخ  شلاط و  هندرگ  رد  شناتـسود  زا  یکی 
.(. هام 1300 ش رذآ   ) تفگ تایح  دوردب  اوه 

شنارای زا  نت  ود  یلگنج و  کچوک  ازریم 

يزاریش هللا  فطل  ازریم 

هاش هک  یماـگنه  دوب . ازریم  هزمح  هدازهاـش  يدـهعیلو  نارادـفرط  زا  يو  تسا . يوفـص  دـمحم  هاـش  ناریزو  زا  يزاریـش  هللا  فطل  ازریم 
لاس رد  هللا  فطل  ازریم  داد . رارق  وفع  دروم  یناریا  تلصخ  يوخ و  یتاذ و  تباجن  تلعهب  ار  وا  دیـسر و  تنطلـس  هب  يوفـص  لوا  سابع 

. دیسر يوفص  لوا  سابع  هاش  ترازو  هب  يرجه   998

یناهفصا رفعج  دمحم  ازریم 

. دنز ناخ  میرک  ناریزو  زا  یناهفصا  رفعج  دمحم  ازریم 

یناهارف نیسح  دمحم  ازریم 

مئاق يارزولا  دیس  مساقلا  وبا  ازریم  ردام  دج  گرزب و  ازریم  هب  روهشم  ماقم ، مئاق  یسیع  ازریم  يومع  يو  دوب . دنز  ناخ  میرک  ناریزو  زا 
ناخ قداص  ترازو  هب  ار  وا  زاغآ  رد  ناخ  میرک  دشابیم . يو  رسپ  هاش  دمحم  هنطلـسلا و  بیان  ازریم  سابع  فورعم  یـشنم  ریزو و  ماقم 

. دوب هتشامگ 

رالاسهپس ناخ  دمحم  ازریم 

تنطلس نامز  زا  هک  دوب  رادرس  ناخ  ریما  مود  رسپ  یشابیچکیشکولود ، راجاق  ناخ  دمحم  ازریم  مان  هب  يو  هاش ، نیدلا  رصان  مظعاردص 
همیرک ياهگنج  عورـش  نامز  رد  دوب . هدومن  ییاهتیلاعف  يو  تنطلـس  میکحت  رد  هلمج  زا  هدـیدرگ ، یتامدـخ  ردـصم  راجاق  هاـش  دـمحم 
كاخ هب  اهیسیلگنا  زواجت  تاره و  حتف  زا  دعب  و  دومن ، هاشنامرک  ناجیابرذآ و  مزاع  یهاپـس  ياهدع  اب  ار  يو  اطایتحا  هاش  نیدلا  رـصان 

، درک باختنا  ار  دوب  هدروخ  تسکـش  اهیـسیلگنا  زا  هک  ناریا  بونج  ياوق  هدنامرف  يرون  کلملا  عاجـش  ناخ  یلع  دمحم  ياجهب  ناریا 
دومن و باختنا  دوخ  هرفن  شش  هنیباک  تیوضع  هب  ار  يو  هاش  نیدلا  رصان  ق . لاس 1275 ه . رد  دربب . شیپ  زا  يراک  تسناوتن  زین  يو  اما 

يرالاسهپس بقل  دیدرگ ، گنج  ریزو  هک  یماگنه  دمآرد و  یتلود  ياروش  تیوضع  هب  تشاد  هک  یتمس  رب  هوالع  ق . لاس 1276 ه . رد 
سیئر هلودلا  ریشم  ناخ  رفعج  دیس  توف  زا  دعب  لاس 1281  رد  هکنیا  ات  دش  اطعا  يو  هب 

809 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دومن باختنا  دوخ  یمظعاردص  هب  رالاسهپس  ناخ  دمحم  دمآرب و  مظعاردص  باختنا  ددصرد  اددجم  هاش  نیدلا  رصان  ارزو ، سلجم 

رالاسهپس ناخ  دمحم  ازریم 

هرود یناوید  یـسایس و  نادرم  زا  راجاق  هاـش  نیدـلا  رـصان  مظعاردـص  هنطلـسلا  بیاـن  ازریم  ساـبع  ییاد  رادرـس ، ناـخ  ریما  مود  دـنزرف 
. هیراجاق

یناردنزام عیفش  دمحم  ازریم 

میهاربا جاح  ندش  هتشک  زا  سپ  هک  هیراجاق  هرود  یمان  ناریزو  زا  لصا ، یناهفـصا  یناردنزام  یئپدنب  عیفـش  دمحم  ازریم  ای  عیفـش  ازریم 
هاش یلعحتف  مظعا  ترازو  ماقم  هب  يرمق  يرجه  لاس 1215  رد  راجاق  هاش  یلعحتف  ناخ و  دمحم  مظعا  ریزو  هلودلا  دامتعا  يزاریش  ناخ 

. دیسر

ناخ یلع  دمحم  ازریم 

. هیراجاق هرود  رد  نونفلا  راد  هسردم  سیئر  هجراخ و  روما  ریزو 

يدابآرتسا حیسم  ازریم 

يارسمرح زا  یجرگ  نانز  زا  رفن  ود  ندنادرگرب  نایرج  رد  تشاد . يدایز  یناحور  ذوفن  دهتجم و  دوخ  نامز  رد  ق . لاس 1193 ه . دلوتم 
. دومنن ییانتعا  ماغیپ  نیا  هب  ریفـس  یلو  داتـسرف  ماغیپ  سور  ترافـس  هب  ازریم  فودیابیرگ ، طسوت  ترافـس  هب  هلودـلا  فصآ  ناخ  رایهللا 
اغوغ و نیا  زا  ریفس  هک  دندومن  هلمح  سور  ترافـس  فرط  هب  ناملـسم  نانز  ندروآ  نوریب  يارب  هدرک و  لصاح  عالطا  عوضوم  زا  مدرم 

هکتهکت دوب  هدروآ  دوجوهب  وا  ادـتبا  رد  ار  اغوغ  ارهاظ  هک  ار  بوقعی  مدرم  داتـسرف . نوریب  ار  هلودـلا  فصآ  يارـسمرح  ناـنز  زا  رفن  ود 
. دندرب حیسم  ازریم  هناخ  هب  ار  نانز  دندرک و 

زا تلود  دندنارذگ . غیت  مد  زا  دوب  هدش  ناهنپ  هک  رفن  کی  يانثتـسا  هب  ار  ترافـس  نادنمراک  مامت  ریفـس و  دـندش و  ترافـس  دراو  مدرم 
هب دـید  رطخ  رد  ار  دوخ  وا  نوچ  یلو  دنتـشاد  عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  مدرم  دومن . دـیعبت  ار  حیـسم  ازریم  درک و  ینارگن  ساسحا  تباـب  نیا 

. تشذگرد اجنآ  رد  یگلاس  داتفه  نس  رد  ق . لاس 1263 ه . رد  تفر و  قارع 

ناخ مکلم  ازریم 

ینمرا بوـقعی  ازریم  دـنزرف  ناهفـصا  ياـفلج  هنمارا  زا  هلودـلا ، ماـظن  سنرپ و  هلودـلا ) مظاـن   ) کـلملا مظاـن  هب  بقلم  ناـخ  مکلم  ازریم 
. دریگارف یبوخهب  ار  یسراف  نابز  هک  دوب  هدومن  ششوک  بوقعی  ازریم  شردپ  دلوتم و  ناهفـصا  رد  ق . لاس 1249 ه . رد  مکلم  ییافلج .
تخادرپ و یـسدنهم  یعیبط و  تمکح  لیـصحت  هب  اجنآ  سرادـم  رد  داتـسرف و  سیراپ  هب  ار  وا  یگلاس  هد  نس  رد  ق . لاس 1259 ه . رد 

هشیدنا رـشان  هدناوخ و  یـسایس  هفـسلف  لوصا  لیـصحت ، نمـض  رد  درک و  ریاد  ناریا  رد  ار  فارگلت  طخ  نیلوا  ناریا  هب  تشگزاب  زا  سپ 
راد رد  تشگزاـب و  ناریا  هـب  ق . لاس 1267 ه . رد  ناـمز  نآ  لوادـتم  تالیـصحت  زا  تغارف  زا  سپ  دـیدرگ و  نوناـق  تموکح  يدازآ و 

. دیزرو لاغتشا  یمجرتم  یملعم و  هب  نونفلا 
ار نآ  هک  هناخـشومارف  نارهت  رد  هاـش  نیدـلا  رـصان  زا  هزاـجا  لیـصحت  اـب  ناـخ  اـقآ  ازریم  ترادـص  رخاوا  رد  ق . لاـس 1274 ه . رد  يو 
نآ رد  دـندرکیم  لیـصحت  نونفلا  راد  رد  هک  یناناوج  زا  یـضعب  ناگدازهاش و  ناـیعا - زا  ياهدـع  درک و  ریاد  دـندیمانیم  يرنوساـمارف 

هدرکیم توعد  تیروهمج  يدازآ و  هب  ار  مدرم  هدش و  عمج 
810 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تسا
یلع ازریم  وا و  نیب  ندنل  رد  شتیرومأم  رخاوا  هک  دوب . ندنل  رد  ناریا  راتخمریزو  لاس  هدجه  تدـم  ق . ات 1307 ه . لاس 1289  زا  مکلم 

. دیدرگ ناخ  مکلم  لزع  هب  یهتنم  هرخالاب  دروخ و  مه  هب  تخس  یصخش  هدافتسا  تایدام و  يور  تقو  مظعاردص  ناخ  رغصا 

ناخ يدهم  ازریم 

مان هب  ار  وا  تایح  خیرات  هدوب و  وا  هارمه  هاشداپ  نیا  ياهرفس  رد  دوب . راشفا  هاش  ردان  یشنم  يدابآرتسا و  ریصن  دمحم  رـسپ  يدهم  ازریم 
تسا یخیرات  هلاسر  نومضم  ثیح  زا  هچرگ  هردان  هرد  هب  موسوم  وا  رگید  فیلأت  اما  تسا . هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  يردان  ياشگناهج 

. تسا هدوب  دوخ  یبدا  تامولعم  راهظا  يزادرپترابع و  فلؤم  دوصقم  یلو 

يدابآرتسا ناخ  يدهم  ازریم 

راشفا هاش  ردان  يرگیشنم  تمس  کلامملا  یشنم  بقل  اب  يرمق  يرجه  مهدزاود  نرق  لیاوا  رد  تسا . يدابآرتسا  ریـصن  دمحم  دنزرف  يو 
لماک ییانـشآ  مه  یکرت  ياههجهل  هب  دوب  یعیـسو  عماج و  تاعالطا  ياراد  تغل  ملع  رد  هکنیا  زا  هتـشذگ  ناخ  يدـهم  ازریم  تشاد . ار 

زا ردان  یگدـنز  رخآ  ياهلاس  رد  دوب . باکر  نیمزتلم  زا  یکی  ناـخ  يدـهم  ازریم  يو  هب  تبـسن  رداـن  ناـنیمطا  داـمتعا و  تلعهب  تشاد ،
تسا و يردان  ياشگناهج  باتک  یکی  يو  راثآ  زا  دش . ینامثع  رابرد  مزاع  دادرارق  دـقع  تهج  ولماش  ناخ  یفطـصم  قافتا  هب  وا  بناج 

تاره هحناس  هنغافا و  شروش  هب  عجار  یخیرات  ثداوح  عیاقو و  زا  تسا  ياهعومجم  يردان  ياشگناهج  دشابیم . هردان  هرد  وا  رگید  رثا 
لاس ات  دابآرتسا  ناجیابرذآ و  رد  شاشتغا  ناهفـصا و  ات  راهدنق  زا  یفیاوطلا  كولم  مسر  بوشآ و  هنتف و  عویـش  و  ق . لاس 1129 ه . رد 

تابیکرت و زا  رپ  عونـصم و  هدـیچیپ و  ییاـشنا  ياراد  هک  يرداـن  هّرد  و  ق . لاس 1160 ه . ات  رداـن  ندیـسر  تنطلـس  هب  زین  و  ق . 1148 ه .
. تسا یسراف  یبرع و  راوشد  تاغل 
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يرون ییحی  ازریم 

. هیباب قرف  زا  هیلزا  هقرف  سیئر  لزا  حبص  هب  بقلم 
. دوب اهییاهب  ياوشیپ  هک  هللا  ءاهب  هب  بقلم  یلعنیسح  ازریم  یلع  ردارب  گرزب و  ازریم  هب  فورعم  يرون  سابع  ازریم  رسپ  ییحی  ازریم 

يزاریش يازریم 

نایعیش مومع  دیلقت  عجرم  سیونشوخ ، دومحم  ازریم  دنزرف  يزاریـش  يازریم  هب  فورعم  يزاریـش  نسح  دمحم  ازریم  ای  نسح  ازریم  جاح 
تفر ارماس  فجن و  هب  دعب  ناهفصا و  هب  یگلاس  نس 18  رد  سپس  دناوخ و  سرد  زاریش  رد  ق . لاس 1230 ه . دودح  رد  دوخ ، رصع  رد 

. دیدرگ لوا  صخش  شیوخ  ياهزارطمه  دیلقت و  عجارم  نایم  رد  يراصنا  یضترم  خیش  تشذگرد  زا  سپ  و 
تلود فرط  زا  هک  تسا  تایناخد ) راصحنا   ) وکابنت نوتوت و  زایتما  ياغلا  عوضوم  تفرگ  تروص  ناشیا  نامز  رد  هک  یمهم  ياهراک  زا 

: دوب نینچ  هعیش  ردقیلاع  عجرم  ياوتف  نومضم  دش . هداد  اهسیلگنا  هب  یغلبم  نتفرگ  لباقم  رد  ناریا 
. تسا نامز  ماما  اب  هبراحم  مکح  رد  ناک  وحن  ياب  نوتوت  وکابنت و  لامعتسا  مویلا  میحرلا . نمحرلا  هّللا  مسب 

تدم هب  ار  ناریا  تایناخد  راصحنا  هاش  نیدلا  رصان  هک  تسا  فورعم  يژر »  » مان هب  هعقاو  نیا 
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. دش وغل  زایتما  نیا  يزاریش  يازریم  ياوتف  زا  سپ  هک  دوب  هدرک  راذگاو  توبلات »  » مان هب  یسیلگنا  یصخش  هب  لاس  هاجنپ 

( رصان هرود  مظعاردص   ) کلامملا یفوتسم  فسوی  ازریم 

دلوتم ق . لاس 1227 ه . رد  ینایتشآ  کلامملا  یفوتـسم  نسح  ازریم  رـسپ  اقآ ، بانج  ای  اقآ ، هب  فورعم  کلامملا  یفوتـسم  فسوی  ازریم 
ریبکریما ماقم و  مئاق  دننامه  يو  دیدرگ . یتامدخ  ردصم  دوب و  ناریا  کلامملا  یفوتـسم  هاش  یلعحتف  تنطلـس  نامز  زا  يو  ردپ  دیدرگ .

. تشاد لاغتـشا  راک  هب  ماقم  مئاق  تمدـخ  رد  زیربت  رد  زین  يو  دوخ  دوب . یناهارف  ماقم  مئاق  رـسمه  يو ، رهاوخ  كارا و  نایتشآ  یلاها  زا 
كرد ار  يو  رضحم  مه  دوب و  ماقم  مئاق  نز  ردارب  مه  تشاد و  ماقم  مئاق  هب  تبـسن  یـصاخ  تدارا  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  هک  اجنآ  زا 

. تشادیم لوذبم  فسوی  ازریم  هب  تبسن  یصاخ  هجوت  دوب ، هدرک 
هب رتیور  زایتما  ياطعا  زا  هیـسور  تلود  يروخلد  یلخاد و  ياهتفلاخم  تلعهب  هلودلا  ریـشم  رالاسهپـس - ناخ  نیـسح  ازریم  هکنیا  زا  سپ 

مظعاردص باختنا  زا  هاش  نیدلا  رـصان  دش . باختنا  هجراخ  ریزو  تمـس  هب  اددجم  یتدم  زا  دعب  دیدرگ و  رانکرب  ترادص  زا  اهیـسیلگنا 
روما هدمع  هک  وحننیدب  دومن . میسقت  ناخ  نیسح  ازریم  کلامملا و  یفوتـسم  فسوی  ازریم  نیب  ابیرقت  ار  اهراک  درک و  يراددوخ  دیدج 
یناثلا يدامج  رد 25  هکنیا  ات  دـیدرگ  راذـگاو  هلودـلا ) ریـشم   ) رالاسهپـس هدـهعهب  هجراخ  روما  فسوی و  ازریم  تسد  هب  روشک  یلخاد 

. درک باختنا  دوخ  یمظعاردص  هب  ار  کلامملا  یفوتسم  فسوی  ازریم  هاش  نیدلا  رصان  یطختسد ، بجومهب  ق . 1298 ه .

یشابراکشریم

. تشاد مه  یشابیچشوق  ناونع  درکیم و  هرادا  هیوفص  هلسلس  رد  ار  هاش  راکش  راک  ماقم  نیا  بحاص 

انهمریم

تشک ار  رصان  ریما  دوخ  ردپ  هدربمان  هکنیا  زا  سپ  هدوب و  کیر  ردنب  یسیئر  رصان  ریما  رـسپ  یباغد ) هفیاط  زا  برع و   ) یباغد يانهمریم 
لاس رد  تشک و  امامت  زین  ار  شیوخ  ماوقا  ناردارب و  مامعا و  دیامن ، رقتـسم  دوخ  رب  ار  کیر  ردنب  تموکح  هفیاط و  تسایر  هکنیا  يارب 

درک و فرصت  دوب  هدمآرد  هرصب  رد  دنله  هناختراجت  سیئر  نزوقین  نوراب  فرـصت  هب  لاس 1167  زا  هک  ار  كراـخ  هریزج  ق . 1179 ه .
. درب نیب  زا  زین  ار  ناییاپورا  زا  ياهدع  داد و  رارق  دوخ  يرگتراغ  زکرم  ار  نآ  تاسیسأت 

. دومن فرصت  هرصاحم و  ار  اجنآ  ییایرد ، نادزد  ياهینزهار  زا  يریگولج  انهمریم و  رـش  عفد  يارب  ق . لاس 1180 ه . رد  دنز  ناخ  میرک 

. دنتشگ راتفرگ  وا  تمائش  هطساو  هب  مه  ناگنک  یلاها  زا  یعمج  تشک و  هدرک  ریگتسد  لاس  نیمه  رد  ار  انهم  ریما  دنز  ناخ  یکز  سپس 

اهدژا لیم 

يدنلب رتم  تفه  دودح  رد  تسا و  هدش  هتخاس  مظنم  تاعطق  دیفس و  ياهگنـس  زا  253 م ). - 224  ) ینسمم دابآرون  رد  یناکشا  هدکشتآ 
هدعاق و هدوب ، نآ 
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نتخورفارب لحم  هکنآ  ماب  هب  ندیـسر  يارب  جرب  نورد  رد  یناکلپ  دـناهدومن . هانپ  فیرظ  شارت  دیفـس و  ياهگنـس  اـب  ار  جرب  هندـب  ماـمت 

. دناهدرک هیبعت  تسا  هدوب  شتآ 

وپسیلیم

هب لاس  جنپ  تدم  يارب  دیسر ، یلم  ياروش  سلجم  بیوصت  هب  یسمش  دنفسا 1301  مراهچ  خیرات  رد  هک  ینوناق  بجومهب  وپسیلیم  رتکد 
ناریا و هیلام  ریزو  تمس  هب  هلودلا ) ترصن   ) زوریف هدازهاش  باصتنا  اب  لاس 1306  رد  یلو  دش ، مادختـسا  ناریا  هیلام  لک  تسایر  تمس 

. داد افعتسا  دوخ  مادختسا  دادرارق  تدم  ياضقنا  زا  شیپ  دومن و  يراددوخ  راک  همادا  زا  هدربمان  يو ، تارایتخا  ندش  دودحم 

یشابنیم

. تسا هتشاد  دوجو  زین  هتشذگ  ياههرود  رد  هک  هیدنز  نارود  یشترا  بصانم  زا  یشابرازه ،)  ) یشابنیم

یشابرادنامهیم

مهارف ناریا  رد  ار  اـهنآ  تماـقا  یناگدـنز و  لـیاسو  تـشاد و  ار  هاـش  ناـنامهیم  زا  ییاریذـپ  هـفیظو  هیوفـص  رـصع  رد  یــشابرادنامهیم 
. دندرکیم تمدخ  يو  نامرف  رد  يرگید  نارادنامهیم  دربیم و  هاش  روضح  هب  ار  هناگیب  ناریفس  يو  تخاسیم .

هلودلا دیؤم 

. درکیم ییاورنامرف  ير  رد  هک  هیوب  لآ  ناهاشداپ  زا  373 ه ). - 366  ) هلودلا دضع  ردارب 

یمق دمحم  نیدلا  دیؤم 

. هّللاب رهاظلا  هّللا و  نیدلا  رصان  یناریا  ریزو 

نابزرم نیدلا  دیؤم 

نیدلا دیؤم  ترازو  تدم  دیسر . دوعسم  ناطلس  ترازو  هب  يدرجدزی ، کلملا  زع  زا  دعب  دوب و  یقوجلس  دوعسم  ناطلس  یـشنم  ادتبا  يو 
. دومن لوزعم  ترازو  زا  ار  وا  هبزاوب  کباتا  ماجنارس  تفاین و  همادا  رتشیب  لاس  ود 

کلملا ماظن  رسپ  رکب  وبا  کلملا  دیؤم 

زا دـعب  هک  دوب  عاجـش  تواخـس و  اب  تمه و  بحاص  يدرم  يو  دیـسر . قرایکرب  ترازو  هب  کلملا  زع  زا  سپ  یقوجلـس  قرایکرب  ریزو 
هب ار  ترازو  سپس  تخادنا و  نادنز  هب  لوزعم و  ترازو  زا  ار  وا  هجیتن  رد  دیدرگ و  هدیجنر  يو  زا  قرایکرب  ناطلس  رطاخ  هاتوک  یتدم 

. درپس کلملا  رخف  يو  رگید  رادرب 

دیؤم یلع  هجاوخ  دیؤم -:
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ن

هاش ردان 

. دش دلوتم  ناسارخ )  ) درویبا رد  ق . لاس 1100 ه . رد  هک  دوب  راشفا  هلیبق  زا  یلقماما  رسپ  یلقردن )  ) ردان
. تسا هتشاد  ار  لغش  نیمه  رمع  لیاوا  رد  مه  ردان  دیاش  درکیم و  شاعم  لیصحت  يزودنیتسوپ  زا  شردپ 
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هب داد  تاجن  تراسا  دیق  زا  ار  دوخ  ردان  هکنیا  زا  سپ  درم . تراسا  رد  شردام  تشگ و  ریسا  ناکبزا  تسد  هب  یگلاس  هدفه  نس  رد  يو 
يرادرـس هبترم  هب  دـمآرد و  وا  تمدـخ  رد  درک و  ار  دومحم  کلم  ناسارخ  نارمکح  هجوت  بلج  اـت  دومن  اـهیریلد  تعجارم و  ناـسارخ 
بسامهط هاش  مان  هب  ار  روباشین  تفرگ و  ار  تالک  ادتبا  يو  تشارفارب . ملع  دوخ  درک و  كرت  ار  دومحم  تمدخ  يدنچ  زا  سپ  دیـسر .

زا سپ  يو  داد . ناغفا  فرشا  هب  تروخهچروم  رد  زین  يرگید  تسکـش  تشگ و  زوریپ  ناغفا  فرـشا  رب  ناغماد  کیدزن  دش و  فرـصتم 
زا ناریا  دـالب  هیلک  رداـن  تمه  هب  هک  دوب  ق . لاس 1148 ه . نایاپ  رد  دومن . تمیزع  سراف  رد  چولب  ناخ  دـمحم  عفد  هب  ناینامثع  اـب  مزر 
. دروآ دوجو  هب  ار  هیراشفا  هلسلس  دیدرگ و  باختنا  ناریا  تنطلس  هب  رد 1148  يو  دوب . هدش  صلختسم  سور  ینامثع و  ناغفا و  تسد 

ونابهردان

اقآ رظن  ریز  درک و  رفـس  دـنه  هب  شردـپ  هارمه  هب  هک  دوب  یقت  ازریم  رتـخد  يو  دوـب . شاـقن  ناـنز  زا  يو  يرجه . مهدزاـی  نرق  لوا  همین 
زا 1037 ق ). - 1014  ) ریگناـهج و  1014 ق ). - 962  ) هاـش ربکا  1038 ق .). - 996  ) يوفـص لوا  سابع  هاش  نامز  فورعم  شاقن  اـضر ،
رثا ود  دیدرگ . يرابتعا  ترهـش و  ياراد  تفای و  هار  ریگناهج  رابرد  هب  وا  دش . تسدهریچ  تخومآ و  یـشاقن  رنه  دـنه ، يرباب  ناهاشداپ 

. تسا هدوب  دوجوم  ناریا  یتنطلس  هناخباتک  رد  شراداضما 

ماینیران

. نآاق صوصخم  ياهکیپ  هاگتسیا  نآاق ، هصاخ  هناخراپاچ 

خیراوتلا خسان 

رهپس ناخ  یقت  دمحم  هدمع  راثآ  زا  خیراوتلا  خسان 
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هتشون حورشم  روط  هب  نآ  رد  مالسا  زا  دعب  خیرات  مالسا و  تمسق  تسا . هتفای  فیلأت  راجاق  هاش  دمحم  روتـسدهب  انب  دلج و  دودح 15  رد 
نیدلا رصان  رابرد  نابرقم  زا  هک  رهپـس  ناخ  یلقـسابع  وا  زا  دعب  دروآ و  نایاپ  هب  ار  نآ  تسناوتن  رهپـس  ناخ  یقت  دمحم  یلو  تسا ، هدش 

باتک نیا  هداس و  باتک  رثن  کبس  تسا . هدوزفا  نآ  رب  هریغ  هاش و  نیدلا  رصان  تنطلـس  لیـصفت  همئا و  لاححرـش  رد  دلج  دنچ  دوب  هاش 
. تفای نایاپ  هاش  نیدلا  رصان  نامز  رد 

( راجاق  ) هاش نیدلا  رصان 

. تشادن لاس  هدزناش  زا  شیب  دربیم و  رـس  هب  زیربت  رد  ردپ  گرم  ماگنه  رد  هک  1313 ه ). - 1264  ) راجاق هاش  دمحم  نیشناج  دهعیلو و 
رد هکنآ  زا  سپ  هاش  نیدـلا  رـصان  دوب . دـهعیلو  ردام  ایلع  دـهم  تسد  هب  تکلمم  هرادا  زور  لهچ  بیرق  نارهت  هب  يو  ندـمآ  زا  شیپ  اـت 

رد 21 هدـش و  راپـسهر  نارهت  يوسهب  هتـسارآ  يرکـشل  اب  دوب  وا  راکـشیپ  هک  ماظن  ریما  ناـخ  یقت  ازریم  ریبدـت  هب  تسـشن  تخت  هب  زیربت 
ق. لاس 1264 ه . هدعقیذ 

. درک يراذگجات  امسر  دعب  زور  دیسر و  نارهت  هب 
رالاس ناخ  نیسح  نایغط  اهشروش  نیا  همه  زا  رتمهم  تساخرب . ییاهشروش  ناریا  تایالو  زا  یضعب  رد  هاش  نیدلا  رصان  تنطلس  زاغآ  رد 

يوسهب نانامکرت  زا  ياهدع  اب  هاش  دمحم  تنطلـس  رخاوا  رد  رالاس  دوب . هتـشادرب  شروش  هب  رـس  ناسارخ  رد  هاش  دـمحم  نامز  زا  هک  دوب 
تمشح ردارب  ازریم  دارم  ناطلـس  ریبکریما ، ناخ  یقت  ازریم  داد . تسکـش  ار  هلودلا  تمـشح  ازریم  هزمح  نایهاپـس  دش و  راپـسهر  دهـشم 

بقل هب  تمدخ  نیا  رثا  رب  تشکب و  ار  وا  ناکیدزن  رالاس و  هتفرگ ، ار  دهشم  ق . رد 1266 ه . يو  داتسرف . ناسارخ  هب  يرکشل  اب  ار  هلودلا 
. دیدرگ بقلم  هنطلسلا  ماسح 

ناریا درمگرزب  لتق  زین  دوب و  هدـش  عورـش  هاش  دـمحم  رمع  رخآ  ياهلاس  رد  هک  دوب  هییاهب  هیباب و  تضهن  همادا  يرـصان  عیاـقو  نارود  زا 
هاـتوک ناتـسناغفا  رد  تلاـخد  زا  ار  ناریا  تسد  یلک  هب  هک  دوب  سیراـپ  هدـهاعم  تاره ، هعقاو  يو  نارود  عیاـقو  رگید  زا  دوـب . ریبـکریما 
زایتما نیا  وغل  هب  رجنم  هعقاو  نیا  رد  يو  تسکـش  زا  سپ  هک  تسا  هاش  نیدلا  رـصان  نارود  عیاقو  رگید  زا  يژر )  ) وکابنت زایتما  درکیم .

. دیدرگ
راجاق هاش  نیدلا  رصان 

: دش هداد  ناتسلگنا  هب  يو  هرود  رد  هک  یتازایتما 
. دش هداد  دادتما  زین  رگید  ياهاج  هب  دعب  و  رد 1864 م . رهشوب  نارهت - دادغب - فارگلت  - 1
رد رتیورود  سویلوژ  نوراب  هب  لاس  داتفه  تدم  يارب  ناریا  تورث  دیلوت  عبانم  مامت  زایتما  - 2
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لاس 1872 م.

نوراک 1884 م. هناخدور  رد  یناریتشک  - 3
یهاشنهاش 1889 م. کناب  زایتما  - 4

. نوتوت وکابنت و  يژر  زایتما  - 5
بونج 1892 م. كرمگ  ای  سراف  جیلخ  ردانب  كرمگ  هقیثوب  هضرق  - 6

. نارهت ات  رهشمرخ  زا  هار  زایتما  - 7
: دش هداد  اهسور  هب  هک  یتازایتما 

لاس 1878 م. رد  هناخقازق  سیسأت  - 1
. ناردنزام يایرد  ای  رزخ  رحب  تالیش  زایتما  - 2

. ینهر کناب  زایتما  - 3
. دهشم ات  دابآقشع  زا  هسوش  هار  زایتما  - 4

رهاط نیدلا  رصان 

رد نازغ  هنتف  رد  يو  تشاد . هدهع  رب  ار  یقوجلس  رجنس  ناطلس  ترازو  یتدم  هک  کلملا  ماظن  رسپ  کلملا » رخف  نب  رهاط  نیدلا  رـصان  »
. دش هتشک  ق . 549 ه .

کلملا رصان 

ازریم نوچ  دـش . دـلوتم  ق . لاس 1272 ه . رد  کلملا  رـصان  ناخ  دومحم  هون  ناخ و  دـمحا  دـنزرف  ینادـمه  ولزوگ  هرق  ناـخ  مساـقلا  وبا 
مـساقلا وبا  ازریم  گرزبردپ  دربیم ، رـس  هب  لزنم  زا  جراخ  رد  ار  شتاقوا  بلغا  تشاد و  یماظن  لغـش  ناخ  مساقلا  وبا  ردـپ  ناخ  دـمحا 

. تشامگ تمه  وا  تیبرت  هب  کلملا - رصان  ناخ  دومحم  ازریم  ناخ -
يارب زین  ار  ناـخ  مساـقلا  وبا  دوخ  هون  دوب ، باـکر  نیمزتلم  زا  هک  کـلملا  رـصان  ناـخ  دومحم  اـپورا  هب  هاـش  نیدـلا  رـصان  مود  رفـس  رد 

. درب ندنل  هب  لیصحت 
. درب نایاپهب  ار  دوخ  تالیصحت  هاگشناد  نیمه  رد  درک و  مانتبث  دروفسکآ  هاگشناد  رد  مساقلا  وبا 

رابرد هب  هداعلا  قوف  ترافس  تباین  هب  مه  راب  ود  درک و  تمدخ  ندنل  رد  ناریا  ترافس  هتسباو  تمس  اب  یتدم  لیـصحت  زا  تغارف  زا  سپ 
. تفر ناملآ  رابرد  دنله و 

بقلم روضحریشم »  » هب هاش  نیدلا  رصان  فرط  زا  شگرزبردپ  شهاوخ  هب  ق . لاس 1302 ه . رد  و  ق . لاس 1301 ه . رد  مساقلا  وبا  ازریم 
. دش

رفس زا  سپ  هاش  نیدلا  رصان  روتـسدهب  ارآکلم  ازریم  سابع  هک  ییاروش  رد  دوب و  مجرتم  هاش  نیدلا  رـصان  هاگتـسد  رد  ناخ  مساقلا  وبا 
تقو ره  هوـالع  هب  درکیم . همجرت  ار  یجراـخ  ياـههماننییآ  نیناوق و  تشاد و  تیوضع  داد  لیکـشت  نیناوـق  میظنت  يارب  گـنرف  موـس 

ياههباطخ دـناوخیم و  هاش  يارب  ار  یجراخ  ياههمانزور  ناـخ  مساـقلا  وبا  ازریم  تشادـن ، روضح  هنطلـسلا  داـمتعا  ناـخ  نسح  دـمحم 
ناوـنع هـب  هلودــلا  نـیما  ناـخ  یلع  ازریم  باـختنا  زا  سپ  درکیم . هـمجرت  ناریفــس  يارب  ار  هاـش  تاـنایب  وا و  يارب  ار  یجراـخ  يارفس 

وبا ق . لاس 1316 ه . رد  هلودلا  نیما  نتفر  رانک  اب  دش و  هدیزگرب  هیلام  ترازو  تمس  هب  کلملا  رـصان  ق . لاس 1314 ه . رد  مظعاردص ،
. دش ناتسدرک  تموکح  رومأم  نآ  زا  سپ  تفر و  رانک  هیلام  ترازو  زا  مه  ناخ  مساقلا 

نیما مخفا و  ریزو  ناخ  یلع  ناطلـس  هلودـلا ، ریـشم  ناخ  هللا  رـصن  ازریم  ياههنیباک  رد  هطورـشم  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  کـلملا  رـصان 
دودح زا  سپ  اما  دش ، رادهدهع  دوخ  ار  هیلام  ترازو  دـیدرگ و  هنیباک  لیکـشت  رومأم  نابآ 1286  موس  رد  يو  دوب . هیلام  ریزو  ناطلـسلا 

تشادزاب ار  وا  دیجنز و  کلملا  رصان  زا  ببـس  نیا  هب  هاش  درکن . تروشم  مه  هاش  یلع  دمحم  اب  رما  نیا  رد  داد و  افعتـسا  ناهگان  هام  ود 
زا ار  ناشن  نیرتالاب  کلملا  رـصان  هک  دروآ  هاش  یلع  دـمحم  دایهب  نارهت  رد  سیلگنا  ترافـس  ریبد  اـما  تفرگ ، شلتق  هب  میمـصت  درک و 
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دراد و سیلگنا  تلود 
816 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تشگنزاب ناریا  هب  ق . لاس 1329 ه . ات  تفر و  اپورا  هب  يدازآ  زا  سپ  وا  تفای . تاجن  یمتح  گرم  زا  کلملا  رصان  تروص  نیدب 
هب بقلم  راجاق  ناخ  اضریلع  یـساسا  نوناق  قباطم  دوب ، هدیـسرن  ینوناـق  نس  هب  ازریم  دـمحا  هکنیا  تلع  هب  هاـش  یلع  دـمحم  علخ  زا  سپ 

ناـضمر 1328 رد 17  دـییاپن و  يرید  دوـب  راـجاق  نادـناخ  گرزب  هک  وا  تباـین  هرود  دـش . هدـیزگرب  تنطلـس  تباـین  هـب  کـلملا  دـضع 
هب رفص 1329  رد 12  يو  دش و  توعد  ناریا  هب  کلملا  رصان  اذل  دش . هدیزگرب  تنطلـس  تباین  هب  کلملا  رـصان  وا  زا  سپ  تشذگرد و 

تباین نامز  نیمه  رد  تشاد و  يدایز  تردـق  هنطلـسلا  بیان  ناونع  هب  ق . لاس 1332 ه . رد  هاش  دمحا  يراذگجات  نامز  ات  دـمآ و  ناریا 
اپورا هب  هاش  دـمحا  يراذـگجات  زا  سپ  کلملا  رـصان  دروآ . مهارف  ار  مود  سلجم  یلیطعت  بابـسا  اهـسور  موتامیتلوا  هک  دوب  وا  تنطلس 

. تشذگرد نارهت  رد  هامید 1306  رد  دعب  لاس  کی  تشگنزاب و  ناریا  هب  ق . لاس 1305 ه . ات  تفر و 

همانزور يرصان ،

راشتنا زیربت  رد  وا ، رابرد  هب  هتـسباو  دینارذگیم  زیربت  رد  ار  دوخ  يدهعتیالو  هرود  يو  هک  هاش  نیدلا  رفظم  نامز  رد  هک  دوب  ياهمانزور 
. تفای راشتنا  ق . لاوش 1311 ه . هام  رد  نآ  هرامش  نیلوا  دوبن . نارهت  يرابرد  ياههمانزور  زا  رتمک  يدنمدوس  رظن  زا  هک  تفاییم 

رظان

ياهیخلیا هصلاخ و  كالما  هناخهبح و  هناخقودنـص و  یتنطلـس و  تاتویب  مامت  رب  هک  دوب  يدرف  هیوفـص  هلـسلس  رد  رابرد  سیئر  ای  رظان 
. دوب يو  فیاظو  هلمج  زا  يرابرد  روما  هب  یگدیسر  هدرک و  تراظن  تسایر و  هاشداپ 

. دنتفگیم مه  قاری » كرک   » یکرت هب  ار  رظان 

یشابرظان

. دوب وا  تیحالص  رد  نارکون  ضیوعت  ای  باختنا  اهخاک و  یلخاد  یسرزاب  دوب و  یتنطلس  لاوما  روما  هرادا  لوئسم  هیراجاق  هرود  رد 

ینامرک مالسالا  مظان 

رد لاس 1308  رد  نامرک  رد  تامدـقم  لیـصحت  زا  سپ  دـش و  هداز  نامرک  رد  ق . لاس 1280 ه . رد  ینامرک  مالـسالا  مظان  دمحم  ازریم 
درک ادیپ  هدوارم  ییابطابط  هداوناخ  اب  نارهت  هب  دورو  زا  سپ  تفر . نارهت  ناهفصا و  هب  شیوخ  تالیـصحت  لیمکت  يارب  یگلاس  نس 28 
ازریم قداص ، دمحم  دیـس  شدنزرف  تیریدـم  هب  ییابطابط  دـمحم  دیـس  فرط  زا  ق . لاس 1317 ه . رد  مالـسا  هسردم  سیـسأت  زا  سپ  و 

لاس رد  دش و  مالـسالا  مظان  هب  بقلم  دعب  يدـنچ  دوب  مالـسا  هسردـم  مظان  هک  بسانم  نیمه  هب  دـیدرگ و  روبزم  هسردـم  مظان  دـمحم ،
لاس رفـص  رد  يو  توف  خیرات  تسا . نایناریا » يرادیب  خـیرات   » باتک فلؤم  هدربمان  تشگزاب . نامرک  هب  تواضق  تمـس  اب  ق . 1332 ه .

. تسا هدوب  یگلاس  نس 57  رد  ق . 1337 ه .
817 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

رسنت همان 

. دهدیم حرش  ار  دوخ  نامز  یعامتجا  یسایس و  عضو  هک  ناردنزام  تموکح  نارس  زا  یکی  هب  رسنت  دبوم  ياههتشون 

ینیئان نیسح  ازریم  هللا  تیآ  ینیئان -:

بیوب دربن 

اب یناریا  رادرس  نارهم ) . ) دمآ تشاد  مان  تیوب  هک  تارف  زا  ياهبعش  یبرغ  لحاس  هدرک و  هدامآ  یهاپـس  ینثم  هک  دوب  رـسج  دربن  زا  سپ 
رد دنتشگزاب . نوفسیت  هب  هتشذگ  تارف  زا  راچان  نانآ  دش و  هتشک  اما  درک ، گنج  بورغ  ات  رهظ  زا  تفاتـش و  وا  يوس  هب  هوبنا  يرکـشل 

. دندومن برع  رکشل  هب  يرایسب  کمک  نایحیسم  گنج  نیا 
. دناهتشون راشعالا » موی   » ار گنج  نیا  اهبرع 

لادنجلا ۀمود  لادنجلا -: ۀمود  دربن 

وبن

شتسرپ زکرم  دیسر . دوخ  جوا  هب  وا  تیبوبحم  لوا  هرازه  ياهلاس  رد  دوب . درخ  يادخ  نابتاک و  یماح  اهیلباب ، عونلا  بر  كودرم - رسپ 
. دوب هپپیسروب »  » رهش وا 

( مود رصنلا  تخب   ) رزندکوبن

.(. م 562 پ . - 604  ) لباب هاشداپ 

رصنتخب رصندکوبن -:

وبن

. كودرم رسپ  یلباب  راگدرورپ 

دینوبن

. دیسر دام  یهاشداپ  هب  هک  دوب  نارح  رد  هام  عونلا  بر  نیس »  » دبعم نهاک  شردپ  لباب و  نانهاک  زا  دیخ » هنوبن  یلباب  هب  »

)Plateau( دجن

رد سراف  جیلخ  یگتفرورف ، ود  نیب  تسا  یثلثم  ناریا  دـجن  تسا . نیمز  هرک  يور  رب  یگرزب  رایـسب  يدـنلب  ینعم  هب  ییاپورا  ياهنابز  رد 
ياههگلج هک  دـهدیم  يایگدـمآرب  لیکـشت  یبرغ ، يایـسآ  يزکرم و  يایـسآ  نیب  یلپ  هلزنم  هب  نآ  لامـش و  رد  رزخ  يایرد  بونج و 

یط رد  روکذـم  تالف  هک  ار  یخیرات  هفیظو  ییایفارغج  عضو  نیا  دـنکیم . لصتم  اپورا  ریغـص و  يایـسآ  ياهدـجن  هب  ار  یلخاد  يایـسآ 
هلسلس هلیسو  هب  لامش  زا  سرگاز و  ياههوک  برغم  يوس  زا  روکذم  ثلثم  دهدیم . حیضوت  تسا  هدرک  افیا  تیرشب  خیرات  لاس  نارازه 

. دنکیم داجیا  ار  ناسارخ  لابج  زربلا  هلسلس  قرش  رد  زربلا و  لابج 

)Naram -Sin( نیس مارن 

. داد ماجنا  ار  یتاحوتف  هک  دکا  ناهاشداپ  زا  یکی 

یسرن

، تسا هدوب  یلا 293 م . تاونس 282  نیب  دیاش  دناهتشون ، فلتخم  تنطلس  تخت  رب  ار  هاشداپ  نیا  سولج  خیرات  هک  یناساس  ناهاشداپ  زا 
. تسا ناکباب  ریشدرا  هون  روپاش و  رسپ  دوشیم  مولعم  تسا  راگدای  هب  هاشداپ  نیا  زا  هک  ياهبیتک  زا 

ار وا  اهیمور  تسا . هدرک  تبث  یلوکیاپ  لصفم  هتشبن  گنس  رد  ار  دوخ  یهاشداپ  شرازگ  یسرن 
818 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نوچ داد و  تسکـش  ار  ردارب  ماجنارـس  یلو  تشاد ، عازن  فالتخا و  دزمره  دوخ  ردارب  اب  تنطلـس ، زاغآ  رد  يو  دـناهدناوخ . سـسران » »
ناریا تافالتخا  يو  یهاشداپ  نارود  رد  دیدرگن . ورهبور  یلکشم  ینارگن و  اب  تباب  نیا  زا  تشادن ، دوجو  تنطلـس  يارب  يرگید  یعدم 

. تفرگ تدش  ناتسنمرا  رس  رب  مور  و 

یخشرن

رد هدـمآ و  ایند  هب  ق . لاس 286 ه . رد  یناعمـس »  » لوق ربانب  هک  تسا  يرجه  مراهچ  نرق  ناـخروم  زا  یخـشرن  رفعج  نب  دـمحم  رکب  وبا 
. درک فیلأت  ق ). 343 ه . - 331  ) یناماس رصن  مان  هب  ار  اراخب  خیرات  یخشرن  تسا . هتشذگرد  ق . لاس 347 ه .

هلسلس زا  لبق  اراخب  لاوحا  زین  و  ناناملـسم ، طسوت  نآ  حتف  یگنوگچ  اراخب و  باب  رد  یـشزرارپ  تاعالطا  رب  تسا  لمتـشم  اراخب  خیرات 
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هیناخ كولم  يارما  هجوت  مدـع  تلع  هب  نایناماس  هلـسلس  ضارقنا  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  تسا  تیمها  زئاـح  باـتک  نیا  رد  هچنآ  یناـماس .
ملع و زکارم  نیرتگرزب  زا  یکی  يزور  هک  اراخب  نینکاـس  هژیو  هب  هیحاـن  نیا  یلاـها  یبدا ، یملع و  روما  تفرـشیپ  هب  تبـسن  رهنلاءارواـم 

. دندادیمن ناشن  دوخ  زا  شناد  ملع و  بسک  رد  ینادنچ  تبغر  دوب  بدا 

هیلیعامسا هیرازن -:

لالجا لوزن 

لحم ناشناهارمه  اهنآ و  يارب  هک  دنتشاد  هفیظو  يرهش  ییاتسور و  مدرم  لوغم ، نایاورنامرف  ترفاسم  تکرح و  عقوم  رد  هک  یحالطصا 
. دننک مهارف  تحارتسا  تنوکس و 

يروطسن

. دنیوگ يروطسن  ار  سویروطسن  ناوریپ 
یسیع هک  دوب  دقتعم  دنتـشاد  داقتعا  یـسیع  تینابر  هب  هک  هیردنکـسا  نافقـسا  فالخرب  431 م ). - 428  ) هینطنطسق فقسا  سویروطـسن 

، تسا جاودزا  زا  سپ  درم  نز و  تلـصو  تدـحو و  نوچ  یـسیع  دوجو  رد  تیناسنا  تینابر و  دـیحوت  هدـش و  هداز  ردام  زا  تسا ، ناسنا 
یبیل يارحص  هب  ریفکت و  )Ephese( )134 م ). زفا ياروش  رد  داقتعا  نیا  رطاخ  هب  سویوطسن  دحاو . یمـسج  رد  ادج  تعیبط  ود  ینعی 

. دش دیعبت 
. تفرگ توق  یحاون  نیا  رد  يروطسن  شیک  دندش و  هدنکارپ  ناتسبرع  نیچ و  ناتسلوغم ، ناریا ، دنه  رد  وا  ناوریپ 

یشابیچقسن

ار نابضغ  ریم  تسایر  هیراجاق  رصع  رد  بلق  تاکوکسم  اهتمیق و  تسرهف  میظنت  فرص ، يارجا  رومأم  بصنمبحاص  يوفص  رـصع  رد 
. تسا هدوب  رادهدهع 

اسن

رد هک  دابآقشع  یبرغ  لامـش  ياههناریو  زا  یعیـسو  هقطنم  هدمآ  تسد  هب  كرادم  ساسارب  هک  اسن »  » رهـش نایتراپ  تختیاپ  نیرتیلـصا 
. تسا هدوب  دسرب ، تردق  هب  یناکشا  هلسلس  هکنیا  زا  لبق  یتح  ایتراپ »  » زکرم نوناک و  عقاو 

دمحا نب  رصن 

تشاد لاس  تشه  هک  ماگنه  نآ  رد  لیعامسا ، نب  دمحا  دنزرف  331 ه ). - 301  ) یناماس نانارمکح  زا 
819 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ءاسن رد  هدش  فشک  یتراپ  رنه 
. دنتشامگ وا  ترازو  هب  دوب  يو  نامز  گرزب  نادنمشناد  ناریبد و  زا  هک  ار  یناهیج  هللا  دبع  وبا  دش . هاشداپ 

ردارب دـمحا ، نب  قحـسا  شردـپ  يومع  ناشیا  زا  یکی  دـندش . ادـیپ  يو  يارب  ینایعدـم  راک  زاـغآ  ناـمه  زا  دوب ، كدوک  هاـشداپ  نوچ 
زا دمحا  ندش  هتـشک  زا  سپ  قحـسا  دوب . هدنکفا  نادنز  هب  اراخب  رد  هتـشادرب و  دنقرمـس  زا  ار  وا  دمحا  میتفگ  هکنانچ  هک  دوب  لیعامـسا 

. دوشخبب ار  وا  دمحا  تساوخ و  ناما  دش و  بولغم  یلو  درک  هلمح  اراخب  هب  دروآ و  مهارف  يرکشل  تخیرگ و  نادنز 
ماجنارـس دش . دندوب  بصعتم  ینـس  هک  وا  كرت  نامالغ  شجنر  بجوم  رما  نیا  دیورگب و  هیلیعامـسا  بهذـم  هب  راک  رخآ  رد  رـصن  ریما 

يریگهرانک تنطلـس  زا  ناشیا  راشف  رثا  رب  هک  دش  راچان  دوب  يرتسب  لس و  يرامیب  هب  التبم  هام  هدزیـس  تدم  دوخ  رمع  رخآ  رد  هک  رـصن 
یکدور رـصن  ریما  وا  نامز  گرزب  نارعاش  زا  دنداد . بقل  دیعـس  ریما  ار  وا  درمب  نوچ  دراذـگاو و  حون  دوخ  رـسپ  هب  ار  یهاشداپ  دـنک و 

. تسا

هاش فسوی  نب  دمحا  نیدلا  ةرصن 

ق. لاس 695 ه . هب  هک  ناتسرل  روهشم  ناکباتا  زا 
ناگدنـسیون تشاذگ و  اج  هب  یناوارف  راثآ  هدوب و  رتسگداد  رورپلضف و  يریما  دمحا » نیدلا  ةرـصن  . » تفای تموکح  ردارب  توف  زا  دعب 

. تسا هدش  فیلأت  وا  مان  هب  فلسلا » براجت   » و مجعم » خیرات  «، » یترصن رایعم  ، » تفرگ تیامح  تحت  ار  یگرزب 

هجلک نیدلا  ةرصن 

. درک تموکح  مین  لاس و  ود  دیسر و  ناتسرل  تموکح  هب  لاس 600  رد  ردارب  گرم  زا  دعب  يو  ناتسرل .) ناکباتا  زا  ، ) بسا رازه  دنزرف 

ینانمس لیعامسا  نیدلا  ریصن 

. يرومیت رصع  ناریزو  زا  نیدلا ) باهش   ) نیدلا سمش  هجاوخ  رتگرزب  ردارب  ینانمس  لیعامسا  نیدلا  ریصن  هجاوخ 

یمزراوخ رفظم  نب  دومحم  نیدلا  ریصن 

. دیدرگ لئان  رجنس  ناطلس  ترازو  ماقم  هب  دومحم  نیدلا  ریصن  یشاک ، نیدلا  نیعم  ندش  هتشک  زا  سپ 

یفاوخ هللا  رصن  نیدلا  ریصن 

. يرومیت رصع  ناریزو  زا  یفاوخ  هللا  رصن  نیدلا  ریصن  هجاوخ 
820 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نیدلا ماظن 

هدـهع رب  ار  ناتـسکرت  ناخ  ترازو ، زاغآ  رد  دوب . ناتـسکرت  نادـنمتورث  زا  يرغـشاک  نامیلـس  نب  دـمحم  گیب  راغت )  ) ناغت نیدـلا  ماظن 
رد 516 ه. دیرخ و  يروباشین  رانید  رازه  رازه  هب  ار  ناطلس  ترازو  دمآ و  رجنس  ناطلس  دزن  هب  ناتسکرت  ناخ  اب  فالتخا  رثا  رد  تشاد و 

. دوب نایقوجلس  قمحا  نادان و  حولهداس و  رایسب  ناریزو  زا  يو  دیسر . ترازو  هب  ق .

دمحا نیدلا  ماظن 

. يرومیت نامزلا  عیدب  ناریزو  زا  دمحا  نیدلا  ماظن  هجاوخ 

دواد دمحا  نیدلا  ماظن 

تیشمت هب  دمحم  نیدلا  رخف  دیس  اب  ات  دش  بوصنم  ترازو  ماقم  هب  خرهاش  دشرا  رـسپ  رقنـسیاب  ازریم  یعـس  هب  يرجه  لاس 819  رد  يو 
نیدلا ثایغ  هجاوخ  يرجه  لاس 820  رد  درک . ترازو  لالقتسا  هب  یهام  دنچ  دمحم  نیدلا  رخف  دیـس  لزع  زا  دعب  دزادرپب . یناوید  روما 

. دزادرپ یناوید  روما  تیشمت  هب  دواد  دمحا  نیدلا  ماظن  ریما  تکرش  اب  هک  دش  بوصنم  ترازو  هب  دمحا  ریپ 

ینانمس يرایتخب  نیدلا  ماظن 

. يرومیت هرود  ناریزو  زا  ینانمس  يرایتخب  نیدلا  ماظن  هجاوخ 

یفام هنطلسلا  ماظن 

ناطلس هاگتسد  دراو  یتامدقم  تالیصحت  لیمکت  زا  سپ  دش . دلوتم  ق . لاس 1248 ه . رد  ینیوزق  ناخ  فیرش  رسپ  یفام  ناخ  یلقنیسح 
. تفرگ کلملا  دعس  بقل  دش و  دزی  تموکح  رومأم  ق . لاس 1291 ه . رد  دنارذگ . وا  اب  ار  يدایز  تدم  دش و  هنطلسلا  ماسح  ازریم  دارم 

روما يدصتم  زین  یتدم  ناخ  یلقنیسح  دیـسر . ناتـستشد  یتشد و  تموکح  هب  دعب  سراف و  تموکح  تباین  هب  ادتبا  ق . لاس 1292 ه . رد 
رد ناجنز و  تموکح  هب  ق . لاس 1303 ه . رد  دش . لوحم  وا  هب  سراف  ردانب  كرمگ  تموکح و  ق . لاس 1296 ه . رد  دوب و  ناریا  تالغ 

. دش بوصنم  يرایتخب  لاحمراهچ  ناتسزوخ و  تموکح  هب  ق . لاس 1305 ه .
هنطلسلا ماظن  دش . هنیباک  لیکشت  رومأم  هاش  یلع  دمحم  فرط  زا  کلملا ، رصان  هنطلسلا و  ریشم  ياهتلود  يرادیاپان  کباتا و  لتق  زا  سپ 

ق. مرحم 1326 ه . رد  تفرگ . هدهعرب  دوخ  ار  هیلام  ترازو  هنیباک  نیا  رد  داد و  لیکشت  هدعقیذ 1325  رد 16  ار  دوخ  هنیباک  نیلوا  یفام 
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رد 26 هنطلـسلا  ماظن  هنیباک  نیمود  داد . افعتـسا  دوخ  ماقم  زا  دـش و  یمـسج  یحور و  یگدرـسفا  راچد  شرـسپ  دـنزرف  هناگی  توف  رثا  رب 
. دش لبقتم  دوخ  ار  هلخاد  ترازو  و  دش . لیکشت  مرحم 1326 

زا دوب . هاش  یلع  دمحم  سلجم و  نیب  دیدش  رظنفالتخا  وا ، دوخ  يریپ  ربهوالع  نآ  تلع  دوبن و  رادیاپ  نادنچ  هنطلـسلا  ماظن  ياههنیباک 
رگید يوس  زا  درکیم و  ینکـشنامیپ  تفاـییم  تصرف  هک  ناـمز  ره  دوبن و  دـنبیاپ  درپـسیم  هک  يدـهعت  هب  هاـش  یلع  دـمحم  وس  کـی 

. دوب ارزولا  سیئر  تفرگیم  رارق  ایـسآ  گنـس  ود  نایم  رد  هک  نآ  دوب و  ناهاوخهطورـشم  یطارفا  دنت و  تایونم  يارجا  ناهاوخ  سلجم 
رمع افعتسا  زا  سپ  دهد . افعتسا  لوالا 1326  يدامج  رد 7  دش  روبجم  دنک و  راک  يرطخرپ  ياضف  نینچ  رد  تسناوتیمن  هنطلـسلا  ماظن 

هللا دبع  هدازماما  رازم  رد  تشذگرد و  نارهت  رد  یگلاس  رد 86  ق . لاس 1326 ه . رد  ماجنارس  درکن و  ینادنچ 
821 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دش هدرپس  كاخ  هب  ير  رهش 

یناث کلملا  ماظن 

ماظن هجاوخ  رـسپ  هقجالـس ، دـهع  فورعم  ریزو  ق . یفوتم 544 ه . دمحا ، کلملا  ءایـض  هب  روهـشم  دمحا  نیدـلا  ماوق  ریـصن  وبا  هجاوخ 
. یسوط کلملا 

نیدلا دعس  کلملا  ماظن 

ناییادف زا  یعمج  نایلیعامسا  تهج  نیمه  هب  درکیم . بیغرت  نایلیعامـسا  یبوکرـس  هب  ار  ناخ  شکت  يو  ناخ . شکت  هاشمزراوخ  ریزو 
. دندیناسر لتق  هب  ار  وا  دراک  مخز  هب  دمآ  نوریب  دوخ  هناخ  زا  وا  هک  ینامز  رد  دنداتسرف و  دوعسم  کلملا  ماظن  نتشک  تهج  ار  دوخ 

یلع نیدلا  ردص  کلملا  ماظن 

شکت تنطلس  هرود  نایاپ  ات  يو  دیسر . ناخ  شکت  ترازو  هب  دوعسم  نیدلا  دعس  رسپ  یلع  نیدلا  ردص  کلملا  ماظن  ندش  هتشک  زا  دعب 
یقاب ترازو  ماقم  رد  نانچمه  ار  یلع  نیدلا  ردص  ناخ  شکت  رـسپ  نیدلا  بطق  ناخ  شکت  گرم  زا  دعب  دوب ، یقاب  تمـس  نیا  رد  ناخ 

. دنام یقاب  ماقم  نیا  رد  رمع  رخآ  ات  دراذگ و 

کلملا ماظن 

ملع لیـصحت  زا  سپ  دش و  دلوتم  سوط  رد  ق . رد 408 ه . کباتا  هب  بقلم  کلملا و  ماـظن  هب  فورعم  قحـسا  نب  یلع  نب  نسح  یلع  وبا 
کلم تسایس  تفرعم و  ملع  رد  هک  يو  دش . نالسرا  بلا  ریزو  سپس  تشگ ، رادهدهع  ار  ناداش  یلع  وبا  تمدخ  دمآ و  خلب  هب  هنزغ  زا 
یسایس دنمشناد  نیا  دوجو  دروآ . دوجو  هب  ار  نایقوجلس  يرادناهج  تنطلس و  ساسا  یلک  روط  هب  تشاد ، دنمجرا  یماقم  روما ، ریبدت  و 

بیرق 55 هک  دنناوخ  کلملا  ماظن  هجاوخ  دهع  ار  نایقوجلس  رادتقا  مایا  نیققحم  زا  یـضعب  هک  تسا  مهم  هلـسلس  نیا  خیرات  رد  يردق  هب 
. درکیم هرادا  ار  عیسو  روشک  نیا  يریظنیب  تسایس  اب  هتفرگ  تسد  رد  ار  تکلمم  روما  مامز  لاس 

ق. ناضمر 485 ه . مهد  رد  کلملا  ماظن  هجاوخ 
نایقوجلـس ریـشمش  داتفا ، راک  زا  هجاوخ  ملق  هک  نیمه  دوب ، نآ  بجع  دش و  هتـشک  دنواهن  کیدزن  یلیعامـسا  ناییادـف  زا  یکی  تسد  هب 

. تشاذگ ضارقنا  هب  ور  نانآ  تلود  دربن و  شیپ  زا  رگید  مه 

دمحم کلملا  ماظن 

لاس تفه  تدم  رد  يو  دیدرگ . لوحم  حلاص  رـسپ  دمحم  کلملا  ماظن  هدهع  هب  نایهاشمزراوخ  ترازو  یلع  نیدلا  ردص  گرم  زا  دعب 
. دیدرگ لوزعم  ترازو  زا  هدش و  مهتم  یناوید  لاوما  رد  فرصت  هب  لاس  هس  نیا  رد  تشاد . لاغتشا  تمس  نیدب 

کلملا ماظن  نیدلا  رخف  کلملا -: ماظن 

يردیح یتمعن -:

یناتسهق هللا  تمعن  نیدلا  میعن 

دناهتـشون هک  يروط  هب  دشابیم . يرومیت  خرهاش  رومیت و  ریما  نزاخ  یناتـسهق  یلع  نیدلا  ءالع  هجاوخ  دـنزرف  يرومیت  هرود  ناریزو  زا 
مان هب  دوب و  کـیب  غلا  ازریم  خرهاـش و  هجوت  دروم  یبرـشمشوخ  قایـس و  باـسح و  ملع  رد  تراـهم  تقد و  رثا  رد  نیدـلا  میعن  هجاوخ 

لئاـن ترازو  بصنم  هب  يرجه  لاس 865  رد  ازریم  دیعـس  وبا  ناطلـس  تموکح  نامز  رد  دشیم . هدـناوخ  زین  یفوتـسم  هللا  تمعن  هجاوخ 
دوب و شارتنمشد  ترازو  ماقم  هژیوهب  یتلود  لغاشم  هرود  نیا  رد  هک  ییاجنآ  زا  دیدرگ .

822 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
تایلام رد  فرـصت  تلاخد و  زین  نیدلا  میعن  هجاوخ  دروم  رد  دندرکیم  تیلاعف  تقو  ناوید  بحاص  دض  رب  هراومه  نادناعم  نادساح و 

تشذگن يزور  دنچ  یلو  دیدرگ . رداص  يو  همکاحم  يریگتسد و  روتسد  دش . وگزاب  هاشداپ  هب  رارـشا  زا  یکی  فرط  زا  جنـشوف  تیالو 
دیدرگ عقاو  تبحم  دروم  رظن و  روظنم  یناتسهق  هللا  تمعن  هجاوخ  رگید  راب  دش و  نشور  ازریم  دیعس  وبا  ناطلـس  يارب  بطم  تقیقح  هک 

. دوب یقاب  تمس  نیا  رد  نانچمه  دوخ  رمع  نایاپ  ات  یناتسهق  هللا  تمعن  نیدلا  میعن  هجاوخ  دش . لوحم  وا  هب  دابآرتسا  نیمزرـس  ترازو  و 
ار تایالو  نآ  زا  یخرب  دیـشک و  رکـشل  ناجیابرذآ  قارع و  بناج  هب  ناسارخ  دیعـس  وبا  ناطلـس  ازریم  هک  يرجه  لاس 872  رد  هکنیا  اـت 

لوصو زا  سپ  هللا  تمعن  هجاوخ  داتـسرف . وا  يارب  دومن و  رداص  یناتـسهق  هللا  تمعن  هجاوخ  ماـن  هب  ار  قارع  ترازو  روشنم  درک . ریخـست 
. تفگ دوردب  ار  یگدنز  هار  نیب  رد  یلو  درک  تمیزع  وس  نادب  قارع  ترازو  روشنم 

هیکز سفن 

. هیکز سفن  هب  فورعم  ق ). 145 ه .  ) يولع هللا  دبع  نب  دمحم 

ینینابونآ هتسجرب  شقن 

هب بوسنم  هک  هدنام  یقاب  رتم  عافترا 35  اب  یهوک  یگنس  هنیـس  رد  دالیم  زا  لبق  هب 2800  قلعتم  هتسجرب  شقن  هس  باهذلپرـس . رد  عقاو 
تروص ریوصت  نیا  ریز  رد  دریگیم . ار  رگید  ریـسا  ود  انان »  » ههلا زا  و  هداهن ، يریـسا  رکیپ  يور  رب  ار  پچ  ياپ  هک  تسا  یبولول  هاـشداپ 

ناشن هنهرب  ار  نانآ  مومع  يراجح  هحفص  رد  دشابیم ، ارسا  ریوصت  لماش  هک  نییاپ  تمسق  یشارتگنس  تسا . هدش  رقن  رگید  ریـسا  شش 
. دنشابیم تکرح  رد  دراد  رس  رب  جات  هک  یناطلس  رـس  بقع  رد  تسار  هب  پچ  زا  تسا  هتـسب  تشپ  زا  مادکره  تسد  هک  یلاح  رد  هداد 

. تسا هدش  رقن  تسا  ینینابونآ  يزوریپ  رب  یکاح  هک  ياهبیتک  يراجح  هحفص  نیا  ریز  رد 

مارهب هتسجرب  شقن 

دنلب اب  هک  یلاح  رد  یناساس  رابرد  ناـگرزب  زا  رفن  ود  مود و  مارهب  شقن  نیفرط  رد  هدـش و  عقاو  ینـسمم » داـبآرون  رد  .( » 282 م - 275)
. دوشیم هدید  دنتسه  یناساس  هاشنهاش  هب  مارتحا  لیلجت و  ماقم  رد  الاب  هب  ور  تشگنا  ندرک 

دهشمرس هتسجرب  شقن 

ریوصت لماش  يراجح  نیا  هدش . هدنک  گنس  يور  رد  نایناساس  هرود  زا  ياهتـسجرب  شقن  دهـشمرس  رد  نورزاک .)  ) هرج يدابآ  کیدزن 
ناـبز هب  ياهبیتـک  ندوب  اراد  تلع  هب  دهـشمرس  يراـجح  ترهـش  تیمها و  282 م ). - 275  ) تسا ریـش  ود  اب  راـکیپ  لاـح  رد  مود  مارهب 
یشقن مود  مارهب  ریوصت  رب  هوالع  هک  يراجح  هحفص  نیا  دشابیم . رـسنت »  » تامیلعت یبهذم و  روما  هب  طوبرم  نآ  نتم  هک  تسا ، يولهپ 
یناساس یهاشنهاش  جات  هسبلا و  تانییزت  زرط  ظاحل  زا  يرنه  تیمها  زئاـح  تسا  هدـش  رقن  گنـس  يور  رب  رگید  رفن  هس  دـیهان و  ههلا  زا 

. دوریم رامش  هب  يولهپ  طخ  هب  یخیرات  هبیتک  نیرتگرزب  رضاح  لاح  رد  نآ  يولهپ  هبیتک  نینچمه  دشابیم و 
. تسا هدش  عقاو  يرتم  عافترا 25  رد  رتم   2 يدنلب 70 / رتم و   5 يازارد 20 / هب  روبزم  هبیتک 

( ینسمم  ) نوگناروک هتسجرب  شقن 

شقن یشارتگنس  نیا  رد  تسا . هدنام  یقاب  یمالیع  هرود  راثآ  زا  يدنلب  هپت  زارف  رب  ياهتسجرب  شوقن 
823 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دوشیم هدید  نانآ  ناگدنتسرپ  ناوریپ و  اب  عونلا  بر 
زرط نداد  ناشن  زا  هتـشذگ  يراجح  نیا  هدـمع  تیمها  تسا . هدوب  یمـالیع  ياههاگـشتسرپ  دـباعم و  ءزج  روبزم  لـحم  دـسریم  رظن  هب 
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. دراد توافت  یگنس  شوقن  ریاس  اب  تهج  نیا  زا  تسا و  هدش  یشارتگنس  خرمین  روط  هب  ریواصت  مامت  هک  تسا  نیا  سابل ، شیارآ و 
. دوشیم هدید  دودح  نیا  رد  يدایز  یخیرات  ياههناریو 

هدرک سولج  یتنطلس  تخت  يور  هک  هدنام  ياجرب  یناماس ، رایرهـش  مود ، مارهب  ریوصت  زا  یگنـس  شقن  دابآرون  يرتمولیک  هس  رد  زین  و 
. تسا

ناهج شقن 

ترامع هللا - فطل  خیـش  دجـسم  ماما - دجـسم  نوچ  شیخیرات ، راثآ  نیرتهتـسجرب  اب  تسا  ینادـیم  ناهفـصا  رهـش  رد  یناتـساب  راـثآ  زا 
مان زا  نآ  مان  و  ق . لاس 1011 ه . رد  نآ  ثادحا  خیرات  دشابیم . ناهفـصا  ینید  یخیرات و  راثآ  مهم  زکارم  زا  هیرـصیق  رازاب  وپاقیلاع و 

. تشادن دوجو  لحم  نیا  رد  هک  ناهج  مان  هب  تسا  یگرزب  غاب  مان  زا  نآ  مان  هب  تسا  یگرزب  غاب 

بجر شقن 

هوک هنیـس  رد  یناساس  نارایرهـش  زا  ياهتـسجرب  شوقن  لـحم  نیا  رد  دیـشمج  تخت  لامـش  يرتمولیک   3 هداج ، رواـجم  دیـشمج - تخت 
دـنریگیم و ادزماروها  زا  ار  تنطلـس  هقلح  بسا و  رب  راوس  ود  ره  هک  یلاح  رد  ار  لوا  روپاش  ناکباب و  ریـشدرا  هک  تسا  هدـش  يراجح 

شقن رد  تسا . هدش  رقن  يولهپ  طخ  هب  ياهبیتک  ریشدرا  شقن  کیدزن  رد  دهدیم . ناشن  دناهداتـسیا  نانآ  بقع  رد  نایرابرد  زا  نت  دنچ 
یهاشنهاش راعش  هک  دهدیم  ناشن  بسا  رب  راوس  ادزماروها  رهظم  تسار  فرط  شقن  تسا . هدش  يراجح  هتـسجرب  شقن  هس  راثآ  بجر 

هن شقن  نآ ، رـس  تسپ  رد  تسا . هراوس  روپاش  هک  یلاح  رد  پچ  تمـس  شقن  رد  دنکیم . اطعا  دـشابیم  بسا  رب  راوس  هک  روپاش  هب  ار 
. تسا هدش  رقن  نایرابرد  زا  نت 

متسر شقن 

یناساس هلـسلس  مالیع و  دـهع  نایـشنماخه و  زا  شیپ  نارود  زا  یناوارف  راثآ  لماش  متـسر  شقن  ینونک  هطوحم  داـبآیجاح ) ناتـسهوک  )
ياهگنـس هتخت  اب  هک  انب  نیا  تسا . رادومن  دـشابیم  یلکـش  عبرم  یگنـس  يانب  هک  تشترز  هبعک  نامتخاس  هوک  يالاب  تمـسق  رد  تسا .

