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 38كِٖ٘بٓٚ ربهيـ اٍالّ ، ّٔبهٙ 

.......................................... 

 ىاي پيدايش پديده خروج در صدر اسالمبررسي زمينو

 (ثب رأکيل ثو ػِٔکوك هجبيَ هثيؼٚ ٝ رٔيْ)

 *ٍئيٖ هوثبٗپٞه كّزکي

 20/10/87: ربهيـ رأييل 16/8/87: ربهيـ كهيبكذ

اى آٗغب ًٚ ثوٝى ؽٞاكس ٝ . ٕليٖ، ثٚ پيلايِ كوهٚ فٞاهط كه عٜبٕ اٍالّ ٓ٘غو گوكيلٓبعواي ؽٌٔيذ ثب فبرٔٚ ع٘گ 

ثبّ٘ل ًٚ كه ثَزو ٓ٘بٍجبد اعزٔبػي عبٓؼٚ ٌَّ گوكزٚ ٝ ىٓي٘ٚ هّل  ٛبي ٓزؼلكي ٓي هفلاكٛب ٓؼٍِٞ ػِذ

ٞاٗل ٗگوُ ٍطؾي ً٘ٞٗي ثٚ ر ٛبي ثوٝى ايٖ پليلٙ ٓي ّ٘بفذ ىٓي٘ٚ. يبث٘ل، پليلٙ فوٝط ٗيي اى ايٖ ّوايظ ٓجوّاء ٗجٞك ٓي

 .ٍو كاكٗل ها رـييو كٛل« الؽٌْ اال هلل»ّؼبه ( ػِيٚ اَُالّ)گوٝٛي ًٚ كه ثواثو ػِي

اي كاَٗزٚ ّلٙ ًٚ ٗيكيي ثٚ چٜبه  يبكزٚ  كه ايٖ ٓوبُٚ، ايٖ ؽوًذ ؽوًزي كي اُجلاٛٚ رِوي ْٗلٙ، ثٌِٚ عويبٕ ٍبىٓبٕ

ٛبي رأصيو گناه كه ٍو ثوآٝهكٕ ايٖ پليلٙ ها  هٗلٙ ثو إٓ اٍذ رب ىٓي٘ٚكٛٚ ٓزوٕل چ٘يٖ ٓٞهؼيزي ثٞكٙ اٍذ؛ اى ايٖ هٝ ٗگب

 .ٝاًبٝي ً٘ل

اي، ٗٞع ٓؼيْذ ٗبّي اى ّوايظ ىيَذ ـ ٓؾيطي، ٓ٘بكبد  هٍل ٗظبّ اعزٔبػي ثوگوكزٚ اى ٍبفزبه هجيِٚ ثٚ ٗظو ٓي

هويِ، اى ػٞآَ ػٔلٙ اي فبٓ كه روبثَ ثب  ٛبي هجيِٚ ٛبي كي٘ي ٝ پبكْبهي گوٝٙ روثيذ اعزٔبػي ثب ٓؾلٝكيذ

 .ٛبي ثؼلي ثٞكٙ اٍذ ٛبي پيلايِ پليلٙ فوٝط كه ٓبعواي ؽٌٔيذ ٝ رلاّٝ إٓ كه كٝهٙ ىٓي٘ٚ

 .ٛبي كي٘ي اي، روثيذ اعزٔبػي، ٓؾلٝكيذ فوٝط، ٍبفزبه هجيِٚ: ٛبي کِيلي ٝاژٙ

 ٓولٓٚ

ٙ ىٓبٗي، َٓزِيّ ّ٘بفذ اٗغبٓل، كه ٛو كٝه اي ًٚ ثٚ پيلايِ يي كٍزٚ، گوٝٙ يب كوهٚ ٓي ثوهٍي هكزبه ٍيبٍي

ٛبي  رؼبَٓ ٝ ٗيبى اعزٔبػي ـ ىيَزي، اكواك ها كه ٓؾيظ. ٛبي هٝؽي ٝ هٝاٗي ثوٝى ايٖ هكزبه كه إٓ اٍذ ٛب ٝ ع٘جٚ ىٓي٘ٚ

ٛٔگوايي كه هٝاثظ ٓزوبثَ، ثٚ ٓوٝه ىٓبٕ ٗٞع هكزبه ٝ ثوفٞهك آٗبٕ ها كه اهرجبط ثب . ً٘ل عـواكيبيي فبٓ ثٚ ْٛ ٗيكيي ٓي

رأصيو ايٖ ٛٔگوايي كه هكزبه كوك ثٚ ؽلي اٍذ ًٚ كوك كه رٜ٘بيي . كٛل فلاكٛبي ٓؾيظ پيوإٓٞ ٌَّ ٓيٛب ٝ ه پليلٙ

ٛبي  فٞك ٗيي اى ؽضٞه اكواك ثب پْزٞاٗٚ هكزبه يٌَبٕ كه آبٕ ٗجٞكٙ ٝ ثٚ ٗٞػي اؽَبً رؼِن فبطو كه ثوآٝهكٕ فٞاٍزٚ

 [1.]عٔؼي كاهك

ٚ ٓؾون كه پوكافزٖ ثٚ ٝهبيغ ٕوف ربهيقي ثب ٓؾي ىكٕ ٓٞاك فبّ ٝ طِجل ً اٛٔيذ رأصيو ّوايظ ٓؾيطي ـ اعزٔبػي ٓي

ٗگبهإ اٍالٓي اى فوٝط فيَ ػظئي  ٛٔٚ ربهيـ. اطالػبد اُٝيٚ، ٗٞع ٗگوُ ثٚ ثبى پوٝهي ؽٞاكس ربهيقي ها ٓزؾٍٞ ً٘ل

ػِيٚ )ٝ هبهيبٕ، ػِيٝ ايٌ٘ٚ چگٞٗٚ ٍوإ [ 2.]اٗل كه آٍزبٗٚ پيوٝىي كه ع٘گ ٕليٖ فجو كاكٙ( ػِيٚ اَُالّ)اى ٍپبٙ ػِي

 [3.]ها ٓغجٞه ًوكٗل رب كٍزٞه ٓزبهًٚ ع٘گ ها اػالّ ً٘ل( اَُالّ

كه ثواثو فٞاٍزٚ آٗبٕ رَِيْ ّل ٝ ثيٖ طوكيٖ هواهكاكي ٓج٘ي ثو ؽَ ٝ كَٖ َٓبئَ ثَزٚ ( ػِيٚ اَُالّ)چٕٞ ػِي
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 .كه اػزواٗ ثٚ پنيوُ ؽٌٔيذ ٍوكاكٗل« الؽٌْ ااّل هلل»ّل، ٛٔيٖ كٍزٚ كويبكٛبي 

كٛل؟  ى چ٘يٖ هكزبهٛبيي كه ّوايظ ثؾواٗي ًٚ ع٘جٚ ٓؾلٝك إٓ ٗيكيي ثٞكٕ پيوٝىي ػوام ثو ّبّ ثٞك چٚ ٓؼ٘بيي ٓيثوٝ

گٞيي ثٚ إٓ ها كه طوػ َٓبئِي  كه پبٍـ ثٚ ايٖ ٍؤاٍ ًِي الىّ اٍذ فٞاٗ٘لٙ ها ثٚ ػٔن كوارو اى ايٖ ىٓبٕ ثوك ٝ پبٍـ

ٝعٞ ًوك اى ايٖ هٝ ثبيل  روثيزي ٝ كواه اى رٔوًيگوايي عَذ اي، ّوايظ ىيَذ ـ ٓؾيطي، ّوايظ چٕٞ ٍبفزبه هجيِٚ

ٗظو اى چ٘ل ٍبٍ رٞط٘ي ًٚ كه ّٜوٛبي ٗٞ ث٘يبك ًٞكٚ ٝ  ٕوكٚ. 2اًضو ٓؼزوضبٕ اى چٚ هجبيِي ثٞكٗل؛ . 1: ثوهٍي ّٞك

اػواة ها اي ًٚ ثب ظٜٞه اٍالّ  ػٞآَ ٓؾلٝك ً٘٘لٙ. 3؛ (ثلٝي يب ؽضوي)ثٖوٙ كاّز٘ل، ٗٞع ٓؼيْذ آٗبٕ چگٞٗٚ ثٞك 

 اٗؾٖبه فالكذ كه هجيِٚ هويِ چگٞٗٚ ثٚ ايٖ پليلٙ كآٖ ىك؟. 4كاك چٚ ثٞكٗل؛  رؾذ كْبه هواه ٓي

 اي ٛبي هجيِٚ ىٓي٘ٚ. 1

اي فٞاهط اى ٕليٖ رب پبيبٕ ؽبًٔيذ آٞي، ؽضٞه هجبيَ ث٘ي رٔيْ ٝ ث٘ي  ٛبي اٗغبّ ّلٙ كه ٓٞهك فبٍزگبٙ هجيِٚ ثوهٍي

كٛل؛ َٓؼو ثٖ كلًي،  ٕٞ ث٘ي اٍل، ث٘ي ثٌو، ث٘ي ّيجبٕ ٝ ث٘ي ؽ٘يلٚ ها ْٗبٕ ٓيٛبي ثيهگي چ هثيؼٚ ثب ىيو ّبفٚ

ٓؾلٝكٙ ىٗلگي . اٗل ىيل ثٖ ؽٖيٖ، ػجلهللا ثٖ ًٞاء، ػجلهللا ثٖ ٝٛت هاٍجي ٝ ٗبكغ ثٖ اىهم اى ٓيبٕ ايٖ هجبيَ ثوفبٍزٚ

ظٜٞه اٍالّ، هجبيَ ٓنًٞه ثٚ  ٛب هجَ اى ٓلد[ 4.]ايٖ هجبيَ، ّٔبٍ ّوم ّجٚ عييوٙ ػوثي اى ئبٓٚ رب ػوام ثٞك

كاليِي، چٕٞ اكيايِ عٔؼيذ، هؾطي ٝ گوٍ٘گي، ًٔجٞك ٓ٘بثغ، ؽٞاكس طجيؼي ٝ ع٘گ، ٗبفٞاٍزٚ ٓٞطٖ اُٝيٚ فٞيِ 

اُٜ٘ويٖ ثب  ٓ٘بطن ؽٞاُي ثيٖ. ها روى ًوكٙ ٝ ثٚ ٗٞاؽي ّٔبُي ٜٓبعود ًوكٗل( رٜبٓٚ)يؼ٘ي ٓ٘طوٚ كافِي ّجٚ عييوٙ 

ػوثي كاّذ، كه طٍٞ اػٖبه گنّزٚ عبمثٚ فبٕي ثواي اػواة   ٝ پيٞٗلي ًٚ ثب ّجٚ عييوحرٞعٚ ثٚ ٓٞهؼيذ عـواكيبيي 

اي  گوٝٙ افيو ارؾبكيٚ هجيِٚ. ر٘گي ٓؼيْذ ٜٓبعوإ ها ثٚ ٓ٘بطن ييالهي، چٕٞ ّبّ، ػوام ٝ ثؾويٖ ٛلايذ ًوك. كاّذ

 [5.]ر٘ٞؿ ها ثو اٍبً رؼٜل هجبيَ ثٚ يبهي ٛٔليگو كه َٓبئَ ٝ ٌْٓالد ايغبك ًوكٗل

 ثو پليلٙ فوٝط( ثلٝي يب ؽضوي)رأصيو ٗٞع ٓؼيْذ . 2

ىٗلگي ثلٝي چ٘بٕ . گوكاٗي ثٞك ٗٞع ٓؼيْذ هجبيَ رٔيْ ٝ هثيؼٚ ٝ ٍبيو اػواة ٍبًٖ كه ّجٚ عييوٙ، ًٞچ ْٗي٘ي ٝ هٓٚ

اُٜ٘ويٖ ًٚ عبيگبٙ ٓ٘بٍجي ثواي  ٛبي فُٞ آة ٝ ٛٞاي ع٘ٞة ثيٖ كه ٝعٞك آٗبٕ هيْٚ كٝاٗلٙ ثٞك ًٚ ؽزي ٍوىٓيٖ

ث٘بثوايٖ ّٜوْٗي٘ي هجَ اى اٍالّ ثٚ عي ٓ٘طوٚ ؽيوٙ ًٚ ثيْزو ثٚ پبكگبٕ ٗظبٓي كه . يٌغب ْٗي٘ي ثٞك عنثْبٕ ٌٗوك

ٜٓبعود اػواة اى ٓ٘بطن ٓوًيي ثٚ ٗٞاؽي فُٞ آة ٝ ٛٞاي ّٔبٍ . ثواثو رٜبعٔبد اػواة ّجيٚ ثٞك، ٓؼ٘بيي ٗلاّذ

ٓ٘لي ثيْزو اى فٞإ ٗؼٔزي ثٞك ًٚ كه  جٞك، ثٌِٚ ثٜوّٙوم ّجٚ عييوٙ عٜذ رـييو ّيٞٙ ىٗلگي اى ثلٝي ثٚ ؽضوي ٗ

ضؼق ؽبًٔيذ ٍيبٍي ايوإ ٝ افزالكبد كافِي ايٖ ًْٞه، ّوايظ الىّ ها ثواي ايٖ . ايٖ ٕلؾٚ گَزوكٙ ّلٙ ثٞك

ٝ ثٚ اٗل  اُٜ٘ويٖ، ٓ٘بطوي ثيٖ اٗجبه ٝ ؽيوٙ ها ثواي ىٗلگي اٗزقبة ًوكٙ ايٖ گوٝٙ ثب ٝهٝك ثٚ ثيٖ. ٓ٘لي كواْٛ ًوك ثٜوٙ

آٗبٕ چٕٞ ايٖ ّيٞٙ ىٗلگي ها رـييو ٗلاكٗل ٝ اى ْٛٔ٘ي٘ي ثب ّٜويبٕ ٍوثبى . ٛب اكآٚ كاكٗل ٓؼيْذ ثلٝي فٞك كه فئٚ

 [6.]ٓؼوٝف گْز٘ل« ػوة ثيوٝٗي»ىكٗل ثٚ 

 

 اي رؾذ ػ٘ٞإ ٍزيي اى ٗٞع ٓزؼبهٗ ها كه ٓيبٕ آٗبٕ ثٚ رأصيو هٝؽيٚ ثلٝي ٝ ّوايظ ىيَذ ـ ٓؾيطي ّجٚ عييوٙ، پليلٙ

اي اى كٝ  ٛبي هجيِٚ ٛب ٝ ارؾبكيٚ پيٍٞزٖ هجبيَ ثٚ رٌَْ. ًوك ٝعٞك آٝهك ًٚ ٛٔٞاهٙ ىٗلگي ايٖ عٔبػبد ها رٜليل ٓي

گوكز٘ل ٝ كيگوي، ٗبَٓ٘غْ، ؿيو  ٛب هواه ٓي ٛبي ٓؼبهٗ ًٚ هٝ كه هٝي ايٖ رٌَْ يٌي، گوٝٙ: عٜذ ؽبئي اٛٔيذ ثٞك

ٛبي  ثٚ كُيَ ٝيژگي. آٝهكٗل ٛب ها ثٚ ٝعٞك ٓي ي ًٚ ايٖ رٌَْهبثَ اػزٔبك ثٞكٕ ٝ ٌّ٘٘لگي رؼٜلاد افالهي اكواك
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اي ًٚ ثواٍبً ٗيبى ثٚ ٓ٘بثغ ٓبكي چٕٞ آة، ػِق، ككبع اى عبٕ ٝ  ٛبي هجيِٚ ٛب يب رٌَْ كٞم، اػواة ؽزي ارؾبكيٚ

واثو ٍوًْي آٗبٕ طٞهي ثٞك ًٚ كه ث[ 7.]ًوك آٓل ها ٗيي كه ّوايظ فبٓ ٓؾٌّٞ ثٚ كوٝپبّي ٓي ٗبًٓٞ ثٚ ٝعٞك ٓي

ٛٔيٖ رويل ٗلاّزٖ ثٚ [ 8.]ًوك ًوك ثٚ ّلد ٓوبٝٓذ ٓي ّبٕ ها ٓؾلٝك ٓي ٛوگٞٗٚ هيلي ًٚ آىاكي ٝ ُغبّ گَيقزگي

 [9.]اكيٝك ىٓيٖ ثو گَزبفي اػواة كه ػلّ رٔوًي پنيوي ٓي

 

پٌ ٝاژٙ ٝيژگي ْٜٓ كيگوي ًٚ كه ايٖ ىٓي٘ٚ ّبيبٕ مًو اٍذ، كوٛ٘گ ؽبًْ ثو هٝؽيٚ ثلٝي اػواة ثٞك؛ كوٛ٘گي ًٚ اى 

ٛبيي  كالٝهي، ّغبػذ، ؽٔيذ، فْْ، فْٞٗذ، اكزقبه، ٍوٌَّزگي، ؿبهد ٝ اٍبهد ٝاژٙ. ّل ع٘گ ىاييلٙ ٓي

اي ٌٖٓٔ ثٞك فْْ آٗبٕ ها ثواكوٝفزٚ ٝ ٓ٘غو ثٚ  ٛو ٓٞضٞع پيِ پب اكزبكٙ. ّبٕ ػغيٖ ّلٙ ثٞكٗل ثٞكٗل ًٚ ثب ىٗلگي

اي، رؾَٔ ٌٗوكٕ هلهد ثورو، اٗزوبّ عٞيي اى هجبيَ  ِٚرؼٖت اػواة كه ؽلع ؽوٓذ هجي. ٛبي طٞالٗي ّٞك ٝهٞع ع٘گ

ٛبيي ثٞكٗل ًٚ ثوٝى رِ٘ ٝ ٍواٗغبّ ع٘گ ها كه ٓيبٕ ٛٔپئبٗبٕ ٓغبٝه  ههيت ٝ عجوإ ًٔجٞكٛبي اهزٖبكي اى ٓؤُلٚ

 .ًوك ٗبپنيو ٓي اعز٘بة

 

ايٖ . كاك ٗبٓالئبري هواه ٓي پنيوي، ػلّ پبيج٘لي ثٚ ٍوىٓيٖ صبثذ ٝ ٗبآ٘ي، اػواة ها ٛٔٞاهٙ كه ٓؼوٗ فطواد ٝ رؾوى

ًوك؛ اؽَبً  ٛبي ّليل كه ٓوبثَ ٓؾوى يب فطو ٓي اُؼَٔ ٛب اكواك ها ٗبگييو ثٚ كاّزٖ هٝؽيبد فْٖ ثب ػٌٌ ٝيژگي

كاك، كه ثوٝى  ٗبآ٘ي، ػلّ اطٔي٘بٕ ثٚ آي٘لٙ ٝ ػٞآَ ٓزؼلك كيگوي ًٚ ّوايظ ٓؾيطي ـ اعزٔبػي ثو ٍو هاٙ اٝ هواه ٓي

٘ل ٓؤصو ثٞك ٍزيي ٝ ًٌِْٔ ٗبّي اى ػلّ رؾَٔ ههيت كه ً٘به فٞيِ، ثوروي ٗيوٝٓ٘ل ثو ضؼيق، ايٖ هٝؽيٚ ٗبفّٞبي

 . ككبع اى ٓٞعٞكيذ هجيِٚ، رٜبعْ ٝ ؿبهد ثو ىٗلگي اػواة ػٔٞٓبً ٝ اػواة ثلٝي فٖٕٞبً اى پيبٓلٛبي ايٖ ّوايظ ثٞك

