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 23فٍٖٕبِٗ ربهيـ اٍالَ ، ّّبهٖ 

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

 هاي وخستيه اسالميفرهىگي هىذ در داوش مسلماوان در سذي -تأثير علمي 

 *ِؾّل غفٛهي

پٌ اى گَزوُ ِوى٘بي . ٘بي ثَيبهي كاهاي فوٕ٘گ ٚ رّلْ ثٛكٔلپيِ اى آٔىٗ اٍالَ ظٙٛه وٕل، الٛاَ ٚ ٍِذ

ٕ٘ل . ٘بي گٛٔبگْٛ اى عٍّٗ فوٕ٘گ ٚ رّلْ ٍوىِيٓ ٕ٘ل إّٓب ّلٔلعغوافيبيي اٍالَ، ٍَِّبٔبْ ثب فوٕ٘گٙب ٚ رّلْ

٘بيي اٍذ وٗ ثٗ گٛا٘ي ِٛهفبٔي چْٛ يؼمٛثي ٚ َِؼٛكي كه ىِبْ ظٙٛه اٍالَ اى ٔظو كأِ ثٗ كه ّّبه ٍوىِيٓ

٘بي كهفْبٔي ثوفٛهكاه ثٛك ٚ ٔٗ رٕٙب ٍَِّبٔبْ وٗ كيگو ٗ٘بي طت، ٔغَٛ ٚ هيبضيبد اى پيْيٕٗ ٚ ألٚفزٚيژٖ كه ىِيٕٗ

ايٓ ّٔٛزٗ فٛا٘ل وّٛيل رأصيوپنيوي ٍَِّبٔبْ ها اى ؽٛىٖ عغوافيبيي ٍٕل ٚ . ّلٔلِٕل ِيٍِزٙب ُ٘ اى كأِ آٔٙب ثٙوٖ

ناه ٕ٘لي ٚ ٘بي ٔقَزيٓ ٘غوي ثوهٍي ّٔبيل ٚ ثٗ ِؼوفي كإّْٔلاْ ربصيوگٕ٘ل ثو پبيٗ ِٕبثغ ِزملَ ٚ رٕٙب كه ٍلٖ

 . ِيواس ٕ٘لي ِٛعٛك كه كٍذ ٍَِّبٔبْ ثپوكاىك

 .٘بي ٕ٘لي، كأْٛهاْ ٍَِّبْ ٕ٘لٕ٘ل، وزبة: ٘بي وٍيليٚاژٖ

 ِملِٗ

اي ثَيبه ٍٚيغ ٚ عّؼيزي أجٖٛ وٗ ثٗ كٌيً ّ٘يٓ گَزوكگي ثٗ  ٕ٘ل، ٍوىِيٕي اٍذ كه عٕٛة ّولي آٍيب ثب پٕٙٗ

٘بيي اى  ِٕطمٗ ٍٕل ٚ ٕ٘ل ثٗ عي وْٛه ٕ٘ل وٕٛٔي، ّ٘ٗ يب ثقِكه فوٕ٘گ اٍالِي، كٚ . ّجٗ لبهٖ ِؼوٚف اٍذ

ّٛك وٗ كه رؾٛالد ٔظبِي،  ها ٔيي ّبًِ ِي... وْٛه٘بي َّ٘بيٗ آْ اى لجيً پبوَزبْ، افغبَٔزبْ، ثٕگالكُ ٚ

 .آِلٔل اي ٚاؽل ثٗ ّّبه ِي ٍيبٍي، فوٕ٘گي ٚ الزٖبكي كه وٕبه ُ٘ َ٘زٕل ٚ اى ٌؾبظ ٍوىِيٕي، ِغّٛػٗ

ثب پيْوفذ ٚ گَزوُ . هٚك اٍالَ ثٗ ايٓ ٍوىِيٓ، الٛاِي ثب پيْيٕٗ فوٕ٘گي ٚ رّلٔي كه آْ ٍبوٓ ثٛكٔللجً اى ٚ

كه . ٘بي عليل ِٛاعٗ گوكيل ٘ب ٚ رّلْ ٘بيي ها ثٗ ٍٛي فٛك گْٛك ٚ ثب آكاة ٚ هٍَٛ، فوٕ٘گ اٍالَ، ايٓ ِن٘ت كهيچٗ

٘ب، كه روٚيظ ِن٘ت، غبٌت ثٛك ٌٚي كه اثؼبك  ّلْ٘بي كَٚ ٚ ٍَٛ ٘غوي، آييٓ عليل كه ِٛاعٙٗ ثب ايٓ ًٍِ ٚ ر ٍلٖ

اى ّ٘يٓ هٚ، ٍَِّبٔبْ ثٗ ِٛاىاد . ػٍّي، الزٖبكي، ٍيبٍي اعزّبػي ثٗ ٚيژٖ ؽىِٛزي ثيْزو ِزأصو اى آٔبْ گْذ

٘ب، كه  ٘بي ِوكَ ايٓ ِٕبطك إّٓب ّلٔل ٚ ثب اؽَبً ٔيبى ثٗ ايٓ يبفزٗ فزٛػ ثب ىٚايبي عليلي اى ىٔلگي ٚ پيْوفذ

ها٘يبثي ٚ ؽضٛه ّّبهي اى أليْٛهاْ ًٍِ ِقزٍف ثٗ كٍزگبٖ ؽىِٛزي ٍَِّبْ، ٔيً . ي فواگيوي آٔٙب ثوآِلٔل أليْٗ

ي فواِيٓ ؽبوّبْ ايواْ ٚ ثَيبهي اى ِزْٛ ػٍّي  روعّٗ. ها آٍبْ ّٔٛك( ٘ب كٍزيبثي ثٗ ػٍُ ٚ كأِ ٍِذ)ثٗ ايٓ ٘لف 

بگوكاْ روثيذ يبفزٗ آٔبْ كه عويبْ ٔٙضذ روعّٗ كه ّ٘يٓ ثٗ كٍذ ايٓ كإّْٔلاْ ٚ يب ّ... ٍويبٔي، ايوأي، ٕ٘لي ٚ

 .هاٍزبٍذ

وّٛل رٕٙب رأصيو پنيوي ٍَِّبٔبْ اى  ثٗ هغُ گَزوُ كاك ٚ ٍزل٘بي ػٍّي ٍَِّبٔبْ ثب ٍبيو الٛاَ، ايٓ ّٔٛزبه ِي

 .ؽٛىٖ عغوافيبيي ٍٕل ٚ ٕ٘ل ها ِطبٌؼٗ ٚ ثوهٍي ّٔبيل

 پيْيٕٗ ػٍّي ٕ٘ل
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٘بي طت،  ِٕلي كه ػٍَٛ ثٗ ٚيژٖ كه ىِيٕٗ اٍذ وٗ كه كٚهاْ ظٙٛه اٍالَ اى ٔظو ثٙوٍٖوىِيٓ ٕ٘ل كه ّّبه ِٕبطمي 

ٔغَٛ ٚ هيبضيبد اى اّ٘يذ كهفْبٔي ثوفٛهكاه ثٛك ٚ كه ايٓ هاٍزب ٔٗ رٕٙب ٍَِّيٓ، ثٍىٗ ًٍِ كيگو ٔيي ثب اّزيبق، اى آْ 

 .ثوكٔل ثٙوٖ ِي

عؼفو ثٓ ٚ٘ت ثٓ ٚاضؼ ِؼوٚف ثٗ يؼمٛثي وٗ  ي ٍَٛ ٘غوي، اؽّل ثٓ اثي يؼمٛة اٍؾبق ثٓ ِٛهؿ ِْٙٛه ٍلٖ

فٛك ايٓ ٍوىِيٓ ها اى ٔيكيه ِْب٘لٖ ووكٖ ثٛك ٚ ثب كأبيي ٚ رٛأبيي ِوكِبْ آْ إّٓبيي كاّذ، ٕ٘ليبْ ها پيْگبَ كه 

كيگو  ؽزي اٚ ِؼزمل اٍذ ايوأيبْ ٚ يٛٔبٔيبْ ٚ. ٍزبيل كأل ٚ كأِ آٔبْ ها ثَيبه ِي ػٍَٛ ٚ فْٕٛ ٚ اى رّبَ ًٍِ ثورو ِي

٘بي گٛٔبگْٛ  ٘بي ٕ٘ليبْ كه هّزٗ اٚ ٍپٌ ٔبَ ثوفي اى وزبة[ 1.]أل ٘بي گٛٔبگْٛ فٛك ها اى ٕ٘ليبْ گوفزٗ ًٍِ، كأِ

وُٛ، يىي اى پبكّب٘بْ ٕ٘ل : گٛيل وٕل ٚ چٕيٓ ِي ػٍُ ها ثيبْ ٚ ِؼوفي ّ٘ٗ آصبه ها ثَيبه ٚ فبهط اى رٛاْ وزبة موو ِي

 [3.]ها ّٔٛذ« ِىو إٌَبء»ىيَذ ٚ وزبة  اٍذ وٗ ٍٕلثبك ؽىيُ كه ىِبْ اٚ ِي

رويٓ گفزبه٘بٍذ ٚ كه ٘و ػٍّي اى ػٍَٛ  كه ِٛهك ػٍُ ٔغَٛ اٍذ ٚ گفزبه آٔبْ كه ايٓ ػٍُ كهٍذ« إٌَل ٕ٘ل»وزبة 

 .أل، اى آْ گوفزٗ ّلٖ اٍذ وٗ يٛٔبٔيبْ ٚ ايوأيبْ ٚ كيگواْ ٍقٓ گفزٗ

 .٘بي ىيو، ثوفي اى آصبه آٔبْ كه ايٓ ىِيٕٗ اٍذ ةرو َ٘زٕل، وزب گبَ ٕ٘ليبْ كه پيّىي ٔيي اى ّ٘ٗ پيِ

٘بي چٙبهٕل ٚ  ؛ ٔلاْ كه ْٔبٔٗ(ٍيون)٘ب ٚ هاٖ كهِبْ ٚ كاهٚ٘بي آٔٙب اٍذ؛ ّون  ٘بي ثيّبهي ٍَوك ّبًِ ْٔبٔٗ

؛ وزبة آْ چٗ اى ٍوك ٚ گوَ ٚ آصبه (ٕٛهٖ إٌغؼ؛ ٍٕلٍزبق)چٙبه ثيّبهي ٚ ّٕبفزٓ آٔٙب ثلْٚ كهِبْ؛ ٍٕلْ٘بْ 

 ٘و كاهٚيي كٖ ٔبَ كاهك؛: ٘بي كاهٚ٘ب فٖٛي ٍبي وٗ ٕ٘ليبْ ٚ هِٚيبْ كه آْ افزالف كاهٔل؛ وزبة ٔبَ كاهٚ٘ب ٚ

 ٘بي كيگوي كه پيّىي ٚ وزبة

 :كأل اى عٍّٗ يؼمٛثي، ٕ٘ليبْ ها كه إٛي ػٍُ ِٕطك ٔيي كاهاي وزت ثَيبهي ِي

 [2.]أل فبٚد ٍقٓ گفزٗكه ػٍُ ؽلٚك ِٕطك؛ آْ چٗ فيٍَٛفبْ ٕ٘ل ٚ هَٚ كه آْ ثٗ ر: وزبة طٛفب