ظفح لحم  ار  ناکم  نیا  ناسانـشناتساب  زا  یخرب  نکل  دشاب ، دیاب  یـشنماخه  ياههاگمارآ  زا  یکی  دادـعا  رد  هدـش  هتخاس  دیفـس  مظنم 
. دننادیم یبهذم  ياههتشون  ریاس  اتسوا و  باتک  دانسا و 

گرزب شویراد  هربقم  متسر ، شقن 
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هدکشتآ متسر ، شقن 
رب لوا  روپاـش  يزوریپ  زا  یکاـح  هک  تسا ، هدـش  شقن  تشترز  هبعک  یگنـس  ياـهراوید  رب  يولهپ  یناـنوی ، فلتخم  طوطخ  هب  ياهبیتک 

، هاش رایاشخ  هب  قلعتم  هک  دوشیم  هدـید  هوک  يالاب  رب  هاگمارآ  راهچ  يراجح  نامتخاس و  لحم  نیا  رد  تسا . ناگدـننکمایق  نیفلاخم و 
. دشابیم مود  شویراد  لوا و  ریشدرا  ریبک ، شویراد 

نآ نومـضم  مها  هک  هدش  شقن  یخیم  طخ  هب  یلـصفم  هبیتک  لوا  شویراد  هاگمارآ  رد  دننادیم . اشرایاشخ  نآ  زا  ار  هاگمارآ  نیرتدـنلب 
لاح رد  یـشنماخه  ناهاش  زا  يریوصت  اههاگمارآ  مامت  رد  تسا . شویراد  یقالخا  ینید و  نادقتعم  هرابرد  نآ  هیقب  ادزماروها و  شیاتس 

ناگدنیامن شود  تسد و  يالاب  رب  یهاش  تخت  دنراد ، ياج  يرابرد  ناکیدزن  هاش  رس  تشپ  رد  دهدیم ؛ ناشن  یتنطلـس  تخت  رب  شیاین 
ناـهاش هناـگراهچ  ياـههمخد  ریز  هوـک و  نییاـپ  رب  دــیامنیم  یلجت  سدــقم  شتآ  رهورف و  هاـش  يور  هـبور  رد  دراد ، رارق  هعباـت  لـلم 

: تسا هدیدرگ  رقن  ریز  حرش  هب  یشوقن  یشنماخه 
رد يدرم  طسو و  رد  یلفط  ریوصت  يراـجح  نیا  رد  دریگیم . اـتیهانآ  زا  ار  یهاـشداپ  هقلح  راعـش و  هک  تسا  یناـساس  یـسرن  شقن  - 1

. تسا هدش  رقن  یسرن  بقع 
تبـسن گـنج  لاـح  رد  مود  مارهب  هب  ار  ییـالاب  شقن  تسا . يراـجح  سلجم  ود  لـماش  هک  تسا  ریبـک  شوـیراد  همخد  ریز  ریوـصت  - 2

. دنهدیم
طخ هب  ناـشن  ماـن و  نمـضتم  هک  يولهپ  طـخ  هب  یگرزب  هبیتک  تسا . مور  روتارپـما  نیرلاو  رب  لوا  روپاـش  يزوریپ  هنحـص  موس  شقن  - 3
هدش رقن  لحم  نیا  رد  تسا  تشترز  نید  نییآ و  تیوقت  رد  يو  تامدـخ  روپاش و  ياهگنج  هچخیرات  ناشن و  مان و  نمـضتم  هک  يولهپ 

. تسا
. تسا شیوخ  مصخ  نمشد و  رب  مود  زمره  يزوریپ  هنحص  - 4

. تسا مود  مارهب  يزوریپ  هبلغ و  زا  یشقن  - 5
. دوشیم هدید  هاش  رس  بقع  رد  مچرپ  ریوصت  شقن و 

مالیع نارود  یبهذم  ياههنحص  زا  یشقن  - 6
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. تسا هدش  يراجح  هنحص  نیا  رد  رصع  ناگرزب  ریاس  دهعیلو و  هکلم و  مود و  مارهب  زا  يریواصت  نینچمه  تسا ،
. دریگیم ادزماروها  زا  ار  يرایرهش  هقلح  ناکباب  ریشدرا  شقن  نیا  رد  تسا . یتنطلس  هقلح  راعش و  ياطعا  زا  يریوصت  - 7

تضهن هیوطقن ،

. تسا هدوب  نالیگ  الامتحا  ناریا ، لامش  رد  تضهن  نیا  هاگتساخ  هک  تسا  هیفورح  تضهن  همادا  تضهن  نیا 
ار تضهن  نـیا  ق . لاس 800 ه . رد  هک  دناهتفگ  زین  هیناخیـسپ  هیوطقن ، هب  اذـل  تسا ، هدـش  هتفگ  یناخیـسپ » دومحم   » تضهن نیا  سـسؤم 

. درک زاغآ 
علق و نایوفـص و  ندـمآ  راک  يور  اب  تشاد . رایـسب  نادـیرم  تفای و  شرتسگ  راگزور  نآ  روانهپ  ناریا  زا  ییاهـشخب  رد  هیوطقن  تضهن 
لاس 973 ه. هب  يوفص  بسامهط  تنطلس  هرود  رد  تفرگ و  رارق  يوفـص  ناشابلزق  موجه  دروم  زین  هیوطقن  تضهن  یمدرم ، فوصت  عمق 

ق.
هدرک و ریگتسد  ار  نانآ  زا  یهورگ  ق . لاس 981 ه . رد  دـندرک و  روک  ار  يرما  مساقلا  وبا  مان  هب  هیوطقن  تضهن  گرزب  ناربهر  زا  یکی 

. دنتشک
هـشیدنا رکف و  هنوگره  يدوباـن  هب  تشگ و  رادـیدپ  یبهذـم  هایـس  دادبتـسا  تخیمآ و  مهرد  بهذـم  تسایـس و  هیوفـص )  ) هرود نیا  رد 

. تخادرپ ینافرع  یسایس - یفسلف -
ق. لاس 1102 ه . هب  سابع  هاش  هرود  رد  دندوب . رثؤم  رایسب  نایوفص  هیلع  اههدوت  شزیگنا  رد  نایوطقن 

. دندش هتشک  اههجنکش  نیرتهنایـشحو  هب  ریگتـسد و  يرایـسب  دادعت  دنتفرگ و  رارق  درگیپ  تحت  يوفـص  ورملق  رـسارس  رد  نایوطقن  همه 
لوصا هیماما و  عیشت  ورنیمه  زا  تسا . هدوب  عیشت  يداقتعا  نقتم  ياهرواب  رب  هیکت  يرجه ، مهدزای  ات  مشش  نرق  ياهتضهن  كرتشم  هجو 

هب دوشیم و  عورـش  نارادبرـس  زا  یخیراـت  عـطقم  نیا  تضهن  نیرتهتـسجرب  هک  تسا  هدوـب  یمدرم  ياهتـضهن  يژولوئدـیا  نآ ، یـسایس 
. ددرگیم متخ  نایوفص 

لوقا هدـنام ، اـج  هب  هچنآ  درک و  هلمح  نآ  یمـسر  رئاعـش  نایوفـص و  يژولوئدـیا  رب  هک  تسا  يرکف  ياهتـضهن  زا  یکی  هیوطقن  تضهن 
اب تسا ! هدش  مهتم  داحلا  هب  یلک  روط  هب  تضهن  نیا  تسا . يوفص  رصع  ياملع  اهقف و  ياواتف  اههمانریفکت و  هیوفـص و  یتلود  ناخروم 
ات نانیا  ق ،. لاس 999 ه . هب  هیوطقن  ناربهر  زا  یکی  ندرک  روک  يوفص و  بسامهط  طسوت  ق ،. رازه ه . لاس  رد  یمومع  راتـشک  هب  هجوت 

. دنداد همادا  دوخ  تایح  هب  يوفص  هرود  نایاپ 

: تاداس تباقنلا  بیقن 

. دوب تاداس  صاخ  بقل  نیا  یلوغم  تموکح  رد 

بیقن

هیراجاق رصع  رد  فانصا . نایادخدک  يارب  هچمان  اضر  رودص  دییأت و  هچینب ، نییعت  صیخشت و  هیراشفا ، هیوفص و  رصع  رد  يو  فیاظو 
. تسا هدوب  شیوارد  ناردنلق و  اب  هطبار  رد  زین 

اسیکن

. یناساس رصع  نادیقیسوم 

)Naman( نامن
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. میدق نایناریا  یضرا  تامیسقت  هناخ -»  » ینعم هب 
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وریمن

. نونفلا راد  هسردم  رد  ریبک  ریما  هرود  رد  هاپس  یبرم  ماظنهراوس و  یشیرتا  ملعم 

يوفص باون 

( دابآیناخ  ) نارهت یبونج  ياههلحم  زا  یکی  رد  یناحور  ياهداوناخ  رد  یسمش  يرجه  لاس 1303  رد  مالسا . ناییادف  تیعمج  راذگناینب 
. دوب یحولریم  داوج  دیس  مان  هب  تراهط  ترتع و  نادناخ  زا  لضاف  لیصا و  يدرم  يو  ردپ  يوفص و  باون  مناخ  وا  ردام  تفای . دلوت 

. دنداهن یبتجم  ار  دازون  مان  ردام  ردپ و 
يوفص باون 

ارف ار  يوزوح  سورد  هدـش و  فجن  دراو  لاس 1320  رخاوا  رد  ناتـسریبد  ییادتبا و  سورد  يریگارف  زا  سپ  يوفـص  باون  یبتجم  دیس 
زا داد . تاجن  يراـتفرگ  زا  ار  ناناملـسم  درک و  ماـیق  دـیابیم  دـنامب  یقاـب  تقیقح  هکنیا  يارب  هک  تخومآ  لاـس  هس  زا  سپ  و  دریگیم .
هک ناریا  فورعم  خروم  يورـسک  دـمحا  دوب . يورـسک  دـمحا  تاغیلبت  دومن  مایق  نآ  هیلع  نامز  نیا  رد  يوفـص  باون  هک  یلئاسم  هلمج 

هتشادنپ دوخ  دیلپ  راکفا  هعاشا  هار  دس  نیرتگرزب  هک  ار  هعیش  بتکم  هک  دوب  هتفرگ  میمصت  دنارورپیم  دوخ  رس  رد  ار  توبن  ياعدا  رکف 
ءاملع دض  رب  ررکم  هکنیا  نمض  دزاس و  راومه  دوخ  یناطیش  فده  هب  ندیسر  يارب  ار  هار  نآ  یفسلف  یملع و  ساسا  ندرک  وجه  اب  دوب 
یکاته هب  عورـش  هداهن و  رتارف  ار  اپ  دـیدن  دوخ  يارب  ریـسم  نیا  رد  يزرابم  ضراـعم و  هک  یتقو  درکیم  ییاردهزره  هعیـش  نویناـحور  و 

. دومن مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تبسن 
بورـضم ار  يو  یـسمش  يرجه  تشهبیدرا 1324  زور 24  رد  هدومن و  هیهت  ياهحلـسا  يورـسک  نتـشادرب  ناـیم  زا  يارب  يوفـص  باون 

هکنیا زا  دعب  يورـسک  ددرگیم . لقتنم  نادنز  هب  ریگتـسد و  يوفـص  باون  هدرب و  رد  هب  ملاس  ناج  ارجام  نیا  زا  يورـسک  یلو  دزاسیم 
. تفرگ سپ  ياهزادنا  ات  رهاظ  هب  ار  دوخ  لمع  فرح و  دوب  هتخادنا  تشحو  هب  ار  وا  ناملسم  مدرم  ییادخ  تاساسحا 

نیدتم و دارفا  زا  البق  هک  ار  یتاسلج  دید و  بسانم  شیوخ  دوصقم  داینب  يزیریپ  يارب  ار  تیعقوم  يورسک  هعقاو  زا  سپ  يوفـص  باون 
رد هک  یگرزب  دوصقم  هار  رد  هک  تشاد  نیقی  نوچ  داهن و  ار  راکادـف  ینید  تیعمج  کـی  هیاـپ  داد و  هعـسوت  دوب ، هداد  لیکـشت  روشرپ 

ناییادـف  » مان هب  ار  تیعمج  اذـل  دوش ، رجنم  دارفا  زا  ياهدـع  ندـش  ادـف  هب  هک  تسا  نکمم  تسا و  مزـال  يراکادـف  هنوگهمه  دراد  شیپ 
. دومن مالعا  هیمالعا  رودص  اب  ار  تیعمج  تیدوجوم  نیلوا  دیمان و  مالسا »

هب هک  يورـسک  زا  ماقتنا  سح  دنتـسویپ و  تیعمج  نیا  هب  هدش  تیبرت  صلخم  ناناوج  زا  ياهدع  مالـسا  ناییادف  تیعمج  لیکـشت  زا  سپ 
تـسد هب  نارهت  يرتسگداد  لحم  رد  هامدنفسا 1324  متـسیب  زور  ماجنارـس  دش و  تیوقت  نانآ  رد  دوب  هدش  جراخ  ناتـسرامیب  زا  یگزات 

. دیدرگ مادعا  یماما  دمحم  یلع  دیس  یماما ، نیسح  دیس  دیهش 
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. یماما نیسح  دیس  تسد  هب  یهاشنهاش  رابرد  ریزو  ریژه  نیسحلا  دبع  یبالقنا  مادعا 
. یبسامهط لیلخ  تسد  هب  ریزوتسخن )  ) ارآمزر یبالقنا  مادعا 

تیعمج لاـحرههب  دوب . مالـسا  ناییادـف  یمالـسا  ياـهتکرح  زا  ردـقلا  وذ  رفظم  تسد  هب  ریزوتسخن )  ) ءـالع نیـسح  نتخاـس  بورـضم 
وذ يدحاو  دمحم  دیـس  یبسامهط ، لیلخ  داتـسا  يوفـص ، باون  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناربهر  یـسمش  يرجه  رد 1334  مالسا  ناییادف 

هامید متفه  تسیب و  بش  همین  رد  ماجنارس  دندش و  موکحم  مادعا  هب  عیشت  بهذم  ینید  تریغ  یـشیدنادازآ و  مرج  هب  ریگتـسد و  ردقلا 
. دندیسر تداهش  هب  رایتخب  رومیت  پیترس  یهدنامرف  تحت  یهرز  رکشل 2  ناگداپ  رد  یسمش  يرجه   1334

روصنم نب  حون 

هب ار  ناـسارخ  يو  تفرگ . ار  وا  ياـج  یگلاـس  هدزیـس  رد  هک  حوـن  نب  روـصنم  دـنزرف  ق ). 387 ه . - 366  ) یناماس هرود  ناـنارمکح  زا 
نب هللا  دبع  نسحلا  وبا  سپس  هک  تفرگ  ینز  هب  ار  وا  رتخد  داد و  يروجمیس  نسحلا  وبا  هب  هلودلا  رـصان  بقل  اب  روباشین  تاره و  همیمض 

. تشادرب ترازو  هب  دوب  دنمشناد  یناوج  هک  ار  یبتع  دمحا 
ار يو  ماقم  درک و  لوزعم  ناسارخ  تموکح  يرالاسهپـس و  زا  ار  وا  یبتع  هک  دیـسر  اجنادب  يروجمیـس  نسحلا  وبا  اب  ریزو  نیا  تفلاخم 

زاـتوتخات هب  ناـسارخ  لامـش  رد  ناـخ  ارغب  حون  ناـمز  رد  درپس . دوب  شردـپ  میدـق  ناـمالغ  زا  هک  شاـت  ساـبعلا  وبا  هب  ق . رد 371 ه .
داماد نیکتکبس  زا  حون  ریما  درک . مایق  حون  هیلع  روجمیـس  نسحلا  وبا  رـسپ  روجمیـس  یلع  وبا  نامز  نامه  رد  تفرگ  ار  اراخب  تخادرپ و 
فیـس هب  بقلم  ار  نیکتکبـس  حون  ریما  يزوریپ  نیا  زا  سپ  داد . تسکـش  ار  یلع  وبا  تساوخ و  يراـی  دوب  روـالد  يرادرـس  هک  نیکتبلا 

هب تفای و  تسکـش  دومحم  شرـسپ  نیکتکبـس و  تسد  هب  زین  راب  نیا  درک و  مایق  هصاخ  قیاف  يرای  هب  یلع  وبا  دعب  يدـنچ  درک . هلودـلا 
ییاورنامرف هب  هدرک و  وفع  ار  قیاـف  حون  ماجنارـس  تفر و  یبایـسارفا  ناـخ  کـلیا  دزن  هب  نیکتکبـس  حون و  میب  زا  زین  قیاـف  داـتفا . نادـنز 

. داتسرف دنقرمس 
هب تبسن  هاشداپ  نآ  دربیم و  رس  هب  روصنم  نب  حون  رابرد  رد  دوب  اراخب  مدرم  زا  هک  انیـس  نب  نیـسح  یلع  وبا  فورعم  میکح  فوسلیف و 

. تشاد یصاخ  تیانع  يو 

رصن نب  حون 

، یهاشداپ هب  ندیسر  زا  سپ  يو  دش . زاغآ  یناماس  تلود  طاطحنا  هک  دوب  يو  نامز  زا  دش . هدیزگرب  وا  ینیـشناج  هب  ردپ  نامز  رد  حون 
مان لیلج  مکاح  یملـس  دـمحا  نب  دـمحم  لضفلا  وبا  هدوب و  راـکزیهرپ  يدنمـشناد  هک  دوخ  ناـمز  ياـهقف  زا  یکی  هب  ار  شیوخ  ترازو 

. درپس تشاد 
بقل دـیمح  ریما  ار  يو  تهج  نـیا  زا  دوـب و  راتفرـشوخ  شنموـکین و  يدرم  وا  تفاـی . تاـفو  ق . لاـس 343 ه . لوـالا  عیبر  رد  حون  ریما 

. دناهداد

تخبون نبا  یتخبرون -:

همانزورون

ناهاش بادآ  نآ و  عضاو  زورون و  نشج  شیادـیپ  تلع  نآ  رد  فلؤم  يروباشین . مایخ  رمع  میکح  هب  بوسنم  یـسراف  هب  تسا  ياهلاسر 
نییآ یناـساس و  رایرهـش  درگدزی  ناـمز  اـت  ناریا  یخیراـت  یناتـساد و  ناـهاش  زا  نـینچمه  دـهدیم و  حرـش  نـشج  نـیا  رد  ار  یناـساس 

. تسا هدروآ  یبلاطم  ناشیا  یهاش  موسر  يرادناهج و 
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. تسا هتفای  فیلأت  ق . لاس 495 ه . دودح  رد  باتک  نیا 

يرون

ندش یلم  تازرابم  نارود  رد  هک  دـشابیم  لاس 1328  رد  یلم » ههبج   » ناراذـگناینب زا  و  داد »  » همانزور ریدـم  يرون  يدـیمع  نسحلا  وبا 
فوفـص هب  ییاقب  رفظم  رتکد  هورگ  هارمه  هب  ماجنارـس  دزادرپیم و  تفلاخم  هب  قدـصم  دـمحم  رتکد  ياهتـسایس  اـب  ناریا ، تفن  تعنص 

. ددنویپیم نایچاتدوک 

)Nuse( زون

. تیطورشم بالقنا  ات  هاش  نیدلا  رفظم  تنطلس  زاغآ  زا  ناریا ، تسپ  لک  ریدم  سپس  نارهت و  تسپ  یکیژلب  سیئر 

يزون

. كوکرک کیدزن  یلامش  نیرهنلا  نیب  رد  یخیرات  ناکم 

یگنسون

زا هدافتـسا  میتسه  دهاش  ار  دنفـسوگ  زب و  ندرک  یلها  يرـصتخم  مدنگ و  تشک  دننام  ییاهیروآون  هرود  نیا  رد  هک  دالیم  زا  لبق   4500
. دشابیم هرود  نیا  تاصخشم  زا  هتفای  لقیص  یگنس  رازبا  هتخپ و  یلافس  فورظ 

هپت ناجیشون 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 470 
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هپت ناجیشون  لحم  رد  یسانشناتساب  ياهشواک  ریالم . ناتسرهش  برغ  يرتمولیک  نادمه و 20  ناتسا  بونج  يرتمولیک  رد 60  ياهقطنم 
لاس 1967 م. رد 

: دمآ تسد  هب  هرود  هس  يرافح  تایلمع  یط  دش و  زاغآ 
. یتراپ هرود  ناجیشون 3  یشنماخه ، هرود  ناجیشون 2  دام ، هرود  ناجیشون 1 

ناوریشون

. دش نانآ  هدناشنتسد  رایز  لآ  داتفا و  نایقوجلس  تسد  هب  يو  نامز  رد  ناتسربط  ناگرگ و  هک  رهچونم  رسپ  رایز  لآ  نانارمکح  زا 

)Noldeke( هکدلون

تسا ناریا » یلم  هسامح   » و نآرق » خیرات   » فیلأت هلمج  نآ  زا  هک  هداد  ماجنا  مالسا  خیرات  هرابرد  يرایسب  فیلأت  هک  یناملآ  سانشرواخ 
.(. 1930 م - 1836)

نامزاس دیون ،

لخاد رد  هدوت  بزح  ناورهر  ناراداوـه و  زا  يدادـعت  شـالت  يراـیمه و  هیاـپرب  لاس 1352  رد  رابنیتسخن  يارب  دـیون ، یفخم  ناـمزاس 
روشک زا  جراخ  رد  بزح  يربهر  اـب  لاس 1351  رد  تسناوت  تدمهاتوک  تیلاعف  هرود  کی  زا  سپ  نامزاس  نیا  دـیدرگ . لیکـشت  روشک 

لیکـشت زا  سپ  دـش . فورعم  دـیون  ناـمزاس  هب  اهدـعب  تفاـی و  شرتسگ  لـخاد  رد  جـیردت  هب  هورگ  نیا  تیلاـعف  دـیامن . رارقرب  طاـبترا 
هب یباـیغ  روط  هب  هورگ ، یلـصا  ربـهر  ناونع  هب  يوترپ  يدـهم  دـمحم  روشک  زا  جراـخ  رد  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  مونلپ  نیمهدزناـش 
هب یفخم  يورین  کی  ناونع  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  دوشیم . هتفریذپ  هدوت  بزح  رد  یسایس  تئیه  یلصا  رواشم  وضع و  تمس 

یشالتم نامزاس  نیا  هدوت  بزح  نارس  يریگتـسد  زا  سپ  دش و  لیدبت  هناگیب  لماوع  هب  یناسر  عالطا  ربخ و  بسک  تهج  رد  یلعف  تلآ 
. دیدرگ
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دادرخ هدزناپ  تضهن 

دیسر يزوریپ  هب  مود 1357  تسیب و  رد  هک  دروآ  رامش  هب  یمالسا  تضهن  زاغآرس  ناوتیم  ار  یـسمش  يرجه  دادرخ 1342  هدزناپ  مایق 
. تفرگ مان  ناریا  یمالسا  بالقنا  و 

اجنآ زا  یلو  دروخیم  مشچ  هب  مدرم  فلتخم  ياههورگ  نایم  رد  ییاهتمواقم  قانتخا ، هایـس  ياـهلاس  لوط  رد  دادرم  ياتدوک 28  زا  سپ 
مق رهـش  زا  بالقنا  ياههقرج  نیلوا  لاس 1341  رد  هکنیا  ات  دیـسریمن  هجیتن  هب  دوب  هتفاین  نامزاس  هدـنکارپ و  یـسایس  تازراـبم  نیا  هک 

ماـما يوس  زا  نمهب 1341  مودـنارفر 6  میژر  لباقم  رد  یگداتـسیا  تفلاـخم و  يارب  لاس 1341  رخآ  ياـههام  رد  تفرگ و  ندیـشخرد 
دیع لاسما  تیناحور   » ناونع تحت  ماما  هیمـالعا  دـیدرگ و  مـالعا  ازع  دـیع 1342  نآ  لابند  هب  دـش و  میرحت  نویناحور  ریاـس  ینیمخ و 
لایخ هب  ات  دش  نآ  رب  دوب  هدش  هتفـشآ  تدش  هب  تیناحور  هبناج  همه  هدرتسگ و  هزرابم  نیا  زا  هک  هاش  دـش . عیزوت  مدرم  نایم  رد  درادـن »

. دننکن ادیپ  ار  ییاهتراسج  نینچ  تئرج  لاس  دنچ  ات  هک  دریگب  يرهز » مشچ   » نانچنآ نویناحور  زا  دوخ 
تکرش يارب  رفن  نارازه  دوب و  ع )  ) قداص ماما  ترضح  تداهش  درگلاس  لاوش 1328  اب 25  فداصم  هک  نیدرورف  مود  زور  رهظ  زا  دعب 

ییاهبوچ اب  دنتخیر و  نیعمتسم  رس  رب  ددعتم  ياههناهب  داجیا  اب  دندوب ، هدمآدرگ  هیضیف  هسردم  رد  ع )  ) مشـش ماما  يراوگوس  مسارم  رد 
هدادـن ناشن  یـشنکاو  هظحل  نآ  ات  هک  نویناحور  دـنداتفا ، عافدیب  بالط  نویناحور و  ناج  هب  دـندوب  هدرک  ناهنپ  دوخ  سابل  ریز  رد  هک 

دندمآرب عافد  ددصرد  دندوب 
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نایم رد  ینید  یملع و  ياهباتک  لیلد  نیمه  هب  هدـیافیب ، تمواقم  دوب و  دایز  رایـسب  نیمجاهم  دادـعت  یلو  دـش ، زاـغآ  نتهبنت  گـنج  و 
هک دـش  لدـب  ياهناریو  هب  شناد  ملع و  زکرم  نآ  دـش و  نیگنر  نویناحور  نوخ  زا  هسردـم  نحـص  دـیدرگ و  رتسکاـخ  شتآ  ياـههلعش 
زا دعب  تعاس 7  دودح  تشاذگ ، ياجهب  یمخز  اهدـص  هتـشک و  اههد  هک  نینوخ  هثداح  نیا  دوب ، نکفانینط  نآ  رد  نیحورجم  ياههلان 

ناجهمین ناجیب و  ياهدـسج  دنتـسناوت  هک  اجنآ  ات  دوخ  یناسنا  ریغ  لامعا  نتـشاد  هاـگن  یفخم  يارب  نیمجاـهم  تفریذـپ و  ناـیاپ  رهظ 
. دندرب دوخ  اب  ار  هعجاف  ناینابرق 

كاخ و هب  رگید  ياهدع  زاب  دمآ و  رد  هزرل  هب  نامجاهم  هنایشحو  شروی  اب  هیضیف  هسردم  نحص  هرابود  نیدرورف ) موس   ) زور نآ  يادرف 
. دندش هدیشک  نوخ 

، ینیمخ ماما  هیمالعا  بصن  هناهب  هب  دـش و  عقاو  موجه  دروم  زین  زیربت  هیبلاط  هسردـم  مق  هیـضیف  هسردـم  رد  نایرج  نیا  زورب  اـب  ناـمزمه 
. دش لدب  نوخ  مامح  هب  نآ  نحص 

دننک ندید  هسردم  زا  میژر  تیهام  زا  یهاگآ  يارب  ات  دنتساوخ  مدرم  زا  ینیمخ  ماما  هیضیف ، هسردم  رد  میژر  زیمآهعجاف  لامعا  لابند  هب 
هیلع ار  اههدوت  راجزنا  عیجف  رظانم  نآ  ندید  دیدرگ و  ریزارس  هیضیف  يوسهب  مدرم  لیس  نامرف  نیا  لابند  هب  دننیبب . ار  عقوام  کیدزن  زا  و 

كاپ ار  دوخ  تایانج  راثآ  ات  دـنتخیر  هیـضیف  هب  هنابـش  دـندوب  هدـش  تشحو  راچد  مدرم  دـیدزاب  زا  هک  میژر  نارومأـم  تخیگنارب . میژر 
. دمآرد هرصاحم  هب  هسردم  دوب  رثایب  لامعا  نیا  نوچ  یلو  دننک 

هیمالعا رودـص  اب  دور ، ورف  توکـس  یـشوماخ و  رد  رگید  لاس  هاجنپ  يارب  ات  تفریم  هیـضیف  نینوخ  هعجاـف  زا  سپ  هک  مق  هیملع  هزوح 
. دومن مادقا  دوب  هیضیف  رد  هاش  تایانج  هدننکوگزاب  هک  ياهیمالعا  پاچ  هب  تفرگ و  هزات  یحور  ماما 

لابند هب  دندومن و  مالعا  یمومع  باصتعا  زور  هس  ییاههیمالعا  رودص  اب  نویناحور  فلتخم ، ياهرهش  رد  هیمالعا  ود  نیا  راشتنا  یپ  رد 
. دش لیطعت  اهناتسرهش  زا  يرایسب  نارهت و  رد  اههزاغم  رازاب و  نآ 

نکل دـنوش ، نیکاکد  شیاشگ  زا  عنام  ات  دـنتخیر  رازاب  هب  نایرازاب  زا  نتفرگ  ماقتنا  يارب  میژر  نارومأم  باـصتعا  زور  هس  ناـیاپ  زا  سپ 
. دنتخاس قرفتم  ار  نانآ  دندرب و  هلمح  نانآ  هب  تسا » زوریپ  ینیمخ  هللا  تیآ   » راعش اب  زرابم  مدرم 

ساره راچد  تانایرج  نیا  همادا  زا  هک  تقو  میژر  تخادرپ . ینابایخ  تارهاظت  هب  ینیمخ  راعـش  اب  ناریا  تلم  هک  دوب  راـبنیلوا  يارب  نیا 
یقیرط هب  ار  ایاضق  قارع ، نویناحور  املع و  هب  هلمح  رصانلا و  دبع  گنهرـس  هب  تانایرج  نیا  نداد  طابترا  اب  ات  دمآرب  ددصرد  دوب  هدش 

ترجاهم تابتع  هب  ات  دنتساوخ  نویناحور  هیلک  زا  یفارگلت  لاسرا  اب  میکح  هللا  تیآ  هک  دوب  اهیزادرپغورد  نیا  زا  دعب  دهد و  هولج  رگید 
. دنیامن

ماما ات  دوب  يرگید  تصرف  نیتسار  نویبالقنا  ربهر  ناگدازآ و  رورـس  ع )  ) یلع نب  نیـسح  بالقنا  هام  ق ،. مرحم 1383 ه . هام  ندیسرارف 
هب دـهد . شرتسگ  شیپزاشیب  دوب  ع )  ) نیـسح هار  هدـنهدهمادا  و  ع )  ) نیـسح تضهن  هلابند  عقاو  رد  هک  ار  دوخ  سدـقم  تضهن  ینیمخ 
رد يرادازع  ياهتئیه  نارس  یمالسا و  ناگدنیوگ  هب  باطخ  گرزب ، ربهر  یبالقنا  هماندومنهر  مرحم  ندیـسرارف  اب  نامزمه  روظنم  نیمه 
زا دوب و  اـمرفمکح  روـشک  رـسارس  رب  يدـیدش  روسناـس  هک  تفاـی  راـشتنا  یطیارـش  رد  هماـندومنهر  نیا  دـیدرگ و  شخپ  ناریا  رـسارس 

. دنزیهرپب میژر  هیلع  بلاطم  نایب  زا  ات  دشیم  هتفرگ  مازتلا  ناگدنیوگ 
ياههتسد هک  دش  مالعا  اروشاع  زا  شیپ  زور  دنچ 
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يرادافو و هدز  تسد  ینابایخ  تارهاظت  هب  یعمج  هتـسد  ات  دـنیامن  عاـمتجا  هاـش  نادـیم  رد  عقاو  حـتفلا » وبا  جاـح   » هسردـم رد  يرادازع 

. دنروآ نابز  رب  هاش  صخش  همکاح و  تئیه  هرابرد  ار  مالک  نیرخآ  دنیامن و  زاربا  ینیمخ  ماما  هب  تبسن  ار  دوخ  ینابیتشپ 
اما دـیآ  لمع  هب  يریگولج  تارهاظت  يرازگرب  زا  ات  دـش  هرـصاحم  میژر  نارومأم  طسوت  حـتفلا » وبا  جاـح   » هسردـم اروشاـع  زور  حـبص 

سیلپ هب  هلمح  اب  دـندروآ و  دوجو  هب  هسردـم  لباقم  رد  یمیظع  عامتجا  دـندوب  هتفر  هسردـم  بناج  هب  تارهاظت  ماـجنا  يارب  هک  یمدرم 
ینیمخ ماما  زا  ییاهسکع  هک  یلاحرد  هتساوخ  اپهب  مدرم  زا  رفن  رازه  اهدص  حبـص  تعاس 8  رد  دندروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  هسردم 
نادـیم هب  ندیـسر  زا  سپ  ناگدـننکرهاظت  دـنتخیر . اـهنابایخ  هب  وت » رادـفرط  تلم  وـت ، رادـهگنادخ  ینیمخ   » راعـش اـب  دنتـشاد  تسد  رد 

هک دیـسر  يدـح  هب  تلم  مشخ  رمرم  خاک  لباقم  رد  دـندش . رمرم  خاک  سپـس  نارهت و  هاگـشناد  یـسودرف ، ياـهنابایخ  مزاـع  ناتـسراهب 
اب ار  دوخ  تساوخ  نیا  دنتـساوخیم و  ار  هاـش  طوقـس  ینیمخ و  ماـما  يزوریپ  اـهنآ  دـنزاس ، ناریو  دوخ  هلمح  اـب  ار  خاـک  دوـب  کـیدزن 

. دندومن نایب  وت » راوخنوخ  نمشد  دوریم  دوریم  وت ، رادفرط  تلم  نکشتب  ینیمخ  «، » روتاتکید نیا  رب  گرم   » ياهراعش
همتاخ نارهت  رازاب  رد  تارهاـظت  رهظ  زا  دـعب  تعاـس 3  رد  دـنداد و  همادا  دوخ  ییاـمیپهار  هب  میژر  زا  رفنت  زاربا  زا  سپ  ناگدـننکرهاظت 

. ددرگیم زاغآ  نارهت  هاش  دجسم  زا  تارهاظت  زین  ادرف  هک  دش  مالعا  تفای و 
. دش ماجنا  ماما  زا  ینابیتشپ  رد  نارهت  هاگشناد  نایوجشناد  فرط  زا  زین  یهوکشاب  تارهاظت  مرحم  مهدزای  بش 

ياهراعش اب  دندش و  راپسهر  سیلگنا  ترافس  فرط  هب  هاش  دجسم  زا  هدننکرهاظت  تیعمج  حبـص  تعاس 8  رد  مرحم  مهدزای  زور  حبص 
اهسالک زا  نایوجشناد  هاگشناد  هب  ناگدننکرهاظت  ندیسر  اب  دندش . هاگشناد  مزاع  دنداد و  همادا  دوخ  هار  هب  نکشتب » ینیمخ  ینیمخ ، »
يربهر نوچ  هک  تشاد  مالعا  ینانخس  نمض  نارهت  هاگـشناد  نایوجـشناد  هدنیامن  ماگنه  نیا  رد  دنتخادرپ . تارهاظت  هب  دنتخیر و  نوریب 
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دهاوخ یمتح  عاجترا  مسیلایرپما و  هیلع  ناریا  تلم  يزوریپ  هدـش  نانآ  يرادـیب  یناریا و  ياههدوت  یناـگمه  جیـسب  بجوم  ینیمخ  ماـما 
. دوب

. تفریذپ همتاخ  نارهت  رازاب  رد  رمرم  خاک  زا  نتشذگ  زا  سپ  زین  مرحم )  11  ) دادرخ تارهاظت 14 
یبسانم زور  تضهن  هب  ندیشخب  جوا  يارب  ار  اروشاع  زور  درکیم  هدافتـسا  يرگاشفا  يارب  یتصرف  ره  زا  طیارـش  نآ  رد  هک  ینیمخ  ماما 

شوگ هب  ار  قیاقح  دننک و  ینارنخس  مدرم  يارب  دنورب و  هیـضیف  هسردم  هب  ار  اروشاع  زور  هک  دومن  داهنـشیپ  مق  ياملع  هب  ورنیا  زا  دید .
نایاقآ هک  دنتـشاد  مالعا  اهناتـسرهش  زا  يرایـسب  نارهت و  مق ، رد  یبهذم  ناگدنیوگ  اروشاع  زا  شیپ  زور  دنچ  يورنیا  زا  دنناسرب . نانآ 

دـیناشک و مق  هب  اروشاع  زور  رد  ار  يریظنمک  تیعمج  وسکی  زا  ربخ  نیا  ساکعنا  درک . دـنهاوخ  داریا  ییاهقطن  اروشاع  زور  مق  ياملع 
میمـصت نیا  زا  ار  املع  دراد  ناـکما  هک  یهار  ره  زا  اـت  تخاـس  راداو  ار  میژر  لاـمع  تخادـنا و  تشحو  هب  ار  هاـش  میژر  رگید  يوس  زا 

لباقم رد  ماما  یلو  تخاس . بوعرم  زین  ار  ياهدع  دش و  زاغآ  هیـضیف  هسردـم  نتـسب  هلولگ  هب  دروم  رد  ینکارپ  هعیاش  دـنزاس . فرـصنم 
دوخ میمصت  زا  مناوتیمن  میژر  تادیدهت  اهینکارپهعیاش و  نیا  اب  ماهتفرگ  ار  دوخ  ییاهن  میمـصت  نم  : » هک تشادیم  زاربا  تاعیاش  نیا 

.« مدرگرب
ناگدنیوگ نانخس  هب  دندوب و  هدمآدرگ  ماما  لزنم  رد  رفن  نارازه  هکیلاحرد  اروشاع  زور  حبص 
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غالبا امش  هب  مرومأم  ترضحیلعا  فرط  زا  نم   » تشاد راهظا  دیناسر و  ماما  هب  ار  دوخ  كاواس  تاماقم  زا  یکی  دندادیم ، شوگ  یبهذم 

. میشکیم نوخ  شتآ و  هب  ار  اجنآ  میزیریم و  هسردم  هب  ار  اهودنامک  دییامن  ینارنخس  هیضیف  هسردم  رد  زورما  دیهاوخب  رگا  هک  میامن 
«. دنیامن بیدأت  ار  ترضحیلعا  ناگداتسرف  هک  میهدیم  روتسد  دوخ  ياهودنامک  هب  مه  ام  : » داد خساپ  گنرد  نودب  مه  ماما  »

. دش جراخ  سلجم  زا  هلجع  اب  دوب  هدش  هدزتفگش  تخس  ماما  باوج  زا  هک  رومأم 
لزنم زا  هیضیف  هسردم  رد  قطن  داریا  يارب  ینیمخ  ماما  دزیم  جوم  تیعمج  هوبنا  زا  مق  رهـش  هکیلاحرد  اروشاع  رهظ  زا  دعب  تعاس 4  رد 

هب دنتفر و  ربنم  يور  هب  دندرکیم  تاساسحا  زاربا  مدرم  هک  یلاحرد  دندش و  هدایپ  نیـشام  زا  هسردـم  لباقم  رد  ماما  دـندش . جراخ  دوخ 
. دنتخادرپ ینارنخس 

هب ار  دوخ  تالمح  دادرخ 1342 )  15  ) مرحم 1383 بش 12  دوب  هدـش  هجاوم  تسکـش  اب  شیاههشقن  همه  هک  هاش  میژر  رگید  يوس  زا 
بشهمین 15 زا  دعب  هس  تعاس  رد  تخاس . نادنز  هناور  ریگتـسد و  ار  یبهذم  ناگدنیوگ  زا  يدایز  دادـعت  دومن و  زاغآ  تیناحور  رگنس 

رـصق ناگداپ  هب  ار  ناشیا  دادرخ  نینوخ 15  بورغ  رد  دـندروآ و  نارهت  هب  هنابـش  ار  ناشیا  ماـما  لزنم  هب  شروی  اـب  میژر  لاـمعا  دادرخ 
نداد اب  دندرک و  عامتجا  ناشیا  هناخ  لباقم  رد  نیگمشخ  هتفـشآ و  مدرم  دش  رـشتنم  مق  رد  ماما  فیقوت  ربخ  هک  یماگنه  دنتخاس . لقتنم 

ياهینایب رودص  زا  سپ  زین  مق  هیملع  هزوح  لوا  زارط  نویناحور  املع و  دنتشاد . زاربا  میژر  هنامرشیب  لامعا  هب  تبـسن  ار  دوخ  رفنت  راعش ،
همادا تماقتـسا و  يرادـیاپ ، هب  اههدوت  توعد  ناشیا و  طرـش  دـیقیب و  يروف و  يدازآ  تساوخرد  ینیمخ و  ماما  فیقوت  حـیبقت  رب  ینبم 

هک یماگنه  دندش و  نحـص  یهار  دـندروآرد و  هزرل  هب  ار  رهـش  ینیمخ » ای  گرم  ای   » راعـش اب  زین  مدرم  دـندش . نحـص  راپـسهر  هزرابم ،
ندیراب نانآ  رب  لسلـسم  رابگر  دنتـشگ و  ورهبور  نارومأم  شروی  اب  دـنزادرپب  اهنابایخ  رد  ییامیپهار  هب  نحـص  زا  جورخ  اب  دنتـساوخیم 

. تشاداو نارومأم  اب  دروخودز  هب  ار  نانآ  هکلب  تخاسن  بوعرم  ار  مدرم  اهنت  هن  يزیرنوخ  نیا  نکل  تفرگ 
هتـشک و اهدـص  ندـنام  ياجهب  اب  دوب  هدـش  زاغآ  دادرخ  حبص 15  تعاس 7  زا  هک  مق  یلاـها  هناـنامرهق  هناریلد و  تمواـقم  ماجنارـس  اـما 

. دیدرگ لدب  ناریو  ياهدکمتام  هب  مق  رهش  دش و  هتسکش  مه  رد  رهظ  زا  دعب  تعاس 5  رد  یمخز 
. تفرگارف ار  تختیاپ  رـسارس  بضغ  مشخ و  دـش و  لیطعت  اههزاغم  تفای . یعیـسو  ساکعنا  ماـما  يریگتـسد  ربخ  مق  دـننام  زین  نارهت  رد 
نادیم و رازاب ، زا  تیعمج  لیـس  دـندیناشک . اهنابایخ  هب  ار  تارهاظت  هنماد  هدـش و  جراخ  هاگـشناد  زا  راعـش  نداد  اب  یبالقنا  نایوجـشناد 
هب ویدار  هرادا  نتفرگ  تسد  رد  يارب  یهورگ  دـندمآرد . تکرح  هب  رمرم  خاـک  يوس  هب  هاـش  خاـک  ندرک  نوـگژاو  روـظنم  هب  هاگـشناد 

هلمح سیلپ  ياههاگـساپ  یتلود و  تارامع  یتلود ، ياهنیـشام  شترا ، تاحیلـست  هرادا  هب  رگید  ياههورگ  دـندرب و  شروی  كرا  نادـیم 
هب نیگمـشخ  مدرم  هک  یماگنه  دـش و  زاغآ  ناهانگیب  نوخ  نتخیر  تلم و  یبوکرـس  رگید  راب  یناگمه  ماـیق  نیا  يریگجوا  اـب  دـندرب .
زور نیا  راتـشک  نیرتعیجف  دـش . هتخاس  اههتـشپ  اههتـشک  زا  تفرگ و  ندـیراب  نانآ  فرط  هب  هلولگ  رابگر  دـنداتفا  هار  هب  هاش  خاک  يوس 

هتـشک دـندوب  هدرک  تکرح  نارهت  فرط  هب  هدیـشوپ  نفک  هک  نیمارو  ناناقهد  زا  يدایز  دادـعت  نآ  یط  هک  داتفا  قافتا  دابآرقاب »  » لپرس
نارومأم زا  يدادعت  دوخ  هنادرمناوجان  راتشک  هیجوت  یمومع و  راکفا  ندرک  فرحنم  يارب  هاش  میژر  دندش .
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ار دادرخ  یمالـسا 15  یلم و  مایق  ات  تشاداو  اهلیبموتا  اههناخباتک و  ندـنازوس  اههزاغم ، ندز  شتآ  هب  ازشتآ  درگ  اب  ار  دوخ  شوپهایس 

. درکیم رواب  ار  نآ  دیاب  دوخ  اهنت  هک  دوب  یغورد  نیا  یلو  دهد ، هولج  یناسناریغ  یعاجترا و  یبوشآ 
تموکح دوب  هداد  رارق  لاعتشا  هناتـسآ  رد  نارهت  هک  یبالقنا  شتآ  نتخاس  شوماخ  شبنج و  یبوکرـس  روظنم  هب  نارهت  یماظن  رادنامرف 
تختیاپ ساسح  زکارم  اههارراهچ و  اهنادـیم ، رتشیب  رد  دـیدرگ . مـالعا  رورم  روبع و  عنم  رهظ  زا  دـعب  تعاس 8  زا  درک و  مالعا  یماـظن 

دـندش و ینادـنز  ریگتـسد و  رازاب  سانـشرس  دارفا  یلم و  ینید و  ياهتیـصخش  زا  يدادـعت  بش  نامه  رد  دـیدرگ و  رقتـسم  شترا  ياوق 
. دندیدرگ نادنز  هناور  تشادزاب و  دندوب  ینیمخ  ماما  ياروشاع  قطن  ندینش  مرگرس  هک  وجشناد  اهدص  نینچمه 

هب شیوخ  بوبحم  ربـهر  زا  یناـبیتشپ  هب  مدرم  زا  نت  نارازه  دادرخ  زور 16  حبـص  یماظن ، تاکرادت  یتینما و  ریبادـت  نیا  مغریلع  یلو 
. دندرب شروی  هاش  خاک  يوس  هب  ینیمخ » ای  گرم  ای   » دایرف اب  دنتخیر و  اهنابایخ 

شتآ  » نامرف دادرخ  زور 16  رد  تلم  میظع  تکرح  هدهاشم  اب  تسا  هتخاس  بوعرم  ار  تلم  دادرخ  عیجف 15  راتشک  تشادنپیم  هک  هاش 
. داتفا هار  هب  نوخ  يوج  دیدرگ و  هتشابنا  نابایخ  يوک و  رد  ناگدش  هتشک  داسجا  هک  دییاپن  يرید  درک و  رداص  ار  تشک » دصق  هب 
بوکرس رتمامت  هچره  تدش  اب  اهتکرح  نیرتکچوک  یلو  تفای  همادا  هدنکارپ  روط  هب  زور  دنچ  ات  زرابم  تلم  میژر  دض  تمواقم  هچرگا 

. دناهرب یمتح  يدوبان  طوقس و  زا  رگید  یتدم  يارب  ار  شیوخ  تسناوت  هاش  هک  دوب  بیترت  نیدب  و  دیدرگ .
. دیسر رفن  رازه  هب 15  ناریا  رسارس  رد  دادرخ  مایق 15  ناگدشهتشک  دادعت  نارظان  نیمخت  قبط 

نایدیز تضهن 

نب دیز   » مایق نوچ  يرگید  یبهذم  ياهتضهن  ملسم ) وبا  ات  راتخم  مایق   ) هلصاف نیا  رد  اما  دش . هدیـشک  ملـسم  وبا  تضهن  هب  راتخم  تضهن 
هب زین  جراوخ  زا  یخرب  هعیـش و  یلاوم و  ناونع  هب  نایناریا  زا  یهورگ  راتخم ، مایق  تسکـش  زا  سپ  داتفا . قاـفتا  دـیز » نب  ییحی   » و یلع »

تنـس و باتک و  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  دـیز  تخاس . انـشآ  مالـسا  لوصا  اب  رتشیب  ار  نایناریا  یلع  نب  دـیز  توعد  دنتـسویپ . یلع  نب  دـیز 
هزاوآ تفای و  ینارادفرط  نئادم  هرـصب و  هفوک ، رد  هلمج  زا  نیرهنلا  نیب  رد  يو  درکیم . توعد  مولظم  زا  عافد  ملظ و  اب  هزرابم  داهج و 

. دندوب مایق  دعتسم  همه  دندش و  وا  رادفرط  ابایغ  قطانم  نیا  نامدرم  دیسر . ناسارخ  ناگرگ و  ير و  مدرم  شوگ  هب  وا  توعد 
ساـسحا دـندوب  ارگیلم  یناریا و  رثکا  هک  وا  نارادـفرط  اـما  دوبن ، ناـیناریا  تساوخ  هیما  ینب  ماـکح  تسد  هب  وا  تداهـش  دـیز و  بیقعت 

رد ار  یلم  لالقتسا  هب  ندیسر  برع و  تیمکاح  عفد  تسین و  یلمع  وا  تسد  هب  بارعا  تموکح  زا  ناریا  لالقتـسا  بسک  هک  دندرکیم 
تـسد دـیز  نادـنزرف  تیامح  زا  دـنهد و  ماـجنا  یتمدـخ  وا  دـالوا  هب  هک  دنتـساوخ  دـیز ، تداهـش  زا  سپ  ناـیناریا  دـندیدیمن . وا  ناوت 

تاغیلبت نیا  تخادرپ . غیلبت  هب  ناگرگ  تاره و  روباشین ، خلب ، ياهرهش  رد  و  دمآ . رهنلا  ءاروام  هب  نامز  نیا  رد  دیز  نب  ییحی  دنتشادنرب .
بیقعت يارب  هیما  ینب  رادرس  روعا » نب  ملـس   » هکنآ ات  دوزفایم . هیما  ینب  دض  رب  نایـضاران  دادعت  رب  دومن و  مهارف  ار  ملـسم  وبا  مایق  هنیمز 

. داد یمومع  جیسب  نامرف  وا  يریگتسد  يارب  زین  ناسارخ  مکاح  رایس  نب  رصن  تفای و  تیرومأم  ناسارخ  هب  دیز 
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. دنداتسرف کلملا  دبع  نب  دیلو  يارب  ار  وا  رس  دیسر و  تداهـش  هب  ناگرگ )  ) ناناجزوج رد  روعا  نب  ملـس  تسد  هب  دیز  نب  ییحی  تبقاع 
ار ناسارخ  مدرم  دیز  نب  ییحی  تداهـش  دوب . راد  رب  وا  دسج  تردـق ، هب  ملـسم  وبا  ندیـسر  ات  تخیوآ و  راد  هب  ار  شدـسج  تقو  هفیلخ 

روکذ نادازون  مامت  دنهد ، ناشن  دیز  ییحی و  هب  ار  دوخ  هقالع  تدش  هکنیا  يارب  دنتفرگ و  یمومع  يازع  هکنانچ  دـینادرگ . رثأتم  تخس 
تموکح ندومن  فیعـض  رد  تداهـش  نیا  ریثأت  دنامب . هدنز  اههرطاخ  رد  ییحی  دیز و  مان  ات  دندیمان  ییحی  دـیز و  ياهمان  هب  ار  لاس  نآ 

وبا دـندمآ و  درگ  ملـسم  وبا  رود  هب  هیما  ینب  زا  ییحی  دـیز و  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  ناـسارخ  رد  صوصخ  هب  دوب  مهم  رایـسب  هیما  ینب 
. دومن ار  هدافتسا  رثکادح  تیعقوم  نیا  زا  ملسم 

یـسایس و لاجر  نیاربانب  دـندوب ، سابع  ینب  هیما و  ینب  ربارب  رد  ناریا  یبلطلالقتـسا  تازراـبم  يارب  یـسایس  ياـکتا  هطقن  کـی  ناـیولع 
هار نیا  رد  ار  دوخ  ناج  یـسابع  تفالخ  ناریزو ، زا  نت  دنچ  دـندشیم . بوسحم  نانآ  رادتـسود  یلک  روط  هب  مدرم  هماع  اضعب و  یماظن 

ار نومأم  اهدعب  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  ناریا  نایولع و  زا  يرادفرط  تضهن  دشابیم . لالخ » هملـس  وبا   » اهنآ نیرتفورعم  زا  هک  دندومن  ادف 
دناوخب و ناسارخ  هب  ار  ناشیا  دنیزگرب و  دوخ  يدهعیلو  هب  ار  ع )  ) اضر ماما  ترضح  نایناریا ، تیاضر  بلج  يارب  هک  دومن  راداو  نیا  هب 

یـسوم نب  یلع  يدهعیلو  هتبلا  دراد . ار  نایولع  هب  تفالخ  لاقتنا  دـصق  هک  دـنک  دومناو  نانچ  نایولع  تضهن  تدـش  زا  يریگولج  يارب 
. تخاس راداو  راک  نیا  هب  ار  نومأم  لهس ، نب  لضف  دوب و  زین  نایناریا  یعامتجا  یسایس و  راشف  هجیتن  رد  ع )  ) اضرلا

ار یـسابع  بصاغ  ياـفلخ  رگید  فرط  زا  دـنهد و  رارق  شیوخ  یعقاو  ریـسم  رد  ار  مالـسا  دنتـساوخیم  ناـیولع  زا  تیاـمح  اـب  ناـیناریا 
. دنیامن مالعا  لقتسم  ار  شیوخ  تموکح  قیرط  نیا  هب  دنزاس و  رابتعایب 

ناگرگ و رد  يولع  ياهـشبنج  ع ،)  ) اضر ماما  ترـضح  تداهـش  زا  دـعب  درک . دیهـش  ار  ترـضح  نوچ  شیوخ ، تسایـس  رییغت  اب  نومأم 
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. دوب هجوت  دروم  رتشیب  ناملید  نالیگ و  ناتسربط و 

تضهن نایعشعشم ، نایعشعشم -: تضهن 

انان هنهن -

. دوب مالیع  فرصت  رد  لاس  هاجنپ  یس و  دصشش و  رازه و  کی  هک  مالیع  مدرم  يادخ  خرا - عونلا  بر 

)Nippur( روپپین

هدوب رهش  نیا  هژیو  دزیا  لیلنا  هدمآیم و  رامش  هب  سدقم  يرهش  اما  هدوبن ، یسایس  زکارم  زا  یکی  زگره  دنچره  رموس ، ياهرهش  زا  یکی 
. تسا

ینانمس زورکین 

. نارادبرس ياورنامرف  نیمود  ینیتشاب  دوعسم  نیدلا  هیجو  ریما  یفوتسم 

یقشمد يالکین 

. يدالیم دودح 480  رد  قشمد  رد  دلوتم 

)Nimana( انامین

. تسا هدوب  اهدام  یعامتجا  نامزاس  رد  هداوناخ  ای  یعامتجا  نامزاس  دحاو  نیرتکچوک 

زورمین

: هب دشیم  قالطا  یناساس  رصع  رد  زورمین 
835 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ناتسکس ناتسلباز 10 - تشو 9 - تیپسا 8 - نمرس 7 - دنس و  ناروکم 6 - ناروط و  نامرک 5 - ناهپسا 4 - ناتسزوخ 3 - سراپ 2 - - 1
- زین لوبید و  نوزم 18 - ناتسره 17 - هرژوخ  امنسمای 16 - کیهام  نشیم  نیرید 15 - ریشدرا 14 - تاینب  رگه 13 - نوشیم 12 - - 11

جنرز

لاگا نین 

. یلباب ههلا 

دوتنین

(. شیک رهش  رد   ) دنتفگیم زین  رتشیا  ار  وا  هک  لک ) ردام   ) ثنؤم يادخ  اهیرموس ، عونلا  بر 

( یک  ) وتنین

ریطاسا رد  درادن . یناگتسب  زین  لیلنا  رسمه و  دقاف  ونآ  اجنآ  رد  هدش ؛ فذح  شنیرفآ  هروطسا  یلباب  تیاور  رد  و  نیرهنلا ، نیب  ریطاسا  رد 
. تسا نادزیا  همه  ردام  ونآ و  رسمه  تمایت ؛ دننام  تسا  یگرزب  ردام  ههلا - ای  وناب  دزیا  يرموس ،

ینین

. نیرهنلا نیب  ههلا 
837 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

و

ردقلا وذ  قاسراو 

. دنداد يوفص  لیعامسا  هاش  هب  تعیب  تسد  هک  دندوب  ياهلیبق 

انوراو

. دوب هتفرگ  دوخ  هب  بابرالا  بر  ناونع  هک  هراتسرپ  نامسآ  عونلا  بر  ییادو »  » رصع نایادخ  نیرتمهم  زا 

رالاسویرتساو

. یناساس هرود  رد  یضرا  تایلام  سیئر 

)Vaslryoshan( ناشویرتساو

. یناساس هرود  هقبط  نییاپ  رد  نارگتعنص و )...  ناییاتسور ،  ) تلم هدوت 

ذبشویرتساو

. یناساس هرود  رد  ناحالف  سیئر 

)Vastryofshuyant( تنیوشفویرتساو

. میدق رایسب  یعامتجا  تامیسقت  زا  نازرواشک ،

سومساو

اهیناتسگنت نایم  رد  درکیم و  تیلاعف  رهشوب  رد  ناملآ  لوسنک  بیان  تمس  اب  رهشوب  هب  اهسیلگنا  مجاهت  ماگنه  رد  هک  سومـساو  ملهلیو 
. دوب رادروخرب  یصاخ  تیبوبحم  ذوفن و  زا  زین 

رد دنداد و  لیکشت  ياهسلج  ایناتیرب  هیلع  رگیدکی  اب  داحتا  يارب  یمرها ، ناخ  رضخ  ریاز  یهاتوکهاچ و  ناخ  نیـسح  خیـش  اب  سومـساو 
هک وا  دیسر  يراولد  سیئر  هب  هسلج  نیا  ربخ  دنتخادرپ . هرکاذم  هب  رهشوب  رد  نآ  یماظن  ياوق  ناتـسلگنا و  اب  هزرابم  یگنوگچ  صوصخ 

و تسویپ . ناتـسلگنا  رامعتـسا  اب  هزرابم  رد  اهنآ  عمج  هب  سومـساو  تیاهن  رد  تفر و  هسلج  نآ  هب  دوب  یتازرابم  لـئاسم  زاتـشیپ  هراومه 
. يراولد یلع  سیئر  زین -:

838 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

یناهفصا ظعاو 

مدرم هنیس  رد  ار  بالقنا  شتآ  دوخ ، نیشنلد  مرگ و  مد  اب  هک  تسا  تیطورـشم  هرود  روهـشم  نارونخـس  زا  یناهفـصا  ظعاو  لامج  دیس 
. تساخ اپهب  وا  يدایا  راجاق و  هاش  یلع  دمحم  ملاظم  هیلع  تخاس و  روهلعش 

یلوق هب  ای  مومسم  لاس  نامه  لاوش  رد  ریگتسد و  ار  وا  نادمه  مکاح  هاش ، یلع  دمحم  روتسد  هب  سلجم  نتـسب  پوت  هب  زا  سپ  ماجنارس 
.(. ق 1326 ه . - 1279 . ) درک هفخ 

تاره هعقاو 

منتغم ار  عقوم  ناخ  اقآ  ازریم  قیوشت  هب  تسا  همیرک  گنج  راتفرگ  سیلگنا  تلود  هک  تفایرد  يو  هاـش  نیدـلا  رـصان  تنطلـس  ناـمز  رد 
هتفای الیتسا  تاره  رب  دوخ  ياقآ  نتـشک  زا  سپ  هک  ازریم  نارماک  ریزو  ناـخ  دـمحم  راـی  ماـگنه  نیا  رد  درک . تاره  ریخـست  مزع  هدرمش 
تاره مدرم  تسشن . وا  ياجرب  دوب  راکمتس  قیالان و  یناوج  هک  هلودلا  ریهظ  ناخ  دمحم  دیص  شرـسپ  تشذگرد و  لاس 1268  رد  دوب ،
تاره هب  وا  دنتساوخ و  رهش  نآ  هب  تشاد  تماقا  دهشم  رد  هک  ار  ازریم  زوریف  هداون  ینازودس  يازریم  فسوی  دمحم  يو ، دادیب  ملظ و  زا 
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نامه رد  دناوخ . ناریا  تلود  هدناشنتسد  ار  دوخ  تسـشن و  وا  ياجهب  هتـشادرب و  نایم  زا  ار  ناخ  دمحم  دیـص  مرحم 1272  رد  هدمآ و 
. دیدرگ ناتـسادمه  سیلگنا  تلود  اب  نطاب  رد  درک و  تاره  ریخـست  مزع  تفرگب و  ار  راهدنق  لباک  ياورنامرف  ناخ  دمحمتـسود  لاوحا 

فـسوی دمحم  ددرگ ، دراو  تاره  هب  ناریا  ياوق  هکنآ  زا  شیپ  یلو  تساوخ  يرای  ناسارخ  یلاو  هنطلـسلا  ماسح  زا  ازریم  فسوی  دمحم 
درک و تاره  حتف  رومأم  ار  هنطلسلا  ماسح  ازریم  دارم  ناطلـس  هاش ، نیدلا  رـصان  دیدرگ . سیلگنا  تلود  رادفرط  درپس و  فالخ  هار  ازریم 

تـسد هب  تاره  دوبن  لیام  هک  سیلگنا  تلود  دـش . هدوشگ  ناریا  نایرکـشل  تسد  هب  رفص 1273  رد 25  هرصاحم  هام  شش  زا  رهـش  نآ 
یکدنا زا  سپ  درک و  لاغشا  ار  كراخ  هریزج  داد و  گنج  نالعا  ناریا  هب  دبای  طلست  ناتسناغفا  رب  رگید  راب  ناریا  تلود  دتفیب و  نایناریا 

جاوفا اب  مارتوا  زمیجرـس  لارنژ  تفرگرد و  يرـصتخم  گنج  سیلگنا  ناریا و  نوشق  نیب  رهـشوب  ردـنب  رد  تخاس . ریخـست  زین  ار  رهـشوب 
سیلگنا زا  يریگولج  رومأم  هک  ار  راجاق  ناخ  دمحم  ازریم  تفرگ و  ار  ردنب  نآ  درک و  هلمح  هرمحم  هب  تسـشن و  بقع  رهـشوب  زا  دوخ 

. داد تسکش  دوب 

ناخ رنگاو 

دیسر مه  یپیترـس  هجرد  ات  دندرک و  هفاضا  شمان  رب  مه  ار  ناخ  هملک  ناریا  رد  دتمم  تماقا  دورو و  زا  سپ  هک  یـشیرتا ، رنگاو ، ناورس 
رـصان مود  رفـس  رد  رالاسهپـس  ناخ  نیـسح  ازریم  جاح  هک  هدوب  هناخپوت  نارـسفا  زا  هدربمان  دش . روهـشم  ناخ  رنگاو  لارنژ  مان  هب  دـعب  و 

. درک مادختسا  لاس  هس  تدم  يارب  شیرتا  زا  رگید  رسفا  ياهدع  اب  ار  وا  ق . لاس 1295 ه . رد  اپورا  هب  هاش  نیدلا 
هدازرهاوخ مولعلا  مظان  ناخیلع  هتـشر  نیا  رد  شمجرتم  دومنیم و  سیردت  یعیبط  خـیرات  سرد  نونفلا  راد  هسردـم  رد  رخاوا  رد  رنگاو 

. دوب هلودلا  ربخم  ناخ  یلقیلع 

هیلاو

و ق ).  1250 - 1212  ) راـجاق هاـش  یلعحتف  مکی  تسیب و  رتخد  يو  رعاـش . بیدا و  ناـنز  زا  مناـخ ، ناـهج  نسح  يرجه ، مهدزیـس  نرق 
نانب و تجامس  رطاخ و  فطل  رظنم و  تحابص  رد   » يدضع خیرات  هتشون  هب  دوب . مناخ  ناطلس  هب  روهشم  مناخ  همطاف  شردام 
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، دعب لاس  راهچ  تفر . اجنادب  دمآرد و  ناتـسدرک  مکاح  رـسپ  ناخ  ورـسخ  جاودزا  دقع  هب  ناهج  نسح  دوب .» مک  شریظن  نایب ، تحاصف 

. تفرگ ینز  هب  ار  یناتسدرک )  ) هروتسم هب  صلختم  مناخ ، فرش  هام  دوخ ، ییاد  رتخد  ناخ  ورسخ 

)Valerian( نیرلاو

ریسا سونایرکام  هب  موسوم  دوخ  نارـسفا  زا  یکی  تنایخ  تلع  هب  يو  دروخ . تسکـش  یناساس  لوا  روپاش  اب  گنج  رد  هک  مور  روتارپما 
. دیدرگ

نیرلاو

ناو

نیا دوب . تارارآ  ای  ناو  تلود  هب  موسوم  نآ  زا  لـبق  دـش و  ناتـسنمرا  هب  موسوم  دـعب  هب  دـالیم  زا  لـبق  مشـش  نرق  لـیاوا  زا  هک  یتکلمم 
. تشاد یلباب  روسآ و  ندمت  تکلمم 

هلودلا قوثو 

هناخ رد  ار  نامز  لومعم  تالیصحت  دش . دلوتم  نارهت  رد  ق . لاس 1292 ه . رد  هنطلسلا  دمتعم  ناخ  میهاربا  ازریم  دنزرف  ناخ  نسح  ازریم 
. تخادرپ دوخ  نامز  مولع  يریگارف  هب  گرزب  دیتاسا  زا  یضعب  رظن  ریز  نآ  زا  دعب  درک و  زاغآ  يردپ 

ازریم هدازرهاوخ  دوخ  ناخ  نسح  ازریم  تشاد و  افیتسا  لغـش  هنطلـسلا  دمتعم  ناخ  میهاربا  ازریم  ینعی  ناخ  نسح  ازریم  ردـپ  هک  اجنآ  زا 
رد ار  یلمع  تسایس  تیریدم  رارسا  رتفد و  افیتسا و  راک  زومر  دوب ، يرفظم  يرصان و  نارود  فورعم  رادمتسایس  هلودلا ، نیما  ناخ  یلع 

رارق هاش  نیدلا  رـصان  هجوت  دروم  هک  دوب  وا  یلمع  یملع و  ياهیگژیو  نیمه  تلع  هب  تفرگارف و  یبوخ  هب  شیوخ  ییاد  ردپ و  هاگتـسد 
ات دنارذگ  بقل  تمـس و  نیا  رد  اهتدـم  دـش و  بوصنم  ناجیابرذآ  يرگیفوتـسم  تمـس  هب  هدـیدرگ ، بقلم  کلملا  قوثو  هب  تفرگ و 

. دیدرگ بقلم  هلودلا  قوثو  هب  هاش  نیدلا  رفظم  تنطلس  لیاوا  رد  هکنیا 
یلم ياروش  سلجم  هب  راجت  فنـص  فرط  زا  لوا  هرود  رد  دش و  کیدزن  ناهاوخهطورـشم  هب  هلودلا  قوثو  هطورـشم  بالقنا  نایرج  رد 

یمهم تامادـقا  تکلمم  لـخد  جرخ و  نازیم  هیهت  يروشک و  هجدوب  لیدـعت  رما  رد  دیـسر و  مه  سلجم  تساـیر  تباـین  هب  تفاـی و  هار 
زا نخس  تفرگیم و  جوا  هاش  یلع  دمحم  هیلع  اهتفلاخم  هک  ییاهزور  رد  دش و  نیشنهناخ  سلجم  ندش  هتسب  پوت  هب  زا  سپ  داد . ماجنا 

هاش و نایم  دنناوتب  ات  دنداد  لیکـشت  هطـساو » هتیمک   » مان هب  یتیعمج  رگید  یعمج  هارمه  هب  دوب ، نارهت  هب  هلمح  يارب  اهیرایتخب  تاکرحت 
. دندشن قفوم  هک  دننک  داجیا  هحلاصم  سلجم 

رادهپس هنیباک  رد  دش . هدیزگرب  دش  لیکشت  روشک  هرادا  يارب  هاش  یلع  دمحم  علخ  زا  سپ  هک  یلاع  نویـسیمک  تسایر  هب  هلودلا  قوثو 
ار هیلام  ترازو  یلو  دش ، باختنا  نارهت  مدرم  یگدنیامن  هب  یلم  ياروش  سلجم  مود  هرود  رد  تفرگ . هدهعرب  ار  هیلدع  ترازو  يدـصت 
هیلام و ترازو  هجراخ ، ترازو  لثم  فلتخم ، ياههناخترازو  رد  اهراب  هلودـلا  قوثو  دـعب  هب  نامز  نیا  زا  داد . حـیجرت  سلجم  تلاکو  رب 

. درک تمدخ  هیلدع  ترازو 
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. تفای همادا  دادرخ 1296  مشش  ات  وا  ییارزو  تسایر  دش و  هنیباک  لیکشت  رومأم  دادرم 1295  رد 17 
الغ و طـحق و  زا  نآ  راوگاـن  بقاوع  راـچد  زین  ناریا  هک  دوب  لوا  یناـهج  گـنج  همتاـخ  اـب  فداـصم  عطقم  نیا  رد  وا  يرادـمامز  هرود 
رد تشاد . موادت  هام 1299  ریت  موس  ات  هک  دش  هنیباک  لیکشت  رومأم  دادرم 1297  رد 11  مود  راب  يارب  هلودلا  قوثو  دیدرگ . جرموجره 
هب هک  اجنآ  ات  دش ، هتخیگنارب  هلودلا  قوثو  هیلع  تاضارتعا  جوم  دیدرگ و  دقعنم  اهیـسیلگنا  اب  فورعم 1919  دادرارق  هک  دوب  هنیباک  نیا 

. دیدرگ رجنم  يو  طوقس 
هب کلامملا  یفوتـسم  هنیباک  رد  ش . لاس 1305 ه . رد  هکنیا  ات  دـنام  اپورا  رد  لاس  نیدـنچ  دـش و  اپورا  یهار  نآ  زا  سپ  هلودـلا  قوثو 

هدیزگرب ناریا  ناتسگنهرف  تسایر  هب  ش . لاس 1314 ه . رد  دش . باختنا  سلجم  یگدنیامن  هب  هرود  ود  نآ  زا  سپ  دیسر . هیلدع  ترازو 
یهار هرابود  ش . لاس 1316 ه . رد  دـهد ، ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  هاش  اضر  تاروتـسد  قبط  تسناوتیمن  ناتـسگنهرف  رد  نوچ  یلو  دـش ،

یضارا تقو ، ریزوتسخن  هنطلسلا ، ماوق  شردارب  کمک  اب  رمع  ینایاپ  ياهلاس  رد  تشگزاب و  ناریا  هب  ش . لاس 1321 ه . رد  دش . اپورا 
رد ماجنارس  دش . انب  یضارا  نآ  يور  رب  وننارهت  هلحم  هک  تخورف  هدرک و  هعطقهعطق  ار  یـضارا  نآ  سپـس  دناسر و  تبث  هب  ار  هینامیلس 

. دش نفد  مق  رد  تشذگرد و  هامنمهب 1329 

ینانمس دومحم  نیدلا  هیجو 

. يرومیت هرود  ناریزو  زا  لیعامسا  رسپ  ینانمس  دومحم  نیدلا  هیجو  هجاوخ 

کینید درکرچو 

أـشنم باوـث ، هاـنگ ، جاودزا ، نیفدـت ، مسارم  تشدرز ، یناگدـنز  بسن و  هلمج  زا  یبلاـطم  يواـح  هک  ینید  لـئاسم  رد  يوـلهپ  نوـتم  زا 
. تسا هدوب  هامویدیم »  » مان هب  یصخش  باتک  نیا  فلؤم  تسا . اتسوا و ...  تالکشم  رفیک ، نمیرها ،

ناخو

. تسا هدوب  اهاکس  تختیاپ  هلمج  زا  هک  ایلع ؛ نوحیج  رانک  رد  هدوب  يرهش 

ادو

رب لمتـشم  هک  ادو  تسا . دالیم  زا  لبق  لاـس  ات 1000  زا 2000  نآ  ياهدورـس  تمدق  هک  يدنه  یناریا و  ياهایرآ  ياهدورـس  نیرتمیدق 
نآ هناگراهچ  يازجا  نیرتمیدـق  تسا ، هدـش  هدورـس  فلتخم  ياهنرق  رد  نآ  يارجا  هکلب  تسین  نامز  کی  هب  طوبرم  تسا  باتک  راهچ 

نارعاش زا  ياهدع  تسا  هدـشیم  لقن  هنیـسهبهنیس  هک  هدوب  ییاهدورـس  تروص  هب  نامز  نآ  هک  ار  یبهذـم  باتک  نیا  تسا . ادوگیر » »
. دناهدورس دندشیم ، هدناوخ  یشیر »  » هک ییایرآ 

اهییادو

. نایسراپ لیابق  زا  یکی 
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رو

. تسا ندرک  رواب  نتشاد و  داقتعا  نتخانشزاب و  ینعم  هب   var هشیر زا   Var يولهپ رد  Varah و  اتسوا رد 
تیناقح تسیابیم  لیاسو  نادب  هیلعیعدـم  یعدـم و  هک  ینوگانوگ  ياهـشیامزآ  زا  تسا  هدوب  ترابع  ناتـساب  ناریا  رد  رو »  » حالطـصا

. دنناسر تابثا  هب  ار  دوخ 
و دندشیم ، لسوتم  تعیبط  قوف  ياوق  هب  راچان  دوب ، راوشد  تقیقح  فشک  ناتساب  راگزور  رد  نوچ 
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دـنیامزایب و ار  اوعد  فرط  ود  هک  دـندیدن  نیا  زج  ياهراـچ  هدـیچیپ  مهبم و  همکاـحم  رد  ینعی  دنتـساوخیم ؛ لـطاب  زا  ار  قح  صیخـشت 

. دننادب قحم  ار  وا  دش  راگتسر  شیامزآ  رد  سکره 

انورو

. ناگدرم ناهج  کلام  ادو  زا  يراگدرورپ 

ناهفصا ریزو 

تاونق تالغتـسم و  اهایـسآ و  كالما و  اهغاب و  تارامع و  اههناخ و  روما  هب  ندرک  یگدیـسر  لوئـسم  ناهفـصا  ریزو  هیوفـص  رـصع  رد 
. دیناسریم دوب  هدش  ررقم  هک  یفراصم  هب  درکیم و  يروآعمج  ار  اهنآ  دیاوع  يو  دوب . ناهفصا  تیالو  رهش و  رد  هصلاخ  یتنطلس و 

هب یگدیـسر  یناوید و  تایلام  لوصو  تیعر و  رجأتـسم و  هب  هدعاسم  رذب ، نداد  تالغتـسم و  كالما و  ندرک  دابآ  ریمعت و  تظفاحم و 
. دوب يو  فیاظو  هلمج  زا  دشاب  هدش  يوامس  یضرا و  تافآ  راتفرگ  هک  یعرازم  كالما و  راک 

ایاقب ریزو 

هب دریگب و  اهنآ  زا  ار  ماکح  تالو و  باسح  تشاد  تیرومأم  دوب و  مظعاردـص  رظن  تحت  میقتـسم  روط  هب  ایاقب  ریزو  هیراجاق ، هرود  رد 
ریزو هب  دریگب و  ار  تلود  بلط  دندوب  راکهدب  باسح  نیا  قبط  ماکح  ای  تالو  هچنانچ  دننک و  میظنت  ار  باسح  هک  دهدب  لحم  یفوتسم 

. دهدب لیوحت  هنازخ 

رادرهم رهم -: ریزو 

ارتوگ هسیو -:

ریگمشو

تسد هب  لاس 329  رد  ماجنارـس  هک  تسا  یکاک  ناکام  نایغط  يو  مهم  عیاقو  زا  ق .). 375 ه . - 323  ) رایز لآ  هلسلس  زا  جیوآدرم  ردارب 
مرحم لوا  رد  ماجنارس  و  تشذگ ، هیوب  نارسپ  یناماس و  رصن  ریما  اب  گنج  رد  ریگمشو  تنطلس  نارود  دیـسر . لتق  هب  یناماس  رـصن  ریما 

. درمب داتفا و  ریز  هب  بسا  زا  یهاگراکش  رد  ق . لاس 357 ه .