 ٛبي ٗبّي اى پنيوُ اٍالّ كه ثوٝى پليلٙ فوٝط رأصيو ٓؾلٝكيذ. 3

ٛبي ٓٞهك ٗظو  ٍبىك ًٚ آيب گوٝٙ ٚ ٍبفزبه اعزٔبػي ٝ ٝيژگي هٝؽي ـ هٝاٗي اػواة، ايٖ پوٍِ ها ٓطوػ ٓيرٞعٚ ث

ٛب اى يي  ّوايظ الىّ ها ثواي پنيوُ اٍالّ كاّز٘ل ًٚ رؾٞالد ػٔلٙ ٝ ث٘يبٕ ثو اٗلاىي ثوايْبٕ ههْ ىك؛ ايٖ كگوگٞٗي

كاكٗل، ٓٞهك ٛغّٞ  ٛب كوٛ٘گ ؿبُت اػواة ها رٌْيَ ٓيٍ ثوفي اى اػٔبٍ ٝ اكؼبُي ًٚ ٍب« ؽوٓذ»ٍٞ ثب ٝاژٙ ثيگبٗٚ 

ؽبًٔيذ كاّزٖ ثو ٍبيو هجبيَ ها ثيبٕ   اي ًٚ ثب اٍز٘بك ثٚ ايٖ رؾٍٞ ػٔلٙ ٝاژٙ كاك ٝ اى كيگو ٍٞ ٍوٝهي هجيِٚ هواه ٓي

ثواثو رؾٍٞ  ثوگوكيْ ٝ ٝاًِ٘ ايٖ كٍزٚ اى اػواة كه  گٞيي ثٚ ايٖ پوٍِ الىّ اٍذ اٗلًي ثٚ ػوت ثواي پبٍـ. ًوك ٓي

( ٓ)ٗظو اى گوُٝ كوكي هجَ اى كزؼ ٌٓٚ ٝ كواگيو ّلٕ كػٞد پيبٓجو ٕوف. ثيهگي چٕٞ ظٜٞه اٍالّ ها ثوهٍي ً٘يْ

يي ٍبٍ ثؼل اى . فٞهك اي رب ايٖ ىٓبٕ ثٚ اٍالّ ثٚ چْْ ٗٔي ّبٛلي ثواي گوُٝ كٍزغٔؼي اػواة كه ٌَّ هجيِٚ

َ ػوة اى عِٔٚ رٔيْ ٝ هثيؼٚ ثواي پنيوُ اٍالّ ثٚ ٓلي٘ٚ چ٘بٕ كزؼ ٌٓٚ كه ٍبٍ ْٜٗ، ٛغّٞ ٗٔبي٘لگبٕ ٝ ٍوإ هجبي

 [10.]ّٞك يبك ٓي« ػبّ اُٞكٞك»چْٔگيو اٍذ ًٚ كه ربهيـ اى إٓ ٍبٍ ثٚ 

 

فلاٝٗل پنيوُ . َِٓٔبٕ ّلٕ اکضو هويت ثٚ ارلبم اػواة كه ٝاهغ رَِيْ ّلٕ ٝ رٖ كاكٕ آٗبٕ ثٚ ّوايظ ٓٞعٞك ثٞك

كيلگبٙ اػواة « اػواثي ائبٕ ٗيبٝهك، ثٌِٚ رَِيْ ّل». ً٘ل وإٓ ثليٖ ٌَّ ثيبٕ ٓيٝضؼيذ ٓٞعٞك رٍٞظ اػواة ها كه ه

اي ًٚ كه ٕٞهد  ّل؛ ث٘بثوايٖ رؾٍٞ ػٔلٙ ثٚ اٍالّ ثو فالف پيبّ ايٖ كيٖ، ؿِجٚ يبكزٖ هويِ ثو ٍبيو اػواة رِوي ٓي

ٕ ثٚ كٍزبٝهكٛبي آٜٗب كه ٍبيٚ ّل كه ٝاهغ پْذ پب ىك پنيوُ اٍالّ كه ٍبفزبه اعزٔبػي ـ كوٛ٘گي اػواة ايغبك ٓي

( ٓ)رويل ٗبپنيوي ٝ ػلّ رٔوًي گوايي كه ٗظو گوكزٚ ّل؛ اى ايٖ هٝ رَِيْ كه ثواثو ايٖ ّٞى ػغيت رب هؽِذ پيبٓجو
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 .ثيْزو كٝاّ ٗيبٝهك ٝ اى ىٓبٕ هؽِذ إٓ ؽضود، اكواكي ها رؾذ ػ٘ٞإ ٓلػيبٕ ٗجٞد ثٚ ههبثذ ثب ؽبًٔيذ ٓوًيي ٝاكاّذ

 

ثب رٞعٚ ثٚ . ٝعٞ ًوك اي عَذ رٞإ كه كٝ ٓٞهك كي٘ي ٝ هجيِٚ ّلٗل ٓي لٙ ها ًٚ ثٚ فوٝط ٓ٘زٜي ٓيػٞآَ ٓؾلٝك ً٘٘

ٍبفزبه اعزٔبػي، پنيوُ ايلئُٞٞژي پٞيبي اٍالّ، ٓج٘بي ايلئُٞٞژي اػواة ها ًٚ ثوگوكزٚ اى ػوبيل ٍ٘زي ثٞك كه ْٛ 

ث٘بثوايٖ اؽٌبّ كي٘ي ٝ [ 11.]ًوك كه عبٓؼٚ ٝاكاه ٓي پيچيل ٝ ػلّ رٌٔيٖ آٗبٕ ها ثٚ ٓقبُلذ ثب ٛوگٞٗٚ رـييو ٝ رؾٍٞ ٓي

رٞإ كٝ ّبفٔ ْٜٓ كه ايغبك ٓؾلٝكيذ كه ايٖ عبٓؼٚ ٍ٘زي ثٚ ؽَبة آٝهك اى  ؽبًٔيذ ٍيبٍي ٗبّي اى إٓ ها ٓي

ٍٞي كيگو اى كيلگبٙ ػوة هجَ اٍالّ، پنيوُ ؽبًٔيذ يي هجيِٚ ثو ٍبيويٖ رؾَٔ ٗبپنيو ثٞك؛ ث٘بثوايٖ رِ٘ ٝ 

ايٖ ّوايظ ّجٚ . هجبيَ ػلٗبٗي ـ هؾطبٗي اى يي ٍٞ ٝ ػلٗبٗي ـ هويْي اى ٍٞي كيگو كٝه اى اٗزظبه ٗجٞكثوفٞهكٛبي 

 .ٗيي عبٓؼٚ ػوة ها كهگيو فٞك ٗٔٞك( ٓ)عييوٙ ها آثَزٖ ؽٞاكصي ًوك ًٚ ؽزي كه ىٓبٕ ؽيبد پيبٓجو

 

بط ؽَبٍي ًٚ هٝػ ايٖ ٓوكّ ها ّ٘بٍي اعزٔبػي فبٕي ًٚ اى ٓوكّ كاّز٘ل ثٚ هاؽزي ثٚ ٗو ٓلػيبٕ ٗجّٞد ثب هٝإ

ّ٘بفذ ٓؾلٝكيذ عبٓؼٚ ٝ اٗگْذ گناّزٖ ثو آٜٗب، كه ايٖ ٓوطغ فبٓ ىٓبٗي، اثياه ًبه آٓلي كه . آىهك پي ثوكٗل ٓي

ٛبيي ّلٗل؛ اى ايٖ  ٓلػيبٕ ثٚ فٞثي كهيبكز٘ل ًٚ اػواة ثب پنيوُ اٍالّ كچبه چٚ ٓؾلٝكيذ. عٔغ ًوكٕ طوكلاهإ ثٞك

 .ٛب اى ٓيبٕ هّٞ فٞيِ پوكافز٘ل ذهٝ ثٚ هكغ ايٖ ٓؾلٝكي

 

ٛبي هكٙ، رالّي ثواي اػبكٙ  فييُ اػواة ٍواٍو ّجٚ عييوٙ ثٚ فٖٞٓ ٗٞاؽي ّٔبٍ ٝ ّٔبٍ ّوم، كه هبُت ع٘گ

رٌْيَ ؽبًٔيذ اٍالّ ثب ٓوًييذ ٓلي٘ٚ ٝ كوٓبٗوٝايي هويِ ثواي اػواة ثلٝي ثٚ ٍبٕ . اٝضبع فٞة اى كٍذ هكزٚ ثٞك

اؽٌبّ ٝ هٞاٗيٖ اٍالّ رٍٞظ هويْيبٕ اى ٓلي٘ٚ ثو هجبيَ . كاك ك ًٚ رٖ ثٚ ٍٞاهي ٗٔيثٚ ث٘ل ًوكٕ اٍت چّٔٞي ثٞ

ٛبيي چٕٞ پوكافذ ىًبد، هػبيذ ؽوٞم كيگوإ،  ٓؾلٝكيذ. ػوة عبهي ّل ٝ ايٖ ثب رٌٔيٖ ٗبپنيوي ػوة ٓ٘بكبد كاّذ

ٗگوكي فٞيِ ها ثب اهرٌبة ثٚ ؽواّ ّٔوكٕ ىٗب ٝ ّواة اى ايٖ عِٔٚ ثٞكٗل؛ اػٔبُي ًٚ اػواة هٗظ ٝ ٍقزي ىٗلگي ثيب

ثواي اػواة ؿيو هبثَ رؾَٔ ثٞك ًٚ هٝىاٗٚ پ٘ظ ثبه كه ثواثو فلايي ًوِٗ ٝ رؼظيْ ً٘٘ل ًٚ اٝ ها . ًوك آٜٗب ثو فٞك ٛٔٞاه ٓي

اُ ثب ايٖ مُذ ٝ فٞاهي كه ثواثو اٝ ثٚ فبى  طِؾخ ثٖ فٞيِل اٍلي ٓؼزول ثٞك ًٚ فلاٝٗل هاضي ٗيَذ ث٘لٙ. ثي٘٘ل ٗٔي

ٍغبػ كه رْٞين ٍپبٛيبٕ فٞك ثٚ [ 12.]اٝ ها ػجبكد ً٘ل، ثٌِٚ ػجبكد ثبيل ايَزبكٙ ٝ ثب اكة ثٚ عب آٝهكٙ ّٞك اكزبكٙ ٝ

ّٞك، ؽوٓذ ؿبهد آٞاٍ ٝ ًْزٖ اكواك ها ثواي هٍيلٕ ثٚ  اي ًٚ ٓلػي ثٞك ثٚ اٝ ٝؽي ٓي گٞٗٚ ع٘گ كه ٍق٘بٕ ٍغغ

پيوٝإ فٞيِ ىؽٔذ فٞاٗلٕ ٗٔبى ٝ ؽوٓذ ّواة ٝ ىٗب َٓئِٚ ؽ٘لي اى [ 13.]ٛب ٝ ٓ٘بكغ هٞٓي فٞك ثوكاّذ فٞاٍزٚ

ٝي ثواي رٞعيٚ ؿبهد آٞاٍ ثٚ كٍذ پيوٝإ فٞك كه ئبٓٚ، ؽوٓي چٕٞ ٌٓٚ ايغبك ًوك ًٚ هجبيَ [ 14]ها ثوكاّذ؛

اٝ ثب ٍق٘بٗي . ًوك ثوكٗل ٝ َٓئِٚ اى آٗبٕ ؽٔبيذ ٓي ٛٔغٞاه ثؼل اى ؿبهد آٞاٍ ٍبً٘بٕ إٓ ٗبؽيٚ ثٚ إٓ ؽوّ پ٘بٙ ٓي

كه [ 15.]ًوك رواّيل ٝ ٓبٍ ثبفزگبٕ ها آهاّ ٓي فٞاٗل ؽٌْ ّوػي ثواي ايٖ ػَٔ ٓي ًٚ ٓلػي ثٞك عجوييَ ثو اٝ ٓي

 [16.]ػٔبٕ طبيلٚ ٜٓوٙ اى ث٘ي هضبػٚ كه پوكافذ ىًبد ٍوثبى ىكٗل

 

و ايٖ اٛلاف ػٔلٙ اًض. اي رؾذ ػ٘ٞإ ٓلػيبٕ ٗجٞد گوكيل ػلّ پنيوُ ٍوٝهي هويِ ثو ٍبيو هجبيَ ٓٞعت پليلٙ

ٓلػي ؽ٘لي اى ّبفٚ هثيؼٚ كه ئبٓٚ، هويِ ها ًٔزو . ٓلػيبٕ عجوإ آزيبىي ثٞك ًٚ كه ُٞاي ٗجٞد ثٚ هويِ كاكٙ ّل

كاَٗذ ًٚ ثو ث٘ي ؽ٘يلٚ ؽبًْ ّٞك، چوا ًٚ آٗبٕ اى عٜذ ّغبػذ، ٍٝؼذ ٍوىٓيٖ ٝ آٞاٍ ثو هويِ ثوروي  اى إٓ ٓي

ٍوإ هجبيِي کٚ كػٞد اٝ ها پنيوكزٚ [ 17.]ّٞك اٝ ٗيي ٗبىٍ ٓي ثو( ٓ)اٝ ٓلػي ثٞك ًٚ عجوئيَ چٕٞ ٓؾٔل. كاّز٘ل
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ثٞكٗل ثب ٝعٞك ٝهٞف ثو ًنة ثٞكٕ اكػبي َٓئِٚ، ثٚ گلزٚ فٞكّبٕ كهٝؿگٞي هثيؼٚ ها ثو هاٍزگٞي ٓضوي روعيؼ 

 [ 18.]كاكٗل ٓي

 [19.]ٛبي ٓلي٘ٚ پيِ آٓل طِيؾخ ثٖ فٞيِل اٍلي رٔئي كه فوٝط ػِيٚ ؽبًٔيذ هويِ رب ٗيكيٌي

 .ٍغبع ث٘ذ ؽبكس ثٖ ٍٞيل رٔئي ٓلػي ٗجٞد ثٞك ًٚ كآ٘ٚ ٗلٞمُ اى رٜبٓٚ رب عييوٙ ثٞك

ثو ايٖ اٍبً گوچٚ فييُ اػواة كه ثواثو هلهد گوكزٖ هويِ ٛٔگبٗي ثٞك، آب ؽضٞه هجبيَ رٔيْ ٝ هثيؼٚ كه ٓيبٕ آٗبٕ 

 .رو اى ٍبيويٖ ثٞك پوهٗگ

 ٗوِ ّوايظ ؽبًْ ثو عٜبٕ اٍالّ كه پليلٙ فوٝط. 4

 ربصيو ٍيبٍذ فِلب كه رْليل پليلٙ فوٝط. 1

ثؾواٗي ًٚ ثب ظٜٞه ٓلػيبٕ ٗجٞد ثب ٛلف هواه كاكٕ كٝ ٓؤُلٚ هويِ ٝ رٔوًيگوايي پيِ آٓل ْٛلاهي ثواي كُٝزٔوكإ 

ٓلي٘ٚ ثٞك ًٚ هاٌٛبهي ٍويغ ثواي ثوٕٝ هكذ اى ايٖ ثؾوإ ثيبث٘ل؛ اى ايٖ هٝ آٗبٕ ثبيل ثٚ كٗجبٍ ٍٝبيَ رـييو ّوايطي 

ّ٘ل ًٚ مٛ٘يذ اػواة ها اى ٝضؼيذ ً٘ٞٗي ٓ٘ؾوف ً٘ل رب ٗيوٝي ٓوبٝٓي ًٚ ظبٛواً ؽبًٔيذ إٓ ها ٍوًٞة ًوكٙ ثٞك ثب

كٛي ايٖ ٓٞط ػظيْ ثٚ ٍٔذ ٝ ٍٞيي ًٚ ؽوبهد ٗبّي اى ٓويل ّلٕ ها  عٜذ. كٝثبهٙ ٍٞكاي فييُ كه ٍو ٗپوٝهاٗل

ٛبي كي٘ي چٕٞ عٜبك كه  ي ؽَ ايٖ ٌَْٓ، ّبفٔٛبي ْٜٓ ؽٌٞٓذ ٓوًيي ثٞك ثوا كاك اى اُٝٞيذ كه آٗبٕ ًبِٛ ٓي

رٞعٚ ثٚ ايٖ ّبفٔ، ٓٞعت ٛلايذ ٍزيي كافِي اػواة ثٚ ٍٞي ٓوىٛبي ايوإ ٝ ّبّ . هاٙ فلا ثٜزويٖ گيي٘ٚ ثٞك

اثٞثٌو ايٖ ْٜٓ ها . رٞاَٗذ كاّزٚ ثبّل ًبهًوك ايٖ ٍيبٍذ كه ً٘زوٍ ٝ كوًِٝ ًوكٕ ثؾوإ ٗوِ كؼبُي ٓي. ّل ٓي

كه ٛٔگوايي اػواة ؽزي ثٚ طٞه ٓوطؼي ثوفٞهكاه ثٞك ٝ ( ٓ)اى آٗغبيي ًٚ ٝي ٗٚ اى ّقٖيذ پيبٓجو .ثٚ فٞثي كهيبكذ

ًوكٗل، اى ايٖ هٝ پوربة گُِٞٚ  ٗٚ اػواة اى ٓٞاضغ فٞك كه عٜذ ٍبىگبهي ثب اٍالّ ٝ پنيوُ ؽبًٔيذ هويِ، ػلٍٝ ٓي

 .يو ٍيبٍي اثٞثٌو ثٚ ؽَبة آٝهكرٞإ ٗوطٚ اٝط رلث كافِي ثٚ فبهط اى ٓوىٛب ها ٓي( ٍزيي ٓقوة)آرْيٖ 

 

اى يي ٍٞ، رٞعٚ : ًْبٗلٕ ٍزيي كافِي ثٚ فبهط اى ٓوىٛب ٝ هواهكاكٕ اػواة كه ايٖ َٓيو، اى كٝ عٜذ هبثَ رأَٓ اٍذ

ًوك ٝ اى ٍٞي كيگو، ىٓي٘ٚ اهضبي هٝؽيٚ ع٘گ  اػواة ها اى َٓئِٚ فالكذ ٝ ثوروي هويِ ثو ٍبيو هجبيَ ٓ٘ؾوف ٓي

[ 20.]ًوك ًٚ كه ربه ٝ پٞك كوٛ٘گ ٝ ٍٖ٘ عبٓؼخ هجَ اى اٍالّ ر٘يلٙ ّلٙ ثٞك ها كواْٛ ٓيطِجي ٝ ؿ٘ئذ فٞاٛي 

پبٍـ ٓضجذ اثٞثٌو ثٚ كهفٞاٍذ ٓض٘ي ثٖ ؽبهصٚ ّيجبثي ًٚ ثواي ْٓوٝػيذ ثقْيلٕ ثٚ ؽٔالد فٞك ثٚ ٓوىٛبي 

 [21.]ٍٞاك، اٍالّ آٝهك، كه پي كهى ايٖ ْٜٓ ثٞك

 

اي اى ٓض٘ي ثٖ ؽبهصٚ  كه اثزلاي آو، ىٓبٗي آٌّبه ّل ًٚ اثٞثٌو طي ٗبٓٚ ٗبهضبيزي ٝ اػزواٗ اػواة ايٖ ٓ٘بطن

ثواي ٓض٘ي، ٝهٝك فبُل ثٚ ػوام فّٞبي٘ل ٗجٞك، ىيوا ثقِ اػظٔي اى [ 22.]ّيجبٗي فٞاٍذ رب ثب فبُل ٌٛٔبهي ً٘ل

