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مجرتم همدقم 

نوماریپ هرظانم  هثحابم و  همه  نیا  هک  تسین  ناهج  رد  يرهش  چیه  هدش  هتفگ  درک . هاتوک  نآ  هرابرد  نخس  ناوتب  هک  تسین  يرهش  زیربت 
، نادـنمرنه هک  تسا  ییاـج  هچ  نیا  دـشاب . فلتخم  تارظن  زورب  لـحم  نینچ  شماـن  هک  تسا  رهـش  مادـک  دـشاب . هتفرگ  رد  نآ  هتـشذگ 

نآ هک  هتفهن  رهش  ریپ  نیا  رد  يزیچ  هچ  تسا . هدرک  بلج  دوخ  هب  نینچ  ار  نابیدا  نارعاش و  نایاشگروشک ، نارادمتسایس ، نادنمـشناد ،
. دننکیم مشچ  يایتوت  ار  نآ  كاخ  ناقشاع  و  تسا ، هدرک  ناربلد  يوک  ار 

. تسا هدش  هدرورپ  هداز و  رهـش  نیا  رد  دوخ  هک  سک  نآ  رتشیب  دزیگنایمرب و  ار  یلدـبحاص  ناسنا  ره  ناجیه  تالاؤس  نیا  خـساپ  نتفای 
ود هب  رـضاح  باتک  همجرت  دراد . ار  راک  نیا  يوزرآ  ای  دروآ  ياج  هب  ار  نآ  دـشوکیم  ای  هک  دراد  ینید  شهاـگداز  هب  تبـسن  سک  ره 

نیا هکنآ  رگید  دـهدیم و  ماجنا  شهاگداز  هتـشذگ  تیوه و  تخانـش  هب  تبـسن  ناسنا  هک  يراک  ناونع  هب  تسخن  تفاـی ؛ ماـجنا  ببس 
. تسا دنمشزرا  رایسب  یباتک  شیاهیتساک ، دوجو  اب  باتک 

نهک رهـش  هتـشذگ  صوصخ  رد  يدایز  ياهشهوژپ  هچرگا  متفای . یلاخ  ناریا  تایبدا  رد  ار  نآ  ياـج  مدـناوخ  ار  باـتک  هک  یماـگنه 
نوع اقآ  دیـس  روسفرپ  ار  رـضاح  باتک  دربیمن . نیب  زا  ار  رتشیب  راک  ترورـض  زگره  اـهشهوژپ ، نیا  ینوزف  یلو  هتفریذـپ ، ماـجنا  زیربت 

هتـشون يوروش  داحتا  اهتسینومک و  ییاج  رب  يرادیاپ و  ماگنه  رد  باتک  تسا . هتـشاگن  ناجیابرذآ  يروهمج  خـیرات  دـیتاسا  زا  یهللا 
هدش هتخانش  یتسیسکرام  يراگنخیرات  ياتـسار  رد  هک  دراد  یـصاخ  ياهيریگهجیتن  هژیو و  تایبدا  ورنیا  زا  تسا ، هتفای  راشتنا  هدش و 

. تسا
زا داقتنا  هب  زین  باتک  ياج  ياج  رد  تسا و  هتخادرپ  يراگنخـیرات  شور  نیا  زا  دـیجمت  هب  هتـشون ، باـتک  رب  هک  ياهمدـقم  رد  هدنـسیون 

شور نیا  اب  ناشیاههتشون  وا  رظن  هب  هک  دزادرپیم  یناخروم 
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، هدنـسیون هک  تفگ  ناوتیم  یتح  دیدرگ ). رظنفرـص  تیمها  لباق  یبلطم  نتـشادن  تلع  هب  روکذـم  همدـقم  همجرت  زا  . ) تسین راگزاس 

. تسین هدیشوپ  یناریا  هدنناوخ  رب  هتبلا  هک  دراد  یصاخ  ياهيریگهجیتن  ياقلا  رد  یعس  هتشاگن و  ادیوه  الماک  يرظنم  زا  ار  باتک  نیا 
نیا دوجو  اب  تسین ، ام  لوبق  دروم  دریگیم ، تئـشن  قباس  يوروش  رب  مکاـح  يراگنخـیرات  هیور  زا  هک  باـتک  نیا  رد  هدنـسیون  هاگدـید 
رهش تایح  هرابرد  يدنمـشزرا  تاعالطا  باتک  نیا  دروآ . دیدپ  ار  نآ  همجرت  هزیگنا  هک  تسا  یلوبق  لباق  یـشهوژپ  شنم  ياراد  باتک 

، هدیزگرب شهوژپ  يارب  هدنسیون  هک  ياهرود  تشاد . ناریا  خیرات  رد  مهم  یشقن  زیربت ، هک  ياهرود  دهدیم . هوکـش  اب  ياهرود  رد  زیربت 
باوبا رد  شهوژپ  دیـسر . دوخ  هوکـش  تمظع و  هجرد  نیرتـالاب  هب  زیربـت  هک  ياهرود  تسا . دـیدج  میدـق و  نارود  ناـیم  یلـصاف  دـح 

. دزاسیم راکشآ  رب  موب و  نیا  هتشذگ  ناگتفیش  رب  ار  يرایسب  قیاقح  هرود ، نیا  فلتخم 
زا یخرب  هب  درک . هفاضا  جارختسا و  يرمق  يرجه  هب  ار  يدالیم  ياهخیرات  زا  يرایسب  لداعم  باتک ، نیا  همجرت  راوشد  ریـسم  رد  مجرتم 

هعلاطم تسا . هدوزفا  باتک  هب  هتفای و  رگید  یعبنم  زا  هدش ، هراشا  اهنآ  هب  هک  ار  دنـس  نیدنچ  هدرک و  هعجارم  هدمآ ، باتک  رد  هک  عبانم 
يریواصت مجرتم  تشاد ، يدب  رایـسب  تیفیک  یلـصا  باتک  رد  دوجوم  ریواصت  نوچ  درک . دهاوخ  هدـنناوخ  هب  يدایز  کمک  دانـسا  نیا 

. درک هفاضا  باتک  هب  دراد ، تیخنس  شهوژپ  دروم  هرود  اب  هک  ار  زیربت  زا  بسانم 
هب طوبرم  تاحالطـصا  درادن ، يراگزاس  ناریا  یگنهرف  طیحم  اب  یتایبدا  نینچ  تسا و  هدـش  هتـشون  یتسیـسکرام  تایبدا  اب  باتک  نوچ 

. دش نیزگیاج  بسانم  ناگژاو  اب  تناما ، ظفح  اب  دراوم  زا  يرایسب  رد  تایبدا  نیا 
رد زیربـت  رهـش   » یـسراف هب  نآ  یظفللا  تحت  همجرت  هـک  تـسا   Wehepn 3pn 6Xlll -XVll acpnepae Te باتک یلـصا  مان 
زین همجرت  ناـیرج  رد  دـیزگرب . نآ  رب  ار  زیربت » هلاـس  دـصناپ  خـیرات   » رتبساـنم ناونع  مجرتم  دوشیم . مهدـفه » اـت  مهدزیـس  ياههدـس 

. دوش تناما  ظفح  ات  دش  ناوارف  ششوک 
. دریگ رارق  یسررب  دروم  زیربت  خیرات  نوماریپ  یشهوژپ  ياهراک  فیدر  رد  هک  دراد  ار  نآ  دادعتسا  تسا ، راک  لصاح  هچنآ 

هناـخباتک روبـص  ناـنکراک  زا  هک  منادیم  ضرف  دوـخ  رب  منکیم و  شکـشیپ  مراوـگرزب  ردـپ  حور  هب  ار  باـتک  نیا  يوـنعم  شزرا  همه 
دنراد يدومنهر  ای  رظن  یمارگ  ناگدـنناوخ  هچنانچ  مشاب . رازگساپـس  دنتـشاذگ ، مرایتخا  رد  ار  باـتک  یلـصا  هخـسن  هک  زیربت  يزکرم 

. دننک لاسرا   shahmarasi @yahoo .com یناشن هب  ار  نآ  دنناوتیم 
نمهب 1385 زیربت ، یسرمهاش  عراز  زیورپ 
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عبانم زا  يرصتخم  حرش  لوا  لصف 

ةراشا

يراـبرد عباـنم  هب  هک  راـثآ  نیا  رتشیب  رد  دـنهدیم . لیکـشت  ینمرا و ...  یکرت ، یبرع ، یـسراپ ، ياـهنابز  هب  یعباـنم  ار  شهوژپ  ساـسا 
زا هتفرگ و  رارق  دـقن  دروم  عبانم  نیا  رد  دوجوم  ثداوح  ورنیا  زا  هدـش ، لابند  هبناج  کی  روط  هب  مکاح  هقبط  عفاـنم  دـنراد ، صاـصتخا 

. تسا هدیدرگ  لیلحت  یخیرات  كرادم  رظن 
نیا مجح  هک  اـجنآ  زا  یلو  تسا . هدـش  هتخادرپ  زیربـت  رهـش  یناـگرزاب  تعنـص و  لـئاسم  هب  يرایـسب ، عباـنم  رد  هک  تسا  رکذ  هـب  مزـال 
رظن راب  نیلوا  يارب  هک  یعبانم  ای  دـناهدوب ، زیربت  رد  اـهنآ  ناگدنـسیون  هک  دـش  دـهاوخ  هجوت  یعباـنم  هب  دـهدیمن ، هزاـجا  يراـگنکت 

. دناهدرک بلج  دوخ  هب  ار  يوروش  یخیرات  نادنمشناد 
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: تسا هدش  يدنبهتسد  ریز  لکش  هب  هدافتسا  دروم  عبانم 
، اـهمکح اـهنامرف ،  ) یمــسر دانــسا  ب - یخیراـت ، ییاـیفارغج - ياــهباتک  فـلا - یکرت : یــسراپ و  یبرع ، ياــهنابز  هـب  عباــنم  . 1

اجنیا رد   ) دـناهتخادرپ زین  رهـش  یعامتجا  يداصتقا و  تیعـضو  هب  یـسایس  ثداوح  اب  هارمه  هک  یعبانم  پ - اههمانفقو ،) اهيراگنهمان ،
. اههرکذت ت - تسا ،) هدش  هدناجنگ  نارعاش  یخرب  ياهناتساد  اهناوید و 

. ینمرا یسور و  ياهنابز  هب  عبانم  . 2
. فلتخم ياهنابز  هب  ییاپورا  ياهتاملپید  ناحایس و  یترفاسم  ياهتشاددای  اههمانرفس و  . 3

یکرت یسراپ و  یبرع ، ياهنابز  هب  عبانم 

دوبن دناهدرک ، راکنا  ای  رارکت  ار  رگیدکی  بلاطم  زیربت ، عوضوم  رد  یبرع  عبانم  هکنیا  زا  رظنفرص 
10 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

. تسا دنمشزرا  دوخ  ياج  رد  زیربت  یعامتجا  يداصتقا و  تیعضو  هرابرد  عبانم  نیا  تامولعم  تسا ، هدش  ثعاب  یقیبطت  عبانم 
رد زیربت  هک  رثا  نیا  رد  میروخیمرب . زیربت  صوصخ  رد  تامولعم  نیتسخن  هب  يدـالیم ) مهن  هدـس   ) برع روهـشم  خروم  يرذـالب  رثا  رد 

يراصح رهـش  درگ  رب  شناردارب  ءاـنجولا و  شرـسپ  هژیو  هب  يدزـالا و  داّور  هک  تسا  نیا  زا  نخـس  هدـش ، ریوصت  ییاتـسور  دـننامه  نآ 
رکب وبا  ینعی  برع ، رگید  فلؤم  کی  ار  يرذالب  تامولعم  نیا  دـندومن . داـبآ  ار  اـجنآ  هدرک و  چوک  اجنادـب  یلاـها  سپـس  دندیـشک و 

تسا . هدرک  رارکت  تسیزیم ، يدالیم ) مهن   ) يرمق موس  هدس  رد  هک  هیقف ) نبا   ) ینادمهلا دمحم  نب  دمحا 
هدـس  ) لقوح نبا  هدرک ، دای  کچوک  يرهـش  ار  زیربت  يدالیم ) مهد  يرمق / مراهچ  هدـس   ) هبذادرخ نبا  هک  یلاح  رد  تسا  هجوت  بلاـج 

تامولعم ام  رظن  هب  تسا . هدیمان  ابیز » دابآ و  ناوارف ، لوصحم  رایسب ، سوفن  اب  ناجیابرذآ  زکرم  رهش و  نیرتدابآ   » ار اجنآ  يدالیم ) مهد 
یلاها اب  گرزب  يرهش  ار  زیربت  1030 م ). افوتم 420 ق /.  ) زین یناریا  هدنسیون  هیوکسم  نبا  الوا  هک  يور  نآ  زا  تسا ، رتقیقد  لقوح  نبا 

، دوبیمن رایـسب  یلاها  اب  دابآ  يرهـش  زیربت  رگا  اـثلاث  تسا ، هدوب  ناـیداّور  تلود  تختیاـپ  هرود  نیا  رد  زیربت  اـیناث  هدرک ، یفرعم  رگناوت 
. دندرکیمن زیتس  رگیدکی  اب  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ینامز  رید  نابزرم  مسید و 

« ناناملـسم رخف  بجوم  دابآ و  يرهـش   » ار زیربت  یـسدقم ، ینعی  يدالیم  مهد  هدـس  نادرگناهج  ناـنادیفارغج و  گرزب  هدـنیامن  نیرخآ 
یتافاضا اب  زین  يریرحلا  مساقلا  دمحم  وبا  ار  تاعالطا  نیا  تسا . هدروآ  نایم  هب  نخـس  نآ  رد  يزرواشک  تیلاعف  يرامعم و  زا  هدـیمان و 

تسا . هدرک  رارکت  رصتخم 
نیا دناهدروآ . ار  اهرهش  رگید  زیربت و  نایم  ياهتفاسم  ناشراثآ  رد  یسیردا  لقوح و  نبا 
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هک 1229 م ). - 1179 626 ق /. - 574  ) يومح توقای  دراد . ناوارف  شزرا  طاقن  رگید  هب  زیربت  زا  ورناوراک  ياههار  نیمخت  يارب  هلئسم 

ار زیربت  هدنـسیون  نیا  تسا . هتـشون  زیرِبت »  » تروص هب  ار  زیربت  هملک  دوب ، زیربت  رد  1214 م ). - 1213 610 ق /. - 609 . ) لاس 610 ق رد 
تسا . هدیمان  رجآ » کهآ و  زا  يراصح  اب  هتفای  ماکحتسا  ناجیابرذآ و  رهش  نیرتروهشم  نیرتابیز و  نیرتدابآ ، »

يداصتقا تیعـضو  يراوشد  زا  یهاـشمزراوخ ، نیدـلا  لـالج  ینارمکح  هرود  رد  م ،). 1250 ؟- ق /. 648 ؟-  ) يوسنلا دمحا  نب  دـمحم 
رد ینیوزقلا  دمحم  نب  ایرکز  دـهدیم . هئارا  یبلاج  تاعالطا  1225 م ). . ) لاس 622 ق رد  نیدلا  لالج  متـس  هیلع  مدرم  شروش  زیربت و 

هدرک هراشا  ناجیابرذآ ، تختیاپ  ناونع  هب  زیربت  یفرعم  اب  دابعلا  رابخا  دـالبلا و  راـثآ  باـتک  رد  1276 م ). - 1275 . ) 673 ق لاس 672 -
دنکیم . هئارا  زیربت  یتعنص  تادیلوت  هرابرد  یتاعالطا  نینچمه  وا  دنلوغشم . تعنص  هب  رهش  یلاها  رتشیب  هک 

رـصتخم دنچره  یتاعالطا  هدرک و  هدهاشم  ار  زیربت  نازاغ و  ماش  هدوب ، زیربت  رد  1326 م ). . ) لاس 726 ق رد  برع  درگناهج  هطوطب  نبا 
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زا ملاـعلا  دودـح  باـتک  دراد ، یتاـعالطا  زیربت  هراـبرد  یـسراف  ناـبز  هب  هک  عبنم  نیتسخن  تسا . هدرک  هئارا  رهـش  يراـمعم  صوصخ  رد 
هدرک یفرعم  لوصحمرپ  دابآ و  اما  کچوک  يرهـش  ار  زیربت  هدـش ، هتـشون  يدالیم  مهد  هدـس  رد  هک  رثا  نیا  تسا . مولعماـن  ياهدنـسیون 

تسا .
داـبآ و يرهـش  ار  اـجنآ  هدوب ، زیربت  رد  1046 م ). / 9 / 19 - 8 / 27 . ) ق لوالا 438  عیبر  مهدراهچ  ات  رفـص  متـسیب  زا  هک  ورـسخ  رـصان 

لاس 433 ق. هلزلز  زا  وا  تسا . هدیمان  ناجیابرذآ  تختیاپ 
تسا . هدروآ  نایم  هب  نخس  زین  زیربت  رد  (1042 م ).

هرابرد یشزرااب  تاعالطا  يدالیم  مهدزیس  هدس  لیاوا  رد  ایندلا  بیاجع  باتک  مولعمان  هدنسیون 
12 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

هلئسم نیا  هک  هداد  تبسن  دیـشرلا  نوراه  رـسمه  نوتاخ  هدیبز  هب  ار  زیربت  يانب  رثا ، نیا  لاح  نیا  اب  دنکیم . هئارا  زیربت  يداصتقا  یگدنز 
تسین . تسرد 

یقیقد تامولعم  هتشون ، 1340 م ). . ) لاس 740 ق رد  هک  بولقلا  ۀهزن  يایفارغج  باتک  رد  1381 م ). - 1350  ) ینیوزق یفوتسم  هّللا  دمح 
رد 1601 م ). . ) لاس 1010 ق رد  يزار ، دمحا  نیما  تسا . هدرواین  نایم  هب  ینخس  رهـش  یناگرزاب  تعنـص و  زا  یلو  هدروآ  زیربت  هرابرد 

دروم عبانم  زا  یکی  تسا . هدروآ  نآ  ياهتیـصخش  اهانب و  صوصخ  رد  یتاـعالطا  ینیوزق ، بلاـطم  رارکت  اـب  هارمه  میلقا  تفه  باـتک 
نیا رد  هدنسیون  دریگیم . رارق  شهوژپ  دروم  رابنیتسخن  هک  تسا  يدزی  دیفم  دمحم  زا  دیفم  رصتخم  باتک  يراگنکت  نیا  رد  هدافتسا 
هدرک رارکت  ار  دوخ  زا  شیپ  عبانم  بلاطم  تسا ، هدشن  پاچ  نونکات  هتـشاگن و  روهال  رد  1680 م ). . ) لاس 1091 ق هب  ار  نآ  هک  باتک 

دنکیم . هئارا  يدالیم  مهدفه  هدس  نایاپ  رد  زیربت  تیعضو  هرابرد  یبلاج  تاعالطا  نآ  رب  هوالع  تسا ،
عبر هماـنفقو   » اـهنیا زا  یکی  دـنراد . ناوارف  تیمها  زیربـت  یعاـمتجا  يداـصتقا - تیعـضو  شهوژپ  يارب  یمـسر  دانـسا  اـههمانفقو و 

تیعـضو راک و  یناگرزاب ، تعنـص ، ییاتـسور ، یگدـنز  هرابرد  هبناـج  همه  یتاـعالطا  هماـنفقو  نیا  رد  تسا . نیدـلا  دیـشر  يدیـشر »
تاعالطا دش ، هتخاس  هاشناهج  رسمه  مگیب  طسوت  هک  دوبک  دجسم  هب  طوبرم  همانفقو  رد  دراد . دوجو  يدیـشر  عبر  زیربت و  رد  نامالغ 

ق. لاـس 869  رد  هدـش ، میظنت  هقرو  رد 363  هک  همانفقو  نیا  دراد . دوجو  یخیراـت  ياـهانب  رازاـب و  رهـش ، زادـنامشچ  نوماریپ  یبلاـج 
نب لامک  طسوت  هیوناژ 1493 )  ) یناثلا 898 عیبر  رد  همانفقو  نیمه  تسا . هدش  قیدصت  ییوکـسا  نیدـلا  مجن  خیـش  طسوت  (1465 م ).

تسا . هدروآ  راصتخا  هب  ار  همانفقو  نیا  زیربت  خیرات  رد  روکشم  داوج  دمحم  تسا . هدش  همجرت  نیدلا  حوتف 
13 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

يدراوم زین  يدیـشر  تابتاکم  رد  دراد . دوجو  رهـش  ياهانب  یخرب  نوماریپ  یهجوت  نایاش  تامولعم  زیربت  هیقداص  هسردـم  هماـنفقو  رد 
، هدـفه هرامـش  ياههمان  دوب ، همان  هس  هاجنپ و  لـماش  رثا  نیا  تسا . دوجوم  يدیـشر  عبر  زیربت و  یعاـمتجا  يداـصتقا - تیعـضو  هراـبرد 

تسا . تیمها  ياراد  رظن  نیا  زا  نآ  کی  هاجنپ و  شش و  یس و  هدجه ،
نیـسح ناطلـس  تیمکاـح  هرود  رد  1363 م ). . ) ق لاـس 764  رد  ار  هیکلف  هلاـسر  باـتک  تسیزیم ، زیربـت  رد  هک  یناردـنزام  هـّللا  دـبع 

لاس رد  تسا . هدش  هدیمان  هیکلف  هلاسر  مان  اب  هدش  میدقت  ناردـنزام  ریزو  یناعملا  کلف  هب  باتک  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا . هتـشون  يریالج 
باتک  42 تاحفص 1 - بیترت  نیدب  تسا . هدوزفا  هچابید  نآ  رب  هتشادرب و  یتشونور  باتک  نیا  زا  هتخانشان  یطاطخ  1463 م ). . ) 867 ق

مهدزناـپ هدـس  هب  طوبرم  ار  باـتک  نیا  هابتـشا  هب  نارگـشهوژپ  یخرب  زین  يور  نیمه  هب  تسرد  دراد . صاـصتخا  طاـطخ  نیا  هچاـبید  هب 
دنادیم . مهدراهچ » هدس  ات 60  ياهلاس 40  يارب  دنمشزرا  يدنس   » ار باتک  نیا  يوروش  سانشقرش  هزد  انکیک  دناهتسناد .

ياهمقر زیربت ، جراخم  تایلام و  ثحب  رد  ریالج  لآ  خیرات  دوخ  باتک  رد  هدرک و  یط  یملعریغ  یهار  زین  یناریا  دنمشناد  ینایب  نیریش 
760 ق. ياهلاس 740 - هب  طوبرم 
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یـسرد باتک  کی  دـننام  هیکلف  هلاسر  تسین . قباطم  تقیقح  اب  ماقرا  نیا  اـم  رظن  هب  تسا . هتـشادرب  باـتک  نیا  زا  ار  1360 م ). - 1340)
. تسا هدش  نییعت  یناردنزام  هّللا  دبع  طسوت  نآ  رد  دوجوم  ماقرا  تسا و  باسح 

روتـسد باتک  هدوب ، لوغـشم  نآ  هیلاـم  روما  هب  هدـمآ و  زیربت  هب  1328 م ). - 1327 . ) لاس 728 ق زا  هک  یناوجخن  هاشودـنه  نب  دـمحم 
یعامتجا يداصتقا - تیعضو  نوماریپ  یملع  دراوم  یخرب  رثا  نیا  رد  تسا . هتشون  1360 م ). . ) رد 760 ق ار  بتارملا  نییعت  یف  بتاکلا 

دوخ رثا  رد  هاشودنه  نب  دمحم  دـناهدمآ . درگ  زیربت  تیعـضو  لزنت  نایناخلیا و  طوقـس  هرود  رد  اههمان  نیا  تسا . هدـش  هدـناجنگ  زیربت 
هتسج هار  يداصتقا  دوکر  زا  نیمزرس  ییاهر  يارب  هدرک ، غیلبت  ار  ناخ  نازاغ  تاعالطا 

14 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
دنکیم . هئارا  یتاداهنشیپ  و 

لامک نییعت  رب  ینبم  لوا  لیعامسا  هاش  نامرف  زا  يریوصت  مهدزناش ،) هدس   ) تسا تآشنم  تروص  هب  هک  ریمدناوخ  زا  یمان  همانباتک  رد 
رابرد هناخباتک  هرابرد  دنمـشزرا  یتاعالطا  ام  ناـمرف ، نیمه  دوجو  رطاـخ  هب  تسا . هدـمآ  راـبرد  هناـخباتک  سیئر  ناونع  هب  دازهب  نیدـلا 

. میاهدروآ تسد  هب  نآ  نانکراک  يوفص و 
رد ولغواویا  ردیح  طسوت  هک  تسا  تالسارم  هعومجم  باتک  یطخ  هخـسن  تفرگ ، رارق  ام  هدافتـسا  دروم  هک  دننام  تآشنم  راثآ  زا  یکی 

یخرب اـجنیا  رد  دـش . هیهت  نآ  زا  یتشونور  1693 م ). - 1692 . ) لاـس 1104 ق رد  تفاـی و  بیترت  1642 م ). - 1629  ) یفـص هاش  هرود 
تسا . بلاج  زیربت  يداصتقا  یسایس و  تیعضو  يریگارف  رظن  زا  هدمآ ، درگ  ياههمان  اهنامرف و 

بسامهت هاش  نامرف  تشونور  لاثم  ناونع  هب  دنراد ؛ تیمها  زیربت  خیرات  زا  ثحب  دروم  هرود  هرابرد  یمسر  دنـس  هباثم  هب  اهنامرف  یخرب 
کح رهش  نیا  عماج  دجـسم  راوید  رد  زیربت ، یناگرزاب  زا  اغمت  تایلام  وغل  رب  ینبم  1565 م ). . ) لاس 972 ق رد  1576 م ). - 1524  ) لوا

. تسا هدیدرگ 
رد تسا . هدش  هدافتـسا  يزکرم  يایـسآ  ناجیابرذآ و  نادنمـشیدنا  نارعاش و  زا  يرایـسب  يرنه  یبدا و  راثآ  زا  زیربت ، خیرات  شهوژپ  رد 

يدنمـشزرا تامولعم  مهدراهچ ) هدس   ) يدنجخ نیدـلا  لامک  و  مهدزاود ) هدـس   ) یناورـش یناقاخ  مهدزای ،) هدـس   ) يزیربت نارطق  راثآ 
تمدـخ و رد  هک  يزیربت  نارطق  مینکیمن . دروخرب  اـهنآ  هب  یخیراـت  عباـنم  رد  هک  یتاـمولعم  دراد . دوجو  شهوژپ  دروم  هرود  هراـبرد 

هرابرد بلاج  یتاعالطا  دوب ، ناجیابرذآ  يداّور  نایاورنامرف  نالمم  شرسپ  نادوسه و 
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دهدیم . هئارا  نآ  زا  سپ  و  1042 م ). . ) هلزلز 433 ق زا  شیپ  زیربت  تیعضو 
زیربت یعامتجا  يداصتقا و  تیعضو  هب  یفداصت ، تروص  هب  دناهتخادرپ ، شهوژپ  دروم  هرود  یـسایس  ثداوح  هب  هک  یـسراف  عبانم  رتشیب 

ناـخ اـقابا  ینارمکح  هرود  رد  1347 م ). - 1318  ) نیدلا دیـشر  تسا . عبانم  نیا  زا  یکی  نیدـلا  دیـشر  خـیراوتلا  عماج  دـننکیم . هراشا 
.( 1316 م - 1304  ) دـمحم وتیاجلوا  ناطلـس  و  1304 م ). - 1295  ) ناـخ نازاـغ  یهاـشداپ  هرود  رد  و  راـبرد ، سیئر  1281 م ). - 1265)

دوب . ناناخلیا  تلود  مظعا  ردص 
مظعاردص و کی  ناونع  هب  هداهن و  ار  يدیشر » عبر   » مان هب  یکرهش  ساسا  هتسیز ، زیربت  رد  ینامز  رید  شاهداوناخ  اب  هارمه  نیدلا  دیشر 

روتـسد  » ناونع اب  ياهمانماظن  نیدلا  دیـشر  رگید  يوس  زا  تسا . هتـشاد  تکرـش  زیربت  نوچ  یگرزب  رهـش  هرادا  رد  گرزب  رادنیمز  کی 
دشیم . ارجا  ینامز  رید  ناخ  نازاغ  روتسد  هب  هک  هداد  بیترت  روشک  هرادا  يارب  کلملا »

یـسایس و تیعـضو  صوصخ  رد  زین  یتاـعالطا  زیربـت ، یـسایس  ثداوـح  هب  نتخادرپ  اـب  هارمه  خـیراوتلا  عماـج  باـتک  رد  نیدـلا  دیـشر 
لاس 1265 نئوژ  رد  ناخ  اقابا  طسوت  تختیاپ  ناونع  هب  زیربت  نییعت  نوچ  يدراوم  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  دـهدیم ، هئارا  زیربت  يداصتقا 

تخادرپ زا  زیربت  مدرم  ندش  فاعم  695 ق ،). . ) ربتکا 1297 م مجنپ  رد  نازاغ » ماش   » يراذگهیاپ 663 ق ،). . ) م
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16 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
درک . هراشا  نازاغ  ماش  زیربت و  يرامعم  راثآ  صوصخ  رد  یتاعالطا  و  1302 م ،). . ) رد 700 ق اهتایلام  یخرب 

يارب مهم  عبانم  زا  یکی  فرـش ،) صلخت  اب   ) يزاریـش هّللا  لضف  نب  هّللا  دبع  زا  فاصو ) خیرات   ) راصعالا ۀـیزجت  راصمالا و  هیزجت  باتک 
رد 1293 م ). - 1292 . ) لاس 692 ق رد  دوب و  ناناخلیا  ناوید  رد  ینامز  رید  فاصو  تسا . زیربت  یعامتجا  يداصتقا - تیعـضو  شهوژپ 

هرابرد ار  دوخ  يداقتنا  رظن  فاصو  دراد . دوجو  زیربت  یعامتجا  يداصتقا - تیعضو  هرابرد  ینیعم  دراوم  باتک  نیا  رد  تشذگرد . زیربت 
زیربت رد  يدجـسم  تخاس  يارب  هاشیلع ، نیدـلا  جات  فرط  زا  ناـموت  دـصناپ  صاـصتخا  زا  داـقتنا  اـب  وا  تسا . هدرک  زاربا  ثداوح  یخرب 

دشیم ». دابآ  رایسب  کلم  دشیم ، فرص  نازرواشک  تاجایتحا  رگید  مخت و  رذب و  يارب  لوپ  نیا  رگا  : » دسیونیم
مـساقلا وبا  طسوت  هک  دوب  وتیاجلوا  خـیرات  باتک  تفرگ ، رارق  هجوت  دروم  يوروش  یـسانشقرش  رد  رابنیتسخن  يارب  هک  یعبانم  زا  یکی 

بیترت مظنم  عوقو و  بیترت  هب  کی  هب  کی  ثداوح ، هک  تسا  نآ  باتک  نیا  تیزم  دـش . هتـشاگن  وتیاجلوا  تیمکاح  هرابرد  یناـشاک و 
زین باتک  نیا  رد  تسا . هدرک  تشاددای  قیقد  تروص  هب  ار  اـهنآ  هتـشاد و  روضح  ثداوح  زا  يرایـسب  رد  دوخ  یناـشاک  اریز  دـناهتفای ،

میروخیمنرب . اهنآ  هب  رگید  عبانم  رد  هک  تسا  دوجوم  زیربت  هرابرد  یتاعالطا  فاصو  خیرات  دننامه 
، ینایم ياههدس  یناجیابرذآ  خروم  يرهالا  بطق  رکب  وبا  زا  سیوا » خیش  خیرات  باتک  رد 

17 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
رهـش یـسایس  ثداوح  هب  تاعالطا  نیا  یـساسا  تمـسق  هچرگا  دراد . دوجو  زیربت  هلمجزا  ناجیابرذآ  ياهرهـش  صوصخ  رد  یتاـعالطا 

تسا . تیمها  زئاح  نارادنیمز  متس  ریز  مدرم  هدوت  تیعضو  هب  طوبرم  ياهشخب  دراد ، صاصتخا 
نایهاپـس طـسوت  زیربـت  یناریو  جاراـت و  دـهاش  دوخ  هک  تسا  یناگدنـسیون  زا  یکی  وربا ) ظـفاح   ) هّللا فطل  نب  هّللا  دـبع  نیدـلا  باـهش 

لیذ مان  اب  مهم  یباتک  ینیوزق ، یفوتسم  هّللا  دمح  رـسپ  نیدلا  نیز  دوب . زیربت  هب  رومیت  شروی  و  1386 م ). . ) لاس 788 ق رد  شیماتخوت 
لاس 745 ق. شروش  هرابرد  هبناج  همه  یتاعالطا  رثا  نیا  رد  دیآیم . رامش  هب  لوا  هجرد  عبنم  هک  هتشاگن  هدیزگ  خیرات 

تسا . هدش  هئارا  زیربت  رد  (1344 م ).
ياهگنج تاحوتف و  حرش  رومیت  شرافـس  اب  1402 م ). - 1401 . ) لاس 804 ق رد  یناجیابرذآ  خروم  ینازاغ ) ماش   ) یماش نیدـلا  ماظن 

بلاطم زا  تشذگرد . اجنآ  رد  1409 م ). . ) رد 812 ق تشگزاب و  زیربت  هب  رمع  ياهلاس  نیـسپاو  رد  یماش  دروآرد . شراگن  هب  ار  يو 
. دوشیم مولعم  ام  رب  1396 م ). - 1395 . ) لاس 798 ق هب  زیربت  رد  هاشناریم  هیلع  شروش  باتک  نیمه 

هدـیمان ایاعر »  » و ارقف » «، » افعـض «، » شیورد  » ار مدرم  نییاپ  هقبط  دوخ ، رـصاعم  ناخروم  رگید  دـننام  زین  یماش  نیدـلا  ماظن  نیا  رب  هوالع 
تسا .

یتاعالطا یسایس ، ثداوح  حیـضوت  اب  هارمه  ناشراثآ  رد  1498 م ). - 1433 ( ) دناوخریم  ) هاشدنواخ نب  دمحم  يدنقرمـس و  قازرلا  دبع 
هحفـص هس  باتک ، نایاپ  رد  دـناوخریم  دـناهدرک . هئارا  اهولنویوقهرق  نایرومیت و  هرود  رد  زیربت  یعامتجا  يداصتقا - تیعـضو  هرابرد  زین 
زیورپ همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خـیرات  تسا . هدـیمان  ناجیابرذآ » رهـش  نیرتروهـشم   » ار رهـش  نیا  هدرک و  ثحب  زیربت  هرابرد  هناگادـج 

18 ص : یسرمهاش ، عراز 
ملاع خیرات  يرگید  ینارهت و  رکب  وبا  زا  هیرکب  راید  خیرات  باتک  یکی  تساهولنویوققآ . تیمکاح  هرود  صتخم  هک  دراد  دوجو  رثا  ود 

ثداوح هچرگا  رثا  ود  ره  رد  تسا . هتفاـی  صاـصتخا  ولنویوققآ  بوقعی  ناطلـس  هب  هک  تسا  یجنخ  ناـهبزور  هّللا  لـضف  زا  ینیما  يارآ 
. دناهدیدرگن یسررب  مزال  ردق  هب  یلو  تسا  هدش  هداد  حیضوت  زیربت  هلمج  زا  ناریا  ياهرهش  یعامتجا  يداصتقا و  یسایس ،

نیا رد  دیوگیم  یکسفشورطپ  هک  نانچمه  دناهدش . هتـشون  نایوفـص  تیمکاح  هرود  هب  طوبرم  يراثآ  مهدفه  مهدزناش و  ياههدس  رد 
هرود نـیا  یناریا ، ناـخروم  راـثآ  رد  زین  ورنـیمه  زا  تفاـی . يرتـشیب  ماکحتــسا  ناـجیابرذآ  ناریا و  لـلم  ناـیم  یعاــمتجا  هـطبار  هرود 
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دراد . ياهژیو  هاگیاج  ناجیابرذآ 
تیزکرم شقن  يافیا  یـسایس و  ثداوح  لـقث  زکرم  هب  زیربت  رهـش  ناـجیابرذآ و  لیدـبت  ناـجیابرذآ ، يوفـص  تلود  میکحت  شیادـیپ و 

راـثآ رد  زیربـت  یـسایس  ثداوح  حیـضوت  ورنیمه  زا  درک . بلج  ار  ناـجیابرذآ  یناریا و  ناـخروم  هجوت  هاوخاـن  هاوخ  روشک ، يداـصتقا 
. تشاد رارق  هجوت  زکرم  رد  هرود  نیا  یخیرات 

هب نتخادرپ  هتفرگ و  رارق  شهوژپ  دروم  هک  تسا  ییاهباتک  لوا  تمسق  درک ؛ میـسقت  ناوتیم  تمـسق  ود  هب  ار  هرود  نیا  یخیرات  راثآ 
1536 - 1475  ) ریمدناوخ رشبلا  دارفالا  رابخا  یف  ریـسلا  بیبح  مولعمان ، ياهدنـسیون  زا  لیعامـسا  هاش  خیرات  دننام  تسین ، يرورـض  اهنآ 

.(، 1565 م افوتم 972 ق /.  ) ینیـسحلا دابق  نب  هاشروخ  زا  هاش  ماظن  یچلیا  خیرات  1555 م ،). - 1418  ) ینیوزق ییحی  زا  خـیراوتلا  بل  م ،).
زا همانفرـش  مود  دـلج  ولمور ، گیب  نسح  زا  خـیراوتلا  نسحا  ینیوزق ، قادوب  زا  ربخلا  رهاوج  يرافغ ، دـمحا  یـضاق  زا  ارآناـهج  خـیرات 
دش دنهاوخ  یـسررب  رظن  نیا  زا  رابنیلوا  يارب  هدش و  هتخادرپ  اهنآ  هب  رتمک  هک  تسا  ییاهباتک  مود  تمـسق  و  یـسیلتیب ، نیدلا  فرش 

19 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات  یشنم . گیب  ردنکسا  زا  یسابع  يارآملاع  خیرات  دننام 
تاضور باتک  تسا . دوجوم  زیربت  یعامتجا  یگدنز  یلاها و  دادعت  نابـصنمبحاص ، نوماریپ  یتاعالطا  لیعامـسا  هاش  خیرات  باتک  رد 

نیـسح ظفاح  دراد . صاصتخا  زیربت  کیفارگ  یپا  راثآ  هب  هک  تسا  يرثا  اهنت  يزیربت  ییالبرک  نیـسح  ظفاح  زا  نانجلا  تانج  ناـنجلا و 
.( 1580 م . ) رد 988 ق دـنارذگ ، تبرغ  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یتمـسق  ظفاح  درکیم . ار  يزیربت  گیب  یلع  يدرگاش  دوب و  طاطخ  رعاش و 

. تشذگرد اجنآ  رد  تشگزاب و  زیربت  هب  سپس  تفر ، هکم  هب 
صاخـشا يرامعم ، راثآ  زا  دنمـشزرا  یتاعالطا  نآ  رد  هتفای و  لیکـشت  همتاخ  لصف و  تشه  دـمآرد و  همدـقم ، کی  زا  نانجلا  تاضور 

، هدـناوخ ار  اـهربق  يور  ياههتـشون  هدرک ، دـیدزاب  اصخـش  ار  رهـش  ياهناتــسروگ  ظـفاح  تـسا . هدـمآ  ناـنآ  فیاـظو  ناوـنع و  مـهم ،
اجنآ زا  : » دسیونیم راتفگشیپ  رد  هدنسیون  تسا . هتـشون  یبلاطم  ناشیگدنز  اهنآ و  تیلاعف  هرابرد  هدومن و  صخـشم  ار  ناگدشنوفدم 

نآ و یلاوـح  زیربـت و  رد  دوـجوم  ياـههربقم  هراـبرد  يرثا  اــت  مدــش  نآ  رب  نـم  داــهنن ، شیپ  ماــگ  راــک  نـیا  يارب  يرگید  سک  هـک 
هب زیربت  رد  هکلب  تاره  رد  هن  دازهب  نیدلا  لامک  هک  دـش  صخـشم  رثا  نیمه  هطـساو  هب  رابنیتسخن  يارب  مسیونب ». اهنآ  ناگدـشنوفدم 

. دراد دوجو  زیربت  يرامعم  راثآ  هرابرد  یبلاطم  نینچمه  رثا  نیا  رد  تسا . هدش  هدرپس  كاخ 
ریمدـناوخ رـسپ  دومحم  زا  بسامهت  هاش  لیعامـسا و  هاش  خـیرات  باتک  تفرگ ، رارق  شهوژپ  دروم  رابنیتسخن  هک  يراـثآ  زا  رگید  یکی 

لاس 962 ق. ات  ثداوح  رثا  نیا  یطخ  هخسن  رد  تسا .
زیربت هراـبرد  یلمع  تاـعالطا  یخرب  هب  نآ  رد  یلو  تسا  ناـسارخ  ثداوح  هب  یـساسا  هجوت  هچرگا  تسا ، هدـش  هداد  حرـش  (1555 م ).

. میروخیمرب
یبلاج تاعالطا  هک  تسا  یعبانم  زا  یکی  يزنطن  دومحم  زا  رایخالا  رکذ  یف  راثالا  ةواقن  باتک 

20 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
لاس رد  دومحم  تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  يوروش  یـسانشقرش  رد  رابنیتسخن  هتـشاد و  زیربت  يداصتقا  یعامتجا و  لئاسم  هرابرد 

ياهلاس رخاوا  ثداوح  باتک  نیا  تسا . هدش  هتشون  1590 م ). - 1589 . ) رد 998 ق رثا  نیا  هدمآ و  ایند  هب  1532 م ). - 1531 . ) 938 ق
نیا هدنـسیون  دریگیمرب . رد  ار  1629 م ). - 1587  ) لوا سابع  هاش  تنطلـس  مهدزای  لاس  ات  1576 م ). - 1524  ) بسامهت هاش  تیمکاح 
لوا سابع  هاش  یهاشداپ  مهدزای  لاس  زا  سپ  ثداوح  تسیابیم  باتک  مود  دلج  رد  تسا . هدرک  مامت  یگلاس  هن  تصـش و  رد  ار  باتک 

.( 1660 م - 1659 . ) رد 1070 ق هک  یطخ  هخـسن  لوا  دـلج  تسین . دوجوم  مود  دـلج  صوصخ  رد  یعـالطا  یلو  دـشیم  هدـناجنگ  زین 
. تسا هدیدرگ  رشتنم  نارهت  رد  یقارشا  ناسحا  طسوت  رد 1971  هدش ، خاسنتسا 

تیعضو هرابرد  یتاعالطا  هدرک و  فیصوت  غارچ  مشچ و  هباثم  هب  يوفص  تلود  مامت  يارب  هکلب  ناجیابرذآ  يارب  اهنت  هن  ار  زیربت  فلؤم 
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طسوت رهش  هک  دنکیم  ناعذا  وا  تسین . دوجوم  عبانم  رگید  رد  هک  دنکیم  هئارا  1586 م . لاس 1585 - رد  ناینامثع  هلمح  نامز  رد  زیربت 
تسا . هدش  ناریو  ناشابلزق 

حیبقت ار  نایوطقن  كدزم و  ینام ، تاکرح  هدرک ، رفنت  زاربا  نارادنیمز  متـس  هیلع  شروش  زا  هرود ، نآ  ناـخروم  رگید  دـننام  زین  يزنطن 
. تسا هدش  هتشون  يزروضرغ  اب  رایسب  رثا  نیا  رگید  يوس  زا  تسا . هدیمان  شابوا  رماجا و  وجارجام ، رگبوشآ ، ار  اهنآ  ناربهر  هدومن و 

ییاج رد  ای  دنتـسیزیم ». یتحار  هب  مود  لیعامـسا  هاش  بسامهت و  هاش  تیمکاح  هرود  رد  یلاها  ماـمت  : » دراـگنیم نینچ  هدنـسیون  ـالثم 
ندوب رطخیب  زا  تقیقح ، فیرحت  اب  هدنـسیون  تسا . هدوب  فصنم » رایـسب  لداع و  رورپتیعر ، یهاش   » مود لیعامـسا  هاش  هک  دسیونیم 

دیوگیم . نخس  مود  لیعامسا  هاش  هرود  رد  یناگرزاب ، تفرشیپ  ورناوراک و  ياههار 
رارق هدافتسا  دروم  هک  تسا  ییاهباتک  زا  یکی  يدجم ) صلخت  اب   ) ینیـسحلا بلاط  وبا  نب  دمحم  نیدلا  دجم  زا  سلاجملا  تنیز  باتک 
لاس ینعی  ناینامثع  شترا  طسوت  رهـش  لاغـشا  نامز  رد  باـتک  هک  تسا  نیا  رد  زیربت  خـیرات  اـب  باـتک  نیا  طاـبترا  لـماع  تسا . هتفرگ 

هتشون 1595 م ). . ) 1004 ق
21 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

، هلئـسم نیمه  یلو  دوب  قفاوم  رظن  نیا  اب  ناوتیمن  هتبلا  دوب ». هدنامن  رت  تخرد  کی  رهـش  رد  هتبلا  : » دوشیم هتفگ  باتک  رد  تسا . هدـش 
. تسا هداد  ناشن  رصتخم  تروص  هب  یتح  مهدزناش  هدس  رخاوا  رد  ار  زیربت  تیعضو  يدجم  امومع  دهدیم . ناشن  ار  رهش  یناریو  هجرد 

یـضاق تسا . هتفرگ  رارق  شهوژپ  دروم  رتمک  هک  تسا  ییاـهباتک  زا  یکی  یمق  یـشنم  ریم  دـمحا  یـضاق  زا  خـیراوتلا  ۀـصالخ  باـتک 
ياهلاس 987 رد  هدنسیون  تسا . هتشون  ار  نایوفـص  خیرات  زا  لاس  هس  دون و  1617 م ). - 1546  ) ینیسحلا نیسح  نیدلا  فرش  نب  دمحا 
-1604 . ) لاس 1013 ق رد  ار  1565 م ). - 1555 . ) 971 ق ياـهلاس 962 - نیب  ثداوح  هدوب و  زیربت  رد  1579 و 1586 م ). . ) و 994 ق

سابع یهاشداپ  زا  لبق  ار  شرثا  شراگن  یمق  دمحا  یـضاق  هک  تفرگ  هجیتن  لیالد  نیا  اب  ناوتیم  تسا . هدروآرد  شراگن  هب  1605 م ).
. تسا هدومن  هفاضا  دوخ  رثا  رد  لاس  هب  لاس  ار  وا  تیمکاح  ياهلاس  هدرک و  زاغآ  ازریم 

تسیب و تفر ، ازریم  میهاربا  ناطلس  دزن  دهشم  هب  شردپ  هارمه  1557 م ). - 1556 . ) لاس 964 ق هب  یگلاس  هدزای  رد  یمق  دمحا  یضاق 
ار خیراوتلا  ۀصالخ  باتک  شراگن  مود ، لیعامسا  هاش  روتـسد  هب  1577 ق ). - 1576 . ) لاس 984 م رد  دومن و  تماقا  اجنآ  رد  لاس  کـی 

. درک زاغآ 
رد دش . نییعت  هرادصلا  ناوید  ریزو  ناونع  هب  دـعب  لاس  کی  دوب و  گیب  یلع  انالوم  دزن  زیربت  رد  1580 م ). - 1579 . ) لاس 987 ق رد  وا 
رد یلیقع  انالوم  اـب  1607 م ). - 1606 . ) رد 1015 ق وا  دـیدرگ . مق  یهار  تفر و  رانک  شبـصنم  زا  1599 م ). - 1598 . ) لاس 1007 ق

یضاق باتک  رد  دوب . دمحا  یضاق  درگاش  دانسا  اهنامرف و  تباتک  رد  یشنم  گیب  ردنکسا  درک . رادید  نیوزق 
22 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

تختیاپ هیلوا  لاقتنا  الثم  دنتـسه . نآ  دقاف  رگید  عبانم  هک  دراد  دوجو  زیربت  یعامتجا  يداصتقا و  یگدـنز  هرابرد  یتاعالطا  نانچ  دـمحا 
یخرب و  1579 م ). - 1578 . ) رد 986 ق ناوریا  ناجیابرذآ و  ناورـش ، يارب  زیربت  یتختیاـپ  1555 م ،). . ) رد 962 ق نیوزق  هب  زیربـت  زا 

. تسا هدمآ  باتک  نیا  رد  رهش  روهشم  ياهتیصخش  صوصخ  رد  یتاعالطا  يرهش و  يرامعم  راثآ 
نیا یطخ  هخسن  هناگی  تسا . یناهفـصا  یلـضف  زا  خیراوتلا  لضفا  تفرگ ، رارق  شهوژپ  دروم  رابنیتسخن  يارب  هک  یعبانم  زا  رگید  یکی 

رد ار  شرمع  رتشیب  دوب و  زیربت  رد  یناهفـصا  یلـضف  تسا . هدش  هدافتـسا  نآ  ملیفورکیم  زا  دوشیم و  يرادـهگن  ایناتیرب  هزوم  رد  باتک 
. دنارذگ هجنگ  غابهرق 

تـسا نآ  باتک  نیا  تیزم  دریگیم . رب  رد  1587 م ). . ) ات 995 ق ار  لوا  بسامهت  هاش  تیمکاح  ياهلاس  ثداوح  باـتک  نیا  دـلج  ود 
رادـقم نوماریپ  ياهمان  نوناـق  بساـمهت  هاـش  هک  دوشیم  نشور  باـتک  بلاـطم  زا  تسا . هدـمآ  نآ  رد  اـهنامرف  یخرب  زا  یتشونور  هک 
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. تسا هماننوناق  نیلوا  نسح ، نوزوا  نوناق  زا  سپ  نوناق  نیا  تسا . هدرک  رداص  یکلم  یگنج و  لئاسم  اههمیرج و  تایلام ، تاـیفلکم و 
تاعالطا باتک  نیا  رد  تسا . هدوب  ربتعم  رتشیب  دیاش  و  1617 م ). . ) ینعی 1026 ق یناهفصا  یلضف  طسوت  باتک  متخ  نامز  ات  نوناق  نیا 

تسا . هدمآ  1573 م ). - 1571 . ) 981 ق ياهلاس 979 - رد  زیربت  مدرم  نایصع  هرابرد  يدیدج 
یعامتجا يداصتقا ، خیرات  شهوژپ  يارب  دنمشزرا  یعبنم  ناونع  هب  دناوتیم  یشنم  گیب  ردنکسا  هتشون  یـسابع  يارآملاع  خیرات  باتک 

1634 - 1560  ) لوا سابع  هاش  ییاورنامرف  هرود  رد  راب  نیدنچ  یناجیابرذآ ، خروم  یشنم  گیب  ردنکـسا  دیآ . رامـش  هب  زیربت  یـسایس  و 
. دنکیم هئارا  زیربت  يداصتقا  یعامتجا و  تیعضو  هرابرد  بلاج  یتاعالطا  وا  دوب . هدمآ  زیربت  هب  م ).

یناوید تایلام  زا  زیربت  رهـش  مدرم  ندـش  فاعم  نیوزق ، هب  زیربت  زا  تختیاپ  لاقتنا  اهتایلام ، زیربت ، یلاها  دادـعت  نوماریپ  باـتک  نیا  رد 
. تسا هدش  رکذ  یبلاج  لئاسم  زیربت  يرامعم  راثآ  ینامثع و  لاغـشا  زا  دعب  لبق و  زیربت  تیعـضو  1611 م ،). - 1610 . ) لاس 1019 ق رد 

هک اجنآ  زا 
23 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

ادف ناج  ینامثع  نارگلاغشا  اب  دربن  رد  هک  ینایزیربت  یتح  نارادنیمز و  هقبط  هیلع  نارگنایغط  تسا ، يرابرد  خروم  یشنم  گیب  ردنکـسا 
هاش رابرد  رد  لاس  هن  تسیب و  دوب و  یـشنم  گیب  ردنکـسا  رـصاعم  يدزی  مجنم  دمحم  نیدلا  لالج  دمانیم . شابوا » رماجا و   » ار دندرک 

روطس نیا  مقار  طسوت  يوروش  یسانشقرش  رد  رابنیلوا  يارب  یـسابع  خیرات  مان  هب  وا  باتک  درکیم . تیلاعف  مجنم  ناونع  هب  لوا  سابع 
روتسد هب  يدزی  تسا . هدش  رکذ  1611 م ). - 1576 . ) 1020 ق ياهلاس 984 - ثداوح  باـتک  نیا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  شهوژپ  دروم 

هتخادرپ زین  رهش  يداصتقا  تیعضو  هب  یسایس  ثداوح  رب  هوالع  شرثا  رد  وا  دمآ . زیربت  هب  ياهلاس 1603 و 1609  رد  راب  ود  سابع  هاش 
تسا .

خیرات هراـبرد  یمهم  تاـعالطا  دوب ، زیربت  رد  1603 و 1610 م ). . ) و 1019 ق ياهلاس 1012  رد  هک  يدابانج  هیوفـصلا  ۀـضور  باتک 
هرابرد ار  دوخ  رظن  بلطم  ياضتقم  هب  هکلب  دنکیمن  افتکا  ثداوح  رکذ  هب  طقف  هدنسیون  باتک  نیا  رد  دراد . زیربت  یعامتجا  يداصتقا و 

. دیوگیم اهنآ 
، تفر تسد  زا  زیربت  نوچ  دهدیم : حیضوت  نینچ  1586 م ). . ) لاس 944 ق رد  ینامثع  نوشق  طسوت  ار  زیربت  لاغـشا  تلع  يدابانج  الثم 
زیربت و مکاح  ناخ  ریما  ندش  هتشک  رما  نیا  تلع  دش . نوریب  ناشابلزق  تسد  زا  سیلفت  عدرب و  هجنگ ، ناغم ، نارا ، ناورـش ، ناجیابرذآ ،

دوب . تلود  هیلع  ولکت  ینمکرت و  فیاوط  مایق 
نیا رد  تشون و  ار  خـیراوتلا  ةدـبز  باـتک  1652 م ). - 1649 . ) 1062 ق لاس 1059 - رد  يدزی  مجنم  دـمحم  نیدـلا  لالج  رـسپ  لامک 

هاش رابرد  رد  هدنسیون  دندومن . يراددوخ  نآ  رکذ  زا  ای  دناهدرکن  ثحب  نآ  زا  يوفـص  نارود  عبانم  رگید  هک  تخادرپ  یلئاسم  هب  باتک 
. دنارذگ اجنآ  رد  ار  یتدم  دمآ و  زیربت  هب  1635 م ). . ) رفص 1045 ق مجنپ  تسیب و  رد  تشاد و  یمهم  فیاظو  مود  سابع  هاش  یفص و 

24 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
لوا یفـص  هاش  ییاورنامرف  رخآ  لاـس  هد  باـتک  نیا  تسا . یناهفـصا  یگجاوخ  رثا  ریـسلا  ۀـصالخ  باـتک  هدافتـسا  دروم  عباـنم  زا  یکی 

تیعضو و  1634 م ). . ) لاس 1043 ق رد  زیربت  ینامثع  نوشق  موجه  هراـبرد  یبلاـج  تاـعالطا  و  دوشیم ، لـماش  ار  1642 م ). - 1629)
تسا . هداد  هئارا  رهش 

مشش هقیدح  میاهداد . رارق  هجوت  دروم  زیربت  يداصتقا  شهوژپ  فده  اب  راب  نیلوا  يارب  زین  ار  ینیوزق  فسوی  دمحم  رثا  نیرب  دلخ  باتک 
. تسا هدـیدرگ  پاچ  نارهت  رد  رد 1938 م . هدش و  هفاضا  یشنم  گیب  ردنکـسا  یـسابع  يارآ  ملاع  خیرات  لیذ  هب  باتک  متـشه  دلج  زا 

اجنآ زا  تسا . هدـشن  پاچ  زونه  دزادرپیم ، مود  سابع  هاش  ییاورنامرف  نارود  زا  ثحب  هب  هک  متفه  هقیدـح  ینعی  باتک  زا  یتمـسق  یلو 
دش . هدافتسا  ایناتیرب  هزوم  رد  دوجوم  هخسن  ملیفورکیم  زا  دوبن ، يوروش  داحتا  رد  باتک  نیا  زا  ياهخسن  هک 
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. تسا یسابع  خیرات  باتک  هدنسیون  ینیوزق  رهاط  دمحم  رتکچوک  ردارب  ینیوزق  فسوی  دمحم 
.( 1646 م . ) زا 1056 ق هیجوت ،  رتـفد  بتاـک  بصنم  لوا  یفـص  هاـش  راـبرد  رد  1639 م ). - 1638 . ) ق لاس 1043  رد  فسوی  دـمحم 

رد 1103 وا  دوب . مق  يزاسپوت  هناخراک  ریزو  رمع  رخآ  اـت  1652 م ). - 1651 . ) لاس 1062 ق زا  مود و  سابع  هاش  هناخرتفد  يرگیـشنم 
دوخ هدنسیون  اریز  تسا  لوا  تسد  باتک  نیا  تسا . هتشون  ار  نآ  متشه  دلج  زا  متفه  هقیدح  ای  نیرب  دلخ  باتک  1692 م ). - 1691 . ) ق

دمحم تافو  لاـس  تسا . هتـشون  ار  اـهمکح  اـهنامرف و  زا  یخرب  دوخ  وا  تسا . هدرک  هدـهاشم  ار  اـهنآ  اـی  هتـشاد  تکرـش  ثداوح  رد 
زا ناجیابرذآ  خـیرات  هرابرد  یمهم  تاعالطا  دورـسیم ، زین  رعـش  هّللا » رما   » صلخت اب  هک  فسوی  دـمحم  تسین . مولعم  ام  رب  العف  فسوی 

درادن . دوجو  رگید  عبانم  رد  هک  هدروآ  یلحم  نامکاح  هلمج 
زیورپ همجرت  زیربت / هلاس  دـصناپ  خـیرات  مکاح  ناخ  متـسر  هرابرد  نجیب  طسوت  یفـص  هاش  سولج  باتک  1693 م ). . ) لاس 1104 ق رد 

25 ص : یسرمهاش ، عراز 
مهم رایـسب  زیربت  يداصتقا  تیعـضو  یعامتجا و  طباور  دقن  رظن  زا  مجح  مک  رثا  نیا  تسا . هدش  هتـشاگن  ناجیابرذآ  یگیب  رلگیب  زیربت و 

. تسا
ساسا رب  باـتک  ود  ره  دراد . ناوارف  تیمها  رظن  نیا  زا  زین  اعیمـس  ازریم  زا  كولملا  ةرکذـت  اـعیفر و  ازریم  زا  كولملا  روتـسد  باـتک  ود 
یخرب هب  هرود  نآ  هب  طوبرم  ياههرکذت  رد  دناهدروآ . اهرهش  يرادا  راتخاس  هرابرد  يدنمـشزرا  تاعالطا  هتفای و  بیترت  یمـسر  دانـسا 

ناوتیم اههرکذـت  نیا  نایم  زا  درادـن . دوجو  عبانم  رگید  رد  هک  میروخیمرب  زیربت  یندـم  یعامتجا و  يداصتقا ، تایح  هرابرد  تاعالطا 
لاس 892 ق. رد  فیلأت   ) يدنقرمس هاشتلود  زا  ارعشلا  ةرکذت 

( ، تسا هدیـسر  نایاپ  هب  1550 م . ق /. لاس 957  رد  یبرع  هب  رثا  نیا   ) لوا لیعامـسا  هاـش  دـنزرف  ازریم  ماـس  زا  یماـس  هفحت  1487 م ،).
لاس زا  سپ  فیلأت   ) یمق یشنم  ریم  دمحا  یضاق  زا  رنه  ناتسلگ  1594 م ،). لاس 1002 ق /. رد  فیلأت   ) يزار دـمحا  نیما  زا  میلقا  تفه 

. درب مان  ار  1608 م ). - 1607 لاس 1016 ق /. رد  فیلأت   ) راشفا گیب  یقداص  زا  صاوخلا  عمجم  هرکذت  و  1606 م ،). 1015 ق /.
يدابآرـصن تسا . يدابآرـصن  رهاط  دـمحم  زا  يدابآرـصن  هرکذـت  باتک  يراـگنکت ، نیا  رد  هدافتـسا  دروم  ياههرکذـت  زا  رگید  یکی 

نایاپ ات  درک و  زاغآ  1673 م ). - 1672 . ) زا 1083 ق ار  باتک  نیا  شراگن  دش و  دلوتم  1618 م ). - 1617 . ) لاس 1027 ق رد  یناهفصا 
، راشفا گیب  یقداص  نوچمه  زیربت  ناشاقن  هرابرد  یتاـعالطا  باـتک  نیا  رد  تسیز . 1694 م ). - 1666  ) يوفص نامیلس  هاش  ییاورنامرف 

یناکشزپ زا  رقاب ، ازریم  گیب و  مارهب  یلع ، دیس  ریم  یـسابع ، اضریلع  انالوم  یقابلا ، دبع  الم  نوچ  یناطاطخ  زا  یلعبلک ، گیب  یلق  دمحم 
ياهباتک زا  نیا  رب  هوالع  تسا . هدـش  هئارا  نارگید  دـمحم و  ازریم  رقاب ، ازریم  یلعبجر ، انالوم  نوچ  یناـملعم  زا  زیربت ، رهاـط  وبا  نوچ 

هتشاگن و 1752 م ). . ) لاس 1165 ق رد  هک  نیزح )  ) دمحم عیفش  نیزح  هرکذت 
26 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

میاهدرک . هدافتسا  یلدگیب  رذآ  گیب  یلعفطل  رثا  رذآ  هدکشتآ 
ياهژیو هاگیاج  فوناخیکاب  اقآ  یلقسابع  یناورش و  نیدباعلا  نیز  یجاح  یناجیابرذآ ، روهشم  نادنمـشناد  راثآ  رد  زیربت  یـسایس  خیرات 

هب ار  نآ  هتخادرپ و  زیربت  يوغل  ینعم  هب  هحایـسلا  قیادح  باتک  رد  هدمآ ، زیربت  هب  راب  نیدنچ  دوخ  یناورـش  نیدـباعلا  نیز  یجاح  دراد .
نیز یجاـح  تسا . هتفگ  یناورـش  یناـقاخ  راـب  نیتـسخن  ار  بلطم  نیا  هتبلا  تسا . هدروآ  رنه » مـلع و  رد  نـالاسمه  زا  نـتفر  شیپ   » ینعم

. تسا هدوب  ابیز  ياهانب  ياراد  هدش و  دابآ  دیشرلا  نوراه  رسمه  نوتاخ  هدیبز  طسوت  هدش ، ناریو  اهدعب  زیربت  هک  دنکیم  هراشا  نیدباعلا 
ورهچ زا  هک  تسین  صخـشم  هدـماین ، ناـیم  هب  ناـجیابرذآ  هب  شرـسمه  دیـشرلا و  نوراـه  رفـس  زا  ینخـس  یبرع  هیلوا  عباـنم  رد  هـچرگا 

هب هدیبز  شرسمه  نوراه و  هک  تسا  هداد  لامتحا  هدنار و  نخس  دنبرد  رد  دیشرلا  نوراه  رسپ  ندش  نوفدم  زا  فوناخیکاب  اقآ  یلقسابع 
دناهتفای . تسد  دنبرد  ناورش و  رب  هدمآ و  اجنیا 
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ناگدنـسیون فلاخم  یناـمثع  ناگدنـسیون  هک  اـجنآ  زا  دراد . دوجو  زیربت  يداـصتقا  تاـیح  صوصخ  رد  یتاـعالطا  زین  یکرت  عباـنم  رد 
. دریگ رارق  لیلحت  دروم  ناشراثآ  رد  دوجوم  بلاطم  هک  تسا  مزال  دراد و  دوجو  اهنآ  راثآ  رد  يداضتم  بلاطم  دندوب ، يوفص 

باـتک هدـشن ، لوذـبم  نآ  هب  یفاـک  تقد  يوروش  یـسانشخیرات  رد  هتفرگربرد و  ار  مهدزناـش  هدـس  رخاوا  ثداوح  هک  یعباـنم  زا  یکی 
تـشه لماش  باتک  نیا  یطخ  هخـسن  تسا . 1593 م ). - 1592 ق /. لاـس 1001  رد  فیلأـت   ) هدازیمیحر میهاربا  زا  هجنگ  حـتف  هنیجنگ 

ار ثداوح  هتشاد و  تکرـش  زیربت  ناجیابرذآ و  هب  1595 م ). - 1574  ) موس دارم  ناطلـس  هلمح  رد  رثا  فلؤم  تسا . همتاخ  کی  لـصف و 
هب يدـنفا  یفطـصم  باصتنا  زا  1588 م ). - 1587 . ) ق لاـس 996  ثداوـح  رکذ  رد  هدازیمیحر  میهاربا  تسا . هدرک  هدـهاشم  امیقتـسم 

. دیوگیم نخس  زیربت  یضاق  ناونع 
زیربت هب  ینامثع  شترا  هناگتفه  ياهموجه  وا  دهد . ناشن  حتف  تروص  هب  ار  موس  دارم  ناطلس  لاغشا  تسایـس  ات  تسا  هدیـشوک  فلؤم 

تراغ و  1586 م ). - 1585 . ) 994 ق لاس 993 - رد 
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ربماتپس 1585 . ) لاوش 993 ق خـیرات  رد  زیربت  رد  ناینامثع  طسوت  هعلق  تخاس  نیا  رب  هوالع  تسا . هدیـشک  ریوصت  هب  ار  رهـش  لواـپچ  و 
زیربت و مکاح  اشاپ  رفعج  متـس  رثا  رد  اـیرد  هب  رهـش  یگدـنیامن  تئیه  رفن  تفه  نتخادـنا  زا  رثا  نیا  رد  تسا . هداد  حرـش  لـصفم  ار  م ).
. تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  ناینامثع  طسوت  هدش  هتخاس  هعلق  فرصت  يارب  ینامثع  نوشق  اب  يوفص  شترا  نایم  گنج  تفه  یس و  عوقو 
رد یبلچ  ءایلوا  تسا . یبلچ  ءایلوا  زا  همانتحایـس  باتک  زیربت  یعامتجا  يداصتقا و  تیعـضو  هرابرد  دنمـشزرا  مهم و  راـثآ  زا  رگید  یکی 

اهمقر یخرب  هئارا  رد  هک  اجنآ  زا  تسا . هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  ار  شتادهاشم  هتـشگ و  رهـش  رد  هدوب ، زیربت  رد  1647 م ). . ) 1057 ق
لاغـشا نامز  رد  ار  زیربت  تیعمج  یبلچ  ءایلوا  الثم  دریگ . رارق  یـسررب  دروم  يرتشیب  تقد  اب  شرثا  دیاب  تسا ، هدرک  قارغا  دـح  زا  شیب 

، تسا هدرک  رکذ  رفن  رازه  دصناپ  ار  نآ  فارطا  تیعمج  رفن و  رازه  دصیـس  دودح  1603 م ). - 1586 . ) 1011 ق لاس 994 - زا  ینامثع 
دصق بیترت  نیدب  یبلچ  ءایلوا  دناهتـشادن . تنوکـس  زیربت  رد  زین  مقر  نیا  متـشه  کی  یتح  نامز  نآ  رد  هک  تسادیپ  رگید  عبانم  زا  یلو 

هتفای و شیازفا  ایوگ  رهـش  تیعمج  زیربت  لاغـشا  لاس  هدفه  رد  دیوگب  دهاوخیم  وا  دـنک . تئارب  زیربت  لاغـشا  رد  ار  ینامثع  تلود  دراد 
زا امنناهج  باتک  تفرگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  هک  رگید  یکرت  عبانم  زا  یکی  تسا . هدش  نازاغ  هاش  هرود  زا  رترمعم  رتدابآ و  رهـش  یتح 

لاـس 1058 ق. رد  ار  باـتک  نیا  هدوب و  زیربت  هب  یناـمثع  ياـهورین  موجه  دـهاش  1635 م ). . ) لاـس 1045 ق رد  هک  تسا  یبلچ  بتاـک 
بیرخت دهاش  هدـنام ، زیربت  رد  زور  هس  ناخ  دارم  ناطلـس  اب  : » دـسیونیم زیربت  رد  شروضح  هرابرد  هدنـسیون  تسا . هتـشاگن  (1648 م ).

دوب ». نینچ  تیعضو  دوب و  رهش 
تیعـضو هرابرد  یتاعالطا  باتک  نیا  یلو  دراد ، ياهژیو  هاگیاج  زیربت  یـسایس  خیرات  يدنفا  یفطـصم  رثا  یخیرات  یلکینالاس  باتک  رد 

. دهدیمن هئارا  رهش  یعامتجا  يداصتقا و 

ینمرا یسور و  عبانم 

رد زیربت  تیعضو  صوصخ  رد  يدنازوب  سوتساف  رثا  ناتسنمرا  خیرات  باتک  يارب  هک  اجنآ  زا 
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دیآ . باسح  هب  دنمشزرا  یعبنم  ناونع  هب  دناوتیم  باتک  نیا  درادن ، دوجو  یهباشم  ذخأم  مراهچ  هدس  رخاوا 
هرابرد یتاعالطا  هدروآ و  باـتک  رد  ار  1663 م ). - 1602 . ) 1071 ق ياهلاس 1010 - ثداوح  یباتک  خـیرات  باتک  رد  يزیربت  لکارآ 

رد 1654 م ). . ) رد 1064 ق هک  یسترکاناک  ایرکز  دنکیم . هئارا  زیربت  رد  1635 م ). . ) لاس 1045 ق ینارگ  یطحق و  نایلالج ، تاکرح 
هاش تاحالصا  تیمها  ناوریا ، اب  رهش  نیا  يراجت  طباور  زیربت ، یسایس  تایح  زا  هدومن ، هدهاشم  کیدزن  زا  ار  رهش  لئاسم  هدوب و  زیربت 
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. تسا هدیمان  ناریا » تختیاپ  .( » 1564 م . ) لاس 971 ق رد  ار  زیربت  ایرکز  تسا . هدرک  ثحب  رگید  لئاسم  زیربت و  داصتقا  يارب  بساـمهت 
هب تفای . لاـقتنا  ناهفـصا  هب  سپـس  نیوزق و  هب  1555 م ). . ) رد 962 ق ناریا  تختیاـپ  هک  ارچ  دوب ، قـفاوم  بلطم  نیا  اـب  ناوـتیمن  هتبلا 
وا هدرک و  نومنهر  رکف  نیا  هب  ار  هدنـسیون  نآ ، يراـجت  هتـسجرب  تیعقوم  مهدـفه و  هدـس  طـساوا  رد  زیربـت  داـیز  تیعمج  يوق  ناـمگ 

تسا . هدومن  هدافتسا  يزاجم  يانعم  رد  ار  ناریا » تختیاپ  »
نیب اـیرکز  اریز  دراد ، تیمها  زیربـت  داـصتقا  خـیرات  شهوژپ  رظن  زا  ینمرا  رجاـت  1691 م ). - 1630  ) یـسیلیا ایرکز  رثا  رامـشزور  باتک 

رد هام  ود  1661 م ،). . ) لاس 1071 ق رد  مین  هام و  هس  هلمج  زا  دوب ، زیربت  رد  راب  هدزیس  1678 م ،). - 1651 . ) 1089 ق ياهلاس 1061 -
مین هام و  هس  و  1676 م ). . ) لاس 1086 ق رد  هام  راهچ  کیدزن  1671 م ،). . ) لاس 1081 ق رد  مین  هام و  ود  1669 م ،). . ) لاس 1079 ق
مود تمسق  و  هغارم ، زیربت - زیربت ، سیلیا - هار  هژیو  هب  ورناوراک  ياههار  تراجت و  هب  باتک  لوا  تمسق  1678 م ). . ) لاس 1088 ق رد 

. دزادرپیم اهتایلام و ...  1673 م ،). . ) لاس 1083 ق رد  زیربت  یطحق  زیربت ، یلخاد  تراجت  هب 
رد 963 ق. ناخرتشه  و  1552 م ). . ) رد 959 ق نازاغ  هکنآ  زا  سپ  تسا  مولعم  هک  نانچ  نآ 

هرود نیا  رد  تفای . شرتسگ  رزخ  يایرد  قیرط  زا  ناجیابرذآ  ناریا و  اب  روشک  نیا  يراجت  طباور  دنتسویپ ، هیـسور  ورملق  هب  (1556 م ).
. درک ادیپ  یصاخ  لکش  هیسور  ناجیابرذآ و  نیب  طباور 

نایم یناگرزاب  دشر  دش . زاغآ  کیتاملپید  تابتاکم  دندوب و  دمآ  تفر و  رد  نایچلیا  نارجات و 
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یـسور نادرگناهج  اهتاملپید و  راثآ  تارطاخ و  ورنیا  زا  تشاد ، زیربت  تراجت  تعنـص و  دـشر  رد  یمهم  شقن  ناجیابرذآ  هیـسور و 
رهش و یلخاد  یجراخ و  تراجت  هرابرد  یبلاج  تاعالطا  دناهداد ، راشتنا  فوروکلب  یکسفولسو و  هک  يدانسا  رد  دراد . ياهژیو  تیمها 

. دراد دوجو  زیربت  ياهالاک 

ییاپورا عبانم 

تروص هب  ار  ناشتادـهاشم  هدـمآ و  ناریا  ناـجیابرذآ و  هب  ییاـپورا  ياهرنویـسیم  ناـناگرزاب و  ناحایـس ، مهدـفه  اـت  مهدزیـس  هدـس  زا 
راشتنا اپورا  رد  ار  دوخ  راثآ  هتـشادن و  یگتـسباو  يوفـص  ناهاش  هب  ناحایـس  نیا  هک  اـجنآ  زا  دـناهدرک . رـشتنم  همانتحایـس  هماـنرفس و 

ار فارشا  هقبط  نانآ و  عفانم  يوفص ، يرابرد  ناخروم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دناهدرک . هراشا  زین  يوفص  تلود  ياهناصقن  هب  دندادیم ،
. دندومنیم هعفادم 

مدرم یمارتحایب  دروم  رد  یتاعالطا  دوب ، زیربت  رد  1572 م ). - 1571 . ) 979 ق ياهلاس 978 - رد  هک  يزینو  یچلیا  وردناسلا  وزنچنیو 
رب یلیلد  هک  دـنکیم  هئارا  مدرم  تایاکـش  هب  یگدیـسر  مدـع  نایـضاق و  يراوخهوشر  گرزب ، يرجات  ناونع  هب  بسامهت ، هاـش  هب  زیربت 
رما دندوب ، هدمآ  يو  دزن  تیاکش  هب  هک  یناسک  يادص  ندینش  ضحم  هب  ناریا  هاش  : » دسیونیم رگید  ییاج  رد  وردناسلا  تسام . ياعدم 

نایعا هقبط  زا  ییاـپورا  ناحایـس  اریز  تسین ، ییاـپورا  ناحایـس  ماـمت  صوصخم  یگژیو  نیا  هک  درک  هراـشا  دـیاب  داد ». اـهنآ  ندـنار  هب 
هاش اب  وگتفگ  رد  هک  هدیدرگ  راداو  تقیقح  نیا  نتفگ  هب  تلع  نیا  هب  وردناسلا  دندرکیم . هیجوت  ار  مکاح  هقبط  متـس  ورنیا  زا  دـندوب ،

. دوب هدشن  لیان  دوخ  فده  هب  بسامهت 
رد وللوجنآ  804 ق ،). . ) نئوژ 1403 م رد  وخیوـالک  1321 م ،). . ) رد 721 ق ینودرپ  کـیردوا  1293 م ،). . ) ق رد 692  ولوپوکرام 

لیروآ 1474 م. رد  ورابراب  1473 م ،). . ) 874 ق
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یجراخ و تراـجت  صوصخ  رد  یبلاـج  تاـعالطا  نـئوژ 1475 م . توا 1474 و  رد  ینیراــتنک  و  رد 1474 م . ونزونیرتاـک  (875 ق ،).
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. دناهدرک هئارا  زیربت  یلخاد 
هرابرد یـشزرااب  رایـسب  تاعالطا  دوب ، زیربت  رد  1520 م ). - 1511 . ) 926 ق ياهلاس 917 - رد  هک  يزینو  مانمگ  رجات  کـی  تارطاـخ 

جنپ ینعی  هیروف 1572 ) ات  ربماتپس 1571  . ) 978 ق زا 977 - هک  يرگید  يزینو  وردناسلا  دراد . زیربت  يرامعم  خیرات  يداصتقا و  تیعضو 
وردـناسلا تسا . هدروآ  یتـمعن  يردـیح و  هتـسد  ود  هب  یلاـها  میـسقت  تراـجت و  تعنـص ، هراـبرد  دـیفم  یتاـعالطا  دوـب ، زیربـت  رد  هاـم 

: دسیونیم
تسا ». زیربت  روشک  مامت  تختیاپ  اهنآ  نیرتمهم  تسه . رهش  ود  هاجنپ و  ناریا  رد  »

. درکیم بلج  مهم  تورث  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  یسیلگنا  ناناگرزاب  هجوت  ناجیابرذآ  مشیربا 
« ، ناریا رهـش  نیرتگرزب   » ناونع هب  زیربت  ندیمان  اب  وا  دمآ . زیربت  هب  1561 م ). . ) رد 967 ق ناـناگرزاب  نیا  زا  یکی  نوسکنینج  ینوتنآ 

. دنکیم هئارا  رهش  یناگرزاب  هرابرد  یبلاج  تاعالطا 
رد ناـنآ  دـندمآ . زیربـت  هب  1569 م ). - 1568 . ) ق  976 ياـهلاس 975 - رد  یـسیلگنا  ناـناگرزاب  زا  نـمیچ  سنروـل  زدراودا و  روـترآ 

. دناهتـشون زیربت  رد  یجراخ  ياهالاک  دتـس  داد و  زیربت و  يدـیلوت  ياـهالاک  ناتـسجرگ ، زیربت - زینو و  زیربت - طـباور  زا  دوخ  تارطاـخ 
تراجت هرابرد  یبلاج  تاعالطا  1574 م ،). - 1568  ) دوب لوغـشم  زیربت  رد  یـسیلگنا  ياهالاک  شورف  هب  مین  لاس و  ود  هک  تکد  يرفج 

دنکیم . هئارا  زیربت  یلخاد  یجراخ و 
. تسا زیربت  یسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، تیعضو  هرابرد  1605 م ). - 1560  ) تایب گیب  جورا  باتک  هدافتسا  دروم  عبانم  زا  رگید  یکی 

تسیز زیربت  رد  ینامزرید  تایب  هفیاط  زا  گیب  جورا 
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زیربت و يداصتقا  تیعضو  زا  شتارطاخ  رد  وا  تشاد . تکرش  ینامثع  نارگلاغشا  هیلع  هزرابم  رد  ردپ  هارمه  هب  1586 م ). . ) رد 994 ق و 
ناتابکا نامه  ار  زیربت  دوخ  زا  شیپ  ییاپورا  ناحایس  ياههتشون  زا  ریثأت  هب  گیب  جورا  دیوگیم . نخـس  نایوفـص  ناینامثع و  ياهگنج 

لاس 994 ق. رد  ییاپورا  یچلیا  یتیک  یتسیتاب و  یناویج  تسا . هابتـشا  الماک  رظن  نیا  هکنآ  لاح  تسا ، هتـسناد  ینونک ) نادـمه   ) میدـق
دناهدرک . هئارا  ناینامثع  طسوت  زیربت  بیرخت  هرابرد  هبناج  همه  یتاعالطا  هدمآ و  زیربت  هب  (1586 م ).

ياراد اـبیز  گرزب ، يرهـش  ار  رهـش  نیا  دـمآ ، زیربت  هب  1012 ق ). . ) م ربماـسد 1603  ربماون و  ياـههام  رد  هک  یناـملآ  یچلیا  ردـناتکت 
. دـناهدرک ثحب  زین  يرامعم  راثآ  یلاها و  موسر  بادآ و  زا  ناشتارطاخ  رد  نایچلیا  نیا  تسا . هدـیمان  راصح » نودـب  زبسرـس و  ياـهغاب 

دشاب . يوسنارف  رفش  لراش  همجرت  رد  یپاچ  طلغ  بلطم  نیا  دراد  ناکما  دنکیم . رکذ  رفن  نویلیم  جنپ  ار  زیربت  یلاها  دادعت  ردناتکت 
تـسا ییاپورا  حایـس  نیتسخن  وا  دوب . ناریا  رد  1685 م ). - 1684 . ) 1096 ق ياهلاس 1095 - رد  یناـملآ  حایـس  رگید  رفپمک  تربلگنا 

نیرتگرزب  » ار زیربت  رفپمک  دـمانیم . تلادـع » فاصنا و  ینابرهم ، ساسا  رب  روشک  هدـننکهرادا  لداـع و  صاخـشا   » ار ناریا  ناـهاش  هک 
یگیب رلگیب  عبات  ناتـسجرگ  و  ناورـش ، غاـبهرق ، ناتـسغاد ، ناوریا ، زیربت ، هک  دـنکیم  هراـشا  تسا و  هدـیمان  ناـجیابرذآ » تراـجت  زکرم 

، یـسرداد دـنور  یقوقح ، لئاسم  رهـش ، يرادا  راتخاس  هرابرد  بلاج  یتاعالطا  یلو  هدـماین  زیربت  هب  رفپمک  هچرگا  دـناهدوب . ناـجیابرذآ 
تسا . هدرک  هئارا  يوفص  رابرد  رد  یناجیابرذآ  نابز  ندوب  یمسر  شزومآ و  متسیس  هزب ، عاونا  اهتیانج ، تازاجم 

ار زیربت  وا  دوب . زیربـت  ناریا و  ناـجیابرذآ ، رد  ( 1660 - 1640 . ) 1070 ق ياهلاس 1050 - نیب  يوسنارف  ناگرزاب  هینروات  تسیتاـب  ناژ 
یلاها اب  گرزب  يرهش   » و ایسآ » رد  روهشم  يرهش  »

32 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
، رازاـب تعنـص ، تراـجت ، اـههار ، تفاـسم  برغ ، قرـش و  هب  زیربت  زا  یناوراـک  ياـههار  هراـبرد  یتاـمولعم  نینچمه  وا  دـمانیم . رایـسب »
زا : » دسیونیم هدرک ، هسیاقم  لبق  لاس  داتشه  اب  ار  زیربت  تیعضو  هینروات  دنکیم . رکذ  زیربت  يرامعم  راثآ  اهارـسناوراک و  هناخبارض ،
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.« تسا هتفر  نایم  زا  هدش و  ناریو  زیراک  دصراهچ  نآ  فارطا  زیربت و  رد  اهنت  نونک  ات  لبق  لاس  داتشه 
ربماون 1645 م. هام  رد  ناهفصا  رد  یقرش  دنه  تکرش  هدنیامن  يوسنارف  زوگد  يالوبال 

، دوب زیربت  رد  1658 م ). . ) رد 1068 ق يوسنارف  حایـس  هلوپ  دمآ و  زیربت  هب  دعب  لاس  هس  يوسنارف  ردـناسکلا  دوب ، زیربت  رد  (1055 ق ).
دناهدرک . هئارا  رهش  يرامعم  يداصتقا و  تیعضو  هرابرد  یبلاج  تاعالطا  هدیمان و  گرزب  دنمتورث و  رایسب  يرهش  ار  زیربت  نت  هس  ره 
هدرک یـشهوژپ  رهـش  تراجت  يرامعم و  راـثآ  ییاـیفارغج ، طیارـش  تیعقوم ، زیربت ،»  » هژاو ینعم  دروم  رد  دوخ  شاهمانرفـس  رد  ندراـش 

رد یتح  هدرک و  رکذ  رفن  دـصناپ  ار  زیربت  یلاها  دادـعت  وا  دومن . طایتحا  دـیاب  هدروآ  وا  هک  ییاـهمقر  یخرب  هراـبرد  لاـح  نیا  اـب  تسا .
دنرفن ». نویلیم  کی  رهش  یلاها  دنتفگیم ، یخرب  : » دسیونیم ییاج 

نسح نوزوا  هک  یلاح  رد  هدش ، هتخاس  نسح  نوزوا  طسوت  1447 م ). - 1446 . ) لاس 850 ق رد  هیرصیق  رازاب  هک  دنکیم  هراشا  ندراش 
لاس 878 ق. رد  دوبک  دجسم  هک  دنکیم  اعدا  نینچمه  ندراش  تسا . هدرک  ینارمکح  1478 م ). - 1453 . ) 882 ق ياهلاس 857 - نیب 
زا دوب . هتـشذگرد  رتشیپ  یلیخ  هاشناهج  دوب و  اورنامرف  نسح  نوزوا  لاس  نیا  رد  یلو  هدش ، هتخاس  هاشناهج  طسوت  1474 م ). - 1473)

لاس 165 ق. رد  زیربت  ساسا  هک  دـنکیم  نایب  ندراش  تسا . بوسنم  مگیب  شرـسمه  هب  هکلب  هاشناهج  هب  هن  دجـسم  تخاس  رگید  يوس 
تسین . تسرد  زین  وا  هیرظن  نیا  تسا . هدوب  ناتابکا  نامه  اجنیا  هدش و  هداهن  782 م ). - 781)

33 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
، ناریا رد  یناـمزرید  هـک  تـسا  کـیلوتاک  رنویـسیم  1696 م ،). - 1654  ) ناـموید لـئافار  زا  یباـتک  هدافتـسا  دروـم  عباـنم  زا  رگید  یکی 

تسا . هدرک  صخشم  ار  زیربت  رد  دوجوم  تعنص  عون  لهچ  ابیرقت  هک  تسا  ییاپورا  هدنسیون  نیتسخن  وا  دوب . زیربت  ناجیابرذآ و 
. تسا هتفگ  نخس  رهش  یگدنفاب  عیانـص  زا  هدمآ و  زیربت  هب  1691 م ،). - 1683  ) درک تیلاعف  ناریا  رد  لاس  هن  هک  یحیـسم  غلبم  نوسناس 

يرراک یللمج  دنکیم . رکذ  یبلاطم  يرادا  راتخاس  كرمگ و  اهتایلام و  لوپ ، ندش  شزرایب  زا  يوفـص ، تلود  لزنت  نایب  اب  نوسناس 
، تسا هتفگ  نخس  رهش  يرامعم  تراجت و  تعنص ، زا  دوب و  زیربت  رد  1105 ق ). . ) هیئوژ 1694 م ات  نئوژ  ياههام  رد  هک  ییایلاتیا  حایس 

. دنادیم نآ » زا  یمشیربا  ياهخن  هیهت  زیربت و  هب  نالیگ  ماخ  مشیربا  لوصحم  مامت  لاقتنا   » ار رهش  تیعمج  عیرس  شیازفا  تلع 

یشهوژپ راثآ 

هتفگ نخس  زیربت  خیرات  صوصخ  رد  رصاعم  ياهشهوژپ  نوماریپ  دش ،) رظنفرـص  نآ  همجرت  زا   ) رـضاح باتک  همدقم  رد  هک  اجنآ  زا 
، دـنراد زیربت  دروم  رد  زین  یبلاطم  ناجیابرذآ ، هب  طوبرم  عباـنم  هک  يور  نآ  زا  یلو  تسین . يرورـض  هلئـسم  نیا  هب  نتخادرپ  رگید  دـش ،

. دوش هتخادرپ  هدش ، هیهت  ناریا  رد  هک  یسراف  عبانم  زا  هتسد  نآ  هب  تسا  مزال 
هتفگ نخـس  زیربت  ناجیابرذآ و  یعامتجا  يداصتقا و  تیعـضو  هرابرد  ریالج  لآ  خـیرات  باتک  رد  یناریا  رـصاعم  دنمـشناد  ینایب  نیریش 
تسا هتسناد  زیربت  يداصتقا  تفرشیپ  هرود  ار  1360 م ). - 1340 . ) 760 ق ياهلاس 740 - هیکلف  هلاسر  بلاطم  ساسا  رب  هدنـسیون  تسا .
زیربت جراخم  تایلام و  هیکلف  هلاـسر  رد  دوجوم  ياـهمقر  دـش  رکذ  ـالبق  هک  روطناـمه  دوب . زیربت  داـصتقا  لزنت  هرود  اـهلاس  نیا  یلو  ، 

. تسا هدروآ  دیدپ  دوخ  باسح  یسرد  باتک  بیترت  يارب  هدنسیون  هک  تسا  یلوعجم  ياهمقر  يوق  نامگ  هب  تسین و 
نازاغ يداصتقا  تاحالصا  یناملآ ، دنمشناد  رلوپشا  دلوترب  رثا  ناریا  رد  لوغم  خیرات  باتک  رد 

34 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
یـششوک تراجت  دشر  يارب  یلو  درک  رارقرب  اههار  رد  ار  تینما  نازاغ  هچرگا  : » دـسیونیم وا  تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  دـیدرت  اب 
یخیراـت عباـنم  هک  دـنکیم  رکذ  تعنـص  ثحب  رد  وا  دـناسریم . ار  هتفگ  نـیا  سکعرب  دوـجوم ، عباـنم  تاـعالطا  هـکنآ  لاـح  دوـمنن ».