٘بي  ي چٙبهَ ٔيي، كه طي ٍفو ثٗ ٕ٘ل ِْب٘لٖ اى كإّْٔلاْ ٍلٖ( ٖ 243)اثٛاٌؾَٓ ػٍي ثٓ ؽَيٓ َِؼٛكي 

 : ٔگبهك ٚ چٕيٓ ِؼزمل اٍذ فٛك ها ِي

ٕ٘لٚاْ . ٕ٘لٚاْ كه ػمً، ٍيبٍذ، ؽىّذ، هٔگ، ٕفذ، ٕؾذ ِياط، ٕفبي فبطو ٚ كلذ ٔظو اى ثوفي ٔژاك٘ب ِّزبىٔل

كٕ٘ل  ّواة فٛاهي ها ِّٕٛع ٚ ّواة فٛاه ها آىاه ِي. ثٗ ّب٘ي ثؤلاهٔل، ِگو چًٙ ٍبي رّبَ كاّزٗ ثبّل وَي ها

اگو ِؼٍَٛ ّٛك ّب٘ي ّواة ّٔٛيلٖ اٚ . فٛإ٘ل ػمً فٛيِ ها آّفزٗ وٕٕل ٔٗ ثٗ الزضبي كيٓ، ثٍىٗ اى آْ هٚ وٗ ّٔي

 . رٛأل ثىٕل كإٔل؛ چوا وٗ ثب َِزي ٍيبٍذ ٚ رلثيو ّٔي ها َِزؾك فٍغ ِي

 :افيايل ٍپٌ ٚي ِي

رويٓ لِٛي وٗ پبهٍبيي ٚ ؽىّذ كاّذ، ٕ٘ليبْ ثٛكٔل وٗ پٌ اى اىكيبك ًَٔ ثْو، ٔقَزيٓ ثبه آٔبْ ثٛكٔل وٗ  وٙٓ

اى ايٓ هٚ، ّب٘ي . كاّزٕل كأَزٕل؛ پٌ ثبيل ٍوىِيٕي ِي فٛك ها اٌٚيٓ ٚ آفويٓ اثٕبي ثْو ٚ ؽبوّيذ ها ؽك فٛك ِي

كه كٚهاْ ثوّ٘ٓ، ؽىّذ آّىبه . ٗ ّ٘بْ ثوّ٘ٓ ثيهگ ٚ ٍِه اػظُ ٚ ٔقَزيٓ پيْٛاي ٕ٘ل ثٛكثواي فٛك ثوگييلٔل و

٘بي  ثٗ رٖٛيو وْيلْ افالن، ثوط. ٘بي كيگو ٍبفزٗ ّل ّل؛ آ٘ٓ اى ِؼلْ اٍزقواط ٚ ّّْيو ٚ فٕغو ٚ ٍالػ

آٚهكٖ ثٛك ٚ فٛهّيل ها ِلثو  كٕ٘ل وٗ اٚ ّ٘ٗ ايٕٙب ها كه وزبة ثوّ٘بْ گبٔٗ ٚ ٍزبهگبْ ها ُ٘ ثٗ اٚ َٔجذ ِي كٚاىكٖ

 .كأَذ اػظُ ِي

ها « ك٘واٌل٘ٛه»ثٗ ٔمً اى َِؼٛكي، ثوّ٘ٓ، ؽىيّبْ ها گوكُ٘ فٛأل، آٔبْ ٔيي كه كٚهاْ اٚ، وزبة ٍٕل ٕ٘ل ثٗ ِؼٕبي 

« ِغَطي»وزبة اهوٕل ٚ اى « اهعجٙل»اى . ٘بي كيگوي چْٛ اهعجٙل ٚ ِغَطي، اى آْ گوفزٗ ّلٔل ٔگبّزٕل، وٗ وزبة

ها رأٌيف ّٔٛكٔل ٚ ُٔٗ هلُ ؽَبة ٕ٘لي ها پليل ( ٘ب ىيگ)٘ب  پٌ اى ٔگبهُ ٍٕلٕ٘ل، ىيظ. ثطٍّيًٛ ثوگوفزٗ ّلوزبة 
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ثوّ٘ٓ، اٌٚيٓ وَي ثٛك وٗ اى اٚط فٛهّيل، ٍقٓ گفذ وٗ آْ كه ٘و ثوط، ٍٗ ٘ياه ٍبي ٚ كه ٘و فٍه، ٍي ٚ . آٚهكٔل

 .ثوك ٚ اٚط آْ كه ثوط صٛه اٍذ ِّ ٘ياه ٍبي ثٗ ٍو ِي

ثيذ »٘بي فواٚأي كاهٔل؛ ٘فذ رٓ اى ؽىّبي ٕ٘ل كه  ٛا٘ي َِؼٛكي، ٕ٘ليبْ كهثبهٖ آغبى ٚ أغبَ ربهيـ، ثؾشثٗ گ

ٚ ٔيي ربهيـ لليُ ـ ( آفويِٕ)ثوّ٘ٓ، ؽَبة كٚه اٚي . گوك آِلٔل ٚ كهثبهٖ آغبى ٚ پبيبْ ربهيـ ثٗ ِٕبظوٖ َْٔزٕل« اٌن٘ت

َِؼٛكي ثوفي اى آصبه كيگو ٕ٘ليبْ ها ايٓ چٕيٓ ِؼوفي . ت ّٔٛكوٗ ثٗ كٍذ ٕ٘ليبْ پليل آِلٖ ثٛك ـ ها كه آٔغب ِور

 :وٕل ِي

ي وٛهُٚ پليل آِل ٚرٖٛيو گيب٘بْ كه آْ وْيلٖ  ٘ب، وٗ كه كٚهٖ ٘ب ٚ كاهٚ٘ب ٚ ػالط كه ّٕبفذ ثيّبهي: وزبة اػظُ -

 .ّل ي ّب٘ي ٔگٙلاهي ِي ايٓ وزبة ٔفيٌ كه فيأٗ. ّل

اثٛػّوٚ ًٍٙ ثٓ ٘بهْٚ ثٓ )« ًٍٙ ثٓ ٘بهْٚ»پليل آٚهكٖ ثٛك ٚ « كثٍْيُ ّبٖ»ايٓ وزبة رّضيٍي ها : وٍيٍٗ ٚ كِٕٗ -

ي ِبِْٛ ػجبٍي ثو ِجٕبي اثٛاة ٚ اِضبي آْ وزبثي ثٗ ٔبَ  ٕبؽت ثيذ اٌؾىّٗ( ٖ 313ها٘جْٛ كّزّيْبٔي ِزٛفبي 

 .صؼٍٗ ٚ ػفوٖ ثواي ِأِْٛ روريت كاك

ؤظ ها افزواع ووكٔل ٚ ايٓ وزبة ها ثو ِجٕبي آْ پليل پٌ اى آْ ّط. ثبىي ٔوك، اثزىبه ٕ٘ليبْ اٍذ: هُٚ عٕىب -

 [ 4.]آٚهكٔل

ؽىبيذ ّبٖ ٚ ٚىيو ٚ كفزو اٚ ٚ وٕيياْ كفزو ثٗ ٔبَ ّيوىاك ٚ )ّ٘بٕٔل ٍٕلثبك ٚ افَبٔٗ ٘ياه ٚ يه ّت : فوىٖ ٚ ّّبً -

ي هِٚي ثٗ آصبه اٍالِي فواٚاْ ٘بي ايوأي ٚ ٕ٘لي ٚ ٔي ايٓ گٛٔٗ افَبٔٗ. ٘ب كاهك ، اى ٍِٛن ٚ ٚىيواْ ٕ٘ل ؽىبيذ(كٔيبىاك

 [3.]هاٖ يبفزٗ أل

 ِٛلؼيذ عغوافيبيي ّجٗ لبهٖ ٕ٘ل ٚ ٔؾٖٛ رؼبًِ ثب لٍّوٚ اٍالِي

٘بي كهيب ٔيي  ثٗ عي فالد ايواْ، آة. ّجٗ لبهٖ ٕ٘ل ثٗ ٌؾبظ ِٛلؼيذ عغوافيبيي، كٚه اى كٍزوً ٍَِّبٔبْ لواه كاّذ

اِب . ٍبفذ ووذ فزٛػ ها ثٗ ٍٛي ايٓ ٍوىِيٓ ثب ِْىً ِٛاعٗ ِيآِل ٚ ؽ ِبٔؼي ػظيُ ثو ٍو هاٖ آٔبْ ثٗ ّّبه ِي

چْٛ رؼبِالد ػٍّي رٕٙب ِٕؾٖو ثٗ عٕگ ٔيَذ، ثٗ ٍجت عبيگب٘ي وٗ ػٍُ ٚ كأِ كه كيٓ اٍالَ كاّذ، هٚٔك ٚ 

ثب گَزوُ اٍالَ ٚ گْبيِ َِيو . افيايِ رؼبًِ ػٍّي ٍَِّيٓ ثب ِوكَ ّجٗ لبهٖ ـ اى عٍّٗ ـ ثب ٕ٘ليبْ پليل آِل

٘بيي اى آٔبْ كه ٔٛاؽي ِقزٍف ٕ٘ل ٍىٛٔذ گييلٔل ٚ كه ِمبثً ّّبهي اى  ٙبعود ٍَِّبٔبْ ثٗ ِٕبطك كيگو، گوِٖٚ

ٕ٘لٚاْ كه غبٌت ِٙبعود ٚ يب ثوكٖ ٚ اٍيو ثٗ لٍّوٚ اٍالِي ٚاهك ّلٔل ٚ اى ايٓ طويك هاٖ رؼبًِ ثب ّجٗ لبهٖ ّ٘ٛاه 

ً، ثٗ ؽٛىٖ اٍالَ أزمبي يبفذ؛ اگو چٗ ثقِ ػّلٖ ايٓ ٔمً ٚ ٘بي ِزمبث گوكيل ٚ ثقْي اى ػٍَٛ آٔبْ ثب ايٓ ِٙبعود

 .يبثيُ ٘ب ثو كُٚ ػبٌّبْ ٚ كأْٛهاْ ثٛكٖ اٍذ وٗ ِب هك پبي ّّبهي اى آٔبْ ها كه ِٕبثغ اٍالِي ِي أزمبي

كهثبه فٍفب كه ايٓ ثبهٖ ٔبَ ثوفي اى آٔبْ وٗ كه . كه ِيبْ ِٙبعواْ ٕ٘لي، رؼلاكي اى طجيجبْ ٚ ِٕغّبْ ٕ٘ل ؽضٛه كاّزٕل

كاه ثوگوكاْ ِزْٛ ٕ٘لي ثٗ  ثؼضي اى ِزوعّبٔي وٗ كه عويبْ ٔٙضذ روعّٗ، ػٙلٖ. ٔمِ فؼبٌي يبفزٕل، صجذ ّلٖ اٍذ

