
 ٞؽتـعٗان د٩طگا٣ از آن ٞؤجع ٧َاٞٚ ه تـ٪ٍ پ٪طا٩ی

 ٞ٘ط٤ٞ

 ؼ٪اؼی، تس٧الت ةع گظار تأج٪ع ٞظ٥تی ٧٢َان ة٤ اؼالم د٦ان صك٧ص ة٤ د٦ا١ی َعق٤ در ؿ٪٤ُ آ٩٪٠ اٞعهز٣

 ت٧د٤ ٧ٞرد تـ٪ٍ ٞظ٥ب د٩گع، دال٩ٚ ه دٛ٪ٚ ا٠٩ ة٤.ؿ٧د ٞی ؿ٢اصت٤ ٞؽٜٟا١ان ٔع٢٥گی ه ٔکعی ادتٟاَی،

 ه کتاب ٞ٘ا٤ٛ، ١گارش ره١ط ه گعٔت٤ ٗعار ٞؽتـعٗان ه٩ژ٣ ة٤ د١٪ا ؼعاؼع در پژه٥ـگعان ه ٞس٘٘ان از ةؽ٪اری

 .اؼت ٔغه١ی ة٤ ره اص٪ع ؼا٦ٛای در زٞ٪٤٢ ا٠٩ در پژه٥ـی ٞعاکغ تأؼ٪ػ

 تـ٪ٍ ٞظ٥ب( تـ٪ٍ پ٪طا٩ؾ)آٞطن هد٧د ة٤ درةار٣ ٞؽتـعٗان د٩طگا٣ ک٤ اؼت ا٠٩ اقٜی پعؼؾ اک٧٢ن

 ١ٌع ا٦ًار ا٠٩ اقٜی دٛ٪ٚ ه اؼت؟ اؼت٧ار اٞعی چ٤ ةع آ١ان ١ٌع از ٞظ٥ب ا٠٩ پ٪طا٩ؾ َٜت ه چ٪ؽت؟زٞ٪٤٢

 ٞؽتـعٗان از ةعصی د٩طگا٣ تا اؼت ا٠٩ ةع تالش پژه٥ؾ ا٠٩ در صاوع، ٥ٟ٪٠ ة٤ چ٪ؽت؟ آ١ان ؼ٧ی از

 ١گا٣ ٩ک ةا ه وعح دار١ط تـ٪ٍ ٞظ٥ب ه ٞکتب ة٤ د٢٩ی ةعهن ١گا٥ی ک٤ ةار٣، ا٠٩ در ٞؽٜٟان ّ٪ع ُٞاقع

 .گ٪عد ٗعار ١٘ط ه ةعرؼی ٧ٞرد هکالٞی تار٩ضی اؼ٢اد ةع تک٪٤ ةا د٢٩ی درهن

 ٥ذ٧م دهر٣ در چ٤ صاهرؿ٢اؼان ک٤ اؼت دٛ٪ٚ ا٠٩ ة٤ ٞتازحی چ٢٪٠ ة٤ پعداصت٠ معهرت ه ا٥ٟ٪ت

 ةار کالٞـان دار١ط، تـ٪ٍ ةضك٧ص ه اؼالم ة٤ َٜٟی اقىالح ة٤ ١گا٥ی ک٤ ُٞاقع دهران در چ٤ ه اؼتُٟاری

 اج٢ی تا اٞاٞ٪٤ از ١ام ةا کٜتعگ اتان آٗای ٞ٘ا٤ٛ در هم٧ح ة٤ ت٧ان ٞی را ٞىٜب ا٠٩ ٞؤ٩ط.دارد صاقی ٢ُٞا٩ی

 ة٤ دا١ت٤  ٤ٟ٥ ٞکتب ٩ٙ را تـ٪ٍ دار١ط، ؿ٪٤ُ ٞظ٥ب ؿطن پ٪طا در ٞؽتـعٗان ک٤ ١گا٨٥.د٩ط را[ 2]َـع٤٩

 ه ؿکٚ زٞا٨١ ٔعا٢٩ط ٩ٙ در تطر٩خ ة٤ تـ٪ٍ ُٞت٘ط١ط ةٜک٤.دا٢١ط ٨ٟ١(ص)پ٪اٞتع رؼاٛت آّاز از اٞعهز٣ ق٧رت

 ةا تس٘٪ٖ ا٠٩ در ٛظا. اؼت ؼ٢ی ٢ٞاةٍ  ١ٜ٘٪ات ةعصی زتی ه ؿ٪٤ُ َ٘٪ط٣ صالف اَت٘اد ا٩.٠٩أت تکاٞٚ

 .ؿ٧د ٞی ١گا٣ ٧ٞم٧ع ة٤ تسٜ٪ٜی رهؿی

 

 



 (ؿ٢اس ؿعق)ٞؽتـعق هاژ٣ تُع٩ٓ 

[ 3]( Orientalism) ا١گٜ٪ؽی در ه اؼتـعاق َعةی زةان در ه صاهرؿ٢اؼی ٔارؼی زةان در ک٤ ؿ٢اؼی ؿعق

 ة٤ ٞعة٧ط ٥ای د٢ت٤ ٤ٟ٥..... ه اٗتكاد ه ؼ٪اؼت ٔع٢٥گ، تار٩ش، درةار٣ پژه٥ؾ ه ٞىا٤ُٛ ؿ٧د، ٞی ص٧ا١ط٣

 .اؼت ؿعق

 0ؼُ٪ط ادهارد ١ٌع از

 ؿعق پ٪عا٧ٞن پژه٥ؾ ه ٧١ؿت٠ تطر٩ػ، ة٤ ک٤ کػ ٥ع آن اؼاس ةع ک٤ اؼت آن ؿ٢اؼی ؿعق تُع٩ٓ»

 [4.«]ة٧د ص٧ا٥ط ؿ٢اؼی ؿعق تار٩ش، ٩ا ه ؿ٢اؼی دا٤ُٞ چ٤ ه ةاؿط ؿ٢اؼی ا١ؽان چ٤ ةپعدازد،

 صاقی ره٩کعد دارای دهر٣ ٥ع ه گعٔت٤ ق٧رت تار٩ضی ٞضتٜٓ ٥ای دهر٣ در ٞؽتـعٗان ت٧ؼه ؿ٢اؼی ؿعق

 ت٧ا١ؽت٤ ؿعق ٧ٞرد در گعا َ٪٢٪ت پژه٥ـ٦ای ةا ک٤ ٥ؽت٢ط ٞطَی زٞ٪٤٢ ا٠٩ در ُٔال ّعةی ا١ط٩ـ٢ٟطان.اؼت

[ 5.]ا١ط ١طاؿت٤ را آن ة٤ رؼ٪طن ت٧ا١ا٩ی ص٧د ؿعق ٞعدم ک٤ ةـ٢اؼا٢١ط ؿعٗ٪ان ة٤ را پ٦٢ان زها٩ای ه ١کات ا١ط

 ه تس٘٪ٖ ٥ای ا١گ٪غ٣ ه َٜت آ١ان، ٥ای ةعرؼی ه ٞىا٤ُٛ ٧ٞرد ٧ٞم٧َات ؿعق، در آ١ان زن٧ر زٞان ٛظا

 ت٧د٤ ٧ٞرد ةا٩ط آجارؿان رهی ةع ٞىا٤ُٛ ه تس٘٪ٖ ٢٥گام ک٤ اؼت ١کاتی د٤ٜٟ از آ٦١ا ت٧ؼه پژه٥ؾ