توافتم یناریا  ناخروم  راثآ  اب  یلو  تسا  ییاهناصقن  ياراد  هچرگا  رلوپـشا  باتک  دناهدرکن . رکذ  تعنـص  صوصخ  رد  مزال  تاعالطا 
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دنتفگیم ». نخس  یکرت  نابز  هب  زیربت  رد  ناناخلیا  هرود  رد  : » دسیونیم نابز  هلئسم  زا  ثحب  رد  وا  تسا ،
رایـسب عبانم  نربرهر ، یبرغ  ناملآ  دنمـشناد  زا  هیوفـص  هرود  رد  تالایا  ماظن  باتک  كولملا و  ةرکذت  رب  یکـسرونیم  ریمیدالو  تاقیلعت 

اب زیربت  یلاها  ینمـشد  یعامتجا و  طباور  هلئـسم  زا  فلؤم  ود  ره  لاح  نیا  اب  تسا . زیربت  رد  یعامتجا  طباور  شهوژپ  يارب  يدنمـشزرا 
راتخاس موکحم ، هقبط  هیلع  مکاح  هقبط  زا  تلود  يرادفرط  یتلود ، يرادا و  راتخاس  نوچمه  یلئاسم  و  دناهدرک ، رظنفرـص  نایعا  هقبط 

یخیرات شقن  اهباتک  نیا  رد  دناهدومن . لیلحت  یبرغ  هاگدید  زا  ار  یکلم  روما  رد  ریقف  طسوتم و  هقبط  رب  نایعا  هقبط  متس  رهـش و  هرادا 
راثآ نیا  عبانم ، نیا  زا  هدافتـسا  ماگنه  هب  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدـش  فیرحت  یعاـمتجا و ...  تفرـشیپ  رد  يداـصتقا  لـماع  شقن  مدرم و 

. دناهتفرگ رارق  زین  دقن  دروم 
يالیتسا برخم  ریثأت  راکنا  اب  نسح  دـمحم  یکز  یقارع  دنمـشناد  الثم  دـنوریم . ههاریب  هب  هر  یندـم  لـئاسم  زا  ثحب  رد  ناـفلؤم  یخرب 

ریثأت ندـمت  تعنـص و  رب  هلئـسم  نیا  داد . تاـجن  یعطق  لوفا  زا  ار  روشک  داـهن و  ناریا  رب  یبوخ  ریثأـت  مالـسا  يزوریپ  : » دـسیونیم برع 
تشاد ». تبثم 

ییایلارتسا دنمـشناد  دـنک . ناهنپ  ار  ناریا  ندـمت  رب  برع  يالیتسا  هبرـض  ات  تسا  هدیـشوک  نسح  دـمحم  یکز  تسادـیپ  هک  هنوگنامه 
درک . رشتنم  لوبناتسا  رد  ياهلاقم  لاس 1971  رد  نای  لراک 

نایم رد  دسیونیم : هتسناد و  یساسا  یناخلیا  هرود  ناجیابرذآ  تفرشیپ  رد  ار  ییاپورا  ياهتاملپید  اهکیلوتاک و  شقن  هلاقم  نیا  رد  وا 
تایح دـندوب . زین  ندـمتم  رایـسب  ییاهناسنا  دـندوب ، هدـمآ  زیربت  هب  یناحور  هقبط  نایم  زا  ایند  کیتاملپید  هدـنیامن  ناونع  هب  هک  یناـسک 

دنداد . بیترت  ار  ناهج  خیرات  شراگن  صاخشا  نیا  تسا . دارفا  نیا  نویدم  مالسا  ناهج  مامت  یتح  زیربت و  یندم 
35 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

تیلاعف اب  ار  نآ  هدرک و  راکنا  ار  یلحم  یندـم  تفرـشیپ  رد  دوجوم  یعامتجا  يداصتقا و  لماوع  شناراکمه  رگید  دـننام  زین  نای  لراـک 
يرامعم بلاق  رد  ناجیابرذآ  يرامعم  کبـس  هرابرد  دـلانود  ربلیو  ییاپورا  رگید  دنمـشناد  دـنادیم . طوبرم  هناـگیب  ییاـپورا  غلبم  دـنچ 

هرابرد ییاهباتک  تالاقم و  مارهب  دـیجم  گنراک و  یلعلا  دـبع  جابید ، لیعامـسا  یناوجخن ، نیـسح  جاح  تسا . هداد  یتاحیـضوت  ناریا 
. دش دهاوخ  هدافتسا  راثآ  نیا  زا  دوخ  ياج  رد  يریوصت ، تیهام  زا  رظنفرص  دناهدرک . رشتنم  زیربت  يرامعم  راثآ 

رد اهنت  تسا . هدشن  ماجنا  هناگادـج  یـشهوژپ  هرابنیا  رد  نونکات  یلو  تسا  یموب  زیربت  رد  یطاطخ  رنه  هچرگا  هک  تسا  نتفگ  هب  مزال 
تسا . هدرک  هراشا  زین  زیربت  ناطاطخ  هب  ناریا  ناطاطخ  زا  ثحب  ماگنه  هب  شايدلج  هس  باتک  رد  ینایب  يدهم  ریخا  هرود 

خرفنویامه نیدـلا  نکر  ریخا  هرود  رد  تسا . هدـشن  شهوژپ  یـساسا  تروص  هب  زیربت  هژیو  هب  ناجیابرذآ ، ياههناخباتک  خـیرات  نونکاـت 
یناریا رگید  دنمـشناد  تسا . هدروآ  زیربت  ياههناخباتک  هرابرد  هاتوک  یتاعالطا  ناریا ، ياـههناخباتک  زا  ثحب  ماـگنه  هب  یناریا  دنمـشناد 
یمومع تفرشیپ  هویش  هن  فلؤم  ود  ره  لاح  نیا  اب  تسا . هتـشون  زیربت  ياههناخباتک  هرابرد  هحفـص  شـش  رد  ياهلاقم  يدابآتلود  زیزع 

. دناهدرک نشور  ناریا  ندمت  تفرشیپ  رد  ار  اههناخباتک  نیا  شقن  هن  دناهداد و  حرش  ار  زیربت  ياههناخباتک 
ياههناخباتک خیرات  زا  ثحب  نمـض  خرف  نویامه  نیدلا  نکر  تسا . هدشن  شهوژپ  هنایم  هدـس  رد  زیربت  فراعم  بتکم و  خـیرات  نونکات 

ياهرهــش رد  1398 م ). - 1223 . ) ق  800 ياـهلاس 620 - نـیب  هـک  هدرک  هراـشا  وا  تـسا . هـتخادرپ  زین  سرادـم  تیعــضو  هـب  ناریا ،
دوجو يرایـسب  سرادـم  زیربت  هژیو  هب  ناجیابرذآ و  ياهرهـش  رد  هک  تسادـیپ  عبانم  زا  هکنآ  لاـح  تشادـن . دوجو  هسردـم  ناـجیابرذآ 

هدس لیاوا  مهدزون و  ياههدس  رد  یگنهرف  تیلاعف  زا  اساسا  ناجیابرذآ  گنهرف  خـیرات  باتک  رد  دـیما  نیـسح  یناریا  دنمـشناد  تشاد .
36 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات  هلئسم  نیا  هب  مک  یلیخ  هتفگ و  نخس  متسیب 

تسا . هتخادرپ 
. درادـن دوـجو  تشاد ، ناوارف  ریثأـت  یناـیم  کـیدزن و  قرـش  رنه  رب  هک  زیربـت  روتاـینیم  بـتکم  شهوژپ  يارب  صوـصخم  يرثا  ناریا  رد 
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یمومع خیرات  باتک  دناهدادن . زیربت  روتاینیم  بتکم  هرابرد  یصاصتخا  تاحیـضوت  اساسا  یناریا  ناگدنـسیون  دش  رکذ  البق  هک  نانچمه 
هب نآ  ياههصخاش  یلو  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  زیربت  بتکم  رثا  نیا  رد  تساعدـم . نیا  رب  يدـهاش  يریزو  یقن  یلع  زا  روصم  ياـهرنه 

تالاقم یخرب  ناریا  رد  درک . راکنا  ار  زیربت  روتاینیم  بتکم  صاخ  ياهکبـس  ناوتیمن  هکنآ  لاـح  تسا . هدـشن  لـیلحت  هناگادـج  روط 
دیـس ریم  دازهب و  نیدلا  لامک  راثآ  یگدـنز و  زا  تالاقم  نیا  رد  تسا . هتفای  راشتنا  اهنآ  راثآ  یناخلیا و  يوفـص و  هرود  ناشاقن  هرابرد 

. تسا هدش  ثحب  يوسوم  یلع 
لقتـسم تروص  هب  زیربت  روتاـینیم  بتکم  هراـبرد  ناـنآ  دناهتـشونن . زیربت  روتاـینیم  بتکم  هراـبرد  لقتـسم  يرثا  زین  ییاـپورا  نادنمـشناد 

 ... لنوگ و نوسنیبار ، نیکوش ، يرگ ، ناییساکس ، دلونرآ ، لپروترآ ، نوچ  ینادنمشناد  راثآ  رد  یساسا  شیارگ  نیا  دناهدرکن . شهوژپ 
. دراد دوجو 

. دـننکیم راکنا  قرـش  روتاینیم  ياهبتکم  يریگلکـش  رد  ار  نآ  تیمها  زیربت و  روتاینیم  بتکم  لماکت  يریگلکـش و  شیادـیپ ، ناـنآ 
اجنیا ندمت  رب  اهنیمزرـس  رگید  ندـمت  هک  روطنامه  تسا . ياهژیو  دـشر  دـنور  صاخ و  ياهیگژیو  ياراد  دوخ  زیربت  رنه  هکنآ  لاح 

. تسا هدوب  لباقتم  زین  ریثأت  نیا  هتشاد ، ریثأت 
هوزج  » دـننام دـناهدروآ ، دوجو  هب  هجوت  نایاش  يراثآ  هدرک و  شهوژپ  ار  یعامتجا  يداصتقا و  تیعـضو  اهرهـش و  خـیرات  نارگـشهوژپ 

ناقلیب رهـش   » شهوژپ هدازرفعج ، زا  میدق » هجنگ  یـسانشناتساب  یخیرات - هوزج   ، » یلگیب روشآ  زا  هنایم » ياههدس  رد  وکاب  رهـش  خیرات 
. فودمحم زا  ناوجخن » رهـش  خیرات  هوزج   » نیـسح و يدـج  زا  هنایم » ياههدـس  رد  یخامـش  خـیرات  ، » فودـمحا زا  هنایم » ياههدـس  رد 

نیا رد  فوداینب  هدازیلع و  یکسفشورطپ ، دلوتراب ، نوچ  یناسک  تامدخ  نینچمه 
.
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. تسا رکذ  لباق  هنیمز 

زین نآ  يداصتقا  تیعضو  هب  ینایم ، ياههدس  رد  زیربت  یسایس  خیرات  حرش  اب  هارمه  دوخ  راثآ  یخرب  رد  دلوتراب  یسور  گرزب  دنمـشناد 
رد ار  یملع  مهم  جیاتن  هتـشون و  ار  ینایم  کیدزن و  قرـش  ياهرهـش  تفرـشیپ  دنور  وا  هک  تسا  نیا  رد  دلوتراب  تمدـخ  تسا . هتخادرپ 

تسا . هدرک  رکذ  هرابنیا 
- ژد کی  تروص  هب  يدالیم  متـشه  هدس  رد  زیربت  هکنآ  لاح  تسا ،  هدـمآ  دـیدپ  يدالیم  مهن  هدـس  رد  زیربت  هک  دـنکیم  رکذ  دـلوتراب 

لیاوا رد  يومح  توقای  لصا  رد  تسا . هدرک  رکذ  نالوغم  هرود  زاـغآ  رد  گرزب » هن  يرهـش   » ار زیربت  دـلوتراب  تسا . هدوب  دوجوم  رهش 
زین ایندـلا  بیاجع  فلؤم  طسوت  هیرظن  نیا  تسا . هدـیمان  رهـش » نیرتگرزب   » ار زیربت  نادـلبلا ، مجعم  باـتک  رد  يدـالیم  مهدزیـس  هدـس 

اب هارمه  دوخ  راثآ  رد  هدومن ، شهوژپ  ناریا  خیرات  نوماریپ  هک  یـسور  گرزب  سانـشقرش  یکـسفشورطپ  روسفرپ  تسا . هدـش  قیدـصت 
تسا . هدرک  ثحب  رهش  یعامتجا  يداصتقا و  تیعضو  هرابرد  هاتوک  تروص  هب  زیربت ، یسایس  خیرات 

زا یلو  هدوب ، زیربت  يداصتقا  ییافوکش  هرود  يدالیم  مهدفه  ات  مهدزیس  ياههدس  هک  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  عبانم ، ساسا  رب  یکسفشورطپ 
رد تسا . هدوبن  هزادـنا  کی  هب  هرود  نیا  مامت  رد  زیربت  يداصتقا  تفرـشیپ  هک  دوشیم  نشور  فلتخم  عباـنم  رد  دوجوم  بلاـطم  هسیاـقم 

. تسا هدرک  لزنت  هاگ  یقرت و  هاگ  زیربت  داصتقا  شهوژپ ، دروم  راثآ 
لئاسم و یعامتجا و  طباور  و  ناجیابرذآ ، یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، خیرات  شهوژپ  هرابرد  هدازیلع  فرژ  میجح و  ياهيراگنکت 

ینوگرگد مهم  عبانم  ساسا  رب  هدازیلع  تسا . دنمشزرا  رایسب  يدالیم  مهدراهچ  مهدزیس و  ياههدس  ناجیابرذآ  رد  يرادنیمز  تابسانم 
ارچ تسا . گنهامه  زیربت  يداصتقا  لحارم  اب  زین  نیا  هک  هداد  ناشن  ار  يدالیم  مهدراهچ  مهدزیـس و  ياههدـس  رد  ناجیابرذآ  يداصتقا 

هدـش لیدـبت  ناناخلیا  تلود  هکلب  ناجیابرذآ  اهنت  هن  یـسایس  يداصتقا و  زکرم  هب  يدالیم  مهدراـهچ  مهدزیـس و  ياههدـس  رد  زیربت  هک 
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ییاورنامرف هرود  رد  هیناطلس  هب  زیربت  زا  تختیاپ  لاقتنا  زا  رظنفرص  هک  دنکیم  نایب  ار  هجیتن  نیا  یتسرد  هب  هدازیلع  دوب .
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دادن . تسد  زا  ار  دوخ  هتشذگ  تیمها  زیربت  1613 م ،). - 1304  ) وتیاجلا دمحم  ناطلس 
ناشراثآ فیلعضرف و ...  فیریپ ، يدازهب ، ینامحر ، فیدنفا ، فومیهاربا ، فونیسح ، یلفیرش ، فوداینب ، فوموخاپ ، نوچ  ینادنمـشناد 

نایماربآ و نایدنانام ، نیگاوز ، ردوخاز ، یکـسفلدروگ ، نوچ  یناسک  راثآ  زا  نینچمه  دـناهتخادرپ . فلتخم  تاجرد  رد  زیربت  خـیرات  هب 
تسا . هدش  هدافتسا  هنایم  ياههدس  رد  خیرات  هب  طوبرم  لئاسم  یخرب  صوصخ  رد  نینایخسم 

رد فستلـسوون  دراد . دوجو  زیربـت  صوـصخ  رد  مه  یبلاـطم  ناـجیابرذآ ، ياهرهـش  یخیراـت  لـئاسم  زا  ثحب  رد  زین  راـثآ  زا  یخرب  رد 
زین زیربت  يداصتقا  یعامتجا و  لئاسم  هب  مهدجه » مهدـفه و  ياههدـس  رد  ناجیابرذآ   » و یقرـش » ناتـسنمرا  ياهرهـش   » مان هب  ییاههلاقم 

يدنچ یملع  یجیاتن  هب  هتـشاگن و  يدالیم  مهدفه  هدس  رد  ناجیابرذآ  رنه  تراجت و  لئاسم  هرابرد  یباتک  فوردیح  تسا . هدرک  هراشا 
تسا . هدرک  ثحب  رهش  يداصتقا  تفرشیپ  زا  هدنار و  نخس  زیربت  رهش  داصتقا  رد  رنه  تراجت و  شقن  زا  وا  تسا . هدیسر 

روشک يداصتقا  تایح  رد  نآ  شقن  زیربت و  تراجت  خـیرات  یلو  دراد ، یناوارف  تیمها  ثحب  دروم  هرود  رد  زیربت  يراجت  لئاسم  هچرگا 
یلفیرش فوردیح ،  فیلع ،  یلگیبروشآ ،  فونیـسح ،  نامتلآ ،  نیگاوز ،  نوچ  یناسک  لاح  نیا  اب  تسا . هدشن  شهوژپ  لماک  روط  هب 
یکرمگ لئاسم  یجراـخ و  یلخاد و  یناـگرزاب  ناـجیابرذآ ، ورناوراـک  ياـههار  هراـبرد  ینیعم  بلاـطم  ناـشتالاقم  راـثآ و  رد  یلیلد  و 

. دناهدروآ
ینامثع تراسا  هب  یتقوم  تروص  هب  ناجیابرذآ  هک  ینامز  تسا  هدرک  هراشا  یتسرد  هب  فیلع 
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یناسک راثآ  رد  تشاذـگ . رـس  تشپ  زین  ار  روشک  تختیاپ  ناهفـصا  یتح  دادـن و  تسد  زا  ار  شایناگرزاب  تیمها  زیربت  رهـش  دـمآرد ،

تیعـضو هب  اوناـکوک  یـسور و  سانـشقرش  رنخف  دوـب ، لوغـشم  سور  ناریا و  یناـگرزاب  طـباور  شهوژپ  هـب  هـک  یکـسفوکاپشا  نوـچ 
. تسا هدش  هتخادرپ  زیربت  هژیو  هب  ناجیابرذآ  ياهرهش  یناگرزاب 

نوچ یناسک  دشیم . برض  هکس  ناریا  ياهرهش  یخرب  دننام  زین  زیربت  رد  دنمهم . عبانم  زا  یکی  تاکوکـسم  هرابرد  هدش  ماجنا  شهوژپ 
يدـیفم بلاـطم  راـثآ  نیا  رد  میاهدرک . هدافتـسا  اـهنآ  راـثآ  زا  اـم  هدرک و  شهوژپ  هنیمز  نیا  رد  یلعبجر  ینیدلافیـس و  فوموخاـپ ، 

. دراد دوجو  اهنآ  رایع  زیربت و  هناخبارض  رد  هدش  برض  ياههکس  هرابرد 
نـشور يارب  ینیعم  ماگ  یلو  هدـشن ، ماجنا  هناـیم  ياههدـس  ناـجیابرذآ  رد  یعاـمتجا  تاـضراعت  صوصخ  رد  یلقتـسم  شهوژپ  هچرگا 

.( م  1573 - 1571 . ) ق  979 لاـس 977 - رد  زیربت  شروش  هراـبرد  یبلاـج  هلاـقم  یکـسفشورطپ  تسا . هدـش  هتـشادرب  هلئـسم  نیا  ندرک 
یقرـش و ناتـسنمرا  یتاـقبط  هزراـبم  خـیرات  زا   » هلاـقم رد  فستلـسوون  تسا . هدادـن  حیـضوت  یتـسرد  هب  ار  شروـش  تلع  یلو  هتـشاگن ، 

هناهاوخيدازآ هزرابم  هرابرد  شاهلاقم  رد  فیریپ  هتخادرپ و  یعامتجا  تاضراعت  لاکشا  هب  مهدجه » مهدفه و  ياههدس  رد  ناجیابرذآ 
شهوژپ رظن  زا  تـالاقم  نیا  تـسا . هداد  یتاحیـضوت  زیربـت  یعاـمتجا  تاـضراعت  هلئـسم  هراـبرد  ناـیناپوچ ،  هرود  رد  ناـجیابرذآ  مدرم 

. دنراد تیمها  یعامتجا  تاضراعت 
ورنیا زا  تسا ، هدـش  هراشا  زیربت  رهـش  لئاسم  هب  هدـیدرگ و  ثحب  ناریا  رد  یعامتجا  طباور  زا  یکـستنیلب  یکـسفشورطپ و  تـالاقم  رد 

نآ دشر  دنور  ناجیابرذآ و  يرامعم  بتکم  هرابرد  یکستیناترب  هدازمالس و  فونیـسوا ، راثآ  رد  دناهتفرگ . رارق  هدافتـسا  دروم  زین  اهنآ 
هب هدش و  ثحب 
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تسا . هدش  هدافتسا  زین  راثآ  نیا  زا  زیربت ، ندمت  زا  تبحص  رد  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخس  زیربت  يرامعم  زا  بلطم  ياضتقم 
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تمـسق نیا  شهوژپ  رد  دوب . زیربت  روتاینیم  بتکم  ییافوکـش  هرود  يدالیم  مهدزناش  ات  مهدراهچ  ياههدـس  تسا  راکـشآ  هکناـنچنآ 
تسا هدیسر  هجیتن  نیا  هب  هدرک و  لیلحت  ار  زیربت  روتاینیم  بتکم  یسانشرنه  صصختم  فومیرک  تسا . هدرک  هتسیاش  یتمدخ  فومیرک 

«. مینادـب زیربت  هب  طوبرم  ار  هنایم  قرـش  یـشاقن  بتکم  نیتسخن  هک  دـهدیم  ار  ناکما  نیا  زیربت  روتاـینیم  بتکم  ياـههنومن  نیتسخن   » هک
دنکیم . رکذ  ار  ناجیابرذآ  یتح  زیربت و  یشاقن  دشر  رد  دمحم  ناطلس  شقن  فومیرک 

نتشون رد  تسا . هدش  ثحب  زیربت  روتاینیم  بتکم  هرابرد  نیـشومیکآ  نیکیند و  فیـضاق ، ردروخاز ، نوچ  یناسک  راثآ  رد  نیا  رب  هوالع 
یخیرات ياههوزج  ناجیابرذآ و  رنه  خـیرات  ناجیابرذآ و  تایبدا  خـیرات  ناـجیابرذآ ، خـیرات  يدـلجهس  باـتک  لوا  دـلج  زا  باـتک  نیا 
لقتـسم یباـتک  یجراـخ ، ياـهروشک  رد  هچ  يوروش و  رد  هچ  هک  دوشیم  نشور  روکذـم  بلاـطم  زا  تسا . هدـیدرگ  هدافتـسا  يوروش 

. تسا هدشن  هتشون  هنایم  ياههدس  رد  زیربت  یعامتجا  يداصتقا و  خیرات  هرابرد 
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هنایم ناتساب و  هرود  رد  زیربت  خیرات  مود  لصف 

زیربت رهش  هتشذگ  مان و  نوماریپ 

هلئـسم نیا  نوماریپ  یتوافتم  تارظن  هب  یخیراـت  یملع و  عباـنم  رد  تسا . هدـشن  صخـشم  نونکاـت  زیربت  هیلوا  تیعقوم  شیادـیپ و  ناـمز 
، دناهتسناد دیشرلا  نوراه  رسمه  نوتاخ  هدیبز  هب  طوبرم  ار  زیربت  يانب  هنایم ، ياههدس  عبانم  زا  يرایسب  هکنیا  زا  رظنفرـص  میروخیمرب .

تسا . هدوب  ثحب  لحم  هراومه  نآ  شیادیپ  هلئسم 
رد هک  سیلگنا  ریفـس  زیگ  دـناهدرک . باسح  زیربت  ياج  هب  ار  ازاک  رهـش  ینمرا  خروم  سوئبس  و  داـم ، میدـق  ناـتابکا  ندراـش  هینرواـت و 

دعب لاس  لهچ  ابیرقت  تسا . ازاک  یمیدق  رهش  نامه  زیربت  هک  تسا  هتشون  دوب ، هدمآ  ناریا  هب  مکلم  ناج  رس  هارمه  1801 م ). . ) 1216 ق
مان یناسک  هک  تسا  هدرک  نایب  هنوگنیا  ناتـساب  خـیرات  زا  ثحب  نمـض  دوب ، هدـمآ  ناریا  هب  هسنارف  تلود  فرط  زا  هک  ندـنالف  زیگ ، زا 

دناهدرک . رکذ  ازاک  ناتابکا و  کیرباک ، تروص  هب  ار  زیربت  میدق 
زیربت عقاو  رد  دناهدرکن . صخشم  یتسرد  هب  ار  زیربت  تیعقوم  دش ، رکذ  ناشمان  هک  یناگدنسیون 
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هطاحا ار  زیربت  قرش  لامش  لامش و  فرط  زا  زمرق  گنر  هب  رتم  دصناپ  ات  دصراهچ  يدنلب  اب  باخرس  هوک  تسا ؛ باخرـس  هوک  هنماد  رد 

مود نگراس  هبیتک  رد  دوب . يراج  رهش  طسو  زا  ياچ  نارهم  دشیم . يرایبآ  ياچ  نارهم  ياچ و  یجآ  ياهدور  بآ  اب  رهش  تسا . هدرک 
. دندشیم رپ  ياچ  یجآ  ياچ و  نارهم  بآ  زا  اهلاناک  نیا  الامتحا  تسا . هدش  هطاحا  بآ  زا  رپ  ییاهلاناک  اب  رهش  هک  تسا  هدمآ 

هک تسا  یندش  : » دـسیونیم نایناساس  هرود  هب  زیربت  يانب  باستنا  اب  ازریم  ردان  تسا . هدـش  هئارا  یفلتخم  تارظن  زیربت  يانب  نامز  هرابرد 
ریمیدالو هلودـلا و  عینـص  ناخ  نسح  دـمحم  تسا ». هدـش  لدـب  ییاتـسور  هب  هدـییارگ و  یناریو  هب  اهدـعب  هداهن ، ورـسخ  ار  زیربت  ساـسا 

دنقفاوم . ازریم  ردان  رظن  اب  یکسرونیم 
379 - 309  ) یناساس مود  روپهاش  گـنج  هدروآ ، شرثا  رد  لاس 387 م . ات  ار  يدالیم  مراهچ  هدـس  ثداوح  هک  ینمرا  خروم  سوتـسواف 
هب دوـخ  نایهاپـس  اـب  ناریا  هاـشداپ  تسا ...« : هدیـشک  ریوـصت  هب  زیربـت  رد  376 م . ياـهلاس 375 - رد  ینمرا  رادرـس  گاـساو  اـب  ار  م ).

هاگرارق دوخ ، يرفن  رازه  تسیود  هاپـس  اـب  گاـساو  دز . ودرا  ژرواـت  رد  ناریا  شترا  داد . بیترت  یموجه  هنتاـپورتآ  سپـس  ناتـسنمرا و 
دیرد ». ار  نآ  ناکیپ  اب  هتفای و  ار  هاشداپ  ریوصت  اجنآ  رد  دز . شتآ  اجنآ  رد  ار  ناریا  هاشداپ 

نایهاپس دنکیم . تباث  مراهچ  هدس  رد  گرزب  يرهـش  ناونع  هب  ار  زیربت  دوجو  دش ، هدروآ  يدنازوب  سوتـسواف  زا  لقن  هب  هک  ییاهرطس 
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. دوب رقتـسم  اجنآ  رد  ناریا  شترا  یلـصا  تمـسق  یهاش و  هاگرارق  زیربت ، یماظن  تیمها  لـیلد  هب  دـندیگنج . اـجنآ  رد  ناتـسنمرا  ناریا و 
. دشاب هدش  انب  رتشیپ  یلیخ  دیابیم  دوب ، گرزب  مراهچ  هدس  رد  هک  يرهش  دیدرتیب 

يرهـش نانچ  زیربت  : » دسیونیم دوب ، هدمآ  زیربت  هب  رد 1903  هک  ایبملک  هاگـشناد  رد  ناریا  تایبدا  نید و  موسر ، بادآ ، داتـسا  نوسکج 
هدـیبز هک  دـننکیم  اعدا  ناـیناریا  درمـش . یئزج  نآ  نس  يارب  ناوتیم  ار  لاـس  رازه  مقر  یلو  تسین . هتـسناد  نآ  ياـنب  خـیرات  هک  تسا 

هب ياهمشچ  هک  تسا  تسرد  دنریگیم . هدیدان  ار  نآ  تمدق  نانآ  بیترت  نیدب  تسا . هداهن  ار  رهـش  يانب  دیـشرلا  نوراه  رـسمه  نوتاخ 
ینعی نایناساس  هرود  رد  رهش  نیا  لاح  نیا  اب  دراد . دوجو  زیربت  رد  هدیبز  مان 

43 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
تسا ». هدوب  دوجوم  هدیبز  زا  لبق  لاس  دصراهچ 

یناساس و هرود  هب  طوبرم  هکـس  دنچ  رهم و  کی  نم  دـیآیم . نوریب  ییاههکـس  نیمز  ریز  زا  زیربت  رد  : » دـسیونیم دـعب  یمک  نوسکج 
جنپ تسیب و  نآ  هزادـنا  دوب . غرممخت  لکـش  هب  رهم  تسناد ...  طوـبرم  نایـشنماخه  هرود  هب  ناوـتیم  اـعطق  ار  رهم  نیا  مدـید . ار  اـیفراپ 
لاح رد  هغیت  ود  يرجنخ  اب  وا  دوب . هدـش  کـح  يرواـگنج  اـی  هاـش  ریوصت  نآ  رب  هک  دوب  یتوقاـی  خرـس  گنـس  رهم  نیا  رد  دوب . رتمیلیم 

تسا ». هیبش  دیشمج  تخت  ياهگنس  يور  ریواصت  هب  ریوصت  نیا  دوب . ياهقلخلا  بیجع  یشحو  ناویح  نتشک 
چیه تسا . هدشن  هتخاس  رگید  ریواصت  ساسا  رب  اهدـعب  رهم  نیا  هک  دـنکیم  تباث  رهم  نیا  يور  يراکفیرظ  : » دـهدیم همادا  نوسکج 

درادن ». دوجو  نآ  ندوب  یلعج  يارب  یلیلد 
. دننکیم قیدصت  ار  نایشنماخه  هب  رهم  نیا  باستنا  ییاکیرما  دنمشناد  دراوزیه  مایلیو  نوچمه  ینارگشهوژپ  هک  دهدیم  ناشن  نوسکج 
رد زیربت  میهد ، لامتحا  هک  دروآیم  مهارف  ار  ناکما  نیا  نایـشنماخه ،  هب  رهم  ایفراپ و  نایناساس و  هب  اههکـس  نیا  باـستنا  بیترت  نیدـب 

. تسا هتشاد  دوجو  دالیم  زا  شیپ  مراهچ  ات  متفه  ياههدس 
. تشاد راصح  دوب و  دابآ  ییاج  متـشه  هدس  زا  شیپ  زیربت  هک  دـسیونیم  ازریم  ردان  تسا . هدـش  زاربا  زیربت  رهـش  تمدـق  هرابرد  یتارظن 

زیربت يورسک  دمحا  دنادیم . بوسنم  نایناساس  زا  شیپ  یتح  ایفراپ و  هرود  هب  ار  رهـش  نیا  ژرواد »  » هژاو نداد  رارق  ساسارب  یکـسرونیم 
زا دـناوتیم  یتح  زیربت  هک  دـنکیم  هراشا  رـصاعم  یناریا  دنمـشناد  هیقف  نیدـلا  لاـمج  تسا . هدروآ  اهرهـش  نیرتیمیدـق  تسرهف  رد  ار 

دیآ . رامش  هب  دام  ياهرهش  نیرترادمان  نیرتیمیدق و 
تـسا مولعم  هکنانچنآ  تسین . یلیلد  كردم و  رب  ینتبم  هدوب و  ساسایب  نوسکج ، يانثتـسا  هب  دـش ، رکذ  ناشمان  هک  ینادنمـشناد  رظن 

ص43 یسرمهاش ؛  عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات  يداصتقا و  طیارش  دیآیمن و  دیدپ  هرابکی  هب  يرهش  چیه 
44 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

دعاسم ییاهاج  رد  اهرهـش  میدق  زا  دنیآیم . دوجوهب  تلود  تاقبط و  شیادیپ  اب  اهرهـش  تسین . مزال  نآ  شیادیپ  يارب  ینیعم  یعامتجا 
. دندشیم هتخاس  نمشد  ربارب  رد  عافد  يارب 

. درکیم هطاـحا  بآ  زا  رپ  ییاهقدـنخ  ار  هـعلق  فارطا  تـشاد . دوـجو  یماکحتـسا  هیـال  ود  اـب  ياهـعلق  دـالیم ، زا  لـبق  متــشه  هدـس  رد 
زین يرنه  تراجت و  شقن  يزرواشک ، شقن  رب  هوالع  میدق  ياهرهـش  دوب . اتـسور  زا  رهـش  زیامت  تمالع  کی  میدـق  زا  یعافد  ياهراوید 

. تشاد دوجو  فلتخم  قازرا  بسا و  هلگ  هلغ ، رابنا  زیربت  رد  دوشیم ، هدید  مود  نگراس  هبیتک  رد  هک  نانچمه  دنتشاد .
دنکیم تباث  لیالد  نیا  یمامت  دندوب . هدمآ  درگ  اجنآ  رد  نگراس  هلمح  نامز  رد  زین  فارطا  یلاها  هک  دوب  عیسو  ردقنآ  رهـش  تحاسم 

. دوب گرزب  يرهش  دالیم  زا  شیپ  متشه  هدس  رد  زیربت  هک 
. دوب اننام  تلود  ورملق  رد  يرهش  زیربت  ثحب ، دروم  هرود  رد  هک  تسا  ینتفگ 

هک دوشیم  صخشم  مود  نگراس  هبیتک  زا  ددرگیمزاب . دالیم  زا  شیپ  مود  هرازه  طساوا  هب  ناجیابرذآ  رد  اهرهـش  لیکـشت  یلک  روط  هب 
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تسا . هدوب  دوجوم  اننام  یضارا  رد  وخلوا و ...  ایناتشاینآ ، ینونک ،) يوکسا   ) ایاکشوا وتریزیا ، نوچمه  ییاهرهش 
گنج نادـیم  هب  هیمروا  هچایرد  قرـش  دنهـس و  لامـش  باخرـس ، هوک  بونج  ياـچ ، یجآ  هزوح  رد  زیربت )  ) سیکاـمرات ییوراـت - رهش 

. دوب هدش  لیدبت 
. دوب هچایرد  برغ  لحاوس  رد  نازلیق  اهنآ  زا  یکی  دوب ؛ دوجوم  هیمروا  هچاـیرد  هزوح  رد  هیحاـن  مین  هس  اـننام  تلود  لیکـشت  ماـگنه  هب 

قرـش رد  هیحان  نیموس  دادیم . لیکـشت  ار  اننام  يداصتقا  تایح  ساـسا  هیحاـن  نیا  دوب ، اوماز  تیزکرم  اـب  هچاـیرد  بونج  هیحاـن  یمود 
. تشاد رارق  هیمروا  هچایرد 

لماش هک  یتمسق  دوب . اننام  ورملق  رد  هغارم ) برغ  ابیرقت   ) شیدشیوا دنهس  بونج  درکیم . میسقت  تمسق  ود  هب  ار  هیحان  نیا  دنهس  هوک 
زا رگید  هیحان  ود  تبسن  هب  تمـسق  نیا  دوب . یماد  هفیاط  یگدنز  لحم  لقتـسم  تروص  هب  ياچ ، یجآ  هقطنم  ینعی  دشیم  ینونک  زیربت 

تشاد . دوجو  هدرتسگ  تروص  هب  يراکیفیص  يرادغاب و  اجنیا  رد  دوب . هدرک  تفرشیپ  رایسب  يداصتقا  رظن 
نیا عنام  نایروشآ  یلو  دش ، هدیشک  اهلاناک  دوب ، هدرک  لاغشا  وتراروا  تلود  هک  یضارا  نآ  رد 

45 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
هرود رد  درکیم . لـمع  لقتـسم  تروص  هب  دوخ  دوبن و  روشآ  وتراروا و  عباـت  اـننام  تلود  دـالیم ، زا  شیپ  متـشه  هدـس  رد  دـندوب . راـک 

یلخاد ياهشکمـشک  یلو  تشاد . تیزکرم  یماظن  يداصتقا و  رظن  زا  اننام  تختیاپ  ناونع  هب  اتریزیا  ای  وتریزیا  رهـش  وزناریا ، تیمکاـح 
نابز هب  هک  ياهبیتک  رد  دیـشک . رکـشل  اننام  هب  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  مود  نگراس  دیماجنا . نآ  فعـض  یتسـس و  هب  وزناریا  گرم  زا  سپ 

تسا . هدمآ  رهش  مکی  تسیب و  مان  هدیشک ، ریوصت  هب  لاس 714 ق م . رد  ار  مود  نگراس  ياهدربن  يروشآ 
هعلق هـب  ایاکــشوا  فرــصت  زا  سپ  وا  دوـشیم . لـخاد  اــننام  ورملق  هـب  لاـس 717 ق م ).  ) شایهاـشداپ لاـس  نـیمتفه  رد  مود  نگراـس 

هک تسادیپ  نگراس  هبیتک  زا  دوب . راوتـسا  رایـسب  تشاد ، رارق  يراب  هقطنم  رد  هک  هعلق  نیا  دـسریم . سیکامرات  ییورات - هتفایماکحتـسا 
دنتسیزیم . رهش  رد  اه  یلاد » »

لحم رد  ار  سیکامرات  ییورات - ياههعلق  ایناتـشاینآ ، ایاکـشوا و  فرـصت  زا  سپ  وا  دـسریم . وتراروا  زرم  رد  ایاکـشوا  هب  مود  نگراـس 
اجنیا رد  دوب . هیالود  سیکاـمرات  ژد  ياـهراوید  : » دـیوگیم نینچ  هبیتک  رد  نگراـس  دـنکیم . لاغـشا  رتفرط  نآ  یمک  اـی  ینونک  زیربت 

دنراد ». دوجو  رهش  رد  ییابیز  ياهانب  دناهدرک . هطاحا  تشپرپ  ییاهلگنج  ار  فارطا  تسا و  تارف  هزادنا  هب  یقدنخ 
هدش نایب  رهش  ياهانب  زا  ثحب  ماگنه  هب  هبیتک  نیا  رد  تسا . هدرب  مان  زین  وخلوا  زا  و  هدش ، هدیمان  سیکامرات  ییورات - هبیتک  نیا  رد  رهش 

یمامت تشاد . دوجو  یمکحم  ياهدس  اجنآ  رد  دـناهتفرگ . رارق  هدافتـسا  دروم  نوتـس  تخاس  يارب  ردـس  ناتخرد  اهانب  نیا  رد  هک  تسا 
رد سرت  زا  فارطا  یحاون  نانکاس  تفاییم . شرورپ  زین  هاپـس  زاین  دروم  ياهبسا  و  دشیم ، يرادـهگن  هاپـس  زاین  دروم  باود  قازرا و 

. دندوب هدمآ  درگ  اجنآ 
رد مدروآ . گنچ  هب  ار  نیمزرس  نیا  دنتخیرگ . اهارحص  هب  هتفگ و  كرت  ار  اجنآ  یلاها  مدرب  شروی  سیکامرات  رهـش  هب  نم  هک  یماگنه 

یگنج عضو  هب  هک  ینوکسم  ياهاج 
46 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

. مدز شتآ  ار  ژد  لخاد  ياههناخ  مدومن . ناسکی  كاخ  اب  هدرک  ناریو  یپ  ات  ار  اهژد  نامه  ياهراوید  مدرک . دربن  دندوب  هتفای  ماکحتـسا 
. مدومن نیمأت  ار  مرامشیب  نایهاپس  هقوذآ  هدوشگ و  ار  وج  زا  هتشابنا  ياهرابنا  مدنازوس . شتآ  رد  ار  اجنآ  نانکاس  ناوارف  هقوذآ 

تساخرب . نامسآ  رب  دود  مدنازوس . ار  ژد  فارطا  ياتسور  یس 
. دـناهدرک ياهناـناج  یگداتـسیا  مود  نگراـس  نایهاپـس  موجه  ربارب  رد  سیکاـمرات  یلاـها  هک  دوشیم  مولعم  هبیتک  رد  دوجوم  هتـشون  زا 
لاس 714 ق م. رد  سیکامرات  هک  دـنکیم  تباث  هراوس  ياهورین  هقوذآ و  ياهرابنا  دوجو  اجنآ ، رد  فارطا  یلاـها  ندـمآ  درگ  نینچمه 
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. دوب گرزب  يرهش 
. تشاد یناوارف  یماظن  تیمها  دنهـس ، هوک  لامـش  رد  ریگياج  گرزب و  ياهراوید  اهژد و  ندوب  اراد  لیلد  هب  سیکاـمرات  نیا  رب  هوـالع 
. دمانیم هتفایماکحتسا  يرهـش  ار  سیکامرات  ییورات - یلیوشیکیلم  دوب . هدیدرگ  هطاحا  قیمع  ییاهقدنخ  اب  هدش و  هرـصاحم  بآ  اب  ژد 

تسا . هدیمان  زیربت )  ) زیروات ار  سیکامرات  ییورات - یتسرد  هب  زین  فیلع  رارقا 
یلاـها دـهدیم . ناـشن  ار  هرود  نآ  يراـمعم  تفرـشیپ  زین  نـیا  تـسا . هدـش  ثـحب  سیکاـمرات  رد  دوـجوم  ياـهانب  ییاـبیز  زا  هبیتـک  رد 

. دنتشاد عرز  تشک و  نانآ  دندوب . بلطواد  ینایوجگنج  سیکامرات 
عرازم نابحاص  تفریمن . راک  هب  یتلود  ياهنیمز  يارب  اهنت  اجنآ  رد  دوجوم  ياهلاناک  دوب . یبابرا  ياهنیمز  لـخاد  تیعر  ياـهنیمز 

اهغاب و نارگراک  دـندش ، هتفرگ  تراسا  هب  سیکاـمرات  زا  هک  یناـسک  رتشیب  دـندرکیم . هدافتـسا  یباـبرا  ياـهلاناک  زا  یتح  یـصوصخ 
. دندوب یهاش  یتعنص  ياههاگراک 

تشاد . دوجو  یگرزب  یهاش  یتعنص  ياههاگراک  وتراروا  یطابضنا  زکارم  رد  هک  ارچ 
دوجوم دالیم  زا  لبق  متشه  هدس  رد  زیربت  هک  اجنآ  زا  هبیتک ، هتشون  قبط  دنیآیمن . دیدپ  هرابکی  هب  مادکچیه  اهرهش  تسادیپ  هکنانچنآ 

هلاس رازه  هس  یخیرات  اب  يرهش  زیربت  بیترت ، نیدب  دشاب . هتفای  لکـش  دالیم  زا  لبق  مود  هرازه  رخاوا  رد  رهـش  نیا  هک  دراد  لامتحا  دوب ،
رجآ یلگ و  ياهراوید  اب  ییاـههناخ  یبرغ ، بونج  يرتمولیک  یـس  رد  هپت ) قیناـی   ) هپت هرق  رد  یـسیلگنا  ناسانـشناتساب  رد 1960  تسا .

زیربت و یلاها  هک  دـهدیم  ناشن  لیالد  نیا  دوب . دوجوم  زین  هقوذآ  رابنا  هاگراک و  اـجنآ  رد  دـنتفای . 1900 ق م . هب 2100 - طوبرم  هتخپن 
. دنتشاد لاغتشا  تعنص  هب  میدق  زا  نآ  فارطا 
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سپـس دـش ، ناریو  امامت  مود  نگراس  موجه  هجیتن  رد  دوب ، دابآ  يرهـش  دـالیم  زا  لـبق  متـشه  هدـس  رد  زیربت  هک  ناـنچمه  بیترت  نیدـب 

ینعی هرود  ناـمه  زا  اـبیرقت  هک  تسا  بلاـج  دـش . لیدـبت  گرزب  يرهـش  هب  دـالیم  زا  لـبق  موس  مراـهچ و  هدـس  رد  دـیدرگ و  يزاـسزاب 
، ناجیابرذآ هب  اهبرع  موجه  هرود  رد  اهنت  میروخیمنرب . عبانم  رد  زیربت  مان  هب  متفه  هدس  لیاوا  ات  دالیم  زا  لبق  موس  مراهچ و  ياههدس 
و تسا . هدیدرگ  مکحتـسم  هتفای و  شرتسگ  هدس  نامه  طساوا  رد  هدش و  يژد  زیربت  مهن  هدس  تسخن  همین  رد  دیآیم . نایم  هب  زیربت  مان 
ناریو و نانمـشد  موجه  ای  هلزلز  ضرعم  رد  رابنیدنچ  زیربت  الامتحا  دوب . هدرک  اپرب  یعافد  تاماکحتـسا  رابرد و  اجنآ  رد  داور  نب  ءانج 

دیدرگ . تعنص  تراجت و  زکرم  هرابود  سپس  دش و  لیدبت  ياهبصق  هب 
شهوژپ ناجیابرذآ  ياهرهش  اهاتـسور و  مان  نوماریپ  ینامزرید  هک  يورـسک  دمحا  دیـس  تسا . هدشن  صخـشم  نونکات  زیربت  هژاو  هشیر 

ار زیربت  هژاو  يانعم  زارد ، رود و  ییوجتـسج  زا  سپ  نم  . » تسا هدیـسرن  ياهجیتن  هب  زیربت  هژاو  أـشنم  هراـبرد  هک  دـنکیم  فارتعا  هدرک ،
. مدشن هجوتم 

، زیربت يانعم  نوماریپ  هاوفا  رد  روهشم  لئاسم  ای  اهباتک  رد  دوجوم  ياههتشون  یمامت  يورسک  رظن  هب  مدادن ». همادا  ار  وجتـسج  ورنآ  زا 
. دنکیم ناعذا  ار  شیوجتسج  ندوب  هجیتنیب  رگشهوژپ ، نیا  تیاهن  رد  تسا . جراخ  قطنم  ملع و  هریاد  زا 

هراـبنیا رد  ندراـش  تسا . هتخیگنارب  ار  ییاـپورا  نادنمـشناد  تقد  قرـش و  نادنمـشناد  هجوت  نونکاـت  مهدـفه  هدـس  زا  زیربت  حالطـصا 
لاس 1257 رد  هک  هسنارف  تلود  ریفس  ندنالف  دوش ». هثحابم  بجوم  زیربت  هزادنا  هب  نآ  مان  هک  مسانـشیمن  يرهـش  نانچ  نم  : » دسیونیم
. درک هجوت  رگید  لئاسم  راـنک  رد  زیربت  ماـن  هلئـسم  هب  تشاد  تماـقا  زیربت  رد  هک  يزور  هدزناـش  ضرع  رد  دـمآ  ناریا  هب  1841 م ). . ) ق

میوگب . ینخس  مناوتیمن  هراب  نیا  رد  تسا . نابز  مادک  زا  زیربت  مان  تسین  مولعم  ام  رب  هک  دسیونیم  ازریم  ردان 
هجاوم يراوشد  اب  نآ ، يانعم  زیربت و  ینابز  أشنم  هنیمز  رد  نارگشهوژپ  یخرب  بیترت  نیدب 
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نابز زا  زیربت  مان  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  یناسک  دـنهد . حیـضوت  انعم  رظن  زا  ار  ییاـیفارغج  ماـن  نیا  اـت  دناهدیـشوک  زین  یناـسک  و  دـناهدش ،
راچد بت  هب  دیشرلا  نوراه  رسمه  هدیبز  ایوگ  هک  دننکیم  دانتسا  تیاور  نیا  هب  نانیا  تسا . هدش  لیکشت  زیر  بت + ءزج  ود  زا  یـسراف و 

. تسا هداهن  نآ  رب  زیربت »  » مان هتخاس و  يرهش  اج  نامه  رد  و  هتفای ، دوبهب  اجنآ  رد  هدش و 
هدس رعاش  یناورش  یناقاخ  تسا . هدش  حرطم  بولقلا  ۀهزن  رد  یفوتسم  هّللا  دمح  طسوت  رابنیتسخن  هیرظن  نیا  نارگشهوژپ  یخرب  رظن  هب 

. دـناهدومن دانتـسا  ینیوزق  هیرظن  هب  ینایم  ياههدـس  نادنمـشناد  یخرب  یلو  تسا ، هدرک  نایب  ار  هیرظن  نیا  ندوب  لطاب  يدالیم  مهدزاود 
زیربت يانب  هیرظن  ینیوزق  زا  رتشیپ  یلیخ  ینعی  يدالیم  مهدزیـس  هدـس  لیاوا  رد  ایندـلا  بیاجع  باـتک  هدنـسیون  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 

تسا . هدرک  حرطم  ار  هدیبز  طسوت 
. تسا هدوبن  ناجیابرذآ  رد  نوتاخ  هدیبز  هک  دوشیم  راکشآ  ینایم  ياههدس  یبرع  عبانم  رورم  اب 

هکنآ لاح  تسا . هداهن  ار  زیربت  ياـنب  792 م ). - 791 . ) لاس 175 ق رد  نوتاخ  هدیبز  هک  دـنکیم  اعدا  ینیوزق  هّللا  دـمح  رگید  يوس  زا 
زیربت و ناغم ، هب  یـصمحالا  لیبش  نب  هّللا  دبع  نامثع ، تفالخ  هرود  رد  646 م ). - 645 . ) لاس 25 ق رد  هک  دنکیم  رکذ  يومح  توقای 
-758 . ) لاس 141 ق ثداوح  زا  ثحب  رد  يدالیم  مهن  هدـس  هدنـسیون  یبوقعی  تسا . هتفرگ  تمینغ  هدرک و  هلمح  شلات ) هقطنم   ) ناسلیت
. درک نییعت  یلاو  ناـجیابرذآ  يارب  ار  یبـلهملا  متاـح  نب  دـیزی  ناتـسنمرا ، هب  ار  یملـسلا  دیـسا  نب  دـیزی  رفعج ، وـبا  دـسیونیم : 759 م ).

دش . مکاح  ذب  ات  زیربت  زا  داور  دوب . زین  يدزالا  ینثملا  نب  داور  ناگدنچوک  نیب  رد  دیناچوک . ناجیابرذآ  هب  ار  ناینامی 
هب تسا . هابتشا  امامت  نوتاخ  هدیبز  طسوت  لاس 175 ق . رد  زیربت  يانب  هیرظن  هدمآ و  لاس 25 ق . رد  زیربت  مان  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا 

تسا . زیرِبت  هکلب  زیربَت  هن  رهش  مان  یبوقعی  رظن 
هب هدرب و  بقع  هب  رتشیب  ار  رهش  يانب  خیرات  زیربت ، يارب  ناشفرون »  » ینعم هئارا  اب  زین  یناسک 
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ناونع هتسناد و  طوبرم  اههدکشتآ  اب  ار  زیربت  يانب  يدالیم ) مهدفه  هدس   ) يزیربت فلخ  نب  نیسح  دمحم  دنهدیم . طابترا  یتسرپشتآ 
ازریم هتفگ  دانتـسا  هب  دوب ، زیربت  رد  هک  یماگنه  ندراش  دـشیم . هدـیمان  شتآ ) نابهگن  ینعی  « ) ناـگدابرذآ  » هتـشذگ رد  زیربت  هک  هدرک 

تسا . هدروآ  ناشفرون ) ( ) ناشف  ) زیر رون +)  ) بات تروص  هب  ار  مان  نیا  ینعم  زیربت ، هیلام  هرادا  رادهنازخ  رهاط 
ياـهناروف اـب  ماـن  نیا  هک  تسا  هدرک  هراـشا  هدوب ، فت  اـی  باـت  تروـص  هب  زیربـت  نیتـسخن  لکـش  هک  هتکن  نیا  رکذ  اـب  یـسیفن  دـیعس 

هنوگنآ دناهدرک . رکذ  ماقتنا  لحم  يانعم  هب  ژروات  ای  زروات  تروص  هب  ار  زیربت  ینمرا  عبانم  یخرب  تسا . هتشاد  طابترا  دنهس  یناشفشتآ 
تسا . هدومن  نایب  دوخ  یگدنز  نامز  ینعی  مراهچ  هدس  رخاوا  ثداوح  اب  طابترا  رد  ار  اهمان  نیا  دنازوب  سوتسواف  تسا ، صخشم  هک 

حرطم ار  هیرظن  نیا  نیزرب  یسور  روهشم  دنمشناد  رابنیتسخن  دناهدرک . رکذ  تحاران » رهش   » و ندیبنج »  » يانعم هب  ار  زیربت  مان  زین  یخرب 
ياـنعم رد  تسا  رتهب  ار  ماـن  نیا  هک  دـسیونیم  دوبن و  قفاوم  ناـشفرون »  » اـی دزیریم » بت  نآ  رد  هک  يرهـش   » نوچ یتاریبـعت  اـب  وا  درک .

دشاب . تسرد  دناوتیم  رهش  رد  هلزلز  نیدنچ  عوقو  رظن  زا  لامتحا  نیا  مینادب . دنیرفآیم » یتحاران  هک  يرهش  »
هـشیر زا  فودـمحم  درادـن . یملع  هیاپ  اههلزلز  هب  مان  نیا  نداد  تبـسن  یلو  دـناهدنازرل  ار  رهـش  یپاـیپ  ياـههلزلز  هک  تسا  تسرد  نیا 

و سیکامرات » «، » يروات  » هک ییاج  رد  نابزكرت  ماوقا  هک  تسا  هدشن  صخشم  ملع  ناهج  رب  هکنآ  لاح  دیوگیم . نخـس  مان  نیا  یکرت 
. دنشاب هدیزگ  تنوکس  هتشاد ، مان  ژروات » »

رد يروشآ و  نابز  هب  هک  ياهبیتک  رد  مود  نگراس  رابنیتسخن  دـش  رکذ  هک  روطنامه  تسا . زیربت  مان  هیلوا  لکـش  سیکامرات  ییوراـت -
رد هتشون ، لاس 714 ق م . رد  وتراروا  اب  شدربن  حرش 
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زین زیربـت  نوـماریپ  اـهدام ، هراـبرد  دوـخ  یـشهوژپ  راـثآ  رد  فـیلع  فنوکاـید و  يوروـش  فورعم  دنمـشناد  تسا . هدرک  ثحب  هراـبنیا 
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دناهداد . یتاعالطا 
. تشاد رارق  رتفرط  نآ  یمک  اـی  ینونک  لـحم  رد  هدـش ، هدرب  ماـن  نآ  زا  نگراـس  هبیتک  رد  هک  يزیربت  ناـمه  اـی  سیکاـمرات  ییوراـت -

یـسراپ عبانم  رد  زیربت ، زیربت و  تروص  هب  یبرع  عبانم  رد  اهدـعب  سیکامرات ، ییوراـت - لکـش  هب  راـب  نیتسخن  ینونک  زیربت  بیترتنیدـب 
. تسا هدمآ  زیبرت  تروص  هب  ناجیابرذآ  یلحم  هجهل  رد  و  هدش ، طبض  ژرواد  ژروات و  هنوگ  هب  دالیم  زا  شیپ  عبانم  رد  و  زیربت ،

نیا یلضاف  فنوکاید و  دراد . دوجو  یـسانشهشیر  رظن  زا  یـصخشم  تاظحالم  تسا ، زیربت  هیلوا  لکـش  هک  سیکامرات  ییورات - هرابرد 
هک ي  وید »  » يانعم رد  ار  نآ  اتـسوا  يانبم  رب  یکـسفوتنارگ  گربویه و  دناهتفرگ ، هیالود » هعلق   » يانعم هب  میدق  يروشآ  نابز  رد  ار  هژاو 

زیربت : » دسیونیم وخیوالک  دراد . طابترا  باخرـس  هوک  یناتـساب  مان  يروت ، اب  مان  نیا  ام  رظن  هب  یلو  دـناهدروآ ،  هدـش  یهلا  يروئات »  » اب
هتـشر زین  نآ  لامـش  رد  دـناهدرتسگ . رهـش  فارطا  اـت  نآ  پچ  تمـس  ياـههوک  تسا . هتفرگ  ياـج  هوـک  ود  ناـیم  رد  هک  تـسا  یتـشد 

تسا . دودحم  دنهس  هب  بونج  زا  قینای و  هب  برغ  زا  باخرس ، هب  قرش  زا  زیربت  رهش  دنراد ». دوجو  ییاههوک 
هک دـنیوگیم  دوشیم . هدـهاشم  ماف  خرـس  هوک  دـنچ  رهـش  نیا  یکیدزن  رد  : » دـسیونیم هداد ، طابترا  هوک  اب  ار  زیربت  ماـن  هک  ینیراـتنک 
مان هک  دننکیم  هراشا  زین  سویرائلوا  مادآ  تربره و  ساموت  دشاب . باخرـس  هوک  دیاب  دسریم  رظن  هب  دنوشیم ». هدـیمان  يروت  ياههوک 

هزورما هک  دسیونیم  سویرائلوا  مادآ  تسا . هوک  نیمه  هنماد  رد  رهـش  نیا  هک  ارچ  تسا . هدـش  هتـشادرب  زوروات »  » مان هب  یهوک  زا  زیربت 
تسا . هدش  عقاو  سوروت »  » مان هب  یهوک  هنماد  رد  زیربت 

، هدوب باخرس  هوک  مان  هک  يروت  ای  ییورات  مان  اب  زیربت  یناتساب  مان  ییورات  هک  دیآیم  شیپ  لامتحا  نیا  روکذم  دراوم  نتفرگ  رظن  رد  اب 
ای يروئات  هتشذگ  رد  زین  هوک  نیا  مان  دراد . طابترا 
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دوجو هب  زیربت »  » و زیروت » «، » ژرواد «، » ژروات  » هژاو يروئات »  » و يروات » «، » ییورات  » رخآ هب  ز »  » فرح ندوزفا  اب  بیترت  نیدب  دوب . يرووت 

. درک دهاوخ  نشور  ار  نآ  یعطق  فیلکت  هدنیآ ، ياهشهوژپ  تسا و  لامتحا  کی  دح  رد  بلطم  نیا  دیدرتیب  تسا . هدمآ 

مهدزاود ات  مهن  هدس  زا  زیربت 

 ، تسا هدماین  ناجیابرذآ  هب  اهبرع  هلمح  هرود  رد  یبرع ، عبانم  رد  ینونک  تروص  هب  زیربت  مان  هک  دـهدیم  ناشن  یکـسرونیم  ریمیدالو 
رفعج وبا  تفالخ  نامز  رد  759 م ). - 758 . ) لاس 141 ق رد  میروخیمرب . زیربت  مان  هب  646 م ). - 645 . ) لاس 25 ق یبرع  عبانم  رد  یلو 

، رجاهم ناینامی  زا  يدزالا  ینثملا  نب  داور  دندرک . چوک  ناجیابرذآ  هب  هرـصب  زا  متاح  نب  دیزی  هارمه  هب  ناینامی  زا  يدایز  دادعت  روصنم ،
. درک دوخ  هاگتماقا  ار  زیربت  وا  تشگ . ذب  ات  زیربت  زا  ياهقطنم  مکاح 

. دوب طسوتم  ياهبصق  زیربت  دمآ ، اجنیا  هب  داور  هک  ینامز 
نب یلعا  اهدعب  تفای . ماکحتسا  شراصح  دش و  هتخاس  رهش  رد  ییاهانب  دندیشوک . زیربت  ینادابآ  رد  شناردارب  داور و  رسپ  ءانجو  سپس 

تـسوا مان  هب  زیربت  يالعا  برد  هزاورد  يوق  نامگ  هب  داهن . نآ  رب  ییاههزاورد  تخاس و  هرابود  ار  زیربت  راصح  يدزالا  يداورلا  دـمحا 
. تسا هتخاس  ار  نآ  هک 

ات هدزناش  نینـس  رد  تفالخ ، هیلع  هناهاوخیدازآ  تاکرح  ربهر  کباب  تشاد . دوجو  زیربت  رد  مکحتـسم  يژد  يدالیم  مهن  هدس  لیاوا  رد 
نامز نیا  رد  تفر . ردپ  دزن  یگلاس  هدجه  رد  درک و  تمدـخ  يدزالا  يداورلا  نب  دـمحم  هب  زیربت ، رد  لاس  ود  تدـم  هب  یگلاس  هدـجه 
تسد رد  یهاش »  » و زیربت »  » مان هب  ژد  ود  هک  دنکیم  نایب  835 م ). . ) لاس 220 ق ثداوح  زا  ثحب  رد  يربط  دوب . زیربت  رد  راوتـسا  يژد 

تسا . هدوب  نایداور  لسن  زا  ثیعب  نب  دمحم 
تمـصع یتح  وا  درپس . کـباب  راـیتخا  هب  ار  زیربـت  ژد  دوب و  کـباب  نادـحتم  زا  تسخن  دیـشوکیم ، لالقتـسا  يارب  هک  ثیعب  نب  دـمحم 
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تمـصع ات  دش  نآ  رب  کباب  مایق  فعـض  هدـهاشم  اب  ثیعب  نب  دـمحم  درک . نیمأت  هقوذآ  رظن  زا  ار  شناتـسود  کباب و  هدـنامرف  يدرکلا 
هب ار  شناتسود  يدرکلا و 

52 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
زا مصتعم  هفیلخ  داتسرف . مصتعم  دزن  هب  درک و  ینادنز  837 م ). . ) لاس 222 ق رد  دناوخارف و  ینامهم  هب  ار  نانآ  ورنیا  زا  دروآ . گنچ 

ياهتسکـش اب  نایکباب  نانیدمرخ - هثداح  نیا  زا  سپ  تفای . تدـش  کباب  هیلع  تایلمع  تفرگ . یگنج  تایلمع  هرابرد  یتاعالطا  نانآ 
. دندش هجاوم  یپردیپ 

هلزلز 859 م ). - 858 . ) لاس 244 ق رد  یلو  تفای ، شرتسگ  درک و  تفرـشیپ  نامزمه  تشاد و  ناوارف  یماظن  تیمها  هرود  نیا  رد  زیربت 
دش . انب  دیدجت  تعرس  هب  رهش  861 م ). - 847  ) لکوتم هفیلخ  نامرف  هب  درک . لیدبت  هناریو  هب  ار  رهش  يدیدش  رایسب 

رـس رب  نآ  مان  مهد  هدس  طساوا  رد  و  تفای ، قنور  هتفر  هتفر  رهـش  دیدرگ . لیدبت  یناگرزاب  تعنـص و  زکرم  هب  زیربت  مهن  هدس  طساوا  رد 
لاس 330 ق. ثداوح  زا  ثحب  رد  هیوکسم  نبا  داتفا . اهنابز 

يدارفا ار  رهش  یلاها  هدرک و  ریوصت  هوبنا  ياهلگنج  رد  هدش  هطاحا  رایسب و  ياهغاب  راوتسا ، راصح  اب  يرهـش  ار  زیربت  942 م ). - 941)
اما کـچوک  يرهـش   » ار زیربـت  تسیزیم ، يدـالیم  مهد  هدـس  رد  هک  ملاـعلا  دودـح  باـتک  مولعماـن  فـلؤم  تسا . هدوـمن  رکذ  نـکمتم 

تسا . هدرک  رکذ  دابآ » تمعنرپ و  دنمتورث ،
هدیمان رایسب » یلاها  اب  دابآ  ابیز ، يرهـش   » ار زیربت  لقوح  نبا  مینیبیم . گرزب  ياهرهـش  نایم  رد  ار  زیربت  مان  يدالیم  مهد  هدس  رخاوا  رد 
یسدقم دنریظنیب . زیربت  تفاب  ياهيرسور  دراد . نایرج  یقنوررپ  یناگرزاب  تسا ، رایسب  ياهرازاب  ياراد  هک  رهـش  نیا  رد  دسیونیم  و 

اهرهن زا  دننک . تاهابم  نآ  هب  دنناوتیم  ناناملـسم  تسا ...  راوتـسا  يرهـش  زیربت  : » دسیونیم زیربت  يدابآ  زا  ثحب  رد  1038 م ). - 986)
تسا عماج  دجسم  رهش  زکرم  رد  سرپن ...  اهتمیق  ینازرا  اههویم و  یناوارف  زا  دناهتخیوآ . مه  هب  شفارطا  رد  ناتخرد  تسا . يراج  بآ 

.« دنتسه ماحر  مالسا و  کلامم  رخف  اهنیا  يود  ره  تسا . غاب  امامت  ناغم  زیربت و  دنناوارف . نآ  نایابیز  ... 
، دابآ يرهـش  لاس  تسیود  ابیرقت  ینعی  1043 م ). - 953 . ) 434 ق لاس 244 - ياههلزلز  نایم  رد  زیربت  هک  دـنکیم  ناـیب  يزیربت  نارطق 

یناگدنناوخ نارگتعنص و  رایسب ، یلاها  رهش  دوبن . ناهج  رد  زیربت  زا  رتابیز  يرهش  : » دسیونیم وا  دوب . تعنـص  تراجت و  زکرم  گرزب و 
هب رس  لاس  تسیود  ضرع  رد  هک  رهـش  نیا  رد  دندوب . لوغـشم  دوخ  راک  هب  مادکره  رجات  راکتعنـص و  رالاس ، هدنب ، ریما ، تشاد . رهام 

ار هجوت  دنلب  ياهراصح  اهناویا ، اههناخ ، هدییاس ، کلف 
53 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

یتشهب ياهانب  دـننام  ییاـهانب  اـجنیا  رد  دوبن ...  زیربت  زا  رتهب  يرهـش  یکین  ییاـبیز و  تردـق ، تلود  تینما ، تناـما و  رد  درکیم . بلج 
تشاد ». دوجو 

، راصح دـیدرگ . ناریو  امامت  رهـش  زا  یتمـسق  دـندش . هتـشک  زیربت  رد  رفن  رازه  هاجنپ  ات  لـهچ  دادـعت  1042 م ). . ) ق هـلزلز 433  رثا  رد 
، دوب زیربت  رد  زور  راهچ  تسیب و  تدـم  هب  هلزلز  نیا  زا  سپ  لاس  راهچ  هک  یناـیدابق  ورـسخ  رـصان  دـندش . بارخ  اـهانب  رثکا  اـهرازاب و 

هدـید دابآ  گرزب و  يرهـش  نوچمه  زیربت  دوب . اجنآ  مکاح  دـمحم  نب  نادوسهو  روصنم  وبا  مدوب ، زیربت  رد  نم  هک  یماگنه  دـسیونیم :
دید . بیسآ  زین  رگید  تمسق  دش و  ناریو  هلزلز  تلع  هب  رهش  زا  یتمسق  هک  دنتفگ  نم  هب  یلو  دشیم .

رد هک  دوبن  یندـش  هتبلا  دـش . هتخاس  هراـبود  هلزلز  زا  سپ  یلو  دـیدرگ  ناریو  اـمامت  زیربت  زا  یمین  هک  دوشیم  نشور  روکذـم  دراوم  زا 
هجیتن رد  رهـش  : » دسیونیم يزیربت  نارطق  دوب . هدش  دابآ  ینیعم  دح  ات  رهـش  یلو  دیآرد ، هلزلز  زا  شیپ  تلاح  هب  رهـش  لاس  راهچ  ضرع 

تشگ ». رتدابآ  ود  ره  ناسارخ  قارع و  زا  دش و  دابآ  هرابود  شرسپ  نادوسهو و  ششوک 
. دوب ناجیابرذآ  تختیاپ  زیربت  ناجیابرذآ ، هب  1063 م ). - 1038  ) گیب لرغط  موجه  هرود  ات  یتح  نایداور  نادناخ  ییاورنامرف  هرود  رد 
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وا دزن  ناـگورگ  ناونع  هب  ار  شرـسپ  درک و  میدـقت  ییایادـه  دـناوخ ، وا  ماـن  هب  هبطخ  تشگ و  لرغط  عباـت  زیربـت  مکاـح  نادوسهو  ریما 
دش . اقبا  شاییاورنامرف  رب  وا  بیترت  نیدب  داتسرف .

. دوب نایزگ  هدلیا  تختیاپ  زیربت  1174 م ). - 1136  ) زگ هدلیا  نیدلا  سمش  تیمکاح  هرود  رد 
لاس 570 ق. رد  دوب ، ناوارف  ترهش  رایسب و  یلاها  ياراد  هک  ار  رهش  نیا  ناولهپ  ناهج 

قنور رتشیب  زیربت  ناجیابرذآ ، رب  نالـسرا  لزق  تیمکاح  زا  سپ  ینعی  1187 م ). - 1186 . ) رد 582 ق داد . عاـطقا  شردارب  هب  (1175 م ).
زیربت تفریم . رامـش  هب  ناجیابرذآ  تختیاپ  مه  دوب و  دابآ  يرهـش  ناجیابرذآ  ناریا و  ياهرهـش  نایم  رد  مه  نامز  نیا  رد  زیربت  تفاـی .

یهاگ یلو  دش . لیدبت  روشک  یمیاد  تختیاپ  هب  1175 م ). . ) رد 570 ق اجنآ  رب  نالسرا  لزق  يالیتسا  زا  سپ 
54 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

دوب . نایزگ  هدلیا  تختیاپ  زین  ناوجخن 
کبزا شردارب  و  1210 م ). - 1191  ) رکب وبا  کباتا  1191 م ،). - 1177  ) ناولهپ ناهج  رفعج  وبا  نیدلا  ترصن  تیمکاح  نامز  رد  زیربت 

هرود ناکباتا ، هرود  هک  دـسیونیم  فوداـینب  ءایـض  درک . تفرـشیپ  رایـسب  يداـصتقا  رظن  زا  تلود  تختیاـپ  هباـثم  هب  1225 م ). - 1210)
دوجو تیعمج  رتشیب  دیاش  رازه و  دص  یخامـش  زیربت و  ناقلیب ، ناوجخن ، ياهرهـش  زا  مادک  ره  رد  دوب . ناجیابرذآ  ياهرهـش  ییافوکش 

تشاد .
نآ یلاها  تسا ، ناجیابرذآ  روهشم  ياهرهش  زا  زیربت  : » دسیونیم دوب ، زیربت  رد  1214 م ). - 1213 . ) لاس 610 ق رد  هک  يومح  توقای 

نازرا رایـسب  هویم  تمیق  اجنیا  رد  دناهدرک . هطاحا  اهغاب  ار  دابآ  ابیز و  رهـش  نیا  فارطا  دراد . چـگ  رجآ و  زا  راوتـسا  يراصح  دنرایـسب .
برغ قرـش و  ياهنیمزرـس  هب  هدـش و  هتفاب  یـسلطا  ییاتخ و  هچراپ ،) الط ، مشیربا -  ) نوتالگیبس یباـتع ، ياـههچراپ  اـجنیا  رد  تسا ... 

دوشیم ». هداتسرف 
، یناخناخ یلخاد  ياهشکمـشک  دوب . زیربت  يداصتقا  تفرـشیپ  هرود  يدالیم  مهدزای  هدـس  طـساوا  اـت  مهن  هدـس  رخاوا  زا  بیترت  نیدـب 

هدلیا نیدلا  سمش  کباتا  ییاورنامرف  هرود  رد  ناکباتا  تختیاپ  هب  زیربت  لیدبت  یلو  درک . دراو  رهش  يداصتقا  تایح  رب  نیگنس  ياهبرض 
.( 1225 م . ) لاس 622 ق ات  هوکشاب  هلحرم  نیا  دش و  گرزب  رایسب  رهـش  داهن . رهـش  يداصتقا  یعامتجا و  تفرـشیپ  رب  تبثم  يریثأت  زگ ،

. تفای همادا 
55 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

يدالیم مهدزناپ  ات  مهدزیس  ياههدس  رد  زیربت  موس  لصف 

رهش يداصتقا  خیرات 

تعنص

دوجوم عبانم  لیلحت  دـش . لیدـبت  یناـگرزاب  تعنـص و  زکرم  هب  يرادنیمز  تفرـشیپ  اـب  طاـبترا  رد  زیربت ، هژیو  هب  ناـجیابرذآ  ياـهرهش 
نیرتمهم ناونع  هب  ناجیابرذآ  ياهرهـش  نایم  رد  زیربت  يدالیم  مهدزناپ  ات  مهدزیـس  ياههدـس  رد  هک  دـهدیم  ناشن  نامز  نآ  هب  طوبرم 

نانچ : » دسیونیم ایندلا  بیاجع  باتک  فلؤم  دوب . هدرک  تفرشیپ  زیربت  رد  تعنـص  ياههخاش  یمامت  هنایم  ياههدس  رد  دوب . حرطم  رهش 
دندوب . رگتعنص  رهش  یلاها  رتشیب  دشابن ». زیربت  رد  هک  درادن  دوجو  تعنص  زا  ياهخاش 

ياهرهـش صاـخ  هک  ناـنچمه  زیربـت  رد  یگدـنفاب  تعنـص  درکیم . روـهظ  تعنـص  دـیدج  ياـههخاش  يرهـش ، یگدـنز  یقرت  اـب  هارمه 
رد یمهم  یهاگیاج  هچیلاق  یلاق و  تفاب  دوب . اپرب  یگدـنفاب  یگدنـسیر و  يزرگنر ، ياههاگراک  درک . تفرـشیپ  رایـسب  دوب ، ناـجیابرذآ 
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. تشاد زیربت  تعنص 
ریم یـضاق  شرافـس  هب  يدالیم  مهدراهچ  هدـس  یـس  ياهلاس  رد  دـشیم . هداد  زیربت  یگدـنفاب  يارب  اهرهـش  رگید  دزی و  زا  یتاـشرافس 

رد دزی  عماج  دجسم  يارب  ییابیز  ياهشرف  نیدلا  سمش 
56 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

دش . هدرب  رهش  نآ  هب  وا  طسوت  هتفاب و  زیربت 
، سلطا هچیلاق ، یلاق ، رادرز ، ییاتخ  اجنآ ، رد  هدش  هتفاب  ياههتفات  دـشیم . هتفاب  ياهبنپ  یمـشپ و  یمـشیربا ، فلتخم  ياههچراپ  زیربت  رد 
هک دسیونیم  نوسلیو  دوب . گنر  هس  ای  ود  رد  هدش  هتفاب  ياههچراپ  دشیم . هداتسرف  برغ  قرش و  ياهنیمزرس  هب  شوپور  زخ و  هچراپ 

تسبیم . شقن  ناگدنرپ  تاناویح و  زا  یلاکشا  هچراپ  رب  دشیم . ضوع  زین  هچراپ  گنر  رون ، رییغت  اب 
. دنداد لوپ  یمـشیربا و  ياهسابل  يدایز  رادـقم  نانآ  هب  رهـش  یلاها  دـش . کیدزن  زیربت  هب  لوغم  هاپـس  هیوناژ 1221 م ). . ) ق رد 1618 
، ریثا نبا  تاعالطا  هب  انب  دوب . هتساوخ  ییاتخ  ياهسابل  تخود  يارب  زیربت  زا  یناطایخ  1241 م ). - 1229  ) لوغم ياورنامرف  نآاق  ياتکوا 

نالوغم دنتـشاذگ . زدـُنق  رومـس و  تسوپ  ناشرتسآ  رد  ابیز و  ییاـهسلطا  اـهنآ  رب  هدرک  رـضاح  دـننامیب  ییاـههقرخ  يزیربت  ناـطایخ 
زیربت زا  ار  يرهام  رایسب  نارگتعنص  ناطایخ و  نآاق  ياتکوا  نیا  رب  هوالع  دندرک . نییعت  زیربت  مدرم  يارب  سابل  لوپ و  زا  لکشتم  یجارخ 

داتسرف . ناتسلوغم  هب 
دیدـش تباقر  بجوم  زین  نیا  دـشیم . هتفاب  فلتخم  ياهسابل  ماخ  مشپ  زا  هدافتـسا  اب  اجنآ  رد  دوب . اپرب  یگدـنفاب  ياههاگراک  زیربت  رد 

ماظن دـسیونیم : يدالیم ) مهدراهچ  هدـس  لیاوا  مهدزیـس و  هدـس  رخاوا   ) يرمع دوب . هدـش  قاچپق  ياـهناقاخ  لوغم و  ياـهنایون  ناـیم 
قاچپق و نارادنیمز  نایم  ار  یلاغشا  ياهنیمزرس  وکاله  دوب . وکاله  رایتخا  رد  قاچپق  هاپـس  تفگ : نینچ  نم  هب  ییحی  لضفلا  وبا  نیدلا 
رد ار  تیمکاح  وکاله  گرم  زا  سپ  ناـخ  اـقابا  دنتـشادیمرب . دوخ  يارب  ار  زیربت  هغارم و  دـمآرد  اـهقاچپق  دوب . هدرک  میـسقت  مزراوخ 

هناخراک و زیربت  رد  وا  تفرگ . هزاجا  ناخ  اقابا  زا  یگدـنفاب  هناـخراک  هعمج و  دجـسم  تخاـس  يارب  قاـچپق  مکاـح  هکََرب  تفرگ . تسد 
دشیم . هدامآ  هکرب  يارب  یگدنفاب  تالوصحم  اجنآ  رد  تخاس . دجسم 

. دش ناریو  زیربت  رد  یگدنفاب  هناخراک  ناخ  اقابا  نامرف  هب  اهدعب  تشاد . همادا  ناخ  اقابا  هکرب و  نایم  فالتخا  زورب  نامز  ات  تیعضو  نیا 
نوتلآ نادنمتورث  ددرگیم . اپرب  زیربت  رد  رگید  راب  هدـش ، ناریو  هناخراک  دوشیم . مامت  نارمکح  ود  نایم  فالتخا  نیعم  یتدـم  زا  سپ 

يودرا  ) ودرا
57 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

ناخ کبزا  دش . نوگرگد  هرابود  تیعـضو  اهدعب  یلو  دندروآ . تسد  هب  اجنآ  رد  ار  هعتما  هب  نآ  لیدـبت  ماخ و  مشپ  ندروآ  قح  نیرز )
نازاغ هب  هطبار  نیمه  رد  تشاد . ار  زیربت  هغارم و  لماک  نتفرگ  تسد  هب  دصق  دجسم ، هناخراک و  ندش  هتخاس  زا  هدافتـسا  اب  ودرا  نوتلآ 

دیامنیم . در  ار  وا  هتساوخ  ناخ  نازاغ  دنکیم و  هعجارم  ناخ 
هک دوب  ازدـمآرد  نانچ  تعنـص  زا  شخب  نیا  یتح  دوب . هدرک  تفرـشیپ  رایـسب  زیربت  رد  یگدـنفاب  هک  دوشیم  نشور  روکذـم  بلاطم  زا 

هناخراک نیا  لوصحم  رادقم  دیدرگ . هدافتـسا  ینامزرید  یگدـنفاب  هناخراک  نیا  زا  دـش . ناناخلیا  قاچپق و  ياهناخ  نایم  تباقر  بجوم 
ناشنیمزرـس زا  ماخ  مشپ  ندرک  دراو  هزاجا  هدرکن و  افتکا  اجنامه  زا  هدـش  يروآعمج  ماخ  مشپ  هب  ودرا  لیزیق  ياهناخ  هک  دوب  نانچ 

اههناخراک نیا  رد  هک  دسیونیم  یناگرزاب  تعنـص و  هب  زیربت  یلاها  رتشیب  لاغتـشا  هب  هراشا  اب  ولوپوکرام  دنتفرگ . ناناخلیا  زا  اجنآ  هب  ار 
دوب . دعاسم  رایسب  رهش  یناگرزاب  يارب  اهنیا  دشیم . هتفاب  نیمشیربا  نیرز و  یتمیق  ياههچراپ 

ماش يدیشر و  عبر  یگدنفاب  ياههناخراک  رد  درک . تفرشیپ  تعرس  هب  یگدنفاب  يدالیم  مهدراهچ  هدس  لیاوا  مهدزیس و  هدس  رخاوا  رد 
يارب سربق ، زا  رفن  جنپ  تسیب و  هیکاطنا و  زا  هدنفاب  رگتعنص  هاجنپ  یتح  دشیم . هتفاب  یفیرظ  ابیز و  یمشیربا  ياهبنپ و  ياههچراپ  نازاغ 
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يرـسور شوپور و  ابع ، نهاریپ ، يدیـشر  عبر  رد  لغاش  نارگراک  هب  دندش . هدروآ  زیربت  هب  يدیـشر  عبر  یگدـنفاب  ياههاگراک  رد  راک 
دشیم . هداد  زیربت  لوصحم 

یتمیق يایادـه  فیدر  رد  زین  ار  سابل  تاقوا  رتشیب  نانآ  دنتـشاد . زیربت  رد  یتمیق  ياههچراپ  اهسابل و  زا  ییاههنازخ  یناـخلیا  ناـمکاح 
رد یناوارف  ياهسابل  ناخ ، نازاغ  تیمکاـح  هرود  رد  دـشیم . دـیلوت  يزیربت  نارگتعنـص  طـسوت  اـهسابل  نیا  رتشیب  دـندرکیم . میدـقت 

: دـسیونیم نیدـلا  دیـشر  داد . هیدـه  سابل  تسد  رازه  تسیب  زور  هدزناپ  ات  هد  ضرع  رد  ناـخ  نازاـغ  دـشیم . هتفاـب  زیربت  ياـههاگراک 
هنازخ زا  سابل  تسد  دصیس  ات  تسیود  ناخ  نازاغ  هک  دوشیمن  يزور  »

58 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
دنکن . ناشضوع  یسک  ات  دندزیم  رهم  هنازخ  رد  ار  نانآ  هک  دوب  یتمیق  ردقنآ  اهسابل  دهدن ». هیده 

زا ریز  مـالقا  هک  درک  تساوـخرد  دـنه  هب  یناتـسمز  هلمح  اـب  طاـبترا  رد  تشوـن ، نیدـلا  دـجم  شرـسپ  هب  هـک  ياهماـن  رد  نیدـلا  دیـشر 
: دوش هداتسرف  يرادیرخ و  زیربت  نارگتعنص 

عرذ رازهود  دنبرس ، ددع  تسیود  زب ، يوم  زا  رمک  لاش  دصیس  سابل ، يارب  یمشپ  هچراپ  پوت  تسیود  زب ، مشپ  زا  هچراپ  پوت  تسیود 
زا ندرگلاش  ددـع  رازه  ود  جامت ، همکچ  تفج  رازه  ود  كدوگ ، مشپ  زا  سابل  تسد  رازه  يداع ، شامق  عرذ  رازه  ناولا ، ياـههچراپ 

سابل . تسد  رازه  قاشا و  تسوپ و  پوت  دص  كرک ، يرتسآ  يارب  زخ  پوت  دص  رومس ، تسوپ 
فلتخم تاناویح  تسوپ  زا  دشیم و  دیلوت  یمشیربا  ياهبنپ و  یمـشپ ، ياههچراپ  طقف  زیربت  رد  هک  دوشیم  صخـشم  روکذم  بلاطم  زا 

دندوب . لوغشم  یمشیربا  شرف  هچراپ و  تفاب  هب  رتشیب  جوست  هژیو  هب  فارطا  یحاون  یلاها  زا  يرایسب  اهيزیربت و  دیدرگیم . هدامآ  زخ 
یلع ریپ  داتسا  مان  ءافصلا  ةوفـص  باتک  رد  میروخیمرب . بوتکم  عبانم  رد  يزیربت  ناراکتعنـص  مان  هب  تردن  هب  رایـسب  هک  تسا  ینتفگ 

تسا . هدمآ  مهدزناپ  هدس  لیاوا  رد  حالوج  نیدلا  ءاهب  يزیربت و  فابلاش 
هب طوبرم  یتمـسق  و  ناناخلیا ، گرزب و  نارادنیمز  هب  طوبرم  اـههناخراک  زا  یتمـسق  دوب . يرایـسب  يزاسهحلـسا  ياـههناخراک  زیربت  رد 

اهنیمزرس رگید  هب  زیربت  تخاس  ياهحالس  نآاق ، ياتکوا  هرود  رد  دوب و  هتفای  جاور  زیربت  رد  میدق  زا  يزاسهحلـسا  دشیم . نارگتعنص 
سمـش هجاوخ  دزن  نارگتعنـص  دنکیم : میـسرت  نینچ  ار  ناخ  وکاله  نامز  زیربت  رد  يزاسهحلـسا  تیعـضو  ریم  دناوخ  دشیم . هداتـسرف 
دیـسرپ نیدلا  سمـش  هجاوخ  دندرک . بلط  دندوب ، هداد  لیوحت  هتخاس و  هک  ییاهحالـس  يارب  ناموت  دصناپ  هتفر  ینیوج  دـمحم  نیدـلا 

زیربت رد  امـش  هک  دیـسرپ  هرابود  ینیوج  نیدلا  سمـش  میرادن . چیه  ام  هک  دنتفگ  باوج  رد  دیراد ؟ كالما  لام و  ردـقچ  زیربت  رد  امش 
؟ دیراد هناخ 

زا مادک  ره  هناخ  رد  رگا  دیسرپ  هرابود  نیدلا  سمش  میراد . کچوک  ياهمخد  هلب ، دنتفگ  نارگتعنص 
59 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

. دریگیمن اج  هک  دنتفگ  نارگتعنص  دریگیم ؟ اج  ناتهناخ  ایآ  دوش  هتخیر  ناموت  دصناپ  امش 
دصناپ هزادنا  هب  امش  هک  درک  رواب  ناوتیم  هنوگچ  دوشیمن  اج  امش  هناخ  رد  ناموت  دصناپ  هک  یلاح  رد  دیوگیم : نیدلا  سمش  هجاوخ 
دنریگب . هدش  هتخاس  ياهحالس  لباقم  رد  كدنا  یلوپ  طقف  دنتسناوت  نانآ  تیاهن  رد  دیاهداد ؟ تلود  لیوحت  هتخاس و  حالس  ناموت 

هرود رد  نانآ . رامثتسا  نارگتعنص و  یتسدگنت  مود  و  زیربت ، رد  يزاسحالس  تفرـشیپ  هجرد  تسخن  تسا ، مهم  تهج  ود  زا  بلطم  نیا 
، نامک هزین ، ناجیابرذآ  رگید  ياهرهـش  نوچمه  زین  زیربت  رد  درک . تفرـشیپ  هاپـس  ياهزاین  هب  هجوت  اب  يزاسحالـس  تعنـص  ناخ  نازاغ 

 ... ریشمش و
ناخ نازاغ  هرود  ات  تشاد . دوجو  حالس » نازوا  هناخراک   » مان اب  رابرد  صوصخم  يزاسحالس  ياههناخراک  نیا  رب  هوالع  دشیم . هتخاس 

لواپچ یتلود  نارومأم  طسوت  حالـس ، تخاس  لابق  رد  تلود  فرط  زا  هدـش  هلاوح  ياهلوپ  هک  ارچ  دنتـشادن  ياهزیگنا  ریـسا  نارگتعنص 
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رب ار  دامتعا  دروم  ناریما  یخرب  درک و  تراظن  تدـش  هب  یتلود  ياههلاوح  راک  رب  نارگتعنـص  رد  قوش  داجیا  يارب  ناخ  نازاـغ  دـشیم .
ریبدت نیا  زا  شیپ  هکنآ  لاح  دش . تلود  لیوحت  هتخاس و  لماک  حالـس  تسد  رازه  هد  هنالاس  اهریبدـت ، نیمه  هجیتن  رد  درامگ . راک  نیا 

دوب . هدیدن  حالس  تسد  رازه  ود  سکچیه 
. دندوب هتخومآ  زین  ار  یلوغم  ياهحالس  رگید  عاونا  تخاس  زیربت  نارگتعنص  هک  تسا  بلاج 

زین دازآ  نارگتعنص  تخاس  ياهحالس  رادقم  تشاد . يرتهب  تیفیک  ریسا  نارگتعنـص  ياهحالـس  زا  دازآ  نارگتعنـص  تخاس  ياهحالس 
ات دوش  تخادرپ  نایهاپـس  دوخ  هب  زاین  دروم  حالـس  لوپ  هک  داد  روتـسد  تیعـضو  نیا  هدهاشم  اب  ناخ  نازاغ  دوب . هتفای  شیازفا  رازاب  رد 

دننک . دیرخ  دازآ  نارگتعنص  زا  دنناوتب  نانآ 
بیکرت رد  الثم  دنتخاسیم . ار  زاین  دروم  مزاول  اهحالـس و  دـندوب و  هاپـس  هارمه  نانآ  دنتـشاد . دوجو  زین  رایـس  نارگتعنـص  هرود  نیا  رد 

روضح زین  زاسهحلـسا  رگنهآ و  يدادـعت  یچهمکچ  طایخ و  رب  هوالع  ولنویوققآ ، ياورنامرف  نسح  نوزوا  يرفن  رازه  هس  تسیب و  هاپس 
شوقن اب  یلافس  فورظ  تخاس  دشیم . هتخاس  یلافس  فورظ  ناجیابرذآ  ياهرهش  رگید  دننام  مه  زیربت  رد  دنتشاد .

60 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
. دشیم رتشیب  هتفر  هتفر  ناسنا  هاگ  تاناویح و  ناهایگ و  ریواصت  یسدنه و  یگنر 

رد یمهم  شقن  هرابود  هیناطلس  زیربت و  نوچ  يدیدج  زکارم  لاح  نیا  اب  یلو  دش ، بارخ  يزاسلافس  زکارم  زا  يرایـسب  نالوغم  هلمح  اب 
.( 1301 م - 1300 . ) لاس 700 ق رد  یناشاک  مساقلا  وبا  هک  درک  تفرـشیپ  نانچنآ  یلافـس  فورظ  تخاس  دنتفرگ . هدـهع  رب  هنیمز  نیا 

، هساک هزوک ، دننام  یگناخ  هدافتـسا  يارب  یفورظ  زیربت  رد  تشون . ینالیگ  هاشیلع  نیدـلا  جات  يارب  یـشاک  لافـس و  نف  هنیمز  رد  یباتک 
. دوب روهشم  زیربت  رازاب  رد  ناوقیل  یلافس  فرظ  دشیم . هتخاس  يروخبآ و ... 

هب ار  وا  هزانج  تفای . تافو  زیربت  رد  نیدلا  سمـش  ریم  تشاد . دوجو  زیربت  تخاس  ياهقودنـص  يارب  اضاقت  ناریا ، ياهرهـش  یخرب  رد 
جاع سونبآ و  زا  توبات  نیا  داد . شرافس  زیربت  نارگتعنص  هب  ار  وا  توبات  تخاس  هّللا ) لضف  نیدلا  دیـشر  رهاوخ   ) وا رـسمه  دندرب . دزی 
زیربت رد  رمرم  گنـس  زا  هدافتـسا  اب  دـیدرگیم ، بصن  هربقم  بونج  رد  تسیابیم  هک  یبارحم  یتح  دـش . هداتـسرف  دزی  هب  هتخاس و  لـیف 

دش . هتخاس 
، ناـشافک ناجارـس ، نادـنبلعن ، نارگرز ، نارگـسم ، نوـچ  ینارگتعنـص  اـجنیا  رد  تـشاد . دوـجو  ياهتـسار  تعنــص  ره  يارب  زیربـت  رد 

نوچ ییاـهرازاب  ماـن  هب  فلتخم  عباـنم  رد  دـندوب . شـشوک  راـک و  رد  ناـغابد و ...  نازرگنر ، ناـطایخ ، نارگنهآ ، ناـطارخ ، نارگیور ،
رد نم  هک  تسا  يرازاب  نیرتهب  زیربت  رازاب  : » دـسیونیم هراـبنیا  رد  هطوطب  نبا  میروخیمرب . نارگرز  ناجارـس و  نارگـسم ، نازاـسلعن ،

دنراد ». ياهژیو  ناکم  نارگتعنص  فانصا و  رازاب  نیا  رد  ماهدید . ناهج  ياهرهش  مامت 
اهرهش و هب  ار  نانآ  نایاورنامرف  هک  دندوب  هتفای  یترهش  نانچ  زیربت  رهام  نارگتعنص  دوب . يدیشر  عبر  ناتسرهش  رد  يزاسذغاک  هناخراک 

. دندرکیم هدافتسا  ناشتراهم  زا  هدرب و  رگید  ياهروشک 
.( 1386 م . ) رد 788 ق درب . اجنآ  هب  زیربت  زا  ار  يدایز  نارگتعنص  هیناطلس ، يانب  زا  سپ  1316 م ). - 1304  ) دمحم ناطلس  وتیاجلوا  الثم 

دندش . هداد  چوک  دنقرمس  هب  ناشیاههداوناخ  هارمه  هب  زیربت  نارگتعنص  زا  یشخب  داتفا ، رومیت  تسد  هب  زیربت  نوچ 
اب هطبار  رد  ینیعم  تالیکشت  نارگتعنص  ناجیابرذآ ، رگید  ياهرهش  دننامه  زین  زیربت  رد 

61 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
زیربت رد  یخا  تالیکـشت  هب  عبانم  رد  هچرگا  دوب . هدش  داجیا  عفانم  یناسکی  اهنآ  نایم  رد  تالیکـشت ، نیا  هطـساو  هب  دنتـشاد . ناشفنص 
یخا یلع ، یخا  زیربت ، نیدلا  باهش  یخا  دننام  دناهدوب ، تالیکشت  نیا  وضع  دوخ  هک  میسانشیم  ار  ییاهتیـصخش  یلو  میروخیمنرب 

یشات و ...  دمحا  یخا  اضر ، یخا  هلاب ، یخا  یخا ، اقآ  دیعس  دهاز ، یخا  یخا ، اقآ  ریم ،
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. تشاد ناوارف  تردق  زیربت  رد  دوب ، یعامتجا  ینید و  یسایس ، یتالیکشت  هک  یخا  تالیکشت 
ناشن نیا  میروخیمرب . عانـص »  » و هفرتحم » فانـصا  «، » نازوا  » نوچ یتاحالطـصا  هب  عبانم  رد  یلو  میرادـن ، یفاک  تاعالطا  هراـب  نیا  رد 

. دناهدوب راک  لوغشم  هتسار  کی  رد  فانصا  زا  یهورگ  هک  دهدیم 
. دادیم تعرس  یتالیکشت  نینچ  داجیا  هب  نارگتعنص  طیارش  عفانم و 

نیدلا فرش  هفرح ،» لها   » و هفرتحم » «، » عانص  » مان اب  ار  نانآ  دناوخ  ریم  دندش ، هدرب  دنقرمس  هب  زیربت  زا  رومیت  روتـسد  هب  هک  ینارگتعنص 
ینتفگ تسا . هدش  هدافتـسا  زین  هقبط  هرمز و  ینعم  رد  فانـصا  هملک  دناهدیمان . تافرتحم »  » ریم دـناوخ  و  ناراکهشیپ » فانـصا ...   » يدزی

هرود رد  تسا . هدـمآ  فانـصا  ياـج  هب  تعاـمج  عباـنم ، یخرب  رد  تسا . نارگتعنـص  هرمز  ناـمه  هفرتـحم » فانـصا   » زا اـم  روظنم  تسا 
هب نیعم  یغلبم  هناخواچ  زا  لاس  ره  ات  دـش  هداد  روتـسد  زودرز » رگرز و  تعامج   » هب واچ )  ) يذـغاک لوپ  روهظ  اب  نامزمه  ناخوتاخیگ 

دنزادرپن . تعنص  نیا  هب  رگید  ات  دوش  هداد  اهنآ 
نیا رد  تعنص  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  يدالیم  مهدزناپ  ات  مهدزیـس  ياههدس  زیربت  رد  تعنـص  تیعـضو  یـسررب  اب  بیترتنیدب 

تیعقوم رظن  زا  دـندرکیم و  راـک  نارادنیمز  تلود و  يارب  هک  ینارگتعنـص  و  لقتـسم ، نارگتعنـص  دوـشیم ؛ میـسقت  هتـسد  ود  هب  هرود 
ضرعم رد  رتشیب  دـندرکیم  راک  نارادنیمز  تلود و  هب  قلعتم  ياههناخراک  رد  هک  ینارگتعنـص  دـندوب . توافتم  رگیدـکی  اـب  یعاـمتجا 

یعامتجا یـصوصخ و  ياهنامتخاس  تخاس  راـک  رد  ناـطارخ  ناشارتگنـس و  ناـیانب ، هلمج  زا  نارگتعنـص  زا  یـشخب  دـندوب . رامثتـسا 
دوخ یلصا  هشیپ  اب  هارمه  دازآ  نارگتعنص  زا  یشخب  دوب . رایسب  توافت  یقوقح  رظن  زا  دازآ  ریسا و  نارگتعنص  نایم  مالک  کی  رد  دندوب .

