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 چكيدُ :
فزٌّگ هزدم ٍفزٌّگ هزدم، يکي اس عٌاصرز هْرن    ّا، سيزهجوَعِالوثلضزب

سراس  ٍ اًککرا    يرل اّوييري  رِ در فزٌّرگ    ّا بِ دلالوثلساس است. ضزب َّيت
   ِ ا  هْرن در هاالکرا    فزٌّگ هزدم ٍ َّيت فزد  ٍ اجيواعي آًراى دارًر ، همَلر

رًٍ . ايي تحميك بز آى است تا ًشاى دّ  ًمر   هزبَط بِ َّيت هلي بِ شوار هي
 ّا در اًککا  ٍ تمَيت َّيت هلي چيست؟الوثلضزب

ِ بزا  پاسخ بِ ايي پزس ، اس هيراى هلل  ّرا  هتيلره َّيرت، دٍ هللفرِ را     فر
 ّا بپزداسين:الوثلبزگشي ين تا بز اسا  آًْا بِ بزرسي ٍ تحليل ضزب

 ّا ٍ الَام.ّا، سٌتهللفِ هلي شاهل: ٍطي، سباى، اساَرُ -1
هللفِ ديٌي شاهل: آيا  ٍ احادير،، اصرااحا ، هفراّين، آداب ٍ اعورا ،      -2
 .ّا  ديٌي ٍ هفاّين هذّبيّا ٍ جا ًام

الوثل فارسي )در دست پس اس هم ها  ًظز  بح،، اس هياى يکص ّشار ضزب
بٌر    اين تا بِ طبمِگاًِ َّيت هلي ٍ ديٌي را بزگشي ُّا  دٍاسدُاًيشار(، هص اق

ّا ًشاى دّين. ايي بزرسي، ًشراى  ٍ تحليل آًْا بپزداسين ٍ اًککا  آًْا را در هثل
 0800ّا  ديٌري  هثل ٍ در حَسُ هللفِ 1538ّا  هلي، دّ   ِ در حَسُ هللفِهي

هثل( ٍجَد دارد  ِ بِ طرَر هسريمين برِ هسرالل هل ري ٍ ديٌري        8338هثل، )جوکاً 
 دارً .  اشارُ

ّرا  هرزدم ٍ حراٍ     ّا، آيٌِ فزٌّگ ٍ اً يشِدّ   ِ هثل ايي تک اد، ًشاى هي
 ؛ چرِ  گيزً ّا  تجزبي آًاى است  ِ اس دٍ هٌبع هْن ديٌي ٍ هلي ًشأ  هيحکوت
ِ  ّرا % اس  رل هثرل  5/8آًکِ  ا  ديٌري ٍ هلري دارًر  ٍ ايري حجرن         فارسري، صرب 

 دٌّ ُ تَجِ هزدم بِ َّيت هلي ٍ ديٌي آًْاست.گسيزدُ، ًشاى
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 هقدهِ
٧اي ىلا٣ا١يي  ٧اي ٨ٜٝ ٤٧يت ٝٚي، ىل٢٧ٔ اًت. ىل٢٧ٔ ميلٝز٤ٞف٦ يْي ام ٝؤٙي٦

ؿ ٦ّ ى٤ْٚٚك يا ىل٢٧ٔ ٝلؿٛ يْي ام آ٨١اًت. يْي ام اتقاؿ ىل٢٧ٔ ٝيلؿٛ ٝغاٙقي٦ ؿك   ؿاك
 ٧اًت.٧ا، ٝقٞا٧ا ٣ ٝخ٧٘ا، ٝت٧٘ا، تلا٧٦١ا، ٦ٍٔاؿب ُيا٧ي ص٤ٟ اىٌا٦١

٧يا، تٞياٛ   ٧ا، ١َغ٦ اتٔاٗ اؿب كًٞي ت٦ اؿب ُيا٧ي اًت؛ ميلا ؿك ٝخ٘اٙٞخ٘ضلب
ك ؽياٗ، اًتقاك٥ ٣ تِثي٦، ايزيام ٣ اؽتٔياك   ٧اي اؿتي ام ٍثي٘ ٣مٟ ٣ آ٢٧ٔ، ٣٤ٓيوٕي

٧ا ام عليٌ اكًياٗ ٝخي٘ ؿك اؿب كًيٞي ٣اكؿ    اٙٞخ٤ُ٘ؿ. تقـاؿ مياؿي ام ضلبؿيـ٥ ٝي
ا١ـ. ٝلؿٛ ١ين تيا ّياكتلؿ   ُـ٥ اًت ٣ تٌياكي ام اُقاك ٝقل٣ه ؿك ٝياٟ ٝلؿٛ ك٣اد ياىت٦

٧ا ؿك ٤٧ييت  اٙٞخ٘لبا١ـ. تلكًي ١ََ ض٣ ٝخ٘ ّلؿ٥ ىلا٣اٟ، آ٨١ا كا ت٦ ٨ُلت كًا١يـ٥
ٝٚي ص٦ ت٦ افتثاك رايٖا٥ آٟ ؿك اؿب كًٞي ٣ ص٦ اؿب ُيا٧ي، ام آٟ ك٣ ٨ٜٝ اًت ّي٦  

٧اي تزلتي ٝلؿٛ ٣ آيي٦٢ ىل٢٧ٔ، آكا، ٢٧زاك٧ا، علم م١ـٕي، ٢ٝاًيثات،  ٧ا، عْٞتٝخ٘
٧اي ٤٧يتي آ١اٟ اًت. ت٢ياتلاي٠ ًيؤاٗ آيٚي ايي٠     ٢َٝ ٣ ؽٌٌٚ ٣ ؽ٤ي ٣ ؿيٖل ٝؤٙي٦

 ؽ٤ا٧ـ ت٤ؿ:تغَيٌ ص٢ي٠ 
 ٧ا ؿك ا١قْاى ٣ ت٤َيت ٤٧يت ٝٚي ٣ ؿي٢ي صيٌت؟اٙٞخ١ََ٘ ضلب

تلاي پاًؼ ت٦ اي٠ ًؤاٗ، پي ام تقليو ٝيا٧يٜ آٚي تغَييٌ صي٤ٟ ٤٧ييت ٝٚيي،     
 پلؿاميٜ:   ٝي ٤ٝض٤ؿ ميل ت٦ تلكًي ٧ا، تلاًاى ؿ٣ ٝؤٙي٦اٙٞخ٧٘اي ٤٧يت ٝٚي، ٣ ضلب ٝؤٙي٦
 ٧ا، ٤ٍٝيت.٧ا، ٢ًت٠، رنلاىيا(، متاٟ،اًغ٤ك٧٥اي ٝٚي ُاٝ٘: ٣ع٠)ٝي٠٨، مٝيٝؤٙي٦ -1
٘ ٝؤٙي٦ -2 ٧يا، آيغاعات، ٝييا٧يٜ،    ٧اي ؿي٢ي ُاٝ٘: تأحيل آيات ٣ اعاؿيج ؿك ٝخي

 ٧اي َٝـى ٣ ٝيا٧يٜ ٝق٧ثي. ٧ا ٣ ْٝاٟآؿاب ٣ افٞاٗ، ١اٛ
ٝخي٘   ٧8338اي آٟ، تاٙل تيل  ٧اي ٝلت٤ط ت٦ اي٠ ؿ٣ ٝؤٙي٦ ٣ ميلٝز٤ٞف٦ٝز٤ٞؿ ٝخ٘
ٟ ئْـ٧ناك ٝخ٘ اًتؾلاد ُـ٥ اًت. اي٠ ٝز٤ٞف٦ كا ١ٖاك١ـ٥ عي َُ اًت ٦ّ ام ٝيا

 ًاٗ ٕلؿآ٣كي ّلؿ٥ ٦ّ ت٦ م٣ؿي صاج ؽ٤ا٧ـ ُـ.
 

  جاهعِ زّا در تبييي علوي ـ ادبي تفك الوثل جايگاُ ضزب
ت٤ا١يـ ؽَٚييات، فياؿات، ا١ـيِي٦،     تي٦ ؽي٤تي ٝيي    ،٧اي ٧ل ٝٚتاٙٞخ٘ٝغاٙق٦ ضلب

ؿ٢٧يـ٥ كىتاك٧ياي    ١ِاٟ ،٧ااٙٞخ٘كا ١ِاٟ ؿ٧ـ. ضلب ٟآ  ٧ا ٣ يا فايٌ ٝلؿٝاٟعٌاًيت
 ٧اي ارتٞافي ٧ٌت٢ـ ٦ّ ٝلؿٛ آ٨١ا كا پقيلىتي٦ ٍم٧ا ٣ ضـاكت٢٨زاك ٣ ١ات٢٨زاك ٣ اكمٍ

ٕا٥ تزٚي ،اٝخاٗ ٣ عْٜ تيَ ام اؿب ْٝت٤ب ٣ ُقل ٣ ١خل ،ام اي٠ عيج .ا١ـ٣ يا كؿ ّلؿ٥
ي٢ٌـٕا١ي ِٝيؾْ ٣ ٝقٚي٤ٛ ؿاكؿ،   ص٦ آ٦ْ١ ُقل ٣ اؿتيات ٤١ ؛ًتؿ ا٧اي ارتٞاا١ـي٦ِ
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-ٝخ٘ .١ـا تا ت٦ ٝا كًيـ٥ ا١ـ ٧ا ام تغ٠ راٝق٦ ؿكآٝـ٥ ٣ ًي٦٢ ت٦ ًي٦٢ ِٕت٦اٙٞخ٘اٝا ضلب

ا١يـ؛ پيي آيي٢ي٦    ٝلؿٛ عي تاكيؼ آ٨١يا كا ٓييَ٘ ؿاؿ٥   ـ ٣ ٧١٦ٞ٧ا ٤ٕي٢ـ٥ ِٝؾٔي ١ـاك
 .ك١٣ـ ت٦ ُٞاك ٝي١ٞاي راٝق٦ ٣ تاكيؼ يِ ٝٚت  تٞاٛ

 ٤١يٌـ:  اٝخاٗ ٝيفٚٞي ي اؿتي  ( ؿك ٤ٝكؿ ّاكّلؿ٧اي71-70: 1371ٝغٞـ عثية فخٞاٟ )
تُىزااس   َا اص وظش واسوشد ارتماػي ماوىذ ػشف رامؼٍ، تياوگش سفتاسالمخلضشب
ٍ     ي اسصش اواذ  تاا يراًد اهاه،     َاي ارتماػي َساتىذ واٍ ماشدن اوُاا سا فزهشفتا
ا صاشفا  تيااوگش   َا المخال سيوذ  ضشبضماس ومي  َا، لًاويه ارتماػي تٍالمخل ضشب
ٍ َاي سفتاسي ي اسصشوىص سي، اص اهاه   اواذ َاي ارتماػي خاظ مًسد لثًل رامؼا
المخل دهگاش سا خىخاي   تًاوذ احش ضشبمي ،المخل تا تًرٍ تٍ مفًُمي وٍ داسدضشب
دَاذ ي  َاي َش رامؼٍ دس ػمل، سفتاسَاي تُىزاس ان سا وطان ماي المخلضشب  وىذ

  اوذامؼٍتيىي ي تيىص َش رمؼشف رُان
 :آ٤ٝم١ـ ٦ّت٦ ٝا ٝي٣ ٧ا ًيل٥ فٞٚي ٝلؿٝاٟ اًت ٣ ك٣ٍ م١ـٕي كا ت٦ آ١اٟ ٝخ٘

يظيفٍ ما دس ارتماع چيست، چگًواٍ تاهاذ واممهماات سا ت مال وىاير ي دس      
سيهاسيهي تا واوسان ي فشيماهگان ي اتلُان چٍ سيضي فيص گيشهر، چگًوٍ اص اػمال 

هر، دس وزا راوة احتياا  سا سػاهات   صضت تپشَيضهر، چسان تٍ صفات ويه تگشي
وىير ي چٍ وىير وٍ تٍ دان ويفتير ي دس وزا تاهذ سيضي مؼماًل ي ممثاًل دس فايص    
گيشهر تا فطيمان ي سشافىىذٌ وطًهر، صهان صفات صضت ي وشداس وافسىذ چيسات ي  

  : َفت(2881ساٌ ػافيت ي سممت وذان است )ضىًسصادٌ، 
ؿ٢٧ـ٥ ٣ ٢ًـ ٝقتثل ىل٢٧ٔ اٝل٣م اًت، ا١قْاى ٧ا رن آ٦ْ١ آيي٦٢ م١ـٕياٙٞخ٘ضلب

ؿ٧يـ ّي٦ پيـكاٟ ٣     ت٦ ٝا ١ِاٟ ٝي ،٧افَايـ ٣ تا٣ك٧اي ٕقُتٖاٟ ١ين ٧ٌت. ٝغاٙق٦ ٝخ٘
ام ٝيياٟ ا١ثي٥٤    ًيامؿ.  ا١ـ ٣ ٝا كا تا ك٣عيات آ١اٟ آ٢ُا ٝيي ّلؿ١٥ياّاٟ ٝا ص٦١٤ٖ ىْل ٝي

في، اٍتٔياؿي ٣ آ٤ٝمُيي كا   تلي٠ ٝيا٧يٜ ىل٢٧ٔ ًياًي، ارتٞات٤ا١يٜ اًاًيٝي ،اٝخاٗ
٢ُاؽتي ٣ تاكيؾي اٝخاٗ راٝق٦ ،٢ُاًا٦١ٝلؿٛ ٝغاٙق٦ ك٣، اًتؾلاد ٣ اًت٢ثاط ٢ّيٜ. ام اي٠

٧ا تايـ ام ميلا ًاٗ ٢٢ّـ٥ تٌياكي ام عَايٌ ؽ٤ا٧ـ ت٤ؿ؛ ٧ا، ك٠ُ٣تلاي ٝغََاٟ اي٠ كُت٦
ياتيٜ ٠٨ّ كا ٝي ٧اي ٝخ٘فٞل ٝخٚي تٖقكؿ تا آ٦ْ١ تل متاٟ ٝلؿٛ راكي ٤ُؿ ٣ تٌياكي ام 

اي٠ ١ْت٦ ٝثي٠ اي٠ ٣اٍقيت اًيت ّي٦ تٌيياكي ام فياؿات ٣      .٦ّ اٝل٣م٥ ١ين راكي اًت
 .٧ا پيَ اًتؽَُٚيات اٝل٣م ٝلؿٛ ٝا، ُثي٦ ت٦ فاؿات ٣ ك٤ًٛ ٍلٟ

٧ا، ٧ٞض٢ي٠ ١َغ٦ اتٔاٗ ىل٢٧ٔ ف٤اٛ ٣ ؽ٤اّ اًت. ؿك ع٤م٥ اؿب كًيٞي ٣  ٝخ٘
٢ّـ، ٣ٍتي اًت ّي٦  ىل٢٧ٔ ٝلؿٛ ١نؿيِ ٝي ْٝت٤ب، آٟ را ٦ّ ُافل ؽ٤ؿ كا ت٦ متاٟ ٣

تلي٠ ١٤ٕي٦  ١نؿيِ ٕيلؿ. ؿك في٠ عاٗ، ٝخ٧٘اي آ١اٟ ؿك ٍاٙة اكًاٗ ٝخ٘ ت٨ل٥ ٝيام ٝخ٘



 1380، 2سا  ّشين، شوارُ 

 

 

30 

٧ياي  ٧اي اؿب كًٞي؛ يق٢ي ُقل ٣ ١خل ىٔيظ ٣ تٚيل اًت؛ ص٦ تٞياٛ ٣يوٕيي  ت٦ ًاعت
١يـ. ُيافلاٟ ٣   ؿيي٤اك تي٦ ؿي٤اك   احل ٢٧لي كا ؿك ؽ٤ؿ ؿاكؿ. ؿك ٣اٍـ ُقل ٣ ٝخ٘ ٧ٌٞياي٦ 

٤١ي٢ٌـٕاٟ ٤ٞ٧اك٥ تلاي آ٦ْ١ ت٦ ٙغو ٣ ُيلي٢ي، ٣ كًايي ّاٛ ؽ٤ؿ تييناي٢يـ، ام ٝخي٘   
٧ا ١ين عآ٘ ك٣اد اُقاك ٝقل٣ه ُيافلاٟ ٣ ٤١يٌي٢ـٕاٟ   ا١ـ. تٌياكي ام ٝخ٘ت٨ل٥ رٌت٦

متاٟ اًت. اي٠ تقاٝ٘ ٣ تثاؿٗ، تل م٢اي اؿب ٕلا١ٌي٢ٔ ىاكًيي اىين٣ؿ٥ ٣ متياٟ      ىاكًي
٘  ٝلؿٛ كا پلٝاي ٧يا تي٦ اؿب ىاكًيي، آٟ اًيت ّي٦      ٦ ًاؽت٦ اًت. ام ر٦ٚٞ ؽيـٝات ٝخي