كه ايٓ ىِيٕٗ، چٕل رٓ اى ايٓ افواك ثٗ ّ٘واٖ ٔمِ ٚ ػٍّىوكّبْ . ػوثي ّلٔل، اى كإّْٔلاْ ٍوىِيٓ ٕ٘ل ثٛكٔل

كه ىِبْ ( ق 191ـ  131)« يؾيي ثٓ فبٌل ثوِىي»ٗ الىَ اٍذ وٗ پيِ اى آْ يبكآٚهي ايٓ ٔىز. ِؼوفي فٛإ٘ل ّل

ٚىاهرِ، گوٚ٘ي اى كإّْٔلاْ ٕ٘لي ها ثٗ لٍّوٚ اٍالِي كػٛد ووك رب كأِ ٚ رغبهثْبْ هاكه افزيبه ٍَِّبٔبْ لواه 

ػبد گٛٔبگْٛ ثٗ ٘بي ثَيبهي ها ثب ِٛضٛ ٘بي ِزؼلك، ثٗ ّ٘واٖ فٛك، آصبه ٚ ّٔٛزٗ ايٕبْ ػالٖٚ ثو ٔگبهُ وزبة[ 6.]كٕ٘ل

٘ب ٚ آصبه گوٚ٘ي كيگو وٗ ثٗ كٍذ ٍَِّبٔبْ  ٔبَ ثوفي اى ايٓ كإّْٔلاْ، وزبة. ٘بي اٍالِي ِٕزمً ووكٔل ٍوىِيٓ

 :ٚ آْ ػجبهرٕل اى. هٍيلٖ كه ِٕبثغ اٍالِي ثبلي ِبٔلٖ اٍذ
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 طجيت ٚ فيٍَٛف ٕ٘لي( Kanakah)، وٕىٗ؛ ( Manika)ِٕىٗ . 1

٘غوي  192ٚي كه ٍبي : گٛيٕل غبٌت ِٕبثغ ِي. عي ِطبٌجي پواوٕلٖ كه كٍذ ٔيَذ ٔبِٗ ٚي آگب٘ي چٕلأي اى ىٔلگي

ٚي اى ٕ٘ل ثٗ   اى ؽبوُ ٕ٘لٍٚزبْ، ثواي ِؼبٌغٗ( ٖ 192ـ  171فالفذ )ثٗ كهفٛاٍذ ٘بهْٚ اٌوّيل، فٍيفٗ ػجبٍي 

ثباليي كه روعّٗ اى ىثبْ  ِٙبهد. ثغلاك آِل ٚ پٌ اى ِٛفميذ كه ايٓ وبه، كه آْ عب ِبٔل ٚ ثٗ رأٌيف ٚ روعّٗ پوكافذ

اى ايٓ هٚ، وزبة ٍَوك ها كه كٖ ِمبٌٗ وٗ كه ِورجٗ اّ٘يذ، . ٍبَٔىويذ ثٗ فبهٍي ٚ اى فبهٍي ثٗ ٕ٘لي كاّذ

اٍؾبق ثٓ ٍٍيّبْ ثٓ »ّ٘طواى وزبة وّٕبُ ثٛك، ثٗ كٍزٛه يؾيي ثوِىي، رفَيو ٚ وزبة اٍّبء ػمبليو إٌٙل ها ثواي 

٘ب پيِ اى ايٓ ِبعوا  ثوفي ِٕبثغ پژْٚ٘ي، ؽضٛه اٚ ها كه ٍوىِيٓ اٍالِي، ٍبياِب [ 7.]روعّٗ ووك« ػٍي ٘بّّي

آِل ٚ ثٗ كٍزٛه ( ٖ 138ـ  126فالفذ )٘غوي ثٗ كهثبه ِٕٖٛه ػجبٍي  134طجك ايٓ گياهُ، ِٕىٗ كه ٍبي . أل آٚهكٖ

. ْ وزبة ها روعّٗ ّٔٛكايٓ فٍيفٗ، ِقزٖو وزبة ٍٛهي ٍل٘بٔذ ها ثواي ثؼضي ِٕغّبْ كهثبه ثٗ ػوثي اِالء ووك ٚ آ

ثو ِجٕبي آْ روعّٗ، وزبثي فواُ٘ « ِؾّل ثٓ اثوا٘يُ فياهي»يب « اثٛاٍؾبق اثوا٘يُ ثٓ ؽجيت»آٔگبٖ ثٗ كٍزٛه ِٕٖٛه، 

ٚ ( ٖ 318ـ  198فالفذ )آٚهك ٚ ايٓ وزبة فياهي ٔيك ٍَِّبٔبْ ثٗ ىيظ ٍٕل ٕ٘ل ّٙود يبفذ ٚ رب ىِبْ ِأِْٛ ػجبٍي 

 [8.]لاه ػٍُ ثٛكأزْبه طويمٗ ثطٍّيًٛ، ِ

ّّبهك وٗ چٕيٓ ػميلٖ كاّذ؛ پبكّب٘ي ػجبٍيبْ ثٗ فوكي ثوفبٍزٗ اى  اثٛهيؾبْ ثيوٚٔي، وٕىٗ ها ِٕغُ ٘بهْٚ ثو ِي

[ 9.]گوكك، چٕبْ وٗ ػّبكاٌلٌٚٗ، ػٍي ثٓ ثٛيٗ، كه إفٙبْ فوٚط ووك ٚ ثو ثٕي ػجبً ٍَِظ ّل إفٙبْ، ِٕزمً ِي

ِوٗ ثيهگ، اِب »: ِٕىٗ گفذ. ِٕىٗ ها اؽضبه ووك رب اٚ ها ِؼبٌغٗ ّٔبيلىِبٔي يؾيي ثوِىي ثٗ ِوضي ِجزال ّل ٚ 

ثيٕي يؾيي ها اى ارفبلبري  ٍپٌ كاهٚيي رغٛيي ووك ٚ ثب طبٌغ. «رو اٍذ كهِبِٔ آٍبْ ٚ كه ػيٓ ؽبي ٕجو ٚ ّىو آٍبْ

هفذ وٗ ٕ٘ٛى اى ِوٗ كه پي آْ ثواِىٗ ثٗ كٍذ ٘بهْٚ ػيي ٚ ىٔلأي ّلٔل، ِٕىٗ كه ىٔلاْ ثٗ كيلاه يؾيي . فجو كاك

ِٕىٗ ثب ٔباِيلي اى . يؾيي اى ػالط كهكُ عٛيب ّل. گويَذ -اُ  طجيت ثو ؽبي يؾيي ـ ٌٚي ٔؼّذ لجٍي. ثوك هٔظ ِي

 [11.]اُ، ٕجو ٚ رؾًّ ها ثٙزويٓ كهِبْ رٕٛيٗ ووك ثٙجٛكي

، پٌ اى «ثً ويف فٍمذافال يٕظوْٚ اٌي اال» ي غبّيٗ  ٍٛهٖ 88ي  ثٗ گفزٗ عبؽع، ِٕىٗ ٕ٘لٚ ثٛك ٚ ثب ّٕيلْ آيٗ

ثٗ ّ٘يٓ . كأَذ رو اى ّزو ِي ٘و چٕل فٍمذ فيً ها ػغيت. رؾميك ٚ ِٕبظوٖ، ثب ػٍُ ٚ ايّبْ وبًِ، اٍالَ ها پنيوفذ

رو ثٛكْ ثب ٔظو اٚ ِقبٌفذ ووك ٚ كه كفبع اى لوآْ، ثٗ اصجبد پيچيلٖ( ٖ 321اثوا٘يُ ثٓ ٍيبه ثٓ ٘بٔي )كٌيً اثوا٘يُ ٔظبَ 

 [11.]فٍمذ ّزو پوكافذ

 ّبٔبق ٕ٘لي. 3

اٌََّٛ : ٘بيي چْٛ ووك ٚ وزبة يىي اى طجيجبْ ٚ ِٕغّبْ ِب٘و ٚ ِغوة ٕ٘ل ثٛك وٗ كه كهثبه ٍالطيٓ ٕ٘ل فلِذ ِي

ها ٔگبّذ ٚ ِٕىٗ آٔٙب ها اى ىثبْ ٍبَٔىويذ ( كه ِٛػظٗ، آكاة ٚ ؽىّذ)، ِٕزؾً اٌغٛ٘و، اٌجيطوٖ، ٚ اآلكاة (پٕظ ِمبٌٗ)

ّبٔبق وزبة ِٕزؾً اٌغٛ٘و ها ثواي ثوفي ؽبوّبْ ىِبْ . ٔيي ٍِمت ثٛك« اثٓ لّبٔٔ»يب اٚ ثٗ گٛ[ 13.]ثٗ ػوثي ثوگوكأل

« اثٓ إٌليُ»[ 14.]ٔگبّزٗ اٍذ... ٘ب، اٍّبه ٚ  ّ٘چٕيٓ اٚ وزبثي ثب ػٕٛاْ اٌزلثيو كهثبهٖ افَبٔٗ[ 12.]فٛك رأٌيف ّٔٛك

د عٕگي ٚ ٔؾٖٛ اٍزفبكٖ اى آٔٙب وزبة في اِو رلثيو ٘بيي اى كيگواْ، كه ِٛهك ٍٛاهوبهي، ؽًّ ٍالػ ٚ آال  كه ميً وزبة

كأل وٗ  اٌؾوة ٚ ِب يٕجغي ٌٍٍّه اْ يزقن ِٓ اٌوعبي ٚ في اِو االٍبٚهٖ ٚ اٌطؼبَ ٚ اٌَُ، ها ٔيي اى رأٌيفبد ّبٔبق ِي

 [13.]هٍل ثب وزبة لجٍي ِزفبٚد ثبّل ثٗ ٔظو ِي

 ثٍٙٗ ٕ٘لي. 2
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اطالػي اى ٚي « عبؽع»كيگو ثٗ ثغلاك آِل، اِب ثٗ عي گياهّي اى  ٚي اى طجيجبْ ٕ٘لي اٍذ وٗ ثٗ ّ٘واٖ گوٚ٘ي

ٕ٘گبِي وٗ يؾيي ثٓ فبٌل ثوِىي، طجيجبْ ٕ٘ل ّ٘چْٛ ِٕىٗ، « ِؼّو ثٓ االّؼش»ي عبؽع ثٗ ٔمً اى  ثٗ گفزٗ. ٔلاهيُ

پوٍل، ثالغذ ٔيك  يِؼّو اى ثٍٙٗ ِ. ثبىيىو، لٍجولً، ٍٕلثبك ٚ كيگواْ ها اى ٕ٘ل فوافٛأل، ثٍٙٗ ٔيي كه ّّبه آٔبْ ثٛك

٘بي آْ  رٛأل ّ٘ٗ ٌطبيف ٚ ٚيژگي ي ثالغذ ٕ٘ليبْ وزبثي كاهٔل وٗ اٚ ّٔي كهثبهٖ: ك٘ل ٕ٘ليبْ چيَذ؟ ثٍٙٗ پبٍـ ِي

