
PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


هیراشفا هرود  ناریا ، ىخیرات  تابتاکم  دانسا و 

: هدنسیون

يریصن اضردمحم 

: یپاچ رشان 

( نارهت هاگشناد   ) یهاگشناد داهج 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

هیراشفا هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  9دانسا و 

باتک 9تاصخشم 

9هچابید

( هاش ردان  گرم  ات  ناغفا  هنتف  زا   ) ینامثع ناریا و  طباور  هب  یهاگن  10ۀمدقم 

موس ناخ  دمحا  ناطلس  هب  « 1  » ناغفا فرشا  21همان 

21هراشا

لوا 23هطراشم 

میود 23هطراشم 

موس 24هطراشم 

مراهچ 24هطراشم 

مجنپ 24هطراشم 

مشش 24هطراشم 

متفه 24هطراشم 

متشه 25هطراشم 

مهن 25هطراشم 

مهد 25هطراشم 

مهدزای 26هطراشم 

مهدزاود 26هطراشم 

دادغب یلاو  اشاپ  دمحا  هب  ناغفا ، فرشا  ریفس  ترصن ، الم  27همان 

27هراشا

لوا 28طرش 

یناث 28طرش 
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ثلاث 28طرش 

عبار 29طرش 

سماخ 29طرش 

سداس 29هدام 

عباس 29هدام 

نماث 29طرش 

عسات 29طرش 

رشاع 30طرش 

رشع يداح  30طرش 

رشع یناث  30طرش 

«1  » ینامثع ناخ  دمحا  ناطلس  هب  ناغفا  فرشا  31همان 

موس ناخ  دمحا  ناطلس  هب  ناغفا  فرشا  36همان 

ینامثع مظعا  ردص  هب  ناغفا  فرشا  41همان 

«1  » ینامثع مظعا  ردص  اشاپ  میهاربا  هب  ناغفا  فرشا  44همان 

«1  » ینامثع مظعا  ردص  اشاپ  میهاربا  هب  ناغفا  فرشا  مظعا  ردص  46همان 

ینامثع مظعا  ردص  « 2  » اشاپ میهاربا  داماد  هب  هاش ) ردان   ) ناخ یلقبسامهط  « 1  » 48همان

«1  » ینامثع مظعا  ردص  اشاپ  میهاربا  داماد  هب  هاش ) ردان   ) ناخ یلقبسامهط  51همانداوس 

«1  » لوا دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  54همان 

ینامثع مظعا  ردص  « 2  » اشاپ دمحم  دیس  هب  هاش  ردان  « 1  » همان 56داوس 

ینامثع تلود  مالسالا  خیش  « 2  » يدنفا یفطصم  دیس  هب  هاش  ردان  « 1  » همان 58داوس 

«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان  59داوس 

تسا هدش  لاسرا  ناخ  میرکلا  دبع  طسوت  هک  هاش  ردان  61يایاده 

«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان  62داوس 

«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  63همانداوس 
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«3  » ینامثع مظعا  ردص  اشاپ  دمحم  یجاح  هب  « 2  » ازریم هللا  رصن  « 1  » 66همان

هقسخآ یلاو  اشاپ  فسوی  هب  هاش  ردان  67نامرف 

«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  67همان 

«2  » ینامثع مظعا  ردص  « 1  » اشاپ نسح  هب  هاش  ردان  هلودلا  دامتعا  68همان 

ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  69همان 

«2  » ینامثع تلود  مالسالا  خیش  « 1  » يدنفا نیدباعلا  نیز  دمحم  هب  ربکا  یلع  الم  70همان 

«1  » کلامملا ریعم  ناخیلعنسح  هب  هاش  ردان  71نامرف 

«1  » لوا دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  71همان 

وه « 1  » هاش ردان  ریفس  کلامملا  ریعم  ناخیلعنسح  همان  73کسمت 

ینامثع مظعا  ردص  هب  کلامملا  ریعم  یلعنسح  75همان 

صراق یلاو  اشاپ  دمحا  هب  ناخ  یفطصم  76همان 

ینامثع ناخ  دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  يایاده  78تروص 

ینامثع ناخ  دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  79همان 

«3  » ینامثع مظعا  ردص  « 2  » اشاپ دمحم  هب  « 1  » ازریم خرهاش  81همان 

«1  » ینامثع تلود  مالسالا  خیش  نیدباعلا  نیز  دمحم  دیس  هب  ناخ  ربکا  یلع  الم  82همان 

«3  » ینامثع مظعا  ردص  « 2  » اشاپ هللا  دبع  دیس  هب  « 1  » هاش میهاربا  84همان 

ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  میهاربا  86همان 

ینامثع مظعا  ردص  « 1  » اشاپ هللا  دبع  دیس  هب  ناخ  یفطصم  88همان 

ینامثع مظعا  ردص  اشاپ  هللا  دبع  دیس  هب  ناخ  یفطصم  89همان 

«1  » دادغب یلاو  اشاپ  دمحا  هب  هاش  میهاربا  همان  90داوس 

«1  » هاش میهاربا  هب  دادغب  یلاو  اشاپ  دمحا  91همان 

«2  » ناخ میلس  هب  اشاپ  دمحا  « 1  » همان 92داوس 

ولماش ناخ  یفطصم  هب  هاش  میهاربا  93نامرف 

«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  دمحم  همان  93داوس 
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«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  دنه  مظعا  ردص  نیدلا  رمق  95همان 

«2  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  یناکروگ  هاش  دمحم  مظعا  ردص  « 1  » نیدلا رمق  96همان 

«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  دنه  تلود  مظعا  ردص  97همان 

ثیداحا تایآ و  98تسرهف 

111همانباتک

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  112هرابرد 
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هیراشفا هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ اضردمحم ، يریصن ، هسانشرس : 
يریصن اضردمحم  ششوکهب  ناریا / یخیرات  تابتاکم  دانسا و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. همانرب قوف  دحاو  یگنهرف ، شخب  يزکرم ،) رتفد   ) یهاگشناد داهج  نارهت : رشن :  تاصخشم 
.1364 نالیگ - :) هاگشناد   ) یهاگشناد داهج 

(209 یهاگشناد داهج   : ) تسورف
(ج.1) لایر 550: اهب کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
Mohammad Reza Nassiri. Asnad va mokatebate tarikhi -e Iran :" یــسیلگناهب ع . ص . تشادداــی : 

."Afshariyye
سیونریز تروصهب  نینچمه  251 ؛]  - 249 . ] ص . 1 ج . همانباتک : تشاددای : 

 .-- هیراشفا هرود  . 1 ج . تاجردنم : 
كرادم دانسا و  1148ق -- .  - 1218 نایراشفا ، خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

نرق ق12 تموکح --  تسایس و  ناریا --  عوضوم : 
یگنهرف شخب  يزکرم .) رتفد   ) یهاگشناد داهج  هدوزفا :  هسانش 

( نالیگ هاگشناد   ) یهاگشناد داهج  هدوزفا :  هسانش 
1364 5 فلا DSR1258/ن6 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0720727 ییوید :  يدنب  هدر 
م1328-66 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هچابید

 ، ToPkaPi ,Saray يارـسوپاق پوت  ياهیناگیاب  رد  هک  دمآ  شیپ  یتصرف  یهلا ، قیفوت  هب   1352 ياهلاس 57 - هلصاف  رد  یلاعت  همسب 
هعلاـطم هب  هیکرت ، شیک ، مـه  دردـمه و  هیاـسمه  روـشک   Disisler Bakanlig هجراـخ ترازو  Basbakanlik و  يریزو تسخن 

پوت یناـگیاب  رد  دوجوم  دانـسا  يور  قـیقحت  دوـب . رظن  حـمطم  اـمومع ، هیراـجاق » هرود   » اـصوصخ و يرـصان » دـهع   » زاـغآ رد  مزادرپ .
نیدب و  تخاس . رتخارف  ار  هنیمز  ینامثع  هجراخ  ترازو  یناگیاب  هب  هعجارم  دیناشک و  اهولنویوق  قآ  هرود  ات  ار  یسررب  هنماد  يارـسوپاق ،

اـم ال  » قادـصم هب  دوبن  ریذـپ  ناـکما  اـهنآ  همه  یـسررب  نوچ  تفرگربرد و  ار  راـجاق  هلـسلس  ضارقنا  اـت  اـهولنویوق  قآ  هرود  زا  بیترت 
ياهژیو تیمها  زا  یخیراـت  لـئاسم  یـسررب  رد  املـسم  هک  ناریا  یخیراـت  كرادـم  دانـسا و  زا  دـمآ  غـیرد  هلک » كرتـی  ـال  هلک  كردـی 

. دوشیم هتشاذگ  مرتحم  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  دانسا  نآ  زا  یشخب  نونکا  و  ددرگن . هیهت  يداوس  دنرادروخرب ،
زا مهدـجیه  دـلج  نویامه  طخ  متـشه ، متفه و  موس ، ياهدـلجم  نویامه  همان  رتافد  زا : دـنترابع  میاهتـسج  دانتـسا  نادـب  ام  هک  يذـخآم 

. يریزو تسخن  ویشرآ 
هک تسا  هدوب  نانآ  يرای  هب  هدش  يراک  رگا  دوبن  نکمم  هیکرت ، ياهیناگیاب  زاوننامهم  علطم و  قیدص و  ياضعا  ددمیب  باتک ، نیودـت 
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. دناهدوب نم  راکددم  رای و  راک  يادتبا  زا 

. مراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ناشقیفوت 
يریصن اضردمحم 

3 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

( هاش ردان  گرم  ات  ناغفا  هنتف  زا   ) ینامثع ناریا و  طباور  هب  یهاگن  ۀمدقم 

دومحم دوب . هدیـسر  دوخ  جوا  هب  يزکرم  تلود  دـض  هب  یئاجلغ  لیا  شروش  نیـسح ، ناطلـس  هاش  تنطلـس  ياهلاس  نیرخآ  اـب  ناـمزمه 
مرحم 1134 لوا  رد  داد و  شرتسگ  ناتـسیس  دحرـس  ات  ار  شیوخ  ورملق  یتدم  كدنا  رد  زیزعلا ، دبع  دوخ  يومع  رب  هبلغ  زا  سپ  ناغفا ،

هاش هاپـس  رب  داـبآ  نولگ  رد  دروآ و  ناهفـصا  هب  ور  دزی  ناـمرک و  هار  زا  سپـس  «، 1  » تفای تسد  ناـمرک  رب  ربـتکا 1721  موس  تسیب و 
مرحم 1135/ مهدزاود  هعمج  زور  رد  ماجنارـس  دمآرد و  دومحم  هرـصاحم  هب  ناهفـصا  دربن ، نیا  لابند  هب  دیدرگ . زوریپ  نیـسح  ناطلس 

«. 2  » درک طوقس  ربتکا 1722  موس  تسیب و 
طباور دـندادیم . رارق  هعلاطم  دروم  اقیقد  ار  ام  روشک  یلخاد  عاضوا  ینامثع  سور و  ياـهتلود  ناریا ، خـیرات  راـبتبکن  ياـهلاس  نیا  رد 

دوخ توق  هب  زونه  دوب ، هدش  راوتسا  مراهچ  دارم  ناطلـس  یفـص و  هاش  نامز   1639 باهز 1049 / هدـهاعم  ساسارب  هک  ینامثع ، ناریا و 
. دوب یقاب 

هدهاعم دقع  شیرتا و  زا  ینامثع  تلود  تسکش  دندرمـشیم . مرتحم  ار  هماندهع  دافم  يریگرد ، هنوگ  ره  زا  زارتحا  يارب  تلود ، ود  ره 
تسیب و نابعش 1130 / متشه  تسیب و  رد  « 3  » زتیو وراساپ 

______________________________

.50 یکسنیسورک / همانرفس  151 ؛ هیوفص / هلسلس  ضارقنا  (. 1)
.503 ، 8 افصلا / ۀضور  30 ؛ ، 1 يردان / يارآملاع  خیرات  3 ؛ یهاش / ردان  ثیدح  (. 2)

مکی تسیب و  نابعش 1135 / مود  تسیب و  رد  زتیووراساپ  یـسایس  نامیپ  تسا .  Pasarowitz زتیووراساپ يراجت  هدهاعم  دوصقم  (. 3)
:Munir, AKtePe: Pasarofca, Islam AnsikoPedisi, 9, 514- 22 دیدرگ . دـقعنم  ینامثع  شیرتا و  نیب  هیئوژ 1718 

4 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
. تفریم رامش  هب  یلاع  باب  يزرمنورب  تسایس  رییغت  رد  یفطع  هطقن  هیئوژ 1718  متفه 

هدرب دوس  ناریا  هتفـشآ  عضو  زا  هک  دوب  ممـصم  دوـب ، هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  یئاـپورا  تافرـصتم  زا  یمظعا  تمـسق  هک  یناـمثع ، تلود 
ادیدش ینامثع  يروتارپما  هنابلط  هعسوت  تسایس  اب  هک  رزخ ، يایرد  یبرغ  لامش  رب  اهسور  طلـست  دنک . ناربج  ایـسآ  رد  ار  دوخ  تسکش 

نیا هب  دتـسرفب . روشک  نیا  هب  يریفـس  ناریا  یلخاد  عاضوا  یـسررب  يارب  هک  تخاس  ممـصم  ار  اشاپ  میهاربا  داـماد  « 4 ، » تشاد تریاغم 
رومأم رهاظب  يدنفا  يرد  دیدرگ . باختنا  دوب ، یسایس  لئاسم  هب  انـشآ  نادهتکن و  رعاش و  بیدا و  يدرم  هک  يدنفا ، دمحا  يّرد  روظنم ،

زتیووراساپ يراجت  هماندـهع  هدزون  هدام  رد  هک  هراـجتلا ، لاـم  زا  كرمگ  ذـخا  شیرتا و  ناریا و  یناـگرزاب  ياـههداج  دروم  رد  هک  دوب 
میلـست یلاع  باب  هب  یقیقد  شرازگ  یـسررب و  ار  ناریا  یـسایس  عاضوا  هک  تشاد  هفیظو  افخ  رد  یلو  دنک ، وگتفگ  دوب ، هدـش  ینیبشیپ 

لوبناتـسا هب  تشگزاب  رد  یـسررب و  ار  ناریا  یلخاد  عضو  اـقیقد  یـصاخ  تفارظ  اـب  ناریا  رد  دوخ  فقوت  یط  رد  یناـمثع  ریفـس  دـیامن .
«5 . » دومن ینامثع  ناطلس  میدقت  ار  دوخ  شرازگ 

يرگلوسنک زا  هک  يرابخا  نینچمه  دادـغب و  مورزرا و  نایلاو  اشاپ  نسح  اشاپ و  میهاربا  زا  هک  یتاـعالطا  يدـنفا  يرد  شرازگ  بقاـعتم 
نایاپ رد  دـیدرگ . هلاحا  ناریزو  تئیه  هب  میمـصت  ذاـختا  یـسررب و  تهج  هم 1722  نابعـش 1134 / رد  دوب  هدـش  لصاو  زیربت  رد  هسنارف 

هیراشفا هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  www.Ghaemiyeh.comدانسا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 10 
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زا تسارح  ظفح و  يارب  داتفا ، دهاوخ  هنغافا  تسد  هب  زین  قطانم  ریاس  تختیاپ  طوقـس  اب  هک  هناهب  نیا  هب  اشاپ ، میهاربا  داماد  تارکاذـم ،
، جدننـس زیربـت ، ياهرهـش  ناهفـصا ، طوقـس  تروـص  رد  هک  داد  روتـسد  هرـصب  روزرهـش و  دادـغب ، مورزرا ، ماـکح  هب  یقرـش  ياـهزرم 

«. 6  » دنیامن لاغشا  ار  هجنگ  و  سیلفت ، هاشنامرک ،
، دوب تلیضف  بحاص  يدرم  هک  ار ، ناخیلق  یضترم   1722 لاس 1134 / رخاوا  رد  ینامثع  تلود  یتسود  بلج  يارب  ناریا  تلود  هچرگا 

ياوتف دادـغب و  یلاو  تارکذـت  لابند  هب  یلاع ، باب  یلو  «، 7  » دـیامن میکحت  ار  دوخ  هناتـسود  طباور  ات  تخاس  هناور  ینامثع  ترافـس  هب 
نامرف صراق ، رکب و  راید  نایلاو  اشاپ ، قاحسا  اشاپ و  فراع  هب  يدنفا ، هللا  دبع  مالسالا  خیش 

______________________________

13 هاش / ردان  832 ؛ ، 2 یخیرات / یلنامثع  (. 4)
: هب دینک  عوجر  يدنفا  يرد  ترافس  دروم  رد  (. 5)

ش 130 ص 360. همهم ، رتفد  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (. 6 . )
.142 هیوفص / هلسلس  ضارقنا  (. 7)

5 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
نئوژ  24 لاوش 1136 / مود  نامیپ  دقع  اب  زین  ناریا  یـضارا  دروم  رد  ینامثع  هیـسور و  تافالتخا  نایم ، نیا  رد  « 8 . » درک رداص  ار  هلمح 

«9 . » دیدرگ میسقت  روشک  ود  نیا  نیب  ناریا  برغ  لامش و  دش و  فرطرب   1724
هب ار  رهـش  توا 1725  هجحلا 1137 / يذ  رد  دـندرب و  شروی  نادـمه  هب  هدز  یماـظن  تاـیلمع  هب  تسد  هحلاـصم  نیا  بقاـعتم  اـهینامثع 
لاس رد  ینامثع  هاپس  درک . تمواقم  اهینامثع  لباقم  رد  هناعاجش  زیربت  درک . طوقـس  هام  هس  زا  سپ  ناوریا  هعلق  دندروآرد . دوخ  فرـصت 

«10 . » داتفا اهینامثع  تسد  هب  زیربت  راب  نیا  درب و  هلمح  زیربت  هب  اددجم   1725 / 1137
تسد يوفص  تخت  جات و  رب  ناغفا ، دومحم  ندیسر  لتق  هب  زا  سپ  لیروآ 1725 ، موس  تسیب و  نابعش 1137 / مهن  رد  هک  ناغفا  فرشا 
تسیب رد  فرشا  يارفس  داتسرف . ینامثع  رابرد  ترافس  هب  میحر  الم  هارمه  هب  ار  ناخ  زیزعلا  دبع  ربتکا 1725  رفص 1138 / رد  دوب ، هتفای 

ار یلاغـشا  قطانم  هیلخت  ياضاقت  ینامثع  ناطلـس  زا  دندیـسر و  لوبناتـسا  هب  هیوـناژ 1726  مجنپ  تـسیب و  لوالا 1138 / يداـمج  مکی  و 
زا ار  فرشا  ریفس  تفرگ و  ار  فرشا  اب  گنج  ياوتف  تسا ، ینامثع  نیطالس  نآ  زا  تفالخ  هک  رما  نیا  رب  هیکت  اب  ینامثع  تلود  دندرک .

رداص ار  هلمح  روتـسد  دادغب  یلاو  اشاپ  دمحا  هب  دوب ، هداد  یبهذم  گنر  فرـشا  اب  گنج  هب  هک  یلاع ، باب  «. 11  » درک جارخا  لوبناتسا 
اهینامثع و یبهذم  تاساسحا  کیرحت  اب  دوب  هتسناوت  هک  فرـشا ، « 12 . » دش مامت  فرشا  عفن  هب  يدوزب  اهینامثع  فرـشا و  نیب  دربن  درک .

هنغافا زا  ینامثع  ياوق  تسکـش  ربخ  داد . حلـص  داهنـشیپ  ناخلیعامـسا  یجاح  طسوت  دزاس ، دوخ  نآ  زا  ار  يزوریپ  دارکا  نارـس  عیمطت 
، دوخ تسکـش  يور  نتـشاذگ  شوپرـس  فرـشا و  یبهذـم  تاغیلبت  ندرک  رثایب  يارب  یلاع  باب  دـیدرگ . ناوارف  تریح  تهب و  بجوم 

هاشنامرک هب   1139 ناتسبات 1727 / رخاوا  رد  یلاع  باب  روتسد  هب  اشاپ  دمحا  دش . هدامآ  ددجم  هلمح  يارب  دناوخ و  یـضفار »  » ار فرـشا 
يدنفا هللا  دبع  اب  ربتکا 1727  مود  رفص 1140 / مهدزناپ  رد  ناخلیعامسا  تفرگ و  شیپ  هنابلطحلص  تسایس  فرشا  یلو  تشگ ، ریزارس 

موس رفـص 1140 / مهدزناش  خروم  نادمه  هدهاعم  قبط  ماجنارـس  و  « 13  » دیـشک لوط  زور  هد  هرکاذم  تسـشن . هرکاذم  هب  اشاپ  دـمحا  و 
، نالدرا هاشنامرک ، نادمه ، رب  زین  ینامثع  تلود  دش و  هتخانش  ناریا  هاش  ینامثع  ناطلس  فرط  زا  ناغفا  فرشا  ربتکا 1727 ،

______________________________

 . Osmanli Tarihi /4 ,187 (. 8)
.267 هیوفص / هلسلس  ضارقنا  (. 9)
.10 ، 2 مکلم / ناریا ، خیرات  (. 10)
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 . Osmanli Tarihi /4 ,/83 (. 11)
. دوب هدرک  نییعت  هچقآ  هسیک  هاجنپ  وا  ریزو  يارب  هچقآ و  هسیک  هاجنپ  دص و  ناغفا  فرشا  يریگتسد  يارب  ینامثع  تلود  (. 12)

.335 هیوفص / هلسلس  ضارقنا  (. 13)
6 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

. تفای تسد  دندوب  هدروآرد  دوخ  فرصت  هب  اهینامثع  هک  یحاون  ریاس  ناتسجرگ و  تلایا  هیلک  زیربت ، درجورب ، هیناطلس ، هغارم ، ناتسرل ،
«14»

هرکاذم دراو  هیـسور  ینامثع و  ياهتلود  اب  دوب ، هدـیناسر  نیوزق  هب  ار  دوخ  ناهفـصا  هرـصاحم  ماگنه  هب  هک  بسامهت ، هاش  نایم ، نیا  رد 
هب  1722 لاس 1135 / رد  ار  يدنفا  یفطصم  روظنم  نیمه  هب  دروآ ، تسد  هب  ار  تنطلـس  تخت  بولغم و  ار  فرـشا  اهنآ  تیامح  اب  ات  دش 

دوب و هدش  دـهعتم  ار  ینامثع  تلود  لاغـشا  تحت  یـضارا  هیلک  يراذـگاو  دوخ  حلـص  داهنـشیپ  رد  بسامهت  هاش  داتـسرف . ینامثع  رابرد 
، نالیگ ناوریش ، ناتسغاد ، يراذگاو  بسامهت ، هاش  زا  اهسور  تیامح  لباقم  رد  دوب ، هتفر  هیـسور  رازت  رابرد  هب  هک  زین ، کیب  لیعامـسا 

«15 . » دوب هداد  هدعو  ار  هیزاقفق  دابآرتسا و 
ناردـنزام و نالیگ ، نامیپ  نیا  ساسارب  دـندومن و  ءاضما  حلـص  ناـمیپ  بساـمهت  هاـش  اـب  هنغاـفا  تسد  زا  ناریا  تاـجن  هناـهب  هب  اهـسور 

ياهدام هدزاود  نامیپ  ياضما  اب  هیـسور ، تلود  هک  دوب  هتـشذگن  دادرارق  دقع  زا  هام  دنچ  زونه  دـندروآرد . دوخ  فرـصت  هب  ار  دابآرتسا 
«16 . » تخانش تیمسر  هب  زین  ار  فرشا  یهاشداپ  رگید ،

زا سپ  هک  ردان ، تخیر . مهرب  ار  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  ياههشقن  ناریا  یـسایس  هنحـص  رد  ردان  روهظ  گنن ، مان و  هماـگنه  نیا  رد 
فرصت هب  ار  تاره  دهـشم و   1728 لاس 1141 / رد  دوب ، هدز  مه  هب  یتردـق  یناتـسیس  دومحم  کلم  رب  هبلغ  بسامهت و  هاش  هب  نتـسویپ 

سپس نارهت و  راوخهدروس  ناغماد و  تسودنامهم  رد  دوب ، هتساخرب  يو  دربن  هب  زابرس  رازهیـس  اب  هک  ار ، فرـشا  سپـس  دروآرد . دوخ 
و «، 17  » دیدرگ ناهفـصا  دراو  ربـماون 1729  مهدزاود  یناثلا 1142 / عیبر  متـسیب  رد  داد و  یتخـس  تسکـش  ناهفـصا  تروخهچروم  رد 
«18 . » تشاد لیسگ  ینامثع  ناطلس  رابرد  هب  یناریا  يارسا  تالایا و  دادرتسا  ناهفصا و  فرصت  ربخ  مالعا  تهج  ار  ولماش  ناخیلقاضر 

یناثلا 1142/ يدامج  رد  ماجنارـس  تخادرپ و  يو  بیقعت  هب  دادن و  تسد  زا  فرـشا  عمق  علق و  يارب  ار  تصرف  يزوریف  نیا  یپ  رد  ردان 
رات ار  اهناغفا  سراف  ناقرز  لحم  رد  ربماسد 1729 

______________________________

. کی هرامش  دنس  هب  دینک  عوجر  (. 14)
.9 ، 2 ناریا /، خیرات  (. 15)

 . Osmanli Tarihi /4 ,176 (. 16)
/175 15 ؛ ، 2 ناریا / خیرات  (. 17)

Gilanantez: Osmanli- Iran- Rus Iliskilerine Ait Iki Kaynak/ 175
.393 هیوفص /، هلسلس  ضارقنا  (. 18 . )

7 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
سرام متشه  نابعـش 1142 / مهدـجیه  رد  دـش و  ناریا  یبرغ  ياهزرم  هجوتم  هنغافا ، هنتف  عفد  يزوریپ و  نیا  زا  سپ  و ، « 19  » هدرک رام  و 

عیرـس هیلخت  نادمه ، رد  ینامثع  هدـناشن  تسد  مکاح  اشاپ ، نامحرلا  دـبع  زا  دـیناسر و  لوفزد  هب  ار  دوخ  رتشوش  ناهبهب و  هار  زا   1730
«20 . » دومن تساوخرد  ار  رهش 

رد تسـشن و  هرکاذم  هب  ناخ  یلقاضر  اب  ینامثع  مظعا  ردـص  دادرارق . يدـب  تیعقوم  رد  ار  اشاپ » میهاربا  داماد   » ردان ياسآقرب  تالمح 
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، هاشنامرک همانتقفاوم ، نیا  ساسارب  دیـسر . ءاـضما  هب  ياهماـنتقفاوم  یناـمثع  ناریا و  ناگدـنیامن  نیب  نئوژ 1730  هجحلا 1142 / يذ 
و یخامـش ، نآ  زکرم  سیلفت و  تخاـک ، ناوریا ، لـباقم ، رد  دـش و  راذـگاو  ناریا  هب  زیربت  ناتـسرل و  عباوت ، اـب  هزیوه  نـالدرا ، نادـمه ،

«21 . » دنام ینامثع  تلود  رایتخا  رد  نانچمه  ناوریش 
فرـصت هب  ار  رهـش  هتخات و  نادمه  هب  دـنواهن  هار  زا  ردان  هک  دوب  هدیـسرن  ناریا  هب  ینامثع  تلود  اب  ناخ  یلقاضر  تارکاذـم  هجیتن  زونه 

هب ار  دوخ  تعرـسب  و  تفگ . كرت  اهینامثع  ندنار  نوریب  دصق  هب  ار  نادمه  هیئوژ 1731   17 مرحم 1143 / لوا  رد  و  « 22  » دروآرد دوخ 
رد دندوب ، هتساخرب  هلباقم  هب  هک  اهینامثع  رب  هبلغ  زا  سپ  ردان ، دومن و  هیلخت  ار  رهش  هنابش  زیربت ، یلاو  اشاپ ، یفطصم  « 23 . » دیناسر زیربت 

«. 24  » دش زیربت  دراو  توا 1730  مهدزاود  مرحم 1143 /  27
قافتا هب  دوب ، هدش  لیـسگ  لوبناتـسا  هب  حلـص  طیارـش  غالبا  يارب  هک  ناخ ، یلقدمحم  درک . ناسارخ  هجوتم  ار  ردان  نایلادبا  شروش  ربخ 

هب ینامثع  تلود  ناگدنیامن  اب  ولماش  ناخ  یلقاضر 
______________________________

ینامثع تلود  زا  داتـسرف و  هرـصب  هب  ایرد  هار  زا  ار  دوخ  ردارب  دش و  رقتـسم  رال  هعلق  رد  دیـسر  رال  هب  نوچ  زیرگ  لاح  رد  فرـشا  (. 19)
دودـح تمـس  هب  رال  زا  دـید ، گنت  دوخ  رب  ار  هصرع  هک  زین ، فرـشا  دوخ  دیـسر و  لتق  هب  هار  رد  فرـشا  ردارب  درک . کـمک  ياـضاقت 

.88 - 9 نیزح / خیرات  دیدرگ . لوتقم  یهورب  هللا  دبع  رسپ  تسد  هب  هار  رد  تفرگ و  شیپ  راهدنق  هار  زا  ناتسچولب 
نیا رد  اشاپ  نامثع  تسا ، هابتـشا  هک  تسا  هدـش  دـیق  اشاپ  نامثع  نادـمه  مکاح  مان  ( 127 ، 1  ) ارآ ملاع  خـیرات  رد  . 68 هاش / رداـن  (. 20)

. دوب دنواهن  ظفاحم  نامز 
(. 21)

.Sem'danizade Tarihi/ 1. 22: Mufassal Osmanli Tarihi/ 5. 2477: Osmanli Tarihi/ 4./ 99
.Turkiye Tarhi/ 11. 82 تخاس . دازآ  ار  یلاغشا  ياهنیمزرس  زا  رتمولیک  هلمح 58000  نیا  رد  ردان  (. 22)

فرصت ردان و  عیرس  هلمح  زا  سپ  ینامثع  ناطلـس   / Izahli Osmanli Tarihi Kronolojisi /IV 17 ;68 68؛ هاش / ردان  (. 23)
هجنگ زا  عافد  يارب  ات  تساوخ  وا  زا  دومن و  رداص  هجنگ  یلاو  ناخ  میهاربا  مان  هب  یناـمرف  رفص 1143  رخاوا  رد  رگید ، یحاون  نادمه و 

« شابوا  » ار شنازابرس  و  نج » سنا و  نیطایش  ياوشیپ   » ار ردان  ینامثع  ناطلس  هک  تسا  نیا  نامرف  نیا  رد  هجوت  بلاج  هتکن  دشاب . هدامآ 
Basbakanlik Arsivi. Muhimme Deferi. 136. تسا . هدناوخ  هحوتفم » یضارا  هب  دصق  ءوس   » ار يو  ياسآقرب  تالمح  و 

.184
(. 24)

Osmanli Tarihi/ 4, 201: Mufassal Osmanli Tarihi/ 5. 2460. Islam AnsikloPedisi, Nadir, 9, 22.
Osmanli Tarihi/ 4, 220

.
8 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

نآ رـس  رب  هتـشاد و  مالعا  ناخ  یلقاضر  البق  هک  دوب  یطیارـش  اب  ریاغم  حلـص  طیارـش  دروم  رد  ردان  ياهرظنهطقن  « 25  » تخادرپ هرکاذم 
ناریا يارفس  تفاین  تسد  ياهجیتن  هب  نوچ  درک و  یسررب  ار  ناریا  تاداهنـشیپ  اددجم  يرـس  هسلج  رد  یلاع  باب  « 26 . » دوب هدش  قفاوت 
ناریا يارفـس  زونه  دنزادرپ . وگتفگ  هب  دوب ، ناریا  لئاسم  هب  هاگآ  ّربدم و  يدرم  هک  دادغب  یلاو  اشاپ ، دـمحا  اب  ات  تخاس  دادـغب  هناور  ار 

هدـجیه اب  هدرک  هدافتـسا  دوب ، هتفر  ناسارخ  هب  اهیلادـبا  یبوکرـس  يارب  هک  ردان ، تبیغ  زا  بسامهت  هاش  هک  دـندوب  هدـشن  رکب  راید  دراو 
رب ناوریا  یکیدزن  رد  دومن و  تکرح  ناوریا  هب  اـجنآ  زا  دـمآ و  زیربـت  هب  ناهفـصا  زا  ربماسد 1730  لوالا 1143 / يداـمج  رد  رفن  رازه 
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«27 . » تفرگ هرصاحم  هب  ار  رهش  درک و  دراو  یتخس  تسکش  ینامثع  هاپس 
روتسد هلصافالب  دوب ، هدرک  یقلت  دوخ  لافغا  تهج  رد  ار  حلـص  تاداهنـشیپ  مالعا  لوبناتـسا و  هب  ارفـس  مازعا  زا  دوصقم  هک  یلاع ، باب 

«. 28  » دنتشگ سوبحم  نیدرام  هعلق  رد  ریگتسد و  ناریا  يارفس  دومن . رداص  ار  ناریا  ناریفس  فیقوت 
داد خر  ناخدرک  هیرق  رد  هک  یگنج  رد  دنتخادرپ و  هلباقم  هب  یلاع  باب  روتـسد  هب  مورزرا ، یلاو  اشاپ ، یلع  و  دادـغب ، یلاو  اشاپ ، دـمحا 

بسامهت هاش  هک  دندوب  هرکاذم  لاح  رد  نیفرط  ناگدنیامن  دومن . حلص  ياضاقت  هدرک  ینیشنبقع  نیوزق  هب  دش و  بولغم  بسامهت  هاش 
رد نادـمه  و  تشگ ، بولغم  يدوزب  یلو  درب ، شروـی  یناـمثع  هاپـس  رب  ربماتپـس 1731  مهدزناپ  لوالا 1144 / عیبر  مهدزیـس  رد  اددـجم 

مراهچ رد  هیمورا و  ربتکا ، مهدزناپ  لوالا / يداـمج  مهدزناـپ  رد  نآ ، لاـبند  هب  درک و  طوقـس  ربماتپـس  مهدـجیه  لوـالا / عیبر  مهدزناـش 
«. 29  » داتفا اهینامثع  تسد  هب  زیربت  ربماون  مراهچ  رخالا / يدامج 

بسامهت هاش  « 30 . » دش هداد  يزاغ »  » بقل ناطلس  هب  تفرگ و  ارف  ار  لوبناتسا  يداش  جوم  دیسر . لوبناتسا  هب  تعرس  هب  يزوریپ  نیا  ربخ 
هیحان رد  سرا و  دور  ناجیابرذآ  تمـسق  رد  دیدرگ ، دـقعنم  اشاپ  دـمحا  اب  دادـغب  رد  هک  ياهدـهاعم  قبط  دومن و  حلـص  ياضاقت  راچانب 

، ناوریا سیلفت ، هجنگ ، هجیتن ، رد  دش . هدادرارق  لصاف  دح  میدق  يزرم  طخ  قطانم  ریاس  رد  هنرد و  قارع 
______________________________

دیـس يدنفا ، صلاخ  نامثع  رتفد ، نیما  يدنفا  دمحم  يدنفا ، لیعامـسا  باتکلا  سیئر  زا : دندوب  ترابع  ینامثع  تلود  ناگدـنیامن  (. 25)
. يدنفا یسودرف  رکب  وبا 

هرامش 9، دنس  (. 26)
 . Sem'dan Zade Tarihi /I ,25 (. 27)

(. 28)
Mufassal Osmanli Tarihi/ 5, 2477; Sem'dan zade Tarihi/ I, 22

.716 ناریا /، لصفم  خیرات  (. 29 . )
.851 ، 4 یخیرات / یلنامثع  (. 30)

9 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
، هزیوه نادـمه ، نالدرا ، هاشنامرک ، زیربت ، لباقم ، رد  و  دـیدرگ ؛ راذـگاو  ینامثع  تلود  هب  عباوت  اب  ناتـسغاد  ناوریـش ، لیتراک ، تخاک ،
زا بسامهت  هاش  تسکـش  ربخ  دـش . هداتـسرف  لوبناتـسا  هب  یئاـهن  بیوصت  تهج  هدـهاعم  تروص  « 31 . » دـش هداد  سپ  ناریا  هب  ناتـسرل 

تالایا دادرتسا  تخاس و  هناور  ینامثع  رابرد  هب  ار  ناخ  یلقیفص  هلصافالب  تخاس . هتفشآ  تخـس  ار  ردان  دادغب  نامیپ  ياضما  ناکرت و 
درک و علخ  تنطلـس  زا  ار  بسامهت  هاش  توا 1732  متفه  لوالا 1145 / عیبر  مهدفه  رد  هتفر  ناهفـصا  هب  دوخ  و  دش ، راتـساوخ  ار  ناریا 
هک ار  ینامیپ  ياهیمالعا  رودص  اب  و  «، 32  » دومن زارحا  ار  تنطلس  تباین  ماقم  دوخ  دیناشن و  تنطلس  هب  ار  وا  لاسدرخ  دنزرف  ازریم  سابع 

. تفر كوکرک  هب  اجنآ  زا  دـش و  هاشنامرک  مزاع  اهینامثع  اب  گنج  يارب  سپـس  درک و  ضقن  دوب  هتـسب  ینامثع  ناکرت  اب  بساـمهت  هاـش 
راـنک هب  لـیروآ 1733  مـهد  لاوـش 1145 / مـجنپ  تـسیب و  رد  دز و  ودرا  هـپت  ناریــس  رد  جیلدنمياهتــشد ، زا  نتــشذگ  زا  سپ  رداــن ،

، لوبناتـسا زا  یکمک  ياوق  ندیـسر  ات  تقو  عفد  يارب  دادغب ، یلاو  اشاپ ، دـمحا  تفرگ . هرـصاحم  هب  ار  رهـش  دیـسر و  دادـغب  ياههزاورد 
نیا رد  « 33 . » دنک میلـست  رفـص  هام  رخآ  رد  ار  دادغب  هک  داد  هدعو  نمـض  رد  دومن و  ردان  اب  هرکاذم  رومأم  ار  اقآدمحم  يدـنفا و  بغار 

رد دناریم ، شیپ  هلجد  لوط  رد  هک  یلاح  رد  دوب ، هدش  هداتـسرف  اشاپ  دـمحا  يرای  هب  هک  رفن ، رازهدـص  اب  « 34 ، » اشاپ نامثع  لاپوت  انثا ،
دادغب هرـصاحم  هب  ار  رفن  رازه  هدزاود  ینامثع  رادرـس  اب  هلباقم  يارب  ردان  « 35 . » دیدرگ لصوم  دراو  هیئوژ 1733   19 رفص 1146 / مشش 

هیئوژ 1733  20 رفص 1146 / تفه  رد  نینوخ  دربن  کی  زا  سپ  یلو  درک ، تکرح  اشاپ  نامثع  اب  یئورایور  يارب  هاپس  هیقب  اب  تشامگ و 
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«36 . » دش نادمه  دراو  توا  مراهچ  رفص / مود  تسیب و  رد  دومن و  ینیشنبقع  نادمه  هب  هدروخ  تسکش  دیماجنا  لوط  هب  تعاس  هن  هک 
زونه « 37 . » تفرگ نشج  زور  نیدـنچ  يزوریپ  نیا  تنمیم  هب  یلاعباب  تخاـس . يداـش  رد  قرغ  ار  لوبناتـسا  اـشاپ  ناـمثع  يزوریپ  ربخ 

هک دوب  يزوریف  حتف و  نیریش  يایؤر  رد  لوبناتسا 
______________________________

 : Islam AnsikloPedisi /9 ,32529؛ ، 8 افصلا / ۀضور  (. 31)
.534 ، 8 افصلا / ۀضور  35 ؛ هاش / ردان  هچخیرات  (. 32)

 Osmanli Tarihi /4 ,224 (. 33)
هب دوب  هتـشادرب  یئایناپـسا  یئایرد  نادزد  اب  گنج  رد  اـپ  هیحاـن  زا  هک  یمخز  هجیتن  رد   1698 لاس 1110 / رد  اشاپ  ناـمثع  لاـپوت  (. 34)

. تسا قالچ  يانعم  هب  یکرت  نابز  رد  لاپوت  دش . روهشم  لاپوت 
.103 هاش / ردان  تسا ؛ هدرک  دیق  رفن  رازه  دصیس  ( 286 ، 1  ) يردان يارآملاع  (. 35)

/ راشفا هاش  ردان  خیرات  تسا ؛ هدرک  تبث  دادـعت  نیمه  هب  مه  ار  اهینامثع  تافلت  رفن و  ار 60000  ناریا  هاپس  تافلت  رزیرف ، نیسمج  (. 36)
.296 ، 1 يردان / يارآملاع  ، 77

Mufassal تفاییم . هبلغ  ریغـص  يایـسآ  قرـش  رب  یناسآ  هب  دـشیم  زوریپ  گـنج  نیا  رد  رداـن  رگا  كرت ، نیخروم  هدـیقع  هب  (. 37)
.Osmanli Tarihi/ 5, 842/; Turkiye Tarihi/ 11, 74

.
10 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

. دش هاشنامرک  مزاع  نادمه  زا  ربتکا 1732  مود  یناثلا 1146 / عیبر  مود  تسیب و  رد  هداد  نامزاس  ار  دوخ  ياوق  هام  ود  زا  رتمک  رد  رداـن 
رقتـسم باهز ، یخـسرف  تشه  هلاید ، رانک  رد  رفن  رازه  تسیب  اب  هنردا ، مکاح  اشاپ ، دـمحا  دالوپ  هک  دیـسر  ربخ  ردان  هب  ناـمز  نیمه  رد 

. تسا هدش 
زا ربتکا  موس  تسیب و  لوالا / يدامج  مهدزیـس  رد  سپـس  تخاس . ینیـشنبقع  هب  روبجم  ار  اهنآ  هتخاـت  یناـمثع  ياوق  هب  تعرـسب  رداـن 

يدامج مود  رد  زین  ینامثع  رادرس  هدروخ و  تسکش  يدوزب  دوب  هدش  ریگلفاغ  هک  ینامثع  هاپـس  درب . شروی  اشاپ  نامثع  هب  لصوم  هیحان 
كوکرک روز ، ياهرهش  هلصافالب  ردان  دش و  مزهنم  ینامثع  هاپس  تسکش ، نیا  یپ  رد  دیسر و  لتق  هب  ربماون 1733  مهد  هب  رخآلا 1146 /

رد هک  ینامثع  هاپس  رگـسع  یـضاق  يدنفا ، میرکلا  دبع  هارمه  هب  ار  نامثع  شعن  تیقفوم ، نیا  زا  سپ  ردان ، « 38 . » دومن لاغشا  ار  هنرد  و 
«39 . » دومن دادغب  هناور  دوب ، هدش  ریسا  گنج 

دودح دازآ و  نیفرط  يارـسا  هکنیا  رب  طورـشم  و  دش ، هرکاذم  دراو  اشاپ  دمحا  اب  تخاس و  سراف  هجوتم  ار  ردان  چولب  ناخدمحم  نایغط 
«، 40  » داتسرف لوبناتسا  هب  حلص  نیا  غالبا  يارب  ار  ولماش  ناخ  یلقاضر  و  تسب ، حلص  نامیپ  ددرگ  نییعت  باهز  هماندهع  ساسارب  نیتلود 

. دیدرگ سراف  مزاع  دوخ  و 
دروم ار  ناریا  اب  گنج  همادا  هداعلاقوف  هسلج  رد  تلود  ياضعا  درب . ورف  تریح  تهب و  رد  ار  یلاـعباب  اـشاپ  ناـمثع  لاـپوت  گرم  ربخ 
لوبق زا  تسنادیم ، یگتـسکشرس  گنن و  ثعاـب  گـنج  نودـب  ار  هحوتفم  تـالایا  نداد  تسد  زا  هک  مظعا ، ریزو  دـندادرارق . شاـکنک 

، رگید فرط  زا  « 41 . » داتـسرف ردان  گنج  هب  رفن  رازه  داتـشه  سأر  رد  ار  رـصم ، مکاح  یلغا ، ولرپوک  هللا  دبع  دیزرو و  فاکنتـسا  حلص 
. ددرگ زاقفق  دراو  هک  داد  تیرومأم  همیرک ، ناخ  ناخ ، نالپاک  هب  دنهدن ، تسد  زا  زاقفق  رد  ار  دوخ  ذوفن  هکنیا  يارب 

تخادرپ و دادغب  هرصاحم  هب  اددجم  دوب ، هتفای  یهاگآ  یلاعباب  تاین  زا  هک  ردان ،
______________________________
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 Mufassal Osmanli Tarihi /5 ,248022؛ ، 2 ناریا / خیرات  (. 38)
332؛ ، 1 ارآ / ملاع  خـیرات  ، 124 اشگناهج /، دـناهدرک . رکذ  رفن  رازه  لهچ  یلا  رفن  رازه  هد  زا  گـنج  نیا  رد  ار  اـهینامثع  تاـفلت  (. 39)

.124 هاش / ردان  یگدنز 
.540 ، 8 افصلا / ۀضور  78 ؛ هاش / ردان  خیرات  (. 40)

ریـشم مظعا و  ریزو  هک  یلغا ، ولورپوک  اشاپ  هللا  دبع  تسا ..« ، هدرک  رکذ  رفن  رازه  دصیـس  ارآ ، ملاع  خیرات  بحاص  مظاک  دـمحم  (. 41)
دالب ریاس  رصم و  قشمد و  هملا و  لزق  ماش و  کبلعب و  لوبمالـسا و  يرچنیا  نارادمان  زا  رفن  رازه  دصیـس  يزاوم  اب  دوب ، تلود  نآ  مظعم 

دص و يرـصان  مظتنم  رد  و  لوا ص 390 ،) ج  « ) دیدرگ ناجیابرذآ  مزاع  ماقتنا ، دـصق  هب  مالک  الام  تدـع  هناخپوت و  مامت و  دادعتـسا  هب 
(. ص 1115 مود ، ج   ) تسا هدش  دیق  رازه  تسیب 

11 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
«42 . » دومن بلط  ار  صراق  سیلفت و  هجنگ ، ناوریا ، ياهتلایا ، ینامثع  تلود  زا  اشاپ  دمحا  طسوت 

اهینامثع تخاس . هدامآ  ردان  اب  یئورایور  يارب  ار  دوخ  دـشیم ، تیامح  مورزرا  صراـق و  ماـکح  فرط  زا  هک  یلاـح  رد  اـشاپ ، هللا  دـبع 
ینامثع رابرد  تهج  نیمه  هب  دـنیامن ، ناربج  ار  دوخ  یلبق  ياهتـسکش  هک  دـندوب  دـنمهقالع  دـندرک و  یقلت  داهج  ار  ناـیناریا  اـب  گـنج 

ار یخامش  سرا ، دور  زا  نتشذگ  زا  سپ  توا 1734 ،  24 لوالا 1147 / عیبر  رد 24  ردان  « 43 . » دومنیم تیوقت  ار  اشاپ  هللا  دبع  هتـسویپ 
ار هنیمز  نایجرگ  کیرحت  دابودرا و  فرـصت  اب  رگید ، فرط  زا  و  تفرگ ، هرـصاحم  هب  ار  رهـش  دش و  هجنگ  هجوتم  سپـس  دومن و  طبض 
ار رهش  راچانب  نئوژ 1734  لوالا 1147 / يدامج  رد  ردان  دـنام . ماجرفان  هجنگ  هرـصاحم  تخاس . هدامآ  یئاهن  هبرـض  ندروآ  دراو  يارب 

دبع تکرح  ربخ  ندینـش  اب  ردان ، دز . ودرا  اسیلک  چوا  رد  هتـشگ  ناوریا  راپـسهر  زور  دنچ  زا  سپ  تفر و  صراق  يوس  هب  تخاس و  اهر 
زا هدرک  ینیشنبقع  داد ، خر  هم 1735  مرحم 1148  رد  هک  ینامثع ، رادرس  اب  فاصم  رد  دش و  رقتـسم  هپت  دارم  رد  هلباقم  يارب  اشاپ ، هللا 

. درک روبع  هناخدور  زا  ردان  هاپس  بیقعت  رد  اشاپ  هللا  دبع  « 44 . » دنام رظتنم  تشذگ و  ياچ  ياپرآ 
رد 22 ینامثع ، رادرس  ندیـسر  لتق  هب  اب  نینوخ و  دربن  کی  زا  سپ  دومن و ، عورـش  ار  هلمح  لمأت  الب  دوب ، یتصرف  نینچ  رظتنم  هک  ردان ،

طـسوت يزوریپ ، زا  سپ  رداـن ، « 45 . » داـتفا ناـیناریا  تسد  هب  زین  سیلفت  ناوریا و  هـجنگ ، اـبقاعتم  و  دـیدرگ ، مزهنم  اـهینامثع  هاپـس  مرحم 
حلص طیارش  غالبا  يارب  مه  ار  ناخ  يدهم  ازریم  نمض ، رد  تشاد ، مالعا  ینامثع  تلود  هب  ار  حلص  طیارـش  هجنگ ، یلاو  ناخ ، یلعجنگ 

نامیپ اب  دوب  هتسناوت  هک  ردان ، دمآ . دورف  ناغم  تشد  رد  نئوژ  موس  تسیب و  ناضمر 1148  مهن  رد  دوخ  و  دومن ، هناور  اشاپ  دمحا  شیپ 
، رزخ يایرد  لحاس  ياهنیمزرس  هیلک  دنارب و  ناریا  زا  ار  اهسور  نئوژ 1735  مرحم 1147 / هجنگ ، هیروف 1732 و  ناضمر 1144 / تشر ،

رییغت يارب  ار  تیعقوم  دـهد ، تسکـش  يدامتم  ياهگنج  یط  رد  زین  ار  اهینامثع  و  «، 46  » دریگب سپ  ار  وکاب  دنبرد و  ناتـسغاد ، ناوریش ،
جنپ زور  رد  تشاد و  مالعا  تنطلـس  لوبق  يارب  ار  دوخ  طیارـش  دوب  هدش  لیکـشت  روظنم  نیمه  هب  هک  یعامتجا  رد  دید . بسانم  تنطلس 

«47 . » دومن يراذگجات  سرام 1736  مهن  لاوش 1148 / مراهچ  تسیب و  هبنش 
______________________________

 Mufassal Osmanli Tarihi /5 ,2481 (. 42)
.149 ردان / یگدنز  (. 43)

 Mufassal Osmanli Tarihi /5 ,2482 (. 44)
.146 مرا / ناتسلگ  ، 854 یخیرات / یلنامثع  ، 401 ، 1 يردان / يارآملاع  (. 45)

.397 هیوفص / هلسلس  ضارقنا  545 ؛ ، 8 افصلا / ۀضور  (. 46)
.446 ، 2 ارآ / ملاع  1117 ؛ ، 2 يرصان / مظتنم  (. 47)
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12 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
هرکاذم هب   1639 باهز 1049 / هماندـهع  ساـسا  رب  ناـغم ، یکیدزن  رد  سرام 1736  هدـعق 1148 / يذ  رد  ینامثع  ناریا و  ناگدـنیامن 

لئاسم دروم  رد  هکنیا  هناهب  هب  ینامثع ، ریفس  دندیسر . قفاوت  هب  روبزم  هماندهع  لوصا  ساسارب  يزرم  طوطخ  نییعت  دروم  رد  دنتخادرپ و 
تنطلس غالبا  يارب  ردان ، دومن . لوکوم  ینویامه  هدارا  هب  ار  يریگ  میمصت  یسررب و  درادن ، يرایتخا  تسین و  تیحالص  بحاص  یبهذم 

«48 . » داتسرف لوبناتسا  هب  یشاب  الم  ربکا  یلع  الم  یناشاک و  مساقلا  وبا  ازریم  هارمه  هب  ار  هنگنز  ناخ  یقابلا  دبع  حلص ، طیارش  دوخ و 
يدنفا و یفطصم  يدنفا و  لیعامسا  باتکلا  سیئر  اب  دندش و  لوبناتـسا  دراو  هیئوژ 1736  «/ 49  » لوالا 1149 عیبر  رد  ناریا  ناگدـنیامن 

هرابرد يدنفا ، دمحا  لوبناتـسا ، قباس  یـضاق  يدنفا و  هللا  دبع  هداز ، حیـسم  يدنفا ، دمحا  الیل  اب  سپـس  دندومن و  تاقالم  يدـنفا  بغار 
«50 . » دنتخادرپ ثحب  هب  هحورطم  دراوم 

رد حلـص ، دراوم  ریاس  هرابرد  یلو  تفرگ . رارق  دییأت  دروم  دوب ، نیفرط  تقفاوم  دروم  باهز  هدـهاعم  ساسارب  زین  البق  هک  يزرم  طوطخ 
يریگمیمصت ریز  تروص  هب  دیدرگ ، لیکـشت  ربماتپـس 1736  مراهچ  تسیب و  لوالا 1149 / يداـمج  مهدـجیه  رد  هک  ياهسلج  نیرخآ 

: دش
دنک تکرح  ماش  ریـسم  رد  هک  یتروص  رد  جاحلا  ریما  دوب . دـهاوخ  فجن  ءاسحا و  هار  زا  هکلب  ماـش  هار  زا  هن  ناریا  جاـحلا  ریما  ریـسم  . 1

. دش دهاوخ  قالطا  وا  رب  يرگید  ناونع  المتحم  تشاد و  دهاوخن  جاحلا  ریما  ناونع 
صیصخت « 51 « » هیکلم ریذاحم  هیعرـش و  ریذاـعم   » هب اـنب  یلو  تسین ، يروظحم  مجنپ  نکر  ناونع  هب  يرفعج  بهذـم  لوبق  رد  هچرگا  . 2

. دنیامن هرکاذم  دروم  نیا  رد  هتفر  ناریا  هب  ینامثع  ياملع  زا  رفن  ود  هک  تسا  رتهب  تسین . زیاج  هبعک  رد  ینکر 
. تفای دنهاوخ  رییغت  لاس  هس  ره  رد  هک  تشاد  دنهاوخ  رگید  مه  تختیاپ  رد  یناگدنیامن  نیفرط  . 3

«52 . » دوب دهاوخ  عونمم  نانآ  شورف  دیرخ و  دعب  نم  دش و  دنهاوخ  دازآ  ارسا  . 4
تیعم رد  ار  هدازحیـسم  يدـنفا و  لـیلخ  يدـنفا ، هللا  دـبع  زا  بکرم  یتـئیه  يرفعج ، بهذـم  هلئـسم  دروـم  رد  هرکاذـم  يارب  یلاـع  باـب 

کیربت نمض  ات  دومن  ناریا  هناور  اشاپ  یفطصم 
______________________________

.84 - 81 هرامش 10 و 11 ، دنس  هب  دوش  عوجر  (. 48)
.1167 ج 2 ، تسا ، هدش  دیق  رخآلا 1149  عیبر  يرصان  مظتنم  رد  (. 49)

 . Osmanli Tarihi /4 ,232 (. 50)
.600 هردان / هرد  (. 51)

 . Osmanli Tarihi /4 ,223 (. 52)
13 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ناخ یقابلا  دبع  قافتا  هب  ناشناهارمه  ینامثع و  ریفس  دنبایب . هلئسم  نیا  يارب  یلحهار  دنراد و  مالعا  ردان  هب  ار  ینامثع  تلود  رظن  سولج 
تلود ياهرظنهطقن  ینامثع ، ریفـس  اشاپ ، یفطـصم  دندیـسر . ردان  روضح  هب  دابآ  رداـن  رد  هم 1737  مهدزوـن  مرحم 1150 / مهدزوـن  رد 
یگیب رلگیب  ناخ ، نادرم  یلع  راب  نیا  درکیم ، یناکروگ  هاش  دمحم  اب  گنج  هدامآ  ار  دوخ  هک  ردان ، دـیناسر . ردان  عالطا  هب  ار  ینامثع 

لوبق باب  رد  اددجم  ات  درک  لوبناتـسا  هناور  رفـص  هّرغ  رد  اشاپ  یفطـصم  یهارمه  هب  نییعت و  ینامثع  رابرد  ترافـس  هب  ار  یلیف ، ناتـسرل 
«53 . » دیامن هرکاذم  ثحب و  حلص  طیارش 

یلهد حتف  دش . رارقرب  یبسن  یشمارآ  ینامثع  ناریا و  ياهزرم  رد  دنچکی  هیـسور ، اب  اهینامثع  گنج  ناتـسودنه و  هب  ردان  یـشکرکشل  اب 
ساسارب و  دـش ، رقتـسم  ناتـسودنه  یهاش  تخت  رب  اددـجم  هاش  دـمحم  و  داتفا ، قاـفتا  سرام 1739  متـسیب  هـجحلا 1151 / يذ  مـهن  رد 
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«54 . » تفای قلعت  ناریا  هب  دشیم ، هدیشک  دنس  بصم  ات  ریمشک  تبت و  دحرس  زا  هک  دنس ، دور  برغم  رد  عقاو  یـضارا  رامیلـش ، هدهاعم 
«55 . » داد تسد  زا  ار  ینامثع  تلود  اب  یسایس  تابسانم  داجیا  قح  ناتسودنه  نمض ، رد 

هرکاذم دراو  ینامثع  تلود  اب  دادـغب  یلاو  اشاپ  دـمحا  قیرط  زا  يرفعج  بهذـم  دروم  رد  اددـجم  ناتـسودنه ، زا  تشگزاب  زا  سپ  ردان ،
هرکاذم هب  هعیش  هب  مارحلا  دجسم  ناکرا  زا  ینکر  نداد  صاصتخا  دروم  رد  ات  دومن  لوبناتسا  هناور  ریفـس  ناونع  هب  ار  ناخ  یجاح  و  دش ،

. دزادرپ
هب باطخ  هک  ياهمان  رد  دومحم  ناطلـس  دوب ، هدرک  گنج  هب  دـیدهت  شیاههتـساوخ ، لوبق  مدـع  تروص  رد  ار ، یلاع  باب  ردان  دـنچره 

وزرآ دومن و  یقلت  مالسا  ملاع  هب  تمدخ  یعون  ناریا  رد  عیشت  ياج  هب  ار  تنـس  بهذم  ندش  نیزگیاج  هکنیا  نمـض  داتـسرف ، هاش  ردان 
یقلت تعدب  یعون  مجنپ  نکر  ناونع  هب  ار  يرفعج  بهذم  لوبق  مالعا  ياملع  هکنیا  دانتـسا  هب  دوب ، دهاوخ  ماین  رد  غیت  دـعب  نم  هک  درک 
ياوتف مالعا  ياملع  زا  لیروآ 1742  مایس  رفص 1154 / مراهچ  تسیب و  خیرات  رد  نمض ، رد  « 56 . » درک يراددوخ  نآ  لوبق  زا  دناهدرک 

«57 . » دوش گنج  دراو  الباقتم  ردان  هلمح  تروص  رد  ات  تفرگ  ار  ناریا  اب  گنج 
ود ره  مرجـال  « 58 . » دیـسرن ياهجیتن  هب  ردان  اب  دوخ  تارکاذـم  رد  دوب ، ردان  هب  ینامثع  هاشداپ  هماـن  لـماح  هک  يدـنفا ، فیظن  یفطـصم 

ناطلس فرط  زا  تفرگ . رارق  گنج  هناتسآ  رد  تلود 
______________________________

.1112 ، 2 يرصان / مظتنم  (. 53)
.111 هرامش 15 ص 107 - دنس  هب  دینک  عوجر  (. 54)

 . Osmanli Tarihi /4 ,300 (. 55)
.169 ج 7 ، نویامه ، همان  لوبناتسا ، يریزوتسخن  یناگیاب  (. 56)

 . Osmanli Tarihi /4 ,301 (. 57)
 . Osmanli Sefirler ve Sefaretnameleri /84 -5 هب دوش  عوجر  يدنفا  فیظن  ترافس  دروم  رد  (. 58)

14 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
زا دنزب  نماد  زین  یلخاد  ياهبوشآ  هب  هکنیا  يارب  و  دش ، رداص  رکب ، راید  یلاو  اشاپ ، یلع  و  دادـغب ، یلاو  اشاپ ، دـمحا  هب  ینیمارف  دومحم 
هب یضقم  تاروتسد  يو  زا  تیامح  يارب  و  « 59 . » درک مورزرا  هناور  دناوخ و  ناریا  هاش  ار  ازریم  یفص  دومن و  تیامح  تنطلـس  نایعدم 

ردان اب  زین  ار  اهنآ  ات  دش  هرکاذـم  دراو  زین  ناتـسغاد  تاناخ  اب  « 60 . » دومن رداص  ناو  ردـلچ ، صراق ، رکب ، راید  مورزرا ، لصوم ، ماـکح 
. دزاس گنج  دراو 

ربماتپس مهدزیس  بجر 1156 / مراهچ  تسیب و  رد  دومن و  لاغـشا  ار  كوکرک  تعرـسب  دـش ، هاگآ  ینامثع  تلود  دـصق  زا  نوچ  رداـن ،
هرـصاحم زا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ردان  رهـش  یلاها  هناریلد  عافد  تفرگ . هرـصاحم  هب  ار  رهـش  دـیناسر و  لـصوم  یکیدزن  هب  ار  دوخ   1743

. دمآرد هرصاحم  هب  صراق  هیئوژ 1744  رخآلا 1157 / يدامج  رد  « 61 . » درادرب تسد 
اب اشاپ  دمحا  « 62 . » دندومن عافد  رهش  زا  هناعاجش  رهـش  مدرم  تخاس و  رتریلد  ار  صراق  مکاح  اشاپ  نیـسح  بلح  زا  یکمک  ياوق  دورو 

فرط هب  صراق  زا  ردان  تهج ، نیمه  هب  دـشاب ، ینامثع  ناطلـس  هب  ردان  طیارـش  ندـنالوبق  هطـساو  هک  دـش  رـضاح  هرکاذـم و  دراو  رداـن 
هب سپـس  دش ، راپـسهر  دنبرد  بناج  هب   1745 هیوناژ ، مهدراـهچ  هجحلا 1157 / يذ  مهد  رد  اهیگزل  یبوکرـس  زا  سپ  دـمآ و  ناتـسغاد 

دادغب دیدهت  و  لصوم ، هرصاحم  كوکرک ، فرصت  ردان و  یـشکرکشل  هب  طوبرم  رابخا  « 63 . » دز ودرا  سرا  دور  رانک  رد  دـمآ و  یکش 
. تخاس نارگن  تخس  ار  دومحم  ناطلس 

یـصاخ تیبوـبحم  زا  ناـیماظن  ناـیم  رد  هک  اـشاپ ، نسح  لوزعم و  اـشاپ ، یلع  تقو ، مظعا  ردـص  هـک  دـش  ببـس  مدرم  شروـش  زا  سرت 
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اب گنج  رومأم  هدایپ   40 راوس و 000 /  150 سأر 000 / رد  اشاپ  دـمحم  نگی  « 64 . » ددرگ بوسنم  یمظع  ترادـص  هب  دوب ، رادروـخرب 
فرط هب  لـصوم  صراـق ، مورزرا ، قیرط  زا  نئوژ 1745  مشـش  تسیب و  لوالا 1158 / يدامج  مشـش  تسیب و  رد  اشاپ  دـمحم  دـش . ردان 

. دش ناوریا  مزاع  اجنآ  زا  و  تسویپ ، ودب  تشاد ، رایتخا  رد  زابرـس  رازه  یـس  هک  ولورپوک ، هللا  دبع  صراق ، رد  دـمآرد . تکرح  هب  ناریا 
يور ناوریا  هب  توا 1745  متفه  بجر 1158 / مهن  رد  دوخ  دومن و  هناور  لصوم  رکب و  راید  دودح  هب  ار  ازریم  هللا  رـصن  هلـصافالب  ردان 

«. 65  » دروآ
______________________________

.309 هاش / ردان  (. 59)
یفـص یلع  دمحم  ینامثع  تلود  حلـص  هماندهع  دقع  زا  سپ  ص 150 ، ش 150  همهم ، رتافد  لوبناتـسا ، يریزوتسخن  یناـگیاب  (. 60)

لاس 1173/ رد  ماجنارس  دیزگ و  تماقا  نوسماس  رد  ازریم  یفص  دندش . هدناوخارف  لوبناتسا  هب   1746 لاس 1159 / رد  ازریم  ماس  ازریم و 
نیمه رد   1751 لاس 1165 / رد  دـنکفا و  تماقا  لحر  نازوبارط  رد  دـعب  پونیـس و  رد  زین  ازریم  ماـس  و  تشذـگرد ، نس  دور  رد   1759

 . Turkiye Tarihi /11 ,94. تشذگرد رهش 
 . Mufassal Osmanli Tarihi /4 ,4252 (. 61)

.290 هاش / ردان  (. 62)
.731 ناریا /، لصفم  خیرات  (. 63)

 . Izahli Osmanli Tarihi /5 (. 64)
.562 ، 8 افصلا / ۀضور  (. 65)

15 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
، توا مهن  بجر / مهدزای  رد  دوب ، هدـمآ  قئاف  اـشاپ  هللا  دـبع  رب  نآ  رد  لـبق  لاـس  هد  هک  اـجنامه  هپت ، دارم  لـحم  رد  ناوریا ، یکیدزن  رد 
رب ار  هصرع  ردان  نیگنـس  تالمح  دـندیگنج . تخـس  يزوریپ  هب  لین  يارب  فرط  ود  ره  تفرگرد . ینامثع  ناریا و  نایهاپـس  نیب  گـنج 

. تخاس گنت  اهینامثع 
دمحم ماگنهبان  گرم  اب  دش . زوریپ  اهینامثع  رب  لصوم  هیحان  رد  زین  ازریم  هللا  رـصن  ماگنه ، نیا  رد  درک . ینیـشنبقع  راچانب  اشاپ  دـمحم 

موس تسیب و  رد  راچانب  اهینامثع  دومن و  بیقعت  ياچاپرآ  دح  ات  ار  ینامثع  مزهنم  هاپـس  گنردیب  ردان  دیـشاپ . مه  زا  هاپـس  هزاریـش  اشاپ ،
«66 . » دندرک ینیشنبقع  صراق  هب  توا 1745  مکی  تسیب و  بجر 1158 /

. تفرگ هدهع  رب  ار  هاپس  یهدنامرف  دیشخب و  ماظتنا  هاپس  هب  هلصافالب  اشاپ  دمحا  الهش 
هرکاذم هب  دادـغب  یلاو  اشاپ  دـمحا  اب  دـیدیمن ، دوخ  دوس  هب  ار  گنج  یلخاد ، تاشاشتغا  نایهاپـس و  طرفم  یگتـسخ  تلع  هب  هک  ردان ،

دـش و ناریا  هب  ناجیابرذآ  اـی  قارع  هطخ  يراذـگاو  راتـساوخ  یبهذـم ، لـئاسم  دروم  رد  دوخ  یلبق  ياـهاضاقت  زا  لودـع  اـب  تخادرپ و 
ههبج رد  ار  دوخ  نایهاپـس  هک  یناـمثع ، تلود  « 67 . » تشاد مالعا  ینامثع  ناطلـس  هب  ناـخ  یلعحتف  طـسوت  ياهماـن  یط  ار  دوخ  دوصقم 
حلص طیارش  یلبق ، فیلاکت  زا  ردان  لوکن  دش . حرطم  تلود  تئیه  رد  حلص  دراوم  دومن . در  ار  ردان  تساوخرد  دوب ، هدرک  تیوقت  قرش 

«68 . » دزادرپ هرکاذم  هب  نیفرط  رظن  دروم  لئاسم  هرابرد  ات  دش  ناریا  هناور  يدـنفا  فیظن  بسانم ، نیمه  هب  دوب . هدرک  ناسآ  يدـح  ات  ار 
سپ تخادرپ و  وگتفگ  هب  ناخ  یلعنسح  اب  دیـسر و  ردان  روضح  هب  رایرهـش  غالبجواس  هاگرارق  رد  نابعش 1159  مشش  رد  ینامثع  ریفس 

هب میظنت و  همانحلـص  ربماتپـس 1736  مراهچ  نابعـش 1159 / مهدفه  رد  باهز 1639  هدـهاعم  ساسارب  ماجنارـس  هرکاذـم ، زور  راهچ  زا 
«69 . » دیسر نیفرط  ناگدنیامن  ياضما 

فحت و اب  نییعت و  ناریا  رابرد  رد  ینامثع  ياربک  ترافـس  هب  ار  ساویـس ، یلاو  اشاپ ، دـمحا  هماندـهع ، قیدـصت  زا  سپ  دومحم ، ناطلس 
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زین ردان  « 70 . » دومن ناریا  یهار  ناوارف  يایاده 
______________________________

 . Sem'dami Zade Tarihi /i ,118 (. 66)
هرامش 20. دنس  هب  دینک  عوجر  (. 67)

Osmanli Sefirleri ve Sefaretnameleri/ 84- 5; هــب : دــینک  عوــجر  يدــنفا  فــیظن  ترافـــس  دروــم  رد  (. 68)
.Sem'danzade Tarihi/ 1, 121

. دوشیم يرادهگن  لوبناتسا ) « ) تلم  » هناخباتک رد  هرامش 824  هب  يدنفا  فیظن  همانترافس 
هرامش 24 و 28. دانسا  هب  دینک  عوجر  (. 69)

لوالا يدامج  مکی  تسیب و  رد  هدرک  تکرح  لوبناتسا  زا  هیوناژ 1746  مکی  تسیب و  مرحم 1160 / هام  مهن  رد  اشاپ ، دمحا  جاحلا  (. 70)
رارق لابقتـسا  دروم  کیب  فسوی  یـساغآ  کشیا  بناج  زا  زرم  رد  دش و  ناریا  مزاع  اشاپ ، دمحا  اب  تاقالم  زا  سپ  دـیدرگ . دادـغب  دراو 

هرکاذم هب  ناریا ، يارفس  ناخ ، يدهم  ازریم  ناخ و  یفطصم  اب  لیمرس »  » رد تفرگ .
16 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ناتـسیس و رد  هک  یتاشاشتغا  یبوکرـس  تهج  دوخ  و  « 71  » تخاس لوبناتـسا  هناور  ناخ  يدـهم  ازریم  قافتا  هب  ار  ناخ  یفطـصم  الباقتم 
هک ياهئطوت  یپ  رد  ناشوبخ ، یخـسرف  ود  دابآحـتف ، رد  و  دـش ، ناسارخ  یهار  ، 1746 ناتـسمز 1159 / لیاوا  رد  دوب ، هداد  خر  ناسارخ 
هب نئوژ 1746 ، متسیب  رخآلا 1160 / يدامج  مهدزای  هبنـشکی  بش  رد  دوب ، هدـش  يزیرحرط  ردان  هدازردارب  راشفا  ناخ  یلق  یلع  طـسوت 
: بیترت نیدب  و  « 72 . » دیسر لتق  هب  شیوخ  هدرپارس  رد  راشفا ، ناکیشک  هشیمه  زا  یعمج  کیب و  یسوم  راشفا و  ناخ  یلق  دمحم  تسد 

تشاد جات  رس  هن  رس  نت  هن  هگرحستشاد  جارات  لتق و  رس  بشرس 
ناخ دـمحا  تفرگارف . ار  روشک  رـسارس  جرم  جره و  ردان ، لـتق  اـب  « 73  » يردان هن  دـنام و  اـج  هب  رداـن  هنيرفولین  خرچ  شدرگ  کـی  هب 

یهاشداپ هب  ازریم  خرهاش  دعب  هاش و  میهاربا  سپس  هاشلداع و  « 74 . » تشارفارب لالقتسا  ملع  تشگرب و  ناتسناغفا  هب  دوخ  نارای  اب  یناّرد 
زین یناکروگ  هاش  دـمحم  ینارد و  دـمحا  دـنچره  دـندومن . بیغرت  ناریا  اـب  گـنج  هب  ار  یلاـع  باـب  مورزرا  دادـغب و  ماـکح  دندیـسر .