ت٤ا١ـ ؿك ى٨ٜ ٝت٤ٟ ١ؾٜ ٣ ١خل ىاكًي حٞلتؾَ تاُـ. ُلط ٝق٢ي تٌياكي ام اتيات تيا   ٝي
(: 144: ٤ُ1374ؿ. تي٦ تيياٟ اًيتاؿ فاٝي٦ ٧ٞيايي )٧ٞيايي،      يِ ٝخ٘ تٌياك ٤ٞٚٝى ٝي

٧يا  ي٠ اٝخاٗ اًت ٦ّ تٞاٛ عْٞتتلي٠ ًلٝاي٦ اؿتي ىاكًي ت٦ فَيـ٥ ١ٖاك١ـ٥ ٧ٞتنكٓ»
 «.اىْاك ٧ل ٤ٍٝي اًت  ٧اي تِلي كا ٝتض٠ٞ اًت. ٝخ٘ ؿك ٣اٍـ ىِلؿ٣٥ ؿا١َ

٧اي ًثْي ٤١ي٢ٌـٕاٟ ىاكًي ؿك اؿ٣اك ٝؾتٚو ١خل ٣ ١ؾٜ، ّاكتلؿ ٝخي٘ ؿك  ام ٣يوٕي
ُقل )اكًاٗ اٙٞخ٘( ٣ ١خل )اًت٨ِاؿ( ؽ٤ٔٓاً ؿك ٍلٟ ُِٜ اًت ٦ّ ؿ٣ك٥ ّٞاٗ پؾتٖي 

اًت. ؿك آٟ مٝاٟ، ٤١ي٢ٌـٕاٟ تيَ ام پيَ، ؿك ؽياٗ ّياٛ ؽي٤ؿ، ام ٝخي٘      ١خل ىاكًي
آ٣كي آ٨١ا مٝيا١ي  ا٤ٓالً ت٤ر٦ ت٦ اٝخاٗ ٧ل متاٟ ٣ ٤َُّ تلاي رٞـ»ّلؿ١ـ.  اًتياؿ٥ ٝي
ٕيلؿ ٦ّ آٟ متاٟ ت٦ ؿكراتي ام ّٞاٗ ٣ تقاٙي ؽ٤ؿ كًيـ٥ تاُـ. اي٠ ٤ُّيَ  ٤ٓكت ٝي

، عتي ٝغََاٟ ٣ ٝؤٙياٟ ايلا١ي ام آٟ را ّي٦  ؿك متاٟ فلتي ؿك ٍلٟ ؿ٣ٛ ٧زلي آمام ُـ
متاٟ تغَيَي آ١اٟ تا ٍلٟ پ٢زٜ ٢ٝغٔلاً متاٟ فلتي ت٤ؿ ف٣ً ٣ ٍليغ٦ اؿتي آ١اٟ ؿك ؽيـٝت  

 (.24: 1366پ٤كر٤اؿي، «)متاٟ فلتي ٕٞاُت٦ ُـ. ؿك ٍلٟ پ٢زٜ ٣ ُِٜ ك٣ ت٦ تلٍي ٨١اؿ
اٙـي٠ ات٤كراء مكاء ١ز١ٜا٦ٝ ٣ ؽ٤ٔٓاً تاكيؼ ا٦١٤ٞ١٤ٙ ّاٝ٘ آٟ ّٚي٦ٚ ٣ ؿ٦٢ٝ، ٍات٤ى

كا ١ٖاُيت٦ ٣   584تيا   ٧525ياي  ٍٞي ام ٤١ي٢ٌـٕاٟ ايلا١ي اًت ٦ّ ؿك آٟ ع٤اؿث ًاٗ
 تلاي اي٠ ٢ٝؾ٤ك، ام ٓـ٧ا ٝخ٘ اًتياؿ٥ ّلؿ٥ اًت.

 
 تعزيف هفاّين

 
 َّيت هلي -1

كا ١ِياٟ  « راٝق٦ ٝٚيي »تلي٠ ًغظ ٤٧يت، ٤٧يت ٝٚي اًت ٦ّ ٣اتٌتٖي ىلؿ ت٦ ٨ٜٝ
ٕيلؿ ٦ّ تٞاٝي افضياي راٝقي٦، تٔي٤ك ؿكًيتي ام     ي ٣ٍتي ُْ٘ ٝيؿ٧ـ. ٤٧يت ٝٚٝي

ارناي ًام١ـ٥ آٟ ؿاُت٦ تا٢ُـ؛ مييلا ٤٧ييت اىيلاؿ ؿك ٝيت٠ ارتٞياؿ ٣ ىل٢٧ئ ُيْ٘        
ٕيلؿ ٣ ٤٧يت ام ر٦ٚٞ ١يام٧اي عثيقي ا١ٌاٟ تلاي ؽ٤ؿ٢ُاًي ٣ ٢ُاًا١ـٟ ؽي٤يَ   ٝي

 اًت. ت٢اتلاي٠ ٤٧يت ٝغ٤ٔٗ تقاٝ٘ ارتٞافي اىلاؿ اًت.
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ٚي، تاكيؾي، ىل٢٧ٖي ٣ ؿي٢ي، ف٢ٔل ٨ٜٝ ٤٧يت ىلؿ ٣ ارتٞاؿ اًت ٦ّ تي٦  فايٌ ٝ
 ٢ّـ. ٧ا ٝتٞاين ٝيتؾِـ ٣ آ١اٟ كا ام ؿيٖل ا٤ٍاٛ ٣ ٝٚتاىلاؿ ٣ ارتٞاؿ، ُؾٔيت ٣ ٢َٝ ٝي

َ   »٤٧يت ٝٚي  ٧ياي پيلاٝي٤ٟ ؽي٤ؿ،    ىلاي٢ـ پاًؾ٤ٖيي إٓا٧ا٦١ يِ ٝٚيت تي٦ پلًي
ائٞي، ع٤م٥ تٞيـ١ي، رايٖيا٥ ًياًيي،    ٕقُت٦، ّيييت، مٝاٟ، تقٌٚ، ؽاًتٖا٥ آٚي ٣ ؿ

)تا١٣يـ تي٦ ١َي٘ ام    « ٧اي ٨ٜٝ ام ٤٧يت تاكيؾي ؽ٤ؿ اًيت اٍتٔاؿي، ىل٢٧ٖي ٣ اكمٍ
َ ٝز٤ٞفي٦ »(. ت٦ تقثييلي ؿيٖيل، ٤٧ييت ٝٚيي     111: ٤ٕ1383ؿكمي،  ٧يا ٣  اي ام ٕيلاي

٢٢ّيـ٥ ؿك ًيغظ    تؾَ ٣ يْپاكص٧٦اي ٝخثت ت٦ ف٤اٝ٘، ف٢آل ٣ ا٧٤ٖٙاي ٤٧يت ١ٖلٍ
 (.321: 1383)ٝيلٝغٞـي، « ٦ ف٤٢اٟ ٣اعـ ًياًي اًت٧ل ٤ِّك، ت

٧يا، ص٢يـ ف٢ٔيل كا    ام ًيايل ٤٧ييت    ( تلاي تيْيِ ٤٧يت ٝٚي33-29: 1383ٝيٚل )
 ُٞاكؿ: تلٝي
٧ا ت٦ يِ ٣ع٠ ٣ ت٦ يْيـيٖل ٣ تق٨يـ   تقٌٚ ؽاعل ٣ تا٣ك رٞقي ٣ ِٝتلُ ٝٚت -1

 ٝتَات٘ ١ٌثت ت٦ ٧ٜ؛
 ؿاُت٠ تاكيؼ ٣ ٍـٝت تاكيؾي؛ -2

 ٤يت ىقاٗ؛ؿاُت٠ ٧ -3

 پي١٤ـ ٣ ٣اتٌتٖي ٝلؿٛ ت٦ ْٝاٟ رنلاىيايي ؽاّ. -4

 ٧اي ٤٧يت ٝٚي:ام ٣يوٕي
 پ٤يايي ٣ تنييلپقيلي آٟ ت٦ ١ٌثت مٝاٟ ٣ ْٝاٟ -1
 ٧اي ؿيٖل٤٧يت ٧اي ىلؿي ٣ يا ؽلؿ٤٧٥يت ٧اي ىلؿي يا ؽلؿ٥مٚث٦ تل ٤٧يت -2

٢ّيـ  ، كُـ ٝي٤ُؿاي تاكيؾي اًت ٦ّ ؿك ًيل ع٤اؿث تاكيؾي پـيـاك ٝي٦ٙ٤َٝ -3
 (.322پقيلؿ )ّ ٣ ٝقا١ي ٝتيا٣ت ٝي

 
 ّاي َّيت هليهؤلفِ -2

ٜ  33: 1377؛ ّي٤مك،  1373ٕل٧٣ي )ىاِٙ،  تيلي٠ ٝؤٙيي٦ ٤٧ييت ٝٚيي     ( متياٟ كا ٨ٝي
ٜ  ىل٢٧ٔ، تاكيؼ ؿا٢١ـ؛ ميلا متاٟ پاي٦ ٣ ٝاي٦ ٝي تيلي٠ ٣ًيي٦ٚ ا١تَياٗ تزلتييات،     ًام، ٨ٝي

٘  ي٦ًِامي ا١ـؿا١َ ٣ تي٢َ تِلي ٣ ؽله فؽيل٥ ٧ياي پيِيي٠ ٣ ىل٢٧ئ ١ياّياٟ     ١ٌي
٧ياي متياٟ، تيأحيل آٟ ؿك ايزياؿ ٧ٞثٌيتٖي ٕل٧٣يي اًيت.        تلي٠ ٣يوٕياًت. ام فٞـ٥

: 1376ا١يـ )تيٖيـٙي،   ٧اي ًام١ـ٥ ُؾٔيت ٝٚت ُٞلؿ٧٥ٞض٢ي٠ متاٟ كا يْي ام ٝؤٙي٦
 (.124: 1375؛ ٝيلعيـك، 198

٨ٜٝ ٤٧ييت   كا ٝؤٙي٦ (، ىل128ٔ٢٧: 1382؛ كافي، 389: ٤ّ1376ب، ٕل٧٣ي )مكي٠
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ؿا٢١ـ؛ ميلا تا ت٤ر٦ ت٦ ت٢ي٤ؿ رٞقيتيي اييلاٟ ؿك اؿ٣اك ٝؾتٚيو تياكيؾي ٣ ١ثي٤ؿ       ٝٚي ٝي
٧ا ٣ ١نؿ اٍي٤اٛ  ٧ا ٣ ْٝاٟ ٝلم٧اي رنلاىيايي حاتت ٣ عتي ؿي٠ ِٝتلُ، ىل٢٧ٔ ؿك مٝاٟ

 تؾَ ت٤ؿ٥ اًت.١٤ٕا٤ٕٟ، يٖا٦١ فاٝ٘ ِٝتلُ ٣ ٣عـت
( ١ٖا٧ِاٟ تي٦ تياكيؼ تي٤ؿ٥ ٣    189: 1383؛ اعٞـي، 322: 1383تلؽي )ٝيلٝغٞـي، 

 ا١ـ.تلي٠ ف٢ٔل ٤٧يت ٝٚي تلُٞلؿ٥آٟ كا ٝؤٙي٦ ت٢ياؿي٠ ٣ فٞـ٥
٧ييا (، ف٢آييل ٤٧يييت ايلا١ييي كا ؿك ص٨يياك ؿًييت٦ ام اكم323ٍ: 1383ٝيلٝغٞييـي )

 ٢ّـ:ت٢ـي ٝي ؿًت٦
٧اي ٝٚي ُاٝ٘ ِٝتلّات ىل٢٧ٖي افٜ ام ًلمٝي٠، متياٟ، ٨١اؿ٧ياي ٝٚيي،    اكمٍ -1
 ٣ اؿتيات ٝٚي٧ا ٢ًت
 ٧اي ؿي٢ي ُاٝ٘ ِٝتلّات ؿي٢ياكمٍ -2

 تؾ٢ِـ  ٦ّ راٝق٦ كا اًتغْاٛ ٝي ٧اي ارتٞافي ُاٝ٘ ا٤ٓٗ ٣ ٤ٍافـ ارتٞافياكمٍ -3

٧يياي ا١ٌييا١ي ُيياٝ٘ ّٚييي٦ آيي٤ٗ ٣ ٤ٍافييـ ا١ٌييا١ي ىيياكك ام ٧ل١٤ٕيي٦    اكمٍ -4
 ٧اي ارتٞافي ٣ رنلاىيايي. ٝغـ٣ؿيت

 ُٞلؿ:٧اي ٤٧يت ٝٚي تلٝيي ٝؤٙي٦( اتقاؿ ميل كا تلا113: ٤ٕ1383ؿكمي )
 ارتٞافي؛ ١اؽل تل اعٌاى تقٌٚ ؽاعل ِٝتلُ ٣ تق٨ـ اىلاؿ ت٦ ارتٞاؿ ٝٚي -1
 ٧اي تاكيؾي٧ا ٣ ىلام ٣ ١ِيةتاكيؾي؛ ١اؽل تل ؽاعلات، كؽـاؿ٧ا، ُؾٔيت -2

 رنلاىيايي؛ ١اؽل تل ٍٚٞل٣ ًلمٝي٢ي ِٝؾْ -3

تؾيَ تي٦    ٧ياي ِٝيل٣فيت  اكمًٍياًي؛ ١اؽل تل تقٌٚ ت٦ ١ؾاٛ ٣اعـ ًياًي ٣  -4
 ؿ٣ٙت ٝٚي

 ٧اي آٟؿي٢ي؛ ١اؽل تل افتَاؿ ت٦ ؿي٠ ٣اعـ ٣ آيي٠ -5

٧ا، ى٤ْٙٚي٤ك، ٢٧يل، ٝقٞياكي، متياٟ ٣     ٧ا، اًغ٤ك٥ىل٢٧ٖي ٣ اؿتي؛ ١اؽل تل ٢ًت -6
 اؿتيات ٝٚي.

 
 ّا ٍ َّيت هلي ٍ ديٌيالوثلضزب -3

و اًت ٦ّ ؿك تقاٝ٘ تيا  ٧ا ٣ ف٢آل ٝؾتٚىل٢٧ٔاي ام ؽلؿ٥ىل٢٧ٔ ٧ل ٝٚت، آٝين٥
ًام١ـ. ام ر٦ٚٞ ف٢آل ٨ٝيٜ ٝٚيي،   ٝي« ىل٢٧ٔ ٝٚي»تلي كا ت٦ ١اٛ يْـيٖل، ىل٢٧ٔ ّٚي
٧اًت.  اٙٞخ٘ ٧ا ٣ ضلب٧ا، ٝخ٧٘ا، تلا٧٦١ا، اىٌا٦ّ٦١ ُاٝ٘ اًغ٤ك٥  اؿتيات ُيا٧ي اًت

ًيت،  ى٤ْٚٚك يا ىل٢٧ٔ ت٤ؿ٥ ا ؿ٢٧ـ٥ ٧ا، ٦ّ يْي ام ف٢آل تِْي٘اٙٞخ٘ٝغاٙق٦ ؿك ضلب
ت٤ا١ـ ت٦ ؽي٤تي ؽَُٚييات، فياؿات، ا١ـيِي٦ ىيلؿي ٣ رٞقيي، عٌاًييت ٣ فاييٌ         ٝي
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٧يا،  آكم٧٣ا، اعٌاًات ٣ ١ٖلٍ ٧اي ٝٚي، تام٢٢ّ٤ٕـ١٤ٕ٥ا٤ٕٟ ٝلؿٛ كا ١ِاٟ ؿ٧ـ. ٝخ٘
 ٧اي آٟ اًت.ُلايظ ارتٞافي ٣ ىل٢٧ٖي ٣ ٤٧يت ٝٚي ٣ ٝؤٙي٦

ياكي ام اٝخياٗ ٨ّي٠ ١يين    ٧ا تايـ تٖقكؿ تا ٝخٚي تل متاٟ ٝلؿٛ راكي ُي٤ؿ ٣ تٌي  ًاٗ
٘ اٝل٣م٥ تل متياٟ ٝيلؿٛ رياكي اًيت. ام ايي٠      ٛ    ك٣ ٝخي ٢ُاًيي ٣  ٧يا ؿك ٝغاٙقيات ٝيلؿ

اي٠ رٞات ٤ّتا٥ ٣ ميثا، ٤ٙ٤ٝؿ ا١ـيِي٦ ٣ ؿا١يَ ٝيلؿٛ    »ا١ـ. ٢ُاؽتي ٍات٘ ت٤ر٦ راٝق٦
٧اي ٕقُت٦ اًت ٦ّ ؿًت ت٦ ؿًت ٣ متاٟ ت٦ متياٟ  ًاؿ٥ ٣ ٝيلاحي ام م٢اي ٝق٤٢ي ١ٌ٘