 .گ٪عد ٗعار ٞؽٜٟان ا١ط٩ـ٢ٟطان

 

 ٞؽتـعٗان ؼ٧ی از پژه٥ی ؿ٪٤ُ پ٪ـ٪٤٢ 

. گعدد ٞی ةاز قٜ٪تی ٥ای د٢گ زٞان ة٤ رؼٟی ق٧رت ة٤ تـ٪ٍ ه اؼالم ةا ّعة٪ان ه صاهرؿ٢اؼان آؿ٢ا٩ی

 ا٠٩ از ٗتٚ در ٞؽتـعٗان، ه ؿ٪ُی ٥ای دهٛت ة٪٠ ارتتاط ک٤ اؼت زاکی تار٩ضی ٥ای گغارش اٞا[6]

 ؿ٪ُ٪ان ة٤[ 7]ؼ٪اؼی َٟطتا ا٥طاف ةا ٞؽتـعٗان ةُط، ة٤ هؼىی ٗعهن از. اؼت گعٔت٤ ق٧رت ١٪غ ةعص٧رد

 .اؼت ١گعٔت٤ ق٧رت دهر٣ ا٠٩ در ٢ٌٟٞی َٜٟی کار ٛظا.کعد١ط ٞی ت٧د٤ ة٪ـتع



 آراء ه َ٘ا٩ط درةار٣ ای پعاک٢ط٣ اوالَات ت٦٢ا ٥ا، ؼٕع١ا٤ٞ هةعصی....ه ٞارک٧پ٧ٛ٧ چ٧ن أعادی  آجار در ک٤ چ٢ان

 ا٢٩ان رؼط ٞی ١ٌع ة٤.دارد هد٧د اؼاؼی اؿکاالت گغارؿ٦ا ا٠٩ از ةعصی در ک٤ ؿ٧د ٞی ٩أت تـ٪ٍ آ٩٪٠

 ا٠٩ ه گعٔت٤ ّالت ه اؼٟاَ٪ٜ٪ان از ٥ٝ گا٥ی ه[ 8]ؿ٪ُ٪ان از ٧َام َٟٜکعد اؼاس ةع را ص٧د ٞىاٛب ة٪ـتع

 ة٤) تـ٪ٍ پ٪عهان رٔتار٥ای د٩گع َتارت ة٤.دا٢١ط ٞی َـعی اج٢ی اَت٘ادی ؿ٪٤ُ ة٤ ٞتُٜٖ را، آ١ان رٔتار

 ز٘٪٘ت ١ت٪ذ٤ در.ا١ط داد٣ ١ؽتت تـ٪ٍ ٞکتب ة٤ آ١عا ه ٔعض، اٞاٞ٪٤ ؿ٪٤ُ قس٪ر َ٘ا٩ط ُٞ٪ار را( َام ٢ُٞای

 ُٞعٔی ا١ط دهصت٤ ص٧د ٞؽتـعٗ٪٠ د٥ان ة٤ چـٝ ک٤ ّعب، د١٪ای ة٤ اؼت ؿا٩ؽت٤ ک٤ گ٤١٧ آن تـ٪ٍ ٞظ٥ب

 .اؼت ١ـط٣

 ٩٧١0ؽط ٞی ٥ا٢٩غ٥اٛٝ ٞىٜب ا٠٩ تأ٩٪ط در

 ق٧رت اؼالٞی کٜی ٞىاُٛات چارچ٧ب از صارج ٧٢٥ز ٞؽت٘ٚ آ٩٪٠ ٩ک ٧٢َان ة٤ ؿ٪٤ُ ٧ٞرد در تس٘٪٘ات

 [9.«]اؼت کعد٣ تـ٪ٍ ؿ٢اصت ة٤ ؿعهع تازگی، ة٤ اد٩ان تىت٪٘ی ٞىا٤ُٛ.اؼت ١گعٔت٤

 پژه٥ی اؼالم ٥ٟا٢١ط ّعب در پژه٥ی ؿ٪٤ُ ک٤ اؼت آن از زاکی تـ٪ٍ درةار٣ ٞؽتـعٗان اص٪ع ره٩کعد٥ای

 ١ٟی اگعچ٤ گظؿت٤ در.اؼت ؿط٣ ٢ٞاؼتی ت٧د٤  اٞع ا٠٩ ة٤ اص٪ع ؼا٦ٛای در ةٜک٤. ١گعٔت ٗعار ت٧د٤ ٧ٞرد

 در.اؼت هامر ةؽ٪ار تـ٪ٍ ة٤ ١گا٣ در آ١ان اؼتُٟاری اّٜب ٥ای ا١گ٪غ٣ اٞا کعد اؼت٘عاء را ٧ٞارد ٤ٟ٥ ت٧ان

 از تُطادی ةعرؼی در گعٔت٤ ص٧د ة٤ َٜٟی ُٛاب ه ر١گ درةار٣ ا٠٩ در پژه٥ؾ ه تس٘٪ٖ ک٤ ١٪غ ُٞاقع دهران

 .اؼت ١کعد٣ تْ٪٪ع ص٪ٜی تـ٪ٍ پ٪طا٩ؾ ة٤ آ١ان ١گا٣ آجار، ا٠٩

 

 ه دا١ـذ٩٧ان ٞضتٜٓ، دا١ـگا٦٥ای ه ٦١اد٥ا ٧ٞؼؽات، ؿ٢اؼی، ؿ٪٤ُ ه ؿ٢اؼی اؼالم ٥ای کعؼی در اک٧٢ن

 تـ٪ٍ درةار٣ ٥ا٨٩ پعهژ٣ ه ٥ا ١ا٤ٞ پا٩ان ٞ٘االت، تسك٪٨ٜ، ٞضتٜٓ ٞ٘اوٍ ا١ت٦اي در ؿعٗی ه ّعةی اؼات٪ط

 0اؼت ذ٩ٚ ؿعح ة٤ آجار ا٠٩ از ةعصی ٤١٧ٟ١ ٧٢َان ة٩٧١.٤ؽ٢ط ٞی



 اجع َـع٤٩ اج٢ی تا اٞاٞ٪٤ ،از[ 01]ؿ٪٤ُ، ،(ع) َٜی اٞام ٧ٞردي ةعرؼ0٨ تـ٪ٍ اق٧ل در اٞاٞت ؼ٪اؼی ١٘ؾ 

 ....٥اٛٝ،ه ٥ا٢٩غ ،اجع«تـ٪ٍ»کتاب ٞاد١٧ٛگ، تأٛ٪ٓ ٞسٟط دا١ـ٪٢ی کتاب کٜتعگ، اتان

 ة٤ ؿان ١گا٣ پژه٥ـگعان ا٠٩ اکحع.اؼت ٞـ٧٦د هم٧ح ة٤ تـ٪ٍ درةار٣ ٞؽتـعٗان َٜٟی ُٔاٛ٪ت آجار، ا٠٩ در

 .اؼت ٞتٟعکغ ٞ٪ا٤١ صاهر ٢ٞى٤٘ در ؿ٪٤ُ ٗطرت ؿ٢اؼا٩ی قطد در ٥ا آن تالش ة٪ـتع ه ١کعد٣ تْ٪٪ع تـ٪ٍ

 آ١ان ة٪ـتع ک٤ ٞؽتـعٗا١ی د٩طگا٣ تا اؼت آن ةع تالش تس٘٪ٖ ا٠٩ در ٧ٞم٧ع ا٥ٟ٪ت ة٤ ت٧د٤ ةا اک٧٢ن