ي اكثي ٕ٘لي ها اى ٔيكيه كيلٖ، عبؽع ٔيي ثقْي اى آْ ها اى ىثبْ  فٛك ايٓ ٕؾيفٗ« ِؼّو ثٓ االّؼش». ها ثيبْ وٕل

ك ايٓ ِطٍت، ثٍٙٗ طجيجي ؽبمق ٚ ِْٙٛه ٚ ػالٖٚ ثو آْ اكيجي ثٛك وٗ ثٗ ِووي طج[ 16.]ِؼّو گياهُ ووكٖ اٍذ

 .فالفذ اٍالِي كػٛد ّل

 ٕبٌؼ پَو ثٍٙٗ ٕ٘لي. 4

اٚ اثوا٘يُ ثٓ ٕبٌؼ پَو ػّٛي ٘بهْٚ ها وٗ ثٗ گٛا٘ي عجويً ثٓ ثقزيْٛع . اى پيّىبْ ؽبمق ػٖو ٘بهْٚ اٌوّيل ثٛك

اى ِوگ ٔغبد كاك ٚ رٛإّٔلي ٚ ثوروي طت ٕ٘لي ثٗ طت يٛٔبٔي ها كه ٔظو ، ِوكٖ ثٛك، ثب ٍٛىٔي (طجيت ٚيژٖ ٘بهْٚ)

ٍزبيل ٚ كه ِٛهك ٔغبد پَو  آِيي ِي اثٓ فضً هللا ِٙبهد اٚ ها كه پيّىي اغواق[ 17.]فٍيفٗ ٚ كيگواْ ثٗ اصجبد هٍبٔل

بد اٚ ّگفذ ىكٖ ثٛك، ٘بهْٚ وٗ اى اكػبي ٕبٌؼ ثٓ ثٍٙٗ ِجٕي ثو ىٔلٖ ثٛكْ اثوا٘يُ ٚ ٔغ»: گٛيل ػّٛي ٘بهْٚ ِي

ك٘ل اگو اِْت پَو ػّٛيِ ثّيوك ّ٘ٗ  پوٍل ٚ ٕبٌؼ ثواي اطّيٕبْ فٍيفٗ پبٍـ ِي كهٍزي اكػب ٚ رٛأبييِ ها ِي

ٚاي : گٛيل ٘بهْٚ ِي. «ثوكگبْ ٚ وٕييأِ آىاك، ّ٘ٗ ىٔبِٔ ٍٗ طاللٗ، چٙبهپبيبِٔ ِٖبكهٖ ٚ رّبَ اِٛاٌِ ٕللٗ ثبّل

ك٘ل  ٍٗ ُ٘ ِْىً اثوا٘يُ ٚ ػٍذ ِْزجٗ ّلْ اٚ ثٗ ِوكٖ ها ثٗ هّٕٚي رٛضيؼ ِيگٛيي؟ ٕبٌؼ ثٓ ثٙ غيت ِي! ثو رٛ

ُ٘ . ّٔبيل اُ ها ػيبْ ِي ايٓ ِبعوا عبيگبٖ اٚ ها كه كهثبه ٚ ٕ٘گفزي صوٚد ٚ رٛأبيي ِبٌي[18.]وٕل ٚ فٍيفٗ ها لبٔغ ِي

يٛؽٕب ثٓ »ؽبمق آْ كٚهاْ ّ٘بٕٔل ، ِأِْٛ ػجبٍي ٚ پيّىبْ (ػٍيٗ اٌَالَ)اي ثب ؽضٛه اِبَ هضب چٕيٓ ٕبٌؼ كه عٍَٗ

ثٕبثوايٓ ٚي كه ٔقَزيٓ [ 19]پوكاىك؛ ٘بي ثلْ أَبْ ثٗ گفزگٛ ِي كهثبهٖ ّگفزي« عجوييً ثٓ ثقزيْٛع»ٚ « ِبٍٛيٗ

پَوُ ؽَٓ ثٓ ٕبٌؼ ٕ٘لي ثغلاكي . ٘بي لوْ ٍَٛ ٘غوي كه ِوٚ ٚ ثٗ اؽزّبي يميٓ كه كهثبه فٍيفٗ ثٛكٖ اٍذ ٍبي

 [31.]ثذ اّزغبي كاّذٔيي ثٗ ّغً فبٔٛاكگي طجب

 ٕٕغًٙ ٕ٘لي. 3

  ثوفي اى آٔٙب كه ِٕبثغ يبك ّلٖ. اى ِْب٘يو ػٍُ طت ٚ ٔغَٛ، كه ػٙل ٘بهْٚ ٚ ِأِْٛ ثٛك ٚ رأٌيفبري كه ايٓ ىِيٕٗ كاّذ

 : ػجبهرٕل اى

 .ايٓ وزبة ثٗ فبهٍي ثٛك ٚ ثٗ ػوثي ثوگوكألٖ ّل: ّون إٌٙلي -

 .ثٗ ػوثي روعّٗ ّلوزبثي طجي وٗ ثٗ اِو يؾيي ثوِىي : ٍوك -

ثب رٛعٗ ثٗ رقٖٔ . وزبة ٔقَذ، طجك ٔبِِ كهثبة ٔغَٛ ٚ ٘يئذ اٍذ[ 31:]ِٛاٌيل اٌىجيو ٚ وزبة اٍواه اٌَّبئً -

 .ٕٕغًٙ، وزبة كَٚ ٔيي ثٗ اؽزّبي طجي يب ٔغِٛي اٍذ

 اثٓ ك٘ٓ ٕ٘لي. 6
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ٍذ ثيّبهٍزبْ ثواِىٗ ها پيّه ٚ فيٍَٛف رٛأبي ٕ٘لي وٗ ثٗ ٘و كٚ ىثبْ ٍبَٔىويذ ٚ ػوثي ٍَِظ ثٛك ٚ هيب

ها ثٗ ػوثي ( ٕفٛح إٌغؼ)٘بي اٍزبٔىو اٌغبِغ ٚ ٍٕلٍزبق  ثٗ گفزٗ اثٓ ٔليُ، اثٓ ك٘ٓ وزبة[ 33.]ثوػٙلٖ كاّذ

 [32.]روعّٗ ووك

 عٛكه ٕ٘لي. 7

 .وٗ ِطبثك ثب ٔبَ اصو، كه ػٍُ ٔغَٛ رقٖٔ كاّذ[ 34.]ثٗ ٔمً اى اثٓ ٔليُ، ٚي ٔٛيَٕلٖ وزبة اٌّٛاٌيل ثٛك

 ٕ٘لي( ٔٙك)ٔك . 8

 .ٚ ثب اٍزٕبك ثٗ ٔبَ وزبثِ، ّ٘بٕٔل عٛكه، ِٕغُ ٚ ٍزبهٖ ّٕبً ثٛكٖ اٍذ[ 33]ٚي وزبثي ثٗ ٔبَ اٌّٛاٌيل اٌىجيو

 ؽىيُ طّطُ ٕ٘لي. 9

ويّيب، )وزبثي ثٗ ٔبَ اػّبي اٌىٛاوت اٌَجؼٗ كه ثبة ػٍَٛ پٕغگبٔٗ . آِل اى ِٕغّبْ ٚ كإّْٔلاْ ٕ٘لي ثٗ ّّبه ِي

َ )وزبة طّطُ رب پيِ اى ىٔلگبٔي عبثوثٓ ؽيبْ »: گٛيل اثٓ فٍلْٚ ِي[ 36.]رأٌيف ّٔٛك( ، ٚ هيّيبٌيّيب، ٘يّيب، ٍيّيب

اى كٚهاْ ىٔلگي اٚ گياهّي كه كٍذ ٔيَذ، اِب طجك ايٓ ِطبٌت، اٚ ٔيي [ 37.]ٚ أزْبه آصبه اٚ هٚاط كاّذ( ق 198

 .لواه كاّزٗ اٍذ ىيَزٗ ٚ رٕٙب وزبثِ كه افزيبه ٍَِّبٔبْ ٘ب پيِ اى آْ كٚهاْ ِي ِلد

 ثبعٙو ٕ٘لي. 11

٘بيي كهثبهٖ ٍٛاهوبهي، ؽًّ ٍالػ ٚ آالد عٕگي ٚ رلثيو ٚ چگٛٔگي اٍزفبكٖ اى آٔٙب، اى وزبثي ثب  اثٓ ٔليُ، ميً وزبة

 [38.]ثوك ٘ب اى ثبعٙو ٔبَ ِي ٘ب ٚ ػالِبد ٘ب ٚ هٍَٛ ٘ب ٚ ٕفبد ٔبَ في فواٍبد اٌَيٛف ٚ ٔؼذ

 ٕ٘لي( ثجٗ)ٍٗ . 11

ُّ٘ ها پيّٛكٖ اٍذ اثٓ ٔليُ، اٚ اى پيْيٕيبْ ثٛك وٗ كه ٔيؤگثٗ ٔمً اى  [ 39.]٘ب هُٚ ٕ٘ليبْ ها كاّذ ٚ ٍَِه اً٘ رٛ

 .ك٘ل ٘بي فٛك ها ثيْزو رٛضيؼ ّٔي ثيِ اى ايٓ، كهثبهٖ ِؾزٛاي وزبة اطالػي ٔلاهيُ، ىيوا اثٓ ٔليُ گفزٗ

 ٍبِٛه ٕ٘لي. 13

 [21.]كأل ة ثٗ افالطْٛ ٚ ٍبِٛه ِيؽبعي فٍيفٗ، وزبة اٌقبفيٗ في ػٍُ اٌؾوف ها َِٕٛ

، ٔبَ ...ّٕبٍبْ، ٍِٛيمي كأبْ، ٕٕؼزگواْ ٚ كأبْ، پيّىبْ، ٍزبهٖ اثٓ ٔليُ كه ضّٓ ٔمً اى ِٕٙلٍبْ، هيبضي

، هاعٗ، (ثبوٙو)هاوٙو : ٔگبهك ٘بيْبْ كه كٍزوً ٍَِّبٔبْ ثٛك، چٕيٓ ِي  ّّبهي اى كإّْٔلاْ ٕ٘لي ها وٗ وزبة

أل وٗ ثٗ إبٌذ ٕ٘لي ثٛكْٔبْ،  ايٕبْ وَبٔي[ 21.]ٚ عجبهي( ألٚ)، عجٙو، ألي (ىٔىً)، هرىً (ٛأى)ٕىٗ، كا٘و، أىو 

رٛاْ  رٖويؼ ّلٖ اٍذ، اِب افواكي ٔيي ٚعٛك كاهٔل وٗ ٌمت ٍٕلي ٚ ٕ٘لي كاهٔل ٚ ثٗ هّٕٚي ايٓ ؽميمذ ها ّٔي

 :افواك ىيو عيء ايٓ كٍزٗ َ٘زٕل. ألٗ كهيبفذ وٗ آيب آٔبْ ٚالؼبً كه ىِوح ٕ٘ليبٕٔل، يب ايٓ وٗ چٕيٓ ٌمت گوفز