٧يا ٣  ٧ا ٣ ١ييلت ٧ا؛ ف٧ٌِا ٣ ُاؿيكًـ ٣ آ١اٟ كا تا آٝاٗ ٣ آكم٧٣ا؛ مٜٝي ت٦ آي٢ـٕاٟ
 (.45: 1374پ٤ك، )آكي٠« ًامؿا٧٣اٛ ٣ ؽلاىات پـكاٟ ؽ٤ؿ آ٢ُا ٝي

ٝلؿٛ تا ٝقياك ف٣ً ٣ ت٦ ىلاؽ٤ك عاٗ، ام ٝياٟ اي٠ رٞيات ١نين، تلؽيي كا ا١تؾياب     
٘ ٢٢ّـ. اي٠ ر٦ٚٞتَ٘ ٝي٧اي تقـ ٢ٝتل١ـ ٣ ت٦ ١ٌّ٘لؿ٥، ؿك م١ـٕي ت٦ ّاك ٝي   ٧اي ٓييَ

٧اي ١اب ٣ تزلتيات  اىْاك ٝلؿٝاٟ پيِي٠، ياؿٕاك راٝق٦ ٣ ٕنيـ٥ ا١ـي٦ِ ؽ٤كؿ٥، فٔاك٥
 ٧ا ت٦ ٝا كًيـ٥ اًت.اٙٞخ٧٘اي آي٘ اًت ٦ّ ؿك ٍاٙة ضلب٣ عْٞت

٧اي ١نين ٣ عْيٞا١ي٦، ف٢آيل ٧ي٤يتي ًيام١ـٕاٟ ٣ تي٦       اٙٞخ٘ٝاؿ٥ آٚي اي٠ ضلب
٧اي ٝق٤ّك  ت٤اٟ ف٢آل ٣ ٝؤٙي٦ ٧ا، ٝياًت ٣ تا تزني٦ ٣ تلكًي اي٠ ٝخّ٘اكتل١ـٕاٟ آ٨١

 ت٢ـي ٣ تغٚي٘ ّلؿ.كا تيْيِ، عث٦َ
 

 تعزيف هثل  -4

ا١يـ )ك.ُ  اكائي٦ ؿاؿ٥ ٤٢ّٟ تيَ ام تيٌت تقليو ام ٝخي٘   ٢ُاًاٟ تاٝخ٘ ٣ ١ٖاكاٟٝخ٘
( ٦ّ ٧يش يِ، ت٦ ٣7  6: 1987، ٝيـا١ي، 17-4: ٣1384 پاكًا،  ٣18  17: 1382ت٢ٞ٨ياك، 

( ٝخي٘  19: 1381ت٨٢ايي، ٝقله ؽٔايْ ٣ ّاكّلؿ٧اي آٟ ١يٌت. تلاي ٦١٤ٞ١، ت٢ٞ٨ياك )
اي اًت ٝؾتٔل، ِٝتٞ٘ تل تِثي٦ يا ٝضي٤ٟٞ عْيٞا١ي٦   ر٦ٚٞ»٢ّـ: كا ص٢ي٠ تقليو ٝي

ك٣ا١ي اٙياػ، ك٢ُ٣ي ٝق٢ي ٣ ٙغاىت تلّية، تي٠ فا٦ٝ ٤٨ِٝك ُـ٥ ٣ آٟ كا  ٦ّ ت٦ ٣اًغ٦
 «.ا تا تنييل رنئي ؿك ٝغا٣كات ؽ٤ؿ ت٦ ّاك تل١ـتـ٣ٟ تنييل ي

 ىٔ٘ ِٝتلُ تٞاٝي تقاكيو اي٠ اًت ٦ّ:
٤ُؿ ٣ ِٝيث٦ ييا   ميل ًاؽت ٝٓخَ٘ تل تِثي٦ اًت، تِثي٨ي ٦ّ ِٝث٦ ت٦ آٟ فّل ٝي -1

 ٕلؿؿ.ٝٞخ٤ٗ يا ٤ٝكؿ ٣ ٝضلب عقه ٝي

ٚي يا ٝلّة تٞخي ١٤ُـ؛ يق٢ي ٧ل اًتقاك٥ت٦ اًتقاك٥ ٝي٧ا ت٦ ؿٙي٘ عقه ِٝث٦ٝخ٘ -2
 ٤ُؿ ٣ٙي فْي آٟ ٓاؿً ١يٌت.٦ّ ٨ُلت ياتـ، ٝخ٘ ٝي

 ٧ا عا٣ي تزلتيات ٤ٍٝي، ١ٌٚي، ٝٚي ٣ ارتٞافي ٣ م١ـٕي ٧ٌت٢ـ.ٝخ٘ -3



 1380، 2سا  ّشين، شوارُ 

 

 

34 

 ُلط آٚي ٝخ٘ ٨ُلت، ك٣اد ٣ ّاكتلؿ آٟ ١نؿ ٝلؿٛ اًت. -4

آٝين ٣ ؿاكات٤ؿٟ ٤ٍافيـ ٣ ٍي٤ا١ي٠ اؽاٍيي،    ٧اي عْٞت٧اي ا١ـكمي، مٝي٦٢ر٢ث٦ -5
 ُـٕي اًت.تلاي ٝخ٘ ُلط ٨ٜٝ

ؽ٤كؿٕي ىْيلي ٣ متيا١ي   ٧ا، ٤ّتا٥ ٣ ٤ٝرن ٧ٌت٢ـ ٣ اي٠ ايزام، ١تيز٦ تلاٍٝخ٘ -6
 ٧ا ؿك ع٤ٗ مٝاٟ اًت.ٝخ٘

 ٢ّـ.٧ا كا ٝا١ـٕاك ٝيك٣ا١ي ٙيؼ، ك٢ُ٣ي ٝق٢ا ٣ ًاؿٕي ٣ كًايي، ٝخ٘ -7

 ٣ضي.٧ا، ٤ًٝيَي ؿك١٣ي يا تيل١٣ي ؿاك١ـ ٣ يا آ٢٧ٔ ٣ ٣مٟ فل٣ضي يا ميلفلٝخ٘ -8

ٕا٥  ٙؾتي يا ؿ٣ٙؾتي ٧ٌت٢ـ ٦ّ ٧يش ٧ايي يِر٧٦ٚٞايي ٤ّتا٥ يا ُث٧٦ا، ر٦ٚٞٝخ٘ -9
 ُْ٘ ٣اه٥ ١ـاك١ـ.

٧اي ٝؾتٚو ٣ ٧ا، ٤ٝكؿ ٣ ٝضلب ؿاك١ـ ٦ّ ٝضلب، ّاكتلؿ آ٨١ا ؿك ٤ٍٝقيتٝخ٘ -10
 ٕيلي آ٨١اًت.٤ٝكؿ، كي٦ِ يا فٚت ُْ٘

ٝخي٘  »تقليو رياٝـ كا اكائي٦ ؿاؿ:    ت٤اٟ اي٠ ٧اي ياؿُـ٥، ٝيا٤٢ّٟ تا ت٤ر٦ ت٦ ٣يوٕي
 اي اًت ٤ّتا٥، ٕا٥ آ٢٧ٖي٠، ِٝتٞ٘ تل تِثي٦ تا ٝض٤ٟٞ عْيٞا٦١ ّي٦ تي٦ ٣اًيغ٦   ر٦ٚٞ

ك٣ا١ي اٙياػ ٣ ك٢ُ٣ي ٝق٢ا ٣ ٙغاىت تلّية، تي٠ فا٦ٝ ٤٨ِٝك ُـ٥ ٣ آٟ كا تـ٣ٟ تنيييل  
 «.يا تا تنييل رنئي ؿك ٕيتاك ؽ٤ؿ ت٦ ّاك تل١ـ

 
 ىّا ًشد ايزاًياقدهت هثل -5

اي ٨ّي٠ ؿاكؿ؛  ا١ـ ٣ ٝخ٘ ؿك اييلاٟ، ًيات٦َ  آ٣كي ٨ُل٥ ت٤ؿ٥ايلا١ياٟ ام ؿيلتام، ؿك ٝخ٘
اييلاٟ ٝي٤ع٠ ٝخي٘ ٣ ّٚٞيات ٍٔياك      »٤١يٌيـ:  ( ٝي214: 1953ص٢ا٦ْ١ پلى٤ٌك آكتلي )

٧ياي پييَ ام اًياٛ، تيل ٣ري٤ؿ رٞيات ٣       ىلا٣ا١ي ٝت٤ٟ ا١ـكمي ٣ ا١ـكم١اٝي٦ «. اًت
م ٝخ٘ ٣ تٞخي٘ ت٦ ؿًت آٝـ٥ ؿك آحياك ٝا٤١يياٟ ت٤كىياٟ،    متا١نؿ٧اي ٤٨ِٝك ؿالٙت ؿاكؿ. ا

 ٕا٦١ اُاك٥ ّلؿ ٦ّ اي٠ تٞخيي٘ كا ُييؼ ٝغٞي٤ؿ ُثٌيتلي    ت٤اٟ ت٦ اى٤ٌٟ ع٤اى پ٢ذٝي
( ١يين  123: 1369( ؿك ٠ِٕٚ كام اًتياؿ٥ ّيلؿ٥ اًيت. ؿك ت٢يـ٧َ ايلا١يي )    66: 1361)

اكؿُيل  ت. ؿك ّاك١ا٦ٝؿ٧ـ رٌٜ آؿٝي ا١قْاًي ام فاٜٙ ّثيل اًتٞخيٚي آٝـ٥ ٦ّ ١ِاٟ ٝي
ؿا١اياٟ ٕيت٢يـ ّي٦   »٧ايي ام ٝخ٘ يا ُثي٦ آٟ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ؛ ٝخ٘: (، 107٦١٤ٞ١: 1357تاتْاٟ )

ـ    ؿك «. ؿ٠ُٞ ت٦ ؿ٠ُٞ آٟ ١ت٤ا١ـ ّلؿٟ ٦ّ ام ١اؿاٟ ٝلؿ ت٦ ًثة ّلؿ٥ ؽي٤يَ تيـ٣ كًي
٣اد ٤١يٌيي ك ٝا١يـ٥ ام آٟ ؿ٣ك٥، ا١ـكم١اٝي٦   ٧اي تياٍي ًاًا١ي، ت٦ ٤ٕا٧ي ا١ـكم١ا٦ٝ ؿ٣ك٥

( 21: 1364كىت٦ اًت. ؿ٧ؾـا)ؿاُت٦ ٣ َٝاٛ ا١ـكمتٓـي، يْي ام ٢ٝآة ٨ٜٝ ت٦ ُٞاك ٝي
ا١ـ؛ ص٢اٟ ٦ّ آ١ض٦ ٤ٕيا ام ٍـيٜ، ايلا١ياٟ ت٦ عْٞت ٣ ٝخ٘ ٤٨ِٝك ت٤ؿ٥»١ين ٝقتَـ اًت: 
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ام ًاعي٠ ًاًا١ي تيلاي ٝيا ٝا١يـ٥ ٓي٤كت عْٞيت ٣ ٝخي٘ اًيت. ؿك الك٣ى ّثييل         
 «.اٗ ًٚيٞاٟ تأحيل ايلا١ي ؿك آٟ اًت٤ٕيـ ٦ّ ؿك ٌٍٞتي ام اٝخ ٝي

(، ت٦ تئي٘ ؿ٨٧ا ٦١٤ٞ١ ام اي٠ 174-162: ١1381ا٦ٝ اؿتي ىاكًي )ا٦ُ٤١، ؿك ىل٢٧ٔ
٧ا ص٤ٟ: ا١ـكم١ا٦ٝ آفكپاؿ ٝاكًپ٢ـاٟ، ا٣ُينؿ ا١ياُ، ا١يـكم پيِيي٢ٖاٟ، ؽٌيل٣      ا١ـكم١ا٦ٝ

 ا١ـ.٤ٕاتاٟ، ا٤١ُيل٣اٟ، آفك ىل١ثل ٣ ٝا٢١ـ آ٨١ا ٝقلىي ُـ٥
٧زيايي ٍيـيٜ    ٧ا كا ام ٤١ؿ اُقاك ٧يت(، ٝخ183٘: 1342ًؾ٠ )١ِاط، ٝؤٙو مية 

٧ا، ام اي٠ ٤١ؿ اُقاك ٧زايي ٍثي٘  ٧ا ٣ ٝخ٧٘ا، ٦ٍٔؿا١ٌت٦ ٣ ياؿآ٣ك ُـ٥ اًت ٦ّ اىٌا٦١
تـ ْٝي٠ ّي٦ تيـ    »ا١ـ؛ ٝخ٘ ، آ٢٧ٔ ُقلي ؽ٤ؿ كا عيؼ ّلؿ٥ام اًاٛ اًت ٦ّ ٤٢٧م ٧ٜ

٢ّـ ٦ّ ت٦ ايي٠ اٝخياٗ ًيايل، ؿك    ي٠ اُاك٥ ٝيٝؤٙو ٧ٞض٢«. تي٢ي، ص٦ٓ ٠ْٝ ٦ّ ؽ٤ؿ اُىتي
 ا١ـ.ٕيت٦ٝي« ١ي٦ُ٤»ٕقُت٦ 

اِٙيقلاي  ١ي٦ُ٤ ت٦ ٝق٢ي ٤ٍٕ ىلاؿاؿٟ ت٦ ًؾ٠ ؿيٖلاٟ ام پي ؿي٤اك اًت ٦ّ ِٝٚ
ؽ٤ؿ تيل ٙنيت ىيلى اًيـي، آٟ كا ؿك ٝق٢يي ٝخي٘ ًيايل آ٣كؿ٥ اًيت          ت٨اك ؿك عاُي٦

 (.21: 1366)ؿتيلًياٍي، 
 

 يّاي ديٌي ٍ هذّبهؤلفِ -6

تؾِي ٝـ١ي ٣ ارتٞافي ت٦ تِل، ١ََ ٝخثت اؿياٟ ام آمام تا ٤٢ّٟ، ٤ٞ٧اك٥ ؿك ٤٧يت
ٟ »ا١ـ. ٣ ٝؤحلي ؿاُت٦ ًيامي تيأحيل ٍاتي٘    إل اي٠ ٝـفا پقيلىت٢ي تاُـ ٦ّ اؿياٟ ؿك تٞيـ

ًام تِلي، ؿيي٠ ١َيَ   ا١ـ، ٝيل٣ٕ آٟ اي٠ اًت ٦ّ ؿك تي٠ ف٢آل ىل٢٧ٔت٤ر٦ّ ؿاُت٦
تؾيَ،  ت٤ا١يـ عييات  تقثييلي، ىل٢٧ئ ؿي٢يي ٝيي    ٥ ؿاكؿ ٣ تي٦  اي كا تل ف٨ـ٢٢ّـ٥ تقيي٠

 (.14: ١1385واؿ، )٤ٔ٢ٝك« ًام تاُـآىلي٠ ٣ تٞـٟ ت٤ًق٦
٤٧يت ؿي٢ي كا ؿك ؿ٣ ًغظ ىلؿي، ٝتيلاؿه تيا ؿي٢يـاكي ىيلؿي ٣ رٞقيي، ٝقياؿٗ       

(. ٤٧يت ؿي٢ي ١ين ٧ٞضي٤ٟ  84: 1383ت٤اٟ ٝغاٙق٦ ّلؿ )ؿ٣كاٟ، ارتٞاؿ ؿي٢ي يا اٝت ٝي
٢ـ تقـي اًت، ٝي٤٨ٝي ٝلّة ٣ ُاٝ٘ اتقاؿ ٝؾتٚيي ص٤ٟ ٌٝائ٘ افتَاؿي، ٤٧يت ٦ّ ص

٤ُؿ. ٌٝائ٘ ؿي٢يي ٣ ٝيق٧ثي،   ُقائل ٣ ٢ٝاًِ، ٌٝائ٘ تاكيؾي، ارتٞافي ٣ ىل٢٧ٖي ٝي
 ٘ ٧يا ؿاكؿ. ٝقياكه   ت٦ ؿٙي٘ آٝيؾتٖي ُـيـ تا م١ـٕي ٝلؿٛ ايلاٟ، تامتاتي ٌٕتلؿ٥ ؿك ٝخي

٧اي ؿي٢ي عات، آؿاب ٣ افٞاٗ، اياٛ ٣ ْٝاٟؿي٢ي ٣ ٌٝائ٘ ٝق٧ثي افٜ ام ٝيا٧يٜ، آغا
٣ ٝق٧ثي، اُؾاّ َٝـى ٣ آيات ٣ اعاؿيج، ت٦ ٙغاػ ّٞي ٣ ّييي، ٤ٞ١ؿي ريـي ؿك  