 ه ١٘ط ٧ٞرد ه وعح تـ٪ٍ پ٪طا٩ؾ آّاز ةار٣ در دار١ط، ؿ٪٤ُ َ٘ا٩ط ةا ٞتٕاهت ؿ٢اصتی ؿ٪٤ُ از ه ة٧د٣ ُٞاقع

 .گ٪عد ٗعار ةعرؼی

 

 تـ٪ٍ ص٧اؼتگا٣ درةار٣ ٞؽتـعٗان د٩طگا٣ 

 ٗعار ت٧د٤ ٧ٞرد ٞظ٥ب ؼ٢ی ٧ٞرصان ه ٞؽتـعٗان ؼ٧ی از ک٤ ٦ٞٝ ةؽ٪ار اؼت ٧ٞم٧َی تـ٪ٍ ص٧اؼتگا٣ 

 کالٞی ه تار٩ضی ٞت٧ن ه ٢ٞاةٍ ٩ا ه ٔکعی ٞـی صه ه تسٜ٪٦ٜا اؼاس ةع پژه٥ـگعان ا٠٩ از کطام ٥ع ه گعٔت٤

 گعٔت٤ دت٤٦ اؼالٞی صالٔت دع٩ان ٞ٘اةٚ در ک٤ ؼ٪اؼی زغب ٩ک ٧٢َان ة٤ تـ٪ٍ آّاز ةعای را زٞا١ی ص٧د،

 اةتطا ٔکعی ه تار٩ضی ز٪ث از ؿ٪ُ٪ان ُٞعٔی ةعای تالش در ّعةی ٞس٘٘ان ه ٩٧١ؽ٢طگان.ک٢٢ط ٞی ٞىعح

 ٞی ص٧د ١گا٣ ه د٩ط از تـ٪ٍ پ٪طا٩ؾ ه ص٧اؼتگا٣ ةسث ة٤ ؼپػ ه تُع٩ٓ ؿ٪ُ٪ان ص٧د ١گا٣ از را تـ٪ٍ

 .آهر١ط ٞی دال٩ٜی ٧ٞم٧ع ا٠٩ ةعای ه پعداز١ط

 0ؿ٧د ٞی ت٘ؽ٪ٝ دؼت٤ ده ة٤ ؿ٪٤ُ پ٪طا٩ؾ درةار٣ ١ٌع٥ا، ا٦ًار کٜی ةى٧ر

 [00.]دارد(ص)صطا رؼ٧ل دهر٣ در ر٩ـ٤ تـ٪ٍ.0

 .اؼت اؼالم گ٪عی ؿکٚ ةا ٥ٟغٞان آن آّاز ه اؼالٞی د٧َت ٞت٠ از ةعصاؼت٤ تـ٪ٍ ١گا٣، ا٠٩ در

 .اؼت پ٪اٞتع رزٜت از ةُط ٔکعی ه ؼ٪اؼی ز٧ادث ه تس٧الت زائ٪ط٣ تـ٪ٍ.2



 از ةُط ک٤ ١اگ٦ا١ی ره٩طادی ةؽان ه ٔکعی ه ؼ٪اؼی تس٧الت د٩گع َعض در ه ٥ٟا٢١ط تـ٪ٍ د٩طگا٣ ا٠٩ در

 زٞان ه ٧١ع اؼاس ةع ١ٌع٤٩ ا٠٩ قازتان.ؿ٧د ٞی گعٔت٤ ١ٌع در رؼ٪ط٣ ٧٦ًر ٢ٞك٤ ة٤( ص)پ٪اٞتع هٔات

 0ؿ١٧ط ٞی ت٘ؽ٪ٝ دؼت٤ چ٢ط ة٤ ؼ٪اؼی ه ٔکعی تس٧الت

 [02.]اؼت آٞط٣ پط٩ط ؼ٘٪٤ٕ رهز در(ص)پ٪اٞتع هٔات از ةُط تـ٪ٍ ٗائ٢ٜط ای َط٣.اٛٓ

 ؿ٧رش دع٩ان ه ؼ٧م صٜ٪٤ٕ صالٔت اهاصع ز٧ادث ٢ُ٩ی اٛطار ٔت٤٢ رهز در تـ٪ٍ ُٞت٘ط١ط ١٪غ ةعصی.ب

 پ٪عهان ٞادعا، ا٠٩ از ةُط گعه٣ ا٠٩ اَت٘اد ة٤.اؼت آٞط٣ هد٧د ة٤ ؿط هی ٗتٚ ة٤ ٢ٞذع ک٤ ٞؽٜٟا١ان

 [01.]گعٔت٢ط ٗعار َحٟا١٪ان اقىالح ة٤ ه َحٟان ص٧ا٥ان ص٧ن ٞ٘اةٚ در ة٧د١ط، ؿ٪ُ٪ان ٥ٟان ک٤(ع)َٜی

 [04.]اؼت آٞط٣ هد٧د ة٤( ع)َٜی ؿ٦ادت دٟٚ،تا د٢گ از ةُط تـ٪ٍ ک٤ دار١ط اَت٘اد گعه٥ی.ج

 [05. ]دا٢١ط ٞی کعةال ها٤ُٗ در را ؿ٪٤ُ ةعآٞطن ١٪غ ةعصی.د

 [06.]ٞ٪طا٢١ط ا٩عا١٪ان ؼ٧ی از آ١عا پ٪طا٩ؾ ١٪غ ای َط٣.ر

 هٔات از ةُط تـ٪ٍ پ٪طا٩ؾ ة٤ ٗائٜ٪٠ ٢ُ٩ی -دهم گعه٣ ١ٌع٤٩ آّاز در ٧ٞم٧ع، ٞس٧ر٩ت ه ا٥ٟ٪ت ة٤ ت٧د٤ ةا

 ٢ُ٩ی -اهل گعه٣ ١ٌع٤٩ د٩گع ةضؾ در ؼپػ ه ؿ٧د ٞی پعداصت٤ آن ةعرؼی ه ١٘ط ة٤ ه ارائ٤ -(ص)صطا رؼ٧ل

 ةع ١٘طی ٧٢َان ة٤ اؼت، ؿ٪٤ُ اقٜی اَت٘اد ک٤ -(ص)صطا رؼ٧ل زٞان در تـ٪ٍ اقىالح هد٧د ة٤ ٗائٜ٪٠

 .ؿ٧د ٞی ٞىعح دهم ١ٌع٤٩

 

 ؼ٘٪٤ٕ رهز در تـ٪ٍ پ٪طا٩ؾ.اٛٓ

 ؼعَت ة٤ آ١ان.رؼ٪ط َٟع ه اة٧ةکع ة٤ صتع.آٞط١ط گعد ؼاَط٣ ة٢ی ؼ٘٪٤ٕ در ا١كار ،(ص)صطا رؼ٧ل هٔات رهز

 ةع اؼتطالل ةا ٗع٩ؾ ه ٦ٞادعان. دا١ؽت٢ط ٞی(ص)پ٪اٞتع دا١ـ٪٢ی ٞسٖ را ص٧د ا١كار.رؼا١ط١ط آ١ذا ة٤ را ص٧د

 اتساد ه وعٔی از ا١كار ٞ٪ان در رٗاةت.کعد١ط ٞی ُٞعٔی ؼغاهارتع را ص٧د پ٪اٞتع١ط ١غد٩کان ه ص٩٧ـان از ا٢٩ک٤



 از دٔاع در ٢ٞظر ة٠ زتاب چ٢ط ٥ع.کعد ٧ٟ٥ار اة٧ةکع ةعای را کار ؼ٘٪٤ٕ، در زامع ٦ٞادعان ٞ٪ان در