اى ؽضٞه فبُل ٝ ٗبفْ٘ٞكي [ 23.]ّل اي ٝ ِٓي فبٗٞاكگي آٗبٕ ٓؾَٞة ٓي ٛب پيِ ريٍٞ هجيِٚ ٍوىٓيٖ ػوام اى ٓلد

اػواة كافِي ّجٚ عييوٙ كه ػوام ّبيل كه إٓ ٝهذ ثٚ كُيَ ٓٞهؼيذ ىٓبٗي چ٘لإ ثبهى عِٞٙ ٌٗوك ٝ ثيْزو كه هبُت 

اي ثبّل ًٚ كه فٞإ صوٝد  رٞاَٗذ ٗوطٚ ّوٝع اػزواضبد ثؼلي ثٚ ٜٓٔبٗبٕ ٗبفٞاٗلٙ اػزواضبد كوكي ثوٝى يبكذ؛ آب ٓي

ٓٞهك ٗجٞك، ىيوا ؽوًذ ٓلاّٝ ٝ  ٗگواٗي ٓض٘ي ثٖ ؽبهصٚ ثي. ّلٗل َٛٔلوٙ ٓي ٍٞاك ثب ٍبً٘بٕ هلئي ايٖ ٍوىٓيٖ

فِلب ثب ْٓوٝػيذ كي٘ي ثقْيلٕ ثٚ . پي كه پي اػواة ثو اٍبً ٍيبٍذ فِلب كه ًٞربٙ ٓلد ع٘جٚ ٓ٘طوي پيلا ًوك

رو اى ٛٔٚ  ي ٝ ْٜٓايٖ كزٞؽبد رؾذ ػ٘ٞإ ظبٛوي عٜبك كه هاٙ فلا، كه ٝاهغ ثٚ اهضبي هٝؽيٚ ع٘گ طِجي ٝ ػٖجيذ ػوث
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ّل  ًَت ؿ٘بيْ پوكافز٘ل رب فبطوّبٕ اى كهك ٍوٛبيي ًٚ ثب ؽضٞه ايٖ اكواك كه ٗٞاؽي ٗيكيي ثٚ ٓوًي فالكذ ايغبك ٓي

ايٖ آو كه كهاى ٓلد ايٖ ٓ٘طوٚ ها ثٚ ًبٕٗٞ فوٝط هجبيَ ثٞٓي كه ثواثو ؽبًٔيذ ٓوًيي كه كهعٚ اٍٝ ٝ . آٍٞكٙ ّٞك

 .كه كهعٚ كّٝ رجليَ ًوك اػزواٗ ثٚ رَِظ اػواة هؾطبٗي

 

ٍيبٍذ ٛلايذ ٍزييِ كافِي اػواة ثٚ فبهط اى ٓوىٛبي ّجٚ عييوٙ ٝ هواه كاكٕ إٓ كه ٓوبثَ كّٖٔ ؿيو ػوة اى ىٓبٕ 

ًوك ٝ آزيبى ّوکذ كه ع٘گ ٝ عٜبك ػِيٚ کلبه ها رٜ٘ب ثواي  اثٞثٌو كه ثٚ ًبهگيوي ٗيوٝي ػوة اؽزيبط ٓي. اثٞثٌو آؿبى ّل

 .هجبيِي ًٚ كه ثواثو ؽبًٔيذ ٓوًيي فوٝط ٌٗوكٗل هواه كاك ٜٓبعوإ، اٖٗبه ٝ

ٍيبٍذ اٝ ثوفالف اثٞثٌو، اى هٗگ كي٘ي ثٚ يي ؽٌ ِٓي . اي كاّذ ٛبيي ػٔلٙ ٍيبٍذ ػٔو ثب ػٌِٔوك اثٞثٌو رلبٝد

ٝ ٍٞيي ٛب اٝ ها ثٚ ٍٔذ  اي ٓؾلٝكيذ ٛبي آٗبٕ ٝ هكغ پبهٙ ػٌِٔوك ػٔو كه هجبٍ اػواة كه رٞعٚ ثٚ فٞاٍذ. رـييو ًوك

ػٔو ثب رٞعٚ ثٚ . ًٚ ّبيل ثزٞإ كه اكثيبد ٍيبٍي آوٝى، ػ٘ٞإ ٗبٍيٞٗبُيَذ ػوة ها ثٚ اٝ َٗجذ كاك[ 24]ٛلايذ ًوك

ٛب ها كه پيْجوك  ٛبي آٗبٕ ها ّ٘بٍبيي ٝ ايٖ ؽَبٍيذ ّ٘بفذ هٝؽي ـ هٝاٗي اػواة ٍؼي ًوك ؽَبٍيذ

اٝ . آزيبىاد ثيهگي ثٚ اػواة كه ثواثو ٍبيو اهٞاّ كاكاٝ ثب ّقٖيذ ثقْيلٕ ثٚ اػواة، . ٛبي فٞك َٛٔٞ ً٘ل ٍيبٍذ

[ 25.]ٛبيي ٓج٘ي ثو اُـبي ثوكگي اػواة ها ٕبكه ًوك ٛبي اُٝيٚ فالكذ فٞيِ كه هاٍزبي ايٖ اٛلاف، ثقْ٘بٓٚ كه ٍبٍ

ل ٝ ٝ كٍزٞه كاك اى اػواثي ًٚ اَٛ مٓٚ ثٞكٗل عييٚ ٗگيوٗ. ٛبي رلضيِي ػٔو ثٞك ٗلي ثوكگي ػوة كه هاٍزبي ٍيبٍذ

كه اكآٚ ايٖ اهلآبد ثٚ هجبيِي ًٚ ثٚ كُيَ اهرلاك كه كٝهٙ اثٞثٌو اى ّوًذ كه عٜبك [ 26.]چٕٞ َِٓٔبٗبٕ ىًبد ثپوكاىٗل

ث٘ي اٍل ـ كه كزٞؽبد « ٓز٘جٚ»ؽضٞه طِيؾخ ثٖ فٞيِل ـ . رب ايٖ ىٓبٕ ٓؾوّٝ ّلٙ ثٞكٗل، اعبىٙ ّوًذ كه عٜبك كاك

اٝ كه هاٍزبي رْقٔ ثقْيلٕ ثٚ اػواة، ثوروي ػوة ثو [ 27.]ٚ اٍذثيهگي چٕٞ هبكٍيٚ ٝ عِٞال ٓجيٖ ايٖ گلز

رالُ ىيبكي كه عِٞگيوي اى افزالط ٗژاكي ػوة [ 29.]ها ثوفالف ايلئُٞٞژي َٓبٝاد طِجبٗٚ اٍالّ ٓطوػ ًوك[ 28]ػغْ

 [30.]ثب ػغْ كه هاٍزبي ثوروي ٗژاكي ػوة ثو ػغْ ٕٞهد گوكذ

 

ٛ٘غبهٛبي ٜٗبكي٘ٚ ّلٙ كه عبٓؼٚ ػوة ٝ رَبٓؼ ٝ رَبَٛ اٝ كه ثَيبهي ٛبي ٓ٘طجن ثب  رٞعٚ ػٔو ثٚ اعواي ٍيبٍذ

اى َٓبئَ رٞاَٗذ اػواة ها ثٚ عٜزي ٛلايذ ً٘ل ًٚ هبٕٗٞ ها كه ٍبيٚ اهضبي هٝؽيٚ ربفذ ٝ ربى، ؿبهد ٝ ؿ٘ئذ پنيوا 

افزالكبد كافِي ثبىكاّذ  اي كه ٓيبٕ اػواة، مٛ٘يذ آٗبٕ ها اى پوكافزٖ ثٚ َٓبئَ ٝ ّٞٗل؛ ايغبك هٝؽيٚ ِٓي ٝ كوا هجيِٚ

ثب ثوروي كاكٕ ػوة ثو ػغْ ًٚ ثوگوكزٚ اى ٍٖ٘ اعزٔبػي، ٗٚ ث٘يبٕ كي٘ي ثٞك، . ٝ كه ٓوبثَ كّٖٔ ْٓزوى هواه كاك

كاهي ٝ ٓجبكُٚ ًبال ٝ  ّلٗل ٝ اى ُؾبظ ًْٞه ٛب ْٛٔ٘يٖ ٓي ّقٖيزي ثٚ اػواثي ثقْيل ًٚ ثؼل اى ايٌ٘ٚ ثب ػغْ

رٞاَٗذ رٞعيٜي آزيبىآٓيي كاّزٚ ثبّل رب ػلّ رٞاٗبيي اػواة كه آٞه  ًوكٗل ٓي ٓيًْبٝهىي ثٚ آٗبٕ ٝاثَزگي پيلا 

رأصيو ايٖ ٍيبٍذ ثو عبٓؼٚ، فالكذ ػٔو ها . اكاهي، رُٞيل ٝ ٓجبكُٚ ها كه ٍبيٚ هلهد ٍيبٍي ـ اعزٔبػي عجوإ ً٘ل

 .، ٓجلٍ ثٚ ػٖو طاليي ًوك«اٗليْٚ ٕوف ػوثي»ثواي ٕبؽجبٕ 

 

كواٝإ آٞاٍ ٓ٘وُٞي چٕٞ ىه، ٍيْ ٝ اؽْبّ، . ٍوّبهي ها كه ٗبؽيٚ ػوام ٖٗيت اػواة ًوكگَزوُ كزٞؽبد، ؿ٘بيْ 

آٗبٕ ها رب ؽل ٍوَٓزي پيِ ثوك؛ اهاضي ًْبٝهىي طجن كوٓبٕ ؽبًٔيذ كه افزيبه ًْبٝهىإ ثبهي ٓبٗل ٝ كهآٓل ٗبّي 

ٍپبٛيبٕ ػوة ثلٕٝ آٌبٗبد . ّذٛبي صوٝد عبٓؼٚ ٗوِ ثَيايي كا پبيٚ  هييي اى ايٖ اهاضي ثٚ ؽلي ثٞك ًٚ كه پي

. آٝهكٗل ىٗلگي اى ّجٚ عييوٙ ثٚ ٍٞي ػوام ؽوًذ ًوكٗل ٝ ٓؼبُ فٞك ها اى طوين ؿبهد ٓ٘بطن ٍٞاك ثٚ كٍذ ٓي

فبُل ثٖ ُٝيل اُٝيٖ كٍزٚ اى اػواة ّجٚ عييوٙ ها ثٚ ؽٞاّي ٍوىٓيٖ آپوارٞهي ايوإ ثوك ٝ ثٚ طٞه هٍٔي ثبة كزٞؽبد 
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كه ٓلد كؼبُيذ فٞك كه ػوام، رب ٓأٓٞهيزِ ثٚ ّبّ رٞاَٗذ ٓ٘بطوي اى ػوام ها ثٚ ع٘گ يب ِٕؼ  اٝ. كه ٍٞاك ها ثبى ًوك

 .كزؼ ً٘ل ٝ اى ايٖ طوين ؿ٘بيْ ىيبكي ثٚ كٍذ َِٓٔبٗبٕ اكزبك

 

ٛبي اػواة هجَ اى اٍالّ ثٞك؛ ثب ايٖ رلبٝد ًٚ إً٘ٞ  ػِٔيبد ع٘گي رب هجَ اى كوافٞإ ػٔٞٓي ػٔو، ثيْزو يبكآٝه ع٘گ

ًوكٗل ًٚ  ٛبي فْي ٝ ٍٞىإ، ثٚ كُيَ ضؼق ؽٌٞٓذ ايوإ، ايٖ آ٘يذ ها اؽَبً ٓي بي پ٘بٙ ثوكٕ كه كٍ ثيبثبٕثٚ ع

ؿبهد ٗٞاؽي ٓيبٕ [ 31]كه ؽٞاّي ٓوىٛبي ّٔبُي ّجٚ عييوٙ َٓزوو ّٞٗل ع٘گ ثٞيت ؿبهد ٓواًي رغبهي ٍٞاك،

 [33.]ٝ ثبىاهٛبي ٓوهىي اى ايٖ كٍذ ثٞكٗل[ 32]ؽيوٙ ٝ ًٌَو

 

كوافٞإ ِٓي ػٔو ٝ ثوكاّزٖ ٓؾلٝكيذ اى اػواثي ًٚ . زوارژي ثب كوافٞإ ِٓي اػواة اى ٍٞي ػٔو اكآٚ كاّذايٖ اٍ

پيوٝىي كه هبكٍيٚ، كزؼ ٓلائٖ، گْٞكٙ ّلٕ . هجالً ٓورل ّلٗل، ٓٞط عليلي اى كزٞؽبد ها ثواي اػواة ثٚ كٍذ آٝهك

ع٘گ ٜٗبٝٗل، آفويٖ [ 34.]گ٘غيل اة ًوك ًٚ كه ٕٝق ٗٔياي ها ٖٗيت اػو فياٗٚ ايوإ، اكٝاد ع٘گي ٝ اٍجبة ٝ اصبصيٚ

ايٖ كزؼ، . فٞهك؛ ٍي ٛياه ٓوك ع٘گي كه ايٖ ٗجوك ّوًذ ًوكٗل كزؾي ثٞك ًٚ ؽضٞه گَزوكٙ اػواة كه إٓ ثٚ چْْ ٓي

ًوك، ثٚ طٞهي ًٚ ٍْٜ ٛو ٍٞاه، ِّ ٛياه ٝ ٍْٜ پيبكٙ كٝ ٛياه « هٝاكف»ؿ٘بيْ كواٝاٗي ها ٖٗيت اػواة ثٚ فٖٞٓ 

ٝكٞه ؿ٘بيْ ٗبّي اى ايٖ ػِٔيبد ثٚ ؽلي ثٞك ًٚ ؽزي اػواة ٓلي٘ٚ كه [ 35.]ْ، ثؼل اى علا ًوكٕ فٌٔ ثوآٝهك ّلكهٛ

ؽيود ىكٙ ّلٗل؛ چ٘بٕ کٚ . ايٌ٘ٚ چگٞٗٚ ٌُْويبٕ رٖ ثٚ پوكافذ فٌٔ كاكٙ ٝ ايٖ صوٝد ٛ٘گلذ ها ثٚ ٓلي٘ٚ كوٍزبكٗل

ؿبكَ اى ايٌ٘ٚ فٌٔ كوٍزبكٙ . «...ْ ًوكٗل ٓوكٓي آيٖ ثٞكٗلثٚ فلا ًَبٗي ًٚ ايٖ چييٛب ها رَِي»: ٗبفٞكآگبٙ گلز٘ل

ٛو َِٓٔبٗي ًٚ »: ّلٙ ْٓزي اى فوٝاه ؿ٘بئي ثٞك ًٚ ثٚ كٍذ آٝهكٙ ثٞكٗل، ػٔو كه رٞعيٚ ػَٔ ع٘گبٝهإ گلذ

 [36.]«كويت كٗيب ها ثقٞهك اؽٔن اٍذ

 

ٝ كّٔ٘ي ثٚ ٝاٍطٚ ايٖ آٞاٍ كه ٓيبٕ ؽَبكد »: ٗگواٗي ػٔو اى كواٝاٗي ؿ٘بيْ، رب عبيي ثٞك ًٚ گويٚ ًوك ٝ گلذ

ّبيل ثزٞإ ٓ٘طوي ثٞكٕ ايٖ ٗگواٗي ها ثب رٞعٚ ثٚ َٓبئِي ًٚ ثؼلاً كه عبٓؼٚ ارلبم [ 37.]«...ّٞك اػواة ايغبك ٓي

اكزبك كهيبكذ؛ َٓبئِي ًٚ اى يي ٍٞ ٗبرٞاٗي كه ثواثو رـييواد ٍويغ ٗبّي اى كيضبٕ ٗؼٔذ، عبٓؼٚ ها ثٚ ٗٞػي هفٞد ٝ 

يي ًْبٗل ًٚ كٝه اى طجيؼذ ماري اػواة ثٞك ٝ اى كيگو ٍٞي رضبك ٗبّي اى رؾوًبد ٕبؽجبٕ هلهد ٝ صوٝد گوا رغَٔ

ًْبٗل ٝ عبٓؼٚ ها ثٚ ٕٞهد  ايٖ ٓٞهك ثب كوًِٝ ًوكٕ كزٞؽبد، ٍزيي ها ثٚ كافَ عبٓؼٚ . كآ٘گيو ايٖ عبٓؼٚ ٗٞپب ّل

ٌْٓالد ثيِ اى كٝ كٛٚ عبٓؼٚ ػوة ها كه ًبّ فٞك  طٞه ًٚ ايٖ ًوك؛ ٛٔبٕ ػبّ ٝ ؽبًٔيذ ها ثٚ ٕٞهد فبٓ رٜليل ٓي

 .ٛبي عليلي ثواي فوٝط اػواة ها كه ثواثو ؽبًٔيذ كواْٛ ٗٔٞك ًْيل ٝ ىٓي٘ٚ

 

ػٔو ثب رأٍيٌ كٝ ّٜو ثٖوٙ ٝ ًٞكٚ كه ٓ٘طوٚ ثؾوإ فيي ػوام، ٍؼي ًوك يٌپبهچگي اػواة ها ؽلع ٝ اى ثبىگْذ 

ٖ ثب كهى ٗبٍبىگبهي اػواة ثب ىٗلگي ّٜوي، ٍؼل ثٖ اثي ٝهبٓ كوٓبٗلٙ ٍزيي ثٚ كافَ عبٓؼٚ عِٞگيوي ٗٔبيل ث٘بثواي

ٝ رأًيل [ 38.]ّبٕ اٌٍبٕ كٛل ٛبي هٝؽي ـ عَٔي ًَ كزٞؽبد ها ِٓيّ ًوك ًٚ اػواة ها كه ٌٓبٗي ٓ٘بٍت ثب ٝيژگي

روَيْ ک٘٘ل، اي ها هػبيذ ک٘٘ل ٝ ّٜوٛب ها ثو ؽَت هجبيَ ثٚ ٓؾالد ٓزؼلك ًوك كه اٌٍبٕ ٍبً٘بٕ پيٞٗلٛبي هجيِٚ

ًبهثوك ايٖ ّيٞٙ، ّٜوٛب ها هجَ اى إٓ ًٚ ثٚ يي ٌٍٞٗزگبٙ [ 39.]ثطٞهي کٚ ٛو هجيِٚ ثب ٝاثَزگبٕ آٗبٕ كه ً٘به ْٛ ثبّ٘ل

فٞاثگبٛي ـ اهزٖبكي رجليَ ً٘ل، ثٚ پبكگبٕ ٗظبٓي ثلٍ ٗٔٞك ًٚ كه ٛو ّوايطي ٍٞاهٙ ٝ پيبكٙ آٓبكٙ ثواي ٗجوك كه 

رأييل ايٖ َٓئِٚ ها كه ٍق٘بٕ ػٔو [ 40.]كه ثواثو كّٖٔ كافِي كه كهاى ٓلد ثٞكٗلٛبي فبهعي كه ؽبٍ ؽبضو ٝ  عجٜٚ



Historical Site of Mirhadi Hoseini 

http://m-hosseini.ir 

……………………………………………………………………………………… 

 

8 

 

 :رٞإ كهيبكذ ًٚ گلذ َٗجذ ٓوكّ ًٞكٚ ٓي

اي ٓوكّ ًٞكٚ ّٔب ٍو اػواثيل ٝ ٍباله إٓ ٝ ّٔب ٗييٙ ٖٓ َٛزيل ًٚ ثب إٓ ٛو ًٚ ها اى ٛو ٍٞ آٛ٘گ ٖٓ ً٘ل ْٗبٗٚ 

 [41.]كْٛ هواه ٓي

 