دمحم و راجن  نیمز  نازودهالک ، غاب  رگتعنص ، دمحم  غاب  دوجو  الثم  دندوب . لوغشم  يزرواشک  يرادغاب و  هب 
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تساعدم . نیا  رب  یلیلد  نازاسنامک  تانق 
هب ار  ناشنادنزرف  ات  درکیم  هیصوت  شنامالغ  هب  نیدلا  دیـشر  تهجنیدب  دوب . دایز  تعنـص  هب  زاین  نارگتعنـص ، دایز  دادعت  زا  رظنفرص 

 ... یشاقن و يرامعم ، يرگرز ، هلمج  زا  تعنص  نتفرگارف 
اهنت هن  زیربت  يدیلوت  ياهالاک  درک . تفرشیپ  رایـسب  زیربت  رد  تعنـص  يدالیم  مهدراهچ  هدس  لیاوا  مهدزیـس و  هدس  رخاوا  رد  دنرامگب .

. تشاد ترهش  اپورا  يزکرم و  يایسآ  هنایم ، کیدزن و  قرش  رد  هکلب  ناجیابرذآ  ناریا و  رد 
درکیم و یباصق  ینامز  باصق  یخا  الثم  دندوب . رادنیمز  هدـش و  رگناوت  نانآ  زا  یـشخب  تشاد . دوجو  یتاقبط  زین  نارگتعنـص  نایم  رد 

ياضعا یخرب  تشاد و  دوجو  یتاقبط  زین  یخا  تالیکشت  لخاد  رد  دیدرگ . دراو  نارگرامثتسا  هگرج  هب  ینعی  دش  زیربت  یچاغمت  سپس 
. دندوب هدش  رادنیمز  نآ  رگناوت 

قرش یناگرزاب  نایرش  هار  رس  رب  زیربت  هک  اجنآ  زا  دوب . هتسباو  یجراخ  یناگرزاب  یلخاد و  ياضاقت  شیازفا  هب  زیربت  رد  تعنص  تفرشیپ 
تفرـشیپ اهتایلام  رادقم  لیدـعت  یناگرزاب و  ياههار  رد  یگدوسآ  تینما و  یـسایس ، تابث  يرارقرب  اب  زین  تعنـص  تشاد ، رارق  برغ  و 

. درکیم

یناگرزاب

نیدـلا لـالج  ياـهموجه  دوب . هدروخ  مه  هب  ناـجیابرذآ  یجراـخ  یـسایس  تیعـضو  1330 م ). - 1320 . ) ق  730 ياـهلاس 720 - رد 
. دروآرد یناریو  لاح  هب  ار  روشک  نالوغم ، سپس  هاشمزراوخ و 

. تفرگ رارق  یکانرطخ  تیعضو  رد  ورناوراک  یناگرزاب  ياههار  دش . بارخ  امامت  اهرهش  یخرب 
یلاح رد  دیامنیم . قیدصت  ار  اعدم  نیا  زین  دوجوم  ياهمقر  دنکیم . هراشا  نالوغم  ياهراتشک  اهیناریو و  هب  ینیوزق  یفوتسم  هّللا  دمح 

( نایوفص هرود  نایاپ  ات  نالوغم  هرود  زاغآ  زا  زیربت ( هلاس  دصناپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


هن تسیود و  هب  1340 م ). . ) لاس 740 ق رد  دوب  ناموت  رازه  ود  ناکباتا  نایقوجلـس و  هرود  رد  یبونج )  ) ناجیابرذآ هنایلاس  تاـیلام  هک 
. تفای شهاک  ناموت 

. دش هتفرگ  تایلام  رتمک  ربارب  هد  ینعی  رانید  رازه  هس  ناموت و  یـس  رادـقم  رد 1340  ناموت ، دصیـس  ناّرا  زا  ناکباتا  تیمکاح  هرود  رد 
دش . مک  ربارب  هن  ینعی  تفای  شهاک  ناموت  هدزای  هب  ناموت  دص  زا  ناورش  لخادم 

تیمکاح هرود  رد  دوب . هتشاذگ  رثا  زیربت  يداصتقا  یتسه  رب  یتیعضو  نینچ  دیدرتیب 
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زا ثحب  رد  ریثا  نبا  دـش . فقوتم  ناناگرزاب  دـمآ  تفر و  دـندوب . رطخ  رد  رتشیب  یناـگرزاب  ياـههار  هاـشمزراوخ  نیدـلا  لـالج  ناـطلس 
ار یناگرزاب  ناوراک  يوخ ...  مدرم  زا  جارخ  ندناتس  زا  سپ  هیئاویا  نامکرت  هفیاط  دسیونیم : 1227 م ). - 1226 . ) لاس 624 ق ثداوح 

دنفـسوگ زیربت  هب  مورزرا  زا  هک  ار  یناناگرزاب  يولج  دـندوب . هدرب  تراغ  هب  ار  نانآ  ياـههچراپ  لوپ و  هدرک و  لواـپچ  زیربت  فارطا  رد 
نیدنچ هک  دوب  هعتما  نادنچ  ناناگرزاب  زا  هدش  تراغ  سانجا  نایم  رد  دـندوب . هدرب  ار  دنفـسوگ  سأر  رازه  تسیب  هتفرگ و  دـندروآیم ،

دوب . هدشن  هدوشگ  نانآ  زا  دنب 
ناجیابرذآ هب  ماش  زا  هک  ار  یلیعامسا  داتفه  یناگرزاب  ناوراک  نیدلا  لالج  ریزو  کلملا  فرش  دندوب . لواپچ  لوغـشم  زین  ناریزو  یتح 

دیسر اجنآ  هب  راک  درک . دراو  یناگرزاب  رب  نیگنس  ياهبرض  یناشیرپ  نیا  دناسر . لتق  هب  زین  ار  ناشدوخ  داد و  تراغ  هب  رما  دندوب ، هدمآ 
تروص چـیه  هب  زیربت  رد  هصاخ  كالما  زا  تایلام  نتفرگ  درکیمن . نیمأت  ار  نیدـلا  لـالج  نابـسا  هفولع  هنیزه  زیربت  هنارـس  تاـیلام  هک 
هبـصق رتشیپ  هکنآ  لاح  دوب . هدـش  داجیا  راـبتکالف  یتیعـضو  دـسیونیم  يوسن  داـهن . یناریو  هب  ور  يوخ  دـننام  زین  زیربت  دوبن . نکمم 

تخادرپیم . هنازخ  هب  يدایز  تایلام  نانکهزوک 
.( 1186 م - 1172  ) ناولهپ ناهج  کباتا  ینارمکح  هرود  رد  دسیونیم  720 ق ). . ) ياهلاس 1320 م اب  مهدزاود  هدس  هسیاقم  اب  ریثا  نبا 

لیدـبت هناریو  هب  اهتیالو  نیا  نیدـلا  لالج  ناطلـس  هرود  رد  دوب ...  رایـسب  ناّرا  ناجیابرذآ و  تورث  یلاها و  يو ، زا  شیپ  نانارمکح  و 
دش .

هب زیربت  هک  دش  بجوم  تیعـضو  نیا  دـنتفرگ . ار  رهـش  تراغ  يولج  ییایادـه  نداد  اب  نایزیربت  دـندروآ . موجه  زیربت  هب  راب  هس  نالوغم 
يرهـش چـیه  هک  ارچ  دـمآ . دراو  رهـش  یجراخ  یلخاد و  یناگرزاب  هب  يدـیدش  هبرـض  لاـح  نیا  اـب  دـنام ، داـبآ  رگید  ياهرهـش  تبـسن 

ياهناخ یناخلیا و  نانارمکح  نایم  یپردیپ  ياهشکمـشک  دبای . تسد  يراجت  تفرـشیپ  هب  رگید  ياهرهـش  اب  طابترا  نودب  دناوتیمن 
. دش یناگرزاب  ياههار  نتفر  نایم  زا  بجوم  ودرا  نوتلآ 

وا ناـسک  و  1256 م ). - 1266  ) ودرا نوتلآ  ناخ  ولغوا  هکرب  هتـساوخ  ساسا  رب  راـک  هغارم  زیربت و  رد  ناـخ  وکـاله  تیمکاـح  هرود  رد 
زیربت رد  ناقاتروا )  ) ولغوا هکرب  یناگرزاب  ناگدنیامن  تفریم . شیپ 
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رد 662 ق. دنداد . گرزب  نارجات  هب  یتفگنه  غلابم  زیربت  تراجت  رد  ندش  کیرـش  يارب  نانآ  دـنتفرگ . تسد  هب  ار  رهـش  يراجت  لئاسم 

نوتلآ هب  زیربت  زا  هک  ار  ینارجات  لاس  نامه  زین  ولغوا  هکرب  دـنام . رهـش  نارجات  يارب  نانآ  لوپ  دـندش و  هداد  رفیک  اهقاتروا  (1264 م ).
. تشک دندربیم ، الاک  ودرا 

. دمآ دراو  زیربت  یجراخ  یلخاد و  تراجت  هب  يدیدش  هبرض  بیترت  نیدب 
. تفای دـنمهدعاق  بساـنم و  یتلاـح  ودرا  نوتلآ  زیربت و  ناـیم  يراـجت  طـباور  1295 م ). - 1291  ) ناخوتاخیگ تیمکاـح  هرود  رد  اـهنت 
، اههبارا يرایـسب  زا  ناّرا  یـضارا  دـسیونیم : هرود  نیمه  رد  ناّرا  یـضارا  زا  رایـسب  يراجت  ياـهناوراک  رذـگ  زا  ثحب  نمـض  فاـصو 

دنتخادرپ . فیرظ  سانجا  شورف  هب  هرابود  نارجات  یتدم  زا  سپ  دوب . هدمآرد  مطالت  هب  دنفسوگ  بسا و  نامالغ ،
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.( 1291 م - 1286  ) ناخ نوغراتیمکاح  هرود  رد  دوب . راوشد  ور  ناوراک  ياههار  تیعـضو  تفای . لزنت  ناخوتاخیگ  نامز  ات  یناـگرزاب 
دوش . هتخاس  يردنب  ناریا  جیلخ  رد  هدش و  دنمنوناق  یناگرزاب  ياههار  ات  دندرک  شهاوخ  هدمآ  وا  دزن  هب  اونج  نارجات 

اب ییاهتایلام  نیا  رب  هوالع  دز . تراجت  هب  يدـیدش  هبرـض  رازاب  زا  رتنییاپ  یتمیق  هب  تلود  طسوت  يزیربت  نارگتعنـص  ياـهالاک  دـیرخ 
رگید ياهرهـش  يارب  1282 م ). - 1265  ) ناخ اقابا  تموکح  هرود  رد  دـشیم . تراجت  تفرـشیپ  عنام  جاـب و ...  اـغمت ،  فلتخم  ياـهمان 

نیا رب  هوالع  دیدرگ . نییعت  زیربت  یچاغمت  ناونع  هب  یلع  ریما  هرود  نیا  رد  دـش . هتفرگ  اغمت  تایلام  نارجات  زا  دـیدرگ و  نییعت  یچاغمت 
تفرگیم . تایلام  نارجات  زا  روز  هب  زیربت  هغوراد  یچاتخآ  يودران 

يدعب نارگتعنـص  تایلام  رادقم  دـش . نییعت  نارگتعنـص  يارب  زیربت  قاقـساب  ناونع  هب  دالوف  کنام  1244 م ). - 1243 . ) لاس 641 ق رد 
هب تایلام  يروآعمج  يارب  یمزراوخ  نیدـلا  فرـش  1244 م ). . ) لاس 642 ق رد  دـندرکیم . يراددوخ  نآ  نداد  زا  ناـنآ  هک  دوب  داـیز 

وا دش . هداتسرف  زیربت 
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. دوب هدـش  نییعت  وا  نواعم  ناونع  هب  یـشرفت  یلع  نیدـلا  لامج  تساوخیم . مدرم  زا  هقوعم ) تایلام   ) لام ياـیاقب  ماـن  هب  یتاـیلام  روز  هب 
رب هدنام  تایلام  ناونع  هب  يدایز  تایلام  زیربت  هب  ندیسر  زا  سپ  نیدلا  فرـش  دسیونیم  ینیوج  دندوب . تسدمه  یلاها  رب  متـس  رد  نانآ 

. داهن یلاها  هدرگ 
هرابرد يرعش  هرود  نآ  رعاش  یجاجز  دش . هتفـشآ  یلیخ  رگید  ياهرهـش  یخرب  زیربت و  تیعـضو  هجیتن  رد  هک  دنکیم  هراشا  ریم  دناوخ 

زین نامـسآ  هب  یتح  یـسک  رگا  تسا : نینچ  نآ  نومـضم  هک  هدورـس  زیربت  مدرم  رب  یـشرفت  نیدلا  لامج  یمزراوخ و  نیدلا  فرـش  ملظ 
دبای . ییاهر  وت  تسد  زا  دناوتیمن  دنک  زاورپ 

ریپ ناوج و  زیچیب ، رگناوت و  خیش ، سیئر ، رب  یتح  زیربت  ناناملسم  رب  دنکیم : ریوصت  نینچ  ار  زیربت  یلاها  رب  دالوف  کنام  متـس  ینیوج 
هتفرگ تایلام  زین  نانآ  زا  دوب ، هدش  یهن  نامیتی  نانزهویب و  زا  تایلام  نتفرگ  یعرش  رظن  زا  هک  یلاح  رد  دوب . هدش  هتسب  ینیگنـس  تایلام 
رومأم هناخ  ره  رد  تیذا و  رازآ و  هچوک  ره  رد  تساخیمرب . نامـسآ  هب  رهـش  رد  ناگدیدمتـس  نانز و  نادنمتـسم ، نامیتی ، هلان  دشیم .

. دنتساوخیم الط  نانآ  زا  تلهمیب  نامایب و  دوب . تایلام  يروآعمج 
. دنک لمحت  تسناوتیمن  ار  رسپ  درد  ردپ  ردارب و  درد  ردارب 

، جاب ناونع  تحت  نیا  رب  هوالع  دش . هدناوخارف  زیربت  زا  دالوف  کنام  1250 م ). - 1249 . ) لاس 647 ق رد  نوغرا  ریما  روتسد  هب  ماجنارس 
. دشیم هتفرگ  لوپ  مدرم  زا  و ...  یگنحش ، یگغوراد ، ناپق ، لوپ  یلالد ، لوپ 

-1229 . ) 673 ق ياهلاس 626 - نیب  يراجت  تیعـضو  یلخاد ، یجراخ و  لماوع  یخرب  تلع  هب  یلو  دوب ، تراجت  عنام  روکذـم  لماوع 
-1229 . ) 654 ق زا 626 - لوا  هلحرم  تسا . هدرک  میـسقت  هلحرم  ود  هب  ار  هرود  نیا  یتـسرد  هب  هدازیلع  داتـسا  دوبن . نینچنیا  1275 م ).
هک ارچ  دوب ، گـنهامه  زیربـت  يداـصتقا  تاـیح  اـب  لـحارم  نیا  تسا . 1295 م ). - 1259 . ) ق  693 زا 655 - مود  هـــلحرم  و  1258 م ).

. تشاد طابترا  ناجیابرذآ  تفرشیپ  اب  زیربت  تفرشیپ 
یلصا تلع  تفرگیمرب . رد  ار  زیربت  يداصتقا  یبسن  ییافوکش  مود  هلحرم  یلو  دوب  هارمه  زیربت  يراجت  تیعـضو  رد  لزنت  اب  لوا  هلحرم 

.( 1258 م . ) لاس 655 ق رد  دوب . ناما  رد  زیربت  یلو  دـندش  ناریو  يرایـسب  ياهرهـش  نالوغم  هلمح  ناـمز  رد  تسا : نینچ  تیعـضو  نیا 
یناریو زا  سپ 
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نیا دوب . هدرتسگ  رـصم  ات  اـیردومآ  زا  هک  دـیدرگ  یفرعم  ناـخ  وکـاله  تلود  تختیاـپ  ناونع  هب  زیربت  1265 م ). . ) ق لاـس 663  رد  . 1
اهتلایا مامت  دمآرد  دوب . هدش  لیدبت  نایناخلیا  یسایس  يداصتقا و  زکرم  هب  زیربت  مالک  کی  رد  دوب . زیربت  تایح  رد  یفطع  هطقن  هلئـسم 

نالوغم يروتارپما  زا  یمهم  تمـسق  ناخ  اقابا  ینارمکح  ورملق  هک  دوش  هتفرگ  رظن  رد  رگا  دـشیم . زیراو  نایناخلیا  هنازخ  هب  اهتیالو  و 
ینارمکح هرود  زا  دوب . هدـش  تختیاپ  لوغم  يروتارپما  برغ  رد  ناخ  يالیبوق  فرط  زا  هک  درکیم  افیا  شقن  نکپ  هزادـنا  هب  زیربت  دوب ،

ار دوخ  یعامتجا  يداصتقا و  یگدـنز  هلحرم  نیرتناـشخرد  زیربت  1331 م ). - 1316  ) دیعـس وبا  ییاورنامرف  هیلوا  ياهلاس  ات  ناخ  اـقابا 
دوخ هب  ار  اهپاپ  سنازیب و  ناروتارپما  ییاپورا ، ناهاشداپ  ناگداتسرف  ناتسودنه و  رصم و  نایچلیا  هب  هجوت  زیربت  تدم  نیا  رد  دنارذگ .

. دش لیدبت  اونج  زینو و  هژیو  هب  اپورا  هنایمرواخ و  ناناگرزاب  هجوت  زکرم  هب  زیربت  درک . بلج 
لیدبت يارب  ار  هنیمز  تراجت  تعنص و  هب  یلاها  رتشیب  لاغتشا  يدیلوت و  ياهورین  تفرشیپ  یناگرزاب ، مهم  ياههار  رس  رب  نتفرگ  ياج  . 2

تعنـص و يارب  رهـش  نیرتهب  نیرتگرزب و  ناناخلیا  ورملق  ماـمت  رد  هکلب  ناـجیابرذآ  رد  اـهنت  هن  زیربت  درک . مهارف  مهم  يرهـش  هب  زیربت 
ولوپوکرام ياهتشاددای  دوب . هدیمان  کچوک » رـصم   » ار رهـش  نیا  فاصو  تشذگیم . رهـش  نیا  زا  اهناوراک  يراجت  هار  دوب . تراجت 

مدرم رتشیب  دسیونیم : وا  دنکیم . دییأت  ار  ام  رظن  نیا  دوب ، زیربت  رد  1295 م ). - 1294 . ) 694 ق ياهلاس 693 - رد  هک  يزینو  درگناهج 
زمره لصوم و  دادـغب ، دـنه ، زا  يدایز  نارجات  هک  تسا  بوخ  ردـقنآ  رهـش  يراجت  ياهتیعقوم  دنلوغـشم . تراجت  تعنـص و  هب  زیربت 

نایجراخ اب  هک  ینارجات  اجنیا  رد  درک . ادیپ  یلاع  ياهدـیراورم  یتمیق و  ياهگنـس  ناوتیم  زیربت  رد  دـنیآیم . اجنیا  هب  دتـسوداد  يارب 
دنوشیم . دنمتورث  دوز  یلیخ  دننکیم ، دتس  داد و 
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ار لزنت  هرود  ناجیابرذآ  ياهرهـش  هک  یلاح  رد  يدالیم  مهدزیـس  هدس  مود  همین  رد  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  روکذـم  بلاطم  زا 

. دوب هتفرگ  تروص  ایحا  اتبسن  زیربت  رد  دندنارذگیم ،
دش . هتفرگ  تایلام  ناموت  داتشه  هنالاس  نآ  فارطا  زیربت و  زا  1295 م ). - 1291  ) وتاخیگ هرود  رد  هک  تسا  یفاک  لیلد  نیا  رکذ 

رد رابرد  ياههنیزه  نیا  رب  هوالع  دـیرفآیم . يراوشد  زیربت  تراجت  دـشر  هار  رد  زین  روشک  رد  دوجوم  ياهنارحب  هلئـسم ، نیا  اـب  هارمه 
هب ور  ناـجیابرذآ  ياهرهـش  یخرب  دـش و  یهت  هنازخ  تلود  نارومأـم  يراوخهوشر  فارـسا و  رثا  رد  دوب . هزادـنا  زا  شیب  وتاـخیگ  هرود 

. داتفایم زیربت  شود  رب  یلصا  راب  دوبن ، نکمم  ناجیابرذآ  ياهرهش  یخرب  زا  دمآرد  بسک  هک  اجنآ  زا  داهن . یناریو 
رابرد نایعا  هاش و  زج  هب  یـصاخشا  يارب  رادرز  ياـهسابل  تخود  دـش . فقوتم  روشک  رد  هرقن  ـالط و  دتـس  داد و  وتاـخیگ  ناـمرف  قبط 

، هرقن الط و  هکس  برـض  ياج  هب  693 ق ). . ) ربماتپـس 1294 م رد  دـش . هتفرگ  هرقن  الط و  زا  لیاسو  تخاس  راک  يولج  دـیدرگ . عونمم 
. دیدرگ وغل  نارجات  ناراکتعنص و  ضارتعا  رثا  رد  راک  نیا  یلو  دش ،  رشتنم  واچ »  » مان هب  يذغاک  یلوپ 

يدادعت طسوت  رهـش  كرت  اههناخراک ، هزور  دنچ  نتـسب  اب  دندرک و  ضارتعا  واچ »  » زا هدافتـسا  رب  ینبم  تموکح  نامرف  هیلع  زیربت  مدرم 
ناشن ار  نایناخلیا  تلود  يارب  زیربت  مهم  شقن  هلئـسم  نیا  دـندومن . ناـمرف  وغل  هب  راداو  ار  تموکح  يذـغاک ، لوپ  لوبق  مدـع  مدرم و  زا 

زا وتاخیگ  دوب . نآ  فارطا  زیربت و  هب  قلعتم  نآ  ناموت  داتـشه  وتاـخیگ ، هرود  رد  هدـش  يروآدرگ  تاـیلام  ناـموت  دصتـشه  زا  دـهدیم .
تخادرپ . ار  شیاهضرق  داد و  اههلاوح  زیربت  دمآرد  باسح 

. دش اغمت  تخادرپ  هب  راداو  زیربت  اقابا  نوغرا و  هرود  دننام  ناخ  وتاخیگ  تیمکاح  هرود  رد 
سراف جیلخ  زا  هک  هناگیب  نارجات  زا  داد  روتـسد  یتح  وا  داتفا . یجراخ  تراجت  شرتسگ  رکف  هب  يداصتقا  نارحب  زا  جورخ  يارب  وتاخیگ 

دنهدب . الط  هنازخ  زا  نآ  ياج  هب  دنریگب و  ار  يذغاک  لوپ  دندمآیم ، ناریا  هب 
هن زیربت  1295 م ). - 1258 . ) 693 ق ياهلاس 655 - رد  هک  دوشیم  نشور  روکذم  بلاطم  زا 
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تاحالـصا نامز  ات  رگید  فرط  زا  دوب . هدـش  لیدـبت  تراجت  مهم  زکرم  هب  ناـیناخلیا ، ورملق  ماـمت  رد  هکلب  ناریا  ناـجیابرذآ و  رد  اـهنت 
تاحالصا اب  اهنت  زیربت  يداصتقا  تفرشیپ  نداد  طابترا  تشاد . دوجو  زیربت  يداصتقا  تفرشیپ  يارب  هنیمز  1304 م ). - 1295  ) ناخ نازاغ 

. تسین تسرد  ناخ  نازاغ 
. درک راکنا  زیربت  تفرشیپ  رد  ار  تاحالصا  نیا  شقن  ناوتیمن  لاح  نیا  اب 

رد 699 ق. وا  دوش . وغل  اغمت  تایلام  اهرهـش  زا  یخرب  رد  ات  داد  نامرف  نارگتعنـص  نارجات و  تیعـضو  هب  نداد  ناماس  فدـه  اـب  نازاـغ 
نازاغ تیمکاح  زاغآ  رد  فاصو  هتشون  هب  انب  دمآرد . هطباض  هب  تایلام  نتفرگ  درک . فاعم  اهتایلام  یخرب  زا  ار  زیربت  مدرم  (1301 م ).

دندوب . هدش  هدنامرد  رایسب  فلتخم  ياهمان  اب  ییاهتایلام  هجیتن  رد  مدرم 
ناـیامن هرود  نآ  رد  ار  زیربت  تیمها  هلئـسم  نیا  دـش . گـنهامه  زیربت  نزو  دـحاو  اـب  دوجوم  نزو  دـحاو  ناـخ  نازاـغ  ناـمرف  ساـسا  رب 

دمآرد . هطباض  هب  ورناوراک  يراجت  ياههار  دش و  نیعم  اههکس  رایع  دزاسیم .
دراو زیربت  هب  هک  ینارجات  روما  رد  لیهـست  يارب  دیـشوک . رایـسب  نایناخلیا  تختیاـپ  ناونع  هب  زیربت  يداـبآ  شرتسگ و  يارب  ناـخ  نازاـغ 
جنپ دـش ، هدیـشک  زیربت  رود  هب  نازاغ  روتـسد  هب  هک  يراصح  رب  دـش . هتخاس  رازاب  مامح و  ارـسناوراک ، رهـش  هزاورد  ره  رد  دـندشیم ،

. دیدرگ هیبعت  هزاورد 
اهناوراک اب  هک  ینارجات  دوب . هدـش  هتخاس  ارـسناوراک  مامح و  رازاب ، اههزاورد ، نیا  زا  مادـک  ره  رانک  رد  هک  دـسیونیم  نیدـلا  دیـشر 

تفایرد اغمت  اهنآ  زا  ینیعم  رادقم  اب  دومنیم و  یـسررب  ار  اهنآ  لاوما  یچاغمت  دـندرکیم ، قارتا  اهارـسناوراک  نامه  رد  دـندمآیم ،
زا اـغمت  نـتفرگ  راـک  ریبدـت  نـیا  ساـسا  رب  دـندشیم . رهـش  دراو  وشتـسش  زا  سپ  هـتفر و  هزاورد  کـیدزن  ماـمح  هـب  نارجاـت  دوـمنیم .

. دش هتفرگ  رهش  هب  اهيرامیب  یخرب  عویش  يولج  رگید  فرط  زا  دش . ناسآ  يدورو  ياهناوراک 
ماش دراو  اپورا  کچوک و  يایـسآ  زا  هک  ینارجاـت  زا  اـغمت  ذـخا  يارب  یلک  روط  هب  تشاد . طاـبترا  زیربت  مدرم  یهوبنا  اـب  زین  هلئـسم  نیا 

دوب . هدش  نییعت  یچاغمت  رازه  دندشیم ، نازاغ 
رادـقم عون و  نییعت  يارب  نیدـلا  دیـشر  طسوت  هکلملا » روتـسد   » مان هب  ياهماـننوناق  نتفاـی  بیترت  زا  فاـصو  خـیرات  باـتک  رد  فاـصو 

: دسیونیم هداد و  ربخ  تایفلکم  اههمیرج و  تایلام ،
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رد يزاسنامتخاس  شرتسگ  اههناخراپاچ ، تیعر و  هاش و  كالما  روچپق ، جارخ ، ندرک  دنمهدعاق  رب  ینبم  الاب  دنلب  ینامرف  نیدلا  دیشر  »
هب ار  نآ  زا  یتشونور  دومن . رداص  اهتایلام  عقوم  هب  يروآعمج  هکـس و  لوپ و  ياهدحاو  ندرک  دـنمنوناق  اتـسور ، رهـش و  يدابآ  رهش ،

. دوشیم ثحب  يداصتقا  یعامتجا و  یگدنز  دعاوق  زا  هکلملا » روتسد   » رد هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  داتسرف ». روشک  فلتخم  ياهاج 
هک تشاد  دوجو  یلاوما  يارب  ناخ »  » مان هب  یصاخ  رازاب  ارسناوراک - تشاد . دوجو  زیربت  رد  رازاب  نیدنچ  یخیرات  عبانم  تاعالطا  هب  انب 

نیدلا دیـشر  دشیم . دراو  زیربت  هب  رامزید  زا  هک  تشاد  دوجو  یلاوما  يارب  ياهناگادج  ناخ » . » دشیم هدروآ  رگید  یحاون  اهرهـش و  زا 
هچرازاب دندیمانیم . هچرازاب »  » ار نآ  تشاد . دوجو  یلحم  کچوک  رازاب  کی  زیربت  هلحم  ره  رد  دوب . هوکشاب  رایـسب  ناخ  نیا  دسیونیم 
ناتسرهش رازاب   » مان هب  یگرزب  رازاب  هزاغم ، دصناپ  رازه و  ارـسناوراک ، راهچ  تسیب و  يدیـشر  عبر  رد  دروآ . لاثم  ناوتیم  ار  ربون  هلحم 

هرود رد  هک  ییاهارـسناوراک  زا  یکی  تشاد . دوجو  یمـشیربا  ياههچراپ  يزرگنر و  ذـغاک ، دـیلوت  هناخراک  هناخبارـض و  يدیـشر ،»
تسا . زیربت  یکیدزن  رد  ناخ » وکاله  يارسناوراک  ، » دش هتخاس  نایناخلیا 

، زیربت يراجت  هار  يدالیم  مهدراهچ  هدس  لیاوا  رد  دوب . يراجت  نایرـش  رد  نآ  نتفرگ  رارق  زیربت ، تراجت  دـشر  رد  مهم  لماوع  زا  یکی 
- مورزرا نازوبارت - دوب . یناهج  مهم  هارهاش  نیا  لاصتا  هطقن  مورزرا  داد . دنویپ  مه  هب  ار  مورزرا  ناجنزرا - ساویـس - یناوراک  ياههار 
زا تشذگیم . زیربت  زا  سپس  يوخ و  زا  ناتـسنمرا  رد  زاتراو  یمیدق  رهـش  هطـساو  هب  هداج  نیا  تفای . لاصتا  زیربت  یناوراک  هار  اب  سایا 
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هب هیمروا  هچایرد  یقرـش  لحاس  زا  روبع  اب  جوست  هطـساو  هب  یمود  زیربت و  نایفوص - دـنرم - یلوا  تشاد . دوجو  هداج  ود  زیربت  هب  يوخ 
- ناجنزرا سنوخ - درگزـالم - شیجرا - يوخ - هداـج  ینیوزق  یفوتـسم  هّللا  دـمح  ياههتـشون  ياـنبم  رب  یکـسفشورطپ  تفریم . زیربت 
ناـجیابرذآ و رگید  ياهرهـش  اـب  هار  راـهچ  هطـساو  هب  زیربـت  يدـالیم  مهدراـهچ  هدـس  لـیاوا  رد  تسا . هدـیمان  ردـتقم  یهار  ار  ساویس 

یناگرزاب رذگ  هزاورد  زیربت  تفاییم . طابترا  یجراخ  ياهروشک 
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. تسجیم تکرش  یناگرزاب  نیا  رد  دوب و  یللملا  نیب 
سرا زا  رذـگ  اـب  رگید  هار  و  دـنبرد ، یخامـش - داـبآدومحم - راوـسهلیب - لـیبدرا - زا  سرا  راـنک  هب  زیربـت  زا  یلامـش  هار  ناـمز  نیا  رد 

یلـصا هار  نوماریپ  تفریم . لامـش  هب  اجنآ  زا  هک  دوب  دنبرد  عدرب - هار  نیا  رگید  هخاش  دوب . سیلفت  روکمـش - هجنگ - عدرب - نارکنل -
تسا . هدرک  هئارا  قیقد  یتاعالطا  ورابراب  تافوسویا  يزینو  تاملپید  اهتفاسم ، نارتخاب و 

هدس رد  ناریا  یناگرزاب  هار  هک  دهدیم  ناشن  سراف  جیلخ  ردـنب  ثادـحا  يارب  ناییاپورا  شهاوخ  دیعـس  وبا  ناطلـس  تیمکاح  هرود  رد 
دشیم . لصو  زیربت  هب  بونج  فرط  زا  يدالیم  مهدزناپ  مهدراهچ و 

هار درکیم . لصتم  اپورا  ریغص و  يایـسآ  هب  ار  ناجیابرذآ  زیربت ، ناجنز - هیناطلـس - هداج  دش . زاغآ  زیربت  زا  زین  قرـش  بونج و  ياههار 
تفاییم . دادتما  نوحیج )  ) ایردومآ ات  هار  نیا  تشذگیم . زیربت  زا  يزکرم  يایسآ  هب  ناجیابرذآ  یناگرزاب 

یناـگرزاب دـشر  يارب  یلو  دـیرفآ ، تینما  ورناوراـک  ياـههار  رد  ناـخ  نازاـغ  هچرگا  هک  دـسیونیم  یناـملآ  دنمـشناد  رلوپـشا  دـلوترب 
رومیت لوغم و  ياهتلود  هک  دنکیم  هراشا  یتسرد  هب  یسور  سانشقرش  یکسفبوکای  دوب . قفاوم  رلوپشا  رظن  نیا  اب  ناوتیمن  دیـشوکن .

زین یتسار  هب  دندرکیم . يزاب  ار  ناملسم »  » يراجت ناوراک  شقن  نانیا  دندوب . هنایم  کیدزن و  يایسآ  رد  يرادنیمز  تراجت و  روتاتکید 
دیـشر هلمج  زا  ناشیا  ریزو  یناخلیا و  لوغم و  نامکاح  تشاد . یـصاخ  هاگیاج  یناگرزاب  دـشر  ناخ  نازاغ  تاحالـصا  رد  تسا . نینچ 

. دندمآیم رامش  هب  هدمع  ینارجات  دمحم و ...  نیدلا  ثایغ  ینالیگ ، هاشیلع  نیدلا  جات  هّللا ، لضف  نیدلا 
هک تـسین  یفداـصت  دوـب . اـهقاتروا )  ) ناـنآ يراـجت  ياکرــش  تـسد  رد  اـی  ناـنآ  تـسد  رد  اـی  یجراــخ  یلخاد و  تراــجت  ياــههار 

جنپ تفاسم  نیا  رد  دوب . رتمولیک ) ابیرقت 330   ) گنسرف زیربت 55  رها - غابهرق - يراجت  هار  دش . هتخاس  اههار  رد  يرایسب  ياهارسناوراک 
گنسرف زین 46  زیربت  هیناطلس - یناوراک  هار  دوب . هدش  هتخاس  هاشیلع  نیدلا  جات  طسوت  اهنیا  زا  لزنم  هس  تشاد . دوجو  لزنم 
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لالج هجاوخ  نیدلا و  دیـشر  دـنزرف  نیدـلا  ثایغ  هاشیلع ، نیدـلا  جات  هّللا ، لضف  نیدـلا  دیـشر  نوچ  یناسک  دوب . رتمولیک ) ابیرقت 276  )

دندوب . هتخاس  هار  نیا  رد  ییاهلزنم  نیدلا 
دیـشر تشاد . دـمآرد  ناموت  دـص  هنالاس  ارـسناوراک  رازاب و  هلمج  زا  دوب ، هتخاس  هیناطلـس  رد  هک  ییاهنامتخاس  زا  هاشیلع  نیدـلا  جات 
تسیب مقر  نیا   ) ناموت رازه  جنپ  غلبم  زین  شدامتعا  دروم  صاخشا  هب  تخادرپیم و  راک  نیا  هب  امیقتـسم  دوخ  دوب و  هدمع  يرجات  نیدلا 

. دـنتفرگیم نارجات  ار  ضرق  نیا  زا  يدایز  رادـقم  دادیم . ضرق  دوب ) 1340 م ). . ) لاس 740 ق رد  ناجیابرذآ  لک  تاـیلام  ربارب  جـنپ  و 
رد نیدـلا  دیـشر  ضرق  نیا  هطـساو  هب  دـننادرگزاب . شنادـنزرف  نز و  هب  ار  ضرق  نیا  هک  دوب  هدرک  تیـصو  گرم  زا  لـبق  نیدـلا  دیـشر 

. دشیم کیرش  تراجت  دمآرد 
. داد همادا  ار  ردپ  راک  ترادص ، هب  ندیسر  زا  سپ  وا  دوب . رجات  دنزرف  دوخ  هاشیلع  نیدلا  جات 
. دندوب تیلاعف  لوغشم  اهرهش  رگید  دادغب و  هیناطلس ، زیربت ، رد  نیدلا  جات  يراجت  تاسسؤم 

. دندشیم کیرش  زین  تراجت  راک  رد  تراجت ، رد  میقتسم  تکرش  اب  هارمه  فارشا  نایعا و  یخرب 
دعس 1288 م ). . ) لاس 687 ق رد  دنتشاد . رارق  یلحم  نامکاح  لماک  تیامح  فنک  رد  تایلام ، زا  ندش  فاعم  اب  هارمه  کیرش  نارجات 
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. دـننکن تیاـمح  ار  اکرـش  هبتر  یلاـع  ناریما  دـنریگن و  روز  هب  ار  مدرم  ناـیاپراهچ  هفولع و  اکرـش  هک  دوب  هداد  روتـسد  نوغرا  ریزو  هّللا 
رد ینمرا  گرزب  رجات  كریم  هجاوخ  هک  ینامز  دـنکیم  تیافک  هنومن  نیا  رکذ  دـندرکیم . يرادـفرط  هدـمع  نارجات  زا  هنامز  نامکاح 
زین ار  مدرم  ماع  لتق  روتسد  تشک و  ار  یجاح  رجنخ  اب  دوخ  نسح  نوزوا  دش ، هتشک  یجاح  مان  هب  ناملسم  کی  طسوت  شاهزاغم  يولج 

فقوتم تراغ  ذوفن ، بحاص  صاخـشا  یخرب  شهاوخ  اب  دـندرک . لواپچ  ار  رهـش  تعاس  راهچ  ات  هس  نسح  نوزوا  ناـسک  درک . رداـص 
دنهد . لیوحت  الط  يدایز  رادقم  دوش و  تخادرپ  يرتشیب  تایلام  هک  طرش  نیا  هب  دوش 

كالما یلوتم  ناونع  هب  نیدلا  دیشر  دوب . هدش  فقو  زیربت  يراجت  تاسسؤم  زا  يرایسب 
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اب ابیرقت  مقر  نیا  دمآیم . تسد  هب  دمآرد  ناموت  دص  ناخ  نازاغ  یفقو  كالما  زا  هنالاس  فاصو  هتشون  هب  انب  دیدرگ . نییعت  نازاغ  ماش 
. دوب ربارب  دشیم ، هتفرگ  نآ  فارطا  زیربت و  زا  هنالاس  هک  ییاغمت  تایلام 

هچراپ کشم و  لدنـص ، رطع ، ربنع ، ساملا ، درمز ، ایالام ؛ نالیـس و  زا  توقای  دیراورم و  هیودا ، اههمانرفـس ، عبانم و  یخرب  بلاطم  هب  انب 
، ورم زا  سلطا  رادرز و  ياههچراپ  روباشین ؛ زا  هزوریف  هفیطق و  رهنلا ؛ ءاروام  زا  یلاق  ناشخدـب ؛ زا  لـعل  ریمـشک ؛ زا  لاـش  دـنه ؛ زا  لاـقتم 
؛ نـیچ زا  اـخمک  گـنرف ؛ ماـش و  ناتـسجرگ ، زا  حالـس  زاریـش ؛ زا  تاـجوسنم  بـالگ و  رطع ، ناـمرک ؛ دزی و  لـصوم ، روباـشین ، سوـت ،
ناتک و ياههچراپ  توهام ، هینطنطـسق ؛ زا  یمـشپ  هچراپ  هتفات و  هیـسور ؛ زا  ناتک  هچراپ  وتلاپ و  دزی ؛ هیردنکـسا و  دادـغب ، زا  تاـجوسنم 

. دشیم دراو  زیربت  هب  ناملآ  زا  يور  مشپ و 
دشیم . رداص  رابکشخ و ...  یتسد ، عیانص  اههچیلاق ، یلاق و  اههچراپ ، تاجوسنم ، زین  زیربت  زا 

هنازخ رد  1340 م ). . ) لاس 740 ق رد  تشاد . تراجت  رد  یمهم  هاگیاج  هتفات  ناتک و  لاقتم ، هفیطق ، اـخمک ، سلطا ، نیرز ، ياـههچراپ 
؛ دنقرمـس روباشین و  زا  ییاههفیطق  زیربت ؛ نیچ و  ياخمک  دادـغب ؛ زاریـش و  دزی ، هیردنکـسا ، زا  يدایز  ياههچراپ  تاجوسنم و  ناـیناخلیا 
و اپورا ؛ هیسور و  زا  ناتک  هچراپ  ناهفصا ؛ دنه و  زا  لاقتم  زاریش ؛ نیچ و  سلطا  هیردنکـسا ؛ هیـسور و  زا  وتلاپ  یمـشیربا و  مچرپ  هچراپ ،

تشاد . دوجو  هینطنطسق  ساویس و  زا  یمشپ  ياههچراپ  هتفات و 
زیربت هب  هیسور  اپورا و  ریغـص ، يایـسآ  دنه ، نیچ ، يزکرم ، يایـسآ  زا  ایند  ياجهمه  زا  ناناگرزاب  هک  دوشیم  نشور  روکذم  بلاطم  زا 

ياههچراپ هلمج  زا  زیربت  ناراکتعنـص  تسد  لوصحم  دوب . هدیدرگ  لیدـبت  برغ  قرـش و  تراجت  زکرم  هب  زیربت  دـندوب . هدـش  ریزارس 
اب يراجت  طباور  نیا  رب  هوالع  دوب . هدرک  بلج  ار  هناگیب  ناناگرزاب  هجوت  اههچیلاق  یلاق و  اهسابل و  یمـشیربا ، یمـشپ و  نیرز ، ياهبنپ ،
. تفای شرتسگ  هجنگ  یخامش و  دنبرد ، نوچمه  ناجیابرذآ  لامش  ياهرهش  ناهفصا و  و  نامرک ، ناشاک ، دزی ، هلمج  زا  ناریا  ياهرهش 

داجیا نامز  ات  دوب . نایعا  هقبط  یلـصا  هیده  نیرز  ياههچراپ  هرقن ، الط و  رب  هوالع  تشاد . یمهم  شقن  تراجت  رد  زین  نیرز  ياههچراپ 
رد شامق  دوبمک  یتح  تفریم . راک  هب  دتـس  داد و  رد  هلدابم  هلیـسو  ناونع  هب  رادرز  ياهشامق  ناخ ، نازاغ  طـسوت  دـحاو  لوپ  متـسیس 

تشاد . دوجو  روشک 
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ادعب هک  دسیونیم  نیدلا  دیشر  دیـشخب . شناریما  هب  سابل  تسد  رازه  تسیب  زور  هدزناپ  ات  هد  ضرع  رد  ناجوا  ياتلوروق  رد  ناخ  نازاغ 
ای دـص  وا  هنازخ  زا  دـشیمن  يزور  دـشیمن . عطق  هنازخ  زا  سابل  زگره  یلو  دـش ، هداد  هیدـه  ناـخ  نازاـغ  ناریما  هب  يرایـسب  ساـبل  زین 
ات دندرکیم  رهم  هنازخ  هب  دورو  ضحم  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  یتمیق  ردق  نآ  شامق  ياهسابل  دوشن . جراخ  سابل  تسد  دصیـس  ای  تسیود 

دننکن . ناشضوع 
. دندادیم اهنآ  هب  تازایتما  یخرب  روشک ، هب  هناگیب  ناگرزاب  بلج  فده  اب  یناخلیا  ییاورنامرف 

رد 720 دـندوب . هدروآ  تسد  هب  رزخ  رد  ار  یناریتشک  زایتما  ناـیزینو  دوب ، زیربت  رد  1295 م ). . ) لاس 694 ق رد  ولوپوکرام  هک  یناـمز 
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دنتـسناوتیم يزینو  نارجات  هدـهاعم  نیا  ساسا  رب  دـندش . دیعـس  وبا  اب  یناگرزاب  هدـهاعم  ياضما  هب  قفوم  يزینو  نارجات  1320 م ). . ) ق
. دنزادرپب تراجت  هب  دنتساوخ  هک  اجره  رد  هدمآ و  ناریا  ناجیابرذآ  هب  هنادازآ 

ياـههناهب هب  دـنناسر ، يراـی  يزینو  ياـهناوراک  ناـگرزاب و  هب  هک  دوب  هداد  روتـسد  روشک  لـک  رد  یتلود  نارومأـم  ماـمت  هب  دیعـس  وبا 
.( 1324 م . ) رد 724 ق دنرامگب . اهنآ  اب  ار  یناسک  دنروآ و  مهارف  اهنآ  يارب  ار  مزال  تینما  دنریگن ، ار  اهنآ  يولج  اههار  رد  فلتخم 

دایز نانچ  تاسسؤم  نیا  دادعت  دننکیم . اپرب  يراجت  تاسـسؤم  زیربت  رد  جیردت  هب  يزینو  نارجات  دوشیم و  زیربت  دراو  زینو  زا  یلوسنک 
دمآ . زیربت  هب  اهنآ  روما  هب  یگدیسر  يارب  زینو  زا  هژیو  یسرزاب  1328 م ). . ) رد 728 ق هک  دوب 

تسیود لک  زا  1340 م ). . ) رد 740 ق تفای . شیازفا  رایسب  اغمت  باسح  هب  هنایلاس  تایلام  یجراخ ، یلخاد و  تراجت  تفرشیپ  هجیتن  رد 
. دوب اغمت  تایلام  اهنت  نیا  دوب . نآ  فارطا  زیربت و  هب  طوبرم  فصن ) زا  رتشیب  ینعی   ) ناموت هدزناپ  ناـجیابرذآ ، ماـمت  دـمآرد  ناـموت  هن  و 

شخب تراجت  تعنص و  تایلام  هک  دوشیم  نشور  مقر  نیا  زا  دوب . هدش  عمج  زیربت  زا  اهنت  تایلام  نیا  زا  ناموت  جنپ  داتفه و  دصتـشه و 
دادیم . لیکشت  ار  ناوید  دمآرد  یلصا 

تایلام 1340 م ). . ) رد 740 ق داد . ناشن  ياهسیاقم  اب  ناوتیم  ار  رگید  ياهتلایا  اهرهـش و  تبـسن  هب  تراجت  رد  زیربت  داـیز  تفرـشیپ 
ناّرا یفساتشگ و  رانید ؛ هس  ناموت و  یس  ناّرا  ناغم و 

74 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
، دورمرگ هنایم ، بارـس ، هیمروا ، ساملـس ، وایخ ، يوخ ، ربیلک ، رها ، نیکـشم ، لاخلخ ، لیبدرا ، رانید ؛ دصناپ  رازهتفه و  ناموت و  هدزای 

اهنت هک  یلاح  رد  دوب ،  رانید  دصراهچ  رازه و  تشه  ناموت و  هس  دون و  اعمج  رامزید  و  ناتـسرهش ) اب   ) دـنرم نالیل ، ناقراوخهد ، هغارم ،
ناجیابرذآ لک  لخادـم  همه  زا  رتمک  رانید  دـصراهچ  رازه و  هس  ناموت و  راهچ  ینعی  تاـیلام  ناـموت  جـنپ  داـتفه و  دصتـشه و  زیربت  زا 

. دوب ناموت  یس  ینعی  زیربت  زا  رتمک  راب  هس  دادغب  تایلام  1336 م ). . ) رد 736 ق دوب . هدش  هتفرگ  تایلام 
دمآرد ناموت  تشه  داتـشه و  تسیود و  ای  رانید  کی  داتـشه و  دصتـشه و  نویلیمود و  زیربت  رهـش  یناردنزام ، هّللا  دـبع  تاعالطا  هب  انب 

دصتـشه و نویلیم و  کی  ینعی  ناپق  قح  تسوپ و  مشیربا و  تراجت  گرزب ، ياغمت  زا  نآ  رانید  نویلیم  کـی  اـی  ناـموت  دـص  هک  تشاد 
. دوب هدیدرگ  بسک  دـمآرد  رانید  رازه  داتفه  دـصراهچ و  زین  فارطا  یحاون  زا  دوب . هدـش  بسک  اهشخب  رگید  زا  رانید  کی  داتـشه و 

کیدزن تقیقح  هب  ینیوزق  هّللا  دـمح  ياهمقر  ام  رظن  هب  دراد . دوجو  يدایز  توافت  یناردـنزام  هّللا  دـبع  ینیوزق و  هّللا  دـمح  ماقرا  نایم 
هّللا دمح  تسا . هدرک  لعج  دوخ  ار  يدایز  ياهمقر  یلو  هدومن ، هئارا  تقد  هب  ار  زیربت  تایلام  تسرهف  یناردنزام  هّللا  دبع  هچرگا  تسا .

تسا . هتشون  هدرک و  یگدیسر  باسحلا  عماج  هب  راب  نیدنچ  هدوب ، زیربت  رد  یتدم  ینیوزق 
تفگ ناوتیم  تسا . هدرکیم  راک  یفوتـسم  ناونع  هب  وا  هک  تسین  تسد  رد  یتاعالطا  چیه  یلو  دوب  هدیلاب  زیربت  رد  یناردنزام  هّللا  دبع 

لاس 694 ق. رد  دـنکیم . دـییأت  ار  یفوتـسم  هّللا  دـمح  ياهمقر  تحـص  زین  رگید  لیالد  دنتـسیزیم . هرود  کی  رد  هدنـسیون  ود  ره  هک 
دـص رازه و  ود  ناخ  نازاغ  هرود  رد  و  ناموت ) دصتـشه  رازه و  فاصو  رظن  هب   ) ناموت دـصتفه  رازه و  ناریا  هنـالاس  دـمآرد  (1295 م ).

ياهلاس زا  تبحـص  رد  یناردـنزام  هّللا  دـبع  دوب . هدـمآ  تسد  هب  غلبم  نیا  فصن  1340 م ). . ) لاس 740 ق رد  یلو  تسا ، هدوب  ناـموت 
: دسیونیم 1360 م ). - 1340 . ) 760 ق - 740
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دنریگیم ». تایلام  هاوخلد  تروص  هب  نارومأم  نونکا  هک  یلاح  رد  تشاد  دوجو  یصخشم  دعاوق  تایلام  ذخا  يارب  هتشذگ  رد  »

شرتسگ یلحم  نامکاح  نایم  تردـق  هشقانم  هدرک و  لوفا  یناخلیا  تلود  دوب . مکاـح  روشک  رب  جرموجره  760 ق . ياهلاس 740 - رد 
ینیوزق هّللا  دمح  یتیعقوم  نینچ  رد  دروآ . دراو  ناجیابرذآ  تراجت  هژیو  هب  يداصتقا  تایح  هب  يدیدش  هبرض  یتیعـضو  نینچ  دوب . هتفای 

نیا یناردنزام  هّللا  دـبع  تسا . هدرک  تبث  زیربت  ياغمت  تایلام  ناونع  هب  ناموت  مین  تفه و  داتـشه و  غلبم  1340 م ). . ) لاس 740 ق يارب 
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دصتشه و رازه و  ود  غلبم  لاس 740 ق . رد  ار  زیربت  رهش  تایلام  ناوید  رتفد  ساسا  رب  ینیوزق  هّللا  دمح  هک  یلاح  رد  ینعی  هدوزفا  ار  مقر 
هتبلا بلطم  نیا  تسا . هتـشون  رتشیب  ربارب  هس  ای  ناـموت  جـنپ  رازهود و  ار  مقر  نیا  یناردـنزام  هّللا  دـبع  هدرک  رکذ  ناـموت  کـی  داتـشه و 

ق.  760 ياهلاس 740 - رد  زیربت  يداـصتقا  تفرـشیپ  زا  هیکلف  هلاـسر  ساـسارب  هک  یناـیب  نیریـش  رظن  بیترت  نیدـب  تسین . یندرکرواـب 
تسا . عبانم  هب  تبسن  يو  يداقتنا  دید  نتشادن  زا  یشان  نیا  تسا و  هابتشا  الماک  هتفگ ، نخس  1360 م ). - 1340)

1331 - 1286  ) کیرودوا تسا . مهم  رایـسب  زیربت  يراجت  تیعقوم  كرد  يارب  دـناهدوب ، زیربت  رد  نامز  نیا  رد  هک  یناییاپورا  تاعالطا 
ایند رد  تراجت  رظن  زا  تسا . هناهاش  يرهـش  زیربت  دسیونیم : هدـمآ  زیربت  هب  ایلاتیا  نودورپ  رهـش  زا  1321 م ). . ) لاس 721 ق رد  هک  م ).

رایـسب زین  زیربت  يریگیاج  تیعقوم  دـشابن . زیربت  ياـهرابنا  رد  هک  درب  ماـن  اـیند  رد  ییـالاک  ناوتیمن  هک  ارچ  تسین . زیربت  زا  رتهب  يرهش 
. دنیآیم اجنآ  هب  تراجت  يارب  ایند  مامت  زا  هک  لیلد  نیا  هب  تسا . بسانم 

مامت زا  هسنارف  هاش  هک  تسا  يدمآرد  زا  رتشیب  دروآیم  تسد  هب  رهـش  نیا  زا  هاش  هک  يدمآرد  هک  دنتفگ  نم  هب  زیربت  نکاس  نایحیـسم 
دنکیم . بسک  هسنارف 

دییأت وا  تسا . هدیمان  ناهج  رهـش  نیرتگرزب  ار  رهـش  نیا  دوب ، زیربت  رد  1332 م ). . ) لاس 732 ق رد  هک  یسیلگنا  حایـس  نوسلیو  دنوم 
تسا . یحیسم  ییاپورا  روشک  کی  دمآرد  زا  رتشیب  زیربت  دمآرد  هک  دنکیم 

زیورپ همجرت  زیربت / هلاس  دـصناپ  خـیرات  زونه  ناخ  نازاغ  تاحالـصا  1335 م ). - 1316  ) دیعـس وبا  ناخلیا  تیمکاح  هیلوا  ياـهلاس  رد 
76 ص : یسرمهاش ، عراز 

. دوب ربتعم  ناخ  نازاغ  ياهنامرف  دیعس  وبا  ناخلیا  ییاورنامرف  نامز  رد  : » دسیونیم هرابنیا  رد  يرهالا  بطق  رکب  وبا  دوب . يراج  ربتعم و 
تسنامیم ». دابآیتشهب  هب  ناجیابرذآ  هرود  نیا  رد 

تراجت قنور  هرود  نیا  رد  هدشبرض  ياههکس  رایع  تسا . هتـسناد  نالوغم  ییاورنامرف  هرود  نیرتهب  ار  دیعـس  وبا  تیمکاح  هرود  يرها 
دهدیم . ناشن  ار 

رد هچرگا  تفای . شیازفا  هکس  یعقاو  تمیق  هجیتن  رد  دوب ، الاب  رایسب  دش ، برض  ناخ  نازاغ  هرود  رد  هک  ياهرقن  الط و  ياههکـس  رایع 
نایامن ار  لوپ  الاک - طباور  زین  نیا  دشیم . هدافتسا  یلومعم  لوپ  زا  نامز  نیا  رد  یلو  دوب ، هلدابم  هلیسو  شامق  نایناخلیا  تلود  یـضارا 

رد اههکس  نیا  رتشیب  هک  دهدیم  ناشن  زین  دمآ  تسد  هب  ناجیابرذآ  یلامش  ياهتمـسق  ياهيرافح  رد  هک  ییاههکـس  لیلحت  دزاسیم .
تسا . ناجیابرذآ  یلامش  ياهرهش  اب  زیربت  تراجت  شرتسگ  هدنهدناشن  زین  نیا  دناهدش . برض  زیربت 

زیربت داصتقا  تراجت و  ییافوکـش  هرود  1330 م ). . ) لاس 730 ق يدالیم و  مهدزیـس  هدس  رخاوا  هک  دوشیم  نشور  روکذـم  بلاطم  زا 
نازاغ تاحالصا  شقن  نیدلا  دیشر  تسین . تسرد  ناخ  نازاغ  تاحالـصا  هب  تفرـشیپ  نیا  فرـص  نداد  تبـسن  لاح  نیا  اب  تسا . هدوب 

هب یلوحت  نینچ  نازاغ ، هلاس  هن  تیمکاح  هرود  رد  تشادن  ناکما  تسا . هدرک  گرزب  هزادـنا  زا  شیب  ار  روشک  يداصتقا  تایح  رد  ناخ 
تسا . مزال  يزارد  ياهلاس  روشک  تیعضو  حالصا  يارب  هک  دنکیم  فارتعا  نیدلا  دیشر  یتح  دشاب . هدمآ  دوجو 

هب هدازیلع  داتسا  تسا . هتشاد  نایناخلیا  تختیاپ  زیربت  هژیوهب  ناجیابرذآ ، يداصتقا  دشر  رد  یمهم  شقن  ناخ  نازاغ  تاحالصا  دیدرتیب 
تاحالـصا نامز  ات  یلو  دراد . ناجیابرذآ  خـیرات  نایناخلیا و  هرود  رد  یـصاخ  هاگیاج  نازاغ  تیمکاح  هرود  هک  دـنکیم  هراشا  یتسرد 

. تشاد دوجو  زیربت  رد  دشر  يارب  هنیمز  نازاغ ،
تموکح ندش  فیعـض  اب  یلو  دنارذگیم  ار  يداصتقا  دـشر  هرود  1430 م ). - 1410 . ) 823 ق ياهلاس 813 - رد  زیربت  هک  یلاـح  رد 

نتفر نایم  زا  دیعس ، وبا  تیمکاح  رخاوا  رد  يزکرم 
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نیا يراجت  يداصتقا و  تایح  هب  يدیدش  هبرض  هشقانم ، نیا  زکرم  هب  زیربت  لیدبت  یناخلیا و  تخت  رس  رب  هشقانم  ناخ ، نازاغ  تاحالـصا 
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هب نینچ  ار  روشک  تیعـضو  هتـشاگن ، 1546 م ). - 1545 . ) رد 853 ق هک  نایور  خـیرات  باـتک  رد  یلمآ  ءاـیلوا  اـنالوم  دروآ . دراو  رهش 
تلایا رب  کی  ره  تلود  يارما  دش . ضوع  یناریو  اب  ینادابآ  دادیب و  اب  داد  رطخ ، اب  تینما  دیعس  وبا  گرم  زا  سپ  تسا : هدیـشک  ریوصت 

دش . ناریو  یمیدق  يانب  نارازه  دندش . مکاح  یتیالو  و 
. تفرگ رارق  يداصتقا  تالکشم  ضرعم  رد  رتشیب  فرشا  کلم  ییاورنامرف  هرود  رد  زیربت 

749 ياهلاس 744 - رد  ریزو  درکیم . راداو  يرامن و ...  نوچ  ییاهتایلام  تخادرپ  هب  ار  زیربت  مدرم  روز  هب  وا  ریزو  یمامح  یحلا  دبع 
عبر هب  ار  زیربـت  مدرم  زا  يرایـسب  فرـشا  کـلم  تساوخیم . رایـسب  تاـیلام  مدرم  زا  هدـمآ و  زیربـت  هب  هلاـس  ره  1349 م ). - 1344 . ) ق

. دوب هداد  چوک  يدیشر 
دـشر هار  رد  اهنیا  همه  هتبلا  ابو . ینارگ و  متـس ، دوب : ناوارف  زیچ  هس  وا  ییاورنامرف  هرود  رد  هک  دـننکیم  هراـشا  هرود  نآ  ناگدنـسیون 
اهلاس نامه  رد  هک  دسیونیم  1340 م ). . ) لاس 740 ق رد  زیربت  رد  یناگرزاب  لماک  لزنت  زا  ثحب  نمض  دیه  دیرفآیم . عنام  یناگرزاب 

زیربت هب  ار  هناگیب  نارجات  ات  دیـشوک  يداصتقا  تالکـشم  زا  ییاهر  يارب  فرـشا  کـلم  یلو  دـندشیمن . هدـید  هناـگیب  نارجاـت  زیربت  رد 
مکاـح ینیراکـسوف  وکراـم  هب  داتـسرف . اوـنج  هب  ياهماـن  هارمه  هـب  ار  یچلیا  کـی  1344 م ). . ) ق لاس 744  رد  فرـشا  کـلم  دـناشکب .

زینو و ناـیم  يراـجت  تابـسانم  رییغت  يارب  ار  طیارـش  دـنک و  رارقرب  طاـبترا  فرـشا  کـلم  یچلیا  اـب  هـک  دوـب  هدـش  شرافـس  هینطنطـسق 
ار فرـشا  کـلم  تساوخرد  اوـنج  مکاـح  هک  تروـص  نیدـب  دوـب . هجیتـنیب  اهشـشوک  نیا  یلو  دروآرد . يداـع  لاـح  هب  ناـجیابرذآ 
، تشک ياهناهب  هب  ار  نانآ  زا  نت  دنچ  درک و  عمط  اهنآ  ياهالاک  رد  فرشا  کلم  دندمآ . زیربت  هب  ییاونج  نارجات  زا  یهورگ  تفریذپ .

. درک هرداصم  ار  ناشلاوما  تخادنا و  نادنز  هب  ار  هیقب 
دش . عطق  ناجیابرذآ  زینو و  نایم  يراجت  طباور  هرابود  یتدم  يارب  دنیاشوخان ، هثداح  نیا  یپ  رد 

یلخاد تاشقانم  رما  نیا  یلـصا  تلع  دـش . فیعـض  رایـسب  ناجیابرذآ  رد  یناگرزاب  ناخ ، وکاله  تلود  طوقـس  هرود  رد  فصو  نیا  اـب 
. دوب يراجت  ياههار  ینماان  اهتایلام و  ینیگنس  ناخلیا ، هقبط 

نیب رد  هصاخ  نارجات  زا  یهورگ  هک  دوشیم  هتفگ  هرود  نامه  نامکاح  زا  یکی  نامرف  رد  دوب . رطخ  ضرعم  رد  هراومه  راجت  ياـهالاک 
شامق و هدش ، عقاو  نایمارح  موجه  دروم  هنابش  هار ،
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هب دننک و  ریگتسد  ار  نادزد  دنشوکب ، نارجات  ییاهر  يارب  هک  دوشیم  دیکأت  دودح  نآ  نایهاپـس  هب  دوریم . جارات  هب  يدایز  نایاپراهچ 

دنناسرب . ناشیازج  هب  ار  نانآ  نارگید  تربع  يارب  دنروایب و  ناوید 
نانآ زا  نانابراس ، ناگدـنبرخ و  زا  يرایـسب  دـندشیم ، رازاب  دراو  نارجات  نایادـخدک و  هک  یناـمز  تشاد . همادا  اـهرازاب  رد  يرـسدوخ 
نیمه دـندادیم . ار  ناـنآ  بلط  دـندرکیم و  ضرق  تسیاـبیم  دنتـشادن  لوپ  هک  ینارجاـت  دنتـساوخیم . لوپ  ناـشکاروخ  دروخ و  يارب 

همه و  دندشیم ، هجاوم  متس  نیا  اب  راب  نیدنچ  زور  ره  نایادخدک  نارجات و  دندرکیم . تیذا  ار  یلاها  هداتسیا و  رازاب  رـس  رب  صاخـشا 
دشیم . رجنم  تراجت  لزنت  نارجات و  سالفا  هب  اهنیا 

رایـسب زیربت  هب  هناگیب  نارجاـت  ندـناشک  تراـجت و  قنور  يارب  يریـالج  ناـنارمکح  زا  1374 م ). - 1356  ) سیوا خیـش  نسح و  كوـیب 
: تسا هدش  هدروآ  همان  رد  تسا . بلاج  هدش ، هتشون  یجراخ  نایاورنامرف  زا  یکی  هب  هک  ياهمان  هطبار  نیمه  رد  دندیشوک .

نیمزرـس زا  ناوراک  هلفاـق و  هک  تسا  يدـنچ  نونکا  دراد . یگتـسب  نارجاـت  دـمآ  تفر و  هب  یلاـها  تیعـضو  دوبهب  نیمزرـس و  یناداـبآ 
شهاوخ دـنارذگیم . ار  لزنت  هرود  روشک  هجیتن  رد  دوشیمن . جراخ  دراو و  رگید  ياهالاک  شاـمق و  هتـشذگ  دـننام  رگید  درذـگیمن .
نیمزرس نیا  زا  ار  ناشهاوخلد  ياهالاک  هدروآ و  حالس و ...  شامق ، دنیامن . دمآ  تفر و  اهناوراک  هتـشذگ  دننام  دیهد  روتـسد  منکیم 

یتلود نارومأم  هب  دشاب . رارقرب  یمیاد  دمآ  تفر و  نامیاهنیمزرس  نایم  دنروایب . امش  نیمزرس  هب  ار  ناشیاهالاک  زین  ام  نارجات  ای  دنربب و 
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، شامق نوچ  یلاوما  اهناوراک  نارجات و  نیا  زا  دـعب  دنناتـسن . اـغمت  هزادـنا  زا  شیب  نارجاـت  زا  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  ناـیچاغمت  و 
. دنربب هدیرخ و  تسا  زاین  دروم  ناشروشک  رد  هک  ییاهالاک  زا  دنشورفب و  بسانم  تمیق  هب  هدروآ و  هچیلاق  سابل و  قازرا و 

: دوشیم هتفگ  اجنآ  رد  تسا . هدش  رکذ  اهتایلام  رگید  اغمت و  دح  زا  شیب  هبلاطم  زیربت  هب  نارجات  ندماین  تلع  همان ، خساپ  رد 
هب هک  دوـشیم  هداد  هزاـجا  نارجاـت  هب  دـنریگن ، نارجاـت  زا  ار  اـهتایلام  رگید  اـغمت و  هدـش  نیعم  رتشیپ  هـکنآ  زا  شیب  ناـیچاغمت  رگا 

هدمآ روتسد  نیا  رد  داد . دمحم  نیدلا  لالج  راجتلا  کلم  هب  ار  مزال  تاروتسد  يریالج  نارمکح  هتبلا  دنیایب . امش  نیمزرس 
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هچیلاق و شامق ، هلمج  زا  الاک  عون  ره  خیرات  نیا  زا  وا  عبات  صاخشا  هک  دوشیم  هداد  روتـسد  دمحم  نیدلا  لالج  راجتلا  کلم  هب  : » تسا
.« دنشورفب قازرا  سابل و 

هب يرجات  فصو  نیا  اب  دیـشوکیم . زیربت  تراجت  هتـشذگ  تیمها  ندنادرگزاب  يارب  1374 م ). - 1356  ) يریالج نارمکح  سیوا  خیش 
ات دـنهاوخیم  وا  زا  هدـش  وا  عنام  نایچاغمت  هیناطلـس  رد  دروایب . زیربت  هب  يدزی  شامق  هیناطلـس  هار  زا  دـهاوخیم  دـمحم  نیدـلا  ءاهب  ماـن 

دوشیم . تباجا  اهنآ  هتساوخ  دنسیونیم . نامز  نارمکح  هب  ياهیئاوکش  هرابنیا  رد  و  دشورفب ، اجنآ  رد  ار  شیاهالاک 
نارجات هک  داد  هدـعو  وا  درک . توعد  زیربت  هب  ار  يزینو  نارجات  تشون و  زینو  مکاح  هب  ياهمان  نازوبارت  مکاح  هطـساو  هب  سیوا  ناطلس 
دوشیم مولعم  نازوبارت  نارجات  خساپ  زا  تخادرپ . دنهاوخ  يرتمک  كرمگ  هتـشذگ  تبـسن  هب  هدش و  هتفریذـپ  یبوخ  هب  زیربت  رد  يزینو 

رد زیربت  هب  نتفر  يارب  ناناگرزاب  زا  یلیخ  هک  تسا  لاس  ود  هک  تسا  هدـمآ  همان  رد  دـنرادن . رواب  سیوا  ناطلـس  ياههدـعو  هب  نانآ  هک 
اهنآ ات  دـنیایب  نازوبارت  هب  زیربت  زا  ییاـهناوراک  دـنهاوخیم  تسخن  ناـنآ  دنتـسه . زیربت  هار  شیاـشگ  رظتنم  دـناهدمآ و  درگ  نازوبارت 

نانزهار هلمح  ضرعم  رد  هدرک و  رفس  ییاهنت  هب  يزینو  رجات  دنچ  هک  دوشیم  هتفگ  همان  نایاپ  رد  دنـشاب . هتـشادن  اههار  تینما  رد  یکش 
. دننک رواب  ار  سیوا  ناطلس  ياههدعو  دنناوتیمن  يزینو  نارجات  هک  تسادیپ  همان  زا  تسا . هدیدرگ  جارات  ناشلاوما  هتفرگ و  رارق 

طباور دـیدرگ  رکذ  هک  ناـنچمه  یلو  دـش . عطق  1344 م ). . ) ق لاس 744  زا  نیمزرـس  ود  نایم  يراجت  طباور  هک  دـنکیم  هراـشا  دـیه 
لاس 760 رد  میتسه . زیربت  رد  زینو  یناگرزاب  یگدـنیامن  تیلاعف  دـهاش  1340 م ). . ) لاس 740 ق زا  سپ  دوب . هدـشن  عطق  الماک  يراجت 
هک دوشیم  هتفگ  هدش ، هتشون  زازب  نیدلا  جات  هجاوخ  هب  هک  ياهمان  رد  میروخیمرب . زیربت  رد  یجراخ  ياهالاک  یخرب  هب  1360 م ). . ) ق

، زاریش نامرک ، شامق  اب  هتخورف و  بسانم  تمیق  هب  ار  اهنآ  تسا . هدش  هداتسرف  یقشمد  يردنکسا و  يرصم ، سابل  تسد  یـس  وا  يارب 
هیردنکـسا و رـصم ، مان  اب  هک  ار  ییاهشامق  نایرتشم  هک  ارچ  دوب . دایز  رایـسب  دـش  رکذ  هک  یلاوما  هب  زاین  دـنک . هلداـبم  دزی  ناهفـصا و 

دندیدنسپیم . دشیم ، هتفاب  قشمد 
80 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

نیرتاراد و دـنتفگیم . راجتلا » کلم   » رهـش نارجات  سیئر  هب  دـشیم . هدوزفا  زین  هجاوخ  خیـش و  نوچ  یتارابع  هرود  نیا  نارجاـت  ماـن  هب 
رب یگرزب  ریثأت  درکیم و  افیا  نارجات  تلود و  نایم  ار  هطـساو  شقن  یعون  راجتلا  کلم  دندشیم . نییعت  هفیظو  نیا  هب  نارجات  نیرتاناوت 
زا ثحب  رد  یناوجخن  هاش  ودنه  نب  دمحم  دنک . عافد  نارجات  قوقح  زا  رگید  تافالتخا  ای  ناوید  رد  تسیابیم  وا  تشاد . تراجت  دـشر 
رد نانآ  لئاسم  ماـمت  لـح  نارجاـت ، روما  هب  یگدیـسر  : » دـهدیم حرـش  نینچ  ار  راـجتلا  کـلم  هفیظو  روشک ، يداـبآ  رد  نارجاـت  شقن 

اهنآ ». دوخ  هب  نآ  ندنادرگرب  صاخشا و  رگید  زا  نارجات  بلط  ندناتس  نارجات و  رب  متس  زا  تعنامم  ناوید ، تعیرش و  همکحم 
. دوشیم هدـهاشم  تراجت  رد  ییافوکـش  يریالج  سیوا  ناطلـس  تیمکاح  هرود  رد  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  روکذـم  بلاـطم  زا 

ياعدا نیا  دنکیم . نایب  1360 م ). - 1340 . ) 760 ق ياهلاس 740 - رد  ار  زیربت  تراجت  تفرشیپ  هیکلف  هلاسر  هب  دانتـسا  اب  ینایب  نیریش 
. تسا هدرکن  یسررب  قیقد  تروص  هب  ار  هرود  نآ  هب  طوبرم  عبانم  وا  هک  دوشیم  یشان  اجنآ  زا  ینایب  نیریش 

دصتشه و رازه و  ود  رادقم  763 ق ). - 762  ) ربتکا 1363 ات  ربتکا 1362  زا  ار  زیربت  ياغمت  تایلام  یناردنزام  هّللا  دبع  هک  تروص  نیدب 
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باتک کی  شراگن  يارب  ار  هیکلف  هلاسر  تابساحم  یناردنزام  هک  اجنآ  زا  دش  رکذ  هک  روطنامه  یلو  تسا . هتسناد  ناموت  کی  داتفه و 
نآ زا  يریگهجیتن  قیقد و  ماقرا  ناونع  هب  ماـقرا  نیا  نتفرگ  رظن  رد  تسا . هدرک  رکذ  دوخ  زا  ار  اـهمقر  زا  يدادـعت  درکیم ، هیهت  یـسرد 

1350 - 1330 . ) 750 ق ياهلاس 730 - نیب  زیربت  هک  نانچمه  لصا  رد  تسین . تسرد  یملع  رظن  زا  رهـش ، تراـجت  لزنت  اـی  یقرت  يارب 
رد یلو  دروخیم ، مشچ  هب  یبسن  ياـیحا  1370 م ). - 1360 . ) 770 ق ياهلاس 760 - رد  یلو  دـنارذگیم ، ار  يداصتقا  لزنت  هرود  م ).

. تسا هداتفین  قافتا  یگرزب  تفرشیپ  هرود  نیا 
. دش عرازم  یناریو  رهش و  جارات  بجوم  1385 م ). . ) رد 786 ق زیربت  هب  رومیت  نایهاپس  موجه 

یلاها درب . شروی  زیربت  هب  یهاپـس  رازهدون  اب  ودرا  نوتلآ  مکاح  ناخ  شیماـتخوت  هیئوژ 1386 م ). مراهچ  . ) هجحلا 787 ق يذ  لوا  رد 
. دش هتفرگ  زیربت  زا  ریسا  رفن  رازههاجنپ  دندش . لواپچ  رهش 

یناریو تراـغ و  هب  اددـجم  تشگزاـب و  زیربـت  هب  هراـبود  ناـخ  شیماـتخوت  دـعب  زور  هدزاود  دـیماجنا . لوـط  هب  زور  تـفه  رهـش  جاراـت 
هب رفن  رازهدص  هتشک و  رفن  رازه  هد  وا  مود  لوا و  ياهموجه  رد  تخادرپ .
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تفر . جارات  هب  زور  هد  ضرع  رد  دوب ، هدمآ  درگ  زیربت  رد  زارد  نایلاس  یط  رد  هک  یتورث  دندش . هتفرگ  تراسا 

جارات و ار  رهش  مجاهم  نانمشد  درک . دراو  هقطنم  يزرواشک  هب  ینیگنس  هبرض  یلحم ، نامکاح  یپایپ  تاشقانم  مهدراهچ  هدس  رخاوا  رد 
شردارب رکاچ و  ماـتیب  دـندومن ، لواـپچ  ار  زیربت  فسوی  هرق  نایهاپـس  هکنآ  زا  سپ  1392 م ). - 1391 . ) لاس 794 ق رد  دـندرک . ناریو 

: دسیونیم وربا  ظفاح  دنتفرگ . ار  مدرم  زا  يرایسب  لوپ  روز  هب  دندرک و  هرصاحم  ار  زیربت  ینایهاپس  اب  روصنم 
دندوب ». هدمآ  گنت  هب  رهش  یلاها  »

هک داتـسرف  ربخ  هیناطلـس  زیربت و  یلاـها  هب  ازریم  رمع  درکن . یتفرـشیپ  نادـنچ  زیربت  تراـجت  ازریم  رمع  هاـشناریم و  ییاورناـمرف  هرود  رد 
رایـسب شامق  فیرظ و  هچراپ  تسد  رازه  هس  اهرهـش  نامه  زا  هک  داد  روتـسد  ورنیمه  زا  دنک . اپرب  یتفایـض  رومیت  دوبدای  هب  دهاوخیم 
شاـمق فیرظ ، هچراـپ  مشیربا ، دوشگ و  ار  وا  ياـهراب  تفر و  وخیوـالک  دزن  هب  شحلـسم  ناـمزالم  هارمه  هب  زیربـت  هغوراد  دوش . هتفرگ 

. دش تراجت  دشر  عنام  لئاسم  نیا  همه  دروآ . تسد  هب  يرایسب  ینیچ  فورظ  خرس و 
.( 1400 م . ) رد 802 ق ار  دادـغب  و  1395 م ). . ) رد 797 ق ار  ناخرتشه  رومیت  هکنآ  زا  سپ  هک  دـنکیم  ناـیب  هنوگنیا  یکـسفشورطپ 

. زیربت هن  دوب ، هدـش  لیدـبت  تراـجت  زکرم  هب  هیناطلـس  هرود  نیا  رد  اـم  رظن  هب  تفاـی . شیازفا  رایـسب  زیربت  يراـجت  تیمها  درک ، لواـپچ 
هدزیـس ناخ و  رتشه  زا  شیپ  لاس  تشه  زیربت  هک  دوب  رطاخ  نادـب  نیا  دوب . ود  هجرد  زیربت  کی و  هجرد  رهـش  هیناطلـس  هک  تسا  ینتفگ 

زیربت ینادابآ  ایحا و  يارب  يدایز  ینامز  دش . دراو  نآ  داصتقا  رب  نیگمهـس  ياهبرـض  دـیدرگ و  تراغ  رومیت  طسوت  دادـغب  زا  شیپ  لاس 
. دوب مزال 

دنکیم هراشا  وخیوالک  تسا . بلاج  هنیمز  نیا  رد  تشاد ، روضح  زیربت  رد  1403 م ). . ) لاس 805 ق رد  هک  ییایناپسا  وخیوالک  تاراشا 
رد وا  یلو  دـشیم . هتخورف  فـلتخم  فورظ  تارهاوـج و  ماـخ ، مشیربا  هچراـپ ، هتفاـت ، هبنپ ، مشیربا ، زا  معا  ـالاک  عوـن  ره  زیربـت  رد  هـک 

زا یلو  دراد . يرتشیب  تیمها  اتبسن  زیربت  هب  تبسن  هیناطلس  يراجت  رظن  زا  : » دسیونیم هیناطلس  اب  زیربت  هسیاقم 
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تسا ». هیناطلس  زا  رتگرزب  زیربت  یلاها  دادعت  رظن 
يدالیم مهدراهچ  هدس  لیاوا  تبـسن  هب  يدالیم  مهدزناپ  هدس  لیاوا  مهدراهچ و  هدس  رخاوا  رد  زیربت  رهـش  هک  دهدیم  ناشن  هلئـسم  نیا 

رد دـشیم ،  هسیاقم  هیناطلـس  اب  يدابآ  رظن  زا  يدیـشر  عبر  اهنت  يدالیم  مهدراهچ  هدـس  لـیاوا  رد  بیترت  نیدـب  دوب . هدرک  لزنت  ردـقچ 
مـشیربا رتشیپ  دوب . هدرک  بسک  زیربت  هب  تبـسن  يرتـشیب  تیمها  تراـجت  رظن  زا  هیناطلـس  يدـالیم  مهدزناـپ  هدـس  لـیاوا  رد  هک  یلاـح 
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ناناگرزاب نامز  نیا  رد  دش . هدرب  هیناطلس  هب  نآ  زا  يرایسب  تمسق  يدالیم  مهدزناپ  هدس  لیاوا  رد  یلو  دشیم ، هدروآ  زیربت  هب  یخامش 
. دوب زیربت  رد  1408 م ). - 1405  ) رومیت رسپ  هاشناریم  تیمکاح  هرود  رد  رگربتلیش  دنتفریم . هیناطلس  هب  زیربت  ياج  هب  ییاونج 

دسریم رظن  هب  هتبلا  تسا . رتشیب  یحیسم  مکاح  نیرتدنمورین  دمآرد  زا  دنکیم ، بسک  زیربت  رهـش  زا  اورنامرف  هک  یتعفنم  دنکیم  هراشا 
یلو دوب . هتفگ  زیربت  هرابرد  يدالیم  مهدراهچ  هدس  لیاوا  رد  ییایلاتیا  کیرودوا  ار  هلمج  نیمه  هک  ارچ  تسا ، هدش  هغلابم  يدح  ات  هک 
نیا هب  ناوتیمن  بلطم  نیا  زا  هتبلا  تسا . زیمآهغلاـبم  يدـالیم  مهدزناـپ  هدـس  لـیاوا  يارب  دوبن و  تسرد  رظن  دروم  هرود  يارب  هلمج  نیا 

هچراپ ناورش ؛ نالیگ و  ناتـسجرگ ، زا  ماخ  مشیربا  يدالیم  مهدزناپ  هدس  لیاوا  رد  یتح  دوب . هدرم  الماک  رهـش  تراجت  هک  دیـسر  هجیتن 
دشیم . هتخورف  زیربت  رد  اهالاک  رگید  کشم و  و  زمره ؛ زا  دیراورم  یبرغ ؛ ياپورا  اسروب و  زا  توهام  دزی ؛ زا  یمشیربا 

. دناهتشاد تلود  يارب  ناموت  یـس  ات  تسیب  هیناطلـس  ناموت و  جنپ  داتفه و  دصتـشه و  زیربت  1340 م ). - 1330 . ) 740 ق ياهلاس 730 -
هب يدالیم  مهدزناپ  هدـس  تسخن  همین  رد  تشاد . ار  مود  ماقم  زیربت  لوا و  ماقم  تراجت  رظن  زا  هیناطلـس  يدالیم  مهدزناپ  هدـس  لیاوا  رد 

هرود هژیو 
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. دوشیم هدهاشم  ایحا  یعون  تراجت  هصرع  رد  1467 م ). - 1436  ) ولنویوقهرق هاشناهج  ییاورنامرف 
يارب هاشناهج  دوب . هدش  رایسب  تیعمج  ياراد  زیربت  هتشگ و  دابآ  ناجیابرذآ  هاشناهج ، هرود  رد  هک  دنکیم  هراشا  يدنقرمس  قازرلا  دبع 

. دیشوکیم یجراخ  یلخاد و  تراجت  شرتسگ 
ار وا  مشیربا  راورخ  تشه  تلود  نارومأم  دریمیم . زیربت  رد  دوب ، هدروآ  ـالاک  زیربت  هب  اـسروب  زا  هک  یـسوم  نب  دـمحا  هک  بیترت  نیدـب 

دمحم خیـش  شثراو  رـسپ و  هب  وا  لاوما  هک  دـنکیم  اضاقت  هاـشناهج  هب  ياهماـن  رد  یناـمثع  هاـشداپ  دـمحم  ناطلـس  دـنوشیم . بحاـص 
هدنادرگرب روکذم  لاوما  هاشناهج ، روتـسد  هب  هدرک و  یـسررب  هرابنیا  رد  راجتلا  کلم  نیدلا  سمـش  هجاوخ  دوش . هدـنادرگرب  يوسروب 

دوشیم .
نایم يداصتقا  هدش  داجیا  طباور  ( 1478 - 1453  ) ولنویوققآ نسح  نوزوا  ییاورنامرف  هرود  هژیو  هب  يدالیم  مهدزناپ  هدـس  مود  همین  رد 
ههرب نیا  تفرـشیپ  دـشر  رد  ریز  لماوع  داهن . ناوارف  ریثأت  زیربت  یجراخ  یلخاد و  تراـجت  دـشر  رب  زینو ، اـصوصخ  اـپورا  ناـجیابرذآ و 

: دوب رثؤم  ینامز 
رظن رد  اب  يزرواشک و  یگتفـشآ  ندرب  نایم  زا  فدـه  اب  وا  دوب . نیگنـس  يو  زا  شیپ  تایفلکم  اهتایلام و  هک  دوب  هجوتم  نسح  نوزوا 

« نسح ناطلـس  هماننوناق   » لمعلا روتـسد  نیا  درک . رداص  اهتایلام  یهدـناماس  میظنت و  يارب  ياهماننوناق  رادنیمز ، ناـیعا  عفاـنم  نتفرگ 
. دیدرگ نیعم  هرابود  اهتایلام  رادقم  دـش ، رداص  1477 م ). - 1470 . ) 881 ق ياهلاس 874 - رد  هک  هماننوناق  نیا  رد  دشیم . هدـیمان 

لاس رد  1576 م ). - 1524  ) لوا بسامهت  هاش  هماننوناق  رودـص  ینعی  يدالیم  مهدزناش  هدـس  تسخن  همین  ات  نسح » ناطلـس  هماننوناق  »
. دیشخب ناماس  ار  یتایلام  ماظن  یلو  دوب  یتقوم  تاحالصا  نیا  هچرگا  دوب . یقاب  دوخ  توق  هب  1557 م ). . ) 964 ق

انیرتاک اب  وا  جاودزا  دـش . کیدزن  رتشیب  زین  زینو  هب  داد و  تیمها  رایـسب  ییاپورا  ياـهتلود  اـب  یتسود  طاـبترا  يرارقرب  هب  نسح  نوزوا 
. درک ناسآ  ار  راک  نیا  سنازیب  روتارپما  نیرخآ  سوننموک  دیواد  هدازردارب  انیپسد 

قنور زین  تعنص  رنه و  هجیتن  رد  دیرفآ . ناکما  زیربت  داصتقا  تفرشیپ  يارب  يدالیم  مهدزناپ  هدس  مود  همین  رد  یماظن  ياهگنج  شهاک 
لاس رد  هک  ینیراتنک  تفای .
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نیا تسا . دوجوم  رایـسب  ياـهرازاب  تسا . نارگ  دـح  زا  شیب  یلو  رایـسب  قازرا  زیربت  رد  دـسیونیم  هدـید  ار  زیربـت  1474 م ). . ) ق  878

ار زیربت  رازاب  رد  دوجوم  لاوما  یخرب  زین  ورابراب  دنربیم . بلح  هب  رایـسب  لاوما  مشیربا و  هک  دنتـسه  ییاهناوراک  زا  رذگ  لحم  اهرازاب 
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تسا . هدرک  رکذ 
ره اجنیا  رد  دوب ، نآ  زا  رتهب  تهج  ره  زا  یلو  تسین  یگرزب  رهش  زیربت  دننام  یخامش  هک  دسیونیم  یخامش  زیربت و  هسیاقم  اب  ینیراتنک 

دوب ناموت  هدزیس  دص و  هنالاس  ناورش  تلایا  لخادم  یمامت  دش و  هبصق  یخامـش  1340 م ). . ) لاس 740 ق رد  تسا . ناوارف  قازرا  عون 
مهدزناپ هدس  مود  همین  رد  دوب . هدش  هتفرگ  تایلام  ناورش  لخادم  ربارب  تشه  ینعی  ناموت  جنپ  داتفه و  دصتـشه و  زیربت  زا  هک  یلاح  رد 

- ناخرتشه هیـسور - هار  زا  یخامـش  اب  تراجت  هب  ییاپورا  نارجات  دورو  ناجیابرذآ و  هیـسور و  نایم  يراـجت  طـباور  شرتسگ  يدـالیم 
همه لیلد  هب  تشاد . رود  رظن  زا  هلئـسم  نیا  رد  ار  ناورـش  مشیربا  تیمها  دیابن  هتبلا  دش . رهـش  نیا  يداصتقا  یقرت  بجوم  وکاب ، دـنبرد -

. درک دشر  رتشیب  يداصتقا  رظن  زا  زیربت  هب  تبسن  یخامش  يدالیم  مهدزناپ  هدس  مود  همین  رد  لماوع  نیا 
هدس تسخن  همین  رد  هیناطلـس  1330 م ). - 1310 . ) 730 ق ياهلاس 709 - رد  زیربت  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  روکذـم  بلاـطم  زا 

رد 895 ق. بوقعی  ناطلـس  گرم  اب  دـندوب . هدـش  لیدـبت  تراجت  لوا  زکرم  هب  مهدزناپ  هدـس  مود  همین  رد  یخامـش  يدالیم و  مهدزناپ 
نیا یلـصا  زکرم  دـید . دوخ  هب  اورنامرف  تشه  لاس  هد  ضرع  رد  ناـجیابرذآ  هجیتن  رد  تفاـی . تدـش  یناـخناخ  ياـهگنج  (1490 م ).

ابو يرامیب  1490 م ). - 1488 . ) 895 ق ياهلاس 893 - رد  دندش . طقاس  یتسه  زا  اهگنج  نیا  هجیتن  رد  یلاها  دوب . زیربت  رهش  اهگنج 
رثا رب  ناجیابرذآ  یلاها  زا  يدایز  يدادعت  گرم  هرابرد  یتاعالطا  ینیوزق  ییحی  دندش . فلت  يدایز  دادعت  تفای . عویـش  زیربت  رد  رابود 

دنکیم . هئارا  نطو  كرت  هب  یخرب  ندش  راداو  یلاها و  رقف  1501 م ،). - 1497  ) ولنویوققآ يازریم  دنولا  تیمکاح  هرود  متس  ابو و 
، زیربت يداصتقا  دـشر  هلحرم  يدالیم  مهدزیـس  هدـس  لـیاوا  يدـالیم و  مهدزاود  هدـس  رخاوا  هک  میریگیم  هجیتن  بلاـطم  يدـنبعمج  اـب 
. تسا هدوب  ینادابآ  ایحا و  هرود  1290 م ). - 1260 . ) 688 ق ياهلاس 657 - لزنت و  هرود  1250 م ). - 1230 . ) 647 ق ياهلاس 627 -

مهدزیس هدس  رخاوا 
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هجیتن رد  1330 م ). . ) لاس 737 ق رد  دیآ . باسح  هب  زیربت  يداصتقا  تایح  ییافوکـش  هرود  دـناوتیم  يدالیم  مهدراهچ  هدـس  لیاوا  و 
هدـس رخاوا  ات  یتح  درک و  لـماک  لزنت  رهـش  يزرواـشک  يداـصتقا و  تاـیح  یلخاد ، ياـهگنج  نتفرگ  تدـش  یناـخلیا و  تلود  لزنت 

يداصتقا تایح  يدالیم  مهدزناش  هدس  رد  دـنک . تسار  تماق  تسناوتن  زیربت  زین  يدالیم  مهدزناش  هدـس  تسخن  عبر  يدالیم و  مهدزناپ 
. تفای لزنت  هرابود  هدس  نیمه  رخاوا  رد  یلو  تفرگ  ياهزات  ناج  زیربت 

رهش یعامتجا  خیرات 

زیربت تیعمج 

دهاوخ شـشوک  ورنیا  زا  تسین . سرتسد  رد  هنایم  هدس  رامآ  ههایـس و  رتافد  درادـن . دوجو  زیربت  تیعمج  نازیم  هرابرد  یقیقد  تاعالطا 
. دوش نیعم  ابیرقت  یجراخ ، ناحایس  ياههتشون  هیلوا و  عبانم  ساسا  رب  زیربت  یلاها  دادعت  دش 

1042 . ) لاس 433 ق هلزلز  رثا  رد  دنکیم . قیدصت  ار  هلئسم  نیا  يزیربت  نارطق  تشاد . رایسب  یلاها  زیربت  يدالیم  مهدزای  هدس  طساوا  ات 
ات هرود  نآ  رد  زیربت  هک  تفگ  دـیاب  قارغا  نودـب  دـشاب ، زیمآهغلابم  مقر  نیا  رگا  یتح  دـندش . كاله  رفن  رازه  هاجنپ  ات  لهچ  ابیرقت  م ).
هب م ).  1174 - 1136  ) زگ هدـلیا  نیدـلا  سمـش  تیمکاـح  هرود  رد  زیربـت  هکنآ  زا  سپ  دـیدرتیب  تسا . هتـشاد  تـیعمج  رفن  رازه  دـص 

. تسا هدروآ  تیعمج  رازه  دص  ياراد  ياهرهـش  فیدر  رد  هرود  نیا  رد  ار  زیربت  مان  فوداینب  تفای . شیازفا  نآ  یلاها  دیـسر ، تختیاپ 
يرهـش هب  زیربت  هرود  نیا  رد  : » دـسیونیم وا  تسا . هدرک  هراشا  زین  يدالیم  مهدزیـس  هدـس  لیاوا  رد  ایندـلا  بیاجع  فلؤم  ار  بلطم  نیا 

دنیآیم ». درگ  نآ  رد  رایسب  یلاها  هدش و  لیدبت  روهشم 
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شیازفا رد  زین  بسانم  یعیبط  طیارش  تعنص و  رنه و  تیزکرم  یناگرزاب ، هار  رس  رب  نتفرگ  رارق  زیربت ، یتختیاپ  نوچ  يدنچ  لماوع  هتبلا 
شهاک رایـسب  زیربت  تیعمج  هاشمزراوخ ، نیدـلا  لالج  ییاورنامرف  هرود  يدالیم و  مهدزیـس  هدـس  لیاوا  رد  دـندوب . رثؤم  رهـش  تیعمج 

« بنش  » ای مش »  » هقطنم رد  نوغرا  تفای . شیازفا  جیردت  هب  نآ  تیعمج  دش و  ناخ  اقابا  تختیاپ  زیربت  1265 م ). . ) لاس 663 ق رد  تفای .
رظن زا  نیدلا  دیشر  تخاس و  هینوغرا »  » مان هب  يرهش  زیربت ، برغ  رد 
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تسا . هدرک  هیبشت  هرهاق  هب  ار  هینوغرا  و  رصم ، هب  ار  زیربت  تیعمج ، يرایسب 
رهـش هک  تشذـگن  يرید  دنتـشگ . كاله  يدایز  ياهناسنا  دـش و  ناریو  رایـسب  ياهانب  1273 م ). - 1272 . ) ق لاـس 671  هلزلز  رثا  رد 

رد 693 ق. تفای . ینوزف  یلاها  دادعت  دیدرگ و  دابآ  هرابود 
زیربت هعلق  طیحم  هرود ، نیمه  رد  دـندیمان . کچوک » رـصم   » ار نآ  فاصو  رایـسب و  یلاـها  اـب  يرهـش  ار  زیربت  نیدـلا  دیـشر  (1294 م ).