 ص٤ٕ ١ى٤ٕ در را ١طا ا٠٩( ع)زنعت هٔای ةا ٩اران ه ٥اؿٝ ة٢ی زن٧ر َطم هٛی را١ط ؼض٠( ع)َٜی دا١ـ٪٢ی

 ٞذٜػ ا٠٩ پػ در ١٪غ د٩گعان ه َتاس، ة٠ ٔنٚ ه(ص)پ٪اٞتع ٧َٟی َتاس د٤ٜٟ از د٩گعان اَتعمات.کعد

 [07.]١ـط ٞؤجع

 ؼع ةع اصتالف دع٩ان ؼ٢ت ا٥ٚ کالٞی ه تار٩ضی ٞت٧ن ه ٢ٞاةٍ از ص٧د ةعداؿت٦ای اؼاس ةع ٞؽتـعٗان اّٜب

 پ٪عهان ه ٩اران هد٧د از ه دا٢١ط ٞی ؼ٢ی ه ؿ٪٤ُ ٞظ٥ب ده پ٪طا٩ؾ َاٞٚ را ؼ٘٪٤ٕ در(ص)پ٪اٞتع دا١ـ٪٢ی

 در.ک٢٢ط ١ٟی ای اؿار٣ گ٤١٧ ٥٪چ ؼ٘٪٤ٕ از ٗتٚ در گعه٣، ا٠٩ ةار٣ در(ص)پ٪اٞتع از هارد٣ ازاد٩ث ه( ع)َٜی

 کؽب پی در ک٤ ١اگ٦ا١ی ره٩طادی ةؽان ه ٔکعی ه ؼ٪اؼی تس٧الت د٩گع َعض در ه ٥ٟا٢١ط تـ٪ٍ ١گا٣ ا٠٩

 ٧ٟ١0د اؿار٣ ذ٩ٚ ٧ٞارد ة٤ ت٧ان ٞی  ١ٌع٤٩ ا٠٩ ة٤ ٗائٜ٪٠ د٤ٜٟ از.رؼط ٞی ١ٌع ة٤ اؼت ٗطرت

 0آر،الال١ی(0

 ای َط٣ ک٤ رؼط ٞی(    ص)ٞسٟط زنعت رزٜت از ةُط ةالٔكٚ زٞان ة٤ ؿ٪ُی اؼالم تار٩ضی،ر٩ـ٤ ٛساظ از

 [08.]ةعگغ٩ط١ط دا١ـ٪٢ی ة٤ را اة٧ةکع ٞط٤٢٩ در ؼاَط٣ ة٢ی ؼ٘٪٤ٕ در ،(ص)پ٪اٞتع قساة٤ از

 0ره١اٛطؼ٠.م دها٩ت(2

 دا١ـ٪٠ کؽی چ٤ ه آٞط هد٧د ة٤ اؼالم در ةغرگی دطا٩ی دا١ـ٪٢ی ه صالٔت ٧ٞم٧ع صاوع ة٤

 َا٤ٞ ة٧د ُٞت٘ط ا٢٩ک٤ ٩ا ٞ٪ک٢ط؟ه صٜ٪٤ٕ را ٗؽٟؾ ٥ٝ ه د٢٩ی ةعادر ه داٞادش اه ؿط؟آ٩ا ص٧ا٥ط(ص)ٞسٟط

 [09.]کعد ت٘ؽ٪ٝ و٪ٓ ده ة٤ را اؼالم دا١ـ٪٢ی، ٞؽأ٤ٛ ک٢٢ط؟ا٠٩ ا١تضاب را صٜ٪٤ٕ ةا٩ط ٞعدم

 ٩٧ٛ0ػ ةع١ارد(1

 اؼالٞی اٞت ر٥تعی ٞؽأ٤ٛ ؼع ةع ؼ٪اؼی ت٧أٖ َطم ٩ک ق٧رت ة٤ آّاز در ؿ٪ُ٪ان ه ؼ٢ی ة٪٠ ؿکاف

 آّاز کـ٧ر ه اٞت ،ر٥تع صٜ٪٤ٕ ا١تضاب ؼع ةع ٞـادع٣ ةا ؼ٢ت ا٥ٚ از ؿ٪ُ٪ان ؿطن دطا ٞادعای.ة٧د

 [21.]ؿط



 

 0ت٧ال ٔعا١ؽ٧ا(4

 تـ٪ٍ گ٪عی ؿکٚ ة٤ هد٤، اهٛ٪٠.اؼت ٢ٌٞع ٩ا هد٤ ده تٕک٪ک ٞ٘تنی ژئ٧پٜ٪ت٪ک ١ٌع از تـ٪ٍ پط٩ط٣ ٦ٔٝ

 ١ؽتت ؼ٪اؼی اَتعاض ٩ک ٞ٘ام در ؼال 051 ة٤ ١غد٩ک ٞطتی در(ص)پ٪اٞتع رزٜت از پػ ک٤ اؼت ٞعة٧ط

 .گعٔت ؿکٚ اؼالٞی ٧١پای اٞت رأس در( ص)پ٪اٞتع دا١ـ٪٢ی ة٤

( ص)پ٪اٞتع قساة٤ ٞ٪ان از ة٧د١ط، دار ٦َط٣ ٥ٟغٞان را ؼ٪اؼت ه ٞظ٥ب ر٩اؼت ١٘ؾ ک٤ ١ضؽت٪٠ صٜٕای

 [20. ]ؿ٧د ٞی آّاز زٞان ٥ٟ٪٠ از ١٪غ ؼ٪اؼی اَتعامات.ؿط١ط ٢ٞك٧ب

 

 ٥0اٛ٪ؽتع ٧١ر٠ٞ دان(5

 ةاز پ٪اٞتع ةا اه ٢ٞاؼتات ه(ع)َٜی ٞ٘ام ة٤ در١گ ةی را ا١ؽان گعٔت٤ ق٧رت ؿ٪٤ُ درةار٣ ک٤ ٞىاُٛاتی تٟام

 درگظؿت ٞذعد ة٤ ا١ـ٘اق ا٠٩.اؼت گعد٩ط٣ اؼالم در ا١ـُاب ةغرگتع٠٩ ؿطن پ٪طا ٧ٞدب اٞع ا٠٩.ٞ٪گعدا١ط

 [22.]آٞط پط٩ط دا١ـ٪٢ی ٞؽئ٤ٜ ؿطن ٧٢َان ه( ص)ٞسٟط

 ة٤( ص)پ٪اٞتع هٔات از ةُط ؼ٪اؼی ٗطرت کؽب ةعای ١غاع تـ٪ٍ، پ٪طا٩ؾ ة٤ ٞؽتـعٗان از گعه٣ ا٠٩ ١گا٣ در

 گ٤١٧ ٥٪چ تـ٪ٍ ٞظ٥ب ک٤ اؼت ا٠٩ آن ٧٦ٕٞم ه اؼت ؿط٣ ة٪ان ٞظ٥ب ا٠٩ پ٪طا٩ؾ اقٜی َاٞٚ ٧٢َان

 .١طارد کالٞی ه اَت٘ادی ٞتا١ی ه ؼاة٤٘،

 زٞان  در.  گعدد ةعٞی( ع) َٜی زنعت صالٔت دهران ة٤ هپاکؽتان ٢٥ط ٗار٣ ؿت٤ در تـ٪ٍ هرهد تار٩ش ٞتطاى

