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 باچهيد

ثوب  ، ُووْاهٍ  ؽبکويزيُبي  ثَ اٱزٚبي ٢ًبم ،َٚ ؽظي٭واى ىهبى ّهّك اٍالم ثَ ايواى، 

 گو٭ذ.  ياًغبم ه يفبٕ ي٭واى ّ ٭وّكُب

 يُوب کوبهّاى هِووي ثوواي ا٥ويام    فوْك، اٱولاهبد    يلقبًبى اى ُوبى آ٩بى هَولوبً يا

ٗ ي اهوو، اًغوبم كاكًول. اهوب ثوب      يو اى ا ياعزووب٥  ّ يبٍو يٍ يثوكاهٍّ ثِو يبهريى  اًٲووا

ٚوَ  ي٭و يثوگوياه ّکل واى، يكه ا يبٍيَ ٍياى رغي عليلي كّهٍايغبك ؽکْهذ آًِب ّ 

ؽوظ   يُوب ثَ ا٥ويام کوبهّاى  ّوٯ  ياٍاله يُبياى رْعَ ؽکْهذيهر٪ييو کوك ّ اى ؽظ 

 کبٍزَ ّل.

 يّ اٱزٖوبك  ياعزووب٥  ،يبٍيٍ يثوكاهِوٍثثبه كيگو ثَ ، يوْهيل ؽکْهذ ريثب رْک

ْ يّ اعزوب٣ ؽظ، ٕؾٌَ ًجوك ّ ثوروو ّل اى ؽظ، رْعَ  ثوب   يووْه يبى ريو ٭وهبًوّا ييعو

اصوگوناه  ي يو ي ٤ّٙ ثو هَبئل هورجٜ ثب ؽظ ًيل. ايگوك يي هولْک ّ ٍپٌ ٥ضوبًيٍالٝ

 . ثْك

روب   يلقوبً يٍٲْٛ ؽکْهذ ااى ىهبى  ،هوثْٛ ثَ ؽظهَبئل كهثبهٍ پژُِّ ؽبٙو 

آى ها ثوَ ٥ٌوْاى    «يهٲلم روثز يهٌِبى هٍْْ»فبًن ٍوکبه اٍذ کَ  يوْهيبى كّهٍ ريپب

ك٭وب٣ کووكٍ ّ    ،يثب كهعوَ ٥وب    ،هِْل ياهّل كه كاًْگبٍ ٭وكٍّ يًبهَ کبهٌّبٍ بىيپب

ّ پوٌ اى اهىيوبثي   کَ  بهد اهائَ کوكٍ اٍذيچبپ ثَ پژُّْکلٍ ؽظ ّ ى يثواٍپٌ 
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. اهيل گيوك هييبه فْاًٌلگبى ّ ٥الٱوٌلاى ٱواه ثَ ىيْه ٝج٤ آهاٍزَ ّ كه افزإالؽبد 

 عليل كه ؽْىٍ ؽظ ّ ىيبهد ها ٭واُن ًوبيل.اٍذ ًْو آى ىهيٌَ کبهُبي 
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 مقدمه

٥وبىم هکوَ    ،گياهكى ؽظ يثوا ،كّه يُباى ٭بٕلَ ،اى هَلوبًبى يبكيوٍّ ىگُو ٍبل 

هَولوبى ًيوي    ؽبکووبى كاًٌول.  يفْك ه يبهد فبًَ فلا ها ًٲَٞ اّط ىًلگيّ ىل ًّْ هي

روو   ُو ٍبل، ُوچَ ثبّکٍْ ،يبهريى يُبَٚ ؽظ ّ ا٥يام کبهّاىي٭وکٌّْل کَ  ُوْاهٍ هي

َ  ،ؽغوبى  ييؽوه كه ؽْٚهي ٍجت يثَ ُو ّْك؛ثوگياه  َ  ژٍيو ّ ثو  ٱووّى  ُووبى  اى ،هکو

َ  اى يکي ثَ ،ياٍاله ييًقَز ثوواي   ،يبٍو يٍعوْيي   ثورووي ٱبثوذ ّ  ههِون   يُوب  ٥وٕو

 .رجليل ّل هَلوبى ؽبکوبى

کوَ  به كٍزگبٍ فال٭ذ ثوْك  يكه افز ،يياكاهٍ ؽوه ،يِ اى اًٲواٗ فال٭ذ ٥جبٍيرب پ

اهوب   ب٭زٌل.ي يي ٕؾٌَ ها هيى ؽْٚه كه اثب فلٮب اهکبكٍّزبًَ كه ر٦بهل ًيي واى يؽبکوبى ا

ب٭زي يو  ذيو ّ هؾْهث٪ولاك  كه  يفال٭وذ ٥جبٍو   يواى ّ ثواًولاى يو ثب ُغْم ه٪وْنى ثوَ ا  

ي يو هٱبثذ آّکبه ّ پٌِوبى كه ا  يعِبى اٍالم، ٥ًْ يبٍيكه ٕؾٌَ ٍ ،هَلوبىپبكّبُبى 

به كاّوزي ثبىهبًولگبى   يو ل كه افزيك ثَ ،ک هٖو ّ ّبميبى هوب يي هيٌَ كهگو٭ذ. كه ايىه

لوٍْ  بى عيجيْزو کَ كه رٲبثل ثب ه٪ْنى ّ ٕلياى اٱزلاه ث يي ثوفْهكاهيّ ً ي٥جبٍ يفلٮب

 ي هٞوػ ّلًل.  يبى ؽوهي٥ٌْاى ؽبهب٭زَ ثْك، ٥واًل ثَي

ْ پبيبًي  يُباٍالم كه كَُهٍوي کوكى كيي پٌ اى  ،واىيا لقبًبىيا  ،ِيؽکْهذ فو

 يويگًبى ثب ثِوٍؽْٚه كه ؽغبى ّ اهْه ؽظ ًّْل. آ يلًل ّاهك ٥وَٕ هٱبثذ ثوايکّْ



 حج اس سقوط حکوهت ايلخاناى تا پاياى حکوهت تيوورياى/  01

 5/1/33ـ  32043، شاخه: عجمیمجری: آرايی شده،  گیری صفحه غلطـ  5پرينت 

فْك،  يو ًْبى كاكى هَلوبًرْاًَزٌل ٥الٍّ ث ،َٚ ؽظي٭و يّ اعزوب٥ يبٍيواد ٍياى رإص

مُوي هَولوبًبى    اىُب كه ثواثو عِبى اٍوالم ها   ه٪ْل ّ ٱواه گو٭زي آى  فبٝوٍ رلـ ؽولَ

ي هاٍ هًّوٰ ثقْوٌل.   ياى ُوو اُويذ كاّذ،  بهيه٪ْنى ثَ يٌل ّ رغبهد ها کَ ثوايثيكا

ّ گو٭زوَ ثْكًول   ها  ىه٪ْن  يْوّيپعلْي ي رْاًَزٌل كه هٲبثل هولْکبى کَ يآًبى ُوچٌ

ل ُوو ٍوبل   يو ي ك يثوَ ُوو   ؛اًلام کٌٌول ٰ ٥وٗيي ٝويكاّزٌل، اى ا ي٢ًبه يثوروثو آًِب 

ّ ؽبعيبى کوكًل ّ كه اهو ؽظ ّ  يها ثَ هکَ ا٥يام ه يبكيى يُب کبهّاى كه  يا ژٍيو روالُ 

   لقبًبى اًغبم ّل.يكّهٍ ا

 يىهبى ّ آّٮزگ يُب، ثَ ٥لذ آّْةيلقبًيٍٲْٛ ؽکْهذ ا كه كّهٍ ٭زود پٌ اى

ِ ي کون يو َٚ ؽظ ًي٭و يثوگياهثَ ، يگو اهْه اعزوب٥يثَ هْاىاد ك، اّٙب٣ ّ ّول   يروْع

ي يو ا ،بىيوْهيثب ١ِْه رذ کٌٌل. ي٭٦ب چٌلاى ٌَ يي ىهي، ًزْاًَزٌل كه اي عليلُبؽکْهذ

 ي ٍوجت يُوبٍذ ؽظ ثْكًل. ثَيبه هّ فْاٍز فال٭ذ يهل٥بى يوْهيو کوك ّ رييهًّل ر٪

 م كاكًل.ٌَ اًغبيي ىهيكه ا يبهيثَاٱلاهبد 

َ  ثغبٍذ اى رالُ پژُّْکلٍ ؽظ ّ ىيبهد ّيوژٍ اى هوليو هؾزووم گووٍّ روبهيـ       ثو

عٌبة كکزو هؾولهِلي ٭ٲيَ عال ي ثؾوا ٦لْم ّ ًيي اى آٱوبي ٍويلهؾوْك ٍوبهبًي کوَ     

ُوبيي رلقوئ ّ    ًبهَ إالػ ّ ُوچٌيي ٱَووذ  ُبي پبيبى کِّْ ّي، ثوفي کبٍزي ثَ

 ًغبم ّل، ٱلهكاًي ّْك.اٍبىي آًِب  هزٌي ثَ پبّهٱي ّ ُوبٌُگ اهعب٥بد كهّى
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 کلیات پژوهش 

 ت پژٍّشر. اّويت ٍ ضز1ٍ

 ياٍواله  يُوب ثوَ ؽکْهوذ   يثقْو ذيَٚ ؽظ كه هْو٥ّيکَ ٭و يزيثب رْعَ ثَ اُو

 ّ ا٥ويام کٌٌول  ؽظ ي ها ثَ كُبي ىيب ُوٍبل کبهّاىکّْيلًل  هيُب ؽکْهذكاّزَ اٍذ، 

ها ثبىٍبىي هاٍ ُبي ثيي  چْوَُب ّ چبٍ ،ثٌبُب .کٌٌل ها رإهيي ذ آىياهٌُب ها إالػ ّ  هاٍ

ي يثٌوبثوا . هْٱْ٭وبد ثپوكاىًول  ي يٮيي ّويثَ ؽوهٕلٱَ ّ ًنّهاد، ّ  ،ثَ اُل هکَ .کٌٌل

ي ثوب رْعوَ ثوَ    يل. ُوچٌيًوبيه يهَئلَ ٱبثل رْعِ ،كّهٍ فبٓييؼ اهو ؽظ كه ايرْو

ٌوَ اًغوبم   يي ىهيو كه ا يٲو يؾٲّ ربکٌْى راُويذ ىيبكي كاّزَ واى يؽظ كه اهَئلَ ٌکَ يا

 کٌل. ٙوّهد پژُِّ ها كّچٌلاى هيًْلٍ اٍذ، 

 ّاي پژٍّش . پزسش2

٦ٍي ّلٍ  ،هوثْٛ ثَ آىهَبئل  ّؽظ  يثوگياه يچگًْگ يثوهٍ پژُِّ ثبي يكه ا

 و پبٍـ كاكٍ ّْك:يى يُباٍذ ثَ پوٍِ

چگًْوَ  ؽوظ  ٌوَ  يكه ىه بىيو وْهيّ ر يُغو ٱوى ُْزن يُب٥ولکوك ؽکْهذا ٬( 

 ٍ اٍذ؟ثْك

ّ  يّ کَوت هٌوب٭٤ اٱزٖوبك    يبٍو يذ ٍيرب چَ اًلاىٍ كه هْوو٥ّ  ؽظاُزوبم ثَ ة( 
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 ُب هاصو ثْكٍ اٍذ؟ ؽکْهذ ياعزوب٥

چوَ   ،کيُوچْى هوب  ،ُبو ؽکْهذيواى ثب ٍبيهَزٲو كه ا يُبهٌبٍجبد ؽکْهذط( 

 ثو هَئلَ ؽظ كاّزَ اٍذ؟   يويرإص

 چگًَْ ثْكٍ اٍذ؟ ؽظ ييالد ّ اهْه اعوايرْکك( 

 َٚ ؽظ ّعْك كاّزَ اٍذ؟  ي٭و يكه اهو ثوگياه يچَ هْا٦ً( ُ 

 ّاي پژٍّش . فزضي3ِ

 :اٍذكه ٢ًو گو٭زَ ّلٍ ُب  ٭وٙيَي ي٭ْٯ ا يُبپوٍِ يثوا

كّهٍ ٭زوود، رْعوَ    يُوب هولاّم ؽکْهوذ   يوياّٙب٣ ّ كهگ يٍجت آّٮزگثَا ٬( 

ثوب ١ِوْه    ٌَ ّعْك كاّوذ. اهوب  يي ىهيكه ا يبهيّل ّ هْکالد ثَيثَ اهو ؽظ ًو يکب٭

ِ ها رؾوذ ٥ٌوْاى   يُبل ّ عٌگيًبهيي اٍالم هيك يکَ فْك ها ًبعكه ٍلٍ ًِن وْه ير

ّ كاّوزٌل   يبى ثَ اهو ؽوظ رْعوَ فبٕو   يوْهيو کوك؛ رييي هًّل ر٪يا ،كاكيعِبك اًغبم ه

 كٍذ آّهًل. ثَاي  عبيگبٍ ّ ًٮْم ّيژٍي يٮيّو ييلًل كه ؽوهيکّْ

 ياٱزٖوبك  ،يبٍياى هٌب٭٤ ٍکّْيلًل  ،ثؾشكّهٍ هْهك  يُبروبم ؽکْهذگوچَ ة( 

 ،ه٦بٕو فوْك  يُبََ ثب ؽکْهذيكه هٲبريوْهيبى اهب  ،ثوكاهي کٌٌل ثِوٍ ؽظ يّ اعزوب٥

   كاّزٌل. يرو٬ي، ٥ولکوك ٦ٙيک ّ ٥ضوبًيُوچْى هوب 

ذ ّوٌبفزي  يواى ثب ثَ هٍويا يُب، ؽکْهذيلقبًيكه كّهٍ ٭زود پٌ اى ٍٲْٛ اط( 

ّ  يفال٭ذ ٥جبٍ  يثوب هولْکوبى، رْاًَوزٌل كه هٲوب٦ٝ    فوْة  غوبك اهرجوبٛ   يا كه ٱوبُوٍ 

ك يول   ثَ بى،يوْهيکٌٌل. اهب كه كّهٍ را٥يام ثَ ُوواٍ هؾول، ثَ هکَ ها  يبهريى يبُکبهّاى

ًٮوْم  ثوواي ؽٚوْه ّ   ک يو هّاثٜ فٖوبًَ ّل ّ هوب  ،کيي هوب يوْه ثَ ٍوىهيؽولَ ر

 .  ي ثَيبهي کوكًلبُ کبهّکٌيي، يبى كه ؽوهيوْهير

ّ  اًغوبم ًْول  ُوب   هاٍذ ّ إوالػ  يو ي اهٌيٌَ رإهيكه ىهچٌلاًي اٱلاهبد ايواى  ( كهك

ک ّ يو ُوچوْى هوب   ،َيُوَوب  يُبؽظ، ُوبًٌل آًچَ كه ؽکْهذهقْٖٓ  يالريرْک
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 هوٍْم ثْك، ّعْك ًلاّذ.   ،ي٥ضوبً

 ياعزووب٥  يًبثَوبهبً  كه كّهٍ ٭زود ّپوّوبه  يُبيهلاّم ّ  ْکوکْ يُبعٌگ( ُ 

کَ ؽکْهوذ   ي. ثب رْعَ ثَ آهاهِ ًَجَٚ ؽظ ثْكي٭و ياى هْا٤ً ثوگياه ،ُبهاٍ يّ ًباهٌ

 کبهاًل ثوٝو٫ ّل.   يي هْا٤ً کوزو ّ كه هْاٱ٦يا ،ل آّهكيواى پليكه ا يوْهير

 . رٍش تحقيق4

اى ّ  ،اٝال٥بد اى هٌبث٤ هوورجٜ ثوب هْٙو٣ْ    يآّهّلٍ ثب عو٤ ي٦ٍ پژُِّي يكه ا

َ   ل آىيو َ ّ رؾليرغي ّ يثٌلّ عو٤ ،يقياٌٍبك ّ هکبرجبد ربه  ،يا ُوب ثوَ هُّ کزبثقبًو

 هَزلل ّ هَزٌل ثَ ٍااند ثبن كاكٍ ّْك. يپبٍق

 . پيشيٌِ پژٍّش5

گوچَ كهثبهٍ ؽظ كه كّهٍ ايلقبًي روبکٌْى كّ هٲب وَ ثوَ چوبپ     ّبيبى مکو اٍذ کَ 

ُوب ّ هٲوبند   ًْلٍ اٍوذ. كه کزوبة   اًغبمايي ه٣ْْٙ كه  يهَزٲلپژُِّ هٍيلٍ، اهب 

ُوب اى  ي ؽکْهوذ يو ا ثَ ثؾش ؽظ ّ اٍزٮبكٍ ياي اّبهٍيً هنکْه يُبکْهذهوثْٛ ثَ ؽ

پٌ  يهلرکَ  ،«بىيهٍْل ع٦ٮو»ًّْزَ  ،«هاٍ ؽظ»رٌِب كه کزبة  َٚ ؽظ ًْلٍ اٍذ.ي٭و

هْهك ثؾوش كه   يُبؽکْهذ يُباى ٥ولکوك يثَ ثوفي پژُِّ هٌزْو ّل، ياى ّو٣ّ ا

ي کزوبة ّوبهل كّ   يّلٍ اٍذ. اي هقزٖو اّبهٍ ،ٌَ إالػ هاٍ ؽظ ّ اهٍبل کبهّاىيىه

ي ياٍذ کَ كه ا يؽظ ّ هزًْ يُباى هاٍ يبد کَ ّبهل ّوؽيثقِ اّل کل :ثقِ اٍذ

َ    يويٌَ كه کزت ٱليىه ُوب ّ هاٍ ؽوظ اٍوذ کوَ     ّاهك ّلٍ اٍوذ ّ ثقوِ كّم ٍوٮوًبه

ُب اهائوَ ّولٍ   ُب كهثبهٍ هاٍؾبد آىيهِْْه كاكٍ ّلٍ ّ رْٙ يُبٍٮوًبهَكهثبهٍ  يّوؽ

 اٍذ.  

ي يو ک اى ايو کوَ ُو  يهوثْٛ ثَ هاُ ،يًٲَْ هًگ 38 ،بى کزبةياٍذ کَ كه پب يزٌگٮ

و ه٭ذ ّ ثوگْذ ثب كّ هًگ هزٮبّد چبپ ّلٍ اٍوذ  يي هَييثب ر٦ ،اًلوْكٍيهَب٭واى پ
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 اٍذ.ّلٍ اٍزٮبكٍ اى آًِب ي يي هٍب َ ًيکَ كه ا

ه واى كيو ا يقيهٌوبث٤ روبه   يَو يّ افزٖبهًْ يپواکٌولگ كه ايي رؾٲيوٰ  هْکل ٥ولٍ 

ْ   يبثيو  كٍوذ  يثووا هّ  اىايوي . ثْكٍ اٍذهٖو ّ ّبم  يََ ثب هٌبث٤ ٥وثيهٲب و ّ يثوَ رٖو

 .اًل ْٕهد رٞجيٲي ثوهٍي ّلٍ ، ثَي كّ كٍزَ هٌبث٤يه٣ْْٙ، ااى هّّي  يليرؾل

 . ساختار پژٍّش6

 يثوهٍکزبة، ي يّ ِّ ٭ٖل اٍذ. اگوچَ ُل٫ اکليبد  ،ٰ ّبهل هٲلهَيي رؾٲيا

 ييآّوٌب  يواى اٍوذ، اهوب ثووا   يـ ايلقبًبى كه ربهيٲْٛ اذ ؽظ كه كّهٍ پٌ اى ٍي٦ّٙ

واِى يو ـ اٍوالم ّ ا يذ ؽوظ كه روبه  يًْبى كاكى اُو يي ثوايهقبٝجبى ثب ٍبثٲَ ه٣ْْٙ ّ ً

ُ »ثب ٥ٌْاى  ،کني٭ٖل  ،لقبًبىياى اٍالم رب ٍٲْٛ اپٌ  َ   يًگوب ن ّولٍ  ير٢ٌو  «ثوَ گنّوز

 اٍذ.  

ٍ  ثَ  ،كه ٭ٖل كّم ٛ  ،واىيو بٍوذ كه ا يهَوئلَ ؽوظ ّ   بىيو روب پب  بىيو لقبًيا اى ٍوٲْ

ي يروووهِوون يي ٭ٖوول پووٌ اى ه٦و٭وويوواٍووذ. كه اپوكافزووَ ّوولٍ  ؽکْهووذ ريوْهيووبى

 يّ اعزووب٥  ي، اٱزٖوبك يبٍو يهٌب٭٤ ٍّ ذ ؽظ ياُواى  ،كّهٍايواى كه ايي  يُبؽکْهذ

 ّلٍ اٍذ.  ُب ٍقي گٮزَ  آى ًيي، ثواي ايي ؽکْهذ

بهد ثو اهْه هوثْٛ ثوَ  ُب ّ ٢ً ذ هاٍيچْى اهٌ يرلاهک هٲلهبركه ٭ٖل ٍْم كهثبهٍ 

َ    يّ ا٥ٞب ،عبهَ ک٦جَ ّ ُوچْى اهٍبل کبهّاى، هؾول ،ؽظ  ،ًنّهاد ّ اّٱوب٫ ثوَ هکو

 .  ٍقي ثَ هيبى آهلٍ اٍذ

 يكه ٱووّى ُْوزن ّ ًِون ُغوو     يؽظ ّ رؾوْند هونُج  ه٣ْْٙ  ،كه ٭ٖل چِبهم

بى يو روب پب  يلقوبً يل ايي هوو  اثٍْو٦  يث ،ٌکَ كّهٍ ٭زودياٍذ. ثب رْعَ ثَ اّلٍ  يثوهٍ

ي يو كه ااٍوذ،  ذ يبه ؽبئي اُويثَ ،واىيكه ا ياى ٢ًو رؾْند هنُج ،بىيوْهيکْهذ رؽ

پوكافزوَ ّولٍ    ،كهثبهٍ ؽوظ  يهنُج يُببىيعوُبي  ّ كيلگبٍرؾْند ايي بى ي٭ٖل ثَ ث

بى يّ ٕوْ٭ ٥به٭بى ٮو ؽظ اى ٍ ياًوًَْها کَ  يٍٮو ؽظ عبه ،ي ٭ٖليبى ايپباٍذ. كه 
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 ّلٍ اٍذ.   آّهكٍ بى اٍذ،يوْهيكّهٍ ررٌِب ٍٮوًبهَ ؽظ هْعْك اى ًيي ّ 

كه آى هّىگبهاى کَ  آى كّهاى اٍذ؛ چواؽظ  يُبُب ّ کبهّاىهاٍ  كهثبهٍ٭ٖل پٌغن 

کوكًول ّ   ُوبي ىيوبكي ها رؾوول هوي     ذيو ّ هؾوّه ُب يكّْاهثبيَذ  هيٍٮو ؽظ ثواي 

 .  پيوْكًل هيُب هاٍ ٭وٌٍگ

. كه اٍوذ د كّهٍ هونکْه  بيو ؽظ كه ٭وٌُگ، ٌُو ّ اكث يُبعلٍْ٭ٖل ّْن كهثبهٍ 

ٍوقي  واى يآى كه ٭وٌُگ ّ ٌُو ا يّ ًوْكُب ،ؽظ يُبيييهواٍن ّ آكهثبهح  ،ي ٭ٖليا

ثوْكٍ،   ؽوظ آى كّهاى کَ هورجٜ ثوب  ا٦ّبه ّب٥واى ثوفي اى ي يُوچٌثَ هيبى آهلٍ اٍذ. 

 اٍذ.آّهكٍ ّلٍ 

 . هٌاتع پژٍّش7

 يثٌلنيو رٲَيثَ ْٕهد ى يْٝه کلرْاى ثَيي پژُِّ ها هيهٌبث٤ هْهك اٍزٮبكٍ كه ا

 ًوْك:

ي يا ول  لثوُبىيوهؾولٍو ياصوو ه  «»ـ يروبه  :يعواْه  يُاا  خيتاا   الف(

 ًِون ّ ُْزن ٱوى  يلاكُبي٭ِن هّ يثواکَ  اٍذ ي٥وْه يُبـ ياى عولَ ربه ،فبًّلّبٍ

، 5 ُبيي کزبة كه ُٮذ هغلول ًّْوزَ ّولٍ ّ علول    ي. اثَيبه هٮيل اٍذ يٱوو يُغو

 .ّْك ها ّبهل هي يل ٕٮْيلى ّبٍ اٍوب٥يلقبًبى رب ثَ ٱلهد هٍيآى اى ٍٲْٛ ا 6ّ7

اى اثزولا روب    ،ي کَ هْزول ثو ؽْاكس ٥ب نيً «افجبه ا٭واك ا جْو يو ٭يا َ تيؽج»ـ يربه

 اٍذ.  اى هٌبث٤ اٍزٮبكٍ ّلٍ كه ايي پژُِّ  ،.ٯ اٍذُ  939ٍبل 

ثوَ  آى ها  اٍذ کَ يفْا٭يؾيهؾول ٭ًّْٖزَ اؽولثي «يؾيهغول ٭ٖ»هٌج٤ كيگو، 

،ايي يٱوى ُْزن ّ ًِن ُغوو  يبٍيؽْاكس ٍكه فْٖٓ ّوبه ًّْزَ اٍذ. ٍْ ٍبليّ

 .  اٍذکزبة ثَيبه اهىّوٌل 

 «» ي٦ٌو ي ،ّ ثقِ چبپ ّلٍ آى «ـيا زْاه هغو٤»گو، يك يـ ٥وْهيربه

٭وىًول ّوبُوؿ    ،وىايو َوٌٲو ه يثوَ ًوبم ثب  آى ها .ٯ ُ  828كه ٍوبل  ؽوب٭٠ اثووّ   اٍذ کَ 
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 اٍذ.  کوكٍ رإ ي٬  ،يوْهير

ّ ًگبّزَ ّولٍ   يي كه ٥ٖو ٕٮْيً ي٬ٍْ ّا َ إٮِبًيهؾول ، رإ ي٬ «ييفلل ثو»

هٌجو٤ كيگوو،   بى ّ روکوبًوبى اٍوذ.   يو وْهير كّهٍآى هوثْٛ ثَ ّْن ّ ُٮزن  يُب هَّٙ

. اٍوذ هْهؿ ّ ّب٥و ٍلٍ ُْزن ّ ًِون   ،يي ًٌٞييا ليياصو ه٦ ،«يٌيـ ه٦يا زْاههٌزقت»

ـ ًّْوزَ ّول ّ ًگوبهُ آى كه    يپَوو ٥ووّو   ،وىا اٍوکٌله يو ا ثَ ًبم هي کزبة كه اثزليا

وْه اٍوذ کوَ كه   يهو  رايي اصو هوثْٛ ثَ ىهبى پٌ اى ٤ يّٱب .ليبى هٍي.ٯ ثَ پب  ُ  816

   ثَ اهو ؽظ ّ هَبئل هورجٜ ثب آى، ّلٍ اٍذ.ُن  ياهقزٖو اّبهٍ ،آى

َ ٍ يُوب ـيي ربهيرو هِن اى :ياّ دّ ٍ ياسلسلَ يُاخيتا  ب( ي يو کوَ كه ا  يالَول

ثوَ كهفْاٍوذ    ي. ّوبه اٍوذ  «ييكي١ٮوًبهَ »ّ  «ي١ٮوًبهَ ّبه» ،ّلٍاٍزٮبكٍ  پژُِّ

كيگوو ًيوي    هْهفبىكهثبهح اّ پوكافزَ ّ  يُبيي.ٯ ثَ صجذ عِبًگْبُ  894وْه اى ٍبل ير

كُول.  يثوَ كٍوذ هو    يروو ٰيو ّ كٱكهٍوذ  ـ يروبه اًل،  کَ اى ريوْه ّ ٭زْؽبد اّ ًّْزَ

.ٯ ًّْذ. ُ  828وىا كه ٍبل ين هيواُي کزبة ١ٮوًبهَ ها ثَ كٍزْه اثيً ييكيي يا لّو٫

ُوب،  ي هاٍييُوچْى ر٦ ،وْهير يبد ٍٮوُبيعيئ يروبه ،وىاين هياّ ثٌب ثَ كهفْاٍذ اثواُ

ّ  يو . اٍ اٍوذ كّوِوُب ها ّووػ كا   يُوب و ّ هَب٭ذيبكبى هٲيث اٝال٥وبد   يي کزوبة ؽوب

َ ي، ّٙو٦ يهزٖو٭ يُبييٍوىه يبيكهثبهٍ اّٙب٣ ِّوُب، ع٪وا٭ ياهىّوٌل ُوب ّ  ذ ٱل٦و

 .  اٍذهقزل٬  يِّوُب

گوو  ياى كًيوي   يي ٥جلا وىاٯ ٍووٱٌليا لاصو کوبل ،«ييجؾوا ي ّ هغو٤ يا ٦َلهٞل٤»

اى كّهٍ  يروب ثقْو   يلقوبً ي٥ٖوو ا  يبًيو َُزٌل کَ ثَ ّوػ ثوُوَ ّ كّهٍ پب  ييُبکزبة

ّ ّٱوبي٤  ّولٍ  ثوّ ًگبّوزَ  ا زْاهؿ ؽب٭٠ ا ميل عبه٤ ،ييا ٦َلاًل. هٞل٤ پوكافزَ يوْهير

 يلاكُبيو آ٩بى ّ ثب هّ ،يلقبًيل ايرْ ل ٍلٞبى اث٦ٍْ ي٦ٌي ،.ٯُ  794اى ٍبل آى ربهيقي 

کزوبة كه  ايوي  بثل. ييبى هيپب ،.ٯُ  875كه ٍبل  يوْهيل ريهوثْٛ ثَ ٥ٖو ٍلٞبى اث٦ٍْ

اى بثل ّ علول كّم  يي.ٯ فبروَ هُ  897وْه ثَ ٍبل يكّ هغلل اٍذ: علل اّل ثب ّ٭بد ر

وىا يو هيياى ٍولٌٞذ ؽَو   ياى علًْ ّبُوؿ رب ٱَوز ي٦ٌي ،.ٯُ  ٤897 ٍبل يكًجب َ ّٱب
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ٲبد يهَو٥ْبد ّ رؾٲ ،هْبُلاداى ي کزبة يعلل كّم ا ّْك. هٞب تيٲوا ها ّبهل هيثب

ي هِون  يي عِذ ًيي ّوکذ كاّزَ ّ اى ُوياى ؽْاكس ً يبهيفْك ها ٬ اٍذ کَ كه ثَ

 .  اٍذ

اى  ،هٌبٰٝ هغبّه يواى ّ ثوفيـ ايگ هّهلْ ّبهل ربهيثؽَي «ـيا زْاهاؽَي»کزبة 

ي کزوبة  يو .ٯ اٍوذ. ا   ُ  985رب ٍوبل   897ا ٌِو ّ روکَزبى اى ٍبل ء، هبّهيعولَ ٥ضوبً

کٌول ّ ثوَ ّووػ    ي.ٯ آ٩بى هو   ُ  897ّبُوؿ كه ٍبل  يها اى آ٩بى پبكّبُ يقي٤ ربهيّٱب

ْ  بىيو بى، ٥ضوبًيو وْهير يُوب ؽکْهذ .ٯ   ُ  985ثکوبى روب ٍوبل    بى ّ اىي، روکوبًوبى، ٕوٮ

   پوكاىك.يه

اى  يکيکَ  يهّىثِبى فٌغرإ ي٬  ،«يٌياه يآها٥ب ن» ٭ْٯ، کزبة يُب٥الٍّ ثو کزبة

َ  يًّْزَ اثْثکو ِٝواًو  «َيبه ثکويـ كيربه» کزبةٍذ ّ ًْلُْبيٱْهٌبث٤ هِن كّهٍ آٯ  کو

 اٍذ.ثْكٍ هٍب َ عيّ هٌبث٤ ايي  ،ييًاٍذ رٌِب کزبة هَزٲل كهثبهٍ روکوبًبى 

ـ هٖوو ّ هکوَ   يرْاى ثَ رْاهيي كّهٍ هيا يهؾل يُبـياى ربه :يهحل يُاخيتا  ج(

ـ يروبه   كهثوبهح  ،ير٪وو اصو اثوي  ،«هلْک هٖو ّ ٱبُوٍ يا ياُوٍ ٭ا ٌغْم»کزبة  ؛اّبهٍ کوك

آ٩بى ّولٍ  .ٯ ُ  ٥29وو٥ّبٓ كه ٍبل  ييي کزبة اى ٭زؼ هٖو ّ ٭وهبًوّايهٖو اٍذ. ا

ها  يهؾووْك  يزجوب يكّهاى ٍلٌٞذ هلک اّوو٫ ٱب  ي٦ٌي.ٯ، ُ  872ٍبل  يّ رب هفلاكُب

ّولٍ ّ كه  روإ ي٬   ي هٖوو يبى، فلٮب ّ ٍالٝيؽکْهذ ّا كه ىهيٌَ ي کزبة يكهثوكاهك. ا

چوَ هوثوْٛ ثوَ     ،آى ٥ِل ي٤ هوثْٛ ثَ كّهاى ؽکْهذ ُو ٭وهبًوّا ّ هفلاكُبيّٱب ،آى

ي افجبه ؽظ آهولٍ  يبل ًُو ٍ يآهلٍ اٍذ. كه اثزلا ،عِبى اٍالم يگو ًْاؽيهٖو ّ چَ ك

 اٍذ.  

ي اؽوول  يا ول يًّْوزَ رٲو   «كّل ا ولْک  يا َلْک ٭»ثب ًبم  ،ـ هٖويگو ربهيك

 يّووػ هفولاكُب  ثَ ي اصو ياٍذ. اّ كه ا يهٖوًبهلاه هْهؿ  ،(.ٯُ  845-766)يييهٲو

 يااٝال٥وبد اهىًولٍ  رْاى  هيي يي کزبة ًياٍذ. كه ا.ٯ پوكافزَ ُ  844رب  557 يُبٍبل

 ثَ كٍذ آّهك.  ،کيواى ثب هوب يا يُببى ّ هٌبٍجبد ؽکْهذيواًيا يگياهؽظبهح كهث
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ي يا ول ياصو رٲو  ،ـ هکَيّوبه ربه ي کزبة ٍبليروکِي «يا ٲوثبفجبه ام يارؾب٫ ا ْه»

رب ٍبل  يهکَ ها اى ٍبل ًقَذ ُغو يهفلاكُبّي . اٍذ يهک يهؾول ثي ٭ِل ُبّو

٤ کزبة يّٱب ،٭ِلثي٥ووثي ًغن پٌ اى ّي، ذ. .ٯ کَ ٍبل ّ٭برِ ثْك، آّهكٍ اٍُ  885

 .ٯ اكاهَ كاكٍ اٍذ.  ُ  922ها رب ٍبل 

ّ کزوبة   يٱو هاصو هؾولثي ٥جلاهلل ثي اؽوول اى  ،«ِب هي اآلصبهيافجبه هکَ ّ هب عبء ٭»

 يليو کوَ اٝال٥وبد هٮ  اًول  ي پژُِّ ثْكٍيي اى هٌبث٤ ايً «بفجبه ا جلل ا ؾوامّٮب ا ٪وام ث»

 كُل.  يكٍذ هـ هکَ ثَيربهٌَ ؽظ ّ يْيكهثبهٍ پ

ؽْاكس هٖوو  ًيي كهثبهح  ،ْٝ ْىًّْزَ اثي «ؽْاكس ا يهبى يا قّلبى ٭ »کزبة 

 يگياهؽظكهثبهٍ هٞب ت هٮيلي ُوچٌيي ّ  .ٯ اٍذُ  926رب 884 يُبَ كه ٍبليّ ٍْه

 کوكٍ اٍذ.  اهائَ بى يواًيا

 ،«َيو َ ّ هوٕل اآلهبل فبٱبًيهٲٖل انٱجبل ٍلٞبً»رْاى ثَ يه ،ي٭بهٍ يـ هؾلياى رْاه

اصوو   ،«ٌَ ُوواد يإّب٫ هل يهّٙبد ا غٌبد ٭»ي ٥جلاهلل ّا٠٥ ّ يا لليل إيٍرإ ي٬ 

 اًل.  ـ ُواد پوكافزَياّبهٍ کوك کَ ُوكّ ثَ ربه ياٍٮواى يي هؾول ىهچيا لييه٦

ّلٍ اٍوذ.  رإ ي٬  يّ ثَ ًبم ّ يل گْهکبًيکزبة اّل كه ىهبى ٍلٌٞذ ٍلٞبى اث٦ٍْ

بد ّ هوياهاد  يو ّنكد ّ ّ٭ يُوب ّ ٍبل يقچَ ىًلگبًيّ ربه کزبة ّوػ اؽْالي يكه ا

 ري اى هعبل ًبهلاه ُواد مکو ّلٍ اٍذ.   299

 ،«ًبهَ ُوادـيربه»ي کَ اى اٍزبكاى ًبهلاه هلهٍَ ُواد ثْكٍ، كًجب َ يًاٍٮواىي کزبة 

ي يًقَوز  يثووا  ياٍذ. ّ مکو کوكٍ.ٯ  ُ  ٤875 ها رب ٍبل يٍذ ّ ّٱبا يُوّ يٮياصو ٍ

كه ٍوبل   ي٦ٌو ي ،ي کزبة پوكافوذ ّ پوٌ اى كّ ٍوبل   يارإ ي٬  ثَ ،.ٯُ  897ثبه كه ٍبل 

ثوو   يهورجًب هٞوب ج  .ٯ(ُ  915) بى هٍبًل ّ ٍپٌ رب هلد پبًيكٍ ٍبلي.ٯ آى ها ثَ پبُ  899

 ا٭يّك.  يآى ه

كهثوبهٍ هَوبئل هوورجٜ ثوب ؽوظ كه       يرويّ عيئ روٰ يگبٍ اٝال٥بد كٱ ،ي كّ کزبةيا

 گناهًل.يفْاًٌلٍ هبه يافز
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اصوو كّ زْوبٍ ثوي ٥الءا لّ وَ      ،«ا ْو٦وا  » :يسيحال ًْکتة  جال ّ شرح د(

 ييوًْايْو يو ٥ليو ثَ ًوبم اه  ثْك کَ اصو ّي وىاكگبى ّ هعبل فواٍبىياى اه. ّي يٍووٱٌل

ُ  135ًبهَ يثَ ىًلگكه اصوُ  يٍووٱٌل ّلٍ اٍذ.رإ ي٬  واى يو ا يو ّو٦وا يري اى هْوب

 پوكافزَ اٍذ.  

ى بّووػ ؽوبل ٥جولا وؽو   كهثوبهٍ   ،يي ٥جلا ْا٤ٍ ٢ًوبه يا لاصو ٢ًبم ،«يهٲبهبد عبه»

 . ّي ًيي ّوػ کبهلي كاكٍ اٍذّ اى ٍٮو ؽظ اٍذ  يعبه

ً  ًٮؾووبد»کزووبة  ، يى عووبهب٥جوولا وؽورووإ ي٬  ،«انًووٌ هووي ؽٚووواد ا ٲوول

٥و٠  ّاثوي يهْنًوب ٥لو   ،«بديي ا ؾيهّؾبد ٥»، ييو ًْايْيو ٥لياصو اه ،«ا ٌٮبئٌهغب ٌ»

کوَ  َُوزٌل   ييُوب گو کزوبة ياى ك ،يثْىعبً يلِ ٥يكهّاصو  ،«ييبؽيا و»ّ  يکبّٮ

 كٌُل.يٍٮو ؽظ ثَ كٍذ ه يلاكُبيا٭واك ّ هّ يگياهؽظكهثبهٍ  يرواٝال٥بد کبهل

َ   کوَ  اى هٌوبث٤  كٍزَ ي يا ت ّ هکاتثات:آ( هٌشُ  ، يْاًيو ك يُوب  ّوبهل هغو٥ْوَ ًبهو

ّ  ،اًول  ٭بًَكٍّزبًَ ّ ٥به يّ ؽز ي، ٢ًبهيكهثبه اى اّٙوب٣   ياٝال٥وبد اهىّووٌل   يؽوب

ِ يو کوَ كه ا  ييُوب  ي کزوبة يروو  اى هِن يکي. اًل ياعزوب٥ ، ّولٍ اٍوزٮبكٍ  اى آى   ي پوژُّ

ي يؽَو   بى كهثبه ٍولٞبى ياى هٌْ ،يي اؽول فْا٭يا ل ِّبة  اصو اثْا ٲبٍن ،«ءانًْبء هٌْب»

بٍوذ  يُوب ه  کوَ هولد   ها ي٥جلا ْا٤ٍ ٢ًوبه   ييا ل٢ًبم ،هٌْأد اٍزبكُ يّ. ٍذٲوايثب

 ،کيوثياه  ثَ فْاٍزَ ،كاّزَ  ها ثو ٥ِلٍ يوْهيچٌل پبكّبٍ ّ ّبُياكٍ ٥ِل ر  ْاى روٍليك

 يبهيي کزبة کَ ه٦ٌکٌ کٌٌلٍ ثَو يا گناّزَ اٍذ.«هٌْإ انًْبء»ي کوكٍ ّ ًبهِ هايرلّ

آّهكٍ  يبه هِوو يثَو كهثبهٍ ؽظ ًيي ًکبد ي كّهٍ اٍذ، يا يبٍيّ ٍ ياى هَبئل اعزوب٥

   اٍذ.

جوبى ٱووى ًِون    يبى ّ اكياى هٌْو  کوَ ّي  ٍْو٬ اُول  يي يا ل اصو عالل ،«يبصي٭وائل ٩»

ثوَ ٱلون    يهواٍوالر  يبصيو كه فواٍبى ٍکًْذ كاّذ. كه هغو٥َْ ٭وائل ٩ّ ثْك  يُغو

ايوي   اًل، گوك آهلٍ اٍذ. َزَيى يٌَلٍ کَ كه ثالك هقزل٬ ّ ٱوّى هزٮبّد هيًْكّيَذ 

كٍّوزبًَ ّ ٥به٭بًوَ اى كاًْووٌلاى،     ،يكهثوبه  ّ يْاًيو ًبهوَ ك  659ِ اى يث يکزبة ؽبّ
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به ياٍذ ّ اٝال٥بد ثَو  يواى ّ ّب٥واى ٍلٍ كّم رب ُْزن ُغوياه واى،يبى، ّىي٭وهبًوّا

گٮزٌي اٍذ کَ ايي اصو، ثَ ًبم ّبُوؿ هيووىا گووكآّهي   كُل. يكهثبهٍ ؽظ ثَ هب ه يليهٮ

 ،«انًْوبء  بٗيو ه» کزوبة ا ليي، ّىيو ّبُوؿ، رٲلين ّلٍ اٍذ.  ّلٍ ّ ثَ فْاعَ ٩يبس

کَ اٍذ ي كٍزَ اى هٌبث٤ ياى ُو ،ييه٦و٫ّ ثَ ٕلهعِبى ً ،فْاعَ هؾوْك گبّاىرإ ي٬ 

 اٍذ.  ّلٍ اٍزٮبكٍ آى   اىي هٍب َ يكه ا

ذ كاهك ّ يو به اُويعِبى اٍالم ثَ ييبيبد ع٪وا٭يهاٍ ؽظ كه اكث :يياي( کتة جغرافّ

كه  ،ييو زَ ّلٍ اٍوذ. ٥والٍّ ثوو ا   ثبهٍ ًّْيياى ٱوى ٍْم ثَ ث٦ل كه ا ياژٍيّ يُبکزبة

و ّ هٌوبىل هاٍ  يؽظ رْعَ ّلٍ اٍذ ّ ثَ ّووػ هَو   يُبي ثَ هاٍيً ييبيروبم کزت ع٪وا٭

 اًل.  هکَ پوكافزَ

ک کزوبة  يو کوَ   يهٌوبث٤ اٍوذ. ٌُگوبه   كٍزَ ي يؽب٭٠ اثوّ اى ا «يقيربه يبيع٪وا٭»

 يها ثَ ٭بهٍو اى ؽب٭٠ اثوّ فْاٍذ آى  ،ليثَ كٍذ ّبُوؿ هٍ يثَ ىثبى ٥وث ييبيع٪وا٭

ي يآى ها کبهل کوك. افْك،  يُب لٍيگو ّ كياهب ثَ کوک هٌبث٤ ك ،و٭ذيؽب٭٠ پن .ثوگوكاًل

َ يو كهثبهٍ ع٪وا٭ يا هٲلهَ ،علل ًقَذ اٍذ.  کزبة كه كّ علل ًّْزَ ّلٍ  اي ب ّ هٲلهو

ُوب   ييٍپٌ ٍووىه  ُب كاهك. ُب، هّكُب ّ کٍْ بچَيبُب، كهين، كهيي، اٱليكهثبهٍ ّکل ىهُن 

اى هزٖوو٭بد   يکوَ ثقْو  کوكٍ  يه٦و٭ها واى يٲب رب کوهبى كه ايآثبك ّوبل آ٭و يُب ّ ِّو

هبًٌول   ييّوِوُب  يگو كهثبهٍ فواٍبى ثيه  اٍذ ّ ثَ ه٦و٭و يعلل ك وْه اٍذ.ين ري٢٥

 ييبيي اى هٌبث٤ ع٪وا٭يً «»پوكاىك.  يِٰ، ًْٝ ّ ُواد هيْبثْه، هوّ، ثلـ، ثيً

ٌکوَ  ياٍوذ. ثوبّعْك ا    کووكٍ روإ ي٬   .ٯُ  749كه ٍبل  آى ها ياٍذ کَ ؽولاهلل هَزْ٭

ٌوَ  يهکوَ ّ هل  يبيو بى ع٪وا٭يآى ثَ ث ياهب كه اثزلا ،ّلٍرإ ي٬  واىيا يبيکزبة كه ع٪وا٭

ي هَوب٭ذ رووبم   يُوچٌو  يُب ّ هٌبىل ؽوظ ها صجوذ کووكٍ اٍوذ. هَوزْ٭     پوكافزَ ّ هاٍ

 بً ٭وٌٍگ مکو کوكٍ اٍذ.  يواى رب هکَ ها ثو هٲيا يِّوُب

 ،بىيو کَ اى آى هّلٍ اٍذ ي پژُِّ اٍزٮبكٍ يي كه ايً ي٥وث ييبيع٪وا٭ يُبةکزباى 

كه  ياٍؾبٯ ا ؾوثو اصو اثْ ،«وٍيا وٌبٍک ّ اهبکي ٝوٯ ا ؾظ ّ ه٦ب ن ا غي»رْاى کزبة يه
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 ُب ّ هٌبىل ؽظ ثَ ْٕهد کبهل آّهكٍ ّلٍ اٍذ.  هاٍ ،ي کزبةيها ًبم ثوك. كه اٱوى ٍْم 

ٌ  «ْىيٌ ا ٦ي٥وا يٌ ا ٮٌْى ٭يًٮب» يُبکزبة :يهذُثا   ي( هتْى فقِز ي يا ول ّوو

ؽوظ  كهثوبهح   يل اّل، ّبهل هجبؽش ٭ٲِيه٦و٫ّ ثَ ِّ ،يهکاثي «َيكهْٲ »ّ  يآهل

ؽوظ  كهثوبهٍ  ي يو ً ياهلل هّىثِوبى فٌغو  ٭ٚل «ٍلْک ا ولْک»َُزٌل. ثبة ًِن اى کزبة 

ظ ّ ؽکْهوذ ّ  بى هاثٞوَ ؽو  يؽظ، ثَ ث يبى هَبئل ٭ٲِيي ثبة ٥الٍّ ثو ثي. اّ كه ااٍذ

 ؽظ، پوكافزَ اٍذ.كهثبهح ٬ ؽبکوبى ي١ّب

ْ  ،ي هغو٥َْ اى هٌبث٤يااشعا :  يُا ْاىي( دح  ٍ يو کْو يثب ثَ رٖو ، يبٍو يلى اّٙوب٣ 

ثَ كٍوذ   يثب اهىّ يقي٥ٖو فْك ثَ ْٕهد ه٢ٌْم، اٝال٥بد ربه يّ اٱزٖبك ياعزوب٥

اى اّو٦به ٍولوبى   ْيو ّ ك يإوٮِبً  يْاى ا٦ّبه اّؽليرْاى ثَ ك يكٌُل. اى آى عولَ ه يه

َ  ياهلل ّ و ْاى ا٦ّبه ّوبٍ ٦ًووذ  يْاى ؽب٭٠، كي، كيٍبّع ْاى اّو٦به  يو ُوب ّ ك ّ ه٢ٌْهو

  اّبهٍ کوك. يى عبهب٥جلا وؽو
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واى اٍوذ،  يـ اياى ربه يذ ؽظ كه كّهٍ فبٕي٦ّٙ يثوهًٍّْزبه ي ياگوچَ ُل٫ ا

ـ يذ ؽظ كه روبه يًْبى كاكى اُو يي ثوايه٣ْْٙ ّ ًپيْيٌخ قبٝجبى ثب ه ييآٌّب ياهب ثوا

 ن ّلٍ اٍذ.ير٢ٌ ،يهٲلهبر ي ٭ِٖليا ،واِى ث٦ل اى اٍالمياٍالم ّ ا

 ت حجيٌِ ٍ اّويشيپ

آى، ٱٖل ّ ه٭وزي ثوَ    ي ٪ْ يّ ه٦ٌب 1اى هبكٍ )ػ ک( گو٭زَ ّلٍ ،يؽظ اى  ٪ذ ٍبه

، ي. اهب كه إٞالػ ّ ٥وو٫ اٍواله  بهد صجذ ّلٍ اٍذيلاه ّ ىيثَ ه٢ٌْه ك يکَ يٍْ

َ ک چٌبىاٍذ؛  يبم فبٕيبهد فبًَ فلا ّ اًغبم هٌبٍک ؽظ كه ايؽظ، ٱٖل ّ ى يه٦ٌب

بهد اٍوذ، كه ّوو٣ ثوَ    يو ٱٖول ّ ى  يإل ؽظ، ثَ ه٦ٌب»آّهكٍ اٍذ:  يها٩ت إٮِبً

ي يو ًعويهي  . 2«ٔ كاكٍ ّلٍ اٍوذ يهٌبٍک ؽظ رْق يهٲٖل فبًَ فلا، عِذ ثوگياه

اهوب كه ّوو٣ ثوَ هٲٖول      .ي اٍذيُو چ يٱٖل ثَ ٍْ ي ٪ذ ثَ ه٦ٌب ؽظ كه»َل: يًْ يه

 .  3«ٔ كاكٍ ّلٍ اٍذيّوّٛ هْقٔ، رْق يي ّ كاهايه٦

کوك ّ ؽظ  يبهد فبًَ ک٦جَ اٝالٯ هيي  ٮ٠ ها ثو ٥جبكد ّ ىيِ اى اٍالم، ٥وة ايپ

ا جزَ ُوو کولام ثوَ ٱٖول ثوذ هقٖوْٓ فوْك، ؽوظ          .بى اٱْام ٥وة هوٍْم ثْكيكه ه

 گياهكًل. يه

                                                           
 .227ص، االعالييّ( جٔ ػظش انذػٕ ح)في انعاْهي ذاسيخ انؼشب .1

 .107ص، انًفشداخ في غشية انقشآٌ .2

 .140ص، 1ض، غشية انؽذيس ٔ األشش انُٓايح في .3
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ّعوْك كاهك کوَ    يبد ٭واّاًو يو ي ؽوظ، هّا يوي آ يّ چگًْگ يويگـ ّکليكهثبهٍ ربه

كه  ،ا و٦ووْه ذيّ هکبى اّل آى ها ث ،ِ اى فلٲذ آكميٱلهذ آى ها پ يؽزآًِب  اى يث٦ٚ

آى آكم ؽٚوود  ک٦جَ ثْك کوَ   2ذيي ثياّ  ،پٌ اى فلٲذ آكم 1.اًل كاًَزَ ،آٍوبى چِبهم

ک٦جوَ   3ب٭وذ. يِگوك آى ْٝا٫ کووك ّ  ٲوت اثوْا ؾظ     آى ًوبى گياهك ّكه  ي. ّکوكثٌب ها 

هًوگ  ٍووؿ ّ هورٮ٤ ْٕهد هکبًي  آى، ثَگبٍ يْٝ٭بى ًْػ كه آة ٭وّ ه٭ذ ّ عبٌُگبم 

ّ هووكم ها   5ّول  فبًَ ک٦جَ يهإهْه ثبىٍبى 7نيٌکَ ؽٚود اثواُيرب ا 4ّل. يٌّبفزَ ه

ًّول هز٦وبل   ها فلا يبهجويو چ پي، 7ُنيپٌ اى ؽٚود اثواُ 6ثَ ؽظ گياهكى ٭وافْاًل.

  7ٌکَ ؽظ گياهك.يهگو ا هج٦ْس ًٮوهْك

. ُوو ٍوبل   آهيقزَ ثْك يپوٍزثب آكاة ثذرْويٮبري ّ ذ يكه هّىگبه عبُل، هواٍن ؽظ

 يک ثوبىاه ُوگوبً  يو ِ يثب هواٍن گْوب ُوْاهٍ ّ کوك  هيي يير٦ کبُي ثيه ها هٍْن ؽظ 

هُجووي  . ٭وٍوزبكًل  يهو ب يثوب ُولا  فْك ها ٌلگبى يًوب ،بىيل ٥وة ّ ٭وهبًوّايٱجب. ثْكهٲبهى 

ْ  هوييي  ّوزواى هٲول ً   ىائواى ًيي ثب کبٌُبى ثوْك.   ها ؽوول   ييچبكهُوب  ،نيو ثوب ِؽووى ّ ر٦

ّوِو   يٌو يكهزوْ ي  اّووا٫ هکوَ کوَ    . كه آى پيچيلٍ ّلٍ ثْكل يٱجب يُب وكًل کَ ثذک يه

 يُب  جبً ،فْكهّ ثواي ًْبى كاكى عبيگبٍ  اىايياّز٪بل كاّزٌل. ىائواى  ييٌُوبثْكًل، ثَ ها

َ  آًِوب  ّول.   يلٍ هو يي کْو يثو ىهو آى   کَ كًجب َپّْيلًل  هي يلٌلث ّ  ه٭زٌول  يهو  8ثوَ هزيكلِ ٮهو

                                                           
 .31ص ، 1ض، اخثاس يکّ .1

َِّاِس ))ػثاسخ قشآَي  94 :ػًشاٌ. آل 2 َل َبْيٍت ُوِضَع لِي وَّ
َ
 .((أ

 .125ص، 1ض ، ؛ ذاسيخ طثشي44ٔ 36ضط، 1ض ، اخثاس يکّ .3

 .53ٔ  52ض ط، 1ض ، اخثاس يکّ .4

 .26: ؛ ؼط127ـ  125: . تقش5ِ

 .27 :. ؼط6

 .72ص، 1ض ، اخثاس يکّ .7

کّ پظ اص ٔادي يا دسِ يأرييٍ قشاس داسد ٔ ؼعاض تايذ تؼـذ  يضدنفّ يا يشؼشانؽشاو، يؽهي اعد يياٌ ػشفاخ ٔ يُا . 8

اص غشٔب ششػي سٔص ػشفّ يؼُي پظ اص پاياٌ ٔقٕف اخرياسي دس ػشفـاخ تـّ ايـٍ عـًد ؼشکـد کُُـذ ذـا اصآٌ        

ؼعّ ًْاٌ سٔص، اػًال يخظٕص ايٍ يکاٌ سا اَعـاو دُْـذ. ٔقـٕف دس ايـٍ      ُْگاو ذا طهٕع آفراب سٔص دْى ري

 اسکاٌ ؼط اعد.يذخ دس ايٍ يکاٌ اص 
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ًيي ا٭وّفزي آرِ كه آًغب ک٦جَ  کبُي ثيهِ ا٭واّزٌل. ١ّيٮخ  چبكهُبي فْك ها كه آًغب هي

ْبى هلؾوٰ ّوًْل.   يكاّزٌل کَ كه چبكهُب ثَ ا  وبًبى آًبى اعبىٍيپ. هِوبًبى اّوا٫ ّ ُنثْك

ٍوپٌ  کوكًل.  ياعزوب٣ ه ،ن ک٦جَيوّى ؽويث ،كه كّذ ٥و٭بدثبيَذ  اى كيگو هيّ ي ىائو

غب هغلوٌ  آًكه ّ هوكم هکَ ًيي ّزب٭زٌل  يثَ عبًت آرِ هيك ٮَ هاّبهٍ فبٕي،  ثب ُوگبى

 ،ثوَ ُوو ثوذ   روب  ب٭وذ  ي ياكاهَ هو هواٍن . ٍپٌ کوكًل هيآًبى ٭واُن  يثوا يعْي ّ هِوبً

َ اًغبم ّوْك؛   يٱوثبًهواٍن ُب  ٱوثبًگبٍكه ّ ّْك  نيرٲلي ُلايبيي هٲلٍ  ب ثْرَيٌٍگ   ،٩لو

ن يرٲول  يُوب  يب ّ ٱوثوبً ياى عولَ ُولا يک اًَبى گبٍ  يْاًبد مثؼ ّلٍ ّ ؽزيؽ ،هو٧رقن

َ يّلًل، ّاعت ثْك کَ هوكهبى ٩ يک هيکَ ثَ ک٦جَ ًيكيٌُگبه ّلٍ ثْك. ٥ويوبى   و اُل هکو

 1.ًْلّاهك ّپوٍزْگبٍ ثَ ىًبى ىًبى ّ ٍْدک٬ّ ٍپٌ  ،ًّْل

آهلًول.   يبهد ک٦جوَ هو  يو ى يثلکَ اى هلل هقزل٬ ثوا ،هقزٔ ا٥واة ًجْك يگياهؽظ

اٍوذ، ًْوبًگو   « ذيو اىكؽبم ّ روواکن عو٦ » يکَ ثَ ه٦ٌب« هکَ»گبٍ ک٦جَ ثَ يو اى عبير٦ج

 يياىكؽبم رب عوب  2کوكًل. ي٥ب ن ثَ آى هع٣ْ ه يآى اٍذ کَ اى ُو ٍْ يذ عِبًيهؾْه

ي ها اى يىهو اى آى عِوذ کوَ   هکَ ها  3ّلًل. يگو هيکليثْكٍ کَ هوكم كه ْٝا٫ هياؽن 

   4.اًل ا ٲوي ًيي ًبهيلٍ ، اماًل لٍيگَزواًىيو آى 

کوَ ثوب    ياٍذ، ٌُگبه يکَ اٱٌْم ٍْم اى رب ْس ثْم «ٮبيٍ»هّػ پٌلاّزٌل  هيٌُلّاى 

ي يو ى ًبكه ؽغوانٍْك ؽلوْل کووك. ٕوبثئ    ،کوك يلاه هيؽغبى ك يُوَو فْك اى ِّوُب

ي فبًوَ ها  يو ي ايو ً يبىِْكي 5آّهًل. يّوبه هَ گبًَ ه٢٦ن ثُٮذ يُب ى فبًَا يکيک٦جَ ها 

ثوَ  ک٦جوَ ها  بى، يواًيلًل. ايپوٍز يه 7نيي اثواُيّ كه آى، فلا ها ثَ ك ًلّووك يهؾزوم ه

 «ُوهي»کوكًل ّ ه٦زٲل ثْكًل کَ هّاى  ي، ْٝا٫ ه7نياؽزوام فبًَ فلا ّ ؽٚود اثواُ
                                                           

 .42ٔ  41ض ، طيذيُّ يُٕسِ، يکّ يکشيّس.ک:  .1

 .77ص ، 96ض ، تؽاساالَٕاس .2

 .3ٔ 2ض ، طذاسيخ انًغرثظش .3

 .437 ص، 7ض ، انظفاروضح .4

 .559، ص 2ذٕضيػ تيشرش س.ک: ذفغيش انًيضاٌ، ض . 5
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ؽوظ  ٱجول اى اٍوالم   کوَ   يواًو يي اي، آفوو ُب في ًٲلثوٝجٰ  1كه ک٦جَ ؽلْل کوكٍ اٍذ.

ل يچوبٍ اٍووب٥  ٍوو  اٍذ کَ پٌ اى ْٝا٫ ک٦جَ ثوو  ثْكٍ بى يٍبٍبً يبيً ،گياهك، ٍبٍبى

 ىهيم ًبم گو٭ذ.   ،چبٍها ىهيهَ کوك. ايي  يه٭ذ ّ آّاى

ّٕو٤ يّوْ ،ييىه يٍبٍبى كّ آُْ به كه چوبٍ ىهويم   يثَو  يعوْاُواد ّ ٝوال   ،و هو

كاًَوذ،   يِ ها ًوو يعوب  يچبٍ اًجبّزَ ّلٍ ثوْك ّ کَو   يّٱز بد،يهّاثواٍبً  2ا٭کٌل.

آُوْاى  ّ  آى ها ؽٮو کوكعبي آى ها كيلٍ ثْك، كه فْاة کَ  9بهجويعل  پ ،٥جلا وٞلت

 3ب٭ذ.يّ ٝالُب ها ثبىّوْيو  ،ييىه

ٍ ثو ؽظ ا٭ويّك  يآكاة ّ هٍْه ِ،يٱواًزٲبل ٍوپوٍزي ک٦جَ ثَ اٍذ اى ىهبى گٮزٌي 

ٍلوٲب  6ؽغبثذ ،5بكديٱ ،4٭بكدِه ،آًِب کَ اى عولَ ّل پوٌ اى  ايوي آكاة،   8.ثوْك  7ذيّ 

 .هبًلٍ اٍذظ يي هايآهلى اٍالم ً

كه  ّ 9ٍّاعوت ّول   آى ها كاّوزَ ثبّول،   ييکَ رْاًوب  يثو ُو هَلوبً ،ؽظ ،كه اٍالم

وا إََِل اللِ )اى آى ثَ  ،ٱوآى وا)ه٢ٌْه اى اٍذ.  ٍو ّلير٦ج 19(فَِفرُّ اٍذ کَ  يو ثبٌٝيٍ (فَِفرُّ

 يثوب آى ثواثوو   يچ ٥وول ٥جوبك  يّ ُو  11كُول  يهو  يو اى فلا ٭واهيي ٩يها اى ُو چاًَبى 

٥ِول   يُوب  ؽظ ها اى هٌبٍوک کٮوآ وْك ّ ثول٥ذ    ،پٌ اى ٭زؼ هکَ ،9بهجويپ 12کٌل. يًو

                                                           
 .58ٔ  57ض ط، ذاسيخ يکّ .1

 .237ـ  235 ض، ط1ض ، يشٔض انزْة .2
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ُوب كه ک٦جوَ ّ    بى كّ ٌٍگ اٍب٫ ّ ًبئلَ، ٱواه كاكى ثوذ يه ي٦ٍ ،1ءيًَهبًٌل  ،ذيعبُل

ي، ثب ًيّل ٍوْهٍ  يٍبل ث٦ل اى آى ًکيواٍذ. يپ ،لى ّ ک٬ ىكى ٌُگبم ْٝا٫يٍْد کْ

 2.ّلهَلوبًبى ّيژٍ ّ ؽظ  ،هو٣ٌْگياهي هْوکبى ؽظَْ يُو يثوائذ، ثوا

َ   هوي رْعَ ثَ اهو ؽظ  ييهاّل يفلٮب َ  کوكًول؛ ثو ؽوظ   ُوو ٍوبل   ،٥ووو کوَ   اي گًْو

  3.اًغبم كاك يّ ه٭بُ ياٱلاهبد ٥وواًٍوي  گياهاى يک  ٥ضوبى ًيي ثواي ؽظ .گياهك يه

آًوبى   4ّول.  يو ؽظ ثبىٍبىيهَ يُب ُب ّ چبٍ ي هاٍيً ٯ(. ُ 132 و  41) يْكه كّهٍ اه

 يي٥جولا ٦ي ٥ووو ثوي    ٱوواه كاكًول.  هْٱْ٭وبري   ،ؽغبطآة ّ ٩ناي ي يرإه يي ثوايُوچٌ

هکيوبى ها ّاكاّوذ   كه اهبى هبًلى اهْال ؽغبط اى كٍوزجوك كىكاى،   يثوا ٯ(.ُ 191 و 99)

فوْك   يُب ٮوّىًل ّ چوا٧يکٌٌل، آرِ ث يبى اى هکَ کْچ هيكه ّت اّل هؾوم کَ ؽبعرب 

ذ هکوَ  يو كه كّهاى فال٭وزِ ثوَ هوکي   ،ويو ىثاثوي  ،ي ٥ٖوو يكه ُوكاهًل. ها هّّي ًگَ

 5بى ّٱ٬ کوك.يٍکًْذ ؽبعثواي ل ّ يها اى هوكم هکَ فو ييُب فبًَٯ( . ُ  73 و 65)

رويي هَئلَ ثْك ّ اگو چِوٍ  فال٭ذ فلٮبي ٥جبٍي، هِنذ يي هْو٥ّيرإهثواي  ،ؽظ

 ،هّ اىايوي . كاًَوزٌل  ّبيَزَ ًووي اكاهٍ اهْه  يها ثوا ي فال٭ذياّل  ايي اهو هقلُّ هي

اهوو ؽوظ   ثوواي   يا ژٍيو الد ّيرَِفْك،  يبٍياُلا٫ ٍهٍيلى ثَ  يثوا ي٥جبٍ يفلٮب

بٍوذ آى ثوب فوْك    يها کَ گوبٍ ه  يکبهّاً ،ث٪لاكىائواى  ُو ٍبلاي کَ  گًَْ ٱواه كاكًل؛ ثَ

ثوْك   يٍوپوٍزبًثب ٍ ٥جبٍي، كّهؽبعيبى کبهّاى اكاهٍ . کوكًل هيهّاًَ ؽغبى  ،ٮَ ثْكيفل

چٌل هّى ثو ري كاّزٌل ّ ُو ٍبل  ،ثْك يکَ هًگ هقْٖٓ ٍلَلَ ٥جبٍ ،بٍي جبً ٍکَ 

بىهٌلاى ثوَ ؽغوبى   يً يثوا ييُب پْل ،. ثب ُو کبهّاىًلّل يل ٱوثبى ّاهك هکَ هيِ اى ٥يپ
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َ ّول؛   هين يَ رٲلثَ ک٦جًيي اى ايي ٝويٰ ّبُبى ُلايبي ل ّ يهٍ يه ب يُولا ايوي    اى عولو

 1کوكًل. يثبه آى ها ٥ْٗ هکي يٍب کن   كٍذپِّْ فبًَ ک٦جَ ثْك کَ 

 ،ُوب  کوكًل کَ کبهّبى إوالػ چوبٍ   يها ثَ ٥ٌْاى ًب١و هاٍ هٌْٖة ه يبى، کَبًي٥جبٍ

 ،ي هٌٖوت يثْك. ا ...ّ ُب اٍزواؽذ کبهّاى يثواثيْزو هٌبىل ٍبفذ  ،ربىٍ يُب کٌلى چبٍ

ا٭ويّى ثوو آى،   آهول.   ليپل ٯ(.ُ 169و 158) ي٥جبٍ يكه ىهبى فال٭ذ هِل ،ي ثبهيًقَز

ثقوِ  ّول ّ   يهو  ،ٕو٫ ٕلٱبد ثواي اُول ؽووهيي   اى فياًَ يرْعِكهفْه ٱَوذ 

 يغوبك ًوباهٌ  يؽوظ ّ ا  يُوب  ّل روب اى ٩وبهد کوبهّاى    يكاكٍ ه يل ثلّيثَ ٱجبىيبكي ُن 

   2کٌٌل. يپّْچْن

ّ هَوغلا ؾوام ها  ٥ْٗ، ک٦جَ ها   پوكٍ ،گياهكؽظ  ،.ٯُ  169كه ٍبل  ي٥جبٍ يهِل

هَوزوٌلاى ّ کوبهگياهاى ىکوبد     يها کوَ ثووا   يّٱٮو  يُوب  فبًَ يثِب ي. ّثبىٍبىي کوك

 يُوب  كه كه ٍ ييُب ْبى، فبًَيُب فبًَ يآًبى ثب ثِب يافزٖبٓ كاّذ، کٌبه گناّذ ّ ثوا

3.بهّبى گناّذيل ّ كه افزيهکَ فو
  

 يفبٕو عبيگوبٍ  كه ُو هٌويل،  هّ  اىايي .ه٭زٌل يهبه ثَ ؽظ يثَ ي٥جبٍپيْيي  يفلٮب

  4كه آى ّعْك كاّذ. يْبى ٍبفزَ ّلٍ ثْك کَ روبم اهکبًبد ه٭بُياٱبهذ ا يثوا

فوْك   يٌيعبًْو   کَ كهثبهٍها  يا كاك رب ٥ِلًبهَ كٍزْه ٯ(. ُ 193و 179) ليا وّ ُبهّى

َ ثبه اهبهد ؽوظ  ًُ يّ .ثقْاًٌلهوكم  يبم ؽظ ثواييًل ّ كه ايبّيثو كه ک٦جَ ث ،ًّْزَ ثْك

.ٯ ثوْك ّ پوٌ اى آى   ُ  188ي ؽوظ اّ كه ٍوبل   يها ثَ ٥ِلٍ گو٭ذ ّ ؽظ گوياهك. آفوو  

 5ثَ ؽظ ًو٭ذ. يا ٮَيفل
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 لخاًاىيزاى تعذ اس اسالم تا سقَط ايحج در ا

َ يکوَ ؽکْهوذ ً  ثْكًول   يواًو يي كّكهبى ايبى ًقَزيٝبُو ي يكه آ٩وبى ها  يهَوزٲل وو

ؽکْهذ ٝبُويبى كه ّوٯ ٱلووّ اٍالهي، ثوَ   .لل كاكًيرْک يٍلٍ ٍْم ُغو يُب ٍبل

ْ   .هبًول  پبثوعبٱوى  نيؽلّك ًهوکييذ ًيْبثْه ثْك ّ  ثوَ   ،ي٥جبٍو  يفلٮوب  يآًوبى اى ٍو

ي هٌٖوت،  يو ٍوپوكٍ ّول. ا  آًِب  بم ؽظ ثَي٥ٌْاى ٥بهل هاٍ هکَ هٌْٖة ّلًل ّ ا٥وبل ا

 ،ثبًٮْم اًزقبة اهيواىبى يآى اى ه يهزٖلّ ثْك  يبٍيٍُبي  ّ ثب اًگييٍ يٮبريرْو يهٌٖج

ّ  گْوذ  يًٖوت هو   يّ يثووا  ي٥للهوو ّل.  فليٮَ مکو هي ًبهِ ُوواٍ كه هٍْن ؽظّ 

ثپووكاىك  هب يبد ثَ كٍزگبٍ فال٭ذ ثبيَذ  هياّ  ،كه هٲبثلٌُگبم فٞجَ فْاًلى كه هکَ، 

   1ي کٌل.يُب ها رإه کبهّاىاهٌيذ  ،كه هٍْن ؽظّ 

ْ  ،.ٯُ  265بل اى ٍو  کَ ثْكًل يواًيا يُب گو ٍلَلَياى ك بىيٕٮبه  ،بىي٥جبٍو  ياى ٍو

ّ ٥بهول  ش يو ٥ووّ ٥بهول  ي ي.ٯ ثُ  267كه ٍبل ّلًل.  «ييا ؾوه٥ول»كاه هٌٖت ٥ِلٍ

. كهگو٭وذ  يًيا٥و ُبيْوبى   ٥لنعبيگبٍ ٱواه گو٭زي )ؽبکن هٖو(، ثو ٍو  ْٝ ْى اؽولثي

٥ووّ يوش  عبًت ٥بهل  يويي كهگيي ثْك، كه ايوا ؾبط ًيهکَ کَ اه يهؾول، ّا  ثي ُبهّى

هؾوول ّ   ،.ٯُ  271كه ٍوبل  کوَ  ل ّ پٌ اى آًييًپب يويبى كيا جزَ ًٮْم ٕٮبه 2ا گو٭ذ.ه

 يوو يّ کْوزبه ٢٥  ًلٌَ ّلي، اى ٍبكاد هکَ، ّاهك هليي ثي ع٦ٮو٥لْي، پَواى ؽَي٥ل

َ  ّ اؽٚوبه کووك  ها  يگياهاى فواٍوبً ، ؽظيٮَ ٥جبٍيفل ،ه٦زول ،ثَ هاٍ اًلافزٌل آًِوب   ثو

کووكٍ اٍوذ ّ   ٥ويل   يٌيا ؾوه ٥ولها اى هٌٖت  (يبهواى ٕٮي)اى اه شيگٮذ کَ ٥ووّ 

ذ اى يو هکوَ، كه ؽوب  يا َوبط، ّا و   ياثو  ثي ٬ٍْي اّ ها  ٦ي کٌٌل. اثي ،كٍزْه كاك ثو هٌبثو

ُ ٍوپٌ  و کووك.  يل ثوَ هقب ٮوذ ثوفبٍوذ ّ اّ ها اٍو    يو عليثب اه ،شي٥ووّ  بى ّ يٍوپب

 ،ث٦ل يُب كه ٍبل 3.كًلثَ ث٪لاك ٭وٍزب ،و کوكٍيها كٍزگ يكفب ذ کوكًل ّ ّا ؽبعيبى ًيي 
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ّ ثوو   گوبّزٌل ي٥بهل هاٍ ه ،فْك يي ًلاّزٌل، اى ٍْيا ؾوهبى ٥ٌْاى ٥وليٕٮبهاگوچَ 

   1.کوكًل اهْه ؽوهيي ٢ًبهد هي

ثوَ  ا ْو٦ب٣ ٱوواه كاك،   ها رؾذ ي٥جبٍ يٱلهد فلٮب ٯ( 447و334) َيثْآلىهبًي کَ 

بد يو ّ هب ثبىٍوبىي،  ها ؽوظ  و يهَ يُب ّ ِّوُب هاٍ ،ُب . آًبى چبٍاهْه ؽظ ًيي پوكافذ

ّ ٕولٱبد   ،هکَ اىثبًٮْماّوا٫ ّ ثَ  ي٭واّاً يُب ؽغبط ها  ٪ْ کوكًل. پْل يُب کبهّاى

 يبى ثووا ييو ثْ 2.٭وٍوزبكًل ک٦جَ  يثوا يا ي عبهَي. ُوچٌثقْيلًلى هکَ اهغبّهثَ  يبكيى

ياى هيو كه فٞجَ فْاًلى ّ  ،ي هٱبثذيکوكًل. ا يبى هٖو هٱبثذ هي٢ًبهد ثو هکَ، ثب ٭بٝو

ي كّ ي، ثو يفوْاً فٞجَ يثوا يگبُ يؽزاصو گناه ثْك. ّ ٮَ كه هَغلا ؾوام يفل يك٥ب ثوا

بى هٖوو  يرو اى ٭بٝو هْ٭ٰ يكه هٲ٦ٞبى ييذ ثْيكه ًِباهب گو٭ذ. يل كههيگوٍّ عٌگ ّل

 ٥3ول کوكًل.

هاٍ ٥وواٯ ثوَ ؽغوبى     يًوباهٌ لًل. يبه کّْو يثَو  ،ييكه ؽوه ًٮْم يثوابى هٖو ي٭بٝو

، ثوْك  ي٭وبٝو  يٞوٍ فلٮوب يهٖوو کوَ رؾوذ ٍو    هاٍ رٌِب اى  يگياه ؽظّل رب  يههْعت 

 ،کوك ياى فواٍبى ثَ ؽغبى ا٥يام ه يکَ هؾوْك ٩يًْ ييُب کبهّاى يزؽ .پنيو ثبّل اهکبى

ّ ثوَ   کوكًول  ياٍوزٲجبل هو  ثَيبه ي ؽغبط يبى هٖو اى اي٭بٝو .گنّزٌل يو هيي هَياى ُو

ها  ي٥جبٍو  يط ّ فْون فلٮوب  ي ؽغوب يکوَ رؾَو  كاكًول   هي ييُب فل٦ذ کبهّاىهئيَبى 

 4قذ.ياًگيثوه

ي هِون ها ثوو ٥ِولٍ    يو بى ايواى کَ كه ىهبى ٬٦ٙ فال٭ذ ٥جبٍو يا يُب گو كّ ذياى ك

ٱووى   کيو .ٯ ثوَ هولد   ُ  447بى ثْكًل کَ پٌ اى رَلٜ ثو ٥واٯ كه ٍبل يٍلغْٱ ،گو٭زٌل

ل ها هٍووًب ثوَ ٝ٪وو    يبٍي، ٱلهد ٍا ٲبئن ،يٮَ ٥جبٍيفل .ّلًل يهؾَْة ه يٱلهد ّاٱ٦
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كاه ُوب ها ٥ِولٍ   ؽغبط ّ إوالػ هاٍ  ،ثَ ؽظ يلگيٮَ هٍيآًبى ١ّ 1٘ کوك.يرٮْ يٍلغْٱ

ٍوالعٲَ   2.کوكًل ياًلاىهاٍها کبهّاى ؽظ ٥واٯ  ،ٍبل يپٌ اى ٍآًبى ت يي روريّلًل. ثل

 بى كاّزٌل.  يثب ٭بٝو يهٱبثذ رٌگبرٌگثْكًل  يٌلگبى فال٭ذ ٥جبٍيًوبکَ كه اهْه ؽوهيي 

اهٍالى آهول ّ  هکَ، ثَ كهثبه ا ت ي، ّا «ُبّنياث هٍْل هؾولثي» ،.ٯُ  464كه ٍبل 

ٮوَ  يهٖو ها اى فٞجَ ؽن٫ ّ ثوَ ًوبم فل   ي٭بٝو يًبم فلٮب ،ثَ اّ اٝال٣ كاك کَ كه هکَ

 يُوب  ٌوبه ثوَ ُووواٍ فل٦وذ    يُوياه ك  يي ٍياهٍالى ًٌل. ا تًفْا هيا ٲبئن ثبهواهلل فٞجَ 

ّ ي٥ول، ٍبنًَ پٌظ ُياه ك ييل ّ كٍزْه كاك ثَ پبكاُ ايٌ ثَ اّ ثقْيًٮ ٥ٞوب   يٌبه ثوَ 

غوبك ّول کوَ کوبهّاى     يا يزيچٌبى اهٌ ،بىيكه ىهبى ٍلغْٱ، يقيهٌبث٤ ربهثواٍبً  3ّْك.

پوكافذ پْل ثوَ ا٥وواة    يىاكه ِا يهلکْبٍ ٍلغْٱ 4کوك. يؽوکذ ه ،ثلّى هؾب٭٠ ،ؽظ

کَ  يُو هب ي ر٦ِل کوكٍ ثْك يكاّذ ّ ُوچٌ يها اى ٩بهد کبهّاى ؽغبط ثبىهآًِب  ،َيثبك

   5ّقًٖب ثپوكاىك. ،ّل ياى ؽغبط گو٭زَ ه

ّل،  ٪ْ کوك ّ  يهگو٭زَ ها کَ كه هاٍ ؽظ اى ؽغبط  «فٮبهد»ّ  «هلکٌ» بديهب  يّ

ثبيَوذ   هوي  ،ييؽووه  ويو اه ،کَ رب آى ىهوبى يؽب كهْکِ كاك. ياٱٞب٣ ّ پ ،ييؽوه ويثَ اه

 ،ييها ثوَ ؽووه   ي٭واّاًو  ي اهْال ّ اٱٞب٥بديثَ كٍزگبٍ فال٭ذ ثپوكاىك. اّ ُوچٌ يهجل٪

  6هکَ افزٖبٓ كاكٍ ثْك.٭ٲيواى ى ّ اهغبّه

 ،ت ٍوٲْٛ ا٭زوبكٍ ثْكًول   يثوَ ٍواّو   ،يٌيثو ٍو عبًْكه اصو كهگيوي  ،کَ ٍالعٲَ يىهبً

ل يهٍو  يبى کَوت ا٥زجوبه کٌٌول. ثوَ ٢ًوو هو      ي٥جبٍ ياهلل رْاًَزٌل ثواييچْى ا ٌبٕو ل ييفلٮب

٬٦ٙ آًبى آّکبه ّل. كه  ،ه٪ْنى ثَ ث٪لاك  ثب ؽولَ اهب ،كوْيپ يها ه يهاٍ روٱكّثبهٍ فال٭ذ 
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ّ  ،ليؽظ ها ر٦ٞ ،کَ اى ٥لوب گو٭زَ ثْك اييثب ٭زبّ ،يٮَ ٥جبٍيفل ،ؽولَ اّل ه٪ْنى، هَزٌٖو

ل ّول ّ  ي.ٯ ؽظ ر٦ُٞ  634ت كه ٍبل يي روريثل ك٭ب٣ اى ث٪لاك ٕو٫ کوك. يٌَ آى ها ثوايُي

 1کبهّاى ٥واٯ گياهُ ّلٍ اٍذ. يگياهؽظ .ٯُ  659ّ  649 يُب رٌِب كه ٍبل ،پٌ اى آى

ک هٖوو  يهوب  ذ ّكثَ كٍذ  ،گو اهْهيكُوبًٌل ؽظ اهو واى، يثب ُغْم ه٪ْنى ثَ ا 

ّه ييه٪ْنى ثْكا .ا٭زبك ي يو ثوب ا  ،ييو چٌگ يثَ ؽوظ ًلاّوزٌل ّ ؽزو    يچ ا٥زٲبكيُ ،2يٌولّ 

ها ًبى هَولوب  يگوياه ؽوظ كه ٱلووّ فْك، علْي ا٥زٲبك کَ ٍواٍو عِبى فبًَ فلاٍذ، 

به كّْاه ّل ّ هاٍ ؽظ ُوچٌبى يثَ يواًيهَلوبًبى ا يگياهت ؽظيي روريثل 3.گو٭ذ هي

ْ  »ٌکوَ  يرب ا .ثَزَ هبًل رْاًَوذ اى   ،کوَ ؽوبکن ث٪ولاك ثوْك     يكه ىهوبً  «يٌي٥ٞبهلوک عو

گًْوَ ٢ًوبهد   ييو ّ اثگيوك هاٍ هکَ  ييثبىگْب يثوا ي.ٯ ٭وهبًُ  667كه ٍبل  «آثبٱبفبى»

اى پيِ کٌل کَ رب  يهب ها هٞوئي ه ،هزي ٭وهبى 4اهو ؽظ ثوٱواه کٌل.ها كّثبهٍ ثو  يؽکْهز

ي يو ثلکوَ اى آى هٌو٤ ً   ،ّول  يهَولوبًبى ًوو   يگوياه  ؽوظ  يثوا يًَ رٌِب اٱلاه ،ـيي ربهيا

و   775)هوْهؿ، هؾوول ثوي اؽوول ٥لوي ؽَوي ٭بٍوي،         يکوَ ٭بٍو  ُوچٌبى 5.ّلًل يه

.ٯ ُ  666كه ٍوبل   ،ه٪ْلها پٌ اى ؽولَ ي ؽغبط ٥واٱگياهي  ي ؽظي، ًقَز.ٯ(ُ  832

 َو ّل.  يه يٌي٥ٞبهلک عْ يُب ثب رالُىيبك، کَ ثَ اؽزوبل  6اٍذ صجذ کوكٍ

 يهٌب٭٤ اٱزٖبك رْاى كهيها هثَ اهو ؽظ ّ ه٤ٌ اى آى  ،هزٲلم لقبًبىيا ييا٥زٌبيث٥لذ 

ل يو کوَ اى ُووبى اّا  كاًَذ ثب ؽکْهذ هولْکبى هٖو آًبى  ي٢ًبه يبٍيٍ يُب ّ هٱبثذ
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ثَ ؽغبى ا٥يام ًيوّ كٍذ آّهكًل. اٱلام ه٪ْنى كه َ كه ؽغبى ثىيبكي ٮْم ً ،يويگٱلهد

َ هولْکوبى  يو ٥ل يؽوظ پوكافزوَ ّ اٝال٥وبر    يُوب  .ٯ کَ ثَ ٩بهد کبهّاىُ  667كه ٍبل 

ً يث»هٌغو ثَ ؽوکذ  اٱلام ه٪ْنى، ييا 1ي هاٍزب ثْك.يي كه ُويکوكًل ً يآّهعو٤  ،«جوو

 .ٯ ّل.  ُ  668ى كه ٍبل آًبهٲبثلَ ثب ؽوالد  يثوا

كفب ذ ن كه اهو ؽظ يهَزٲْٝه  ثَ يؽکْهذ هوکي ييً آثبٱبفبى ٭وهبى اى ٕلّه پٌ

ِ ي. اهوب ثو  کوكًل ثَ ايي اهو رْعَ هيکوك ّ ؽبکوبى هَلوبى هٌٞٲَ  يًو ؽکْهوذ   يروْع

اى ٥واٯ رب ؽغبى ثْك، هوب٤ً   ،بىيو ٥جْه کبهّاًيکَ كه هَ ييُب يي اهو ّ ًباهٌيثَ ا يهوکي

 ّل.   يوكٍ هَلوبًبى هاى اٍزٲجبل گَز

کوك ّ  ىيبكيل. اّ ثَ اهو ؽظ رْعَ يهٍ يلقبًي، ثواكهُ رکْكاه ثَ اآثبٱبفبىاى  پٌ

ا ؾووام   اهللذيو ، ثوَ ث آيول  كٍذ هي ثَي ُو ٍب َ يٮيي ّويؽوه اّٱب٫كٍزْه كاك آًچَ اى 

َ  «ىبي ٥جلا وؽويا لکوبل»ـ يّ يّ 2هٍبًٌل.  يا ها ثَ هٍب ذ هٖو اهٍبل کوك ّ كه ًبهو

ذ يثَ فبٝو ؽوب يّ يُب ا جزَ رالُ 3ٍلٞبى هولْک ًّْذ. يي اٱلاهبد فْك ها ثوايا

کوَ كه   يل ّ ىائواًيًوٍ يا غَيثَ ًز ،هکَاّوا٫  يُب يٍلٞبى هولْک ّ کبهّکًٌکوكى 

  4.عب آّهًل ّ ًزْاًَزٌل ؽظ ثَ وَ هاٍ ثبىگْزٌلياى ً ّلٍ ثْكًل،ا٥يام هکَ ثَ ىهبى اّ 

َ  يثوب ا٩وْا   ،يلقبى ث٦ول ي، اآثبٱبفبىاه٩ْى پَو  ،يقياٍبً هٌبث٤ ربهثو  ،ٍو٦لا لّ 

ي کوك ّ كٍوزْه كاك  يرغِ ياُ، كه ٕلك فواة کوكى ک٦جَ ثوآهل. اّ  ْکو يِْكيو يّى

ي يُوچٌو  ي. ّثَبىًل يکْز ي٥جبٍ ياى چْة كهفزبى ثَزبى فلٮبثواي ؽولَ ثَ ک٦جَ، 

ولْکبى ثْك ّ آًوبى كه  هکَ رؾذ ٍلَٞ ك يل ي يٌ كه هاٍ ؽظ ها ثليًٮ يرغبهد کبنُب

َ  5ًٮ٤ ثْكًل، هو٣ٌْ کوك.يرغبهد م َ ثوب   ،ا جزو کوَ ٍو٦لا لّ َ كه ههٚوبى ٍوبل      يا ًبهو
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کٌل کوَ فجوو    يغبك هيي ّجَِ ها ايا ،ثَ ث٪لاك ٭وٍزبك ،ل هاٍ ؽغبطيرَِ يثوا ،.ٯُ  688

. ثبّول هزِن کوكى اّ ثَ هقب ٮذ ثب اٍوالم ثوْكٍ    يثوا يكّوٌبى ّ يؽولَ ثَ هکَ، ا٭زوا

َ   ياًل ا فْٖٓ کَ آّهكٍثَ  ؛ًْول  يگوبٍ ٥ولو   چيُو  ،ي اٱلام، ثَ فوبٝو هوو  ٍو٦لا لّ 

ي يو ٌ ثب کبهّاى ؽوظ ً يًٮ يگٮزَ ّل، هو٣ٌْ کوكى رغبهد کبنُبرو  پيِگًَْ کَ ُوبى

 ي ًبهوَ آهولٍ  يو ًلاّوذ. كه ا  يل هونُج يو رٌِب ثَ فبٝو هّاثٜ فٖوبًَ ثب هٖو ثْك ّ ك 

 :اٍذ

ِّاُ» ُٕي ّ هزؾلهوا ّ  ْ اة ّ ًُللْک ّ  ّ ٍوبكاد ّ کبّ٭وَ    ّزوبة ّ  ٢ّبه ّ ُکّه ّ ً

ُز ِزنزؽلٮه٢ه ،ا َالم  يبيه٥ب ّله٥ب ثلاًٌل کَ ثَ ؽٚود آٍوبى ه٭٦ذ ّ ثبهگوبٍ   ،ناهلل 

ِْ ث ،ٯ ٍلٌٞذٝب يٍلهُب  يو ّ علوو يٮَ کضيکوكًل کَ ٝبآًِب  ييچٌ ،ٍليولينىا هذ ِهي ا ٦زُل

بهد ک٦جوَ  يو ثو ٥ويم ى  ،بى ىهبىيو ثللاى ّ ا٥يل ّ هْبُاٍالم ّ اههبص يو اى اکبثو ٥لوبي٩ٮ

ّ ِا٥ياى اٍوالم ّ هٌبٍوک    ا ؾوامذياؽزوام ِاؽوام كه ث ياًل ّ ثوا غب عو٤ ّلٍ، آًه٢٦وَ

ًٮوًْ ّ اهوْال ها كه ه٦ووٗ فٞوو ّ      ،ْٝا٫ هْاٱ٬ هجبهک ّ هٲبهبد هزجووک کوام ّ 

ْهوٯ ّا ٪هوةا ٮْه ّ ا ٌغل ّا ينىاله هلٞب٥ًب ٭ ،ي هضبليا .ُله آّهكٍ ن روب  يإولاه کووك   ، 

ُاهن  چَ كه ؛ذ ٱٚب ّ ؽظ انٍالم ها هجب ٪ذ ّاعت كاًٌليْٝ يذ ّ ٕٮبيكه افالٓ ً

ّ يپ ،َ ّ اٍالميعبُل اه ثَ هکَ هْْٕل ثْكٍ ّ هلوائو اٍزوَبک ثوَ  ٍْزَ ٱْا٭ل ؽغبط ّ ى

َلالم هلي ؽلظ ا ج َ يّ ٱبله ٥ل هجوم ّ هٮزْل ،هٌبٍک آى هزقلًٖب ّ  هن  فب ًٖب ذيّا 

َِ کي ن ّ  شوِ٭ي َز  ٍْميٮَٰ فهوط ِهي مًُُْث ل ؾ و کهلٍ ها ثَ عوبل ک٦جَ هزيَ ّ چْى كهُُّاّل هللر

كّ وذ   ،ْوب٥و هجوبهک  ْبه٣ هٌولّة ّ هل كه آى هل ،ٌلين ًوبيرٲل ،گوكاًٌل ّ هواٍن اٍالم

و ٱْا٭ول ّ  ييل ّ رَو يو اص ي فجويو اييل رَياى آى ٱج بك کٌٌل...يو يف يهّىا٭يّى ها ثَ ك٥ب

فٮب٭وَ ّ  يـ ثٌو يهْوب  ،ًوْكٍ يي ىهبى ه٦ل ذ هب هّيؾب٭ل ٥و٭بد ثَ ّاٍَٞ رإهو هليرکض

ٌول ّ هلوک   ياُزووبم ًوب  ،ي ّ٭ول يو كه رغِ ،اًول  کَ ثَ اهبهد ؽوبط هٍْوْم ثوْكٍ    يعو٦

ي هؾوْك ها ا يام کٌٌل رب ّٱذ ًيّل ٱْا٭ل كه هواؽل کْ٭َ ّ ًغ٬ ًگناهك کوَ  يا لًغن

ّ  يک فٞبئيْن ّ ًٮٜ هوب يؽت ٱب٭لَ هّك ّ ىّائل اٍلؾَ ّ اثواى آى عولَ هٖب يکَ
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 1.«٭وّفزي ثب فْك ثوك ّا َالم يثوا يّ ٍواه يعْاه

آهلًول،   يْٝه ًوبه٢ٌن ثوَ ؽوکوذ كههو     ؽظ ثَ يُب .ٯ کبهّاىُ  666اگوچَ اى ٍبل  

 يفبى ثْك. ثب هَلوبً ٩بىاى يياى ىهبى ٭وهبًوّا ،ثَ اهو ؽظ يلقبًيؽکْهذ ا يرْعَ عل

ا٥والم ّول.    يي هٍويك ،.ٯ، ٥وْم ه٪ْنى هَلوبى ّلًل ّ اٍالمُ  694بىاى كه ٍبل ٩

رٮبّد ثبّل، ثَ إالػ هاٍ هکَ پوكافذ يؽظ ثكهثبهٍ  رْاًَذ ياّ کَ ًو ،تيي روريثل

ها ثوَ   «ّوبٍ ٱزلو٨ »ثَ ًوبم   ،ثيه  فْك ياى اهوا يکي يّ 2ّ کبهّاى ؽظ ها هاٍ اًلافذ.