زا دنام و  رادافو  حلص  نامیپ  هب  دوب ، یجراخ  یلخاد و  ياهنارحب  راتفرگ  دوخ  هک  ینامثع ، ناطلـس  « 75 ، » دنتشاد ار  یهباشم  تساوخرد 
. درک يراددوخ  یماظن  مادقا  هنوگره 

64 / 9 يریصن 30 / اضر  دمحم  تشر  دابآتلود  نطابلا  رهاظلا و  رخالا و  لوالا و  وه 
______________________________

لتق ربخ  هک  دوب  اج  نیمه  رد  دیسر . نادمه  هب  بجر  هام  رد  دش و  نادمه  یهار  لیمرـس  زا  رخالا  يدامج  مهدجیه  رد  سپـس  تسـشن .
.Sefirler ve Sefaretnameler/ 86- 91 ك . ر . تفر . دادغب  هب  جدننس  هار  زا  دادن و  همادا  دوخ  رفس  هب  رگید  دینش ، ار  ردان 

خسن تسا ، طوبضم  یکرت  شخب  رد  لوبناتـسا  هاگـشناد  يزکرم  هناخباتک  رد  ياههرامـش 2538 و 887 و 369  هب  اشاپ  دمحا  همانترافس 
819 تلم / هناخباتک  2091 و  يدنفا / دعسا  هینامیلس ، هناخباتک  هرامش 2635 و  هب  وپاق  پوت  هزوم  هناخباتک  رد  همانترافـس  نیا  زا  يرگید 

. دوشیم يرادهگن 
هرامش 27. دنس  هب  دینک  عوجر  ردان  يایاده  تروص  دروم  رد  (. 71)

.12 خیراوتلا / لمجم  1196 ؛ ، 3 ارآ / ملاع  خیرات  هرامش 30 و 31 ؛ دانسا  (. 72)
.17 خیراوتلا / لمجم  (. 73)

-Turk ك : ینامثع ر . تلود  اب  ینارد  هاش  دمحا  طباور  دروم  رد  (. 74)
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 . Dunden Bugune Afganistan /29 -42 ؟؟؟/  Munasebetleri ؟؟؟
.42 ، 41 هرامش 40 ، دانسا  هب  دینک  عوجر  (. 75)

17 ص : همدقم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

موس ناخ  دمحا  ناطلس  هب  « 1  » ناغفا فرشا  همان 

هراشا

، عنامی نا  هلـالجب  درفتملا  دونج -، ریغب  عنتمملا  ناطلـسلا  دولخلاـب ، دـیاتملا  کـلملا  کـلام  دـمح  ءاـنثلا  فرـشا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
قرفب قحاللا  هرکم ، ضفرلا  عیـشب  قیاحلا  رابتلا ، روبثلاب و  هئادعال  متاحلا  رادـتقالا ، ولعلاب و  هئایلوال  مکاحلا  عفادـی ، نا  هئایربکب  یلاعتملا 
راهقلا زیزعلا  دمصلا  دحالا  درفلا  دحاولا  کلملا  هللا  وه  و  رـصنلا ، حتفلا و  هدنع  نم  و  رمالا ، قلخلا و  هدیب  هرـسق ، هرهق و  نایغطلا  روجلا و 

حابصمب حافکلا  حافسلا و  ملظ  عفر  و  «، 2 « » حالصالا الا  دیرا  نا  حاتفمب  حالصلا  حلـصلا و  باوبا  حتف  يذلا  حاتفلا  فورلا  رابجلا  يوقلا 
ردص حرشنا  حاضیالا و  لامکب  نیدلا  حضوا  رهظا و  يذلا  ثوعبملا  دمحم  لسرلا  فرشا  یلع  مالسلا  هولصلا و  و  حالفلا ، زوفلا و  حابص 

. حابصلا رون  حال  ابصلا و  رشن  حاف  ام  حاورا  حابشالل  مه  نیذلا  هباحصا  هدالوا و  هلا و  یلع  و  حارشنا ، يا  هدیعسا  هعیلطلاب  مالسالا 
______________________________

. تسـشن يو  ياـج  هـب  رد 1137 ق  دوـمحم  لـتق  زا  دـعب  ناـغفا ، دوـمحم  نیـشناج  مـع و  رـسپ  هللا و  دـبع  ریم  رـسپ  ناـغفا ، فرـشا  (- 1)
، یسراف فراعملا  ةریاد  بحاصم ، نیـسحمالغ  دیـشک . لوط  1729 م ) - 1720 ق /  1142 - 1137  ) لاس جـنپ  يو  ماجرف  دـب  ییامرفنامرف 

. فرشا لیذ 
(88 دوه / . ) مهاوخیمن امش  حالصا  زج  (- 2)

2 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
یهاگآ تریصب و  هدید  هک  نیمز ، نامسآ و  ناتسلگ  راهب  نیگنر  نایئاشامت  و  نیوکت ، داجیا و  ضایف  ضایر  ناتـسبارس  نانیچلگ  دعب ، و 

هک دـناهدومرف  مولعم  هدومن ، نشور  یهلا  تردـق  راـهبون  راونا  یلجت  زا  « 3 « » ِهَّللا ِتَمْحَر - ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَـف   » ياـمن تقیقح  کـنیع  هب  ار 
داوم هطباض  رب  ار  هاگتـسد  تریح  هاگراک  نیا  رارق  طاسب  يانب  ناجیـشخآ  ناهج  هدیچیپ  شوقن  ناناوخ  داوس  ناکما  ملاوع  قیاقد  نافقاو 
رازه هداشگ ، نایملاع  ملاع و  لامآ  یناما و  هرهچ  هب  ار  حالف  حاجن و  باوبا  یهلا  حاتفم  نیا  هب  و  دـناهداهن ، داـحتا  تفلا و  هطبار  داد و  و 

هتفکـش لاب و  حارـشنا  لامک  رد  تماقا  راب  دش و  دمآ  توسان  ملاع  هب  مدـع  رود  هار  زا  هلاس  ره  نوگانوگ  راونا  گنراگنر و  راهزا  هلفاق 
. دنیاشگیم ناکما  ناهج  ناتسرهش  زرملا  راد  ناتسلگ و  نحص  رد  ییور 

رد هک  روعـش ، هدارایب و  وزج  ود  نیا  فیلات  هاگره  هدـیدرگ ، نآ  رب  ثعاب  بآ  كاخ و  قافنا  هک  تسماـیتلا  فـالتئا و  نسح  جـیاتن  زا 
هک تسادیپ  دش . دناوت  هبیجع  راثآ  جـتنم  هبیرغ و  راونا  هنوگ  نیا  رمثم  دـنا ، یتسه - مزب  نیـشنلاعن  فص  تقیقح  بابرا  تریـصب  مشچ 

ناگدیزگرب يرترب و  گنروا  نانیشنردص  ناتسلگ و  نیا  مظانم  نامظان  ناهج و  ناتسبارس  ناحارط  هک  نیطالس ، نیطاسا  فلاوت  قفاوت و 
. دوب دهاوخ  هلیمج  راثآ  ماسقا  هلیلج و  روما  هنوگچ  رمثم  دنشابیم ، يرتخا  دنلب  میلقا 

ياوقلا بکرم  نوجعم  ءازجا و  مامت  بیکرت  نیرین و  غورف  نیلدنـص  يـالط  تیوقت  ریثاـت  زا  تاـتابن  ناراـمیب  فیعـض  جازم  هک  اـجنآ  زا 
زا لامآ  لابقا و  نیدعسلا  علطم  هک  زین ، نارتقا  تداعس  ناوا  نیا  رد  دشابیم ، ریذپحالصا  میلع  میکح  ریدقت  هغلاب  تمکح  هب  تاسقطـسا 

تداعس نویامه  طخ  تارقف  همرس  رهاوج  درگ  زا  ترصن  هارهاش  نارظتنم  مشچ  دوب ، عمال  علاط و  لاوزیب  تداعس  تلود و  فرشلا  تیب 
فرـشلا رهاب  فرط  ینعی  نمیا ، يداو  ياـنمی  زا  هدـیدرگ ، نشور  ناـضیف  لوزن  ردـقلا  هلیل - نارتخا  رادـیب  تخب  هدـید  گـنر  هب  نورقم 
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تنطلـس و يارآ  ناـج  رهم  ناتـسیتیگ ، شخبجاـت  ناـقاخ  ناـکم ، نامیلـس  ناطلـس  هاپـس ، مجنا  هـالک  دیـشروخ  هاـگراب  کـلف  هاـشنهش 
هنعارفلا و فونا  مغرم  مجعلا ، برعلا و  كولم  مرکا  ملاعلا ، یف  نیطالـسلا  مظعا  يرایرهـش ، تفالخ و  جوا  باتملاع  باتفآ  يرادـجات ،

رکذی یتلا ال  هلادعلا  بحاص  براحملا ، محالملا و  دادش  لتاق  براغملا ، قراشملا و  دالب  حتاف  هرصایقلا ، هرساکالا و  هابج  رفعم  هرابجلا ،
هابج اهتبیهل  تعـضخ  و  دیـصلا ، باقر  تلذ  اهل  یتلا  هل  اسبال  و  يرـسح ، اـهغلبم  نود  یناـمالا  تفقو  یتلا  هلـالجلا  و  يرـسک ، ماـیا  اـهعم 

هاغطلا هرفکلا و  عالق و  علاق  دیدانصلا ،
______________________________

(. 50 مور / . ) رگنب ار  یهلا  تمحر  راثآ  نک و  زاب  هدید  سپ  (- 3)
3 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ناقاخ نیقفاخلا ، ذالم  نیقرـشملا ، فهک  ابراغم ، اقراشم و  دالبلا  یـشغی  اهءوض ، ءامـسلا  دـبک ، یف  سمـشلاک  هاغبلا ، هرجفلا و  عاقب  عماق 
، دـهاجملا يزاغلا و  ناطلـسلا  ناقاخلا ، نب  ناـقاخلا  نب  ناـقاخلا  ناطلـسلا ، نب  ناطلـسلا  نب  ناطلـسلا  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداـخ  نیرحبلا ،

«5 (. » كالفالا هبق  همق  یلا  هدجم  ناینب  عفر  كامسلا و  یلا  کمسلا  نم  هردق  مالعا  هللا  یلاعت  «، 4  » ناخ دمحا  ناطلس 
هقلعتم کلامم  عطاقت  لحم  رد  ددجم  رونس  نییعت  رب  رعشم  نویامه ، طخ  راگنز  کلک  يزابررد  هب  راظتنا  هقالع  نادیقم  يدازآ  طخ  رس 

سـسوم ینامثع ، تفالخ  ناکرالا  عیفر  ناینب  دیـشم  باقلا  یلعم  بانج  هب  ناناملـسم  هنایم  حلـص  ینابم  دییـشت  و  ناریا ، مور و  دودـح  هب 
تقیقح تآرم  نادـیواج ، تفالخ  فرـشلا  تیب  میظع  نکر  ناماوت ، دـبا  تنطلـس  میوق  هیاپ  یناطلـس ، هیلع  تلود  ساـمم  ناویک  ساـسا 

دـشر و لیبس  یعاد  داشر ، ریخ و  قیرط  یعاس  یهاگآ ، يریمـض و  نشور  قفا  زورفا  تداعـس  حابـص  یهاوختلود ، تروص  نسح  ياـمن 
مالـسلا راد  داژنالا  یگیب و  رلگیب  ياشاپ  دـمحا  ياریپ ، تکلمم  ریـشم  و  يأر ، بئاص  ریزو  هاگتـسد ، تمظع  هانپ  تلایا  هاجیلاع - دادـس ،
سردم يارآ  هداس  تباحص و  هب  دانتلا - موی  یلا  زیزعلا  هرصنب  یلاعت  هللا  هدیا  داینب - يدبا  تنطلس  راعش  يزوریف  رکـشل  رادرـس  و  دادغب ،

لکشم و  ناقیا ، لضف و 
______________________________

مراهچ و دـمحم  ناطلـس  رـسپ  ینامثع ، ناطلـس  نیموس  تسیب و  1736 م ،) - 1673 ق -  1149 - 1084  ) موس ناخ  دـمحا  ناطلـس  (- 4)
دقع اب  درک و  گنج  هیـسور  تلود  اب  تخادرپ . اهیرچینی  یلامـشوگ  هب  دیـسر  تنطلـس  هب  نوچ  تسا . موس  یفطـصم  ناطلـس  نیـشناج 

( هلـال رـصع  « ) يرود هلـال   » هب فورعم  هلـال  هلاـس  هدزاود  نارود  تخاـس . دوخ  نآ  زا  ار  فوزآ  ياـیرد  1711 م ،)  ) تورپ حلـص  نامیپ 
. دیدرگ ینامثع  دراو  پاچ  نف  هک  دوب  هرود  نیمه  رد  و  دروآ ، دیدپ  ینامثع  مدرم  یقوذ  یعامتجا و  یگدنز  رد  یلوحت 

میـسقت دوخ  نیب  ار  ناریا  دـندش و  دـحتم  هیـسور  ینامثع و  ياهتلود  دـش . عقاو  هرود  نیمه  رد  زین  ناریا  رد  ینامثع  تلود  یبلط  هعـسوت 
تسیب و يو  تنطلس  تدم  درک . افعتسا  تنطلس  زا  ماجنارس  يرچینی ، هقبط  هصاخ  مدرم ، ياهیتیاضر  ان - تلع  هب  دمحا  ناطلـس  دندرک .

: كر رتشیب  یهاگآ  يارب  دوب . 1143 ق ) - 1115  ) لاس تشه 
؛ موس دمحا  لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد 

.Enver Ziya Karal, Ahmed III Islam AnsikloPedisi, 1965, C. I, 165- 8
. تسا هدمآ  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  زا  سپ  همان . ناونع  رس  رد  زتنارپ  لخاد  ترابع  (- 5)

. دنروآیم نتم  زا  جراخ  ار  ارزو  یهاگ  نیطالس و  یماسا  مارتحا ، يارب  الوصا ،
4 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

غورفلا و يواح  لوقعملا ، لوقنملا و  عماج  نیدـلا ، مولع  فراعم  فراع  نیکلاـسلا ، اـفرعلا و  بطق  ناـفرع ، ملع  هضماـغ  لـئاسم  ياـشگ 
َنَزَْحلا اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  . » هدیسر مالسالا  لها  قرافم  یلع  هعطاسم  هلضف  راونا  تلازال  يدنفا ، هللا  دیبع  هاضقلا  یـضقا  لوصالا ،
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«6 .« » ٌروُکَش ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِإ 
رهپـس باقر  کلام  هاشنهـش  نایرج  اضق  نامرف  تعاطا  قبط  رب  نامالا ، نمـالاب و  تفج  نادـمه ، هدـلب  هب  هیلاراـشم  دورو  زا  دـعب  مرجـال ،

هب التعالا ، زعلا و  وذ  ياشاپ  هققحم  هصـصخم  تباین  هقلطم و  تلاکو  بجوم  هب  نویامه ، فیرـش  طخ  يواحف  يواطم  ناذیتسا  و  باکر ،
قباـس هاـضقلا  یـضقا  تبقارم  هب  دوخ  هیلع  دـمتعم  ترافـس  هب  ـالجاع  روـهمم و  ررحم و  یکرت  تراـبع  هب  هک  هدـح ، یلع  هرکذـت  حرش 

رکاسع لاجر  طحم  هناهاش و  ماسترا  کلف  مایخ  برـضم  « 7  » ناگیاپلگ هبـصق  هک  ینیح  رد  هدومن ، باوص  اب  بوص  نیا  هناور  باـقلالا 
یلعم بانج  هدیـسر ، ارفـس  تباحـص  هب  هماتخ  تدوم  ياههمان  اب  رکذلا  یماس  هلودلا  لیکو  هماندـهع  دوب ، هدـش  هناهاشداپ  رثآم  ترـصن 
یکرت هماندهع  حرـش  هب  هک  دندوب  هدومن  انمت  «، 8 « » ْمُِکْنَیب َتاذ  اوُِحلْـصَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف   » همیرک يامتنا  قدـص  ياوحف  ياضتقم  هب  باقلا ،

- دبا تلود  میدق  یعاد  تانسحلا ، عمجتسم  تافـص  وکین  هاوختلود  صلخم  هاگآ و  فراعم  قیاقح و  زا  قایـس  نامه  هب  رگید  هرکذت  هک 
، دوب نیفرط  هب  هقلعتم  یـضارا  دودح و  هعطاقم  نیتلودـلا و  نیب  هحلاصم  دـقع  رد  نوذام  میـش  اضق  مقرلا  بسح  هک  ترـصن ، الم  تدـم ،
نیزم و راثآ  رهم  رهم  هب  نیفرط  تاکـسمت  رد  هررحم  هناـگهدزاود  دوهع  طیارـش و  ذـیفنت  قیدـصت و  اددـجم  دراد ، تسد  رد  تفاـیزاب و 
هب هک  هماندـهع  لاصیا  زا  دـعب  هدومن  تعجارم  نادـمه  هدـلب  هب  ایناث  هک  ددرگ  میلـست  هیلاراـشم  ترـصن  ـالم  هب  تعیدو  مسر  هب  یلحم و 

ذیفنت و هب  هدوب  قفاوم  باتکلا  لیذ  هروطسم  هناگهدزاود  طورش  ياضما  رد  قباطم و  نویامه  رهم  هب  هروهمم  هرکذت  نیمه  دوخ  حورش و 
. ملسم یلحم و  نونعم و  نیرحبلا  ناقاخ  نیربلا و  ناطلس  نورقم  تکوش  نویامه  فیرش  طخ  قیدصت 

______________________________

يادخ انامه  دربب ، ام  هودنا  نزح و  هک  ار  ادخ  دمح  دنیوگ  هدوشگ  ادـخ  شیاتـس  هب  نابز  باسحیب ، ياهتمعن  همه  نآ  ساپـس  هب  و  (- 6)
. تسا هدنهد  شاداپ  هدنشخب و  رایسب  ام 

(. 34 رطاف / )
دای ناگدابآ ) لگ   ) ناگدابلگ مان  هب  رهش  نیا  زا  یفوتسم  هللا  دمح  ناهفصا ، ناتسا  رد  عقاو  ناقذابزج ، یمالسا  ذخآم  رد  ناگیاپلگ  (- 7)

(. ناگیاپلگ لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  . ) دنکیم
(. 8 لافنا / . ) ار ناتنایم  دینک  حالصا  ادخ و  زا  دیزیهرپب  (- 8)
5 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

لوا هطراشم 

کی ره  لعفلاب  هک  یتایالو  دودح  هحضاو  تامالع  عیضوت  دیدحت و  تهج  هب  دنشاب  نیفرط  دمتعم  هک  ریصب  ریبخ  نیددحم  هکنآ  زا  دعب 
نیمه حرش  هب  هک  دیاب  دوش ، هداد  نیفرط  لامع  ماکح و  فرصت  هب  هدودحم  یـضارا  هدیدرگ و  نیعم  دنراد  فرـصت  رد  نیفرط  ماکح  زا 

نیرحبلا ناقاخ  نیربلا  ناطلـس  مرکا  مظعا  هاشنهـش  ترـضحیلعا  نورقم  تکوش  نویامه  فیرـش  طخ  هب  هک  رگید ، همان  طرـش  هماندـهع 
لصاو هتشون  نیمه  قباطم  تسا ، ناریا  ناهاشداپ  تنطلس  رقم  هک  ناهفصا ، هنطلـسلا  اراد - هب  دشاب ، هدش  نیزم  نیفیرـشلا  نیمرحلا  مداخ 

. دنراد لومعم  لحم  ره  لامع  ماکح و  نیفرط  تاجمان  طرش  رارق  زا  دعب  نم  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هک  ددرگ ،

میود هطراشم 

هاش نامز  زا  هیوفـص  ناهاشداپ  هچناـنچ  و  ترداـبم ، نیفرط  زا  هماـتخ  تبحم  ياـههمان  ریرحت  هب  هیوفـص  نیطالـس  روتـسد  بأد  هب  هکنآ 
ناقاخ نیربلا  ناطلس  ترضحیلعا  همان  هوالع  هب  ناریا ، تنطلس  تدم  رد  ناشیا ، زا  يدحا  ای  اعیمج  نیسح ، ناطلس  هاش  نامز  یلا  لیعمسا 
هماـن مامـضنا  هب  و  یملق ، هیلع  تلود  مـظعا  ءارزو  هـب  رگید  هـمجرت  تفلاوـم  هلـسارم  هـسفنب  دوـخ  نیفیرـشلا ، نـیمرحلا  مداـخ  نـیرحبلا 
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ناوا نیا  رد  نآ  نیماضم  دنتسم  نوچ  دنشاب ، هتشاد  لاسرا  راودالا - نامزالا و  يدامت  یلا  هتنطلـس  یلاعت  هللا  دیا  راگدنوخ - ترـضحیلعا 
مظعا ءارزو  هب  هک  ار ، هروکذم  ناهاشداپ  زا  يدحا  رهم  هب  تالسارم  زا  ارغط  یکی  تسا ، بایان  دوقفم و  ناریا  هدوجوم  بتک  رتافد و  رد 

هب هظحالم  زا  دعب  زیزعلا  هللا  ءاش  نا  هک  دنراد ، لاسرا  ناهفصا  هنطلسلا  راد  هب  دنشاب ، هدومن  ریطست  ریرحت و  راهتـشا  دیـشروخ  راگدناوخ 
هجو رب  باب  ره  رد  هدشن  يدـنمهلگ  بجوم  طیارـش  تیاعر  نواهت  همجرت  تدوم  همان  لاسرا  نیح  رد  زین  دـعب  نم  مارتحا ، زازعا و  نامه 

. ددرگ لومعم  قفاوم  حرش  قیال و 

موس هطراشم 

هدوب صخرم  نوذام و  دنیامنیم ، ترایز  مزع  میمصت  ناریا  تکلمم  زا  هک  مانالا ، دیس  هرونم  هضور  راوز  مارحلا و  هللا  تیب  جاجح  هکنآ 
کلاـمم زا  اـنمآ  اـملاس و  یعناـم  قیاـع و  نودـب  دعتـسم و  تسارـس ، ود  ره  يراگتـسر  زوف و  بجوم  هک  یمظع  تداعـس  نیا  قـیفوت  هب 

. ددرگن محازم  عنام و  يدحا  رورم و  روبع و  هسورحم 
6 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

مراهچ هطراشم 

نیکم تلدـعم  نیطالـس  هنمزا  هب  لومعم  هلـسلس  نیا  تاعارم  رادـم و  ریخ  راجت  ددرت  هب  طونم  دابع  تیهافر  دالب و  يرومعم  نوچ  هکنآ 
ترابع هب  هک  ار ، يرادـهار  هیلاـم  نیفرط  زا  تراـجت  نیح  رد  رورم  روبع و  تمالـس  تینما و  هب  نیفرط  راـجت  هک  دـیاب  دـشابیم ، هدوب و 

یچکرمگ و زا  یفخم و  ار  دوـخ  عاـتم  يدـحا  هچناـنچ  هتخاـس  دـیاع  لـصاو و  روتــسد  لوـمعم و  قـفاوم  دــنمانیم ، زین  كرمگ  یکرت 
روتـسد و هچنآ  لباقم  رد  ار  نآ  هیلام  راجت  بیدأـت  تراـجت و  ماـظن  لـالتخا  مدـع  تهج  هب  دـنزاس  بوجحم  عراوش  قرط و  ناریگجاـب 

. دنیامن تفایزاب  تسا  لومعم 

مجنپ هطراشم 

رطاخ ددرت  الب  هدومنن  اـجتلا  لوبق  دـندرگ ، یجتلم  مهریغ  مکح و  هب  هدومن  نیفرط  تکلمم  هب  رارف  ینادا  اـی  یلاـعا  زا  يدـحا  رگا  هکنآ 
. ددرگن عقاو  یهاتوک  حماست و  للعت و  هدومن  میلست  روتسد  دحرس  ماکح  هب  تمسب  تمس  سبح و  دیق و  ذخا و 

مشش هطراشم 

زا يدـمتعم  نیدـتم و  نیما  دـندرگ ، یفوتم  هک  هروبزم  تعاـمج  زا  یعمج  لاوما  طبـض  راـجت و  روما  تیـشمت  صوـصخ  تهج  هب  هکنآ 
هب ار  ناشیا  تاکورتم  هدومن  تماقا  تسا ، نیکم  تلدعم  نیطالس  تنطلس  رقم  هک  ناهفـصا ، هنطلـسلا  راد  لوبناتـسا و  رد  نییعت و  نیفرط 

. دنزاس دیاع  قحلا  هل  نم  هب  ار  قح  هدیناسر  ناثراو 

متفه هطراشم 

تیالو رد  هک  بارعا  ءایقشا  زا  هرصب  راوج  برق  هب  رظن  هتـسویپ  عقاو و  دادغب  مالـسلا  راد  هرـصب و  نیب  رد  « 9  » هزیوح تیالو  نوچ  هکنآ 
تمذ رب  هروکذ  ءایقـشا  لادج  عازن و  عفر  نامثع ، لآ  تلود  هطباض  تلدعم و  هب  رظن  دـندرگیم ، داسفا  داوم  جـیهم  دـنراد  فقوت  روبزم 

تمه
______________________________
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نتخیر زا  شیپ  نآ ، ياههبعش  هخرک و  دور  يالفس  ریسم  قارع . زرم  رانک  رد  عقاو  ناشیم  تشد  ناتـسرهش  شخب  هزیوه ، ای  هزیوح  (- 9)
هماـنبیوصت بجوم  هب  ش ، لاس 1314 ه . رویرهـش  رد  هزیوح ) لیذ  یـسراف ، فراعملا  هریاد   ) دـننکیم بورـشم  ار  نآ  میظعلا ، روح  هب 

(. مالعا نیعم  گنهرف  . ) دیدرگ لیدبت  هزیوه  هب  هزیوح  ءالما  مان و  ناریزو  تئیه 
7 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

، مویلا دعب  دندرگ ، هزیوح  ریخست  فرصت و  طبض و  هجوتم  ینامثع  تلود  ءایلوا  هاگره  دیاب ، تسا ؛ هینیع  تابجاو  زا  ناتسآ  نیا  نابـستنم 
. دنراذگ ینامثع  تلود  ءایلوا  فرصت  هب  ار  هزیوح  هدومنن  ضرعت  لخد و  هجو  چیهب  هدیدرگن  محازم  عنام و  ناغفا  نایزاغ  نیناوخ و  زا 

متشه هطراشم 

، هتفای رارقتـسا  رارق و  حالفلا  بجوتـسم  حالـص  حلـص و  روکذـم  قیرط  روطـسم و  جـهنم  رب  یمظع  تلود  ود  نیا  نیباـم  یف  نوچ  هکنآ 
ناطباض ماکح و  تطاسو  هب  دـیامن ، نیفرط  دـحا  تکلمم  هب  فرـصت  لـخد و  هدارا  هدیـسر  مه  هب  جراـخ  زا  یعزاـنم  مویلا  دـعب  هاـگره 
روظنم تریاغم  هدیـشوک و  ادـحتم  روبزم  عزانم  داسف  هدام  علق  عفد و  رد  مه  تناعا  هب  هتخاس  علطم  ار  رگیدـکی  اـضتقالا  دـنع  تادـحرس 

. دنرادن

مهن هطراشم 

تهج هب  نیفرط ، ناریفـس  ناـیچلیا و  رگا  دـعب  نم  هطورـشم ، هدوهعم  تامدـقم  ماـجنا  حاـجنا و  تاـجمان و  قیدـصت  ریرحت  زا  دـعب  هکنآ 
دودح و هب  ناشیا  دورو  هب  دندرگ ، ممصم  رگیدکی  کلامم  تمیزع  هب  تالاوم ، هطبار  دییشت  ای  تافاصم  هحلاصم و  رارقتسا  ماکحتسا و 
هب نیفرط  ءارفس  زا  کی  ره  هدیناسر  میدقت  هب  همزال  تاعارم  ار  ناشیا  عابتا  نایچلیا و  ناطباض  ماکح و  تفرعم  هب  داتعم  روتسد  هب  رونس ،

نیرمآ فرط  هب  ار  دوخ  تالاوحا  هک  دنیامن  هدارا  هچنانچ  داحتا ، هطباض  دادو و  هطبار و  هظحالم  هب  دندرگ ، دراو  رگیدکی  رونـس  دودح 
. دنرادن زیاج  فلاخم  هتشاذگن  لطعم  ار  ناشیا  ناگداتسرف  هدیدرگن  محازم  عنام و  نیفرط  زا  دنیامن ، مالعا  دوخ 

مهد هطراشم 

ریخست و طبـض و  هک  ار  یلاحم  مامتلاب  ناشلا  عیفر  ارزو  ناکم و  یلاع  نارکـسعرس  دورو  هب  اذه  انموی  یلا  ناریا  رفـس  ودب  زا  نوچ  هکنآ 
یلیف و ناتـسرول  و  « 10  » نالدرا ناهاشنامرک و  نادـمه و  امیـس  هدـمآرد ، هینامثع  تدـع  نارود  تلود  ءایلوا  فرـصت  هب  اهرک  وا  اـعوط 

درجورب و
______________________________

(. 4 یئایفارغج 9 / گنهرف  ارآ ، مزر  ، ) بارس ناتسرهش  شوغارب  نالآ  شخب  شوغارب  نالآ  ناتسهد  ءزج  هد  نالدرا ، (- 10)
8 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

یضارا و یحاون  ارق و  اههبصق و  نیب  ام  یف  هعقاو  یـضرا  مراط  یلا  درجورب  زا  و  «، 13  » يولع مراط  و  « 12  » رهبا ناجنز و  و  « 11  » هیناطلس
هجنگ سیلفت و  زیربت و  لاحم  رد  هعقاو  یحاون  ارق و  عاقب و  عالق و  دالب و  نیادم و  و  دابآ ، هاوخ  رومعم و  هاوخ  لالت  يراحص و  لابج و 

عاـقب و عـالق و  یـضارا و  یحاون و  ارق و  تابـصق و  زا  دنـشاب  هدروآرد  فرـصت  هضبق  ریخـست و  هزوـح  هب  هک  یلاـحم  ریاـس  و  ناوریا ، و 
عالق هدوب  تدع  نارود  تلود  نآ  نابستنم  فرصت  رد  یعزانم ، نودب  لوالا ، یف  امک  مامتلاب ، اریاب  ما  ناک  اریاد  لابج  لالت و  يراحص و 

هب هک  یتیـالو  راـصما  لاـحم و  زا  مسر  مسا و  ره  هب  تهج و  ره  هـب  هـچنآ  عرازم  ارق و  لـالت و  يراحـص و  یـضارا و  لاـبج و  عاـقب و  و 
تفالخ نامدود  نیا  نابـستنم  کلمت  هضبق  فرـصت و  دی  رد  الوا ، ناکامک  دیآیم ، هدـمآرد و  هللا  لیبس  یف  دـهاجم  يزاغ  نیا  فرـصت 
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نیعم و کی  ره  هلـصاف  تامالع  هک  قیرفت  رونـس و  دودح  عطق  و  نییعت ، هاگآ  نیددحم  نیبناج  زا  هللا  ءاش  نا  دعب  و  رارقرب ، یقاب و  ناشن 
هللا ءاش  نا  و  میقتسم ، دوهع  طورش و  رب  نیبناج  زا  دبای  ریرحت  همزال  همولعم  طورش  هب  هچمان  دودح  دریذپ و  نییبت  زیمت و  هدش  صخـشم 

. تشاد دنهاوخن  زیاج  ضرعت  لخد و  نیفرط  دحا  دوخ  ياهیف  فرصتم  هصخشم  هنیعم  دودح  زا  ربش  کی  ددع  هب  یلاعت 

مهدزای هطراشم 

ياهپوت هدـنام ، اج  رب  هک  پوت  هدارع  دـنچ  هدـش  عقاو  هعزاـنم  همـصاخم و  نیتلود  هناـیم  رد  یلاـعت  هللا  ءاـضقب  هک  قباـس ، لاـس  رد  هکنآ 
تلود نیا  نابـستنم  فرط  زا  میلـست و  در و  ینامثع  ياربک  تفالخ  یمظع و  تلود  ناکم  ایرث - هناتـسآ  ناگدـنب  هب  اهمامتب  ار  هروکذـم 

. دنرادن فوقوم  هدوبن  ناشیا  يارفس  دیاع  لصا و  هدوبن و  اهنآ  ندومن  میلست  در و  رد  يرذع  هنوگچیه  نورقم  دبا  نوزفازور 

مهدزاود هطراشم 

______________________________

. نیوزق ناجنز و  هار  يرتمولیک  شش  رد  عقاو  هیناطلس ، (- 11)
. تسا هدش  عقاو  ناجنز  رواخ  يرتمولیک  نیوزق و 88  رتخاب  يرتمولیک  رد 86  رهبا ، (- 12)

(. 1 یئایفارغج / گنهرف  )
نیفرط لوط و  رد  شخب ، يرتخاب  تمسق  رد  ناتسهد  نیا  تسا . ناجنز  رهش  ناوریس  شخب  ياهناتـسهد  زا  یکی  مان  يولع ، مراط  (- 13)

. تسا هدش  عقاو  نزوا ، لزق  هناخدور 
(. 2 یئایفارغج / گنهرف  )

9 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
اور هیلا  يزعم  هاگیاج  یلعم  ياشاپ  هاجیلاع  نیب  ام  یف  الوا  هک  هحیحـص ، هحیرـص  هحلاصم  هربتعم و  هقوثوم  کسمت  نیا  بجوم  هب  هکنآ 
نیا ءاضما  اضق  مکح  راگدـناوخ و  ترـضحیلعا  نویامه  طخ  حرـش  هب  هک  ترـصن ، الم  تیاـنع  راونا  ضیفتـسم  ترافـس و  زومر  هتفاـی ،
دهع نیزم و  راثآ  رهم  رهم  هب  روطـسم  جـهن  هب  ایناث  لصاح و  یفاک  لـماش  تصخر  یفاو و  لـماک  نذا  هللا  یلع  لـکوتم  هللااـب و  رـصنتسم 

هللا ءاش  نا  تفای  دـهاوخ  یبیغ  راونا  ضیفتـسم  نیا  دزن  لاسرا  تمـس  یلحم و  نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا  ناطلـس  فیرـش  طـخ  هب  هک  رگید 
ام یف  نوصم و  ثداوح  قرطت  زا  هدـیدرگن  لزلزتم  للختم و  ضراعم  ضراوع  هب  مایالا  روهدـلا و  رم  یلع  ماجنا  ریخ  هحلاصم  نیا  زیزعلا 

دلخم برقم و  دبالا  یلا  دمصلا  کلملا  هللا  قیفوت  هب  هتفای  رارق  جهن  نآ  رب  حالص  حلص و  هک  هموقرم  دراوم  رد  ینید  داحتا  بسح  هب  دعب 
داریا ار  بایطا  باحصا  لآ و  بآم و  تلاسر  بانج  تارهاب  تازجعم  دای و  ار  « 14 « » ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک   » دجوم ناج و  سنا و  هاشنهش  و 
دویق طورش و  هب  هدوبن  دهع  ضقن  هموقرم  دراوم  رد  ناکم  ایرث  ناتـسآ  بناج  زا  مادام  هک  دش  عقاو  قاثیم  دهع و  نیفرط  زا  هنوگ  نیدب  و 
لزی مل  رداق  تیانع  نوع  لزا و  ضایف  ضیف  هب  و  زیزعلا ، هللا  ءاش  نا  دنشاب  مزاح  مئاق و  حالفلا  مزلتـسم  دوهع  قیثاوم و  حالـص و  حلص و 

، ناتسآ نیا  نایودف  نایزاغ و  ترـضح و  ءارما  تلود و  ءاضما  ریاس  هللا و  لیبس  یف  يزاغ  هللااب و  نیعتـسم  هللا و  یلع  لکوتم  نیا  فرط  زا 
لودع تفلا  يوتسم  قیرط  تلخ و  میقتسم  طارص  هارهاش  زا  دعب  نم  هدوب  رارقرب  رمتـسم و  لاونم  نیدب  بقع ، دعب  ابقع  لسن و  دعب  الـسن 

هاشنهـش مالـسا و  نید  یماح  هک  زین ، مرکا  ناقاخ  مظعا و  ناطلـس  فرـشلا  رهاـب  فرط  زا  هکنآ  طرـش  هب  دوب ، دـهاوخن  زیاـج  فارحنا  و 
هیلا راشم  ترـصن  الم  ددرگ ، دراو  بیرق  نع  دوب ، دـناوت  داضتعا  يوزاب  دـیوعت  هک  هموقرم ، طورـش  هب  هماندـهع  تسا ، ماـشتحا  ناـمیلس 
هللا ءاش  نا  زین ، باقن  نیگشم  باتک  باطتـسم و  باطخ  نیا  ماکحا ، طیارـش و  نآ  لاصتا  زا  دعب  دشاب . هدش  ناهفـصا  هنطلـسلا  راد  هناور 

اُوفْوَأ  » همیرک لولدـم  ياضتقم  هب  مرک  دـنوادخ  بضغ  طخـس و  بجوم  نآ  زا  فلخت  مکحم و  مایقلا ، هعاس  هعاسلا و  مایق  یلا  لاـعتملا ،
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«. 16 « » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا ) َّنِإ   ) ُهَنُولِّدَُبی َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُْمثِإ  امَّنِإَف  ُهَعِمَس  ام  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف  . » دوب دهاوخ  « 15 « » ًالُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب 
______________________________

(. 22 نمحرلا / . ) تسانف گرم و  شوختسد  تسا  نیمز  يور  رب  هک  ره  (- 14)
(. 34 لیئارسا / ینب  . ) دش دهاوخ  لاوئس  نامیپ  دهع و  زا  هتبلا  هک  دینک  افو  (- 15)

هب لمع  هک  تساهنآ  هب  راک  نیا  هانگ  دنک ) راتفر  تقیقح  فالخرب   ) دهد رییغت  ار  نآ  تیـصو  ندینـش  زا  سپ  یـسک  هاگره  سپ  (- 16)
(. 181 هرقب / . ) تساناد اونش و  هدننک  دنیوگ و  قلخ  هک  زیچ  ره  هب  دنوادخ  دننک و  تیصو  فالخ 

10 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
«. 17  » هیحتلا فالآ  اهرجاه  یلع  هیوبنلا  هرجهلا  نم  فلالا  دعب  نیعبرا  هئام و  هنس  لوالا  عیبر  رهش  هرغ  یف  کلذ  ناک  و 

______________________________

.149 ص 5 - متفه . رتفد  نویامه ، همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 17)
15 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

دادغب یلاو  اشاپ  دمحا  هب  ناغفا ، فرشا  ریفس  ترصن ، الم  همان 

هراشا

. نیعمجا باحصا  هلآ و  نیلسرملا و  ءایبنالا و  دیس  یلع  مالسلا  هولصلا و  نیملاعلا و  بر  هللا  دمحلا 
نوچ هک  تسا  نآ  باستکا  تحلاصم  قوثوم  کسمت  نیا  ریطست  رب  يداب  و  باصن ، تحص  باطتـسم  باتک  نیا  ریرحت  رب  ثعاب  دعب ، و 

، تلوص خیرم  تبترم  دیهان  تلزنم  ایرث  تعفر  ناویک  ترضح  یلعا  ناگدنب  بناجم  تلدعم  بناج  زا  ماوت  ردق  میش  اضق  مقر  بجوم  هب 
، لابقا تنمیم و  زادرپ  هلعـش  علاط  رتخا  يرایتخب ، تعانم و  تداعـس و  ریمـض  زارط  تنیز  يراکماک ، تلود و  تهبا و  هکیرا  يازفا  بیز 
، داسف ملظ و  نامناخ  ناینب  برخم  داحلا ، ضفر و  مامغ  مالظ  زا  دابع  رطاـخ  تآرم  يادز  گـنز  لـالجا ، دـجم و  قفا  عطاـس  بقاـث  مجن 

مج هاش  داشر ، قدص و  جهانم  جهان  دادس ، دشر و  کلاسم  کلاس  یناتسروشک ، دعاوق  ناکرا  دیـشم  ینارماک ، ینابم  ساسا و  سـسؤم 
هدنب «، 2  » ریخ حلصلا  نوحشم  قدص  نومـضم  هب  «، 1 ( » یلعا دجما  عفرا  سدقا  فرشا   ) بایماک باون  هالک ، دیـشروخ  هاپـس  هراتـس  هاج 

مه تلود  ناشلا  یلج  نانتمالا  ریثک  ناسحالا  روفوم  ناکم  عیفر  ناگدنب  اب  هک  تسا  صخرم  نوذام و  هاگرد  نابوسنم  هنیمک  هاوختلود و 
، هابتنا تلاسب  تماهـش و  هاگتـسد ، لالجا  تمـشح و  تمظع و  هانپ ، لابقا  تلود و  تلایا و  هاگیاپ ، یلاعتم  هاـگیاج  ـالاو  هاـجیلاع  ناـنع ،

بحاص رالاسهپس  هانتکا ، تماخف  تهبا و 
______________________________

. تسا هدمآ  نتم  زا  جراخ  زتنارپ  لخاد  ترابع  (- 1)
.128 ءاسن / (- 2)

16 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
رخف ، ) مخفم ریظن  فصآ  ریـشم  مظعم ، ریبدت  بئاص  ریبد  مرکم ، ریمـض  نشور  ریزو  رادـقم ، یلاع  رادـتقالا  ریثک  رادرـس  و  رابتالاو ، راقو 

هلابقا و یلاـعت  هللا  مادا  «، 3  » اشاپ دـمحا  لالجالا ، هماخفلا و  هلاسبلا و  هماهـشلا و  اسمـش  لابقالا ، همـشحلا و  همظعلا و  هلودـلا و  هلاـیالا و 
تنطلـس تخت  يازفا  قنور  نامز ، نیطالـس  هابج  يامرف  هدجـس  ناشن ، تلدعم  ناکم  ایرث  ناگدـنب  فرـشلا  رهاب  فرط  زا  هک  هلالجا 1 ،)

جات بحاص  ویدخ  راقو ، ردنکس  رف  نودیرف  هاشداپ  راهتشا ، دیشروخ  رادم ، تمظع  رایرهـش  يربک ، تفالخ  دنـسم  شخب  هیاریپ  یمظع ،
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، نیدلا هعیرشلا و  هنـسلا و  ییحم  قاقحتـسالاب ، نیقاوخلا  كولملا و  ذالم  قافالا  یف  نیطالـسلا  ناطلـس  میلقا ، تفه  يامرفنامرف  میهید ، و 
عرـشلا تایآ  حـضوم  رهزالا ، نیدـلا  تایآر  عفار  يربکلا ، هفالخلا  بحاص  یمظعلا ، هنامالا  کـلام  نیکرـشملا ، هضفرلا و  قاـنعا  رـساک 

، نیرحبلا ناقاخ  نیربلا ، ناطلس  ابرق ، ادعب و  دابعلا  رصان  ابرغ ، اقرش و  دالبلا  حتاف  ماظعلا ، نیقاوخلا  مخفا  مارکلا ، نیطالـسلا  مظعا  رهطالا ،
هللا لظ  هاپس ، کئالم  هاجمج  هاشداپ  رـصنلا ، رهاب  راگدنوادخ  رـصعلا ، ردان  ناقاخ  نیقرـشلا ، نیمرحلا ، مداخ  نینرقلا ، يذ  ردنکـسا  یناث 

دمحا يزاغلا  ناطلـسلا  ناقاخلا ، نب  ناقاخلا  نب  ناقاخلا  ، ) هاگدـیما نایملاع ، هاشداپ  هرربلا ، یماح  هرفکلا ، لـتاق  هللا ، لـیبس  یف  دـهاجملا 
هرب نیملاعلا  یلع  ضافا  و  نارودلا ، ضارقنا  یلا  هتفالخ  هللا  دلخ  «، 5  » ناخ میهاربا  ناطلسلا  نب  « 4  » ناخ دمحم  يزاغلا  ناطلسلا  نب  ناخ 

هحلاصم روما  يدابم  هب  یناقاخ ، ماوت  تلدـعم  میـش  ردـق  مقر  و  ینابناهج ، نایرج  اـضق  ناـمرف  بجوم  هب  نامزلا 1 .) رخآ  یلا  هناـسحا  و 
رفـص رهـش  مهدفه  هعمج  زور  خیرات  هب  اذهل  ددرگ . متا  بسنا و  یلوا و  هجو  رب  مها  رما  نیا  هب  هملاکم و  دـناهدیدرگ  صخرم  نوذام و 

هحلاصم يانب  هملاکم و  هیلا  راشم  هاجیلاع  ناشالاو  ناگدنب  اب  نادمه  رهـش  رهاظ  رد  يوبن  ترجه  زا  لهچ  دصکی و  رازه و  هنـس  رفظملا 
. تفای رارقتسا  رارق و  طرش  هدزاود  رب 

______________________________

/ دادـغب همانلاس  كر : تسا . هدوب  دادـغب  تیالو  یلاو  لاـس  هدزاود  تدـم  هب  یلا 1147  لاس 1135  زا  اشاپ  دـمحا  هدازاـشاپ  نسح  (- 3)
.127

. لوا میهاربا  ناطلس  دنزرف  1678 م ) - 1648 1099 ق / - 1058  ) ینامثع ناطلس  نیمهدزون  مراهچ ، ناخ  دمحم  (- 4)
فیعض يدرم  يو  مراهچ . دارم  ناطلس  نیـشناج  و  1648 م ) - 1615 ق /  1058 - 1024  ) ینامثع ناطلـس  نیمهدجیه  لوا . میهاربا  (- 5)

Tayyib, Gokbilgin, Ibrahim. I Islan, كر : دـش . هفخ  علخ و  نایـشروش  تسد  هب  ماجنارـس  دوب و  نارذگـشوخ  سفنلا و 
17 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و   AnikloPedisi 1968, C. 5, 880- 885

لوا طرش 

دیدحت نییعت و  دمتعم  برجم  نیددحم  نیفرط  زا  هچمانحلص  هقوثوم  کسمت  ریطست  ریرحت و  حالص و  حلـص و  داوم  داقعنا  زا  دعب  هکنآ 
. دنیامن تحلصم  مامتا  هدادرارق  دح  هحضاو  تامالع  حیضوت  دودح و 

یناث طرش 

. مجع ناهاش  نیسح ، ناطلس  هاش  نامز  یلا  لیعامسا  هاش  نامز  زا  هک  يوحن  هب  هکنآ 
، جهن نامه  هب  دناهدومنیم ، لاسرا  ریرحت و  مظعا  ءارزو  و  هللا ، لظ  هاشنهش ، بابق  نودرگ  بایماک  باکر  هب  تالسارم  بوتکم و  همان و 

نیح رد  ناشیا ، داهن  یلاع  فالخا  داجما  دالوا  ناگدـنب و  بناج  زا  دـمآ ، لمع  هب  روبزم  موسر  تاعارم  كولـسم و  كولـس  مویلا ، دـعب 
ریرحت بوتکم  زین  مخفا  ءالکو  مظعا و  ءارزو  هب  هیلاع  هیلع  تدم  دبا  تلود  راهتـشا  اضیب  رادـتقا  نودرگ  رابرد  هب  بوتکم  همان و  لاسرا 
مظعا ءارزو  هب  و  لاسرا ، ریطـست و  ریرحت و  ریقوت  زازعا و  هب  دناهتـشونیم ، مجع  ناهاش  هب  هک  يداتعم  روتـسد  هب  هیلع ، تلود  فرط  زا  و 
ناهاش ءارزو  هب  هک  قباس  ءارزو  هقیرط  هب  هیلع  تلود  مظعا  ءارزو  درجم  هتشونن  بوتکم  مقر و  تسا ، هلودلا  دامتعا  زا  ترابع  هک  ناریا ،

. دنیامن روتسد  نیا  تاعارم  هدومنن و  یهاشداپ  بوتکم  عقوت  ناریا  ناگهلودلا  دامتعا  ریرحت و  بوتکم  دناهتشونیم  مجع 

ثلاث طرش 

کلامم زا  ار  ناشیا  دـنیامن ، تراـیز  مزع  میمـصت  ناریا  تکلمم  زا  هک  ماـنالا  دیـس  هرونم  هضور  نیرئاز  مارحلا و  هللا  تیب  جاـجح  هکنآ 
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. دنیامن رورم  روبع و  یعنام ، نودب  املاس ، انمآ  ینازرا و  امئاد  نویامه  تصخر  هدوب  نذا  هناهاشداپ  کلاسملا  هسورحم 

عبار طرش 

رد و  دـنیامن ، رورم  روبع و  تمالـس  تینما و  هب  نیفرط  راجت  دـیاب  تسا . تعفنم  بجوم  تیهافر و  ثعاـب  هک  تسا  يرما  تراـجت  هکنآ 
ار دوخ  عاتم  يدـحا  رگا  و  میلـست ، ادا و  دـنمانیم ، كرمگ  هک  ار ، نآ  هیلام  يرادـهار و  لومعم  نوناق و  قفاوم  نیفرط  زا  تراـجت  نیح 

. دنیامن تفایزاب  لباقم  ود  ار  نآ  هیلام  بیدات ، تراجت و  ماظن  لالتخا  مدع  تهج  هب  دراد ، ناهنپ  یچکرمگ  زا  یفخم و 

سماخ طرش 

18 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
هدومن میلست  رونس  دحرس  ماکح  هب  تمـسب  تمـس  سبح و  دیق و  ذخا و  ددرت  الب  هدومنن  لوبق  ار  نیفرط  نییرارف  ینادا  یلاعا و  زا  هکنآ 

. دوشن عقاو  للعت 

سداس هدام 

هک لوبمالسا ، هنطلسلا  راد  رد  نییعت و  نیفرط  زا  ردنب  هاش  ناشیا ، نایفوتم  لاوما  طبض  زواجت و  صوصخ  روما و  تیـشمت  تهج  هب  هکنآ 
. دنیامنن تردابم  نآ  فالخ  هب  هدوب  زیاج  مزال و  ناشیا  تماقا  ناهفصا  رد  و  تسا ، يرایرهش  تلود  هاگتخت 

عباس هدام 

تیالو نآ  رد  هک  بارعا ، ءایقشا  هتسویپ  عقاو و  دادغب  مالسلا  راد  هرصب و  نیب  رد  هرصب و  برق  عباوت  لاحم  تابـصق و  ارق و  هزیوح  هکنآ 
تمه و ال همذ  رب  لادج  عازن و  عفر  هروکذم ، ءایقـشا  دعاقت  مدع  هروبزم و  تایالو  راوج  برق  رابتعا  هب  و  عقاو ، لادج  عازن و  دنـشابیم ،

هزوح طبـض و  هطیح  هب  ار  روبزم  تیالو  هک  تسا  مزال  یناتـسروشک  ناینب  تفالخ  ناتـسآ  نابـستنم  ینامثع  هرهاـق  تلود  ياـیلوا  تمهن 
رد عمط  یمظع  تلود  نیا  فرط  زا  مویلا  دعب  هک  مدومن  دهعت  اذهل  دنیامن . مور  کلامم  ياجرالا  عیسو  ياضف  همیمض  هدروآرد  ریخـست 

. دنراذگاو ینامثع  تلود  يایلوا  فرصت  هب  یعزانم  نودب  و  دنیامنن ، ضرعت  لخد و  هدومنن  هروبزم  تیالو 

نماث طرش 

. تفای رارقتسا  عقاو و  همتاخ  ریخ  حالصا  حلص و  هجو  نیا  جهن و  نیا  رب  نیب  امیف  نوچ  هکنآ 
ماکح و تطاسو  هب  دـیامن ، نیناج  زا  کی  ره  تکلمم  هب  ضرعت  لخد و  هدارا  هدیـسر  مه  هب  عزانم  يدـحا  جراـخ  زا  مویلا  دـعب  هاـگره 

هدیشوک ادحتم  روبزم  عزانم  داسف  هدام  علق  عفد و  رد  مه  تناعا  هب  هتخاس  علطم  ربخم و  ار  رگیدکی  اضتقالا ، بسحب  تادحرـس ، نیطباض 
. دنرادن روظنم  تریاغم 

عسات طرش 

دوهع ماکحتسا  رارقتسا و  تهج  هب  هک  ناکم ، عیفر  ناریفـس  ناشن و  تحاصف  نایچلیا  تاجمان  قیدصت  دتـس  داد و  ریرحت و  زا  دعب  هکنآ 
نایچلیا و تادحرـس  ناطباض  ماکح و  تفرعم  هب  داتعم ، روتـسد  هب  رونـس  دودـح و  هب  ناشیا  دورو  هب  دـنوش ، نییعت  تافاصم  هحلاـصم و 

هیراشفا هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  www.Ghaemiyeh.comدانسا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 29 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


عباوت
19 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

هاگره داحتا ، تبحم و  طباور  هظحالم  هب  هرومام ، لحم  هب  لوصو  زا  دـعب  نیریفـس ، زا  کـی  ره  و  هلداـبم ، مولعم  نیعم  ردـق  هب  ار  ناـشیا 
قوعم ار  رگیدـکی  ناگداتـسرف  ناسک و  هدوبن  یعناـم  نیفرط  زا  دـنیامن ، مـالعا  دوخ  نیرمآ  فرط  هب  ار  دوخ  تـالاوحا  هک  دـنیامن  هدارا 

. دنرادن زئاج  تعنامم  هتشادن 

رشاع طرش 

طبض و هک  ار  یلاحم  مامتلاب  ناشلا ، عیفر  ءارزو  ناکم و  یلاع  نارکـسع  رـس  دورو  هب  اذه ، انموی  یلا  ناریا  رفـس  هب  تکرح  ودب  زا  هکنآ 
نالدرا و هاشنامرک و  نادمه و  امیـس  دـشاب ، هدـمآرد  هینامثع  هیلاع  هیلع  تدـع  نارود  تلود  يایلوا  فرـصت  هب  اهرک  اعوط و  ریخـست و 

یحاون ارق و  تابـصق و  عقاو  هناـیم  رد  يولع  مراـط  یلا  درجورب  زا  يوـلع و  مراـط  رهبا و  ناـجنز و  هیناطلـس و  درجورب و  یلیف و  ناتـسرل 
لاحم رد  هعقاو  یحاون  ارق و  عاقب و  عالق و  تابـصق و  دالب و  نیادـم و  و  دابآ ، هاوخ  رومعم و  هاوخ  لالت ، يراحـص و  لابج و  یـضارا و 

یحاوـن و ارق و  تابـصق و  زا  دنـشاب  هدروآرد  فرـصت  هضبق  ریخـست و  هزوـح  هب  هک  یلاـحم  ریاـس  ناوریا و  هجنگ و  سیلفت و  زیربـت و -
زا دـعب  هدوب  رارقرب  یقاب و  ناشیا  فرـصت  هب  لوالا ، یف  لامک  مامتلاب  اریاب ، ما  اریاد  لابج ، لالت و  يراحـص و  عاـقب و  عـالق و  یـضارا و 
زا هجمان  دودح  دنیامن و  نییبت  زیمت و  رارق و  عضو و  کلم  ره  تامالع  قیرفت و  رونـس و  دودح و  عطق  نییعت و  نیددحم  نیبناج  زا  هکنآ 
هیف فرصتم  تایالو  هب  تکرح و  نآ  ریاغم  هدوب  میقتسم  دوخ  دوهع  طورش و  رب  نیبناج  زا  دبای ، هلدابم  ریرحت و  همولعم  طورش  هب  نیفرط 

. دنیامنن ضرعت  لخد و  ار  نیمز  يربش  ردق  هب  یتح  رگیدکی 

رشع يداح  طرش 

هب اهمامتب  ار  هروکذـم  ياهپوط  هدـنام ، اج  رب  هک  پوط  هبارع  دـنچ  دـش ، عقاو  هعزانم  هنایم  رد  یلاعت  هللا  ءاضقب  هک  قباس ، لاـس  رد  هکنآ 
زیاج اهنآ  میلـست  رد  رذع  هنوگچیه  هاجمج  هاش  باون  فرط  زا  و  میلـست ، در و  يربک  هفالخ  یمظع و  تلود  ناکم  ایرث  ناتـسآ  ناگدنب 

. دنرادن

رشع یناث  طرش 

ناینبلا مئاق  ناکرالا  خـسار  هیلع  تلود  بناجم  فاـطلا  بناـج  زا  هک  هیمکحم  هلاـکولا  بسح  هک  هقوثوم ، کـسمت  نیا  بجوم  هب  هکنآ 
رارق هحلاصم  هب  یناکم  یماس  هاجمج  هاش  ینامثع و 

20 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
هدوبن ریذپللخ  ضراعم  ضراوع و  بابـسا  هب  ماوعا  روهد و  رورک  مایا و  رورم  هب  ماجنا  تیریخ  هحلاصم  نیا  هتفای ، دـیهمت  دـقع و  داد و 

هللا قیفوتب  هتفای  رارق  جـهن  نآ  رب  حالـص  حلـص و  هک  هموقرم ، داوم  رد  ینید ، داـحتا  باـسح  هب  دـعب ، اـم  یف  و  نوصم ، ثداوح  قرطت  زا 
ضرا و قلاخ  و  تادوجوم ، عناـص  و  كـالفا ، مجنا و  هدـننیرفآ  و  كاـخ ، بآ و  قلاـخ  هدوب ، دـلخم  رّرقم و  دـبالا  یلا  دمـصلا  کـلملا 
و « 6  » كالفالا تقلخ  امل  كالول  دنـسم  نیـشنردص  تاـکربلا  ةریثک  تازجعم  داـی و  ار  هلاون ، مع  هناـش و  مظع  هلـالج و  لـج  تاومس ،

عم یل  هداعلا  مزال  هداس  يارآ و  گنروا  هلا ، ترضح  بیبح  نیلسرملا  نییبنلا و  متاخ  نییبنلا  متاخ  « 7 « » َكاْنلَعَج اَّنِإ   » هکیرا ياریپ  تنیز 
ار ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم ، مساقلا  یبا  دمحالا ، دومحملا  دجمالا ، یفطـصملا  ددسملا ، لوسرلا  و  دیؤملا ، دـبعل  «، 8  » هللا

حلص دویق  طورش و  مئاد و  مئاق و  هروکذم  داوم  رد  ناشنشرع  ناتسآ  نآ  بناج  زا  مادام  هک  میامنیم  قاثیم  دهع و  هجو ، نیا  رب  داریا و 
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. دندرگن ضیقن  هب  يرما  یناب  ثعاب و  تکرح و  نآ  فالخ  هب  روظنم و  تاعارم و  ار  دوهع  قیثاوم  حالص و  و 
ترـصن رکاسع  مادـخ و  مارتحالا و  يوذ  ءارما  ءالکو و  ماقم و  عیفر  فالخا  داجما و  دالوا  زین و  سدـقا  فرـش  باـیماک  باون  فرط  زا 

فالخ کلاسم  کلاس  فارحنا و  یگناگی  هداج  زا  هدومنن  تکرح  داحتا  تفلا و  هیور  ریاغم  هدوب و  روتـسد  حرـش و  نیمه  هب  زین  ماجرف 
هب زین  هاجمج  هاش  بناـج  زا  دـیامرف ، ینازرا  دورو  فرـش  هچماندـهع  هیلاـع  هیلع  تلود  فرـشلا  رهاـب  فرط  زا  هک  یجهن  هب  و  دـندرگن ،

، هتفای نییبت  قوف  رد  هک  يوحن  هب  و  دوش ، میلـست  ریرحت و  هدش  داریا  قوف  رد  هک  ینیمی  هب  هدکؤم  هقیثو  هچماندهع و  هریت  جهن و و  نامه 
ناگدـنب اب  دـناهدومرف ، یفاک  لماش  تصخر  یفاو و  لـماک  نذا  حـالفا  فـالخ و  عفر  حـالف و  حالـص و  صوصخ  رد  كراـبم ، مقر  رد 
هحورـشم همزال  دویق  طورـش و  هب  هحلاصم  داوم  دقع  هیلا  مظعم  ریبدـت  بئاص  ریزو  هانپ ، لابقا  تلدـعم و  تفـصن و  هاگیاج ، الاو  هاجیلاع 

دوخ رب  ار  نآ  دویق  طورش و  تاعارم  روبزم و  حلص  لوبق  هلماش ، نذا  هلماک و  تصخر  بسح  هب  زین ، هیلا  مظعم  بانجیلاع  و  مدومن ، قوف 
قیدصت هلمج ، روضح  رد  دبای . دورو  تاجمان  قیدـصت  تاکـسمت  نیمه  بجوم  هب  هکنآ  زا  دـعب  هک  میدومن  دـهعت  بناج  ود  زا  مازتلا و 

هقوثوم کسمت  مازتلا و  دوخ  رب  کی  ره  هنوگ  نیا  رب  و  میئامن . رقتـسم  مکحتـسم و  ار  حالـص  حلـص و  ساـسا  هلداـبم و  هروبزم  تاـجمان 
ناشیلعم ناگدنب  میلست  ریرحت و 

______________________________

(. 172 يونثم / ثیداحا   ) يوبن ثیدح  (- 6)
.26 هروس ص / (- 7)

(. 39 يونثم / ثیداحا  . ) لسرم یبن  برقم و ال  کلم  هیف  ینعسی  تقو ال  هللا  عم  یل  ثیدح  هب  هراشا  (- 8)
21 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

. دش هیلا  مظعم  هاگیاج  الاو  هاجیلاع 
«9 .« » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ُهَنُولِّدَُبی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُْمثِإ  امَّنِإَف  ُهَعِمَس  ام  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف  »

«10  » روکذملا صوصخلاب  صخرملا  روماملا و  ترصن  ریقفلا  دبعلا  نم 
______________________________

هرقب 118. (- 9)
E - 0216/ش هیکرت . يارس  وپاق  پوت  یناگیاب  (- 10)

25 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » ینامثع ناخ  دمحا  ناطلس  هب  ناغفا  فرشا  همان 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  کلملا  کلام  هللا  وه 
لضفملا دمصلا  هللا  مسبلوالا  یف  هضورلا  تنیز 

نابز شعنص  غاب  رد  تسیگرب  هکناج  سنا و  هدنراگن  مان  هب 
وا رد  تریح  تشگنا  تسیناهدوب  گنررپ و  غاب  نیزا  رهم  لگ 

نابرهم ار  دادضا  تخاس  مه  هبناهج  گنر  تخیریم  هک  مد  نآ  رد 
داحتا نیز  تفای  ناج  كاخ  نتداهن  قفاوت  رب  ناهج  يانب 

فدص هن  نآ  دشرد  نیا  هب  یمارگفلخ  ناشیا  دننام  تفای  کلف 
تسب هتسد  لگ  هنوگ  نیز  غاب  نیزکتسکش  رصنع  راچ  هنیک  مه  هب 
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مایتلا وز  تفای  ناهج  ماظنماظن  دبای  هتشر  زا  هک  رهوگ  وچ 
گنر بیز و  اب  گنروا  عیـصرت  شیاـین  ناولا  رهاوج  شیارآ  تسد  دراذـگ ز  یک  ار  هتـشر  رـستسشن  رهوگ  وچ  سک  ره  هتـشر  نیرد 

بات بآ و  ضیف  زا  رادبآ  رهاوج  ؤلالت  يزورفا  هلعش  هک  هتاذ  لامک  سایقلا  مهفلا و  كرد  نع  یلاعت  تسازس ، ار  یکولملا  کلم 
______________________________

.« ردیتروص کن  همان  نالگ  ندهاش  فرشا  هلیا  ناخ  رادمان  هنویامه  باکر  كرابم   » تسا نینچ  نویامه  همان  رد  همان ، ناونع  (- 1)
26 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

هب شیاتـس  لالز  راسهمـشچ  شیازف  هدیـشک و  داحتا  یگنرکی و  نابیرگ  زا  رـس  توقاـی  شتآ  بآ  گـنر  هب  تفلا  هحلاـصم  هب  شتردـق 
راونا شتیبرت  نابات  باتفآ  یناـبرهم  هب  هک  هتافـص  لـالج  نونظلا  هقباـسم  نع  لـج  تساور . ییاریپ  نشلگ  ياـنث  ناـیب  تدـمحم  راـبیوج 

ارآ نمچ  جازتما  جازم  هب  شتمکح  راهب  هشیمه  رازلگ  رد  وب  گنر و  دننام  تابکرم  هعبرا  رصانع  بیکرت  زا  تاسقطسا  دادضا  گربراچ 
، کیرش هل  سیل  هللا  ناب  تادهاش  دجربزلا  بیضق  یلع  هدیدرگ ،

روریآ بیغلا  ملاع  هلیا  ملع  لوشواروریآ  بیر  یفصو ال  میک  دمح  اکنا 
شابوق نیمزوی  هدیرهپس  تیادهشاف  هدمیلع  هرذ  ریب  هک  یمیلع 

یتئیه کلف  طیحم  یتزودیتمکح  هرذ  ریب  هک  یمیکح 
كرپش میک  هلیا  لال  گنگ و  بوچاکلم  نج و  هدیملع  ناتسبش 
لازی مه ال  يدلگ  لزی  مل  مه  هکلالجلا  وذ  رداق  لوا  هللا  یلاعت 

لعل گنر  هب  هک  شتنطلـس  رـسفا  جاتلا  هرد  هعـشعش  غورف  هک  یهاشنهـش  اکنا  مولعم  یملع  دـبا  ات  لزااکنا  مودـعم  دوجوم و  هچنآ  ناـیع 
لزا و برغ  قرش و  رد  ماود  دوبا و  یعاعش  طوطخ  زا  هتـسویپ  تسا  نازورف  یتاذ  مدق  روهظ  رهپـس  زا  تدحو  بات  ناهج  باتفآ  ياتکی 

عاونا ناولالا  فلتخم  ياهلگ  ناکما  ناتـسلگ  طاسبنا  اب  طاـسب  رد  هتـسب  رظن  لـها  هاـگن  دـم  رب  زواـجت  مدـع  قروق  ماکحتـسا  باـنط  دـبا 
یگنر هب  کی  ره  دروخیم  بآ  دوجو  يونعم  موهفم  كارتشا  رابیوج  زا  لاعتم  ضیف  لالز  ناـیرج  زا  هک  ناـکم  نوک و  ماـع  تادوجوم 

: هتسشن رب  هصخشم  هنیعم  تایهام  راسخاش  گنروا  رب 
ام ناهد  رد  نابز  تستریح  تشگناام  نابز  دنب  وت  تافص  ترسح  يا 

لامالام ینیرحب  عنص  يدلیا  مکلاعتملا  میرکلا  وه  هللا  ناحبس 
لاهن يراگدرک  عنـص  یبارـسیب  راهب  ضیف  زا  هک  یعدـبم  لاقم  رد  مه  يدری  لاـح و  رهوگ  مهلاـثم  صاوغ  يدـلاص  هدـناویح  یناـسنا 
ضایف ضایر  رد  تسنآ ، زا  هیانک  رـشب  عون  رظنم  نویامه  رکیپ  رثا و  تمایق  تماق  هک  ار  رازغرم  نیا  ورـس  نیرتانعر  رازلگ و  نیا  دنمورب 

يزادرپ هرهچ  هب  یتسه  هحفص  رب  ار  راثالا  بیرغ  ياهلگ  نیا  يابیز  تروص  راگن  عیانص  کلک  هب  هتشارفا و  « 2 « » َمَدآ ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو  »
« َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  ، » يراک زاجیا  هب  ار  لالج  لامج و  رهظم  نیا  راونالا  عیدـب  هحود  هتـشاگن  « 3 « » ْمُکَرَوُص َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَص  »

كاخ زا  « 4»
______________________________

(. 70 ءارسا / . ) میتشاد یمارگ  رایسب  ار  مدآ  نادنزرف  ام  و  (- 2)
(. 64 رفاغ /  ) دیرفایب اهتروص  نیرتوکین  هب  ار  امش  و  (- 3)

(. 14 نونموم /  ) هدننیرفآ نیرتهب  لماک  تردق  رب  نیرفآ  (- 4)
27 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

َو اهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلابِْجلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  یَلَع  َۀـَنامَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ   » فیلکت هب  تمایق  حابـص  اـت  ار  تناـما  راـب  و  هتـشادرب ، تلذـم 
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رجـش رمث  فیلکت  راب  هک  اـجنآ  زا  هتـشاذگ  نشلگ  نیا  ناـیئاشامت  نمچ و  نیا  نانیـشننوخ  شود  رب  « 5 « » ُناْسنِْإلا اَهَلَمَح  َو  اْهنِم  َنْقَفْـشَأ 
نیا ناـگتفایامن  وـشن و  ناتـسلگ و  نیا  ناگنـشت  بل  هک  ییارآ  ناتـسوب  تیبرت  یناـبغاب  هب  زج  تـسا  داـعم  ادـبم و  هقیدـح  روـن  داـجیا و 

تیامح زا  ریغب  و  دیاشن . دزاس  بایماک  « 6 « » ِنُویُْعلا َنِم  اهِیف  انْرَّجَف  َو   » راسهمشچ زا  ماع  شزاون  يرتسگ  ضیف  زا  باریـس و  ار  ناتـسبارس 
رابتعا راسخاش  ناگتفایزاب  ار  تعاطا  نبلگ  ياون  گربیب و  نادودرم  یهلا  دودـح  راشنم  شکاشک  هب  یهاگ  هک  ینابهگن  تیاـعر  تسد 