ايٓ ّقٔ يىي اى ِؾلصبْ ٚ ٔٛيَٕلگبْ ِْٙٛهي اٍذ وٗ (: ٖ 171)« اثِٛؼْو ٔغيؼ ثٓ ػجلاٌوؽّبْ ٍٕلي»ـ 
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ثٛكٖ وٗ ثٗ ربهيـ اٍالَ ٚ ِغبىي ( ػٍيٗ اٌَالَ)ٚي اى ّبگوكاْ اِبَ ٕبكق. وزبة رأٌيف ّٔٛكˆ كهثبهٖ ِغبىي هٍٛي فلا 

 [23.]كاّذ پيبِجو اػظُ آگب٘ي

اِب اى ٕ٘لي االًٕ [ 22.]ثٛك( ػٍيٗ اٌَالَ)ايٓ فوك ٌمت ٕ٘لي كاهك ٚ اى إؾبة اِبَ هضب: «ٕجبػ ثٓ ٖٔو ٕ٘لي»ـ 

 .ثٛكِٔ اطالػي كه كٍذ ٔيَذ

اى ِؾلصبْ ٚ فميٙبْ ِْٙٛه اً٘ ٍٕذ اٍذ وٗ ثوفي، ٔيبوبِٔ ها اى ثوكگبْ ٚ : «(ٖ 137ـ  88)ػجلاٌوؽّبْ اٚىاػي »ـ 

 [24.]أل ي ّّوكٖاٍيواْ ٕ٘ل

 ٘بي ٕ٘لي كه كٍزوً ٍَِّبٔبْ وزبة

ثوفي اى آصبه ٕ٘لي كه ِٛضٛػبد گٛٔبگْٛ وٗ كه ظب٘و ٔٛيَٕلگبْ آٔٙب ِْقٔ ٔيَذ اى ٍٛي اثٓ ٔليُ ايٓ گٛٔٗ 

 :ايٓ آصبه كه افزيبه ٍَِّبٔبْ لواه كاّذ: ثٕلي ّلٖ اٍذ كٍزٗ

 ٘بي طجي ِٛعٛك ثٗ ىثبْ ػوثي وزبة. 1

فبهٍي ثوگوكألٖ ّلٖ ثٛك ٚ فوكي ثٗ ٔبَ ػجلهللا ثٓ ػٍي وٗ ثبيل ايوأي ثبّل، آْ ها اى فبهٍي ثٗ  اثزلا ثٗ: ـ ٍيون

رأٌيف رٛلْزً ٕ٘ل؛ وزبثي : ّبًِ ٕل كهك ٚ ٕل كهِبْ؛ ـ اٌزُٛ٘ في االِواٗ ٚ اٌؼًٍ: ػوثي روعّٗ ووك؛ رٛلْزً

عبد إٌَبء؛ اٌَىو ٚ وزبثي كهثبهٖ ِبه٘ب ٚ ٍَّٛ ؛ ػالعبد اٌؾجبٌي؛ كٚيٕي إٌٙليٗ في ػال(كٚاعبد)ِقزٖو كه ػمبليو 

 [23.]آٔٙب

 ٘بي ٍَّٛ ٚ كاهٍٚبىي وزبة. 3

ّبيل ّ٘بْ هأي إٌٙلي في اعٕبً اٌؾيبد ٚ [ 26(.]ثب روعّٗ فوكي ٕ٘لي)وزبة اٌََّٛ؛ ـ وزبة اعٕبً اٌؾيبد 

 [27.]ٍِّٛٙب ثبّل

 ٘بي ِٛػظٗ، آكاة ٚ ؽىّذ وزبة. 2

 [28.]وٖ ثيٓ آْ كٚ ٚ كاٚهي پبكّبٖ ٕ٘ل كه ايٓ ثبهٖوزبة ٍقبٚرّٕل، ثقيً ٚ ِٕبظ

 ٘بيي ثب ِٛضٛع فبي، ىعو ٚ فوى وزبة. 4

 [29.]ىعو إٌٙل؛ فطٛط اٌىف ٚ إٌظو في اٌيل

 ٘ب، اٍّبه ٚ اؽبكيش ٘بيي كهثبهٖ افَبٔٗ وزبة. 3

ثٛكاٍف ٚ ثٍٛ٘و؛ اكة إٌٙل ٚ ؛ ثٛك اٍف؛ (اؽزّبال ّ٘بْ ثذ اٍذ)وٍيٍٗ ٚ كِٕٗ؛ ٍٕلثبك وٛچه؛ ٍٕلثبك ثيهگ؛ اٌجل 

اٌٖيٓ؛ ٘بثً في اٌؾىّٗ؛ إٌٙل في لٖخ ٘جٛط آكَ؛ طوق؛ كيه إٌٙلي في اٌوعً ٚ اٌّوأٖ؛ ؽلٚك ِٕطك إٌٙل؛ 

 [41.]ٍبهروَ؛ ٍِه إٌٙل اٌمزبي ٚ اٌَجبػ؛ اطوفي االّوثٗ ٚ ثيلثب في اٌؾىّٗ

ّبْ ثٗ ِيواس ٕ٘لي ٚ ّ٘چٕيٓ اهىُ  يً گوايِ ٚ رّبيًكه وٕبه ايٓ آصبه، ّّبهي اى كإّْٔلاْ ايوأي ٚ اٍالِي ثٗ كٌ
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اى عٍّٗ ايٓ . أل ٚ كه أزمبي كأِ ٕ٘لي ٔمِ آفويلٔل ػٍّي ثَيبهي اى ايٓ وزت، ثٗ روعّٗ وزت ٍبَٔىويذ پوكافزٗ

ايٓ كه . ٘غوي رأٌيف ّل ٚ اثٓ ٔليُ آْ ها كيلٖ اٍذ 349اللاِبد، وزبثي كهثبهٖ اكيبْ ٚ ِنا٘ت ٕ٘ل اٍذ وٗ كه ٍبي 

ِٛعٛك كه ايٓ ٍوىِيٓ ها ثٗ ّ٘واٖ ( ػمبليو)وزبة آِلٖ اٍذ، يؾيي ثٓ فبٌل ثوِىي فوكي ها ثٗ ٕ٘ل فوٍزبك رب كٚاعبد 

 .اٚ ٔيي ايٓ وزبة ها ّٔٛذ. ثيبٚهك ٚ ٔيي اكيبْ ٕ٘لي ها ثٕٛيَل

افيايل؛ ىيوا ٚاضؼ  ِىيبْ ِيك٘ل ايٓ ِطٍت ٕؾيؼ ثبّل ٚ آْ ها ٔيي ثٗ اللاِبد ثو اثٓ ٔليُ، گياهّگو ايٓ اصو، اؽزّبي ِي

اٍذ ٔقَزيٓ فوك، يؾيي ثوِىي ٚ ٍبيو ثواِىٗ ثٛكٔل وٗ ثٗ ٕ٘ل رٛعٗ ْٔبْ كاكٔل ٚ ػٍّب، ؽىّب ٚ پيّىبْ ٕ٘لي ها 

ِؾّل ثٓ اٍؾبق إٌليُ، فٓ كَٚ اى ِمبٌٗ ُٔٙ وزبة اٌفٙوٍزِ ها ثٗ ثيبْ ِؾزٛيبد . ثٗ كهثبه فٍفبي ػجبٍي آٚهكٔل

٘ب، ِنا٘ت، ػمبيل، آكاة ٚ هٍَٛ ِوكِبْ ٕ٘ل ٚ چيٓ ٚ ِؼوفي  ٘ب، ثزقبٔٗ ٚ ثٗ ِؼوفي ثذ ك٘ل ايٓ وزبة افزٖبٓ ِي

 [41.]پوكاىك ٘ب، ِي ٘بي عغوافيبيي ٚ فبٍٕٗ ايٓ ّٙو٘ب ٚ ِىبْ ثوفي ّٙو٘ب ٚ ِٛلؼيذ

أزمبي كأِ ٕ٘لي ٔٙضذ ػٍّي ٍَِّبٔبْ ها ٍوػذ ثقْيل ٚ اطالػبد ٚ ػٍَٛ اهىّّٕلي ها اى ايٓ ٍوىِيٓ ثٗ 

ٚهاْ ٍَِّبْ كه ثَظ ٚ گَزوُ ايٓ ػٍَٛ ٚاهكاري اٌجزٗ ٔجبيل اى ٔمِ كأِ. ٛىٖ عغوافيبيي ٍَِّبٔبْ ٚاهك ووكؽ

٘ب ٚ رفَيو٘بي ثَيبه ثو ايٓ وزت ّٔٛزٕل ٚ كه رولي ػٍِٛي ِضً هيبضيبد غبفً ِبٔل ٍَِّبٔبْ ُ٘ ثٗ ٔٛثٗ فٛك ّوػ

 .ٚ ٔغَٛ رأصيو ثَيايي ها ثو عبي گناّزٕل

 

 :كأْٛهاْ ٍَِّبْ وٗ ثٗ روٚيظ كأِ ٕ٘لي ّ٘ذ گّبهكٔل، ػجبهرٕل اى ثوفي اى ايٓ

اى كإّْٔلاْ ّٙيو ايوأي ٔيّٗ ٔقَذ ٍلٖ كَٚ ٘غوي اٍذ وٗ آصبه ثَيبهي ها اى : اثٓ ِمفغ ػجلهللا ثٓ كاكٚيٗ. 1

ب ّ٘بْ ها اى فبهٍي اٚ وزبة ِؼوٚف وٍيٍٗ ٚ كِٕٗ ها اى ٕ٘لي ثٗ فبهٍي روعّٗ ٚ گٛي. ىثبْ فبهٍي ثٗ ػوثي روعّٗ ووك

اِب [ 42]وزبة اثٓ ِمفغ ها ثٗ ػوثي روعّٗ ووك،« ػجلهللا ثٓ ٘الي ا٘ٛاىي»اگو چٗ ٔمً ّلٖ [ 43.]ثٗ ػوثي ٔيي ثوگوكأل

 .اؽزّبالً كٚ روعّٗ ٕٛهد گوفزٗ اٍذ

اى كإّْٔلاْ ٔيّٗ ٔقَذ ٍلٖ چٙبهَ ٘غوي اٍذ وٗ ثٗ ؽَبة ٕ٘لي ػاللٗ ٚافوي كاّذ : اؽّل الٍيلٍي. 3

ايٓ . يىي اى آصبه ٚي اٌفٖٛي في اٌؾَبة إٌٙلي ٔبَ كاهك. ووك يبفذ، آْ ها ِطبٌؼٗ ِي ٘و عب وزبة هيبضي ٕ٘لي ِيٚ

اي اٍذ وٗ َِزميّبً ثٗ وَو٘بي  ٘بي ؽَبة ثٗ ىثبْ ػوثي ٚ ٔقَزيٓ ِزٓ ّٕبفزٗ ّلٖ رويٓ وزبة اصو اى ُِٙ

ثوفي، ايٓ رأٌيف ها اصو . ّٔبيل َبة ٕ٘لي پيْٕٙبك ِيالٍيلٍي كه ايٓ وزبة، إالؽبري ها كه ؽ. پوكاىك اػْبهي ِي