، دیشک زیربت  رود  هب  يراصح  ناخ  نازاغ  هک  ینامز  دناسر . رتمولیک  هب 24  ار  نآ  زیربت ، تیعمج  شیازفا  فده  اب  نازاغ  دوب . ماگ   6000
رهش تحاسم  ناخ ، نازاغ  ییاورنامرف  هرود  رد  دوب . اجنآ  رد  تیعمج  ینوزف  رگناشن  زین  نیا  تشاد . دوجو  راصح  نوریب  هناخ  رازه  دنچ 

6  ) ماگ ار 6000  زیربت  طیحم  رگا  دـش . هفاضا  ربارب  هن  ینعی  گنـسرف )  4 / 5  ) ماگ فاصو 54000  ربارب ، راهچ  ینیوزق  هّللا  دـمح  رظن  هب 
ربارب هن  زیربت  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  ناخ  نازاغ  تامادـقا  اب  بیترت  نیدـب  میریگب ، رظن  رد  رفن  رازه  تصـش  ار  نآ  تیعمج  و  رتمولیک )

هناخ رازهیـس  هدوب ، زیربت  راصح  لخاد  هک  يدیـشر  عبر  رد  تسا . هتـشاد  تیعمج  رفن  رازه  دصـشش  ات  هاـجنپ  دـصناپ و  هدـش و  گرزب 
. دـندوب نکاس  اجنآ  رد  رفن  رازه  دون  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  مینک ، باسح  رفن  هس  نامز  نآ  رد  ار  هناـخ  ره  تیعمج  رگا  تشاد . دوجو 

هدس لیاوا  رد  ار  زیربت  تیعمج  هک  دـهدیم  ناکما  اهنیا  همه  دنتـسیزیم . یلاها  ینیعم  دادـعت  زین  اجنآ  رد  دوب . كرهـش  زین  نازاغ  ماش 
مینادب . رفن  رازه  دصشش  ات  هاجنپ  دصناپ و  دودح  يدالیم  مهدراهچ 

تـسناوتیمن هلئـسم  نیا  و  دش ، لیدبت  یلخاد  ياهدربن  نادـیم  هب  زیربت  ناناخلیا ، تلود  فعـض  اب  1330 م ). . ) ياـهلاس 730 ق زا  سپ 
كاله رفن  رازه  دصیس  وربا ، ظفاح  هتفگ  هب  1369 م ). . ) لاس 770 ق رد  ابو  يرامیب  عویش  هجیتن  رد  دشابن . تیعمج  شهاک  يارب  یلیلد 

دشیمن . ساسحا  تافلت  رادقم  نیا  دندوب ، رایسب  رهش  یلاها  هک  اجنآ  زا  یلو  دندش .
ار مدرم  زا  یمین  زا  رتمک  ابو  رگا  هک  درک  باسح  هنوگنیا  ناوتیم  دـشاب ، هتفگ  دایز  رایـسب  ار  تاـفلت  رادـقم  نیا  وربا  ظـفاح  رگا  یتح 

تیعمج شهاک  ثعاب  زین  فلتخم  ياههرود  رد  ترجاهم  دشاب . هتشاد  تیعمج  رفن  رازه  هاجنپ  دصیس و  ات  دصیس  دیاب  زیربت  دشاب  هتشک 
هلاس دصناپ  خیرات  یلاها  زا  یتمـسق  درک و  هلمح  زیربت  هب  راب  ود  سوواک  هاشناورـش  1367 م ). - 1366 . ) لاس 668 ق رد  دشیم . زیربت 

ص86 یسرمهاش ؛  عراز  زیورپ  همجرت  زیربت /
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داد . چوک  ناورش  غابارق و  هب  ار 
لاس هدزای  دنتشگ . ریسا  يرایسب  دندش و  هتـشک  يدایز  دادعت  زیربت  بحاصت  رـس  رب  شکمـشک  یپ  رد  1380 م ). . ) ياهلاس 681 ق رد 

. دندش كاله  رفن  رازه  هد  ینارگ ، یطحق و  یپ  رد  دعب 
وخیوالک دش . زیربت  یلاها  رایـسب  شهاک  بجوم  اهنیا  همه  دـندش . نطو  كرت  هب  راداو  یلاها  زا  یتمـسق  یگنـسرگ  یطحق و  هرود  رد 

یناریا دنمشناد  يرهاط  مساقلا  وبا  دهدیم . ربخ  رهـش  رد  هداوناخ  رازه  تسیود  دوجو  زا  دوب ، زیربت  رد  1403 م ). . ) لاس 805 ق رد  هک 
دنکیم هراشا  وا  دـنکیم . رکذ  ار  زیربت  رد  رفن  رازه  دصتـشه  دوجو  هداوناخ ، ره  يارب  رفن  راهچ  نتفرگ  رظن  رد  اب  هتفریذـپ و  ار  مقر  نیا 

یکـسفشورطپ دـنکیم . دـییأت  الماک  ار  يو  رظن  زین  روکـشم  داوج  دـمحم  تسا . هتفاین  رییغت  دـعب  لاس  تصـش  اـت  هاـجنپ  اـت  مقر  نیا  هک 
نویلیم کی  دوجو  ناوتیم  هداوناخ ، ره  يارب  رفن  جـنپ  نتفرگ  رظن  رد  اب  میریگب ، رظن  رد  تسرد  ار  وخیوـالک  تاـمولعم  رگا  دـسیونیم 
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يدالیم مهدراهچ  هدـس  لیاوا  هب  طوبرم  عبانم  رد  دوجوم  ماقرا  وخیوالک  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  لاح  نیا  اب  تفریذـپ . زیربت  رد  ار  رفن 
رد زیربت  تیعمج  دـش  رکذ  هک  ناـنچمه  تسا . هدروآ  زیربت  رد  هداوناـخ  رازه  تسیود  دوجو  زا  نخـس  هدرک و  قیبـطت  دوخ  ناـمز  اـب  ار 

دیسر . رفن  رازه  تسیود  ات  هاجنپ  دص و  هب  تفای و  شهاک  رایسب  يدالیم  مهدزناپ  هدس  لیاوا  يدالیم و  مهدراهچ  هدس  رخاوا 
رایسب نآ  یلاها  هک  منکیم  رکف  یلو  تسا . یگرزب  رهـش  زیربت  : » دسیونیم هدید ، ار  زیربت  878 ق ). . ) ربماتپس 1474 م رد  هک  ینیراتنک 

زا رتهب  تهج  ره  زا  دشابن  زیربت  زا  رتگرزب  یخامش  رگا  یتح  دسیونیم  زیربت  اب  یخامش  هسیاقم  اب  يرگید  ياج  رد  ینیراتنک  دنتـسین ».
هیبـشت گرزب  رـصم  هب  تیعمج  ینوزف  رظن  زا  ار  زیربـت  1462 م ). . ) لاـس 866 ق ثداوح  زا  ثحب  رد  يدنقرمـس  قازرلا  دـبع  تسا . نآ 

ناگدنـسیون صاخ  هغلابم  زج  يزیچ  نیا  یلو  تسا . هدومن  هیبشت  رـصم  هب  1265 م ). . ) رد 663 ق ار  زیربت  زین  نیدلا  دیـشر  تسا . هدرک 
. تسین هنایم  ياههدس 
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نیب رد  دنتخاب . ناج  رفن  رازه  دـص  دادـعت  1430 م ). . ) لاس 833 ق یطحق  رد  دوب . هدـش  رجنم  تیعمج  شهاـک  هب  اـبو  یپردیپ  عویش 

تشک . ار  يرایسب  تفای و  عویش  زیربت  رد  راب  هس  ابو ، يرامیب  1490 م ). - 1487 . ) 895 ق ياهلاس 892 -
زیربـت 1501 م ). . ) ق رد 906  دـنتفر . تراسا  هب  ياهدـع  دـندش و  فلت  يداـیز  ياـهناسنا  مهدزناـپ  هدـس  رخاوا  یلخاد  ياـهگنج  رد 

ات ابیرقت  1330 م ). - 1310 . ) 729 ق ياهلاس 709 - تبـسن  هب  رهـش  یلاها  باسح  نیا  اب  تشاد . تیعمج  رفن  رازه  دصیـس  اـت  تسیود 
. تفای شهاک  همین 

هک يزینو  مانمگ  رجات  دوب . اراد  ار  لوا  ماقم  تیعمج  رظن  زا  يوفـص  تلود  ياهرهـش  نیب  رد  زیربت  تیعمج ، شهاـک  نیا  دوجو  اـب  یلو 
تسا . هدیمان  رایسب  تیعمج  اب  يرهش  ار  اجنآ  هدید ، ار  زیربت  1507 م ). . ) رد 912 ق

رد تسا . هدش  دایز  مک و  هراومه  هدـنامن و  نازیم  کی  هب  هشیمه  زیربت  تیعمج  يدالیم  مهدزناپ  ات  مهدزیـس  ياههدـس  رد  بیترت  نیدـب 
رد تشاد ، رفن  دصـشش  رازه و  جـنپ  ات  هاجنپ  دـصناپ و  رب  غلاب  یتیعمج  1330 م ). - 1310 . ) 729 ق ياهلاس 709 - رد  زیربت  هک  یلاـح 

. تفای شهاک  هتفر  هتفر  نآ  تیعمج  هدس  نیا  لیاوا 

رهش یعامتجا  راتخاس 

ياهرهـش ینامتخاس  ياهراک  ینوریب و  هرظنم  تسادیپ  هکنانچنآ  دراد . یناوارف  یملع  تیمها  مهم  يرهـش  ناونع  هب  زیربت  يریگلکش 
راصح و ندش  هدیشک  یقرش ، ياهرهـش  رگید  دننام  زین  زیربت  رد  دزاسیم . نایامن  ار  رهـش  یعامتجا  يداصتقا و  تیهام  الماک  هرود ، نآ 

: دشیم ماجنا  فده  ود  اب  نایعا و  هقبط  عفانم  تهج  رد  هعلق ، ماکحتسا 
. دوب نانمشد  ربارب  رد  رهش  زا  عافد  يارب  نآ ، رود  رب  بآ  زا  رپ  ییاهقودنص  تخاس  رهش و  ماکحتسا  راصح ، تخاس  فلا -

. دشیم هتخاس  یمکحتسم  ژد  یعافد  دصاقم  تهج  رد  زیربت  رهش  لخاد  رد  ب -
دوجو ژد  رد  زین  نادـنز  الومعم  دـندرکیم . تظفاحم  یجراـخ  نانمـشد  شروی  نایـصع و  زا  ار  دوخ  اـهژد  نیمه  رد  یگدـنز  اـب  ناـیعا 

ار ناشنانمشد  نافلاخم و  اجنآ  رد  نارادنیمز  تشاد .
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. دندرکیم ینادنز 
يژد زین  نامز  نامه  رد  دوب . بآرپ  یقدنخ  میخـض و  يراوید  ياراد  دالیم ، زا  شیپ  متـشه  هدس  رد  زیربت  دش  هتفگ  رتشیپ  هک  نانچمه 

رب اددجم  892 م ). . ) لاس 278 ق رد  دش . هدهاشم  رهـش  رد  يژد  دوجو  رگید  راب  يدالیم  مهن  هدس  لوا  همین  رد  تشاد . دوجو  رهـش  رد 
رد دـش . هتخاس  هرابود  اروف  تخیرورف و  راوید  نیا  1042 م ). . ) هلزلز 433 ق رثا  رد  تفای . ماکحتسا  دش و  هدیـشک  يراصح  رهـش  رود 
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دوب . رجآ  کهآ و  گنس  زا  يراوید  ياراد  زیربت  يدالیم  مهدزیس  هدس  لیاوا 
هب ناخ  نازاغ  نوچ  دـش . هتخاس  يداـیز  ياـهانب  نآ  زا  نوریب  رد  دـیدرگ و  ناریو  راـصح  هتفر  هتفر  يدـالیم  مهدزیـس  هدـس  طـساوا  رد 

، باخرـس بادـنرچ ، تالحم  راصح  نیا  دوش . هدیـشک  رهـش  درگ  رب  هزات  يراوید  اـت  داد  روتـسد  1304 م ). - 1295  ) دیـسر ییاورنامرف 
رد گنسرف   4 ای 5 / ماگ )  ) هوتیخ لوط 54000  زگ ، ضرع 10  اب  راوید  هزادـنا  تفرگیمرب . رد  ار  رهـش  فارطا  ياهغاب  مامت  هوکنالیب و 
نآ یپ  زونه  نونکا  تسا . هدـش  زاغآ  اجنآ  رد  راصح  ندیـشک  راـک  هک  تسا  لاـس  ود  : » دـسیونیم نیدـلا  دیـشر  دوب . هدـش  هتفرگ  رظن 

دنام . مامتهمین  نازاغ  گرم  اب  راصح  راک  ینیوزق ، هّللا  دمح  تاعالطا  هب  انب  تسا ». هدش  هتشاذگ 
. دوشیم ناریو  راصح  یناخناخ ، نامایب  ياهگنج  هجیتن  رد  يدالیم  مهدراهچ  هدس  طساوا  رد 

مدع رثا  رد  اهدعب  ددرگیم و  اپرب  هرابود  زیربت  راصح  هاشناریم ، دنزرف  ازریم  رکب  وبا  روتسد  هب  1406 م ). - 1405 . ) لاس 808 ق رد  یلو 
ماـخ تشخ  زا  يراوید  دوجو  دوب ، زیربت  رد  1478 م ). - 1474 . ) 882 ق لاس 878 - رد  هک  ینیراتنک  دوریم . نیب  زا  راصح  یگدیـسر ،

تشادن . يراوید  رگید  زیربت  يدالیم  مهدزناش  هدس  لیاوا  رد  دنکیم . دییأت  ار 
اهناخ دش ، رکذ  هک  نانچمه  دوب . هدرب  رـس  هب  زیربت  ژد  رد  يدنچ  یقوجلـس  لرغط  تشاد . دوجو  يدالیم  مهدزون  هدس  رد  زیربت  ژدنهک 
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يدالیم و مهدزیـس  هدس  رخاوا  رد  تسا . مولعم  1266 م ). - 1265 . ) لاس 664 ق رد  زیربت  ژدنهک  رد  نیدلا  سمـش  کلم  ندوب  ینادنز 

هلحم رد  ژد  نیا  دـندوب . ینادـنز  زیربت  ژد  رد  يادیچلئا  لاکوت و  يادـالوت ، لاـبخینیق ، رادـلئا ، نوچ  یناـسک  وتاـخیگ  ییاورناـمرف  هرود 
. تشاد رارق  هوکنالیب 

ردنکـسا لــیروآ 1438 م ). موـس  تـسیب و  . ) لاوـش 841 ق مـجنپ  تـسیب و  رد  دـنتفگیم . نیدـلا  دعــس  یخا  ژد  نآ  هـب  یلحم  یلاـها 
دش . ینادنز  ژد  نیا  رد  دابق  شرسپ  روتسد  هب  ولنویوقهرق 

ییاههزاورد ژد ، راصح و  رب  هوالع  رهش  تظفاحم  يارب  اهناخ  تشاد . دوجو  هزاورد  نیدنچ  هرود ، نآ  مهم  ياهرهش  دننام  زین  زیربت  رد 
رایسب دمآرد  اههزاورد  نیا  زا  اهناخ  رگید  يوس  زا  تشاد . رهش  زا  عافد  يارب  یناوارف  کیژتارتسا  تیمها  اههزاورد  نیا  دنتخاسیم . زین 

. دندرکیم بسک 
دوجو گرزب  هزاورد  ود  ناخ ، نازاغ  هرود  رد  الثم  دادیم . دنویپ  نوگانوگ  ياههار  هب  هداد و  طابترا  جراخ  ناهج  هب  ار  رهـش  اههزاورد 
قارع هزاورد  دوب . ناهفصا  تمس  هب  قارع » هزاورد   » يرگید و  مور ،» هزاورد   » هب فورعم  کچوک و  يایسآ  هار  رد  نانآ  زا  یکی  تشاد .

. تشاد رارق  رهش  ياهتنا  باخرس و  هلحم  یکیدزن  رد 
زا روبع  ماگنه  دنتخورفیمن ، رهـش  رد  هک  یلاوما  يارب  یتح  دندرکیم . دـمآ  تفر و  اههزاورد  نیمه  قیرط  زا  اهنت  یجراخ  ياهناوراک 

ورنیا زا  دـیدرگیم . ذـخا  اـغمت  تاـیلام  دـشیم ، هدروآ  رهـش  هب  شورف  يارب  هک  یلاوما  زا  دـنتخادرپیم . يرادـهار  تاـیلام  دـیاب  رهش 
جورخ دورو و  راصح ، اههزاورد و  دندمآیم . رامـش  هب  دمآرد  عبنم  نینچمه  و  دنتـشاد ، تلود  يارب  یناوارف  يداصتقا  تیمها  اههزاورد 

زا سپ  تشاد . دوجو  ارـسناوراک  مامح و  رازاب ، راهچ  کی  هزاورد  ره  رانک  رد  دـندرکیم . دودـحم  رهـش  هب  ار  كرمگ  نودـب  يـالاک 
دنوش . رهش  دراو  دنتفاییم  هزاجا  دشیم ، هتفرگ  اهنآ  زا  اغمت  تایلام  یسررب و  اهناوراک  لاوما  هکنآ 

، دوب هدشن  هدیشک  يراوید  رهش  رود  رب  ناخ  نازاغ  نامرف  هب  هک  ینامز  ات  دوب . هدرک  مک  هتشذگ  تبسن  هب  ار  اههزاورد  دادعت  ناخ  نازاغ 
. دوب هیلکوم ) ربون و  نایمران ، هاشتسد ، درس ، وج ،  برد  قاط ، نارجنس ، هعلق ، ير ،  ) هزاورد هد  ياراد  زیربت 
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اههزاورد نیا  دش . هتخاس  دوروارس ) ماش و  دوردرـس ، ناورـش ، رها ، ناجوا ،  ) هزاورد شـش  رهـش  هشوگ  شـش  راوید  رب  نازاغ  روتـسد  هب 

هار رـس  رب  هک  ياهزاورد  الثم  تسادـیپ ، زین  اههزاورد  مان  زا  هلئـسم  نیا  دوب . جورخ  دورو و  لحم  هداد و  طابترا  جراخ  ناـهج  هب  ار  رهش 
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رب رها  هزاورد  و  ناجوا ، قیرط  زا  هیناطلـس  هار  رب  ناجوا  هزاورد  هیروس ، هار  رب  ماش  هزاورد  و  دشیم ، هدـیمان  ناورـش  هزاورد  دوب ، ناورش 
. تشاد رارق  ناورجاب ...  دنزرب - رها - هار 

ربارب هن  ینعی  ماگ  فاصو 54000  هتفگ  هب  ربارب و  راهچ  ینعی  ماگ  مهدزیس 25000  هدس  تبـسن  هب  زیربت  طیحم  ینیوزق  هّللا  دمح  رظن  هب 
ابو هلمج  زا  ییاهيرامیب  عویـش  بجوم  یلو  دوب  بوخ  یعافد  روما  يارب  رهـش  رد  تیعمج  یگدرـشف  یهوبنا و  هچرگا  دوب . هدش  هفاضا 

لخاد رد  زیربت ، یقرش  لامش  رد  نیدلا  دیشر  نیا  رب  هوالع  تفای . شرتسگ  فارطا  ياهغاب  فرط  هب  رهش  راصح  زین  ور  نیمه  هب  دشیم .
: دوب تمسق  ود  زا  ترابع  كرهش  نیا  تخاس . یکرهش  ناخ  نازاغ  راصح 

. تشاد رارق  يدیشر  عبر  رد  اههاگراک  تاسسؤم و  هرادا ، يدیشر .» ناتسراش   » و يدیشر » عبر  »
هلحم اهنآ  زا  یکی  تشاد . دوجو  يدایز  تالحم  يدیشر  ناتسراش  رد  دنتـسیزیم . يدیـشر  عبر  رد  لهأتم  دارفا  اجنیا و  رد  درجم  دارفا 

رب هوالع  تشاد . دوجو  هاگراک  دنچ  هزاغم و  دـصناپ  رازه و  ارـسناوراک ، راهچ  تسیب و  هناخ ، رازه  یـس  يدیـشر  عبر  رد  دوب . هیحلاص 
وجـشناد و رازهتفه  اـب  یهاگـشناد  هناخبارـض و  ماـمح ، رازاـب ، دجـسم ، هقبط ، هس  ياهارـسناوراک  كرهـش ، تمـسق  ود  ره  رد  نـیا 

دوب . دوجوم  داتسا  هاجنپ  دصراهچ و 
ای ماش  مان  هب  یلحم  رد  هینازاغ »  » ماـن هب  يرهـش  ياـچیجآ  لـحاس  رب  میدـق  زیربت  زا  رتگرزب  یلحم  رد  زیربت  برغ  رد  زین  ناـخ  نازاـغ 

رجات زا  اغمت  تایلام  اجنآ  رد  دـنوش . زیربت  دراو  هینازاغ  تمـس  زا  دنتـسناوتیم  اهنت  اـپورا  قیرط  زا  يراـجت  ياـهناوراک  تخاـس . بنش 
. تشاد دوجو  ارسناوراک و ...  رایسب و  رازاب  هینازاغ  رد  دشیم . هتفرگ 

مان تخاس . زیربت  طسو  رد  گرزب  ینادیم  ناوید ) بحاص   ) ینیوج دمحم  نیدلا  سمش  هجاوخ 
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اجنآ رد  اهدـعب  دـنتخادرپیم . دوخ  لاوـما  شورف  هب  هدز و  رداـچ  اـجنآ  رد  فارطا  زیربـت و  رهـش  یلاـها  دوـب . داـبآبحاص »  » نادـیم نآ 
رازگرب ولنویوققآ  نسح  نوزوا  ربارب  رد  تاناویح  شیامن  تشاد ، تیفرظ  یچاشامت  رازه  یـس  هک  نادیم  نیا  رد  دش . هتخاس  ییاههزاغم 

تفرگیم . ماجنا  زین  یتشک  نوچمه  یشزرو  تاقباسم  نادیم  نیا  رد  دشیم .
رد نسح  نوزوا  دجـسم  تشهب و  تشه  يارـس  تخاس . قاتا  رازه  تسیب  اب  هناختلود »  » مان هب  ینامتخاس  نادـیم ، نیمه  رد  سیوا  ناطلس 

تشاد . هار  باخرس  رلیچ و  هود  هلحم  هب  دابآبحاص  نادیم  زا  دوب . عقاو  نادیم  نیا  رانک 
ار نآ  يور  تسا . هشوگ  تشه  هدیشوپرس و  يرازاب  تسا . روهشم  قرش  مامت  رد  دش ، انب  نسح  نوزوا  طسوت  اساسا  هک  هیرـصیق »  » رازاب

دشیم . هتخورف  تارهاوج  یتمیق و  يایشا  رازاب  نیا  رد  دناهدناشوپ . اهقاط  دبنگ و 
، دش هتخاس  بوقعی  ناطلس  طسوت  لامش » غاب   » نسح و نوزوا  طسوت  هیرصن » غاب  . » تشاد دوجو  زین  يروانهپ  گرزب و  ياهغاب  زیربت  رد 
. دوب هدـش  هتـشاک  ناوارف  ياهلگ  رانچ و  ورـس ، ناتخرد  زیربت ، یقرـش  بونج  رد  لامـش » غاب   » رد دـندوب . گرزب  ییاهكراپ  اهغاب  نیا 

تنج غارچ  هب  ار  نآ  خرس  ياهلگ  یناهفصا  یلضف  و  دیمان ، دابآترشع »  » ار نآ  درک و  هیبشت  تنج  غاب  هب  ار  غاب  نیا  یمق  دمحا  یضاق 
تسا . هدرک  هیبشت 

هدیمان اههچغاب » نورد  يرهـش   » ار زیربت  مهدفه ) هدس   ) یبلچ بتاک  هک  تسین  یفداصت  دـندوب . هدرک  هطاحا  ار  زیربت  اهناتـسوب  اهغاب و 
طوبرم نییاپ  الاب و  تاقبط  هب  اهغاب  نیا  هک  تسادـیپ  اـهنآ  ماـن  زا  میروخیمرب . اـهغاب  نیا  ماـن  هب  مک  یلیخ  نارود  نآ  عباـنم  رد  تسا .

دعـس میکح  ناراوسا ،) غاب   ) غاب كویوب  جارـس ،) دـمحم  ریپ  غاب   ) یغاب دـمحم  ریپ  نهریئق  رهی  نازودهالک ،) غاب   ) رلنکیت قاپاپ  ـالثم  دوب ،
، دابآدومحم دابآیضاق ، مگیب ، نیسح ، هاش  هیقـشمد ، رهطم ، هجاوخ  دابآدمحا ، يدنجخ ،) نیدلا  لامک  غاب  الامتحا   ) دنجخ خیـش  نیدلا 

، زیخلک زیخون ، اوآ ، لیل  دمحم ، كروت 
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درب . مان  ناوتیم  ار  نافلخ و ...  دابآسمش ، فسوی ، هجاوخ  نیدلا ، جات  خیش  جرب ،
رازتشک هب  دـعب  زور  : » دـسیونیم نینچ  هرابنیا  رد  وراـباب  دـشیم . تشک  وج و ...  مدـنگ ، نآ  رد  هک  دوب  یگرزب  عرازم  ناـنچ  رهـش  رد 

دندوب ». هدرک  ورد  ار  نآ  یگزات  هب  هتشاک و  مدنگ  اجنآ  رد  متفر . رهش  لخاد  رد  یگرزب 
طابترا هلئـسم  نیا  اب  زین  تـالحم  نیا  ماـن  دنتـسیزیم و  یعاـمتجا  تیعقوم  هب  اـنب  مدرم  تـالحم  نیا  رد  دوب . زین  ییاـههلحم  ياراد  زیربت 

: زا دندوب  ترابع  تالحم  نیا  دوب . رهش  رانک  رد  ریقف  طسوتم و  تاقبط  تالحم  رهش و  زکرم  رد  نایعا  هلحم  تشاد .
هیوجیو تروص  هب  هک  وجرو  هلحم  تسا . هدرک  دای  هیوجیو »  » ای زیربت » هنوجرو  هزاورد   » مان اـب  ار  نآ  راـبنیتسخن  نیدـلا  دیـشر  هیوجیو :

. تسا رهش  تالحم  نیرتیمیدق  زا  یکی  هدش و  عقاو  رهش  برغ  لامش  رد  هدش ، هتشون 
هد زا  یکی  ناخ  نازاغ  نامز  رد  راصح  ندـش  هتخاس  زا  شیپ  دوب . رهـش  زکرم  رد  ياهلحم  میدـق  رد  تسا . هلحم  ای  هزاورد  ماـن  نارجنس :

دوب . رهش  هزاورد 
رهش قرش  لامش  رد  دوب و  زیربت  تالحم  نیرتیمیدق  زا  یکی  میروخیمرب . نیدلا  دیـشر  همانفقو  رد  مان  نیا  هب  راب  نیتسخن  نالگـشش :

ینمرا هچوک  دیشر و  مامح  يدیشر ، عماج  دجـسم  يدالیم  مهدراهچ  هدس  لیاوا  رد  دندیمانیم . زین  هاگـشش »  » ار هلحم  نیا  تشاد . رارق 
تشاد . رارق  هلحم  نیا  رد 

. تسا یمیدق  تالحم  زا  یکی  دوب . عقاو  باخرس  هوک  هنماد  زیربت و  یلامش  تمسق  رد  باخرس :
هدـس  ) يدنقرمـس هاـشتلود  دراد . رارق  هلحم  نیا  رد  نسح  نوزوا  زیراـک  هزمح و  دیـس  هربقم  تسه . زیربت  رد  ماـن  نیمه  هب  زین  یناتـسربق 

تسا . هلحم  نیا  یگرزب  هدنهدناشن  زین  نیا  تسا . هدیمان  باخرس » تیالو   » مان اب  ار  هلحم  نیا  يدالیم ) مهدزناپ 
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تسه . اجنآ  رد  زین  مان  نیمه  هب  يدجسم  دوب . یکچوک  هلحم  نامز  نآ  رد  تسا . رهش  یقرش  لامش  رد  یگنس : لپ 
. دوب عقاو  رهـش  زکرم  رد  دش . هدیمان  رایم  رایم  اهدـعب  میروخیمرب . يدالیم  مهدراهچ  هدـس  طساوا  رد  مان  نیا  هب  رابنیتسخن  نیهم : داهم 

هلحم نیا  رد  تسا . هدـمآ  ناـیم  هب  1573 م ). - 1571 . ) 980 ق ياهلاس 978 - رد  زیربت  نارگتعنـص  نایـصع  يارجام  رد  هلحم  نیا  ماـن 
دنتسیزیم . زیربت  نایعا  هقبط  اساسا 

هتخانش دوردرـس  مان  اب  تشاد و  رارق  رهـش  برغ  تمـس  رد  دوب . يدالیم  مهدراهچ  هدس  لیاوا  روهـشم  ياههزاورد  زا  یکی  درـس : برد 
دوب . دوجوم  زین  مان  نیمه  هب  ياهچوک  دشیم .

. دراد رارق  هلحم  نیا  رد  داـهن ، بوقعی  ناطلـس  ار  نآ  ياـنب  هک  لامـش  غاـب  دوـب . رهـش  بوـنج  رد  یمیدـق  گرزب و  ياهلحم  ربوـن : برد 
« یس هلحم  هیدوصقم   » و ینادیم » هیدوصقم  . » تخاس هلحم  نیا  رد  ار  هیدوصقم »  » دجسم رایسب و  ياهانب  نسح  نوزوا  رـسپ  گیب  دوصقم 

دراد . طابترا  وا  مان  اب 
مان نیمه  هب  یناتـسربق  رهـش ، یبرغ  بونج  رد  میروخیمرب . زیربت  بونج  رد  هلحم  نیا  مان  هب  يدالیم  مهدراهچ  هدس  لیاوا  رد  بادنرچ :

تشاد . دوجو 
دیـشر دـندوب . هلحم  نیا  رد  دابآلاقب  دابآجآ و  ياههچوک  تسا . وپاق » یلاـع   » نآ يوغل  ياـنعم  تسا . هزاورد  ناـمه  برد  ـالعا : برد 

دنمانیم . وپاق » الاع   » ار هلحم  نیا  زیربت  یلاها  دراد . رارق  ربون  غاب  هچوک  رد  العا  برد  هلحم  هک  دنکیم  هراشا  نیدلا 
هیرفظم دجـسم  يارب  ولنویوقهرق  هاـشناهج  رـسمه  مگیب  ناـهج  نوتاـخ  هک  میروخیمرب  ياهماـنفقو  رد  ماـن  نیا  هب  راـبنیتسخن  اوآلـیل :

. تسا هدش  گرزب  ياهلحم  سپـس  هدوب و  هچوک  نامز  نآ  رد  هک  تسادـیپ  تسا . هدـمآ  یـسهچوک » اوآلیل   » همانفقو نیا  رد  تشاگن .
رد هلحم  نیا 
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دراد . رارق  زیربت  بونج 
( يدـالیم مهدزناـش  هدـس   ) وـلمور نـسح  رثا  رد  زیربـت  یلامـش  هـلحم  نـیا  ماـن  هـب  راـبنیتسخن  تـسا . یچهود  ناـمه  لـصا  رد  ناـبرتش :

میروخیمرب .
تسا . هدروآ  لحم  کی  مان  ار  نآ  يدنجخ  نیدلا  لامک  ناتسربق و  مان  ار  نآ  یفوتسم  هّللا  دمح  لیجگ :

ازریم ردان  تسا . هدـمآ  هاـگرزاگ »  » تروص هب  يدـالیم  مهدراـهچ  هدـس  لـیاوا  رد  زیربت ، یبرغ  بونج  رد  عقاو  هلحم  نیا  ماـن  نارزاـگ :
دوب . روهشم  نارزاگ  بآ  دنیوشیم . سابل  تسوپ و  اجنآ  تانق  بآ  زا  هک  ارچ  دوشیم  هتفگ  هاگرزاگ »  » هلحم نیا  هب  دسیونیم 

رارق هلحم  نیا  رد  دجـسم  گوگ  ینادـیم و  دروق  تسا . عقاو  رهـش  قرـش  رد  زیربت  تالحم  نیرتروهـشم  نیرتیمیدـق و  زا  یکی  نابایخ :
دنراد .

دراد . دوجو  زین  مان  نیا  هب  ياهلحم  تسا ، هزاورد  مان  ير :
. تخاـس ياهسردـم  نآ  رد  يریـالج  سیوا  خیـش  تشاد و  رارق  رهـش  زکرم  رد  هلحم  نیا  دوـب . یگرزب  هـلحم  ناـمز  نآ  رد  راـنم : راـهچ 

تسا . بصن  نآ  راوید  رب  يریگدنب  دمحم  یجاح  طخ  هب  ياهبیتک  تسا و  عقاو  هلحم  نیا  رد  هیضاق »  » هسردم
نازاغ نوچ  تشاد . دوجو  زین  مان  نیمه  هب  ياهزاورد  دوب . يدالیم  مهدزیس  مهدزاود و  ياههدس  رد  زیربت  روهـشم  تالحم  زا  یکی  ماش :

تفرگ . مان  نازاغ » بنش   » ای نازاغ » ماش  ، » تخاس یکرهش  اجنآ  رد  ناخ 
« راواـمکح  » اـجنآ هب  یلحم  یلاـها  میروخیمرب . هیرفظم  دجـسم  هماـنفقو  رد  ماـن  نیا  هب  راـبنیتسخن  تسا . زیربت  قرـش  رد  داـبآمکح :

دنیوگیم .
هدرک هراشا  رالناتاس » رکش   » مان هب  ياهلحم  دوجو  هب  فصاو  دومحم  نیدلا  نیز  ناشورفرکش :
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میروخیمنرب . مان  نیا  اب  ياهلحم  هب  يدعب  عبانم  رد  یلو  تسا ،

. تسا هدـشن  هراشا  اجنآ  ندوب  هلحم  صوصخ  رد  يدروم  هب  ادـعب  یلو  میروخیمرب ، فاصو  خـیرات  رد  مان  نیا  اب  ياهلحم  هب  هوکنـالیب :
دنکیمن هراشا  وا  لاح  نیا  اب  تسا . هدروآ  دش ، رکذ  هک  یتالحم  هرابرد  یلـصفم  تاحیـضوت  زیربت  خیرات  رد  روکـشم  داوج  دمحم  هتبلا 

زیربت خـیرات  هدنـسیون  دناهتـشاد . یعـضو  هچ  هلحم  ره  یلاها  یعامتجا  رظن  زا  هدـمآ و  عبانم  مادـک  رد  تـالحم  نیا  ماـن  راـبنیتسخن  هک 
زیربت فارطا  رد  تسا . يدالیم  مهدزون  هدس  رخاوا  هب  طوبرم  ارهاظ  زین  نیا  تسا . هدرک  لقن  ار  1885 م ). - 1827  ) ازریم ردان  تاعالطا 

: دندوب رهش  نیا  عبات  لاحم  تفه 
اجنآ 5 ات  رهش  هزاورد  زا  دراد . طابترا  تسا ، يراج  زیربت  زا  هک  ياهناخدور  مان  اب  تسا ، عقاو  زیربت  قرـش  رد  هک  لاحم  نیا  دور : نارهم 
، قیلناوگ يراخوی ، دابآمساق ، روقناج ، دننام  اهاتسور  یخرب  اجنآ  رد  دوب . نآ  گرزب  تابصق  زا  دابآدعـس  جنفـسا و  تسا . هار  گنـسرف 

تشاد . دوجو  جوراب  ناجو و  امرگ  دابآلچک ، قیل ، یتسیا  ینونک ،) جنمساب   ) جنَفسَوهَف جنبسوا ، دنهن ، نیشکاب ، بانرعم ،
. تسا عقاو  زیربت  یبرغ  بونج  يرتمولیک  رد 7  دشیم . هدیمان  زین  ارحص »  » لاحم نیا  دوردرس :

 ... و جردکال ، داباجنک ، ردب ، ناغلا  قالوج ، نآ  ياهاتـسور  نیرتگرزب  دوب . رهـش  ياهغاب  کیدزن  رایـسب  لاحم  نیا  ياهاتـسور  یخرب 
تسا . هدش  دای  ارحص  لاحم  ياهاتسور  ناونع  هب  ناجراوگ  ناجماه و  یناراب ، نالهفسا ، زا  نیدلا  دیشر  همانفقو  رد  دندوب .

جنپ تسیب و  ياراد  تیـالو  نیا  تسا . زیربـت  یگنـسرف  رد 4  گرزب  یتیالو  دـنکیم . هطاـحا  ار  رهـش  برغ  بونج و  فرط  دور : لـیواب 
دوب . بیدنقسیف  وکسا و  نالیم ، هاش ، ورسخ  دور ، لیواب  نوچمه  کچوک  گرزب و  ياتسور 

نانکهزوک و ناقیآ ،  رتسبش ، سیس ، دننام  اهنآ  زا  یخرب  دراد . دوجو  اتسور  یس  اجنآ  رد  تسا . عقاو  زیربت  برغ  یگنسرف  رد 3  قنورا :
. دنراد تهابش  هبصق  هب  هک  دنگرزب  نانچ  نایفوص 

( نایوفص هرود  نایاپ  ات  نالوغم  هرود  زاغآ  زا  زیربت ( هلاس  دصناپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


97 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
هک میریگیم  هجیتن  هلئسم  نیا  زا  دنکیم . دای  اهنآ  زا  هیرق  مان  اب  نیدلا  دیشر  هدیمان و  هبصق  ار  اهنیا  یفوتسم  هّللا  دمح  هک  تسا  بلاج 

ياههیرق یخرب  مان  نیدلا  دیـشر  دوب . اتـسور  زا  رتگرزب  یلیخ  هیرق  تساتـسور . نامه  هد »  » هبـصق و نامه  ثحب ، دروم  هرود  رد  هیرق » »
هراشا زین  قیجنهدئگ  ياتـسور  مان  هب  وا  تسا . هدروآ  ار  نایدار  کشوک و  دابآدنیـش ، کیلم ، ریفاک ، تسبن ، ناجلاش ، هلمج  زا  لاحم  نیا 

دنکیم .
نیرتگرزب دراد . اتـسور  لـهچ  کـیدزن  تسا . عـقاو  زیربـت  یگنـسرف  اـت 4  رد 1  و  لامـش ، بناـج  باخرـس ، هوـک  تـشپ  رد  تاـقدور :

هلمج زا  لاحم  نیا  ياههیرق  زا  يرایـسب  مان  نیدلا  دیـشر  همانفقو  رد  تسا . دـیرفوا  قجنیلا و  دراس ، دـنه ، دور  قنزره ، نآ  ياهاتـسور 
تسا . هدمآ  نینوخ  هدیفس  قلوک و  درشفا ، قیدنیج ، درایتسا ، قنل ، اجلیزیق ، ناروهتفه ، قجنسو ، هردچیا ،)  ) هردیشیا هناوراک ، دنهن ،

اههیرق و زا  يرایـسب  مان  يدیـشر  عبر  هماـنفقو  رد  یلو  دـهدیمن ، لاـحم  نیا  هراـبرد  یتاـمولعم  چـیه  یفوتـسم  هّللا  دـمح  دور : میناـخ 
يراخوی نیرازبس ، مارهن ، ناوروک ، ناخرتش ، جوراـب ، اـجیلزیق ، سیرا ، نیرارب ، دـننام  اـههیرق  تسا ، هدـش  هدروآ  لاـحم  نیا  ياهاتـسور 

داشموش . دننام  اتسور  و  ماریب ،
ناـشیرا واـق و  رداـم  دوب . هدـش  هتفرگ  یناوید  قح  زیربت  یلامـش  لاـحم  نیا  زا  راـنید  رازه  دـص  1340 م ). . ) ق لاس 740  رد  ناتـسودب :

دندوب . نآ  ياهاتسور  نیرتگرزب 
رد 8 ناجوا  تسین .» تسرد  نیا  یلو  دناهتـشون  دور  نارهم  هیحان  عباـت  ار  نآ  میدـق  رتاـفد  رد   » هک دـسیونیم  ینیوزق  هّللا  دـمح  ناـجوا :
ماـمح و رازاـب ، ناـمتخاس ، اـجنآ  رد  دـش . اـپرب  1299 م ). . ) ق لاـس 698  رد  ناـخ  نازاـغ  روتـسد  هب  زیربـت  يرتـمولیک )  54  ) یگنسرف

تشاد . لوط  ماگ   3000 دیشک ، ناجوا  رود  هب  ناخ  نازاغ  هک  يراصح  دوب . هدش  هتخاس  رایسب  ياهيارسناوراک 
. دوب ناوارف  نآ  ناتسوب  غاب و  تشاد و  رارق  زیربت  یبرغ  لامش  یلزنم  ود  رد  هبصق  نیا  جوست :

تساجنآ . رد  يرایسب  بایسآ  مامح و  تسا . زیربت  عبات  جوست  هیرق  هک  دسیونیم  نیدلا  دیشر 
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. تشاد ياهناگادج  ناتسربق  گرزب  هلحم  ره  دوب . دوجوم  زیربت  رد  گرزب  ياهناتسروگ  يدادعت 
یبلاج تاعالطا  ییالبرک  نیسح  ظفاح  درک . هراشا  نارایس و ...  هوکنالیب ، ماش ، بادنرچ ، لیجگ ، باخرـس ، ياهناتـسروگ  هب  ناوتیم 

تسا . هدرک  هئارا  طاقن  رگید  ای  اهناتسروگ  نیا  رد  هدش  نفد  ياهتیصخش  هرابرد 
یعافد فدـه  اب  هتخپن  لگ  رجآ و  زا  هک  تشاد  دوجو  نییاپ  هقبط  صوصخم  کچوک  ياههمخد  یعاـمتجا ، ياـهانب  راـنک  رد  زیربت  رد 

همین تلاح  رد  رهـش  تراجت ، تعنـص و  دوجو  مغریلع  هک  دـهدیم  ناشن  رهـش  فارطا  رد  اهرازتشک  اهغاب و  دوجو  دوب . هدـش  هتخاـس 
. تشاد رارق  يزرواشک 

. دندوب هدرکن  عطق  يزرواشک  اب  ار  ناشطابترا  زونه  زیربت  یلاها  زا  یشخب 
اهنآ و طابترا  تاقبط و  نییعت  يارب  نارگـشهوژپ  تسین ، سرتسد  رد  زیربت  نکاس  توافتم  تاقبط  هراـبرد  مزـال  تاـعالطا  هک  اـجنآ  زا 
. تفای تسد  ینیعم  جـیاتن  هب  عبانم  رد  دوجوم  تاعالطا  يدنبهتـسد و  اب  ناوتیم  لاح  نیا  اب  دـناهجاوم . يراوشد  اب  ناشیعامتجا  تیعقوم 

میکحت يارب  لیامت  درک و  دـشر  ناجیابرذآ  رد  یتیعر  باـبرا - طـباور  يدـالیم  مهدزاـی  اـت  مهن  ياههدـس  رد  تسا  مولعم  هکناـنچنآ 
رد یلادوئف  طباور  دـشر  يدالیم  مهدزیـس  هدـس  لیاوا  مهدزاود و  هدـس  زا  لاح  نیا  اب  دـش . رتشیب  نارادنیمز  ناـیم  رد  لاـقتنا  ياـههیاپ 
 ، تفای شرتسگ  رایـسب  یکلم  یتلود و  ياهنیمز  تحاسم  دوب و  گرزب  نارادنیمز  رایتخا  رد  نیمز  اساسا  دوشیم . هدـهاشم  ناجیابرذآ 

تابسانم دشر  تفای . ساکعنا  زین  رهش  تایح  رد  تیعـضو  نیا  دیدرتیب  دش . هدوزفا  نیمزرـس  نیا  رد  هتفر  هتفر  یبابرا  رامثتـسا  هجیتن  رد 
نادـنمتورث عفانم  یعـضو  نینچ  رد  دـش . رهـش  مدرم  رب  اـهتایلام  عاونا  شیازفا  بجوم  مشچگـنت ، نادـنمتورث  يدـنمزآ  ـالاک و  لوپ -
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. دوب گنهامه  الماک  یتلود  نارومأم  عفانم  اب  گرزب 
هناریو هب  اهرهـش  دیـشک و  يدوبان  هب  نیمزرـس  نیا  رد  يداصتقا  تایح  ناجیابرذآ ، هب  نالوغم  موجه  اب  يدالیم  مهدزیـس  هدـس  لیاوا  رد 

: تسا هدروآ  نیدلا  دیشر  هک  نانچمه  دش . لیدبت 
هدش یلاخ  اهاتـسور  اهرهـش و  دندرک . تسرد  هناشاک  هناخ و  دوخ  يارب  هناگیب  ياهتیالو  رد  هدـش و  نطو  يالج  تایالو  یلاها  رتشیب 

اههناخ يولج  دندوب ، هدنام  اهرهـش  رد  هک  یناسک  دندادیم . رارق  هجنکـش  دروم  هیلوا  ياهلحم  هب  تشگزاب  يارب  ار  هراوآ  مدرم  دندوب .
نارومأم سرت  زا  نانآ  دندوب ...  هدوشگ  ياهنزور  ای  هتسب  یگنس  راوید  اب  ار 
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همر دننام  هتفرگ و  ار  اهنآ  نانز  دنتفاییمن ، تسد  نادرم  هب  نوچ  دنتفریم . فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  اهمابتشپ  زا  تایلام ، يروآعمج 

دندزیم . هدرک و  نازیوآ  ناشیاهاپ  زا  ار  نانآ  دندربیم . تایلام  يروآعمج  نارومأم  دزن  دوخ ، شیپ  رد  نادنفسوگ 
مهدزیـس هدـس  لیاوا  رد  یلو  دـشیم ، هدـهاشم  يداصتقا  دـشر  عون  کـی  ناـجیابرذآ  ياهرهـش  رد  يدـالیم  مهدزاود  هدـس  رد  هچرگا 
نـالوغم سرت  زا  فلتخم  ياهرهـش  مدرم  یگراوآ  و  هجنگ ، ناـقلیب و  ناوجخن ، عدرب ، هغارم ، لـیبدرا ، ياهرهـش  یناریو  دـهاش  يدـالیم 
ترجاهم دـنور  رد  تعرـس  بجوم  بساـنمان ، راوشد و  طیارـش  نینچ  دوب . هتفاـی  شهاـک  راـک  يورین  اـهرازتشک  اهاتـسور و  رد  میتسه .

نارومأم هکلب  ناراکتعنص ، اهلادوئف و  عبات  ناییاتسور  اهنت  هن  ناجیابرذآ ، رگید  ياهرهش  دننام  زین  زیربت  دشیم . اهرهـش  هب  ناییاتـسور 
لها  » و رهـش » نانکاس   » مان اب  یخیرات  عبانم  رد  زیربت  یلاـها  زا  دـندوب . تراـجت  يوزرآ  رد  هک  درکیم  بلج  دوخ  هب  زین  ار  ياهیاـپ  نود 

ياهمان اب  رهـش  رد  دوجوم  تاقبط  زا  دنتـسه . فلتخم  تاقبط  رد  زیربت  یلاها  هک  دننکیم  هراشا  عبانم  نیمه  تسا . هدـش  هدرب  مان  زیربت »
تسا . هدش  هدرب  مان  مولظم » ملاظ و   » و موکحم » مکاح و  «، » نییاپ الاب و  هقبط  «، » رجات تیعر و  «، » بابرا تیعر و  »

ناخ نازاغ  نامرف  رد  دندشیم . هدیمان  ایاعر » ، » دندادیم تایلام  هک  بساک  هدرخ  نارگتعنـص و  هقبط  هک  دـیآیمرب  تاحالطـصا  نیا  زا 
يایاعر روهمج   » ماـن اـب  زین  يدروم  نایادـخدک » ناربتعم ، ناـیعا ، باون ، ناـیچکیتیب ، كولم ، ناکاقـساب ،  » دـننام یتاحالطـصا  اـب  هارمه 

نادنمتسم هقبط  زا  نینچمه  دنناگدنهدتایلام . هقبط ، نیا  هک  دهدیم  ناشن  تاقبط  مامت  زا  سپ  تیعر  مان  رکذ  تسا . هدش  رکذ  تیالو »
. تسا هدـش  دای  نیکاسم » هزجع و   » و زیربت » نیکاسم  «، » ارقف «، » فاعـضا «، » زجاـع ياـیاعر  «، » ماوع «، » شیورد ياـیاعر   » ياـهمان اـب  رهش 

تسا . هدروآ  ینغ » ریقف و   » مان اب  هدرک و  میسقت  رادن  اراد و  تاقبط  هب  ار  زیربت  یلاها  بولقلا ، ۀهزن  باتک  رد  زین  ینیوزق  هّللا  دمح 
«، نازوا  » ياـهمان اـب  رهـش  نارگتعنـص  زا  تفاـییم . دومن  زین  راتـشون  زرط  رد  یتح  یعاـمتجا  هقبط  ود  نیا  داـضت  تسادـیپ  هک  ناـنچمه 

زین نارجات  هب  دشیم . دای  هفرتحم » لها   » و نازوا » فانصا و  »
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تسا . هدمآ  فلتخم  عبانم  رد  يایاعر » راجت و   » تاحالطصا نییاپ ، تاقبط  زا  نارجات  ندرک  ادج  يارب  دنتفگیم . راجت »  » و ناناگرزاب » »
. ارقف نالاح و  طسوتم  اینغا ، دنکیم : میسقت  هقبط  هس  هب  ار  یلاها  یناوجخن  هاش  ودنه  نب  دمحم 

زین يدایز  دادعت  و  دنتشاد ،  لاغتشا  تراجت  تعنـص و  هب  زیربت  یلاها  رتشیب  تسا . هدرک  رکذ  هقبط  نیرتزیچیب  ار  افعـض  ارقف و  هدنـسیون 
زین ياهدع  دازآ ، نارجات  نارگتعنص و  اب  هارمه  دندوبن . فیدر  کی  رد  نارجات  نارگتعنـص و  یعامتجا  يداصتقا و  رظن  زا  دندوب . بساک 

ناونع هب  زین  یناـسک  نارجاـت ، هدرخ  اـب  هارمه  دـندوب ، هتـسد  ود  رب  زین  نارجاـت  دنتـشاد . دوـجو  هتـسباو  نارجاـت  نارگتعنـص و  ناوـنع  هب 
زا سپ  گرزب  ناریزو  دـندرکیم . تیلاعف  زین  نایچمازتلا  اهقاتروا و  دـندوب ، لوغـشم  جراخ  لـخاد و  تراـجت  هب  هک  هدـمع  ناـناگرزاب 

( کیرـش نارجات   ) اهقاتروا دندرکیم . عمج  یناوارف  تورث  مدرم ، جنرتسد  تراغ  اب  هک  دـندوب  یناسک  نایرابرد  ناگدازهاش و  ناهاش ،
. دندشیم لماک  تیامح  تلود  فرط  زا  دنتشاد و  تراجت  رد  یمهم  شقن  نانارمکح ، رابرد و  زا  لوپ  نتفرگ  اب  زین 

دسیونیم ینیوج  دننک . هدافتسا  ترجا  نودب  تیعر ، يراوس  يراب و  تاناویح  زا  دنتـسناوتیم  هدوب و  فاعم  تایفلکم  تایلام و  زا  نانآ 
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دندوب . رتمرتحم  تاقبط  همه  زا  اهقاتروا  هک 
اب هک  هدرک  یفرعم  یصاخشا  ار  هدمع  نارجات  اهقاتروا و  ینیوج  دنتشاد . دتـس  داد و  نایرابرد  اب  هک  دندوب  ياهدمع  نارجات  مود  هورگ 

یتمیق و ياهسابل  ناگدنـشورف  ناشورفرهاوج ، نوچمه  ینارجات  لماش  هتـسد  نیا  دـندرکیم . نالک  دتـس  داد و  هکلم  نادـنزرف و  هاـش ،
. دندشیم نارادبوچ 

هجاوخ دـندوب . هتفرگ  تسد  رد  ار  یجراخ  یلخاد و  تراجت  هتـشاد و  يراـجت  گرزب  مجـسنم و  تالیکـشت  اـهقاتروا  هک  تسا  ینتفگ 
هوشر لحم  زا  نامز  نآ  گرزب  ناریزو  دندوب . هدمع  نارجات  نیا  زا  يدالیم  مهدزناپ  هدـس  رد  یکریم  هجاوخ  مهدراهچ و  هدـس  رد  یلع 

دوخ نیدـلا  دیـشر  تسا  مولعم  هکنانچنآ  دـندرکیم . عمج  ناوارف  لام  دـشیم ، هتفرگ  يزرواشک  تعنـص و  تراجت ، زا  هک  یتایلام  و 
وبا دـندرکیم . راک  رایـسب  نامالغ  شیاههاگراک  رد  تشاد و  مالغ  دصـشش  رازه و  هس  زیربت  يدیـشر و  عبر  رد  وا  دوب . گرزب  یلادوئف 

ار نیدلا  دیشر  هنالاس  دمآرد  هصالخ ، تروص  هب  یناشاک  مساقلا 
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: دهدیم حیضوت  نینچ 
اهنیا دادغب . زیربت و  تایلام  کی  رد  هس  خـیراوتلا ، عماج  يارب  ناموت  تشه  دزی ، رهـش  ناخ و  نازاغ  فقو  یناوید ، تایلام  زا  کیراهچ 

تفرگیم . لامع  ایاعر و  زا  هک  دوب  یتمدخ  هوشر و  رب  هوالع 
هنالاس مکش و  ندرک  ریـس  يارب  ینان  طقف  دندرکیم ، راک  يدیـشر  عبر  رد  وا  عرازم  رد  ماش  ات  حبـص  زا  هک  ینامالغ  يارب  نیدلا  دیـشر 
كالم تشاد ، لاغتـشا  یتمیق  ياهگنـس  تارهاوج و  تراجت  هب  رتشیپ  دوخ  هک  هاشیلع  نیدـلا  جات  دادیم . وروریز  سابل  تسد  کـی 

هتخاس هیناطلس  زیربت و  رد  يرایسب  يارـسناوراک  رازاب و  و  دادغب ، ماش و  هیناطلـس ، زیربت ، رد  يرایـسب  یگدنفاب  هناخراک  وا  دوب . یگرزب 
لاس 740 ق. رد  هیناطلس و  رد  شکالما  زا  هنالاس  ناموت  دص  طقف  دوب .

ناشکالما مامت  دجسم ، نتخاس  اب  نیدلا  جات  نیدلا و  دیـشر  درکیم . تفایرد  نآ  هموح  زیربت و  تایلام  زا  ناموت  هدزناپ  غلبم  (1340 م ).
. دنتفاییم ییاهر  تایلام  زا  بیترت  نیدب  دندرکیم و  فقو  ار 

رد یتلود  وا  مالک  کی  رد  دناتـسیم . تایلام  دندرکیم ، راک  شکالما  رد  هک  ینارگتعنـص  ناییاتـسور و  زا  نیدـلا  دیـشر  نیا  رب  هوالع 
. دشیم هداد  نایچمازتلا  هب  دیدرگیم ، نیعم  روچپق  اغمت و  هلیسو  هب  هک  ییاهرهش  تایلام  ای  یناوید  تایلام  دوب . تلود  نورد 

. دـندیپاچیم ار  یلاـها  تاـیفلکم  تاـیلام و  هار  زا  زین  ناـنآ  و  دوـب ، هدـش  راذـگاو  ناـیچمازتلا  هـب  زیربـت  یناـمزرید  هـک  تـفگ  ناوـتیم 
زا ینامرف  یط  نایچمازتلا  دنتـشادیمرب . دوخ  يارب  ار  هیقب  هداد و  ناوید  هب  دـنتفرگیم  هک  ار  یتایلام  زا  نیعم  یتمـسق  گرزب  نارادنیمز 
رب زین  ار  رهـش  مکاح  هفیظو  رهـش  یچاغمت  اهتقو  یـضعب  هک  تشاد  تیمها  نانچنآ  بصنم  نیا  دندشیم . هدـیزگرب  نانارمکح  فرط 

، يرگیلاو لاس  جـنپ  زا  سپ  وا  درکیم . اـفیا  زین  ار  زیربت  یلاو  هفیظو  ناـخ  نوغرا  تیمکاـح  ناـمز  رد  یچاـغمت  یلع  ریما  تشاد . هدـهع 
رد 687 ق. دش و  يرابرد  ياهشکمشک  ینابرق 

دیسر . لتق  هب  (1289 م ).
رد 690 ق. دش . هدرامگ  زیربت  تموکح  هب  ناوید  بحاص  هلودلا  دعس  يومع  رسپ  روصنم  وبا  هلودلا  بذهم  تشذگرد ، یلع  ریما  نوچ 

دیسر و ترادص  هب  یناجنز  نیدلا  ردص  نوچ  (1292 م ).
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رد امیقتـسم  وتاغیگ  هرود  رد  وا  نوچ  درک . بوصنم  زیربت  مکاح  ةاضقلا و  یـضاق  تمـس  هب  ار  نیدلا  بطق  شردارب  دش ، ناوید  بحاص 
هنوـجرو هـلحم  رد  1298 م ). . ) ق نابعـش 697  مـکی  تـسیب و  رد  ورنـیا  زا  دوـب . یلاـها  ترفن  دروـم  درکیم ، تلاـخد  واـچ  ياـهراک 

دش . هتشک  هیوجیو ) )
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رگیدـکی اب  نییاپ  هقبط  لواپچ  راک  رد  دنتـشاد و  يدـنواشیوخ  طـباور  مه  اـب  زیربت  رد  ـالاب  هقبط  هک  دوشیم  نشور  روکذـم  بلاـطم  زا 
تیاـمح رگلواـپچ  نادـنمتورث  زا  مه  دـندرکیم و  لواـپچ  ار  مدرم  مـه  رهـش  ناـیعا  دـنتخودنایم . ناوارف  لاـم  دـندرکیم و  يراـکمه 

نینچ رصتخم  تروص  هب  ار  زیربت  یلاو  يارغط  نیدلا  سمش  يراکمتس  يرـسدوخ و  يدالیم  مهدزیـس  هدس  لیاوا  رد  يوسن  دندومنیم .
رد 621 ق. دوب ». مکاح  نایزیربت  لام  ناج و  رب  يارغط  نیدلا  سمش  : » دهدیم حیضوت 

نییعت زیربت  یلاو  ناونع  هب  يارغط  نیدلا  سمش  هدازرهاوخ  نیدلا  ماظن  هاشمزراوخ ، نیدلا  لالج  طسوت  زیربت  لاغـشا  زا  سپ  (1225 م ).
دش .

. دندشیم نییعت  نارگناوت  زا  يدمتعم  دارفا  ای  نامکاح  نادنواشیوخ  نایم  زا  زین  رهش  ناگغوراد 
رب ناوارف  متس  رهش  ناگغوراد  یلاو و  دیزگرب . زیربت  هغوراد  تمـس  هب  ار  شنادنواشیوخ  زا  یکی  رومیت  يدالیم  مهدزناپ  هدس  لیاوا  رد 
ای اغمت  اب  هک  ناوید  تایلام  : » دـسیونیم نینچ  نیدـلا  دیـشر  دـنداهنیم . نانآ  هدرگ  رب  يدایز  تایفلکم  تایلام و  دنتـشادیماور و  مدرم 

، هد هنالاس  تیعر  زا  مکاح  دـشیم ...  راذـگاو  هعطاقم  هب  تایالو  رگید  ناجیابرذآ و  مجع ، قارع و  نامکاح  هب  دوب ، هدـش  نییعت  روچپق 
. درک میـسقت  یلاها  نایم  ار  روچپق  مکاح  هناهب  نیا  هب  هدـمآ و  یچلیا  هلئـسم  نیمه  اب  طابترا  رد  تفرگیم . روچپق  یـس  ای  تسیب و  اضعب 

ياهمان اب  وا  دوب . یـضار  رایـسب  اهتایلام  نیا  يروآعمج  زا  مکاح  دشیم . رتشیب  زین  اهنآ  جراخم  دیـسریم ، يرتشیب  یچلیا  ردـقچ  ره 
يرادـهگن هنازخ  رد  لوپ  ای  لام  نیا  زا  يدایز  تمـسق  تفرگیم . یلاـها  زا  ناوارف  لوپ  تاـسمتلم  دـهعت و  تاـجارخا ، هفولع ، تاـمهم ،

دشیم ».
هک بستحم  بیقن و  یـضاق ، مالـسالا ، خیـش  ردـص ، یلاع ، نایناحور  هنحـش ، هغوراد ، رتنـالک ، زا  دـندوب  تراـبع  ناـیعا  زا  هقبط  نیمود 

تیلاعف دنتشاد . تکرش  نییاپ  هقبط  لواپچ  رد  اصخش 
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-1274  ) ياهغارم يدحوا  راثآ  رد  داضت  نیا  دوب . مدرم  هدوت  عفانم  هیلع  الاب  هقبط  عفانم  دشیمن . اهرهـش  هب  دودـحم  هعماج  زا  شخب  نیا 
داب هب  رهـش  رد  ار  یتلود  نارومأم  يراوخهوشر  يرـسدوخ و  يدحوا  تسا . هتفای  ساکعنا  نامز  نآ  روهـشم  رکفتم  فوسلیف و  1338 م ).

. تسا هتفرگ  داقتنا 
رهش هنحش  هدرک و  لواپچ  ار  ناییاتـسور  ناوراک  دشیم . سـسع  اههچوک  رد  دوخ  و  دوب . هنحـش  کیرـش  دزد  دسیونیم : مجماج  رد  وا 

دنکیم . تیافک  هنحش  يوربا  مخ  تسین ، سسع  رهش  رد  نوچ  دربیم . ار  ود  ره  لام 
نک . ياهراچ  تنابیان  يارب  یهاوخیمن  هوشر  وت  رگا  تسا : هدروآ  اهنآ  نانیشناج  نامکاح و  يراوخهوشر  هرابرد  ياهغارم  يدحوا 

هاش لوارق  دروخیم . تشوگ  هام  ود  رد  راب  کی  ییاتسور  دسیونیم : اهسسع  نایادخدک و  يروختفم  ناییاتـسور و  تمحز  زا  يدحوا 
نوچ روایب . تفگیم  هدرک و  زارد  ار  دوخ  مرن  تسد  ادخدک  دوب . هدمآرد  تسوپ  زا  ناییاتـسور  ياهتسد  دعلبیم . نایرب  غرم  زور  ره 

نک . يرظن  زین  شاهراپ  ياهتسد  رب  يریگیم ، نان  وا  تسد  زا 
نارجات زا  نابـساک  هدرخ  دـندوب . هدـمآ  ناج  هب  تلود  نارومأـم  متـس  زا  زین  نادنمتـسم  فلتخم و  ناروهشیپ  نارجاـت ، هدرخ  نارگتعنص ،

دوـخ و دـیدرگیم و  فـیقوت  ناـشکالما  دـننک ، ادا  ار  ناشــضرق  دنتــسناوتیمن  رگا  دـنتفرگیم . هراـجا  هـب  لوـپ  نارادنـیمز  هدــمع و 
راک نایرابرد  ای  نایعا  ياههناخراک  رد  هک  یناراک  تعنص  دنتشاد . رارق  یعضو  نینچ  رد  زین  ناراکتعنـص  دندشیم . ریـسا  ناشهداوناخ 

. دندرکیم راک  رابرد  ياههناخراک  رد  زاسهحلـسا  رگتعنـص  يدایز  دادـعت  ناخ  نازاغ  روتـسد  هب  دنتـشاد . يرتدـب  تیعـضو  دـندرکیم ،
. دربیم مان  ام » ناریسا  نازوا و   » مان اب  اهنآ  زا  ناخ  نازاغ 

رد دنتشاد . توافت  دازآ  ناراکتعنص  اب  رایسب  یقوقح  رظن  زا  نانیا  دندوب . زین  ریسا  ناراکتعنص  دازآ ، ناراکتعنص  هارمه  بیترت  نیدب 
. دندرکیم راک  نز ) دص  درم و  دص   ) رفن تسیود  دابآدیشر  غاب 
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حبص زا  ریسا  ناراکتعنص  یلو  دنتخاسیم ، حالس  اهرازاب  رد  دوخ  هیامرس  اب  دازآ  ناراکتعنص 
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دندادیم . تلود  لیوحت  هتخاس و  حالس  بوصم  هدعاق  قبط  دندرکیم و  راک  دیاب  نان  مکش  کی  يارب  اههناخراک  رد  ماش  ات 
نابـساک و ناراکتعنـص ، دـشیم ، لـماش  زین  ار  یلاـها  تیرثـکا  تـشاد و  رهــش  هرادا  رد  یمهم  شقن  هـک  رگید  کـچوک  هـقبط  کـی 

یناسک : » دسیونیم زیربت  یلاها  تیعضو  زا  ثحب  نمض  ولوپوکرام  هک  تسین  یفداصت  دوب . ناماسبان  اهنآ  تیعضو  هک  دندوب  ناروهشیپ 
دنتسه ». ریقف  رهش  یلاها  مومع  یلو  دنوشیم  دنمتورث  دوز  یلیخ  دننکیم  دتس  داد و  ناگناگیب  اب  هک 

نانآ هب  زیربت  هب  دورو  ماگنه  هب  ناهاش  هک  دوب  دایز  ردقنآ  ناشدادعت  دنتشادن . ياهشیپ  راک و  هک  دندوب  یناریقف  زیربت  یلاها  زا  يدادعت 
نینچ يدیـشر  ناتـسرهش  نازاغ و  ماش  رد  دوب . هدـش  هتخاس  نیکاسملا » راد   » زیربت رد  اهنآ  ندرک  تکاس  يارب  یتح  دـندادیم . هقدـص 

دنتخپیم و اذغ  نازیچیب  يارب  اجنآ  رد  دوب . هدش  هتشاذگ  گرزب  نانیکسم » گید   » ود يدیـشر  ناتـسرهش  رد  تشاد . دوجو  ییاههناخ 
هب تبون  هب  ار  نازیچیب  نیا  نابرد ، دندادیم . تشوگ  كاروخ  کچوک  فرظ  کی  نان و  نم  ود  نازیچیب  هب  زور  ره  دندادیم . یناجم 

لیوحت ندروخ و  زا  سپ  دـشیم . هداد  جاـموا  شآ  فرظ  هد  رادـقم  رفن  هد  ره  هب  هتـسشن و  فـیدر  هب  همه  اـجنآ  رد  دادیم . هار  لـخاد 
ناخ نازاغ  نیا  رب  هوالع  دندشیم . لخاد  رگید  رفن  دص  دندروخیم . اذغ  رفن  دص  نوچ  دـندادیم . اذـغ  رگید  رفن  هد  هب  اهفرظ ، نداد 

. دادیم هقدص  نادنمتسم  هب  زیربت ، هب  دورو  ماگنه  هب 
هقدـص ناوارف  لام  ناریقف  يارب  دـش ، زیربت  دراو  ربماتپس 1297 م ). . ) ق هجحلا 696  يذ  رد  نازاغ  هک  یماگنه  دسیونیم  نیدـلا  دیـشر 

داد .
تکاس فده  اب  نانآ  هب  ناهاشداپ  نداد  هقدص  نینچمه  و  اهنآ ، هب  نداد  اذغ  نادنمتـسم و  هناخ  نتخاس  يارب  نادنمتورث  زا  لوپ  نتفرگ 
ناریقف ار  زیربـت  یلاـها  زا  ینیعم  دادـعت  هک  دـهدیم  ناـشن  اـهنیا  همه  یلو  تفرگیم . تروـص  شاـشتغا  زا  يریگوـلج  اـهنآ و  ندرک 
نابحاص نیدلا ، دیشر  مالغ  دصـشش  رازه و  هس  نایم  رد  دشیم . هدافتـسا  زین  نامالغ  راک  زا  يدیـشر  عبر  زیربت و  رد  دندادیم . لیکـشت 

دندوب . ینقم  رفن  یس  يدیشر ، عبر  رد  درم  مالغ  تسیب  تسیود و  زا  الثم  دندوب . زین  هشیپ  فرح و 
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ات هدازمالغ  دنزومایب . یطاطخ و ...  یشاقن ، ینابغاب ، يرگینقم ، يرگرز ، يرامعم ، ناگدازمالغ  هب  هک  دوب  هدرک  تیـصو  نیدلا  دیـشر 
اهنآ تشونرـس  هب  الـصا  ناگدازمالغ  هب  هشیپ  نداد  دای  هلئـسم  رد  نیدـلا  دیـشر  دـشیم . لوغـشم  ردـپ  هشیپ  هب  تسیابیم  ناـکما  دـح 

تیعـضو ددرگ . نوزفا  نانآ  راک  زا  شدـمآرد  هتفاـی و  شیازفا  رگتعنـص  ناـمالغ  دادـعت  هک  دوب  نآ  یپ  رد  وا  سکعرب  دوبن ، دـنمهقالع 
مامت مالغ  دـندرکیم . راک  دزمزور  تروص  هب  يدیـشر  عبر  زیربت و  رد  ناـنآ  دوب . رتدـب  دازآ  نارگتعنـص  تیعـضو  زا  رگتعنـص  ناـمالغ 

زا درکیمن ، نیمأت  ار  اهنآ  سابل  یتح  دزم  نیا  تفرگیم . مشپ  اـی  ناـن  یئزج  يرادـقم  لـباقم  رد  دادیم و  راـکبحاص  هب  ار  شلوصحم 
دادیم . سابل  نانآ  هب  هنایلاس  نیدلا  دیشر  ورنیا 

دابآدیـشر غاب  رد  و  نز ، دـصناپ  درم و  دـصناپ  دابآحـتف  غاب  رد  اهنت  دـندرکیم . يزرواشک  هک  دـندوب  يرایـسب  نامالغ  يدیـشر  عبر  رد 
دندرکیم . راک  نز ) دص  درم و  دص   ) رفن تسیود 

راک درم  تسیب  نز و  تسیب  اتسور  ره  رد  تخاس . اتسور  جنپ  اجنآ  رد  دیشک و  راصح  يدیشر  عبر  فارطا  رد  نیدلا  دیشر  نیا  رب  هوالع 
نامالغ راک  هک  اجنآ  زا  دندشیم . هدیمان  عرازم »  » دابآحتف غاب  رد  لغاش  نامالغ  هک  دنکیم  هراشا  یتسرد  هب  یکـسفشورطپ  دندرکیم .

لهأتم دیاب  نانآ  دنتـشاد . یگدنز  هناخ و  نامالغ  دندرک  لیدبت  یثرا  نارگراک  هب  ار  نامالغ  نیا  نانآ  دوبن ، هفرـص  هب  ناراکبحاص  يارب 
. دـنکب يراک  نینچ  ریگبدزم  تیعر  اب  تسناوتیمن  هکنآ  لاـح  دـشورفب . زین  نیمز  نودـب  ار  اـهنآ  تسناوتیم  نیدـلا  دیـشر  دـندوبیم .

مالغ ناراکتعنـص  هرابرد  هک  روطنامه  دادیم . مالغ  بحاص  ار  اهزیچ  نیا  و  دنتـشادن ، يزرواشک  تالآ  ناویح و  غاب و  دوخ  ناـمالغ 
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دادیم . سابل  نانآ  هب  مالغ  بحاص  ورنیا  زا  درکیمن ، نیمأت  ار  اهنآ  سابل  یتح  زرواشک  نامالغ  دزم  دش ، هتفگ  زین 
صوصخ نیا  رد  یتاعالطا  یلو  درادن ، دوجو  نامالغ  یتشیعم  یعامتجا و  يداصتقا ، لئاسم  هرابرد  مزال  تاعالطا  يدیشر  تابتاکم  رد 

ردام ای  ردپ  رگا  هک  تشاد  مالغ  لهچ  دصراهچ و  هراومه  وا  هک  هدش  هدروآ  همانفقو  رد  دوشیم . هدـهاشم  يدیـشر  عبر  همانفقو  رد 
نارسپ زا  یکی  درمیم ،
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مالغ نوچ  دندرکیم . شنیزگیاج  دندیرخیم و  یمالغ  يرگید  زا  تسیابیم  تشادن  يرـسپ  هدرم  مالغ  رگا  دـشیم . وا  نیـشناج  دـیاب 
اتقوم دوبن ، یغلاب  رتخد  رگا  درکیم . راک  مالغ  لثم  دیاب  زین  سورع  دندادیم و  هدرم  رـسمه  درم  هب  ار  نامالغ  زا  یکی  رتخد  درمیم ، نز 

. دنداهنیم هدرم  نز  ياج  هب  دندیرخیم و  يزینک  رگید  ياج  زا 
هنازور نامالغ  نیا  زا  کیره  هب  دـشیم . هدـهاشم  زاونهچنامک  شاقن و  ینقم ، نانآ  نایم  رد  تشاد . زین  كرت  مالغ  تسیب  نیدـلا  دیـشر 

هب دنیامن . شنفد  نفک و  جرخ  درم ، مالغ  رگا  هک  دنتـشاذگیم  رانک  ار  لوصحم  يرادقم  نامالغ ، راک  لباقم  رد  دـندادیم . نان  نم  هس 
هد ياههتـسد  هب  ار  نامالغ  راک  ماگنه  رد  دـندادیم . نان  هراومه  دزم  نیا  ياج  هب  دـشیم . تخادرپ  هنازور  دزمتـسد  نامالغ  زا  کـیره 
دص ره  يارب  دندرکیم . راک  اهغاب  رد  رفن  دص  دیاب  زور  رد  دندادیم . رارق  هتسدرس  ار  هتسد  ره  نیرتدمآراک  دندرکیم و  میـسقت  يرفن 

. دشیم نییعت  سیئر  رفن  کی  مالغ 
راک ینقم  یـس  ره  هب  دیـسریم . نان  نم  ود  هنازور  نامالغ  زا  کیره  هب  تفرگیم . دزم  رانید  دـص  غلبم  هنازور  ناـن  رب  هوـالع  هتـسدرس 

دیاـبن هتـسدرس  دـنتخادرپیم . ناـنآ  هب  ار  هدـش  نییعت  غلبم  مراـهچ  هس  دـندنکیم ، رتم ) اـت 50   48  ) زگ نوچ 50  دـشیم . غـالبا  هنازور 
دننامب . راکیب  نانآ  هک  تشاذگیم 

مراهچ کی  هنازور ، دزم  رب  هوالع  دندوب ، لوغـشم  ناتخرد  سره  ندز و  لیب  ینابغاب ، هب  دابآحتف  دابآدیـشر و  ياهغاب  رد  هک  یناسک  هب 
. دناوخیمارف رگید  تمـسق  رد  راک  هب  ار  نانآ  یلوتم  دندناسریم ، نایاپ  هب  ار  غاب  زا  یتمـسق  رد  راک  نوچ  دشیم . هداد  زین  غاب  لوصحم 
هب هماخ  ریش و  زا  دریگب . هلاسوگ  هدرک و  راورپ  ار  اهواگ  نیا  تسیابیم  مالغ  درپسیم . واگ  سأر  ود  مالغ ، هداوناخ  ره  هب  نیدلا  دیـشر 

غرم و ود  دیـسریم . نامالغ  هب  غرممخت  هجوج و  مراهچ  هس  دـشیم . هداد  مالغ  هب  غرممخت  دـص  غرم و  ود  مراـهچ ، کـی  هدـمآ  تسد 
دوبیم . هدامآ  هراومه  دیاب  دشیم ، هداد  نامالغ  هب  هک  غرممخت  دص 

، دریمب نانآ  زا  یکی  رگا  : » دسیونیم كرت  مالغ  تسیب  هرابرد  اهنت  دیوگیمن . نامالغ  ییاهن  تشونرس  هرابرد  یبلطم  چیه  نیدلا  دیـشر 
نآ زا  مادک  ره  هب  دنراذگب . ضوع  ار  شنارسپ  زا  یکی  دیاب 
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دوخ یلوتم  دنتشاد  يریـصقت  رگا  دنک ، جارخا  راک  زا  ار  اهنآ  تسناوتیمن  یلوتم  دنتـشادیمن  يروصق  رگا  دوش . هداد  دیاب  نان  نم  هس 

گرزب ناکدوک  یتقو  ینعی  دـندشیم ، لیدـبت  یثوروم  نامالغ  هب  ناـمالغ  هک  دوشیم  نشور  نیارباـنب  تفرگیم ». میمـصت  نآ  هراـبرد 
دندنامیم . مالغ  رمع  نایاپ  ات  دیاب  نانآ  دشیم و  مک  دیابن  نامالغ  دادعت  دندرگیم . راک  لوغشم  هدش و  مالغ  زین  نانآ  دنوش 

ار نایادگ  اتسور ، ای  رهش و  ره  لاغـشا  زا  سپ  هک  مداد  روتـسد  نم  : » تسا هدش  هدروآ  يرومیت  تاکوزت  رد  دندوب . زین  نایادگ  زیربت  رد 
دننک ». ییادگ  رگید  هک  دنراذگن  هدرک و  ناشن  ار  نانآ  نیا  رب  هوالع  دنهدب . هنازور  نان  نانآ  هب  هدروآ و  درگ 

يرباربان دندوب . زین  نامالغ  ریقف ، تاقبط  رد  دندادیم ، لیکـشت  نارجات  ناراکتعنـص و  ار  زیربت  یلاها  رتشیپ  هک  نانچمه  بیترتنیدـب 
. تفاییم تدش  هتفر  هتفر  یعامتجا  تاضراعت  زیربت و  یلاها 

نارگتعنـص و دننام  هد ، تایلام  نییاپ و  تاقبط  ناجیابرذآ  رگید  ياهرهـش  دـننام  زین  زیربت  رد  يدالیم  مهدزناپ  ات  مهدزیـس  ياههدـس  رد 
یعامتجا تاضراعت  زا  یلاکـشا  زیربت  رد  دـنتفرگیم . هدـهع  رب  ار  نآ  يربهر  یتح  هدرک و  تکرـش  یتاقبط  تازرابم  رد  نابـساک  هدرخ 
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دوب . دوجوم 
رهش كرت  نارگـشهوژپ  یخرب  دنتـسبیم . ار  اههزاغم  اههناخراک و  یگمه  ای  هدرک  كرت  ار  رهـش  یگمه  نییاپ  تاقبط  عقاوم ، یخرب  رد 
نیا لمع  نیا  اب  هک  ارچ  میتسه ، هیرظن  نیا  رادفرط  زین  ام  دـننکیم . یقلت  اهلادوئف  اب  یـشیامن  هن  یلمع و  ياهزرابم  ار  تاقبط  نیا  طسوت 

ای هچراپکی  تروص  هب  ناکالم  ياههتساوخ  مامت  ندرک  در  تشاذگ . راشف  ریز  يداصتقا  رظن  زا  ار  نایعا  تاقبط  هک  تشاد  دوجو  ناکما 
ياهلادوئف اریز   ) یلادوئف دـض  تاکرح  هب  هزرابم  نیا  لیدـبت  هناگیب و  نارگلاغـشا  اب  هزرابم  رد  تکرـش  تایلام ، تخادرپ  رد  يراددوخ 

میدقت نارگلاغشا  هب  ار  روشک  دندوب  رـضاح  ناشلاوما  لام و  زا  تظفاحم  يارب  نانآ  دندرکیم .) شزاس  نارگلاغـشا  اب  دوز  یلیخ  گرزب 
لیدبت اهلادوئف  اب  هزرابم  هب  ناگناگیب  اب  هزرابم  یطیارش ، نینچ  رد  دندرکیم . هزرابم  نارگلاغـشا  اب  رخآ  سفن  ات  نییاپ  هقبط  یلو  دننک ،

تاقبط تشاد . یتاقبط  یتیهام  نیا  دشیم و 
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زا ییاههتسد  دندرکیم . تیاکش  هاشداپ  هب  رهش  نامکاح  تلود و  نارومأم  يراکمتس  يرسدوخ و  زا  یعمجهتسد  روط  هب  هدش  رامثتـسا 
نایعا هیلع  نییاپ  تاقبط  هناحلسم  شروش  هزرابم ، لکش  نیرتالاب  دندرکیم . تراغ  ار  نارجات  ناوراک  اههار ، رد  هدمآ و  مه  درگ  ناریقف 

. دوب فارشا  و 
هرود رد  هک  بیترتنیدـب  دوب . هارمه  هاشمزراوخ  نیدـلا  لالج  تموکح و  نارومأم  هیلع  زیربت  مدرم  شروش  اب  1220 م ). . ) لاس 616 ق
اجیب تایفلکم  تایلام و  یلاها  زا  هدرک و  يرسدوخ  رهش  رد  وا  نارومأم  1231 م ). - 1225  ) زیربت رد  هاشمزراوخ  نیدلا  لالج  ینارمکح 

. دندرکیم بلط 
لوپ ای  دندادیمن  لوپ  دنتفرگیم و  الاک  نارجات  ناراکتعنص و  زا  دندرکیم ، متـس  زیربت  مدرم  رب  نیدلا  لالج  نوشق  دسیونیم  ریثا  نبا 

ام : » داد خساپ  نینچ  نایکاش  هب  وا  دندرک و  هعجارم  نیدـلا  لالج  هب  نارجات  ناراکتعنـص و  هژیو  هب  رهـش  یلاها  دـندادیم . یمک  رایـسب 
تیاکش هب  ایند  مامت  حتف  زا  سپ  تسین ، طرـش  تیعر  عضو  هب  ندیـسر  ایند  حتف  يارب  نآ . ناگدننکهرادا  هن  میتسه  ناهج  ناحتاف  نونکا 

یلاها دندرک . متس  یلاها  رب  زین  نارظان  نیا  درامگ . رهـش  رد  ینارظان  نیدلا  لالج  یلاها ، ضارتعا  رثا  رد  مینکیم ». یگدیـسر  ناضرعتم 
دیدـش ضارتعا  رثا  رد  دـنهاوخیم . نامناوت  زا  شیب  تایلام  ام  زا  نارظان  هک  دـندرب  نیدـلا  لالج  هب  تیاکـش  نارظان  يرـسدوخ  زا  رهش 
تایلام نانآ  زا  یلاها  ناوت  هب  هجوت  اـب  دـهدیم  روتـسد  نیدـلا  لـالج  دوشیم . تخادرپ  نارجاـت  هدرخ  ناراکتعنـص و  بلط  ناـیکاش ،

دوش . هتفرگ 
هب نیدلا  لالج  یتایلام  نارومأم  يرسدوخ  زا  هک  رهش  ناریقف  دوب . نییاپ  تاقبط  طسوت  تایلام  نارومأم  نتـشک  هزرابم ، زا  يرگید  لکش 
«، ماوع  » ار نایشروش  يوسن  دندرک . شروش  رهش  رد  دنتـشک و  1226 م ). . ) رد 622 ق ار  نانآ  ماقتنا  نتفرگ  فده  اب  دندوب ، هدـمآ  ناج 

ارغط نیدلا  سمش  تسا . هدرک  دای  شروش  لاعف  درف  ناونع  هب  کبرای  ریشب  نب  دمحم  نب  نیدلا  ءاهب  زا  هدیمان و  شابوا »  » و ناگیامورف » »
زین ار  نایهاشمزراوخ  زا  نت  دـنچ  نایـشروش  تشادـن . يرمث  هک  دومن  زاـغآ  ار  ییاهشـشوک  شروش  شرتسگ  زا  سرت  اـب  زیربت  مکاـح 

راج دننادرگب و  رهش  رد  ار  ناشیاهرس  دننک و  ادج  شروش  نارس  رفن  ود  نت  زا  رس  داد  روتسد  يارغط  نیدلا  سمش  ماجنارس  دنتشک .
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دنک ». نایغط  هاش  رب  هک  یسک  يازس  تسا  نیا  : » دننزب
 ، دناسانشیم زیربت » مدرم  ناوت  زا  شیب  تایلام  نتفرگ  عنام  تیعر و  بناج  هدنرادهگن  رادنید ،  » صخش ار  يارغط  نیدلا  سمـش  يوسن ،

شـالت يوـسن  تسا . کـیدزن  تقیقح  هب  مود  رظن  لـصا  رد  دـنکیم . یفرعم  ناـیزیربت » لاـم  ناـج و  رب  مکاـح   » ار وا  رگید  ییاـج  رد  و 
نارومأم تشادیم ، هگن  ار  یلاها  بناج  نیدلا  سمـش  هک  اجنآ  زا  دسیونیم : وا  دـیامن . بیذـکت  ار  نیدـلا  لالج  هیلع  شروش  دـنکیم 

حرطم ار  شروـش  هعیاـش  دـنزادنیب ، نیدـلا  لـالج  مشچ  زا  ار  وا  هکنیا  يارب  تلع  نیمه  هب  تـسرد  دـندوب . یـضاران  وا  زا  نیدـلا  لـالج 
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دندرک .
نخـس نیدلا  لالج  دزن  هب  ناشنداتـسرف  و  شابوا »  » و ناگیامورف »  » يریگتـسد زا  اما  دنک ، راکنا  ار  شروش  نیا  دراد  یعـس  يوسن  هچرگا 

خر شنارومأم  نیدـلا و  لالج  هیلع  شروش  زیربت  رد  اـتقیقح  هک  دوشیم  راکـشآ  ریثا  نبا  هتـشون  نینچمه  بلطم و  نیمه  زا  تسا . هتفگ 
تنایخ دوب ، کباتا  تموکح  ییاپرب  نآ  راعش  هک  شروش  تسکش  رد  دنریگب . تسد  رد  ار  رهـش  رایتخا  دندیـشوک  نایـشروش  دوب . هداد 

وا حدم  هب  دـنتفر و  نیدـلا  لالج  دزن  زیربت  نایعا  زا  رفن  دصیـس  نایـصع  یـشوماخ  زا  سپ  هک  بیترت  نیدـب  تشاد . یـساسا  شقن  نایعا 
رد 628 ق. نیدلا  لالج  نوچ  دنتخادرپ .

گنت هب  نیدلا  لالج  نارومأم  يراکمتس  زا  هک  زیربت  یلاها  دنام . زیربت  رد  یتمسق  دیدرگ و  تمـسق  هس  وا  هاپـس  دش ، هتـشک  (1231 م ).
. دنتشک ار  نانآ  دندوب ، هدمآ 

مدرم زا  لام » يایاقب   » ماـن هب  يداـیز  تاـیلام  زیربت  رد  یمزراوخ  نیدـلا  فرـش  ماـن  هب  یـصخش  وکـاله ، ریما  نوغرا ، تموکح  هرود  رد 
نانزهویب زا  یتح  : » دنکیم هفاضا  هدنسیون  تشاد ». نایرج  هجنکش  هناخ  ره  رد  دوب . هتـشذگ  دح  زا  متـس  : » دسیونیم ینیوج  تفرگیم .

داد هدش و  عمج  نوغرا  رابرد  يولج  رد  نامیتی  ناگویب و  زا  ياهدع  هلئسم  نیمه  هب  ضارتعا  رد  تسرد  دندناتسیم . تایلام  زین  نامیتی  و 
نایاپ شنارومأم  يراکمتس  يرسدوخ و  هب  ات  دنتساوخ  دندرک . دایرف  و 
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.« دننک يرای  ار  اهنآ  هنازخ  زا  هک  داد  روتسد  درک و  هدروآرب  ار  اهنآ  هتساوخ  نوغرا  ماجنارس  دوش . هداد 
هب دوشیم . بلط  هتفرگ و  ناوارف  تاـجارخا  تیعر  زا  : » دـیوگیم نوغرا  هک  بیترتنیدـب  دـهدیم . ناـماس  زین  ار  روچپق  تاـیلام  نوغرا 
ره ناوت  هزادـنا  هب  زین  اجنیا  رد  دوشیم ، لمع  رهنلا  ءاروام  رد  هک  نانچمه  تسا  مزـال  دـناهدش . هدـنکارپ  ناـنآ  زا  يرایـسب  تهج  نیمه 

تدم نوچ  دشیم . هتفرگ  روچپق  رانید  کی  دنمتسم  درف  ره  زا  رانید و  هد  اراد  درف  ره  زا  وا ، روتـسد  اب  دوش ». هتفرگ  تایلام  يو  زا  سک 
. دنتفرگیم تایلام  رانید  داتفه  رفن  هد  ره  زا  تشذگیم  ینیعم 

یساسا هجوت  نانآ  ياههتساوخ  هب  دش  روبجم  مکاح  هک  دوب  یمومع  ردقنآ  نامیتی  نانزهویب و  یتح  مدرم  ضارتعا  تسادیپ  هکنانچنآ 
. دش هدنادرگرب  نانآ  هب  هنازخ  زا  دوب ، هدش  هتفرگ  نامیتی  ناگویب و  زا  ینوناقریغ  هک  ار  ییاهلوپ  یتح  دنک .

. دـندرکیم كرت  ار  رهـش  صاخ ، ياهبلاطم  هب  ضارتعا  رد  رهـش  یلاها  هک  دوب  نیا  زیربت  رد  یعامتجا  تاـضراعت  لاکـشا  زا  رگید  یکی 
ربماتپس 1294 م. مهدزناپ  رد  وتاخیگ  نامرف  رودص 

ازج ار  واچ  اب  نافلاخم  هک  درکیم  دیدهت  مکاح  دش . وربور  مدرم  تمواقم  اب  هکـس  ياج  هب  يذغاک  لوپ  زا  هدافتـسا  رب  ینبم  (693 ق ).
، واچ زا  هدافتـسا  رب  ینبم  وتاخیگ  ریبدت  اب  تفلاخم  رد  دـیماجنا . لوط  هب  هتفه  کی  طقف  زیربت  رد  يذـغاک  لوپ  اب  دتـسوداد  داد . دـهاوخ 
زا ار  ناشلاوما  لام و  یتح  نانآ  دـندرک . كرت  ار  رهـش  یعمجهتـسد  دنتـسب و  ار  اـههزاغم  رهـش ، نییاـپ  هقبط  نابـساک و  ناراـکتعنص و 
نان نم  کی  دیـسر . رانید  هاجنپ  دص و  هب  يرانید  هد  تشوگ  تمیق  دشیمن . ادیپ  كاروخ  سابل و  رازاب  رد  دـندرب . دنتـشادرب و  اههزاغم 
هعمج زین  رهش  رد  هدنامیقاب  یلاها  دش . یلاخ  زیربت  ینامز  كدنا  رد  دیدرگ . فقوتم  رازاب  رد  دتـس  داد و  تفای . تمیق  رانید  کی  هب  زین 

ناوـید و بحاـص  نیدـلا  دعـس  ریزو  دـمحم  نـب  رفظم  نیدـلا  زع  تعاـمج  دـندرک . تیاکـش  داـیرف  داد و  اـب  دـندمآ و  درگ  دجـسم  رد 
دنتشک . دندیشوکیم ، واچ  جاور  رد  هک  ار  شناراکمه 

ریبدت هک  تفگ  دیاب  داتفا . نایرج  هب  هکس  اب  هرابود  دتس  داد و  دنک و  وغل  ار  واچ  دش  روبجم  وتاخیگ  زیربت ، مدرم  یعطق  هزرابم  هجیتن  رد 
، رکب راید  مجع ، قارع  برع ، قارع  رد  واچ  زا  هدافتسا 

111 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
زین نیا  دش . وغل  زیربت  رد  ریبدت  نیا  مدرم ، ضارتعا  رثا  رد  داتفا . نایرج  هب  اهاج  رگید  نامرک و  ناسارخ ، ناجیابرذآ ، نیقرافایم ، لصوم ،
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دنتشگزاب . رهش  هب  مدرم  واچ ، ریبدت  وغل  زا  سپ  دهدیم . ناشن  ار  زیربت  رهش  نابساک  ناراکتعنص و  تفلاخم  شقن 
تکرـش هنالاعف  تردق  گنج  رد  اجنآ  مدرم  دوب ، یـسایس  ثداوح  زکرم  گرزب و  ياههداوناخ  هاگتماقا  ینامزرید  زیربت  هک  تلع  نیا  هب 

تردق زا  ار  ناخ  نازاغ  ات  دـش  شالت  702 ق ). . ) ربماسد 1303 م رد  دشیم . هارمه  ینایعا  دـض  هزرابم  اب  تاکرح  نیا  یهاگ  دنتـشاد .
هب ار  يدصق  ءوس  تموکح ، هب  گنرفالآ  هدازهاش  ندناسر  فدـه  اب  نابغاب  بوقعی  ریپ  يربهر  هب  زیربت  یلاها  لاح  نامه  رد  دـنزادنارب .