 :گٞيل يل كضيِذ ٓوكّ ًٞكٚ ٓييب كه عبي كيگو كه رأي

كاهٗل ٝ ثٚ ٓوكّ كيگو  اٗل ًٚ ٓوىٛبي فٞك ها پبً ٓي آٗبٕ ٗييٙ فلا ٝ گ٘غي٘ٚ ائبٕ ٝ ٓوًي اٗليْٚ ٝ عٔغٔٚ ػوة

 [42.]هٍبٗ٘ل ّٜوٛب يبهي ٓي

 

ـ اٍالٓي ٓج٘بي روثيذ كي٘ي ًٚ اٝ كه ٗظو گوكذ ٍبفزٖ عبٓؼٚ ثٌو ػوثي . ػٔو اى روثيذ كوٛ٘گي اػواة ٗيي ؿبكَ ٗجٞك

ٓٞاك رؼِئي ايٖ روثيذ، هوإٓ . ثٞك ًٚ اى ػٞاطق ٝ اؽَبٍبري ًٚ ػوم ػوثيذ اٝ ها ثٚ چبُِ ثٌْبٗل فبُي ثبّل

. كه هاٍزبي ايٖ ؽوًذ كٙ رٖ اى اٖٗبه ها ثٚ ًٞكٚ كوٍزبك رب ٓوكّ ها ثب رؼبُيْ كي٘ي آّ٘ب ً٘٘ل. ٜٓ٘بي اؽبكيش ٗجٞي ثٞك

 :ثٚ آٗبٕ گلذ. يٚ رؼبُيْ فٞك ها هوإٓ هواه كٛ٘لاٝ ثٚ ايٖ كٍزٚ رٕٞيٚ اًيل ًوك ًٚ پب

 

آٗبٕ ها ثب ثيبٕ . اي ٛٔچٕٞ ىٓيٓٚ ىٗجٞه ػََ اٍذ هٝيل ًٚ ايْبٕ ها ثو هوإٓ ىٓيٓٚ ّٔب پيِ ٓوكّ ّٜوي ٓي»

 [43.]«هٝايذ ٗوَ ً٘يل( ٓ)اؽبكيش اى هوإٓ ثبى ٓلاهيل ٝ ٍوگوّ َٗبىيل رٜ٘ب ثٚ هوإٓ ٓٔبهٍذ ً٘يل ٝ ًٔزو اى هٍٍٞ فلا

اي عٞاة  ّبيل ثزٞإ رب اٗلاىٙ. ٌزٚ ٍؤاٍ ثواٗگيي ايٖ اٍذ ًٚ چوا ػٔو ثٚ ًزبثذ اؽبكيش ٗجٞي ؽَبٍيذ ْٗبٕ كاكٗ

ٍبً٘بٕ ّٜوٛبي پبكگبٗي چٕٞ ًٞكٚ ٝ ثٖوٙ . گيوي ًوك ايٖ ٍؤاٍ ها ثب رٞعٚ ثٚ ّوايظ ؽبًْ ثو عبٓؼٚ إٓ ىٓبٕ پي

اٍالّ آٝهكٗل ٝ اٍالّ آٝهكٕ آٗبٕ ثوؽَت ٍٖ٘ ؽبًْ ثو ( ٓ)ٛبي آفو ىٗلگبٗي پيبٓجو ؿبُجبً ًَبٗي ثٞكٗل ًٚ كه ٍبٍ

ايٖ ٗٞع اٍالّ آٝهكٕ ٍوإ ٝ ػٞاّ، ثٚ رأييل هوإٓ [ 44.]هجبيَ رؾذ رأصيو اُوب، روِيل ٝ كوٓبٗجوكاهي اى ٍوإ هجبيِْبٕ ثٞك

ٛبي  ٙ اػواة كه ع٘گٗبپبيلاهي ايٖ گٞٗٚ اٍالّ آٝهكٕ كه ؽوًذ گَزوك. رَِيْ ّلٕ اى هٝي اضطواه ثٞك ٗٚ ائبٕ هِجي

ٛبي آفو ىٗلگبٗي  ٍبً٘بٕ ّٜوٛبي ٗٞث٘يبك ثيْزو اى ايٖ ٗٞع هجبيَ ثب ٍبثوخ اهرلاك ثٞكٗل ًٚ كه ٍبٍ. هكٙ ْٓقٔ ّل

ربكز٘ل؛ ث٘بثوايٖ ٛلف ػٔو كه رأًيل ثو رٞعٚ ثٚ  ٓورل ّلٗل ٝ ٍوٝهي هويِ ها ثو ٗٔي( ٓ)يب ثؼل اى هؽِذ هٍٍٞ فلا

پنيوي فبٕي كاّذ؛ کٚ اػواة  بٕ ٓطبُت ع٘جٚ ػبّ كاّذ ٝ كه رلَيو ٗيي اٗؼطبفهوإٓ ايٖ ثٞك ًٚ هوإٓ كه ثي

ٗٔٞٗٚ إٓ ها . ًوك رلَيو ً٘ل رٞاَٗز٘ل إٓ ها ثب فِن ٝ فٞي ٝ هٝؽيبد فٞك ٝكن كاكٙ ٝ ٛوگٞٗٚ ًٚ طجغ آٗبٕ هجٍٞ ٓي ٓي

كٛل؛  ثواثو ؽبًٔيذ ٓوًيي ْٗبٕ ٓيرٞإ كيل ًٚ رلوك ٝ رويل ٗبپنيوي اػواة ها كه  فٞاهط ٓي« الؽٌْ االهلل»كه ّؼبه 

ث٘بثوايٖ مًو اؽبكيش پيبٓجو گوچٚ كه هاٍزبي اٛلاف هوإٓ ثٞك، آب ايٖ آٌبٕ ها كاّذ ًٚ كه ثوفي ٓٞاهك ػبٓيذ هوإٓ ها 

 .ٛبي فبٓ ٝ ٓٞاهك فبٓ اؽوبم ؽن ً٘ل كه ثو ٗگيوك ٝ ثواي گوٝٙ

 

ٌٖٓٔ ثٞك كه ثوفي ( ٓ)ًٚ ّ٘يلٕ اؽبكيش ٝ هٝايبد پيبٓجوػالٝٙ ثو إٓ، ػٔو ٌٗزٚ فبهط اى ايٖ ٓوُٞٚ ها ٗيي كهيبكذ 

هوإٓ چ٘يٖ ؽَبٍيزي ها ايغبك . َٓبئَ ٍيبٍي ـ اعزٔبػي هايظ ٝ رأييل ؽبًٔيذ ٓوًيي، ايغبك ّي ٝ ّجٜٚ ً٘ل

ً٘٘ل ًٚ  ٓ٘بثغ اى هٍٞ اثٖ ػجبً ٗوَ ٓي. ً٘ل ًوك؛ اى عِٔٚ ؽليش ُٞػ ٝ هِْ ايٖ ثيِ٘ ها كه ٓٞهك ػٔو رأييل ٓي ٗٔي

ُٞاىّ ثيبٝهيل رب ثواي ّٔب ٌٓزٞثي ث٘ٞيَْ ًٚ پٌ اى ٖٓ ٛوگي گٔواٙ »: ّ٘جٚ آفو ػٔو فٞك كوٓٞك كه پ٘ظ( ٓ)پيبٓجو

هوإٓ ٓب ها »: عِٞگيوي ًوكٗل ٝ گلز٘ل( ٓ)گوٝٛي ًٚ كه هأٍْبٕ ػٔو ثٞك اى ثوآٝهكٙ ّلٕ فٞاٍزٚ پيبٓجو[ 45.]«ْٗٞيل

. ؾ ريي رلَيو ثٚ هأي ًوكٕ هوإٓ ها كه كٍذ ىٗگي َٓذ هواه كاكپبكْبهي ػٔو كه ايٖ ىٓي٘ٚ، كه آي٘لٙ ري« ثٌ اٍذ
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ٗزيغٚ ايٖ ٍيبٍذ ثوٝى اٗليْٚ فوٝط كه رلَيو ٍطؾي اٗليْبٕ اى آيبد هوإٓ كه ٓيبٕ ىٛبك ٝ ُجبكٙ پّٞبٕ اكواطي 

َٕ اى ايٖ ٛبي ػٔو رويل ٝ رٔوًيگوايي ها پنيوكز٘ل، ٍواٗغبّ كْبه ؽب ًَبٗي ًٚ كه هاٍزبي ٍيبٍذ. ًٞكٚ ٝ ثٖوٙ ثٞك

ثوٝى كاكٙ ٝ ثو ثبىگْذ ثٚ ػلّ رويل كه ؿبُت ( ػِيٚ اَُالّ)روِيل ها كه رلٌو فوٝط كه ٓوبثَ فِيلٚ هٍٔي ىٓبٕ، ػِي

 [46.]ٝ ٌِّي كيگو پبكْبهي ًوكٗل

 

ٍيبٍذ ػٔو كه هاٍزبي ايٖ ّيٞٙ روثيزي ثٚ ٍِت عٜبك اى ٜٓبعوإ هوّي كه ٓلي٘ٚ ٝ عِٞگيوي اى ؽضٞه ايٖ گوٝٙ كه 

 [ 47:]ػٔو كه اػزواٗ ٍبثوٕٞ ثٚ ايٖ ػٌِٔوك گلذ. يٖ ع٘گ ٝ ٓواًي رغٔغ َِٓٔبٗبٕ اٗغبٓيلٓيبك

روٍْ ًٚ ٓيبٕ ٓوكّ هكزٚ ٝ ٓوكّ ثب ّٔب آّ٘ب ّٞٗل ٝ ٛو گوٝٛي كه گوك يٌي اى ّٔب عٔغ ّٞٗل ٝ  اى إٓ ٓي

 .اٗگييي ً٘٘ل ٝ ارؾبك َِٓٔيٖ ها ثٚ ْٛ ثيٗ٘ل كز٘ٚ

ػٔو ثواي عجوإ ايٖ ٓؾوٝٓيذ ٓوكّ . ٗي رب ثؼل اى فالكذ ػٔو ثَيبه ًٔوٗگ اٍذؽضٞه ايٖ گوٝٙ كه ّٜوٛبي پبكگب

اٝ رب آٗغب ًٚ . ايٖ ّٜوٛب ها كه هاثطٚ ثب فالكذ ْٓبهًذ كؼبٍ كاك ٝ رالُ فٞك ها ثواي ثوآٝهكٕ فٞاٍزٚ آٗبٕ ٕوف ًوك

يٌي اى . كاّزٖ آٗبٕ كاّذ كاك ٝ رب ؽل ٌٖٓٔ ٍؼي كه هاضي ٗگٚ ٛبي آٗبٕ پبٍـ ٓضجذ ٓي رٞاَٗذ ثٚ كهفٞاٍذ ٓي

ٛب ػيٍ ٝ ٖٗت آواي ًٞكٚ ثٞك ًٚ كه كبِٕٚ رأٍيٌ ًٞكٚ رب ٓوگ ػٔو، ٛلذ آيو ثب كوٓبٕ ػٔو ثٚ آبهد ايٖ  ايٖ ٗٔٞٗٚ

 [48.]ّٜو هٍيلٗل، كه ٕٞهري ًٚ كه ػيٍ آٗبٕ فِيلٚ ٗوِ چ٘لاٗي ٗلاّذ ٝ ٌّبيذ ٌٓوه ًٞكيبٕ ػِذ ايٖ ًبه ثٞك

 

ٛبي رلضيِي ـ رجؼيضي كه ثوروي كاكٕ  ٚ كه ٝاهغ اػزواٗ هٜوآٓيي يٌي اى ٓٞاُي ثٚ ٍيبٍذفالكذ ػٔو ثب روٝه اٝ ً

ٍيبٍذ ػضٔبٕ َٗجذ ثٚ ػٔو [ 49.]ػوة ثو ػغْ ثٞك، ثب رٖٔيْ هويِ كه ثٚ فالكذ هٍبٗلٕ ػضٔبٕ فبرٔٚ يبكذ

يي اػواة ٝ كٝهي اى ٛبي ػٔو كه رٔوًيگوا ػضٔبٕ رٔبّ رالُ: رٞإ گلذ كه ٝاهغ ٓي. اي كاّذ ٛبي ػٔلٙ رلبٝد

-رٞعٚ ثٚ كٗيب، آٍبٕ ػضٔبٕ ثٚ كُيَ كاّزٖ ٍٚ فِٖذ . اي آٗبٕ ها ٗبكيلٙ گوكذ كاه ًوكٕ ػٖجيذ هٞٓي ـ هجيِٚ عويؾٚ

ٛبي فٞك َٛٔٞ  گيوي ثو ٍبً٘بٕ ّٜوٛبي پبكگبٗي، ٗزٞاَٗذ اًضويذ اػواة ها ثب ٍيبٍذ گيوي ثو ٗيكيٌبٕ ٝ ٍقذ 

ٍواٗي . وآٓل هويِ ٝ كاهاي ٓٞهؼيذ اهزٖبكي ٝ اعزٔبػي كه ٓيبٕ اػواة ثوفبٍذاٝ ثوفالف ػٔو اى فبٗلإ ٍ. ً٘ل

اُ ٍبيٚ اكٌ٘لٗل گٞٗٚ چٕٞ ٓؼبٝيخ ثٖ اثي ٍليبٕ، ػٔوٝثٖ ػبٓ، ٓوٝإ ثٖ ؽٌْ ٝ ٍبيويٖ، چ٘بٕ ثوفالكذ ٍِط٘ذ

وام ها كه پي ًٚ ٗٚ رٜ٘ب اػواة رٔيْ ٝ هثيؼٚ ثٌِٚ فييُ ٛٔگبٗي ٍبً٘بٕ ّٜوٛبي پبكگبٗي كه ٓ٘بطن ٖٓو ٝ ػ

ٓلاهي ثٞك؛ ٍ٘ذ ٝ اهىّي ًٚ هٝػ اػواة ثب إٓ ّبفٖٚ إِي ٍيبٍذ ػضٔبٕ ثٚ رأييل اًضو ٓٞهفبٕ هّٞ. كاّذ

اي اػواة ها اى  ٗظو اى رؼبُيْ كي٘ي رب اٗلاىٙ گوچٚ گَزوُ كزٞؽبد ٝ ػٌِٔوك فِلبي پيْيٖ، ٕوف. ٍوّزٚ ّلٙ ثٞك

ٓلاهي، آرِ ىيو فبًَزو ّؼِٚ ٝه ِ ػضٔبٕ ثٚ ٍٔذ ٝ ٍٞي هّٞپوكافزٖ ثٚ ايٖ ٓٞضٞػبد ؿبكَ ًوك، آب ثب گواي

ٛبي اكواطي چٕٞ فٞاهط، ثٚ ؽلي ػٔين ٝ طٞالٗي ٓلد ثٞك ًٚ رب  كآ٘ٚ ٍٞىٗلگي ايٖ آرِ كه ٍِي گوٝٙ. گوكيل

 .ٛب كه آبٕ ٗجٞك هويِ ثو عٜبٕ اٍالّ ؽبًْ ثٞكٗل كآْ٘بٕ اى ّؼبع ايٖ ّؼِٚ

 

آيٚ ها اى اٗيٝاي ٍيبٍي ٗبّي اى  ٓٞيبٕ ثٞك، چوا ًٚ ثب ارٌبي ثٚ إٓ، ث٘يفالكذ ػضٔبٕ ثٜزويٖ ّبٌٗ ثواي ا

ٝاًِ٘ ٓضجذ اثٍٞليبٕ ثٚ ايٖ اٗزقبة ٝ رأًيل ثو چوفبٗلٕ . ٝ ثوفٞهك ثب اٍالّ فبهط ًوك( ٓ)ػٌِٔوكّبٕ كه ثواثو پيبٓجو

ٗلإ ثو اهيٌٚ هلهد ٛٞيلا گٞي فالكذ كه ٓيبٕ فبٗلإ آٞي، ثب ػٌِٔوك ػضٔبٕ كه كٝهٙ فالكزِ، ٝ ٕؼٞك ايٖ فب

 [50.]ّل
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اي كاّذ، ّوايطي ها ثٚ ٝعٞك  رَِظ آٞيبٕ ثو ٓ٘بٕت ٍيبٍي ثٚ فٖٞٓ ٓ٘بثغ ٓبُي ًٚ ػوة ثٚ إٓ ؽَبٍيذ ٝيژٙ

ٛبيي كه عبٓؼٚ  ٛب ٝ كز٘ٚ آٝهك ًٚ ٍزيي ٛلايذ ّلٙ كه ثواثو كّٖٔ فبهعي ثٚ كهٕٝ ثبىگْذ ٝ ثبػش پيلايِ هف٘ٚ

ٌوك ؽبًٔبٕ ػضٔبٕ ثو ّٜوٛبي پبكگبٗي ها ًٚ ىٓي٘ٚ فوٝط كه ٍبً٘بٕ إٓ كواْٛ ثٞك، كه اػزواٗ ثٚ ػِٔ. ػوثي ّٞك

ٛبي رٜليل آٓيي گوٝٛي اى ىٛبك ٝ ثيهگبٕ ًٞكٚ كه اػزواٗ ثٚ رجؼيل ٍوإ ًٞكٚ رٍٞظ ٍؼيل ثٖ ػبٓ ثٚ ّبّ  ٗبٓٚ

 :رٞإ كيل ٓي

 

غجٞه ًوك ًٚ كٍزٞه كٛي آٗبٕ ها رجؼيل ً٘٘ل كه ٍؼيل ثٖ ػبٓ ثو هٞٓي اى اَٛ كضَ ٝ كيٖ، ىيبكٙ ٍقذ گوكذ ٝ رٞ ها ٓ

رٞ ها َٗجذ ثٚ ارلبهبري ًٚ كه ٓيبٕ آذ ٓؾٔل كه ّوف ٝهٞع اٍذ ْٛلاه . ٕٞهري ًٚ ثيؼذ ثب رٞ ها ٌَْٗز٘ل

ٓب اى . كٛيْ، چوا ًٚ رٞ كٍذ فٞك ها ثو آذ پيبٓجو گْٞكي ٝ اهٞاّ ٝ فٞيْبٝٗلإ فٞك ها ثو آٗبٕ رؾٔيَ ًوكي ٓي

روٍيْ، ىيوا ثٚ ٝاٍطٚ ظِٔي ًٚ اى ٍٞي يبهإ رٞ ثو ٓظِٞٓبٕ  ً٘ل ٓي ٗبؽيٚ رٞ آذ ها رٜليل ٓي كَبكي ًٚ اى

ّٞك ًٚ ايٖ ٓظِٞٓبٕ ثٚ هُٝ هجيؾي اى رٞ ثٚ فبطو ؽٔبيذ اى ظبُٔبٕ اٗزوبّ گيوٗل؛ پٌ ثزوً ٝ  ّٞك ٓٞعت ٓي ٓي

 [51.]«روٞاي فلا ها پيْٚ ًٖ

 

ػبٓ، ؽبًْ آٞي ايٖ ّٜو ها رٞثيـ ًوك ٝ آٗبٕ ها ٓزْٜ ًوك ًٚ اُٝيٖ آب ػضٔبٕ ػَٔ ًٞكيبٕ كه افواط ٍؼيل ثٖ 

ؽوٓزي ٝ هبٕٗٞ ٌّ٘ي كه آي٘لٙ ٓزٞعٚ  ًَبٗي َٛز٘٘ل ًٚ كه آذ رلوهٚ ايغبك ًوكٗل ٝ گ٘بٙ ٌْٓالري ًٚ اى ايٖ ثي