ذ کوبهّاى كه  يو ي اهٌيؽٮب١وذ ّ روإه  ثوواي  ْاه هَلؼ اهبهد ؽظ هٌْٖة کوك، ُياه ٍ

ي کوَ  يلا لياهب ثب هْْهد فْاعَ هّو  3ت كاك.يثب ّکٍْ رور يبه اّ ٱواه كاك ّ هؾوليافز

ؽولوَ   يي ٍپبٍ ثوايآى ّعٍْ ها ٕو٫ رغِ ،ذ كاهكيه٦زٲل ثْك رٖو٫ هٖو ّ ّبم اّ ْ

٩وبىاى   5ًلاّوذ.  يغَ هٞلْثيثب هلک هٖو ًز يثَ فْٖٓ کَ هکبرجبد ّ 4ثَ ّبم کوك.

ب٭وذ  يكه ي٬ هکوَ، کوَ ثووا   يش هؾول، ّوو ياى ٭وىًلاى اثْا ٪ يکي٥جلاهلل، ي ثَ يُوچٌ

 6ّاگناه کوك. يبكيآّهكٍ ثْك، هٱجبد ىپٌبٍ ثَ كهثبه اّ  يکوک هب 

هَلوبى ثوْكًِ   ٥لذ، ُن ثَ زْ(ي)اّ غب ٍلٞبى هؾول فلاثٌلٍه٪ْل،  يلقبى ث٦ليا

٬ ي.ٯ پَوواى ّوو  ُ  716كه ٍوبل   ىيبكي کووك. ثَ اهو ؽظ رْعَ  ،يبٍيٍ ٥للّ ُن ثَ 

ثواكه فْك ها کَ اى ٝوو٫ ٍولٞبى    ،َٚيو ّلًل. ؽويهکَ، ثو ٍو اهبهد هکَ ثب ُن كهگ

 ،هلک هٖوو  ،كه هٲبثلهٍبًل. ثَ ٱزل  ،ثَ اهبهد هکَ گوبهكٍ ّلٍ ثْك ،هلک هٖو «ًبٕو»

وول  قوذ ّ اى ٍولٞبى هؾ  يي ثوَ ٥وواٯ گو  يَٚ ًي٭وٍزبك. ؽو يٍوکْة ّ يثوا يٍپبُ

 يويو ثوَ اه ها ثوواي ٭وزؼ هکوَ،     يُياه ًٮو ي ْکو ،عَذ. ٍلٞبى ه٪ْل يبهيفلاثٌلٍ 
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ّ   يي ثووا يو فواط ثٖوٍ ها ً ّ ُوواٍ اّ کوك ،«يك ٲٌل يؽبع» . ٍوپوك  يهقوبهط هاٍ، ثوَ 

ثوَ روبهاط   ها اى اهوْا ِ   يّ ٱَووز ثَ ؽويَٚ ؽولوَ کوكًول   كه هاٍ ا٥واة ثبكيَ گوچَ 

ي هَوئلَ ثوَ ًٮوْم    يو ا 1ٌل.يى ٍبل ثو رقذ هکَ ثٌٍْواًغبم رْاًَذ كه ُوب يّ  ،ثوكًل

ٝ يلقبًبى كه هکَ اًغبهيْزو ايث ثوَ   ،ِيِ اى پو يثو  ،ي ه٪وْل يل ّ هْعت ّل رْعَ ٍوال

 اهْه ؽظ ه٫ْٞ٦ گوكك.

کَوت ٱولهد هغول ك كه     يثوا يبٍيل، ثال٭بٕلَ اٱلاهبد ٍيکبه آهلى اث٦ٍْ يثب هّ

واى، يو کبهّاى ؽظ ا ياًلاى هاٍ يوا. ثب کَت اعبىٍ اى ٍلٞبى هٖو ثّلٌَ آ٩بى يهکَ ّ هل

ثَ هکَ ا٥يام ّول. ٍولٞبى هٖوو     يّ کبهّاى ثبّکُْ ،كه ٍواٍو هولکذ ا٥المايي فجو 

 ،و کوبهّاى ثْكًول  يل ٥ووة کوَ كه هَو   يٱجب ي٬ هکَ ّ هئٍبيثَ ّو ييُب ًبهََ يي رْٕيً

زوام اؽ يواًيّ ثَ ؽغبط اًًْْل واى يًّْذ ّ اى آًبى فْاٍذ رب هب٤ً ّ هياؽن کبهّاى ا

ّووي٬ هکوَ   َٚ يؽو ،ي ٍبليکَ كه اگٮزٌي اٍذ  2کٌٌل. يلگيگناّزَ، ثَ اهْهّبى هٍ

فْاًل ّ  يل فٞجَ هيثَ ًبم ٍلٞبى اث٦ٍْ ،.ٯ كه هکَُ  729رب  718 يُب كه ٍبل يّ .ثْك

به ّ ثب٢٥ووذ ّ  يب ّ ٕلٱبد ثَو يثب ُلا ،ُب ي ٍبليكه ا ،واى )ٱب٭لَ ٥واٯ(يکبهّاى ؽظ ا

 3ّل. يهّاًَ ؽغبى ه ،ّکٍْ

ُوب   کووك. كه ايوي ٍوبل    هوي هکَ  يهاُها کبهّاى ؽظ ؽکْهذ،  ،ي ُو ٍبليي ًيث٦ل اى ا

اى عولوَ   ،يا وٌٮ٦َ ّ ّو٥ثَ اهْه ٥بمثْك،  يلقبًيي ٭وك ؽکْهذ ايهٲزلهرو کَ وچْپبىياه

ٍوبفذ ّ ٍوپٌ    هوي و اهبکي هٲلً يكه هَثٌبُبي ىيبكي  ي. ّکوك رْعَ ىيبكي هي ،ؽظ

ک هٖوو  يو كه هزٖوو٭بد هوب   يٌي.ٯ فْاٍزبه ىهُ  722كه ٍبل  يکوك. ؽز يها ّٱ٬ هآًِب 

   4غَ هبًل.يًزيهلک ًبٕو، ٍلٞبى هٖو، ث يُب يکبهّکٌك يل ّلٍ ثْك کَ ثَ 
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ْ   يعوبه  يٌبه ثووا ي.ٯ، پٌغبٍ ُياه كُ  725وچْپبى كه ٍبل ياه كه آة  يٍوبفزي عو

 يي عْيا 1هکَ افزٖبٓ كاك رب هْکل کوجْك آة ٱْا٭ل ؽغبط ٥واٯ ها ثوٝو٫ ٍبىك.

 يبياؽ يثوا يگ اًجبّزَ ّلٍ ّ کَياى ه يثَ کل ،ي٥جبٍ يثْك کَ ث٦ل اى فلٮب ياى چبُ

  2ًکوكٍ ثْك. يآى اٱلاه

ذ فْكُ، ثَ ؽغبى هّاًَ يوچْپبى، ربثْد اّ ّ پَوُ ها ثٌب ثَ ّٕيث٦ل اى ّ٭بد اه

ْد، روبث ٌبه ثو فوط هؾوول ا٭ويّك.   يچِل ُياه كثَ ُويي ك يل  ،ليکوكًل. ٍلٞبى اث٦ٍْ

بى يو ي روبم ؽبعيً يل اٙؾيو هٌبٍک ؽظ، ُوواٍ هؾول ثْك. كه هّى ٥يكه ٥و٭بد ّ ٍب

کَ ثوَ هکوَ آّهكٍ ثوْك، اّ ها اٍوز٪ٮبه      يفبٝو آثوچْپبى ًوبى گياهكًل ّ ثَيثو عٌبىٍ اه

 ٤3 ك٭ي کوكًل.يًوْكٍ، كه گْهٍزبى ثٲ

ّولٍ   يٍٮو ّهب٤ً  ،هب ٍلٞبى هٖوا ،ٱٖل ؽظ كاّزَ ،ٱجل اى هو  ،وچْپبىيب اهيگْ

 يْٕهد گو٭زَ ثوْك، ًبهاٙو   يّامى کوكى آة كه هکَ کَ ثلّى  يعبهچواکَ اى  4؛ثْك

کوكى چْوَ، ثَ ؽْٚه  يكاكى فجو عبه يوچْپبى، ثوايکَ ثبىاى، هٍْل اه يثْك. ٌُگبه

ثوَ   يوچْپبى ثب اعبىٍ ّ هْْهد چَ کَياى اّ ثبىفْاٍذ ّل کَ اه ،ليٍلٞبى هٖو هٍ

و اٍوذ  يو وچْپبى فيكاًل کَ ٥ول اه يٍلٞبى ه»پبٍـ كاك: ّي  ؛ي کبه اٱلام کوكٍ اٍذيا

ثوب   ،کَ اًغبم ّول  يب آثبك ٍبىك. کبهيكٍزْه ٍلٞبى اٍذ کَ ثقْاُل فواة کٌل  يّ ثبٱ

ت ٍلٞبى ًزْاًَوذ هقب ٮوذ فوْك ها    يي روريثل«. ؽبل ؽکن ّوبٍذ .و ثْكيهقبهط اه

ْ   يي اهيوؽبل اٱلاهبد اُ ثَ 5اثواى کٌل. ْوزو  يُوچوَ ث  يم ّ فّْوٌبه ِو ه٪وْل، ثب٥وش ًٮو

َ يفٞ ،.ٯُ  728کَ كه ٍبل يْٝهَ ثّل؛ لقبًبى كه هکَ يا كه  ،يي ٝجوو يثِبءا ول  ،ت هکو

کَ ه٦ووْل آى، كهّك ثوو   يؽب ل ها ك٥ب کوك؛ كهياُ ثو ٭واى ٱجَ ىهيم، ٍلٞبى اث٦ٍْ فٞجَ
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  1هکَ ثْك. يهلک ًبٕو ّ اهوا يچِبهگبًَ ّ ٍپٌ ك٥ب ثوا يبهجو ّ فلٮبيپ

ُ اى ٝويٰ فجو ها  ي اهو ًبفٌْْك ثْكي، کَ اى اِو هکَيَ، اهٮيو ٥ٞياه  ،هٌٖوْه  ،ثوواكه

ل. يو بًَ هاٍ ثبىگوكاًي٬ هکَ، هٌْٖه ها اى هيگو ّويضَ، كيو ههيهلک ًبٕو ٭وٍزبك. اه يثوا

ي يو . ا2ليل ّلٍ ثْك، ثَ اٝال٣ هلوک ًبٕوو هٍوبً   يکَ اى هاٍ علٍ گَ ياهب فجو ها ٱبٕل

اى  يهکوَ كه ٝو٭ولاه   يي اهووا ّ ّوو٭ب  يثو  يّكٍوزگ هبعوا فْك ًْبى كٌُولٍ ّعوْك ك  

ي يو اى ا يکو يثوَ   ،ن ٱلهد فْك كه هکَيرَلٜ ّ رؾک يک اٍذ کَ ثوايلقبًبى ّ هوب يا

 ّلًل.   يل هيهب ،كّ ٱٞت

هَکْک ثَ  يُب كٍزْه كاكٍ ثْك کَ كه هٍْن ؽظ ثب كهُن ،ضَيپَِو هه ،٬ اؽوليّو

ّ  ي کوبه اى رووً اّ   يو ل ه٦بهلَ کٌٌل ّ ايًبم اث٦ٍْ هؾوول ٍولٞبى    يٕوْهد گو٭وذ. 

 ل آهولٍ يي هٲلم كاّذ ّ ُوواٍ کبهّاى ؽظ ًيك اثٍْو٦ يو ٍالٝيل ها ثو هؾول ٍبياث٦ٍْ

 3ب٭ذ.يد ٥واٯ ٥وة اهبه ،اى ٝو٫ ٍلٞبى ه٪ْل ّ

 ياًولاى  ل آى ها هاٍي.ٯ ُوواٍ ٱب٭لَ ٥واٯ کَ اثٍْو٦ ُ  728ثَْٞٝ کَ فْك كه ٍبل اثي

 :ٍذًّْزَ اثَ هکَ ٍٮو کوكٍ،  ،ثْكکوكٍ 

٠ً اٗاضت حجذ   يذ ٗٞغٔيط هاك٠ٔ ػطام، پ٢ٔٞاٙ ٗح٘سحٞيآحز٠ زض غحثت اٗ يستٖ شيت

اظ ٗجطزٕ ػجطام ٝ    يضج٘اض  ي١٘طا١اٖٛ ػسٟ ت .ضا تط ػ٢سٟ زاضت، اظ ٠ٌٗ حطًت ًطزٕ

 يظز ٝ اظزحإ ت٠ حس يت ٗٞد ٗيٚ اظ ًخطت ر٘ؼياٙ تٞزٛس. ظٗيطاٛيذطاساٙ ٝ كاضس ٝ ا

زض ٗطارؼجت ُجٖ    ،تا ذٞز ٛساضجت  يضكت ٝ ػالٗت يٗ يتٞز ٠ً ١ط ًس اظ هاك٠ٔ ًٜاض

ع يتؿاػت ترػيٙ تاحْ٘ آب ت٠ ٗساكط يضتط تطا يا ٖ، ػسٟيٚ هاك٠ٔ ػظيضس. زض ا يٗ

اٙ ح٘جْ  يج ٜٞاياحساٙ ت٠ ت ي٠ٔ ضتط تطايذٞاضٝتاض ت٠ ٝس يٚ ٗوساضيزازٟ ضسٟ تٞز. ١٘چٜ

٠ً هاك٠ٔ تٞهجق   ا تٞز. زض ١ط ٜٗعّي٘اضاٙ ٢ٗيت يضس ٝ زاضٝ ٝ ٗططٝتات ٝ ضٌط تطا يٗ
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پرتٜس ٝ زضٗاٛسُاٙ  يؿصا ٗ ،سٛسيٛاٗ يٗ «ٞتسُزِ»٠ً  يتعضُ يٗس ي١اَ يزض ز ،ًطز يٗ

تٞز ٠ً  يٗرػٞظ حْ٘ ًساٛ ،ي زست٠ ضتطيًطزٛس ٝ  يتٞض٠ ضا اقؼإ ٗيٙ تاٝ ٗساكط

ٚ ضسٟ تجٞز. ١٘جطاٟ   يس تإٗيٚ ٝسائْ اظ قطف سٔكاٙ اتٞسؼياظ ضاٟ زضٗاٛسٟ تٞزٛس ٝ ٠٘١ ا

١ا ٗٞرٞز تٞز. ١ِٜإ ضجة ضاٟ   ٟٞيْ الظٕ ٝ اٛٞاع اقؼ٠٘ ٝ ٗيٗؼتثط ٝ ٝسا يض١اهاك٠ٔ تاظا

٠ً ضة ٗثسّ ت٠ ضٝظ  چٜاٙ ؛اكطٝذتٜس ي١ا تطٗ ١ا، ٗطؼ٠ٔ ص هكاض ٗحْ٘يطاپيضكتٜس ٝ پ يٗ

  1ضس. يٗ ييٚ پط اظ ٛٞض ٝ ضٝضٜايُطت ٝ ظٗ يٗ

هکوَ   يواى ّ ٭ٲو اهغوبّه  يل ثووا يکوَ اثٍْو٦   ييبيٕلٱبد ّ ُولا ثَْٞٝ كهثبهٍ  اثي

   :ليا٭يا يه ،افزٖبٓ كاكٍ ثْك

ٚ آٗجس. تج٠   ييٖ ضس ٠ً ٛطخ قال زض تاظاض ٠ٌٗ پايهسض پّٞ ٝ غسهات زض ٠ٌٗ توس آٙ

 ١ا ٗخواّ قال ضا تج٠ ١زجسٟ زض١جٖ ٛوجطٟ     رت٠ تٞز ٠ً غطافيقال زض تاظاضچ٠ ض يهسض

  2ًطزٛس. يٗ ذُطز

ا وٌٮ٦َ آًوبى  د ٥بملقبًبى ّ اٱلاهبيي ٍبل ٍلٞبى هٖو کَ ثَ ّلد اى ًٮْم ايكه ُو

وا ؾوبِط ٱب٭لوَ ٥وواٯ ها ثوب     ي٬ هکوَ كٍوزْه كاك روب اه   يثَ ّوو  ،ي ُواً كاّذيكه ؽوه

رب آفوو ٥ِول    ،واىيا يبهريى يُب ي رْٝئَ ًبکبم هبًل. کبهّاىيثَ ٱزل هٍبًل کَ ا يا ََيكٍ

 کوكًل.   يهکَ ه٭ذ ّ آهل هكه  ،لياث٦ٍْ

ّ کوبهّاى   ي ٱٞو٤ يو ى ؽظ ثوَ هکوَ ً  ٥يام کبهّا.ٯ، اُ  736كه ٍبل  ،ليثب هو  اث٦ٍْ

 ٮو٠  ايوي اٍوذ کوَ     ،کٌول  يبه علت ٢ًو هو يکَ ثَ ياى عولَ هْاهك 3.ل ّلي٥واٯ ر٦ٞ

کوَ   اي يثَ اٍوبه  ،يلقبًيـ ّ کزت ٥ٖو ايهٖٞلؼ ّل. كه رْاهايلقبًي كه كّهٍ  يؽبع

ظ يو ي كّهٍ هايو اى ا ِيپو کَ يؽب كه 4ن.يفْه يثوهىيبك  ،آهلٍ اٍذ يُوواٍ ثب  ٮ٠ ؽبع

َ يهّاط لقبًوبى  يكه ٥ٖوو ا  ،واىيو ا، اى ٝو٫ هوكم يٌکَ  ٮ٠ ؽبعي. كهثبهٍ اًجْك ب يو  ب٭زو
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 ي ا١ِبه ٢ًو کوك.يٲيرْاى ثَ يه٪ْنى هٖٞلؼ ّلٍ، ًو يكه هّىگبه هَلوبًکَ ييا

ي ؽغبى ياهو ؽظ ّ هَبئل ٍوىههٌل ّلى آًِب ثَ َلقبًبى، ثب٥ش ٥الٱياٍالم آّهكى ا

اى  يويو گلقبًبى ثوب ثِووٍ  يى ثْك. اًبهَلوبًيك ًبى ذ ؽکْهذ آيهْو٥ّ ،غَ آىيّل کَ ًز

فوْك،   ي٥الٍّ ثو ًْوبى كاكى هَولوبً   ، رْاًَزٌلَٚ ؽظي٭و يّ اعزوب٥ يبٍيواد ٍيرإص

مُوي   اى يروب ؽولّك   كه ثواثو عِبى اٍالم هاآًِب  ه٪ْل ّ ٱواه گو٭زي  فبٝوٍ رلـ ؽولَ

اى  ،ثوفوْهكاه ثوْك   يهبيذ ثَو يو ه٪وْنى اى اُو  يٌل ّ رغبهد ها کَ ثوايهَلوبًبى ثيكا

كه هٲبثول هولْکوبى کوَ    اى ايوي ٝويوٰ    ،ي رْاًَزٌليي هاٍ هًّٰ ثقٌْل. آًبى ُوچٌيُو

اًلام کٌٌول.  كاّزٌل، ٥وٗ ي٢ًبه يثوروثو آًِب ها هزْٱ٬ کوكٍ ثْكًل ّ  ىه٪ْن  يْوّيپ

ّ  يويو ي كاّوذ ّ آى كهگ يو ً يگوو يك يبٍيث٦ل ٍ ،لقبًبى ثَ ؽظيرْعَ اهٍل  ٢ًو هي ثَ

جوً پوٌ اى اٍوالم آّهكى ثوکوَ، فوبى     يث ،هضبل يچواکَ ثوا ؛ي ثْكيىه يثب اهكّهٱبثذ 

َ   ذيو ٌوَ ّ ث يثْك ًوبم اّ ها كه هکوَ، هل    ي، كٍزْه كاكٍيىه ياهكّ ُوب   ا وٲولً كه فٞجو

 .٭وٍزبكًل هيها ثَ هکَ  يبكيى يُب ُو ٍبل کبهّاىك يل ي يثَ ُو1؛بّهًليث
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 هقذهِ

ُبي هِن هورجٜ ثب ؽوظ ثوْكٍ    اى ٥وَٕ  ُوْاهٍ كه ربهيـ اٍالم، ٍيبٍذ ّ ؽکْهذ،

٬ يو ٍوْ ثوَ رکل  کيو اى  ،ؽوظ ثَ اهْه لًل ثب رْعَ يکّْ يهَلوبى ه يُب . ؽکْهذاٍذ

چوْى   ياهک هٲولهبر ٌل. رليٮيايذ فْك ثيثو هْو٥ّ ،گويك يّ اى ٍْکٌٌل ِ ٥ول يفْ

. ثوْكٍ اٍوذ  ذ ّ كفب ذ آًِب كه اهوو ؽوظ   ياى ٭٦ب  يثقْ ،وا ؾبطيي اهييُب ر٦ ذ هاٍياهٌ

کٌٌولٍ   ييوي ؽَوبً ّ ر٦  يگبٍ ؽظ ثوَ هْٙو٥ْ   ي،ؽکْهز يُب كه هٱبثذ ،ييثو اا٭يّى 

ل يثيهگبى رجلثواي هْو٣ّ  ييگبُيثَ گو ،ي ؽظيُب ًكهّى ؽکْهذ يّل. ؽز يل هيرجل

اهرجوبٛ آى ثوب   ثبيل اثزلا ثوَ   ،ـ ؽظيُو ثوَُ اى ربه يكه ثوهٍايي كنيل، ثٌب ثو ّلٍ ثْك. 

 ،ي هْٙو٣ْ كه كّهٍ هوْهك ثؾوش   ياثَ  ،٭ٖلاى ايي هّ كه ايي . پوكافذ يبٍيؽْىٍ ٍ

 .پوكاىين هي

  اىيوَريلخاًاى تا تيزاى اس سقَط ايا ياسياٍضاع س

 (يهحل يُا )حکْهت عصر فترت

واى آ٩وبى  يـ ايكه ربه يليعل  كّهٍ ،.ٯُ  736ل كه ٍب ،ليهو  ٍلٞبى اث٦ٍْ اى پٌ

وّهٌول ثوْك. هوب وک    ي٭ٲولاى ؽکْهوذ هزووکوي ّ ً    ،آىُبي  ّيژگيي يرو ّل کَ اى هِن

ل ّ يي هوو  اثٍْو٦  يکَ ثو  يٍب َذيَ ّل ّ كه ثيرغي ،ثيه  يثب ّْهُ اهوا ،يلقبًيا

قزلو٬ ايوواى   كه ًٲوبٛ ه ٭بٕلَ ا٭زبك، چٌل ٍلَلَ  يلقبًيا يي ٭وهبًوّايًبثْك ّلى آفو
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َ آًِب  ييرو کبه آهلًل کَ اى هِن 1يهّ چْپوبى،  و، آليو عالب آليو  يلکوبً يا ياهووا   ٍلَول

د، ٭وبهً،  گوو ُون كه ُووا   يك ي٥لٍ اهواکيٌغْ ّ ٍوثلاهاى ثْكًل. يه٢ٮو، فبًلاى اآل

کَ  هَزٲل كاّزٌلوَيً يهؾل يُب ؽکْهذ ،ه٪ْل يالياى اٍزِ يپ ،يك ّ  وٍزبىيکوهبى، 

بد فوْك اكاهوَ   يو ًبى ّ٭بكاه ثْكًل، رْاًَزٌل پٌ اى ؽولَ ه٪ْنى ُن ثَ ؽلقبيچْى ثَ ا

  روب كّهٍ ُون   ير٦ولاك  ،بى ه٭زٌليلقبًبى اى هيبم ٍلٌٞذ ايكه اآًِب  اى يكٌُل. گوچَ ثوف

   .هبًلًل يل ثبٱياى هو  ٍلٞبى اث٦ٍْ پٌ٭زود 

 .ٯ؛ ُ  744غبى ّ اههٌَزبى رب ٍبل يبى كه ٥واٯ ٥غن، آمهثبيچْپبًو 

ْپبً  و ٍلَٞيي كه هٌبٰٝ ىيو كه ٥واٯ ٥وة ّ ث٦لُب ًيعاللآو   .ٯ؛  ُ  835بى رب ٍبل يچ

 .ٯ؛ ُ  754بى كه ٩وة فواٍبى ّ گوگبى رب ٍبل يوْهير٪برو 

 .ٯ؛ ُ  783ٍوثلاهاى كه ٩وة فواٍبى رب ٍبل و 

 .ٯ؛ ُ  794رب ٍبل  بى(ي)هو٥ٍْبكاِد هبىًلهاىو 

 ؛ .ٯُ  1969غبى رب ٍبل يب كه نُيکبهکو 

َوزبى ّ کوهوبى   يثب ًٮْم كه ٍ ،يکود كه ُواد، ّوٯ فواٍبى ّ ا٭٪بًَزبى کًٌْآلو 

 .ٯ؛ ُ  791رب ٍبل 

 .ٯ؛ ُ  758ٌغْ كه ٭بهً ّ إٮِبى رب ٍبل ياآلو 

 .ٯ؛ ُ  795ٌغْ رب ٍبل يايك ّ هؾلّكٍ آليه٢ٮو كه آلو 

 .ٯ؛ ُ  756ظ ٭بهً رب ٍبل يي ٭بهً ّ کوهبى كه فليهلْک ّجبًکبهٍ كه هٌٞٲَ ثو 

 .ٯ؛  ُ  983ؽکبم نه رب ٍبل و 

 .ٯ؛ ُ  1931هلْک ُوهْى رب ٍبل و 

  ؛.ٯُ  828اربثکبى  و ثيه  رب ٍبل و 

 1.ٯ.ُ  1996اربثکبى  و کْچک رب ٍبل و 

                                                           
 .14ص، . ذاسيخ ايشاٌ دس دٔسِ ذيًٕسيا1ٌ
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ُ  ّبى يثوفکَ  کْچک يُب ي ؽکْهذيا  يثووا  ،آهلًول  يوّى هو يو ُوب ث  اى كل ّوْه

ل ييو رإّ ًيوي   ،يّ هوب   يْاًيو ٭ٌوْى ك ٌوَ  يكه ىه يفجوگوبً  ،ذ فْكيذ اٱزلاه ّ ؽبکويرضج

ك يول  ي يروو  بى كاّوزٌل. اهوب هِون   يو ً ،ذ فوْك يکَت هْو٥ّ يثوا يهنُج يُب ذيّقٖ

آًکوَ  پوٌ اى  ىيووا   ؛ْوبى ثوْك  يؽکن اى ا يب يلقبًيثَ فبًلاى اكاّزي ر٦لٰ ذ، يهْو٥ّ

 يٮبريرْوو  يّ فلٮوب ّعوْك ًلاّوذ    يّاؽول   ٮَيگو فليكها ٭زؼ کوكًل، ث٪لاك ه٪ْنى 

اى فبًولاى   يا ًْوبًلٍ ب كٍوذ يو ي ٍجت هغجوْه ثْكًول   يُوثَ 1.ًلاّزٌل يٱلهرُن هٖو 

ل ييو ذ فوْك ها ثوب رإ  يو ثَ هٖو ثٮوٍوزٌل ّ ؽبکو  يب ٱبٕلي 2ها ثو رقذ ثٌْبًٌل يلقبًيا

ت يو اهٌٝوبء، ًب  3فٞجوَ ثقْاًٌول.   يذ ثقٌْل ّ ثَ ًبم ّيكه هٖو، هْو٥ّ يٮَ ٥جبٍيفل

ثَ هلک ًبٕو ًّْذ ّ فْك  يا ًبهَي، اث٦ٍْيل ّ اى ٍْي ّپٌ اى هو   ،ؽکْهذ هّم

بثذ ٍلٌٞذ ثوالك  ياّ فل٦ذ ّ ؽکن ً يي ثوايذ اّ ٱواه كاك. هلک ًبٕو ًيها رؾذ ؽوب

ي يا ول وًغنيو اه»ًجْكًول؛ اى عولوَ    بي ٱب٥ولٍ هَوزضٌ  يو ي اى ايبى ًيْاًيك 4.هّم اهٍبل کوك

ذ ّ هلوک  ل، اى ث٪لاك ثوَ ٱوبُوٍ ه٭و   يثب هو  اث٦ٍْ ،کَ ّىاهد ث٪لاك ها كاّذ «هؾوْك

 5ل.يًوب١و كّ وذ هٍو    ًبٕو ثَ اّ ٥ّلٍ ّىاهد هٖو ها كاك. گوچَ ث٦لُب ٭ٲٜ ثَ هٌِٖت

اؽوول  »کوَ ٍولٞبى   چٌوبى  ؛ثوكًول  يي ثَ هٖو پٌبٍ هيپٌ اى اؽَبً فٞو ً ؽبکوبىي يا

   6قزٌل.يوْه ثَ هٖو گويكه هٲبثل ؽولَ ر ،«٬ٍْ روکوبىيٱوا»ّ  «يويعال

ي كّهٍ کوَ  يو ا يُوب ي ؽکْهذيروهِن يبٍيـ ٍياى ربه يثَ ّوػ هقزٖو ،كه اكاهَ

ک كه هٖوو کوَ   يو ي هّاثٜ آًبى ثب ؽکْهوذ هوب  يٌَ ؽظ كاّزٌل ّ ُوچٌيكه ىه ياٱلاهبر

 .پوكاىين هي٥ِلٍ كاّزٌل، بٍذ ؽظ ها ثَيه

                                                           
ُُّظى االعالييّ .1  .77، ان

 .258ص ، انرٕاسيخنة ؛230ٔ  229ض ، ط3ض ، ؼثية انغيش؛ 163ـ  161ض ، طيطهغ انغؼذيٍ .2

 .300ٔ  299ض ، طيطهغ انغؼذيٍ. 3

 .289ص، 10ض ، انُعٕو انضاْشِ. 4

 .183ٔ 172ض، ط. ًْا5ٌ

 .181ص، 13ض، . ًْا6ٌ
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 آل چوپان

واى آهلًول  يو يفبى ثَ ايٍْ لّى ثْكًل کَ ُوواٍ چٌگ يبى اى افال٫ اٱْام ه٪ْ يچْپبً

ـ ه٪ْل اى اّ ًبم يي فبًلاى کَ كه ربهيي ٭وك اي. اّ کوكًلوکذ ي ّيي ٍوىهيّ كه ٭زؼ ا

ُوب  غجْديو روب يکوَ اٍو   ييفبى ها ٌُگبهياٍذ کَ عبى چٌگ« وايٍْهفبى ّ» ،ثوكٍ ّلٍ

لقبًوبى ه٪وْل   يا يثووا  يفولهبر  ،ي فبًلاىيا ياى اهوا يي ثوفيث٦لُب ً 1ثْك، ًغبد كاك.

واى يو ثوَ ا  «ُْنکْ»ه  اٍذ کَ ُوواٍ ثي وچْپبىيه٦و٫ّ آًبى، اه ياًغبم كاكًل. اى اهوا

َ يب٭وذ ّ  ي «ييو وانهواياه»٥ٌوْاى   ،لقبًبىيا  كه اّافو كّهٍ يآهل. ّ لاى ّول.  يو روبى ه کو

ل ثوَ  يل کوَ اثٍْو٦  ييو ًپب يويب٭زٌل؛ اهب كي يّ  ْکو يي هٲبهبد هِن کْْهي٭وىًلاى اّ ً

ل؛ اّ يو ىثوْك، ٥ْوٰ ّه   يويـ ؽَي عاليوّيوچْپبى کَ ُوَو اهيث٪لاكفبرْى، كفزو اه

ي يو ثَ ا ،هَلوبى وچْپبِىياهب اه .رْاًَذ آى ىى ها رٖبؽت کٌل يه يييچٌگ يبٍبيٝجٰ 

  ٍوزبهٍ  ،ي کوك ّ ثوَ كًجوبل آى  يل ها فْوگيي ه٣ْْٙ اث٦ٍْيذ ًلاك ّ ُويّٕلذ هٙب

 ،كه ُوواد  ،ليثَ كٍزْه اث٦ٍْ ،وچْپبىياه 2.ا٭ْل کوكلقبًبى يبى كه كٍزگبٍ ايچْپبًاٱجبل 

 3کْزَ ّل. «ي کوديا لسبيهلک ٩»ثَ كٍذ 

 يَ ها اى كٍوذ روکووبى ٱواهوبً   ي.ٯ، ٱًُْ  729وچْپبى، كه ٍبل يپَو اه ،«وْهربُير»

ذ اى يو ي اٍوالم ّ ؽوب يو ْزو كيظ ثيثَ روّ ّ ِ ٱواه كاكٍيكهآّهك ّ هوکي ؽکْهذ فْ

 يهِول »٥ٌوْاى   ،آًوبى  يي ها علت کوك ّ ثوَ ٭زوْا  يك ي. اّ ٢ًو ٥لوبکوكبم يهَلوبًبى ٱ

   4ب٭ذ.يثَ ٕبؽت ٱوى ِّود  ّ ثو فْك ًِبك «آفوا يهبى

هَوزٲل كه ثواثوو    يًزْاًَوذ ؽکوْهز   ،ليذ پلهُ اى اث٦ٍْيؽوب ٍجتوْهربُ ثَ ير

کوَ اى   ي. ّگَوزوُ كاك اى ٝوو٫ ٩ووة   ها هزٖوو٭بد فوْك    ،هّ اىايي .لقبًبى ثوپب کٌليا

                                                           
 .174ٔ  173ض ط، 1ض ، ظايغ انرٕاسيخ. 1

 .5ص ، أضاع عياعي ٔ اظرًاػي ايشاٌ دس قشٌ ْشرى ْعشي. 2

 .252ص ، انرٕاسيخنة .3

 .450ص، 5ض، انظفاحسٔض. 4
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قوذ. ٍولٞبى   يثوَ هٖوو گو  روٍيل، پٌ اى هو  پولهُ   هيَ فْك يل ٥ليکبد اث٦ٍْيرؾو

   1ل ٭وٍزبك.يل، اّ ها کْذ ّ ٍوُ ها ًيك اث٦ٍْيؽٮ٠ هّاثٜ فْك ثب اث٦ٍْ يي ثوايٖو ًه

 ّ اّٙوب٣ اٍوزٮبكٍ کووك    يوْهربُ، اى آّوٮزگ يپَو ر ،ـ ؽَييل، ّياى هو  اث٦ٍْ پٌ

ّول کوَ اى ىًولاى     يّ هول٥ ًوْك  يوْهربُ ه٦و٭يثَ ٥ٌْاى ر ،َ پلهُ ثْكيها کَ ّج ي٩اله

 «کيو ثيٍوبر » ،آًکَ ثَ ؽکْهوذ فوْك ا٥زجوبه ثقْول     يلا ثوااّ اثز 2ب٭زَ اٍذ.يهٖو ًغبد 

ْ    يًْوبًل. هولر   يلقوبً يها ثو رقوذ ا  «زْياّ غب»كفزو  ، پَوو  «ْهفبىيٍو » يث٦ول کوَ اى ٍو

 يوبى ها ثوَ فوبً  ياى ًْاكگبى ُْنکْفبى ثوَ ًوبم ٍول    يکيکوك،  يک، اؽَبً فٞو هيثيٍبر

ثوَ   ّ اهٌٝبء ّکَذ فْهك ويه.ٯ ثَ هّم ؽولَ کوك ّ اى اُ  744كه ٍبل  يهٌْٖة ًوْك. ّ

   3ي ّکَذ ثْك کَ ثَ كٍذ ىًِ کْزَ ّل.ي. اّ كه ٭کو عجواى اگويقذي يرجو

 يثواكهُ هلک اّو٫، چِبهكٍ ٍبل ؽکْهوذ کووك. كه كّهاى اّ فواثو    ،يپٌ اى ّ

غوبى، هلوک   يبى ثوَ آمهثب يثب ُغْم ٱپچبٱ 4ثبه آهل.بى ثَيچْپبً يي ّ ٱلووّيكه رجو يبكيى

 5ب٭ذ.يبى يبى پبيل ّ ؽکْهذ چْپبًيثَ ٱزل هٍ «گيثيًعب»اّو٫ ثَ كٍذ 

هيول  بى ثوفال٫ يچْپبً يبثي کَ ٱلهد؛ چوابى ثب هلک ًبٕو، فْة ًجْكيهّاثٜ چْپبً

كه بى يو ثَ چْپبًّ ؽولَ کوک  يها ثوا يويـ ؽَي عاليكهفْاٍذ ّهّ،  اىايي .اّ ثْك

 6.پنيو٭ذ ،غبىيآمهثب

 انيريجال

 ،يفوبى يچٌگ يُوب  يْنى ثْكًل کَ ُوواٍ ثب  ْکوکْو ثيه  اى ه٪ يا ٮَيبى ٝبيويعال

 يپواکٌلٍ ّلًل. ثيهگبى آًبى هٌبٕت هِوو  يي رب آًبرْ ياى چ ،كه روبم هزٖو٭بد ه٪ْنى

                                                           
 .616ٔ  615 ضط، َضّْ انقهٕب. 1
 .4477ص، 7ض ، ذاسيخ انفي. 2
 .221ٔ  208، 204ض ، ط. ريم ظايغ انرٕاسيخ3
 .224، ص . ًْا4ٌ
 .233ص، . ًْا5ٌ
 .4ص، . ذاسيخ آل چٕپا6ٌ
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، «ويو عال يهوْٱل »ُوب،   هٌٖجبى آى ي ٕبؽتيثو ٥ِلٍ كاّزٌل. اى اّ  يييكه ؽکْهذ چٌگ

و ثويه   يو اه ،«بىيو لکبًْيا»واى، يو بى ايويعال يبيً 1ثْك. يي ّوب ي٭وهبًلٍ ٍپبٍ ّ ٭برؼ چ

ل ّ يواى  ْوکو کْو  يو ُالکْ ثَ ا يثْك کَ رؾذ هُجو «روهلَ يعْع»پَو  ،٥ٖو ُالکْ

، كاهوبك  ي، اى ًَل ّ«ثْٱبي ثي آٯيوؽَياه» 2.کوك٢ًبهد ثو ايي ِّو پٌ اى ٭زؼ ث٪لاك، 

، ؽکْهذ يْبًّليي فْيـ ؽَي، ثَ پْزْاًَ ايّ پَو ثيه  اّ، ّّل  يلقبًيفبًلاى ا

 ،ليكه روبم هلد ؽکْهذ اث٦ٍْ يّ 3كٍذ آّهك.ها ثَ يلقبًياى ٱلووّ ا ي٦يٍّ يًْاؽ

ل كه هْهك ٝالٯ ُوَوُ، ث٪لاكفبرْى ها ثوب  ياث٦ٍْ يرٲبٙب يثْك ّ ؽز يكه فلهذ ّ

 4كهًگ اعبثذ کوك.يث ،«ؽکن پبكّبٍ ثو عبى هب هّاى اٍذ»ي پبٍـ کَ يا

 ،واى ّووليووم ٥ووبىم اـ ؽَووي اى هّي.ٯ، ّووُ  736ل كه ٍووبل يپووٌ اى هووو  اثٍْوو٦

 5اى ًَل ُالکْ ها ثوو رقوذ ًْوبًل.    يا ًْبًلٍ ّ كٍذ غبى ّ ٥واٯ ها رٖو٫ کوكيآمهثب

کوَ   «کيو ثا ًْ»؛ فْك ثَ ُوبى  ٲت 6ثوكاّذ يلقبًيي ها ثَ ايث٦لُب كّري اى ًَل چٌگ

.ٯ اٝب٥وذ هلوک   ُ  749كه ٍوبل   يل ثَ كٍذ آّهكٍ ثْك، ثٌَلٍ کوك. ّيكه ىهبى اث٦ٍْ

ّ  ويها پن ًبٕو ، ُوَوو  «ك ْوبك فوبرْى  »ي، يؽکْهوذ کووك. اّ ُوچٌو    ي٭ذ ّ ثوَ ًوبم 

ـ يِ ثوو ّو  يثو  ياى ٍلٌٞذ عي اٍو»َل: يًْ يكّ زْبٍ ه .گو٭ذ يل ها ثَ ُوَوياث٦ٍْ

ْ  ،«يٌ صوبً يثلٲو »ل كاكى  ٲوت  يّوب  7«.ثْك يؽَي ًجْك ّ ك ْبكفبرْى ّبٍ إل  ياى ٍو

ّ يبرْى ًك ْبكف يكه هصب يي هٞلت ثبّل. ّيل ايي هايً يٍلوبى ٍبّع  ِٰ ثوو   يي ثَ ؽو

َ ـ ؽَوي  يّ ،.ٯُ  743وؽبل كه ٍبل ُ ثَ 8کٌل. يـ ؽَي ّ كّ ذ اّ اّبهٍ هيّ ٝوْه   ثو
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   1کوك. يكه ث٪لاك ؽکْهذ ههَزٲل 

ي ىهوبى،  يو كه ا 2ي اّ ّل.يعبًْ «ٌياّ».ٯ، ُ  757ـ ؽَي كه ٍبل يپٌ اى هو  ّ

هٲوبم   ي، هول٥ غوبى يثب ثواًلافزي ؽکْهوذ هلوک اّوو٫ كه آمهثب    ،«يک ٱجچبٱيثيعبً»

غوبى ها كه ٍوبل   يرْاًَوذ آمهثب  يٌ پوٌ اى كّثوبه  ْکوکْو   يو اّـيثوْك. ّو   يلقبًيا

ّوْهُ فْاعوَ    ي، ٍووکْث 4وکبًّّ ّوّاًْوبٍ ي٤ کوكى اهيهٞ 3.ٯ رٖو٫ کٌل.ُ  761

كٍوذ   يذ اى ّبٍ هؾووْك ثووا  يّ ؽوب 5٭زؼ هْٕل ،بهثکويهوعبى كه ث٪لاك ّ رواکوَ ك

ّ يًوب يهو  يويو ي ّوبٍ عال يٲزولهرو ٌ ها هيه٢ٮو، اّواس آليب٭زي ثَ هي چوَ  اگو ،يبًول. 

 ياّ ثَ ّوٯ ثب ّکَذ هْاعَ ّل، ّ و  يُب يلقبًبى گوكك ّ  ْکوکْيًزْاًَذ ّاهس ا

غبى، اهثل، هْٕول  يث٪لاك، آمهثبُوچْى  ،آًبى يُب يياى ٍوىه يثو ٱَوذ ثيهگرْاًَذ 

   6.ثواًلوّاى ؽکن يّ ّ

ٍوو   ،ؽبکن ث٪لاك ،فْاعَ هوعبى ٌکَيثب هٖو كاّذ رب ا يهّاثٜ فْث ،ٌيٍلٞبى اّ

 يًيك هلوک اّوو٫، ٍولٞبى هٖوو ٭وٍوزبك ّ اى اّ كه اىا      يثَ ّْهُ ثوكاّذ ّ هٍْ 

ٌ ثال٭بٕلَ اى هلوک هٖوو   ي، کوک فْاٍذ. اّيٙوة ٍکَ ّ فْاًلى فٞجَ ثَ ًبم ّ

   7.اُويزي ًلُلاٍذ،  يب٩ي يفْاعَ هوعبى کَ ٭وك  فْاٍذ رب ثَ فْاٍزَ

، پَوو  ارٮوبٯ ا٭زوبك   .ٯُ  776كه ٍوبل  کوَ  اى هووگِ  پٌ ّٕيذ کوك ٌ يٍلٞبى اّ

ثٌْيٌل. اهب ٍلٞبى اؽول، ثواكه ؽَيي، پٌ اى چٌول هوبٍ ّي ها   ي ثو رقذ يكّهِ، ؽَ

چوْى   يگبًيُوَوب  يٱلهروٌول ثوَ   ،ثو ٍوو کَوت ٱولهد    يفبًْاكگ يُب ًيا٣ 8کْذ.
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، يويو ي ّوبُياكٍ عال يل. آفوو يو ووْه اًغبه يذ ؽولوَ ر يًْلُْب ّ كه ًِبيٱواٱْ ،ه٢ٮوآل

. هْهفوبى،  کْوزٌل .ٯ ُ  835كه ٍوبل  ّي ها ًْلُْوب  يٱواٱْثوْك کوَ    ي كّميٍلٞبى ؽَ

 يآًوبى ها كه ٭ِوٍوذ ّىها   يّ ّىها 1اًول  كاًَزَ يييبکٌٌلٍ كّ ذ چٌگيو ها اؽيعالآل

 2اًل. مکو کوكٍ يييچٌگ

 مظفرآل

ٍوبل كه   77.ٯ ثوَ هولد   ُ  795روب   717ه٢ٮو، ُٮذ ري ثْكًل کَ اى ٍبل ّبُبى آل

كّكهوبى   يعول  ا٥وال   3غبى ؽکْهذ کوكًل.يكه آمهثب يهلريك ّ ي ،کوهبى ،٥واٯ ،ً٭به

اُ ها اى فوْا٫   ي، فوبًْاكٍ يو ثْك کَ اى روً چٌگ يفواٍبً يي ؽبعيا لبسيه٢ٮو، ٩آل

يك يو پَواى ّ افال٫ اّ كه فلهذ اربثکبى  4جل هٌزٲل کوك.يّ ٍپٌ ثَ ه ،يكيفواٍبى ثَ 

کَ ًَل ثَ ًَول اى فوْك    يبٱزيجل ّو٣ّ کوكًل ّ ثب  يٱٖجَ ه ييكهآهلًل. آًبى اى کلفلا

ي ّ يلقبًبى كه رجويِ ها رب هٲو ؽکْهذ ايفْ يُب يَزگيّب  ثوّى كاكًل، رْاًَزٌل آّاىٍ

 َ ثوٍبًٌل.يٍلٞبً

 ياّ ٝو  5.گو٭ذ يلقبًيال ييك ها اى ٍلٞبى اث٦ٍْيهٌْْه ؽکْهذ  ،«ييوهجبهىا لياه»

آّوْثگواى ّ   يثوب ٍووکْث   ،يك ثوْك يو ؽوبکن   ،ليکَ اى ٝو٫ ٍلٞبى اثٍْو٦  يُغلٍ ٍب 

ٍولٌٞذ   ي وْا ل، يلى فجوو هوو  اثٍْو٦   يٌُگبم هٍ يّکَت کوك.  يزيهاُيًبى، هؾجْث

  6ثوا٭واّذ ّ ثَ ًبم فْك ٍکَ ىك.

واى يکوك ّ ثَ ارٮوبٯ، ّو   ي، ُوکبهيچْپبًؽبکوبى ي اى يوؽَياثزلا ثب پ ،ييوهجبىها لياه
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ي ٍوپوكٍ  يوهجبهىا ول يي فلهذ، کوهوبى ثوَ اه  ياكهآّهكًل ّ ثَ پبً  «ٌغْياآل»ها اى كٍذ 

ّ  يـ اثْاٍؾبٯ رْاًَزَ ثْك ثو ّيوّي.ٯ کَ اهُ  754كه ٍبل  1ّل. ثوَ   يواى هَولٜ ّوْك، 

َ يّ .ٯ ثوب رٖوو٫   ُ  756ي كه ٍوبل  يُوچٌو  يّ 2و کووك. يّ آى ّوِو ها رَوق   ،واى ؽولو

٭وزؼ ٱلوووّ   .ٯ، ُ  757رٖو٫  وٍزبى كه ٍبل  3ّجبًکبهٍ، ؽکْهذ ّجبًکبهٍ ها ثواًلافذ.

ْ ياى ك ،.ٯُ  758رٖوو٫ إوٮِبى كه ٍوبل    ّ  4کْچوک  اربثکبى  و ّ گوو ٭ز ثوْك.   يؽوبد 

 5.کوكًلو ّ اى ؽکْهذ ٥يل ّ کْه يكٍزگ ،.ٯُ  769كه ٍبل ّي ها  ٍِواًغبم پَواً

ًيوي  غوبى ها  يفْاٍوذ ٥وواٯ ٥غون ّ آمهثب    يهو  ،و ٭بهًيپٌ اى رَق ،ييوهجبهىا لياه

ثکوا ٦جوبً،  اثيثَ هٖو ٭وٍزبك ّ ثب  يٱبٕل ،.ٯُ  755ل كه ٍبل يي ك يثَ ُو ؛رٖو٫ کٌل

  6.ٍکَ ىك فٞجَ فْاًل ّ ي٦ذ کوك ّ ثَ ًبم ّيث ،«ا و٦زٚلثبهلل»ٮَ يل فليّک

ّو٦بئو   يل ّ كه اعووا يكٍذ کْ ي، اى ُوَ هٌبُيي كه ٍي چِل ٍب گيوهجبهىا لياه

گو٭وذ ّ   يو هياى ٥لوب ؽکن رکٮ ،يُو عٌگ يکوك ّ ثوا يا٭واٛ ه يٌيّ اؽکبم ك يهنُج

 يُوب  ّکَوزي فون   8 ٲت گو٭ذ. «ه٥ْْك هإرَ ٍبث٦َ»ّ  7فْاًل يه «يّبٍ ٩بى»فْك ها 

ؽوب٭٠،   يكه ّو٦وُب  يّکَ ثب٥ش ّل  ،اىهٌکويه٦و٫ّ ّ ًِّواة ّ إواه اّ ثو اهوثَ

هز٦ٖوجبًَ ّ   يي ثب ٢ًن كاٍزبى هُْ ّ گوثَ، ه٭زبهُبيً يل ىاکبًيوك. ٥جيهؾزَت  ٲت گ

 9.گو٭ذَ ثبك اًزٲبك ها ث يّ  ًَبکبهايه

اى آِى ّوبٍ   يلٍ ثْكًل کَ پبكّبُيگًَْ ثَ رْا٭ٰ هٍييو، پَواًِ اياه يپٌ اى ثوکٌبه
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ّغب٣ ثبّل ّ ّبٍ هؾوْك، ؽبکن إٮِبى ّ اثوٱْ ّ ٍلٞبى اؽول، ؽبکن کوهبى ثبّل. اهب 

ِ  يل كه كّهاى ٝوْنً يو ي ك يذ ًکوك ّ ثَ ُويي رْا٭ٰ ها ه٥بيّبٍ ّغب٣ ا اى  ،ٍولٌٞز

گبًِ ثوو ٍوو ٱلوووّ،    يو عٌوگ ثوب ثوواكهاى ّ ُوَوب    ي.ٯ، هلام كهگُ  786رب  759ٍبل 

.ٯ ثوب ا ٲبُوثوبهلل   ُ  779كه ٍوبل   يّ 1ثوْك.  ،ييرٖو٫ رجو يبى ثوايويفْٖٓ ثب عالثَ

ذ کووك کوَ   يي ّٕو يُوچٌو  يّ ٦2وذ کووك.  يث ،كه ٱبُوٍ يٮَ ٥جبٍيفل ،ثکوياثهؾولثي

ي يا ول بسيو هْنًوب ٩ »برِ، يو كه ىهوبى ؽ ك يول  ي يٌَ ك٭ي کٌٌل. ثَ ُويها كه هل عَلُ

َ  يها ثَ هکَ ٭وٍزبك رب فبًٲبُ «يٌيک ثوواي  ها  يٌو ياؽولاس کٌول ّ ٱ٦ٞوَ ىه    عٌت ک٦جو

 كاك.  يي کبه ثَ ّيٌبه ثبثذ ايَذ كيهوٱل ّبٍ ثقوك ّ كّهغبّهاى 

اى کوهبى  «يي ؽَي ٱْهچيبها ليوافزياه».ٯ، ُ  786پٌ اى هو  ّبٍ ّغب٣ كه ٍبل 

ٌوَ هٲووه   يهوكم هکوَ ّ هل  يثواُلايبي ىيبكي ّ ًوْك ٌَ هٌزٲل يثَ هل ها يآهل، عَل ّ

ّ اى اّ فْاٍوذ ٭وىًولاًِ ها   ًبهَ ًّْوذ  وْه يّبٍ ّغب٣ كه ثَزو اؽزٚبه ثَ ر 3کوك.

َ  يو ووْه كه  يؽوبل ر ييو ثب ا 4.وكيذ گيرؾذ ؽوب واى، كه ٍوبل  يو اُ ثوَ ا  ْهُ ٍوَ ٍوب 

 يْهُ ث٦ول يو اّ كه  5و٫ کووك. ه٢ٮوو ها رٖو  ل ّ ٱلووّ آليغبى هٍي.ٯ ثَ آمهثبُ  789

ک يو كه  کوكٍ ثْكًول،  يبك ّ ثٌلگيِبه اًٲکَ ا١ ها يواى ّ ّبُياكگبى ه٢ٮويروبم اهفْك، 

  6ٱزل ٥بم کوك. ،ب٭ذ ّبميٙ

 آل کرت

.ٯ كه ُ  788روب   ٩643وْه ثْكًول کوَ اى ٍوبل     ؽبکوبى اى  يا ٍلَلَ ،کودهلْک آل

کوَ كه  كاًٌول   هوي  يي ٍلغْٱيٍالٝاى ها کود  آلًَت هْهفبى ُواد ؽکْهذ کوكًل. 
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ي، ؽبکن ُوواد، ثوب ا١ِوبه    يا لهکي .لًليبى، ثَ ؽکْهذ هٍيُواد پٌ اى اًٲواٗ ٩ْه

ها رٚوويي  ذ هوكم ُواد يّ اهٌکوك فْك ها ؽٮ٠  ييفبى ه٪ْل، ٱلووّياٝب٥ذ اى چٌگ

 ،کوود ياثو ي هؾولثييا لِ، ّوٌيفْ ي.ٯ هوك ّ ًٍْ كفزوُ  643كه ٍبل  ي. ًّوْك

 کود ثْك.و فبًلاى آليي اهياّ  يل. ّيثوگي يٌيها ثَ عبًْهلٲت ثَ کود 

ّ يوْهُ ثووك    «ٍوٌل »ثوَ   ،ثب ٍوکوكگبى ه٪ْل .ٯ(ُ  643-767) ي هؾوليا لّوٌ

ْ  اىايوي . کووك ه٪وْنى  هٞيو٤  ها  «هْ زوبى »ّ  «نُوْه »ؽبکوبى  ي يو ثوَ پوبً ا  ى، نهّ ه٪و

ؾْى ّ يکٌوبه ٍو  َوزبى روب   يٍ ،اى ا٭٪بًَوزبى  ينُْه ّ ثقّْي ها ؽبکن  ،يفلهز فُْ

ُوواد  ا ليي، ؽبکن  ثَ ًبم هکي، ٭وىًل اّ ها آثبٱبفبى، ي. ثب كهگنّذ ّکوك ٍبؽل ٌٍل

 1.کوك

کود ثْك کَ ث٦ل اى آل يي اهواي.ٯ( اى هِْْهروُ  732-771ي )يي ؽَيهلک ه٦يا ل

ثوو   يوّىيو ثوب پ  يل. ّيؽکْهوذ فوْك ها اٍوزؾکبم ّ اٍوزٲالل ثقْو      ،ليهو  اثٍْو٦ 

ّ  2 ٲوت گو٭وذ.   «ؽب٭٠ اٍوالم » ،ٍجيّاه ذيثَ هوکي ،ٍوثلاهاى ثوب ثوَ    ياّافوو كّهاى 

ي کوَ كه  يي ؽَو يه٦يا ول اى ووْه  يا ٌِو هٖوبك٫ ّول. ر  ءوْه كه هوبّه يلى ريٱلهد هٍ

اى ّي پيوّي فْاٍذ کَ ب٭زَ ثْك، ي ييوُ ثْك ّ ثَ ّٮب٥ذ ٭وىًل هلک هُبياٍ يعْاً

كهفْاٍوذ ٕولؼ   هّ  اىاييبهل. ًِب ثوًيآ  ل، اهب اى ٥ِلٍيبى عٌگيوْهياثزلا ثب ر ،هلک ،کٌل

بى کوكًول ّ  يو کوود ٝ٪ ي آليث٦ل ٍالٝ ياهب هلر 3وْه كهآهل.يّ ُواد ثَ رٖو٫ رکوك 

   4.ًبثْك ّلًل

٤ يهب٤ً هّل هنُت رْ ،ذ آًبى اى رٌَييهنُت ثْكًل ّ ؽوبيکود، ؽٌٮفبًلاى آل

ّ ط آى ٍوثلاهاى ثْكًل    5.ّل ، هيکَ هو

                                                           
 .156ص ، . أضاع عياعي ٔ اظرًاػي ايشاٌ دس قشٌ ْشرى ْعشي1
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 .84ٔ  83ض ، ط. ظفشَايّ شايي4
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   ملوک هرمز

ثٌوله  ؽکْهذ هلْک ُوهوي ثوْك کوَ     و ًٮْميى ،بهًظ ٭يٍْاؽل فل يٱَوذ ّوٱ

ي يا ول هکي» ،ي ٍلَلَيّل. هاٌٍ ايي ًبم فْاًلٍ هيثَ ًبم هوکي ؽکْهزْبى ثَ اُوهي 

هلوک  »ثوْك. ُويهوبى ثوب كّهٍ ٭زوود،      يل ٱووى ُٮوزن ُغوو   يكه اّاّ  ،«يهؾوْك ٱالر

َ اٍوزٲالل  ها ثو  يکوك ّ هولر يي هٌٞٲَ ؽکْهذ هيثو ا «ي ثِوي ثي کوكاى ّبٍيا لٱٞت

ٍْو٬ ّوبٍ ثوَ    ي پَوُ ،يب ه٭ذ. ث٦ل اى ّي.ٯ اى كًُ  747کَ كه ٍبل ييؽکن هاًل رب ا

ي كه يوهجبهىا ول يٌغْ كه ٭وبهً ّ اه يٯ ابـ اثْاٍؾياّ کَ ُويهبى ثب ّ 1ل.يؽکْهذ هٍ

ثو ُوهي ؽکن هاًل. پوٌ اى هوو     ،٭بهًؽبکوبى ٍبل ثب كاكى فواط ثَ  21کوهبى ثْك، 

ثيه  ّ هٲزله ثْك  يُوهي ّل. اّ ؽبکو يّا  ،پَوُ ثِوي ّبٍ ،.ٯُ  772كه ٍبل  يّ

ْ  يهکبرجوَ كاّوذ ّ ُو   يي فزبيي هٖو ّ فْاريّ ثب ٍالٝ  يُوب ؽکْهوذ  يْوَ اى ٍو

ّ  يهٍْنً ،هنکْه ِ     يكه كهثوبه  پَووُ   ،ؽٚوْه كاّوزٌل. اّ كه ُووبى اّاى ٍولٌٞز

 َل:  يًْيه يفْههْع 2.ّ ثَ ؽظ ه٭ذکوك هؾولّبٍ ها ًبئت فْك 

 يي ّ ه٪وثو يو ويً يَ ٢ًوّيٱو يثب ثؾو ٥وبى ّ ّوٱ يعٌْث ،ثب ٱوَْ يؽل ّوب  ٭بهً اى

كه  ياى عبًوت ؽوبکن ٭وبهً، ؽوبکو     يلقبًياٍذ کَ كه كّهٍ اهزٖل َ يلْيثَ هاهِوهي کِک

   3وٍ ُوهي ثْك.يبى عييبى، كه رٖو٫ ّا يوْهيکوك ّ كه ىهبى ريؽکْهذ ه ي(يوٍ )ثؾويعي

پوٌ اى ّکَوذ ّوبٍ هٌٖوْه      4كاك.يُوٍوب َ هو   ي ثَ ؽبکن ٭وبهً فوواط  يُوهي ً يّا 

بى ّولًل ّ  يوْهيگناه ر ؽبکن ٭بهً گْذ ّ هلْک ُوهي فواط ،ـيوْه، ٥ووّياى ر يه٢ٮو

 5بى ثْك.يوْهيكه ٍلَٞ ر ،.ٯ کَ عِبًْبٍ روکوبى آى ها رٖو٫ کوكُ  857رب ٍبل 

                                                           
 .217ـ  215ض ، طيعًغ االَغاب .1

 .18ٔ  17 ضط، يُرخة انرٕاسيخ. 2

 .120ٔ  102 ، 20ض، ط. آشاس ظؼفشي3
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 ان و ترکمانانيموريت

بى كاك، يو پب يلقبًيکْهذ اؽ يواى پٌ اى ٭وّپبّيكه ا يبٍيٍ يکَ ثَ پواکٌلگ يکَ

ثوو   ،كه ٍوووٱٌل  ،.ٯُ  771ي ّ ٭زؼ ثلـ كه ٍبل يوؽَيوْه ثب کْزي اهيوريوْه ثْك. اهير

 ،ثوَ فوْاهىم، ه٪ْ َوزبى ّ كّوذ ٱجچوبٯ      يي ثوبه  ْکوکْو  يرقذ ًَْذ. اّ ثب چٌل

ّ هوبّهءا ٌِو   ييکَ ثو ٍووىه ى آىذ کٌل. پٌ ايرضجهبّهءا ٌِو  رْاًَذ ٱلهد فْك ها كه

واى، ثوَ  يو ، ثب رْعَ ثَ اّٙب٣ آّٮزَ اکوك٩لجَ  يّ عْع يزٖو٭بد اّ ًْ ع٪زبه  ؽْىٍ

واى  ْوکو  يو كه ٍَ ًْثذ ثَ ا ،واىياى ّوبل ا يّ ثقْ يّوٱ يُب ييٱٖل رٖو٫ ٍوىه

 1ل.يکْ

.ٯ اًغبم ّول،  ُ  783 رب 782 يُب کَ كه ٭بٕلَ ٍبل يي  ْکوکْيوْه كه اّ يُل٫ ر

 يْهُ، ُوواد ّ ر٦ولاك  يو ي يو ثوْك. اّ كه ا  کود كه فواٍبىبى ثوكى ؽکْهذ آلياى ه

ي ها ثَ رٖو٫ كهآّهك. يْبثْه، ٍجيّاه ّ اٍٮوايهبًٌل ً ،ثيه  فواٍبى يگو اى ِّوُبيك

 يُب واى ها كه ٭بٕلَ ٍبليفْك ثَ ا يي  ْکوکْيوْه پٌ اى ثبىگْذ ثَ ٍووٱٌل كّهير

.ٯ ثوب  ُ  786واى كه ٍوبل  يو ووْه ثوَ ا  ير يي  ْکوکْو ي.ٯ اًغبم كاك. ٍْهُ  785رب  784

 2اّ ثَ هبىًلهاى آ٩بى ّل.كّثبهٍ ْهُ ي

کَت کوك ّ چْى اى اّٙوب٣   ييُب ذيهْ٭ٲ ،واىيي ؽوالد فْك ثَ ايوْه كه ًقَزير

اى  ،هقزلو٬ آى  يو ًوْاؽ يرَق ي.ٯ ثواُ  788گو كه ٍبل يثبه ك ،ثْكثبفجو کْْه   آّٮزَ

ْهُ يو ها  يْو ي  ْکوکيو ووْه ا يواى ّل. هْهفبى ه٦بٕو ريّاهك ا ّ ؾْى ٥جْه کوكيع

 يوْه اکضو ًوْاؽ يي ؽولَ ريل. كه اي.ٯ ثَ ْٝل اًغبهُ  799اًل کَ رب ٍبل  ٍب َ فْاًلٍٍَ

 واى ها ثَ رٖو٫ كهآّهك. يا

گو هٖون يُب، ثبه ك ُب ّ ّْهُ هقب ٮذ ي.ٯ، ثو اصو ّٱ٣ْ ثوفُ  794كه ٍبل ريوْه 

                                                           

 .24ص ، اقرظادي ٔ فشُْگي ايشاٌ دس دٔسِ ذيًٕسياٌ ٔ ذشکًاَاٌ، اظرًاػي، ذاسيخ ذؽٕالخ عياعي .1
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ل. يو َ ْٝل اًغبه.ٯ( ثُ  799-794ْهُ پٌظ ٍبل )يي يواى ؽولَ کٌل کَ ايّل ثَ فبک ا

ک ٍبل يوْه ثَ كّذ ٱجچبٯ ّ ؽولَ ثَ ٌُل ه٫ْٞ٦ ّل. اهب پٌ اى يرْعَ رث٦ل اى آى 

ثوَ فٖوْٓ    ،واىيو اى ا يلى افجبه ًوبگْاه يٌّ يكه ٌُلٍّزبى، كه پ يييعٌگ ّ فًْو

 ،.ٯُ  892ٰ کبثل ٥بىم ٍووٱٌل ّل. اّ ٍوووٱٌل ها كه ٍوبل   ياى ٝوكهًگ  ثيغبى، يآمهثب

-892ْهُ کوَ ُٮوذ ٍوبل )   يي ي. اکوكروک ثَ ٱٖل ايواى  ،كاّذٍبل  66کَ  يؽب هك

، فبرووَ  يوذ ٍلٞبى هٖو ّ اٍبهد ّ هو  ٍلٞبى ٥ضوبًيثب ُي ،لي.ٯ( ْٝل کُْ  897

کٌول  ي ها رٖوو٫  يّ هٖون ثْك چثبىگْذ .ٯ ثَ ٍووٱٌل ُ  897وْه كه هؾوم يب٭ذ. ري

 1.كهگنّذ ،.ٯُ  897كه ُٮلُن ٦ّجبى  ،ييثَ چ يي  ْکوکْيكه ؽکَ 

رٖوبؽت   يثووا بى يقذ ّ هول٥ ياى ُون گَو   يواىٍ اهپوارْهيوْه، ّيثَ كًجبل هو  ر

ّ  ذ فْك رْاًَوذ  يثب كها ،ّبُوؿ ،بىيي هي. كه ارقذ ثَ علال ثوفبٍزٌل  ثوو فواٍوبى 

ّ  يُب اى ٍوكاهاى ٍپبٍ ر ٌگْزو عيكه ث ياّ اى عْاًهَلٜ ّْك. هبّهءا ٌِو  كه  ووْه ثوْك 

ٍ  ،ثَ ؽکْهذ فواٍوبى  ،ب َ ثْكَذ ٍيکَ ث يٌُگبه ،.ٯُ  799ٍبل  َوزبى  يهبىًولهاى ّ 

٤ّٙ هووكم   ،يكه ىهبى ّ ّ .ٯ كه ُواد ثَ رقذ ًَْذُ  897كه ٍبل ّبُوؿ ل. يهٍ

 ب٭ذ.  يثِجْك 

ها اى ٍووٱٌل ثَ ُواد هٌزٲل کوك ّ ُواد هوکي ٭وٌُوگ ّ   يوْهيزقذ ريّبُوؿ پب

ي رب هووى هّم ّ اى  ي.ٯ( اى ٍوؽل چُ  859-897ٍبل ) ٥43لن آى هّىگبه ّل. اّ هلد 

   2٭وهبى هاًل. ،روکَزبى رب هوى ٌُل ياٱٖب

٭وّ  يبٍيگو كه آّْة ٍيثبه ك يوْهي٤ ريٱلووّ ٍّ ،ثال٭بٕلَ پٌ اى هو  ّبُوؿ

زقوذ  ي.ٯ( هْ٭ٰ ّول ُوواد، پب  ُ  872و   855ل )يل رب اث٦ٍْيه٭ذ ّ چٌل ٍبل ْٝل کْ

واى ها كه يو ا يوّ ّووٱ اى ٱلوو  يثقْو   ٌبى ّبُوؿ ٭ٲوٜ اكاهٍ يّبُوؿ ها ٭زؼ کٌل. عبًْ

 واى ها رٖو٫ کٌٌل. يكٍذ كاّزٌل ّ ًزْاًَزٌل ٩وة ا

                                                           
 .41ص ، ظادي ٔ فشُْگي ايشاٌ دس دٔسِ ذيًٕسياٌ ٔ ذشکًاَاٌاقر، اظرًاػي، ذاسيخ ذؽٕالخ عياعي .1
 .321ٔ  320ض ط، انرٕاسيخنة .2



 50/  فصل دوم: حج و سياست در ايزاى اس سقوط ايلخاناى تا پاياى تيوورياى

 5/1/33ـ  32043، شاخه: عجمیمجری: آرايی شده،  گیری صفحه غلطـ  5پرينت 

گو٭وذ، كّ كٍوزَ اى    ووْه ٕوْهد   يبى فوبًْاكٍ ر يو کوَ ه  ييُوب  ثَ هْاىاد کْوکِ

هَوزٲل   يفوْك ؽکوْهز   يّ ثواکوكًل  يچيوْه ٍوپيٌبى ريي اى اٝب٥ذ عبًْيروکوبًبى ً

بى ّ يو وْهيرؾوذ رَولٜ ر  ّ  يّووٱ  يکو يواى ثَ كّ ثقوِ،  يگًَْ ا يي. ثلكاكًلل يرْک

 ن ّل.يرٲَ ،به روکوبًبىيكه افزّ  ي٩وث يگويك

ًْلُْوب  يٱواٱْ .كه هٱبثذ ثوب ُون هّول کوكًول    ُن ّ ي ثَ هْاىاد يوٍ روکوبًبى ًيكّ ر

ٱْيًْلُْوب   روو اى آٯ  كّهاى ٱلهد آًِب کْروبٍ اهب ثَ ٱلهد هٍيلًل، ًْلُْب يٱْ پيِ اى آٯ

 .ثْك

ل، يًْلْ، پوٌ اى ّکَوذ كاكى ٍولٞبى اثٍْو٦    يٱْي ّبٍ آٯيهٲزلهرو «اّىّى ؽَي»

ي اهوو ثْكًول، اّ   يو هوب٤ً ا  يووْه يچْى ّبُياكگبى راهب  .ٱٖل رٖو٫ فواٍبى ها كاّذ

ثوَ فواٍوبى    ،ًووْك رغِيوي   ها ٍپبٍ اّ ،ها ٥لن کوك يوْهيّبُياكٍ ر «وىايبكگبههؾولهي»

کَ پٌ  «ٲوايبي ثيٍلٞبى ؽَ»ي ىهبى يي ثَ اّ كاك. كه اي٭وٍزبك ّ ؽکن ٭وهبى ؽکْهذ ً

.ٯ ُواد ها ثَ رٖوو٫ كهآّهكٍ ثوْك، گوچوَ رْاًَوذ     ُ  873ل، كه ٍبل ياى هو  اث٦ٍْ

ها ُوواد  ّول  ذ هغجوْه  ياهب كه ًِب ،وىا ها كه چٌبهاى كهُن ّکٌليبكگبههؾول هي ْکو 

ؽَوبة روکوبًوبى،   يوىا ّ ١لن ثيبكگبههؾول هيىيبك  يبّيثو اصو ٥ؽبل،  ثبايي. رقليَ کٌل

ّوت،    يوک  ،ييي اهو ٍجت ّل کَ ٍلٞبى ؽَيبُياكٍ ًٮود كاّزٌل ّ ُوي ّيهوكم اى ا

 يي کوَ کَو  يو فْك ها ثَ ُواد هٍوبًل ّ ثولّى ا   ،ويْيو٥ليثَ ارٮبٯ اهْٝه ًبگِبًي ّ  ثَ

.ٯ ُ  877ّ ُوواد ها كه ٍوبل   ثکْل بى ثَبٛ ٥ْود يبكگبههؾول ها هيهياؽن اّ ّْك، 

 1.رٖو٫ کٌل

کوَ  يؽوب  ، كهآفوو ٥ووو   يُب ّ كه ٍبلٍبل ٍلٌٞذ کوك  38ؽلّك  ،ييٍلٞبى ؽَ

بى پَوواى هز٦ولك فوْك فبرووَ     يپبيث يُب ٝو٫ ثَ ّْهُيک وبه ثْك، هغجْه ثْك اى يث

.ٯ ُ  911ي كه ٍوبل  يكها٭زول. ٍولٞبى ؽَو    «فبى اىثکجکيّ»ثب  ،گويكُل ّ اى ٝو٫ ك
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ه٦وو٫ّ ُوواد ّ كاّوزي     يّ ٌُوو  يغبك هکزوت اكثو  يذ اّ ثَ ّاٍَٞ ايكهگنّذ. اُو

ٍوبل ٍولٌٞذ   کيكه ْٝل  ،ياٍذ. پٌ اى هو  ّثْكٍ  ييو ًْايْيو٥لياه چْى يويّى

ي ّوبُياكٍ  يوىا، آفوو يو هين ّ کْوزَ ّولى ٍولٞبى ٥لو    يّ رَل «هول»عٌگ ثب  يوْهير

   1هٌٲوٗ ّل. ،فبى اىثکجکيثَ كٍذ ّ ،يوْهير

 ّا حکَهت يت حج تزاياّو ٍ اتعاد

 تيکسة هطرّع

٭زؼ هاٍ ؽوظ ّ  »کَ كه  ي. ًقغْاًثْكظ ٬ ّبُبى هَلوبى، اٱبهَ ؽيي ١ّبيرو اى هِن

 َل:  يًْ ياٍذ، هکوكٍ ي يرلّ ي، ٭ٖل«٭وٍزبكى هؾول

 ،آٙ ُطزٛجس  يضجؼاض ٗتػجس  ؼتيٚ ضطيزاض ٝ سالقٚي٠ً پازضا١اٙ ز يٚ ضـٔيتط ٢ٖٗ

ٚ ٝ يچج٠ تج٠ ٛجعل آجس     ؛ؽ ٝ احٌإ استيت اٗٞض ضطع ٝ اسالٕ ٝ اهاٗت كطايت٘ط

اتجس ٝ ٢ٗ٘جات   ياستحٌإ ٛ ،ٚ ٝ ٗٔتيٞاػس زس هيت٢٘يت ،ٌٗ٘ٔت يآ٘ٔي تٞؤٗاٙ ٗثاٛ

ٚ ٝ يج اظ ٗؼظ٘جات ٗػجآد ز   يٌيطز ٝ ياٛتظإ ٛپص ،ؼتيسٔٞى ضاضع ضطيسٔكٜت ت

  2ؿ٠ حذ است.ياهاٗتِ كط ٚ يسآ٘طسٔيات اٝاٗط سئً

اٱبهذ ٍولٞبى ّو٦بئو   »ثب ٥ٌْاى، فْك ها  «ٍلْک ا ولْک»ي ثبة ًِن کزبة يً يفٌغ

ؽظ اُوبل  ييكه ثوپب ياگو ٍلٞبً ،ياٍذ ّ اى ٢ًو ّ آّهكٍ« اٍالم ها اى ؽظ ّ عو٦بد

ُ   يثب رْعَ ثَ آًچَ گٮزَ ّل، ثوگياه 3.اٍذگٌبُکبه  ،کٌل ّ  ياهو ؽظ ّ اٱولاهبد ه٭وب

هَولوبى   يُوب  ثقوِ ؽکْهوذ   ذيي اهکبى هْو٥ّيرو ياى إل يکيكه اهو ؽظ،  ي٥وواً

ؽوظ   يثووا  رووي  ه ّ کبهّاى ثيکوكًل  هيرو ثوگياه  ثبّکٍْها ؽظ  ،ؽبکوبىثْك. ُوچَ 

كاكًول ّ   فجو هوي ک ٱلهد ثيه  ّ ثبًٮْم كه پْذ ٍِو آى ياى ؽْٚه کوكًل،  ا٥يام هي
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 . آّهكًل كٍذ هي ا٥زجبه ثَآى ؽکْهذ  يثوا

ذ يي هْوو٥ّ يروإه  يبك ّولٍ ثووا  ي يُب بٍذيكه ٥واٯ ٥وة اى ٍ يويؽکْهذ عال

ثَ هٖو ّي  ،هاًلاى ٥واٯ ها ٍلٞبى اؽول  ،ريوْهکَ  يؽکْهذ فْك ثِوٍ ثوكًل؛ ٌُگبه

َ ووْه ًْول ّ كه ًب  يثَ ر يقذ. ٍلٞبى ثوٱْٯ، هلک هٖو، ؽبٙو ثَ اٍزوكاك ّيگو  يا هو

 ّ ًّْذ: يبكآّهي کوك ها هَلوبًبى بى ثَ يويفلهبد عال ،يثَ ّ

. اػ٘جاّ تجٞ   يز١ج  ي٠ُٛٞ اػ٘اّ ضا اٛزإ ٗج ٚيٝ ا يٗسٔ٘اٙ ١ست يًٜ يچ٠ِٛٞ ازػا ٗ

 ي٢ٗ٘اٙ ٗاست اظ ظٗجاٛ  ،طي٠ً اح٘س رال است ٝ تساٙ 9ٚ اسالٕ ٝ ٗح٘سيز يٜٗاك

ٚ اظ آزاب ٝ يج چطا ٠ً ا ؛ٖ ًطزيت ذٞا١ي٠ً ٝاضز ٗٔي ٗا ضسٟ است ٝ ٗا اظ اٝ ح٘ا

ٚ يٚ ٝ حجطٗ ياسالٕ ٝ ٗسٔ٘ يط اظ ُصضت٠ تطايس ٠ً اح٘س راليتاضس ٝ تساٛ يضسٕٞ ٗا ٗ

   1.اٛزإ زازٟ است يتعضُ ي١ا ذسٗت ،ٚيليضط

ي يرَلٜ ثو ؽووه هَلوبًبى كاّذ.  يا ژٍيّ يبٍيٍذ ياُو ،يٌيك  ؽظ ٥الٍّ ثو عٌجَ

اٍالم ؽزووًب    ٮَيّ فلكاًَزٌل  هي يذ ؽکْهذ اٍالهيهْو٥ّٱلهد ّ ها ًْبًَ ي يٮيّو

ذ يًْبى كاكى هْوو٥ّ  يثوا ،کيهوب ْٝهکَ  ُوبى ؛كاّذ يٌَ رَلٜ هيل ثو هکَ ّ هليثب

بئل هوثوْٛ ثوَ   ٌَ ّ هَو يهکَ ّ هل ياهْه ِّوُبثَ  ،يفْك كه ٱوّى ُٮزن رب كُن ُغو

َ »ک ي «ظيثواكثو»کَ ثَ ٱْل آًچٌبى ،اُزوبم فبٓ كاّزٌلؽظ  بى آًِوب ثوب   يو ه« ًجوك ّعِو

 يُوب ک اى ؽکْهوذ يچ يواى ُيكه ا 2عويبى كاّذ.كه ايي ىهيٌَ گو ؽبکوبى هَلوبى يك

کبهول رؾوذ ٍولَٞ فوْك كهآّهًول ّ      ْٝه  ثَ ها يلقبًيا يكّهٍ ٭زود ًزْاًَزٌل ٱلووّ

 يهؾلو  يُبكه ؽِل ؽکْهذهّ  اىايي .ِ ثگناهًليى اٍالم ثَ ًوبٱلهد فْك ها كه عِب

ِ يُوب ّ عٌگ 3كاًَذ يُْزن ه  بکٌٌلٍ اٍالم كه ٍلٍيوْه کَ فْك ها اؽيهبًلًل. ر يثبٱ

کوَ ٩والم   ها ي هٖو يٍالٝ اّ 4فال٭ذ كاّذ. ياك٥ب كاك،يها رؾذ ٥ٌْاى عِبك اًغبم ه
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ل يو ييٍْم فوْك ثوَ ثب    كاًَذ ّ كه ًبهَ يي ًويرَلٜ ثو ؽوه  َزَيّب ،ىاكٍ ثْكًلّ ٩الم

 ًّْذ:  

ع يج ست ٠ً ٗحْ ٗثا١جات تٞاٜٛجس تجٞز ٝ ٛ   يو٠ استحوام آٙ ٛيآحويحٌإ ٗػط ضا ػٔ

ٖ چ٠ حطٕ ٠ٌٗ ٝ حجطٕ  يزاٛ يست٠ ٛ٘يٚ ١ٖ ٛٞضتٚ ٜٗاسة ٝ ضايآحطٗطاٙ ضا سٔكاٙيا

ٚ زٝ حجطٕ  يج طاٙ ضا سٔكاٙ اياتِ اَر٢ُٔ٘است زاضتٚ چ٠ِٛٞ اي٢ا ٝ ِٗٚ آتَح٠ٜ اً٘ٔيٗس

ٚ زٝ حطٕ ٗٞغٞف زاضتٚ ً٘اّ ٗثا١جات ٝ  يا يٝ ذازٗ يتٞاٙ ذٞاٛسٙ تْ ت٠ ٗزاٝض

   1طاٙ تٞاٛس تٞز.ياػظٖ سؼازت ا

هلک ًبٕو  يثَ كهثبه هٖو ٭وٍزبك ّ فْاٍزبه ثٌلگ يهٍْنً ،پٌ اى ٭زؼ كهْٰ يّ

ووْه  يٍکَ ّ فٞجوَ ها ثوَ ًوبم ر   كه روبم ٱلووُّ، ّل. هلک ًبٕو ا١ِبه اٝب٥ذ کوك ّ 

روبط ّ   يّ يي ثووا يو ووْه ً يَ فياًَ اهٍوبل کٌول. ر  کوك ّ ٱواه ّل ثبط ّ فواط ٍبنًَ ث

 2ي کووك. يٮيّوييفل٦ذ ّ کوو هو٤ٕ ٭وٍزبك ّ اّ ها اى عبًت فْك، هإهْه فلهذ ؽوه

َ  يو ک ها روب ؽول   يت علٍْ هوب يرورييثل رٌويل كاك ّ فوْك    ،روبث٤  ِياک ؽکْهوذ هٌٞٲو

 ١بُو ّل.   ،اٍالم ّ هَلوبًبى يجبى ّ ؽب٭٠ ٢ًبهي٥ٌْاى رٌِب پْزثَ

كٍوذ  َذ ثو يو ًزْاًَوزٌل اى هْٱ٦  ،يٌيثو ٍو عبًْ يويل كهگيثَ ك  ،وْهيٌبى ريعبًْ

، يوْهيكه عِبى اٍالم ؽٮ٠ کٌٌل. كه اّافو كّهٍ رها  فْكگبٍ يآهلٍ اٍزٮبكٍ کٌٌل ّ عب

کوك؛  يٰ هيفبى اىثک ها ثَ ٭زؼ ؽغبى رْْجکيٍْزَ ثْك، ّيکَ ثَ كهثبه اىثکبى پ يفٌغ

   3ًلاّذ. ييه٦ٌب ،ٮَ اٍالم فْاًلٍ ّلىيي، فليٮيّوييچوا کَ ثلّى رَلٜ ثو ؽوه

 يذثررساً

 ،ْوزو هْاٱو٤  يكه ث ي. ؽزکوكًل هيهجبك َ ها بم ؽظ، افجبه عِبى اٍالم يهَلوبًبى كه ا

 يل ّ ثبىهگوبً يؽْٚه كاّزٌل. كه ّاٱ٤ هاٍ ؽظ ُوبى هاٍ ثوعبٍٍْبًي ي کبهّاى ؽظ يث
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ي يثول  .غبك ّوْك يل ايو ؽظ ثويكٍزْه كاك رب كه هَ ي٥جبٍ يهِل ،.ٯُ 166ثْك. كه ٍبل 

ثوبه کوبه   ييو ا ،ّ رغوبهد ثوْك  هْوکل هاٍ   ،اگوو روب آى ىهوبى رٌِوب هَوئلَ ؽوظ       ،تيرور

ْوزو ثوَ هاٍ ؽوظ ّ هْوکالد آى     يُوب ث ّل رب ؽکْهذ يي ٥بهليً يؽکْهز يهٍبًاٝال٣

 1.رْعَ كاّزَ ثبٌّل

 ،ک هٖوو يآًبى ثب ؽکْهذ هوب  يل كّوٌي، ثَ ك واىيلقبًبى كه ايكه ىهبى ؽکْهذ ا

َ ؛ کوكًول  هوي ي هَوئلَ ٙول ُون اٍوزٮبكٍ     ياى اُو كّ ؽکْهذ  َ  ثو لقبًوبى  ياکوَ   اي گًْو

رووبم ٱب٭لوَ    ،ک ٍبليكه  ي. ؽز٭وٍزبكًل هيُوواٍ کبهّاى ٥ٌْاى ؽبعي  ها ثَ يعبٍٍْبً

َ   ک هٖو يثْكًل. هوب  يٍپبًُيوّي  ك کوبهّاى  اى ّهّك يول هْوکْک ثوْكى،     ًيوي گوبٍ ثو

ي فٖوْٓ  يو . كه اآىهكًول  ، ؽبعيبى ايواًي ها هيييثبىعْثب کوكًل ّ گبٍ يه يويعلْگ

   2گو٭ذ. هي ي كّ ؽکْهذ ْٕهديثُبيي ًيي ًگبهيًبهَ

ل رب هْا٤ً ّ هْوکالد ٍوٮو ها اى ٍوو هاٍ    يوْه کّْيواى، ريا يي ث٦ليبى ٍالٝياى ه

ت، افجوبه  يو ي روريو ثَ ا 3َ اّ ثوٍبًٌل.کوك افجبه هوب ک ها ث يثوكاهك ّ هَب٭واى ها هليم ه

   4ل.يهٍ يگو هيبه كيثَ ك يبهيهِن، اى ك

 حفظ جاى ّ اهاى يافتي از حاکواى

اهوبى   يي هاٍ ثووا يرو کوكًل کَ هْو٣ّ يِ ٥يم هکَ هيًغبد عبى فْ يثوا يگوُّ

بٍذ ّ ٥لووب  ياى ثيهگبى ّ هوكاى ٍ يبهيگًَْ کَ ٌُگبم ؽولَ ه٪ْل ثَب٭زي ثْك. ُوبىي

 5كه ؽغبى هبًلًل. يوذ کوكًل ّ چٌل ٍب يکَ ٥يثَ ه

کوكًول،   ياٍزٲالل هو  يکَ اك٥ب يب ؽکبهيکوكًل  يَ ؽکْهذ ّْهُ هيکَ ٥ل يکَبً
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ٌوبى  يگًْوَ اٝو ييو ْبى ٥ٮْ ّ اعبىٍ ٍٮو ؽظ ثْك. ايُب اى عولَ فْاٍزَ ،پٌ اى ّکَذ

فوْك   يکَ اى هؾول ىًولگ  ّثبهٍ ّْهُ ًکٌٌل؛ چواك ،كاكًل کَ ثب گنّذ اى فًْْبى يه

 ،فْك اٍزٮبكٍ کٌٌل. ٥الٍّ ثو آى  وُّب ّ اهکبًبد هٌٞٲَيرْاًَزٌل اى ً يّلًل ّ ًو يكّه ه

رووْاى ثووَ ّووْهُ   يي هووْاهك هوو يووکوكًوول. اى ا يي ّاگووناه هوو يوواهووالک فووْك ها ً 