فاصو

فاصو تسا . راصعالا  ۀـیجزت  راطمالا و  هیزجت  ای  فاصو  خـیرات  بحاص  ترـضح ، فاـصو  هب  فورعم  يزاریـش  هللا  لـضف  نب  هللا  دـبع 
رکـشل هیروس  هب  ناـیزاغ  هک  یماـگنه  تفرگ و  رارق  هللا  لـضف  نیدـلا  دیـشر  هجوت  دروـم  يو  دوـب . لوـغم  تلود  نارادلیـصحت  زا  یکی 

. درک یفرعم  هاشداپ  نآ  هب  ار  وا  هجاوخ  دیشکیم 
هک يرصع  هب  طوبرم  ثداوح  ياوتحم  رظنهطقن  زا  فاصو  خیرات  داد . رارق  هجوت  دروم  درب و  وتیاجلا  رابرد  هب  شباتک  اب  ار  يو  نینچمه 

. تسا راوشد  رایسب  نآ  ندناوخ  عیدب  عیانص  تاراعتسا ، دوجو  تلع  هب  فلؤم 

همانزور هیقافتا ، عیاقو 

. تفاییم راشتنا  هیقافتا » عیاقو   » مان هب  ریبکریما و  ناخ  یقت  ازریم  تمه  هب  هک  ياهمانزور  نیمود 
« ناریا هیلع  تلود  هماـنزور   » دـعب هب  هرامـش 471  زا  همانزور  نیا  دوب . یجراخ  یلخاد و  راـبخا  يواـح  یگتفه و  هیقاـفتا  عیاـقو  هماـنزور 

همانزور راهچ  روکذم  همانزور  ياجهب  هاش  نیدلا  رصان  روتـسد  هب  خیرات  نیا  رد  دیدرگ . رـشتنم  مان  نیمه  هب  هرامش 591  ات  دش و  هدیمان 
یتلود همانزور  ریوصت ، نودب  یتلود  همانزور  مان  هب 
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. تفای راشتنا  یملع  همانزور  یلم و  همانزور  روصم ،

هلودلا لیکو 

. تشاد زین  ار  قیالخلا » لیکو   » ایاعرلا و لیکو  نیوانع  هک  دنز  ناخمیرک  باقلا  زا 

تالو

. ناناطلس ناناخ ، نایگیبرلگیب ، تالو ، دندشیم . میسقت  هقبط  راهچ  هب  تیمها  بیترت  هب  هیوفص  هلسلس  رد  دحرس  يارما 

هجلو

ربهر و  زعزردنا »  » مان هب  هریح  يارما  زا  یکی  ناریا  هاپس  تسرپرس  داتفا . قافتا  هجلو  مان  هب  یلحم  رد  بارعا  ناریا و  هاپـس  نیب  هک  یگنج 
مان هب  هبطخ  اجنآ  رد  تفای و  تسد  قارع  رب  يزوریپ  نیا  بسک  زا  سپ  دلاخ  دـیماجنا . بارعا  يزوریپ  هب  هک  دوب  دـیلو  نب  دـلاخ  بارعا 

. دناوخ رکب  وبا 

کلملا دبع  نب  دیلو 

سونایقا هب  برغم  فرط  زا  ناناملسم  دیسر و  دوخ  تعسو  ياهتنم  هب  برغ  قرش و  رد  مالسا  تاحوتف  وا  نامز  رد  هک  هیما  ینب  يافلخ  زا 
نآ دمآرد و  ایناپسا )  ) ایزولودناو روشک  هب  هتشذگ  لوکره  ياهنوتس  زا  دایز  نب  قراط  مان  هب  مالسا  نارادرـس  زا  یکی  دندیـسر و  سلطا 

سونایقا هنارتیدـم و  ياـیرد  نیب  هک  ار  ياهگنت  سپ  نآ  زا  دـیدرگ . سلدـنا  مالـسا  خـیرات  رد  روشک  نآ  ماـن  درک و  ریخـست  ار  نیمزرس 
. دنناوخیم قراط  لبج  تشاد ، مان  لوکره  ياهنوتس  اقباس  دراد و  رارق  سلطا 

هار دنه  هراق  هبش  هب  مالسا  نید  وا  طسوت  درک و  ریخست  قرشم  رد  ار  دنس  هرد  یفقث  مساق  نب  دمحم  مان  هب  مالسا  نارادرس  زا  رگید  یکی 
. تشذگرد یگلاس  هس  هاجنپ و  رد  يرجه  لاس 95  رد  فسوی  نب  جاجح  دیلو  نامز  رد  تفای .

يرجه لاس 96  رد  93 ه .).  ) تفر شیپ  رغـشاک  ات  يو  تسا . ناریا  یقرـش  لامـش  رد  یلهاب  ملـسم  نب  ۀبیتق  تاحوتف  دیلو  نامز  عیاقو  زا 
. تسشن وا  ياجهب  کلملا  دبع  نب  نامیلس  شردارب  تشذگرد و  دیلو 

اتسوا دادیدنو -:

)Vonones( سننو

.(. م 120 ق .  ) تخادرپ اهولهپ »  » مان هب  ياهلسلس  لیکشت  هب  هک  دوب  ناتسیس  رد  یتراپ  ياسؤر  زا 
یتراپ ماوقا  دیدرگ ، رتمک  ناریا  قرشم  هب  تبـسن  نایناکـشا  هجوت  و  داد ، لاقتنا  نوفـسیت  هب  ار  دوخ  تختیاپ  یناکـشا  هاشداپ  درا »  » نوچ

نامه رد  دنداد . لیکـشت  ناریا  قرـشم  جـخر و  ناتـسیس و  رد  لقتـسم  تموکح  و  هدرمـش ، تمینغ  ار  تصرف  دنـشاب  اهولهپ  هک  ییاکس 
ناتـسیس و رد  گرزب  هاش  ناونع  هب  سننو » . » دـنتخاسیم رقتـسم  دـنه  رد  ار  دوخ  یهاشداپ  ییاکـس ، دـنه و  لوا  هاـشداپ  هس  هک  ماـگنه 

. تسا هدیسر  تنطلس  هب  م ). 23 ق . - 88  ) یناکشا مود  دادرهم  زا  سپ  سننو »  » ارهاظ درکیم . تنطلس  راهدنق 

مارهب مارهو -:

زرهو

يایرد سراف و  جیلخ  هار  زا  یتشک  دنچ  اب  يو  روتسد  هب  انب  ناوریشونا  نامز  رد  هک  یملید ، رادرس 
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ههربا نادناخ  یشبح  ریما  نیرخآ  قورسم  دش و  هدایپ  نیمزرـس  نآ  رد  يدالیم  رد 570  تفر و  نمی  هب  نایمور  اب  تفلاخم  تهج  ناـمع 
ار نانآ  اهبرع  دندرکیم و  تموکح  روشک  نآ  رد  مالـسا  روهظ  زا  دعب  ات  نایناریا  دندرک . ناریا  هدناشن  تسد  ار  نمی  دندرب و  نایم  زا  ار 

. دندناوخیم ناگدازدازآ  ینعی  رارحا  يانبا 

نادوسهو

تعیب يو  درک  جورخ  ناردنزام  رد  يولع  دیز  نب  نسح  ریبک  یعاد  هک  ینامز  ق . لاس 250 ه . رد  هک  دوب  ناتسج  دنزرف  ناملید  هاشداپ 
. تفگ عادو  ار  یگدنز  نایم  نیا  رد  تشگرب و  یعاد  زا  یمولعمان  لیلد  هب  رگید  یلو  تفریذپ  ار  وا 

هنمهو

(. یناساس هرود  ، ) دروبیا نانارمکح )  ) ناهاش بقل 

نموهو

. تشدرز نید  رد  کین ، هشیدنا  ینعم  هب 

)Vise( سیو

. تفرگیم رب  رد  ار  ینوکسم  هطقن  هدکهد و  لوادتم  مان  ای  هریشع و  نادناخ و  يانعم  هب  اهدام  یعامتجا  نامزاس  رد 

وریپ تپسیو 

هقبط هب  نانیا  تاقبط  يریگلکش  نامز  رد  هک  هدشیم  قالطا  ادخهد )  ) هد سیئر  هریشع و  نادناخ ، خیـش  هب  اهدام  یعامتجا  نامزاس  رد 
. دندش لدب  فارشا  زاتمم و 

اتسوا درپسیو -:

نوپسیو

. ینمرا ياههتشون  رد  نوفسیت 

نارهوپسیو

. تسا هدوب  ناغم  ياروش  ناگرزب و  ياروش  لماش  هک  تشاد  هدهعرب  ار  روشک  هب  طوبرم  روما  اروش  ود  یناکشا  تلود  رد 
نادناخ شـش  ناگدیزگرب  ارهاظ  یناکـشا و  نادـناخ  ناگدـنیامن  اروش  نیا  رد  دـندشیم . هدـناوخ  نارهوپـسیو  الامتحا  ناگرزب  ياروش 

. دنتشاد تیوضع  گرزب 

)Vishtaspa( اپساتشیو

. گرزب شویراد  ردپ 

سومساو سومساو -: ملهلیو 
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ه

هبراه

نیمز و يادخ  نایادخ و  ناطلس  هلیلنا »  » لباب نایادخ  اب  هک  دندوب  مرتحم  ززعم و  رایسب  ياهعونلا  بر  زا  وحیش  اب  هک  اهیساک  نایادخ  زا 
. دندوب ناسکی  لباب  يادخ  كدورم 

سوگاپراه

. دش هدیزگرب  هیدیل  تموکح  هب  دوب و  شوروک  تسود  هک  م . مشش پ . نرق  رد  دام  ناگرزب  زا  یکی 

دیشرلا نوراه 

يافلخ نیرتروهـشم  نیرتگرزب و  زا  يو  تسـشن . تفالخ  هب  یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  شیبرم  نارزیخ و  شردام  يرای  هب  دیـشرلا  نوراـه 
. دندیسر دوخ  تمظع  ياهتنم  هب  هکمارب  وا  نامز  رد  تسا . سابع  ینب 

رخاوا رد  نایکمرب  دنتـشاد . ار  خـلب  ییادوب  رید  راهبون  تیلوت  ناشیا  دادـجا  دـندوب و  ییادوب  یناریا و  الـصا  نایکمرب  ای  هکمارب  نایکمرب :
ناورم و کـلملا  دـبع  تفـالخ  ناـمز  رد  میظع  يذوفن  دـنتفای و  هار  يوما  ياـفلخ  راـبرد  هب  دـندمآرد و  مالـسا  نید  هب  يرجه  لوا  نرق 

مان دـلاخ  هک  کمرب  نادـناخ  نادرم  نیرتگرزب  زا  یکی  تفالخ  هب  حافـس  هللا  دـبع  نتـسشن  زا  سپ  لاس  ود  دـندرک . بسک  وا  نانیـشناج 
. دوب ترازو  رما  لغاش  زین  روصنم  تفالخ  نامز  رد  دلاخ  دش . هتشامگ  وا  ترازو  هب  تشاد 

هب هناگی  ياورنامرف  لاس  تفه  بیرق  یتدم  رد  دش ، يو  ریزو  سپس  دیشرلا و  نوراه  ملعم  یبرم و  لوا  هک  دلاخ  نب  ییحی  شدشرا  رسپ 
. تشادن شیب  یمان  زج  هفیلخ  تفریم و  رامش 

يو 177 ه ).  ) تسا ناسارخ  ناتـسیس و  رد  یجراخ  هللا  دبع  نب  ةزمح  هب  فورعم  يراش  كرذآ  رـسپ  هزمح  جورخ  نوراه  نامز  عیاقو  زا 
هفیلخ رگمتـس  لامع  هب  جارخ  يادا  زا  ار  ناتـسیس  مدرم  وا  دـناسریم . يدادـشیپ  بسامهت  باز  هب  ار  دوخ  بسن  دوب و  یناریا  جراوخ  زا 

. تفرگن يزیچ  نانآ  زا  زین  دوخ  تشادزاب و 
تفرشیپ روباشین  هب  ات  دشن و  میلست  هب  رضاح  يو  داد ، ناما  ار  هزمح  هکنآ  اب  تفر و  ناسارخ  هب  لاس 192  رد  يو  عفد  يارب  دوخ  نوراه 

اجنیا رد  درک .
846 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تشذگرد رد 213 ه . نومأم  راگزور  هب  ماجنارس  دیشک و  دنه  دنس و  هب  رکشل  تسا  هدرم  نوراه  دینش  نوچ 
تهج نیا  زا  دـنتفرگ . هدـهع  هب  ترازو  ماقم  رد  ار  دوخ  ردـپ  تباین  دـندشیم ، هدـناوخ  رفعج  رگید  لضف و  زا  یکی  هک  ییحی  رـسپ  ود 

تردق نیا  دشیم . هدنار  تفالخ  رابرد  زا  دوبن  نانآ  زا  سکره  تفای و  صاصتخا  نایکمرب  هب  یـسابع  رابرد  تاماقم  نیرتیلاع  نیرتهب و 
بجوم دش و  مأوت  هفیلخ  رماوا  زا  رفعج  لضف و  ینامرفان  نایرابرد و  تیاعـس  اب  دزیگین  رب  ار  نارگید  دسح  سح  تسناوتیمن  هک  طرفم 

. تشگ نایکمرب  ضارقنا  انف و 
هام رد  دوب و  سوبحم  دادغب  رد  کهاش  نب  يدنس  نادنز  رد  يو  نامرف  هب  نایعیش  متفه  ماما  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  نوراه ، نامز  رد 

ق. لاس 179 ه . لاوش 
. دیسر تداهش  هب 

رد یگلاس  رد 47  دـش و  راـمیب  هار  رد  دوب  هدـمآ  ناـسارخ  هب  كرذآ  نب  ةزمح  ثیل و  نب  عفار  یبوکرـس  يارب  هک  یماـگنه  رد  نوراـه 
.(. 193 ه  ) دندرپس كاخ  هب  هبطحق  نب  دیمح  غاب  رد  دابانس ، رد  ار  وا  تشذگرد . سوط 

)Halevy( يوهلاه

. میدق قرشم  خیرات  رد  فورعم  سانشروسآ 

)Havangan( هاگنواه

ناریا ج2 846 خـیرات  عماج  گنهرف  تسا . زورمین  ات  باـتفآ  ندـمآرب  زا  نآ  عقوم  هک  تشترز  نید  رد  يزورهنابـش  زاـمن  تامیـسقت  زا 
846 ص :  هلطایه .....  نایلاتپه - :

هلطایه نایلاتپه -:

ناشخته
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. نایناساس رصع  رد  تلم  هدوت 

ذبشخته

. یناساس هرود  رد  نارگتعنص  سیئر 

شنماخه

. دنتسه نینچ  یشنماخه  هلسلس  رد  وا  زا  دعب  ناهاشداپ  هک  یشنماخه  هلسلس  نامدودرس 
لوا شپشیچ  - 1

لوا هیجوبک  - 2
لوا شوروک  - 3

مود شپشیچ  - 4
موس شوروک  مود ، هیجوبمک  مود ، شوروک  زا  دـنترابع  اـهنیا  زا  دـعب  یلـصا  هخاـش  دوب  گرزب  شوروـک  سراـپ ، تنطلـس  یناـب  نوـچ 

. لوا شویراد  بساتشیو ، ماشرا ، انمرایرآ ، یعرف ، هخاش  و  رصم ) حتاف   ) موس هیجوبمک  گرزب ) )

نایشنماخه

يزرواـشک راـک  هب  لوا  هقبط  دارفا  دـندشیم . میـسقت  هـقبط  ود  هـب  یگدـنز  عـضو  ظاـحل  زا  هـک  اهیـسراپ  زا  دـندوب  یمدرم  نایـشنماخه 
. دندینارذگیم راگزور  یناپوچ  اب  هک  دندوب  درگنابایب  دارفا  مود  هقبط  و  دنتخادرپیم ،

یموب ناهاشداپ  رب  نانآ  دنتـشاد . یگتـسب  دـندوب  لوا  هقبط  هریت  شـش  زا  یکی  هک  اهداگرازاپ  هریت  اـب  هدوب و  لوا  هقبط  ءزج  نایـشنماخه 
ذوفن تحت  دوب ، عقاو  ناریا  یبرغ  بونج  ياههوک  هنماد  رد  هک  ار  شوش  رهـش  ینعی  نآ  تختیاپ  دـنتفای و  هبلغ  مالیع  اب  نایروس »  » ورملق

یحاون نآ  یموب  ماوقا  اب  جیردت  هب  هدرک  تکرح  نایزوس  ياهتـشد  فرط  هب  اوسراپ  یناتـسهوک  یحاون  زا  نایـشنماخه  دندروآرد . دوخ 
. دندش جوزمم  طولخم و  اهینازنا  اهیساک و  ینعی 

847 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
یشنماخه ياهنیشناب  رهش  هشقن 

848 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
هب اجنیا  رد  هک  دوب  مود  شپشیچ  لوا و  شوروک  لوا ، هیجوبمک  لوا ، شپشیچ  نآ  زا  سپ  هک  دوب  شنماـخه  ناـمدود  نیا  هلـسلسرس 

( رـصم حتاف   ) موس هیجوبک  گرزب )  ) موس شوروک  مود ، هیجوبمک  مود ، شوروک  یلـصا  هخاش  دـندش  میـسقت  یعرف  یلـصا و  هخاش  ود 
. تسا لوا  شویراد  بساتشیو و  ماشرا ، انمایرآ ، یعرف  هخاش  تسا و 

: یشنماخه نیطالس  یماسا 
م. 640 ق . لوا 675 - شیپشیچ  - 1

م. 529 ق . هیجوبمک 559 - رسپ  لوا  شوروک  - 2
م. 522 ق . شوروک 529 - رسپ  هیجوبمک  - 3

م. 486 ق . بساتشیو 521 - رسپ  لوا  شویراد  - 4
م. 485 ق . لوا 486 - شویراد  رسپ  لوا  اشرایاشخ  - 5

م. 424 ق . اشرایاشخ 464 - رسپ  لوا  ریشدرا  - 6
م. لوا 424 ق . ریشدرا  رسپ  مود  اشرایاشخ  - 7

م. 404 ق . لوا 424 - ریشدرا  رسپ  مود  شویراد  - 8
م. 360 ق . مود 404 - شویراد  رسپ  مود  ریشدرا  - 9
م. 338 ق . مود 359 - ریشدرا  رسپ  موس  ریشدرا  - 10

م. 336 ق . موس 338 - ریشدرا  رسپ  کشرا  - 11
م. 330 ق . مود 336 - شویراد  هون  موس  شویراد  - 12

تیاده یلقیدهم  جاح  یلق -: يدهم  جاح  تیاده -

تاره

زکرم کی  هک  تاره  رهش  نامز  نآ  رد  دش و  لیکشت  خرهاش  شرسپ  تسد  هب  یناکروک  هلسلس  ق . لاس 807 ه . رد  رومیت  گرم  زا  سپ 
. دیدرگ باختنا  هلسلس  نیا  یتختیاپ  هب  دوب  یتلایا 

ترک لآ  یلحم  هلسلس  رومیت ، يالیتسا  لوغم و  هلمح  هلصاف  رد  دیدرگ و  رادروخرب  یناوارف  هوکـش  قنور و  زا  هرود  نیا  رد  تاره  رهش 
. دندومن ییاورنامرف  تاره  رب 

ق. لاس 812 ه . دودح  رد  تخادرپ و  تاره  ینعی  دیدج  تختیاپ  شرتسگ  هعسوت و  هب  یتدم  خرهاش  يو  نیـشناج  رومیت ، گرم  زا  دعب 
. دومن تمرم  ار  تاره  رهش  ياههاگترایز  هدمع  داهن و  انب  گرا  لخاد  رد  ار  يددعتم  ياهانب 

ییاهشخب ناونع  هب  همه  و ...  وروا )  ) نینزغ يره ،) ای  هویاره   ) تاره هیاسین ،)  ) اسن وروم ،)  ) ورم هدغوس ،)  ) دغس ياهنیمزرس  زا  اتـسوا  رد 
ورم تشترز  هبیتک  رد  روپاش  فورعم  هبیتک  تداهش  هب  زین  نایناساس  نایناکشا و  نامز  رد  تسا . هدش  دای  ناریا  قرـش  یقرـش و  لامـش  زا 

اب هدرتسگ  ياههقطنم  نیا  زا  مالـسا  زا  دعب  نارود  رد  دناهتـشاد . رارق  یناساس  یناکـشا و  تلود  ورملق  رد  زین  خلب و ...  تاره ، وگرام ،) )
. تسا هدش  دای  زین  ناتسکرت  هرخالاب  ناروت و  مان  اب  اهنآ  زا  یشخب  زا  زین  یهاگ  رهنلا و  ءاروام  ای  دورزارو »  » ناسارخ و ياهمان :

وياره

. تاره میدق  مان 

دلفستره

هاگـشناد قباس  وضع  دیـشمجتخت و  رد  ییاکیرمآ  ياهـشواک  قباس  سیئر  نلرب ، هاگـشناد  قباـس  داتـسا  یناـملآ ، فورعم  سانـشقرش 
. تفای تافو  سیوس  رد  لاس 1948  رد  يو  نوتسنرپ .

شیتاوخره

. هدمآ شوگ » اثاث   » شویراد هبیتک  رد  هک  هیتاگاس »  » هب لامش  زا  تلایا  نیا  تسا  راهدنق  جخر و  نامه  هک  هدمآ  ایذوخرآ »  » نوبارتسا رد 
تسرد نآ  لحم 

849 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دننکیم قیبطت  باجنپ  اب  اریخا  هتسناد و  دنس  ات  تاره  زا  يزکرم  ناتسناغفا  ار  نآ  یضعب  تسین  مولعم 

شیتاوخره

« ایزوخرآ  » ار نآ  ناینانوی  ریاس  و  یتاوهره »  » ار نآ  تودوره  هدـمآ : مان  نیمه  هب  شویراد  هتـشبنگنس  رد  هک  راهدـنق  تیـالو  میدـق  ماـن 
يرهش زین  ینودقم  ردنکسا  دنمانیم و  زین  دیـشوکرآ »  » اهینانوی ار  نیمزرـس  نیا  تسا . هدمآ  یتیئاوخره »  » اتـسوا رد  مان  نیا  دناهتـشون .
هابتـشا هرادـنگ »  » اب دـیابن  ار  راهدـنق  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا . هدوب  ینونک  راهدـنق  هب  کیدزن  هک  درک  انب  دوخ  ماـن  هب  هیـشوکرآ  رد 

. درک

شیتوخره

. راهدنق ات  یبونج  ناتسناغفا  جّخر - میدق  مان 

ریشدرا زمره 

. دناهدناوخ مه  زاوهالا  قوس  هک  زاوها ، یمیدق  مان 

نازمره
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هنیدم هب  دـش و  ریـسا  ناتـسزوخ  رد  ددـعتم  ياهگنج  زا  سپ  رمع  تفالخ  رد  دوب و  ناتـسرل  ناتـسزوخ و  ییاورنامرف  یناساس  نارود  رد 
. دیدرگ یمالسا  هتساخون  تلود  روما  میظنت  رد  هفیلخ  نارواشم  زا  یکی  دیورگ و  مالسا  هب  اجنآ  رد  ددرگ و  مازعا 

لوا دزمره 

اهبرع هک  دوب  ناتسزوخ  رد  ریشدرا  دزمره  رهـش  یناب  يو  تسـشن . تخت  هب  لوا  روپاش  زا  سپ  هک  273 م ). - 272  ) یناساس یهاشداپ  زا 
. تشذگرد لاس  کی  زا  سپ  دوب و  هاتوک  وا  یهاشداپ  هرود  دندیمان . زاوهالا » قوس   » ار نآ 

شبقل و  دزمره »  » يولهپ نابز  هب  هاشداپ  نیا  مان  درک . يربماـیپ  ياـعدا  روپاـش  دـهع  رد  هک  تسا  یناـم  تعجارم  وا  دـهع  هعقاو  نیرتمهم 
. دوب ریلد » »

مراهچ دزمره 

نیمه هب  دوب و  كرت  ناقاخ  هون  ردام  يوس  زا  تسشن . تخت  رب  ردپ  زا  سپ  هک  ناوریـشونا  دنزرف  591 م ،). - 579  ) یناساس ناهاشداپ  زا 
هب رگید  راب  دز و  مهرب  دوب  هدش  زاغآ  نایمور  اب  شردـپ  نامز  رد  هک  ار  یحلـص  يوگتفگ  يو  دـنتفگیم . دازکرت  دزمره  ار  وا  تبـسانم 

ات 590 م. زا 579  هک  اهگنج  نیا  رد  دیشک و  رکشل  مور 
. دندربن يدوس  نیفرط  زا  کیچیه  دیماجنا  لوط  هب 

نادنمتسم یماح  رگداد و  هتسیاش و  شوهاب ، يدرم  ار  وا  یهورگ  كافـس و  ار  وا  ياهتـسد  تسا ؛ فلتخم  تایاور  مراهچ  دزمره  هرابرد 
. دناهدرک یفرعم 

جرا ار  ناـشیورد  تشادیم و  راوخ  ار  گرزب  دارفا  ناـگرزب ، ذوـفن  زا  نتـساک  يارب  يو  هک  دـناهدناوخ  كافـس  ار  وا  رظن  نیا  زا  ارهاـظ 
يو دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هناطاتحم  ریغ  شور  نویناحور  ناگرزب و  رب  طلست  ینعی  یلـصا  روظنم  يارب  دوخ  ردپ  فالخرب  نوچ  داهنیم و 

. دندرک مهتم  لمع  تدش  یکافس و  هب  ار 

مود دزمره 

رد هدش و  فیعض  نایمور  ربارب  رد  تسکش  تلع  هب  ناریا  هک  دوب  ینامز  یسرن . رـسپ  نیـشناج و  310 م ،). - 302  ) یناساس ناهاشداپ  زا 
ار ناریا  طباور  هلیسو  نیدب  ات  درک  جاودزا  ناشوک  تخدهاش  اب  مود  دزمره  ورنیا  زا  دیآیمنرب ، نایناشوک  اب  هلباقم  هدهع  زا  زین  قرـشم 

. دشخب دوبهب  ناشوک  اب 
بارعا اب  گنج  رد  دوب و  رگداد  یهاشداپ  دزمره 
850 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دش هتشک  دوب  هدرک  زواجت  ناریا  ياهزرم  هب  هک  ءاسحا )  ) نیرحب

موس زمره 

ناتـسیس رد  هک  زوریپ  شرتـهم  ردارب  تسـشن . تخت  رب  موـس  زمره  شرـسپ  مود  درگدزی  زا  سپ  459 م ،). - 457  ) یناساس ناـهاشداپ  زا 
نیا گنج  تدم  رد  دمآرد . زمره  گنج  هب  یقرـش  ماوقا  کمک  اب  تسنادیم  یهاشداپ  راوازـس  ردـپ  زا  سپ  ار  دوخ  تشاد و  تموکح 

. درکیم یهاشداپ  نوفسیت  رد  کنید »  » هکلم ناشردام  هدازهاش  ود 
. دیناسر تکاله  هب  ار  وا  داد و  تسکش  ار  زمره  زوریپ  ردارب ، ود  نیب  هعزانم  راک  رخاوا  رد 

تاتاوره

. تشترز نید  رد  یتمالس ، ینعم  هب 

)Herodote( تودوره

. تفریم رامش  هب  ناریا  تاکلمتسم  وزج  رهش  نیا  نوچ  دوب و  ریغـص  يایـسآ  رد  ینانوی  هرمعتـسم  سانراک ) یلاه   ) یلاها زا  يو  خروم .
. دناهتسناد م . ات 425 ق . زا 484  ار  وا  یناگدنز  تدم  دشیم . بوسحم  ناریا  هعبت  زا  يو 

. دنناوخیم نیخروم  ردپ  ار  يو 
. تسا هتشون  کلامم  نیا  زا  یضعب  خیرات  لاوحا و  هب  عجار  ار  دوخ  تاقیقحت  هدرک و  میدق  قرشم  کلامم  رد  دایز  ياهتحایس  تودوره 

(. تودوره خیرات  . ) دوشیم بوسحم  خیرات  رد  ربتعم  مهم و  عبانم  زا  یکی  وا  ياهباتک 

)Hazarabaz( ذبرازه

. یناساس رصع  يزکرم  تالیکشت  سیئر  گرزب ، ریزو 
. دشیم هتفگ  يرفن » رازه  جوف  نابهاگن   » ینعی سوخرایلیخ »  » ینانوی هب  هک  دوب  یتپرازه  بقل  نیا  نایشنماخه  نامز  رد 

م. مراهچ ق . هرازه 

هعماج هرابرد  يو  راکفا  قفا  هدش ، صخشم  تازلف  رتدایز  لامعتـسا  اب  هک  دیدرگ  يدهع  لخاد  سوسحمریغ  روط  هب  رـشب  هک  دوب  ینامز 
. تسا هتفای  تعسو  داینبون 

م. مود ق . هرازه 

كرتشم نطوم  زا  هتفرگ ، ییادـج  اهاکـس ، نایدـنه و  دوخ ، رگید  ییاـیرآ  ناداژنمه  زا  هتفرهتفر  ناـیناریا  ناریا ، رد  هرازه  نیا  زاـغآ  رد 
. دناهداهن اپ  تالف  نیا  نورد  هب  ناریا  تالف  قرش  ياهنیمزرس  رد  ناییایرآ 

ریژه

هراشا

. دش دلوتم  نارهت  رد  ش . لاس 1281 ه . رد  ینویامه  تولخ  قوثو  دمحم  دنزرف  ریژه  نیسحلا  دبع 
تدم هب  یلیصحتلا  غراف  زا  دعب  دش و  یسایس  مولع  یلاع  هسردم  دراو  هیسدقا ، هسردم  رد  هطـسوتم  یتامدقم و  تالیـصحت  مامتا  زا  سپ 

هـسنارف یـسور و  یبرع ، ياهنابز  هب  يو  دوب . رادهدـهع  ار  يوروش  ریهامج  داحتا  ترافـس  رد  یـسور  نابز  یمجرتم  تمـس  لاـس  تشه 
. تشاد ییانشآ  زین  یسیلگنا  یناملآ و  ياهنابز  اب  دوب و  طلسم 

زمر زار و  زا  هک  دوب  یـسک  اهنت  اهدـعب  تفرگ و  رارق  هاـش  اـضر  هجوت  دروم  یلم ، کـناب  سیئر  يورـسخ ، ریما  پیترـس  یفرعم  اـب  ریژه 
ترازو ماوق  یلیهس و  یغورف ، ياههنیباک  رد  يو  تشاد . یسرتسد  اهنآ  هب  یهاگآ و  یجراخ  ياهکناب  رد  هاش  اضر  ياهباسح  تورث و 

851 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
هدهع هب  ار  هار  ترازو  دش ، لیکـشت  ماوق  تلود  طوقـس  زا  سپ  هک  یلیهـس  هنیباک  رد  سپـس  دـش . رادهدـهع  ار  یناگرزاب  رنه و  هشیپ و 

هب دش ، لیکشت  تایب  یلق  یـضترم  هنیباک  طوقـس  زا  سپ  هک  یمیکح  میهاربا  هنیباک  رد  دوب . روشک  ریزو  دعاس  دمحم  هنیباک  رد  تفرگ .
. دوب رادهدهع  ار  ییاراد  ترازو  نانچمه  ماوق  دمحا  مراهچ  موس و  مود ، ياههنیباک  رد  دیسر و  ییاراد  ترازو 

. درک یفرعم  یلم  ياروش  سلجم  هب  ار  دوخ  هنیباک  دش و  تلود  لیکشت  رومأم  ش . دادرخ 1327 ه . رد 23  ریژه  نیسحلا  دبع 
ریژه نیسحلا  دبع 

نابآ 1328 رد 13  ماجنارـس  دـش و  راـبرد  ریزو  ش . لاـس 1328 ه . رد  داد و  افعتــسا  يریزوتـسخن  زا  ش . هاـمنابآ 1327 ه . رد  ریژه 
تیعمج ياضعا  زا  یکی  یماما ، نسح  دیس  طسوت  دشیم ، جراخ  رالاسهپـس  دجـسم  رد  یناوخهضور  يرادازع و  سلجم  زا  هک  یماگنه 

. تشذگرد تعاس  زا 24  سپ  تفرگ و  رارق  هلولگ  فده  مالسا ، ناییادف 

ریژه نیسحلا  دبع  هنیباک 

. ناییاشلگ یلقسابع  یفام - ماظن  یلع  دمحم  يرتسگداد : ریزو  . 1
. يرایدنفسا يرون  یسوم  هجراخ : روما  ریزو  . 2

. ریژه نیسحلا  دبع  یمیهف - لیلخ  روشک : ریزو  . 3
. يدمحا ریما  دمحا  دبهپس  گنج : ریزو  . 4

. هتسراو یلع  دمحم  نالدرا - هللا  ناما  ییاراد : ریزو  . 5
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. لابقا رهچونم  رتکد  گنهرف : ریزو  . 6
. مهدا سابع  رتکد  يرادهب : ریزو  . 7

. هتسارآ ردان  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 8
. یفرشا ناخ  اقآ  نامداش  نیدلا  رخف  رتکد  یلم : داصتقا  ریزو  . 9

. نامداش نیدلا  رخف  رتکد  يرهشوب - داوج  يزرواشک : ریزو  . 10
. یماما لامج  لدع - یفطصم  رواشم : يارزو  . 11

. لدعم یلعفطل  یناملراپ : نواعم  * 

سلیپ متاکه 

. دشابیم يزورما  ناغماد  یلاوح  رد  عقاو  هک  تسا ، هدوب  روهشم  هزاورد  دص  هب  هک  نایناکشا  تختیاپ 

سونموتاکه

م. 367 پ . يراک 395 - تلایا  پارتاس 

هناتمگه

. نادمه
852 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ناخ وکاله 

هیلیعامسا نتخادنارب  تهج  میظع  یهاپـس  اب  ق . رد 652 ه . يو  نآاـقوگنم . ردارب  ق ). 663 ه . - 651  ) ناریا رد  نایناخلیا  هلسلس  سـسؤم 
تسا هداد  ار  هیلیعامسا  نتخادنارب  نامرف  وا  هب  نآاقوگنم  هک  داتسرف  ماغیپ  ناریا  رسارس  يارب  زاغآ  رد  دمآ . ناریا  هب  هیلیعامـسا ) ناییادف  )

. دنام دهاوخ  ظوفحم  نانآ  تیالو  دیامن ، يرای  نم  اب  رما  نیا  رد  امش  زا  کیره  و 
وکاله هیحان  رد  تشذگ و  نوحیج  زا  راهب 652  رد  وکاله 

وکـاله تمدـخ  هب  ار  ینیوج  نوغرا ، ریما  دـش . ورهبور  دوب  وا  ریبد  ینیوـج  کـلماطع  هک  ناـسارخ  ياورناـمرف  نوـغرا  ریما  اـب  دـنقرمس 
هدرک هرصاحم  رد 656  ار  هفالخلا  راد  دش و  دادغب  مزاع  رد 655  ار  هفالخلا  راد  دش و  دادغب  مزاع  لاس 655  لیاوا  رد  وکاله  تشامگ .
هناهب هب  ار  دادغب  مدرم  وکاله  تشگ . وا  میلـست  دیـسر و  وکاله  تمدـخ  دوخ  رـسپ  هس  اب  هللااب  مصعتـسملا  هفیلخ  فرـصتم و  ار  دادـغب  و 

داب هب  هلاس  دصناپ  یخیرات  رهـش  نآ  دـش و  دراو  دادـغب  هب  رفـص  مهن  رد  دوخ  تشک و  ار  یگمه  داد و  چوک  رهـش  جراخ  هب  يرامـشرس 
نیا زا  دعب  وکاله  تخادنارب . ار  یـسابع  هلاس  جنپ  دصناپ و  تلود  بیترت  نیا  هب  دـیناسر و  لتق  هب  ار  شرـسپ  مصعتـسم و  تفر و  تراغ 

رد وـتغج  دور  راــنک  رد  لاـس 663  لوـالا  عـیبر  مهدزوـن  رد  تخاـس و  شیوـخ  تختیاـپ  ار  هغارم  رهـش  دـش و  ناـجیابرذآ  مزاـع  هعقاو 
. دندرپس كاخ  هب  ناقراوخهد  یکیدزن  رد  تشادن  لاس  زا 48  شیب  نامز  نآ  رد  هک  ار  وا  درمب . ناجیابرذآ 

لاله

هاش یلعحتف  مظعاردص  هلودـلا ، فصآ  ناخ  رایهللا  رـسمه  هنطلـسلا و  ماسح  ازریم  یقت  دـمحم  رتخد  يو  رعاش . نانز  زا  میرم  1241 ق .
. دورسیم رعش  هاگهگ  تفرگارف و  ار  بدا  رعش و  نونف  نتشون و  ندناوخ و  لاله  دوب . 1250 ق ). - 1212  ) راجاق

لیفونله

« لـیفونله  » ار دوـخ  ناریا  میقم  ناـینانوی  بـلج  يارب  دـندوب  گـنج  رد  اهیکولـس  اـب  هـکنیا  هـب  رظن  نایناکـشا  ناـنوی ، تـسود  ینعم  هـب 
. دندومنیم شقن  ار  هملک  نیا  دوخ  ياههکس  بلاغ  يور  رد  دندناوخیم و 

)Hellenisme( مسینله

یسایس بالقنا  تخاس و  ور  ریز و  ار  ناریا  ندمت  گنهرف و  لاوحا  یلک  هب  یـشنماخه  تلود  ضارقنا  ناریا و  رب  ینودقم  ردنکـسا  هبلغ 
رد ینانوی  نابز  تایبدا و  ندمت و  وا  نانیشناج  ردنکسا و  يالیتسا  رثا  رب  تشگ . یمهم  یبدا  بالقنا  مزلتسم  روشک  عاضوا  جرموجره  و 

، رعش هفسلف ، یکشزپ ، لیبق  زا  ینانوی  مولع  دیدرگ . ناریا  نهک  گنهرف  نیزگیاج  تفای و  جاور  ناریا 
853 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تشگ جیار  ناریا  رد  ینانوی  تاغل  نینچمه  تایبدا و 
یبآمنانوی و ینعم  هب  مسنیله  یناـنوی و  ینعم  هب  نله  اریز  دـناهدناوخ  مسینله »  » ناریا رد  ار  یناـنوی  گـنهرف  ندـمت و  ذوفن  خوسر و  نیا 

. تسا ینانوی  بادآ  ندمت و 

يامه

ینیـشناج هب  ار  وا  نمهب  دوب و  رادراـب  يوش  گرم  ماـگنه  هب  يو  تسا . نمهب  نیـشناج  رـسمه و  رتخد و  ياـمه  ناـینایک . ناـنارمکح  زا 
. درک تموکح  لاس  ود  یس و  يامه  دراذگاو . وا  هب  ار  يرایرهش  گنروا  لفط  ندروآ  ایند  هب  زا  سپ  ات  هدیزگرب 

يولهپ هنطلسلا  مدمه 

اـضر ریما  ياهمان  هب  دنزرف  هس  ياراد  وا  دش . دـلوتم  لاس 1291  رد  هک  دوب  هامجات )  ) هیفـص وا  لوا  رـسمه  هاـش و  اـضر  رتخد  نیرتگرزب 
. دش جارخا  ناریا  زا  یتدم  زا  سپ  تفرگ و  قالط  شرهوش  زا  هاش  اضر  گرم  زا  سپ  وا  دوب . ياباتآ  سوریس  ياباتآ و  نیمیس  ياباتآ -

ییاپورا دنه و 

دنرگید ياهداژن  زا  هک  ینامدرم  يانثتسا  هب  نآ  هنکس  هیلک  اپورا  رد  ینعی  تساپورا . دالب  یصقا  ات  دنه  زا  اهنآ  نکاسم  هک  دنتـسه  یللم 
هبعش زا  هک  ینامدرم  هیلک   ) معا ینعم  هب  اهیناریا  ییایرآ - ياهیدنه  طقف  ایـسآ  رد  و  اهدوهی ) اهدیوماس و  اهنیف ، اهراجم ، اهکرت ، دننام  )

. هنمارا و  دنابعشنم ) اهایرآ  یناریا 

( نامکل  ) رآوه

(. 1926 - 1854  ) يوسنارف سانشقرش 

میزیر یئاوه 

مزراوخ و نامه  هدمآ  يایمزراوخ »  » نوبارتسا باتک  رد  هدش و  هتشون  شویراد  هتـشبنگنس  رد  و  میزیر » یئاوه   » اتـسوا رد  هک  مزراوخ 
. دش فورعم  هویخ  هب  لوغم  هلمح  زا  سپ  تشاد و  رارق  ایردومآ  يالفس  نارک  رب  ایمزراوخ  یناتساب  مان  اب  تلایا  نیا  تسا . هویخ 

. دنتسیزیم ریف »  » مان هب  يرصق  رد  دندوب و  ورسخیک  ناگداون  زا  مزراوخ  ناهاشداپ  یناریا  ریطاسا  ربانب 

ناشختوه

. ییاتسوا رصع  رد  نارگراک  ناروهشیپ و  هورگ 

يروه

م. لاس ق . رازه  ود  دودح  رد  نیمزرس  نیا  رد  دناهدوب . يرابوس  مان  هب  یموق  میدق ، لباب  یبرغ  لامش  رد 
. دناهدوب نکاس  اهيروه  هلمجنم  یفلتخم  ماوقا 

هک دهدیم  ناشن  نانآ  زا  هدـنامزاب  نوتم  دـندش . هیروس  هجوتم  اجنآ  زا  دـندوب و  نکاس  رزخ  يایرد  رواجم  یحاون  رد  لصا  زا  اهيروه 
مان دناهتخومآ . نانآ  هب  ار  بسا  زا  هدافتـسا  هک  دنتـسه  اهیناتیم  نامه  هدوب و  ییاپورا  دنه و  نانآ  رب  مکاح  هقبط  اما  يزاقفق ، نانآ  دوخ 

. تسا هدوب  افروا  ارهاظ  اهيروه  موق  تختیاپ  دوشیم . هدید  نانآ  ياههبیتک  رد  زین  ییاپورا  دنه و  ایادخ 

اهيروه

دش و هدنار  نیطـسلف  هیروس و  فرط  هب  مود  هرازه  رد  تسا . هتـشاد  تماقا  ناو  هچایرد  فارطا  رد  دالیم  زا  شیپ  موس  هرازه  زا  هک  یتلم 
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یماس و هن  ناشنابز  دندوب . رقتسم  ناو  هچایرد  بونج  برغم و  رد  طقف  م . لوا پ . هرازه  لیاوا  رد  تفرگ و  رارق  یماس  ماوقا  راشف  تحت 
854 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تسا هدش  يدنبهتسد  يزاقفق  ياهنابز  وزج  تسا و  ییاپورا  دنه و  هن 

ناخ وکاله  وکالوه -:

)Haoma( موه

. دندرکیم تسمرس  نآ  زا  ار  دوخ  نایادخ ، يارب  ینابرق  ماگنه  رهم ، هاگشتسرپ  ناتساب . ناریا  رد  هک  دوب  یهایگ  هدرشف  اموئه - ای  موه 

موس شتله  نابموه 

م. ات 642 ق . ار 648  یمالیع  هاشداپ  نیرخآ 

رتش خووه 

هب وا  یلو  دوب ، كانرطخ  دام »  » عاضوا ماگنه  نیا  رد  تسـشن . دام  هلـسلس  تنطلـس  تخت  هب  حیـسم  دالیم  زا  لبق  لاس 633  هب  رتشخووه 
اب ینوشق  تشاد و  فوطعم  هاپـس  تیوقت  هب  زیچره  زا  لـبق  ار  دوخ  هجوت  دـنکب و  یتاحالـصا  دـیاب  گـنردیب  هک  داد  صیخـشت  یبوـخ 

ماجنارـس دـندرک  يراشفاپ  تخـس  اـهیروسآ  هکنیا  اـب  درب و  هلمح  روسآ  هب  هاپـس  زیهجت  زا  سپ  رتش  خووه  داد . بیترت  يروشآ  بولـسا 
هطـساو هب  هک  دوب  مولعم  نوچ  دـندرک و  هرـصاحم  ار  روسآ  تختیاپ  اونین  دـش ، روسآ  لـخاد  داـم  نوشق  دروخ و  تسکـش  روسآ  رادرس 

روسآ زیخلصاح  ياههگلج  ات  درک  رومأم  ار  شیوخ  نوشق  زا  یتمسق  رتشخووه  دیماجنا  دهاوخ  لوط  هب  نآ  هرـصاحم  اونین  تاماکحتـسا 
شیپ تیقفوم  اب  دام  هاپـس  دزاس . وحم  راگزور  هنحـص  زا  ار  روسآ  ماـن  مدـهنم و  ار  نمـشد  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  اریز  دـننک ، لاغـشا  ار 
رواجم تاحفـص  ناجیابرذآ و  رد  ماکح  زاتوتخات  ربخ  ناهگان  هک  دـنک  طوقـس  روسآ  گرزب  تلود  تختیاپ  دوب  کـیدزن  تفریم و 

هاپـس اب  هک  دوب  نیا  دزادرپ . دوخ  تکلمم  ظفح  هب  دـیوگ و  كرت  ار  اونین  هرـصاحم  نآ  زج  تشادـن  ياهراچ  وا  و  دیـسر ، دام  هاش  هب  نآ 
نانآ نیگنس  طیارش  دش  روبجم  دروخ و  تسکش  تخادرپ و  گنج  هب  اهاکـس »  » اب هیمورا  هچایرد  یکیدزن  رد  درک و  نمـشد  دصق  دوخ 

. دریذپب ار 
« سیيرام  » هک ار  اهاکـس  رادرـس  ای  هاشداپ  رتشخووه  دیـشک . لوط  لاـس  تشه  تسیب و  تودوره  لوق  هب  ناریا  رد  اهاکـس  زاـتوتخات 
دـیگنج و اهنآ  اب  گنرین  نیا  زا  سپ  تشکب و  یتسم  لاح  رد  ار  اهنآ  همه  درک و  نامهم  ار  ییاکـس  هاپـس  نارـس  ماـمت  دـشیم ، هدـناوخ 

رکف هب  زاب  دنار ، ناریا  زا  ار  اهاکس  هکنیا  زا  سپ  رتش  خووه  دندش . جراخ  دام  زا  هدروخ  تسکش  دندوب  تسرپرسیب  اهاکس  هاپـس  نوچ 
دوخ نایم  ار  روسآ  هدرک و  هرـسکی  ار  روسآ  راک  هدرک  لباب  هاشداپ  اب  يداحتا  ایوگ  داتفا و  روسآ  ضارقنا  ینعی  دوخ  نیرید  تین  يارجا 

، دنریگب ياهجیتن  نیفرط  هکنیایب  دیماجنا و  لوط  هب  لاس  جنپ  تدم  گنج  نیا  درک و  گنج  هیدـیل  اب  سپـس  درک . میـسقت  لباب  هاشداپ  و 
« سویـسنوس  » سپـس دـندشن . گنج  هب  رـضاح  رگید  هتـسناد  ادـخ  بضغ  تمـالع  ار  فوسک  نیا  نیفرط  نایهاپـس  داد و  يور  یفوسک 

دادن يور  یمهم  هعقاو  نآ ، زا  سپ  ددرگ . نیتلود  دحرس  سیلاه  دور  هک  دنتفرگ  میمصت  لباب  هاشداپ  رـصنلا » تخب   » و هیکیلیک »  » هاشداپ
. تشذگرد حیسم  م . لاس 585 ق . رد  حلص  داقعنا  زا  دعب  لاس  کی  و 

855 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ادیوه

هراشا

، یبرع ياهروشک  رد  شردپ  ياهتیرومأم  هطـساو  هب  يو  دش . دـلوتم  نارهت  رد  ش . لاس 1295 ه . رد  هللا  بیبح  دنزرف  ادـیوه  سابع  ریما 
هب توریب ، رد  لیـصحت  همتاـخ  زا  دـعب  دـناسر . ماـجنا  هـب  توریب  رد  ار  هطـسوتم  ییادـتبا و  تالیـصحت  دـش و  گرزب  اـهروشک  نـیا  رد 

تالیـصحت خـیرات  داصتقا و  یـسایس ، مولع  ياههتـشر  رد  درک و  مانتبث  لسکورب  دازآ  هاگـشناد  رد  تفر و  کیژلب  سپـس  ناتـسلگنا و 
. دناسر نایاپ  هب  ار  دوخ  یلاع 

تیرومأم نیلوا  رد  ش . لاس 1324 ه . رد  ادیوه  دـش . مادختـسا  هجراخ  روما  ترازو  رد  درک و  تعجارم  ناریا  هب  ش . لاس 1321 ه . رد 
ياهدع تکرش  زیگنارب  لاجنج  ربخ  هک  دوب  نامز  نیمه  رد  دش و  انشآ  روصنم  یلعنـسح  اب  سیراپ  رد  روشک ، زا  جراخ  هب  دوخ  یـسایس 

ادیوه ادیوه و  هلمج  زا  سیراپ و  رد  ناریا  ترافس  ياضعا  زا 
. دش رشتنم  هدوت  بزح  ناگرا  ناریا ، مدرم  همانزور  رد  ردخم ، داوم  قاچاق  رد  رگید ، سانشرس  نایناریا  زا  رفن  دنچ 

تسایر ناملآ ، تراگتوتشا  يرگلوسنکرس  رد  ناریا  يرایلوسنک  زا : دوب  ترابع  يریزوتسخن ، ماقم  هب  ندیسر  زا  لبق  ات  ادیوه  بصانم 
یلاع يایراسیمک  رد  تمدخ  ش . لاس 1329 ه . رد  ءالع ) نیسح  هنیباک  هجراخ  روما  ریزو   ) ماظتنا هللا  دبع  صوصخم  يرگیشنم  رتفد و 

تکرش هریدم  تئیه  رد  تیوضع  ش . لاس 1335 ه . رد  هیکرت  رد  ناریا  ترافس  نزیار  لاس ، جنپ  تدم  هب  دحتم  للم  نامزاس  ناگدنهانپ 
ش. لاس 1342 ه . رد  روصنم  یلع  هنیباک  ییاراد  ترازو  و  ش . لاس 1337 ه . زا  تفن 

دوخ هنیباک  نمهب 43  رد 11  زین  ادیوه  سابع  ریما  دومن . هنیباک  لیکـشت  رومأم  ار  ادـیوه  همه ، بجعت  نایم  رد  هاش  روصنم ، رورت  زا  دـعب 
. درک یفرعم  یلم  ياروش  سلجم  هب  ار 

: زا دندوب  ترابع  ادیوه  يریزوتسخن  نارود  عیاقو  نیرتمهم  هلمج  زا 
سلجم مجنپ  هرود  یلم و  ياروـش  سلجم  مود  تسیب و  هرود  تاـباختنا  يرازگرب  نیدرورف 1344 ، رد 21  هاش  رورت  رمرم و  خاـک  عقاو 

وغل هلاـس ، ياهنـشج 2500  يرازگرب  نیرحب ، لالقتـسا  یـساسا ، نوناق  ممتم  لـصا  دـنچ  حالـصا  مود و  ناسـسؤم  سلجم  لیکـشت  اـنس ،
هژیو هب  برغ و  زا  یتاحیلـست  ياهدیرخ  نازیم  هقباسیب  شیازفا  یهاشنهاش ، یـسرزاب  نامزاس  ددجم  لیکـشت  تفن ، مویـسرسنک  دادرارق 

. قارع ناریا و  تافالتخا  عفر  دروم  رد  ریازجلا  دادرارق 1975  داقعنا  اکیرمآ و 
رویرهش 1357 طساوا  ات  ادیوه  دیسر . نایاپ  هب  دادرم 1356  رد  ادیوه  يریزوتسخن  هرود  هنیباک ، لیکشت 7  لاس و  زا 13  سپ  ماجنارس 
، دوب كاواـس  هب  قلعتم  هک  نایـش  هاگـشاب  رد  تشادزاـب و  یماـظن  تموکح  هداـم 35  قبط  نابآ 1357  رد 15  هکنیا  اـت  دوـب  راـبرد  ریزو 

طسوت نمهب 1357  رد 22  يو  دش . ینادنز 
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، همکاحم زا  سپ  نیدرورف 1358  رد  تفای و  لاقتنا  رـصق  نادنز  هب  دعب  زور  دنچ  يولع و  هسردـم  هب  نایـش  هاگـشاب  زا  بالقنا  ياهورین 
. دش مادعا 

ات 1356 لاس 1343  زا  وا  ياههنیباک  رد  ادیوه  نانواعم  ارزو و  یماسا 

. روپنایک اضرمالغ  يدمحا ، قداص  وترپ ، رهچونم  ردص ، داوج  رتکد  یلماع ، رقاب  رتکد  يرتسگداد : ریزو  . 1
. يربتعلخ یلعسابع  يدهاز ، ریشدرا  مارآ ، سابع  هجراخ : روما  ریزو  . 2

ریما راگزومآ ، دیـشمج  رتکد  ماس ، دمحم  يدـهاز ، نسح  یناورـسخ ، هللا  ءاطع  يراصنا ، اضرلا  دـبع  ردـص ، داوج  رتکد  روشک : ریزو  . 3
. ینیعم مساق 

. یمیظع دبشترا  یعینص ، هللا  دسا  دبهپس  گنج : ریزو  . 4
. راگزومآ دیشمج  رتکد  ادیوه ، سابع  ریما  ییاراد : ریزو  . 5

. دبلهپ دادرهم  رنه : گنهرف و  ریزو  . 6
. یجنگ رهچونم  رتکد  یفیرش ، گنشوه  دمحا  رتکد  اسراپ ، ورخرف  مناخ  یتیاده ، يداه  رتکد  شرورپ : شزومآ و  ریزو  . 7

. نایشخبخرف میهاربا  سدنهم  یناتسرهش ، داوج  سدنهم  نایچلاش ، نسح  سدنهم  هار : ریزو  . 8
. هدازمالسالا خیش  نیدلا  عاجش  رتکد  نایوپ . ناوریشونا  روسفورپ  یلقهاش ، رهچونم  رتکد  راگزومآ ، دیشمج  رتکد  يرادهب : ریزو  . 9

. يدمتعم میرک  رتکد  هدوتس ، هللا  حتف  سدنهم  نفلت : فارگلت و  تسپ و  ریزو  . 10
. يراصنا گنشوه  یناخیلاع ، یقنیلع  رتکد  داصتقا : ریزو  . 11

. یناحور روصنم  يدیحو ، جریا  رتکد  يدهاز ، نسح  رتکد  یحایر ، لیعامسا  دبهپس  يزرواشک : ریزو  . 12
. نومزآ رهچونم  رتکد  ینیعم ، مساق  ریما  يدیجم ، دیجملا  دبع  رتکد  یناورسخ ، هللا  ءاطع  یعامتجا : روما  راک و  ریزو  . 13

، روپنایک اضرمالغ  رتکد  امنهر ، دیمح  ماس ، دمحم  رتکد  روصنم ، داوج  يراصنا ، گنشوه  ناورکاپ ، نسح  رکشلرس  تاعالطا : ریزو  . 14
. يرداهب اشاپ  میرک 

نویامه سدنهم  راگزومآ ، سروک  رتکد  هناگی ، دمحم  رتکد  یپکین ، اضرمالغ  يدنواهن ، گنشوه  رتکد  نکـسم : ینادابآ و  ریزو  . 15
. يراصنا رباج 

. تمکح يدیحو ، جریا  یناحور ، روصنم  سدنهم  قرب : بآ و  ریزو  . 16
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. هدازمظاک نیسح  رتکد  يزردوگ ، رهچونم  رتکد  یمادختسا : روما  رد  رواشم  ریزو  . 17
. نامداش نیدلا  ءایض  رتکد  هانپنادزی ، هللا  تزع  رتکد  يردص ، ماوق  دومحم  هناگی ، رصان  رتکد  یناملراپ : روما  رد  رواشم  ریزو  . 18

رتکد یتیاده ، يداه  رتکد  روصنم ، داوج  یهاشناهج ، یلعلا  دبع  رتکد  يریصن ، دمحم  رتکد  نایفـشک ، دومحم  رتکد  رواشم : يارزو  . 19
. یلالک رهچونم 

. ییاضر مساق  رتکد  ناحایس : بلج  رد  ریزوتسخن  نواعم  . 20
نیسح رتکد  يزابهـش ، هللا  دی  یفـشاک ، دمحا  رهم ، گنهرف  رتکد  رواشم ، یقت  دبهپـس  یپکین ، اضرمالغ  رتکد  ریزوتسخن : نواعم  . 21

. يرداهب اشاپ  میرک  نیدت ،
. يریصن هللا  تمعن  دبهپس  روشک : تینما  تاعالطا و  نامزاس  تسرپرس  ریزوتسخن و  نواعم  . 22

: فاقوا نامزاس  تسرپرس  ریزوتسخن و  نواعم  * 
. يدمحا نیسح  دمحم  نومزآ ، رهچونم  رتکد  راطع ، ریصن 

، یپکین اضرمالغ  ییارجا : نواعم  رواشم و  ریزو  * 
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. یتیاده يداه  رتکد 
: هجدوب رتفد  سیئر  ریزوتسخن و  نواعم  * 

. هرازه یلع  رتکد  هدازمظاک ، نیسح  رتکد  يدیجم ، دیجملا  دبع 
. یعیمس نیسحلا  دبع  رتکد  یلقهاش ، رهچونم  رتکد  هدازمظاک ، نیسح  رتکد  امنهر ، دیجم  رتکد  یلاع : شزومآ  مولع و  ریزو  * 

. یعینص هللا  دسا  دبهپس  يزردوگ ، رهچونم  رتکد  يدیجم ، دیجملا  دبع  رتکد  یفرصم : داوم  يزرواشک و  تادیلوت  ریزو  * 
. یخرسلگ رصان  سدنهم  یعیبط : عبانم  ریزو  * 

. ینایقدص اضر  سدنهم  نایلو ، میظعلا  دبع  رتکد  ییاتسور : نواعت  یضرا و  تاحالصا  ریزو  * 
. يدیجم دیجملا  دبع  ایفصا ، یفص  سدنهم  همانرب : نامزاس  تسرپرس  رواشم و  ریزو  * 
. ایفصا یفص  سدنهم  يداصتقا : ینارمع و  روما  رد  رواشم  ریزو  ریزوتسخن و  بیان  * 

. يزردوگ رهچونم  رتکد  لقنولمح : حرط  لوئسم  رواشم و  ریزو  * 
. یمیلست رهچونم  رتکد  يودهم ، نودیرف  رتکد  یناگرزاب : ریزو  * 

. يدابآمجن خرف  نداعم : عیانص و  ریزو  * 
. دامتعا ربکا  رتکد  یمتا : يژرنا  نامزاس  تسرپرس  ریزوتسخن و  نواعم  * 

: یندب تیبرت  تسرپرس  ریزوتسخن و  نواعم  * 
. یناشاک تجح  یلع  دبهپس  يدجما ، یفطصم  دبهپس  یناورسخ ، زیورپ  دبهپس  ولزوگهرق ، رهچونم 

یمالسا هفلتؤم  ياهتئیه 

لّکـشت کی  داجیا  هشیدـنا  هب  دادرخ  هدزناپ  مایق  نایرج  رد  هک  دـندوب  ینیدـتم  نویناحور  ناناوج و  زا  یهورگ  یمالـسا  هفلتؤم  ياهتئیه 
لاس 43، رد  ینیمخ  ماما  دـیعبت  زا  سپ  هورگ  نیا  دـنداتفا . ینیمخ  ماما  ياـهیربهر  طـخ  رد  یگنهرف  یـسایس و  ياـهتیلاعف  يارب  یمالـسا 

روصنم یلعنـسح  رورت  مادقا ، نیتسخن  تفرگ . میژر  ناراکردـناتسد  تموکح و  نارـس  رورت  هب  میمـصت  داد و  لیکـشت  یماظن  ياهخاش 
زا رفن  دـصکی  زا  شیب  یلک  روط  هب  هخاش و  نیا  ياضعا  يریگتـسد  هب  قفوم  میژر  اما  دـش ، ماـجنا  تیقفوم  اـب  هک  دوب  تقو  ریزوتسخن 

، ییاراخب دـمحم  ياهمان  هب  ار  هورگ  نیا  ياضعا  زا  رفن  راهچ  دـناشک و  همکاحم  هب  یماظن  هاگداد  رد  ار  نانآ  دـش و  اهتئیه  نیا  ياـضعا 
ینالوط ياهـسبح  هب  ار  یقارع  يدهم  هلمج  زا  رگید  ياهدع  مادـعا و  هب  ار  یناما  قداص  جاح  يدـنره و  رافـص  اضر  داژنکین ، یـضترم 

. تخاس موکحم 
. تسا هدوب  یسایس  لکشت  نیا  ياهیگژیو  هلمج  زا  تیناحور  اب  مکحتسم  طابترا 

نایلاتپه هلطایه -

هب خیرات  رد  هک  دش  ادیپ  ناریا  قرـشم  رد  یتلود  کچوک ، ياهیناشوک  طوقـس  زا  سپ  يدالیم ، مجنپ  نرق  لیاوا  مراهچ و  نرق  رخاوا  رد 
ياهخاش هتفای و  تسکش  ناشیا  زا  ناینیچ  اب  گنج  رثا  رب  هک  دندوب  اهنوه  ای  ونگناویه  موق  زا  اهیلاتقپ  دنروهـشم . نایلاتفی »  » ای هلطایه 

. دنداد یلاتفپ  تلود  لیکـشت  دـندیزگ و  نکـسم  یلعف  ناتـسناغفا  رد  ناشخدـب  تلایا  رد  ياهخاش  هتفر و  اپورا  فرط  هب  الیتآ  اب  نانآ  زا 
لاتپه و مان  نیا  ینمرا  رد  دـناهدرک . دای  هریغ  و  يوت ، یلاهتوا  يوت  ياهیلاتفا  لیبق  زا  فلتخم  ياهتروص  هب  ناـنآ  زا  سنازیب  ناگدنـسیون 

. تسا هدیدرگ  هلطایه  نآ  عمج  لطیه و  يرع  رد  و  ) Hetal( لاته یسراپ  رد 

یخراپآ یخراپیه -:

تیه

ناوریشونا راگزور  رد  هک  دوب  ناتسبرع  يارحص  هیشاح  مهم  ياهناگداپ  زا  دابآ و  قطانم  زا  یکی  تیه 
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هدش نیعم  دناهدمآیم  ناریا  رابرد  هب  جراخ  زا  هک  یناریفس  تقوم  تماقا  يارب  هک  دوب  ياهناگجنپ  زکارم  زا  یکی  وا  زا  شیپ  مه  دیاش  و 
اب ار  اهنآ  هزاجا  زا  فدـه  اهنآ و  دورو  ربخ  هاگنآ  دـنزاس و  نشور  تلود  هدـنیامن  يارب  ار  دوخ  تیرومأـم  زا  فدـه  اـجنآ  رد  اـت  دوب ،

. دنناسرب تختیاپ  هب  یمسر  تافیرشت 

اهیتیه

نآ تختیاـپ  یطاـخ و  ناـشروشک  سیلاـه و  دور  هـقطنم  رد  ریغـص  يایـسآ  ناـشیا  نطوـم  دـندوب . میدـق  ناریا  یبرغ  لامـش  ناـمدرم  زا 
هک اهیناتیم  دندش و  رشتنم  قرشم  بونج و  فرط  هب  ناشیا  زا  یماوقا  ادعب  دوب و  يوکزاغوب  رد  اراکنآ  یقرش  یلیام  دون  رد  ششوطخ » »
.( م نرق 15 ق .  ) دـندرک تکرح  صخا  يانعم  هب  اهیتیه  نآ  زا  سپ  دـندرک . ترجاهم  هب  عورـش  نارگید  زا  لبق  دـندوب  ناـشیا  زا  یموق 
ای معا  يانعم  هب  ییایرآ  فیاوط  یضعب  نانآ  نایم  رد  دش . عورـش  ریغـص  يایـسآ  رگید  نامدرم  تضهن  دالیم  زا  لبق  مهدزای  نرق  رد  دعب 

بوراج ار  اهیتیه  گرزب  روشک  دیـشک و  رـصم  ات  نآ  هنماد  هک  دروآ  دیدپ  میدق  ملاع  رد  یبالقنا  اهترجاهم  نیا  دندوب . ییاپورا  دنه و 
رد ابیرقت  دش و  سیـسأت  م . مهن ق . نرق  رد  هیدـیل  دـعب  هیکیلیک و  تلود  هکنیا  ات  دـیدرگ  لیکـشت  یکچوک  ياهتلود  نآ  ياجهب  و  درک .