 [44.]أل كأَزٗ( ٖ 221)« اثوا٘يُ ثٓ ِؾّل ثٓ ٕبٌؼ ّطؤغي»پلهُ 

اى ِْب٘يو كإّْٔلاْ ٔغَٛ ٚ (: ٖ 188)اثٛاٍؾبق اثوا٘يُ ثٓ ؽجيت ثٓ ٍٍّبْ ثٓ ٍّوٖ وٛفي ثغلاكي فياهي . 2

ِٕغُ ٚ هيبضي كاْ ثٛكٔل ٚ « ِؾّل»اٚ ٚ پَوُ . ة اٍذي اٍطوال هيبضيبد لوْ كَٚ ٘غوي ٚ ٔقَزيٓ ٍبىٔلٖ

 [43.]٘بي هيبضي ٕ٘لي ها ثٗ ػوثي روعّٗ ووكٔل ّّبهي اى وزبة

ٚي اى عٍّٗ كإّْٔلاْ ٍَِّبٔي اٍذ وٗ ثب (: ٖ 361 ـ 161ؽلٚك )اثٛاٌؾَٓ ػٍي ثٓ ًٍٙ ثٓ هثٓ طجوي . 4

 [46.]ِٕلي ثٗ طت ٕ٘لي، ثٗ آِٛفزٓ آْ پوكافذ ػاللٗ

ثوفي . كإّْٔلاْ ٍَِّبْ ٔيي كهثبهٖ ػٍَٛ ٕ٘لي، وزبة ّٔٛزٕل ٚ ثٗ روٚيظ كأِ ايٓ ٍوىِيٓ پوكافزٕل گوٚ٘ي اى

اثٖٛٔو ِؾّل ثٓ [ 47]، ؽبٍت، ِٕغُ ٚ ٌِٛف وزبة عفوٕ٘لي،(316ٖ)ػطبهك ثٓ ِؾّل ثبثٍي : اىايٓ افواك ػجبهرٕل اى

اثٛيٍٛف يؼمٛة ثٓ [ 48]في اٌؾَبة إٌٙلي،( زؾذاٌ)كاْ ٚ ٔٛيَٕلٖ وزبة اٌزقذ  ، هيبضي(ٖ 286)ػجلهللا وٍٛمأي 

اثٛؽٕيفٗ اؽّل ثٓ كاٚك [ 49.]اي كه ؽَبة ٕ٘لي ٔگبّذ هٍبٌٗ( ٖ 361)اٍؾبق وٕلي ِؼوٚف ثٗ فيٍَٛف ػوة 

اثٛاٌمبٍُ ػٍي ثٓ اؽّل ِْٙٛه ثٗ ِغزجي [ 31.]ها كه ؽَبة ٕ٘لي ٔگبّذ( اٌزقذ)وزبة اٌجؾش ( ٖ 382)كيٕٛهي 
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كاْ، ِٕٙلً ٚ ؽبٍت، اً٘ أطبويٗ ٚ ٍبوٓ ثغلاك ٚ اى يبهاْ ػضلٚاٌلٌٚٗ كيٍّي، وزبة اٌزقذ  هيبضي( ٖ 276)أطبوي 

اؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ٍوِل ؽبٍت ِؼوٚف ثٗ وواثيَي ٔيْبثٛهي ٚ [ 31.]اٌىجيو ها كهثبة هيبضيبد ٕ٘ل رأٌيف ّٔٛك

زبثي كه ايٓ ىِيٕٗ كاّزٗ ِٕٙلً هيبضي كاْ اً٘ ٔيْبثٛه ٚ ٍبوٓ ِؾٍٗ فٕلق ُ٘ و( ٖ 266)اثٛاٌؾَيٓ ٍوِلي 

ها كهثبهٖ ؽَبة ( اٌزقذ)ٍٕبْ ثٓ اثي اٌفزؼ ؽوأي ثغلاكي اى كإّْٔلاْ ٍلٖ ٍَٛ ٘غوي، وزبة اٌزؾذ [ 33.]اٍذ

وٗ ثٗ كٍذ ِأِْٛ ٍَِّبْ ّل، وزبثي كهثبهٖ ( 391َ ؽلٚك )اثٛطيت ٍٕل ثٓ ػٍي يٙٛكي [ 32.]ٕ٘لي ّٔٛذ

، وزبة ؽٍُ إٌٙل ٚ وٍيٍٗ .(ٖ  311)، اثبْ ثٓ ػجلاٌؾّيل الؽمي هلبّي ّبػو ِؼوٚف[ 34.]هيبضيبد ٕ٘لي ٔگبّزٗ ثٛك

 [33.]ٚ كِٕٗ ها ثٗ ٔظُ كه آٚهكٖ ثٛك

 گيوئزيغٗ

ي رّلٔي  گيوي ٍَِّيٓ اى ؽٛىٖ ِطبٌت ِنوٛه، رٕٙب ثقْي ألن اى رؼبًِ ػٍّي اٍالَ ٚ ٕ٘ل اٍذ وٗ اٌجزٗ رٕٙب، ٚاَ

٘بي صجذ ػٍّي ـ فوٕ٘گي ايٓ كٚ ؽٛىٖ، ثَيبه فوارو اى ِطبٌت فٛق، ٚ كاكٖرؼبًِ ٚ ِٕبٍجبد . ّٔبيل ٕ٘ل ها ثوهٍي ِي

گيوي ٍَِّبٔبْ كه ّجٗ لبهٖ ٚ رٍَظ ثيِ اى ْ٘زٖل ٍبي ثو اٚضبع ٚ ضجظ ّلٖ كه ِٕبثغ اٍذ؛ ثٗ ٚيژٖ پٌ اى للهد

رٛأل ِٛهك ِي ٍيبٍي ٚ اعزّبػي ايٓ ٍوىِيٓ ىٚايبي عليلي اى رؼبًِ ػٍّي ٚ فوٕ٘گي ِيبْ اٍالَ ٚ ٍوىِيٓ ٕ٘ل

 .ِطبٌؼٗ لواه گيوك

اي ٔيكيه ثزٛأل رأصيو گناهي اٍالَ ثو فوٕ٘گ ٚرّلْ ٕ٘ل ها وٗ اى كٚ كيلگبٖ لبثً ثوهٍي  ٔگبهٔلٖ اِيل كاهك كه آيٕلٖ

اٍذ، ِطبٌؼٗ ٚ ِؼوفي ّٔبيل؛ ٔقَذ آْ وٗ لواهگيوي للهد ٚ ؽىِٛذ كه كٍذ ٍَِّبٔبْ، عنة ػبٌّبْ، كإّْٔلاْ 

ثواي ّٔٛٔٗ، كه كٚهاْ ٕفٛيٗ، ثٗ ػٍذ رؼٖجبد ِن٘جي، ثَيبهي اى كإّْٔلاْ ٚ ٕ٘وِٕلاْ اى . فواُ٘ آٚهكٚ ٕ٘وِٕلاْ ها 

ّبْ اغٍت كأِ كٍٚذ ٚ ٕ٘وپوٚه ثٛكٔل، رّبيً  ايواْ ثٗ ٕ٘ل وٛچ ووكٔل ٚ چْٛ ّب٘بْ ٍَِّبْ ٕ٘ل، كه كٚهاْ ؽىِٛذ

گٛٔٗ وٗ گفزٗ ّلٖ، رٕٙب كه ّٙو كٍ٘ي ثيِ اى ٘ياه  فو٘يقزگبْ ثواي ٚهٚك ثٗ ايٓ ٍوىِيٓ فوارو اى ؽل رٖٛه ثٛك آْ

ِطٍت كَٚ وٗ لبثً ثوهٍي ٚ رؾميك اٍذ ايٕىٗ يىي اى [ 36.]كإّْٔل ٚ ٕبؽت فوٕ٘گ ٚ اكة ٚ ٕ٘و كفٓ ّلٖ اٍذ

فوِبٔوٚايبْ ٍَِّبْ ٕ٘ل ثٗ كٔجبي . ّٔٛك٘بي ٘و ؽىِٛذ، ّٙوٍبىي ٚ ٍبفذ ثٕب٘بي ؽىِٛزي ٚ فوٕ٘گي اٍذ

٘بي ٕ٘و ٕ٘لي ها وٗ  ٘بيي اى ٕ٘وِٕلاْ ٕ٘لي ٚ ايوأي يبهي گوفزٕل، ايٓ ٕ٘وِٕلاْ ٚيژگي ٍبفذ چٕيٓ ِغّٛػٗ

٘بي ثبّىٛ٘ي ها  ٘بي ىيجبيي ّٕبٍبٔٗ اٍالِي كه آِيقزٕل ٚ ِىبْ ٘ب ٚ ّبفٖٗ ػجبهد ثٛك اى اٍزؾىبَ ثٕب، ثب آهايٗ

ٕ٘ل ٚ )ايِ ِىزت ٕ٘وي ٕ٘ل ٚ ايوأي ايٓ رٍفيك ٕ٘وي، ِٛعت پيل. فٍك ووكٔل وٗ رؾَيٓ عٙبٔيبْ ها ثوأگيقزٗ اٍذ

 .ّل( اٍالِي
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 (ػٍيٗ اٌَالَ)وبهّٕبً اهّل ربهيـ اٍالَ كأْگبٖ ثبلواٌؼٍَٛ*  : ٘بّٔٛذپي

اگو چٗ ثٗ گفزٗ ِؾّل ثٓ اٍؾبق إٌليُ، اثًٍٛٙ ٔٛثقزي كه وزبة إٌّٙطبْ فٛك ِؼزمل ثٛكٖ وٗ ػٍَٛ اى عٍّٗ طت . 1

ِؾّل ثٓ اٍؾبق ثغلاكي، إٌليُ، اٌفٙوٍذ، . اى ايواْ ثٗ ٕ٘ل أزمبي يبفزٗ اٍذٚ ٔغَٛ كه ىِبْ ىهرْذ ٚ ثٗ رٕٛيٗ اٚ 

 . 211، ٓ (رب ٔب، ثي رٙواْ، ثي)رؾميك ِؾّل هضب رغلك 

ٚي وَي اٍذ وٗ پٌ اى ثٍٙيذ ثٗ ّب٘ي هٍيل ٚ ٍٕلثبك كه ىِبْ »: گٛيل َِؼٛكي، ٔبَ اٚ ها وُٛ آٚهكٖ ٚ ِي. 3

ىْ پبكّبٖ ها ثواي اٚ رٕظيُ ووك وٗ ثٗ ٔبَ ٍٕلثبك ِؼوٚف اٍذ؛ اثٛاٌؾَٓ ػٍي اٚ وزبة ٘فذ ٚىيو ٚ ِؼٍُ ٚ غالَ ٚ 

 . 111ـ  91، ٓ 1ط ( ٖ ق 1419لُ، كاهاٌٙغوٖ، چبپ كَٚ، )ثٓ ؽَيٓ، َِؼٛكي، ِوٚط اٌن٘ت، 

 . 94، ٓ 1ط ( رب ثيوٚد، كاهٕبكه، ثي)اؽّل ثٓ اثي يؼمٛة، يؼمٛثي، ربهيـ يؼمٛثي، . 2

 . 111ـ  91، ٓ 1پيْيٓ، ط  َِؼٛكي، ِوٚط اٌن٘ت،. 4

 . 331، ٓ 3ّ٘بْ، ط . 3

 . 419إٌليُ، اٌفٙوٍذ، ٓ . 6

؛ 233، ٓ 8ط ( ٖ ق 1287ثيوٚد، كاهاٌؾيبء اٌزواس اٌؼوثي، چبپ كَٚ، )ِؾّل ثٓ عويو، طجوي، ربهيـ اٌوًٍ ٚ اٌٍّٛن . 7

ثيوٚد، كاهِىزجٗ )جبء، رؾميك ٔياى هضب ؛ اثٓ اثي إيجؼٗ، ػيْٛ االٔجبء في طجمبد االط261ـ  213إٌليُ، اٌفٙوٍذ، ٓ 

، ٓ 4ط ( 1272رٙواْ، أزْبهاد اٌجوى، )؛ اثٛػٍي ثٍؼّي، ربهيقٕبِٗ طجوي، رؾميك ِؾّل هّٚٓ 473ٓ ( 1963اٌؾيبٖ، 

1317 . 