مظان يامرف  نامرف  مرجال  دیارگن . دناسر  دارم  سرـشیپ  رمث  هب  ار  داجیا  نیرون  ناگنرکی  تفلا  تلـصو و  دـنویپ  زا  ینامز  دـنادرگ و  رود 
«7 « » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ   » رماب لازی  مکح ال  لالز  هب  لسر  ءایبنا و  ار  وا  هرهچ  ياـشگ  هحفـص  لـک و  مظاـنم 

طاسب هب  ات  هدومرف  اضیب  تلم  ارغ و  تعیرش  يارجا  رمالا  ذفان  ار  تفالخ  تنطلـس و  نارادجات  تماما و  تلاسر و  کیارا  نایارآ  گنروا 
نمام رد  دنـشابیم  ارـس  نشلگ  نیا  نانیـشن  هیاـس  هک  اـیارب  اـیاعر و  هفاـک  اـهتنمیب  تفار  لـظ  یئاـشگهدرپ  یمظع و  تبهوم  نیا  یئارآ 

. دنادرگ لاوحالا  حرشنم  لاحلا و  هفرم  نارود  نیطالس  نامز و  نیقاوخ  تنطلس  تیامح  لظ  تلدعم و  تحارتسا 
ناهج غاب  لدع  زا  تسارآ  هکنامز  رد  يرورس  دسر  ار  وارم 

میسن زا  لگ  عمش  دنک  نشور  هکمیلع  میکح  رورپ  لدع  یهز 
نهریپ رب  هب  دراد  هلعش  زا  هکنمچ  رد  ار  هلال  دهاش  نیبب 

اْنئِج َْول  َو   » دادما هب  شریرحت  دادعا  دادعت  دادما  هک  یتاملک  هللا  ناحبس  لغب  رد  ار  بآ  دشک  شتآ  هکللخیب  ناهج  دش  نانچ  شلدع  ز 
هچ نابز و  هچ  تساسا . هتکن  یـصحا  زیجعت ال  هب  شریرقت  ءادا  رد  نامجرت  یحو  ناـبز  اـسران و  روهد  رورم و  یلاوت  رد  « 8 « » ًادَدَم ِِهْلثِِمب 

زا مدق  اهتنمیب  ءادیب  هحفص  رد  هک  ياهماخ  قش  قحلا  نایب  يارای 
______________________________

. تفریذپب ناسنا  ات  دندرک  هشیدنا  هدـیزرو و  عانتما  نآ  لمحت  زا  همه  میدرک  تناما  ضرع  ملاع  ياههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ام  (- 5)
(. بازحا 72 )

(. 34 سی / . ) میدرک يراج  بآ  ياههمشچ  نآ  رد  و  (- 6)
(. ءاسن 54 . ) دینک تعاطا  ار  نارادنامرف  ادخ و  لوسر  ادخ و  (- 7)

زا شیپ  دوش ، بکرم  نم  راـگدرورپ  تاـملک  نتـشون  يارب  اـیرد  رگا  هک  وگب  ینعی ، ُرْحَْبلا ... » َناـک  َْول  ْلـُق   » هیآ هب  تسا  ياهراـشا  (- 8)
(. فهک 109  ) دننک نآ  همیمض  اب  رگید  یئایرد  دنچره  دش  دهاوخ  کشخ  ایرد  دسر  رخآ  هب  یهلا  تاملک  هکنآ 

28 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
مدـق شقن  نوچ  تریح و  هپت  هتـشگ  مگ  ارنآ  کلاس  دوشگ  دـناوتن  انمتی  ام  لـین  رد  حارـشنا  لـب  زا  ياهماـنقرو  دوب و  دـناوتن  ادـج  مدـق 
رـضخ هب  یهلا  دـماحم  هویحلا  نیع  بلاط  هب  یهانتم  ریغ  جـهنم  نیا  درون  تشد  هک  تسا  نآ  رتهب  دـشاب  هتـشادن  ترـسح  هداج  ریگنیمز 

یهاگآ هدـید  شخب  ینـشور  ار  لاعتم  ضیف  لالز  ناگنـشت  بل  یهارمگ و  تاملظ  زورفا  هلعـشم  یهانپ  تلاسر  بانج  تاـیکاز  تاولص 
. ددرگ

هب ناکف و  نک  رحب  رد  نامـسآ  فدص  هن  دوجو  هیئاغ  شکاپ  رهوگ  میتی  رد  « 9  » كالفالا تقلخ  امل  كالول  هنیب  هب  هک  يرهوگ  هدـنب  ات 
رد شتیامح  تسد  لمانا  هرـشع  لوقع  ناکما و  ملاـع  تاعرـشتم  لوا  رداـص  شدوجلا  ضیاـف  دوجو  « 10  » يرون هللا  قلخ  اـم  لوا  ناـهرب 
زا هک  يرون  همـشچ  ناضیف  گنر  هب  هک  يرتخا  هدنزورف  نایامن ، « 11 « » ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی   » نیتسآ زا  تردق  یتسدـمه  هب  تقلخ  روهظ 

یناور و شوج  رد  وا  يامن  زاجعا  لمانا  مانب  زا  تمحر  ضیف  لـالز  شتعیرـش  روهظ  رد  تسناـیع  یئاـنیم  رهپـس  رد  ارآ  ناـهج  رهم  هجنپ 
تـسینایب زجعم  تشگنارـس  كاچ  هنیـس  شرمقلا  قش  زا  رینم  ردـب  یناوخ و  انث  ناسللا  بطر  شـش  اـپ  رهگ  فک  رحب  رد  ابـصح » رهاوج 

هبترم رد  شتزع  فرـش و  هیاـپ  رادـمان و  «، 12 « » ٌلوُـسَر اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو  ، » نیگن شقن  هب  شتلاـسر  متاـخ  هب  توـبن  رهم  هک  ینیما  لوـسر 
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نم نیقیرفلا  نیلقثلا و  نینوکلا و  دیـس  دمحم  رادـقم  یلاع  «. 13 « » َهَّللا َعاـطَأ  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  ، » ياوصق هجرد  هللا و  عم  یل  ياـصقا 
. مرکال ملع و  یف  هونادی  مل  قلخ و  یف  قلخ و  یف  نیبنلا  قاف  مجع  نم  برع و 

يزار مرحم  نیسوق  باقيزارفارس  کن  هللا  عم  یل 
«15  » یحوا ام  رد  هدنتسوا  یجات  «14  » ینادا وا  شرف  هدنتسوا  یتخت 

جات هنیشاب  خرچ  یجارعم  ماشجارعملا  هلیل  هدنیبات  یجاس 
کننا یلیفط  بولوا  نینوک  هکلبکننا  یلیخ  سنا  نج و  هش  لوا 

هارمگ نم  می  هدیا  فیرعت  ینسهللا  یبن  ای  هلریب  لیت  یسناق 
كاوس  ولعلا  کلذ  نکی  ملكالول  بوید  قح  هدکتاذ  حدم 

______________________________

فورعم ثیدح  (- 9)
فورعم ثیدح  (- 10)

(. 10 حتف / . ) تسا ناشیا  تسد  يالاب  ادخ  تسد  (- 11)
(. 144 نارمع / لآ  . ) یلوسر رگم  تسین  دمحم  و  (- 12)

(. 80 ءانم / . ) تسا هدرب  ادخ  نامرف  قیقحت  هب  درب  لوسر  نامرف  هک  ره  (- 13)
(. 9 مجن / . ) ینْدَأ َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف   » هفیرش هیآ  نومضم  هب  هراشا  (- 14)

(. 10 مجن / « ) یحْوَأ ام  ِهِْدبَع  یلِإ  یحْوَأَف   » هفیرش هیآ  نومضم  هب  هراشا  (- 15)
يدهلا ضایر  سواط  وه  نمراولا  ریخ  هضور  یلع  لص   29 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

مرک تسد  متاخ  وا  رهوگمرح  برثی  هش  احطب  ورسخ 
شرع قاس  رب  هدز  تلاسر  تسدشرف  هزوریف  مراط  شهگ  تخت 

یفطصم لسر  دقع  هطساوافطصا  فدص  میتی  رد 
مالسلا راد  قنور  شرظن  زاماف  راگنر  رظنم  نیا  هتفای 

جاب هداد  شکلف  رصق  رصیقجات  هدرک  شمدق  زا  شرع  كرات 
مامت شنیبج  رون  زا  هم  راکمارحلا  تیب  هسمش  شخر  رهم 
شرد كاخ  هنشت  ناج  همشچشرورپ  ناج  مد  احیسم  دوب 

مین ود  عصرم  ناوخ  نیرب  هدرکمیس  صرق  شاهزجعم  شک  هرفس 
ءافلخ امیـس  هدشر ال  قیرط  نیکلاسلا  دعب  نم  هباحـصا  هلا و  یلع  تاولـصلا  مث  هدـمآ  قارب  لعن  شاون  هامهدـمآ  قافو  شرع  شهر  شرف 

. باب لک  نم  انما  ناک  اهلخد  نم  بایطالل و  عفرت  نا  هللا  نذاب  هتوتیبل  هدیشملا  ناکرالا  باسحلا و  مویلالد  الا  مع  نیدلا  هبسانتملا  هعبرالا 
مل انث  یلجت  روط  رد  ناینب  هحفص  يزوس  دیشروخ  یلزا و  دمح  راونا  قراوش  زا  نایب  نمیا  يداو  رد  نابز  تشگنارـس  يزورفا  عمـش  دعب 

تبقنم تراشا  مهف  رد  ریرقت  ناسل  یناوخ  میازع  و  « 16 « » يرْسَأ يِذَّلا  َناْحبُس   » يامیپ شرع  تمعن  رد  ریرحت  کلک  ینالوج  قرب  یلزی و 
دنـشابیم ایند  نید و  ینـشور  اجد و  حابـصم  کی  ره  هک  وا  يار  دیـشروخ  باحـصا  لآ و  و  « 17 « » ینْدَأ َْوأ  ِْنیَـسْوَق  َباق   » يوربا نامک 

هاگراب زورفا  هلعـشم  هدومن ، یبیر  تاقارـشا ال  ياز  یلجت  یبیغ و  تاضویف  یناشفا  رون  زودـنا  هعـشعش  ار  نامـسآ  طاسب  ناـهج و  طیـسب 
، تمشح ردنکس  تجهب  دیهان  تبیه ، خیرم  تلزنم  رهپس  تعفر  ایرث  تطسب  نودرگ  ترـضحیلعا  هابتـشا ، کلف  هاگرد  و  هاگتـسد ، رهپس 

تفالخ جرد  راوسهش  رهوگ  هدنزرا  يرایرهش ، تنطلس و  جرب  رتخا  هدنزورف  هالک ، دیشروخ  هاگراب  کلف  تیارد  نودیرف  تیار  دیشمج 
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تنیز ینامثع ، ریرس  هدنبیز  تلاسب  نادیم و  تلادع  هطخ  سراح  ریرس ، کلف  ردق  مج  ياراد  ریظن ، باتفآ  تعلط  هام  ورسخ  يرادجات  و 
: ینامیلس گنروا  شخب 

شخر کلف  تخت  کلف  ردق  کلفشخب  ناهج  ریگناهج  رادناهج 
ترطف زغم  يدنمشوه  غامدتارج  ریشمش  مد  تمه  فک 

یهاگ  هلبق  يانث  قداص  وربیهابم  وز  لد  هبعک  لیلخ 
______________________________

16 ءارسا / (- 16)
9 ماعنا / (- 17)

شباکر شوگ  رب  هقلح  ون  همشباتفآ  نارادهزین  زا  یکی   30 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
شماج ناتسشیع  تسمزب  رگوشماسح  زا  نیگنر  تسمزر  رگا 

دراد هک  رگید  وا  زج  یهاشنهشدراد  هک  رسفا  یپ  كرات  نینچ 
تسیک ناوریشون  بقل  دزان  وا  هبتسیچ  نارگید  لدع  يوک  شلدع  ز 

يرسک لدع  وا و  لدع  نایمینعم  هب  دمآ  نید  رفک و  توافت 
رفغم هنیس  ار  اهقرف  شزرگ  زرکیپ  ود  نامصخ  رکیپ  شغیت  ز 

تشپ هرهم  زا  زاس  حیبست  دوشتشگنارس  دزاس  ملع  نوچ  شنانس 
شلاب هدرک  شنابساپ  مشچ  زشلام  نمیا ز  باوخ  شیرادیب  ز 

دنداد شیناشیپ  طخ  داوسدنداد  شیناهنپ  زار  زا  ربخ 
تسد زا  لدکی  اما  دزاینتسد  زا  لصاح  ار  ناک  رحب و  دص  دهد 

ماد زا  یشحو  نوچ  دمر  مد  زا  رثامار  سفن  اب  ددرگن  رگ  شیاعد 
دزوسب هم  رهم و  مشچ  رد  هگندزورفرب  خر  رگا  خرچ  نیک  هب 

، نیکرـشملا راجفلا و  نیعدبتملا و  یحام  نیدـلا ، هعیرـشلا و  هنـسلا و  بحم  انیب  لقع  تسا  تشپ  رب  يرـساشامت  رد  شردـق  رـصق  ریز  هب 
هربابجلا هنعارفلا و  فونا  مغرم  رهظالا ، عرـشلا  تایآ  حـضوم  رهزالا ، نید  تایآر  عفار  يربکلا ، هفالخلا  ثراو  یمظعلا ، هنطلـسلا  کلام 

عاقب عماق  هاغطلا  هرفکلا و  عالق  علاق  براحملا ، مهالملا و  دادش  کتاف  براغملا ، قراشملا و  دالب  حتاف  هرصایقلا ، هرـساکالا و  هابج  رقعم 
هیلع افقو  لازی  کلم ال  یلا  ایندلا  اهدیلاقم  تفلا  مجناک  اردق  ضرالا  كولم  لک  هردب و  یلاعملا و  قفا  یف  سمـشلا  وه  هاغبلا ، هرجفلا و 

ناطلس نیقفاخلا ، ذالم  نیقرـشملا  فهک  یلاثمیب ، تلالج و  قفا  نابات ، باتفآ  یباتفآ  دنلب  نامـسآ ، تداعـس  جوا  يامه  مرکلا ، دجملا و 
وبا رفظملا  وبا - ناقاخلا ، نبا  ناقاخلا ، نبا  ناقاخلا  ناطلسلا ، نبا  ناطلـسلا  نبا  ناطلـسلا   ) نیفیرـشلا نیمرحلا  مداخ  نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا 

ریمـض هاگـشیپ  رب  هک  ددرگیم  هماکحا  هرماوا و  ضرالا  طیـسب  یف  طـسب  همـالعا و  حـتفلاب  هللا  یلعا  « 18 ( » ناخ دمحا  ناطلـس  روصنملا 
یف سمـشلاک  دـنداجیا ، ملاع  نانیرفآ  لقع  زودـنا  نمرخ  داژن و  یفـسلف  ناریبد  زومآدوخ  هک  قیاقد  قیاقح  ناداوس  نشور  ریظن  باـتفآ 

رادم راتفر و  جک  خرچ  تاریثات  زا  نآ  عوقو  نارود و  شدرگ  تایضتقم  زا  نامز  عاضوا و  فالتخا  هک  تسادیوه  نشور و  ءامسلا ، دبک 
رد رمق  سمش و  يامن  ناهج  ماج  راچان و  راهن  لیلد و 

______________________________

. تسا هدمآ  نتم  زا  جراخ  زتنارپ ، لخاد  ترابع  (- 18)
31 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
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رد یهاگ  نیقطنم ، عطاقت  هدقع  رد  عامتجا  زا  رینم  باتفآ  هرهچ  یهاگ  هک ، تسا  راتفگ  نیا  قدـص  تروص  ياشگهرهچ  رظن  لها  هدـید 
راقن عفر  باـجح  فشک  یناـمز  لـیلق  هب  فوسخم و  روتـسم و  فوسخ و  راـبغ  رد  ضرا  هلولیح  زا  ریتتـسم  ردـب  یهاـگ  فوسک و  راـقن 
دوهع هفلاس و  هنمزا - رد  رگا  لاحم  الف  دـندرگیم . نایملاع  هدـید  شخب  ینـشور  هدـش ، نازورف  ردـب  نابات و  باـتفآ  هرهچ  زا  جاـجتحا 

رد نیفلاخم  هدرم  طـسوت  هب  نیبم  نید  هنییآ  هرهچ  « 19 « » ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ   » سدنهم میدـق و  میکح  مکح  هب  يزور  دـنچ  هقباس 
زا هک  هللا  دـمح  مث  هللا  دـمح  دـشاب ، هدوبیم  رات  هریت و  نیمز  ناریا  کلامم  زا  یـضعب  رد  نیبتـسم  تلم  غورف  غورف  راگزور  راقن و  راـبغ 

ینامثع تفالخ  ریرـس  ثراو  یناقاخ  ترـضحیلعا  قافتا  روهظ  قافو و  نسح  یناحبـس و  تاقارـشا  یلجت  ینابر و  تایانع  يرتسگ  ضیف 
تلم ارغ و  يدـمحم  تعیرـش  طاسب  طسب  يدـمحا و  تلم  رـشن  باتناهج  رهم  شبات  زا  ناهج  میلاقا  ياضف  ناـکم و  نوک  تحاـس  زورما 

. تسا نیزم  رونم و  اضیب 
تعامج تنس و  لها  ینامیا  ناوخا  تعیرش و  ناتهجکی  تقیقح و  ناگنرکی  تقیرط و  ناکلاس  يربک  تبهوم  یمظع و  تمعن  نیا  رکش 

هب راعـش  یتسود  نیا  صاصتخا  صالخا و  ضرع  ماجنا  ریخ  تلود  نیا  داب . كرابم  ماع و  تبهوم  نیا  تینهت  هکلب  راک  رد  امویف  اموی  ار 
لیاسر لسر و  لاسرا  ندوب  رقتسم  یمارگ  هفیحص  یمان و  همان  رد  نیا  زا  لبق  هچنانچ  مرجال  دومنیم . راوازس  قیال و  رادمان  رایرهـش  نآ 
باوبا هک  نارتقا  تداعس  ناوا  نیا  رد  هیلع  ءانب  دوب . هدش  رابرد  نآ  راثآ  دراطع  نایـشنم  کلک  راگن  مقر  لصاح  تقادص  ارفـس  دورو  هب 

نیبم و نید  تیوقت  رد  ینارماک  بابسا  و  داب . داینب  يدبا  وا  دادادخ  تلود  نیا  نابـستنم  دارم  دوصقم و  هرهچ  رب  يویند  ینید و  تاحوتف 
هحلاصم دقع  نمض  رد  نآ  دادرارق  نیفرط  زا  روطـسم و  رونـس  تاطراشم  زا  يدحا  رد  هک  یجهن  هب  تسار  يادخ  نیبتـسم  تلم  تیامح 

. دوب دهاوخ  ماود  رب  روشنلا  موی  یلا  یلاعت  هللا  ءاش  نا  روظنم و 
هب سراـف  یگیب  رلگب  « 20  » ناخ رادـمان  هب  بقلم  ناخ  دـمحم  باجح  نیناوق  هتـسیاش  ترافـس و  بادآ  موسر  هتفاـی  تیبرت  تقو  نیا  رد 

تلخ تفلا و  روشک  هعتما  زا  یجزومنا  تسا و  لیلج  بر  عنص  بیارغ  لیلد  هک  لیف  ریجنز  کی  اب  لامتشا  تصلاخم  همان  لاصیا  بیرقت 
هدع اب 
______________________________

(. 12 تلّصف 41 / ، 38 سی 36 / ، 96 ماعنا 6 / : ) نآرق زا  هیآ  هس  لیذ  « ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ  (- » 19)
. دش لوبناتسا  هناور  نئوژ 1727   ) هعمجلا 1140 يذ  رد  زاریش  مکاح  چولب  ناخ  دمحم  (- 20)

دومن تاقالم  ینامثع ، مظعا  ردص  هاشداپ ، میهاربا  داماد  اب  ربتکا 1727   19 مرحم 1141 / رد  و 
Ismail Hakki Uzun. Carsili: Osmanli Tarihi, 4, 186

.
32 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

مایتلا قافو و  افو و  هچنغ  ماستبا  هک  مادام  یلاعت  هللا  ءاش  نا  تسا . بادآ  لخم  بانطا  هدایز  دـیدرگ . هداعـسلا  ریثک  تمدـخ  هناور  تیلباق 
تنطلـس هحود  ناصغا  تسا  داجیا  ناتـسلگ  نانیچلگ  ناج  ماشم  شخب  تهکن  داـحتا  نشلگ  یگنرکی و  نمچ  رد  قاـفتا  نسح  هتـسدلگ 

نشلگ زا  رینتسم  هام  هفوکش  رینم و  باتفآ  لگ  ناتسجاب  نیگنر و  دارم  هچنغ  لگ و  تخت  جات  هب  يربک  تفالخ  نبلگ  راسخاش  یمظع و 
«21 . » داضلاب نونلاب و  داب . نیرب  رهپس 

______________________________

ص 193. متفه ، ج  نویامه ، همان  هیکرت ، يریزو  تسخن  یناگیاب  (- 21)
37 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

موس ناخ  دمحا  ناطلس  هب  ناغفا  فرشا  همان 
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موس ناخ  دمحا  ناطلس  هب  ناغفا  فرشا  همان 

« ِشْرَْعلا یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث   » ایربکلا همظعلاب و  هنطلـس  ولع  یف  ربکت  نم  ای  كدمحا  وه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  لاعتملا  دـحاولا  هللا  کلملا 
لیلاکاب مایا  قرافم  نیز  یلعلا و  تاومـسلا  هتوربج  توکلم  یف  عفر  اـقبلا و  مدـقلاب و  همئاوق  تباـثا  یـسرکلا  دـسوت  اـهیلا و  زعلاـب و  « 1»

یف ءاضیبلا  ههبج  هسدـق  تاـنج  قراوش و  نم  سبتقا  ارمقلا و  رمقلا  ههجو  تاحبـس  ارغ  هرغ  نم  اضتـسا  يذـلا  هللا  وه  یحـضلا و  سومش 
ام لک  هل و  ءاقبلا  اقح و  کلملا هللا  ءاش  نا  ءایـشالا  عارتخا  یلع  هنطلـسب  طلـست  ءاشنالا و  عادبالا و  یف  هرادتقا  هردقب  درفت  یلعالا و  قفالا 

. اهلک ءایشالا  هملع  طاحا  نم  ای  همکح  مئاق  مویق  هکلم و  مئاد  موید  نم  ناحبس  قیقحتب  ناف  هنود 
ایوگ كاخ ، رولوب  هدنکلوی  ناج  هسرو  میکاهتنا  هن  هروصتم  اکنس  ادتبا  هن 

شوه متفر ز  متفگ و  ادخ  مانادف  ناج  دقن  رد  راکنهار  كاخ  هک 
شوج هب  دمآرد  مارآ  زا  مرحب 

تسوا  ماد  يدوخ  دزیرگ ز  هگناوتسوا  مان  دربراک  زا  لد  هچنآ 
______________________________

(. 54 فارعا /  ) تخادرپ شرع  تقلخ  هب  هاگنآ  (- 1)
باتفآ یلقیص  دوش  هیاسباقن  خر  زا  دشک  رگ  وا  تردق   38 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

دناود فراع  لد  رد  گر  هشیردناشن ز  اهلد  هب  هک  تبحم  لخن 
تسوا راکبلط  هک  نت  زا  دور  نازتسوا  رادید  بلاط  ناهج  ناج 

داد لعل  رمک  شناک  گر  زاداهن  نامرف  طخ  رب  رس  هک  هوک 
رادبات وزا  هشیدنا  هرطراهب  شلایخ  لیخت ز  غاب 
«2 ).............( » نتفات ناوتن  رد  نیزا  يور 

ياهیام ره  هدنناسر  عفنياهیاپ  ره  هد  يدنلب  تسوا 
لومخ يایاوز  رد  لالج  رهپـس  نایقارـشا  شدوجو  بوجو  تابثا  رد  هک  یهاشنهـش  نت  ناج و  ملع  زارط  هقـشندب  تایح و  دـنویپ  هطبار 
نیهب نایئاشم  هک  یلداع  ینادرگرس  هدنامرد  رود  لاطبا  رب  نارود  شدرگ  يرود  نونج  زا  يرواخ  باتفآ  نیـشن  مخ  نوطالف  نوچ  لایخ 
هلسلس لسلست  نالطب  ناهرب  زا  هتسب  لالج  ایربک و  تحاس  رب  نامز  دادتما  هتـشر  زا  هک  شلدع  ریجنز  یهانت  مدع  تریح  زا  لامک  تشد 

. دنشابیم یناشیرپ  ياپ  رد 
مدقلا یف  رابجلا  هیفیک  تیکف  ؟؟؟ اهکردب رملا  سیل  رملا  هیفیک 

اناوتان ره  هد  یئاناوتاناد  مویق و  یهز  هللا  یلاعت 
تسا دوج  ضایف  دبا  ات  شدوجوتسا  دوجو  قالخ  هک  يدنوادخ 

دنوادخ ار  ملاع  نادنوادخدنبرمک  نازارفرس  شهاگرد  هب 
مرکم یناطلس  تخت  جات و  هبملاع  ناهاش  شتمشح  لضف و  ز 

تسنامسآ نیمز و  رادهگنتسناهج  ياراد  هک  يدنوادخ 
یمارگ مدآ  ینب  شمارکا  زیمان  همان  تبحم  وا  مان  ز 

بحاص مجعلا  برعلا و  حصفا  مدآ ، دلو  دیس  یلع  هاولـصلا  میاطل  میاسنف  « 3 « » نولوقی امع   » هناش یلاعتنوچ  هچ و  دـنچ و  زا  شناد  هزنم 
. دومحملا ماقملا  دوروملا و  ضوحلا 

ءاهب بیز و  تسوا  زا  ار  ناهج  هکارس  ود  ره  لوسر  دمحا  تسه 
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عماوص ماب  ورد  هک  ینید  دشارم  دشار  نیملاعلا و  بر  لوسر  قحلا  تسوا  همه  ناگدیرفآ  زا  دـصقمتسوپ  زا  زغم  ظفل و  ینعم ز  وچمه 
زا توکلم  کلم و  عماوج 

______________________________

. تسا صقان  تیب  نیا  (- 2)
. دنیوگ هچنآ  زا  تسا  رترب  تسا و  كاپ  ءارسا ) هروس  زا  هیآ 143  ردص  « ) َنُولوُقَی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس  - » زا ذوخأم  (- 3)

39 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
هرک زیب و  تهکن  ربنع  هم  امش  نوچ  تمایق  مایق  ات  « 4 « » ِِّیبَّنلا یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ   » یناشفارطع هب  شتابیط  هاولص  حیاور  حیاوف 
ِْهیَلَع اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » باطتسم باطخ  یـشاپ  بالگ  هب  شتاکرب  اب  تایحت  يازفاحور  هحیار  زا  كالفا  تدجم  حطـس  ات  كاخ 

یـشک مد  هب  سدق  هضور  ياضف  رد  سدقلا  حور  حور  بیلدنع  هک  تلالج  یهز  زیمآربنع  نتخ  کشم  هفان  دننام  « 5 « » ًامِیلْسَت اوُمِّلَس - َو 
رازه و  « 7 « » یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُـه  ْنِإ  « » 6 « » يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو   » ياریپ حدـم - یهتنمل  ردـس - ربنم  زارف  رب  نیمـالا  حور  ترـضح ، نیمآ 

. تسا « 9 « » ینْدَأ َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  « » 8 « » یَّلَدَتَف انَد   » يارس ناتساد  نیرب  خرچ  هیاپ  هن  ربنم  جوا  رب  نیبرقم  هکئالم  ابطخ  عقاصم  ناتسد 
دوب شقن  شلد  هب  دمحم  میمدومن  شبنج  وچ  ریدقت  هماخ 
داشگ شمیم  لد  زا  حیسم  حورداهن  شناور  جات  رس  هب  رهد 

میم لاد و  نآ  سدقلا  حور  مد  دشمیعن  غاب  تریغ  ناهج  تشگ 
دنتخاس نآ  لقیص  شخر  سکعدنتخادرپ  وچ  هدید  هنیآ 
رون لابند  تفریمن ز  هیاسروهظ  يدومنن  رگ  وا  وترپ 
تسنمیا رجش  وا  دق  لخنتسنشور  وا  خر  زا  دوجو  عمش 

ياهبنارگ ياتکی  رهوگ  يرابنارگ  زا  كالفا  فدـص  هن  هک  ینیکمت  بحاـص  راد  هیاـم  شرهگ  بآ  تسهراـگن ز  بکاوک  رحب  هن  رهوگ 
زا هک  تسا  یتمدخ  رمک  اوتـسا ، طخ  هتـشر  رد  ءارآ  ملاع  باتفآ  هدنـشخرد  لعل  هتـسشن و  لگ  رب  كاخ  هرک  یتسه ز  رحب  رد  شدوجو 

: هتسب ناج  نایم  رب  شتبحم  رهم و  شقن  ياریذپ 
اهب وا  رورس  ارون و  ملاعلا  الماهب  سمش و  هجهبلا  هکلف  نم  تقرشا 

اهس هدنعاعش  دیشروخ  هک  يدلوا  وحمهلیا  لسر  یمامت  هدنیس  ایض  هک  نوگریب  يدقچ 
اهب هرد  لوا  یلصاح  ناهج  یکیا  لگد  هکمیتی  رد  ریب  یقنور  ناهج  رازاب  يدلوا 

هط  فرعم  نسی و  هلوا  فاصوا  اکنوامیک  کهاش  رب  ینفصو  میدیا  ریرقت  هجین 
______________________________

میظعت و اب  دـیتسرفب و  دورد  تاولـص و  وا  رب  نامیا  لـها  يا  امـش  دنتـسرفیم  دورد  ربمغیپ  نیا  كاـپ  ناور  رب  شناگتـشرف  ادـخ و  (- 4)
(. 56 بازحا / . ) دیوگ مالس  وا  رب  لالجا 

میظعت و اب  دـیتسرفب و  دورد  تاولـص و  وا  رب  نامیا  لـها  يا  امـش  دنتـسرفیم  دورد  ربمغیپ  نیا  كاـپ  ناور  رب  شناگتـشرف  ادـخ و  (- 5)
(. 56 بازحا / . ) دیوگ مالس  وا  رب  لالجا 

(. 3 مجن / . ) دیوگیمن نخس  سفن  ياوه  هب  زگره  و  (- 6)
(. 4 مجن / . ) تسین ادخ  یحو  ریغ  وا  نخس  (- 7)

(. 8 مجن / . ) دیدرگ لزان  وا  رب  دمآ و  کیدزن  (- 8)
(. 9 مجن / . ) دش نآ  زا  رتکیدزن  ای  نامک  ود  ردق  هب  وا  اب  هک  یکیدزن  نادب  (- 9)
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40 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
ینامیلـس نیگن  رد  مظعا  مسا  مدآ و  شدوجو  لیفط  هب  رـشبلا  وبا  بانج  نیطلا  ءاملا و  نیب  مدآ  ایبن و  تنک  ریمخت  زا  هک  ینیملاعلل  همحر 

: متاح شقن  شتوبن  رهم  ضیف  زا 
نیمز رب  نامسآ  رتچ  تسب  وزکنید  ایند و  هاشنهش  دمحم 

هانگ تمحر  رحب  رد  هطوغ  دنزهاوخ  رذع  رگا  ددرگ  هک  یعیفش 
اور درادن  دوخ  هیاس  رب  هکام  هب  ددنسپ  ار  یگداتفا  یک 
شاهیاس رد  تسیناهج  نکیلوشاهیاپ  نوزف  ندنکف  هیاس  ز 

تسکش يرسک  قاط  رب  داتفا  هکتسشن  وا  هیاس  ناهج  رب  نانچ 
رمق قش  تشگنا  هب  دزاس  هکرنه  ار  وا  دشاب  یک  هماخ  قش 

، نیدـلا اـفنح  نیدـشارلا و  ءاـفلخلا  حاورا  یلع  تاـیحتلا  رطاوم  رطاـقم  مث  دورد  زج  ياهفحت  فک  هب  مرادـندوج  میلقا  هاـش  نآ  دروآ  هر 
یناثلا نیقیدصلا  نم  ناکف  « 10 « » ِراْغلا ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناث   » راربالا دیـس  قیدص  قیدصلا  رکب  یبا  قیقحتلا  یلع  هللا  لوسر  هفیلخ  مهلوا 
قابـس تایالا  عماج  نافعلا ، نب  نامثع  نامیالا  دـیاق  مهثلاث  و  نیقیلا ، یلع  قحلا  نید  نیبم  قرفلا  قراـف  قوراـفلا ، رمع  نینموملا  ریما  مهف 

نم نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  باطخب ، بطاخملا  یـضتنملا  فیـسلا  بحاص  یـضترملا  یلع  مهعبار  و  نییـضرملا ، نییـضرلا و  نیب  تایاغلا 
لوسرل نینیعلا  اترق  امه  نیذلا  نیسحلا  نسحلا و  هلاسرلا  متاخ  یطبس  هلاسبلا  رصنع  یلیلس  هللا  لوسر  لبـش  یلع  نیدلا و  بوسعی  یـسوم 

. نیعمجا مهیلع  هللا  ناوضر  هرجشلا  تحت  وعیاب  نیذلا  هرشبملا  هرشعلا  نم  نیقابلا  یلع  نیلقثلا و 
رهپس هاگراب  یناشفا  رهگ  زا  راتخم  دمحا  تمعن  رادبآ - رهاوج  يراکعصرم  راگدرورپ و  ترـضح  دمح  راوهاش  یلال  يراثن  ررد  زا  دعب 

يازفا تنیز  ماقم  ایرث  ماشتحا  دیـشمج  مالغ  ناویک  تمـشح  نودیرف  تیارد  ياراد  تیار  دیـشروخ  تعفر  کلف  ترـضحیلعا  هاگتـسد ،
یهالک دیشروخ  رسفا  هدنزارط  یهاشنهاش  گنروا  هدنزارب  یناتسروشک  تفالخ و  ریرس  يامرف  هیکت  ینارماک و  تنطلس و  هکیرا 

نامک نوچ  شاهضبق  رد  تسا  خرچ  هکنامز  ویدخ  نارود  هاشنهش 
دیدن سک  یگتفشآ  باوخ  رد  هکدیمرآ  ناهج  یعونب  شلدع  ز 

نیمز دزرلب  نوچ  اج  دبنجبنیک ز  زور  شتبیه  زا  نیکمت و  ز 
ياج نابات ز  رهم  شدنابنجبياپ  هیاس  رس  رب  رگا  دراذگ 

راثن  رهوگ  دناشف ز  شتآ  هکراهب  ربا  تسیناشن  شتسد  ز 
______________________________

(. 40 هبوت / . ) دندوب راغ  رد  نت  ود  نآ  زا  یکی  هک  هاگنآ  (- 10)
راقو ناهج  ملح و  هوک  دوبرایرهش  نینچ  یتیگ  تسدیدن   41 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

نآ لقث  زا  ندرک  رذگ  دراینناور  بآ  رد  نوچ  شاهیاس  دتف 
ناغمرا تسا  نیچ  هساک  رسناش  زع و  نیزا  روفغف  داتسرف 

راديوم شاهساک  رگا  يدوبنرایرهش  یتخاس  حدق  ار  شرس 
تسوزا نادنخ  هچنغ  نوچ  قلخ  لدتسوب  گنر و  زا  رپ  یتیگ  هک  شدهع  هب 

بآ نزو  رهگ  نورد  دناد  هکباسح  رس  اهراک  زا  تسنانچ 
رارش رامش  دناد  گنس  رد  هکراکشآ  ناهن  ناس  نادب  شمشچ  هب 

بآ رد  دز  کلف  دهاوخ  هک  یشقن  زباسح  رس  دوش  ایرد  جاوما  ز 
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راونا فرشم  همامغلاب و  لظلا  فرشلا  علطم  همامالا و  هفالخلا و  عمجملا  وه  درک  شومارف  یطوط  هنیئآ  زدرک  شوپلگ  يور  نآ  رد  ات  رظن 
هبیط و تمدخ  یفرـش  یقتلم  مرکلا و  دوجلا و  یمـسم  لذبلا و  حرـشم  لدعلا و  عزنم  هیناقاخلا  هفالخلا  رارـسا  ندـعم  هینامثعلا و  هنطلـسلا 

مارحلا
مقن نم  وفع و  نم  نیضیقنلا  نیباهقدارس  بورضم  هفالخ  الا  ثیح 

ملظ نم  ملظ و  نم  نیضیغبلا  ولخمهسدقم  راونا  ۀمامالل  و 
مکح نم  مکح و  نم  نییفخلا  یلعانل  صنت  تایآ  هفالخلا  و 

مرک نم  نما و  نم  نیلیزجلا  حدمانملعت  مالعا  مراکملل  و 
میش نم  لعف و  نم  نیدمحلا  یلعاه  دماحم  ینثن  نسلا  یلعلل  و 

یمح یماـح  ممـالا  ماـنالا  نیطالـس  هوسا  مجعلا  فرعلا و  كولم  کـلام  ممه  نم  دـجم و  نم  نیعیفرلا  دـیاهعفرت  حاذـبلا  فرـشلا  هیارد 
فیرـش نم  اهل  عمج  یتلا  هبخن  فیرـصتلا و  هنعا  اهکلم  یتلا  هربخ  فیرـشتلا و  علخ  اهیلع  علخ  یتلا  هللا  هوفـص  مانالا  داهم  دهام  مالـسالا 

ناقاخ نیربلا  ناطلـس   ) نیقرـشملا فهک  فیرولا  اهلظ  دـیدم  بسنلا و  میرک  نم  اـهیلع  دـم  یتلا  هصـالخ  فیرطلا و  دـلاتلا و  نیب  بسنلا 
هللا دـلخ  ناخ  دـمحا  ناطلـس  ناقاخلا ، نب  ناقاخلا  نبا  ناقاخلا  ناطلـسلا ، نبا  ناطلـسلا  نا  ناطلـسلا  نینرقلا  يذ - ردنکـسا  یناث  نیرحبلا ،

«. 12 ( » هناسحا هرب و  نیملاعلا  یلع  ضافا  هناطلس و  ضافا  هکلم و 
يامیپ رهاوج  هب  تسنوحشم  رایس  تباوث و  رامشیب  یلالتم  یلال  زا  هک  نودرگ  هنامیپ  وچ  ار  نوگلین  خرچ  طاسب  نوملقوب و  ناهج  طیـسب 

نیزم دعی  یصحی و ال  يانث ال  دحیب و  ياعد  غیلبت 
______________________________

. تسا هدمآ  نتم  زا  جراخ  زتنارپ  لخاد  ترابع  (- 12)
42 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ناغمرا هناقفـشم و  همالع  تفلاوم  هلـسارم  هناهاش و  هماتخ  تفطالم  همان  هک  ددرگیم  اعدـم  يانـسح  روص  ياشگهرهچ  هتخاـس  یلحم  و 
قدص قداص  حبص  نوچ  دوب  هدیدرگ  عمال  علاط و  لاوزیب  دیشروخ  گنر  هب  لابقا  قفا  لالج و  تحاس  زا  هک  هناورـسخ  ناشن  تقداصم 

. دیمد انمت  قرشم  زا  افص  و 
تاشنملا قرافم  عصرملا  هجات  نم  نیزت  رتافدلا  فیاحصلا و  نوطب  یف  هدیاوف  یقبی  رـضاحملا و  لفاحملا و  رودص  هدیارفب  یلختت  باتک 

نم بادالا  مکحلا و  کلـس  یف  طرخنم  وه  ام  باطخلا و  ملکتلا و  نوئـش  عماوجلا  عماجب  تابوتکملا  بیارت  عململ  هحاش  نم و  حشوت  و 
«13 « » باتکلا ما  نه  تانیب  تایآ  هنم   » باب لک 

، ریرقتلا حیصف  ریصم  تقادص  ریمـض  نشور  ریفـس  تطاسو  هب  رردلا و  نم  دقع  هنم  فرح  لک  یف  وینملا  نم  ضور  هنم  رطـس  لک  یفف 
بادالا رهاوجب  یلحتملا  يربکلا  هبترملا  یمظعلا و  هلزنملا و  بحاص  ۀـعفر  اناش  امـضعلا  مخافا  مرکا  هبتر و  ادـجم و  ارفـسلا  مظاعا  مظعا 

ناشلا میظع  یچلیا  یلیا و  مور  مارتحالا  ریثک  ماقم  الاو  یگیب  رلگب  ياشاپ  دمحم  دـشار  هنـسحلا ، قالخالا  رهاوزب  نیزتملا  هنـسحتسملا و 
ناتفـص یتشهب  دیدرگ . الو  هارهاش و  نارظتنم  لامآ  یناما و  هدید  شخب  ینـشور  هدیـسر  هیناطلـس  هیلع - هبتع  هنیـس و  هدـس  ناکملا  عینم 

للح یلح و  هب  يرگهولح و  مرگ  نیشنلد  تارابع  ظافلا و  يرقبع  سابل  رد  کی  ره  ناشن  تنج  ناتـسب  ارـس  نیا  نیرق  تفطالم  نیماضم 
هب هتـسارآ و  دندوب  ناماوت  صالخا  ناقاتـشم  ناور  حور  نزکمـشچ  نانج و  ناج و  شوه و  رگتراغ  « 14 « » ُناجْرَْملا َو  ُتُوقاْیلا  َّنُهَّنَأَک  »

روما توالح  ار  ناینب  تدـیقع  نابز  یـشیدناریخ  یـشیک و  مه  تاعارم  تافاصم و  تالاوم و  راهظا  هحیـصف  تاراشا  هحیلم و  تاـحیملت 
لاف نویامه  يامه  نیا  يواطم  يواحف  هک  اجنآ  زا  دـندومن . « 15 « » ٌروُکَـش ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   » رکـش رکش 
لگ مایتلا  دـنمورب  هحود  مارم  هچنغ  مرجال  دوب  لالجا  هاگراب  نادـمتعم  لـالج و  هدـس  ناـمیقم  لاـح  غارف  لاـب و  حارـشنا  حـضوم  لاـبقا 
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رامثا راهزا و  راب  نیگنس  ناصغا  دننام  دوزفا  تجهب  رب  تجهب  هدومن  زاغآ  نتفکش 
______________________________

. دنانارق لصا  اهنآ  تسا و  مکحم  تایآ  نانآ  زا  یضعب  ( 7 نارمع / لآ  «. ) ِباتِْکلا ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم   » هیآ زا  ذوخأم  (- 13)
(58 نمحرلا / . ) دناناجرم توقای و  ییوگ  (- 14)

رایسب يادخ ، انامه  دربب . هودنا ، نزح و  هک  ار  ادخ  دمح  دنیوگ  هدوشگ  ادخ  شیاتس  هب  نابز  باسحیب  ياهتمعن  نآ  ساپس  هب  و  (- 15)
. تسا ساپس  هدنهد  شاداپ  هدنشخب و 

(34 رطاف / )
43 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

يایازم رد  رادـم  یتیگ  رد  نایـشنم  هماخ  یطوط  راقنم  هکنانچ  دروآ . دورف  دوج  ضایر  ضایف  دودو و  معنم  رکـش  هب  میلـست  میظعت و  رس 
قدص نومـضم  ءاضتقم  هب  هک  تسا  نشور  نافیا  رهاظم  نارـصبتسم  نافرع و  رظانم  نارظان  رب  دوب  هدومن  یناشفارکـش  فیاحـص  حیافص 

ییاریپ راهب  دنویپ  زج  دارمان  يایاعر  هشوخ  ياقبا  دارم و  هحود  ياقب  هبوحصم  اهلها  یلع  هکربلا  هبوحصم و  هحالفلاب و  هحالفلا  نوحشم 
تمه تمذ  رب  متا  هدیاف  مها و  ینعم  نیا  تاعارم  و  دوب . دـناوتن  اعدـم  رمثم  نارود  نیقاوخ  نامز و  نیطالـس  تیامح  لظ  تفار و  تسد 

زین شیدناریخ  شیک  تقداصم  فرط  زا  هیلا  راشم  ریذـپلد  ریفـس  دوعـسم  دورو  زا  لبق  مرجال  تسا  تامتحتم  زا  نامز  ناورـسخ  هناکولم 
رادـم تفالخ  رابرد  هدـیزگرب  ماخفلا  ءاربکلا  ریبک  ماظعلا  ءارما  ریما  هاگتـسد  لالجا  تمـشح و  تمظع و  هاـنپ  لاـبقا  تکوش و  تلاـیا و 
سانلا کلم  هیانعب  سرافاکلا  ناکم  عینم  ناشلا  میظع  یگیب  رلگب  هاگیاج  یلعم  هاجیلاع  یهاگآ  تزع و  طاسبنا  اب  طاسب  هدـیمرآ  یهاـش 

ءاش نا  دش . زاتمم  لاثمالا  نیب  زارفارس و  التنا  نامسآ  هدس  ایلع و  هبتع  هابتشا  رهپـس  هاگرد  يرگیچلیا  ياوصق  تلزنم  یمظع و  تمدخ  هب 
رحب هک  نانچ  هک  تسا  قثاو  ءاجر  هتفای  لاسرا  زع  هیلا  راشم  ریفس  تباجح  هب  هک  لامتشا  تصلاخم  همان  غیلبت  زا  دعب  لاعتملا ، کلملا  هللا 

فارـصنا تصخر  نیح  دشابیمن  يراع  رامـشیب  ناسحا  زیخ  جوم  رد  رادبآ  ياهرهوگ  راوهاش و  یلال  فادصا  ندمآ  رانک  زا  ار  راخز 
بیطا ههکاف  ال   » قادصم هلزنم  لزان  هک  تایآ ، تصلاخم  تالسارم  باوج  دهش  زا  ار  تالاوم  هقئاذ  هاگتـسد  تمظع  یگیب  رلگب  هاجیلاع 
قافتا ینابم  اددجم  ماجنا  باوص  بوص  نیا  تعجارم  هب  ماک و  نیریش  تسا  ناوخالا » همـسابم  نم  حاورا  میـسن  نالخلا و ال  ههکاعم  نم 

. دیشخب دنهاوخ  ماکحتسا  دادتشا و  قاثیم  موی  یلا  ار  قافو  تلخ و  ساسا  و 
مانا و هدـید  تسا  ناکما  هصرع  ناهج و  تحاس  زودـنا  هعـشعش  مراهچ  مرات  يارآ  گنروا  جاه  جاـت و  غورف  هکناـنچ  زیزعلا  هللا  ءاـش  نا 

«16  » داجمالا هلاو  یبنب  داب . رونم  لالج  تنطلس و  رهپس  باتملاع  باتفآ  نآ  لابقا  رتخا  يزورفا  غورف  هب  ماوع  صاوخ و  نویع 
______________________________

ص 185 متفه ، ج  نویامه ، همان  هیکرت  يریزوتسخن  یناگیاب  (- 16)
49 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ینامثع مظعا  ردص  هب  ناغفا  فرشا  همان 

روشک نامـسآ و  گـنر  هزوریف  گـنروا  يارآ  هکیرا  هک  باـتملاع  باـتفآ  ورـسخ  هکنادـنچ  یلاـعت  هللا  ءاـش  نا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ربا قذاح  بیبط  هک  ماداـم  نمچ و  نانیـشنكاخ  یبرم  ارآ ، ملاـع  يار  غورف  وترپ  زا  تسا ، ناـکما  ناـهج  تاومـس  هعبـس  میلاـقا  ياـشگ 

نانـصحتم هک  رودـب  ناشکرـس  اب  باحـس  یـشکرگشل  نشلگ و  تاتابن  جازم  فارحنا  حلـصم  راهب  داب  يراداوه  هب  راعـش  ناسحا  راردـم 
وترپ تسا  گنردیب  هیلفس  تاهما  هیولع و  ءابآ  هحلاصم  بابسا  هیهت  رد  هیمات  توق  ناحلصم  گنج و  رد  دنـشابیم  بارت  باقن  باجح 

هدیزگرب نآ  رادیاپ  تلود  يارس  ناتـسب  راهب و  هشیمه  رازلگ  لالج و  ناهج  زورفا  تحاس  یلزی  مل  تایاهنالب  تاحوتف  یلزا و  تاقارـشا 
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. داب لامآ  تادارم و  لوصو  راهزا  رهظم  تاینمتم و  لوصح  رمثم  لالجلا و  وذ 
تکوش و رهپـس  رهم  مارتحا  هتـسجخ  ماقم  ـالاو  ایـض  باـتفآ  يار  مولعم  تصلاـخم ، مراـکم  ضرف  ءادا  تدـیقع و  مسارم  ضرع  زا  دـعب 

تعانم يانب  دیشم  رادتقا  تعفر و  ءاول  عفار  لابقا  تماخف و  عیفر  عیفوت  لالجا  تهبا و  هفیحص  ناونع  تلالج  تلزنم و  ءامس  ردب  تمظع 
تورم و رحب  ریمخت  رهوگ  تدالج  یگنادرم و  ریـشمش  رهوج  یلاـثمیب ، ناـهج  لـثمم  کـلف  یلاـبقا  دـنلب  هداـس  نیـشنردص و  راـختفا  و 
، يدـنمتلود هدـید  هرـصاب  غورف  يدنلبرـس ، لیلکا  جاتلا  هرد  یهاوختلود  دوقع  ياشگلد  حاتفم  یهاـگآ ، ياـمن  تقیقح  تآرم  توفص ،

توق يراکـش ، نمـشد  ندرگ  زادـنا  دـنمک  يرادـقم ، الاو  ملع  زارط  هقـش  تعفر ، ولع  يواح  کلف  هنیرق  تمه  يراـی و  رب و  رحب  هنیفس 
، ملاع میلقا  تفه  تلود  شلاب  راهچ  هدنزارط  مظعا ، ترازو  هداس  هدنزارب و  تفالخ  رارسا  كزان  يوربا  هراشا  تنطلس ، كالاچ  يوزاب 

50 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
( نارودلا رادـم  راد  ام  هلابقا  یلاعت  هللا  مادا  نمحرلا  لیلخ  یمـس  ، ) هیناقاخلا هیلاعلا  هیلعلا  هلودـلا  دامتعا  هیناطلـسلا ، هیهبلا  هنطلـسلا  داضتعا 

لحک ینعی  یلج  یفخ و  زومر  كاردا  هرـصاب  هبعک  همرـس  یلجت و  ران  ناـمدود  هدود  هک  درادیم  ریظن  باـتفآ  رینم  ریمـض  موهفم  و  « 1»
تقیرط هارهاـش  نارظتنم  هدـید  ینـشور  مشچ  هب  ناـشن  دراـطع  نایـشنم  هماـخ  كون  هلحکم  هب  هک  هم  امـش  نیربـنع  هماـن  دادـم  رهاوـجلا 
رامضم سراف  ناقیا  لضف و  لاهن  سراغ  ماقم  الاو  ریشم  تباجح  مایپ و  هتسجخ  ریفس  ترافس  هب  هدش  تیناسنا  هدید  کمدرم  شخبایتوت 
هوکـشم ضیفتـسم  لوصالا  عورفلا و  يواح  لوقعملا  لوقنملا و  عماج  هاگآ  فراعم  قیاقح و  هاگتـسد  تالامک  لئاضف و  ناـیب  یناـعم و 

، تداعـس فرـشلا  تیب  زا  لابقا ، ترـصن و  مچرپ  باتفآ  ملع  هچهام  هک  دومحم  یناوا  دوعـسم و  ینامز  رد  هللا  دیبع  انالوم  هلا  ضیف  راونا 
لـصاح صالخا  ناشیک  تدیقع  لد و  نشور  نافاص  هنیـس  يانمت  هدـید  شکهمرـس  هدیـسر ، دـشیم  عمال  علاط و  لامآ  یناما و  لوصح 

. دیدرگ
ترازو تمکح  سانشنوناق  نآ  هک  اجنآ  زا  ار  نارای  بوتکم  دوب  نارای  ندید  ضیف  هکار  نارادتـسود  قوش  بوتکم ، دنک  نوزفا  نآ  زا 

َهَّللا اوُقَّتا  َو  ْمُْکیَوَخَأ  َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ٌةَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ   » همیرک نومـضم  هب  دنـشابیم  یهاگآ  ناقیا و  فراعم  فراـع  هک  یهاوختلود  و 
. دنرادیم ظوحلم  ار  دالب  يدابآ  نیملسم و  رکاسع  لاب  غارف  دابع و  لاح  هیفرت  « 2 « » َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل 

عوقو رد  نوذام  نورقم  تکوش  نویامه  فیرش  طخ  حرش  هب  ار ، « 3  » دادغب مالسلا  راد  ياشاپ  باقلالا  ینغتسم  باستنا  یلاعم  بانجیلاع 
تباـین هقلطم و  تلاـکو  هب  ناـیرج ، اـضق  ناـمرف  قـبط  رب  زین  هیلا  مظعم  هاگتـسد  تمظع  هاـجیلاع  دـندوب  هدوـمرف  ماـجنا  تنمیم  هحلاـصم 

. دندوب هتسناد  تدع  نارود  تلود  قیال  هک  يدویق  حورش و  هب  هصصخم 
هحلاصم لوبق  هب  رومأم  عاعش  باتفآ  عاطم  ناهج  مکحلا  بسح  هک  ترصن  الم  راوطا  وکین  رادقملا  زیزع  راعش  يوقت  تیحالص و  اب  الوا 
هحلاصم ياین  لامجا  هجو  رب  دندوب  هدومن  میلست  رگیدکی  هب  اهیلا  راشم  یسراف  یکرت و  ترابع  هک  هتشون  ارغط  رد  رارق  زا  همالع  تیریخ 

. دندوب هداد  ماجنا  ار 
نویامه يودرا  هب  باقلا  قباس  هاضقلا  یضقا  تقفاوم  هب  ار  هیلا  راشم  ترصن  الم  ایناث 

______________________________

. تسا هدمآ  نتم  زا  جراخ  زتنارپ ، لخاد  ترابع  (- 1)
فطل و دروم  هک  دیـشاب  راکزیهرپ  سرت و  ادخ  دیهد و  حلـص  دوخ  ناردارب  نیب  هشیمه  سپ  دنردارب ، مه  اب  نانموم  هک  تقیقح  هب  (- 2)

(. 10 تارجح / . ) دیدرگ یهلا  تمحرم 
. تسا اشاپ  دمحا  هدازاشاپ  نسح  دوصقم  (- 3)

51 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
رکذلا و قباس  هاگآ  فراعم  قیاقح و  تبحـص  ضیف  زا  هاوختلود  نیا  هضافتـسا  زا  دعب  لاسرا و  تشاد  لالجا  لوزن  ناگیاپلگ  هبـصق  هک 
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نودیرف تطسب  نودرگ  ترـضحیلعا  رونلا  رثک  روضح  تداعـس  هب  زین  هیلا  راشم  ءاضقلا  یـضقا  یلاع  ءالکو  همالع  تفطالم  همان  هعلاطم 
هام لابقا  هنیئآ  شخب  رون  يرواد ، نامالا  راد  ياراد  رمق ، تخت  نامسآ  ویدخ  ریظن  دراطع  مزع  هام  ورسخ  دیشروخ  هاگراب  کف  تمـشح 

ناینب عماق  ناتسروشک ، شخبجات  ناقاخ  ناکم ، نامیلس  ناطلس  يرایرهش  تنطلس و  جرب  رتخا  يرادجات ، تلود و  جرد  رهوگ  يرتشم ، و 
يارآ ریرـس  ینامیلـس ، گنروا  يازفا  تنیز  راهتـشا ، اضیب  راختفا  ناویک  رابت ، یلاع  ویدـخ  فاصنا ، لدـع و  ناهرب  عمال  باستعا  روج و 

کلملا هللا  تایانعب  صوصخملا  ناسحا ، لدـع و  ءاول  عفار  نیطلا ، ءاملا و  نامرهق  نیملاعلا ، بر  تادـیئات  هب  دـیؤملا  ینارقبحاص ، هکیرا 
«4 ( » قافولا دولا و  هکیرا  یف  هتبثا  قافالا و  یف  تلوداول  هللا  یلعا  هاش  فرشا  ، ) یناطلس توطس  هوکـش  ینابناهج ، متاح  صف  ناعتـسملا ،

یتیگ رابرد  زا  یناقاخ  يارغ  يارغط  هب  حشوم  نومـضم  نیمه  ذیفنت  قیدـصت و  قبط  رب  يروضح  تاملاکم  زا  دـعب  و  دـیدرگ ، بای  هرهب 
تاجمان رونـس  روطـسم  جهن  هب  ماجنا  تیریخ  هحلاصم  نیا  یلاعت  هللا  ءاش  نا  لوصو  زا  دـعب  هتفای ، لاسرا  بقاعتم  هیلاع  هیلع  تلود  رادـم 

حلـص نیا  تلخ و  ساـسا  مکحم  ياـنب  هتفاـی  رارقتـسا  رارقلا  موی  یلا  دـشاب  دوجوم  نیفرط  ترـضح  ءاـنما  تلود و  ناـکرا  تسد  رد  هک 
. دوب دهاوخ  لالتخا  فالتخا و  زا  نوصم  لاعتملا  هللا  ءاش  نا  یشنم  تدیقع  یشیکمه و  يونعم  يروص و  داحتا  هب  رظن  تنمیم  رسارس 

مجاهت ناشن و  ترـصن  رکاسع  ترثک  تدـع و  ناـشیلعم و  ناـیاشاپ  تیعمج  لیـصافت  زا  بولـسا  تفطـالم  بوتکم  رد  هک  يراعـشا  و 
ماشتحا نامیلـس  مالغ  ناویک  هاشنهـش  تکوش  مالـسا و  توق  رب  رعـشم  هک  تیعمج  تدع و  نیا  روهظ  دوب  هدش  نادمه  ياضف  رد  ناشیا 

نـسح یهاگآ و  زونک  زومر  هتفایا  ناضرغیب و  رب  هچ  دـیدرگ . مارکـالا  لـالجلا و  وذ  یهاـنتم  ریغ  ءاـمعن  يرازگرکـش  دـیزم  بجوم  دوب 
تکوش توق و  هدـهاشم  ددرگ  دـقعنم  تدوم  دـهع  تلم  ناگناگیب  اـب  رگا  تلخ  داد و  نیئآ و  تفلا و  دراوم  رد  هک  تسا  مولعم  داـقتعا 

. دشابیمن تبحم  یتهجکی و  ینعم  یضرمان 
ناصلخم تعیبط  يدنـسرخ  بجوم  هتبلا  تمظع  تمـشح و  دـیزم  ریـشبت  تیعمج و  رکذ  توخا  میوق  دـقع  بهذـم و  تقفاوم  دوجو  اـب 

یضرم ظوحلم و  ار  نآ  فالخ  هریخا  همان  زا  طابنتسا و  هقباس  هلـسرم  ياه  همان - حورـش  زا  تیثانا  باب  رد  هچنآ  دوب و  دهاوخ  هاوخریخ 
هاشنهش تاذ  صتخم  هک  ایربک  ینعم  زا  ياهبیاش  ار  ینیقی  ناتـسود  ینید  ناردارب  هک  هللا  ذاعم  دندوب ، هدومرف  دنـسپ  لکـشم  دنمجرا  عبط 

. دوب دناوت  رهاظم  یگتسکش  رطاخ  زوکرم  تسا  میرک  يادخ  میدق و 
______________________________

. تسا هدمآ  نتم  زا  جراخ  زتنارپ ، لخاد  ترابع  (- 4)
نیقی ینغ  شفـصو  تسا و  میدق  شتاذ  هکینم  ایربک و  دـسر  ار  یـسک   52 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تاـبتاکم  دانـسا و 
ناریا مور و  نیطالـس  تنطلـس  ناوا  رد  هک  یجهن  هب  توخا  روتـسد  بادآ و  هیـضرم  هیور  تیناسنا و  هیـضر  هویـش  زجب  هک  تسا  لصاح 

. دوب دهاوخن  روظنم  نآ  یفانم  رما  دوب  رمتسم  لومعم و 
حاتتفا تفطالم  حابـص  یـشاپرون  هلیـسوب  هکنانچ  هک  تسا  قثاو  اجر  ام  هاگن  ام  هژم  زا  تسا  رتهتوکمیئن  بدایب  ام  هک  هدید  شوپم  ام  زا 

یبیر فطاوع ال  نارصبتسم  یبیغ و  فئاطل  نارظتنم  لابقا  ناهج  لامآ و  راگزور  شخب  ینشور  حابـصالا  قلاف  تاض  ویف - راونا  گنر  هب 
ار نامرح  راید و  ناروجهم  روجید  بش  زین  دعب  نم  دناهدومرف  افصاب  قداص  حبـص  نیا  غورف  هضافتـسا  هب  داتعم  ار  قاتـشم  هدید  هدیدرگ 

. دنیامرف راهب  حبص  کشر  تقفش  يروآدای و  موسر  دیدجت  تفلا و  ینابرهم و  باتفآ  وترپ  زا 
رب تزع  رـسفا  رب و  رد  فالتئا  هیاریپ  ار ، دیلاوم  نانیـشنشوخ  یلفـس ، تاهما  تاجازتما  يولع و  مارجا  تالاصتا  جیاتن  زا  هکنادـنچ  یهلا 

«. 5  » دابعلا برب  داب  زبس  رس  ینادزی ، محارم  ضیف  زا  لامآ ، نشلگ  لابقا و  لاهن  تسا ، رس 
______________________________

ص 152. متفه ، نویامه ج  همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 5)
55 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
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«1  » ینامثع مظعا  ردص  اشاپ  میهاربا  هب  ناغفا  فرشا  همان 

تماخف تکوش و  ترازو و  دنـسم  هدنبیز  باقلا ، یلعم  بابق  تمظع  باصتنا ، ترهاصم  باصنالا  بانجیلاع و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
يارلاب روهمجلا  روما و  ربدم  ماخفلا ، ءارمالا  هودق  ماظعلا  ءارزولا  هوسا  لالجا  تهبا و  تمـشح و  تعانم و  شلاب  راهچ  هدـنزارب  لابقا ، و 

هیلعلا هلودلا  دامتعا  هیناطلسلا ، هیهبلا  هنطلسلا  داضتعا  هاگتـسد ، تمظع  هاگیاج  فصآ  هاجیلاع  بقاثلا ، رکفلاب  مانالا  ماهم  ممتم  بئاصلا ،
ریشم شیدنا  ریخ  يار  یفاص  ریزو  نمحرلا  لیلخ  یمس  نامثع  لآ  لیلس  یمح  ریظنلا ، میدع  ریزو  ریبدت و  وطـسرا  ریبد  هیناقاخلا و  هیلاعلا 

نوگانوگ تاـمیظعت  هب  « 2 ( » هناـش هللا  یلعا  مظعا  ریزو   ) مرکم روتـسد  مرتـحم  مخفم  ریم  مـظعم و  ردـص  شیک ، تحلـصم  يارآ  کـلم 
هب ار  ام  نویامه  لاثم  دیـشروخ  رطاـخ  هجو  یگمه  هدوب و  یمارگ  ززعم و  هناـهاشداپ  نوریب  دـح  زا  تاـمیرکت  هناـهاش و  نوزفا  تمرکم 

هتـسناد فورـصم  قلعتم و  لاصخ  هدـیمح  راوطا  هدوتـس  روتـسد  نآ  لالجا  تمـشح و  جراهم  ءاـقترا  لاـبقا و  تکوش و  جرادـم  ءـالتعا 
قافآ سفنا و  دـجوم  میدـق  میلع  قالطالا و  یلع  میکح  فاطلا  نماـیم  هب  هک  ماـجرف  تنمیم  ماـیا  نیا  رد  هک ، دـنامن  روتـسم  بوجحم و 

میوق و تحص  نیرق  نیتم  تنطلس  جازتما  هب  تلود  نید و  جازم 
______________________________

. ردیتروص کبوتکم  نالگ  هنیرلت  رضح  مظعا  ریزو  نادهاش  فرشا  تسا  نینچ  نویامه  همان  رد  همان  ناونع  (- 1)
. تسا هدمآ  نتم  زا  جراخ  زتنارپ  لخاد  ترابع  (- 2)

56 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
. دوب میقتسم  تسا  تقیقح  تقیرط و  تعیرش و  هسیئر  ءاضعا  زا  ترابع  هک  هرّرقم  تبانم  رقم  دوب  تلم  کلم و  ياوق 

يرصنع بیکرت  بیلاسا  شقطـسا  دوب  قاقحتـسا  هب  ناجازم  لیلع  ءافـش  نوناق  قافو و  تصلاخم و  سیفن  يدیدس  حرـش  هک  همان  تبحم 
هک یعیبر  راونا  ضایف  ضایر  نانیچلگ  یعیبط و  تمکح  ناشن  وطسرا  يارآ  تفرعم  يار  رب  قحلا  دومن . حیرشت  حیضوت و  ار  قافتا  دیارف 

هنیفـس هب  هدیـسر و  ناقیا  ملع و  قیاقد  قیاقح  تحـص  مقـس و  هب  نافرع  صخـش  یـسانشضبن  تشگنارـس  بئاص و  يار  بقاث و  رکف  هب 
نیافـس اسرف  کلف  ترطف  ولع  هب  هدیـشک و  رانک  هب  ثداوح  نافوط  زا  ناوتان  سفن  یناـبداب  هب  ار  ناور  حور  همیعز  حـالف  زوف و  حاـجنلا 

ادیوه رهاظ و  دنا  هدینارذگ - تمالـس  هب  راهن  لیل و  دوسا  ضیبا و  رحب  زا  نامـسآ  یتشک  دننام  راگدنوادخ  تردق  ییادخان  هب  ار  نادبا 
ره هک  ساسحا  يوق و  یئامرف  نامرف  هب  زج  ناوج  وریپ  داسجا  دوب  یتسه و  روشک  ناینب و  یکاـخ  ناـسنا  دوجو  میلاـقا  هچناـنچ  هک  تسا 

عابرا عاطقا  رد  دوب و  دناوتن  دناحراوج ، ءاضعا و  نانکراک  لامعا  لاعفا و  رودص  رمالا  ذفان  دوخ  تلزنم  گنروا  هب  تنطلـس  رقم  رد  کی 
ْدََقل  » يارآ کلم  هک  تساجنآ  زا  دوزفا . دناوتن  ناوت  توق و  زا  ریغ  هب  للحتی  ام  لدب  یشخب  هبتار  ندب  رومعلا  تیب  نت و  ورملق  هیذاغ  هوق 

هک « 5 « » ٍجاْشمَأ ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ   » جاودزا ياشخب  جات  و  « 4 « » َْدلُوی َْمل  َو  ْدـِلَی  َْمل   » ياریپ تکلمم  و  « 3 « » ٍدَبَک ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ 
تمکحب يوق و  نانیـشن  گنروا  هب  ار  نت  ورملق  ندـب و  کلم  تسا  ِراْصبَْألا » ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  « » نیناوق ننقم  بابـسا و   » ملاع مظانم  مظان 

طاسبنا طاشن و  هفالخلا  راد  هک  ار  طاین  دیشم  رـصق  ود  رمم  حطـس  هک  هدومرف  طیـسقت  عیزوت و  جهن  نیا  هب  اهتنم  هب  هلماش  تیانع  هغلاب و 
لد جات  تخت و  بابسالا  ببسم - تسا  جادوا  باقر  کلام  هک  ار  يزیرغ  ترارح  ینارماک و  روشک  ریرـس  یناویح و  حور  هاگتخت  تسا 

نادبا نارایرهش  قرافم  رب  يرـصیق  رتچ  يرتخا و  دنلب  تیار  يرورـس و  ملع  هنیکیب  هنیـس  هنردا  هنطلـسلا  راد  رد  هتخاس و  جاهتبا  غامد  و 
ادـبم و فراعم  دـیاوف  ساسا  تناطف  تاکردـم  يار  بیاص  يارزو  ریبادـت  ساوح و  يوق و  راسی  نیمی و  مادـخ  يراـیتسد  هب  هک  هتخارفا 

لعل هک  ار  هیعیبط  توق  داسجا و  دابآناهج  بیز  گـنروا  هک  ار  هیماـن  توق  و  ددرگ . لـصاو  داـجیا  رمث  فراوع  دـیاوع  لـصاح و  داـعم 
عون صخـش و  تظفاحم  اضعا و  هروصنم  رکاسع  بیترت  هب  هتـسارآ و  يرتسگ  طاسب  هب  ناشخر  ناشخدـب  رد  تسا  راـبکا  يرواـخ  شوپ 

دوجو
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______________________________

(4 ردب / . ) میدیرفآ یتخس  جنر و  رد  ار  ناسنا  هنیآ  ره  (- 3)
(3 صالخا / . ) تسا هدشن  هدییاز  تسا و  هدازن  (- 4)

(2 رهد / . ) میدیرفآ جوزمم  هفطن  زا  ار  ناسنا  انامه  (- 5)
57 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

روطیق دزاس و  لصاو  قازرالا  مساق  هرومعم  تاتویب  زا  ار  نانتما  هرفـس  ناسحا و  ناوخ  ناراوخ  هبتار  هیذـغا  امویف  اـموی  هک  هتـساریپ  اـیارب 
هرشع ياوق  شیدناریخ  ءارزو  شیک و  تحلصم  ءانما  دیدباوص  هب  هک  داد  رارقتـسا  هیناسفن  توق  تنطلـس  رقم  هب  ار  غامد  خاک  رارقلا  راد 

تاـسوسحم و میلاـقا  یئازفا  قنور  هب  تسوا  کـلاسملا  حیـسف  کـلامم  زا  یتکلمم  ناـبز  شوگ و  برغ  اـت  قرـش  زا  هک  هنطاـب  هرهاـظ و 
ٍَۀلالُـس ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل   » یلاعت لوقب  میرکلا : هباتک  یف  انربخا  و  میوقت ، نسحا  یف  ناسنالا  قلخ  يذـلا  هللا  كرابتف  هدامآ  تالوقعم 
ًامَْحل َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف  ًاماظِع  َۀَغْضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًۀَغْـضُم  َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  « » 8 « » ٍنیِکَم ٍرارَق  ِیف  ًۀَفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث  « » 7 « » ٍنیِط ْنِم 

عابطنا و سکع  صخـش و  يارآ  ناهج  ماج  هک  امن  ندـب  هنیئآ  نیا  زا  هلاحم  الف  « 9 « » َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهاـنْأَْشنَأ  َُّمث 
لامع قافتا  نسح  قافو و  روهظ  هب  زج  دـحاو  صخـش  دوجو  هلـصاح  همات  دـیاوف  هک  ددرگیم  نیبم  نشور و  تسا  قافآ  سفنا و  قابطا 