، دنتشاد دوجو  وتراروا »  » ای ناو  تلود  نآ  قرشم  رد  یمارآ و  یتیه و  ياهتلود  ریغص  يایـسآ  یبونج  دودح  رد  دالیم  زا  شیپ  لاس  رازه 
. درک ضرقنم  ییاپورا  دنه و  نامدرم  تضهن  ار  یمارآ  یتیه و  تلود  تلود و  نیا  دندوب ، دروخودز  رد  اهيروسآ  اب  هک 

دبریه

دنتخادرپیم زین  میلعت  هب  یتـشترز  ناـیاوشیپ  نوـچ  و  تسا ، ملعم  راـگزومآ و  ینعم  هب  هاگـشتآ . نویناـحور  ) aethrapaiti( اتسوا رد 
. تسا هتفر  راک  هب  زین  یتشترز  نویناحور  دروم  رد  روبزم  هملک 

)Hyrkan( ناکریه

. دوب یشنماخه  رنه  کبس  هب  نآ  يامن  هک  تخاس  ندرا  رانک  رد  ياهناخ  م ). 174 پ . - 175  ) دایبوت هداوناخ  زا 

یناکریه

رد دابآرتسا . تیالو  قباطم  رزخ ، يایرد  یقرش  بونج  هشوگ  رد  ناریا  میدق  تیالو  هیحان و  ایناکروه ، نآ  یناتساب  مان  ناگرگ  ناجرج ،
فرـصت رد  یناکـشا  مود  ناودرا  ناـمز  رد  دوب . ییازجم  تلاـیا  نایکولـس  هرود  رد  دوب . تراـپ  تلاـیا  ءزج  یـشنماخه  هرود  تامیـسقت 

. دش بارعا  يراذگجارخ  مالسا ، زا  دعب  دوب . زردوگ  نادناخ 
ناگرگ دور  رانک  رد  ار  ناگرگ  ای  ناجرج  رهش  درک و  حتف  ار  ناگرگ  تیالو  کلملا ، دبع  نبا  نامیلـس  دهع  رد  بلهم ، نبا  دیزی  اهدعب 

. داهن انب 

فیلگوریه

. ناتساب رصم  رد  ناسیونیبهذم  ياضعا  هدنهدناشن  تسا و  نانهاک » طخ   » ینعم هب  هک  طخ  عون 

شودنیه
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. دنس تکلمم  میدق  مان 

هموئه

. دندیشونیم یبهذم  مسارم  ماجنا  ماگنه  میدق  نایناریا  هک  یعیام  مان  راگدرورپ و  مان  يدنه - هموس 
. دادیم نادیواج  یناگدنز  اهناسنا  هب  هموئه  زین  نامسآ  رد 

859 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ي

چیوستای نایتارگ  چیوستای -:

ناریرز راگدای 

یبهذـم یـسامح و  ياههلاسر  نآ  و  دـناهتفگ . زین  ناریرز » راکت  ، » ناریرز راکتایا  نآ  هب  يولهپ  نابز  هب  تایبدا  هعومجم  زا  تسا  یباتک 
هار نآ  رد  یتارییغت  نایناکـشا  نامز  رد  باتک  نیا  تسا . هدش  نیودت  نرق 6 م . دودح  رد  ارهاظ  هک  هملک ، بیرق 3000  رب  لمتشم  تسا 

هدیدرگ و باتک  نتم  دراو  تسا  هدش  هدروآ  هموظنم  نیا  راعشا  ریسفت  حیـضوت و  يارب  هک  یتاملک  ارهاظ  هدمآرد . یلعف  عضو  هب  هتفای و 
موظنم نایشنماخه  هرود  رد  هک  ياهموظنم  رثا  رب  دیلقت و  هب  تسا  ریرز  راگدای  یلعف  هلاسر  ساسا  هک  نایناکشا ، هرود  هموظنم  نیا  دنیوگ 

نیا ناولهپ  دشابیم . تشترز  نید  رس  رب  بساجرا ) بساتـشگ و   ) نایناروت نایناریا و  نایم  گنج  باتک  عوضوم  هدمآ  دوجو  هب  هدیدرگ 
لتق هب  ار  شفردیو  روتسب ، وا  رـسپ  یلو  دوشیم ، هتـشک  وداج  شفردیو  تسد  هب  هک  تسا  بساتـشگ  رالاسهپـس  ردارب و  ریرز ، ناتـساد 

زین همانهاش  رد  هدـیدرگ و  رثأتم  نآ  زا  یقیقد  تسا و  هدرک  ریثأت  ناریا  تایبدا  رد  هلاسر  نیا  دزیرگیم . ناروت  هب  بساجرا  و  دـناسریم ،
. تسا نایامن  ریثأت  نیا 

یچوغرای

. نوناق مکاح  عفادم و  یضاق و  ینعم  هب  یلوغم  هملک 

وغرای

. لوغم تموکح  رد  ییاضق  یسرداد 

رومیت قرای 

. نایناکروگ رومیت  ریما  يارما  زا 

ایاکیلیزای

. يوکراغ هب  کیدزن  یتیه  هاگشتسرپ 

اسای

روتسد هب  هک  ناخ  زیگنچ  نیناوق  اصوصخم  نوناق ) هدعاق و   ) نیناوق هعومجم  ینعم : هب  یلوغم  ياهژاو 
860 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. دنیامن یناگیاب  دوخ  نادناخ  هنازخ  رد  دنسیونب و  يروغیوا  طخ  هب  ار  نیناوق  نآ  داد  روتسد  دش و  هتشون  زیگنچ 
. دوب تیاعر  مارتحا و  دروم  زین  نایرومیت  فرط  زا  ناریا  زا  نالوغم  نداتفارب  زا  سپ  یتح  زیگنچ  ياهاسای 

ینازاغ ياهاسای 

درک و ایحا  هرابرگید  تفریم  یشومارف  هب  ور  هک  ار  يزیگنچ  ياسای  يو  دوب . ردتقم  قیال و  یهاشداپ  یناملسم ، زا  هتـشذگ  ناخ  نازاغ 
: زا دنترابع  هک  دش  فورعم  ینازاغ  ياهاسای  مان  هب  هک  هدوزفا  نآ  رب  ياهزات  نیناوق 

ار كالما  ات  تشاد  مازعا  یفوتسم  رفن  کی  یتیالو  ره  هب  دنریگن و  تایلام  تیعر  زا  لاس  ود  زا  شیب  هک  تایلام  هتفشآ  عضو  حالصا  - 1
. دنتسرفب ناخلیا  دزن  ار  اهنآ  عمج  يزیمم و 

. گنسرف هسره  رد  هناخراپاچ  نتخاس  - 2
. لوپ زا  ندرب  هرهب  يراوخابر و  ندرک  عونمم  - 3

. یناخلیا ياهرهش  مامت  رد  اههکس  رایع  تاکوکسم و  ندرک  تخاونکی  - 4
. روشک رسارس  رد  نازوا  تاسایقم و  ندومن  ناسکی  - 5

دنراذگب ماکح  رایتخا  رد  تعارز  فراصم  رذب و  تمیق  ناونع  هب  ار  یغلبم  تیالو  ره  تایلام  زا  داد  نامرف  یـضارا  ندرک  دابآ  يارب  - 6
. تشاذگ يدابآ  هب  ور  ریاب  یضارا  عیمج  ریبدت  نیا  هجیتن  رد  هک 

. نارادهار طسوت  نانزهار  دربتسد  زا  اههار  تینما  - 7
. نارتخد هیرهم  نداد  لزنت  ماع و  ألم  رد  رمخ  برش  ندرک  عونمم  - 8

. ییاضق نیناوق  حالصا  - 9
. نایرکشل هفیظو  تخادرپ  حالصا  - 10

هدوب رثؤم  تاحالصا  نیا  عضو  رد  وا  ریبدت  اب  ریزو  هللا  لضف  نیدلا  دیشر  هجاوخ  هناهاوخریخ  ياهرظن  هک  دراد  ترورـض  هتکن  نیا  رکذ 
. تسا

توقای

. دیسر لتق  هب  ق . لاس 637 ه . هب  هک  روغ  يارما  زا 

توقای

. تفای دلوت  مور  دالب  رد  نیدلا  باهش  هب  بقلم  يومحلا  یمورلا  هللا  دبع  نب  توقای  هللا  دبع  وبا 
. دیسر مامتا  هب  رد 621  هدش  هتشون  ایفارغج  رد  هک  باتک  نیا  تسا ، فورعم  رتشیب  نادلبلا » مجعم   » توقای تافیلأت  زا 

ناکرت توقای 

. تشذگرد لاس 634  رد  درکیم و  تنطلس  نامرک  رد  هک  ياتخارق  ناخروگ  يارما  زا  بجاح  قارب  رتخد  مان 
ناکرت توقای  شردام  هاش و  دومحم  نیدـلا  بطق  دزی  کباتا  رتخد  یگنز ، نبا  دعـس  نب  رکب  وبا  نب  دعـس  کـباتا  هجوز  نوتاـخ  ناـکرت 

. دوب نامرک  ناییاتخارق  هلسلس  سسؤم  بجاح  قارب  رتخد 

یتوقای

. دوب یقوجلس  لرغط  ناطلس  هدازردارب  کیب و  يرغچ  دواد  رسپ  یتوقای  ریما 

( نومیس  ) ترازکای

. دراد مان  ایرد  ریس  زورما  دزیریم و  لارآ  يایرد  رد  هک  يدور 
861 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

مای

. هناخرادساپ هناخراپاچ و  تسپ ، زکرم  ینعم : هب  یلوغم  ياهژاو 

یخلب ذاعم  نب  ییحی 

ق. ای 258 ه . لاس 246  رد  هک  یناریا  فوصت  گرزب  خیاشم  زا  يزار  اب  یخلب  ذاعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا 
. تسا هتفای  تافو 
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یچتری

. درکیم مولعم  ار  هقبط  ره  نایعا  هاش و  رداچ  ياج  ودرا و  ياج  هک  دوب  یسک  نآ  و  راجاق ، دهع  رد  یبصنم 

قیلری غیلری -

. لوغم تلود  رد  ینوناق  ياهنامرف  ینعم  هب 
یچاغمت ار  وا  دوب  اهنامرف  اهقیلری و  ندرک  رهم  رومأم  هک  یـسک  دوب و  الط  بآ  اـی  هایـس  بکرم  اـب  ناـخرهم  ینعی  اـغمت  يواـح  اـهقیلری 

. دنتفگیم

اههتزی

. دنشابیم نادنپسشما  نینواعم  هک  تشترز  نید  رد  ادزماروها ، مود  هجرد  نارایتسد  زا 

لوا درگزی 

هک نایحیـسم  هب  تبـسن  يو  تسـشن . تخت  رب  مراهچ  مارهب  گرم  زا  سپ  هک  موس  روپهاـش  رـسپ  421 م ). - 339  ) یناساس ناـهاشداپ  زا 
ار نآ  یبرع  هب  هک  دـنداد  بقل  راکهزب  درگدزی  ار  وا  یتشترز  نادـبوم  درکیم . راتفر  ینابرهم  هب  دنتـشاد  ینمـشد  ناـشیا  اـب  ناـیتشدرز 

یعمجم و  409 م ).  ) درک رداص  ناریا  نایحیسم  يدازآ  هرابرد  ینامرف  دوخ  تنطلـس  زاغآ  رد  درگدزی  دناهدرک . همجرت  میثالا ) درجدزی  )
هاش دندرک و  بارخ  ار  یتشترز  ياههدکشتآ  هدرک  یخاتسگ  نایحیسم  یلو  دش . لیکشت  هیکولس  رهش  رد  مور  ناریا و  نایحیسم  همه  زا 

. دهدب نارگلالخا  نیا  هیبنت  هب  رما  هک  دش  راچان  ناریا 

مود درگدزی 

دوب هدرک  مور  اب  ناریا  هک  یحلص  وا  نامز  رد  457 م ). - 439  ) تسـشن تخت  رب  ردپ  زا  سپ  هک  مجنپ  مارهب  دنزرف  یناساس  ناهاشداپ  زا 
هیحان رد  ار  نانآ  يو  تسا . ناریا  قرـشم  هب  نایرادـیک  مان  هب  دیفـس  ياهنوه  ماوقا  زا  یموق  هلمح  وا  نامز  عیاقو  زا  دـش . تیبثت  هرابرگید 

. داد تسکش  رهنلا  ءاروام 
( یـسرنرهم  ) شریزو تهج  نیمه  هب  دنک ، يریگولج  ناتـسنمرا  رد  تیحیـسم  بهذم  شرتسگ  هعاشا و  زا  ات  دمآرب  ددصرد  مود  درگزی 
ياهلاس 454- رد  هک  ییاهنامرف  بجوم  هب  درکیم و  يریگتخـس  زین  ناـیدوهی  هب  تبـسن  يو  داد . راـشتنا  یـسیع  نییآ  در  رد  ياهیمـالعا 

. دنریگن دیع  ار  هبنش  زور  نایدوهی  هک  دیدرگ  ررقم  درک  رداص   455

موس درگزی 

تنطلـس نراقم  دیـسر و  یهاش  هب  رختـسا  ناگرزب  طسوت  یناساس  تلود  ضارقنا  نامز  رد  هک  دوب  یگنز  يرداـم  زا  زیورپ و  ورـسخ  هون 
نیرتمهم هک  دیماجنا  لوط  هب  ات 643 م . لاس 633  زا  اهگنج  نیا  دـش و  عقاو  رکب ) وبا  تفالخ  ناـمز   ) ناریا هب  بارعا  موجه  هک  دوب  يو 

. دوب الولج  دنواهن و  هیسداق ، گنج  اهنآ 
یناساس هلسلس  هاش  نیرخآ  موس ، درگدزی  سولج  زیورپ و  ورسخ  گرم  نیب  هلصاف  لاس  راهچ  رد 

862 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. دنتسشن تنطلس  تخت  رب  هاشداپ  هدزاود  هب  کیدزن 

هیواعم نب  دیزی 

تیاعر هک  هیواعم  شردـپ  فالخرب  دوب و  رجاف  قساـف و  یناوج  دـیزی  ق .). 60 ه . - 64  ) تسـشن تفالخ  هب  دیزی  شرـسپ  هیواعم  زا  سپ 
. دوب قسف  هب  رهاجتم  يو  دومنیم ، ار  مالسا  رهاظ 

نآ رد  ادخ  لوسر  باحصا  زا  ياهدع  زونه  هک  هنیدم  رد  دندش . رفنتم  رازیب و  هیما  ینب  زا  ناناملسم  ع )  ) یلع نب  نیسح  تداهـش  زا  سپ 
تراغ لتق و  ار  هنیدم  اهیماش  داتسرف . هنیدم  مدرم  یبوکرس  هب  ار  هبقع  نب  ملسم  دیزی  دش . اپرب  هیما  ینب  هیلع  تخـس  یـشبنج  دنتـسیزیم 

هرصاحم ار  رهش  نآ  داتسرف و  هکم  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  یبوکرس  يارب  ار  ریمن  نب  نیصح  دیزی  سپـس  يرجه .) هجح 63  يذ   26 . ) دندرک
. تشادرب نآ  هرصاحم  زا  تسد  نیصح  و  يرجه ) لوالا 64  عیبر   ) دیسرب دیزی  گرم  ربخ  نایم  نیا  رد  یلو  درک 

لغاسی

. دوب هدش  لیکشت  قولوقارق  ای  کیرچارق  لغاسی و  مان  اب  يدارفا  زا  نایرومیت  تلود  یلم  دراگ 

تبحص نالواسی 

. دندوبن رتشیب  نت  هن  ای  تشه  زا  دندشیم و  باختنا  ربتعم  گرزب و  ناگدازریما  نایم  زا  هشیمه  هاش ، تبحص  نالواسی  هیوفص  هلـسلس  رد 
تمدخ دنداتسیایم و  هاش  يورـشیپ  ماع  سلاجم  رد  دندرکیم و  تمدخ  یـشابیساقآ  کیـشیا  ياجهب  هاش  یـصوصخ  سلاجم  رد  اهنآ 

تالـسارم رد  ار  ناشیا  ناونع  دـندوب و  یـشابیساقآ  کیـشیا  تسدریز  یگمه  تبحـص  نالواسی  دوب . نایـساقآ  کیـشیا  اب  سلاجم  نیا 
. دنتشونیم هرضحلا  برقم 

ندـنارذگ یهاش ، خاک  هب  هناگیب  ناریفـس  ییاـمنهار  رتشیب  ناـشراک  دـنتفرگیم و  تسد  هب  نیرز  شوقنم و  ياـهقامچ  تمدـخ ، ماـگنه 
. دوب وا  ياهروتسد  يارجا  هاش و  رظن  زا  ماکح  ياههیده  اهشکشیپ و 

اتسوا انسی -:

رداهب ياکوسی 

«. تایق  » هلیبق ناخ  سیئر و  لوغم . ناخ  زیگنچ  ردپ 

اهتشی

هدیدرگ و تشترز  بهذم  دراو  سپـس  و  اتیهانآ ) ارتیم و  يارب  یقرـش  ناریا  رد  . ) دـش هتخاس  ادزم  بهذـم  نایادـخ  يارب  هک  ییاهدورس 
. تسا هدیدرگ  هفاضا  نآ  هب  تشترز  نید  نادبومانهاک  هلیسو  هب  يرگید  ياهدورس 

. تساتسوا تمسق  یناتساب  هک  دراد  دوجو  تشترز  زا  شیپ  نایناریا  نایناریا و  میدق  خیرات  هب  ییاههراشا  نهک  ياهتشی  رد 

اتسوا اهتشی -:

يرافص ثیل  بوقعی 

اب لاس 232  رد  تخادرپ . ینزهار  هب  هتـشادرب و  تسد  دوب  شردـپ  لغـش  هک  يرگیور  زا  تشاد و  یگتـسب  نارایع  هقرف  هب  زاـغآ  رد  يو 
گنج هب  تفاـی و  طلـست  تسب )  ) رهـش رب  زا  يراـی  هب  حـلاص  تسویپ . دوب  ناتـسیس  هعوطم  زا  هک  رـصن  نب  حـلاص  هب  شیوـخ  ناتـسدمه 
گنج هب  ار  مهرد  بوقعی و  دوخ ، گنهرس  ود  حلاص  دوب . رامع  مان  هب  يدرم  نامز  نیا  رد  ناتـسیس  جراوخ  ياوشیپ  دش . نوریب  جراوخ 

تسکش ار  رامع  ناشیا  داتسرف . وا 
863 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

رادرـس نآ  زا  سپ  دنتخاس . مزهنم  ار  وا  ماجنارـس  دندیروش و  يو  رب  شردارب  هس  اب  هدرک  ادیپ  فالتخا  حـلاص  اب  بوقعی  سپـس  دـنداد .
مرحم 247 رد  تخادـنا و  نادـنز  هب  ار  وا  هداد  تسکـش  زین  ار  مهرد  بوقعی  درک . تموـکح  يوـعد  تشاد  ماـن  مهرد  هک  حـلاص  رگید 
، خلب تراما  یسابع  هفیلخ  ردارب  دمتعم  طسوت  ق . لاس 257 ه . رد  ناوارف  ياهیشکرکشل  اهگنج و  زا  سپ  يو  تسـشن . تراما  هب  يرجه 

راد روباشین  ریخست  مزع  سپس  تفرگ . ار  تسب  لباک و  نآ  بیقعت  رد  درک و  ضیوفت  بوقعی  هب  امسر  ار  دنس  دور  ناتسیس ، ناتسراخط ،
ق. رد 265 ه . داد و  همتاخ  نایرهاط  تراما  هب  هدروآرد  دوخ  فرصت  تحت  ار  رهـش  نآ  ق . لاس 259 ه . رد  دومن و  ار  نایرهاط  کلملا 

. تشذگرد روپاشیدنج  رد  دش و  جنلوق  ضرم  هب  التبم 

نایبوقعی

، ثیل نب  دمحم  ثیل ، نب  فلخ  ثیل ، ورمع  دننام  دندیـسر  تنطلـس  هب  ثیل  بوقعی  زا  سپ  هک  يرافـص  هلـسلس  نایاورنامرف  ناهاشداپ و 
 ... ثیل و نب  یلع  یلع ، نب  ثیل 
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نوغی

. دندوب لوغم  يرکشل  هاگتسد  رد  یهاپس ، رفن  زا 100  لکشتم  هک  یهورگ 

هلطایه نایلاتفی -:

ناخ مرفی 

نایهاپـس هریزج  رد  ق . لاس 1327 ه . رد  هک  هدوب  هنمارا  نویـسکانشاد  بزح  ياضعا  زا  هیزاقفق و  نیدـهاجم  نارـس  زا  هیکرت و  هنمارا  زا 
کماداب جرک ، نیوزق ، ياهگنج  رد  دیدرگ و  راپـسهر  نارهت  هب  تشر  زا  يو  هارمه  هب  نارهت  نتفرگ  يارب  مظعا  رادهپـس  ناخیلو  دمحم 

. دش بوصنم  ینابرهش  هرادا  تسایر  تمس  هب  هاشیلع  دمحم  علخ  نارهت و  حتف  زا  سپ  داد و  زورب  دوخ  زا  ییاهتداشر  نارهت  حتف  و 
نارهت هب  شدسج  دش و  هتـشک  تفرگ  تروص  برغ  یحاون  رد  وا  ناهاوخاوه  هلودلا و  رالاس  اب  هک  یگنج  رد  ق . لاس 1330 ه . رد  يو 

. دش نوفدم  هنمارا  هسردم  رد  دیدرگ و  لمح 

نیونهمی

. دندش رومأم  هاشمزراوخ  نیدلا  لالج  ناطلس  بیقعت  هب  نیون  ياتبساب  هک  لوغم  ناخ  زیگنچ  يارما  زا 

هلودلا نیمی 

. نیکتکس نب  دومحم  نب  دوعسم  نب  میهاربا  نب  دوعسم  نبا  يونزغ  هاش  مارهب 

ۀلملا نیما  هلودلا و  نیمی 

. يونزغ نیکتکبس  دومحم  بقل 

نیکتلانی

. تسا هدوب  كرت  كولم  زا  یضعب  نانیشناج  ناونع  - 1
. يونزغ هلسلس  نایرابرد  زا  نیکتلانی ، دمحا  - 2

تروی

. لویت کلم ، ورملق ، ینعم  هب  یلوغم  ياهژاو 

یچتروی

هب یگدیسر  شاهفیظو  هک  یسک  دنکیم ، نییعت  ار  ناوراک  ای  ناگدازهاش  رکشل  ندز  رداچ  لحم  هک  یسک 
864 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

. تسا تروی  عضو 

یشابزوی

. تسا هتشاد  دوجو  زین  هتشذگ  ياههرود  رد  هک  هیدنز  نارود  یشترا  بصانم  زا  یشابدص ) )

سویوالف فزوژ  فسوی -

دوهی و خیرات  هب  عجار  یبتک  دنارذگ و  مر  رابرد  رد  ار  رمع  رخاوا  رد  يو  یفوتم 101 م . و  دلوتم 37 م . يدالیم  لوا  نرق  زا  دوهی  خروم 
: يو ياهباتک  هلمج  زا  تشون . میلشروا  ندش  بارخ 

. نایدوهی گنج  خیرات  - 1
. دوهی تمدق  - 2

. دشابیم شیوخ و ...  همانیگدنز  - 3

ینانمس سنوی 

هک تسا  هدوب  نارادبرس  ياورنامرف  نیمهدزای  یناغماد  نسح  ناولهپ  ریزو  يو  نارادبرس . تلود  یمان  ناریزو  زا  ینانمـس  سنوی  هجاوخ 
هللا فطل  ازریم  یهاوخنوخ  هناـهب  هب  هدـش و  ریگتـسد  راوزبس  رد  دـیؤم  یلع  هجاوخ  و  يدهـشم )  ) يدـجم زیزع  شیورد  طلـست  عقوم  رد 

(. يرجه لاس 766   ) دش هدیشک  راد  هب  راوزبس  رد  هدیسر و  لتق  هب  ینیتشاب 

نوئي

. ریغص يایسآ  ياهینانوی  میدق  مان 
865 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

مئامض

دام ناهاشداپ  یلصا ) ياههخاش   ) يولهپ رصع  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ناریا  نانارمکح  ناهاشداپ و 

م. 701 ق . شیترورف 708 - رسپ  وکآاید  - 1 - 1

م. 633 ق . وکآاید 655 - رسپ  شیترورف  - 2 - 2
م. 584 ق . شیترورف 633 - رسپ  رتشخوه  - 3 - 3

م. 550 ق . رتشخوه 585 - رسپ  وگیووت  خیا  - 4 - 4

یشنماخه ناهاشداپ 

م. 529 ق . هیجوبمک 559 - رسپ  لوا  شوروک  - 1 - 5
م. 522 ق . شوروک 529 - رسپ  هیجوبمک  - 2 - 6

م. 486 ق . بساتشیو 521 - رسپ  لوا  شویراد  - 3 - 7
م. 465 ق . لوا 486 - شویراد  رسپ  لوا  ياشرایشخ  - 4 - 8

م. 424 ق . اشرایشخ 464 - رسپ  لوا  ریشدرا  - 5 - 9
م. ق . لوا 424 - ریشدرا  رسپ  مود  ياشرایشخ  - 6 - 10

م. 404 ق . لوا 424 - ریشدرا  رسپ  مود  شویراد  - 7 - 11
م. 360 ق . موس 404 - شویراد  رسپ  مود  ریشدرا  - 8 - 12

م. 338 ق . مود 359 - ریشدرا  رسپ  موس  ریشدرا  - 9 - 13
م. 336 ق . موس 338 - ریشدرا  رسپ  کشرا  - 10 - 14

م. 330 ق . مود 336 - شویراد  هون  موس  شویراد  - 11 - 15
870 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نایکولس ناهاشداپ 

درک فرصت  ار  هینودقم  ریغص و  يایسآ  ینودقم ، رادرس  كامیزل - - 1 - 16
درک فرصت  ار  نانوی  هک  ردنکسا  رادرس  ردناساک - - 2 - 17
درک فرصت  ار  رصم  هک  ردنکسا  رادرس  سویملطب - - 3 - 18

م. لاس 312 ق . رد  دوب و  اهدیکولس  هلسلس  سسؤم  هک  سوکولس  - 4 - 19
درک فرصت  ار  ناریا  ياهبارتاس 

.( م 263 ق . - 281 ( ) رتوس  ) لوا سوخویتنآ  - 5 - 20
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.( م 246 ق . - 261  ) مود سوخویتنآ  - 6 - 21
.( م 226 ق . - 246 ( ) سوکینیلاک  ) مود سوکولس  - 7 - 22

.( م 223 ق . - 226 ( ) رتوس  ) موس سوکولس  - 8 - 23
.( م 187 ق . - 233 ( ) ریبک  ) موس سوخویتنآ  - 9 - 24

یکولس ناهاشداپ  رگید 

م. 175 ق . مراهچ 187 - سوکولس  - 1 - 25
م. ق . - Heliadole( 471( یبصاغ - 2 - 26

م. ق . مراهچ 175 - سوخویتنآ  - 3 - 27
م. 162 ق . مجنپ 164 - سوخویتنآ  - 4 - 28

م. 150 ق . رتوس 162 - سویرتمد  - 5 - 29
م. 145 ق . سالاب 150 - ردناسکلا  - 6 - 30

م. 145 ق . - 149 روتاکین )  ) مود سویرتمد  - 7 - 31
م. 142 ق . - 145 ناغیپا ) سینوید   ) مشش سوخویتنآ  - 8 - 32

م. 138 ق . - 142 تودوید )  ) نوفیرت - 9 - 33
م. 139 ق . - 138 تدیس )  ) متفه سوخویتنآ  - 10 - 34

م. 133 ق . سایتيز 128 - ردناسکلا  - 11 - 35
م. 96 ق . - 125 سپيرک )  ) متشه سوخویتنآ  - 12 - 36

م. 95 ق . - 116 کیزیس )  ) مهن سوخویتنآ  - 13 - 37
م. 95 ق . - 96 نافیپا )  ) مشش سوکولس  - 14 - 38

م. 83 ق . پیلیف 92 - - 15 - 39
م. 92 ق . فلدالیف )  ) مهد سوخویتنآ  - 16 - 40

م. 88 ق . - 95 رتاپولیف )  ) موس سویرتمد  - 17 - 41
871 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

م. 82 ق . - 94 سینوید )  ) مهدزای سوخویتنآ  - 18 - 42
م. 83 ق . مهدزاود 84 - سوخویتنآ  - 19 - 43

م. 69 ق . ناتسنمرا 80 - هاشداپ  نارگیت  - 20 - 44
م. 64 ق . ییایسآ 68 - سوخویتنآ  - 21 - 45

یناکشا ناهاشداپ 

م. 253 ق . تیپایيرف 256 - رسپ  کشرا  - 1 - 46
م. 214 ق . تیپایيرف 253 - رسپ  دادریت  - 2 - 47

م. 196 ق . دادریت 214 - رسپ  لوا  ناودرا  - 3 - 48
م. 181 ق . تیپایيرف 196 - - 4 - 49

م. 173 ق . دادریت 181 - رسپ  لوا  داهرف  - 5 - 50
م. 136 ق . لوا 173 - داهرف  ردارب  لوا  دادرهم  - 6 - 51
م. 128 ق . لوا 136 - دادرهم  رسپ  مود  داهرف  - 7 - 52
م. 124 ق . تیپایيرف 129 - رسپ  مود  ناودرا  - 8 - 53

م. 87 ق . مود 124 - ناودرا  رسپ  ریبک )  ) مود دادرهم  - 9 - 54
م. 69 ق . لوا 77 - دادرهم  رسپ  كورتاناس  - 10 - 55
م. 60 ق . كورتاناس 69 - رسپ  موس  داهرف  - 11 - 56

م. 56 ق . موس 60 - داهرف  رسپ  موس  دادرهم  - 12 - 57
م. 37 ق . موس 55 - داهرف  رسپ  لوا  درا  - 13 - 58

م. 1 ق . لوا 37 - درا  رسپ  مراهچ  داهرف  - 14 - 59
2 م. مراهچ 1 - داهرف  رسپ  مجنپ  داهرف  - 15 - 60
6 م. - 2 تسین ) مولعم  اققحم   ) مود درا  - 16 - 61

مراهچ 7 م. داهرف  رسپ  لوا  ناناو  - 17 - 62
51 م. مود 16 - درا  رسپ  موس  ناودرا  - 18 - 63
15 م. موس 16 - ناودرا  رسپ  نادراو  - 19 - 64

51 م. ویگ 16 - رسپ  زردوگ  - 20 - 65
51 م. مود 16 - درا  رسپ  ناناو  - 21 - 66

77 م. مود 51 - ناناو  رسپ  لوا  شالب  - 22 - 67
137 م. - 107 دننادیم ) رکاپ  رسپ  ار  وا  یضعب   ) ورسخ - 23 - 68

191 م. - 133 تسین ) مولعم  اققحم   ) مود شالب  - 24 - 69
191 م. مود 133 - شالب  رسپ  موس  شالب  - 25 - 70

872 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
207 م. موس 191 - شالب  رسپ  مراهچ  شالب  - 26 - 71

216 م. مراهچ 207 - شالب  رسپ  مجنپ  شالب  - 27 - 72
224 م. مراهچ 216 - شالب  رسپ  مجنپ  ناودرا  - 28 - 73

یناساس ناهاشداپ 

226 م. کباب 212 - رسپ  لوا  ریشدرا  - 1 - 74
271 م. لوا 241 - ریشدرا  رسپ  لوا  روپاش  - 2 - 75

272 م. لوا 271 - روپاش  رسپ  لوا  زمره  - 3 - 76

275 م. لوا 271 - روپاش  رسپ  لوا  مارهب  - 4 - 77
282 م. لوا 275 - مارهب  رسپ  مود  مارهب  - 5 - 78

م. لوا 282 - زمره  رسپ  موس  مارهب  - 6 - 79
301 م. لوا 282 - روپاش  رسپ  یسرن  - 7 - 80
310 م. یسرن 301 - رسپ  مود  زمره  - 8 - 81

مود 310 م. زمره  رسپ  یسرن  رذآ  - 9 - 82
379 م. مود 310 - زمره  رسپ  فاتکالا ) وذ   ) مود روپاش  - 10 - 83

383 م. مود 379 - روپاش  رسپ  مود  ریشدرا  - 11 - 84
388 م. مود 384 - روپاش  رسپ  موس  روپاش  - 12 - 85

399 م. مود 388 - روپاش  رسپ  مراهچ  مارهب  - 13 - 86
420 م. مود 399 - روپاش  رسپ  لوا  درگدزی  - 14 - 87
438 م. لوا 420 - درگدزی  رسپ  مجنپ  مارهب  - 15 - 88
457 م. مجنپ 438 - مارهب  رسپ  مود  درگدزی  - 16 - 89
459 م. مود 457 - درگدزی  رسپ  موس  زمره  - 17 - 90
483 م. مود 459 - درگدزی  رسپ  لوا  زوریف  - 18 - 91
487 م. مود 483 - درگدزی  رسپ  لوا  شالب  - 19 - 92

498 م. لوا 487 - زوریف  رسپ  لوا  دابق  - 20 - 93
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502 م. لوا 498 - دابق  ردارب  بساماج  - 21 - 94
531 م. - 502 مود ) راب   ) لوا زوریف  رسپ  لوا  دابق  - 22 - 95

579 م. لوا 531 - دابق  رسپ  ناوریشونا  - 23 - 96
590 م. ناوریشونا 579 - رسپ  مراهچ  زمره  - 24 - 97

627 م. مراهچ 590 - زمره  رسپ  مود  ورسخ  - 25 - 98
629 م. زیورپ 627 - ورسخ  رسپ  هیوریش )  ) مود دابق  - 26 - 99

873 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
مود 629 م. دابق  رسپ  موس  ریشدرا  - 27 - 100

مراهچ 629 م. زمره  هون  موس  ورسخ  - 28 - 101
زیورپ 629 م. ورسخ  رسپ  ریشناوج  - 29 - 102

زیورپ 630 م. ورسخ  رتخد  تخدناروپ  - 30 - 103
مراهچ 631 م. زمره  هون  هدنب  بساتشگ  - 31 - 104
زیورپ 631 م. ورسخ  رتخد  تخدیمرزآ  - 32 - 105

زیورپ 631 م. ورسخ  هون  مجنپ  زمره  - 33 - 106
ناوریشونا 631 م. رسپ  هاشنادزی  هون  مراهچ  ورسخ  - 34 - 107

مراهچ 631 م. ورسخ  ردارب  مود  زوریف  - 35 - 108
ناوریشونا 631 م. هون  مجنپ  ورسخ  - 36 - 109

652 م. زیورپ 632 - ورسخ  هون  رایرهش و  رسپ  موس  درگدزی  - 37 - 110

دندوبن یناساس  هلسلس  هک  یناهاش 

لوا 420 م. درگدزی  نادنواشیوخ  زا  ورسخ  - 1 - 111
دادرهم 590 م. هداوناخ  سیئر  یناریا  رادرس  مشش ، مارهب  - 2 - 112

596 م. ناسارخ 592 - مکاح  ماتیب  - 3 - 113
زیورپ 629 م. ورسخ  رادرس  زاربرهش  - 4 - 114

هب ریز  حرش  هب  دندوب  یناورم  هیقب  ینایفس و  اهنآ  لوا  هفیلخ  هک  نت  هیواعم 14  دوخ  اب  اعمج  هلسلس  نیا  زا  کیره  تفالخ  تدم  يوما و  يافلخ  مان 
دندیسر تفالخ 

ق. 60 ه . نایفس 41 - یبا  نب  ۀیواعم  - 1 - 115
ق. 64 ه . هیواعم 60 - نب  دیزی  - 2 - 116

ق. یناث 64 ه . هیواعم  - 3 - 117
ق. 65 ه . مکح 64 - نب  ناورم  - 4 - 118

ق. 86 ه . ناورم 65 - کلملا  دبع  - 5 - 119
ق. 96 ه . - 86 لوا ) دیلو   ) کلملا دبع  نب  دیلو  - 6 - 120

ق. 101 ه . زیزعلا 96 - دبع  نب  رمع  - 7 - 121
ق. 105 ه . - 101 مود ) دیزی   ) کلملا دبع  نب  دیزی  - 8 - 122

ق. 125 ه . کلملا 105 - دبع  نب  ماشه  - 9 - 123
ق. 126 ه . - 125 مود ) دیلو   ) دیزی نب  دیلو  - 10 - 124

ق. 132 ه . ناورم 128 - نب  دمحم  نب  ناورم  - 11 - 125
874 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نایرهاط

ق. 207 ه . نینیمیلا 206 - وذ  نیسح  نب  رهاط  - 1 - 126
ق. 213 ه . رهاط 207 - نب  ۀحلط  - 2 - 127

ق. 230 ه . رهاط 213 - نب  هللا  دبع  - 3 - 128

ق. 248 ه . هللا 230 - دبع  نب  رهاط  - 4 - 129
ق. 259 ه . رهاط 248 - نب  دمحم  - 5 - 130

کیره تراما  تدم  ناتسربط و  يولع  تاداس 

ق. 270 ه . - 250 ریبک ) یعاد   ) ینسح دیز  نب  نسح  - 1 - 131
ق. 287 ه . دیز 270 - نب  دمحم  - 2 - 132

ق. 304 ه . - 301 ریبک ) رصان   ) ینیسح یلع  نب  نسح  - 3 - 133
ق. 316 ه . - 304 ریغص ) یعاد   ) ینسح مساق  نب  نسح  - 4 - 134

کیره يرادمامز  تدم  يرافص و  يارما 

ق. 265 ه . ثیل 247 - نب  بوقعی  فسوی  وبا  - 1 - 135
ق. 287 ه . ثیل 265 - نب  ورمع  - 2 - 136

ق. 296 ه . ثیل 287 - نب  ورمع  نب  دمحم  نب  رهاط  نسحلا  وبا  - 3 - 137
ق. 298 ه . ثیل 296 - نب  یلع  نب  ثیل  - 4 - 138

ق. ثیل 298 ه . نب  یلع  نب  دمحم  یلع  وبا  - 5 - 139
ق. 352 ه . فلخ 311 - نب  دمحم  نب  دمحا  رفعج  وبا  - 6 - 140

ق. 393 ه . دمحا 352 - نب  فلخ  دمحا  وبا  - 7 - 141

کیره يرادمامز  تدم  نایناماس و 

ق. 295 ه . دمحا 279 - نب  لیعامسا  - 1 - 142

ق. 301 ه . لیعامسا 295 - نب  دمحا  - 2 - 143
ق. 331 ه . دمحا 301 - نب  رصن  - 3 - 144

ق. 343 ه . رصن 331 - نب  حون  - 4 - 145
ق. 350 ه . حون 343 - نب  کلملا  دبع  - 5 - 146

ق. 366 ه . حون 350 - نب  روصنم  - 6 - 147

ق. 387 ه . روصنم 366 - نب  حون  - 7 - 148
875 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

874 ص :  کیره .....  يرادمامز  تدم  نایناماس و  ناریا ج2 875  خیرات  عماج  گنهرف  ق . 389 ه . حون 387 - نب  روصنم  - 8 - 149
ق. هدعقلا 389 ه . يذ  مهد  ات  رفص  مهدزاود  حون  نب  کلملا  دبع  - 9 - 1

لوالا 395 عیبر  رد  شندش  هتشک  حون  نب  رصتنم  لیعامسا  میهاربا  وبا  - 10 - 151

کیره يرادمامز  تدم  يرایز و  يارما 

ق. 323 ه . رایز 316 - نب  جیوادرم  جاجحلا  وبا  - 1 - 152
ق. 357 ه . رایز 323 - نب  ریگمشو  رهاط  وبا  - 2 - 153

ق. 366 ه . ریگمشو 357 - نب  نوتسهب  هلودلا  ریهظ  - 3 - 154
ق. 403 ه . ریگمشو 366 - نب  سوباق  نسحلا  وبا  یلاعملا  سمش  - 4 - 155

ق. 423 ه . سوباق 403 - نب  رهچونم  یلاعملا  کلف  - 5 - 156
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ق. 435 ه . رهچونم 423 - نب  ناوریشون  - 6 - 157
ق. ه . ناوریشون 435 - نب  ناتسج  - 7 - 158

نامرک ناتسزوخ و  قارع و  یملید  يارما 

ق. 367 ه . رایتخب 356 - هلودلا  زع  - 1 - 159
ق. 372 ه . هلودلا 368 - دضع  - 2 - 160

ق. 379 ه . هلودلا 372 - دضع  نب  هلودلا  فرش  - 3 - 161
ق. 403 ه . هلودلا 379 - دضع  نب  هلودلا  ءاهب  - 4 - 162

ق. 415 ه . هلودلا 403 - ءاهب  نب  هلودلا  ناطلس  - 5 - 163
ق. 416 ه . هلودلا 412 - ءاهب  نب  هلودلا  فرشم  - 6 - 164

ق. 435 ه . هلودلا 416 - فرشم  نب  هلودلا  لالج  رهاط  وبا  - 7 - 165
ق. 440 ه . راجیلاک 427 - وبا  میحر  کلم  - 8 - 166

ق. 419 ه . هلودلا 403 - ءاهب  نب  هلودلا  ماوق  - 9 - 167
ق. 440 ه . هلودلا 419 - ناطلس  نب  راجیلاک  وبا  - 10 - 168

ق. 448 ه . راجیلاک 440 - وبا  نوتسدالف  روصنم  وبا  - 11 - 169

سراف هملاید  يارما 

ق. 338 ه . هیوب 320 - نب  یلع  نسحلا  وبا  هلودلا ، دامع  - 1 - 170
ق. 372 ه . هلودلا 338 - نکر  نب  ورسخ  هانپ  عاجش  وبا  هلودلا ، دضع  - 2 - 171

ق. 379 ه . هلودلا 372 - دضع  نب  لیذ  ریش  سراوفلا  وبا  هلودلا ، فرش  - 3 - 172

ق. 388 ه . هلودلا 379 - دضع  نب  نابزرم  راجیلاک  وبا  هلودلا ، ماصمص  - 4 - 173
876 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ق. 403 ه . هلودلا 388 - دضع  نب  رصن  وبا  هلودلا  ءاهب  - 5 - 174
ق. 415 ه . هلودلا 403 - ءاهب  نب  عاجش  وبا  هلودلا  ناطلس  - 6 - 175

ق. 440 ه . هلودلا 415 - ناطلس  نب  نابزرم  راجیلاک  وبا  هلودلا  دامع  - 7 - 176
ق. 447 ه . نابزرم 440 - راجیلاک  وبا  نب  زوریف  ورسخ  رصن  وبا  میحر  کلم  - 8 - 177

کیره يرادمامز  تدم  يونزغ و  يارما 

رصان لآ  زا  لبق  نایونزغ  ای  نیکتپلآ  نایونزغ  فلا -

ق. 352 ه . نیکتپلآ 351 - - 1 - 178
ق. 355 ه . نیکتپلآ 352 - نب  قاحسا  - 2 - 179

ق. 364 ه . نیکتاکلپ 355 - - 3 - 180
ق. 366 ه . نیکتيریپ 364 - - 4 - 181

نیکتکبس لآ  نایونزغ  ای  رصان  لآ  نایونزغ  ب -

ق. 387 ه . نیکتکبس 366 - - 1 - 182
ق. 389 ه . نیکتکبس 387 - نب  لیعامسا  - 2 - 183

ق. 421 ه . نیکتکبس 389 - نب  دومحم  - 3 - 184
ق. لاوش 421 ه . ات  یناثلا  عیبر  دومحم  نب  دمحم  - 4 - 185

ق. 432 ه . دومحم 421 - نب  دوعسم  - 5 - 186
ق. 441 ه . دوعسم 432 - نب  دودوم  - 6 - 187

( هام ود  تدم  اعومجم   ) مود 441 دوعسم  - 7 - 188
( هام ود  تدم  اعومجم   ) دوعسم 441 نب  یلع  - 8 - 189

ق. 444 ه . دومحم 444 - نب  دیشرلا  دبع  - 9 - 190
ق. 451 ه . دومحم 441 - نب  دوعسم  نب  دازخرف  - 10 - 191
ق. 492 ه . دومحم 451 - نب  دوعسم  نب  میهاربا  - 11 - 192

ق. ای 509 ه . ای 508   492 موس ) دوعسم   ) میهاربا نب  دوعسم  - 12 - 193
( هام دنچ   ) ای 509 دازریش 508  - 13 - 194

ق. 511 ه . میهاربا 509 - نب  دوعسم  نب  نالسرا  - 14 - 195
ق. 552 ه . دوعسم 511 - نب  هاشمارهب  - 15 - 196

ق. ای 555 ه .  552 هاشمارهب 548 - نب  ورسخ  - 16 - 197
ق. 583 ه . هاش 555 - ورسخ  نب  کلم  ورسخ  - 17 - 198

877 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

کیره تراما  تدم  روغ و  يارما 

ق. 544 ه . نیسح 543 - نیدلا  زع  کلم  نب  يروس  نیدلا  فیس  - 1 - 199
ق. 556 ه . نسح 544 - نیدلا  زع  کلم  نب  نیدلا  ءالع  - 2 - 200

ق. 558 ه . نیدلا 556 - ءالع  نب  دمحم  نب  نیدلا  فیس  - 3 - 201
ق. 559 ه . نیسح 558 - نب  ماس  نیدلا  ءاهب  نب  دمحم  نیدلا  ثایغ  - 4 - 202

ق. 602 ه . نیسح 559 - نب  ماس  نیدلا  ءاهب  نب  دمحم  نیدلا  زعم  - 5 - 203

ق. 607 ه . دمحم 602 - نیدلا  ثایغ  نب  دومحم  نب  نیدلا  ثایغ  - 6 - 204
ق. ه . دومحم 607 - نیدلا  ثایغ  نب  ماس  نیدلا  ءاهب  - 7 - 205

ق. 610 ه . نیسح 607 - نیدلا  ءالع  نب  زستآ  نیدلا  ءالع  - 8 - 206
ق. 612 ه . نیسح 610 - نیدلا  زع  نب  یلع  نیدلا  عاجش  نب  دمحم  نیدلا  ءالع  - 9 - 207

کیره تنطلس  تدم  گرزب و  هقجالس  ناهاشداپ 

ق. 455 ه . یقوجلس 429 - نب  لیئاکیم  نب  لرغط  بلاط  وبا  هلودلا  نکر  - 1 - 208
ق. 465 ه . يرغچ 455 - نب  دمحم  نالسرا  بلآ  - 2 - 209

ق. 485 ه . نالسرا 465 - بلآ  نب  هاشکلم  حتفلا  وبا  نیدلا  زعم  - 3 - 210
ق. 498 ه . هاشکلم 485 - قرایکرب  - 4 - 211
ق. 552 ه . هاشکلم 511 - نب  رجنس  - 5 - 212

کیره يرادمامز  تدم  نامرک و  هقجالس 

ق. 465 ه . کیب 433 - يرغچ  نب  درواق  نالسرا  هرق  نیدلا  دامع  - 1 - 213
ق. 467 ه . درواق 465 - نب  هاشنامرک  - 2 - 214

ق. درواق 467 ه . نب  نیسح  - 3 - 215
ق. 477 ه . درواق 467 - نب  هاش  ناطلس  نیدلا  نکر  - 4 - 216

ق. 490 ه . درواق 477 - نب  هاشناروت  - 5 - 217
ق. 495 ه . هاشناروت 490 - نب  هاشناریا  - 6 - 218

ق. 537 ه . هاشنامرک 495 - نب  هاشنالسرا  - 7 - 219
ق. 562 ه . دمحم 551 - نیدلا  ثیغم  - 8 - 220
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ق. 562 ه . دمحم 551 - نب  هاش  لرغط  نیدلا  ثیغم  - 9 - 221
ق. 570 ه . لرغط 562 - نیدلا  ثیغم  نب  هاشمارهب  - 10 - 222

ق. 570 ه . لرغط 562 - نیدلا  ثیغم  دنزرف  مود  نالسرا  - 11 - 223
878 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ق. 570 ه . لرغط 562 - نیدلا  ثیغم  نب  هاش  ناکرت  - 12 - 224
ق. 583 ه . هاش 570 - مارهب  دنزرف  مود  دمحم  ناطلس  - 13 - 225

کیره يرادمامز  تدم  قارع و  هقجالس 

ق. 525 ه . هاشکلم 511 - نب  دومحم  مساقلا  وبا  نیدلا  ثیغم  - 1 - 226
ق. 526 ه . دومحم 525 - نب  دواد  نیدلا  ثایغ  - 2 - 227

ق. 529 ه . دمحم 526 - ناطلس  نب  مود  لرغط  بلاط  وبا  نیدلا  نکر  - 3 - 228
ق. 547 ه . دمحم 529 - ناطلس  نب  دوعسم  حتفلا  وبا  نیدلا  زعم  - 4 - 229

ق. هدعقلا 547 ه . يذ  ات  بجر  دومحم  ناطلس  رسپ  مود  هاشکلم  حتفلا  وبا  نیدلا  زعم  - 5 - 230
ق. 554 ه . دمحم 547 - ناطلس  رسپ  دمحم  عاجش  وبا  نیدلا  ثایغ  - 6 - 231

ق. 556 ه . دومحم 554 - ناطلس  رسپ  هاش  نامیلس  عاجش  وبا  نیدلا  ثایغ  - 7 - 232
ق. 571 ه . مود 556 - لرغط  رسپ  هاش  نالسرا  رفظملا  وبا  نیدلا  نکر  - 8 - 233
ق. 590 ه . هاش 571 - نالسرا  رسپ  موس  لرغط  بلاط  وبا  نیدلا  نکر  - 9 - 234

کیره يرادمامز  تدم  ناجیابرذآ و  ناکباتا 

ق. 568 ه . زگدلیا 541 - نیدلا  سمش  - 1 - 235
ق. 582 ه . زگدلیا 568 - رسپ  ناولهپ  ناهج  دمحم  نیدلا  ترصن  - 2 - 236

ق. 587 ه . زگدلیا 582 - رسپ  نالسرا  لزق  نامثع  نیدلا  رفظم  - 3 - 237
ق. 607 ه . ناولهپ 587 - ناهج  رسپ  رکب  وبا  نیدلا  ترصن  - 4 - 238

ق. 622 ه . ناولهپ 607 - ناهج  رگید  رسپ  کبزا  نیدلا  رفظم  - 5 - 239
ق. 626 ه . کبزا 622 - نیدلا  رفظم  رسپ  نالسرا  لزق  شوماخ  کباتا  - 6 - 240

کیره يرادمامز  تدم  نایهاشمزراوخ و 

ق. 521 ه . ای 491 - نیکتشونا 490  نب  دمحم  نیدلا  بطق  - 1 - 241
ق. 551 ه . دمحم 521 - نیدلا  بطق  نب  زستآ  رفظملا  وبا  نیدلا  ءالع  - 2 - 242

ق. 568 ه . زستآ 551 - نب  نالسرا  لیا  حتفلا  وبا  نیدلا  جات  - 3 - 243
ق. 568 ه . نالسرا 567 - لیا  نب  هاش  ناطلس  دومحم  نیدلا  لالج  - 4 - 244

ق. 596 ه . نالسرا 568 - لیا  نب  شکت  نیدلا  ءالع  - 5 - 245
ق. 617 ه . شکت 596 - نیدلا  ءالع  نب  دمحم  نیدلا  ءالع  ناطلس  - 6 - 246

ق. 628 ه . دمحم 617 - نیدلا  ءالع  نب  ینربکنم  نیدلا  لالج  - 7 - 247
879 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

کیره يرادمامز  تدم  ناریا و  ناناخلیا 

ق. 663 ه . وکالوه 651 - - 1 - 248
ق. 680 ه . وکالوه 663 - رسپ  ناخ  اقابا  - 2 - 249
ق. 683 ه . رادوگت 681 - دمحا  ناطلس  - 3 - 250
ق. 690 ه . اقابا 683 - رسپ  ناخ  نوغرا  - 4 - 251

ق. 694 ه . اقابا 690 - رسپ  وتاخیگ  - 5 - 252
ق. هدعقلا 694 ه . يذ  ات  لوالا 694  يدامج  زا  وکالوه  نب  ياغرط  رسپ  ناخ  ودیاب  - 6 - 253

ق. 703 ه . نوغرا 694 - رسپ  ناخ  نازاغ  - 7 - 254
ق. 716 ه . نوغرا 703 - رسپ  وتیاجلوا  - 8 - 255

ق. 736 ه . وتیاجلوا 716 - رسپ  دیعس  وبا  - 9 - 256
ق. لاوش 736 ه . مراهچ  ات  لوالا 736  عیبر  مهدزیس  زا  ناخ  یلوت  هون  نوئوگاپرا  - 10 - 257

ق. هجحلا 736 ه . يذ  مراهچ  ات  لاوش 736  مراهچ  زا  ودیاب  رسپ  ناخ  یسوم  - 11 - 258
ق. 738 ه . وکالوه 736 - نب  رومیت  وگنم  رسپ  ناخ  دمحم  - 12 - 259

ق. 741 ه . وتیاجلوا 739 - رتخد  گیب  یتاس  - 13 - 260
ق. 740 ه . وتاخیگ 739 - نب  گنرف  الآ  رسپ  رومیت  ناهج  هاش  - 14 - 261

ق. 745 ه . وکالوه 741 - نب  تومشی  رسپ  ناخ  نامیلس  - 15 - 262
ق. 753 ه . ناخ 746 - رومیت  اغط  - 16 - 263

ق. 756 ه . لداع 744 - ناوریشونا  - 17 - 264

کیره يرادمامز  تدم  ترک و  لآ  كولم 

ق. 676 ه . ترک 643 - رکب  یبا  رسپ  نیدلا  سمش  کلم  - 1 - 265
ق. 705 ه . نیدلا 677 - سمش  کلم  رسپ  نیدلا  نکر  کلم  - 2 - 266

ق. 706 ه . نیدلا 705 - نکر  کلم  رسپ  نیدلا  رخف  کلم  - 3 - 267
ق. 729 ه . نیدلا 706 - رخف  کلم  رسپ  نیدلا  ثایغ  کلم  - 4 - 268

ق. 730 ه . نیدلا 729 - ثایغ  مود  نیدلا  سمش  کلم  - 5 - 269
ق. 732 ه . نیدلا 730 - ثایغ  رسپ  ظفاح  کلم  - 6 - 270

ق. 771 ه . نیدلا 732 - ثایغ  رسپ  نیدلا  زعم  کلم  - 7 - 271
ق. 783 ه . نیدلا 771 - زعم  رسپ  مود  نیدلا  ثایغ  کلم  - 8 - 272

880 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

نیدلا ثایغ  کلم  نانیشناج 

ق. 730 ه . دمحم 729 - نیدلا  سمش  - 1 - 273
ق. 732 ه . ظفاح 730 - کلم  - 2 - 274

ق. 771 ه . نیسح 732 - نیدلا  زعم  کلم  - 3 - 275

کیره يرادمامز  تدم  سراف و  ناکباتا 

ق. 558 ه . دودوم 543 - نب  رغنس  - 1 - 276
ق. 571 ه . دودوم 558 - نب  یگنز  - 2 - 277
ق. 591 ه . یگنز 571 - رسپ  هلکت  - 3 - 278

ق. 599 ه . دودوم 591 - نب  رغنس  رسپ  لرغط  - 4 - 279
ق. 623 ه . یگنز 599 - رسپ  دعس  - 5 - 280

ق. 658 ه . دعس 623 - رسپ  رکب  وبا  - 6 - 281

ق. 660 ه . رکب 658 - وبا  رسپ  دعس  - 7 - 282
ق. 661 ه . دعس 660 - نب  رغلس  رسپ  دمحم  - 8 - 283

ق. 662 ه . رغلس 660 - رسپ  هاش  قوجلس  - 9 - 284
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ق. 684 ه . رکب 662 - یبا  نب  دعس  رتخد  نوتاخ  شبآ  - 10 - 285

کیره يرادمامز  تدم  هراکنابش و  كولم 

ق. 459 ه . نسح 458 - نب  یلع  رسپ  هیولضف  - 1 - 286
ق. ه . ییحی 459 - نیدلا  ماظن  - 2 - 287

ق. ه . ییحی 622 - نیدلا  ماظن  رسپ  دومحم  نیدلا  ماظن  - 3 - 288
لوا زرابم  نیدلا  بطق  - 4 - 289

ق. 658 ه . زرابم 624 - نیدلا  بطق  رسپ  دمحم  نیدلا  رفظم  کلم  - 5 - 290
ق. 658 ه . دمحم 623 - نیدلا  رفظم  کلم  رسپ  مود  زرابم  نیدلا  بطق  - 6 - 291

ق. 662 ه . دمحم 659 - نیدلا  رفظم  کلم  رسپ  نسح  نیدلا  ماظن  - 7 - 292
ق. 664 ه . نیدلا 662 - رفظم  کلم  رسپ  میهاربا  نیدلا  ترصن  - 8 - 293

ق. 681 ه . هاش 664 - بیط  نیدلا  لالج  - 9 - 294
ق. 688 ه . هاش 681 - بیط  ردارب  لیعامسا  نیدلا  ءاهب  - 10 - 295

ق. 725 ه . هاش 688 - بیط  نیدلا  لالج  رسپ  نسح  نیدلا  ماظن  - 11 - 296
ق. ه . لیعامسا 725 - نیدلا  ءاهب  رسپ  میهاربا  نیدلا  ترصن  - 12 - 297

881 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
ق. 742 ه . نسح 735 - نیدلا  نکر  کلم  - 13 - 298

ق. 742 ه . لیعامسا 735 - نیدلا  ءاهب  رسپ  دیشمج  نیدلا  جات  - 14 - 299
ق. 756 ه . ریشدرا 742 - کلم  - 15 - 300

کیره يرادمامز  تدم  دزی و  ناکباتا 

ق. هیوکاک 443 ه . هلودلا  ءالع  رسپ  زرمارف  روصنم  وبا  نیدلا  ریهظ  - 1 - 301
ق. ه . نیدلا 488 - ریهظ  رسپ  هلودلا  ءالع  - 2 - 302

ق. 535 ه . هلودلا 488 - ءالع  رسپ  زرمارف  ریما  - 3 - 303
ق. 576 ه . نیدلا 536 - زع  شردارب  ماس و  کباتا  - 4 - 304

ق. 625 ه . ماس 576 - رسپ  هلودلا  ءالع  - 5 - 305
ق. 650 ه . نیدلا 625 - زع  رسپ  هاش  دومحم  نیدلا  بطق  - 6 - 306

ق. 662 ه . نیدلا 650 - بطق  رسپ  نیدلا  ءالع  هاش  - 7 - 307
ق. 690 ه . نیدلا 662 - ءالع  هاش  رسپ  هاش  فسوی  - 8 - 308

ق. 718 ه . هاش 690 - فسوی  رسپ  هاش  یجاح  - 9 - 309

کیره يرادمامز  تدم  نامرک و  نایئاتخارق 

ق. 632 ه . زودلس 619 - رسپ  بجاح  قارب  - 1 - 310
ق. 648 ه . قارب 632 - رسپ  هجاوخ  كرابم  نیدلا  نکر  - 2 - 311

ق. 656 ه . قارب 648 - هدازردارب  دمحم  نیدلا  بطق  - 3 - 312
ق. 666 ه . نیدلا 656 - بطق  رسپ  جاجح  ناطلس  - 4 - 313

ق. 681 ه . نیدلا 656 - بطق  هجوز  ناکرت  غلتق  نیدلا  تمصع  - 5 - 314
ق. 681 ه . نیدلا 656 - بطق  رسپ  شمتغرویس  نیدلا  لالج  - 6 - 315

ق. 694 ه . نیدلا 691 - بطق  رتخد  نوتاخ  هاشداپ  نیدلا  ةوفص  - 7 - 316
ق. 702 ه . جاجح 694 - ناطلس  رسپ  دمحم  نیدلا  رفظم  - 8 - 317

ق. 703 ه . شمتغرویس 702 - رسپ  ناهج  هاش  نیدلا  بطق  - 9 - 318

کیره يرادمامز  تدم  وجنیا و  نادناخ  يارما 

ق. 736 ه . وجنیا 703 - هاش  دومحم  نیدلا  فرش  ریما  - 1 - 319
ق. 742 ه . نیدلا 704 - فرش  ریما  رسپ  هاش  دوعسم  نیدلا  لالج  ریما  - 2 - 320
ق. 758 ه . نیدلا 742 - فرش  ریما  رسپ  قاحسا  وبا  نیدلا  لالج  ریما  - 3 - 321

882 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

کیره يرادمامز  تدم  رفظم و  لآ  نارادمامز 

ق. 732 ه . یجاح 760 - نیدلا  ثایغ  نب  دمحم  نیدلا  زرابم  ریما  - 1 - 322
ق. 777 ه . دمحم 760 - نیدلا  زرابم  ریما  رسپ  دومحم  هاش  - 2 - 323

ق. 795 ه . دمحم 760 - نیدلا  زرابم  ریما  رسپ  دمحا  نیدلا  دامع  ناطلس  - 3 - 324
ق. 795 ه . دمحم 760 - نیدلا  زرابم  ریما  رسپ  ییحی  نیدلا  ترصن  هاش  - 4 - 325

ق. 786 ه . دمحم 760 - نیدلا  زرابم  ریما  رسپ  عاجش  هاش  - 5 - 326
ق. 790 ه . عاجش 786 - هاش  رسپ  نیدباعلا  نیز  ناطلس  - 6 - 327

ق. 795 ه . دمحم 790 - نیدلا  زرابم  ریما  نب  رفظم  هاش  رسپ  روصنم  هاش  - 7 - 328

کیره يرادمامز  تدم  گرزب و  رل  ناکباتا 

ق. 600 ه . رهاط 550 - وبا  - 1 - 329
ق. 626 ه . رهاط 600 - وبا  رسپ  بسا  رازه  کباتا  - 2 - 330

ق. 646 ه . بسا 626 - رازه  رسپ  ناولهپ  نیدلا  دامع  - 3 - 331
ق. 649 ه . بسا 646 - رازه  رسپ  هچلک  نیدلا  ترصن  - 4 - 332

ق. 656 ه . بسارازه 649 - رسپ  هلکت  - 5 - 333
ق. 672 ه . بسا 656 - رازه  رسپ  وغرا  بلا  نیدلا  سمش  - 6 - 334

ق. 688 ه . نوغرا 672 - بلا  رسپ  هاش  فسوی  - 7 - 335
ق. 695 ه . هاش 688 - فسوی  رسپ  بایسارفا  - 8 - 336

ق. 730 ه . هاش 695 - فسوی  رسپ  دمحا  نیدلا  ترصن  - 9 - 337
ق. 740 ه . دمحا 730 - نیدلا  ترصن  رسپ  مود  هاش  فسوی  - 10 - 338

ق. 746 ه . دمحا 740 - نیدلا  ترصن  رسپ  مود  بایسارفا  - 11 - 339
ق. 757 ه . دمحا 746 - کباتا  رسپ  هاش  نامیلس  نیدرولا  رون  - 12 - 340

ق. 792 ه . دمحا 757 - کباتا  رسپ  هاش  رغلس  نب  گنشپ  - 13 - 341
ق. 798 ه . گنشپ 792 - کباتا  رسپ  دمحا  ریپ  - 14 - 342

ق. ه . دمحا 820 - ریپ  رسپ  دیعس  وبا  - 15 - 343
ق. 827 ه . دیعس 820 - وبا  رسپ  نیسح  هاش  - 16 - 344

ق. ه . گنشوه 827 ؟- رسپ  سوواکیک  نیدلا  ثایغ  - 17 - 345

کیره يرادمامز  تدم  کچوک و  رل  ناکباتا 

ق. 621 ه . رکب 580 - وبا  رسپ  دیشروخ  نیدلا  عاجش  - 1 - 346
ق. ه . رکب 621 ؟- وبا  هدازردارب  متسر  نیدلا  فیس  - 2 - 347

883 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
ق. ه . دمحم ؟؟ رسپ  رکب  وبا  - 3 - 348
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ق. ه . بساشرگ ؟؟ رسپ  نیدلا  زع  - 4 - 349
ق. 640 ه . ردب -؟ رسپ  لیلخ  نیدلا  ماسح  - 5 - 350

ق. 658 ه . دوعسم 640 - نیدلا  ردب  - 6 - 351
ق. 677 ه . لیلخ 658 - نیدلا  ماسح  رسپ  هاش  نیدلا  جات  - 7 - 352

ق. 692 ه . نیدلا 677 - ردب  رسپ  نیسح  نیدلا  زع  - 8 - 353
ق. 692 ه . نیدلا 677 - ردب  رسپ  نیسح  نیدلا  کلف  - 9 - 354

ق. 693 ه . نیدلا 692 - جات  رسپ  رضخ  نیدلا  لامج  - 10 - 355
ق. 695 ه . نیدلا 693 - لامج  رسپ  رمع  نیدلا  ماسح  - 11 - 356

ق. 695 ه . نیدلا 693 - ماسح  ردارب  دومحم  نیدلا  ماصمص  - 12 - 357
ق. 716 ه . نیسح 695 - نیدلا  زع  رسپ  دومحم  نیدلا  زع  - 13 - 358

ق. ه . نوتاخ 716 ؟- تلود  - 14 - 359
ق. 730 ه . نوتاخ 716 - تلود  ردارب  مود  نیسح  نیدلا  زع  - 15 - 360

ق. 750 ه . مود 730 - نیسح  نیدلا  زع  رسپ  دومحم  نیدلا  عاجش  - 16 - 361
ق. 806 ه . نیدلا 750 - عاجش  رسپ  نیدلا  زع  کلم  - 17 - 362

ق. 815 ه . نیدلا 807 - زع  کلم  رسپ  دمحا  دیس  - 18 - 363
ق. 873 ه . یسابع 815 - نیسح  هاش  - 19 - 364

ق. ه . یسابع 873 ؟- متسر  هاش  - 20 - 365
ق. ه . متسر ؟؟ هاش  روغا  - 21 - 366

ق. 949 ه . متسر -؟ نب  ریگناهج  - 22 - 367
ق. ه . ریگناهج 949 ؟- رسپ  ناخ  متسر  - 23 - 368

ق. ه . ریگناهج ؟؟ رسپ  کب  يدمحم  - 24 - 369

ق. 1006 ه . دمحم -؟ نب  يدروهاش  - 25 - 370

کیره يرادمامز  تدم  یناپوچ و  يارما 

ق. 744 ه . ناپوچ 738 - ریما  نب  شاترومیت  نب  کچوک  نسح  خیش  ریما  - 1 - 371
ق. 758 ه . نسح 744 - خیش  ردارب  فرشا  کلم  - 2 - 372

کیره يرادمامز  تدم  یناکلیا و  يارما 

ق. 757 ه . یناکلیا 740 - نب  اقوب  قآ  نب  نیسح  ریما  رسپ  گرزب  نسح  خیش  ریما  - 1 - 373
ق. 776 ه . نسح 757 - خیش  رسپ  سیوا  خیش  ناطلس  - 2 - 374

884 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
ق. 784 ه . سیوا 776 - خیش  رسپ  نیسح  ناطلس  - 3 - 375
ق. 813 ه . سیوا 784 - خیش  رسپ  دمحا  ناطلس  - 4 - 376

ق. 814 ه . سیوا 813 - خیش  نب  یلع  خیش  رسپ  دلو  هاش  - 5 - 377
ق. 824 ه . دلو 814 - هاش  رسپ  سیوا  ناطلس  - 6 - 378

ق. 827 ه . دلو 824 - هاش  رسپ  دومحم  ناطلس  - 7 - 379
ق. 836 ه . دمحا 827 - ناطلس  نب  هلودلا  ءالع  رسپ  نیسح  ناطلس  - 8 - 380

کیره يرادمامز  تدم  نارادبرس و  یماسا 

ق. 738 ه . هللا 736 - لضف  هجاوخ  رسپ  ینیتشاب  قازرلا  دبع  هجاوخ  - 1 - 381
ق. 745 ه . قازرلا 738 - دبع  هجاوخ  ردارب  دوعسم  نیدلا  هیجو  هجاوخ  - 2 - 382

ق. 747 ه . رومیت 745 - يآ  دمحم  اقآ  - 3 - 383
ق. 749 ه . رایدنفسا 747 - ولک  - 4 - 384

ق. 749 ه . قازرلا 747 - دبع  ردارب  نیدلا  سمش  هجاوخ  - 5 - 385
ق. 753 ه . یمشچ 749 - یلع  نیدلا  سمش  هجاوخ  - 6 - 386

ق. 759 ه . یبارک 753 - ییحی  هجاوخ  - 7 - 387
ق. 760 ه . ییحی 759 - هجاوخ  ردارب  یبارک  ریظن  هجاوخ  - 8 - 388

ق. 761 ه . باصق 760 - ردیح  ناولهپ  - 9 - 389
ق. 762 ه . دوعسم 761 - هجاوخ  رسپ  هللا  فطل  ازریم  - 10 - 390

ق. 766 ه . یناغماد 762 - نسح  ناولهپ  - 11 - 391
ق. 788 ه . دیؤم 766 - یلع  نیدلا  مجن  هجاوخ  - 12 - 392

کیره يرادمامز  تدم  يرومیت و  اغط  يارما 

ق. 754 ه . ناخ 737 - زیگنچ  رسپ  یجوج  هون  ناخ  رومیتاغط  - 1 - 393
ق. 790 ه . رومیتاغط 761 - رسپ  هاش  نامقل  - 2 - 394

ق. 810 ه . هاش 790 - نامقل  رسپ  هاش  كریپ  - 3 - 395
ق. 812 ه . هاش 810 - كریپ  رسپ  یلع  ناطلس  - 4 - 396

کیره يرادمامز  تدم  ولنویوققآ و  يارما 

ق. 882 ه . کیب 872 - نسح  ریما  - 1 - 397
ق. 883 ه . نسح 882 - ریما  رسپ  لیلخ  ناطلس  - 2 - 398

ق. 896 ه . کیب 883 - نسح  رسپ  کیب  بوقعی  - 3 - 399
885 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

ق. 897 ه . بوقعی 896 - رسپ  رقنسیاب  - 4 - 400
ق. 902 ه . کیب 897 - نسح  نب  دوصقم  رسپ  متسر  - 5 - 401

ق. 902 ه . کیب 897 - نسح  نب  دمحم  ولروغا  رسپ  دمحا  - 6 - 402
ق. 907 ه . کیب 903 - نسح  نب  فسوی  رسپ  کیب  دنولا  - 7 - 403

ق. 908 ه . کیب 903 - نسح  نب  بوقعی  رسپ  دارم  ناطلس  - 8 - 404

کیره يرادمامز  تدم  ولنویوقارق  يارما 

ق. 823 ه . دمحمارق 810 - رسپ  فسویارق  - 1 - 405
ق. 839 ه . فسویارق 823 - رسپ  ردنکسا  - 2 - 406
ق. 872 ه . فسویارق 839 - رسپ  هاشناهج  - 3 - 407

ق. 873 ه . هاشناهج 872 - رسپ  ازریم  یلعنسح  - 4 - 408

کیره تنطلس  تدم  يوفص و  ناهاشداپ 

ق. 930 ه . لوا 905 - لیعامسا  هاش  - 1 - 409
ق. 983 ه . لوا 930 - لیعامسا  هاش  رسپ  لوا  بسامهط  هاش  - 2 - 410
ق. 985 ه . لوا 984 - بسامهط  هاش  رسپ  مود  لیعامسا  هاش  - 3 - 411

ق. 996 ه . مود 985 - لیعامسا  هاش  رسپ  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  - 4 - 412
ق. 1038 ه . هدنبادخ 996 - دمحم  ناطلس  رسپ  لوا  سابع  هاش  - 5 - 413
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ق. 1052 ه . لوا 1038 - سابع  هاش  هون  ازریم  یفص  رسپ  یفص  هاش  - 6 - 414
ق. 1077 ه . یفص 1052 - هاش  رسپ  مود  سابع  هاش  - 7 - 415

ق. 1105 ه . مود 1077 - سابع  هاش  رسپ  نامیلس  هاش  - 8 - 416
ق. 1135 ه . نامیلس 1105 - هاش  رسپ  نیسح  ناطلس  هاش  - 9 - 417

ق. 1145 ه . نیسح 1135 - ناطلس  هاش  رسپ  مود  بسامهط  هاش  - 10 - 418
ق. 1148 ه . مود 1145 - بسامهط  هاش  رسپ  موس  سابع  هاش  - 11 - 419

هیراشفا ناهاشداپ 

ق. 1160 ه . راشفا 1148 - هاش  ردان  - 1 - 420
ق. 1161 ه . هاش 1160 - لداع  - 2 - 421

ق. 1161 ه . هاش 1161 - میهاربا  - 3 - 422
ق. 1163 ه . هاش 1161 - خرهاش  - 4 - 423
886 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

کیره تنطلس  تدم  دنز و  ناهاشداپ 

ق. 1193 ه . ناخمیرک 1163 - - 1 - 424
ق. 1193 ه . ناخمیرک 1193 - رسپ  ناخ  حتفلا  وبا  - 2 - 425

ق. لوا 1193 ه . راب  ناخ  نادرمیلع  - 3 - 426
ق. ناخمیرک 1193 ه . رسپ  ناخ  یلع  دمحم  - 4 - 427

ق. 1196 ه . ناخمیرک 1193 - ردارب  ناخ  قداص  - 5 - 428
ق. 1199 ه . مود 1196 - راب  ناخ  دارمیلع  - 6 - 429

ق. 1202 ه . ناخ 1199 - قداص  رسپ  ناخ  رفعج  - 7 - 430
ق. 1203 ه . ناخ 1202 - دارم  دیص  - 8 - 431

ق. 1209 ه . ناخ 1203 - یلعفطل  - 9 - 432

هیراجاق هلسلس 

ق. 1200 ه . ناخ 1211 - دمحم  اغآ  - 1 - 433
ق. 1212 ه . هاشیلعحتف 1250 - - 2 - 434

ق. 1250 ه . هاش 1264 - دمحم  - 3 - 435
ق. 1264 ه . هاش 1313 - نیدلا  رصان  - 4 - 436
ق. 1313 ه . هاش 1324 - نیدلا  رفظم  - 5 - 437
ق. 1324 ه . هاش 1327 - یلع  دمحم  - 6 - 438

ق. 1327 ه . هاش 1343 - دمحا  - 7 - 439

يولهپ هلسلس 

ش. 1304 ه . هاش 1320 - اضر  - 1 - 440
ش. 1320 ه . هاش 1357 - اضر  دمحم  - 2 - 441

887 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

مالعا تسرهف 

9 ناخ : اقابآ  آ 
9 نیتبآ :

9 سومینولادبآ :
9 ناگریت : نشج  نازیربآ -

276 ، 9 نوکسبآ :
82 ، 64 ، 9 نوتاخ : شبآ 
546 ، 531 ، 244 اناداپآ :

10 هناداپآ :
10 یخراپآ :
114 ینراپآ :

10 آهماپآ :
374 نترواپآ :
666 یکوئاپآ :

225 اهنرپآ :
10 قیلاتآ :

10 يزاغ : قیلاتآ 
10 نابرتآ :

125 ، 10 تاپورتآ :
787 ، 738 ، 737 ، 216 ، 125 ، 10 نتاپورتآ :

569 هنتاپورتآ :
10 زستآ :

625 اسستآ :
11 ریبد : رامآ  شتآ 

11 هدکشتآ : هوکشتآ ،
373 ، 355 ، 293 ، 288 ، 286 ، 285 ، 261 ، 219 ، 95 ، 93 نتآ :

12 تاپروتآ :
12 ناکتاپروتآ :

12 اسوتآ :
12 ینوتآ :

857 ، 349 الیتآ :
651 ، 368 ، 76 هیقابلا : راثآ 

12 مجعلا : راثآ 
479 ، 13 یشابنادوجآ :

595 یشابنادوجآ :
588 ناخ : زیزع  یشابنادوجآ ،

658 بیان : ناخ  عیفش  ازریم  یشابنادوجآ ،
13 يروگلاخآ :
217 اهیئاخآ :

13 ونشخآ :
13 راونشخآ :

13 ریبد : رامآ  روخآ 
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13 دبروخآ :
13 ذبروخآ :

49 هللا : تیآ  یناسارخ ، دنوخآ 
25 ، 24 دادآ :

11 ناردآ :
486 تیمدآ :

13 نبایدآ :
13 هنبایدآ :

888 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
11 هدکشتآ : رذآ ،

11 نارذآ :
12 ناگدابرذآ :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  ناجیابرذآ :
81 ناکباتا : ناجیابرذآ ،

147 بالقنا : ناجیابرذآ ،
12 ناغیابرذآ :

348 ، 146 ، 125 ، 10 دبرذآ :
13 رهم : نیزرب  رذآ 

11 هدکشتآ : رهم ، نیزرب  رذآ 
13 عبنرف : رذآ 

11 هدکشتآ : غبنرف ، رذآ 
282 ، 281 هزمح : كرذآ ،

13 ناویک : رذآ 
305 ، 216 ، 198 ، 120 ، 14 بسشگرذآ :

11 هدکشتآ : بسشگرذآ ،
734 کب : یلعفطل  رذآ ،

505 ، 446 ، 444 ، 14 یسرن : رذآ 
839 ، 151 ، 91 تارارآ :

14 يزوکارآ :
860 ، 211 ، 210 ایرد : لارآ ،

14 مگیب : ناج  مارآ 
858 ، 697 ، 681 ، 668 ، 634 ، 425 ، 419 ، 370 ، 356 ، 221 ، 213 ، 212 ، 93 ، 45 ، 25 ، 15 ، 14 یمارآ :

193 ، 170 ، 25 ، 14 نایمارآ :
14 اهیمارآ :

15 نارآ :
15 ناهاشنارآ :

15 ناینارآ :
16 سکابرآ :

16 البرآ :
18 اتسازکاترآ :
16 اتاسکاترآ :
16 نوتسیترآ :

16 ناراتشیترآ :
16 ساکیترآ :
849 ایزوخرآ :

16 ینیدرآ :
95 سکازرآ :

16 وزرآ :
16 سسرآ :

16 شرآ :
17 ماشرآ :

849 دیشوکرآ :
849 هیشوکرآ :

18 ژاتیمرآ :
18 هنیمرآ :

355 ، 18 اینیمرآ :
18 زاونرآ :

،850 ، 848 ، 846 ، 771 ، 737 ، 733 ، 730 ، 722 ، 710 ، 688 ، 588 ، 569 ، 368 ، 355 ، 305 ، 217 ، 173 ، 158 ، 100 ، 32 ، 19 ، 18 ایرآ :
853

18 تخدایرآ :
18 هنمارایرآ :
730 ژل : ایرآ ،

446 ، 158 نایرآ :
18 انایرآ :

158 مارتاشخ : مان  ایرآ 
18 سودنایرآ :

840 ، 803 ، 737 ، 722 ، 589 ، 588 ، 226 ، 217 ، 205 ، 167 ، 104 ، 18 اهایرآ :
،738 ، 714 ، 711 ، 710 ات 686 ،  684 ، 589 ، 569 ، 549 ، 497 ، 466 ، 465 ، 437 ، 424 ، 226 ، 217 ، 216 ، 211 ، 192 ، 170 ، 19 ییایرآ :

858 ، 853 ، 850 ، 840 ، 801 ، 742
19 لابیرآ :

19 اهتنازیرآ :
292 سارگاتسیرآ :

19 نیرآ :
19 نزربویرآ :

589 هتروهیرآ :
20 دازآ :

20 لیخ : نامیلس  کیب  دازآ 
686 ، 626 ، 625 ، 122 ، 108 ، 21 ، 20 ناخ : دازآ 

566 یهاوخیدازآ :
21 تخدیمرزآ :

573 یبوط : هدومزآ ،
157 ایزآ :
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22 كاهدژآ :
216 ، 22 نوداهراسآ :

117 ، 104 ، 22 كاسآ :
889 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

260 كایساپسآ :
602 ، 510 ، 231 يوضر : سدق  ناتسآ 

22 كاهدژا : سگایتسآ -
22 ، 10 ناورسآ :

854 ، 846 ، 839 ، 742 ، 689 ، 687 ، 681 ، 528 ، 419 ، 251 ، 205 ، 170 ، 83 ، 76 ، 25 ، 23 ، 22 ، 16 ، 13 روسآ :
22 دیدج : روسآ 
22 میدق : روسآ 