 اّبهٍ کوك کَ رْاًَوزَ ثوْك كه ىهوبى ٍولٌٞذ ٩وبىاى، ؽکْهوذ       «٥ووييا لوؽَبمياه»

ّکَوذ   «ييا لٕوٖبم»ّبُياكٍ  يكه ثواثو  ْکوکْکَ  يوك. ّي وٍزبى ها كه كٍذ ثگ

ها ي اعوبىٍ  يو ثگنهًل ّ ثگناهًل هزْعَ ؽظ ّْك. ا ِکَ اى فًْكهفْاٍذ کوك فْهك، 

ثبه ٩بىاى ؽکون  ييكّثبهٍ ّْهُ کوك ّ ا ،پٌ اى ثبىگْذ اى ؽظ يّّ ي  كاكًل، ثَ اّ 

 1ها ٕبكه کوك. يٱزل ّ

ي يو ِ گو٭زٌل. گوچَ ٕولّه ا يها پَ يي هّيبى ُويي پٌ اى ّکَذ اى هل٥يّبُبى ً

ّول، چٌولاى    يي ٭وهوبى ٕوبكه هو   يو ًوْك. اگو ُن ا يل هيبه ث٦يثَ ياعبىٍ اى ٝو٫ هل٥

كّه اى ّٝوي،   يؽزو  ،كاّوزي ّوبٍ  کوَ ىًولٍ ًگوبٍ   ؛ چواثَ آى ًجْك يلجٌيپب يثوا يٙوبًز

ي کوَ كه  يوؽَيكاّذ. اهها هوكم  و ثبه ًو٭زييثيه  ثْك ّ اؽزوبل ّْهُ ّ ى يليرِل

اى  يهزوْا   يُبثْك، پٌ اى ّکَذ يت ّيي هٱيک ّ ُوچٌيوْه ّوير يبثيٱلهد ىهبى

ُ يوْه پيفْك، ثَ ر يوْه ّ هْبُلٍ ًبرْاًير کٌول ّ   ي٪بم كاك کَ ؽبٙو اٍذ روک پبكّوب

ي هْا٭ٲذ کووك  يوْه ًي. رّْك گياهكى ؽظ ٥بىم هکَ يبثل رب ثواياهبى ٭ٲٜ رْٱ٤ كاهك کَ 

َ  يثَ ُو ٝو٫ ه ربهياؽوِ ًْْك  يّ ٭وهبى كاك کَ كه ُون   يا فْاُل ثوّك ّ ر٦ِلًبهو

هّ  اىايوي  .ا٥زووبك ًکووك   ِثَ ٭وهبً ،ٌّبفذ يوْه ها هيي کَ ريوؽَيي ثبة ًّْذ. اهيا

ّ  ،وياٍو هولري  پوٌ اى  . اهب ّي پٌِبى ّلٱل٦َ هٌبه کوك ّ ثبني وَ ّت ٱل٦َ ها روک يً

   2ّل. کْزَ ٍپٌ 

ثوْك. اّ كه   «گيو ثا ٨ وىايه»ّل،  بهي ٍوًّْذ كچيگو کَ ثَ ُويي كياى عولَ ٍالٝ
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لٍ ثْك، ّکَوذ  يّْه يٯ ثو ّ.ُ  853کَ كه ٍبل  «وىاي٬ هي٥جلا لٞ»اى پَوُ  يعٌگ

ؽبل پٌ اى ٭واه، ثَ ٍووٱٌل ًيك ٭وىًل ثبىگْوذ  ييّ ٍووٱٌل ها اى كٍذ كاك. ثب ا فْهك

 يوؽوبع يهُووواٍ ا اّ ها ّ ها پونيو٭ذ   اُ ٬ اثزلا فْاٍزَيرب هزْعَ ؽظ گوكك. ٥جلا لٞ

 1ها ثَ ٱزل هٍبًل. يّ ،اهب كه هاٍ .هّاًَ ؽظ کوك

ؽکْهوذ هٌٞٲوَ ّ ٥بهول اٍوزؾکبم ّ      يُوب َ يْؿ کَ اى پبيّ ّ يٌي٥بٱجذ ثيهگبى ك

ُوبًٌل فلاهْوبى   گًَْ ثْك؛ آًبىييُو ،ي ث٦ل اى رٖو٫ هٌٞٲَيهاثٜ آًبى ثب هوكم ثْكًل ً

ِ  يوي ؾيفْاعوَ   روْاى ثوَ ٱزول    يي هْاهك هو ياى عولَ ا ؛لًليهٍ يثَ ٱزل ه  ،ّ ٭وىًولاً

وىا يو ه» ،رٖوو٫ ٍوووٱٌل  فوبى پوٌ اى   جکياّوبهٍ کووك؛ ّو    ،فبى اىثکجکيّكٍزْه  ثَ

ذ يکوَ هْوو٥ّ  اهب اى آًغوب   .ٍووٱٌل ها ثَ ٱزل هٍبًل يوْهيي ؽبکن ريآفو ،«يٍلٞب٦ًل

، ثوَ ّي اعبىٍ ٍٮو هکوَ  پٌ اى ثَزَ ثْك، فْاعَ يؾيي ثَ  يؽکْهذ فبًْاكٍ ٍلٞب٦ًل

 2كه هاٍ ثَ ٱزل هٍبًل.اُ ها  اّ ّ فبًْاكٍ

آًِوب   .رْاًَزٌل عبى ّ ؽکْهزْبى ها ًغوبد كٌُول   ٰيي ٝوياى ُوًيي َزبى يهلْک ٍ

كه  يَزبى، هولر يّ رٖو٫ ٍ يوْهير يوىايا يهبى ه٤يپٌ اى ؽولَ اىثکبى ّ ّکَذ ثل

 ي ٍوبل يا ؾوام ه٭زَ، چٌلاهللذيبهد ثياٝوا٫ آّاهٍ ّ ٍوگوكاى ثْكًل. ث٦ل ثَ ى يُب کٍْ

  3كّثبهٍ ثَ ّٝي فْك ثبىگْزٌل. ،ّلًل ّ پٌ اى آهام ّلى اّٙب٣ٍبکي كه آًغب 

 ديتثع

 ًلثْك يًلاى ٍلٌٞزکَ اى فبها  يبٍذ؛ کَبًيهوكاى ٍ يثواثْك  يهغبىار ،ؽظگبُي 

هغجْه ثَ رووک ّٝوي    ،گنّزٌل يهْبى اى فًْ ّبى گنّزَ يُب يفلهزب ثَ فبٝو فُْي

ها کوَ   يوًٖواهلل کَِوزبً يل، اهيها يفْاعَ ٥ل هضبل،ثواي  ؛کوكًل يكه هکَ هٍکًْذ ّ 
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وْه ير 1.ثَ ٝو٫ ک٦جَ هّاًَ ٍبفذثْك، كاه٪بى  كه آفويي ؽبکن ٍوثلاهي ّ هٱيت ّي

ش يو لاثْا »رْٝئوَ  اى کوَ   يٌُگوبه  ل کووك. يبى ّ فٞبکبهاى ها ثَ هکَ رج٦يّْهّثبهُب ي يً

كٍوزْه كاك ثوَ ؽوظ    ّي  ،پوكٍ ثوكاّزَ ّول كه ّکبهگبٍ ريوْه گو٭زي  يثوا «يٍووٱٌل

چوْى ثوَ آًغوب     ؛به فٌک ّاٱ٤ ّلًليْبى ثَيهکَ گوم ّ ا يُْا» :ّ چٌيي گٮذ 2ثوّك

   3.«ؽبٕل ّْك يؾزول کَ ا٥زلا يهٍل 

ٲوا يوىا ثوب يو ه يکوَ ثوب ُولٍوز   ها  «وک اؽوليوىا هيه»ٯ. .ُ  819ي كه ٍبل يّبُوؿ ً

وىا يثْك کَ ه يؽب ي ؽکن كه يا 4.ثَ ؽظ هّككٍزْه كاك  ّ ليثقْ ،ٱٖل ّْهُ كاّذ

وىا يو ي ٙول ه يو ِ اى ايثْك؛ اّ پو ّلٍ ها هورکت  ييي فٞبيي چٌيًرو  ، پيِوک اؽوليه

ها گنّوزي  ي يل ّ اًز٢وبه چٌو  يو اه ها کْزَ ثوْك ّ إوالً   يعو٦ ّ گ ّْهُ کوكٍيثا ٨

   5.ًلاّذ

َ  ،بىيي فْك ّْهّيگبٍ ً هکوَ ها   ّوبى ّ ٍووگوكاى ّولى،    پٌ اى ًبکبم هبًلى رْٝئو

ثوَ فوبٝو ٱلاٍوذ     ،روب پوٌ اى ثبىگْوذ    لًليگي يّلى ثوه يهزْاه يثوا ي هکبىيثِزو

 يل کَ ثوَ ُولٍوز  ي٬ٍْ عليوىاكٍ ياه ؛ًّْلّٮب٥ذ  ٍوثوكٍ ثْكًل،َکَ كه آى ث يؽوه

پله فوْك  ثب ، يٍوگوكاً يث٦ل اى هلر ،ّلٍ ثْك يب٩ي ،ٯ.ُ  817كه ٍبل  ،هلکو عِبىياه

وىاكٍ اٍکٌله ّل ّ ُووواٍ  يهالىم اه ،ث٦ل اى ثبىگْذ ّ وؽَي عبًلاه( ثَ ؽظ ه٭ذي)اه

ل يٍو  6.كّثوبهٍ كاك  يل ّ هٌٖجيا ثقْهآًِب  . ّبُوؿه٭ذّبُوؿ ًيك ثقِْ  يثوا يّ

ّهاى هکوَ، ثوب ّوٮب٥ذ هغوب    كه ي پٌ اى چٌل ٍبل هغوبّهد  يً يييفْاعَ ًٖواهلل روّ
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   1ّ هْهك ٥ٮْ ّبُوؿ ّاٱ٤ ّل.ثبىگْذ ّٝي ثَ  9يؽوم ّ فبكهبى هَّٙ ؽٚود ًج

ب يو اى ّبٍ كاّوزٌل   يْزويکَ اًز٢به ث ي؛ کَبًه٭زٌل هي هکَثَ ي ثَ ؽب ذ ٱِو يً يثوف

ٍوٮو ؽوظ ها   كاك،  هوي آىاه ّوبٍ آًوبى ها   ب يو لًل ّ يکوكًل ثَ ؽٰ فْك ًوٍو  ياؽَبً ه

هلک ، يّبٍ ٥لثيييا لثواكه هلک ٱٞت ،رْاى ّبٍ هؾوْك يه ،ي هْاهكيلًل. اى ايگييثوه

. اّ اى ّوبُوؿ  ّْهُ کووك ثواكه ٥ليَ  وْه،يفجو هو  رلى يَزبى ها ًبم ثوك کَ ثب ٌّيٍ

ل ّلى ثوَ  يپٌ اى ًباه يّ .ثَيبه کّْيلي هاٍ يَزبى ها كاّذ ّ كه اياًز٢به ؽکْهذ ٍ

ل يًبهوَ ّ چٌول ؽکون ٍوٮ    اى ثيهگبى كهثبه ها ثَ ُوواٍ اٍزوب ذ يکيّبُوؿ . ؽظ ه٭ذ

 .ٯُ  888كه ٍوبل   ٍزبك.٭و يّ يثوا ،َليثٌْ ،کَ ُوآًچَ ٝلت كاهكه٦ٌب ي يثَ ا ،هِوْه

ّوبٍ  گٮزوبه ّ کووكاهُ   فوبٝو   ک کَ ثَيوىا کغيه٦و٫ّ ثَ ه ،ي ّبُياكٍ هؾولٍلٞبىيً

 يثوْك، پوٌ اى آىاك  ؽوجٌ ّولٍ    يل هولر يي ك يٲوا ها آىهكٍ ّ ثَ ُويي ثبيٍلٞبى ؽَ

   2.ّ هّاًَ هکَ ّلگو٭ذ ؽظ  اعبىٍ

 يدرتارُاي  دسيسَفرار از 

اى  ييهُوب  يثووا ٍيبٍزولاهاى ثْك کَ  يگو هْاهكيك اى ،يكهثبهُبي  كٍيََُب ّ  رْٝئَ 

ب٭وذ  ي يبى هو يپب يرٌِب ٌُگبه ،ک ًٮويثب  يكّوٌىيوا  ؛لًليك يعي ٍٮو ؽظ ًو يا چبهٍ ،آى

ثوَ ّي  بى يو كهثبه ،ه٭وذ  ياُ ًيك ّبٍ ثوبن هو   هورجَ يُوگبٍ کَ ها ثَ ٱزل ثوٍبًٌل؛ يکَ ّ

 يي هٌي زو يّ هوكم چٌو يبى اهيواى کَي هاگو کوكًل. ُوچٌيي  هيرْٝئَ ٥ليَ اّ ّ  ،ؽَبكد

َوْه ثوَ آى كچوبه    يويثْك کَ اه يي ُوبى ٍوًّْزيا .کوك هيََ يكٍثواي اّ ّبٍ  ب٭ذ،ي يه

فْاٍزبه اىكّاط ثوب اّ   هبكه ٍلٞبى يّ ؽزهؾجْة، ُوَ ًيك ل يکَ كه ىهبى اث٦ٍْ يّ ّل؛

ثَ ثِبًوَ ؽوظ، ثوَ     كه كهثبه هبًلگبه ًْْك،رب ّي  اًل لَيؽكه پي اٝوا٭يبى ل ي٭ِو يّٱز ثْك،

 3ها ثکْل. يي ْٝا٫ ّيو کوكًل رب كه ؽيها اع يبى کَيگوچَ كهثبه هکَ ه٭ذ.
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َ ي ثَ فوبٝو  ياى هُجواى ٍوثلاهاى ً ،يـ ؽَي عْهيّ َ ُوبي   كٍيَو اى  ،ياىيو اًگ٭زٌو

   ْ ُ  ييٱَِزبى ٥بىم ٍٮو ؽغبى ّل کَ ا جزوَ كه هاٍ ثوب ك غو هوب٤ً ٍوٮو اّ    ،يّ ٥ونهفْا

 1.ّلًل

اى  ،َ اّيو ٥ل ،ويو ي ّىيل ٭قوا ول يرْٝئوَ ٍو  ك يول   ، ثَيٍوٌبً ييي هلک ؽَيه٦يا ل

 ،ييفوبٝو فٞوب  ي کَ ثَيو ًيّى ِيًّ ٍوٌبًّي ٝبي لافْاعَ ٱٞت 2.واى ثَ ؽظ ه٭ذيّ

ثوَ ٍوو٥ذ ٥وبىم     ،چْى ثَ ؽکن ّبٍ ا٥زوبك ًلاّذ ّلٍ ثْك،ثقْيلٍ ّ ٍپٌ  هاافنٍ

 ،ّول ثوبفجو  ِ كه ٥وواٯ  کَ اى ه٭زي اّ ّ اٱبهزييُو ،ٲوايي ثبيّبٍ ٍلٞبى ؽَ ؽظ ّل.

كه  ،ييو ًْايْيو٥ليي اهيًلْ ًّْذ. ُوچٌْيٱْک آٯيث، ثَ ؽَييّ يثوا ياًبهٍَٮبهُ

ي يْيثلکَ ُوبى هٌٖت پ ،ًَ رٌِب عبًِ كه اهبى اٍذ ،کَ اگو ثوگوككّل هز٦ِل  يا ًبهَ

َ  ي. ٍولٞبى ٝو  ًپنيو٭ذؽبل فْاعَ ييثب ا 3اّذ.ها ثبى ُن فْاُل ك ٦ٲوْة  ياى  يا ًبهو

ي ٍولٞبى  يو ً يٌُگبم ؽظ عوبه  4ثَ ُواد ّل. يًْلْ فْاٍزبه ثبىگوكاًلى ّيٱواٱْ کيث

 ،ثوبىگوكك  يُوواٍ اّ کوك کَ اگو فْاعَ ثب عوبه  يکوك ّ ؽکو يها ثَ عبه يٍٮبهُ ّ

   5.ثجقْلاّ ها كّثبهٍ 

الى يگ يّا  الى فْن گو٭زَ ثْك،يگ يثو ّا  ييو ًْايْيو ٥ليٯ کَ اه.ُ  892كه ٍبل  

 ًّْذ:   يا كه ًبهَ

ي چجاًط ضا تج٠ ضسجٖ    ي ياُط تٜسُاٙ حؿطت ػٔ .ؿالٕ ٝ چاًط پازضا١ٖ ،طيٚ كويا

الٙ ضا تجسٝ سجپطزٟ، ذجٞز    يت ُيٚ تٜسٟ ت٘إ ٝاليا الٙ ضٝا٠ٛ ُطزاٜٛس،يُ يزاضٝؿِ

   6.ضٕٞ ياضت ًؼث٠ ٗؼظ٠٘ ٗيظ ٗتٞر٠
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و ثوَ  يْو يو٥ليو کَ ثوب ه٭وزي اه  يّى يي هؾول کوهبًيا لى ٍبل، ا٭ٚلكه ىهَزبى ُوب

 پيْويي،  ويو ّى ،هؾوول ييٍزواثبك، اى ّىاهد ثوکٌبه ّلٍ ثْك، ثَ اٍزواثبك ه٭ذ ّ هغلا لا

ثوب   يّ يُولٍوز  فبٝو هؾول کَ ثَييهغلا ل ييعْاى اًزٲبم يل. ّيكّثبهٍ ثَ ٱلهد هٍ

 يٌو يُوب ّ ٭واه  ًبهَ اى ٝو٫ ّبٍ،هّ، گوچَ  اىايي. روٍيل هي ،ثوکٌبه ّلٍ ثْك ويْيو ٥لياه

ّ   يهجٌ َ يؽبٙوو ثوَ ثبىگْوذ ًْول. اّ ثوَ رْٕو       ،ليهٍو  يكه ُوواد هو   يثوو اؽٚوبه 

ٍولٞبى  ٍپٌ اى ٍْذ؛ يغبى ّل ّ ثَ كهثبه روکوبًبى پيهزْعَ ٥واٯ ّ آمهثب ،ويْيو٥لياه

 1.ؽظ گْذ يوا ؾبط هاُيّ ثَ ٥ٌْاى اهها گو٭ذ اهبهد ٱب٭لَ ؽظ  ،«يٌلهي٦ٲْة ثبي»

الى يگو  يل ّا و يو ك يزو الى ثوْك. اّ ّٱ يگو  يِو ّا و يو ّى ،«ييكي ي٥ل» گو هْاهك،ياى ك

 ،َول يًْ يگًَْ کوَ فوْك هو    آى ،ٱواه گو٭زَهقب ٬ ّىيواى ّ اهيواى اى  يو ث٦ٚيرإصرؾذ

ي ّ هزکٮول فوْك   يثواكهُ ها عبًْو  ّ ليؽظ ًل عي روک فلهذ ثَ ثِبًَ ٍٮو يا چبهٍ

. ا جزوَ  کووك ها ٱبئن هٲبم فوْك   يگويّ كّل ي ث٦ل اى كّ ٍبل ٥بىم ک٦جَ يً ثواكهُکوك. 

ّ ًباهي  يآّٮزگهٌّّي  ي ًوًَْ ثَيا 2.ه٭ذٍٮو ثَ ّ  بّهكيبك كّام ًيى ُن ٱبئن هٲبهِ

 كُل.   يثْكى كهثبه ها ًْبى ه

 ييو ًْايْيو ٥ليّ اه يا ولک فْا٭ل ّ ثب رْٝئَ ٢ًبمييًپب يويي كيًي يّىاهد هغلا ل

هغجْه ٍبفزي ٍولٞبى ثوَ ٥ويل     يو( ثوايْيو ٥لي)ثواكه اه ي٥لِيكهّ يؽز ثوکٌبه ّل.

َ    يو و ه٦يّل ًيي ّىيكٍذ ثَ ّْهُ ىك. ا ،يّ  يا ي، پوٌ اى ّوکٌغَ ٭وواّاى كه گّْو

ي ٍوٮو  يا جزَ ا 3ؽغبى ّل. يهاُ ،ثَ ٱٖل ؽظّ  يبثبى کوهبى، پٌِبًيّل ّ اى هاٍ ث يهقٮ

بًولٍ  يًوب ياى رٌِب هاٍ چبهٍ ثَ ٥ٌّْ ّ ثَ ،ياّ ٝواؽ يكّوٌبى ثوا ياى ٍْ يي ثَ ٥ًْيً

ٌول ّ ىًولٍ   يًج يجيي ها ّکٌغَ کٌٌل کَ آٍيهغلا ل يلّبٍ فْاٍزَ ثْك رب ؽچواکَ ؛ ّل

پوٌ   .فْاُول كّثوبهٍ اّ ها ثوبن کْول     يّل کَ ّبٍ هو  ياٍزٌجبٛ ههّ چٌيي  اىايي .ثوبًل
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ّ يعب ت ا 1لًل رب هغجْه ثَ روک فواٍبى ّْك.يچ يا رْٝئَ ي يكه ُوو  ي٥لو ِيو ٌکوَ كه

فْاعوَ  بکوَ  اهوب اىآًغ  ّ ُووواٍ ُووبى کوبهّاى ثوَ ؽوظ ه٭وذ.       ٍبل اعبىٍ ؽظ گو٭ذ

ٍالهذ اى آى ٍوٮو   ثَ ي٥لِيكه هاٍ كهگنّذ ّ كهّ يًبگِبًْٝه  ثَ ،ي هؾوليهغلا ل

  2.ها ثَ ّي كاكًلْاى يهبهد كثبىگْذ، هٌٖت ا

َ يوب  آًِوب   ب ًغبد اى كٍوذ يٌبى ي اى روً كّويً يثوف ؽوظ   ،ّوکواًَ ٍالهزْوبى  ثو

   3.گياهكًل يه

 يْاًياز اهْر د يريگٍکٌار

 ،قزي ّوک يثب٥ش ثواًگچواکَ  ؛ًجْكآٍبى كه آى ىهبى  يكّ ز يلى اى کبهُبيكٍذ کْ

ثوَ ثِبًوَ ٍوٮو ؽوظ اى      يا٭وواك  ٥لذي يثَ ُو ؛ّل يه يهٌغو ثَ كّوٌؽزي رٮبُن ّ ٍْء

ها اّٙوب٣  کوَ  ا٭زوبك   ارٮوبٯ هوي   يىهوبً ايي کبه ثيْوزو كه  . گو٭زٌل يکٌبهٍ ه يْاًيهْب٩ل ك

پَوو   ،گيو ثواميو ٭واٯ ثاى  يويٌ عاليکَ اّ يٌُگبه ،يويعال  كه كّهٍ ؛ب٭زٌلي يًوهٌبٍت 

کوَ   «يکچو يوبًچوَ ا ي» ،ي آهولٍ ثوْك  يل ثَ رجويي ك يًبهاؽذ ثْك ّ ثَ ُو ،ٍلٞبى ّبٍ هکَ

ّ  4.ه٭وذ ؽوظ  ثَ  ،هؾزبط ثْكًل ِزيبثَ ؽوُوَ  ،ثيه ّ اهيواى ثْك ثَيبه ثبًٮْم   يؽوظ 

 زَ ثْك.فْك ثوگْ يثبىگْذ کَ اّٙب٣ ثَ هّال ٥بكىهبًي ّ کْيل ٍبل ْٝل کيِ اى يث

 (ٯ.ُ  777) ويپٌ اى هو  ّبُياكٍ عِبًگ ،ييوْه ًيثيه  ر ياى اهوا ،ييا ل٬يوٍياه

ؽغوبى  ّ ثَ ٍْي  هّك، اعبىٍ ؽظ گو٭ذ يگو كٍذ ّ ك ِ ثَ کبه ًويي ثِبًَ کَ كيثب ا

ُون   يثوَ اهوْه ٍولٌٞز    يؽزو  ،بكيو ى يفوبٝو ًوبهاؽز   ثَ ،وْهيثْك کَ ر يي ىهبًي. اه٭ذ

 يي ثب ّيا ل٬يوٍياه ،ليْکو کْوْه ثَ فْاهىم  يکَ ر .ٯُ  781كه ٍبل  5.ثْكرْعَ  ثي
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 1.ُوواٍ ّل

ي يا ول ثوْك. هکوي  گوييگبُي هْوو٣ّ   ،ييروک فلهذ ٍالٝ يثواُوْاهٍ  ،ٍٮو ؽظ

ٌ يٯ( اى كاًْووٌلاى ثٌوبم فواٍوبى کوَ كه ُوواد روله      .ُ  834 يب)هزْ٭ يهؾول فْا٭

ى هْهك رْعَ ّبٍ ّغب٣ ٱواه وايكه ّ ،ثَ ؽظ ه٭ذ ّ ٌُگبم ثبىگْذ يكه عْاً ،کوك يه

 (ثوگْزي ثَ ىاكگوبُِ )ُوواد   يبه ثوايل ثَيکَ روب يهبًلگبه ّل. ّ ّ كه آًغب گو٭ذ

ل اعبىٍ ؽظ گو٭وذ ّ  يا ؾ٬يثَ  ٞب ،ّل يّبٍ ثَ اّ كاكٍ ًو ي اعبىٍ اى ٝو٫يكاّذ ّ ا

واى يگًَْ ّو ييواى فبهط ّل. ٌُگبم ثبىگْذ اى ؽغبى ثَ ُواد ه٭ذ ّ رْاًَذ اياى ّ

اى  ،يي رٮزوبىاً ي ل٦ٍلا 2ّل ًکوك. ّ آهل يچ ٍلٞبًيگو ثَ هغلٌ ُيك يروک کٌل. ّ ها

اّ كه  3.اى اٱبهذ كه ُواد ٥نهفْاٍوذ  ،ٍٮو ؽغبىه٢ٌْه  ي ثَيکود ًكهثبه آل ي٥لوب

كّثوبهٍ  ريووْه  اهب چوْى   ي ثِبًَ ها آّهك.يؽْٚه كه ٍووٱٌل، ُو يوْه ثوايهك ك٥ْد ر

 4کٌل. يچيزْاًَذ ٍوپً ،کوكٕبكه ها  يؽکن اؽٚبه ّ

اعبىٍ فْاٍذ رب ثوَ   ٲوايي ثبيي ثبهُب اى ٍلٞبى ؽَيٯ( ً.ُ  996 يبو )هزْ٭يْيو٥لياه

ّ  ُوب  هاٍ يًباهٌثَ ثِبًَ ٍلٞبى  يؽظ هّك. ّ  كاّوذ ّ  يها ثوبىه  يّ ...، فٞوواد ٍوٮو 

روک اهبهد ّ كٍذ  يو ثواياهکَ يٌُگبه 5فبهط ّْك. يّ يكاك کَ اى ٱلووّ ياعبىٍ ًو

ها ٝلوت   يفْاعَ ٥جولاهلل اًٖوبه  آهاهگبٍ  يهٌٖت عبهّکْ ،يبٍيٍ ياى کبهُب لىيکْ

کوَ   يل، ُوو ا زوبٍو  يهبكام کَ ّوب كه هولکذ هي رْٝي كاّزَ ثبّ: »ٍلٞبى گٮذ، 6کوك

كه کَ كاًْوٌلاى چوا  ؛ٍلٞبى ثغب ثْك يا جزَ ًگواً 7.«ل ثَ ٥ّي اعبثذ هٲوّى اٍذييثٮوهب
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ي يثَ عنة ا يبكيل ىيروکوبًبى روب؛ ثَ ُويي ك يل كاّزٌل يبهياهط ّ ٱوة ثَآى ىهبى 

چٌولاى كّه اى مُوي    ،تيو ٍْزي ثَ كهثوبه هٱ يپ ّ كاّزٌل ،كه هٲبثل كهثبه ُواد ،ثيهگبى

کَ  يُواٍك يل  گ، ثَيٌُگبم اهبهد ع٦ٮوث ،روکوبى ياى اهوا ،گيثيکَ ٥لُوچٌبى؛ ًجْك

ل هك ك٥وْد  يّوب  1ٍْوذ. يثَ ثِبًَ ؽغبى ثَ هٖو ه٭ذ ّ ثَ هلک ١بُو پ ،كاّذ ياى ّ

روو  ِ يوىا کوَ پو  يو هکيه٦و٫ّ ثَ کغ ،وىا هؾول ٍلٞبىيه وىا اى ٝو٫ي٦ٲْة هيٍلٞبى 

ْه كه كهثبه فبٝو ؽٚ روً اى ارِبم ّ هاافنٍ ّلى ثَ ،ييً آّهكٍ ّل يٍٮو ّ يهبعوا

ل يو ك  يّ ؽب ذ ٱِو اى ُواد فبهط ّلٍ ثْك. ثَ يفْٖٓ کَ ّثَ ؛وىا ثْكي٦ٲْة هي

 کوك:  بىيگًَْ ثييااهزٌب٣ فْك ها 

 ٚ سجلط تج٠  يج زاٛجٖ ًج٠ زض   يٜٗاسة ٛ٘ ،إ اهلل آحطإ تست٠تيحطإ قٞاف تچٞٙ ٗٚ اِ

تاٙ پازضا١اٙ ػآٖ ضا ت٠ ؿثاض آس ٞزٖ ٝ زاٗٚ ػطؼ ذيإ ٛ٘ايه يچ ٗرٔٞهيٗالظٗت ١

  2.ٖيااليت يٗزاض

ؽَويي   ايوي ثوْك کوَ ٍولٞبى    و يْو يو٥ليثوَ اه ٍٮو ؽوظ  ًلاكى اعبىٍ ل يگو كنيك اى

. اّ کٌول بهد هکوَ  يو ىها اهرٲب كُل ّ ىيوبهد ٱجوْه ها عوبيگييي    ُب بهرگبٍيىکّْيل  يه

ي يو ّ كه اکوك َ هواٍن ؽظ اعوا ي٬ ها ّجيّوبهد هياه يثْك کَ هواٍن ى يي کَيزًقَ

ْ   يهبًٌل اؽوام ّ ْٝا٫ گٌجل ها اًغبم كاك. كه ؽکون هٍوو   يهْاهك ،بهديى  يکوَ اى ٍو

ُووَ هوكهوبى ّ ک٦جوَ     يٱجلَ فّْجقز»هرگبٍ ثب ٥ٌْاى بيي ىياى ا ،ًبئت اّ ٕبكه ّلٍ ثْك

كه إول  ي ياُلا٫ ٍلٞبى ؽَکَ ييثب رْعَ ثَ ا. بك ّلٍ اٍذي« و٥وةيآهبل ٥وة ّ ٩

اى ٍوٮو هکوَ ها   ٙوّهي ًجوْكى  رْاى يه ،بًَ ثْكيْزو ٥ولگوايثلکَ ث ،ًجْك يکيلئْ ْژيا

  ٢ً.3و اّ كهک کوك

ل يٍو هوي گو٭زٌول.    کٌوبهٍ  يْاًيو اى اهوْه ك  َ ٱٖل ؽغبىث ّاٱ٦ًب يا ٥لٍكه ايي هيبى، 
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ل ّ ثوَ ٍوٮو ؽغوبى ه٭وذ ّ     يكٍذ کْ يكّ ز ياى کبهُب يكه عْاً يو٥ليي اهيا ل٥الء

ي يو ي ؽوويٍ كه رجو يلٕلها ليکَ پلهُ ٍ ياَ يپٌ اى ثبىگْذ كه ىاّ يؽظ گياهك. ّ

ّ يٍبفزَ ثْك، هٲو   ويو ّى ،(ٯ.ُ  742 يب)هزْ٭و  يي اثْا و٦وب  يا ول کووبل  1.ّول  ين ّ هٌوي

ثوَ   ،ّ پوٌ اى ثبىگْوذ  کووك  اٍوز٦ٮب  اى ّىاهد ثَ ٱٖل ٍوٮو ؽوظ    ،ييي ًيوهجبهىا لياه

ي اى فلهذ ٍلٞبى ّ اهْه يً (ٯ.ُ  844)هزْ٭بي  آٱجْٱبثيٌيواّياه ٥2جبكد هْ٪ْل ّل.

)هزْ٭وبي   يويهْنًب ؽَوي ٍول   3ي ه٭ذ.يٮيي ّويبهد ؽوهيکٌبهٍ گو٭ذ ّ ثَ ى يْيكً

رْثوَ کووك،    ،هزٌجَ ّول  ،کوك ي١لن اّ كاكفْاُ ٍجت ثَ يوىًيکَ پيي ٌُگبهيً (ٯ.ُ  854

  4ل ّ ثَ ؽظ ه٭ذ.يكٍذ اى کبه کْ

 کارکرد اقتصادي

هواٍن ؽظ اى ٱلين يکي اى هٌبث٤ ثيه  كهآهل كه ؽغوبى ثوْك. هْٱ٦يوذ ع٪وا٭يوبيي     

و پو ُبي ُوچَ ثيْزو ثبىهگبًي ّلٍ ثْك. رغبهد كه ايوبم ؽوظ    ؽغبى ًيي هْعت ٭٦ب يذ

كه ايوي ايوبم، ُوياهاى هَولوبى اى ًٲوبٛ       5ٮب ّ هوٍّ، ثبىاه ثوپب ثْك.هًّٰ، ّ ؽزي ثيي ٕ

پوكافزٌل؛ ؽزوي ثويي اُول هکوَ      گًْبگْى عِبى، گنّزَ اى ىيبهد، ثَ كاك ّ ٍزل ًيي هي

ؽبعي ٥واٱي ثَ عوبي پوله هبٍوذ ّ ؽوبعي     »گٮزٌل:  ا وضلي ّعْك كاّذ کَ هيٙوة

ٍْاؽل ٝوْنًي كهيوبي    7«.اى ايي گيوين ّ ًبى ثَ عبي هبكه هب، کَ ىه اى آى هي 6ٍوّي

هوىي ثب ّبم كه ّوبل ّ يووي كه عٌوْة، هْٱ٦يوذ هٌبٍوجي     ٍوؿ كه کٌبه ؽغبى ّ ُن

ُبي ثبىهگبًي ؽجَْ، چيي، ٌُول ّ هٖوو كه آًغوب     ثواي رغبهد ٭واُن آّهكٍ ثْك. کْزي
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آهلًل، پٌ اى ٝي ٍوىهيي ؽغبى، هاُوي   ُبي رغبه کَ اى يوي هي کوكًل. کبهّاى روكك هي

ُبيي کوَ ثوو    ّلًل. ؽکْهذ ه٭زٌل. ثوفي ًيي ٥بىم هٖو هي ّلًل ّ ثَ ّبم هي بل هيّو

 ًٮ٤ ثْكًل.هاٍ ؽظ رَلٜ كاّزٌل، اى ايي ٝويٰ ثَيبه مي

ه٭زٌول روب ُون اى     ثيْزو هْاٱ٤، کبهّاى ربعواى، ثَ ُوواٍ ٱب٭لَ ؽغوبط، ثوَ هکوَ هوي    

ن ثوب كاك ّ ٍوزل كه   رَِيالري کَ ؽکْهذ ثواي ؽغبط ٭واُن کوكٍ ثْك ٍْك عْيٌل ّ ُ

هوْهك    هَيو ؽغبى، ًيبىُبي هب ي کبهّاى ها ثواي اكاهوَ ٍوٮو ثووآّهكٍ ٍوبىًل. كه كّهٍ    

فْاٍزٌل کوَ ٱَووزي اى هقوبهط کوبهّاى ؽوظ ها ثوَ ٥ِولٍ         ثؾش، هوب يک اى رغبه هي

   1ثگيوًل.

ؽکْهذ ايلقبًي ثَ اُويذ هَئلَ رغبهد كه هَويو ؽوظ رْعوَ كاّوذ ّ رغوبهد      

  2َيو ؽظ ها ثواي ٙوثَ ىكى ثَ هولْکبى هو٣ٌْ کوك.ثوفي کبنُب كه ه

رويي هٌوبٰٝ رغوبهي   كه كّهٍ ٭زود پٌ اى ٭وّپبّي ؽکْهذ ايلقبًي، يکي اى هِن

ايواى، هٌٞٲَ ُوهي ثْك. هلْک ُوهي، ٍيبٍِذ هلاها ّ ٍبىُ ها ثوب ُوَوبيگبى ٱلهروٌول    

ٲَ اٱزٖوبكي، اى  ّل رب ايي هٌٞ٭بهً ّ کوهبى كه پيِ گو٭زٌل. چٌيي ٍيبٍزي هْعت هي

 ًٍْبًبد ّليل ٍيبٍي ٥ٖو،  ٞوَ ًجيٌل.  

ُبي کوهبى ّ ٭وبهً  هّيبهّيي هٌٞٲي اهواي ُوهي ّ كفب ذ ًکوكى آًبى كه كهگيوي

ِ   ايٌغْ ّ آلّ هْبعواد آل ٱولهد ثويي    ه٢ٮو ّ ُوچٌيي هلافلوَ ًکووكى كه کْووک

ٍيبٍوذ هولاها ثوب    ُبي ثوبهى ا٥ووبل   ه٢ٮو ّ ريوْه ّ عبًْيبًِ، اى ًوًَّْبُياكگبى آل

ّلًل، كه رإهيي اهٌيذ هاٍ هٌل هيهلْک ُوهي کَ اى رغبهد ؽغبط ثِوٍ 3ُوَبيگبى ثْك.

اًلاىي ّ رغِيي کوكًل ّ ١ّيٮَ هاٍاي هيگنّذ، رالُ ّيژٍ كهيبيي ؽظ کَ اى ُوهي هي

ْٝه هَزٲين ثب ٍالٝيي هٖو  اي کَ ثَ گًَْ ٥ِلٍ گو٭زٌل؛ ثَکبهّاى ؽظ ها چٌليي ٍبل ثَ
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ثَ ؽظ گياهكى ها٩ت ثْكًول. ثوليي روريوت، ُوهوي، يکوي اى       ،کوكًل فْك ًيي برجَ هيهک

  1ُبي هِن ؽظ كه آى كّهٍ ّل.هاٍ

ثب ١ِْه ريوْهيبى ّ اًزٲبل هوکي ؽکْهذ اى رجويي ثَ ٍوووٱٌل، اى اُويوذ ثبىهگوبًي    

ويي ايي ِّو کبٍزَ ّل. ه٭ذ ّ آهل ثبىهگبًي كافلي ٭الد ايواى اى عٌْة هَزٲيوًب ثَ رج

ي٦ٌوي   2پيٍْوذ؛ عب هيهٍيل، ثلکَ اى چٌليي هاٍ ٭و٥ي، ٢ًيو ٍلٞبًيَ ّ ٱيّيي ثلاىًوي

 ُوبى ر٪ييوي کَ كه هاٍ ؽظ ًيي ايغبك ّل. 

 3«.كًيب ثَ ثبىهگبًبى، آثوبكاى اٍوذ  »كاك ّ ه٦زٲل ثْك کَ  ريوْه ثَ رغبهد ثَيبه ثِب هي

، «هلک ا ٢وبُو ثوٱوْٯ  »فْك ثَ   کّْيل ّ كه اّ يي ًبهَ ّي كه رإهيي اهٌيذ هاٍ رغبه هي

 4فْاٍزبه ثوٱواهي هّاثٜ كٍّزبًَ ثواي رإهيي اهٌيذ رغبه ّ ؽغبط ّل.

هوب يک چْى ثو هاٍ ؽظ ّ كه ًزيغَ هاٍ رغبهري رَلٜ كاّزٌل، اى ايوي هْٱ٦يوذ ثوواي    

ُب ّ ِا٥وبل ًٮْم ّ کَت ُو چَ ثيْزو كهآهول اٍوزٮبكٍ    رؾذ ٭ْبه گناّزي كيگو ؽکْهذ

هلوک  »اي كاّوذ.   هْهك ثؾش، اى  ؾبٟ اٱزٖبكي، ٦ّٙيذ آّٮزَ  كه كّهٍ کوكًل؛ هٖو هي

.ٯ( ثواي ثِجْك ايي اّٙب٣، ثب كاكى هٍّْ ثَ ٱٚبد اهث٦َ كه ُ  841و 834« )اّو٫ ثوٍجبي

ٱبُوٍ، ثواي هب يبد گووکي اى ثبىهگبًبى ّ ؽبعيبى، كه ثٌله علٍ هغْى گو٭ذ. ٱٚبد کوَ  

ي گو٭زوَ  کو ووگ٭زْا كاكًل کَ اى ُو هب ي ثبيل هب يبد روٍيلًل اى هٌبٕجْبى ٥يل ًّْل،  هي

آيٌل ثب ربعواى اٍکٌلهيَ، هٖو، كهْوٰ   ّْك ّ ٭وٱي ُن ثيي ربعواًي کَ اى ّبم ّ ٥واٯ هي

ًيَذ. ايي ٱٚيَ ّوبُوؿ ريووْهي ها ثوَ ّولد ٥ٖوجبًي کووك. اّ       ُبي كيگو  ٍوىهييّ 

بُوؿ پويِ اى ايوي ًيوي كه    ّو  5چٌليي ثبه هلک اّو٫ ها رِليل، ّ اى کبه ّي اًزٲبك کووك. 

اي اى هلک ًبٕو فْاٍزَ ثْك ثَ ّکبيبد رغبه ّ ؽغبط ايواًوي کوَ اهْا ْوبى ٩وبهد      ًبهَ
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 1ّلٍ ّ كه هٖو ثَ ّکبيبرْبى رْعِي ًْلٍ ثْك، هٍيلگي کٌل.

ُوب چٌول ثواثوو     ُبي ؽکْهذ ثوٍجبي اهىُ پْل هٖو کون، ّ هب يوبد   كه اّ يي ٍبل

ه رويي هيياى هٍيل ّ ؽزي ٩الد ك ه هٖو ثَ پبييي.ٯ، اهىُ پْل كُ  825كه ٍبل  2ّل.

ؽبٙو ثَ ؽول آى ثَ ؽغبى ًجْكًل ّ ثَ ُويي ٥لوذ، كه  اًجبهُب اى ثيي ه٭ذ؛ ىيوا رغبه، 

كه ٍبل ث٦ل، ثوٍجبي، رغبه ها عو٤ کووك ّ اى آًوبى فْاٍوذ     3هکَ ّ هليٌَ ٱؾٞي ّل.

َ ؽغوبى، يووي،   پِْل هٖوي ها کَ ثَ ٍجت هْکالد اٱزٖبكي ثَيبه ٙوة ّلٍ ثْك، ثو 

   4ُب ثجوًل. ٌُل، ه٪وة ّ كيگو ٍوىهيي

ًوبم  « اإل٭وًزوي »ٝالي ٭وًگوي ها کوَ     .ٯ، ٍلٞبى هٖو، ه٦بهلَ ثب ٍکَُ  828كه ٍبل 

كاّذ، ثَ ايي ٍجت کَ ٦ّبه کٮو ثو هّي آى ًّْزَ ّولٍ، كه ٍواٍوو هوب وک اٍوالهي     

ذ هٖو ٙووة  ٝالي اٍالهي کَ ؽکْه  هو٣ٌْ کوك ّ ثَ عبي آى، رْٖيت کوك ثب ٍکَ

  5کوك، ه٦بهلَ کٌٌل. هي

.ٯ رغبه ها اى ايي کَ كه هٍْن ؽظ اى هکَ ثَ ّبم هًّل، هٌو٤  ُ  829ٍلٞبى كه ٍبل 

کوك ّ ُوَ، ؽزي رغبه ٌُل ها هليم کوك ُوواٍ کبهّاى ثَ هٖو ثوًّل روب اى آًِوب هب يوبد    

اى ُوو   ها ثيوّى هکَ ًگَ كاّزٌل ّ هکٌ گو٭زَ ّْك. ُوچٌيي كه ايي ٍبل، ُوَ ؽغبط

چَ ُوواُْبى ثْك، اى عولَ ُليَ، هب يبد هکٌ گو٭زٌل ّ اهْا ي کَ اى ُوهي ثَ عولٍ  آى

.ٯ هْ٭وٰ ثوَ   ُ  828هوب يک، كه ٍبل ٱجول، ي٦ٌوي كه ٍوبل     6آهلٍ ثْك ها هٖبكهٍ کوكًل.

رويي ثٌله رغبهي هکَ، ثٌله ٥لى ثْك کَ  پيِ اى آى، هِن 7رٖو٫ ثٌله علٍ ّلٍ ثْكًل.
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ثوب   1هد اكّيَ ِّوٍ ثْك ّ ُوچٌيي ثٌله ّهّكي ؽغبط ثَ هکوَ ثوْك.  كه هوب يک ثَ رغب

ُبي اٱزٖبكي کَ هوب يک ثواي هٱبثذ ثوب ؽکوبم يووي ّ رٚو٦ي٬ آًوبى ا٥ووبل        ٍيبٍذ

کوكًل، رغبه، ثٌله ٥لى ها روک کووكٍ ّ اى ثٌوله عولٍ اٍوزٮبكٍ کوكًول ّ ثوَ آى هًّوٰ        

ٍذ رب اى ّاهكّوًْلگبى ثوَ   .ٯ، ٍلٞبى هٖو اى اهيو هکَ فْاُ  838كه ٍبل  2ثقْيلًل.

ُوبي كيگوو، ثوَ فٖوْٓ      هکَ اى ٝويٰ علٍ، ٭ٲٜ كٍ كهٕل هب يبد ثگيوك. ّ وي اى هاٍ 

ّوًْل، هب يوبد ثيْوزوي ثگيووك. ثوليي       رغبه ّبهي ّ هٖوي کَ اى ثٌله ٥ولى ّاهك هوي  

کوكًل ّ هبل ثَويبهي ًٖويت ٍولٞبى هٖوو      روريت، رغبه ثيْزو اى ثٌله علٍ اٍزٮبكٍ هي

   3ّل. هي

 اىيوَرياى تيلخاًاى تا پايزاى تعذ اس سقَط ايٍ القاب هزتثظ تا حج در اة هٌاص

ثوَ  يب٭ذ، گبٍ اٍزٞب٥ذ ّاعت اٍذ کَ ُو يثو ُو هَلوبً ،٦ذ اٍالميثو اٍبً ّو

 ياًولاى ت كاكى ّ هاٍيو رورًيي ُووْاهٍ ١ّيٮوَ    ياٍاله يُب ؽکْهذ ّ کَ هّكبهد هيى

 ياٝال٥وبد کوب٭  ثبيَوذ   ُبي پيْيي، هوي  هّ ؽکْهذ اىايي .اًل ها كاّزَؽظ  يُب کبهّاى

ثَ رو  رو ّ ٍِل کْربٍ يُب رب ؽغبط اى هاٍکٌٌل  يو ؽظ گوكآّهيهاٍ ّ هَذ ي٦ّٙكهثبهٍ 

َ ٌَ يي ىهيكه ا يالريل هٌبٕت ّ رْکيي ك يثَ ُو .ثوًّل ي ٍٮو يا ّعوْك آهول کوَ اى    ثو

قٖوْٓ  ه يالريرْوک كه ايوواى،   هوْهك ثؾوش  كّهاى كه  اهبهد ؽظ ثْك.آًِب  ييرو هِن

 ّعْك ًلاّذ.  ثْك، َ يهَلوبى ُوَب يُببى ؽکْهذيُوبًٌل آًچَ ه ،ؽظ

 رالحاجياه

ثَ هَلوبًبى آهوْىُ  ّقًٖب  ،اؽکبم ّ آكاة ؽظ ها ،يكه ٍبل كُن ُغو 9بهجويپ

هٌٖوت اهوبهد ؽوظ    ثوبه   هّ ثواي اّ ويي  اىايي كاك ّ فْك اهبهد ؽظ ها ثو٥ِلٍ گو٭ذ.
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 َل:  يًْ يهؽظ اهبهد كهثبهٍ ّعْة  يلاه ّل. فٌغيپل

تاضجس   يس ٝ زاػي٠ً ها يٗحتاد است ت٠ ًس ،راٛة حذ چٞٙ تٞر٠ ٛ٘ٞزٙ اظ تالز ت٠

سعاٝاض است اٗجإ ٝ سجٔكاٙ ضا آٌٛج٠ اهتجسا تج٠       ٗطزٗاٙ ضا ت٠ ر٘غ ضسٙ ر٢ت حذ،

 تؼس 9اٗثطية ًٜٜس ٝ پيطاٙ ضا ت٠ حذ تطؿيس ٗطزٗاٙ تاضٜس ٝ ايها ،ٛ٘ٞزٟ 9اٗثطيپ

ًساٙ كطستاز ٝ ٗطزٗاٙ ضا تج٠ اهاٗجت حجذ     ْ ػطب،يهثا ت٠ ،اظ آ٠ٌٛ حذ كطؼ ضس

طآحجاد  ياتجٞتٌط ضا اٗ  ٠ً ذٞز حذ ٛلطٗجٞز،  يس ٝ سآية كطٗٞز ٝ ر٘غ ُطزاٛيتطؿ

اٙ ا١ْ اسالٕ تاظٗاٛس ٝ ذٔلا چجٞٙ ذجٞز تج٠ حجذ     يسٜت اٗاضت حذ زض ٗ 1ٝسيُطزاٛ

ٛػة ضا  يطيآثت٠ اٗ ،يٝ چٞٙ ذٞز ٛطكتٜس يت٠ اهاٗت ٜٗاسي اهسإ ٛ٘ٞزٛس ،يضكتٜس

ة يج ط زض اهاٗجت حجذ ٛا  يج ٗٝآٙ ا يسٛسيٝ ٗطزٗاٙ ضا ١٘طاٟ اٝ ضٝاٙ ُطزاٛ يًطزٛس

 2.يل٠ تٞزيذٔ

٬ اهوبم  ياهوبهد ؽوظ اى ١ّوب    ،ياٍاله ياى ٢ًو ٭ٲِب ،کَ مکو ّل يثب رْعَ ثَ هٞب ج

ي کٌول کوَ   ييؽظ ر٦ يثوا يل اهبهيثب ،فْك كه ؽظ ّوکذ ًلاّزَ ثبّل ،اٍذ ّ اگو اهبم

ذ ثْكى ّ يّ ُلا يهؤّ عالكد ّ ِّبهذ ّ هٞب٣ ّ ٕبؽتذ چْى ّغب٥ يإّب٭ثَ 

   3هز٬ٖ ثبّل. ييکبهيپوُ

ذ يهَوئْ   يا٥ٞب يثوا يا ژٍيّ يُب ٭وهبى ثْك؛ يهٌْٖة كٍزگبٍ ؽکْهز ،وا ؾبطياه

ل ٥وة ٍوبکي  يي هاٍ ّ اؽْال ٱجبيثب هٌبٍک ؽظ ّ هٌبىل ث ييآٌّب ّل. يٕبكه ه يثَ ّ

ي اهوبهد ٍووثبىاى   يوا ؾوبط ُوچٌو  ياه ْك.ي هٌٖوت ثو  يو بد ايگو ٙوّهيو، اى كيكه هَ

ثواي اهيوا ؾوبط  . ٥ِلٍ كاّذثَ ،ّلًل يُوواٍ ٱب٭لَ ا٥يام هؽٮب١ذ  يکَ ثواها  يهَلؾ

بى يو ٤ هيو رْى يثووا ّ ُوچٌويي   کبهّاى ثپوكاىكثَ هليويذ ّل رب  يكه ٢ًو گو٭زَ ه يپْ 
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كه ُوو  ثبيَوذ   هيل ي كه هٲبثيل ًيٱجب ي. اهواُييٌَ کٌل 1«فٮبهٍ»وبى ّ كاكى يپل ُنيٱجب

 2.ّزب٭زٌل اُ هي يبهيثَ کوك  ًيبى پيلا هيُب وا ؾبط ثَ آىيکَ اه يهکبًىهبى ّ 

كه ايي ىهيٌَ اى آًبى  يثوف وا ؾبط ثْك.ياه يُب يژگيي ّيرو يُب اى ٙوّه هاٍ ٌّبفذ

کزبة كّ علل  ٯ(.ُ  872 يب)هزْ٭يي ١بُويل ثي ّبُيفل ،ًوًَْ يثواًّْزٌل؛  هيکزبة 

ًٖوت  ًيي ثواي  يًقغْاً 3.ًّْذ «ا وَب ک بى ا ٞوٯ ّيث يک٬ْ ا ووب ک ٭» ثب ٥ٌْاى

آّهكٍ کَ آى ها ها وا ؾبط ياهّ ١ّبي٬ ٜ ياى ّوا يّوػ کبهل ،ي ثَ اهبهد ؽظيا لٍواط

  ن:يکٌ يًٲل ه

اض ٠ً ت٠ ضزاػت ٝ رجالزت  ُعيپط١ يٜساض ٝ اٜٗايز يضا اظ اٗطا يٝارة است ضرػ

اتت ٗحْ٘ ياٗاضت هاك٠ٔ حذ ٝ ٛ ت٠ ،ٞغٞف تاضسٗرػٞظ ٝ ٗ ،ٝ ض٢اٗت ٝ غطاحت

ٗطتة ٗستؼس تسٝ سپطزٙ تا زض ذجسٗت ٝ ٗالظٗجت    يٚ كطٗٞزٙ ٝ ٓطٌطيويق يضط

زكجغ   تج٠  ،س ٝ ٗوسٕ تٞزٟيضا ها يٝ هاك٠ٔ ضطه يق ٗتٞر٠ ضسٟ ٝ ٝكس ػطاهيٗحْ٘ ضط

 اٙ ٗطـّٞ ُطزز ٝ هاك٠ٔ ٝ سات٠ٔ ضا ت٠ سالٗت تِصضاٛس ٝين ٝ سطام ٝ حطاٗيهكاع قط

طاٙ يج ط ضزاػاٙ ٝ ٗؼجاضف زٓ ياظ ٗطا١ ،ٚيآسپ٢ٔٞاٙ سطاد ،ٚيآحاد ٝآحطٗٚيچٞٙ ظ

ف ٝ ٗططَّ ،ٝ رالالً ضطكاً سيظ ،ٚيليضطٚيًطات ت٠ سلط ٗثاضى حطٗضٝظُاضست ٝ ت٠

ط يتا احٞاّ ٗطاحْ ٝ ٜٗاظّ ٝ اػطاب ػطا اكت٠ ٝياستسؼاز  ،ٕ ضسٟ ٝ تساٙ سؼازتٌٗطَّ

اٙ ٝ ٢ٗجاضب  يج ػاضف ُطت٠ ٝ ٌٗاٗٚ زظزاٙ ٝ حطاٗ ،ْ ٠ً زض آٙ ضاٟ ساًٜٜسيٝ هثا

تجسٝ   ،قياتجت ٗح٘جْ ضجط   يضاٟ اٗاضت هٞاكْ حزاد ٝ ٛ ،هكاع ٝ سطام ٗؼٕٔٞ ًطزٟ

ًج٠ اظ   يتسٝ سپطزٟ ضس تا تج٠ ٝر٢ج   ،ت٘إ سالح يؽ ضكت ٝ پاٛػس ٗطز ٓطٌطيٞلت

ٚ يليٚ ضطيحط٠ٗ ضّ٘ٞ ضزاػت ٝ ض٢اٗت اظ ٗؼ٢ٞزست ٗحْ٘ ٝ هٞاكْ ضا اظ تـساز ت

تاظ اٗطا  ،ديٚ تاضياكت تا اظيٚ حٌٖ ٛلاش يا ،ٚ سثةيس ٝ ت٠ سالٗت تاظ آضز ٝ تسضساٛ
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 ،ط تجالز ػجطام ػجطب   يسا ٝ يٝ حٌإ ٝ ٗتػطكاٙ تـساز ٝ ح٠ٔ ٝ ًٞك٠ ٝ اػ٘اّ كطات

راٛة اٝ ضا ٗٞهط ٝ ٌٗطٕ ٝ ٗؼظٖ زاضٛس ط هاك٠ٔ حزاظ زاٛست٠، يٚ ضا اٗيآسپ٢ٔٞاٙ سطاد

٠ ؾ تج يطٓي٠ً ت٠ ٗٞرة حٌٖ  يٝر٢ تػٞض ٌٜٜٛس. ضا تا اٝ ٗزاّ ٗطاضًت يِطيٝ ز

ع يج ٛ ياٙ حٞآت ضكت٠ ٝ ٝرج١ٞ يٚ( ٝ ٓطٌطيٓتٞٙ ت٘ـا ر٢ت ٗٞارة اٝ )سطاد آسآ

حسٟ حٌٖ زض آٙ تجاب   يق زض ٗٞاٗطٟ حثت اكتازٟ ٝ ػٔية ٗحْ٘ ضطي٠ً ر٢ت تطت

ٗٞاؾجغ ٗطرٞآحػجّٞ    زض ضٝظ تجط  ،اٛجس  ٞاٙ تجسٝ زازٟ ياكت٠ ٝ ٛسر٠ زكتط اظ زيٛلاش 

 ةيٝظ تسٝ ٝاغْ ُطزز تا زض ٝر٠ تطتض 15ساظٛس ٠ً زض ٗست  يع ًطزٟ ٛٞػيترػ

زض غحثت ٗح٘جْ ٝ هاكٔج٠    ،غطف ٛ٘ٞزٟ ،اٙيق ٝ ٗػآد ذٞز ٝ ٓطٌطيٗحْ٘ ضط

 1.سيتٞر٠ ٛ٘ا

 .کوكًول  هيي يير٦ها وا ؾبط ٱب٭لَ ٥واٯ ياهه٪ْل، ي هَلوبى يٍالٝ ،لقبًبىيكه كّهٍ ا

كه كّهٍ  2.كاك يي اهو رْعَ ًْبى هيبه ثَ ايثَل ي٦ٍلٞبى اثٍْ، يلقبًيي ايبى ٍالٝيكه ه

 3کوكًول.  يي هِن اٱلام هو يثَ ا ،و کَ ٥واٯ ٥وة ها رؾذ ٍلَٞ كاّزٌليعالآل ي،ي٭زود ً

ّ فْاًلًل ّ هلک هٖ يًبم اّ فٞجَ ه کَ كه ؽغبى ثَييثب ا ،وْهير هوإهْه   يو اى ٝوو٫ 

 يٌٖوْة ًکووك ّ كه هٌبٕوج   ها ه يوا ؾبعيچ اهي، 4ُي ّلٍ ثْكيٮيّو ييفلهذ ثَ ؽوه

گوچوَ كه   5بهلٍ اٍوذ. يً ي٬ ّيوا ؾبط ّ ١ّبياى اه يًبه ،لٍيمکو گوك يکَ كه كّهٍ ّ

ث٦ول   6.ّلٍ اٍذ بكيوا ؾبط ي٥ٌْاى اه ثب ،كه ٍووٱٌل يي ًبهيل٥وبكا لياى ٍ ،ي ىهبىيُو

ک يثا ٨ آهلٍ، هوثْٛ ثَ ٍٮو ؽِظ يوْهيوا ؾبط كه هٌبث٤ ريکَ اى اه يي رٌِب مکويً ياى ّ

ٍوپوكٍ  اّ ثوَ  ايي هٌٖت  ،٬، كه ٍووٱٌليٞلکَ پٌ اى ّکَذ اى ٭وىًلُ، ٥جلا اٍذ 
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به يو ک ها كه افزيو ثا و٨  يي اهوايي هٌٖت كه ثيثبنرو ،٭وك هنکْه 1ّل رب ثَ ؽغبى هّك.

ّ  2ثْك. يُب ٭وهبًلٍ ٍپبٍ ّكاّذ ّ كه عٌگ  يثب ٬٦ٙ ؽکْهذ ّ هٌؾٖو ّلى ٱلووو

ؽوظ ّ   يُوب  ت کوبهّاى يو ًْلْ ثْكًل کَ ثوَ رور يٱْآٯروکوبًبى  ثَ ّوٯ کْْه، يوْهير

 پوكافزٌل. يوا ؾبط هيي ّ ًٖت اهيير٦

ْبى يا يوا ؾبط هٌْٖثيي اهيواى ًيگو كه ايي كيؽکبم ّ ٍالٝ ،يقيهٌبث٤ ربهثواٍبً 

وا ؾبِط هٖو ياه ،آّهكٍ اٍذ يْٝه کَ فٌغا جزَ ُوبى 3كاًَزٌل. يها ه٦زجو ّ ٱبثل ٱجْل ه

 ؛ثوْك ٕبؽت اهبهد کجووي   ،كه ؽظ كاّذ ّ يگو ثورويك يُب کبهّاى يُبوا ؾبطيثو اه

 ّي ك يل ايي اهو ها چٌيي ًّْزَ اٍذ:

ٚ ٗػجط  ياض ٗػط ت٠ ذالكجت اسجتوالّ زاضٛجس ٝ سجالق    يزض ز يػثاس يطا ٠ً ذٔلايظ

اضت يج ظ يايج ؿ٠ حذ ٝ احيٚ است ٠ً ر٢ت اهاٗت كطيطاٜٛس ٝ سعاٝاض چٜيا يًٝال

ت اٝ ٓج حلج  ًٝا   ٠ياض زض ساي٠ ُطزاٛس، تا ا١ْ آٙ زاهلل سٔكاٙ ١ط ٌٗ٘ٔت ضٝاٛتيت

سط تاضس ٠ً ت٠ ياتٜس ٝ اُط سٔكاٙ ضا ٗياهلل زضتياضت تي٠ٛ ًؼث٠ ٗؼظ٠٘ ُطزٛس ٝ ظضٝا

 4.ٝ اٛسة تاضس يتساٙ اٝٓ ،سيسإ ٛ٘اق اهيٛلس ضط

ثب رْعَ ثَ هٌبث٤ ّعْك ًلاهك. كه ايواى اٝال٥بد چٌلاًي ٖت ي هٌيا  كهثبهٍكه هٌبث٤، 

چ يُو  ّوبم ّ هٖوو،   يُبوا ؾبطيوا ؾبِط ٥واٯ ثوفال٫ اهيکَ اهييكه ا ثؾش، هْهك كّهٍ

َ يو ل ايو اى كن يکو ي ؛نيو ٌوبى كاه يوي كّهاى ًلاّزَ، اٝيكه ا يبٍيژٍ ٍيّ کبه ها  ي هَوئل

 يُوب  ي اهٍبل ًبهورت کبهّاىيواى كه اهو ؽظ ّ ُوچٌي٬ ّبُبى اي٥ولکوك ٦ٙ رْاىيه

واى يو وا ؾوبط كه ا يگوبٍ ّ هٲوبم اه  يَ ثوَ رٌوّيل عب  کو  ثوّووك واىياؽبکوبى  يؽظ اى ٍْ

بى فبًولاى  يو وا ؾوبط ها اى ه يًْلْ، اهيٱْكه ىهبى روکوبًبى آٯ ،ک هْهكيرٌِب كه  ل.ياًغبه
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ي يو اب٭زي كّثوبهٍ  يو ذ يًْبًگو اُورْاى يي هْهك فبٓ ها ًوياکَ  1لًليگيثو يؽکْهز

 هٌٖت كاًَذ.

 ي هرتثط تا حجيالقاب ّ عٌاّ

فٞوبة   يّل کَ رٌِب ثوا يکبه ثوكٍ ها٭واك ثَ يكه اهرجبٛ ثب ؽظ ثوا يٌيا ٲبة ّ ٥ٌبّ

بى، يو كهثوًلاّوذ. ؽبع  يب هوْاعج يو چ ر٦ِول  يثوْك ّ ُو  آًِوب   ليبى ٭ٚوب يو هؾزوهبًَ ّ ث

 ،گياهكًول  يثبه ؽظ هو ييکَ چٌل يکَبًثَ  2.ّلًل يي فٞبة هيا ؾوها ؾبط ّ ؽبطهلک

ٕوبؽِت   ،ييكيّ هْنًوب  يي ٍووٌبً يؽَييه٦يا ل يثوا 3.كاكًل هي «ا ؾبط٬يّو»٥ٌْاى 

ٯ( ّ .ُ  693)هزْ٭وبي   ثويه   ياى ٥لوب يًٖو ثقبهي هؾولثييه٢ٮو، ّ ُوچٌـ آليربه

٥ٌوْاى   ،يي عوبعو يا ول روبط ٯ( ّ فْاعَ .ُ  844يبثْٱب ثِبكه)هزْ٭آٯثيٌيوىاكٍ اّياه

ي يا ول ييي ه٦و يهؾول کود ّ ُوچٌييه٦يا ل 4کبه ه٭زَ اٍذ.ثَ «ييّا ؾوها٭زقبها ؾبط»

ّبٍ ثو رقوذ  ٪لٰرثيک علًْ ٍلٞبى هؾوليرجو يکَ ثوا يا علاگبًَ يُب كه ًبهَ يعبه

ؽوظ   35کوَ   ياهبم اثْثکو فْا٭ 5اًل. فٞبة کوكٍ «ييا ؾوهفبكم»اًل، اّ ها  ُواد ًّْزَ

اى  ،يويٌکوَ كه هزوْى ٱول   يا جزَ ثب رْعوَ ثوَ ا   6ّل. يفٞبة ه «ٍبنه ؽظ»گياهكٍ ثْك، 

اهيوا ؾوبط ثوْكٍ يوب    کوَ اّ  ييو اؽزووبل ا  ،7ّول  يبك هيي ي٥ٌْاى ٍبنِه ؽظ ً ثب ،وا ؾبطياه

كه هاٍ ؽوظ ثوْكٍ ثبّول، ّعوْك كاهك. ٥والٍّ ثوو ا ٲوبة ٭وْٯ،  ٲوت           يهٌٖوج  ٕبؽِت

 8.ثوكًل يکبه هثيه  ثَ ي٥لوب يي ثوايها ً «ييا ؾبط ّا ؾوهٍلٞبى»
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 ٍ ارسال کارٍاى حجآًْا  تيي اهٌيٍ تأهّا راُاصالح 

اگوو فٞوو    ّاٍوذ   ٜ ّعوْة ؽوظ  ياى ّووا  يکيذ هاٍ ياهٌ، ياٍاله ياى ٢ًو ٭ٲِب

 1ك.ّْو  يّعْة ؽظ ثوكاّوزَ هو   ،َ ثبّل٩بهد اهْال كه هاٍ ّعْك كاّز يب ؽزيُالکذ 

ٰ ّ كّووٌبى  يو  ٞواي ثوكى ٱٞب٣ياى ثثب ب يًبم كاّذ  «ٮبهٍفه»کَ  يّبُبى ثب پوكافذ پْ 

ي يٮوَ ّوبُبى كه روإه   ي١ّ  كهثوبهٍ  يًقغْاً 2کوكًل. يٜ ها ٭واُن هيي ّوايل ايثب ،كه هاٍ

 : آّهكٍ اٍذ ُب ذ هاٍياهٌ

ضاٟ اظ  يٜ٘يا ٛجاا يج ن ٗزجاّ  يؾج   ٝاسجك٠ ت٠ ،استكاػت حذ ،اظ ا١ْ اسالٕ يتؼؿتطاي 

 تجط شٗجت   .اضجس ٛث ،اكتجس  ياض اتلام ٗج يرا تساٙ ٠ً آٙيام ٝ حطاٗطّاع ٝ سُكّتؼطؼ هُ

ضؼاض اٗٚ ضاٟ تا ٗٞرة حطٗاٙ ٗسٔ٘اٛاٙ اظ چٜجاٙ  ؼتيٚ ضطيٜساض ٝ سالقيپازضا١اٙ ز

ٜج٠ زض حؿجطت   يآ١ط ،ٜجس يا١٘اّ ٛ٘اق ٛطٞز... ٝ اُط يٜٗ يق ٝ ٗؼ٢سيضط يٗوػس

  3.ط ٗؤاذص ٝ ٗراقة ُطزٛسي٠ آٙ توػٚ تيآؼآّ٘ضب

کوَ كه رووبم    ييبُو  يُوب ّ  ْکوکْو   عٌگ ّ علال ٥لذ ثَ ،لقبًبىيپٌ اى ٍٲْٛ ا

 يرب چِبه ٭وٌٍگ ي ْکواگو کَ يْٝهَ ث هَلّك ّل؛ يکل ُب ثَ هاٍ ،ل آهلٍ ثْكيپلواى يا

هاٍ ؽوظ ّ   يوٌو يا» ٥ٌْاىثب  يکَ ًقغْاً يجيهکبر 4ّل. يهٞل٤ ًو يل کَيهٍ يه يِّو
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 1ُبٍوذ.  ذ ًبثَوبهبى هاٍ ياّٙوب٣ ّ ّٙو٦   يًْوبًگو آّوٮزگ   ،آّهكٍ «ك٭٤ ٱٞب٣ ّ ٍواٯ

کوَ  يٝوْه َ ثّل؛ ُب ًباهي  هُْْ ّ هاٍ، اّٙب٣ ي ثب ٭ْد هلک ًبٕو،يً ُويهبى كه هٖو

 2اى ٩بهد هاُيًبى كه اهبى ًجْكًل.ُن  يفبًلاى ٍلٌٞز يؽز

ثوو ٥وواٯ ٥ووة     ،يلقوبً ياى ٍوٲْٛ ا  پٌ٭زود   کَ كه كّهٍ يويٍلٞبى ؽَي عال

 ليهاٍ ؽوظ کووك ّ کّْو   ذ يو ي اهٌيإالػ ّ رإه يثوا يبهيثَ يُب هاًل، رالُ يؽکن ه

ّ  ثٮوٍزٌلکبهّاى ٥واٯ ها ُوٍبل ثَ هکَ  به يُوب ثَو   هاٍ ٯ،.ُ  757كه ٍوبل   ي. ثوب هوو  

ؽوظ كه  ّلى ل ير٦ٞثَ ٭ٲِب کَ  کوكًل؛ چٌبى هي٩بهد ها کبهّاى ؽظ  ،كىكاىًباهي ّل ّ 

 ، اثْانّووا٫ يواىيانّووا٫ ّو  تيًٲ ،ٌياّ ي ٍبل ٍلٞبىيكه ُو 3.كاكًل٭زْا آى ٍبل 

ها کوَ ٱٖول گوياهكى ؽوظ      (.ٯُ  762يبهزْ٭و ) ييكيو  يٌيؽَثيي٥لثيييؽَ هؾولثي

ي يثپوكاىك. اّ ُوچٌو  کوجْكُب ّ ًْاٱٔ ؽظ يي ٍٮو ثَ ثوهٍيكاّذ، هإهْه کوك رب كه ا

بى ثگوناهك ّ  يو ٥وة كه ه يي ّ اهوايٮيي ّويؽوه يي هَبئل ها ثب ّو٭بيٮَ كاّذ اي١ّ

ثوَ  َ ّبيَزَ اٍوذ،  ک چٌبىؼ ثقْاُل کَ چوا ؽٰ هغبّهد چٌبى هْا٤ٙ ها يرْٙآًِب  اى

   4کٌّْل. يو آى ًويو ّ رْٱيآّهًل ّ ثَ رِٞ يًو يعب

ثَ ي آى يرلاهک ٱب٭لَ ٥واٯ ّ رغِ ،وا ؾبطيي اهييكه اهرجبٛ ثب ر٦ها  يجيهکبر يًقغْاً

ٌ، کوبهّاى  يو اّ كه ٝوْل ؽکْهوذ ٍولٞبى    ،ؽبلييثب ا 5آّهكٍ اٍذ. ،بىيويعالٍّيلَ 

ّل ّ ث٦ل اى اّ، کبهّاى ؽظ ٥وواٯ   ياهٍبل ه٢ٌن ًبهثَ ْٝه  ،ُب هاٍ يًباهٌ ٥لذثَ  ،٥واٯ

هؾول ٥واٯ ثوب چِبهٕول    ٯ،.ُ  831ٍْزٌل. كه ٍبل يپ ل ّل ّ هوكم ثَ کبهّاى ّبم ير٦ٞ

ٌ کَ رْاًَوزَ  يثي ٍلٞبى اؽول ثي اّ يي ثي ٥ليؽَها ي کبهّاى يّزو ثَ هکَ ه٭ذ. ا
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 1.٭وٍزبكثَ هکَ  ،كه عٌْة ٥واٯ ،ثْك ثو ّّْزو هَلٜ ّْك، اى ؽّلَ

ّ  يكّوٌ ٥لذثَ آًِب  كاكًل. يؽظ ًْبى ه ييثَ ثوپب يبكيي ٥الٱَ ىيً يّبُبى ه٢ٮو

ي يو هؾوول ً  ،ُوواٍ کوبهّاى  يه٭زٌل ّ ؽز يبى، اى هاٍ عٌْة ثَ ؽظ هيويثب عال يويكهگ

 2ه٭ذ. يي علا اى کبهّاى ٥واٯ ثَ ؽغبى هيواى ًيت کبهّاى ّيي روريکوكًل. ثل ياهٍبل ه

ب ثوَ کوبهّاى   يو گْوزٌل  يوَ هاٍ ثبىهياى ًهَب٭واى ّ  ّل ي٩بهد ه واىيزَ گبٍ کبهّاى ّا ج

 3.ٍْزٌليپ ي٥واٯ ه

 4اهك.واى ثَ ؽغبى ه٭ذ ّ ؽوظ گوي  يکبهّاى ّي هؾول، ُوواٍ يكفزو ٍلٞبى هجبهىا ل

هوب وک   يا ٌٲجبتيا ٲٚبد ّ ًٲيي ٱبٙيا لييوه٦يواى، اهيّ يُب گو اى کبهّاىيك يکيكه 

به هوْهك اؽزووام ّ اکووام    يؽْٚه كاّذ. اّ كه هکَ ثَ ،و ّبٍ ّغب٣يّى ،٥واٯ ّ ٭بهً

 5.ليًْبًهٲلم ثو فْك  يو هکَ، اّ ها كه هغلَي٥غالى، اهثيؽَيثي٬يٱواه گو٭ذ. ّو

ثوبنرو اى   يلَو چٌبى ثْك کَ كه ُو هغ ،گويك يي اهوايكه ث ،و هکَيگبٍ اهيکَ عبيكه ؽب 

 6.ًَْذ يهُوَ 

ُ  ثوَ   ،بًَ هاٍ، كه ّّْزوياهب كه ه ي ٥يم ٍٮو ؽظ ها كاّذ؛يّبٍ ّغب٣ ً  ٥لوذ ثوبه

كه ؽوب٭٠   ي ثَ ؽبل هو  ا٭زوبك. يه٭زٌل ّ فْك اّ ًثيي بًِ اى يٍپبُثيْزو  ،ثو٫ٌٍگيي 

 :گٮزَ اٍذّ  ٍكکو ي هبعوا اّبهٍ يثَ ا ي٩ي 

 جوال کعثِ هگش عزس سّشٍاى خَاّدذ 

 

 7دالى سدَخ  دس تااتداً    کِ جاى صًذُ

زِ كه آًغوب  يٌَ هٌزٲل کوكًل ّ ٝجٰ ّٕيا ثَ هله يعَل ّ ،پٌ اى هو  ّبٍ ّغب٣ 
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.واد کوكًليٌَ فيي هوكم هکَ ّ هليث يبهيك٭ي کوكًل ّ ٕلٱبد ثَ
1 

 ييبيو ذ هاٍ كهيو ي اهٌيكه رإه ،ّلًليهٌل هکَ اى رغبهد ؽغبط ثِوٍي يًهلْک ُوهي 

ّ  ياًولاى ٮوَ هاٍ ي١ّچٌليي ٍبل کوكًل ّ يه ياژٍيرالُ ّ ،گنّذيؽظ کَ اى ُوهي ه

 .  كاّزٌلٍ ٥ِلثو ي کبهّاى ؽظ ها يِرغ

ن هٲوبم  ئهؾولّبٍ ها ٱب ،پَوُّ ذ َ.ٯ ثو رقذ ُوهي ًُْ 772كه ٍبل  ثِوي ّبٍ

ّ   يو فْك کووك ّ اى هاٍ كه  كه هاٍ ؽوظ کووك ّ كه    يواد ٭واّاًو يو ف يب ثوَ ؽوظ ه٭وذ. 

   2.ؽبکوبى ٱواه گو٭ذاؽزوام ي هْهك يي ًيٮيّو ييؽوه

گوچوَ   و کووك. ييو ر٪اّٙوب٣   ،كاًَوذ  ياٍالم ه ييوْه کَ فْك ها هغل ك كيثب ١ِْه ر

كٍوذ   يا کَ ثو هٌٞٲَيياهب ُو 3،ىك يهْعْك كاهي ه يِ ثَ ًباهٌيِ اى پيث يؽوالد ّ

 :  ليگْ يثبهٍ هييكه ا يذ ثْك. ّيغبك اهٌيلاهِ اي اٱياّ  ،ب٭ذي يه

 ،١جا تجٞزٟ   ٜس ٠ً حاضث ٝ پاسجثاٙ ضاٟ يٚ ٛ٘ايي١ا ؾاتكاٙ تؼ اٗط ٛ٘ٞزٕ ٠ً تط سط ضاٟ

ٚ تزاض ٝ ٗساكطاٙ ضا ٜٗعّ ت٠ ٜٗجعّ تطسجاٜٛس ٝ اُجط    ياٗٞاّ ٝ اسثاب ٝ اٗتؼ٠ ٗتطزز

  4.ٜسياظ ػ٢سٟ رٞاب آٙ تطآ ،زض آٙ تطٞز يٝ كطُٝصاضت يكٞت

اّ  5کووك.  يهغوبىاد هو   ياّواه ّ هاُيًبى ها ثَ ٍقز ،ُب لى هاٍيذ ثقْياهٌثواي  يّ

ٰ يو ٌبى کوَ ٱب٦ٝوبى ٝو  يَ ّ ٕؾواًْو يا٥واة ثبك يروبه ،كه ّْهُ ِّو ّاٍٜ ّ ثٖوٍ

  6ؽغبى ثْكًل ها ثَ ٱزل هٍبًل ّ هاٍ ٥واٯ ٥وة ثَ ؽغبى ها اهي کوك.

 يثَ اّ فجوو كاكًول کوَ ّا و     ،ليوّىکٍْ هٍيوْه ثَ ٭يکَ ر يٯ ٌُگبه.ُ  788كه ٍبل 

کوكًل، ٩بهد کوكٍ اٍوذ.   يي ٍبل ٱْا٭ل ؽغبى ها کَ اى هاٍ  وٍزبى ٥جْه هي وٍزبى چٌل
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ووْه ٭وٍوزبكٍ   ي وٍزبى، پَوُ ها ثَ هالىهوذ ّ اٍوزٲجبل ر   ي، ّا ييٌکَ هلک ٥يا ليثب ا

ثولّى رْٱو٬   هّ  اىايي .ٮِ ٱلولاك کوكيْبى ها ٱْٖه كه ١ّبيوْه اهبى كاكى ثَ ايثْك، ر

ا ثَ ّلد كىكاى ه واى کوكٍ،يآثبك ها ّآى ّ فوم يْا آًبى ربفذ ّ ثوّعوك ّ ؽ يثَ ٍْ

  1.هغبىاد ًوْك

هاٍ ؽغوبط مکوو    يٍوبى  غوبى ها اهوي  يوْه ثوَ آمهثب يؽولَ ر ٥لذهْهفبى، ي يُوچٌ

 يا پوكافذ ّ ٥ول ٍ  يّ آىاه ٱب٭لَ ؽغبط ه ي٬ٍْ روکوبى ثَ هاُيًيچوا کَ ٱوا ؛اًل کوكٍ

ي يروإه ثيْزو ي ؽولَ، يا يُل٫ إلگٮزٌي اٍذ  2.فْك ها ًيك اّ ثوكٍ ثْكًل يكاكفْاُ

ذ يو اُواليووي،  كه عٌوگ ّ ٍووکْثي ٍولٞبى اؽوول ع    ي ثْك کوَ  يا ٌِوييذ هاٍ ثياهٌ

   3.كاّذ يکياٍزوارژ

ووْه كه  ير ،ٍوْك عَوزَ ثبّول   اى هنُت  ،ْجوك اُلا٭ِيكه پ ،وْهيکَ رث٦يل ًيَذ 

 يُوب  ًْلُْب ها ثوَ رغوبّى ثوَ کوبهّاى    ي، ٱواٱْيّوٱ يو آًبرْ يرَق يٯ، ثوا.ُ  789ٍبل 

 ؛كوْه ثْيٱواهؾول اى رپيوّي ًکوكى آى،  ياهب ٥لذ إل 4.هزِن کوك ؽغبط ّ ثبىهگبًبى

ٮوَ كّگوو کوَ كه    يو ٝبيو ت اهيو رإك يٯ ثوا.ُ  785فْك كه ٍبل  ،ن ٱواهؾوليكاً يهىيوا 

ثوَ  بى هْٕل ثَزَ ّ اهْا ْبى ها ٩بهد کوكٍ ثْك، يهاًل ّ هاٍ ها ثو ؽبع يَ ؽکن هيٍْه

   5.ٍبفذ يها هزْاه يّ ُغْم ثوك ّاّ 

ْ کٮوبه كه ص  يعِوبك ّ ٩ويا   يهل٥بى کَ فْك يؽولَ ثَ ٥ضوبً يوْه ثواير ه اٍوالم  ٪و

 يّوبه  .کووك ٍْو٬ ها ثِبًوَ   يك٭٤ ٱوا ،ًْْكهزِن ثب اٍالم  يکَ ثَ كّوٌٌيا يثْكًل، ثوا

 َل:  يًْ يوْه ثَ عبًت هّم هي٥لذ رْعَ ر  كهثبهٍ

١جا تجط    تٞز تا زض ٝسف تالز زست كساز تطُطٞزٟ تٞز ٝ ضاٟ يٞسق ٠ً ٗستيچٞٙ هطا
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ٚ ٝهت پٜجاٟ تج٠   يزض ا ،ٟسي١ا ضساٛ ةيسٟ ٝ هٞاكْ حزاد ضا آسيٗسٔ٘اٛاٙ تَٜ ُطزاٛ

ط غاحثوطاٙ تطآٙ ػاظٕ ٝ راظٕ تٞز... غاحثوطاٙ ُلت ٗٚ ياٗ ،ٌٗ٘ٔت ضٕٝ تطزٟ تٞز

ٕ يتآكثغ ذٞا١اٙ آٙ ٛ اٛجس ٝ   سجتازٟ يچجٞٙ تج٠ ؿجعا ا    ؛ستٖ ٠ً ٗتٞر٠ آٙ قطف ضجٞ

اٗجا چجٞٙ    .سيج ٛ٘ا يضٝ يس ٝ اسجالٕ ضا ؾجؼل  يج س آيج پس يذٞا١ٖ كطَٛ ضا هٞت يٛ٘

  1. ت ًطزٟ...ين است ح٘ايآكطٞسق ضا ٠ً هاقغيهطا

ٍْو٬ ّ  ير٦ِول کووك کوَ اگوو اّ ٱوا     يل ٥ضووبً يو ييچِبهم فْك ثوَ ثب   وْه كه ًبهَير

َ   يو ها اى فوْك كّه کٌول، ثوَ ّن    يويعال اؽول ي يثوو  يا ذ اّ ر٦ووٗ ًکٌول ّ ٥ِلًبهو

ي اى يو ووْه ث٦ولُب ً  ير 2يًول. يبّيٌَل ّ ثَ هکَ اهٍبل کوكٍ ّ ثوو كه ک٦جوَ ث  يهٖب ؾَ ثٌْ

َ  يُب ٬ٍْ ها کَ ثَ ٩بهد کبهّاىيفْاٍذ ٱواٍلٞبى هٖو  كه هأل٥وبم   ،ؽغبط پوكافزو

 3.ا٥لام کٌل

كاك؛ اّ پوٌ اى رٖوو٫    يؽظ رْعَ ًْبى هو اهو  ييوْه ثَ ثوپبيرثٌبثَ گياهُ هٌبث٤، 

ثزْاًل ٍبل ث٦ل ٱب٭لوَ ؽغوبى ها    ،ي اهويااى رب رؾويک کوك ِّو  يث٪لاك، هوكم ها ثَ آثبكاً

رٌِوب   5اهو ؽظ هزْٱ٬ ًْول.  ،ّبم وْه كهيّلى اٱبهذ ر ينًْٝثب ّعْك  4.هّاًَ گوكاًل

ووْه  ٌوگ كه ّوِو    يًيّل رك يل کَ ثَ گٮزَ  ،ٯ.ُ  ٤895 ٍبل يّٱب ليم ،يثوك ير٪واثي

   6اى ّبم ّ ٥واٯ ؽظ ًگناهك. يْاً، اؽليٍ

 َ ّ اًؾوالل ٱوواه گو٭وذ.   يو واس اّ كه ه٦وٗ رغييٯ( ه.ُ  897وْه)ياى هو  ر پٌ

ٍوواًغبم ثوب ه٭و٤     کَ ؽکْهذ فواٍبى ها كه كٍوذ كاّوذ،   يّپَو کْچک  ،ّبُوؿ

 يهؾلو  يُوب  ّ رْاًَذ ؽکْهذ ّعْك آّهك ثَ يهٲزله كّ ذ ًَجزًب ،يافزال٭بد فبًگ

                                                           
 .248ص ، . ظفشَايّ شايي1

 .118ٔ  117 ضط، . اعُاد ٔ يکاذثاخ ذاسيخي ايشاٌ اص ذيًٕسشاِ ذا شاِ اعًاػيم2

 .80ٔ  79ض قشاقٕيَٕهْٕا، ط. 3

 .446ٔ  445 ض، ط6ض، ؼثية انغيش. 4

 .401ص، 2ض ، انؼقذانصًيٍ. 5

 .290ص، 12ض ، انُعٕو انضاْشِ. 6



 82/  فصل سوم: اقذاهات حاکواى در سهينه حج

 5/1/33ـ  32043، شاخه: عجمیمجری: آرايی شده،  گیری صفحه غلطـ  5پرينت 

بى يو ٥ضوبً ،يي ثجوك. ُويهبى ثب ّياى ث ،٥واٯ ٥وة رَلٜ كاّزٌلثو کَ ها و يعالچْى آل

م هزٖوو٭بد فوْك ها   ثْكًول ّ هولا  رْوکيل كاكٍ  وّهٌول  يً يواى ؽکوْهز يكه ٩وة اًيي 

روکوبًوبى   يواى ّ ًب٭وهوبً يو ّوبُوؿ کوَ ًَوجذ ثوَ اّٙوب٣ ٩ووة ا       كاكًل. يگَزوُ ه

ٍ  يثب ّبُبى ٥ضوبً وٌبک ثْك،يث ًْلْيًْلْ ّ ٱواٱْيٱْآٯ َ  يبٍو يهّاثوٜ  ثوٱوواه   يا ؽَوٌ

 يًَوجذ ثوَ کوبهّاى ٥واٱو     يْزويثّ ا٥زجبه اى اهىُ  يکبهّاى ّبه ،تيي روريکوك ّ ثل

 ثب کبهّاى ّوبم كاكًل  ثَ ٥لذ اهٌيذ ثيْزو، روعيؼ هي ،بىيواًياى ا يبهيثوفْهكاه ّل. ثَ

ثوب   ،ثووك  يپّْوِ ک٦جوَ هو    يثووا ها ّبُوؿ  يکَ عبهَ اهٍب  يزئيُ يؽز 1ُوواٍ ًّْل.

كهثوبهح  ُواٍوِ  گًْوَ اى   ثواي ٍولٞبى هؾوول، ايوي   ّبُوؿ  2کبهّاى ّبم ثَ هکَ ه٭ذ.