یهدـنامرف هب  یهاپـس  ناخ  نازاغ  دومن . علطم  ار  ناخ  نازاغ  دـش و  ربخ  اب  ناوید  بحاص  نیدـلا  دعـس  دـنداد . بیترت  ناخ  نازاـغ  ناـج 
زا ار  بوقعی  ریپ  دـش . بوکرـس  هناتخـسرس  روط  هب  شروش  دیـشک . لوط  زور  هدزاود  زیربت  رد  گنج  درک . زیربت  هناور  یچاتخآ  یجاح 
زین ار  نیدلا و ...  لامک  دیس  يراغلب ، دیشر  هفیلخ  بیبح ، خیش  نیدلا ، رصان  دننام  ناربهر  رگید  دنتشک . دنتخادنا و  نییاپ  هب  يدنلب  هوک 

دندناسر . لتق  هب 
نیا ناربـهر  درک . یهدـنامرف  زین  ار  شروش  نیا  ناـشیورد  ربـهر  بوقعی  ریپ  دـش . لیدـبت  نـالوغم  هطلـس  هیلع  ياهزراـبم  هب  شروـش  نیا 
اجنآ رد  ار  تقیرط  نیا  ات  دنداتـسرف  ودرا  هب  ار  دومحم  مان  هب  يدیرم  نانآ  دـنروآ . درگ  مدرم  نایم  زا  يدایز  نادـیرم  دنتـسناوت  تقیرط 

نیدلا ردص  هک  تفگ  ناخ  نازاغ  دناسر . ناخ  نازاغ  عالطا  هب  ار  نایرج  درک و  ینادنز  ار  دومحم  دش و  ربخاب  نیدـلا  دعـس  دـنک . غیلبت 
هب 1298 م ). . ) بجر 697 ق متـسیب  رد  یناجنز  نیدـلا  ردـص  دـنکیم . اپ  هب  روش  مه  زونه  اما  هدرم  تساههنتف . نیا  مامت  لماع  یناجنز 

همادا ار  وا  هار  نیدلا  لامک  دیس  بیبح و  خیش  يراغلب ، دیشر  نیدلا ، رصان  بوقعی ، ریپ  ینعی  وا  نارادفرط  دش . هتشک  ناخ  نازاغ  روتسد 
. دنداد

كدزم ياعدا  نامه  تقیرط  نیا  نارادـفرط  کلـسم  هک  دـسیونیم  وا  تسا . هدـیمان  نایکدزم »  » ار تقیرط  نیا  نارادـفرط  نیدـلا  دیـشر 
دنهد . جاور  مدرم  نایم  رد  ار  اعدا  نیا  دنهاوخیم  نانآ  تسا و 

يربارب دوب : میدق  نایکدزم  همانرب  هیبش  انیع  نانآ  همانرب  هک  دنکیم  هراشا  یکسفشورطپ 
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رگید نیدلا و  ردـص  هک  دـسیونیم  دـنادیم و  طابترایب  كدزم  دـیاقع  اب  ار  اهنآ  هدازیلع  مدرم و ...  هب  اهاتـسور  يراذـگاو  یعامتجا ،
دنبایب . دوخ  يارب  مدرم  نایم  رد  ینارادفرط  كدزم ، دیاقع  غیلبت  اب  دنتساوخیم  مایق  ناربهر 

دوخ فادها  هب  هاش  ناونع  هب  گنرفالآ  یفرعم  اب  دندوب  شالت  رد  نانآ  دنریگ . تسد  هب  ار  یـسایس  تردق  دنتـشاد  دصق  تقیرط  ناربهر 
ار نانآ  ياهوزرآ  دندوب و  کیدزن  مدرم  هب  تقیرط  ناربهر  یکدزم ، دیاقع  اب  نانآ  یطابترایب  ای  طابترا  هب  هجوت  نودب  لصا  رد  دنسرب .

. دندادیم ساکعنا 
. دندیـشوک یـسایس  تیمکاح  ندروآ  تسد  هب  يارب  697 ق ). . ) لیروآ 1298 م رد  نانآ  دنتـشاد . یفخم  یتالیکـشت  تقیرط  نارادفرط 

. دهدیم یهاشداپ  هدعو  وا  هب  ولغوا  وجیات  هتسد  زا  یخیش 
نیدـلا ردـص  نوچ  یناسک  لاح  نامه  رد  دنـشکب . ار  شرکون  راهچ  ولغوا و  وجیات  دـهدیم  روتـسد  ناخ  نازاـغ  دوشیم . ـالمرب  ارجاـم 

 ... نیدلا و ردص  نادنواشیوخ  زا  زیربت  یضاق  کب  هنیا  نیدلا  نیز  نیدلا ، بطق  يومع  رسپ  کلملا  ماوق  نیدلا ، بطق  شردارب  یناجنز ،
دندیسر . تکاله  هب  ناخ  نازاغ  روتسد  هب 

، یسایس تردق  ندروآ  تسد  هب  اب  دندیـشوکیم  نانآ  هک  تسا  نیا  راکـشآ  عوضوم  تسین . صخـشم  العف  تقیرط  نیا  یعامتجا  همانرب 
. دنناسرب ارجا  هب  ار  ناشیاهنامرآ  یعامتجا و  همانرب 

نامز رد  مدرم  تیعضو  دش . میسقت  اهناخ  هورگ  نایم  ناجیابرذآ  1330 م ). . ) لاس 730 ق رد  يزکرم  تموکح  ندش  فیعض  هجیتن  رد 
هک دسیونیم  يزنطن  نیدلا  نیعم  دییارگ . تماخو  هب  رتشیب  1357 م ). - 1344  ) فرشا کلم  و  1343 م ). - 1338  ) نسح خیش  تیمکاح 

، اهناخ متـس  نیگنـس ، ياهتایلام  دنتـشادن . يرایتخا  دوخ  نانز  رب  یتح  نادرم  دندوب . هدـمآ  گنت  هب  زیربت  مدرم  نسح ، خیـش  هرود  رد 
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ياهاتـسور اهرهـش و  رگید  رد  هکلب  زیربت  رد  اهنت  هن  یعـضو  نینچ  دوب . هدـناسر  بل  هب  ار  زیربت  مدرم  نییاـپ  هقبط  ناـج  یطحق  ینارگ و 
. دوب مکاح  ناجیابرذآ 

. دوب هزرابم  نیا  یساسا  زکرم  زیربت  دندرکیم . هزرابم  یناپوچ  ناریما  متس  هیلع  مدرم  ورنیا  زا 
یغای فرشا و  کلم  ناریما ، دح  زا  شیب  متس  شروش  نیا  یلصا  تلع  داد . خر  زیربت  رد  هناحلسم  یـشروش  744 ق ). . ) راهب 1344 م رد 

ار رهش  ياههزاورد  زیربت  یلاها  دوب . مدرم  رب  يدساب 
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بآ دندوشگ و  ار  اهدنب  نانآ  دنتخادنا . اههار  رب  ار  گرزب  ناتخرد  اهغاب  اههچوک و  رد  دندنک . قدنخ  رهـش  یلـصا  ياههار  رب  دنتـسب و 
یناپوچ ناریما  دندرک . ریـسا  زین  ار  ياهدـع  دنتـشک . دـنتفرگ و  زیربت  رد  ار  یناپوچ  ناریما  نایـشروش  دـندرک . يراج  اهقدـنخ  لخاد  ار 

اب دندش  قفوم  یناپوچ  ياهناخ  تفرگ . تدش  شروش  دنداد . در  خساپ  اهنآ  هب  مدرم  یلو  دنتـساوخ ، زیربت  مدرم  زا  ار  ناشنادنواشیوخ 
دیدرگ . لیدبت  گنج  نادیم  هب  زیربت  هلحم  ره  دش . زاغآ  رهش  رد  گنج  دنوش . دراو  رهش  هب  گرزب  یهاپس 

شقن زیربت ، شروش  تسکش  رد  دننک . یگداتسیا  یناپوچ  حلسم  اپ  ات  رس  زا  نایهاپس  ربارب  رد  دنتـسناوتن  زیربت  مدرم  دربن ، زور  ود  زا  سپ 
زا زیربت  نایعا  هک  دـنکیم  ناونع  هرود  نآ  نافلؤم  زا  ریثأت  هب  فیریپ  دـننام  نارگـشهوژپ  زا  یخرب  تفرگ . رظن  رد  دـیاب  ار  نایعا  تنایخ 
رب فیریپ  دـنداد . ییاهر  نانآ  تسد  زا  ار  مدرم  دـندرک و  وگتفگ  یناپوچ  ناریما  اـب  نیدـلا و ...  جاـت  اـنالوم  نیدـلا ، ماـظن  اـنالوم  هلمج 
رب یناشن  نایزیربت  زا  دیـسریمن ، هجیتن  هب  یناپوچ  ناریما  زیربت و  نایعا  نایم  وگتفگ  رگا  هک  دـسیونیم  ینیوزق  هّللا  دـمح  هتـشون  ساـسا 

دشیم . وحم  امامت  زیربت  داتفایم و  هار  رهش  رد  نوخ  يوج  دنامیمن ، ياج 
نیدـلا ماظن  انالوم  يروغ ، نیدـلا  ماظن  انالوم  نوچمه  ینایعا  تفاـی ، تدـش  یناـپوچ  ياـهناخ  نایـشروش و  ناـیم  گـنج  هک  یماـگنه 

وا تفر و  فرـشا  کلم  دزن  هب  يروغ  نیدلا  ماظن  یتح  دـندرک . توعد  شمارآ  هب  ار  مدرم  شروش ، شرتسگ  زا  سرت  اب  يرمکوک و ... 
. دیایب رهش  هب  ات  دومن  توعد  ار 

دیشخب .» وا  هب  ار  رهش   » يرهالا بطق  رکب  وبا  ریبعت  هب 
تـسایس نینچ  دوب . شروش  همادا  زا  يریگولج  يارب  هکلب  دوبن  زیربت  مدرم  ییاـهر  يارب  یناـپوچ  ياـهناخ  زیربـت و  ناـیعا  ناـیم  وگتفگ 

ار نایشروش  دندش ، رهش  دراو  يدساب  یغای  فرشا و  کلم  نوچ  هک  دسیونیم  وربا  ظفاح  دوب . شروش  هب  تنایخ  عقاو  رد  هناراکـشزاس 
كرت ار  رهـش  دـندوب ، هدـیدرگ  رارف  هب  قفوم  هک  نانآ  و  دـندش ، هتفرگ  تراسا  هب  هیقب  هتـشک و  ناـنآ  زا  يرایـسب  دندیـشک . همکاـحم  هب 

دندرک .
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. تشاد همادا  ناجیابرذآ  رگید  ياهاتسور  اهرهـش و  رد  فرـشا  کلم  يراکمتـس  هیلع  هزرابم  یلو  دروخ  تسکـش  زیربت  شروش  هچرگا 
نوچ دوب . شناریما  فرـشا و  کلم  متـس  زا  زیربت  مدرم  ترفن  رگنایامن  شروش  نیا  دش . هدـنکارپ  زین  رگید  ياهاج  رد  شروش  نیا  ریثأت 

دنزادنا و فالتخا  يدساب  یغای  فرـشا و  کلم  نایم  دندیـشوک  یلاها  دـندز . تسد  يرگید  ریبدـت  هب  نایزیربت  دـش ، بوکرـس  شروش 
يدساب یغای  فرـشا و  کلم  دنک . رتناسآ  ار  فرـشا  کلم  هیلع  هزرابم  تسناوتیم  هلئـسم  نیا  دنلـسگب . مه  زا  ار  نانآ  هچراپکی  نوشق 

. دـندش نکاس  ير  هزاورد  هلحم  رد  يدـساب  یغای  نیهم و  داهم  هلحم  رد  فرـشا  کلم  دـندرک . میـسقت  تمـسق  ود  هب  دوخ  نیب  ار  زیربت 
ياهسیـسد یط  فرـشا  کلم  داتفا . فالتخا  ود  نآ  نایم  بیترتنیدب  دـندرک . هعجارم  يدـساب  یغای  هب  نیعم  ياهلئـسم  يارب  زیربت  یلاها 

وا دـسیونیم : يرها  دـش . زیربت  مکاح  ییاهنت  هب  فرـشا  کلم  سپـس  تسا . هدرک  رارف  وا  هک  داد  ربخ  تشک و  ار  يدـساب  یغای  یناهنپ 
تایلام هجنکش  روز و  هب  یلاها  زا  تفرگ . يرامن  تایلام  نادنمتسم  زا  دیـشک و  ریـشمش  ناریما  يور  هب  دروآرد . زازتها  هب  ار  ملظ  مچرپ 

اور یلاها  رب  ار  یمتس  عون  ره  نانآ  درک . اهر  ناّرا  ناجیابرذآ و  رد  ار  نایهاپس ) روظنم   ) هنـسرگ گرگ  رازه  دص  فرـشا  کلم  تفرگ .
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دندرک . نطو  يالج  هدمآ ، ناج  هب  یلاها  دنتشاد .
عبر رد  رهـش ، نییاپ  تاـقبط  هزراـبم  زا  سرت  اـب  وا  دروآ . درگ  هرقن  ـالط و  رهاوج ، زا  رپ  هنازخ  هدـفه  مدرم  تراـغ  رثا  رب  فرـشا  کـلم 
دوخ ناـج  زا  اـهنت  درکیمن و  تلاـخد  زین  نیمزرـس  یلخاد  روما  رد  یتـح  شرمع  یناـیاپ  لاـس  شـش  رد  وا  دـش . نیـشنهشوگ  يدیـشر 
هیلع هزرابم  لاکشا  زا  یکی  زین  نیا  دندرک . كرت  ار  زیربت  شنارومأم  فرشا و  کلم  متس  هجیتن  رد  رهـش  یلاها  رتشیب  دومنیم . تظفاحم 

. دوب اراد  هقبط 
رد دندرک . هعجارم  نیرز  يودرا  تموکح  هب  نایناپوچ  متـس  زا  ییاهر  يارب  زیربت  یلاها  هک  دـناهدرک  نایب  هنوگنیا  نارگـشهوژپ  یخرب 

مدرم شروش  هب  هک  نانچمه  نانآ  دـندرک . هعجارم  ودرا  لیزیق  مکاـح  گـیب  یناـج  هب  هک  رهـش  یلاـها  هن  دـندوب  زیربت  ناـیعا  نیا  لـصا 
زین روطنامه  دوب ، هناگیب  زیربت  مدرم  يارب  فرشا  کلم  رگا  دنراپسب . گیب  یناج  هب  ار  رهش  دنتساوخیم  زین  رابنیا  دندوب ، هدرک  تنایخ 

. دومنیم هدناوخان  نامهم  گیب  یناج 
يدایز دادعت  رب  هتخورف  دوخ  نارادنیمز  ینابیتشپ  اب  گیب  یناج  1356 م ). . ) رد 756 ق
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هک یسک  هب  دنتخادرپ . ینامداش  هب  مدرم  دش ، هتشک  گیب  یناج  روتسد  هب  زیربت  رد  فرشا  کلم  نوچ  تفای . تسد  زیخلصاح  ياهنیمز 

. دوب فرـشا  کلم  زا  زیربت  یلاها  ترفن  هدنهدناشن  ینامداش  نیا  دنداد . يدایز  لوپ  دوب ، هتخیوآ  اهياهغارم  دجـسم  رد  ار  وا  هدیرب  رس 
ياهناخ ناجیابرذآ و  زراـبم  مدرم  یناـبیتشپ   » ار رما  نیا  تلع  نارگـشهوژپ  یخرب  دـش . وربور  مدرم  تمواـقم  اـب  زیربت  رد  گـیب  یناـج 

ار زیربت  فرـشا ، کلم  متـس  رثا  رد  نییاـپ  هقبط  هژیو  هب  زیربت  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دوب  نیا  یلـصا  تلع  هک  یلاـح  رد  دـننادیم ، یلحم »
رد هک  داد  روتـسد  دوخ  نایهاپـس  هب   » زیربت هب  هراوآ  یلاها  ندـنادرگزاب  شتموکح و  میکحت  يارب  گیب  یناج  یتح  دـندوب . هدرک  كرت 

« . دنوشن ناناملسم  ياههناخ  دراو  هدنارذگ و  ار  بش  زیربت  ياههچوک 
هب تصرف ، زا  هدافتـسا  اب  ریاشع  ياهناخ  هدنیامن  قوج  یخا  دننامب . زیربت  رد  يدایز  تدـم  دنتـسناوتن  گیب  يدرب  شرـسپ  گیب و  یناج 

ریقف هقبط  دنتساوخیم . مدرم  زا  باسح  دحیب و  تایلام  نانآ  دنداد . رازآ  رایسب  ار  زیربت  مدرم  شنارومأم  قوج و  یخا  درک . هلمح  زیربت 
هدیشک تسد  ناشنادنزرف  لام و  زا  نایزیربت  هک  دسیونیم  وربا  ظفاح  دندرک . كرت  ار  رهش  هرابود  قوج ، یخا  متس  هب  ضارتعا  رد  رهش 

دندوب .
نوچ 1381 م ). . ) رد 782 ق دنتشاد . تکرـش  زیربت  رب  رگالیتسا  ياهناخ  هیلع  هزرابم  رد  هنالاعف  يدالیم  مهدراهچ  هدس  رخاوا  رد  مدرم 
حرش لیصفت  اب  ار  هزرابم  نیا  وربا  ظفاح  دندرک . یگداتسیا  شربارب  رد  مدرم  دروآ ، موجه  زیربت  رب  تساوخ  نایرفظم  هاشداپ  عاجـش  هاش 
نیا رثا  رد  دوـب .» اـپرب  شروـش  هشوـگ  ره  رد  دـندوب . هدـمآ  شورخ  هب  نآ  فارطا  زیربـت و   » هک دـنکیم  هراـشا  ياهـلمج  رد  یلو  هدادـن 

يدیدش يریگرد  اهناخ  نایم  زیربت  رب  طلـست  رـس  رب  نامز  نیا  رد  درادرب . تسد  زیربت  هب  دورو  رکف  زا  دش  روبجم  عاجـش  هاش  تازرابم ،
. دوب مدرم  شود  رب  اهگنج  نیا  ینیگنس  تشاد . دوجو 

نیا دیدرگ . هجاوم  مدرم  یگداتسیا  اب  یلو  دش ، روهلمح  زیربت  هب  شیماتخوت  يرفن  رازه  دون  هاپـس  787 ق ). . ) هیوناژ 1386 م مراهچ  رد 
. دنتخادرپ لواپچ  هب  دندش و  رهش  دراو  شیماتخوت  حلسم  نایهاپس  دیـشک . ازارد  هب  زور  تفه  گنج  نیا  دش . لیدبت  شروش  هب  تمواقم 

رد 787 ق.
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هزرابم ناجیابرذآ  طاقن  همه  رد  درب . دنقرمس  هب  ار  يرایسب  ناراکتعنص  رهش ، لواپچ  زا  سپ  وا  درک . لاغـشا  ار  زیربت  رومیت  (1386 م ).
. دوب هتفرگ  رد  نایرومیت  اب  یتخس 

یتیعر بابرا - ماظن  هیلع  اهرهش  رگید  رد  سپس  زیربت و  رد  تسخن  دوب ،  هدمآ  دوجو  هب  یمیعن  هّللا  لضف  طسوت  رابنیتسخن  هک  یتقیرط 
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رد دـش  قفوم  وا  تشاد . هدـهع  رب  ار  تقیرط  نیا  يربـهر  دوب ، رگتعنـص  ياهداوناـخ  زا  هک  یمیعن  هّللا  لـضف  دـش . لیدـبت  يژولوئدـیا  هب 
. دروآ درگ  ار  ءالعلا و ...  یلع  نسحلا ، وبا  یمیسن ، نوچمه  یناوریپ  دنک و  اپرب  یفورح  تالیکشت  روشک ، فلتخم  ياهاج 

ار یبابرا  دـض  هزرابم  دندیـشوکیم  رکفت  نیا  نارادـفرط  تفاـی . جاور  زیربت  رد  1374 م ). . ) لاـس 775 ق رد  راـبنیتسخن  یفورح  رکفت 
. دننک دراو  هزرابم  نیا  رد  ار  مدرم  دنهد و  شرتسگ 

هب هاشناریم  روتسد  هب  796 ق ). . ) ربماتپـس 1394 م مود  رد  وا  تشاگن . ار  همانتصرف  هماننادـیواج و  ياهمان  هب  رثا  ود  یمیعن  هّللا  لضف 
زا هک  ره  زیربت  رد  : » دوشیم هتفگ  باتک  رد  دش . رشتنم  زیربت  رد  تسخن  يرگیفورح  هک  دوشیم  مولعم  همانتصرف  باتک  زا  دیـسر . لتق 
زا درک . روهظ  زیربت  رد  قح  تاذ  يدرگ . هاگآ  ناهن  رارـسا  رب  ات  نادب  وکین  ار  زیربت  يانعم  دیـسرپیم ...  هاش  لضف  زا  تسجیم  هر  ایلوا 

جاور هب  همانیسرک  باتک  رد  ءالعلا  یلع  لضف ». رد  شنارصاعم  زا  نتسج  یـشیپ  : » درک انعم  رگید  عون  ار  زیربت  لضف  دش ». نایع  رون   32
هّللا لضف  هک  تسا  هدمآ  همانیـسرک  هیـشاح  رد  نایب ». دوخ  تاذ  زیربت  رد  درک  : » دـسیونیم دـنکیم و  هراشا  زیربت  رد  يرگیفورح  هیلوا 

راتخاس اب  یبیجع  ینمـشد  يرگیفورح  همانمارم  رد  درک . زاغآ  زیربت  هلود  یلو  هلحم  زا  ار  شتامیلعت  1374 م ). . ) لاس 775 ق رد  یمیعن 
. دوب نارادبرس  هب  کیدزن  رایسب  یبرشم  يرگیفورح  تشاد . دوجو  دوجوم 

راب ینیگنـس  زیربت ، رب  رومیت  سپـس  شیماتخوت و  طلـست  رگیدـکی ، اب  یناخناخ  نامایب  ياهگنج  يدالیم  مهدراهچ  هدـس  مود  همین  رد 
یعاـمتجا تاـضراعت  دـش و  یجراـخ  نارگلاغـشا  اـهناخ و  زا  مدرم  ترفن  شیازفا  بجوم  اـهتایلام  ینوزفا  مدرم و  شود  رب  اـهگنج 

نینچ رد  دشاب . هتشاد  دوجو  يايژولوئدیا  هک  دوب  مزال  هزرابم  نیا  هب  مدرم  ندناشک  شرتسگ و  نیا  يارب  تفای . شرتسگ 
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. تخادرپ دیدج  دیاقع  رشن  هب  زیربت  رد  دمحم  وبا  دنزرف  یمیعن  هّللا  لضف  یطیارش 
هرود رد  هاوخ  تشاد . یجراخ  نارگلاغـشا  هیلع  هزرابم  رد  یمهم  شقن  دـیدرتیب  درکیم و  دـحتم  ار  یبابرا  دـض  ياـهورین  يرگیفورح 

طابترا اهتایلام  شیازفا  ناـیرومیت و  متـس  اـب  هلئـسم  نیا  تفرگ . تدـش  زیربت  رد  هزراـبم  داـعبا  نآ ، زا  سپ  هاوخ  هاـشناریم  ییاورناـمرف 
رد دـندز . شروش  هب  تسد  دادـغب ، گنج  رد  هاشناریم  روضح  زا  هدافتـسا  اـب  زیربت  ناریقف  1399 م ). - 1398 . ) لاـس 801 ق رد  تشاد .
رب شروش  هک  دـهدیم  ناشن  زیربت  شروش  دـنور  یلو  درادـن ، دوجو  شروش  كرحم  ياهورین  هرابرد  یتسرد  تاعالطا  هرود  نآ  عباـنم 

ناطلـس اب  گنج  وا  یـساسا  فده  نوچ  دیـسر . هاشناریم  هب  دادغب  رد  زیربت  شروش  ربخ  دش . لیدـبت  نایعا  هیلع  هزرابم  هب  نایرومیت  دـض 
یهار اروف  هاشناریم  دنداد . يو  هب  ار  زیربت  شروش  شرتسگ  ربخ  هتشگزاب و  هرابود  نایچلیا  درکن . عوضوم  هب  ییانتعا  ادتبا  رد  دوب ، دمحا 

نیا زا  ثحب  نمـض  یماش  نیدلا  ماظن  تشک . ار  نایـشروش  زا  يرایـسب  بوکرـس و  ار  شروش  دیـسر ، زیربت  هب  نوچ  هاشناریم  دـش . زیربت 
درک يداعریغ  ياهراک  نانچ  تشاد  يزیرنوخ  سوه  نوچ  هاشناریم  دندش . هتشک  ارجام  نیا  رد  يرایسب  هانگیب  دارفا  : » دسیونیم هثداح 

رد نایفورح  دیدرتیب  داتفا . قافتا  یمیعن  هّللا  لضف  لتق  زا  سپ  لاس  راهچ  ابیرقت  شروش  نیا  دندش ». رود  وا  زا  همه  نمشد  تسود و  هک 
. دنتشاد یساسا  شقن  شروش  نیا 

.( 1405 م . ) لاس 807 ق رد  دیدرگ . وا  نیـشناج  ازریم  رمع  دش و  هدـناوخارف  زیربت  زا  رومیت  روتـسد  هب  هاشناریم  تسا  مولعم  هکنانچنآ 
دقن لوپ  ناموت  تسیود  یلاها  زا  زور  ود  ضرع  رد  نانآ  دنورب . زیربت  هب  یهاشورـسخ  خیـش  نیچوق و  نایب  شبیان  داد  روتـسد  ازریم  رمع 

. دندرک بلط 
زیربـت مدرم  زا  یلع  ریپ  هجاوـخ  لاـس  ناـمه  رد  دـندش . رهـش  زا  جورخ  هب  راداو  هراـبود  هتـساوخ  نیا  هب  ضارتـعا  رد  رهـش  ناریقف  هـقبط 

ار رهـش  جورخ  دورو و  ياههار  نایـشروش  دـنتفرگ . تسد  هب  ار  رهـش  هرادا  دنتـشک و  ار  وا  دنتفـشآرب ، مدرم  درک . بلط  راـنید  رازهدـص 
ینیوزق یحلا  دبع  نیدلا و  ثایغ  هجاوخ  دندادن . هار  رهـش  هب  ار  ازریم  رمع  نارومأم  دنتـسب و  ار  رهـش  ياههزاورد  نانآ  دـندرک . فرـصت 

. دنتشاد هدهع  رب  ار  رهش  ناعفادم  يربهر 

( نایوفص هرود  نایاپ  ات  نالوغم  هرود  زاغآ  زا  زیربت ( هلاس  دصناپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


118 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
هب ناتـسمز  لصف  رد  وا  نایهاپـس  دش . زیربت  دراو  1405 م ). . ) لاس 807 ق رد  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  هاـشناریم  گرزب  رـسپ  ازریم  رکب  وبا 
وا دش . اجنآ  كرت  هب  روبجم  دنامب و  رهـش  رد  يدایز  تدم  تسناوتن  ازریم  رکب  وبا  دنتخادرپ . یلاها  راتـشک  هب  دنتخیر و  مدرم  ياههناخ 

یلع خیـش  دندرک . مکحتـسم  ار  رهـش  نایرومیت ، اب  هزرابم  يارب  زیربت  یلاها  دندش . وا  دورو  عنام  مدرم  یلو  داتـسرف ، زیربت  هب  ار  نایب  ریما 
اب هلباقم  هب  رفن  رازه  هدزاود  رب  غلاب  ییورین  زیربت  رد  دنتشاد . هدهع  رب  ار  هزرابم  يربهر  نیدلا  دامع  نیدلا  یضاق  رهـش و  یچاغمت  باصق 

، دش زیربت  دراو  ازریم  رکب  وبا  نوچ  دندروخ . تسکش  تیاهن  رد  یلو  دندرک  هدافتسا  نکمم  هلیسو  ره  زا  نایشروش  دنتـساخرب . نایب  ریما 
دندوب . هدرک  كرت  ار  رهش  یلاها  زا  يرایسب 

تــساوخیم وا  لــصا  رد  دــنهدن . رازآ  ار  مدرم  یتاــیلام  نارومأــم  هـک  داد  ناــمرف  شروـش ، هراــبود  زورب  زا  سرت  اــب  ازریم  رکب  وـبا 
نسح انالوم  دش ، دایز  ناشدادعت  نوچ  یلو  دنتـشگزاب  رهـش  هب  یلاها  دناوخ ، ریم  هتـشون  هب  انب  دنادرگزاب . زیربت  هب  ار  ناگدننکترجاهم 

نیا دـندرکیم . بلط  نیگنـس  تایلام  مدرم  زا  هجنکـش ، کتک و  روز  هب  یتایلام  نارومأـم  تسب . ناـنآ  رب  نیگنـس  تاـیلام  هراـبود  ریزو 
نیز یتاود ، دـمحم  هـب  ار  زیربـت  دـش و  قارع  یهار  ازریم  رکب  وـبا  ناـمز  نـیا  رد  تـشاد . هـمادا  809 ق ). . ) م هیروف 1407  ات  تیعـضو 
هدرخ نارگتعنـص و  دنتـساوخیم . لوپ  یلاـها  زا  رهـش ، راـصح  ندرک  مکحم  هناـهب  هب  ناـنیا  درپـس . یقـشمد  دـمحم  ینیوزق و  نیدـباعلا 

دندرک . در  ار  نانآ  ياههتساوخ  رهش ، یچاغمت  يربهر  هب  نابساک 
هب هاـشناریم  نارـسپ  ازریم  رمع  ازریم و  رکب  وبا  ینارمکح  ناـمز  رد  ناـیرومیت  هیلع  زیربت  رد  مدرم  شروش  دوشیم  هدـهاشم  هک  ناـنچمه 
زا یعمجهتـسد  يراددوخ  یتایلام ، نارومأم  لتق  نوچمه  تاکرح  یمامت  رد  رهـش  هد  تایلام  نییاپ و  هقبط  دش . لیدبت  نایعا  هیلع  هزرابم 

نیا رد  دنتـشاد . تکرـش  هنالاعف  رهـش  جورخ  دورو و  ياههار  نتفرگ  رایتخا  رد  یلاها و  طسوت  رهـش  هرادا  ناـیعا ، هقبط  هب  لوپ  تخادرپ 
هناحلسم شروش  ماجنارس  رهش و  یعمجهتـسد  كرت  یتایلام ، نارومأم  نتـشک  نوچمه  نییاپ  تاقبط  هزرابم  زا  یفلتخم  لاکـشا  زین  نامز 

رد تایلام  شیازفا  هجیتن  زین  نیا  تفای . يرتشیب  شرتسگ  نییاـپ  تاـقبط  هزراـبم  يدـالیم  مهدزناـپ  هدـس  تسخن  همین  رد  تشاد . ناـیرج 
. دوب نابابرا  رامثتسا  دیدشت  و  هاشناهج ، ردنکسا و  فسوی ، هرق  ینعی  اهولنویوقهرق  ینارمکح  هرود 

119 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
وا نیا  رب  هوالع  دنروآ . درگ  هدایپ  نایهاپس  زیربت  رد  ات  داد  روتـسد  لومعمریغ  تروص  هب  هکلب  دوزفا ، تایلام  رادقم  رب  اهنت  هن  فسویهرق 

هریچ ناجیابرذآ  رب  ردنکسا  نوچ  تشذگ . دح  زا  متس  ردنکسا ، ییاورنامرف  هرود  رد  درک . رارقرب  ثدحم » مسر   » مان هب  يدیدج  تایلام 
درک . دادیب  متس  دش ،

راتفر تلادـع  هب  مدرم  اـب  دـش و  داـبآ  زیربت  1467 م ). - 1436  ) هاـشناهج ییاورناـمرف  هرود  رد  هک  تسا  هتـشون  يدنقرمـس  قازرلا  دـبع 
ار اـعدا  نیا  تسا . رتکـیدزن  تـقیقح  هـب  ینارهت  رکب  وـبا  هتـشون  تـسا . هدـیمان  دبتـسم  یمکاـح  ار  هاـشناهج  ینارهت ، رکب  وـبا  دـندرک .
ار ام  ياعدا  زین  هرود  نیا  رد  نایفورح  ینایعادض  تازرابم  رگید  يوس  زا  دـنکیم . تباث  هاشناهج  نامز  رد  هدرتسگ  یمدرم  ياهتکرح 

. دناسریم تابثا  هب 
دیاب دناهدرک . بوسنم  یبابرادض  يژولوئدیا  هب  دناهتسناد و  یفورح  ار  وا  هاشناهج  رامثتـسا  زا  ییاههنومن  ندروآ  اب  نارگـشهوژپ  یخرب 

ینایعادـض دـیاقع  اعقاو  هاـشناهج  رگا  تسین . تسرد  شراعـشا  رد  یفورح  تـالیامت  تلع  هب  هاـشناهج  ندوب  یفورح  ياـعدا  هک  تفگ 
. درکیمن رداص  زیربت  رد  ار  نایفورح  زا  یهورگ  مادعا  روتسد  1443 م ). - 1442 . ) 846 ق لاس 845 - رد  تشاد ،

. تـخادرپ یباـبرا  هرادا  لوـصا  ياـههیاپ  بـیرخت  هـب  تسوـیپ ، عوـقو  هـب  زیربـت  رد  ناـیفورح  ياوـل  ریز  رد  هـک  ییاـهشروش  لــصا  رد 
. تسا دراوم  نیا  زا  ياهنومن  زیربت  رد  هاشناهج  هاشناریم و  نامز  ياهشروش 

یمهم شقن  تقیرط  نیا  زیربت ،  رد  هاشناهج  طسوت  نایفورح  ناگدنیامن  مادعا  هب  هجوت  نودب 
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مهدزناـپ هدـس  طـساوا  رد  هراـبود  تفاـی و  دـشر  اـهاج  رگید  رد  درک و  روهظ  زیربـت  رد  يرگیفورح  تشاد . ناـیرومیت  هیلع  شروـش  رد 

. درک زاغآ  ار  يرگید  هدرتسگ  هلحرم  زیربت  رد  يدالیم 
زا تقیرط  نیا  دوب . نایعا  هیلع  رهش  نییاپ  يرگتعنـص و  هقبط  داحتا  يرگیفورح  يژولوئدیا  يدالیم  مهدزناپ  مهدراهچ و  هدس  طساوا  رد 

هیـشاتکب و هیوطقن ، ياهتقیرط  رد  دـشن . جراخ  هدر  نیا  زا  الماک  یلو  داد ، تسد  زا  ار  شایبالقنا  حور  يدـالیم  مهدزناـپ  هدـس  رخاوا 
. میروخیمرب یفورح  رکفت  زا  ییاههشیر  هب  هیشابلزق 

دوجو هب  ییاهمیـسقت  يرگیخا  رد  هرود ، نیا  رد  درک . يزاب  یـسایس  تایح  رد  یمهم  شقن  يرگیخا  يدـالیم  مهدزناـپ  هدـس  لـیاوا  رد 
نیا تشگ . نایعا  هقبط  دراو  دش و  رهـش  یچاغمت  اهدـعب  دوب ، هدـش  دراو  اهیخا  تالیکـشت  رد  ینامز  هک  باصق  یخا  خیـش  الثم  دـمآ .

« اهدرمناوج «، » اهیتف  » مان اب  نییاپ ، هقبط  زا  یناگدنیامن  اهدعب  دیدرگ . نآ  يدوبان  تیاهن  رد  تالیکشت و  نیا  فیعضت  بجوم  باعشنا ،
. دنتفرگ یپ  ار  مکاح  هقبط  هیلع  هزرابم  ناناولهپ »  » و

رکب وبا  دـندرک . شروش  رهـش  نتفرگ  رایتخا  رد  يارب  یچهود ، یلحم  نانکاس  زا  یلقنابراس  يربهر  هب  مدرم  تشذـگرد ، هاـشناهج  نوچ 
هدروآ و درگ  دوخ  رود  ار  ناشابوا  ناینادـنز و  زا  ياهتـسد  هدومن ، لذارا  سیئر  ار  دوخ  یلقنابراس  : » دـسیونیم نینچ  هرابنیا  رد  ینارهت 

یهدنامرف تحت  نایـشروش  يوق  نامگ  هب  دـناهدرک . يراددوخ  شروش  نیا  رتشیب  حیـضوت  زا  رگید  عبانم  دـش ». لوغـشم  رهـش  لاغـشا  هب 
زیربت هب  ولنویوقهرق  هاپـس  اب  هاشناهج ، ناگدازردارب  مگیب  ياراس  هاش  مگیب و  شیارآ  دـنتفرگ . تسد  رد  ار  رهـش  هرادا  یتدـم  یلقنابراس ،
مگیب شیارآ  نامز  نیا  رد  دندرک . میسقت  ولنویوقهرق  نایهاپس  نایم  ار  زیربت  هنازخ  دروخ . تسکـش  گنج  رد  یلقنابراس  دندروآ . شروی 

درکیم . ضوع  حالس  اب  ار  نانز  صوصخم  مزاول  وا  عبانم ، هتشون  هب  انب  تسشن . تنطلس  تخت  رب  زیربت  رد 
رسپ درک . مایق  ردپ  دض  رب  دمحم  ولروغوا  شرسپ  ولنویوققآ ، نسح  نوزوا  یهاشداپ  هرود  رد 
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. تخادرپ مدرم  نایم  زا  هاپس  لوپ و  يروآعمج  هب  نایـشروش ، یبوکرـس  هناهب  هب  دش و  زیربت  دراو  یهاپـس  رازه  اب  گیب  دوصقم  شرگید 
در ار  گیب  دوصقم  ياههتـساوخ  زیربت  یلاـها  دـش . اـهولنویوققآ  هیلع  رهـش  نییاـپ  رگتعنـص  هقبط  هزراـبم  شیازفا  بجوم  لـئاسم  نیمه 

ناشهتـساوخ هب  ورنیا  زا  دـندرک ، در  ار  مکاح  هتـساوخ  یعمجهتـسد  تروص  هب  نانآ  دنتـسب . ار  اـهناکد  ضارتعا  تمـالع  هب  دـندرک و 
. دندیسر

لیاوا رد  ياهدرتسگ  هلحرم  هب  يدالیم  مهدراهچ  هدـس  مود  همین  رد  هدرتسگ  یعامتجا  تاضراعت  هک  دوشیم  نشور  روکذـم  بلاـطم  زا 
دنامیم و هجیتنیب  اساسا  یلو  دشیم  هدروآرب  نییاپ  تاقبط  ياههتساوخ  زا  یضعب  عقاوم  یخرب  رد  هچرگا  دیسر . يدالیم  مهدزناپ  هدس 

. دروخیم تسکش  نایرهش  هب  ناییاتسور  عقوم  هب  یگتسویپ  مدع  هیحور و  فعض  لیلد  هب  رتشیب  اهشروش 
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يدالیم مهدفه  مهدزناش و  ياههدس  رد  زیربت  مراهچ  لصف 

رهش يداصتقا  خیرات 

تعنص

ةراشا
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، یتعنـص راک  ياههخاش  يدالیم ، مهدـفه  مهدزناش و  ياههدـس  ناجیابرذآ  رد  تعنـص  هلئـسم  نوچمه  یتاـعوضوم  يوروش  خـیرات  رد 
رهش تعنص  هرابرد  یلو  هتفرگ ،  رارق  یسررب  دروم  رازاب  اب  تعنص  طابترا  لاکـشا  تعنـص و  عاونا  رگید ، ياهاج  عیانـص  رد  نآ  هاگیاج 

. تسا هدشن  شهوژپ  هناگادج  تروص  هب  کیدزن ، هنایم و  قرش  ياهرهش  رد  تعنص  مهم  زکرم  ناونع  هب  زیربت 
يرتشیب دشر  يدالیم  مهدزناپ  ات  مهدزیـس  ياههدس  تبـسن  هب  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  ياههدس  رد  تعنـص  تسا  مولعم  هکنانچنآ 

رد دنکیم و  روهظ  يزاسگنفت  دننام  تعنـص  زا  يدیدج  عاونا  دـش . هدـهاشم  تعنـص  فلتخم  ياههخاش  رد  یـسوسحم  دـشر  تفای و 
یلخاد ياهرازاب  تاجایتحا  اهنت  هن  زیربت  یتعنـص  ياهالاک  ددرگیم . لـیمکت  يژولونکت  يزاـسپوت  دـننام  یتعنـص  ياهتمـسق  یخرب 

ياـههناخراک دادـعت  یلو  دنتـشاد ، یلماـک  يرترب  يدرف  نارگتعنـص  هچرگا  درکیم . هدروآرب  زین  ار  یجراـخ  ياـهرازاب  ياـهزاین  هـکلب 
. داد خر  یتبثم  ياهینوگرگد  زین  یتعنص  تالوصحم  تیفیک  رد  دوب . دایز  زین  یعمج 
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الثم دنتـشاد ،  هزاـغم  دوخ  هب  صوصخم  ياـهرازاب  رد  فلتخم  ناراکتعنـص  دـندوب . لوغـشم  تراـجت  تعنـص و  هب  زیربت  یلاـها  رتـشیب 

يرازاب رالیچقاچیب  ناجارس ،) رازاب   ) يرازاب رالنارییاق  رهی  نازودهالک ،) رازاب   ) يرازاب رلنکیت  قاپاپ  نارافـص ،) رازاب   ) يرازاب رالیچیالاق 
(، نادنبلعن رازاب   ) يرازاب رالدنبلعن  ناوتسا ،) رازاب   ) يرازاب رلندل  هزود  لبط  نافایس ،) رازاب   ) يرازاب رالنارییاق  جنیلیق  نازاسوقاچ ،) رازاب  )

رـالنانوی شاد  دــننام  دنتــسیزیم ، صوـصخم  ییاـههلحم  هچوـک و  رد  نارگتعنــص  تاـقوا  رتـشیب  نارگنهآ .) رازاـب   ) يرازاـب رلیچریمد 
رد اـهغاب  یخرب  نازودتسوـچ .) هلحم   ) یـسهلحم رلنکیت  تسوـچ  ناـغابد ،) هلحم   ) یـسهلحم رـالغاباد  ناراـجح ،) هچوـک   ) یـسهچوک

رلیچ يزرد  نازودهزوم ،) غاب   ) یغاب رلنکیت  همکچ  عانص ،) غاب   ) یغاب رالراکتعنص  دننام  تشاد ، طابترا  نارگتعنص  مان  اب  زیربت  فارطا 
دنتسیزیم یصاخ  ياههلحم  رد  دندرکیم و  راک  یـصاخ  ياهرازاب  رد  ناشهفرح  هب  انب  نارگتعنـص  بیترتنیدب  نانکنزوس .) غاب   ) یغاب

. دوب مه  رانک  رد  ناشیاهغاب  و 
زیربت مدرم  رتشیب  لغش  تایب ، گیب  جورا  دننام  نافلؤم  یخرب  ورنیا ، زا  دنتخورفیم . مه  دنتخاسیم و  لوصحم  مه  ناراکتعنـص  رتشیب 
هدـس رد  فوردـیح  باستحا  هب  انب  تسین ، سرتسد  رد  یقیقد  تاعالطا  زیربت ، ناراکتعنـص  رامـش  هرابرد  تسا . هدرک  رکذ  تراـجت  ار 

میمعت يدالیم  مهدفه  هدس  همه  رب  ار  مقر  نیا  ناوتیمن  دسریم  رظن  هب  دیسریم . رفن  رازه  یس  هب  ناراکتعنـص  دادعت  يدالیم  مهدفه 
: دوب بیترتنیدب  زیربت  رد  عیانص  عاونا  رهش ، يداصتقا  دشر  اب  نامزمه  يدالیم  مهدفه  هدس  طساوا  رد  الامتحا  داد ،

؛ ناشکرز نازودرز ؛ نیرز ؛ ياههچراپ  رب  الط  دوپ  ناگدـنفاب  یمـشیربا ؛ یمـشپ و  هچراپ  ناگدـنفاب  زادـناریز ؛ هچیلاق و  یلاق ، ناگدـنفاب 
ياـهالط هک  یناـسک   ) ناـبوکم یناـگرزاب ؛) ياـهیتشک  يارب  باـنط  ناگدـنفاب   ) نافابنامـسیر یمـشیربا ؛) خـن  ناگدنـسیر   ) ناـفابرعش

هک یناسک   ) نازاستیچ دنروآیمرد ؛) قاموی  لکش  هب  ار  خن  هک  یناسک   ) نایچقاموی دننکیم ؛) مکحم  کچوک  شکچ  اب  ار  ناشکرز 
؛ نازاسهکرت لیبنز ؛) ناگدنفاب   ) نافابلس دننکیم ؛) نییزت  الط  بآ  اب  هک  یناسک   ) نابوکرز دننکیم ؛) نییزت  فلتخم  ياهلگ  اب  ار  تیچ 

وقاچ ناگدنزاس  نازاسگنفت ؛ دـنزاسیم ؛) مامح  يارب  گید  نادعمـش و  گرزب ، گنز  پوت ، هک  یناسک   ) نازیرزلف ناغابد ؛ نارگنهآ ؛
؛ نازرگنر ناجارس ؛ نازودهنیپ ؛ نازودقوراچ ؛ ناشافک ؛ نارگسم ؛ نارگرز ؛ نازاسریشمش ؛ شارت ؛
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؛ نازاسیـشاک نازپرجآ ؛ ناراجح ؛ ناطارخ ؛ اهرگلود ؛ نایانب ؛ نازاستوراب ؛ ناـیزرد ؛ نازودهـالک ؛ پوت ؛ گـنفت و  يارب  نازاسقادـنق 

ناگدـنزاس ناشاقن ؛ نازاسهمـسجم ؛ ناریگدـنب ؛ ناکاکح ؛ ناـیچنامک ؛ ینهآ ؛ ریت  ناگدـنزاس  ناراـمعم ؛ نازاـسنادراب ؛ ناریگلـگهاک ؛
ناگدـنزاس نازاسیبلح ؛ نارگتاود ؛ ناینقم ؛ نازاـسنزوس ؛ نارگلافـس ؛ نادـنبلعن ؛ نافاحـص ؛ نارگهشیـش ؛ نارگیور ؛ یقیـسوم ؛ تـالآ 

ناکالد و ...  بایسآ ؛ گنس 
زا ثحب  رد  یبلچ  ءایلوا  دنـشاب . هدرکن  راـک  نآ  رب  ناـیزیربت  هک  تشادـن  دوجو  تعنـص  زا  ياهتـشر  عباـنم ، رد  دوجوم  تاـعالطا  هب  اـنب 
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يالعا لماع  تسین . يراید  چیه  رد  اجنیا  طایخ  رگرز و  ماسر ، شاقن ، لماک  داتسا  : » دسیونیم يزیربت  ناراکتعنص  يداتـسا  تراهم و 
تسا ». دوجوم  رهش  نیا  رد  يراک  ره 

هب ار  نآ  نانز  درکیم ، مکحم  صاخ  شکچ  اب  ار  نآ  بوکم  دیـشکیم ، ـالط  دوپ  شکرز  تشاد . دوجو  ياهژیو  راـک  میـسقت  زیربت  رد 
اب رگنهآ  هزاغم  تاقوا  رتشیب  تشاد . دوجو  راک  میسقت  زین  یفابیلاق  هتشر  رد  تفابیم . ار  اهخن  نیا  فابرعـش  دنروآیمرد و  قاموی  لکش 
زین هرجنپ  رد و  مزاول  دیشکیم . ینهآ  ياهریاد  شـشوپ  نآ  يور  رگنهآ  تخاسیم و  هبارا  خرچ  رگدورد  دوب . اجکی  رد  رگدورد  هزاغم 

هب نانآ  دـندوب . دایز  زین  نارگنلچ و )...  نارگرز ، نادـنبلعن ، نارگیور ،  ) رایـس ناراکتعنـص  دـشیم . هتخاـس  مه  يولهپ  ياـههزاغم  رد 
رد ای  دازآ  ياوه  رد  هناگادج  ياهاج  رد  نانآ  دنتشادن . هزاغم  ناراکتعنص  نیا  دندادیم . ماجنا  ار  مدرم  تاشرافـس  دنتفریم و  اههناخ 

. دندرکیم راک  اهرداچ 
هب هتشادرب و  ار  دوخ  راک  لیاسو  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  نانآ  : » دسیونیم هرابنیا  رد  ندراش 
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ياهرهـش هژیو  هـب   ] ناریا رد  دنتـشاد  داـیز  راـک  لـیاسو  ییاـپورا  نارگیور  هـک  یلاـح  رد  دـنتفریم . هدـش  شرافـس  لـحم  اـی  اـههناخ و 

نس مک  درگاش  هارمه  هب  داتـسا  دنتفرگیمن . هدنهدشرافـس  زا  یفاضا  لوپ  رطاخ  نیا  هب  نانآ  دنوریم . اههناخ  هب  راک  يارب  ناجیابرذآ ]
بیج رد  علق  کچوک  هکت  دـنچ  رن ، واگ  خاش  رد  رداشن  یمک  میحل ، لاغز ، يرادـقم  اب  هداـهن ، هنهک  هسیک  کـی  رد  ار  مزاول  شلاـس  و 

هب بساـک  نارگیور  هک  دـهدیم  ناـشن  زین  هینرواـت  درکیم ». راـک  هدرک و  اـپرب  ار  شهاگتـسد  رظن  دروم  ياـج  رد  تفریم . هتـشادرب و 
. دندوب يدایز  رهام  نافابهچراپ  زیربت  رد  دندرکیم . دودناعلق  ار  فورظ  اجنآ  رد  دنتفریم و  اههناخ 

یگدنفاب

نارگ فیرظ و  نالیگ  مشیربا  دـشیم . لاصحتـسا  ناجیابرذآ  بونج  ياهتمـسق  ناردـنزام و  غاب ، هرق  ناورـش ، نالیگ ، زا  ماخ  مشیربا 
رد دوب . روهـشم  زین  ییاپورا  ياهروشک  رد  یتح  اهمشیربا  نیا  میژل . يراورخ و  یفابرعـش ، دـشیم ؛ هتفاب  مشیربا  عون  هس  نالیگ  رد  دوب .
هک یفابرعـش  مشیربا  دـشیم ؛ هدروآ  زیربـت  هب  مشیربا  عون  ود  سیلفت  هجنگ و  یخامـش ، زا  دوـب . فورعم  راـنک  ماـن  هب  یمـشیربا  غاـبهرق 

توافت زین  اهمشیربا  نیا  نایم  دوب . یمیخـض  مشیربا  هدـش و  هتفرگ  شرا  هقطنم  ماـن  زا  هک  شرآ  ماـن  هب  یمـشیربا  و  دوب ، یفیرظ  مشیربا 
تشاد . تمیق  وکا  شرا 10  یفابرعش 18 و  عون  هینروات  تامولعم  هب  انب  تشاد . دوجو  تمیق 

هب مشیربا  دنب  رازه  ود  ناردنزام  و  دنب ، رازه  هدجه  نالیگ  دـنب ، رازه  ود  غابهرق  دـنب ، رازه  ود  ناورـش  زا  1630 م ). . ) لاس 1039 ق رد 
نیا اب  دوب . ربارب  تنوف  اب 6  نم  ره  زیربت  نیزوت  قبط  تشاد . دوجو  مشیربا  تنوف  دنب 216  ره  رد  سویرائلوا  مادآ  رظن  هب  دمآیم . تسد 

مشیربا نم  رازه  هدزاود  ناردنزام  رازه و  تشه  داتشه و  تسیود و  نالیگ  رازه ، هدزاود  غابهرق  رازه ، هدجه  ناورش  رد  هلاس  ره  باسح 
عبانم رگید  ماقرا  اب  سویرائلوا  ماقرا  هسیاقم  اب  فوردیح  دشیم . دیلوت 
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ق. لاس 1039  تبـسن  هب  يدالیم  مهدـفه  هدـس  طساوا  رد  تسا . هدوب  سویراـئلوا  ماـقرا  زا  رتشیب  رایـسب  یعقاو  دـیلوت  هک  دـنکیم  ناـیب 
لاس رد  طقف  هک  بیترت  نیدـب  تفاـی . شیازفا  مشیربا ، هب  ییاـپورا  عیانـص  رتشیب  زاـین  تعنـص و  دـشر  تلع  هب  مشیربا  دـیلوت  (1630 م ).
دنناسرب . اپورا  هب  هیسور  هطساو  هب  ناورش  زا  ار  مشیربا  دوپ  رازه  تشه  لهچ و  ات  دندرک  يراکمه  ناگرزاب  ود  1679 م ). . ) 1090 ق
رکذ هینروات  دشیم . هدروآ  زیربت  هب  غابهرق  ناردـنزام و  نالیگ ، ناورـش ، رد  هدـش  دـیلوت  مشیربا  رتشیب  يدالیم  مهدـفه  هدـس  طساوا  رد 

دشیم . هدز  راب  زیربت  يارب  نالیگ  مشیربا  همه  هک  دنکیم 
زیربت نیزوت  اـب  مینک ، باـسح  تنوف  ار 216  دـنب  ره  رگا  دوشیم . فرـصم  مشیربا  دـنب  رازه  شـش  هنـالاس  زیربت  رد  دـسیونیم  ندراـش 
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یبـلچ ءاـیلوا  دـمآیم . تسد  هب  مشیربا  زین  زیربـت  فارطا  یحاون  رد  داد . لاـمتحا  ناوتیم  رهـش  نیا  رد  ار  مشیربا  نم  فرصم 216000 
دوشیم ». لاصحتسا  روفو  هب  زین  يریعش  لوف و  : » دسیونیم

زا دشیم . تشک  هبنپ  عون  تفه  زیربت  ناوجخن و  رد  یبلچ  ءایلوا  تاعالطا  هب  انب  دشیم . تشک  رایسب  هبنپ  زیربت  فارطا  ناغم و  ناّرا ، رد 
هچراپ زیربت  رد  دیدرگیم . رداص  اپورا  هب  رگید  تمسق  یلخاد و  نارگتعنص  فرـصم  هب  یتمـسق  دشیم ، زیربت  دراو  هک  ياهبنپ  مشیربا و 

اب شامق  هچراپ  میروخیمرب . زیربت  ياهچراپ  ياههنومن  یخرب  هب  ایند  ياههزوم  رد  نونکا  دشیم . هتفاب  دایز  رادقم  هب  ياهبنپ  یمـشیربا و 
ییاراد و سلطا ، شامق ،  ياههچراپ  دوشیم . يرادـهگن  ایناتیرب  تربلآ  ایروتکیو - هزوم  رد  نونکا  ناراوس  ریوصت  ای  ناهایگ  ياهشقن 

شقن هک  ییاههچراپ  نسح ، دمحم  یکز  تاعالطا  هب  انب  دـشیم . رداص  زین  هیـسور  هب  یلخاد  زاین  ندروآرب  رب  هوالع  زیربت  دـیلوت  رمخم 
تسا . زیربت  ناگدنفاب  لوصحم  دراد ، ناسنا  هایگ و 
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رد زیربت  هک  تفگ  ناوتیم  تیعطاق  اـب  دوب . ناـجیابرذآ  یگدـنفاب  مهم  زکارم  زا  یکی  يدـالیم  مهدـفه  مهدزناـش و  ياههدـس  رد  زیربت 

: دوب لیالد  نیدب  هلئسم  نیا  و  دیسر ، یگدنفاب  تعنص  تفرشیپ  ناشخرد  هلحرم  هب  هیوفص  هرود 
. دندرکیم فرصم  ابیز  هدنزارب و  ياهیلاق  رادرز و  مشیربا  یلمخم و  ياههچراپ  نایعا ، نایرابرد و  يوفص ، نامکاح 

. دشیم بوسحم  هیده  نیرتیتمیق  یگدنفاب  تالوصحم  رگید  یلاق و  شامق ،
هدمع نایعا  یخرب  لوا و  سابع  هاش  بسامهت ، هاش  ور  نیا  زا  تشاد . یتارداص  ياهالاک  رد  یـصاخ  هاگیاج  زیربت  هچیلاق  یلاق و  هچراپ ،

رد 938 ق. دندوب . هدرک  اپرب  زیربت  رد  یگدنفاب  ياههناخراک 
دنتخومآیم . يزودرز  زیربت  یگدنفاب  ياههناخراک  رد  لوا  بسامهت  هاش  نازینک  زا  نت  دنچ  (1532 م ).

کی هب  زیربت  رد  یگدـنفاب  رنه  دنتـشاد . تراهم  ناـتک و ...  رمخم ، سلطا ، اـبید ، نوچمه  فلتخم  ياـههچراپ  نتفاـب  رد  زیربت  ناگدـنفاب 
رد زیربت  تفاب  ییاراد  هفیطق و  یبایث ، ریرح  شامق ، ياههچراپ  هک  دـنکیم  رکذ  یبلچ  ءایلوا  هک  تسین  یفداـصت  دوب . هدـش  لیدـبت  مسر 

ساـبل و نیرتاـبیز  تسا . هدـنفاب  نادـنمرنه  زا  رپ  رـساترس  رهـش  هک  دـسیونیم  زین  ندراـش  دوـب . فورعم  زیربـت » شاـمق   » ماـن هـب  اـجهمه 
زب و مشپ  زا  یفلتخم  تالوصحم  زیربت  رد  دوب . رمخم  دیلوت  زکرم  زیربت  دشیم . دیلوت  زیربت  رد  ناجیابرذآ  تروص  تسد و  ياهلامتسد 

انالوم زا  یمان  راشفا ، گیب  یقداص  دنتفگیم . زودهنییوم »  » دندرکیم دیلوت  ار  تالوصحم  نیا  هک  یناسک  هب  دمآیم . تسد  هب  دنفسوگ 
تسا . هدرک  دای  يو  ندوب  يزیربت  زا  هدرب و  زودهنییوم  يریقح 

ثایغ نب  نیدـلا  زعم  یناهفـصا ، یلع  نیدـلا  ثایغ  ریم  ناوتیم  يدالیم  مهدـفه  مهدزناـش و  ياههدـس  رد  زیربت  فاـبهچراپ  ناداتـسا  زا 
، داد دای  شرسپ  هب  ار  دوخ  رنه  اهنت  هن  یناهفصا  نیدلا  ثایغ  ریم  درب . مان  ار  یلع  دمحم  ییحی و  نیسح ، هّللا ، دبع  یناهفـصا ، یلع  نیدلا 

هالوج ناوتیم  زیربت  فابمشیربا  روهشم  ناداتسا  زا  دش . یگدنفاب  ياههناخراک  سیئر  هتشر ، نیا  رد  يداتسا  تلع  هب  هکلب 
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هدـس طـساوا  رد   ) عانـصلا کـلم  هب  روهـشم  یجاـبید  دـمحا  نب  نیـسح  نیدـلا  لاـمج  يداـبآژا ،  میحرلا  دـبع  هجاوخ  يزیربت ، یتـمحر 
( يدالیم مهدراهچ  هدس  طساوا   ) یجابید نیسح  داتسا  ابید و  ناگدنفاب  روهشم  داتـسا  زیربت و  هدنفاب  نادنمرنه  سیئر  يدالیم ) مهدراهچ 

تسا . عقاو  زیربت  باخرس  ناتسربق  رد  يدابآژا  میحرلا  دبع  هجاوخ  هربقم  درب . مان  ار 
اب ییاههچراپ  يدالیم  مهدزناش  هدـس  رد  تشاد . جاور  زیربت  رد  هدرتسگ  تروص  هب  درگ ، ياهبوچراهچ  لـخاد  رد  شقن  تفاـب  لوصا 

اههچراـپ رد  دوـشیم . هدـهاشم  یناـمهم  رد  رفن  لـهچ  روـضح  شقن  نـیا  رد  دــشیم . هتفاـب  دازآ  ياوـه  رد  یناـمهم  زا  يرظاـنم  شقن 
. دراد دوجو  توافتم  ياهشقن 

. دناهداد طابترا  مه  هب  ار  سیفن  ياههچراپ  تفاب  دنور  زیربت  ناشاقن  هک  دهدیم  ناشن  ریواصت  نیا  نایم  رد  یبسانتیب 
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ریواصت دوشیم . يرادهگن  هیوفص  هرود  ياههچراپ  زا  ییاههنومن  یصخش ، ياهنویسکلک  نینچمه  ایند و  ياههزوم  رد  رضاح  لاح  رد 
. تسا کیدزن  شاقن  دمحم  ناطلس  هویش  هب  اهنآ  زا  یخرب 

یلک روط  هب  دنارذگ . زیربت  رد  ار  شرمع  نارود  رتشیب  شاقن  دمحم  ناطلـس  دنکیم . تباث  زیربت  رد  ار  اههچراپ  نیا  تفاب  زین  هلئـسم  نیا 
. درک بسک  ترهش  زیربت  ياههچراپ  يارب  ناهج  رد  یمشیربا ، ياههچراپ  رب  تعیبط  ناسنا و  زا  زیربت  ياهشقن  ساکعنا 

يوس زا  دوب . ناـجیابرذآ  یفاـبهچراپ  زکرم  نیرتمهم  زیربت  يدـالیم  مهدـفه  مهدزناـش و  ياههدـس  رد  هک  تفرگ  هجیتـن  نینچ  ناوتیم 
، املاچ لایدا ، رادرز ، ياهبنپ ، یمـشیربا ، ياـههچراپ  نوچ  ییاـهالاک  تشاد و  یـصاخ  يرترب  رگید  ياـهرنه  تبـسن  هب  یگدـنفاب  رگید 

. تشاد رهش  یلخاد  یجراخ و  تراجت  رد  یمهم  هاگیاج  يرسور  تروص و  تسد و  لامتسد  اخوچ ،
ناهج ياهرازاب  هب  زیربت  تفاب  ياـهیلاق  يدـالیم  مهد  هدـس  رد  دوب . ناـجیابرذآ  رد  هچیلاـق  یلاـق و  تفاـب  یـساسا  زکارم  زا  یکی  زیربت 

هک یلاق  هچیلاق و  هیوفـص  هرود  رد  تفای . تسد  يدنلب  هاگیاج  هب  زیربت  هچیلاق  یلاق و  هیوفـص  تموکح  نارود  لیاوا  رد  دـشیم . رداص 
ایند ياههزوم  رد  هچیلاق  یلاق و  زا  ییاههنومن  هب  رـضاح  لاح  رد  دش . روهـشم  ناهج  رد  دوب ، ناجیابرذآ  يرنه  تالوصحم  نیرتروهـشم 
اجک رد  هچیلاق  ای  یلاق  هک  دـیمهف  ناوتیم  یلاق  ياههرگ  زا  دـناهدش . هتفاب  زیربت  رد  هیوفـص  هرود  رد  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک  میروخیمرب 

ياههزوم رد  دوجوم  ياهیلاق  رتشیب  نوسلیو  نیتسیرک  هتشون  هب  انب  دوبن . ياهتشون  اههچیلاق  یلاق و  رب  تاقوا  رتشیب  اریز  تسا ، هدش  هتفاب 
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یلاق اب  اهنآ  تفاب  گنر و  هک  ارچ  تسناد ، يدالیم  مهدزناپ  هدـس  نایاپ  هب  طوبرم  ناوتیم  ار  اهنآ  هک  دـناهدش  هتفاب  زیربت  رد  یجراخ 
. تسا توافتم  زیربت  رد  هیوفص  هرود  ياههچیلاق  و 

مهدزناش هدـس  لیاوا  رد  دـش . یفابیلاق  رنه  تفرـشیپ  بجوم  رگید  ياهرهـش  دـننام  زیربت  رد  هچیلاق  یلاق و  يارب  رازاب  رد  اـضاقت  شیازفا 
یفابیلاق رظن  زا  زیربت  هک  دنکیم  تباث  هرود  نیا  رد  یفابیلاق  رنه  تفرشیپ  تفای . شیازفا  رایسب  زیربت  رد  یلاق  ياههاگراک  رامـش  يدالیم 
روهـشم ياهیلاق  زا  یناوارق »  » و اجاراق » «، » شیاشخب «، » زیربت  » مان اب  ییاهیلاق  دیـسر . لماکت  هب  نایوفـص  هرود  رد  دوب و  خیرات  بحاص 

هکلب ناجیابرذآ  رد  اهنت  هن  اهیلاق  نیا  تشاد . ترهش  كرت » ياههچیلاق   » مان هب  زیربت  ياهیلاق  ناجیابرذآ  ياهرهش  رد  دوب . زیربت  تفاب 
. دوب نایعا  لزانم  دجاسم و  شخبتنیز  هنایم  کیدزن و  قرش  رد 

هتفاب لیبدرا  رد  یفص  خیش  دجسم  يارب  هک  تسا  یفص » خیش   » یلاق دشابیم ، رنه  نیا  رثا  هاش  هک  زیربت  تفاب  ياهیلاق  نیرتابیز  زا  یکی 
یلاق نیا  لوط  دوشیم . يرادهگن  راثآ  نیرتشزرا  اب  زا  یکی  ناونع  هب  ندـنل  تربلآ  ایروتکیو - هزوم  رد  یلاق  نیا  رـضاح  لاح  رد  دـش .

هرگ نویلیم  ود  یس و  دش ، هتفاب  1539 م ). . ) لاس 945 ق هب  هک  یلاق  نیا  رد  تسا . رتم   56 شتحاسم 12 / 5 و  نآ 34 / ضرع  ، 10 / 51
زا هک  یتیب  تسا  دـقتعم  سانـشرنه  فومیرک  فیطل  تسا . هتفاب  ار  نآ  یناـشاک  دوصقم  هک  تسادـیپ  یلاـق  يور  هتـشون  زا  دراد . دوجو 

. تسین هدنفاب  مان  هب  طوبرم  هنس 946 ) یف  یناشاک  دوصقم  لمع  هناتسآ  هدنب   ) هتسب شقن  یلاق  رب  ظفاح  ناوید 
ناونع هب  هدوـمن و  وـفر  لاـس 946 ق . رد  ار  نآ  یناـشاک  دوصقم  دوب و  زیربـت  ناگدـنفاب  راـک  لوصحم  یلاـق  نیا  رگـشهوژپ  نیا  رظن  هب 

هدش هتفاب  زیربت  رد  یلاق  نیا  هک  دندقتعم  ایند  ناسانشراک  زا  يرایسب  تسا . هدرک  فقو  یفص  خیش  هربقم  هب  هتفاب و  ار  دوخ  مان  راکریمعت 
رد تسا . زیربت  تفاب  هک  تسادـیپ  زین  نآ  ياههرگ  زا  رگید  يوس  زا  دـنکیم . تباث  زیربت  رد  ار  نآ  تفاـب  یلاـق  مشپ  بیکرت  اریز  تسا ،

ياهصـصخت اب  ینادنمرنه  زیربت ، یفابیلاق  ياههاگراک  رد  هک  دهدیم  ناشن  زین  نیا  دناهتـشاد . شقن  يرایـسب  نادـنمرنه  یلاق  نیا  تفاب 
دندرکیم . راک  فلتخم 

نوسنیو مان  هب  رگید  یتکرـش  یتدم  زا  سپ  دش . يرادـیرخ  زیربت  رد  رلگنر  تکرـش  طسوت  1893 م ). . ) رد 1310 ق یفص » خیـش   » یلاق
تربلآ ایروتکیو - تکرش  هب  دیرخ و  ار  نآ  نوسنیبار 
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هدـیرفآ ردان  يرثا  یـشاقن  دـعاوق  یمامت  تیاعر  اب  یلاق ، نیا  شاقن  هک  دوب  قفاوم  سانـشرنه  فومیرک  فیطل  رظن  اـب  ناوتیم  تخورف .
. دشاب هدش  هدیشک  يدتبم  شاقن  طسوت  دناوتیمن  هجوچیه  هب  یلاق  يور  جوعم  جک و  لاکشا  تسا .

رتم  5 / 5 2 نآ 40 / هزادنا  هک  اهیلاق  نیا  زا  یکی  هیشاح  رب  ددرگ . دای  دنوشیم ، يرادهگن  نونکا  هک  زیربت  رگید  یلاق  ود  زا  تسا  مزال 
زا ییاهریوصت  نآ  رب  هدش و  هتفاب  لوا  بسامهت  هاش  تیمکاح  هرود  رد  یلاق  نیا  تسا . هتـسب  شقن  تیب  هدزناپ  رب  لمتـشم  يرعـش  تسا ،

دوجو هتـشرف  ود  مه و  يوربور  ریـش  ود  ریوصت  اهنیا  رب  هوالع  دوشیم . هدـهاشم  خاش  رب  ناگدـنرپ  اهگرب و  خاش و  ییاتخ ، ياـهلگ 
، دناهتخیوآ اهخاش  رب  سرت  زا  هک  نومیم  ود  ربب و  ود  تخرد ، ود  گرب ، ریوصت  نآ  رب  دوب و  رادلگ  زیربت  تفاب  یلاق  نیمود  هنیمز  دراد .

نیا تسا . هدش  هتفاب  شوگرخ  یهوک و  زب  هب  ریش  هلمح  یلاق  رگید  ياههشوگ  رد  و  دروخیم ، ار  وهآ  کی  هک  يریش  ریوصت  رانک  رد  و 
. دوشیم يرادهگن  سلجنآ  سل  هزوم  رد  نونکا  یلاق 

هاش هب  دـنه  مکاح  دـمحم  نیدـلا  ریـصن  1544 م ). . ) ق رد 950  تشاذـگ . ناتـسودنه  یفاـبیلاق  رب  یگرزب  ریثأـت  زیربـت  یفاـبیلاق  بتکم 
بتکم بیترت  نیدـب  درب . دوخ  اب  ار  زیربت  فابیلاق  ناداتـسا  زا  يدایز  يدادـعت  دـش  دـنه  یهار  نوچ  و  دروآ ، هانپ  زیربت  رد  لوا  بسامهت 

دمآ . دوجو  هب  ناتسودنه  رد  زیربت  يدنه 
هدافتسا تلع  هب  بسامهت  هاش  دندرک . سیسأت  زیربت  رد  یگدنفاب  هاگراک  دنچ  هیوفص  نامکاح  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  ياههدس  رد 

زیربت تفاب  ياـهیلاق  دومن . رایـسب  هجوت  رنه  نیا  شرتسگ  هب  یفاـبیلاق ، رایـسب  دـمآرد  نینچمه  نازینک و  راـک  نازرا و  راـک  ياـهورین  زا 
رد یمهم  هاگیاج  هچیلاق  یلاق و  دـشیم . رداص  زین  اپورا  هب  هکلب  ناریا  ناگیاسمه  هب  اهنت  هن  ناشاک  ناهفـصا و  تفاب  ياـهیلاق  اـب  هارمه 
رد اب  تفریم . ناتـسودنه  ات  اهالاک  رگید  هارمه  هچیلاق  یلاق و  هک  تسا  هدرک  رکذ  زین  ییاپورا  حایـس  یناوویج  تشاد . اپورا  اب  تراجت 

ياههاگراک زیربت  دهشم و  ناشاک ، ناهفصا ، ياهرهش  رد  يوفص  نامیلس  هاش  يدالیم  مهدفه  هدس  رخاوا  رد  اهاضاقت  نیمه  نتفرگ  رظن 
درک . سیسأت  یفابیلاق 

132 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
نهپ هچیلاق  یلاق و  هار  لوط  رد  دمآیم ، رهـش  هب  هناگیب  هاش  ای  ناریا  هاش  هک  ینامز  تشاد . دوجو  يدایز  ياهیلاق  زیربت  ياهدجـسم  رد 

گنراگنر ياهشرف  اب  رفن  رازه  یـس  تیفرظ  اب  دابآبحاص  نادیم  دمآ ، زیربت  هب  دیزیاب  هک  یماگنه  1558 م ). . ) رد 965 ق دندرکیم .
ص132 یسرمهاش ؛  عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات  دوب . هدش  هدیشوپ 

. دوب يزرگنر  مهم  زکارم  زا  یکی  زیربت  تشاد . یمهم  شقن  یفابیلاق  تفرشیپ  رد  زین  يزرگ 
. دندرکیم هدافتسا  دشیم ، هتفرگ  گنر  خرس  ناهایگ  زا  هک  يزمرق  گنر  زا  نازرگنر  دسیونیم  هینروات 

نامز نیا  رد  دوب . نییاپ  راک  کینکت  یلو  دش ، لیمکت  راک  تالآ  تفای و  شیازفا  یفابیلاق  ياههاگراک  دادعت  يدالیم  مهدـفه  هدـس  رد 
جاور هدرتسگ  روط  هب  هچراپ  هچیلاق و  تفاب  زیربت  رد  دـیدرگیم . هدافتـسا  ناـکدوک  هاـش و  ناـیعا و  ياـهزینک  نازرا ، راـک  ياـهورین  زا 
طقف رتـش  کـی  هک  دوـب  گرزب  ناـنچ  اهدـنب  دـش . فرـصم  مشیربا  دـنب  رازه  هد  زیربـت  رد  1700 م ). . ) ق لاـس 1111  رد  اـهنت  تشاد .
اجنیا رد  دسیونیم  يرراک  یللمج  دـش . هدروآ  زیربت  هب  نالیگ  مشیربا  مامت  1694 م ). . ) رد 1105 ق دنک . لمح  دـنب  راهچ  تسناوتیم 

. دشیم هیهت  مشیربا  خن 

يراکزلف

زیربت داصتقا  رد  سم  لاصحتسا  يرراک ، یللمج  تاعالطا  ساسارب  درک . تفرشیپ  رگید  ياهرهش  نوچمه  زین  زیربت  رد  يراکزلف  تعنص 
زا سم  لوا  هلحرم  رد  دشیم . دراو  زیربت  هب  سم  جراخ  زا  دوبن و  یلخاد  زاین  يوگباوج  هدـمآ  تسد  هب  سم  نازیم  تشاد . یمهم  شقن 
ربخ نانجا  رد  سم  ندـعم  دوجو  زا  ینیوزق  یفوتـسم  هّللا  دـمح  يدالیم  مهدراهچ  هدـس  رد  دـشیم . هدروآ  ناجیابرذآ  رگید  ياـهرهش 
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دندادیم . حیجرت  ار  ینپاژ  سم  ناراکتعنص  دوبن و  مرن  یلیخ  لخاد  دیلوت  سم  دهدیم .
جراخم نوچ  دوش . زاغآ  الط  لاصحتـسا  راک  ات  داد  روتـسد  لوا  سابع  هاش  تشاد . دوجو  الط  ندـعم  زیربت  يرتمولیک )  18  ) یلیام رد 3 
جراخم هدش ، جارختـسا  يالط  رادقم  هک  دسیونیم  عوضوم  نیا  هب  هراشا  اب  ندراش  دـش . فقوتم  راک  دوب ، نآ  دـمآرد  زا  رتشیب  راک  نیا 

ورنیا زا  درکن ، نیمأت  ار  نآ 
133 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

زا دنتشاذگ . مامتهمین  ار  راک  دندرک ، نایز  نوچ  دندرک . زاغآ  الط  لاصحتسا  هب  لبق  يدنچ  : » دسیونیم هینروات  دش . فقوتم  لاصحتـسا 
دنروایب ». جراخ  زا  ار  هرقن  الط و  دندش  روبجم  زین  يور  نیا 

نیوزق و زا  زاریـش ، رب  هوالع  دـنتخاسیم . حالـس  هاشداپ  هاپـس  يارب  زاریـش  یلاع  عون  دالوپ  زا  زیربت  رد  عبانم ، رد  دوجوم  تاعالطا  هب  انب 
تیج و یچـشوق ، نسک ، شاد  هلمج  زا  ناجیابرذآ  طاقن  زا  يرایـسب  رد  دشیم . هدروآ  زیربت  هب  نهآ  دالوپ و  يدایز  رادـقم  زین  ناسارخ 

دح رد  ناجیابرذآ  رد  نآ  لاصحتـسا  راک  دوب ، ییادـتبا  سم  لاصحتـسا  کـینکت  نوچ  دـشیم . لاصحتـسا  نهآ  زین  هجنگ ) رد   ) رادوج
تالوصحم هلئـسم ، نیا  زا  رظنفرـص  دشیم . دراو  يزلف  تالوصحم  لصوم  دنه و  دننام  اهاج  رگید  زا  تهج  نیدـب  تشاد . رارق  ینییاپ 

. دیدرگیم رداص  زین  هیاسمه  ياهنیمزرس  هب  یلخاد  زاین  نیمأت  رب  هوالع  زیربت  تخاس  يزلف 
يزرواشک و لیاسو  یگناخ ، مزاول  مامح ، گید  فلتخم ، يایشا  یگنج ، سابل  درس ، ياهحالس  نوچ  ییایـشا  زلف  زا  زیربت  ناراکتعنص 
هک اجنآ  زا  دوشیم . يرادـهگن  ناجیابرذآ  تخاس  ياهحالـس  عاونا  ایند  ياههزوم  زا  يرایـسب  رد  نونکا  دـنتخاسیم . یـشیارآ  لـیاسو 

هزین و زرگ ، ریشمش ، نامک ، ربت ، زا  ترابع  اساسا  درس  ياهحالس  تسا . راوشد  قیقد  لحم  نییعت  هدشن ، صخـشم  اهنآ  دیلوت  لحم  رهش 
. دشیم هتخاس  زین  يزلف  یگنج  ياهسابل  نیا  رب  هوالع  دوب . ... 

ماظنهدایپ رازه  هس  یـس و  رادریـشمش ، راوس  رازه  هدزناپ  ولنویوققآ  نسح  نوزوا  هب  قلعتم  شترا  رد  يدالیم  مهدزناپ  هدس  مود  همین  رد 
. دـشیم دـیلوت  حالـس  يدایز  رادـقم  زیربت  فارطا  رد  يوکـشئب  مان  هب  ییاج  رد  دوب . دوجوم  رادرپس  زرابم  رازه  جـنپ  ناـمک و  هزین و  اـب 
، تخومآیم يزاسحالس  هک  یـسک  دشیمن . هداد  یگدنز  هزاجا  سکچیه  هب  اجنآ  رد  لغاش  ناراکتعنـص  زجهب  هک  دسیونیم  ورابراب 

لحم یناـشن  هک  دوب  نآ  اهریبدـت  نیا  زا  فدـه  درکیم . زاـغآ  ار  شراـک  طرـش  نیا  اـب  و  دـنکن ، كرت  ار  اـجنآ  هک  دادیم  دـهعت  دـیاب 
یلو دنراد  دوجو  یناراکتعنص  نینچ  زین  رگید  ياهاج  رد  هک  تسا  تسرد  نیا  : » دسیونیم همادا  رد  ورابراب  دنامب . ناهنپ  يزاسهحلـسا 

دوشیمن ». هتخاس  یگنج  ياهسابل  اهحالس و  یبوخ  نیا  هب  ایند  ياجک  چیه  رد 
134 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

. دـندوب دایز  یگنج  حالـس  سابل و  ناگدـنزاس  زیربت  رد  تشاد . دوجو  زاسریت  زاـسنیز و  رگنهآ ، يداـیز  دادـعت  نسح  نوزوا  هاپـس  رد 
ناداتسا نانآ  رتشیب  درب . لوبناتسا  هب  زیربت  زا  ار  رگتعنص  هداوناخ  دصتفه  رازه و  میلـس  ناطلـس  1514 م ). . ) رد 919 ق هک  دوبن  یفداصت 

دندوب . رپس  ریت و  هبج ، ریشمش ، تخاس 
شکنامک و دمحم  اباب  ریگنامک ، شیورد  زودرپس ، دمحم  یجاح  زا  ناوتیم  يدالیم  مهدزناش  هدـس  رد  زیربت  روهـشم  ناراکتعنـص  زا 
« نارگدراک رازاب   » و نافایس » رازاب   » زیربت رد  دندرکیم . راک  هتسار  کی  رد  درـس  حالـس  ناگدنزاس  زیربت  رد  درب . مان  رگنهآ  ناخ  نسح 

. دشیم رداص  زین  یجراخ  ياهروشک  هب  یلخاد ، زاین  نیمأت  رب  هوالع  نازاسحالس  لوصحم  تشاد . دوجو 
هب یتح  هک  دوب  ناوارف  نانچنآ  یگنج  سابل  نادریت و  دـشیم ، هتخاس  مرن  دالوپ  زا  تراـهم  اـب  هک  ياهزین  دـسیونیم  تاـیب  گـیب  جورا 

دیدرگیم . رداص  زین  وکسم 
يایـسآ ناریا و  رد  نیـشتآ  ياهحالـس  لاصحتـسا  نامز  هرابرد  یبلاـج  رثا  یکـستنیلب  دـشیم . هتخاـس  نیـشتآ  حالـس  نینچمه  زیربت  رد 

دنهدیم . هئارا  ناجیابرذآ  رد  اهحالس  هنوگنیا  لاصحتسا  هرابرد  یتاعالطا  زین  فوردیح  یکسرونیم و  ریمیدالو  تسا . هتشون  يزکرم 
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نامک ریجنکشک ،  نوچ  نیشتآ  ياهحالس  زا  یفلتخم  عاونا  هتخادرپ و  هلئسم  نیا  هب  راب  نیلوا  يارب  هک  تسور  نیا  زا  یکـستنیلب  تمدخ 
عاوـنا زا  یخرب  هراـبرد  تسناوـتن  یکـستنیلب  یلو  تـسا . هدرک  صخـشم  ار  گـنفت  پوـت و  نزبرـض ، شخت ، گـید ، خرچ ، ریت  دـعر ،

تمـسق ود  زا  ریجنا » کـشک   » حالطـصا هک  درک  ناونع  هنوـگنیا  یکـستنیلب  ـالثم  دـهد . هئارا  یتـسرد  تاـعالطا  هدـش  داـی  ياـهحالس 
ود زا  حالطـصا  نیا  تسا . پوت  ای  قینجنم  نامه  ریجنا  کشک  لـصا  رد  یلو  تسا . جرب » رد  هدـننکذوفن   » ياـنعم هب  ریجنا »  » و کـشک » »
ای هعلق  هدـننکخاروس  هب  ریجنا » کشک  . » تسا هدـش  لیکـشت  هدـننکخاروس  يانعم  هب  ریجنا »  » دـنلب و ياج  ای  جرب  ینعی  کشک »  » تمـسق

گرزب پوت  و  جرب ،
135 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

دشیم . هتفگ 
. دش هدافتـسا  1313 م ). . ) ق لاس 413  رد  دـمحم  ناطلـس  وتیاجلوا  هاپـس  هلمح  رد  رابنیتسخن  حالـس  نیا  هک  دـنکیم  ناونع  یکـستنیلب 

هاپس رد  نامز  نیا  رد  دسیونیم  فاصو  دنارذگ . رظن  زا  ار  شیاهحالس  هاپـس و  1312 م ). . ) نابعش 412 ق مهدراهچ  رد  دمحم  ناطلس 
گنـس نکدالوف و  زادناریت  رازه  هدزای  زادنارود ، خرچ  دون  والتق ، هرز  تسد  دـصناپ  رازه و  زودهعلق ، فاکـش  هعلق  ریجنا  کشک  هدـفه 

. میروخیمرب زین  کچوک ) قینجنم   ) کسورع هب  تسیل  نیا  نایم  رد  دوب . دوجوم  زوسالعا  تفن  هروراق  دص  فاکش و 
.( 1394 م . ) لاس 796 ق رد  دـسیونیم  تسا و  هتـسناد  طوبرم  يدالیم  مهدراهچ  هدـس  رخاوا  هب  ار  خرچ  ریت  نیـشتآ  حالـس  یکـستنیلب 

. درک هدافتسا  حالس  نیا  زا  قشمد  هرصاحم  رد  رومیت 
-1221 . ) لاس 618 ق رد  روباشین  هب  ناخ  زیگنچ  هلمح  رد  هکنآ  لاح  تسیچ . اساسا  حالـس  نیا  هک  تسا  هدرکن  هراشا  وا  نیا  رب  هوـالع 

ریت زا  1258 م ). . ) رد 655 ق دادـغب  هب  وا  هلمح  و  1256 م ). . ) رد 653 ق توملا  هعلق  هب  وکـاله  هلمح  و  دنقرمـس ، هب  هلمح  1222 م ،).
ییاوه ریت  هب  هک  خرچ  ریت  دوب . نیـشتآ  حالـس  اتقیقح  خرچ  ریت  دوب . هدش  هدافتـسا  نیـشتآ  ياهحالـس  ناونع  هب  نخالف  قینجنم و  خرچ ،

دندزیم . شتآ  دندرکیم و  رپ  توراب  زا  ار  نآ  لخاد  دشیم ،  هتخاس  نهآ  زا  دوب  هیبش 
لمآ هعلق  794 ق ). . ) ربتکا 1392 م هام  رد  رومیت  هاپـس  یتقو  بیترت  نیدب  دنتفگیم . نازادناخرچ  دـنتخادنایم ، خرچ  ریت  هک  یناسک  هب 

دنتخادنایم . شخت  خرچ و  ریت  دعر ، نازادناشخت ، نازادناخرچ و  نازادنادعر ، تفرگ  هرصاحم  رد  ار 
لخاد وا  رظن  هب  تسا . هدرک  هئارا  نیـشتآ  ياهحالـس  عاونا  زا  گید  هرابرد  ار  ذـخآم  رد  دوجوم  تاـعالطا  نیتسخن  نینچمه  یکـستنیلب 

هب نآ  اب  دـشیم . هتفگ  گرزب  پوت  هب  گید  لصا  رد  دـندرکیم . رجفنم  هدومن و  رگید  هلول  کی  لـخاد  هدرک ، رپ  توراـب  زا  ار  گـید 
زا دشیم . يزادناریت  هعلق 

136 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
ياهلولگ تشادن ، خرچ  هک  حالـس  نیا  دنتخاسیم . گنج  لحم  رد  ار  نآ  دوب ، راوشد  یجنرب  ای  یـسم  حالـس  نیا  لقن  لمح و  هک  اجنآ 
نایهاپـس هب  1506 م ). - 1469  ) ارقیاب نیـسح  ناطلـس  خـلب ، هب  هلمح  ماـگنه  هب  1473 م ). . ) ق لاس 877  رد  درکیم . باـترپ  گنـس  زا 

زین بسامهت  هاش  نامز  رد  گید  زا  دزاسب . ییاـهگید  ریجنا و  کـشک  هدارع ، خرچ ، قینجنم ، نازاـسپوت  نارگتعنـص و  اـت  داد  روتـسد 
پوت زا  نایچپوت  داد  روتـسد  بسامهت  هاش  درک ، هرـصاحم  ار  دنبرد  يوفـص  هاپـس  هک  یماگنه  1548 م ). . ) رد 954 ق دشیم . هدافتـسا 

دش . بارخ  ژد  ياهراوید  هام  هس  ای  ود  ضرع  رد  دنزیرب . شتآ  گید 
. درک هرصاحم  هیروس  رد  ار  يریگراب  هعلق  بسامهت  هاش  هاپس  1553 م ). - 1552 . ) رد 960 ق

زین يدالیم  مهدزناش  هدس  رد  دیسریم . متـشه » نامـسآ   » هب دشیم  کیلـش  پوت  زا  هک  ییاهگنـس  يادص  دسیونیم  یناهفـصا  یلـضف 
هعلق رـس  رب  زینو  نایهاپـس  ینامثع و  نوشق  1573 م ). - 1572 . ) لاس 980 ق رد  دـندرکیم . هدافتـسا  گید  عون  زا  یحالـس  زا  ناییاپورا 

رد ناـییاپورا  دـسیونیم  دـمحا  یـضاق  دـندرکیم . هدافتــسا  زین  گـید  زا  پوـت ، رب  هوـالع  ناـیزینو  دـندیگنج . رگیدـکی  اـب  سوـگرک 

( نایوفص هرود  نایاپ  ات  نالوغم  هرود  زاغآ  زا  زیربت ( هلاس  دصناپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


زین اـپورا  ناـجیابرذآ و  رد  هکلب  يزکرم  يایـسآ  رد  اـهنت  هن  گـید  عون  حالـس  هک  تسا  ینتفگ  دنتـشاد . تراـهم  اـیرد  رب  يزادـناپوت 
. دنتخاسیم زیربت  رد  ار  نیشتآ  حالس  نیا  يوق  نامگ  هب  دشیم . هدافتسا 

ناقلیب رهش  وکاله  هک  یماگنه  دندرکیم . باترپ  كاخ  ای  شتآ  گنس ، نآ  هلیـسو  هب  هک  دوب  قینجنم  نیـشتآ  ياهحالـس  عاونا  زا  یکی 
ار نآ  لخاد  دنزاسب و  هلولگ  بوچ  زا  ات  داد  روتسد  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  داهنشیپ  اب  وا  دوبن . باترپ  يارب  گنس  درک ، هرـصاحم  ار 

دندش . رهش  لاغشا  هب  قفوم  دندرک و  کیلش  ار  هلولگ  نیا  نانآ  دننک ، رپ  برس  زا 
رد يدـالیم  مهدراـهچ  هدـس  رد  حالـس  عون  نیا  دـندرکیم . هدافتـسا  گنـس  باـترپ  يارب  نآ  زا  دوـب و  قـینجنم  هیبـش  یحالـس  نخـالف 

ریگرد دنرم  مکاح  ثیعب  نبا  نایهاپس  اب  دنرم  رد  برع  رادرس  یبارـش  ياغب  849 م ). - 848 . ) لاس 234 ق رد  تشاد . دوجو  ناجیابرذآ 
اب رهش  مدرم  دش .
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هاپـس يدالیم  مهدزناش  هدـس  رد  دـندش . رهـش  ياهراوید  هب  ياغب  هاپـس  ندـش  کیدزن  عنام  دـندرک و  يزادناگنـس  نخـالف  زا  هدافتـسا 

، نخالف هلیـسو  هب  شابلزق  کبزا ، هاپـس  بسامهت و  هاش  شترا  نایم  گنج  عوقو  ماگنه  هب  هم 1550  رد  درک . هدافتـسا  نخالف  زا  شابلزق 
دندرک . یشالتم  دندز و  ار  کبزا  هدازناطلس  رس 

رد رومیت  تفریم . راک  هب  پوت  حالطصا  فدارتم  دعر  نامک  نزبرض و  تاحالطـصا  يدالیم  مهدزناپ  مهدراهچ و  ياههدس  عبانم  رد 
رد دشیم . هتفگ  پوت  هب  دعر  نامک  دناهدرک . هدافتـسا  دعر » نامک   » زا يدالیم  مهدزناپ  هدس  رد  شنانیـشناج  يدالیم و  مهدراهچ  هدس 
اب فدارتم  زین  يدالیم  مهدزناش  هدـس  رد  یتح  نزبرـض  هملک  یلو  دـش ، ضوع  پوت  اب  حالطـصا  نیا  يدالیم  مهدزناپ  هدـس  مود  همین 

. دوب پوت 
-1394 . ) لاس 797 ق رد  تسا . شرغ  ای  هقعاص  نامه  یناجیابرذآ  نابز  رد  و  دوب ، یبرع  نابز  زا  دعر ، نامک  هملک  رد  دـعر »  » تمـسق
. دش هدافتسا  خرچ  ریت  دعر و  قینجنم ، هدارع ، نوچمه  ییاهحالـس  زا  وا  روتـسد  هب  درک ، هرـصاحم  ار  کینیا  هعلق  رومیت  یتقو  1395 م ).