ػذ ٝ كوٓبٗجوكاهي ّٞك ثوػٜلٙ آٜٗب فٞاٛل ثٞك؛ ٍپٌ اى ًٞكيبٕ فٞاٍذ ثواي ٓجوا ّلٕ اى ايٖ ارٜبٓبد، اطب عبٓؼٚ ٓي

اى ٍوإ ًٞكٚ كه عٞاة فِيلٚ ثب رؾٌْ فبٓ ٝ ثلٕٝ ( اّزو)ٓبُي ثٖ ؽبهس [ 52.]اى فالكذ ٓوًيي ها گوكٕ ٜٗ٘ل

اى ٓبُي ثٖ ؽبهس ثٚ فِيلٚ آُٞكٙ ثٚ »: ٓالؽظٚ، آٗچٚ ها ًٚ ػضٔبٕ ثٚ ًٞكيبٕ َٗجذ كاك ثٚ فِيلٚ ثبىگوكاٗل ٝ ّٗٞذ

ٍپٌ ّوٝع ثٚ ثو ّٔوكٕ ػٌِٔوك ػضٔبٕ ٝ رأصيو . «...فلا ها پْذ ٍو ٜٗبكٙفطب ٝ ثوگْزٚ اى ٍ٘ذ پيبٓجو ًٚ ؽٌْ 

آٓيي اٝ آي٘لٙ َِٓٔبٗبٕ ها  ايٖ ػٌِٔوك كه ٝضؼيذ اهزٖبكي ـ ٍيبٍي پوكافذ ٝ ثٚ ٝي گّٞيك ًوك ٍيبٍذ ثلػذ

ػذ اى ػضٔبٕ ٓ٘ٞط ثٚ ٓبُي كه اكآٚ، كيلگبٙ ًٞكيبٕ ها كه اطب. ٗبٓل اٗگييي ًٞكيبٕ ٓي ً٘ل، ٗٚ آٗچٚ اٝ كز٘ٚ رٜليل ٓي

، اٍزـلبه اى ارٜبٓبري ًٚ ثٚ ثيهگبٕ ًٞكٚ َٗجذ كاكٙ، ثبىگوكاٗلٕ رجؼيليبٕ (رَِظ آٞيبٕ ثو آٞه)رـييو ػٌِٔوك ً٘ٞٗي 

 [53.]كاهي ًٞكٚ ثيبٕ ًوك ًٞكٚ، پنيوكزٖ ػجلهللا ثٖ هيٌ ٝ ؽنيلخ ثٖ ئبٕ ثٚ آبهد ٝ فياٗٚ

ٛبي ٜٓبعوإ ثيهگ هويِ ها ثوكاّذ ٝ اهطبػبد ثيهگي  ػٔو، ٓؾلٝكيذ ٓلاهي، ػضٔبٕ ثو فالفػالٝٙ ثو ٍيبٍذ هّٞ

اٝ ثٚ اكواكي چٕٞ طِؾٚ ثٖ ػجيلهللا ٓيهػٚ ٓؼوٝف ْٗبٍزظ ها . كه ّٜوٛبي ثؾوإ فييي چٕٞ ًٞكٚ ثٚ آٗبٕ كاك

ٞه ّٜود ايٖ ِٓي ثٚ ؽلي ثٞك ًٚ كاّزٖ إٓ آهىٝي ٛو ًٌ ثٞك؛ چ٘بٕ ًٚ افزالف ثيٖ ًٞكيبٕ كه ؽض[ 54.]ثقْيل

اي  ٍؼيل گلذ ٛو ًٌ ٓيهػٚ. ٍؼيل ثٖ ػبٓ اى آٗغب ْٗئذ گوكذ ًٚ گوٝٛي اى ثنٍ ثقِْ كواٝإ طِؾٚ گلز٘ل

 [55.]چٕٞ ْٗبٍزظ ها كاّزٚ ثبّل اى كاك ٝ كِٛ اٝ ٗجبيل ّگلذ ىكٙ ّل

 

ثٞك ًٚ ثٜزويٖ ٗلٞم ٝ هلهد اكواكي چٕٞ طِؾٚ ٝ ىثيو كه ًٞكٚ ٝ ثٖوٙ ثٚ ؽلي . ؽضٞه ايٖ اكواك كه ٍوؽلاد فطوٗبى ثٞك

گيي٘ٚ ثواي پوٝهُ ٝ ثوٝى اُٝيٖ ع٘گ كافِي ثيٖ َِٓٔبٗبٕ ها كواْٛ ًوك؛ ع٘گي ًٚ اى ٍٚ عٜذ كه ٓيبٕ ٓوكّ ٌّبف 

اٗگييي كه ٓيبٕ آذ عٜذ  ٛبي ًٜ٘ٚ ثيٖ هجبيَ اى يي ٍٞي، ٓزْٜ ّلٕ هويِ ثٚ كز٘ٚ ٍوثبى ًوكٕ ًي٘ٚ: ايغبك ًوك

ٕؾذ . رو، ايغبك ّي ٝ ّجٜٚ كه ٓيبٕ َِٓٔبٗبٕ اى ٍٞي ٍّٞ ثٞك طوٗبىهٍيلٕ ثٚ هلهد اى ٍٞي كيگو، ٝ اى ٛٔٚ ف

[ 56.]كاّذ ايٖ گلزٚ كه ثيبٗبد اثٍٞٓٞي اّؼوي كه َٓغل ًٞكٚ ىٓبٗي ًٚ ٓوكّ ها اى ؽضٞه كه ع٘گ عَٔ ثبى ٓي
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 .آٌّبه اٍذ

 

ٓٞعت ّل رب گيو كزٞؽبد  ر٘لو ػٔٞٓي اى ٍيبٍذ ػضٔبٕ كه َِٓظ ًوكٕ آٞيبٕ ثو عٜبٕ اٍالّ ٝ ًبِٛ چْْ

. ّوايظ الىّ ثواي ثبىگْذِ ٍزيي ثٚ كافَ ٝ ٍو كه گويجبٕ ثوكٕ ٝ رلٌو كه ٓٞهك آٗچٚ اى كٍذ كاكٙ ثٞكٗل كواْٛ آيل

. ٝضؼيذ ٓٞعٞك ّٜوٛبي پبكگبٗي، ؽٞىٙ عـواكيبيي ػوام چٕٞ ًٞكٚ ٝ ثٖوٙ ها كه ٕله ٓقبُلبٕ فالكذ ٓوًيي هواه كاك

اي اٍذ ًٚ ٝاًبٝي إٓ، فٞاٗ٘لٙ ها ثٚ  ٛبي ؽبًٔيذ ٓوًيي، َٓئِٚ ٍذٝاًِ٘ ٍبً٘بٕ ايٖ ٓ٘طوٚ كه ثواثو ٍيب

. ً٘ل ًٚ اْٛ آٜٗب ٓوبثِٚ ثب ثٚ چبُِ ًْيلٕ ٛ٘غبهٛبي ٜٗبكي٘ٚ ّلٙ كه عبٓؼٚ ػوة ثٞك ٛبي ژهكي ٛلايذ ٓي ىٓي٘ٚ

نيوي ٝ ثبىگْذ ثٚ ٗبپ ٛبي رويل كٛل ًٚ پبيج٘لي اػواة ايٖ ٓ٘طوٚ ثٚ ايٖ ٛ٘غبهٛب، ثبػش گوكيل رب هگٚ ّٞاٛل ْٗبٕ ٓي

 .كٝهإ آهٓبٗي رلوك ٝ آىاكگي ها كه ٓقيِٚ فٞك ٗيكاي٘ل

 

فييُ اػواة ثٚ فٖٞٓ ٍبً٘بٕ ثٞٓي ؽبّيٚ ٍٞاك ًٚ ثٚ هزَ فِيلٚ ٍّٞ ٝ كزؼ ثبة فِيلٚ ًْي اى ٍٞي اػواة 

ٓيبٕ ٓوكّ ايٖ كه ايٖ . گيوي ثٞك ًٚ هويْيبٕ ٗبهاضي اى ٍيبكد ػضٔبٕ ها ٗيي ثب فٞك ٛٔواٙ ًوك ٓ٘غو ّل، ٓٞط ٛٔٚ

گلزٖ ثٚ ّيٞٙ پيْيٖ اٗزقبة فِيلٚ ها « ٗٚ»ٗٞاؽي ًٚ ىٓبّ آٞه ٓوًي فالكذ ها ثٚ كٍذ گوكز٘ل، ىٓي٘ٚ الىّ عٜذ 

ثٚ فالكذ َِٓٔبٗبٕ، كه ٝاهغ كٝ ّيٞٙ هجِي اٗزٖبة فِيلٚ ٝ اٗزقبة اى ( ػِيٚ اَُالّ)آٗبٕ ثب اٗزقبة ػِي. كواْٛ كيلٗل

ًٞكٚ كه ايٖ . اػالّ ًوكٙ ٝ ثبة عليلي چٕٞ اعٔبع آذ كه ىٓي٘ٚ كوبٛذ گْٞكٗلٍٞي ّٞهاي ّيٞؿ هويِ ها ٓوكٝك 

ّوًذ ( ػِيٚ اَُالّ)ٓيبٕ ثٚ كُيَ ٝيژگي فبٓ ٍيبٍي، اعزٔبػي ٝ كوٛ٘گي، ٛٔواٙ ثب ٍبيو ٓوكّ كه اٗزقبة ػِي

ػٔو ثٖ ىهاهٙ ، صبثذ ثٖ هيٌ ٗقؼي، ًٔيَ ثٖ ىيبك، ٕؼٖؼخ ثٖ ٕٞؽبٕ، (اّزو)كؼبٍ كاّذ؛ ٓبُي ثٖ ؽبهس ٗقؼي 

ٗقؼي، ٍِئبٕ ثٖ ٕوك فياػي، هجيٖٚ ثٖ عبثو، ٓؾٔل ثٖ ثليَ، ع٘لة اىكي، ٛ٘ل عِٔي ٝ كيگواٗي ًٚ كه عويبٕ 

اي٘بٕ ٗٔبي٘لگبٕ ٓوكّ ًٞكٚ كه ٓلي٘ٚ ثٞكٗل ٝ اثٜذ ٝ . ثيؼذ ًوكٗل( ػِيٚ اَُالّ)ّٞهُ كه ٓلي٘ٚ ثٞكٗل، ثب ػِي

اى ٍٞي ( ػِيٚ اَُالّ)ه ثٞك؛ ثيؼذ آٗبٕ ثٚ ٓضبثٚ ثيؼذ ٝ رأييل ػِيآٌّب( ػِيٚ اَُالّ)اهزلاهّبٕ كه ثيؼذ ثب ػِي

ًْ٘ ًٚ ثيؼذ  ثب رٞ ثيؼذ ٓي»: ثيؼذ ً٘ل گلذ( ػِيٚ اَُالّ)ٓوكّ ايٖ ّٜو ثٞك؛ ث٘بثوايٖ اّزو چٕٞ فٞاٍذ ثب ػِي

( الّػِيٚ اَُ)ٕؼٖؼخ ثٖ ٕٞؽبٕ اى كيگو ثيهگبٕ ًٞكٚ ضٖٔ ثيؼذ ثب ػِي[ 57.]«ٓوكّ ًٞكٚ ثوػٜلٙ ٖٓ ثبّل

 :ّبيَزگي اٝ ها ثورو اى فالكذ ثيبٕ ًوك ٝ گلذ

 

اي آيوٓٞٓ٘بٕ، رٞ فالكذ ها آهاٍزي ٝ إٓ روا ٗيبهاٍذ ٝ رٞ ٓوبّ إٓ ها ثبال ثوكي ٗٚ إٓ ٓوبّ روا ٝ إٓ ثٚ رٞ ٗيبىٓ٘ل اٍذ 

 [58.]ٗيبىي ٝ رٞ اى اٝ ثي

ىٓي٘ٚ ٓ٘بٍجي ها ثواي رٞعيٚ ػَٔ ( َالّػِيٚ اُ)ؽضٞه كؼبٍ ٍبً٘بٕ ّٜوٛبي پبكگبٗي كه هزَ ػضٔبٕ ٝ ثيؼذ ثب ػِي

ثوفالف ػوف ( ػِيٚ اَُالّ)اٗزقبة ػِي. كواْٛ ًوك( ػِيٚ اَُالّ)فوٝط ٝ ثيؼذ ٌّ٘ي ٍوإ هويِ كه ٓوبثَ ػِي

طجوي كه رأييل ايٖ آو، ثب مًو اٝضبع ٓلي٘ٚ ٛٔيٓبٕ ثب . ٓؼٍٔٞ چٕٞ ّٞهاي هويِ ٝ رأًيل فِيلٚ هجِي ٕٞهد گوكذ

ٝ گلزٚ اّزو اّبهٙ ( ػِيٚ اَُالّ)ثٚ عويبٕ آز٘بع ػجلهللا ثٖ ػٔو اى ثيؼذ ثب ػِي( ػِيٚ اَُالّ)ثيؼذ ٓوكّ ثب ػِي

 [59.]«ثگناه گوكِٗ ها ثيْٗ»: ً٘ل ًٚ گلذ ٓي

گٞي٘ل ثيؼذ ثب ػِي ىيو  ّٞٗل ٓي طِؾٚ ٝ ىثيو ٗيي چٕٞ ػِذ كٝگٞٗگي هكزبهّبٕ ها كه ثيؼذ ٝ ٌَّزٖ إٓ عٞيب ٓي

ٓوا ( ٕؼٖؼٚ)يٌي اى كىكإ ػجلاُويٌ »: گلذ كذ ٝ ىثيو كه رٞعيٚ پئبٕ ٌّ٘ي فٞك ٓيٍبيٚ ّْٔيو اّزو ٕٞهد گو

 [60]« ..ثيبٝهك ٝ ثيؼذ ًوكّ، كه ؽبُي ًٚ ّْٔيو ثو گوكْٗ ثٞك
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ٝ ّيؼيبٕ اٝ اى ٍٞي ٓقبُلبْٗبٕ ( ػِيٚ اَُالّ)كه اي٘غب ٛلف هك يب هجٍٞ هٝايبد كٞم ٗيَذ، آب روٝه ّقٖيذ ػِي

اي ثٞك ًٚ ٗٚ ثو پبيٚ ٍٖ٘ ؽبًْ ثو عبٓؼٚ ػوة ـ چٕٞ ٓؾلٝكيذ  ٍذ، چوا ًٚ ػِي اُٝيٖ فِيلٚآوي ثليٜي ثٞكٙ ا

ًوك ـ ٗٚ ثواٍبً اٗزٖبثي ًٚ ػٔو ها ثٚ فالكذ هٍبٗل ٝ ٗٚ  ّوايظ كه ٍويلٚ ًٚ ػلّ ْٓبهًذ كيگوإ ها كواْٛ ٓي

ييل ٜٓبعوإ ٝ اٖٗبه ٓلي٘ٚ ًٚ ٓلهى ٝ چٕٞ ّٞهايي ًٚ ػضٔبٕ ها فِيلٚ َِٓٔبٗبٕ ًوك اٗزقبة ّل، ثٌِٚ ثب ثيؼذ ٝ رأ

اي ثٞكٗل ٝ ٓوكٓبٕ ايبالد ٓقزِق ًٚ كه عويبٕ ّٞهُ ػِيٚ ػضٔبٕ كه ٓلي٘ٚ رغٔغ  اٍبً ْٓوٝػيذ فالكذ ٛو فِيلٚ

مي ٗلٞمإ هويِ ٝ ٛٔلٌوإ آٗبٕ ٝ ًَبٗي ًٚ ثٚ ٗٞػي كاػيٚ فالكذ ها كه ٍو كاّز٘ل، يب . ًوكٗل ثٚ فالكذ هٍيل

اعزٜبك ٓ٘لؼالٕ . هِٔلاك ًوكٗل« ؿٞؿبئيبٕ»ٌ٘ٚ ثواي رٞعيٚ ٌَّزٖ ثيؼذ فٞك، ايٖ اٗزقبة ها اٗزقبة ثيؼذ ٌٗوكٗل يب اي

ٝ ّٞهّيبٕ ثو ضل ػِي ثٚ كُيَ عبيگبٙ اعزٔبػي ًٚ كاّز٘ل، ٓٞعت گوكيل رب ٍواٍو فالكذ اٝ ثٚ ٓوبثِٚ كيٖ ٓلاهإ 

ثٜبٗٚ هزَ ػضٔبٕ ىٓي٘ٚ ها ثواي عِت ٓقبطت فطجٚ طِؾٚ كه ثٖوٙ ثب رَٔي ثٚ . كه ثواثو ٍ٘ذ ٓؾٞهإ رجليَ ّٞك

ؿبٕت هِٔلاك ًوك ٝ ( اػضبي ّٞها)ها ثٚ كُيَ ػلّ ػجٞه اى ٕبكي ّيٞؿ هويِ ( ػِيٚ اَُالّ)آٓبكٙ ًوك ٝ فالكذ ػِي

گيوي  ٓبٗل ايٖ اٍذ ًٚ آيب ٓ٘ظٞه طِؾٚ اى هضبيذ ٝ رٖٔيْ ٍؤاُي ًٚ كه ايٖ عب ثبهي ٓي[ 61.]إٓ ها ثلػذ ّٔوك

ػِيٚ )ه يي ٓغٌِ ثواي ًَ عبٓؼٚ اٍالٓي ثٞكٙ اٍذ يب ثيؼزي ًٚ ثٚ گلزٚ آٗبٕ ؿٞؿبييبٕ ثب ػِيٍوإ هويِ ك

ٛب ًٚ اى هزَ ػضٔبٕ رب ٓبعواي ؽٌٔيذ ها كه ثوگوكذ، ٓٞعت ٍو ثوآٝهكٕ هٍٔي  ٗزيغٚ ايٖ كز٘ٚ[ 62.]ًوكٗل( اَُالّ

ٛبي ٗبٛٔغٌ٘  ٔيذ ٓوًيي چٕٞ ربكزٚگوٝٛي گوكيل ًٚ ٍي ٍبٍ ثٚ كاليِي چٕٞ ٍوگوٓي كه كزٞؽبد يب روً اى ؽبً

 .ٓبَٗز٘ل ًٚ ٓ٘زظو عوهٚ ثواي اٗلغبه ثٞكٗل كه ً٘به ْٛ هّزٚ ّلٙ ثٞكٗل ٝ ثٚ اٗجبه ثبهٝري ٓي

 

 

 

 ٛبي كافِي ثو رْليل پليلٙ فوٝط ـ رأصيو ع٘گ2

ٍذ اى عٜبد ا( ٓ)ثؼل اى هؽِذ پيبٓجو( هكٙ)ع٘گ عَٔ ًٚ اُٝيٖ كهگيوي هٍٔي َِٓٔبٗبٕ ٝ كٝٓيٖ هٝيبهٝيي اػواة 

فوٝط اّواكيذ هويِ، چٕٞ طِؾٚ ٝ ىثيو ثب ٛلف اٍزلبكٙ اثياهي اى ػبيْٚ كه عِت ؽٔبيذ . ٓقزِق ؽبئي اٛٔيذ اٍذ

كاك ًٚ  َٛزٚ إِي ايٖ اعزٔبع ها اٛلاف ٍيبٍي ـ اهزٖبكي رٌْيَ ٓي. آؿبى ّل( ػِيٚ اَُالّ)ٓوكّ، ثو ضل ػِي

بيِ هويْيبٕ كه ثٖوٙ، اّواكيذ آٞي ها ًٚ ثٚ كُيَ ػٌِٔوك ٛٔ. يبكذ رؾذ پِّٞ فٞٗقٞاٛي اى ػضٔبٕ رجِٞه ٓي