.  گعد٩ط ؼ٢ط د٩گع ةالد ةعصی ه ٗ٪٘ان ٔتر ٞاى٧ٞر ا٩ـان وعف از َتطی ٞع٣ ة٠ زارث زنعت آن صالٔت

 ة٤(  ص٧ارج از)  ٔ٪ل ة٠ هَٟعان زتىی َتاب ة٠ زؽک٤ ، دٟٚ ها٤ُٗ از پػ ٥ذعی 16 ؼال در ٥ٟچ٢٪٠

 ئی اٛىا دعه ة٠ اٛعز٠ٟ َتط اَغام ةا( ع) َٜی زنعت آ١گا٣.  کعد١ط تكعف را آ١ذا ه ؿط١ط هارد ؼ٪ؽتان

 (0. ) ٧ٟ١د پاک ص٧ارج هد٧د از را ؼ٪ؽتان دهةار٣



 او٦ع َتاس ؼ٪ط ةار٣ ا٠٩ در داؿت٢ط زن٧ر ؼ٢ط در( ع)َٜی زنعت پ٪عهان از تُطادی ا٩ام ٥ٟ٪٠ در   

 ارادتی( ٗ٪٘ان) ؼ٢ط ٢ٞى٤٘ در( زط) دت ٞعدم از ةضـی0  ٩٧١ؽط ٞی ٢٥ط در ؿ٪٤ُ کتاب ٩٧١ؽ٢ط٣ رم٧ی

 ةعا١گ٪ضت٤ ٧ٞدب زنعت آن ة٤ ا٥٧ٛ٪ت ا١تؽاب ةا آ١ان از ةُنی ک٤ آ١ذا تا داؿت٢ط( ع) َٜی ة٤ ١ؽتت َٟ٪ٖ

.  گٟاؿت ةكع٣ اٟٛال ة٪ت ١گ٦تا١ی ة٤ را ٞعدم ا٠٩ از تُطادی ا٩ـان( 2. ) ؿط١ط( ع) َٜی زنعت صـٝ ؿطن

 ٧ّر زاکٝ ه ؿ٢ؽب ٗت٪٤ٜ رئ٪ػ ؿ٢ؽب.  داؿت٢ط هد٧د ؿ٪٤ُ ٞظ٥ب پ٪عهان ١٪غ ٧ّر در هة٪ؾ کٝ ٥ٟ٪٠ در

 ک٤ٔ٧ َازم ، ةازرگا١ان هؼ٪٤ٜ ة٤( ع) َٜی زنعت هؿضك٪ت ٞ٘ام از آگا٥ی از پػ ة٧د ٢٥ط ؿٟال ٔاتر ک٤

(  د٧زدا١ی ؼعاج ٦٢ٞاج ٗامی ة٤ ُٞعهف)  اٛط٠٩ ٦٢ٞاج َٟع اة٧.  ؿط ١ائٚ زنعت آن د٩طار ة٤ ه گعد٩ط

 ک٤ پطری ١ؽتت ة٤ ص٧ا٢١ط ؿ٢ؽتا١٪ان را(  ؿ٢ؽتا١ی ؼالو٪٠)  ا٩ـان0  گ٩٧ط ٞی ١اقعی وت٘ات کتاب ٧ٞٛٓ

 ک٤ اؼت آن ٠ً ّاٛب ه گعٔت ١ام ه رؼ٪ط ه٧ٗی ؿ٦ٝ ه ؿط ةغرگ ٧ّر ةالد در مساک ٔعز١طان ١٘ٚ از ةُط

 ه ٦َطی هی از ه آهرد ا٩ٟان – هد٤٦...  ا کعم – َٜی دؼت ةع... ( ا رمی – َٜی ا١٧ٟٛ٪٠ اٞ٪ع صالٔت ٦َط در

 ا٥ٚ ه ائ٤ٟ هٞستت داد١طی ةطه( ع) َٜی ه٧ٛای ٦َط آن ١ـؽتی تضت ة٤ صا١طان آن از ک٤ ه٥ع ةؽت٢ط ٧ٛا٩ی

 (1. ) ة٧د راؼش ا٩ـان اَت٘اد در(ص) ٞكىٕی اٛت٪ت

 ه ،ّغ١ی ةاٞ٪ان ، ٔ٪عهزک0٣٧  داؿت٢ط ٞعکغ٩ت چ٦ار ک٤ ة٧د١ط گعه٣ چ٦ار ؿ٢ؽتا١ی دهدٞان ؼالو٪٠ 

 ًا٥ع ، اؼت ٞتكٚ چ٪٠ در٩ای ة٤ ک٤ ٢٥طهؼتان ةالد ة٪٦٢ا٩ت تا اؼالم ؿُار ؿ٢ؽب دهران در.  ٢٥طهؼتان

 ٞط٤٢٩ در ؿ٪٤ُ ةغرگان ؼا٩ع ه او٦ار ائ٤ٟ ةا را ص٧د ارتتاط ؼ٢ط در( ع) ة٪ت ا٥ٚ دهؼتطاران( 4. ) گـت

 در کار صطٞت ٧٢َان ة٤ ٥ا ؼ٢طی از دُٟی.  کعد١ط زٕي ٥ا هَتاؼی ٥ا ا٧ٞی زک٧ٞت َكع در را هَعاق

 ةط١٪ا اه از ؿ٦٪ط ز٩ط ک٤( ع) ؼذاد اٞام ٥ٟؽع ؼ٢ط٤٩ ز٧ر٤٩ ٞا٢١ط کعد١ط ٞی صطٞت( ع) ُٞك٧م ائ٤ٟ ٞسنع

 اة٧)  ؼ٢طی... ا َتط ة٠ ٔتر ه کعد ٞی صطٞت( ع) قادق اٞام ٢ٞغل در ه ة٧د ؼ٢طی ؿ٦٪ط ز٩ط ّالم ه آٞط

 ٗكط ة٤ ١٪غ ای َط٣.  گعد٩ط ُٞعهف هٞتکٜٟان ٦٘ٔا از ه٩کی ؿط آزاد ةُطاو ک٤ زکٝ ة٤ زؽ٠ آل ّالم ،(  ١كع

 هدر رؼ٪ط رما اٞام ٞسنع ة٤ ؼ٢ط از ک٤ ١كعا١ی َاٛٝ ٞا٢١ط ، آٞط١ط ٞط٤٢٩ ة٤ ؼ٢ط از( ع) او٦ار ائ٤ٟ ز٩ارت

 ٥ٟچ٢٪٠ رؼ٪ط( ع) رما اٞام صطٞت ة٤ ک٤ ؼ٢طی اؼٟاَ٪ٚ هاة٧( 5) آهرد اؼالم داجٜ٪ٖ ةا ٞتازح٤ ٞذٜػ



.  آهرد١ط هاؼالم آٞط١ط( ع) کاًٝ اٞام صطٞت ة٤ ز٩اد ٥طا٩ای ةا ؿا٣ ص٧د هةُطاو ؼ٢ط پادؿا٣ وعف از ٥٪اىتی

(6) 

 ة٠ ؼ٢طی ، ؼ٢طی ٔعج ، ؼ٢طی صالد ، ؼ٢طی اةان ، ؼ٢طی اةعا٥٪ٝ ٞا٢١ط ؼ٢طی ردال از تُطادی ٥ٟچ٢٪٠

 ائ٤ٟ هد٩گع( ع) قادق اٞام َٜٟی اٞام ؿاگعدان ز٤ٜ٘ در ؼ٢طی ُٞـع اة٧ ه ؼ٢طی ١كع ة٠ قتاح ، رة٪ٍ