ایک نیسح  ریما  ناتسدرک و  رد  درک  مراص  اب  دربن  رد  لوا  بسامهت  هاش  تفر . راک  هب  ژد  ندروآرد  هرـصاحم  هب  نامز  ات  دعر  نامک  یلو 
دنتخاسیم . زیرزلف  ناداتسا  ار  حالس  نیا  درب . هرهب  دعر  نامک  زا  رادمتسر  تیالو  رد 

نیا زا  یناهام  هعلق  هرـصاحم  رد  رومیت  تشاد . کچوک  رایـسب  ياهلولگ  هک  دشیم  هتفگ  ینامک  هب  نیـشتآ ، ياهحالـس  عاونا  زا  شتخت 
درک . هدافتسا  حالس 

. دشیم هدافتسا  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  ياههدس  رد  یگنرف  نزبرض و  نیشتآ  ياهحالس 
رد ینامثع  نایهاپـس  دزیم . عیرـس  رایـسب  ار  فدـه  حالـس  نیا  دوب . گید  زا  رتکچوک  هلولگ  باترپ  هب  رداق  نزبرـض  نیـشتآ  حالس 

هدافتسا حالس  نیا  زا  1514 م ). . ) رد 919 ق ناردلاچ  گنج 
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رد ناکبزا  اب  1529 م ). - 1528 . ) لاس 935 ق دربن  رد  لوا  بسامهت  هاش  تفای . تسد  حالس  نیا  هب  تعرس  هب  زین  شابلزق  هاپـس  دندرک .
. درک هدافتسا  نزبرض  حالس  زا  ناو  ژد  هرصاحم  رد  لوا  بسامهت  هاش  هاپس  دعب  لاس  جنپ  درب . راک  هب  ار  نزبرض  یگنرف و  پوت ، ماج 

دناهدرب . راک  هب  ار  برض  حالس  ناینامثع ، اب  دربن  ماگنه  هب  1603 م ). . ) لاس 1011 ق رد  زیربت  یلاها  هک  دوشیم  مولعم  عبانم  زا 
شابلزق هاپـس  رد  يدالیم  مهدزناش  هدس  رد  دش  هدیمان  زیملاب  اهدعب  هک  حالـس  نیا  تسا . جیلداب  نیـشتآ  ياهحالـس  عاونا  زا  رگید  یکی 

مدرم ناشابلزق و  زیربت ، یگیب  رلگیب  زیربت و  مکاح  ناخ  ریما  اب  شابلزق  نایهاپس  دربن  ماگنه  هب  1584 م ). . ) لاس 992 ق رد  تشاد . دوجو 
هدرک هرـصاحم  ار  زیربـت  ژد  1585 م ). . ) ق رد 993  هک  ینامثع  نایهاپـس  دـندرک . هدافتـسا  زین  جـیلداب  زا  پوت  گـنفت و  اـب  هارمه  زیربت 

زا دـندرک و  هرـصاحم  یکـش  رد  ار  نسهروگ  نسهلگ  هعلق  1551 م ). . ) لاس 958 ق رد  شابلزق  نایهاپس  دنتـشاد . ار  حالـس  نیا  دندوب ،
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دندرب . هرهب  یگنرف  جیلداب و 
اهحالس نیا  دادعت  تشاد . دوجو  نیشتآ  ياهحالس  عاونا  يدالیم  مهدراهچ  هدس  لیاوا  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  دش ، رکذ  هک  یبلاطم  زا 

رد اهحالـس  نیا  الامتحا  دوب . طبترم  اپورا  اب  طابترا  شرتسگ  اب  زیچ  ره  زا  لبق  زین  نیا  تفای . شیازفا  اهولنویوققآ  ناـیرومیت و  هرود  رد 
ناـمک  » ـالثم تشاد . دوجو  فدارتم  یناـمک  گـنفت  پوت و  نوچ  یتاـملک  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  هجوت  بلاـج  دـشیم . هتخاـس  زیربـت 
دوجو ییادـتبا  تروص  هب  هک  دـندیمانیم  قلـسم  یناجیابرذآ )  ) یکرت رد  قودـنب و  یبرع  رد  ار  گـنفت  دـشیم . هتفگ  گـنفت  هب  روبنز »

. دشیم هتفگ  پوت  هب  دعر » نامک   » الامتحا تشاد .
رد 906 ق. ازریم  دنولا  اب  لوا  بسامهت  هاش  گنج  رد  يو  هک  دنکیم  هراشا  یمق  دمحا  یضاق 

يادص نیتسخن  نیا  دسیونیم  وا  تسا . هدینش  ار  گنفت  يادص  رورش ، هقطنم  رد  (1501 م ).
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لاس 1011 رد  لوا  سابع  هاش  تموکح  هرود  رد  ناینامثع  اب  گنج  رد  شابلزق  نایهاپـس  هک  دنکیم  ناونع  ندراش  دوب . ناریا  رد  گنفت 
نـسح دمحم  دوب . هدشن  هدافتـسا  گنفت  زا  اعطق  گنج  نیا  نامز  ات  هک  دیامنیم  هراشا  وا  دـندرکیم . هدافتـسا  گنفت  زا  1603 م ). . ) ق

نیا زین  یناریا  رگید  دنمشناد  یقت  دمحم  تسا . هتفرن  راک  هب  ناریا  رد  گنفت  لوا ، سابع  هاش  زا  شیپ  هک  دریذپیم  زین  هلودلا  عینص  ناخ 
دنکیم . قیدصت  ار  رظن 

هیلوا ياهلاس  ناـمز  اـت  دـسیونیم  اـهولنویوققآ  هرود  رد  گـنفت  زا  هدافتـسا  هب  داـقتعا  اـب  یناریا  رـصاعم  دنمـشناد  يرهاـط  مساـقلا  وبا 
لاس 978 ق. رد  گنفت  هب  وردناسلا  هراشا  نایوفص و  تیمکاح 

تموکح نایزینو و  طابترا  عطق  اب  ار  هلئـسم  نیا  هدنـسیون  درادـن . دوجو  عبانم  رد  نیـشتآ  حالـس  نیا  صوصخ  رد  یتاعالطا  (1571 م ).
طسوت رابنیلوا  ناریا  رد  يزیرپوت  تعنـص  هک  تسا  دقتعم  ینایب  دنکیم . حرطم  زین  ینایب  ابابناخ  ار  هیرظن  نیا  دنادیم . طوبرم  يوفص 

دش . هتخومآ  ناشابلزق  هب  1598 م ). . ) رد 1006 ق یلرش  ناردارب 
هملک هب  دانتسا  اب  وا  درک . هئارا  ناجیابرذآ  ناریا و  رد  نیشتآ  ياهحالس  دیلوت  صوصخ  رد  ار  ياهیرظن  یکسرونیم  ریمیدالو  رابنیتسخن 

نیا نتخاس » پوت   » موهفم هک  دسیونیم  یجنخ  ناهبزور  هّللا  لضف  هتشون   ( 174A هقرو  ) ینیما يارآملاع  خیرات  باتک  رد  يزیرپوت » »
ریما دندادیم . هیکت  یبوچ  هاگهیکت  هب  دـنتخاسیم و  لحم  رد  ار  پوت  دوب ، لکـشم  پوت  لمح  نوچ  هک  دـنکیم  ردابتم  نهذ  هب  ار  رکف 

لاس 894 ق. رد  زین  بوقعی  ناطلس  هاپس  هدنامرف  شاتکب  یفوص  لیلخ 
« تخادنا شتآ  پوت   » و نتخاس » پوت   » نوچ یتارابع  رثا  نامه  رد  دوب . هتخیر  پوت  اجنآ  رد  سیلفت ، ژد  هرـصاحم  ماگنه  هب  (1489 م ).

دراد . دوجو 
ار پوت  حالطصا  يدالیم  مهدزناش  هدس  رد  ولمور  گیب  نسح  دندش . ضوع  پوت  اب  نزبرض  ریجنا و  کشک  دعر ، نامک  تاحالطصا 

نسح نوزوا  تسا . هدرک  هدافتسا  نزبرض  اب  فدارتم 
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ات ار  گنس  دنتسناوتیم  نخالف  اب  دننک . يروآعمج  گنـس  نتخادنا  نخالف  يارب  داد  روتـسد  ولنویوقهرق  یلعنـسح  اب  دربن  رد  ولنویوققآ 
یگنـس هلولگ  هک  تشاد  دوجو  جـنرب  سم و  زا  نیـشتآ  ياهحالـس  یلو  دوبن  ییاپورا  عون  اـهپوت  هچرگا  دـننک . باـترپ  رود  تحاـسم 

يارب نسح  نوزوا  دیسر ، زیربت  هب  ونز  ونیرتاک  هکنآ  زا  سپ  یمک  هلئـسم  نیا  رب  هوالع  دندادیم . ماجنا  ار  پوت  راک  دندرکیم و  باترپ 
رد تساوخ . رگید  ياهحالـس  پوت و  اجنآ  تموکح  زا  داتـسرف و  زینو  هب  ار  دـمحم  یجاح  مان  هب  یـصخش  ناینامثع  اب  گنج  یگداـمآ 

يدایز رادقم  یچگنفت ، دص  یگنج ، رادهلیتف و  گنفت  يدایز  رادقم  یچپوت ، شش  پوت ، شش  زینو  زا  ورابراب  1474 م ). . ) لاس 879 ق
ناینامثع اب  گنج  رد  نسح  نوزوا  داتفا . ینامثع  ياهورین  تسد  هب  اهحالس  نیا  یلو  دروآ ، ناریا  هب  ار  اهحالس  رگید  توراب و  هلولگ و 
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تشگزاب . زیربت  هب  دروخ و  تسکش 
رد بوقعی  ناطلس  اب  گنج  رد  لیلخ  ناطلـس  1478 م ). . ) لوالا 883 ق عیبر  مهدراهچ  رد  هک  دوشیم  مولعم  خـیراوتلا  نسحا  باتک  زا 

. تشاد هناهد  راهچ  هک  دـش  هتخاس  یجنرب  يزادـنارابموگ  نیدرام  رد  بوقعی  ناطلـس  روتـسد  هب  درک . هدافتـسا  گنفت  پوت و  زا  يوخ ،
دوب . هدمآ  دجو  هب  حالس  نیا  يزادناریت  یگنوگچ  ندید  زا  مانمگ  يزینو  رجات 

وبا تسا . هدـش  رکذ  گنفت  پوت و  دوبن  1514 م ). . ) رد 919 ق ناردلاچ  گنج  رد  لیعامسا  هاش  تسکـش  یلـصا  تلع  ناریا  خیرات  رد 
رد گنفت  پوت و  هک  تسا  هدومن  هراشا  هدرک و  تفلاخم  رظن  نیا  اب  فوردیح  تسا . قفاوم  نخس  نیا  اب  یناریا  دنمشناد  يرهاط  مساقلا 

نامز رد  نیشتآ  ياهحالس  زا  هدافتسا  هرابرد  نقتم  یلیالد  وا  دشیم . هدافتسا  يوفص  خویش  اهولنویوققآ و  نامز 
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پوت زا  لیعامسا  هاش  نایهاپس  ناردلاچ ، گنج  رد  هک  دوشیم  نشور  فلتخم  عبانم  ندنارذگ  رظن  زا  اب  تسا . هدرک  هئارا  لیعامـسا  هاش 
. دندرکیم هدافتسا  گنفت  و 

يدابانج دوب . هناخپوت  هدنامرف  ینازوبارت  یـسوم  اقآ  تشاد . دوجو  هناخپوت  وا  شترا  رد  لیعامـسا ، هاش  یهدـنامرف  نیتسخن  ياهلاس  رد 
پوـت شاـبلزق  يودرا  يارب  هک  دربیم  ماـن  یچپوـت  گـیب  دوـمحم  ماـن  هـب  یـصخش  زا  1517 م ). . ) ق لاـس 922  ثداوـح  زا  ثـحب  رد 

ود شابلزق  هاپـس  فیکنـسح ، درک  لیلخ  ناطلـس  اب  ناطلـس ) نایاچ   ) ولجاتـسا دمحم  دربن  ماگنه  هب  ناردـلاچ  گنج  زا  شیپ  تخاسیم .
تسا . هدرب  مان  زین  قینجنم  زا  شابلزق ، هاپس  ياهحالس  زا  ثحب  رد  مانمگ  رجات  نیا  رب  هوالع  تشاد . گنفت  قینجنم و  زادنارابموگ ، 

اهپوـت دـش . هدافتـسا  زین  پوـت  گـنفت و  زا  وا  روتـسد  هب  درک ، هرـصاحم  ار  وکاـب  ژد  لیعامـسا  هاـش  هک  1501 م ). . ) ق لاـس 906  رد 
ياهگنج رد  لیعامسا  هاش  دشیم . هتخاس  زیربت  رد  نیشتآ  حالس  نیا  الامتحا  دندرکیم . کیلش  ژد  ياهراوید  هب  ار  یگنـس  ياههلولگ 

هفیلخ یسوم  ریما  دندوب ، دابآدومحم  رد  هک  ینامز  وکاب  هب  موجه  زاغآ  رد  تشادن . نیشتآ  حالـس  زونه  دابآدومحم  نارباش و  یخامش ،
هاش هلمح  نامز  رد  درک . هلمح  وکاب  هب  لیعامسا  دناسر ، ماجنا  هب  ار  هفیظو  نیا  یـسوم  ریما  نوچ  دروایب . حالـس  ات  دش  هداتـسرف  زیربت  هب 
هب شابلزق  نوشق  1506 م ). . ) لاس 911 ق رد  دندرک . هدافتسا  پوت  گنفت و  زا  ایک  نیسح  دارفا  شابلزق و  نایهاپس  اتسوا  ژد  هب  لیعامسا 

دومن . هدافتسا  پوت  ود  زا  ناو ، رد  درک  مراص  اب  دربن  رد  گیب  ماریاب  یگدرکرس 
. دندومن کیلش  پوت  دندرک و  هدافتسا  گنفت  زا  ژد  یلاها  درک ، هرصاحم  ار  دنبرد  ژد  شابلزق  هاپس  هک  یماگنه  1509 م ). . ) رد 914 ق

زا هدافتسا  اب  ردیح  نب  نامیلس  1513 م ). . ) رد 918 ق
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دندومن . تظفاحم  هلمح  زا  ار  رهش  نایزیربت  درک . هلمح  زیربت  هب  ناسارخ ، رد  لوا  لیعامسا  هاش  روضح 
. تشاد قینجنم  گنفت و  پوت ، شابلزق  هاپس  ناردلاچ ، گنج  نامز  هک  دنکیم  تباث  لیالد  نیا 

ناردلاچ گنج  رد  شابلزق  نایهاپس  دوب . هدش  هتخاس  زیربت  نارگتعنص  هلیـسو  هب  ناجیابرذآ و  رد  اهحالـس  نیا  زا  یخرب  يوق  لامتحا  هب 
. دوب فیعض  رایسب  پوت  لقن  لمح و  کینکت  دنتشادن . رادخرچ  پوت  ییارحص و  پوت 

هاپـس يولج  رد  ینامثع  نوشق  گنج  نامه  رد  دنزاسب . رادخرچ  پوت  دنتـسناوتیمن  زیربت  نارگتعنـص  يدالیم  مهدـفه  هدـس  طساوا  رد 
شتآ اـهگید  اـههبارا و  رب  گرزب  کـچوک و  ياـهپوت  زا  نـینچمه  ناـنآ  درب . راـک  هـب  ار  گـنفت  پوـت و  تخاــس و  یتاماکحتــسا 
رهام نانچ  راک  نیا  رد  نانآ  دـسیونیم  پوت  گنفت و  زا  هدافتـسا  رد  ناینامثع  تراهم  زا  ثحب  نمـض  ولمور  گـیب  نسح  دـنتخادنایم .

دننزب . ار  فده  دنتسناوتیم  تفاسم  گنسرف  کی  ای  لیام  کی  زا  یتح  هک  دندوب 
رکذ هب  مزال  تسین . تسرد  اهحالس  نآ  زا  ندرکن  هدافتسا  ای  نیـشتآ  ياهحالـس  نتـشادن  لیلد  هب  ناردلاچ  رد  شابلزق  تسکـش  لیلحت 

. تشاد رارق  نییاپ  حطـس  رد  ناجیابرذآ  رد  گنفت  پوت و  تخاس  هویـش  يوفـص ، لیعامـسا  هاش  تیمکاـح  هیلوا  ياـهلاس  رد  هک  تسا 
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هب ق ).  913 . ) م هیروف 1508  رد  لوا  لیعامـسا  هاش  هطبار  نیمه  رد  درکیمن . نیمأت  ار  شاـبلزق  هاپـس  ياـهزاین  هدـش  هتخاـس  ياـهپوت 
زینو رد  یلخاد  ياهگنج  نامز  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  درک . بلط  هناخپوت  پوت و  زینو  تموکح  زا  هیروس  رد  زینو  لوسنک  ونزورتپ  هطساو 

. دشن هدروآرب  لیعامسا  هاش  هتساوخ  نیا  تشاد ، نایرج 
 ... قینجنم و گنفت ، پوت ، نوچ  نیشتآ  ياهحالـس  لیعامـسا  هاش  تیمکاح  هرود  رد  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  روکذم  بلاطم  زا 

تخاس راک  یناـمثع ، يوفـص - یپردیپ  ياـهگنج  تلع  هب  لوا  بساـمهت  هاـش  هرود  رد  دـشیم . هتخاـس  زیربت  هژیوهب  ناـجیابرذآ  رد 
لاس جنپ  دش . لیکشت  شابلزق  هاپس  رد  یچپوت  یچگنفت و  ياههتسد  یتح  تفای ، شرتسگ  رایسب  نیشتآ  ياهحالس 
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رد دوجوم  ياهحالـس  ناسارخ ، هب  هلمح  زاغآ  رد  بسامهت  هاش  1529 م ). . ) لاس 935 ق رد  ینعی  لوا  لیعامـسا  هاش  تشذگرد  زا  دعب 

تشاد . دوجو  گنفت  رازه  جنپ  جیلداب و  نزبرض و  ددع  دص  یگنرف ، هبارا  اب  پوت  يدادعت  هک  دش  صخشم  درک . یسررب  ار  هاپس 
یخیـش داتـسا  لاـس  ناـمه  رد  دوب . دوجوم  یچپوت  یچگنفت و  گرزب  ياههتـسد  بساـمهت ، هاـش  ییاورناـمرف  زاـغآ  رد  هک  تسا  ینتفگ 

نامه دندش ، ریگرد  اجنآ  مکاح  ناخ  شنیز  ياهورین  اب  ناغماد  رد  ناشابلزق  هک  یماگنه  دوب . هتخیر  پوت  ماج  رد  يزیربت  یشابیچپوت 
زین یشابیچپوت  یخیش  یناهفصا ، ولمور  نایچگنفت  اب  هارمه  دسیونیم  یناهفصا  یلـضف  تخاس . پوت  دنچ  دش و  توعد  اجنآ  هب  داتـسا 

تخادنایم . پوت 
وا زا  شیپ  هک  دـشاب  انعم  نیا  هب  دـناوتیمن  میروخیمرب ، يزیربت  زیرپوت  داتـسا  مان  هب  یخیرات  عبنم  کی  رد  راـبنیتسخن  يارب  هک  یتقو 
وا زا  شیپ  يزیرپوت  تعنص  هک  دهدیم  ناشن  نیا  دوب و  خیش  مه  یشابیچپوت  مه  یخیش  تسا . هدوبن  زیربت  رد  يرگید  زیرپوت  داتسا 

دـش و نییعت  سیئر  ناونع  هب  نایچپوت  يارب  هک  تفای  یتراهم  نانچ  تفرگارف و  زیربت  رد  ار  تعنـص  نیا  وا  تسا . هتـشاد  دوجو  زیربت  رد 
. دوب يرهام  یچپوت  زین  یخیش  رسپ  تشاد . زین  ینادرگاش  ناداتسا و  وا  دیدرتیب  تفرگ . يداتسا  ناونع 

گیب ردیح  هعلق ، نیدنچ  هرصاحم  ناتسجرگ و  هب  لوا  بسامهت  هاش  هلمح  ماگنه  هب  1551 م ). . ) لاس 958 ق رد  هک  دنهدیم  ربخ  عبانم 
تخیر . پوت  نیدنچ  اجنآ  رد  گیب  ردیح  دش . هدرب  اجنآ  هب  یشابیچپوت  یخیش  داتسا  رسپ  زیربت  ینیما 

نارگتعنـص دوـب و  زیربـت  يزیرپوـت  ياـههاگراک  سیئر  نایـشابیچپوت  دنتـشاد . يزیرپوـت  تعنــص  رد  یمهم  شقن  زیربـت  نارگتعنص 
گنفت پوت و  اب  شابلزق  هاپس  ناجیابرذآ ، هب  ینامثع  نایهاپس  هلمح  ماگنه  هب  1534 م ). - 1533 . ) لاس 940 ق رد  داد . شرورپ  يرایسب 

درکیم ». خاروس  اهندب  زین  شکنمشد  نزبرض  دادیم ، گرم  ربخ  گنفت  : » دسیونیم ولمور  گیب  نسح  دوشگ . شتآ 
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یشابیچپوت يزیربت  گیب  دارم  داتسا  درک ، هرصاحم  ار  تبرت  ژد  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  هاپـس  هک  یماگنه  1582 م ). . ) لاس 990 ق رد 
رازه و ود  هک  دنتخاس  ییاهپوت  سم  نم  رازه  راهچ  زا  دندش و  هدرب  اجنآ  هب  یـشابیچپوت  گیب  ردیح  رـسپ  يزیربت  گیب  رادروخرب  و 

ناداتسا  » ار نایشابیچپوت  نیا  یمق  دمحا  یضاق  درکیم . باترپ  ار  نم  داتفه  ات  تصـش  نزو  هب  ییاهگنـس  تشاد و  نزو  نم  دصتـشه 
ناینامثع هک  ار  يژد  ناشابلزق  هاپـس  هک  یماـگنه  1585 م ). . ) رد 993 ق دنتخیریم . پوت  ناداتـسا  زین  زیربت  رد  دـمانیم . یچپوت » ردان 

دوب و درـس  اوه  هک  اجنآ  زا  تخیر . پوت  کی  هام  ود  تدم  رد  يزیربت  یـشابیچپوت  گیب  دارم  دـندروآرد ، هرـصاحم  هب  دـندوب  هتخاس 
. دوب اجنآ  رد  زین  دمحم  ناطلس  يزیرپوت  ماگنه  دش . هدنکارپ  فارطا  هب  هدش  بوذ  سم  دوب ، هدشن  کشخ  زین  بلاق 

یپوت زور  هاجنپ  ای  لـهچ  ضرع  رد  گـیب  رادروخرب  دزاـسب . پوت  هک  دـش  شرافـس  ینیما  گـیب  ردـیح  رـسپ  گـیب  رادروخرب  هب  سپس 
درکیم . باترپ  نم  جنپ  تسیب و  نزو  هب  ییاهگنس  هک  تخاس 

دنتـشادن خرچ  اهپوت  هک  تسا  تسرد  نیا  دـش . لیمکت  رگید  ياج  هب  ییاج  زا  پوت  لاقتنا  کینکت  يدالیم  مهدزناـش  هدـس  رخاوا  رد 
ار ینم  هدزناپ  یگنس  هک  شوقهلک »  » مان هب  ار  یپوت  1585 م ). . ) رد 993 ق دندشیم . لقتنم  رگید  لیاسو  ای  اههبارا  هلیـسو  هب  اهنآ  یلو 
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هدـش هتخاس  ژد  نامه  رد  لوا  بسامهت  هاش  ناـمز  رد  پوت  نیا  دـندروآ . زیربت  هب  هغارم ) کـیدزن   ) یلنیچرگوگ ژد  زا  درکیم ، باـترپ 
دندوب . ناوتان  نآ  ندیشک  زا  رن  واگ  تسیب  هک  تشاد  دوجو  یهاش »  » مان هب  زین  یپوت  دسیونیم  یسیلتیب  ناخ  فرش  دوب .

ناداتسا ار  اهپوت  نیا  دش . هدرب  یخامش  هب  هجنگ  زا  پوت  راهچ  لوا  سابع  هاش  روتسد  هب  1015 ق ). . ) سرام 1607 م مود  تسیب و  رد 
هک اهپوت  نیا  دندرب . یخامش  هب  هبارا  اب  دندنارذگ و  روک  دور  زا  ار  اهپوت  دسیونیم  یشنم  ردنکـسا  دندوب . هتخاس  هجنگ  رد  يزیربت 

ياهگنس
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هب یپوت  زین  1635 م ). . ) لاس 1044 ق ینعی  یفص  هاش  هرود  رد  دنتخیر . شتآ  یخامش  رد  ینامثع  هاپـس  رب  دندرکیم ، باترپ  ینم  یس 
گیب یلق  یضترم  یشابیچپوت و  گیب  دارم  دندش . هدرب  ناوریا  هب  ناهفـصا  زا  پوت  دنچ  و  دوب ، هدش  هتخاس  يوخ  رد  هک  شادلوی »  » مان

دنتفر . ناوریا  هب  يزیرپوت  يارب  زین 
هک دهدیم  ناشن  فلتخم  ياهاج  رد  يزیربت  ناداتـسا  يزیرپوت  ای  یخامـش  هب  هجنگ  زا  ای  ناوریا  هب  ناهفـصا  يوخ و  زا  اهپوت  لاقتنا 

هچرگا دنتـشاد . هنیمز  نیا  رد  یمهم  شقن  زیربـت  نارگتعنـص  دـیدرتیب  دوـب و  هدرک  تفرـشیپ  رایـسب  ناـجیابرذآ  رد  يزیرپوـت  تعنص 
ق. لاـس 1011  رد  دوب . يزیرپوت  تعنـص  زکرم  ناـنچمه  زیربت  یلو  دـش  هداد  لاـقتنا  ناهفـصا  هب  ساـبع  هاـش  هرود  رد  ناریا  تختیاـپ 

يزیربت یـشابیچپوت  گیب  رادروخرب  دـندوب ، دربن  رد  ینامثع  ياهورین  اب  ناوریا  ژد  رد  لوا  سابع  هاش  ياهورین  هک  یماگنه  (1603 م ).
مادـک ره  هک  تخاس  پوت  ود  اجنآ  رد  گـیب  رادروخرب  دوب . لوغـشم  پوت  نتخیر  راـک  هب  رتفرط  نآ  رتمولیک  ینعی 6  ناوریا  رهـش  رد 

. دندرکیم باترپ  نم  یس  نزو  هب  یگنس  هلولگ 
زا ار  مزال  لیاسو  یـشابیچپوت  هارمه  رگید  نارگتعنـص  دـش . هدروآ  زین  گرزب  زیملاب  کی  پوت و  دـنچ  ناوریا  هب  زیربت  زا  نامز  نیا  رد 

، پوت دـنچ  دوب ، یخامـش  رد  ناینامثع  اب  گنج  مزاع  هک  لوا  ساـبع  هاـش  روتـسد  هب  1606 م ). . ) رد 1014 ق دـندربیم . دوخ  اـب  زیربت 
نآ رد  دش . یخامـش  مزاع  شنارایتسد  لیاسو  اب  گیب  بارت  وبا  ماگنه  نامه  رد  دـش . هدرب  زیربت  زا  توراب  برـس و  يزاسپوت ، لیاسو 

دوب . لوغشم  اجنآ  رد  يزیرپوت  راک  هب  داد و  لیکشت  یگرزب  هناخپوت  زیربت  ژد  رد  سابع  هاش  روتسد  هب  گیب  رادروخرب  لاس 
گنفت و پوت ، هلمج  زا  هلاـس  ود  قاری  نارگتعنـص  راـک  اـب  هناـخراک  نیمه  رد  دوب . هدـش  لیدـبت  يزیرپوت  هناـخراک  کـی  هب  زیربت  ژد 
رد دندربیم و  رگید  ياهرهـش  هب  ار  بلاق  دنتخاسیم و  پوت  بلاق  رهـش  نیا  رد  يزیربت  نارگتعنـص  تاقوا  یخرب  دیدرگ . هدامآ  توراب 

هجنگ هب  دوب  هدرک  هدامآ  داشگرب  رد  هک  ار  ییاهبلاق  گیب  رادروخرب  1014 ق ). . ) هم 1606 م هام  رد  دنتخیریم . پوت  اجنآ 
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لاس 1012 ق. رد  گیب  رادروخرب  یهدنامرف  تحت  نیا  رب  هوالع  تخیر . پوت  اجنآ  رد  دروآ و 
لاس 1018 ق. رد  و  دندرکیم ، باترپ  نم  لهچ  نزو  هب  یگنس  ياهلولگ  مادک  ره  هک  ترـصن »  » و حتف »  » ياهمان هب  پوت  ود  (1604 م ).
لاس 1019 رد  يدزی ، مجنم  دمحم  نیدلا  لالج  تاعالطا  هب  انب  دش . هتخاس  زیملاب  کی  همودم و  ود  ژد ، رد  گرزب  پوت  ود  (1610 م ).
، نم هد  نزو  هب  یگنـس  هلوـلگ  اـهپوت  نیا  زا  یکی  دـش . هتخاـس  زیملاـب  کـی  گرزب و  پوـت  هـس  زور  لـهچ  ضرع  رد  1611 م ). . ) ق

درکیم . باترپ  نم  تشه  تسیب و  یموس  نم و  یس  يرگید 
هجاوم يراوشد  اب  نهآ  زا  دـنلب  هلول  اب  پوت  نتخاس  يارب  يزیربت  ناداتـسا  دـشیم . هتخاـس  سم  زا  هکلب  نهآ  زا  هن  لومعم  قبط  اـهپوت 

رد 1016 ق ). . ) نئوژ 1608 م مراهچ  رد  دوب . رتنییاپ  اـپورا  يژولونکت  زا  ناـجیابرذآ  رد  يزاـسپوت  تعنـص  هک  تفگ  دـیاب  دـندوب .
ناینامثع و زا  هک  دش  هتـشاذگ  شیامن  هب  پوت  دـصتفه  اجنآ  رد  دـیدرگ . رازگرب  لوا  سابع  هاش  تکرـش  اب  يزابشتآ  مسارم  ناهفـصا 

یـسررب ار  اـهپوت  نیا  دـندمآ و  درگ  ناهفـصا  رد  يزیرپوت  ناصـصختم  لوا  ساـبع  هاـش  روتـسد  هب  دـندوب . هتفرگ  تمینغ  ناـییاپورا 
ار دـنلب  ياـههلول  رد  نهآ  بوذ  زار  ناـنآ  يدزی ، مجنم  هتـشون  هب  اـنب  دـندنام . تفگـش  رد  اـهپوت  ندوب  ینهآ  زا  ناصـصختم  دـندرک .
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دنتسنادیمن .
گیب یلق  یضترم  یشابیچپوت ، ولرکاچ  گیب  نامیلس  یشابیچپوت ، یخیش  داتـسا  دننام  يزیرپوت  ناداتـسا  یخرب  مان  فلتخم  عبانم  رد 

مان تسا . هدمآ  یشابیچپوت  گیب  رادروخرب  یـشابیچپوت و  ناخیلق  لیعامـسا  یخیـش ،) رـسپ   ) یـشابیچپوت گیب  ردیح  یـشابیچپوت ،
تسا . هدش  رکذ  گیب  شیورد  گیب و  بارت  وبا  گیب ، دومحم  دننام  زین  يداع  نازیرپوت 

طسوت باتک  کی  شراگن  يدالیم و  مهدفه  هدس  رد  يزیرپوت  ياههناخراک  دادعت  شیازفا 
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رد تسا . پوت  هژیو  هب  نیـشتآ  حالـس  يارب  هرود  نیا  رد  دایز  ياضاقت  هدـنهدناشن  يزیرپوت  تعنـص  هرابرد  نامیلـس  ماـن  هب  یـصخش 
هدامآ توراب  تیربک ، پوت و  يارب  نانآ  دهدیم . ربخ  زیربت  رد  هژیو  زاستوراب  دوجو  زا  نامود  لئافار  دـشیم . هتخاس  زین  توراب  زیربت 

دندرکیم .
ماـغیپ هلجم  رد  لاس 1933  رد  هک  ياهلاقم  ود  رد  يورـسک  دـمحا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  گنفت  تخاـس  هراـبرد  نارگـشهوژپ  ناـیم 

رد نایناریا  ور  نیا  زا  دندوب ، نآ  دقاف  شابلزق  نایهاپس  دنتشاد و  گنفت  ناردلاچ  رد  ینامثع  نایهاپس  هک  تسا  هدرک  هراشا  دومن ، رـشتنم 
اب لوا  بسامهت  هاش  گنج  رد  دـسیونیم  تربره  ساـموت  تاـمولعم  ساـسارب  رگید  ياـج  رد  هدنـسیون  دـندروخ . تسکـش  گـنج  نیا 

دنتخومآ . نتخادنا  گنفت  نانآ  زا  ناشابلزق  دندمآ و  نایناریا  کمک  هب  ناشیاهگنفت  اب  نایلاغترپ  ناینامثع ،
زا يدالیم  مهدزناش  هدـس  مود  همین  رد  دـهدیم . ربخ  يدالیم  مهدزناپ  هدـس  رخاوا  رد  زیربت  رد  زاسگنفت  ناداتـسا  دوجو  زا  فوردـیح 
ناخ تمدخ  رد  ادتبا  رد  ود  ره  نانآ  دوشیم . هدرب  مان  زاسگنفت  گیب  حـلاص  دـمحم  شرـسپ  زاسگنفت و  يزیربت  یلع  رفنـضغ  داتـسا 

رد یتدم  تفر و  ناتسودنه  هب  شرسپ  تشذگرد ، یلع  رفنضغ  داتسا  نوچ  دنتفر . لوا  سابع  هاش  دزن  هب  سپس  دندوب و  نالیگ  رد  دمحا 
الم دوب . اناوت  يرگتعنـص  شردپ  دننام  وا  تشگزاب . ناجیابرذآ  هب  هرابود  گیب  حلاص  دمحم  دوب . رالاسهپـس  ناخ  میحرلا  دـبع  تمدـخ 

: دسیونیم يدنواهن  یقابلا  دبع 
دوب ». هدروآ  هارمه  هب  نامز  نآ  صاخشا  نایم  يدایز  رابتعا  تزع و  گیب  حلاص  دمحم  يارب  يزاسگنفت  تعنص  »

يدالیم مهدزناش  هدـس  لیاوا  رد  یلو  میروخیمرب ، يدالیم  مهدزناش  هدـس  مود  همین  رد  زاـسگنفت  ناداتـسا  ماـن  هب  هچرگا  تفگ  دـیاب 
لوا سابع  هاش  دـمحم و  ناطلـس  لوا ، بسامهت  هاش  ییاورنامرف  هرود  رد  نیا  رب  هوالع  دوب . دوجوم  يوفـص  شترا  ياـهدربن  رد  گـنفت 

وردناسلا وزنچنیو  دوب . هدرک  تفرـشیپ  زیربت  هژیو  هب  ناجیابرذآ  رد  يزاسگنفت  تعنـص  هک  تسا  نیا  رگنایب  یچگنفت  ياههتـسد  دوجو 
زین گنفت  زا  شابلزق ، ماظن  هراوس  ياهحالـس  زا  ثحب  ماگنه  هب  دـید ، ار  زیربت  978 ق ). . ) هیئوژ 1571 م مهدـفه  رد  هک  ییایلاتیا  حایس 

اهگنفت هلول  لوط  دندربیم . راک  هب  یناسآ  هب  ار  زوبکرآ »  » گنفت يوفـص  نارواگنج  دسیونیم  وا  دنکیم . دای  هزین  ریـشمش و  رانک  رد 
بجو و شش 
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تامولعم هب  انب  دنتخادنایم . هناش  رب  ار  گنفت  دـنتخیوآیم و  بسا  نیز  زا  ار  ریـشمش  ناراوس  دوب . رتمک  سنوا  هدزیـس  زا  اههلولگ  نزو 

تفای اجک  چـیه  رد  تیفیک  نیا  اب  ییاـهزوبکرآ  هک  ناـنچ  درک  تفرـشیپ  زوبکرآ  ياـهگنفت  دـیلوت  راـک  يوفـص  تلود  رد  وردـناسلا 
دشیمن .

ژد لیعامسا  هاش  نایهاپـس  هک  یماگنه  1501 م ). . ) رد 906 ق دـیدرگ . هدافتـسا  یمومع  تروص  هب  گنفت  لوا  لیعامـسا  هاش  هرود  رد 
اب نانآ  دسیونیم  ینیما  نیدلا  ردص  تشاد . دوجو  یچگنفت  هتسد  لیعامسا  هاش  هاپس  رد  یتح  دنتـشاد . گنفت  دندرک ، هرـصاحم  ار  وکاب 

هدنـسیون دـنتخادنایم . شتآ  گـنفت  پوـت و  اـب  دزی  هرـصاحم  رد  لیعامـسا  هاـش  هاپـس  دـندیرابیم . كانمهـس  شتآ  نمـشد  رب  گـنفت 
تشذگیم . درکیم و  خاروس  ار  دزی  نانکاس  هنیس  اهگنفت  هلولگ  هک  دراگنیم 
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رد دندوب . وا  هاپـس  رد  رفن  رازه  جنپ  لماش  یچگنفت  هتـسد  کی  ناسارخ ، هب  هلمح  ماگنه  لوا  بسامهت  هاش  ینارمکح  هیلوا  ياهلاس  رد 
رد لوا  بسامهت  هاش  1553 م ). . ) رد 960 ق دش . روهلمح  شیک  ژد  هب  یکش  زا  یچگنفت  رازه  اب  ولجاتـسا  یلقهاش  1551 م ). . ) 958 ق

رد 993 متفرگ ». گنفت  يورین  هب  ار  وت  ياههعلق  زا  يرایسب  : » دنکیم هراشا  نینچ  هلئسم  نیا  هب  ینامثع  نامیلس  ناطلس  هب  یمـسر  ياهمان 
همه نیا  دوبن  نکمم  املسم  دندوب . هدمآ  درگ  زیربت  رد  شابلزق  هدایپ  يوجگنج  یچگنفت و  رازه  تسیب  زا  ترابع  یهاپس  1585 م ). . ) ق

. دوب هدش  هتخاس  زیربت  نارگتعنص  هژیو  هب  ناجیابرذآ  نارگتعنص  طسوت  اهگنفت  نیا  دنشاب . هتفرگ  ییاپورا  ياهتلود  زا  ار  گنفت 
تسا . هابتشا  الماک  دناهدروآ ، ناریا  هب  ار  گنفت  پوت و  رابنیتسخن  یلرش  ناردارب  هک  هلئسم  نیا  اعطق 
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تیلاعف گنفت  تخاس  هنیمز  رد  يدایز  ناراکتعنـص  زیربت  هژیو  هب  ناجیابرذآ  فلتخم  ياهرهـش  رد  لوا  سابع  هاش  ییاورنامرف  نامز  ات 

عبر زا  دوب . هدـش  زاغآ  يدالیم  مهدزناپ  هدـس  زا  گنفت  تخاس  ـالامتحا  تشاد . گـنفت  تخاـس  رد  یمهم  شقن  زیربت  رهـش  دـندرکیم .
ياهگنج هجیتن  رد  دـش . رتلماک  زین  نآ  يژولونکت  درک و  تفرـشیپ  جـیردت  هب  يزاـسگنفت  تعنـص  يدـالیم  مهدزناـش  هدـس  تسخن 

، زیربت هژیوهب  ناجیابرذآ  رد  يدالیم  مهدزناش  هدس  مود  همین  رد  درک . دشر  زین  تیمک  رظن  زا  يزاسگنفت  راک  ینامثع  يوفـص - موادم 
. دش سیسأت  گرزب  ياههناخراک 

ياههدس رد  هچناپت  دیلوت  هلئسم  هب  بوتکم  عبانم  یـسررب  اب  یلو  تسا ،  هدرک  یفرعم  هچناپت  دیلوت  زکرم  نیرتگرزب  ار  زیربت  فوردیح 
یتمیق ياهیده  ناونع  هب  هچناپت  نیا  دهدیم  ناشن  دوجوم  تاعالطا  میروخیمنرب . ناجیابرذآ  ياهرهـش  رد  يدالیم  مهدـفه  مهدزناش و 

رد يوفـص  هاش  هب  سویرائلوا  مادآ  طسوت  هچناـپت  هضبق  لـهچ  يادـها  تسا . هدـش  هداد  يوفـص  ناـیعا  ناـهاش و  هب  ناـییاپورا  فرط  زا 
رد تماقا  ماگنه  هب  هینروات  نیا  رب  هوالع  تسا . هدمآ  عبانم  رد  یفـص  هاش  هب  ییاپورا  یچلیا  کی  طسوت  يزلف  هچناپت  يادـها  ناهفـصا و 
هک طرش  نیا  هب  دنتساوخ  نیشتآ  یحالس  نم  زا  دندنمهقالع ، رایـسب  یجراخ  یتمیق  يایـشا  هب  نایناریا  هک  اجنآ  زا  دنکیم ، هراشا  نامرک 

لخاد رد  هچناپت  رگا  ام  رظن  هب  مدیشخب . کچوک  یتعاس  هچناپت و  تفج  کی  نامرک  مکاح  هب  نم  دعب  زور  منک . نییعت  ار  نآ  تمیق  نم 
. دندادیمن نایعا  ناهاش و  هب  تمیقنارگ  ياهیده  ناونع  هب  ار  نآ  نایجراخ  زگره  دشیم  دیلوت  یمومع  تروص  هب 

. درک رایسب  تفرشیپ  زیربت  رد  گرزب  ياهگید  تخاس  تعنص  يدالیم  مهدراهچ  هدس  رد 
رد تشاد . نزو  پوت  ود  هزادنا  هب  هک  تخاس  یگید  يوسای  دجسم  يارب  زیربت  فورعم  زاسگید  دمحا  هجاوخ  نیدلا  فرش  زیزعلا  دبع 

اهمامح يارب  نامز  نیا  رد  هک  دـنکیم  هراشا  نامود  لـئافار  درک . تفرـشیپ  تعنـص  زا  عون  نیا  يدـالیم  مهدـفه  مهدزناـش و  ياههدـس 
. تشاد تماخـض  تشگنا  ود  یفرژ و  اپ  مین  راهچ و  هک  دنتخاسیم  ییاهگید  زیربت  رد  دسیونیم  وا  دـشیم . هتخاس  گرزب  ياهگید 

زلف دیسکا  زلف ، بوذ  رد  نانآ  دنتخاسیم . زین  یسم  نادعمش  رگهتخیر  ناداتسا 
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. تفرگیم ار  نآ  ندروخ  كرت  يولج  درکیم و  مکحم  ار  سم  راک  نیا  دندرکیم . طولخم  نآ  اب  دندوب  هدروآ  ناتسودنه  زا  هک  زین  ار 
تالوصحم هب  اهاتـسور  اهرهـش و  ياضاقت  شیازفا  اب  زین  نیا  دـندادیم . لیکـشت  نارگنهآ  ار  زیربت  نارگتعنـص  رتشیب  دـسیونیم  هینرواـت 

هک اجنآ  زا  دنتخاسیم . هرجنپ  رد و  بابسا  ساد و  لفق ، ریجنز ، شکنش ، گنلک ، لیب ، ربت ، نوچمه  یمزاول  نانآ  تشاد . طابترا  ینهآ 
گـید و ینیـس ، هباـت ، یگناـخ ، مزاول  فورظ ، نوچ  یمزاول  نآ  زا  زیربت  نارگتعنـص  دوب ، رتفیرظ  رتمرن و  رگید  تازلف  هب  تبـسن  سم 

. دشیم هداد  شیارآ  نگل  هباتفآ و  فورظ و  دننام  یسم  يایشا  دنتخاسیم . هباتفآ 
دوشیم . يرادهگن  اههزوم  رد  نونکا  يدالیم  مهدفه  هدس  رد  زیربت  تخاس  ياههباتفآ 

. دشیم هدز  بسا  ياپ  هب  هک  دنتخاسیم  صوصخم  ياهخیم  لعن ، اب  هارمه  نانآ  دندوب . بسا  لعن  تخاس  راک  رد  زین  نادنبلعن 
ییایـشا علق ، ياههقرو  زا  زین  نارگتاود  دـندرکیم ». تسرد  لعن  ام  نازاسلعن  زا  رتهب  اهنآ  دـنبلعن  ناداتـسا  : » دـسیونیم نامود  لئافار 
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رگید تازلف  زا  ای  ییالط  نیگن  هک  دـنتخاسیم  ییاـهنیز  ناـیعا  ياـهبسا  يارب  ناـنآ  دـنتخاسیم . نادواـن  بآ و  ریـش و  فورظ  نوچ 
. دشیم هتخاس  زین  نینهآ  ییاهرد  زلف  زا  تسا . هتسناد  هسنارف  نازاسنیز  زا  رتهب  ار  زیربت  نازاسنیز  راک  نامود  لئافار  تشاد .
ییاهنادوان تشهب  تشه  يارس  يارب  يدالیم  مهدزناپ  هدس  مود  همین  رد  دنتخاسیم . نادوان  اهنامتخاس  يارب  غرفم  زا  زیربت  نارگتعنص 

: دسیونیم مانمگ  رجات  دش . هیبعت  اهدژا  لکش  هب 
کی هب  اهدژا  هک  دـندوب  هتخاس  تراهم  اب  نانچ  ار  اهنادوان  نیا  تخاس . دـشیم  پوت  کی  مادـک  ره  زا  هک  دـندوب  گرزب  نانچ  اهنآ  »

دوب ». هیبش  هدنز  ناویح 
. دوب هدش  هتخاس  زیربت  نارگتعنص  طسوت  زین  لوا  لیعامسا  هاش  نیرز  تخت  يوق  نامگ  هب 

تخاس شرافس  يزیربت  نارگتعنص  هب  1300 م ). . ) رد 699 ق ناخ  نازاغ  تسا  مولعم  هک  نانچنآ 
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دش . ماجنا  شرافس  نیا  701 ق ). . ) نئوژ 1302 م ات  لاس  ود  فرظ  دوب . هداد  ار  نیرز  تخت  کی 
ینارگرز درادن ». دوجو  يراید  چیه  رد  اجنیا  لماک  داتسا  رگرز  : » دسیونیم یبلچ  ءایلوا  دنتـشاد . دوجو  زین  يروهـشم  نارگرز  زیربت  رد 
يرایـسب نارگرز  زیربت  رد  دنتـشاد . هزاغم  ای  هاـگراک  اـهرگرز  نیا  دـنتخورفیم . دـنتخاسیم و  ار  يرگرز  يایـشا  هک  دنتـشاد  دوجو  زین 

. دندوب راک  لوغشم 
. دنتـشاد ياهتـسار  دوخ  يارب  ناجیابرذآ  رگید  ياهرهـش  دننام  زین  زیربت  رد  نارگرز  تسا . هدیمان  نارگرز » تعامج   » ار نانآ  ازریم  ماس 

اجنیا دـسیونیم  زیربت  نارگرز  رازاب  زا  ثحب  رد  ندراـش  تشاد . ماـن  نارگرز » رازاـب   » دوب و مه  راـنک  رد  ناـنآ  ياـههاگراک  اـههزاغم و 
تسا . يرگرز  ياهالاک  زا  رپ  مشیربا ، شامق و  رب  هوالع 

قفاوم هینروات  رظن  نیا  اب  ناوتیمن  دنزاسب . دنتـسناوتیمن  يزیچ  هرقن  رتشگنا  زج  یلو  دندوب ، يدایز  نارگرز  زیربت  رد  دـسیونیم  هینروات 
زا يرگید  ياج  رد  هینرواـت  دـنتخاسیم . دـنبندرگ  دنبتـسد و  هراوشوگ ، رتشگنا ، دـننام  یتمیق  يایـشا  هرقن  ـالط و  زا  زیربت  نارگرز  دوب .

رایـس نارگرز  هرابرد  ندراش  دـنتخاسیم . هراوشوگ  رتشگنا و  هرقن  الط و  زا  نارگرز  هک  دـنکیم  هراشا  یلبق  هتفگ  اب  داضت  رد  شباتک ،
، هشام نیتبلک ، کچوک ، ياههریگ  کچوک ، ياههروک  نوچ  یمزاول  ینارگرز  نینچ  دنتفریم . وا  لزنم  هب  يرتشم  شرافس  هب  دسیونیم 

هناخ هب  تهجنادب  ار  نارگرز  یخرب  دنتـشاد . زین  ینادرگاش  نانآ  دـندربیم . هدنهدشرافـس  هناخ  هب  دوخ  اب  ار  شکچ  نادنـس و  بلاق ،
. دراپسب رگرز  هب  ار  شیالط  نانیمطا ، یعمج و  رطاخ  اب  تسناوتیمن  هدنهدشرافس  هک  دندرکیم  توعد 

دادیم . ماجنا  ار  شرافس  يرتشم  مشچ  شیپ  رد  رگرز 
ار کلامملا » ریعم   » تمس دنتسناوتیم  رهام  نارگرز  تاقوا  یخرب  رد  دندرکیم . تیلاعف  رهـش  نیا  ياههناخبارـض  رد  يزیربت  نارگرز 
، هفیرـش هصاخ  هناخرگرز  یـشابرگرز  یفـص ، هاش  ییاورنامرف  تسخن  ياـهلاس  رد  يزیربت  ناـخ  نسح  نب  دیعـس  دـمحم  دـننک . بسک 

دیعس دمحم  نیشناج  زین  گیب  نیسح  وا  ردارب  دش . تاتویب  ریزو  تیاهن  رد  روشک و  ياههناخبارض  سیئر  سپس 
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کلامملا و ریعم  ادـتبا  مود  سابع  هاش  ییاورنامرف  هرود  رد  گـیب  دـمحم  دـیدرگ . نییعت  روشک  ياههناخبارـض  سیئر  ناونع  هب  دـش و 
درک . اطعا  ارمالا  ریما  بقل  رگرز  مجن  خیش  هب  لیعامسا  هاش  1508 م ). . ) لاس 914 ق رد  دش . مظعا  ردص  سپس 

يدرو هّللا  گیب ، اراق  يروبـص ، نزاخلا ، وبا  نیما ، دمحم  ازریم  مجن ، خیـش  ناوتیم  يدالیم  مهدزناش  هدـس  رد  زیربت  روهـشم  نارگرز  زا 
درب . مان  ار  نادیشر  دننامیب  رگرز  یلعتسم و  داتسا  میقم ، ازریم  شرسپ  تسیزیم ،) يدالیم  مهدفه  هدس  رد   ) یلع ازریم  داتسا  گیب ،

، رگنهآ رگهـتخیر ، نوـچمه  ینارگتعنـص  اههناخبارـض  نـیا  رد  دـشیم . برـض  هکـس  سم  هرقن و  ـالط ، زا  زیربـت  ياههناخبارـض  رد 
، هکـس يارب  اضاقت  يداصتقا و  دـشر  هجیتن  رد  يدـالیم  مهدـفه  هدـس  طـساوا  رد  دـندرکیم . راـک  ُربهکـس  ُربسم و  ُربهرقن ، شکخرچ ،
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هناخبارـض هب  ار  دوخ  هرقن  تسیابیم  دشیم ، رهـش  دراو  هک  يرجات  ره  دش . لیدبت  هناخبارـض  هب  زیربت  رد  رهاط  ازریم  يارـسناوراک 
، دندزیم زاب  رـس  هناخبارـض  هب  هرقن  لیوحت  زا  هک  يرایـسب  نارجات  درکیم . لیدـبت  یهاش  شقن  اب  ياهکـس  هب  ار  نآ  دادیم و  لیوحت 

دندشیم . همیرج 
ریمعت ار  نآ  طقف  دنزاسب و  تعاس  دنتسناوتیمن  نانآ  دناهتخومآ . نایوسنارف  زا  ار  يزاستعاس  زیربت  نارگتعنص  دسیونیم  نامود  لئافار 

. دوب يأر  مه  رظن  نیا  اب  ناوتیمن  دندرکیم .
. تشون یشکنغور  نیشام  بایـسآ و  یکیناکم ، تعاس  هرابرد  ياهلاسر  یناهفـصا  ظفاح  دمحم  يدالیم  مهدزناش  هدس  رد  ببـس  نیدب 

. دنتخانشیم ار  یکیناکم  يزاستعاس  کینکت  ناجیابرذآ  ناریا و  رد  هک  تسادیپ  هلاسر  نیا  زا 

يرگتعنص فلتخم  عاونا 

زیربت رد  درک . دشر  زیربت  رد  یغابد  تعنص  یتسوپ ، تالوصحم  يارب  اضاقت  شیازفا  هجیتن  رد 
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فلتخم ياهگنر  اب  ار  نآ  سپـس  هدییاس و  ار  تسوپ  يوم  صوصخم  هلیـسو  اب  ادـتبا  ناغابد  تشاد . دوجو  ناتـسغابد »  » مان هب  ياهلحم 
ندرک هدامآ  يارب  هک  اجنآ  زا  دندومنیم . هدامآ  مرچ  ناشافک  نایچهمکچ و  نازاسنیز ، يارب  الومعم  نارگتعنـص  نیا  دندرکیم . گنر 

. دندیزگیم نکسم  هناخدور  رانک  ای  رهش  زا  نوریب  الومعم  ناغابد  دشیم ، فرصم  ناوارف  بآ  مرچ ، تسوپ و 
. دـنتخودیم شفک  همکچ و  عاونا  رطاق ، غالا و  تسوپ  زا  دـشیم . ماجنا  زین  نایفوص  رد  یغابد  تیلاعف  زیربت ، رد  ناغابد  هلحم  رب  هوـالع 
. دـشیم هداتـسرف  زین  ناجیابرذآ  رگید  ياهرهـش  هب  یلخاد  زاین  نیمأت  رب  هوـالع  دـیدرگیم ، هداـمآ  زیربت  رد  هک  نرگاـش  ماـن  اـب  یتسوپ 

زین رهـش  ریقف  یلاها  ناییاتـسور ، رب  هوالع  دوب . زیربت  دـیلوت  دـیدرگیم ، فرـصم  ناریا  رد  هک  نرگاش  تسوپ  یمامت  دـسیونیم  هینرواـت 
غالا بوغرم  تسوپ  نرگاش  دـندرکیم . هدامآ  رطاق  غـالا و  بسا ، تسوپ  زا  ار  مرچ  نیا  دندیـشوپیم . نرگاـش  مرچ  اـب  همکچ  شفک و 

دوب .
( ناشافک رازاب   ) رازاب یچقامشاب  و  نازودتسوچ )  ) رلنکیت تسوچ  هلحم  زیربت  رد  هک  دوبن  یفداصت  دوب . روهشم  زیربت  دیلوت  شفک  عاونا 
ابیز و ياهشفک  اهتسوپ  نیا  زا  نانآ  دنتخادرپیم . نرگاش  دیلوت  هب  يرایـسب  نارگتعنـص  زیربت  ینادـیمتآ »  » نادـیم رد  تشاد . دوجو 
زب يالعا  تسوپ  زا  زیربت  رد  هک  یتیفیکاب  ياهنرگاش  دـشیم . هتخاس  قوراچ  رن  واگ  تسوپ  زا  اجنآ  رد  دـندرکیم . مهارف  باتک  دـلج 
زین نایفاص  یتسوپ  تالوصحم  مان  هیـسور ، هب  هدش  هداتـسرف  ياهالاک  نایم  رد  دیدرگیم . رداص  هیکرت  دنه و  هیـسور ، هب  دشیم ، هتخاس 

دشیم . هدهاشم 
زا بوتکم  عبانم  رد  تسا . هتسناد  هنایم  کیدزن و  قرـش  رد  شفک  مرچ و  تسوپ ، دیلوت  زکرم  نیرتگرزب  ار  زیربت  یتسرد  هب  فوردیح 

یلـالز و نسحم  اـنالوم  نوچ  ینازاسدـلج  یقیفوت ، اـنالوم  دـمحم و  ریپ  نوـچ  ینازاـسنیز  يزیربـت ، رفعج  نوـچ  روهـشم  یناـیچهمکچ 
. تسا هدش  هدرب  مان  يزیربت  یلیم  نوچ  نیز  ریز  ناگدنزود 
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طایخ لماک ...  داتـسا  : » دـسیونیم زیربت  ناطایخ  تراهم  زا  ثحب  رد  یبلچ  ءایلوا  دـندوب . تیلاـعف  لوغـشم  يدـمآراک  ناـطایخ  زیربت  رد 

تخود رد  هژیو  هب  زیربت  نارگتعنـص  تشاد . دوجو  نازودهالک ) « ) رلنکیت قاپاپ   » ماـن هب  يرازاـب  رهـش  رد  تسین .» يراـید  چـیه  رد  اـجنیا 
روهـشم یچقاپاپ  کی  هب  دیمان ، هاش  ار  دوخ  لیعامـسا  هک  یماگنه  1501 م ). . ) رد 906 ق دنتشاد . ترهـش  ناشابلزق  كرت  هدزاود  هالک 

خرس هچراپ ، زا  رگتعنص  نیا  داد . یشابلزق  هالک  يدایز  دادعت  تخود  شرافـس  تشاد ، ترهـش  جات  نتخاس  هب  هک  زیربت  رازاب  هتـسار  رد 
دوب . يدالیم  مهدزناش  هدس  رد  زیربت  روهشم  نایچقاپاپ  زا  يزیربت  یکیزان  تخود . كرت  هدزاود  دنلب  ياهقاپاپ 
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زین ینارگتعنـص  دـندروآیم . تسد  هب  ناهایگ  زب و  نغور  زا  ار  نوباص  اساسا  نانآ  دـندرکیم . راک  يداـیز  زپنوباـص  ناداتـسا  زیربت  رد 
. دنتخاس نم  تصش  ددع  ره  نزو  اب  عمش  راهچ  مادک  ره  زیربت  نارگتعنـص  1551 م ). . ) رد 958 ق دنتخاسیم . عمش  زب  یپ  زا  هک  دندوب 

هسردم رد  فرصم  تهج  عمش  تخاس  يارب  هک  دوشیم  صخـشم  1667 م ). - 1666 . ) خیرات 1077 ق رد  هیقداص  هسردـم  همانفقو  زا 
دشیم . فرصم  یپ  نم  دص  هنالاس 

زا یتخس  هب  يزیربت  نارگتعنص  تخاس  ياهیشاک  درک . تفرشیپ  یـشاک  تخاس  اجنآ  رد  دوب . زیربت  هتفرـشیپ  عیانـص  زا  یکی  يرگلافس 
ياهانب زا  يرایـسب  رد  یـشاک  دوب . گنر  دیفـس  اهنآ  نورد  مواقم و  مرگ  بآ  ربارب  رد  اهیـشاک  نیا  دوب . صیخـشت  لباق  ینیچ  فورظ 

. تسا هتفر  راک  هب  اهدجسم  هژیو  هب  زیربت 
. دشیم هیهت  ماخ  خرس و  رجآ  اجنآ  رد  تشاد . دوجو  يزپرجآ  ياههروک  نآ  فارطا  زیربت و  رد 

. دندوب راک  هب  لوغشم  يروهشم  ناطارخ  ناراجن و  زیربت  رد  دوب . رجآ  زا  رهش  ياهنامتخاس  رتشیب 
هتـسد هرهد ، لـیب ، ربـت ، گـنفت ، پوت و  قادـنق  هچقودنـص ، هبارا ، ياـهخرچ  هراوهگ ، هرجنپ ، رد ، نوچمه  یلیاـسو  ناـطارخ  ناراـجن و 

هدافتـسا نآ  زا  رتـشیب  ناراـجن  راـنچ  بوچ  ماود  تلع  هب  دـنتخاسیم . یبوچ  ياـهقشاق  قبط و  وـلخوا ، هندرو ، ناـبدرن ، تخت ، گـنلک ،
ياهقودنص رب  دندرکیم .
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دندیشکیم . تخرد  تسوپ  نهآ ، ياههقرو  ياج  هب  یبوچ 

: دـسیونیم يرگهشیـش  تعنـص  زا  ثحب  رد  نامود  لئافار  تشاد . دوجو  نارگهشیـش »  » مان اـب  هشیـش  هناـخراک  زیربت  بارورـس  هلحم  رد 
دننام نانآ  دندرکیم . لیدـبت  هشیـش  هب  هرابود  هدرک و  بوذ  هروک  رد  هدرک ، عمج  ار  ناویل و )...  ناکتـسا ،  ) هشیـش هتـسکش  ياههدرخ  »

دشیم ». فافش  هک  دندادیم  ترارح  هروک  رد  ردقنآ  ار  هشیش  هسنارف ، رد  جیار  شور 
فوردیح دوب . يزاسذغاک  هناخراک  زین  يدیـشر  عبر  رد  تشاد . دوجو  يزاسذغاک  هناخراک  زیربت  رد  يدالیم  مهدراهچ  هدس  لیاوا  رد 

ذغاک يارب  اضاقت  دشیم ، مامت  نارگ  اهباتک  زا  یتسد  يرادربهخـسن  راک  نوچ  تشادن و  دوجو  هناخپاچ  مهدـفه  هدـس  رد  دـسیونیم 
هب تشگزاب  رد  وا  تفرگارف . ار  هناخپاچ  راـک  اـجنآ  رد  تفر و  اـپورا  هب  یـشابراجن  بوقعی  1641 م ). . ) لاس 1050 ق رد  دوب . دودـحم 

دیسر . پاچ  هب  زین  باتک  نیدنچ  هناخپاچ  نیمه  رد  دروآ . ناهفصا  هب  ار  شیاهبلاق  پاچ و  هاگتسد  ناریا 
بجوم روشک ، یمـسر  بهذم  هب  عیـشت  لیدبت  اههسردم و  دادعت  شیازفا  يرادباتک ، تفرـشیپ  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  ياههدس  رد 

رد تشاد . دوجو  زین  یـشورفباتک  هزاغم  زیربت  رد  دش . ذـغاک  يارب  اضاقت  شیازفا  هجیتن  رد  عیـشت و  هرابرد  باتک  يدایز  دادـعت  شراگن 
ییافـص انالوم  تشاد . دوجو  زیربت  رد  زین  یـشورفذغاک  هزاغم  دوب . لوغـشم  یـشورفباتک  راک  هب  يزیربت  یمتاخ  يدالیم  مهدزناش  هدـس 

تشاد . لاغتشا  یشورفذغاک  راک  هب  يزیربت 
هنالاس تلود  هنازخ  يزودنیتسوپ  تباب  زا  ینیوزق  فسوی  دمحم  تاعالطا ، ربانب  دندرکیم . تیلاعف  زین  زودنیتسوپ  نارگتعنص  زیربت  رد 
رایسب دشر  تعنص  نیا  یلو  دش  عونمم  يزودنیتسوپ  مود  سابع  هاش  روتـسد  هب  1646 م ). . ) رد 1055 ق هچرگا  تشاد . يدایز  دمآرد 
گیب مارهب  يزیربت و  يریقح  مهدزناش ،) هدس   ) يرتسبش ینشلگ  تفاییم . يرتشیب  قنور  ناتسمز  زییاپ و  ياهلصف  رد  تعنـص  نیا  درک .

دندوب . زیربت  هدش  هتخانش  نازودنیتسوپ  زا  گیب  يدقن  نب 
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هتخاس لبط  زاس و  ین ، هراقن ، کبنت ، نوچ  یتـالآ  زیربت  رد  دنتـشاد . ناوارف  هبرجت  یقیـسوم  تـالآ  تخاـس  راـک  رد  يزیربت  نارگتعنص 
تشاد . دوجو  ناوتسا ) رازاب   ) نازاسلبط يارب  صوصخم  رازاب  زیربت  رد  دنتخاسیم . توت  تخرد  زا  ار  روبنت  مان  هب  یتلآ  دشیم .

ياـهانب زا  يرایـسب  يوفـص  یناـمثع - ياـهگنج  هجیتـن  رد  يدـالیم  مهدـفه  هدـس  تسخن  عبر  مهدزناـش و  هدـس  رخاوا  لوا و  همین  رد 
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، یــصخش لزاـنم  رب  هوـالع  اهرهــش  رد  درک . ناوارف  دــشر  زیربـت  رد  یناـمتخاس  ياـهراک  ورنـیا  زا  دــش ، ناریو  یموـمع  یــصخش و 
، شارتگنـس اّنب ، نامتخاس  راک  رد  دـشیم . هتخاس  مامح و ...  ارـسناوراک ، هسردـم ، رازاب ، هتـسار  رازاب ، دجـسم ، نوچ  ییاـهنامتخاس 

. دنتشاد تکرش  نارگتعنص  رگید  كاکح و  یچیشاک ، یچلگهاک ، راجن ، رگنهآ ،
. درک تفرشیپ  زین  يزاسبارش  تعنص  نآ ، فارطا  زیربت و  رد  روگنا  تشک  دشر  اب  هارمه 

ار زیربت  يدالیم  مهدزناش  هدـس  تسخن  عبر  رد  هک  يزینو  مانمگ  رجاـت  دـندرکیم . هیهت  قرع  بارـش و  روگنا  زا  هک  دـندوب  ینارگتعنص 
بارش عون  تفه  تاکسوم  روگنا  زا  تسا  هدروآ  زین  یبلچ  ءایلوا  دیسریم . شورف  هب  خرس  دیفـس و  بارـش  اجنآ  رد  هک  دسیونیم  دید ،

دمآیم . تسد  هب  ییاتش  ینالهس و  یلیش ، یبآ  يرانلگ ، يرانکوک ، یبان ، بارش  یکلام  روگنا  زا  و 
هنایم کیدزن و  قرش  رد  یتعنص  زکارم  نیرتمهم  زا  یکی  زیربت  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  ياههدس  رد  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نینچ 
لزنت دیـسر . دوخ  جوا  هب  يدالیم  مهدفه  هدس  موس  مود و  ياهعبر  مهدزناش و  هدس  موس  لوا و  ياهعبر  رد  زیربت  رد  تعنـص  دشر  دوب .

1011 ياهلاس 993 - نیب  ینامثع  ياهورین  طسوت  زیربت  لاغـشا  ینامثع ، يوفـص - گنج  نادیم  هب  رهـش  نیا  لیدبت  اب  زیربت ، رد  تعنص 
لاغـشا زا  سپ  رومیت  هک  روطنامه  دراد . طاـبترا  1514 م ). . ) رد 919 ق هیکرت  هب  نارگتعنـص  يراـبجا  چوک  و  1603 م ). - 1585 . ) ق

هب ار  رگتعنـص  هداوناخ  دصتفه  رازه و  ینامثع  ناطلـس  زین  1514 م ). . ) رد 919 ق داد ، ترجاهم  دنقرمس  هب  ار  يرایسب  نارگتعنـص  رهش 
دناچوک . لوبناتسا 
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نوچ دـنزادرپب . راک  هب  اجنآ  رد  دـنورب و  نیوزق  هب  دـندش  روبجم  زیربت  نارگتعنـص  رتشیب  ینامثع ، ياهورین  طسوت  زیربت  لاغـشا  هرود  رد 

1612 - 1611 . ) لاس 1020 ق رد  لوا  سابع  هاش  روتسد  هب  تفای ، لاقتنا  ناهفـصا  هب  نیوزق  زا  1598 م ). . ) رد 1006 ق روشک  تختیاپ 
هب زیربت  زا  رهام  هدـنفاب  دـص  هاش ، رداـن  ییاورناـمرف  هرود  رد  دـندش . لـقتنم  ناهفـصا  هب  زیربت  ناـجیابرذآ و  زا  يرایـسب  نارگتعنـص  م ).

شقن يزیربت  نارگتعنـص  نینچمه  دندرک . افیا  یگدنفاب  زکرم  هب  یخامـش  لیدبت  رد  یمهم  شقن  نارگتعنـص  نیا  دش . هداتـسرف  یخامش 
هدس نایاپ  ناهفصا  نیوزق و  يدالیم ، مهدزناش  هدس  تسخن  عبر  لوبناتـسا  يدالیم ، مهدراهچ  هدس  دنقرمـس  رد  تعنـص  دشر  رد  یمهم 

. دنتشاد يدالیم  مهدجه  هدس  مود  عبر  یخامش  و  يدالیم ، مهدزناش 
نونکات تشادن . دوجو  نارگتعنص  تالیکشت  ناجیابرذآ ، هلمج  زا  کیدزن  قرش  هرود  نآ  ياهرهش  رد  هک  دناهدیقع  نیا  رب  نارگشهوژپ 

تالیکشت هرابرد  یتارظن  فوردیح  فستلـسوون و  طقف  تسا . هدشن  یـسررب  زیربت  دننام  يرهـش  رد  نارگتعنـص  تالیکـشت  مهم  هلئـسم 
شقن فیاظو و  تالیکشت ، نیا  یلخاد  راتخاس  هرابرد  یـشهوژپ  مه  زونه  دناهدرک . هئارا  زیربت  هژیو  هب  ناجیابرذآ  ياهرهـش  نارگتعنص 

اب هیلوا  عبانم  داضت  لیالد و  دوبمک  اب  زین  هلئسم  نیا  دیدرتیب  تسا . هدشن  ماجنا  رهش  نیا  یعامتجا  يداصتقا و  تایح  رد  تالیکـشت  نیا 
دراد . طابترا  رگیدکی 

هب ار  فانـصا »  » حالطـصا نارگـشهوژپ  یخرب  درادن . دوجو  یقیقد  تاعالطا  یعبنم  چـیه  رد  زیربت  نارگتعنـص  تالیکـشت  دوجو  هرابرد 
بلاـطم ساـسارب  زین  فستلـسوون  تسا . هداد  یتاحیـضوت  هراـبنیا  رد  یکـسفشورطپ  دـناهتفرگ . اـپورا  رد  « Cekh  » هملک لداـعم  طـلغ 

دهدیم . ربخ  زیربت  رد  نارگتعنص  تالیکشت  دوجو  زا  یشنم  ردنکسا 
يراکتعنـص  » موهفم دنداد . ناشن  دـیزیاب  زا  لابقتـسا  مسارم  رد  ار  ناشتعنـص  يزیربت  نارگتعنـص  1559 م ). - 1558 . ) ق لاس 966  رد 

. دشیمن هدافتسا  نارگتعنص  تالیکشت  ینعم  هب  عانص »
زین یمق  دـمحا  یـضاق  دـندمآ .» نوریب  هب  وا  لابقتـسا  يارب  فانـصا   » هک دـنکیم  هراشا  هثداح  نیمه  اب  طابترا  رد  زین  ولمور  گیب  نسح 

هفرتحم لها  فانصا و  هلحم ، نایادخدک  رازاب ، : » تسا هتشون 
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. دادیمن ار  نارگتعنص  تالیکشت  يانعم  هفرتحم » لها   » و فانصا » «، » عانص  » تاحالطصا دندوب ». باتش  رد  وا  زا  لابقتسا  يارب 
رد نارگتعنـص  هب  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  ياههدس  رد  و  هفرتحم ، »  » و قوس »  » نارگتعنـص رازاب و  لها  هب  يدالیم  مهدراهچ  هدس  رد 
رد فدارتم  تروص  هب  حالطـصا  هس  ره  دـشیم . هتفگ  فانـصا »  » و فرح » بابرا  «، » تافرتحم فاـصنا  «، » هفرتحم لـها  «، » عانـص  » زیربت

. دراد دوجو  عبانم 
یلاها هماع   » ار ناراکتعنص  رهش و  یلاها  هفرتحم ،» لها  تعنص و  بابرا   » ار زیربت  ناراکتعنص  يدالیم  مهدزناش  هدس  هدنـسیون  يزنطن 

هرمز و يانعم  هب  و  فنص »  » عمج یبرع  رد  فانصا » . » دناهدیمان سانلا » طاسوا   » و هفرتحم » «، » عانص  » زین ولمور  گیب  نسح  و  فانصا ،» و 
. تسا هقبط 

هدروآ هدتایلام  هقبط  ینعی  ایاعر » فانـصا   » و مدرم » فانـصا  «، » سانلا فانـصا   » يدالیم مهدراهچ  هدـس  هدنـسیون  یناوجخن  هاش  ودـنه 
تسا .

نارگتعنص زا  یهورگ  هب  یتعنـص  هتـشر  کی  اب  گنهامه  هفرتحم » فانـصا   » ای فانـصا »  » حالطـصا يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  هدس  رد 
مهم زکرم  ناونع  هب  زیربت  هلمج  زا  نیمز  قرشم  ياهرهش  رد  دندوب . راک  هب  لوغـشم  هلحم  ای  رازاب  رازاب ، هتـسار  کی  رد  هک  دشیم  هتفگ 

. دندرکیم تخادرپ  هاش  هب  هچینب »  » مان هب  یتایلام  هنالاس  اهنیا  زا  مادک  ره  دندوب . هرمز  دنچ  نارگتعنص  عیانص ،
تسا . هدرب  مان  ار  اههرمز  ریاس  نارگنهآ و  نازاسوقاچ ، ناشافک ، نارگتعنص  نیا  نایم  زا  هینروات 

زا یهورگ  فانـصا »  » نتفگ اـب  وا  تـسا . هدرب  راـک  هـب  نارگتعنـص  هورگ  ياـنعم  رد  ار  فانـصا »  » اـی فنـص »  » حالطـصا ناـمود  لـئافار 
. دندرکیم تیلاعف  نیعم  هلحم  کی  رد  هک  تشاد  رظن  رد  ار  نارگتعنص 

نارگتعنص زا  یهورگ  هب  یلک  روط  هب  تسا . رگیدکی  رانک  رد  فانصا  ياههزاغم  دسیونیم  فنـص »  » حالطـصا لیلحت  رد  نامود  لئافار 
. دشیم هتفگ  فانصا »  » اهنآ عمج  هب  و  فنص » ، » دندرکیم راک  هتشر  کی  لحم و  کی  رد  هک 

. تسا هدرک  یتاراشا  نارگتعنص  تالیکشت  دوجو  هرابرد  بستحم  بیقن و  رتنالک ، تیعضو  زا  ثحب  رد  كولملا  ةرکذت  باتک  هدنـسیون 
: دسیونیم رهش  رتنالک  فیاظو  زا  ثحب  رد  هدنسیون 

زا تعنص  زا  هتشر  کی  دارفا  تسا . فانصا  نادیفسشیر  هلحم و  نایادخدک  نییعت  رتنالک  هفیظو  »
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رهم ار  ذـغاک  نامه  بیقن  دـندومنیم ...  نییعت  شیارب  بجاوم  هتـشون  وا  يارب  ياهمانتیاضر  هدرک ، باـختنا  ار  ربتعم  يدرف  دوخ  ناـیم 
.« تفرگیم تعلخ  هقیلعت و  فانـصا  دیفـسشیر  يارب  رتنالک  زا  وا  دناسریم . وا  دـییأت  هب  هدرب و  رهـش  رتنالک  دزن  ار  نآ  سپـس  هدرک و 

ربـتعم نارگتعنـص  سیئر  رتنـالک  قیدـصت  زا  سپ  دوـمنیم . دـییأت  ار  وا  رتنـالک  یلو  دـندرکیم ، باـختنا  ار  دیفـسشیر  نیا  نارگتعنص 
ار دوخ  تسایر  تحت  نارگتعنص  هچینب  تفریم و  بیقن  دزن  لاس  تسخن  ههام  هس  لوا  رد  نارگتعنص  تالیکـشت  سیئر  دشیم . هتخانش 
وا زا  درکیم و  صخشم  نوناق  ساسارب  ار  یشورف  ياهالاک  تمیق  فنـص  کی  نادیفـسشیر  اب  هام  ره  زین  بستحم  دومنیم . نییعت  وا  اب 

تفرگیم . یبتک  دهعت 
تالیکـشت سیئر  دندیزگیمرب ، دوخ  نایم  زا  اهنآ  هک  یـصخش  دنتـشاد . ياهناگادج  تالیکـشت  دوخ  تعنـص  هشیپ و  هب  انب  نارگتعنص 

ره دوب . اهالاک  تمیق  رب  تراظن  نآ و  عقومهب  يروآعمج  فنـص ، نامه  تایلام  رادـقم  نییعت  وا  یـساسا  هفیظو  دـشیم . تعنـص  ناـمه 
دوش . هتخانش  داتسا  تسناوتیم  رتنالک  نارگتعنص و  تالیکشت  سیئر  دییأت  اب  طقف  تفاییم ، اقترا  يداتسا  هب  يدرگاش  زا  هک  یصخش 

نارگتعنـص سیئر  درکیم . يزاب  رهـش  یکلم  یطابـضنا و  نارازگراک  نارگتعنـص و  نایم  ار  هطـساو  شقن  نارگتعنـص  تالیکـشت  سیئر 
. درکیم تساـیر  دوـخ  تسدریز  نارگتعنـص  رب  تـفرگیم و  تـلود  زا  ار  شبجاوـم  دـشیم ، باـختنا  هاـش  فرط  زا  امیقتـسم  يراـبرد 

دازآ نارگتعنـص  سیئر  ناونع  هب  یـسک  یتـقو  دـنتخادرپیم . دوـخ  زین  ار  شبجاوـم  دـندیزگیمرب و  دوـخ  ار  ناشـسیئر  دازآ  نارگتعنص 
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رامثتسا ار  دوخ  تسدریز  دارفا  يرابرد  نارگتعنص  سیئر  سکعرب  دادیم . رارق  یـساسا  فده  ار  فنـص  عفانم  زا  عافد  دشیم  هدیزگرب 
دننکیمن راک  دوخ  هتفرگ ، بجوم  تلود  زا  اسؤر  نیا  : » دـسیونیم يرابرد  نارگتعنـص  سیئر  تیعقوم  زا  ثحب  نمـض  هینروات  درکیم .

دننکیم ». ینارمکح  دوخ  تسدریز  نارگتعنص  رب  یلو 
راک لحم  فلتخم  عبانم  رد  دـندرکیم . راک  مه  رانک  رازاب  رد  هتـشر  کی  نارگتعنـص  ناـجیابرذآ  رگید  ياهرهـش  نوچمه  زین  زیربت  رد 

رازاـب  ) يرازاـب رلنریئق  رمک  نارگرز ،) رازاـب   ) يرازاـب رلرگرز  نازودهـالک ،) رازاـب   ) يرازاـب رلنکیت  قاـپاپ  تـسا ؛ هدــمآ  رازاـب »  » اـهنآ
رلنریئق جنیلیق  ناجارس ،)
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و ...  نارگیور ) رازاب   ) يرازاب رالیچیالاق  نازاسریشمش ،) رازاب   ) يرازاب

، هتـشر ره  رد  نارگتعنـص  دادـعت  شیازفا  نوچ  یلماوع  تشاد . یخیراـت  ترورـض  ناشتعنـص  عوـن  ساـسا  رب  ناراکتعنـص  ندـمآ  درگ 
نیا نایعا ، متس  ضرعم  رد  نارگتعنـص  نتفرگ  رارق  یتعنـص و  تالوصحم  يارب  اضاقت  ینوزفا  نارگتعنـص ، نایم  رد  راک  میـسقت  شیادیپ 
تهج هزرابم  طیارش  داجیا  تالیکشت و  ییاپرب  بجوم  وسکی  زا  هشیپ  عون  ساسارب  نارگتعنـص  داحتا  دروآ . شیپ  ار  یخیرات  ترورض 

: تسا حرش  نیدب  تلود  يارب  داحتا  نیا  تیمها  دوب . دنمدوس  زین  تلود  يارب  رگید  يوس  زا  دشیم و  یفنص  قوقح  يافیتسا 
. دناسرب نارگتعنص  هب  نایچراج  طسوت  ار  اهربخ  تسناوتیم  تلود  . 1

. دوب هدش  رتتحار  رتعیرس و  نآ  ذخا  لاس و  ره  لوا  ههام  هس  يادتبا  رد  فنص  ره  تایلام  نییعت  راک  . 2
. دوب رتناسآ  بوصم  تمیق  هب  اهنآ  شورف  رب  تراظن  یتعنص و  تالوصحم  رب  يراذگتمیق  . 3

. دشیم ناسآ  يراگیب  يارب  اهنآ  بلج  نینچمه  اجکی و  رد  اهنشج  ریاس  زورون و  دیع  رد  نارگتعنص  ندروآ  درگ  . 4
يارب هاش  فرط  زا  یـصخش  : » دـسیونیم ندراش  دراذـگ . ياج  رب  رهـش  تایح  رد  يریثأت  اـپورا  تیعـضو  دـننام  تسناوتیمن  داـحتا  نیا 

هجو چیه  هب  نانآ  هک  ارچ  دنتـشادن . یـصوصخ  ياههیداحتا  یعامتجا و  تالیکـشت  تقیقح  رد  اهنآ  دـشیم . نییعت  فنـص  ره  تسایر 
نارگتعنـص زا  هورگ  کی  سیئر  اهنت  تشادـن . دوجو  یـصاخ  سیئر  ای  سرزاـب و  ناروهشیپ  نارگتعنـص و  يارب  دـنوشیمن . عمج  اـجکی 

یلو تشاد . دوجو  ینیعم  هلـصاف  هراومه  اههزاغم  اههاگراک و  نایم  دـننکیم . راتفر  هدـعاق  نامه  قبط  اتداع  اهنآ  هک  هداهن  انب  يدـعاوق 
راک لحم  مان و  هتفر  سیئر  دزن  دوب ، ياهزاغم  ندوشگ  ناهاوخ  هک  يراکتعنـص  ره  تشادـن . دوجو  یتیعـضو  نینچ  نیعم  عیانـص  يارب 

ار نف  نیا  داتـسا  مادـک  دزن  رد  هک  دیـسرپیمن  راکتعنـص  نیا  زا  سیئر  دادیم . سیئر  هب  لوـپ  یغلبم  لـباقم  رد  دـناسیونیم و  ار  دوـخ 
. تسا هتخومآ 

دندادیم ار  ياهرقن  هـعمجم  کـی  تخاـس  شرافـس  رگـسم  هـب  رگا  ـالثم  تشادـن . دوـجو  یـصخشم  نوناـق  هدـعاق و  نارگتعنــص  ناـیم 
درگاش داتسا و  نایم  ینیعم  دهعت  درکیمن . زورب  یفالتخا  چیه  اهنآ  نایم  ورنیا  زا  تخاسیم . تساوخیم  هچره  سک  ره  تفریذپیم .

رد دشیم ، هتشاذگ  داتسا  دزن  ینیعم  تعنص  يارب  هک  ینادرگاش  دندادیمن . زیچچیه  زومآراک  نادرگاش  هب  تشادن . دوجو 
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لوپ وس  کی  وا  هب  زور  ره  درگاش  تیلباق  تراهم و  هجرد  نس ، راک ، مجح  نتفرگ  رظن  رد  اب  داتـسا  دـندادیم . ینیعم  دزم  لوا  ياـهزور 
دنک و نوریب  ار  درگاش  هاوخلد  تقو  هب  تسناوتیم  داتـسا  تشادـن . دوجو  ینیعم  قفاوت  ای  دادرارق و  درگاش  داتـسا و  نایم  دادیم . یـسم 

راک وا  زا  درگاش ، هب  راک  ياـهتفارظ  نداد  داـی  ضوع  هب  دیـشوکیم  داتـسا  دورب . داتـسا  دزن  زا  هاوخلد  تقو  هب  تسناوتیم  زین  درگاـش 
درب ». دوس  يو  راک  زا  هاوخلد  هزادنا  هب  ات  تفرگیم  راک  هب  ار  درگاش  اجنآ  ات  داتسا  دیامن . شرامثتسا  هدیشک و 

تـسا تسرد  دوشیم . نشور  الماک  اـپورا  تیعـضو  اـب  زیربت  هژیو  هب  قرـشم  رد  دوجوم  تیعـضو  ناـیم  تواـفت  ندراـش  تاـعالطا  قبط 
زا زیربت  هژیو  هب  نیمز  قرشم  نارگتعنـص  تالیکـشت  هب  ندراش  هک  اجنآ  زا  یلو  تشادن ، همانماظن  ناجیابرذآ  رد  نارگتعنـص  تالیکـشت 
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. دنتشادن یعامتجا  تالیکشت  یقیقح  يانعم  رد  اهنآ  هک  تسا  هدرک  اعدا  یتح  اجکی  رد  ندمآ  درگ  راکنا  اب  دوبن ، انشآ  نورد 
رد یلادوئف  مکاح  طیارش  اب  اپورا  رد  نارگتعنـص  تالیکـشت  لیکـشت  طیارـش  نایم  هکنیا  نآ  دوب و  هدرک  شومارف  ار  هلئـسم  کی  ندراش 
زا نیمز  قرشم  رد  نارگتعنص  تالیکـشت  رب  مالـسا  ریثأت  موسر و  بادآ و  اهیگژیو ، نتفرگ  رظن  رد  نودب  تشاد . دوجو  توافت  قرـشم 

. تسین تسرد  نارگتعنص  تالیکشت  دوجو  راکنا  زیربت  هلمج 
تالیکـشت اب  هباشم  تاهج  یخرب  اهنآ  رد  یتح  تشاد و  تیلاعف  نارگتعنـص  تالیکـشت  ناجیابرذآ  رگید  ياهرهـش  دـننام  زین  زیربت  رد 

رب رهـش  یطابـضنا  نارازگراک  تشاد . ینیعم  شقن  رهـش  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، تایح  رد  تالیکـشت  نیا  دشیم . هدهاشم  اپورا 
تابثا يارب  دـندشیم . هتخانـش  ربتعم  رتنالک  دـییأت  زا  سپ  تالیکـشت  نیا  ياسؤر  دنتـشاد و  لماک  تراـظن  نارگتعنـص  تالیکـشت  راـک 

اب ثحب  دروم  هرود  رد  تسا . مزال  لئاسم  یخرب  رب  لـمأت  زیربت  اـپورا و  تالیکـشت  ناـیم  هباـشم  تاـهج  نداد  ناـشن  روکذـم و  بلاـطم 
رد نارگتعنص  تالیکشت  نایم  یلو  تفای ، ماکحتسا  تعنص  مهم  زکرم  ناونع  هب  زیربت  رد  نارگتعنص  تالیکـشت  يزکرم ، تردق  تیوقت 

: دوب بیترتنیدب  گنهامه  تاهج  اپورا  ياهاکیدنس  اب  زیربت  هژیو  هب  نیمز  قرشم 
هلمج زا  نیمز  قرشم  رد  دشیم . دییأت  رهش  مکاح  فرط  زا  نارگتعنص ، نایم  زا  باختنا  زا  سپ  نارگتعنص  تالیکشت  سیئر  اپورا  رد  . 1

. درکیم راک  هب  عورش  دییأت و  رتنالک  بیقن و  طسوت  باختنا  زا  سپ  سیئر  نیا  زیربت 
ماجنا رهش  مکاح  یمومع  تراظن  ریز  ار  دوخ  یلخاد  ياهراک  نارگتعنص  تالیکشت  اپورا  رد  . 2
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رهش یتلود  نارومأم  تکرش  دشیم . نییعت  تالیکشت  سیئر  رظن  اب  نارگتعنـص  هنایلاس  تایلام  زیربت  هلمج  زا  نیمز  قرـشم  رد  دندادیم .

. دشیم تخادرپ  نآ  قبط  اهتایلام  دیدرگیم ، دییأت  تلود  فرط  زا  ههایس  هکنآ  زا  سپ  دوب . يرورض  راک  نیا  رد 
تالیکشت رب  دیفسشیر  نارگتعنص  زین  قرش  رد  دشیم ، لیکشت  نف  نامه  ناداتسا  زا  نارگتعنص  تالیکـشت  ياروش  بیکرت  اپورا  رد  . 3

عقوم هب  تخادرپ  تایلام ، نییعت  نوچمه  یفیاظو  تشاد . یمهم  شقن  دوخ  یلخاد  ياهراک  رد  زین  تالیکشت  ياروش  دندرکیم . يربهر 
ای خیش  زیربت  رد  نارگتعنص  تالیکـشت  سیئر  دوب . اروش  فیاظو  زا  نارگتعنـص  نایم  فالتخا  ای  درگاش  داتـسا و  نایم  فالتخا  لح  نآ ،

. میروخیمرب عانصلا » کلم   » و یشابیچپوت » یخیش   » نوچ یتاحالطصا  هب  فلتخم  عبانم  رد  دشیم . هدیمان  کلم 
کی زیربت  نارگتعنص  دوب . تروص  نیمه  هب  زین  زیربت  رد  تیعضو  دندرکیم . تسرد  ار  یتالیکشت  تعنص  ره  يارب  نالغاش  اپورا  رد  . 4
رتشیب یتح  دـندرکیم و  تیلاعف  مه  رانک  رد  هتـسار  ای  رازاب  کی  رد  دوخ  تعنـص  هب  انب  نانآ  هکنیا  نآ  دنتـشاد و  زین  رگید  تیـصوصخ 

غاب نارگتعنـص ، غاـب  نازودهمکچ ، غاـب  ناراـجح ، هلحم  ناـغابد ، هلحم  نازودتسوچ ، هلحم  دـننام  دنتـسیزیم ، هلحم  کـی  رد  اـهتقو 
 ... نازودهالک و غاب  نانکنزوس ،

، نارجات زین  زیربت  رد  تشاد . دوجو  ناروهشیپ  ای  نارجاـت  هب  قلعتم  زین  يرگید  تالیکـشت  نارگتعنـص ، تالیکـشت  رب  هوـالع  اـپورا  رد  . 5
رگید ياهرهـش  دـننام  زین  زیربت  رد  دنتـشاد . هدـهع  رب  ار  نارجاـت  تالیکـشت  تساـیر  نایادـخدک  دنتـشاد . یتالیکـشت  ناگدـنزاون و ... 
رهـش رتنـالک  بیقن و  دـییأت  هب  دـندیزگیمرب و  ادـخدک  کـی  دوـخ  ناـیم  زا  هـلحم  ناـنکاس  تـشاد . ییادـخدک  هـلحم  ره  ناـجیابرذآ ،

: دـهدیم حیـضوت  نینچ  ار  زیربـت  تـالحم  نایادـخدک  شقن  وردـناسلا  دنتـشاد . یناوارف  ذوفن  هلحم  نایادـخدک  زیربـت  رد  دـندناسریم .
نارومأم نایادـخدک و  نایم  دوشیم و  نارگ  تشوگ  تمیق  هک  بیترت  نیدـب  تسا . رتشیب  هاـش  تردـق  زا  رهـش  رد  نایادـخدک  تردـق  »

. دنکیم زورب  فالتخا  تلود 
تیحالـص ندرک  دودحم  يارب  يریبدت  چـیه  نامز  نآ  زا  تهج  نیدـب  دنـشکیم . ار  اهنآ  هدرک و  هلمح  اهنآ  ياههناخ  هب  نایادـخدک 

تسا ». هدشن  ذاختا  اهنآ 
دوخ يارب  ار  ياهزاـغم  نتـشاد  ناـکما  هک  ینارگتعنـص  دـندرکیم . راـک  اـههناخراک  رد  یعمجهتـسد  تروـص  هب  نارگتعنـص  زا  یتمـسق 
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دنتشادن هزاغم  هک  ینارگتعنص  دادعت  فلتخم  عبانم  تاعالطا  ساسارب  دندرکیم . راک  اهنآ  اب  دنتفریم و  نارگتعنص  رگید  دزن  دنتشادن ،
. دوب دایز  رایسب  دندرکیم ، راک  رایس  تروص  هب  دازآ و  ياوه  رد  و 
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هب ناوارف  يوجتسج  زا  سپ  درادن . دوجو  زیربت  نارگتعنص  تالیکـشت  راک  زرط  ای  همانماظن  هرابرد  یتاعالطا  دنکیم  ناونع  فستلـسوون 
تالیکشت نیا  نارگتعنص ، تالیکـشت  ینید  دعاوق  هرابرد  اههمانتوتف ، ینید و  ياههلاسر  رد  دوجوم  بلاطم  زج  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا 

یلوصا ینید و  موسر  تاداع ، ساسارب  ار  دوخ  ياهراک  تالیکـشت  نیا  تسا . هدوب  بوتکم  همانماظن  دـقاف  اـپورا  تالیکـشت  دـننامه  زین 
دندادیم . ماجنا  یعرش 

قوقح فیعـض و  یـسایس  هژیو  هب  يداـصتقا  یقوقح و  رظن  زا  زیربـت  نارگتعنـص  تالیکـشت  يدـالیم  مهدـفه  مهدزناـش و  ياههدـس  رد 
هب هدیدنایز  ياونان  دادن و  نان  ندرک  نارگ  هزاجا  ییاونان  هب  بستحم  هک  دیآیمرب  نینچ  فلتخم  عبانم  زا  دوب . دودـحم  اهنآ  تیریدـم 

رگا تسوا . تارایتخا  هطیح  رد  تسا و  بستحم  دوخ  راک  هلئسم  نیا  هک  دیوگیم  اونان  تیاکـش  ندینـش  اب  مکاح  درک . تیاکـش  مکاح 
بستحم و ار  نادایـش  ناشورفمک و  دـنربب . ار  اهنآ  شوگ  دنتـسناوتیم  اههغوراد  دـنتخورفیم ، تمیق  زا  رتالاب  ار  سنج  اونان  باـصق و 

. دهدیم ناشن  ار  نارگتعنص  تالیکشت  لمع  ندوب  دودحم  زین  نیا  دندرکیم . تازاجم  هغوراد 

یناگرزاب

هراشا

بوسحم یناگرزاب  مهم  زکارم  زا  یکی  هناـیم  کـیدزن و  قرـش  ماـمت  رد  هکلب  ناـجیابرذآ  رد  اـهنت  هن  زیربت  يوفـص  تیمکاـح  هرود  رد 
لیکـشت تعنـص  یناگرزاب و  ار  زیربت  داصتقا  یلـصا  هتـشر  هچرگا  دناهدیمان . تراجت  رهـش  ار  زیربت  ییاپورا  نارجات  ناحایـس و  دـشیم .
تابسانم تردق  هرود  رد  دنکیم  هراشا  فیلع  تشاد . تعنص  رب  یـسوسحم  اتبـسن  يرترب  یجراخ  تراجت  هژیو  هب  تراجت  یلو  دادیم ،

: تساعدا نیا  رب  يدهاش  هدش  هئارا  لیالد  دوب . رترب  تعنص  زا  تراجت  یلادوئف ، يزرواشک و 
. دندناسریم یجراخ  ياهرازاب  هب  ار  اهنآ  يدیلوت  ياهالاک  نارجات  دندرکیم و  هدروآرب  ار  یلخاد  رازاب  زاین  اساسا  نارگتعنص  . 1
تیلاعف زین  یبنجا  نارجات  نارگادوس )  ) یموب نارجات  رب  هوالع  تراجت  رد  هکیلاح  رد  دنتشاد ، لاغتـشا  تعنـص  هب  یلحم  نارگتعنـص  . 2

. دندرکیم
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تراـجت دوـب ، زاـین  ماـخ ) مشیربا  اـصوصخ   ) ماـخ داوـم  هژیو  هب  نارگتعنـص  دـیلوت  ياـهالاک  هـب  یجراـخ  ياـهرازاب  رد  هـک  اـجنآ  زا  . 3
دشاب . دنمدوس  تسناوتیم 

یتح دنتخورفیم ، ار  ناشتادیلوت  مه  دندوب و  هدننکدیلوت  مه  هدمع  نارگتعنـص  هکنیا  نآ  دوزفا و  فیلع  لیالد  هب  دـیاب  رگید  لیلد  کی 
. دندربیم یجراخ  ياهروشک  هب  اضعب 

اهنآ ياههناخراک  رد  هک   ) هدمع نارگتعنـص  دندرکیم و  يزاب  نارگتعنـص  نارادـیرخ و  نایم  ار  هطـساو  شقن  نارجات  هک  تسا  ینتفگ 
. دنتشاد هدهع  رب  ار  رجات  رگتعنص و  شقن  دندرکیم ) راک  درگاش  داتسا و  دنچ 

رس رب  هک  وکاب  یخامش و  هجنگ ، لیبدرا ، زیربت ، دننام  ییاهرهش  يارب  اهنت  لماوع  نیا  داد . میمعت  اهرهش  مامت  رب  ار  اهتلع  نیا  ناوتیمن 
تعنـص رگید  ياهرهـش  رد  دراد و  رهـش  داصتقا  رد  یتایح  شقن  تراجت  اهرهـش  نیا  رد  دـنکیم . قدـص  دنتـشاد ، رارق  يراجت  ياههار 

. تشاد يرترب 
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. دندادیم لیکشت  نارجات  ار  مدرم  زا  ياهدمع  تمسق  دوب ، تراجت  زکرم  زیربت  هک  اجنآ  زا 
يداصتقا تایح  رد  یمهم  شقن  تراجت  ات  دـندوب  رثؤم  یلماوع  تسا . هتـسناد  تراجت  زا  ار  رهـش  یلاها  رتشیب  دـمآرد  تایب  گـیب  جورا 

: دنک افیا  زیربت 
. درکیم بلج  ار  ییاپورا  یقرش و  نارجات  هجوت  تاجوسنم  هژیو  هب  رهش  نیا  تادیلوت  دوب . تعنص  مهم  زکرم  زیربت  . 1

يارب ییاپورا  ياهالاک  اپورا و  رد  شورف  يارب  یقرـش  ياهالاک  لـیلد  نیمه  هب  تشاد . رارق  برغ  قرـش و  هار  رـس  رب  ییاـج  رد  زیربت  . 2
دوب . هدش  لیدبت  شورف  زکرم  یعون  هب  برغ  قرش و  ياهروشک  نایم  رد  زیربت  هک  تسا  ینتفگ  دمآیم . درگ  زیربت  رد  قرش  رد  هضرع 

نیرتیـساسا زا  یکی  ماـخ  مشیربا  تراـجت  دـشیم . رداـص  اـپورا  هژیو  هب  رگید  ياـهاج  هب  زیربت  هطـساو  هب  نـالیگ  ناورـش و  مشیربا  . 3
. دوب زیربت  تراجت  ياههتشر 

. درک افیا  یخامش  وکاب و  دننامه  زیربت  رد  تراجت  تفرشیپ  رد  یمهم  شقن  هیسور  قیرط  زا  اپورا  اب  تراجت  . 4
. دشیم عمج  زیربت  رد  تسوپ  هبنپ و  ماخ ، مشیربا  دننام  اپورا  ياههناخراک  زاین  دروم  ياهالاک  . 5

تلود دمآرد  زا  یمهم  شخب  دوب . گنهامه  گرزب  نایعا  رابرد و  عفانم  اب  تراجت  قنور  . 6
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بـسک ییالاب  دمآرد  تراجت  زا  نایناجیابرذآ ) هلمج  زا   ) نایناریا دـسیونیم  سویرائلوا  مادآ  دادیم . لیکـشت  تراجت  تایلام  ار  يوفص 
دننکیم .