 َل:  يًْ يه يضوبًاهرجبٛ ؽٌََ آًبى ثب ٥ يّعْك روکوبًبى ّ ثوٱواه

ٚ ٝ يج زيٞسق ٝ اٝالز اٝ ٠ً ظآ٘اٙ تج يهطا يٞٙ ٗا آٙ ٠ً ت٠ رع ؿٞؿاياحٞاّ ١٘ا

ة رجاٙ  يج ٚ ذاض ١ٖ اظ آٙ ُجْ تجط ر  يا .ستا يِطياٛس، ٗساكؼ٠ زٚيويهاقؼاٙ ا١ْ 

 3.سٟ استيذٔ

ثْكًل  يّلد ًبهاٙذ ثَيي ٦ّٙياى ا واى ها كه كٍذ كاّزٌل،يروکوبًبى کَ ٩وة ا 

ثوَ  ه٦وًْن آًبى  .هّاثٜ فْثي ثوٱواه کٌٌلثب كهثبه هٖو ل كه هٲبثل ّبُوؿ، کّْيلً هيّ 

ِ ًلُْب ْيٱواٱْ 4ىكًل. يفْاًلًل ّ ٍکَ ه يًبم ٍلٞبى هٖو فٞجَ ه ٱولم   كه ايي کبه پوي

ي ياّ ُوو  5ووْه ًْول.  يؽبٙو ثوَ اٝب٥وذ اى ر  ُوگي ٬ٍْ، يٱوا ،آًِب ٍوٍلَلَثْكًل ّ 

 ٯ رْاًَووذ ثووو.ُ  823ّووبُوؿ كه ٍووبل  .ِ گو٭ووذيَ ها كه ىهووبى ّووبُوؿ كه پوويووهّ

٬ٍْ روکوبى ثوَ ٍوربٍوو   يك٭٤ ٱواثواي کَ اّ  يا ًبهَ٭زؼ هزيوّى ّْك. كه ي٬ٍْ پيٱوا

 آهلٍ اٍذ:   هوب ک فْك ٭وٍزبكٍ،
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٠ حؿجطت  يلج تج٠ ٗسجاٗغ ػٔ   ،ت٠ تٞاتط ،٠يطاٙ تطاضت ا٢ٓس تٞز ٠ً ٗثطّيچٞٙ ٗسلت ٗس

ٙ  يسٛس ٠ً هطايضساٛ يٗ يپازضا١ ٙ  زسجت   ،ٞسجق تطً٘جا  يتجط ا١جآ   ،ظٔجٖ ٝ ػجسٝا

ن ػطب ٝ ػزٖ تج٠ حزجاظ   يْ ُطت٠، قطيزاٙ ُطازٟ ... ٝ ت٠ غٞب ذالف ٗايآشضتا

ٞچي اظ تجطى  آحطإ تط ػطب ٝ ػزٖ ٝ تعضٍ ٝ ًاهللتيٗسسٝز ضسٟ است ٝ ضاٟ ت

ُّ ) ٖٔ ٗسسٝز ٗاٛسٟ ٝيٝ ز ٍُ ا ُْ اا ا َٓ ْن ُُاْكَنَر يِي
َ
ََ اللِ أ ِِ ََِع َمساا ٌَ  َْ ٍَّ ًُ ِم

ْظيَ
َ
َْ أ ٌَ َو  َو 

ا إََِّّ خاافِِف َ  ُخئُْ َْ ْن َُا
َ
ًْ أ ُٓ َ وئلَِم ٌا اكَن ل

ُ
ىع ِِف َخرابِٓا أ  يٝ ٗجست  (114)توجطٟ:   (َُ

چٞٙ ػطجام   ،ٝ ٗتؼكطاٙ ظالّ ظٗعٕقآثاٙ ر٘اّ حطٕ  ،ٚ سثة ٝ ر٢تياست تا تس

اٙ يج ي تجط ٗ يج ي ا٢ّٖٔٓ ٓثياٛس ٝ احطإ ٓث ٢ٜٛازٟ اٛٞا هسٕ غسم ٝ غلا تط ٗطٟٝ ٝ ٜٗيت

آٙ  ياهتؿا يػآ يضؤ ،اٛسآثابط ٝ ٜٗتظط كتديس ٗؿكط ٝ ٗتحيب ا٠ٗ اظ اسثاراٙ تست

   1ٖ.ي٠ تط راٛة كتد آٙ ٗؼكٞف ُطزاٛٛ٘ٞز ً

زؾول ّول. اّ ثوو    كه هٲبثول ّوبُوؿ ثوب هٖوو ه     ي،ي٬ٍْ ًياٍکٌله ثي ٱوا ،يپَو ّ

 2به کووك. يؽوظ روالُ ثَو    يُوب  ذ کوبهّاى يو هاٍ ؽظ ّ اهٌ يٍبىفال٫ پلهُ، كه اهي

رَولٜ ثوو هاٍ ؽغوبى ّ     يثووا  ،ييو ٬ٍْ ًيگو ٱواي٭وىًل ك ،(ٯ.ُ  872و   841)عِبًْبٍ 

ُ   يل ّ رْاًَذ ثووا يبه کّْيبى ثَيوْهيكه ثواثو ر يبثيٱلهد ٍولٞبى هاٍ   يهولد کْروب

 ًّْذ:  ّ ي ٭زؼ ها كاكيفجو ا ،ي٥ضوبً ثَ ٍلٞبى هواك كّم يا ؽظ ثبّل. اّ كه ًبهَ

آٙ  يسجط ُطجت٠ زض قج   يٗ يت ا٢ٓج يػٜاٝ  ت٠ ػٞٙٚ ٗحة ضا ي٠ً ا يت كتٞحاتيت٢ٜ

ط ياست ٝ تسر ين ًؼث٠ ٗؼظ٠٘ ٠ً اظ ٗؼظ٘ات اضًاٙ اسالٗيٗسؿٖ، ذػٞغاً كتد قط

سجط  ياست ... ٗرٔػاٙ ضا ٗ ياٛات ضتلياظ تؿاػق ػٜا يٗ٘آي ػطام ػزٖ ٠ً ٛ٘ٞزاض

  3ُطت.

گوو اى  يك ياوٍيو ًْلْ کَ ريٱْكٍذ اّىّى ؽَي آٯٯ ثَ.ُ  973ًْلُْب كه ٍبل يٱواٱْ
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  1.هّل کوكٍ ثْك، ٍٲْٛ کوكآًِب  روکوبًبى ثْك ّ كه هٱبثذ ثب

فوبهط ّول ّ    يووْه يواى اى كٍذ ؽکْهذ ريا يٱَوذ ٩وث ،پٌ اى هو  ّبُوؿ

اى  يواى ها رٖوو٫ کٌٌول ّ ٭ٲوٜ اكاهٍ ثقْو    يو ٌبى ّبُوؿ ُوگي ًزْاًَزٌل ٩وة ايعبًْ

ًلووْ کووَ ْيٱْلووک آٯي٭وىًوولاى ٱوا تيووي روريثوول ها كه كٍووذ كاّووزٌل. يٱلووووّ ّوووٱ

هز٦ِل ّلٍ ثْك کَ ثَ کبهّاى ؽغبط ؽولوَ   يهٮَلانهٗ ٌّبفزَ ّلٍ ثْك ّ فْك ىهبً

کبهّاى ٥وواٯ   ُب ها ثو ٥ِلٍ گو٭زٌل. ذ هاٍيي اهٌيؽظ ّ رإه يُب کبهّاى ياًلاى، ها2ًٍکٌل

٥وبىم ؽغوبى    هٌْٖة ّلٍ ثوْك،  ّبى يکَ اى ٍْ يوا ؾبعيًْلُْب ّ اهيٱْذ آٯيثب ؽوب

اًل کوَ كه   کوكٍ يه٦و٭ ياعلاكّبى ها ّبُبً ،كه مکو ًَت فْكلُْب ًْيٱْآٯ 3گْذ.يه

ؽوٰ  ثوو هاٍ ؽوظ ها    لٜگًَْ رَو ييکوكًل ّ ا يه ييبى ؽغبى ّ ّبم ٭وهبًوّايه يٌيٍوىه

ًْلوْ ثوو هاٍ   يٱْگًَْ ّبُبى آٯييثل ؛4كاكًل يعلٍْ ه يْٝنً يا ّ ثب ٍبثٲَفْك هْو٣ّ 

ثل، كه هٲب ،گو٭ز٥َِلٍ ؽظ ها ثو يُب کبهّاىذ ؽغبط ّ يهٌي ايب٭زٌل ّ رإهيؽغبى رَلٜ 

ثَوٌلٍ   ،ذ ؽغوبط يو ي اهٌيروإه  يثوا ،ثَ آًبى ييُب ًبهَثَ ًّْزي ٍٮبهُ يوْهيّبُبى ر

 ،کوكًل يبًْبى ٱٖل ؽظ هيب اٝوا٭يي چْى فْك يً يکوكًل. ثيهگبى ّ ّاثَزگبى كهثبه يه

 5؛٭وٍوزبكًل  يغبى هو يثبذ اى کبهّاى ثَ آمهيُب ّ ؽوب ذ هاٍياهٌ يثوا ييُب ًبهَ هفْاٍذك

گوبٍ   6.٭وٍوزبكًل  هيُب  ًبهَ ييي اى ايهکَ ًاهيواى هَلٜ ثو هاٍ ّ ؽبکوبى  يکَ ثواُوچٌبى

کوک ي اى ك٭٤ آى ٥بعي ثْكًل ّ اى هلک هٖو يًْلُْب ًيٱْثْك کَ آٯ يفٞو چٌلاى عل

فٞوو   جتٍاهب ثَ  ،کوكًل يي ّ آهبكٍ هيکَ کبهّاى ؽظ ٥واٯ ها رغِ يا گًَْثَ گو٭زٌل؛ هي

 ،هضبلثواي  ؛ّل يگنّذ ّ کبهّاى هٌؾل ه يّلًل کَ هٍْن ؽظ ه يٱله ه٦ٞل هآى ،هاٍ
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 ًول، كٍذ آّهثَ يزيواى هْٱ٦يه عٌْة اَ رْاًَزٌل كيبى ه٦ْ٦ْيٯ کَ عو.ُ  869اى ٍبل 

ّ يو كهگ ،واى اى عولوَ روکوبًوبى  يو ا يُب ثب ؽکْهذ ،يافزال٭بد هنُج ٥لذ ثَ  و ثْكًول 

ها رؾوذ ٭ْوبه ثگناهًول.    ؽکْهوذ   ،ياٍ ؽظ ثوو کوبهّاى ٥واٱو   رالُ کوكًل ثب ثَزي ه

ثب٥ش ّل هلوک هٖوو   اهو ي يؽظ ًگناهك ّ ا ،اى ٥واٯ يکَچٌل ٍبل هّ ثَ هلد  اىايي

ّلًل ّ ثَ ٩بهد  يکَ هياؽن ؽغبط ه يا٥واث يٍوکْث 1ي هْکل اٱلام کٌل.يه٭٤ ا يثوا

ثوواي  ّ  2رَلٜ كاّوذ  ثو هاٍ ؽغبىىيوا  ؛ثو ٥ِلٍ هلک هٖو ثْك ،پوكافزٌل يه يّ كىك

 يثووا  يهونُج  يُوب  گووٍّ کوَ   ييُبهياؽوذ 3لًل.يکّْ يذ آى هيإالػ هاٍ ؽظ ّ اهٌ

 يثوْك کوَ ا٥وواة ٩وبهرگو ّ هاُيًوبى ثووا       يْزو اى هْوکالر ي، ثکوكًل يغبك هيؽغبط ا

 يٱله ُب ثَ هاٍ واى،يكه ٩وة ا يل ٕٮْيثب فوّط ّبٍ اٍوب٥ آّهكًل؛يِ هيپُب  کبهّاى

كه ٕوْهد ثووّى   َ ّل کوَ  يرِ ياٍلؾَ ّ اٍجبث ،ک اى هَب٭واىيُو  يثوا»ًباهي ّل کَ 

هقوب ٮزِ ثوب    يثووا ٲوا يي ثوب يکَ ٍلٞبى ؽَ يلياى كن يکي 4.«ؽولَ، اى فْك ك٭ب٣ کٌٌل

ل ثوَ کوبهّاى ؽوظ    يفٞو ؽولَ ّوبٍ اٍووب٥   ،مکو کوكو، يّى ييًْا ويْي٥لوياهٍٮو ؽظ 

  5.ثْك

 هحول فزستادى

ي هَولوبًبى، ٭وٍوزبكى هؾوول ثوَ     يزجبه ّ ًٮْم كه هکَ ّ ثکَت ا٥ يُب اى هاٍ يکي 

ّ   يا ي ّولٍ ييُْكط ثيه  ّ ري ،هؾول .ثَ هکَ ثْك ،ُوواٍ کبهّاى  يّوزو  يثوْك کوَ ه

ّل. هؾول كه  يکبهّاى ثْك، ثَ هکَ اهٍبل ه يکَ ثبً يگناّزَ ّ ثَ ٥ٌْاى ٥الهذ ٍلٞبً

ّوِود   «يگوكاًو هؾوول »کَ ثوَ   يروبم هواٍن ؽظ ُوواٍ کبهّاى ثْك ّ كه هواٍن فبٕ
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اهبهد ؽظ ها كاّوذ،   بثذ ٍلٞبى،يوا ؾبط کَ ثَ ًيگوكاًلًل. اه يكاّذ، آى ها كه هکَ ه

به ّ يو ک كيو اى کضود ؽغبط  يا كاّزي هؾول، ًْبًَ 1كاه ثْك.ي ٥ِلٍيبثذ هؾول ها ًيً

ي ُون  يكه ؽووه  يرْاًَزَ ثوَ ًو٥ْ   يّ ثبًٮْم کَ ه يک كّ ذ ٱْيؽْٚه  ،رو اى آى هِن

كهثوبهٍ   يغل آهل. فٌيپل يي هٍن كه ىهبى هٌْٖه ٥جبٍيا 2ٮْم کٌل، ثْكٍ اٍذ.ا٥وبل ً

 :  َليًْ يقچَ هؾول هيربه

ٝ زض  يي ٛٞتت ذجٞز ضكتج  ي١ط چٜس ساّ  ،ل٠يٜٗػٞض ذٔ ،اٙيزض ظٗاٙ ذالكت ػثاس

ذٞز ضا  ٝ ٗحل٠ّ يٝ هاك٠ٔ ضٝاٙ ساذت يزازضا اٗاضت حذ  يًس ،ي٠ً ذٞز ٛطكت يسآ

ٖ يٝ آٙ ضا تؼظج  يتا ٗطزٗاٙ اظ ضٌٟٞ ٗحل٠ّ اٝ اػتثجاض ُطكتٜجس   ي١٘طاٟ هاك٠ٔ كطستاز

ٛإ ًطزٛس ٝ ضسٖ كطستازٙ ٗح٘جْ تج٠ ًؼثج٠ اظ     ٗحْ٘ ٝ آٙ ٗحل٠ّ ضا يت٘إ ًطزٛس

ًج٠   يا اظ تـساز هاكٔج٠  يحآ ٝ سا ضس ٝ زض ت٘إ ظٗاٙ ذٔلا آٙ ضسٖ ٗوطض تٞز؛يآٛزا پ

كطستس ٝ آٙ  يْ٘ ١٘طاٟ ًٜٗس ٝ ٗح يطحاد ٛػة ٗيُطزاٛس، اٗ يسٔكاٙ ػطام ضٝاٙ ٗ

ُطزاٛجس ٝ ٗح٘جْ ١٘جطاٟ     يط ضإ ضٝاٙ ٗج ي٠ً اٗ يا ٜس ٝ هاك٠ٔياٙ ُٞيضا ٗحْ٘ ػطاه

آٙ  ،ُطزاٛس ي٠ً سٔكاٙ ٗػط ضٝاٙ ٗ يا ٜس ٝ هاك٠ٔياٙ ُٞيآٙ ضا ٗحْ٘ ضاٗ ،كطستس يٗ

 ١.3است ٜس ٝ آٙ اػظٖ ٗحْ٘ياٙ ُٞيػطضا ٗحْ٘ ٗ

هؾول هٖو چْى عبهوَ ک٦جوَ ها   ه٭زٌل.  يه٦وْل ثب هؾول ثَ ؽظ هْٝه  ثَ ُب کبهّاى

ل يو بى هکوَ ثوَ ك   يو ّا هْاٱو٤   يث٦ٚو  ثوفْهكاه ثوْك.  يْزوياى ا٥زجبه ث ،ثَ ُوواٍ كاّذ

و، يثوب روإف  ب يو ّولًل   يهو هب٤ً ّهّك آًِب ، ياى هؾول هٖوهؾول ّبهي رو ثْكى  ثبّکٍْ

 4.کبٍزَ ّْكّبى  ٍْ ٱب٭لَل رب اى ّکًكاكًل ّاهك هکَ ّْ ياعبىٍ ه

ثَ  ،يويي عاليٍالٝ ياى ٍْ ،لقبًبى، ؽبکوبى ث٪لاكياى ٍٲْٛ ا پٌود ٭ز حكه كّه

َوذ كه ٱَون كّم كه   يى يي كّهٍ هيکَ فْك كه ا يلًل. ًقغْاًيّهى يي کبه اُزوبم هيا

                                                           
 .214ص، 2ض ، دعرٕس انکاذة. 1

 .135ص، ساِ ؼط. 2
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َّٓ انُخّهاٌ في ؼٕادز انضياٌ .4  .10ٔ  9، طض ُيفاَک
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گياهُ ّولٍ   1كه اهبهد ؽظ ّ ّ٭ل ؽغبط ّ هؾول آّهكٍ اٍذ. ي٭ٖل ،يْاًياؽکبم ك

 يگوو يل ث٪لاك ّ كهؾو يکيل: ٥واٯ كّ هؾول كاّزٌ ؽغبط.ٯ ُ  758 كه ٍبلاٍذ کَ 

  2.كاك هيت يرور يي ه٢ٮويوهجبهىا لياهها واى يّهؾول  کَ واىياى ّ

 3کوكًل.يي ُوواٍ کبهّاى ؽظ هؾول اهٍبل هيهلْک ُوهي ً

ها ٥والٍّ ثوو    يرْعِيي ثيل ثزْاى ٥لذ ايثَ هکَ ًٮوٍزبك. ّب يگبٍ هؾولچيوْه ُير

 ياى ٍْهلِک هٖو  ،تيرورييهٖو كاًَذ. ثلبك هلِک يه، ا١ِبه اًٲوْيهلاّم ر يُبعٌگ

کَ  يويلٍ ثْك. ٍلٞبى اؽول عالّي يٮيّو ييهإهْه فلهذ ثَ ؽوه ،١بُوگوچَ ثَ  ،اّ

روب ٍوبل    (ووْه يٍبل هوو  ر ) .ٯُ  897رْاًَزَ ثْك كّثبهٍ ثو ٥واٯ هَلٜ ّْك، اى ٍبل 

ٍْو٬  يٱوا ثَ كٍذ ياى کْزَ ّلى ّ پٌ .٭وٍزبك هؾول هيُو ٍب َ ثَ هکَ  ،.ٯُ  812

ؽبکن ث٪لاك اى  ،٬ٍْيهؾولثي ٱوا ،ٯ.ُ  829رب ٍبل هؾول ٥واٯ ها ٯ، .ُ  813كه ٍبل 

 ،ٯ.ُ  831ٍوب َ كه ٍوبل    19ک كّهٍ ٭زود ياى  پٌ 4.٭وٍزبك هيپلهُ ثَ ؽغبى  يٍْ

٬ٍْ روکووبى  يٱوا کَ رْاًَزَ ثْك ثو هؾولثي يويثي اؽول عال يي ثي ٥ليٍلٞبى ؽَ

چِبهٕل ّزوٍ ثَ ؽغوبى   يُوواٍ کبهّاً ،هؾول .ت هؾول کوكيوّى ّْك، اٱلام ثَ روريپ

ّ  5.هوْهك رْعوَ ٱوواه گو٭وذ    به يثَو  کيٱلووّ هوب اهٍبل ّل کَ كه  ًزْاًَوذ   ياهوب 

ٍْو٬  يکوَ ٱوا ييرب ا ي کبه ها اكاهَ كُليث٦ل ا يُب بلاّٙب٣ فواة ٥واٯ، كه ٍ ٥لذ ثَ

ْ ٍْو٬ يٱواٯ اؽولّوبٍ پَوو   .ُ  859كّثبهٍ ثو ث٪لاك هَلٜ ّل ّ كه ٍبل  اّ  ي، اى ٍو

 6.هاٍ اًلافذهؾول ٥واٯ ها ثَ

كاًَوزٌل.   يي فْك ها ه٬١ْ ثَ اهٍبل کبهّاى ؽظ ّ هؾول هو يًْلْ ًيٱْي آٯيٍالٝ 
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ي ثوواكه  ياّ ُوچٌو  1.کووك ثَ ؽظ اهٍبل  ،ک٦جَ يثوا يا ثب عبهَها  يهؾول ،اّىّى ؽَي

 يي کووك ّ هؾولو  يوي ٦ر ،يك ٥بىم ؽظ ثوْك يکَ اى  يوا ؾبط کبهّاًيک ها اهيثٌيفْك، اّ

   2ت كاكٍ، ثَ ث٪لاك ٭وٍزبك.يرور

 ٯ.ُ  892و ثوَ هٖوو، كه ٍوبل    يي پٌ اى هکبرجَ ّ اهٍوبل ٍوٮ  يک روکوبى ًيث٦ٲْةي

هّاًَ ؽغوبى   ،اى هاٍ ث٪لاككاك ّ ت يرور يهاٍ اًلافذ ّ هؾول ثبّکُْثَ يويکبهّاى ٢٥

3.کوك
اى ّهّك هؾول ٥وواٯ   ،هکَ ٬يّو ٯ،.ُ  886كه ٍبل  ي٦ٌي ،کَ ٱجل اى آىيكه ؽب  

  4.کوك يويلٍ ثْك، علْگيک رلاهک كيث٦ٲْةيکَ 

  کعثِ  ارسال جاهِ

ًْ    يپّْْو ، 7كه ىهبى اثواُين فليول ک٦جَ  ،بديٝجٰ هّا  يًلاّوذ. افجوبه گًْوبگ

 ،آًِوب  ييه٦زجوروو اهب ثوپبيوَ   .ل، ّعْك كاهكيک٦جَ عبهَ پّْبًثو کَ  يي کَيًقَز  كهثبهٍ

ٖهيب  ،ثْكٍ يه٦بٕو ثِوام گْه ٍبٍبًَ ک يويپبكّبٍ ؽو ،«ُرج ٤»  ، ثْكٍبهجويپ ٌغِنپله پ ،يُٱ

َ    يثوا ييكه ٍبل ٭زؼ هکَ، ثبًْ يزيهّا وثٌبث 5.اٍذ ها  ي٥ْكٍوْى  ،فّْوجْ کووكى ک٦جو

ل ّ آى ها ٍوْىاًل. كه  ياى آى ثَ عبهَ ک٦جَ هٍو  يا ّواهٍ کَ هّّي کوك ّ کٌبه ک٦جَ آهل

ْوبى  ياى ا يوّيو ي ثوَ پ يً ييهاّل يل. فلٮبيبًک٦جَ پّْ ثو يوبًيعبهَ  9بهجويآى ٍبل پ

 يُوب  كه عٌوگ  يويو ل كهگيو ثوَ ك   7يي ٥لو يوا وواهٌ ياهرٌِب . ًلليپّْبًها عبهَ ک٦جَ 

 6.ب٭ذيٌَ ها ًيي ىهياهکبى اٱلام كه ا ،يكافل

َ كه ُوو  يو کَ ه٦بّيثَ ْٝه ؛كاكًل يثَ عبهَ ک٦جَ ه يا ژٍيذ ّيي اُويً ياهْ يفلٮب
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گوبٍ  يَ، پبيو اهيو ٌُگبم فوّط ثوو ثٌو  يلاهلل ثي ىثل. ٥جيپّْبً يه ٍبل، كّثبه ثو ک٦جَ عبهَ

  َ ي يل. ثول يپّْوبً  يفَووّاً  يجوب ياى ك يا فْك ها هکَ ٱواه كاك ّ كهّى ک٦جَ ها ثوب عبهو

ي كٍوزْه كاكٍ  يً ي٥جبٍ يفلٮب 1.ها پّْبًلكهّى ک٦جَ کَ ثْك  يي کَيًقَز يت ّيرور

 يگوياه ٌُگوبم ؽوظ   .ثجب٭ٌول ْن يي اًْا٣ اثويي ّ گواًجِبروياى ثِزوک٦جَ ها ثْكًل رب عبهَ 

ک٦جَ ٭واّاى ّولٍ   يُب كاه ک٦جَ ثَ اّ گٮذ کَ عبهَپوكٍ .ٯ،ُ 169كه ٍبل  ي٥جبٍ يهِل

َ  يٌيهّك کَ ٌٍگ ين آى هي٬ اٍذ، ثيّ چْى ٍبفزوبى ک٦جَ ٦ٙ آٍويت  ُوب ثوَ آى    عبهو

َ ي يكٍزْه كاك کَ ثَ اٍزضٌب يّ ،هّ اىايي .هٍبًل ِ   ک عبهَ، ُوو  2.ها ثوكاهًول ُوب   پّْو

 يک٦جوَ کوب٭   يک عبهوَ ثووا  يًّْزٌل کَ  ياهلل، ثَ ّيهزْکل ٥ل  كاهاى ک٦جَ كه كّهٍپوكٍ

   .اٍذ

کٌْى ل کَ ربيک٦جَ ه٦وْل گوكعبه٦َ  يبٍ ثوايٍ يجبي، كيي اهلل ٥جبٍياى ىهبى ًبٕو ل

کْکووبه ک٦جووَ ها عبهووَ يي ّىها، هعووبل ّ ا٭ووواك ًيوو٥ووالٍّ ثووو فلٮووب گووبٍ ً .اكاهووَ كاهك

   3.ًلّبًلپْ يه

بى يو ووي ّ هعوبل ّ ٭وهبًوّا  يهٖو ّ ؽبکوبى  ي٭بٝو يبى، فلٮبيٌُگبم ٬٦ٙ ٥جبٍ

ْ . ثٌبثَ گياهُ اثوي عبهَ ٭وٍزبكًلک٦جَ ُن ثواي واى يا ْ  يهَوک كه  يِيَ، ٥ٚولا لّ َ ثو

کوَ   يبًيو واًيگو اياى ك 4.٭وٍزبكپّْْي َ ک٦ج يثوا پٌ اى رَلٜ ثو ث٪لاك، .ٯُ  396ٍبل 

ک٦جوَ ها   .ٯُ  466ثْك کَ كه ٍبل  يو اٍزوآثبكاثًْٖثَ ًبم  يّقٖ، ي اهو اٱلام کوكيثَ ا

َ ّوبٍ ٍولغْٱي،    ا ولک، ّىيو هلک فْاعَ ٢ًبمي ٍبل يكه ُو 5عبهَ پّْبًل. اى  يا عبهو

ثوَ ًوبم    يَ ّلٍ ثْك ّ ًويك ّقٖو  يرِ يکَ ثَ ٭وهبى ٍلٞبى هؾوْك ٩يًْها ىهك  يجبيك

 ٮبد ٭واّاى ثَ هکوَ آّهك يلٍ ثْك، ثب رْوْبثْه ثَ اهبًذ گناهكٍ ّياثْا ٲبٍن كُٲبى كه ً
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ـ اثْا ٲبٍوون يٯ ّوو.ُ  532كه ٍووبل  1ٱووواه كاكٍ ّوول. يعبهووَ اثًْٖووو اٍووزوآثبك يّ هّ

َ يو ثب ا 2به گواًجِب ثَ ک٦جَ اُلا کوك.يثَ يا عبهَ ،يواًيهاهْذ، ربعو ثيه  ا ٢ًوو   ،ي ُوو

 ؛ثو ک٦جَ ثْك عبهَپّْبًلى  يگو ؽبکوبى ثواياٱلام ك يثوا يّوٛ هِو ،كٍزگبٍ فال٭ذ

ّ  عبهَ ک٦جَ ل يّل يثو اصو ثبكُبٯ، .ُ  643كه ٍبل  يکَ ّٱزچٌبى هلوک   پبهٍ پوبهٍ ّول 

ي يو ا: »لى ک٦جَ ها كاّذ، ٥لووب هوب٤ً ّولًل ّ گٮزٌول    يٱٖل پّْبً ،وييپبكّبٍ  ،هٌْٖه

 3.«اٍذ يّو٫ رٌِب اى آى كٍزگبٍ فال٭ذ ٥جبٍ

ثبهلل ثَ كٍذ ه٪ْنى، ١وبُو  كه ث٪لاك ّ کْزَ ّلى ا وَزٌٖو يثب ٍٲْٛ فال٭ذ ٥جبٍ

 ،اثْا ٲبٍون اؽوول  ويثوب اه  ،ٯ.ُ  659، كه ٍوبل  يک ثؾوياى هوب  (ٯ.ُ  676 يبهزْ٭)جوً يث

هلٲت ثَ ؽبکن ثبهواهلل  ،ثب اثْا ٦جبً اؽول ،ٯ.ُ  661ثبهلل ّ ث٦ل كه ٍبل هلٲت ثَ ا وَزٌٖو

ٝ  چو يٮَ ثبىيفل ،پٌ اى آى ٦.4ذ کوك ّ ثَ ًبم اّ فٞجَ فْاًل ّ ٍکَ ىكيث ي يَ كٍوذ ٍوال

   5.کوك هيًٖت ّ فل٤ فليٮَ ها  ،کَ ٍلٞبى هولْکيثَ ْٝه ؛هولْک ّل

ي يثوَ فولهذ ؽووه    يا ژٍيو ذ ّيو ک هٖوو، ٥ٌب يو ثب اًزٲبل ٱلهد ّ فال٭ذ ثوَ هوب  

 7.ٱولهد ها كه كٍوذ گو٭زٌول    ،ي٥جبٍ يفلٮب ي٥ٌْاى ّکالثَ ،هولْکبى ّ 6ي ّليٮيّو

ل ٱوثوبى ثوو ک٦جوَ    يو ثوك ّ كه هّى ٥ يوواٍ هل ک٦جَ ها ُيپوكٍ عل کبهّاى هٖو، ُو ٍب َ،

ي يثول  يّٱٮو  ،ٯ(.ُ  746 و 743٭وىًل هلک ٱالّّى ) ،ليهلک ٕب ؼ اٍوب٥ 8ل.يپّْبً يه

 9ّْك. َ ّ اهٍبل يرِعبهَ ک٦جَ  يي ّٱ٬، ثوايثبه اى هؾل اکي يه٢ٌْه ٱواه كاك رب ٍب 
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 واًَيگٍقذذ يکَ ثَ ه٥ب .ٯ(ُ  859-897)يوْهي، ّبُوؿ ريک ثوعيكه ىهبى هوب 

زِ لى ثوَ ؽکوْه  يذ ثقْو يهْو٥ّ يثوا ،بٍذيٍايي هِْْه ثْك ّ اى  يهٲوهاد هنُج

بم، هلوک هغبُول،   يكه ُوبى ااهب عبهَ ثو ک٦جَ ّل. پّْبًيلى اٍزبه فْ 1،کوك ياٍزٮبكٍ ه

ٍوقذ   يعٌگو عبهَ ثپّْبًل کَ ثَ ُويي ٥لوذ   ثو ک٦جًَيي رٖوين كاّذ وي يٍلٞبى 

 2.كهگو٭ذ ّ ّي اٍيو ّل

َ  يقيها ربه .ٯُ  847ٍبل  ،ارٮبٯثَ ،يواًي٤ اهٌبث اًول کوَ ّوبُوؿ ٱٖول کووك      كاًَوز

وّىّوبٍ ّ  يي ٭يا ول و عاللياه ،ي ه٢ٌْهيل. اّ ثليک٦جَ ثَ ؽغبى اهٍبل ًوب يثوا يا عبهَ

کَت اعبىٍ ثَ هٍب ذ هٖو ٭وٍزبك. هلک ١وبُو   يها ثوا يهي هؾول ىهييا لل ّوٌيٍ

به ّ يثَو  ييبيى ّوبُوؿ ها ثوب ًبهوَ ّ ُولا    ٍزبكگب٭وٍلٞبى چٲوبٯ عْاة هَب٥ل كاك ّ 

ل، اّ يو ُوگبٍ ّبُوؿ عبهَ ک٦جوَ ها اهٍوبل ًوب   کَپنيو٭ذ ّ کوك  يکْ هاُيً ييُب ٥ّلٍ

ي اهو ثولّى اعوبىٍ   يا ،ي اّبهٍ ّليرو ًِيَ پچچٌبً ٨3 هجنّل كاهك.يثل ي٨ آى ٦ٍيكه رجل

ٌَ ّ هاٍ ؽغبى رَولٜ  يو ًجْك؛ ٍلٞبى هٖو ثو هکَ ّ هليي هولْک هٖو اهکبى پنيٍالٝ

 .ثْكًول  يٕبؽت اهوبهد کجوو   ،ي٥جبٍ يفلٮب يي ثَ ٥ٌْاى ّکاليكاّذ ّ كه اهو ؽظ ً

  4.ْبى افزٖبٓ كاّذيي ثَ ايكه هاثَٞ ثب ؽظ ّ ؽوه يي ُو اهويثٌبثوا

 يّوبُوؿ ثووا   يٱجلو  يُوب  ب كهفْاٍوذ يو ثوَ هکبرجوبد    يا گًَْ اّبهٍ چيُ ،كه هٌبث٤

ي ثبه ياّ  ،يؽغو٥َٲالًکَ ثٌبثو ًّْزَ اثي ي. كه ؽب اٍذک٦جَ ًْلٍ عبهَ ثو لى يپّْبً

ک٦جَ  يثَ هٖو ٭وٍزبك ّ اعبىٍ فْاٍذ ٱَوذ كهًٍّٮيواًي ٯ ّبُوؿ .ُ  828كه ٍبل 

ّ ( ٯ.ُ  841-825) ياهب هلک اّوو٫ ثوٍوجب   .ها ثپّْبًل ثوب   5ها هك کووك.  يكهفْاٍوذ 

ِوب  بك آًيّ ا١ِبه اًٲوْه يک كه ىهبى ريثو هوب  يوْهيذ ؽکْهذ ريهْٱ٦ يرْعَ ثَ ثورو
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ژٍ کَ ّبُوؿ فوْك كه  يّثَ ؛ٍ اٍذي پبٍـ كّه اى اًز٢به ّبُوؿ ثْكياؽزوبًن ا ،وْهيراى 

ي ّبم ؽْٚه كاّذ. پٌ اى آى ُغوْم  يپلهُ كه ٩وة کْْه ّ ُوچٌ يُب ي ْکوکْ

وْه، هّاثوٜ  يوْه كه هٖو ىكٍ ّل. ث٦ل اى هو  ريکَ فٞجَ ّ ٍکَ ثَ ًبم ر ّ ٩بهد ثْك

 رٌِوب  .ثب ُون ًلاّوزٌل   يگًَْ ثوفْهك چيُآًِب  هکبرجبد پواکٌلٍ هؾلّك ّل ّثب هٖو ثَ 

ثوْك.   يوْهيؽغبط ّ هٌب٭٤ رغبه ٱلووّ ر يبهريذ هاٍ ىياهٌهَئلَ ي، يًآًِب  اهرجبٛهَئلَ 

ٍلٞبى هولوْک هٖوو    ،ليا وا، هلکيؽغو ٥َٲالًاثياى ٍقي ّلٍ بكيٍٮبهد ِ اى يپ

كهثبه ّبُوؿ كاّذ ّ ثبة هکبرجَ ها هٮزوْػ ًگوَ    ثب يا هّاثٜ ؽٌََ ،ٯ(.ُ  824 -815)

ک يو كه  يؽزو  .روکووبى( كاّوزٌل   ٍْو٬ ي)ٱوا يفْٖٓ کَ كّوي هْزوکثَ ؛كاّذ يه

ّ ثوب ّعوْك ّولد    چْون پّْويل    ،٬ٍْيثَ فبٝو فٞو ٱوا ،هْهك اّ اى ٍٮو ؽظ فْك

  ٬ٍْ1 اٱلام کوك.يثَ عٌگ ٱوا ،ُويهبى ثب ّبُوؿ ،يوبهيث

كهگنّوزَ  ل روبىٍ  يا واهلک ،لي، ثَ ٱبُوٍ هٍّبُوؿ هٍْل ،تيکَ هؾول ٝ يٌُگبه

ي ٝٞو)ه٦وو٫ّ ثوَ ١وبُو( ٱولهد ها     يا ول ٬يّ ٍو  ،پَو اّ ،ثْك ّ ٍلٞبى ه٢ٮو اؽول

واى يبى اهيه يويآى ها ٥ٖو كهگ ،اٍذ کَ ّجبهّ ياي ُوبى كّهٍيكٍذ گو٭زَ ثْكًل. اثَ

لى ثوَ  يعبهَ پّْوبً  ي ٍٮبهد کَ ا جزَ ه٣ْْٙيآًِب كه پبٍـ ثَ ا 2هولْک كاًَزَ اٍذ.

و يو ها 3ّبُوؿ ا١ِبه اٝب٥ذ کوكًل.هٲبثل كاّذ،  يبٍيک٦جَ كه آى هٞوػ ًجْك ّ عٌجَ ٍ

ل ٥جولا ک٬ِ ّ كه  يٍو  ،.ٯُ  817ي كه ٍبل ي.ٯ( ًُ  829و798هکَ ) يّا  ،ؽَي ٥غالى

ها ثوَ   يل ها اى هکَ ثَ هٍب ذ ٭وٍزبك ّ هوارت ثٌولگ يي ٥جلا ؾويا لييى ،.ٯُ  824ٍبل 

   4ل.ي٥ًوٗ هٍب

پبكّوبٍ  اى  ،.ٯُ  828كه ٍبل  يّٱز ،ّبُوؿکَ ن يهٍ يغَ هيي ًزي٤، ثَ ايثب هوّه ّٱب
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 ،هٖوو اهب كه هٌٞٲَ كاّذ. ىيبكي ٱلهد ّ ًٮْم هِن ّلٍ ثْك، ي يفْاٍزبه اًغبم اهٖو 

و يو ّلد كچبه هْکل ثوْك. اه ثَ ،ياٱزٖبك٢ًو ّ اى  ،يذ ثؾواًيكه ٦ّٙاى ٢ًو ٍيبٍي 

ربروبه  ـ ّ ١وبُو  يل ّيها اى كٍذ پَو ا وارْاًَذ ؽکْهذ .ٯ ُ  825كه ٍبل  يثوٍجب

ّولٍ،  بكيي يو آهه٩ن هٌبٍجبد اؽزووام ٌل. اّ ثَيًْثو رقذ  ،كهآّهك ّ ثب  ٲت هلک اّو٫

ک ّولى ّوبُوؿ ثوَ    ياّ اى ًيكّبيل ِ گو٭ذ. يواى كه پيثب كهثبه ا يا بٍذ فٖوبًَيٍ

ٍْوو٬ ها يٱواکووَ  1كه هٌٞٲووَ ُووواً كاّووذ يّ يکووبد اؽزوووب يٱلووووّ فووْك ّ رؾو

ي يثَ ًبم هلک هٖو فٞجَ فْاًل ّ ٍوکَ ىك. ُوچٌو   يِ ٱواه كاك. ّيَ فْيا ؾوبرؾذ

َ ها ثوَ  يًؽوبکن آًغوب ّ ٍولٞب    واى ؽولَ ثوك ّ ٍِويواى ها ًباهي کوك، ثَ ّيا يهٌبٰٝ ٩وث

کَ ثب ّبُوؿ هّاثوٜ ؽَوٌَ   ها هکَ  يّا  ،و ؽَي ٥غالىيهلک اّو٫ اه 2.هٖو ٭وٍزبك

   3د ثوکٌبه کوك.كاّذ، اى اهبه

ٍوبل  هؾوم  24گو كه ياّو٫، ّبُوؿ ثبه ك بًَ هلکيعْهٲبثلَ يُببٍذيثب ّعْك ٍ

 ياٍوذ کووك روب کزوبة ّووػ ا جقوبه      ثَ ٱبُوٍ ٭وٍزبك ّ اى اّ كهفْ يهٍْنً ٯ.ُ  832

 يّ يها ثووا  يييي هٲويا ليكّل ا ولْک رٲ ـ ا َلْک يّ ربه يؽغو ٥َٲالًاثي

ثوبه  ييو فذ. ا جزوَ ا لى ک٦جوَ ها هٞووػ ٍوب   يپّْوبً  يّثوبهٍ رٲبٙوب  ي كيثٮوٍزٌل. ُوچٌ

 يا فْاُل عبهَ يکَ کوكٍ اٍذ، ه يکَ ثَ ٥لذ ًنهکوك بى يي ْٕهد ثيِ ها ثليرٲبٙب

ثوب آى   ک هّىيو  يثوا يفْك ثَ هکَ ثجوًل ّ ک٦جَ ها ؽز يثَ هٖو ثٮوٍزل رب آًبى اى ٍْ

ٍوَ   ،ؽغوًّْزَ اثيثَ  4ذ.ٱواه ًگو٭ يوُ ثوٍجبيکَ هْهك پن يه٥ْْٙل، پِّْ كٌُ

   5ّبُوؿ ٭وٍزبكًل. يها ثوا يعلل اى هغللاد اّل کزبة ّوػ ّ

اًل کَ  صجذ کوكٍ ّ آّهكٍ .ٯُ  833هؾوم  24ي هکبرجَ ها يـ ايهبً ربياّ اثي يييهٲو
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ي ّل. ٍولٞبى  يكه هکَ ً يا کوكى چْوَ يّبُوؿ ٥الٍّ ثو هْاهك هنکْه، فْاٍزبه عبه

ي يو ث٦ولُب ا  1.هك کووك  ييي فْاٍزَ ها ًيهوكم هکَ ثَ آة، ا يلبط عيه٩ن اؽزهولْک ثَ

   2.كاكٍ ّل يک ربعو كهْٲياعبىٍ ثَ 

هْعت ثوّى رٌِ كه هٌبٍوجبد اّ ثوب    ،يثوٍجب يّبُوؿ اى ٍْ يُب هكّلى فْاٍزَ

َ ٍولٞبى هولوْک كه هٌٞٲوَ    ي٥ل يکبريي ٍبل كٍذ ثَ رؾويک ّل. ّبُوؿ كه ُويهوب 

هلوک اّوو٫    َيو ا ؾوبًْلْ کوَ رؾوذ  يرب ثب اٍکٌله ٱواٱْ لک ٥ضوبى فْاٍذيىك؛ اى ٱوا

ًٮوو  ٕل ُوياه   ،ي ٍبل ثَ ٥لذ ٝب٥ْىيثْك کَ كه ا يي كه ؽب يا 3.ثْك، ّاهك عٌگ ّْك

ي يٍلٞبى هولْک ً 4.ًلاّذ يذ هٌبٍجيكه هٖو ّ ٱبُوٍ ُالک ّلٍ ثْكًل ّ هٖو ٦ّٙ

ي ؽبل اٍوکٌله  يب اي عٌگ ّوکذ کٌل. ثيکَ كاكٍ ثْك، كه ا يا ًزْاًَذ ثو فال٫ ٥ّلٍ

غوَ ّوبُوؿ فوْك ثوَ     يكه ًز 5.ي ؽولَ کووك يَ ّ رجويثَ ٍلٞبًوّى ّل ّ يي عٌگ پيكه ا

ًْلوْ  يٱواٱْغوبى ها ثوَ عِبًْوبٍ    يوّى ّل ّ ؽکْهذ آمهثبيثو اّ پ ّ اٍکٌله ؽولَ ثوك

ل يًيك هلک اّوو٫ گَو   يگوي٭وٍزبكٍ ك .ٯُ  823ٍپٌ كه ههٚبى ٍبل  6.٘ کوكيرٮْ

ل ثْك، كهفْاٍوذ فوْك   يل ّ رْليگو کَ پو اى اه٥بة ّ رِليك يؾٌثبه ثب  ييكاّذ ّ ا

ّ يو ثو پّْبًلى عبهَ ثو ک٦جَ رکواه کوك ّ ٍواًغبم إؾبة ٭ يها هجٌ بكآّه يو  يل ها ثوَ 

   7ل کوك.يها رِل يّكه هٲبثل، ي يّل. ٍلٞبى هلْک ً

َ  يپوكافذ. ّ يک عبًجک ْٕ٭يثبه ثَ رؾوييّبُوؿ ا عبًجوک ها کوَ اى    يا كه ًبهو

 ،٘ ثَ گو٭زي ّبم کوك ّ پَواى فوْك يلٍ ثْك، رؾويَ هلک هٖو ّْهي٥ل .ٯُ  827ل ٍب
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َ   يي ثووا يُوچٌو  1.٭وٍوزبك يوبهي ّي  ثَ ها  يّ ثبثب ؽبع يهؾول عْک اى  ،ؽکوبم هٌٞٲو

٭وٍزبك  ييُب ي مّا ٲبكه فل٦ذين ثي ٱواهبى ّ ًبٕوا ليو اثواُياه ،يک ٥ضوبًيثعولَ هواك

َ ي هْٙو٣ْ  يو ثَ ا يلگيهٍ يكه هٖو ثوا 2.ًليايكه هٌٞٲَ ف ياى ًباهٌ يّ هْع اي  علَو

  3.اى هوكم ّل عٌگ ثب ّبُوؿُييٌَ گو٭زي ّ ًزيغَ علََ، ل ّل يرْک

ًبهوَ كيگووي ها اى    ،واىياى اّوا٫ ّ رغوبه ّو   يي ٥ليا لل ربطيٍ .ٯُ  838كه ٍبل 

كه  4.ليَ هٖو هٍو و ثيثب كّ ٍبل رإف يّ  ،ثْك .ٯُ  836ـ ًبهَ ي. ربهثوكثَ ٱبُوٍ ّبُوؿ 

ي يلى ک٦جوَ ّ ُوچٌو  يفْاٍزبه عبهوَ پّْوبً   ،ييلآهيّ رِلرٌل  يي ًبهَ ّبُوؿ ثب  ؾٌيا

ي ًبهَ، ٍلٞبى هولْک ها يكه ا يبد كه هکَ ّلٍ ثْك. ّيّ هب  يواًي٤ّٙ رغبه ا يثِجْك

وّىٍ کوَ ثوب ٨   يو اٝلٌ ّ ُياه ٱ٦َٞ ٭ياى عولَ ؽو ي٭واّاً يبيّ ُلا 5کوك و فٞبةياه

ّ  يو َ کووك؛ ثوب ا  يو اهىُ كاّذ، ثَ اّ ُلٌبه يثو ٍَ ُياه ك ٮبد يرْوو  ي ؽوبل ٭وٍوزبكٍ ا

کووك   يبكآّهيو اٱٍْٞ ها ًيك ّبُوؿ ٭وٍزبك ّ ياه ،هلک اّو٫ 6.ذ ًکوكيها ه٥ب يكهثبه

كاهك کَ رٌِب ثوَ ٍولٞبى    يا ژٍياٍذ ّ ؽوهذ ّ يلى ک٦جَ اهو هٲلً ّ فبٕيپّْبً»کَ 

اّ ثوَ   7.«ثوَ اٱبهوَ آى ثپوكاىًول    ليو ي هٖو ثبيي ٍالٝيبهذ ًيّ رب ٱكاهك هٖو افزٖبٓ 

ًيك  يْزويهکَ ٕلٱَ كُل کَ پبكاُ ث يٌَ آى عبهَ ها ثَ ٭ٲوايَ کوك رب ُييّبُوؿ رْٕ

به ثوب ًبهوَ   يثَو  يبيُولا  ،ويي ثَ ُوواٍ ٍٮيُوچٌ 8.ّْك يي اكا هيّ ًنهُ ً فلاًّل كاهك

زٮزبء اٍو ًونه ّوبُوؿ   كهثوبهٍ  کَ اى اُل ٥لن ٱوبُوٍ   يا ال ّ عْاة علََو ٍاهْزول ث

پوٍيلٍ ًنه ّبُوؿ كهثبهٍ ي علََ اى ٥لوب يهغبة کوكى اّ ٭وٍزبك. كه ا يّلٍ ثْك، ثوا
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ها  يييو ّْك کوَ چ  يي اعبىٍ كاكٍ ًويثَ ٍلٞبى هٖو ا»ثْكًل ّ ٥لوب عْاة كاكٍ ثْكًل: 

  1.«ل ّٱ٬ گوككيکٌل کَ ثب٥ش ر٦ٞ اعبثذ

ثوو   يّوبُوؿ هجٌو  گوو  يلٍ ثْكًول کوَ ًبهوَ ك   يواى ًوٍو يٌُْى ٭وٍزبكگبى هولْک ثَ ا

ه كه بيبد ثَو يو ذ اى ٤ّٙ ثل رغوبه ّ گوو٭زي هب   يّکب ،بهد ٱلًيى يثوا يوذ ّي٥ي

ثب ؽْٚه ٱٚبد اهث٦َ كه  يهغلَ ،و ّبُوؿ، ٍلٞبىيلى ٍٮيثب هٍ 2.ليعلٍ ثَ هٖو هٍ

ي يو ي علَوَ ً يو كه ا .کٌٌول  يگو ه٣ْْٙ ًنه ّبُوؿ ها ثوهٍو يل كاك رب ثبه كيٱبُوٍ رْک

َذ. يًْْك ّ ًنه ٱجْل ً يي رٲبٙب ٥ولي٢ًو كاكًل کَ ا ،٭زٌَ ىّعْك آهلن ثَياى ث يثوف

   3.بىگوكاًلٍ ّلي ثيک٦جَ ً يثوا يّبُوؿ اى عولَ عبهَ اهٍب  يبيُلا

 يُوب  ي عْاة ٱب٤ً ًْلٍ ثْك، پب ها ٭وارو ًِبك ّ ٥الٍّ ثو كهفْاٍوذ يّبُوؿ کَ ثب ا

ْاٍذ روب فٞجوَ ّ   ًوْك، ف يفٞبة ه يو ثوٍجبيها اه يگو ّياى هلک اّو٫ کَ ك يٱجل

 يي ثووا يو ي، ربط ّ فل٦وذ ً يآهاُبًذ يي کٌل ّ كه ؽوکزيهي يبم ٍّکَ ها كه هٖو ثَ ً

کووك   ي٦ٍ يها گوبّزَ ّ ًبئت فْك كه هٖو فْاًل. گوچَ ثوٍجب ي٭وٍزبك ّ ثوٍجب يّ

 .هٌزْوو ّول  ٍوو٥ذ   ثَي اُبًذ يّ  ْکوُ پٌِبى ثوبًل، اهب فجو ااهيواى ي ه٣ْْٙ اى يا

کوَ ُووَ ثيهگوبى     يروب كه هغلَو  کوك ربط ها ثو ري فلهزکبهاى هٖو فل٦ذ ّ ٍلٞبى، 

گًَْ ؽوکذ ّبُوؿ يي. ثلّ پٌ اى آى فل٦ذ ها ٍْىاًل ثوٱٌٖلثب آًِب ؽْٚه كاّزٌل، 

کوَ ُوْا    ي٭وٍوزبكٍ ّوبُوؿ ها كه ؽوب     ـ ٕوٮب، يكٍزْه كاك ّ يّ 4٭ذ.ها ثَ ٍقوٍ گو

َ  چٌل ثبه رب ؽل فٮَ  ،به ٍوك ثْكيثَ ثوب  ها ٍوپٌ اّ   5.ثوًول ٭ووّ   يا ّولى كه آة ثوکو

ّي . کووك، هّاًوَ ٍوبفذ    هوي فْك ّ ٬٦ٙ ّوبُوؿ ها گّْويك    يهٲبم ّانکَ  يا ًبهَ
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ٌولٍ  يكاهك، ٍوبل آ  يّ اگو ٱلهرًلاهك کْچک ٱجْل  يؽبکوكه ؽل  يًّْذ کَ اّ ها ؽز

عوي ٙو٬٦ ّ    يييو چ ،اهزٌوب٣ ّوبُوؿ اى عٌوگ   ُوچٌيي يبكآّه ّل کَ  .ليبيثَ عٌگ ث

گوبٍ   چيواى ّ هٖوو ُو  يوْه، اياى هو  را جزَ گٮزٌي اٍذ کَ پٌ . رْاًل ثبّل يًو يٍَز

٭ٲوٜ   .ثْكًل يو هَبئل ّ هْکالد كافليّاهك عٌگ ًْلًل ّ ُو كّ كهگْٝه هَزٲين  ثَ

كه  .ّلًل يثب ُن ّاهك عٌگ ه ،ي كّ ٱلهديذ ايثب ؽوب ،يهٌٞٲَ هوى يُب ييوًْياهگبٍ 

ي يچٌ ،لى ک٦جَيعبهَ پّْبً يثواها ّبُوؿ  يبى ًبهَ ُن ٥لذ هقب ٮذ فْك ثب رٲبٙبيپب

لى ک٦جَ رٌِب اى اهْال فب ٔ ّ ؽوالل ٕوْهد   ياهْال ّوب ؽوام اٍذ. پّْبً»کوك: ثيبى 

ًّْوذ ّ   يک ٥ضوبًيثثَ هواك يا کوك ّ ثال٭بٕلَ ًبهَل اکزٮب ًيثَ رِل يثوٍجب 1.«وكيگ يه

آى روبهيـ   اى 2.ي كاكيو ٍوپبٍ ّوبم ها ً   ييو ثب ّبُوؿ ّل ّ كٍزْه رغِ يفْاٍزبه عٌگ ّ

ي يًقَووز ،تيووي روريكه كّهٍ هلووک اّووو٫ ٕووْهد ًگو٭ووذ ّ ثوول يا گووو هکبرجووَيك

 هّ ّل. َ لى ک٦جَ ثب ّکَذ هّثيعبهَ پّْبً يّبُوؿ ثوا يُب رالُ

هك  يثووا  ين ثوٍوجب يكه رٖوو  يا ًٲوِ ٥وولٍ   ،يبٍو يٍا جزَ كه ٢ًو گو٭زي هَوبئل  

ٍيبٍوي  ؽ٢وبد  ثوو آى هال  يرٌِب پّْْو  ،يِبد ّو٥يكهفْاٍذ ّبُوؿ كاّذ ّ رْع

ي ثووّى ٭زٌوَ ّ   يلى ک٦جَ ّ ُوچٌيپّْبً يثواها گو هلْک يهزْٱ٤ ّلى ك يّايٌکَ  ؛ثْك

ثْكى ه٣ْْٙ اٍذ.  يبٍيٍ يُباى ًْبًَ 3،کوك يه ل هقب ٮذ فْك مکويآّْة ها اى كن

ک يو ن هوب يكه رٖوو  ،ووْه يبى اى ؽووالد ر يبى ّ هٖوو يّوبه رلوـ  فبٝوٍ آى، ثو ا٭يّى 

جذ كه يي هٖو يروو  ٤يو ل ّ ٭غيکْ يواًيثْك کَ ّبم ها ثَ ّ يىًل کَ٭و يّ .و ًجْكيرإصيث

كه  4هبًلٍ اٍوذ.  يا وضل ثبٱثَ ْٕهد ٙوةًيي رب اهوّى کَ َ اّ ثْك ـ كهْٰ، ؽوليربه

ّ اى  يه٪وْ   يّوبُوؿ ٍولٞبً   ،کيٍبکٌبى ّ كّ زووكاى ٱلووّ هوب  يثوا ،روکالى يًگبُ
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َ  يهٍاليفبى ثْك کَ ًبثْك کٌٌلٍ فال٭ذ ايا٥ٲبة چٌگ ّووبه  كه ث٪لاك ّ كّوي اٍالم ثو

 ه٭ذ.  يه

اٍوذ.  رإييول ّولٍ   ي يو ً يووْه يهٌبث٤ ركه  ،بى كه ّبم ّ هٖويوْهيچِوٍ ًبهٌبٍت ر

ٝ   ياى ا «ي٥جلا وىاٯ ٍووٱٌل»  يي هولوْک ثووا  يي ه٣ْْٙ ثَ ٥ٌْاى ه٦ونّه ثوْكى ٍوال

 َل:  يًْ يبك کوكٍ ّ هيبى ّبُوؿ يلچيثوفْهك هٌبٍت ثب ا

ضا اضازت ٝ اػتواز ت٠ ذاٛساٙ حؿطت غاحثوطاٙ ٝ كطظٛجساٙ   ٗػط ٝ ضإ يچٞٙ اٗطا

تجط   اٚ ٗؼٜيٛ٘ٞز. ا ياٙ ضا قٔة زاضت٠ احتطإ ت٘إ ٗئچياٝ ١طُع ٝاهغ ٛثٞز ٝ سٔكاٙ ا

  1اض زضٞاض آٗس.ياض تسيًثاض آٙ زحطٕٝ  يذاقط اٗطا

ّبُوؿ ثب ه٭زبه وْه ّ ه٪ْنى يه٭زبه رکَ گْيبي ّجيَ ثْكى  يلى افجبهيهٍُوچٌيي 

ّ  ،هٌبث٤ هولوْک  ،هضبل يثوا 2.کوكيرو هييّبُوؿ ٌٍگ٥ليَ ٭ٚب ها  ،ثْك ثوَ  ها  يؽولوَ 

َ  3کَ اى ٢ًو آًبى ُوزواى ثب ّثب ّ ٝب٥ْى كه هٖوو ثوْك.  كاًَزٌل  هين ي٢٥ ييثال ،ييرجو  ثو

 ،، هِوبعود هووكم ثوَ ّوبم    ٱؾٞوي كه ٩وة کْْه، هْعوت   يفْٖٓ کَ ؽوالد ّ

 4.ٍ ثوْك ّول  ٌوَ  يهىُ پْل هٖو كه كهْٰ ّ هلي آهلى اييپب غَيکبُِ رغبهد ّ كه ًز

اى ٢ًوو   يلير٦ٖوت ّول   ،ي كّهٍيو ن کوَ كه ا ي٢ًو كاّزَ ثبّو كه ل يي ثبيها ً  هَئلَ ييا

ْ  يکّْو  يي هيّبُوؿ 5ً.ثو عبه٦َ هٖو ؽبکن ثْك يهنُج اى فوْك كه   يو ثِزوو يل روب رٖو

كه  يبهکٌو ياى هٲبٕول ّوبُوؿ اى اهٍوبل عبهوَ، ً     يکو يبًل ّ يامُبى هَلوبًبى هکَ ثٌوب

  6.ا ؾوام ثْكاهللذيث

ّ پوٌ   ٯ ٭ْد کوك.ُ  841كه ٍبل  ،پٌ اى چِل ٍبل ٍلٌٞذ ،يهلک اّو٫ ثوٍجب
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ک ثوَ  يو كه هٌبىل ًيك ،ل ٥وةيٱجبکَ  چٌبى ؛ّل َآّٮز 1اى هو  ّي، اّٙب٣ هٖو ثَيبه 

ّ  2.کوكًل هيها ٩بهد ٱب٭لَ ؽغبط  ،هکَ ٍْو٬ ثوي انّوو٫    يي يو هلوک ا ٦ي  ،ي٭وىًول 

و چٲوبٯ ها ثوب  يهٖو ّ ّبم، اه يهّى ًزْاًَذ ٍلٌٞذ کٌل ّ اهوا 94و اى ْزيث ،يثوٍجب

َ   يّ 3.ًْبًلًل يّ يهلک ١بُو ثَ عب  ٲت ِ يواى كه پو يو ثوب كهثوبه ا   يا هّاثوٜ ؽَوٌ

َ  ، ا١ِبه افالٓ ّ ارؾبك يوْهيثَ كهثبه ر يلچيگو٭ذ ّ ثب اهٍبل ا اًول   کوك؛ چٌويي گٮزو

اى  ّ رقذ ٍلٌٞذ هٖو ًْوبًلٍ اٍوذ  ها ثَ  يل کَ ّبُوؿ ّيكه فْاة ك يّج يّکَ 

ّ .ُ  843ذ كاّذ. كه ٍبل يي عِذ ثَ ّبُوؿ ؽَي ًيا کجْٱوب کوَ اى   يع ،ٯ ٭وٍوزبكٍ ا

َ  يُوب  ه٭و٤ کولّهد   يٌ ثواي٭واّاى ّ ًٮ يبيُلا ثيه  هٖو ثْك، ثب ياهوا ثوَ   ،گنّوز

   4ل.يكاها َلٌَٞ ُواد هٍ

ٞٲوَ ثوْك ّ ثقوِ    ي ٱلهد هٌيرو ُب، ّبُوؿ ثيه  ي ٍبليل رْعَ كاّذ کَ كه ايثب

هوواك   يثووا  ،كه ٍبل ٱجول  يها رؾذ ٍلَٞ فْك كاّذ. ّ يوْهير ياى اهپوارْه ي٦يٍّ

ّوبُوؿ اى   5.فبٓ ثوَ آى هلوجٌ ّول    يَكه هغل يفل٦ذ ّ ربط ٭وٍزبك کَ ّ ي٥ضوبً

ي هجبهکْوبٍ  يا ول ّ هْنًوب ؽَوبم  کوك ّبُبًَ  ييواي)هلک ١بُو( پن و چٲوبٯي٭وٍزبكٍ اه

ّ   6ثَ ٍٮبهد ٭وٍزبك. يها ثَ ُوواٍ ّ يپوّاًچ اكاهوَ   ،كه هاٍ كهگنّوذ  ياى آًغوب کوَ 

ب ّ يٌکَ ُلايوبه ثْك ّ ث٦ل اى ايي ثيً ي٥ِلٍ گو٭ذ. ّثو هٍب ذ ها پَوُ فْاعَ کالى 

ٝوْه هْٱوذ   َب ه٭ذ ّ ثو ياى كً يوبهيًبهَ ها ثَ كٍذ ٍلٞبى هٖو هٍبًل، ثو اصو ّلد ث

   7.ًلوكَ ٱلً هٌزٲل کوّى ٱبُوٍ ك٭ي ّل. ٍپٌ عٌبىٍ اّ ّ پلهُ ها ثيكه ث
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ک علوًْ  يو به اهىّوٌل ثَ هٌبٍجذ رجويثَ يبيثب ُلا يهٍو يئزيي ُيّبُوؿ ُوچٌ

زٌل ي ثَو يو ُب ٱبُوٍ ها آم٭وٍزبك. ثَ هٌبٍجذ ّهّك آى ،كه ُوبى ٍبل ،هلک ١بُو چٲوبٯ

ووذ كاّوذ، اُولا    يٌوبه ٱ ياه كُوي  15ٌ کَ ثب ٨ ثوو  يًٮ يُب ذ، فل٦ذئيُ يّ ثَ ا٥ٚب

 يبيها ثوب ًبهوَ ّ ُولا    يّ ّکووك  و ّوبُوؿ  يثَ ٍوٮ  يا ٍبثٲَيذ ثيهلک ١بُو ٥ٌب1.ّل

 2.ليُواد گوكاً يهاُ ،كه پبٍـ ًبهَ ّبُوؿ ،٭واّاى

ٯ )ٍوَ  .ُ  847ل، كه ٍوبل  يك ياُ هٌبٍت ه اعبثذ فْاٍزَ يّبُوؿ کَ هْٱ٤ ها ثوا

 ليوّىّوبٍ ّ ٍو  يي ٭يا لو عالليَ چْى اهيثلٌلپب يواًيبى ؽکْهزِ( ٍٮيٍبل هبًلٍ ثَ پب

گًْوَ کوَ   ُوبى .ي کبه ثَ هٖو ٭وٍزبكيکَت اعبىٍ ا يها ثوا يي هؾول ىهيهيا لّوٌ

ها « اهلل يا  »و يّ ر٦ج 3کوكٌِْبك اٍزٲجبل يي پيه٭ذ، هلک ١بُو چٲوبٯ اى ا ياًز٢به ه

 4.ي ٥ول ّبُوؿ ثَ کبه ثوكيا ياثو

يك کووك.  يكه ي ها هإهْه ٢ًبهد ثو ثب٭زي عبهَ يا لبسيفْاعَ ٩ ،و فْكيّى ،ّبُوؿ

اى ثوفبٍوزي اى  پوٌ   .ٯُ  847كه ٍوبل  ّوبُوؿ   5.آى ها ثَ ُواد ثوك ،اروبم ث٦ل اى يّ

ّ  يي هؾووول هوّووليـ ًْها ووليّووا ووليي،  كاك فْاعووَ ٩يووبس، كٍووزْه يوووبهيو ثثَووز

ُوب پٌغْوٌجَ   . آىثب فْك ثجوًل ثَ ک٦جَها ثواي پّْبًيلى عبهَ  ،يي هؾول اثِويا لّوٌ

اٍوزٲجبل   اى هٲوثبًِ ها ثَ يٍلٞبى چٲوبٯ عو٦ 6.لًليٱبُوٍ هٍ.ٯ ثَ ُ  ٦ّ848جبى  15

فبٝو رووً اى فْون   ٍلٞبى ثَ 7.ّاهك ِّو ّلًل ،بكيثب اؽزوام ى ،ذئيْبى ٭وٍزبك ّ ُيا

فوْك پٌِوبى    يَ ها اى اهووا آى اّبهٍ ّل، عبه يقيل ربهيكن يرو ثَ ث٦ِٚ يکَ پ ي٥وْه
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رکووين  به يٚوْه كاّوذ، ثَو   كه آى ؽي يو وْه ًياى ُوَواى ر يکيکَ ها ّ کبهّاى  1کوك

ُ  يّ ّبه يهٖو يهوكم ّ اهوااهب  2.ًوْك ٱب٭لوَ،  ّ ٩وبهد   يئوذ اهٍوب   ي، ثب ؽولوَ ثوَ 

 .  ًبهٙبيزي فْك ها ًْبى كاكًل

وّى يو ورو اى هغلوٌ ٍولٞبى ث  ي٭وٍزبكگبى ّبُوؿ ك يي ٱواه ثْك کَ هّىيهبعوا اى ا

هووكم، ٱب٭لوَ ها    ،ي عِذيُوکوكٍ ّ ثَآًِب  بى ؽکن ثَ گو٭زي٤ ّل کَ ٍلٞيآهلًل ّ ّب

َ  ،يوّىٍ کوهوبً ي٭ يُب ييُوچْى ًگ ،ٱب٭لَ يوزيٱ يروبم کبنُب ٩3بهد کوكًل.  يُوب  ّوٲ

ّ  ٪وب ه٭وذ يٌبه ثْك، ثَ يَذ ُياه كيي کَ ثب ٨ ثو ثيهْک ّ اًْا٣ پٍْز ،و ّ هقوليؽو

ْ يبه فْوگيي فجو ثَيلى ايٍلٞبى اى ٌّ 4.رٌِب عبهَ ک٦جَ ثبٱي هبًل  ييي ّل ّ ثَ ك غو

 يعو٦و  يّ 5فجو ثْكٍ اٍوذ. ياى هبعوا ثکَ بك کوك يٍْگٌل  ّ افذواى پوكيا ياى ٍٮوا

 6.کووك ي ٱٞو٤  يو ک ها ًيو اى هوب  يبًَ ىك ّ اهىاٯ ث٦ٚيها كه هأل٥بم ربىکٌٌلگبى  ٩بهداى 

ل رب آًبى ها يئذ ثقْيُ يثَ ا٥ٚب يبكيى يت كاك ّ ٝالُبيها رورآًِب  ٍپٌ اٍجبة ٍٮو

ُوبيي   ًبهَ ٍٮبهُ ،ْبىيذ ؽبل ايه٥ب يي ُوواُْبى کوك ّ ثوايًا ه يکٌل. ٱبٕلاً يهاٙ

 ي ًّْذ.  يٮيي ّويؽوهها ثواي ؽبکوبى 

ّ کوكًول  ؽوکوذ   يت ٭وٍزبكگبى ّبُوؿ ثَ ُوواٍ کبهّاى هؾوول هٖوو  يي روريثل

 7ل ٱوثبى، ک٦جَ ها عبهَ ثپّْوبًٌل. يرْاًَزٌل ثَ اُزوبم ّو٭ب، ؽکبم ّ فلام هکَ كه هّى ٥

 ٖووو رٌِووب اعووبىٍ كاك كهّى ک٦جووَ ها ثووب آى عبهووَ ثپّْووبًٌل. عبهووَ ها   ا جزووَ ٍوولٞبى ه
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َ      ،.ٯُ  837كه ٍوبل   يکَ ثوٍجب يپّْْ يهّ  ،پوٌ اى فوواة ّولى عبهوَ كهّى ک٦جو

ِ گًَْ کَ ُوبى 2؛قزٌليآّ 1،لٍ ثْكيل ثو ک٦جَ پّْبًيذ ٍثَ ٥ل  ،گٮزوَ ّول  روو ُون    پوي

ّ اى  کووك َ، ثوبة  يو اهيثٌو  و ٌُگبم فووّط ثوو  يلاهلل ثي ىث٥جها هٍن پِّْ كهّى ک٦جَ 

ل يو ک٦جَ ثوفْهكاه ثْك ّ گوبٍ روب چٌول ٍوبل رغل     يوًّيًَجذ ثَ عبهَ ث يذ کوزوياُو

   3ّل. يًو

كه ههٚبى ٍوبل   ،ٌِکَ پٌ اى هوگيثْك رب ا يثو عبّي رب ىهبى هو  ّبُوؿ عبهَ 

ي ثکْوٌل ّ فوْك، ک٦جوَ ها عبهوَ     ييوچٲوبٯ كٍوزْه كاك آى پّْوِ ها پوب   ياه .ٯُ  856

   4ل.يپّْبً

 يًزْاًَذ ثَ رووبم اُولا٭  كُل، اهب اًغبم رْاًَذ ايي کبه ها ّبُوؿ ٍواًغبم گوچَ 

ي هْٙو٣ْ ها  يو ي هَولوبًبى هکوَ، ثوٍول. ا   يث يکٌبهيکَ كه ٍو كاّذ، اى عولَ کَت ً

عوبءد انفجوبه   »کَ ًّْزٌل:  يل؛ ٌُگبهيك يرْاى كه گياهُ هٌبث٤ هولْک اى هو  ّيه

 اُول هٖوو ه٦وَ ّ هوي     ي ٌوک ّ ٱول ؤهاػ اهلل ر٦وب    هلک ا ْوٯ ّوبُوؿ ثوي روو   ةبوفا

  5«.ّوٍ

اّىّى ؽَوي   ،کووك اٱولام  ثَ اهٍوبل عبهوَ ک٦جوَ     ،ي كّهٍيکَ كه ا يگو ّبُبًيك اى

ّ .ُ  882و   828) وکووبى ر لٍ يو ي ًبهيو ً يٌوله يًْلُْوب کوَ ثب  يٱْٮوَ آٯ ياى ٝب يٯ( ثوْك. 

وْه، ؽبکن يِ ثَ ريبُ يفلهزفبٝو فُْ ثَ ،ٮَيي ٝبي. ٱوا٥ضوبى، ثيه  ا، ثْكّلًل يه

ْ   .ٯُ  872َ ّل. اّىّى ؽَي رْاًَذ كه ٍبل يبهثکويهٌٞٲَ ك ًلوْ  ْيثوو عِبًْوبٍ ٱواٱ

زقذ فوْك ٱوواه   يي ها پبيرجوٍپٌ  ها ثَ رٖو٫ كهآّهك. يّ يوّى ّْك ّ روبم ٱلووّيپ

ْ يها کَ ثَ ٱٖل رٖو٫ آمهثب يوْهيل ريي اث٦ٍْيً يكاك ّ كه عٌگ اّ آهولٍ   يغبى ثَ ٍو
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ن کوك رب ثَ ٱٖبٓ يوىا رَليههؾولبكگبهيها ثَ  يّ ٯ ّکَذ كاك؛.ُ  873 ثْك، كه ٍبل

واى ؽکْهوذ  يو ت كه ٩ووة ا يو ي روريثول  1.ثکْول  گُْوّبك ُوَو ّوبُوؿ،  اُ، علٍ

َ   يکّْو  يؽَي ه غبك کوك. اّىّىيا يهٲزله  يٮوب فلبٍوذ  يٍكٌُولٍ   ل روب فوْك ها اكاهو

ثوَ   ؛2ها ثَ رٖو٫ كهآّهك فْٖٓ هاٍ ؽظثَ ،ياٍاله يُب ييًْبى كُل ّ ٍوىه ي٥جبٍ

 يکَ اى عبًت پلهُ ثوا يىهبً يبه ثل ثْك. ؽزيک هٖو ثَيثب هوب  اُ ل هاثَٞيي ك يُو

 3ُب كه هٖوو هؾجوًْ ثوْك.    ّل ّ ٍبل يهلک اّو٫ ثَ هٖو ه٭ذ، ىًلاً يعلت كٍّز

َ يو هوب  يُوب  يياى ٍووىه  يَووز ٯ رْاًَذ ٱ.ُ  869كه ٍبل  يّ رٖوو٫ فوْك   ک ها ثو

ن يکَ رٖو٫ کوكٍ ثْك ها ثَ هٖو رَول ُبيي  روبم ٱل٦َهبكهُ ٍبل ث٦ل  ا جزَ كه 4كهآّهك.

بى ثوكاّوذ ّ  يو و اى هيٕو٪  يبيّلًل ها كه آٍ يکَ هياؽن ؽغبط ه يهاُيًبً يّ 5کوك.

 6.فٞجَ ثقْاًٌل يي اهو هْعت ّل كه هکَ ثَ ًبم ّيُو

 ،7ثوْك  يزجوب يکَ كه ؽبل عٌگ ثوب ٍولٞبى اّوو٫ ٱب    .ٯُ  877اّىّى ؽَي كه ٍبل 

اهٍوبل   ثَ ًبم هٍزن ثْك، يوا ؾبط آى ّقٖيکبهّاى ٥واٯ کَ اهثب  ،ک٦جَ يها ثوا يا هَعب

کوكًل. کبهّاى اّىّى  يه يَ ُوواُيكؽاؽولثي يچْى ٱبٙ يثيهگبًايي کبهّاى ها . کوك

اّىّى  ،ثَ ًوبم ّوبٍ ٥وبكل    »ّ كٍزْه كاكًل کَ  ٌلٌَ ثو ٱٚبد ٍقذ گو٭زيؽَي كه هل

هؾولثي ثوکبد کوَ كه آى   ،٬ هکَيّو 8.«ثقْاًٌلفٞجَ  ،ييٮيي ا ْويا ؾوهؽَي فبكم

وا ؾوبط ٥وواٯ ّ   ياه ،ثب آًبى ثوفْهك کووك ّ هٍوزن   ،ٌَ آگبٍ ّلٍ ثْكيبى هليٌُگبم اى عو

ل يو کْو ي. اّ ُوَ ها ثَ ىًغکوكو يثيهگبى کبهّاى ها كٍزگ يَ ّ ثوفياؽولثي كؽ يٱبٙ
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٬ يّوو  ل،ياى هاٍ هٍو  يل هٖوو کَ کبهّاى هؾو يٌُگبه 1.ثٮوٍزل يزجبيرب ًيك ٍلٞبى ٱب

كه ٍوبل   ي. پٌ اى هٍْن ؽظ، کبهّاى هٖوو کوكن يو هؾوِل هٖو رَليهکَ آًبى ها ثَ اه

َ  يٱبٙو  ،يوٍ ّوب٭٦ يو ١ِثوي ييا ول ثوُوبى  ،و هکَيٯ ثَ ُوواٍ اه.ُ  878 ّ پَووُ   ،هکو

 ُ ٭وٍوزبكگبى  ٍولٞبى كٍوزْه كاك    كه هٖوو  .ّولًل آهوبكٍ ؽوکوذ    ،اثْا ٦َْك ّ ثوواكه

 ؛ليِ اى كّ هبٍ ٝوْل ًکْو  يا جزَ ؽجٌ آًبى ث .کٌٌل يا ٲل٦َ ىًلاًكه ثوطها ؽَي  اّىّى

علوت   ياّىّى ؽَوي، ثووا   يکْو لى فجو  ْکويثب ٌّ ،ُوبى ٍبل يضبًا ٤يچوا کَ كه هث

ُ  ،تيو ي روريثل 2ن اّىّى ؽَي کوك.يّ رَل ،بى ها آىاكي، ىًلاًيذ ّيهٙب اّىّى  روال

 .ليًوٍ يلى ثَ ک٦جَ ثَ ٍواًغبهيعبهَ پّْبً يثوا ؽَي

 ارسال اٍقاف ٍ ًذٍرات تِ هکِ  

بى يووهّاثووٜ هّوول، ؽووبکن  يٮيا ٞووْا، ٢ًووبم هلووْکيلقووبًيؽکْهووذ ا يثووب ٭وّپبّوو

ٍوجت هکوْك   ثبن گو٭ذ ّ  يكافلُبي  كهگيوي ،غَيّ كه ًزريوٍ ّل  يهؾل يُبؽکْهذ

 ياى هوكم گو٭زَ ّل. ُو کولام کوَ ثوو ّوِو     يٰ هلکيذ ّ ٥اليهب ک يّل؛ ؽز ياٱزٖبك

ي ُوبًٌول  يو بى ّٙو٤ هْٱْ٭وبد ً  يي هيب٭زٌل رٌِب كه ٭کو ٩بهد آى ثْكًل. كه اي يكٍذ ه

إالػ ٍوبىهبى   وْه،ياى عولَ اٱلاهبد ر 3قذ.يُن هَث ياعزوب٥ يىًلگ يُبگو عٌجَيك

 4كاكًول.  يهو  يبكيو ذ ىيٌَ ّٱ٬ اُويكه ىه يٌبًِ ثَ ًٲِ اٍالهياّ ّ عبًْ .اّٱب٫ ثْك

َ     بد ٕو كهثبهٍ هْٱْ٭و  يٌيوْه اؽکبم ّ ٭واهير هْٱو٤  بكه کووك. اّ ٥والٍّ ثوو ٭وٍوزبكى ثو

 5.ّاهس ها ثَ هکَ ثٮوٍزٌليٕبؽت ّ ثياهو کوك رب اهْال ث ثَ هکَ، ّعُْبد اّٱب٫

 ،لثوکَيوٍو ي، اهيبثياُ كه ٱلهد يک ّ ُوواٍ ٱجليي، ّويؽَويوْه ثب اهيكه عٌگ كّم ر
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ن ّ ٝجول ّ  لهو ٍْذ ّ ؽکْهوذ اّ ها هْوو٣ّ كاًَوذ ّ ٥ل   يپ يّ يثَ اهكّ ،هکَ ياى ّو٭ب

ي يٙجٜ اّٱوب٫ ؽووه   يثوا ،ٱجل ياى هلر ،لثوکَيو ٍين کوك؛ اهيرٲل يثَ ّها هٌْْه هولکذ 

هووكي  ي کوَ  يوؽَو يي آهلٍ ثْك ّ هؾٖوْل هْٱْ٭وبد ها اى اّ هٞب جوَ کووك. اه    يوؽَيًيك اه

ثوَ   يّؽزوي  ل آى اهزٌوب٣ کووك.   يو اى رؾْ ،ّوْك  يهو  يبهيل هجلو٨ ثَو  يك يّٱز ،ٔ ثْكيؽو

اى فوْك هاًول. كه   اّ ها ذ اّ ثبّول، ًکووك ّ   يکَ هٌبٍت ؽبل ّ هْٱ٥٦ٌبيزي ي يلثوکَ ًيوٍياه

کوَ ّٱو٬   ها  ياهًلفْذ يي ؽبٕل ّنيُوچٌ 1.كاكي ها ثَ اّ يوْه روبم اّٱب٫ ؽوهير ،هٲبثل

   2ل.يثقْ ي٥ٌْاى اٱٞب٣ ثَ ّقٔ ّثَ ،٥وثْبٍثٌبثَ گٮزَ اثي ،ي ثْكيؽوه

اى ثويي  اى اّٱوب٫ هکوَ    يبى، ث٦ٚو وْه كه فواٍو ير يُب ي عٌگيكه ؽگٮزٌي اٍذ 

ش آى يّ كه ِّو ىهًگ اى رْاث٤ ٍغَزبى کَ ٥وو ،ييٮيي ّوياّٱب٫ ؽوهکَ  چٌبى؛ ه٭ذ

ِ يُوب  يكه  ْکوکْ يّؽبل  ايي ثب ؛3کَبى ّليثب فبک  يکلها ّٱ٬ هکَ کوكٍ ثْك، ثَ

هضبل ث٦ل اى ٭زؼ كهْوٰ، اى رٖوو٫ اًجوبه هؾٖوْل      يثوا ؛كاك يذ هياُوؽٮ٠ اّٱب٫ ثَ 

آًغب  عْ اى يها کَ هٲلاه 4بىياى رْاچ يکي يؽز .کوك يي كه ٱل٦َ، فْككاهيٱب٫ ؽوهاّ

ن يرَل ،ُوواٍ هؾْٖل ّ ٍزبًل يآى ها اى ّ يثوكاّزَ ثْك، ثَ ّلد هغبىاد کوك ّ ثِب

وْه كه هك ّعُْبد ّ اّٱب٫ ثَ هکَ ثْك ير يُب رالُفبٝو  ّبيل ثَ 5.ي کوكيفلام ؽوه

هکَ ثَ كهثبه  ي٭وٍزبكٍ ّو٭ب ّ اهوا ،يلهؾول هلًي، ٍ.ٯُ  891کَ كه ُْزن هؾوم ٍبل 

َ يثَ ٥وٗ هٍبً»اّ آهل ّ  ذ يو لّاهًول کوَ ها  يهزوٕول ّ اه  ،ُووَ كه هٲوبم اًز٢وبه    ل کو

پٌوبٍ   َ ٦ٍبكد ثو ٭وٯ ُوگبى گَزوك ّ آى هولکوذ ها كه يٍب ،يآٍب يُوب يعِبًگْب

 6.«ِ كهآّهكيذ فْيذ ّ ٥ٌبيؽوب
                                                           

 .282، ص 3ض ، يُرخة انرٕاسيخ ؛416ٔ  415 ض، ط3ض ، ؼثية انغيش .1

 .19ص ، ذيًٕس  آٔس صَذگي شگفد .2

 .362ٔ  361ض ، طْاي خالفد ششقيظغشافياي ذاسيخي عشصييٍ. 3

 يد ٔ ذعٓيض عپاِ تٕد.تاصسعاٌ َيشْٔاي نشکشي تٕدَذ ٔ ٔظيفّ آَاٌ َظاسخ تش ذؼذاد ٔ ٔضؼ. 4
 .242ص، 2ض ، يٕاْة انٓي ؛374ص، 6ض، انظفا ح. سٔض5

 .41ص، 2ض ، . يٕاْة انٓي6



 006/  فصل سوم: اقذاهات حاکواى در سهينه حج

 5/1/33ـ  32043، شاخه: عجمیمجری: آرايی شده،  گیری صفحه غلطـ  5پرينت 

هْٱْ٭وبد   يكاكًول. ُوگوبٍ ّکوال    يهو ىيبكي ذ ياُوي ثَ اّٱب٫ يوْه ًيثبىهبًلگبى ر

 ،ييّول ّ ُوو  يهو كاكٍ آًِب  ًل، روبم ّعٍْ ثَآهل يه ّعٍْ اّٱب٫كهيب٭ذ  يي، ثوايؽوه

  .گوكيلي هلک هٖو يهکَ ّ ُوچٌ يبى ثب اهوا ّ ّو٭بيوْهيثب٥ش اهرجبٛ ّ هکبرجَ ر

ْ  يٲيـ ٥جلا ُْبة ٕليٯ، ّ.ُ  859كه ٍبل  َ  يّوو٭ب  ياى ٍو ب٭وذ  يكه يثووا  ،هکو

ها ثَ هٖو ٭وٍزبك ّ اهٍوبل ّعُْوبد   کَي ها ثَ كهثبه ّبُوؿ آهل. ّبُوؿ  ،ّعُْبد

و يو رؾو يثوبهٍ ثوَ ٥وثو   ييكه ا يا ي ًبهَيل. اّ ُوچٌيفْكُ ثَ اٝال٣ آًبى هٍبً ياى ٍْ

  ّ ٢٥ووذ رووبم ّ   به ّوبُبًَ ّ ثوب   يىك ّ ٱٖول كاّوذ ثَو   آى  يکوك ّ هِوو فوْك ها ه

 1.ي ًبهَ ُوگي اهٍبل ًْليبّل، اهٍبل کٌل. ا جزَ ابًگو ٱلهد اّ ثيکَ ًوب يا گًَْثَ

ثوَ   ،كه اهٍوبل ّعُْوبد ّ ًونّهاد    ،ييُوب  ُوٍبل اؽکبم ّ ٭وهبى يوْهيّبُبى ر

لًول. كه  يگييكهثبه ثوهو  يبى ٥لوبيي اى هيهْٱْ٭بد ها ً يکوكًل ّ هزْ  يي ٕبكه هيؽوه

ُ  يكواى ّولٍ ثوْك،   يو ُب هؾلّك ثَ ّوٯ اکَ ؽکْهذ آى يوْهياّافو كّهٍ ر بى گوو ّوب

کوكًل ّ اهرجوبٛ   يهکَ هکبرجَ ًو ين ثب ّو٭بيْٝه هَزٲي ثَيكه اهْه ؽظ ّ ؽوه يوْهير

ًوًْوَ،   يثووا  ٍْوذ يپكه  2ّول.  يروکوبًبى ثوٱواه ه  ثب ّاٍَٞ ،کيهکَ ّ هوب  يثب ّو٭ب

ي ثوو هْٱْ٭وبد   يي ؽَو يا ول ذ فْاعَ کووبل يرْ   كهثبهٍ يوْهيي ري٭وهبى ٍلٞبى ؽَ

ًْلوْ كه  يٱْٯ٦ٲوْة آ يي هکبرجبد اّ ثوب ٍولٞبى   يفواٍبى، ّ ُوچٌي كه يٮيّو ييؽوه

 آّهكٍ ّلٍ اٍذ. ،اهٍبل اّٱب٫ ثَ هکَثبة 
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به ؽوبئي  يثَو  ،بىيو وْهيربى ؽکْهوذ  يو روب پب  يلقبًيل ايي هو  اث٦ٍْيكّهٍ ٭زود ث

 يويو گي ّوکل يو ي کٌٌلٍ كه گناه اى هونُت رَوٌي ّ ً  يير٦ ياوا هوؽلَيى ،ذ اٍذياُو

هبًٌول   ييُوب ل ؽکْهوذ يرْوک ثوب   ،ي كّهٍيو واى ثوْك. كه ا يكه ا يٕٮْ ي٦يؽکْهذ ّ

بى رؾوْند  يو ي ٭ٖل ثَ ثيكه اؽْٚه ٭٦بل يب٭زٌل.  يبٍيكه ٥وَٕ ٍّي٦يبى ٍوثلاهاى، 

 يهقزلو٬ هونُج   يُوب بىيو ّ ٥ولکوك عوُب  كيلگبٍي يش ّ ُوچٌٱوّى هْهك ثؾ يهنُج

 .  پوكافزَ ّلٍ اٍذ ،كهثبهٍ ؽظ

   يزاى در قزٍى ّشتن ٍ ًْن ّجزيا يهذّث يفضاتِ  يًگاّ

 ياليروب اٍوز   ،يلقوبً يي ّوبٍ ا يآفو ،ليي هو  اث٦ٍْيواى كه كّهاى ٭زود ثيعبه٦َ ا

َ يت ّ هٌبى٥بد ثي، ّبُل ُوط ّ هوط ٥غيوْه گْهکبًيورياه هٲزوله   يي اهووا يثو  ،ّٱٮو

ثوپوب کووكٍ    يبًولاً فْك، ؽکْهذ ف ٖو٫كه هٌبٰٝ رؾذ رايي اهوا  .ثْك يلقبًيكّهٍ ا

ن ياًلافزٌول. رَول   يهاٍ هو ن ثَي٢٥ يهغبّه، کْزبهُب يِّوُب ثَ ياًلاىثْكًل ّ ثب كٍذ

  ٩وبهد ّ هٖوبكهٍ   ،ذيو ًِبكه ٍواًغبم ّوِو ًلاّوذ ّ كه    يرٮبّر ،ب ك٭ب٣ کوكىيّلى 

ٍ  ي ؽکْهذيي ايرو كاّذ. اى هِن يا كه پاهْال ه ٭٦وبل ثْكًول،    يبٍو يُب کَ كه ٥وٕوَ 

بى كه ٭وبهً ّ  يو ّ ه٢ٮوٌغوْ  ياَ، آليغبى، ٥واٯ ّ ٍوْه يكه آمهثب بىيبى ّ چْپبًيويعال

 ُبي ؽکْهذيًْ ّ ٍوثلاهاى كه ّوٯ کْْه ثْكًل. ابى كه هوّ ّ ٝيٱوثبًيکوهبى، عبً

ها كه عولال ثوب    ي هولد ؽکْهوذ فوْك   يْزويث ّ ٌلًلاّز يّ اعزوب٥ يژٍ هنُجيّ کبه

ي يو ا ياعزووب٥ ثؾواى ٥ٲيلري پيبهول   .ثوكًليٍو هثَ يب كه ًيا٣ فبًْاكگي يبٍيٍ يهٱجب
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گبًوَ ّولًل ّ   يبى ّل؛ هوكم اى ُن ثيُب ًوب يثَ ٍو٥ذ كه ِّوُب ّ آثبكثْك کَ ه٣ْْٙ 

  ّلٍ ثْك. يبٍيلى ثَ ا٩واٗ ٍيهٍ يثوا يا لَيٍّ ،هنُت

 يُياه ٱوثوبً ُوب کوَ چٌول ٕول     ي ٍوبل يل كه ايّ ٍ يّثب، ٱؾٞ اى ثوّىثبهُب  يْا٭ف

 ،ي١لن ّ عْه ّ ٩لجَ ٭ٲوو ّ گوٍوٌگ   ي پيبپي،ُب آّْة 1.گياهُ کوكٍ اٍذ ثْكگو٭زَ 

ي كه ّٕٮْوبى  يْبى کوكٍ ثْك کوَ هْنًوب ٥ٚولا ل   يچٌبى اّٙب٣ ها آّٮزَ ّ هوكم ها پو

ل يو ٥ج «انّووا٫ افوالٯ »کزوبة   2.«و٪وجو يًَ اى پ ،ليآ يبك هيْبى يًَ اى فلا»گٮزَ اٍذ: 

 ي٭ٚوب  ي، ثَ فوْث ًّْزَ ّلٍفْك ٯ ثيهگبى ّ اّوا٫ ٥ِل کَ كه اًزٲبك اى افال يىاکبً

ن ًوْكٍ اٍذ. اّ هنُت هوكم ها كه ثواثوو هونُت   يآى هّىگبه ها روٍ يّ افالٱ يهنُج

 يييو ُووبى چ ًبهل.  هنُت هقزبه هي ،3آهل ّ هٌَْؿ ثْك يگو ثَ کبه ًويکَ ك ن هوكميٱل

ووذ كاًَوزي كم،   يّ ٩ٌ يٝلجو  ٥ْوود فْاًٌول.   يکَ پژُّْگواى ه٦بٕو، اٍالم ٥بهَ هو 

، ياؽکوبم ّوو٥  ًکووكى  ذ يو ، ه٥بيٞيثوب ُوو ّووا    يهؾب٭٢ذ اى هبل ّ هٲبم ّ ٍبىگبه

اّو٦به ؽوب٭٠، علوٍْ     يگًَْ کَ كه رووبه آىو ب ّ ٍب ًْ  يثَ ٕؾبثَ، هّاط ه يؽوهزيث

 ى٦ّيبهجو ّ هزيؽظ ّ إواه ثو آى، ؽت  فبًلاى پ َٚيثَ اًغبم ٭وکوكى اکزٮب و ب٭زَ اٍذ،  ي

 ي كّهٍ اٍذ.يا يکل يُب يژگياى ّ ،كاّزي ٍبكاد

 ياى ٕؾٌَ هونُج  يثب هؾْ فال٭ذ ٥جبٍ ،ل كه عِبى اٍالميّل يواد هنُجييي ر٪يا

ّووٯ   يُوب  ييِبى كه ٍوىهيکبُِ ًٮْم ٭ٲ ،غَ آىيّو٣ّ ّل کَ ًز ،ّ ؽکْهذ ه٪ْنى

كاّوذ ّ   يي كه پو يو ها ً يٱولهد هونُج   ّاؽل، فأل يبٍيٍ ًجْكى ٱلهد 4ثْك. ياٍاله

ّ  ًجْكًول پبيجٌول   يٌو يکَ ثَ ّو٦بئو ك  يبًَ ّ ٥و٭بًيْٕ٭ يُب ٲذيهقزل٬ ّ ٝو يُب ٭وٱَ

ْ  يُوب  ب٭ذ. هوكم کوَ ثوَ كًجوبل پٌبُگوبٍ    ي ي٭زْد، هّاط ٭واّاً ي يو ثوَ ا  ،ثْكًول  يه٦ٌو
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ل کَ ثوَ رَوبهؼ   فْٖٓ كه هٌبٰٝ رؾذ ؽکْهذ ا٥ٲبة ه٪ٍْْزٌل. ثَيپ يُب ه ٲذيٝو

كه لٍ ثوْك ّ  يثَ ؽلاٱل هٍو  ي٦َ ّ ٌٍيي ّياًل. افزال٫ ث ٌّبفزَ ّلٍ يّ رَبُل هنُج

 ي٦يّو  يى ؽکوْهز اٍوثلاه ،ي كّهٍيكه ُو 1.ّل يلٍ هي٤ كيِ ثَ رْيگواهؾب٭ل ٌٍي، 

كه ها ٦َ يگوو ؽکْهوذ ّو   يكّ ي ثي اهيوّيـ ٥لي ًْيبى،  ل كاكًل.يواى رْکيكه ّوٯ ا

َ .ُ  742كه ٍوبل   يويو ـ ؽَي عاليّ يؽز2.كاكل يْکفواٍبى ّ هبىًلهاى ر  يا ٯ ٍوک

  ٦.3َ ٙوة کوكيائوَ ّ يي ثَ اٍبهيهي

الى، هبىًولهاى،  يچْى گو  يهؾلّك يثْكًل. ًْاؽ يهوكم ٌٍثيْزو  ،يوْهير  كه كّهٍ

کبّبى ّ ٍجيّاه اى هواکوي   ي، ٱن،ي، ّهاهيچْى ه ييفْىٍزبى ّ ّوٯ ٱَِزبى ّ ِّوُب

  4.ثْكًل ي٣ًْ كّاىكٍ اهبه ثَ فْٖٓ اى، ًْيي ّي٦َ

ًْول  يپ ُب اى هاٍيکي كٍذ آّهكًل. ثَ يهقزلٮ يُبٍاذ فْك ها اى هيبى هْو٥ّيوْهير

هّ ّي  اىايوي  ؛ًجوْك  يکوب٭ ايوي  اهوب  ثوْك  ووْه  ير ييٰ ٭وهوبًوّا يرٖل يثوا ،بىيييثب چٌگ

ّ يو رْع يثوا ،فْاًل ّ اى اٍالم يه يذ هث بًيْى ٥ٌبيفْك ها هل يُب يوّىيپ  يياَ ٭وهوبًو

ّ  ،ي ًوًْوَ آى يثبهىروکَ کوك  يّ ٭زْؽبرِ اٍزٮبكٍ ه پوٌ اى ٭وزؼ كهْوٰ     يكه ه٭زوبه 

ذ ّ يو رٲْ يي اٍالم کَ اّل ُو ٍلٍ، ثووا يبى كياى هٌغ يکيوْه فْك ها ير 5.بى ّليًوب

 آهلٍ اٍذ:   يوْهي. كه ريّکبد ركاًَذ ، هيکوكًل ياٍالم ١ِْه ه يبياؽ

پس ٗٚ سٔكٜت ذٞز ضا تج٠   .ستيضس، استٞاض ٛهائٖ ٛثا يٜيٝ آئ يٜي٠ً ت٠ ز ي١ط زٝٓت

ضا سطٓٞح٠ ًاض ذجٞز   يؼت ٗح٘سيت ضطيٚ اسالٕ تٜا ٢ٛازٕ ٝ ضٝاد ٝ توٞييٚ ٝ آيز

   6هطاض زازٕ.
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 بيو ( ٌُولّاى  بيو  بىيؾيهَو  ثَ ًَجذ)کٮو ثب اٍالم رٲبثل اى ا٥ن ،هقزل٬ اّکبل ثَ اّ

ْ  يكاه ييك َيكا٥( يٌٍّ ّ ٦َيّ كهثبهٍ) ثل هنُت ّ فْة هنُت َ  ها ِيفو  ِيًووب  ثو

ي يو بهد ٱجوْه ائووَ ّ ثيهگوبى ك   يو ثوَ ى  ،فْك يُبيو  ْکوکْيكه هَ يّ. گناّذ يه

 يگٌجول ٥وب    بهجويو كٍزْه كاك ثو ٭وواى ٱجوْه كّ ُوَوو پ    ،ّ پٌ اى ٭زؼ كهْٰ 1ه٭ذيه

 ،8يياهبم ؽَو  ،٥لي ييوا واهٌيهَّٙ هٲلٍَ اهكه »ي كٍزْه كاك رب ياّ ُوچٌ 2.ثَبىًل

ً :هٙوب ّ اهوبم   ياهبم هؾول رٲ ،کب١ن ياهبم هٍْ ،ٮَيٌاثْؽ ،ـ ٥جلا ٲبكهيّ  ،كه ٝوْ

َ يگ عِوبى  يُب بٍذيٍ ْجوكيپ يثوا ،ييً ؽظ اى وْهير 3«.ٱواه كٌُل يي٭وُ ّ هٌّّب  واًو

َ  ي ْکوکْو  َيو رْع كه کَ چٌبى ؛کوك اٍزٮبكٍ ،فْك ثوواي   ،ٯ.ُ 788 ٍوبل  كه  وٍوزبى  ثو

ٝ  ،اّ ٢ًوو  اى ييچٌو ُو 4.کوكًول  هٞووػ ها  ؽغبط ثَ  واى ر٦و٢ًٗو اّ،  علت  ييٍوال

َ  يّ 5.ها ًلاّزٌل ييؽوه اهْه اكاهٍ ّ ؽغبى ثو رَلٜ يثوا نىم يَزگيّب هولْک  اى کو

ْ  يثوْك ّ ؽزو   ياٍواله  هوب وک  رٖوو٫  ٕولك  كه اثزولا  ُوبى ّوو٭ب ّ ؽکوبم    ياى ٍو

ِ يثب آًبى كه پو  يبثيٱلهد يکَ اى ُوبى اثزلا ياي، ثَ ٍجت هّاثٜ ؽٌََيٮيّو ييؽوه

َ  يهٍْنً ،كهْٰ ٭زؼ اى پٌّل، ئ هيٰ ّ رؾويي کبه رْْيثَ اگو٭زَ ثْك،   كهثوبه  ثو

 ّ کووك  اٝب٥ذ ّ بكياًٲ ا١ِبه ًبٕو هلک. ّل ًبٕو هلک يثٌلگ فْاٍزبه ّ ٭وٍزبك هٖو

َ  فوواط  ّ ثبط ّل ٱواه ّ کوك وْهير ًبم ثَ ٱلووُّ روبم كه ها فٞجَ ّ ٍکَ َ  ٍوبنً  ثو

 اى ها اّ ّ ٭وٍوزبك  هوٕو٤  کووو  ّ فل٦وذ  ّ روبط  يّثواي  ييً وْهير. کٌل اهٍبل فياًَ

وْه ثو عِبى اٍوالم  ير تيي روريثل 6؛کوك ييٮيّو ييؽوهثَ  فلهذ هإهْه فْك، عبًت

َ  يپٌبٍ ها ثووا وْه، ٥ٌْاى فال٭ذيهْهؿ هقْٖٓ ر ،يّبهب٭ذ. يرَلٜ  کوبه ثووكٍ   اّ ثو

                                                           
 .42ص، 2ض ، ؛ سٔضاخ انعُاخ387ص، 6ض ، انظفا ح؛ سٔض456ص، 3ض، ؼثية انغيش . 1

 .236ـ  234 ضط، ظفشَايّ شايي ؛243ٔ  242 ض، ط2ض ، ظفشَايّ . 2

 .358ص ، . ذضٔکاخ ذيًٕسي 3

 .652ص، 2 ض، ًْاٌ . 4

 .108 ص، شاِ ذا اعًاػيم شاِاعُاد ٔ يکاذثاخ ذاسيخي ايشاٌ اص ذيًٕس  . 5

 .515ٔ  514 ض، ط3 ض، ؼثية انغيش . 6



 014/  فصل چهارم: حج و تحوالت هذهبی قزوى هشتن و نهن هجزي

 5/1/33ـ  32043، شاخه: عجمیمجری: آرايی شده،  گیری صفحه غلطـ  5پرينت 

لٍ يًبه ِ ها عِبكيُب ياٍالم ّ  ْکوکْ يوْه ها ٩بىير ،گو هْهؿ اّي، كييكيّ  1اٍذ

 2.اٍذ

، يه٪وْ  و   يروک يثْك اى ٥ٌبٕو ّوٌ يجيوْه کَ روکير يهنُج يُب هُّ ،كه هغو٣ْ

َ ثوْك  يًٲْجٌل يًْل ثب ٭وٱَ ْٕ٭ياّ كه پ يٌيك يبًَ كاّذ ّ ّ٭بكاهيَْ كه ٌٍذ ْٕ٭يه

 ٌبىيعبًْو  3ثوْك. ّولٍ  ذ يو رضجهبّهءا ٌِو  كه ،وْهيِ اى ٥ِل ريپ ،آًِب کَ ٱلهد ّ ًٮْم

ْ  ؽکْهوذ  ذيهْوو٥ّ  ييوي رج كه ييو ً وْهير َ  ،ِيفو َ ثَويبه   اٍوالم  ٦ذيّوو  ثو  رْعو

 اى ِيث اهب ًکوكًل، هُب کبهل ْٝه ثَ ها فْك يه٪ْ  -يروک واسيه آًبى اگوچَ. کوكًل هي

 كاًَزٌل. يه يًجْ ٦ذيّو ؽب٭٢بى ّوبه كه ها فْك ّ كاّزٌل يهَلوبً َيكا٥ ،آى

 يعول  يِ هونُج يذ. اهب گووا بًَ پله ها ًلاّيگوا٨يالد رجليروب، وْهي٭وىًل ر ،ّبُوؿ

  ي کووكٍ ّ اكاهٍ يو ثَ اهه٪بى آّهك کوَ فوْك ها ّٱو٬ ك    يّ يک ٭وهبًوّا ها ثواي  اّ، آّاىٍ

ي يٌولاهرو يهْهفبى، اّ اى ك  ثٌبثَ گٮزَ 4بًِ ّاًِبكٍ اٍذ.يؽکْهذ ها ثَ کبهگياهاى ّ اٝوا٭

بٍ ها هّىٍ اّل هو  يهّىُوب کووك،   ًووي ًوبىُ ها رووک  کَ  اي گًَْ ثَ ؛ثْك يوْهيي ريٍالٝ

كاك روب   يت هو يو رور يهغب َو  يّ 5ٝلت ه٦و٫ّ ثْك.ؼ٥بكل ّ ٕل يّ ثَ ٍلٞبً گو٭ذ يه

اى عٌوگ ثوب   پويِ   ،هضوبل کٌٌول؛ ثوواي   بى ٱوآى كه ؽٚوْهُ فوزن ٱووآى    يؽب٭٢بى ّ ٱبه

 يّ ٬ٍْ6 روکوبى، اى ؽب٭٢بى فْاٍذ كّاىكٍ ُياه ثبه ٍوْهٍ ٭وزؼ ها ٱوائوذ کٌٌول.    يٱوا

 7ّل. ياًلافذ ّ ثَ هٌبعبد ّ ك٥ب هْ٪ْل ه يبكٍ هٍغ ،اى ّو٣ّ عٌگپيِ ي يُوچٌ

اى هٌکوو ها   يّبُوؿ كه هٌبث٤ آهلٍ اٍذ کَ اهو ثَ ه٦وو٫ّ ّ ًِو   يٌلاهيكه هْهك ك
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ّ  يکوك ّ هْوّثبد ا کل يروک ًو  ،بيو اّ ٱجوْه  بهد يو به ثوَ ى يثَو  يها هو٣ٌْ ٍوبفذ. 