 از ای َط٣.  ٩أت٢ط دؼت ١٪غ هکالم زط٩ث ه ٤٘ٔ َاٛی ٞعاتب ة٤ آ٦١ا از ةُنی ک٤ داؿت٢ط ٗعار( ع) او٦ار

 ز٠٩ ة٠ ز٩ط رکاب در ٥ذعی 020 ؼال در ؼ٢طی ٢٥طی ز٩اد ١ام ة٤ هٔعدی ة٧د١ط ؼ٢طی ؿ٦٪ط ز٩ط پ٪عهان

 ؼ٢ط ة٤ ا٧ٞی صٜٕای هآزار اذ٩ت از ؿ٪ُ٪ان از تُطادی 9اٞ٪٤ ة٢ی دهران در.  ؿط کـت٤ ه د٢گ٪ط( ع) اُٛاةط٠٩

 (7. ) آهرد١ط پ٢ا٣ هصعاؼان ٧ّر ه

 ة٤ را ٞعد ٥غار ة٤ ُٞعهف زٕف ة٠ َٟعه ، َتاؼی دهم صٜ٪٤ٕ ٢ٞك٧ر ٥ذعی 040ه 041 ٥ای ؼال در 

 ه ٞسٟط ٗ٪ام از اه ة٧د( ع) َٜی زنعت ؿ٪ُ٪ان از ٩کی زٕف ة٠ َٟعه.  کعد تُ٪٪٠ ؼ٢ط ٔعٞا١طار ٧٢َان

 اؿتع... ا َتط هة٤ کعد زٟا٩ت ٥ذعی 045 ؼال در َتاؼی ٢ٞك٧ر َٜ٪٤( ع) زؽ٠ ة٠... ا َتط پؽعان اةعا٥٪ٝ

 ؼال د٣ ٞطت اؿتع... ا َتط آهرد ٔعا٥ٝ ؼ٢ط در را اه ؼک١٧ت ه اٗاٞت زٞ٪٤٢ ه داد پ٢ا٣... ا َتط ة٠ ٞسٟط پؽع

 زٞان در...  ا َتط.  ؿط١ط دٍٟ اه گعد ز٩ط٤٩ دا١ا٩ان از ت٠ 411 ٗع٩ب ه پعداصت ؿ٪٤ُ تتٜ٪ِ ة٤ ؼ٢ط در تٟام

 ه ؿط کـت٤ ة٧د ؿط٣ تُ٪٪٠ ؼ٢ط زاکٝ ٧٢َان ة٤ زٕف ة٠ َٟعه دای ة٤ ک٤ تْٜتی َٟعه ة٠ ٥ـام

 ١ؽٚ ٔعز١طان از ٞسٟط ة٠ دُٕع...  َتطا اة٧ ؼ٧م ٗعن در.  ؿط١ط پعاک٢ط٣ ؼ٢ط ١٘اط تٟام در اه وعٔطاران

 (8. ) پعداصت اؼٟاَ٪ٜی ؿ٪٤ُ تتٜ٪ِ ة٤ ه ؿط ٜٞتان هارد( ع) َٜی زنعت چ٦ارم

 ٧١ازی اهٛ٪٠ هة٧ٜچؽتان ؼ٪ؽتان.  دارد و٧ال١ی ای ؼاة٤٘ ؿ٪٤ُ زن٧ر ؼ٢ط ّعةی ة٧ٜچؽتان در ٥ٟچ٢٪٠  

 ؿ٪ُ٪ان ک٤ ٥ا ا٧ٞی دهران در.  ؿط١ط هارد ةطا١ذا( ع) َٜی زٞان در ه َٟع زٞان در اؼالم ؼعةازان ک٤ ة٧د١ط

 پ٢ا٣ ة٧ٜچؽتان د٤ٜٟ از ه ٢٥ط وعف ة٤ ا٦١ا از تُطادی گعٔت٢ط ٗعار ٔـار تست اُٛعب دغ٩ع٣ در ٩٧َٜان ه٩ژ٣ ة٤

 پػ ة٧د١ط( ع) ة٪ت ا٥ٚ وعٔطار ک٤ ٥ا ة٧ٜچ از تُطادی ُٞت٘ط١ط ّعةی ه پاکؽتا١ی دا١ان تار٩ش ة٪ـتع.  آهرد١ط



 ک٣٧ دا٤٢ٞ ه کعدؼتان را٣ از ؼپػ ه کعد١ط ک٧چ زٜب ؼٟت ة٤ کعةال وعف از( ع) زؽ٪٠ اٞام ؿ٦ادت از

 (9. ) ٧ٟ١د١ط ٦ٞادعت کچئی ه ٞکعان ، ؼ٪ؽتان ة٤ اٛتعز ٥ای

 االٗاٛ٪ٝ ُٞع٤ٔ ٔی اٛت٘اؼ٪ٝ ازؽ٠ کتاب در ٞ٘طؼی ٞسٟط اٛط٠٩ ؿٟػ ٞا٢١ط چ٦ارم ٗعن دا١ان دْعأی   

.  ا١ط دا١ؽت٤ ؿ٪٤ُ را کعٞان ؼاک٠ ٥ای ة٧ٜچ ، هٞؽاٛک ٟٞاٛک کتاب در اقىضعی اةعا٥٪ٝ هاة٧اؼساق

.  اؼت ؿ٪٤ُ ٞظ٥ب ه٧٢ٞگان( ة٧ٜچ) ة٧ٜص ه ّا١ٝ اةی ه٥٧ٗؽتان ةار رهد ا٥ٚ ةع ّاٛب0  ٞ٪گ٩٧ط اقىضعی

 ه تع قس٪ر ٞىاٛب آ١ان هٞظ٥ب ة٧ٜچ ا٧ٗام ة٤ رادٍ هة٧ٜچؽتان ة٧ٜچ تار٩ش کتاب ٩٧١ؽ٢ط٣ ٥ٟچ٢٪٠( 01)

 ٞظ٥ب ٞؽئ٤ٜ از را ة٧ٜچ ٞعدم ١ژادی ه تار٩ضی ؼاة٤٘ هی دارد ٞی اةعاز ٞؽتـعٗ٪٠ ة٤ ١ؽتت تعی ٞؽت٢ط

 ة٤ الد ٞی از ٗتٚ 851 ز٧اٛی در ه ٥ؽت٢ط ١ژاد ٥ٝ ٥ا کعد ةا ازتٟاالو ٥ا ة٧ٜچ0  ٩٧١ؽط ٞی ه دا١ؽت٤ دطا

 ا٠٩ ة٤ ٞؽ٪ر ٞ٪الد از ٗتٚ ؼال 1811 ٗع٩ب ک٤ ٥ؽت٠ ها٩عا١ی ٞ٪ا٤١ آؼ٪ای ا٧ٗام از ٩ا ه ا١ط آ١ط٣ ة٧ٜچؽتان

 در کعد١ط ٞی ز١طگی هؼ٪ؽتان ٞکعان ، ت٧ران ٧١ازی در ک٤ ة٧ٜچ اکعاد اٞا( 00. ) ا١ط کعد٣ ٦ٞادعت ١از٪٤

.  گعٔت٢ط ٗعار زنعت آن صالٔت ٜٟٗعه دغه( ع) َٜی زنعت زٞان در ه ؿط١ط آؿ٢ا اؼالم ةا دهم صٜ٪٤ٕ زٞان