يایازم رد  متا  هدیاف  مها و  رما  نیا  يانـسح  روص  هنوگچ  سپ  تسین  لصحم  رـسیم و  نت  روشک  ندب و  کلم  ناتـسرهش  لامعا  هتـسجخ 
هطبار هب  طونم  زین  نانکا  ملاع  ماظتنا  ناهج و  ماظن  هرورـضلاب  دـش  دـناوت  مسترم  دوب  یتسه و  تانیاک  ریبک  ملاع  دوهـش و  ناج  تانوکم 

. دوب دهاوخ  هدوب و  نارود  نیقاوخ  نامز و  نیطالس  قافتا  هطباض  قافو و 
تحلـصم ياـضتقم  هب  یهاوختلود  زومر  زونک  هتفاـی  ار  نآ  یهاـگآ  تفرعم و  لاـمک  زا  رگا  بولطم  دـصقم  بوـغرم و  ینعم  نیاـب  رظن 

دنشاب هدش  حالفلا  مزلتسم  حالص  حلص و  ساسا  سسوم  سانلا ، نیب  نیحلاصلل  یبوط  فیرـش  ثیدح  قادصم  هب  یـشیدناریخ  یـشیک و 
ِفُوأ يِدْهَِعب  اُوفْوَأ   » نومـضم هب  دکوم  تقداصم  ملاع  رد  تفلا  تاخاوم و  دیزم  تلخ و  ماکحتـسا  ماود و  دـیئات  رد  هچنانچ  مروصق  هچ 
یلعم نآ  يراعـش  تالاوم  يرایتسد  هب  هک  تقو  نیا  رد  رود . هچ  ماقم  هتـسجخ  نآ  هدیدنـسپ  لاعفا  هدیمح و  لاصخ  زا  دندرگ  ْمُکِدْهَِعب »

ءارمالا ریما  هاگتـسد  تمظع  هاگیاج  یلعم  هاجیلاع  تیانع  باتفآ  هتفای  تیبرت  تلاسر و  غیلبت  هتـسیاش  ینعی  ریـصم  تقادص  ریفـس  رادـقم 
هیلع هبتع  ناغمرا  لاف و  نویامه  هماـن  غلبم  هیلاـعم  هزع و  هدـیز  یلیا  مور  یگیب  رلگیب  ياـشاپ  دـمحم  دـشار  ماـخفلا  اربکلا و  ریبک  ماـظعلا 

لبق دوب  هدش  لاثم  رهپس  هدس  لالج و 
______________________________

(. 12 نونمؤم / . ) میدیرفآ صلاخ  لگ  زا  ار  یمدآ  انامه  (- 7)
(. 13 نونموم / . ) میدادرارق راوتسا  ياج  رد  هدینادرگ و  هفطن  ار  وا  هاگنآ  سپ  (- 8)

نآ زا  سپ  میدـیناشوپ  تشوگ  اهناوختـسا  رب  سپـس  ناوختـسا و  ار  تشوگ  نآ  زاب  ار  هراپ  تشوگ  ار  هقلع  هقلع و  ار  هفطن  هاـگنآ  (- 9)
(. 14 نونموم /  ) هدننیرفآ نیرتهب  لماک  تردق  رب  نیرفآ  میدومن  اشنا  رگید  یتقلخ 

58 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
ءارمالا مخفا  هاگتـسد  لالجا  تمـشح و  تمظع و  هاـنپ  لاـبقا  تکوش و  تلاـیا و  ساـسا  تبحم  نیا  فرط  زا  هیلا  راـشم  ياـشاپ  دورو  زا 

یلعم هاجیلاع  تیامح  لظ  تیبرت و  ضایر  هتخارفارب  دق  تمدخ  بادآ  موسر  هتخاس  مدق  رـس  رادـم  یتیگ  رابرد  ءانما  مرکا  رادـقمیلاع و 
يرتشم ترـضحیلعا  رادـم  کلف  هاگرد  هناور  ناهفـصا  هنطلـسلا  راد  زا  سراف  ماشتحالا  ریثک  ماقم  الاو  یگیب  رلگیب  ناخ  رادـمان  هاگتـسد 
ناینبلا ۀمکحتـسم  ناکرالا  هدیـشم  هملاسم  هحلاصم و  میاوق  موقم  راودلا  کلفلا  رادـم  راد  ام  هنطلـس  ءاول  هللا  یلعا  راگدـنوادخ  تداعس 

زا هیلا  راشم  تباحـص  هب  ار  ددوت  ددرت و  هانپ  ناهج  هاگرد  نیا  یچلیا  تعجارم  زا  دـعب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هک  تسا  لصاح  نیقی  هدـیدرگ 

هیراشفا هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  www.Ghaemiyeh.comدانسا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 45 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. دومن دنهاوخ  راثن  ررد  مایپ  همان و  راوهش  یلالتم  یلال 
. داب یلحم  نیزم و  تافص  وکین  تاذ  شیارآ  هب  تدجم  تزع و  ترازو  هداس  یقاب و 

«. 10  » دابعلا هزعلا و  برب 
______________________________

ص 177. متفه ، نویامه ج  همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 10)
61 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » ینامثع مظعا  ردص  اشاپ  میهاربا  هب  ناغفا  فرشا  مظعا  ردص  همان 

ِْلیَّللا َو   » عاعـش تملظ و  عاقرب  ماش  حبـص و  عادبالا  عیدب  عملم  عقرم  هکنادـنچ  ملاعلا  یف  هلابقا  قراوش  هللا  حطـس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رد مایا  یلایل و  گنر  هب  مایخلا  هیکشم  ماقرا  لحبس  زا  مایپ  همان و  فیاحص  حیافص  ماف و  قلبا  « 3 « » َسَّفَنَت اذِإ  ِْحبُّصلا  َو  « » 2 « » َسَعْسَع اذِإ 

قافو یگنرکی و  ناهج  تسا  مالظ  رون و  دجوم  « 4 « » ِْلیَّللا ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوت  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوت   » ضایب داوس و  هب  قافآ  ناشنرز  قاروا 
ناویک بانج  کلف  باطتـسم  باون  تانیب  تفطالم  تاضوافم  تایآ و  تبحم  تالـسارم  یئاـشگهرهچ  زا  قاـفتا  یتهج و  کـی  ملاـع  و 

هاجیلاع هابتنا ، تفـصن  تلاـسب و  تهبا و  هاگتـسد ، لـالجا  تمظع و  هاـنپ ، لاـبقا  تکوش و  ترازو و  بادآ ، يداـبم  باـقلا  یلعم  باـبق 
يار یفاص  روتـسد  يربکلا ، هنطلـسلا  دامتعا  یمظعلا ، هفالخلا  داضتعا  یناحبـس ، فاـطعا  حرطم  یناـبر ، فاـطلا  رهظم  هاگتـسد ، تمظع 

یمس هاگیاج ، یلعم  ءارزو  مخفا  ریظن ، وطسرا  يارآ  کلم  يرتشم  ریبدت ، دراطع 
______________________________

نالگ هنیرلت  ترـضح  تلود  بحاـص  ولتداعـس  ندنـس  هلودـلا  دـمتعم  کـهاش  فرـشا   » تسا نینچ  نویاـمه  هماـن  رد  هماـن  ناونع  (- 1)
. ردیتروص کبوتکم 

(. 17 ریوکت / . ) دنادرگ کیرات  ار  ناهج  هک  یماگنه  رات  بش  هب  مسق  (- 2)
(18 ریوکت / . ) دنز مد  هک  یتقو  نشور  حبص  هب  مسق  (- 3)

(. 27 نارمع / لآ   ) ینادرگ دیدپان  بش  رد  ار  زور  يزاس و  ناهن  زور  رد  ار  بش  (- 4)
62 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

. داب راصبالا  ولوا  هدید  ضایب  داوس و  شخب  ینشور  مرکلا ، زعلا و  ۀکوشلا و  ۀمشحلا و  ۀمظعلا و  ةرازولل و  اریهظ ،» هللا  لیلخ 
هنوحـشم میاعز  رطعم و  ار  توکلم  کلم و  مامـشتسا  غامد  نآ  میامـش  نیربنع  میاسن  هک  تایآ  تصلاخم  تاوعد  میاطل  يادـها  زا  دـعب 

مرکم روتسد  نآ  طاشن  مرا  مزب  راثیا  طاسبنالا و  ریثک  طاسب  راثن  دزاس  رونم  ار  توربج  ناهج  نآ  ولالت  هک  یتاکربلا  ریثک  تایحت  رهاوج 
هب هک  همالع  تدوم  هضوافم  هماتخ و  تبحم  هفطالم  نارتقا  ترـسم  ناوا  نیا  رد  هک  ددرگیم  راـهظا  راـگن  هحفـص  هدومن  مظعم  ریـشم  و 

ریما هاگتـسد ، تمظع  هاجیلاع  لاعف ، هدـیمح  لاصخ  وکین  تانـسحلا  عمجتـسم  تافـصلا  ینغ  بآم  لئاضف  بادآ  هیـضرم  بانج  ترافس 
ياشاپ دـمحم  دـشار  ینادراک  تلاسر و  غیلبت  هنـسحتسم ، فاصوا  هتـساریپ  هنـسح و  قالخا  هتـسارآ  ماخفلا ، ءاربکلا  ریبک  ماظعلا ، ءارمالا 

یتیگ يزودـنا و  عاعـش  زا  ار  دوجو  ناکرا  روشک  دوهـش و  ناهج  یلجلا  یفخلا و  فطللا  راوناب  هلظ  یلاـعت  هللا  دـم  یلیا  مور  یگیب  رلگب 
، هدیدرگ ناماوت  صالخا  ناقاتـشم  ناج  ياضف  يازفا  هعـشعش  ناج و  تحاس  يارآ  ملاع  هدومرف ، ازیلجت  راونالا  علاطم  گنر  هب  يزورفا 

تدقوتسا ینافجا و  هطخ  دادم  داوس  دمثاب  تلحتکاف  لوبقلا  اهراهزا  ینانج و  مامحلا  تمسبت  لوبقلا و  میسن  هتادابع  ضایر  نم  تمـسنت 
یـش و لکل  الیـصفت  هیدـی و  نیب  يذـلا  قیدـصت  نکلو  يرتفی  اثیدـح  ناک  ام  مالک  یلا  یهجو  تهجوف  یناهذا  هنیاعم  راونا  لـعاشم  نم 

اجنآ زا  ناجرم  توقای و  جرد  اهناک  ناروب  طاسب  نم  ینـسا  هعومجم  افرط  فرح  لک  میـالم  ارطـش و  رطـس  لـک  قفاوم  تدـجوف  يدـه 
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ءاطعا دیون  الود و  امعن و  دـیزم  زا  « 5 « » ُُنیْعَْألا ُّذََـلت  َو  ُسُْفنَْألا  ِهیِهَتْـشَت  ام   » ياشخب هیطع  انمت و  ياورماک  اشگلد  تشهب  نیا  افـصلا  هضور 
تلخ و ناتـسراهب  دوب  یلعم  بناوج  تیریخ  بناجا  قافو  تبحم و  ساسا  سیـسات  رد  قاقـشا  تافتلا و  مالعا  رب  رعـشم  افـص و  قدص و 

. هدومن زاغآ  نتفکش  تدوم  ناتسلگ 
ٍطارِـص یلَع  َکَّنِإ   » مدق تباث  میلع و  هاگراب  ریزو  عابتالا  مزال  نامرف  میدـق و  هاشنهـش  عاطم  ناهج  مکح  هب  نوچ  اناش : یلعم  اناکم ، الاو 

لها هفاک  مدرم  ماظتنا  رّرقم و  ياریپ  تکلمم  يانما  يار و  بئاص  يارزو  هبئاص  ریبادـت  هب  قافآ  سفنا و  کلامم  ماهم  ماـظن  « 6 « » ٍمیِقَتْسُم
نایارآ ریرـس  رب  هک  نیقی  تسا ، ردقم  « 7 « » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ   » رما هب  ماع  صاـخ و  زا  ماـنا  هبطاـق  مالـسا و 

« ْمُهَضَْعب انْعَفَر  َو   » کئارع نانیزگ  ردص  ضرالا و  یف  فئالخ  کئارا 
______________________________

(71 فرخز / . ) دشاب ایهم  تذل ، قوش و  ار  اهمشچ  تسا و  لیم  نآ  رب  ار  سوفن  هچ  ره  (- 5)
(. 43 فرخز / . ) ياهدش تیاده  تسار  هار  هب  وت  هتبلا  (- 6)

(. 59 ءاسن / . ) دینک تعاطا  ار  نارادراک  ادخ و  لوسر  ادخ و  (- 7)
63 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

نارود نیناوخ  نامز و  نیطالس  لک  ءزج و  يایصوا  هفاک  يده و  همئا  افلخ و  لسر و  ایبنا و  نایاورنامرف  زا  دعب  هک  نانچ  « 8 « » ٍضَْعب َقْوَف 
یعـس روفوم و  دـهج  لذـب  دوخ  روشک  قنور  قـسن و  هب  شیدـناریخ  ياـنما  شیک و  تحلـصم  ءارزو  ریبادـت  رتسگهیاـس و  رورپ و  تیعر 
هحارا هیاهنلا  هیاغل و  یـصقاب  ناگدـنب  ام  لاثما  ینیقی و  تفلاوم  ینید و  تلخاوم  همذ  رب  هلاـحم  ـالف  دـنناسریم ، روهظ  هصنم  هب  روکـشم 

. دشابیم تامتحتم  زا  تلم  کلم و  ایاعر  ایارب و  روما  یه  امک  هحارا  تلود و  نید و  یهانم 
ردص نآ  یشیدناریخ  هلیسو  هب  دوب و  طاسبنا  جاهتبا و  زوریف  زورون  طاشن و  یمرخ و  هام  تشهبیدرا  هک  ناشن  ترـسم  ناوا  نیا  رد  اذهلف 

هب ینامثع  رادم  رهپس  رابرد  یناقاخ و  هاج  نامسآ  هاگرد  زا  هناقفشم  ناغمرا  هناهاش و  همان  اب  باقلالا  قباس  یچلیا  مرکم  روتسد  مخفم و 
مرج ـال  هدـیدرگ  ناـشیک  صـالخا  هدـید  شخب  ینـشور  ناهفـصا و  هنطلـسلا  راد  زورفا  تحاـس  هنـس 1141  نابعـش  رهـش  مراهچ  خیرات 

ینایک تخت  جات و  ثراو  راهتشا  دیشمج  راقو  اراد  تداعس  يرتشم  تجهب  دیهان  تمـشح  ناویک  تبترم  ایرث  تلزنم  رهپـس  ترـضحیلعا 
لدع و نیرحب  راوهاش  ياتکی  رهوگ  ناتسروشک  رتخا  نویامه  رف  نودیرف  ردنکس  رتسگ و  تلدعم  ياراد  ینادواج  هکیرا  نیـشن  گنروا 

تیانع مظعا  زین  تیار  نادواج  تفالخ  رـسفا  هدنزارب  ناماوت  دبا  تنطلـس  هدنبیز  ملاع  راگدرورپ  تردـق  زومر  زونک  اهبنارگ  رهوج  مرک 
تفالخ كراعم  يازفا  هلغلغ  یمظع ، تنطلس  سیماون  سیارع  ياشگ  عقرب  نیرفآ ، ناهج  تمحرم  مرک و  لضف و  تمالع  نیملاعلا ، بر 

بآ اب  رهوج  ینابناهج ، تداعس  حبص  رظنم  باتفآ  رتخا  یهانتمان ، ضیف  تسد  شبنج  جاوم  رحب  یهالک ، بحاص  رسفا  جاتلا  هرد  يربک 
رمع زوس  نمرخ  غیت  قرب  یلاثمیب ، يریگناـهج و  رهپـس  رتخا  هدـنزورف  یلاـبقا  دـنلب  نامـسآ  يرد  بکوک  یناتـس ، یتیگ  ریـشمش  باـت  و 
هعیلط يرتخا  دـنلب  يریگ و  ناهج  يارآملاع  رهم  يردنکـسا ، علاط  هنییآ  يامن  ناهج  ماج  نادزی ، تمحرم  ناـضیف  غیردـیب  ربا  نادـناعم ،

هعـشعش حابـصم  علاـط ، قفا  زورفا  یتیگ  حابـص  تلود ، تخب و  نیتمدـقم  تیبرت  ینارتقا ، ساـیق  هجیتن  تنمیم  نمی و  نمی  یناـمی  لـیهس 
. علاطم دیشروخ  ردقلا  هلیل  زودنا 

«9  » ماع صاخ و  سرداد  قح  هیاسماشتحا  دنلب  ناهاش  فرشا 
یلجنم  وا  طخ  زا  عرش  هطخیلج  یفخ و  راونا  علطم 

______________________________

(. 32 فرخز / . ) میاهداد يرترب  یضعب  رب  ار  یضعب  (- 8)
ماوع صاوخ و  لصا  رد  (- 9)
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تخل ود  شیار  علطم  زا  هم  رهمتخت و  هزوریف  روشک  نیا  ورسخ   64 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
يردنکسا علاط  هنییآيرورس  شسرف  لعن  درک ز 

ناوریشونا لدع  هلسلسناهج  رد  شمرک  زا  اپب  تسه 
ور دیشروخ  لگون  نیبج  حولوب  گنر و  رپ  لبنس  نیگن  شقن 

نیا تلدـعم  هلـسلس  یهانت  مدـع  زونه  ناوریـشونا  لدـع  ریجنز  هک  یلداـع  باـتفآ  وا  هرهچ  زا  قرو  کیباحـس  ضیف  منبـش  زا  ياهرطق 
ضیف باتفآ  رغاس  نداتفین  رود  زا  تجح  هب  شاعنا  تیفیک  رد  يامیپ  هأشن  هک  یمعنم  نویـش  رد  لسلـست  نـالطب  لـیلد  رب  ناـمز  هاـشنهش 

: نکلا رود  لاطبا  تابثا  رد  ناشنم  نوطالف  نابز  شمرک  نارود  رد  یشخب 
نامجرت داد  لدع  ناوریشون  شمدناوخلعفنم  متشگ  غیت و  بایسارفا  شمتفگ 
نامسآ وا  هدجس  غاد  بیز  رد  ياههبجباتفآ  وا  مدقم  لحک  كاخ  رد  هدید 

نازخ رد  شتافتلا  ار  نمچ  دراد  رتزبسلاس  طحق  رد  شتمه  ار  عمط  دراد  رتریس 
کلام هرجفلا ، ضفرلا و  ناکرا  علاق  هرفکلا ، ناینب  عماق  ناوختـسا  يایتوت  دشورفیم  شزرگ  دابحـتف  رازاب  رـس  رد  ترـصن  مشچ  يارب  زا 

یف هللا  لظ - فاستعالا ، روجلا و  تاهاع  عفاد  فاصنالا ، طـسقلا و  تاـیآر  عفار  مرکلا ، لدـعلا و  جاـهنم  کـلاس  ممـالا ، ماـنالا و  باـقر 
لضفلا و میاسن  مسنت  لاز  نایبتلا ال  قطنلا و  نع  یلجا  یلاعتلا  همسا  نایبلا و  رکذلا و  نع  یلعا  یلاعلا  همـسا  نیطلا ، ءاملا و  رهق  نیـضرالا 

قیادح نع  همرکملا  هیانعلا و  داروا  مسبت  حرب  ام  راهزالا و  اهنیزت  اهتحاس و  نع  هلادعلا  راونا  رونت  ام - هرهابلا  هنطلـس  ضایر  نع  نمحرلا 
دوعسم دورو  زا  لبق  هابتشا  الب  هاوختلود  نیا  اعدتسالا  بسح  راجشالا ، ناصغا  یف  نحلا  راکوالا و  ایاوز  یف  ریطلا  درفت  ام  هرهاقلا  هتفالخ 

، هانپ لابقا  تکوش و  تلایا و  هاگتسد ، تمظع  هاجیلاع  فرـشلا  نیرق  فرط  نیا  زا  هانپ  یتیگ  هاگرد  یچلیا  ءالتعالا و  زعلا و  يوذ  ياشاپ 
عمجتـسم یتافـصلا  ینغ  يرابتالا ، جراعم و  جرادـم  يامیپ  هلحرم  يرادـقمالاو ، هبتر  يازفا  هیاـپ  هاگتـسد ، لـالجا  تمـشح و  تمظع و 

ریفـس سراف و  ناکملا  عینم  ناشلا  میظع  یگیب  رلگیب  ماشتحالا ، دـجملا و  زعلا و  يوذ  ماخفلا ، اربکلا  ریبک  ماظعلا  ءارمـالا  ریما  یتانـسحلا ،
تاموزلم لاسرا  هقیال و  هماتخ  تصلاخم  همان  لاصیا  هب  سانلا  نیب  همارتحا  یقبا  هماقم و  هللا  یلعا  سامم  ناویک  سایرک  ریـصم  تقادـص 

الود تالـسارم و  اههمان و  باوج  هیلا  راشم  یچلیا  فارـصنا  تصخر  زا  دعب  تسا  قثاو  اجر  دیدرگ . تلاسر  غیلبت  غلبم  تردابم و  هقیار 
یهاش هاگرد  یچلیا  هاجیلاع  باجح  هب  ار 

65 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
زیزعلا هللا  ءاش  نا  تسا  ریظنلا  مدـع  ریبدـت  وطـسرا  ریزو  نآ  هیـضرم  هیور  هیـضر و  هویـش  هچنانچ  و  دیـشاب . داد  ساسا و  سـسوم  ذافنا و 

نیتلودلا نیب  هطبار  ماود  دولخ و  مکحتـسم  یلاعت  هللا  نوعب  مایتلا  طابترا و  نیناوق  ینقم  سانلا  نیب  حالـصا  سانیتسا و  دـقاعم  رد  هراومه 
. تسا لخم  بانطا  دوب  هدایز  دهاوخ  لالملا  لالکلا و  نیصقن  نع  هللا  امهناص -

«10  » دابعلا برب  داب ، علاط  لالجا  تمشح و  تداعس و  نآ  زا  لالجا  تمظع و  تکوش و  ترازو و  بکوک  یقاب 
______________________________

ص 180. متفه ، نویامه ح  همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 10)
69 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ینامثع مظعا  ردص  « 2  » اشاپ میهاربا  داماد  هب  هاش ) ردان   ) ناخ یلقبسامهط  « 1  » همان

تالاوم تابیط  تایحت  فاحتا  و  تامـس ، تباجتـسا  تایآ  تباـجا  تاـیفاو  تاوعد  رهاوز  رهاوج  غـالبا  زا  دـعب  شیدـنا ، حالـص  بحم 
تایکاز تامیلست  سیافن  لاسرا  و  تانیب ،
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______________________________

. ردیب روتکم  کنیرکسعرس  کبسامهط  هینرلترضح  تلود  بحاص  ولتلود  تسا : نینچ  نویامه  همان  رد  همان  ناونع  (- 1)
زا سپ  دـش و  نییعت  ترادـص  هب  یگلاس  شـش  هاـجنپ و  نس  رد  هم 1718   9 رخالا 1130 / يدامج  متـشه  رد  اـشاپ  میهاربا  داـماد  (- 2)

راتساوخ هدرک ، مایق  ینامثع  تلود  هیلع  رب  لوبناتـسا  رد  هک  هنرتاپ - لیلخ  نایـصع  نایرج  رد  زور  ود  تسیب و  هام و  راهچ  لاس و  هدزاود 
زا ربماتپس 1730  مایـس  لوالا 1143 / عیبر  مهدفه  رد  دوب - هدـش  اشاپ  نادوپق  مالـسالا و  خیـش  ترادـص ، يادـخدک  مظعا ، ردـص  لتق 

ترهش دیسر . لتق  هب  موس  دمحا  ناطلس  روتـسد  هب  توا 1730  لوالا 1143 / عیبر  مهدجیه  هبنـشکی  زور  رد  و  دیدرگ . لوزعم  ترادص 
هب یگلاس  جنپ  رد  ناطلس  همطاف  هک  دنامن  هتفگان  تسا . موس  دمحا  ناطلس  رتخد  ناطلس  همطاف  اب  جاودزا  تلع  هب  داماد »  » هب اشاپ  میهاربا 

نیدراو رتـپ  گـنج  رد  هـیلا  راـشم  ندــش  دیهــش  اـب  هـک  دوـب  هدــمآرد  ( 1716 - 1713  ) مـظعا ردــص  اـشاپ  یلع  داـماد  حاـکن  هلاــبح 
اشاپ میهاربا  داماد  دقع  هب  یگلاس  هدزیس  نس  رد  دوبن  شیب  ياهویب  رتخد  نس  رغص  تلع  هب  هکیلاح  رد  و  دش . هویب  ) Petervardain)

. دمآرد
دانـسا و  DANISMEND: Ismail Hami, Izahli Osmanli Tarihi Kronolojisi, 5, 55 كر : رتـشیب  یهاـگآ  يارب 

70 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم 
، هک یلاعم  يامیـس  هنیئآ  ریظن  دیـشروخ  رینم  ریمـض  عوفرم  و  یلاع ، يایـض  باتفآ  يارآ  کـلامم  يار  فوشکم  تاـمالع ، تیـصوصخ 

درادیم تسا  مایا  هلسلس  شخب  ماظتنا  مانا و  روهمج  روما  ياشگهدقع  و  هیهانتم ، ریغ  تادیئات  هعشا  حرطم  و  هیهلا ، تاضویف  راونا  طبهم 
ایرث تبتر  رهپـس  ترـضحیلعا  تمهن  الاو  تمه  میمـصت  رب  ینبم  نارتقا ، تیریخ  ناوا  نیا  رد  هک ، ینوحـشم  تدـیقع  هچمان  صالخا  هک 
لدع نت  نتمهت  خر ، خرف  نآاق  رف و  نودیرف  لد ، لداع  دی  دیوم  يار  اراد  ناقاخ  تبالـص ، مارهب  تداعـس ، يرتشم  تعفر  کلف  تلزنم ،

، برغلا قرـشلا و  نیطالـس  اجلم  نامز ، نارورـس  ذـالم  ناـهج ، نیقاوخ  شخبجاـت  هاـنپ ، ناـیناهج  ناـبناهج  هاپـس و  هراتـس  ناطلـس  رورپ ،
نیمرحلا مداـخ  نـینرقلا ، وذ  ردنکـسا  یناـث  نـیرحبلا ، ناـقاخ  نیربـلا و  ناطلـس  برحلا ، ازغلا و  یف  بلاـسلا  رب  زهلا  لـسابلا و  ماغرــضلا 

نیا هب  تبسن  هک  ناغفا  لیذاخم  هیبنت  هب  راهنلا ، لیللا و  یقب  ام  هتمظع  لالظ  هللا  مادا  هنطلس و  مایا  تلازال  راتخم ، دمحا  یمـس  نیفیرـشلا ،
روهظ بقرت  ناهفـصا و  بوص  هب  نارکیب  هاپـس  اب  ناشیذ  نارکـسع  رـس  نییعت  دـناهدمآرد و  دادبتـسا  درمت و  ماقم  رد  دادادـخ  تلود  ود 
ناینب دییـشت  قافو و  ساسا  دیکات  فرـشلا و  نیرق  فرط  نیا  ناگتـشامگ  هب  ناشن  تفالخ  ناتـسآ  نیا  ناگدنب  بناج  زا  تقفاوم  طیارش 

هیلع هبتع  ذاـفنا  یهاـگآ  تیناـقح و  ضحم  یهاوخریخ و  طرف  زا  روما  بتارم و  ضعب  دـیدحت  رونـس و  دوهع و  قـفاوم  دـیدجت  قاـثیم و 
رقم یناطلـس و  يامتنا  ترـصن  اول  هچهام  علطم  ناسارخ  تحاس  هک  یماگنه  رد  دـندوب ، هتخاس  یهللا  لـظ  هنیـس  هدـس  هدیـشک  یهاـش و 

باقر کلام  باـیماک  باون  سدـقم  رورپ  تیاـنع  نیع  ظوحلم  سدـقا و  رثا  ریـسکا  رظن  روظنم  دوب  یناـقاخ  بکوک  رفظ  بکوم  هبکوک 
فـصآ نآ  نایامن  ياهیتهجکی  نایاش و  یعاسم  هدـیدرگ و  داب  شیمان  مان  يادـف  نامالغ  اـم  ناـج  هک  عنما  دـجما  عفرا  سدـقا  فرـشا و 

لاـمک راوـنا  تفاـی و  ناسحتـسا  بیحرت و  هـجرد  فرـشا  رهاـظم  رهم  رطاـخ  هاگـشیپ  رد  مارتـحا  ردنکـسا  يوطـسرا  ماـشتحا و  ناـمیلس 
ناگدنیوپ نآ  زا  يرطس  ره  قحلا  تفای . حوضو  تحاس  رب  هتشرس  تقادص  هتشون  ناونع  قداص  حبص  هدیفس  زا  ینیزگقح  یسانشقح و 

زا دـعب  هک  دـنچره  لـماک . هجو  رب  ناـهج  ماـظن  هریاد  زکرم  شاهطقن  ره  و  لـصوم ، دوصقم و  لزنم  رـس  هب  دوب  هداـج  ار  تبحم  هارهاـش 
زا هک  اجنآ  زا  اما  دـندوب  تکرح  مزاع  يزوریف  تداعـس و  هب  دوخ  یلعا  فرـشا  باون  یلعم  ریرـس  هیاـپ  هب  ـالاو  هچماـن  صـالخا  لوصو 

يار نانع  فطع  بوص  نآ  ماهم  ماجنا  مامتا و  نودب  هدشن  لصاح  لماک  یغارف  زونه  تاره  ناسارخ و  تامدقم  ماظتنا 
71 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ترـصن رکاسع  تکرح  لـالج و  هاـج و  « 3  » يداـشرا ربـهار  هب  ناـشالاو  نآ  دوب و  ناورـسخ  مزع  یفاـنم  ندومرف  رگید  تمـس  هب  نیزر 
تلود ماهم  لفکت  نوزفا و  زور  تنطلـس  تباین  هب  ار  هاج  نامـسآ  هاگرد  نیا  هدنب  اذهل  دندوب  هدومرف  ددجم  مالعا  هب  فوقوم  ار  لامتـشا 
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مالعا درجم  هب  هدوب  دـصرتم  دعتـسم و  مایق و  رّرقم  رما  هیهت  رب  هک  دومرف  رومام  موب  زرم و  نیا  تاماشحا  تالیا و  تیعمج  نورقم و  دـبا 
ماظعلا ءارمالا  ریما  ترافـس ، نیناوق  ناشنایاش  تلاسر و  دـعاوق  غیلب  غلبم  هاگیاج ، عیفر  هاـجیلاع  دـشاب و  نویاـمه  بکوم  شیجلا  همدـقم 

صالخا نادقتعم  داقتعالا و  خسار  شیک  تیدوبع  نادمتعم  زا  هدازولماش ، یلدگیب  ناخ  دـمحم  یلو  ناشن ، تیالو  نادـناخ  هداز  یفوص 
یهاشنهاش روضح  برق و  لفحم  نیشنالاب  یهابم و  ززعم و  الاو  هاگرد  « 4  » یگدنب فرش  هب  دج  نعابا  ناینب و  تفالخ  نامدود  نیا  داژن 

ارآ یتیگ  روتـسد  نآ  هب  هک  هچمان  تافتلا  يار و  دیـشروخ  ياراد  تلزنم  ایرث  تمدخ  هب  هک  هچمان  صالخا  اب  نییعت و  ترافـس  هب  هدوب ،
رطاخ جرد  رد  تعیدو  هب  ترافـس  یـضعب  راوهاش  رهاوج  نویامه  راـبرهوگ  ظـفل  زا  دومرف ، هناور  لاجعتـسا  مسر  هب  دوب  هتفاـی  شراـگن 
میاوق ناگداتسیا  تمدخ  رد  یناقاخ  هیلع  هبتع  لیبقت  هب  داعستسا  زا  دعب  هللا  ءاش  نا  هک ، دنتخاس  نوزحم  هیلا  ززعم  هاجیلاع  ریاخد  تقادص 
بادآ قفاوم  هچنادب  هک  دزاس  نایب  یلعم  تبحص  يدایالا  روفوم  يدان  الاو و  مزب  رد  ار  دنچ  روما  هداد  هولج  ضرع  قبط  رب  يرصیق  ریرس 

تمدـخ رد  داـینب  يوق  تلود  ود  نیا  حالـصلا  مزـال  ماـهم  ماـجنا  داد و  دـعاوق و  ماکحتـسا  رد  دـشاب  هدوب  يدـنمتلود  یگرزب و  نیئآ  و 
. دنروآ لمع  هب  نویامه 

نالظتـسم هب  تبـسن  ینامثع  تلود  ءایلوا  بناج  زا  ترورـض  ربانب  هک  دوب  هدـش  داژن  یطـساو  هماخ  هتـشاگن  داوم  یخرب  باب  رد  هچنآ  و 
کلامم رب  هک  یطلـست  هبلغ و  وحن  ره  هک  تسا  نشور  رهاظ و  نایملاع  رب  ینعم  نیا  هدمآرد  رودـص  یفرعم  هب  یناطلـس  تنطلـس  يابوط 
شناینب نامـسآ  ناتـسآ  رب  ناشن  ناطلـس  دـج  نعابا  هک  دوب  ینابهگن  یتیگ  هاشداپ  ناش و  نآاق  ناقاخ  نامرف  رما و  هب  هدـش  عقاو  یناـقاخ 
اُولُخْدا ُلْمَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   » قادـصم شاهرهاـق  جاوفا  ربارب  رد  ار  ورین  بحاـص  ناـیاشگناهج  وزاـب و  يوق  ناتـسدریز  نارود و  نارورـس  رفغم 

رهاب شهاگ  رد - نارکاچ  هنیمک  لاح  هیـصان  زا  یمارهب  تاوطـس  ینودـیرف و  رف  رهاـظ و  « 5 « » ُهُدُونُج َو  ُناْمیَلُـس  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکَنِکاسَم ال 
راوگان راع و  دی  يوق  موق  دیؤم و  جوف  مسق  نیا  یتسد  هریچ  تلاح  نیا  رد  تسا .

______________________________

داشرا يربهار  هب  ارهاظ : (- 3)
یگدنب یگدنب  لصا  رد  (- 4)

(. 18 لمنلا /  ) دننک لامیاپ  ار  امش  شهاپس  نامیلس و  ادابم  دیور  ردنا  دوخ  ياههناخ  هب  همه  ناروم  يا  (- 5)
72 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

یتسود رطاخ  يازفا  جنر  لد و  شیاسآ  رتسب  راخ  ینعم  نیا  تیاهن  دوش . یفالت  ریخ  یفاو و  ناسحا  فطل و  هب  مه  نآ  هک  فیکف  تسین .
هب دـناهدوب  ناـغفا  رد  دـیواج  تلود  نیا  زابرـس  ریـشمش  برـض  زا  ناریا و  هداز  تیعر  تیعر و  هراوـمه  هک  هلیذر  هفیاـط  زا  هک  تسلزنم 
هک دنناسر  ییاج  هب  راک  همیمذ  تلع  نآ  همیمـض  هدش  عقاو  تاکرح  وحن  نیا  رهچ  وید  خرچ  عبط  نوملقوب  رهمیب  رهپـس  شدرگ  ءاضتقا 

يردـنلق همیخ  زا  هدوـمن  زاـغآ  یـسانشان  دـح  نیا  هب  زارد و  یناـمثع  تلود  نماد  هب  یکاـبیب  رب  یکانـسوه  نیتـسآ  زا  یخاتـسگ  تسد 
هرـصایق ءاجلم  شروصقیب  رـصق  هیاس  هک  یناکرالا  موق  تلود  نانچ  ناینب  دبا  خاک  هب  دنراذگ و  تنطلـس  هیعاد  یئاراد  رد  اجبان  يردقیب 

ناگتـشامگ اب  قافتا  قافو و  رد  هک  دـندوب  هتخاس  بلطم  نیا  زادرپاون  ار  جنـس  رکـش  کلک  یطوط  هکنیا  و  دـنوش . داسفا  نز  هشیت  تسا 
تلود ءایلوا  تقفاوم  هب  فرط  نیا  تبغر  مدع  الاو  ددرگن  كوکسم  لامها  هقیرط  كوکش  قافن و  بابرا  کیکشت  هب  یناطلس  ترـضح 

اریز دوب . دناوت  ریمخت  دولخ  تنطلـس  نیا  ءانما  ریطخ  رطاخ  رب  روطخ  لاجم  ار  ینعم  نیا  هک  اشاح  تسویپ  دـهاوخ  حوضو  هب  نوزفا  زور 
لزی مل  ناطلـس  هاگتـسد  نانکراک  لزا  زور  رد  روصتم و  تروص  یلویه و  ینعم  رـسیم و  رهوج  ضرع و  طـباور  میاوق  تلود  ود  نیا  هک 

ار الاو  تلود  ود - نیا  روهظلا  یلج  روشنم  يدزیا  تردـق  ناوید  ناریبد  دناهتـشرس و  نیعم  لگ  بآ و  هب  ار  زوریف  تنطلـس  ود  نیا  ریمخ 
هدـنخرف بناـج  نآ  زا  دـیاین و  اـفو  مسر  زج  باوص  بوص  نیزا  هک  تسا  یهیدـب  دناهتـشون و  نومـضم  کـی  هب  فـالتخا  فـالخیب و 

. ددنویپن عوقو  هب  ناسحا  یمدرم و  ریغ  بناوج 

هیراشفا هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  www.Ghaemiyeh.comدانسا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 50 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


رب ینبم  هچنآ  دوب و  دهاوخ  قافویب  خرچ  تایضتقم  قافتا و  ربانب  دشاب ، هدماین  لمع  هب  نیفرط  زا  تدوم  طیارش  تامزلتـسم  يدنچ  رگا  و 
تمحرم دیلک  زج  ار  يرد  چیه  دیاشن و  يراب  ترـضح  زج  يرای  تناعا و  هک  دـنچره  دوب  هدـش  مقر  نیربنع  ملق  دزنابز  تافام  كرادـت 
تنواـعم نوچ  نکل  تسا ، بوغرم  یـضرم و  دـشاب  هدـش  یلزا  تیـشم  کـلک  هتـشاگن  ریدـقت  هحفـص  رد  هچ  ره  دـیاشگن و  قلطم  رواد 

هام ددرگن و  اهنادناخ  زورفا  غارچ  ناشخرد  لعشم  زا  غورف  بسکیب  بلط  رون  عمـش  ییانـشآ و  هب  تسا  یمـسر  ار  ناتـسودرم  ناتـسود 
هناورپ یناـشفارپ  موجه  رباـنب  هاـگره  هک  تسا  سمـشلا  نم  رهظا  دوشن و  ناـهج  ياـضف  ساـپ  رون  نازورف  رهم  زا  ءوض  ساـبتقایب  ناـبات 
ساربن وترپ  رد  يدـنچ  تسا  نتخوس  انف  قرب  ار  دوخ  رمع  نمرخ  ندادوخ و  هلعـش  عمـش  رـسدرد  ناـشراک  لـصاح  هک  زوسناـج  ناـتنیط 
رگهراچ باـبحا  تناـعا  تدـضاعم و  تسد  يزورفا  ایـض  يزاـس و  هلعـشم  تیاـمح و  سوناـف  يراداوه  هب  زج  دـسر  مه  هب  نهد  یتلود 

. تسین
غورف و دیـشروخ  غارچ  هک  دـناهدش  هجوتم  یبیر  تادـیئات ال  یبیغ و  تاماهلا  هب  مرتحم  مرکم  ردـص  مخفا و  مظعا  روتـسد  نآ  هک  لاـح 

رهم و هام و  لغاشم  نز  هنعط  اهب  رون و  رد  هک  يداد 
73 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

يوطسرا ریمض و  هاگآ  لدنشور  نآ  بحم  وترپ  نآ  زا  رتهب  لب  نامز  فلاوس  روتسد  هب  دوب  رهپس  مزب  عوطسلا  ریثک  عومـش  يازفا  کشر 
لاوزیب تلود  هزور  دـنچ  فاسخنا  ربانب  هک  ینایتلـصخ  شافخ  هدـیدرگ و  باـتناهج  رین - رینم  حابـصم  تریغ  باـیرون و  ریبدـت  نوطـالف 

هب نویامه  تمدخ  رد  دنوش و  مدع  هلوغیب  نیزگ  افتخا  تفلا  رهم  هعیلط  عولط  تفلک و  فلک  عفر  زا  دناهدش  یئامندوخ  نادـیم  رگهولج 
ماکحتـسا هب  قلعم  ار  ترـضح  نآ  سدقم  رطاخ  هدش  میدق  دـهع  هلـسلس  كرحم  « 6 « » َنوُعار ْمِهِدـْهَع  َو  ْمِِهتانامَِأل  ْمُه  َنیِذَّلا   » نومـضم

تاذ یلبج  هک  دعو  زاجنا  طیارـش  دـهع و  نسح  مزاول  هتبلا  دـناهتخاس  هیهب  تنطلـس  نیا  ناگتفر  تسد  زا  لاح  تیاعر  هیوفـص و  تلود 
هنـسلا و رد  ملاع  ضارقنا  ات  مان  کین  نیا  هک  دروآ  دهاوخ  لمع  هب  باب  ره  رد  تسا  هشیدنا  توتف  نابلط  تیریخ  هشیپ و  تورم  ناگرزب 

کلف هاگراب  باجح  تمدـخ  زا  يدوزب  ار  ریمخت  بادآ  ریفـس  هاجیلاع  دـنامب و  یقاـب  ناـشیا  زا  کـیجات  كرت و  کـیدزن و  رود و  هاوفا 
اهب و تارظتنم  ياهرطاخ  ماشم و  انمت و  غامد  ریذپلد  دیعاوم  ياهلگ  نتفکش  زا  ینازرا و  فارصنا  تصخر  مارملا  یضقم  یناطلـس  بابق 

. تخاس دنهاوخ  ینامداش  حیافن  زودنا  تهکن  دورس و  حیاور  زیب  رطع  ار  تافتلا 
روشک تامهم  ینابناهج و  روما  نارود و  کلاسم  ناهج و  کـلامم  هراومه  هک  دـیما  تسا . لـالم  لـالک و  بجوم  لاـقم  لـیوطت  هداـیز 

مـسترم شیع  تیهافر و  هنیئآ  رد  نایناهج  لاوحا  روص  مظتنم و  الاو  نیزگ  تیناقح  نیزر  يداـش  هجوت  نمی  هب  یناتـس  یتیگ  ییاـشگ و 
«. 7  » دابعلا برب  داب  دیشم  دولخ  داتوا  هب  يراکماک و  لابقا و  قدارس  هدوب 

______________________________

(. 32 جراعم /  ) دننک تیاعر  ار  ناشنامیپ  دهع و  تناما و  هک  نانآ  و  (- 6)
ج 7 ص 215. نویامه ، همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 7)

74 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
.........

75 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » ینامثع مظعا  ردص  اشاپ  میهاربا  داماد  هب  هاش ) ردان   ) ناخ یلقبسامهط  همانداوس 

یلاع و ناشن  مرا  مزب  هفحت  هک ، نانیب  تقداصم  تامیلست  لیسرت  نایب و  تصلاخم  تاوعد  غیلبت  زا  دعب  میقتـسم ، صالخ  هداج  رب  صلخم 
رد هک  ددرگیم  ناسللا  بطر  اعدم  ضرع  ناتـسراهب  رد  امتنا  تدیقع  هماخ  بیلدنع  ياون  هب  دـش  دـناوت  یلاعتم  ناسدـلخ  لفحم  هیدـه 
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راتت يوهآ  میـسنت  نیکـشم  هماـن  ـالو و  یتسود و  راـب  رطع  میمـش  نیربنع  همامـش  ازفا ، حرف  زودـنا  تجهب  یناـمز  اـشگلد و  زوریف  یناوا 
رهاوج ملق  نابز  هک  نانیب  تقادص  یمان  همان  ینعی ، افو  علطم و  ناشخرد  رینتسم  ردب  ایض و  رون و  قرـشم  نابات  رین  رهم  افـص ، یتهجکی و 

، نیرحبلا ناقاخ  نیربلا و  ناطلـس - یلعا ، ناکم  ایرث  ناگدنب  ناماوت  دـلخ  لکاشم  تنج  لفحم  لاسرا  نایب و  راهظا و  هتـشر  هتـشرس  مقر 
ٍفُحُـص ِیف   » دندوب هدومرف  هادف - یحور  نیدـلا - موی  یلا  هتلود  مایا  یلاعت  هللا  دـیا  نینرقلا ، وذ  ردنکـسا  یناث  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداخ 

بوغرم و لحم  رد  هتفرگ  لزنم  ابحا  رطاخ  نوزحم  جرد  رد  یحو  دننام  لزان و  تدوم  ءایلع  قدص  ءامـس  زا  « 2 « » ٍةَرَّهَطُم ٍۀَعُوفْرَم  ٍۀَمَّرَکُم 
زا هدینادرگ  ضیاف  یهاش  سدقا  رثا  باتفآ  رظن  هب  بولطم  ناکم 

______________________________

هدنماقم یس  هلودلا  دامتعا  کبسامهط  هدازهاش  هنیرلترضح ، تلود  بحاص  ولتیانع  ولتلود   » تسا نینچ  نویامه  همان  رد  همان  ناونع  (- 1)
. ردیتروص کبوتکم  نالگ  هلیا  ناخ  دمحم  یلو  یچلیا  نادناخ ، یلقبسامهط  نالوا 

 ...« ٍفُحُص ِیف  ، » تسا نینچ  دوخ  هیآ  هتخاس و  ار  هلمج  نیا  سبع  هروس  زا  ياههیآ 13 و 14  هب  هجوت  اب  بتاک  (- 2)
76 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

رب ینیب  « 3 « » ًاـمیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَـسَف  َهَّللا  ُْهیَلَع  َدَـهاع  اـِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو   » يادا قدـص  يادؤـم  هب  هک  شنیباـضیب  يرد  بکوـک  يزورفا  هـلعش 
هللا لظ  هاشداپ  تیارد ، يرتشم  تلوص  خـیرم  تعفر ، کلف  تلزنم  ایرث  ترـضحیلعا  ناگدـنب  هجوت  راهظا  هعقاو و  روما  تیفیک  دادعتـسا 

، هللا لیبس  یف  دهاجملا  هللا و  دنع  نم  دیؤملا  نامز ، نیطالس  كرات  شخبجات  ناسحا ، تورم و  تلدعم و  ندعم  هانپ ، مالـسا  هاپـس  هراتس 
ناجیابرذآ قارع و  تمس  زا  ناشن  الاو  نارکسع  رس  نییعت  ناشن و  نالذخ  ناغفا  عمق  علق و  هب  هیلاع  هیلع  ممه  میمـصت  قباس و  روتـسد  هب 

تینهت نیا  هدژم  هداشگ  نابحم  لاوحا  تاـنجو  ربطاـشن  رورـس و  باوبا  « 4 « » ِِهلْـضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف   » لولدـم هب  دوب  ناهفـصا  هب 
هار زا  هک  ناتـسکرت  ناکم  یلاع  هاج  الاو  هاشداپ  يارفـس  نسح  تاقافتا  زا  هدیـسر  یندا  ـالعا و  شوه  شوگ  هب  يربک  تبهوم  یمظع و 

طسبنم و ریبخ و  علطم و  زادگ  نمـشد  زاون  تسود  ینعم  نیا  زا  دـندوب  رـضاح  ساسا  کلف  سایرک  رد  صاصتخا  طرف  صالخا و  روفو 
هک نایب  نیا  منرت  نامجرت  صالخا  نابز  هب  کی  ره  ریمضلا و  فوعشم 

رورـش و عفر  نیملـسم و  حالـص  نمـضتم  هک  نیرق  ضیف  هفراع  نیا  ءازا  رد  هدیدرگ  دشاب  نایم  رد  وت  ياپ  هنروماظن  هب  یملاع  راک  دوشن 
اَّنَع َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا   » قوطنم هب  مالع  کلم  سدـقا  بانج  رکـش  ياسرف  هدجـس  تسا  داینبلا  میوق  یتسود  دـعاوق  دـیهمت  داـسف و 

هدیدرگ ياریپ  سکع  اعدم  نیا  تروص  یهللا  لظ  سدقا  ناگدنب  ریمخت  رهم  رینم  ریمض  هنیآ  رد  هدیدرگ  مالآ  هراکم و  عفر  « 5 « » َنَزَْحلا
ارآ کـلم  ریـشم  نآ  يار و  یفاـص  فصآ  نآ  يرگلقیـص  هب  داـینبلا  میوق  تلود  ود  نیا  نیب  اـم  یف  داـحتا  یتـسود و  تآرم  هیفـصت  هک 

همیزع هک ، دـشابیم  نینچ  نیئآ  تلدـعم  نیقاوـخ  یگرزب  نشور  نیکمت و  زع و  اـب  نیطالـس  یمظع  تنیب  هک  هللا ، هزعب  اـقح و  اـمنهولج 
نیمه زین  مارتحالا  زعلا و  يوذ  يالکو  ماظع و  يارزو  هفیظو  هقیقحلا  یف  ظوحلم و  ار  « 6 « » اوُرِْشبَتْساَف ِهَّللا  َنِم  ِهِدْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو   » همیرک

هک ریخ  روما و  مسق  نیا  هب  هدومرف  لومعم  ماقم  ره  رد  ار  « 7 « » َنوُعار ْمِهِدْهَع  َو  ْمِِهتانامَِأل  ْمُه  َنیِذَّلا   » نوحشم تغالب  نومضم  هک ، تسا 
. دندرگ هجوتم  تسا  نیراد  یمانکین  نمضتم 

______________________________

(. 10 حتف /  ) درک دهاوخ  اطع  گرزب  شاداپ  وا  هب  ادخ  يدوز  هب  دنک  افو  هتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  هب  هک  ره  و  (- 3)
(170 نارمع / لآ  ، ) دننام داش  هدیدرگ  ناشبیصن  دنوادخ  زا  هک  یتمحر  لضف و  هب  نانآ  (- 4)

(. 34 رطاف /  ) دربب ام  هودنا  نزح و  هک  ار  ادخ  دمح  دنیوگ  (- 5)
(. 111 هبوت / ، ) دیوش داش  سپ  تسیک ، دهع  هب  رتافواب  ادخ  زا  و  (- 6)

(. 32 جراعم / ، ) دننک تیاعر  ار  ناشنامیپ  دهع و  تناما و  هک  نانآ  و  (- 7)
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77 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
یلعا سدـقا  ناگدـنب  اذـهل  دوب  رورـض  روصق  یب - تابثاب  هیبنا  ندراذـگ  روظنم و  ضیف  روضح  رد  يربک  هفراع  نیا  يرازگرکـش  نوچ 

ترازو ترادـص و  هبطـصم  هدـنبیز  نآ  هب  همان  تفطالم  یناقاخ و  ترـضحیلعا  تبترم  کلف  تبهوم  ضیف  تمدـخ  هب  هچمان  تصلاخم 
، ترافس نیناوق  ناش  نایاش  تلاسر ، دعاوق  غیلبت  غلبم  ماظعلا ، ءارمالا  ریما  هاگتسد  « 8  » یلعم هاگیاج ، عیفر  هاجیلاع  هدومرف  یملق  یناطلس 

نیدـمتعم زا  هک  ولماش  یلدـگیب  ناخ  دـمحم  یلو  ناـشن  تیـالو  نادـناخ  میدـق  هداز  یفوص  ناـیناریا  مخاـفا  مظعا  ناریا و  مظاـعا  مخفا 
هب دـج  نعابا  داینبلا و  میوق  تنطلـس  نیا  داهن  یفاص  شیدـنا  تصلاخم  نیدـقتعم  دادادـخ و  تلود  نیا  داـقتعالا  خـسار  شیک  تیدوبع 

بختنم رما  نیا  لباق  هدوب  زاتمم  نانگمه  زا  تسارف  رویز و  هب  زارفارـس و  یهاش  هاج  تزع و  هاـگرد  روثاـم  اـیمیک  روضح  برقت  ناـضیف 
قدص و ینابز  تاشرافس  یلالتم  « 9  » یلالزا لاثم و  کلف  رابرد  هناور  لاجعتـسالا  مسر  یلع  تلاـسر  ناونع  ترافـس و  قیرط  هب  هدومرف 

نوحـشم ولمم و  ار  هیلا  مظعم  ریظنیب  ریفـس  هاـجیلاع  نیئآ ، تیدوـبع  هینـس  نوزخم  جرد  نیزگ و  تدـیقع  رطاـخ  نوـنکم  فدـص  اـفص 
تمدخ « 10  » هضافتـسا هب  نیرق و  تداعـس  يرـصیق  هاگدـما  نایناهج  هاگرد  لوصو  داعـستسا  فرـش  هب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هک  دـناهدومرف 
ترافـس هچمان و  تفطالم  هصلاخملا و  هعیرذ  هدیدرگ ، نیئزت  ضیف  يروشناد  ترازو و  مظن  مرا  مزب  ردص  هدنزارب  نآ  تیـصاخ  ریـسکا 

یگرزب و ترطف و  یـضتقم  هچنادـب  هللا  ءاش  نا  هک ، دـنیامن  ضرع  دـنناد  داـسف  عفر  حالـص و  نمـضتم  هک  ار  يروما  هدـیناسر  ار  یناـبز 
. دنیامرف لومعم  دشاب  ینامثع  يالاو  تلود  یمانکین  تیجس و  نورقم 

هک تسا  نهربم  رهاظ و  دـنالقاع  هک  رادـقم  عیفر  رابتالاو  نآ  اصوصخ  راگزور  يالقع  رب  هتکن  نیا  راهظتـسا  اـعاطم ، اذـالم ، امودـخم ،
نالذخ ناغفا  هفیاط  و  دوب . ناکم  یلاع  نیقاوخ  ءاجلم  ناهج و  ناورـسخ  رورـس  تافتلا  مدع  نایناریا  ناریا و  لاوحا  لالتخا  هدـمع  ثعاب 

زا رهظتـسم و  ینعم  نیا  هب  هداد  يور  ناـیناریا  لاوحا  رد  ناـشیا  زا  یگدروخ  مه  رب  هکنیا  روصت  هب  دـشابیمن  لـقع  زا  هرهب  هک  ار  ناـشن 
لاعفا لامعا و  « 11  » ءازج هب  هیغاب  رگا  هک ، لـفاغ  مه  اعدـم  نیا  زا  زارد و  مه  هیلاـع  هیلع  تلود  نماد  هب  یبدایب  تسد  يدرخ  مک  طرف 

يادؤم هب  هللا  دنع  نم  ادیوم  هاجالاو  زین  وطسرا  روتسد  نآ  هنعل  هللا و  دمحلا  هک  لاح  دندوب . هدیسر  دوخ 
______________________________

العم لصا : رد  (- 8)
یلاال لصا : رد  (- 9)
هضوافتسا لصا : رد  (- 10)

ءازج و  لصا : رد  (- 11)
78 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«12 « » ِهَّللا ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یَّتَـح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاـقَف  يرْخُأـْلا  یَلَع  امُهادْـحِإ  ْتََغب  ْنِإَـف  اـمُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناـتَِفئاط  ْنِإ  َو  »
تعامج نیا  عفر  عفد و  یهاشنهاش  لاوزیب  لاـبقا  يورین  یهلا و  توق  لوحب و  هک  تسا  لـصاح  نیقی  دـناهدش . ریخ  رما  نیا  ياـنب  هجوتم 

يایلوا فرط  زا  یعمج  رطاخ  درجم  هب  دنیامرف  لفاغت  ناشیا  لاصیتسا  رد  هتـساوخن  ادخ  رگا  و  دش . دهاوخ  یهجوت  كدـنا  هب  تبقاع  یب 
لومعم هدروآ  لمع  هب  هچنآ  رب  هدایز  ار  یبدایب  دساف  تالایخ  هب  هدیـشوک  دوخ  دادعتـسا  رد  عقاولا  بسح  ینامثع  تدـع  نارود  تلود 

اذـهل دـیدرگ . دـنهاوخ  همیظع  دـسافم  ءاشنم  هدـش  یلاع  ءالتعا  زعلا و  يوذ  ءالجا  الکو و  ياـمنباوص  يار  مولعم  هک  يوحن  هب  هتـشاد و 
رد « 13 « » َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُْکیَوَخَأ  َْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ٌةَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ   » هقوطنم هب  الوا  یلاعت ، هللا  ءاش  نا  هک  ددرگیم  سمتلم 

ایناث و  لومعم ، مالک  ام ال  یعس  مامتالاب  مارکالا  نومـضم  هب  دناهدیدرگ  هجوتم  هک  يوحن  هب  تدم  دبا  تلود  ود  نیا  نیب  ام  یف  حالـصا 
روظنم مامتا  مات  مامتها  دـنناد  حالـص  هک  ره  هب  هدوب  هدـش  کلـس  ررد  کلک  هدز  مقر  هک  یبجوم  هب  ناشن  تلالـض  ناغفا  عمق  علق و  رد 
بتارم زادرپهولج  ناـهج  ناـهاشداپ  رظن  رد  قیـالخ و  هبطاـق  یگدوـسآ  قلاـخ و  باـنج  ياـضر  ثعاـب  هک  ار  ریخ  راـثآ  یماـنکین و  نیا 
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يزعم ریمخت  وکین  ریفس  هاجیلاع  هتـشاذگ ، دوخ  هلیبن  هلیلج  هلـسلس  رد  دنامیم  یقاب  هاوفا  هنـسلا و  راد  ملاع  ضارقنا  ات  تسا و  ناسحتـسا 
یحور یلعا - دجما  سدـقا  ناگدـنب  هک ، دـنیامرف  ماشتحا  کلف  هاگرد  هناور  مارملا  یـضقم  مالعلا  کلملا  هللا  ءاش  نا  دوز  يدوزب  ار  هیلا 
. دنشابیم ریمض  یفاص  ریفس  هاجیلاع  تدواعم  نایامن و  ناسحا  نیا  مامت  هار  هب  مشچ  رظتنم و  ریبک  ریغص و  زا  ریثک  یعمج  و  هادف -

«14 . » دابعلا برب  دودمم  مکلظ  یقاب  دومنن . بانطا  دیاوز  هب  دوب  رصتخم  ضرغ  نوچ 
______________________________

رب موق  کی  رگا  دیراد و  رارقرب  حلـص  اهنآ  نیب  نانمؤم  امـش  هتبلا  دنزیخرب  ینمـشد  لاتق و  هب  مه  اب  نامیا  لها  زا  هفیاط  ود  رگا  و  (- 12)
(. 9 تارجح / . ) دیآرد ادخ  نامرف  هب  ات  دینک  لاتق  هفیاط  نآ  اب  درک  ملظ  يرگید 

هک دشاب  دیـشاب . راکزیهرپ  سرت و  ادـخ  دـیهد و  حلـص  دوخ  ناردارب  نیب  هشیمه  سپ  دـنرگیدکی . ردارب  همه  نانمؤم  تقیقح  هب  (- 13)
(. 10 تارجح / ، ) دیدرگ یهلا  تمحر  فطل و  دروم 

.212 متفه ص 213 - نویامه ج  همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 14)
. دشابیم رخالا 1143  عیبر  طساوا  نویامه ، همان  رتفد  رد  دیق  خیرات 

81 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » لوا دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان 

نیئآ تلدعم  نیطالس  هک  تسا  یلامهیب  راگدنوادخ  تاذ  راوازس  ساوح  مهو و  هطیح  زا  نوزفا  ساپـس  دمح و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
عازن عفر  صوصخ  رد  هدیزگرب و  قیالخ  لامآ  یناما و  حاجنا  لاح و  حالـصا  تهج  « 2 « » ِضْرَْألا ِیف  َِفئالَخ  ْمُکاْنلَعَج  َُّمث   » ياوحف هب  ار 

« ًاناوْخِإ ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادـْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع )  ) ِهَّللا َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو   » يداؤم هب  مانا  تاقبط  نیب  ام  یف  مایتلا  عوقو  و 
هدینادرگ دادو  الو  قداص  حبص  علطم  ار  دانع  فالخ و  ناتسبش  « 3»

ناجاتحم رمک  دنب  دقعناجات  نیرز  هن  رس  رب  جات 
میدـع لوسر  رونم  دـقرم  رهطم و  حور  هتـسیاش  سایق  رکف و  هریاد  زا  نوریب  دورد  هدـنیاشگب و  همه  يو  رب  ردهدـنیاشخب  هدنـشخب  کـلم 

کئلوا نیحلاصلا  یبوط  نیزگ ، ثیدح  نیمث  هراوشوگ  هب  مما  هماع  شونب  تراشب  شوگ  هک ، تسا  یلاثملا 
______________________________

. ردیتروص کن  همان  نالگ  باطتسم  نویامه  باکر  ندنفرط  هاش  ردان  تسا : نینچ  نویامه  همان  رد  همان  ناونع  (- 1)
ناطلس هب  هاش  ردان  همان  نتم 81  هیراشفا  هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانـسا و  (. 14 سنوی / ، ) میدرک نیشناج  نیمز  رد  ار  امـش  و  (- 2)

لوا دومحم 
فطل هب  تخادنا و  ینابرهم  تفلا و  امـش  ياهلد  رد  ادخ  دـیدوب  نمـشد  مه  اب  امـش  هک  ار  ادـخ  گرزب  تمعن  نیا  دـیروآدای  هب  و  (- 3)

(. 103 نارمع / لآ  ، ) دیدش رگیدکی  ینید  ردارب  همه  دنوادخ 
82 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

: هدومرف تلالد  هوبنلا  بعش  نم  هبعش  نیبلا  تاذ  حالصا  هارهاش  هب  هدوشخب و  نیئزت   » نوبرقملا مه 
یتسرپادخ کلف  بطقیتسه  طیحم  رهگ  اتکی 

. رابکلا هباحصا  رایخالا و  هئافلخ  راربالا و  هلآ  یلع  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ءایبنا  همه  متخدنسم  شرع  نیگن  دیشروخ 
، تلزنم ایرث  تبترم  رهپـس  ترـضحیلعا  نوحـشم ، تفطالم  يالجنا  رهم  رینم  ریمـض  و  نویاـمه ، يـالتعا  دیـشروخ  يار  عوفرم  دـعب : اـما 

تفصن ردنکس  تکوش ، نامیلـس  تعلط  رمق  تنطف ، دراطع  تجهب  دیهان  تلـصخ ، باتفآ  تلوص  مارهب  تداعـس ، سیجرب  تعفر  ناویک 

هیراشفا هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  www.Ghaemiyeh.comدانسا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 54 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


هدنزارب نارود ، نیقاوخ  مخفا  ناهج  نیطالس  مظعا  هللا » قلخ  یلع  هقفـشلا   » هقوطنم هللا  لظ  لداعلا  ناطلـسلا  هقودصم  تلدعم ، ناوریـشون 
هراتس هاج  کلف  هاشداپ  ینامثع ، نادناخ  هدبز  یناث  ردنکس  ینعم  هب  نآاق  يراکماک  تنطلس و  تخب  هدنزارط  يرایرهـش ، تمظع و  جات 

هنطلسلا کلفل  امجن  نینرقلا  يذ  ردنکسا  یناث  نیفیرشلا ، نیمرحلا  مداخ  نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا  ناطلـس  هللا ، لظ  هانپ  مالـسا  ویدخ  هایس ،
هکلم هللا  دلخ  ناخ  یفطصم  ناطلس  نب  « 4  » ناخ دومحم  ناطلـس  ناشالاو ، ناسحالا  هلدعملا و  همحرلا و  هفالخلا و  همظعلا و  هکوشلا و  و 

هک ناج  سنا و  زا  ناگدنب  اب  نابز  رب  ناعتـسم  راگدرک  تیقلاخ  رارقا  نانم و  رواد  تیبوبر  قیدصت  هک  یماگنه  زا  هک  درادیم  هناطلـس  و 
نآ يوریپ  زا  تنـس  لها  تعامج  ام  هدیدرگ و  مزال  ام  رب  هدومرف  تمحر  ام  هب  هک  يربمغیپ  تعاطا  هدـش  يراج  میئوا  ترـضح  هدـیرفآ 
زا نانخس  یضعب  ضارغا  بصعت و  رب  انب  داد  يور  یکلف  يایاضق  زا  لیعامسا ، هاش  جورخ  همدقم  هک  نآ  زا  دعب  میاهدوب و  روهرهب  رورس 

هاگرد دنمزاین  نیا  يراب  ترـضح  نوچ  هدیدرگ  نیلـسرملا  دیـس - تما  نیملـسم و  قرف  نیب  ام  یف  عازن  قافن و  ثعاب  هک  تفای  راشتنا  وا 
یگمه هاوخریخ  نیا  اذـهل  تخاس ، ببـس  ناناملـسم  روما  حـلاصم  ناریا و  کـلاسملا  عیـسو  کـلامم  ماـهم  ماـظتنا  تهج  ار  يراـگدرک 

ریاشع و نادیفـس  شیر  تالیا و  نالیخرـس  تافـص و  هدـیمح  هلجا  هزعا و  تاکربلا و  ریثک  يالـضف  ياملع و  تاجردـلا و  عیفر  تاداس 
ار قح  ناهرب  لیلد و  هب  ناشیا  هب  يروآعمج و  ناغم  قالـشق  رد  ناضمر  كرابم  هام  طساوا  رد  ار  ناریا  تاماشحا  لـیابق و  تاـغامیوا و 

ممتم ملاعلا  ماظن  مرتحم  ردص  مخفا  ریشم  مرکا  روتسد  هاجیلاع  تاجتشون  رد  هک  يوحن  هب  ناشن و  رطاخ  یلاح و 
______________________________

یگلاس رد 35  دـمآ و  ایند  هب  ق  رد 1108 ه . مود  ناخ  یفطصم  ناطلس  دنزرف  ینامثع  ناطلـس  نیمراهچ  تسیب و  دومحم . ناطلـس  (- 4)
نیدلا سمـش  تشذـگرد . ق  لاس 1168 ه . رد  تنطلـس  لاـس  زا 25  سپ  و  تسـشن . تنطلـس  تخت  رب  موس  ناخ  دـمحا  ناطلـس  زا  دـعب 

مالعا سوماق  یماس /
83 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

، مارکلا الـضفلا  هدمع  و  ماظعلا ، ءاملعلا  هودق  و  هناش - هللا  عفر  مظعا - ریزو  بقاثلا  رکفلاب  روهمجلا  روما  ربدم  بئاصلا  يارلاب  مانالا  ماهم 
ابلق و یگمه  هتفای و  شراگن  احورشم  هتادافا ، ۀماد  مالسالا  خیـش  مالعلا  کلملا  تیانع  دیزم  هب  صتخملا  ینارودلا  يدتقم  ینامزلا  یتفم 

نیا هک  نیا  هظحالم  هب  هدومن  مالسلا  هولصلا و  لضفا  هیلع  مانالا  ریخ  ترضح  هنیس  تنـس  تیعبت  عدب و  راثآ  كرت  ناعذا و  لوبق و  اناسل 
تعباتم كرت  دـباین  هار  نآ  ناینبلا  هخـسار  ناکرا  رد  یلیدـبت  رییغت و  هدـنام و  ظوفحم  نوصم و  ضغن  صقن و  « 5  » تمـصو زا  ریخ  يانب 

ماظن مرتحم ، روتـسد  مرکم و  ریزو  هاجیلاع  نوچ  «. 6  » دندومن رایتخا  ناریا  یهاشداپ  هب  ار  نانم  دزیا  هاگرد  دنمزاین  نیا  هیوفـص و  هلـسلس 
بناج ضیف  بناج  هیلع و  تلود  يایلوا  فرشلا  نیرق  فرط  زا  هزع - دیز  « 7  » نامرق یلاو  اشاپ  یلع  یجاح  هینامثعلا ، هیلاعلا  هیلعلا  هلودلا 

، هاگتـسد تلالج  تلاسب و  هانپ ، تمـشح  تلایا و  تقو  نیا  رد  اذهل  دوب  هحلاصم  صوصخ  رد  هملاکم  رما  هبرومام  هینـس  تنطلـس  يانما 
دمتعم ناریا و  ناشلا  لیلج  ءارما  زا  هک  ار  ناهاشنامرک  ياکلا  مکاح  هنگنز ، ناخ  یقابلا  دـبع  لابقالا ، همـشحلا و  هلایالا و  اـماظن  هاـجیلاع 

هواقن مخاف  الاو  تاداسلا  هلالـس  هاـجیلاع  نییعت و  ترافـس  يروآ و  ماـیپ  تلاـسر  يرگیچلیا و  مسر  هب  تسا  ناحبـس  قلاـخ  دـنمزاین  نیا 
ناسارخ سردم  « 9  » ربکا یلع  الم  یئاملعلا  همالع  یئالـضفلا  سیئر  یفاهف  یمالع  کلامم و  ردص  « 8  » مساقلا وبا  ازریم  مظاعالا ، ابجنلا 

هک ار  نایدرواد  نایاپیب  فاطلا  دنمزاین  نیا  ماما  و 
______________________________

تمسو لصا  رد  (- 5)
/ لابقا ناریا  خیرات   ) تشاذگ رـس  رب  ار  یهاشنهاش  جات  زورون  دیع  هب  هدـنام  زور  هدزاود  لاوش 1148  مراهچ  تسیب و  رد  هاش  رداـن  (- 6)

ریخ ال  - » ناجنـس هتکن  تفای و  سولج  خیرات  ار  عقو ) ام  یف  ریخلا   ) ینیوزق دمحم  نیدـلا  ماوق  ازریم  دـسیونیم  یئاسف  نسح  ازریم  ( 723
: دورس نینچ  افرظ  زا  یکی  و  ( 180 يرصان / همانسراف   ) دنتفگ عقو » ام  یف 
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.119 نیزح / خیرات  عقو » ام  یف  ریخلا   » خیرات هبعمط  ناج  زا  لام و  زا  میدیرب 
. هینوق بونج  رد  ریغص  يایسآ  رد  تسا  يرهش  نامارق : نامهرق - نامرق - (- 7)

. تسا یناشاک  مساقلا  وبا  ازریم  روظنم  (- 8)
ریاس رب  مدـقم  هشیمه  هاش و  ردان  دامتعا  فرط  نابحاصم و  زا  نامز و  يالـضف  املع و  زا  یـشاب ، ـالم  هب  فورعم  ربکا ، یلع  اـنالوم  (- 9)