یکی دـندیرفآیم . ناکما  اهناوراک  دـمآوتفر  يارب  گنج ، يانثا  رد  ریگرد  ياهفرط  یتح  تراجت  ناوارف  دوس  نتفرگ  رظن  رد  اـب  . 7
هزاجا نارجات  طقف  دش ، هتخانـش  ینامثع  ناریا و  يزرم  طخ  هک  سرا  هناخدور  رد  هک  دوب  نیا  1590 م ). . ) لاس 998 ق حلص  طیارش  زا 

هچ گنج و  نامز  رد  هچ  هک  دوب  هدش  هداهن  یطرش  نینچ  ینامثع  يوفص و  ياهتلود  نایم  دسیونیم  سویرائلوا  مادآ  دنتفای . دشودمآ 
دنشاب . دمآ  تفر و  رد  اهناوراک  حلص  نامز  رد 

هم 1639 م. مهدجه  رد  يزرم  طخ  نییعت  نوماریپ  هک  ياهمان  رد  ینامثع  دارم  ناطلس 
حلـص 1048 ق. هدـهاعم  رد  دـیکأت  نیا  درک . هراـشا  اـهناوراک  هنادازآ  دـمآ  تفر و  هب  هژیو  روط  هب  تشون ، یفـص  هاـش  هب  (1048 ق ).

. تفای ساکعنا  زین  (1639 م ).

یلخاد یناگرزاب 

هتخاس يدایز  ياهارـسناوراک  یناگرزاب  جاور  يارب  زیربت  رد  دـش . رجنم  یلخاد  یناگرزاب  ناوارف  قنور  هب  ـالاک  لوپ - طـباور  شرتسگ 
یناوارف یـصاصتخا  ياهرازاب  اهرهـش  رد  دندرکیم . دتـسوداد  مه  دندنارذگیم و  ار  بش  مه  نارجات  اهارـسناوراک  نیا  رد  دوب . هدـش 

. تشاد دوجو 
نیرتابیز زا  یکی  هیرـصیق  تفریم . رامـش  هب  یجراخ  یلخاد و  تراجت  مهم  زکرم  دوب ، هدـش  انب  نسح  نوزوا  طـسوت  هک  هیرـصیق  رازاـب 

ار هیرـصیق  رازاب  ینامثع  شترا  993 ق ). . ) ربماتپـس 1585 م رد  دشیم . هتخورف  اهبنارگ  ياهالاک  نآ  رد  هک  دوب  نیمز  قرـشم  ياهرازاب 
یتمیق و يایشا  نآ  رد  هک  تسا  زیربت  رازاب  نیرتابیز  هیرصیق  دسیونیم  ندراش  دش . اپرب  رازاب  نیا  یلاها  کمک  هب  اهدعب  یلو  دز ، شتآ 
رد : » دنکیم ریوصت  نینچ  ار  زیربت  رازاب  تمظع  ندراش  دوب . هشوگ  تشه  گرزب و  یتحاسم  ياراد  هیرـصیق  دوشیم . هتخورف  تارهاوج 

، اهرازاب نیا  تعـسو  تمظع و  داد . رارق  رهـش  نیا  رد  ایـسآ  رازاب  نیرتیلاع  لباقم  رد  یلو  مدـیدن . للجم  ياههناخ  یلاع و  ياهانب  زیربت 
رایسب يراجت  لاوما  دنیآیم و  درگ  اجنآ  هب  زور  ضرع  رد  هک  ییاهمدآ  ابیز ، ياهدبنگ  اهقاط و 
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دهدیم ». ناشن  ار  زیربت  ياهرازاب  هوکش  هارمگ و  هتفیش و  ار  ناسنا 
يدالیم مهدـفه  هدـس  رد  ناجیابرذآ  مکاح  قداص  ازریم  دوب . هدـش  انب  ناـیعا  طـسوت  هک  تشاد  دوجو  ياهناگادـج  ياـهرازاب  زیربت  رد 

رایسب و ياههزاغم  رازاب  نیا  رد  دشیم . هدیمان  قداص ) ازریم  رازاب  « ) يرازاب قداص  ازریم   » رازاب نیا  تخاس . زیربت  رد  هدیـشوپرس  يرازاب 
ناشتالوصحم دندرکیم ، راک  نادیم  نیا  رد  هک  ینارگتعنـص  دوب . تراجت  زکرم  کی  زیربت  بسا  نادیم  تشاد . دوجو  ارـسناوراک  دنچ 

رازاب نارگیور ، نازاسوقاچ ، نایچرهاوج ، نارگرز ، ناجارس ، نازودهالک ، نارگسم ، نوچ  یصاصتخا  ياهرازاب  زیربت  رد  دنتخورفیم . ار 
یکچوک ياهرازاب  گرزب ، ياهرازاب  رانک  رد  تشاد . دوجو  ناشورفمزیه و ...  نازازب ، نازرگنر ، رازاب  یچلاش ، رازاب  هاک ، رازاب  رن ، واگ 

دوب . دوجوم  زین  باخرس  رازاب  ربون و  هچرازاب  نوچ 
یبلچ ءایلوا  تشاد . گرزب  رد  راهچ  رهـش  هچمیت  نیرتگرزب  دندرکیم . دتـس  داد و  نآ  رد  هدـمع  نارجات  هک  دوب  ییاههچمیت  زیربت  رد 

اهرازاب رد  الومعم  هک  دوب  رجات  هرجح  داتفه  کیدزن  زیربت  رد  تشاد . رارق  رهش  زکرم  رد  اهرازاب  دوبن ». اجچیه  رد  نآ  دننام  : » دسیونیم
طـساوا رد  زیربت  تیعمج  دایدزا  رگا  دوب . هزاغم  رازه  تفه  یبلچ  ءایلوا  رظن  زا  رازه و  هدزناـپ  زیربت  رد  ندراـش  هتفگ  قبط  تشاد . دوجو 

. تسا رتکیدزن  تقیقح  هب  ندراش  مقر  میریگب ، رظن  رد  ار  تراجت  دشر  و  رهش ، شرتسگ  مهدفه ، هدس 
رازاب رد  هزاغم  کی  نازاسریـشمش ، رازاب  رد  هزاغم  کی  ناجیابرذآ  ریزو  میهاربا  ازریم  يدالیم  مهدفه  هدس  مود  همین  رد  رگید  يوس  زا 

رد هزاغم  ود  نادـیم ، نامه  تشپ  هچمیت  رد  هزاغم  شـش  دابآبحاص ، رد  هزاغم  جـنپ  باخرـس ، رازاب  رد  هزاغم  راهچ  لـهچ و  نارگیور ،
هزاغم راهچ  داتفه و  زین  ناجیابرذآ  کلامملا  یفوتسم  قداص  دمحم  ازریم  و  هزاغم ؛) هن  هاجنپ و  اعمج   ) قادوبریپ هلحم 
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یگرزب رازاب  دوب  هدـش  انب  هک  يژد  رد  تشاد ، رارق  ینامثع  لاغـشا  رد  زیربت  هک  ینامز  رد  دـندوب . فقو  زین  يرایـسب  ياـههزاغم  تشاد .

هـس ناخرچ و  رازاب  رد  هرجح  ود  یـس و  ناشورفشامق ، رازاب  رد  هزاغم  کی  هاجنپ و  هفاضا  هب  رازاب  نیا  ياـههزاغم  یماـمت  دـش . هتخاـس 
هزاغم دـص  مهدـفه  هدـس  طساوا  رد  درک . دوب ، هتخاس  هک  عماج  دجـسم  فقو  ار  اهنیا  مامت  وا  دوب . اـشاپ  رفعج  راـیتخا  رد  رگید  هزاـغم 

دش . یفص  خیش  هربقم  فقو  زیربت  رد  کچوک 
ماگنه هک  دادیم  ربخ  ادص  نیا  دیسریم . شوگ  هب  لبط  انرس و  انرک ، يادص  بورغ  ماگنه  زور  ره  دندوب . رازاب  نایچرذگ  زا  اهسـسع 
رازاـب هچوک و  رد  لاـبط  بش ، همین  مین  کـی و  تعاـس  دـندشیم . رازاـب  دراو  اهسـسع )  ) بش نایچرذـگ  سپـس  تساـههزاغم . نتـسب 
ینادنز ریگتـسد و  اهسـسع  طسوت  دشیم ، هدید  رازاب  هچوک و  رد  غارچ  سوناف و  نودب  هک  سک  ره  عونمم  تاعاس  زا  سپ  تشگیم .

. درکیم مالعا  ار  عونمم  تاعاس ، نایاپ  تخاونیم و  لبط  لابط  حبص  کیدزن  دیدرگیم .
هدینـش زا  هینروات  دـشیم . رارکت  زور  ره  همانرب  نیا  دنتـشادن . اههزاغم  زا  تسارح  يارب  یتیلوئـسم  رگید  نایچرذـگ  تعاـس ، نآ  زا  سپ 

دندوب . ریگبدزم  یصاخشا  نالابط  ینعی  نانآ  دسیونیم  وا  تسا . هداد  ربخ  بش  حبص و  رد  انرک  لبط و  يادص  ندش 
یچراج هتفه  ره  زور  نیلوا  رد  تشاد . نواعم  راهچ  ات  هس  وا  دوب . بستحم  هفیظو  اهتمیق  رب  تراـظن  رازاـب و  رد  اـهالاک  يراذـگتمیق 

زا رتالاب  سک  ره  دومنیم . تروشم  شنانواعم  اب  تمیق  شهاک  ای  شیازفا  يارب  هتفه  لوط  رد  بستحم  درکیم . مـالعا  ار  اـهالاک  تمیق 
دیدیم . رفیک  تخورفیم ، هدش  نییعت  تمیق 

هاش روتـسد  هب  ینعی  دـندوب ، هصاخ  اهارـسناوراک  نیا  زا  یخرب  دـش . هتخاس  زیربت  رد  يرایـسب  ياهارـسناوراک  تراجت ، دـشر  هجیتن  رد 
هـقبط و ود  ياهارــسناوراک  رد  دنتــشاد . رارق  گرزب  ياـهرازاب  رد  اـی  اـههزاورد  کـیدزن  رد  ـالومعم  اهارــسناوراک  دــندش . هتخاــس 

ییاههلیوط يراوس  يراب و  تاناویح  يارب  اهارسناوراک  رد  تشاد . دوجو  يرایسب  کچوک  ياههرجح  ای  اهقاتا  شوگراهچ ،
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نیا رد  تخادرپیم . رادارـسناوراک  هب  ینیعم  غلبم  تخورفیم ، هک  يراـب  ره  يارب  هنابـش و  تماـقا  تباـب  تسیاـبیم  رجاـت  دـنتخاسیم .
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. دننک تماقا  بش  دنتسناوتیم  رفن  دصیس  ات  دص  اهارسناوراک 
اهارسناوراک رد  دوجوم  لاوما  زا  تسارح  يارب  اهبش  تشاد . اج  ناشتاناویح  اب  رفن  دص  تماقا  يارب  زیربت  رد  یفص  هاش  يارسناوراک 

دشیم . رقتسم  ارسناوراک  فارطا  رد  حلسم  نانابهگن  هتسد 
رد و  کچوک ، يارـسناوراک  داتفه  طـسوتم و  گرزب و  يارـسناوراک  تسیود  زیربت  رد  1647 م ). . ) لاس 1057 ق رد  تاعالطا  رباـنب 
هک دندوب  گرزب  دح  نادب  اهارـسناوراک  نیا  دـسیونیم  ندراش  تشاد . دوجو  ارـسناوراک  دصیـس  رهـش  نیا  رد  1670 م ). . ) ق  1080

زیربت رد  سابع  هاش  و  قادوب ، ریپ  لیعامـسا ، هاش ، ملاع  هاشناهج ، هدیبز ، ياهارـسناوراک  دننک . تماقا  اهنآ  رد  دنتـسناوتیم  رفن  دـصیس 
لاس رد  هک  ناهفـصا  رد  هک  تسا  یفاک  هتکن  نیا  رکذ  اهنت  دادیم . ناـشن  ار  تراـجت  دـشر  نازیم  اهارـسناوراک  دادـعت  دـندوب . روهـشم 
یلاح رد  تشاد  دوجو  ارسناوراک  راهچ  تسیب و  طقف  1630 م ). . ) لاس 1039 ق رد  دوب ، يوفص  تلود  تختیاپ  1598 م ). . ) 1006 ق

لاس 1080 ق. رد  هک 
یجراخ یلخاد و  تراجت  هلئسم  رد  ناهفصا  تبسن  هب  زیربت  هک  دهدیم  ناشن  هلئسم  نیا  دوب . ارسناوراک  دصیس  ياراد  زیربت  (1670 م ).

. تشاد تیزکرم 
یفوتسم يزیربت  میهاربا  دمحم  ازریم  دنتخاس . ییاهارسناوراک  زین  نایعا  يوفص ، نانارمکح  رب  هوالع  يدالیم  مهدفه  هدس  مود  همین  رد 

ازریم رـسپ  رهاط  ازریم  و  زیربت ، رد  ارـسناوراک  دـنچ  قداص  ازریم  شردارب  ارـسناوراک ، کـی  نارجنـس  هلحم  رد  ناـجیابرذآ  کـلامملا 
. تخاس بسا  نادیم  کیدزن  ارسناوراک  ود  زین  میهاربا 

. تشاد زیربت  یلخاد  تراجت  رد  یمهم  شقن  زین  زیربت  فارطا  ياهاتسور  يزرواشک  تالوصحم 
رد هبنپ  فلتخم  عون  دنچ  مدـنگ و  عون  تفه  تشاک  زا  یبلچ  ءایلوا  دـمآیم . تسد  هب  یناوارف  روگنا و ...  مدـنگ ، هبنپ ، زیربت  فارطا  رد 

رازه تفه  لهچ و  زیربت  فارطا  رد  دنکیم . دای  زیربت  فارطا 
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نیرتبوغرم نیرتنیریـش و  زا  عون  تصـش  اجنآ  رد  دـمآیم . تسد  هب  روگنا  هویم و  عون  همه  اهغاب  نیا  رد  تشاد . دوجو  هچغاب  غاـب و 
زین ناتـسمز  رد  ار  هزاـت  روگنا  زیربت  رد  دـندوب . نآ  روهـشم  عاونا  زا  یکـسک  دزربت و  یقزار ، هدرخ ، یکلم ، دـمآیم ؛ لـمع  هب  اـهروگنا 
قرع بارش ، زیربت  رد  دسیونیم  هینروات  دیسریم . شورف  هب  روگنا  بارش  عون  تفه  روگنا و  ولآدرز ، زیربت  رازاب  رد  تشاد . هگن  دشیم 
شقن زیربت  یجراخ  یلخاد و  تراجت  رد  زین  وکابنت  دیسریم . شورف  هب  هکرـس  بارـش و  فلتخم  عاونا  اهرازاب  رد  تسین . نارگ  قازرا  و 

تشاد . دمآرد  ناموت  رازه  تسیب  وکابنت  تراجت  زا  هلاس  ره  تلود  تشاد . یمهم 
رد 1080 ق. درک . ناوارف  دشر  زیربت  رد  يرادغاب  کشخ ، هزات و  هویم  يارب  اضاقت  تلع  هب 

یبالگ و لاهن  هاجنپ  دـص و  راهچ  ات  داتـسرف  سیلیا  هب  ار  يدارفا  ناجیابرذآ  کلامملا  یفوتـسم  يزیربت  میهاربا  دـمحم  ازریم  (1670 م ).
دنروایب . زیربت  هب  غاب  ثادحا  يارب  ار  بیس 

دوجو رن و ...  واگ  رازاـب  بسا و  نادـیم  رهـش  رد  هک  دوبن  یفداـصت  دـشیم . بسک  يداـیز  دـمآرد  زین  ناـیاپراهچ  تراـجت  زا  زیربت  رد 
يرادیرخ یسابع  دصیس  هب  دیاب  ایلاتیا  رازاب  رد  اما  تشاد ، تمیق  یـسابع  دون  زیربت  رد  بسا  کی  1690 م ). . ) لاس 1101 ق رد  تشاد .

دوجو یگرزب  ياههاگراتـشک  دابآبحاص  نادیم  رد  دیـسریم . شورف  هب  يراکـش  ناگدـنرپ  زاغ و  كدرا ، زیربت  ياهرازاب  رد  دـشیم .
دنفـسوگ تشوـگ  یلاـها  رتـشیب  زیربـت  رد  دـیدرگیم . حـبذ  اـجنآ  رد  دـشیم ، هتخورف  زیربـت  رد  هک  يواـگ  دنفـسوگ و  یماـمت  تشاد .

، نان رازاب  رد  دـشیم . هتخورف  قازرا  عاونا  زیربت  رازاب  رد  دـسیونیم  ندراش  دوب . مک  هلاسوگ  واـگ و  تشوگ  يارب  اـضاقت  دـندروخیم .
. دوب ناوارف  بارش و ...  هویم ،

زیربت 1648 م ). . ) رد 1058 ق هک  يوسنارف  دورد  ردناسکلا  دوب . نازرا  تالوصحم  نیا  يوفص  ورملق  رگید  ياهرهش  تبـسن  هب  زیربت  رد 
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نان ردق  نآ  هرقن  هکـس  کی  نداد  اب  هک  مدـید  اصخـش  نم  دوشیم . هتخورف  نازرا  تمیق  هب  زیچ  همه  رهـش  نیا  رد  : » دـسیونیم دـید ، ار 
کی هک  میدیرخ 
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رد یلاـسکشخ  یطحق و  هجیتـن  رد  دـشیم . نارگ  قازرا  اـهگنج  هجیتـن  رد  دروخب ». ار  اـهنآ  هتفه  کـی  ضرع  رد  تسناوـتیمن  رفن 
وج دیسر . رانید  رازه  جنپ  تسیب و  هب  مدنگ  راورخ  کی  رانید و  دصیس  هب  زیربت  رد  نان  نم  کی  تمیق  1579 م ). . ) لاس 986 ق ناتسمز 

لاس 1014 ق. رد  دنوشن . فلت  رایسب  ياهمدآ  هک  دوبن  يزور  دسیونیم  یمق  دمحا  یضاق  دوب . هدش  نارگ  زین  قازرا  رگید  و 
سأر کی  تمیق  1570 م ). . ) لاس 977 ق رد  دسیونیم  وردناسلا  دیـسر . رانید  رازههد  هب  مدـنگ  راورخ  کی  تمیق  1606 م ). - 1605)

دیسر . تنوف  لهچ  هب  زیربت  رد  دنفسوگ 
 ... یلاقب و يروخاذغ ، یشورف ، رابراوخ  رایسب  ياههزاغم  زیربت  رد  يدالیم  مهدفه  هدس  طساوا  رد 

فلتخم عاونا  بابک ، ولپ ، عون  شـش  ای  جـنپ  يروخاذـغ  رد  دـنتخورفیم . دـنتخپیم و  كزان  دیفـس و  ییاـهنان  رهـش  رد  تشاد . دوجو 
. دوـب داـیز  رایــسب  غرم  دنفــسوگ و  کــبک ، تشوـگ  زا  باــبک  يارب  اــضاقت  دــشیم . هـتخورف  یکاروـخ  رگید  عاوـنا  اوـلح و  بارش ،

دشیم . هتخورف  زین  رانکوک  تبرش  هوهق ، رب  هوالع  اجنآ  رد  تشاد . دوجو  رازاب  هچوک و  رد  ییاههناخهوهق 
. تشاد دوجو  یجاسن  يرگنهآ و  يرگرز ، فلتخم  تالوصحم  رهش  مدرم  ياهزاین  ندروآرب  يارب 

، ناـتک ياهبنپ و  مشیربا ، ياـههچراپ  هلمج  زا  ناگدـنفاب  تادـیلوت  و  وگنلا ، رتشگنا و  فیرظ ، ياـههراوشوگ  هلمج  زا  نارگرز  تادـیلوت 
. دادیم لیکشت  ار  زیربت  یجراخ  یلخاد و  تراجت  ساسا 

ياهفابرز ندـش  هتفاب  زا  نوسناس  دوب . شامق  یمـشیربا و  ياههچراپ  يرگرز ، ياهالاک  زا  لامالام  زیربت  ياـهرازاب  دـسیونیم  ندراـش 
. درکیم هدروآرب  ار  یلخاد  ياهزاین  اهنت  لوصحم  نیا  دسیونیم  هدرک و  دای  يدالیم  مهدـفه  هدـس  رخاوا  زیربت  رد  فیرظ  ابیز و  رایـسب 

. تشاد یجراخ  یلخاد و  تراجت  رد  یناوارف  شقن  زیربت  تفاب  یمشیربا  ياههچراپ  دوب . ناموت  هاجنپ  فابرز  نیرتنارگ 
درای تسیب  لایر و  جنپ  یگنر  هتفات  درای  تشه  لایر ، هد  یمشیربا  هچراپ  درای  کی  دندیـشوپیم . یمـشیربا  ياهسابل  رهـش  یلاها  رتشیب 

تشاد . تمیق  لایر  راهچ  یناتک  هچراپ 
اقیرفا نانوی و  هب  یتح  زیربت ، تفاب  ياملاچ  تروص و  تسد و  لامتسد  یمشیربا ، ياهيرسور 
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يراجت طباور  ناـجیابرذآ  رگید  ياهرهـش  اـب  زیربت  دـشیم . تفاـی  هاوخلد  يـالاک  زیربت  ياـههزاغم  رد  یلک  روط  هب  دـیدرگیم . رداـص 

، یگنران جنرب ، مشیربا ، ناوقیل ؛ زا  یلافس  فورظ  دابآدومحم ؛ زا  کشخ  یهام  یهام و  هجنگ ؛ یخامـش و  زا  مشیربا  تشاد . ياهدرتسگ 
زا رابکـشخ  یکـش ؛ زا  رـس  لاش  یمـشپ و  هچراپ  وکاب ؛ زا  تفن  دابودرا ؛ يوخ و  زا  زمرق  گنر  رامزید ؛ زا  راـنا  نـالیگ ؛ زا  لاـقترپ  ومیل ،

ندش هتفای  دندربیم . رهش  نآ  هب  زین  ار  زیربت  تالوصحم  دشیم . هتخورف  زیربت  رد  هدروآ و  نیکـشم و ...  زا  روگنا  يوخ ؛ دنرم و  هغارم ،
ناشن ناجیابرذآ  ياهرهش  زیربت و  نایم  ار  يراجت  طباور  یگدرتسگ  ناجیابرذآ ، فلتخم  ياهرهش  رد  زیربت » برـض   » ناشن اب  ییاههکس 

دهدیم .
زیربت ثحب  دروم  هرود  رد  هک  دهدیم  ناشن  نیا  دناهدیدرگ و  برض  زیربت  رد  دش ، تفای  ناتسجرگ  ناتسنمرا و  رد  هک  ییاههکـس  رتشیب 

. تسا هتشاد  يراجت  طباور  زین  هیاسمه  ياهروشک  اب 
زا هک  ییاههکـس  درکیم . لیدـبت  هکـس  هب  اجنآ  ياههناخبارـض  رد  ار  شیاههرقن  دـیاب  دـشیم ، دراو  زیربت  هب  جراخ  زا  هک  يرجات  ره 

ياهلاس 1039- رد  دشیم . هتخورف  دوس  ات 20 % اب 18  سم  و  ای 15 % اب 14  الط  اب 20 ،% هرقن  رگا  دـشیم ، دراو  زیربت  هب  ینامثع  ورملق 
. دشیم برض  یتسیب ) یهاش ، يدومحم ، یسابع ،  ) هرقن هکس  عون  راهچ  زیربت  رد  1660 م ). - 1630 . ) 1070 ق
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عراز زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دـصناپ  خـیرات  دـشیم . هدافتـسا  رگید  تایالو  اهرهـش و  رد  هرقن  ياههکـس  لخاد و  رد  یـسم  ياـههکس 
ص171 یسرمهاش ؛ 

یجراخ یناگرزاب 

شقن زیربت  تشاد . رارق  برغ  قرـش و  یطابترا  هار  رـس  رب  ماـیالا  میدـق  زا  رهـش  نیا  دوب . يوفـص  تلود  تختیاـپ  نرق  مین  زا  شیب  زیربت 
. دوب بسانم  هیسور  قیرط  زا  ایسآ  اب  تراجت  یبرغ  ياهروشک  يارب  تشاد . هدهع  رب  اپورا  هیسور و  اب  ناجیابرذآ  نایم  تراجت  رد  یمهم 

اپورا هیسور و  لارآ  يایرد  ادتبا  رد  دندرکیم . هدافتسا  وکاب  نارکنل و  لیبدرا - زیربت - هار  رزخ و  يایرد  اگلو و  هار  زا  یبرغ  ياهروشک 
ناریا و يراجت  هار  هب  رزخ  يایرد  لامـش - يایرد  هار  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  ياههدس  رد  درکیم . لصتم  ناتـسودنه  ناریا و  هب  ار 

، ثداوح نیا  هجیتن  رد  دش . لیدبت  دنه 
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دیدرگ . مهارف  زیربت  هب  یخامش  هار  زا  ییاپورا  نارجات  ندش  ریزارس  يارب  طیارش 
یخرب اب  داحتا  يارب  يوفـص  ناهاش  شـشوک  ناییاپورا ، اب  یناـمثع  تلود  ینمـشد  یناـمثع ، ناریا و  یپردیپ  ياـهگنج  نوچ  یلماوع 

رد اپورا  قرـش و  اب  تراجت  هب  هیـسور  دورو  يدالیم ، مهدزناش  هدـس  طساوا  رد  هیـسور  ناریا و  نایم  تراجت  دـشر  ییاپورا ، ياهروشک 
هیسور و اب  يراجت  طباور  شرتسگ  هب  يوفص  تلود  هقالع  هیسور ، رد  هبنپ  ماخ و  مشیربا  عیانـص  نیمأت  ترورـض  يدالیم ، مهدفه  هدس 

دش . ناجیابرذآ  ناریا و  اب  هیسور  هار  زا  یبرغ  ياهتلود  يراجت  طابترا  شرتسگ  بجوم  رزخ ، اگلو - هار  ندوب  دعاسم  تیاهن  رد 
. درک ادـیپ  اپورا  اب  يراجت  مهم  هاگیاج  زیربت  تهج  نیدـب  دوب . ناوارف  ناورـش  مشیربا  هژیوهب  ماـخ  داوم  هب  زاـین  ییاـپورا  ياـهروشک  رد 

هار رب  هوالع  دـنداد . شرتسگ  ار  سیلگنا  هژیوهب  یبرغ  يزکرم و  ياپورا  ياهروش  اب  تراجت  رزخ  اگلو - هار  زا  هدافتـسا  اب  زیربت  نارجات 
- دابآزاین نارباـش - یخامـش - ناـغم - تشد  زیربت - زا  زین  يرگید  هار  ناـخرتشه  دـنبرد - نارکنل - اراتـسآ - تشر - نیوزق - ناهفـصا -
، هجنگ یخامش ، تالوصحم  زیربت ، یمـشیربا  تالوصحم  ماخ و  مشیربا  رب  هوالع  تشاد . دوجو  هیـسور  هب  الاک  تیزنارت  يارب  ناخرتشه 
زیربت و دـندربیم . هیـسور  هب  ـالاک  یناهفـصا ، نارجاـت  اـب  هارمه  يزیربـت  نارجاـت  هرود  نیا  رد  دوب . روهـشم  هیـسور  رد  لـیبدرا  یکش و 
. دـشیم رداص  هیـسور  هب  زیربت  لوصحم  مرچ  تسوپ و  یمـشیربا ، ياهبنپ و  ياههچراپ  دوب . هیـسور  اب  ناریا  تراجت  مهم  زکرم  یخاـمش 

. درک ناوارف  دشر  زیربت  رد  ماخ  مشیربا  تراجت  نیا  رب  هوالع 
هدـس طساوا  رد  طباور  نیا  تشاذـگ . يراجت  طباور  شرتسگ  رب  يداـیز  ریثأـت  ناریا ، هیـسور و  ناـیم  يداـصتقا  یـسایس و  طـباور  دـشر 

. دشورفب اجنآ  رد  ار  تلود  لاوما  ات  دمآ  زیربت  هب  هیـسور  فرط  زا  فوزوینرچ  1663 م ). . ) رد 1073 ق دش . رتهدرتسگ  يدالیم  مهدفه 
دص رادقم  هب  ضوع  رد  تخورف و  تانم  دصتشه  رازه و  جنپ  تصش و  دص و  غلبم  هب  ار  رومـس و ...  تسوپ  یـسیلگنا ، توهام  زیربت  رد 

درب . هیسور  هب  دیرخ و  نایفوص و ...  ییاراد ، تانم  تصش  رازه و  ود  و 
هک دنکیم  تیافک  هنومن  نیا  رکذ  اهنت  درک . افیا  یمهم  شقن  هیسور  یجراخ  تراجت  رد  زیربت 
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هیـسور هنازخ  يارب  ـالاک  تاـنم  تـشه  داـتفه و  دصیـس و  رازه و  هـس  داـتفه و  دودـح  ناریا  زا  1665 م ). - 1663 . ) ق لاـس 1073  رد 

رد 1073 ق. زیربت  يارب  نازیم  نیا  هک  یلاح  رد  دش ،  يرادیرخ 
قلعتم متفه  کی  لاس  هس  ضرع  رد  ناریا  زا  هدش  يرادیرخ  لاوما  نازیم  زا  ینعی  دوب ، تانم  تصش  رازه و  ود  دص و  دودح  (1663 م ).

لاس 1073 ق. رد  رگید  يوس  زا  دـهدیم . ناـشن  هیـسور  يوفـص و  تلود  ناـیم  تراـجت  رد  ار  زیربت  مهم  شقن  هنومن  نیا  دوب . زیربت  هب 
لاس نامه  رد  هک  یلاح  رد  دوب ، تانم  دصتـشه  رازه و  جنپ  تصـش و  دص و  دش  زیربت  دراو  هیـسور  زا  هک  ییالاک  رادـقم  زا  (1663 م ).
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رگا دندرکیم . دراو  زیربت  هب  اهسور  هک  دندوب  یلاوما  اهنیا  دـندرک . رداص  الاک  تانم  تصـش  رازه و  ود  دـص و  رادـقم  سور  نارجات 
ییاـپورا یـسور و  ياـهالاک  شورف  رد  زیربت  رازاـب  مهم  شقن  مینک ، هفاـضا  زین  دـندروآیم  زیربت  هب  هک  ار  یلاوما  یـصخش و  ياـهالاک 

. دوشیم نشور 
رادقم ناریا  زا  1681 م ). - 1675 . ) 1092 ق ياهلاس 1085 - رد  تشاد . هیـسور  هب  یتارداص  ياهالاک  رد  یمهم  هاـگیاج  زیربت  مشیربا 

هدرب زیربت  هجنگ و  یخامـش ، دابآحرف ،  زا  مشیربا  نیا  دـش . رداـص  ناـخرتشه  هب  یگنر  مشیربا  فلتخم  عاونا  دوپ  دـصناپ  رازه و  راـهچ 
، سلطا لایدا ، گنر ، کی  یمشیربا  هچراپ  یگنر ، یمشیربا  هچراپ  فابرز ، رادرز ، یمشیربا  ياههچراپ  دننام  زیربت  تالوصحم  دشیم .

. دیدرگیم رداص  یجراخ  ياهروشک  هب  رابکشخ  شفک و  مرچ ، تسوپ ، هچیلاق ،
رادلـگ ياهيرـسور  ياهبنپ و  یمـشیربا ، همین  فافـش  ياـههچراپ  مشیربا ، نوچ  ییاـهالاک  يزیربت  نارجاـت  يدـالیم  مهدـفه  هدـس  رد 
مـشیربا هچراپ  ياهرقن ، ییالط و  رادرز  مشیربا  سلطا ، فابرز ، هچیلاق ، زین  زیربت  یخامـش و  نیوزق ، زا  دـندربیم . هیـسور  هب  گـنرکی 

هیـسور و نایم  تراجت  شرتسگ  رد  ار  يزیربت  نارجات  شقن  ریز  بلطم  دـشیم . رداص  ییاراد و ...  رادرز ، هچراپ  ینمک ،)  ) گـنر کـی 
هب اجنآ  زا  هیسور و  هب  ماخ  مشیربا  لاقتنا  هرابرد  چیوولیئاخیم  یسکلا  هیـسور  رازت  اب  ییاهوگتفگ  رد 1666  دهدیم . ناشن  زیربت  اب  اپورا 

. دنتشاد روضح  وکاب  یخامش و  نارجات  رانک  رد  زین  يزیربت  نارجات  اهوگتفگ  نیا  رد  دش . ماجنا  اپورا 
هدهاشم اب  هینروات  تشاد . یمهم  شقن  هیکرت  قیرط  زا  اپورا  اب  یمیاد  تراجت  رد  نینچمه  زیربت 
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، یناـمثع ناـیم  يراـجت  یمیاد  مهم و  طـبار  رهـش  نیا  هک  درک  هراـشا  دـیمان و  قرـش  روهـشم  ياهرهـش  زا  یکی  ار  اـجنآ  زیربت ، تراـجت 

هرابرد دـید و  ار  زیربت  يوسنارف  يالوبال  1054 ق ). . ) ربماون 1645 م مهن  تسیب و  رد  تسا . هیسور  دنه و  ناریا ، ناتـسجرگ ، ناتـسبرع ،
اجنآ هب  ییالاک  عون  ره  يراجت  ناوراک  تهج  نیدب  تسایسآ . يراجت  رهـش  نیرتروهـشم  زیربت  داد : حرـش  نینچ  اجنآ  تراجت  تیعـضو 

هب روصم  یناتک  هچراپ  ساملا ، توقای ، مشیربا ، زین  یقرش  دنه  نیچ و  تبت ، ناتـسکبزا ، ناتـسراتات ، دننام  قرـش  ياهروشک  زا  دروآیم .
دیدرگیم . رداص  اقیرفا  نانوی و  هب  دشیم و  دیلوت  یمشیربا  یگدنفاب  تالوصحم  رهش  نیا  رد  دندروآیم . هیودا  نیچراد و  هلیش ، مان 

نارجات تفای . شرتسگ  هایـس  يایرد  لحاوس  ناتـسودنه و  ناتـسنمکرت ، هیـسور ، هیکرت ، ناریا ، رد  زیربت  تراجت  دـنکیم  هراشا  ندراـش 
رتنالاگ توهام و  دـالوپ ، هنیآ ، و  سیراـپ ، ندـنل و  زینو ، هچراـپ  دـندمآ و  ریمزا  بلح و  زا  ناـنآ  دنتـشاد . یگدـنیامن  زیربت  رد  ییاـپورا 

دندرب . ناوارف  دوس  اهنآ  شورف  زا  دندروآ و  ار  يزینو 
مود هزاورد  و  هسنارف ، ایناتیرب و  ایناپـسا ، هب  هیکرت  فرط  زا  لوا  هزاورد  تسا . هدرک  هیبشت  رد  ود  يارـسناوراک  هب  ار  ناریا  نامود  لئافار 
زاب هیـسور  هب  ناخرتشه  دنبرد - وکاب - قیرط  زا  هک  درکیم  دای  زین  ار  یموس  هزاورد  دـیاب  نامود  دـشیم . هدوشگ  ناتـسودنه  زمره و  هب 

: دوب بیترت  نیدب  هیکرت  قیرط  زا  اپورا  هب  زیربت  يراجت  هار  دشیم .
لوبناتسا نازوبارت - یصراق - ناوریا - ناوجخن - دابآدسا - دنرم - زیربت - . 1

.( دنتفریم اپورا  هب  ایرد  هلیسو  هب  اجنیا  زا   ) هیروس بلح - رکبراید - ناو - زیربت - . 2
هیروس بلح - هریزج - ساملس - زیربت - . 3

- زیربت يراجت  هار  تسا . هدرک  صخـشم  ار  يراجت  ياهالاک  تایلام  رادـقم  اهنآ و  تفاسم  اپورا ، اب  زیربت  نایم  يراجت  ياههار  هینرواـت 
: تشذگیم ریز  ياهریسم  زا  هار  نیا  دادیم . دنویپ  اپورا  اب  ار  یقرش  ياهروشک  ناوجخن ، افلج - دنرم -

، رالغابهرق يارسناوراک  ناوجخن ، کلملا ، ءایض  لپ  افلج ، دابآدسا ، دنرم ، نایفوص ، زیربت ،
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. مورزرا نسح ، هعلق  ناپوچ ، لپ  روشاموق ، ياتسور  ناقشیقاک ، هعلق  اسیلکچوا ، ناوریا ، ياچاپرآ ،
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جنپ مورزرا  نازوبارت - زور ، هن  صراـق  ناوریا - زور ، جـنپ  ناوریا  ناوجخن - زور ، جـنپ  ناوجخن  زیربت - ینعی  هار  نیا  ياهرهـش  ناـیم  رد 
. دوب هار  زور  جنپ  اسروب  لوبناتسا - و  زور ،

تمـسق ود  هب  هار  تشاد ، هلـصاف  زیربت  اب  زور  کی  هک  هیمروا  هچایرد  کیدزن  رد  دوب . هزور  راهچ  تسیب و  ناهفـصا  زیربت - تراجت  هار 
زا هار  نیا   ) ناهفـصا نیوزق - لـیبدرا - زیربت - . 2 تشذـگیم ). هچاـیرد  پچ  تمـس  زا  هار  نیا   ) ناـشاک مق - زیربت - . 1 دشیم : میـسقت 

.( تفریم هچایرد  تسار  لحاس 
: دوب ریز  ياهریسم  ياراد  ورناوراک  هار  نیا 

- زیربت هار  هگود  مان  هب  ییاتـسور  رد  دوب . هلـصاف  زور  هن  نیوزق  لیبدرا و  نایم  زور . ود  نیوزق  زور ، تفه  مراط  زور ، ود  لـیبدرا  زیربت -
. دشیم ادج  نیوزق  لیبدرا - زیربت - هار  زا  ناشاک  مق -

هیناطلـس ناـجنز و  یهار  اـجنآ  زا  تشگیمرب و  هیمروا  هب  زیربت  زا  يراـجت  هار  نیا  دیـسریم . ناهفـصا  هب  هیناطلـس  ناـجنز - زیربـت - هار 
: تشذگیم ریز  ياهریسم  زا  هار  نیا  دشیم .

، زور کـی  هناـیم  رهـش  زور ، کـی  ناـمکرت  ياتـسور  تعاـس ، هدزیـس  اـت  هدزاود  نمچهرق  ياتـسور  زور ، کـی  هـیمروا  هچاـیرد  زیربـت -
، زور کی  ناجنز  یپکین - يارـسناوراک  تعاـس ، هدزاود  مچرـس  يارـسناوراک  هوکنـالفاق ، اـت  تعاـس  ود  داـبآلامج  يارـسناوراک 

بوجات يارسناوراک  زور ، کی  هدازگس  ياتـسور  تعاس ،  تفه  نتراپ  ياتـسور  رهبا - زور ، فصن  ارـسناوراک  هیناطلـس و  ياتـسور 
ارـسناوراک  ) زور هس  مق  ات  هکود  ياتـسور  تعاـس ، راـهچ  هقناد  يارـسناوراک  تعاـس ، هس  يرکـشوک  يارـسناوراک  تعاـس ، تفه 

، تعاس راهچ  ارسناوراک  تعاس ، تشه  ات  تفه  مق  مین ، تعاس و  ود  ارـسناوراک  تعاس ، راهچ  هواس  رویلهس ،) ارـسناوراک  رویلراهچ ،
راـهچ هزور  ود  تفاـسم  نـیا  رد  زور ؛ ود  ناهفـصا  دورهق - ياتـسور  زور ، فـصن  ارــسناوراک  تعاـس ،  شــش  ناـشاک  نیریــش - بآ 

تشاد . دوجو  ارسناوراک 
رد 917 ق. درک . دراو  روشک  ود  ره  تراجت  رب  ینیگنس  هبرـض  اهگنج  نیا  داد . خر  گنج  جنپ  ینامثع  ناریا و  نایم  مهدزناش  هدس  رد 

هار زا  هک  يزیربت  رجات  دصناپ  1512 م ). - 1511)
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يرفن رازه  هدزناپ  وللکت  هاپـس  اب  تشگزاب  رد  دـندروخ و  تسکـش  ینامثع  ناریما  اب  يریگرد  رد  دـندوب ، ریغـص  يایـسآ  مزاع  ناـجنزرا 
هب دندمآ ، زیربت  هب  وللکت  ناریما  یتقو  دندومن . تراغ  ار  ناشلاوما  دنتـشک و  ار  ناناگرزاب  وللکت  ناهدنامرف  ناجنزرا  رد  دندرک . دروخرب 

دندیسر . لتق  هب  لیعامسا  هاش  روتسد 
يارجا زا  سپ  درک . رداص  يزیربت  نینچمه  یناجیابرذآ و  نارجات  لاوما  هرداـصم  رب  ریاد  یناـمرف  میلـس  ناطلـس  1512 م ). . ) رد 917 ق

- يوفص ياهگنج  تفای . لزنت  ینیعم  دح  ات  یجراخ  تراجت  هجیتن  رد  دش . هتساک  برغ  هب  قرش  زا  زیربت  یتیزنارت  شقن  زا  نامرف ، نیا 
. تشگ ناریا  بونج  اب  زیربت  تراجت  عنام  دش و  جراخ  هدر  زا  زین  زمره  يراجت  هار  دروآ . دراو  زیربت  تراجت  رب  ینیگنس  هبرض  ینامثع 

. درک دشر  هرابود  یجراخ  تراجت  تینما ، يرارقرب  هجیتن  رد  دش و  هتسب  ینامثع  ناریا و  نایم  حلص  هدهاعم  1555 م ). . ) لاس 963 ق رد 
لمتشم ياهماننوناق  لوا  بسامهت  هاش  555 م ). . ) رد 963 ق دیـشیدنا . ییاهریبدت  يداصتقا  نارحب  زا  روشک  ییاهر  يارب  بسامهت  هاش 

نیا نتم  درک . رداص  تیکلام  گنج و  هب  طوبرم  روما  نینچمه  اههمیرج و  تایفلکم و  تایلام ، رادقم  نییعت  نوماریپ  هدام  شش  دون و  رب 
دوب و ربتعم  1617 م ). . ) لاس 1026 ق ات  هماننوناق  نیا  دیدرگ . بصن  زیربت  نوچمه  اهرهش  زا  یخرب  رد  دش و  کح  گنس  رب  هماننوناق 

. درک مهارف  يداصتقا  تفرشیپ  يارب  ار  هنیمز  تایلام ، رادقم  نییعت  رب  هوالع 
هک رجات  ره  زیربت ، رد  لوا  بسامهت  هاش  ییاورنامرف  هیلوا  ياـهلاس  رد  دوب . تراـجت  دـشر  عناوم  زا  یکی  اـغمت  تاـیلام  دـسریم  رظن  هب 

تایلام ینیعم  غلبم  شتیعضو  هب  انب  رگتعنص  ره  و  يرپسآ ، شـش  ای  تاکود  کی  شراک  بسک و  هب  تبـسن  دوب  رازاب  رد  ياهزاغم  ياراد 
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كرمگ قح  جنپ  يدـص  ناناملـسم  زا  و  هد ، يدـص  دروآیم ، زیربت  هب  شورف  يارب  ار  یلام  هک  یناملـسمریغ  ره  زا  نیا  رب  هوالع  دادیم .
ياهالاک زا  دـشیم . تفایرد  كرمگ  ناشیاهالاک ، نزو  رادـقم و  هب  تبـسن  دـندرکیم ، روبع  زیربت  زا  طقف  هک  ینارجاـت  زا  دـنتفرگیم .

یلع ربنق  ماـن  هب  یـصخش  دوب ، زیربت  رد  وا  هک  یناـمز  دوشیم  صخـشم  ماـنمگ  رجاـت  هتـشون  زا  دـشیم . هتفرگ  يرتـشیب  كرمگ  یتـمیق 
درب . دوس  تاکود  رازه  تصش  قیرط  نیا  زا  لاس  ره  تشادرب و  هعطاقم  هب  ار  زیربت  تایلام 
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لاوش 972 ق. مهدزیس  رد  هنازخ  دمآرد  شیازفا  تراجت و  قنور  فده  اب  لوا  بسامهت  هاش 

دـش وغل  نامرف  نیا  قبط  هک  یتایلام  درک . رداص  اهرهـش  اههار و  رد  يراجت  ياهناوراک  زا  اغمت  تاـیلام  وغل  رب  ینبم  یناـمرف  (1565 م ).
ساسارب دوب . ناموت  رازه  هد  یشنم  ردنکسا  رظن  زا  ناموت و  رازه  یس  یـسیلتیب  ناخفرـش  یمق و  دمحا  یـضاق  ولمور ، نسح  هتفگ  قبط 

. دیدرگ وغل  دشیم ، هتفرگ  اهنآ  زا  هکس  هب  نارجات  هرقن  الط و  لیدبت  يارب  اههناخبارض  رد  هک  یتایلام  نامرف ، نیا 
وغل دناهتـسناد ، طبترم  نارجات  نارگتعنـص و  هب  ار  اغمت  تایلام  ذخا  هک  فیلعـضرف  فیدنفا و  یکـسفشورطپ ، دـننام  نارگـشهوژپ  یخرب 
رظن نیا  زا  دـشیم . نارجات  لماش  طقف  دوبن و  نارگتعنـص  هب  طوبرم  نامرف  نیا  لـصا  رد  دـناهداد . میمعت  نارگتعنـص  هب  ار  اـغمت  تاـیلام 

اهتایلام ریاس  نادلب و  عراوش و  ياغمت  بسامهت  هاش  : » دسیونیم هاشروخ  دراد . تیمها  هرابنیا  رد  یشنم  ردنکسا  هاشروخ و  تاعالطا 
رود زا  هک  ار  ینارفاسم  یتایلام  نارومأم  نایچرذگ  اهار ، ای  رهش  نابهگن  هک  دومن  وغل  ار  راهدنق ) زج  هب  يوفص  تلود  یـضارا  مامت  رد  )
نامز رد  : » دـسیونیم یـشنم  ردنکـسا  دـنناسرن ». یـضرعت  دـنرازاین و  تارداص  اغمت و  هناهب  هب  دـنیآیم  هسورحم  کـلامم  هب  کـیدزن  و 

. دشیم ذخا  عراوش  ياغمت  هوجو  تباب  قارع  لوپ  هب  ناموت  رازه  هد  لاس  ره  ناگدننکدشودمآ  نادنمتورث و  نارجات ، زا  هتـشذگ  ناهاش 
دیشخب ». نیددرتم  راجت و  رب  ار  اغمت  1565 م ). . ) لاس 972 ق رد  دوب  هدید  هک  یباوخ  ساسا  رب  بسامهت  هاش 

دراو تلود  یـضارا  هب  هک  ییاهالاک  يارب  تسا  هدرک  هراشا  دوب ، زیربت  رد  1586 م ). - 1585 . ) 994 ق ياهلاس 993 - رد  هک  یناوویج 
ناگدنفاب هلمج  زا  نارگتعنص  زا  نیمز و  اههناخبارـض ، زا  تلود  دمآرد  درادن . دوجو  یمیقتـسم  كرمگ  ای  تایلام  دنوشیم ، جراخ  ای 

. دیآیم تسد  هب  نازاسحالس و ...  یمشیربا و  ياههچراپ 
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زا هفرتحم » لاـم   » ناونع تحت  یتاـیلام  ذـخا  تفرگ ، ار  نآ  ياـج  هچنیب  تاـیلام  دـش و  وغل  بساـمهت  هاـش  روتـسد  هب  اـغمت  هکنآ  زا  سپ 
: دسیونیم یمق  دمحا  یضاق  دیدرگ . وغل  نارگتعنص 

تخادرپ زا  نارگتعنـص  تیفاعم  رب  ینبم  بسامهت  هاش  نامرف  زا  یتشونور  دیـشخب ». ار  دالب  رثکا  هفرتحم  فانـصا و  لاـم  بساـمهت  هاـش  »
هب هچنیب  نییعت  اغمت و  وغل  زا  سپ  هک  تسا  نشور  یلو  درادـن  خـیرات  نامرف  نیا  هچرگا  دـش . کح  زیربت  عماج  دجـسم  راوید  رب  تایلام ،

ساسارب دوب . هداد  شهاک  ار  زیربت  نارگتعنـص  تایلام  بسامهت  هاش  زین  رتشیپ  هک  دیآیمرب  نینچ  نامرف  زا  تسا . هدـش  رداص  نآ  ياج 
هدـشن تفای  نونکات  هنافـسأتم  دوب و  نامرف  تسویپ  هب  اهتایلام  نیا  تسرهف   ) دـنتفرگیم نارگتعنـص  زا  هک  اـهتایلام  یخرب  ناـمرف  نیا 

دننک . رسک  هچنیب  عمج  زا  ار  هدش  هتفگ  یمومع  غلبم  هک  تسا  هدش  هتساوخ  نامرف  رد  دشیم . هدوشخب  هرابود  تسا ،)
. دوب هدش  هدوشخب  رابکی  زین  بسامهت  هاش  زا  سپ  دنتفرگیم ، نارجات  زا  هک  اغمت  تایلام 

هس هنالاس  زیربت  ياغمت  تایلام  هک  دوشیم  صخشم  نامرف  نیا  رد  هک  تسا  بلاج  دیدرگ . وغل  1565 م ). . ) رد 972 ق زین  رگید  تمسق 
هد غلبم  روشک  ورملق  زا  اعمج  هکنیا  رب  ینبم  یشنم  ردنکـسا  رظن  رگا  تسا . هدوب  رانید ) دصتـشه   ) ناموت جنپ  داتفه و  دصتـشه و  رازه و 

هدـش عمج  زیربت  زا  يوفـص  تلود  ياغمت  تایلام  لک  موس  کی  باسح  نیا  اب  دوش  هتفریذـپ  دوب ، هدـمآ  درگ  اغمت  تاـیلام  ناـموت  رازه 
مه زاب  میریگب ، رظن  رد  ناموت  رازه  یس  ار  اغمت  رگا  دننکیم  نایب  یـسیلتیب  ناخفرـش  دمحا و  یـضاق  ولمور ، نسح  هک  نانچمه  تسا .

یمق دـمحا  یـضاق  دـهدیم . ناشن  یجراخ  یلخاد و  تراـجت  رد  ار  زیربت  مهم  شقن  زین  نیا  دوب . زیربت  هب  طوبرم  نآ  زا  يداـیز  تمـسق 
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نیا الامتحا  تسا . هدوب  ربتعم  1605 م ). . ) لاس 1013 ق رد  خیراوتلا  ۀـصالخ  شراگن  نایاپ  نامز  ات  بسامهت  هاش  نامرف  دـنکیم  هراشا 
. دوب اپرب  يدالیم  مهدفه  هدس  طساوا  ات  نوناق 

بسانم يریبادت  ندیشیدنا  اب  دیشوک  شاییاورنامرف  ینایاپ  لاس  تسیب  رد  بسامهت  هاش 
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تفرـشیپ هب  دوب  هدرک  لزنت  تایلام  ترثک  رثا  رد  هک  ار  تراجت  دـیامن ، ایحا  ار  ینامثع  يوفـص و  ياهگنج  زا  هدیدبیـسآ  يزرواشک 
زیربت هژیو  هب  روشک  تراجت  تفرشیپ  هب  اهریبدت  نیا  هیـسامآ ، حلـص  هدهاعم  زا  سپ  دهد . شیازفا  ار  تلود  دمآرد  تیاهن  رد  و  دناسرب ،

تسا . هتسناد  رهش  نیرتگرزب  ناجیابرذآ  ناریا و  رهش  ود  هاجنپ و  نایم  رد  ار  زیربت  وردناسلا  دیماجنا .
هب اجنآ  رد  رایسب  هیامرـس  اب  تفر و  زینو  هب  هک  دوب  يزیربت  رجات  یلع  هجاوخ  دنتفریم . رترود  ياهرهـش  هب  يزیربت  نارجات  هرود  نیا  رد 

. تخورف یجرگ  رجات  کی  هب  يزاراک )  ) هکیت دـص  زیربت  رد  زدراودا  روترآ  1569 م ). - 1568 . ) لاس 975 ق رد  دش . لوغـشم  تراجت 
وا دوب . لوغشم  تراجت  هب  زیربت  رد  مین  لاس و  ود  تکد  درب . یخامش  هب  دیرخ و  زیربت  زا  يرایسب  لاوما  یسیلگنا  يرجات  نامز  نامه  رد 

ياهالاک زین  رتسینب  ساموت  دـیرخیم . زیربت  زا  يرایـسب  ياهالاک  تخورفیم و  اـجنآ  رد  ار  سیلگنا  هژیو  هب  رگید  ياـهروشک  ياـهالاک 
. داتسرف یخامش  هب  ار  اهنآ  سیلگنا  هب  لاقتنا  تهج  دیرخ و  زیربت  زا  یناوارف 

نینچ يرهش  ناملـسم  ياهرهـش  نایم  نامز  نیا  رد  دندوب . لوغـشم  تعنـص  تراجت و  هب  زیربت  یلاها  رتشیب  1580 م ). . ) لاس 987 ق رد 
زکرم ناونع  هب  زیربت  لاح  نیا  اب  تفاـی . رییغت  نیوزق  هب  زیربت  زا  روشک  تختیاـپ  1555 م ). . ) رد 962 ق دوبن . تیعمجرپ  داـبآ و  گرزب ،
یلاها رتشیب  لاغتـشا  زا  دید ، ار  زیربت  1585 م ). - 1584 . ) رد 991 ق هک  تایب  گیب  جورا  درک . ظفح  ار  شهاگیاج  قرـش  تراجت  مهم 

. درذـگیم اجنآ  زا  هیروس  هب  قرـش  هار  هک  تفرگ  رارق  ییاج  نانچ  رد  زیربت  دـسیونیم : وا  تسا . هدرک  داـی  تراـجت  تعنـص و  هب  زیربت 
درکیم . دتس  داد و  يرایسب  ياهروشک  اب  هار  نیا  هطساو  هب  اپورا 

ياهورین يدوبان  بجوم  1586 م ). ربماتپس 1585 - . ) 993 ق ياهلاس 992 - نیب  شابلزق  ياهورین  ینامثع و  شترا  ناـیم  گـنج  عوقو 
و اـهرازاب ، اـهانب ، دـیدرگ . فقوتم  اـهناوراک  دـمآ  تفر و  هدـش و  ناریو  يراـجت  هار  دـش . اـهرازتشک  اـههزاغم و  یناریو  زیربـت و  راـک 

. تخوس شتآ  رد  هیرصیق  دننام  يراجت  مهم  زکرم  و  دش ، بارخ  ناشابلزق  ینامثع و  شترا  فرط  زا  زیربت  ياهارسناوراک 
هتـشون ربانب  دندیچوک . رهـش  فارطا  یحاون  هب  زین  طسوتم  هقبط  دندش و  هداد  چوک  نیوزق  هب  دمحم  ناطلـس  روتـسد  هب  یلاها  هدنام  یقاب 

دوب .» هدش  یلاخ  تمظع  نآ  هب  يرهش   » یشنم ردنکسا 
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ینارجات دنارذگیم . ار  شلزنت  هرود  رهـش  داصتقا  دوب . ناینامثع  لاغـشا  رد  زیربت  1011 ق ). - 986 . ) توا 1603 م ات  ربماتپس 1586  زا 
زا یکی  ناو  مکاـح  اـشاپ  ناـمثع  زیربت  لاغـشا  ناـمز  رد  دـندیدیم . رازآ  اـهزرم  رد  دـندمآیم ، تراـجت  هب  يوفـص  تلود  فرط  زا  هک 

درک . تراغ  ار  شلاوما  تشک و  ار  هصاخ  نارجات 
هدـش و بارخ  عرازم  ییاپرب  لوا ، بسامهت  هاـش  تاحالـصا  1612 م ،). . ) لاس 1020 ق رد  ینامثع  ناریا و  ناـیم  حلـص  دادرارق  داـقعنا 

هدـعاق تحت  تایفلکم  اهتایلام و  دـش . رجنم  يداصتقا  تفرـشیپ  هب  يراجت  ياـههار  ندرک  ناـماسب  تهج  ورناوراـک  ياـههار  لـیمکت 
درک و فاعم  تایلام  زا  دندوب ، هدید  رایسب  ياهنایز  ینامثع  يوفـص - ياهگنج  نامز  رد  هک  ار  زیربت  مدرم  لوا  بسامهت  هاش  دمآرد .

ورسخ رد  1019 ق ). . ) ربتکا 1611 م مهدزناش  دربن  رد  ینامثع  شترا  دومن . مهارف  تیلاعف  يزرواشک و  يایحا  يارب  ار  هنیمز  راک  نیا  اب 
. درک ینیشنبقع  زیربت  زا  دروخ و  تسکش  هاش 

لاس ود  تدم  هب  ار  زیربت  مدرم  لوا  بسامهت  هاش  لاس  نامه  رد  دنتـشگزاب . زیربت  هب  دندوب ، هدرک  چوک  فارطا  هب  هک  رهـش  یلاها  سپس 
درک . فاعم  یناوید  تایلام  تاهجولام و  تخادرپ  زا 
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ضحم هب  دـندرک . ترجاهم  رهـش  زا  یلاها  زا  يدایز  دادـعت  دـش ، کـیدزن  زیربت  هب  یناـمثع  شترا  نوچ  1618 م ). . ) ق لاس 1027  رد 
هب هدـش  دراو  نایز  ناجیابرذآ  یگیب  رلگیب  زیربت و  مکاح  ناخ  ياقچاراق  داد  روتـسد  سابع  هاـش  یناـمثع ، ياـهورین  طـسوت  رهـش  كرت 
زا هسورحم  کلامم  ياهرهش  یمامت  هک  دش  ررقم  لوا  سابع  هاش  روتسد  هب  1615 م ). . ) لاس 1024 ق رد  دنک . ناربج  هنازخ  زا  ار  مدرم 

یگجوراد و لاس  نامه  رد  نیا  رب  هوالع  دنـشاب . فاعم  جارخ  لام و  تاـیلام  زا  ناـضمر ) هاـم   ) لاـس زا  هاـم  کـی  ضرع  رد  زیربت  هلمج 
دش . وغل  ثادحا  تایلام 

شرتسگ هیسور  لوا  هجرد  رد  ییاپورا و  ياهروشک  اب  يداصتقا  طباور  درک . مهارف  زیربت  داصتقا  ییافوکـش  يارب  ار  طیارـش  اهریبدت  نیا 
وا هب  دیاب  دـیدرگیم ، تراغ  هار  رد  يرجات  ياهالاک  رگا  دـش . هدیـشیدنا  اهناوراک  نما  هدوسآ و  دـمآ  تفر و  يارب  ییاهریبدـت  تفای .

، ریبدت نیا  هجیتن  رد  دـسیونیم  یـشنم  ردنکـسا  دوب . تراسخ  ناربج  هب  مزلم  هقطنم  نآ  مکاح  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشیم ، هدـنادرگزاب 
ورملق هب  ناهج  فلتخم  ياهروشک  زا  نارجات  دمآ  تفر و  دش . رارقرب  اههار  رد  تینما 
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رتش راب  ره  يارب  دسیونیم  اههار  تینما  زا  ثحب  رد  هینروات  اهریبدت ، نیا  ذاختا  زا  سپ  دـیدرگ . زاغآ  هسورحم ) کلامم   ) يوفـص تلود 

. دنتفرگیم یسابع  هد  یسررب  نودب  يراجت  يالاک 
دشیم . هتفرگ  راک  هب  اههار  تظفاحم  يارب  روشک  ياههار  لوط  رد  فلتخم  تازیهجت  لیاسو و 

سابع هاش  درک . فوطعم  رایـسب  هجوت  تشاد ، روشک  داـصتقا  رد  یمهم  شقن  هک  یجراـخ  تراـجت  هژیو  هب  تراـجت  هب  لوا  ساـبع  هاـش 
لوا سابع  هاش  درک . توعد  ناریا  هب  ار  یـسیلگنا  نارجات  وا  ورنیا  زا  دشاب ، اهییایناپـسا  تسد  رد  روشک  یجراخ  تراجت  تساوخیمن 

. دوب يوفص  تلود  دمآرد  یلصا  عبنم  تراجت  هرود  نیا  رد  تخورف . الاب  تمیق  هب  ار  مشیربا  هژیو  هب  روشک  ياهالاک  تباقر ، يارب 
نارادنیمز نارجات و  عفاـنم  زا  عاـفد  تلود و  هنازخ  ندرک  رپ  لوا ، ساـبع  هاـش  تاحالـصا  هیلوا  یلـصا و  فدـه  لـیلد  نیمه  هب  تسرد 

. دوب گرزب 
مه نآ  اهرهش ، مامت  رب  ریثأت  نیا  میمعت  یلو  دوب . رثؤم  رایسب  ناجیابرذآ  ناریا و  ياهرهـش  يداصتقا  دشر  رد  لوا  سابع  هاش  تاحالـصا 

ینامثع يوفص - ياهگنج  زا  هک  نامرک  مق و  دزی ، ناشاک ، ناهفصا ، دننام  ییاهرهـش  رد  تاحالـصا  نیا  تسین . تسرد  نازیم  کی  هب 
یناوارف نایز  دـمآرد و  یناـمثع  ياـهورین  لاغـشا  هب  هک  زیربت  دـننام  ییاهرهـش  رد  یلو  درک ، رارقرب  يرتشیب  تینما  دـندوب  هدـیدن  ناـیز 

لماوع هب  هجوت  نودب  ینامحر  يالکلام و  وخولکیم  هلمج  زا  نارگـشهوژپ  یخرب  درک . کمک  رهـش  ددـجم  ییاپرب  هب  اهنت  دـش ، لمحتم 
. دنداد تبسن  يوفـص  تلود  ندرک  هزیناریا  تسایـس  هب  ار  نآ  زیربت  هژیو  هب  ناجیابرذآ  ياهرهـش  یگداتفابقع  هب  هراشا  نمـض  روکذم ،

نیا يارب  نانآ  دـننادیم . هرود  نیا  رد  زیربت  یگدـنامبقع  تلع  ار  رگید  ياهرهـش  یناداـبآ  هب  ساـبع  هاـش  داـیز  هجوت  هدنـسیون  ود  ره 
ياهیناریو ضرعم  رد  ناجیابرذآ  ياهرهش  لصا  رد  یلو  دننادیم ، رثؤم  ار  تایلام  تخادرپ  زا  ناریا  ياهرهش  یخرب  ندش  فاعم  هلئسم 

. دوب گنج  زا  یشان 
نامز نیمه  رد  داد . ناشن  ار  دوخ  هرابود  هنایم  کیدزن و  قرـش  رد  تراـجت  مهم  زکرم  ناونع  هب  زیربت  يدـالیم  مهدـفه  هدـس  طـساوا  زا 

. دش لیدبت  تعنص  تراجت و  زکرم  نیرتمهم  هب  ناجیابرذآ  ناریا و  رگید  ياهرهش  نایم  زیربت 
یلخاد تراجت  1630 م ). - 1610 . ) 1039 ق ياهلاس 1018 - يدالیم و  مهدزناش  هدس  رخاوا  رد  هک  دوشیم  نشور  روکذـم  بلاطم  زا 

: دـسیونیم دوب ، ناریا  رد  1617 م ). . ) رد 1026 ق هک  ییایناپـسا  یچلیا  اولیـسود  ایـسراگ  درک . دشر  يدایز  دودـح  ات  زیربت  یجراخ  و 
ینامز هک  زیربت  »
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رد درک . هلمح  زیربت  هب  هرابود  یناـمثع  شترا  1618 م ). . ) رد 1027 ق تسا ». هدش  لیدـبت  ياهبارخ  هب  نونکا  دوب ، بوخ  ابیز و  يرهش 
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زا رتشیب  تسناوتن  ینامثع  شترا  داد . لاقتنا  رگید  ياهاج  هب  ار  یلاها  ناخ  ياقچاراق  رالاسهپـس  دوب . هدـش  یلاخ  اـمامت  رهـش  ناـمز  نیا 
.( 1640 م . ) رد 1049 ق دندرک . بارخ  ار  زیربت  هرابود  مراهچ  دارم  ناطلـس  ياهورین  1635 م ). . ) رد 1044 ق دنامب . رهـش  رد  زور  جنپ 

ناج هرابود  يزرواشک  ات  درک  فاعم  تایلام  تخادرپ  زا  لاـس  هس  اـت  ار  زیربت  مدرم  یفـص  هاـش  تشک . زیربت  رد  ار  يرایـسب  هدـع  هلزلز 
دریگب .

. داد شهاک  ار  مدرم  تایلام  رادـقم  لاس  نامه  رد  درک و  وغل  ار  نالیگ  مشیربا  رب  دوجوم  راصحنا  یفـص  هاـش  1629 م ). . ) رد 1038 ق
رد دیـشخب . دوبن ، نکمم  نآ  نتفرگ  دوب و  مدرم  هدـهع  رب  هک  ار  تایلام  ناموت  دـصناپ  غلبم  مود  سابع  هاش  1051 ق ). . ) هم 1642 م رد 

ینیعم غلبم  يوفص  تلود  تشاد . رارق  تینما  رد  لوا  سابع  هاش  هرود  دننام  يراجت  ياههار  مود  سابع  هاش  یفـص و  هاش  یهاشداپ  هرود 
فلتخم طاقن  زا  يراجت  ياهناوراک  دسیونیم  نیرب  دلخ  رد  ینیوزق  فسوی  دمحم  درکیم . تخادرپ  نایچرذـگ  هب  يرادـهار  ناونع  اب 

دندمآ . تفر و  رد  ایند 
تورث و تمظع ، رظن  زا   » هـک زیربـت  رد  درک . دـشر  رتـشیب  زیربـت  یجراـخ  تراـجت  1670 م ). - 1660 . ) ق  1080 ياـهلاس 1070 - رد 

نکـسم قرـش  ياهروشک  مامت  نارجاـت  دـمآیم ، » باـسح  هب  ناـجیابرذآ  ناریا و  رد  رهـش  نیمود  ناهفـصا  زا  سپ  تیعمج  تراـجت و 
هک هیرـصیق  رازاب  درک . رارقرب  يراجت  طباور  هایـس  يایرد  لحاوس  دنه و  يزکرم ، يایـسآ  هیـسور ، هیکرت ، ياهروشک  اب  زیربت  دـندیزگ .

ياـهالاک مشیربا و  زا  رـساترس  زیربـت  ياـهرازاب  دـش . لیدـبت  لـلملا  نیب  تراـجت  زکرم  هب  دوب ، یتـمیق  يایـشا  تارهاوج و  شورف  زکرم 
. دوب هتشابنا  يرگرز 

ياهالاک دیرخ  دصق  هک  یـصاخشا  دـسیونیم  ندراش  دـشیم . يرادـیرخ  هدـمع  نارجات  طسوت  اهارـسناوراک  رد  رتشیب  یجراخ  لاوما 
ار دروجال و ...  توهام ، تاجوسنم ، هلمج  زا  يدنه 
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. تخادرپیم تایلام  ناونع  هب  ار  ارسناوراک  رد  شیالاک  شورف  زا  دصرد  ود  رجات  دندرکیم . هعجارم  رهـش  ياهارـسناوراک  هب  دنتـشاد 

. دنتشاد یگرزب  شقن  یجراخ  تراجت  رد  اهارسناوراک 
ارسناوراک هس  دزی  جنپ و  ای  راهچ  ناشاک  هس ، نیوزق  راهچ ، تسیب و  يوفص  تلود  تختیاپ  ناهفـصا  رد  1630 م ). . ) لاس 1039 ق رد 

ره رد  هک  دوش  باسح  نیگنایم  روط  هب  رگا  دوب . ارـسناوراک  دصیـس  اـت  تسیود  ياراد  لاس 1640  رد  زیربت  هکیلاـح  رد  تشاد  دوجو 
. دناهدوب زیربت  رد  هناگیب  رجات  رازه  هد  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  دندرکیم ،  تماقا  هناگیب  رجات  هاجنپ  بش  ره  ارسناوراک 

هب ار  الاک  اجنآ  زا  دـمآیم و  زیربت  هب  راب  دـنچ  لاس  ره  یـسیلیا  اـیرکز  ینمرا  رجاـت  1668 م ). - 1649 . ) 1078 ق ياهلاس 1059 - رد 
يارب زین  فوناستاوتـسآ  شرـسپ  گـیب و  کـیچیک  شدـنواشیوخ  نوامـش ، شردارب  دربیم . لوبناتــسا و ...  مورزرا ، ناهفــصا ، سیلیا ،

. دندمآ زیربت  هب  اهراب  تراجت 
دروآیم . زیربت  هب  رگید  ياهالاک  اجنآ  زا  دربیم و  ناهفصا  هب  مشیربا  زیربت  زا  نوامش 

نایفاص مان  اب  یشفک  دنتشاد . يزیربت  یجراخ  تراجت  رد  یـصاخ  هاگیاج  نایاپراهچ  شفک و  یلاق ، یمـشیربا ، تاجوسنم  ماخ ، مشیربا 
. دشیم رداص  اهروشک  رگید  دنه و  ناتسهل ، هیسور ، هب 

هلمج زا  ناجیابرذآ  رگید  ياهرهـش  اب  نینچمه  زیربت  دـشیم . دـیلوت  زیربت  نارگتعنـص  طـسوت  ناریا  هدافتـسا  دروم  يرغاـس  ياـهشفک 
هیناطلـس افلج و  نیوزق ، بارـس ، لیبدرا ، ساملـس ، يوخ ، هغارم ، دـنرم ، دابآدومحم ، سیلیا ، دابودرا ، ناوجخن ، وکاب ، یخامـش ، هجنگ ،

. تشاد يراجت  طباور 
. داد خر  لزنت  ناجیابرذآ  رگید  ياهرهـش  دننام  هب  زین  زیربت  يداصتقا  تایح  رد  لماوع ، یخرب  هجیتن  رد  يدالیم  مهدـفه  هدـس  رخاوا  رد 
هب هک  دوـب  زیربـت  نـالیگ و  مشیربا  تیفیک  تـفا  لزنت ، نـیا  مـهم  لـماوع  زا  یکی  دـش . رتـشیب  1690 م ). . ) ق لاـس 1101  رد  لزنت  نـیا 
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لاس 1111 رد  تفاییمن . اهرازاب  رد  ییاج  زیربت  تاجوسنم  رگید  اپورا ، رد  یگدنفاب  عیانـص  دشر  اب  دـشیم . رداص  یجراخ  ياهروشک 
شورف هب  جراخ  لخاد و  رد  هدش  دیلوت  تالوصحم  دـندرکیم . فرـصم  مشیربا  دـنب  رازه  هد  لاس  ره  زیربت  ياههناخراک  1700 م ). . ) ق

ياهخن هب  هناگیب  نارجات  نامز  نیا  رد  دیسریم .
184 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

دنه نارمکح  دندیرخیمن . ار  یمـشیربا  ياهالاک  مه  قرـش  ياهروشک  رد  اپورا  رب  هوالع  دندادیمن . ناشن  یتبغر  زیربت  دیلوت  یمـشیربا 
هدافتـسا فاـبرز  ياـهسابل  زا  زین  هیکرت  یلاـها  دوـب . هدرک  عـنم  زیربـت  لوـصحم  یمـشیربا  ياـهسابل  ندیـشوپ  زا  ار  روـشک  نآ  یلاـها 

. تفای شهاک  رایسب  زیربت  رد  یفابهچراپ  ياههناخراک  دادعت  ورنیا  زا  دندرکیمن .
تعنـص و لزنت  هب  یجراخ  ياهروشک  هب  یمـشیربا  تاجوسنم  تارداص  شهاک  شورف و  تیلباـق  نتفر  نیب  زا  ماـخ ، مشیربا  تیفیک  تفا 

لوفا هب  ار  تراجت  تعنـص  یبلقت  ياهلوپ  دایدزا  یـسم و  ياهلوپ  برـض  لوپ ، شزرا  شهاک  هرقن ، نارحب  دش . رجنم  زیربت  رد  تراجت 
ناریا هب  الاک  ندروآ  زا  اهروشک  رگید  نارجات  هکلب  نایدنه  اهنت  هن  هک  دوب  هدمآ  نییاپ  ردقنآ  لوپ  شزرا  دسیونیم  نوسناس  داد . قوس 

ياهلوپ ندروآ  زا  هناـگیب  نارجاـت  تفاـی . شهاـک  زیربت  رد  ییاـپورا  ياـهروشک  يـالط  هرقن و  ياـهلوپ  شزرا  دـندرکیم . يراددوخ 
زا يدـنه  نارجات  طسوت  دوب ، هدـش  برـض  زیربت  لیبدرا و  رد  هک  یـشزرااب  ياههکـس  دـندرک . يراددوخ  زیربت  هب  یجراـخ  ياـهروشک 

دوشن . تفای  ناریا  رد  هکس  برض  يارب  هرقن  هک  دش  بجوم  هرقن  ندعم  دوبن  دش . جراخ  روشک 
رگا دندیچیپیم . رس  نآ  زا  نارجات  یتح  هک  دوب  نیگنـس  نانچ  كرمگ  قح  دوب . كرمگ  قح  شیازفا  لزنت  نیا  یـساسا  لماوع  زا  یکی 

هتـسب یلک  هب  تراـجت  هار  هک  تفاـییم  شیازفا  ناـنچنآ  ناـشیاهالاک  تمیق  دـنتخادرپیم ، كرمگ  قـح  يرادـهار و  تاـیلام  نارجاـت 
. دشیم

: درک یسررب  هرود  دنچ  رد  ناوتیم  ار  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  هدس  رد  زیربت  یعامتجا  يداصتقا و  خیرات 
962 ق. زا 906 - ینعی  هیسامآ  حلص  نامیپ  داقعنا  نامز  ات  يوفص  تلود  لیکشت  زا  ياهرود 

930 ق. لاس 906 - زا  دوشیم ؛ میسقت  هلحرم  ود  هب  دوخ  هرود  نیا  1555 م :). - 1501)
يدالیم مهدزناپ  هدـس  رخاوا  رد  بوقعی  ناطلـس  نوچ  تسا  مولعم  هکناـنچنآ  درک . باـسح  لوا  هلحرم  ناوتیم  ار  1524 م ). - 1501)

تلود درک . دراو  رهـش  داصتقا  رب  نیگنـس  ياهبرـض  هلئـسم  نیمه  دنداتفا و  مه  ناج  هب  تردـق  رـس  رب  زیربت  رد  ناگدازهاش  تشذـگرد ،
تراجت تفر و  داب  رب  ییاتـسور  تایح  دنداد . تسد  زا  تموکح  هب  تبـسن  ار  دوخ  يرادافو  گرزب  ياهلادوئف  هدش و  فیعـض  يزکرم 

نوزوا تاحالـصا  درک . ادیپ  شیازفا  رتشیب  رایـسب  هکلب  نسح  نوزوا  هماننوناق  ساسارب  هن  اهتایلام  نازیم  تفای . لزنت  یجراخ  یلخاد و 
نسح و

185 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
. تفر نایم  زا  بوقعی  ناطلس 

اهلادوئف تفلاخم  اب  دیسرن و  ماجنا  هب  وا  تاحالصا  یلو  دروآرد ، لزنت  تلاح  زا  ار  داصتقا  تاحالـصا  یخرب  اب  دیـشوک  دمحا  كدوگ 
لماوع نیا  همه  دوب . رارقرب  يراجت  ياههار  رد  یکانرطخ  تیعضو  داتفا . مدرم  هدرگ  رب  اهلادوئف  نایم  ياهگنج  ینیگنـس  دش . ورهبور 

لیعامسا هاش  یطیارش  نینچ  رد  درک . دراو  زیربت  ینعی  ولنویوققآ  تلود  تختیاپ  هژیو  هب  ناجیابرذآ  يداصتقا  تایح  رب  نیگنس  ياهبرض 
. دومن مالعا  يوفص  تلود  تختیاپ  ار  زیربت  1501 م ). . ) رد 906 ق يوفص 

یتح دـش و  صخـشم  اهتایلام  عون  رادـقم و  دوب . زاین  دروم  ینیعم  لیاسو  نامز و  ییاتـسور ، تایح  يایحا  زیربت و  هرابود  يداـبآ  يارب 
تفای . ناماس  يراجت  ياههار  دیدرگ . نییعت  تایلام  اهنآ  دمآرد  ساسارب  نارجات  نارگتعنص و  يارب 

وا . » دیـشوک زیربت  يدابآ  رد  لیعامـسا  هاـش  ناردـلاچ ، دربن  زا  سپ  1514 م ). . ) ق رد 919  دسیونیم  یمق  دـمحا  یـضاق  ریم و  دـناوخ 
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گنج زا  سپ  هک  دـهدیم  ناشن  یلو  دراد  دوجو  ياهغلابم  اجنیا  رد  هچرگا  دوشگیم ». ناـیزیربت  يوررب  ار  تعاـضب  تلادـع و  ياـهرد 
ار زیربت  دـناسر ، نایاپ  هب  1524 م ). . ) رد 930 ق ار  شباـتک  هک  ریم  دـناوخ  دـش . هداـمآ  زیربت  رد  تینما  يرارقرب  يارب  هنیمز  ناردـلاچ ،

داد . بقل  نامسآ » نیمز و  تشهب   » و نوکسم » عبر  رهش  نیرتدابآ  »
موجه راب  راهچ  هجیتن  رد  تفای . لزنت  رهش  داصتقا  هرود  نیا  رد  دوب . 1555 م ). - 1524 . ) 962 ق لاس 930 - زا  لوا  هرود  زا  مود  هلحرم 

ياهلاس 930 ق. رد  زیربت  هب  ینامثع  شترا 
رد 940 ق. تفرگ . رارق  لواـپچ  ضرعم  رد  اـهراب  زیربـت  1554 م ). . ) و 961 ق م ).  1548 . ) 954 ق م ،).  1534 . ) ق  940 م ،).  1524)

تفر ». تشاذگ و  تیعضو  نامه  هب  دز و  شتآ  ار  زیربت  نامیلس  ناطلس  »
نآ ياهگنج  اب  زین  نیا  دش . رایسب  تافلت  ثعاب  تفای و  عویـش  راب  نیدنچ  ابو  يرامیب  1548 م ). - 1538 . ) 954 ق ياهلاس 944 - نیب 

اههار و دمآرد . یناریو  لاح  هب  يرایبآ  ياههکبـش  دـیدرگ و  ناریو  راب  دـنچ  مصاختم  يورین  ود  ره  فرط  زا  زیربت  تشاد . طابترا  نامز 
ياهرازتشک

186 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
. دروآ دراو  رهش  تراجت  تعنص و  رب  نیگنس  ياهبرض  اهنیا  همه  دش . لدبم  هناریو  هب  رهش 

لاس 993 ق. ات  نامز  نیا  زا  دش . دقعنم  هیسامآ  حلص  نامیپ  1555 م ). . ) لاس 962 ق رد 
. دش زاغآ  رهش  يداصتقا  دشر  زا  مود  هلحرم  دیدرگ و  رارقرب  زیربت  رد  تینما  مظن و  (1585 م ).

یخرب تشاذگ . ریثأت  رهش  يداصتقا  تایح  رب  اتبسن  1555 م ). . ) رد 962 ق نیوزق  هب  زیربت  زا  تختیاپ  لاقتنا  هک  تفگ  دـیاب  لاح  نیا  اب 
یفرعم زیربت  يداصتقا  لزنت  یـساسا  لماع  ناونع  هب  ار  نآ  هلئـسم ، نیا  نداد  رارق  ساسا  اب  فیدـنفا  یکـسفشورطپ و  دـننام  نارگـشهوژپ 

دناهدرک .
هدش ناریو  ياهرازتشک  هرابود  ییاپرب  فده  اب  لوا  بسامهت  هاش  1585 م ). - 1555 . ) 993 ق زا 962 - تینما  مظن و  هلاس  یس  هرود  رد 

هصاخ كالما  وزج  1578 م ). - 1533 . ) 985 ق لاس 939 - زا  هک  زیربت  زا  رتشیب  دـمآرد  بسک  يارب  بسامهت  هاش  دیـشیدنا . يریبادـت 
هاش درک . فاعم  اهتایلام  یخرب  زا  ار  زیربت  یلاها  فده  نیا  اب  دنک . تیوقت  ار  تراجت  تعنـص و  راب  نیلوا  يارب  دش  روبجم  دوب ، هدـش 
زا هک  ییاـغمت  1565 م ). . ) رد 972 ق دومن . فاعم  هلاس  هس  ياـهتایلام  تخادرپ  زا  ار  رهـش  یلاـها  1548 م ). . ) رد 954 ق بسامهت 

رد 980 ق. و  دشیم ، هتفرگ  تراجت 
نارا و ناجیابرذآ ، قطانم  زا  جارخ  لام و  عون  هن  ات  تفه  دیدرگ و  وغل  ثادحا  مسر  قح  نینچمه  نارگتعنـص و  ياهتایلام  (1573 م ).