بد يو ّ ّٱٮٕلٱبد  ،ًنّهادثو هْبُل هزجوکَ، ه٭ذ ّ  يـ ر٫ْٖ هيي ّ هْبيثيهگبى ك

بهد يو ٮبد رووبم ثوَ ى  يٯ ثوب رْوو  .ُ  821ّ  812 يُوب  ًِبك. اّ كّثبه كه ٍبل يه ي٭واّاً

 1.قذياى گٌجل ؽوم هِٞو آّ ٍوؿ ياى ٝال يلي، ٱٌلكّمهورجَ هِْل ه٭ذ ّ كه 

ي يو ك يّ ٥لوب :بهد هٲبثو ائوَيبه ثَ ىيي ثَيً يوْهيگو ّبُبى ّ ّبُياكگبى ريك

بهد آى يّ ىکوكًل  ىيبكي هيرْعَ  7بهد ؽوم اهبم هٙبيىثَ  ،بىيي هيكه ا 2ه٭زٌل. يه

ثوب اًغوبم    ،ييو ك ي٥لوبّ  :بهد ٱجْه ائوَيكه ىآًبى  3.كاًَزٌليها ثواثو ثب ُٮذ ؽظ ه

ي يو ي ّولى ا يگييعوب  كهثوبهٍ اى ٥لووب   يکَ ثوفکوكًل  چٌبى ا٭واٛ هي ،فبٓ يهواٍو

َ كاثول٥ذ  بهد ها يو ي ًو٣ْ ى يّ ا ًلُْلاه كاكؽظ  يبهاد ثَ عبيى ا٥والم  ؽووام   ،ًَوز

 :  ثبهٍ ًّْزَ اٍذييكه ا ي. فٌغکوكًل

ٚ ساظٛس ًج٠ زض  يا غٔحا ٝهل٠ ٗؼيا اًاتط ياظ ائ٠٘  يٌياضت هثط يظ ي٠ً اظ تطااٗا آٙ

سل ضحاّ تساٙ راٛة ًٜٜجس  ضَ زٝض ي١ارا ر٘غ ضٞٛس ٝ اظ ضاٟٚ زض آٙيٗؼ يضٝظ يسآ

سجت ًج٠ آٙ   يضجي زض آٙ ٛ  چي١ج  ،زاٜٛس اٗثطياضت پيٚ ٝهل٠ حذ ٝ ظيٝ آٙ ضا هط

 ياسجتاز ٗجا ٗح٘جس آجسٝاٛ     ي، ٝ تج٠ كتجٞا  يطٗطؾج يتسػت است ٝ ذالف سٜت ٝ ؿ

 4حطإ است. ،يويآػس

 ياٱزٖوبك  يؽز ّ يبٍيٍ ،ياعزوب٥ يژگيّ اى ؽظ ،ي٥جبك ٭وائ٘ ييث كه کَ آًغب اى

ك يول،   ييُو ثَ ؛ثوآهل آى اى يبٍيٍ يويگ ثِوٍ كهٕلك ييً ّبُوؿ ثْك، ثوفْهكاه يفبٕ

َ  کوک. كاّذ يبكيى رْعَ ؽظ َٚي٭و اًغبم ليرَِ ثَ يّ ً  هعوبل  ثو  يثووا  ٍوّوٌب

 اهٍوبل  5ؽغبط، ؽبل ه٭بٍ يثوا انٝب٥َ ّاعت اؽکبم ّ يي٭واه ٕلّه ؽظ، َٚي٭و اًغبم
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َ  ،1ييٮيّوو  ييؽووه  يثووا  اّٱوب٫  ييوي ر٦ ّ ّعُْبد ٝ  ثوب  هکبرجو  يثووا  هٖوو  ييٍوال

 آًِوب  بديّکب ثَکَ  ؽظ ٍٮو هك٩بهد ّلٍ  يواًيا رغبه ّ ؽغبط اى يگوُّ يكاكفْاُ

َ  اى 2،ؽظ يُب هاٍ ذياهٌ ييرإه يثوا كهفْاٍذ ّ ثْك ًْلٍ يلگيهٍ  اّ اٱولاهبد  عولو

 روکوبى ٬ٍْيٱواّ عٌگ ثب  غبىيآمهثب ثَ اّ ي ْکوک٥ْلذ  يؽز. ثْك ؽظ ثب ًْليپ كه

ي لو ير٦ٞثْك ّ ثب٥وش   کوكٍ هَلّك ؽغبى ثَها  ٥وة ٥واٯ هاٍّي،  کَاًل  ها ايي كاًَزَ

  3.ثْك ّلٍؽظ 

ظ اؽکووبم ّ يكه روووّّ  ،ييووك يُوووْاهٍ اى ٝو٭وولاهاى عوول كه ١ووبُو،  بىيوووْهير

َ  کّْب ثْكًول.  ،يثيهگلاّذ ٦ّبئو هنُج ي ّ يو ثوَ ك  يووْه يبى ريو ٭وهبًوّا يهٌول ٥الٱو

 يبهيثَو  يُوب  هکبرت ّ فبًٲبٍ ،هلاهً ،، هَبعلثب٥ش ّل يٌياى ثيهگبى كآًِب  ذيؽوب

َ   ،ِيِ اى پو يثو  ،ّ هنُت ييكّْك ّ كه ٍواٍو کْْه ٍبفزَ  هقزلو٬   يُوب  ثوو عٌجو

  .يبثلرَلٜ  ياعزوب٥ يىًلگ

ها ثوَ   يهز٦ولك  يالد هونُج يرْوک  ،يؽکوْهز  يُوب  گو فبًلاىيي هبًٌل كيبى ًيوْهير

 كه هغوب ٌ ّوبُبى ؽٚوْه كاّوزٌل.     يهنُج ياى ٥لوب يَْ ر٦لاكيّعْك آّهكًل ّ ُو

ثوَ ٥لووب ًْوبى     يبهيَ ثَو ثْكًول کوَ رْعو    يوْهيكّ ري اى ّبُبى ر ،ليوْه ّ اث٦ٍْير

ي ثَ فبٝو ٍوبفزي  يکوكًل. ّبُوؿ ّ ُوَوُ گُْوّبك ً يذ هيكاكًل ّ اى آًبى ؽوب يه

 4.هِْْه َُزٌل يهواکي هنُج

 تِ حج يهختلف هذّث يّااىيجزکزد يرٍ

َ  ي٦يّ يُب ّْهُّبُوؿ ، يوْهيي ّبُبى ريكه ث کووك؛   يّولد ٍووکْة هو   ها ثو

بى روب  ي٦ي٭وًّْبًل کوَ ّو   يا گًَْثَُب ها  ّْهُ ،ًهبىًلهاى ّ ٭به ،ٍجيّاه كهکَ  چٌبى

                                                           
 .418ص، 1 ض، اؼغٍ انرٕاسيخ ؛868ص، 2 ض، يطهغ انغؼذيٍ . 1
 .149ـ  146 ض، طاعُاد ٔ يکاذثاخ ذاسيخي ايشاٌ اص ذيًٕس شاِ ذا اعًاػيم شاِ . 2
 .210ٔ  209 ض، طًْاٌ . 3
 .297ـ  295ض ، طعد ٔ يزْة دس ايشاٌ ػٓذ ذيًٕسيعيا، قذسخ . 4



 حج اس سقوط حکوهت ايلخاناى تا پاياى حکوهت تيوورياى/  017

 5/1/33ـ  32043، شاخه: عجمیمجری: آرايی شده،  گیری صفحه غلطـ  5پرينت 

 يثب هْا٤ٙ ّ ا٥زٲبكاد هنُج ،ي اٱلاهبديا ُب ًزْاًَزٌل آى ّکَذ ها عجواى کٌٌل. هلد

٥ِولٍ  ثوو   يٌٍ يذ اى ٭ٲِبيهنُت ٌٍذ ّ ؽوب يبياؽ يکَ ثوا يا ٮَيكه اًغبم ١ّ يّ

 ک كاّذ.  يگو٭زَ ثْك، اهرجبٛ ًيك

َ يبد فْك اكاهَ كاك ّ ا جزوَ آفوو  يُن ثَ ؽثبى  يوْهيكه ٥ِل ر ي٭ٲَ ٌٍ اّط   ي ًٲٞو

 کزوبة گوو كه  يثوبه ك کيو لُ ها يو پْوذ ٍووًِبك. اّ ٥ٲب   يغو يي ايفْك ها ثب ٥ٚولا ل 

كه ؽغون   ُبيي ّوػثيْزو ي كّهٍ، يا يآصبه ٭ٲِ ي کوك.ي، رلّي، ثَ ّکل إْ «هْاٱ٬»

 يَ ؽزو کو كهٍوي ثوْك    يُوب  ي کزوبة يَ ثو کزت گنّزگبى ّ رلّيل ّ رؾْينيثيه ، ر

هٮِْم ثْك. كه هغو٣ْ هعوبل اُول    يٍقزثَ ،ث٦ل يُب ىهبى  فْاًٌلٍ يثواًيي آى فالَٕ 

ِ يو ٦َ، يذ هّ ثوَ هّول ّو   يو ًجْكًل رب كه هٌبى٥َ ثوب اکضو  يزيٌٍذ كه هْٱ٦  يُوب  ب عٌوج

 1.وّى ًّْليپ ،ييآه ثل٥ذ

هز٦ولك آًوبى    يآصوبه ٭ٲِو   كه٤ ثوَ ؽوظ،   يهقزل٬ اُل رٌَي ّ رْ يُبکوك گوٍّيهّ

كه  بكّولٍ پوكافوذ.  يآصوبه   يل ثوَ ثوهٍو  يو ّوٌبفذ آى، ثب  يثووا ّ  اٍذب٭زَ ي ا٦ًکبً

ّ  ّلٍ اٍوذ ه٦و٭ي اى اهکبى اٍالم ؽظ  ،ّهٍي كيا ي٦َ ّ ٌٍيّ ي٥لوب ي٭ٲِ يُب کزبة

بى يو ثوَ ث  ،ي آصوبه يو كه ابى، ّعْك ًولاهك.  يٌيْيپ ي، ٥الٍّ ثو آهايليلگبٍ عليهَئلَ ّ ك

ي مکوو  ي٤ ّ ُوچٌيى كه هناُت اهث٦َ ّ رْؽظ، ا٥وبل ّ هٌبٍک آ يٜ ّ ٱْا٥ل کليّوا

ي يا ول پوكافزَ ّلٍ اٍذ. ّوٌ ،يگياهذ ؽظيٮيآًِب كهثبهٍ ک ياافزال٭بد ٥لوب ّ ٭زبّ

َ ٌ ا ٮٌْى فْك ها يثبة چِبهم اى ٭ي پٌغن کزبة ًٮب ،يآهل افزٖوبٓ  ؽوظ ّ ٥وووٍ    ثو

 ،يهکو اثوي  2.پوكافزوَ اٍوذ  كه ايي ثبهٍ بى ي٦ياُل ٌٍذ ّ ّ يبى آهايثَ ث ،ّ كه آى كاكٍ

٭ٲوَ  ثواٍوبً   بى ؽوظ، يو كه ث ي٭ٖل ،َ فْكيكه کزبة  و٦َ كهْٲ ،ل اّليه٦و٫ّ ثَ ِّ

ذ هٌبٍوک ؽوظ   يٮيه کك يي کزبثيي كّهٍ ًيگو ٥ب ن ايك ،يـ آمهيّ 3اٍذ. آّهكٍ ي٦يّ
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 ،َُزٌل يٮبري إي كّهٍ ٕبؽت ريکَ كه هٌبٍک ؽظ كه ا ييگو ٥لوبياى ك 1ًگبّزَ اٍذ.

چوَ  آًاهب  3اّبهٍ کوك. يى عبهبّ هْنًب ٥جلا وؽو 2يي ٝوٍٍْيا لًغن يرْاى ثَ ٱبٙ يه

 ياهلل هّىثِوبى فٌغو  ٭ٚول  «ٍولْک ا ولوْک  »کزبة  ،كاهك يا ژٍيذ ّيٌَ اُويي ىهيكه ا

کٌول ّ   يهو  يييو هها ٝووػ  يک ؽکْهذ اٍواله يي کزبة اٍبً ّ ٱْا٥ل ياٍذ. اّ كه ا

ک كّهٍ يو هْوزول ثوو    كُل. کزوبة  يها اهائَ ه ياؽکبم ّ ٢ًبهبد هٲوه كه چٌبى ؽکْهز

ي يرو ٤يي ّ ٍّيرو ْوّاى كّ هکزت اى هِنياٍالم اٍذ کَ آها ّ ٢ًواد پ يؽٲْٯ ٥وْه

ي کزوبة ثوَ هَوئلَ ؽوظ     يو وك. ثبة ًِن ايگيها كه ثوه (يّ ّب٭٦ يؽٌٮ) يت ٭ٲِيهکبر

٥والٍّ ثوو هَوبئل     ،اُ ىهبًَ يگو کزت ٭ٲِيي ثبة، ثوفال٫ كيافزٖبٓ كاهك. اّ كه ا

 ٬.4 ؽکْهذ ّ ٍلٞبى پوكافزَ اٍذيى ١ّببيثَ ث ،ؽظ يّو٥

 يُوب ِ يثب گووا  ييُب ُب ّ عٌجِ ذ ًِٚذيـ ٭٦ب يكه ربه ،يُْزن ّ ًِن ُغو  ٍلٍ

ْ يه٦ْْو٦  ،َيو ؽوّ٭ ،َيًْهثقْو  يُب كاهك. عٌجِ يبهيذ ثَياُو ،ي٦يّ كه  ،َيَ ّ ٕوٮ

ًٌل ثْكًول.  ٤، ُوبيي ثَ رْيآهکوك هجب ٪َيكه هّآًِب   ُب ٱواه كاهًل کَ ُوَ بىيي عويا  ىهوٍ

 يُوب  ٤ كه اٍبً ّ آهْىٍيقزَ ثْكى ر٫ْٖ ّ رْيآه ُب، ي عٌجِيا يُب گو فٖلذياى ك

ّ هَئلَ  آًبى اٍذ. يّ ا٥زٲبك ي٭کو َ يروو ياى إول  يکو يذ يهِول ي يو ا يُوب ي هْقٖو

 يبرِ اك٥ووبيوووووَ كّم ؽي.ٯ( كه ًُ  869-795) لهؾول ًووْهثقِيُووب ثووْك؛ ٍووعٌووجِ

 ييَ کوَ رْاًوب  يهُجو ؽوکذ ؽوّ٭ ،.ٯ(ُ  796-749) ياهلل اٍزوآثبك٭ٚل 5ذ کوك.يهِلّ

ّ   يبهجويو پ يبُب ها كاّذ، اثزلا اك٥بيئو كهٍذ هيرٮَ ذ يو ذ ّ ا ُْيّ پوٌ اى آى هِول

 يي فْك ها ؽغبة ّ ًوبئج يً ه٦ْ٦ْيبىبًگناه يثٌ ،.ٯ(ُ  879-849هؾولثي ٭الػ ) 6کوك.
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گوچوَ   1.ذِ هوكم هإهْه ّولٍ اٍو  يآىهب يثوا ،تيِ اى ١ِْه اهبم ٩بيكاًَذ کَ پيه

ّ  ي.ٯ( اك٥وب ُ 735)هزْ٭وبي   َيٍوٍلَلَ ٕٮْ ،يـ ٕٮيّ پيووّاى  اهوب   ،ذ ًکووك يهِول

ْ  رٌِوب هنکْه،  يُب اى عٌجِ 2.فْاًلًل هيه٥ْْك ّ فلا  يهِلاّ ها  ،٭وىًلاًِ بى يٕوٮ

هاٍ ؽظ كه اّافو  يي اهو هْعت ًباهٌي. ُورْکيل كٌُلؽکْهذ رْاًَزٌل بى يّ ه٦ْ٦ْ

٬ يرٚو٦  يثووا  ،فوّط کووكٍ ثْكًول   يؽکْهذ هوکي٥ليَ ُب کَ آى .ّل يوْهيكّهٍ ر

كه  3.پوكافزٌول يؽظ هو  يُبثَ ربهاط کبهّاى ،فْك يي هٌبث٤ هب يي رإهيؽکْهذ ّ ُوچٌ

ًْل ثب ؽظ کَ كه يهزْٖ٭َ كه پ يُبٲذيي ٝويثَ آها ّ ٥ولکوك ا ،ٱَوذ ؽظ ّ ر٫ْٖ

 ّْك.يپوكافزَ ه، يکيلئْ ْژيگواًَ ثْك رب اهٌٮ٦ذ ،ْجوك اُلا٫يْزو كه پيث ،إل

 حج ٍ تصَف  

 يُوب  يهْو٪ْ   كل اى يکو ي ،بىيٕوْ٭  ٥ّبه٭وبى   يه٭زبهُب ّ لي٥ٲب ليرؾل ّ ٌّبفذ

 ياىيو گو يا٭وواك  ،ًقَذ يُب كّهٍ کَ كه گوٍّ ييا. اٍذ  ثْكٍ يٌيك ـيربه پژُّْگواى

َ  ،رْعَ ثَ ّوي٦ذ ّ هٌبٍک آى ثْكًول  ّ ثي بيكً اى  يه٭زبهُوب  ّ ا٥زٲوبكاد  كه ظيروله  ثو

 اى يکو ي بًَيٕوْ٭  ّ ي٥و٭وبً  يُوب  بىيو عو يرووبه  گوچَ لًل؛يگوك يرؾْنر هكچب فْك

 ّولى  رو کيًيكوّى پٌ اى آى، ه٪ْل ّ ٱ كّهاى كه ر٫ْٖ ّ ٥و٭بى يإل يُب هْقَٖ

 ّ ييهزْوو٥  بىيو ه ٰيو كٱ يغبك هوىثٌليا گبٍ کَچٌبى ؛اٍذ يْيكً اهْه ّ ٦ذيّو ثب آى

 ها ٥ٖوو  ييو ا كه ٥و٭وب  يووب٥ اعز ؽٚوْه  يُوب  ٥وَٕ اى يکي. ّْك يه هْکل هزْٖ٭َ

٥و٭وب   يگياه ؽظا جزَ گٮزٌي اٍذ کَ . کوك هْبُلٍ ؽظ هٌبٍک ثَ آًِب رْعَ كه رْاى يه

گَزوٍ كه ايي كّهٍ، لاٍذ کَ يي پياهب چٌ .ي ٍبثٲَ كاّذيي كّهاى ًيِ اى ايَ پيّ ْٕ٭

 برو  کووك  يهو  ٭واُن ها يا ٥وَٕ ؽظ اٍذ. هواٍن  ُوواٍ ثْكٍ يوارييآى ثب ر٪چگًْگي ّ 
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ي يو كه ا.گناهًل ِيًوب ثَ ،هوكم يُب رْكٍ ّ ؽبکوبى ثبها  فْك هٌبٍجبد ،بىيْٕ٭ ّ ٥و٭ب

ي يو َزٌل. آًبى کَ اُل فْك ايىيكه ِّو هٲل ً هکَ ه يبى ّ ٥به٭بى ًبهلاهيْٕ٭ ،ٱوّى

وْكًول ّ ٩ب جوًب   يپيبكٍ هو يو پ يپوب ثوب  چٌلٍبل هاٍ فبًَ فْك رب ک٦جوَ ها  ٝي ِّو ًجْكًل، 

 ٭واّاى ُوواٍ ثْك. يُبب ٍغلٍْبى ثيا ييوبيهاُپ

 اىيعرفا ّ صْف يگسارحج

 ،ٝجٲبد ياهب ثوف ،ثْك ُوَ هَلوبًبى يکَبى ثوايثب آكاة  ،ي٥وْه يگوچَ ؽظ اهو

. گياهكًول  يثب آكاة فوبٓ فوْك ؽوظ هو     بى،يّ ْٕ٭٥به٭بى ّ  يٍلٌٞزفبًلاى ُوچْى 

کوَ  ثْك  يي كه ؽب يا. ه٭زٌل هيثَ ؽظ ثَيبه ثْكًل کَ  ياى عولَ کَب٥ًبه٭بى بى ّ يْٕ٭

 يُگبکَ  چٌبى ؛كاًَزٌل يکوكًل ّ ثبٝي ها إل ه يذ ًوي٦ذ ها ه٥بي١ْاُو ّو ،بىيْٕ٭

ثوب  هٍول کوَ    هّ ثوَ ٢ًوو هوي    اىايوي . کوكًول  هوزِن هوي  ثَ کٮو ك يل آًِب ها ي ي٭ٲِب ثَ ُو

ثوبهٍ ّعوْك كاهك:   ييو كه ا يّْاُل ٭واّاً کوكًل. يگياهكى هکوه اى فْك ه٭٤ ارِبم هؽظ

« يّووبٍ ّووغب٣ کوهووبً » ،1ُٮزووبك ؽووظ  ٱوووى ٍووْم،  ياى ٥و٭ووب «ت ا وٲٌوو٤يّْوو٦اث»

ؽوظ ّ   55 (ٯ.ُ  257 يب)هزْ٭و « بت ا َوٲ يّو٦ ثوي ي٥لو » ،2پٌغبٍ ؽظ (ٯ.ُ 279يب)هزْ٭

ؽظ گوياهكٍ ثْكًول کوَ گوبٍ      74 ٥واٯ، يـ ٱوى ٍْم ُغوياى هْب يهْ٭ٰ ث٪لاك ثي ي٥ل

ـ ياى هْوب  ٯ(.ُ  893ْ٭وبي  )هز يًغوبه  ي٥ل ـيّ 3.کْيل هيي ٍبل ْٝل يٍٮوّبى چٌل

 ييؾيّ اثًْٖوو  4ُغولٍ ؽوظ   ،كاّوذ ىيبكي بى ِّود ثيه  کَ كه ّبم ّ ٥واٯ ّ ؽغ

ايوي آهوبه   هوْاهك   يگوچوَ كه ثوفو   5.ُٮذ ؽظ گياهكٍ ثْكًول ( ٯ.ُ 749يبهزْ٭) يعبه

ذ ؽظ كه ٢ًوو ٥و٭وب ّ   يياى اُويٌُلٍ ه ي ؽبل ًْبىيهٍل، اهب كه ٥ يي ثَ ٢ًو هيآه ا٩واٯ
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 بى اٍذ.يْٕ٭

به يثَو  ،ثب آًچوَ ٭ٲِوب كه ٢ًوو كاّوزٌل    بى يَٚ ؽظ اى ٢ًو ْٕ٭ي٭و ،يى  ؾبٟ ا٥زٲبكا

1كاًَزٌل يُوزبى هپَذ هْهك ٢ًو ٭ٲِب ها ؽِظ ُب ؽظآى .ٮبّد كاّذر
واة کووكى  يّ ٍ 

٥وبه٫ ٱووى   ) يٍِل ثي ٥جلاهلل رَزو 2ّووكًل.يها ثورو اى ُٮزبك ؽظ اى آى ٣ًْ ه يٍگ

کٌول. آى هووك ثوَ اّ     يْٝا٫ ه يوك هوكل کَ ثو ِگيك كه ٥و٭بد، ک٦جَ ها (يچِبهم ُغو

نثل اّ ها ْٝا٫ ک٦جوَ   ،ٌليُوکٌ کَ ٱلم ثوكاهك رب عوبل ک٦جَ ها ثج !ب ٍِلي: »گٮزَ ثْك

ل يو ٝوْا٫ ثب  يل، ک٦جَ ها گوك ٌّيوك رب عوبل ؽٰ ثجيل کوك. اهب ُوکَ ٱلم اى فْك ثوگيثب

  3.«کوك

ثَ آًبى كاّوزٌل؛ اى   يَْ ا٥زواٙبريٌل ّ ُوبى ها ٱجْل ًلاّزيي ؽظ ٥و٭ب ّ ْٕ٭ي٭ٲِب ً

كاك، ّبٍ ّوغب٣   يًو يكهفْاٍذ ًبى کوك ّ کَ يْي، كهّيکَ كه هغلَ يعولَ ٌُگبه

. «ِ ثلُول يو ي كهّيو هي ًبى ّ ثَ ا كّ َ ث َذ کَ پٌغبٍ ؽظ هي ثقوكيک»: گٮذ يکوهبً

 ٦.4ذ فْاًل ّ ثَ اّ ا٥زواٗ کوكيّوايي ؽو٫ اّ ها کْچک ّووكى  يِي٭ٲ

 يچِل ؽظ فوْك ها كه ثواثوو رکوَ ًوبً     ،ييً ٱوى چِبهم يْٕ٭ ،يبٍن ًٖوآثبكْا ٲاث

ي ٍوبل هغوبّهد كه هکوَ،    يُوْ ث٦ل اى چٌل 5.بثبى ٭وّفذيكه ث يو کوكى ٍگيٍ يثوا

ثوَ   يبهيثَو » :گٮوذ  يکوك ّ ه يثو کوو ثَزَ ّ كه آرْکلٍ گجواى ْٝا٫ ه يىًّبه يهّى

اى ؽغوبى  اّ ها ٭ٲِوب  ك يول  ي يثوَ ُوو   ؛6«نيعْ يوُ هيب٭زن اکٌْى كه كيّ ً ک٦جَ عَزن

ُون  به يثَو هويلاى بى کَ ياى ْٕ٭ يل کَ ثوفيهٍ يه ييثَ عب ُب ي ا٥زواٗيگبٍ ا ل.ًهاًل

ُوبًٌل فْاعوَ   لًل؛ّ يهه٤ٌ گياهكى اى ٍٮو ؽغبى ّ ؽظثب ٭زبّاي ٭ٲِبي كيي،  ،كاّزٌل
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ؽغوبى هٌو٤ ّولٍ     ٭ٲِب، اى ه٭زي ثَ ٍوٮو  ياٍلٞبى ثو اصو ٭زبّ يلاهلل اؽواه کَ اى ٍْي٥ج

1.ثْك
ن كاّزٌل ُوو هّى ًٮْمّوبى   يکوكًل ّ ثب هوكم اهرجبٛ هَزٲ يثوپب ه ييُب ٌبى فبًٲبٍيا 

 2گْذ. ثب٥ش روً ٍالٝيي ّ ٭ٲِب هي  ،هّ اىاييّل.  يْزو هيي هوكم ثيث

 هضوبل، ثوواي   ؛کوكًل يرو هزْبى ها گَزوكٍي٭٦ب  پٌ اى ثبىگْذ اى ؽظ، ،ْؿ هزْٖ٭َيّ

يك يو به كه يثَ يُب پٌ اى ثبىگْذ اى ک٦جَ، فبًٲبٍ وْه،ياى اٱٞبة ىهبى ر يکي ،«ـ كاكايّ»

ْوبى  يكهًّيبى ّ كاك  هبًلگبى هي هاٍ٭ٲوا ّ ثَ آُ ّ ًبى  ،هقزل٬ آىُبي  هؾلَّ كه کوك ثٌب 

3.کوك هيي يها رإه
4کوكًل. يّٱ٬ هاهالک ّ چِبهپبيبى ىيبكي  ،يّ يُب فبًٲبٍثواي هوكم  

  

کوَ   ييعوب  ي٦ٌو ي ؛ّولًل  يُوب اؽولاس هو   بهرگوبٍ يُب ّ ى هٲجوٍ گوك ُب ه٦وًْن فبًٲبٍ

رْاًَوزٌل   يآهلًل ّ آًِب ه يبهد ثَ آًغب هيى يثوا ،كّهكٍذ اى ًٲبٛ ،بى ّ ىاُلاىيپبهٍب

 يُوب  ّ كهًثقْهًول   يهغوبً  ي٩ونا  ثَ فلََ ٭ووّ هًّول،   كه آًغب ثَ هواٱجَ ثپوكاىًل،

   5.ثيبهْىًل يهنُج

ّ  اى ٥و٭ب ثَ هوْاىاد اٱجوبل   يبهيثَ ُوب، ثوَ ًگوبهُ     آّهكى ثوَ فبًٲوبٍ   يهووكم ّ ه

 ي٭ِن هوكم، ثَ کوک إٞالؽبد ّ ًوبكُوب  يوبد ر٫ْٖ ثو هجٌبير٦ل ياٍزلنند ٢ًو

٣ْ رٖو٫ْ  يّو  ،تيو ي روريکوكًول. ثول  روإ ي٬   ٌَيي ىهيكه ا ييُب ربىٍ پوكافزٌل ّ کزبة

 ،يّ كهٍو  ي٥لوو  يُب كه ٱوى ُٮزن ّ ّاهك ّلى إْل ر٫ْٖ ّ ٥و٭بى كه کزبة ي٥لو

بًَ اى فوْك  يّووکذ كه هؾب٭ول ٕوْ٭    يت ثواي٥غ يْيگوا ،هٌلاىکَ ٥الٱَّل هْعت 

ٌوبد  يروو کووك؛  يکووک هو  ِ يي گووا يو ا ذيي ثَ رٲْيً يگويٜ كيًْبى كٌُل. ا جزَ ّوا

ؽزوي   6.ّلٍ ثوْك ل يَْ رجليپ يثَ ٥ًْ ،ُب ُب ّ فبًٲبٍ كه هثبٛ يٌيًْژٍ چلَيّثَ ،ر٫ْٖ
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٭ٲِوب ّ ٥لووب ها كه    يعوب  ،ب٭زوَ ثْكًول  يکَ  يذ ٥بهيْ رْاًَزٌل ثب هٲج يوْهيكه كّهٍ ر

   .وًليكهثبه ثگ

ا٥زٲوبك ّ اهاكد   ،يه٪وْ   وو  يبًوَ روکو  يه يبيآٍ يُب ٌٍذثواٍبً  ،يوْهيّبُبى ر

ثوبىاه   1بىيو وْهيكه روبم كّهاى ؽکْهذ رکَ  ؛ چٌبىـ اُل ر٫ْٖ كاّزٌليثَ هْب يبكيى

ُوبي   ؽوْىٍ و٭وبى ّ رٖو٫ْ كه   ٥ ،هونُت   هًّٰ ثْك ّ ٍلَٞپوُب  ر٫ْٖ گوم ّ فبًٲبٍ

ُب ّ هلاهً، هنُت ّ  فْهك. كه فبًٲبٍ يثَ چْن ه ،ِيِ اى پيث ،هوكم يهقزل٬ ىًلگ

 يٲوذ ثوَ كّوْاه   ي٦ذ اى ٝويک ّلٍ ثْكًل کَ علا کوكى ّوو ير٫ْٖ چٌبى ثَ ُن ًيك

ثو اصو  ،ر٫ْٖ 2ي ثْك.يِّو ً يي ْٕ٭يروانٍالم ِّو، ثيه ـيَ ّک چٌبى ؛اهکبى كاّذ

اُول رٖو٫ْ، گَوزوُ     ـيبك هْوب يو ذ ىيضيي اؽزوام ّ ؽيُب ّ ًَ يُب ّ ىاّ ًٲبٍبك فبياىك

ل هزٮوبّد  يبى ثب آها ّ ٥ٲبياى ْٕ٭ يهز٦لك يُب ٍلَلَ ،ي ٱوّىيکَ كه ا يْٝهثَ ؛ب٭ذي

ه٭زٌول. اى   يّعْك كاّزٌل کَ ُو کلام ثَ هاٍ فوْك هو   ،هقزل٬ يُب ُب ّ هَلک ّ هْوة

َ ّ يو ا لَِ، ٦ًووذ يًٲْوجٌل  ثَ ٍلَلَرْاى  يه ،ي كّهٍير٫ْٖ كه ا يُب ي ٭وٱَيرو ثيه 

   3.َ اّبهٍ کوكيٕٮْ

ْوَ كه  يهّ ، يه٪وْ   و  يروکو  يثْك اى ٥ٌبٕو ّوٌ يجيروک ،وْهير  يهنُج يُب اهىُ

کوَ رووبم   پٌلاّوذ   هوي ّ  كاّوذ ه٭ذ ّ آهل ىيوبكي  ي عوب٥ذ يثب ا . اّر٫ْٖ كاّذ

، يي ٭بفْهيا لّوٌـ يّ ،ثيه  يَ ٍَ ْٕ٭يفْك ها هوُْى اًٮبً ٱلٍ يُبذيهْ٭ٲ

ًٮْم  ،کَت ا٥زجبهُن  يگبُا جزَ  4لثوکَ اٍذ.يـ ٍيّ ّ يجبكيي اثْثکو ربيا لييـ ىيّ

ّ  يه يْؿ، ثب٥ش ُواً ّياى ّ يکي٭واّاى  پوّهيليّ هو ّ آًِوب   گْوذ   يها اى ٱلووو

)هزْ٭وبي   و،يو ه٦وو٫ّ ثوَ ه   ،يُوولاً  يل٥ليٍو ٌُگوبم ٍوکًْذ    کَ چٌبىهاًل؛  يفْك ه
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ّ يکوَ ّوب  اىكؽبهي گووك ّي ايغوبك ّول     چٌبى ،ىكه فزال ٯ(.ُ  786  يهول٥  ي٦َ ّول 

 : وْه گٮذيي ارِبم ثَ رياّ كه هك ا. ٍلٌٞذ ّلٍ اٍذ

ٝاهغ ضس ت٘إ ػجآٖ   يػطٝر زض ذٔٞت ٛطست٠ تٞزٕ، يا ٛٞت٠ .ط٠ ؿٔف اكتازٟيض٘ا ضا اٛس

ٜٓجَ آٗجس ٝ    يسٕ ٠ً سِيز .ٗٚ هثّٞ ٌٛطزٕ .سلطٟ ضا تط ٗٚ ػطؼ ًطزٛس ت٠ ٗخات٠

  1.ٖيستيا ضا قآة ٛيزٛ ،ٖيا ت آٝضزٟت٠ آذط يٗا ضٝ. زض ضتٞز آٙ ضا

ي پوٌ اى ثبىگْوذ اى ؽوظ كه ٍوووٱٌل     يو ً َيا لِ ، هاٌٍ ٭وٱَ ٦ًوذياهلل ّ ٦ًوذ

ّ   يبهيلاى ثَيفبٝو هو ل کَ ثَيگي بٍکٌ ووْه اى اّ  ير ،عوو٤ ّولٍ ثْكًول    يکوَ گووك 

 ،َُوذ  يوب ا٥زوبك کلو عٌبة ّ چٌل ثَُو» ٪بم كاك کَيفْاٍذ ٍووٱٌل ها روک کٌل ّ پ

 ،ليو ٬ ثويگوو رْوو  يذ كيو اگوو ثوَ ّن   .ؽبل فْك ًقْاٌُل گناّذ اهب هٮَلاى هب ها ثَ

 2.«کْرو فْاُل ثْكيً

کَ ثَ  يٌُگبه ،ييذ كاّذ ًيهِلّ يل هؾوْك ًْه ثقِ کَ ك٥ْيپَو ٍ، لع٦ٮويٍ

کوَ   ها 3يْه٩ب يؽبل ٍييثب ا. وْه ٱواه گو٭ذيذ ريبه هْهك رْعَ ّ ٥ٌبيفواٍبى آهل ثَ

به هوْهك رْعوَ   يوو٣ْ، ثَو  ٌوبى كه هغ يا 4ّاگناّذ ّ ٥وبىم ؽوظ ّول.    ،وْه كاكٍ ثْكير

 ياؽزووام ٭واّاًو  ؽبکوبى ، بهيُب ّ ّٱ٬ ّ ًنّهاد ثَ ٥الٍّ ثو ثقِْ ؽکْهذ ثْكًل؛

ِ يُوچٌ 5ّزب٭زٌل. يلاهّبى هيّ ثَ ك ًلْبى ٱبئل ثْكيا يثوا كه اهوو   يالد ٭واّاًو يي رَو

ٍوٮو ؽوظ آًوبى ٕوبكه      يهاؽزو  يثوا اي انٝب٥َم ّاعتّ اؽکب ،ُب ٭واُنآى يگياهؽظ

 6.کوكًل يه
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 يحج، سلْک ّ هقصد صْف

 يٲٖول، ٍوقز  لى ثَ إل ّ هيهٍ يثْك کَ ثوا يّ يثَ هٌي َ ٍلْک ٱلج يؽظ ْٕ٭

ل يکووك. اى اثٍْو٦   يي ٍوٮو هو  يو به، ٥ويم ا يّ پٌ اى ٍولْک ثَو   ليفو يهاٍ ها ثَ عبى ه

 يّ ،کوكًول  يك٥وب هو  كه ٥و٭بد بى يؽبع يٱزاًل کَ ّ ًٲل کوكٍ ،يث٪لاك ي، ْٕ٭يفياه

 ي٦ٌو ي «؟يکٌ يپٌ اى ّعْك ؽٰ ك٥ب ه»: كاكآّاى  يُبرٮًبگبٍ  کَ کٌل ييك٥بفْاٍذ ُن 

لى ثوَ  يّ هٍو  يک ْٕ٭يذ ٍلْک يي ًِبي؟ ّ ايفْاُ يه يييب٭زي هب، اى هب چيپٌ اى 

ـ يُوواٍ ّّل ّ  ياًغبم ًو ييثَ رٌِب ،گو هواؽل ٍلْکيي هبًٌل كيؽظ ٥و٭ب ً. إل ثْك

   1ه٭زٌل. يي ٍٮو هيْبى ثَ ايّ هواك فْك، ّ كه هالىهذ ا

كه  ،ٯ( کَ فْك چِل ٍبل ثَ ٥جبكد هْ٪ْل ثوْك .ُ  866)هزْ٭بي  يـ ٥به٫ آمهيّ

2گياهك.ؽظ  ي٩يا  يي ٍْٝيا لييـ هؾيفلهذ ّ
ي کوَ اى  يو ي هؾووْك ً يـ ٦ٍلا ليّ 

َ  ،ييثَ ُوواٍ اٍزبكُ ثِبءا ول  ،ثٌبم ىهبًَ ثْك ي٥و٭ب  3.ا ؾووام ه٭وذ  اهللذيو بهد ثيو ى ثو

ّ   يو ً يُوولاً  يل٥ليوٍو يي هيعبًْو  ،فْاعَ اٍوؾبٯ ُوچٌيي   ،يي، كه ٍوَ ٍوٮو ؽوظ 

ل كه ٍوٮو  يو ـ ثوب هو يّو  يو ثَ  يّم ُوواُيذ ىيكه ث ياهلل ّ ٦ًوذ ّبٍ 4.ُوواُِ ثْك

 کٌل:يؽظ اّبهٍ ه

 هقصَد تِ خدَد   ًشسي دس حشم کعثِ

 

 5ّوشّي جَ کِ دس ايي ساُ تِ جدايي ًشسدي  

 يي ًْهٍوزبً يچوْى هْنًوب ٭قوا ول    يي٥و٭وب  يي ٍولْک ثوْك ّ ؽزو   يرو ثيه  ،ؽظ 

آهوبكٍ   کوكًول روب کوبهالً    يي ٍوٮو هو  ي٥يم ا ،بهيث٦ل اى ٍلْک ثًَيي  (ٯ.ُ  829 يب)هزْ٭

6.ثبٌّل
بهد يو به، ثوَ ى يهغبُولاد ثَو  ُوب ّ  بٙوذ يپٌ اى هٱوى ًِن، ىاُل  ،ي٥ليهٲو 
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1اهلل ا ؾوام ه٭ذ.ذيث
بٙوذ ّ رووبم کووكى هوؽلوَ     يي هوؽلوَ ه ي َ آفوٍٮو هکَ ثَ هٌي 

ي ًٲْوجٌل  يـ اؽول ّ اى إؾبة فْاعَ ثِبءا ول يياهلل اى اّنك ّيٍلْک ثْك. فْاعَ ٥ي

 2ي ه٭ذ.يٮيي ّويبهد ؽوهيثَ ى ،بهيثَ يُب بٙذيپٌ اى هي، يً

ي ٍوٮو  يٍب ک كه ؽو  يثلکَ ْٕ٭ ،ًجْك يهّؽبً يٍب کبى، رٌِب ٍٮو يٍٮو ؽظ ثوا

وّاى فْك ها اى ٍٮو ؽغبى کوَ ٭ٲوٜ ثوَ فوبٝو     ي٥و٭ب پ يثوف ي. ؽزليك يآهْىُ ُن ه

اى  (ي٥وبه٫ ٱووى چِوبهم ُغوو    ) يکوكًل؛ اثْا ؾَوي فوٱوبً   يگياهكى ؽظ ثْك، ه٤ٌ ه

 .«ها ٝلوت کوٌن   يفولا » :؟ گٮوذ «يآًغب چوَ کٌو  »ل: يپوٍ ،کَ ٥بىم ؽغبى ثْك يّقٖ

ل يو لت ٥لن کٌ٭وهْك کَ ٝ ل ّل. هٍْليفواٍبى کغبٍذ کَ ثَ ؽغبى ثب يفلا» :گٮذ

   3.«ليکٌ يل ّلى، ًگٮذ ٝلت فلايي ثبيّ اگو چ

 يکَ ُووواٍ هٲزولا   ا قٞبة،.ٯ(، ها ٬ ٭ٖلُ  822 يب)هزْ٭ اى فْاعَ هؾول پبهٍب

ًٲل ّلٍ اٍذ کَ كه ًْثذ كّم کَ ، 4بهد ه٭زَيي ىيي ًٲْجٌل ثَ ايفْاعَ ثِبءا ل فْك،

هواٱجَ ّ ثوَ هؾب٭٢وذ ٕوْهد     اّ ها ثَ» َيَ ؽغبى ه٭زٌل، فْاعَ كه ثبكُوواٍ فْاعَ ث

ي مکوو کووك.   يٲذ فْك ها ثَ اّ آهوْىُ كاك ّ رلٲو  يّ ٝواهو کوك بل يٌَ فيْبى كه فييا

ها ثَ ٢ًوو هُْجوذ ثوَ     «ثوؿ»گو ٕٮذ يك يها ثَ ٍقي اهو کوك ّ كه هؾل يي ّيُوچٌ

گو ثوَ هغب َوذ   يکليٲذ اى ياهْه ؽٲ ّاٍَٞ ىثبى،يکَ كهآى ث ي. ٕٮزًوْكکواهذ  يّ

٘ ّل ّ فْاعوَ پبهٍوب   يهو يي ثَ ٍقزيي ٍٮو فْاعَ ثِبءا ليكه ُو کوكًل. يه٦لْم ه

اى کوَ  ّول  يهْ٭ٰ ثَ گياهكى ؽظ ه يت ٍب کيي روريثل 5ل.يِ ثوگييها ثَ فال٭ذ فْ

 ،ي ه٣ْْٙ اّبهٍ کووكٍ يثَ ا يكه ٩ي  يثوآهلٍ ثْك. عبه يوبد اٍزبكُ ثَ فْثيپٌ ر٦ل

 ل:يگْ يه

                                                           
 .131ص، . ظايي 1
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  چٌاي کِ سالک ها هي ًْدذ ددذم کد  ٍ هد    

 

 1ّضاس هشحلِ افدضٍى تدَد اصٍ  دا حد     

ّ کَوت   ٰ ٱلوت يو اى ٝو ،ب٭زي ثوَ ه٦و٭وذ  يو کَ كهٕلك كٍذ  يابى ثَ اًلاىٍيْٕ٭ 

ها ثَ آى ًبم فْاًلٍ اٍذ،  9ؽٚود هؾول ،ثْكًل کَ ٱوآى ياى ًْه ،يهّؽبً يهٌّّ

ل كه هلهٍَ ّ يؽظ ثو رؾٖ ؼ ٍٮويكه روع يًجْكًل. فٌغ يل ٥لن هٍويكهٕلك رؾٖ

 :ي اٍذيبد آى چٌياث يٍوّكٍ کَ ثوف يبرياث ْىُ آى،ذ آهياُو

 جولدددِ عودددش تدددِ ک ا دددي  دددذ   

 

 کدددي  دددَ سا عدددضم س شًا دددي  دددذ  

  دددا تدددِ تددداصاس جْددداى ک  دددگش  

 

 پدددي سدددَ  کعثدددِ هعٌدددي ًثدددش     

 هس  ٍ تاخَد تدِ سد ش تايدذ سفد      

 

 2ک   چِ تَد چَ تدِ سدش تايدذ سفد     

 
 افتي قطةي يسفر ترا

ّول.   يثوك، اًغوبم هو   يٍو هکَ ه٦وًْن كه هکَ ثَ ه ٱٞت ىهبىلايك يي ٍٮو ثوايگبٍ ا

َ يو کوَ ًبؽ ُوچٌوبى  ؛فْك ک٦جَ ثْك ،کَ ٱٞت كه آى ؽْٚه كاّذ يهؾل ،بىيْٕ٭ يثوا

ذ يو كه ث يعوبه  3لًل.يًبه يو هيهکَ ٕ٪ ،يَْيفبٝو ّعْك فْاعَ اؽول روکَزبى ها ثَ

 :  ي ه٣ْْٙ اّبهٍ کوكٍ اٍذيو ثَ ايى

 حجداص  جاهي اص خاک خشاساى چِ کٌدي عدضم  

 

 4چَى  َ سا کعثِ هقصَد تِ  شکستاى اس 

پَو ، ٯ(.ُ  736 يب)هزْ٭يـ ٥الءا لّ َ ٍوٌبًيثَ ّ يا ثَعن يگٮزَ ّلٍ کَ كه عْاً 

 يهاُو  .ٯ،ُ  687ٍوبل  ل ّ كه يهٍ ،اى ؽکبم ىهبى اه٩ْى فبى يي ٍوٌبًيهلک ّو٫ ا ل

ِ يو ْنًب كهّه 5ل.يهٍ يى کَوٱبي ٥جلا وؽويـ ًْها ليّ ّل ّ ثَ ٕؾجذ ٱٞت،هکَ 

٥وواٯ ّ ؽغوبى ٍوٮو     ،ثَ فواٍوبى  ،ل کبهليِ ّ هويي كه ٝلت كهّيً ياؽول ٍووٱٌل
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 ّ ها ّاگناّوذ آًِوب   بك،يلاى ىيي ثب ّعْك هويٯ( ً.ُ  834 يب)هزْ٭ياهلل ّ ّبٍ ٦ًوذ 1.کوك

ي رووک ّ  يبءا ليي ٍوٮو فْاعوَ ٙو   يو ثَ هکوَ ه٭وذ؛ كه ا   يب٭٦يـ ٥جلاهلل يلاه ّيك يثوا

ُٮوذ   ياهلل ّ ّبٍ ٦ًوذ 2.ثْكًل يكه فلهذ ّ هاٱن ١ٮوًبهَ، ،ييكيي يفْاعَ ّو٫ ا ل

ّ  ّ ُٮذکوك لاًَ ٍلْک يهو ،ـيٍبل كه فلهذ ّ فْاعوَ   3ؽوظ گوياهك.   ،ثبه ثوَ ُووواٍ ا

 يب٭زي إول، ٍو  يثَ ٱٖل  ي،يي کالل ًيا لـ ّوٌيّبگوكاى ّ ي ّ هْنًب ٥به٫،يثِبءا ل

   4كّثبه ثَ ٍٮو ؽغبى ه٭زٌل. ،ٍجتي يب٭زي هواك ثْكًل ّ ثَ ُوي يٍبل كه رکبپْ

ّ  يو َوو ًجوْك ّ اى ٝو  يه ي، ثَ آٍوبً ٱٞتٍقي ّلى ثب ُنا جزَ  ثوَ   ،يٰ ٱوبئن هٲوبم 

اى  ّ هواٱوت كه روبم ٝوْل ٍوٮو   ٱٞت ا٥زٲبك كاّزٌل کَ يؽب كه 5.لًليهٍ يهُ، ؽْٚه

 اٍذ:ًٲل ّلٍ  يي کبّ٪وياٍذ. اى ٦ٍلا لکوكٍ  ّبى هي يبهيآگبٍ ثْكٍ ّ  اؽْا ْبى

ة ضا يج اظ ا١ْ ؿ ير٘اػت ،ؽ ضسي٠ ٠ٌٗ ٗطيزض تاز ،ٚ ػ٘طيد ت٢اءآسي٠ً ض ي١ِٜٗا

سٕ ٠ً آٛاٙ هكة ٝ اغجحاتص  يد ضٜياظ ضسپس  .د ضكتٜسيسٕ ٠ً ت٠ راٛة ٗحل٠ ضيز

   6.تٞزٛس

ّ  يُوواُو  ،ثوفْهكاهًل يکَ اى كهعبد ثبنرو يبى ٍب کيي ثْك کَ ْٕ٭ي٭وٗ ثو ا

ي هْٙو٣ْ  يو و ثوَ ا يو ذ ىيو كه ث يعبه 7زٌل.ها ثب فْك كاّ يًج چْى فٚو ييبيکوک اًج

 کٌل: ياّبهٍ ه

 هحول ک  جاهي چَ تدَد خردش چدِ تداک اسد      

 

 8ًثٌدذد گش هطْدشُ اص دجلدِ تادذاد    

ّبٍ، كه ي٥ل يؽبعيکي اى پَواى  ـ كاكا ثب ٭وىًلاًِ،يّ ،كه ٍٮو ؽظگٮزَ ّلٍ کَ  
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 يويکَ ثو پْذ ّ ي ل كه ؽبيگبٍ ٱب٭لَ هٍثَ اؽوام هّىكّاىكٍ اّ ث٦ل اى  .بثبى گن ّليث

 1.ثْكٍ اٍذ يًج فٚوهٖبؽت هّى كّاىكٍ ي يٍْاه ثْك ّ گٮذ ا

 قتيپراکٌدى طر د ّ تسرگاى ّيدار تا هطايد

 يي ثووا يو اى ٥و٭وب ً  يگوُّ 2.ي ٍٮو ثْكيگو هٲبٕل اياى ك ،ـ ّ ثيهگبىيلاه ثب هْبيك

 ،يْثکو فوْا٭ ي اثو يا لييـ ىيّ .ه٭زٌل هيي ٍٮو ياثَ  ،ؾذ هَلوبًبىيبم ثَ ٠٥ّ ّ ًٖيٱ

ي ٍوٮو  يكه هاٍ ُوو  .3ؽظ ّول  يهاُ هٖو ّ ّبم، ،ييٮيي ّويـ ؽوهيب٭زي هْبيكه يثوا

 ييهُوب  ،و ّ ارِوبم اهرولاك  يو لاه کووك ّ اّ ها اى فٞوو رکٮ  يو واى ثب ؽوب٭٠ ك يثْك کَ كه ّ

 ،كه هاٍ ٍٮو ؽوظ ثوْك   يُولاً يل٥ليوٍيکَ ه يآّهكٍ اٍذ ٌُگبه ييکوثالاثي 4ل.يثقْ

 ،ْوبى ثوٍول  يرْاًَوذ ؽٚوْه ا   يًوو  يوبهيکَ ثَ فبٝو ث ياهلل ّ ي ٦ًوذ يّبٍ ًْها ل

روب  ثٮوٍوزل   يّ يپبربثَ فْك ها ثواّي، ٭وٍزبك رب  يّ يكٍزبه ٍوفْك ها ثبى کوك ّ ثوا

 شاه   اهللي ٦ًووذ يو الدنيّ ٭وىًلُ ٦ً يي ٦ًوذ اهلل ّ يّبٍ ًْها ل 5.ظ فْك کٌلياّ ٍوپ

 6ى فْك ثبهُب ثَ ٍٮو ؽظ ه٭زٌل.وّايلاه ثب پيٲزْبى ّ كي٨ ٝويرجل يثوا ،يصبً

آهلًول ّ اى   يلاهُ هو يو كه هاٍ ثوَ ك هويلاًِ  ،ّزب٭ذ يثَ ؽظ ه يـ ثيهگيگبٍ ُّو

لاى ثوْك. ٥والٍّ   يلاه ّ ٥ِل ثب هويل كيرغل يي فْك ٥ًْيا کوكًل. يهؾٚوُ اٍزٮبكٍ ه

پوكافزٌل؛  يلاى هيّ هووّاى يپ يآّهٲذ ّ عو٤يثَ اّب٥َ ٝو ،ٰ ٍٮو ؽظياى ٝو ي،يثو ا

ثوو   ،ثْكِ يبُبيئُب ّ ه فْاةهزإصو اى کَ ا٥وب ِ  «َيؽوّ٭»گناه بىيثٌ ،اهللفْاعَ ٭ٚل

زِ يبهد هِْل ّ پٌ اى آى ثَ ؽظ ه٭ذ ّ ثَ اثال٧ هوإهْه يلى فْاة ثْك کَ ثَ ىياصو ك
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1پوكافذ.
و کوَ  يـ ٥جولا کج يَذ کَ كه ٍوووٱٌل اى هْووة ّو   ير٦غت ً يهّ عبيياى ا 

2ًل.کوك يه يوّيٍبکي هکَ ثْكٍ، پ
ْاه غو ُو بؽذ،يٍبل ٍثيَذ و پٌ اى يـ ٥جلا کجيّ 

 3.ـ ؽوم ّ هوع٤ ٝب جبى ثْكيّ ،ؽوم ّل ّ كه ىهبى فْك

ي، كه ٍوٮو  يو ً يى هٖوو بي ٥جولا وؽو يـ ًْها ليّ ياى فلٮب يي فْا٭يا لييـ ىيّ

ي هٌوبٰٝ  يو كه ا يبهيلاى ثَو يو ّ هوُن ٕؾجذ ّل هٖو ّ ّبم  ،ييـ ؽوهيهْبثب  ؽظ،

4كٍذ آّهك.ثَ
ّول   يفوْا٭ ي يا لييـ ىيل ّيكه ٍٮو ؽظ، هو يِ اؽول ٍووٱٌليكهّ 

َ يـ، ثَ ٍلَلَ ًٲْوجٌل يٍْزي ثَ ّيكاّذ، ثب پ يگويهْوة ك ،اى آىپيِ کَ يؽب ّ كه

   5ب٭ذ.ير٦لٰ فبٝو 

ٍو ثوك ّ كّثوبه ثوَ   ثَ «ل آربيفل»ٍبل كه هالىهذ كّاىكٍ ي ًٲْجٌل، يفْاعَ ثِبءا ل

  6هالٱبد کوك. يبكيؽظ ه٭ذ ّ كه هاٍ ثب ثيهگبى ى

ي كه هاٍ ؽوظ، كه ٥وواٯ ثوب    يو ووْه ً يْؿ هْهك رْعوَ ر يي کالل اى ّيا لـ ّوٌيّ

َ آًِب  ٲَ هواٱجَيکوك ّ ٝوكيلاه ـ ّٱذ يهْب ـ ي. ّو 7اًزْوبه كاك  ّ آّهكهوبّهءا ٌِو   ها ثو

لاًِ ثوَ ؽوظ   يو اى هوىيبكي   عو٦يذ ،برِيي ٍبل ؽيَ، كه آفويٕٮْ  َلَ، ٍوٍليٕٮ

 8.کوك يه٦و٭ يٌيوُ ها ثَ عبًّْ كه ثبىگْذ پَاه٭ذ. 

کوَ هکوبى   ين ٌُگوبه يّوْك کوَ ثولاً    يب آّکبه هي عٌجَ اى ٍٮو ؽظ اى آًغيذ اياُو

اى اكاهوَ ٍوٮو    ،كاكًول  ئ هو يٲذ ّ هْوة فْك رْوق ياّب٥َ ٝو يو ثوايكه هَ يثِزو

ثواي  هٍيلًل؛ بى هي٩ّوٗ ّ هٲْٖكثَ کَ چوا ؛ّلًل يعب ٍبکي هُوبىّلٍ، هٌٖو٫ 
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ؽوظ ّول، پوٌ اى     ٥جلاهلل ٥بىمليو ٍيپٌ اى هوفٔ ّلى اى فلهذ ه َ کَن ويه هضبل،

 عب هبًولگبه ّول.  كه ُوبى ،ىهيٌَ ّ ٭واُن ثْكىلاى يفبٝو اٍزٲجبل هوثَ ،ييلى ثَ رجويهٍ

 اًل:   ثبهٍ ًّْزَييكه ا

ع ر٘جغ  يج تثط ياًثجط  ذػٞغجاً  ،زاٙيآشضتا يايغ اٝٓيٜس ٠ً ر٘يت يزض ٝاهؼ٠ ٗ يضث

ضجسٟ ًج٠ ضج٘ا سجاًٚ      يٜس ٠ً اٗط ا٢ٓج يكطٗا يٗ اآّٔل  ٝ ٗؼٜٗتلن ي١ِ٘ .اٛس ُطت٠

  1س.يزاٙ تاضيآشضتا

ؼ كاك كه يرووع  ،.ٯ(ُ 893يب)هزْ٭هَولک يّب٥و ٕوْ٭ ، يگًَْ کَ کوبل فغٌلُوبى

 ي ًگبّزَ ّلٍ اٍذ:يذ ثو ٌٍگ  ْػ هياه اّ كه رجويي ثيا 2.ي ٍبکي ّْكيرجو

 کوال اص کعثدِ سفتدي  دا دس يداس    

 

 3ًددِ سفتددي ّددضاسآ رفددشيي هشدا 

 يكه هِْل هْٙ يهلر ،ّْك گياهي کَ هْ٭ٰ ثَ ؽظآًاى پيِ ي يً ياهلل ّ ّبٍ ٦ًوذ 

ها  7بهد ّ هغبّهد اهبم هٙبيى ،ي ثبة ٍوّكٍ ثْكيکَ كه ا يالٍيٍبکي ّل ّ كه ٱٖ

 4ثواثو ثب ُٮذ ؽظ ثوّووك.

 اى ّ عرفايصْف يگسارقَ حجيآداب ّ طر

ـ ّ يکَت اعبىٍ اى ّ ،اى عولَ آى ؛اّذك يبى، آكاة فبٕي٥و٭ب ّ ْٕ٭ يگياهؽظ

اى  يبد ٭واّاًو يو ؽکب 5.ه٭وذ  يي ٍوٮو ًوو  يو ـ ثَ ايثلّى اعبىٍ ّ يچ ْٕ٭يهواك ثْك؛ ُ

 6.، ًٲل ّولٍ اٍوذ  اًل ي ٍٮو ه٭زَيـ فْك ثَ ايذ ّيکَ ثلّى هٙب يبًيْٕ٭ ٍواًغبم ثِل

عولوَ   اى 7.ا٭زبكًل يـ هيگياهكًل، پٌ اى ثبىگْذ اى چْن ّ يؽظ هٍالهذ اگو ُن ثَ 
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اعوبىٍ اّ ثوَ ؽوظ    يث ،يـ اثًْٖو ُوّياى ّبگوكاى ّ ياًل کَ عو٦ بد آّهكٍيي ؽکبيا

وا يو ى ؛«ليو گوكَذ، ثبىياهَبل ّوب ها ثبه ً: »گٮذآًِب  ثَ يـ ؽٖويكه هاٍ ّ .ه٭زٌل يه

ٍوب ن   ـ ثبىگْوذ، يِ ّو يُوکٌ کَ پو هّ  اىاييل. يوّى آهليث يكٍزْه اثًْٖو ُوّيث

 يي ثووا يو ي ًيذ ّا ول يـ، هٙبيّ  ٥الٍّ ثو اعبىٍ 1.ُالک ّل ،ا٥زٌب ًکوكُوکٌ هبًل ّ 

 2بى نىم ثْك.يْٕ٭

ثوٌَُ ّ ثب رْکل کبهل ثَ فلا ثوْك.   يبكٍ ّ ثب پبيبى، ؽظ پيگو آكاة فبٓ ْٕ٭ياى ك

بك يو روو اى اّ  ِ يت ا وٲ٤ٌ کوَ پو  ي٦ّاثْ 3بكٍ ؽظ گياهكٍ ثْك.يچٌل ًْثذ پ يعهْنًب ؽب

 5.ثوَ ؽوظ ه٭وذ   پيوبكٍ  ثبه ي ُٮذ يً ياهلل ّ ّبٍ ٦ًوذ 4.بكٍ ؽظ گياهكيّل، ُٮزبك ثبه پ

ّلًل  يگو ٍْاه ًويك ،َيلى ثَ ثبكيپٌ اى هٍ ،كاّزٌل يب ان٩يکَ ثب فْك چِبهپب  يکَبً

هولد   يثوفو  7.ثوكاهًول  يا کَ ىاك ّ رَّْثلّى آى 6.وْكًليپ يبكٍ هيَ ها پيثبكثب رْکل ّ 

ٝوو٫  ثوآى ها ، ثب هواٱجَ ّ ك٥ب كاّزٌل هيل هياگو ثلاى  فْهكًل ّ ي٩نا ّ آة ًو يْٝنً

ُوب ثوَ هٲوبم     ي هواٱجوذ يو بى ثو اصو ايْٕ٭ 8.فْهكًل ي٩نا ه ي، اًلکيب ثَ ٍقزيکوكًل  هي

ـ يّو  9.ًيَوذ لى يثَ فْهكى ّ آّبه يبىيکَ كه آى ً يهٲبه ي٦ٌي لًل؛يهٍ يذ هيٕول

بكد ها ي ٥و يو ا يگوُّ 19.ليبّبهيٍبل آة 24ًٌبى ثْك کَ ياى عولَ ا يل فْاهىهياٍوب٥
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   1.هبًلًل يا لُو هنيکوكًل ّ ٕب يروک ًو

آًوبى رووبم    2.هگوو ٌُگوبم ًووبى    ،آٍْكًل يًو يآهلًل ّ كه يٍْزَ هيبى هاٍ ها پيْٕ٭

 ،«ليو رغو»ّ  «رووک »ّ  «ّؽولد »لًل ّ ثوو  يثقْ ياى ٍٮو ثَ ٭ٲوا هپيِ فْك ها  ييكاها

ثيْوزو   3.ه٭زٌل يو كّْاه هي ٍٮيثَ ا ،ّ علا اى ٱب٭لَ ييرٌِبثَ ي٦ٌي ؛ثَزٌل ياؽوام ؽظ ه

هکوَ   يکيرب ًيكل ثْكًل کَ اگو يّ چٌبى ثَ آى هٲ 4ثَزٌل ياؽوام ؽظ ها اى كه فبًَ هآًِب 

ثَووزٌل ّ ؽووظ  ياؽوووام هوو ذ کوووكٍ،يووگْووزٌل ّ اى ّووِو فووْك ًيثووبىه ،لٍ ثْكًووليهٍوو

 6ٍولٞبى ٍپوكى فْك ثَ كٍذ هؾب٭٢وبى  ّ اى  يي اى اهکبًبد ه٭بُيكه هاٍ ً 5.گياهكًل يه

ذ اٍوز٪ٌب ثوَ   يو اى ًِب ي،يو گبٍ ً 7.کوكًل ياکزٮب هآًِب  ّ ثَ پٌل كاكى ،ييپوُ ،آًبى يبيُلاّ 

ٝ     يؽوب  ي كهيا 8.کوكًل يه يفْككاهآًِب  ٭ٲو، اى افزالٛ ثبٍجت   ،ييثوْك کوَ گوبٍ ٍوال

ي اى يى ُوچٌو بيٕوْ٭  9.ًول هكايگ يآهلًل ّ اؽزوام هو  يهآًِب  ثَ كه فبًَ ،ُوچْى ثٌلگبى

 19.کوكًل يه يفْككاهثْك،  يهاٍُوهٌي خ  کَ ثََ يرؾٮَ ّ ُلپنيوُ 

كى گوياه  بهٍ ؽوظ كهثو  يبد ٭واّاًو يو ؽکب .نهٗ ثوْك ايٝ ،يگياهگو ٝوٯ ؽظياى ك

ک چْن ي يّ ؽز 13ک  ؾ٢َي ،12ک هّىي ،11ک ًوبىيكه هلد ىهبى بى يّ ْٕ٭٥به٭بى 
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ّ    1ُن ىكىثَ ّ  ياآهلٍ اٍذ. ًٲل ّلٍ اٍذ فْاعَ ٥جلاهلل اؽواه کَ ثوو اصوو ٭زوب  ٥لووب 

گو ياى ك 2.گياهك يٰ ؽظ هيي ٝوياى ا ،اى ه٭زي ثَ ٍٮو ؽغبى ه٤ٌ ّلٍ ثْك ،ؽکن ٍلٞبى

 3.ي ْٝا٫ ثْكيكاكًل، فزن ٱوآى كه ؽ يه بى كه ٍٮو ؽظ اًغبميکَ ْٕ٭ يا٥وب 

 يًبهوَ ثووا  ٕولّه اعوبىٍ   ،ٮو ؽوظ اى ٍو پويِ   ،ْؿ ه٦و٭وذ ي٥و٭ب ّ ّو  ياى کبهُب 

ؽلٲَ مکوو  رْاًَزٌل  هيآًِب ت يي روريثل ل.لٍ ثْكًيثْك کَ ثَ هوؽلَ اهّبك هٍ يّبگوكاً

 4.کبهُبيي اى ايي كٍذ اًغبم كٌُلي مکو کٌٌل ّ يثگوكاًٌل ّ رلٲ

ّاٍَٞ کَ ثَچوا ؛ثْكًل فٌْْك ،فْك ؽظ ٍٮو كهْٕ٭يبى  يُوواًُيي ُوْاهٍ اى  هوكم

ّ  وييلّاه ثْكًل ٍٮو اياه ،کَ ًيك هوكم كاّزٌل يىك ّ ٱلاٍزيْبى ٍوهيکَ اى ا يکواهبر  روو 

ثوَ   ،َيکوَ كه إوٞالػ ٕوْ٭    «ثبهثوكاّزي» ٭واّاى كهثبهٍ يُب كاٍزبى .َ ثبٌّلكاّز يثوکزثب

ب يو  6کواهوبد آًوبى  ثوب  بى يًغبد اى كٍذ ؽواه ،5اٍذ يْٕ٭ثَ كٍذ  يوبهيه٭٤ ثه٦ٌبي 

 يؽزو ك يول  ي يثَ ُو ؛ذ ؽْٚه آًِب كه کبهّاى ؽظ اٍذياُوًْبى اى  ،7َ آة ّ آمّٱَيرِ

ثوب فوْك ُووواٍ    اُ  هٍبًيذ ّ هلكيثَ فبٝو ه٦ٌْ ،و ّ ًبرْاى ثْكًليپ اى ٥و٭ب ها کَ يثوف

عولوَ هْوِل   اى  ،بهد هٲبثو هزجوکَيثَ ى ،بى پٌ اى ثبىگْذ اى ٍٮو ؽظيْٕ٭ 8.کوكًل يه

ْ  ييّزب٭زٌل ّ ا يه يهْٙ َ  يکو يبهد يو فوْك ها ثوب ى   يگًَْ ٍوٮو ه٦ٌو کبهول   ،:اى ائوو

 19.كاًَزٌليهرو  ّبيَزَ ذ هاٲيْؿ اُل ٝويلاه ثب ّيا جزَ ك 9.کوكًل يه
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کوَ ثوَ   ثوْك   ياى عولوَ کَوبً   ،ييو ً يوْهياّافو ر ياى ٥و٭ب ،يى عبهبـ ٥جلا وؽويّ

ّ   ٍوٮو  ييا هِن يلاكُبيؽغبى ّزب٭ذ ّ ؽظ گياهك. هّ كه  يعوبه  لاىيو هو کوَ هالىهوبى 

اّافو ٥ٖوو   يّ ا٥زٲبك يـ اعزوب٥ياى ربه يا ٕؾٌَ ،اًل کوكٍ ًٲلٱب ت ؽکبيبد ّ هّايبد 

ّ  هاٍ، يُوب  يٍقز ّ ُب يگناهك. گو٭زبه يِ هيها ثَ ًوب يوْهير  يآىاهُوب  ،يهونُج  يك٥وب

َ اى كّهٍ ه٪وْل ّ  ٌکو يثب رْعَ ثَ ا .اًل ي عولَيثب آًِب اى ا يّ ًؾٍْ ثوفْهك عبه هز٦ٖجبى

 ن.يپوكاى يه يعب ًوبًلٍ، ثَ ّوػ ٍٮو ؽظ عبهثَ يؽغ  چ ٍٮوًبهَيُ يوْهير

 اىيصْف يگسارًوًَْ حج

 يسفر حج جام

زْ ول  ه)ًِون  ٱووى  ًبهولاه  يْٕ٭ ّ تياك ّب٥و، ،يعبه ىب٥جلا وؽو ييًْها ل هْنًب 

 اى پٌ ّلٍ ثْك، آٌّب َيًٲْجٌل نير٦ب  ثب ٍووٱٌل كه ليرؾٖ يُب ٍبلٝي ( کَ .ٯُ  817

ٌ  ّ ليثوگي فْك يهوّلثَ  ها يکبّ٪و يي٦ٍلا ل ُواد، ثَ ثبىگْذ  ،يّ هوو   اى پو

 ٱوواه  فْاعَ اؽوواه  ذيّقٖ ويرإص رؾذ چٌبى آى اّ 1ّل. آٌّب اؽواه لاهللي٥ج فْاعَ ثب

 رٖو٫ْ  ثَ ّکٌبه گناّذ  ها هجبؽضَ ّ هٞب ٦َ يٍب گ 68 كه ،يّ كٍزْه ثٌبثَ کَ گو٭ذ

َ  ٥وو آفو رب يّ 2آّهك. يهّ  بهيثَو  ،آى ٨يو رجل كه ّ ثوْك  جٌول يپب َيًٲْوجٌل  ٲوذ يٝو ثو

ُ   چٌوبى  ؛هلاهاى كاّوذ  ٲذيگو ٝويي ثب كيً ييُب ؽبل رٮبّد ييثب ا 3ل.يکّْ َ  يکوَ گوب  ثو

 4.ًْيٌي ًکوك چلَ گبٍ چيُ اهب پوكافذ، يه ٍوب٣

 هلػ ها اّ يعبه. ثْك ثبثو اثْا ٲبٍن ُويهبى ثب ؽکْهذ ،ُواد كهثبه ثَ يعبه ّهّك

 يعوبه  ٱولهد  ّ ثب گنّذ ىهبى ثو ًٮْم 5کوك.رإ ي٬  يّ ًبم ثَ ها« ؽزلهل ِؽلَ» کزبة ّ
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َ آى ا٭يّكٍ ّل رب يوْهير كهثبه كه  ٱولهد  هوکوي  كه ،.ٯُ  877و   879 يُوب  بلٍو  كه کو

 هووكاى  كّ ذ لاى،يهو اهّبك ّ ٥به٭بًَ يىًلگ ؽٮ٠ ٙوي ّ گو٭ذ ٱواه يْاًيك ّ يهٍو

ٝ  هبًٌل يا ٮَيٝب چيُ» کَ ه٦زٲل ثْكفْك آّهك؛ چوا ًٮْم ويى ُن ها  رْاًٌول  يًوو  ،ييٍوال

 ويْيو٥لياه ،ىهوكا ي كّ ذيا عولَ اى 1«.کٌٌل ذيرٲْ ها ٦ذيّو ّ يبهي ها كّ ذ ّ ييك

َ ىيوبكُ   اهاكد فوبٝو  ثَ کَ ثْك ٲوايثب ييؽَ ٍلٞبى ويّى ،ييًْا  ىهووٍ  كه ،يعوبه  ثو

   2فْاًلًل. يه« هقلّم ؽٚود» ها يعبه ،هوكم ،پٌ آى اى ّ كهآهل َيًٲْجٌل لاىيهو

َ  ها فوْك  آصوبه  اى يبهيِ ه٭ذ کَ اّ ثَيثب ؽبکوبى رب آًغب پ يًْل عبهيپ  ٍولٞبى  ثو

َ  ييا ثب 3کوك. ْکِيپ ًْلْيٱْ آٯ ٦ٲْةي ٍلٞبى ّ ٲوايثب ييؽَ كه  ٩ووٯ  گوبٍ  چيُو  ُوو

عوبٍ ّ هٲوبم    يكه پ يعبه ًگٮذ؛ پبٍـ ُن ي٥ضوبً كهثبه ك٥ْد ثَ يؽز ّ ًْلُب  رولٰ

 يّ .فْاًول  يکوك کَ آى ها پوالً هو   يثو ري ه يثَ رغول ًلاّذ؛  جبٍ يْيًجْك ّ گوا

کووک ثوَ    ،ه٭وبٍ ّوبگوكاى   ييرإه ،فبًٲبٍ ،هلهٍَ ،َ فْك ها ٕو٫ ٍبفزي هَغليٍوهب

ّ يي ىهيو كه ا ي٭واّاًو  يُوب  ًبهَ 4.کوك يًْو ٭وٌُگ ه بىهٌلاى ّيً َ  يٌوَ اى  عبهبًولٍ   ثو

   5.اٍذ

ّو٦و ّ ُٮوذ    ْاىيو ي ٍوَ ك ي٭ٲَ ّ ُوچٌو  ،٥و٭بى ،ٌَ ر٫ْٖيكه ىه يبكيآصبه ى يّ

ها رغوثوَ   يي ٦ّو ٭بهٍو يگو هٚبهيثبه كآًِب  گناّذ کَ كه يعبثلٌل اى فْك ثَ يهضٌْ

٥ٖوو   بىيها ًٲَٞ پب يهو  ّ يگْذ. ثوفهلٲت  «ا ٦ْوافبرن»ل ثَ يي ك يّ ثَ ُوکوك 

َ ثب ايي ّعْك،  6اًل. كاًَزَ يک ٭بهٍيبد کالٍياكث ييٝال ْ  يٍوجت كّووٌ  ثو بى ثوب  يٕوٮ

ب٭وذ ّ اى  يً ياى آصبهُ هّاط چٌلاً يبهيثَ کَ كاّزٌل، يفبٝو ر٦ٖت هنُجثَ ّ يعبه
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   1.ه اهبى هبًلك ياى ٭واهّْ ير٦لاكرٌِب  آى، بىيه

ثَ ٍولٞبى   يَ ّيكاّذ. رْٕىيبكي ؽظ رْعَ  کَ ثَ اهوثْك  ياى عولَ کَبً يعبه

ّ  2يبة ّ مُبة ّ ٥جْه ؽغبط ُوارو يل ايرَِ ي، ثوايل ٥ضوبًيييثب اى  يّ كهفْاٍوذ 

. اٍوذ ي اهو يا يُب ًبى ّ اهي کوكى هاٍ ؽظ، اى ًْبًَك٭٤ ّو هاُي يعِبًْبٍ روکوبى ثوا

 : عِبًْبٍ ًّْذ ّ اهٍبل کوك ي ثبة ثَيا هو ها كيى ياّ هثب٥

 صيي پا  سّي تَد ص تاذاد ًاداص 

 

 هَصل تِ حشين ٍصدل رى کعثدِ ًداص   

 داسين ص اُ ّوذاى چ ن کدِ تداص   

 

 3ايوددي  ددَد اص حشاهددي رى ساُ دساص 

ثوَ اهوْه    يلگيفبٝو هٍو ثَ، ًْلْ)اّىّى ؽَي(يٱْاى ٍلٞبى ؽَي آٯُوچٌيي  يّ 

 4.کوك يٱلهكاً ،ؽغبط

َ  5.ًّْوذ « کجيوو »ّ « ٕو٪يو »ُوبي   ثَ ًوبم ي كه هٌبٍک ؽظ يً كّ هٍب َ يعبه  هٍوب 

بى ٥ٖوو ثوَ ىثوبى    يْٕ٭ يؽظ اٍذ، ثوا ويهٌبٍک ؽظ ّ ٥ووٍ کَ هِْْه ثَ هٍب َ ٕ٪

پبيوَ  هٌبٍوک ؽوظ ثوو     ،َذيو کَ إل آى كه كٍذ ًيًّْزَ ّل ّ كه هٍب َ کج ي٭بهٍ

ىيوبكي  ي اّو٦به  يو ً يّ ْاىيو كه ك 6.و ّولٍ اٍوذ  يُل ٌٍذ ّوػ ّ رٮَچِبه هنُت ا

ا٥زٲبك فْك ها كهثبهٍ ههوْى ّ   ،ٙوي ا٦ّبهُهْعْك اٍذ کَ ؽظ ّ هٌبٍک آى كهثبهٍ 

ي هکوي اٍوالم   يهوكم ها ثوَ ؽوظ کوَ پٌغوو     يكه ٦ّو يّ 7.بى کوكٍ اٍذي٭لَٮَ ؽظ ث

 :  ي اٍذيبد آى چٌياث ييکَ آ٩بىك٥ْد کوكٍ  ،اٍذ

 ديي  َ سا  ا  َد اسکداى  ودام  

 

 سکي ٍ هقدام سٍ  ًِ اص خاًِ تِ 
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 تدداس تددِ هاعدداد  عثددذ سسدداى   

 

 1د سسداى شّسخ  تِ هاقاآ  جد 

ها ّوبًيكُن   ُـ ٍوٮو يروبه  ،يکزوبث پْوذ   ،ي ٍٮو فوْك يي ّ آفويُٮزو كه يعبه 

ي ٍوٮو ها  يو اپيِ ٱٖل ُب  اى هلد يب ّيگْ 2.صجذ کوكٍ اٍذ.ٯ ُ  877انّل ٍبل ٤يهث

اگو ٱٖل ٍوٮو ؽوظ كاهك،    ،فْاٍزَ ثْك ياى ّ يا ًبهَ يٝ ،ييکَ ٍلٞبى ؽَكاّذ؛ چوا

، يّلى فجو ٥يم عبه يثب عل 3.ثْكهٌزْو ّلٍ  يوذ ّيفجو ٥يّبي٦َ وا يى ؛ا٥الم کٌل

ي ٍٮو پوفٞو ّ كّه ّ يّ اى اّ فْاٍزٌل رب اى ا ٌله٭ز يفواٍبى ًيك ّثيهگبى اى  يعو٦

اهب  ،ثپوكاىك ،بكٍ ها كاهكيي کَ صْاة ُٮزبك ؽظ پيْيهٌٖو٫ گوكك ّ ثَ ُوبى اهْه پ ،كهاى

ثبه ؽظ ي يفْاُل ايبكٍ فَزَ ّلٍ ّ هيظ پپبٍـ كاك اى ؽ کَ ٥يم ؽظ کوكٍ ثْك، يعبه

  4اهك.يهٍ ثگٍْا

 يُوب ِ يَ، گووا يٲذ ًٲْجٌليفبٝو هٌزَت ثْكى ثَ ٝوثَ يل رْعَ كاّذ کَ عبهيثب

ٍ  ،بىيگو ًٲْجٌليّ ُوچْى ككاّذ  يفبٕ يبٍيّ ٍ ي٭کو َ  يبٍو يثَ اهوْه   هٌول  ٥الٱو

روْاى اى پبا٭زبكگوبى    يگًْوَ هو  ييو اکَ ه٦زٲل ثْك ّ عَذ  يي رٲوة هيثَ ٍالٝثْك. ّي 

ي يثوَ ُوو   ؛ب ٭وافْاًليذ ؽٲْٯ ه٥بيها ثَ ه٥بآًِب  ؾذ ّبُبى،يکوك ّ ثب ًٖ يويكٍزگ

ؽکون ٥ٮوْ   فوْك،  كه ٍٮو ؽوظ   يزؽ .ّلگبى ّ ه٪ْٚثبى ثْكپٌبُگبٍ ه٦يّل يّ ،ك يل

غوبىاد ُووواٍ ثوب ٱْا٭ول     کوَ اى رووً ه   ها و ه٪ْٚةي، ّىيي ٝبًّّ ٍوٌبًيا لٱٞت

ي ؽکون  يو ا يٝو . ُوواٍ كاّذثَ ،ثْكّلٍ آى آّاهٍ  ثَ ؽظ ه٭زَ ّ پٌ اى «يل ّزيهقب»

 ياى ّپّْوي اى فٞبُوبيِ    ا٭يّى ثو چْن گْذ،يثَ ُواد ثبىه يُوواٍ عبه ياگو ّ

 5.ّل يهًيي  ييك غْ

٥والم  اًيوي   بىيثيه  اى ُوار يعوب٥زثْك، َ اٍجبة ٍٮو يهْ٪ْل رِ يعبهکَ  ٌُگبهي
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 «يٍب٩و»آًِب   اى عولَثبىهبًلًل؛  ييُب ثِبًٌَُگبم ٍٮو ثب  يگوچَ ث٦ٚ 1؛کوكًل يُوواُ

 ؛ّ کبرجبى كهثبه ُواد ثْكًل کَ ًلاّوزي كهاىگوُْ ها ثِبًوَ کوكًول     اى ٦ّوا «يَيّ»ّ 

ي هوبعوا اّوبهٍ   يو ثَ ا يا كّه ًوبًل. اّ كه ٱ٦َٞ يليقن ٍِيوّيکَ اى چْن اه يه٥ْْٙ

 : کوك ّ گٮذ

 ٍ سدارش  تدِ عدضم حددشم    ٍيسدي 

 

 گ دددتِ تَدًدددذ ّشدٍ ددداى سددد ش  

 لاددک اصرى ساُ ّددشدٍ ٍاهاًذًددذ  

 

 2خدش  ٍ ايدي صخدش    رى يک اص تدي 

و ٍٮو فوْك  يرب هَل يهٍ يثَ ّكّه ّ ًيكيک اى  ييُب ًبهَ ،يثب اًزْبه فجو ؽظ عبه 

ّ  يو ا کوَ ٝب جوبى ؽوظ كه   اًزقبة کٌل  يها ْٝه ي يو روبعواى ً  3.ًْلًول يثپ يي هٌوبىل ثوَ 

ٍولٞبى   4.ثَ ؽظ هًّل يؽبٙو کوكًل رب كه هکبة عبهها  ْاىم ٍٮو ّ ٭واّاى  ُبيىعِب

َ    يبريها اى پوكافذ ُوگًَْ هب  يي ّيٲوا ًيي ثبيؽَ ثوَ هواکوي    ييُوب  ه٦وب٫ کووك ّ ًبهو

ّ ُوواُوبًِ   يل کووك کوَ كه ُووَ عوب اى عوبه     يو ٱلهد كه عِبى اٍالم ٭وٍزبك ّ رإک

ّ   يواها ثو  يگوُّو  كه ْٝل هاٍاٍزٲجبل کٌٌل ّ   يٝو  5.ثگوبهًول  ثلهٱوَ ّ هؾب٭٢وذ اى ا

 يکَ ثوا يكه ؽکو 6ك.ْثقْ ،ٱجل يُب ها ُوچْى ٍبل يبهع يبد اهاٙيي، هب يً يؽکو

 ٕبكه ّل، آهلٍ ثْك:  يٍٮو ؽظ عبه

ٝ إ تجالز ٝ اَ ٝ حٌّج  هكاض،اَ حسٝز ٝ ياٗطا  ٝ ي،يج ٗ٘آ زاضٝؿِجاٙ ػطغج٠   ٗػجاض، 

ػزٖ ٝ ػطب تساٜٛجس   اف تطى ٝاغٜ ٝ ق،ياكطاز قٞا ٝ ٗسآي، ٗستحلظاٙ قطم ٝ

ٙ ر٢اٙ تج٠  آ ٚ ر٢اٙ ٝ زضيسؼازت ٝ سالٗت اٛساٙ زض ٠ً چٞٙ ضطف ٛٞع اٛساٙ ٝ

ٝ   يٝ ضاٟ تطزٙ ت٠ قط اػتثاض ػٖٔ ٝ ٗؼطكت، تجصّ ر٢جس    ن اقاػجت ٝ ػثجازت اسجت 
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َِ ) يٗٞارة حذ اسالٕ تط ٗوتؿجا  يٗستكاع زض ازا ا ٌَ َْياِت 
َْ ا ُّ ا ِِ ِ لََعَ انلَّااِس  َو ّلِِلَّ

َتط ُْ اِِي ً ا َُ  ِّ  ٝج   ٠ ٝآسجالٕ يج ٠ آتحيج ػٔجج   ـ٘ثجط ٗجا  يٚ پيج اظ ٗؼظ٘ات ز (اَع إََِلْ

ضجؼاض،   ٗؼجاضف  ياٛتساب، سٔكاٙ ػٔ٘جا  تيٗأب ١سا تيٜٗوثت ٝال يحؿطت ٗؼآ يػآ

وجاٙ،  ين ٝ ايػطكاٙ، هسٟٝ اضتاب تحو ن زحاض، هث٠ٔ اغحاب ػٖٔ ٝيد حوايٗطا يٗوتسا

 وت يحو ؼت ٝيوت، ض٘غ ضثستاٙ ضطيقط ن ٝيٗػثاح قط

 دلاددل ساُ خددذا هقتددذا  اّددل صدد ا 

 

 کدددِ رسدددتاًِ اٍ ّسددد  کعثدددِ اسددد م   

 دسِِِِ خضيٌِ ع ق ٍ گل حذيقدِ  دَ    

 

 خردددشتااى ٍ هسددداحادم ٍ کلدددان کددد م 

 چگًَِ هس   شاب ه اّذآ ًثدَد  

 

 کسي کِ اص کف سادي ع دق گادشد جدام    

ٝ  يآٜاٗ يرٜا آؼآيض ٗٞالٛا ٝ ١ٞ ٝ   يٙ آزجاٗ اآطح٘ٚ ػثجس يآجس  ٠ ٝآّ٘ٔج  ٛٞضآحجن 

 ياظ قج  ٠ً تؼجس ج   ت٠ِي١سا سِٗٚ ًإ ةًرشح ٝ ت٠ِيٚ رإ ٝالِٗ ةًجرعٜا يػٔ اهللُ كاؼَاَ ج

ٗطجطٝع   ْ ٗطاسٖ ٗؼوّٞ ٝيهكغ ٜٗاظّ تٌ٘ كطٝع ٝ ن اغّٞ ٝيحوا ن،يٗسآي تحو

ٝ   ،ي كٚ آٗسٟي١ا ت٠ اظ استاز  ٠٘١ كٚ زض ٠ً آحن  ت٠ تطًت سٔٞى رجازٟ ٗتاتؼجت 

 يوج يً٘جاالت حو  يتج٠ ٗوػجس اهػجا    ،اهتلا ت سزازٟ ٗٞاكوت ٝ٘ٚ ٗالظٗي ٝ اهتسا،

الٗحآج٠   ٝ است،« يا ً٘ا١ياضٛا االض» ٗرعٙ اسطاض ٝ ،يٞؼ ا٢ٓيٗكٔغ اٛٞاض ك سٟ،يضس

اٛتسجاب تج٠    نيرٜجاب حوجا   ياػتواز ػجآ  ْ اضازت ٝياػتػإ ٗا ت٠ ش ٝ جٛسثت تطث

 .«كامسؼ٢ا اآليالتح٢ٔ٘ا االٛلس ٝال» است ٠ً يا ٗطتث٠

 ِ  تشريدذ اص دردا سٍص حسداب    تا ذ کد

 

 ًدداهن ص جشيددذُ هقاودداى دس 

َُّاا ) ٠ً يت سثحاٛيٝ ضٝاحْ ػٜا يت آس٘اٛيهٞاكْ ١سا ٚ ٝهت تايزض 
َ
ًْ َُاَرْوا ن  َو لَا

َ
أ

ٌِِاً  َرٌاً آ َِ َػيِْا  َِ). 