687 ، 527 ، 25 ، 22 لاپریصن : روسآ 
22 یطسو : روسآ 
48 سوکیتایسآ :

،296 ات 293 ،  291 ، 265 ، 261 ، 227 ، 217 ، 212 ، 170 ، 162 ، 126 ، 121 ، 106 ، 91 ، 67 ، 48 ، 47 ، 32 ، 24 ، 22 ، 15 ریغص : يایسآ 
،642 ، 637 ، 618 ، 586 ، 553 ، 550 ، 504 ، 498 ، 485 ، 484 ، 473 ، 470 ، 467 ، 646 ، 445 ، 440 ، 413 ، 354 ، 324 ، 323 ، 312 ، 304

864 ، 858 ، 850 ، 817 ، 725 ، 714 ، 707 ، 706 ، 681 ، 653 ، 647
22 مناخ : هیسآ 

22 ینایتشآ :
319 نسح : ینایتشآ ،

804 نسح : ازریم  ینایتشآ :
23 هنشورسا : هنسورشآ -

،440 ، 393 ، 389 ، 376 ، 358 ، 355 ، 313 ، 262 ، 182 ات 171 ،  169 ، 159 ، 158 ، 151 ، 89 ، 71 ، 30 ات 26 ،  22 ، 18 ، 15 ، 13 روشآ :
782 ، 762 ، 745 ، 744 ، 738 ، 726 ، 707 ، 694 ، 687 ، 638 ، 637 ، 529 ، 527 ، 465 ، 450

25 لاپ : ینابروسآ  لاپ : ینابروشآ 
26 لاپریصن : روشآ 

852 ، 809 ، 777 ، 719 ، 654 ، 584 ، 447 ، 129 ، 26 هلودلا : فصآ 
129 ناخ : رایهللا  هلودلا ، فصآ 

26 ایخرب : نب  فصآ 
27 یجاباغآ :

27 يریا : جاغآ 
27 يرجاغآ :
27 یجاغآ :

27 خیرات : زاغآ 
28 ناطلس : اغآ 

28 کچوک : اغآ 
753 ، 655 ، 363 ، 271 ، 154 ، 62 ناخ : دمحم  اغآ 

730 ژل : باتفآ ،
27 يرجاقآ :

804 ازریم : ناخ ، اقآ 
862 ، 794 ، 757 ، 733 ، 673 ، 664 ، 663 ، 654 ، 651 ، 552 ، 447 ، 310 ، 270 ، 256 ، 252 ، 159 ، 132 ، 129 ، 128 ، 62 ، 29 یساقآ :

200 كریم : اقآ 
30 نآاقآ : ناواقآ -

30 رداهب : اقوبقآ 
30 هچقآ :

165 هجاوخقآ :
30 رقنس : قآ 

186 کب : رقنس  قآ 
30 هاشقآ :

550 ، 508 ، 403 ، 362 ، 337 ، 296 ، 293 ، 178 ، 177 ، 152 ، 131 ، 121 ، 85 ، 31 ، 30 ولنویوققآ :
125 داکآ :

815 ، 399 دروفسکآ :
30 وتیکآ :

30 سکانیکآ :
31 ینگآ :

31 لآ :
887 ص :  مالعا .....  تسرهف  ناریا ج2 889  خیرات  عماج  گنهرف   517 غیرفآ : لآ 

362 ، 317 لالج : دمحا ،
31 دیشخا : دیشخا - لآ 

31 بایسارفا : لآ 
601 قاطالآ :
32 گنرفالآ :

349 كالآ :
32 نالآ :

115 ، 32 اهنالآ :
644 ، 571 ، 519 ، 490 ، 478 ، 473 ، 471 ، 470 ، 468 ، 467 ، 367 ، 365 ، 275 ، 32 نالسرا : بلآ 

441 ، 18 ینابلآ :
32 دنواب : لآ 

32 نایکمرب : کمرب - لآ 
36 هزام : ینب  ناهرب - لآ 

748 ، 353 ، 205 ، 197 ، 137 ، 120 ، 70 ، 69 ، 67 ، 43 ، 35 ، 33 ، 32 هیوب : لآ 
890 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

32 هملاید : هیوب - لآ 
،276 نابسوداپ : لآ 
509 نالسرا : پلآ 

36 ناینابت : نابت - لآ 
36 اغمتلآ :

36 اغمتلآ :)  ) اغمت لآ 
601 ، 466 ، 369 ، 308 ، 85 ، 37 شاتنوتلآ :

37 هپت : نیتلآ 
37 نایناتسج : ناتسج - لآ 

329 ، 328 ، 322 ، 178 ، 163 ، 155 ، 154 ، 84 ریالج : لآ 
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37 نایریالج : یناکلیا - يارما  ریالج - لآ 
37 نایناسغ : هفنج - لآ 

342 ، 164 ، 31 ناقاخ : لآ 
37 بایسارفا : لآ  ناقاخ - لآ 
37 نایناخ : کلیا  ناقاخ - لآ 

37 دنجخ : لآ 
37 هیوباد : هیوباد - لآ 

608 ، 81 ، 37 ، 30 یگنز : لآ 
37 رایز : لآ 

38 نایرایز : ناساس - لآ 
38 نایناماس : ناماس - لآ 

784 نایفس : لآ 
38 نایقوجلس : قوجلس - لآ 

319 ، 230 ، 197 ، 38 بسنش : لآ 
38 دعاص : لآ 

39 نایرهاط : رهاط - لآ 
712 ، 79 ، 31 سابع : لآ 

39 میدق : نایهاشمزراوخ  قارع - لآ 
455 ، 77 یلع : لآ 

295 ، 205 ، 39 نوغیرف : لآ 
39 نراق : لآ 

467 دوراق : لآ 
39 نامرک : نایقوجلس  درواق - لآ 

409 ، 195 ، 40 ترک : لآ 
40 نایرافص : ثیل - لآ 

855 ، 837 ، 815 ، 807 ، 803 ، 769 ، 763 ، 754 ، 747 ، 732 ، 709 ، 702 ، 523 ، 522 ، 220 ، 103 ، 90 ، 40 ، 19 ناملآ :
747 ، 205 ، 204 ، 40 نومأم : لآ 

40 جاتحم : لآ 
41 ناورم : لآ 

41 نایرالاس : نایرگنک - رفاسم - لآ 
41 رفظم : لآ 
42 دیؤم : لآ 

42 نلآ :
43 دزی : ناکباتا  نادرو - لآ 

43 دام : يادامآ -
43 درامآ :

106 هیسامآ :
43 دمآ :

،554 ، 442 ، 419 ، 411 ، 405 ، 401 ، 397 ، 335 ، 326 ، 311 ، 308 ، 279 ، 224 ، 155 ، 143 ، 124 ، 103 ، 102 ، 96 ، 95 ، 45 ، 17 اکیرمآ :
855 ، 798 ، 784 ، 754 ، 736 ، 719 ، 718 ، 704 ، 702 ، 701 ، 682 ، 681 ، 636 ، 625 ، 602 ، 596 ، 592 ، 590

779 ، 766 ، 662 ، 569 ، 389 ، 321 ، 172 ، 16 لمآ :
44 نوتاخ : هنمآ 

853 ، 745 ، 719 ، 369 ، 368 ، 346 ، 296 ، 246 ، 176 ایردومآ :
44 رومآ :

24 ورومآ :
44 يرومآ :

170 نایرومآ :
45 راگزومآ :

280 راگزومآ : دیشمج - راگزومآ ،
679 يومآ :

46 سیت : یمآ 
862 ، 824 ، 785 ، 442 ، 118 ، 105 ، 95 ، 48 ، 46 اتیهانآ :

261 ، 227 ، 46 سادیسلاتنآ :
46 یلرش : یلرش - ینوتنآ 

641 ، 635 ، 189 سوینوتنآ :
46 رتاپ : یتنآ 

47 لوا : سوتوگیتنآ 
47 سونوگیتنآ :

47 مشچ : کی  نوگیتنآ 
641 ، 488 ، 484 ، 212 ، 119 ، 118 ، 48 ، 47 سوخویتنآ :

47 رتوس : هب  بقلم  لوا  سوخویتنآ 
47 مجنپ : سوخویتنآ 

47 مراهچ : سوخویتنآ 
891 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

47 مود : سوخویتنآ 
48 موس : سوخویتنآ 

48 مشش : سوخویتنآ 
48 متفه : سوخویتنآ 

12 نازنآ :
48 راشنآ :

191 ، 48 کیرهشنآ :
835 ، 767 ، 187 ، 171 ، 167 ، 80 ، 49 ، 48 ونآ :

822 ، 735 ینینابونآ :
49 ناوآ :

630 ، 603 ، 462 دمحم : نیدلا  دعس  یجوآ ،
32 لیزرش : دنوآ ،

69 سیوآ :
69 انسیوآ :

59 يوکش : وهآ 
750 دمحم : رومیت ، يآ 

59 رومیت : يآ  دمحم  رومیت - يآ 
404 دیاس : نوریآ 
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59 يردنکس : هنییآ 
699 ، 683 ، 682 ، 279 رالات : هنییآ ،

158 ایریئآ :
158 هجئو : منایریئآ 
589 هجئو : هنایریئآ 

61 ائا :)  ) آا فلا 
99 ، 32 زاخبا :
61 هاش : زاخبا 
61 نایزاخبا :

380 ، 131 ، 122 ، 86 یلادبا :
86 ناخ : دمحا  یلادبا ،

131 ناخ : رایهللا  یلادبا ،
80 نب : دمحم  رفظم  وبا  میهاربا ،
62 یمیکح : یمیکح - میهاربا 

62 ناخ : میهاربا 
804 ازریم : میهاربا ،

63 رهشربا :
63 دابقربا :

576 ، 511 ، 82 وقربا :
63 نوتاخ : شبآ 

83 هجوجا : یچکبا ،
64 هّلبا :

661 ، 428 ، 284 هلبا :
65 دیدحلا : یبا  نبا 

65 هبوت : یبا  نبا 
470 ، 99 ، 88 ، 65 ریثا : نبا 

65 ریثالا : نبا  ریثا - نبا 
65 قاحسا : نبا 

65 رایدنفسا : نبا 
65 يربعلا : نبا 

408 ، 70 دیمعلا : نبا 
66 عفقملا : نبا 
66 میدّنلا : نبا 

625 ، 335 ، 279 ، 66 هیوباب : نبا 
67 هطوطب : نبا 

67 هیقب : نبا 
67 یخلب : نبا 

470 ، 67 یبیب : نبا 
67 میهج : نبا 

67 هیومح : نبا 
67 لقوح : نبا 
67 ناقاخ : نبا 

68 هبذادرخ : نبا 
68 نودلخ : نبا 
68 ناکلخ : نبا 
137 قئار : نبا 
68 حور : نبا 

272 كرهس : نبا 
68 نالهس : نبا 

69 رایس : نبا 
69 انیس : نبا 

69 یقطقط : نبا 
69 دابع : نبا 

70 يربع : نبا 
70 شاّطع : نبا 
65 یمقلع : نبا 

70 دیمع : نبا 
70 هبیتق : نبا 

36 زیزعلا : دبع  نیدلا  ناهرب  هزام ، نبا 
70 هیوکسم : نبا 
71 ، 70 هلقم : نبا 

892 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
71 میدن : نبا 

71 تخبون : نبا 
71 حضاو : نبا 
71 ماشه : نبا 

140 ، 72 نیمی : نبا 
72 قاحسا : وبا 

607 نیدلا : دامع  تاکربلا ، وبا 
657 ، 612 ، 610 ، 565 ، 335 ازریم : نسحلا ، وبا 

746 ، 474 ، 472 ، 369 ریخلا : وبا 
474 ناخ : ریخلا  وبا 

73 جاسلا : وبا 
73 بیطلا : وبا 

827 ، 800 ، 746 ، 649 ، 580 ، 481 ، 448 ، 369 ، 361 ، 360 ، 342 ، 340 ، 318 ، 315 ، 238 ، 84 ، 73 ، 68 سابعلا : وبا 
248 نیدلا : جات  میانغلا ، وبا 

231 کلملا : جات  مئانغلا ، وبا 
831 ، 630 ، 544 ، 535 ، 519 ، 447 ، 367 ، 245 ، 222 ، 79 ، 73 ، 70 ، 39 حتفلا : وبا 

74 ءادفلا : وبا 
74 ، 70 ، 66 ، 65 جرفلا : وبا 

74 هیقف :)  ) مکاح دمحا  نب  دمحم  لضفلا  وبا 
589 ، 520 ، 511 ، 449 ، 135 ، 134 ، 35 سراوفلا : وبا 
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61 مساقلا : وبا 
815 ، 774 ، 554 ، 308 ، 86 ناخ : مساقلا  وبا 

361 نساحملا : وبا 
448 ، 411 ، 409 اجیهلا : وبا 

75 ابوبا :
75 ازریم : یلع ، ناهرب  نبا  رکب  وبا 

460 نبا : دعس  رکب ، وبا 
247 ، 82 ، 63 نب : دعس  رکب ، وبا 

576 برح : وبا 
389 ، 339 ، 88 هفینح : وبا 

583 ، 192 ، 191 ، 76 ، 32 فلد : وبا 
80 رصن : وبا  دیز ، وبا 

،265 ، 235 ، 230 ، 225 ، 196 ، 191 ، 185 ، 183 ، 169 ، 165 ات 163 ،  161 ، 156 ، 110 ، 91 ، 88 ، 82 ، 76 ، 41 ، 39 ، 37 ، 30 دیعس : وبا 
،538 ، 529 ، 518 ، 509 ، 480 ات 476 ،  474 ، 472 ، 438 ، 432 ، 409 ، 404 ، 403 ، 365 ، 353 ، 329 ، 323 ، 304 ، 303 ، 296 ، 279 ، 270

822 ، 821 ، 800 ، 786 ، 783 ، 748 ، 725 ، 724 ، 603 ، 601 ، 594 ، 585 ، 583 ، 582 ، 570
474 ناطلس : دیعس ، وبا 

746 ، 687 ، 592 ، 430 ، 77 ، 71 لهس : وبا 
78 الوکام : رسپ  یلع  وبا 

730 ژل : انیس ، یلع  وبا 
633 ، 591 ، 576 ، 544 ، 135 ، 134 ، 38 ، 35 راجیلاک : وبا 

591 هلودلا : ءالع  راجیلاک ، وبا 
79 ؤلؤل : وبا 

،712 ، 679 ، 678 ، 665 ، 580 ، 488 ، 464 ، 400 ، 360 ، 342 ، 281 ، 280 ، 196 ، 195 ، 193 ، 182 ، 130 ، 107 ، 106 ، 79 ، 77 ملسم : وبا 
834 ، 833 ، 796

746 ، 701 ، 643 ، 581 ، 535 ، 507 ، 449 ، 448 ، 430 ، 411 ، 409 ، 268 ، 205 ، 192 ، 164 ، 135 ، 134 ، 86 ، 39 ، 35 ، 30 رصن : وبا 
786 ، 768 ، 703 ، 462 ، 439 ، 337 ، 113 ، 41 رهبا :

698 رمع : وبا  نیدلا  لامک  يرهبا ،
464 ، 68 ، 40 ، 9 رکب : یبا 

860 ، 247 ، 82 ، 63 ، 9 نب : دعس  رکب ، یبا 
135 ترک : رکب  یبا 

84 نب : دمحا  دلاخ ، یبا 
75 نب : رکب  وبا  حلاص ، یبا 
37 نبا : بلهم  هرفص ، یبا 

813 ، 467 ، 425 ، 322 ، 168 ، 117 درویبا :
467 يرونا : يدرویبا ،

460 ، 261 نبا : دعس  صاقو ، یبا 
80 وسپا :

485 ، 114 ، 47 سنافیپا :
151 ، 80 اتا :

80 کباتا :
80 مظعا : کباتا 

81 ناکباتا :
81 سراف : ناکباتا  يرغلس - ناکباتا 
82 هیولضف : ینب  هراکنابش - ناکباتا 

83 داهرف : قاتا 
722 نوبارتا :

673 ، 618 ، 265 ، 249 ، 83 رارتا :
83 ناورتا :

،673 ، 621 ، 594 ، 592 ، 367 ، 197 ، 160 ، 83 زستا :
893 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

751 ، 719
592 نیدلا : ءالع  زستا ،
797 ، 178 يرشع : ینثا 

83 اروثا :
83 ارقشپ : نانروثا -

65 مرکلا : وبا  نیدلا  ریثا 
83 میثا :

566 ، 540 ، 57 ، 51 ، 49 ، 43 داهتجا :
83 یبیجا :

84 یئاسحا :
84 میساقتلا : نسحا 
84 خیراوتلا : نسحا 

84 شروشخا : شوریوشحا -
649 ، 556 ، 319 ، 305 ، 122 دافحا :

821 نیدلا : ماوق  ریصن  وبا  دمحا ،
819 ، 85 نب : قحسا  دمحا ،

182 نبا : دمحم  نیدلا  ناهرب  دمحا ،
360 نبا : فلخ  دمحا ،

193 ، 107 ، 85 ، 73 نب : لضف  دمحا ،
87 هنطلسلا : ماوق  ماوق - دمحا 

87 يرتفد : نیتم  يرتفد - نیتم  دمحا 
819 ، 818 ، 782 ، 508 نب : رصن  دمحا ،

820 نیدلا : ماظن  دمحا ،
411 ، 88 لی : دمحا 

88 نایلی : دمحا 
88 دمحا : نیدلا  ماظن  دمحا -

88 لاوطلا : رابخا 
88 نارهت : هفالخلا  راد  عیاقو  رابخا و 

411 همانزور : نارهت ، هفالخلا  راد  عیاقو  رابخا و 
88 رتخا :

89 تاجارخا :
96 سخا :
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377 سخا :
89 یسخا :

89 تکیسخا : ثکیشخا - ثکیسخا -
89 راونشخا :

636 ، 464 ، 89 ، 31 دیشخا :
15 یمالخا :
553 ناوخا :

553 یخا :
89 کب : یخا 

89 يرارنیدادا :
89 بدا :

770 ، 70 بتاکلا : بدا 
89 همانزور : بدا ،

411 بدا : همانزور  همانزور - بدا ،
583 ، 431 ، 192 ، 76 ، 69 سیردا :

583 ، 192 نب : مساق  سیردا ،
292 ، 13 سدا :

608 ، 504 ، 460 اسدا :
61 میهاربا : مهدا ،

90 کلامملا : بیدا 
504 ، 247 ، 246 هنیذا :

90 هحوتفم : یضارا 
702 ، 671 ، 669 ، 590 ، 536 ، 448 ، 438 ، 409 ، 389 ، 378 ، 341 ، 185 ، 158 ، 90 ، 81 ، 80 ، 41 ، 15 نارا :

90 یقت : ینارا ،
90 يابرا :

219 ، 68 لبرا :
91 نبرا :

16 ، 13 لیبرا :
601 ، 438 ، 365 ، 161 ، 91 اپرا :

601 ، 438 ، 365 ، 161 ، 160 ، 91 ناخ : اپرا 
91 ناخ : هپرا  ناخ - اپرا 

91 ياپرا :
373 نرفاترا :
188 اسکاترا :
91 اتاسکاترا :
91 نازابترا :
91 هرتشخترا :

91 ورتشئ : هتر  ناراتشترا -
91 رموّشترا :

91 انترا :
91 وپاقوترا :

91 يوپاقوترا :
91 نایقوترا :
92 ذاب : هترا 

92 رتشخ : هترا 
92 ساماک : هترا 

92 ناراتشیترا :
92 بساجرا :

894 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
424 ، 421 ، 196 ، 92 پساجرا :

735 ، 672 ، 607 ، 92 ، 33 ناجرا :
92 ناجّرا :

202 سیجرا :
723 ، 722 ، 490 ، 152 خرا :

203 خرا :
834 خرا :

92 یتسار :] درا -[ 
92 لوا : درا 

789 ، 700 ، 553 ، 550 ، 507 ، 477 ، 476 ، 337 ، 186 یلیبدرا :
553 نیدلا : یفص  یلیبدرا ،

789 سدقم : یلیبدرا ،
631 دیمحلا : دبع  حتفلا  وبا  کلملا  رخف  یناتسدرا ،

93 ریشدرا :
93 لوا : ریشدرا 

690 هبیتک : لوا ، ریشدرا 
93 ناکباب : ریشدرا 

682 خاک : ناکباب ، ریشدرا 
93 یج : ریشدرا 
95 هرخ : ریشدرا 
95 مود : ریشدرا 

65 نبا : متسر  ریشدرا ،
95 يدهاز : ریشدرا 

96 موس : ریشدرا 
96 سخا :)  ) موس ریشدرا 

849 زمره : ریشدرا ،
98 ناپهترا : نابترا - ناودرا -
117 ، 115 ، 48 لوا : ناودرا 

98 مود : ریشدرا  لوا ، ناودرا 
685 ، 646 ، 567 ، 442 ، 188 ، 116 ، 115 ، 98 مجنپ : ناودرا 

188 ، 115 ، 18 مراهچ : ناودرا 
858 ، 802 ، 115 ، 98 مود : ناودرا 

115 ، 98 موس : ناودرا 
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99 نایناودرا :
154 غیلابودرا :

673 ناهدرا :
627 ، 586 ، 265 مورزرا :
99 مورلا : ضرا  مورزرا -

467 یقزرا :
586 ، 265 ناجنزرا :

99 گنژرا :
652 ، 627 ، 349 ، 246 ، 172 ، 147 ، 119 ، 91 ، 18 سرا :

652 ، 172 ، 91 ، 18 دور : سرا ،
792 ، 674 ، 671 ، 630 ، 572 ، 568 ، 533 ، 479 ، 473 ، 471 ، 424 ، 411 ، 400 ، 367 ، 341 ، 295 ، 164 ، 99 نالسرا :

159 لیا : نالسرا ،
694 ، 589 ، 572 ، 483 ، 467 ، 431 ، 200 ، 100 ، 81 هاشنالسرا :

100 لوا : هاشنالسرا 
100 مود : هاشنالسرا 

100 يونزغ : هاشنالسرا 
593 ، 568 نبا : لرغط  نالسرا ،

673 جلق : نالسرا ،
100 كاشرا :

100 ماشرا :
100 كاناشرا :

100 کشرا :
705 لاگ : یکشرا 

100 هیکشرا :
101 کشا : کشرا -
619 ، 184 بادنغرا :

101 اغآ : ناوغرا 
،725 ، 650 ، 590 ، 574 ، 571 ، 475 ، 474 ، 462 ، 364 ، 295 ، 277 ، 257 ، 238 ، 207 ، 177 ، 162 ، 154 ، 101 ، 99 ، 65 ، 64 ، 41 نوغرا :

852 ، 791
99 نالسرا : نوغرا ،

791 ، 571 ، 475 ، 462 ، 277 ، 207 ، 153 ، 101 ، 65 ، 64 ناخ : نوغرا 
832 ، 704 ، 689 ، 532 ، 170 كرا :

101 هرهاق : تلود  ناکرا 
101 گرا :

442 ، 374 ، 101 ذبگرا :
101 مب : گرا 

101 هاشیلع : گرا 
102 یناخمیرک : گرا 

102 لوا : یتشیگرا 
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  ناتسنمرا :

895 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
409 ، 15 ناینمرا :

102 سوپورا :
102 غورا :

854 ، 794 ، 793 ، 782 ، 645 ، 644 ، 635 ، 632 ، 464 ، 378 ، 328 ، 305 ، 276 ، 240 ، 211 ، 21 ، 11 هیمورا :
170 ، 169 ، 102 ودیرا :

302 ، 161 ، 102 اقوب : قیرا 
،604 ، 551 ، 550 ، 515 ، 513 ، 474 ، 463 ، 369 ، 345 ، 304 ، 277 ، 272 ، 269 ، 196 ، 185 ، 129 ، 121 ، 113 ، 102 ، 86 ، 76 کبزا :

724 ، 695
813 ، 604 ، 552 ، 551 ، 548 ، 514 ، 512 ، 477 ، 450 ، 369 ، 346 ، 303 ، 286 ، 102 ، 91 ناکبزا :

172 یلزا :
810 هیلزا :

102 يراهزا :
620 يراهزا : اضرمالغ - يراهزا ،

104 هاگنیریزا :
104 ، 22 كاهدژا :

104 وگیووتشیا : كاهدزا -
707 ، 706 ، 355 ، 293 ، 286 ، 261 ، 227 ، 95 تراپسا :

159 اکاپسا :
104 ونیم : هتنپسا 

136 ، 104 ذمرادنپسا :
104 هپسا :

104 ناتسربط : نادبهپسا -
104 نیوئاتسا :

104 اریتاتسا :
766 ، 672 ، 604 ، 584 ، 551 ، 516 ، 513 ، 440 ، 281 ، 218 ، 186 ، 105 ولجاتسا :

484 ناملس : ولجاتسا ،
515 ناطلس : یلقهاش  ولجاتسا ،

584 ناخ : هللا  دبع  ولجاتسا ،
105 ولجاتسا : ناخ  هللا  دبع  ولجاتسا -

766 ناخیلق : دشرم  ولجاتسا ،
105 ولجاتسا : ناخ  یلق  دشرم  ولجاتسا -

351 سیسداتسا :
105 سیسداتسا :

105 لاتسا :
763 ، 702 ، 602 ، 441 نیلاتسا :

784 ، 755 ، 578 ، 567 ، 371 ، 200 ، 63 لوبناتسا :
105 امناتسا :

825 ، 779 ات 775 ،  773 ، 761 ، 758 ، 720 ، 654 ، 652 ، 614 ، 567 ، 554 ، 416 ، 406 ، 371 ، 315 ، 279 ، 176 دادبتسا :
775 ، 774 ، 758 ، 757 ، 595 ، 554 ، 461 ، 453 ، 416 ، 317 ، 148 ، 147 ریغص : دادبتسا 

861 ، 767 ، 705 ، 683 ، 647 ، 646 ، 559 ، 442 ، 399 ، 212 ، 211 ، 106 ، 105 ، 63 رختسا :
106 يرختسا :
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،576 ، 574 ، 570 ، 540 ، 506 ، 453 ، 417 ، 374 ، 339 ، 324 ، 314 ، 296 ، 290 ، 277 ، 210 ، 187 ، 178 ، 169 ، 139 ، 108 دابآرتسا :
858 ، 822 ، 810 ، 809 ، 804 ، 801 ، 779 ، 760 ، 759 ، 753 ، 675 ، 653 ، 651 ، 626 ، 592

277 دمحم : نیدلا  لالج  يدابآرتسا ،
314 هللا : لضف  يدابآرتسا ،

810 ، 801 ریصن : دمحم  يدابآرتسا ،
760 فسوی : دمحم  يدابآرتسا ،

801 ناخ : يدهم  يدابآرتسا ،
809 حیسم : ازریم  يدابآرتسا ،

810 ناخ : يدهم  ازریم  يدابآرتسا ،
853 ، 848 ، 737 ، 645 ، 423 ، 216 ، 172 ، 158 ، 106 نوبارتسا :

438 ژتارتسا :
106 پارتاس : ژتارتسا -

837 ، 491 ، 411 ، 370 ناتسلگنا : رامعتسا 
681 ، 612 ، 491 ، 257 ، 222 يرامعتسا :

106 نادوتسا :
712 ، 283 هیقاحسا :

491 نیدلا : لامج  دیس  يدابآدسا ،
677 ، 639 ، 67 يدسا :

67 میهج : نب  دیفم  یلح ، يدسا 
176 هینطابلا : رارسا 

682 ، 472 ، 466 ، 440 ، 193 ، 107 لیئارسا :
488 ، 25 نودحرسا :

107 ورسا :
791 ، 765 ، 597 ، 567 ، 430 ، 321 ، 304 ، 107 ، 37 رافسا :

562 ، 262 ربنافسا :
339 هعلق : نیارفسا ،

896 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
107 ینیارفسا :

84 سابعلا : وبا  ینیارفسا ،
73 دمحا : نب  لضف  سابعلا  وبا  ینیارفسا ،

532 نیدلا : باهش  ینیارفسا ،
751 ، 721 ، 720 ، 714 ، 710 ، 698 ، 697 ، 671 ، 651 ، 553 ، 456 ، 292 ، 196 ، 92 رایدنفسا :

267 ایرث : يرایدنفسا ،
107 يرایدنفسا : ایرث  ایرث - يرایدنفسا -

19 يوانیدناکسا :
107 ردنکسا :

109 جریا : يردنکسا ،
109 نسحم : يردنکسا ،

465 وکسا :
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  مالسا :

386 ، 88 لوبمالسا :
110 مود : لیعامسا 

821 ، 787 ، 709 ، 669 ، 518 ، 510 ، 463 ، 429 ، 236 ، 111 ، 92 نایلیعامسا :
،594 ، 467 ، 409 ، 408 ، 379 ، 378 ، 347 ، 328 ، 320 ، 313 ، 257 ، 231 ، 184 ، 183 ، 130 ، 111 ، 110 ، 99 ، 75 ، 74 ، 30 هیلیعامسا :

852 ، 819 ، 768 ، 746 ، 669
678 ، 653 ، 652 ، 626 ، 385 ، 112 شابهقاشا :

112 اتشهواشا :
304 ، 165 ، 113 کلم : فرشا ،

438 ، 73 هنسورشا :
321 ، 312 ، 172 ثعشا :

113 يرعشا :
176 هیرعشا :

114 کشرا : کشا -
114 نایناکشا :

115 زردوگ : متسیب - کشا 
115 مشش : تسیب و  مجنپ و  تسیب و  کشا 

116 مراهچ : تسیب و  کشا 
116 مود : تسیب و  کشا 

116 مهن : تسیب و  متشه و  تسیب و  کشا 
116 متفه : تسیب و  کشا 

116 مود : هنونو  مکی - تسیب و  کشا 
116 مهدزناپ : کشا 

116 مجنپ : کشا 
117 مهدراهچ : کشا 

117 مراهچ : کشا 
117 مهدزاود : کشا 

117 مود : کشا 
117 مهد : کشا 
117 موس : کشا 

118 مهدزیس : کشا 
118 مهدفه : مهدزناش و  کشا 

118 مشش : کشا 
463 ناونکشا :

118 مهدزون : کشا 
118 مهن : کشا 

118 موس : ناودرا  مهدجه - کشا 
118 مود : ناودرا  متشه - کشا 

119 متفه : کشا 
464 ادیکشا :

887 ص :  مالعا .....  تسرهف  ناریا ج2 896  خیرات  عماج  گنهرف   119 یشا :
770 ، 550 ، 527 ، 519 ، 463 ، 408 ، 248 ، 119 ، 67 رخط :

518 ، 119 ، 67 يرخطصا :
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. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  ناهفصا :
730 ژل : ناهفصا ،

841 ریزو : ناهفصا ،
49 هللا : تیآ  یناهفصا ،

72 نسحلا : وبا  یناهفصا ،
74 جرفلا : وبا  یناهفصا ،

75 ساحنلا : یلاعملا  وبا  یناهفصا ،
139 نیسح : هاش  ریما  یناهفصا ،

256 دمحم : نیدلا  یقت  یناهفصا ،
612 يابابیجاح : یناهفصا ،

337 هزمح : یناهفصا ،
235 دمحم : نیدلا  دامع  یناهفصا ،
674 نیسح : نیدلا  ماوق  یناهفصا ،

760 دومحم : یناهفصا ،
786 دمحم : نیدلا  زعم  یناهفصا ،

808 رفعج : دمحم  ازریم  یناهفصا ،
838 ظعاو : یناهفصا ،

714 ، 634 ، 607 ، 567 دبهفصا :
20 راشفا : يولقرق  ناخنالصا 

119 زودنالصا :
119 ینیوزق :) نارماک   ) ینالصا

401 ، 45 نمورت : راهچ  لصا 
897 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

307 متاح : مصا ،
119 شورطا :

411 همانزور : عالطا ،
119 هنطلسلا : داضتعا 

809 ، 805 ، 785 ، 784 ، 757 ، 677 ، 626 ، 612 ، 552 ، 540 ، 440 ، 372 ، 309 ، 307 ، 271 ، 204 ، 139 ، 119 هلودلا : دامتعا 
307 گیب : متاح  يدابودرا ، یفاص  هلودلا  دامتعا 

815 ، 785 ، 767 ، 629 ، 533 ، 527 ، 142 ، 120 هنطلسلا : دامتعا 
120 نیذآهب :)  ) دومحم هدازدامتعا ،

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  بارعا :
729 ، 710 ، 653 ، 605 ، 556 ، 555 ، 550 ، 536 ، 376 ، 369 ، 344 ، 275 ، 181 ، 164 ، 122 ، 120 ، 32 باقعا :

579 شباقعا :
834 ، 833 نب : ملس  روعا ،

218 هعیشلا : نایعا 
730 ، 510 ، 187 روغا :

510 هاش : روغا 
9 رومیت : رکنم  لوغا ،

120 وتیلاتفا :
719 ، 711 ، 439 ، 241 ، 195 ، 164 ، 121 ، 120 ، 92 ، 82 ، 37 ، 31 بایسارفا :

120 ناردنزام : نایبایسارفا 
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  راشفا :

63 هاش : میهاربا  راشفا ،
133 يولقرق : یلقماما  راشفا ،
133 يازریم : یلقماما  راشفا ،

407 يازریم : یلق  اضر  راشفا ،
62 ناخ : میهاربا  هلودلا ، ریهظ  راشفا 

578 هاشلداع : راشفا ،
625 ناخ : یلعحتف  راشفا ،

122 راشفا : ناخ  یلعحتف  راشفا -
121 هیراشفا :

439 ، 438 ، 348 ، 122 ، 74 ، 73 ، 23 نیشفا :
112 فرشا : ناغفا ،

813 ، 553 ، 476 ، 347 ، 291 ، 287 ، 134 فرشا : ناغفا ،
133 ناخ : هللا  ناما  ناغفا ،

122 ییازهجلغ : ناناغفا 
785 ناتسناغفا :

695 ناخمیرک : ناغفا ،
760 ، 574 ، 552 ، 477 ، 476 ، 347 ، 133 ، 123 ، 122 دومحم : ناغفا ،

760 ییازهجلغ : ناناغفا  دومحم - ناغفا ،
710 ، 626 ، 574 ، 353 ، 347 ، 271 ، 123 ، 20 اهناغفا :

767 ، 705 ، 639 ، 219 ، 175 نوطالفا :
851 ، 797 ، 796 ، 760 ، 756 ، 677 ، 645 ، 596 ، 525 ، 397 ، 326 ، 318 ، 316 ، 148 ، 124 ، 123 ، 68 ، 45 لابقا :

797 لابقا : رهچونم - لابقا ،
850 ، 401 هیسدقا :

789 ، 498 ، 471 ، 458 ، 343 ، 125 ، 124 ، 107 عاطقا :
125 یناوید : عاطقا 

125 یصخش : عاطقا 
125 يرکشل : عاطقا 

73 سدیلقا :
125 اناتابکا :

315 بزح : نیون ، ناریا  تیرثکا 
125 اهیدّکا : دّکا -

723 ، 704 ، 703 ، 440 ، 420 ، 419 ، 24 يدکا :
713 ، 126 نایدکا :
419 نابز : يدکا ،
125 يدیزی : دارکا 

246 سوسکا :
126 مونوکا :

126 موگا :
126 مود : موگا 
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126 راصبتسالا :
176 فاصنالا :

821 ، 790 ، 301 ، 291 ، 127 ، 126 ، 61 نالسرا : بلا 
127 وغرا : بلا 

827 ، 619 ، 618 ، 506 ، 229 ، 190 ، 127 ، 106 نیکتبلا :
127 نیکتپلا : نیکتبلا -

72 نیگتبلا :
72 نب : میهاربا  قاحسا  وبا  نیگتبلا ،

817 ، 719 ، 673 ات 644 ،  642 ، 640 ، 597 ، 567 ، 389 ، 216 ، 210 زربلا :
898 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

860 ، 252 ، 187 ، 120 ، 74 ، 71 نادلبلا :
789 ، 568 ، 269 نایبلا :

71 نایجتلا :
127 کلامملا : بستحم  همان - مازتلا 

127 اغمت : نوتلا 
127 ماکحالا : بیذهتلا 

462 ، 365 ، 323 ، 307 ، 303 ، 270 ، 230 ، 196 ، 162 ، 91 ، 76 ، 41 وتیاجلا :
127 هدنبادخ : دمحم  ناطلس  وتیاجلا -

127 ، 116 رضحلا :
128 ارته :)  ) رضحلا

67 لاصخلا :
231 هعیرذلا :

533 هّللاب : دشارلا 
90 نارلا :

337 هیوارلا :
460 اهرلا :

128 یلوصلا :
812 هّللاب : رهاظلا 

235 ، 68 ربعلا :
128 یچکتب : غلا 

821 ، 724 ، 591 ، 474 کیب : غلا 
583 ، 329 ، 265 ، 169 ، 168 ، 128 گیب : غلا 

303 ، 183 وغلا :
69 يرخفلا :

71 ، 66 تسرهفلا :
128 رداقلا : نب  مئاقلا 

698 ، 128 یفاکلا :
65 خیراتلا : یف  لماکلا 

128 ناخیدرو : هللا 
852 ، 809 ، 654 ، 447 ، 131 ، 129 ، 27 ناخ : رایهللا 

598 یلع : نایهللا ،
149 لیللا :
65 أدتبملا :

129 يدقتملا :
348 ، 129 هرمحملا :

129 نانیدمرخ : هرمحملا -
429 هیراتخملا :

106 کلامملا : کلاسملا 
68 ، 67 کلامملا : کلاسملا و 

129 دشرتسملا :
129 ءیضتسملا :

581 ، 129 ، 75 رهظتسملا :
852 ، 581 هّللاب : مصعتسملا 

129 دجنتسملا :
581 ، 361 ، 111 رصنتسملا :
581 ، 390 ، 251 مصتعملا :

429 هللااب : دمتعملا 
131 ، 65 يزاغملا :

129 یفتقملا :
129 یسیدقملا :

130 عفقملا : نبا  عفقملا -
130 عنقملا :

535 لحنلا : للملا و 
787 ، 786 ، 721 ، 673 ، 593 ، 467 ، 463 ، 409 ، 408 ، 403 ، 383 ، 347 ، 324 ، 320 ، 274 ، 183 ، 130 ، 111 توملا :

315 ، 144 نیدلا : رون  یتوملا ،
130 يدهملا :

131 رصانلا :
793 کجنلا :

211 اسن : حاولا 
131 يدقاولا :

30 کیب : دنولا 
131 گیب : دنولا 

76 دنهلا :
589 ، 573 ، 448 ، 191 ، 27 سایلا :

589 نب : دمحم  سایلا ،
131 یپیلا :

762 یپیلا :
284 سیلا :

284 گنج : سیلا ،
299 زلراچ : نوسیلا ،

753 ، 752 ، 600 ، 599 ع :)  ) داوج ماما 
321 ، 320 ، 133 ع :)  ) يرگسع نسح  ماما 
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857 ات 833 ،  829 ، 782 ، 765 ، 764 ، 755 ، 748 ، 682 ، 562 ، 326 ، 224 ، 201 ، 180 ، 131 ، 56 ، 54 ، 53 ات 51 ،  49 ینیمخ : ماما 
131 ینیمخ : هللا  تیآ  ینیمخ - ماما 

834 ، 753 ، 746 ، 724 ، 600 ، 563 ، 534 ، 218 ، 150 ، 132 ع :)  ) اضر ماما 
664 ، 59 هزمح : هدازماما 

899 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
539 جع :)  ) نامز ماما 

752 ، 599 ، 57 ع :)  ) داجس ماما 
829 ، 799 ، 332 ، 275 ، 56 ع :)  ) قداص ماما 

132 کیب : یلق  ماما 
132 ناخ : یلقماما 

799 ، 275 ع :)  ) مظاک ماما 
275 ع :)  ) رقاب دمحم  ماما 
752 ع :)  ) یقت دمحم  ماما 

133 جع :)  ) يدهم ماما 
600 ، 599 ، 320 ع :)  ) يداه ماما 

851 ، 827 ، 826 ، 756 ، 731 ، 633 ، 526 ، 525 ، 457 ، 402 ، 329 ، 326 ، 275 ، 224 ، 215 ، 143 ، 133 ، 124 ، 103 ، 87 ، 71 یماما :
329 نیسح : یماما ،

133 یماما : نیسح  نیسح - یماما ،
825 ، 698 ، 536 ، 172 هیماما :

134 ، 133 ناخ : هللا  ناما 
792 هعلق : هوک ، ناما 

506 ولناما :
807 روتکیو : لئوناما ،

857 یناما :
632 هدحاو : تما 

134 رفعج : ّما 
134 هیوب : لآ  يارما 

135 نایریالج : یناکلیا - يارما 
135 ترک : يارما 

135 تاترما :
135 هملس : ّما 

136 دنپساشما :
253 ، 156 ، 136 ، 104 نادنپساشما :

136 شلما :
136 نایوما :

42 سونیلسرام : سونایما 
736 یلیل : ارآناهج ،)  ) دنمجرا ریما 

137 دنمجرا : ریما  یلیل  یلیل - دنمجرا ، ریما 
629 نالسرا : ریما 
137 ءارمالا : ریما 

163 هاکلیالا : ریما 
474 هاش : ناریما 

138 گنج : رداهب  ریما 
282 هزمح : ریما 

139 ریبکریما :
814 ، 658 ، 13 ماظن : ریما 

141 نیما :
141 راجتلا : نیما 

753 ناخ : نیسح  دمحم  هلودلا ، نیما 
142 ، 141 ناطلسلا : نیما 

805 ناخ : رغصا  یلع  ازریم  مظعا ،) کباتا   ) ناطلسلا نیما 
749 ، 143 برضلا : نیما 

143 ینیما :
598 ینیما : یلع - ینیما ،

545 دمحم : نیدلا  ردص  يرانا ،
144 رابنا :

144 یشابرادرابنا :
144 دبگ : رابنا 

300 لاگ : شاتنا 
486 قوقح : نمجنا 

343 ، 165 ، 146 وجنا :
145 روبجنا : وجنا ،
145 وجنیا : وجنا ،

621 دمحا : نیدلا  ثایغ  يدوخدنا ،
146 نادنپس : رام  داپرذآ  زردنا 

146 كانادرتشوازردنا :
146 ذبزردنا :

146 ناتاوک : ورسخ  زردنا 
146 رگزردنا :

146 همانزردنا :
842 ، 670 ، 597 ، 360 سلدنا :

89 ناجیدنا :
146 ناراکنامیدنا :

723 ، 509 ، 146 نازنا :
146 مالیع : ناشنا - نازنا -

146 اکنوسوس : نازنا 
146 ینازنا :

188 فارشالا : باسنا 
146 ناریا :)  ) خیرات زا  شیپ  ناسنا 

260 ، 80 ، 49 راشنا :
706 ، 705 ، 679 ، 613 ، 400 ، 212 ، 147 ، 146 ، 140 ، 12 ناشنا :

147 ناشنا :
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810 ، 804 ، 540 ، 491 ، 319 یضترم : خیش  يراصنا ،
،485 ، 473 ، 468 ، 445 ، 444 ، 292 ، 32 هیکاطنا :

900 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
791 ، 608 ، 504

147 يرایتخب : بالقنا  ناهفصا - بالقنا 
149 یکنا :

61 یکنا :
726 ودیکنا :

149 ونیم : هرگنا 
،523 ، 522 ، 491 ، 460 ، 411 ات 400 ،  398 ، 382 ، 375 ، 370 ، 362 ، 317 ، 278 ، 272 ، 271 ، 263 ، 257 ، 227 ، 101 ، 94 ، 88 ناتسلگنا :

855 ، 837 ، 814 ، 803 ، 798 ، 785 ، 732 ، 700 ، 658 ، 655 ، 654 ، 639 ، 636 ، 628 ات 612 ،  610 ، 595 ، 591 ، 590 ، 551
831 ، 831 ، 815 ات 775 ،  773 ، 625 ، 566 ، 404 ، 299 ، 274 ، 29 ، 28 ترافس : سیلگنا ،

149 انایگنا :
835 ، 834 ، 767 ، 149 لیلنا :

149 یکانونآ : یکانوننا -
149 ونا :

149 دربشونا :
367 ، 187 نیکتشونا :

671 دمحم : نیدلا  بطق  نیکتشونا ،
10 نب : دمحم  نبا  نیگتشونا ،

149 ناوریشونا : ورسخ  ناوریش - ونا 
520 نیدلا : فرش  ناوریشونا ،

149 هلودلا : سینا 
150 نز : غاوا 

150 ساروگاوا :
747 ، 704 ، 613 ، 538 ، 415 ، 362 ، 150 ، 75 ناوا :

151 نیکتوا :
151 لاگخوتوا :

256 نیدلا : یقت  يدحوا ،
270 ياهغارم : يدحوا 

151 یشابرادندوا :
498 ، 490 ، 170 ، 151 ، 102 ، 24 روا :

858 ، 797 ، 794 ، 782 ، 745 ، 744 ، 724 ، 722 ، 488 ، 465 ، 459 ، 412 ، 259 ، 159 ، 151 ، 102 ، 37 ، 16 وتراروا :
151 مگیب : ناطلس  قاروا 
460 ، 250 ، 102 لاروا :

460 گروب : ناروا 
864 ، 487 ، 377 ، 171 ، 170 ، 48 میلشروا :

313 ، 32 هفروا :
719 ، 369 ، 297 ، 152 ، 151 جنگروا :

156 دزمروا :
21 یمروا :
848 وروا :

726 ، 704 ، 490 ، 154 ، 152 ، 151 كوروا :
152 هوروا :
73 دنگزوا :

ات 477  475 ، 403 ، 362 ، 325 ، 296 ، 245 ، 152 ، 31 ، 30 نسح : نوزوا 
131 نبا : گیب  فسوی  نسح ، نوزوا 

152 ندنالف : نژوا 
،355 ، 348 ، 305 ، 267 ، 260 ، 258 ات 256 ،  253 ، 226 ، 173 ، 172 ، 167 ، 165 ، 158 ، 156 ، 155 ، 153 ، 152 ، 116 ، 83 ، 17 ، 9 اتسوا :
،823 ، 803 ، 737 ، 722 ، 717 ، 696 ، 640 ، 638 ، 589 ، 588 ، 489 ، 463 ، 451 ، 450 ، 430 ، 425 ، 422 ، 421 ، 419 ، 400 ، 380 ، 356

862 ، 858 ، 853 ، 849 ، 848 ، 843 ، 842 ، 840
355 طخ : ییاتسوا ،
419 نابز : ییاتسوا ،

153 یتسوا :
352 سئورسوا :

13 نئرسوا :
121 راشوا :

153 هاگنیهشوا :
641 سیواتکوا :

344 ، 153 نآاق : ياتکوا 
153 نآاق : ياتگا  نآاق - ياتکوا 

673 ، 649 ، 647 ، 236 ، 181 ياتگوا :
154 وتیاجلوا :

153 هدنبادخ :) دمحم   ) وتیاجلوا
159 یکلوا :

154 ، 138 ، 102 سولوا :
138 ریما : سولوا ،

154 سولوا : ریما  سولوا -
154 هیویلوا :

154 اموا :
154 یشابنوا :

154 لاگشاتنوا :
268 ناخ : کنوا 

901 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
598 ، 577 ، 511 ، 475 ، 446 ، 365 ، 364 ، 329 ، 278 ، 202 ، 201 ، 178 ، 177 ، 155 ، 154 ناطلس : سیوا ،

154 یسیوا :
620 یسیوا : یلعمالغ - یسیوا ،
789 ، 236 ، 156 ، 155 روغیوا :

674 ، 156 ، 155 قامیوا :
233 ، 232 هقرخ : لها 

731 ژل : زاوها ،
155 ادزماروها :
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692 ، 460 ، 422 ، 258 ، 227 ادزماروها :
156 یچغایا :

156 یغایا :
300 يربیا :

807 ، 795 ، 782 ، 699 ، 686 ، 644 ، 640 ، 523 ، 522 ، 217 ، 117 ایلاتیا :
738 ، 22 وگیووتخیا :

156 یفارگوئدیا :
632 ، 568 کیژولوئدیا :

11 هذیا :
156 ناریا :

157 ناتساب : ناریا 
326 ، 316 ، 315 بزح : ناریا ،

411 همانزور : ناریا ،
518 ، 467 ، 158 ، 100 ، 90 هاشناریا :

489 ، 158 رهشناریا :
158 جاو : ناریا 
158 ژیو : ناریا 

158 هجئو : ناریا -
653 ، 627 ، 611 ، 604 ، 514 ، 512 ، 450 ، 284 ، 272 ، 32 ، 15 ناوریا :

284 گنج : ناوریا ،
835 ، 801 ، 767 ، 422 ، 253 ، 197 ، 165 ، 156 ، 92 ، 80 ، 16 نادزیا :

794 وتریزیا :
158 وتویزیا :

285 گنج : سوسیا ،
159 یسکاراخ : رودیسیا 

159 ياکاپشیا :
465 ياکاپ : شیا 

159 ینیوپشیا :
159 راتشیا :

ات 707  705 ، 384 ، 159 ، 104 وگیووتشیا :
24 ناگاد : همشیا -
159 برک : ینشیا 

159 یساقآ : کیشیا 
91 ، 27 روغیا :

751 نب : دمحم  نالسرا ، لیا 
159 لا : لیا -

657 ، 618 ، 612 ، 160 یچلیا :
300 ، 160 ، 89 نایچلیا :

160 هناخیچلیا :
160 یناخلیا : ناخلیا -

،770 ، 748 ، 617 ، 603 ، 409 ، 365 ، 364 ، 304 ، 279 ، 257 ، 251 ، 177 ات 162 ،  159 ، 153 ، 101 ، 91 ، 76 ، 40 ، 37 ، 36 ، 9 ناناخلیا :
791

160 کچوک : ناناخلیا 
،698 ، 667 ، 650 ، 603 ، 601 ، 594 ، 588 ، 570 ، 486 ، 471 ، 462 ، 322 ، 313 ، 303 ، 295 ، 277 ، 196 ، 162 ، 160 ، 113 ، 91 نایناخلیا :

852 ، 729 ، 725
671 ، 295 ، 162 ، 99 ، 81 زگدلیا :

163 نایون : ناکلیا  نایوناکلیا -
،570 ، 537 ، 517 ، 512 ، 486 ، 438 ، 329 ، 328 ، 323 ، 295 ، 278 ، 277 ات 265 ،  263 ، 178 ، 163 ، 155 ، 154 ، 113 ، 84 ، 30 یناکلیا :

791 ، 666 ، 601 ، 598 ، 588 ، 577
84 دمحا : یناکلیا ،

163 نایریالج : نایناکلیا -
475 ، 446 ، 295 ، 154 ، 84 سیوا : یناکلیا ،

177 ریالج : دیزیاب  دیزیاب - یناکلیا ،
320 ریالج : نسح  نسح - یناکلیا ،

329 نیسح : یناکلیا ،
598 ریالج : یلع  یلع - یناکلیا ،

827 ، 585 ، 571 ، 452 ، 187 ، 186 ، 164 ، 163 ، 99 ، 73 ناخ : کلیا 
186 ناخکلیا :

163 هیناخ : کلیا  نایناخ - کلیا 
696 ، 530 ولیاامولیا :

164 قامیا :
93 سورانیا :

164 ناخ : قانیا 
902 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

61 میهاربا : لانیا ،
83 قجلانیا :

152 انانیا :
521 ، 343 ، 296 ، 295 ، 237 ، 165 ، 72 ، 41 وجنیا :

72 قاحسا : وبا  وجنیا ،
72 هاش : نیدلا  ناهج  قاحسا  وبا  وجنیا ،

164 وچنیا : وجنا - وجنیا -
520 هاش : دومحم  نیدلا  فرش  وجنیا ،

803 ، 165 اردنیا :
165 یشوشنیا :

300 كانیشوشنیا :
165 نیادم : ناویا 
793 ، 608 یبویا :

165 هاگمیرتور : سیویا 
167 ، 165 نزكویا :

767 ، 378 ، 165 ، 149 ، 102 ، 61 ، 49 ائا :
537 ، 339 ، 322 راهطا : همئا 

639 عیقب : همئا 
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165 هجئو : نایریئا 
،423 ، 421 ، 420 ، 389 ، 382 ، 368 ، 350 ، 343 ، 301 ، 283 ، 236 ، 192 ، 172 ، 168 ، 167 ، 164 ، 129 ، 66 ، 65 ، 56 ، 44 ، 19 باب : ب 

818 ، 799 ، 771 ، 698 ، 684 ، 683 ، 653 ، 650 ، 649 ، 555 ، 518 ، 511 ، 510 ، 470 ، 467 ، 442
167 ناخ : اباب 
168 رذون : اباب 

168 لباب : لیا - باب 
813 ، 760 ، 631 ، 620 ، 606 ، 591 ، 583 ، 537 ، 533 ، 509 ، 329 ، 265 ، 169 ، 168 ، 128 رباب :

168 يرباب : كوزت  يرباب - تاعقاو  همانرباب -
743 ، 719 ، 674 ، 662 ، 584 ، 573 ، 475 ، 442 ، 348 ، 273 ، 169 ، 105 کباب :

348 نایکباب :
348 هیکباب :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  لباب :
203 طخ : یلباب ،

171 شوریباب :
814 ، 810 ، 771 ، 653 ، 172 ، 171 ، 168 ، 167 هیباب :

171 ناخ : وتاب 
172 ناورجاب :

172 رتخاب :
172 شیرتخاب :

172 يذخاب :
172 رزخاب :

173 يرمخاب :
172 ارمخاب : يرمخاب -

173 ، 105 سیغداب :
172 سیغذاب : سیغداب -

20 نبرهش : ناذاب ،
172 بایراف : بابراب -

172 دبراب :
172 هناخراب :

308 رالاسراب :
214 خاک : شوروک ، راب 

173 ناگرزاب :
801 ناگرزاب : يدهم - ناگرزاب ،

442 ، 399 یگنرزاب :
173 نزاب :
173 نزاب :

11 هدکشتآ : روه ، هزاب 
173 يزاب :

285 ، 147 جنمساب :
285 گنج : جنمساب ،

184 هناخ : همساب 
173 كانشوش : نیاشاب 

583 ، 582 ، 457 ، 455 ، 323 ، 132 نیتشاب :
864 ، 834 ، 582 ، 324 ، 323 ، 205 ینیتشاب :

582 قازرلا : دبع  ینیتشاب ،
173 ینیتشاب : قازرلا  دبع  قازرلا - دبع  ینیتشاب ،

184 همصاب :
379 ، 184 ، 110 هینطاب :
175 هیلیعامسا : هینطاب -

113 تشهب : غاب 
346 سیدغاب :
175 ناخ : رقاب 
227 فورقاب :
175 ینالقاب :

176 ارتکاب :
175 انایرتکاب : ایرتکاب -

755 ، 610 ، 339 ، 317 ، 149 ، 148 ، 32 ، 15 وکاب :
903 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

16 ساوگاب :
100 ، 98 ، 16 ساوگاب :

176 رازاتلاب :
528 دمحم : نیدلا  سمش  ینانمس ، هچیلاب 

176 داشماب :
711 ، 631 ، 621 ، 620 ، 595 ، 593 ، 319 ، 197 ، 192 ، 191 ، 177 ، 176 ، 38 نایماب :

176 سور : یضارقتسا  کناب 
176 بسشگ : وناب 

176 همان : بسشگ  وناب 
742 ، 726 ، 714 لاپیناب :

32 واب :
766 ، 714 ، 32 نایدنواب :

429 نایلهاب :
178 کب : ياب -

177 زوتیاب :
725 ، 571 ، 177 ودیاب :

177 لوغآ : ودیاب 
698 ، 571 ، 503 ، 499 ، 363 ، 279 ، 206 ، 162 ، 161 ، 91 ، 30 ناخ : ودیاب 

475 ناطلس : دیزیاب ،
725 ، 605 ، 591 ، 420 ، 403 ، 329 ، 265 ، 178 ، 177 ، 168 رقنسیاب :

177 نامکرت : رقنسیاب 
591 نبا : هلودلا  ءالع  رقنسیاب ،

420 ، 177 يرقنسیاب :
724 ، 492 ، 479 ، 413 ، 329 ، 265 ، 204 ، 201 ، 200 ، 139 ، 28 ارقیاب :
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492 ، 479 ، 476 ، 413 ، 329 ، 204 ، 201 ، 200 ، 178 ، 139 ، 28 نیسح : ارقیاب ،
492 ، 479 ، 476 ، 413 ، 203 ، 200 ، 199 ، 178 ، 139 ، 28 نیسح : ناطلس  ارقیاب ،

178 ارقیاب : نیسح  ناطلس  ارقیاب -
789 ، 301 لاکیاب :

751 ، 534 ، 178 ، 44 راونالا : راحب 
178 ناگیتحب :

178 مولعلا : رحب 
855 ، 850 ، 669 ، 668 ، 491 ، 490 ، 477 ، 444 ، 385 ، 280 ، 165 ، 132 ، 67 ، 48 نیرحب :

857 ، 765 ، 556 ، 326 ییاراخب :
475 ناطلس : اغآ ، تخب 

214 لوا : رصنلا  تخب 
645 ، 644 ، 179 ناگتخب :

178 رصن : دکوبن  رصنتخب -
،509 ، 505 ، 476 ، 451 ، 408 ، 338 ، 224 ، 214 ، 213 ات 180 ،  178 ، 168 ، 161 ، 149 ، 148 ، 143 ، 134 ، 124 ، 67 ، 43 ، 35 رایتخب :

839 ، 827 ، 820 ، 781 ، 774 ، 759 ، 758 ، 676 ، 639 ، 613 ، 606 ، 605 ، 589 ، 567 ، 554 ، 553 ، 548
167 ناخ : اباب  يرایتخب ،

553 هنطلسلا : ماصمص  يرایتخب ،
605 ناخ : دارمیلع  يرایتخب ،

179 عوشیتخب :
179 شخدب :

887 ص :  مالعا .....  تسرهف  ناریا ج2 903  خیرات  عماج  گنهرف   857 ، 745 ، 565 ، 458 ، 242 ، 13 ناشخدب :
730 ، 319 ، 230 ، 163 نیدلا : ر 

216 رجراوشدب :
216 رگراوشدب :

180 یسیلدب :
180 خشدب : خشیدب -

820 ، 724 ، 492 ، 329 ، 204 ، 39 نامزلا : عیدب 
180 تارب :

552 ، 522 ، 521 ، 514 ، 181 یلرش : ناردارب 
180 یلرش : یلرش - ناردارب 

180 بجاح : قارب 
180 لرغط : جرب 

180 ایدرب :
213 غم : يایدرب 

172 هعذرب :
351 ، 181 هیوزرب :

181 رهم : نیزرب 
181 سرب :

812 ، 748 ، 631 ، 604 ، 588 ، 518 ، 473 ، 470 ، 468 ، 249 ، 248 ، 231 ، 182 ، 181 ، 111 ، 99 ، 73 قرایکرب :
848 ، 308 ، 90 نلرب :

284 ، 131 مرب :
284 فسوی : مرب ،

845 ، 342 ، 182 کمرب :
845 ، 183 ، 180 ، 134 ، 131 یکمرب :

181 نایکمرب :
275 رفعج : یکمرب ،

904 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
342 دلاخ : یکمرب ،

284 فسوی : مرب ،
605 ، 576 ، 280 ، 264 ، 263 ، 49 ، 27 درجورب :

764 ، 386 ، 201 ، 183 ، 179 ، 56 ، 51 ، 49 ، 44 ، 27 يدرجورب :
201 ، 200 ، 183 ، 182 ، 56 ، 51 ، 49 ، 44 هللا : تیآ  يدرجورب ،

182 يدرجورب : هللا  تیآ  يدرجورب -
764 هللا : ۀیآ  يدرجورب ،

27 یمظع : هللا  تیآ  يدرجورب ،
182 زورب :

89 دراودا : نورب ،
792 نامیالا : ناهرب 

804 ، 233 ، 182 نیدلا : ناهرب 
450 ییامهرب :

182 ههیرب :
183 دیما : گرزب 

320 نسح : دیما ، گرزب 
467 هقجالس : گرزب ،

183 رهمجرذوب : رهمگرزب -
183 سب :

61 يریساسب :
863 ، 749 ، 650 ، 566 ، 538 ، 461 ، 459 ، 452 ، 365 ، 353 ، 316 ، 309 ، 285 ، 188 ، 184 ، 183 ، 177 ، 113 ، 71 ، 59 ، 56 تسب :

183 هحایسلا : ناتسب 
570 ، 178 ، 141 ماطسب :

177 دیزیاب : یماطسب ،
،784 ، 660 ، 605 ات 545 ،  543 ، 429 ، 428 ، 402 ، 351 ، 347 ، 334 ، 276 ، 193 ، 190 ، 183 ، 132 ، 71 ، 70 ، 68 ، 66 ، 64 ، 63 هرصب :

833 ، 811 ، 796 ، 791 ، 785
183 همصب :
183 حئاطب :

184 هفوکلا : حئاطب 
744 ، 619 ، 484 ، 73 ، 48 ، 47 سویملطب :

420 ، 333 تثعب :
687 غب :

62 ناخ : میهاربا  يریاغب ،
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  دادغب :

184 نوتاخ : دادغب 
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827 ، 623 ، 562 ، 185 ، 164 ، 163 ، 31 ارغب :
562 ، 185 ، 184 قجارغب :

827 ، 623 ، 185 ، 184 ، 164 ، 163 ، 31 ناخ : ارغب 
690 ، 186 ناتسغب :

185 نایادخ :) ناکم   ) ناتسغب
841 ریزو : ایاقب ،

783 رفظم : ینامرک ، ییاقب 
220 یطارقب :

185 یلیبدرا : نیدلا  یفص  خیش  هعقب 
185 ياب : یب - گیب - کب -

185 هیشاتکب :
185 يدغتکب :

449 ، 338 نزوتکب :
623 ، 585 ، 187 ، 186 ، 78 ، 77 نوزوتکب :

186 ولشکب :
186 یلدگب :

186 لب :
587 لبجلا : دالب 

187 يرذالب :
667 ، 666 ، 190 ، 188 ، 187 نوغاسالب :

164 نوغسالب :
665 ، 446 ، 445 ، 422 ، 376 ، 352 ات 190 ،  187 ، 116 ، 115 ، 98 شالب :

187 ناشالب :
187 لوا : شالب 

188 مجنپ : شالب 
188 مراهچ : شالب 

188 مود : شالب 
188 موس : شالب 
189 هاشناگشالب :

176 رشت : لب 
848 ، 833 ، 189 خلب :

76 دیز : وبا  یخلب ،
78 قیقش : یلع  وبا  یخلب ،

85 هیورضخ : نب  دمحا  یخلب ،
172 ناکسلب :

317 اهکیوشلب :
189 یمعلب :

78 یلع : وبا  یمعلب ،
497 ، 85 هللا : دبع  یمعلب ،

618 ، 308 ، 226 ، 190 ، 189 نیکتاکلب :
905 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

214 ، 75 كودرم : لب 
405 نان : ياولب 

718 ، 636 ، 596 ، 343 ، 19 ، 17 ، 14 ناتسچولب :
753 ناخ : دمحم  چولب ،

189 تکانب :
190 یتکانب :

285 گنج : سراپ ، ردنب 
514 ، 28 ، 13 سابعردنب :

190 رصیق : دنب 
190 كدنب :

190 شهدنب :
190 نایرهاط : رهاط - ونب 

862 ، 842 ، 834 ، 833 ، 784 ، 712 ، 680 ، 609 ، 585 ، 580 ، 579 ، 520 ، 486 ، 448 ، 360 ، 343 ، 236 ، 193 ، 136 هیما : ینب 
190 روجیناب : ینب 

191 نانابسوداپ : نابسوداپ - ینب 
429 میمت : ینب 

366 فیقث : ینب 
825 ، 346 ، 344 هچینب :

191 ماح : ینب 
563 هیونسح : ینب 
194 هجافخ : ینب 
373 هیوباد : ینب 

191 نایوباد : هیوباد - ینب 
191 فلد : ینب 

191 ناتسجرغ : ناراش  دیشر - ینب 
192 ماس : ینب 

845 ، 834 ، 799 ، 796 ، 612 ، 579 ، 563 ، 519 ، 449 ، 438 ، 351 ، 320 ، 284 ، 236 ، 192 ، 133 ، 76 ، 66 ، 31 سابع : ینب 
518 هیولضف : ینب 
193 هیوکاک : ینب 

193 بعک : ینب 
193 ، 36 هزام : ینب 

193 ناهرب : لآ  هزام - ینب 
193 لباتاوب :

845 ، 450 ، 190 ، 182 ، 177 ، 14 ییادوب :
738 ، 194 ، 193 اهیدوب :

193 رهمگرزب : رهمجرذوب -
193 ناروب :

226 نیکت : يروب 
194 هبازوب :

639 ، 201 ناتسوب :
738 ، 195 ، 194 اهسوب :
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646 ، 220 ، 194 جنشوب :
194 گنشوپ : جنشوف - جنشوب -

851 ، 838 ، 837 ، 814 ، 781 ، 677 ، 628 ، 611 ، 416 ات 272 ،  270 ، 214 ، 172 ، 93 ، 58 ، 57 رهشوب :
144 نمجنا : انیس ، یلع  وب 

571 ياغط : خیشاقوب ،
235 قالوب :
194 رلهوب :
194 بیوب :

817 دربن : بیوب ،
280 ات 196 ،  194 دیرفآهب :

280 شبنج : نایدیرفآهب ،
195 دیرفآهب : هیدیرفآهب -

195 نیرفآهب :
،601 ، 594 ، 583 ، 574 ، 570 ، 518 ، 516 ، 457 ، 323 ، 304 ، 303 ، 301 ، 295 ، 270 ، 196 ، 169 ، 165 ، 156 ، 138 ، 91 ، 84 ، 76 رداهب :

856 ، 731 ، 658 ، 603
76 دیعس : وبا  رداهب ،

270 ، 138 گنج : رداهب 
603 ، 601 ، 594 ، 583 ، 570 ، 518 ، 516 ، 323 ، 304 ، 303 ، 295 ، 195 ، 165 ، 91 ناخ : رداهب 

600 یلع : رداهب ،
862 ياکوسی : رداهب ،
831 ، 614 ناتسراهب :

195 هیدیرفاهب :
195 هلاض :) هقرف   ) هیباب هییاهب -

631 ، 630 ، 388 ، 276 ، 135 ، 134 ، 78 ، 35 هلودلا : ءاهب 
195 نیدلا : ءاهب 

769 ، 566 ، 257 ات 198 ،  196 ، 72 ، 54 ، 44 ، 43 یناهبهب :
54 هللا : دبع  دیس  هللا  تیآ  یناهبهب ،

197 یناهبهب : هللا  دبع  دیس  هللا  تیآ  یناهبهب -
197 یشابزپهب :

197 مارهب :
11 شتآ : مارهب ،

906 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
197 لوا : مارهب 

197 روگ :) مارهب   ) مجنپ مارهب 
197 مشش :) مارهب   ) نیبوچ مارهب 

198 مراهچ : مارهب 
198 مود : مارهب 

198 هاش :) ناکس   ) موس مارهب 
710 ، 673 ، 620 ، 619 ، 593 ، 495 ، 483 ، 478 ، 474 ، 467 ، 353 ، 327 ، 200 ، 199 هاشمارهب :

582 ، 277 هاش : مارهب 
199 دمحم : یمارهب ،

199 مناخ : هزورهب 
199 دازهب :

698 دازهب : نیدلا - لامک  دازهب ،
200 یتشهب :
200 نمهب :

200 ناگنمهب :
762 یلق : یضترم  تایب ،

673 تایب : یلق  یضترم  یلق - یضترم  تایب ،
832 ، 712 هینایب :

132 هدازماما : هدیبز ، یبیب 
43 ویدار : یس . یب . یب .