ٕيلي ٣ ٤١ؿ ١ٖلٍ ٝيلؿٛ كا ١ٌيثت تي٦    ا١ـ. ٝغاٙق٦ اي٠ ؿًت٦ ام اٝخاٗ، ر٨ت٧ا ياىت٦ٝخ٘
 ؿ٧ـ.ُـٟ آ٨١ا كا ت٦ ؽ٤تي ١ِاٟ ٝي اي٠ ٝيا٧يٜ ٣ ٝقاكه ؿي٢ي ٣ ٝيناٟ ؿك١٣ي
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ؿك اي٠ َٝا٦ٙ، ت٦ ؿٙي٘ ٌٕتلؿٕي ٌٝأ٦ٙ ٣ ٙن٣ٛ تغـيـ ٤ٝضي٤ؿ ٣ پل٧يين ام اع٢ياب،    
 ٢ّيٜ:تٞاٝي اي٠ ٌٝائ٘ كا ؿك ص٨اك ع٤م٥ ّٚي تثيي٠ ٣ تلكًي ٝي

 ٧ا٧ا ٣ راي١اٛ -3     ٧اتأحيل ٍلآٟ ٣ ٝت٤ٟ ؿي٢ي ٣ ٝق٧ثي ؿك ٝخ٘ -1
 ٌٝائ٘ ٝق٧ثي ٣ ُيقي. -4   ٝيا٧يٜ، آغاعات، آؿاب ٣ افٞاٗ ٣ ُقائل ؿي٢ي -2

٧اي ؿي٢ي ٣ ٝق٧ثي ّي٦ تي٦ عي٤ك ٌٝيتَيٜ ٣ عثيٌ      ٧اي ٝلت٤ط ت٦ ٝؤٙي٦ٝز٤ٞؿ ٝخ٘
٧ايي ٦ّ ت٦ عي٤ك  ٣اه٥ٕلؿؿ. رن ّٚيـٝخ٘ ٝي 6800آ٣كي ُـ٥، تاٙل تل ى٨لًت آتي رٞـ

٧يا ٣ تيأحيل فٞييٌ ايي٠     ٓليظ ٣ ٌٝتَيٜ تل ٝيا٧يٜ ؿي٢ي ؿالٙت ؿاكؿ، إل ؿك هكىاي ٝخ٘
 ٝ٘ ٢ّيٜ، اي٠ تقـاؿ ص٢ـي٠ تلاتل ؽ٤ا٧ـ ُـ.٧ا تأٝؤٙي٦
 

  ّاتأثيز قزآى ٍ هتَى ديٌي ٍ هذّبي در هثل -6-1
٧اي ٝخ٘ ؿك تٞاٛ ؿ١يا، ٝت٤ٟ َٝـى ٣ ؿي٢ي ٣ رٞيات ٣افؾياٟ ٣   يْي ام ًلص٦ِٞ

٧اي ىاكًي ١يين، صي٦ آ١ضي٦ ام    ا١ثيا ٣ َٝـًاٟ ٣ فاكىاٟ اًت. تأحيل اؿتيات ؿي٢ي ؿك ٝخ٘
ا١ـ٥ ٣ ص٦ آ١ض٦ پي ام اًاٛ ًاؽت٦ ُـ٥، پيـاًت. امر٦ٚٞ، ٝؾيا٧ل ايي٠   ٍث٘ ام اًاٛ تامٝ

 تأحيل ؿك آيات ٍلآٟ ٣ اعاؿيج اًت.اًتؾلاد تٞاٝي آيات ٣ اعاؿيج ام اٝخاٗ ؽي٤ؿ، ّياكي  
 ٢ّيٜ:  ٧ايي ت٢ٌـ٥ ٝياي٠ تغَيٌ ؽاكد اًت .ت٨٢ا ت٦ ٦١٤ٞ١ تاُـ ٦ّ ام ع٦ٚٓ٤ فؾيٜ ٝي
 لشان -6-2-2

 ٧ا ت٦ ٦ً ٦١٤ٕ اًت:ٝخ٘تأحيل آيات ٍلآ١ي ؿك 
، ٝق٢يي: ؿك ؿيي٠   256، تَيل٥/ «اٙيـّي٠  ال اِّيلا٥ٓ ىيي  »اًتياؿ٥ ام في٠ آي٦ ت٦ ف٤٢اٟ ٝٓخَ٘: 

 ارثاكي ١يٌت.
 ، ٝق٢ي: پاؿاٍ اعٌاٟ رن اعٌاٟ اًت؟60، اٙلع٠ٞ/ «٧ٓ٘ رناءٔ االعٌاٟ اال االعٌاٟ»

 ٤ُؿ؛ ٝخ٘: في٢اً آ٣كؿ٥ ٝي ٕا٥ تؾِي ام آي٦
ؽ٤ا١ـ )ؿ٧ؾـا يا ٢ٕزِيِ ييِ پي٤ٙي ا١ِّيا ا١َن٢ٙيا      ا اَفغي٢ا ١ٞي٢ٕزِِ يِ پ٤ٙي ا١ِّ

 1، ٍـك/«ا١ِّا ا١َن٢ٙا ىي ٙي٦ٚ اَٙـك»، 1، ٤ّحل/«ا١ِّا اَفغي٢اُ ا٤ْٙحل»ؽ٤ا١ـ )١ا٦ٝ ؿاًتاٟ(  ١ٞي
 5، ىاتغ٦/«اِيآُ ١َقثٔـ ٣ اياُ ١ٌتقي٠»را ت٦ را ٢ّقثـ، را ت٦ را ٢ٌّتقي٠ )ت٢ٞ٨ياكي( 

 ؽيٚي كا٥ اًت )ُا٤ٚٝ(.« ٣اٙضاّٙي٠»ي تا اٍ كا ٕيت« اهللتٌٜ»
 ١ٖا٧َ ٠ّ )ؿ٧ٖاٟ(.« اف٤فتاهلل»ر٤ٚ آٝـ، تا « اهللتٌٜ»٧ل ٦ّ تا 

 اي اُاك٥ ؿاكؿ:٣ ٕا٥ ت٦ ع٤ك ميلٌٝتَيٜ ت٦ ٝي٤٨ٛ آي٦
٣  164، ا١قياٛ/  «التَن٣ِٔ ٣امك٩ٌ ٣ِمكٓ اُؽيلي »اٙقي٤ٟ(  ت٦ رلٛ فيٌي، ٤ًٝي كا ٖٝيل )ٍل٥

 18ىاعل/ 
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٣ ٢ٝاىـ ٢ِٚٙياىِ ٣ اِح٨ٔٞٞيا اَّثٓيلُ ِٝي٠     »تٖيتي ٢٧لٍ ١ين ت٤ٖ )عاىؼ( فية ٝي ر٦ٚٞ 
 219، تَل٥/«١َيْق٨ِِٞا

 6، ّاىل٣ٟ/«ْٜٙ ؿي٢ْٜ ٣ٙيِ ؿي٠»فيٌي ت٦ ؿي٠ ؽ٤ؿ، ٤ًٝي ت٦ ؿي٠ ؽ٤ؿ )ؿ٧ؾـا(، 
٣التنك ٣امك٥ ٣مكاُؽيلي،   ٕقاك١ـ )ؿ٧ؾـا( )اُاك٥ ت٦ آي٦ٌّي كا ت٦ ٤ٕك ؿيٖلي ١ٞي

 (164ا١قاٛ 
 (4اي اًت)ؿ٧ؾـا()اُاك٥ ت٦ آي٦ اَٟ ٝٔـٓ اٙقٌٔلِ ئٌلا، ُلط،ل ٕلي٦ آؽل ؽ٢ـ٥ام پي ٧

٤ًمؿ )ؿ٧ؾـا( )٣ات٤َا ىت٦٢ ال تٔيثي٠ اٙيقي٠   ٦ّ ت٦ تي٦ِ اىتاؿ، ؽِِ ٣ تل ٝيآتَ 
 (.25ؽ٤ٞٚا٢ْٜٝ ؽا٦ّٓ، ا١ياٗ، 

 احادهج -6-2-1
 اًتياؿ٥ امفي٠ عـيج:

 اٙؾئل ىي ٝا ٣ٍَٓـٓ
 عٔةٔ ا٤ٙع٠ِ ٠ِٝ االيٞاٟ

 اًتياؿ٥ ام ٝي٤٨ٛ عـيج:
 تا ت٤ّ٘ ما٤١ي اُتل تث٢ـ )اُاك٥ ت٦ عـيج اِف٨َٚا ٣ٓاٙت٤َُّٓ٘(

 ؿًت ؽـا تا رٞافت اًت )اُاك٥ ت٦ عـيج يٓـٔا٦ِٚٙ ٝٓـٓ اٙزٞاف٦ٓ(
 ا٨َٚٙ ؽلاب اًت)ؿ٧ؾـا()اُاك٥ ت٦ عـيج ١ث٤ي ا٣َُٓٗ ٝا ؽٌََُٚ ا٦َٚٙٓ اٙقَٓ٘(ا٣ٗ ٝاؽٌٚ

 )تلر٦ٞ عـيج اٙٞٔؤ٠ُِٝ ٝلآتٔ اٙٞؤ٠ِٝ(ٝؤ٠ٝ آيي٦٢ ٝؤ٠ٝ اًت )ؿ٧ؾـا( 
٣ٍتِ ٕلىت٠ ١اؿفٚي اًت، ٣ٍيت پيي ؿاؿٟ ٝؾ٨لاٙقزايية )اتليِيٞي( )اُياك٥ تي٦       

 ١اؿفٓٚياً ٝؾ٨لاٙقٓزاية(
 

 هفاّين ٍ اصطالحات هزبَط بِ آداب، اعوال ٍ شعائز ديٌي -6-2
ؿي٢ي  آغاط يا ٝي٤٨ٛ فثاؿي ٣ ٧46اي ٝلت٤ط ت٦ ٧ايي ام ٝخ٘ؿك اي٠ تؾَ، ٦١٤ٞ١

تاك ٣ ٝقلاد تا پي٢ذ   ٤ُ2500ؿ. ؽـا تا ٍلية ٦ّ يا رنء آؿاب اًت يا افٞاٗ تلكًي ٝي
 ٧ا، تيِتلي٠ ٣ ّٞتلي٠ ّاكتلؿ كا ؿاك١ـ. تاك اًتياؿ٥ ؿك ٝخ٘

ا١ـ. تؾِي ام اي٠ آغاعات ٧ا تامتاب ؿاُت٦اي٠ آغاعات، ت٦ ص٢ـ ُْ٘ ؿك ٝخ٘
ك٥ ؿاكؿ؛ ص٢ا٦ْ١ ؿكتاك٥ اكث تل اكم٢ُٞـي، ٣ ٝيا٧يٜ ت٦ ُي٥٤ ٣ ص١٤ٖٖي ارلاي آ٨١ا اُا

 ٧ياي  ت٤ؿٟ ٣ ٙن٣ٛ ٕلىت٠ آٟ ٤ٙ٣ ِٝتي ؽاُ، تأّيـ ُـ٥ اًت. ٧ٞض٢ي٠ ١ْتي٦  عاٙيت، عٌ
ؽليو اؽاٍي پيلا٤ٟٝ تٌَيٜ اكث ٣ ٝيلاث ص٤ٟ كفايت عٌ تلاؿكي، تَـٛ ؿيٖلاٟ تل 

  ٘ ٧يا آٝيـ٥    ؽ٤ؿ، ٌّة ٢٧ل ت٦ راي صِٜ ؿ٣ؽت٠ ت٦ ٝيلاث پـك ٣ ١ؾايل آٟ ١يين ؿك ٝخي
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اًت. ٕل٧٣ي ام اي٠ آغاعات ٣ ٝييا٧يٜ، ؿك ٝق٢يي فياٛ ٣ اًيتقاكي ّٚٞي٦ ّياكتلؿ       
١ْت٦ «. اهلل ٣ مٚظا٣ّٗ تٌٜ»اهلل ٢ّاي٦ ام آمام ّاك اًت ٝخ٘ ياتـ؛ ٝخاً امٚة ٤ٝاكؿ تٌٜ ٝي

٧اي اي٠ ٕل٥٣، ى٨ٜ ٣ ّاكتلؿ ١اؿكًت ايي٠ ١٤ٕي٦ ٝييا٧يٜ ٣    راٙة ت٤ر٦ ؿك تلؽي ٝخ٘
٧اي ١اؿكًت ام ؿي٠ ؿك ٧يل  ام اي٠ ١ؾل، تلؽي اٝخاٗ تامتاب تلؿاُتآغاعات اًت. 

-ؿ٧ـ ّي٦ ٕل٧٣يي ًي٤ؿر٤ ٣ ىلٓيت     ٧ا، ١ِاٟ ٝي ؿ٣ك٥ اًت. ٝغاٙق٦ اي٠ ؿًت٦ ام ٝخ٘

 ٢٢ّـ. عٚة، تا ٝيا٧يٜ، آؿاب ٣ ؿًت٤كات ٣ ُقائل ؿي٢ي ص٦ ٝي
٤ك ، ا١تَياؿ ام آ١ياٟ اًيت ّي٦ اٝي     «ٕيلؿؿ ٣ارة كا ك٧ا ّلؿ٥ فَة ٌٝتغة ٝي»ٝٓخَ٘ 

ضل٣كي م١ـٕي كا تلُ ٕيت٦ ٣ ت٦ ؿ١ثاٗ ا٤ٝك ميلضل٣كي ٣ ميلالمٛ ٧ٌيت٢ـ. ٧ٞض٢يي٠،   
٧ايي اًيت  ؽ٤اٟ، ا١تَاؿ ام ك٣ض٦«اي٠ ٝاٗ ٠ٝ، اي٠ ٝاٗ ٢ٝثل، اي٠ ٧ٜ تلاي ٦٢١ ٢ٍثل»ٝخ٘ 

٦ّ تٞاٛ ًقي آ٨١ا ٌّة ٝاٗ، آٟ ٧ٜ تٞاٛ ع٤ًَ اًت ٦١ ٧ـايت ٝلؿٛ. ص٦ آ١ْي٦ ٢ٝثيل   
٧ايي، ٝقيياكي ٧ٌيت٢ـ   ٢ٍثل ١ين ٧ٌٞل ٣ي اًت. ص٢ي٠ ٝخ٦٢٘ؽ٤اٟ ٣ ٧١ٞاٟ ٨ًٜ ك٣ض٦

تلاي ؿكياىت اي٠ ١ْت٦ ٦ّ ٝلؿٛ يا ٕل٧٣ي ؽاّ ام ٝلؿٛ، فْٞٚلؿُاٟ ١ٌثت تي٦ ؿيي٠   
ًيامؿ، ٧ٞيي٠ ا١غيلاه ام    ُياٟ ؿ٣ك ٝيي  ص٦١٤ٖ اًت. آ١ضي٦ ٝيلؿٛ كا ام ٤٧ييت ؿي٢يي    

كا ًيلؽ٤كؿ٥ ٣   ٢٧زاك٧اي ؿي٢ي تل احل ٤ًءاًتياؿ٥ يا تـى٨ٞي ام ؿي٠ اًت ٦ّ ٕل٧٣يي 
٧اي اي٠ تؾَ، ت٦ ٧ٞلا٥ تٌاٝـ تْلاك ٢ّـ. تلاي ٦١٤ٞ١، ض٠ٞ آ٣كؿٟ ٝـؽٕ٘لين ٝيؿي٠

 ٢ّيٜ:آ٨١ا، ت٦ يِ ٝخ٘ ام ٧ل ٦١٤ٞ١ اّتيا ٝي
 ٣ ٝيلاث عاٗ اًت٤ٝكؿ(: اكث 37)اسث، ميشاث 

 ٤ُؿ )ؿ٧ٖاٟ(٤ٕيي تاٗ ١ٞي٤ٝكؿ(: ٧ل افاٟ 28) اران
 ك٥ تقـ اًتؾاك٥ )ؿ٧ؾـا(٤ٝكؿ(: ا٣ٗ اًتِا 13)استخاسٌ 
 ٤ٝكؿ(: ١اٟ ١اٟ ٢ًِٖ، ؿيني ؿيني آت٤ُٖت، ؿي٠ ؿي٠ اًاٛ )ُا٤ٚٝ(15)اسمن 
 ٤ٝكؿ(: آؿٛ )ُْٜ( ٕل٦٢ً ؿي٠ ٣ ايٞاٟ ١ـاكؿ )ُا٤ٚٝ( 93) اهمان
 ٤ٝكؿ(: ام ت٤ علّت ام ؽـا تلّت )ت٢ٞ٨ياكي( 79)  تشوت
 ٧ٖاٟ(٢ّـ )ؿ اهلل اىا٦ٍ ١ٞي ٤ٝكؿ(: ١ٌؾ٦ تي تٌٜ 55) اهللتسر

 پلًت )ؿ٧ٖاٟ(پلًتيـٟ ت٦ ام ٝلؿٛ ٤ٝكؿ(: تت 19) فشستي، تتخاوٍتت، تت
 ٝاؿكاٟ اًت )ؿ٧ٖاٟ(ميل پاي ٤ٝكؿ(: ت٨ِت  186) تُطت
 ٤ٝكؿ(: ؿيـاك ؽٚي٘، ُياي فٚي٘ اًت )٤ُْكماؿ٥( 79) ضفا
 ٤ٝكؿ(: ٝا ت٤ّّ٘ تل ؽـا ّلؿيٜ ٣ تل ؿكيا مؿيٜ )٤ُْكماؿ٥( 23) تًوّل