( فٞٗقٞاٛي)كه ٓيبٕ ٓوكّ عبيگبٛي ٗلاّز٘ل، كوٕذ ٓ٘بٍجي ثٞك رب ثب ٛٔبٕ ثؼل ػبطلي َٓئِٚ ( ػضٔبٕ)ٍوٝهّبٕ 

 .ثٚ ػ٘ٞإ ُٝي كّ، فٞك ها كه ً٘به ٓقبُلبٕ ٍوٍقذ فِيلٚ اٗزقبثي ٓوكّ هواه كٛ٘ل

 

، ٓٞعت ّي ٝ روكيل ػٔٞٓي كه ثو (ػِيٚ اَُالّ)أُؤٓ٘يٖ كه ٓوبثَ ػِي ِؾٚ، ىثيو ٝ اّاي چٕٞ ط ؽضٞه كؼبٍ ٕؾبثٚ

رويٖ ػبَٓ ثٚ چبُِ ًْيلٕ ّي ٝ روكيل  ْٜٓ« ػويلٙ»ٛبي هكٙ ًٚ  ثؼل اى ع٘گ. ؽن ثٞكٕ يٌي اى طوكيٖ كػٞا ّل

وة ثؼل اى اٍالّ، ثواي اُٝيٖ ثبه ىيو اػواة كه هٝيبهٝيي ثب ْٛ ٗژاكإ فٞك ثٞك، إً٘ٞ ايٖ ػبَٓ چبُِ ْٛ اى ثيٖ هكزٚ ٝ ػ

. كه ثواثو ْٛ ٕق ًْيلٗل( ٓ)ػ٘ٞإ يي ػويلٙ ْٓزوى كه كٝ عجٜٚ ثٚ ٍو ًوكگي ثيهگبٕ كيٖ ٝ ٕؾبثٚ پيبٓجو

ٗظوإ، كوٜب، ػِٔب ٝ ثيهگبٕ كيٖ ًٚ ثٚ ػ٘ٞإ ٓواعغ ٓوكّ ثٞكٗل، ثٚ  ّٞك ًٚ ٕبؽت ؽَبٍيذ َٓئِٚ ىٓبٗي آٌّبه ٓي

ًبُٝ كه كواْٛ . فٞهك ٛبيي اى ايٖ هكزبهٛب كه ٓلي٘ٚ ٝ ٍبيو ّٜوٛب ثٚ چْْ ٓي ٗٔٞٗٚ. ٗلىك ايٖ ّجٜبد كآٖ ٓي

ٛبي ٍيبٍي هويْيبٕ اى يي ٍٞ ٝ  اٗغبٓل؛ ايٖ كٝ گوٝٙ كه ههبثذ ًوكٕ ايٖ ّوايظ ثٚ ّ٘بفذ كٝ گوٝٙ ٓـجٕٞ ٓي
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بٓ اٍذ ًٚ چٕٞ ػِي اٝ ها ثٚ اى كٍزٚ ٗقَذ ٍؼل ثٖ اثي ٝه. ٗٔبي٘ل اٗلؼبٍ ٍوإ ٍبيو هجبيَ اى ٍٞي كيگو هؿ ٓي

ّْٔيوي ثٚ ٖٓ ثلٙ ًٚ ًبكو ها اى َِٓٔبٕ رْقئ كٛل رب ثب إٓ ّْٔيو كه هًبة رٞ »: ٛٔواٛي كوا فٞاٗل گلذ

ٝ اى گوٝٙ كّٝ اثٍٞٓٞي اّؼوي اٍذ کٚ ٍق٘واٗي ٝي كه َٓغل ًٞكٚ ٓج٘ي ثو ػلّ يبهي [ 63.]«ع٘گ ًْ٘

كيلگبٙ . ى كآٖ ىكٕ كوٜب كه ايغبك ّي ٝ روكيل، َٗجذ ثٚ َٓئِٚ ثٞككه ع٘گ عَٔ، ٗٔٞٗٚ كيگوي ا( ػِيٚ اَُالّ)ػِي

ًوك ًٚ ايٖ ع٘گ يي ع٘گ فبٗٞاكگي ثيٖ هويْيبٕ ثٞكٙ ٝ كفبُذ كه إٓ ثيٜٞكٙ  اثٍٞٓٞي ايٖ ٗگوُ ها ثٚ اػواة اُوب ٓي

غبٓيل ثب ايٖ رٞعيٚ ًٚ ٗزيغٚ ٍق٘بٕ اٝ كه ايٖ ىٓي٘ٚ ثٚ اٗلؼبٍ ٓوكّ كه ثواثو ع٘گ ٝ ػلّ ْٓبهًذ آٗبٕ كه إٓ اٗ. اٍذ

 :گلذ ٝي ٓي[ 64.]ٛلف، ؽلع ٝؽلد ٝ عٔبػذ َِٓٔبٗبٕ اٍذ

 

. ّٞك گنهك ؽويوذ إٓ آٌّبه ٓي روّ، چوا ًٚ كز٘ٚ چٕٞ هٝي آٝهك ثب ّي ٝ روكيل اٍذ ٝ چٕٞ ٓي ٛب آگبٙ ٖٓ ثٚ كز٘ٚ... 

ٛب  ٍو ٗييٙ. ٛب ؿالف ًوكٙإً٘ٞ ّْٔيو. گيوك ايٖ كز٘ٚ ٓبٗ٘ل كهك ٌّْ اٍذ ٝ ٓؼِّٞ ٗيَذ اى ًغب ٍوچْٔٚ ٓي

ًْيلٙ ٝ ىٙ ًٔبٕ ها پبهٙ ً٘يل ٝ ً٘ظ فبٗٚ ْٗي٘يل رب هويْيبٕ ًٚ كه ًبه ؽٌٞٓذ ثب ْٛ افزالف پيلا ًوكٗل ٝ فٞك ثبٗي 

ثٚ ٝعٞك آٓلٕ ايٖ افزالف َٛز٘ل ثب ْٛ ً٘به آي٘ل ٝ هف٘ٚ ٝ ٌّبكي ها ًٚ ثٚ ٝعٞك آٝهكٗل فٞك ثٚ روٓيْ إٓ 

 [65.]«پوكاىٗل

 

ٛبي ٕوف ػوثي ثٞكٙ ثٚ پوٝهُ رلٌو ثيٜٞكٙ ثٞكٕ كفبُذ اػواة كه ٓبعواي  ن ايٖ ٍق٘بٕ ًٚ ثوگوكزٚ اى ٍ٘ذرأصيو ػٔي

ٗلٞم ًالّ ايٖ اكواك ثٚ هلهي ٓؤصو ثٞك ًٚ ًَبٗي چٕٞ ٍؼيلثٖ هيٌ ٝ ٍِئبٕ ثٖ [ 66.]فبٗٞاكگي هويِ كآٖ ىك

 [67.]ثبىكاّذ( ػِيٚ اَُالّ)ٕوك فياػي ها اى ٛٔواٛي ثب ػِي

 

هويِ ٝ )اي ّٜوٛبي ػوام ًٚ اهِيذ اٗلًي هويْي ًٚ ثؼلاً رؾذ ػ٘ٞإ اَٛ اُؼبُيٚ  رٞعٚ ثٚ ٍبفزبه هجيِٚثب 

كه ػٖو آٞي ٗٔٞك پيلا ًوك، ثويٚ ٍبً٘بٕ ّبَٓ اػواة ػلٗبٗي ّٔبٍ ٝ ّٔبٍ ّوم ّجٚ عييوٙ ٝ ٗٞاؽي ( ٝاثَزگبٕ

ٛبي ٓنًٞه كوم  رلٌو اثٍٞٓٞي، ٗجبيل ثواي گوٝٙثو اٍبً . ٍٞاك يب اػواة ئبٗي ٓ٘طوٚ عـواكيبيي مًو ّلٙ ثٞكٗل

ًوك ًٚ ثؼل اى ايٖ افزالف ٝ كهگيوي ثو ٍو ًَت هلهد، چٚ ًَي اى ٓيبٕ اػضبي ّٞهاي هٛجوي هويِ، ثٚ ػ٘ٞإ  ٓي

 . ْٜٓ ايٖ ثٞك ًٚ ثب اٗزقبة يٌي اى هويْيبٕ، ٝؽلد عٔبػذ، َِٓٔبٗبٕ ؽلع ّٞك. ؽبًْ ٍو ثوآٝهك

 

ٝي طي ٍق٘بٗي فوٝط طِؾٚ ٝ ىثيو اى ثيؼذ ثب . ي، ٍپبٙ ًٞكٚ كه مي هبه ثٚ ػِي پيٍٞذثب ٝعٞك ًبهٌّ٘ي اثٍٞٓٞ

فِيلٚ ها ثلٕٝ ايٌ٘ٚ اى عبٗت اٝ گ٘بٛي ٍو ىكٙ ثبّل ثيبٕ ًوك ٝ اى آٗبٕ فٞاٍذ رب اٝ ها كه ٍوًٞثي ايٖ پئبٕ ٌّ٘بٕ 

ٓيبٕ ٓوكّ روٝيظ كاكٙ ثٞك، ثواي ىكٝكٕ ايٖ  اي ًٚ ّي ٝ روكيل ها كه ػِي ثب رٞعٚ ثٚ رأصيو اكٌبه ٓ٘لؼالٗٚ. يبهي ً٘٘ل

 :ٌَْٓ هٝاٗي كه اكواك، ثٚ آٗبٕ اطٔي٘بٕ كاك

 

كه هطغ ًوكٕ كٍٝزي اى كّٔ٘بٕ فلا كه هاٙ ؽوي ًٚ ثوگييليل روكيل ٝ كٝكُي ثٚ فٞك هاٙ ٗلٛيل ٝ ع٘گ ثب آٗبٕ ها 

 [68.]ٛٔچٕٞ ع٘گ ثب اؽياة ثلاٗيل

 .ٝ كوٓبٗجوكاهي فٞك ها اػالّ ًوكٗلثيهگبٕ ًٞكٚ كه رأييل ٍق٘بٕ اٝ، اطبػذ 

ع٘گ عَٔ ثواي عبٓؼٚ اٍالٓي پيبٓل فّٞبي٘لي ٗلاّذ، چوا ًٚ ثٚ ًْزٚ ّلٕ رؼلاك ىيبكي اى َِٓٔبٗبٕ، اى عِٔٚ 

ٛياه ٗلو گياهُ  24َٓؼٞكي كه ر٘جيٚ االّواف اى ًْزٚ ّلٕ ؽلٝك [ 69.]ثوفي اى ثيهگبٕ ٝ كاْٗٔ٘لإ اٗغبٓيل
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 [70.]كٛل ٓي

 

ٛو ًلاّ اى ايٖ اثؼبك كه رَويغ . كافِي، اثؼبك ٓقزِق ٗظبٓي، اهزٖبكي ٝ اعزٔبػي ثٚ كٗجبٍ كاّذاُٝيٖ ع٘گ 

كه ثؼل ٗظبٓي ٗؾٞٙ چيِ٘ ٝ ٕق ًْيلٕ . رأصيو ٗجٞك ثقْيلٕ ثٚ پليلٙ فوٝط اػواة كه ٓوبثِٚ ثب ؽبًٔيذ ٓوًيي ثي

ْٛ ( ػِيٚ اَُالّ)ػِي. بٕي ثوفٞهكاه ثٞكف  ٛبي كٝهإ عبِٛيذ ػوة، اى ٝيژگي ٍپبٛيبٕ كه ٓوبثَ ْٛ، ثوفالف ع٘گ

اي ًٚ عٔؼيذ ايٖ كٝ ّٜو  ايٖ ٗٞع آهايِ ع٘گي ثب رٞعٚ ثٚ ٍبفزبه هجيِٚ[ 71.]ٛب ها هٝكههٝي ْٛ هواه كاك اي هجيِٚ

ًبهثوك ايٖ ّيٞٙ، كه . ّ٘بٍي اعزٔبػي ّيٞٙ ثليؼي ثٞك ًوك، اى ٗظو اٍزوارژي ٗظبٓي ٝ هٝإ پبكگبٗي ها ثٚ ٓورجظ ٓي

اي ًٚ رؼٖجبد كيوي٘ٚ ها اى كيلٕ هجيِٚ ههيت كه ٓوبثَ  ٓلد ثٚ عِٞگيوي اى ثوٝى اؽَبٍبد ػبطلي، هٞٓي ٝ هجيِٚ ًٞربٙ

كه كهاى ٓلد ٗيي ٓبٗغ اى ؽٌ فٞٗقٞاٛي . ًوك اٗگيقذ ٝ كوٝپبّي ٍپبٙ كه ًٞربٙ ٓلد ًٔي ٓي اي فٞك ثو ٓي ْٛ هجيِٚ

 [72.]بّ ٝ آ٘يذ عبٗي ٝ ٓبُي عبٓؼٚ ها كه پي كاّذْٛ هكزٚ ٍيبٍذ كٞم، اَٗغ  هٝي. ّل كه ٓيبٕ ٓوكّ ٓي

 

اٝ ٗبگييو ثواي ع٘گ ثب ٓؼبٝيٚ . فوٝط كاّذ  ثٚ ٍٞي ّبّ كَٖ عليلي كه روٞيذ پليلٙ( ػِيٚ اَُالّ)ؽوًذ ػِي

ثٚ رْويؼ .كه ْٓٞهد ػٔٞٓي، طي ٍق٘بٗي ًٚ كه َٓغل ًٞكٚ ايواك ًوك( ػِيٚ اَُالّ)ػِي. اػالّ آٓبكٙ ثبُ كاك

ػِيٚ )اُٝيٖ ٝاًِ٘ ثٚ ٍق٘بٕ اٝ، اػزواٗ ٓوكي اى ث٘ي كياهٙ ثٞك ًٚ ػِي. كه ٓوبثِٚ ثب ّبٓيبٕ پوكافذ اٛلاف فٞك

( اّزو)گوچٚ ايٖ اػزواٗ، ثب اهزلاه ٓبُي ثٖ ؽبهس . ها ثٚ فٕٞ هييي ٝ ثواكه ًْي كه ٓيبٕ َِٓٔبٗبٕ ٓزْٜ ًوك( اَُالّ

ي٘لٙ طيق ٍٝيؼي اى ًٞكيبٕ ثلاٗيْ ًٚ اى ّوٝع ًبه رب ٓبعواي آب اى ايٌ٘ٚ اٝ ها ٗٔب[ 73]ٗقؼي ٝ ٛٔلاٗيبٕ، کٔوٗگ ّل

 .ايْ هاٛٚ ٗوكزٚ ًوكٗل ثي ٛب رٍٞظ ٓؼبٝيٚ، ثٚ ٗٞػي ثو ايٖ ٌٗزٚ رأًيل ٓي رٞعيٚ ػِْ ًوكٕ هوإٓ

 

رويٖ آٜٗب رؾويي ػٞاّ  ٗبىٍ. گوي ٓزلبٝد ٓ٘غو ّل ٓبعواي ؽٌٔيذ كه ع٘گ ٕليٖ، ثٚ فييُ ٍٚ اٗليْٚ فبهعي

ٛب، اّواكيذ ٍيبٍزٔلاه،  ٗگو ٝ ٗٞع پيْوكزٚ ايٖ اٗليْٚ روِ إٓ هبهيبٕ ٍبكٙ اٗليِ ٝ هْوي ٞع رٌبَٓ يبكزٚهٝ، ٗ كٗجبُٚ

كٝ كٍزٚ اٍٝ كه پيلايِ ّوايظ . ثٞكٗل( ػِيٚ اَُالّ)ٓ٘لؼذ طِت ٝ ٓـجٕٞ اى ّيٞٙ رَبٝي گوايبٗٚ فالكذ ػِي

ايٖ ٓٞهؼيذ ( ػِيٚ اَُالّ)ّواكيذ ٓقبُق ػِيثواي ا. كُقٞاٙ ٗٞع ٍّٞ، فٞاٍزٚ يب ٗبفٞاٍزٚ ٗوِ كؼبُي كاّز٘ل

ٝ فبهعي ( ٍبً٘بٕ ثٞٓي)ثي٘ي ْٗلٙ كوٕذ طاليي ثٞك رب اى إٓ ثٚ فٞثي، عٜذ كْبه ثو ههجبي كافِي  ىٓبٗي پيِ

 [ 74.]اٍزلبكٙ ً٘٘ل( اي ًٚ كه پي كزٞؽبد ػوام ها ٓأٖٓ فٞك ًوكٗل ٜٓٔبٗبٕ ٗبفٞاٗلٙ)

 

آٍزبٗٚ پيوٝىي هواه گوكذ، ثب ثوٝى ٌّبف كه ٓيبٕ هجبيَ، ٍوإ ٝ هبهيبٕ، اّزو ها ع٘گ ٕليٖ ًٚ ثب پبيلاهي ػواهيبٕ، كه 

آٗبٕ ػِي ها ٓغجٞه ًوكٗل ًٚ كٍزٞه ٓزبهًٚ ع٘گ . ثٚ اٗلاىٙ كٝيلٕ يي اٍت ِٜٓذ ٗلاكٗل رب ٍوّٗٞذ إٓ ها ٓؼِّٞ ً٘ل

 :گٞيل اثٖ ٓياؽْ ٓي[ 75.]ها اػالّ ً٘ل

 

ٛياه َِٓؼ  ًوك ػواهيبٕ ها آگبٙ ً٘ل، ثيَذ ثواكواّزٖ ٖٓبؽق ٍؼي ٓي چٕٞ ػِي كه ٓٞهك ٗيوٗگ هويْيبٕ ّبّ اى

كٗجبُٚ هٝإ ]ٛبيْبٕ اى اصو ٍغٞك پي٘ٚ ثَزٚ ثٞك  آٖٛ پُٞ ًٚ ّْٔيوٛبيْبٕ ها ثو ّبٗٚ اكٌ٘لٙ ثٞكٗل ٝ پيْبٗي

ٕ ٍبكٙ اٗليْب]، كه ؽبُي ًٚ پيْبپيِ آٗبٕ َٓؼو ثٖ كلًي ٝ ىيل ثٖ ؽٖيٖ ٝ گوٝٛي اى هبهيبٕ [اؽَبٍي

ها ثٚ ٗبّ ٗٚ ثٚ ػ٘ٞإ آيوٓؤٓ٘بٕ آٝاى كاكٗل ًٚ اي ( ػِيٚ اَُالّ)ّلٗل، ػِي ًٚ اى إٓ پٌ فٞاهط ٗبٓيلٙ ٓي[ ٗگو هْوي

اٗل، ثلإ هّٞ، عٞاة ٓضجذ ثلٙ ٝگوٗٚ ٛٔبٕ طٞه ًٚ ػضٔبٕ ها ًْزيْ رٞ ها ٗيي فٞاٛيْ  ػِي، رٞ ها ثٚ ًزبة فلا فٞاٗلٙ
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 [76.]ًْذ

 

ثٚ رؾويي اّؼش ثٖ هيٌ ٗٔبي٘لٙ هلهرٔ٘ل طيق ٓقبُق، ٍپبٙ ػوام ها ( ِيٚ اَُالّػ)رؾذ كْبه هواه كاكٕ ػِي

 .ٓزالطْ ٝ ٓزالّي ًوك

 

ٛبي ٓقبُق ؽبًٔيذ  ٛبي رأصيوگناه ها ثٚ ًبّ فٞك ًْيل ٝ ٕؾ٘ٚ ثواي رؾٔيَ ٗظوٛبي گوٝٙ ع٘گ ٕليٖ ّقٖيذ