 رٙواْ، أزْبهاد كأْگبٖ رٙواْ، چبپ كَٚ،)كٌيَي اٌٚيوي، أزمبي ػٍَٛ يٛٔبٔي ثٗ ػبٌُ اٍالَ، روعّٗ، اؽّل آهاَ . 8

 . 174ـ  163ٓ ( ُ 1243

رٙواْ، ِووي ْٔو ِيواس ِىزٛة، )اثٛهيؾبْ ثيوٚٔي، آصبه اٌجبليٗ ػٓ اٌموْٚ اٌقبٌيٗ، رؾميك ٚ رؼٍيك ىافبئٛ ٚ اموبئي . 9

1433  ٖ ). ٓ171 . 

ثٓ ؛ اثٓ ػجلهثٗ اؽّل 79ٚ  78، ٓ 1ط ( ٖ ق 1418ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، )اثٓ لزيجٗ كيٕٛهي، ػيْٛ االفجبه . 11

 .233، ٓ 3ط ( ق 1414ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، چبپ ٔقَذ )ِؾّل ألٌَي، اٌؼمل اٌفويل، 

 .137، ٓ 7ط ( ٖ ق 1434ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، چبپ كَٚ، )عبؽع ػّوٚثٓ ثؾو، اٌؾيٛاْ . 11

ٗ وزبة اٌََّٛ ها ؛ ثٗ گفزٗ ؽبعي فٍيفٗ، ِٕى473ٚ  474؛ اثٓ اثي إيجؼٗ، پيْيٓ، ٓ 278إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 13

اِب روعّٗ آْ اى ٕ٘لي ثٗ فبهٍي ثٗ كٍذ اثٛؽبرُ ثٍقي . اى ٕ٘لي ثٗ فبهٍي ثواي يؾيي ثوِىي رفَيو ووكٖ اٍذ

روعّٗ كيگوي اى آْ رٍٛظ ػجبً ثٓ ٍؼيل عٛ٘وي اى ِٛاٌي ِبِْٛ ثواي ِبِْٛ أغبَ ّلٖ ٚ ّ٘ٛ . أغبَ يبفزٗ اٍذ

ثغلاك، )هللا وبرت چٍجي، وْف اٌظْٕٛ ػٓ اٍبِي اٌىزت ٚ اٌفْٕٛ ِٖطفي ثٓ ػجل. ثواي ِبِْٛ لوائذ ووكٖ اٍذ

 .1433، ٓ 3ط ( ربِىزجٗ اٌّضٕي ثي

 .1848، ٓ 3ّ٘بْ، ط . 12

 .263إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 14

 .277ّ٘بْ، ٓ . 13

؛ 93ٓ ، 1ط ( ٖ ق 1432ثيوٚد، كاهاٌّىزجخ اٌٙالي، )ػّوٚثٓ ثؾو عبؽع، اٌجيبْ ٚ اٌزجييٓ، رؾميك ػٍي ثٍِٛؾُ . 16

 . 143، ٓ 1ط ( رب ثيوٚد، كاهاٌغيً، ثي)اثوا٘يُ ثٓ ػٍي ليوٚأي، ى٘و اآلكاة ٚ صّو االٌجبة 

؛ اثٓ اثي 123ٓ ( َ 1993ثيوٚد، كاهاٌْوق، چبپ ٍَٛ، )ػييغٛهيٌ ثٓ ا٘وْٚ اثٓ ػجوي، ربهيـ ِقزٖو اٌلٚي . 17

ثيوٚد، )َ، رؾميك ػّو ػجلاٌَالَ رلِوي اٌليٓ ِؾّل ثٓ اؽّل، م٘جي، ربهيـ االٍال ؛ 473ٌّّإيجؼٗ، پيْيٓ، ٓ 
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؛ ّ٘ٛ، ٍيواػالَ إٌجالء، رؾميك ٔؼيُ ػولٍَٛي ٚ ِأِْٛ 21، ٓ 11ط ( ق 1412كاهاٌىزبة اٌؼوثي، چبپ ٍَٛ، 

؛ عالي اٌليٓ ٍيٛطي، اٌّؾبضواد ٚ 374، ٓ 8ط ( ٖ ق 1412ثيوٚد، ٍَِٛٗ اٌوٍبٌٗ، چبپ ُٔٙ، )ٕبغوعي 

 . 267ٚ  266ٓ .( ٖ 1434الِي، چبپ اٚي، ثيوٚد، كاهاٌغوة اٌَ)اٌّؾبٚهاد 

اثٛظجي، )اثٓ فضً هللا، ّٙبة اٌليٓ اؽّل ثٓ يؾيي ثٓ فضً هللا ػّوي، َِبٌه االثٖبه في ِّبٌه االِٖبه . 18

 . 488ـ  486، ٓ 9ط ( ق 1432اٌّغّغ اٌضمبفي، 

 . 199، 1ٓط ( ربجيو، ثيعب، أزْبهاد ٍؼيل عثي)، (ػٍيٗ اٌَالَ)ثبلو ّويف لوّي، ؽيبح االِبَ اٌوضب. 19

 1298لب٘وٖ، كاهاالٖٔبه، چبپ ٔقَذ، )لبضي اثٛاٌّؼبٌي اطٙو، ِجبهوفٛهي، هعبي إٌَل ٚ إٌٙل اٌي اٌموْ اٌَبثغ . 31

 ٖ ). ٓ93 . 

ثيوٚد، كاهاٌؼٍُ ٌٍّالييٓ، )؛ فيواٌليٓ ىهوٍي، االػالَ، 472؛ اثٓ اثي إيجؼٗ، پيْيٓ، ٓ 221إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 31

 . 1894، 3ٓ؛ ؽبعي فٍيفٗ، پيْيٓ، ط 143، ٓ 4ط ( َ 1981پٕغُ، چبپ 

 . 213إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 33

 . 261ّ٘بْ، ٓ . 32

 . 221ّ٘بْ، ٓ . 34

 . 221ّ٘بْ، ٓ . 33

 . 344، ٓ 1؛ ػالِٗ طجبطجبيي، اٌّيياْ في رفَيو اٌموآْ، ط 1423، ٓ 3ؽبعي فٍيفٗ، پيْيٓ، ط . 36

رٙواْ، ٍَِٛٗ ِطبٌؼبري ٚ رؾميمبد فوٕ٘گي، )فٍلْٚ، اٌؼجو، روعّٗ ػجلاٌّؾّل آيزي ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل، اثٓ . 37

 . 497، ٓ 1، ط (1262

 . 277إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 38

 . 272ّ٘بْ، ٓ . 39

 . 699، ٓ 1ؽبعي فٍيفٗ، پيْيٓ، ط . 21

 . 221ّ٘بْ، ٓ . 21

؛ اثٓ اثي ؽبرُ، اٌغوػ ٚ اٌزؼليً 216ٓ ( ٖ 1413لُ، عبِؼٗ اٌّلهٍيٓ، )ِؾّل ثٓ ؽَٓ ّيـ طٍٛي، هعبي، . 23

؛ اثٛثىو اؽّل ثٓ ػٍي، فطيت ثغلاكي، ربهيـ ثغلاك، 492، ٓ 8ط ( ٖ 1271ثيوٚد، كاهاالؽيبء اٌزواس اٌؼوثي، چبپ اٚي، )

 . 439، ٓ 12ط ( 1417ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، )رؾميك ِٖطفي ػجلاٌمبكه ػطب 

 . 447ٓ  ،1ط ( ٖ 1418االضٛاء، چبپ اٚي، ثيوٚد، كاه)اثٛاٌؼجبً ٔغبّي، هعبي، . 22

 . 119، ٓ 7م٘جي، پيْيٓ، ط . 24

 . 261إٌليُ، ّ٘بْ، ٓ . 23

 . 279ّ٘بْ، ٓ . 26

 . 261ّ٘بْ، ٓ . 27

 . 278ّ٘بْ، ٓ . 28

 . 267ّ٘بْ، ٓ . 29

 . 263ٚ  264ّ٘بْ، ٓ . 41

 . 414ـ  419ّ٘بْ، ٓ . 41

 . 1318ٓ ، 3؛ ؽبعي فٍيفٗ، پيْيٓ، ط 123ّ٘بْ، ٓ . 43
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 . 1318ٚ  1317، ٓ 3ّ٘بْ، ط . 42

؛ ىهوٍي، پيْيٓ، ط 182، ٓ 4ط ( لُ، كاهاٌىزبة اٍالِي، چبپ كَٚ، ثي رب)وبهي ثوٚوٍّبْ، ربهيـ االكة اٌؼوثي، . 44

رٙواْ، )؛ ىٔلگيٕبِٗ ػٍّي كأْٛهاْ، ىيو ٔظو اؽّل ثيوّه 121؛ ىٔلگيٕبِٗ هيبضيلأبْ كٚهٖ اٍالِي، ٓ 83، ٓ 1

رٙواْ، )؛ كائوح اٌّؼبهف ثيهگ اٍالِي، 46، ٓ 3ط ( 1273ػٍّي ٚ فوٕ٘گي ٚ ثٕيبك كإْٔبِٗ ثيهگ فبهٍي،  أزْبهاد

 . 673، ٓ 9ط ( 1273ِووي كائوح اٌّؼبهف ثيهگ اٍالِي، 

ثغلاك، ِىزجٗ اٌّضٕي ٚ لب٘وٖ ٍَِٛٗ )؛ ػٍي ثٓ يٍٛف ّيجبٔي، لفطي، ربهيـ اٌؾىّبء، 223إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 43

، 1، ط (ٖ ُ 1262رٙواْ، أزْبهاد فوكٍٚي، چبپ كَٚ، )؛ مثيؼ هللا ٕفب، ربهيـ اكثيبد كه ايواْ 37ٓ ( رب ، ثياٌقبٔغي

 . 328؛ كٌيَي اٌٚيوي، پيْيٓ، ٓ 111ٓ 

؛ ٕالػ اٌليٓ فٍيً ٕفلي، 414؛ اثٓ اثي إيجؼٗ، پيْيٓ، ٓ 23؛ لفطي، پيْيٓ، ٓ 234إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 46