 زٕي ُٞاه٤٩ ةا زنعت آن ٞضإٛت دهران در( ع) َٜی زنعت ة٤ ١ؽتت را ص٧د هٔاداری دٛ٪ٚ ٥ٟ٪٠ ة٤

 (02. ) کعد١ط

 رما٩ت آ٦١ا از دٛذ٩٧ی ةا کعد ٞی ؼُی( ع) َٜی زنعت ة٤ ١ؽتت ٞعدم ا٠٩ هٔاداری از آگا٥ی ةا ُٞاه٤٩    

 زؽ٪٠ اٞام رؼا١طن ؿ٦ادت ة٤ ه ٩غ٩ط آٞطن کار رهی ه ُٞاه٤٩ ٧ٔت از پػ( 01. ) ١ٟا٩ط ٔعا٥ٝ را هؼک٧تـان

 اٞام ٧ٌٜٞٞ٪ت از وعٔطاری ة٤ ة٧ٜچ اکعاد ٗتا٩ٚ ه کعد١ط پ٪طا ١ٕعت ٩غ٩ط از ها٩عان هَعاق زذاز ٞعدم( ع)

 وعف از هاُٗ٪ت ا٠٩( 04. ) کعد١ط ؿعکت ة٧ٜچ ٗت٪٤ٜ 006 َغاداری ا٠٩ هدر ةعپاکعد١ط َغاداری( ع) زؽ٪٠

 اٞاٞی دهاٛغد٣ ؿ٪٤ُ ة٧ٜچ ٞعدم اهٛ٪٤ ٞظ٥ب ک٤ اؼت ؿط٣ پظ٩عٔت٤ ا٦١ا ّ٪ع هزتی ٗار٣ ؿت٤ پژه٥ان تار٩ش

 در ٥ا ة٧ٜچ(  05. )  اؼت هٞـ٧٦د ١ٟا٩ان ص٧ةی ة٤ ٞعدم ا٠٩ ٥ای ؼ٢ت ه تار٩ش ه ٔع٢٥گ در آن آجار ک٤ ة٧د٣

 ؼ٢ط در ؿ٪٤ُ ٞعهدان ه ٞتْٜان ةٜک٤ ا١ط ة٧د٣ اٞعهزی ة٧چؽتان ا٩اٛت ٧١ازی در تـ٪ٍ پاؼطاران ١ت٦٢ا گظؿت٤



 چاکع پؽع ة٧ٜچ ؿ٦طاد ٞ٪ع0  اؼت ُٞت٘ط ٔعؿت٤ تار٩ش ٩٧١ؽ٢ط٣ ٔعؿت٤ ٗاؼٝ ٞسٟط.  ا١ط ة٧د٣ ١٪غ هپ٢ذاب

 ( 06. ) رهد ٞی ةـٟار ٜٞتان در ؿ٪٤ُ هٞعهج ة٢٪ا١گظار صان

 ة٧ٜچ ؼ٦عاب ٜٞک ، ٜٞتان ةع ٞظ٥ب ؿ٪٤ُ(  ٥ذعی 915 ٩ا 914 ٞت٧ٛط) ٢ٛکا٣ زؽ٠ زک٧ٞت ا٩ام در   

 ه هٞکعان کذئی از تعت٪ب ة٤ اةعا٥٪ٝ دام ه(  ٩غ٩ط ةا دام)  ؼ٦٪ٜ٪٤ ٗت٪٤ٜ هؼعداران ره٥٪٤ٜ ص٧د ٧ٗم ٥ٟعا٣

 ه(  د٢٥ک٧ت)  د١ک٧ت تا کعهر ک٧ت ٤ُٜٗ ٧١ازی در ٢ٛکا٣ زؽ٪٠ وعف هاز کعد١ط ٦ٞادعت ٜٞتان ة٤ ؼ٢ط

 در.  ٥ؽت٢ط ؿ٪٤ُ پ٢ذاب ه ؼ٢ط ٥ای ة٧ٜچ ٗاوٍ اکحع٩ت دٛ٪ٚ ٥ٟ٪٠ ة٤( 07. ) ؿط١ط ٞؽت٘ع پ٧ر ؼ٢٪ت

 اه ٥ای ١٪عه ؿط ؿ٧ر ؼعزٞ٪٠ هارد ه کعد ٔتر را پ٢ذاب گذعاتی ؿا٣ ٞسٟط ؼٜىان ک٤ ٥ذعی 881 ؼال

 از دارد ٥غار چ٦ار دارد ؼ٢ط پادؿا٣ ة٤ تُٜٖ ک٤ ١ام ؼ٢ط اؼت ٟٜٞکتی ؿ٧ر هال٩ت َ٘ب در0  داد١ط گغارش

 ٞی ٧ٞ ت٪عا١طازی هدر ا٢٩ط ٞی ة٪عهن(  ٞعدم)  ا٧ٛس ٞ٪ان از ٞعد ٥غار هچ٦ار ا١ط ٞت٧و٠ ا١ذا در ة٧ٜچ ٗت٪٤ٜ

 (08. ) گعٔت٢ط پ٪ؾ رأن٪ان ٞظ٥ب آ٦١ا تتُ٪ت ة٤ ١٪غ دتان ه ا١ط ٞظ٥ب رأنی ٤ٟ٥ ة٧ٜچان ه ؿکا٢ٔط

 اهٛ٪٠ پ٢ذاب ٦ٞٝ ؿ٦ع ٜٞتان.  ٩أت٢ط را٣ پاکؽتان ؼعزٞ٪٠ ة٤ ٥ذعی ؼ٧م ٗعن از اؼٟاَ٪ٜی ؿ٪ُ٪ان   

 داَی ٥٪حٝ ٞ٪الدی 881/  ٥ذعی 271 ؼال در.  کعد دٜب ص٧د ة٤ را اؼٟاَ٪ٜ٪ان ت٧د٤ ک٤ ة٧د ؿ٦عی

 در اؼٟاَ٪ٜ٪ان تتٜ٪ْی ٥٪ئت آن ةا ه٥ٟغٞان ؿط اَغام ؼ٢ط ة٤ ٢ٟ٩ی داَی ، اٛ٪ٟان ٢ٞك٧ر وعف از اؼٟاَ٪ٜی

 ٤ٜٛ َتطا ٞ٪الدی 911/  ٥ذعی 287 ؼال در ًا٥عاو( 09) ة٧د ٞـ٧ْل ص٧د هَ٘ا٩ط أکار تعه٩خ ة٤ ٜٞتان

 ، َغ٩غ کٟک ة٤ ٜٞتان اؼٟاَ٪ٜ٪ان ٞ٪الدی 984 -981/  ٥ذعی 171 ؼال هدر کعد٣ تكعف را ٜٞتا٠١ ٗعٞىی

 ٥ای ؼال در اٞا( 21. ) اؼت ص٧ا١ط٣ ٔاوٟ٪ان ١ام ة٤ هصىت٤ گعد٩ط٣ ٞؽٜه ٜٞتان ةع ٞكع ٔاوٟی صٜ٪٤ٕ

 ه ؼع١گ٧ن را ٜٞتان ٞظ٥ب اؼٟاَ٪ٜی زاکٝ ٗعٞىی داهد اة٧إٛتر ّغ٧١ی ٞس٧ٟد ؼٜىان ٥ذعی 198 – 196

 . درآهرد ص٧د تكعف ة٤ را ٜٞتان

 ٔع٤ٗ ا٠٩ أعاد از کح٪عی دٍٟ ه ةعدارد ٞ٪ان از را اؼٟاَ٪ٜی زک٧ٞت ت٧ا١ؽت ٥عچ٢ط ٞس٧ٟد ؼٜىان ز٤ٜٟ   