هب ندش  دراو  زا  سپ  يو  هدازردارب  هاشلداع )  ) ناخ یلقیلع  هاش  ردان  ندـش  هتـشک  زا  سپ  ق  لاس 1160 ه . رد  دوب . عیشت  بهذم  ياملع 
.435 ، 2 ناریا / لاجر  خیرات  دادماب ، يدهم  دیناسر ، لتق  هب  ار  ربکا  یلع  الم  هلمج  زا  هاش  ردان  راصنا  ناوعا و  زا  یضعب  دهشم 

84 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
رادمتفالخ ناتـسآ  یهاشداپ و  رادتقا  رهپـس  رابرد  هناور  هیلا  راشم  یچلیا  هاجیلاع  تقافر  هب  دـناتاجرد  یلاع  يالـضف  تاداس و  رباکا  زا 

هیهب تکلمم  نابـستنم  یناطلـس  هیلع  تلود  نارازگراـک  اـب  هدـش  شرافـس  ناـشیا  هب  هک  يوحن  هب  ار  هروبزم  بتارم  هک  دوـمن  یهللا  لـظ 
. دنیامن یط  یناویدخ 

يرب ار  دوخ  نیبتسم و  تلم  نیبم و  نید  حیحـصت  رد  مامتها  یعـس و  ناکما  ردق  هب  نامـسآ  نیمز و  عدبم  هاگرد  دنمزاین  نیا  دمحلا  دعب 
رهپـس هاشداپ  ماقم و  ایرث  ویدـخ  نآ  يالاو  تیوط  یـسدق  تمهن  اـیلع و  تمه  تمذ  رب  ماـجرف  ریخ  رما  نآ  ماـجنا  ماـمتا و  هدومن  همذـلا 

نحتـسم لوبقم و  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص - نامزلا  رخآ  ربمغیپ  دزن  هک  ددرگ  ریذـپ  لصف  يوحن  هب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  تسا . لوحم  ماـشتحا 
مظعا ریزو  هاجیلاع  تاجتشونب  عوجر  ار  بتارم  لیضفت  اذهل  دوب  بادآ  فراعت و  فالخ  بانطا  تعاطا و  نوچ  دیاین . مزال  يداریا  هدوب 

، یقاب هدومن  مالسالا  خیش  ماظعلا  ءاملعلا  هدمع  مخفا و  ریشم  و 
يرواد یهاگ  حلص و  هگ  مه  هب  ار  ناکرا  راچداسف  نوک و  ملاع  هاگراک  رد  دوب  ات 

ردان دوب  ناهج  رد  رداق  هدیزگرب  رهم : « 10  » يرگید نکر  وت  ار  ملاع  هک  ناز  ترمع  راتاضق  رامسم  هب  ناکرا  راهچ  ربا  داب  هتسب 
______________________________

،473 ص 4 - متفه ، نویامه ج  همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 10)
87 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ینامثع مظعا  ردص  « 2  » اشاپ دمحم  دیس  هب  هاش  ردان  « 1  » همان داوس 

، هابتنا تلاسب  تماهش و  هاگتسد ، لالجا  تمظع و  تهبا و  هانپ ، لابقا  تمـشح و  ترازو و  باصن ، یلاعم  بانج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هیلعلا هلودلا  نمتؤم  بقاثلا ، رکفلاب  روهمجلا  ماهم  لفاک  بئاصلا ، يارلاب  رومالا  مظان  ماخفلا ، ءارمالا  هدمع  ماظعلا ، ءارزولا  هودق  هاجیلاع 

ردص مخفا ، مرکا  روتـسد  يارآ ، کلم  ریمـض  بئاص  ریـشم  يار ، یفاص  ریبدت  بحاص  ریزو  هیناطلـسلا ، هیهبلا  هنطلـسلا  دمتعم  هیناقاخلا ،
دح زا  تامیرکت  هناویدـخ و  نوحـشم  تمرکم  تامیلعت  هب  هلابقا  فعاض  هناش و  یلاعت  هللا  عیفر  مظعا - ریزو  ملاـعلا  ماـظن  مرتحم ، مظعم 

فورعم و شیوخ  تمـشح  فعاـضت  تلود و  داـیدزا  هب  ار  لاون  اـیرد  رطاـع  رطاـخ  هجوت  یگمه  دوب . یمارگ  ززعم و  هناورـسخ ، نوزفا 
. دنسانش قلعتم 

أشنم هک  تسا  نایع  رهاظ و  نایملاع  رب  هک  درادیم  اریپ  تکلمم  يار  دوهشم  اهدعب 
______________________________

. ردبوتکم یسراف  نالگ  هنیرلترضح  مظعا  ردص  ولتیانع  ولتلود  ندنفرط  هاش  ردان  تسا : نینچ  نویامه  همان  رد  همان  ناونع  (- 1)
رخـالا 1150 عیبر  متـشه  یلا  نابعـش 1148  مراهچ  تسیب و  خـیرات  زا  هام  تفه  لاـسکی و  تدـم  هب  اـشاپ  دـمحم  دیـس  رادحالـس  (- 2)

88 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و   DANISMEND/ 5, 57 كر : تسا  هدوب  ترادص  ماقم  رادهدهع 
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، ینامسآ ياضاقت  زا  هک  ینامز  زا  هدوب ، هچ  نآ  ثعاب  ببس و  هدش  عقاو  ناریا  مور و  ناناملـسم  نیبام  یف  تدم  نیرد  هک  یلادج  عازن و 
فیاوط نایم  رد  دانع  لتق و  داـسف و  هنتف و  هنوگنیا  ياـنب  دوخ  راـک  رارقتـسا  هدـساف و  ضارغا  رباـنب  دومن  جورخ  يوفـص  لیعامـسا  هاـش 

باون تقو  نیرد  هدوب ، یقاب  نآ  راثآ  نالا  یلا  هک  هتـشاذگ  دـناهلبق  کـی  باـتک و  کـی  وریپ  ربمغیپ و  کـی  تما  یگمه  هک  ناناملـسم 
یماـمت نیملـسملا  نیب  لادـج  عازن و  عفر  تسا و  ناریا  لـها  یثوروم  هک  نیبم  نید  جـیورت  نیببـسم و  تلم  حیحـصت  تهج  اـم  نویاـمه 

ناغم قالـشق  رد  ناضمر  كرابم  هام  طساوا  رد  ار  ناریا  ریاشع  تالیا و  نالیخرـس  هزعا  نایعا و  مارک و  يالـضف  املع و  ماظع و  تاداس 
رب هدرک  هقح  بهذم  هرهچ  زا  فالتخا  ههبـش و  باجح  عفر  یهانپ  تلاسر  ترـضح  سدقم  نطاب  یهلا  سدـقا  بانج  دـیئات  هب  عمتجم و 

هیوفـص و هلـسلس  هدساف  ضارغا  زا  یـشان  هدـیافیب  لطاب  روما  نیا  هک  میدومرف  ناشن  رطاخ  یلاح و  ناهرب  تجح و  هب  ناریا  لها  یمامت 
هلـسلس تیعبت  اداـبم  هک  نیا  فوخ  زا  هدومن  لوق  نیا  لوبق  یگمه  تسا و  راـهطا  همئا  راـبک و  باحـصا  راـتخم و  لوـسر  لوـق  فلاـخم 
رایتخا دوب  نامکرت  لـیلج  لـیا  یثوروم  هک  يرورـس  یهاـش و  هب  ار  اـم  نویاـمه  باون  دوش  هزادـنایب  داـنع  هزاـت و  داـسف  ثروم  هیوفص 

زا هک  نامرق  یلاو  اشاپ  یلع  هیناطلـسلا ، هیهبلا  هنطلـسلا  ماوق  هیناقاخلا  هیلعلا  هلودـلا  ماظن  مرتحم  ریـشم  مرکم ، ریزو  هاجیلاع  نوچ  دـندومن 
وگتفگ هیلا  راشم  ریـشم  اب  ماجنا  ریخ  مارم  نیا  مامتا  رد  دوب و  هحلاصم  باب  رد  هملاکم  هب  رومام  ینامثع  هیلع  تلود  فرـشلا  نیرق  فرط 

ار هیلا  یموم  ریزو  هاجیلاع  اذـهل  دـسرب  یناـمثع  تلود  ياـیلوا  لـالج  عماـسم  هب  بتارم  نیا  دـیابیم  هک  دومن  راـهظا  روفـسم  هاـجیلاع  و 
مدـع رابتعا  هب  هیلا  راشم  مرکم  ریزو  دـنچ  ره  میدومرف . راثآ  ترـسم  رابخا  نیا  ندـیناسر  یناطلـس و  رادـم  کلف  راـبرد  هب  نتفر  فیلکت 
دیاوف جتنم  ماجرف  ریخ  رما  نیا  ماجنا  نوچ  اما  تشاد ، لمات  « 3 ( » هک  ) هروکذم روما  تهج  ینامثع  تلود  بناج  هب  تعجارم  رد  تصخر 
اماظن هاجیلاع  هاگتـسد ، تلالج  تمـشح و  هانپ ، تکوش  تلاـیا و  یـضار و  ار  هیلا  یموم  دوب  هیلع  تلود  ود  نیا  هیورخا  هیونید و  همیظع 
دمتعم ناشلا و  لیلج  يارما  زا  هک  ار  ناهاشنامرک  ياکلا  مکاح  هنگنز  ناخ  یقابلا  دبع  لابقالا ، هلالجلا و  همـشحالاو و  ۀکوشلا ، ۀلایالا و 

ابقنلا و هصالخ  مظاعالا  تاداسلا و  هلالـس  هاجیلاع  نییعت و  ینامثع  ناینب  تلدعم  ناتـسآ  ترافـس  يرگیچلیا و  هب  تسا  ام  نویامه  باون 
نویامه باون  ماما  ناسارخ و  سردم  ربکا  یلع  الم  یئالـضفلا ، یئاملعلا  سیئر  یماهف  یمالع  کلامم و  ردص  مساقلا  وبا  ازریم  مخافالا ،

هک يوحن  هب  نیبتسم  تلم  رارقتسا  نیبم و  نید  ماکحتسا  تهج  دنناریا  ياملع  ابجن و  مظاعا  هدبز  الضف و  تاداس و  رباکا  هدمع  هک  ار  ام 
______________________________

دسریم رظن  هب  دئاز  (- 3)
89 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

تقفاوم و دـباین و  هار  ناـمزلا  ضارقنا  یلا  نآ  نیناوق  ناـکرا و  هب  يروتف  صقن و  روفغ  رواد  هوق  لوحب و  روهد  ماـیا و  رورم  زا  دـعب  نم 
یئانب داد  طاسب و  طساب  تبحم  دادما و  هب  نانملا  هللا  ءاش  نا  هک  میدومرف  یناطلس  رادتقا  رهپس  رابرد  هناور  روفسم  ریفس  هاجیلاع  یهارمه 

هتفر و شیپ  ار  اـم  نویاـمه  باون  ماـمتها  یعـس و  هب  ـالو  نیا  رد  هک  میظع  رما  نیا  يازا  هب  دـشاب و  روـصق  زا  نوـصم  هک  دوـش  هتـشاذگ 
ار هیرفعج  هقینا  هقیرط  هیـضرم و  هیور  نیا  زین  هیلاـع  هیلع  تلود  نآ  ناشیدـنا  ریخ  دـقع و  لـح و  لـها  هک  دـیابیم  هتفاـی  ماـجنا  تروص 

مارحلا هللا  تیب  ناکرا  زا  ینکر  رد  نیعم و  مالسا  لها  ریاس  روتسد  هب  مارحلا  دجـسم  زا  ار  ناشیا  بیـصن  هداد  رارق  هعبرا  بهاذم  سماخ 
تیب فاوط  فرـش  هب  ار  یناریا  جاجح  هک  دوش  نییعت  جاح  يریما  هب  ناریا  ءارما  زا  يریما  هلاس  ره  هک  دـنیامن  رّرقم  کیرـش و  ار  ناـشیا 
دزاس فرشم  نیعمجا - مهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  نیدشار - ءافلخ  مالسلا و  هولصلا و  هیلع  مانالا  ریخ  ترضح  رونم  دقرم  ترایز  مارحلا و 

ات دنشاب  میقم  مور  یمظع  هفالخلا  راد  رد  يدمتعم  زین  بناجم  تریاغم و  بناج  نیزا  ناریا و  هنطلـسلا  راد  رد  ینامثع  هدس  زا  يدمتعم  و 
اضر و هب  هک  کی  ره  دنشاب  مور  کلامملا  عیسو  کلامم  رد  هک  یناریا  ءارسا  ددرگ و  رهاظ  نایملاع  ملاع و  رب  ام  داحتا  یتهجکی و  راثآ 

بجاو نامرف  تسا  مارح  اهنآ  تمدخ  يوبن  همدقم  تعیرـش  قفاوم  نوچ  دنـشابن  هچنآ  یقاب و  دوخ  دـقع  رب  دنـشاب  رایتخا  جاودزا  تبغر 
دش دهاوخ  لومعم  هویش ، نیمه  زین  فرط  نیا  زا  هک  دنیامن  ناطوا  هناور  هتخاس  صخرم  دنشاب  اج  ره  رد  هک  دبای  رودص  فرـش  ناعذالا 
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و دومن . دنهاوخ  ناشنرطاخ  ریرقت و  لیصفت  هب  ههفاشم  نانملا  هللا  ءاش  نا  هک  هدش  اقلا  شرافس و  نیرومام  هب  رگید  روما  بتارم و  ریاس  و 
ار دوخ  روظنم و  ار  نیفرط  یهاوخریخ  همزال  هتبلا  ددرگیم ، ناینب  نامـسآ  ناتـسآ  دراو  تلم  نید و  جـیورت  تهج  روبزم  نیرومأم  نوچ 

. دومن دنهاوخ  میهس  کیرش و  میظع  رما  نیا  باوث  رد 
«. 4  » داب مادتسم  لالجا  تلود و  تمشح و  لابقا و  ترازو و  مایا  یقاب 

______________________________

متفه ص 474. نویامه ج  همان  هیکرت  يریزوتسخن  یناگیاب  (- 4)
91 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ینامثع تلود  مالسالا  خیش  « 2  » يدنفا یفطصم  دیس  هب  هاش  ردان  « 1  » همان داوس 

، لوصالا غورفلا و  يواح  هاگتسد ، تلیضف  تضافا و  هانپ ، تادافا  تعیرـش و  بآملیاضف  بانج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هناحبـس  هللا  وه 
اـهقفلا و لـضفا  نـیرحبتملا ، ءاـملعلا  لـمکا  تالـضعملا ، لـئاسملا  رـسفم  تالکــشملا ، ضماوـغلا و  نیبـم  لوـقنملا ، لوـقعملا و  عماـج 
، نیدلا هضافالا و  هدافالا و  هفیرـشلا و  هلیـضفلل و  اسمـش  یئالـضفلا ، هدمع  یئاملعلا  همالع  ینامزلا ، یتفم  ینارودلا  يدتقم  نیدـهتجملا ،

هناورـسخ نوزفا  دـح  زا  تامیرکت  هناویدـخ و  نوگانوگ  تامیظعت  هب  مایقلا  موی  یلا  ۀـضافا  هتدافا و  مایا  ماد  نیملـسملا  مالـسالا و  خـیش 
. دشاب هدوب  مرتحم  ززعم و 

______________________________

کبوتلکم نالگ  هنیرلترـضح  يدـنفا  مالـس  الا - خیـش  ولتحامـس  ولتداعـس  ندـهاش  ردان  : » تسا نینچ  نویامه  همان  رد  هماـن  ناونع  (- 1)
«. ردیتروص

لیروآ 1736 مهدزیس  هجحلا 1148 / يذ  مکی  خیرات  زا  زور  کی  تسیب و  هام و  هد  لاس و  تشه  تدـم  هب  يدـنفا  یفطـصم  دیـس  (- 2)
دانسا و  DANISMEND/ 5 139 تسا . هتشاد  هدهع  هب  ار  ینامثع  تلود  یمالسالا  خیـش  ماقم  سرام 1745  مرحم 1158 / مایس  یلا 

92 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم 
ناریا مور و  لها  نیبام  یف  تدـم  نیرد  هک  یفالخ  عازن و  هک  تسا  نایع  رهاظ و  نایملاع  رب  هک  درادیم  اریپ  تعیرـش  يار  ياهنا  اهدـعب 

لها ربمغیپ و  کی  تما  یگمه  هتشادن و  هدادرارق  نیبم  نید  رد  وا  هک  یعیادب  لیعامسا و  هاش  جورخ  زا  ریغ  هب  یثعاب  تهج و  هدش  عقاو 
نیب ام  یف  قافن  مخت  مالسا  بهذم  رد  وا  تاعارتخا  زا  و  دناهدومنیم . مایتلا  تلـصاوم و  تفلاوم و  رگیدکی  ای  هدوب و  هلبق  باتک و  کی 
رافک بیرقت  نیا  هب  هتسناد  یهلا  تادابع  مظعا  ار ، يرارذ  یبس  ءامد  کفـس  نالا  یلا - نامز  نآ  زا  هک  هدش  هتـشاک  يوحن  هب  نامیا  لها 
مکح هب  هک  تقو  نیرد  ات  دناهدیدرگ . الب  هجنپرس  ریسا  نیملسم  هدونغ و  هدوسآ  ناما  نما و  دهم  رد  نیبم  نید  نیئآ  تواقش  نیفلاخم  و 

عمتجم ار  نایعا  هزعا و  کیجات و  كرت و  تاغامیوا و  تالیا و  نالیخرـس  نالعا و  ياملع  ماظع و  تاداس  زا  ار  ناریا  لها  یماـمت  یهلا 
زا هیامیب  نانخس  نیا  هک  دیدرگ  ناشنرطاخ  یلاح و  ناشیا  مامت  رب  عفترم و  هقح  تلم  دهاش  هرهچ  زا  ار  فالتخا  ههبش و  باجح  هتخاس 
هک هینس  ریغ  هیور  زا  تعامج  نیا  یگمه  تسا  ملس  هیلع و  هللا  یلـص - یهانپ  تلاسر  ترـضح  هدومرف  فلاخم  یـشان و  یناسفن  ضارغا 

. دندیدرگ يوفطصم  هقینا  هقیرط  يوبن و  هینس  تنس  عبات  تبغر  اضر و  يور  زا  نامیـشپ و  مدان و  دوب  لومعم  لوادتم و  ناشیا  نیب  ام  یف 
هیوفـص هلـسلس  تعیب  كرت  دباین  هار  نآ  رد  رییغت  لیدبت و  دنام و  سورحم  نوصم و  صقن  تمـصو  زا  ریخ  يانب  نیا  هکنیا  هظحالم  هب  و 

ریـشم مرکم و  ریزو  هاجیلاع  نوچ  و  دـندومن . رایتخا  دوب  نامکرت  لیلج  لیا  یثوروم  هک  يرورـس  یهاش و  هب  ار  ام  نویامه  باون  هدومن ،
هیلع تلود  فرـشلا  نیرق  فرط  زا  هک  نامارق  یلاو  اشاپ  یلع  هیناقاخلا ، هیهبلا  هنطلـسلل  اماوق  هینامثعلا  هیلعلا  هلودـلا  اماظن  مخفم  مرتحم و 

دیابیم هک  دومن  راهظا  روبزم  هاجیلاع  وگتفگ و  هیلا  راشم  ریـشم  اب  ماجنا  ریخ  مارم  نیا  مامتا  رد  دوب  هحلاصم  باـب  رد  هملاـکم  هب  روماـم 
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یناطلـس و رادـم  کلف  رابرد  هب  نتفر  فیلکت  ار  هیلا  یموم  هاجیلاع  اذـهل  دـسرب . هینامثع  هیلع  تلود  يایلوا  لـالج  عماـسم  هب  بتارم  نیا 
تلود فرـشلا  نیرق  فرط  هب  تعجارم  رد  تصخر  مدـع  رابتعا  هب  روفـسم  مرکم  ریزو  دـنچره  میدومرف . راثآ  وکین  راـبخا  نیا  هدـنناسر 

دوب هیلع  تلود  ود  نیا  هب  هیورخا  هیوبن و  همیظع و  دـیاوف  جـتنم  ریخ  رما  نیا  ماجنا  نیا  نوچ  اما  تشاد  لمات  روکذـم  روما  تهج  یناقاخ 
، لابقالا همشحلا و  هکوشلا و  هلایا و  اماظن ال  هاجیلاع  هاگتسد ، تلالج  تمشح و  هانپ  تکوش  تلایا و  تدواعم و  هب  یـضار  ار  هیلا  یموم 

رابرد ترافـس  يرگیچلیا و  هب  تسام  نویامه  باون  دـمتعم  ناشلا و  لیلج  يارما  زا  هک  ار  ناهاشنامرک  مکاـح  هنگنز  ناـخ  یقاـبلا  دـبع 
یماهف یمالع  کلامملا و  ردـص  مساقلا  وبا  ازریم  مخافالا - ابقنلا و  هصالخ  مظاـعالا و  تاداـسلا و  هلالـس  هاـجیلاع  نییعت و  رادـتقا  رهپس 

ربکا یلع  الم  یئاملعلا  همالع  یئالضفلا  سیئر 
93 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

نیبم و نید  ماکحتـسا  تهج  دـنناریا  ابجن  رباکا و  هدـبز  الـضف و  تاداس  مظاعا  هدـمع  هک  ار  ام  نویاـمه  باون  ماـما  ناـسارخ و  سردـم 
هب دباین  هار  نآ  نیناوق  ناکرا و  هب  يروتف  صقن و  روفغ ، رواد  هوق  لوحب  روهد  مایا و  رورم  زا  دعب  نم  هک  يوحن  هب  نیبتسم  تلم  رارقتسا 

يادتقم نآ  تبحم  دادما و  هب  زیزعلا  هللا  ءاش  نا  هک  میدومرف  هیلاع  هیلع  ناینب  نامـسآ  ناتـسآ  هناور  هیلا  راشم  هاجیلاع  یهارمه  تقفاوم و 
هتفر شیپ  زا  ام  نویامه  باون  مامتها  یعس و  هب  زورما  هک  میظع  رما  نیا  يازا  هب  و  دشاب . روصق  زا  نوصم  هک  دوش  هتـشاذگ  یئانب  نارود 

سماـخا هیرفعج و  هقینا  هقیرط  هیـضرم و  هیور  زین  هیلع  تلود  نآ  ناشیدـناریخ  دـقع و  لـح و  لـها  هک  دـیابیم  هتفاـی  ماـجنا  تروص  و 
ار ناشیا  مارحلا  هللا  تیب  ناکرا  زا  ینکر  رد  نیعم و  مالسا  لها  ریاس  روتسد  هب  مارحلا  دجـسم  زا  ار  ناشیا  بیـصن  هدادرارق  هعبرا  بهاذم 

تیب فاوط - فرـش  هب  ار  یناریا  جاـح  هک  دوش  نییعت  جاـح  يریما  هب  ناریا  ءارما  زا  يریما  هلاـس  ره  هک  دـنیامرف  رّرقم  دـنیامن و  کـیرش 
يدمتعم دزاس و  فرشم  نیعمجا  مهیلع  هللا  ناوضر  نیدشار - ءافلخ  مالسلا و  هاولـصلا و  هیلع  مانالا  ریخ  ترـضح  دقرم  ترایز  مارحلا و 

یمظع هفالخلا  راد  رد  بلاج  یتسود  بناج  نیا  زا  زین  يدمتعم  ینکس و  ناریا  هنطلـسلا  اراد - رد  ینامثع  رارق  دبا  رادم  نودرگ  رابرد  زا 
اضر و هب  هک  کـی  ره  دنـشاب  هدوب  تکلمم  نآ  رد  هک  یناریا  يارـسا  و  ددرگ . رهاـظ  ناـیملاع  رب  داـحتا  یتهجکی و  راـثآ  اـت  دـشاب  میقم 

نامرف تسمارح  اهنآ  تمدـخ  يوبن  تعیرـش  قفاوم  نوچ  دنـشابن  یـضار  هچنآ  یقاب و  دوخ  دـقع  رب  دنـشاب  هدومن  راـیتخا  جاودزا  تبغر 
هویـش نیمه  زین  فرط  نیا  زا  هک  دنیامن  ناطوا  هناور  هتخاس  صخرم  دنـشاب  راصما  دالب و  زا  کی  ره  رد  هک  دبای  رودـص  فرـش  نویامه 

ریدـقت و لیـضفت  هب  ناـنملا  هللا  ءاـش  نا  هک  میاهدوـمرف  اـقلا  مهیلا  راـشم  ناـهاجیلاع  هب  ههفاـشم  ار  بـتارم  ریاـس  و  دـش . دـهاوخ  لوـمعم 
ار نیفرط  یهاوخریخ  همزـال  هتبلا  دـندرگیم  هیلع  تلود  دراو  تلم  نید و  جـیورت  تهج  هب  نیروماـم  نوچ  دومن و  دـنهاوخ  ناـشنرطاخ 

«. 3  » داب مادتسم  دلخم و  تضافا  تدافا و  تلیضف و  مایا  یقاب  دومن . دنهاوخ  میهس  کیرش و  میظع  رما  نیا  رد  ار  دوخ  روظنم و 
ردان دوب  ناهج  رد  رداق  هدیزگرب  رهم :

______________________________

476 متفه ص 8 - نویامه ج  همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 3)
97 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان  داوس 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ناهانپ تعفر  هدنزارفارسناهاشداپ  هاشداپ  مان  هب 

تسا دوجو  ضایف  دبا  ات  شدوجوتسا  دوجو  قالخ  هک  يدنوادخ 
تساهنابز غیت  رهوج  شیانثتساهناج  زرح  شمان  هکنآ  مان  هب 
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دنوادخ ار  ملاع  نادنوادخدنبرمک  نازارفارس  شهاگرد  هب 
مرکم یناطلس  تخت  جات و  هبملاع  ناهاش  شتمحر  لضف و  ز 
تسا نامسآ  نیمز و  رادهگنتسناهج  ياراد  هک  يدنوادخ 

یمارگ مدآ  ینب  شمارکا  زیمان  همان  تبحم  وا  مان  ز 
نیرتفیرـش دنـشک و  نایب  ریرحت و  هتـشر  رد  ناـقیا  رحب  ناـصاوغ  هک  يرهوگ  نیرتفیطل  اـناوتان  ره  هد  یئاـناوتاناد  مویق  یهز  هللا  یلاـعت 

قرف هک  تسلاـمهیب  هاـشداپ  ياـنث  لازی و  ـال  کـلملا  کـلام  دـمح  دـنهن ، نـالعا  ریرقت و  قبط  رب  ناـفرع  هتـشر  ناـیرهوج  هک ، يرهوـج 
تماق تخارفارب و  تزع  جرادم  ینـسا  هب  هتـسارآ  « 2 « » اًلیِـضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو   » لیلکا زا  ار  رادمان  نیطالـس  ياسدـقرف 

نیقاوخ تیلباق 
______________________________

. ردیتروص کن  همان  نالگ  هنورقم  تکوش  نویامه  باکر  ندنفرط  هاش  ردان  یهاش  ناریا  تسا : نینچ  نویامه  همان  رد  همان  ناونع  (- 1)
(. 70 ارسا /  ) میدشخب گرزب  تلیضف  يرترب و  دوخ  تاقولخم  زا  يرایسب  رب  و  (- 2)

98 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
«4 « » اِیلَع ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو   » هروذ هب  ار  ناشیا  ءاـقترا  ياول  نیزم و  « 3 « » ِضْرَْألا ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ   » فیرش فیرـشت  هب  ار  رادتقالا  يوذ 

فیاحت فیاطل  نوگانوگ و  تابیط  تایحت  سیافن  هار و  هدربن  شتافص  هنک  هب  درخ  مهف و  هاوس  هتاذ  یف  ریرحت  نم  ناحبـس  تخاس  دنلب 
نیشنهلچ « 5 « » یَّلَدَـتَف انَد   » ریرـس ناطلـس  تلالج  دـجم و  نامـسآ  هام  تلاسر و  ناویا  هاش  ترـضح  راثیا  راثن و  نوزفا  دـح  زا  تامیلـست 

لماک ردب  « 8 « » يدُْـهلِاب َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه   » يامنهار « 7 « » يرْسَأ يِذَّلا  َناْحبُـس   » جراعم جراع  « 6 « » ینْدَأ َْوأ  ِْنیَـسْوَق  َباق   » هناخناهن
«9 « » َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو   » همیرک رهظم  نیملاعلا  هللا  بیبح  توتف  تداعس و  کلف  بطق  توبن  جوا 

مدآ رخف  ایند  نید و  ماظنملاع  ود  ره  نیرتهب  دمحم 
شنیرفآ هاگراک  زارطشنیب  لها  مشچ  زورفا  غارچ 

تاداعـس زونک  باوبا  هک  داب  وا  رابک  هباحـص  رابخا و  يافلخ  راهطا و  لآ  جارعم و  رـس  بحاص  یحو و  نیماجات  وا  نیلعن  ار  شرع  ریرس 
. نیعمجا مهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  حابصم  ار  داشر  تیاده و  ناتسبش  هوکشم  دنحاتفم و  ار  یناهج  ود 

نودرگ تعلط  دیـشروخ  تعفر  کـلف  ترـضحیلعا  سدـقم  رینم  ریمـض  ياـمن  یتـیگ  هنیئآ  سدـقا و  يارآ  ناـهج  يار  تآرم  رب  دـعب  و 
، تفـصن ردنکـس  تکوش  نامیلـس  تنطف ، دراـطع  تجهب  دـیهان  تباـهم ، ناوـیک  تلوـص  مارهب  تداعـس ، سیجرب  تلزنم  اـیرث  تطـسب ،
و يرایتخب ، تمظع و  فدص  رهوگ  یهانپ ، ناهج  تفالخ و  جرب  رتخا  یهاشداپ و  تنطلس و  رهپـس  رهم  تیارد ، اراد  تلدعم  ناوریـشون 

نیطالس مظعا  یئادخ ، تلود  ریسم  کلف  ریرس  هدبنیز  و  یئارآ ، روشک  تخبزوریف  تخت  هدنزارب  يرادناهج ، يرورس و  رـسفا  جاتلا  هرد 
کلف هانپ  مالسا  هاشداپ  ینابناهج ، جوا  باتملاع  باتفآ  ینامثع ، ناشلا  میظع  نادناخ  لعشم  شخب  ینشور  نارود ، نیقاوخ  مخفا  ناهج ،

مداخ نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا و  ناطلس  ناکم ، نودرگ  راقو  هوک  رایرهش  ناوت ، اضق  تردق  ردق  رواد  هللا ، لظ  هاپـس  هراتـس  ویدخ  هاگراب ،
ردنکسا یناث  نیفیرشلا  نیمرحلا و 

______________________________

(. 26 ص / ، ) میداد تفالخ  ماقم  نیمز  يور  رد  ار  وت  ام  (- 3)
(. 57 میرم / ، ) میدینادرگ عیفر  ار  شاهبترم  دنلب و  ار  وا  ماقم  و  (- 4)

(. 8 مجن / (- ) 5)
(. 9 مجن / ، ) نآ زا  رتکیدزن  ای  نامک  ود  ردق  هب  (- 6)
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(. 1 ءارسا / ، ) هک تسا  یئادخ  هزنم  كاپ و  (- 7)
(. 33 هبوت / ، ) داتسرف قلخ  تیاده  هب  ار  دوخ  لوسر  هک  یئادخ  تسوا  و  (- 8)

(. 107 ءایبنا / ، ) یشاب ملاع  لها  يارب  تمحر  هک  نآ  رگم  میداتسرفن  ار  وت  ام  (- 9)
99 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ناخ دومحم  ناطلس  ناسحالا ، هورملا و  هلدعملا و  همحرملا و  هعفرلا و  همظعلا و  هقالخلا و  هکوشلا و  هنطلسلا و  کلفل  امجن  نینرقلا ، يذ 
اب هک  نیزا  لبق  هک ، دزاسیم  مسترم  عبطنم و  هجو  نیرب  ار  بلطم  دهاش  تروص  هناطلـس - هکلم و  هللا  دـلخ  ناخ - یفطـصم  ناطلـس  نبا 

وگتفگ نیلیسرملا  دیس - ترضح  هینس  تنـس  نیبم و  نید  همدقم  صوصخ  رد  ناریا ، کلامم  نایعا  هلجا و  امظع و  روهمج  املع و  مومع 
کلاس و فیرـش  بهذـم  فینح و  قیرط  يارب  هشیمه  دـج  نعابا  هک  ار  تعامج  تنـس و  لها  بهذـم  تقیقح  هعدـتبم و  روما  نالطب  و 
ملاع و فیرـش و  عیـضو و  نیب  ام  یف  يرفعج  نیئآ  قح و  بهذم  هعاشا  عدب و  نیناوق  خـسن  ناشنرطاخ و  یلاح و  ناشیارب  میاهدوب  تباث 

دبع هلالجلا ، همشحلا و  هکوشلا و  هلایالا و  اماظن  هاجیلاع  هاگتسد ، تلالج  تمشح و  هانپ ، تکوش  تلایا و  ترافس و  هدرک ، ناریا  لهاج 
تباـجح و هب  دوـب ، ناـینب  تفـالخ  ناتـسآ  نآ  ترافـس  هتـسیاش  ناریا و  يارما  مظاـعا  زا  هک  ار  ناـهاشنامرک  مکاـح  هنگنز  ناـخ  یقاـبلا 
تاداـسلا و هدـمع  هاـجیلاع  هاـنپ  لاـبقا  تلیـضف و  تعیرـش و  تدایـس و  قاـفتا  هب  داوـم  ریاـس  رما و  نآ  یط  تهج  هب  نییعت و  يرگیچلیا 

دنمزاین نیا  ماما  ناسارخ و  سردم  ربکا  یلع  الم  یئالضفلا  لضفا - یئاملعلا ، همالع  هسورحم و  کلامم  ردص  مساقلا  وبا  ازریم  مخافالا ،
هرـصایق مظعا  نآ  هب  بهذـم  ذاختا  برـشم و  طبر  ملاع  رد  ار  یگنوگچ  نأش و  نامـسآ  رادـتقا  کلف  راـبرد  نآ  هناور  یناحبـس  هاـگرد 
تمدـخ كاردا  زا  يدنلبرـس و  نویامه  هیلع  هبتع  لیبقت  فرـش  هب  لاح  ات  مهیلا  راشم  يارفـس  هتبلا  میتخاس . نایب  مـالعا و  هحول  هتـشاگن 

. دناهدیناسر ریصم  تفالخ  ریرس  هیاپ  ناگداتسیا  ضرع  هب  ار  تامدقم  نآ  هتفای  يدنمهرهب  نومن  خرچ  هاگتسد  رهپس  هاگراب  باجح 
یناکروگ نامدود  هواقن  تعفر  کلف  ترضح  هیده  نوچ  نکیل  دوبن  لیسگ  لباق  هک  دنچ  ره  لیف  ریجنز  کی  نارتقا  تنمیم  ناوا  نیا  رد 

هاگرد نآ  ذافنا  صاصتخا  یگناگی و  هار  زا  هلسرم  هدح  یلع  لیصفت  بجوم  هب  راید  نیا  هشمقا  یضعب  اب  دوب  ناتسودنه  هاج  الاو  هاشداپ 
دیلک بیلاسا  تدوم  بیتاکم  هک  اجنآ  زا  دبای . لوبق  هولج  یناطلـس  رثا  باتفآ  رظن  هاگـشیپ  رد  هک  دیما  دـش . صانم  تفالخ  ساسا  رهپس 

رد مالقا  حـیتافم  هب  هراومه  هک  نیقی  دـشابیم  مایا  شیاسآ  ثعاب  هورگ  نیا  طابترا  ماشتحالا و  يوذ  نیطالـس  نیب  ام  یف  مایتلا  تبحم و 
یعرم هناویدـخ  قالخا  مراکم  ياضتقم  هب  تفلاوم  مسر  هدوب  تالاوم  زونک  ياشگهنیجنگ  هیلع  تلود  نآ  فرـش  يذ - فرط  زا  ماسترا 

. دومرف دنهاوخ  لوذبم 
سدقا دوجو  هب  يراب  بانج  دییأت  هب  يرادـناهج  تفالخ  گنروا  امئاد  هدوب  نوصم  لاوز  تفآ  زا  امظع  تنطلـس  باتناهج  باتفآ  یقابلا 

. دابعلا برب  داب  نورقم  تنیز  نویامه 
100 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

تسا هدش  لاسرا  ناخ  میرکلا  دبع  طسوت  هک  هاش  ردان  يایاده 

. ریجنز کی  «، 10  » مقاط لمکم  اب  لیف 
. پوط  18 تفابالط ، تفبرز 

. پوط  18 تفاب ، هرقن  تفبرز 
. پوط  9 تفابالط ، تامرحم  تفبرز 

. پوط  9 تفاب ، هرقن  تامرحم  تفبرز 
. پوط  23 تفاب ، هرقن  تفبرز  سلطا 
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. پوط  27 تفابالط ، يدزی  تفبرز  ییاراد 
. پوط  27 تفاب ، هرقن  يدزی  تفبرز  ییاراد 

. پوط  63 هداس ، ناولا  سلطا 
. ددع  27 ییاضر ، دنبرمک و  همرت  لاش 

«. 12  » پوط سایق 224  « 11  » نوکی
______________________________

. یکرت سوماق  یماس ، نیدلا  سمش  يروخاذغ ، سیورس  ياچ ، سیورس  نوچ  زیچ ، ره  لماک  سیورس  مقاط : (- 10)
( یکرت سوماق   ) الک اعومجم ، نوکی : (- 11)

.478 ص 79 - متفه ، هیکرت ج  يریزو  تسخن  یناگیاب  (- 12)
103 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان  داوس 

رپ روضح  هاگـشیپ  هیدـه  هناصلخم ، تابیط  تایحت  فیاحت  فیاطل  و  هناتـسود ، تایفاو  تاوعد  فیارظ  فیاوط  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رهپس تباهم  ناویک  تداعس ، يرتشم  تعلط  باتفآ  ویدخ  ماشتحا ، مج  توطـس  نودیرف  تیارد ، اراد  ترـضحیلعا  روهظ ، دیـشروخ  رون 
غارچ ینابناهج ، يرادـناهج و  کلف  باتناهج  رهم  يردنکـسا ، تکوش  يامن  تروص  هنیئآ  يرـصیق ، میهید  جاـت و  هد  يزارفارـس  ماـقم ،

مالـسالا و رـصان  نیمز ، يور  نیطالـس  مظعا  رورپ ، نید  رادناهج  راداد  رتسگ ، لدـع  روآرواد  ینامثع ، ناشلا  میظع  نادـناخ  زورفا  ملاع 
هللا لظ  هاشداپ  نینرقلا ، يذ  ردنکسا  یناث  نیفیرشلا ، نیمرحلا  مداخ  نیرحبلا  ناقاخ  نیربلا و  نآاق  نیکرـشملا ، رافکلا و  عماق  نیملـسملا ،

دیشروخ يار  فوشکم  هتخاس  هکلم - هللا  دلخ  ناخ - دومحم  ناطلسلا  يزاغلا ، ناطلـسلا  هاگتـسد ، تلدعم  يارآملاع  ياراد  هانپ ، مالـسا 
تلع یلصا و  ضرغ  هک ، دوب  دهاوخن  روتـسم  یفخم و  بابلا  بابرا  رب  ینعم  نیا  هک  درادیم  سدقا  رینم  ریمـض  دوهـشم  سدقم و  ءایض 

. دشابیم نایملاع  ملاع و  لاح  ماظن  نایناهج و  شیاسآ  ناشلا  لیلج  هاشداپ  دوجو  زا  یئاغ 
دعب تفای و  ققحتم  مالـسا  لها  نیب  ام  یف  تسناوم  تفلا و  تفرگ ، رارق  هقرف  راهچ  رب  يوبن  فینح  بهذم  يانب  هک  مارک  ءافلخ  دهع  رد 

نامه زین  هفلاس  نیکم  تنج  نیطالس  ناشیا  زا 
______________________________

ار همان  نیا  ردنیع . کنـس  همان  ندیادورو  ندـنفرط  یهاش  ناریا  هب  يرادـناهج  ترـضح  رادـمتفالخ  رابرد  هعفدوب  همان : تبث  ناونع  (- 1)
نادرمیلع گرم  زا  دعب  هاش  ردان 

104 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
دهع نیرد  دناهتـشادیم . ظوـفحم  نوـصم و  لـلخ  دوـنج  زادـناتسد  قرطت  زا  ار  نیملـسم  روـغث  دودـح و  ظوـحلم و  یعرم و  ار  هقیرط 

الاو ردارب  نآ  تاکرب  اب  تاذ  هب  ینابناهج  تفالخ و  گنروا  ینادمـص  دـیئات  قیفوت و  ینادزی و  تیاـنع  هب  هک  هدـنخرف  ناـمز  هتـسجخ و 
هب مارآ و  تحار و  دـهم  نیزگ  شیاسآ  لوا  زا  رتشیب  رتهب و  مالـسا  لها  هاگره  دراد ، صاصتخا  رواد  يادـخ  هاگرد  دـنمزاین  نیا  رهگ و 

ترفانم داضت و  تریاغم و  ماقم  رد  رگیدکی  اب  هک  درادن  شیاجنگ  دنشابن  مایتلا  تفلاوم و  دنویپ  هلسلس  برـشم  تقفاوم  بهذم و  داحتا 
قلعتم شیک  یتسود  نیا  دنمـصولخ  رطاخ  هک  تساهتدم  دراد  فاشکنا  تمـس  سدقم  يارآ  یتیگ  يار  رب  هک  يوحن  هب  و  دشاب ، دانع  و 

فالتخا و هدام  عفترم و  هتفای  راشتنا  هیدمحم  تما  نیب  ام  یف  هیوفص  نیطالـس  دهع  رد  هک  هلطاب  لیواقا  هدوهیب و  لیاوغ  هک  تسا  نآ  هب 
نامز روتسد  هب  هتفای  هیفصت  عدب  شغ  لغ و  زا  هقح  وه  امک  هلا  هاگرد  دنمزاین  نیا  یعس  هب  هک  هقح  تلم  دقن  هتـشگ  عفدنمهنایم  زا  ههبش 
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رد يدمرـس  فاطلا  يدزیا و  دیئات  هب  دوب  ریطخ  رطاخ  دوصقم  ریمـض و  نونکم  هچنآ  هللا  دـمحب  دـبای . جاور  نومیم  غورا  نویامه و  ءابآ 
زین نآ  ياـهیمامتان  لوصح و  نیرق  هینآاـق  هیلع  تلود  رد  یـضعب  هلوئـسم  روما  هدوهعم و  طورـش  زا  هچرگا  تفاـی . عوـقو  ناریا  کـلامم 

رد نکیل  ددرگ ، لوبق  زع  ياریذـپ  بوغرم  هجو  رب  هانپ  مالـسا  هاشداپ  نآ  تاـفتلا  نمی  هب  زیزعلا ، هللا  ءاـش  نا  هک  تسا  لوماـم  بولطم و 
، هتشگن نیبناج  زا  كوکش  ههبش و  باجح  عفر  عقاولا  بسح  هدرکن ، یلماک  هدافا  قباس  ءاملع  تفر  دمآ و  هینید  تاعورف  زا  یـضعب  باب 
هک دندرگ  دودح  نیا  دراو  رومام و  ماظع  نایدنفا  زا  رفن  ود  یناطلـس  رادم  تفالخ  رابرد  زا  هک ، تسا  نآ  هانپ  مالـسا  ویدـخ  نآ  زا  عقوت 

نیبناج تاملاکم  ءاغـصا  نیفرط و  لاوقا  عامتـسا  دوخ  شیک  تبحم  نیا  وگتفگ و  فرط  نیا  ءاملع  اب  شیدـناریخ  نیا  روضح  لـفحم  رد 
تقیقح هک  دش  دهاوخ  نیا  ثعاب  هدوب  برقا  نیتیلع  نیتلود  تیریخ  هب  بسنا و  نیملسم  لاح  حالـص  هب  میئامرف  بتارم  نیا  زییمت  هدرک ،

حضاو و ماع  صاخ و  هرمز  لب  ماجرف  دبا  تلود  نآ  نایعا  رب  اهیلا  راشم  مالعا  ءاملع  ماهفا  طسوت و  هب  تدیقع  تحص  بهذم  تقیقح  و 
«. 2  » داب لاوزیب  لازی  تفالخ ال  باتفآ  ددرگ . نیقتم 

______________________________

، یفیلکت الب  لاس  ود  زا  سپ  ار  ناریا  ریفـس  ینامثع  ناطلـس  تسا . هداتـسرف  لوبناتـسا  هب  ناـخ ، یجاـح  دوخ  ریفـس  طـسوت  ولماـش ، ناـخ 
. دشاب هدرک  تقفاوم  هاش  ردان  تاداهنشیپ  اب  هکنیا  نودب  دومن  هناور  ناریا  هب  ینامثع ، تلود  لاجر  زا  رفن  ود  هارمه  هب  ماجنارس 

. متفه ج  نویامه ، همان  هیکرت  يریزوتسخن  یناگیاب  (- 2)
107 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همانداوس 

غارچبـش رهوگ  باتفآ و  ياتکی  هرد  اب  ءاهب  ولـالت و  رد  هک  هیکاز  هینثا  یلـالتم  یلـال  هبیط و  هیعدا  رهاوز  رهاوج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ونیم مزب  هیدـه  نوزخم  یتسود  لد  هنیجنگ  نورد و  نزخم  زا  دـیامن - يرـسمه  نوگهزوریف  خرچ  لیلکا  اب  افـص  ءوض و  رد  يربارب و  هام 
جوا زورفا  ملاع  دیـشروخ  ینابناهج  يرادـناهج و  رهپـس  باتناهج  رهم  تعفر  کلف  ترـضحیلعا  لاثمت  مرا  روضح  هاگـشیپ  هفحت  لاثم و 

ریگ و هکرعم  راوسهش  راقو ، مزح و  رایرهش  نیمز  يور  طیـسب  طیحم  ملاع  يایرد  نیکمت  زع و  ناهج  ياج  رب  اپ  هوک  ینارماک  تفالخ و 
هللا لظ  هاشداپ  رف ، نودیرف  يار  اراد  رواد  رـسفا  رهم  زارف  ندرگ  رورـس  مشح  مجنا  ردق  کلف  ویدخ  مدـخ  کلم  رورپ  کلم  ورـسخ  راد ،

، نیکرشملا رافکلا و  علاق  نیملسملا ، مالسالا و  رصان  نارود ، نیقاوخ  مخفا  ناهج ، نیطالس  مظعا  هاگآ ، لدع  رتسگداد  راداد  هانپ ، مالسا 
- ناکرا هللا  دیـش  ناخ - دومحم  يزاغلا  ناطلـسلا  نینرقلا ، يذ  ردنکـسا  یناث  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداـخ  نیرحبلا ، ناـقاخ  نیربلا و  نآاـق 

هاج ـالاو  هاـشداپ  هاـش  دـمحم  ترـضح  تادـهعت  تیفیک  نیزا  لـبق  هک  دراـگنیم  تبحم  حول  رب  هتخاـس  هنم - لـئالجب  يربکلا  هصـالخ 
نآ زا  دعب  راهدنق و  رارشا  هنغافا و  باب  رد  نایچلیا  طسوت  هب  ناتسودنه 

______________________________

کن همان  نالگ  ندـنفرط  هاش  رداـن  هب  يرادـناهج - ترـضح  نویاـمه  باـکر  تسا : نینچ  نویاـمه  هماـن  رتفد  رد  هماـن  تبث  ناونع  (- 1)
هنس 1154. مرحم  یف 18  ردیتروص 

108 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
همان باوج  هب  نتـشادهگن و  نیطالـس  نوناق  فالخرب  دوب  هتفر  راهدـنق  زا  هک  ار  ریخا  یچلیا  نآ  هوـالع  هب  هتخاـس و  رهاـظ  هدـعو  فلخ 

هاگرد دنمزاین  نیا  هجوت  ثعاب  تامدقم  نآ  هک  ناوا  نیرد  دوب . دهاوخ  هدیسر  هاج  زع و  هحاس  ناگداتسیا  ضرع  هب  جراخ  زا  نتخادرپن 
زا تنطلس  هثاثا  دادعتسا و  هب  هدروآ  عمج  دنه  کلامم  فارطا  زا  ار  دوخ  هاپس  یمامت  رکذلا  قباس  هاشداپ  دیدرگ  ناتسودنه  بناج  هب  هلا 
هب هداد  بیترت  نیتم  راصح  نیـصح و  نصح  لانرک  هب  موسوم  لحم  رد  دابآ  ناهج  هاش  یخـسرف  لهچ  رد  تکرح و  « 2  » دابآ ناهج  هاش 
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، هللا یلع  الکوتم  دـیدرگ  علطم  ینعم  نیزا  هک  لانرک  یخـسرف  هدزناپ  هلاـبنا  لزنم  هب  دورو  زا  دـعب  زین  هاوخریخ  نیا  فقوت و  گـنج  مزع 
هورگ نآ  رب  تسکش  راگدرک  تیانع  هب  راد  ریگ و  هریان  لامتـشا  زا  دعب  هتـشگ  عقاو  نیقیرف  یقالت  مارحلا  هدقعلا  يذ  هدزناپ  زور  راغلیا و 

یمامت هتشگ ، ریگتسد  هدنز  یجوف  ریشمش و  هصرع  یناتسودنه  هاپـس  زا  رفن  رازه  هاجنپ  لهچ  اب  وا  تلود  نایعا  نیناوخ و  زا  یعمج  داتفا 
هتشگ نصحتم  دوب  هداد  بیترت  هک  ینصح  هب  مزهنم و  « 3  » هاش دمحم  دمآرد و  فرصت  هب  یئارما  یهاشداپ و  هناخپوت  بابسا و  نیازخ و 
هاگرد دنمزاین  نیا  هدش  نویامه  يودرا  دراو  هاپـس  نارـس  ارما و  هیقب  اب  تفای  دودسم  ار  هراچ  هار  روصحم و  ار  دوخ  هک  زور  هس  زا  دـعب 

ناهج هاش  هب  دورو  زا  دعب  و  میدومن . تضهن  دابآ  ناهج  هاش - بناج  هب  روکذم  عضوم  زا  هدرپس  ار  تنطلس  نیگن  جات و  تاقالم و  ار  هلا 
حتف هک  يدـنچ  زا  دـعب  هدـمآرد ، يرادربنامرف  تعاطا و  ماـقم  رد  زین  فاـنکا  « 6  » ياـههجارو فارطا  « 5  » ناراد هبوص  عـیمج  «، 4  » دابآ

هاوخریخ نیا  نوچ  دمآ  لمع  هب  لمکا  لمجا و  هجو  رب  نیمزرس  نآ  تامهم  مظن  تایالو و 
______________________________

. یلهد دابآ - ناهج  هاش  (- 2)
، لوپ نیل  یلناتـسا  تسا ، هدـنار  تموکح  دـنه  روانهپ  روشک  رب   1748 / 1161 - 1719 ياهلاس 1131 / نیب  یناکروگ  هاـش  دـمحم  (- 3)

.297 نیطالس / تاقبط 
(35 عقاو / نایب  يریمـشک ، میرکلا  دـبع  . ) دـش دراو  یلهد )  ) دابآ ناهج  هاش  هب  لاس 1151  هجحیذ  متـشه  هعمج  زور  رد  هاش  رداـن  (- 4)

. تسا هدرک  تبث  ار  هجحیذ  مهن  نیزح 
.131 نیزح / خیرات 

هدـنراد رادهبوص ، هلاگنب ، هبوص  لثم  دـشاب  فلتخم  تاجهنکرپ  عالـضا و  رب  لمتـشم  هک  راید  روشک و  تکلمم و  هبوص  رادهبوص : (- 5)
(. ادخهد همان  تغل  . ) دنیوگ ار  هبوص  ياورنامرف  مکاح و  هبوص ،

. روسیم هجار  ریظن  دنیوگ ، ار  دنه  نیمزرس  زا  یتمسق  ياورنامرف  مکاح و  بقل  هجار ، (- 6)
«. همان تغل  »

109 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
یهاشداپ تیـسنج ، داحتا و  تیلیا و  ملاع  رد  دـندوب  هیناـکروگ  هلیلج  هلـسلس  لیلـس  هیناـمکرت و  هحود  زین  هیلا  يزعم  هاـشداپ  ناـمکرت و 

لباک و کلملا  راد  هبوص  نوچ  «. 7  » میتخاس يراج  وا  مان  هب  زاب  ار  هکـس  هبطخ و  ضیوفت و  هیلا  راشم  هاجالاو  هب  ناکامک  ار  ناتـسودنه 
دباییم لاصتا  « 9  » طیحم يایرد  هب  روبزم  هناخدور  بآ  هک  ییاج  یلا  ریمـشک  تبت و  دـح  زا  « 8  » کتا دور  یبرغ  تمـس  رد  هک  نینزغ 

«. 13  » میدومرف تمیزع  نانع  فطع  « 12  » هتخاس ناریا  هسورحم  کلامم  همیمـض  هعبات  تاجعلق  و  « 11  » ردانب و  « 10  » اهتهت هبوص  هوالعب 
، هک دوب  نآ  رورپ  یتـسود  رظن  روظنم  دوـب و  هاوـخریخ  نیا  هب  هصتخم  کـلامم  دـحلا  سار  هک  کـتا  دور  « 14  » یلاوح هب  دورو  زا  دـعب 

يدـسر ناتـسوبارس  نیا  ياهلگ  ناتـسودنه و  سیافن  زا  نویامه و  روضح  هناور  رفظ  حـتف و  دـیون  لاـصیا  ربخ و  نیا  غـالبا  يارب  یچلیا 
نادرمیلع تافو  ربخ  نآ ، نراقم  دوش . نومن  رهپس  هاگرد  نآ  لاسرا 

______________________________

. داتفا قافتا  هم 1739   12 رفص 1151 / موس  خیرات  رد  هاش  دمحم  هب  ناتسودنه  تنطلس  هرابود  ضیوفت  (- 7)
.56 52 عقاو / نایب  تسا  هدمآ  زین  تالین  فلس  بتک  رد  دنیوگ ، ار  دنس  دور  کتا ، دور  (- 8)

گنهرف  ) دوش قالطا  دـناهدرک  هطاحا  ار  اهیکـشخ  هک  اهـسونایقا  ياهبآ  هعومجم  هب  ماـع  روط  هب  ریبک  سوناـیقا  اـی  طـیحم  ياـیرد  (- 9)
(. نیعم

.184 تسا ص / هدمآ  اتهت  يرصان  همانسراف  رد  (- 10)
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.184 همانسراف / دابآ . هاش  لانرک و  نیب  عقاو  ردانب  (- 11)
هب هدیدرگ  دـقعنم  هاش  دـمحم  ردان و  نیب   1152 مرحم / مکی  تسیب و  خـیرات  رد  هک  رامالاش )  ) رامیلـش نامیپ  قبط  اهنیمزرـس  نیا  (- 12)

. دش راذگاو  ناریا  تلود 
.133 نیزح / ، 45 عقاو / نایب  دش . لباک  هجوتم  هدرک و  تکرح  یلهد )  ) دابآ ناهج  هاش  زا  رفص 1152  متفه  خیرات  هب  هاش  ردان  (- 13)

. دش لباک  دراو  دابآ  لالج  زا  نتشذگ  زا  سپ  دیسر و  کتا  دابآ  نسح  هب  بجر 1152  رد  ردان  (- 14)
110 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

. دیدرگ هدارا  نآ  دیؤم  هدیسر  ساسا  دبا  هبتع  نامیقم  ضرع  هب  « 16  » ساویس رد  « 15  » یلیف ناخ 
میدـق نارکاـچ  زا  هک  ار  لوس  « 17  » یـشاب یچخرچ  یناسارخ  ناخ  یجاح  یناقاخ  هاگراب  برقم  هاجیلاع  هاـنپ ، تلاـسب  تماهـش و  اذـهل 

راشم هاجیلاع  هب  دوب  عوجرم  ناخ  نادرمیلع  موحرم  هب  هک  ار  يروما  ماجنا  نییعت و  دوب  هاگآ  ترافس  مسر  هار و  زا  هاگرد و  نیا  همدخلا 
رد هک  ار  هطورـشم  روما  دزادرپ و  اهنآ  تیـشمت  هب  دنراد  فقوت  دودح  نآ  رد  هک  ناخ  نادرمیلع  ياقفر  قافتا  هب  هک  میتخاس  لوحم  هیلا 

يارب و  دزاس . لوصح  تروص  ياریذپ  هنیس  تکلمم  نآ  ناهگآ  راک  هیلع و  تلود  نآ  ناجنس  تحلـصم  يرایتسد  هب  هدنام  قیوعت  هدقع 
اجر و «. 18  » دیدرگ لسرم  ناتسودنه  تاغوس  هیده و  مسر  هب  ءایـشا  یـضعب  هدح  یلع  لیـصف  بجوم  هب  هماتخ  تلخ  همان  ندوبن  یلاخ 

نیطالس نیب  ام  یف  لئاسر  لسر و  دش  دمآ  هک  اجنآ  زا  دیاب . لوبق  عقوم  یناطلس  ترـضح  رـضحم  یناقاخ و  سدقا  رظنم  رد  هکنآ  لومأم 
باوبا حـتاف  ماظن  تعارب  هماخ  حـیتافم  ماسترا و  رد  مالقا  دـیلاقم  هب  دـشابیم  ناهج  شیاسآ  بجوم  ناما و  نما و  طاـسب  طـساب  ناـشیذ 

. دنیامرف كولسم  یعرم و  یگناگی  هفیرظ  هقیرط  كورتم و  یگناگیب  مسر  هدوب  مایتلا  تقادص و 
______________________________

هب ینامثع  تلود  يارفـس  دابآ  رداـن  رد  هم 1738   8 مرحم 1151 / رد 19  دوب  راهدـنق  هب  هلمح  كرادـت  رد  هک  ینامز  هاـش  رداـن  (- 15)
یهاگآ زا  سپ  ردان  تفریذپ . روضح  هب  ار  هنردا  یضاق  يدنفا  لیلخ  یلوطانآ و  ردص  اشاپ  هللا  دبع  لصوم ، یلاو  اشاپ  یفطـصم  ياهمان ،
بهذم لوبق  دروم  رد  ات  دومن . لوبناتـسا  هناور  ینامثع  يارفـس  هارمه  هب  ار  ناتـسرل  یگیب  رلگیب  ناخ  نادرم  یلع  ینامثع  تلود  تاین  زا 
. دوش هرکاذم  دراو  ینامثع  تلود  لاجر  اب  هبعک  هناگراهچ  ناکرا  زا  ینکر  صاصتخا  تنس و  بهذم  زا  مجنپ  نکر  ناونع  هب  هعیش 

(. نیعم گنهرف  ، ) قامریا لزق  دور  رانک  رد  عقاو  هیکرت  ياهرهش  زا  (- 16)
همدـقم هک  نآ  اـهیچخرچ ، گرزب  هدـنامرف و  ناـیچخرچ  سیئر  یـشاب ، یچخرچ  رگـشل ، لوارقشیپ  شیجلا ، همدـقم  یچخرچ ، (- 17)

(. همان تغل   ) تسا هتشاد  رگشل  نالوارقشیپ  سیئر  میدق  رد  هک  یناونع  تسا ، هدوب  وا  نامرف  ریز  رگشل  شیجلا 
. ناتـسودنه فیاحت  رگید  ریظن و  تنج  ریمـشک  ریظنیب  ياهلاش  رهاوج و  يردق  لیف و  ریجنز  هدزناپ   » زا دندوب  ترابع  ایادـه  نیا  (- 18)

.49 عقاو / نایب 
111 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

هرصایق ذالم  ءاجلم و  هدوب  ناوج  وریپ  لامآ  تحاس  شخبایـض  ناهج  میلاقا  هصرع  رد  يرادناهج  تنطلـس و  تفالخ و  مظعا  زین  هراومه 
«. 19  » دنشاب نامز  هرساکا  نارود و 
ردان دوب  ناهج  رد  رداق  هدیزگرب  رهم :

______________________________

یجاح تکرح  خـیرات  هب  هجوت  اب  یلو  تسا  خـیرات  نودـب  همان  ص 30 . متـشه ، ج  نویامه ، همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناـگیاب  (- 19)
. دشاب هتشاد  ار  بجر 1152  خیرات  دیاب  همان  دشاب ، بجر 1152  هک 20  ناخ 

115 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
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«3  » ینامثع مظعا  ردص  اشاپ  دمحم  یجاح  هب  « 2  » ازریم هللا  رصن  « 1  » همان

زع و ناویا  نیزگ  ردص  هاگتسد ، تلاسب  تماهـش و  هانپ ، تلالج  تمـشح و  بآم  ترازو  بانج  هناکم ، عفر  هناش و  هللا  مظع  مظعا  ریزو 
هیلع تلود  نیما  لیکو  يارآ ، کلم  ریبدـت  وطـسرا  ریـشم  ياربئاص ، تافـص  وکین  فصآ  لالجا ، تداعـس و  هچارـس  نیـشن  الاب  لابقا ،

ریزو هینامثع ،
______________________________

نالوا یـس  هلودلا  دامتعا  یلغوا و  کنبانج  هاش  ردان  نالوا  ناریا  کلامم  يامرفنامرف  الاح  تسا : نینچ  نویامه  همان  رد  همان  ناونع  (- 1)
. ردبوتکم یسراف  نانلوا  لاسرا  هیامظع  ترادص  ماقم  ندازریم  هللا  رصن 

ازریم هللا  رصن  هب  ار  وا  مان  ردان  ( 1151  ) دنه حتف - زا  سپ  دوب . ازریم  یلق  یضترم  شمان  ادتبا  هاش  ردان  دنزرف  نیمود  ازریم  هللا  رـصن  (- 2)
تکرـش ردپ  ياهگنج  بلغا  رد  يو  دروآرد . يو  جاودزا  دـقع  هب  ار  بیز  گنروا  هداون  شخب ، نادزی  رتخد  لاس  نیمه  رد  و  داد . رییغت 

هب ازریم  هللا  رـصن  دـیدرگ . لوتقم  راتفرگ و  هاش  لداع  روتـسد  هب  ردان  لـتق  زا  سپ  دـشیم . بوسحم  شهاپـس  ناهدـنامرف  وزج  تشاد و 
.333 ، 2 ناریا / لاجر  خیرات  دادماب ، يدهم  دوب . هلاس  هس  تسیب و  گرم  ماگنه 

متشه تسیب و  نئوژ 1740 / موس  تسیب و  یلا  هجحلا 1151  يذ  مهدزای  سرام 1739 / موس  تسیب و  خیرات  زا  اشاپ  دمحم  یجاح  (- 3)
دانسا  DANISMEND/ 5, 158 ر ك : تسا . هدوب  ترادص  ماقم  رادهدـهع  زور  ود  هام و  هس  لاس و  کی  تدـم  هب  لوالا 1153  عیبر 

116 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  و 
یجهنب هک  درادیم  اریپ  تباصا  يار  ياهنم  تایفاو  تاوعد  عفر  زا  دعب  ار  اربکلا  هودق  ارزولا  مظعا  هیناطلس ، هیهب  تنطلس  نیکمت  زع و  اب 

رثا ریخ  رفس  زا  ناتسیتیگ  نویامه  بکوم  فارصنا  زا  دعب  دش  ریرحت  کلک  دزمقر  کیب  میرک  دمحم  نارقالا  هدمع  بوحصم  اقباس  هک 
ینابم دبا  هردان  تلود  نیا  هب  هصتخم  تایالو  ءادتبا  یناقاخ و  هسورحم  کلامم  دحلا  سار  هک  کتا  يایرد  دودح  هب  دورو  ناتسودنه و 
غالبا ربخ و  نیا  لاـصیا  يارب  « 4  » یچلیا نیتلود  طابترا  نیترـضحلا و  نیب  تبحم  هب  رظن  هک  دوب  نآ  عفرا  فرـشا  سدقا  رثا  ریـسکا  تسا 

رد « 5  » یچلیا ناخ  دارمیلع  توف  ربخ  نآ  نراـقم  دـنیامرف . يردنکـسا  رادـمتفالخ  راـبرد  يرـصیق و  هیلع  تلود  هناور  رفظ  حـتف و  دـیون 
هدش رومام  ترافس  هب  ولماش  ناخ  نادرمیلع  الوا  هچ  رگا  دیدرگ . هدارا  نآ  دیؤم  هدیسر  ساسا  هردس  هبتع  نافکاع  ضرع  هب  « 6  » ساویس
لوس یشاب  یچخرچ  ناخ  یجاح  هانپ  تلالج  تلایا و  هاجیلاع  اذهل  دش . شارف  بحاص  هتـشگ  ضراع  يرازآ  ار  هیلا  راشم  نوچ  اما  دوب .
بناج زا  ار  یلغوا  ویا  گیب  یضر  دمحم  ردقلا ، عیفر  هانپ  تعانم  تماهـش و  زین  هلا  هاگرد  دنمزاین  نیا  نییعت و  ماجرف  تیریخ  رما  نیا  هب 

هب هتبلا  تشاد  لاسرا  دوب  ناتـسودنه  تاغوس  هک  لیف  ریجنز  کی  هلیـسو  ندوبن  یلاخ  تهج  هب  هتخاس  هاجیلاع  نآ  روضح  هب  رومام  دوخ 
دنهاوخ تدوم  طرـش  تامهم  ءاهنا  هب  یعرم  يامتها  مسر  ارفـس  فارـصنا  هطورـشم و  روما  ماجنا  رد  نیتلودـلا  نیب  یهاوخریخ  ياـضتقا 

«. 7  » داب مادتسم  تلالج  ترازو و  مایا  تشاد .
رهم

هللا یلع  تلکوت 
هللا رصن 
______________________________

یچلا لصا : رد  (- 4)
یچلا لصا : رد  (- 5)

(. نیعم گنهرف  ، ) قامریا لزق  دور  رانک  رد  عقاو  هیکرت  ياهرهش  زا  ساویس : (- 6)
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بجر  20  ) ناخ یجاح  تکرح  خیرات  هب  هجوت  اب  تسا  خیرات  نودب  همان  نویامه ج 8 ص 34 . همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 7)
. دشاب هتشاد  ار  بجر 1152  خیرات  دیاب  زین  همان  هدعاقلا  یلع  ( 1152

119 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

هقسخآ یلاو  اشاپ  فسوی  هب  هاش  ردان  نامرف 

: دش نویامه  نامرف  هنأش  یلاعت  هللااب  ذوعا  ادخ  دادرق  ناریا  ردان  مان  هب  « 1  » دای زا  نوچ  دوب  هتفر  نید  تلود و  نیگن  هللا  مسب  رهم :
هجرد یهاشنهاش  تایاهن  الب  تایانع  هب  هقـسخآ  یلاو  اـشاپ ، فسوی  هاـجیلاع  هاگتـسد ، تلـالج  تمـشح و  هاـنپتکوش ، تلاـیا و  هکنآ 

هینامثع و هیلع  تلود  رد  ناخردنسکلا  هاجیلاع  ریصقت ؟؟؟ حفص  وفع و  رب  لمتشم  تقو  نیرد  هک  يا )  ) هضیرع هک  دنادب  هتفای  صاصتخا 
نآ لیخرـس  تطاسو  هب  یهاشنهاش  سدقا  هراشا  رما و  قفو  رب  رادم  تفالخ  رابرد  نآ  زا  وا  مسا  هب  « 2  » قوچآ شاب  تلایا  نامرف  رودص 

نـسح هدیـسر  سدـقا  رثا  باـتفآ  رظن  هب  دوب  هدوـمن  یملق  روـبزم  ياـکلا  تموـکح  رما  رد  وا  نییعت  بصن و  و  هاـنپ ، تکوـش  يذ  تلاـیا 
هرابرد ار  یهاشنهاش  تایانع  تهج  همه  هب  هک  دیابیم  دیدرگ . ارآ  ناهج  يار  مولعم  هاجیلاع  نآ - تلود و  ود  یتهجکی  صالخا و 

______________________________

اج لصا : رد  (- 1)
. دنتفگیم قوچآ ، شاب  شاب ، قوچآ  قیچآ ، شاب  شاب ، قیچآ  ترمیا ، هیحان  ینعی  ناتسجرگ  برغ  یضارا  هب  اهکرت  (- 2)

120 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
دناد و نورقم  حاجنا  زع  هب  هدروآرد  ضرع  ضرعم  هب  دـشاب  هتـشاد  هک  یتاسمتلم  تاجاح و  هتـسناد و  ینـسا  هجرد  یلعا  هبترم  رد  دوخ 

«. 3  » هنس 1154 مارحلا  هجحلا  يذ  رهش  یف  اریرحت  دسانش . هدهع  رد 
______________________________

هرامش 176. نویامه  طخ  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 3)
123 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان 

لاـمک صـالخا و  طرف  زا  نوحـشم  یتـسود  تاـبیط  تاـیحت  فوـلا  نوـمن و  تباـجا  تاـیفاو  تاوـعد  فونـص  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یناث نیقفاخ  هفیلخ  تباهم ، ناویک  تبالـص  مارهب  تداعـس ، يرتشم  تعلط  دیـشروخ  ترـضحیلعا  نویامه  مظن  مرا  مزب  هیده  صاصتخا 

هک درادیم  ایـض  باتفآ  يارآ  ناهج  يار  دوهـشم  هتخاس  هکلم  دلخ  هللا  لظ  هانپ  مالـسا  هاشداپ  هاج  نامیلـس  ردارب  نینرقلا ، يذ  ردنکـسا 
اب دوب . هدـش  یفیلکت  هنیآاق  هیلع  تلود  هب  مالـسلا  هیلع - قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  یبهذمرـس  نکر و  نییعت  صوصخ  رد  نیا  زا  لـبق 

هتشگ ریذاعم  هب  ثبـشتم  ماجرف  دبا  تلود  نآ  نایعا  مالعا و  ءاملع  دومنیمن  روهظ  هولج  لقع  رظن  رد  نآ  روظحم  عنام و  هک  نیا  فصو 
یتسود و ياوس  یـضرغ  میدرک  لایخ  لـمات و  دـنچ  ره  رگـسعرس ، ياـشاپ  دـمحم  نکی  همدـقم  زا  دـعب  دـندیزرو . یـشاحت  نآ  لوبق  زا 

رتشیب يزیرنوخ  هک  دراد  لامتحا  مینک  رارـصا  باوبا  نیا  رد  هک  نآ  زا  دعب  دش . عقاو  يزیرنوخ  همه  نیا  میتشادـن  مالـسا  لها  يراگزاس 
ناریا جاح  لها  میدرک . اهنآ  كرت  هدومن  لوکن  هروکذم  فیلاکت  زا  هدرکن  هغلابم  هدایز  باوج  يرادنید  ّتین و  نسح  هار  زا  اذـهل  دوش 

زامن دتفا  قافتا  هک  ماقم  ناکم و  ره  رد  هعبرا  بهاذم  کلس  رد 
______________________________

نالوا دراو  هلیتطاسو  نامکرت  کب  یلعحتف  ندنفرط  هاش  ردان  هب  يرادناهج  نویامه  باکر  تسا : نینچ  نویامه  همان  رد  همان  ناونع  (- 1)
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هنس 1159. مرحم  لیاوا  ردیتروص  هنیعب  کن  همالع  یتسود  همان  یسراف 
124 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

عازن هلئاغ  باب  ره  رد  تسا  لماک  انطاب  ارهاظ و  طابترا  تلخ و  بتارم  لصاح و  تلم  بهذم و  داحتا  دمحل  درک هللا  دنهاوخ  ادا  ار  دوخ 
نیب يردارب  یتـسود و  ینادزی  تیاـغیب  تیاـنع  هب  تسین و  یقاـب  ییوـگتفگ  يوـعد و  رگید  هتفاـی  عاـطقنا  لـالک  تفلک و  ءارم  عاـفترا 

نآ لوبق  در و  هدش  زاین  اجر و  نویامه  تمدخ  زا  هدح  یلع  همئاق  رد  هچنآ  دوب . دهاوخ  رادیاپ  تفلاوم  ساسا  رارقرب و  دبا  ات  نیترضحلا 
«. 2  » داب هدنیاپ  هدنبات و  يرادناهج  تفالخ و  باتفآ  یقاب  تساشگ  ناج  يار  ياضاقت  اشخب و  یتیگ  فطل  هب  هلاوح 

______________________________

متشه ص 161. نویامه ج  همان  لوبناتسا  يریزوتسخن  یناگیاب  (- 2)
. تسا طوبضم  هیکرت  يریزوتسخن  یناگیاب  رد  نویامه  طخ  هرامش 23  هب  دنس  نیا  زا  يرگید  داوس 

125 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
..........