 . 388، ٓ 4؛ ىهوٍي، پيْيٓ، ط 131، ٓ 31ط ( ق 1281جبكْ، إٌْواد االٍالِيٗ، چبپ كَٚ، ٚيَ)اٌٛافي ثبٌٛفيبد، 

 . 326، ٓ 4؛ ىهوٍي، پيْيٓ، ط 226إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 47

ثيوٚد، كاهاؽيبء اٌزواس اٌؼوثي، افَذ اى چبپ )؛ اٍّبػيً پبّب ثغلاكي، ٘ليٗ اٌؼبهفيٓ، 243إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 48

 .33، ٓ 3ط  (1931اٍزبٔجٛي، 

 . 193، ٓ 8؛ىهوٍي، پيْيٓ، ط 216إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 49

 . 86إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 31

 . 332، ٓ 4؛ ىهوٍي، پيْيٓ، ط 243ّ٘بْ، ٓ . 31

 . 63، ٓ 1؛ اٍّبػيً پبّب ثغلاكي، پيْيٓ، ط 241إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 33

 . 411، ٓ 1؛ اٍّبػيً پبّب، پيْيٓ، ط 229إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 32

 . 411؛ 224ّ٘بْ، ٓ . 34

 . 264ـ  123إٌليُ، پيْيٓ، ٓ . 33

 .ٔمً اى پبيگبٖ ايٕزؤزي فبهؽ اٌزؾٖيالْ ايوأي ٕ٘ل. 36

 ِٕبثغ

اثٓ اثي إيجؼٗ، اؽّل ثٓ لبٍُ ثٓ فٍف فيهعي كِْمي، ػيْٛ االٔجبء في طجمبد االطجبء، رؾميك ٔياى هضب، ثيوٚد،  -

 .1963َكاهِکزجٗ اٌؾيبٖ، چبپ 

ثٓ اثي ؽبرُ، ػجلاٌوؽّبْ ثٓ ِؾّل ثٓ اكهيٌ هاىي، اٌغوػ ٚ اٌزؼليً، ثيوٚد، كاه اؽيبء اٌزواس اٌؼوثي، چبپ اٚي، ا -

1271 ٖ. 

اثٓ فٍلْٚ، ػجلاٌوؽّبْ ثٓ ِؾّل، اٌؼجو، روعّٗ ػجل اٌّؾّل آيزي، رٙواْ، ٍَِٛٗ ِطبٌؼبد ٚ رؾميمبد فوٕ٘گي،  -

1262ٖ .ُ. 

 .ق1414كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، چبپ ٔقَذ، : َي، اٌؼمل اٌفويل، ثيوٚداثٓ ػجلهثٗ، اؽّل ثٓ ِؾّل ألٌ -

اثٓ ػجوي، غويغٛهيًٛ ثٓ ا٘وْٚ ٍِطي، ربهيـ ِقزٖو اٌلٚي، رؾميك أطْٛ ٕبٌؾبٔي يَٛػي، ثيوٚد، كاهاٌْوق،  -

1993َ. 

رؾميك گوٚ٘ي،  اثٓ فضً هللا، ّٙبة اٌليٓ اؽّل ثٓ يؾيي ثٓ فضً هللا ػّوي، َِبٌه االثٖبه في ِّبٌه االِٖبه، -

 .ق1432اثٛظجي، اٌّغّغ اٌضمبفي، 
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 .ق1418اثٓ لزيجٗ كيٕٛهي، ػيْٛ االفجبه، ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، چبپ  -

اثٛ ؽٕيفٗ كيٕٛهي، اؽّل ثٓ كاٚك، االفجبه اٌطٛاي، رؾميك ػجلإٌّؼُ ػبِو ِواعؼٗ عّبي اٌليٓ ّيبي، لُ، أزْبهاد  -

 .ُ 1268هضي، 

آلصبه اٌجبليٗ ػٓ اٌموْٚ اٌقبٌيٗ، رؾميك ٚ رؼٍيك ىافبئٛ ٚ اموبئي، رٙواْ، ِووي ْٔو ِيواس ِىزٛة، اثٛهيؾبْ ثيوٚٔي، ا -

 .ق 1433

 .1931َاٍّبػيً پبّب ثغلاكي، ٘ليخ اٌؼبهفيٓ، ثيوٚد، كاهاٌؾيبء اٌزواس اٌؼوثي، افَذ اى چبپ اٍزبٔجٛي،  -

 .ربٔب، ثيثي: ِؾّل هضب رغلك، رٙواْإٌليُ، اثٛاٌفوط ِؾّل ثٓ اٍؾبق ثغلاكي، اٌفٙوٍذ، رؾميك  -

 .ُ 1243اٌٚيوي، كٌيَي، أزمبي ػٍَٛ يٛٔبٔي ثٗ ػبٌُ اٍالَ، روعّٗ اؽّل آهاَ، رٙواْ، أزْبهد كأْگبٖ  -

 .رب ثوٚکٍّبْ، کبهي، ربهيـ االكة اٌؼوثي، روعّٗ ػوثي، ػجلاٌؾٍيُ ٔغبه، لُ، كاهاٌکزبة االٍالِي، ثي -

 .ُ 1272بهيقٕبِٗ طجوي، رؾميك ِؾّل هّٚٓ، رٙواْ، أزْبهاد اٌجوى، ثٍؼّي، اثٛػٍي ثٍؼّي، ر -

 .ق 1432عبؽع، ػّوٚ ثٓ ثؾو، اٌجيبْ ٚ اٌزجييٓ، رؾميك ػٍي ثٍِٛؾُ، ثيوٚد، كاهِىزجٗ اٌٙالي،  -

 .ق 1434عبؽع، ػّوٚ ثٓ ثؾو، اٌؾيٛاْ، ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ،  -

ِکزجخ اٌّضٕي، : کْف اٌظْٕٛ ػٓ اٍبِي اٌکزت ٚ اٌفْٕٛ، ثغلاك ؽبعي فٍيفٗ، ِٖطفي ثٓ ػجلهللا کبرت چٍجي، -

 .رب ثي

فطيت ثغلاكي، اثٛثکو اؽّل ثٓ ػٍي، ربهيـ ثغلاك، رؾميك ِٖطفي ػجلاٌمبكه ػطب، چبپ اٚي، ثيوٚد، كاهاٌکزت  -

 .ق 1417اٌؼٍّيٗ، 

 .1273ُي، كائوح اٌّؼبهف ثيهگ اٍالِي، چبپ اٚي، رٙواْ، ِوکي كائوح اٌّؼبهف ثيهگ اٍالِ -

م٘جي، ٌّّ اٌليٓ ِؾّل ثٓ اؽّل، ربهيـ االٍالَ، رؾميك ػّو ػجلاٌَالَ رلِوي، ثيوٚد، كاهاٌکزبة اٌؼوثي،  -

 .ق1412

 .ق1412، ٍيو اػالَ إٌجالء، رؾميك ٔؼيُ ػولٍَٛي ٚ ِأِْٛ ٕبغوعي، ثيوٚد، ٍَِٛخ اٌوٍبٌٗ، _______ -

ٌوعبي ٚ إٌَبء ِٓ اٌؼوة ٚ اٌَّزؼوثيٓ ٚ اٌَّزْوليٓ، ثيوٚد، ىهکٍي، فيواٌليٓ، االػالَ لبًِٛ رواعُ الّٙو ا -

 .1981َكاهاٌؼٍُ ٌٍّالييٓ، 

ىٔلگيٕبِٗ ػٍّي كأْٛهاْ، روعّٗ گوٚ٘ي ىيو ٔظو اؽّل ثيوّک، رٙواْ، أزْبهاد ػٍّي ٚ فوٕ٘گي ٚ ثٕيبك  -

 .1273ُكإْٔبِٗ ثيهگ فبهٍي، 

 .ق1434اٚي، ثيوٚد، كاهاٌغوة االٍالِي،  ٍيٛطي، عالي اٌليٓ، اٌّؾبضواد ٚ اٌّؾبٚهاد، چبپ -

 .ق1413ّيـ طٍٛي، ِؾّل ثٓ ؽَٓ ّيـ اٌطبئفٗ، هعبي، رؾميك عٛاك ليِٛي، لُ، عبِؼٗ ِلهٍيٓ،  -

 .1262ُٕفب، مثيؼ هللا، ربهيـ اكثيبد كه ايواْ، رٙواْ، أزْبهاد فوكٍٚي،  -

 .ق1281إٌْواد االٍالِيٗ، ٕفلي، ٕالػ اٌليٓ فٍيً ثٓ ايجک، اٌٛافي ثبٌٛفيبد، ٚيَجبكْ،  -

طجوي، ِؾّل ثٓ عويو، ربهيـ اٌوًٍ ٚ اٌٍّٛک، رؾميك ِؾّل اثٛاٌفضً اثوا٘يُ، ثيوٚد، كاهاؽيبح اٌزواس اٌؼوثي،  -

 .ق1287

 .ربعب، أزْبهاد ٍؼيل ثٓ عجيو، ثيلوّي، ِؾّل ثبلو، ؽيبح االِبَ اٌوضب ػٍيٗ اٌَالَ، ثي -

، ثغلاك، ِکزجخ اٌّضٕي ٚ لب٘وٖ ٍَِٛخ (افجبه اٌؼٍّبء ثبفجبه اٌؾکّبء)ـ اٌؾکّبء لفطي، ػٍي ثٓ يٍٛف ّيجبٔي، ربهي -

 .اٌقبٔغي، ثي رب

 .رب ليوٚأي، اثوا٘يُ ثٓ ػٍي، ى٘واالكاة ٚ ّّواالٌجبة، ثيوٚد، كاهاٌغيً، ثي -
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، روعّٗ يؼمٛة (4هٖاى ِغّٛػٗ ربهيـ ٕ٘و ايواْ، ّّب( )ٕ٘لٚاٍالِي)ِبكٌيٓ ٘باليل ٚ ٘وِبْ گٛرٌ، ٕ٘و ٕ٘لٚايوأي  -

 .1276ُآژٔل، رٙواْ، أزْبهاد ٌِٛي، 

 .ق1298ِجبهکفٛهي، لبضي اثٛاٌّؼبٌي اطٙو، هعبي إٌَل ٚ إٌٙل اٌي اٌموْ اٌَبثغ، لب٘وٖ، كاهاالٖٔبه،  -

 .ق1419َِؼٛكي، اثٛاٌؾَٓ ػٍي ثٓ ؽَيٓ، ِوٚط اٌن٘ت ٚ ِؼبكْ اٌغٛ٘و، رؾميك اٍؼل كاغو، لُ، كاهاٌٙغوٖ،  -

 .ق1418، اثٛاٌؼجبً اؽّل ثٓ ػٍي اٍلي کٛفي، هعبي، ثيوٚد، كاهاالضٛاء، ٔغبّي -

 .يؼمٛثي، اؽّل ثٓ اثي يؼمٛة، ربهيـ يؼمٛثي، ثيوٚد، كاه ٕبكه، ثي رب -

 