ّا  فارسي الوثل َّيت هلي ٍ ديٌي در ضزب  

 

 

39 

 : كُت٦ تٌثيظ إل تٌٌٖت، ٝقق٣كٛ تـاك )عاىؼ(٤ٝكؿ( 22) تسثيح
 ٝا١ـ )٤ُْكماؿ٥(ًاٜٙ ٝي٤ٝكؿ(: إل ٕلت٦ ت٤ت٦ ٢ّـ، ٤ُٕت ؿيني 86) تًتٍ
 ٢ُاًـ )ؿ٧ؾـا(٤ٝكؿ(: ؿفا، ؽا٦١ ٓاعثَ كا ٝي212) دػا
 ٤ٝكؿ(: مٟ تايـ تا صاؿك تيايـ، تا ّي٠ تل٣ؿ )اٝي٢ي( 50) چادس
 يِ ك٣م ك٣م٥ تٖيل )ؿ٧ٖاٟ( ٤ٝكؿ(: يِ ًاٗ ٝلؿٝي ٠ّ ٣ 108) سيصٌ
 ٤ٝكؿ(: ُة ٣ارة اٙغذ ت٤ؿ، ٓثظ ٣ارة اٙنّات )٨ُلي( 17) صوات
 ٌٝتغة اًت ٣ فٚيِ ٣ارة )ؿ٧ٖاٟ(٤ٝكؿ(: ًاٛ  127)وشدن سمن

 ٤ٝكؿ(: ُْل ت٢ـ٥ ت٤ٖ تا ُْل ؽـا ٕيت٦ تاُي )ؿ٧ٖاٟ( 73) ضىش گفته
 اٝي٢ي(٤ٝكؿ(: آؽ١٤ـ ُـٟ ص٦ آًاٟ، آؿٛ ُـٟ ص٦ ِْٝ٘ ) 63) اخًوذ
 ٤ٝكؿ(: ٦١ آب ٣ ٦١ آتاؿا١ي، ٦١ ٕٚثا١ٔ ٌٝٚٞا١ي )ؿ٧ؾـا( 109) مسلمان
 ٤ٝكؿ(: ٨ٝلي٦، اىٌاك ٝلؿ ١اٝلؿ اًت )تيلر٢ـي( 10) مُشهٍ
 ٢ّٜ )ؿ٧ٖاٟ( ماؿ٥، ّاكٛ كا ٦ّ ؿكًت ّلؿي ؿ٣ تلاتل ١قك ٝي ٤ٝكؿ(: اي اٝاٛ 43) وزس

 ؿ٧ٖاٟ(ؽ٤ا٧ـ ٣ ٍٚة ٓاه ) ٤ٝكؿ(: مياكت، پ٤ٗ عاٗ ٝي21)صهاست 
 ٤ٝكؿ(: إل ؿي٠ ١ـاكيـ، الاٍ٘ آماؿ٥ تاُيـ )ؿ٧ٖاٟ( 108) دهه
 ١ٞام تلّت ١ـاكؿ )٤ُْكماؿ٥( ٤ٝكؿ(: ؽا٦١ تي 191) وماص
 ٤ٝكؿ(: ٦ْٝ كىت٠ آًاٟ اًت اٝا عاري ُـٟ ًؾت )ؿ٧ٖاٟ( 27) حذ
 ٢ّـ )ت٢ٞ٨ياكي( ٤ٝكؿ(: ٝاٗ علاٛ ت٤ي ٤ٕٚ ٕيل ٝي 206) حشان
 علاٛ فقاب )ؿ٧ٖاٟ( ٤ٝكؿ(: عاٗ عٌاب 140) حمل
 ٤ٝكؿ(: ص٤ب ؽـا ٓـا ١ـاكؿ، ٧ل ّي تؾ٤كؿ ؿ٣ا ١ـاكؿ )٤ُْكماؿ٥( 2500) خذا

 ٤ٝكؿ(: ؿك ّاك ؽيل عارة ٧يش اًتؾاك٥ ١يٌت )ؿ٧ؾـا( 79) خيش ي ضش
 ٤ٝكؿ(: فّل عٌ ٠ّ ٦ّ ٤ٍّت ك٣ط اًت )٤ُْكماؿ٥( 15) روش
 )آي٨ا١ي(٤ُؿ  ٕيل ٍث٘ ام ٝلٓ ؿي٤ا٦١ ٝي ٤ٝكؿ(: ٍاضي ك٥٤ُ 18) سضًٌ
 ٤ٝكؿ(: ّاىل ٦ٞ٧ كا ت٦ ؿي٠ )ّيَ( ؽ٤ؿ پ٢ـاكؿ )ؿ٧ؾـا( 119) وافش
 ٤ٝكؿ(: يِ ١يل ٢ٕا٧ْاك، ٓـ ١يل ٕلىتاك )٨ُلي( 172)گىاٌ 

 ٤ٝكؿ(: ٧يش ّي ام ٝقٔيت ٝق٤ٔٛ ١يٌت )ؿ٧ؾـا( 8) مؼصًن
 آ٣كؿ )ت٢ٞ٨ياكي( ٤ٝكؿ(: تلُ ٣ارة ّلؿ٥ ٌٝتغة ت٦ را ٝي 12) يارة
 ض٦ ٦ّ آٝـ ١اى٦ٚ تلؽاًت )ؿ٧ؾـا(٤ٝكؿ(: ىلي 5) وافلٍ
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 ؽ٤اٟ تاٍ، ٍث٦ٚ كاًت اًت )ٕيْٚي(٤ٝكؿ(: ت٤ ١ٞام 45) لثلٍ
 اٛ )ؿ٧ؾـا( ٤ٝكؿ(: ٖٝل ٍلآٟ ؽـا كا مٚظ ؽ٤ا١ـ٥ 90) لشان
 ٤ٝكؿ(: ا٣ٗ ٣ض٤ تٖيل، تقـ ؿًت ت٨َ تنٟ )ؿ٧ٖاٟ( 16) يضً
 ٤ٝكؿ(: عاري عاري ٦ّْٝ )ؿ٧ٖاٟ( 74)  حاري
 آماكي ٠ْ١ )٤ُْكماؿ٥( ك، ٢ٝثل ت٤ٌماٟ، ت٢ـ٤ٝ٥كؿ(: ٝي تؾ٤ 33) مىثش

 ٤ٝكؿ(: م٧ـ ؿك فٞا٦ٝ ٣ ؿك كيَ ١يٌت 15) ػمّامٍ
 ٧ل ٦ّ ٤ٕيـ يا فٚي، ؿك٣يَ ١يٌت )ؿ٧ٖاٟ( 

 ٤ٝكؿ(: ًاٛ ٌٝتغة اًت، ر٤اتَ ٣ارة )٤ُْكماؿ٥( 5) مست ة
 ٤ُؿ ٤ًما١ـ ٦١ ؿ٣ك ا١ـاؽت )ت٢ٞ٨ياكي( ٤ٝكؿ(: ؿك ٌٝزـ كا ٦١ ٝي 192) مسزذ

 
 ّاّا ٍ جايًام -3-6

 ٤ٝكؿ(: عاري ت٦ ك٥ ّقث٦ ٣ ٝا عاٙة ؿيـاك )ت٢ٞ٨ياكي( 68) وؼثٍ، مىٍّ
 ؽ٤ا٧ـ )ت٢ٞ٨ياكي(٤ٝكؿ(: ٓثل اي٤ب، فٞل ٤١ط ٝي 20) وًح

 تلؿ ٤ٝكؿ(: ام فَلب ر٢٨ٜ ت٦ ٝاك ماُي٦ پ٢ا٥ ٝي 14) رُىر، ديصخ
 ٤ٝكؿ(: ٝغٞـ ت٦ ٝقلاد ت٢ٚـ اًت ٦١ ت٦ فٞا٦ٝ )اىنا١ي( 5) مؼشاد
 ٕيل١ـ )ُا٤ٚٝ( ٤ٝكؿ(: ٤ًٝي كا تـٗ فيٌي ١ٞي 52) ػيسي
 ٕيتي ٣ ّلؿي ّثاتٜ )ت٢ٞ٨ياكي(٤ٝكؿ(: ٝـي٦٢ 22)مذهىٍ 
 ٤ٝكؿ(: ِٝتلي ا٣ٗ ىلُت٦ اًت )ُا٤ٚٝ( 34) فشضتٍ
 ٤ٕ ٍغظ ُـ )٤ُْكماؿ٥( ٤ٝكؿ(: تاٗ ٦ّ ٝلؿ، افاٟ 15) تمل

 ٖاٟ(٢ّـ )ؿ٧ ٤ٝكؿ(: فنكائي٘ تلايَ كٍْ ُاعلي ٝي 53) ػضسائيل
 ٤ٝكؿ(: ؽ٤اًتٜ ؽضل كا تثي٢ٜ، ؽلى كا ؿيـٛ )٤ُْكماؿ٥( 27) خضش
 ت٤اٟ ّاُت )ُا٤ٚٝ( ٤ٝكؿ(: تا ُيغاٟ اكمٟ ١ٞي 220) ضيطان
 ٤ٝكؿ(: ر٠ إل ؿ٥ ؿاُت، ت٤ ّـؽـايَ ت٤ؿي )ُا٤ٚٝ( 81) ره
 ؿا٣ؿ ّزا )٤ُْكماؿ٥( ٤ٝكؿ(: ّل ّزا ١ن٦ٞ 7) دايد

 
 هسائل هذّبي  -6 -4

 ٝغلٛ آٝـ ٣ ٝا٥ فنا ُـ )ؿ٧ٖاٟ(٤ٝكؿ(:  5) م شن
 م١ـ، ٣اي ت٦ ك٣مي ٦ّ ُٞل ًَا ٤ُؿ )ؿ٧ٖاٟ( ٤ٝكؿ(: ميل فٜٚ ينيـ ًي٦٢ ٝي 26) ضمش
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 ؿاكي )ٝخٞل(٤ٝكؿ(: ؽ٤ؿ ِّت٦ ٣ ؽ٤ؿ تقني٦ ٝي 13) تؼضهٍ
 عة فٚي )٤ُْكماؿ٥( ٤ٝكؿ(: ٧يش ٢ًي ١يٌت تي 10) سىّي
 ؽ٤ا١ـ ٦١ ُيق٦ )ت٢ٞ٨ياكي( م ٝي٤ٝكؿ(: ٝخ٘ ٌٝزـ ؿك ٕن٦١، ٦١ ٢ًي ت٤ٍ ١ٞا 3) ضيؼٍ
 ٤ٝكؿ(: إل ًيـ ١يٌتٜ، فاٛ ٦ّ ٧ٌتٜ )ؿ٧ٖاٟ( 41) سيذ
 ٤ُؿ )ؿ٧ٖاٟ( ٤ٝكؿ(: ت٤ ١ٞامؽ٤اٟ تاٍ ٨ٔٝل پيـا ٝي 6) مُش

 ٤ٝكؿ(: إل تـ ك٣ض٦ ؽ٤ا١ـٛ ٕلي٦ ٠ْ١ )ُا٤ٚٝ( 27) سيضٍ
 ؿاكؿ )ؿ٧ؾـا( ماؿ٥ كا ٝت٤ٙي ١ٖا٥ ٝي ٤ٝكؿ(: علٝت اٝاٛ 80) صادٌامان
 ٤ٝكؿ(: ٧ل ّي تا آٗ فٚي تلاىتاؿ، ٣كاىتاؿ )آي٨ا١ي( 133) )ع( ػلي
 ٤ٝكؿ(: اٝاٛ عٌي٠ پيـا ٠ّ، ُٞل مياؿ اًت )ؿ٧ٖاٟ( 51)حسيه)ع( امان

 ٤ٝكؿ(: ىاٗ اٝاٛ رقيل ٓاؿً اًت تـ ١ـاكؿ )ؿ٧ؾـا( 50)ؿ( ) امان رؼفش صادق
 صلا١ـ )ؿ٧ٖاٟ(تاك(: ٤ًٕي٢ـ اٝاٛ كضا كا تا ٓثظ ١ٞي 24) امان سضا
 تاك(: آب ٨ٝلي٦ عضلت ىاع٦ٞ اًت  3) فاطمٍ
 تاك(: ت٦ ّلتا كًيـي، عٌي٠ عٌي٠ ٠ّ )ًيلرا١ي( 14) وشتم
 ٤ٝكؿ(: آ٥ آ٥ ام ٓثظ ٤ّى٦، ٣اي ٣اي ام ٓثظ ُاٛ )ت٢ٞ٨ياكي( 7) وًفٍ
 تاك(: ٦١ ت٦ آٟ ؿاكي٦ ٣ ؿ١ثِ مؿ١ت، ٦١ ت٦ آٟ مي٢ة ٣ ّٚخ٤ٛ ُـ١ت )ؿ٧ؾـا( 10) صهىة

 
 ّاي هلّيهؤلفِ -7

ٍ  تلي٠ ٝؤٙي٦ُاؽْ ٕلايا١ي٦ تِيْي٘   ٧ياي ٝٚيي  ٧اي ٤٧يتي كا ٤٧ييت ٝٚيي ٣ اكم
٧ايي ام ٤٧يت ىلؿي ٣ ارتٞافي فٞيَيي تلؽ٤كؿاك١يـ ّي٦ ًيات٦َ تٞيـ١ي      ؿ٧ـ. ٝٚت ٝي

ًيام   ٧اي تٞـٟ ٢ُاًي، ام ر٦ٚٞ ٝٚت٧اي تاًتاٟتلي ؿاك١ـ ٣ ايلاٟ، ت٢ا تل ّا٣ٍع٤ال١ي
٧اي تنكٕي كا تي٦  اي ٤ّص٢ـ٥ يا يْزا١ِي٠، تٞـ٧ٟت٤ؿ٥ اًت. ٝلؿٝا١ي ٦ّ ؿك ٍاٙة اي٘

٧اي اٍتٔاؿي، ت٦ ت٤ٙيـ ىل٢٧ٔ ١ين پلؿاؽت٢يـ. ١٤ٕيا١٤ٕي   ٣ر٤ؿ آ٣كؿ١ـ، ؿك ٢ّاك ىقاٙيت
متاٟ، ٨ٙز٦، ٤ٕيَ، آؿاب ٣ ك٤ًٛ، تا٣ك٧يا ٣ فَاييـ ىل٢٧ئ ٣ اؿب ُييا٧ي ؿك ٝيياٟ      

 اي اي٠ ٝـفاًت.تثاك ؿك ًلمٝي٠ تنكٓ ٣ تاكيؾي ايلاٟ، ٤ٕي ٧اي ايلا١يىل٢٧ٔ ؽلؿ٥
ايلا١ياٟ ٤ٞ٧اك٥ ؿك ٝقلٕ ٧ز٤ٛ ٣ ٨ٝارلت اٍي٤اٛ ؿيٖيل تي٤ؿ٥ ٣ ؿك عي٤ٗ تياكيؼ      

ا١يـ ّي٦ ؿك ٝتي٤ٟ    ٧ا ام ؽي٤ؿ ١ِياٟ ؿاؿ٥  ٧ا ٣ كُاؿتاي ٣ عٞاًي ؽ٤ؿ، ميلتاًغ٤ك٥
 ت٤اٟ ؿيـ ٣ ؿكياىت.اي ايلاٟ، ا١قْاى آ٨١ا كا ت٦ ؽ٤تي ٝيعٞاًي ٣ اًغ٤ك٥
 ٕيليٜ: ٝي ُاؽْ كا ؿك١ؾل 5ٝٚي،   ٧اي ٤٧يتا٣ي٦ ٝؤٙي٧٦اي ايلا١ي ام مؿك تلكًي ٝخ٘
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 ٧اي ايلا١ياًغ٤ك٥ -4          ٣ع٠ -1
 ا٤ٍاٛ ٣ اؿياٟ ايلا١ي -5          متاٟ -2
  ٧ا ٣ آؿاب ٣ ك٤ًٛ ايلا١ير٠ِ -3

اٙٞخ٘ ام ٝياٟ اٝخاٗ ىاكًي ياىتيٜ ٦ّ ضلب 1538ؿك ٝز٤ٞؿ، تلاي اي٠ پ٢ذ ُاؽْ، 
 ٤ُؿ.٧ايي اُاك٥ ٝيت٦ ٦١٤ٞ١ؿك في٘ ٧ل يِ، 

 
  ٍطي -7-1

٧ا، تـ٣ٟ ت٤ٔيل ٝلم٧اي رنلاىيايي ٣ ًلمٝي٠ تـا٣ٛ عيات ىلؿي ٣ ارتٞافي ا١ٌاٟ
٧ا ت٦ ٣ع٠ ٣ ماؿٕيا٥ ٣ مييلت ٣ تقٔية ١اُيي ام آٟ،     ١ا٠ْٞٝ اًت. تقٌٚ ؽاعل ا١ٌاٟ