127 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«2  » ینامثع مظعا  ردص  « 1  » اشاپ نسح  هب  هاش  ردان  هلودلا  دامتعا  همان 

تداعـس و هکیرا  ياشخب  تنیز  لالج و  زع و  لفحم  يارآ  دنـسم  باستنا ، تهبا  باصن ، تلالج  بآم  ترازو  بانج  هناش  یلاعت  هللا  وه 
«. 3 ( » هناطلس دعاوق  هللا  دیش  یهللا  لظ  يوبا  یمعنلا  یلاو   ) مخفا ردص  مرکم و  روتسد  هاجیلاع  لالجا ،

فرــشلا نـیرق  فرط  زا  ناـشن  تـنمیم  ناوا  نـیا  رد  هـک  درادیم  زیگناتباـصا  يار  ياـهنم  زیمآقافــشا  تاـیفاو  تاوـعد  غـیلبت  زا  دـعب 
فیلاکت خسف  رب  رعشم  نویامه  هماتخ  نیکشم  همان  «. 4 ( » هناسحا ضافا  هکلم و  هللا  دلخ - هاگراب  کلف  هاشداپ   ) تبتر کلف  ترـضحیلعا 

ردنکس هانپ  مالسا  هفیلخ  ناشن  نامیلس  ناگدنب  هدنخرف  بناج  هب  عازن  تفلک و  عفر  هحلاصم و  دعاوق  رارقتسا  دییشت و  رب  ینبم  هدوهعم و 
الاو نآ  مولعم  نآ  نیرق  یتسود  نیماضم  هتبلا  هدش ، لاسرا  ناکرت  نامکرت  کب  یلعحتف  هابتنالا  ةدـمع  بوحـصم  هتفای  شراگن  هاگتـسد ،

تیناقح هاج 
______________________________

توا 1746 مهن  بجر 1159 / مکی  تسیب و  یلا  ربماتپس 1743   23 نابعش 156 / خیرات 4  زا  يرجینی  ناگرزب  زا  اشاپ  نسح  دیـس  (- 1)
 DANISMENS /5 ,58. تسا هدوب  ترادص  ماقم  رادهدهع  زور  هدزناش  هام و  هد  لاس و  ود  تدم  هب 

توا 1746 مهن  بجر 1159 / مکی  تسیب و  یلا  ربماتپس 1743   23 نابعش 156 / خیرات 4  زا  يرجینی  ناگرزب  زا  اشاپ  نسح  دیـس  (- 2)
 DANISMENS /5 ,58. تسا هدوب  ترادص  ماقم  رادهدهع  زور  هدزناش  هام و  هد  لاس و  ود  تدم  هب 

. تسا هدش  دیق  همان  يالاب  رد  نتم  زا  جراخ  تمالع )(  لخاد  ترابع  (- 3)

. تسا هدش  دیق  همان  يالاب  رد  نتم  زا  جراخ  تمالع )(  لخاد  ترابع  (- 4)
128 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

. تخادرپ تالاوم  هلـسلس  کـیرحت  هب  بولـسا  تیریخ  بوتکم  نیا  ریرحت  هب  تاـفتلا  تفار و  مسارم  ياـضتقم  و  دـیدرگ . دـهاوخ  نیئآ 
. دنهد نالعا  زارط  ار  ریارس  وکین  رطاخ  تانونکم  هتسویپ 

«. 5  » دانامب ینارماک  تعانم  تهبا و  ترازو و  مایا  یقاب 
______________________________
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متشه ص 162. نویامه ج  همان  هیکرت  يریزوتسخن  یناگیاب  (- 5)
131 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان 

هب هک  نیا  زا  لبق  هک  دـنادرگیم  مسترم  فشکنم و  تسا  نوچیب  دزیا  راونا  هعـشا  حرطم  هک  نویامه  رینم  ریمـض  رب  هناـش  یلاـعت  هللا  وه 
هیلع قداص  رفعج  ماما  یبهذـم  رـس  نکر و  رییغت  صوصخ  رد  میدومن  خوسنم  وحم و  ناریا  زا  ار  عدـب  ضفر و  بس و  راـثآ  یهلا ، دـیئات 

مالسا و لها  يراگزاس  ياوس  یضرغ  نمض  نیا  رد  نوچ  و  دش . فیلکت  دنویپ  دبا  تلود  نآ  هب  الو  یتسود و  یگناگی و  هار  زا  مالـسلا 
. تفای دهاوخ  اضترا  لوبق و  هجرد  هتبلا  هک ، دوب  نآ  یلک  نونظم  دوبن  مانالا  دیس  ترضح  تما  فیلات 

انما یشاحت  راکنا و  دش  لمات  دنچ  ره  رکسع  رس  « 1  » ياشاپ دمحم  نکی  همدقم  عوقو  زا  دعب 
______________________________

تدم هب  هجحلا 1151  يذ  مهدزای  سرام 1739 / مود  تسیب و  یلا  نابعش 1151   16 ربماسد 1737 / خیرات 19  زا  اشاپ  دمحم  نکی  (- 1)
دارم فورعم  گنج  رد  هیلا  راـشم  ر كDANI SMEND /5 ,57 ؛  تسا . هدوب  ترازو  ماقم  رادهدـهع  زور  راهچ  هام و  هس  لاـسکی و 

یناـهگان زرطب  هک  دوـب  دربـن  نیمه  رد  تشاد و  هدـهعب  ار  هاپـس  یهدـنامرف  تـفرگرد  یناـمثع  ناریا و  نـیب  ناوریا  یکیدزن  رد  هـک  هـپت 
دمحم تسا و  هدمآ  هدازردارب  هدازرهاوخ و  ینعم  هب  ینامثع  یکرت  رد   yegin  . 601/ هاش ردان  هچخیرات  یکسرونیم ، ر ك  تشذگرد .

. دنتفگیم اشاپ  دمحم  نکی  دوب  يدنفا  فسوی  هدازرهاوخ  هکنیا  تبسانم  هب  ار  اشاپ 
132 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

. دـندشن یـضار  فیلکت  نآ  لوبق  هب  دـندش و  یـضار  ءاـمد  کفـس  همه  نیا  هب  هک  دـیدرگ  دوهـشم  يدـح  هب  تلود  ناـیعا  رهطا و  عرش 
و نیعمجا - مهیلع  هللا  ناوضر  نیدشار - افلخ  تقیقح  تیقح  لوبق  زا  ترابع  هک  تعامج  تنـس و  بهذـم  يدزیا  تیانع  هب  هک  دـنچره 

یضار ینادان  هار  زا  یضعب  نکیل  دنلئاق  بلقلا  میمص  نع  يرثکا  دراد و  رارقتسا  خوسر و  عویـش و  لامک  ناریا  رد  دشاب  تاعدتبم  كرت 
یموزل نادنچ  شیدناریخ  دنمزاین  نیا  دوصقم  نوچ  میاهتخاس . هقیرط  نیا  دقتعم  دلقم و  عبات و  یهاوخن  یهاوخ  زین  ار  ناشیا  هک  دـندوبن 

. دننکن لوبق  لیعامسا  هاش  زا  ار  اهتعدب  مسق  نیا  لوا  زور  زا  تسیاب  دوبیم  یلقع  ار  ناریا  تالیا  مجع و  رگا  و  درادن .
هاگره تشادـن . غیرد  ّتین  روخارف  ار  دوخ  تمحرم  رظن  ملاع  دـنوادخ  دوب  هیدـمحم  تما  یـشیدناحالص  اـم  ضرغ  لاـح  ودـب  زا  نوچ 

. بلطم دش  مامت  بلطم ، رس  زا  میتشذگ  تسا . فوقوم  زین  يوعد  دشاب  فوقوم  اعدم 
هک دشاب  هتساوخن  ادخ  تسا و  للخ  بیز و  هبئاش  زا  يراع  رمتـسم و  عیاش و  تسا  لک  دوصقم  هک  تعامج  تنـس و  بهذم  دمحلا ، دعب 
هک دوشیم  مالعا  يردارب  ملاع  رد  نکیل  میوش  عازن  يداب  هدـمآرب  فالغ  زا  فالخ  غیت  تایحلا  مادام  لاـم  کـلم و  ببـس  هب  مویلا  دـعب 

اهنآ فصن  لیعامسا  هاش  تلود  دهع  رد  هک  تسا  هاوخریخ  نیا  یثرا  هقیقحلا  یف  نامکرت و  نیطالس  اب  هشیمه  ناجیابرذآ  قارع و  نوچ 
هب یگناگی  هار  زا  دشاب  ناجیابرذآ  قارع و  زا  ترابع  هک  ار  تکلمم  ود  نآ  زا  یکی  هچنانچ  هدـمآرد ، دـنویپ  دـبا  تلود  نآ  فّرـصت  هب 

ترـضح نآ  تافتلا  نسح  دوب و  دـهاوخ  لالح  هرهاـب  تلود  نآ  رب  رگید  فصن  هتبلا  دـنیامرف  اـطع  ناـسحا و  ـالولا  قداـص  تسود  نیا 
. دش دهاوخ  نهربم  رهاظ و  نایملاع  رب  رورپ  صالخا  ردارب  نیا  هب  تبسن 

نویاـمه قبط  رب  هک  وحن  ره  هب  دـنراتخم  نآ  لوـبق  در و  رد  دوـشیم  ماربا  رارـصا و  يور  زا  هن  داـحتا  تبحم و  هار  زا  زین  فـیلکت  نیا  و 
لازی و يرادـناهج ال  تفالخ و  باتفآ  یقاب  دومرف . دـهاوخن  رگید  یعون  رب  لمح  دوب  دـهاوخ  اراوگ  زین  دنمـصالخا  نیا  رب  دـشاب  راوگ 

«. 2  » داب لاوزیب 
______________________________
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متشه ص 161. نویامه ج  همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 2)
135 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«2  » ینامثع تلود  مالسالا  خیش  « 1  » يدنفا نیدباعلا  نیز  دمحم  هب  ربکا  یلع  الم  همان 

یمارگ دومآ  ضبق  دوعـسم  دوجو  همعاد  یماـس و  تافـص  سدـق  تاذ  هناوطـسا  هب  نیبـم  عرـش  ناوید  ناـینب  نید و  تلم  ساـسا  هراومه 
تعیرـش تضافا و  تادافا و  دـعاوق  دیـشم  يرورپنید و  طاسب  دـهمم  هدوب  رانکرب  لـالخا  لازلز  مادـهنا و  تفآ  زا  رارقرب و  مکحتـسم و 

. دنشاب يرتسگ 
فیرش يالجنا  رهم  يایض  اضیب  يار  دوهـشم  تامـس  تقداصم  تایکاز  تامیلـست  فاحتا  تایآ و  صالخا  تایفاو  تاوعد  غیلبت  زا  دعب 

تنس و بهذم  كورتم و  ناریا  زا  ضفر  بس و  راثآ  هادف - یحور  یهاشنهـش - ترـضحیلعا  داشرا  رما و  هب  هک  نیا  زا  لبق  هک ، درادیم 
. دش یفیلکت  الاو  تلود  نآ  هب  هنع - هللا  یضر  قداص - رفعج  ماما  ترضح  یبهذمرس  نکر و  نییعت  صوصخ  رد  دیدرگ ، عیاش  تعامج 

نیا رد  يروظحم  ررـض و  و  دوبن ، یـضرغ  ناریا  لها  يدونـشوخ  دـیزم  مالـسا و  لها  هنایم  مایتلا  فلا و  دـیزم  ياوس  فیلکت  نیا  نیا  زا 
تقو نیا  رد  تسویپ . روهظ  هب  راکنا  یشاحت و  اهنآ  لوبق  زا  فرط  نآ  زا  نکیل  دشیمن . روصتم  تلود  نآ  يارب  نمض 

______________________________

ربتکا 1746  45 لاوش 1159 - خیرات 9  زا  زور  هام و 26  تشه  لاس و  کی  تدم  هب  يدنفا : ینیـسحلا  نیدباعلا  نیز  دـمحم  دیـس  (- 1)
 DANI .SMEND /5. تسا هدوب  ینامثع  تلود  یمالسالا  خیش  ماقم  رادهدهع  هیئوژ 1748   20 بجر 1161 - یلا 24 

ربکا یلع  یشاب  الم  هنیرلترضح  مالسالا  خیـش  یلتحامـس  هلیتطالـس  هیلا و  یموم  ریفـس  تسا : نینچ  نویامه  همان  رد  بوتکم  ناونع  (- 2)
. ردیتروص هنیعب  کبوتکم  یسراف  نالگ  ندنفرط 

136 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
زا «. 3  » دوب دانع  عازن و  هرئان  ءافطا  داسف و  هلئاغ  عفر  رظن  روظنم  هک  دندومرف  فرشا  سدقا  ناگدنب  دش  عقاو  اشاپ  دمحم  نکی  همدقم  هک 

رارـصا نوچ  و  دندشن . یـضار  نآ  لوبق  هب  دندش و  یـضار  امد  کفـس  همه  نیا  هب  هک  دیدرگ  دهاشم  عقوتم  فالخ  تلود  ءایلوا  بناج 
ار هقباس  دیاقع  ناریا  یلاها  دمحلا ، هللا  و  دندومرف . هروبزم  فیلاکت  كرت  اذـهل  دوش  يزیرنوخ  بجوم  زاب  هک  تشاد  لامتحا  باب  نیرد 

دنهاوخن هار  تدیقع  نسح  ناینب  رد  یللخ  هدوهعم  فیلاکت  مدع  لوبق و  هب  دنـشابیم و  خسار  تعامج  تنـس و  لها  بهذـم  رب  خـسان و 
هدومن لمات  تداعـس  هب  دوخ  دـندومرفیمن  يراددوخ  یتصرف  نینچ  رد  دـندوبیم  امد  کفـس  هب  یـضار  سدـقا  ناگدـنب  هچنانچ  و  داد .
یعنام قیاع و  لیاح و  زجاع و  هجو  چیه  هب  دـشیم  دودـح  نآ  هجوتم  یهاشنهاش  لابقا  هبکوک  یتصرف  نینچ  رد  رگا  هک ، دـنهد  فاصنا 

. دوبیمن بلطم  چیه  يارب 
ققحت یهاشنهاش  ناگدـنب  هناضرغیب  یعاسم  ّتین و  نسح  هتـشگ  ههبـش  عفر  یماس  رونا  يار  رب  هک  تسا  نآ  ینعم  نیا  راـهظا  زا  ضرغ 
هاشداپ ناحبس  لظ  نمحرلا  هفیلخ  خوسر  رب  ینبم  هدوهعم و  فیلاکت  كرت  رب  رعـشم  هناقداص  ترذعم  همان  تقو  نیا  رد  لاح  ره  هب  دبای .
یتسود ریشم  ریمض  مولعم  لاح  قیقح  هتبلا  هتفای  جاردنآ  نآ  رد  حورش  یضعب  هک  دندومرف  لاسرا  هکلم - هللا  دلخ  هاج  ردنکس  هانپ  مالسا 

تاریرحت هب  هلیـسو  نیا  هب  دوب  مزال  یماس  تمدخ  هب  همدقم  نیا  یگنوگچ  مالعا  الو  تبحم و  ملاع  رد  هک  نوچ  دـیدرگ . دـهاوخ  ریونت 
«. 4  » داب مادتسم  يرورپ  نید  لاضفا  تادافا و  مایا  یقاب  تخاس . دهمم  ار  يروآدای  مسر  تخادرپ و  هقیمن  نیا 

______________________________

. دشابیم داتفا ، قافتا  اشاپ  دمحم  ردان و  نیب  هپت  دارم  لحم  رد  هک  بجر 1158  مهدزای  دربن  هب  هراشا  (- 3)
ص 45. نویامه ج 3 ، همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 4)
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139 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » کلامملا ریعم  ناخیلعنسح  هب  هاش  ردان  نامرف 

هب کلامملا  ریعم  ناخ  یلعنـسح  هلاسبلا  هلالجلا و  اماظن  ناقاخلا ، برقم  هاجیلاع  هاگتـسد ، تعانم  تهبا و  هاـنپ ، تلاـسب  تلـالج و  هکنآ 
ترضحیلعا نامرف  رما و  بجوم  هب  هینامثع  هیلع  تلود  زا  تقو  نیرد  نوچ  هک  دنادب  هتـشگ  یهابم  ززعم و  یهاشنهاش  تیاهن  الب  تیانع 

ویدخ و  مشح ، مجنا  هاگراب  نودرگ  ناقاخ  نینرقلا ، يذ  ردنکـس  یناث  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداخ  نیرحبلا ، نیربلا و  ناطلـس  تعفر  کلف 
مور هانپ  مالـسا  هاشداپ  ، ) هللا لظ  ناقاخ  هاج و  نامیلـس  هفیلخ  نارود ، نیقاوخ  مخفا  ناهج و  نیطالـس  مظعا  مدـخ ، نودـیرف  هاپـس  هراتس 

دادغب و مالسلا  راد  یلاو  اشاپ  دمحا  مخفم ، مرتحم  ریشم  و  مرکم ، روتسد  مظعم و  ریزو  هاجیلاع  «، 2 ( » نیضرالا یف  هتفالخ  لالظ  هللا  دلخ 
رومام و نوذام و  ندوب  نیفرط  بوغرم  هک  نیتلودلا  نیب  هحلاصم  رما  ارفـس  اب  يدنفا  فیظن  یفطـصم  نایعالا  دجامالا و  راختفا  و  هرـصب ،

هاجیلاع بناج  زا  هک  « 3  » يدنفا یلو  بآم  تزع  قافتا  هب  هاگتسد  ردنکس  هاشداپ  نآ  نویامه  همان  اب  يدنفا  فیظن 
______________________________

ناغفا فرـشا  تسکـش  زا  سپ  دوب و  يوفـص  نیـسح  ناطلـس  هاش  تنطلـس  نارود  نیناوخ  ارما و  زا  کلامملا ، ریعم  ناخ  یلعنـسح  (- 1)
دراو مامت  زازعا  هب  ار  ردان  هدـمآ  لابقتـسا  هب  ارما  زا  یعمج  اب  کـلامملا  ریعم  کـیب  یلع  نسح  دـشیم  دراو  ناهفـصا  هب  رداـن  هک  یتقو 

.387 خیراوتلا / لمجم  دندومن ، ناهفصا 
. تسا هدش  هتشون  همان  يالاب  رد  نتم  زا  جراخ  زتنارپ  لخاد  ترابع  (- 2)

. تسا هدوب  دادغب ، یلاو  اشاپ ، دمحا  نیبتاک  زا  يدنفا  یلو  (- 3)
140 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

صخرم و هاجیلاع  نآ  فرشلا  نیرق  فرط  نیزا  اذهل  دیدرگ . ایلع  هبتع  لیبقت  زودنا  فرش  یلعم و  هاگرد  دراو  دوب  هدش  نییعت  هیلا  راشم 
نامز قفاوم  ار  هحلاصم  رما  دـناهدومرف  شهاوخ  راهظا و  نویامه  همان  رد  هانپ  مالـسا  هاشداپ  ترـضحیلعا  هک  یبجوم  هب  هک  تسا  نوذاـم 

نآ نیرومام  هک  يوحن  هب  هتخاس  ماجنا  ياریذـپ  اهیلا  راشم  نایدـنفا  اـب  هدوهعم  داوم  طورـش و  اـب  « 4  » عبار ناخ  دارم  ناطلـس  عبارم  دـلخ 
رد دـیامن و  میلـست  هتخاس  موتخم  دوخ  رهم  هب  موقرم و  هقیثو  هیلع  تلود  نیا  بناـج  زا  زین  هاـجیلاع  نآ  دنراپـسب  هدومن  رهم  هقیثو  فرط 

. دسانش هدهع 
«5 . » هنس 1159 لاوش )  ) یف 15 ش اریرحت 

______________________________

. دش دلوتم  لوبناتـسا  رد  هیئوژ 1612  لوالا 1021 / يدامج  متـشه  تسیب و  رد  یناـمثع  هاـشداپ  نیمهدـجیه  مراـهچ  دارم  ناطلـس  (- 4)
. تسشن تنطلس  تخت  رب  هک  دوب  هلاس  هدزاود 

یفص هاش  سابع و  هاش  اب  يو  دش . ق  نیریش 1049 ه . رصق  دادرارق  دقع  هب  رجنم  هرود  نیا  رد  ینامثع  ناریا و  نینوخ  ياهگنج  (. 1032)
Cavid Bayson: تشذـگرد . لاوـش 1049  هیروـف 1640 /  8 رد 9 / تنطلـس  لاـس  هدـفه  زا  سپ  مراـهچ  دارم  تسا . هدوـب  رـصاعم 

Islam AnsikloPedisi, Istanbul 1971/ 8, 625- 647
ش 219. نویامه ، طخ  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 5)

143 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » لوا دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان 
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تدوم و نزخم  زا  نورقم ، تفلاوم  تابیط  تایحت  رهاوز  رهاوج  و  نومن ، تباجا  تاـیفاو  تاوعد  یلـالتم  یلـال  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رادـناهج راداد  تداعـس ، يرتـشم  تعلط  دیـشروخ  تعفر ، کـلف  ترـضحیلعا  فینم  فـقوم  فیرـش و  مزب  هیدـه  تبحم ، بیعیب  هبتع 

، ناهج نیطالـس  مظعا  ریرـس ، نودرگ  رـسفا  رهم  ورـسخ  ریگروشک ، ياشگ  کلامم  ویدخ  رفنودیرف ، هاج  نامیلـس  رواد  رتسگ ، تلادـع 
، هانپ مالسا  هفیلخ  نینرقلا ، وذ  ردنکسا  یناث  نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا  ناطلـس  نیـضرالا ، یف  هللا  لظ  نیکرـشملا ، عماق  نارود ، نیناوق  مخفا 

يار دوهشم  هتخاس  هعوفرم  هلالج  هیولا  هطوسبم و  هتفالخ  لالظ  تلازال  ناخ ، دومحم  يزاغلا  ناطلـسلا  هاگراب  رهپـس  هاپـس ، مجنا  هاشداپ 
و «، 2  » يدنفا فیظن  یفطصم  مخاف ، الاو  دجام  الاو  راختفا  بوحصم  هک ، هیلع  تاضوافم  هیهب و  جماون  هک  درادیم  نویامه  يارآ  ناهج 

رد دوب  هدش  لاسرا  نامکرت  کیب  یلعحتف 
______________________________

یسراف نالوا  دراو  ندنفرط  هاش  ردان  هتیطاس  يدنفا و  یفطصم  فیظن  رادمتلالج  هیلع  هبتع  تسا : نینچ  نویامه  همان  رد  همان  ناونع  (- 1)
هنس 1159. رخالا  يدامج  هرغ  ردیتروص . هنیعب  کن  همان 

هب نارهت  نیوزق و  نـیب  توا 1746  مراـهچ  تسیب و  رد  درک و  تکرح  لوبناتـسا  زا  نئوژ 1746  هدزیس  رد  يدنفا  فیظن  یفطـصم  (- 2)
- دومحم ناطلس  همان  دش و  دراو  ردان  هاگودرا 

144 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
. دیدرگ دودوم  تدوم  رطاخ  يازفا  فعش  دورو و  هحاس  ياشخب  فرش  نامز  دعسا  ناوا و  نمیا 

زا دوـب  لادـج  گـنج و  لوغـشم  لامـش  بناـج  رد  لامتـشا  ترـصن  بکوـم  یناوا  رد  هک  دوـب  هتفاـی  جاردـنآ  نویاـمه  هماـن  رد  هک  نیا 
يال لگ و  هتخیمآ  شیج  دـنج و  دورو  زا  الو  یتسود و  دور  هک  مه  نآ  زا  دـعب  و  دیـسرن ، روهظ  هب  يرما  لازی  تلود ال  نآ  ناگتـشامگ 

يافص تین و  نسح  لاح  يدابم  زا  هلا  هاگرد  دنمزاین  نیا  رب  دوب  رونـس  یـشاوح  زا  ررـض  عفد  رون و  رپ  عرـش  هزاجا  رب  ینبم  دیدرگ  ردک 
. دشابیم نشور  باتملاع  باتفآ  نوچ  ترضح  نآ  ینابرهم  تبحم و  زورفا  ناهج  رهم  نهربم و  مولعم و  رادقم  یلاع  رایرهش  نآ  تیوط 
دوبن و روظنم  يزیرنوخ  فیـس و  لس  يزیگناتفلک و  فیلاکت  نیا  زا  ار  دنمزاین  نیا  دوب  دهاوخ  حضاو  زین  هانپ  مالـسا  ویدخ  نآ  رب  هتبلا 
زا میالمان  تالاح  دصق  ای  تشگیمن و  رطاخ  درگ  یبلطم  نیفرط  نیملسم  فلات  نیتلود و  قفاوت  بهذم و  هیلجت  برشم و  هیفـصت  ياوس 
نآ سکع  هکلب  دشن  نکفا  سکع  لوصح  تارم  رد  یه  امک  نیبناج  بولطم  تروص  یهلا  ریدقت  هب  نکیل  تشذـگیمن  ریمـض  نوماریپ 

هلماعم هب  لوحم  حیحص و  هجو  هب  لومحم  دنریبخ  روما  قیاقد  رب  هک  ریمض  نشور  ناگـشیپ  فاصنا  رظن  رد  هک  تسا  یهیدب  داتفا . قافتا 
. دش دهاوخ  تاینلاب  لامعالا 

ار ام  هتشاذگ  یناطلس  تیور  يار و  هجنپ  رـس  هب  ار  رایتخا  نامز  نوچ  هک  دوب  هدش  کلـسر  رد  کلک  موقرم  کلم  صوصخ  رد  هکنیا  و 
ماتخ ماجنا  هتشاذگ  عبار  ناخ  دارم  ناطلـس  عبارم  دلخ  ویدخ  نامز  هحلاصم  رب  ار  ام  نیتلود  داحتا  هار  زا  دیاهتخاس  راتخم  نآ  لوبق  در  رد 

نیترضح باقعا  فالخا و  نیتلود و  هنایم  رد  داحتا  مسر  زیزعلا  هللا  ءاش  نا  هک  دوش  یعون  مینادیمن  ادج  ار  هیردان  تلود  میعقوتم  ار  نآ 
. دنامب رادیاپ  راگزور  رد 

______________________________

نیریش 1049 ق/ رصق  هداعم  ساسارب  ياهدهاعم  دقع  هب  رجنم  ناریا  تلود  اب  يدنفا  فیظن  تارکاذم  دومن . میلست  هاش  ردان  هب  ار  ینامثع 
قیدصت زین  دادغب  رگسع  رـس  یلاو و  اشاپ  دمحا  فرط  زا  ربماتپس 1746  موس  رد  هدهاعم  نیا  دیدرگ . مراهچ  دارم  ناطلـس  نامز  1639 م 

يدنفا و دـشار  تیعم  رد  ق  1142 ه . لاس 1729 / رد  راب  کی  زین  البق  يو  دـیدرگ  لوبناتـسا  مزاع  هیروف 1747  رد 7  يدنفا  فیظن  دش .
Faik resit, Unat: رتشیب ر ك : عـالطا  يارب  دوب . هدـمآ  ناریا  هب  يدـنفا  فینم  یفطـصم  هارمه  هب   1145 لاس 1741 / رد  مود  راـب 
، هیراشفا هرود  ناریا ، یخیرات  تاـبتاکم  دانـسا و   Osmanle Sefirleri Ve Sefaretnameleri, Ankara, 1964, S. 84
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145 ص : نتم ،
یتسود راهظا  هب  یگشیپ  تبحم  عون  نیا  هدعو  دشابیم و  گرزب  ردارب  ار  راعـش  یتسود  نیا  رادمتفالخ  رایرهـش  نآ  نوچ  اهانپ ، مالـسا 

رما دودح  زا  رایتخا  ینانج  تدوم  ینعی  لگ  تشم  نیا  هرومعم  ياورنامرف  لد و  کلمل  اراد - ياشگروشک  ناطلس  دناهدومرف  یگـشیمه 
ار ترـضح  نآ  لومام  هتـسناد  مزال  ار  نویامه  رطاخ  ییوجاضر  اذـهل  تشادـن . زوجم  یناقاخ ا  ترـضحیلعا  ياـضر  جـهنم  زا  فلخت  و 
ار يدنفا  فیظن  اضترا و  لوبق و  نسح  ياریذپ  ددرگیم  هیهب  تلود  نایعا  ظوحلم  ارجام  تروص  هک  يوحن  هب  ار  هحلاصم  رما  یضمم و 

حاولا شقن  ریدـقت  کلک  هب  تبحم  اح  تفلا و  مال  تقادـص و  داـص  هک  نادـنچ  میتخاـس . اـنثنا  فارـصنا و  هب  صخرم  مارملا و  یـضتقم 
. داب ماوت  ملق  حول و  تابثا  هب  نآ  ياقب  تبث  ملاع و  هحفص  هتشاگن  حالص  رسارس  حلص  نیا  نمحرلا  هللا  ءاش  نا  تسا  مدآ  ینب  بولق 

داب يرادـناهج  ياضف  شخب  غورف  يراکماک و  هصرع  شاپرون  يراب ، بانج  دـیئات  نوع و  هب  يرایرهـش ، تفالخ و  باـتناهج  رین  یقاـبلا 
«. 3»

رداق هدیزگرب  رهم :
ردان دوب  ناهج  رد 

______________________________

.55 موس ص 56 - نویامه ج  همان  هیکرت  يریزوتسخن  یناگیاب  (- 3)
147 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

وه « 1  » هاش ردان  ریفس  کلامملا  ریعم  ناخیلعنسح  همان  کسمت 

يراـجم سیمطتب  ماـنالا  نیب - نمـالا  نویع  لاـسا  نیطالـسلا و  بولق  ظاـفیاب  نتفلا  نویع  ماـنا  يذـلا  هللا  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یف تافاصملا  راثآ  حول  دومحملا و  دـهعلا  یف  دوهعلا  لئابحلا و  دـقعب  عازنلا  لئابح  دوقع  لح  نیطالـسلا و  نیقاوخلا و  نیب  نم  تاوانملا 
دس حتف و  داسفلا و  داوم  هیلحتب  نیملسملا  بولق  بلاوق  یف  غارفلا  غرفا  يذلا  هلوسر  یلع  هللا  یلـص  دوعـسملا و  ردانلا  کلملا  کلذ  حول 

. داشرلا یهنلا و  یلوا  هباحصا  هلآ و  یلع - داهجلا و  حلاصم  فویسلا و  حتافمب  رفکلا  قیرط  مالسالا و  باب 
هیناکرت ناشلا  عیفر  نامدود  نامرهق  بانج ، رهپـس  بایماک  باون  ناگدـنب  زا  ناریا  یلاها  هک  ناغم  يارحـص  ياربک  ياروش  رد  دـعب ، اـما 
ناـقاخلا ناریا ، هصرع  يار  اراد  رواد  ناروت ، دـنه و  کـلامم  كولم  شخبجاـت  هیناحبـس  تادـیئات  هب  ناشکرـس  یتـسه  زوـسنمرخ  قرب 

نآاقلا مظعالا و 
______________________________

تسا نینچ  نویامه  همان  رد  همان  ناونع  (- 1)
دراو ندنفرط  یهاش  ناریا  يواح  ییهکرابم  هحلاصم  دقع  هلیتطاس  يدنفا و  یفطـصم  فیظن  ندناکولم  باصن  تلالج  باطتـسم  باکر  »

« ردیتروص ینیع  ککسمت  یسراف  نالوا 
148 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ودـب زا  نوچ  دـندش . تنطلـس  لوبق  یعدتـسم  هکوش  هنطلـس و  هللا  دـلخ  هاشداپ - ردان  ناطلـسلا  ناهج ، ناهاش  هاش  یناحبـس ، لظ  مرکالا 
عوـقو روـهظ و  ناریا  مور و  نیب  اـم  یف  تاداـعم  تضغبم و  ببـس  نیا  هب  عویـش و  ناریا  رد  ضفر  بس و  يوفـص  لیعامـسا  هاـش  جورخ 

هک نآ  زا  دـعب  یـشاحت و  ناشیا  تنطلـس  زا  دوب  ترـضح  نآ  مارک  ءابآ  راتخم  هک  تعاـمج  تنـس و  لـها  فینح  بهذـم  هب  رظن  تشاد 
تفالخ تقیقح  هب  لیاطال و  لاوقا  دیاقع و  نیا  كرات  نانجلا  ناسلاب و  هفئاط  نآ  هاگره  هک ، دومرف  دش  یشان  هورگ  نآ  زا  ررکم  حاحلا 

هفلاس تالاح  زا  لوبق و  ار  سدـقا  مکح  مه  ناشیا  دـش ، دـنهاوخ  لئان  لوئـسم  لوصح  هب  دـنوش  لئاق  مهنع  هللا - یـضر  نیدـشار  ءافلخ 
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ویدخ رواد ، ناهج  ورسخ  نارود ، نیقاوخ  مخفا  ناهج و  نیطالس  مظعا  تعلط ، دیـشروخ  تعفر  کلف  ترـضحیلعا  نوچ  دندرک . لوکن 
ناهج رون  نامیا و  لها  هفیلخ  هانپ ، مالسا  هاشداپ  هللا و  لظ  هفیلخ  نینرقلا ، وذ  ردنکس  یلات  نیربلا ، ناطلـس  نیرحبلا و  ناقاخ  رف ، نودیرف 
هدوب هینامکرت  هلـسلس  لیلـس  زا  یهاشنهاش  نویامه  باون  هلود و  هفالخ و  هلا  دـیا  ناخ  دومحم  يزاغلا  ناطلـسلا  نامکرت ، نادـناخ  زورفا 

يرفعج و تلم  قیدـصت  زا  ترابع  هک  ار  هسمخ  بلاطم  نیقیرف  هنایم  زا  نیـش  روش و  لئاوغ  عفر  نیترـضح و  نیب  ام  یف  تفلا  دـیزم  ربانب 
قالطا و  ماـش ، رـصم و  روتـسد  هب  هیرداـن  هیلع  تلود  زا  جاـح  ریما  نییعت  و  ناریا ، جاـجح  هب  مارحلا  هللا  تیب  ناـکرا  زا  ینکر  صاـصتخا 

هانپ مالسا  هاشداپ  هک  نایچلیا  ارفس و  دش  دمآ  رارکت  زا  دعب  دندش . دنمـشهاوخ  دشاب ، نیتلود  تختیاپ  رد  لیکو  ندوب  و  نیبناج ، يارـسا 
راذتعا ماتخ  جماون  بجوم  هب  هتخاس  لوکوم  هیعرـش  ریذاعم  هب  ار  نکر  ضیوفت  بهذـم و  سیمخت  همدـقم  لوبق و  ار  ریخا  هدام  هس  مور 

مایتلا ضقانت و  عفد  ضغابت و  عفر  ياوس  دندش  فیلاکت  نیا  ءاشنم  هک  یهاشنهاش  ترضحیلعا  هچ  رگا  دندوب ، هدش  مارم  نیا  خسف  بلاط 
زج حالـصتسا  باب  عرق  هک  ینیح  رد  هدـنام  عانتما  هدـقع  رد  دوصقم  لوصح  یهلا  ریدـقت  هب  نوچ  نکیل  دنتـشادن  يروظنم - مالـسا  لها 

ظفح ماـقم و  ردنکـس  هللا - لـظ  هاـشداپ - نویاـمه  رطاـخ  ییوجاـضر  هار  زا  ضحم  تشادیمن  یلمحم  تـبحم  صوـلخ و  یـضرغیب و 
ار شخب  مارآ  دـیون  نیا  هتـشاد  كولـسم  تملاـسم  قـیرط  كورتـم و  ار  دوـهعم  بلاـطم  هتـشگ  یتـسود  رد  بوـکهقلح  مالـسا  سوماـن 

نیطالـس هب  هفلاس  هنمزا  رد  ناجیابرذآ  قارع و  کلامم  زا  یـضعب  نوچ  اما  دنتـشاد . مالعا  شخر  کـلف  هاـشداپ  هب  راـپ  اـچ - فوحـصم 
رب هاگره  هک ، دش  راهظا  انمض  هتفای  لاقتنا  هینامثع  هیلع  تلود  هب  لیعامـسا  هاش  يزیگنافالتخا  ببـس  هب  هک  تشاد  قلعت  ناریا  هینامکرت 

هسورحم کلامم  هزوح  هب  هیلع  مسر  هب  تکلمم  ود  نآ  زا  یکی  قافو  مسر  فلاخم  قاش و  هانپ  مالسا  هاشداپ  سدقا  عبط 
149 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

نآ زا  تقو  نیا  رد  هک  نویامه  فیرـش  همان  رد  و  دـنتخاس . راتخم  نآ  لوبق  در و  رد  ار  هاـنپ  مالـسا  هاـشداپ  دـبای و  مامـضنا  یهاـشنهاش 
رگا هک ، دوب  هتفای  جاردنآ  تفای  لوصو  زع  يدنفا  فیظن  نارقالا  مخافالا و  هدبز  نایعالا  دـجامالا و  راختفا  بانج  بوحـصم  الاو  تلود 
دحتم ار  نیتـیلع  نیتـلود  هتـسویپ  روـهظ  هب  عدـب  راـثآ  هحازا  هلازا و  رد  فرط  نیا  زا  هک  هروکـشم  یعاـسم  هروـهجم و  رثآـم  هب  رظن  هـچ 
ماظن ریاغم  یفانم  ار  نآ  لوبق  میدومرف  تروشم  مالعا  ءاملع  ماظع و  ءارزو  اب  ار  بتارم  نیا  یناـمثع  تلود  نوناـق  هب  رظن  نکیل  مینادیم ،

دلخ ویدخ  مایا  هحلاصم  ربانب  هتشذگ  رد  مایتلا  تفلا و  دیزم  يارب  زین  بلطم  نیا  زا  هدش  خوسنم  قباس  داوم  هک  يوحن  هب  دنتسناد . تلود 
رادـیاپ یقاب  راگزور  هصرع  رد  مارگ  فالخا  یمظع و  تلود  ود  هنایم  رد  تبحم  یتسود و  ات  دوش  هتـشاذگ  ار  ناـخ  دارم  ناطلـس  عبارم 

دادـغب و یلاو  ياشاپ  دـمحا  مخفم  ریـشم  مرکم و  روتـسد  مظعم و  ریزو  هاجیلاع  الاو  تلود  نآ  بناج  زا  رما  نیا  رارقتـسا  يارب  و  دـنامب .
لبق زا  ار  ناوید  بتاک  يدنفا  یلو  بایا  تدـمحم  باصن  تزع  زین  هیلا  راشم  هاجیلاع  نوذام و  رومام  هیلا  راشم  دـجامالا  راختفا  هرـصب و 
یلعم يودرا  دراو  نارهط  نیوزق و  نیب  ام  اهیلا  راشم  هتخاس  نومن  رهپس  رادم  تمظع  رابرد  نیا  هناور  رکذلا  فلاس  يدنفا  تیعم  هب  دوخ 

زا هتشگ  رومام  یهاشنهاش  ناشن  تفالخ  ناتسآ  هدنب  نیرتمک  زین  هیلع  تلود  نیا  بناج  زا  و  دنتشگ . ایلع  هنیس  هدس  میثلت  دودنا  فرش  و 
ردارب ار  ترضح  نآ  زین  یهاشنهاش  نویامه  باون  هدومرف  دلخم  یتسود  یمئاد و  تبحم  هدعو  هانپ  مالـسا  هاشداپ  ترـضحیلعا  هک  اجنآ 

زا دعب  اذهل  دندرمشیم . برآم  مظعا  بلاطم و  مها  ار  مالسا  لها  شمارآ  ترضح و  نآ  نویامه  رطاخ  ياضر  يرادساپ  هتـسناد  گرزب 
طرـش و ساسا و  کی  رب  هحلاصم  يانب  سدقا  رما  بجوم  هب  دـندومرف و  لوبق  هب  یقلتم  ار  هانپ  مالـسا  هاشداپ  لومام  نویامه  همان  لوصو 

. تفای رارق  جهن  نیدب  همتاخ  لییذت و  هدام و  هس 
رّرقم هنایم  رد  هک  يرونس  دودح و  یعرم و  نیتلود  نیب  ام  یف  هدش  عقاو  ناخ  دارم  ناطلس  عبارم  تنج  ناقاخ  نامز  رد  هک  یحلص  ساسا 

نورقم نیفرط و  ناش  قیال  هچنآ  هدوب  ماین  رد  غیت  مئان و  هنتف  دعب  نم  طرش  دباین  هار  نآ  ناکرا  رد  للخ  رییغت و  ربتعم و  رونـس  نامهب  دوب 
بانتجا دشاب  هملاسم  هحلاصم و  یفانم  ترودـک و  رابغ  جـیهم  هک  يروما  زا  لومعم و  داوم  عیمج  رد  دـشاب  نیتلود  تیریخ  حالـص و  هب 

. دوش
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نینمآ نیملاس  لحم  هب  لحم  ار  اهنآ  هار  رـس  ماکح  هالو و  دنـشاب . مارحلا  هللا  تیب  مزاع  ماش  ای  دادـغب  هار  زا  هک  ناریا  جاجح  یلوا : هداـم 
. دنراد روظنم  ار  ناشیا  لاوحا  تاعارم  لاح و  تنایص  هدیناسر  رگیدکیب 

150 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
تلود نآ  رد  ناریا  زا  مه  یـصخش  ناریا و  رد  تلود  نآ  زا  یـصخش  لاس  هس  ره  رد  تلود  ود  داحتا  یتسود و  دیئات  يارب  زا  هیناث : هدام 

. دوش هداد  نیفرط  زا  ناشیا  تاجارخا  هدوب 
دودـح و لییذـت  دوشن  تعنامم  دـنورب  نطو  هب  هک  دـنهاوخ  هک  کی  ره  هدوبن  اور  ناشیا  رب  عیب  هدوب  صخرم  نیفرط  يارـسا  هثلاـث : هداـم 

ناریا یلاها  نآ  ياوس  و  دـننک . زارتحا  تسا  یتسود  یفانم  هک  یتاکرح  زا  تادحرـس  ماکح  هدـش  قیقحت  ناخ  دارم  ناطلـس  ناـمز  رونس 
ار نیدشار  ءافلخ  هدوب  کلاس  تنس  لها  بهذم  هب  دیاقع  لوصا  رد  كرات و  ایلک  هدش  ثادحا  هیوفص  نامز  رد  هک  ار  یتسیاشان  لاوحا 
و « 2  » همرود ناشیا  زا  هدش  مالـسا  کلامم  یقاب  هفرـشم و  هنیدم  همظعم و  هبعک  هب  دـعبنم  هک  تعامج  نآ  دـنیامن و  دای  یـضرت  ریخ و  هب 
هب دـشابن  تراجت  لام  تعامج  نآ  تسد  رد  هک  مادام  مه  تایلاع  تابتع  رد  نینچمه  دوشن و  هبلاطم  باسح  عرـش و  فالخ  هوجو  رئاس 

نیا زا  دوشن و  یبلط  هدایز  هتساوخ  ناشیا  زا  یباسح  لام  دنـشاب  هتـشاد  تراجت  لام  هک  کی  ره  دنهاوخن و  جاب  دادغب  نیرـشابم  ماکح و 
دنیآ ناریا  هب  مور  زا  مور ، هب  ناریا  لها  زا  هچنآ  حلـص  داقعنالا  خیرات  زا  زین  و  دوش . لمع  لاونم  نیمهب  هیمورا  یلاها  راجت و  اب  زین  فرط 

باقعا فالخا و  یمظع و  تلود  ود  هنایم  رد  تبحم  یتسود و  نیا  یلاعت  هللا  ءاش  نا  دنیامن . میلـست  رگیدـکی  نالیکو  هب  هدـشن  تیامح 
. دشاب رارقرب  دلخم و  يربک  هداوناخ  ود  نیا 

هن هاجنپ و  دص و  رازه و  هنس  مظعملا  نابعـش  رهـش  هک  الاح  دوب  هدمآ  هینامثع  هیلع  تلود  بناج  زا  هک  يدنفا  فیظن  بانج  نوچ  همتاخ :
اب دنتـشاد  تسد  رد  هک  نویاـمه  هماـن  تصخر  نذا و  بجوم  هب  هروکذـم  دوـیق  طورـش و  لوـبق  هب  تسا  « 3  » لیئا سراب  قباـطم  يرجه 

نیرق فرط  زا  هک  ناشن  تفالخ  ناتـسآ  هدنب  نیرتمک  اذهل  درپس . یهاشنهاش  رادمتفالخ  راکرـس  هب  هدرک  رهم  کسمت  هیلا  راشم  هاجیلاع 
یچلیا نیفرط  زا  دـعبنم  هک  نیا  هب  طورـشم  دومن  میلـست  هدرک  رهم  ار  کسمت  نیا  دوب  روبزم  رما  ماتخ  ماجنا و  هب  روماـم  سدـقا  فرـشلا 

هروکذم دوهع  داقعنا  هروطسم و  بتارم  لوبق  رب  هلاد  ياههمان  قیدصت  اب  زورون  نراقم  نییعت و  دنشاب  يواسم  هبترم  رد  هک  یگرزب 
______________________________

. فقوت قح  همورد - (- 2)
. یناویح میوقت  زا  هام  نیموس  گنلپ ، لاس  لیئا - سراب  (- 3)

151 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
«. 4  » روطسملا هنومیملا  هنسلل  قباطم  روکذملا و  رهش  یف  کلذ  ناک  و  دوش . هداتسرف 

: ءاضما
کلامملا ریعم  یلعنسح  ناشن  تفالخ  ناتسآ  هدنب  نیرتمک 

______________________________

.199 متشه ص 201 - نویامه ج  همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 4)
155 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ینامثع مظعا  ردص  هب  کلامملا  ریعم  یلعنسح  همان 

تعانم و تهبا و  ناینبلا  خسار  يارـس  تهزن  لابقا و  تکوش و  تلود و  ترازو و  ناکرالا  تدیـشم  ناویا  هتـسویپ  ءامـسالا  ریخ  هللا  مسب 
. داب نورقم  تابث  شیاسآ و  خونس  رب  نوصم و  لالتخا  مادهنا و  لازلز  زا  لاعتم  دزیا  تایانع  يرامعم  هب  لالجا  تماخف و 
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هفیرـش و هضوافم  هک  درادیم  ایـض  اضیب  يالجنا  رهم  يار  دوهـشم  هناتـسود  تاـیکاز  تامیلـست  هناـبحم و  تاـیفاو  تاوعد  غیلبت  زا  دـعب 
صالخا رطاخ  يازفا  تجهب  ناوا  نمیا  رد  دوب  هتفای  غالبا  تمـس  يدـنفا  یلو  بادآ  هدوتـس  باـنج  بوحـصم  هک  هفیفل  یتسود  هفیحص 

دوصقم بوغرم و  یـضرم  هک  يوحن  هب  هحلاصم  تامدقم  نیملاعلا  بر  دـمحلا هللا  و  دـیدرگ . رهاظ  نطاب و  ملاع  شخب  افـص - رهاظم و 
هلازا تاکیکـشت و  تاشیوشت و  عفد  هتـشگ  ریذـپ  تروص  دوب  نآ  ماجنا  هب  فورـصم  ناشیا  تمه  تدـم  نیا  رد  هاـجیلاع و  نآ  بولطم 

زا دعب  راکرـس  ناوید  بتاک  يدنفا و  فیظن  تلزنم  یمارگ  ترـضح  و  دـندش . نانیمطا  رتسب  نیزگ  شیاسآ  هدـش  هاجیلاع  نآ  ترودـک 
. دندش هناور  هتفای  فارصنا  تصخر  يدنسرخ  یتقوشوخ  هب  يدنلبرس  تداعس و  كاردا و 

«. 1  » داب ماودرپ  مادتسم و  لابقا  تعفر و  لالجا و  تمظع و  مایا  یقاب 
______________________________

.3724 نویامه ش . طخ  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 1)
157 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

صراق یلاو  اشاپ  دمحا  هب  ناخ  یفطصم  همان 

قارتحا تفآ  قاحم و  طوبه و  تمسو  زا  تلاسب  تلابن و  تمشح و  تداعس و  بکوک  تلالج و  تعانم و  تهبا و  تلود و  رتخا  هتسویپ 
بوتکم هک  درادیم  ایض  رهم  ياریپ  تالاوم  يار  دوهشم  هناقاتشم  تایفاو  تاوعد  غیلبت  زا  دعب  دنشاب . لامآ  لوصح  بایماک  هدوب  نوصم 

لبق لاس  رد  نویامه  بکوم  ندمآ  باب  رد  هک  یحرـش  هدیدرگ  داد  داوس و  دیزم  بجوم  تفای و  لوصو  تمـس  یمارگ  بولـسا  تدوم 
هیـضق بهذـم و  داـحتا  یتـسود و  راـهظا  فصو  اـب  یحاوـن  نآ  لاـحم  هب  تبـسن  نید  باحـصاک  ناـیزاغ  زا  یبارخ  روـهظ  صراـق و  هب 
هتشون یتسود  ياعدا  اب  ینعم  نیا  فلاخت  ضقانت و  زیرگ و  يانثا  رد  هار  ضرع  رد  ینامثع  رگسع  زا  یعمج  ندیسر  لتق  هب  رگـسعرس و 

راک نایم  رد  رایتخا و  بحاص  ریزو و  دـنافاصنا ، لقع و  بحاـص  دـمحلا هللا  هاـجیلاع  نآ  دراد . یباوج  مادـک  ره  هروبزم  بتارم  دـندوب 
یتسود و مسر  هب  ندرک  تعجارم  لصوم و  رس  رب  نتفر  تلود و  نآ  هب  یبهذم  رس  نکر و  همدقم  فیلکت  ضفر و  راثآ و  هلازا  دناهدوب ،

یلع دمحم  قباس و  رگـسعرس  ياشاپ  دمحا  نوچ  دـشابیم . کیدزن  رود و  موهفم  یماس و  يار  مولعم  ندرک  مالعا  تلود  نآ  هب  هرابود 
رادرس ناخ  متسر  هب  هاجیلاع  نآ  مه  یبوتکم  دیسریم  هیلع  عماسم  هب  زین  هاجیلاع  نآ  ندروآ  فیرشت  ربخ  دوبیم ، صراق  رد  یناجنسفر 

رد هدرب  ار  ازریم  یفـص  هک  میرومام  هک  دندوب  هدرک  جرد  اجنآ  رد  هک ، دوب  دهاوخ  یماس  رطاخ  رد  رـضاح و  دندوب  هتـشون  ناوریا  قباس 
تاهج نیا  هب  هدوبن  نویامه  بکوم  تمیزع  رب  ثعاب  نیا  ياوس  دش و  صراق  مزاع  تایآ  فرصت  تایآر  اذهل  میزاس . نکمتم  ناهفـصا 

فصو اب  دنشاب . هدش  صراق  هجوتم 
158 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

رشن تنـس و  لها  بهذم  جیورت  رد  یعـس  همه  نیا  فرط  نیزا  هک  نیا  فصو  اب  دمآ  دهاوخ  مزال  فرط  نیا  رب  ریـصقت  زاب  هنوگچ  نیا ،
نیا هب  هک  تشادـن  شیاجنگ  دنـشاب  هداتـسرف  الاو  تلود  نآ  هب  یتسود  يارب  ردـقلا  میظع - نایچلیا  هدـش  ثالث  يافلخ  تفالخ  تقیقح 

نیمارف و رد  ار  تراـبع  هنوـگ  نیا  روماـم و  ناریا  هب  هتـشاذگ  تنطلـس  مـسر  ار  یناجنـسفر  یلع  دـمحم  هدـمآرد ، یفـالت  ماـقم  رد  وـحن 
يانمت قفاوم  هک  داتفایم  قافتا  نینچ  هکلب  تسا  یهلا  ياضر  ریدـقت و  هب  طونم  یهاشداپ  هک  تسا  رهاـظ  درخ  دزن  دنـسیونب . تاجتـشون 
طلـست هک  یفـص  خیـش  دالوا  هاـگره  دیـسریم  مه  هب  یطلـست  ناریا  رد  ار  وا  دوبیم و  هدازهاـش  وا  هک  لاـحم  ضرف  رب  تلود  نآ  ناـیعا 
هنوگچ قباس  دصاقم  دیدجت  هک  دـنهد  فاصنا  دوخ  داتفایم  مجع  تسد  هب  هک  یـصخش  نینچ  دـشاب  یقاب  اهنآ  دـسافم  لاح  ات  دـناهتفای 

. دندادیم باوج  هچ  ار  مرکا  يافلخ  ادخ و  لوسر  ادخ و  تلود  نآ  نایعا  دشیم ،
. درک فقوت  اجنیا  رد  رتشیب  زور  هد  هیلا  راشم  هداتفا  قافتا  یهلا  ياضتقم  هب  هک  دندوب  هتـشون  رگـسع  یگقرفت  رگـسعرس و  باب  رد  هچنآ 
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بقاعت ار  ناشیا  وا  سیرطم  ات  نید  باحصاک  ياهنوشق  هدروخ  تسکـش  تشاد  تفاسم  وا  يودرا  ات  خسرف  ود  دش . گنج  هک  لوا  هعفد 
نـصحتم دوخ  سیرطم  رد  رگـسع  رـس - دندش و  فرطرب  هدیـسر  لتق  هب  وا  رکاسع  نارادقریب و  اسور و  نایاشاپ و  زا  ریثک  یعمج  هدرک 

عبر هزور  ره  طایتحا و  هب  ار  دوخ  رگنس  هتفرگ  تسد  هب  ار  نیمز  ياه  هلوغیب - هتـسکش و  هدش  جالع  دش ال  دودسم  وا  رب  هقوذآ  هار  هدش 
هلباقم و زا  رگسع  نوچ  تشاذگ  شروی  هب  رگسع  نایعا  اب  ار  انب  دبال  درکیمن  هلباقم  تارج  رگنـس  كاخ و  نایم  رد  هدروآ  شیپ  خسرف 

مولعم دنزاسب و  گنج  نادیم  رد  هک  تخاس  دنتـسناوت  راک  هچ  هتـسکش  نیمز  سیرطم و  نایم  رد  هک  دندید  دندوب  سویام  نادیم  گنج 
ای دننک  لمع  رگـسعرس  فرح  هب  ای  تسیاب  دبال  دوبن  ناشیا  يارب  تایح  دیما  دندمآیم  هکرعم  هب  سیرطم  تشپ  زا  هکنآ  زا  دعب  هک  دوب 
وا مدآ  زا  رفن  دصشش  دصناپ  دش  عقاو  همدقم  نیا  هک  زور  نامه  هک  دنیامن  قیقحت  دوخ  نوشق  زا  هاجیلاع  نآ  دنرب . ردب  تمالـس  هب  ناج 

. دندرک لخاد  وا  سیرطم  هب  هدرک  بقاعت  دندوب  هدـمآرب  هلغ  هاک و  يارب  هک  ار  وا  رگـسع  هدرک  فرط  رب  دوب  وا  يودرا  جراخ  رد  هک  ار 
هچ تشاد و  تسناوتیم  تابث  رارق و  عقوت  هنوگچ  يرگسع  نینچ  رب  هریخذ  هقوذآ و  هار  ندوب  دودسم  ررکم و  ياهتـسکش  نیا  فصو  اب 

. دراد تلاح  هچ  هک  مولعم  مه  رگسعرس  ندرم  دنام و  دهاوخ  یقاب  ناشیا  رارف  رد  ههبش  هار  مسق 
دندوب هدرک  تمیزع  زاغآ  سیرطم  نایم  زا  تعامج  نآ  هک  نآ  زا  دـعب  دـندوب  هتـشون  ناشیا  زا  یعمج  يراتفرگ  لـتق و  باـب  رد  هک  نیا 

ناشیا سیرطم  تظفاحم  هب  فارطا  رد  هک  ییاهنوشق 
159 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

فلت ضرعم  هب  دوب  کیدزن  لجا  لزنم  هک  ار  کی  ره  هتخیوآرد  ناشیا  هب  سدـقا  هراـشا  رما و  نودـب  دـندوب  روماـم  صراـق  قرط  دـس  و 
هدماین ینامهیم  یتسود و  قیرط  هب  دندوب و  هدمآ  گنج  هب  ندش  هتشک  نتـشک و  يارب  زا  تعامج  نآ  هک  تسا  مولعم  اذه  عم  دندمآرد .

. تسین يدنمهلگ  نمضتم  دشاب  هداتفا  قافتا  کی  ره  هرابرد  بیصن  ریدقت و  ياضتقم  هب  هچنآ  تروص  نیا  رد  دندوب .
. دندومرف بوص  نآ  هناور  اقآ  نسح  شیماج  بوحصم  صخرم و  ار  ناراتفرگ  زا  یعمج  ینعم  نیا  فصو  اب 

ار یلی  يرـسک  يدنفا  دمحا  لاسراپ  دوشیم و  يراگزاس  رد  یعـس  فرط  نیا  زا  هک  تسیتدـم  هک  دوب  دـهاوخن  یفخم  رونا  يار  يارب  و 
مایپ غیلبت  هب  هنایم  رد  ضرغیب و  درم  هیلا  یموم  دنداتـسرف . یناـمثع  رادـم  تفـالخ  راـبرد  هب  ماـغیپ  غیلبت  يارب  هاـجیلاع  نآ  عـالطا  هب  مه 

هک تقو  نیرد  هدادن  هار  سدقا  رطاخ  هب  لالک  رابغ  ینعم  نیزا  ترضحیلعا  اذه  عم  دنداتـسرفن  ار  وا  هک  دنامن  يا )  ) هریزج دوب و  رومام 
هار زا  یتسود  راهظا  يارب  نویامه  همان  اب  ار  نامکرت  کیب  یلعحتف  اددجم  هتشادرب و  هدوهعم  فیلاکت  زا  تسا  هدش  عقاو  رگسعرس  هیضق 

نیزا لبق  ناهاش  هاش  تسا . حیحص  اهیتسود  مسر  حیرـص و  ههبـشیب و  هدوهعم  فیلاکت  خسف  دندومرف و  هینامثع  هیلع  تلود  هناور  دادغب 
. دنتسین هضراع  نیا  لئاق  هک  دندوب  هدومرف  ناریا  لها  هب 

تسا قاش  رایسب  ناشیا  رب  دنالجار و  فیلاکت  نیا  لوبق  زا  تلود  نآ  نایعا  هک  دندید  نوچ  تقو  نیرد  میرادیمرب . تسد  بلاطم  نیزا 
. دنتشادرب بلاطم  نآ  زا  تسد  اذهل  دندوبن . شالت  ششوک و  نیا  هتسیاش  ناریا  لها  دوشیم و  ناناملسم  يزیرنوخ  لتق و  هب  يدوم  و 

تسا و یتسود  تلود  ود  نایم  رد  دراد . رارقتـسا  تفلاوم  دعب  نم  ارارمتـسا  ناریا  رد  تنـس  لها  بهذم  تسیکی و  فرح  ار  ناهاش  هاش 
دوش تمـس  نآ  مزاع  نویامه  بکوم  هک  دوب  دهاوخ  مزال  دـشاب  ینامثع  رگـسع  زا  یتیعمج  اجنآ  رد  رگا  هک  دوب  نیا  يارب  صراق  ماغیپ 

. تسین تلود  نیا  قیال  تسا و  رود  تورم  زا  ندومن  لاماپ  ار  ایاعر  ندرک و  بقاعت  ار  هتسکش  نوشقالا 
هتبلا دـندشیم  تمـس  نآ  هجوتم  هکنآ  زا  دـعب  دـیآیمن  تسد  هب  زورما  زا  رتهب  یتصرف  دوبیم  رطاخ  رد  يدـب  لایخ  ار  ناهاش  هاـش  رگا 

. دوبیمن یقاب  بلطم  چیه  يارب  زا  یلئاح  زجاح و  مسق  چیه 
سدقا روظنم  دیـسریم  رگید  هام  شـش  جـنپ  ات  نآ  باوج  دناهتـشون  هانپ  مالـسا  هفیلخ  هللا و  لظ  هاشداپ  ترـضحیلعا  هب  هک  همان  نوچ  و 
بکوم روبع  تسا  هار  رس  ناو  كاخ  دیزیاب و  يدومحم و  هک  نیاربانب  دنوش و  ناهفـصا  هناور  نادمه  هغارم و  يوخ و  هار  زا  هک  تسنآ 

رّرقم صخرم و  ار  هفاضا  ياهنوشق  دوب و  دنهاوخ  ناهفـصا  مزاع  تمـس  نآ  زا  یلاعت  هللا  ءاش  نا  و  داتفا . دـهاوخ  قافتا  یحاون  زا  روصنم 
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. دنشاب قالشق  قالیی و  لوغشم  ناجیابرذآ  تایالو  رد  هک  دندومرف 
160 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

رد سدـقا  بکوـم  زاـب  زوروـن  زا  دـعب  دوـش  رورـض  رگا  لـمع و  نآ  روـخارف  دـسرب  یناـمثع  تلود  زا  هک  باوـج  وـحن  ره  ناهفـصا  رد 
. دوب دهاوخ  رضاح  ناجیابرذآ 

. داب مادتسم  تلالج  تلود و  مایا  تخادرپ . بتارم  نیا  مالعا  هب  دوب  مزال  نوچ 
«. 1  » خیرات 1159

« هاش ردان  یچلیا  یفطصم  هدبع   » همان تشپ  رهم :
______________________________

ش 208. نویامه ، طخ  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 1)
163 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ینامثع ناخ  دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  يایاده  تروص 

هانپ مالـسا  هفیلخ  هللا و  لظ  هاشداپ - تعفر  کلف  ترـضحیلعا  رادم  تفالخ  راکرـس  دوبدای  ایاده و  رتفد  تروص  هیدـه  رتفد  تروص  وه 
: هدش لاسرا  نایچلیا  ناخ  يدهم  ناخ و  یفطصم  ناقاخلا ، یبرقم  ناهاجیلاع  بوحصم  هک  یمظعلا - هفالخ  هللا  دلخ 

تصش دص و  هن  رازه و  راهچ  لهچ و  فلا و  راهچ  هب  ناتسودنه  هناخ  رهاوج  تبث  قفاوم  هک  دنـسم  یتشپعم و  دیراورم  يراکانیم  تخت 
. تاروکذملا هیف  هدش  مامت  يردان 

. هعطق تشه  هاجنپ و  ساملا ،
. هعطق هد  دص و  تفه  رازه و  شش  درمز ،

. هعطق داتشه  دص و  راهچ  رازه و  تسیب  دیراورم ،
. هعطق هس  داتفه و  دص و  هن  رازه و  کی  توقای ،

: هریغ شوپور و 
سلطا « 2  » هناطب یمور  دنب  حرط  هب  « 1  » هلداب تفبرز  نع  هکرابم  تخت  کشود  یشوپور 

______________________________

شوپ هلداب  ار  هماج  مسق  نیا  هدنـشوپ  دنفاب و  نادب  اههماج  دنزاس و  نهپ  دودنا  الط  اب  هک  هرقن  رات  ینعم  هب  تسا  يدنه  ظفل  هلداب : (- 1)
(. جاردننآ  ) دنناوخ

(. جاردننآ . ) هماج رتسآ  هناطب : (- 2)
164 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

. يددع الط ، نوتبالگ  هشیر  ماظن  لمع  هرقن  هتوب  سلطا  « 3  » فاجس يرفولین 
. يددع فاب ، الط  هلداب  كاپ  هرانک و  یناوغرا  هبشکی  نع  هکرابم  تخت  شوپور 

تشه لهچ و  هریاد  مامت  عرذ و  ود  هناخ  ره  هک  هناخراهچ  تسیب و  رب  لمتشم  زمرق  توهام  هناطب  تفبرز  نوردنا  يدیشر  تفبرز  رداچ 
باب کی  دوشیم ، عرذ 

. ددع تشه  لهچ و  لاقثم ، کی  لهچ و  دصناپ و  رازه و  تفه  تسیب و  هرقن ، خیم 
. ددع تشه  لهچ و  لاقثم ، کی  داتشه و  رازه و  ود  هرقن  رسواگ  هزیوک  رسواگ و 
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. يددع هچراپ ، ود  مین  لاقثم و  هدزاود  دص و  شش  الط  هزیوک  الط : هبق  هزیوک و 
. يددع هچراپ  ود  لاقثم  تشه  تصش و  دصتفه و  الط  هبق 

هریغ شرف و  نادع  زمرق  بصق  فاجس  نآ  « 4  » كدق هناطب ، یبیکر  یئاراد  هچقوب 
. تسدکی تفبرز  رداچ  شرف 
. يددع هناطب  هردنل  شرف  ریز 

: هریغ لیف و 
. ریجنز ود  رگیزاب  لیف و 

: هریغ تفبرز و  لچ 
. نادع نوتبالگ ، هشیر  « 5  » ینطق هناطب  تفبرز  لچ 
«. 6  » نادع یمشیربا ، هشیر  كدق  هناطب  توهام  لچ 

رهم لحم 
ناخ یلق  ماما 

______________________________

(. همانتغل ادخهد ، ، ) فاحل ششوپ ، هدرپ ، دنزود ، هماج  هیشاح  رد  هک  ياهکیراب  فاجس : (- 3)
(. ادخهد ، ) نیمشیربا يارو  نیگنر  هماج  كدق : (- 4)

ياـی هبنپ و  ینعم  هب  نطق  زا  بکرم  دـنناوخ  عورـشم  ناتـسودنه  فرع  رد  هک  نیمـشیربا  شاـمق  زا  یعوـن  نطق ، هب  بوـسنم  ینطق : (- 5)
(. جاردننآ ، ) دشابیم مشیربا  هبنپ و  نامسیر  زا  نآ  دوپ  رات و  تبسن ،

ش 15. نویامه ، طخ  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 6)
167 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ینامثع ناخ  دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان 

یف ام  عزن  نینموم و  موق  رودص  یفشیل  مهبولق  ظیغ  بهذا  نیملسملا و  روما  نم  دسف  ام  حلـصا  يذلا  هللا  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یلع هللا  یلـص  و  « 1 « » ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » دـیجملا هباتک  یف  درو  اـمک  دوهعلا  ءاـقیاب  مهرما  دوقح و  لـغ و  نم  مهرودـص 

ام دوهجملا  هیاغ  نیدلا  حالصا  یف  اولذب  نیذلا   » نیدشارلا هئافلخ  امیس  هباحصا و ال  هلآ و  یلع  دومحملا و  ماقملا  بحاص  دمحم  هلوسر 
. عابطقا یف  عابطلا  تفلاوت  عامتجالاب و  رصانعلا  تقفاوت 

ودب زا  هک  نیا  ربانب  دـندش ، تنطلـس  لوبق  یعدتـسم  ام ، نویامه  باون  زا  ناریا  یلاها  هک ، ناغم  يارحـص  يربک  ياروش  رد  نوچ  دـعب  و 
بهذم هب  رظن  تشاد  عوقو  روهظ و  ناریا  مور و  هنایم  تضغبم  تادواعم و  عویش و  ناریا ، رد  ضفر  بس و  يوفص  لیعامـسا  هاش  جورخ 

زا ررکم  حاحلا  هک  نآ  دعب ؟؟؟ یشاحت و  ناشیا  تنطلـس  زا  هدوب ، ام  ماظع  فالـسا  مارک و  ءابآ  راتخم  هک  تعامج  تنـس و  لها  فینح 
هللا ناوضر  رابک  يافلخ  تفالخ  تقیقح  هب  لـیاط و  ـال  ناـنجلا ؟؟؟ ناـسللاب و  هفیاـط  نآ  هاـگره  هک ، میدومرف  رما  دـش  یـشان  هورگ  نآ 

. دندرک لوکن  هفلاس  تالاح  زا  لوبق و  ار  سدقا  مکح  مه  ناشیا  دش . دنهاوخ  لوصح ؟؟؟ هب  دنوش  لئاق  مهیلع -
نامیلس ویدخ  نارود  نیقاوخ  مخفا  ناهج و  نیطالس  مظعا  تردق  ردق  ترضحیلعا  نوچ 