132 هدازماما : نوتاخ ، هیلع  یبیب 
200 یچکتیب :

،201 نایچکتیب :
22 هینیتیب :

201 هجاوخ : ماریب 
201 هاش : ماریب 

76 ناحیر : وبا  ینوریب ،
857 ، 586 ، 467 ، 61 سنازیب :

692 ، 690 ، 689 ، 687 ، 650 ، 613 ، 559 ، 529 ، 464 ، 420 ، 409 ، 400 ، 255 ، 211 ، 207 ات 203 ،  201 ، 186 ، 115 ، 38 نوتسیب :
80 روصنم : وبا  نوتسیب ،

690 هبیتک : نوتسیب ،
207 نبا : ثرمویک  نوتسیب ،

202 روباشیب :
11 هدکشتآ : روباشیب ،

202 راغیب :
202 وغیب :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  گیب :
168 یلع : اباب  گیب ،

203 کب : گیب -
28 ناخ : اقآ  یلدگیب ،

202 یگیبرلگیب :
203 مناخ : ناج  مگیب 

203 مگیب : ناطلس  هگیب 
160 لیا : یگیب ،

128 غلا : جیز  یگیب ،
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  نیرهنلا : نیب 

203 صاخ : نیرهنلا  نیب 
204 قهیب :

568 ، 430 ، 384 ، 327 ات 238 ،  235 ، 205 ، 204 ، 80 یقهیب :
795 ، 755 ، 551 ، 523 ، 522 ، 101 پاپ : پ 
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600 یلع : کیرتاپ ،
205 کیرتاپ : یلع  یلع - کیرتاپ ،

205 یستاپ :
205 ناپسوکتاپ :

708 ناپسوتاپ :
205 یتاپ :

205 دنز : ناهاشداپ 
206 يوفص : ناهاشداپ 

206 نوتاخ : هاشداپ 
207 نز : هاشداپ 

601 یلع : هاشداپ ،
207 ناپسوداپ : نانابسوداپ -

567 ناپسوگذاپ :
708 ناپسوذاپ :
211 هنکاتیاراپ :

،687 ، 685 ، 640 ، 633 ، 545 ، 484 ، 376 ، 368 ، 355 ، 274 ، 260 ، 221 ، 216 ات 212 ،  210 ات 119 ،  117 ، 114 ، 100 ، 99 ، 48 تراپ :
858 ، 801 ، 711

738 ، 210 اهنکاتراپ :
842 ، 828 ، 801 ، 635 ، 489 ، 419 ، 260 ، 254 ، 221 ، 216 ، 211 ، 159 ، 127 ، 114 ، 14 یتراپ :

818 ، 707 ، 641 ، 260 ات 212 ،  210 ، 115 ، 114 ایتراپ :
211 نایتراپ :

907 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
419 نابز : یتراپ ،

211 سراپ :
418 ، 212 ، 159 آوسراپ :
846 ، 213 ، 211 اوسراپ :

211 شاوسراپ :
213 شاموسراپ :

242 ، 217 ، 216 ، 211 هسراپ :
،689 ، 688 ، 624 ، 548 ، 447 ، 425 ، 422 ، 420 ، 419 ، 327 ، 253 ، 251 ، 219 ، 216 ، 213 ، 210 ، 157 ، 107 ، 92 ، 20 ، 10 یسراپ :

706 ، 692
840 ، 766 ، 743 ، 737 ، 719 ، 691 ، 684 ، 554 ، 447 ، 447 ، 421 ، 382 ، 379 ، 217 ، 215 ، 214 ، 212 ، 211 ، 95 ، 59 ، 20 ، 11 نایسراپ :

419 نابز : ناتساب ، یسراپ 
213 کیسراپ :
213 نمشراپ :
213 نوینمراپ :

213 سیمراپ :)  ) ادیمراپ
18 سوسیماپوراپ :
624 سیرازیراپ :

،699 ، 689 ، 646 ، 611 ، 610 ، 587 ، 541 ، 492 ، 461 ، 386 ، 338 ، 335 ، 334 ، 292 ، 215 ، 180 ، 174 ، 155 ، 148 ، 87 ، 54 سیراپ :
855 ، 814 ، 809 ، 785 ، 784 ، 768

610 هماندهع : سیراپ ،
784 هدهاعم : سیراپ ،

846 ، 707 ، 217 ، 216 ، 211 داگرازاپ :
846 اهداگرازاپ :

425 ، 348 ، 213 دنزاپ :
373 ، 246 ات 214 ،  212 داگراساپ :

214 ، 212 ياداگراساپ :
214 نایداگراساپ :

627 ، 611 چیوکساپ :
214 شاپ :

806 ، 138 ناخ : اشاپ 
22 هیتوگالفاپ :

681 هینوگالفاپ :
285 ، 189 ، 115 ، 93 رکاپ :

285 گنج : رکاپ ،
856 ، 597 ، 451 ، 327 ، 215 ، 214 ناورکاپ :

215 ناورکاپ : نسح - ناورکاپ ،
246 ، 198 ریملاپ :

215 رمدت : ریملاپ -
588 کیتیلوئلاپ :

624 ، 296 ، 19 ریماپ :
465 يریماپ :

215 مسیناریا : ناپ 
215 نایلایتناپ :

857 ، 829 ، 764 ، 747 ، 596 ، 215 دادرخ : هدزناپ 
829 تضهن : دادرخ ، هدزناپ 

215 هزئاپ : هزیاپ -
817 ، 692 ، 215 ، 211 یلوکیاپ :

216 ، 215 ناگیاپ :
215 رالاس : ناگیاپ 

693 ایرتپ :
216 رگراوخشذپ : رگراوختشپ -

216 هاش : راوخشذپ 
216 ایتامگارپ :

742 ، 216 آوتترپ :
216 وثرپ :

210 ، 114 هوثرپ :
216 وثرپ : هوثرپ -

46 ، 10 ساکیدرپ :
749 ، 217 ، 216 سرپ :

733 ، 691 ، 245 ، 243 ، 216 ، 211 سیلوپسرپ :
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216 دیشمجتخت : سیلوپسرپ :
633 ، 216 هپسرپ :
216 ذبکتسرپ :

217 سیسرپ :
689 اکیسرپ :

217 ، 216 ایشرپ :
848 نوتسنرپ :

211 ، 210 ینرپ :
285 ناورپ :

285 گنج : ناورپ ،
471 نیدلا : نیعم  هناورپ ،

460 اکوروخورپ :
856 ، 736 ، 720 ، 642 ، 633 ، 527 ، 512 ، 491 ، 450 ، 412 ، 327 ، 275 ، 104 ، 103 ، 99 ، 84 ، 70 ، 67 ، 53 ، 50 ، 49 ، 46 ، 43 شرورپ :

707 ، 705 ، 624 تاشورپ :
908 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

508 ، 217 مناخ : ناخیرپ 
218 مناخ : دازیرپ 

661 ، 39 میرپ :
675 ، 554 ناخ : یقت  دمحم  نایسپ ،

218 نایوطقن : نایناخیسپ -
218 رالاس : ناگیتشپ 

218 نشپ :
225 ، 195 ، 120 گنشپ :

218 رل : گنشپ 
219 ادیقپ :
219 ایتکپ :

789 ، 285 ، 92 هتالپ :
285 گنج : هتالپ ،

219 كالپ :
219 لپ : هس  یس و  وجاوخ ، لپ  ناخیدرو - هللا  لپ 

219 وجاوخ : لپ 
219 رتخد : لپ 

828 ، 536 ، 441 ، 315 ، 109 مونلپ :
219 راولپ :

258 سنوپولپ :
389 ، 219 كراتولپ :

219 هپمپ :
219 تنپ :

849 ، 628 ، 483 ، 377 ، 299 ، 289 ، 271 ، 118 باجنپ :
220 رفن : هس  هاجنپ و 

220 تخد : ناروپ 
270 تسیچوروپ :
220 یلو : يایروپ 

704 ، 24 روزوپ :
713 نسروزوپ :

220 جنشوب : گنسوپ -
572 ، 563 ، 366 ، 263 گنشوپ :

220 كالوپ :
221 سیلوپ :

642 ، 48 سویپموپ :
221 تنوپ :

221 نوپیهایتنوپ :
607 نیدلا : دامع  ناولهپ ،

842 ، 221 اهولهپ :
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  يولهپ :

86 اضر : دمحا  يولهپ ،
221 يولهپ : اضر  دمحا  اضر - دمحا  يولهپ ،

113 فرشا : يولهپ ،
221 يولهپ : فرشا  فرشا - يولهپ ،

221 یناکشا : يولهپ 
338 اضر : دیمح  يولهپ ،

221 يولهپ : اضر  دیمح  اضر - دیمح  يولهپ ،
356 طخ : يولهپ ،

782 ، 681 ، 670 ، 632 ، 224 ، 215 ، 155 میژر : يولهپ ،
221 ناخ : اضر  اضر - يولهپ ،

420 ، 379 ، 352 ، 347 ، 215 ، 191 ، 146 ، 93 نابز : يولهپ ،
221 یناساس : يولهپ 
222 هلسلس : يولهپ ،
529 سمش : يولهپ ،

225 يولهپ : سمش  سمش - يولهپ ،
583 اضرلا : دبع  يولهپ ،

225 يولهپ : اضرلا  دبع  اضرلا - دبع  يولهپ ،
601 اضریلع : يولهپ ،

225 يولهپ : اضر  یلع  اضر - یلع  يولهپ ،
620 اضرمالغ : يولهپ ،

225 يولهپ : اضرمالغ  اضرمالغ - يولهپ ،
625 همطاف : يولهپ ،

225 يولهپ : همطاف  همطاف - يولهپ ،
754 ، 753 ، 736 ، 733 ، 704 ، 646 ، 639 ، 635 ، 596 ، 583 ، 562 ، 385 ، 316 ، 267 ، 225 ، 123 ، 113 ، 42 اضر : دمحم  يولهپ ،

225 يولهپ : اضر  دمحم  اضر - دمحم  يولهپ ،
760 اضر : دومحم  يولهپ ،

225 يولهپ : اضر  دومحم  اضر - دومحم  يولهپ ،
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853 هنطلسلا : مدمه  يولهپ ،
225 يولهپ : هنطلسلا  مدمه  هنطلسلا - مدمه  يولهپ ،

420 ، 114 هلهپ :
225 گزیلهپ :

665 ، 587 ، 584 ، 339 ، 20 ص :)  ) مالسا ربمایپ 
205 يرتیپ :

820 ، 748 ، 621 ، 594 دمحا : ریپ 
225 یلامج : ریپ 

778 ، 671 ، 658 ، 655 ، 322 اینریپ :
778 ، 322 نسح : اینریپ ،

909 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
322 نسح : هلودلا ،) ریشم   ) اینریپ

225 زوریپ :
226 هریپ :

226 ، 190 نیکت : يریپ 
226 مناخ : ناخیریپ 

590 یگنهاشیپ :
59 پاتشیپ :
226 ارتشیپ :

854 ، 845 ، 715 ، 642 ، 574 ، 518 ، 267 ، 226 ، 9 يدادشیپ :
226 نایدادشیپ :

226 راکشیپ :
226 رفعج : يروهشیپ ،

90 هلجم : راکیپ ،
528 ، 170 ، 25 رسلیپ :

851 متاکه : سلیپ ،
227 اتسیچ : وروئپ 

229 روغبات : ت 
229 اتسو : یتیبات ،

789 ، 788 ، 649 ، 458 ، 366 ، 349 ، 343 ، 229 ، 161 ، 156 ، 9 راتات :
229 ، 183 مالسالا : جات 

353 ، 230 ، 229 ، 209 هلودلا : جات 
730 ، 710 ، 620 ، 603 ، 571 ، 553 ، 480 ، 475 ، 460 ، 367 ، 345 ، 279 ، 248 ، 230 ، 76 ، 69 ، 40 نیدلا : جات 

230 هنطلسلا : جات 
231 کلملا : جات 

646 كولملا : جات 
231 مگیب : هام  جات 

232 کیجات :
678 ، 233 ، 232 یبارات :

677 یبارات : مایق - یبارات ،
702 ، 517 ، 389 ، 274 ، 41 مرات :

234 خیرات :
234 قوجلس : لآ  خیرات 
235 نودلخ : نبا  خیرات 

235 یناخلیا : خیرات 
235 ، 21 یمعلب : خیرات 

235 یتکانب : خیرات 
235 قهیب : خیرات 

236 يدوعسم : خیرات  یقهیب - خیرات 
236 ناجرج : خیرات 

236 ارآناهج : خیرات 
236 اشگناهج : خیرات 

236 نیزح : خیرات 
237 خیراوتلا : عماج  يدیشر - خیرات 

237 هیدنز : خیرات 
237 یکولس : خیرات 

313 ریغص : خیرات 
343 ، 107 یسابع : يارآ  ملاع  خیرات 

838 ، 589 ، 230 يدضع : خیرات 
237 يرصان : همانسراف  خیرات 

237 سوفلیف : خیرات 
313 ریبک : خیرات 

207 نامرک : خیرات 
237 رابخالا : نیز  يزیدرگ - خیرات 

237 اشگیتیگ : خیرات 
237 یقهیب : خیرات  يدوعسم - خیرات 

237 يدضتعم : خیرات 
819 مجعم : خیرات 

237 ناتسراگن : خیرات 
237 یسمش : يرجه  خیرات 

237 يدرگدزی : خیرات 
376 شویرات :

237 نایزات :
632 هپتشات :

318 هلودلا : ماسح  شات ،
237 نوتاخ : شات 

537 ، 190 دنکشات :
811 ، 402 ، 238 توبلات :

238 يزاریش : يازریم  توبلات -
238 وجیات :

238 ینمیات :
238 ، 63 ، 61 ینابت :
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238 ، 36 ناینابت :
303 ، 251 تبت :

238 خیرات : لیدبت 
240 كربت :

910 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  زیربت :

142 نمجنا : زیربت ،
281 شبنج : زیربت ،

275 رفعج : يزیربت ،
240 يزیربت : رفعج  يزیربت -

285 سبت :
567 ، 172 ، 116 ناتسروپت :

240 اهروپط : اهروپت -
87 ، 79 ، 70 ممالا : براجت 

241 فلّسلا : براجت 
241 یماس : هفحت 
242 ملاعلا : ۀفحت 
67 راظّنلا : ۀفحت 

569 ، 242 ناتسراخت :
246 سیقلب : تخت 

848 ، 823 ، 709 ، 691 ، 689 ، 305 ، 285 ، 255 ، 245 ، 243 ، 242 ، 219 ، 153 ، 109 ، 10 دیشمجتخت :
691 هبیتک : دیشمجتخت ،

245 متسر : تخت 
246 نامیلس : تخت 

246 رصن :) وبا  رصق   ) نامیلس تخت 
246 دابق : تخت 

246 نامیلس : ردام  تخت 
246 هالک : هتخت 

246 رمدت :
539 لاوحالا : ةرکذت 

539 نیرصاعملا : ةرکذت 
42 زلراچ : نلآ  تارت ،

247 تارت : زلراچ  نلآ  زلراچ - نلآ  تارت ،
352 سونایارت :

247 تیبرت :
247 ایدیاپروک : شوروک - تیبرت 

806 ، 660 ، 27 ناخرت :
247 زیشرت :

316 هاوخیقرت :
106 قاحسا : كرت ،

887 ص :  مالعا .....  تسرهف  ناریا ج2 910  خیرات  عماج  گنهرف  تسا . هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  ناکرت :
247 نایناخکلیا : یبایسارفا - ناک 

ات 250  247 نوتاخ : ناکرت 
586 ، 572 ، 478 زغ : ناکرت 

250 اهکرت : كرت ،
،472 ، 466 ، 344 ، 336 ، 322 ، 299 ، 251 ، 210 ، 190 ، 186 ، 185 ، 183 ، 164 ، 163 ، 128 ، 114 ، 100 ، 83 ، 73 ، 31 ، 10 ناتسکرت :

848 ، 820 ، 785 ، 723 ، 708 ، 667 ، 653 ، 624 ، 601 ، 571 ، 488
85 گیب : دمحا  نامکرت ،

611 هماندهع : ياچنامکرت ،
251 ياچنامکرت : هماندهع  ياچنامکرت -

337 گیب : هزمح  نامکرت ،
362 لیلخ : نامکرت ،

403 گیب : متسر  نامکرت ،
600 گیب : یلع  نامکرت ،

،855 ، 795 ، 790 ، 789 ، 694 ، 682 ، 639 ، 633 ، 492 ، 440 ، 379 ، 377 ، 326 ، 309 ، 291 ، 287 ، 279 ، 227 ، 224 ، 155 ، 53 هیکرت :
863

251 ذمرت :
286 سلوپومرت :

286 گنج : لیپومرت ،)  ) سلوپومرت
355 ، 286 ، 48 لیپومرت :

251 ازومرت :
719 یکستورت :

389 هپمپ : كورت 
251 هپمپ : گورت 

702 ، 401 ، 174 ، 96 ، 45 نمورت :
720 ، 627 ، 522 ، 354 رازت :

807 ، 267 ، 70 يرازت :
169 كوزت :

717 ، 489 وست :
632 ، 442 یفخم : تالیکشت 

827 ، 825 ، 776 ، 758 ، 679 ، 606 ، 549 ، 548 ، 542 ، 539 ، 537 ، 455 ، 428 ، 336 ، 323 ، 233 ، 154 ، 140 ، 119 ، 79 ، 37 عیشت :
356 طخ : يریوصت ،

110 هیمیلعت :
251 هیلیعامسا : هیمیلعت -

259 راجاغت :
251 گیب : راغت 

718 ، 595 ، 461 ، 264 ، 148 ، 21 سیلفت :
252 یساقآ : یچگنفت 

252 یشابیچگنفت :
794 ، 368 ات 256 ،  252 ، 239 ، 238 ، 224 ، 74 میوقت :

911 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
252 نادلبلا : میوقت 

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 512 

http://www.ghaemiyeh.com


253 دیدج :)  ) ییاتسوا میوقت 
254 يروغیوا : میوقت 

254 ناریا : میوقت 
254 یلالج : میوقت 

254 نایناکشا : نامز  رد  میوقت 
255 یناریا : یمسر  میوقت 

255 ناریا : یمسر  میوقت  یسمش - يرجه  میوقت 
255 يرمق : يرجه  میوقت 

255 یشنماخه : میوقت 
779 ، 722 ، 676 ، 316 ، 257 ، 256 هدازیقت :

127 ، 85 تیرکت :
792 ، 786 ، 751 ، 672 ، 593 ، 572 ، 571 ، 479 ، 478 ، 367 ، 299 ، 257 ، 249 ، 160 ، 42 شکت :

821 ناخ : شکت 
593 نیدلا : ءالع  شکت ،

257 روفکت :
257 ولکت :

475 ، 295 ، 257 ، 162 ، 64 ، 30 رادوکت :
257 دمحا : رادوکت 

590 ، 295 ، 162 ، 161 ، 30 ناخ : رادوکت 
475 دمحا : ناطلس  رادوکت ،

601 ، 466 ، 452 ، 276 ، 226 ، 190 ، 165 ، 107 ، 99 نیکت :
322 ، 276 ، 164 نسح : نیکت ،

601 یلع : نیکت ،
379 هرگت :

303 ، 101 رادوگت :
257 نیگت :

461 ، 460 ، 308 هناخفارگلت :
257 امت :

286 هربمت :
286 گنج : هربمت ،

257 اغمت :
258 مشی : ياغمت 

301 نیچومت :
258 ناخ : زیگنچ  نیچومت -

432 ، 319 میرحت : وکابنت ،
517 نوتاخ : ودنت 

258 رسنت :
453 رادهپس : ینباکنت ،

758 ناخ : یلو  دمحم  ینباکنت ،
: ینباکنت ناخ  یلو  دمحم  ناخ - یلو  دمحم  ینباکنت ،

258
504 ، 503 ، 258 ، 203 ناگوچ : گنت 

258 روپاش :) هناخدور  هرد   ) ناگوچ گنت 
691 هبیتک : زئوس ، هگنت 

858 دایبوت :
258 یشابیچپوت :

723 ، 151 لاگخوت :
315 بزح : ناریا ، هدوت 

859 ، 848 ، 721 ، 711 ، 620 ، 451 ، 444 ، 251 ، 196 ، 127 ، 140 ، 92 ناروت :
479 ، 467 ، 249 ، 158 ، 100 هاشناروت :

276 نیدلا : لالج  هاشناروت ،
258 نایناروت :

598 ، 202 ، 178 شمروت :
258 هپت : گنروت 

768 ، 681 ، 633 ، 379 ، 48 ، 15 سوروت :
258 دیدیسوت :

259 اپشوت :
259 یشابلامشوت :

236 یشوت :
646 نازولوت :

797 ، 302 ، 301 ، 259 ، 161 یلوت :
795 ، 779 ، 760 ، 720 ، 677 ، 629 ، 625 ، 612 ، 611 ، 259 ، 257 ، 140 ، 138 ناموت :

138 ریما : ناموت ،
259 نوت :
259 هّوت :

70 قالخا : بیذهت 
79 قالخالا : بیذهت 

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  نارهت :
731 ژل : نارهت ،

835 ، 714 ، 260 ، 259 ، 80 ، 75 تمایت :
447 ناشنایت :

628 ، 260 وپیت :
260 اهیروپیت :

260 لوا : دادریت 
260 مود : دادریت 

261 ذابيریت :
708 ، 707 ، 293 ، 261 نرفاسیت :

912 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
،685 ، 660 ، 562 ، 504 ، 444 ، 353 ، 352 ، 293 ، 289 ات 262 ،  260 ، 247 ، 212 ، 199 ات 190 ،  188 ، 144 ، 116 ، 105 ، 92 ، 64 نوفسیت :

850 ، 842 ، 817 ، 745 ، 717
488 نارگیت :

22 لوا : رسلاپ  تالگیت 
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22 مراهچ : رسلاپ  تالگیت 
262 لوا : رسلپ  تلگیت 

527 رسلیپ : تلگیت 
25 لوا : رسلیپ  تلگیت 
25 مود : رسلیپ  تلگیت 
25 موس : رسلیپ  تلگیت 

791 ، 666 ، 639 ، 537 ، 323 ، 304 ، 263 ، 262 ، 113 ، 91 شات : رومیت 
263 گنل : رومیت 

،420 ، 355 ، 345 ، 342 ، 329 ، 328 ، 314 ، 311 ، 296 ، 275 ، 265 ، 218 ، 183 ، 169 ، 142 ، 139 ، 128 ، 122 ، 108 ، 72 ، 30 يرومیت :
،672 ، 643 ، 631 ، 622 ، 621 ، 608 ، 606 ، 594 ، 591 ، 586 ، 583 ، 570 ، 538 ، 529 ، 520 ، 517 ، 509 ، 494 ، 487 ، 476 ، 474 ، 432

840 ات 821 ،  819 ، 804 ، 783 ، 775 ، 767 ، 760 ، 748 ، 725 ، 724 ، 698 ، 675
859 قرای : رومیت ،

265 گنل : رومیت  نایرومیت -
583 زیزعلا : دبع  يرومیت ،

863 ، 789 ، 677 ، 343 ، 124 ، 81 لویت :
349 سویسودوئت :

47 سوئت :
848 شوگاثاث : ث 

267 نایناماث :
476 نیسح : ناطلس  یناث ،

804 ، 750 ققحم : یناث ،
821 کلملا : ماظن  یناث ،

267 هللااب : رثاث 
267 انوااتیارث :

493 ، 412 ، 267 ، 107 ایرث :
267 یبلاعث :

579 راتخم : یفقث ،
698 ، 267 مالسالا : ۀقث 

532 نیدلا : باهش  يدماحلا ، ۀقث 
268 کلملا : ۀقث 
602 طخ : ثلث ،

268 هرهک : نامث 
268 شوگ : تهث 

269 یناباج : ج 
805 ناملس : ازریم  یناهفصا ، يرباج 

269 مناخ : ناجاج 
269 ظحاج :

286 ، 284 نمهب : هیوداج ،
99 نالسرا : بذاج ،

269 نایچراج :
269 هناخپوت : نایچراج 

269 زادنايریازج : نایچراج 
269 ناوید : نایچراج 

269 يرگیشاب : یچراج 
269 ناخ : بوراج 

431 هیدوراج :
578 ، 513 ، 286 ، 240 ، 156 ، 40 ماج :

445 ، 270 ، 227 ، 104 بساماج :
270 همانبساماج :

270 مجماج :
286 گنج : ماج ،

270 يدیشر : خیرات  خیراوتلا - عماج 
270 زاریش : قیتع  عماج 

270 یگماج :
722 اداپاناج :

270 ارتوگ : اداپاناج -
596 نوسناج :

270 یقناج :
270 موکلام : ناج 
272 ارتوگ : هناج -

791 ، 304 کیب : یناج 
272 ، 113 ، 102 گیب : یناج 

272 هیناخرتشه : هیناج -
272 ریبک : نادواج  هماننادواج -

913 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
272 یلواچ : یلواج -

67 هواج :
272 نادیواج :

314 هماننادیواج :
348 ناینادیواج :

568 ، 552 ، 273 هناخابج :
273 یشابرادابج :

679 ، 598 ، 333 ، 180 لیئربج :
273 وغبج :

273 هناخابج : هناخهبج -
273 یشابرادهبج :

273 يروتاتکید : دض  دحتم  ههبج 
828 ، 784 ، 747 ، 718 ، 701 ، 451 ، 418 ، 273 ، 180 ، 174 یلم : ههبج 

858 ، 765 ، 651 ، 650 ، 572 ، 570 ، 567 ، 498 ، 455 ، 431 ، 389 ، 236 ، 168 ، 141 ناجرج :
369 ، 152 هیناجرج :

274 زامرج :
274 هرج :
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11 هدکشتآ : هرج ،
431 هیریرج :

274 یشابیچریازج :
440 ، 247 برعلا : ةریزج 

274 هیزج :
274 نایناتسج :

817 ، 672 رسج :
275 رسج : گنج  رسج -

286 گنج : فطانلا ،) سق   ) رسج
275 نازیربآ : ناگریت - نشج 

275 ع :)  ) دمحم نب  رفعج 
670 ، 565 ، 464 ، 369 ، 344 ، 301 ، 275 ، 236 ، 196 ، 162 ياتغج :

183 ياتغج :
196 ياتغج :
275 يرغج :

276 ناخ : يرغج 
276 هلودلا : لالج 

ات  593 ، 582 ، 521 ، 498 ، 471 ، 411 ، 368 ، 367 ، 345 ، 285 ، 277 ، 276 ، 259 ، 250 ، 249 ، 165 ، 130 ، 111 ، 81 ، 30 نیدلا : لالج 
863 ، 796 ، 793 ، 791 ، 790 ، 756 ، 751 ، 677 ، 675 ، 667 ، 643 ، 621 ، 620 ، 595

277 ایک : لالج 
789 ، 653 ، 598 ، 577 ، 574 ، 511 ، 417 ، 365 ، 363 ، 329 ، 277 ، 202 ، 185 ، 178 ، 163 ، 154 ، 30 ، 28 ریالج :

28 قافآ : ریالج ،
30 اقوبقآ : ریالج ،

669 ، 668 ، 507 ، 84 دمحا : ریالج ،
154 سیوا : ریالج ،

177 یناکلیا : دیزیاب  دیزیاب - ریالج ،
322 یناکلیا :) نسح   ) نسح ریالج ،

417 ناخلاز : ریالج ،
574 ناخ : یلق  بسامهط  ریالج ،
601 یناکلیا : یلع  یلع - ریالج ،
277 یناکلیا : يارما  نایریالج -

278 یشابرادولج :
286 ءالولج :

286 گنج : ءالولج ،
278 ءالولج : گنج  ءالولج -

278 مج :
760 مج : دومحم - مج ،

279 نیدلا : لامج 
357 رصن : تدمج 

280 دیشمج :
224 نینوخ : هعمج 

526 ، 224 هایس : هعمج 
58 قارع : یمالسا  تیعمج 

280 حلص : ناراداوه  یناریا  تیعمج 
673 هعلق : روهمج ،

201 بزح : يروهمج ،
608 دومحم : نیدلا  دامع  يدبانج ،

280 یبانج :
280 ناخیش : حانج 

521 یلع : نیدلا  رخف  کلملا  فرش  يدبنج ،
863 ، 505 ، 284 ، 180 روپاشیدنج :

670 ، 401 ، 155 ، 102 هاگشناد : گنج ،
405 تضهن : لگنج ،

293 زنوپولپ : ياهگنج 
293 همیرک : ياهگنج 

550 ، 507 ، 477 ، 476 ، 186 دینج :
476 ناطلس : دینج ،

914 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
610 تایاکحلا : عماوج 

545 ، 446 ، 445 ، 294 ، 293 ، 220 ، 27 ریشناوج :
294 م :. ف . ریشناوج .

313 مالک : رهاوج 
294 یجوج :

369 ، 294 ، 272 ، 172 ، 171 ، 102 ناخ : یجوج 
766 ، 750 ، 539 ، 537 ، 494 ، 455 ات 324 ،  322 ، 295 ، 141 ، 140 يروج :

322 نسح : يروج ،
295 يروج : نسح  نسح - يروج ،

766 ، 750 ، 539 ، 537 ، 494 ، 455 ، 324 ، 323 ، 140 نسح : خیش  يروج ،
295 ، 191 ، 190 ، 39 ناجزوج :

834 ، 519 ، 518 ، 366 ، 360 ، 80 ، 39 ناناجزوج :
295 ناناجروج : ناجزوج -

295 یناجزوج :
659 ، 612 زنوج :

460 دروفراهرس : سنوج ،
852 ، 600 ، 590 ، 529 ، 295 ، 277 ، 236 ، 232 ، 196 ، 101 ، 69 ، 65 ینیوج :

195 نیدلا : ءاهب  ینیوج ،
528 دمحم : نیدلا  سمش  ینیوج ،

852 ، 600 ، 590 ، 295 ، 236 ، 65 کلماطع : ینیوج ،
295 ینیوج : کلماطع  ینیوج -

295 ناولهپ : ناهج 
295 رومیت : ناهج 

296 ، 295 نوتاخ : ناهج 
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331 ناخ : یلقنیسح  زوسناهج ،
593 نیدلا : ءالع  زوسناهج ،

296 هاشناهج :
810 ، 296 يردان : ياشگناهج 

225 دمحم : ریپ  ریگناهج ،
296 یج : ریشدرا  ریشدرا - یج ،

،466 ، 463 ، 457 ، 456 ، 445 ، 444 ، 368 ، 346 ، 300 ، 297 ، 296 ، 246 ، 242 ، 238 ، 197 ، 176 ، 172 ، 152 ، 127 ، 120 ، 39 نوحیج :
852 ، 840 ، 784 ، 745 ، 634 ، 609 ، 572 ، 569 ، 550 ، 482 ، 478 ، 468

207 هرابواگ : لیج 
297 یناهیج :

297 یناهیگ :)  ) یناهیج
299 هناخراپاچ : چ 

745 ، 448 ، 299 ، 23 چاچ :
299 ناروختشاچ :

301 ، 299 نزرکاچ :
698 ، 683 ، 551 ، 508 ، 287 ، 200 ناردلاچ :

287 گنج : ناردلاچ ،
299 ناردلاچ : گنج  ناردلاچ -

299 اتپوگ : ارادناچ 
725 ، 588 ، 300 واچ :

299 یناریا : واچ 
300 ینیچ : واچ 

168 ولشواچ :
300 یلواج : یلواچ -

300 یبرچ :
763 ات 702 ،  700 ، 602 لیچرچ :

300 سکرچ :
226 ، 217 ، 75 یسکرچ :

64 بادنرچ :
386 دنرپ : دنرچ و 

699 شپشچ :
300 ندمت : یلع ، همشچ 

528 یلع : نیدلا  سمش  یمشچ ،
711 ، 300 ، 154 لیبنزاغچ :

300 ةادخ : ناغچ 
75 رفظملا : وبا  یناغچ ،

75 رکب : وبا  یناغچ ،
585 ، 319 ، 78 ، 76 ، 75 ، 63 ، 40 یلع : وبا  یناغچ ،

745 ، 483 ، 300 ، 78 ، 75 ، 40 ، 23 نایناغچ :
301 نزرکچ :)  ) نزرغچ

860 ، 607 ، 604 کیب : يرغچ 
32 دواد : کیب  يرغچ 

301 گیب : يرغچ 
486 ، 472 ، 61 دواد : گیب  يرغچ 

301 وغبج : يرغچ -
120 بایسارفا : يوالچ ،

506 ، 169 نارانچ :
،258 ، 250 ، 249 ، 247 ، 236 ، 232 ، 229 ، 181 ، 180 ، 172 ، 171 ، 153 ، 151 ، 101 ، 83 ناخ : زیگنچ 

915 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
863 ، 862 ، 859 ، 789 ، 748 ، 666 ، 665 ، 649 ، 622 ، 618 ، 570 ، 565 ، 474 ، 369 ، 344 ، 302 ، 301 ، 275 ، 268 ، 259

188 وچ :
303 ناپوچ :

304 یکیب : ناپوچ 
323 نسح : ناپوچ ،

113 فرشا : یناپوچ ،
304 نایناپوچ :

537 نسح : خیش  یناپوچ ،
304 غاب : راهچ 

304 قاط : راهچ 
418 هعلق : قیرهچ ،
304 نارتخدلهچ :

304 نوتسلهچ :
305 خاک : نوتسلهچ ،

682 خاک : نوتس ، لهچ 
305 تسچیچ :

305 لوا : شپشیچ 
305 مود : شپشیچ 

،451 ، 442 ، 441 ، 344 ، 342 ، 308 ، 302 ، 301 ، 280 ، 274 ، 270 ، 265 ، 258 ، 229 ، 207 ، 195 ، 194 ، 190 ، 189 ، 185 ، 67 ، 64 نیچ :
818 ، 791 ، 789 ، 788 ، 770 ، 743 ، 708 ، 693 ات 674 ،  672 ، 667 ، 666 ، 665 ، 649 ، 617 ، 571 ، 569 ، 472

305 تاونیچ :
305 هتسچ : هئچ 

307 رومیتاح : ح 
،673 ، 667 ، 623 ، 620 ، 466 ، 452 ، 447 ، 390 ، 341 ، 318 ، 314 ، 308 ، 300 ، 295 ، 247 ، 187 ، 181 ، 127 ، 99 ، 80 ، 37 بجاح :

860 ، 793 ، 770 ، 748 ، 695
99 نالسرا : بجاح ،
308 هلودلا : بجاح 
308 گرزب : بجاح 
308 رالاس : بجاح 
309 گیب : یجاح 

310 یساغآ : ازریم  یجاح 
22 نسح : ازریم  یجاح 
311 نتگنشاو : یجاح 
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311 هیجاح :
311 وربا : ظفاح 

311 رکشل : مکاح 
315 بزح : نویلم ، مکاح 

311 نوقلاح :
85 نب : دمحا  دماح ،

311 هلودلا : یماح 
51 ، 50 هللا : تیآ  يرئاح ،

311 همانزور : نیتملا ، لبح 
695 ، 369 ، 312 ، 311 ریسلا : بیبح 

312 یناریا : بیبح 
312 نایتح :
694 اهیتح :

842 ، 672 ، 666 ، 609 ، 486 ، 313 ، 312 ، 247 ، 66 جاجح :
313 ناخ : خیش  يراجح 

313 تجح :
313 هیرجح :

817 ، 608 ، 504 ، 498 ، 313 ، 118 ، 25 نارح :
287 گنج : هراک ،)  ) نارح

712 هینابرح :
712 هیبرح :

313 یلماع : رح 
809 ، 552 ، 512 ، 450 ، 363 ، 345 ، 16 ارسمرح :

313 هیفورح :
314 هّرح :
345 هرح :

314 یلتخ : هّرح 
315 یجلاک : هرح 
555 ، 330 تیرح :

318 شابمزح :
539 ، 236 نیزح :

539 یلع : خیش  نیزح ،
318 نیزح : یلع  خیش  یلع - خیش  نیزح ،

318 نیدلا : ماسح 
852 ، 838 ، 820 ، 814 ، 611 ، 481 ، 290 هنطلسلا : ماسح 

481 ازریم : دارمناطلس  هنطلسلا ، ماسح 
510 نیدلا : نکر  هاش  نسح ،

916 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
324 گیب : یلعنسح 

328 ، 240 ولنسح :
240 هپت : ولنسح ،

643 ، 629 ، 563 ، 518 ، 494 ، 345 ، 180 ، 70 هیونسح :
180 نبا : ردب  هیونسح ،
643 هیولضف : هیونسح ،

431 هینسح :
862 ، 830 ، 680 ، 429 ، 329 ع :)  ) یلع نب  نیسح 

113 نیدلا : فرشا  ینیسح ،
765 ، 604 ، 431 هینیسح :
765 ، 604 داشرا : هینیسح 

332 هیلیعامسا : نیشاشح -
110 هیشیشح :

332 هیلیعامسا : هیشیشح -
332 راصح :

241 هپت : راصح ،
332 ندمت : راصح ،
332 هپت : كراصح ،

61 میهاربا : يریصح ،
329 ع :)  ) نیسح ماما  ترضح 

321 ع :)  ) یبتجم نسح  ترضح 
752 ، 563 ، 57 ، 56 ع :)  ) اضر ترضح 

805 ، 773 ، 614 ، 613 ، 567 ، 566 ، 493 ، 492 ، 138 ، 59 میظعلا : دبع  ترضح 
784 ، 598 ، 542 ، 334 ، 332 ، 329 ع :)  ) یلع ترضح 

332 ، 53 س :)  ) ارهز همطاف  ترضح 
333 ص :)  ) دمحم ترضح 

629 ، 542 ، 51 س :)  ) هموصعم ترضح 
334 ریفح :

856 ، 809 ، 804 ، 791 ، 758 ، 756 ، 731 ، 677 ، 640 ، 639 ، 602 ، 565 ، 413 ، 412 ، 386 ، 336 ، 316 ، 124 ، 56 ، 14 تمکح :
412 همانزور : تمکح ،

334 کلامملا : یشنم  سیونمکح -
658 ، 335 کلملا : میکح 

334 کلامملا : میکح 
334 یشابمیکح :

334 یمیکح :
765 ، 287 ، 286 ، 40 ناولح :

336 ناولح :
776 ، 775 ، 463 ، 404 ، 336 ، 328 هلح :

336 هّلح :
336 ، 74 ، 67 ، 44 یلح :

336 یّلح :
336 ، 74 ، 44 همالع : یلح ،

137 ینادمح :
281 شبنج : كرذآ ، هزمح 
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608 ، 9 صمح :
704 ، 663 ، 530 ، 474 ، 450 ، 338 ، 337 ، 170 ، 24 یبارومح :

474 هلسلس : یبارومح ،
85 نب : دمحا  هیومح ،

338 هسوک : هیومح 
338 یئومح :

77 همیمح :
338 یلبنح :

701 ، 534 ، 418 ، 365 ، 338 ، 238 یفنح :
712 ، 680 ، 678 ، 579 هیفنح :

677 نب : دمحم  هیفنح ،
580 ، 579 دمحم : هفینح ،

170 اهیروح :
338 يروک : شوح 

645 ، 644 ناطلسلا : ضوح 
339 بولقلا : تایح 

712 هینایح :
671 نیدلا : بطق  هدازردیح ،

477 ناطلس : ردیح ،
477 ناطلس : ازریم ، ردیح 

821 ، 513 ، 340 ، 339 ، 309 ، 308 ، 281 يردیح :
672 ، 22 ، 11 هیردیح :

842 ، 794 ، 661 ، 587 ، 489 ، 445 ، 340 ، 385 ، 370 ، 340 ، 284 هریح :
340 قنروخ : هریح -

341 یتریپاخ : خ 
341 یتریپاخ : یتماتاخ -

341 نوتاخ :
494 هدیس : نوتاخ ،

803 ، 341 ، 159 سکاراخ :
917 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

573 ، 366 هزمح : یجراخ ،
845 ، 281 هللا : دبع  نب  ةزمح  یجراخ ،

838 ، 811 ، 611 ، 272 هریزج : كراخ ،
699 دمحم : نیدلا  لامک  نزاخ ،

341 کب : صاخ 
341 هصاخ :
342 ناقاخ :

86 دمحا : ناقاخ ،
342 ریبک : ناقاخ 

342 اهناقاخ :
342 نایناقاخ :

364 دمحا : نیدلا  ردص  هجاوخ  یناجنز ، يدلاخ 
342 تاصلاخ :

ات 344  342 تاجصلاخ :
841 ، 816 ، 391 ، 390 ، 351 ات 344 ،  342 ، 165 ، 146 هصلاخ :

344 نابرق : ولاخ 
56 هللا : ۀیآ  ياهنماخ ،

54 ینیسح : یلع  دیس  هللا  تیآ  ياهنماخ ،
344 ياهنماخ : ینیسح  یلع  دیس  هللا  تیآ  یلع - دیس  ياهنماخ ،

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  ناخ :
344 تاناخ :

344 قیلابناخ :
617 غیلاب : ناخ 
345 هویخ : ناخ 

345 هیونسح :) ینب   ) هراکنابش نادناخ 
345 مناخ :

346 يراوناخ :
818 ، 673 ، 163 ، 31 كولم : هیناخ ،

751 نب : دمحم  هاش ، دنواخ 
346 ولادیاخ :

788 ، 666 ، 299 ییاتخ :
346 لتخ :

346 نالتخ :)  ) لتخ
483 ، 346 ، 191 نالتخ :

887 ص :  مالعا .....  تسرهف  ناریا ج2 917  خیرات  عماج  گنهرف   346 ناتسجخ :
346 یناتس :

347 ، 277 ، 232 ، 77 ات 39 ،  37 دنجخ :
347 ةدنجخ :

77 لهس : وبا  يدنجخ ،
753 ، 603 ، 579 ، 551 ، 516 ، 481 ، 480 ، 438 ، 336 ، 321 ، 285 ، 256 ، 206 ، 162 ، 154 ، 127 هدنبادخ :

480 دمحم : ناطلس  ویتاجلا ،)  ) هدنبادخ
515 دمحم : هاش  هدنبادخ ،

753 وتیاجلوا : دمحم - هدنبادخ ،
347 اهتادخ :

347 توملا : نادنوادخ 
347 همانيادخ :

797 ، 337 همانیادخ :
347 ناطلس : هجیدخ 

347 ناورذخ :
348 نیزرب : دارخ 

17 اسارخ :
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  ناسارخ :
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665 یناسارخ :
348 یناسارخ : دنوخآ  هللا  تیآ  یناسارخ -

79 ملسم : وبا  یناسارخ ،
594 دمحم : نیدلا  ءالع  یناسارخ ،

757 مظاک : دمحم  یناسارخ ،
662 ، 192 هبدادرخ :

348 اتسوا : هدرخ 
440 ، 23 داباسرخ :

523 هاشناسرخ :
674 ، 348 کباب : نیدلا ، مرخ 

348 شابمرخ :
348 نانیدمرخ :

584 کباب : نیدمرخ ،
169 نانیدمرخ : کباب - نیدمرخ ،

ات 350،  347 ، 296 ، 290 ، 272 ، 251 ، 217 ، 216 ، 211 ، 210 ، 207 ، 173 ، 158 ، 136 ، 118 ، 117 ، 114 ، 32 ، 25 ، 18 ، 15 ، 9 رزخ :
،742 ، 737 ، 686 ، 684 ، 665 ، 664 ، 645 ، 644 ، 640 ، 611 ، 610 ، 574 ، 569 ، 567 ، 553 ، 523 ، 514 ، 474 ، 445 ، 389 ، 383 ، 379

858 ، 853 ، 817 ، 815 ، 743
347 نارزخ :
348 اهرزخ :

350 رزخ : يایرد  رزخ -
350 ناخ : لعزخ 

351 همیزخ :
351 نب : مزاح  همیزخ ،

918 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
679 ، 678 ، 677 ، 105 نب : مزاخ  همیزخ ،

351 ناوریشونا : ورسخ 
352 سئورسوا :)  ) ورسخ

،584 ، 561 ، 542 ، 536 ، 534 ، 518 ، 453 ، 446 ، 445 ، 417 ، 395 ، 352 ، 349 ، 348 ، 261 ، 253 ، 220 ، 184 ، 21 ، 20 زیورپ : ورسخ 
861 ، 803 ، 674 ، 634

353 نایناساس : مجنپ - ورسخ 
205 درجورسخ :

353 نایناساس : مراهچ - ورسخ 
353 زیورپ : ورسخ  مود - ورسخ 

353 نایناساس : موس - ورسخ 
63 ذاشورسخ :

537 خیش : یهاش ، ورسخ 
354 ایریوارتاشخ :

848 ، 824 ، 714 ات 693 ،  691 ، 689 ، 556 ، 288 ، 285 ، 244 ات 93 ،  91 ، 84 ، 13 ، 12 اشرایاشخ :
354 هاش : رایاشخ 

355 ویهد : یثیاشخ 
431 هّیبشخ :

355 ، 22 هرتشخ :
634 ، 355 هتیرتشخ :

355 شیاشخب : رضخ 
837 ، 165 ، 164 ، 86 ناخ : رضخ 

837 ریاز : ناخ ، رضخ 
78 یلع : وبا  ریطخ ،

95 رفخ :
358 ثداوحلا : ۀصالخ 

584 نب : هّللا  دبع  یمهسلا ، ۀفالخ 
360 حافس : هللا  دبع  تفالخ 

76 هملس : وبا  لاّلخ ،
122 جلخ :

593 نیدلا : ءالع  یجلخ ،
360 فلخ :

360 يوما : يافلخ 
360 یسابع : يافلخ 

361 رصم : يافلخ 
683 خاک : یفلخ ،

،514 ، 503 ، 477 ، 414 ، 361 ، 272 ، 258 ، 246 ، 217 ، 216 ، 211 ، 170 ، 169 ، 158 ، 102 ، 64 ، 48 ، 28 ، 19 ، 18 ، 15 سرافجیلخ :
842 ، 817 ، 815 ، 791 ، 783 ، 734 ، 645 ، 644 ، 633 ، 612 ، 552 ، 551 ، 518

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  هفیلخ :
362 افلخلا : هفیلخ 
362 افلخلا : ۀفیلخ 

284 ، 248 ، 194 ، 180 ، 136 ، 133 ، 122 ، 70 یسابع : هفیلخ 
709 ، 327 یمطاف : هفیلخ 

319 نیدلا : ماسح  رل ، لیلخ 
830 ، 363 ، 180 ، 131 ، 49 هللا : تیآ  ینیمخ ،

782 ، 224 یفطصم : جاح  ینیمخ ،
363 ینیمخ : هللا  تیآ  هللا - حور  ینیمخ ،
363 ینیمخ : یفطصم  یفطصم - ینیمخ ،

363 یشابهجاوخ :
186 کب : هجاوخ 

363 رادجات : هجاوخ 
849 راوخ :

366 جراوخ :
287 گنج : راوخ ،

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  مزراوخ :
276 نیدلا : لالج  هاشمزراوخ ،

672 دمحم : نیدلا  بطق  هاشمزراوخ ،
،719 ، 666 ، 636 ، 620 ، 593 ، 478 ، 471 ، 470 ، 400 ، 395 ، 369 ، 367 ، 247 ، 236 ، 186 ، 164 ، 159 ، 151 ، 111 ، 10 نایهاشمزراوخ :

821 ، 751 ، 746
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368 قارع : لآ  میدق - نایهاشمزراوخ 
369 شیمزراوخ :

621 دمحا : ریپ  نیدلا  ثایغ  یفاوخ ،
643 دمحا : نیدلا  حیصف  یفاوخ ،

674 کلملا : ماظن  نیدلا  ماوق  یفاوخ ،
748 دمحم : نیدلا  دجم  یفاوخ ،

369 یفاوخ : دمحم  نیدلا  دجم  یفاوخ -
819 هللا : رصن  نیدلا  ریصن  یفاوخ ،

369 ریمدناوخ :
370 رالاسناوخ :

370 تدو : تیاوخ 
370 سدکتوخ :

110 لیعامسا : یناجوخ ،
370 یناجوخ : لیعامسا  یناجوخ -

370 نز : يارسدوخ 
919 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

368 ایمساروخ :
370 نآربروخ :

370 ، 207 دازروخ :
408 نیدلا : نکر  هاشروخ ،

174 نابات : دیشروخ 
173 هاگشاب : نابات ، دیشروخ 

683 خاک : دیشروخ ،
561 ، 455 ، 370 ، 340 قنروخ :

800 یسوم : نروخ ،
370 هروک : هروخ -

462 هللا : تیانع  نیدلا  دعس  ینازوخ ،
530 انیمون : نابنوخ 

370 جووخ :
370 سدگوذیوخ :

59 باتشیوخ :
831 ، 830 ، 683 ، 615 ، 371 ، 370 ، 309 ، 54 ینابایخ :

731 ژل : مایخ ،
371 کلملا : ربیخ 

371 مگیب : ءاسنلا  ریخ 
853 ، 478 ، 372 ، 369 ، 368 ، 345 ، 344 ، 291 ، 220 ، 196 ، 195 ، 102 ، 10 هویخ :

373 رتخد :) هیاد و   ) رتخد وئاد  د 
373 هیوباد :) ینب   ) نایوباد

373 هیوباد :
373 رهوپهاش : تاد 

373 سیتاد :
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  داد :

404 کیب : شاداد 
374 وداد :

374 ریبد : ذاد 
374 روذاد :

374 روذاد : رهش  ناروذاد - روذاد 
374 اراد :

721 ، 710 ، 518 ، 492 ، 374 ، 74 ، 13 باراد :
374 درجباراد :

74 نب : روصنم  حتفلا  وبا  يزاریش ، باراد 
492 ، 13 درگباراد :

442 ، 374 ، 345 درگباراد :
375 خیطبلا : راد 

375 يرصان : هفالخلا  راد 
،699 ، 686 ، 685 ، 654 ، 644 ، 614 ، 588 ، 528 ، 417 ، 414 ، 385 ، 375 ، 335 ، 334 ، 221 ، 219 ، 195 ، 140 ، 123 ، 119 نونفلا : راد 

838 ، 826 ، 809 ، 782 ، 771 ، 709 ، 708
375 یسراد :
375 هغوراد :

375 هناخرتفد : هغوراد 
375 هناخشارف : هغوراد 

376 هراد :
376 لوا : شویراد 
377 مود : شویراد 

Codoman (: 873 نامدک - ) موس شویراد 
683 خاک : شویراد ،

417 مویراد :
376 شوو : يراد 

378 کینید : ناتساد 
843 ، 752 ، 751 ، 723 ، 597 ، 594 ، 567 ، 497 ، 454 ، 439 ، 408 ، 378 ، 321 ، 320 ، 313 ، 107 ، 86 ، 75 یعاد :

567 ، 439 ، 321 ، 107 ریغص : یعاد 
378 يولع : مساق  نب  نسح  ریغص - یعاد 

843 ، 751 ، 597 ، 567 ، 439 ، 378 ، 86 ریبک : یعاد 
730 ، 610 ، 287 ، 133 ، 75 ، 62 ناتسغاد :

287 گنج : ناتسغاد ،
626 ناخ : یلعحتف  هلودلا ،» دامتعا   » یناتسغاد

626 ناخ : یلعحتف  یناتسغاد ،
378 یچاغماد :

851 ، 813 ، 721 ، 678 ، 606 ، 591 ، 545 ، 515 ، 485 ، 332 ، 331 ، 324 ، 319 ، 304 ، 291 ، 241 ، 210 ، 141 ، 114 ، 113 ناغماد :
864 ، 770 ، 734 ، 606 ، 378 ، 339 ، 324 ، 323 ، 221 ، 78 یناغماد :

78 یلع : وبا  یناغماد ،
221 نسح : ناولهپ  یناغماد ،
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864 ، 734 ، 606 ، 378 ، 339 ، 324 ، 323 ، 221 نسح : یناغماد ،
770 دوعسم : یناغماد ،

378 انیکماد :
920 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

19 یلفس : بوناد 
486 نبا : نامیلس  دواد ،

820 دمحا : نیدلا  ماظن  دواد ،
379 دواد : دمحا  نیدلا  ماظن  دواد -

379 ، 225 ، 210 ، 118 ، 114 ، 98 ههاد :
601 یلع : هیاد ،

13 یهاش : لبطصا  ریبد 
379 ناریبد :

379 تشیهم : ناریبد 
،352 ، 289 ، 287 ، 262 ، 261 ، 219 ، 204 ، 203 ، 184 ، 183 ات 171 ،  169 ، 131 ، 108 ، 93 ات 65 ،  63 ، 43 ، 25 ، 23 ، 18 ، 13 هلجد :

768 ، 708 ، 706 ، 633 ، 488 ، 485 ، 444 ، 387 ، 379 ، 376
673 هعلق : رتخد ،

379 همخد :
379 رتخدواد : همخد 

380 هعلق : موق  يدام - همخد 
386 ، 379 وخد :
380 راکرامآرد :

19 يدیوآرد :
380 دبردنارد :

380 انایگنارد : گنارد -
710 ، 628 ، 512 ، 380 ، 256 ، 122 ، 86 ینارد :

380 یناّرد :
86 هاش : دمحا  ینارد ،

256 ناخ : یقت  ینارد ،
380 کیارد :

730 ، 665 ، 610 ، 536 ، 523 ، 380 ، 354 ، 303 ، 132 ، 117 ، 115 ، 91 ، 90 ، 32 ، 19 ، 18 ، 15 دنبرد :
757 ماشرآ : یلع - دمحم  فاّلع ، یشخرد 

380 نایواک : شفرد 
380 ینیزگرد :

276 لضفلا : وبا  نیدلا  لالج  ینیزگرد ،
528 بیجنلا : وبا  نیدلا  سمش  ینیزگرد ،

674 نیدلا : ماوق  ینیزگرد ،
380 ایگنرد :

382 اهکیپورد :
382 نایسورد :

400 ، 382 یلاعملا : ةرد 
11 هدکشتآ : یمش ،)  ) یماشهرد

12 یمش : هرد 
810 ، 801 هردان : هرد 

382 يرد :
211 ، 210 لارآ : يایرد 

383 رزخ : يایرد 
383 رزخ : يایرد  ناگرگ - يایرد 

383 ، 380 کیرد :
383 ذبگیرد :

12 هدکشتآ : نیبرامزد ،
383 ناریمس : ژد 

279 نیدلا : لامج  ینادرجتسد ،
363 نیدلا : لامج  هجاوخ  ینادرجتسد ،

698 نیدلا : لامک  ینادرجتسد ،
383 ارزولا : روتسد 

820 ، 734 ، 416 ، 57 ناتستشد :
383 نیوزق : تشد 

383 یتشد : نیسح  ولاخ  نیسح - یتشد ،
344 نیسح : ولاخ  یتشد ،

198 شکنمشد :
421 ودغد :

472 ، 471 ، 466 قاقد :
466 نبا : قوجلس  قاقد ،

472 نایقوجلس : نب - قوجلس  قاقد ،
383 نوتاخ : زوقد 
384 دوواد : ناکد 

628 ، 593 ، 517 نکد :
504 سویکد :

155 نوتاخ : داشلد 
414 یلعسیئر : يراولد ،

383 يراولد : یلع  سیئر  ناتسگنت - ناریلد 
802 ، 641 ، 119 ، 118 ، 47 سویرتمد :

383 ناگرمد :
،800 ، 784 ، 706 ، 608 ، 604 ، 571 ، 536 ، 528 ، 474 ، 471 ، 304 ، 265 ، 246 ، 185 ، 136 ، 105 ، 81 ، 70 ، 68 ، 41 ، 25 ، 15 قشمد :

834
834 يالکین : یقشمد ،

783 ، 636 ، 486 ، 362 ، 316 ، 257 ، 226 تارکمد :
383 ژ :)  ) ناگرومد

98 نتسومد :
316 بزح : تارکومد ،

145 هلومد :
48 ، 47 سویرتیمد :
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921 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
482 ، 466 ، 383 ، 301 ناقنادند :

384 وهگنز : ومگند -
384 یتپوهگند :

793 رپیند :
398 ، 271 تیار : سیند 

497 روجمیس : یتاود ،
23 نیکورش : رود 

384 قرود :
412 هیقافتا : عیاقو  همانزور - ناریا ، هیلع  تلود 

753 ، 652 ، 592 ، 385 ، 384 ، 129 ، 112 ، 62 ولود :
62 ناخ : میهاربا  ولود ،
385 شابهقاشا : ولود -

384 راجاق : ولود 
385 ، 384 گنشوه : ولود ،

27 راجاق : يّولود 
129 راجاق : يولود 

152 يزومود :
385 دربن : لادنجلا ، ۀمود 

817 لادنجلا : ۀمود  دربن - لادنجلا ، ۀمود 
385 ادخهد :

598 ربکا : یلع  ادخهد ،
598 ادخهد : ربکا - یلع  ادخهد ،

387 ناقهد :
709 ، 694 ، 620 ، 593 ، 289 ، 265 یلهد :

362 لیلخ : لیلهد ،
387 ویهد :

387 وکاید : وکااید -
387 سکوید : وکااید ،

387 نیتپاید :
803 ، 601 ، 508 ، 476 ، 471 ، 387 ، 362 ، 324 ، 323 ، 296 ، 277 ، 186 ، 185 ، 92 ، 91 ، 43 ، 30 رکبراید :

629 ، 607 ، 592 ، 576 ، 518 ، 408 ، 388 ، 387 ، 194 هملاید :
387 دزی : ناکباتا  هیولاک - هملاید 

387 هیوب : لآ  هملاید -
387 نادمه : ناهفصا و  هملاید 

388 دادغب : هملاید 
388 ير : هملاید 

388 سراف : هملاید 
388 نامرک : هملاید 

287 لوقاعلا : رید 
287 گنج : لوقاعلا ، رید 

730 ، 404 ، 273 ، 256 ، 224 ، 222 ، 220 ، 123 ، 58 يروتاتکید :
389 ، 320 ، 35 ، 32 ناملید :

389 ناملید : ملید -
843 ، 834 ناملید :

703 ، 448 ، 320 ، 274 ، 41 ناتسملید :
ات 389،  387 ، 353 ، 337 ، 325 ، 321 ، 319 ، 318 ، 292 ، 197 ، 194 ، 180 ، 176 ، 137 ، 79 ، 78 ، 75 ، 74 ات 70 ،  67 ، 33 ، 20 یملید :

842 ، 751 ، 713 ، 691 ، 687 ، 651 ، 650 ، 643 ات 631 ،  629 ، 623 ، 607 ، 592 ، 586 ، 585 ، 572 ، 563 ، 544 ، 528 ، 520 ، 510 ، 494
389 نایملید :

196 نیدلا : ءاهب  یملید ،
353 هاش : ورسخ  یملید ،

407 هلودلا : نکر  یملید ،
519 هلودلا : فرش  یملید ،
527 هلودلا : سمش  یملید ،
589 هلودلا : دضع  یملید ،
606 هلودلا : دامع  یملید ،

607 ، 389 ، 388 ، 353 نیدلا : دامع  یملید ،
629 هلودلا : رخف  یملید ،

20 زوریف : یملید ،
388 هلودلا : زعم  یملید ،

172 مولید :
418 روانید :

389 ترکنید :
389 ننيد :

459 ، 70 رونید :
389 يرونید :

840 درکرچو : کینید ،
291 ، 260 ، 153 ، 126 وید :

464 یتساوید :
390 ناوید :

390 افیتسا : ناوید 
390 فارشا : ناوید 
235 دتبملا : ناوید 

390 اشنا : ناوید 
390 وجنیا : ناوید 

922 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
390 دیرب : ناوید 

390 یگیب : ناوید 
390 دنج : ناوید 

392 هبسح : ناوید 
391 تاصلاخ : ناوید 

391 يالد : ناوید 
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391 تلاسر : ناوید 
391 لئاسر : ناوید 

391 وغرای : عرش و  ناوید 
391 هطرشلا : بحاص  ناوید 

638 زیمت : یلاع  ناوید 
391 ضرع : ناوید 

391 هطرشلا : بحاص  ناوید  ضرع - ناوید 
391 اضق : ناوید 

392 کلامم : تاضق  ناوید 
392 قاریکرک : ناوید 
392 سماسم : ناوید 

392 ملاظم : ناوید 
392 ترازو : ناوید 

392 مای : ناوید 
574 ، 208 دنبوید :

790 ، 32 سناجوید :
291 ، 32 سنامور : سناجوید ،

392 یلیسیس : رودوید 
392 سکوید :

393 آوفالوید : وفالوید -
395 یهاشمزراوخ : هریخذ  ذ 

754 ، 658 ، 639 ، 638 ، 247 کلملا : ءاکذ 
325 یلع : نسح  مالسلا ، هرکذ 

525 ، 505 ، 446 ، 444 ، 437 ، 258 فاتکالا : وذ 
643 ، 395 نیتسایرلا : وذ 

395 لهس : نب  لضف  نیتسایرلا - وذ 
837 قاسراو : ردقلا ، وذ 

395 ، 108 نینرقلا : وذ 
746 ، 584 ، 573 ات 565 ،  563 ، 366 ، 141 ، 76 نینیمیلا : وذ 

395 راقیذ : راقوذ -
495 نبا : فیس  نزیيذ ،

593 ناتسجار : ر 
490 هجار :

397 یجار :
217 یجار : زیورپ - یجار ،

400 ، 398 ، 248 رودصلا : ۀحار 
398 نبرک 14 :)  ) نبرک ویدار 

398 هیرهس : زار 
75 متاح : وبا  يزار ،

80 ییحی : نب  تباث  دابع  یبا  يزار ،
141 دمحا : نیما  يزار ،

398 يزار : دمحا  نیما  دمحا - نیما  يزار ،
194 ملسم : وبا  يزار ،

398 هّللاب : یضار 
398 عفار :
399 اگار :

399 دزمره : ریشدرا  مار 
399 نامار :

399 ناینامار :
399 نیزرب : مار 
399 تشهب : مار 

399 نیتمار :
399 زمار :

399 ذاوک : مار 
202 نس : نیلوار 

400 ، 399 ، 274 نسنیلوار :
400 يدنوار :

679 ، 678 ، 400 نایدنوار :
677 مایق : نایدنوار ،

398 ، 271 سیند : تیار ،
11 دیفس : طابر 

837 ، 823 ، 817 ، 803 ، 723 ، 229 ، 187 ، 182 ، 168 ، 167 ، 149 ، 48 ، 23 عونلا : بر 
400 هاگنیو : تیپر 

708 ، 400 ، 312 لیبتر :
400 لیبنز : لیبتر -

400 ورتشئ : هتر 
401 رتشیاثر :

520 نب : یلع  نیدلا  فرش  ءاجر ،
923 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

709 هوک : تمحر ،
401 جخر :

401 پسادر :
153 نادر :

401 نوگدر :
401 ارآمزر :

308 ارآمزر : یلع - جاح  ارآمزر ،
564 ، 563 قیزر :

815 ، 814 ، 810 ، 804 ، 402 يژر :
755 ، 526 ، 317 ، 316 ، 195 ، 155 ، 96 ، 45 زیخاتسر :

755 ، 317 ، 316 ، 45 بزح : زیخاتسر ،
569 ، 402 قاتسر :

402 یقاتسر :
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،426 ، 403 ، 402 ، 385 ، 356 ، 292 ، 289 ، 288 ، 286 ، 201 ، 199 ، 178 ، 177 ، 153 ، 135 ، 108 ، 99 ، 85 ، 75 ، 65 ، 35 ، 21 متسر :
823 ، 730 ، 729 ات 721 ،  719 ، 711 ، 696 ، 690 ، 660 ، 635 ، 550 ، 509 ، 505 ، 466

403 ناخ : متسر 
403 رادمتسر :

403 رل : هاش  متسر 
403 رل : متسر 

403 هناخلوسر :
403 كدنب : کیسر -

625 ناخ : هللا  حتف  یتشر ،
403 یتشر : ناخ  هللا  حتف  ناخ - هللا  حتف  یتشر ،

403 نانج : کشر 
708 ، 460 ونشر :

،841 ، 768 ، 649 ، 643 ، 630 ، 603 ، 529 ، 480 ، 462 ، 438 ، 404 ، 403 ، 365 ، 337 ، 295 ، 270 ، 196 ، 163 ، 76 ، 64 ، 27 نیدلا : دیشر 
860

404 نایدیشر :
698 نیسح : نیدلا  لامک  يدیشر ،

،487 ، 486 ، 459 ، 418 ، 407 ، 405 ، 404 ، 362 ، 317 ، 263 ، 256 ، 226 ات 222 ،  220 ، 199 ، 119 ، 110 ، 90 ، 58 ، 52 ، 43 ناخ : اضر 
778 ، 761 ، 657 ، 654 ، 639 ، 635 ، 493

407 ناخ : اضر  هاش - اضر 
795 ، 578 ، 516 ، 417 ، 407 ، 287 ، 168 ، 122 یلق : اضر 

478 نبا : هاشناطلس  ناوضر ،
493 ، 199 ، 167 دعر :

805 ازریم : دمحم ، عیفر 
794 ، 407 سیونمقر :

407 کلامملا : یشنم  سیونمقر -
،603 ، 589 ، 586 ، 585 ، 566 ، 544 ، 510 ، 448 ، 438 ، 408 ، 407 ، 388 ، 387 ، 319 ، 310 ، 276 ، 135 ، 134 ، 70 ، 35 ، 33 هلودلا : نکر 

667 ، 650 ، 629 ، 607
409 یشابیچروق : هنطلسلا - نکر 

409 اگر :
737 ، 125 هگر :

738 ، 125 انایگر :
699 ، 69 سناسنر :

409 نایداور :
411 ریبد : ناگناور 

411 تایاور :
411 ناتشیهوشادیمیه : تایاور 

174 هاگشاب : راتور ،
411 راتور : ياههاگشاب  راتور -

411 زرابم : تیناحور 
796 هبزور :

118 هنوگزور :
763 ، 702 ، 602 ، 96 تلوزور :

412 لوا : ياسور 
412 مود : ياسور 

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  هیسور :
74 نانجلا : تاضور 

804 ، 751 ، 650 ، 413 ، 369 ، 311 افصلا : ۀضور 
136 موثلک : ّما  ینیوزق ، ینغور 

470 هقجالس : مور ،
672 ، 653 ، 413 ، 392 ، 324 ، 321 ، 218 ، 84 ولمور :

324 نسح : ولمور ،
321 کیب : نسح  ولمور ،

413 ، 84 گیب : نسح  ولمور ،
392 ناطلس : وید  ولمور ،

413 رتیور :
196 ، 92 ژدنیبور :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  ير :
44 هعیرشلا : نیحایر 

540 نیفراعلا : ضایر 
924 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

44 املعلا : ضایر 
414 نوتیر :

44 بدالا : ۀناحیر 
414 رردیر :

414 ناخراشیر :
505 ، 416 ، 93 رهشیر :

840 یشیر :
840 ادوگیر :
93 ریشدراویر :

13 دنویر :
820 ، 639 ، 614 ، 602 ، 493 ، 480 ، 405 ، 279 ارزولا : سیئر 

719 ، 417 باز : ز 
782 ، 379 ، 158 گرزب : باز 

722 ، 23 ، 13 ریغص : باز 
13 ریبک : باز 

379 ، 212 کچوک : باز 
417 بسامهط : باز 

158 ایلع : باز 
580 ، 13 ریبک : باز 

379 ، 212 کچوک : باز 
578 ، 535 ، 312 ، 105 لباز :

835 ، 619 ، 578 ، 201 ناتسلباز :
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226 اهیباز :
417 ننهترااپاز :
417 تادروتاز :

417 یتاز :
417 هرخناداز :

417 خرف : ناداز 
417 اتراکرداز :

817 ، 762 ، 686 ، 644 ، 440 ، 379 ، 286 ، 212 ، 170 ، 131 ، 40 ، 25 سرگاز :
154 يزیگاز :
402 ، 201 لاز :

887 ص :  مالعا .....  تسرهف  ناریا ج2 924  خیرات  عماج  گنهرف   418 بآ : بولاز 
418 آوم :
23 نیماز :

353 ناتسلواز :
418 نوتاخ : هدهاز 

856 ، 781 ، 736 ، 704 ، 646 ، 643 ، 591 ، 419 ، 418 ، 143 ، 96 ، 95 ، 43 يدهاز :
419 يدهاز : ریشدرا  ریشدرا - يدهاز ،

643 يدهاز : هللا - لضف  يدهاز ،
420 ، 311 خیراوتلا : ةدبز 
585 ، 312 هللا : دبع  ریبز ،
317 بزح : ناشکتمحز ،

784 ، 363 بزح : ناریا ، تلم  ناشکتمحز 
421 تشتارز :

421 ، 356 ناشفارز :
149 راگنارز :

421 داپرذآ : تشترز 
،765 ، 746 ، 717 ، 489 ، 488 ، 454 ، 448 ، 444 ، 421 ، 351 ، 305 ، 281 ، 258 ، 219 ، 136 ، 116 ، 104 ، 93 ، 92 ، 87 ، 68 ، 10 یتشترز :

790
421 تشهوترز :

421 تشدرز :
422 یتشدرز :

104 بسرز :
664 ، 661 ، 188 رهمرز :

835 ، 694 ، 570 ، 423 جنرز :
423 نرز ك :

717 ، 695 ، 683 ، 466 ، 423 ، 380 ، 355 ، 14 گنرز :
423 ناورز :

423 هیناورز :
424 ریرز :

506 ولنارفعز :
424 باجحلا : میعز 

491 دعس : لولغز ،
196 نیدلا : ءاهب  ایرکز ،

363 نیدلا : سمش  هجاوخ  ایرکز ،
528 نیدلا : سمش  ایرکز ،

424 ناخ : یکز 
369 ، 11 يرشخمز :

424 یجارخ : ياهنیمز 
424 يرشع : ياهنیمز 

425 ، 183 هقدانز :
425 یشابیچکروبنز :

425 ، 400 لیبنز :
425 وتنز :

925 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
425 تپوتنز :

425 تپوتنز : هموتنز -
698 عاجش : وبا  نیدلا  لامک  یناجنز ،

،374 ، 363 ، 355 ، 347 ، 335 ، 331 ، 325 ، 275 ، 271 ، 256 ، 237 ، 201 ، 168 ، 165 ، 122 ، 108 ، 102 ، 84 ، 63 ، 62 ، 29 ، 11 دنز :
،687 ، 675 ، 663 ، 653 ، 634 ، 626 ، 609 ، 606 ، 605 ، 548 ، 545 ، 544 ، 539 ، 516 ، 509 ، 476 ، 452 ، 427 ، 425 ، 424 ، 407 ، 385

842 ، 811 ، 808 ، 796 ، 790 ، 768 ، 763 ، 756 ، 750 ، 695
62 ناخ : میهاربا  دنز ،

73 ناخ : حتفلا  وبا  دنز ،
108 ناخ : ردنکسا  دنز ،
401 ، 179 رصق : نادنز 

425 اتسوا : دنز 
275 ناخ : رفعج  دنز ،

452 ناخ : یلع  زبس  دنز ،
516 ناخ : دارم  هاش  دنز ،

539 ناخیلعخیش : دنز ،
605 ناخ : دمحم  یلع  دنز ،

606 ناخ : دارمیلع  دنز ،
467 ، 158 ، 86 هقدنز :
695 ناخمیرک : دنز ،

734 ناخیلعفطل : دنز ،
425 دنزاپ : دنز و 

425 قیدنز :
425 هیدنز :

760 ، 756 ، 591 ، 540 ، 402 ، 354 ، 336 ، 330 ، 96 هنگنز :
330 ناخ : نیسح  هنگنز ،
539 ناخیلعخیش : هنگنز ،

429 مایق : نایگنز ،
678 نایگنز : مایق - نایگنز ،
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428 تضهن : نایگنز ،
82 نب : ۀلکت  یگنز ،

463 دعس : یگنز ،
607 ، 81 ، 37 ، 30 نیدلا : دامع  یگنز ،

198 یبونز :
293 ، 247 ایبونز :

430 وگهنز :
673 ، 280 ، 195 نزوز :

430 ینزوز :
77 لهس : وبا  ینزوز ،

430 هماندهع : باهز ،
430 ، 389 ، 38 ، 37 ، 31 نایرایز :

589 ، 431 نوتاخ : نوتیز 
128 یگیب : غلا  جیز 

320 ریبک : یعاد  نب - نسح  دیز ،
751 نب : دمحم  یعاد ، دیز ،

833 تضهن : نایدیز ،
431 نایدیز : تضهن  نایدیز -

597 ، 431 هیدیز :
431 اههقرف : هیدیز ،

789 نایبلا : ةدیز 
528 ، 432 ، 300 تاروگیز :

718 ، 432 ، 237 رابخالا : نیز 
432 يزیدرگ : خیرات  رابخالا - نیز 

599 ، 597 ، 534 ، 533 ع :)  ) نیدباعلا نیز 
492 دیس : نیدباعلا ، نیز 

432 اشاپ : بنیز 
604 هیبنیز :

618 شوپنیز :
205 باتکلا : ۀنیز 

433 هیویز :
433 رتوئز :

763 ، 602 ، 308 نپاژ : ژ 
731 ژل : كرادناژ ،

435 سویوالف :)  ) فزوژ
583 ، 406 ، 222 ، 86 گروبسناهوژ :

437 سساباس : س 
23 طاباس :
437 قباس :

437 مظعالا : روباس 
504 ، 437 دونجلا : روباس 

437 هّرخ : روباس 
437 ساتکیباس :

926 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
437 ادراپاس :

851 ، 711 ، 707 ات 439 ،  437 ، 261 ، 126 ، 10 پارتاس :
437 ، 211 اهپارتاس :
489 ، 221 یپارتاس :

438 نزرب : یتاس 
666 ، 323 ، 304 ، 91 کب : یتاس 

537 ، 438 ، 161 گیب : یتاس 
74 جرفلا : وبا  یجاس ،

439 ، 438 ، 73 نایجاس :
439 خاس :

825 تباقنلا : بیقن  تاداس ،
439 روگاراس :

439 غوبراس :
439 تراس :
439 دراس :

782 ، 713 ، 530 ، 487 ، 440 ، 170 ، 169 ، 154 ، 125 ات 25 ،  22 نگراس :
713 ، 440 لوا : نگراس 

782 ، 530 ، 487 ، 440 ، 25 ، 22 مود : نگراس 
440 نیکورش : مود - نگراس 

723 ، 703 باگالراس :
440 گیبوراس :
440 هریپوراس :
440 یقتوراس :

84 یقت : دمحم  يوراس ،
373 هیوراس :

441 نوتاخ : هراس 
465 یلوکیراس :

441 نافوت : نامزاس  یبالقنا و  نامزاس 
855 یهاشنهاش : یسرزاب  نامزاس 

441 راکیپ : نامزاس 
637 نافوت : نامزاس 

441 ناریا : تارکومد  نایوجشناد  ناناوج  نامزاس 
442 شخبییاهر : نامزاس 

442 نافوت : یتسینینل  یتسیسکرام - نامزاس 
442 هدوت : بزح  یفخم  نامزاس 

442 ناساس :
442 رغصالا : ناساس 
442 ربکالا : ناساس 
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442 زیراق : ناساس 
442 نایناساس :

13 زوریف : یناساس ،
683 خاک : یناساس ،

851 ، 762 ، 758 ، 756 ، 755 ، 732 ، 701 ، 676 ، 658 ، 602 ، 596 ، 446 ، 123 دعاس :
446 کلملا : دعاس 

185 نوغاس :
446 روغلی : یقاس 

446 ناینیس : كاس 
447 اهكاس :

447 تراگاس :
447 هییتراگاس :
447 اهتیراگاس :

863 ، 814 ، 775 ، 653 ، 636 ، 623 ، 621 ، 524 ، 481 ، 479 ، 453 ، 448 ، 447 ، 308 ات 217 ،  215 ، 187 ، 186 ، 179 ، 176 ، 129 رالاس :
447 روخآ : رالاس 
447 هلودلا : رالاس 

447 هدرپ : رالاس 
110 نایزاغ : رالاس 

447 ناخ : نسح  دمحم  رالاس ،
448 ناخ : رقاب  یلم - رالاس 

448 نایرالاس :
288 ، 285 گنج : سیمالاس ،

151 نیمالاس :
856 ، 695 ، 678 ، 631 ، 621 ، 620 ات 594 ،  592 ، 551 ، 512 ، 495 ، 466 ، 450 ، 448 ، 402 ، 241 ، 230 ، 197 ، 193 ، 83 ، 38 ماس :

448 هادخ : ناماس 
84 ةادخ : ناماس 

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  یناماس :
73 سابعلا : وبا  یناماس ،

593 ، 197 لوا : ماس 
196 نیدلا : ءاهب  لوا ، ماس 

86 دمحا : یناماس ،
84 دسا : نبا  دمحا  یناماس ،

85 لیعامسا : نب  دمحا  یناماس ،
110 لیعامسا : یناماس ،

110 دمحا : نب  لیعامسا  یناماس ،
448 نایناماس :

508 لیعامسا : هاش  یناماس ،
927 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

584 زیزعلا : دبع  یناماس ،
585 لوا : کلملا  دبع  یناماس ،
585 مود : کلملا  دبع  یناماس ،
585 حون : کلملا  دبع  یناماس ،

196 نیدلا : ءاهب  مود ، ماس 
450 انولیاوسماس :