 ٧اي ٝٚي ُْ٘ تٖيلؿ.تافج ُـ٥ تا عٞا٦ً
 ٧ا ت٤ؿ٥ اًت. ؿ٣اٛ ٣ تَا ٣ ا٢ٝيت ١ٌ٘ تؾِي ٣ا١ـي٦ِ ٣ع٠ ٤ٞ٧اك٥ تافج ٤٧يت

 (26 -1: 1356ّـ٢ّي،  ٣ع٠ ؿك اؿتيات ىاكًي، تل ص٨اك ٤١ؿ ت٤ؿ٥ اًت )ُييقي
 اٙو( ٣ع٠ ٤ٍٝي ٣ ١واؿي ٦ّ ٧ٞاٟ ايلاٟ اًت

 ب( ٣ع٠ اٍٚيٞي ١ؾيل ياؿّلؿ ٨ُل ٣ ؿياك
 ج( ٣ع٠ فلىا١ي ٦ّ فاٜٙ تاال ٣ ْٝاٟ ٍلب ا٨ٙي اًت

 ك٢ًـ.٧ا ؿك ًاي٦ اًاٛ ت٦ ٣عـت ٝي٧ا ٣ ىل٢٧ٔت( ٣ع٠ ؿي٢ي ٦ّ تٞاٝي ٝٚيت
 اي ؿاُت٦ اًت.٧ا ت٦ ع٤ك آُْاك تامتاب ٌٕتلؿ٤١٥ؿ ٣ع٠، ؿ٣ ٤١ؿ آٟ ؿك ٝخ٘ 4ام اي٠ 

 يطه لًمي ي وظادي -2-2 -7
٤ُؿ. پي ام اًاٛ ١ين تل ًتايَ ام ايلاٟ ت٦ ىلا٣ا١ي ؿك ٝت٤ٟ پيَ ام اًاٛ ؿيـ٥ ٝي

٧اي ٝٚي ص٤ٟ ُق٤تي٦ ُْ٘ ٕلىت ٣ ت٦ پِت٤ا٦١ ياٟ ر٢ثَاحل ١واؿپلًتي ا٤ٝياٟ ٣ فثاً
آٟ، آحاك عٞاًي ٣ ؿك ٓـك آٟ ُا٢٧ا٦ٝ تنكٓ ىلؿ٣ًي، ٤٧يت ٝٚيي ايلا١يياٟ كا ريا١ي    
تام٥ تؾِيـ. ا٣د اي٠ علّت، ؿك ؿ٣كاٟ ِٝل٣ع٦ ٣ ؿك آحاك ُيافلاٟ ٣ ٤١يٌي٢ـٕاٟ ايي٠    

 (.1384؛ ِٙ، 1418: 1381ؿ٣كاٟ پـيـاك اًت )ك.ُ ا٦ُ٤١، 
ؿ٣ًتي، ؿ٣كي ام ٣ع٠، ؿٙثٌتٖي ت٦ ٣عي٠ تيلُ   ٣ع٠، ٝي٠٨، ًلمٝي٠، ٣ع٠ ٝي٤٨ٛ

ُي٤ؿ ّي٦ ام ايي٠    ٝخ٘ ؿيـ٥ ٝيي  ٣150ع٠، ٝلؿٟ ؿك ٣ع٠، ؿىاؿ ام ٣ع٠ ٣ ياؿ ٣ع٠، ؿك 
 آ٣كيٜ:پي آ٨١ا كا في٘ ٦ً ف٤٢اٟ ّٚي ميل ٝي

 ؿ٣ًتي٣ع٠ -7-1-1-1
 علٝت ٣ فنت ؿك ٣ع٠ -7-1-1-2
 تلُ ٣ع٠ ٣ ملتت ٣ ٧زلت -7-1-1-3
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 ديستييطه -7-2-2-2
 ٣ع٠ ام ؿًت ٝـ٥ آب تَا ؿك ٣ع٠ اًت )٤ُْكماؿ٥(

 ص٠ٞ )تاريْي(٣ع٠، تٚث٘ تيتي
 ٣ع٠ ٣يلا٦١ تاُـ ٧ٜ ت٨ِت اًت )ٍَِايي(

 عة ٣ع٠ ام ايٞاٟ اًت )ؿ٧ؾـا(
 ؽاُ )عة( ٣ع٠ ام ِٝٚ ًٚيٞاٟ ؽ٤ُتل )ؿ٧ؾـا(
 اي٘ ٣ ٣ع٢ٜ ١ثاُـ، آىتاب ع٤ٚؿ ٢ْ١ـ )٢ٕثـّا٣٣ًي(

 يْي ٝاؿك ُيلي٠ اًت، يْي ٣ع٠ )تاريْي( ؿك اي٠ ؿ١يا
 ؿ٣ًت ؿاكٛ ٣ع٠ كا عتي إل ص٤ب ؽِِ تاُـ )ت٤ٚصي(

 عثقا ؽا٦١ ؽ٤ؿ ٕل ٦ٞ٧ ٕٚؾ٠ تاُـ )اىنا١ي(
 حشمت ي ػضت دس يطه -7-2-2-1

 ٝلؿٟ ؿك ٣ع٠ ت٦ ١اّاٝي ت٦ ٦ّ ميٌت٠ ؿك ملتت ت٦ ُاؿّاٝي )٤ُْكماؿ٥(
 )آفكي(ؽ٤كؿ( آؿٝي كا ؿك راي آ٢ُا ٕلٓ تؾ٤كؿ )١ٞي
 اي( ؿ٣ؿ )٧ناك٥ آ٤٧ ٦ّ تيل ؽ٤كؿ را١ة ٥٤ّ ؽ٤ؿٍ ٝي

٧ياي ٍلتياٟ ٣عي٠     ٧اي»٤ّ٤ّ ام ٍيي عا ؿكآٝـ، ك٣ ؿي٤اك ؽلات٦ ١ٌِت ٣ ٕيت: 
 )ينؿي(« ٣ع٠

 إل تؾ٤ا٧ـ ٕلٓ ت٤ كا تؾ٤كؿ، ٕلٓ ٣اليت ؽ٤ؿت تؾ٤كؿت )ٙلي(
 إل ملتت ت٨ِت تاُـ، تام ٧ٜ ٣ع٠ ت٨تل اًت )آفكي(

 تل ام فثاؿت ؿك ملتت )تاريْي(ؿك ٣ع٠ ّاكّلؿٟ ت٨
 ًٔ ؿك ؽا٦١ ٓاعثَ ُيل اًت )ؿ٧ؾـا(

 ٢ّـ )٤ُْكماؿ٥(تلُ ٣ع٠ ٌّي ت٦ اكاؿت ١ٞي
 تشن يطه، غشتت، َزشت -8 -2-2 -7

 آؿٛ ملية آ٥ ١ـاكؿ )اىنا١ي(
 ام ت٨ل فنيني ١ت٤اٟ ُـ م ٣ع٠ ؿ٣ك )ٓائة(

 )٤ُْكماؿ٥(« ٣ع٠ ٣ع٠»٢ٕزِِ )تٚث٘( كا تلؿ١ـ تاك ت٨ِت ٕيت: 
 پاُـ )ُا٤ٚٝ(اٍ ام ٧ٜ ٝيتٚث٘ ٦ّ پليـ آُيا٦١

 تيل٣ٟ م ٣ع٠ پا ٖٝقاكيـ ٦ّ صا٥ اًت )٤ُْكماؿ٥(
 ت٢ٚـ ١اٛ ٕلؿؿ ٌّي ٦ّ ؿك ٣ع٠ اًت )ٓائة(
 ٦١ ؿك ملتت ؿٜٙ ُاؿ ٣ ٦١ ك٣يي ؿك ٣ع٠ ؿاكٛ
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 ا٨ٙي تؾت تلٕلؿؿ ام اي٠ عاٙـ ٦ّ ٠ٝ ؿاكٛ )اٝي٢ي(
 ملية كا ؿٗ آ٣اك٥ ؿك ٣ع٠ تاُـ )عاىؼ(

ٟ  « »ت٨ِيت »٧اي ٦ً ؿًت٦، ٣عي٠ ت٨تيل ام   ١ٖا٧ي ارٞاٙي ت٦ ٝخ٘ؿك  ، «ؽياُ ًيٚيٞا
٣ تلاتل تا ٕ٘ ٣ ٢ًث٘ ٣ آب تَاًت. ؿك َٝاٛ تٞخي٘ « ىلؽاك»٣ « تؾت ًٚيٞاٟ»، «ِّٞيل»

رنـ، ٢ٕزِِ، تٚث٘ ٣ آ٤٧ ٣ ًٔ ٧ٜ تقٌٚ ؽاعل ت٦ ٣ع٠ ؿاك١ـ، ص٦ كًيـ تي٦ آؿٝيي.    
يا ٕٚؾ٠ تاُـ. ِٝتي ؽاُِ « ب ؽِْيص٤»ٕيلؿ، عتي إل ٧يش صين راي ٣ع٠ كا ١ٞي

٣ع٠ ت٨تل ام ِٝتي عاًت ٣ ؿك َٝاٛ ٍياى فٌِ ت٦ ٣ع٠، ص٤ٟ فٌِ ت٦ صياؿك فاتيي   
 ت٤اٟ آٟ كا ام ؿٗ تل٣ٟ ّلؿ.ك٣، ١ٞي اًت؛ ام اي٠

ُي٤ي ييا ؿك   ٧اًت؛ عتي إل ت٦ ؿًت ٕلٓ پاك٥ پاك٥ٝلٓ ؿك ٣ع٠ تاالتلي٠ اكمٍ
كآٝين اًيت. عتيي إيل ُيا٥ ٧يٜ ؿ٣ك ام ٣عي٠       ١اّاٝي ٣ ك١ذ تٞيلي، تام آٟ ٝلٓ اىتؾا

 تٞيلؿ، ٝلَٕ ت٦ ؽ٤اكي اًت ٣ ٤ُّت ُا٧ا٦١ ١ـاكؿ.
ت٨٢ا ؿك يِ ٤ٓكت ؿك ملتت ٝلؿٟ ت٤ٓي٦ ُـ٥ ٣ آٟ ٧ٜ مٝا١ي اًت ّي٦ ٣عي٠ ؿك   

 ّاٛ ؿ٠ُٞ تاُـ.
راي ٣ع٠ اؽتياكي ١يٌت؛ ٕا٥ ت٦ ٣اًغ٦ ؽٜٚ ٣ ًتٜ اًت يا تامكٕا١ي ٣ ًيياعت  

تلُ ٣عي٠  »٤كت تلُ ٣ع٠ ؿ٤ُاك ٣ ١ا٤ٕاك اًت؛ ص٦ آ٦ْ١ ٣ ٌّة فٜٚ، ٦ّ ؿك ٧ل ٓ
 تلاي ٕل٧٣ي ٣ع٠ آ١زاًت ّاماكي ١ثاُـ ٌّي كا تا ٌّي ّياكي « ٢ّـٌّي ت٦ اكاؿت ١ٞي

 «.٧ل ّزا ؽ٤ٍ تٖقكؿ ٣ع٠ ١يٌت»٣ٙي « راًت٧ل ّزا ؽ٤ٍ تاُـ ٣ع٠ آٟ»١ثاُـ ٣ 
تت ؿٙي ُاؿ ؿاك١ـ ٦١ ؿك مل»٢٢ّـ. عٌاب ّاك آ١اٟ ٦ّ اي تلاي ت٢ٚـ١اٝي ًيل ٝيفـ٥

مليية كا  »، رـاًت. ٧لص٦ تاُـ مٜ ملتت، مٞي ًؾت اًيت ٣  «٣ ٦١ ك٣يي ؿك ٣ع٠
 «.ؿٗ ًلِٕت٦ تا ٣ع٠ تاُـ

 يطه الليمي )صادگاٌ( -7-2-1
ؿ٣ًتي ٣ تقَٚات ٝٚي تقٌٚ ؽاعل آؿٝي ت٦ ماؿٕا٥، ٨ُل ٣ ك٣ًتاي ؽ٤ؿ، َٝـ٦ٝ ٣ع٠

٘  ٧اي ىاكًي ُي٨ل٧اي اييلا  ٣ ٝي٢٨ي ؽ٤ا٧ـ ت٤ؿ. ؿك ٝخ٘ ًياماٟ، تامتياب    ٟ، ماؿٕيا٥ ٝخي
 اًت. اي ياىت٦ ٌٕتلؿ٥
٤ُؿ ّي٦ ؿك ٝزٞي٤ؿ ُياٝ٘    ٤ٝكؿ ٝي ٧400اي ٝلت٤ط ت٦ ٨ُل٧اي ايلاٟ، تاٙل تل ٝخ٘

 ٝيا٧يٜ ميل اًت:
ٟ اٙو( ت٤ٓيو ٣ ًتايَ ٣يوٕي -٧اي ٝخثت؛ ص٤ٟ آب ٣ ٤٧ا، ٝلؿٛ، ؽَٚيات، ْٝيا

 ٧ا ٣ پ٤ُا٧ُا، ؽ٤كؿ١ي
٧ييا، ٤ٟ آب ٣ ٧يي٤ا، ٝييلؿٛ، ؽَٚيييات، ْٝيياٟب( فٛ ٣ ١ْيي٧٤َ ٌٝييائ٘ ٢ٝيييي؛ صيي

 ٧ا ٣ پ٤ُاُ ؽ٤كؿ١ي
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 ؿ٧ـ:٧ا كا ٝـط ٣ فٛ ٌٝائ٘ ميل تِْي٘ ٝيٝاي٦ اي٠ ٦١٤ٕ ٝخ٘ت٦ فثاكتي، ؿك٣ٟ
 ج( ٝضاه ٣ ٤ٌ٢ٝب ت٦ ٨ُل٧ا   اٙو( ك٣عيات ٣ اؽاً ف٤ٞٝي ٝلؿٛ

 ٧ات( ٤ًمات، پ٤ُاُ ٣ ؿيـ١ي    ب( ٌٝائ٘ عثيقي ٣ آب ٣ ٤٧ايي
٤ٝكؿ(، آيي٨اٟ   ٧35اي ىاكًي تامتاب ؿاك١ـ، ٕياٟ )يي ٦ّ ؿك ٝخ٘تيِتلي٠ ٨ُل٧ا

 ٤ٝكؿ( اًت. ٤ٝ30كؿ(، ؽلاًاٟ ٣ ّلٝاٟ ) ٣31 ُيلام )
 تاٟ كا ٧ٜ ؿيـيٜ )ت٢ٞ٨ياكي(ٝخ٘(: اكؿتي٘ 9) اسدتيل
 ٝخ٘(: آي٨اٟ ١ٔو ر٨اٟ )٤ُْكماؿ٥( 31) اصفُان
 اٝي٢ي(آ٣كؿ )ٝخ٘(: ٧ٞي٦ِ ك٣ؿ تات٘ ؽيِ فٌ٘ ٧ٞلا٥ ١ٞي 5)تاتل
 ٝخ٘(: تاؿ١زاٟ تٜ آىت ١ـاك٥  1) تر

 ت٢ـكفثاى )ُا٤ٚٝ( ٝخ٘(: ٝخ٘ ؿف٤اي ٌّث٦ 2)تىذسػثاع
 ٝخ٘(: ًاكتا١ا تاك تِٖا م اُُتلاٟ ٨ُل تثلين اًت ٣ ٤ّي ؿٙثلاٟ )٨ُلي( 5) تثشهض
 ٝخ٘(: اي٠ را ت٨لاٟ اًت ٣ ٕلم كًتٜ ٕل٣ ١اٟ )ت٢ٞ٨ياكي( 29) تُشان

 ٤ُؿ )ت٢ٞ٨ياكي(آيـ، ّاك ٝا ؿكًت ٝيل٣ؿ ٝيٝخ٘(: ُا٥ ام رار 1) رارشيد
 اٛ )ؿ٧ؾـا(ٝخ٘(: ٦١ ّـؽـاي ر٤َُاٟ، ٦١ فاٝ٘ م٣اك٥ 1) رًضمان
 ك٣ؿي(ْٝل ؽلاًا١ي )٧ث٦ٚفٚت ٍٞي، تيتاك(: تي 30) خشاسان
آتاؿ ١ييتياؿي ٣ ك٣ي ٢ٕيـٛ ٝيا    ٝخ٘(: إل ٤ّك ت٤ؿي، صلا ت٤ي صا٥ ؽلٛ 1) اتادخشن