    َ  تسي هپا  کِ خردش اص تدشا  دٍلد   د

 

 صالل تش کدف هَددَد دس تااتداى اسد     

 تط ٛاهج٠ ضجٞم تسجت٠،   ، ٠9 ضسّٞيضت ضٝؾ٠ ضؾاياهلل آحطإ ٝ ظتيٗحْ٘ احطإ ت 

ًٍ ) ٗتٞر٠ ضسٛس َْ يَشاُء إَِل ِِصاٍط ُمْسَتِلي ٌَ ي  َِ ْٓ  .(َو الُل َي

 تِ عضم خلدَآ خاصد  کدِ کعثدِ جاًسد      

 

  ِ  اًدذ احدشام   هقذساى سدواٍاآ تسدت
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ٝ  ْ ١ِٜ٘اٙ اظ اضتاب اهاٗت ٝيسث ٗوجإ ًج٠ ضجطف     سٌٞٙ آٙ ٠ً ت٠ ١ط ٗٞؾجٞع 

 كاو   يما   و» ْيتثز ٖ ٝيطاٙ ضا ت٠ تؼظيق ايٗوسٕ ضط ٜس،ياكطٗ يحّٔٞ اضظاٛ ٛعّٝ ٝ

 ياضيت٠ زسجت  ،ٗستحلظاٙ ٗسآي ٝ زاضٝؿِاٙ ٗٞاؾغ، ٜس ٝيٛ٘ا يتٔو «لوبالق   ن هذام  

اٙ يج ٔچيا ٝ ٗٚ ٗٞاكن ضساٜٛسإسٟ ت٠ ٗيٜٗاظّ ٗرٞك٠ ت٠ سالٗت ُصضاٛ اظ ،ٗحاكظت ذٞز

ط يسجا  ٗتؼٔواٙ ٝ ذاغ٠ ٝاٙ يچ٢اضپا زاضت٠، يحطٗت ٗطػ ف ازب ٝيضطا ،اٙيهٞضچ ٝ

 چ٢اضضٜث٠ ٝ چٞٙ سٔكاٙ اح٘س، طاٙ تاضٜسيٗأب ا ٠ً ٗالظٕ ضًاب سؼازتٗطزٕ هاك٠ٔ 

 ،اقطاف ٗ٘آي ستاٛاٙ حسٝز ٝتاد اٙ ٝيت٘ـاچ ٝ طٛسياالؽ ِٛ يويچ قطيت٠ ١ ،ط اٝيؿ

ٝ ي١ ٝ ٜسيتاض ٗطزٗاٙ هاك٠ٔ ِٛطا ٝ يپ چ ًس ت٠ ر٢ت سجٞؿات   ٝ 1سجالٗا٠ٛ  طجٌص 

كطٗاٙ ٗكجاع   يٚ ر٠ٔ٘ ٗوطض زاضت٠ اظ ٗوتؿايا تط. ٗتؼطؼ ِٛطزز ٝ ٗعاحٖ ،طشٓييؿ

  2.ٛثاضٜس يع ٛساضٛس تا ٗستحن ٗؤاذصٟ سٔكاٛيتزاٝظ را

ي ّ ُووواٍ ٱب٭لوَ   يوي گياهكى ؽظ ر٦ يثوا ،بثذ ٍلٞبىيثَ ً ،هٌْٖه ٥وة ليي ٍيُوچٌ

َوبى  ياى فٌّْْ ،يي ٥جولاهلل ٍولٞبً  يا ول ٌ ثَ فٜ ِّبةيًٮ يهٖؾْث يّ .٭وٍزبكٍ ّل

 3.ثَ ُوواٍ ثوك ،هکَ يَ ثَ ّو٭بيُل يثوا ،اى فياًَ يّٱ٬ ؽوم ّ عْاُوار يثوا ،وزبىه

ي يو ا اى يبريگًَْ هب چيَ ّلٍ ثْك، ُيرْٕ ي ؽکن ّبُبًَ کَ كه آىيثب ا يگوچَ عبه

ٍ ّ هاُولاهاى كه ها  4بىيو رو٪بچثوَ هاٍ ا٭زوبك،   ٌل، يًْْك ّ ثبه هوكم ها ًگْوب گو٭زَ ٱب٭لَ 

 5.«ن عَذيّوب ها ثبىفْاُ يهب ّلْاهُب»ل کوكًل کَ يٍوٌبى ٱب٭لَ ها رِل

ْوبثْه، ٍوجيّاه، ثَوٞبم، كاه٪وبى،     ياى ً ،پٌ اى ؽوکذ اى ُوواد  يعبه ،يثَ ُو هّ

صجوذ   يکوكٍزبى ٥جْه کوك ّ آًچٌبى کوَ فوْك كه پْوذ کزوبث     ي، ُولاى ّيٍوٌبى، ٱيّ

کبهّاى ل. ياك هٍ.ٯ ثَ ث٪لُ  877فو اآل يكه اّاٍٜ عوبك ،آى ها ًٲل کوكٍ يکوكٍ ّ کبّٮ
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كه عب ثَ هاٍ ا٭زوبك ّ  اى آىٱب٭لَ  ،َزنيثهّى كه کٌبه كعلَ هٌيل کوك ّ  ،بًَ هبٍ ّْاليكه ه

 َ فبهط ّل.  ياى ًغ٬ ثَ ٍوذ ثبك ،ا ٲ٦لٍياّل م

ٌوَ ثوْكٍ ّ   يكه هل ،مٍّْ َذ يثّ َذ ّ كّم يثهّى كه  يعبه ،ي گياهُيٝجٰ ُو

پٌ اى پوبًيكٍ   1.لٍ اٍذيهکَ هٍ واد، ثَپٌ اى كٍ هبٍ فوّط اى ُ ،ا ؾغَيكه ّْن م

ٌوَ  يَذ ّ پوٌغن ثوَ هل  يثهّى ّ ثَ هليٌَ ه٭زٌل هٌبٍک ؽظ،  يهّى اٱبهذ كه هکَ ّ اكا

ل هؾووم ثوَ كهْوٰ    يو كه اّا ،غب ثَ ٍٮو اكاهوَ كاكٍ هّى رْٱ٬ كه آً لًل. پٌ اى كّيهٍ

بى ؽوکوذ  َ، ثَ ٍوذ فواٍانّل ّ ث٦ل اى ًوبى عو٤٦يٍواًغبم كه چِبهم هث ّ لًليهٍ

َ  ًلليي هٍو يِ اى ّهاهيک هٌيل پيثَ  ،ِب ٌُگبم ؽلْل هبٍ هعتکوكًل. آً  ،ّ هّى عو٦و

 ُغولٍ هوبٍ   ُوب كه هغوو٣ْ  ٍٮو آى 2ثَ ُواد ثبىگْزٌل. ،.ٯُ  878ُغلُن ٦ّجبى ٍبل 

 .ليْٝل کْ

  يسفر حج جام يدادهايرو 

ُول٫   ثوب بى ٍٮو ؽوظ اٍوذ کوَ ا جزوَ     يكه عو ٥ولکوك اّثيبًگو  يلاى عبهيآصبه هو

ا٦ًوبم ّ ا٦ٝوبم     ٍوٮوٍ  ٝوْل ٍوٮو،   كه يعبهآصبه، ي ياًل. ثو ا ن ّلٍير٢ٌ يثيهگلاّذ ّ

َ فوْك  ، گو٭وذ  كه رٌگٌب ٱواه هي يگَزوك ّ اگو کَ يه 3پوكافوذ.  يه٭و٤ آى هو  ثو
 يؽزو  

 ي، فوْك هزٖول  ّ عولل ّول  هّىاًوَ ثؾوش    يُوب ٌَيُيكهثبهٍ بهاًِ يي يکَ ث يٌُگبه

بهاًِ يو ٌوبه ثوَ   يَوذ ُوياه ك  يث ،بهط کبهّاىثواي پوكافذ هقهقبهط کبهّاى گْذ ّ 

ِ يو كّاه٭وذ ّ   هوي بكد اّ يثَ ٥ ،ّل يهثيوبه اى اُل کبهّاى  يي اگو کَيُوچٌپوك. ٍ

ىك ّ ياّ ٍووه  ىا يکواهوبر  ت،يو ي ثب رٍْل ثوَ ٩ يگبٍ ً 4.کوك ٭واُن هي ،بةيُوچٌل ًب ،ها

فْاًولٍ   «ّوزي ثبهثوكا»َ، يكاّذ. ُوبى کَ كه إٞالػ ْٕ٭ يبهاًِ كّه هيهوٗ ها اى 
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   1.ّليه

هٌٖوجبى  ّ ٕوبؽت  اٍزٲجبل ّل ّ ثيهگوبى  يفْث ثَ يعب اى عبهُوَ ،بى ٍٮويكه عو

ي يو گو٭زٌل. گبٍ ً يه يْيگو پيکلياى  ،كه ك٥ْد اّ ّزب٭زٌل ّ يه يِّو ثَ اٍزٲجبل ّ ُو

2ّلًل. يههکبة ّي  ُنكه ٍٮو 
َ ّ اُل ٱب٭لَ ها  يعبه، هٌْچِو، ُولاى ؽبکن  ّوجبًَ   ٍو

ثوپب کووك  ثيهگي  هغلٌ ،ي اّىّى ؽَييي ًيكه رجو 3.کوكّبُبًَ ك٥ْد  يب٭زيٙثَ هّى 

عوبهي   4.ٍالهذ ثَ هکَ ثوٌٍلثَؽبعيبى ْك ها ُوواٍ کبهّاى ٭وٍزبك رب ًبهلاه ف يّ اهوا

لى ّووػ  يّ ثب كُوٌْيي ّل  ،ـ ثيه ياى هْب ،ي اؽول ن َيو ثلها لياهثب  ،ي ِّويا كه

ن آى ها كاّوذ،  يرٖو يي کزبة کَ هلريا ّْزي ّوػ ثواى ً ي،يا لگلْي فْاعَ ّغب٣

ي ٍٮو هب ثَ فلهذ يكها»: ـ ن َ گٮزَ ثْكيهٖبؽجذ ثب ّكهثبهٍ  يعبه 5.هٌٖو٫ گْذ

 يها ًٲٖوبً  ي ٍٮو هوب يا َکإً ،نيليك يْبى ها ًويّ اگو ا ْبى ثْكًلين ايليکَ هٍ ييي٥ي

  6.«ثْك يه

ثوو کزوبة    ياى آًبى کوَ ّووؽ   يکيّ کوكًل اٍزٲجبل  يعبه ٦َ اىيّ ي٥لوب ،ؽلَ كه

اى  يعوبه  7.ّي ثِووٍ ثووك   ٢ًوو اى ثوك رب  يها ًيك عبه ِا ؾکن ًّْزَ ثْك، کزبث٭ْٖٓ

ت يو هؾول ًٲي يا للّو٫يًغ٬، ٍ كه 8.ثبهٍ ٍوّكييكه ا ي٩ي  کوك ّکوثال عب ٥يم آى

َ بكاد ّ ًٲيکَ ٍ ثوَ   و ثيهگوبى ّوِو،  يبهاى ّ ٍوب يو ّٱذ ثوْك، ثوب اّنك ّ    يا ٌّٲجبتيلا 

 ،يعوبه  9.ثيهگبًَ کوكًل يهّى هِوبًلاهٍَ ّجبًَ ،يثَ ٱْل کبّٮْبى آهلًل ّ ياٍزٲجبل ا
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 يا لٍيكه ّٕو٬ ّوْٯ ّ ٱٖو    ي٩ي . ه٭ذ 7يي ٥ليوا وْهٌيبهد اهيثَ ى ،بىيگْي٥ل

 1.هْعْك اٍذ يْاى عبهيبهد كه كيي ىيّکواًَ اثَ

 ّوزب٭زٌل؛   يلاه عوبه يكب هٌب١وٍ ثَ ي٘ يکَت ٭ يهقزل٬ ثوا يُب ي گوٍّيكه ث٪لاك ً

ّ ىيبكي كاّذ لاى يآى ّٱذ ا٥زجبه ّ هو ثْك کَ كه «وعوبليپ»آًِب  اىعولَ  يّ پّْوِ 

آهل ّ چْى چْووِ ثوَ    يثَ ؽْٚه عبه اّ ٍورب پب پْن ّزو ثْك. ُوَ اى ،لاًِيّ هو

 يي ِعووبل ا ِو  يو هوب ً »كه عوْاة گٮوذ:    يّ عبه «لميك يعلوبل ا ِ»گٮذ:  ا٭زبك، يعبه

 3.ها ه٪لْة ّ هٍْا کووك  يُب كهگو٭ذ، ّبى آىيکَ ه يّ كه ثؾض 2!«نيليك (ي)ّزواى ا ِ

 يل ٥وبه يو گٮزَ ثوْك کوَ ثوَ ك     9بهجويكه هلػ پ ي٥وث يا لٍيبم ٱٖيوعوبل كه ُوبى ايپ

َ  ،ثْكى اّ  ير٦ووٗ ّوو٭ب   اى يّاٍوَٞ ّوٮب٥ذ عوبه   پو اى اّزجبٍ ّ هِول ثْك ّ رٌِب ثو

 4.ي كه اهبى هبًليؽوه

غوب  ثْك کَ ٤ّٙ كه آً (ت چِبههبٍيٱو) كه ث٪لاك يعبه يْٝنًفبٝو كهًگ ل ثَيّب 

يوب  الد يي رووب يو اى آى ًپويِ  ثوپب ّل. ُوچٌل ثيه   ييگو گنّذ ّ ثلْايك يا گًَْ ثَ

قزَ يكه ؽلَ ّ ُواد، ثواًگها  ييّ اًزٲبكُب ُب ا٥زواٗ يهٌزَت ثَ اّ، ثوف يُب يرٌلهّ

ي ٍٮو ُووواٍ  يا كهّ  ،عبمٍبکٌبى اى  ي٭زؾّقٖي ثَ ًبم ي ٱواه ثْك کَ يهبعوا اى 5ثْك.

کوَ  ها  يلو يروضٱَووزي اى   كل كاّوذ، ثَعبهي کَ اى ُوواُبى  يا ٌَيکك يل  ثَ ثْك، يعبه

کوَ  ْٝه ًبٱٔ  ثَآّهكٍ ثْك  ،يغيي ايثَ ًٲل اى ٥ٚلا ل ،ا نُت كه کزبة  يعبه

ًْوبى كاك ّ   ىبيث٪ولاك ثوَ   ،بًول يًوب يبى ها فوا٭َ هو ي٦يکوك ّ ا٥زٲبكاد ّ يهّجَِ غبك يا

 پوكافزٌول.  يذ ّ آىاه ٱب٭لَ عوبه يي ثَ اميًآًِب  ل.يّ اُل ٱب٭لَ ّْهاً يْبى ها ٙلعبهيا

َ  يرب آًکَ هّى  يهغلَو  ي ؽٚوْه كاّوزٌل،  يو ً كه هَغل عبه٤ کَ ٱٚبد هناُت اهث٦و
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َ  يعبه اى فْك ه٭٤ ارِبم کوك. يت كاكًل ّ عبهيرور ّعوْك   كّه ثوْك ّ ثوب   اى ر٦ٖت ثو

كه کوَ   چٌوبى  ؛ياه ثْكيث ي٭ٲُِبي  هکزت يُب اى هْبعوٍ ٌٍذ،اُل اى هنُت  يعبًجلاه

 ل: يگْ يهنُت فْك هكهثبهح  ي٦ّو

 ا  هاثچِ دّش تدذُ جدام هدان   

 

 1کاهذ ص ًضاع سٌي ٍ  داعِ ددان  

َ  ،كه ُواد»: گٮذبى کوك ّ يل ها ثيكه آى هغلٌ ْٕهد کبهل روض يعبه  فوبٝو   ثو

هوزِن   يگوو يثوَ ٍوٌ   ٌغوب يكاّوزن ّ ا  ثوْكى  يُواً اى ارِبم ثَ ها٭ٚو  ،ي ثبة کزبةيا

ثوو   يواكارو يا ،يلهيو ثَ ًبم ٦ًوذ ؽ ،يبى ا٭واٝي٦ياى ّ يکيي هغلٌ يكه ُو 2«لم!يگوك

َ يو ْوبًِ ها رٌج يکث٪ولاك، اّ ّ ُو  يّا  ،پَو اّىّى ؽَي،ٍلٞبى هٲْٖك .گو٭ذ يعبه

اى پويِ   3ل.يو كه ّوِو گوكاً  يبهثل ّ ثب ٤ّٙ فٮذيِ رواّيٍو ّ ه ،لَکوك ّ کٌبه كع

ثوَ فوبكم   ًغ٬  ياى اُب  يکيروريت کَ  ثليي .ِ آهليپًيي ّجيَ ايي هْهك ى كه ًغ٬ آ

ُووواٍ  ّي ها و ْکو ٱب٭لَ کَ اّىّى ؽَي ياه فْاًل. ياّ ها فبهع ّ ي کوكيرُْ يعبه

ٍ  يؽکن ٱزل ّ،ّلد ٥ولثب  ؛ثْكکوكٍ ٱب٭لَ  ي يا ول  لّوو٫ يها كاك کَ ا جزَ ثب ّوٮب٥ذ 

 4.لٍ ّليثقْ ثْك، آى ِّو كه ييثبى عبهيت کَ هيًٲ

اى ٍلٞبى هؾَوي  ّيژٍ  ثَ ؛ثْكًلُب  ها٭ٚيُوچٌبى ًگواى فٞو  ،ؽبل اُل ٱب٭لَييثب ا

ثْكًول کوَ    يبى ٩وب  ي٦ي، ّو ه٦ْ٦ْيبى .روٍيلًل هي و ثْك،يعيا ؽلّك يکَ ّا  يه٦ْ٦ْ

بٍوذ  يآ٩بى ّولٍ ثوْك ّ كه كّهٍ ه   .ٯُ  849لهؾول ٭الػ كه ٍبل يکبهّبى ثب عٌجِ ٍ

ٝوْه  واى ها ثَيل ّ عٌْة ايثَ اّط فْك هٍ (ٯ.ُ  995و   879ى هؾَي )ٍلٞب ٭وىًل اّ،

 يّا و  ،يوهؾَوي ه٦ْْو٦  ياه: »يثَ ًّْزَ فٌغ 5کبهل رؾذ ٍلَٞ فْك كهآّهكٍ ثْكًل.

اى ؽل هاهِوهي ّ ثِجِبى  ذ فْىٍزبىيثٖوٍ ّ اُْاى ثْك ّ ث٦لُب ؽکن ّن و ّيثالك عيا
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ّ  869 يُوب  ٱواه کوكٍ ثْك کوَ كه ٍوبل  ثو يزيي هٌبٰٝ چٌبى ؽبکويكه ا يّ 1.«ها گو٭ذ

لٍ يّ ثَ هٖو فجو هٍو  2ؽظ ًگياهكاى روً ه٦ْ٦ْيبى واٯ ًٮو اى ٥کي يؽز ،.ٯُ  861

 يّا و  پووكاىك.  يّ ثَ ٩بهد ّ کْزبه هوكم ه ،ؽولَ يؽظ ٥واٱ يُب ثَ کبهّاى يثْك کَ ّ

ثوب  ي إّوب٫ ّ ١وبُوًا   يو ثوب ا  3اّ کوک فْاٍذ.ٍوکْة  يهلک هٖو ثوا ي اىيث٪لاك ً

 ،لٍيو هْزول ثو فلوْٓ ٥ٲ  يا بم ًبهَيكه ُوبى ا هؾَيوياه ،يرْعَ ثَ هٲبم ّ ًٮْم عبه

   4.٭وٍزبك يّ يثوا هَب٥لد،٥لم ّ ا١ِبه رإ٬ٍ ثو اهاكداثواى 

 ث٪لاك ها رووک کووك.   يثب ًبفٌْْك لٍ ثْك،يبى هًغيي ٥ول ث٪لاكيبه اى ايکَ ثَ يعبه

 5.ليبى ًب يث٪لاك يآثبك فْاًل ّ اى عٮب اةث٪لاك ها فو ،ي هٌبٍجذ ٍوّكيکَ ثَ ا يكه ٩ي 

آهولٍ کوَ كه   چٌويي   پٌ اى آى ثلْا ثَ ؽظ ًو٭ذ ّ اى ث٪لاك ثبىگْوذ.  ي،ياًگ٭زٌَ ي٭زؾ

ي يو ا 6عوبى ٍوپوك.   يٍقزاى كهك آى ثَ يٱ٤ٞ کوك ّ ّكًلاى ثب ي اٍت اًگْذ اّ ها يرجو

َ ُوچٌوبى  كاًٌول.  يهو  يّ اى کواهبد ّ يها ثَ فبٝو آىاه عبه٭وعبم  اًول كه هاٍ  آّهكٍ کو

ثَ إوواه   ّ ٝو٤ کوك يثَ ّزو عبه ،كاك يَ هيکواّزو  يکَ ثَ هالىهبى عبه ي٥وث ،ؽغبى

ثوب  ه٭وذ ّ   يِ عبهيپّل،  ي٥وة ٥ٖجبًهوك كٍ هّى هوك ّ پٌ اى  ل. ّزويّزو ها فو

ک اٍوذ. كه هاٍ  يگٮذ هو  اّ ًيك يّزو ها پٌ گو٭ذ. عبه يگٮذ ّ ثِبرٌلي ٍقي 

   7.ا٭زبكٍ ّ هوكٍ اٍذ ،گيُوبى رل ه يپب لًل کَ ثَيوة ها كثبىگْذ اى هکَ، ٥

 45ّ كه ٝوْل  ه٭زٌول   يعوبه ُبي ٭واّاى ًيك  رؾٮَؽلت ثب ّ اهبهبى  ٍبكاد ،كه ّبم

هؾٚوو   اى يّبم عوبه  كه ثْك. يّ يثبىيه ِّو ا ٲٚبد يٱبٙ ،كه كهْٰ يهّى اٱبهذ ّ
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ي يو ً شيٌل ؽول ٍو  ّ کووك  يش هيؽل اٍزوب٣ ثيه ، هؾلس ،(يوييؽ) يويٚؽ فْاعَ

ؽوظ   يٰ اكايو ها پوٌ اى رْ٭  ياّ ٩ي و  ل.يا ؾغَ ثَ هکَ هٍيكه ّْن م يعبه 1.گو٭ذ

 : ي اٍذيکَ آ٩بى آى چٌ ٍوّك

 تِ کعثِ سفتن ٍ صاًجدا ّدَا  کدَ   دَ کدشدم     

 

 2جوال کعثِ  وا ا تِ يداد سٍ   دَ کدشدم   

اىٍ اًول  ي يُوو  .ًيَوذ كٍذ  چٌلاًي كه كه هکَ اٝال٣  يبد ا٥وبل عبهيعيئكهثبهٍ  

كه هاٍ ثبىگْوذ،  . کووك  ثَ ٱٖل كهْٰ رووک  ها هّى آًغب پبًيكٍ اى پٌّي، ن کَ يكاً يه

ثوب  ثوْك،   ياى إؾبة عبهها کَ  يفْاعَ ٥ٞباهلل کوهبً 3يضوبًٍلٞبى هؾول ٥ ،كه ؽلت

٭وٍوزبك ّ فْاٍوزبه ٍوٮو     يعوبه  يثَ ٍْ ،گوياهىًلٍ ك يبيّ ُلا يپٌظ ُياه اّو٭ ،ًبهَ

ي يو ل ًجْكى کبهّاى ثَ ه٭وزي ا يهاٍ ّ هب يفبٝو ٍقزثَ يعبهثَ عبًت هّم ّل. اهب  يّ

   4.کوكها هك  يهاٍ كّه، ك٥ْد ّ

 ؽَووي كه٩ووبهد  ْووکو اّىّىك يوول  ثووَ ،يهٖووو يل کووَ اهوووايهٍووُويهووبى فجووو 

ذ ٱب٭لوَ  يو ي اهٌيرإه. گٮزٌي اٍذ فْاٌُل ٱب٭لَ ث٪لاك ها ربهاط کٌٌل يِّوؽلت، ه يؽْا 

ي يثٌوبثوا . به كاّوذ يو واى ها كه افزيا يد ٩وثبيّنؽَي ثْك کَ  اّىّى  ؽغبط ثَ ٥ِلٍ

ْ ثَكهًگ  ثيهکَ،  يّو٭بٕالؽليل ّ ُوواُبى ثب  يعبه  يکبّوٮ  5ي ّوزب٭زٌل. يو رجو يٍو

َ  يلاه ثوب هٍوْنى ٱ  يو ك يثووا  يعبهًلاّزي ل يل ها روبيي ر٦غيٍجت ا  ،ٖوو هّم كاًَوز

رْٱو٬  يجت ثو ي ٍيثَ ُو ؛ّْك هَّ ٖو هّثيفْاٍذ ثب هٍْنى ٱ يًو يعبه»َل: يًْ يه

َ  يي ًِبك کَ هجبكا هٍْنى اى كهْٰ ثَ ؽلت آيهاٍ رجو ثَ ْوبى ها ٝلوت   يا ،إوواه ٌول ّ ثو

   6.«کٌٌل
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اّوبهٍ   ،غوبى يهّم ّ آمهثب يي  ْوکوُب يل عٌگ ثو يك  ثَ ،هاٍ يثَ ًباهٌ يُّوچٌيي 

   :ليگْ يه ،کوكٍ

ػجس  يتجا س  ،ٌاٙ اٝظٝٙ حسٚ تٞزيي حٔة ٠ً اظ ٛعزيت ٛعزيحاًٖ ٝال ،َيٗح٘ست

ٖ يع تجا توجس  يج ٛ٘ٞز ٝ تعضُاٙ زضتجاض اٝظٝٙ حسجٚ ٛ   يع ١٘طا١ياض هاك٠ٔ ضا تا تثطسٞ

 طيج پ ٗالظٗت ٗازضِ يراٗ طتط آٛزا ت٘اٛس.يت يذٞاستٜس ٠ً ً٘ ياض اظ راٗيتس ياي١سا

 1.ذٞز ضا ت٢ا٠ٛ ًطزٟ، ٗتٞر٠ ذطاساٙ ضس

بك يو  «ؽوظ  اهو ٢نٌزههز»٥ٌْاى ي ثب اّىّى ؽَي هکبرجَ كاّذ ّ اى اّ ثَيث٦لُب ً يعبه

ٝ  2.ذ ؽغبط رْکو کووك يي اهٌيفبٝو رإه ثَ ياى ّ يا کوكٍ، كه ًبهَ  ًْلوْ  يٱْي آٯيٍوال

ْوَ كه  يّ ُوكاّوزٌل  اهاكد ّ ا٥زٲوبك کبهول   ثوَ ّي  ّ  3ثْكًول  يي اى هولّؽبى عوبه يً

هورجوَ عِوذ   کي يؽز .ّلًل يب هيعْ ياؽْال ّ اى ،يوْهيي ريهکبرجبد فْك ثب ٍالٝ

 4.کَ ثَ ُواد اهٍبل کوكًل، ُياهاى ٍيو ّيف يل ك٥بيفو

ي يل. ٍولٞبى ؽَو  يچيكه ُواد پ ي٦َ ٱزل ّيكه هاٍ ُواد ثْك، ّب يکَ عبهيؽب كه

 5.ي کٌول يذ ٱب٭لَ ها روإه يًزْاًَزَ اهًٌّْذ کَ چوا ي ثَ اّىّى ؽَي يآههاافنٍ يا ًبهَ

ي کوَ  يٍولٞبى ؽَو   ل.يثَ ُواد هٍ ياهب ٌُْى ًبهَ ها هِو ًکوكٍ ثْك کَ فجو ّهّك عبه

ي يو ً ييو ًوْا يْي٥لوياه 6.بكي ٭وٍزيآهذيرٌِ يا اى فْآ ثب ًبهَ يهٍْ  ،كه ثلـ ثْك فْك

 ٍوّك: اّذ ثبىگْذ يها كه رٌِ يي هثب٥يا ،ًّْذ يعبهکَ ثَ  يا كه ًبهَ

 اًصدددداد تددددذُ ا  فلددددک هاٌافددددام  

 

  دددا صيدددي دٍ کدددذام خدددَتتش خدددشام

  داب  دَ اص جاًدة صدث     خَس اذ جْاى 

 

 7ة  دام گشد هدي اص جاًد  يا هاُ جْاى

                                                            
 .263ٔ  262 ض، ط1ض ، انؽياخ يٍسشؽاخ ػ.  1

 .447ٔ  446 ضط، . اعُاد ذاسيخي ايشاٌ اص ذيًٕسشاِ ذا شاِ اعًاػيم 2

 .83ـ  80 ضط، ظٕاْشاالخثاس.  3

 .247ٔ  246 ضط، عهٕک انًهٕک.  4

 .176ٔ  175ض ، طيقاياخ ظايي.  5

 .187ٔ  186 ضط، ًْاٌ.  6

 .358ص، انُفائظ يعانظ.  7
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ثَ ُوواد  .ٯ ُ  878ُغلُن ٦ّجبى ٍبل  ،كه عو٦َ ،هبٍپٌ اى ُغلٍ يٍواًغبم عبه

ؽٮ٠ کووك ّ اى عبًوت   ًبهَ ٰ يٝو ثب هلک هٖو اى ها ي اهرجبِٝيي ًيا ث٦ل اى يل. ّيهٍ

ي ٍوٮو ّ فٞوواد ّ   يو ّووػ ا  يا لٍياّ ث٦لُب كه ٱٖو  1.٭وٍزبك ايلچي هيثَ هٖو  ،فْك

 2.فبٝوارِ ها آّهك

 

                                                           
 .221ص ، عهٕک انًهٕک.  1

 .84ـ  82 ضط، االَظ َفؽاخ.  2
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 درآهذ

ثَ ؽوظ   يبكيٍب َ ّوبه ىکَ ُو؛ چواثوفْهكاه ثْكٍ اٍذ ياًذ ٭واّيهاٍ ؽظ اى اُو

ّوْك روب    يو ؽوظ گووكآّه  يكهثوبهٍ هاٍ ّ هَو   يپٌ نىم ثْك رب اٝال٥بد کب٭ .ه٭زٌل يه

 ت كه عِوبى اٍوالم  يو رورييکٌٌل. ثول  يٍٮو ها ٝي يرو ا رو ّ اهي کْربٍ يُب ؽغبط اى هاٍ

   .ّليثبهٍ ًّْزَ هييكه ا ياژٍيّ يُبکزبة

ثواي ّل کَ رإ ي٬  يوُغٍْم ّ چِبهم ُب كه ٱوى  ي آصبه كهثبهٍ هاٍيواى، ًقَزيكه ا

ي کزوبة  يروو  يويٱول کوَ   «ا و٪ووة  يؽلّك ا ٦ب ن هي ا وْوٯ ا »رْاى اى کزبة  يههضبل 

ًوبم ثووك.     ّ هاّ ٬ آى ًبهْوقٔ اٍوذ،   يَ ىثبى ٭بهٍهبًلٍ ث يثوعب ي٥وْه يبيع٪وا٭

ّ »، «يا ووب وک إوٞقو  هَوب ک »ُوبي   رْاى ثَ کزبة ُوچٌيي هي  «ا ووب وک  ا وَوب ک 

 .ًيي اّبهٍ کوك يهٲلٍ «نيا زٲبٍاؽَي»ّ  ي٦ٲْثياٙؼ ّاثي «ا جللاى»فوكاكثَ، اثي

ّول   يظ هزٖل هکَ ثَ هاٍ ؽ يهاُ يثْك ّ اى ُو ِّو يا و ٌّبفزَ ّلٍيهَ ،ؽظ ويهَ

َ  يؽز فْاًلًل. يه 2ب كهة ٥واٯي 1بىيّل ها كهّاىٍ ؽبع يّ ثَ ؽغبى فزن ه  ييُوب  گوهبثو

   3.گٮزٌل يکوكًل ها ًوگبٍ ؽظ ه يو ؽظ ثْك ّ ؽغبط اى آى اٍزٮبكٍ هيکَ كه هَ

 يهَوزْ٭  «ا ٲلْة»کَ كه كّهٍ ه٪ْل ًّْزَ ّل، کزبة  ييبيکزت ع٪وا٭ اى عولَ

                                                           
 .29ص ، ذاسيخ يالصادِ.  1

 .12ص ، اتشٔ. ؼافظ 2

 .109ص ، ذاسيخ طثشعراٌ ٔ سٔياٌ ٔ ياصَذساٌ.  3
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ثوَ ّووػ    ،کزوبة  يكه اثزلا يهَزْ٭ .اٍذ .ٯ ُ  749ي کزبة ٍبل يـ اروبم ايربه اٍذ.

 :  کٌل يمکو ه ييچٌپوكاىك ّ ٥لذ آى ها  يهکَ ه يبيؽظ ّ ع٪وا٭ يُب هاٍ

٘جاٙ  ياٗا چٞٙ اكؿْ تواع ر٢اٙ ٝ هثٔج٠ ا١جْ ا   ،ستيطاٙ ٛياُط آٙ ٗٞاؾغ اظ ٗٔي ا

 ،تواع ٛٞضتٚحسٟ زض ضطح احٞاّ آٙ يػٔ ي٘ٚ ٝ تثطى ضا اتتسا ًطزٙ ٝ هس٘يت ،است

   1ًاْٗ. ،اّ ضا ضاْٗ تاضس ٝ زض اٗٞاّحساًخط احٞ ،ٚ ًتابيتا ا است. ياٝٓ

ْ   ييكي يٌيؽَ يي ثي ٥لياثْانّوا٫ هؾول ثي ؽَ ،ٯ.ُ  757كه ٍبل   يکوَ اى ٍو

َ   يُب ذ هاٍي٦ّٙ يٌ هإهْه ثوهٍيٍلٞبى اّ ي يو َ ها كه ايو ؽغبى  ؽظ ّلٍ ثوْك، هٍوب 

ثبىٍوبىي ًيوبى   ن ّ يل ّ هواؽل هاٍ ؽغبى کَ ثَ روههٌبىّوػ ؽب ي اى کوك. رإ ي٬  ٌَيىه

آى ها  «يبؽٲيو »هبًولٍ ّ كکزوو    ياى آى ثوبٱ  يکَ رٌِب ٱَوذ کوْچک ثْك آّهكٍ كاهًل ًيي 

   2.اٍذهٍبًلٍ ثَ چبپ  ي٭بهٍ يؼ ّ كه هغو٥َْ هٍبئل فٞيرٖؾ

 يقيروبه  يبيو هْوزول ثوو ع٪وا٭   ي٥وثو  يبيو ک کزبة ع٪وا٭ي ،يُغو 817كه ٍبل 

اى پويِ  ؽب٭٠ اثووّ کوَ    ل.ياًل ٌ، هٖو ّ ّبم ثَ كٍذ ّبُوؿ هٍ ٥وة، ه٪وة،بهيك

ٌِْبك کووك آى ها  يلى آى کزبة، پيثب ك ،کٌلرإ ي٬  ٌَيي ىهيكه ا ين كاّذ کزبثيي رٖويا

ن، يهبًٌل هَب ک ّا ووب ک ّ ٕوْهانٱب   يگويثوگوكاًل ّ ثب اٍزٮبكٍ اى هٌبث٤ ك يثَ ٭بهٍ

ٍبل آ٩بى ّل ّ ُٮذ ٍبل كه ُوبىؽب٭٠ اثوّ  يبيکزبة ع٪وا٭رإ ي٬ ل کٌل. يآى ها رکو

ٌَ، مکو هٌبٍوک ّ هٌوبىل ؽوظ ّ    يثَ ٬ّٕ هکَ ّ هل ،اى کزبة يل. ٱَوزيْٝل اًغبهثَ

 3.به ٥وة رب هکَ، افزٖبٓ كاهكيك يُب هَب٭ذ

هکوَ ّ هٌوبىل    يبيثَ صجذ ع٪وا٭ا ٖٮب  يقيربهبى کزبة يكه پب ييً «وفْاًليه» 

 4.آى پوكافزَ اٍذ

                                                           
 .2ٔ 1ض ، طانقهٕب حَضْ.  1

 .45ـ 34 ضط، ؼعاصيّ.  2

 .211ـ  199 ض، ط1ض ، . ظغشافياي ؼافظ اتشٔ 3

 .428ـ  421ض ط، 7ض ، انظفاحسٔض.  4
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ى كه اىائوو  ييهاٌُووب  يثووا  يهٍبنر ،يوّىآثبكي٭ يواىي٦ٲْة ّيهؾولثيي يهغلا ل 

.ٯ( ٱبٙوي  ُ  749اهلل ٥ووي )هزْ٭بي  ٭ٚل اثيي يبم كه كهْٰ ًيي ايكه ُو 1کوك.رإ ي٬  هکَ

 2.ًّْذعلل  ثيَذِ اى يكه ث «هوب ک انهٖبه يانثٖبه ٭ هَب ک»ن يکزبة ٢٥كهْٰ 

 ّا ٍ هٌاسل حج ي راُيتز هْن

ّوٯ ثوَ ؽغوبى   کَ اى  يُب ثْك ّ هَب٭واً كٍث٪لاك هوکي عب بى،يفال٭ذ ٥جبٍ كه ىهبى

 ّولًل.  يه ياى ث٪لاك ٍبىهبًلُ ،ي٥جبٍ يو ٢ًو فلٮبيى ،كه ٥واٯ اعزوب٣ کوكٍ ،ه٭زٌل يه

 لقبًوبى ثوْك،  يزقوذ ا يکوَ پب  «َيٍولٞبً »ب٭زي يذ ياُوك يل  ، ثَيثب اًٲواٗ فال٭ذ ٥جبٍ

 ي٭و٥و  يهاُو ثلکوَ   ًجْك، يإل يُب و كه هاٍيير٪ي ي جزَ اا لا کوك.يو پييُب ر٪ ت عبكٍيرور

ذ يو ي هاٍ اُويو اهّ  اىايي 3ه٭ذ. يي هيَ ّ رجويکَ ثَ ٍوذ ّوبل اى ُولاى ثَ ٍلٞبًثْك 

و ثوَ  يي هَو يى ُوي ايي( ًيىهياهكّ و  يعْچ)اّ ًْ لا کوك. هَلوبًبى ٱپچبٯيپ يبكيى

   4.ه٭زٌليؽظ ه

 ي اٍوذ کوَ هوکوي   يو ًْوبًگو ا  ،ّول  يبفزَ هو ي ٍو يکَ كه رجو يبهيثَ يُبكاها ؾبط

ثوَ هولد   گوياهي   ؽوظ کَ ييفْٖٓ اثَ 5ي ِّو هٌزٲل ّلٍ اٍذ.يط ثَ ااعزوب٣ ؽغب

گو٭وذ ّ   يلاك ٕوْهد ًوو  ل هبًلٍ ثْك ّ اعزوب٣ ٍبنًَ کبهّاى ؽظ كه ث٪ير٦ٞ يْٝنً

ّ يو ا يعٌوْث  يُوب  ْٝه هَوزٲل اى هاٍ بى ثَيواًيا ٬ ٥وبىم ؽوظ   يو ٱٞ واى ّ اى هاٍ اؽَوبء 

 اثزولا ثوَ ؽلوت ّ كهْوٰ ه٭زوَ، اى      ي٦ٌو يه٭زٌول؛   يب اى هاٍ ّبم ثَ ؽغوبى هو  ي 6ّلًل يه

ي كّهٍ، يو گو هواکي رغو٤ ؽغبط كه اياى ك ّلًل. يٌَ ّ اى آًغب ٥بىم هکَ هيكهْٰ ثَ هل
                                                           

 .151ص، 4ض ، ٕاسيخ يکّ. ذ 1

 .335ٔ  334 ض، ط10ض، انُعٕو انضاْشِ.  2

 .11ٔ  10ض ، طْاي خالفد ششقيظغشافياي ذاسيخي عشصييٍ.  3

 .10ص ، شاٌ قضاقئْاي صا . ايشاٌ دس ياداشد 4

 .231ص ، . ريم ظايغ انرٕاسيخ 5

 .433ص، 1ض، . دسس انفشائذ انًُرظًّ 6
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بى كّ يو واًيا 2.ي كّهٍ ثْكيهِن ؽظ كه ا يوُبيي اى هَيي ًُوه ييبيهاٍ كه 1.يك ثْكيِّو 

 هاٍ ٥واٯ ّ هاٍ ّبم. ّل:يه يهٌزِ يل کَ فْك ثَ چٌل هاٍ ٭و٥ؽظ كاّزٌ يهاٍ ٥ولٍ ثوا

 راٍ عراق تَ حجاز

َ  ثوْك؛ اى ٥واٯ ثَ ؽغوبى  كّ هاٍ  ،ٰ ياى ٝو  گنّوذ.  هوي  هاٍ اّل اى کْ٭و

ّ اىآًغوب ثوَ   کْ٭َ  ٌَ اى ٍوذ ٩وة ث٪لاك ثَيبهد هکَ ّ هليى يثوا يبكيى يُبّبُواٍ

 ثب َ،ىه ٔ،ّاِٱ و٥بء،ا ُٲ ضَ،يٲا ول َ،يا ٲبك٥ٍجبهد ثْك اى: ي هاٍ يهٌبىل ا 3لًل.يهٍ يؽغبى ه

ُْ  انّاى، وٍ،ُٲو ا ٌُ ا ؾبعو، وا،يٍو ،رْىه ل،ي٭ه و،عٮهانه ّك،هزىه َ،ي٦لجا ضه ،يجبكٱجوا ٦ل ا ٲجو، ٲْٯ،ا 

َ  ا ٦وٰ، ناد،ثلا و   4.َزبىا جز وٯ،٥ِماد ا ٪ووٍ، بد،ي٦ي٭األ ٦لى،ا وز ل،يِلا 

 يّ كه كّ هٌي و  ،جًب ثَ هْاىاد عوبكٍ اّل ّوو٣ّ  يّ رٲوّل  هيآ٩بى  هاٍ كّم اى ثٖوٍ

 َ،يا وٌغْوبً ي هاٍ ٥جوبهد ثْكًول اى:   يو ل اهٌوبى  5ٍْوذ. يپ يه يثَ عبكٍ ٱجل ،ّوبل هکَ

ُّ ٥ٌََْ،يا  ا ٦ْو، ا قوعبء، ،يا ْغ ل،يؽا وُّ ،ويٮا ؾز  ٍ،هوو  ِب هاهَ، ا ٦ٍْغَ، بط،ا ٌِّج ٌَ،يوا 

  6.ا جَزبى ٍ،عولّل اى،و هل ٌَ،يا ل ص ظ،يعا يُّ ٭لغَ، لَ،يِلعل َ،يٙهو ٮَ،ٝق

هٍويلًل.   ثوَ ُون هوي    ،گٮزٌول  يهو  «٥وٯماد»کَ ثَ آى  يک هٌي گبُيي كّ هاٍ ًيكيا

ّ ثووَ ٭بٕوولَ كّ هّى هاٍ كه  7گووبٍ اُوول ٥ووواٯ ثووْكٲووبد ؽوووم ّ اؽووواميه٥وووٯ،  ماد

َ ب ثْكُ ي هاٍيى ثِزوا هاٍ ث٪لاك ثَ هکَ، 8ٱواه كاّذ.هکَ  يّوٱّوبل َ  ؛ ثو اي کوَ كه   گًْو

ىيوبكي ّعوْك    يهورٮو٤ ّ ٥وب    يگوو ثٌبُوب  يکبهّاًَواُب ّ ك ،ُبَيبٍٲ ثٌبُب ّ ْٝل هاٍ،

                                                           
 .748ص، 2ض ، اؼغٍ انرٕاسيخ ؛553ص ، يّکراب دياس تکش ؛43ص ، ؼعاصيّ.  1
اخثـاس   ؼثية انغـيش  ؛365ـ  361ض ، طشذ االصاس في ؼط االٔصاس ػٍ صٔاس انًضاس ؛836ص، 2ض ، . يطهغ انغؼذيٍ 2

 .58ٔ  57ض ط، 4ض، افشاد تشش
 .12ص ، ْاي خالفد ششقيظغشافياي ذاسيخي عشصييٍ.  3
 .571ـ  569ٔ  545ٔ  5ض ، طِ. انًُاعک ٔ اياکٍ طشق انؽط ٔ يؼانى انعضيش 4
 .12ص ، ْاي خالفد ششقيظغشافياي ذاسيخي عشصييٍ.  5
 .603ٔ  575ض ط. انًُاعک ٔ اياکٍ طشق انؽط ٔ يؼانى انعضيشِ  6
 .36ص ، ؼعاصيّ ؛5ص ، انقهٕب َضْح.  7

 .91ٔ  90ض ، طْاي خالفد ششقيظغشافياي ذاسيخي عشصييٍ . 8
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 ًغو٬،  کْ٭وَ،  ّوٜ ا ٮوواد،   ٱواّوَ،  ي هاٍ ٥جبهد ثْكًل اى: ٕوٕواى،يهٌبىل اكاّذ. 

 ص٦لوت،  ،يا ٦جوبك   ٱوب٣ ا وهوبل،   ٞبى،يا ْو   ،يا ْاهٲ ،يهَغلا ٮواه ا ٮو٣، هز٦ت،

   1.هَلؼ ر٦ت، ٌ،ي٥و ل،يٍل ن،يٍل يه٦لى ثٌ ّؾو، ّْه، ل،يَ ا ٮيؽٲْٱ ن،يفو

کوَ ثوَ   و ها اى هي، هٌبىل هَو ثْكواى آهلٍ يثَ ا ،ثَْٞٝ کَ ُوواٍ کبهّاى ؽظ ٥واٯاثي

   َل:يًْيث٪لاك صجذ کوكٍ اٍذ. اّ ه

ع، يزجا تج٠ ػسجلاٙ، ذٔج    اظ آٖٛ ٝ يضكتج  «ٗجط تكٚ»ت٠  ،تؼس اظ قٞاف ٝزاع ،اظ ٠ٌٗ

طٟ، ي، ٛزججس، حججارط، سجج٘آججٞٝسيٜجج٠، ٝازي٘ي، تججسض، غججلطا، ضجج٢ط ٗسٓسججايٝاز

س ٠ً زض ٝسف ضاٟ تـساز ت٠ ٠ٌٗ ٝاهغ ضسٟ اسجت ٝ  يآٌطٝش، زغكيآ٘رطٝم، ٝازرثْ

 ؛تجا ًٞكج٠ سج٠ ضٝظ ضاٟ اسجت(    ) ٠يج تا ًٞك٠ زٝاظزٟ ضٝظ ضاٟ است. رلط، ظضٝز، حؼٔث

٠ً ت٢ٜجا ُجصضُاٟ    طانيالشةعقبٚ، ُطز٠ٛ يخ٘يط، ظٗا٠ٓ، ١ياٛ، ٗطوٞم، تٜالمرجومةبرک

رجا تجا   اظ آٙ ٚ ضاٟ است ًج٠ آب زاضز. يٚ ٜٗعّ ايسرت ضاٟ است. ٝاهػ٠ ٠ً آذط

٠ً  القرونةمنارٗؼطٝف ت٠  يٖ، ت٠ ٗحٔيسيست. تؼس اظ ٝاهػ٠ ت٠ تٔٞضٟ ضسيٛ يًٞك٠ آت

٠ ٝ اظ آٛزا ت٠ ية، هازسيػص يٝازسپس ت٠ ست. يٛ ياظ آتاز ياتاٙ است ٝ احطيٝسف ت

  2تـساز حطًت ًطز. يهاك٠ٔ ت٠ سٞ ،ياضت ػٔيظ ٛزق ٝ پس اظ

 راٍ ضام

اى  ؛کوكًول  ياى ؽغوبط اى آى اٍوزٮبكٍ هو    يبهيکَ ثَو  ثْك يهاٍ ّبم ثَ ؽغبى هاٍ آثبك

ثوَ   ،اى ّوبم اٍوذ  ي ًٲَٞ پٌ اى ؽوکذ يت کَ اّ يويكه هي واى،يوي ّ ايعولَ ؽغبط 

ّول   يبك هو يت ىيويه هير٦لاك ؽغبط ك يٱلههْاٱ٤ ثَ يه ثوفك ٌل.ٍْزيپ يکبهّاى ؽظ ه

ي هاٍ ٥جوبهد ثْكًول اى:   يو هٌبىل ا 3.ّل هيّ کوجْك ٩نا كه ِّو كهْٰ  يکَ ثب٥ش ٱؾٞ

 ضَ،يا و٪ ا وضبه، ماد ه٦بى، و،يا ؾٮ ثب ٦َ، ٱجبل، ا ٲَٞل، ا وىٱبء، ؤمه٥بد، ي،يٌٕو ا ٌْى،يم

                                                           
 .38ص ، ساِ ؼط.  1

 .191ـ  179 ض، ط1ض ، تطٕطّاتٍ عفشَايّ.  2

َّٓ انُخّهاٌ في ؼٕادز انضياٌ.  3  .81ص ، ُيفاَک
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 ثالكا ٞوبهٯ،  ا جووّ، ٱب٣ لٍ،ي، ؽل1يا ٲويّاك ا ؾغو، ٌَ،يا غٌ ٱو٣، ا وؾلصَ، ثزْک، ٍو٧،

  2.ويا ٖ٪يّاك ٥ووّ،ثي٬يؽٌ ٦ّت، هّؽب، ٍوؾبى، اث٥ْوٍّ، ٍٮبى، ،

 3.ٮَ ثْكؾعهٌيل  ،بىيٲبد ّبهيه

َ  ؛ه٭زٌل هيؽظ ثَ بى اى هاٍ ّبم يواًيرو اّبهٍ ّل کَ اِ يپ َ  ثو َ  گًْو اى هاٍ اثزولا   اي کو

ه٭زوَ،  لَ ثَ ٝوو٫ ّووبل   كه اهزلاك كعٍپٌ  .ثْك يه٭زٌل کَ هاٍ چبپبه يث٪لاك ثَ ّبم ه

فوزن  ذ يثَ رکوٍيو  ٌل ّگنّز ياى ٥کجوا ّ ٍبهوا هكه اكاهَ ًيي ّ  ًلليهٍ يثَ هْٕل ه

 «ليو كع»هّك ّل ّ ثَ  هيث٪لاك آ٩بى  «َيؽوث»کَ اى هؾلَ  يِّو ثب هاٍ کبهّاًايي  ّل. يه

کوَ  ثوْك   يي ُووبى هاُو  يا کوك. يه يرالٱ ه٭ذ، يذ هيثَ رکوًِبيذ كه  يِّو عٌْثكه 

ّول   يلٍ هيث٪لاك کْ ي٩وثي اى ّوبليً يا عبكٍ 4.ثَْٞٝ اى آى ٥جْه کوكًلو ّ اثييعجاثي

ّ ثوَ  ه٭ذ  ثبن هي عب ثَ هْاىاد ٭واد رب هٱَل ّ اى آىيهٍ ياًجبه ثَ ٭واد ه يّ كه ؽْا 

گٮزوَ ّولٍ، هؾولّك     يوُبيثوَ هَو  رٌِب بى يواًيؽظ ا يُب ا جزَ هاٍ 5 .ّل هٌزِي هيكهْٰ 

هّم ّ اى هّم ٥وبىم  ثوَ  اى آًغوب   ،ه٭زَ «ٱجچبٯ»بى اى هاٍ ث٪لاك ثَ كّذ يواًيا يگبُ ًجْك.

 ثَ هکَ ه٭زٌل. ،بىيي ثَ هٖو ه٭زَ ّ اى هاٍ ؽظ هٖويً يگوُّ 6ّلًل. يهکَ ه

ّووػ   ييبً ٭وٍوٌگ ثول  يو واى رب هکَ ها ثوو هٲ يثيه  ا يهَب٭ذ ِّوُب «يهَزْ٭»

 آّهكٍ اٍذ:

اظ  كطسجَٜ،  383ضاٟ تـجساز  ع تج٠ ياظ تثط سَٜ،كط 388 ضاٟ تـساز٠ ت٠ياظ ٠ٌٗ تا سٔكاٛ

تا ًاضاٙ  كطسَٜ، 227تا ١٘ساٙ  كطسَٜ، 224ْ يتا اضزت كطسَٜ، 335 ي٠ٌٗ تا ض

 231تجا ضٞضجتط    كطسجَٜ،  229تا سجٜ٘اٙ   كطسَٜ، 331تا اغل٢اٙ  كطسَٜ، 263

تجا   كطسَٜ، 531س يتا تلٔ كطسَٜ، 423طاتٞض يتا ٛ كطسَٜ، 283تا هائٚ  كطسَٜ،
                                                           

 .653ص ، . انًُاعک ٔ اياکٍ طشق انؽط ٔ يؼانى انعضيشِ 1
 .29ـ  27ض ، طساِ ؼط . 2
 .4ص ، انقهٕب حَضْ.  3
 .92ص ، ْاي خالفد ششقيظغشافياي ذاسيخي عشصييٍ.  4
 .12ًْاٌ، ص .  5
 .378ٔ  377 ضط، ظانُفائ يعانظ.  6
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 كطسَٜ، 432تا سثعٝاض  كطسَٜ، 294تا هٖ  كطسَٜ، 481تا ٗطٝ  كطسَٜ، 537تٔد 

 339ع يج طيتجا ٛ  كطسَٜ، 237طاظ يتا ض كطسَٜ، 373ٚ يتا هعٝ كطسَٜ، 334عز يتا 

   1كطسَٜ. 435ضاٟ تـساز ٝ اظ زضت هثچام ت٠ كطسَٜ ١234طٗع  كطسَٜ،

 .ًيَذٰ يُب كٱي اًلاىٍياگٮزٌي اٍذ کَ ا جزَ 

 حج يّا کارٍاى

ي يو ًآًِوب   ييروو  ّل: گوٍّ اّل کَ ثيه  يؽغبى ه يهاُ ،ٍَ کبهّاى ٥ولٍ ،وثبىيى كا

عبهَ ک٦جَ ها ُوو ٍوب َ ثوَ هکوَ      ي گوٍّ کبهّاى هٖو ثْك کَيكّه ؛، کبهّاى ّبم ثْكثْك

 ي گوٍّ، کبهّاى ٥واٯ ثْك.يثوك ّ ٍْهيه

ٍذ آّهكٍ كَ ن فْك ها ثيّکٍْ ّ ّْکذ ٱل ،لقبًبىيكه اّافو كّهٍ ا ،يکبهّاى ٥واٱ

    َ ت کوبهّاى افزٖوبٓ   يو ورر يثووا  يّعُْوبر  ،ثْك ّ اى ٝوو٫ ٍولٞبى ّ ؽکوبم هٌٞٲو

اٍوزٲجبل   ياى کوبهّاى ٥واٱو   ،ُوب  هاٍ يفبٝو ًباهٌثَ ،يوْهيكه كّهٍ رهوكم اهب  2.ب٭ذي يه

 .ٍْزٌليپ يکوكًل ّ ثَ کبهّاى ّبم ه يًو

ؽوظ اًغوبم   و يكه هَو ُبيي  ْکوکْي ،ذياهٌ يثوٱواه يثوا ،وْه ّ ّبُوؿيگوچَ ر

٥واٯ ٥وة کوَ هوکوي    يثب٥ش ًباهٌ ،و ّ روکوبًبىيعالٍْزَ آًبى ثب آلياهب علال پ ،كاكًل

ثوب   ،هٲبثلَ ثب ًٮْم روکوبًبى كه ٩ووة کْوْه   يي ثوايُب ثْك، ّل. ّبُوؿ ًي کْوکِيا

ٰ  ،ِيِ اى پيث ،يبى هّاثٜ ؽٌََ ثوٱواه کوك ّ کبهّاى ّبهي٥ضوبً ب٭وذ.  ي ّ ا٥زجوبه  هًّو

 يت کوبهّاى ؽوظ ٥واٱو   يثَ رور ،، اّىّى ؽَي ّ ٭وىًلاًِيوْهيافو كّهٍ را جزَ كه اّ

   3.كاكًل هقبهط کبهّاى ّ هؾول افزٖبٓ  يثوا يپْ ّ  ًلاٱلام کوك

ُوٍوبل هؾٮول    ّ 4.ه٭وذ  هوي اى كهْٰ ثوَ ؽغوبى    ،وَ ّْاليؽلّكًا ً ،کبهّاى ّبم 

                                                           
 .11ـ  9ض ، طانقهٕب حَضْ.  1

 .215ٔ  214، طض 2ٔ ض  76ٔ 46ض، ط1ض، دعرٕس انکاذة ؛179ص، 1ض ، تطٕطّاتٍ عفشَايّ . 2

 .554ٔ  553 ضط، کراب دياس تکشيّ ؛223ٔ  222ض ط، عهٕک انًهٕک.  3

َّٓ انُخّهاٌ في ؼٕادز انضياٌ . 4  .98ص ، ُيفاَک
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ثوو   ييُوب  يويكهگ َْيي کبهّاى ّبم ّ کبهّاى هٖو ُويث ثوك. يُوواٍ ه٬ ّبم ها ثَيّو

ّ گوبٍ   1ا٭ووّفزي ّوو٤ كه ّوت ّعوْك كاّوذ      يٍو ىّكرو اعوا کوكى هٌبٍک ّ ؽز

 2.گو٭زٌل يهْهك اُبًذ ّ ؽولَ ٱواه ه يّ ٥واٱ يؽغبط ّبه

 .بهلٍ اٍذيكه هٌبث٤ ً يٲيُب اٝال٥بد كٱ ت کبهّاىيّ رور ياًلاىهاٍ يكهثبهٍ چگًْگ

کوكًل ّ گبٍ ثيهگوبى   يي اهو اٱلام هيثَ ا ي ّ ؽکبمين کَ گبٍ ٍالٝيكاً يٱله هييرٌِب ُو

گوو ٝووٯ   ياى ككاكًول.   يت هو يرور يکبهّاً ،ِّو کَ ٱٖل ؽظ كاّزٌل يُب انٍالمـ يّ ّ

ت کوَ كه  يو رورييِّو ثْك؛ ثول  يٱبٙب فبًَ يت کبهّاى، عو٤ ّلى هوكم كه هَغل يرور

ؽوظ  ثوَ   ،ها کَ اٍوزٞب٥ذ ؽوظ كاّوزٌل    يكه هَغل عبه٤ ِّو هوكه يه٥ْل ؽظ، هٌبك

يکي و کبهّاى يهل 3ا٭زبك. يّل، کبهّاى هاٍ ه يهوكم اٍزٲجبل ه يفْاًل ّ اگو اى ٍْي٭واه

ي يا ول ٬يو ـ ٥ٮيّو 4کووك. يه يٱب٭لَ ها ُوواُ ،ي٥ٌْاى ٱبَٙي ثيک ًٮو ًيثْك ّ اى ٥لوب 

كه  .ٯ(ُ 779ي)هزوْ٭ ا ٲٚوبد ُوهي ي٥وب ن ثويه  ّ ٱبٙو    يغل ثي ٥جلا َالم فٌياٍوائ

 5ذ کبهّاى ؽظ ها ثو٥ِلٍ كاّذ.يويىهبى هلْک ُوهي هل

كاكًول، ٥والٍّ ثوو     يت کوبهّاى ؽوظ ها هو   يو كٍزْه رورؽبکوبى کَ ّبُبى ّ  يٌُگبه

گو٭زٌول ّ   ي٥ِولٍ هو  ٭ٲووا ها ُون ثو   ؽوظِ ٌوَ ٍوٮو   يرَّْ ّ ُي ّ کبهّاى، ىاك يُب ٌَيُي

ٌَ ؽوظ ُوو   يُيکوكًل. يذ ٱب٭لَ، ُوواٍ کبهّاى هيي اهٌيهؾب٭٢ذ ّ رإه يها ثوا يٍْاهاً

ثوَ   يًبى ه٩ٌّه٦وًْن يک ٣ًْ ي يؽغبط ً ي٩نا 6.ٌبه ًٲوٍ ثْكيكّاىكٍ ُياه ك ؽلّكًا ًٮو

ٯ کوَ اّىّى  .ُ  875كه ٍبل  7.و ّزويي ّ ّيعْ يُبثَ ُوواٍ ٱوٓ ،ثْك «ثٲَوبٛ»ًبم 

                                                           
 .176ص، 1ض ، تطٕطّاتٍ عفشَايّ . 1

 .142ص، 7 ض، دٔل انًهٕک ح. انغهٕک نًؼشف 2

 .31ص ، ؼعاصيّ.  3

 .365ـ  361، 107ض ط، ؛ شذ االصاس في ؼط االٔصاس553ص ، کراب دياس تکشيّ.  4

 .240ٔ  239، طض . ًْاٌ 5

 .246ص، 2ض ، انعُاٌ انعُاٌ ٔ ظُاخ سٔضاخ.  6

 .102ص، . ًْاٌ 7
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يك ثوَ ٱون   يو اى  ياهلل صوبً ل ٦ًووذ يت كاك، کبهّاى ها ٍو ييك روريؽَي کبهّاى ؽظ ها اى 

ُووواٍ   ،ل کووک ٍولٞبى  يي ثَ اهيً يا فْك ّ ٥لٍ  ٌَيثب ُي يوفي کبهّاى ثيل. كه ايهٍبً

 1.ىاكّرَّْ ٍٮو ّ هْکت ا٥ٞب کوكآًِب  ي ثَيکبهّاى ّلًل. اّىّى ؽَي ً

ها ثوب   يثَ ٍوٮو ؽوظ هّك ّ ه٦ووًْن ّقٖو    فْك  يکَ ٍلٞبًآهل  پيِ هيبه کن يثَ

ٝ يو ه كه 2.ؽظ ثگوياهك ّي بثذ ي٭وٍزبك رب ثَ ً يبه ُوواٍ کبهّاى هيثَ يبيُلا ي يبى ٍوال

كه .ٯ ُ  721كه ٍوبل  ها  ،ي هؾوول يا ول ّوٌ هلک ،پَوُ ،ييا لبسيکود، هلک ٩آل

 ؛ه٭وذ ِّو ُوواد ؽوظ   اهيواى به اى ثيهگبى ّ يثَ يثب عو٦ ّ ُواد ٱبئن هٲبم گناّذ

لًل، يهٍو  يثوَ ُوو ّوِو کوَ هو      ّ 3کوكًول  يهو  يکبهّاى ها ُوواُ يَذ ٍْاه ٢ًبهيكّ

ذ هلوک  يو ذ ّ کٮبيو ي کبهّاى ثَ فبٝو كهايّلًل. ا يهثب کبهّاى ُوواٍ  يبكيعوب٥ذ ى

ل يو ثَ ك  ٍٮو کوكًل. ،بديفْاُبى ّ هإهْهاى هب وي اى آىاه ثبطيّ ا يهاؽزثَ ،ييا لبسي٩

   4.ب٭ذيي ٍبل يذ ثْك کَ اّ اهبهد ؽظ کبهّاى ٥واٯ ها كه ايي ثوّى کٮبيُو

ها ثوَ پَووُ    ّوبٍ ؽکْهوذ  اى هلْک ُوهي ثَ ًبم ثِوي  يکيي ي.ٯ ًُ 772كه ٍبل 

ٍْو٬  ياى ٱٖول ٱوا  يهٌوبث٤ هٖوو   ،ييو ٯ ً.ُ  821كه ٍبل  5ثَ ؽظ ه٭ذ.ّ  ّاگناه کوك

َ يو رِ يثب ؽکوبم ّوبم ّ ؽلوت ثووا     ياّ هکبرجبر كٌُل. يٍٮو ؽغبى فجو ه يروکوبى ثوا

ي فجو ثَ ٍولٞبى هٖوو   يکَ ا ي. ٌُگبهثْكو ٍٮو اًغبم كاكٍ يگبٍ كه هَرلاهکبد ّ اٱبهذ

ِ  يٌيي ثلٲيا لانٍالم عوبلـيّ ّ يٮَ ٥جبٍيل، فليهٍ ّ  ّ ٱٚبد ّو  و ها ؽبٙوو کووك 

 کبهُوبي ٍْو٬  يا٥والم کوكًول کوَ چوْى ٱوا    آًِوب   ؽکون فْاٍوذ.   ،ثبهٍييكه اآًِب  اى

ّ  ،ِ اى چِول ىى كه ًکوبػ فوْك كاهك   يّ ثو ًبهّاي ىيبكي اًغوبم كاكٍ   ّ  يپوٌ   کوب٭و 

ي يو ًؽکن ٱزل اّ ها ثلکَ  ًَ رٌِب ثَ اّ اعبىٍ ؽظ كاكٍ ًْل ،هّ اىايي .ي اٍذيفبهط اى ك
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ٯ فجوو كاكٍ اٍوذ. اّ   .ُ  888اى ؽظ ٍلٞبى فواٍبى كه ٍوبل  ْٝ ْى اثي 1.ٕبكه کوكًل

 ًّْزَ اٍذ:  

تٞزٛجس   ي٠ً ١٘طاٟ ٝ ياضيتا ر٘اػت تس ،٘ٞضَٜٓ تٞزيسٔكاٙ ذطاساٙ ٠ً اظ اٝالز ت

آ٘وجسس زاضجت.   تياضت تياٝ هػس حذ ٝ ظ ٝاضز زٗطن ضس ٝ زض هػط اهاٗت ًطز.

 يتطا ير٢ت ٝت٠ يي١ا ٠يضا اًطإ ًطز ٝ تٞغ يٝاض يتس يتثايٙ ٗٔي اضطف هاسٔكا

  2ط تالز كطستاز.يسا

 ل ٍلٞبى ثْكٍ اٍذ.يثَ اؽزوبل ٭واّاى ّقٔ هْهك ٢ًو اّ، ّبُياكٍ فل

ْ   يکوكًول، کوبهّاً   يي ٱٖل ؽظ هيُوَواى ّ كفزواى ّبُبى ًٌُگبهي کَ   يهغِوي ّ ٱو

 3.ؽٮ٠ گوكك يٍلٌٞز  ًًْْل ّ ّإى فبًْاكٍ يچ هْکليُّل رب كه هاٍ كچبه  يلٍ هيرلاهک ك

کوكًل، هوكم اى اٝووا٫   يِّو چْى ٱٖل ؽظ ه يُبانٍالمـيّبُياكگبى ّ اهوا ّ ّ

َ   يٍْزٌل ّ كه هکبة آًبى ؽظ هو يپ يهآًِب  ّ اکٌب٫ ثَ و کوَ هْنًوب   يو ى  گياهكًول. اى ًبهو

 ّْك:   يب٭ذ هيكه بي ه٦ٌيا ،كه هاٍ ؽظ ًّْزَ اٍذ يٲي٥ز

٘جت  يچج٠ ػع آٝضزٟ تٞزٛس ًج٠ اُجط چٜاٛ   اضطاف اقطاف يق اظ تؼؿيٌٗتٞب ضط...

 يٗػٖ٘ است ًج٠ تجا ر٘ؼج    ،يويٚ آؼتيرالّ آحن ٝ آس يحؿطت ٗٞالٛا غسضآٞض

ع يج ٜس ٠ً ٗجا ٛ يٗطاكوت ٝ ٗٞاكوت كطٗا ،ًٜٜس ياٗساّ ت٠ حذ ُصض ،ِط اظ تعضُاٙيز

زازٛس ٝ ٝزاع  يثيٞاؾؼت تطتاػعٟ تط ٗ  ِط ضس ٝ قائل٠يٗحطى ز اٚ ٗؼٜيٖ. ايسط ضا١

  ٚ سلط ت٠ حسة ظ٠ٓ ضكجغ ظٓجت اظ سجلطٟ   ي٠ٌ زض ا٠ ١٘ت آٛيضتاع ٝ تواع ًطز. زاػ

ٌِ َ ) ٚيٛط ٚ ترتياضت ٛاظٛيظ ْهَر ٍُ ْ ًَ ال ِْي ُُث َضْيِف إِبْرا َِ َِ تاَك 
َ
ْو أ  تطزاضٛس ٝ اظ 4(َْ

  .ضٝٛس ةيْ ت٠ حثية اظ ذٔية ٝ ريتط ٛزآٛزا 

 ًدذاًن هي هکِ ٍ دذس هي

 

 ًن کِ هشا َّا   ام اسد  دا
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ْ لََعَ اللِ )رْعَ ثَ هاٍ اهزضوبل هضوبل    يت ٍَ هّىيي روريا يثوا َّ َٔ اَت َيَتا ٌْ ََ 1(فَاِِاا َغ
 

ي ٍجت رْٱ٬ ه٦زنه ثوْك.  ياًل. ثل گو اى هٌبىل كّهرو آهلٍيا٥يٍ ك يا ًوْكٍ آهل، ّ ٝبئٮَ

َ ؽغبى ثوَ  يگو كه ثبكن ّ ايم ک ُْ ا ٮْى ا ٢٦ ،نيل هعبل ثَ ک٦جَ ّٕبل هٍياگو ثَ ٝٮ

رُهُ لََعَ اللِ ) ،نيه٭زبى ٭وّ يً ِْ
َ
َْ َوَقَع أ  2.3(َيَل

 ،وىا اثْا ٲبٍن ثوبثو ياى ثيهگبى كّ ذ ه ،ي ٥وويا لانٍالم ثِبءـيٯ ّ.ُ  844كه ٍبل 

ّ ًيي بى ّ هزوْنى ىهبى ياى ا٥ّ ثَيبهي وذ ؽظ کوك ياى ُواد ٥ي ّولًل. اى   يُووواٍ 

ي يا ول ييو ، فْاعوَ ى يي کبّو٪و يي هؾول، هْنًب ٦ٍلا ليا لُب، هْنًب ّوٌ عولَ آى

ي ؽَوي،  يا ول ي ٥جلا ٲِبه، هْنًب ربطيا ل٬ي، هْنًب ّويويي ١ِيا ل، هْنًب ٱٞتيعبه

 ين ْٕ٭ي، فْاعَ ٥جلا کويل ؽٖبهيي اٍوب٥يا لي ٭وؿ، فْاعَ ِّبةيهْنًب ٦ٍلا ل

ٍْوزٌل.  يي ٱب٭لوَ پ يو ثوَ ا ثيهگبًي ي ياى اٝوا٫ فواٍبى ً ثْكًل. يّ اٍزبك كّ زْبٍ عُْو

 يثووا اهيوواى،  اى ٍولٞبى ّ   ياَ يو ي ُليرو کْچک يّل کَ ؽز يچٌبى ٱب٭لَ ثيه  ّ ٱْ

ٍْزٌل يپ يـ هيي ثيهگبى ُو ِّو ثَ کبهّاى ّيو ؽظ ًيٱجْل ًکوكًل. كه هَ ،رلاهک ٱب٭لَ

 4.ّزب٭زٌل يهآًِب ّ ؽکبم ّ اهوا ثَ اٍزٲجبل 

و ّ ىهوبى ؽوکوذ فوْك ها    يهَو  ،ٱٖل ؽغبى کووك  ييً يي عبهيا لييه٦ٌُگبهي کَ 

ّ ؽغبط كه ُو ِّو  ،ن کوك کَير٢ٌ يا گًَْثَ َ  يثپ يثَ کوبهّاى  ثوَ   ياًْلًول. اّ كه ًبهو

 : ثْكّزَ ًْ ي٥الهَ رٮزبىاً

كاضس ٝ تـساز ٝ ضإ ُطكت٠. اُجط   اهلل آحطإ ت٠ غٞب ػطام ٝتياحطإ ت ،حاال اظ رإ

ٜجس ٝ اظ  يكطٗا يٖ. اُط ظٝزتط ًتاتتياّ ت٢اض ضٝا٠ٛاٝ ،اضازت حن تاضس ٝ ػ٘ط ٝكا ًٜس

حطًت ٝ سٌٞٙ ٗعاد ٗثاضى اػالٕ ز١ٜس تط زضجت ٗٞغجْ ١٘جساٙ ًج٠ اُجط زض      

وت حاّ يس ٝ ٗا ضا اظ حويايٖ تا ت٠ ًطٗاٙ ٝ كاضس ٝ ػطام ٝ اغل٢اٙ تيذطاساٙ ٛثاض
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 ..ط ارت٘اع ت٢تجط زسجت ز١جس.   يتاضس اظ آٛزا تست يچٞٙ اضازت ا٢ٓ ،ذسٗت اػالٕ ز١س

ع اظ يج ٛطاٙ زازٛس ٝ ٛ يطيس، تطٞيضإ زضآ يسطا ضاٟ ٠اضازت آٙ تٞز ٠ً اظ آٙ قطف ت

زسجتٞض ٌٗجطٕ تجاد آحجن ٝ      ،ٛثٞز ٝ تطازض غاحة ٗؼظٖ يقطف حٌإ آٛزا، ًطط

 1.ٜٛ٘ٞز يٝ ٗؼاٝٛت ياضضاز ،ٞار٠ حسٚذ ،ٚيآس

زٌول،  ت كاكٍ، ثوَ ؽوظ ه٭  يو رور يکوَ کوبهّاً   يووْه ير  كّهٍ يُبانٍالمـيگو ّياى ك

ي يثِبءا ول  يٱبٙو  ،يهّهو  ثي ٥جولاهلل  يـ اثْا ؾَي ٥ليّ 2يرْاى ثَ هْنًب ٱبٍن ٥ل يه

 اّبهٍ کوك.  ، 4ّبٍّ فْاعَ ه٦َْك 3ي٥ضوبى ثي ٥ل

َ َيهٌٖجبى، ثب فْك رْٕثيهگبى ّ ٕبؽت لٍ يو ًبه «ًْوبى »کوَ  اى عبًوت ّوبٍ    ياًبهو

هکوَ ًّْوزَ    يوابد ّ اهو يو هب  يآّهو ّ هوإهْهاى عوو٤  يهَو  يّل ّ فٞبة ثَ اهوايه

ه٭وذ،   يثَ ؽظ هو  يُوگبٍ ثيهگي ّْك. يذ ٍٮوّبى رٚويثوكًل رب اهٌيُوواٍ ه ،ّليه

 يكاّزٌل؛ ٌُگبه هيهْعَ  يکَ ٥نهييهگو ا ؛ّلًل يُوواٍ ه يثب ّثبيل بى اّ يروبم اٝوا٭

ٲوا، ٱٖل ؽوظ  يي ثبيوىا، فْاُوىاكٍ ٍلٞبى ؽَيک هيه٦و٫ّ ثَ کغ ،کَ ّبُياكٍ هؾول

و يو ي ٍوٮو، اه يو كه ا 5.ُووواٍ ّولًل   ياى ثيهگبى ِّو ثب ّ يالىهبًِ ّ ثوفکوك، روبم ه

ىهبى ّ هٖبؽت ّبُياكٍ ثْك، چْى ؽبٙو ًْول فٞوو    يي کَ اى ٭ٚاليي ؽَيا لکوبل

و٭زوَ  يگوو ثوَ فولهذ پن   يّ كّول  وك ّ ثَ ٍٮو هّك، اى ٍلک فبكهبى هاًلٍ يؽظ ها ثپن

 6.ًْل

کوكًل کَ اى ٱجوْه ائووَ،    يهْقٔ ه ياَ گًْو فْك ها ثَيهَ ،ُب كه هاٍ ؽغبى کبهّاى

ثوَ رْا٭وٰ   و يهَو چٌبًچوَ كه گوييٌِ    ؛بهد کٌٌول يي، ىيك ياهبهياكگبى، ثيهگبى ّ ٥لوب
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 يگناّزٌل کوَ كه ّوِو   يهّ ٱواه کوكًل  هين يثَ چٌل كٍزَ رٲَها ، کبهّاى هٍيلًل ًوي

كّ كٍزَ كه هوّ ي ًٲْجٌل، ٱب٭لَ يهضبل، كه ؽظ فْاعَ ثِبءا لثواي  ؛ًْلًليُن ثپثَه٦يي 

ْوبثْه ثوَ   يکوَ كه ً گو٭زٌل ن يرٖو ّ ي ثَ ُواديً يّ گوُّه٭زٌل ثَ هِْل  يث٦ٚ :ّل

   1.ُن هٌٍل

 7يياى ًغو٬ ّ هْوِل اهوبم ؽَو     ثبيول  ؽوظ ؽزووبً   يُب کبهّاى يوْهير  كه كّهٍ

 2.گنّذ يه

 ،ٍو٩ْبد ّوبهل   3،ّ فوواط  ٥والٍّ ثوو ىکوبد    ،پوكافزٌل هيَ ؽغبط ک ييُب بديهب 

بى يو اى چِبهپب ثْك. 5، فلهزبًَ، رو٪ب ّ ثبطيثبّ، ثقزَيهاُلاهِّلزبٯ ،4بًٍَاله ،ْکِيپ

به هوْهك آىاه  يكًل ّ ثَو گْوب يها هو آًِوب   زٌل ّ كه ُو ِّو ثوبه گو٭ يبد ان٧ هيٱب٭لَ هب 

ٱوواه  ُوب ثْكًول،   بديو هب  يآّهبى کَ هإهْه عو٤يبهچيّ هاُلاهاى  ٍزبًبى،ثبط بى،يرو٪بچ

ثوَ   ،ّول  يي فٖوْٓ ٕوبكه هو   يو کَ كه ا يزؽکْه يُب ًْبى ي هْاهك كهيگو٭زٌل. ا يه

ٲوا كه يي ثوب يروْاى ثوَ ؽکون ٍولٞبى ؽَو     يي اؽکبم هيبى اٍذ. اى عولَ ايّْٙػ ًوب

 6.کبهل آهلٍ اٍذ، اّبهٍ کوك ْٝهکَ كه ٭ٖل ٍْم ثَ يفْٖٓ ؽظ عبه

ّ کوك ًْلْ ٱٖل يٱْک آٯيث٦ٲْةيٯ کَ ٍلٞبى .ُ  891كه ٍبل  اى ّ هؾوول ثوَ   کوبه

اٍزوآثبك ّ هبىًولهاى ك٥وْد کووك     ،فْٖٓ هوكم فواٍبىثَ ،اى ُوَ  هٍبل کٌل،اؽغبى 

ب ه٦وب٫  ُو  بديو ٤ هب يو ّ ؽغبط ها اى عو ،ْبى هٲوهيثوا يبكيالد ىيثَ ؽظ هًّل ّ رَِ

 :  ي ؽکن آهلٍ اٍذيکوك. كه ا

 ٚ ٝ ح٘اٛ٘ائ٠يٚ ٝ تسؼياحٜ اكت٠ ٠ً زض حزل٠يٖ يتػ٘ اٚ ٗؼٜيا تط ،ٞٙيٖ ذاقط ١٘ايػعا
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ع ٗحْ٘ ٗثاضى كطٗٞزٟ اظ زاضآسالٕ تـساز ٠ً اهطب قجطم ٗٞغجْ تج٠    يز٢ت( 892)

ٚ تطاضت ٗثت٢ذ تٞزٟ، ١جطًس  يس ٠ً ت٠ ٝضٝز ايٖ. تاير٘اّ ًؼث٠ است، ضٝا٠ٛ ُطزاٛ

س ٝ يٚ سلط كطذٜسٟ احط تست٠ تٞر٠ ٛ٘اياحطإ ا ،ضا ضؼق ٝ ػعإ زض ذاقط ُٗؿ٘ط تاضس

، ي ٗحطٝسج٠ ٖ ٠ً زض ٗ٘آج يحٌٖ كطٗٞز ،«ضإ٢ِٖٛ ياظ٢اضاً ٌِٓ٘اّ اإلػتٜاءِ ك»اظ تاب 

٘ٞٙ اٝ ضا تج٠  يٜس، ٗوسٕ ٗيآوسض ت٠ ١ط را ٛعّٝ ٝ حّٔٞ ٛ٘اْين رٔيٚ كطيًس اظ ا١ط

طاٙ زض ضكتٚ ٝ آٗسٙ ت٘ـا يٝ استوثاّ ًٜٜس ٝ اظ ر٢ت ا يٖ ٝ ارالّ تٔويذكٞات تؼظ

ٝ يٗكآثجت ٜٛ٘ا  ،طشٓجي يٝ ؿ يٝ سالٗ يتاضٝ ترت٠ يٝ سٞهات يٝ تاد ٝ ضا١ساض  ٜجس 

٘ يطاٙ ِٛطزٛس، ٝ ت٠ ت٘ـاذا٠ٛ ٛثطٛجس ٝ ا يا يطاٗٞٙ تاض١ايپ  قيغ تٌجآ يج طجاٙ ضا اظ ر

ٜس ٝ يٗالهات اٗطا ٝ حٌإ ٜٛ٘ا (قيآؤٖ زاٜٛس ٝ زض تالز تٌٔ تطذاٙ ٝ ٗطكٞع يٞاٛيز)

ٚ حٌٖ ضا ت٠ ٢ٗط هؿات اسجالٕ ٝ  ياٗطا ٝ آٌا ٛكٔثٜس ٝ سٞاز ا يطاٙ سٜس ٝ اٗؿاياظ ا

طجاٙ ضا  ياٙ ايج چ٢اضپا  ٜسٟ ٝ ضٝٛجسٟ ياٙ ٝ آياٗچياٙ ٝ ئچيس ٝ ا٠ زاٜٛيحٌإ ٗؼٞلٌّ ػٔ

ٚ تجاب  يج ٖ ٗؤحط زاٜٛس ٝ ١ط ساّ زض ايػظ [طاٙ ضايا]ت يطٛس ٝ ضٌط ٝ ضٌاياٝالؽ ِٛ

اٙ ٝ يٝ ت٘ـاچ يٞاٛيٛطاٙ ٗزسلز ٛكٔثٜس. حٌإ ٝ زاضٝؿِاٙ ٝ ٗثاضطاٙ اٗٞض ٝ اضـاّ ز

ٚ ٗٞرجة ٗوجطض   يج ضٞاضع تجط ا  اٙضا١ساضاٙ ٝ تارساضاٙ ٝ ًٞتٞاالٙ هالع ٝ ٗستحلظ

 1.زاٜٛس

ُوو   يؽکبم ّ اهووا ًجْكى  ههغجْ ،ي ؽکن ثَ آى اّبهٍ ّلٍياکَ كه  يگو ًکبرياى ك 

واى ثويه   يو ّ اه بىلاه ؽبکوو يل ثَ كيؽغبط كه ُو ِّو ثب ،؛ چواکَاٍذكه كيلاه ِّو 

 اى هقبهط ٍٮو ؽظ ثْك. يي عيئيکوكًل ّ ايْکِ ّ ٍالهبًَ پوكافذ هيه٭زَ، پ

 حجٍ هَاًع سفز ت هشکال

 يآة، ًوباهٌ  ، کوجْك ٩نا ّ آمّٱَ ّيٱؾٞ :ك كاّذكه هاٍ ؽظ ّعْ يبهيفٞواد ثَ

ي هَوبئل ثوْك کوَ    ياى عولَ ا ،ّ هاُيًبى يهِلک ٥وْه يُب يوبهيبك، ثيى يُب، گوهب هاٍ

                                                           
 .223ٔ  222ض ، طعهٕک انًهٕک.  1
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ٯ ٱْا٭ول ؽغوبى کوَ اى    .ُ  757. كه ٍبل ثبىگوككٍ ها  وَيّل ٱب٭لَ ؽظ اى ً يگبٍ ثب٥ش ه

 يعو٤ ّلٍ ثْكًل، كه ؽْا  يك، کبّبى، آهل ّ ٌُلٍّزبىيواى، کبىهّى، ي، ُّواد، ثقبها

 ْبى ٩وبهد ّول. پوٌ اى كّ    اهغوّػ ّلًل ّ اهْ يّّْزو، كچبه هاُيًبى ّلًل. ث٦ٚ

.ٯ ُ  787كه ٍوبل   1.اى ٍٮو هٌٖو٫ ّولٍ، ثبىگْوزٌل  ثيْزوّبى ُٮزَ رْٱ٬ كه ّّْزو، 

ل آّهك يغبى پليكه اّٙب٣ آمهثب يْبًيپوّ  يٍبهبًيي، چٌبى ثيفبى ثَ رجوؽولَ رْٱزوِ

َ کي يي ؽزي.ٯ ًُ  869كه ٍبل  2.هْ٭ٰ ثَ گياهكى ؽظ ًْل يکَ کَ فوبٝو فٞوو   ًٮو ثو

 ي کوبهّاى يو کوكًل، ؽظ ًگياهك. كه ٍبل ث٦ول ً  يبى کَ ثَ کبهّاى ؽغبط ؽولَ هيه٦ْ٦ْ

   3هٌؾل ّل. ي ّلٍ ثْك،يکَ رغِثب آً ،ؽظ

ثوواي   ؛وكاّوذ ها كهث ياى ًوباهٌ  يي، هوْع يو ؽظ ًياًزْبه فجو هو  ّبُبى هَلٜ ثو هَ

ها اى ٍٮو ؽوظ هٌٖوو٫    يبكيى  ، ٥لٍيويـ ؽَي عاليٯ فجو هو  ّ.ُ  757هضبل كه ٍبل 

كه ٱبُوٍ هْهكي ّجيَ ثَ هْهك پيِ ثوَ ّعوْك    فجو هو  ٍلٞبىًيي ٯ .ُ  823كه ٍبل  4کوك.