______________________________

(. 1 هدئام /  ) دینک افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  هتبلا  نامیا  لها  يا  (- 1)
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168 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
وذ ردنکس  یناث  نیرحبلا ، ناطلس  نیربلا و  ناقاخ  نیکرـشملا ، رافکلا و  عماق  نیملـسملا ، مالـسالا و  رـصان  ملع ، دیـشروخ  ورـسخ  مشح ،
هللا دـم  ناخ - دومحم  يزاغلا  ناطلـسلا  هللا ، لظ  هانپ  مالـسا  هاشداپ  هاگراب ، نودرگ  رواد  ناهج  ردارب  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداخ  نینرقلا ،
رهپس هلسلس  نآ  لیلس  زین  ام  نویامه  باون  و  دندوب ، هینامکرت  نامدود  لعشم  غورف  مالسا و  لها  هفیلخ  نیملاعلا  سور  یلع  ۀفالخ  لالظ 

ترـضح نآ  زا  تسا  روطـسم  هقباس  تاـقبثوت  رد  هک  هسمخ  بلاـطم  ءاـضما  بلاـط  یفـالت  نسح  هب  فـالتئا  دـیزم  يارب  میدوب  ماـشتحا 
هتخاس لوکوم  هیکلم  ریذاحم  ریذاعم  هیعرش و  ریذاعم  هب  ار  هدام  ود  لوبق و  ار  هدام  هاج  نامیلس  هاشداپ  هک  ارفـس  دش  دمآ  زا  دعب  میتشگ .
راهزا ياشگهچنغ  تبحم  میاسن  هب  هک  ام  نویامه  باون  هچ  رگا  دـندوب  هدـش  مارم  نیا  خـسف  دنمـشهاوخ  ماتخ  خـماون  جـماون  بجوم  هب 

هب نوچ  نکیل  میتشادـن . يروظنم  نیـش  نیر و  راـثآ  هحازا  نیفرط و  هحارا  ضقاـنت و  عفد  ضغاـبت و  عفر  يوس  میتشگ  بلطم  نیا  راـهظا 
سومان ظفح  ماقم و  ردنکـس  هاشداپ  نویامه  رطاخ  یئوجاـضر  هار  زا  ضحم  دوب . هدـنام  عاـنتما  هدـقع  رد  دوصقم  لوصح  هلا  تاریدـقت 

ویدخ هب  ار  ریذپلد  رما  نیا  هتشاد  كولسم  تملاسم  قیرط  كورتم و  ار  هدوهعم  فیلاکت  هتـشگ  مایتلا  یتسود  رد  بوکهقلح  مالـسا  لها 
. میدومن مالعا  ریرس  نودرگ 

هاش يزیگنافـالتخا  ببـس  هب  هک  تشاد  یقلعت  ناـمکرت  نیطالـس  هب  هفلاـس  هنمزا  رد  ناـجیابرذآ  قارع و  کـلامم  زا  یـضعب  نوچ  اـما 
دشابن قافو  مسر  فلاخم  قاش و  هانپ  مالسا  هاشداپ  سدقا  عبط  رب  هاگره  هک  دش  راهظا  انمض  هتفای  لاقتنا  هینامثع  هیلع  تلود  هب  لیعامسا 

لوبق در و  رد  يردارب  هار  زا  ار  ترـضح  نآ  دبای و  مامـضنا  فرط  نیا  هسورحم  کلامم  هزوح  هب  هیطع  مسر  هب  تکلمم  ود  نآ  زا  یکی 
هتفای جاردنا  دیشخب  لوصو  زع  يدنفا  فیظن  دجامالا ، راختفا  بوحصم  الاو  تلود  نآ  زا  هک  نویامه  همان  رد  میدوب و  هتخاس  راتخم  نآ 

ار نیتیلع  نیتلود  هتـسویپ  روهظ  هب  عدب  راثآ  هلازا  احما و  رد  هیردان  تلود  زا  هک  هروربم  یعاسم  هروکـشم و  رثآم  هب  رظن  هچ  رگا  هک  دوب 
زین بلطم  نیا  زا  هدش  حوتفم  قباس  داوم  هک  يوحن  هب  هک  تسا  نآ  هب  قلعتم  سدقا  رطاخ  تاهج  یضعب  ربانب  نکیل  مینادیم  دحتم  دحتم 

رد تبحم  یتسود و  ات  دوش  هتـشاذگ  عبار  ناخ  دارم  ناطلـس  عبارم  دلخ  ویدخ  مایا  هحلاصم  رب  انب - هتـشذگ  رد  مایتلا  تفلا و  دـیزم  يارب 
؟؟؟ هصرع رد  لسن  دعب  السن  ماظع  باقعا  مارک و  فالخا  یمظع و  تلود  ود  هنایم 

. دنامب رادیاپ  یقاب و 
زین ام  دناهدومرف و  دودسم  قیثاوم  دوقع  هب  ار  تبحم  لبح  دودـمم و  یتسود  هنوگ  نیا  دـعو  هانپ  مالـسا  هاشداپ  ترـضحیلعا  هک  اجنآ  زا 

اذهل میدرمشیم . برآم  مظعا  بلاطم  مها  ار  نیملسم  لاح  شمارآ  بانج و  نآ  رطاخ  ياضر  يرادساپ  گرزب و  ردارب  ار  ترـضح  نآ 
زا دعب 

169 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
نیب ام  یف  میتخاس  رومام  هحلاصم  رما  يانب  هب  يدـمتعم  لوبق و  هب  یقلتم  زین  ار  مالـسا  ویدـخ  نآ  یناث  لومام  ماتخلا  هیکـسم  همان  لوصو 
دلخ ناقاخ  نامز  رد  هک  یحلـص  ساسا  تفای  رارق  جـهن  نیا  رب  لیئذـت  هدام و  هس  طرـش و  ساسا و  کی  رب  حالـص  رما  نیتلود  نادـمتعم 

رارقتسا رارمتسا و  روتـسد  نامه  هب  دوب  رّرقم  هنایم  رد  هک  يرونـس  دودح و  یعرم و  نیتلود  نیب  ام  یف  هدش  عقاو  ناخدارم  ناطلـس  عبارم 
دشاب نیتلود  حالص  هب  نورقم  قیرط و  ناش  قیال  هچنآ  هدوب  ماین  رد  غیت  میامن و  دعب  نم  طرش  دباین  هار  نآ  ناکرا  رد  للخ  رییغت و  هتشاد 

یتسود و نیا  هللا  ءاش  نا  هدـش ، بانتجا  دـشاب  هملاس  هملاسم  هحلاـص و  هحلاـصم  یفاـنم  ترودـک و  چـیه  جـیهم  هک  يروما  زا  لومعم و 
. دشاب رارقرب  مئاد و  مئاق و  مایقلا  موی  یلا  يربک  هداوناخ  ود  نیا  دافحا  دالوا و  یمظع و  تلود  ود  هنایم  رد  تبحم 

نینمآ نیملاس  لحم  هب  لحم  ار  ناشیا  هار  رس  ماکح  تالو و  دنـشاب  مارحلا  هللا  تیب  مزاع  ماش  ای  دادغب  هار  زا  هک  ناریا  جاجح  یلوا : هدام 
. دنناد مزال  ار  ناشیا  لاوحا  تاعارم  لاح و  تنایص  هدیناسر  رگیدکی  هب 

تلود نآ  رد  ناریا  زا  مه  یـصخش  ناریا و  رد  تلود  نآ  زا  یـصخش  لاس  هس  ره  رد  تبحم و  قیثوت  تدوم و  دیکات  يارب  زا  هیناث : هدام 
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. دوش هداد  نیفرط  زا  ناشیا  تاجارخا  هدوب 
دوشن ناشیا  تعنامم  دـنور  دوخ  نطو  هب  دـنهاوخ  هک  کی  ره  هدوبن  اور  ناـشیا  رب  ارـش  عیب و  هدوب و  صخرم  نیفرط  يارـسا  هثلاـث : هداـم 
ناـمز رد  هک  ار  تسیاـشان  لاوحا  ناریا  یلاـها  نآ  يوس  دـننک و  زارتحا  تسا  یتـسود  یفاـنم  هک  یتاـکرح  زا  تادحرـس  ماـکح  لییذـت 

دنیامن و دای  یضرت  ریخ و  هب  ار  نیدشار  يافلخ  هدوب  کلاس  تنس  لها  بهذم  هب  دیاقع  لوصا  رد  كرات و  هیکلاب  هدش  ثادحا  هیوفص 
مور و جاجح  روتـسد  هب  مور  فرط  زا  دنیامن  دش  دـمآ  مالـسا  کلامم  یقاب  هفرـشم و  هنیدـم  همظعم و  هبعک  هب  هک  دـعب  نم  تعامج  نآ 

تابتع رد  نینچ  مه  و  دوشن . هتفرگ  باسح  عرش و  فالخ  هوجو  ریاس  هم و  رود  ناشیا  زا  هدش  كولس  ناشیا  اب  هیمالسا  دالب  ریاس  یلاها 
هتـشاد تراجت  لام  هک  کی  ره  دهاوخن و  جاب  دادـغب  نیرـشابم  ماکح و  دـشابن  تعامج  نآ  تسد  رد  تراجت  لام  هک  مادام  مه  تایلاع 

هچنآ دوش و  لمع  لاونم  نیمه  هب  هیمور  یلاها  راجت و  اب  زین  فرط  نیا  زا  و  دوشن . هبلاطم  هدایز  هدـش  ذـخا  ناشیا  زا  یباسح  لاـم  دنـشاب 
بتارم زین  ام  اذهل  دوش . میلـست  نیتلود  يالکو  هب  هدشن  تیامح  دنیآ  ناریا  کلامم  هب  مور  زا  مور و  کلامم  هب  ناریا  یلاها  زا  مویلا  دعب 

دیؤم نیترضح  فالخا  باقعا و  نیتلودلا و  نیب  هشیمه  هطورشم  دوهع  هروکذم و  هحلاصم  هک  میدومرف  دهع  هتشاد  یضمم  ار  هروطـسم 
دهع و فلاخم  يرما  یمظع  تلود  نآ  بناج  زا  هک  مادام  هدوب ، رادیاپ  دلخم و  رارقرب و  و 

170 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
َدَهاع اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف   » دـباین هار  نآ  دـعاوق  رد  للخ  ضقن و  فرط  نیا  زا  دـسرن  روهظ  هب  قافو  قاـثیم 

اهرجاهم یلع  یفطصملا  هیوبنلا  هرجهلا  یف  نیتس  هئام و  فلا و  هنس  مارحلا  مرحم  رهـش  یف  کلذ  ررح  « 2 « » ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَسَف  َهَّللا  ُْهیَلَع 
مرحم 1160. « 3 . » هیحت مالس و  فلا  فلا 

______________________________

افو هتـسب  ادـخ  اب  هک  يدـهع  هب  هک  ره  و  هدرک ، مادـقا  تقیقح  هب  شیوخ  كاله  نایز و  رب  دـنک  تعیب  ضقن  هک  ره  نآ  زا  سپ  و  (- 2)
(. 10 حتف / . ) درک دهاوخ  اطع  گرزب  شاداپ  وا  هب  ادخ  يدوز  هب  دنک 

.92 ش - نویامه ، طخ  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 3)
173 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«3  » ینامثع مظعا  ردص  « 2  » اشاپ دمحم  هب  « 1  » ازریم خرهاش  همان 

هداسو و  رابتعا ، تهبا و  لفحم  يارآ  دنسم  باصن ، تلالج  بآم  ترازو  بانج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
______________________________

. دش دلوتم  ق  لاس 1146 ه . رد  هاش ، ردان  هون  ازریم ، یلق  اضر  رسپ  ازریم ، خرهاش  (- 1)
دعب ازریم ، خرهاش  دومن . رظن  فرص  وا  نتشک  زا  یسایس  تاهج  هب  هاشلداع  یلو  داتفا ، ریسا  هاشلداع  تسد  هب  ( 1160  ) ردان گرم  زا  دعب 

طسوت يدنچ  کی  دش . هتشادرب  تنطلس  هب  لاوش 1161  متشه  رد  ءارما  نارادرس و  فرط  زا  شردارب ، تسد  هب  هاشلداع  ندش  راتفرگ  زا 
تسد تنطلس  تخت  هب  رادرس  ناخریما  تمه  هب  هرابود  یلو  دیدرگ  لوزعم  تنطلس  زا  روک و  راتفرگ و  مود ) نامیلـس  هاش   ) دمحم ازریم 
خیرات تشذگرد . یگلاس  نس 64  رد  دیدرگ و  ریسا  رد 1210  راجاق  ناخدمحم  اقآ  تسد  هب  ماجنارس  هک  تشاد  همادا  عضو  نیا  تفای .

.135 - 43 ، 2 ناریا / لاجر 
تدم هب  توا 1747  مراـهچ  تسیب و  نابعـش 1160 / مهدفه  یلا  توا 1746  بجر 1159 / مکی  تسیب و  زا  اـشاپ  دـمحم  یجاـح  (- 2)

 DANISMEND /5 .59. تسا هتشاد  هدهعب  ار  ترادص  ماقم  زور  هدزناش  لاس و  کی 
کن ازریم  خرهاش  نالوا  دراو  هلیا  يدـنفا  یفطـصم  فیظن  هعفد  وب  هیامظع  ترادـص  ماقم  تسا : نینچ  نویامه  همان  رد  همان  ناونع  (- 3)
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. ردیبوتکم یسراف 
174 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

هللا مادا  مظعا - ریزو  مرکا و  ردـص  هیناطلـس ، هیهب  تنطلـس  نیکر  نکر  هیناـمثع ، هیلع  تلود  نـیما  لـیکو  رادـتقا ، تزع و  نـمجنا  ياریپ 
هحاس بوغرم  یناـمز  رد  بولـسا  بادآ  بوتکم  هک  درادیم  اـضتقا  تباـصا  ياـهن  ياـهنم  هناقفـشم  تایمـسر  يادا  زا  دـعب  ار  هلـالجا -

ساسا دییشت  باب  رد  هاج  الاو  نآ  هک  دوب  هدش  مالعا  هک  یحرش  دیدرگ . لومش  تیناقح  ریمـض  موهفم  نییآ  صولخ  نیماضم  لوصو و 
لذ ماجرف  ریخ  رما  نیا  ماتخ  ماجنا و  رد  ناکما  ردق  هب  زین  فرـشلا  نیرق  فرط  نیا  زا  دناهدش ، هلیزج  یعاسم  رهظم  نیتلودلا  نیب  یتسود 

يرادساپ و طیارـش  داسف  هلازا  داوم و  جـصن  رد  باصن  تیریخ  نیا  بناج  زا  بانج  نآ  ءاجر  هتـشون و  زا  لبق  دوش ، مامتها  زاربا  هجوت و 
رـسیم و دوب  دوصقم  لومام و  هچنآ  نیتلود  ناهاوخریخ  ّتین  قدـص  نمایم  لاعتم و  دزیا  قیفوت  هب  هللا  دـمحب  لاـح  دـشیم . لوذـبم  یعس 
هب يدنفا  فیظن  دجامالا  راختفا  هدـیدرگ  رگهولج  لوصم  لوبق و  تارم  رد  ددرگیم  رظن  ظوحلم  هک - هقیثو  بجوم  هب  هحلاصم  تروص 

دنهاوخ نیتلود  یتسود  دودح  ظفاحم  روتسد  هب  هاجالاو  نآ  تفای  فارـصنا  تصخر  هدش  يدنلبرـس  زازعا و  لئان  يدنـسرخ  ینارماک و 
«. 4  » دانامب تلود  ترازو و  مایا  یقاب  دوب .

رهم
ینابناهج  راثآ  تلود  رف  تسا  نایامنینابر  دیئات  زا  رهم  نوچ  خر  هاش  مان  ز 

______________________________

ص 192. متشه ، نویامه ج  همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 4)
177 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » ینامثع تلود  مالسالا  خیش  نیدباعلا  نیز  دمحم  دیس  هب  ناخ  ربکا  یلع  الم  همان 

اَّلِإ اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال   » سرد رکذ و  رارکت  هب  یلعا  الم  نابعتسم  شلاضفا  لضف و  هزوح  و  لامک ، سردم  رد  هک  یمالع  میلع  ترـضح 
هراکم راگزور و  ثداوح  بالقنا  زا  ار  یعاس  تاجرد  یلاع  تانسحلا  روفوم  تافـصلا  لماک  تاذ  دنراد ، لاغتـشا  هفیظو  « 2 « » انَتْمَّلَع ام 

. دنشاب داشرا  تیاده و  تضافا و  تدافا و  تعیرش و  تلیضف و  هداس  يازفا و  بنیز  هتشاد ، سورحم  نوصم و  راهن  لیل و 
رینم ریمـض  فوشکم  امیـس و  تآرم  يار  دوهـشم  تامیـسن  نیربنع  تایکاز  تایحت  لیـسرت  تایآ ، تباجا  تاـیفاو  تاوعد  غیلبت  زا  دـعب 

يدـنفا مالـسالا  خیـش  ولتحامـس  ولتداعـس   » تسا نینچ  نویامه  همان  رتفد  رد  همان  ناونع  تقیقح  لاح  لوا  زا  هک  درادیم  اـضتقا  تباـصا 
. ردیتروص کبوتکم  یسراف  ندیا  دورو  ندیشاب  الم  هلیا  میرک  دمحم  یچلیا  هنیزلترضح 

. ردشملریو هنیفرط  هیلاراشم  یلصا 
______________________________

تدم هب  بجر 1161   24 هیئوژ 1748 / یلا 20  لاوش 1159   25 ربتکا 1746 / مجنپ  تسیب و  خیرات  زا  نیدباعلا  نیز  دـمحم  دیـس  (- 1)
DANISMEND/ 5, 140 كر : تسا . هدوب  ینامثع  تلود  مالسالا  خیش  زور  شش  تسیب و  هام و  تشه  لاس و  کی 

(. 32 هرقب / ، ) يدومرف میلعت  ام  هب  دوخ  وت  هچنآ  زج  مینادیمن  ام  هزنم  كاپ و  يادخ  يا  (- 2)
178 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ناشیا ناشيذ  يار  مولعم  وا  يدرگناهج  هبلغ و  لابقا و  رتخا  جورع  هاش و  ردان  ناطلـس  هاگتـسد  يوق  هاشداپ  لآم  نارفغ  تمحرم  لاوحا 
يرتسگداد و لدـع و  دـح  زا  شعبط  هدـش  وا  ضراع  ایلوخیلام  لثم  يارآ  ادوس  هدام  ناجیه  زا  لاـح  رخاوا  رد  اـت  هدـیدرگ ، ناـنگمه  و 
ات راوشد و  بعـص و  ناریا  یناداو  یلاها  مومع  رب  راـک  هدومن ، فاـستعا  ملظ و  هقیرط  هب  لـیم  فارحنا و  يرورپ  تیعر  تفار و  هطباـض 
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عمج هک  دیناسر  يدح  هب  ار  راک  يریگتخـس و  مدرم  اب  لوا  رب  هدایز  دیدرگ . ناسارخ  دراو  تواعم و  قارع  کلامم  تمـس  زا  هک  لاسما 
تسارح کیشک و  تیبرق  هیلا  راشم  هاشداپ  مایخ  یلاوح  رود و  رد  زور  بش و  ودرا  رد  هک  راشفا  هلیلج  هفیاط  ناگرزب  نایعا و  زا  يریثک 

زا هک  اجنآ  زا  هدیدرگ  راکمه  لدـکی و  روکذـم  هاشداپ  عییـضت  فالتا و  رکف و  رد  هاپـس  ناگدرکرـس  نارـس و  زا  رگید  عمج  اب  دنتـشاد 
قاقحتـسا تیلباق و  زین  ار  ناشیا  هقیقحلا  یف  دنتـشاد و  یـسویام  راجزنا و  هارکا  لاـمک  باـب  ره  رد  وا  داـفحا  دـالوا و  روکذـم و  هاـشداپ 

ایرث ناگدنب  تداعـس  رـسارس  تمدخ  هب  ار  بتارم  نیا  روکذم  هاشداپ  عیـضت  رد  قافتا  عامجا و  زا  دعب  راچان  دوبن ، همیظع  روما  تیـشمت 
جرب ریگملاع  باتفآ  تکوش ، نآاق  هاگتسد  نودرگ  راگدنوادخ  تمشح ، نامیلس  هاج  دیـشمج  هاشداپ  نابرد ، ارارد  يار  نودیرف  ناکم 

ناتسلگ یهانتمان  تفوطع  دیشروخ  تفار  هیاس  یهلا ، باتک  تمحر  هیآ  يرایرهش ، تنطلـس و  نامـسآ  نازورف  زین  يراکماک ، تمظع و 
هللا هدـبا  « 3 - » هاشداپ یلع  ناطلـسلا  ناـش  نامیلـس  هاـشداپ  ناـنتما ، تمحرم و  میـسن  ار  یتسه  ملاـع  ناـسحا  شزیر و  باحـس  ار  ناـکما 

سدقا ناگدنب  دـندومن . ملظت  ضرع و  دـندوب  اجنآ  روما  ماظتنا  لوغـشم  تاره  ناتـسیس و  تکلمم  رد  ناوا  نآ  رد  هک  هیلزالا - هتادـیئاتب 
رد هک  عباوت  سدقم و  دهشم  تیالو  بوص  هب  نانع  فطع  ناعتـسم  بانج  نوع  يراب و  ترـضح  يرای  هب  ناودع  ملظ و  نیا  عفر  تجهب 

نیا رد  تمهن  ـالاو  تمه  هب  فوطعم  تشاد  رارـصا  لاـمک  مدرم  رارـض  رجز و  هب  فقوت و  روـبزم  تیـالو  رد  روکذـم  هاـشداپ  تقو  نآ 
تمواقم بات  نیرب  هدایز  قاط و  تقاط  باب  ره  رد  رگید  ار  ودرا  لها  یناطلس  لالج  هاج و  تایآر  دورو  ات  دنتشاد ، فورـصم  صوصخ 

نآ رد  هک  سدـقا  ناگدـنب  هدروآ  لتق  هب  ار  روکذـم  هاشداپ  یناثلا  يدامج  رهـش  مهدزای  بش  خـیرات  هب  راشفا  هروکذـم  نایزاغ  هدرواـین 
سدقم و دهشم  هدلب  لخاد  هدروآ ، فیرـشت  تداعـس  تلود و  هب  زور  راهچ  هس  ضرع  رد  دنتـشاد . لالجا  لوزن  راوج  برق و  رد  اهزور 

هدلب ناریا و  ماشحا  تالیا و  نایعا  ءارما و  ناگرزب و  ناگدرکرس و  نارس و  یمامت  همدقم  نیا  عوقو  زا  دعب 
______________________________

. دش هدیناشن  تنطلس  هب  هاشلداع  بقل  هاشیلع و  مان  اب  راشفا  لیا  فرط  زا  هک  تسا  هاش  ردان  هدازردارب  ازریم  یلقیلع  دوصقم  (- 3)
179 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ازجع دوخ  یگدنکارپ  عامتجا  یگتسکش و  مایتلا  روما و  ماظتنا  هتفای ، يزارفارس  فرشم و  سدقا  سوبياپ  فرش  هب  دندوب  رضاح  هروبزم 
. دندومن اجر  اعدتسا و  سدقا  تلزنم  ایرث  تمدخ  زا  املظت  و 

یلزا و تاقیفوت  رباـنب  تسا  میظعت  بجاو  کـلام  میظع و  یلع  تالـضفت  تادـیئات و  رب  طونم  ریطخ  راـک  گرزب و  رما  نیا  هک  اـجنآ  زا 
سولج یگدـنخرف  یگتـسجخ و  يزوریف و  هب  ناـشن  تداعـس  ناوا  نیرد  دـالوا  تیربـکا  دادعتـسا و  تلبج  یتاذ و  قاقحتـسا  تیولوا و 
ترارح رد  لاس  دـنچ  نیرد  هک  ناریا  لها  مومع  قرافم  رب  تمحر  تفار و  حانج  طسب  يرورـس و  تنطلـس و  گنروا  رب  سونام  تنمیم 
تقفـش طرف  زا  باسحیب و  هلطاب و  هوجو  ذخا  عبنم  تعدب و  ملظ و  عفر  هدومرف  دندوب  هدنام  رکذلا  قباس  هاشداپ  توطـس  ساب و  باتفآ 

، هنملا هللا و  دـمحب  هداد ، فیفخت  یناطلـس  هسورحم  کلامم  لک  رد  ار  یناوید  قوقح  لصا  زین  هلاس  هس  یهاـشداپ ، تیاـهنیب  تیاـنع  و 
تحار رتسب  هدونغ  شیاسآ و  هافر و  نیرق  رود  کیدزن  زا  روهمج  هفاک  ینادا و  یلاعا و  زا  یناقاخ  تمرکم  حانج  لظ  نالظتـسم  یماـمت 
لاـمه ههبـشیب و  ویدـخ  نیا  تنطلـس  تکوـش و  ياوـل  ياـقترا  لازی و  ـال  تدـم  دـبا  تلود  دوـب  اور  ماود  ياـعد  لوغـشم  شمارآ و  و 

. دنرادن يردکت  ملا و  رذگهر  چیه  زا  دنشابیمن و 
بانج تایضرم  لوصح  ببس  نیترضح  مایتلا  یتسود  ماکحتـسا و  نیرق  یمظع  هیلع  تلود  ود  هنایم  رد  داحتا  ساسا  هتـسویپ  هک  اجنآ  زا 
دمحم هاگتسد  صالخا  تدیقع و  هاجیلاع  دشابیم ، مالسلا  هولصلا و  هیلع  مانالا  دیس  ترـضح  تما  شیاسآ  هافر و  مالع و  کلم  سدقا 

رورپ و تداعـس  بوص  نآ  هناور  رثا  ترـسم  ربخ  نیا  ندیناسر  يارب  نویامه  همان  اب  تسا  هاوختلود  نادـمتعم  هلمج  زا  هک  ار  ناخ  میرک 
هاجیلاع نآ  هک  تسا  یهیدب  دزادرپ  بتارم  نآ  ریرحت  هب  هک  دـید  مزال  زین  نیتمیرک  نیتلود  ماود  یعاد  نیا  رتسگ و  تلدـعم  هیلع  تلود 
دنهاوخ مامتها  یعـس و  میدـقت  هب  تقفاوم  یتسود و  ساسا  دـیکات  رد  دـنناد  مزال  هچنآ  یهاوخریخ  یهاگآ و  ملاـع  رد  نأـش  « 4  » یلعم
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يزبسرس یمرخ و  تراضن و  تراضخ و  نیرق  هماتخ  نیکـشم  هماخ  داوم  باهـس  شزیر  هب  ار  یگناگی  راهب و  هشیمه  ضایر  و  تخادرپ .
. تخاس دنهاوخ 

«. 5  » داصلا نونلاب و  داب . مادتسم  يرورپنید  تضافا و  تدافا و  تیاده و  تلیضف و  تعیرش و  ماجنا  هدنخرف  مایا  یقاب 
« اِیلَع ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو  : » رهم تروص 

______________________________

العم لصا : رد  (- 4)
.78 نویامه ج 3 ص 79 - همان  هیکرت  يریزوتسخن  یناگیاب  (- 5)

183 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«3  » ینامثع مظعا  ردص  « 2  » اشاپ هللا  دبع  دیس  هب  « 1  » هاش میهاربا  همان 

رتخا لابقا و  يزوریف و  تهبا و  تکوش و  ترازو و  هدنشخرد  بکوک  هتسویپ  « 4  » هللا ءاش  نا  ءامسالا  ریخ  هللا  مسب 
______________________________

يدنچ دش . ناهفـصا  رایتخا  بحاص  هاش  لداع  تنطلـس  نامز  رد  هک  تسا  هاشلداع  رتهک  ردارب  هاش و  ردان  هداز  ردارب  ازریم  میهاربا  (- 1)
، هدروخ تسکـش  هاش  لداع  تفرگرد  یخرا ) نامـس   ) هیناطلـس ناجنز و  هناـیم  رد  هک  یگنج  رد  تساـخرب و  شردارب  تفلاـخم  هب  دـعب 

. دیدرگ روک  راتفرگ و  دوب  هتخیرگ  نارهت  هب  هک  زین  دوخ  وا  دندش و  مزهنم  شنایرگشل 
نوچ درک و  دوخ  مان  هب  هبطخ  هکـس و  دـناوخ و  هاـش  ار  دوخ  هجحلا 1161  يذ  مهدـفه  رد  ناخ  نالـصا  ریما  عفد  زا  دـعب  ازریم  میهاربا 

هب دورو  زا  دعب  یلو  دومن  تکرح  ناسارخ  فرط  هب  وا  عفد  يارب  دوب ، هدز  دوخ  مان  هب  هکس  هبطخ و  لاوش 1161  متشه  رد  ازریم  خرهاش 
مق جارات  زا  دعب  هاش ، میهاربا  دنتشگرب . دوخ  ناطوا  هب  رگید  یخرب  خرهاش و  دزن  یضعب  هدیزرو  قافن  يو  اب  شنایرکـشل  نانمـس  هخرس 

. دندیناسر لتق  هب  هار  ضرع  رد  هتخاس و  راتفرگ  ار  وا  خرهاش  دارفا  اما  دومن  رایتخا  نصحت  رب ،» هلق   » هعلق رد 
1 ص 18. ناریا / لاجر  خیرات 

تدم هب   17503 مرحم 1163 / مراهچ  تسیب و  یلا  توا 1747   24 نابعش 1160 / مهدفه  زا  اشاپ  نسح  دیس  رسپ  اشاپ  هللا  دبع  دیس  (- 2)
 DANISMEND /5 ,5 g: كر تسا . هدوب  ینامثع  تلود  مظعا  ردص  زور  هد  هام و  راهچ  لاس و  ود 

بحاص ندازریم  میهاربا  یـشادنرق  کهاش  هلیا  ناخ  میرک  دـمحم  یـسیچلیا  ناریا  تسا : نینچ  نویاـمه  هماـن  رد  هماـن  تبث  ناونع  (- 3)
. ردیتروص هنیعب  بوتکم  یسراف  دالوا  دراو  هنیرلترضح  تلود 

ءاش نا  لصا : رد  (- 4)
184 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

لاعتم دزیا  تادیئات  نمایم  هب  هدوب  عمال  علاط و  ییاورماک  یتخبکین و  تداعـس و  علطم  زا  لالجا  يزورهب و  تلابن و  تمـشح و  هدـنزورف 
. دنشاب يرتسگ  تیاده  تمرکم و  تزع و  ياریپ  هداسو  يرضحم و  وکین  تلود و  ترادص و  يارآ  دنمس  لاف  هدنخرف  تخب  رادماو 

فوشکم امیـس و  تآرم  يار  دوهـشم  تاحوفلا  هیکـسم  تایلاغ  تایحت  حیاور  مسنت  تایآ و  یتسود  تابیط  تاوعد  ءاوضا  رـشن  زا  دـعب 
جورع هاش و  ردان  ناطلـس  هاگتـسد  يوق  هاـشداپ  لآـم  ترفغم  تمحرم و  لاوحا  تقیقح  لاـح  لوا  زا  هک  درادیم  ـالجنا  رهم  رینم  ریمض 

لثم يرازآ  ادوس ، هبلغ  ناجیه  زا  لاس  رخاوا  رد  ات  هدـیدرگ  نانگمه  ناشیا و  ناـشيذ  يار  مولعم  وا  یئاـشگروشک  هبلغ و  لاـبقا و  رتخا 
فاستعا ملظ و  هقیرط  هب  لیم  فارحنا و  يرورپ  تیعر  تفار و  هطباض  يرتسگداد و  لدـع و  دـح  زا  شعبط  هدـش  وا  ضراـع  اـیلوخیلام 

لوا رب  دیزم  هدش  ناسارخ  دراو  تدواعم و  قارع  تیالو  تمس  زا  هک  لاسما  ات  راوشد  بعـص و  ناریا  ینادا  یلاعا و  مومع  رب  راک  هدومن 
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رد زور  بش و  روکذم  هاشداپ  يودرا  رد  هک  راشفا  لیلج  لیا  ناگرزب  نایعا و  زا  يریثک  عمج  هک  دیسر  ياهبترم  هب  گنت و  مدرم  رب  راک 
هاشداپ دوجو  عییضت  فالتا و  رکف  رد  هانپ  ناگدرکرس  نارس و  زا  رگید  عمج  اب  دنتشاد  تسارح  کیشک و  تیبرق  وا  مایخ  یلاوح  رود و 

ار ناشیا  هقیقحلا  یف  دنتـشاد و  راجزنا  هارکا و  لامک  وا  دافحا  دالوا و  روکذـم و  هاشداپ  زا  هک  اجنآ  زا  هدـیدرگ  راکمه  لدـکی و  روبزم 
تداعس رسارس  تمدخ  هب  ار  بتارم  نیا  روبزم  هاشداپ  عییضت  رد  قافتا  عامجا و  زا  دعب  دوبن . همیظع  روما  تیشمت  قاقحتـسا  تیلباق و  زین 

باتفآ تکوش ، نآاق  هاگتـسد  نودرگ  راگدنوادخ  تمـشح ، نامیلـس  هاج  دیـشمج  هاشداپ  نابرد ، اراد  يار  نودیرف  ناکم  ایرث  ناگدـنب 
تفوطع دیـشروخ  تفار  هیاـس  یهلا  باـتک  تمحر  هیآ  يرایرهـش ، تنطلـس و  نامـسآ  نازورف  رین  يراـکماک ، تمظع و  جرب  ریگملاـع 

- هاشداپ یلع  ناطلسلا  ناش  نامیلس  هاشداپ  نانتما  تمحرم و  میسن  ار  یتسه  ملاع  ناسحا  شزیر و  باحـس  ار ، ناکما  ناتـسلگ  یهانتمان ،
دندوب هجوتم  اجنآ  روما  ماظتنا  هب  هارف  ناتسیس و  تکلمم  رد  ناوا  نآ  رد  هک  هترصن - هنوعب و  یلاعت  هللا  هدیا 

185 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
هب نانع  فطع  ناعتـسم  بانج  نوع  يراب و  ترـضح  يراـی  هب  ناودـع  ملظ و  نیا  عفر  تهج  هب  سدـقا  ناگدـنب  دـندومن . ملظت  ضرع و 

فوطعم و تشاد  رارـصا  مدرم  رجز  هب  فقوت و  تیـالو  نآ  رد  روکذـم  هاـشداپ  تقو  نآ  رد  هک  عباوت  سدـقم و  دهـشم  تیـالو  بوص 
قاط تقاط  باب  ره  رد  ار  ودرا  لها  یناطلس  لالج  هاج و  تایآر  دورو  ات  دنتسناد  فورصم  صوصخ  نیا  رد  هناویدخ  تمهن  الاو  تمه 

لوتقم ار  روکذـم  هاشداپ  « 5  » رخالا يدامج  رهـش  مهدزای  بش  خـیرات  هب  راشفا  هروکذـم  نایزاغ  هدرواین  تمواـقم  باـت  نیا  رب  هداـیز  و 
هدلب لخاد  هدروآ  فیرـشت  تداعـس  تلود و  هب  زور  راهچ  هس  ضرع  رد  دندوب  راوج  برق و  رد  اهزور  نآ  رد  هک  سدقا  ناگدنب  هدومن 

هروکذم هدلب  رد  ناریا  ماشحا  تالیا و  نایعا  ارما و  ناگرزب و  ناگدرکرـس و  نارـس و  یمامت  همدقم  نیا  عوقو  زا  دـعب  سدـقم و  دهـشم 
اجر و املظت  ازجع و  ار  دوخ  یگدنکارپ  عامتجا  یگتـسکش و  مایتلا  روما و  ماظتنا  هتفای  يزارفارـس  سدـقا  سوبياپ  زع  هب  دـندوب  رـضاح 
یلزا و تیادـه  رباـنب  تسا  میظعلا  یلع  باـهو  تالـضفت  تادـییات و  رب  طونم  میظع  راـک  گرزب و  رما  نیا  هک  اـجنآ  زا  هدومن ، اعدتـسا 

گنروا زارف  رب  یکراـبم  یگتـسجخ و  يزوریف و  هب  ناـشن و  ضیف  ناوا  نـیا  رد  دـالوا  تیربـکا  دادعتـسا و  یتاذ و  قاقحتـسا  تیوـلوا و 
باتفآ ترارح  رد  لاس  دـنچ  نیا  رد  هک  ناریا  لها  روهمج  قرافم  رب  تفار  تمحر و  حانج  طسب  سولج و  نکمت و  يرورـس  تنطلس و 
قوقح لصا  زین  هلاس  هس  باسحیب و  لـطاب و  هوجو  ذـخا  عنم  يدـعت و  متـس و  عفر  هدومرف  دـندوب  هدـنام  روکذـم  هاـشداپ  تعدـب  ملظ و 

رتسب هدونغ  دـب  کین و  زا  یگمه  شیاسآ و  هافر و  شوخ  ناریا  لـها  یماـمت  لاـح  هتادـیئات  یلاـعت و  هللا  دـمحب  هداد  فیفخت  ار  یناوید 
. دنرادن يردک  ملا و  رذگهر  چیه  زا  شمارآ و 

هک ناخ  میرک  دـمحم  هاگتـسد  تماهـش  هاجیلاع  باب  نیا  رد  تساپرب  مئاق و  مایتلا  داحتا و  ساسا  هراومه  ایلع  تلود  ود  نیا  نیبام  نوچ 
ملاع رد  دـندومرفیم ، لاـسرا  هماـتخ  یتسود  هماـن  هیناـمثع و  هیلاـع  هیلع  تلود  هناور  لاجعتـسا  مسر  هب  دوب  هاوختلود  نادـمتعم  هلمج  زا 

قالخا نسح  ربانب  هاگتـسد  عیفر  هاـجیلاع  نآ  ـالکو  بناـج  زا  هک  تسا  یهیدـب  دـش . ترداـبم  هدوملا  هلیـسو  ریرحت  هب  تدـیقع  صولخ 
ياضر هب  نورقم  هنیآ  ره  هک  نیتیلعلا  نیتلودـلا  نیب  یتسود  تبحم و  ناینب  ماکحتـسا  نیتمیرک و  نیترـضح  مایتلا  تفلا و  باب  رد  همیرک 

ترضح
______________________________

ناخ حلاص  یتسدـمهب  ازریم  یلقیلع  کیرحت  هب  ناچوق ، يرتخاب  لامـش  يرتمولیک  رد 3  عقاو  ناشوبخ  دابآ  حـتف  رد  هاش  ردان  لـتق  (- 5)
. تفرگ تروص  راشفا  راجاق و  ياسور  نالوارق و  سیئر 

186 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
ضایر هراومه  دیـسر و  دـنهاوخ  روهظ  هب  باب  ره  رد  هلیمج  یعاسم  لـبق  روتـسد  هب  تسا  راربا  دیـس  تما  یگدوسآ  هاـفر و  راـگدرک و 

. تشاد دنهاوخ  ترضخ  یمرخ و  نیرق  راکرس  دراطع  نایشنم  راثنررد  کلک  باحس  شزیر  هب  ار  الو  تدوم 
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نیحایر و هب  نوحشم  يراب  تمحرم  ربا  يرایبآ  هب  يراکماک  تمـشح و  تهبا و  تکوش و  ترادص و  ترازو و  راهب  هشیمه  رازلگ  یقاب 
«. 6  » داجمالا هلا  یبنلاب و  داب . راظنا  مارم و  هنوگره  راهزا 

: رهم تروص 
میهاربا  تمحر  دیما  درادمیرک  راگدرک  تایانع  زا 

______________________________

ص 76. موس ، نویامه ج  همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 6)
189 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  میهاربا  همان 

هک ماظن  هتسجخ  طمن  رب  ماتخ  هدنخرف  هفیحص  حاتتفا  ماجنا و  تنمیم  مالک  زاغآ  لاعف ، لک  یف  دومحملا  وه  لاعتملا و  کلملا  هللا  دمحلا 
تاذ هک  تسازـس  هناـش  لـج  مـالع  دـنوادخ  مارکـالا  مزـال  ماـن  هب  دوب ، دـناوت  مـالکلا  تاذ  هک  مـالکلا  كولم  كولملا  مـالک  قادـصم 

. تساربم هزنم و  لاقتنا  لدبت و  صقن  لاوز و  رییغت و  تمصو  زا  شلاثمیب 
نامسآ نامز  رصع و  چیه  رد  ناهج  روما  ماظن  تهج  هک  یکلملا  کلام  دنوادخ  نادنوادخ  شدنناوخ  هکدننام  لثمیب و  یهز  هللا  یلاعت 

هب ار  عمال  بکوک  بورغ  قافآ  زا  یقفا  ره  رد  هک  يدـنوادخ  و  هتـشاذگن ، یلاخ  ناشلا  عیفر  ناورـسخ  ناشخرد  موجن  زا  ار  یقاب  ناـهج 
حور هتـسیاش  نوریب  باسح  زا  تایحت  نوزفا و  دـح  زا  دورد  و  هتـشاد ، نراقم  نیا  روهظ  هب  ار  نآ  لاوفا  هداد و  نارق  عطاـس  یمجن  عولط 

ءاملا و نیب  مدآ  ایبن و  تنک   » هقودـصم توتف  جرب  رتخا  توبن  جرد  رهوگ  تلالج  کلف  باتفآ  تلاسر  لـفحم  عمـش  رونم  دـقرم  رهطم و 
بسن و یمیهاربا  دیـس  كالفا  نیخ و  زا  قلخ  ثعاب  « 2  » كالول باطخ  هب  ززعم  « 1 « » َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو  « » هقوطنم نیطلا 

يداه لسر و  رخف  ناکم  نوک و  تایلک  يارجا  حلصم  ناهج  شنیرفآ  هطساو  تانیاک  صلخا  تادوجوم و  فرشا  بسح  یمـشاه  رورس 
. لک ءزج و  مظان  لبس و 

______________________________

(. 107 ءایبنا / ، ) یشاب ملاع  لها  يارب  تمحر  هکنآ  رگم  میداتسرفن  ار  وت  ام  و  (- 1)
.172 يونثم / ثیداحا  رفنازورف ، كالفا ، تقلخ  امل  كالول  يوبن  ثیدح  هب  هراشا  (- 2)

اَهُّیَأ ای   » دنک راختفا  كالفا  رب  هشیمه  نیمزوا  مدقم  رابغ  زک  یبرع  دمحم   190 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
نیقی هار  نایداه  هک  داب  وا  نیدـشار  ءافلخ  نیرهاط و  دالوا  هرهاط  داسجا  هبیط و  حاورا  رب  و  « 3 « » ًامِیلْسَت اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

. دنانیبم نید  هزوح  نایماح  و 
ییاعد راهزا  ایربک  هاگرد  نابرقم  دورد  ءانثلا و  دـمحلا و  یلو  دـنوادخ  شیاتـس  اتمهیب و  هناگی  مان  هب  اضتقا  تفلاوم  همان  نییزت  زا  دـعب 

زمفا هضور ، رد  نآ  لاثم  یبوط  تخرد  هک  ییانث  راونا  هتفای و  امن  وشن و  آمـسلا ، یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  لاهن ، نآ  راـبیوج  راـنک  زا  هک 
لوبق « 4 « » اهُّبَر اهَلَّبَقَتَف   » باحس حشرت  هب  تین  صولخ  رازلگ  راسخاش  زا  هک  یتایحت  فونص  هتفریذپ و  شرورپ  مالـسالا ، هردص  هللا  حرش 

یتسود ریمـض  رازلگ  هتفکـش و  رهاظم  تقادص  رطاخ  نشلگ  رد  لامآ  راهزا  هک  ناشن  تداعـس  ناوا  نیا  رد  هدـش و  هدرپس  یمظع  نسح 
هماتخ نیکـشم  هماـن  دوب  لاـعتم  يادـخ  فطاـع  رظن  روظنم  نآ  لآـمریخ  لاوحا  يراـجم  رب  عـالطا  باحـس  تاحـشر  دنمـشهاوخ  ریمخت 
دراطع نایـشنم  کلـسر  رد  کلک  دزمقر  ناخ  میرک  دـمحم  یناقاخلا  برقم  هاگتـسد  تلاسب  تماهـش و  هاجیلاع  تباحـصب  هک  نویاـمه 
رایتخا باب  رد  نایگیبرلگیب و  ناهاشداپ و  ارزو و  مومع  هب  الاو  ناعذالا  بجاو  نامرف  افـص  حلـص و  ینابم  دییـشت  ماقم  رد  هدیدرگ  ناشن 

مئاد مئاق و  ار  نیبناج  داحتا  هحلاصم و  نیکر  ناکرا  قباس  روتـسد  هب  هک  دوبهدـش  رداص  یناطلـس  هسورحم  کلامم  روغث  تادـح و  رس -
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هب دـیاب  هچنانچ  هروطـسم  نیماضم  دنرامـش  مزال  ار  بانتجا  زارتحا  هدـشن  بکترم  دـشاب  یگناگی  تافاصم و  یفاـنم  هک  ار  يرما  هتـسناد 
بولسا تدوم  بابحا  بولق  تحاس  يازفا  غورف  هناورسخ  تفار  روهظلا  یلسم  بکوک  هک  اجنآ  زا  هدیدرگ ، امتنا  رهم  يار  مولعم  اهمامت 

کلام مالسا  هفیلخ  نآ  هک  دوب  ایارب  ایاعر و  تیهافر  تیریخ و  ضحم  هک  تهج  نیا  زا  دندوب  هدومرف  راعشا  امامتها  ار  ریخ  رما  نیا  هدش 
نیمه یلک  بلطم  یلـصا و  ضرغ  زین  هاوخاوه  تسود  نیا  دـناهدومرف . فورـصم  نآ  رب  یهاشداپ  تمهن  الاو  تمه  مالعا و  ماـنا  باـقر 

تادحرـس نیناوخ  نایگیبرلگیب و  ناگنهرـس و  نایلاو و  یگمه  هب  ماظن  ردـق  ردـق  اضق  ماقرا  اددـجم  هروطـسم  بتارم  هب  رظن  دوب ، اعدـم 
نیا زین  نیا  زا  لبق  مالعا و  ینسا  تلود  یلعا و  ترـضح  نآ  زا  هک  يوحن  هب  هک  دیدرگ  رّرقم  رداص و  یناقاخ  هسورحم  کلامم  تایالو 

دوخ دح  رس  زا  هتشاد  روظنم  یتسود  هحلاصم و  هدوب  یمظع  تلود  ود  نایم  رد  ریخ  يانب 
______________________________

(. 56 بازحا / ، ) دیئوگ مالس  وا  رب  لالجا  میظعت و  اب  دیتسرفب و  دورد  تاولص و  وا  رب  نامیا  لها  يا  (- 3)
(. 37 نارمع / لآ   ) تفریذپ ار  وا  دنوادخ  سپ  (- 4)

191 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
. دنرمش مزاول  زا  تاعارم  ار  رادم  ریخ  راجت  دنیامنن و  يدعت  زواجت و 

ولماش ناخ  یفطصم  ماظعلا  نیناوخلا  هدمع  هاجیلاع  هاگتـسد  تلالج  تمـشح و  هانپ  تکوش  تداعـس و  مرادمان ، مع  مایا  رد  هک  نیاربانب 
دامتعا رابتعا و  لحم  زارفارـس و  تبترم  هرد  هدس  نیا  تیدوبع  هب  زاتمم و  تمدـخ  تمدـق  بیرقت  هب  دوب  رومام  ترافـس  رما  هب  هک  راشفا 

نیدعسلا علطم  هک  ایلع  هینس  هدس  میثلت  الاو و  هیلع  هبتع  لیبقت  هب  رومان  اددجم  تسا ، يرازگتمدخ  دعاوق  نیناوق و  یئاسانـش  يرایرهش و 
. میدومن تسا  تفار  تفلا و  نیرحبلا  عمجم  تلود و  نید و 

ْمَُهل َباجَتْساَف  میمـش  ِعاَّدلا و  َةَوْعَد  ُبیِجُأ   » میـسن نآ  نیرق  تقداصم  نیتاسب  نیحایر  زا  هک  یتامینـست  نونف  مسبتم و  لامآ  یناما و  هچنغ 
، تلزنم ایرث  تطـسب  نودرگ  ترـضحیلعا  ناکم  ایرث  ناگدـنب  نیئزت  مرا  لفحم  راـثیا  نیئآ و  تشهب  سلجم  راـثن  ددرگ  مسنت  « 5 « » ْمُهُّبَر

ناطلـس تفـصن ، ردنکـسا  تلـصخ  رمق - تنطف ، راـطع  تجهب  دـیهان  ترطف ، دیـشروخ  تلوـص  مارهب  تداعـس ، سیجرب  تعفر  ناوـیک 
ُُرمْأَی َهَّللا  َّنِإ   » راثآ رهظم  نانتما ، لدع و  رامـضم  راوسهـش  ناشلا ، عیفر  مظعا  نآاق  نابناهج ، ریگناهج  ناقاخ  ناکم ، نامیلـس  ناشردـنکس 

مظاعا مودـخم  فاـستعا ، دوج و  مسارم  یحاـم  فاـصنا ، لدـع و  بتارم  ییحم  ناـیاپیب ، تفار  میمـش  رهظم  « 6 « » ِناسْحِْإلا َو - ِلْدَْـعلِاب 
نیفیرشلا نیمرحلا  مداخ  نینرقلا ، يذ  ردنکسا  یناث  نیرحبلا  ناقاخ  نیربلا و  ناطلس  ممالا  نیب  نیقاوخلا  مخافا  ذالم ، ملاعلا  یف  نیطالسلا 

نب ناقاخلا  نب  ناقاخلا  ناطلـسلا -، نب  ناطلـسلا  نب  ناطلـسلا  نمحرلا  هللا  لظ  نانملا ، کلملا  هللا  تیاـنع  نم  ظـحلا  رفو - اـب  صوصخملا 
نب ناخ  دومحم  ناطلـس  ناسحالا ، ربلا و  هفارلا و  همحرلا و  هلدـعملا و - هفـصنلا و  ههبـالا و  همظعلا و  هنطلـسلا و  کـلفل  اسمـش  ناـقاخلا ،

ناهج يار  عوفرم  هدومن  مالـسالا  رفکلا و  نیب  ادـس  هتدـس  انیـس  مانالا  هب  اقل  اجام  هبتع  ایلع  تلازال  هکلم  هللا  دـلخ  ناخ  یفطـصم  ناطلس 
تفالخ و روما  دـقع  لح و  نوچ  هک  درادیم  تسا  یهانتمان  تاحوتف  رین  راونا  طبهم  یهلا و  تاـحوتف  هعـشا  حرطم  هک  ایـض  اـضیب  يارآ 

َِکلام َّمُهَّللا  ُِلق   » نانکراک تسد  هب  يرایرهش  تنطلـس و  تامدقم  داشگ  تسب و  طوبرم و  الاب  ملاع  ناردقم  تیافک  فک  هب  يرادناهج 
برضم ناجیابرذآ  کلامم  هک  نارقا  تنمیم  ناوا  نیرد  دشابیم و  طونم  « 7 « » ُءاشَت ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا 

______________________________

(. 186 هرقب / ، ) منک تباجا  وا  ياعد  دناوخ  ار  ام  هک  ره  (- 5)
(. 90 لمن / ، ) دهدیم ناسحا  لدع و  هب  نامرف  ادخ  انامه  (- 6)

(. 26 نارمع / لآ  . ) یشخب تنطلس  کلم و  یهاوخ  ار  هک  ره  وت  یتسه ، کلم  هاشداپ  يا  ایادخ ، راب  ربمغیپ  يا  وگب  (- 7)
192 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
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اهاْنیَتآ اُنتَّجُح  َْکِلت  َو   » هفیرـش همیرک  لولدـم  هب  هلا  هاگرد  دنمتـسم  نیا  هدـیدرگ  ماجرف  رفظ  يودرا  قالـشق  ماشتحا و  مجنا  هاپـس  مایخ 
هدـیدرگ يرایتخب  تفـصن و  گنروا  يازفا  تنیز  يرایرهـش و  تنطلـس و  يارآ - ریرـس  « 8 « » ُءاـشَن ْنَم  ٍتاـجَرَد  ُعَفَْرن  ِهِمْوَق  یلَع  َمیِهاْربِإ 

نمحر تمحر  راحب  قیرغ  ناکم  هردس  ناقاخ  هب  نیا  زا  لبق  هک  هماست  تافاصم  همان  نوحـشم  تفلاوم  نومـضم  هب - رظن  نوچ  سولج و 
هللا درب  عبار  ناـخ  دارم  ناطلـس  عتارم  ناوضر  هاـشداپ  هحلاـصم  حـیاور  دوب  هدـش  مقر  تدوـم  ملق  هتـشاگن  هارث - هللا  باـط  مرادـمان - مع 

اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » همیرک داتوا  هب  هدکؤم  قیثاوم  هدیسر و  مانا  روهمج  ماع و  صاخ و  عالطا  غامد  هب  نیتیلع  نیتلود  نیب  ام  یف  هعجضم 
هملاسم و رب  ینتبم  تاجمان  هقیثو  ولت  رد  « 10 « » ًالُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَأ   » هقودصم هب  هدیـشم  نیکر  ناکرا  و  « 9 « » ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ 

داوم عفر  یگناگی و  داینب  دییـشت  زا  دعب  نیئآ  تشهب  لفحم  نییزت و  مرا  سلجم  رد  هک  تلود  ود  يانما  هب  نیتیلعلا  نیتلودلا  نیب  هحلاصم 
میسرت رثا و  دیـشروخ  رظنم  تیریخ  رظن  زا  هلوسرم  يایاده  ندینارذگ  هماتخ و  تقادص  همان  لاصیا  تمدخ و  بادآ  شراذگب  یگناگیب 

. دیامن تلاسر  غیلبت  تداعس  ضیف  یبایفرش  موسر 
نیفرط زا  هشیمه  گرزب و  ردارب  هلزنم  هب  راگدرک  هاگرد  دـنمزاین  نیا  هب  راگزور  ناهاشداپ  هدـیزگرب  راـکماک  رایرهـش  نآ  هک  اـجنآ  زا 

ياـههماخ دـیلاقم  راـگن و  عیادـب  مـالقا  هتـسویپ  هدیـسریم  مارم  دارم و  ماـشم  هب  داـحتا  یتهجکی و  داد و  تفلا و  حـیاوف  نیربنع  حـیاور 
هلا و هاگرد  دـنمزاین  نیا  ریطخ  رطاخ  طاسبنا  ثعاـب  هدوب  تقداـصم  تدوم و  ياـهرد  هدـنیاشگ  تفلاوم و  رهم و  باوبا  حـتاف  راـبرهوگ 

. دندرگ هابتنا  تلدعم  رینم  ریمض  یگتفکش 
يابیز هزیـشود  اب  شوغآ و  مه  تکوش  تلود و  ینـسح  دـهاش  اب  هراومه  زیخ و  ءاشن  یئاورماک  هداب  زیربل و  ینارماک  رغاس  هشیمه  یقاـب 

. داب شود  رب  شود  تهبا  تمظع و 
«. 11  » درادن یفالتخا  هدومن و  هیلاع  هیلع  تدم  دبا  تلود  هناور  ناریا  هاشداپ  میهاربا  ناطلس  ایلاح  هک  تسا  ياهمان  تروص  همان  تشپ 

« یفطصم هدبع   » ناخ یفطصم  ناریا  یچلیا  رهم 
______________________________

(. 83 ماعنا / . ) مینادرگیم عیفر  میهاوخب  ار  هک  ره  ماقم  ام  میداد و  شلوق  رب  ار  میهاربا  هک  یتجح  تسا  نیا  (- 8)
(. 1 هدئام / . ) دینک افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  هتبلا  نامیا  لها  يا  (- 9)

(. 34 ارسا / ، ) دش دهاوخ  لاوئس  نامیپ  دهع و  زا  هتبلا  هک  دینک  افو  (- 10)
.193 ش / نویامه ، طخ  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 11)
195 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ینامثع مظعا  ردص  « 1  » اشاپ هللا  دبع  دیس  هب  ناخ  یفطصم  همان 

فاختا تامـس و  تباجتـسا  تایآ  تباجا  تایفاو  تاوعد  رهاوج  ءادها  ضرع و  زا  دعب  شیدنا ، حالـص  بحم  شیک و  تدیقع  صلخم 
ککلامم يار  فوشکم  تسا ، نابحم  هفحت  نیرتقی  ناصلخم و ال  يایادـه  نیرتهب  هک ، تانیب  تفلاوم  تامالع  تصلاخم  تایحت  فحت 

و یهانتمان ، تادـیئات  هعـشا  حرطم  و  یهلا ، تاضویف  هعیلط  علطم  هک ، یلاعتم  ریونت  دیـشروخ  ریمـض  فوطعم  و  یلاع ، يایـض  اضیب  يارآ 
ناماوت صالخا  بانج  هک ، نامز  نمیا  ناوا و  نسحا  رد  هک  درادیم  تسا  ماـیا  هلـسلس  شخب  ماـظتنا  ماـنا ، روهمج  ياـنمت  یئاشگهدـقع 

زورفا ایـض  دوب ، هدـش  نیئآ  صالخا  نیا  دزمان  هک  یمان  همامـش  فاطلا  همان  ناونع  حبـص  عولط  دوب  نایامن  ناسحا  نیا  ناـهاوخ  ینمتم و 
طاشن و یگتفکـش و  ياـههچنغ  شنیئآ  تقیقح  نیرق  تفطـالم  نیماـضم  ضاـیر  هعلاـطم  زازتها  یبایفرـش و  زا  و  دـیدرگ . راـظتنا  هدـید 

تجهب تاقالم  دومن و  تنمیم  دوعـسم  دورو  زین ، لآم  تداعـس  لاح  نیا  نراقم  دـیچ . طابترا  تفلا و  رامثا  طاـسبنا و  یمرخ و  نیحاـیر 
باقلا یلعم  بآم  تداعـس  بانج  مرکم ، مخفم  ریظن ، يرتشم  ریـشم  ریبدتلا و  بئاص  ریزو  هاگیاج ، یلعم  هاجیلاع  تایآ ، ترـسم  تامس 
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تقفاوم و مسارم  دادو و  تفطالم و  تفلاوم و  مزاول  هقیقحلا  یف  هداتفا ، قافتا  دادـغب  مالـسلا  راد  رد  اـشاپ  دـمحم  جاـحلا  مظعم  روتـسد 
ییوج نامهیم 

______________________________

مرحم 1163 مراهچ  تسیب و  هیوناژ 1750 / موس  یلا  نابعش 1160  مهدفه  توا 1747 / مراهچ  تسیب و  خیرات  زا  اشاپ  هللا  دبع  دیس  (- 1)
 Danismend /5 .59. تسا هدوب  ینامثع  تلود  مظعا  ردص  زور  هد  هام و  راهچ  لاس و  ود  تدم  هب 

196 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
همانداوس لاسرا  ياوحف  يامه  هماتخ  تافطالم  همان  يواـطم  رد  نوچ  و  دـندومرف . كولـسم  یعرم و  داوم  عیمج  رد  داـحتا  یناـبزیم و  و 

نیا كرادـم  كرات  نکفا  هیاس  اـنامه  هدـیدرگ  اـشگلاب  ماوت  تیناـقح  ملق  هب  روصقم  تداعـس  روضح  هب  هیناطلـس  هیلع  تلود  نویاـمه 
هاجیلاع ناگتـشامگ  میلـست  ار  روکذـم  داوم  تفلا  داوس  هراشبلا  هعاطالا و  مزـال  هراـشالا  بسح  دـش ، تدـم  دـبا  تلود  ود  ره  هاوخریخ 
قرافم یلع  الیلظ  هیانع  لالظ  تازال  هاگدـیما  قیالخ  هاـنپ  نیملـسم  هاـگرد  داـفیا  هک ، دومن  هیلا  يزعم  ریظنلا  مدـع  ریزو  هارمه  تداـعس 

. دنیامن قافالا 
بیرقت نیا  هب  هک  دوب  مزال  بجاو و  دـندومرفیم  لاسرا  ار  روکذـم  دادـم  داحتا  داوس  باقلالا  قباس  هاگیاج  یلعم  هاجیلاع  هکنآ  رباـنب  و 

هافر شیاسآ و  هب  تلـصخ  هتـشرف  نآ  تمهن  یلاع  تمه  یگمه  هک  اجنآ  زا  هک  ددرگ  دصرتم  اعدـم و  نیا  راعـشا  مالعا و  يوجهلیـسو 
. دشابیم فورصم  دنلاعتم  یح  عیادو  هک  لاجر  دابع و  داح 

هتفریذـپ ماتتخا  لیمکت و  تروص  بیرق  امع  مارم  دارم و  قفو  رب  ماهم  روما و  مالعلا ، کلملا  هللا  ءاش  نا  تسا  لصاح  نیقی  لماک و  ءاجر 
هیناطلـس هیلاع  تزع  نودرگ  تلود  نیا  ماشتحا و  رهپـس  هیناـقاخ  هیلع  تدـم  دـبا  تلود  نآ  دـیاع  ماـیقلا  موی  یلا  نآ  دـیاوف  ریخ و  راـثآ 

. ددرگ ماجرف  تلدعم 
تداعـس ناوا  اـت  نیفرط  هاوخریخ  نیا  تین  تیریخ  تدـیقع و  صولخ  هب  رظن  هکنآ ، قاـفآ  بختنم  نآ  قـالخا  مراـکم  زا  صبرت  عقوت و 

ریمض رظتنم و  رطاخ  تاکلم  یکلم  تاکربلا  ریثک  تاذ  تحـص  راهظا  راکذت و  راهب  هشیمه  میامـش  زا  هشیمه  رونلا  ریثک  روضح  كاردا 
. دنیامرف رطعم  رورسم و  ار  ربختسم 

قرافم رب  عمال و  علاط و  يراکماک  تفـصن و  تداعـس و  قرـش  زا  يرایتخب  تهبا و  تمظع و  تکوش و  تلود و  باتناهج  باـتفآ  یقاـب 
. یفطصم هدبع  رهم : هنس 1162  «. 2  » دابعلا برب  داب  رتسگ  هیاس  نیملسم 

______________________________

.G / 391ش نویامه - طخ  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 2)
199 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ینامثع مظعا  ردص  اشاپ  هللا  دبع  دیس  هب  ناخ  یفطصم  همان 

تلود ماود  ياعد  ررغ  ررد  هب  ار  یلایل  مایا و  فیاحـص  رتاوتلا  یلاوتلا و  یلع  هک  صاصتخالا  لماک  دـقتعم  صالخالا و  قداـص  صلخم 
دوش مسبتم  صاصتخا  نمچ  رد  نآ  تافحت  تفاطل  زا  صالخا  هچنغ  بل  هک  یئایاحت  يادها  زا  دعب  و  دراد . یلحم  نیزم و  ترـضح  نآ 

صولخ میاسن  هک  یئاعد  فیارط  فاحتا  زا  سپ  و  ددرگ . مسنتم  افو  تدـیقع و  رازلگ  رد  نآ  تاحوف  تفارط  زا  افـص  قدـص و  هماـش  و 
زا هک  ار  ریثات  دیشروخ  رینم  ریمـض  هاگتـسد  کلف  هاگـشیپ  ریونت و  رازلگ  نآ  صوصخ  حیافن  تراضخ و  تراضن و  تجهب و  ضایر  نآ 

محازم اعدم  راهظا  نادنخ  ياههچنغ  راثیا  ناولا و  ياهلگ  راثن  هب  تسا  رینتـسم  ضیفتـسم و  یبیر  رارـسا ال  تاحملا  یبیغ و  راونا  تاعمل 
هیهب رثآم  رکذ  موق  رب  نانج  هفیحص  ناسل و  هحفص  تاقوا  رثکا  رد  هک  دوب  دهاوخ  عبطنم  الاو  يایـض  رهم  لجنجـس  رب  نوچ  هک  ددرگیم 
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بلطم نیا  راهظا  هب  هتـسناد  لـیاط  ـال  لـیوطت  ینعمیب و  ار  ندومن  صوخ  صوصخ  نآ  رد  رگید  دـشابیم  موقرم  هینـس  بقاـنم  حرـش  و 
هب هک  تسا  یتصرف  يداوب  هلیـسو و  یفایف  رد  هتـسویپ  نیتیلع  نیتلود  یهاوخریخ  صولخ  روفو  هب  رظن  هک  اـجنآ  زا  هک  دزرویم  ترداـبم 

يودرا زا  صلخم  هداتسرف  هک  تقو  نیرد  دشاب . هتخاسیم  رطاقم  ایرد  رطاخ  یـشاوح  لیذ و  نیروکذم  زا  ار  دوخ  عیادو  توفـص  غیراذ 
باتفآ تعلخ  لاسرا  هب  ار  نامالغ  نیرتمک  یلعا  نویامه  دجما  عفرا  سدقا  ناگدـنب  هاج  نامـسآ  هاگرد  زا  تدواعم و  یلعا  يوپ  ناهیک 

هتفای ذافن  فرش  سدقا  رما  دناهدومرف  راختفا  نیرق  ادارفنا  یناث  نودب  ترافس  رما  كرادت  هیهت و  كرابم و  ماوت  ردق  مقر  هرخاف و  تعلط 
نویامه همان  موی  دنچ  نیرد  هک 

200 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
تداعـس نویامه  تخب  داضتعا  یهلا و  تادـییات  تاقیفوت و  دامتعا  هب  هدیـسر  صلخم  هب  هک  دومرف  دـنهاوخ  لاسرا  ار  نوحـشم  تافاصم 

رما مزاول  دوصقم و  هبعک  نآ  هناور  دوبعم  رداق  تالـضفت  دئاق  ینانع  مه  هب  ریخات  الب  زوریف  زورون  زا  دعب  یهللا  لظ  ترـضحیلعا  نورقم 
. دبای میدقت  تسا  دوصقم  ار  نایملاع  دومحم و  ار  نانگمه  هک  ترافس 

صلخم دشابیم و  هیلع  تدم  دـبا  تلود  فرـش  تکوش و  يذ  فرط  زا  رادـنامهم  نییعت  تصخر و  نذا و  رب  فوقوم  ینعم  نیا  نوچ  و 
هعیرذ نیا  هب  هتـسناد  مزـال  هیلع   » ءاـنب دـنادیمن  نیتـیلع  نیتـلود  باوـص  حالـص و  هب  نورقم  ار  دادـغب  رد  ندوـمن  فـقوت  نیرب  هداـیز  مه 
نودرگ ترـضح  بور  باوص  بوص  هناور  اضوفلم » هجردنمعورـش  راضحتـسا  تهج  هب  ار  عاـطم  مقر  تروص  ترداـبم و  تصلاـخملا 

رطاخ يامن  ناهج  ماج  رب  نآ  میهافم  ساکعنا  عابطنا و  لماش و  تاضویف  لمانا  لیبقت  فرـش  هب  فرـشت  زا  دعب  هک  تخاس  یلعا  تطـسب 
موحرم هک  ار  همیخ  تخت و  هک  دنیامرف  رّرقم  ددنویپ  ذافن  رودص و  هب  یلاع  هراشا  رما و  ياشگناهج و  يار  یـضتقم  هچنادـب  رثآم  باتفآ 

لمع هب  تکرح  نمحرا  هللا  ءاش  نا  صلخم و  میلست  دشابیم  دادغب  مالسلا  راد  یلاو  هاگتشامگ  فرـصت  رد  لاح  یلاو  طبـض  اشاپ  دمحا 
. دیآ

لوذبم و تافتلا  نسح  تیـصاخ  رحب  تین  تمه و  راوازـس  لومام  صوصخ  رد  لوصحلا  زع  لوصولا و  فرـش  يدل  هک  تسا  دیما  اذـهل 
. دومرف دنهاوخ  لوبق  رابتعا و  جوا  نیرق  لومخ  ضیضح  زا  یلعم  همان  تفوطع  ریرحت  زا  ار  تیوط  یفاص  صلخم 

لالجا و رتخا  ینادواج و  لابقا  بکوک  دـیازت و  یلاوت و  رد  هظحل  هب  هظحل  يراکماک  تهبا و  راثآ  يرادـناهج و  تمظع و  بابـسا  یقاب 
هنس 1162. داب  یقرت  رد  ینارماک 

. همان تشپ 
. زیزعلا هناش  یلاعت  ظیفح  ای 

ریزو هاگتـسد ، یلاعتم  هاگیاج  الاو  هاجیلاع  نانتمالا  ربلا و  ریثکا  ناسحالا  دوجلا و  یلج  ناـکم  یلعم  ناـشيذ  ناگدـنب  صـالخالا  هعیرذ 
«. 1  » یلاعلا هلالجا  هللا  مادا  مظعا ، ردص  ملاعلا  ماظن  مخفم ، ریشم  مرکم و 

یفطصم هدبع  رهم :
______________________________

ش 143. نویامه ، طخ  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 1)
203 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » دادغب یلاو  اشاپ  دمحا  هب  هاش  میهاربا  همان  داوس 

. دش نویامه  نامرف  هللااب ، الا  هوق  هللا ال  کلملا 
مظعم ریشم  مظعم و  روتسد  ماظعلا ، ءارمالا  ریما  هاجیلاع  هاگتسد ، لالجا  تمـشح  تمظع و  هانپ ، لابقا  تکوش و  ترازو و  تلایا و  هکنآ 
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صاخ تیانع  فوفـص  هب  دادـغب  مالـسلا  راد  یلاو  اـشاپ  دـمحا  لـالجالا ، هکوشلا و  همـشحلا و  هارزولا و  هلاـیالا و  اـماظن  مخفم  ریـشم  و 
تمـشح و هانپ ، لابقا  تکوش و  ترافـس و  هک  دـنادب  هتفای  صاصتخا  زایتما و  هجرد  یهللا  لظ  سایق  زا  نوزف  قافـشا  فولا  یهاـشداپ و 
هب ار  وا  دراد  فقوت  دادغب  رد  هک  مور  تکلمم  یچلیا  راشفا  ولماش  ناخ  یفطصم  ماظعلا  نیناوخلا  هدمع  هاجیلاع  هاگتسد ، لالجا  تهبا و 

ترضحیلعا هب  نیتیلع  نیتلودلا  نیب  یتسود  تدوم و  دعاوق  رب  رعشم  نویامه  همان  نییعت و  هینامثع  هیلاع  هیلع  تلود  ترافس  يرگیچلیا و 
يوذ ردنکسا  یناث  نیربلا  ناطلس  نارود ، نیقاوخ  مخفا  ناهج و  نیطالس  مظعا  تداعس  يرتشم  تلزنم  ایرث  تطـسب  نودرگ  تعفر  کلف 

زا هیلا  راشم  هاجیلاع  هک  هدیناسر  ناخ  یفطصم  هاجیلاع  هب  هدروآ  هک  دوشیم  لاسرا  موقرم و  هاگراب ، نامسآ  هانپ  مالـسا  هاشداپ  نینرقلا ،
هدوب رادـم  دـبا  تلود  نیا  ناش  نایاش  هک  يوحن  هب  ار  ترافـس  مسارم  هدـش  هینامثع  هیلاع  هیلع  تدـم  دـبا  تلود  هناور  تکرح و  دادـغب 

تصخر و ضرع و  ینامثع  ریـصم  تفالخ  ریرـس  هیاپ  هب  ار  روبزم  بتارم  نویامه  همان  لوصو  ات  هاجیلاع  نآ  دـیابیم  و  دروآ . اجب  دـشاب 
لصاح نذا 

______________________________

«. هک ردوب  ردیتروص ، کمقر  نالگ  ندهاش  میهاربا  ولتلود  نالوا  یهاش  ناریا  هعفد  وب  : » نویامه همان  رد  همان  تبث  ناونع  (- 1)
204 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

زا فقوت  الب  هدیسر  ناخ  یفطصم  هاجیلاع  هب  نویامه  همان  زین  فرـشلا  نیرق  فرط  نیا  زا  تدم  دبا  تلود  زا  باوج  لوصو  ات  هک  دیامن 
رابرد نیرد  هک  یتایعدم  بلاطم و  هتـسناد  لامک  هجرد  هب  دوخ  هرابرد  ار  ام  نویامه  باون  تعفـش  دوش و  دصقم  مزاع  تکرح و  دادغب 

رد هدیناسر  يابق  نودرگ  ریرـس  هیاپ  ناگداتـسیا  ضرع  هب  باجح  نودب  هدرمـش  نورقم  حاجنا  فاعـسا و  هب  دـشاب  هتـشاد  رادـم  تفالخ 
«. 2  » دسانش هدهع 

هنس 1162. مارحلا  مرحم  رهش  یف 12  اریرحت 
______________________________

ش 142. نویامه ، طخ  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 2)
207 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » هاش میهاربا  هب  دادغب  یلاو  اشاپ  دمحا  همان 

يراکانث يرکاچ و  نادیم  يرازگتمدـخ و  رامـضم  رد  هک  تهبا  تکوش و  ینابم  ماوق  لئاس  تدـم و  دـبا  تلود  یعاد  تشاد  هضرع  وه 
و نورقم ، مضنم و  ماکحتسا  تیزم  هب  ار ، يراداوه  دقاعم  يرادربنامرف و  دعاوق  هدوبر ، نانگمه  زا  تقباسم  يوگ  نایم  رد  تدیقع  نماد 

. درادیم نوحشم  نیزم و  تلئسم  دیزم  هب  ترضح  نآ  ياعد  فیاظو  ماقرا  هب  ار  راهن  لیل و  تاقوا  فیاحص 
لضف يراکماک و  تلود و  فیاحـص  باتکلا  ردص  هک ، دناسریم  ضرع  فقوم  هب  هناتهجکی  يانث  تمدخ  هناگدنب و  زاین  ضرع  زا  دعب 

هب یلعا  ناوید  راکرـس  ياشنالا  راد  ناررحم  فرط  تمحرم  فرط  زا  هک  یلعا  ماوت  ردـق  مقر  ینعا  يرایتخب  تکوش و  هدـیرج  باـطخلا 
نیرق نآ  ماعنا  ناسحا و  هب  نیئآ  یتهجکی  نیا  هک  تافیرشت  فحت و  یضعب  مامـضنا  هب  روهظ و  رودص و  فرـش  نیرق  صالخا  نیا  مسا 

ٍۀَمَّرَکُم ٍفُحُـص  ِیف   » یلع دمحم  ازریم  اغآ و  نیـسح  « 2  » روخآریم هاج  نامـسآ  هاگرد  ناگدنب  تباحـص  هب  دـش و  نانتما  نیهر  راختفا و 
هب یماگنه  رد  « 3  » ٍةَرَفَس يِْدیَِأب 

______________________________

کبوـتکم ناـنلوا  ریرحت  هدـنباوج  یمقر  کـهاش  میهاربا  یهاـش  ناریا  هعفدوـب  : » تـسا نـینچ  نویاـمه  هماـن  رد  هماـن  تـبث  ناوـنع  (- 1)
«. هکردوب ردیتروص ،
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. دنتفگیم ار  لبطصا  سیئر  (- 2)
 ..« ٍۀَمَّرَکُم ٍفُحُص  ِیف  ، » تسا نینچ  هیآ 13  هدروآ و  ار  قوف  هلمج  سبع  هروس  زا  ياههیآ 13 و 15  نتفرگرظن  رد  اب  بتاک  (- 3)

208 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
هب هدـیدرگ  راختفا  قرف و  نکفا  هیاس  لابقا  تزع و  جوا  يامه  دـننام  تیانع  قتت  فطاع و  قفا  زا  زابنا  تداعـس  هب  ینامز  زاـتمم و  فرش 

یعاسم لیجبت  مارتحا و  مسارم  فعاضت  لیبقت و  زازعا و  داوم  دیازت  رد  لابقتـسا و  تدـیقع  تاوطخ  هب  تعاطتـسا  ردـق  تعاط و  هزادـنا 
تماقتـسا رد  ار  ییوخ  تقادص  یهاوختلود و  تبظاوم  رارکت و  دیدجت و  ار  ییوج  ماود  یئوگاعد و  فیاظو  هدیناسر  روهظ  هب  روکـشم 

فاطلا تیانع و  دیشروخ  یلاعت  هللا  ءاش  نا  تخاس . راهتـشا  شود  فنک و  رویز  بیز و  ار  هرخاف  تاناسحا  تاماعنا و  هدوزفا  رارقتـسا  و 
كرات رب  یلعم  هاگرد  مادـخ  تایاهنیب  فاطعا  قافـشا و  لالظ  رارقلا و  يدـبا  ناهاوختلود  مومع  قراـفم  رب  یلعا  ناگدـنب  تاـیاغ  ـالب 

. داب رارقتسالا  يدمرس  نایعا  روهمج و 
زا هدـیزرو  تراسج  هضورعم  نیا  ریرحت  هب  دومن  مزال  ّتین  یفاص  نیا  تمذ  رب  تدواعم و  مزاـع  تیدوبع  هضیرع  عفار  تقو  نیرد  نوچ 

تنایـص فهک  تیاـمح و  فنک  رد  یلعا  دـجما  سدـقم  دوعـسم  دوـجو  سدـقا و  تاذ  هک  تسا  نآ  لوئـسم  هناـش ، لـج  يراـب  باـنج 
. داب مادتسم  هدنیاپ و  تیانع  هیاس  تمحرم و  لظ  ظوفحم و  یناتـسروشک  يریگناهج و  قیادح  رامث  تفاطل  رامثا  زا  ظوفحم و  ینادمص 

«. 4  » یلعا هرما  یقاب 
______________________________

ش 144. نویامه ، طخ  هیکرت  يریزوتسخن  یناگیاب  (- 4)
211 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«2  » ناخ میلس  هب  اشاپ  دمحا  « 1  » همان داوس 

صوصخم و تملاخم  تامالع  تاـفاصم  تاـیفاص  تاوعد  ررد  ءادـها  هب  صوصخ  دـعاوق  دـیهمت  صولخ و  یناـبم و  دییـشت  زا  دـعب  وه 
دادو تفلاوم و  هبوجحم  هرهچ  هزاغ  داحتا و  یتسود و  هزیشود  هیاریپ  هک  صوصنم  تدیقع  تایآ  تقداصم  تایفاو  تایحت  زیزع  فاحتا 

دهدیم رویز  بیز و  اعدم  ضرع  دروجال  فرجنش و  هب  ار  الو  تفلا و  هلاسر  هچابید  حولرس  دوب ، دناوت 
______________________________

. ردیتروص کبوتکم  نانلوا  ریرحت  هناخ  میلس  نالوا  يریزو  کهاش  میهاربا  یهاش  ناریا  هعفدوب  نویامه : همان  رد  همان  تبث  ناونع  (- 1)
میهاربا تراسا  تسکـش و  زا  دعب  هک  دوب  هاش  میهاربا  مظعا  ریزو  راشفا ، نادناخ  ناگدرکرـس  ارما و  زا  راشفا ، يولوتوق  ناخ  میلـس  (- 2)

- میرک هلمح  ماگنه  رد  تفر . ناهفصا  هب  دش و  رومام  قارع  يراددحرـس  هب  خرهاش  بناج  زا  يو  راشفا  خرهاش  نایرکـشل  تسد  هب  هاش 
رد دروخ  تسکـش  ناخ  میرک  زا  هک  نآ  زا  سپ  تساخرب  يرایتخب  ناـخ  حـتفلا  وبا  يراـی  هب  ناهفـصا  هب  ناـخ  نادرم  یلع  دـنز و  ناـخ 
هب ناخ  حـتفلا  وبا  یهاوخنوخ  هب  ناخ  نادرم  یلع  هیبنت  مزع  هب  ناخ  میرک  هکیماـگنه  لاس 1164 ق  رد  دـنکفا و  تماقا  لحر  غالبجواس 

دش و نامگدب  وا  زا  ناخ  میرک  ناخ  نادرم  یلع  عفد  زا  سپ  اما  تسویپ  وا  هب  تشاد  هارمه  هک  يرگشل  اب  ناخ  میلـس  تفریم ، ناهفـصا 
.110 ، 5 لاجر / خیرات  درک . روک  ار  وا  ناهفصا  رد 

212 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
هک طاشنلا  بجوتسم  هلسارم  طاسبنالا و  مزلتسم  هضوافم  یمعا  تافتلا  توفص و  هفیحص  یناثملا  عیسو  تالاوم  تعلخ  باتک  هحتاف  هک ،

هفحت هیهب و  هیده  مامضنا  هب  هتفریذپ  طابضنا  تنیز و  مسر  طابترا و  تمس  ناشن  تغالب  نایشنم  نیکـشم  هماخ  نیرز و  ملق  يرایتسد  هب 
هب نیح  رد  دوب ، هتفاـی  لاـسرا  فرـش  روخآریم ، ياـغآ  نیـسح  یلع و  دـمحم  ازریم  ناـماوت  یتهجکی  ناگدـنب  تباحـص  هب  دوبداـی  هینس 
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ینامداش ترسم و  زودنا  هبیـصن  ار  دایتعا  تصلاخم  داوف  ینازرا و  لوصو  زع  نوصم ، ثداوح  تمـصو  زا  هک  یماگنه  نورقم و  تداعس 
هنمب دنـشاب  نومام  راگزور  ثداوح  دـنزگ  زا  راگدرورپ  تیامح  فنک  رد  هراومه  دابآ  تفوطع  تفار و  هناخ  یلاعت  هللا  ءاش  نا  تخاس .