رٞإ اى ٍق٘بٕ اّزو  گ رأصيوگناه ها ٓيكولإ ٓوكإ ثيه. ٗگو ٜٓيب گْذ اٗليْبٕ ٍطؾي ٝ ٍبكٙ( ػِيٚ اَُالّ)ػِي

 [77: ]گلذ كهيبكذ ًٚ كه ٍوىِٗ ػواهيبٕ ٓي

 

ًوكيل ٝ  ايل، ٝهزي ع٘گ ٓي اٗل ثٚ ٖٓ ثگٞييل ًي ثو ؽن ثٞكٙ اي٘ي ًٚ ثوعَزگبٕ ّٔب ًْزٚ ّلٗل ٝ اى اهامُزبٕ ٓبٗلٙ

ثٞك يب إً٘ٞ ثو ؽويل ٝ ًْزگبٕ ّٔب  كه ايٖ ٕٞهد اگو اى ع٘گ كٍذ ثلاهيل ثو ثبطَ فٞاٛيل. ّلٗل ٗيٌبٗزبٕ ًْزٚ ٓي

 .ًٚ ٌٓ٘و كضِْبٕ ٗيَزيل ٝ ثٜزو اى ّٔب ثٞكٗل كه عْٜ٘ َٛز٘ل

 

 [78.]گيوي اى إٓ ها ثواي فلا، ٗٚ اطبػذ اى اّزو ٝ ٛٔلٌوإ اٝ هِٔلاك ًوكٗل آٗبٕ ع٘گ فٞك ها ثٚ فبطو فلا ٝ ً٘بهٙ

ػِيٚ )رالُ كيگوي ثواي ثٚ هًٞك ًْيلٕ فالكذ ػِياػٔبٍ ٗظو اّؼش كه اٗزقبة ؽٌْ ٝ رأًيل ثو اثٍٞٓٞي اّؼوي، 

اٗزقبة اثٍٞٓٞي فيَ ػظئي اى هبهيبٕ ٍطؾي اٗليِ ٝ ٍَذ ٗظو . اي كه اٗجبه ثبهٝد ثٞك ٝ ثٚ ٓ٘يُٚ عوهٚ( اَُالّ

 :ػِي چٕٞ اٗزقبة اثٍٞٓٞي ها هك ًوك ٝ ثٚ ًٞكيبٕ گلذ: گٞيل طجوي ٓي. ًوك ها ثب فٞك ٛٔواٙ ٓي

 

ثٚ اٝ اػزٔبك ... ًوكيل اي٘ي كيگو ٗبكوٓبٗي ٌٗ٘يل هأي ٖٓ ٗيَذ ًٚ ايٖ ًبه ثٚ اثٍٞٓٞي ٝاگناهّ كه آؿبى ٗبكوٓبٗي ٓي

 [79.]ٍپبهيْ ايٖ ًبه ها ثٚ اثٖ ػجبً ٓي... ٗلاهّ ًٚ اى ٖٓ ثويل ٝ ًَبٕ اى ٖٓ ثلاّذ

 

ٌَْ ٓضوي ثبّ٘ل ثٚ ّلد ٓقبُق ثٞكٗل زقبة اّزو ها ٗيي ثٚ آٗبٕ پيْٜ٘بك ػِي كه اٗ. اّؼش ٝ يبهاِٗ اى ايٌ٘ٚ كٝ َؽ

رأًيل اّؼش ثٖ هيٌ كه اٗزقبة اثٍٞٓٞي، ثبة كيگوي اى كز٘ٚ ها [ 80.]كُيَ ايٌ٘ٚ اى ٗظو آٗبٕ ًبٕٗٞ كز٘ٚ ثٞك، هك ًوكٗل

ٛبيي ثٞك ًٚ كه كايوٙ كٝ رٌَْ ثيهگ هوّي ـ  اي گوٝٙ ثو ًٞكيبٕ گْٞك ٝ إٓ ىٗلٙ ّلٕ اؽَبٍبد هٞٓي ٝ هجيِٚ

كٍزٚ : ٛبي ميَ روَيْ ّلٗل ٛبي ػوة ٍبًٖ كه ػوام ٝ ًٞكٚ ثٚ كٍزٚ اٍبً، گوٝٙثو ايٖ . گ٘غيلٗل ئبٗي ٗٔي

اٍٝ، هويْيبٕ ًٚ چٕٞ ٍوٝهي فٞك ها ثٚ ٓجلأ كيٖ ٓزَٖ ًوكٗل، ٓوبٝٓذ كه ثواثو آٗبٕ عي كه ٓٞاهكي ًٚ ٓ٘بكغ ٛٔگبٕ 

ٝ ٗلٞمي ًٚ كه طي كزٞؽبد ٛبيي ًٚ ثب هلهد  گوكذ؛ كٍزٚ كّٝ، ئبٗي ّل، ٓٞهك اٍزوجبٍ ػّٔٞ هواه ٗٔي رٜليل ٓي

هجبيِي چٕٞ ثغيِٚ ٝ ً٘لٙ كه ٍپوكٕ كٝ ايبُذ ثيهگ چٕٞ ٛٔلإ ٝ آمهثبيغبٕ ثٚ عويو )ػٖو ػٔو ٝ آزيبىاد كٝهٙ ػضٔبٕ 

ٗيي ثب ثو ًْيلٕ هجبيِي چٕٞ ( ػِيٚ اَُالّ)ثٚ كٍذ آٝهكٗل ٝ كه كٝهٙ فالكذ ػِي( ثٖ ػجلهللا ٝ اّؼش ثٖ هيٌ

ٛبي كيگوي چٕٞ اٖٗبه ٝ اَٛ ٓلي٘ٚ  گبٗي چٕٞ ػلي ثٖ ؽبرْ، ؽغوثٖ ػلي، اّزو ٝ گوٝٙٓنؽظ، ٛٔلإ ٝ ٍوإ ٝ ثيه

ّل، اٗيٝاي ٍيبٍي گوٝٙ ٍّٞ يؼ٘ي هجبيَ ثيهگي چٕٞ هثيؼٚ ٝ  ًٚ ثب ٝهٝك ػِي ثو ًٞكٚ ثٚ عٔؼيذ آٗبٕ اكيٝكٙ ٓي

ف فٞك ها اى ٕؾ٘ٚ ٍيبٍي ثب آٗبٕ إً٘ٞ ثؼي٘ٚ ؽن. رٔيْ ًٚ ٍبً٘بٕ هلئي ٍٞاك ٝ ؽٞاّي إٓ ثٞكٗل، ها كواْٛ ًوك

كه ٝاهغ ؽِٔٚ ػوٝح ثٖ اكيٚ ثٚ اّؼش ثٖ هيٌ ًٚ رٞاكن . ًوكٗل ٛب كه هأً ؽبًٔيذ ٗظبهٙ ٓي هواه گوكزٖ ٗٔبي٘لٙ ئبٗي

ثٚ هيٞك ؽبًٔيذ ٓوًيي « ٗٚ»فٞاٗل، كٞهإ  ٛبي ٗظبٓي ٕق ًْيلٙ ٓي ٗبٓٚ ػوام ـ ّبّ ها ثواي هجبيِي ًٚ كه كٍزٚ
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اي گوكيل ًٚ طي إٓ ٕبؽجبٕ ايٖ رلٌو ثواي عجوإ ٝ  اؽَبً اٗيٝا آؿبىگو كز٘ٚ. اي ٍيبٍي ثٞكٝ ػلّ رؾَٔ ايٖ اٗيٝ

اي ًٚ ٍٚ كٛٚ ثب ُجبً ّوع رٍٞظ ؽبًٔيذ ثٚ هيل ًْيلٙ ّل، ثب ٛٔبٕ پِّٞ ّوػي  اػزواٗ ثٚ ٍوًٞة اٗليْٚ

ٗؾٞي كه ايغبك ايٖ ّوايظ كفيَ ثٞكٗل ثٚ ًْزبه ٓوكّ، ؿبهد آٞاٍ، ايغبك ٗبآ٘ي ٝ اٗزوبّ اى ًَبٗي ًٚ ثٚ ٗظو آٗبٕ ثٚ 

 .پوكافز٘ل

 

كاه، اٍزلبكٙ ٗبكهٍذ اى ايلئُٞٞژي هٍٔي، آّ٘بيي ٍطؾي ٝ ظبٛوي اى  ػالٝٙ ثو َٓبئَ كوٛ٘گي ـ ٍيبٍي هيْٚ

پُٞ ايٖ گوٝٙ كه ٍِي  اي كه كٍذ ٍوإ ٝ ثيهگبٕ ىاٛل ِٓ٘ ٝ فوهٚ ٛبي هوإٓ ٝ رأٝيَ ٝ رلَيو ثٚ هأي إٓ، ؽوثٚ آيٚ

ٛبي ٍطؾي اى  ايٖ گوٝٙ اى آؿبى اػالّ آٓبكٙ ثبُ رب ْٓقٔ ّلٕ رٌِيق ؽٌٔيذ، ثٚ فبطو ثوكاّذ. ٕليٖ ثٞكهوّا كه 

ىيل ثٖ ؽٖيٖ طبيي كيلگبٙ فٞك ها كه ٓٞهك ٗجوك ثب . هوإٓ ٝ ر٘لفٞيي ٝ ىٝك فْٔي فٞك چ٘ليٖ ثبه رـييو ٓٞضغ كاكٗل

ٗليْٚ ٝ رأَٓ كه ايٖ ىٓي٘ٚ الىّ ٗيَذ، ىيوا ٓب كه هيقزٖ اگو كه ع٘گ ثب آٗبٕ ّي ٗلاهيل، ا: ًوك ّبٓيبٕ چ٘يٖ ثيبٕ ٓي

ٗٔٞٗٚ ايٖ افالم كه ٓأٓٞهيزي ًٚ ّجش [ 81.]فٕٞ ػضٔبٕ ًٚ ايٖ گوٝٙ اكػبي فٞٗقٞاٛي إٓ ها كاهٗل، روكيلي ٗلاّزيْ

ثٚ طٞهي ّٞك،  ٗيك ٓؼبٝيٚ كاّز٘ل، كيلٙ ٓي( ػِيٚ اَُالّ)ثٖ هثؼي رٔئي، ٛٔواٙ ثب ٍبيو هوّا ٝ ٍوإ اى ٍٞي ػِي

ٕجواٗٚ هطغ ًوكٙ اٝ ها ػبَٓ إِي هزَ ػضٔبٕ  ًٚ كه ثواثو رأًيل ٓؼبٝيٚ ٓج٘ي ثو فٞٗقٞاٛي ػضٔبٕ، ٍقٖ ٓؼبٝيٚ ها ثي

اي ثواي هٍيلٕ ثٚ هلهد هواه كاكٙ  ٍپٌ ٓؼبٝيٚ ها ٓزْٜ کوك کٚ فٞٗقٞاٛي ػضٔبٕ ها ثواي فٞك ٍٝيِٚ. هِٔلاك ٗٔٞك

ٛبي  اٛٚ ٗوكذ، آب گَزبفي اٝ ثبػش ّل ًٚ ؽويوذ گلزبهُ، كه ٍوىِٗه گوچٚ ّجش كه آٗچٚ گلزٚ ثٞك، ثي. اٍذ

 [82.]اكة، ٍجٌَو، ر٘لفٞ ٝ كهٝؽ ىٕ ٓؼوكي ًوكٙ ثٞك، پٜ٘بٕ ثٔبٗل ثي( ٕؾواگوك)ٓؼبٝيٚ ًٚ اٝ ها اػواثي 

 

جبٕ ٝ ٛبي ث٘ي ثٌو، ث٘ي ّي اي ثواي چوفِ ٍويغ هجبيَ ث٘ي رٔيْ ٝ ّبفٚ ثٜبٗٚ« الؽٌْ اال هلل»ثٚ ٛو عٜذ ّؼبه 

ٛبي كيگو اى هثيؼٚ ٝ رٔيْ، كه ُٞاي كيٖ ٝ هوإٓ كه اػزواٗ ثٚ هلهد هويِ ٝ ٓوبثِٚ ثب روكيغ هٝى اكيٕٝ ئبٗيبٕ كه  ريوٙ

اٗل،  كيلٗل ًٚ ئبٗيبٕ ػالٝٙ ثو هويِ، ثو ٍوىٓيٖ اعلاكي آٗبٕ رَِظ يبكزٚ آٗبٕ ٓي. ي افيو ثٞك ًٞكٚ ٝ ػوام كه كٝ كٛٚ

 . ثوكٗل ٛبي ٝاثَزٚ ها ثٚ اٗيٝا ٝ رؾِيَ ٓي ثٌو ٝ ّبفٚثٚ طٞهي ًٚ ث٘ي رٔيْ ٝ ث٘ي 

 

اي ـ  ثواي پنيوُ ؽٌٔيذ ٝ ػلٍٝ اى إٓ ْٗبٕ اى فٞي ثلٝي، رؼٖجبد هجيِٚ( ػِيٚ اَُالّ)رؾذ كْبه هواه كاكٕ ػِي

ٝ گَزبفي آٗبٕ كه اػزواف ثٚ گ٘بٙ ٝ رٞثٚ فٞيِ . ٗگوي ٝ ػلّ كٝهاٗليْي ايٖ كٍزٚ اى هجبيَ ثٞك ٍوىٓي٘ي، ٍطؾي

ًبكو كاَٗزٖ ػِي ٝ يبهاِٗ ثٚ كُيَ ػلّ رٞثٚ ثب اعزٜبك فٞيِ، ثٚ علايي هٍٔي اُٝيٖ ّوبم كٌوي ـ ػِٔي كه 

ٍوإ ايٖ گوٝٙ ّجش ثٖ هثؼي، . ؽوٝهاء ٗقَزيٖ ٌٓبٗي ثٞك ًٚ اهكٝگبٙ فٞاهط ها كه فٞك عبي كاك[ 83.]اٍالّ اٗغبٓيل

ٛبي ٌٓوهي ًٚ كه ًٞكٚ ثوگياه ًوكٗل، ْٓ٘ٞه فٞك  ٕ طي َْٗذآٗب[ 84.]ػجلهللا ثٖ ٝٛت هاٍجي ٝ اثٖ اثي ًٞاء ثٞكٗل

ها ٓج٘ي ثو فوٝط ثو ضل ؽبًٔيذ ٓوًيي ٝ ٛو ًَي ًٚ ثٚ ايٖ ؽبًٔيذ هاضي ثبّل ٓ٘زْو ًوكٗل ٝ ػجلهللا ثٖ ٝٛت 

 كه ايٖ ىٓبٕ ثٞك ًٚ فٞاهط، ثٚ طٞه هٍٔي ٗظو فٞك ها كه ٗلي ؽبًٔيذ ٍيبٍي. هاٍجي ها ثٚ هٛجوي اٗزقبة ٗٔٞكٗل

 .اػالّ ًوكٙ ٝ هٍٔبً فٞك ها اى عبٓؼٚ ً٘به ًْيلٗل

 

ثٚ فلٓذ گوكزٖ كيٖ كه عٜذ اكٌبه ٝ هكزبهٛبي اكواطي ايٖ گوٝٙ ًٚ ٓؤٍَبٕ إٓ اى ىٛبك، ػجبك ٝ ٓؤٓ٘بٕ ٝ ٓزويبٕ 

ػجلهللا ثٖ ٝٛت هاٍجي، ؽوهٞٓ ثٖ ىٛيو، . ًٞكٚ ٝ ثٖوٙ ثٞكٗل، رٞعيٜي ثواي ْٓوٝػيذ ثقْيلٕ ثٚ اػٔبُْبٕ ثٞك

. ح ثٖ ٍ٘بٕ اٍلي، ىيل ثٖ ؽٖيٖ طبيي، ّويؼ ثٖ اٝكي ػجَي، ػجلهللا ثٖ ٍقجو اى پبهٍبيبٕ ٝ هكاپّٞبٕ ثٞكٗلؽٔي
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اي٘بٕ كه رٞعيٚ پنيوُ ؽٌٔيذ، رأًيل ًوكٗل چٕٞ ػِي ٝ اطواكيبِٗ ثٚ پيوٝي اى ٗلٌ كوٓبٕ هوإٓ ها ً٘به گناّز٘ل، 

ثب ٓقبُلبٕ كه پيِ گوكز٘ل ٓجز٘ي ثو فْٞٗذ ٝ ثوفٞهك  هاٛجوكي ًٚ فٞاهط كه ثوفٞهك. ع٘گ ثب آٗبٕ ثو ٓب ٝاعت ّل

فٞاهط كه . ًوكٗل آٗبٕ ٛلف اى ارقبم ايٖ هاٛجوك ها، رالُ ثواي ٛلايذ کبكوإ ٝ ٓ٘ؾوكبٕ اى كيٖ ثيبٕ ٓي. ّليل ثٞك

ه ٕٞهد ًوكٗل ٓجبػ ثٞكٕ عبٕ ٝ ٓبٍ ٓقبُلبٕ ك ، كٝ ٛلف ها كٗجبٍ ٓي(َِٓٔبٗبٕ)رلَيو فٞك اى عٜبك ثب ايٖ ٓ٘ؾوكبٕ 

 [85.]پيوٝىي ٝ كه ٕٞهد ٌَّذ هٍيلٕ ثٚ ثْٜذ ٝ هضٞإ اُٜي

 

رَِظ آٗبٕ ثو رلَيو ثٚ . ػِٔي ًوكٕ ايٖ رلبٍيو كه ٓٞهك ٓقبُلبٕ كه هوٕ اٍٝ ٝ كّٝ عّٞ ٝؽْذ ها ثو عبٓؼٚ ؽبًْ ًوك

وك ًٚ ثب اٍز٘بك ثٚ هوإٓ اثٖ ػجبً ها ٗيك آٗبٕ كوٍزبك، رأًيل ً( ػِيٚ اَُالّ)هأي ٝ ٕلٝه كزٞا ثٚ ؽلي ثٞك ًٚ چٕٞ ػِي

پنيو ثٞكٙ ٝ آٗبٕ اى  كه ايٖ ىٓي٘ٚ ثٜوٙ گيوك، چوا ًٚ آيبد هوإٓ اٗؼطبف( ٓ)ثب آٗبٕ اؽزغبط ٌٗ٘ل، ثٌِٚ اى ٍيوٙ ػِٔي پيبٓجو

 [ 86.]ً٘٘ل ايٖ طوين اٛلاف فٞك ها رٞعيٚ ٓي

 

ّيٞٙ . ، هيْٚ كه ٍيبٍذ ػٔو كاّذروثيذ كي٘ي ايٖ اكواك ًٚ اٍبً إٓ اكواط كه هوإٓ ٝ رلويظ كه اؽبكيش ٗجٞي ثٞك

ايٖ ٍيبٍذ ثواي اػواة ايٖ آٌبٕ . ها هٛب ًوكٗل( ٓ)روثيزي ًٚ اى ٍٚ هًٖ اٍالّ، رٜ٘ب فلا ٝ هوإٓ ها گوكز٘ل ٝ پيبٓجو

ٛبيي ًٚ اكواكي چٕٞ  ها ثٚ ٝعٞك آٝهك ًٚ ثب رٞعٚ ثٚ ظوكيذ ػوِي ٝ ثيِ٘ ٍطؾي هوإٓ ها رلَيو ًوكٙ ٝ ٓؾلٝكيذ

ثواٍبً هٝؽيٚ ثبكيٚ . ًوك ٝ ثب هٝؽيٚ اػواة َٛٔبىي ٗلاّذ ً٘به ثيٗ٘ل لَيو ثواي آٗبٕ ايغبك ٓيكه ر( ٓ)پيبٓجو