غبك ّل کوَ  يا يى آّٮزگاّو٫ ٍلٞبى هٖو، چٌبل هو  هلکي.ٯ ثَ ك ُ  842كه ٍبل  5.آّهك

ي هوْهك رِوبعن   يو اى ُغْم ّ ٩بهد كه اهبى ًوبًل؛ کبهّاى ّ هؾول ؽظ ٥واٯ ً يچ کبهّاًيُ

ي هْعوت ّول کوَ کوبهّاى ؽوظ      ياًزْبه فجو هو  اّىّى ؽَي ً 6ٱواه گو٭ذ ّ هٌؾل ّل.

 7.ثبىگوككاى هيبًَ هاٍ كه ٥واٯ ٥وة  ،يوْهيا َلٞبى رليّبُياكٍ فل

ّول. كه ٍوبل    يهو اى ٍوٮو  ٖووا٫ کوبهّاى   ي ثب٥وش اً يُب ً ٍبل يل ث٦ٚيّل يگوهب

بك، يو ى يثوَ ٥لوذ گوهوب    ؛ووذ ؽوظ کووك   يثيه  ٥ي يثب کبهّاً ٯ فْاعَ پبهٍب.ُ  722
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فبٝو ثَ ،ثَ ٍٮو فْك اكاهَ كاك فْاعَ کَ ّ ْبثْه ثبىگْزٌلياى ا٭واك کبهّاى اى ً يبهيثَ

  1كهگنّذ.كه هاٍ بك، يى يگوهب

ُ  يبهيّذ کَ ثَي ٱٖل ٍٮو ؽظ كايّبٍ ّغب٣ ً ل يو بى ّ ُوواُوبًِ ثوَ ك   ياى ٍوپب

  2.ُالک ّلًل ّ اّ اى ٍٮو هٌٖو٫ گْذل كه ّّْزو يّل يگوهب

 ياى گوهوب  3.ا٭واك ىيبكي اى كًيوب ه٭زٌول  ، ليّل يي ثَ ٥لذ گوهبيٯ ً.ُ  792كه ٍبل 

كه ًجوك ّ روبم آمّٱَ ّ هؾوْ وَ  َ ک اى ؽغبط عبى ٍب ن ثيچي.ٯ ُُ  833ٍبل  ٍبثٲَيث

  4ي ه٭ذ.يبًْبى ُن اى ثيّ چِبهپب يهرغب

ٯ .ُ  835ثوْك. ٍوبل    يّل، کن آث يههّ  هّثَثب آى ثبهُب کَ کبهّاى  يگو فٞواريك اى

ؽغوبط،   يبكيو ُب، ثَ ٥لذ ى ٍبل يكه ث٦ٚ 5اى ؽغبط ها گو٭ذ. يبهيَ عبى ثَيي ٱٚيا

 ياى گوٍوٌگ  ي٭واّاًو  ي ّل ّ ٥لٍ يه يّ گواً يو ؽظ ٱؾٞيهَ يكه ِّوُب ّ هٍّزبُب

ووي  ياى ٥وواٯ ّ   يثب٥ش ّل کَو  يٯ ٱؾٞ.ُ  824كه ٍبل  6.ّلًل يُالک ه يّ رٌْگ

ثَ ؽغوبى   يا٩لَ ،كه هٖو ّ ّبم يل فْکَب يي ثَ ك يٯ ً.ُ  831كه ٍبل  7.ؽظ ًگياهك

ثوَ   ،و ؽوظ يهضل ّثب ّ ٝوب٥ْى كه هَو   ييُب يوبهيثاًزْبه  8ّل. يل ّ كه هکَ ٱؾٞيًوٍ

.ٯ ّ ُ 749ٝوب٥ْى ٍوبل    9.ّول  هوي بهّاى فْٖٓ هٖو ّ ّبم، ثب٥ش هزْٱ٬ ّلى کو 

 19.اى ؽغبط ها گو٭ذ يبهيعبى ثَ ،.ٯُ 759
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ي يل ثوَ ُوو  يّوب  ؛ًووْك  يثبىگْذ هيپوفٞو ّ ث يٍٮو ؽظ ها، ٍٮو ،بكّلٍيهْاهك 

َ  يي عوبه يا ول ييه٦و  1گياهكًل. يكه اّافو ٥وو ؽظ هثيْزو ثْك کَ  ٍجت کوَ   يا كه ًبهو

ي ًکزَ اّوبهٍ  يؾًب ثَ ايل کود ًّْذ، رلْي هؾويکَت اعبىٍ ٍٮو ؽظ ثَ اثْا ؾَ يثوا

ٰ گووكك  يو ٰ ه٭يو ب٭زَ کَ اگوو رْ٭ ين يوذ آى رٖويک اٍذ. ٥يي٥وو ثَ ُٮزبك ًيك»: کوك 

   2.«بء هٍبًليها ثَ ّبم اًج يويجبػ پٕ

چوْى ٱِوو کووكى اى     يلو ٥له٭وذ کوَ آى ُون ثوَ      يثَ ؽظ هو  يكه عْاً يکوزو کَ

ّٕوْل ثوَ    يلَ ثوايي ٍّيرو کَ آٍبى يگوكعِبً يبيب هئي 4، رْثَ کوكى اى گٌب3ٍفبًْاكٍ

کووَ كه هاٍ  يا٭زووبك. کَووبًيارٮووبٯ هوو، 5بهد ؽووظ ثووْكيووآى ُوول٫ كه آى هّىگووبه، ى

بى كه يو گْکيو بهوذ،  ج يي ا٥زٲوبك کوَ هّى ٱ  يو ثب ا ؛کوكًل يعب ك٭ي هُوبى ،گنّزٌليكهه

 7ل.گوكاًلًيا جزَ عَل هزوْنى ها ُوواٍ ٱب٭لَ ثَ هٌْْٝبى ثبىه 6هؾْو ؽبٙو ًّْل.

کَ  يياى ا٭واك ّ عبُب يجي٥غ يُب بى پٌ اى ثبىگْذ اى ؽظ، هبعواُب ّ كاٍزبىيؽبع

ذ يو اى كّ ثوواكه ؽکب  ،يكيـ يها ٬ ربه ،يکوكًل. ع٦ٮو يًٲل ه ،لٍ ثْكًليكه هاٍ ؽظ ك

 يُووکٌ پوْ   کوَ  يؽوب  ، كهلًليکَ کٌبه آة کوفَ هٍو  يگبهکٌل کَ كه هاٍ هکَ، ٌُ يه

ي كاٍوزبى  يً يعبه 8ه٭زٌل. يآة هاٍ ه يهاًٌل، آى كّ ثواكه هّها اى آة ثگنآًِب  كاك رب يه

٩ووّه، ُوو ٍوب َ ثوَ هکوَ       ياى هّ يْو يکٌل کَ ثَ فبٝو آىاه كهّ يذ هيها هّا يعْاً

وىا يو ه کيو ه٦و٫ّ ثَ کغ ،هؾولٍلٞبى 9گياهك. يؽظ ه ،ِيآى كهّ يه٭ذ ّ ثَ عب يه
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  هٖو کَ آّاىٍ»وكٍ ثْك: پٌ اى ثبىگْذ اى هکَ اك٥ب ک رو آهل،ِ يکَ ّوػ ٍٮو ؽظ اّ پ

و ياه يؽز 1.«و اٍذ، هث٤ ُواد ثبّلي٤ هَکْى ٍب٦ٍّذ ّ ٢٥وذ اّ كه ُوَ اٱٞبه هث

وىا ٍلٞبى هؾوول ثوو   ياى ؽکْهِذ ّبُياكٍ ه .ٯُ  848وّىّبٍ کَ كه ٍبل يي ٭يا لعالل

انٍوالم  ـيي اهو كه هاٍ ثبىگْذ اى ؽظ، ثَ ّيکوك، اك٥ب كاّذ کَ ا يه يُواد ٝو٭لاه

 2.ّلٍ اٍذا ٲب ي ٥وو كه فْاة يءا لثِب
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 هقذهِ

ک يلث»ٍْزَ عولَ يکٌل ّ پيل اؽوام ثو ري هيىائو فبًَ فلا عبهَ ٍٮ ،كه هواٍن ؽظ

آى ٝوْا٫   ثوبه ثوو گووك   ل، ُٮوذ يکٌل ّ چْى ثَ فبًَ ک٦جَ هٍيها رکواه ه« کيِن لثالّل

هٲولً ه٭زوَ ّ ثوَ     يُوب لاه هکوبى يو آ٭زبة ٍْىاى كّذ ٥و٭بد ثَ كيکٌل. ٍپٌ ىيه

پيْيٌَ کٌل کَ يّوکذ ه يوثبىگْزي ثَ هکَ كه هواٍن ّ ٦ّبئٌُگبم پوكاىك. ي٥جبكد ه

 . گوكك ثوهي ،اى اٍالمپيِ  يؽز ،نيٱل يُبىهبىآى ثَ 

ثوب ؽوول پوّهكگوبه اى ک٦جوَ      بىيگو ؽبعيبى هواٍن ُوواٍ كيكه پب يکَ ؽبعيٌُگبه

جوب کوَ   يِ ىيي ًوبيگياهك. اياعوا هي هوؽلَ هواٍن ثبّکٍْ ؽظ ها ثَيکٌل، آفويّكا٣ ه

ّ ثوب   هَلوبًبى علٍْ کوكٍ يزل٬ ىًلگهق يُبكه عٌجَ ،كاهك يثَ ٍوًّْذ آكه يااّبهٍ

ًَْ کوَ كه ّو٦و ّ اكة ّ   گُوبى ؛ٌ ّلٍ اٍذيقزَ ّ رٲليآه ،آكاة ّ ٭وٌُگ ُو ٱْم

آى  يواى ّ ًوْكُوب يو ؽوظ كه ا  يُبييي٭ٖل ثَ آي يكه ا ب٭زَ اٍذ.ي يذ رغلٌُو ُو هل

 .ّْكيپوكافزَ هواى يكه ٭وٌُگ ّ ٌُو ا

 هزتَط تِ حج يّا يييهزاسن ٍ آ

کوكًول   هياٍزقبهٍ  ،ي ٍٮويه٭زي ثَ ا يثوا ثبىگْذ ثْك.يفٞوًبک ّ گبٍ ث يٍٮو ؽظ

ّ ثقْاًٌل ْزو هوٍْم ثْك کَ ًوبى اٍزقبهٍ يًل؛ ثىك يرٮإل ها ِي  يبياى اّ  يکيب ثَ کزبة ي

 يثووا  ؛كويو آًوبى ثگ  يوافْاٍزٌل ثو  يه يي اى ثيهگياٍزقبهٍ ها ً 1.ثيًٌل رٮإلل يثَ ٱوآى هغ
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ي يا ول ييو ـ ىياى ّو  ،ُب ٱٖل ٍوٮو ؽوظ كاّوذ    کَ ٍبل يي کبّ٪ويًوًَْ، هْنًب ٦ٍلا ل

 ،ٍ ثل آهول وك کَ چْى اٍزقبهياّ ثگ يثوا يا هزْو٣ ثْك، فْاٍذ اٍزقبهٍ يکَ هوك يفْا٭

ه٦و٫ّ ثَ فْاعوَ پبهٍوب    ،يهؾولثي هؾوْك ا ؾب٭٠ ا جقبه ٢ً.1و کوكاى ٍٮو ؽظ ٕو٫

ثوواي گوو٭زي اٍوزقبهٍ     ،ِ فْاعَ كاّّك اى ٍبكاد هزْوو٣ يپ يٍٮو ؽظ، ٱبٕل يي ثوايً

فْاعوَ   ُوواٍ ٱبٕل اهٍبل کوك. ياَْيي هّثبٍ ّ رجورياّ پٍْز يثوا ٭وٍزبك. فْاعَ كاّّك

ْوبثْه ثوَ   يوّى آهول. كه ً يذ ؽظ اى ثقبها ثيثَ ً ،لٍ ثْكيب ها ًٮِويآى ُلا يبپبهٍب کَ ه٦ٌ

ثبه فْاعوَ پبهٍوب   ييا .ل گْزٌليبهاًِ كچبه روكي ِ اى ؽل ّ روً اى هاٍ،يث يل گوهبيك 

 بد آهل:يي اثيرٮإل ىك کَ ا يْاى هْ ْيثَ ك

 ادثال اتدذ هلحدق   سٍيذ ا  عا قاى حق، تِ

 

 سَ  تشج هسدعَد   چَى هِ تِسٍاى تا اذ ّو

  ِ   َفادق اهداى ا    هثاسک تاد اى ايي سُ تد

 

 2تْش  ْش  تْش جايي تْش د دتي کدِ پاودَد    

َْ ٱجوو اّ ها  يى رجوربك كه هاٍ هوك ّ ثب ُوبيى ياصو گوهبفْاعَ ثَ ٍٮو اكاهَ كاك ّ ثو  

 3.کٌلًل

ل اى ٍولٞبى  يو ثبي ًي٥لوب ّ ثيهگبى  ،بىيّاعت ثْك. كهثبههٙبيذ ّا ليي ٍٮو  يثوا 

ّول کوَ    يثَ ًبم آى ّقٔ ٕبكه ه يًْبً ،کوك يهْا٭ٲذ هٍلٞبى گو٭زٌل. اگو  ياعبىٍ ه

ّ »ّول:   ّ ٝو٫ كيگو آى ًّْزَ هي« ٱْا٭ل هاٍ ؽغبى ها ه٭يٰ»يک ٝو٫ آى ًّْزَ ثْك: 

 .«هبيْبثَ ثِنا ا ٞويٰ

 ،ويى كه 4.ٍٮو ّقٔ ثْك يوٌيّ ا يهاؽز يثواَ ٍلٞبى يوًلٍ رْٕيي ؽکن كهثوگيا

اى  يکو يثوَ ُووواٍ عوْاة     ،ًّْوزَ ّولٍ  کود اعبىٍ ٍٮو ثَ ّبُبى آلثواي کَ  ياًبهَ

 :نيآّهيه ثَ ٥ٌْاى ًوًَْ  ،ثبّل يه بىکَ كه ؽکن ًْبى هَب٭و ؽغ يوْهيري يٍالٝ
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سارر   يکرت د  طلة اجازٍ تارا  يرعليي پيالد اثيتَ غ يق جاهاي اسحيالد هکتْب جالل

 :حج

ز تا زاػ ٗست َيِْت ) ت٢اظ ٗؿ٠ٙٞ٘ ٛاي١ا ٞت َْ ِِ ُّ ا ِ لََعَ انلَّاِس  ٝا 1(َو ّلِِلَّ ذاقط كجاتط   يايزض ظ

ز ٝ زؿسؿ٠ اٗتخاّ ٌٜٗجٞٙ   يٗ تَُٔك اِِااًَّ َو لََع ُضِّ ضاامٍِر )ٞت
ْ
َ ِّ َُاُ

ْ
اِّْن ِِف انلَّااِس بِااَ

َ
َو أ

ٍِيٍق  َْ ُضِّ فَ ٍّ َغ ٌِ تَِ  
ْ
س  ،طيؾ٘  ذا٠ٛ زض ٢ٛاٙ 2(َُُ ت يج ٛاُجاٟ ػٜا ز. ًجط  يطج٠ ٗج  يًسجطِ ٛا

٢ٛجاز ٝ اظ   ازيج تج٠ اظز  ي٠ ضٝيج آٙ زاػ ٝ آٙ سٔسج٠ٔ ضا زض حطًجت آٝضز   ،ٓج٠ حؿطت اِ

ْن ) ؛هسٕ زض ضاٟ حزجاظ ٢ٛجاز   ،ًٌٜاد ٝ ظاز ضاح٠ٔ ٝ ػتازيت ،ثازيزاضاالسالٕ تا
َ
َغىسا َايِّ أ

ِِيوِ  ٔاَء السَّ َُ َُِِن  َِ ْٓ ٝ ٚ ٝ زاز يج ت آٙ ذسجطٝ تجالز ز  يج ٝ اُط چٜس تٜا تط اػت٘از ػٜا 3(َي

 )  ٠ي٠ ٗطؾيٝزاز زض هؿ  اض ذك٠يض٢ط
َ
ًْ ِِف اْل ُْ ا١٘جاّ ٝ ا٢ٗجاّ ضكجت ٝ تج٠      4(ْمرِ َو شاوِْا

حؿطت ٗٔي هسٕ ٝ سطٝض ٗٔٞى ػزٖ زض تجاب اسجتزاظت ٝ     سٟياػتؿا ٝ ًطٕ آٙ تطُع

٘جت تجط آٙ   يػع ي١ِ٘ج  ؛یف ب دنومكه ب لبطح ء ب خل فإى  بهت غازض ضس، ئاستراضت رط

ٞار٠ ًؼث٠ اسالٕ ٝ ضٝؾج٠ يالس ،اض ٝ ٗوإاكت٠ ٠ً زض ١ط ٗعيٖ يتػ٘ س يل٠ سج يضجط   ٘ا زض ٗ

ٞا ضا اظ ذجاقط ػجاقط    يتج  ي٠ٌ كوطاآٛ سيٚ اسالٕ. اٗيقآٙ سطٝض سال يل٠ زػايٝظ ػآٖ ٛج

ف آظٜٞٙ ٝ ٗطٗٞم آؼ) پازضا١ا٠ٛ كطٝ ِٛصاضٛس ٝ كطظٛس اػع ط يٞٙ ػالء آ٘ٔي ٝ سجا يٗإٞٓ

ٞاٙ زاضٛجس. كطظٛج  ت ٗحسٞز اهطاٙ ٝ ٗـيضا ت٠ ٛظط ػٜا (كطظٛساٙ ُ  ساٙ ضا تٜجس ثٞـ اذ  يتٜجس

 5.ت ضا ٜٗتظطٛسيػٜا  ًطض٠٘ ،حؿطت سٔكاٙ ظٗاٙ ٛػة ًطزٟ ضس

داًااى تٌاام دّ اى شااٍ سال اى      يقياز هْسا  يي عْديًشاى تَ ًام هْالًا خْاجَ کوال الد

 :رزايي هيحس

طا ػاض ٝ زاضٝؿحسٝز ٝ اه يٗا طم ِاٙ ػطغ٠ ٗ٘آي ٝ ٗسجتحلظاٙ قج  كاض ٝ حٌإ تالز ٝ ٗا

اًٚ ٝ تِ ٞاالٙ هالع ٝ ًالٛتطٙا ٗا ٞاٝ ٗسآي ٝ ًٞت ٖٗ ٝ اغٜاف تجطى ٝ  اُ قِيواع ٝ اكطاز ق

س ٠ً چٞٙ ً٘اّ ػٜا ْغطإ ُضَّ )اسجت، تج٠ حٌجٖ     يت اتسيْ ًلايًل ،يت اظٓيػزٖ تساٜٛ
َ
أ
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ََْى َشْ   ًَّ ُّ ُث جس تجٞز   ي٠ً ال ياظ اكطاز ت٠ ً٘آ ي١ط كطز 1(ٍء َخيَْل ٞٛا  ،ن ٗطتث٠ اسجتؼساز ٝا ت

تظإ ػوس ً٘االت ُطزٛايطف ١ساض ٝاسك٠ ٛا ٞتيت زاضت٠ ٝ  ت٢اس ٝ زض ٛ ٝاض ً٘اّ تج٠   يت ٛا از

ٝاذط  ٞاض ػس ا ظط االذتػاظ كيسآي ٗسآي االق ٞارج٠ ً٘جاّ   ا يٖ آٜ ٝاض، ذ الز

س ست سطاپا ً٘جاّ اسجتؼساز،   يهاٟ اهلل ٗٚ تٝ ،يٚ ػٞزيٓا ٘اّ ٠ً ٓاحن، ٗػطع: ٝرٞز ٝا ٚ آٌ

ٝ  يذٞز ضا ٠ً ٗظ٢ط آحاض ضتاٛ ٝرٞز كطذٜسٟ ٝضٝز ٝ    اسجت  ٖ  يتج٠ ٛلجس ؿ٘جعا  يكجعا ؿج

س ػٞز ،خاؿٞضسيك ج  ،ٗاٜٛ ٌٔٗ ٝاض  ٞاض از ٙ اكاؾت ٛا ٞض سٞذت٠ هاٞٛ تحاٙ ٗؼؿالت ٗا ت٠ ٗا  يزض ٞت

ٞت ٌٔٗ چَٜ زسجت اػتػجإ    ،ساذت ٝ تط ٗخاّ يٝ ال١ٞت يٝ زستٞض اكازت آحاض ٛاسٞت يٝ 

ٝٓت پازضا١اٙ ٛاٗساض ا ٚ ز ٞازٟ ػايزض زٗا غ كٜٞٙ ً٘جاالت ٝ ٛظجٖ   يٗوساض ظزٟ زض ر٘ يٓٚ ذاٛ

ب ٝ ٝس يٗسآي ٜٗاظّ ٝ ٗوسٗات ٠ً سثة ضلا ٝاح ٝ هٞٔ ٠ٔ ٛزات ارسجإ ٝ اضجثاح اظ   ياض

٘ٔ ين ػ٘ٔيق ٝ زهاي٘ا زض ٓكايغ آالٕ ٝ ًطٝب است، سير٘  يا ٠ ضجؼث٠ ً يويكٚ ٗٞس يٝ ػ

ٞز چٜاٙ ٠ًيس تي  ياؾيست اظ اغّٞ حٌ٘ت ضا ٘ج٠   ؿا ٘ٛ ٝاظٟ ١جط ـٛ ّ يج ؿا اش اظ آ  ت حجا

ُس َشيْباً )ٝ چٞٙ احط  عٟ ُٞش ظ١طٟ ظ١طا ضسيآٝ
ْ
هجات ٝا ال  2(اْشتََػَو الرَّأ د يج تط ٝرٜات ٝا

 يٛجسا  يْ ٗوإ ٗواّ غجسا ٌُحٌٖ ِٓ ٞست ت٠ية پيضة ضثاب ت٠ ٗثسؤ ظ٢ٞض غثاح ض ،ُطت٠

ٖ اظ هثاب رٜاب ػعت ت٠ضَ يٓاِ ٞاثُياَِٛ است ٠ً تجٞ اظ   يػ٘ط يؼٜي ؛سيُٞش ١ٞش ٝا ضساٛ ٌت

ٞزٟ ضٝ .، چٞٙ ٝهت آٗس اظ آٙ ٗا تاشيطيٙ ؿآ اظ تج٠ تجساضى   يٛ يت٠ س٘غ هثّٞ است٘اع ٘ٛ

ٞا١ة قجطب سجطا   يآكات ٗاكات ٝ تالك ٞاع ٗاظاؽ آٝضز ٝ ٗزآست سطاپطزٟ حؿٞض ٝ ٗ  يٛا

٠٘ ظ ٞزٟ ساظ چَٜ ٝ ػٞز ت٠ سطپٜز٠ ٝهجاض تج٠   يسطٝض ت٠ ـٛ ط ٝ ٛا٠ٓ ظاض آ١َٜ تاظُطت ٘ٛ

ٞاح ساذتيثاض تطٟ اػتين ٝ ػ٢ٞز اظ زايٗ ط يج ط ٝ ٝظيج ط ٛطجاـ ١جط اٗ  يج تساـ ٖت ٝ ظ ٝ طٝٙ ٛا

ضز ٝاالسَ يآشض ي١ا ساٙ ٠٘١ تتْيذٔ ،سٟيزضٞٛ كطم ٓا٘اع اهطُتطٌست،  اهلل، ٝ چجٞٙ   يب ٓا

تاض ػٞز ٝز يطات حسليٝ تحط يٗواضٙ استؼلا اظ ؾطب ٝا ٘ات زٝا ٞا تجط   يٗخْ ػطام ت ،يـٛ ٜج

حطٕاتيػس ٗوإ حزاظ ٠ً ٗتؿ٘ٚ احطٕا ته ٠ يج ػٔ ياضت ضٝؾج٠ ٗوجسس ٗػجكل   يٝ ظ اهلل ٓا

َْ يَشااُء )زض ا١تعاظ آٗسٟ ٗتٞر٠ غٞب ػطام ضجس.   ،االسالٕ ٝ االًطٕا است ا ٌَ ي  َِ ا ْٓ َو الُل َي
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 ًٍ ا يْ ١ِٜ٘اٙ ػٔي، سث1(إَِل ِِصاٍط ُمْستَِلي ؼٕ٘ٞ آٙ ٠ً ١ط ٗٞؾغ ٝ ٗوإ ٠ً ٛعّٝ ٘ٛ ٜجس  يٓا

الؽ ِٛچ ت٢اٛياٙ ٝا ضا ت٠ ١ياٙ چ٢اضپاياٗچي سجتاٛاٙ اقجطاف ٝ   اٙ ٝ تجاد يج ٘ـاچطٛجس ٝ ت ي٠ ٝا

ٞٛاة طا ضذت ،ر ر٢ت سٞؿات ٝ سالٗا٠ٛ ٗعاحٖ ٝ ٗتؼجطؼ  ًس ت٠ چيٜس ٝ ١يٝ تاض ٝا ضا ِٛ

ٜٜس يضٔتام ضا١ساض ٗستحلظاٙ قطم ت٠ .ٛطٞز هغ ٌٛ  2.ق٘غ ٝ ٞت

َ ٍٮو ٕوبكه ًکٌٌول کوَ آى ُون ثٌب     ٍ ا٭زبك کَ ّبُبى اعبى يًلهد ارٮبٯ هثَ ل يو كن ثو

َ  ير ،هضوبل ثواي ثْك؛  يبٍيٍ ، ٥وب ن ثويه    ي٥ووو رٮزوبىاً  ي هَو٦ْكثي يٍو٦لا ل  ووْه ثو

ٍولٞبى   3به ٍووٱٌل ؽبٙوو ثبّول.  فْاٍذ اّ كه كهث يوا هيى ؛ؽظ ًلاك  اُ، اعبىٍ ىهبًَ

 يلو يٍٮو ؽظ هك کوك ّ ُوثوبه كن  يو ها ثوايْيو٥ليكهفْاٍذ اهثبهُب  ،ييوىا ًيي هيؽَ

 4.کوك ياعبىٍ ًلاكى مکو ه يال ثويجي ٱيب اى ايلاه يل كيُب ّ رغل هاٍ يچْى ًباهٌ

ؽوکذ کوبهّاى   ياى ٥لوب ثوا يکيي ٍب٥ذ ٦ٍل رٍْٜ يير٦ ،ؽظ يُب يييگو آياى ك

 6.کوكًول  يى فْك ها ثب ًبهوَ هٞلو٤ هو   بى ّ كٍّزبياٝوا٭ ،کَ ٥بىم ٍٮو ثْكًل يا٭واك 5.ثْك

َ و کبهّاى ثيكه هَ 7ل.ّ يهن يثَ ؽغبط رٲل ي٥ٌُْاى ٍوهاثب َ يرؾٮَ ّ ُل ،ٌُگبم ٍٮو

ک هٌويل فوبهط اى ّوِو    يو ب اٍوزٲجبل ّ ثلهٱوَ رو    يثوا يلًل، اُب يهٍ يکَ ه يُو ِّو

َ  ه٭زٌل. يُب ه بهرگبٍيبهد ٱجْه هزجوکَ ّ ىيي كه هاٍ ثَ ىيکبهّاى ً 8آهلًل. يه فٖوْٓ  ثو

 9.كاّذ يبهد ٥زجبد، اهىُ ا٭يًّيى يه٭زي ثَ ٥واٯ ثوا

ثَوزٌل ّ روب    يي هو يآم ّل ّ ِّوُب ها يثوپب ه ي٥وْه يٌُگبم ثبىگْذ ؽغبط عٌْ
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و يه٭زٌل ّ ثب فْك آهك ّ ًبى ّ فوهب ّ ّو  ياٍزٲجبل آًبى ه يثوا ،ک هٌيل فبهط اى ِّوي

كه آى هّى هووكم ها   كاك ّ يت هو يؽغبط رور يثوا يي هواٍويؽبکن ُو ِّو ً 1.ثوكًل يه

كاكًول ّ   يٕلٱَ هو  بى فْك،يٍالهذ ؽبع  ّکواًَثَ ،ؽغبط يُب فبًْاكٍ 2کوك. يا٦ٝبم ه

ثوب   ،بىيو ّ كٍّوزبى ّ اٝوا٭  3ثوكًول  يا ٍْاهٍ ثَ هغلٌ ثيهگوبى هو  ذ، آًبى هيذ رٌِيَ ًث

فجو ٍالهذ ّ  ،ي ثب ًبهَيبى ًيؽبع 4.گٮزٌل يک هيثَ ٍالهذ ثبىگْزي ها رجو ،ًّْزي ًبهَ

 5.کوكًل يٝلت پْل ه ،ّ اى فلام فْك لًليهٍبً يبهد فْك ها ثَ كٍّزبى هيٰ ىيرْ٭

 حج يٍ آهَسش يعلو يکارکزدّا

ٍوٮو ّ رغوبهد اٍوزٮبكٍ     ؽوظ،  يُب ثْك کَ اى آى ثوا ي هاٍيرو يؽظ اى ٥وْه يُب هاٍ

عوب  کوكًول ّ آى  يُب ّ اهبکي ؽظ ثْك کَ ؽغبط كه آى رْٱ٬ ه كه هاٍ يّل ّ هلاهٍ يه

ٌ كهً ٭ٲوَ ّ ٥لوْم   ب هغلي، ثْكًلکَ اى ٥ب وبى  يگوُّ ؾزبعْبى،يي هبيرإه ٥الٍّ ثو

ٝب جوبى ّ ىائوواى    ييُوچٌو  کوكًل. يي هلاهً ٍکًْذ هيا كه يهلر يثوا ،كاّزٌل يٌيك

كهًوگ   يي هلاهً ٭وّك آهلٍ ّ ىهوبً يا كه ،هقزل٬ آهلٍ ثْكًل يُب يي٥لن کَ اى ٍوىه

ثْك کوَ   يفْٖٓ كه هٖو هلاهٍثَ ؛پوكافزٌل يکوكًل ّ ثَ کَت ٥لن ّ رجبكل آى ه يه

كه ثيْوزو  ظ کوَ  اى هولاهً هاٍ ؽو   يثوبفوى  ي٢ًبه 6.كاك يهزٮبّد ثَ ؽغبط ه يفلهبر

   7کوكٍ اٍذ. بكي ،ؽغبط ثْك يوايعولَ هلهٍَ ك کِ کَ پن اى ،٥واٯ ثْك

«ي   لصو ب  ل  و   صلبوالعلم  ا  »ش ياى ؽل يوّيهَلوبًبى ثَ پ
فوْك   يُب ل كاًَزَيرکو يثوا 8

                                                           
 .183ص، 1ض، تطٕطّاتٍ عفشَايّ.  1
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 1.ٍوبفذ  يكاًْوٌل کبهل ه ،اى آًبى يگبُ ،ظپوكافزٌل ّ ٍٮو ؽ يّ کَت ٥لن ثَ ٍٮو ه

٥جوبهد کوَ   ي يو كه ؽغبى ٍکًْذ كاّوزٌل ّ ا  ،بىيي كاًبيرو ّ ثيه ىهبى  ي٥لوب ٥وْهًب

 يي ٍوٮو اى اٱٖو  يو ا 2.ي هٞلت اٍوذ يل ايها «خراسا  ب ثمره  و ةبمك ه العلم شجرة اصل»

 يًوًْوَ ٥لووب   يواثو  ؛بى ًجوْك يو واًيگو٭ذ ّ هقوزٔ ا  يْٕهد ه يًٲبٛ هوب ک اٍاله

 ،فواٍوبى  ،٥وواٯ کَوت ٥لون ثوَ     يثوا ،ٌ كهً ّ ثؾش كاّزٌلهغل ،کَ فْك يكهْٲ

ٌوَ ٍوٮو   يکَت ٥لن ثَ هکوَ ّ هل  يي ثوايً يٌُل ي٥لوب 3.ه٭زٌل يوي هيؽغبى ّ  ،هٖو

ٌوَ ّ  يٌ كه هولاهً هل يرله يثيه  ثوا ياى ٥لوب يگبُ ،ٍلٞبى هٖو يؽز 4کوكًل.يه

 5.٭وٍوزبك  يي هيبهّاى ؽظ ثَ ؽوهها ُوواٍ ثب کآًِب  کوك ّ يك٥ْد ه كه هٍْن ؽظ ،هکَ

هٖو ّ ّبم ّ ؽغبى ثْك ّ ٥لوب ّ ٝب جوبى   ،واىيفبهط اى ا ياٍاله يوي هواکي ٥ليرو هِن

گياهكى ؽظ ثوْك.   ،ي ٍٮويبى ايکوكًل ّ ًٲَٞ پب يي هوب ک ٍٮو هيثَ ا يبهي٥لن اى ُو ك

 ل: يگْ يكه مکو اؽْال فْك ه يـ ّجَزويّ

 هددذ ي هددي ص عوددش خددَي  هذيددذ 

 

 صدددشد کدددشدم تدددِ داًددد   َحادددذ 

 صدس س شّا چَ هصش ٍ  ام ٍ حجدا  

 

 کشدهي دٍس  سٍص ٍ  ة  ک ٍ  داص 

َ بّ  اى کزت ،ؽْٚه كه هغب ٌ كهً ّ ثؾش ٥لوب ٝب جبى ٥لن ثب  ثووكاهي   ى ًيي ًَوق

لى يّوٌ  يهقزل٬ ٱوآى، ثوا يُب ٥الٍّ ثو ٱوائذ 6.آّهكًل يواى هيّ ثب فْك ثَ ا کوكًل هي

نىم ّ  ًيوي  واىيو فوبهط اى ا  ياٍواله  يثَ هواکي ٥لوکوكى ٍٮو  ،ًٲل آى  ش ّ اعبىٍيؽل

ثواي  ؛لياًغبهيْٝل هل ثْك کَ ٍٮو ؽظ ٥لوب گبٍ چٌلٍبل ثَيي ك يُوثَ 7.ثْك يٙوّه
                                                           

 .79ص ، انؼظٕس انٕعطي في حاالعاليي حانًذسع . 1

 .251صًْاٌ،  . 2

 .336ص، 10ض ، انُعٕو انضاْشِ . 3

 .186ص، 6ض، شزساخ انزْة . 4

َّٓ انُخ . 5  .33ص ، ّهاٌ في ؼٕادز انضياٌُيفاَک

ًَضاسشذُّ ااَلصاس في ؼطِّ  . 6  .454ٔ  453، 206، 205، 169، 64ـ  61ض ط، االٔصاس َػٍ ُصٔاس ان

ًَضاس؛ شذُّ ااَلصاس في ؼطِّ 10ص، عهٕک انًهٕک . 7 ٌ  انعُاٌ ٔ ظُـاخ  ؛ سٔضاخ438ص ، االٔصاس َػٍ ُصٔاس ان ، 1ض ، انعُـا

 .262ص، 1ض ، انؽياخ ؛ سشؽاخ ػي396ٍص 
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َ    كاًْوٌل ثيه ، كه ٍٮو ؽوظ فوْك،   ،ييا لييـ هؾيهضبل ّ   ؽولّك كٍّوبل كه هلهٍو

ي يکَ فْك هًظ ا يفٌغ 1پوكافذ. هيَ ل هْ٪ْل ثْك ّ ثَ هٞب ٦يَ كهْٰ ثَ رؾٖيهّاؽ

ّ اى  ل هّىگوبه ؽبٙوو ّولٍ   يهؾٚوو اٍوبر   كه كهک کوكٍ ّل ٥لْم يرؾٖ يها ثوا ٍٮو

كه هاٍ ٥لوْم كيٌوي ها   ل يکَ ثبييبى ايكه ث ،ثْكذ گو٭زَ ياعبىٍ هّا ،هَ ىهبى٥ال ،يٍقبّ

 2ٍوّكٍ اٍذ. ي٦ّو کَت کوكي يْؿ آى ٍوىهيؽغبى ّ ًيك ّ

ي يو ً يگوُّ 3پوكافزٌل. يٌ هيهِن ثَ رلهكه هلاهً  ي ٍٮو، ٥لوبيث٦ل اى آهلى اى ا

اهّبك هَلوبًبى  يلى ها ثوايٍکًْذ گي يبهريى يُب ٍْزَ ٍٮو کوكى ّ كه هلاهً هاٍيپ

ٍْوزٌل ّ هوالىم ّوبُبى    يپ يو هو يّوبُبى كه هَو   يي ثَ كهثبهُبيً يا ٥لٍ 4.لًليگييثوه

ّول ّ   يهو  يي ٍکًْذ اعجبهيگبٍ ا .گو٭زٌل يذ ٍلٞبى ٱواه هيّ هْهك ٥ٌب 5لًليگوك يه

هبًٌل هالىاكٍ ٥ضووبى کوَ پوٌ اى ثبىگْوذ اى      ؛ّل يٍ ًوزقذ ثَ آًبى كاكياعبىٍ روک پب

ٌ ثپووكاىك ّ كه  يَ ثَ روله يي اى اّ فْاٍذ كه هلهٍَ افالٕيٍٮو ؽغبى، ٍلٞبى ؽَ

ـ يّ ؛لًليگييرْٝي ثوه يهً كهْٰ ّ هٖو ها ثواي هلايً يا ٥لٍ 6.ٌليُواد رْٝي گي

كه كهْوٰ ثوَ    ،َپٌ اى ثبىگْذ اى هک ،يوّىآثبكي٭ يواىي٦ٲْة ّيي هؾولثييهغلا ل

ل اّل يّووِ 8.ليوووووي اٱبهووذ گييبه كه يثَوو ياّ پووٌ اى ٍووٮوُب 7.ٌ پوكافووذيرووله

ي ا جوياه  يا ول ٍواط 9.ليثوگيرإ ي٬  ٌ ّياٱبهذ ّ رله يي كهْٰ ها ثوايً يهک هؾولثي

كه  يواىيّو  يواهياهوبم ٍو   19ل.يو كه كهْٰ اٱبهوذ گي  .ٯ(ُ 749يب)هزْ٭ يث٪لاك يؽٌجل

                                                           
 .37ص ، سظال کراب ؼثية انغيش . 1
 .67ص ، عهٕک انًهٕک . 2
 .85ٔ  84ض ، ط؛ شذ االصاس في ؼط االٔصاس197ص، 3ض، ؼثية انغيش  . 3
 .80ٔ  72 ضط، يقظذاالقثال عهطاَيّ ٔ يشطذاآليال خاقاَيّ . 4
 .100ٔ  70 ،69ض ، طعهٕک انًهٕک . 5
 .33ص ، ؼثية انغيش  . 6
 .134ص، 14ض ، انضاْشِانُعٕو  . 7
 .53ص ، آشاس ظؼفشي . 8
 .198ص ، قياو شيؼي عشتذاساٌ . 9
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 ،پٌ اى هواع٦ذ اى ؽوظ  ،يب هلزبًيي ىکويـ ثِبءا ليّ 1.ذٌ پوكافيانىُو ثَ رلهعبه٤

ٍوبکي  ي يو ي كه رجويو ً يفْاعَ کوبل فغٌول  ،هَلک ٥به٫ ـِيّ 2.كه ث٪لاك هبًلگبه ّل

ـ يّ ّو  4ل صب وش يـ اٍووب٥ ياى عولوَ ّو   ؛ّولًل  يي كه هکَ هغوبّه هو  يً يگوُّ 3.ّل

 ،ّه ّول کوَ كه هکوَ هغوب    يکَوب  يي كه هلد يً يـ آمهيّ 5.يي هؾول هّاٍيٕلها ل

ـ ک٦جوَ  يذ هٌبٍک ؽوظ ّ روبه  يٮيهل ککوك کَ ّبرإ ي٬  ها «ا ٖٮب كه ؽوم ي٦ٍ»کزبة 

 6.اٍذ ه٢٦وَ

ي يو بى ايو كه عو ،کوكًل ثوكاهي هي اى آى ًَقَکَ ٝالة  يٌي٥لْم ك يُب ثَ عي کزبة

ي يو ب كّاّيو  7يـ هٖويهبًٌل رْاه يگويکزت ك ،و ؽظيكه هَ يّ ٭وٌُگ يرجبكند ٥لو

ثَوب  چوَ   ؛عِبى اٍالم ثْكًل يهوكم ِّو هکَ اى ُوَ عبّل.  يل ههك ّ ثلًيي  8ي٦ّو

كهاى كه آى  يگوو هولر  يك يّولًل ّ گوُّو  يي ِّو ٍبکي هو يكه اثواي ُويَْ  يگوُّ

اى  ،ا٭وواك هقزلو٬  اهلل ثوب  ذيّل رب ىائو ثيي ه٣ْْٙ هْعت هيا٭کٌلًل. ايهؽل اٱبهذ ه

 ٌل.کَت ک يبد ٭واّاًيّْك ّ رغوث آٌّب ،هز٣ٌْ يُبذيٱْه

  يوَريت  حج در ٌّز دٍرُ يّا جلَُ

 يُوب  ّ ٍوّبه اى ه٦به٫ ّ آهْىٍ يواًياو   ياى ٌُو اٍاله يا يٍيآه ،يوْهير  ٌُو كّهٍ

، ي، ًٲبّو يثوگو٭زوَ ّ كه ه٦ووبه   يٌو ياى ٭وٌُگ ك يبهيثَ يُب . ٌُوهٌلاى ًکزَثْك يٌيك

 .وكًلک هي٥وَٙ  ،جبيى يا گًَْثَ ،يٲي٦ّو ّ هٍْ ل،يت، رغليرنُ

                                                           
 .4ص، 13ض ، انُعٕو انضاْشِ .1

 .504ص ، االَظ َفؽاخ .2

 .246ٔ  245ص ، انشؼشا جذزکش .3

 .654 ـ 652 ضط، 2ض ، انؽياخ سشؽاخ ػيٍ .4

 .275ٔ  274 ضط، 2ض ، سٔضاخ انعُاخ .5

 .301انشؼشا، ص  جذزکش .6

 .336ص ، 14ض ، انُعٕو انضاْشِ .7

 .274ص ، انشؼشا جذزکش .8
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 يٯ ثوووا. ُ  813ي كه ٍووبل ي، كّ گلچوويوووْهير  ي كّهٍيٍووجک آ٩ووبى يًگووبهگوكه 

َ  يب ٭ٚبث ،کويپربنه ُٮذ  ه٢ٌوٍآًِب  اى يکي وىا اعوا ّل؛ كهياٍکٌلهه ُووواٍ ثوب    ،ک٦جو

 يروو ثووا   ک٦جَ اٍذ ّ كه کزوبة کْچوک   يْاهُبيوّى كيبى كه ثيهّػ ؽبعثب يچبكهُب

ي يو ا ،َ اٍذ. گوچَ ثوَ ا٥زٲوبك پژُّْوگواى   ِّو هکَ ّ ک٦جَ ثَ کبه ه٭ز ،ي٥وْه  ه٢ٌوٍ

ي يجوبرو يى 1اٍوذ. ىكٍ  ٞوَ ت يش هزي ّ رنُياى ؽ ،ّ ّؽلد کزبة ي٥ول ثو ُوبٌُگ

ثوب   ،ٌيکزوت ًٮو  كه هکوَ   ه٭وذ. يکوبه هو  َ ثَ ک٦جَ ثو  يياُلا يُبکزبة يثواي يًُب فٜ

 ،يووْه يّوبُياكٍ ر  ،وىايفوٜ اٍوکٌلهه  ثب كٍوذ  يُوچْى کزبث ،ي٭بهٍ يجبيى يُب فٜ

 2ّل. يذ هب٭ي

  يحج در هتَى ادت

ّ يعب يبد پبهٍيؽظ كه اكث ذ ّ يو بى اُويو جوبى ثوَ ث  يكاهك. ّوب٥واى ّ اك  يا ژٍيو گوبٍ 

ب يو ي يويّو  يُوب  ب ّ كاٍوزبى ُو  ذيو ؽظ ّ ا٥وبل ّ هٌبٍک آى كه ٱب وت ؽکب  يُب اهىُ

بًوَ  يرٖوْهاد ثبٝول ّ ٥به  اًل. ا٥زٲوبكاد ّ   جب پوكافزَيى يُب لٍيثٌل ّ ٩يل ّ ٱٖتيروک

کوكًول   يهکَ ًٲل ه يُب بثبىيث يُْبيکَ ؽغبط اى عي ّ ك ييُب هوكم ّ كاٍزبىاى  يثقْ

چ يل کَ كه ُيي كّهٍ كيا يكه هزْى اكث ،ييويبد ّيثَ ْٕهد  ٞبئ٬ ّ ؽکبرْاى  هيها 

 صجذ ًْلٍ اٍذ. يقيکزبة ربه

ي كّهٍ، يا يّ ٌٝيپوكاى اعزوب٥، كيل ىاکبًي٥جآصبه ّ  يٕٮ٬ ي٬ ا ْٞاي ٞبكه کزبة 

 : اًل ٮَ ها آّهكٍيي  ٞيا ،ُو كّهضبل ثواي  ؛ّْكيب٭ذ هيؽظ   كهثبهٍيبكي ى٬ ي ٞب

 ،سٛسيت٠ ٠ٌٗ ضس ٗلٔس ت٠ حذ ضكتٜس. چٞٙ يٜي١ط زٝ ٜٗؼٖ ٝ هعٝ يطٝاٛيٝ ض يطاظيض

ُلت ٗجٚ   يطٝاٛيضا آظاز ًطزٕ. ضٗثاضى  ،ٚ سؼازتيا  ضٌطا٠ُٛلت ٗٚ ت٠ يطاظيض

سجت  يٛ يا سٟيج ذطُلت ٗطا زضٕ يٜيهعٝ ا آظاز ًطزٕ.ُٔطٌط ض ،ٚ زٝٓتيا  ضٌطا٠ٛت٠
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س ذجٞز  يج ه٠ ُلتٖ ٝ اظ هٗازض كطظٛساٙ ضا س٠ قال ،ٚ ًطاٗتيا  ضٌطا٠ً٠ٛ آظاز ًٜٖ ت٠

 1.آظاز ًطزٕ

هبًوولٍ اٍووذ؛  يكه هاٍ ؽووظ ثووبٱ ييّ ّوو٦وگْ يٝج٦وواى فووُْ يبد ٭واّاًوويووؽکب

 َل:  يًْ يه يؾيوػ ؽبل هْنًب هَكه ّ ويْيو٥لياه

ٞ يسج  ضٝظُاض ٝ سٔ٘اٙ عٟيپاً يز. ٗطزت كٞضٜذ تٞيٗٞالٛا اظ ٝال ٜجس تج٠   يطت تجٞز. ُ

 ٚ ٗكٔغ اظ اٝست: يي زاضز. ايقثغ اٝ ضٞخ ٝ اضؼاض ٛ .اضت ٠ٌٗ ٗططف ضسٟ تٞزيظ

 ها سا تِ ج ا ک تِ پ اواى  ذُ تا دي 

 

 خَى دل ها سيختِ حاشاى  ذُ تا دي 

َوزَ فوبه اى   ًْ يي كههبًلگيكه ٥ ،الىيه٪ َ يَ ثَ ٍبيٌل هْنًب كه آى ٍٮو كه ثبكيگْ 

 َِ ثَ هْنًب فْاًلٍ اٍذ:  يٝج٦بى ٱب٭لَ كه ثل اى ّْؿ يکيکوكٍ اٍذ کَ  يوّى هيث يپب

 اص سً  سُ دٍس ٍ سش خاس هادا ى 

 

 2اص رهذى هکِ پ داواى  دذُ تا دي   

ي كه هاٍ ٍوٮو ؽوظ   يهْوة ًِي.ٯ( ّب٥و ٭بٙل ّ كهُّ  773 يبهزْ٭) يًبٕو ثقبه 

 يل. ٍولوبى ثووا  يو اى ٭ٚال ك يها ثب عو٦ يبى ٍبّعٍلو ،ثو کٌبه كعلَ ّ ليثَ ث٪لاك هٍ

 «.٥غت هَزبًَ اٍوذ  يكعلَ ها اهَبل ه٭زبه»: ي هٖو٣ ها گٮذيَِ ايثو ثل يْكى ّآىه

 3.«ْاًَ اٍذيو ّ ک٬ ثو  ت، هگو كيًغكه ى يپب»ثال٭بٕلَ گٮذ:  يًبٕو ثقبه

َ  ،ّول  يکَ كه هاٍ ؽظ ٍبفزَ هو ها ٬ ي٦ّوُب ّ رٖبً يث٦ٚ ى ثوب آّاى ّ ٍوب   كه هکو

جوب  يبه ىي٬ ثَو يًوبم ثووك کوَ رٖوبً     يجيـ ٝيرْاى اى هْنًب ّ يًوًَْ ه يفْاًلًل. ثوا يه

َ   و ثَ هکَ ه٭وذ. اّ كه آى يْيو٥لياه يكاّذ ّ پٌ اى اًيّا هِوبهرِ كه    عوب ثوَ ّاٍوٞ

 4فْاًلًول.  ي٬ اّ ها ثوَ آّاى هو  يرٖبًب٭ذ ّ كّ ٩الم كاّذ کَ يبه ِّود يثَ يٲيهٍْ

 يّ کَت ًبم ّ ا٥زجوبه ثووا   ييًوبهٱبثذ ّ ٱلهد يى ثواي هکبيهکَ كه هٍْن ؽظ ثِزو
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 .271ٔ  270ص ، يف انطٕائف؛ نطا270، صانشؼشا جذزکش .3

 .256ٔ  255ض ، طانُفائظ يعانظ .4



 حج اس سقوط حکوهت ايلخاناى تا پاياى حکوهت تيوورياى/  083

 5/1/33ـ  32043، شاخه: عجمیمجری: آرايی شده،  گیری صفحه غلطـ  5پرينت 

ًّْوزَ ّ   ،ّول  يبم ؽظ فْاًلٍ هيکَ كه اها  يا لٍيٱٖؽبعيبى، کَ  يْٝهثَ ؛ّب٥واى ثْك

   1.ثوكًل هيثَ اٝوا٫ ٥ب ن 

بهد ک٦جَ ٍوّكٍ ّلٍ اٍوذ  يبٯ ىيكه ٬ّٕ اّزكه كّهٍ هْهك ثؾش،  يبكيا٦ّبه ى

 يب)هزْ٭و  ياهلل ّ و ّ ّوبٍ ٦ًووذ   2.ٯ(ُ  898 يب)هزْ٭و  يبد عوبه يو روْاى ثوَ ٩ي    يکَ ه

ي ياى ثِزوو  يکو ي .ٯ(ُ  738 يبهزْ٭و ) يإوٮِبً  يجبد اّؽليبهٍ کوك. روکاّ 3ٯ(.ُ  834

 :ّْك يي ّو٣ّ هيکَ چٌ ُبٍذ آى

 ّددَس کعثددِ ٍ رى هٌددضل ٍ رًجاسدد  هددشا  

 

 رسصٍ  حدددشم هکدددِ ٍ تطحاسددد  هدددشا   

 دس دل رٌّگ حجاصس  ٍ صّي ياس  تخد   

 

 4ي پشدُ  َد ساس  هشاگش يک رٌّگ دسي

گو ْٕه يَ ّ كيکَ ؽظ ّ ک٦جَ ّ هٌبٍک آى، كه آى ثَ ٥ٌْاى رْج يي٥الٍّ ثو ٦ّوُب 

هاٍ ؽظ، ههْى ّ ٭لَٮَ ؽظ، ؽوظ   يُب يي كهثبهٍ ٍقزيً يبهي، ا٦ّبه ثَکبه ه٭زََبل ثيف

. هٚووْى  فْاُين کووك اّبهٍ آًِب  اى يثَ ثوفٍوّكٍ ّلٍ اٍذ کَ  ...كهٍذ ّ هٲجْل ّ

ثوب  ىائوو فبًوَ فولا    ل ٌّبفذ ثبّول ّ  يي هوؽلَ ثبيي اٍذ کَ اّ يي ا٦ّبه ايا هغو٣ْ

رْکل  به ّ ثبيلاه يك يثوارب هٲْٖك ؽبٕل ّْك؛ ٌّبفذ کبهل كه هاٍ ؽظ ٱلم گناهكٍ، 

َ  يْٝا٫ ک٦جَ ّ ثب يًَ ثوا ،ل ٱلم ثَ ک٦جَ گناّذيثَ اّ ثب کوَ كه  ها  يا ل ههوْى ّ ٭لَوٮ

 ب٭ذ:يكه ،ذؽظ ّ ا٥وبل ّ هٌبٍک آى ًِٮزَ اٍ

 چَى طْاسآ ًثَد کعثِ ٍ تتخاًِ يکي اس 

 

 5ًثددَد خاددش دس رى خاًددِ کددِ عصددو  ًثددَد      

َ  جلَُ تش هي ه شٍ  ا  هلک   الحاج کدِ  د

 

 6تاددٌن تاٌددي ٍ هددي خاًددِ خددذا هددي    خاًددِ هددي  
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َاسد   حافظ ّش رى صل خ  ٍ سصيذٍ   کِ ع ق ًَ

 

 1ٍضدددَ تسددد احدددشام طدددَاد کعثدددِ دل تدددي 

 دس  ًَثددشد ّددش ساّددشٍ کددِ سٍ تددِ حددشين  

 

 2هسدددکاي تدشيدددذ ٍاد  ٍ سُ دس حدددشم ًذا ددد  

 سٍم دس هاکددذُ سٍم يددا هددي گددش کعثددِ هددي 

 

َ   ٍاد ي تش حال هدي تا دن تدِ جسد        3ٍجدَ   د

 گش  َ عا ق ياس  تِ ع ق دٍس  ًکَس  

 

 تْددش چددِ ديددذُ گ ددايي چددَ حسددي اٍسدد       

 ّدَا  يداس تدذ اسد     اگش تِ کعثِ سٍ  تدي  

 

   ِ  4دٍسد  ًکَسد   يداد   ٍگش تِ هاکذُ تا دي تد

 اٍسدددد  هقصدددددَد سددددداکٌاى گ ددددد   

 

 5اٍسدددددد  هقصددددددَد سّددددددشٍاى حجدددددداص 

 سٍص  کددِ ًٌْددذ پددا تددِ سُ کعثددِ هقصددَد   

 

 6ٍاجدددة تدددَد اٍل ددددذه   دددشک ع يدددق     

ِ   گ تددددِ   هددددي  ا  کعثددددِ تددددَد خاًدددد

 

 لددداکي ايدددي پدددا  خدددَد هوٌدددَع اسددد       

ٍْٔ  )ًدددِ دسٍ   َْ َخااا ٌِااا  ًْ ُٓ َِ ااا ٌَ  اسددد  (آ

 

اااأٍع )ًددددِ دسٍ   ُِ  َْ ٌِاااا  ًْ اااا ُٓ ٍَ ْطَػ
َ
 7اسدددد  (أ

  ِ  کدَ   دَ داسد حقاقدي اسد      ساّي کِ تد

 

    ِ   دَ خَاًدذ هجداص ًاسد      ع قي کدِ هدشد سا تد

 دل خاک کدَ   َسد     ّش خستِ سا کِ کعثِ 

 

 8گددَ سددعي کددي کددِ حاجدد  ساُ حجدداص ًاسدد  

 ايددي حدد  ٍ عوددشُ ٍ حددشم ٍ کعثددِ ٍ هقددام  

 

 ٍيي خلق ٍ سعي ٍ ٍد ِ ٍ سهدي حجداس چاسد     

 طدَاد  سٍهي سخاى ّ د  صهداي سا چٌداى    

 

 9تددش گددشد رى سدددشاد  صًگددي  ددعاس چاسدد      

     ِ  ا  دس کعثددِ گددش ص دٍسدد  ًثددَد ً دداً

 

 10ا خاًددِ ا  تددِ حدداجي چددِ الت دداآ ًوددَدُ    

 کٌدددي سفدددتي ساُ تاديدددِ گدددش فخدددش هدددي  

 

 11هاداى خَاجددِ چددِ فددش  اسدد  ٍ ا ددتشاى حجدداص  
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غوْه  ل ّ هًيل اى هْکالد هاٍ ُواٍو يي اٍذ کَ ًجبيي ا٦ّبه ايگو كه ايًکزَ ًِٮزَ ك

ْ يُب ُوَ ً ييٌل ابثي يچَ كٍذ هچوا کَ كه ثواثو آً ؛کوك يزيب ّکبيّل  ّ هؽووذ   ييکو

 :اٍذ

ِ   ددددٌاذم حدددداجي   ا  احددددشام تسددددت

 

     ِ  چددَ دس سيددگ تااتدداى گ دد  خسددت

 خَد گ   اسچِ پش  دَي  ساُ اسد    تِ 

 

 جودددال کعثدددِ ًاکدددَ عدددزسخَاُ اسددد  

 اگدددش دس خاًدددِ خدددَد سا دادددذ سددداص   

 

  ؟کجدددا هدددشر حدددشم سا صددداذ سددداص  

 ص ّجددشاى گددش چددِ داس  صددذ  ددکاي   

 

 تدددِ سٍص ٍصدددل تگدددزاس رى حکايددد    

 هددداّي گدددش پذيدددذ ريدددذ گٌددداّي  تدددِ 

 

    ِ  1هدداّي  ددَاى تخ دداذ جددشه  سا تدد

 تاص  طشيق عا قاى تايذ سدپشد  ع ق هي 

 

 2هال ح  داس  ت   تحش ٍ تَشّ تايدذ ک داذ   

 گش َّا  کعثِ داس  اص تااتاى سٍ هتداب  

 

 3فدشاٍاى تايدذآ   سً  تايذ تشد اگش گدٌ   

 ًشسددذ دس حددشم کعثددِ ٍصددل هحثددَب   

 

 4ّش هحثي کِ تش اٍ جَس ٍ ج دايي ًشسدذ   

 دس تااتاى گش ص  َ  کعثِ خدَاّي صد ددذم   

 

 5ّا گش کٌذ خاس هاا ى رن هخدَس  سشصً  

 
 

 ياسب رى کعثِ هقصدَد  وا داگِ کاسد    

 

 6کِ هاا ى طشيق  گل ٍ ًسشيي هي اس  

 
 

   ددٌِ لثدديتثداي لطافدد  حداجي کددِ يداد    

 

 7کِ سَخ  دٍس ص کعثِ تِ رب صهضم کدشد  

 دٍسددتاى اص ًاهددِ صاسم صددذايي ت ددٌَيذ    

 

 ٍص خشٍ  سال ا دکن هداجشايي ت دٌَيذ    

 سّشٍاى کعثِ سا تايدذ سدخي دس ساُ گ د     

 

 ايي سخي گ   اس  تا هي سٌّوايي ت دٌَيذ  

 تش دس کعثِ چَ هحشٍهادذ اص لحدي صدشيش    

 

  ددٌَيذص ا ددتشاى دافلددِ تاًددگ دسايددي ت   
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   ٌِ هاًذى دس تااتاى چٌدذ تشداسيدذ گدام   

 

 اص لة صهضم تِ ّدش   دٌِ صد يي ت دٌَيذ     

ِ      هي   ک ذ جداهي ً ادش اص  دَ  خداس تاديد

 

 1صًدذ تدش گدل ًدَايي ت دٌَيذ      عٌذلاثي هي 

ثوَ   يّاٱ٦و  يُب ّ كاًَزي اٍواه ّ ههْى ؽظ اٍذ کَ ؽبع ي هْٲذيث٦ل اى رؾول ا 

 ل.يهٍ هٲْٖكُ کَ ؽظ هٲجْل اٍذ، فْاُل

 

 

 

                                                           
 .391طض ، االَظ َفؽاخ. 1
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 فقِ حج ٍ عوزُ تارُدر: 1 شوارُ َستيپ

 يّ اكا ،َٚيگواى ٭ويِ كيٌٍذ هْکل اٍذ ّ پ ،ٮَ ّ هب کيثَ هنُت اثْؽٌ ،٥ووٍ»

ذ ّ ثلو٧ْ ّ ٥ٲول ّ   يو ؽْٖل پوٌظ ّووٛ ٕوْهد ًجٌولك: اٍوالم ّ ؽو     يث ،ؽظ اٍالم

ُو کَ ّو٥ًب ًٮٲَ  ؛بكٍ اى ًٮٲَيىاك ّ هؽلَ ى ٍذ ّ ٱلهد ثوا ياٍزٞب٥ذ کَ ٕؾذ ثلً

ي ّ هَکي ّ  جوبً ّ فولهزکبه   يكِي بكٍ اى ٱٚبيٍذ رب ه٭زي ّ آهلى ّ ىّ ّاعت اا ثو

 ٰ.يّ آًچَ نثل اّ ثبّل ّ اهي ٝو

 ثوو  ،بكٍ رْاًل ه٭ذيَذ رب اگو پيٱلهد ثو هاؽلَ ّوٛ اٍزٞب٥ذ ً ،ثَ هنُت هب ک 

هي ثبّل کَ ثَ ّلى اى آى هوکوي ًجوْك ّ هوبل    ها هوٗ هي يّ اگو کَ ّ ّاعت ّْك.ا

َ ها ثو  يگوو يّ ّاعوت ّوْك کوَ ك   ا فْك ًزْاًل گياهكى، ثوَ گًَْ ث چيكاّزَ ثبّل ّ ثَ ُ

ثوبه  کيل کَ يثب ،ّ اؽول يثَ هنُت ّب٭٦ ،وياّ ؽظ ثگياهك ّ اع ياعود گو٭زي رب ثوا

   .ّا ؾغَّٱذ ّْال اٍذ رب ٥بّو م يّ اثزلا .گواىيثوفال٫ ك ؛ؽظ گياهكٍ ثبّل

٥و٭وَ، كّم  َ ّٱ٫ْ ث يکيي اٍذ: يٮَ كّ چياثْؽٌ ٘ ّ اهکبى ؽظ ثَ هنُتياهب ٭وا

 يکو ييًول:  يّ ّاعجوبد ّوِ چ   ؛ٍذ هبًٌل هکيا ِ اّ ّوٛيّ اؽوام پ .بهديْٝا٫ ى

 ،ٲبد اُول ّوبم ّ هٖوو   يٮَ اٍذ ّ هيمّا ؾل ،ٌَيٲبد اُل هليه :ٲبدياؽوام گو٭زي اى ه

 .ٱوى ،ٲبد اُل ًغليلولن ّ هي ،وييٲبد اُل يٯ ّ ه٥وماد ،ٲبد اُل ٥واٯيعؾٮَ ّ ه

بى ٕٮب يه يٲبد اّ اى فبًَ اّ ثبّل. كّم ٦ٍيه ،ذ ثبّليي هْاٱيها فبًَ كهّى اَ ّ ُو ک

هکي اٍوذ.   ،گواىيثَ هنُت ك يهٌغو ّْك ّ ٦ٍ يّ هوٍّ کَ روکِ ثَ ٱوثبى گٍْٮٌل

ّ رووک آى هْعوت    ک هْو٦وا ؾوام يو ل ًيكين ّٱ٫ْ هيك ٮَ ث٦ل اى ًوبى ٕجؼ هّى ٥يٍ

ُوب اٱبهوذ   ٮَ فٮزي ّ ّت هيكلل ثَ هزياهب ّت ٥ ،ٌٍذ ثْك يثَ هنُت ّب٭٦ ؛ٱوثبى اٍذ
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ک يو ّاعت اٍذ ّ ثَ روکِ ٱوثبى نىم اٍوذ ّ ثوَ    ،ّ اؽول ياى ّب٭٦ يٱْ َ ث بكه هٌ

كه  يّاعت اٍذ ّ ثَ ٱوْ  اي  علاگبًَ يک ٱوثبًيكه روک فٮزي كه ُو  ،يٱْل اى ّب٭٦

 ٮَ روک ٌٍذ اٍذ.يّ ثَ هنُت اثْؽٌک ٱوثبى يُو كّ 

هکي اٍذ ّ اٱول   ياى ّب٭٦ يي ثَ ٱْ ياى ٍو ّ ا يٍزوكى ثَ هٲلاه هث٦ يچِبهم هْ

 اٍذ. يآى ثَ هنُت اّ ٍَ هْ

َوذ ّ  يُوو هّى ث  ؛ٰيبم رْويُٮذ ٌٍگ كه عووٍ ٥ٲجَ هّى ًؾو ّ كه ا يهپٌغن هل

ک ٱوثبى نىم ي ،ي٭٦ک ٱْل ّبيٮَ ّ يثَ هنُت اثْؽٌ ،ّ كه روک ُوَ يک كه ٍَ عبي

 ّ چِبه گٍْٮٌل نىم ّْك.ا گو اىيك يّْك ّ ثَ ٱْ 

٥و٭َ اى ىّال هّى ًِن مّا ؾغَ اٍذ روب ثوآهولى   َ ّْن ْٝا٫ ّكا٣، ّٱذ ّٱ٫ْ ث

ب يو ثَ ٥لون اّ   .ي ّٱذياى ا يل ّ هکي اّ ؽْٚه اٍذ كه ٥و٭بد كه عيّيٕجؼ هّى ٥

٣ْ ٭غوٍذ رب آفوو هّى كّم اى  بكد اى ٝليّٱذ ْٝا٫ ى يلاهيب ثي٥لن اّ ثَ فْاة يث

اّل ِٝبهد اى ؽلس ّ فجش ّ ٍزو٥ْهد. »ٍذ: ا ييٰ ّ ّاعجبد آى ِّ چيبم رْويا

کَ فبًوَ كه ّٱوذ ٝوْا٫ ثوو عبًوت كٍوذ چوو ثبّول ّ اثزولا ثوَ           ت چٌبىيكّم رور

وّى ثبّول ّ ؽغوو ّ ّوبمهّاى اى    يو کَ ثَ عولَ ري اى فبًوَ ث ن آىيؽغوانٍْك کٌل. ٍ

ذ ٥لك ُٮزگبًَ ثکٌول  يکَ ْٝا٫ اًلهّى هَغلا ؾوام ثبّل. پٌغن ه٥باًل. چِبهم آىفبًَ

ي ًجبّول ّ ثوَ هونُت    يّ هب وک إواًل عوب    يّ اگو ثو ِّ اٱزٖبه کٌل ثَ هنُت ّب٭٦

ي ثبّل ّ ٱوثبى گٍْوٮٌل ّاعوت   يبهد روک کٌل عبيٮَ اگو ٍَ گوكُ اى ْٝا٫ ىياثْؽٌ

 .«ثبّل. ّْن كّ هک٦ذ ًوبى ْٝا٫

٭واك آى اٍذ کوَ كه ّٱوذ اؽووام    ن روز٤. ِايٍ ّ واىكّم ِٱ ،واك٭اِ يکيؽظ ٍَ ٣ًْ اٍذ: 

هام ک الل  والب»ل: يّ آًگبٍ ثگْ «ين  و تقبله م    ه يِّس ود احلج فيرا   هم اينالل  »ل: يذ ؽظ کٌل ّ ثگْيً

کوَ   يّ ث٦ل اى اروبم ؽظ ثَ ّعِو  «کولک لب ک  يالرش ک  لک ل  و اد   ةعمحممد و الن  ک آل وک لبوبل  

َ هّك ّ اى آًغوب اؽووام ثوَ ٥وووٍ ثٌولك ّ      يجيب ؽلين يب ر٦ٌياًَ وع٦َ وم هکَ ثاى ؽ ،گٮزَ ّل

ل ّ روب ک٦جوَ ها   يو بى ثَ هکوَ آ يک گْي ج ّ «يو تقبله  من ا ي ه راِس وف   ةد العمريار ينهم ا  الل  »ل: يثگْ
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ٛ يو ٮَ ٍَ هکي اٍذ ّ ي٥ووٍ ثَ هنُت اثْؽٌ .َ ها ٱ٤ٞ ًکٌليرلج ،ٌليًج اهوب اهکوبًِ    ،ک ّوو

 ٍذ.ا و ّ ّوِٝ اؽواميب رٲٖيّ ؽلٰ  يذ ّ ٦ٍٍا ْٝا٫

كّ ٱوْل اٍوذ ّ ثوَ     ،ويب رٲٖيي اى اهکبى اٍذ ّ كه ؽلٰ ياؽوام ً يثَ هنُت ّب٭٦

 َذ.يو إاًل هکي ًيب رٲٖيؽلٰ  ،هنُت هب ک

ْ يواى آى اٍذ کَ كه اؽوام ًاهب ِٱ  ينهام ا  الل  » :ليو َذ ّ ؽظ ّ ٥ووٍ ثب ُن کٌول ّ ثگ

هگوو   .٭واك گٮزوَ ّول  کَ كه ِاَ کٌل چٌبىيلجّ ره «و تقبلهام يف  ام  يِّس وف   مع    ةد احلج والعمريار

ْٝا٫ ٥وووٍ   ،ليِ اى ّٱ٫ْ ثَ ٥و٭َ كفْل هکَ نىم ثبّل ّ چْى كهآيکَ ثو ٱبهى پآى

ثَ ُوبى اؽووام ثوبى ثوَ     ،روبم کٌل يبى ٕٮب ّ هوٍّ ّ چْى ٦ٍيه يکٌل ّ ث٦ل اى آى ٦ٍ

آى ثکٌل ّ ثَ ُوبى اؽوام ثبى ثَ ا٭٦بل ؽوظ   يپ گو كهيك يْٝا٫ ٱلّم ّو٣ّ کٌل ّ ٦ٍ

ي ثوَ هونُت   يث٦ل اى عووٍ ٥ٲجَ ّ ا ،ٱوثبى کٌل يگٍْٮٌل ،ِ اى ؽلٰيهْ٪ْل ّْك ّ پ

ک يو ک ٝوْا٫ ٱولّم ّ   يو چوْى   ،ّ هب ک ّ اؽول ياهب ثَ هنُت ّب٭٦ .ٮَ اٍذياثْؽٌ

كك ّ ٱبهى ثبّل ّ ٥ووٍ كه ؽظ هٌلهط گوو  ،روبم کٌل ّ ثَ ا٭٦بل ؽظ هْ٪ْل ّْك ي٦ٍ

ِزكه اه ،وكياگو اؽوام ٥ووٍ رٌِب گ ِ اى ّوو٣ّ كه ٝوْا٫، ؽوظ ها كه ٥وووٍ     يو ؽظ ّ پّ

ّ وك يو ٲبد ثَ ٥ووٍ اؽووام گ يكهآّهك ُن ٱبهى ثبّل. روز٤ آى اٍذ کَ كه اِّو ؽظ اى ه

 .«...و تقبله يف  ه يِّس ود احلج ف  يار اللهم اينل: يثگْ

 ي هزتَط تِ حجياحکام ٍ فزاه: 2شوارُ َستيپ

 غيرليفتح راٍ حجاز ّ سفر کعثَ تَ حکن  در

 نيثَن اهلل ا وؽوي ا وؽ

بِ ٌ ) ٌُ ََ اللِ ٌُُٔا َو نِتاٌب  ٌِ  ًْ َْ ِاَءُك ا ِم َو  * كَ اُبَو السَّ ُُ  ُّ ٔاَُ َبَع اِْض َِ اتَّ ٌَ ِّ الُل  ِ ي ب َِ
ْٓ َي

ًْ إَِل ِِص  ِٓ ُ َِ ْٓ ِّ َو َي ِ اِ بِِِْاُ يٍُاِت إََِل انلُّٔ
ََ اىظُّ ٌِ  ًْ ُٓ ُِ ًٍ ُُيِْر  1.(اٍط ُمْسَتِلي

و يي كه ٙوو يٰ ّ ٍو٦بكد هکٌوْى ّ هل فوٍوذ ّ ثوو هضوبل چٌو      يثَ ؽکن آًک رْ٭
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ها اٍوز٦لاك   يّٱذ ١ِْه آى اٍذ ّ ًَ ُوو مارو   يهّىگبه هؾيّى ّ هٚوو، ًَ ُو كلّه

ور  وال  »: اًل هقْٖٓ کوكٍ يها ثَ ىهبً يُو کبه كٱجْل ؽبٕل ّ فْ وى م  ره  ا  ةم  ّ « بيوق ِت 

ْ ٗ ّ ه٦لٰ يارمآى کبه ها ثَ  عل   ،ليبيرب ٌُگبم آى کبه كهً« ل خل ق ل هّس ل فعوو كل  م» :هٮ

 ،٥وب ن  ُووبل پبكّوبٍِ  ي٭٤ ًَ، ّ چوْى ماد ثو  َذ ّ کِّْ ّ کِْ ًبيّ عِل هٌؾظ ً

واد اٍوذ، ُوو   يو هب ک هٱبة اهن، ّبٍ ّبُبى ٥وة ّ ٥غن، هٌْوإ ٍو٦بكاد ّ هٌجو٤ ف   

ٍ كىهوبى كه ؽغوبة کزووبى آهوب     يو کيّ ُو ف كٍ ثْكت ًِبيت ٩يبم كه عيا ي٦ٍبكد ک

٭٦ول  َ ل ّ اى ٱْد ثيَ ّعْك آاى ٥لم ث« اثبٱب»وْى يْى ّ كّه هيٌک كه ٥ِل ُوبيکوكٍ، ا

 :لهّىگوبه فغَوزَ اّ کْو   َ آى ثَ كّ وذ اى هوبكٍ اّ ثبّول ّ اًزَوبة آى ثو      يرب ا٥زال

 :ٌک ثلاه گُْيَذ ثبّهد ايّهً

 ،بهيثَو  يُبل ّ ٍبليهل يُبهلدّ اى  كْزَ ثْگلٍ يٰ ثويفال يُبليث٦ل اى آًک اه

 َاهلل ا ؾوام ثبىهبًلٍ ّ كل ثوكاّزَ ّ هکي ؽظ اٍوالم کو  ذيبهد ثي٬ اٍالم اى ىيثبى ْٝا

ِ وَ ) ِِي ً  لََعَ  ّلِِلَّ َُ  ِّ َتطاَع إََِلْ ُْ َِ ا ٌَ َْيِت 
َْ ِِ ُّ ا ک هکي اٍذ اى اهکبى فوَوَ  يّ آى  1(انلّاِس 

اٍذ ّ اهکوبى فوَوَ ها هضبثوذ     يضبل مارٲذ ثو هيفواة هبًلٍ اٍذ ّ اٍالم ثَ ؽٲ َک

هْاکوت   َي ّٱوذ کو  يو اى آى ٙو٬٦ ماد اٍوذ ّ كه ا   يکو ي٬٦ٙ  َؽْاً فوََ ک

 يُوب ذيو اى عولوَ ٥ٌب  .ليو گوكاً َنِّ هواکوت هزْعو  ٍزَ ث٪لاك ها ث  يآهايزيگ

٭وزؼ هاٍ هکوَ ّ    ،ب٭ذي٨ ًٮبم يو ياى لّ ث ّ ٥ْا٬ٝ ّبٌُْبُبًَ کَ ٕبكه ّل پبكّبُبًَ

ي  ْکو ثوَ هٍون ثلهٱوَ ّ ٍوجل ّ     ييوَ ّ ر٢٦بهد ک٦جَ ه٦ي٬ اٍالم ثَ ىيىد ْٝااعب

 يووب يپ٨ عِبىيو يي ؽٌََ ثَ اًبم ثو ؽَت يا يو ٥بم ّ ا٭ْبيي فيٕلٱَ ثْك. اّب٥ذ ا

« ٥ٞبهلک»ثٌلگبى كّ ذ هّىا٭يّى  يّ هضبل هٌُوب يىكاّ هٌْْه ٩ن يّ ٭وهبى ثٌلگْب

تَُٔك اِِااًَّ ) يثلٌل ًلا يىثَ آّا« يٌيهؾول عْ» پَواى« هؾول»ّ 
ْ
َ ِّ َُاُ

ْ
اِّْن ِِف انلّاِس بِاَ

َ
وَأ

ياٍق  لََعَ وَ  ٍِ َْ ُضِّ فَا ٍّ َغ ٌِا تَِ  
ْ
ُّااٍم *  ُضِّ ضاِمٍر َُاُ

َ
ًَ اللِ ِِف أ ا ُْ ًْ َوَْاْكُنُروا ا ا ُٓ َ ِاافَِع ل ٌَ وا  َُ َٓ ىِيَْشا
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ْػئٌُاٍت   ٌل:يگْيي هيكهٌل ّ ثو ٥ٲت ا يكه ه 1(ٌَ

 جاى تشاف اًاذ کاى رسام جاى رهذ پذيذ دلستاى رهذ پذيذ ايْا العد ا  تاص رى

روب كه ّوْٯ    ُوب ب ّ ٥بّٲبى هوٍّ ّ ٕوٮب کوَ ٍوبل   اهثبة ّعل ّ ٕٮ َّٱذ اٍذ ک

ٰ  کيت ًِبكًل،  جيچَ ٩يل ٥زجَ ک٦جَ چْن اًز٢به ثو كهيرٲج ّاه ىًبى اؽوام ثٌلًول ّ ٥بّو

ْن اَغسا) :ىًٌول  يپوب اهلل ها پْذ يکبه آهًل ّ هبٍَْ ث يكه هاٍ ًٌِل ّ هّ يپب
َ
ًْ أ ٕ َابُُّلا

ُْٓااُ 
َ
ا ال َٓ َْ ََتْتِ ٌِ َِّاٍت ََتْرِي  َِ  ًْ ِخيَُل َْ ًْ َو ُُ يِّئاتُِل َُ  ًْ ُِْل َر َع ي كاًٌول  يٲيهْعْك،  2(...َُُلفِّ

ل ّل ّ آى ثِبًوَ کواًوَ گو٭وذ،    يوي كّ ذ ٱبُوٍ ىايّ  ير٦ب  يآى ٥نه ثَ ٭ٚل ثبه َک

ْ ٌل ّ ثَ چَ ؽغذ يچَ گْ ،ييث٦ل اى ا ووبى ّ  يگًْوَ اًوْاه ا  چياگوو ُو   ،ٌول يروَوک ع

ّٱوذ ٭وْد    ،ٮَ ك ْبى هؾْ ًگْزَ اٍذ ّ ثَ ىًگبه ٩ٮلذ هجلل ًْلٍي٦ٍبكاد اى ٕؾ

اح    والفرص  » :ًکٌل ّ ٱلهد ٭وٕذ اى كٍذ ًگناهًل رَّ السَّ ّ کوبه اهووّى ها ثوَ     3«َت  رُّ م 

ٍ    ي٘ ؽٰ ر٦ب يا غولَ چْى ٭ي٭ .ٮکٌٌلي٭وكا ً  يْو يْه٩بهيّوبهل ّول ّ هوؽووذ ّ 

ک يو ک ّ رووک ّ ربى يو ي ثْوبهد ثوَ فوبٓ ّ ٥وبم ّ كّه ّ ًيك    ي، اؽبٕل آهلپبكّبٍ 

ـ ّ ي٤، ّو ي٬ ّ ّٙو يرب روبهذ هاهٌبى اى هووك ّ ىى، فوبٓ ّ ٥وبم، ّوو     لٍ ّليهٍبً

بى ثَ ؽٚود مّا غالل ثوكاهًول ّ كّام ٥ووو ّ صجوبد    يثَ رٚو٣ ّ اثزِبل كٍذ ً ،٤يهٙ

ي ٦ًووذ ها ّهك ىثوبى   يو رقذ فْاٌُل ّ ّوکو ا  بىويىاكٍ عْاًجقِذ ٍلي پبكّبٍيهلک ا

 ّؽلٍ. ياهلل ر٦ب ّبءاى :فْك ٍبىًل

 4.«ي ّ ٍزوإئَيهعت ِّواهلل األٕن هعت ٌٍَ ٍج٤ ّ ٍز  يکزت ٭»

  هصر ًْضتَ يرزا ضاُرخ تَ ّاليکَ ه يصْرت حکو

 ييّبُوؿ ثِبكه ٍْهه

ُبًَ ّ ٕو٫ٌْ  ّ٭وْه ٥ْاٝو٬ پبكّوب     َثو  ،ييهلک ًبٕوا ل ، هلک ه٢٦ن
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و اًوْه ّ ا زٮوبد فوبٝو اى    يب٭زَ عْاه٤ ٙويبى ّ افزٖبٓ يّو٫ اهز ،ًْاىُ فَوّاًَ

ذ يو ي ٥ٌبيکوَ اى فويا   يرْٖه کٌل ّ ثلاًل کَ هّى يأل فْك ثَ كهعَ ا٥لُو هغبل ّ هل

ِا بَِِن آَدمَ )ربط  يا ِ ٌْ َْ َنرَّ ُ   ثو ربهک هوب ًِوبكٍ   1(َوىََل  يجوب يّ ك ياًول ّ فلٲوذ ّبٌُْوب

ّ  و هب كه اٝووا٫ ثلو   يذ عال ذ ّ ه٦ل ذ ّ کبهکبهيثو ٱل ٱله هب كّفزَ ّ ٕ يپبكّبُ

ب اصوو ثوو ٕوالػ ّ هّاط    يو وي٤ ٢ًو کيْهٌب ُنا ُوْاهٍ هٞي يب٭زَ ا يْٕهد اًزْبه  ،ثؾو

ذ يو ٥ٌب يًولا  يوكٍزبى هث٤ هَوکْى ثوْكٍ ّ ُووْاهٍ ٕولا    يب ّ ىيؽبل ّ ٭وا٧ ثبل ه٥ب

 هٍبًٌل.يگُْ ُُْ هب هَ ث ييكيا

 ا   ا ّش چِ ًا  کٌدي تشرى ت

 

 ًظش تش ص ح سعا  کٌدي 

ب يو هٖو٫ّ اٍذ کَ ٥بهوَ ه٥ب  بي ه٦ٌيذ اهعوٌل ثويً يي کَ ُوگيا ٦ب و ّا ؾول هة 

نهاًٌول ّ ارٮبٱوًب كه   ثوبل هّىگوبه گ  هاؽذ ّ ٭وا٧ْى ّ ک٬ٌ يب كه ١ل هؤ٭ذ ُوبيّ کب٭َ ثوا

لگبى اّوز٦بل  يهٍو تيؽْال كاكفْاُوبى ّ ه٢لْهوبى ّ آٍو   ّ رغٌَ ا رٮؾَٔ کَ ث يهؾل

ُ الًبد كه هيل ّ گياهكث يبى اى ًْاؽياى رغبه ّ ؽبع يعو٦ ،كاّذ ّ ر٢لون   يٲبم كاكفوْا

 يوذ هکوَ ه٢٦ووَ ّوو٭ِباهلل ر٦وب     يي ٍبل کَ ٥ييلًل کَ كه ايٍ ٥وٗ هٍبًثنهّ ،كهآهلٍ

و يانًْاه ًغ٬ ّ کوثال ّ ٍوب ٘يهياهاد ثيهگْاه ٭ب يثٍْ آٍزبى وًب ّ ّو٫يوًب ّ رکوير٢٦

ّٝوي هوإ ٫ْ، ثوَ    َ ّٱذ هواع٦ذ ثَ ث ،لٍيًٌوْكٍ ثْكًل ّ ثلاى كّ ذ ٍوا٭واى گواًهياهاد 

ْوبى گو٭زوَ   يٰ ٍوو هاٍ ثوو ا  يو ا ٞواى ٱٞوب٣  يعو٦ .اًللٍيکَ ؽلّك هٖو اٍذ، هٍ يهؾل

ثوَ ىفون    ياًول ّ عو٦و  ثَ ربنى ثووكٍ  ،٩بهد کوكٍ يْبى ها ثَ روبهيّعُْبد ّ ر٦لٲبد ا

ذ يو ٮيک ،ي آهولٍ يو ِ آى ٥ييپ ،ثوٌَُ يى عوب٥ذ ٍو ّ پباًل ّ آگْزَ هجزال ،ويو ّ ريّوْ

بم يو ْبى ا زٮبد ًکوكٍ ّ ثَ رٮؾؤ ّ رغَوٌ آى ٕوْهد ٱ   يؽبل اَ ث ،لٍيثَ ٥وٗ هٍبً

ل اى هغلٌ اًوْه ه٭زوَ ا زغوب    يآى عوب٥ذ ًباه .ٰ ًٮوٍزبكٍيا ٞوکٌ ثَ ٥ٲت ٱٞب٣ ،ًٌوْكٍ

لًل ّ يْى هٍوبً ي٥ووٗ ُووب  َ اًل ّ چْى ثو چٌل کٌ ها ٭وٍزبكٍ ،پٌبٍ ًوْكٍيزيثَ كهگبٍ گ

ذ يود ٥ٖوج يو عوب کوَ ٩  ٤ ا٭زبك، اى آىيي هَزج٦ل هغلٌ ه٭يْٕهد اُوبل ّ ر٪ب٭ل آى ٥ي
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بى يو ثَ عُْ آهلٍ ثَ ٭وهبى ٱٚوب عو  يبهي٩ٚت ِّو يبيكه ،اٍذ يٍلٌٞذ ّ عِبًلاه