196 نیدلا : ءاهب  موس ، ماس 
38 دمحم : نیدلا  زعم  ماس ،

695 ، 678 ، 551 ، 512 ، 450 ازریم : ماس 
853 ، 768 ، 722 ، 713 ، 460 ، 440 ، 422 ، 419 ، 341 ، 241 ، 192 ، 169 ، 45 ، 24 ، 14 یماس :

722 ، 192 ، 125 ، 14 داژنیماس :
450 بیرخناس :

450 ، 448 ، 420 ، 352 ، 181 تیرکسناس :
450 كاواس :

695 ، 462 یجواس :
462 دمحم : نیدلا  دعس  یجواس ،

695 بیبح : نیدلا  میرک  یجواس ،
451 یجواس : بیبح  نیدلا  میرک  یجواس -

451 هاش : هواس 
451 ینیئاس :

451 سرابس :
452 یشابس :

864 ، 783 ، 750 ، 583 ، 582 ، 570 ، 538 ، 528 ، 514 ، 455 ، 399 ، 365 ، 364 ، 339 ، 324 ، 323 ، 205 ، 139 ، 132 ، 55 راوزبس :
783 راتخم : نیدلا  رفظم  يراوزبس ،

110 هیعبس :
452 هیلیعامسا : هیعبس -

863 ، 827 ، 770 ، 669 ، 619 ، 589 ، 585 ، 482 ، 449 ، 315 ، 236 ، 226 ، 185 ، 184 ، 177 ، 80 ، 78 ، 73 ، 63 ات 39 ،  37 نیکتکبس :
452 نیگتکبس :

452 يرکبس :
452 سؤبس :
453 ولناپس :

453 ذبهاپس :
453 یتیامرا : اتنپس 

422 ، 136 ونیم : اتنپس 
453 رهپس :

814 ، 453 ، 441 ناخ : یلقسابع  رهپس ،
453 رالاسهفسا : رالاسهپس -
331 ناخ : نیسح  رالاسهپس ،

809 ، 808 ناخ : دمحم  ازریم  رالاسهپس ،
453 عنقملا : ناگماج - دیپس 

742 ، 43 دوردیپس :
453 ناخ : راتس 

731 ژل : رحس ، هراتس 
454 نوبارتس :
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738 ، 454 اهناخورتس :
454 بوقعی : وبا  يزجس ،

466 ، 382 ، 252 ، 221 ، 184 ناتسجس :
454 هردس :

454 نز : زدس 
454 نشج : هدس ،

455 قنروخ : ریدس -
455 نزرذس :

797 جاهنم : جارس ،
455 نارادبرس :

456 دنقرمس : نارادبرس 
678 دنقرمس : نارادبرس  مایق - دنقرمس ، نارادبرس 

458 نامرک : نارادبرس 
678 نامرک : نارادبرس  مایق - نامرک ، نارادبرس 

339 ردیح : يرادبرس ،
582 ینیتشاب : قازرلا  دبع  قازرلا - دبع  يرادبرس ،

733 هللا : فطل  يرادبرس ،
750 ، 582 ات 366 ،  364 ، 324 ، 141 ، 140 نارادهبرس :

83 باهذلپرس :
459 ناگماج : خرس 
340 مکلم : ناجرس 

431 هیباخرس :
284 نامچرپ : خرس 

459 مد : خرس 
459 سخرس :

204 كویب : رادرس ،
459 ناخ : اضر  هپس - رادرس 

459 مود : رودرس 
251 لگ : نیمزرس 

460 بکرس :
460 اهتمرس :
460 کیئانرس :

928 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
460 شورس :

178 ناشورس :
356 ، 65 ، 12 ینایرس :

460 نابز : ینایرس ،
279 ، 227 نامیپ : دابآدعس ،

860 ، 483 ، 136 ، 82 ، 75 نب : رکب  وبا  دعس ،
657 ، 571 ات 462 ،  460 ، 277 هلودلا : دعس 

821 کلملا : ماظن  نیدلا ، دعس 
820 ، 463 کلملا : دعس 

463 یجوآ :)  ) یبآ کلملا  دعس 
ات 733  731 ، 639 ، 463 ، 201 ، 75 يدعس :

731 ژل : يدعس ،
463 دغس :

636 ، 356 ، 14 يدغس :
463 نایدغس :

356 طخ : يدغس ،
463 ، 188 اهیدغس :

845 ، 796 ، 581 ، 360 ، 342 ، 340 ، 275 ، 193 ، 77 حافس :
110 نیکافس :

464 یشابیچهرفس :
511 ، 479 هعلق : دیفس ،

30 كدیفس :
464 جندیفس :

145 يالومد :) ای  هلومد   ) نمجنا طارقس ،
794 ، 465 ، 433 زقس :

313 جاجح : فسوی - نب  جاجح  یفقس ،
464 یکاکس :

464 هاش : ناکس 
464 ونهد : ای  دنواکس 

،641 ، 569 ، 545 ات 466 ،  464 ، 446 ، 444 ، 437 ، 423 ، 382 ، 379 ، 377 ، 229 ، 226 ، 210 ، 176 ، 159 ات 119 ،  117 ، 30 اهاکس :
854 ، 850 ، 840 ، 789 ، 707

465 نابز : ییاکس ،
465 اهییاکس :

491 هیئاکس :
835 ، 661 ، 465 ، 423 ، 382 ، 221 ، 200 ، 188 ناتسکس :

465 ردوکس :
466 اخنوکس :
466 هاشناگس :

74 جرفلا : وبا  يزگس ،
466 راسگس :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  هقجالس :
447 رالس :

471 سالس :
471 هعلق : لسالس 

107 نبا : لیئارسا  قوجلس ،
248 ، 9 هاشقوجلس :

137 هاشناریما : یقوجلس ،
158 هاشناریا : یقوجلس ،

472 نایقوجلس :
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473 مور : نایقوجلس 
473 ماش : نایقوجلس 

474 درواق :) لآ   ) نامرک نایقوجلس 
378 دومحم : نبا  دواد  یقوجلس ،

479 هاشناطلس : یقوجلس ،
794 ، 537 ، 474 ، 304 زودلس :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  ناطلس :
478 هاشناطلس :

479 یهاشمزراوخ :)  ) هاشناطلس
481 تایناطلس :

481 دبنگ : هیناطلس ،
482 رصان : لآ  نایونزغ  تنطلس 

483 رغلس :
483 ، 463 ، 248 ، 83 ، 82 ، 9 رغلس :

483 رغلس :
81 ، 63 ، 9 يرغلس :

463 دودوم : نبا  يرغلس ،
483 نایرغلس :

409 نایروغلس :
485 ، 484 ، 260 ، 237 ، 212 ، 117 ، 102 ، 48 ، 47 ، 10 سوکولس :

484 لوا : سوکولس 
484 مجنپ : سوکولس 

484 رتاپولیف : مراهچ - سوکولس 
484 سوکینیلاک : مود - سوکولس 

484 رتوس : موس - سوکولس 
485 مشش : سوکولس 

485 نایکولس :
485 هیکولس :

929 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  نامیلس :

622 ، 590 ، 486 ، 438 ، 323 ، 164 ، 162 ، 160 ، 55 ناخ : نامیلس 
671 نیدلا : بطق  هاش ، نامیلس 

486 ازریم : نامیلس 
586 ، 551 ، 508 ، 287 ، 200 ، 199 ناطلس : میلس ،

،251 ، 246 ، 218 ، 216 ، 214 ، 206 ، 191 ، 185 ، 165 ، 164 ، 162 ، 161 ، 137 ، 125 ، 109 ، 73 ، 66 ، 55 ، 31 ، 27 ، 20 ، 12 ، 11 نامیلس :
438 ، 431 ، 398 ، 373 ، 372 ، 361 ، 360 ، 342 ، 323 ، 315 ، 301 ، 283

840 ، 431 ، 215 هینامیلس :
487 امگلپمس :
12 سیدرمس :
487 دنقرمس :

458 ، 457 نایدنقرمس :
583 قازرلا : دبع  يدنقرمس ،
800 ریما : انالوم  يدنقرمس ،

569 ، 319 ، 141 نانمس :
864 ، 840 ، 834 ، 820 ، 819 ، 791 ، 672 ، 621 ، 608 ، 594 ، 538 ، 529 ، 520 ، 487 ، 432 ، 324 ، 277 ینانمس :

520 یلع : نیدلا  فرش  ینانمس ،
608 دوعسم : نیدلا  دامع  ینانمس ،
621 رالاس : نیدلا  ثایغ  ینانمس ،
671 سواط : نیدلا  بطق  ینانمس ،

791 صلخم : نیدلا  لالج  کلم  ینانمس ،
819 لیعامسا : نیدلا  ریصن  ینانمس ،

820 رایتخب : نیدلا  ماظن  ینانمس ،
834 زورکین : ینانمس ،

840 دومحم : نیدلا  هیجو  ینانمس ،
487 ینانمس : سنوی  ینانمس -

864 سنوی : ینانمس ،
383 ناریمس :
699 مریمس :

699 یلع : نیدلا  لامک  یمریمس ،
846 ، 432 دابانس :

432 نیدباعلا : نیز  يدابانس ،
487 بیرخانس :

187 هلودلا : نانس 
488 دابنس :

488 مایق : دابنس ،
591 ، 102 وتنس :

102 نامیپ : وتنس ،
608 ، 202 ، 82 ، 81 ، 37 راجنس :

81 ناکباتا : راجنس ،
،470 ، 468 ، 467 ، 460 ، 367 ، 353 ، 324 ، 322 ، 318 ، 259 ات 252 ،  250 ، 241 ، 200 ، 199 ، 99 ، 83 ، 73 ، 65 ، 42 ، 11 ، 10 رجنس :
،786 ، 767 ، 725 ، 699 ، 675 ، 674 ، 672 ، 671 ، 631 ، 593 ، 587 ، 571 ، 569 ، 545 ات 535 ،  532 ، 520 ، 488 ، 478 ، 477 ، 473 ، 471

820 ، 819 ، 815 ، 787
488 رجنس : ناطلس  رجنس -

488 كورتنس :)  ) كوردنس
483 ، 463 ، 82 ، 78 ، 30 رقنس :

488 نایکفس : نایاگنس -
565 ، 494 یجلگنس :

494 ییابطابط : دمحم - دیس  یجلگنس ،
12 هدکشتآ : یگنس ،

488 داوس :
488 هچایرد :)  ) ناوس

205 ، 204 رابوس :
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488 یشابوس :
647 ، 488 ، 484 ، 181 ، 47 رتوس :

15 یتوس :
ات 663  660 ، 188 ، 187 ، 39 ارخوس :

489 ناتسروس :
474 ناغروس :

661 ، 489 ، 216 نروس :
489 ، 287 انروس :

189 ، 98 سوروس :
673 ، 621 ، 495 ، 197 ، 38 يروس :

489 ایروس : ای  سایروس 
495 نیدلا : فیس  يروس ،

،285 ، 271 ، 261 ، 247 ، 246 ، 217 ، 212 ، 205 ، 204 ، 187 ، 186 ، 171 ، 170 ، 121 ، 93 ، 71 ، 54 ، 48 ، 47 ، 45 ، 23 ، 22 ، 14 هیروس :
853 ، 841 ، 784 ، 708 ، 694 ، 681 ، 669 ، 668 ، 641 ، 586 ، 504 ، 489 ، 485 ، 484 ، 445 ، 440 ، 356 ، 312 ، 287

489 سمراسوس :
719 ، 486 ، 317 تسیلایسوس :

930 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
317 بزح : تسیلایسوس ،

489 تنایشوس :
489 سنایشوس : تنایشوس -

848 ، 463 هدغوس :
494 نیدلا : زع  دیس  يدنغوس ،

489 دوغوس :
490 اموس :

490 نایرموس : رموس ،
،713 ، 705 ، 696 ، 530 ، 498 ، 440 ، 420 ، 419 ، 260 ، 205 ، 204 ، 171 ، 170 ، 167 ، 159 ، 157 ، 150 ، 149 ، 102 ، 80 ، 61 يرموس :

835 ، 767 ، 726
420 نابز : يرموس ،

625 ، 490 ، 481 تانموس :
780 ، 755 ، 601 ، 493 ، 419 ، 386 سیئوس :

703 ، 41 درورهس :
196 ، 14 نیدلا : باهش  خیش  يدرورهس ،

555 هیدرورهس :
85 نب : دمحا  لهس ،

319 نبا : نسح  لهس ،
746 ، 320 ، 194 نب : نسح  لهس ،

643 نب : لضف  نیتسایرلا ،) وذ   ) لهس
320 نب : نسح  یسخرس ، لهس 

851 ، 850 ، 762 ، 755 ، 754 ، 701 ، 640 ، 639 ، 602 ، 490 ، 336 یلیهس :
602 یلع : یلیهس ،

490 یلیهس : یلع  یلع - یلیهس ،
490 همانتسایس :

718 ، 450 ، 404 ، 96 ایس :
756 ، 677 ، 676 ، 643 ، 640 ، 340 ، 284 ، 153 حایس :

490 قایس :
490 یناسارخ : ملسم  وبا  هدوسم : ناگماجهایس -

719 ، 632 لکهایس :
490 تخبیس :

498 ، 125 پیس :
491 راپپیس :

743 ، 707 ، 618 ، 545 ، 521 ، 491 ، 479 ، 478 ، 463 ، 347 ، 301 ، 299 ، 176 ، 162 ، 126 ، 109 ، 40 ، 23 نوحیس :
48 ستدیس :

838 ، 492 ، 491 ، 279 لامج : دیس 
676 ، 655 ، 625 ، 615 ، 602 ، 567 ، 493 ، 404 ، 278 ، 43 ءایض : دیس 

95 فاریس :
491 ، 447 ، 369 ایردریس :

215 ناوریس :
720 يدپوریس :

463 سیلپوریس :
454 شیاتس : کچوریس ،

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  ناتسیس :
496 شیتاووئایاکیس :

496 ولگیس :
496 هپت : کلایس ،)  ) کلیس

497 شتامیس :
827 ، 623 ، 586 ، 585 ، 498 ، 497 ، 321 ، 318 ، 187 ، 100 ، 78 ، 77 ات 74 ،  72 ، 62 روجمیس :

62 میهاربا : روجمیس ،
72 نسحلا : وبا  روجمیس ،
74 مساقلا : وبا  روجمیس ،

77 لهس : وبا  روجمیس ،
78 یلع : وبا  روجمیس ،

497 ، 77 ، 74 نایروجمیس :
498 اهيرمیک : ای  اهيرمیس 

93 نومیس :
817 ، 530 ، 498 ، 145 نیس :

817 دبعم : نیس ،
827 ، 746 ، 733 ، 687 ، 575 ، 356 ، 336 ، 69 انیس :

806 یکنیس :
498 پونیس :

498 لاغرویس :
667 ، 509 ، 498 ، 458 ، 207 ، 206 شمتغرویس :

276 نیدلا : لالج  شمتغرویس ،
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499 لپ : هس  یس و 
503 روپاش : ش 

503 لوا : روپاش 
692 هبیتک : لوا ، روپاش 

505 رایتخب : رایتخب - روپاش 
336 نب : دامح  روپاش ،

931 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
505 هروخ : هرخ - روپاش 

505 فاتکالا :) وذ   ) مود روپاش 
505 موس : روپاش 
505 ناگروپاش :

506 یناخ : نیگتداش 
506 روپاشداش :

506 دابقداش :
506 ، 17 ولداش :

506 ولیداش : ولداش -
506 نامداش :

571 ، 506 خایداش :
506 روپهاشذاش :

568 ، 552 ، 511 ، 506 ، 345 ، 343 ندراش :
506 هاش : راش 
464 كراش :

506 یشابرطاش :
701 ، 610 ، 553 ، 550 ، 507 ، 365 یعفاش :

418 ، 39 ، 38 نایعفاش :
507 بهذم : هیعفاش ،

507 ، 167 الاش :
،536 ، 479 ، 478 ات 473 ،  471 ات 468 ،  466 ، 387 ، 371 ، 327 ، 324 ، 291 ، 288 ، 163 ، 111 ، 77 ، 68 ، 67 ، 65 ، 37 ، 30 ، 25 ، 9 ماش :

793 ، 770 ، 746 ، 724 ، 712 ، 688 ، 681 ، 653 ، 604 ، 589 ، 585 ، 570
293 ، 193 ، 90 تاماش :

471 هقجالس : ماش ،
810 ، 757 ، 672 ، 671 ، 653 ، 604 ، 516 ، 513 ، 512 ، 507 ، 476 ، 440 ، 331 ، 187 ، 186 ، 28 ، 11 ولماش :

11 یلدگیب : رذآ  گیب  یلعفطل  جاح  ولماش ،
331 ناخ : نیسح  ولماش ،

507 ولماش : ناخ  نیسح  ولماش -
887 ص :  مالعا .....  تسرهف  ناریا ج2 931  خیرات  عماج  گنهرف   604 ناخ : یلق  یلع  ولماش ،

507 ولماش : ناخ  یلق  یلع  ولم -
757 ناخ : یلق  دمحم  ولماش ،

507 یماش :
508 نازنا : هاش 

212 ، 147 ناشنا : هاش 
508 مگیب : هاش 

634 خرف : روپهاش ،
508 ناهج : هاش 

671 نیدلا : بطق  ناهج ، هاش 
509 نیسح : هاش 

849 ، 828 ، 784 ، 758 ، 600 ، 534 ، 509 ، 397 ، 152 ، 138 ، 125 ، 111 ، 69 ، 53 دهاش :
509 هیریبد : هاش 

509 ژدهاش :
،517 ، 510 ، 509 ، 474 ، 420 ، 417 ، 342 ، 328 ، 296 ، 265 ، 225 ، 218 ، 178 ، 168 ، 139 ، 128 ، 122 ، 108 ، 107 ، 86 ، 82 خرهاش :

848 ، 821 ، 820 ، 767 ، 725 ، 724 ، 670 ، 669 ، 594 ، 591 ، 583 ، 578 ، 571 ، 529
510 خرهاش : ازریم  خرهاش -

805 خرهاش : ازریم - خرهاش ،
583 ، 537 ، 190 هیخرهاش :

510 نیسح : ناطلس  هاش 
511 نامیلس : هاش 

552 ، 514 نوسهاش :
،674 ، 672 ، 671 ، 588 ، 577 ات 517 ،  515 ات 512 ،  509 ، 479 ، 475 ، 459 ، 458 ، 371 ، 329 ، 295 ، 276 ، 178 ، 42 ، 41 عاجش : هاش 

698 ، 675
511 ینارد : عاجش  هاش 

512 یفص : هاش 
512 بسامهط : هاش 

789 سابع : هاش 
516 دومحم : هاش 
516 روصنم : هاش 

859 ، 768 ، 635 ، 629 ، 536 ، 481 ، 466 ، 451 ، 348 ، 347 ، 337 ، 178 ، 138 ، 107 همانهاش :
516 يدرو : هاش 

517 دلو : هاش 
805 ازریم : یناهفصا ، یلوهاش 

517 یهاش :
517 ییحی : هاش 

517 ۀیهاش :
517 تسیاشن : تسیاش 

793 هراکنابش : كولم - راکنابش ،
793 ، 644 ، 622 ، 574 ، 530 ، 518 ، 517 ، 503 ، 495 ، 463 ، 408 ، 374 ، 345 ، 82 ، 35 هراکنابش :

517 ياهراکنابش :
495 رفظم : نیدلا  فیس  هراکنابش ،

932 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
517 هراکناوش : هراکنابش -

622 روصنم : نیدلا  ثایغ  هراکنابش ،
518 زیدبش :

518 ناغربش :
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519 ، 518 ، 512 ، 288 یلبش :
288 گنج : یلبش ،
479 ناطلس : یلبش ،

518 ناغروبش :
518 قاراتش :

854 خووه : رتش ،
518 هنطلسلا : عاجش 

519 هنحش :
519 نایدادش :

412 همانزور : تفارش ،
519 هطرش :

802 ، 412 ، 230 ، 48 فرش :
520 همانزور : فرش ،

412 فرش : همانزور - فرش ،
181 همانفرش :

493 همانزور : قرش ،
552 ات 523 ،  521 ، 514 ، 252 یلرش :

522 ، 521 ، 514 ، 252 ، 46 ینوتنآ : یلرش ،
ات 523  521 ، 514 ، 397 تربار : یلرش ،

397 یلرش : تربار - یلرش ،
635 ، 610 ، 550 ، 536 ات 525 ،  523 ، 516 ، 508 ، 477 ، 185 ، 91 ، 90 ، 75 ناورش :

523 هاشناورش :
523 ناهاشناوریش : ای  ناهاشناورش 

440 ، 23 نیکورش :
524 نیورش :

604 ، 603 ، 525 یتعیرش :
603 یلع : یتعیرش ،

524 یتعیرش : یلع  یلع - یتعیرش ،
524 یماما : فیرش 

275 یماما : فیرش  رفعج - یماما ، فیرش 
856 ، 695 ، 492 یفیرش :

797 ، 680 ، 679 ، 675 ، 603 ، 594 ، 577 ، 504 ، 483 ، 480 ، 462 ، 365 ، 319 ، 175 ، 152 ، 81 کیرش :
678 مایق : خیش ، نب  کیرش 

526 هنطلسلا : عاعش 
527 ، 183 هیبوعش :

526 تضهن : هیبوعش ،
69 افش :

805 ازریم : یناردنزام ، عیفش 
809 دمحم : ازریم  یناردنزام ، عیفش 

545 ناخ : قداص  یقاقش ،
594 یلع : نیدلا  ءالع  یناقش ،

527 یناقش : یلع  نیدلا  ءالع  یناقش -
825 ، 734 ، 626 ، 562 ، 510 ، 462 ، 451 ، 317 ، 312 ، 305 ، 283 ، 122 ، 85 ، 73 هجنکش :

527 راچیو : کینامگ  دنکش 
527 ناونکش :

527 هنطلسلا : هوکش 
168 كودلش :

687 ، 527 ، 440 ، 213 ، 158 ، 26 ، 25 رصنملش :
527 رصنملس : رصنملش -

527 رمیلش :
32 ، 15 یخامش :

516 ، 371 ، 218 ، 217 ناخ : لاخمش 
527 ناطلس : لاخمش 

479 صاوخلا : سمش 
819 ، 750 ، 697 ، 604 ، 590 ، 529 ، 528 ، 509 ، 366 ، 364 ، 363 ، 339 ، 309 ، 101 هجاوخ : نیدلا ، سمش 

604 یلع : نیدلا ، سمش 
684 ، 529 ، 528 هرامعلا : سمش 

84 ةافکلا : سمش 
721 ، 650 ، 529 ، 400 ، 382 ، 38 یلاعملا : سمش 

529 كولملا : سمش 
529 ، 498 شمش :

530 ، 529 ، 498 ، 170 ، 26 شمش :
529 سمش : شمش -

170 ، 26 نیکوی : موش - شمش -
529 اناولیاوشمش :

696 ، 529 انولیاوشمش :
704 انولیئوشمش :

566 ، 383 ، 332 ، 175 ناریمش :
673 ، 672 ، 631 ات 621 ،  619 ات 595 ،  592 ، 587 ، 495 ، 483 ، 319 ، 230 ، 197 ، 38 بسنش :

38 نایبسنش :
701 ، 676 فکستراوش :

933 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
523 هیلاوش :

529 هراکنابش : هراکناوش -
529 هتنوخان : كورتوش ،

،701 ، 675 ، 657 ، 639 ، 636 ، 602 ، 591 ، 525 ، 523 ، 441 ، 402 ، 363 ، 362 ، 309 ، 300 ، 263 ، 227 ، 220 ، 90 ، 43 ، 17 يوروش :
850 ، 794 ، 755 ، 754 ، 718 ، 709 ، 702
799 ، 798 ، 759 ، 530 ناگروم : رتسوش ،

530 رتسوش : ناگروم  رتسوش -
،689 ، 683 ، 613 ات 532 ،  530 ، 505 ، 497 ، 484 ، 393 ، 383 ، 376 ، 357 ، 355 ، 338 ، 300 ، 293 ، 243 ، 227 ، 184 ، 109 ، 104 شوش :

846 ، 737 ، 726 ، 723 ، 707 ، 704 ، 703 ، 690
613 ، 598 ، 516 ، 505 ، 472 ، 471 ، 293 ، 284 ، 264 ، 191 ، 114 رتشوش :
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532 ، 494 ، 242 يرتشوش :
494 هللا : رون  دیس  يرتشوش ،

532 يرتشوش : هللا  رون  دیس  هللا - رون  دیس  يرتشوش ،
532 ، 293 هعلق : شوش ،

704 کنیشوش :
465 ینغوش :

532 نوماکوش :
532 ناغباموش :

490 رموش :
532 وموش :

860 ، 819 ، 621 ، 582 ، 533 ، 520 ، 509 ، 197 ، 164 ، 38 ، 14 نیدلا : باهش 
532 ریبد : رامآ  رهش 

599 ات 535 ،  533 ، 527 ، 132 ونابرهش :
534 مناخ : ونابرهش 

20 ناذاب : نب  رهش 
534 روذاد : رهش 
534 یناتسرهش :

535 هتخوس : رهش 
535 زارو : رهش 

535 رایرهش :
535 لوا : رایرهش 
535 مود : رایرهش 
535 موس : رایرهش 

535 یلعسابع : يرایرهش ،
535 کیرهش :
535 لی : رهش 

39 رامهش :
535 لوا : دیهش 

536 یناث : دیهش 
856 ، 855 هاگشاب : نایش ،
369 ، 251 ، 196 ناینابیش :

536 يدیزی : يدیزم - ینابیش -
724 ، 605 ، 550 ، 537 ، 369 ، 102 ، 88 کبیش :

536 ناخ : کبیش 
536 مالسالا : خیش 

63 میهاربا : مالسالا ، خیش 
536 ییاهب : خیش 

،486 ، 455 ، 438 ، 363 ، 329 ات 324 ،  322 ، 304 ، 295 ات 279 ،  277 ، 185 ، 184 ، 163 ، 161 ، 160 ، 141 ، 140 ، 113 ، 30 نسح : خیش 
791 ، 766 ، 750 ، 666 ، 665 ، 622 ، 570 ، 539 ، 537 ، 509 ، 494

671 ، 281 ، 152 ردیح : خیش 
537 ناخ : لعزخ  لعزخ - خیش 

539 ، 538 ، 537 ، 455 ، 323 ، 322 هفیلخ : خیش 
537 نارادبرس :)  ) هفیلخ خیش 
538 نارادبرس : هفیلخ - خیش 

679 نب : کیرش  خیش ،
534 ، 533 ، 67 ، 66 قودص : خیش 

553 ، 550 ، 508 ، 507 ، 477 ، 476 ، 337 ، 186 نیدلا : یفص  خیش 
539 یمیعن :)  ) هللا لضف  خیش 

823 ، 770 ، 602 هللا : فطل  خیش 
534 ، 57 دیفم : خیش 

565 ، 386 يداه : خیش 
542 ، 541 ، 172 ، 84 ، 62 هیخیش :

596 هاگشناد : زاریش ،
402 هللا : تیآ  يزاریش ،

87 دمصلا : دبع  دمحا  يزاریش ،
200 لدیب : يزاریش ،

230 نیدلا : جات  يزاریش ،
230 بلاط : وبا  نیدلا  جات  يزاریش ،

309 ناخ : میهاربا  یجاح  هلودلا ،) دامتعا   ) يزاریش
492 یقابفیرش : دیس  يزاریش ،

528 دمحم : نیدلا  سمش  يزاریش ،
786 نیدلا : زعم  يزاریش ،

934 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
411 ، 88 حلاص : ازریم  يزاریش ،

808 هللا : فطل  ازریم  يزاریش ،
541 یگنس : ریش 

730 ، 514 ، 477 ، 403 ، 372 ، 283 ، 178 ناوریش :
184 یناوریش :

765 ، 703 ، 665 ، 597 ، 567 ، 542 ، 541 ، 506 ، 446 ، 445 ، 430 ، 417 ، 353 ، 321 ، 107 ، 37 ، 20 هیوریش :
107 نبرافسا : هیوریش ،

542 ، 541 ، 246 ، 198 ، 197 ، 125 ، 120 ، 11 زیش :
،455 ، 431 ، 428 ، 422 ، 378 ، 336 ، 313 ، 281 ، 207 ، 183 ، 178 ، 136 ات 128 ،  126 ، 111 ، 74 ، 72 ، 67 ، 66 ، 58 ، 49 ، 44 ، 33 هعیش :

833 ، 826 ، 810 ، 797 ، 775 ، 753 ، 698 ، 671 ، 627 ، 620 ، 587 ، 580 ، 579 ، 553 ات 550 ،  548 ، 542 ، 541 ، 494 ، 480
77 یلع : لآ  نایعیش 

542 یچنالیش :
542 كانیشوشنیا : كاخلیش ،

542 یلامیش :
542 کنیش :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  بحاص : ص 
543 رایتخا : بحاص 

543 هبسحلا : بحاص 
543 ، 429 ، 428 جنزلا : بحاص 
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749 ، 543 ، 392 ، 391 هطرشلا : بحاص 
543 دیرب : بحاص 
543 عمج : بحاص 

543 شیج : بحاص 
544 یناسارخ : ملسم  وبا  هوعد - بحاص 

544 ناوید : بحاص 
544 تلاسر : ناوید  بحاص 

544 لداع : بحاص 
544 دابع : بحاص 

674 نیدلا : ماوق  رایع ، بحاص 
669 ، 544 ، 265 ، 263 نارقبحاص :

479 ناطلس : نارقبحاص ،
775 ، 566 هینارقبحاص :

544 ملاظم : بحاص 
544 قسن : بحاص 
544 ناخ : قداص 

594 یلع : نیدلا  ءالع  یعناص ،
409 ، 304 نیدلا : نکر  نیاص ،

800 نیدلا : سمش  انالوم  یضاق ، نیاص 
313 نیبئاص :

709 ، 673 ، 632 ، 463 ، 347 ، 325 ، 324 ، 183 ، 130 ، 111 ، 70 حابص :
709 ، 673 ، 632 ، 463 ، 347 ، 325 ، 324 ، 183 ، 130 ، 111 ، 70 نسح : حابص ،

545 لزا : حبص 
862 نالواسی : تبحص ،

545 ترادص :
545 هزاورد : دص 

807 ، 797 ، 756 ، 753 ، 750 ، 749 ، 665 ، 663 ، 627 ، 584 ، 546 ، 545 ، 336 ، 334 ، 317 ، 310 ، 233 ، 204 ، 183 ردص :
310 ناخ : نیسح  دمحم  یجاح  یناهفصا ، ردص 

795 ، 750 ، 749 فارشالا : ردص 
821 کلملا : ماظن  یلع ، نیدلا  ردص 

545 کلملا : رخف  رسپ  دمحم  نیدلا  ردص 
546 کلامملا : ردص 

462 ، 403 ، 363 ، 276 ، 177 ناهج : ردص 
749 نسحم : ردص ،

546 ردص : نسحم  نسحم - ردص ،
546 ردص : ماقم  تافوقوم - ردص 

546 نوتس : دص 
546 یشابفارص :
546 بیج : فرص 

546 کلملا : حیرص 
546 كولعص :
73 یکلوعص :

735 ثیل : رافص ،
،769 ، 735 ، 609 ، 565 ، 562 ، 547 ، 546 ، 508 ، 481 ، 474 ، 452 ، 360 ، 328 ، 284 ، 191 ، 185 ، 177 ، 110 ، 85 ، 79 ، 72 يرافص :

863
562 رهاط : فلخ  نبا  رهاط  يرافص ،

563 دمحم : نبا  رهاط  يرافص ،
735 ثیل : يرافص ،

862 ثیل : بوقعی  يرافص ،
935 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

735 ، 718 ، 562 ، 547 ، 546 ، 439 ، 360 ، 346 ، 236 ، 105 ، 86 ، 85 نایرافص :
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  يوفص :

337 يازریم : هزمح  يوفص ،
476 نیسح : ناطلس  يوفص ،

507 لوا : لیعامسا  هاش  يوفص ،
508 مود : لیعامسا  هاش  يوفص ،
508 موس : لیعامسا  هاش  يوفص ،

510 مگیب : هدازهاش  يوفص ،
512 لوا : سابع  هاش  يوفص ،
514 مود : سابع  هاش  يوفص ،
515 موس : سابع  هاش  يوفص ،

826 باون : يوفص ،
548 هیوفص :

214 هّفص :
691 ، 690 ، 509 ات 246 ،  244 ، 243 ، 12 هفص :

245 ، 12 یگنس : هفص 
553 یفص :

515 ، 511 ، 206 ازریم : یفص 
853 هیفص :

608 ، 479 نویبیلص :
630 ، 388 ، 197 ، 196 ، 134 ، 79 ، 35 هلودلا : ماصمص 

554 یشابرادقودنص :
20 اعنص :

749 ، 554 ، 461 ، 308 ، 120 هلودلا : عینص 
554 کلملا : عینص 

576 میهاربا : نیدلا  ریهظ  باوص ،
555 ، 554 ، 387 ، 386 لیفارساروص :

554 همانزور : لیفارساروص ،
119 ، 106 ، 76 میلاقالا : روص 

555 یفوص :
555 ، 550 ، 476 ، 413 ، 362 ، 312 ، 225 ، 178 ، 85 ، 61 نایفوص :

288 گنج : نایفوص ،

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 534 

http://www.ghaemiyeh.com


675 ، 672 ، 644 ، 555 ، 553 ، 550 ، 265 ، 197 ، 186 هیفوص :
556 ، 489 ، 9 ادیص :

556 نودیس :)  ) ادیص
75 دمحم : رفعج  وبا  يرمیص ،

172 ، 167 هلاض : ض 
718 ، 643 ، 642 ، 432 ، 380 ، 226 ، 41 ، 38 ، 18 كاحض :

807 ، 786 ، 759 ، 758 ، 669 هناخبارض :
148 هنطلسلا : ماغرض 

474 هنطلسلا : ءایض 
557 کلملا : ماظن  رسپ  دمحا  کلملا  ءایض 

559 لدع : ساط  ط 
559 یناکشا : قاط 

559 ناتسب : قاط 
561 سیدقاط :

322 ، 140 هعلق : قاط ،
562 ، 262 يرسک : قاط 
805 ازریم : ناخ ، بلاط 

808 ، 625 ، 611 ، 610 شلاط :
671 ، 174 ، 173 هللا : تیآ  یناقلاط ،

562 دومحم : یناقلاط ،
229 مناخ : سوواط 

752 ، 710 ، 709 ، 630 ، 597 ، 584 ، 582 ، 573 ات 565 ،  563 ، 526 ، 431 ، 366 ، 194 ، 185 ، 76 ، 39 رهاط :
573 نب : ۀحلط  رهاط ،

584 نب : هللا  دبع  رهاط ،
752 نب : دمحم  رهاط ،

815 نیدلا : رصان  رهاط ،
564 رهاط : ونب  رهاط - لآ  نایرهاط -

586 هللا : دیبع  يرهاط ،
565 وجیاط :

193 عیاط :
109 سیئاط :

،676 ، 655 ، 625 ، 615 ، 602 ات 567 ،  565 ، 494 ، 493 ، 486 ، 404 ، 278 ، 201 ، 179 ، 146 ، 57 ، 56 ، 49 ، 44 ، 43 ، 27 ییابطابط :
816 ، 764 ، 756

565 ق :). ه . - 1258  ) ییابطابط
27 مگیباغآ : ییابطابط ،

936 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
57 دمحم : دیس  هللا  تیآ  ییابطابط ،

493 نیدلا : ءایض  دیس  ییابطابط ،
567 ییابطابط : نیدلا  ءایض  دیس  نیدلا - ءایض  دیس  ییابطابط ،

494 ییابطابط : دمحم - دیس  ییابطابط ،
764 ، 56 همالع : ییابطابط ،

،378 ، 373 ، 346 ، 342 ات 321 ،  319 ، 284 ، 260 ، 258 ، 252 ، 216 ، 135 ، 119 ، 110 ، 107 ، 104 ، 86 ، 73 ، 65 ، 39 ، 32 ناتسربط :
،650 ، 646 ، 636 ، 634 ، 623 ، 597 ، 584 ، 572 ، 569 ، 567 ، 563 ، 546 ، 525 ، 508 ، 488 ، 486 ، 439 ، 431 ، 430 ، 417 ، 408 ، 389

834 ، 828 ، 765 ، 751 ، 743 ، 736 ، 715 ، 714 ات 663 ،  661 ، 651
567 یسربط :

568 ناهفصا :] كربط   ] كربت كربط -
568 ير :] كربط   ] كربط

677 ، 651 ، 586 ، 568 ، 540 ، 539 ، 431 ، 400 ، 235 ، 190 ، 189 ، 78 ، 71 ، 59 يربط :
568 ناسحا : يربط ،

235 ریرج : نب  دمحم  يربط ،
673 ، 354 ، 107 سبط :

277 هاش : مارهب  نب  مالس  نب  لالج  یسبط ،
568 يرصان : تاقبط 

569 اهروپت : اهروپط -
863 ، 631 ، 621 ، 620 ، 595 ، 593 ، 569 ، 445 ، 197 ، 196 ، 173 ، 172 ، 38 ناتسراخط :

569 ناتسراخت : اهراخط -
152 نازوبارط :

569 ياقارط :
569 ناخرط :
464 نوخرط :

724 ، 162 ياغرط :
(: يزار هاگشاب   ) نمجنا يزار ، يایرکز  میکح  نارادفرط 

145
613 ، 569 ، 402 ، 286 ، 63 جوسط :

569 هناختشط :
570 ماعط :
570 اغط :

594 ، 570 ، 528 ، 455 ، 366 ، 364 ، 323 ، 162 ، 141 رومیتاغط :
594 ، 570 ، 528 ، 455 ، 323 ، 162 ، 161 ، 141 ناخ : رومیتاغط 

570 ناخ : رومیتاغت  ناخ - رومیتاغط 
570 هیرومیتاغط :

570 ثاغط :
571 ، 164 ناخاغط :

364 راچراغط :
751 ، 302 ، 177 ناغط :

100 ناخ : ناغط 
571 ، 467 ، 458 ، 83 ، 42 هاشناغط :

458 نب : دسا  هاشناغط ،
571 ناخ : ياغط 

571 نیکتغط :
571 يرغط : ارغط -
675 ، 72 ییارغط :

ناریا خیرات  عماج  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 561زکرم  هحفص 535 

http://www.ghaemiyeh.com


ات  470 ات 468 ،  466 ، 463 ، 411 ، 409 ، 380 ، 301 ، 295 ، 275 ، 268 ، 235 ، 186 ، 181 ، 126 ، 100 ، 99 ات 82 ،  80 ، 61 ، 35 ، 32 لرغط :
،766 ، 701 ، 698 ، 675 ، 674 ، 671 ، 670 ، 630 ات 610 ،  607 ، 593 ، 588 ، 586 ، 576 ، 572 ، 568 ، 567 ، 520 ، 519 ، 486 ، 483 ، 474

860 ، 792 ، 786
99 نبا : نالسرا  لرغط ،

185 کب : لرغط 
607 ، 486 ، 483 ات 474 ،  472 ات 468 ،  466 ، 411 ، 275 کیب : لرغط 

701 ، 567 ، 301 ، 61 گیب : لرغط 
572 یقوجلس : لرغط 

572 موس : لرغط 
572 ، 100 هاشلرغط :

786 ، 588 ، 474 ، 100 ، 80 هاش : لرغط 
572 تمعن : رفاک  لرغط 

248 ناخ : جاغفط 
573 ناخ : چاقفط 

746 ، 584 ، 573 ، 366 ، 78 هحلط :
610 ، 568 ، 322 ، 31 جاغمط :

573 یجاغمط :
165 ، 164 چاغمط :

67 هجنط :
846 ، 821 ، 781 ، 746 ، 635 ، 631 ، 535 ، 497 ، 459 ، 324 ، 323 ، 218 ، 152 ، 140 ، 101 ، 99 سوط :

937 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
324 هعلق : سوط ،

87 دمحا : یسوط ،
145 ریصن : هجاوخ  یسوط ،

336 ، 153 ، 65 نیدلا : ریصن  هجاوخ  یسوط ،
532 قازرلا : دبع  نیدلا  باهش  یسوط ،

574 شونایطوط :
574 ناغوط :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  بسامهط :
574 مود : بسامهط 
574 یلق : بسامهط 

291 ناخ : یلقبسامهط 
827 ، 402 ، 59 یبسامهط :

642 ، 574 ، 503 ، 226 ثرومهط :
574 تارایط :

782 ، 403 ، 345 ، 329 ، 321 ، 176 بیط :
574 هاش : بیط 

574 هبّیط :
575 هیرهاظ : ظ 

575 همانرفظ :
642 ، 603 ، 576 ، 575 ، 553 ، 354 ، 95 ناطلسلا : لظ 

603 هاشیلع : ناطلسلا ، لظ 
838 ، 578 ، 534 ، 527 هلودلا : ریهظ 

62 ناخ : میهاربا  هلودلا ، ریهظ 
797 ، 598 ، 577 ، 544 ، 512 ، 449 ، 409 ، 343 ، 304 ، 178 ، 162 ، 161 ، 29 لداع : ع 

577 اقآ : لداع 
734 ، 603 ، 578 ، 577 ، 510 ، 425 ، 407 ، 343 ، 325 ، 283 ، 137 ، 133 ، 122 هاشلداع :

578 ضراع :
ات 833  830 ، 765 ، 267 ، 224 ، 57 اروشاع :

107 یسابع : يارآ  ملاع 
823 ، 770 ، 602 ، 578 وپاقیلاع :

578 ترامع : وپاقیلاع ،
598 ، 333 لیفلا : ماع 

279 یسیع : یلماع ،
543 نب : بحاص  دابع ،

578 دهعیلو : ازریم  سابع 
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  یسابع :

،579 ، 564 ، 543 ، 453 ، 424 ، 398 ات 392 ،  390 ، 284 ، 281 ، 280 ، 251 ، 177 ، 173 ، 137 ، 106 ، 105 ، 90 ، 77 ، 66 ، 31 نایسابع :
796 ، 746 ، 729 ، 679 ، 678 ، 669 ، 662 ، 580

407 اضر : یسابع ،
509 نیسح : هاش  یسابع ،
510 متسر : هاش  یسابع ،

602 ، 601 ، 515 ، 407 اضریلع : یسابع ،
796 روصنم : یسابع ،

804 ، 700 ازریم : نیسحلا ، دبع 
364 هجاوخ : یحلا ، دبع 

717 ، 584 ، 360 ، 312 ، 196 ، 139 ، 79 ، 74 ، 73 ، 68 نمحرلا : دبع 
85 نبا : دمحا  دمصلا ، دبع 
85 نب : دمحا  دمصلا ، دبع 

582 نب : دمحا  نب  دیمحلا  دبع  دمصلا ، دبع 
583 زیزعلا : دبع 

609 نب : رمع  زیزعلا ، دبع 
584 هلودلا :) نیما   ) ناخ هللا  دبع 

563 نبا : رهاط  هللا ، دبع 
752 ص :)  ) دمحم ترضح  نب - دمحم  هللا ، دبع 

،623 ، 599 ، 586 ، 585 ، 486 ، 449 ، 431 ، 360 ، 349 ، 312 ، 190 ، 187 ، 163 ، 137 ، 127 ، 99 ، 80 ، 78 ات 72 ،  70 ، 41 کلملا : دبع 
858 ، 845 ، 842 ، 834 ، 796 ، 761 ، 760 ، 752 ، 712 ، 679

486 نب : نامیلس  کلملا ، دبع 
842 نب : دیلو  کلملا ، دبع 

491 دمحم : هدبع ،
14 نایناربع :
193 نایربع :
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712 ، 680 ، 609 ، 601 ، 586 ، 551 ، 513 ، 431 ، 295 ، 286 ، 68 ، 67 دیبع :
805 ، 603 ، 405 تایلاع : تابتع 

827 ، 623 ، 586 ، 585 ، 318 ، 297 ، 72 یبتع :
586 هللا : قیتع 

ات  668 ، 618 ، 600 ، 598 ، 586 ، 568 ، 534 ، 528 ، 516 ، 503 ، 471 ، 460 ، 337 ، 285 ، 269 ات 165 ،  163 ، 81 ، 79 ، 31 ، 30 نامثع :
،673 ، 671

938 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
797 ، 678 ، 677 ، 674

528 نیدلا : سمش  نامثع ،
670 نالسرا : لزق  نامثع ،

،473 ، 450 ، 430 ، 372 ، 337 ، 331 ، 293 ، 288 ، 287 ، 285 ، 283 ، 265 ، 200 ، 184 ، 172 ، 152 ، 148 ، 131 ، 113 ، 30 ، 10 ینامثع :
،806 ، 804 ، 771 ، 720 ، 678 ، 627 ، 603 ، 600 ، 586 ، 578 ، 574 ، 571 ، 553 ، 551 ، 548 ، 521 ، 516 ات 514 ،  511 ، 508 ، 493 ، 492

813 ، 810
586 ناینامثع :

587 مجع :
587 قارع : مجع ،

587 ناتسمجع :
317 ، 315 بزح : تلادع ،

614 ، 566 ، 541 هناختلادع :
840 ، 839 ات 780 ،  778 ، 749 ، 747 ، 689 ، 676 ، 638 ، 637 ، 595 ، 374 ، 309 ، 308 ، 263 هیلدع :

587 بیذع :
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  قارع :

471 هقجالس : قارع ،
857 ، 746 ، 356 ، 230 ، 69 یقارع :

230 نیدلا : جات  یقارع ،
587 ، 492 ، 51 یقثولا : ةورع 

629 ، 589 ، 388 ، 209 ، 196 ، 134 ، 67 ، 35 هلودلا : زع 
793 ، 730 ، 675 ، 673 ، 672 ، 631 ، 621 ، 588 ، 587 ، 509 ، 495 ، 470 ، 263 ، 230 ، 197 ، 83 ، 65 نیدلا : زع 

588 کلملا : ماظن  رسپ  کلملا  زع 
80 نب : دمحم  روصنم  وبا  زیزع ،

584 هللا : دبع  زیزع ،
588 سسع :

611 ناخ : رگسع 
530 ، 171 رتشع :

،578 ، 550 ، 539 ، 538 ، 536 ، 515 ، 494 ، 455 ، 424 ، 353 ، 336 ، 325 ، 323 ، 248 ، 178 ، 172 ات 128 ،  126 ، 110 ، 90 ، 72 رشع :
797 ، 787 ، 725 ، 654

588 ییاتسوا : رصع 
588 رجح : رصع 

588 یگنسهنیرید : رصع 
588 ییادو : رصع 

235 هرطفلا : ةرصع 
589 نیدلا : ۀمصع 

،691 ، 651 ، 631 ، 629 ، 623 ، 614 ، 607 ، 589 ، 520 ، 408 ، 388 ، 230 ، 197 ، 180 ، 176 ، 135 ، 134 ، 79 ، 74 ، 67 ، 35 هلودلا : دضع 
812 ، 748

589 کلملا : دضع 
785 نب : لصاو  اطع ،

590 یمالع :
590 ءالع :

776 ، 701 ، 687 ، 633 ، 607 ، 601 ، 592 ، 591 ، 576 ، 566 ، 538 ، 328 ، 278 ، 194 ، 128 ، 83 ، 82 ، 69 هلودلا : ءالع 
328 نبا : نیسح  هلودلا ، ءالع 

576 نب : زرمارف  نیدلا  ریهظ  هلودلا ، ءالع 
494 دیس : ءاملعلا ،) ناطلس   ) نیسح نیدلا  ءالع 

364 هجاوخ : نیدلا ، ءالع 
594 دمحم : نیدلا  ءالع 

769 ، 676 ، 659 ، 657 ، 655 ، 615 ، 596 ، 595 ، 590 هنطلسلا : ءالع 
331 ءالع : نیسح - ءالع ،

596 ملع :
796 ، 756 ، 596 ، 402 ، 397 ، 317 ، 137 ، 124 هللا : دسا  ملع ،

137 ملع : هللا - دسا  ریما  ملع ،
831 ، 682 مق : ياملع 

412 هیقافتا : عیاقو  همانزور - یملع ،
832 ، 763 ، 540 ات 53 ،  50 هزوح : هیملع ،

834 ، 746 ، 600 ، 597 ، 579 ، 567 ، 497 ، 430 ، 389 ، 378 ، 360 ، 319 ، 267 ، 136 ، 119 ، 77 ، 69 نایولع :
597 ناتسربط : نایولع 

439 ، 342 ، 320 ، 314 ، 110 تاداس : يولع ،
439 تاداس : ناتسربط ، يولع 

220 ، 90 یضترم : يولع ،
79 نب : لدعم  یلع  وبا  یلع ،

79 نب : دمحم  بلاغ  وبا  یلع ،
887 ص :  مالعا .....  تسرهف  ناریا ج2 938  خیرات  عماج  گنهرف   100 نبا : ناخ  نالسرا  یلع ،

776 یهللا : ي 
363 نیدلا : سمش  هجاوخ  یمشچ ،)  ) یلع

598 ع :)  ) بلاطیبا نب  یلع 
939 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

598 ع :)  ) نیسح نب  یلع 
599 ع :)  ) دمحم نب  یلع 
600 ع :)  ) یسوم نب  یلع 

321 ، 320 نب : نسح  یلع ،
806 ازریم : هلودلا ، نیما  ناخ  یلع 

806 ازریم : هلودلا ،) نیما   ) ناخ یلع 
،758 ، 757 ، 604 ، 603 ، 578 ، 567 ، 566 ، 480 ، 453 ، 438 ، 427 ، 404 ، 403 ، 343 ، 280 ، 196 ، 176 ، 133 ، 101 ، 86 ، 76 هاشیلع :

863 ، 774
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622 دمحم : نیدلا  ثایغ  یهاشیلع ،
633 نب : زرمارف  یلع ،

604 ناخ : یلق  یلع 
509 ، 476 ، 427 ، 168 ، 167 ناخ : نادرمیلع 

31 نب : رصن  یلع ،
607 ، 606 ، 589 ، 573 ، 559 ، 408 ، 407 ، 388 ، 321 ، 134 ، 78 ، 74 ، 35 ، 33 هلودلا : دامع 

607 مالسالا : نیدلا  دامع 
862 ، 367 ، 366 راّمع :
608 دیشروخ : ترامع 

608 یگنرف : هالک  ترامع 
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  رمع :

608 ، 65 نبا : ةریزج  رمع ،
65 نب : ةریزج  رمع ،

319 نیدلا : ماسح  رل ، رمع 
769 ، 735 ، 619 ، 609 ، 563 ، 547 ، 546 ، 508 ، 452 ، 423 ، 399 ، 346 ، 328 ، 110 ، 78 ، 72 ثیلورمع :

339 ردیح : یلغاومع ،
609 دیمع :

74 نب : دمحم  نب  یلع  حتفلا  وبا  دیمع ،
481 ، 415 ، 74 يرصنع :

610 یفوع :
612 نارایع :

644 نب : لیضف  ضایع ،
398 ات 283 ،  281 نب : یلع  یسیع ،

،612 ، 529 ، 488 ، 440 ، 420 ، 370 ، 358 ، 346 ، 341 ، 300 ، 212 ، 211 ، 173 ، 169 ، 150 ، 146 ، 48 ، 26 ، 25 ، 19 ، 12 ، 11 مالیع :
846 ، 834 ، 824 ، 823 ، 802 ، 762 ، 723 ، 713 ، 705 ، 704 ، 686 ، 613

300 طخ : یمالیع ،
613 نابز : یمالیع ،

357 طخ : مدقم ، یمالیع 
613 رمتلا : نیع 

751 تایحلا : نیع 
779 ، 777 ، 773 ، 759 ، 676 ، 655 ات 615 ،  613 ، 596 ، 595 ، 591 ، 566 ، 461 ، 460 ، 453 ، 404 ، 335 ، 309 ، 197 ، 147 هلودلا : نیع 

770 ، 70 رابخالا : نویع 
675 ةاضقلا : نیع 

747 کلامملا : نیع 
،473 ، 462 ، 392 ، 364 ، 363 ، 344 ، 319 ، 309 ، 279 ، 235 ، 207 ، 191 ، 178 ، 177 ، 169 ات 163 ،  160 ، 154 ، 101 ، 41 ، 36 نازاغ : غ 

792 ، 699 ، 698 ، 650 ، 630 ، 617 ، 571 ، 570 ، 559 ، 509 ، 507 ، 480
،571 ، 559 ، 509 ، 480 ، 473 ، 462 ، 392 ، 364 ، 363 ، 344 ، 319 ، 309 ، 279 ، 207 ، 161 ، 160 ، 153 ، 101 ، 41 ، 36 ناخ : نازاغ 

792 ، 699 ، 698 ، 650 ، 630
235 دومحم : نازاغ 

710 ، 618 ، 608 ، 506 ، 209 ، 81 ، 34 ، 10 يزاغ :
608 ، 81 نیدلا : فیس  يزاغ ،

618 هیشاغ :
761 ، 672 ، 618 ، 250 ناخ : ریاغ 

267 ریسلا : ررغ 
572 ، 571 ، 518 ، 478 ، 472 ، 467 ، 466 ، 384 ، 341 ، 250 ، 121 ، 42 زغ :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  يونزغ :
63 میهاربا : يونزغ ،

618 نایونزغ :
618 نیکتبلا : لآ  نایونزغ 

327 نسح : يونزغ ،
353 هاش : ورسخ  يونزغ ،

353 کلم : ورسخ  يونزغ ،
481 دومحم : ناطلس  يونزغ ،

495 دومحم : هلودلا  فیس  يونزغ ،
583 دیشرلا : دبع  يونزغ ،

600 دوعسم : نب  یلع  يونزغ ،
940 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

760 دومحم : يونزغ ،
770 دوعسم : يونزغ ،

798 دوعسم : نب  دودوم  يونزغ ،
821 ، 798 ، 687 ، 672 ات 621 ،  618 ، 586 ، 583 ، 572 ، 568 ، 490 ، 483 ، 327 ، 226 ، 190 ، 184 ، 164 ، 152 ، 127 ، 106 ، 72 هنزغ :

،572 ، 565 ، 495 ، 452 ، 353 ، 327 ، 314 ، 285 ، 238 ، 230 ، 200 ، 199 ، 197 ، 196 ، 192 ، 191 ، 177 ، 176 ، 107 ، 106 ، 38 نینزغ :
848 ، 748 ، 672 ، 620 ، 619 ، 601 ، 593 ، 592 ، 573

236 دمحم : يرافغ ،
620 شوغالغ :

428 یگنز : نامالغ 
620 ، 598 ، 508 ةالغ :

552 ، 86 ییاجلغ :
122 هجلغ :

122 ییازهجلغ :
620 ییازهجلغ : ناناغفا  ییازهجلغ -

131 ییازلغ :
122 جیلغ :

ات 594،  592 ، 587 ، 572 ، 495 ، 467 ، 409 ، 353 ، 320 ، 238 ، 200 ، 199 ، 197 ، 196 ، 192 ، 191 ، 177 ، 176 ، 135 ، 40 ، 38 روغ :
860 ، 797 ، 673 ، 672 ، 671 ، 647 ، 629 ، 628 ، 621 ، 620

687 ، 673 ، 672 ، 647 ، 631 ، 629 ، 621 ات 595 ،  592 ، 587 ، 495 ، 483 ، 478 ، 422 ، 319 ، 230 ، 200 ، 197 ، 184 ، 38 يروغ :
647 ات 621 ،  619 ، 563 ، 200 ، 195 ، 86 ، 38 نایروغ :

478 زوسناهج : يروغ ،
219 نیدلا : ماسح  يروغ ،

495 دمحم : نیدلا  فیس  يروغ ،
587 نیسح : نیدلا  زع  يروغ ،

200 ، 199 ، 184 ، 183 نیدلا : ءالع  يروغ ،
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594 دمحم : نیدلا  ءالع  يروغ ،
595 دوعسم : نیدلا  ءالع  يروغ ،
631 دوعسم : نیدلا  رخف  يروغ ،
671 نسح : نیدلا  بطق  يروغ ،
672 دمحم : نیدلا  بطق  يروغ ،

568 هیروغ :
464 كزوغ :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  نیدلا : ثایغ 
365 هجاوخ : دمحم ، نیدلا  ثایغ 

792 کلم : نیدلا ، ثایغ 
317 یفطصم : حتاف ، ف 

481 تاره : حتاف 
623 هیلیعامسا : هیمطاف -

623 قئاف :
623 ، 73 نسحلا : وبا  قئاف ،

623 ، 586 ، 585 ، 318 ، 73 هصاخ : قئاف 
623 کتاف :

623 نابسوداف :
623 ناپسوداف :

741 نئوس : ماراف -
82 ناکباتا : سراف ،

475 ، 237 ، 67 همانسراف :
625 ، 623 ، 450 ، 420 ، 221 ناتساب : یسراف 

623 يرد : یسراف 
582 نمحرلا : دبع  یسراف ،

624 سیریسراف :
،663 ، 612 ، 595 ، 586 ، 569 ، 555 ، 549 ، 547 ، 467 ، 399 ، 395 ، 321 ، 291 ، 236 ، 235 ، 195 ، 181 ، 177 ، 107 ، 67 نابز : یسراف ،

809 ، 731 ، 690
625 هنایم : یسراف 

625 سانراف :
625 كانراف :

597 ، 467 ، 429 نایمطاف :
110 هیمطاف :

827 ، 796 ، 730 ، 449 ، 376 ، 338 ، 78 قیاف :
625 دنواهن : گنج  حوتفلا - حتف 

625 تانموس : حتف 
188 نادلبلا : حوتف 

748 ، 651 ، 650 ات 631 ،  629 ، 623 ، 592 ، 589 ، 528 ، 494 ، 408 ، 388 ، 387 ، 318 ، 201 ، 135 ، 78 ، 69 ، 41 هلودلا : رخف 
494 دیس : دمحم ، نیدلا  رخف 

631 کلملا : رخف 
631 کلملا : ماظن  رسپ  نسح  کلملا  رخف 

941 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
631 مناخ : ناهج  رخف 

629 ، 295 يرخف :
632 اکرقف : ای  اکیرخف 

719 ، 149 ییادف :
،827 ، 826 ، 821 ، 719 ، 709 ، 699 ، 671 ، 632 ، 631 ، 591 ، 402 ، 379 ، 329 ، 326 ، 231 ، 184 ، 149 ، 142 ، 87 ، 59 ، 58 ، 30 ناییادف :

852 ، 851
632 يوفص : باون  مالسا - ناییادف 

821 ، 787 ، 699 ، 671 ، 670 ، 631 یلیعامسا : ناییادف 
632 قلخ : ناییادف 

216 رگراوشدف :
709 ترواآرف :

641 ، 640 ستآارف :
632 ستراارف :

633 تارف :
633 نرفاتارف :
633 اراکاتارف :
633 رادهتارف :

633 ، 216 هپسادارف :
633 هپسرپ : هپسادارف -

11 دنبشارف :
633 هنغارف :

486 تارکمد : نویسکارف 
809 ات 733 ،  730 ، 634 ، 633 ، 175 ، 174 ، 145 ، 95 يرنوسامارف :

604 یلع : زرمارف ،
606 هلودلا : دامع  زرمارف ،

634 هناخشومارف :
،401 ، 383 ، 382 ، 293 ، 291 ، 279 ، 278 ، 272 ، 271 ، 251 ، 231 ، 215 ، 214 ، 179 ، 174 ، 173 ، 154 ، 145 ، 142 ، 103 ، 101 هسنارف :
،771 ، 762 ، 755 ، 736 ات 733 ،  730 ، 699 ، 675 ، 654 ، 647 ، 628 ، 625 ، 611 ، 604 ، 603 ، 595 ، 590 ، 573 ، 515 ، 511 ، 493 ، 461

850 ، 806 ، 803 ، 783 ، 780 ، 774
811 ، 808 ، 664 ، 663 ، 492 ، 129 ، 89 یناهارف :

492 نسح : دیس  یناهارف ،
808 نیسح : دمحم  ازریم  یناهارف ،

634 تروئارف :
634 ربرف :

634 كرترف :
634 ناجرف :

216 رجراوجرف :
634 ناخرف :

784 ، 658 ناخ : خرف 
385 دازخرف :
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634 دنز : خرف 
634 داشخرف :
634 هاشخرف :

487 ، 85 ، 41 یخرف :
487 يدزی : یخرف 

635 شفددرف :
736 ، 635 ، 331 ، 42 نیسح : تسودرف ،

831 ، 760 ، 635 ، 481 ، 178 ، 138 ، 107 یسودرف :
635 هپسرف :

636 رگداوشرف :
12 هلودلا : تصرف 

745 ، 636 ، 633 ، 569 ، 448 ، 421 ، 169 ، 110 ، 89 ، 84 ، 23 هناغرف :
586 ، 585 دیعس : وبا  یناغرف ،

633 نایناغرف :
636 ناجیابرذآ : تارکمد  هقرف 

782 ، 781 ، 759 ، 757 ، 677 ، 655 ، 649 ، 637 ، 636 ، 628 ، 626 ، 625 ، 615 ، 578 ، 574 ، 519 ، 345 ، 331 ، 148 ، 142 امرفنامرف :
331 ازریم : یلعنیسح  امرفنامرف ،

637 كانرف :
637 غبنرف : رذآ  غبنرف -

637 نتورف :
637 كرارورف :
637 شیترورف :
638 نایدرورف :

638 تشینیدرورف :
638 یغورف :

757 یغورف : یلع - دمحم  یغورف ،
824 ، 756 ، 690 ، 677 ، 640 ، 402 ، 215 ، 203 رهورف :

640 لوا : داهرف 
640 مجنپ : داهرف 

640 مراهچ : داهرف 
641 مود : داهرف 

942 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
641 ستآارف :)  ) موس داهرف 
641 ، 118 ، 117 كداهرف :

642 نیریش : داهرف و 
642 همانزور : گنهرف ،

412 گنهرف : همانزور  همانزور - گنهرف ،
642 تپایرف :

642 ایگیرف : هیحیرف -
642 نودیرف :

643 رزیرف :
643 ناینوغیرف :

323 ، 91 نیقیرف :
643 ، 642 ، 47 ایگیرف :

643 هیحیرف : ایگیرف -
92 ، 22 هیگیرف :

74 سابع : نب  دمحم  جرفلا  وبا  سجناسف ،
،841 ، 768 ، 649 ، 643 ، 630 ، 603 ، 480 ، 462 ، 438 ، 404 ، 403 ، 365 ، 337 ، 295 ، 270 ، 196 ، 195 ، 76 ، 64 نیدلا : دیشر  هللا ، لضف 

860
643 هللا : لضف  نیدلا  دیشر  نیدلا - دیشر  هللا ، لضف 

583 قازرلا : دبع  هللا ، لضف 
714 ، 520 ، 519 نولضف :

78 رهاط : وبا  هیولضف ،
644 یتکف :

644 ناریا : تالف 
853 ، 770 ، 707 ، 706 ، 588 ، 493 ، 487 ، 484 ، 465 ، 445 ، 356 ، 246 ، 171 ، 47 ، 45 ، 43 ، 25 ، 14 نیطسلف :

645 كدزم : هفسلف 
632 قلف :

730 ، 230 ، 88 نیدلا : کلف 
645 ، 529 ، 176 ، 38 یلاعملا : کلف 

699 سنارولف :
691 ، 589 ، 32 ورسخانف :

45 نایقینف :
646 سوروف :

646 هیزوف :
822 ، 646 ، 563 ، 195 جنشوف :

646 جنشوب : جنشوف -
646 هیرووف :

66 مولعلا : سرهف 
420 هلهف :

646 نایلهف :
70 ثلثلا : لئاسملا  باوج  یف 

،664 ، 661 ، 658 ، 636 ، 628 ، 550 ، 488 ، 446 ، 439 ، 335 ، 325 ، 313 ، 279 ، 270 ، 231 ، 225 ، 188 ، 79 ، 46 ، 35 ، 20 ، 13 زوریف :
838 ، 812 ، 803 ، 786 ، 767 ، 756 ، 677 ، 665
682 ، 673 ، 647 ، 646 ، 95 ، 93 ، 66 دابآزوریف :

319 نبا : نسح  نازوریف ،
647 لوا : زوریف 

792 ، 673 ، 672 ، 647 ، 631 ، 621 ، 620 ات 594 ،  592 ، 495 ، 353 ، 197 ، 196 ، 39 ، 38 هوکزوریف :
647 زوریپ : زوریف -

402 هللا : تیآ  ضیف ،
ات 832  829 ، 596 ، 224 هیضیف :

640 ، 117 سوفلدالیف :
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647 رترامولیف :
647 نلهلیف :

789 ، 551 ، 504 ، 389 ، 237 ، 108 ، 101 ، 98 ، 92 ، 47 ، 46 پیلیف :
551 ، 237 ، 108 ، 46 مود : پیلیف 

647 نیف :
647 ، 628 نیاتشا : نکنیف 

611 نیاتشا : نکنیف  هماندهع - نیاتشا ، نکنیف 
356 یقینیف :

649 نآاق : ق 
650 قلباق :

721 ، 713 ، 651 ، 650 ، 645 ، 630 ، 629 ، 623 ، 589 ، 568 ، 567 ، 529 ، 430 ، 318 ، 176 ، 38 سوباق :
431 همانسوباق :

714 ، 713 ، 650 همانسوباق :
650 ریگمشو : سوباق 

651 کیب : نالیباق 
651 یشابیچوپاق :

651 نایشابیچوپاق :
375 اجاق :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  راجاق :
943 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

29 ناخ : دمحم  اقآ  راجاق ،
86 هاش : دمحا  راجاق ،

331 ناخ : یلقنیسح  راجاق ،
354 يازریم : ورسخ  راجاق ،

652 ولود : راجاق 
407 ناخ : یلق  اضر  راجاق ،

62 ناخ : میهاربا  هلودلا ، ریهظ  راجاق 
604 ناخ : یلقیلع  راجاق ،
626 ناخ : یلعحتف  راجاق ،
626 هاش : یلعحتف  راجاق ،

652 ولنویوق : راجاق 
753 ناخ : نسح  دمحم  راجاق ،

652 هیراجاق :
861 ، 660 ، 659 ، 587 ، 534 ، 460 ، 442 ، 380 ، 289 هیسداق :

288 گنج : هیسداق ،
264 صراق :

743 ات 663 ،  660 ، 289 ، 216 ، 188 ، 187 ، 39 ، 32 نراق :
660 ارخوس : نبا  نراق ،

661 ولهپ : نراق 
660 دنونراق :
660 ادنونراق :

662 نادنو : نراق 
321 ریغص :) یعاد   ) نب نسح  يولع ، مساق 

662 ولمساق :
662 یضاق :

662 تاضقلا : یضاق 
662 رکسع : یضاق 

630 هللا : دبع  نیدلا  رخف  یضاق ،
،747 ، 737 ، 662 ، 540 ، 461 ، 450 ، 406 ، 346 ، 338 ، 335 ، 316 ، 308 ، 255 ، 237 ، 153 ، 147 ، 138 ، 123 ، 90 ، 69 ، 56 ، 53 نوناق :

816 ، 778 ، 773 ، 761 ، 749
662 یبارومح : یبارومح - نوناق 

662 همانزور : نوناق ،
694 ، 474 ، 431 ، 137 ، 61 درواق :

646 ، 412 ، 406 ، 101 ، 68 ، 43 هرهاق :
85 هللا : رماب  مئاق 
330 جع :)  ) مئاق

811 ، 808 ، 767 ، 766 ، 756 ، 704 ، 694 ، 664 ، 663 ، 654 ، 597 ، 526 ، 365 ، 326 ، 270 ، 233 ، 231 ، 226 ، 129 ، 124 ، 13 ماقم : مئاق 
662 لوا :)  ) ماقم مئاق 

663 یناهارف : ماقم  مئاق  یناث -)  ) ماقم مئاق 
663 لوا : دابق 

664 هیوریش : مود - دابق 
664 ذاوک :)  ) دابق

665 ، 506 ، 483 ، 300 نایدابق :
664 نایناغچ : نایدابق -

620 یجبق :
791 ، 674 ، 673 ، 649 ، 591 ، 483 ، 369 ، 294 ، 277 ، 272 ، 249 ، 238 ، 185 قاچبق :

664 روچبق :
664 یلبق :

162 یقاچپق :
673 ، 667 ، 665 ، 593 ، 247 ، 206 ، 181 ، 163 ، 81 غلتق :

593 ، 572 جنانیا : غلتق 
673 ، 672 ، 667 ، 666 ، 247 ، 206 ناکرت : غلتق 

667 ، 181 ، 81 نایناخ : غلتق 
664 ناییاتخارق : نایناخ ، غلتق 

296 نوتاخ : هاشغلتق 
770 نب : ملسم  هبیتق ،
679 هاشغط : نب  ۀبیتق 

653 رجق :
664 هبطحق :

238 ، 164 ، 61 ناخ : ردق 
791 ، 774 ، 765 ، 763 ، 720 ات 666 ،  664 ، 602 ، 599 ، 573 ، 568 ، 542 ، 538 ، 477 ، 382 ، 334 ، 318 ، 313 ، 136 ، 57 ، 53 نآرق :

672 ، 653 ، 610 ، 545 ، 516 ، 464 ، 441 ، 265 ، 185 ، 90 غابارق :
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665 نیکتارق :
666 ، 665 ، 537 ، 438 ، 323 يرجارق :

687 ، 686 ، 137 غادهجارق :
686 ناخ : مظاک  یغادهجارق ،

862 ، 665 کیرچارق :
665 ياطخارق : ای  ياتخارق 

666 نایناخ :) غلتق   ) ناییاتخارق
666 نامرک : ناییاتخارق 

672 دمحم : نیدلا  بطق  ییاتخارق ،
944 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

672 ، 630 ، 206 دمحم : ییاتخارق ،
778 ، 493 ، 278 دادرارق 1919 :

666 اهناروسارق :
600 ، 337 ، 30 نامثعارق :
30 نیدلا : ءاهب  نامثعارق ،

250 ، 154 مورقارق :
666 کیرچارق : قولوقارق -

325 یلعنسح : ولنیوقارق ،
666 ولنویوقارق :

108 ردنکسا : ولنویوقارق ،
670 ، 669 ، 598 ، 202 ، 178 دمحم : ارق 

669 ، 429 ، 110 ، 44 هطمارق :
668 تضهن : هطمارق ،

668 ص :)  ) دّمحم ترضح  نارق -
668 نارق :

669 اعمنارق :
669 وکالوهارق :
669 فسویارق :

669 لاوتوک : اهیچرق -
669 ، 122 ، 121 ولخرق :

137 ناخ : نالصا  ریما  ولخرق ،
669 نیدرق :

168 ، 136 یشرق :
669 ، 327 یطمرق :

669 ، 280 نایطمرق :
674 غالوبهرق :

669 سواطاط : ياسیلک  اسیلک - هرق 
857 ، 815 ، 676 ، 86 ولزوگ : هرق 

669 ینهرق :
760 ینهرق : یلو - دمحم  ینهرق ،

334 ، 282 شیرق :
774 ، 654 ات 406 ،  404 ، 222 قازق :

815 ، 418 ، 404 هناخقازق :
670 شابلزق :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  نیوزق :
310 رالاسهپس : ناخ  نیسح  ازریم  یجاح  هلودلا ،) ریشم   ) ینیوزق

671 فطانلا : سق 
818 ، 784 ، 609 ، 586 ، 445 هینطنطسق :

444 ، 350 نیطنطسق :
671 يریشق :

528 ، 456 ، 366 ، 364 ، 339 ، 323 ردیح : باصق ،
671 نامیلس : تخت  رصن - وبا  رصق 

856 ، 639 ، 401 ، 179 نادنز : رصق ،
124 عئاطق :

،587 ، 534 ، 533 ، 516 ، 510 ، 509 ، 498 ، 495 ، 395 ، 367 ، 345 ، 340 ، 247 ، 230 ، 207 ، 206 ، 197 ، 181 ، 83 ، 81 نیدلا : بطق 
860 ، 821 ، 710 ، 673 ، 672 ، 667 ، 647 ، 630 ، 621

478 ، 318 ، 250 ، 229 ناوطق :
723 صفق :

،464 ، 439 ، 372 ، 356 ات 350 ،  348 ، 296 ، 272 ، 162 ، 161 ، 153 ، 149 ، 148 ، 133 ، 115 ، 90 ، 62 ، 42 ، 32 ، 15 ، 13 ، 10 زاقفق :
806 ، 771 ، 755 ، 730 ، 718 ، 714 ، 708 ، 686 ، 665 ، 664 ، 663 ، 653 ، 627 ، 590 ، 552 ، 550 ، 498 ، 493 ، 488 ، 465

672 هیلیعامسا : عالق 
672 نالق :

9 نیدلا : فیس  نوالق ،
: نمؤملا دبع  نبا  یلع  نبا  نسح  یلاعملا  وبا  جاغمط  جلق 