 ٜٞتان در را ص٧د زن٧ر هة٪ؾ کٝ ا٢٩ان ةضـط صات٤ٟ کاٞالو ٔع٤ٗ ا٠٩ ٧ٕ١ذ ة٤ ١ت٧ا١ؽت اٞا ، ةعؼا١ط ٗتٚ ة٤ را



 ُٔاٛ٪ت ا٠٩ ٢٥ط ة٤ ٠ٟ٩ از ؼٜ٪ٟان ة٠ ٧٩ؼٓ ٞىٜٖ داَی ٞ٘ع ا١ت٘ال ةا ٥ذعی 946 ؼال در ه کعد١ط زٕي

 . گعٔت ٔعا ١٪غ را( ةٜتؽتان ه گٜگ٪ت) پاکؽتان ؿٟاٛی ه٢ٞاوٖ ٩أت گؽتعش ٥ا

 ٥ای زک٧ٞت ا٩ذاد هة٤ کعد١ط تحت٪ت ؼ٪اؼی قس٤٢ در را ص٧د زن٧ر ٥ذعی پ٢ذٝ ٗعن از ٢٥ط ؿ٪ُ٪ان

 اهل ١٪٤ٟ تا پ٢ذٝ ٗعن از ة٧د١ط َعب ١ژاد از اقاٛتاو ک٤ هؼٟا ؼ٧ٞع٣ صا٧١اد٣ ده.  ٩أت٢ط دؼت ٞسٜی ٞؽت٘ٚ

 ؼ٧ٞع٣ ، پاکؽتا١ی – ٢٥طی ٧ٞرصان از تُطادی ١ٌع از.  کعد١ط زک٧ٞت ؼ٢ط ةع تعت٪ب ة٤ ٥ذعی د٥ٝ ٗعن

 آؿٕتگی ه مُٓ از اؼتٕاد٣ ةا ّغ٩٧١ان ؼٜى٢ت َٟع اهاصع در صا٧١اد٣ ا٠٩.  ة٧د١ط ؿ٪٤ُ ٞظ٥ب دارای

 از ٥ا ؼ٧ٞع٣ زک٧ٞت.  داد١ط تـک٪ٚ ٞؽت٘ٚ هزک٧ٞت کعد١ط اؼت٘الل اَالن ؼ٢ط ١از٪٤ در ّغ١ی ؼالو٪٠

 در را ؼ٢ط زک٧ٞت ٢َان ٥ذعی 921 ؼال تا ؼٟا ٗت٪٤ٜ آن از پػ.  ٩أت ادا٤ٞ ٥ذعی 810 تا 445 ؼال

 ؿ٦ع در د٢٩ی ٞطارس ه ٩أت ره١ٖ ؼ٢ط در تـ٪ٍ تتٜ٪ِ ، صا٧١اد٣ ا٠٩ زک٧ٞت دهران در( 20. ) داؿت دؼت

 ٥ذعت ٧١ازی ا٠٩ ة٤ ا٩عان از ةعدؽت٤ َٜٟای از هتُطادی گعد٩ط تاىؼ٪ػ پ٧ر ه١كع درة٪٤ٜ ، ت٦ت٤ ، ؼ٧٦ن ٥ای

 (22. ) کعد١ط

.  آ٩ط ٞی ةـٟار ٗار٣ ؿت٤ در ؿ٪ُ٪ان ٔع٢٥گی ه ؼ٪اؼی اٗتطار دهران ٩ازد٥ٝ ه د٥ٝ ٗعن کٜی و٧ر ة٤   

 ، داؿت ٗعار دک٠ در آ٦١ا ٞعکغ ک٤(  ٞ٪الدی 0516 – 0147/  ٥ذعی 911 – 748)  ة٢ٟ٦ی پادؿا٥ان

 ٥عچ٢ط ٧ٟ١د١ط کٟک ؿ٪ُ٪ان ؼ٪اؼی ه ادتٟاَی رؿط ة٤ ؼ٢ط دٜگ٤ از صارج در ک٤ ة٧د١ط ؿا٥ا١ی اهٛ٪٠

 گعا٩ؾ هزتی ٞظ٥تی ٞؽائٚ ةا ٧ٞاد٤٦ در آ١ان اَتطال اٞا ة٧د١ط ؼ٢ت ا٥ٚ ٞظ٥ب پ٪عه ة٢ٟ٦ی ؿا٥ان ص٧د

 ، ص٧د ارتؾ در ٧ْٞل ه ا٩عا١ی ، تعک ا٧ٗام از ٞظ٥ب ؿ٪٤ُ ٥ای ١٪عه ت٧د٤ ٗاةٚ دظب ه ؿ٪٤ُ ٞظ٥ب ة٤ آ١ان

 اٛط٠٩ ؿ٦اب ٞا٢١ط ة٢ٟ٦ی ؿا٥ان از ةعصی( 21. ) کعد ٔعا٥ٝ ؿ٪ُ٪ان ؼ٪اؼی رؿط ةعای ٞؽاَطی ٥ای زٞ٪٤٢

 . داؿت٢ط ؿ٪ُی گعا٩ؾ زؽؽ٪٠ اٛط٠٩ َالء ه ة٢ٟ٦ی هٛی ؿا٣ ازٟط(  0420/  824)  اهل ازٟط

 ٞ٪ان آ١ان ؼٜى٤ تست ؼعزٞ٪٠ ه پاؿ٪ط ٔعه ٥ٝ از ٥ا ة٢ٟ٦ی زک٧ٞت د٥ٝ ٗعن اها٩ٚ ه ٦١ٝ ٗعن اهاصع در    

 د٠٩ را تـ٪ٍ ٞظ٥ب ه ة٧د١ط ٞظ٥ب ؿ٪٤ُ ٤ٟ٥ ٤ٞ ؿا٥ی ٗىب ه ؿا٥ی ١ٌام ، ؿا٥ی َادل ؼٜؽ٤ٜ ؼ٤

 ١گع ازٟط ؿا٥ی ١ٌام ، ة٪ذاپ٧ر ؿا٥٪ان َادل ٥ای ؼٜؽ٤ٜ.  ؿط ت٘ؽ٪ٝ کعد١ط اَالم ص٧د ٥ای دهٛت رؼٟی



 َادل ؼٜؽ٤ٜ ة٢٪ا١گظار.  داؿت٢ط ٦َط٣ ة٤ ؿ٪٤ُ گؽتعش در کٜ٪طی ١٘ؾ ٞذ٧ٟع در گٜک٢ط٣ ؿا٥ان ٗىب ه

 ٞسٟط گظؿت در از پػ ک٤ ة٧د ة٢ٟ٦ی ؿا٣ ٞسٟط ه کاهان ٞس٧ٟد درةار٩ان از رهٞی ؿا٣ َادل ٧٩ؼٓ ؿا٥ی

 پادؿا٥ی ا٩االت از ٩کی ک٤ ة٪ذاپ٧ر ا٩اٛت در ٥ذعی 895 ٩ا 895 ؼال در ه أغهد ص٧د ؼپا٣ ةع ة٢ٟ٦ی ؿا٣

 کعد ا٩عاد ؿ٦ع د٤ُٟ ١ٟاز در( ع) اٞام دهازد٣ ١ام ة٤ را صىت٤ اهٛ٪٠ اه ه کعد اَالم را ص٧د اؼت٘الل ة٧د ة٢ٟ٦ی
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