ـ اثْا ٮٚول  يي ّو يا ول بسي٩ ي ثونً ّيا لٍْذ کَ ه٦زولاى فبٓ چْى ٢ًبميثَ ًٮبم پ

اى هالىهوبى كهگوبٍ    يوم ثوب ٭وْع  يو ي هيا ول وّىّبٍ ّ کووبل يي اؽول٭يا لبمّ ٢ً کْکلزبُ

ب٭زوَ اى  ين. اگو كه ثبة ه٢لْهبى ٩وبهد  يٰ آى ْٕهد هزْعَ ًوْكيپٌبٍ ثَ عِذ رؾٲيزيگ

اى هقْٖٕبى ّ كاه٩ّگوبى   يلٍ ثبّل، اّ ها ّ عو٦يي اُوبل ّ رکبهل ثَ ١ِْه هٍيآى ٥ي

 ،ْىيًٮوٌ هجوبهک ُووب   َ پٌوبٍ آهًول روب ثو    گبٍ ٥وب ن كهَ ّ گوبّزگبى آى ؽلّك ها ثٌل کوكٍ ث

ي ّ گوبّوزگبى آى  يو ْى ّاٙؼ گووكك کوَ آى ٥ي  يو ُوبيو هٌيچْى ثو ٙو ،ًوْكٍ ي٩ْههٍ

ا ْو٣ ٥ْٗ ّعُْوبد ٩وبهد   اُوبل ّ ر٪ب٭ل ًوْكٍ ثبٌّل، ؽَت ي ْٕهديؽلّك كه ا

هّى َ ن رب ثو يٍزبًلٍ ثَ فلاًّلاى ّإل گوكاً، ي ّ گوبّزگبى اّيّلٍ آى ه٢لْهبى اى آى ٥ي

ُِٔنَ ) َِْفُع ٌاٌل َو َّ َب اى هٲوثوبى كهگوبٍ رٚوو٣ ّ     ين ّ ٭وْع يهقبٝت ّ هقنّل ًجبّ 1(َّ َي

ن ثوو ٍوو ٱِوو    يي ّن کَ عوب٥ذ ثب  ْوکو ٢٥و  يلًل کَ كه اياثزِبل كهآهلٍ ثَ ٥وٗ هٍبً

 «بهيك يبه ًوبًل ى آكهيكه آى ك» ٌل ّ ٥جْه کٌٌل:يبه رْعَ ًوبيثلاى ك

چوْى   ؛بثول ييعوب هاٍ هو  هٍول ّ اًِولام ّ آنم ثوَ آى   يبه هيثلاى ك يت ّ رٮوٱَ کليآٍ

ووذ  ي٥ي ،ل ًّْليًْ ّ ًباهين کَ هإيغبة هلزوٌ آى عوب٥ذ اى هْعجبد ثْك، ًقْاٍزيا

کَ چوْى ثوو    ليثبياى ثٌلگبى كهگبٍ ها ٭وٍزبكٍ ّل ه يکيرْٱ٬ ا٭زبك.  ييِّؽ آى عوب٥ذ كه

ُ   يّٱ٫ْ ّ انم٥بى  بى ي٭وهبى ٱٚب عو هٞلو٤   يٍولٞبً  يبثول ّ اى اّاهوو ّ ًوْا

ي يوي گوكك، كه هّى ثال رْٱ٬ ّ اُوبل ٍوكاهاى ّ گوبّزگبى ّ كاه٩ّگوبى آى ؽولّك ها ر٦  

٭وٍوزل روب آى عوب٥وذ     ،ي اٍوذ يو ٞوَ آى ٥ي يل ؽيو ٍوؽلُب ّ گنهُب کوَ كه ٱ َ ًوْكٍ ث

ىكگوبى  ٩بهدلا کوكٍ ّعُْبد هَلوبًبى ّ يپ ،ذ کَ هوکي اٍذيٮيُو کَ ٰ ها ثيا ٞوٱٞب٣

اى فبٕوَ فوْك ّ    ،اى آى عوب٥وذ ؽبٕول ًْوْك    يفلاًّلاى ثبىگوكاًل ّ اگوو اصوو  َ ها ث

ْبى ّاٱو٤ ّولٍ، روبّاى    يْبى ٍجت اُوبل ّ ر٪ب٭ل ايي ْٕهد كه ؽلّك ايگوبّزگبى کَ ا

٭وهوبى   ،بط ثبّول يهلك ّ کوک اؽزَ ْبى ه٭زَ ثبٌّل ّ ثيكُل ّ اگو آى عوب٥ذ اى ؽلّك ا
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اى ؽکوبم ّ ٍووّهاى    يِ اّنك ٥ضوبى ثِبكه عو٦يگوبّزَ فْك كاكٍ پانم٥بى ها ثَ ّاعت

ٌوَ چوْى ثوو هٚووْى ؽکون      ي٭وٍوزل کوَ ُوو آ    ،ٱوة عْاه كاّزَ ثبٌّل ،کَ ثب آى عٌبة

ل. ؽوٰ هَولوبًبى ث٦ول    يٮَ اهلاك ّ کوک ثَ ١ِْه فْاٌُول هٍوبً  ي١ّ ،بثٌليْى اٝال٣ يُوب

ّ ثوَ هؾول فوْك ثوبى هٍوٌل ّ آى      ّ روكك ه٦ٞل ّ ًبؽٰ ًوبًل  يي رٮوٱَ ّ ٍوگوكاًيچٌل

 ٍيا ّ عيا كٌُل کَ هْعت ٥جود هزووكٍ گوكك. ي٥ًَْ عوب٥ذ هٮَلاى ها ث

  ا فعل رکش خَب تَد اص  َ يادگاس  ا صا  ًام ًاک  َد اص  َ هٌت ش

هّى ٥وٗ ؽبند ّ ه٭٤ ؽبعبد ّ هلزوَوبد ها ّاعوت ّ نىم كاًٌول ّ    َ ّ هّى ث

 ،بط ا٭زول يو هولك ّ کووک اؽز  َ ل ّ ثيًوب يهّ يّ آ٭ز يْٕهر ،يّ ٍوؽل ياگو اى هوو

ثٮوٍزل کَ  ياهلل كهثٌلليي فليوا ليهلک ًٖ ِ عٌبة يبى ّ هٍْنى پيلچيا

و اٍالم ّ ي٦ّب يبيکَ ٱْد ّ اؽ ئ ْٕهريهٲوه چٌبى اٍذ کَ كه ُوَ اهْه ثَ رقٖ

ٲَ هْا٭ٲوذ  يٝوي يكه ١بُو ّ ثبٝي ثب آى ٥ي ،ٌبى ّ ًبهَلوبًبى ثبّليك يًکجذ ّ ٬٦ٙ ث

 .يهي ارج٤ ا ِل يّا َالم ٥ل :ن هٍبًليثَ رٲل يک عِزيّ 

 1«.ي ّ صوبًوبئَيصالس ّ اهث٦ خٌٍبىكُن ِّو ٦ّجبى ا و٢٦ن ي ي٭»

 ي احوديالديًطاى درتارٍ ذْاجَ رض

ّ اکٌب٫ هَب ک، کْرْانى ؽْٖى  يؽکبم ؽلّك ّ اٝوا٫ هوب ک، كاه٩ّگبى ؽْاّ

الى اؽْوبم ثوب اؽزْوبم ّ    يٲوب٣ هْوِْهٍ ّ ٍووف   بکي ّ ِثال٣ ه٦وْهٍ ّ کالًزوواى اهو  ّ ِٱ

اهلل ٬ اهون، ّ إوٌب٫ رووک ّ ٥غون، اؽَوي      يبم فغَزَ ٭وعبم ّ ا٭واك ْٝايٌٲبّنى اي

 اؽْا ِن ّ اًؾظ آهب ِن ثلاًٌل کَ:

ِِي ً ) يفحوا يچْى ثَ هٌٲٚب َُ  ِّ َتطاَع إََِلْ ُْ َِ ا ٌَ َْيِت 
َْ ِِ ُّ ا هْاعوت   ياكا 2(لََعَ انلَّاِس 

َ ّا َوالم  يو ٬ ا زؾيٕوبؽجِب ّووا   ي٦ذ ٥لو ي٬ ّويانٍالم اى ه٢٦وبد اهکبى ّوؽظ
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فالَٕ فبًولاى ًجوْد ّ    ،بكد اًزَبةيٍ ،بةيعٌبة ًغبثذ ا ،ي اؽْاليهٲبهى ا .اٍذ

كاد ّ انٍوالم ان٢٥ون ٱولٍّ اکوبثو ا َوب     ـيب وذ، ّو  يهٍب ذ ّ ًٲبٍّ كّكهبى ٭زْد ّ ا

 ي٬ ٥لو يو ٭بٯ، هوعو٤ عوِوْه ا ْٞا  اآل ي٭و ا ولْک يهْبُ ي انهن ًغنيوب ثيـ ٭يا وْب

ذ يي اؽول، هي آل اؽول ّ ُْ اؽول آ َ، کَ ثَ عبه٦يّ ا ل يانٝالٯ، فْاعَ هٙ

اًزِوب   يچْوز يهٲلاه هْكّك ثَ ٍبكاد ؽَوٌ  ي٭ٌْى اًَبة ه٭٦ذ اًزَبة اى ُوگٌبى ٥ب 

 يٌيا ولوک ثوَ ٍوبكاد ؽَو    هوب وک اٍوالم فوبًياكٍ ٥والء     يبثل ّ اى عبًت هورٚو ييه

ذ اًزجوبٍ ثوَ آ٭زوبة ٍوپِو     يو اٱٞبة ٭لک ُولا ياى هْبُ .وكيپنيًَت روهل، اًزِب هي٥ب 

 يل فْاعَ ٥جلاهلل اًٖوبه ياثْاٍوب٥ يا جبهَذ هثُّي٦ٍبكد ًؾي اًٖبهاهلل هْهك اٍواه هثْث

 يي اثًْٖوو اؽوول عوبه   يا ؾوٰ ّ ا ول  ييٰ، ه٦و يل ٥وَٕ رؾٲيپً اهلل هّؽَ، ّ ژًلٍل ٱه

ِّزها وز ياهلل ٥لت ٕه بد هؾوٍَّ هوب وک ثوَ   يا ْن و يهي عبم ّ اى هْبُ ًَي عو٥لي٦ْ

به يِّوي ٩يًَ ّ ٍلغْٯ ّ ّومهَ يْبى ثَ ٍالٝيهلْک ٩ْه کَ اًزَبة ّٲْٯ اًَبة ا

ا غولوَ ثوَ   ي٥ي اکبثو ٭و  س کبثٍوگوكك، ًَت رْاهزيه يي فْاهىهْبٍ هٌزِيا لٍلٞبى عالل

َ يبهد هّٙوَ هٙو  يا ؾوام ّ ىاهللذيبء هؾول اؽوام ثْيي هل اهلل  ٌْهٍِ يِلي يذ ُبكيُلا

هرؾوبل ثوو ٭وواى    ّْٯ ثَوزَ ّ ُوْكط اِ   اهلل ّ ٍلن، ثو ًبٱَ يپٌبٍ فبرن ٕل ؽٚود هٍب ذ

ًٍ )اٍز٦غبل ًِبكٍ هزْعَ ّل  يقزثز َْ يَشاُء إَِل ِِصاٍط ُمْسَتِلي ٌَ ي  َِ ْٓ ل ُوگٌوبى  ي، ٍج(َو الُل َي

هٲولم   ،كاهك ي٤ ّ هٲبم ّو٫ ًويّل ّ ؽلوْل اهىاًو   ُو هَْٙ کَ ثي اّٱبد آىيكه فالل ا

ٌول ّ  يًوب يل رلٲو يکْى هوي ُونا ٲج  يو هوب يل ّ ٍوب يو ن ّ رجغي٬ اّ ها ثَ فْٞاد ر٢٦يّو

اى  يييو ثَ هإهي ه٦ِْك هٍوبًٌل ّ اگوو چ   ،لٍين اّ گوكاًي٥يا يْْايل ّ ثلهٱَ پيهْب٩ل ك 

كاّزَ ثَ اٍِل ّعوٍْ   ياُزوبم هو٥ ِذيكه اؽٚبه آى ٩ب ،ت گوككيُبد اّ ٩بْعّ اهْال ّ

ٜ اكة ّ اؽزووام  يو ٝجٲبد اًبم، ّوايبى ّ ٍبيبهچيبى ّ يبى ّ ٱّْچيلچيٌل ّ ايب٭ذ ًوبيثبى

وُن اى ٱْا٭ل ّ هّاؽول کوَ هوالىم    يثَ ١ِْه هٍبًٌل، ّ هواکت فبَٕ ّ ٥بهَ هز٦لٲبى ّ ٩

ى ٱب٭لوَ  ثبه هوكم آ ،ٍزبًبى ؽلّك ّ اٝوا٫بى ّ ثبطيوًل ّ رو٪بچيهکبة اّ ثبٌّل، اّن٧ ًگ

 ،و آىيو ْوکِ ّ فلهزبًوَ ّ ٩  يچ کوٌ ثوَ عِوذ ٍو٩ْبد ّ ٍوالهبًَ ّ پ     يٌل ّ ُيًگْب
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ي عولوَ هٲووه   يثوو  ؛هياؽن ًگوكًول  يهز٦وٗ ًًْْل ّ هَزؾٮ٢بى ٝوٯ ثَ ّلزبٯ هاُلاه

 1ل.رغبّى ًلاهً ،٤يي عِبى هٞي٭واه يكاًَزَ ّ اى هٲزٚب

طاى يحودسلطاى ّ سفارش اي اتْالفتح هيالدجيًام هغَ اهلل الحرام تتيارت تيًطاى ز

 ل يي سلطاى ذليالداثيتَ غ

ال٣ ّ ب ک ّ کْرْانى ِٱو ه ّ كاه٩ّگبى هوب ک ّ هَزؾٮ٢بى هَاٱٞبه ّ ؽکبم اهٖب ياهوا

بم ّ هزٌَْٝ هوْاٝي ّ ٍوکٌَ هَوبکي ّ ا٭وواك     يٌٲبّنى ايؽْبم ّ الى اهيٲب٣ ّ ٍوفکالًزواى ِث

 ثلاًٌل کَ: ،ويًؾظ ثب قْا ِن ّ اهاهلل اؽٕلؼ هن، ّ إٌب٫ روک ّ ٥غن، اه٬ ُايْٝا

َب َبْػاٍ  )ٝواى ا٥وياى  َ َزَ فل٦ذ ا٭زقبه ثيچْى ه٭٦ذ ّإى ّب ْٔ ًْ فَا اُل ََ َو َاَياَع َبْػ
ى اٍذ، ثورو اى آى رْاًل ثْك کَ ٥ٌوبى ٱٖول ثوَ عبًوت هيفو٭وبد      ى ّ ه٦يَّو ٞههز 2(َداَِاٍت 

ِ يْاى آٍوب يو ّ كه ا ب وناد ٌّبٍوٌل  ها هٲٖوْه ثِ  يْيو ل  ناد كًيً ،رب٭زَ يجٌلٍ ْٕهي٭و

اى کبهفبًَ كّ ذ ّ اٱزلاه ثو هغوك رو٭٤ ّ  ي٩وٗ إل ،ب ًَْزَيا لً جز٪ْى ي

أ برقاإ  هٲْٖه ّ هؾْٖه كاًل ّ  ي٭بً يٍوا روز٤ِ ٌ و  ْير ة خ  ر 
ِّ ي، اى هٲزٚو ىاآلخ  ُووذ   بد ٥لو

 ينّٕوب٫ ّ هواٙو  ل ايو العَ ا ٦ٲل ا َلٌَٞ ثو  به ياهّل عْاًجقذ ٦ٍبكر ي٥ِّلثواكه اه

ش ا ولوک  ي٬ ا و٦به٫، ه٪يٰ ا ٦لْم ّ  ٞبيٚبى ىّاه٫ ا ٦ْاه٫ ّ كٱبي٭َ ث ٘يصبه ا وٮآلا

٥َِيَّاثْا ٮزؼ هؾولٍلٞبى، اه ،ييّ ا ل ّ  ٰ ّٕوْ َ،  يو َلْک ٝوّ ّٱٮَ ِ  اهلل ث٦ي ٱجْ 

 به ّ ٢ًن اهْه ٍلٌٞذ ّ اٱزلاه کَ نهؾب َ:يآًکَ: كه ؽبل کوبل ثَٞذ ّ افز

ِ    تَد   عوش  سال ٍ هدِ دس لدلّ  ييادذ رلد

 

 گادش  تخد  ٍ هلدک   جَ  ٍ هدال  ساص ٍ سصم تضم

 يگواًو  يْيو ٬ اّ ها اى هو و اّو٪بل كّ وذ كً  ي٬ ّ فبٝو ّويٍْزَ ٝج٤  ٞيچْى پ 

ذ ٕبكٯ ّ ٥يم كهٍذ ْٕهد اًقال٣ اى ًٲل ؽکْهوذ ّ ٍولْک   يروبم ؽبٕل ثْك ّ ً

 ْبى. يا ّ كهّٮَ ٭ٲويل ّ اًز٢بم كه ٍلک ىهوٍ ّويهَلک روک ّ رغو
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 سدد طاي ً دداًاى خلددَآ ً دداي

 

 ادالان گادشاى عضلد  گدضيي   

 يکلو َ ذ هٍْم ّ ٥وبكد ثو  يا زٮبد اى ه٥ب يًوْك، هّيه يو اًْه هّيكه هوآد ٙو 

 ،َولٞبى ا ٦لون  ٌ ِ يؽکن  و َ لٍ ثيكهکْ ييبد اّ٪بل ٭وهبًوّايكاهي ُوذ اى ثل ،ثورب٭زَ

ٌ اؽوْال ّ اّٱوب٫ ّ   يًٮب ،ٗ ًوْكٍب، ا٥وايا لً ىّال اى ؽَبثِ ا٥وٗ ّْٙ 

ل ّ کوبند يّ اٱزٌبء صوبه ٭ٚب يٌيٲيبى ّ اًبس ثو اکزَبة ٥لْم ّ ه٦به٫ ئ اؽيفٖب

هْٱو٫ْ ّ   ،آكم، ُوبى رْاًل ثوْك  يجبچَ هأصو فْآ ثٌيکَ ًَقَ هٮبفو اهن ّ ك يٲيؽٲ

كه هٚوبه ک٬ْ اٍواه ّ ؽل هْوکالد   يا ِ ي٘ ٭ٚل ًبهزٌبُيهؾْٖه كاّذ رب ثَ ٭

هغوب ٌ ّ   يهّىگوبه ّ ٥ٞوٍوب   يٱٖجبة ا َجٰ آهل، هٞوؼ ا٢ًبه ؽکووب  يکبه کوبُا٭

ّ ا غال َ ثَ ثوکذ ٍلْک عبكٍ ٭ٲو ّ  هٲلاه گْذ ّ ه٤ ُنٍ  ي٥ب  يهغبه٤ ٥لوب

ّ ؽ٢وْٟ ؽوبند ّ    يْٗ ٭زْؽبد ه٦ٌْيوي هالىهذ ٍغبكٍ هّل ّ اُزلا اى ٭ي٭ٌب ّ 

ٰ يو هَب ک رؾٲ يب٭ذ ّ ث٦ل اى ٝيى بيّو٫ افزٖبٓ ّ اهز يكاد ٱلً ثٲَٜ ّا٭اّاه

چْى ّوو٫ ًو٣ْ    يبِء کوب ُيل هواٍن اى هب انّيّ ٱ٤ٞ هٌبىل رکو يّ ا ِ يٰ کًْيؽٲب

هْاعت ؽظ اٍوالم   يي عِبى ّ كه آى ا٥زجبه اكايكه ا ْبىياًَبى ّ ٦ٍبكد ّ ٍالهذ ا

ِ  َوّلِِلِّ لََعَ ) يل کَ ثو هٲزٚبيك َتطاَع إ ُْ َِ ا ٌَ َْيِت 
َْ ِِ ُّ ا ِِي ً انلّاِس  َُ  ِّ اى ه٢٦ووبد اهکوبى    (ََلْ

بد ا وجبهکوبد ٱجول اى   يو ٕوالد ا ٖولْاد ّ رؾو٬ ا زؾ    يي ّاعت انکوام اٍذ ٥ليك

َْ يَشاءُ ) يذ ُبكيي اؽْال ثَ ُلايؽلْل ا ٌَ ي الُل نِلُٔاِهِ  َِ ْٓ ت ر٦لٰ اٱوبهة ّ  ياى ّْا 1(َي

 يذ ٍوجؾبً يببه کوك ّ ثب ٱْا٭ل ٥ٌيهغبُلد افز يّاكَ هْاٝي ٱ٤ٞ ٢ًو ًوْكٍ ٍلْک ث

و ّ كاها ووک  يو ي هٍوب ذ ّ فج يَ فوبرن ًگو  يبهد هَّٙ هٙياهلل ا ؾوام ّ ىذيهؾول ث

 يّا َالم ثو ًبٱَ ّْٯ ثَوزَ ّ ُوْكط اهرؾوبل ثوو ثقزو      َ ي٢٥وذ ّ عال ذ ٥ل

ّ آهبل گْذ ّ چْى كه ؽولّك ٩ووة اى    ياٍز٦غبل ًِبكٍ هزْعَ ٱجلَ اٱجبل ّ ک٦جَ اهبً

ي ٱِوهوبى ا ٞٮوبٍ ّ   يّ ا وغبُول  پٌوبٍ ٍولٞبى ا ٪ويا    ٮوود ت پبكّوبٍ ه٪ ي٣ْ ّاٱ٦َ هِيٍ

 ثي ٥ضوبى. يي ؽَي ثي ٥ليي، ه٦يا ليا و٦بًل
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 کِ تدَد هٌدتظن اص ٍ  اهدَس حد  ٍ ردضا     

 

 جضاُ ا  عدي الوسدلواي خادش جدضا    

ت اٍوجبة  يغبى آهلٍ روبهذ آى رٞووٯ ّ هَوب ک اى آٍو   يهواك رٮوٱَ ّ آّْة كه ُ 

بس ا ؾوٰ ّ  يي، ٩يَ ا٥ب١ن ا َالٝيل٬ هجوّه اّ ثٲهَلّك ّلٍ ثْك ّ ف يکلَ هقبٝوٍ ث

ذ آى يو ل، اّٙؼ ثوُبًَ هالؽ٢َ آًکَ چْى ْٕهد افزالل ثٲْا٥ل اهٌيي ٍلٞبى فليا ل

بثول  يآى ٱب٭لوَ هاٍ   يثوَ ؽْاّو   يَ ٙوهيؽلّك هزٞوٯ گْزَ هجبكا کَ اى ه٦و  ا٥واة ثبك

 ٝ ٰ ا ٦وْك ّ  يو وا زوبً ه٦بّكد ًوْكٍ ثْك ّ كه فالل آى ؽبل ثو ؽَت اٍزٖوْاة اّ 

٭وٕذ ٭بٕجو کوب ٕجو ا وْا ٦يم كٍوذ ّٱوبه ثوَ ؽجول       ياؽول هَلْک كاّزَ كه اًزِب

لٍ روٕول اّ هؾوْ   يو ِ كيي اؽْال ٩جبه اًز٢وبه اى پو  يلٍ رب هٲبهى ايإٞجبه اٍزْاه گوكاً

ل ّ ؽْون ّ  يو ب٭وذ ّ ثوب ف  ياّ اًج٦بس  يل ٍٮو هجبهک كه ثبٝي ٕب٭يرغو يگْزَ كّا٥

تَُٔك اِِااًَّ ) يٕال يل ّ فلم فْك ٕلايا
ْ
َ ِّ َُاُ

ْ
اِّْن ِِف انلَّاِس بِااَ

َ
گوُْ ُوُْ   َ ثو  (َو أ

 ل کَ:يهٍبً  اّلاٌ  ِب عياٍ اهلل يي ؽغَ هجوّهٍ  ييهٌز٢واى اّبهد ثْبهد آ

 ها دافلِ کعثدِ ع دقان کدِ سفتسد     

 

 سش اسش رفا  صدذا  جدشس هدا   

 ( ًٍ َْ يَشاُء إَِل ِِصاٍط ُمْسَتِلي ٌَ ي  َِ ْٓ ل ُوگٌوبى آى کوَ كه ّٱوذ مُوبة ّ     يجٍ (َو الُل َي

ن ّ يْبى ها ثوَ فٞوواد ر٢٦و   يهٲلم ا ،ُو ه٤ْٙ ّ هٲبم کَ ًيّل ّ ؽلْل کٌل َهِبة ث

ن ي٥يا يْْايل ّ ثلهٱَ پيٌل، ّ هْب٥ل ك يًوب يل رلٲيکْى هي ُنا ا ٲجيو هبيل ّ ٍبيرجغ

هذ ٭وَ ٍوال  ْ قهفوْك اى هَوبکي ّ هَوب ک هز    يثَ هؾب٭٢وذ ّ ُوواُو   ،لٍيْبى گوكاًيا

ٜ اكة ّ يّووا  ،٬ اهنيو ْٝايبى ّ ٍبيبى ّ ٱّْچيلچيي هٍبًٌل. ايلٍ ثَ هإهي ه٦يگنهاً

وًول ّ  يْبى اّن٧ ًگيوواُبى اک اى هٌزَجبى ّ ُيچ يبى ُيچِبهپب ،لٍياؽزوام ث٢ِْه هٍبً

ٌل ّ ثَ عِذ ٍو٩ْبد ّ ٍوالهبًَ   يؽلّك ّ اٝوا٫ ثبه هوكم آى ٱب٭لَ ها ًگْب ٍزبًبِىثبط

ذ ٱْا٭ول ّ هّاؽول کوَ    يو آى هز٦وٗ ًًْْل ّ ّکو ّ ّکبيًَ ّ ٩ْکِ ّ فلهزبيّ پ

٤ اهوْه هضووو ّ هواصو ٌّبٍوٌل ّ اى     يو َ ثبّول كه عو يهالىم هکبة ثواكه ا٥ي اکوم هْبها 

 1ي ًلاهًل.ي٤ رغبّى عبيٞب٣ ٥ب ن هٞ٭وهبى عِبى ه يهٲزٚب
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   سيعس دير سيي اهياث الدير غيرکثياهلل الحرام جِت اهتيارت تيز يًطاى هسافرت ترا

ب ک ّ کْروْانى  ه ّ كاه٩ّگبى هوب ک ّ هَوزؾٮ٢بى هَو  اٱٞبه ّ ؽکبم اهٖب ياهوا 

بم ّ هزٌْٝوَ هوْاٝي ّ ٍوکٌَ    يو ٌٲوبّنى ا يالى اؽْوبم ّ  يٱال٣ ّ کالًزواى ثٲب٣ ّ ٍووف 

 ٬ اهن، ّ إٌب٫ روک ّ ٥غن، ثلاًٌل کَ:يهَبکي ّ ا٭واك ْٝا

ي هضوبل اهزضوبل   يٕلْاد هة ا ٦وب و  ِنيَ ّ ٥ليي ٥ليلا ووٍليبكٍ ٍيْاى كاها َيچْى اى ك

ًْ َُتِ )٭وهْكٍ  ُِْت َن الَل فَاتَّبُِػِٔي كُْو إِْن ُن گْوزَ ّ   يًبم فغَزَ ٭وعبم هب هّْوؼ ّ هؾلو  َ ث 1(بُّٔ

ي ّ  کوي هٍوْل اهلل   يي فبرن روکيْه اًگْذ ًجْرِ ًگيکَ ى يٕؾجذ ّ هزبث٦ذ ثيهگْاه

٤ اؽْال ّ اّٱوبد  يو هب آهلٍ، كه عويهٌو يي ٙويًٖت ا ٦ كه ٙو ا ّ ٍو ا ،ي اٍذييفبرن ا ٌج

ين  » يزٚبثو هٲ
«يتاهلل و عرت كا  يكم الثقلوت رک ف ا 

کَ اى ثؾو اًَبة آى ؽٚود گُْوًَوت   2

َ ٬ ًٲجوب ّ ٍوبكاد روْن ثو    يَ ّوو يِ ا٭َو هٌٲجذ ّ هجبُبد اى كيآها يٱَوذ ّ اى ثواي٥ب 

ي يي ٕولْاد ا وٖول  ياعو٦و َ ّ آ َ ي٥ل يّ كّكهبى هجبهک هٖٞٮْ ي٥زود ٝبُوٍ ًجْ يّن

 ٌَ:ين ّ ُو آيكاًيْبى ها هضوو اٱزٌبء ٫ٌْٕ ٦ٍبكد هيّغوٍ هْكد ا ،ّاعت ّ نىم ّووكٍ

 اّدددل تاددد  طْاس ٌدددذ ايٌْدددا   

 

 ًدددَس چ دددن تصددداس ٌذ ايٌْدددا 

 اختدددش تدددشج  دددشع ٍ ايواًٌدددذ   

 

 گددَّش دسج صددذ  ٍ احسدداًٌذ 

 ساذال ددددددددْذا قرررررررر        

 

 صّدددشُ  دددا  دٍحدددِ صّدددشا   

 اسهاددددَُ تددددار احوددددذ هختدددد   

 

 اللدددددِ سار حادددددذس کدددددشاس 

 حة اي داى دلادل صدذ  ٍ صد ا     

 

 تعض اي داى ً داى ک دش ٍ فٌدا    

 گددش تپشسددذ ص رسددواى تددال ش    

 

 سددايش هددي خادداس اّددل العددش  

 تدددش صتددداى کَاکدددة ٍ اًجدددن    

 

 ّددداف ل ظدددي ًاايدددذ اال ّددددن   

ًوَ  کإ يلو اهلل ٥ل وَ اصٌب٥ْو يٞبى اصو، ٍلأا ول ٮبفو ا ول وصْهَ وب عزيٍ 

ِٜ الم ا غجووّد هلو   ِويفٞوب  ٭ٚوب َ ٍوکبىِ  بل اهيمبها٦َّ اًْاه نُْد ا وزْجش ِث ا جْو، هِج
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ْل يليّ ث َزٌهيثل يي ا ني٬ِ ا ضٲلي ّ کهيا قب٭ٲ  ي.يا وْوٱ ٦للثز يها 

 اهام تدِ حدق  داُ هطلدق کدِ رهدذ      

 

 گدداُ سدد طايحددشين دس  دثلددِ

  ِ کا  عشفداى گدل تدار احسداى     

 

 کداي ددسّ ددسج اهکداى هدِ تدشج  و   

َ ّ آثبئوَ  يا وٙب هْٙاى اهلل ٥ل يثي هٍْ يانهبم ا ِوبم، ا ٞبُو، ا جبُو، اثْا ؾَي ٥ل 

، ًوْه ؽلٱوَ   يفلاپوٍوز  يّ  يوٍ َُزيي کَ ًٲَٞ كايي اعو٦يي ا ٞبُويجيا ٞ

اثال٧، فجو ّ هٲلم كه هٖؾ٬ عبه٤ ّعْك، ثله ه٦غون   ييٌبيٲَ هيهبىا٧، ًْه ؽل ييٌبيث

ٜ يذ ٫ٌْٕ ّ ِٝوبهد آى ؽٚوود كه ثَو   يهکود ّ عْك اٍذ ّ ٕكه هٌبىل ا٭بَٙ 

ي ّن ٥وبهط  يو هّىگبه گْوزَ ّ چوْى كه ا   يّهك ىثبى ٕ٪به ّ کجبه اُب  ،اٝوا٫ ّ اٱٞبه

 يهؾووه ٱٖوجبد ا َوجٰ ٭و     ،ثبنٍوزؾٲبٯ  بكٍ ثبنرٮبٯ، ٕب٥ل هٖب٥ل يه٦بهط ا َ

 َ.افزوا٣ اًْا٣ ا کواه يبد ان٥غبى ٭يهٚوبه انهبهَ، ه٢ِو آ

 رى تحش لطفٍ  عاط   کافي کف صدافي صد    

 

 خَس دداذ تددشج هحوددذ يددادَآ کدداى اصددط ا  

 ًَتدددادُ چدددش  کْدددي ديثاچدددِ اٍسا  کدددي   

 

 دس سخي چَى صث  صداد  دس صد ا   کاهل چَى ها،

بس ا ؾوٰ ّ  يو و، ٩يو اهلل ّ ا و٦ووٗ ٥وي ا ٪ِ   ي ل ا وزْعَ ِايل انٕيو ا غليو ا کجيانه 

ُزيل ٥ييٍ ويي اهيّ ا ل بكيّ ا َ   ياٱٞوبه ن ٭و   ي٭و  ويبًْاه آصوبه ا َوب  لاٍ اهلل ِثو ي 

ّ ر٦لٲوبد   ت ّوْا٩ل يْوبء اى ّوْا  يٌْهٍ هي  ِ يِلي يذ ُبكيثٖبه ثَ ُلاّ انه يليانه

ثوب   به کووكٍ يو هغبُولد افز  يثوْاك  يّٝي هإ ٫ْ ّ هَکي هإًًْ ٱ٤ٞ ٢ًو ٭وهْكٍ ٝ

 يا وغزجو  يَ هٍْل ٥وثيهٙبهد هَّٙ ياهلل ا ؾوام ّ ىذيهؾول اؽوام ث يٱْا٭ل ٍجؾبً

 َ ّ آ َ اکوام کَ:ياهلل ٥ل ي، ٕلياثْا ٲبٍن هؾول ا وٖٞٮ

 جاى پاک  تدِ حقاقد  ص ّوداى رب ٍ َّاسد     

 

 گش تصَسآ گلد  اص خداک خشاسداى رهدذ    

َو ) يٕوال  ياٍز٦غبل ًِوبكٍ ٕولا   يّْٯ ثَزَ ّ ُْكط اهرؾبل ثو ٭واى ثقز ثو ًبٱَ 
 
ْ
َُُ ِّ َ

ْ
اِّْن ِِف انلَّاِس بِاَ

َ
ياٍق أ ٍِ َْ ُضِّ فَ ٍّ َغ ٌِ تَِ  

ْ
گوُْ ُوُْ   َ ثو  (تَُٔك اِِاًَّ َو لََع ُضِّ ضاِمٍر َُُ

 ل.يٌ عياٍ اهلل ان ا غٌَ، هٍبًي  ي ؽغَ هجوّهييهٌز٢واى اّبهد ثْبهد آ

 ها دافلِ کعثِ ع دقان کدِ سفتدِ اسد     

 

 سش اسش رفا  صدذا  جدشس هدا   
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َْ يَشاُء إَِل ِِصاٍط ُمْس ) ٌَ ي  َِ ْٓ ًٍ َو الُل َي  ل ُوگٌبى آى کَ:ي، ٍج(َتِلي

ٞ   يكاهًل ّ اه يُو ه٤ْٙ ّ هٲبم کَ ّو٫ ًيّل اهىاًَ ث ٮوَ  يل ّاصٰ ّ ّصوْٯ ٕوبكٯ کوَ  

ل ّٕوبل  يو وي هواك فجو كاكٍ، ُوگٌبى ها ثَ ک٦جوَ ً يا ي، اى ًْبٛ ّاكيّ عبمثَ ٱلٍّ يٱلٍ

َ يه٭و٤ اٍوبً آى ٭وب   َ ل افوالٓ كه ؽووم افزٖوبٓ ثو    يکَ عل  كه  ،ي گْوز

، ٍووا٭واى آهولٍ ّإول    يپٌوبٍ فزوو   ّ هٍوب ذ  يٌو يّو٫ ؽلْل پبكّوبٍ ك َ أل کَ ثهل ٦بكدٍ

 گوكاًل.

ا٭زوبى ّ   ل ُو کوٌ، يگو آيٰ كيٝوَ کي ثي ، ّوب يل اّ ٍْيَذ هيَذ کَ ًيً کٌ

 .ّوب يياى ثَ ک٦جَ کْيف

 کْى هوي ُونا  يو هب يل ّ ٍبين ّ رجغيْاد ر٢٦ُُٞفَ ْبى ثي٬ ايُوؽبل هٲلم ّوَ ث

ثوَ هؾب٭٢وذ ّ    ،لٍيْبى گوكاًين اي٥يا يْْايل ّ ثلهٱَ پيٌل. هْب٩ل ك يًوب يل رلٲيا ٲج

ووْى  ي٤ هَب ک ّ هَبکي هقْ٭َ ثَ ٍالهذ گنهاًٌل ّ ثوَ هوإهي ه  يفْك اى عو يُوواُ

ٜ اكة ّ اؽزووام  يّوا ،٬ اًبميو ا٭واك ْٝايبى ّ ٍبيبهچيبى ّ يبى ّ ٱّْچيلچيهٍبًٌل ّ ا

وُن اى ٱْا٭ول هّاؽول کوَ هوالىم     يَ هز٦لٲبى ّ ٩هواکت فبَٕ ّ ٥به ،لٍي١ِْه هٍبًَ ث

ثبه هووكم آى   ،ٍزبًبى ؽلّك ّ اٝوا٫ بى ّ ثبطيوًل ّ رو٪بچياّن٧ ًگ ،ْبى ثبٌّليهکبة ا

و يو ْوکِ ّ فلهزبًوَ ّ ٩  يبد ّ ٍالهبًَ ّ پ٩کٌ ثَ عِذ ٍْ چيٌل ّ ُيٱب٭لَ ها ًگْب

ي عولوَ  يو ، ثو اهياؽن ًگوكًل يهز٦وٗ ًًْْل ّ هَزؾٮ٢بى ٝوٯ ثَ ّلزبٯ هاُلاه ،آى

ٞ ي٭واه يهٲوه كاًَزَ اى هٲزٚب ن هغووم ّ  ي ًلاهًول، ّاِ ي٤ رغوبّى عوب  يو ي هٞب٣ عِوبى ه

 1.قبٝت ّ هاافن ّ ه٦بٱت فْاٌُل ثْكه

   ًْلْياز ضاُاى قراقْ يکيقرا تَ يي تايًاهَ سلطاى حس

ى ٱِوهوب  ،، ٍلٞبى کبهکوبه کوبهواى  كصبه ٦ّبه ٭زْد بة افْدياهأة ٥لا ذعٌبة ٍلٌٞذ

ي، هٌبٕوت  يلا ووٍليّو٣ ٍ ى ٦ّبِهٞو ي هزيٱوٱواى ١ٮوي ٕبؽتيي٥بٱل کْْهٍزبى ٥ًْبكل 
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ٍِيبد آيها ٍَ ًب١ِن ،لي٥ل ّ و بد   َِِثو  ،انٍوالم  ه٦وب نل  ير٦وب   اهلُل ي٥لاه ،هٌب١ن اهْه عوِْه ثْع

َ      ،انًوبم بٗ هٞب تيهلکَ ّ ٍلٞبًَ ّ ًٖو ه بميكّام ا  ،ثوَ هّوؾبد ٩ووبم ا٦ًبهوَ ّ اؽَوبً

ٰ هوْكد ّ هٚوب٭بد رْاًول    يو ٝو يذ ٱٖوْا ي٩ب يبد کَ هٲزٚبي٥ْاد اٍزغبثذ آٍْاًؼ ك

بك هوواك هاافوبد ّ هٖوبكٱذ    يو ًِوذ ثو اىك يُوذ ٥ب  يكاّزَ ُوگ ي٬ ّ هزِلزؾلهز ،ثْك

 لًا.يّ ربک ٲًبيًب اهلل رْ٭اهلل هي هْاُجَ ٭ياكليكاهك ّ ا ؾت  ٭يهٲْٖه ّ هؾْٖه ه

ُ يد ٙوث٦لٍ، ثو هوآ ن ثوو  يلاٍوذ کوَ چوْى ٕوب٤ً ؽکو     يْو هَزجٖواى هّّوي ّ 

 يهوؽووذ گوناه   يها ثَ اٍوزؾکبم هجوبً   يعِبًلاه ين، اهرٮب٣ ثٌبيؽکوذ ٱل يهٲزٚب

 ،ليًوبيبًًب فلَّ ثو چِوٍ هّىگبه ثٌلگبى فلهزکبه هيلٍ ّ اگو اؽيهٌْٛ ّ هوثْٛ گوكاً

كه  ياهٲلاه هٌل٭٤ گووكك ّ اگوو ٥ٲولٍ   يّاعت ثبّل کَ ثَ ؽَي ٥ْا٬ٝ فلاًّلاى ٥ب 

 هلوْکِ  وي هلکوبدِ يل کَ ثَ ينىم آ ،وكٍزبى ٭وهبًجوكاه ١بُو ّْكياؽْال ى يهغبه ٥ٲل

َ ٕوالد  يو هب ًٞوٰ ثوَ  َوبى ا ٖوبكٯ هٖولٯ اٍوذ ٥ل       يل گوكك ّ ٥لياٱزلاه ىاهلک

 يي ٭و وؽکن هلو يو انهٗ  يي ِ٭و وْا هلهؽلبد ِاِجيبد ا ٞي٬ ا زؾؾلبد ّ ُريا ٖلْاد ا وٌبه

َ  يهکوبهم افوالٯ هزغلو   َ فٖبل ثو ٌَ پبكّبُبى ٭وفٌلٍ يا َوبء، ّ ُو آ فوْاٝو   ،گْوز

ثوَ هؾبٍوي    ،کووبل  و آهًل ّ فَوّاى ٕوبؽت يي رَقيٜ اکوام كه ؽيٍّبَ عوِْه ها ث

 َٞ ؽواٍذ ًگبٍ كاهًل.يبم ها ثَ هّاثٜ اُزوبم كه ؽيثْكٍ ٍْاء اهْه ا يٕٮبد هزغل

 اگش ّش کسي ّدش چدِ خَاّدذ کٌدذ    

 

  ددَد کدداس عددالن سشاسددش خددشاب

 سدددپشد تذسدددتَس اًصددداد تايدددذ   

 

 طشيددق هعا دد  تددِ سب  صددَاب

وَ کبهل هب، كه اّوب٥ذ اهولاك كٍوذ رْوجش رْوجَ ثوَ       يُنا كل ٥بكل ّ ّ ي٥ل ثٌبًء 

کٌل کَ يه ياٍزولاك اى ٕٮبد ا ِ يًبهزٌبُ يآن ٜ فالِليىًل ّ كه ثَيه ييكيافالٯ ا

 انهٗ. ياهلل ٭ ّلا َلٞبى ١ه

 حددق تددَد ّوچددَ  ددخا ٍ  ددِ سددايِ

 

 هايددِ تددشدسددايِ اص  ددخا هددي

 ّش چِ دس راآ  خا هَجدَد اسد    

 

   اٍآ ص سدايِ ه دَْد اسد    تي

 چٌددداي ّدددش چدددِ ايدددضد هتعدددالّدددن 

 

 داسد اص هعٌدددي جددد ل ٍ جودددال

 



 106/ ها  پيوست

 5/1/33ـ  32043، شاخه: عجمیمجری: آرايی شده،  گیری صفحه غلطـ  5پرينت 

 پش دددددَ لدددددل رى تدددددَد پادددددذا   

 

 اص دل ٍ دسددددد  خسدددددشٍ ٍاال

ذ هوب وک روْهاى   يک ّنٍ ّنيثو ٥يم ر٦و يل عٌْك آٍوبًييکَ ثَ رإ يّ ثب غولَ كه ىهبً 

ْى يؾْى ها هٚووة ٍوواكٱبد ُووب   يهَبؽذ ؽلّك ع ،َ ًِٚذ ًوْكٍک ٍلَليي رؾويىه

بٗ يو کوَ كه ه  يي ٝوبًّّ ٍووٌبً  يا ول ٍْذ کَ فْاعَ ٱٞتيثَ هَبه٤ عالل پ ،ني٭وهْك

 يب٭زَ ثْك ّ چْى ُووب يِ يذ ّ ٭و  پوّهُ هب علٍْ ًوبيٌذ روثيي هولکذ ثَ ىيي٭وكًّ آ

ّعوَ ّ روُْن   يؽوو٫ ثو   ،ًوْكواى يكّ ذ ثَ عٌبػ هواك ٝ يآهاثب٧ عِبى ي٦ٍبكد كه ُْا

َرٌااً )ثَ كن ذ  يل ّزيهؾل ثَ ؽبل فْك هاٍ كاكٍ ّ ثب ٱْا٭ل هقبيث َِ َػيِْاا  َِ َُّاا 
َ
ًْ ََُرْوا ن َ  َو ل

َ
أ

ٌِِااً  َِذي، هؾل اؽوام ث1(آ ثوو ًبٱوَ ّوْٯ ثَوزَ ّ ُوْكط       9هٍْل َِيهٙ اهلل ا ؾوام ّ هّٙ

ي يکوَ ٝوبًّّ ا ؾووه    ،به کوكٍيفزهغبُلد ا يّاكَ ٱ٤ٞ ث ،اٍز٦وبل ًِبكٍ يقزاهرؾبل ثو ثز

ب ًْال کْزياه آهوبل ثبىهبًولگبى اّ ها ثوَ ثوبهاى هوؽووذ ّ      يَ كهيکَ ثو ّ٭ٰ ٍغّْك ّ ثب آى

ْوبى هجونّل   يعِوذ اٍوزوب ذ ا   ،ُوب هز٦بٱوت  ًبهَن ّ ًْاىُيليواة گوكاًيربىٍ ّ ٍ اؽَبى

ْ يروبهذ عِبد ّ هٚب٭بد کَ كاّزٌل هٖو٥ًب هٮْٗ ّ هَولن كاّوز   ،٭وهْكٍ  يى اى هؤن، چو

ًويّل   ،و ٍولٌٞذ اٍوذ  يكه ٭بفوٍ ُواد کَ هَزٲو ٍو يبد ٭زْؽبد هز٦ب يهزٚوي آ ي٥ب 

ٍوذ اًٮٚبم ثَ ٍوٜ اًز٢وبم   « ه اىام تببطه  جهه وحد هْيكل كث» ي٭ؾْا يثو هٲزٚ ،اٱجبل ٭وهْكٍ

ب٣ کْوزَ ّ ٥ٲوبه   ياکضوو ٙوبه٣ كٍوذ ىكٍ ٙو     ،اًلو ثْكٍيو ّ عو٤ کضي٩ٮ هٌزَجبى اّ کَ عنِّ

ذ يو ٕولٯ ً َ ٍْذ ّ هغلكًا ثيّٱ٫ْ پَ چْى رْٱ٬ اّ كه ؽلّك ٥واٯ ث .اكثبه آهلٍوبل يپب

رَ ) ي٭ؾْا يلد ثو هٲزٚبي٥ٲ يّ ٕٮب خَّ
َ
َْ َاُْبَِم َو ٌا تَاُ ٌِ َم  ََّ ٤ يو عو ،2(َِلَْغِفَر لََم الُل ٌا َتَل

ُل ذ يو ٌبن ّ اثْاة ٥يرلاهک ٭وهْك ،ل ٥ٮْ ّ يث٦ْا اّ  اد اّ ها ْلٮه٥زواد ّ 

ٍوزبه ٙووؼ ّ   ِبثِ بًبد اّ ها ين ّ فيروبهذ عوا ،اّ ثبىگْبكٍ يّ هوؽوذ ثو هّ

 يه٭٦ذ ٥ول ثوَ هٲزٚوب   يٍلٞبً ا زٮبد عٌبِة. ّ اگو ثَ هَب٥لد ٦ٍبكدنيليا٩وبٗ پّْ

 3. ؽت ا ْٝي ٥ٌبى... يب٭زَ ثَ ثوکبد كّا٥يا ٦ْك اؽول 
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 در تاب حج ر يطيرعليرزا تَ اهيي هيًاهَ سلطاى حس

هلوک ّ هلوذ،    ي ّ كّ ذ ّ يا ولْک ك ا َلٌَٞ، ٥ولثَ عٌبة هکي

، يا َولٞبً  ، هٲووة  يًو واد ّ هْ٭ٰ ا وجواد، ا٥زٚبك يهاٌٍ ا ق

ي ّ يو آهّ٭وْه ك٥وْاد  ٞو٬    بهي ي هو ىاكٍ اهلليْيي ٥ليب ّ ا ليّ ا لً ٢ًبم 

بكٍ اى يو ا جوکوبد ى ٘يهالٱوبد ٭وب   يهٍبل كاّزَ آهىّهٌول ي اياًگوبد ّْٯي٫ٌْٕ رَل

 بى اٍذ.ياؽبَٝ ّوػ ّ ث

ِ     ،و آًکَيو ٙويث٦ل ُنا رْٖ   يهّى عو٦َ پبًيكُن هعت هْنًوب ا٢٥ون هْنًوب ٥جولا 

 .لٍي٬ هٍوبً يذ ّ اٍوزٲبهذ هوياط ّوو   يو و ه٭بُيذ ٕؾذ ّ ٍالهذ ّ فجو فيٮيک ،آهلٍ

وذ عبًت ؽغوبى  يفجو ٥ي ،لى اّيٱجل اى هٍذ گْذ. ي٩بيهَود ث هْعِت ،اٝال٣ ثو آى

ل. اهوب چوْى اى صٲوَ اٍوزوب٣     يهٍو يكه ا٭ْاٍ ّ ا ٌََ هو  ،ب٭زَ ثْكين يو رٖويو هٌيکَ كه ٙو

ًوب١ن  َ َ ثو يکوَ كه ٕوؾجذ هْوبها     يکَ اى هٚوْى کزبثگْذ. رب آىيهْصْٯ ًو ،ّليًو

زَ ثْكًول چٌوبى   ًّْو  ،ي هؾوول يا ول فْاعَ ه٦زول ا٭ٚول ، هٌب١ن ٱْا٥ل 

ووذ عويم   يبل آى ٥ييو ب٭زوَ ف يل يو َ هٍوْؿ ّ رغل يو ي ّن آى كا٥يو هَزٮبك ّول کوَ كه ا  

بى، ١بُو فْاُل ثوْك کوَ   يثلکَ ثو ٥ب ن ّ ٥ب و ،اًل. ْٕهد آى اٍذ کَ ثو ُوگٌبى٭وهْكٍ

 يثوب آى عٌوبة ثوو رووبه     يّ ٥الٱوَ اهرجوبٛ ّ ُوٌٮَو    يک عِزو ياّزلاك هاثَٞ ارٖبل ّ 

ّ  .نيّوبهيهضبل ّووكٍ ّ هيل كّ ذ ثيها اى كن بي ه٦ٌين ّ اياّزَهٞلْثبد فْك هٲلم كا

ّ افزٖبٓ اى آى عٌوبة ثوَ    يْيواًليّ افالٓ ّ ف يا ؾٰ كه هٲبثلَ آى آصبه كّ زقْاُ

 يالٍيو ل آى ها ٭بيرٮٖو  ،روو اٍوذ  اى آ٭زبة هّّي بي ه٦ٌيهٍل. چْى ايلٍ ّ هي١ِْه هٍ

ٍوقٌبى   بى ًجوْكٍ ّ ُووَ ّٱوذ   يو كه ه يرويكاًل کَ ُوگوي رکلو٬ ّ ه٪وب   يَذ. فْك هيً

فوبٝو هٍول   ثَ يْيواًليّ ف يکْفْاُيب٥لٍ ًا َلٌَٞ ها اى ٱگنّزَ کَ ُو چَ آى هکييه

 يل اى هّيهٍو يي ُوچَ ثوَ فوبٝو هو   يرب ٍَ ًْثذ هفٖذ گٮزي آى كاّزَ ثبّل. ّ هب ها ً

ّٱذ عيم ي يکَ كه ا يذ هِبعود ْٕهين. اکٌْى ثب ّعْك آًکَ ًي٭وهْكياّٮبٯ ١ِْه ه

ْوبى  يا يَذ. اهب چْى هٙوب يثو آى هزْٖه ً يليگنهك کَ هييّبٯ ه يثَ ٥ًْ ،اًل٭وهْكٍ
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ن؛ ّ يگووك يّاٱو٤ ّولٍ ثوبىًو    ياى هفٖذ ّ اعوبىر  ن،ي٭وهبئين هيا ثو هٖب ؼ فْك رٲله

ووذ،  يي ٥ييو َ آى نىم اٍذ. ١بُو فْاُول ثوْك کوَ كه ا   يهٍل رٌجيفبٝو هَ چَ ثکي آىي 

بم ؽب ذ ٥واٯ ّ ث٪لاك کَ هووو ٥جوْه   يي ايذ ّ ه٦لْم كاهًل کَ كه اٰ ّوٛ اٍيذ ٝوياهٌ

ي اًْا٣ رٮوٱوَ اٍوزوب٣   ياٍزٲبهذ اٍذ ّ كه ؽلّك هٖو ّ ّبم ًيْبى ّ ثياٍذ چگًَْ پو

كٍوذ كه   يکَو  يهوْعج يٰ چٌلاى ثبّل کَ ثيذ اٍذ کَ اگو هقب٭ذ ٝويا٭زل كه هّايه

 َذ.يي ًيه٭زي عب ،بى کٌ ىًليه

چِبهكٍ ٍب َ فوّط ًوْكٍ  يعْاً ،ييا وزْٖ٭ٌل کَ اى اّنك كُينا فجو هه٤ ُ

ها ك٭و٤ ًووْكٍ    ّووّاى  يو اٍذ ّ ّا يذ ّغب٣ ّ ك يغبى كهآهلٍ ّ ث٪بيثَ عبًت آمهثب

ي ثبثذ ٭کو يكه ا ١بُو ٍبفزَ. ي٥ْويي روکوبى كاهك ّ هنُت اصٌيكٍذ كه کوو ٍالٝ

ي ّن اى فو٫ْ ّ  يو ٍذ ّ اگوو كه ا بكٍ اياى ف٫ْ هاٍ ى يي ه٦ٌيبه اٍذ ّ ايّ رإهل ثَ

ُوب  هاٍ ياًل کَ عِذ ًوباهٌ ٭وهْكٍيفبٝو هٍل چگًَْ رْاًل ثْك؛ چْى فْك هَ َْ ثياًل

ک اى يو لٍ ّوْك ُوو   يثبّل ّ ثَ هؾول فو٫ْ هٍو    يب٭زَ کَ اگو ٙوّهريت يرور يييچ

 ُوواٍ كاّزَ ثبٌّل. يييهالىهبى چ

ک يو َذ اگو يً ي٥وو ا٥زوبكي ٍٮو ١بُو اٍذ ّ ثو يبم ايا يکَ چْى روبكگو آىيك

ي يو رْاًل ثْك. اهب ثب ّعْك اين هٍل هيوثبك ثَ رٲليف يگو هالٱبد ٭وهْكٍ ٱب٥لٍيًْثذ ك

به يو ْوبى افز يك قْاٍ ها ثوو هٞلوْة ا   ،چ ٣ًْيْبى اٍذ ّ ثَ ُيفبٝو ا يهٙب ،كّ ؽبل

ي َُوذ کوَ   يو ي هٲلهبد کَ ًّْزَ ثْكًل، ك٩ل٩وَ ً يا ؽبل اىن ّ ثب ّعْك آىي٭وهبئيًو

وذ يه٤ٌ ٥ي ،ي ٍقٌبىيٌل کَ ٩وٗ اى ايهٍل ّ رْٖه ٭وهب يفبٝو اّو٫ ٩جبهَ هجبكا ث

٬ يو رکليهٍل ثو يْبى هيفبٝو اَ آًچَ ث يكّ زقْاُ يَْ اى هّيْبى اٍذ. چْى ُويا

َ  ي يي نىم ًوْك کَ ُو چَ كه ايهب ها ً ،اًلًوْكٍيگٮذ ّ ٌّْك ه فوبٝو هٍول   اثوْاة ثو

هقزبه اٍذ ّ ُو چَ ثَ ٕالػ هٲوّى فْاُل ثْك  يًوب ْٕاة يهؤ يٱن. ثبيا٦ّبه ٭وهبئ

 1ثبك. يي هّىيكاه٦ٍبكد .ليفْاُل هٍن يثَ رٲل
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 ريطيرعليجْاب اه

 ًِ ٍاد  صعة ايودا  فٌدا صحشاسدي   

 

 کددان اًددذُ گددزس کددِ يددَ  تدد  رساسددي

 اًددذى چددَ گ ددي چخوددذ  ًاپاذاسددي  

 

 کاوذى کا ي اسدتکا  ً داى القاسدي   

ي ؽوکوذ  يو ٥ٌکجوْد هّوزَ ٍوٌلى ُون ا     ي٥وو روبه ن چْى يلى ثْكهکي٩وٗ ثْه ثب٩ 

اًًّْک پوكٍ ٍوٌلى ُون رْروبهاک كه ُّون چوْهّک       يبد کًْکلکيكهُّن هبهک هک ّ ؽ

بك يو ثٌي٪َ ثو يل٪بى هّآّه كّهً ثْ ٥وو ربهي٭لک اٝلٌ پبهٍ پبهٍ ٱ ياصو يهاک ّ اعل رٌلثبك

ال روبثوِ  ياٍوز  يٮَ ًَ ا٥زوبك فًْٖٕب کَ ثْ فَزَ ثلًَ اّ ون ٙو٦ٮ  يبد کْ ًکلکيّ اّل ؽ

ٌوَ ثواثوو   يي ٥لكيٍو  يپووكٍ  وو چکووِ ٍوي کضورو      ي٪َ ى٥ٮواًيو ثْهلٕؾز يهوٙلو ٩جبه

 يّ پوب  يثزوِ ّ اّل اعل ّٖزلى ًْبًَ کْى کْىک يٌَ ّوبهّيآ زوِ ؽَبث ي٦ٌياّ وِ 

وا إََِل اللِ ) و ثْ ؽب زلىيثٌ ٭ٲ يْهکيبد اّٱزي ثواٯ اّ وٰ اٍزب ثي يلَ ؽيک ٱل ٍيث  1(فَِفارُّ

٥وووم ثبهؽوَ ٩ٮلوذ ثونًوبكاى      يکچول  يلٍ ثو٩بيثٌ ٱب ي٪َ ّ اهه٪ياّ يلَ رٌگويئ يؽکو

 2.يثوٱب ي٬ ٱًْگل هٌيوبى  ٲلٍ ؽيپْاًلٍّ ّ  يٕو٫ اّ ل ي٬ ٱب ٪ٌي ٲلٍ ؽ

   قرايي تايجْاب سلطاى حس

 دٍ  ذم کدِ سدٌي کعثدِ سداس  کاتکدا  سدي      

 

 اٍل هسددجذ ادصددايِ ٍيددشٍب تٌکددا  سددي

 اص اٍيدذس تَ خستِ کَ کل کِ سکش سدک خد   

 

 گددش جدداًثٌي دٍ واددِ سددي سددٌکا  سددي  

 3يثبهٱب يون ٌٍيٱْ 

عقرْب از  ياتًْصرسرلطاى   يي تررا يفيي ضريدرتارٍ ارسال ّجٍْ هْقْفات حره ياًاهَ

   قرايرزا تايي هيطرف سلطاى حس

ذ يو ّن يّا و  ،ٍلٞبى ه٢ٮو کبهکبه ،ه٦ل ذ اًزَبة أِةهولکذ هل پٌبٍِعٌبة ٍلٌٞذ

ْ ، هايهِجٜ إٌٞب٥بد ا ِو  يًبهزٌبُ بديبهْهك ٥ٌ ،ًٖود ّ اٱزلاه ا٥ول ا ْوو٣،   ٍوٌ ٱ

                                                           
 .50راسياخ:  . 1
 .401ص ، . اعُاد ٔ يکاذثاخ ذاسيخي ايشاٌ اص ذيًٕس شاِ ذا شاِ اعًاػيم 2
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ب يي هي ٥ٌلاهلل  کول هوإهْل ّ هٞلوْة ه٦يا َولٌَٞ ّ ا ولً     يي ٭بيي ا وجيبى كيهوفٔ ثٌ

ن ا ولک ثَ هواٍن ٥لا زوَ ها  يل ٱْايّّ كّ زَ  ٦ٲْة ا٥ياهلل اًِبهياثًْٖوٍلٞبى  ،ييّا ل

 ٌِوبه اُولا ّ ارؾوب٫ ًووْكٍ ثوَ      ل ّ ايو ٱْا٭ل ك٥ْاد اٍزغبثذ آصبه ُووکبة هّاؽل  

ّ آهوبل   ي٢ًبم اٍجبة كّ ذ اًز٢بم هْعجبد اهوبً  يُوذ هَزل٥ يو ّ ُوگيعْاه٤ ٙو

 کَ:٬ آىيّو يو، ث٦لٍز ا٥الم هايو م ک ٱلييرَ يثبّل، اًَ ٥ليهلک ّ هلذ ه

كه هوب وک   ،ي ىاكُوب ّو٭ًبيٮيي ّويؽوهاى هْٱْ٭بد  يه ارٮبٱبد ؽٌََ ث٦ٚچْى ك

َِ ياى ؽبٕل آى هجل٨ ّ هٲلاه ،٣ْ كاهكهؾوٍَّ ٍوذ ّٱ اٱجبل ّ ک٦جوَ   هٖؾْة آى ٱجل

 يٌوبه کپکو  يكُوياه  يٍو  يؽوبل هوْاى  ييهى ان ّ اى عولَ هٲبيگوكاًي٢٥وذ ّ عالل ه

ي ًوْهاهلل  يا لبءيلٙيا٢٥ن اکوم ٍ يكه ٕؾجذ هورٚ ،وذ اٍزوآثبكيْن هو٩ْة ثَ ٱياثو

ّ  يٰ ٍوجؾبً يو ثوَ رْ٭  ،ذ اهعوٌل اٍوذ اّىکٌل ّ هٌزجبى ٥زجَ كّ  يکَ اى ٍبكاد اثْرواث

رب  ،نيلياًثًْ آى هٲبم فغَزَ ٭وعبم ثَزَ هّاًَ گوكيياؽوام ىه يذ آٍوبًيٰ ُلايرْ٭

اُزووبم   يبهيثوَ كٍوز   ،گو کَ كه ٭وّفزي آى ٩جَٞ هزْٖه ثبّول يكه ُو ه٤ْٙ اى ثالك ك

اهلل  يب ٕول يو اًجٌَ ٭وكًّ اّزجبٍ ؽٚود هٍوب ذ پٌوبٍ فوبرن    يصوي آى ها ثَ هل .٭وّفزَ

 .ٌَ ثْو٫ هالىهذ آى عٌبة ٍلٌٞذ هأة ٍوا٭واى فْاُل ّليُو آ َ ّ ٍلن هٍبًل.ي٥ل

کوَ ٍوب کبى هاٍ    يثَ ًو٥ْ  .ٌلياعبىد ٭وهب يَ ها ثيّكيل هْبها يٍ ،ٰ ا زٮبد ٍپوكٍيٝو

 هّك.يبكد اٌٝوبة ًوو  يو ى هٌٍل. يْبى ثَ هلاهط هٲٖل اٱٖيد الاييبهي رإيي ، ثَ هيٲي

 1.ي ِلج٤ ارههي ِا يا َالم ٥ل

ي ترر هْقْفرات   يي حسر يالدت ذْاجَ کواليدرتارٍ تْل يوْريي تيسلطاى حسفرهاى 

 ي در ذراساىيفيي ضريحره

ٕوبؽت   ي٤ هٌي وذ ّ ّىها يو ه٭ يبه ّ ٭وىًلاى ثوفْهكاه ّ اهووا يثواكاهاى ٦ٍبكد»

ْ اة هورٮ٤ ا ٲ فجود ّ ٕلّه ا٥والم ّ   ي٢٥وبم ّ ٥لووب   يله ثب ًٲجبهٌْوػ ا ٖلّه ّ ً
                                                           

 .85ٔ  84ض ، طيُشاء االَشاء.  1
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بى اّ٪بل ّ هجبّواى ا٥وبل ّ ٍکٌَ هَوبکي ّ هزٌْٝوَ هوْاٝي اى    يم ّ هزٖلـ اٍاليهْب

 : ذ ثبفزو ثلاًٌل کَيذ فبّه رب ًِبيثلا

 يبهي، هٌب١ن اّٙب٣ ّوِو يّ ا٭بٙذ ثوکبد ًبهزٌبُ يبد ا ِيٍْزَ ثَ هوا٭ٲذ ٥ٌبيچْى پ

بثول. هوب   ي يو هو ييهوارت اًز٢بم ّ رهَ يكهعبد ّ اٱبٕ يهب، ثو ا٥ب  ياؽْال عِبًلاه يّ هغبه

ٝهْيً يي اى ٍو ٕٮبيً بى يو بى ّ اهاكد ّ عوو٤ ه يو َ ًكل هزْعَ عجِو  يذ هّيذ ّ فلْٓ 

ّ   يكاًو  يلى ّاعت ّ نىم هيب ّ آفود گوكاًيكً هّىگوبه فوْك    ين ّ اثوْاة ٭زْؽوبد ثوو ه

رَ )ذ يي ّن ثَ ُلايو ثو آًکَ كه اين اى عولَ ٢ًبيگوكاً يهٮزْػ ه َِ َػيِْاا  َِ َُّاا 
َ
ًْ َُاَروْا ن  َو لَا

َ
ٌااً أ

ِِااً  هورجوذ   يّ ٥زجَ هٍب ذ پٌوبٍ فزوو   يٲيُوذ ثو اًز٢بم اهْه ثبهگبٍ پبكّبٍ ؽٲ ي، ُوگ1(ٌآ

هْٱو٫ْ كاّوزَ ٢ًون ّ     ،اهلل اٍذ ياهلل ّ ٭يّ آهبل ا  يکَ ٱجلَ رْعَ ّاٱٮبى آگبٍ ّ ک٦جَ اهبً

َ يذ اهلل ا ؾووام ّ هّٙوَ هٙو   يو ي ثيٮيي ّوو يٰ ه٦بهالد هْٱْ٭بد ؽوهيت هِوبد رٌَيرور

ٙهو   ي٬ ا زؾيَ ّ آ َ ّ ٍلن ّواياهلل ٥ل يب ذ پٌبٍ ٕلؽٚود هٍ َُٜ کَ ثوَ ؽکون   انّٱوبدِ  ج

بد اّ٪بل ه٢٦وبد اؽْال اٍذ ثَ ؽَي اُزوبم ه٦زوول  ياى کل ،اّٱبد ِلؽلاه وِلي ؽلِه تز٦ٕلاه

لَ يي کوَ ثوَ ٍّو   يي ؽَو يٕبكٯ انفالٓ ّ كٍزْه ىاكٍ ّاصٰ انفزٖبٓ فْاعَ کوبل ا ل

ْى ثوو ّعوَ اؽَوي كهعوَ ٱووة ّ      يكه هْٱو٬ ُووب   يکزَوج ه يذ مارو يکوبل اٍز٦لاك اُل

ّ يو اّ ٍيك كه ر٦وين رب چٌبى چَ اى ٙويليب٭زَ هٮْٗ گوكاًيذ يفْٖٕ ظ هٱجوبد  يو ّ روو

هْوکْه ثوَ ١ِوْه آّهكٍ ُووَ ها اى      يبد آى ٍو٦ يبد ّ عيئيذ اٍزکْب٫ ّ اٍز٦الم کليها

ّ ًٖوت ٙوبثٞبى   ه٢بى  جٌ ّ اّزجبٍ هْاٱ٤ فلٜ ّ ا زجوبً هَوزقلٔ گوكاًول ّ كه ٥ويل     

چ يْوبى ثوَ ُو   يو ايو کٌ اى ٕلّه ٢٥بم ّ ٩ چيُ ،هِوبد ّ کبهگياهاى ه٦بهالد هَزٲل ثْكٍ

کواهوَ كه   يي ىاكُون اهلل ر٦وب   يويي کوو يبى ؽووه يو ٌل ّ هزْ يثِبًَ كه آى ٍوکبه هلفل ًَ ًوب

ثَ اّبهد ّ اٍزْٖاة اّ ًوْكٍ اى ؽبعوبد ها٭و٤ هلزوَوبد فوْك ثوَ       ٤ اؽْال هع٣ْيعو

م اّ هٲوّى ثٌْبٌٍل ّ ٕو٫ هؾٖوْند آى هْٱْ٭وبد ثوَ هٖوبه٫ اٍوزؾٲبٯ      لَ اُزوبيٍّ

ي يو ل ُوگٌوبى ٥وْهوًب ّ فْٖٕوًب آًکوَ ا    يانٝالٯ كاًٌل ٍج يهْٱ٫ْ ثَ ًٮبم ؽکن هٞب٣ ٥ل
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ثوَ ٥ِولٍ اُزووبم اّ هقٖوْٓ      يويو هْوبهکذ ٩  يانٍزٲالل ث ُشيي ؽ٬ ها ِهيهٌٖت ّو

اّ اى هٮزوٙوبد ّووبهًل    يّاهو ّ ًْاَُ هواع٦ذ ثَ ايَ ّ عيّيکل يبي٤ ٱٚبيٌّبفزَ كه عو

ب٭وذ.  ياّ كه ٍولک عوْاى اًز٢وبم ًقْاُول      يإوبثذ هؤ ياى ا٥وبل ث يکَ نهؾب َ ٥ٲل ٥ول

ثَ ٕوله هٌْووػ    ،ي ٱْا٥ل هْٱ٫ْ كاّزَيل ايو ثو روِيي عْاه٤ ٙويَ ًيٮَ ه٦زول هْبها ي١ّ

آصوبه   يذ ٍوجؾبً يي رْ بِهين هٍبًل ّ ثَ هليَ ثَ رٲليو هوٙيلَ ّ رإصيعو يّ ٱلت هٞوئي هَب٥

 1.«١بُو ّ هک٫ْْ گوكاًل ،ت اٍذيْى کَ هْو٫ هوب ک ٩يكه ٢ًو ُوب يذ ّ کبهكاًيکٮب

 قرايرزا تايي هيک از طرف سلطاى حسيتعقْبيًاهَ تَ اتًْصر 

لاى يو ، َِّوْاه ه يبهيو ذ ّ ثقزبه فَٞ عال يبة ِّويا هأة ٍلٌٞذ عٌبة ًغبثذ»

ّ  ّ ا غوالل هٞووى هالثوٌ     هٚووبه   ي، هؾوه ٱٖجبد ا َجٰ ٭ثَب ذ

 هٍ.ک ا٥ياهلل اًٖبي٦ٲْة ثيي اثًْٖو يثٞواى ا ٮٚل ّ ان٭ٚبل، ١ٮوا ؾٰ ّ ا ل 

ْ كد ّ هٖبكٱذ هْهّصيجبد ّ رؾيك٥ْد ٝ ٍووذ   يّ هکزجو  يبد هجبهکبد کَ ثلَبى ه

٢ًوبم   يُووذ هَوزل٥   يو ّ ُوگو يل. ثَ عْاه٤ ٙويب٭زَ ثبّل، ثَ هٞب ٦َ اًْه هٍبًيگياهُ 

 و.يو م ک ٱلييرَ يّ آهبل هلک ّ هلذ ثبّل، اًَ ٥ل ياٍجبة كّ ذ ّ اًز٢بم ثو ؽجبة اهبً

ب٭زوَ کوَ   يِ يي علوٍْ ًووب  يٲو يو اهثبة ٥لن ا يکَ چْى ثو ثٖبو آىيث٦لٍ، ا٥الم ٙو

 ي٤ كهعوبد هوي رْوبء اى ثِوو آى اهىاًو     يو ي رو٭يثَ هٌَل ًْ ييکواهذ رو٭٤ ّ ٭وهبًوّا

به يل ّ ثَ رکلٮبد ثَيفْٞٛ ّ اٍزؾٖبل هَزلناد ه٩جذ ًوب يٮبياًل کَ رب ثب اٍزكاّزَ

 ل.يؽٖو ّ ّوبه روز٤ ّ اٍز٢ِبه ٭يا ِييِّوّى اى ؽيّ رغوالد ث

ِٕو هٌل ٍزْكٍ فٖبل، ُٱلذيي ؽبل ثواكه ٭ٚيٰ ايثٌبثو رؾٲ ٞه وٍ ثب  وٍ َ ّ ٩ُو ٌها َل

ش ا ولوک ّ  يو ي ّ ا َو٦بكاد، ه٪ بِهيا ؾکن ّ ا کوبند هٞل٤ اًْاه ا ول ا قال٭َ، ه٢ِو اٍواِه

َ ثوب ّعوْك اهرٲوب ثو     يلّ ا ٦ز ا ٦ِي هلاهطل ٱبٍزّ هل يي اثْا ٮزؼ هؾول ٍلٞبى اثٲبٍ اهلل ر٦ب يا ل

ُ    يهلاهط ٍلٌٞذ ّ عِبًلاه کوَ نهؾب وَ كه    يّ کبهکوبه  يّ ا٥زال ثوَ كهعوبد ٭وهبًول
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 يلاد ا ِو ييو رإ انرٖبل ثوْك ّ ثوَ اهولاك    ين كّ ذ اثليّ آهبل هَزِ ياٱزٌبٓ ّْاهك اهبً

 كه ٍلک ؽْٖل هٌز٢ن ّ هغزو٤ كاّذ. يروبهذ اٍجبة فال٭ذ ّ پبكّبُ

 ّن عْذ تدا ٍسدادُ اٍ  خد  سدلطٌ     

 

 ّن عقدذ تدا عواهدِ اٍ  داج خسدشٍ      

ل يو ّ رکو يٌيل ٥لْم ّ ه٦به٫ كي ن ىّال رؾٖب َلٞبى ا ٦ٌ يي هٲبل کَ  يا يثو هٲزٚب 

٬ ٍوبفزَ كه هٲبهوبد   يك فوبٝو ّوو  ِ ًِوب يپو  يْيهٍْم ٭ٲو ّ ا٥واٗ اى ىفبه٫ هوٍْ كً

بد اًوْاه  ي٤ ّ اٍزٮبٙوَ اى فْٖٕو  يثول  يٚوبػ ه٦وبً  ياَ ٰ ٕو٫ ٥ٌبى ُوذ ثيل ٥اليرغو

هَوزغو٤ هوأصو    يّاعت ٌّبفذ کَ ثَ اًلک ىهوبً  ي٥ًَْ و ثيو ّ هَزجٖواى فجي٥به٭بى ثٖ

٣ ّ ل ّ ٥ْا ن ٥لْم ٱِوهبى ًب٭ن ٭وهبى ّل ّ كه ثٲوب يذ عْاه٤ ا کلن آهلٍ ثو هوب ک ٭ٚبياّر

ب٭زَ كه ٍلک ىهوٍ هلْک رؾوذ اٝووبه كافول    يال ّ اٍز٦الء روبم يٰ ّ ه٦به٫ اٍزيهثب٣ ؽٲب

ٝلجول کوَ اهولاك آى اى ّٕووذ اًٲٞوب٣       يِ اٍجبة ٦ًوزيواًليٌَ ُّْوٌل فيگْذ ّ ُو آ

بط كه فبًوَ ّ کبّوبًَ ا٭ويّك ّ هغوبل گوناه ًجبّول ّ       يو هؾوًّ ثبّل ّ ّو٤ ثِغذ ّ اهر

ثوب ٱْا٭ول    يذ آٍووبً يعبد ّ چْى كه ٍوْاثٰ اؽوْال ٍوبثٲَ ُولا    ٰ هي اهلل ها٭٤ ا لهيا زْ٭

ذ يٮب ثَزَ ثْك. ثو ؽَوت هْو  يي ىاكُوباهلل رْويٮيي ّويبهد ؽوهياؽوام ى يذ ٍجؾبًي٥ٌب

ّاٍَٞ ؽلّس ّاٱ٦َ هِوت ّا ول ه٪ٮوود هوأة آى عٌوبة      َ ٍجت كه ؽلّك ٥واٯ ٥وة، ث

بى اٱٞوبه  يو ٬ اؽواهيو ذ ثوو ْٝا يٍ ثبى ًوْكٍ هايؽواه يٍْزَ ك٭٤ كهاى كٍزياًبهاهلل ثوُبًَ کَ پ

اٱجوبل آى   يَ اثْاة كاهانٍالم ثو هّيهوٙ يکَ اى ثوکذ آى هَب٥ل آىيكاّذ، ّ اهيگْبكٍ ه

ٝ   يِ ٦ٍبكد اًغبم هٮزْػ گوكك، ثَ هْعت ا زوبً ثٲيواًليف ي يَ ٢٥ووبء ا ولوْک ّ ا َوال

ْ  يهغبل روكك چوْى ّو  يل کَ ثيي ٍلٞبى فليّ ا ل ا لّبسي٩ ؽِ هْعوت  ٣ْ آى فجوو هو

 ي٬ ا٥وواة كه فوالل ثوْاك   يو ؽلّس ٭ٞواد ّ ف٫ْ رٞوٯ ّ هَب ک رْاًل ثْك هجوبكا ْٝا 

هٖلؾذ ّٱذ هواع٦ذ ًوْكٍ هٌز٢وو   يبٱب٭لَ هٍبًٌل، ثو هٲزٚ يٱْا٥ل اًز٢بم ؽْاَّ فلل ث

ثوْك  يذ اٱجبل ثو ٱجلَ هٲْٖك ّ اًٖوا٫ اى ًوْكُب ثو يگوثبهٍ ًيي ّن كيثْك رب كه اي٭وٕذ ه

ُوو   يل ا ِييل افالٓ هزْعَ ؽْٖل آى هإهْل گْذ رب ثَ هَب٥لد رإيثَ ٭وهزإکل ٍبفزَ 

ن يي گوكك ّ چٌلاًکَ ثوٱواه ه٦ِْك ٍلَلَ ٭َـ ٥ويا ي٭ب يل آى ٦ٍبكد ٢٥ويچٌل ىّكرو ثَ ً
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ل ثوو ٱٖول هجب ٪وَ كه رووک ّ     ي١ِوْه هٍو  َ و ثياّ ؽوکذ كاكٍ کوبل هجب ٪َ كه رْٱ٬ ّ رإف

ًَ ُمَصًّل )کن ي اٍز٪ٌب ثوا٭ْبًل ّ ثَ ؽيا٥واٗ آٍز ِْي لاِم إِبْرا ٌَ  َْ ٌِ ُِكوا 
ٰ ٍزْكٍ يثو ٝو 1(َو اَّتَّ

اًٖوا٫ ثو رقوذ   يب ثلاّذ ّ هضل ثلٌل ُوزبى پبيكٍذ ا زٮبد اى مفبه٫ كً ين اكُوياثواُ

ثَ عبمثَ ٱجْل ثَ عبًت فْك کْل، اى ث٦ول   يذ اى يٌَ آى ها کَ كٍذ ٥ٌبيىك، ُو آ يبهيِّو

هٌذ ثَ فبًَ هٞلْة ك٥ْد کٌول اى  يٌلٍ ثيهوؽوذ ثقْب يهَب٭ذ چَ ثبک ّ آى ها کَ كا٥

 ٍوْاء   اهلُل لذ هلاه ًبهلاه ُلاٍزيَذ کَ فل٦ذ ا٭زقبه ثواكه ٭ٚيَْ، ّک ًيف٫ْ هاٍ چَ اًل

ذ ّ يو بى صيو ي عبًت هٞووى ّ ه٦ويى اٍوذ ّ عو   ياکوام ّ ا٥ياى اى ا ٞواِىي ِثهکهٰ هِوب اهيا ٞو

ي ؽبل ثوٱوواه اى  يهز٦لٰ ّ هزْعَ ّ هٲبهى ا اؽْال ٍٮو ّ ؽٚو اّ يود ثَ هغبهيٍو يروبه

٤ ها يبد ٕلٯ ّ هْكد ّ هٚوب٭بد کضوود ّ هولکوذ ٍّو    يبهي هؾبٍي ارٮبٱبد ّ هٲزٚيه

ٰ يو ٌَ ثوَ ٌُگوبم هٲبهثوذ آى ؽولّك ٝو    يؽبٕل گْزَ ُو آ يّ رْؽ ل ه٦ٌْ يّؽلد عو٦

 ي اٍذ هَلْک فْاٌُل كاّوذ. چٌوبى  يذ ٝو٭يارؾبك فْٖٕ يي کَ هٲزٚبيا جهواٱجذ ماد

هٌٍل ّ اٍوزوب٣   يْبى ثَ هلاهط هٲٖل اٱٖيل ّ هَب٥لد اييبهي رإيي ثَ هيٲيکَ ٍب کبى هاٍ 

 ل ا٥زٲبك ّ هٖبكٱذ گوكك.يلَ هييافجبه فغَزَ آصبه ٍّ

   عَقدددددذد ٍالاا لَااً  صدددددامَ لدددددِد 

 

 ٍ ها اً َکَّ يدضدادد  َياقداا   اکادذا   

     ِ  ٍالحةُّ ف دي ا ِِ فداضم هدي هَاجد

 

 ٍ  اياددددذا فضادًددددا ا ف  َفاقددددا  

   2.«يهي ارج٤ ا ِل يهّك، ّا َالم ٥ليبكد اٌٝبة ًويى 

 ْى تَ استوالت حجاج ذراساى فرستادٍ ضديْاى ُوايصْرت ًطاى کَ از د

ٲوذ ّ  يٲوذ ّ ٍوب کبى هَوب ک ؽٲ   يـ ٝويٍبكاد ّ ٱٚبد ّ ٥لووب ّ ٭ٚوال ّ هْوب   

إولؼ   ولهاى  عوِْه اُل اٍالم ّ کب٭َ فْآ ّ ٥ْام هوب ک فواٍبى ّ اٍزوآثبك ّ هبىًو 

َرامِ ) يثلاًٌل کَ رب ٭وهبًٮوهبو اهلل اؽْا ِن  
ْ
َِ اَ ْسِج ٍَ ْ ََٓم َشْطَر ال ِْ لِّ َو َٔ ثبهگبٍ ک٦جَ اّزجبٍ  3(فَ
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ّهلل ا ؾوولز  و لٍ  يو رْعَ فوبٓ ّ ٥وبم گوكاً   اُل اٍالم ّ ّعَِ ٮبىي٬ ٝبيهب ها ٱجلَ ْٝا

َِّ )اى ثلّ ٭ٞود ّ اًْب ثَ ؽکن  يُوگو مِ ک   ي٥ل َ َلِّ َٔ ُِ ًً تَْرضااْافَيَ هواٱجوذ   يهّ (َم كِْبيَا

ْى ّ ًِووذ  يه٫ْٞ٦ كاّزَ ّ ُووْاهٍ ُووذ ُووب    يثَ ْٕة ٱجلَ اثز٪بء ّ هوٙبد هثبً

ٍْوزَ  ين. پياگوبّزَ يا٥الم ٌٍي هٖٞٮْ يّ ا٥ال ي٤ ًجْيو ّوايظ ٦ّبيهّىا٭يّى ثو روّ

تَُٔك اِِاًَّ وَ )ذ هأة يفٞبة ُلا
ْ
َُُ ِّ َ
ْ
اِّْن ِِف انلّاِس بِاَ

َ
يٍق  لََع وَأ ٍِ َْ ُضِّ فَ ٍّ َغ ٌِ تَِ  

ْ
 (ُضِّ ضامٍِر َُُ

َْ ٍو٤ إ٪ب عِذ اٍوزوب٣:  ين ّ ُويي، گْ«کيک، ا لِن  جي ج»ها اى  َبى ف٣ْٚ عْاة: 

 ن.ييٰ هٙب عْي، ٝو«ک ّ ا و٩ُّجبُءي ج»: يگْبكٍ رب ثَ ًلا (ابْتِغاَء َمْرضاِت اللِ )

ي ّ يي ّ رَو٦ يب٭زَ کَ كه ؽغَ اصٌو ين ير٦و يي ه٦ٌيْى ثو اين فبٝو ُوبيّ  ِنا ٥يا

ي هؾول هجبهک ٭وهْكٍ اى كاهانٍالم ث٪لاك کوَ اٱووة ٝووٯ    يرغِ ،ٯ(. ُ  892) صوبًوبئَ

ْكٍ، ُوو  ثظ ي ثْبهد هجزِيل کَ ثَ ّهّك ايثب ن.يْٕل ثَ عوبل ک٦جَ اٍذ، هّاًَ گوكاًهز

رْعوَ  ي ٍوٮو ٭وفٌولٍ اصوو ثَوزَ     ياؽوام ا ،کٌ ها ٬٦ّ ّ ٩وام كه فبٝو هزٚوو ثبّل

ِِن، ؽکن ٭وهْك يل ّ اى ثبة ِا١ِبهًا ِ کوبل اإل٥زٌبِء ٭يًوب ن کَ كه هوب وک هؾوٍّوَ   يّإً

ووْى اّ ها ثوَ   يٌل، هٲولم ه يل ا ٲله ثَ ُو عب ًيّل ّ ؽلْل ًوبيٰ عليي ٭ويُو کٌ اى ا

ْبى كه ه٭زي ّ آهلى رو٪ب ّ يّ اٍزٲجبل کٌٌل ّ اى عِذ ا يرلٲ ،ن ّ اعالليْاد ر٢٦ُُٞف

واهوْى  يٌل ّ پيو م ک هٞب جذ ًٌوبيّ ٩ يّ ٍاله يّ ثقزَ ثبّ يّ ٍْٱبر ياهثبط ّ هاُل

روفوبى   يْاًيك] ٬ي٤ رکب يْبى ها اى عويْبى ًگوكًل، ّ ثَ رو٪بفبًَ ًجوًل ّ ايا يثبهُب

ْوبى ٍوٌل ّ   يٌول ّ اى ا يهالٱبد اهوا ّ ؽکبم ًٌوب [٬يّ هو٭٣ْ ا ٲلن كاًٌل ّ كه ثالك رکل

ْ ل ٥ل يٍْاك ا اهوا ّ ا کب ًٞلجٌل ّ ياهٚب َ يو ي ؽکن ها ثَ هِو ٱٚبد اٍالم ّ ؽکبم ه٦و

وًول ّ ّوکو   يْبى ها اّن٧ ًگيبى ايچِبهپب يٌلٍ ّ هًّلٍيبى ّ آيبهچيبى ّ يلچيكاًٌل. ّ ا

ي ثوبة ًْوبى هغول ك    يو كاًٌل ّ ُو ٍوبل كه ا  [ّ هضوو]ن هاصو ي٢٥ [ْبى هايا]ذ يّ ّکب

بى ّ هاُولاهاى ّ  يو ّ رو٪بچ يْاًيو ل كًٞلجٌل. ؽکبم ّ كاه٩ّگبى ّ هجبّواى اهْه ّ اّ٪ب

 1ي هْعت هٲوه كاًٌل.يثبعلاهاى ّ کْرْانى ٱال٣ ّ هَزؾٮ٢بى ّْاه٣ ثو ا
                                                           

 .223ٔ  222 ض، طعهٕک انًهٕک.  1
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 .1363رًْ،  ،اصاو ؽکوذ، رِواى ػجلالوؽوي عبهي، ػلي

 .  1377عوػ ًْ،  ،رِواى عبهي، ًغيت هبيل ُوّي، .65
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االػْهي فهي صهٌبػخ    عاوافيبي ربهيقي ايواى كه لوى ًِن ُغهوي ثوگوفزهَ اى کزهبة صهجؼ     .61

االًْبء، اؽولثي ػلي للمْهٌلي، روعوهَ هؾغهْة اليّيهوي، رِهواى: ّىاهد اههْه فبهعهَ،        

 .1384چبپ كّم، 
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الليي ػجلاهلل فهْافي(،  عاوافيبي ؽبفظ اثوّ)لَوذ هثغ فواٍبى ُواد(، ؽبفظ اثوّ)ِّبة .63

 .1349ثٌيبك فوٌُگ ايواى،  ،ثَ کِّْ هبيل ُوّي، رِواى

عاوافيبي ؽبفظ اثوّ)هْزول ثو عاوافيبي ربهيقي كيهبه ػهوة، هاهوة، اًهللٌ، هصهو ّ      - .64

ثٌيهبى  كفزهو    ،الليي ػجلاهلل فْافي(، هصؾؼ: صبكق ٍهغبكي، رِهواى  بةّبم(، ؽبفظ اثوّ)ِّ

 .1375ًْو هيواس هکزْة، 

 .1374اًزْبهاد رِواى،  ،ُبي رصْف ّ ػوفبى كه ايواى ّ عِبى، ػغبءالَ رليي، رِواىعلٍْ .65

هيهواس هکزهْة،    ،عْاُواالفجبه، ثْكاق هٌْي ليّيٌي، هصؾؼ: هؾَي ثِهوام ًهژاك، رِهواى    .66

1378. 

 ،َيو في افجبه افواك ثْو، فْاًلهيو )زيبس الليي ثي ُوبم الهليي الؾَهيٌي(، رِهواى   ؽجيت ال .67

 .1353، 3ّ4کزبثفوّّي فيبم. علل 

كاًْهگبٍ   ،ؽلّك الؼبلن هي الوْوق الي الواوة، هغِْل، ثَ کِّْ هٌْچِو ٍزْكٍ، رِهواى  .68

 .1345رِواى، 

الهليي اثْفضهل ػجهلالوىاق اثهي     الَبثؼَ، کوبل خفي الوبئ خالؾْاكس الغبهؼَ ّ الزغبهة الٌبفؼ .69

 ق. 1457كاهالفکو الؾليش،  ،فْعي، ثيوّد

االفجبه، فْاًلهيو )زيبس الليي ثي ُوبم الليي الؾَيٌي( هصؾؼ: گْيهب اػزوهبكي،    خفالص .75

 . 1345هليويذ رجليابد،  ،رِواى

فللثويي )ربهيـ ريوْهيبى ّ روکوبًبى(، هؾوليٍْف ّالَ اصهفِبًي ليّيٌهي، ثهَ کّْهِ      .71

 .1379هيواس هکزْة،  ،وهؾلس، رِواىُبّن هي
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 . 1938ثَ اُزوبم زالم ييكاًي، ؽيلهآثبك كکي: كاهالغجغ ٍوکبهػبلي، 
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