322
673 یساقآ : رللق 

32 ناخ : نالسرا  چیلق 
31 ناخ : جاغمط  چیلق 

673 هچیلق :
،512 ، 493 ، 451 ، 450 ، 407 ، 332 ، 224 ، 202 ، 201 ، 183 ، 155 ، 148 ، 142 ، 133 ، 123 ، 107 ، 66 ، 55 ات 53 ،  49 ، 45 ، 29 ، 27 مق :
ات  829 ، 794 ، 779 ، 775 ، 773 ، 769 ، 763 ، 734 ، 682 ، 676 ، 645 ، 644 ، 637 ، 632 ، 629 ، 627 ، 614 ، 596 ، 566 ، 542 ، 520 ، 515

840 ، 832
689 سزوبمق :

311 نیدلا : رمق 
674 هنطلسلا : رمق 
761 ، 108 هشمق :

49 هللا : تیآ  یمق ،
460 یلع : نبا  دعس  یمق ،

520 یلع : نب  دعس  رهاط  وبا  نیدلا  فرش  یمق ،
748 لضفلا : وبا  کلملا  دجم  یمق ،

812 دمحم : نیدلا  دیؤم  یمق ،
،838 ، 810 ، 722 ، 628 ، 552 ، 515 ، 512 راهدنق :
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945 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
849 ، 848 ، 842

856 ، 851 ، 850 ، 783 ، 780 ات 677 ،  675 ، 549 ، 309 ، 123 ، 118 ، 113 ماوق :
674 نیدلا : ماوق 

674 هنطلسلا : ماوق 
344 ، 191 ، 161 يالبوق :
344 ، 161 نآاق : يالبوق 

674 ، 650 ، 344 ، 302 يالییوق :
591 ، 578 ، 322 ، 83 ناچوق :

676 یگیبروق :
677 ، 552 ، 440 ، 270 ، 233 یچروق :

676 یشابیچروق :
679 چیلیق : یسیچروق ،

677 ، 273 هناخروق :
302 ، 301 ، 153 اتلیروق :

676 یشابراکشریم : یشابیچشوق -
676 نایتوگ : نایطوق -

676 ، 552 ، 270 ، 132 ، 129 ، 128 رللوق :
132 ، 128 یساقآ : رللوق 

677 ، 646 ، 591 ، 389 ، 252 ، 178 ، 107 سموق :
677 يدام : همخد  هعلق - موق 

677 شابهقاشا : ولنویوق -
673 ، 574 ، 572 ، 562 ، 497 ، 467 ، 322 ، 185 ، 78 ، 72 ناتسهق :

760 ، 366 ، 259 ، 62 ناتسهق :
821 هللا : تمعن  نیدلا  میعن  یناتسهق ،

678 ، 677 ، 508 ، 477 ، 218 هعلق : ههقهق ،
679 ، 428 یعیش : ياهمایق 

679 هناخیجاجیق :
277 ناخ : ودیق 
792 لباک : ك 

722 اروباک :
707 ، 706 ، 681 ، 637 ، 625 ، 437 ، 354 ، 292 ، 219 ، 106 ، 22 هیکوداپاک :

689 ، 681 ، 326 نویسالوتیپاک :
608 یناهفصا : بتاک 

608 نیدلا : دامع  یناهفصالا ، بتاک 
684 ، 19 نایسوداک :

684 اهیسوداک :
685 ، 98 الاکاراک :

19 تاپراک :
224 ، 45 یمیج : رتراک ،

685 شیمخراک :
211 اینامراک :

685 ناکپاپ : ریشخترا  کمانراک  ناکباب - ریشدرا  همانراک 
685 ياتنراک :

444 ، 199 سوراک :
685 ، 457 ، 313 ، 287 هراک :

851 ، 686 ، 22 يراک :
13 سراپ : نایراک 

822 ، 677 ، 676 ، 595 ، 505 ، 503 ، 437 ، 274 ، 203 ، 202 ، 155 ، 154 ، 95 ، 46 ، 11 نورزاک :
141 هلودلا : نیما  ینورزاک ،

605 یلقیلع : ینورزاک ،
686 کیزاک :
686 ولپرژاک :
686 نایپساک :

645 ، 644 ، 383 يایپساک :
686 ، 645 ، 644 ، 383 نیپساک :

686 رزخ : يایرد  نیپساک -
846 ، 845 ، 718 ، 686 ، 439 ، 170 ، 126 یساک :
766 ، 686 ، 543 ، 542 ، 532 ، 126 ، 19 نایساک :

190 سویساک :
857 ، 786 ، 784 ، 699 ، 686 ، 628 ، 588 ، 411 ، 317 ، 237 ، 224 ، 143 ، 128 ، 59 ، 58 یناشاک :

686 ، 411 ، 317 ، 224 ، 143 ، 59 ، 58 هللا : تیآ  یناشاک ،
588 نیدلا : زیزع  یناشاک ،

686 یناشاک : هللا  تیآ  یفطصم - یناشاک ،
842 ، 820 ، 791 ، 667 ، 666 ، 576 ، 466 ، 448 ، 447 ، 275 ، 251 ، 185 ، 164 ، 10 رغشاک :

761 ، 565 ، 324 ، 247 ، 123 رمشاک :
686 وشاک :

630 نیدلا : رخف  یشاک ،
786 دمحا : رصن  وبا  نیدلا  نیعم  یناشاک ،)  ) یشاک

544 ةافکلا : یفاک 
687 ، 634 ، 607 ، 604 ، 592 ، 591 ، 576 ، 572 ، 388 ، 194 ، 69 ، 35 هیوکاک :

592 هلودلا : ءالع  هیوکاک ،
946 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

687 سوتالاک :
95 جلاک :

687 ، 527 ، 26 ، 23 حلاک :
687 هالاک : حلاک -

107 رجنلاک :
607 راجیلاک :

260 ، 117 سوکین : یلاک 
125 ندابماک :
687 نورماک :
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471 نیدلا : لامک  رایماک ،
687 لواتبک :
687 هیجوبک :

689 مود : هیجوبک 
689 موس : هیجوبک 

689 هچباتک :
738 ، 706 ، 689 ، 16 سایزتک :

689 نوفیزتک :
689 شوش : ياههبیتک 

690 ناتسب : قاط  ياههبیتک 
74 مساقلا : وبا  ریثک ،

580 نبا : نامیلس  ریثک ،
138 کیب : ریما  رادرهم ، یججک 

540 ، 276 ، 207 روجک :
274 قایاپهچک :

693 ادخدک :
693 ریبد : رامآ  گدک 

693 كوناب : كذک 
693 ياذوخ : كذک 

366 ییحی : ناولهپ  یبارک ،
887 ص :  مالعا .....  تسرهف  ناریا ج2 946  خیرات  عماج  گنهرف   641 ، 287 ، 92 سوسارک :

366 ییحی : هجاوخ  يوا ،
752 ، 599 ، 565 ، 535 ، 347 ، 330 ، 179 ، 150 ، 136 ، 132 البرک :

693 نبرک : ویدار  نبرک 14 -
188 نلوبرک :

712 هیبرک :
409 نیدلا : نکر  ترک ،

528 نیدلا : سمش  ترک ،
630 نیدلا : رخف  ترک ،

792 نیدلا : رخف  کلم  ترک ،
693 ریترک :

786 فورعم : یخرک ،
186 ، 185 کیب : درک 

693 نیچودرک :
117 نودرک :

693 سوزرک :
617 راغ : وتفرک ،
694 شیمکرک :
828 كوکرک :
694 يوکرک :

816 قاری : كرک 
694 رظان : قاری - كرک 

467 هقجالس : نامرک ،
694 هاشنامرک :

122 دمحم : نیدلا  لضفا  ینامرک ،
182 دیمحلا : دبع  نیدلا  ناهرب  ینامرک ،

182 دیمحلا : دبع  نیدلا  ناهرب  هجاوخ  ینامرک ،
365 دومحم : نیدلا  دامع  هجاوخ  ینامرک ،

409 حالص : نیدلا  نکر  ینامرک ،
804 ، 771 ، 371 ، 59 ناخ : اقآ  ازریم  ینامرک ،

805 اضر : ازریم  ینامرک ،
816 مالسالا : مظان  ینامرک ،

694 لانرک :
289 گنج : لانرک ،

695 گنرک :
45 لنرک :

695 نسنتسیرک :
،331 ، 325 ، 271 ، 256 ، 206 ، 205 ات 203 ،  200 ، 168 ، 167 ، 165 ، 164 ، 149 ، 148 ، 122 ، 108 ، 73 ، 62 ، 29 ، 21 ، 11 ناخ : میرک 

808 ، 807 ، 734 ، 700 ، 476 ، 427 ، 426
807 ازریم : یتشر ، ناخ  میرک 

696 نوفنزک :
826 ، 696 ، 87 ، 58 يورسک :

696 يورسک : دمحا  دمحا - يورسک ،
731 ژل : يرسک ،

700 نیسح : ییامسک ،
696 یتسک : یتشک -

454 بوجحملا : فشک 
639 ، 279 باجح : فشک 

696 ییایرد : روشک 
808 یشابیچکیشک :

947 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
824 ، 823 ، 696 ، 678 ، 644 ، 598 ، 333 ، 312 ، 211 ، 133 ، 49 هبعک :

696 تشترز : هبعک 
696 متسر : شقن  تشدرز - هبعک 

813 ، 609 ، 448 ، 407 ، 277 ، 259 ، 133 تالک :
378 رالک :

313 رهاوج : مالک ،
696 رتنالک :

63 میهاربا : رتنالک ،
307 ناخ : میهاربا  جاح  رتنالک ،

697 وخیوالک :
29 ینایک : هالک 
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819 نیدلا : ةرصن  هجلک ،
18 يربیاودیخلک :

697 ، 358 ، 356 ، 182 ، 152 ینادلک :
709 ، 697 ، 490 ، 488 ، 183 ، 182 ، 171 ، 170 ، 125 ، 76 هدلک :

697 ناینادلک : هدلک ،
697 نایسپ :)  ) ناخ یقت  دمحم  لنلک 

697 رایدنفسا : ولک 
41 تولک :

697 دیؤم : ولک 
243 سوخراتیلک :

698 اسیلک : هرق  سواطاط - ياسیلک 
698 کناو : ياسیلک 

797 ، 796 ، 352 ، 181 هنمد : هلیلک و 
698 ینیلک :

484 ارتاپوئلک :
47 سنموئلک :

699 کلملا : لامک 
689 تابمک :

590 ، 397 ، 89 هاگشناد : جیربمک ،
848 ، 846 ، 727 ، 699 ، 689 ، 625 ، 373 ، 253 ، 246 ، 181 ، 180 ، 12 هیجوبمک :

699 هیجوبک : هیجوبمک -
699 لوا : هیجوبمک 

689 هیزوبمک :
442 ، 317 ، 315 ، 220 ، 200 ، 119 ، 90 تسینومک :

317 ، 315 ، 220 ، 200 ، 199 ، 119 ، 90 بزح : ناریا ، تسینومک 
699 راّتس : هتیمک 

700 تازاجم : هتیمک 
700 گنج : نویسیمک 

220 ، 119 ، 90 نرتنیمک :
701 يردنک :

609 کلملا : دیمع  يردنک ،
712 ، 685 ، 224 ، 172 ، 76 يدنک :

701 ایحالا : زنک 
855 ، 419 مویسرسنک :

15 ناعنک :
45 یناعنک :

701 نویساردفنک :
701 نارهت : سنارفنک 

785 ، 723 رواگنک :
702 ، 448 ، 383 ، 274 ، 41 نایرگنک :

665 ، 542 ، 399 ، 63 ذاوک :
703 هیوریش : ذاوک -

703 اهبوک :
703 ، 181 لاوتوک :

703 یتوک :
703 ، 151 ، 126 ، 19 نایتوک :

704 لوا : هتنوخان  ریتوک ،
704 کنیسوش : نبا - کیتوک -

733 ، 363 نایچاتدوک :
704 دادرم : ياتدوک 28 
704 يدنوخ : نانرودوک 

705 روک :
349 ، 296 ، 18 اروک :

822 ، 646 نوگناروک :
705 شوروک :] تیبرت  ایدیاپروک -[ 

705 شتروک :
505 رتیپاش : شروک ،

705 مود : شوروک  کچوک - شوروک 
705 شروک : شوروک -

708 ، 569 ، 506 ، 437 ، 374 ، 370 هروک :
708 ریتزوک :

708 ناپتسوک :
708 ازتیناتسا : ایاکسمورتسوک 

168 هسوک :
686 یسوک :

849 ، 444 ، 199 ناشوک :
708 یناشوک :

948 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
849 ، 711 نایناشوک :

708 اهیناشوک :
،678 ، 660 ، 599 ، 598 ، 580 ، 534 ، 489 ، 460 ، 438 ، 395 ، 340 ، 339 ، 312 ، 292 ، 195 ، 184 ، 183 ، 173 ، 79 ، 77 ، 76 ، 70 هفوک :

833 ، 784 ، 776 ، 746 ، 680
136 موثلک : ّما  یبکوک ،

187 نالکوک :
47 سپولکوک :

709 ، 708 ، 705 ، 261 اسکانوک :
289 گنج : اسکانوک ،

175 راجیلاکاب : یهوک ،
709 کناشیوک :

479 ، 331 ، 165 ، 161 ، 149 ، 148 ، 133 ، 72 ، 63 ، 62 رتهک :
709 ، 347 ، 325 ، 324 ، 130 گرزبایک :

709 دیما : گرزبایک 
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709 رازکایک :
465 راسکایک :

719 ، 710 ، 124 نایک :
709 يرونایک :

735 ، 721 ات 711 ،  709 ، 650 ، 417 ، 374 ، 109 ، 104 ، 29 ینایک :
710 ناینایک :

853 ، 711 ، 710 ، 694 ، 670 ، 669 ، 517 ، 475 ، 473 ، 471 ، 470 ، 400 ، 398 ، 305 ، 209 ، 165 ، 95 ، 39 ، 34 ورسخیک :
861 ، 711 ، 225 نایرادیک :

711 کچوک :) نایناشوک   ) نایرادیک
711 اشیریریک :

712 ، 678 هیناسیک :
712 نتسیک :

354 یسسیک :
835 ، 818 ، 713 ، 665 ، 645 ، 569 ، 553 ، 448 ، 361 ، 253 ، 182 ، 165 ، 151 ، 125 ، 107 ، 93 شیک :

260 ، 80 ، 49 ، 48 راشیک :
713 میزشیک :

719 ، 710 ، 473 ، 471 ، 417 ، 276 ، 67 دابقیک :
473 ، 470 لوا : دابقیک 

470 ، 276 ، 67 نیدلا : ءالع  دابقیک ،
714 هکیلیک :

858 ، 854 هیکیلیک :
498 ، 465 يرمیک :

714 اهیرمیک :
714 نومیک :
714 وگنیک :
39 سویک :

715 ، 714 هیسویک :
715 كویک :

854 ، 715 ، 576 ، 226 ، 207 ثرمویک :
715 نایثرمویک :

717 ، 421 ، 153 اهتاگ : گ 
430 اههتاگ :

654 ، 628 ، 611 ، 355 ، 313 ، 224 ، 155 دراگ :
717 ازاگ :

717 رزاگ :
717 نشاگ :

718 ناییالاگ :
718 یلاگ :

718 شادناگ :
207 لیج : هرابواگ ،

718 رابناهاگ :
12 دزو : ترا  سویلوی  سویئاگ 

718 هردنآ :)  ) رادگ
718 يزوردگ :
718 ایزوردگ :

289 ، 108 سوکینارگ :
289 گنج : سوکینارگ ،

،610 ، 515 ، 493 ، 477 ، 445 ، 444 ، 439 ، 353 ، 351 ، 349 ، 323 ، 303 ، 291 ، 276 ، 264 ، 172 ، 150 ، 135 ، 128 ، 32 ، 18 ناتسجرگ :
792 ، 718 ، 666 ، 653 ، 627

552 ، 514 ، 411 ، 409 ، 296 ، 81 ، 15 نایجرگ :
353 ناخ : ورسخ  یجرگ ،

718 ، 432 ، 360 ، 297 ، 237 زیدرگ :
718 يدزیدرگ :

694 ، 633 ، 591 ، 576 ، 226 بساشرگ :
694 شوه : بساشرگ ،

719 پساشرگ :
949 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

729 ، 319 فساشرگ :
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  ناگرگ :

719 ، 597 ، 369 ، 152 جناگرگ :
11 بیبط : نیدلا  نیز  یناگرگ ،

630 نیدلا : رخف  یناگرگ ،
552 ، 477 ، 353 نیگرگ :

552 ، 477 ، 353 ناخ : نیگرگ 
719 یناینامرگ :

719 یناریا : ياهتسیکستورت  هورگ 
719 قلخ : ناییادف  لکهایس - هورگ 

363 ، 362 یکلم : هورگ 
362 ، 220 ، 200 ، 109 ، 90 رفن : هورگ 53 

809 ، 720 ، 719 ، 627 فودیابیرگ :
720 سوتنازگ :
720 نوفنزگ :

59 نایئاشلگ : سگ -
721 ، 720 بساتشگ :
721 ارتوگ : یتشگ -
59 نییآ : بسنشگ ،

773 ، 749 ، 684 ، 683 ، 639 ، 635 ، 627 ، 610 ، 460 ، 136 ، 29 ناتسلگ :
119 نامیپ : ناتسلگ ،

610 هماندهع : ناتسلگ ،
721 ناتسلگ : هماندهع  ناتسلگ -
773 ، 749 ، 136 رصق : ناتسلگ ،

684 ، 683 ، 460 ، 29 خاک : ناتسلگ ،
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721 ژد : نادبنگ 
721 سوباق : دبنگ 

721 ریبد : رامآ  جنگ 
721 ندمت : هردجنگ ،

722 ناخ : یلعجنگ 
542 ، 125 کجنگ :

692 هبیتک : همانجنگ ،
793 ، 714 ، 653 ، 627 ، 610 ، 519 ، 464 ، 463 ، 337 ، 99 ، 90 ، 32 ، 15 هجنگ :

722 نونف : هنیجنگ 
722 رادنگ :

849 هرادنگ :
284 روپاشیدنگ :

722 لونگ :
181 ریشاوگ :

722 ارتوگ :
722 یتوگ :

723 ، 706 ، 677 ، 170 نایتوگ :
723 ، 706 مویتوگ :

723 هاشچوگ :
723 ادوگ :

858 ، 692 ، 617 ، 597 ، 559 ، 326 ، 218 ، 118 ، 116 ، 115 زردوگ :
692 هبیتک : زردوگ ،

723 هپتنیدوگ :
723 ائدوگ :

803 ، 794 ، 674 ، 654 ، 646 ، 642 ، 632 ، 464 ، 446 ، 444 ، 370 ، 362 ، 274 ، 265 ، 214 ، 198 ، 93 ، 66 ، 32 ، 16 روگ :
723 ناخروگ :

667 ، 236 ، 188 نایناخروگ :
723 یعادروگ :

723 نگد : ندروگ 
724 نویدروگ :

329 ، 169 ، 88 ، 76 دیعس : وبا  ناکروگ ،
709 ، 697 ، 621 ، 608 ، 576 ، 474 ، 365 ، 329 ، 289 ، 245 ، 225 ، 108 ، 88 ، 76 یناکروگ :

88 يازریم : دمحا  یناکروگ ،
108 ردنکسا : یناکروگ ،

724 نایناکروگ :
724 ناخروگ : ناگروگ -

365 ، 329 ، 289 ، 245 ، 225 ، 108 ، 88 ، 76 یناکروگ :
605 یلع : یناکروگ ،

724 انایروگ :
173 ناناگزوگ :

438 ، 13 ، 10 لماگوگ :
724 ، 290 ، 109 ، 16 لمگوگ :

290 گنج : لبرا ،)  ) لمگوگ
724 اتاموئگ : هتاموگ -

173 نوراب : زنموگ ،
725 ، 724 ، 639 ، 475 ، 474 ، 218 ، 214 ، 150 ، 108 ، 54 داشرهوگ :

725 ، 475 ، 474 ، 218 ، 108 اغآ : داشرهوگ 
724 مگیب : داشرهوگ 

725 ، 724 ، 639 ، 218 ، 214 ، 150 ، 54 دجسم : داشرهوگ ،
950 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

725 بسنرهوگ :
725 نایگ :

725 هپت :)  ) نایگ
725 ، 588 ، 571 ، 570 ، 509 ، 480 ، 300 ، 207 ، 206 ، 177 ، 162 ، 41 ، 32 ، 30 وتاخیگ :

588 ، 571 ، 570 ، 206 ، 161 ، 30 ناخ : وتاخیگ 
725 نمور : نمشریگ ،

685 ، 373 ، 208 ، 152 لیگ :
،597 ، 567 ، 550 ، 539 ، 528 ، 431 ، 430 ، 389 ، 373 ، 320 ، 303 ، 283 ، 267 ، 263 ، 172 ، 154 ، 149 ، 148 ، 32 ، 20 ، 19 نالیگ :

834 ، 825 ، 807 ، 779 ، 774 ، 771 ، 759 ، 749 ، 725 ، 699 ات 686 ،  684 ، 651 ، 625
148 بالقنا : نالیگ ،
283 شبنج : نالیگ ،

603 هاشیلع : ینالیگ ،
373 هرابواگ : لیگ 

726 ، 713 ، 171 شمگلیگ :
152 شمگ : لیگ 

685 ، 684 ، 209 اهلیگ :
177 ویگ :

673 ، 302 كویگ :
726 ناخ : كویگ 

91 وربوئگ :
727 اتاموئگ :

181 غم : ياتاموئگ 
376 ، 203 ، 202 غم : تاموئگ 

729 ، 498 ، 170 اسرال : ل 
211 ، 133 ، 132 ناتسرال :

732 ژل : سنارفود ،) ای   ) سنارفال
729 ، 151 شاکال :

618 ، 226 ، 127 كوال :
792 ، 619 ، 483 ، 353 ، 289 روهال :

780 ههال :
719 ، 283 ناجیهال :

48 هکیدوئال :
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126 نالسرا : بل 
179 ، 58 ، 14 نانبل :

75 رکب : وبا  رل ،
76 دیعس : وبا  رل ،

120 بایسارفا : رل ،
319 ، 230 دوعسم : نیدلا  ردب  رل ،

729 ، 607 ، 509 ، 225 ، 218 ، 127 ، 120 ، 78 ، 76 گرزب : رل 
225 دمحا : ریپ  رل ،

230 هاش : نیدلا  جات  رل ،
612 وتنیم : درل 

،606 ، 595 ، 516 ، 514 ، 475 ، 472 ، 460 ، 459 ، 455 ، 452 ، 405 ، 401 ، 263 ، 219 ، 168 ، 131 ، 126 ، 82 ، 81 ، 78 ، 62 ، 43 ناتسرل :
849 ، 819 ، 729 ، 726 ، 725 ، 686 ، 615 ، 613

82 ناکباتا : ناتسرل ،
509 نیسح : هاش  رل ،

518 دیشروخ : نیدلا  عاجش  رل ،
587 نیدلا : زع  رل ،

319 رمع : رل ،
729 کچوک : رل 

730 هاشناگزل :
730 یگزل :

730 ، 511 ، 510 ، 477 ، 133 ، 62 اهیگزل :
ات 733  730 ، 506 ، 179 ، 145 ژل :

733 تیسل :
733 سیونرکشل :

128 رداقلا : نب  مئاقل 
730 ناتسزگل :

723 شگل :
129 نبدشرتسمل :

734 وسمل :
274 جرج : یکسفاچنل ،

815 ، 810 ، 663 ، 659 ، 612 ، 602 ، 595 ، 590 ، 523 ، 398 ، 397 ، 94 ندنل :
735 يدیل :)  ) هیدول

47 سایسول :
47 سوخامیسول :

741 ، 735 ، 703 ، 19 نایبولول :
722 اهیبولول :

479 ، 478 مداخ : ؤلؤل 
735 ، 720 ، 104 بسارهل :

710 ، 121 ، 92 پسارهل :
951 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

85 نب : یلع  نب  لدعم  ثیل ،
257 ردیل :
169 ندیل :

714 ، 707 ، 706 ، 261 ایدیل :
858 ، 854 ، 845 ، 377 ، 22 هیدیل :

523 هاش : نازیل 
22 هیکیل :

430 ، 320 نامعن : نب  یلیل 
350 يوئل :

737 يرتام : م 
635 ناتساد : رازه  ناکیتام 

737 دام :
739 انایگا : دام 

742 گرزب : دام 
742 کچوک : دام 

742 ، 216 سیدام :
289 نتارام :

289 گنج : نتارام ،
212 یئیفارام :

152 اترام :
686 ، 116 درام :

742 اهدرام :
632 ، 442 ، 441 ، 220 یتسیسکرام :

674 ولوپوکرام :
848 وگرام :

742 کیلرام :
375 تویرام :

276 نب : زیزعلا  دبع  هزام ،
743 مایق : رایزام ،

743 تژاسام :
447 اهتژاسام :
173 تگاسام :
743 نایپسام :
212 یئیپسام :

820 هنطلسلا : ماظن  یفام ،
607 ، 585 ، 430 ، 319 ، 107 ، 32 ناکام :

430 یکاک : نب  ناکام 
841 ، 607 ، 430 ، 389 ، 321 ، 319 ، 32 یکاک : ناکام 

743 جاورلا : لام 
612 ات 272 ،  270 موکلام :

743 هکلام :
743 یکلام :
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188 ینوگیمام :
744 نتنام :

744 سکادنام :
418 ، 159 انام :

745 ، 744 ، 19 اننام :
744 ، 703 ، 464 ، 433 اننام :

625 ، 211 ، 183 ، 66 ، 23 ، 14 يونام :
767 ، 644 نایونام :

356 طخ : يونام ،
849 ، 745 ، 701 ، 645 ، 623 ، 506 ، 505 ، 444 ، 425 ، 422 ، 284 ، 216 ، 99 ینام :

347 ، 73 رهنلا : اروام 
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  رهنلا : ءاروام 

182 رهنلا : ءروام 
745 بشخن : هام 
441 اهتسیئوئام :

637 ، 441 یتسیئوئام :
109 جوجأم :
746 نوذأم :
746 نومأم :

747 ، 746 ، 152 یلع : وبا  نومأم ،
597 نبا : یلع  نومأم ،

746 ، 597 ، 152 ، 40 ، 39 ناینومأم :
746 نایهاشمزراوخ : ای  ناینومأم 

628 نیدلا : رخف  هاشکرابم ،
747 عنقملا : هضیبم -

795 ، 754 ، 747 ، 639 ، 602 ، 406 ، 222 ، 58 نیقفتم :
581 كوتم :

786 ، 600 ، 581 ، 361 ، 360 ، 192 ، 67 لکوتم :
747 يرتفد : نیتم 

494 نینمؤملا : سلاجم 
747 نیقفانم :) کهورگ   ) قلخ نیدهاجم 

748 دهتجم :
57 نیسح : دمحم  خیش  هللا  تیآ  یناجزارب ، دهتجم 

748 ، 687 ، 629 ، 592 ، 494 ، 388 ، 194 ، 135 ، 35 هلودلا : دجم 
952 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

855 ، 755 ، 750 ، 747 ، 681 ، 633 ، 591 ، 450 ، 419 ، 418 ، 279 انس : سلجم 
،590 ، 554 ، 461 ، 454 ، 453 ، 450 ، 419 ، 418 ، 416 ، 406 ، 404 ، 386 ، 382 ، 335 ، 316 ، 279 ، 143 ، 142 ، 124 یلم : ياروش  سلجم 
،812 ، 799 ، 798 ات 780 ،  778 ، 775 ، 773 ، 769 ات 763 ،  761 ، 759 ، 755 ، 750 ، 749 ، 747 ، 682 ، 639 ، 638 ، 633 ، 602 ، 596 ، 591

855 ، 851 ، 839
749 هاش : سیونسلجم 

753 ، 751 ، 534 ، 339 ، 179 ، 124 ، 44 ، 43 یسلجم :
43 مگیب : هنمآ  یسلجم ،

534 ، 178 ، 44 ، 43 همالع : یسلجم ،
751 رقاب : دمحم  یسلجم ،

753 ، 751 ، 44 ، 43 یقت : دمحم  یسلجم ،
339 رقاب : دمحم  الم  یسلجم ،

90 راکیپ : هلجم 
518 باسنالا : عمجم 
749 خیراوتلا : عمجم 

611 هماندهع : لمجم ،
643 یحیصف : لمجم 

488 ، 423 ، 281 ، 280 ، 196 سوجم :
543 بستحم :

749 کلامملا : بستحم 
749 هطرشلا : بحاص  بستحم -

201 داماد : ققحم 
57 رفعج : خیش  هللا  تیآ  یتالحم ،

72 نب : رهاط  نسحلا  وبا  دمحم ،
325 ، 85 ولروغا : دمحم ،
752 ع :)  ) یلع نب  دمحم 

320 نبا : نسح  دمحم ،
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  ناطلس : دمحم ،

756 هاش : دمحم 
809 ازریم : ناخ ، یلع  دمحم 

757 راجاق :)  ) هاش یلع  دمحم 
791 نیدلا : سمش  کلم  دمحم ،

586 نیدلا : ریصن  دمحم ،
821 کلملا : ماظن  دمحم ،

758 ناخ : یلو  دمحم 
760 دومحم :

761 دومحم : هلودلا  نیما  دومحم -
141 نیدلا : نیما  دومحم ،
230 نیدلا : جات  دومحم ،

342 ناقاخ : ناخ ، دومحم 
،268 ، 265 ، 238 ، 235 ، 231 ، 205 ، 186 ، 164 ، 107 ، 99 ، 88 ، 85 ، 84 ، 81 ، 77 ، 73 ، 61 ، 41 ، 40 ، 38 ، 35 ، 30 ناطلس : دومحم ،
،620 ، 608 ، 605 ، 601 ، 592 ، 583 ، 528 ، 520 ، 507 ، 506 ، 482 ، 473 ، 466 ، 452 ، 430 ، 380 ، 378 ، 358 ، 327 ، 314 ، 308 ، 278

770 ، 748 ، 746 ، 725 ، 714 ، 695 ، 675 ، 625
797 ، 568 ، 521 ، 512 ، 295 ، 247 ، 83 هاش : دومحم 

583 دیشرلا : دبع  دومحم ،
471 نیدلا : ثیغم  دومحم ،
819 نیدلا : ریصن  دومحم ،

371 ، 308 ، 279 ، 147 هنطلسلا : ربخم 
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761 ، 679 مایق : راتخم ،
712 هیراتخم :

70 لوّدلا : رصتخم 
145 نمجنا : یفخم ،
277 لالج : صلخم ،

670 ، 562 ، 460 ، 399 ، 289 ، 261 ، 245 ، 167 نیادم :
761 سردم :

278 کلملا : ریدم 
289 گنج : راذم ،

44 امنناهج : لاوحالا  تآرم 
28 لایخلا : تآرم 

762 رضحلا : ةوکشم  رفسلا و  تآرم 
120 نادلبلا : ةآرم 

628 ههتارم :
771 نیدباعلا : نیز  جاح  ياهغارم ،

308 مدقم : ناخ  یلع  یجاح  ياهغارم ،
13 مدقم : ناخ  نیسح  ياهغارم ،

755 ، 732 دعاس : دمحم  ياهغارم ،
: ياهغارم دعاس  دمحم  دعاس - دمحم  ياهغارم ،

762
13 هلودلا : ماظن  ياهغارم ،

762 وتشیبوئرم :
635 خرف : ترم ،

365 هجاوخ : ناجرم ،
765 جیوآدرم :

953 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
758 زورما : درم 

765 دبدرم :
317 بزح : مدرم ،

817 ، 766 ، 706 ، 214 ، 182 ، 171 ، 170 ، 168 ، 75 كودرم :
214 ، 75 لب : كودرم ،

766 اهيدرم :
812 نیدلا : دیؤم  نابزرم ،

805 ، 766 ، 749 ، 576 ، 494 ، 455 ، 439 ، 432 ، 403 ، 400 ، 382 ، 371 ، 120 یشعرم :
766 نایشعرم :

400 هبابر : یشعرم ،
432 یلع : دیس  نیدلا  نیز  یشعرم ،

439 تاداس : یشعرم ،
494 نایشعرم : نیدلا - ماوق  دیس  یشعرم ،

576 نیدلا : ریهظ  یشعرم ،
766 نایفرم :

173 انایگرم :
855 ، 832 ، 831 خاک : رمرم ،

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  ورم :
887 ص :  مالعا .....  تسرهف  ناریا ج2 953  خیرات  عماج  گنهرف   528 دمحم : نیدلا  سمش  دیراورم ،

295 ، 39 دورلا : و 
585 نب : کلملا  دبع  ناورم ،

767 هثورم :
290 گنج : ورم ،

767 خورم :
691 ، 244 ، 243 تشدورم :

328 یلع : نبا  نیسح  يدورورم ،
412 همانزور : خیرم ،

767 مگیب : میرم 
767 مناخ : میرم 

673 هعلق : ونابرکش ،)  ) میرم
732 ژل : ادزم ،

768 ، 767 ، 665 ، 645 ، 490 ، 459 ، 445 ، 425 ، 422 ، 400 ، 365 ، 348 ، 270 ، 66 كدزم :
768 ، 767 ، 445 ، 351 ، 39 نایکدزم :

767 ، 712 ، 422 هیکدزم :
424 ، 270 نانسیدزم :
72 نسحلا : وبا  ینزم ،

768 یماتوپوزم :
768 ینابیش : يدیزم -

555 ، 364 ، 316 ، 314 تاواسم :
841 ، 794 اتسم :

768 بیجتسم :
581 ، 193 دشرتسم :
581 ، 193 رهظتسم :

852 ، 319 ، 194 ، 69 مصعتسم :
110 هیولعتسم :

768 هیلیعامسا : هیولعتسم -
607 ، 407 ، 193 یفکتسم :

768 یفوتسم :
،785 ات 769 ،  767 ، 759 ، 753 ، 676 ، 655 ، 639 ، 638 ، 615 ، 612 ، 595 ، 584 ، 544 ، 404 ، 375 ، 335 ، 309 ، 270 کلامملا : یفوتسم 

811
811 فسوی : ازریم  رصان ،) هرود  مظعاردص   ) کلامملا یفوتسم 

337 هللا : دمح  یفوتسم ،
564 رهاط : یفوتسم ،

769 قیتع : عماج  دجسم 
770 ناهفصا : هعمج  دجسم 

12 هدکشتآ : نامیلس ، دجسم 
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770 هللا : فطل  خیش  دجسم 
770 یکنس : سم 

140 نیدلا : هیجو  ریما  دوعسم ،
182 نیدلا : ناهرب  گیب ، دوعسم 

،378 ، 341 ، 314 ، 296 ، 295 ، 272 ، 268 ، 230 ، 205 ، 195 ، 186 ، 162 ، 100 ، 87 ، 85 ، 84 ، 81 ، 77 ، 63 ، 61 ، 38 ناطلس : دوعسم ،
812 ، 748 ، 699 ، 607 ، 601 ، 575 ، 572 ، 528 ، 488 ، 483 ، 482 ، 473 ، 466 ، 452 ، 418 ، 383

758 دمحم : دوعسم ،
770 دوعسم : دمحم  دمحم - دوعسم ،

770 يدوعسم :
79 یلع : وبا  هیوکسم ،

87 دمحا : هیوکسم ،
78 نب : روصنم  هحلط  وبا  ملسم ،

771 ، 712 ، 490 هدوسم :
720 ازریم : جاح  هللا  تیآ  حیسم ،

106 هملیسم :
771 یناسارخ : ملسم  وبا  هملیسم -

771 فارشا : ناوید  فرشم -
532 نیدلا :) سمش   ) نیدلا باهش  فرشم ،
954 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

771 میدق : قرشم 
،565 ، 554 ، 541 ، 527 ، 493 ، 480 ، 461 ، 460 ، 453 ، 446 ، 432 ، 256 ، 197 ات 149 ،  147 ، 142 ، 138 ، 94 ، 57 ، 54 ، 49 هطورشم :

839 ، 820 ، 815 ، 807 ، 798 ، 791 ات 779 ،  777 ، 775 ، 771 ، 768 ، 759 ، 757 ، 749 ، 676 ، 637 ، 625 ، 615 ، 614 ، 595 ، 573 ، 567
839 ، 820 ، 807 ، 779 ، 778 ، 759 ، 749 ، 554 ، 493 ، 446 ، 197 ، 196 ، 148 ، 147 ، 138 ناهاوخهطورشم :

791 ، 778 ، 595 ، 541 ، 527 تضهن : هطورشم ،
771 تیطورشم :

699 ، 494 شبنج : تیطورشم ،
776 یعشعشم :

775 تضهن : نایعشعشم ،
834 تضهن : نایعشعشم ، تضهن - نایعشعشم ،

777 یشابرادلعشم :
430 ، 204 ، 80 رصن : وبا  ناکشم ،
268 نب : روصنم  رصن  وبا  ناکشم ،

751 راونالا : ةوکشم 
747 رهش : نیکشم 

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  دهشم :
،775 ، 773 ، 769 ات 659 ،  657 ، 655 ، 654 ، 639 ، 638 ، 614 ، 595 ، 590 ، 480 ، 404 ، 401 ، 335 ، 331 ، 322 ، 310 ، 278 هلودلا : ریشم 

815 ، 811 ، 808 ، 805 ، 795 ، 780 ، 778 ، 777
805 ناخ : نیسح  ازریم  هلودلا ، ریشم 

779 هنطلسلا : ریشم 
،750 ، 747 ، 733 ، 704 ، 658 ، 596 ، 525 ، 493 ، 450 ، 419 ، 418 ، 363 ، 273 ، 224 ، 222 ، 215 ، 180 ، 174 ، 173 ، 143 ، 17 قدصم :

828 ، 783 ، 781 ، 780 ، 762 ، 758
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  رصم :

782 یبعصم :
342 ناغمصم :
782 ریصیصم :
782 وستارطم :

782 ، 763 یضترم : يرّهطم ،
782 يرهطم : یضترم  یضترم - يرهطم ،

،775 ، 771 ، 759 ، 699 ، 684 ، 675 ، 655 ، 636 ، 615 ، 614 ، 595 ، 591 ، 576 ، 566 ، 527 ، 480 ، 412 ، 335 ، 142 هاش : نیدـلا  رفظم 
839 ، 828 ، 816 ، 806 ، 805 ، 783 ، 782 ، 778 ، 777

819 نب : دومحم  نیدلا  ریصن  یمزراوخ ، رفظم 
622 ، 495 نیدلا : فیس  رفظم ،

588 نیدلا : زع  رفظم ،
784 ، 41 نایرفظم :

784 رفظم : لآ  نایرفظم -
861 نب : ییحی  یخلب ، ذاعم 

862 ، 784 ، 712 ، 679 ، 609 ، 585 ، 360 ، 341 ، 329 ، 321 ، 137 ، 126 ، 66 هیواعم :
784 مود : هیواعم 

862 نب : دیزی  هیواعم ،
600 ، 193 زتعم :

785 هلزتعم :
785 نایلزتعم :

786 ، 785 ، 753 ، 743 ، 662 ، 600 ، 581 ، 361 ، 360 ، 348 ، 193 ، 192 ، 122 ، 88 ، 76 مصتعم :
790 ، 786 ، 669 ، 581 ، 399 ، 237 ، 193 دضتعم :

863 ، 693 ، 361 ، 346 ، 324 ، 321 ، 320 ، 311 ، 192 ، 133 ، 68 دمتعم :
839 ، 675 هنطلسلا : دمتعم 

311 ءارزولا : دمتعم -
786 ، 658 ، 657 ، 607 ، 589 ، 408 ، 388 ، 134 ، 67 ، 35 ، 33 هلودلا : زعم 

334 دیواج : هزجعم 
604 ، 467 يزعم :

786 يریعم :
786 نیدلا : نیعم 

787 ناغم :
787 ناتسغم :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  لوغم :
،456 ، 439 ، 344 ، 313 ، 301 ، 285 ، 276 ، 259 ، 257 ، 250 ، 233 ، 190 ، 177 ، 154 ، 152 ، 111 ، 91 ، 83 ، 69 ، 64 ، 27 ، 9 نالوغم :

860 ، 797 ، 792 ، 791 ، 710 ، 673 ، 620 ، 617 ، 457
486 ناخ : نامیلس  لوغم ،

789 ، 738 اهغم :
39 مولعلا : حیتافم 

789 همساقم :
315 يربهر : ماقم 
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،361 ، 341 ، 271 ، 192 ، 178 ، 163 ، 68 ، 46 ردتقم :
955 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

860 ، 765 ، 735 ، 649 ، 628 ، 589 ، 581 ، 526 ، 514 ، 487 ، 474 ، 465 ، 452 ، 444 ، 439 ، 369
789 یسدقم :

،422 ، 395 ، 389 ، 378 ، 377 ، 368 ، 299 ، 290 ، 285 ، 254 ، 243 ، 237 ، 212 ، 211 ، 171 ، 108 ، 98 ، 92 ، 47 ، 46 ، 20 ، 16 ینودقم :
852 ، 849 ، 710 ، 707 ، 633 ، 569 ، 484 ، 438 ، 437

849 ، 108 ردنکسا : ینودقم ،
789 ، 465 ، 176 ، 108 ، 76 ، 47 ، 46 هینودقم :

862 ، 790 ، 651 هرضحلا : برقم 
: نایشابیچوپاق تبحص  نالواسی و  هرضحلا - برقم 

790
578 هاش : سیونسلجم  هاجیلاع - ناقاخلا ، برقم 

790 رتهم : ناقاخلا - برقم 
790 رادرهم : ناقاخلا - برقم 

796 ، 66 نب : هللا  دبع  عفقم ،
47 نایباکم :
377 زیباکم :

790 ، 581 ، 262 ، 193 ، 85 یفتکم :
790 دضتعم :) دمحا  نب  یلع   ) یفتکم

790 نارکم :
13 ناخ : زیزع  يرکم ،

،666 ، 665 ، 644 ، 610 ، 586 ، 537 ، 491 ، 490 ، 342 ات 334 ،  332 ، 312 ، 255 ، 254 ، 183 ، 182 ، 172 ، 133 ، 129 ، 68 ، 61 ، 44 هکم :
862 ، 845 ، 806 ، 791 ، 680

93 زیباگم :
790 ناوگم :

790 تپوگم :
790 ناوگموگم :

790 یشابالم :
325 ، 324 ، 110 هدحالم :
790 هیلیعامسا : هدحالم -

790 رگزالم :
790 ، 291 ، 126 ، 32 درگزالم :

291 گنج : درگزالم ،
790 اردصالم :

828 ، 425 ، 311 ریالم :
412 هیقافتا : عیاقو  همانزور - یتلم ،

800 ، 793 ، 791 ، 304 ، 165 ، 113 فرشا : کلم 
316 راهب : ءارعشلا  کلم 

791 نیملکتملا : کلم 
،463 ، 418 ، 387 ، 375 ، 367 ، 365 ، 358 ، 276 ، 272 ، 257 ، 254 ، 253 ، 250 ، 248 ، 235 ، 231 ، 195 ، 182 ، 99 ، 86 ، 32 هاشکلم :
،675 ، 631 ، 604 ، 588 ، 571 ، 557 ، 533 ، 528 ، 520 ، 518 ، 510 ، 495 ، 490 ، 488 ، 479 ، 477 ، 474 ، 473 ، 471 ، 470 ، 468 ، 467

791 ، 786 ، 753 ، 725 ، 699 ، 694
753 نب : دمحم  هاشکلم ،

646 قوراف : کلم 
646 داوف : کلم 

340 ناجرس : مکلم ،
792 ناکرت : هکلم 
792 ناهج : هکلم 

792 نوتاخ : هکلم 
362 لیلخ : يزیربت ، یکلم 

793 وونوگلم :
317 ، 67 یمالسا : للم 

317 بزح : یمالسا ، للم 
793 کجیلم :

794 یلیوشکیلم :
596 ، 326 ات 318 ،  315 بزح : نویلم ،

822 ، 811 ، 379 ، 12 ینسمم :
411 ، 409 نالمم :

534 بلاطیبا : لآ  بقانم 
794 اهیئانم :

663 ، 628 ، 120 يرصان : مظتنم 
794 یشابمجنم :

109 ردنکسا : یشنم ،
107 گیب : ردنکسا  یشنم ،

794 کلامملا : یشنم 
794 ناوید : یشنم 

794 کلامملا : یشنم  ناوید - یشنم 
606 یلع : یشنم ،

795 یشنم : یلع  یشنم -
796 روصنم :

325 یلعنسح : روصنم ،
797 روصنم : یلعنسح  یلعنسح - روصنم ،

795 ، 401 ، 325 یلعبجر : روصنم ،
401 روصنم : یلعبجر - روصنم ،

698 نیسح : نیدلا  لامک  روصنم ،
956 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
797 روصنم : نیسح  نیدلا  لامک  روصنم -

827 نب : حون  روصنم ،
751 ، 620 ، 368 ، 285 ، 276 ، 30 ینربکنم :

751 ، 620 ، 368 ، 285 ، 276 ، 30 نیدلا : لالج  ینربکنم ،
9 رومیتوکنم :

748 ، 650 ، 236 ، 161 ، 135 نآاقوکنم :
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797 ناغگنم :
693 ، 248 ، 64 ، 63 رومیتوگنم :

852 ، 797 ، 792 ، 748 ، 673 ، 238 ، 183 ، 182 ، 40 نآاقوگنم :
797 ، 67 هیقفلا : هرضحی  نم ال 

797 آونم :
797 رهچونم :

85 ، 74 يرهچونم :
833 ، 797 ، 580 ، 579 ، 71 یلاوم :

761 نایلاوم :
817 ، 693 ، 421 ، 258 ، 116 دبوم :

862 ، 861 ، 790 ، 767 ، 696 ، 693 ، 634 ، 445 ، 424 ، 421 ، 374 ، 351 ، 258 ، 253 ، 213 ، 195 ، 105 ، 83 ، 13 ، 11 نادبوم :
797 ناخ : لوچوم 

632 نیدحوم :
798 ، 714 ، 582 ، 572 ، 564 ، 488 ، 483 ، 482 ، 463 ، 430 ، 427 ، 409 ، 230 ، 205 ، 87 ، 85 ، 82 ، 81 ، 78 دودوم :

427 نبا : یگنز  دودوم ،
488 نب : رقنس  دودوم ،

81 نبا : یگنز  نیدلا  دامع  دودوم ،
798 هی :)  ) ایارذوم

813 ، 606 ، 291 ، 113 تروخهچروم :
291 گنج : تروخهچروم ،

799 ورم : وروم -
80 روصنم : وبا  ینایروم ،

583 ، 406 ، 352 ، 222 ، 86 سیروم :
583 ، 406 ، 222 ، 86 هریزج : سیروم ،

50 ، 49 یفطصم : دیس  هللا  تیآ  يوسوم ،
799 ع :)  ) رفعج نب  یسوم 

724 ، 687 ، 680 ، 679 ، 670 ، 669 ، 608 ، 607 ، 389 ، 327 ، 277 ، 202 ، 201 ، 163 ، 128 ، 127 ، 81 ، 69 ، 65 ، 37 ، 30 ، 21 لصوم :
،637 ، 628 ، 609 ، 608 ، 581 ، 576 ، 554 ، 483 ، 429 ، 405 ، 400 ، 335 ، 286 ، 281 ، 271 ، 232 ، 193 ، 175 ، 145 ، 113 ، 20 قفوم :

857 ، 839 ، 800 ، 784 ، 760 ، 759
800 نیدلا : قفوم 

ات 458  456 يدنقرمس : هدازانالوم 
466 ، 131 ، 107 ، 86 ناتلوم :

732 ژل : يولوم ،
117 ، 116 ازیوم :

645 ، 644 ولراهم :
800 رتهم :

800 ایلع : دهم 
776 ، 539 ، 455 ، 304 ، 233 ، 167 ، 64 تیودهم :

133 ماما : يدهم ،
810 ازریم : ناخ ، يدهم 

801 رهم :
330 نب : نیسح  نارهم ،

801 لوا : دادرهم 
802 مود : دادرهم 
802 موس : دادرهم 

841 ، 803 ، 802 ، 790 ، 663 ، 528 ، 139 ، 138 رادرهم :
803 یشابرادرهم :

803 رادرهم : ذافن - فرش  رهم  رادرهم 
803 رادرهم : نویامه - رهم  رادرهم 

803 رادرهم : نوشقاد - رهم 
146 نادنپس : رهم 

254 ، 90 ناگرهم :
732 ژل : رهم ،

861 ، 803 ، 647 ، 274 ، 32 یسرنرهم :
841 رادرهم : ریزو - رهم ،

118 ناتسهم :
803 هنسهم :
609 بلهم :
717 بلهم :

858 نبا : دیزی  بلهم ،
609 ، 486 نب : دیزی  بلهم ،

751 نسح : نب  دمحم  یبلهم ،
553 ، 291 ، 113 تسودنامهم :

291 گنج : تسودنامهم ،
803 ، 92 نیقرافایم :

957 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
803 ، 694 ، 170 ، 91 ، 24 یناتیم :

862 ، 803 ، 733 ، 646 ، 560 ، 460 ، 95 ارتیم :
803 یتسرپرهم :)  ) مسیئارتیم

357 طخ : یخیم ،
840 هامویدیم :

803 یشابروخآریم :
614 ، 540 يروخآریم :

573 ، 222 ، 138 جنپریم :
804 دناوخریم :
804 دامادریم :

335 نسحلا : وبا  ازریم 
656 ، 612 ، 610 ناخ : نسحلا  وبا  ازریم 

592 هلودلا : ءالع  ناخ ، دمحا  ازریم 
405 یقشع : هدازریم 

411 ، 88 يزاریش : حلاص  ازریم 
804 ناخ : نیسحلا  دبع  ازریم 
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807 ناخ : کچوک  ازریم 
807 ، 804 ، 773 ، 627 ، 615 ، 561 ، 559 ، 386 ، 371 ، 317 ، 256 ، 138 ، 135 ، 62 یلع : دمحم  ازریم ،

809 ناخ : مکلم  ازریم 
810 يزاریش : يازریم 

811 یشابراکشریم :
811 انهمریم :

22 هیسیم :
687 ناگیشیم :

327 نب : نسح  لاکیم ،
594 یلع : نیدلا  ءالع  لاکیم ،

622 نیدلا : ثایغ  لاکیم ،
572 ، 474 ، 472 ، 470 ، 466 ، 301 ، 275 لیئاکیم :

811 اهدژا : لیم 
12 هدکشتآ : اهدژا ، لیم 

241 هپت : لیم ،
763 ، 755 ، 676 ، 309 وپسلیم :

292 هلیم :
292 گنج : هلیم ،

812 ، 701 وپسیلیم :
95 دنمیم :

84 نسح : نبا  دمحا  يدنمیم ،
85 نسح : نب  دمحا  يدنمیم ،

582 نسح : نب  دمحا  نب  قازرلا  دبع  يدنمیم ،
812 یشابنیم :

812 یشابرادنامهیم :
696 دبؤم :

696 ، 213 ، 196 ، 105 نادبؤم :
857 ، 764 هفلتؤم :

42 هبا : لآ  دیؤم 
571 هب : يآ  دیؤم 

311 مالسالا : دیؤم 
812 ، 651 ، 629 ، 623 ، 589 ، 544 ، 529 ، 408 ، 387 ، 318 ، 135 ، 74 ، 35 هلودلا : دیؤم 

812 کلملا : ماظن  رسپ  رکب  وبا  کلملا  دیؤم 
864 ، 812 ، 459 ، 455 ، 365 ، 324 یلع : هجاوخ  دیؤم ،

812 دیؤم : یلع  هجاوخ  دیؤم -
571 نبا : هاشناغط  دیؤم ،

606 یلع : دیؤم ،
654 ، 647 ، 628 ، 272 ، 271 نوئلپان : ن 

،539 ، 516 ، 515 ، 510 ، 509 ، 425 ، 407 ، 347 ، 335 ، 331 ، 324 ، 291 ، 289 ، 287 ، 285 ، 194 ، 131 ، 124 ، 122 ، 113 ، 86 ، 62 ردان :
851 ، 813 ، 810 ، 801 ، 763 ، 756 ، 753 ، 750 ، 734 ، 710 ، 686 ، 683 ، 654 ، 653 ، 626 ، 625 ، 578 ، 577

813 هاش : ردان 
347 ، 291 ، 287 ، 284 ، 133 ، 131 ، 113 یلق : ردان 

810 هردان :
813 وناب : هردان 

766 كودرم : هخآنیدان ،
813 مابنیران :

813 خیراوتلا : خسان 
814 راجاق :)  ) هاش نیدلا  رصان 

815 کلملا : رصان 
816 همانزور : يرصان ،

120 مظتنم : يرصان ،
816 رظان :

816 یشابرظان :
809 ، 663 ، 659 ، 595 ، 382 هلودلا : مظان 

59 نییآ : کمان ،
817 رسنت : همان 

292 گنج : همان ،
958 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

822 انان :
732 ژل : دیهان ،

59 نیسح : ازریم  هللا  تیآ  ینیئان ،
817 ینیئان : نیسح  ازریم  هللا  تیآ  ینیئان -

137 یتکابن : دمحا - ریما  یتکابن ،
817 وبن :

179 ، 178 ، 170 ، 25 رسلپوبن :
817 ، 694 ، 214 ، 179 ، 171 ، 170 دکوبن :

817 مود :) رصنلا  تخب   ) رزندکوبن
214 رصن : دکوبن 

817 رصنتخب : رصن - دکوبن 
817 وبن :

817 ، 706 ، 376 ، 286 ، 176 دینوبن :
817 دجن :

762 ، 598 ، 584 ، 540 ، 344 ، 336 ، 319 ، 310 ، 230 ، 151 ، 58 ، 55 ، 50 ، 49 ، 27 فرشا : فجن 
365 هجاوخ : نیدلا ، بیجن 

793 ، 668 ، 667 ، 640 ، 639 ، 627 ، 611 ، 601 ، 598 ، 181 ، 180 ، 178 ، 177 ، 32 ، 15 ناوجخن :
745 ، 457 ، 130 بشخن :

817 نیس : مارن 
849 ، 824 ، 817 ، 743 ، 692 ، 446 ، 444 ، 215 ، 211 ، 179 یسرن :

692 هبیتک : یسرن ،
818 یخشرن :
171 لاگرن :

645 ، 644 موتومرن :
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188 نورن :
130 ، 110 هیرازن :

818 هیلیعامسا : هیرازن -
818 لالجا : لوزن 

768 ، 337 ، 130 بولقلا : ۀهزن 
818 اسن :

249 ، 186 ءاسن :
751 دمحا : نب  دمحم  يواسن ،

818 يروطسن :
818 سویروطسن :

818 یشابیچقسن :
113 لامش : میسن 

466 يراصن :
815 ، 778 ، 777 ، 775 ، 773 ، 657 ، 614 ، 595 ، 480 ازریم : هللا ، رصن 

812 ، 700 ، 658 ، 636 ، 279 ، 34 هلودلا : ترصن 
827 نب : حون  رصن ،

608 ، 235 هرتفلا : ةرصن 
665 ، 608 ، 504 ، 444 ، 247 ، 21 ، 13 نیبیصن :

674 نیدلا : ریصن 
26 روشآ : لاپریصن ،

12 دمحم : دیس  ینیسح ، ریصن 
820 نیدلا : ماظن 

،557 ، 533 ، 528 ، 520 ، 492 ، 490 ، 467 ، 375 ، 366 ، 365 ، 311 ، 248 ، 235 ، 231 ، 205 ، 195 ، 182 ، 126 ، 111 ، 32 کلملا : ماظن 
821 ، 815 ، 812 ، 791 ، 786 ، 701 ، 675 ، 632 ، 631 ، 588

365 هجاوخ : کلملا ، ماظن 
631 نیدلا : رخف  کلملا ، ماظن 

821 کلملا : ماظن  نیدلا  رخف  کلملا - ماظن 
736 ، 497 ، 430 ، 320 نب : یلیل  نامعن ،

794 نب : رذنم  نامعن ،
340 ، 281 یتمعن :

821 يردیح : یتمعن -
822 هیکز : سفن 

822 ینینابونآ : هتسجرب  شقن 
822 مارهب : هتسجرب  شقن 

822 دهشمرس : هتسجرب  شقن 
822 ینسمم :)  ) نوگناروک هتسجرب  شقن 

779 ، 556 يدنبشقن :
823 ناهج : شقن 
823 بجر : شقن 
823 متسر : شقن 

692 متسر : شقن  هبیتک - متسر ، شقن 
825 تضهن : هیوطقن ،

825 ، 696 ، 629 ، 535 ، 69 بیقن :
825 اسیکن :

292 گنج : قرامن ،
825 نامن :

826 وریمن :
139 ریشیلع : ریما  ییاون ،

476 ، 28 ، 12 ریش : یلع  ریما  ییاون ،
845 ، 190 ، 182 راهبون :

796 نب : روصنم  حون ،
72 نب : کلملا  دبع  نب  رصن  حون ،

959 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
733 ، 732 ، 545 ، 540 ، 512 ، 450 ، 332 ، 207 رون :

827 تخبون : نبا  یتخبرون -
85 کیب : دمحا  لامک ، رون 

709 هوک : رون ،
732 ژل : رون ،

827 ، 792 ، 630 ، 617 ، 454 ، 309 ، 280 ، 254 ، 253 ، 229 ، 177 ، 101 ، 29 زورون :
827 همانزورون :

828 يرون :
806 ، 801 ، 800 ، 610 ، 28 ناخ : اقآ  يرون ،

539 هللا : لضف  خیش  يرون ،
570 راجاغط : نایرون ،

810 ییحی : ازریم  يرون ،
828 زون :

828 يزون :
828 یگنسون :

573 ، 483 نیکتشون :
828 هپت : ناجیشون 

828 ناوریشون :
828 هکدلون :

140 ریما : نایون ،
828 نامزاس : دیون ،

861 ، 821 ، 725 ، 687 ، 632 ، 591 ، 580 ، 577 ، 534 ، 442 ، 420 ، 292 ، 194 ، 131 ، 62 دنواهن :
292 گنج : دنواهن ،
598 گنج : ناورهن ،
405 لگنج : تضهن 

428 نایگنز : تضهن 
834 انان : هنهن -
834 روپپین :

170 ، 149 روپین :
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363 موس : يورین 
848 هیاسین :

833 ، 827 ، 609 روباشین :
827 مایخ : يروباشین ،

102 ، 10 سوکولس : رتاکین ،
485 ، 484 ، 237 روتاکین :

485 ، 237 سوکولس : روتاکین ،
857 داژنکین :

707 ، 705 يالوکین :
834 انامین :

834 زورمین :
838 لاگا : نین 

838 دوتنین :
838 یک :)  ) وتنین

854 ، 726 ، 687 ، 527 ، 25 ، 23 ، 13 اونین :
838 ینین :

697 راس : سالوپوین 
211 سوخراثن :

292 گنج : دورجاو ، و 
465 یخاو :

588 فاوطنلا : يداو 
118 ، 115 نادراو :
837 ، 803 انوراو :

837 رالاس : ویرتساو 
837 ناشویرتساو :

837 ذبشویرتساو :
837 تنیوشفویرتساو :

776 ، 775 ، 486 ، 395 ، 183 ، 172 ، 63 طساو :
837 سومساو :

843 سومساو : ملهلیو - سومساو ،
279 لامج : ظعاو ،
838 تاره : هعقاو 
838 ناخ : رنگاو 

838 هیلاو :
504 سونایرلاو :

839 ، 824 ، 292 ، 258 ، 246 نیرلاو :
292 گنج : نیرلاو ،

858 ، 853 ، 839 ، 790 ، 291 ، 288 ، 277 ، 264 ، 262 ، 159 ، 152 ، 151 ناو :
693 هبیتک : ناو ،

395 نبا : رکب  لئاو ،
840 ، 839 ، 799 ، 780 ، 778 ، 760 ، 749 ، 700 ، 675 ، 657 ، 655 ، 625 ، 615 ، 493 ، 370 ، 278 هلودلا : قوثو 

840 ، 834 ، 456 ، 455 ، 366 ، 323 ، 141 ، 140 نیدلا : هیجو 
840 ناخو :

841 ، 840 ، 489 ، 450 ادو :
960 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

837 ، 737 ، 722 ، 589 ، 588 ، 450 ، 205 ، 167 ، 31 ییادو :
840 اهییادو :

840 رو :
832 ، 626 ، 569 ، 291 ، 241 نیمارو :

82 روز : نادرو 
172 نژرو :

673 داسرو :
152 اقرو :

841 انورو :
839 ، 798 ، 795 ، 785 ، 777 ، 705 ، 639 ، 596 ، 595 ، 590 ، 461 ، 397 ، 331 ، 325 ، 310 هجراخ : ترازو 

446 نزخم : ترازو 
479 ناخ : یلع  ناطلس  مخفا ، ریزو 

327 کنسح : ریزو ،
841 ارتوگ : هسیو -

841 ، 721 ، 713 ، 650 ، 645 ، 629 ، 623 ، 589 ، 529 ، 408 ، 319 ، 80 ، 38 ریگمشو :
529 نب : سوباق  یلاعملا  سمش  ریگمشو ،

713 نب : سوباق  نب  سواکیک  ریگمشو ،
841 فاصو :

68 نایعالا : تایفو 
841 همانزور : هیقافتا ، عیاقو 

842 هلودلا : لیکو 
842 ، 807 ، 695 ایاعرلا : لیکو 

842 تالو :
188 شالو :
842 هجلو :

188 شخلو :
628 ، 612 ات 272 ،  270 یلزلو :

665 ، 664 ، 464 ، 460 ات 350 ،  348 اگلو :
887 ص :  مالعا .....  تسرهف  ناریا ج2 960  خیرات  عماج  گنهرف   188 سسگولو :

516 هللا : تمعن  هاش  ي ،
153 دادیدنو :

842 اتسوا : دادیدنو -
842 ، 221 سننو :
118 ، 116 هنونو :

639 اهیباهو :
723 ریشدراهو :

842 مارهو :
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842 مارهب : مارهو -
842 ، 495 زرهو :

843 نادوسهو :
843 هنمهو :

843 نموهو :
376 هنراديو :

843 سیو :
489 ناذبسیو :

843 تپسیو : وریپ ،
153 درپسیو :

843 اتسوا : درپسیو -
843 نوپسیو :

843 نارهوپسیو :
843 اپساتشیو :

681 ، 400 ، 386 نیو :
176 ناهیو :
176 ناهیو :
127 ارتاه : ه 

857 ، 856 ، 799 ، 756 ، 731 ، 600 ، 599 ، 581 ، 565 ، 386 ، 327 ، 326 ، 320 ، 193 ، 144 ، 131 يداه :
845 هبراه :

845 سوگاپراه :
702 لارنژ : یلراه ،

845 ، 799 ، 581 ، 563 ، 536 ، 431 ، 398 ، 360 ، 350 ، 283 ، 275 ، 194 ، 193 ، 182 ، 180 ، 179 ، 136 ، 134 دیشرلا : نوراه 
712 ، 678 ، 580 ، 579 ، 557 ، 336 ، 309 ، 308 ، 286 ، 191 ، 136 ، 131 ، 130 ، 55 ، 22 مشاه :

712 ، 678 ، 580 ، 400 ، 309 هیمشاه :
40 ناملاه :

846 يوهلاه :
645 ، 644 ، 380 نوماه :

48 لابیناه :
846 هاگنواه :

857 ، 647 لاتپه :
444 ، 351 ، 225 نایلاتپه :

846 هلطایه : نایلاتپه -
961 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

846 ناشخته :
846 ذبشخته :

491 ، 490 رجه :
846 شنماخه :

. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  یشنماخه :
846 نایشنماخه :

308 یلقیدهم : جاح  تیاده ،
: تیاده یلقیدهم  جاح  یلق - يدهم  جاح  تیاده ،

848
413 ، 345 ناخ : یلق  اضر  تیاده ،

176 رتسملا : ۀیاده 
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  تاره :

199 یتاره :
617 سلکاره :

352 سویلگاره :
848 وياره :
848 هویاره :

848 ، 794 ، 262 ، 241 ، 215 دلفستره :
398 نب : عفار  همثره ،

679 نب : کلملا  دبع  همثره ،
849 ، 848 شیتاوخره :

849 یتیئاوخره :
349 لقره :

849 نازمره :
504 ، 446 ، 444 لوا : زمره 
446 ، 445 ، 21 مجنپ : زمره 

446 ، 445 ، 198 ، 197 ، 59 مراهچ : زمره 
849 لوا : دزمره 

849 مراهچ : دزمره 
849 مود : دزمره 

824 ، 711 ، 446 ، 444 ، 14 مود : زمره 
850 ، 446 ، 445 ، 225 موس : زمره 

635 خرف : زمره ،
857 يدنره :

850 تاتاوره :
854 ، 850 ، 849 ، 794 ، 743 ، 738 ات 707 ،  705 ، 689 ، 688 ، 465 ، 447 ، 393 ، 376 ، 211 ، 151 ، 22 تودوره :

849 یتاوهره :
848 ، 647 ، 451 يره :

195 ، 173 ، 18 دوریره :
607 ، 82 پسارازه :

408 نبا : نسح  نیدلا  نکر  پسا ، رازه 
850 ذبرازه :

737 ناکیتام : ناتسدرازه ،
850 م :. مراهچ ق . هرازه 

850 م :. مود ق . هرازه 
425 ، 213 ، 14 شراوزه :

850 ریژه :
851 ، 850 ، 827 ، 756 ، 677 ، 676 ، 675 ، 640 ، 602 ، 582 ، 336 ، 335 ، 329 ، 58 نیسحلا : دبع  ریژه ،
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582 ریژه : نیسحلا - دبع  ریژه ،
511 ، 139 تشهبتشه :

664 ، 663 ، 102 ناخ : رتشه 
635 ، 561 ، 141 میلقا : تفه 

711 ، 445 نایلاتفه :
851 ، 485 ، 260 ، 117 سلیپ : متاکه 

545 سیلپ : موتاکه 
851 سونموتاکه :

737 اناتامگه :
851 هناتمگه :

670 ، 570 ، 568 ، 474 ، 438 ، 257 ، 248 ، 236 ، 153 ، 135 ، 65 ، 63 ، 46 ، 9 وکاله :
852 ناخ : وکاله 

852 لاله :
563 نبا : رهاط  لاله ،

108 تنوپسله :
852 لیفونله :
852 مسینله :
853 يامه :

733 ژل : يولهپ ،)  ) نویامه
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  نادمه :

293 گنج : نادمه ،
. تسا هدمآ  تاحفص  رتشیب  رد  دنه :

853 ییاپورا : ودنه 
718 سارودنه :

،492 ، 490 ، 481 ، 452 ، 450 ، 399 ، 379 ، 353 ، 272 ، 270 ، 205 ، 204 ، 200 ، 199 ، 181 ، 133 ، 94 ، 77 ، 73 ، 57 ، 40 ناتسودنه :
797 ، 792 ، 784 ، 760 ، 720 ، 714 ، 708 ، 696 ، 689 ، 643 ، 628 ، 625 ، 621 ، 612 ، 583 ، 521 ، 495 ، 493

221 ، 176 ییاکسودنه :
962 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 

711 ، 177 ، 176 شکودنه :
853 ناملک :)  ) رآوه

853 میزیر : یئاوه 
853 ناشختوه :

376 ، 159 هرتشخوه :
707 نایناکروه :

156 دزمروه :
853 يروه :

853 ، 205 اهيروه :
854 گنشوه :

59 نییآ : گنشوه ،
673 ، 670 ، 650 ، 600 ، 590 ، 503 ، 460 ، 408 ، 304 ، 295 ، 194 ات 163 ،  161 ، 83 وکالوه :

854 ناخ : وکاله  وکالوه -
225 نوه :

861 ، 709 ، 349 ، 250 ، 198 ، 98 ، 95 اهنوه :
854 موه :
490 اموه :

854 موس : شتله  نابموه 
854 ، 22 رتشخووه :

854 رتش : خووه 
25 ، 22 هرتشخووه :

855 ادیوه :
139 ادیوه : سابع - ریما  ادیوه ،

857 ، 764 یمالسا : هفلتؤم  ياهتئیه 
863 ، 857 ، 846 ، 767 ، 709 ، 444 ، 120 ، 89 ، 13 هلطایه :

857 نایلاتپه : هلطایه -
857 یخراپآ : یخراپیه -

857 تیه :
227 رلتیه :

859 ، 858 ، 685 ، 217 یتیه :
642 نایتیه :

858 اهیتیه :
118 پسادیه :

352 سلویاریه :
858 دبریه :

374 ، 83 نادبریه :
858 ناکریه :

858 یناکریه :
19 نایناکریه :

620 ، 423 ، 221 ، 184 دنمریه :
858 فیلگوریه :

358 فیلگوریه : طخ - فیلگوریه ،
858 شودنیه :

854 ، 490 اموئه :
858 هموئه :

718 چیوستای : ي 
718 نایتارگ : چیوستای ،

859 چیوستای : نایتارگ  چیوستای -
859 ناریرز : راگدای 

859 یچوغرای :
859 وغرای :

859 ایاکیلیزای :
860 ، 859 ، 275 ، 236 ، 185 ، 138 اسای :

860 ینازاغ : ياهاسای 
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860 توقای :
860 ناکرت : توقای 

860 یتوقای :
860 نومیس :)  ) ترازکای

861 مای :
109 جوجأی :

472 نالسرا : وغبی ،
700 ، 541 مرپی :
241 هپت : ییحی ،

861 یچتری :
861 ، 457 غیلری :

37 اهغیلری :
861 قیلری : غیلری -

861 اههتزی :
860 ، 820 ، 667 ، 626 ، 604 ، 576 ، 517 ، 511 ، 508 ، 493 ، 480 ، 475 ، 461 ، 423 ، 347 ، 291 ، 247 ، 194 ، 165 ، 82 ، 41 دزی :

82 ناکباتا : دزی ،
861 ، 812 ، 748 ، 599 ، 536 ، 83 درجدزی :

748 کلملا : زع  نیدلا  دجم  يدرجدزی ،
861 ، 850 ، 803 ، 685 ، 661 ، 536 ، 534 ، 533 ات 446 ،  444 ، 442 ، 424 ، 390 ، 370 ، 289 ، 253 ، 237 ، 198 ، 34 درگدزی :

963 ص : ج2 ، ناریا ، خیرات  عماج  گنهرف 
358 روصنم : وبا  کلملا  ریطخ  يدزی ،

621 یلع : نیدلا  ثایغ  يدزی ،
790 دمحم : نیدلا  لالج  الم  يدزی ،

861 لوا : درگزی 
861 مود : درگزی 
861 موس : درگزی 
635 خرف : راسی ،

862 لغاسی :
717 ، 696 ، 153 انسی :

862 اتسوا : انسی -
862 اهتشی :

711 ، 638 ، 153 اهتشی :
862 اتسوا : اهتشی -

172 هللا : هرهظی 
863 نایبوقعی :

863 نوغی :
863 هلطایه : نایلاتفی -

863 ناخ : مرفی 
230 نیدلا : جات  زدلی ،

121 ناخ : زیدلی 
748 دومحم : بحاص  نیدلا  دجم  جاولی ،

761 ناخ : ریاغ  دومحم - جاولی ،
ات 234  232 دومحم : چاولی ،

843 ، 840 ، 803 ، 745 ، 723 ، 715 ، 669 ، 668 ، 597 ، 495 ، 445 ، 431 ، 423 ، 422 ، 260 ، 149 ، 67 ، 64 ، 20 نمی :
863 نیونهمی :

863 ، 760 هلودلا : نیمی 
863 ۀلملا : نیما  هلودلا و  نیمی 

863 نیکتلانی :
753 ، 653 ، 652 ، 22 شابيراخوی :

863 تروی :
863 یچتروی :
569 نیچقروی :
864 یشابزوی :

85 نب : دمحا  فسوی ،
284 شبنج : مرب ، فسوی 

864 سویوالف : فزوژ  فسوی ،
819 نب : دمحا  نیدلا  ةرصن  هاش ، فسوی 

،789 ، 714 ، 713 ، 696 ، 556 ، 453 ، 421 ، 377 ، 355 ات 293 ،  291 ، 289 ، 286 ، 285 ، 217 ، 175 ، 108 ، 106 ، 69 ، 47 ، 46 نانوی :
853 ، 852 ، 803

709 ، 708 ، 98 یچهئوی :
864 ، 377 ، 350 ، 337 ، 270 ، 235 ، 193 ، 71 ، 27 دوهی :

170 ، 47 ادوهی :
462 هلودلا : دعس  يدوهی ،

 864 نوثي :

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
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هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 
ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 

رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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