ٛبي ٌٓوه آٗبٕ كه ّوايظ  ّٞهُ. گو رلوك ٝ ػلّ رويل آٗبٕ ثٞك ْٗي٘ي، هوإٓ ثٚ رلبٍيوي ًْبٗلٙ ّل ًٚ ٛلايذ

هيل ؽٌٞٓذ ها پنيوا ثٞكٙ ثبّل، ٕلم  ٓقزِق ػِيٚ ؽبًٔيذ ٓوًيي، ثٚ ػ٘ٞإ ٓغوّ إِي ايٖ پوٝٗلٙ ٝ ٛو إٓ ًٌ ًٚ

 .ً٘ل ايٖ گلزٚ ها ثو ٓبٛيذ آٗبٕ آٌّبه ٓي

 

ٛبي فبٕي ًٚ ربًٕ٘ٞ اى فٞاهط ثٚ كٍذ كاكيْ ّبيل ثٚ هاؽزي ثزٞإ آٗبٕ ها كه هكيق ّٞهّيبٕ  ثب رٞعٚ ثٚ ٝيژگي

هٝػ هبٕٗٞ گوييي ٝ گويي اى ٓوًي ٓورغؼي هواه كاك ًٚ اى اثياه كيٖ ثواي ثبىگْذ ثٚ ٍٖ٘ گنّزٚ ثٜوٙ ثوكٙ ٝ اى اؽيبي 

كٝهإ هجَ اى اٍالّ، ثٚ ثٜزويٖ ٗؾٞ اٍزلبكٙ ًوكٗل ٝ ايلئُٞٞژيي ها رلٝيٖ ٗٔٞكٗل ًٚ رٞعيٚ ً٘٘لٙ اػٔبٍ ثلٝي آٗبٕ 

 . ثبّل

 

ُٜٝٞىٕ كه ًزبة ّيؼٚ ٝ فٞاهط، ثب ارٌبي ثٚ ػٞآَ ٍطؾي چٕٞ اٌٍبٕ اػواة كه ًٞكٚ ٝ ثٖوٙ اى ىٓبٕ ػٔو ٝ كٝه 

ٛب ٝ ٍٖ٘ ثلٝي ها اى  ً٘ل ْٓ٘أ ثلٝيذ ٝ رالُ آٗبٕ ثواي ثبىگْذ ثٚ آٓٞىٙ ٗبٕ اى ىٗلگي ثلٝي، ٍؼي ٓياكزبكٕ آ

اى آٗغبيي ًٚ رضجيذ يي هكزبه اعزٔبػي چٕٞ ؿِجٚ روثيذ ىٗلگي ّٜوي ثو [ 87.]ٛبي ثوٝى پليلٙ فوٝط ها هك ً٘ل ىٓي٘ٚ

يْزو ٓالؽظٚ ً٘يْ، ٗظويٚ اثٖ فِلٕٝ كه ٓٞهك ػٖجيذ ها روثيذ ثلٝي ٝ رـييو ٝ رؾٍٞ إٓ چ٘ليٖ ََٗ الىّ اٍذ يب اگو ث

رٞإ كفيَ ًوك ًٚ ؽلاهَ گنه يي ََٗ الىّ اٍذ رب كه ََٗ كّٝ رـييو كه ٗٞع روثيذ ْٓقٔ ّٞك؛ ًٞكٚ ٝ ثٖوٙ  ٓي

رٜ٘ب ثيَذ ٍبٍ كبِٕٚ ثٞك، اكواكي ْٛ ًٚ ؽضٞه  37اى ٍبٍ ٛللٙ ٛغوي رب ٍبٍ . ٛٔيٖ كٝهٙ ها ٗيي رغوثٚ ٌٗوكٙ ثٞك

ٛبي ثؼل ثٚ  ُٜٝٞىٕ، كُيَ هك ثلٝيذ فٞاهط ها ؽوًذ آٗبٕ كه كٝهٙ. ثٞكٗل ٗٚ ََٗ كّٝ آٗبٕ كاّز٘ل ٛٔبٕ اػواة ثلٝي 

ؿبكَ اى ايٌ٘ٚ ػٞآِي چٕٞ رـييو ٓٞهؼيذ عـواكيبيي ؽٞىٙ كؼبُيذ . كاٗل ٍٞي ايوإ ٝ پيٍٞزٖ ؽضويبٕ ثٚ آٗبٕ ٓي

ٛبي اّـبُي، كه اػزواٗ  ٝ ٍبً٘بٕ ّٜوٛب ٝ هٍٝزبٛبي ٍوىٓيٖفٞاهط كه كٝهي اى ٓوو فالكذ، اٛلاف ْٓزوى فٞاهط 

ثٚ ٗبثواثوي ٝ كْبه ؽبًٔيذ اػواة آٞي ثٞك ًٚ ٓٞعت ٛٔگوايي ؽضويبٕ ثب فٞاهط گوكيل ٗٚ رـييو كه ّيٞٙ روثيزي 
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كه طوك اي  اى ٍٞي كيگو، ٗلاّزٖ عبيگبٙ اعزٔبػي كه ٓيبٕ ٓوكّ ّجٚ عييوٙ، ثٚ ػَِ اكٌبه اكواطي ٗوِ ػٔلٙ. فٞاهط

ٛبي ىيبكي كه  كه ربهيـ ٗٔٞٗٚ. آٗبٕ اى عبٓؼٚ ػوثي ٝ پيٍٞزٖ آٗبٕ ثٚ فبهط اى ؽٞىٙ عـواكيبيي ّجٚ عييوٙ ػوثي كاّذ

: فٞاٗيْ كه ربهيـ طجوي ٓي. ثبّل رأييل رأصيو ٍبفزبه اعزٔبػي ٝ ىيَذ ٓؾيطي كه ثوٝى پليلٙ فوٝط اى ايٖ كٍذ ٓي

يب [ 88.]ػٞٗ ٌٗ٘٘ل[ َٗجذ ثٚ ؽٌٔيذ]ثلٝيبٕ ثٌو ٝ رٔيْ ٗظود ها ([ َُالّػِيٚ ا])ٓؼٖ ثٖ يييل ْٛلاه كاك ثٚ ػِي»

ٕجوي فٞك،  ً٘ل ًٚ ثب ثي اكة، ٍجٌَو، ر٘لفٞ ٝ ٓؼوكي ٓي ٛبي ّجش ثٖ هثؼي اٝ ها اػواثي ثي ٓؼبٝيٚ كه ٍوىِٗ

 [89.]كاهك اكة ؽضٞه كيگوإ ها ٗگبٙ ٗٔي

 

ها كه ٕله ( َِٓٔبٗبٕ ٓقبُق ػويلٙ آٗبٕ)كٗل ٝ ًْزبه ًلبه ٛبي كٞم، اى ًٞكٚ فوٝط ًو ثٚ ٛو عٜذ فٞاهط ثب ٝيژگي

[ 90.]ًْزٖ ػجلهللا ثٖ فجبة ثٖ اهد ٝ رؼلاكي اى ىٗبٕ، ثٚ ػ٘ٞإ كزؼ ثبة ػِٔي ايٖ اٗليْٚ ثٞك. ثوٗبٓٚ فٞك هواه كاكٗل

٘بٍجي ثواي ٛبي ٗبّي اى رٜليل آ٘يذ اعزٔبػي كه ٓيبٕ ٓوكّ ٝ كوٕذ ٓ رأصيو ايٖ هكزبه كه ًٞربٙ ٓلد، ٗگواٗي

ها ( ػِيٚ اَُالّ)آٗبٕ ػِي. ٍيبٍزٔلاهإ ٓ٘لؼذ طِت كواْٛ ٗٔٞك ٝ ػواهيبٕ ها ثواي كه ع٘گ ثب ّبٓيبٕ ٓزيُيٍ ًوك

ٝگٞٛبي ىيبكي ًٚ  ٓغجٞه ًوكٗل ًٚ ٍوًٞة فٞاهط ها ثٚ ع٘گ ثب ّبٓيبٕ اهعؾيذ كٛل كه ٜٗوٝإ ثب ٓناًواد ٝ گلذ

َٛزٚ إِي فٞاهط ًٞكي ـ ثٖوي، ثو ػوبيل فٞك، ٓج٘ي ثو اهواه ثٚ ًلو ٝ  ٕٞهد گوكذ رؼلاكي اى آٗبٕ هبٗغ ّلٗل، آب

هواه ( ػِيٚ اَُالّ)ٝ ٛٔواٛبٕ اٝ پبكْبهي ًوكٙ ٝ رٞثٚ آٗبٕ ها ّوط ٌٛٔبهي فٞك ثب ػِي( ػِيٚ اَُالّ)ّوى ػِي

كه ْٛ ٌَّزٚ ٝ رأًيل فٞاهط ثٚ ع٘گ، فٞاهط ثٚ كبِٕٚ چ٘ل ٍبػذ ( ػِيٚ اَُالّ)ثب ػلّ پنيوُ ػِي[ 91.]كاكٗل

ٛٔبٕ هٞاٗي٘ي ًٚ كه ع٘گ عَٔ كه ٓٞهك اٍيوإ، ( ػِيٚ اَُالّ)ػِي. ّل ٝ ًٞكيبٕ ثب ًٔزويٖ رِلبد پيوٝى ع٘گ ّلٗل

ًوك ًٚ ثؼل اى ايٖ فٞاهط ها  ػالٝٙ ثو ايٖ، ثٚ ًٞكيبٕ رٕٞيٚ ٓي. كواهيبٕ ٝ ؿ٘بيْ ػَٔ ًوكٙ ثٞك، كه ٜٗوٝإ ٗيي ثٚ ًبه ثوك

ؽٔالد فٞك هواه كٛ٘ل، چوا ًٚ فٞاهط طبُت ؽن ثٞكٗل ٝ ثٚ ثبطَ اكزبكٗل ٝ ٓؼبٝيٚ ؽن ها  هٛب ًوكٙ ٝ ٓؼبٝيٚ ها ٛلف

 [92.]ّ٘بفزٚ ٝ ثٚ ثبطَ گواييل

 گيوي ٗزيغٚ

ٛبي هٝؽي ـ هٝاٗي ٝ ٍبفزبه  ٛبي پيلايِ پليلٙ فوٝط كه ٕله اٍالّ ثٚ ػٞآِي چٕٞ ّوايظ عـواكيبيي، ٝيژگي ىٓي٘ٚ

. اي كاّذ ٓغٔٞػٚ ايٖ ػٞآَ كه ٍبفذ كوٛ٘گ ٍيبٍي ـ اعزٔبػي فٞاهط رأصيو ػٔلٙ. گوكك اعزٔبػي اػواة ثو ٓي

ٛبي  ٛبي ٓزؼلك روَيْ ّلٙ ٝ كه ٍوىٓيٖ كه ٝاًبٝي ػٌِٔوك ٝ ٍواٗغبّ ايٖ ؽوًذ ًٚ كه طٞالٗي ٓلد ثٚ ّبفٚ

آٗبٕ ٍوػذ  ٓقزِق كؼبُيذ كاّذ، هٝػ ؽبًْ ثو ّوايظ پيلايِ فٞك ها ؽلع ًوكٙ ٝ ٛٔيٖ هٝػ ؽبًْ ثٚ كوٝپبّي

 .ثيْزوي ثقْيل
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 ٓ٘بثغ

 .اُجالؿٚ ٜٗظ -

 .1367رٜوإ، ْٗو ٗي، ( اُجالؿٚ بهيـ كه ّوػ ٜٗظعِٞٙ ر)اُجالؿٚ  اثٖ اثي اُؾليل، ّوػ ٜٗظ -

 .رب اثٖ اصيو، ػياُليٖ، اٌُبَٓ كي اُزبهيـ، ثيوٝد، كاهاٌُزت اُؼِٔيٚ، ثي -

 .ّ 1991اثٖ اػضْ، اُلزٞػ، رؾوين ػِي ّيوي، ثيوٝد، كاهاالضٞاء،  -

 ..اثٖ فِلٕٝ، ػجلاُوؽٖٔ -

 .م 1415/  1995ٌٔذ ًِْي، ثيوٝد، كاهاٌُزت اُؼِٔيٚ، اثٖ فيبط، فِيلٚ، ربهيـ فِيلٚ، ٖٓطلي ٗغيت كٞاى، ؽ -

 .1990اثٖ ٍؼل، اُطجوبد اٌُجوي، رؾوين ػجلاُوبكه، ثيوٝد، كاهاٌُزت االٍالٓيٚ،  -

 .ّ 1988اثٖ ّجٚ، ربهيـ ٓلي٘ٚ ٓ٘ٞهٙ، رؾوين ٓؾٔل ِّزٞد، ثيوٝد، كاهاالٗلٌُ،  -

 .ّ 1988االٗلٌُ، اثٖ ػجلهثّٚ، ػول اُلويل، رؾوين اؽٔل آيٖ، ثيوٝد، كاه -

 .رب اثٖ ْٛبّ، اَُيوٙ اُ٘جٞيٚ، رؾوين ٖٓطلي اَُوب، ثيوٝد، كاهأُؼوكٚ، ثي -

 .ّ 1999اثي ٓق٘ق، ربهيـ اثي ٓق٘ق، رؾوين ٍِٔبٕ اُغجٞهي، ثيوٝد، كاهأُٜغخ اُجيضبء،  -

 .1382ثْيويٚ، ؽَيٖ، اٗوالة ٝ ثَيظ ٍيبٍي، رٜوإ، كاْٗگبٙ رٜوإ،  -

 .1344ه، ربهيـ ثـلاك، ثيوٝد، كاهاُلٌو، ثـلاكي، ػجلاُوبك -

 .1417ثالمهي، اؽٔل ثٖ عبثو، اَٗبة االّواف، ثيوٝد، كاهاُلٌو،  -

 .ثالمهي، اؽٔلثٖ عبثو، كزٞػ اُجِلإ -

 .1376ثٞرٍٞ، گبٍزٕٞ، عبٓؼٚ ّ٘بٍي ع٘گ، روعٔٚ ّٛٞ٘گ كوفغَزٚ، رٜوإ، ػِٔي ٝ كوٛ٘گي،  -

 .1367ٍواي ثبثَ،  ٍالّ، روعٔٚ ؽَيٖ هٝؽبٗي، ثبثَ، ًزبةعٞاك ػِي، ربهيـ ٓلَٖ ػوة هجَ اى ا -

 .ّ 1987ؽٔٞي، يبهٞد ثٖ ػجلهللا، ٓؼغْ اُجِلإ، رؾوين ػجلهللا هاٌٗ، ثيوٝد، ٍَٓٞٚ أُؼبهكٚ،  -

 .ّ 1960كي٘ٞهي، اثٞؽ٘يلٚ، افجبه اُطٞاٍ، رؾوين ػجلأُ٘ؼْ ػبٓو، هبٛوٙ، كاهاؽيبء، اٌُزت اُؼوثيٚ،  -

ٖ، ربهيـ ٝكيبد أُْبٛيو ٝ االػالّ، رؾوين ػٔو ػجلاَُالّ رلٓوي، ثيوٝد، كاهاٌُزبة اُؼوثي، اُلي مٛجي، ٌّٔ -

1993 ّ. 

 .1363هژي، ثالّو، ربهيـ اكثيبد ػوة، روعٔٚ آمهربُ آمهُٗٞ، رٜوإ، ٍَٓٞٚ ٓطبُؼبد ٝ رؾويوبد كوٛ٘گي،  -

 .ّ 1988، ثيوٝد، كاهاُغ٘بٕ، ٍٔؼبٗي، ػجلاٌُويْ ثٖ ٓؾٔل، االَٗبة، رؾوين ػجلهللا ػٔواُجبهٝكي -

 .1383ّيـ ٓليل، عَٔ، روعٔٚ ٓؾٔٞك ٜٓلٝي، رٜوإ، ْٗو ٗي،  -

 .ّ 1967طجوي، ٓؾٔل ثٖ عويو، ربهيـ طجوي، رؾوين ٓؾٔل اثٞاُلضَ اثواٛيْ، ثيوٝد، كاهاُزواس،  -

 .ّ 1995اهاٌُزت اُؼِٔيٚ، ػَوالٗي، اثٖ ؽغو، االٕبثٚ كي رٔييي اُٖؾبثٚ، رؾوين ػبكٍ اؽٔل ػجلأُٞعٞك، ثيوٝد، ك -

 .ّ 1982كضَ ثٖ ّبمإ، االيضبػ، ثيوٝد، ٓؤٍَٚ اػِٔي ُِٔطجٞػبد،  -

 .ّ 1994ًؾبُٚ، ٓؾٔلهضب، ٓؼغْ هجبئَ اُؼوة ٝ اُولئٚ ٝ اُؾليضٚ، ثيوٝد، ٍَٓٞٚ اُوٍبُٚ،  -

 .1378ّ٘بٍي اعزٔبػي، رٜوإ، اهٍجبهإ،  ًوئي، هٝإ -

 .رب عب، ثي الّواف، رؾوين ػجلهللا أٍبػيَ اُٖبٝي، هبٛوٙ، ثيَٓؼٞكي، ػِي ثٖ ؽَيٖ، ر٘جيٚ ا -

 .ٙ 1409َٓؼٞكي، ػِي ثٖ ؽَيٖ، ٓوٝط اُنٛت ٝ ٓؼبكٕ اُغٞاٛو، هْ، كاهأُؼغيٙ،  -

 .1379ٌَٓٞيٚ، اثٞ ػِي، رغبهة االْٓ، روعٔٚ اثٞاُوبٍْ آبٓي، رٜوإ، ٍوُٝ،  -

 .رب ٌٔزجٚ اُضوبكخ اُلي٘يٚ، ثيٓولٍي، ٓطٜوثٖ طبٛو، اُجلء ٝ اُزبهيـ، ثيوٝد، اُ -
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 .1382ٓ٘ووي، ٖٗوثٖ ٓياؽْ، ٝهؼخ ٕليٖ، رؾوين ػجلاَُالّ ٓؾٔلٛبهٕٝ، هبٛوٙ، ٍَٓٞٚ اُؼوثيٚ اُؾليضٚ،  -

ُٗٞلًٚ، رئٞكٝه، ربهيـ ايواٗيبٕ ٝ اػواة كه ىٓبٕ ٍبٍبٗيبٕ، رؾوين ػجبً ىهيبة، رٜوإ، پژْٝٛگبٙ ػِّٞ اَٗبٗي ٝ  -

 .1378ٓطبُؼبد كوٛ٘گي، 

ٓغ ٗجنٙ ٖٓ كزٞػ اُؼوام ٝ مًو ٓض٘ي ثٖ ؽبكصٚ اُْيجبٗي، رؾوين يؾيي اُغجٞهي، ثيوٝد،  ٝاهلي، ٓؾٔل ثٖ ػٔو، اُوكٙ -

 .ّ 1990كاهاُـوة االٍالٓي، 

 .رب يؼوٞثي، اثٖ ٝاضؼ، ربهيـ يؼوٞثي، ثيوٝد، كاهٕبكه، ثي -

 .1343ْٗو ًزبة، يؼوٞثي، اُجِلإ، روعٔٚ ٓؾٔل اثواٛيْ آيزي، رٜوإ، ث٘گبٙ روعٔٚ ٝ  -

 .1375يُٞيًٞ، ٝ ُٜٞىٕ، ربهيـ ٍيبٍي ٕلهاٍالّ، ّيؼٚ ٝ فٞاهط، روعٔٚ ٓؾٔٞك اكزقبهىاكٙ، هْ، ككزو ْٗو ٓؼبهف،  -

 