. هدوجو
دمحم قباس  مظعا  ردـص  هاگیاج ، رـس  یلعم  هاجیلاع  هب  دادـغب  مالـسلا  راد  تلایا  ضیوفت  بحم و  لزع  ربخ  لوصو  اتمدـقم  هک  اـجنآ  زا 

ناگدـنب ناسحا  ماعنا و  هنارکـش  هب  هک  تقو  نیا  رد  شاک  هتـسناد ، عیدـصت  بجوم  ار  هدایز  هدـیدرگ  هماتخ  یگناگی  هماخ  دزمقر  اشاپ ،
تقو و ره  یلاعت  هللا  ءاش  نا  تردابم و  ار  هچمان  صولخ  نیا  ریطـست  دـیدیم  مزال  تراسج و  هدـح  یلع  هضیرع  ریرحت  هب  یلعا  نویامه 

یـضار روصق  هب  ار  دوخ  مامتها و  یعـس و  رودقم  ردـق  هب  نیتیلع  نیتلودـلا  نیب  مایتلا  هحلاصم و  ریخ  رما  صوصخ  رد  دـشاب  اجک  ره  رد 
نیددرتم بوحصم  دتفا  قافتا  هک  یهاگ  هدوب  روجهم  ریونت  رهم  ریمض  یشاوح  زا  ناصلخم  هکنآ ، هنیس  مراکم  زا  لومام  تشاد . دهاوخن 

دهاوخ میدقت  هب  توفـص  مزاول  اهنآ  تیـشمت  رد  هک  دنـشاب  هدومرفیم  رورـس  روبح و  نیرق  تامهم  ياهنا  تاراشبلا و  مزال  تاضافم  زا 
«3 . » داب رومعم  یهلا  تایانع  ضیف  زا  لابقا  تهبا و  تکوش و  تلود و  روتفیب  روصق  یقاب  دیسر .

______________________________

ش 138. نویامه ، طخ  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 3)
215 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ولماش ناخ  یفطصم  هب  هاش  میهاربا  نامرف 

. دش نویامه  نامرف  هللااب ، الا  هوق  کلملا هللا ال  یلعا  نویامه  كرابم  رهم  عوضوم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
، همـشحلا هکوشلا و  هرافـسلا و  اماظن  نیناوخلا ، هدمع  هاجیلاع  هاگتـسد ، لالجا  تمـشح و  تهبا و  هانپ ، لابقا  تکوش و  ترافـس و  هکنآ 
هک دـنادب  هدوب  یهابم  زارفارـس و  یهلا  نایاپیب  فاطلا  یهاشداپ و  نارکیب  قافـشا  هب  مور  کلامم  یچلیا  راـشفا ، ولماـش  ناـخ  یفطـصم 

نیا رد  یلاعت  هللا  ءاش  نا  دـیدرگ . سدـقا  عبط  نسحتم  هدیـسر  رونا  رظن  هب  دوب  هدرک  یلعم  هاگرد  ذاـفنا  تقو  نیرد  هک  شکـشیپ  نابـسا 
ار ترافـس  مسارم  هدش  هینامثع  هیلاع  هیلع  تدم  دبا  تلود  مزاع  تکرح و  دادغب  زا  هک  دوشیم  لاسرا  موقرم و  نویامه  همان  زور ، دـنچ 

. دناسر میدقت  هب 
دوب هدـمآ  یلعم  هاگرد  هب  هک  دادـغب  یلاو  اـشاپ  دـمحا  مخفم ، ریـشم  مظعم و  روتـسد  ماـظعلا  ءارمـالا  ریما  هاـجیلاع  راکرـس  روخآ  ریما  و 

ار دوخ  تایعدم  بلاطم و  هدوب ، لامتـسم  رهظتـسم و  هناویدـخ  تاهجوت  هب  باوبا  همه  هب  هک  دـیاب  دومن . تدواعم  هک  میدومرف  صخرم 
«. 1  » دسانش هدهع  رد  دناد و  نورقم  ماجنا  هب  هدرک  ضرع 

هنس 1162. مارحلا  مرحم  رهش  یف 17  اریرحت 
______________________________

ش 148. نویامه ، طخ  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 1)
216 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

........
217 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  هاش  دمحم  همان  داوس 

شـضیف باحـس  هرطق  کی  زا  هک  تسا  تیدحا  يایربک  تاقدارـس  راثن  سایق ، هزادنا  زا  اربم  ساسا  دنلب  ساپـس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
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دورد و  هناهرب ، رهظا  هناش و  مظعا  ام  هناحبس  هدیدرگ  انمت  بایماک  اعدم و  باریس  داینب  یشرف  نانیزگ  دهم  داژن و  یشرع  نانیشن  یـسرک 
يدنلب ردق  هکنآ  تلاسر  میلقا  رایرهـش  توبن ، هضرع  راوسهـش  دوعوم ، زور  عیفـش  دومحم  ماقم  میقم  زاین  دودعم  ریغ  توعن  دودـحمان و 

نومـضم زا  شناکم  تعانم  ناش و  تعفر  رادقم  تسادیپ و  « 2 « » َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو   » هیاریپ زاجعا  هیآ  ياوحف  زا  شاهیاپ 
بیغ زار  هنیجنگ  لکلا  یف  لکلا  دیـس  لسرلا  ءایبنالا و  متاخ  ادـیوه ، « 3  » كالفالا تقلخ  امل  كالول   » ماظن یسدق  مالک  نوحـشم  ضیف 

، ملاع داجیا  دوصقم  مدآ ، نامدود  فرش  بیر  رارسا ال  روجنگ  بیغلا 
______________________________

یجاح یلیکو  یچلیا  ندـنفرط  هاش  دـمحم  یهاشداپ  دـنه  هنویامه  باصن  تکوش  باکر  تسا : نینچ  نویامه  همان  رد  هماـن  ناونع  (- 1)
. دشابیم لاوش 1163 ق  نویامه 6  رتفد  رد  دیق  خیرات  یلو  درادن  خیرات  همان  ردیتروص . هنیعب  کن  همان  یسراف  نالوا  دراو  هلیدی  فسوی 

(. 7 ءایبنا / (- ) 2)
.172 يونثم / ثیداحا  (- 3)

شدوج ناورداش  يدرک ز  ناهجشدوجو  دش  یتسه  لصاک  دمحم   218 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
نآ باستنا  تیادـه  باحـصا  لام و  تمارک  لآ  هیلاع  تابتع  شکـشیپ  هیماس  هینثاو  نینوک  ناطلـس  ایبنا  مامانیـسوق  باق  ریرـس  هاـشنهش 

هباحـصا ماظعلا و  هلآ  یلع  هیلع و  ملـس  لص و  مهللا  تسا  نوزفا  اصفتـسا  هطیح  زا  نوریب و  اصحا  دح  زا  ناش  بقانم  رخافم و  هک  بانج 
. مارکلا

نیزم ایض  اضیب  تلزنم ، ناویک  امیـس  يرتشم  تلوص  مارهب  بآم  تمظع  باصن  تمـشح  يایـض  رمق  يالجنا  رینم  ریمـض  حول  رب  دعب  اما 
یلاع گنرف ، راجف  لداجم  گنز ، رارشا  براحم  نیتم ، حرش  مالعا  بصان  نیبم ، نید  هیولا  عفار - ینارماک  طاسب  نسحم  ینابناهج ، داهم 

ناخ ال دومحم  ناطلس  نانملا ، میرکلا  فطل  روفو  هب  صوصخملا  مولظم ، فوهلم و  یماح  مور  دالب  يامرف  نامرف  تعفر  کلف  ترـضح 
ماـجرف تنمیم  ماـیا  نیرد  هک  ددرگیم  مسترم  لوفقلا ، نم  هنوماـم  هتکوش  راـمقا  تحرب  اـم  و  لوفـالا ، نع  هنوـصم  هیهبلا  سومـش  تلاز 
هتسدلگ دوب ، باداش  هتفکش و  ینابر  فاطلا  میاسن  بوبه  هب  ینارماک ، ترسم و  ضایر  ینامداش و  ترشع و  قیادح  هک ، ماجنا  هتـسجخ 
تنطلس ریرس  شخب  تنیز  نآ ، هماتخ  تبحم  همان  هعطق  ود  ینعا  داحتا  تقفارم و  نسح  حیاور  هماج  همامش  و  دادو ، تدوم و  ناتـسراهب 

هک يدنفا  ملاس  دمحم  ترافس  هب  یکی  هک ، قافتا  تصلاخ و  ینابم  دییشت  و  قافو ، تقداصم و  ساسا  صیصر  هب  رتلمتـشم  هینامثع ، هیلع 
فرـش هللا  اطع  دیـس  تباحـصب  یمود  هدـیناسر و  شناه  ارمه - زا  یمان  فسوی  یجاح  دوب ، هتفریذـپ  لاسرا  زع  هدـش  توف  هار  يانثا  رد 

، نیئآ تقادـص  نیماضم  میـسن  میـسنت  هب  دـینادرگ و  نیگآربنع  ار  یگناگی  یتهجکی  ماشم  داحتا  تفلاوم و  حـیاوف  رـشن  هب  هتفاـی  لوصو 
. تخاس نادنخ  هتفکش و  ار  رثآم  صالخا  رطاخ  هچنغ 

تینابم تریاغم و  هجو  چـیه  هب  نیباـم  یف  هک ، تسا  نآ  یـضتقم  تاـخاوم  تـالاوم و  هیـضرم  هیجـس  و  تاـفاصم ، تلخ و  هدوتـس  هویش 
ریمخت یتسود  ریمـض  ياریپ  تجهب  ازفا و  ترـسم  تافـصلا  لماک  تاذ  تحـص  دیزم  نالعا  هب  هراومه  هتـشادن  رظنم  یـسدق  رظن  حمطم 
تـسا ماع  صاخ و  تیهافر  بجوم  مانا و  هفاک  تینما  ثعاب  هک  رادتقالا  يوذ  نیقاوخ  رادـمان و  نیطالـس  تقفاوم  تقفارم و  و  دـندرگ .

یتسود و طباور  ناینب  هک ، دـنراد  حوتفم  تالـسارم  و  تاضوافم . باوبا  ماـیتلا  فـالتئا و  ياـضتقم  هب  هتخاـس  تمهن  یلاـع  تمه  ههجو 
هلاوح وا  ینابز  یبلطم  چیه  هتفای  يروتسد  همان  باوج  اب  هللا ، ءاطع  دیـس  هک  نیرب  قباس  و  دریذپ . ماکحتـسا  شیپ  زا  شیب  یمیمـص  داحتا 

. دوبن
219 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

هلآ و یبنلاب و  داب . باداش  هتفکش و  باریس و  زبسرس و  لامهیب  راداد  لاضفا  تیانع و  باحس  تاحـشر  زا  لابقا  تهبا و  نشلگ  هتـسویپ 
«. 4  » داجمالا هباحصا 
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______________________________

.289 ص 90 - متشه ، ج  نویامه ، همانرتفد  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 4)
221 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  دنه  مظعا  ردص  نیدلا  رمق  همان 

هک یگدنکفارـس  مسارم  یگدنب و  بادآ  میدقت  زا  دعب  نیدلا : رمق  داقتعا  اب  ناشیدناریخ  نیرتمک  تشاد  هضرع  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
، نایغط رفک و  راثآ  یحام  نامیا ، لها  دالب  یماح  ناشن  سدـق  لفحم  ناـبایراب  ضرع  زع  هب  تسا  دادـس  قدـص و  باحـصا  نیئآ  مسر و 

. ناما نما و  قدارس  بصان  فاستعا  روج و  ساسا  مداه  فاصنا ، لدع و  داهم  طساب  همیقتسم ، هقیرط  کلاس  همیوق  تعیرش  رصان 
هوق لوحب و  دمحلا  هک  دناسریم  هلود  لالظ  یلاعت  هللا  مادا  نیملـسم - ثیغبم  مالـسا و  ثایغ  نیبم  نید  نیعم  ناسحا ، لدع و  ینابم  یناب 

یلصا رقم  هب  هدروآ  موجه  شرابدا  ترضح  هروصنم  رکاسع  نتفای  تسکش  زا  دعب  دیسر . ازس  هب  یقش  ملاظ  هفیلخ  نآ  لآم  دع و  لابقا  و 
«2 «. » َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  . » تفای تاجن  وا  ملظ  زا  ملاع  تفاتش و  دوخ 

نیقاوخ عجرم  هک  یلعا  سدقا  بابق  دیشروخ  بانج  هب  مالسا  نید  تیامح  هک  اجنآ  زا 
______________________________

. ردیتروص ینیع  کن  هضیرع  نالگ  ندنکلملا  ماظن  ناتسودنه  هنویامه  باکر  تسا : نینچ  نویامه  همانرتفد  رد  همان  ناونع  (- 1)
(. 45 ماعنا / . ) تسنایناهج راگدرورپ  هک  ار  يادخ  شیاتس  دش و  هدنک  ناملاظ  هورگ  هشیر  يرگمتس ، رفیک  هب  سپ  (- 2)

222 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
نآ ریخـست  هب  هدومزآ  راک  هدمع  رادرـس  یگدرکرـس  هب  جاوما  ترـصن  جاوفا  رگا  تسیلاخ ، ناریا  تکلمم  لعفلاب  مزال و  تسا  راگزور 
هک هعیش  بهذم  دیآرد و  هرهاق  تلود  يایلوا  فرصت  هب  تیالو  نآ  یمامت  هک  تسا  يوق  دیما  قلطم  يوق  لضف  هب  ددرگ  رومام  تکلمم 

نیرد یبقع  باوث  رجا و  ایند و  عافتنا  و  دـبای . عافترا  یفنح  بهذـم  فینح و  تلم  مالعا  هدـش  لـئاز  هتفاـی  جاور  دـالب  نآ  رد  یتدـم  زا 
تنس و لها  همیقتـسم  هقیرط  هدوب  ناما  نما و  دهم  رد  قیالخ  دبای و  یگدوسآ  هیاپامه  هیاس  ریز  عیـسو  تکلمم  نینچ  هک  روصتم  نمض 

دمحم یجاـح  هاگتـسد  تـالامک  هب  رگید  تامدـقم  ضعب  تدـیقع و  قوثو  تیور  خوسر و  بتارم  دوـش . جاور  زورفا  ناـهج  تعاـمج 
. دیدرگ دهاوخ  بانج  ضورعم  هیلا  راشم  ضیارع  يور  زا  هتخاس  رهاظ  « 3  » يدنفا فسوی 

«. 4  » داب ناشفرون  ناشخرد و  هراومه  یناتسروشک  لابقا  علطم  زا  ینابناهج  تنطلس و  باتملاع  باتفآ 
______________________________

. دشاب هتـشادن  ینامثع  تلود  اب  یـسایس  طباور  دنه  تلود  هک  دومنیم  حیرـصت  هاش  دمحم  هاش و  ردان  نیب  هدـقعنم  همان  دـهع  دافم  (- 3)
هاش دمحم  تمدخ  هب  هک  تسا  یئاراخب  صخـش  نیا   ) ار هللا  دـبع  دیـس   1744 لاس 1157 / هب  هاش  ردان  هرود  رخاوا  رد  هاـش  دـمحم  یلو 

يدـنفا و فسوی  هارمه  هب  لاس  نامه  رد  هک  ار  يدـنفا  ملاس  الباقتم  زین  یناـمثع  تلود  دومن . نییعت  لوبناتـسا  ترافـس  هب  دوب ) هدـمآرد 
فـسوی تایح ، مد  نیـسپاو  رد  و  ضیرم ، ناتـسودنه  رد  يدنفا  ملاس  درک . هناور  بوصنم و  دنه  رابرد  ترافـس  هب  نیما  دـمحم  شرـسپ 

لحر دـنه  رد  لاس  شـش  تدـم  هب  يدـنفا  فسوی  درپس . يو  هب  ار  اههمان  ریاس  یناـمثع و  ناطلـس  هماـن  نییعت و  دوخ  ياـج  هب  ار  يدـنفا 
زا  1749 رد 1162 / ناوارف  يایاده  همان و  اب  تفای و  ار  لوبناتـسا  رد  دـنه  ترافـس  ماقم  دـنه  هاشداپ  فرط  زا  ماجنارـس  دـنکفا و  تماقا 

نیاربانب هدوب  يدـنفا  فسوی  همان  لـماح  نوچ  و  دـش . دراو  لوبناتـسا  هب  سرام 1750  رخـالا 1163 / عیبر  رد  درک و  تکرح  ناتـسودنه 
SEM DANIZADE: Findikli Suleyman efandi, Nuri كر : رتشیب  عالطا  يارب  دوب . دهاوخ   1749 همان 1162 ق / خیرات 

.t tevarih/ I, 153- 4; Osmanli Sefirleri ve Sefernameleri/ 82
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متشه ص 292. نویامه ج  همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 4)
225 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«2  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  یناکروگ  هاش  دمحم  مظعا  ردص  « 1  » نیدلا رمق  همان 

بانج ضورعم  هیعدا ، فونـص  غالبا  و  هینثا ، فولوا  دیهمت  و  بجو ، ام  تایحت  يادا  و  بدا ، بادآ  میدقت  دعب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
يوفطـصم و قالخا  جرادـم  جرا  و  يوبن ، تفالخ  جراـعم  جراـع  يربک ، تلود  مظعا  رین  یمظع ، تنطلـس  رونا  دیـشروخ  بآـم  نیقاوخ 

ماستبا زاغآ  زا  درادیم  نیملاعلا - یلع  هتلود  لالظ  یلاعت  هللا  مادا  نیملـسملا  ثیغم  مالـسالا  ثایغ  نایـصع ، روج و  ساسا  مداه  ناـیغط ،
محارم راونا  رورپهیاس و  رادمان  نیطالس  تسا و  هعبـس  میلاقا  حوطـس  شخبایـض  مور ، ورملق  یئاورنامرف  باتملاع  باتفآ  شنیرفآ ، حبص 

تکوش و اذبح  قطان و  وا  يایربک  تمظع و  هب  دیمح  ناقرف  هک  یتنطلس  لالجا  توطس و  یهز  هرهاب  تلود  نیا  تفطاع 
______________________________

باوج رد  يراد . هناخ  رد  نز  رفن  دنچ  دیـسرپ  هاش  دـمحم  ریزو  ناخ  نیدـلا  رمق  زا  يزور  هاش  ردان  دـسیونیم ، یئاسف  نسح  ازریم  (- 1)
بـصنم ات  دیتسرفب  ریزو  هناخ  هب  ارـسا  زا  رگید  نز  رفن  هاجنپ  دص و  دومرف  هدرک  یناریا  يارما  هب  يور  هاش  ردان  هاجنپ ، دصتـشه و  تفگ 

.184 يرصان / همانسراف  دشاب . هتشاد  یشاب  نیم 
. ردیتروص کن  هضیرع  یسراف  نالگ  ندنس  هلودلا  ماظن  ناتسودنه  هنویامه  باکر  تسا : نینچ  نویامه  همانرتفد  رد  همان  ناونع  (- 2)

226 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
تمه هک  هنملا  دمحلا و  هل  دشاب . یتیالو  روخ  رد  امیظعت - افرـش و  هللا  امه  داز  نیفیرـش - نیمرح  تفالخ  تداعـس  هب  هک  یتفالخ  رادتقا 

یعاسم يرایتسد  هب  ارغ و  تعیرـش  هقیدـح  اضیب و  تلم  نشلگ  يازفا  تراضن  یلزا  تاـقیفوت  يراـیبآ  هب  تسرپادـخ  ویدـخ  تمهن  ـالاو 
نوناق ظفاحم  يرورپ و  تیعر  حـلاصم  مظان  ياشگناهج  زرح  يوزاب  هب  نیتم و  عرـش  دـعاوق  دـهمم  نیبم و  نید  ینابم  سـسؤم  تلدـعم 
لامک هک  دنادیم  تیانع  یقثولا  هورع  نامصتعم  تمرکم و  بانج  نالسوتم  هلمج  زا  ار  دوخ  هک  یمیمص  دنمزاین  تسا  يرتسگ  تلادع 
هبتعلا  » راضحل هاتطبغ  ای  هینـسلا و  هدسلا  میثلت  یلا  اقوشاوف  . » دوش تمزالم  فرـش  بایماک  تاقافتا  نسحا  هب  هک  دراد  نآ  يوزرآ  تدارا 

مزال و ماـظع  نیقاوخ  دـنمجرا  تمهن  مارگ و  نیطالـس  دـنلب  تمه  رب  هک  اـجنآ  زا  « 3 « » ًامیِظَع ًازْوَف  َزُوفَأَـف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اـی  « » هیملعلا
زا رفک  ملظ  هتخادرپ  داهج  ازغ و  مزاول  میدقت  هب  نیملاعلا  بر  بیبح  هیضر  هقیرط  نیلـسرملا و  متاخ  هینـس  تنـس  ياضتقم  هب  هک  بجاو 

مزلا و دنانیمز  يور  نیطالـس  اجلم  هک  باستنا  تفالخ  بانج  رب  صوصخلا  یلع  دنزاس  وحم  دابع هللا  هفاک  زا  ملظ  مالظ  هللا و  دالب  ریاس 
لذب ناکما  عسو  ات  ناهج  مزاول  تیشمت  ازغ و  طیارش  ياضما  رد  يوفطصم  ننس  وریپ  نیا  هچ  رگا  متحتم  هبتر  کلف  هبتع  نابستنم و ال  رب 

تناعا دادما و  يدنوادخ و  تاعارم  تادـیئات و  هب  تسا  نوکیف  نک  رما  هنومن  هک  رظان  توکلم  رطاخ  هجوت  رگا  دراد ، دـهج  شـشوک و 
هب راصما  رثکا  رد  نایغط  ملظ  ناینب  لاـصیتسا  نایـصع و  رفک و  هدـساف  داوم  عمق  علق و  دوش  لامتـشا  تدـیقع  لاـح  لوذـبم  يرورپ  هدـنب 

هلیمج و تاـبوثم  هدـیماجنا  لوصح  هب  نیتاـشن  حـالف  حالـص و  نینوک و  ینارماـک  یماـنکین و  هیامرـس  دریگ و  روهظ  هولج  دوجو  نسحا 
دمحم یجاح  تبترم  تباقن  تدایس و  شرازگب  زاین  تدیقع و  قدص و  لیصفت  ددرگ . ینابناهج  تفالخ و  هاگشیپ  دئاع  هلیزج  تانـسح 

. دش دهاوخ  یلعم  لفحم  ضورعم  فسوی 
«4 . » داب عمال  علاط و  يدمرس  لابقا  هعلطم  زا  یئاورنامرف  تنطلس و  زورفا  ناهج  رین 

______________________________

ناوارف هرهب  دـش  اهنآ  بیـصن  هک  يرایـسب  تمینغ  حـتف و  تمعن  هب  ات  میدوب  هتفر  داهج  هب  اهنآ  اب  زین  ام  شاکیا  دـنیوگ  فسات  اب  و  (- 3)
(. 73 ءاسن / . ) میربیم
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.292 ج 8 ص 3 - نویامه ، همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  (- 4)
229 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«1  » ینامثع دومحم  ناطلس  هب  دنه  تلود  مظعا  ردص  همان 

و هقیال ، تامیلـست  فانـصا  فاحتا  هقیاف و  تایدوبع  ياحنا  يادها  زا  دعب  داقتعالا ، خسار  دـقتعم  تشاد  ضرع  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
فطعت تاداشرا  هک  دناسریم  یلعا  سدقا  ضرع  هب  هاگهدجـس ، قیالخ  هاج  نامـسآ  هاگراب  تخاس  بارت  رب  هابج ، میثلت  هافـش و  لیبقت 

ملاس دـمحم  بایا  تمرکم  تزع و  رودـص و  زع  هابتـشا  ناویک  هبتع  هاگـشیپ  زا  هناهاشداپ  تاشزاون  هناهاش و  فطاوع  رب  رظن  هک  تامس 
یجاح هانپ  تباجن  تفارـش و  ینابر  ریدقت  هب  هار  يانثا  رد  یناف  ملاع  زا  وا  لاقتنا  زا  دعب  دوب  هتـشگ  رومام  نآ  غیلبت  ترافـس و  هب  يدـنفا 

هدژم دـیدرگ . اسنامـسآ  اسآ  نادـقرف  نینچ  یتداعـس  لوصح  زا  نیزگ  تدـیقع  دـقتعم  تاهابم  كرات  دومن  ریرقت  ینابز  فسوی  دـمحم 
هتفای عوقو  تروص  « 2 « » ٍةَرِیثَک َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل   » قایس قدص  قادصم  هب  ناماوت  تداعـس  ناوا  نیرد  هک  تایآ  قیفوت  تاحوتف 
نامز نیرد  هک  تانیب  ترصن  تادیئات  دیون  و  « 3 « » ٌروُکَش ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   » دیشخب رورـس  زازعا و  ناهج 

تفارش
______________________________

. ردیتروص کن  هضیرع  ندیا  دورو  ندنکلملا  ماظن  ناتسودنه  هنویامه  باکر  كرابم  تسا : نینچ  نویامه  همان  رد  همان  ناونع  (- 1)
(. 25 هبوت / ، ) درک يرای  تخس  رایسب  یعقاوم  رد  ار  نیملسم  امش  ادخ  (- 2)

ام يادخ  انامه  دربب ، ام  هودنا  نزح و  هک  ار  ادخ  دمح  دنیوگ  هدوشگ و  ادـخ  شیاتـس  هب  نابز  باسحیب  ياهتمعن  نآ  ساپـس  هب  و  (- 3)
(. 34 رطاف / ، ) تسا نارازگرکش  هدنهد  شاداپ  هدنشخب و  رایسب 

230 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
ریغ دوجو  زایتما  ملاع  ملاع  ثعاب  هتفریذـپ ، رـسیت  تمـس  « 4 « » َنِینِمْؤُْملا ُرْـصَن  اْنیَلَع  اقَح  َناک  َو   » نوحـشم راـجعا  نومـضم  قبط  رب  نارتقا 

هراومه لازی  لزی و ال  مل  هاشداپ  لاعتم و  کلملا  کلام  ترـضح  هدنج » زعا  هدبع و  رـصن  هدـحو و  يذـلا  هللا  دـمحلا  . » دـیدرگ روصحم 
نودرگ نیقاوخ  ماجرف  رفظ  ماسح  نیلـسرملا و  متاخ  ترـضح  نیتم  عرـش  ناج  رـس و  هک  ار  ماشتحا  کلف  نیطالـس  ماشآ  نوخ  ماصمص 

دراد عطاس  ناهج  تحاس  رب  ار  فینح  تلم  فینم  ریاعش  روهظ  راونا  عطاق و  ادعا  قرافم  رب  دنانیبنلا  دیس  بانج  نید  نایماح  هک  ار  ماقم 
قفو رب  تعیرش  نیئآ  نادناعم  تلود و  نید و  نافلاخم  باوج  رد  هچ  نآ  دمحم ، نید  لذخ  نم  ذخا  دمحم و  نید  رـصن  نم  رـصن  مهللا  »
هیتای تسا ال  یبیر  یحو ال  یبیغ  ماهلا  هتفای  روهظ  تیناقح  رودـص  مارتحـالا  يوذ  ـالقع  ءاـملع و  تروشم  هب  « 5 « » ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواـش  َو  »
تدم نیرد  هچ  رگا  هتفای  ذافن  فرش  نایب  تمارک  نابز  هب  روما  یضعب  هب  قلعتم  تایآ  لضفت  تاملک  هقلخ ، نم  هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا 
لالج هاج و  روشک  ویدـخ  هاگتـسد  مراکم  تلزنم  عیفر  هاگراب  « 6  » یلعم ترـضحیلعا  تعاطا  هیـشاغ  داوم  عیمج  رد  داقتعا  صولخ  ربانب 

اما هدوب ، شوگ  رد  تدارا  هقلح  شود و  رب  هلالجا - لالظ  هللا  مادا  هاش - دـمحم  هلآ  لظ  هاـج  مج  هاـشداپ  لاـبقا ، تلود و  گـنروا  بیز 
ورف یئوجاضر  بتارم  زا  يا )  ) هقیقد تشاد و  دـهاوخ  رتشیپ  زا  رتشیب  ار  یهاوختلود  دایقنا و  مزاول  ساپ  لاثم  یحو  رما  لاثتما  ربانب  لاحلا 

. تشاذگ دنهاوخن 
نیا رابتعا  جراعم  عیفر و  ار  راـثد  تدـیقع  راـختفا  جرادـم  تسا  زارط  تیخوسر  نیا  زاـین  هضیرع  فوفلم  نآ  لیـصفت  درف  هک  تیاـنع )( 

. تخاس عبنم  ار  راعش  تدارا 
دیـس تدایـس  تفارـش و  فسوی و  دـمحم  یجاح  هانپ  تباجن  اب  بتارم  ضعب  « 7  » دیآردب ترکـش  هدـهع  زکدـیآرب  هک  نابز  تسد و  زا 
ریصم نودرگ  ریرس  هیاپ  ناگداتـسیا  ضرع  هب  لکاشم  یـسودرف  لفحم  یـسوب  طاسب  تداعـس  زا  دعب  هدش ، روکذم  ههفاشملا  اب  هللا  ءاطع 
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. دیناسر دنهاوخ 
- هاگرد هدیزگرب  یناتسروشک  رابت  نودرگرین  یباتناهج و  تنطلس و  باتملاع  باتفآ 

______________________________

(. 34 مور / ، ) میدینادرگ قح  ار  نامیا  لها  يرای  ترصن و  (- 4)
(. 159 نارمع / لآ  ، ) راک رد  اهنآ  اب  نک  تروشم  و  (- 5)

. العم لصا : رد  (- 6)
هدروآ ترکش  شرکش ، ياج  هب  لاح  بسانم  هب  همان  هدنراگن  هک  دیآ  ردب  شرکـش  هدهع  زک  تسا ..  نینچ  تیب  حیحـص  تروص  (- 7)

.1 يدعس / ناتسلگ  كر : تسا 
231 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

«. 8  » داب ینارون  ناشخرد و  ینادواج  کلف  دولخ و  رهپس  زا  هتسویپ  ینادزی  بانج  هاگراب  هصالخ  یناحبس و  ترضح 
______________________________

عیبر مشـش  نویامه  همان  رد  همان  جرد  خیرات  یلو  درادن ، خـیرات  همان  نویامه ج 8 ص 1291 . همان  هیکرت ، يریزوتسخن  یناـگیاب  (- 8)
. تسا رخالا 1163 

232 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
......

233 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ثیداحا تایآ و  تسرهف 

ْمُِکْنَیب 4 َتاذ  اوُِحلْصَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف 
ْمُهُّبَر 191 ْمَُهل  َباجَتْساَف  میمش  ِعاَّدلا و  َةَوْعَد  ُبیِجُأ 

ْمُْکنِم 61 و 27 ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  ُْمتْحَبْصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ 
ٌروُکَش 229 و 76 و 42 و 4 ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

هدنج 230 زعا  هدبع و  رصن  هدحو و  يذلا  دمحلا هللا 
73 َنوُعار 76 ، ْمِهِدْهَع  َو  ْمِِهتانامَِأل  ْمُه  َنیِذَّلا 

دمحم 230 نبا  لذخ  نم  ذخا  دمحم و  نید  رصن  نم  رصن  مهللا 
20 ِضْرَْألا 98 ، ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ 
ٍجاْشمَأ 56 ٍۀَفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ 

27 ِلابِْجلا ...  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  یَلَع  َۀَنامَْألا  اَنْضَرَع  اَّنِإ 
َحالْصِْإلا 1 اَّلِإ  ُدیِرُأ  ْنِإ 

ِِیبَّنلا 39 یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ 
ِناسْحِْإلا 191 َو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ 

ٍمیِقَتْسُم 61 ٍطارِص  یلَع  َکَّنِإ 
50 ، 78 ْمُْکیَوَخَأ ...  َْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ٌةَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 
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یحُوی 39 ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 
234 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

ینْدَأ 28 َْوأ 
9 ًالُؤْسَم 191 ، َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَأ 

80 ، 170 يرون 226 ، هللا  قلخ  ام  لوا 
ِْلیَّللا 61 ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوت  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوت 

ِراْغلا ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناث 
ِشْرَْعلا 37 یَلَع  يوَتْسا  َُّمث 

َۀَقَلَْعلا 57 اَنْقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث 
39 یَّلَدَتَف 98 ، انَد 

ِمِیلَْعلا 31 ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ 
29 يرْسَأ 98 ، يِذَّلا  َناْحبُس 

انَتْمَّلَع 177 ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال 
ریخ 15 حلصلا 

ْمُکَرَوُص 26 َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَص 
نوبرقملا 57 مه  کئلوا  نیحلاصلا  یبوط 

ِهَّللا 2 ِتَمْحَر  ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَف 
یحْوَأ 28 ام  ِهِْدبَع  یلِإ  یحْوَأَف 

َنیِِقلاْخلا 26 ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف 
اهُّبَر 190 اهَلَّبَقَتَف 

ِِهلْضَف 76 ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف 
َنیَِملاْعلا 221 ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف 

ینْدَأ 39 َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف 
ٌمِیلَع 21 ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ُهَنُولِّدَُبی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُْمثِإ  امَّنِإَف  ُهَعِمَس  ام  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف 

8 ، 170 ِهِیتُْؤیَسَف 226 ، َهَّللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف 
ًامیِظَع ًارْجَأ 

هیلعلا 226 هبتعلا  راضحل  هاتطبغ  ای  هینسلا و  هدسلا  میثلت  یلا  اقوش  اوف 
29 ینْدَأ 98 ، َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق 

ُءاشَت 191 ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق 
َنُولوُقَی 38 اَّمَع 

ُناجْرَْملا 42 َو  ُتُوقاْیلا  َّنُهَّنَأَک 
235 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

75 ٍۀَمَّرَکُم 207 ، ٍفُحُص  ِیف 

هیراشفا هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  www.Ghaemiyeh.comدانسا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 99 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ٍناف 9 اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک 
40 نیطلا 189 ، ءاملا و  نیب  مدآ  ایبن و  تنک 

ٍنیِط 57 ْنِم  ٍَۀلالُس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل 
ٍدَبَک 56 ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل 

َْدلُوی 56 َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل 
20 ، 28 ، 189 كالفا 217 ، تقلخ  امل  كالول 

20 هللا 28 ، عم  یل 
َیِحوُأ ام 

ُُنیْعَْألا 61 ُّذََلت  َو  ُسُْفنَْألا  ِهیِهَتْشَت  ام 
يرون 28 هللا  قلخ  ام 

ٍةَرَّهَطُم 75 ٍۀَعُوفْرَم 
ثیداحا تایآ و  تسرهف  نتم 235  هیراشفا  هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و  َهَّللا  َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم 

ْمُِکبُوُلق 81 َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو 
َسَّفَنَت 61 اذِإ  ِْحبُّصلا  َو 
َسَعْسَع 61 اذِإ  ِْلیَّللا  َو 

امُهَْنَیب 78 اوُِحلْصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو 
ُءاشَن 192 ْنَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن  ِهِمْوَق  یلَع  َمیِهاْربِإ  اهاْنیَتآ  اُنتَّجُح  َْکِلت  َو 

ِضْرَْألا 81 ِیف  َِفئالَخ  ْمُکاْنلَعَج  َُّمث 
ٍضَْعب 61 َقْوَف  ْمُهَضَْعب  انْعَفَر  َو 

اِیلَع 97 ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو 
ِْرمَْألا 230 ِیف  ْمُهْرِواش  َو 

ِنُویُْعلا 27 َنِم  اهِیف  انْرَّجَف  َو 
اًلیِضْفَت 97 انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو 

َنِینِمْؤُْملا 235 ُرْصَن  اْنیَلَع  اقَح  َناک  َو 
26 َمَدآ 229 ، ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو 
ٍةَرِیثَک َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل 

ًادَدَم 27 ِِهْلثِِمب  اْنئِج  َْول  َو 
98 ، 189 َنیَِملاْعِلل 217 ، ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو 

236 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
ٌلوُسَر 28 اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو 

يوَْهلا 39 ِنَع  ُقِْطنَی  ام 
اوُرِْشبَتْساَف 76 ِهَّللا  َنِم  ِهِدْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو 

ًامیِظَع 76 ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَسَف  َهَّللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو 
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ِباتِْکلا 42 ُّمُأ  َّنُه 
يدُْهلِاب 98 َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه 

167 ِدوُقُْعلِاب 191 ، اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
39 ًامِیلْسَت 190 ، اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

ُهُدُونُج 71 َو  ُناْمیَلُس  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکَنِکاسَم ال  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ْمِهیِْدیَأ 28 َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  ًامیِظَع  ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای 

237 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
119 ستاب /) قوچآ  قیچآ ، شاب   ) شاب قیچآ  آ 

119 هقسخآ /
160 ، 159 ، 148 ، 132 ، 76 هدراهچ ، ، 12 ناجیابرذآ /

19 ، 15 ياچاپرآ /
4 فوزآ /

83 هدزیس ، ریغص / يایسآ 
170 ناخ / دمحم  اقآ 

7 نالآ /
9 نامثع / لآ 

110 یلوطانآ /
هدزای نایلادبا / فلا 

75 ، 69 ، 61 ، 55 ، 31 تشه ، داماد / اشاپ / میهاربا 
تشه مور ) زرا  یلاو   ) اشاپ میهاربا 

هدزای هجنگ ) یلاو   ) ناخ میهاربا 
215 ، 211 ، 207 ، 203 ، 189 ، 186 ، 184 تسیب ، هاش / میهاربا 

211 يرایتخب / ناخ  حتفلا  وبا 
83 یناشاک / مساقلا  وبا 

238 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
19 ، 8 رهبا /

تشه تفه ، شیرتا /
20 کتا /
هدزناش ءاسحا /

،159 ، 157 ، 149 ، 144 ، 139 ، 50 تسیب ، هدزون ، هدـجیه ، ، 16 ، 15 هدـفه ، هدزناپ ، هدراهچ ، هدزاود ، هن ، ، 3 دادغب /) یلاو   ) اشاپ دـمحا 
.215 ، 211 ، 203 ، 200 ، 195
50 صراق ) یلاو   ) اشاپ دمحا 

تسیب یناّرد / ناخ  دمحا 
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110 ، 56 هنردا /
19 هدزناپ ، هدزیس ، هن ، ، 7 نالدرا /

هدزناپ دابودرا /
150 هیمورا / هدجیه  هدزناپ ، هدزاود ، سرا / مور /) ضرا  / ) مور زرا 

هدزیس یئایناپسا /
،144 ، 143 ، 139 ، 104 ، 89 ، 69 ، 31 هدزون ، ، 18 هدفه ، هدزناش ، هدراهچ ، هدزیـس ، هدزاود ، هدزای ، هن ، تشه ، ، 6 لوبمالسا /) / ) لوبناتسا

222
108 لوپنیل /)  ) یلناتسا

هد دابآرتسا /
تشه اشاپ / قاحسا 
تسیب يدنفا / دعسا 

هدزناپ هدزاود ، باتکلا /) سیئر  / ) يدنفا لیعامسا 
هد کیب / لیعامسا 

139 ، 61 ، 55 ، 49 ، 37 ، 25 ، 15 هدزای ، هن ، ، 1 ناغفا / فرشا 
.211 ، 159 ، 157 ، 139 ، 76 ، 70 ، 63 ، 18 هدزیس ، هدزاود ، هدزای ، هد ، ، 9 تشه ، تفه ، ، 6 ، 5 ، 4 ناهفصا /

هد هنغافا /
239 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

218 ، 215 ، 211 ، 195 ، 185 تسیب ، راشفا /
77 تفه ، ، 7 ناغفا /

تسیب ناتسناغفا /
83 سابع /)  ) لابقا

109 ریبک / سونایقا 
119 ناخ / ردناسکلا 

135 ، 131 ، 123 قداص / رفعج  ماما 
163 ناخ / یلق  ماما 

170 رادرس / ناخ  ریما 
108 هلابنا /

هدزناپ اسیلک / چوا 
115 بیز / گنروا 

،92 ، 89 ، 88 ، 83 ، 82 ، 77 ، 72 ، 52 تسیب ، هدزون ، ، 17 هدزناش ، هدزناپ ، هدراـهچ ، هدزیـس ، هدزاود ، هدزاـی ، هد ، هن ، تفه ، ، 7 ، 3 ناریا /
185 ، 184 ، 167 ، 150 ، 148 ، 144 ، 139 ، 136 ، 135 ، 132 ، 131 ، 123 ، 109 ، 103 ، 99 ، 93 ، 99

157 ، 131 ، 19 هدزون ، هدزناپ ، هدزاود ، هن ، ، 8 ناوریا /
تفه یئاجلغ / لیا 
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119 ترمیا /
تسیب هدزناش ، هدراهچ ، هدزاود ، تشه ، تفه ، یلاع / باب  ب 

هدزناپ وکاب /
83 يدهم /)  ) دادماب

151 دیزیاب /
9 ، 8 ، 7 شوغارب /

149 ، 139 ، 18 هد ، ، 6 درجورب /
159 ، 149 ، 144 ، 139 ، 50 ، 18 هدزای ، تشه ، ، 6 ، 4 هرصب /

هدراهچ کبلعب /
212 ، 207 ، 203 ، 200 ، 169 ، 159 ، 149 ، 144 ، 139 ، 50 تسیب ، هدزون ، ، 18 هدجیه ، هدفه ، هدراهچ ، هدزیس ، هدزاود ، ، 6 ، 4 دادغب /

240 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
هدزای ناتسچولب /
109 ردانب /

108 هلاگنب /
تشه تفه ، هماندهع /)  ) زیتو وراساپ  پ 

69 نیدراورتپ /
3 تورپ /

هدراهچ اشاپ / دمحا  دالوپ 
92 کیجات / ت 

هدفه تبت /
،133 ، 128 ، 126 ، 120 ، 116 ، 104 ، 100 ، 93 ، 89 ، 84 ، 78 ، 73 ، 52 ، 43 ، 31 ، 21 ، 19 هدزیس ، هدزاود ، هدزای ، ، 9 هن ، ، 8 تشه ، زیربت /

150 ، 145 ، 139 ، 136
76 ناتسکرت /

231 ، 226 ، 215 ، 208 ، 204 ، 196 ، 192 ، 186 ، 179 ، 174 ، 170 ، 104 ، 100 ، 89 ، 58 ، 52 ، 43 ، 32 ، 21 ، 10 ، 9 هیکرت /
19 هدزناپ ، هدزاود ، هدزای ، تشه ، سیلفت /

هدزیس اشاپ / نامثع  لاپوت 
31 تسیب ، وپاق / پوت 

147 ناروت /
109 اتهت /)  ) اهتهت

143 نارهت /
4 ناقذابرج / ج 

109 دابآ / لالج 
241 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
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هدجیه ردلچ / چ 
هن ناخ / لیعامسا  یجاح  ح 

116 ، 110 ، 104 ، 83 ریفس /)  ) ناخ یجاح 
108 نیزح /

127 تشه ، یلاو /)  ) اشاپ نسح 
155 ، 150 ، 144 ، 139 هدزون ، کلامملا /) ریما   ) ناخ یلعنسح 

207 اغآ / نیسح 
تشه اشاپ / نیسح 

هدزون ناخ / یلقنیسح 
4 یفوتسم / هللا  دمح 

6 میظعلا / روح 
هدزاود يدنفا / صلاخ  خ 

185 تسیب ، ناشوبخ /
183 ، 178 ، 99 ، 93 ، 88 ، 83 ، 70 تسیب ، هدزای ، ناسارخ /

169 نیدشار / يافلخ 
هدزناش يدنفا / لیلخ 

69 هنرتاپ / لیلخ 
هدجیه هدزناپ ، هدزیس ، هن ، ناتسغاد / د 

هد ناغماد /
هدجیه هدزناپ ، دنبرد /
هدراهچ هدزاود ، هنرد /

242 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
تشه رزخ / يایرد 

109 طیحم / يایرد 
هدزای لوفزد /

6 ناشیم / تشد 
هدراهچ قشمد /

تسیب دابآ / تلود 
144 ، 108 ادخهد /
هدجیه تشه ، رکبراید /

144 ، 57 اشاپ / دمحم  دشار  ر 
هدزناش هدزیس ، يدنفا / بغار 

7 ارآ / مزر 
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157 ناخ / متسر 
تسیب تشر /

هدزناپ هماندهع /)  ) تشر
هدزاود هدزای ، ناخ / یلق  اضر 

3 ازریم / یلق  اضر 
هدجیه سدور /
تفه سور /

هن ، 3 هیسور /
169 ، 148 ، 92 ، 89 ، 88 ، 52 ، 3 مور /

57 ، 41 یلیا / مور 
هد ناقرز / ز 

183 ، 19 ، 8 ناجنز /
هدزون هدراهچ ، تفه ، باهز /

هدزناش هدراهچ ، هماندهع /)  ) باهز
243 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

222 يدنفا / ملاس  س 
هدجیه ازریم / ماس 

هدزون غالب / جواس 
7 بارس /

تسیب هدزون ، لیمرس /
230 يدعس /

16 میهاربا / ناطلس 
82 ، 69 ، 41 ، 37 ، 30 ، 25 ، 16 ، 4 موس / دمحا  ناطلس 

149 ، 16 ، 4 مراهچ / دمحم  ناطلس 
،225 ، 221 ، 217 ، 191 ، 189 ، 168 ، 167 ، 163 ، 143 ، 131 ، 123 ، 107 ، 103 ، 97 ، 82 ، 81 هدزون ، هدجیه ، هدفه ، لّوا / دومحم  ناطلس 

229
192 ، 169 ، 168 ، 150 ، 149 ، 144 ، 138 ، 16 تفه ، مراهچ / دارم  ناطلس 

191 ، 99 ، 82 یفطصم / ناطلس 
هد ، 9 هیناطلس /

تسیب هناخباتک /)  ) هینامیلس
211 راشفا / ناخ  میلس 

هدفه دور /)  ) دنس
تسیب جدننس /

هیراشفا هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  www.Ghaemiyeh.comدانسا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 105 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


هد راوخ / هدهروس 
هدزاود يدنفا /) یسودرف   ) رکب وبا  دیس 

127 مظعا /) ردص   ) اشاپ نسح  دیس 
222 ییاراخب /)  ) هللا دبع  دیس 

222 ، 199 ، 195 ، 184 ، 183 مظعا /) ردص   ) اشاپ هللا  دبع  دیس 
218 هللا / اطع  دیس 

87 مظعا /) ردص   ) اشاپ دمحم  دیس 
91 مالسالا /) خیش   ) یفطصم دیس 

هدزیس هپت / ناریس 
244 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

8 ناوریس /
تسیب تفه ، ناتسیس /

هدجیه پونیس /
116 ، 110 ساویس /

169 ، 149 ، 148 هدزناش ، هدراهچ ، ماش / ش 
132 ، 92 ، 82 ، 5 لیعامسا / هاش 

هدزیس هدزاود ، هد ، بسامهت / هاش 
109 ، 108 یلهد /)  ) دابآ ناهج  هاش 

تسیب ازریم / خرهاش 
139 ، 17 تفه ، ، 5 نیسح / ناطلس  هاش 

139 ، 17 ، 5 مود / نامیلس  هاش 
139 یفص / هاش 

هدجیه یکش /
هدفه رامالاش /)  ) رامیش

هدزناپ هدزای ، یخامش /
هدزون اشاپ / دمحا  الهش 

158 یفص / خیش 
31 زاریش /

هدزناپ هدزای ، هد ، ناوریش /
185 ناخ / حلاص  ص 

هدزیس ناخ / یلق  یفص 
157 هدجیه ، ازریم / یفص 

169 ، 89 ، 88 ، 83 ، 82 ، 5 هیوفص /
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19 ، 8 يولع / مراط  ط 
245 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

هدجیه نازوبارط /
75 ، 69 ناخ / یلقبسامهط 

178 ، 184 ، 183 ، 173 ، 83 تسیب ، هاشلداع / ع 
تشه اشاپ / فراع 

99 ، 92 ، 89 ، 88 ، 83 هدزناش ، ناخ / یقابلا  دبع 
هد اشاپ / صرلا  دبع 

تفه زیزعلا / دبع 
هدزناش تشه ، يدنفا / هللا  دبع 

هدزای یهورب / هللا  دبع 
110 اشاپ / هللا  دبع 

( مظعا ردص   ) اشاپ هللا  دبع 
هدجیه هدراهچ ، ولوریوک / هللا  دبع 

4 یضاق /)  ) يدنفا هلا  دیبع 
269 ، 150 تایلاع / تابتع 

هدراهچ هدزای ، اشاپ / نامثع 
222 ، 203 ، 149 ، 139 ، 103 ، 93 ، 89 ، 82 ، 72 ، 69 هدزون ، ، 18 هدفه ، هدزناپ ، هدزای ، هدزون ، تفه ، ، 7 ، 3 ینامثع /

211 ، 178 ، 148 ، 132 ، 76 هدزون ، هدزاود ، قارع /
92 ، 88 ، 83 هدجیه ، هدزاود ، یلاو /)  ) اشاپ یلع  مظعا ) ردص   ) اشاپ یلع 

تسیب ناخ / یلق  یلع 
211 ، 116 ، 110 ، 109 ناخ / نادرم  یلع 

109 نینزغ / غ 
58 ، 31 ، 30 تشه ، سراف / ف 

246 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
69 ناطلس / همطاف 

185 دابآحتف /
159 ، 143 ، 127 ، 123 نامکرت / کیب  یلعحتف 

هدزون ناخیلعحتف /
تشه هسنارف /

تسیب رفنازورف /
هدزیس نمجرزیرف /

8 نسح /) ازریم   ) یئاسف
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19 هدزون ، ، 18 هدجیه ، ، 15 هدزناپ ، صراق / ق 
3 نامهرق / نامرق -

هدراهچ هملا / لزق 
8 نزوا / لزق 

116 دور /)  ) قامریا لزق 
143 هدزاود ، هد ، ، 8 نیوزق /

144 ، 139 نیریشرصق /
هدراهچ هد ، هیزاقفق /

183 هعلق /)  ) ربهلق
183 مق /

225 ، 221 مظعا /) ردص   ) نیدلا رمق 
هدزای راهدنق /

185 ناچوق /
83 هینوق /

109 لباک / ك 
هدراهچ ناخ / نالپاک 

هدزیس هدزای ، تخاک /
هدزیس لیتراک /

6 هخرک /
247 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

هدجیه هدراهچ ، هدزیس ، كوکرک /
7 نامرک /

99 ، 88 ، 83 ، 19 هدراهچ ، هدزیس ، هدزای ، هن ، ، 7 هاشنامرک /)  ) ناهاشنامرک
108 لانرک /

تفه یکسنیسورک /
211 دنز / ناخمیرک 

هدراهچ همیرک /
108 میرکلا /) دبع   ) يریمشک

110 هبعک /
هد ناتسجرگ / گ 

50 ، 4 ناگداپلگ /) ناگدابآلگ ،  ) ناگیاپلگ
هدزناپ ناخ / یلعجنگ 

19 هدزناپ ، هدزاود ، هدزای ، ، 8 تشه ، هجنگ /
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هد نالیگ /
هدزای رال / ل 

3 هلال /) رصع   ) يرودهلال
19 هدجیه ، هدزیس ، هدزای ، هد ، ، 7 یلیف /) ناتسرول   ) ناتسرل

هدزناش يدنفا / يدمحا  الیل 
83 ، 20 ترضح /)  ) دمحم م 

هدزیس اقآ / دمحم 
هدزاود يدنفا / دمحم 

211 ، 173 ، 115 مظعا /) ردص   ) اشاپ دمحم 
136 ، 131 ، 123 نگب /)  ) اشاپ دمحم 

248 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
هدراهچ چولب / ناخ  دمحم 

71 ، 58 ، 31 ناخرادمان /)  ) ناخدمحم
116 کیب / یضر  دمحم 

177 ، 135 مالسالا /) خیش   ) نیدباعلا نیز  دمحم 
222 ، 217 تسیب ، هدفه ، هدزناش ، یناکروگ / هاش  دمحم 

158 ، 157 هدجیه ، یناجنسفر / یلع  دمحم 
تسیب هدزای ، ناخیلق / دمحم 

هدراهچ مظاک / دمحم 
230 ، 229 ، 222 يدنفا / فسوی  دمحم 

هن تفه ، ، 1 ناغفا / دومحم 
هد یناتسیس / دومحم 

159 يدومحم /
150 هنیدم /

136 ، 131 هدزون ، هدزناپ ، هپت / دارم 
هد ، 10 هغارم /

تشه ناخیلق / یضترم 
هدفه ناخنادرم /
هدزناش هدازحیسم /

83 دهشم /
1 نیسحمالغ /)  ) بحاصم

148 ، 14 رصم /
10 يدنفا / یفطصم 
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110 اشاپ / یفطصم 
204 ، 203 ، 200 ، 199 ، 196 ، 195 ، 192 ، 191 ، 163 ، 157 تسیب ، هدزون ، ولماش / ناخیفطصم 

165 ، 147 ، 82 ، 174 ، 173 ، 155 ، 150 ، 149 ، 147 ، 144 ، 143 ، 139 هدفه / يدنفا / فیظن  یفطصم 
هدزناپ ناغم /

195 ، 99 ، 92 ، 88 ، 83 ربکا / یلع  الم 
50 ، 15 ، 10 ، 9 ، 4 ترصن / الم 

تسیب هدزون ، هناخباتک /)  ) تلم
هن مکلم /

249 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
هدزیس چیلدنم /

تسیب کیب / یسوم 
157 هدجیه ، لصوم /

هدزناپ ناخيدهم /
هد تسودنامهم /

هدزناش یناشاک /)  ) مساقلا وبا  ازریم 
163 تسیب ، هدزون ، ناخيدهم / ازریم 

108 روسیم /
131 یکسرونیم /

هدزناش دابآردان / ن 
،100 ، 97 ، 93 ، 91 ، 87 ، 84 ، 83 ، 81 تسیب ، هدزون ، هدـجیه ، هدزناش ، هدزناپ ، هدراهچ ، هدزیـس ، هدزاود ، هدزای ، تفه ، ردان /)  ) هاـشردان
،222 ، 185 ، 184 ، 183 ، 178 ، 173 ، 167 ، 163 ، 160 ، 148 ، 147 ، 144 ، 143 ، 139 ، 136 ، 131 ، 123 ، 119 ، 115 ، 110 ، 107 ، 103

.225
هدزناش فجن /

116 ، 115 هدزون ، هدجیه ، ازریم / هللا  رصن 
هدزای دنواهن /

119 بالین /
159 هدجیه ، ناو / و 

155 ، 149 ، 139 يدنفا / یلو 
149 ، 77 ، 71 یلدگیب / ناخدمحم  یلو 

تفه دزی / ي 
250 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

115 شخبنادزی /
هدراهچ ، 3 يرچینی /
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119 يدنفا / فسوی 
هدزون کیب / فسوی 

119 اشاپ / فسوی 
178 ، 70 تاره / ه 

19 ، 16 تسیب ، هدراهچ ، هدزای ، هد ، هن ، ، 7 ، 4 نادمه /
225 ، 222 ، 221 ، 163 ، 147 ، 116 ، 110 ، 109 ، 108 ، 99 هدفه ، دنه /)  ) ناتسودنه

هدزیس هدزای ، ، 6 هزیوح /)  ) هزیوه
251 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

همانباتک

ج 4. ایضلا 1330 ق ، وبا  هعبطم  لوبناتسا ، یخیرات ، یلنامثع  مسار : دمحا 
یّلم 1341. راثآ  نمجنا  نارهت ، يدیهش ، رفعج  دیس  رتکد  مامتها  هب  يردان ، هّرد  ناخيدهم : ازریم  يدابآرتسا ،

یّلم 1341. راثآ  نمجنا  نارهت ، راونا ، هللا  دبع  دّیس  حیحصت  يردان ، ياشگناهج 
ج 2. ، 1364 باتک ، يایند  یناوضر ، لیعامسا  دمحم  رتکد  حیحصت  هب  يرصان  مظتنم  خیرات  ناخنسحدمحم : هنطلسلا ، دامتعا 

.1346 مایخ ، نارهت ، یقایس ، ریبد  ششوک  هب  ناریا ، لصفم  خیرات  سابع : لابقا ،
ملع 1970. تاراشتنا  وکاب ، هداز ، یلع  میرکلا  دبع  مامتها  هب  مرا ، ناتسلگ  ناخیلقسابع : فناخیکاب ،

،1347 راوز 51 - نارهت ، ناریا ، لاجر  خیرات  يدهم : دادماب ،
.1356 ( 112  ) یلم هاگشناد  تاراشتنا  ینابعش ، اضر  رتکد  حیحصت  هب  یهاشردان ، ثیدح 

موس 1332. پاچ  دییأت ، تاراشتنا  ناهفصا ، نیزح ، خیرات  یلعدمحم : نیزح ،
. ادخهد تاراشتنا  نامزاس  نارهت ، ادخهد ، همان  تغل  ربکایلع : ادخهد ،

.1323 روشک 28 - یئایفارغج  نامزاس  تاراشتنا  نارهت ، ناریا ، یئایفارغج  گنهرف  یلعنسح : ارآمزر ،
1306 ق. نارهم ، هعبطم  لوبناتسا ، مالعا ، سوماق  یماس : نیدلا  سمش 

252 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 
مادقا 1317 ق هعبطم  لوبناتسا ، یکرت ، سوماق 

.1334 (، 283  ) نارهت هاگشناد  تاراشتنا  يونثم ، ثیداحا  نامزلا : عیدب  رفنازورف ،
نارهت 1363 کلملا ، رصان  ناخمساقلا  وبا  همجرت  راشفا ، هاشردان  خیرات  نسمج : رزیرف ،

. خیرات نودب  یئانس ، نارهت ، يرصان ، همانسراف  ناخنسح : ازریم  یئاسف ،
سوط 1363. يدمحا ، میرم  رتکد  حیحصت  هب  یلبند ، قازرلا  دبع  همجرت  یکسنیسورک ، همانرفس  ادویزودات : یکسنیسورک ،

.1960 ( 21  ) تاقیقحت هرادا  تاراشتنا  ناتسکاپ ، میسن ، رتکد  حیحصت  هب  عقاو  نایب  میحرلا : دبع  هجاوخ  يریمشک ،
لّوا 1344. پاچ  انیس ، نبا  نارهت  يوضر ، سردم  مامتها  هب  خیراوتلا  لمجم  نیما : دمحم  هناتسلگ ،

مّود 1357. پاچ  ریبک ، ریما  ینادمه ، قفشم  همجرت  هاشردان ، سنرول : تراهکل ،
نارهت 1343. دامع ، یلق  یفطصم  همجرت  هیوفص ، هلسلس  ضارقنا 

.1335 نارهت 7 - یقایس ، ریبد  مامتها  هب  جاردننآ ، گنهرف  هاشداپ : دمحم 
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لّوا 1364. پاچ  راوز ، نارهت ، یحایر ، نیما  دمحم  رتکد  مامتها  هب  يردان ، يارآملاع  خیرات  مظاک : دمحم  يورم ،
.1345 نیلکنارف 56 - یبیج / یسراف ، فراعملا  ةریاد  تسرپرس ) : ) نیسحمالغ بحاصم ،

مراهچ 1360. پاچ  ریبک ، ریما  نارهت ، نیعم ، گنهرف  دمحم : نیعم ،
. خیرات نودب  يدعس ، یشورفباتک  نارهت  ناریا ، خیرات  ناجرس ، مکلم 

نارهت 1313. یمسای  دیشر  همجرت  هاشردان ، هچخیرات  ریمیدالو : یکسروینم ،
. متشه ج  ، 1339 زوریپ ، مایق / يزکرم / نارهت ، يرصان ، يافصلا  ۀضور  ناخیلق : اضر  تیاده ،

باتک 1346. رشن  همجرت و  نارهت ، یهاشتلود ، لیعامسا  رتکد  همجرت  هاشردان ، یگدنز  سنوج : يونه 
253 ص : نتم ، هیراشفا ، هرود  ناریا ، یخیرات  تابتاکم  دانسا و 

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 
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)
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... 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 
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«. 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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