 اىتاؿي )ت٢ٞ٨ياكي(
 ات كا ْٕٚاكي )ٕيْٚي(٢ّـؽا٦١ٝخ٘(: ١ثاُـ ؽٚؾاٙي، ّي ٝي 3) خلخالي
 تلؿ ٣ ُْلت٦ ؽ٤مًتاٟ )٤ُْكماؿ٥(ٝخ٘(: ٕ٘ ت٦ ت٤ًتاٟ ٝي 2) خًصستان
 ك٣ؿ )ؿاٝنا١ي(ؿ٧ـ يا كا٥ ؿاٝناٟ ٝيٝخ٘(: ُتل يا ّل٥ ٝي 3) دامغان
 ٝخ٘(: ٤ٖ١ك ؿٝا١٣ـ ٤ٝين ١ـاك٥ )ؿٝا١٣ـي( 8) دمايوذ
 ك٣ؿتاك )ريلىتي( تل٥ّ ُيلٌٝتؽ٤كؿٛ، ا٤ٖ١كام ر٤يثاك، ّثابك ام تٜٝخ٘(: ا١ا 8)سيدتاس 
 ك٣ؿ )ت٢ٞ٨ياكي(ؿ٧ـ يا كا٥ م١زاٟ ٝيٝخ٘(: ؽل يا ّل٥ ٝي 2) صوزان
 ٝخ٘(: ١اٟ ؿاؿٛ ت٦ آٝ٘، ١اٟ اًتـٛ ت٦ ًاكي )٤ُْكماؿ٥( 1) ساسي
 ٝخ٘(: تيٞاكي ت٦ ًا٥٣، ؿكٝاٟ ت٦ تـؽِاٟ )اتليِٞي( 1) سايٌ

 خ٘(: إل ًيٌتاٟ ؿ٣ك اًت،ٝيـا١َ ١نؿيِ اًت )ت٢ٞ٨ياكي(ٝ 10) سيستان
 ٕيتاك )ُيلامي(ُيلي٠ ٕيتاك، تا١ِٞ اًت ٣ ؽ٤ٍٝخ٘(: ُيلام  31)ضيشاص 
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 ٝخ٘(: ٢٧ـ٣ا٦١ ال٧يزاٟ كا ٌُْت٢ـ، ؿيـ١ـ عاَٙا١ي ؿك آٟ اًت )ٕيْٚي( 7) طالمان
 پاي ٍن٣ي٠ اًت )٤ُْكماؿ٥(ٝخ٘(: ك٣ ٦ّ ١يٌت، ٢ًٔ 13) لضيهه
 ٝخ٘(: ام عٚيٜ ٍٜ ٣ ٤ُكتاي ّاُاٟ ٣اٝا١ـيٜ )ف٤اٛ( 18) لر

 ٝخ٘(: ؿئ ّاُاٟ ٣ صن٢ـك اتل٤ٍ )مكٍا١ي( 27) واضان
 ٝخ٘(: ميل٥ ت٦ ّلٝاٟ ٣ صن٢ـك ت٦ ؽلاًاٟ )ؿ٧ؾـا( 31) وشمان
 ٝخ٘(: ٤ٓىي ٣ ؿمؿ ٢ّٖا٣ك )ّلٝا١ِا٧ي( 1) وىگايس
 ٙقثاؿ(اٝخ٘(: اي٠ ك١ٔ ٕٚيٜ ٝا ت٦ ٕياٟ ّلؿ١ـ )ٝلٓاؿ 35) گيمن

 مؿ ّو ؿكيا ٓاه اًت)ٕيْٚي(ُـ ؿاؿ ٝيٝخ٘(: ال٧يزا١ي ؿاُت ملً ٝي 3)الَيزان
 ٤ُؿ )٤ُْكماؿ٥(ٝخ٘(: ؿك ٝام١ـكاٟ ٧ٜ ُناٗ ت٦ اي٠ مكؿي پيـا ١ٞي 16) ماصوذسان
 ّلؿ٥ ١ث٤ؿ )تيلر٢ـي( ٝخ٘(: ؿك تٞاٛ ٨ِٝـ ٤ًمٟ ٤ًكاػ 6) مطُذ
 ٝخ٘(: ياكٛ ٧ٞـا١ي ٣ ؽ٤ؿٛ ٧يذ ؿا١ي 20)َمذان 

 يا كب ص٦ ٢ّـ ٧يش ٝـاٟ تا ٧ٞـا١ي )٤ُْكماؿ٥(
 ك٣ؿي(٢ّـ )٧ث٦ٚت٢ـاٟ ينؿ كا ٝيٝخ٘(: عٌاب ٝاًت 20) هضد

 
 سباى -2 -7

٧ياي ا١ٌيا١ي   متاٟ، كٝن ٤٧يت ٝٚي، ٝغ٤ك ىل٢٧ٔ، اتناك اكتثاعات ٣ عاٝي٘ ا١ـيِي٦  
ًت ٦ّ اًت. تٞاين ٤ٍٝي اىلاؿ، عتي ؿك رنلاىياي ًياًي ٣اعـ، تا ف٢ٔل متاٟ ٝاؿكي ا

ٕيلؿؿ. اؿتييات ٣ متياٟ    ٤ُؿ. م٢اي متا١ي ٤ٝرة م٢اي اؿتي ٣ تاٙقْي ٝيي ٝلمت٢ـي ٝي
 ؿ٧ـ.ًام اًت ٣ تيا٣ت ىل٢٧ٖي ٝٚتي كا تا ٝٚت ؿيٖل ١ِاٟ ٝيم٢ي ٣ پلٝاي٦، ىل٢٧ٔ

)ؿ٧ؾيـا(  « ىاكًي ُْل اًت.»٧اي ىاكًي، متاٟ ىاكًي عْٜ ُْل كا ؿاكؿ: ؿك ٝخ٘
« ىاكًيي ُيْل اًيت، تلّيي ٢٧يل اًيت      »ل اًيت:  آٟ ٧ٜ ؿك ٢ّاك متاٟ تلّيي ّي٦ ٢٧ي   

 )٤ُْكماؿ٥(.
ىاكًي ٕي٤ ٕيل صي٦    »٢ّـ: ٤ٕيي تأّيـ ٝي ٦١٤ٕ، تل ىاكًيعاىؼ ١ين ؿك اي٠ تيت ٝخ٘

 «.تامي ؽ٤ُتل اًت
 ٧ايي ١ين ٝث٢ي تل عيؼ متاٟ ٝغٚي ٣ر٤ؿ ؿاكؿ:ؿك في٠ عاٗ، ٝخ٘

 ٢ّي )آٝٚي(ىاكًي ٓغثت ٠ْ١، ّـ٣پ٤ٚ كا ىلا٤ٍٝ ٝي
 

 ا ٍ آداب ٍ رسَم ايزاًيّجشي -7-3
٧ا، تؾِي ام ٤٧ييت ىل٢٧ٖيي، ٝٚيي ٣ ارتٞيافي اًيت ّي٦       آؿاب ٣ ك٤ًٛ ٣ ر٠ِ
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٧ياي ايلا١يي   ٢ّيـ. آؿاب ٣ رِي٠  ؿاك ٣ ٝق٢اًيام ٝيي  ٧ا كا ٧ـى٢ٞـ، ر٨يت عيات ا١ٌاٟ
ٝيياٟ   ٕي١٤ي، فاٝي٘ ٣عيـت    كميٜ ت٢ي٤ؿ ٣ ١٤ٕي٦    ِٝتلُ ٝياٟ تٞياٛ اٍي٤اٛ ايلا١يي، تي٦    

ٝخ٘،  ٧283ا ٣ آؿاب ٣ ك٤ًٛ ايلا١ي، تيٌت ٤ٝكؿ تا ٥ ر٧٠ِاًت. ؿك ع٤مىل٢٧ٔ ؽلؿ٥
تاك تْلاك، تيِتلي٠ تٌاٝـ كا ؿك اي٠ عي٤م٥ ؿاكؿ. ام ؽياٗ    54تلكًي ُـ٥ ٦ّ ٤١ك٣م تا 

٧ياي ايلا١يي   ت٤اٟ ؿك ؽ٤ّٔ ّيييت آؿاب ٣ ك٤ًٛ ٣ رِي٠ ٧اي اي٠ ٕل٥٣ ١ين ٝيٝخ٘
 ٍيٞتي كا ت٦ ؿًت آ٣كؿ.اعافات في

آىلي٢يي،   ُياؿي  ؿ٢٧ـ٥ ر٢ث٦ ٧اي آئي٢ي ايلا١ياٟ، ١ِاٟٜ ٣ ر٠ِٝغاٙق٦ ؿك امٚة ٝلاً
 تاُـ. ١ِاط ٣ پاي٤ْتي آ٨١اًت ٦ّ ٤١ك٣م ٦ٝ٤ٞ١ ّاٝ٘ آٟ ٝي

ا١ـ ٦ّ ٕا٥ ايي٠ اُياك٥ تي٦ عي٤ك     ٧ا ياىت٦اي ؿك ٝخ٧٘اي ايلا١ي، تامتاب ٌٕتلؿ٥ر٠ِ
 ١٤ُـ:ٓليظ ت٦ ؽ٤ؿ آؿاب ٣ ك٤ًٛ اًت ٣ ٕا٥ ؿك ٝق٢ي اًتقاكي اًتياؿ٥ ٝي

 ٤ٝكؿ(: پيلا٠٧ تقـ ام فيـ، تلاي ٕ٘ ٢ٝاك ؽ٤ب اًت )٤ُْكماؿ٥( 54) ػيذ، وًسيص
 ٤ٝكؿ( إل ت٤ ًينؿ٥ ٤١ك٣مي، ٠ٝ ًينؿ٥ ٓيلٛ )٤ُْكماؿ٥( 10) دستٍسيضدٌ

 )ت٢ٞ٨ياكي(اًت  ّي ٤ًكيپل٢ًـ ص٨اك٢ُث٤ٝ٦كؿ(: ام ؽل)ؿي٤ا٦١( ٝي4)سًسيچُاسضىثٍ
 اي مٝا٦١ص٦ٚ ت٦ ىت٤ٝ٤كؿ(: ُة 7)چلٍ هلذا، ضة

 تيايـ ؽ٤كؿ ٍـكي ٢٧ـ٣ا٦١ )اتليِٞي(
 ٤ٝكؿ(: ٧ل ٤ًٕي٢ـ كا پَِٞ ٧ل ِٝٚ )٣ع٠( كا كًَٞ )اىنا١ي( 7)اداب ي سسًن

 تلؽي آؿاب ٣ ك٤ًٛ ايلا١ي ؿيٖل ٦ّ عآ٘ تـاؽ٘ ىل٢٧ٔ ايلا١ي ٣ اًاٝي اًت:
 اي(٤ُؿ )٧ناك٤ٝ٥كؿ(: ام ُيلت٨اي ؿؽتل ٣ ؽ٤ٟ پـك ٌّي ًيل ١ٞي 3) ضيشتُا
 ؿاكي )٤ُْكماؿ٥( ِّي فاٌُ كا، ؽ٤ؿ تقني٦ ٝي ٤ٝكؿ(: ؽ٤ؿ ٝي 13) ٍتؼضه

 ٤ٝكؿ(: تلاي فيـ ت٤ؿ ٤ًٕي٢ـ ٍلتا١ي )ؿ٧ؾـا( 7) لشتاوي وشدن
 تـ٥ ت٦ ؽثلصي٠)اتليِٞي(كا ت٤ي ّخاىت تنٟ ٣ ِٝت٤ٌٝٚكؿ(: اًتؾ٤اٟ  2)دادن  مطتلك

اكت ا٧ي٘  ٤ٝكؿ(: ٧ٜ ؽ٢ـ٥ ٣ ٤ًك ٣ ًل٣ك، ٧ٜ ٧يتي٦ ٣ صٚي٦ ٣ ميي    10)ضة چُل 
 ٍث٤ك )٤ُْكماؿ٥(

 ٤ٝكؿ(: ؽٚقت ميثا ت٦ ام ؽٚقت ؿيثا )ؿ٧ؾـا( 11) خلؼت
 ٢ّـ )ؿ٧ؾـا(ماؿ٥ ٝي٤ٝكؿ(: ك٣م٠ كيؾت٦ كا ١قك اٝاٛ 37) وزس
 ٧ا ًل پٌل ٍاضي ت٤ؿ )اتليِٞي(٤ًكا٤ٟٝكؿ(: ٦ٞ٧ ؽت٦٢ 13) سًسانختىٍ
 يـ )ؿ٧ؾـا(آ٤ٝكؿ(: ام ؿفاي ٕلت٦ ًيا٥ )٤ّك٥( تاكاٟ ١ٞي 5) خًاَي تاسان

 م١ـ )اتليِٞي(٤ٝكؿ(: ٝخ٘ ٕلت٦ مايٞاٟ ّلؿ٥، ص٦ّٚ ٝي 5) چلٍّ، صاهمان
 ؽ٤ا٧ـ )ٕيْٚي(٤ٝكؿ(: ر٨يني٦ ؽ٤تي آ٣كؿ٥، ك١٣ٞا ٧ٜ ٝي 4) سيوما، رُيضهٍ
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 آيـ)تؾتياكي( ٤ُؿ، آٍ ؿٛ عز٦ٚ ياؿٍ ٝي ٤ٝكؿ(: فل٣ى ٦ّ ٕل٦٢ً ٝي 27) حزلٍ
 ت٤ صا٣٣ٍ ؽ٤اٟ ا٣ تاٍ )ٝام١ـكا١ي( ك٣ؿ،٤ٝكؿ(: ٧ل ّي ت٦ مياكت ٝي 3)چاييضي 

 ؽ٤ا٢١ـ )٨ُلي(٤ٝكؿ(: ىاتغ٦ كا تاالي ًل ٝلؿ٥ ٝي 30) خًاويفات ٍ
 

 ّا ٍ قْزهاًاى ايزاًي اسطَرُ -7-4
پلؿام١يـ ٣  ٧ا ت٦ تخثيت ٝيا٧يٜ ٤ٝر٤ؿ ؿك ف٤اٜٙ ؿك١٣ي ٣ تيل١٣ي راٝقي٦ ٝيي  اًغ٤ك٥

ّلؿٟ آٝاٗ ٣ آكم٧٣اي ىل٣ؽيتي٦   ٧ا، عْٜ م١ـ٥تامتاب آٟ ؿك ىل٢٧ٔ ٝلؿٛ ؽ٤ٔٓاً ٝخ٘
ٕيل١ـ، ١ٞايَ ٍـكت ٝٚي ٣ ت٤َيت ٧اي ٝٚي ٦ّ ؿك تٌتل مٝاٟ ُْ٘ ٝيكا ؿاكؿ. اًغ٤ك٥

 ٝلؿٝي ٣ ك٣ا١ي آ١اٟ اًت.
اي ايلا١ي تا ٧ا ٣ ٨ٍلٝا١اٟ ايلا١ي، ١اٛ ًينؿ٥ اًغ٤ك٥ ٣ ٨ٍلٝاٟ اىٌا٦١ؿكع٤م٥ اًغ٤ك٥

٧يا ؿاكؿ ٣ ييا   ام ؿاًتاٟ اي٠ اًيغ٤ك٥ ٝخ٘ ا١قْاى ياىت٦ اًت ٦ّ يا اُاك٥ ت٦ تؾِي  235
 ا١ـ:ت٦ ف٤٢اٟ اًغ٤ك٥ ت٦ ّاك كىت٦

 ؿاؿ)٤ُْكماؿ٥(كا اىلاًياب  ا٤ٍٝكؿ(: ر٢َٖ كا كًتٜ ّلؿ، ِّت٦ 7)افشاسياب 
 ٤ٝكؿ(: ٤ًاكي ؿكآٝـ ٦ّ ٠ٝ ت٢ٞ٨ٜ 3)تُمه 

 ؿكؽت ّـ٣ كا م كي٦ِ ٢ََّٜ )ىل٢ٖ٢٧ا٦ٝ(   
 ل ؽ٤ؿ ٝا ؿ٠ُٞ ُـي )اىنا١ي(٤ٝكؿ(: ام ؽ٤ؿ ٝا كًتٜ ُـي، ت 68) سستر
 پ٤ٙي )٤ُْكماؿ٥(اكمُي ص٤ٟ تيماٙي، تي ٤ٝكؿ(: إل ٤١اؿ٥ 5) صال

 ٤ٝكؿ(: ١اٛ ت٠ٞ٨ تل١ياٝـ تا ١ٞلؿ اًي٢ـياك )ت٢ٞ٨ياكي( 3) اسفىذهاس
 ٤ٝكؿ(: ؽ٤ٟ ًيا٣ٍ اًت ٧ل ًاٗ ت٦ ر٤ٍ آيـ )١ا٦ٝ ؿاًتاٟ( 7) سيايش
 )ؿ٧ؾـا( ٤ٝكؿ(: ٤١ُـاك٣ پي ام ٝلٓ ٨ًلاب 13) سُشاب
 ٤ٝكؿ(: ٠ٝ آ١ٜ ٦ّ ضغاُ كا ّا٥٣ ِّت )٤ُْكماؿ٥( 2) وايٌ

 تل اًت )١ا٦ٝ ؿاًتاٟ(٤ٝكؿ(: ام ضغاُ ٓياُ 5)ض ان
 ٝي٥٤ ١يٌت، صن٢ـك ت٨ٞت٠ اًت )٤ُْكماؿ٥(٦ّ ٤ٝكؿ(: رايي  3)تُمته
 اي )اٝي٢ي(٤ٝكؿ(: ًل تيوٟ كا ام صا٥ تيل٣ٟ آ٣كؿ٥ 7) تيظن
 َ كًتٜ ِّـ )ٝلٓاؿاٙقثاؿ(٤ٝكؿ(: كًتٜ كا ٧ٜ كؽ 7) سخص
 ٤ٝكؿ(: ٝخ٘ ؿي٤ ًييـ )ؿ٧ؾـا( 102) دهً

 
 ّاي ديٌي ايزاًياقَام ٍ اقليت -7-5

٧ا، ًام١ـ٥ ىل٧ٔ٢٧اي ٝتقـؿ ٦ّ اي٠ پاك٥ىل٢٧ٔ  ايلاٟ ٤ِّكي اًت تا ا٤ٍاٛ ٣ ؽلؿ٥



ّا  فارسي الوثل َّيت هلي ٍ ديٌي در ضزب  

 

 

49 

٧ا، ؿك ع٤ٗ تياكيؼ تيا ٌٝياٙٞت ٢ّياك يْيـيٖل      ٤٧يت ايلا١ي ٧ٌت٢ـ. اي٠ ا٤ٍاٛ ٣ اٍٚيت
ا١ـ. آ٨١ا ٤ٞ٧اك٥ ؿك ًاؽت ىل٢٧ٔ ٝاؿي ٣ ٝق٤٢ي ايلا١ي، ت٦ ٣ عاىؼ ٢ٝاىـ ٝٚي ت٤ؿ٥ميٌ

٧اي ىاكًيي،  ا١ـ. ؿك ٝخٕ٘يلي آٟ ١ََ ٝؤحلي ؿاُت٦ا١ـ ٣ ؿك ٨ًُْ٘يٜ ٣ ُليِ ت٤ؿ٥
ؿ٧يـ؛  اي٠ ا٤ٍاٛ عض٤ك ؿاُت٦ ٣ ت٤ٔيلي ام ؽَٚيات، م١ـٕي ٣ ٢َٝ آ٨١يا كا ١ِياٟ ٝيي   

ٝخ٘ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٦ّ ت٤ٔيلي ام ؽَٚييات،   ٧463اي ايلا١ي،  ص٢ا٦ْ١ ام ٝياٟ ا٤ٍاٛ ٣ اٍٚيت
 ٢َٝ ٣ ك٣ٍ م١ـٕي آ١اٟ اًت:

 ٤ٕيـ )٤ُْكماؿ٥(٤ٕيـ، ام ؿِٗ پٔل ٝيٝخ٘(: ٧ل ص٦ ُٙل ٝي 129) لُش
 اٙٞخ٘ تُلّي ١ؾيل ١ـاكؿ )آفكي(ٝخ٘(: منٗ ىاكًي ٣ ضلب 74) تُشن
 ٝخ٘(: آ١زا كىت ٦ّ فلب ١ي ا١ـاؽت )ؿ٧ؾـا( 58) ػشب
 ؿا١ـ )آفكي(ٝخ٘(: متاٟ ّلؿ كا ّلؿ ٝي 14)وشد
 ٝخ٘(: ر٧٤ل ت٤ٚس ميلت اًت )ما٧ـا١ي( 7) تلًس
 ؽلؿ )تل٢ّٞي(ٕيلؿ، تات مٝي٠ ٝيٝخ٘(: تل٠ّٞ پ٤ٙـاك ٤ُؿ مٟ ٝي 20)تشومه
 اي(٦ّ ١ي٨ٞيـ ت٦ ص٢ٖاٗ ٕلٓ اىتاؿ )٧ناك٥ٝخ٘(: تاريِ  12)تاريه
 ٕثل تؾ٤اب )٤ُْكماؿ٥( ٦١ؽاكا تؾ٤ك، ت٤ي ي٤٨ؿي ٝخ٘(: ١اٟ  37)هًُدي
 ك٣م٥ ٌٝٚٞا١ي كا )آفكي(ؽ٤كؿ ٣ ٧ٜ ٝخ٘(: ٧ٜ پل٧ين اك٢ٝي كا ٝي 30) اسمىي

 
 گيزيًتيجِ

٧ا، ميلٝز٤ٞف٦ ىل٢٧ئ فاٝي٦ ٣ ىل٢٧ئ فاٝي٦، رنييي ام ىل٢٧ئ ييا        اٙٞخ٘ضلب
٘ ٧اي ٨ٜٝ ٤٧يت ٝٚي اًت. ضيلب  ٝؤٙي٦ ٧يا تي٦ ؿٙيي٘ ٌٕيتلؿٕي، تيأحيل، ك٣اد ٣      اٙٞخي

ك٣، رايٖيا٥   ٧ياي آ١ا٢١يـ. ام ايي٠   ؿك ٝياٟ ٝلؿٛ، آيي٦٢ فَايـ، تا٣ك٧يا ٣ ا١ـيِي٦   ا٧ٞيتِاٟ
٘ ٧ا ؿك ٤٧يت ٝٚي ٣ ؿي٢ي، رايٖا٧ي ٨ٜٝ اًيت. ٝغاٙقي٦ ضيلب   اٙٞخ٘ضلب ٧ياي  اٙٞخي

ؿ٧ـ تيا  ٧اي ٧ل يِ، ١ِاٟ ٝيايلا١ي، ؽ٤ٔٓاً ؿك ؿ٣ ع٤م٥ ٤٧يت ٝٚي ٣ ؿي٢ي ٣ ٝؤٙي٦
ا١يـ.  آ٨١يا پايث٢يـ تي٤ؿ٥    ٕا١ي٦ ٧اي ١ُي٦ ٤يت ٣ ٝؤٙي٦ص٦ ا١ـام٥ ٝلؿٛ ت٦ ٧ل يِ ام اي٠ ؿ٣ ٧

 ٧ا ١ِاٟ ؿاؿ.ت٤اٟ تأحيل يْي ام ا٤١اؿ ٤٧يت كا تل ؿيٖل ٤٧يت٧ٞض٢ي٠ ٝي
ٌٝائ٘ ؿي٢ي ٣ ٝق٧ثي، ت٦ ؿٙي٘ آٝيؾتٖي ُـيـ تا م١ـٕي ٝلؿٛ ايلاٟ، تامتاتي ٌٕتلؿ٥ 

ٝخي٘ تي٦    6800ل ؛ ص٢ا٦ْ١ ام عـ٣ؿ ئْـ٧ناك ٝخ٘ ىاكًي، تاٙل تي ٧ا ؿاُت٦ اًتؿك ٝخ٘
٧اي ٤ٝكؿ تلكًي، فثاكت٢ـ ام تأحيل ٍيلآٟ  يات٢ـ. ٝؤٙي٧٦اي ؿي٢ي ٣ ٝق٧ثي اكتثاط ٝيٝؤٙي٦

٧ا؛ ٝيا٧يٜ، آغاعات، آؿاب ٣ افٞياٗ ٣ ُيقائل ؿي٢يي؛    ٣ ٝت٤ٟ ؿي٢ي ٣ ٝق٧ثي ؿك ٝخ٘
 ٧اي َٝـى ٣ ٌٝائ٘ ٝق٧ثي ٣ ُيقي.٧ا ٣ راي١اٛ
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٘   آيات ٣ اعاؿيج، ٕا٥ في٢اً ٣ ٕا٥ تي٦ عي٤ك    ٧يا تامتياب   ميلٌٝيتَيٜ ؿك ضيلب اٙٞخي
٘ اؽيل ١ٞي يات٢ـ. تلاي ؿًت٦ ٝي ٧يا  ت٤اٟ تقـاؿي كا ِٝؾْ ّلؿ؛ ص٦ آ٦ْ١ ٕا٥ تلؽي ٝخي

آيييات ٣ اعاؿيييج اًييت ٣ يييا تلٕلىتيي٦ ام ٝقيياكه ؿي٢ييي. ام ٝييياٟ ٝيييا٧يٜ ٣   تلرٞيي٦
آيغاط ييا ٝي٨ي٤ٛ فثياؿي      46آغاعات ٝلت٤ط ت٦ آؿاب ٣ افٞاٗ ٣ ُيقايل ؿي٢يي،   

ٝي٤كؿ، تيِيتلي٠ ّياكتلؿ كا ؿك ٝيياٟ اٝخياٗ ؿاكؿ.       2500ي ُـ٥ اًت ّي٦ ؽيـا تيا    تلكً
٧اي اي٠ ٕل٥٣ ٕا٥ عـ٣ؿ، ُيلايظ، ا١ي٤اؿ، صٖي١٤ٖي ٣ ر٤ا١ية يْيي ام ٝييا٧يٜ ٣        ٝخ٘

ؿ٢٧ـ ٣ ٕا٥ ت٦ ٝي٤٨ٛ فاٛ ٣ اًتقاكي آٟ ٝي٨ي٤ٛ ١ؾيل ؿاك١يـ ١ي٦     آغاعات كا ١ِاٟ ٝي
٧ياي ُيـيـ   ٧ا، ر٢ثي٦ ٕيلي ىْلي ٝخ٧٘اي ؽاّ. ١ْت٦ ٨ٜٝ ؿك ر٨تُلايظ ٣ ٣يوٕي

ٕلييناٟ ٣  ٧اي ؿي٢ي اًت ٦ّ ا١تَاؿ ام فْٞٚلؿ ؿيي٠  ا١تَاؿآٝين ٣ ٕا٥ ع٢نآٝين آ٨١ا ؿك ٝخ٘
 عٚثاٟ اًت.كياّاكاٟ ٣ ىلٓت

ٝخي٘، تلكًيي    ٧1038اي ؿي٢ي ٣ َٝـى، پا١نؿ٥ ٤ٝكؿ ُياٝ٘  ٧ا ٣ رايؿك ع٤م٥ ١اٛ
٧يا،  ٢ّـ. ٣يوٕي٧ا پيـا ٝيؿ كا ؿك ٝخ٤ٝ٘كؿ، تيِتلي٠ ّاكتل 220ُـ٥ اًت ٦ّ ُيغاٟ تا 

 ا١ـ.٧ا ٢ٝقْي ُـ٧٥ا، ؿك اي٠ ٝخ٧٘ا ٣ رايؽٔائ٘ ٣ تا٣ك٧اي ٝلؿٛ ١ٌثت ت٦ اي٠ ١اٛ
ٌٝائ٘ ٝق٧ثي ١ين ٧زـ٥ ٤ٝكؿ ام ٌٝائ٘ ؽاّ ٝق٧ة تِيـ ُاٝ٘ ٝيا٧يٜ،  ؿك ع٤م٥

ُي٤ؿ.  ٝخ٘ كا ُاٝ٘ ٝيي  ٧458اي ُيقي تلكًي ُـ٥ اًت ٦ّ ؿك ٝز٤ٞؿ، ٧ا ٣ راي١اٛ
 ٧ا، تيِتلي٠ ّاكتلؿ كا ؿاكؿ.٤ٝكؿ تْلاك ؿك ٝخ٘ ١133اٛ عضلت فٚي)ؿ( تا 

٧يا  ٧ا ٣ آؿاب، اًغ٤ك٧٥اي ٤٧يت ٝٚي، پ٢ذ ٤ٝكؿ ُاٝ٘ ٣ع٠، متاٟ، ر٠ِام ٝياٟ ٝؤٙي٦
 ٝخ٘ ياىتيٜ. ٣1538 ٤ٍٝيت كا تلاي تلكًي ا١تؾاب ّلؿيٜ ٦ّ ؿك ٝز٤ٞؿ پ٢ذ ُاؽْ، 

، اٍٚيٞي، فلىا١ي ٣ ؿي٢ي، ت٨٢ا ؿ٣ ٝي٤كؿ ا٣ٗ يق٢يي   ام ٝياٟ ا٤١اؿ ٣ع٠ ٤ٍٝي ٣ ١واؿي
ا١يـ. ٝي٨ي٤ٛ ٣عي٠، ٝيي٠٨،     ٧ا تامتاب ياىتي٦ ٣ع٠ ١واؿي ٣ ٤ٍٝي ٣ ٣ع٠ اٍٚيٞي، ؿك ٝخ٘

ًلمٝي٠، ٝلٓ ؿك ٣ع٠، تلُ ٣ع٠، ؿٙثٌتٖي ت٦ ٣ع٠، ؿىاؿ ام ٝيي٠٨ ٣ يياؿ ٣عي٠، ؿك    
ِت ٝقلىيي ُيـ٥ ٣   ٧ا، ٣ع٠ ت٨تل ام ت٨ٝخ٘ ىاكًي تامتاب ياىت٦ اًت. ؿك اي٠ ٝخ٘ 150

 آيـ.٧اي ٣اال ت٦ ُٞاك ٝيٝلٓ ؿك كا٥ آٟ، ام اكمٍ
ؿك ع٤م٥ ٣ع٠ اٍٚيٞي ٦ّ ماؿٕا٥، ٨ُل ييا ك٣ًيتاي ٝغي٘ م١يـٕي اًيت، تي٦ عي٤ك        

٧اًت ٣ تقـاؿ اي٠ ٕل٥٣، تاٙل تيل ص٨اكٓيـ   ؽاّ، ُاٝ٘ ياؿّلؿ ٨ُل٧اي ايلاٟ ؿك ٝخ٘
ؽَٚيات ٣ ك٣عيات ف٤ٞٝي ٝلؿٛ ٧ا كا امٚة ٝـط ٣ فٛ اي٠ ٝخ٘ ٝاي٦ ٕلؿؿ. ؿك٣ٟٝخ٘ ٝي

٧ل ٨ُل، ٌٝائ٘ عثيقي ٣ آب ٣ ٤٧ايي، ٝضاه ٣ ٤ٌ٢ٝب ت٦ ٧ل ٨ُل افيٜ ام ًي٤مات،   
ؿ٧يـ. تيِيتلي٠   ٧يا ٣ اٝيا٠ّ تياكيؾي ٣ تيليغيي تِيْي٘ ٝيي      پ٤ُاُ، ؽ٤كاُ، ؿيـ١ي

 ا١ـ، آي٨اٟ، ُيلام، ٕياٟ، ؽلاًاٟ ٣ ّلٝاٟ ٧ٌت٢ـ.٧ا تامتاب ؿاُت٨ُ٦ل٧ايي ٦ّ ؿك ٝخ٘
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٧يا ا١قْاًيي اٙثتي٦ ١ي٦     ٧اي ٤٧يت ٝٚي ١ين ؿك ٝخ٦٘ ف٤٢اٟ يْي ؿيٖل ام ٝؤٙي٦متاٟ ت
 ا١يـ.  ص٢ـاٟ مياؿ ؿاُت٦ اًت. متاٟ ىاكًي ُْل ٣ تلّي ٢٧ل ؿك ٢ّاك متاٟ تامي ٝقلىي ُيـ٥ 

 ٧ا، تل عيؼ متاٟ ٣ ٤ٕيَ ٝغٚي ١ين تأّيـ ُـ٥ اًت. ؿك في٠ عاٗ، ؿك تلؽي ٝخ٘
ٝخ٘، تلكًي ُيـ٥ اًيت    ١283ي، تيٌت ٤ٝكؿ تا ٧ا ٣ آؿاب ٣ ك٤ًٛ ايلار٠ِ ؿك ع٤م٥
ٟ  ٧اي اي٠ ٕل٥٣ ١ين ٝيي تاك تْلاك، تيِتلي٠ تٌاٝـ كا ؿاكؿ. ام ؽاٗ ٝخ٘ ٦ّ54 ٤١ك٣م تا   تي٤ا

 ٍيٞتي كا ت٦ ؿًت آ٣كؿ.٧اي ايلا١ي اعافات فيؿكؽ٤ّٔ ّيييت آؿاب ٣ ك٤ًٛ ٣ ر٠ِ
اي ايلا١يي  ٣ ٨ٍلٝاٟ اىٌا٧٦١ا ٣ ٨ٍلٝا١اٟ ايلا١ي، ١اٛ ًينؿ٥ اًغ٤ك٥ اًغ٤ك٥ ؿك ع٤م٥

ٔ ، ٝخ٘، ا١قْاى ياىت٦ اًت. تا ت٤ر٦ ت٦ ٌٕتلؿٕي ايلاٟ ٣ ٣ر٤ؿ پياك٥ 235تا  ٧يا،  ىل٢٧ي
٧اي ٝلت٤ط ت٦ آ١اٟ ١ين ًي٨ٞي ٣ييو٥ ؿك ٝز٤ٞفي٦    ٧ا ٣ اؿياٟ ٝؾتٚو ؿك آٟ، ٝخ٤ٍ٘ٝيت

لاٟ ٧ياي ؿي٢يي ايي   ٝخ٘ ؿك ٤ٝكؿ ا٤ٍاٛ ٣ اٍٚيت ٧463ا ؿاُت٦ اًت. ام ٝياٟ ؿ٥ ٤ٝكؿ، ٝخ٘
 ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٦ّ ت٤ٔيلي ام ؽَٚيات، ٢َٝ ٣ ك٣ٍ م١ـٕي آ١اٟ اًت.
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