تایلام نداد  زا  ار  زیربت  یلاها  یتدم  زین  دمحم  ناطلـس  درک . مهارف  زیربت  يداصتقا  دشر  يارب  ار  طیارـش  لئاسم  نیا  دـشن . هتفرگ  ناورش 
ياهورین زا  رتشیب  رهش  مدرم  زیربت ، هب  ینامثع  شترا  موجه  راب  ره  رد  دشیم . هداد  زیربت  یلاها  ظفح  فده  اب  تازایتما  نیا  درک . فاعم 

. دندادیم ماجنا  ناینامثع  ربارب  رد  ار  یگدنز  گرم و  گنج  شابلزق ،
هب ینامثع  يوفـص - رگناریو  ياهگنج  هجیتن  رد  هک  زیربت  رد  يزرواشک  تیلاعف  عیرـس  ییاپرب  لـیلد  نیرتمهم  دـیاش  لـیالد و  زا  یکی 

. دوب نآ  یتقوم  وغل  ای  نارجات  نارگتعنص و  تایلام  موادم  عیرس و  شهاک  دمآرد ، یناریو  لاح 
987 ق. ياهلاس 967 - رد  زیربت  يداصتقا  تفرـشیپ  هرابرد  یبلاج  تاعالطا  ییاـپورا ، ناحایـس  تارطاـخ  نینچمه  فلتخم و  عباـنم  رد 
لاس 977 ق. اب  يدالیم  مهدزناش  هدـس  تسخن  ياهلاس  رد  روشک  تیعـضو  هسیاـقم  اـب  ینیوزق  قادوب  دراد . دوجو  1580 م ). - 1560)

.( (1570 م
187 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

. دوب ناموت  هاجنپ  اـعمج  ریزو  يزیربت  اـیرکز  لاوما  لاـم و  عمج  ناـمز  نآ  رد  دوب . یگرزب  لوپ  ناـموت  دـص  غلبم  رد 1501  : » دسیونیم
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كرت و رجات  يرایـسب  ینونک  نامز  رد  : » تسا هدروآ  همادا  رد  دریگیم ». بجاوم  ناموت  دـص  بسامهت  هاش  سیونضبق  بتاک و  نونکا 
زا رتشیب  لاقب  زپشآ و  درادن . شزرا  ناموت  رازه  نونکا  دـسریم . شایلام  تردـق  ناموت  رازه  هد  رازه و  یـس  ات  هک  دراد  دوجو  کیجات 

. دنتسه روشک  يدابآ  هجیتن  اهنیا  همه  دنراد . هریخذ  لوپ  ناموت  دصیس  ات  تسیود 
زا رس  يرام  دننام  راب  کی  یلاس  هلاوح  ملق  تسا . هدنام  تیعر  دوخ  رد  هلاس  تسیب  هلاس و  هد  ياهتایلام  هتفر ، نایم  زا  ناوید  تایفلکم 

دنکیم ». نوریب  هنال 
زا يدایز  تایلام  روز  اب  نانآ  هک  دنکیم  هراشا  دـنیآیم ، نوریب  هنال  زا  دوز  هب  دوز  هک  يرام  هب  یتایلام  نارومأم  هیبشت  اب  ینیوزق  قادوب 

. دهدیم ناشن  ار  تایلام  ذخا  ندش  ناماسب  دوخ  عون  رد  بلطم  نیا  دوشیم . هتفرگ  تایلام  راب  کی  هنالاس  نونکا  یلو  دـنتفرگیم  مدرم 
راب کی  زور  ره  رام  نوچمه  یتایلام  نارومأم  هک  دنکیم  ضرف  هنوگنیا  وا  تسا . هتفرگ  هابتشا  هجیتن  بلطم  نیا  زا  فیدنفا  لاح  نیا  اب 

. تسا هدرک  یفرعم  زیربت  يداصتقا  لزنت  هصرع  ار  هلحرم  نیا  وا  بیترت  نیدب  دندمآیم . نوریب  هنال  زا 
تعنص تراجت و  هب  شمدرم  رتشیب  هک  یمالسا  ياهنیمزرس  نایم  رد  میظع  يرهش   » ار زیربت  1585 م ). . ) لاس 993 ق رد  یشنم  ردنکسا 

تسا . هدرک  ناونع  ناریا  مامت  غارچ » مشچ و   » ار زیربت  مهدزناش  هدس  هدنسیون  يزنطن  دومحم  و  هدیمان ، دنتسه » لوغشم 
. درک هتفرشیپ  رایسب  يداصتقا  رظن  زا  زیربت  1580 م ). - 1550 . ) 988 ق ياهلاس 957 - رد 

نیمه هب  تسرد  دوب . تسایـس  داصتقا و  ندـمت ، مهم  زکرم  هنایم  کـیدزن و  قرـش  ياـهروشک  ماـمت  رد  هکلب  ناریا  رد  اـهنت  هن  رهـش  نیا 
ار زیربت  1585 م ). . ) رد 993 ق هک  یتسیتاب  یناوویج  ياههتـشون  دوب . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  یناـمثع  نارگلاغـشا  هجوت  زیربت  زین  تهج 

موس تلایا  تاره  تیزکرم  هب  ناسارخ  دشیم . میسقت  تلایا  تفه  هب  نایوفـص  تلود  ورملق  دسیونیم  وا  دنکیم . دییأت  ار  رظن  نیا  دید ،
تیزکرم هب  قارع  تلایا  زا  رتشیب  ناجیابرذآ  ناـسارخ و  زا  هاـش  دـیدرگیم . بوسحم  تلاـیا  نیمراـهچ  زیربت  تیزکرم  هب  ناـجیابرذآ  و 

. تشاد دمآرد  زاریش  تیزکرم  هب  مجع  تلایا  ناهفصا و 
یکـسفشورطپ و دـننام  نارگـشهوژپ  یخرب  ارچ  هک  تسین  صخـشم  یلو  درک ، هبرجت  ار  يداصتقا  دـشر  زا  ياهلحرم  زیربت  هرود  نیا  رد 

زیربت يداصتقا  لزنت  هلحرم  ار  هرود  نیا  فیدنفا 
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هک یلاح  رد  تسا . هدروآ  نایم  هب  نخس  1560 م ). . ) لاس 967 ق رد  يوفص  تلود  هنازخ  ندوب  یلاخ  زا  یکـسفشورطپ  یتح  دننادیم .
دوب . الط  هکس  رازه  ود  لوا  بسامهت  هاش  هنالاس  دمآرد  اهلاس  نامه  رد 

هاـش هنازخ  رد  درک . تسرهف  ار  وا  هنازخ  ییاراد  یـسیلتیب  ناخفرـش  تشذـگرد ، لوا  بساـمهت  هاـش  هـک  1576 م ). . ) ق لاـس 983  رد 
الط و شمش  ددع  دصتشه  لاقثم ، رازه  هس  مادک  ره  هرقن  الط و  شمش  ددع  دصشش  هرقن ، الط و  هکس  رازه  داتـشه  دصیـس و  بسامهت 

یـسیلتیب ناخفرـش  دوب . دوجوم  راوس و ...  رازه  یـس  حالـس ، قاری و  رخاـف ، ياـهسابل  تسد  رازه  یـس  مشیربا ، راورخ  تسیود  هرقن ،
الط و هکس و  شمش و  هزادنا  نیا  هب  ناروت ، ناریا و  رد  یهاشداپ  چیه  هنازخ  رد  ناخ  زیگنچ  زا  ریغ  هب  نونکات  مالسا  روهظ  زا  دسیونیم 
رد زگره  لیعامـسا  هاش  هرود  رد  هک  یلاح  رد  دوب ، هتـشابنا  بساـمهت  هاـش  ناـمز  رد  هنازخ  دوبن . رخاـف  ياـهسابل  هرقن و  فورظ  هرقن و 

تشادن . دوجو  لوپ  ناموت  دصیس  زا  رتشیب  هنازخ 
رد يداصتقا  تایح  زیربت ، هژیو  هب  ناریا  ياهرهـش  رد  1580 م ). - 1550 . ) 988 ق ياهلاس 957 - رد  هک  دهدیم  ناشن  روکذـم  بلاطم 

لاس 1039 ات  يدالیم  مهدزناش  هدس  رخاوا  زا  زیربت  یعامتجا  يداصتقا و  خـیرات  زا  موس  هرود  تشاد . تفرـشیپ  سکعرب  هکلب  دوبن  لزنت 
1011 ق. لاس 993 - زا  لوا  هلحرم  ددرگیم ؛ میسقت  هلحرم  ود  هب  دوخ  هرود  نیا  دوشیم . لماش  ار  1630 م ). . ) ق

نیا رد  دوب . ناینامثع  لاغـشا  رد  لاس  تفه  زیربت  رهـش  ینامثع ، ناریا و  دیدش  ياهگنج  یپ  رد  هلحرم  نیا  رد  دوب . 1603 م ). - 1585)
. دـش شتآ  همعط  اههزاغم  اهارـسناوراک و  اهرازاب ، دـمآ . دراو  رهـش  یعامتجا  يداصتقا و  يزرواشک ، تایح  رب  نیگنـس  ياهبرـض  نامز 
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ات ربماتپـس 1586  زا  دش . عطق  جراخ  يایند  اب  زیربت  يراجت  هطبار  دـندرک . نطو  يالج  رهـش  یلاها  رتشیب  دـیدرگ و  هدـنکارپ  راک  يورین 
. دوب ینامثع  ناهاشداپ  رایتخا  رد  ینامثع و  شترا  لاغشا  رد  زیربت  1011 ق ). - 994 . ) توا 1603 م

عناوم ناریا ، جیلخ  قیرط  زا  تراجت  تفرشیپ  ناریا و  لخاد  هب  یناوراک  هار  رییغت  یتیزنارت ، تراجت  يراوشد  ینامثع ، ناریا و  ياهگنج 
داجیا زیربت  تعنص  تراجت و  دشر  ربارب  رد  یمهم 
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مهدزناش و هدـس  رخآ  ياهلاس  یناـمحر  دـننام  یخرب  ارچ  هک  تسین  صخـشم  یلو  دوب  لوفا  لاـح  رد  زیربت  داـصتقا  هرود  نیا  رد  درک .
هک تسا  یلاح  رد  نیا  دـننادیم . لـیبدرا  یخامـش و  زیربت ، دـننام  ییاهرهـش  رد  يداـصتقا  دـشر  هرود  ار  يدـالیم  مهدـفه  هدـس  لـیاوا 

. داتفا یناریو  هب  ینامثع  ناریا و  ياهگنج  هجیتن  رد  زیربت  یخامش و  ياهرهش 
ایحا هدـش  دوباـن  يزرواـشک  هرود  نیا  رد  دوـشیم . 1630 م ). - 1610 . ) ق  1038 ياـهلاس 1018 - لـماش  موـس  هرود  زا  مود  هـلحرم 

ياهلاس 1049- هب  زیربت  داصتقا  ياقترا  دـش . بجوم  ار  هلئـسم  نیا  یفـص  هاش  تامیمـصت  یخرب  لوا و  سابع  هاش  ياهریبدـت  دـیدرگ .
. تسا زیربت  يداصتقا  تایح  زا  مراهچ  هرود  نیا  ددرگیمرب . 1680 م ). - 1640 . ) 1091 ق

هرود نیا  رد  زیربت  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  دـناهدوب ، زیربت  رد  هرود  نیا  رد  هک  ییاپورا  ياهرنویـسیم  نارجات و  ناحایـس ، ياههتـشون 
زا هک  یمیقتسم  تایلام  هک  دنکیم  تیافک  هتکن  نیا  رکذ  اهنت  دوب . روهشم  ياهرهش  زا  یکی  نیمز و  قرشم  يراجت  یتعنص و  مهم  زکرم 

دوب . ناموت  رازه  یس  دص و  رب  غلاب  تایفلکم  زجهب  دشیم ، هداتسرف  ناهفصا  هنازخ  هب  1670 م ). . ) لاس 1080 ق رد  زیربت 
تیوقت ار  نآ  هکلب  دزیمن  هبرـض  یلادوئف  عباـنم  هب  يداـصتقا  هیامرـس  تشاد . یـساسا  شقن  زیربـت  تراـجت  دـشر  رد  يداـصتقا  هیاـمرس 

نیا تشاذگ . رثا  زین  زیربت  داصتقا  رب  يدالیم  مهدجه  هدس  لیاوا  مهدفه و  هدس  رخاوا  رد  هنایم  کیدزن و  قرـش  يداصتقا  لزنت  درکیم .
هدـس لیاوا  رد  زیربت  زا  تموکح  دـمآرد  هک  تسا  یفاک  لیلد  کـی  رکذ  دـیمان . رهـش  يداـصتقا  تاـیح  زا  مجنپ  هرود  ناوتیم  ار  عطقم 

ناریا و زا  نامیلـس  هاـش  دـمآرد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دوب ، رتـشیب  هسنارف  لـک  زا  هسنارف  هاـشداپ  دـمآرد  ماـمت  زا  يدـالیم ، مهدراـهچ 
. دوب مقر  نیا  ربارب  هد  هسنارف  لک  زا  هسنارف  هاشداپ  دمآرد  دشیم و  ناموت  رازه  دصتشه  غلبم  يدالیم  مهدفه  هدس  رخاوا  رد  ناجیابرذآ 
./ 1105 ق  ) دید ار  زیربت  هرود  نیا  رد  هک  يوسنارف  حایـس  اکول  لپ  دوب . ناریا  يراجت  یتعنـص و  مهم  زکرم  زیربت  زین  لزنت  هرود  رد  یتح 

فـکلوچ و 1717 م ،). ق /.  1129  ) سور یچلیا  یکــسنیلو  یمترآ  1700 م ،). ق /.  1111  ) ییایلاتیا حایـس  يرراـک  یللمج  1694 م ).
باستحا اب  ناریا  مامت  رد  : » دسیونیم فوکلوچ  دناهتسناد . يراجت  مهم  رهش  ار  زیربت  يدالیم ) مهدجه  هدس  لوا  همین   ) یـسیلگنا يوناه 

تراجت هوکش و  رد  زیربت  ترهش  هب  يرهش  زین  ناهفصا  دوخ 
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رد بیترت  نیدب  دنکیم . تراجت  هایـس  يایرد  لحاوس  دـنه و  ناتـسراتات ، هیکرت ، هیـسور ، اب  هکلب  ناریا  ياهرهـش  اب  اهنت  هن  زیربت  تسین .
.« دوب تراجت  مهم  زکرم  زیربت  یلو  دیآیم  رامش  هب  يداصتقا  لزنت  هرود  هچرگا  يدالیم  مهدجه  هدس  لیاوا  مهدفه و  هدس  رخاوا 

رهش یعامتجا  خیرات 

زیربت یعامتجا  راتخاس  یلاها و 

شـشوک تسا . هدیـسرن  ام  تسد  هب  ای  تسین  دوجوم  هرود  نآ  ههایـس  ياهرتفد  درادـن . دوجو  زیربت  تیعمج  نازیم  هرابرد  یقیقد  عـالطا 
. دوش لیلحت  ناحایس  ياههتشون  هرود و  نآ  عبانم  کمک  هب  هلئسم  نیا  هک  دش  دهاوخ 

يارب ار  هنیمز  يوفـص  تلود  تختیاپ  ناونع  هب  زیربت  باـختنا  نینچمه  يراـجت و  یتعنـص و  تیزکرم  يدـالیم  مهدزناـپ  هدـس  لـیاوا  رد 
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.( م  1524 . ) ق رد 930  تشاد . تـیعمج  رفن  رازه  دصیـس  اـت  تـسیود  1501 م ). . ) ق رد 906  زیربـت  درک . مهارف  نآ  تـیعمج  شیازفا 
هناگراهچ ياهگنج  1550 م ). - 1530 . ) 957 ق ياهلاس 936 - رد  دـنادیم . ناهج  تیعمج  مراهچ  کی  ار  زیربت  تیعمج  ریم  دـناوخ 

تیعمج شهاک  بجوم  لماوع  نیا  همه  دنتفر . تراسا  هب  زین  يدایز  هدع  دـناسر . تکاله  هب  ار  زیربت  یلاها  زا  يرایـسب  ینامثع ، ناریا و 
ینامثع و شترا  تشگزاب  زا  سپ  دـنتفریم و  فارطا  هب  مدرم  ینامثع ، شترا  هلمح  راـب  ره  اـب  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  دـش . زیربت 

لاس 941 ق. رد  ینامثع ، ناریا و  ياهگنج  زا  ثحب  رد  هاشروخ  دنتشگیمزاب . هیلوا  ناکم  هب  رهش ، يدازآ 
داـبآ لـبق  زا  رتاـبیز  رتهب و  زیربت  یمک  تدـم  تشذـگ  اـب  یلو  دـش  لیدـبت  ياهناریو  هب  زیربت  نمـشد ، موجه  یط  دـسیونیم  (1535 م ).

دیدرگ .
دوجو زا  زین  یشنم  ردنکسا  تشاد . دوجو  تیعمج  رفن  رازه  تصش  دصیـس و  هناخ و  رازه  داتـشه  زیربت  رد  1585 م ). . ) لاس 993 ق رد 

نود هتفگ  دـنوش  هفاضا  نالیلع  ناریپ و  هچب و  ود  نز و  کی  یگنج  درم  ره  باسح  هب  رگا  دـنکیم . دای  گنج » هدامآ  درم   » رازه هاـجنپ 
ات دصیس  زیربت  رد  لاس 1585  رد  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  باسح  نیا  اب  دوشیم . یکی  یشنم  ردنکسا  هتفگ  اب  ناوژ 
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-1539 . ) ياهلاس 946 ق رد  ابو  يرامیب  دندش . فلت  زیربت  رد  يرایـسب  هلزلز ، یطحق و  ابو ، هجیتن  رد  دنتـسیزیم . رفن  رازه  دـصراهچ 
ار يرایسب  تفای و  عویـش  زیربت  رد  1587 م ). - 1580 . ) و 988 ق 1549 م ). - 1548 . ) 955 ق م ،).  1546 - 1545 . ) 952 ق م ،).  1540
زیربت و رد  لاس  نامه  رد  دـسیونیم  یمق  دـندرمیم . اـبو  زا  زور  رد  رفن  دصیـس  اـت  تسیود  دادـعت  1580 م ). . ) رد 988 ق اـهنت  تشک .

ماک هب  ار  رفن  تصش  ات  هاجنپ  هنازور  داد و  خر  زیربت  رد  ینارگ  یطحق و  1578 م ). . ) رد 986 ق دنتخاب . ناج  رفن  رازه  شش  نآ  فارطا 
. دش زیربت  تیعمج  شهاک  بجوم  لماوع  نیا  همه  داتسرف . گرم 

دـص يدالیم ، مهدفه  هدس  لیاوا  مهدزناش و  هدس  ینایاپ  ياهلاس  رد  هک  دنکیم  اعدا  یـشنم  ردنکـسا  ياههتفگ  ساسارب  فستلـسوون 
. داد ربخ  زیربت  رد  یگنج  درم  رازه  هاجنپ  دوجو  زا  یشنم  ردنکسا  دش ، رکذ  هک  روطنامه  دنتسیزیم . زیربت  رد  رفن  رازه 

رد رفن  رازه  دصیـس  هک  دـنکیم  اعدا  ینامثع ، شترا  لاغـشا  لاس  هدـفه  نارود  رد  زیربت  یلاها  تسرهف  ساـسارب  اـیوگ  زین  یبلچ  ءاـیلوا 
شترا تایانج  ندـناشوپ  ماقرا ، نیا  رکذ  زا  یبلچ  ءایلوا  فدـه  لصا  رد  دـندرکیم . یگدـنز  نآ  فارطا  لاحم  رد  رازه  دـصناپ  زیربت و 

. دوب زیربت  رد  ینامثع 
1001 ق. ياهلاس 994 - نیب  تقیقح  رد  دناهدروآ . نایم  هب  نخس  ینامثع  شترا  لاغشا  نامز  رد  رهش  یناریو  زا  هرود  نآ  ناگدنـسیون 

لتق هب  رفن  رازه  تسیب  اـشاپ  ناـمثع  روتـسد  هـب  1586 م ). . ) ق لـیاوا 994  رد  تفاـی . شهاـک  رایـسب  زیربت  تیعمج  1603 م ). - 1586)
هب رهـش  یلاها  دـش  هداد  روتـسد  : » دـسیونیم یـشنم  ردنکـسا  دـندرک . چوک  رگید  ياهاج  هب  رهـش  یلاها  رتشیب  رگید  يوس  زا  دندیـسر .

. دندناسر يرای  ترجاهم  راک  هب  ناشتاناویح  اب  نایعا  ارما و  دنوش . هداد  چوک  نیوزق 
دش .» یلاخ  بش  کی  ضرع  رد  تمظع  اب  رهش  دندش . هدنکارپ  کیدزن  رود و  ياهاج  هب  رهش  طسوتم  هقبط  مدرم  زا  يرایسب 

تالاحم هب  ناریقف  طسوتم و  هقبط  و  غابهرق ، نیوزق و  ناهفصا ، هب  دنمتورث  هقبط  یلک  روط  هب 
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رهش ناریقف  زا  یتمسق  زیربت ،  هلاس  هدفه  لاغـشا  نامز  رد  دوبن . بسانم  یگدنز  يارب  مه  یکی  هناخ  هد  ره  زا  دندرک . چوک  رهـش  فارطا 
هتـشون ساسارب  رفن و  رازه  دصیـس  یبلچ  ءایلوا  هتـشون  هب  انب  رظن  دروم  هرود  رد  لاح  نیا  اب  دنتـشگزاب . دندوب ، هدرک  چوک  فارطا  هب  هک 

. تسا هتشاد  تیعمج  رفن  رازه  یس  زیربت  نامز  نیا  رد  الامتحا  دنتسیزیم ، زیربت  رد  رفن  رازه  دص  نارگشهوژپ  یخرب 
هب نونکا  یلو  دوب  اـبیز  داـبآ و  يرهـش  یناـمز  زیربت  دـسیونیم  دـید ، ار  زیربت  1617 م ). . ) ق رد 1026  هک  ییایناپسا  اولیـسود  ایـسراگ 
زا دوب . ینامثع  شترا  طسوت  نآ  لاغـشا  زیربت ، یناریو  یلـصا  لیلد  هک  دـنکیم  هراـشا  زین  تربره  ساـموت  تسا . هدـش  لیدـبت  ياهناریو 
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لاس 1045 ق. رد  ینعی  لاس  یـس  زا  سپ  ابیرقت  دوب . مزال  ینیعم  نامز  نآ  هراـبود  ییاـپرب  يارب  دوب ، هدـش  ناریو  اـمامت  رهـش  هک  اـجنآ 
. دنتشگزاب رهش  هب  ناهفصا ،) هب  نارجاهم  يانثتسا  هب   ) دندوب هتفر  اجنآ  زا  هک  یلاها  زا  يرایسب  دش و  دابآ  یمک  زیربت  (1636 م ).

باطخ ناجیابرذآ  یگیب  رلگیب  ناخ  متسر  تاعالطا  ربانب  داد . خر  زیربت  رد  يدیدش  هلزلز  1049 ق ). . ) هیروف 1640 م متفه  تسیب و  رد 
زیربت هب  طوبرم  طقف  مقر  نیا  دـش . رفن  دصـشش  رازه و  هدزاود  تکاله  هناخ و  دـصهن  رازه و  راهچ  یناریو  بجوم  هلزلز  یفـص ، هاش  هب 
يارب يریبادت  یفـص  هاش  روتـسد  هب  دوب . رتشیب  تافلت  رهـش  تبـسن  هب  فارطا  یحاون  رد  هتبلا  دـشیم . لماش  زین  ار  نآ  فارطا  هکلب  دوبن 

دابآ هرابود  رهش  یهاتوک  نامز  تدم  رد  دندش . فاعم  تایلام  زا  لاس  هس  ات  یلاها  دندیـشیدنا . رهـش  رد  هدش  ناریو  ياههناخ  يزاسزاب 
هدزناپ تدم  1058 ق ). . ) هیئوژ 1648 م متـشه  تسیب و  رد  ینعی  هلزلز  زا  دعب  لاس  تشه  هک  يوسنارف  حایـس  دورد  ردناسکلا  دـیدرگ .

تیعمج هوکش و  هب  يرهش  ناریا ، رد  متحایس  تدم  یط  رد  : » دسیونیم دوب ، زیربت  رد  زور 
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مدیدن ». زیربت 
هک تفگ  ناوتیم  مدیـشوک . رایـسب  رهـش  یلاـها  دادـعت  نییعت  يارب  دـسیونیم  دـید ، ار  زیربت  1673 م ). . ) ق رد 1083  هـک  زین  ندراـش 
زا هدشرکذ  مقر  دراد . تیعمج  رفن  نویلیم  کی  کیدزن  زیربت  هک  دننکیم  اعدا  یخرب  یلو  تسا  رفن  رازه  هاجنپ  دـصناپ و  رهـش  تیعمج 

هنکس رفن  رازه  دصراهچ  ات  دصیـس  زیربت  يدالیم ، مهدفه  هدس  طساوا  رد  هک  تسین  يدیدرت  یلو  تسا . زیمآهغلابم  یمک  ندراش  فرط 
تسا . هتشاد 

. تفای شهاک  اتبسن  يداصتقا  دوکر  طیارش  تلع  هب  زیربت  تیعمج  مهدفه  هدس  رخاوا  رد 
: دسیونیم دوب ، زیربت  رد  1105 ق ). . ) هیئوژ 1694 م ات  نئوژ  ياههام  رد  هک  يرراک  یللمج 

هاجنپ تسیود و  زا  رتشیب  اـجنیا  تیعمج  نم  نظ  هب  یلو  درکیم . باـسح  ربارب  مر  تیعمج  اـب  ار  زیربت  تیعمج  اوسنارف  ماـن  هب  یـصخش  »
رد هناـخ  رازه  تسیب  دوجو  زا  دوب ، زیربـت  رد  1111 ق ). . ) ربماون 1700 م مراهچ  رد  هک  يوسنارف  حایـس  اـکول  لـپ  دوشیمن ». رفن  رازه 

. دهدیم ربخ  زیربت 
رهـش رد  ار  هناخ  رازه  شـش  یـس و  دوجو  دید ، ار  زیربت  1128 ق ). . ) ربماسد 1716 م رد  ینعی  دـعب  لاس  هدزناش  هک  یکـسنیلو  یمترآ 

دنکیم . دییأت 
ود ره  دناهدوب . نکاس  زیربت  رد  رفن  رازه  راهچ  لهچ و  دـص و  ات  داتـشه  ابیرقت  هناخ ، کی  رد  رفن  راهچ  دوجو  نیگنایم  نتفرگ  رظن  رد  اب 

رازه داتشه  داد و  خر  رهش  رد  ياهلزلز  زیربت ، هب  یکـسنیلو  رفـس  زا  دعب  لاس  جنپ  دنکیمن . هئارا  زیربت  تیعمج  هرابرد  یقیقد  عالطا  مقر 
ياهلاس رد  زیربت  تیعمج  دش . زاغآ  زیربت  تیعمج  شهاک  دنور  يدالیم  مهدـفه  هدـس  رخاوا  زا  یلک  روط  هب  دندیـسر . تکاله  هب  رفن 

دیسر . رفن  رازه  تصش  ات  هاجنپ  هب   1806 - 1805
، رفن رازه  دصیس  ات  تسیود  ابیرقت  يدالیم  مهدزناش  هدس  لیاوا  رد  زیربت  تیعمج  بیترت  نیدب 
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دادعت 1635 م ). . ) رد 1044 ق رفن ، رازه  لهچ  ات  یس  هدس  نامه  رخاوا  رد  رفن ، رازه  هاجنپ  دصیس و  ات  دصیس  مهدزناش  هدس  طساوا  رد 

ات تسیود  هدـس  نامه  رخاوا  رد  رفن و  رازه  دـصراهچ  ات  دصیـس  دادـعت  مهدـفه  هدـس  طساوا  رد  رفن ، رازه  هاجنپ  تسیود و  ات  تسیود 
. تسا هدوب  رفن  رازه  هاجنپ  تسیود و 

یتلود تدمزارد  یتختیاپ  دوب . گنهامه  نآ  ینورد  یعامتجا  يداصتقا و  راتخاس  اب  هرود ، نآ  رگید  ياهرهش  دننام  زیربت  ینوریب  هرظنم 
نیا دادیم . ناشن  ار  یعافد  تالیکـشت  ییاپرب  ترورـض  یکیژتارتسا ، یماظن و  يداصتقا ، زکرم  ناونع  هب  زیربت  تیمها  شیازفا  گرزب و 
هقبط مشخ  زا  الاب  هقبط  مکاح و  هداوناخ  زا  تبقارم  فدـه  اب  رگید  يوس  زا  نمـشد و  موجه  زا  رهـش  ظفح  فدـه  اب  وس  کی  زا  هلئـسم 
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. تفرگیم ماجنا  نییاپ 
رد دش . هتخاس  نآ  رد  يرایسب  یعافد  ياهانب  دوب و  تلود  نیا  تختیاپ  زیربت  1555 م ). . ) لاس 962 ق ات  يوفص  تلود  لیکشت  نامز  زا 

دـش و هتخاس  مکحم  يژد  زیربت ، دابآبحاص  نادـیم  رد  ینامثع  ياـهورین  هدـنامرف  اـشاپ و  ناـمثع  روتـسد  هب  1585 م ). . ) ق زییاپ 993 
شراـصح فارطا  رد  دوب و  عرذ  نآ 12700  طیحم  دوب . مکحم  عیسو و  رایسب  یگنـس  ژد  نیا  دندیـشک . نیـصح  يراصح  ار  نآ  فارطا 

. دومن ناریو  ار  ژد  درک و  دازآ  ناینامثع  لاغشا  زا  ار  زیربت  لوا  سابع  هاش  شترا  1603 م ). . ) لاس 1011 ق رد  تشاد . دوجو  قدنخ 
ات داد  روتسد  1606 م ). . ) ۀـجحلا 1014 ق يذ  متـشه  تسیب و  رد  زیربت ، کیژتارتسا  یماظن و  تیمها  نتفرگ  رظن  رد  اب  لوا  سابع  هاـش 
ژد نیا  هک  اجنآ  زا  دیـسر . نایاپ  هب  زور  تسیب  ضرع  رد  ژد  نتخاس  دوش . هتخاس  راوتـسا  يژد  دابآبحاص ، هدـش  ناریو  ژد  کیدزن  رد 
هاش روتسد  هب  ورنیا  زا  تشاد ،  رارق  دور  نایغط  هجیتن  رد  یناریو  رطخ  ضرعم  رد  دوب ، هدش  هتخاس  دور  نارهم  هناخدور  تسد  نییاپ  رد 

. دش هتخاس  باخرس  هوک  هنماد  رد  يدیشر  عبر  رد  يرگید  ژد  سابع ،
ضرع رد  ار  نازاغ  ماش  رد  دوجوم  ياهانب  ماـمت  یـساغآ  کیـشئا  رهچونم  تساـیر  تحت  شاـبلزق  نوشق  1610 م ). . ) لاس 1018 ق رد 

يرایـسب قارع و  زیربت ، زا  درک . زاغآ  ار  يرگید  ژد  تخاس  لاس  نامه  راهب  رد  اـهنآ ، حـلاصم  زا  هدافتـسا  اـب  دومن و  ناریو  زور  راـهچ 
 ... مامح و رابنا ، بآ  دنلب ، ياهجرب  اجنآ  رد  تفرگ . ماجنا  تعرسهب  هعلق  تخاس  دش . هدروآ  رگراک  شارتگنس و  اّنب ، رگید  ياهاج 

هعلق  » ار دیدج  هعلق  دیدرگ . ناریو  یمیدق  ژد  يدیشر ، عبر  رد  دیدج  ژد  نتخاس  اب  دش . هتخاس 
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دندیمان . یسابع » دیدج 
ترورض تقو  هب  هک  تشاد  تعسو  ردقنآ  نازاغ  ماش  رد  دوجوم  ياهانب  دهدیمن . حیضوت  ار  نازاغ  ماش  یناریو  تلع  یـشنم  ردنکـسا 

تهج نیمه  هب  دنزاسب . يژد  اجنآ  رد  دننک و  ریمعت  ار  نآ  فارطا  دنتسناوتیم  ناینامثع  داد . ياج  اجنآ  رد  ار  یهاپس  رازه  راهچ  دشیم 
.( 1627 م . ) لاس 1036 ق رد  يدابانج  دوش . هتخاس  يدیـشر  عبر  رد  دـیدج  يژد  ات  داد  روتـسد  درک و  ناریو  ار  نازاغ  ماش  سابع  هاـش 

لاس 1044 ق. رد  درک . یفرعم  زیربت  هعلق  ناونع  هب  ار  انب  نیمه 
. دـندومن ناریو  ار  يدیـشر  عـبر  رد  دوـجوم  ژد  دـندرک و  هلمح  زیربـت  هب  1640 م ). - 1623  ) مراـهچ دارم  ناطلـس  ياـهورین  (1635 م ).

درادن . دوجو  زیربت  رد  ياهعلق  هک  دناهتشون  دناهدید ، ار  زیربت  1636 م ). . ) لاس 1045 ق رد  هک  یناحایس 
تیب کی  رد  يزیربت  حیـسم  دوبن . يراـصح  هعلق و  زیربت  رد  1726 م ). . ) لاس 1138 ق ات  هک  دوشیم  راکـشآ  هرود  نآ  عبانم  یـسررب  اب 

1780 . ) لاس 1194 ق رد  تشاد . دوجو  ياهعلق  زیربت  رد  1727 م ). - 1726 . ) لاس 1139 ق رد  هک  دنکیم  ناونع  دـجبا  باسح  اب  رعش 
مهدزناش و ياههدـس  رد  هک  دوشیم  نشور  روکذـم  بلاطم  زا  دـش . هتخاس  زیربت  رد  دـیدج  يژد  یلبند  ناـخ  یلق  رفعج  روتـسد  هب  م ).
رد هک  تشاد  يژد  زیربت  1630 م ). . ) لاس 1039 ق ات  مهدزناش  هدس  رخاوا  زا  دوب . هدشن  هدیـشک  زیربت  رود  هب  يراصح  يدالیم  مهدفه 

. دش ناریو  1635 م ). . ) لاس 1044 ق

رهش ياههزاورد 

فارطا قطانم  یجراخ و  ياهنیمزرـس  اب  ار  زیربت  اههزاورد  نیا  دوب . ییاههزاورد  ياراد  زیربت  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  ياههدـس  رد 
، دنتشاد ار  رهش  هب  دورو  دصق  هک  ییاهناوراک  دادیم . دنویپ 
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هب زیربت  ياههزاورد  رد  یـساسا  تارییغت  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  ياههدس  رد  دـنوش . دراو  دنتـسناوتیم  اههزاورد  نیا  قیرط  زا  طقف 
رد تشاد ؛ دوجو  يدالیم  مهدراهچ  هدس  تسخن  همین  رد  هک  دوروارس  نازاغ و  ماش  دوردرس ، ناورـش ، ناجوا ، ياههزاورد  دمآ . دوجو 
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ياراد رهش  1780 م ). . ) رد 1194 ق تفرگ . دوخ  هب  ير »  » هزاورد ماـن  رها »  » هزاورد طـقف  دوـب . دوـجوم  زین  1640 م ). . ) لاس 1049 ق
. دوب ربون  نیهمداهم و  لوبناتسا ، نابرتش ، باخرس ، العا ، نابایخ ، هزاورد  تفه 

اههچوک اههلحم و 

رد 740 ق. تشاد . يدایز  ياههچوک  هلحم و  زیربت  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  ياههدس  رد 
یلاح رد  نیا  دوب . دوجوم  هلکوم  ربون و  نایمران ، هاش ، تسد  درـس ، وج ، برد  قاط ، نارجنـس ، الاق ، ير ، ياهمان  اب  یتـالحم  (1340 م ).

، ربون نیهمداهم ، درـس ، برد  هیوجرو ، نارجنـس ، نوچ  یتالحم  زا  1573 م ). - 1571 . ) 981 ق ياهشروش 978 - ناـیرج  رد  هک  تسا 
هدمآ تروص  دـنچ  هب  بولقلا  ۀـهزن  رد  زین  تالحم  یخرب  مان  تسا . هدـش  هدرب  مان  نالگـشش  نابرتش و  برد  العا ، برد  نادـیم ، برد 

. تسا
اهدـعب نایمران  تسا . هتـشون  وجرز  هابتـشا  هب  ار  نآ  یبلچ  ءایلوا  هک  دوب  هیوجیو  ای  وجرو  نامه  وج  برد  ـالعا و  برد  ناـمه  ير  هلحم 

، تسا هدمآ  هیرفظم  همانفقو  رد  هک  قیلناهام  مان  تشاد . ياج  قیلناهام  هلحم  رد  هکلب  دوبن  یلقتـسم  هلحم  هلکوم  دـش . هدـیمان  رایم  رایم 
، ير زیخریما ، نابایخ ، باخرس ، بادنرچ ، تالحم  ياراد  يدالیم  مهدزناش  هدس  رد  زیربت  نیا  رب  هوالع  تشاد . رارق  نیهمداهم  هلحم  رد 

مهدفه هدس  طساوا  رد  ندراش  يدالیم و  مهدزناش  هدس  طساوا  رد  وردناسلا  دوب . هایس  گنس  بارورـس و  رانم ، راهچ  نابایـس ، نارجنس ،
. دناهداد ربخ  زیربت  رد  گرزب  هلحم  هن  دوجو  زا  دعب ) لاس  دص  ینعی   ) يدالیم

نایم زا  تشاد . طابترا  اهنآ  نانکاس  یعاـمتجا  تیعقوم  لغـش و  ماـن  اـب  زیربت ، ياـههچوک  تـالحم و  ماـن  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ 
(، ناشورفرکش  ) رالناتاس رکش  تالحم  هب  ناوتیم  اهنیا 
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رالنانوی شاد  هشیمغاب ،)  ) رلیچنیکا رالیچغاب و  نازودتسوچ ،)  ) رلنکیت تسوچ  نارزاگ ،)  ) رـالناووی يرد  راـتلاپ و  ناـغابد ،)  ) رـالغابد

. درک هراشا  و ...  رایم ) رایم  هلحم  ای  نارگیچلعن  هچوک   ) یس هچوک  رالیچلان  ناراجح ،) هچوک   ) یس هچوک 
تالحم یلاها  هک  دوشیم  راکشآ  فلتخم  عبانم  زا  دنتشاد . تنوکـس  صوصخم  تالحم  رد  ناشهشیپ  تعنـص و  هب  هجوت  اب  زیربت  یلاها 
دنمتورث باخرـس  زیخریما و  تالحم  یلاها  یبلچ  ءایلوا  تاعالطا  ربانب  دـندوب . زیاـمتم  رگیدـمه  زا  ناـشيداصتقا ، تیعـضو  هب  هجوت  اـب 

اـساسا زین  نالگـشش  دوب . مک  رایـسب  طسوتم  هقبط  دندادیم و  لیکـشت  نادنمتورث  ار  رهـش  زکرم  رد  رانم  راهچ  هلحم  یلاها  رتشیب  دندوب .
، نارجات هدرخ  ار  هیوجیو  هلحم  یلاها  دـندوب . ناـیعا  نارجاـت و  هچوک  هتـسار  هلحم  یلاـها  رتشیب  دوب . نارگناوت  ناـیعا و  تنوکـس  لـحم 

. دندادیم لیکشت  ناشورفيزبس  نازرواشک و  ار  دابآمکح  تیعمج  رتشیب  ناراکتعنص و  ار  جاغآهرق  هلحم  نانکاس 
. دوب هدـش  هتـشاک  فیدر  هب  ناتخرد  هچوک ، ره  فارطا  رد  دـسیونیم  وا  دـهدیم . ربخ  زیربت  رد  هلحم  جـنپ  لـهچ و  دوجو  زا  وردـناسلا 

مان عبانم  زا  یخرب  رد  یلو  میرادـن ، تسد  رد  يدالیم  مهدـفه  مهدزناش و  ياههدـس  رد  زیربت  ياههچوک  همه  هرابرد  ار  مزال  تاـعالطا 
هچوک هچوک ، رـس  لیجگ ، ناتـسربق  برغ  رد  گیب  مساق  هچوک  هیدوصقم ، رانک  رد  قحلا  دبع  هچوک  هلمج  زا  تسا ، هدمآ  اههچوک  نیا 

. رلینمرا نالگشش ، دابآلاتب ، نابایخ ، دابآردص ، ناراجح ، زیخون ، اوآلیل ، نانابرتش ،) هچوک   ) یس هچوک  رلیچهود  ربون ، غاب 

اهرازاب

نـسح نوزوا  طسوت  زیربت ، رازاب  نیرتگرزب  هیرـصیق » . » دـشیم هتخاس  اهرازاب  هتـسار  ای  گرزب  ياهنادـیم  رد  الومعم  اهرازاب  زیربت  رد 
گرزب دبنگ  کی  رازاب  نیا  دمآیم . باسح  هب  نیمز  قرشم  ياهرازاب  نیرتابیز  زا  یکی  هشوگ  تشه  هدیشوپرس و  رازاب  نیا  دش . هتخاس 

رد نارگرز  رازاب  دیسریم . شورف  هب  یتمیق  لاوما  دوب ، یناریا  نارجات  دتس  داد و  زکرم  هک  هیرصیق  رد  تشاد . یلاع  و 
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نآ یلاها  هک  تشذگن  يرید  دـش . قیرح  همعط  ینامثع  نوشق  طسوت  رازاب  نیا  1585 م ). . ) رد 993 ق تشاد . رارق  رازاب  نیمه  یکیدزن 

. دنتخاس هرابود  ار 
شورف يارب  زیربت  رد  دوب . هدیـشوپرس  رهـش  ياهرازاب  رتشیب  دشیم . لیدبت  دتـس  داد و  زکرم  هب  هعمج  ياهزور  زیربت  دابآبحاص  نادـیم 

. تشاد دوجو  نالیتاس و )...  شامق  نالیتاس و  زوکؤا  رلرگرز ، رالنرییاقرهی ، رلنکیت ، قاپاپ   ) یـصاخ ياهرازاب  نارگتعنـص  تسد  هتخاس 
نیا تخاس . زیربت  رد  ياهدیـشوپرس  گرزب  رازاب  ناجیابرذآ  مکاح  قداص  ازریم  دـندوب . هتخاـس  ییاـهرازاب  مه  گرزب  ياـهناخ  یخرب 
دتس داد و  مهم  زکرم  هب  زیربت  رد  ینادیمتآ » . » تشاد دوجو  يرایسب  ياههزاغم  رازاب  نیا  رد  دشیم . هدیمان  يرازاب » قداص  ازریم   » رازاب

دوجو زا  ندراش  رازه و  تفه  دوجو  زا  یبلچ  ءایلوا  دشیم . شورف  دیرخ و  بسا  اجنآ  رد  الومعم  دوب . هدش  لیدـبت  تراجت  تعنـص و  و 
، نازازب رازاب  یکیدزن  رد  عقاو  ناخ »  » رد اهنت  تشاد . ناوارف  قنور  دتـسوداد  ناخ »  » رازاـب رد  دـنهدیم . ربخ  زیربت  رد  هزاـغم  رازههدزناـپ 

 ... يرازاب و نیداهم  يرازاب ، ربون  دننام  دوب ، اپرب  ییاهرازاب  زین  تالحم  یخرب  رد  نیا  رب  هوالع  تشاد . دوجو  هرجح  ود  یس و 

اهنادیم

اهنادیم نیا  زا  مکاح  هقبط  دوب . زیربت  ياهنادیم  نیرتگرزب  زا  یکی  دابآبحاص  دندادیم . لیکـشت  اهنادیم  ار  زیربت  زا  یمیظع  شخب 
اهنادیم رد  صاخ  صخش  هیبنت  يارب  ار  یلاها  نانآ  نیارب  هوالع  دندرکیم . هدافتسا  یماظن  قشم  هدننک و  مرگرس  ياهيزاب  مسارم  يارب 

. دوب هدامآ  راد  بوچ  هشیمه  نادیم  رد  دندزیم . راد  اجنآ  رد  ار  درف  نامه  دندروآیم و  درگ 
اهنادیم نیا  رد  زین  هعمج  ياهزور  درکیم . اپرب  ار  قوپوق  يزاب  لیعامسا  هاش  تشاد ، تیفرظ  رفن  رازه  یس  هک  ینادیم  رد  نیا  رب  هوالع 

نسح نوزوا  دجسم  بونج  رد  دابآبحاص  نادیم  دسیونیم  یبلچ  بتاک  دشیم . ماجنا  رن و -...  واگ  سورخ و  گنج  تاناویح - يزاب 
نیا دوب . عقاو 
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مانهب رگید  ینادیم  دوجو  زا  یـشنم  ردنکـسا  تشاد . رارق  نآ  قرـش  بونج و  رد  تالحم  اهرازاب و  رتشیب  هک  دوب  عیـسو  يردق  هب  نادیم 

. دهدیم ربخ  دابآتداعس 

اهارسناوراک

دوجو ارـسناوراک  دصیـس  زیربت  رد  دـسیونیم  ندراش  تشاد . یـصاخ  هاگیاج  زیربت  يرامعم  هرظنم  تراـجت و  دـشر  رد  اهارـسناوراک 
زا دـندوب . هـقبط  ود  ـالومعم  اهارـسناوراک  دـننک . تماـقا  دنتـسناوتیم  ناـمزمه  روـط  هـب  رفن  دصیــس  اـهنآ  نیرتکـچوک  رد  تـشاد .
هاش لیعامـسا ، هاش  هاشناهج ، هدـیبز ، ياهارـسناوراک  هب  ناوتیم  يدالیم  مهدـفه  هدـس  طـساوا  رد  زیربت  ياهارـسناوراک  نیرتروهـشم 

. درک هراشا  رهاط  ازریم  قداص و  ازریم  قادوب ،  ریپ  یفص ،

یمومع ینوکسم و  ياهانب 

نییاپ تاقبط  هوکـشاب و  ییاهنامتخاس  الاب  تاقبط  هک  بیترت  نیدـب  دادیم . ناشن  ار  مدرم  نایم  يرباربان  زیربت  رد  دوجوم  ياهنامتخاس 
نادیم رد  تشاد ، تسد  رد  ار  زیربت  تیمکاح  لاس  شـش  هک  ناخ  ریما  دـمحم ، ناطلـس  هرود  رد  دـندوب . هتخاس  هتخپن  رجآ  اب  ییاههناخ 

يانب نینچ  کلف  مشچ  دسیونیم  یمق  دـمحا  یـضاق  دیـشک . میخـض  ياهراوید  نآ  فارطا  رد  تخاس و  گرزب  ینامتخاس  دابآبحاص 
هب زین  نایعا  زا  رفن  کی  دش . هدیمان  امنناهج »  » شتمظع رطاخ  هب  انب  نیا  تخاس . نینچ  ییارس  زین  ناخ  ریما  رـسپ  دوب . هدیدن  یلاع  ابیز و 
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يارـس مان  هداد و  ربخ  زیربت  رد  ینایعا  هناخ  داتفه  رازه و  دوجو  زا  یبلچ  ءایلوا  درک . انب  ابیز  ینامتخاس  شغاب  طسو  رد  رهاـط  ازریم  ماـن 
نیا اب  تسا . هدرب  مان  ار  نسح  نوزوا  دجسم  رانک  رد  قادوب  ریپ  يارـس  و  ير ، هلحم  رد  ناخ  متـسر  يارـس  زیخریما ، هلحم  رد  يدرو  هّللا 

. دهدیم ناشن  ار  زیربت  یلاها  كدنا  تعاضب  بلطم  نیا  دوب ،  ماخ  رجآ  زا  زیربت  ياهانب  رتشیب  لاح 
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. تشاد دوجو  دجسم  دصیس  ات  هاجنپ  تسیود و  دادعت  زیربت  رد  يدالیم  مهدفه  هدس  طساوا  رد 
رگید ارزو و  اهناخ و  ار  دجـسم  هاجنپ  ناهاش و  ار  دجـسم  هدزون  زیربت  رد  دجـسم  تسیب  دصیـس و  دادعت  زا  دـنکیم  هراشا  یبلچ  ءایلوا 

هاش نسح ،) نوزوا  رسپ   ) دوصقم نسح ، نوزوا  نوچ  ییاهدجسم  دابآبحاص  نادیم  رد  اهنت  دوب . تاغیلبت  زکرم  دجسم  دناهتخاس . نایعا 
تشاد . دوجو  اشاپ  رفعج  اشاپ و  نامثع  سابع ، هاش  بسامهت ، هاش  لیعامسا ،

هب اهدـعب  دـش و  ناریو  اشاپ  نامثع  روتـسد  هب  1586 م ). . ) رد 994 ق دوب ، عقاو  دابآبحاص  نادـیم  رانک  رد  هک  بساـمهت  هاـش  دجـسم 
نیدلا جات  دجسم  ير ، هزاورد  رد  نالیلخ  دجـسم  تشاد . دوجو  ییاهدجـسم  زین  رگید  تالحم  رد  دیدرگ . يزاسزاب  سابع  هاش  روتـسد 

ربون و ...  هلحم  رد  نایروا  دجسم  دابآجآ ، هچوک  رس  رد  يراشنم  یلع 
هب ناوتیم  نایم  نیا  زا  تشاد . دوجو  رایسب  ياهمامح  ناتسرامیب و  هس  زیربت  رد  دهدیم . ربخ  زیربت  رد  ییاهاسیلک  دوجو  زا  یبلچ  ءایلوا 

باخرس و نابایخ ، ير ، هزاورد  رلیچ ، هود  ریم ، ریم - هزاورد  هاشناهج ، زوب ، کشوک ، هسپ  یشابلیجگ ، نونجم ، یلیل و  نوچ  ییاهمامح 
درک . هراشا  يرازاب  زوکوا 

لیاسو نیا  زا  هدافتسا  ناکم  زرط و  تسا . هدش  هراشا  لیدنق  سوناف و  غارچ ، لعشم ، عمـش ، نوچ  ییانـشور  لیاسو  هب  هرود  نآ  عبانم  رد 
لعـشم عمـش و  دنتخاسیم . عمـش  کی  موم  نم  تصـش  زا  یهاگ  دشیم . هدافتـسا  گرزب  کچوک و  ياهعمـش  زا  الومعم  تسا . بلاج 

زا اهراوید  نتفرگ  دود  زا  يریگولج  يارب  دوب ، هدـش  گنر  ییابیز  هب  هک  ییاهقاتا  رد  تفریم . راکهب  نامتخاس  ياـهورهار  رد  ـالومعم 
زا هچوک ، رد و  مد  اهزیلهد ، روبع ، ياههار  خبطم ، رد  تشاد . ياهلیتف  تخوسیم و  نغور  اب  زین  لیدنق  دـشیم . هدافتـسا  یتفن  ياهغارچ 

. تخوسیم یتفن  ياهغارچ  اههناخ  رد  دیدرگیم . هدافتسا  رادهلیتف  ینغور و  ياهغارچ 
جنرب و زا  ار  اهلیدنق  دشیم . هدافتسا  گرزب  کچوک و  ياهلیدنق  زا  اههاقناخ  اهدجسم و  رد 
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هچوک و اهمامح ، هفایـضلا ،) راد   ) نامهم ياهقاتا  رد  دـندرکیم . دایز  ار  اهلیدـنق  دادـعت  رون ، شیازفا  يارب  دـنتخاسیم . كزاـن  یبلح 

يارب دـشیم ، هدـناوخ  نآرق  هک  یقاتا  رد  تفریم . راکهب  مه  اب  تاـقوا  رتشیب  لیدـنق  عمـش و  دـشیم . هتـشاذگ  لیدـنق  زین  ضوح  راـنک 
لیدـنق اـب  هارمه  غارچ  اـههاقناخ  رد  دنتـشاذگیم . عمـش  نادعمـش  رد  زین  نآرق  يراـق  شیپ  رد  دـندرکیم . نازیوآ  لیدـنق  رون ، شیازفا 

. دنتشگیم تسد  رد  یعمش  اب  هاقناخ  رد  راکتمدخ  دنچ  نیا  رب  هوالع  دیدرگیم . هدافتسا 
رد یلعشم  اب  رفن  دنچ  دنتـشذگیم ، رگناوت  دارفا  ای  هاش  هک  ییاههچوک  رد  دندرکیم . هدافتـسا  لعـشم  زا  اههلحم  هچوک و  رد  يولج  رد 

عمش اهنادیم  رد  عمـش و  اههزاغم  رد  رگید ، مکاح  کی  ندش  نامهم  یجراخ و  یچلیا  ندمآ  ای  زورون  ياهزور  رد  دنداتـسیایم . تسد 
دنتشاذگیم . غارچ  و 

هتفرگ رارق  شهوژپ  دروم  رتمک  هک  تسا  یلئاسم  زا  یکی  يدالیم  مهدـفه  مهدزناش و  ياههدـس  رد  زیربت  رهـش  یعامتجا  طـباور  هلئـسم 
تلود تختیاپ  1555 م ). . ) لاس 962 ق ات  زیربت  تسا . عباـنم  رد  دوجوم  بلاـطم  دوبمک  شهوژپ ، نیا  ریـسم  رد  یلـصا  يراوشد  تسا .
مکاح ماقم  رد  ناجیابرذآ  یگیب  رلگیب  دوب . ناجیابرذآ  يرادا  یسایس و  زکرم  يدالیم  مهدفه  هدس  نایاپ  ات  ینعی  نآ  زا  سپ  و  يوفص ،

هغوراد دـش ، لیدـبت  هصاخ  كـالما  هب  زیربت  هک  ورنآ  زا  1578 م ). - 1533  ) صخـشم یعطقم  رد  یلو  درکیم ، هفیظو  ماـجنا  زین  زیربت 
ناهاش دش ، هصاخ  كالما  وزج  رهش  هک  ینامز  رد  دیدرگ . زیراو  تلود  هنازخ  هب  امیقتسم  رهش  دمآرد  تفرگ و  تسد  رد  ار  رهـش  هرادا 

( نایوفص هرود  نایاپ  ات  نالوغم  هرود  زاغآ  زا  زیربت ( هلاس  دصناپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


ارزو و نایرابرد ، ارما ، هاش ، یماـن  هماـن  باـتک  رد  ریم  دـناوخ  دـندومن . رامثتـسا  رتشیب  ار  مدرم  دـندرک و  هجوت  اـجنآ  دـمآرد  هب  يوفص 
ار ناروهشیپ  رازاب و  یلاها  نارگتعنـص و  و  طسوتم ، هقبط  رد  ار  رهام  نارگتعنـص  ناسدـنهم ، نارجات ، و  الاب ، هقبط  رد  ار  یلاع  نویناحور 

میـسقت هتـسد  شـش  هب  يداصتقا  یعامتجا و  تیعـضو  رظن  زا  ار  رهـش  یلاها  یتسرد  هب  زین  فستلـسوون  درک . يدنبهتـسد  نییاـپ  هقبط  رد 
. دومن

ناسلفم هلمج  زا  يرهـش  تاـقبط  رگید  و  ناییاتـسور ، نارگتعنـص ، نارجاـت ، ناـیناحور ، ییاتـسور ، یگنج و  يورین  بحاـص  نارادنیمز 
 ... نایادگ و ناروهشیپ ، ییاتسور ،
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هک نییاپ و ...  هدر  الاب و  هدر  نایناحور  هدرخ ، هدمع و  نارجات  یلومعم ، هدمع و  نارگتعنـص  دندشیم . میـسقت  یتاقبط  هب  زین  اهنیا  هتبلا 

دوب . هدمآ  دوجو  هب  یتاقبط  زین  اهنیا  نایم 
تهج نیا  زا  دوب . رامثتـسا  تحت  مدرم  هدوت  زا  ترابع  طـسوتم  نییاـپ و  هقبط  کـچوک و  گرزب و  نارادنیمز  زا  تراـبع  همکاـح  هقبط 

. تسا هجوت  دروم  رایسب  هرود  نآ  خروم  ریم  دناوخ  تاعالطا 
رکذ نییاپ  هقبط  وزج  ار  اهنآ  هدیمان و  تافرتحم »  » ار رگنهآ  جارـس و  زرگنر و  طایخ ، زازب ، باصق ، زپشآ ، اونان ، راطع ، اّنب ، فارـص ، وا 

تسا . هدرک 
حالطصا هارمه  هب  ریم  دناوخ  دندوب . تافرتحم »  » وزج زین  باصق  زازب و  لاقب ، رگتعنص ، رب  هوالع  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  نیاربانب 

دیلوـت راـک  هب  امیقتـسم  هک  تسا  یناـسک  اـی  صلاـخ  نارگتعنـص  هـب  طوـبرم  هـک  دربیم  راـک  هـب  زین  ار  عاّنـص »  » حالطـصا تاـفرتحم ،» »
. تسا هدش  دای  فارشا »  » و نایعا »  » مان اب  اهنآ  زا  عبانم  رد  هک  دنتسیزیم  يدایز  یموب  نارادنیمز  زیربت  رد  دنتخادرپیم .

متسر ناخ ، يدروهّللا  نوچ  ییاهمان  نایعا  نیا  نایم  زا  تشاد . دوجو  ینایعا  يارس  داتفه  رازه و  زیربت  رد  1640 م ). . ) لاس 1049 ق رد 
زا هدـیمان و  نایعا  رابک و  مان  اب  ار  هدـمع  نارجات  یبلچ  ءایلوا  تسا . هدـمآ  عبانم  رد  قداص و ...  ازریم  رهاط ، ازریم  ناخ ، قادوب  ریپ  ناخ ،

نایعا هقبط  وزج  مالـسالا  خیـش  ردص و  یـضاق ، ادـخدک ، رتنالک ، هغوراد ، تسا . هدرک  دای  زیربت  رد  يرجات  گرزب  يارـس  داتفه  دوجو 
. دندوب

تاضراعت تفای و  تدـش  يرباربان  دـش ، رتشیب  یعامتجا  يداصتقا و  رظن  زا  رهـش  یلاها  نایم  دوجوم  تواـفت  يرادنیمز ، دـشر  هرود  رد 
رد دنتفرگ . ياج  نایعا  هقبط  رد  دندمآرد و  هدـمع  نارجات  کلـس  رد  دـندش و  رگناوت  نارجات  هدرخ  زا  یخرب  دـیدرگ . هدوزفا  یعامتجا 

هگرج رد  اهنآ  رامثتسا  اب  دندوب ، ییاهدرگاش  اههاگراک و  ياراد  هک  نارگتعنص  یخرب  تشاد . دوجو  يدنور  نینچ  زین  نارگتعنص  نایم 
. دندمآیمرد نایعا  هدمع و  نارگتعنص 

زیربت هک  یناـمز  رد  دوب . هدـش  بوصنم  هاـش  فرط  زا  هک  دـشیم  هرادا  ياهغوراد  طـسوت  دوب ، هصاـخ  كـالما  زا  هک  ياهرود  رد  زیربـت 
زیربت مکاح  لاح  نیع  رد  ناخ  دـشیم . هرادا  دوب ، هدرک  تفایرد  لویت  هب  ار  ناجیابرذآ  هک  ناخ  بقل  اب  يرادنیمز  طـسوت  دوبن ، هصاـخ 

هب طوبرم  دمآرد  یتح  دشیم ، بحاص  ار  رهش  تایلام  زا  يرادقم  تفرگیم ، بجاوم  ناوید  زا  هکیلاح  رد  هغوراد  دوب .
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. تشاد مزالم  رفن  رازه  ات  دصناپ  دودح  رد  یگیب  رلگیب  درکیم . ذخا  ار  زیربت  مکاح  یگیب و  رلگیب 
. دناسریم کمک  هاش  هب  گنج  ماگنه  رد  دوب و  وا  رایتخا  تحت  رفن  رازه  هس  ات  ود  دودح  رد  یهاپس 

. درکیم عفر  ار  رابرد  نیعم  تاجایتحا  یخرب  نوشق و  ياههنیزه  نینچمه  وا 
رد مدرم ، رامثتـسا  اب  هغوراد  ناخ و  دوب . یثوروم  اهناخ  باصتنا  اهتقو  رتشیب  دوب . ناخ  ای  هغوراد  هدـهع  رب  رهـش  يرادا  یکلم و  روما 

1586 - 1557 . ) 994 ق زا 964 - دوب ، هدش  ناخ  یثوروم  تروص  هب  هک  یلـصوم  ناخ  ریما  دندرکیم . عمج  يدایز  تورث  یمک  تدـم 
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. دروآ تسد  هب  يدایز  تورث  یلاها ، رامثتسا  اب  وا  دوب . وا  لویت  زیربت  دوب . زیربت  مکاح  ناجیابرذآ و  یگیب  رلگیب  م ).
لعل اب  هک  تشاد  دوجو  ییاههبیتک  ردرس  نیا  رد  دوب . هرقن  الط و  زا  زیربت  رد  وا  ینایعا  هناخ  ياهرد  قاری  رازبا و  هک  دنهدیم  ربخ  عبانم 

. دوب هتفای  تنیز  هزوریف  و 
هب سپس  هتفرگ ، تسد  هب  هرداصم  متس و  هلیسو  هب  ار  نایزیربت  تورث  لام و   » هک دوب  فرتعم  دمحم ) ناطلـس  رـسپ   ) ازریم هزمح  هدازهاش 

وا و متـس  زا  زیربت  یلاها  دـسیونیم  یمق  دـمحا  یـضاق  تسا .» رود  هب  فاصنا  زا  ياهناـخ  نینچ  نتخاـس  هک  یلاـح  رد  هتخادرپ  فارـسا 
نامز تدم  رد  دوب و  هدیدرگ  تسدگنت  هک  دـشیم  مکاح  زیربت  رب  ناخ  ناونع  هب  یـسک  تاقوا  رتشیب  دـندوب . هدـمآ  گنت  هب  شنایهاپس 
مکاح م ).  1603 . ) ق رد 1011  دـینارذگیم » راگزور  ناهفـصا  ياههناخیاچ  رد   » ینامز هک  ناـخ  قادوب  ریپ  دـشیم . رگناوت  یهاـتوک 

درک . عمج  ناوارف  تورث  یمک  تدم  رد  دش و  زیربت 
هب نوراق  لام  تراجت  رد  هک  ییاهناسنا   » ار یـصاخشا  نینچ  یبلچ  ءاـیلوا  دنتـسیزیم . يرایـسب  ناـیعا  نارادنیمز  زیربت  رد  یلک  روط  هب 

هغوراد ای  ناخ  زا  سپ  هک  ریزو  دناهدیمان . نایعا  فارـشا و  رباکا ، رابک ، ار  نانیا  هرود  نآ  یـسراف  عبانم  رد  دـیمان . دـندوب » هدروآ  تسد 
رد 1075 ق. ناجیابرذآ  ریزو  میهاربا  ازریم  دوب . یگیب  رلگیب  نواـعم )  ) بیاـن مه  وا  دـشیم . نییعت  هاـشداپ  مکح  اـب  دوب  صخـش  نیمود 

. تشاد رازاب  هزاغم و  ارسناوراک و  زین  زیربت  رد  و  لاحم ، تفه  رد  یکالما  (1665 م ).
، رتنالک مالسالا ، خیش  یتفم ، دوجو  زا  نینچمه  یبلچ  ءایلوا  تشاد . تکرـش  هنالاعف  زیربت  یجراخ  یلخاد و  تراجت  رد  زین  قداص  ازریم 

دهدیم . ربخ  زیربت  رد  نارادنامهم  یساغآ و  کیشئا  یشابلوایس ، یساغآ ، نهییج  یساغآ ، نکوچزید  یشابیچروق ، هغوراد ، یشنم ،
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راک هب  رتنالک  دادیم . هوشر  هاش  هب  بصنم  نیا  ندروآ  تسدهب  يارب  دـشیم ، باختنا  یلحم  نایعا  نایم  زا  هاشداپ  روتـسد  هب  هک  رتنـالک 
لوا بسامهت  هاش  هب  ناموت  رازه  شـش  1557 م ). . ) رد 964 ق رداقلا  دـبع  هجاوخ  رتنالک  دوب . لوغـشم  تایفلکم  تایلام و  يروآعمج 
هوشر یلاـها  زا  یکدـنا  ناـمز  رد  اـهنآ  دوب . هدـش  باـختنا  هار  نیمه  زا  زین  زیربت  رتنـالک  دـیدرتیب  دوش . ناـمرک  رتنـالک  اـت  داد  هوشر 

هاش نامز  رد  نیـسحلا  دبع  ازریم  تفرگیم . کیهد )  ) هیرـشع تایلام  مدرم  زا  رتنالک  دندشیم . رگناوت  یهاتوک  تدـم  رد  دـنتفرگیم و 
. دومنیم تفایرد  ار  نآ  اصخش  سپس  درکیم و  میسقت  هدتایلام  یلاها  نایم  رد  ار  تایلام  نازیم  رتنالک  دوب . زیربت  رتنالک  لوا  بسامهت 

تشاد . تیلوئسم  رهش  مکاح  ربارب  رد  وا 
. دنتشاد ياهبدبد  اب  یگدنز  للجم ، ياههناخ  رد  نارتنالک  تفرگیم . همیرج  نارصقم  زا  درکیم و  یگدیسر  رهش  ییانج  روما  هب  رتنالک 
. دوب مهم  زیربت  دننام  يرهش  رد  رتنالک  بصنم  تشاد . نیهمداهم  هلحم  رد  یلاع  ییارـس  1585 م ). . ) رد 993 ق زیربت  رتنالک  گیب  زیزع 

تلع نیدب  دشیم . هدرپس  هغوراد  هب  نآ  هرادا  دوب ، ریزو  ای  هغوراد  دقاف  يرهـش  رگا  دـشیم . هدرپس  رایتخالا  مات  يدارفا  هب  اهرهـش  هرادا 
. درکیم هرادا  هغوراد  ار  اجنآ  دوب ، هصاخ  كالما  وزج  ینامزرید  زیربت  هک 

موزل تقو  هب  تخادرپیم . ییانج  روما  هب  وا  دوب . هغوراد  هدهع  رب  رهش  مظن  ظفح  هفیظو  رهش ، هدمع  هفیظو  هد  نایم  زا  دسیونیم  رفپمک 
. تخادنایم سبح  هب  ای  دومنیم  همیرج  ار  نارصقم 

وا يارب  بصنم  نیا  تشاد . زین  يرادا  هفیظو  : » دـسیونیم همادا  رد  رفپمک  دـنک . مادـعا  تساوـخیم  هک  ار  سک  ره  تسناوـتیم  هغوراد 
رفنتم هغوراد  زا  مدرم  تهج  نیدـب  دـیپاچیم . ار  مدرم  شبـصنم ، زا  هدافتـسا  ءوس  اـب  هغوراد  دروآیم ». ناـغمرا  هب  ناوارف  تورث  لاـم و 

دنرفنتم . نآ  زا  همه  دوشیم . یقلت  یتسپ  رایسب  راک  یگغوراد  راک  دسیونیم : هرابنیا  رد  نوسناس  دندوب .
ناجیابرذآ یگیب  رلگیب  رایتخا  رد  لویت  ناونع  هب  هاش  فرط  زا  زیربت  يدالیم  مهدفه  هدس  رد 
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رد دنتفرگیم . تایلام  هاوخلد  هزادنا  هب  دـندادیم و  رارق  متـس  تحت  دـندیپاچیم و  ار  مدرم  ناگغوراد  دـننام  نامکاح  نیا  تفرگ . رارق 
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اجنآ هب  ياهدـنیامن  هلئـسم  یـسررب  يارب  هاـش  دـندرک . تیاکـش  هاـش  هب  زیربت  مکاـح  ناـخ  یلقیلع  تسد  زا  مدرم  1653 م ). . ) ق  1063
ژد رد  ناطلـس  نجیب  شاهدازردارب  هارمه  هب  ناـخ  یلقیلع  دوب ، تسرد  اـیاعر  تیاکـش  نوچ  دـسیونیم  ینیوزق  فـسوی  دـمحم  داتـسرف .

. دوب زین  زیربت  مکاح  لاح  نیع  رد  ناجیابرذآ  یگیب  رلگیب  دـندوب . زین  تلایا  زکرم  مکاـح  ناـمزمه  تـالایا  ماـکح  دـش . ینادـنز  توملا 
زین یگیب  رلگیب  يارـس  ناراکتمدخ  بیکرت  دـشیم . رازگرب  یفلتخم  مسارم  تلایا  نایگیب  رلگیب  هوکـشاب  ياههناخ  رد  دـسیونیم  ندراش 

مکاح يدالیم  مهدفه  هدس  طساوا  رد  دنتـشاد . هصاقر  هدنزاون و  صوصخم  ياههتـسد  نانآ  یتح  دوب . رابرد  ناراکتمدخ  بیکرت  دـننام 
تشاد . دمآرد  ناموت  رازه  یس  هنالاس  زیربت  مکاح  ندراش ، هتشون  ربانب  تشاد . یمهم  هاگیاج  زیربت 

نامداخ نییاپ و  هدر  نایناحور  هبتریلاع ، نایناحور  دندشیم : میسقت  هتسد  ود  هب  یعامتجا  يداصتقا و  تیعضو  ساسارب  هعیش  نویناحور 
ینید .

رارق نییاپ  هقبط  رد  ناگدرم  نفد  لوئـسم  نایالم  دنمتـسم ، تاداـس  نآرق ، ناـظفاح  ناـیچناذا ، اـهناوخهضور ، ناـشیورد ، نوچ  يدارفا 
زا يوفص  تلود  نارس  اریز  تفریم ، رامش  هب  نانآ  هاگهیکت  زین  تلود  دندوب و  يوفص  تلود  یساسا  نکر  هبتریلاع  نایناحور  دنتشاد .

. دندوب لیبدرا  نایناحور  هقبط 
يدام و رظن  زا  ار  هعیـش  نایناحور  هقبط  يوفـص  نامکاح  دـندوب ،  تلود  ینید  ياسؤر  يو ، زا  سپ  ناهاش  لیعامـسا و  هاش  هک  اـجنآ  زا 

: دسیونیم سویرائلوا  مادآ  دندرکیم . تیامح  يونعم 
دندوب فاعم  اهتایلام  مامت  زا  دارفا  نیا  هک  اجنآ  زا  دنتـشاد . ناوارف  تورث  كالما و  نانآ  دندرکیم . یگدـنز  رهـش  رد  تاداس  هلالـس  »

. دوب یثوروم  تاقوا  رتشیب  بصانم  نیا  دـندوب . زیربت  رد  یمهم  بصانم  ياراد  ماقمیلاع  تاداس  ناگدـنیامن  دنتـشاد ». يزیمآربکت  راتفر 
ات یلع  دمحم  انالوم  شرـسپ  تشذگرد ، وا  نوچ  دش . هدرپس  هّللا  تیانع  هب  زیربت  یمالـسالا  خیـش  بصنم  مهدزناش  هدس  طساوا  رد  الثم 

دوب . بصنم  نیا  رادهدهع  1585 م ). . ) لاس 993 ق
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دجـسم فقو  هک  دـندش  یکالما  یلوتم  یثوروم  روط  هب  دـندوب ، ولنویوققآ  نسح  نوزوا  ردام  لسن  زا  هیباهولا  دـبع  تاداس  هک  اجنآ  زا 
فالخا زا  هیباهولا » دبع   » هداوناخ دوب . زیربت  مالسالا  خیش  ولنویوققآ  بوقعی  ناطلس  ییاورنامرف  هرود  رد  باهولا  دبع  ریم  دوب . هیرصن » »

. دنتسه وا 
هالک رازه  هدزاود  نوچ  دنام و  اجنآ  رد  1527 م ). . ) ات 933 ق دش  مازعا  ینامثع  هب  یچلیا  ناونع  هب  1515 م ). . ) رد 920 ق باهولا  دبع 
تمس هب  ار  وا  نادنزرف  دینش ، ار  ربخ  نیا  نوچ  لیعامسا  هاش  دیسر . لتق  هب  ینامثع  ناطلـس  روتـسد  هب  دومن ، شخپ  درک و  هیهت  یـشابلزق 

رفن کی  زا  هنالاس  هک  ناناملسمریغ  هنارس  تایلام  نیشیپ ، ياهلاغرویس  رب  هوالع  درک . نییعت  رکسع  یـضاق  ناجیابرذآ و  ةاضقلا  یـضاق 
نیمه م ).  1617 ق /.  1026  ) نونکات نامز  نآ  زا  : » دـسیونیم یناهفـصا  یلـضف  دـیدرگ . راذـگاو  ناـنآ  هب  دـشیم ، هتفرگ  راـنید  شش 

تسا ». یباهولا  دبع  تاداس  رایتخا  رد  لاغرویس 
تیمـسر هرابود  يوفـص  دیدج  هاش  سولج  اب  راب  ره  دوب و  نانآ  رایتخا  رد  يزارد  نامز  تدم  دشن و  نییعت  یطرـش  لاغرویـس  نیا  يارب 

رد 1067 ق. مود  سابع  هاش  نامرف  اب  تفاییم .
هلالـس زا  هّللا  دبع  ریما  هب  نامرف  قبط  دیدرگ . قیدـصت  1638 م ). . ) لاس 1047 ق رد  لوا  یفـص  هاش  فرط  زا  هرداص  ناـمرف  (1657 م ).

هب غلبم  نیمه  وا  گرم  زا  سپ  دش . هداد  لاغرویـس  زیربت  هنالاس  دمآرد  زا  رانید  جـنپ  دون و  دصـشش و  ناموت و  هس  رادـقم  یباهولا  دـبع 
. دیسر میهاربا  دمحم  ریم  شرسپ 

دمحم ریم  هب  هنارس  تایلام  مجنپکی  هک  تسا  ینتفگ  دش . هداد  وا  هب  زین  رانید ) شش  هنارس   ) ناناملـسمریغ تایلام  زا  غلبم ، نیا  رب  هوالع 
دندرکیم . تفایرد  ار  هنارس  تایلام  زا  ینیعم  رادقم  یباهولا ، دبع  تاداس  زین  يدالیم  مهدجه  هدس  لیاوا  رد  یتح  دیسریم . میهاربا 
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لیروآ 1508 م. مجنپ  تسیب و  رد  لوا  لیعامـسا  هاش  نامرف  قبط  دشیم . هداد  لاغرویـس  كالما  تاقوا  يرایـسب  هبتریلاع  نایناحور  هب 
، تایلام زا  تیفاعم  رب  هوالع  هبتریلاع  نایناحور  دش . هدیـشخب  نامیلـس  دیـس  هب  لاغرویـس  ناونع  هب  زیربت ، رد  دـمحا  ناخ  غاب  (913 ق ).

كالما نیا  دوب . هدش  هیقداص  هیرصن و  هیرفظم ، هیدیـشر ، هینازاغ ، دجاسم  فقو  يدایز  كالما  زیربت  رد  دندوب . زین  یفقو  كالما  یلوتم 
. دومنیم تراـظن  نآ  جرخ  رب  اصخـش  درکیم و  عمج  ار  یفقو  كـالما  دـمآرد  یلوـتم  دـشیم . هدرپـس  تاداـس  هب  اهردـص  تراـظن  اـب 

تیلوت دوب ، هاشناهج  لسن  زا  ردام  فرط  زا  هک  نیسحلا  دبع  دوب . رادهدهع  زین  ار  رتنالک  بصنم  اهلاحم  رتشیب  رد  یلوتم  تاقوا  يرایـسب 
دجسم
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دوب . زین  رتنالک  1585 م ). . ) ات 993 ق تشاد و  هدهع  رب  ار  هیرفظم 

ینید یلاع  بصانم  دـندرکیم . تیلاعف  الاب ) هب  رتنالک  زا   ) يویند روما  رد  مه  ینید و  روما  رد  مه  هبتریلاع  ناـیناحور  هیوفـص  هرود  رد 
. دشیمن هدرپس  تاداس  زا  ریغ  یسک  هب  روشک  رد 

. درپس نیدلا  جات  رسپ  فیرش  دیس  ریم  هب  ار  ترادص  هفیظو  1510 م ). . ) رد 915 ق لوا  لیعامسا  هاش 
، مالسالا خیش  دننام  یتاماقم  ردص  دشیمن . راذگاو  تاداس  زا  ریغ  یسک  هب  ترادص  بصنم  نامز  نآ  زا  دسیونیم  يرافغ  دمحا  یضاق 
زا ای  دریگ  راک  هب  زیربت  هلمج  زا  اهرهـش  مامت  رد  تسناوتیم  ار  ناسردم  یلوتم و  هفیلخ ، نآرق ، ظفاح  بیطخ ، بستحم ، بیقن ، یـضاق ،

. دنک رانکرب  راک 
زا سپ  دوـب . زیربـت  مالـسالا  خیـش  وـلنویوققآ  نسح  نوزوا  تموـکح  هرود  رد  راـفغلا  دـبع  ریما  دـندوب . یثوروـم  ـالومعم  بصاـنم  نیا 

دوب . زیربت  مالسالا  خیش  1586 م ). . ) ات 994 ق باهولا  دبع  ریم  هدازردارب  هّللا  تمعن  ریم  دش . شنیشناج  باهولا  دبع  وا ، تشذگرد 
قیرط زا  یکلم  ییانج و  لئاسم  لح  نس ، یهاوگ  قالط ، حاکن ، نوچ  يروما  زا  نانآ  دنتـشاد . رهـش  تاـیح  رد  یمهم  شقن  زین  نایـضاق 

نینچمه و  دندرکیم ، تفایرد  دندوب  اهنآ  فقو  یلوتم  هک  ار  یکالما  دمآرد  زا  کی  هد  نانآ  دندرکیم . بسک  يدایز  دـمآرد  یعرش 
هوشر یلاها  زا  نایـضاق  اهدمآرد ، نیا  رب  هوالع  دنتفرگیم . هنازخ  زا  ناموت  دصیـس  دمحم  ناطلـس  هرود  رد  ناموت و  دـص  لداعم  قوقح 

دندزیم . تسد  يداسف  هنتف و  ره  هب  تورث ، رطاخ  هب  زیربت  نایضاق  هک  دنکیم  نایب  وردناسلا  دندرکیم . يدزد  دنتفرگیم و 
رد وا  دـش . ردـپ  بصنم  رادهدـهع  دـمحم  شرـسپ  تشذـگرد ، رفاسم  نوچ  دوب . زیربت  یـضاق  رفاسم  بسامهت ، هاش  ییاورنامرف  هرود  رد 

رد 964 ق. يو  دوب . ناجیابرذآ  ةاضقلا  یـضاق  هیهاشیلع و  هیدیـشر و  نازاغ ، ماش  یفقو  كالما  یلوتم  بسامهت ، هاش  ییاورناـمرف  هرود 
ژد رد  بسامهت  هاش  روتسد  هب  درک ،  بحاصت  ار  نازاغ  ماش  یفقو  كالما  دمآرد  زا  ناموت  رازه  نوچ  (1557 م ).
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. دش ینادنز  توملا 

هدـیزگرب ینید  نامداخ  نایم  زا  زین  بیقن  بستحم و  دـندوب . راک  لوغـشم  نامزمه  یـضاق  هس  یهاگ  دوب  یگرزب  رهـش  زیربت  هک  اجنآ  زا 
نییعت ار  قازرا  تمیق  وا  تسا . سیلپ  دننام  بستحم  : » دسیونیم هینروات  دندادیم . هجنکـش  ار  یلاها  نوگانوگ  لیاسو  اب  نانآ  دندشیم .

ار ناـشورفنارگ  هدرک و  تراـظن  اـهتمیق  رب  دندیـشکیم ، راـج  ار  قازرا  تمیق  هتفه  زور  نـیلوا  رد  تـشاد . مزـالم  راـهچ  وا  درکیم .
دندرکیم ». تازاجم 

تسا . هتفای  ساکعنا  نامز  نآ  هب  قلعتم  راعشا  زا  یخرب  رد  نارود  نآ  بصانم  رگید  بیقن و  بستحم ، یضاق ، يراوخهوشر  يدزد و 
بـستحم دومنیم . تازاجم  اـی  همیرج  ار  ناراـکهزب  نازاـبرامق و  ناتـسم ، و  درکیم ، تراـظن  اههزادـنا  اـهنزو و  اـهتمیق ، رب  بستحم 

. دـشیم هدرپس  اهسـسع  اههنحـش و  هب  اهبش  رد  هفیظو  نیا  تشاد . یناوارف  تاراـیتخا  دوب و  ینونک  سیلپ  فیاـظو  دـننامه  شفیاـظو 
رازاـب هچوـک و  رد  حبـص  اـت  بـش  دـندرکیم و  تازاـجم  ار  ناتـسم  نادزد و  دـندوب . مـظن  رادساـپ  بـش  رد  بـستحم  دـننام  زین  اـهنآ 
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وا تفرگیم . قوقح  راـنید  دـصناپ  رازه و  راـهچ  ناـموت و  رازه  تشه  لـهچ و  لاـس  ره  بستحم  تشاد . مزـالم  هنحـش  ره  دنتـشگیم .
. تشاد يدایز  دمآرد 

بوصنم رتنالک  طسوت  بیقن ، فرط  زا  دییأت  زا  سپ  اهنآ  دندشیم . نییعت  ناشدوخ  نایم  زا  ای  نایعا  فرط  زا  رازاب  نایادخدک  زیربت  رد 
. درکیم رانکرب  ار  رازاب  هچوک و  نایادخدک  تساوخیم  تقو  ره  رتنالک  دندشیم .

ازریم دندشیم . نییعت  هدمع  نارجات  نایم  زا  نانآ  دـشیم . هتـشامگ  ییاهادـخدک  زین  نارجات  يارب  هلحم ، نایادـخدک  رب  هوالع  زیربت  رد 
نارجات نایم  دسیونیم  يدابآرـصن  دوب . زیربت  نارجات  يادخدک  یتدم  رقاب  یجاح  نوزوا  دوب . راجت  ربتعم  نایادـخدک  زا  يزیربت  حیـسم 

یمدآ زیربت ،
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نارجات زین  زیربت  رد  دناهدش . رکذ  راجت »  » مان اب  نارجات  هدرخ  هدمع و  نارجات  فلتخم  عبانم  رد  دوبن . وا  دـننام  اناوت  ییادـخدک  هزیکاپ و 
و یبلچ »  » باقلا نانآ  دـندوب . هتفرگ  تسد  رد  ار  رهـش  یجراخ  یلخاد و  تراجت  هدـمع  نارجات  دنتـشاد . دوجو  نارجاـت  هدرخ  هدـمع و 

. دنتشاد هجاوخ » »
یقح اباب  مگیب ، ردـنب ، نوچ  ياهدـمع  نارجات  مان  دـندشیم . هتخانـش  هجاوخ »  » بقل اب  هک  دـنکیم  دای  رجات  داتفه  دوجو  زا  یبلچ  ءایلوا 

تسا . هدش  هدروآ  رتنالک و ...  ناخ ، زوریف  ناخ ، رفعج  ناخ ، داهرف  ناخ ، میقتسم  ناخ ، حیدمت  ناخ ،
، یگدـنفاب ياههاگراک  یخرب  رب  دومنیم و  لح  ار  نارجاـت  زیمآهشقاـنم  لـئاسم  وا  دـشیم . هدـیمان  راـجتلا  کـلم  هدـمع  نارجاـت  سیئر 

يدایز دـمآرد  نارجات  دوب . هاش  يراجت  رواشم  مه  نارجات و  سیئر  مه  راجتلا  کـلم  درکیم . تساـیر  يزاـسوقاچ  يزرگنر و  یغاـبد ،
. دنتشاد تلود  هنازخ  يارب 

، ندرک هراـجا  هار  زا  ناـنآ  دـندرک . رامثتـسا  ار  نییاـپ  هقبط  و  دنتـشگ ، ناـیعا  هـقبط  دراو  دـندش و  ادـج  مدرم  هدوـت  زا  جـیردت  هـب  ناـنآ 
دندومن . بسک  يدایز  تورث  نتخورف  نارگ  ندیرخ و  نازرا  يراوخابر ، يریگتایلام ،

زا ار  لمخم  یمـشیربا و  هچراپ  قرـش ، زا  ار  توهام  وا  دـندوب . وا  رایتخا  رد  زیربت  هدـمع  نارجات  دوب . ياهدـمع  رجات  لوا  بسامهت  هاـش 
کی هاش  تخورفیم . شترا  هب  هدوزفا  شزرا  ربارب  هد  اب  درکیم و  هیهت  سابل  اهنآ  زا  دـیرخیم و  بلح  زا  ار  یمـشپ  هچراپ  ناـسارخ و 

هلاس ره  نآ  هرهب  دوب ، هدـش  تخادرپ  لاس  تسیب  ات  هد  تدـم  هب  هک  لوپ  نیا  دوب . هداد  دزی  هب  ابر  اب  یناوارف  لوپ  وا  دوب . گرزب  راوخابر 
دشیم . هداد  وا  هب 

هب هجوت  اب  تامیـسقت  نیا  دـندشیم . میـسقت  هتـسد  راهچ  هب  زیربت  رد  نارگتعنـص  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  هیلوا  عباـنم  یـسررب  اـب 
: دوب توافتم  نارگتعنص  یعامتجا  يداصتقا و  تیعضو 

نیرتشیب دارفا  نیا  دنتـشادن . ار  هزاـغم  اـی  هاـگراک  ییاـپرب  ییاـناوت  دـندرکیم و  راـک  درگاـش  کـی  اـب  اـی  ییاـهنت  هب  هک  ینارگتعنـص  . 1
. دندرکیم هدافتـسا  درگاش  ناونع  هب  دوخ  نادنواشیوخ  ای  نارـسپ  زا  تاقوا  رتشیب  دازآ  نارگتعنـص  نیا  دندادیم . لیکـشت  ار  نارگتعنص 

دندوب . رایس  نارگتعنص  نانآ  زا  يدایز  دادعت 
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. دندشیم هدیمان  فانصا  هک  دندوب  ینارگتعنص  نامه  اهنیا  دنتشاد . کچوک  هزاغم  ای  هاگراک  هک  ینارگتعنص  . 2
دندرکیمن راک  دوخ  دارفا  نیا  دنتـشاد . تیکلام  رد  ار  گرزب ) ياهلادوئف  اـی  هاـش  ياـههناخراک   ) گرزب ياـههناخراک  هک  یناـسک  . 3

. دوب ناشرایتخا  رد  درگاش  داتسا و  نیدنچ  هکلب 
ای هاش  هب  ار  ناشیدـیلوت  ياهالاک  دـندوب و  راـک  لوغـشم  تلود  ياـههناخراک  رد  ناـنآ  دـندرکیم . تیلاـعف  دازآریغ  هک  ینارگتعنـص  . 4
رد دنتشاد . ییاههناخراک  اجنآ  رد  يوفـص  ناهاش  دوب ، هصاخ  كالما  وزج  ینامزرید  زیربت  هک  لیلد  نیدب  دندادیم . لیوحت  شنارومأم 
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نتفاـب اـجنآ  رد  اـهنآ  و  تفرگ ، راـک  هب  زیربـت  رد  دوخ  هناـخراک  رد  ار  شنازینک  زا  رفن  تسیب  لوا  بساـمهت  هاـش  1530 م ). . ) ق  936
دنتخومآ . ار  نوتبالگ 

. دشیم نییعت  سیئر  رفن  کی  دندرکیم ، راک  رابرد  ياههناخراک  رد  هک  ینارگتعنص  يارب 
. دندرکیم رامثتسا  ار  نارگتعنص  مه  دنتفرگیم و  بجاوم  تلود  زا  مه  یشابراجن و ...  یشابرامعم ،

ناداتسا رب  طقف  و  دندرکیمن ، راک  دوخ  نارگتعنص  ياسؤر  دندرکیم . يراگیب  هاش  يارب  تسیابیم  نیعم  یتاقوا  رد  يرابرد  نارگتعنص 
دنتشاد . تیمکاح  تسدریز  نادرگاش  و 

هحلـسا دـنتخودیم و  ساـبل  دـنتفابیم ، یمــشیربا  یمــشپ و  هچراـپ  هچیلاـق ، نآ  رد  هـک  تـشاد  دوـجو  يداـیز  ياـههناخراک  زیربـت  رد 
زا سپ  دندرکیم ، رامثتـسا  ار  نارگراک  هناخراک  بحاص  نایعا  هتـشذگ  رد  رگا  دندوب . ینید  روما  فقو  اههناخراک  یخرب  دـنتخاسیم .

، رازاب رد  یلک  روط  هب  دوب . هدـش  فقو  هک  دنتـشاد  ییاههناخراک  زین  ناهاش  دـنتخادرپ . اهنآ  رامثتـسا  هب  نایلوتم  هناـخراک  ندـش  فقو 
. دندشیم رامثتسا  نامایب  دندرکیم و  راک  يدایز  ناراکتعنص  یفقو  بایسآ  تانق و  غاب ، مامح ، هاگراک ، ارسناوراک ،

اهتانق دندرکیم ، راک  اهغاب  رد  يرهش  نادزمزور  ناریقف و  دوب . يرایسب  ياهغاب  تانق و  دصهن  هاچ ، رازه  تفه  نآ  فارطا  زیربت و  رد 
، ناکالد ناونع  هب  رفن  اهدـص  اهمامح  نیا  رد  تشاد . دوجو  ماـمح  دصیـس  اـت  تسیود  زیربت  رد  دـندنکیم . هاـچ  دـندومنیم و  ریمعت  ار 

عبانم رد  دندرکیم . راک  نایچقاجا  ناشکبآ و  ناشکهسیک ، نارادهماج ، نایچهنتخ ، ناریگهنیآ ، ناگدننکتماجح ،
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دناهدیمان . سانلا » ماوع   » و ناتسدریز » هزجع و  «، » نادنمتجاح نانیکسم و  «، » نامیتی «، » اپورسیب نامدرم   » ار نانآ 
قرـشم ياهرهـش  رگید  دننام  زین  زیربت  دشیم . هتفرگ  مدرم  زا  تایلام  عون  جنپ  لهچ و  زا  شیب  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  ياههدـس  رد 
یخرب ورنیا  زا  دـنتخادرپیم . زین  يزرواشک  هب  تراجت ، تعنـص و  رب  هوـالع  مدرم  هک  بیترت  نیدـب  تشاد . یـشاعم  همین  یگژیو  نیمز 

مـسر نییعت ، هجینب ، جاب ، اغمت ، زا : دـنترابع  تایفلکم  تایلام و  نیا  عاونا  دـشیم . زین  زیربت  لاح  لماش  اهاتـسور ، هب  طوبرم  ياـهتایلام 
، هیثاثا مسر  بستحم ، مسر  هرادص ، مسر  یگنحـش ، مسر  حاکن ، مسر  یـسورع ، مسر  توافت ، يرتنالک ، مسر  یگغوراد ، مسر  ثدحم ،
، يرامـشهناخ غالا ، اغلانوق ، نالق ، ییاوه ، کیرچ ، تاسرویـس ، تاجارخا ، مالوا ، هفولع ، هفلع ، يراکـش ، يراگیب ، ینابرد ،)  ) قیلیچپاـق
. یگیب ناپوچ  یچگنفت ، لوپ  یمالس ، رشع ، یعافترا ، هیلالد ، مسر  ناپق ، مسر  غاب ، لام  يزورون ، يدیع ، شکشیپ ، يراوس ، يرامشرس ،

هتفرگ تایلام  ینیعم  رادقم  اههناخخالس  نازابهدنرپ و  نازابسورخ و  ناصاقر ، ناگدنزاون و  ناشورفیم ، نازاسبارش و  اههناخرامق ، زا 
هاش نامرف  اب  1629 م ). . ) رد 1038 ق دوب . ناموت  رازه  هدزاود  یمومع  تایلام  نیا  رادـقم  1535 م ). - 1534 . ) لاس 941 ق رد  دشیم .

، یمالـس شکـشیپ ، زادـناتسد ، حرط ، راکـش ، راگیب ، مالآ ، اغلانوق ، هفولع ، هفلع ، ياهتایلام  نداد  زا  ماـمح  نارگراـک  لوا ، بساـمهت 
دندش . فاعم  هدنرپ و ...  لوپ  یچگنفت ، لوپ  يزورون ، يدیع ،

ماگنه هب  هک  یتایلام  سویرائلوا ، مادآ  تاعالطا  ربانب  دـنادیم . لام  ماشحا و  يارچ  هب  طوبرم  ار  یگیب » ناـپوچ   » تاـیلام یکـسفشورطپ 
، دـنتفرگیم بآ  عترم و  زا  هدافتـسا  يارب  هک  یتاـیلام  هب  دـندیمانیم . یگیب  ناـپوچ  دـشیم ، هتفرگ  نآ  بحاـص  زا  ماـشحا  ماد و  يارچ 

دنتفگیم . یشابتوا » »
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شـش لس و  ود  مادک  ره  يارب  دندشیم ، حبذ  شورف  يارب  ماشحا  لام و  هک  ینامز  دشیم . طوبرم  زین  اهرهـش  هب  یگیب » ناپوچ   » تایلام
دشیم . هتفرگ  هیند 

هک یلاح  رد  دنادیم ، سیـسأت » هزات  دیدج و  یتایلام   » ار تایلام  نیا  فیدنفا  دـناهدادن . حیـضوت  لماک  روط  هب  ثادـحا »  » تایلام هرابرد 
مهم تیانج  راهچ  سومان  کته  نتـسکش و  رـس  ندرک ، روک  لتق ، مالـسا ، نوناق  هاگدید  زا  دشیم . هتفرگ  زین  مالـسا  زا  لبق  تایلام  نیا 
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زا ار  تایلام  نیا  اهدعب  دشیم . هتفرگ  مرج  هناگراهچ  عاونا  زا  یکی  باکترا  زا  ثادحا  مسر  دـنتفگیم . هعبرا  ثادـحا  اهنآ  هب  دـندوب .
زین يزاـبشیمواگ و ...  يزاـبسورخ ، يزابهدـنرپ ، یگدـنزاون ، راـمق ، یتـسم ، يدزد ، نوـچمه  نوناـق  فـالخ  لاـمعا  یخرب  ناـبکترم 

. دنتفرگیم
عراز زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دـصناپ  خـیرات  دوب . اغمت  تاـیلام  دـشیم ، هتفرگ  1560 م ). . ) لاس 967 ق ات  زیربت  رد  هک  یلـصا  تاـیلام 

ص212 یسرمهاش ؛ 
تاـیفلکم و تاـیلام ، رادـقم  نییعت  تهج  هداـم  شـش  دوـن و  رب  لمتـشم  ياهماـننوناق  1556 م ). - 1555 . ) ق زا 963  لوا  بساــمهت  ه 
. دیدرگ بصن  یمومع  ياهناکم  رد  دـش و  کح  گنـس  رب  زیربت  هلمج  زا  اهرهـش  یخرب  رد  لمعلاروتـسد  نیمه  دومن . رداص  اههمیرج 

رشق تیعضو  رد  هدمع  يرییغت  تسناوتن  هماننوناق  نیا  یلو  دوب . یتایلام  نارومأم  يرسدوخ  ندرک  دودحم  تهج  هب  تایلام  رادقم  نییعت 
هفرتحم لام  سپـس  اغمت و  تایلام  زا  ار  نانیا  دش  روبجم  1565 م ). . ) رد 972 ق بسامهت  هاش  ورنیا  زا  دروآ . دوجو  هب  رهـش  هدتایلام 

تسد هراشا  عون  رازه  هب  تورث  يروآدرگ  يارب  لوا  بسامهت  هاش  یلو  دش  رتهب  یمک  تیعـضو  اغمت  تایلام  وغل  اب  هچرگا  . » دنک فاعم 
دوبن ». يداع  مدآ  ای  هاش و  چیه  هدنبیز  راک  نیا  هک  دزیم .

ناوـنع هب  تاـکود  تشه  اـت  جـنپ  ناـیم  یغلبم  دـیاب  هناـخ  ره  يارب  زین  نایحیـسم  دـشیم . هـتفرگ  هراـجا  قـح  کـی  رد  جـنپ  هناـخ  ره  زا 
هتفرگ تاـیلام  تاـکود  ود  رن  واـگ  سأر  ره  زا  و  یتـسیب ، هدزناـپ  تشاد  دنفـسوگ  سأر  لـهچ  هک  سک  ره  دـنتخادرپیم . يرامـشهناخ 

هب هک  ناملسمریغ  ره  زا  دشیم . هتفرگ  تایلام  یسابع  مین  رازاب  رد  بسا  ای  رطاق  کی  شورف  زا  و  یـسابع ، هن  اهغاب  يرایبآ  يارب  دشیم .
یگلاس تسیب  هب  هک  سک  ره  و  لس ، هد  رویل و  تفه  دیسریم  یگلاس  هدزناپ 
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تخادرپ هیند  هدزناپ  يراجت  يالاک  نم  دص  ره  يارب  و  هیند ، شـش  لس و  ود  ناویح  ره  يارب  تایلام  دشیم . ذخا  رویل  هدزناپ  دیـسریم ،

شورف تهج  هک  دنفـسوگ  ره  يارب  دنتفرگیم . لس  جـنپ  راب  ره  زا  يراجت  يالاک  یـسررب  ندرک و  زاب  تهج  تراجت  نارومأم  دـشیم .
، زادـناتسد حرط ، راکـش ، راعیب ، یچهنیآ ، كالد ، دـننام  مامح  همدـخ  زا  دـیدرگیم . تفایرد  یکبزاک  کـی  دـشیم ، هضرع  رازاـب  رد 

همادا سابع  هاـش  ییاورناـمرف  ناـیاپ  اـت  اـهتایلام  نیا  دـشیم . هتفرگ  هدـنرپ  لوپ  یچگنفت و  لوپ  يزورون ، يدـیع ، یمالـس ، شکـشیپ ،
توا 1629 م. مشش  تسیب و  رد  و  تشاد ،

دش . وغل  لوا  سابع  هاش  نامرف  اب  (1038 ق ).
. دوزفا تایلام  رادقم  رب  دیسر ، تنطلس  هب  يو  زا  سپ  هک  یفـص  هاش  اما  تفای ، دوبهب  يریگتایلام  تیعـضو  سابع  هاش  هرود  رد  هچرگا 

تمیق دـنتخادرپیم ، ار  هدـش  نییعت  تایلام  نانآ  رگا  دـندزیم . زاب  رـس  كرمگ  لوپ  نداد  زا  ناکما  دـح  ات  نارجاـت  دـسیونیم  هینرواـت 
دشیم . لیطعت  يراجت  راک  تفاییم و  شیازفا  رایسب  ناشیاهالاک 

ار مدرم  نایعا  اهرهـش و  نامکاح  هاش ، نیا  رب  هوالع  دروآ . هوتـس  هب  ار  مدرم  ینامثع  ناریا و  ياهگنج  نامز  رد  هداعلا  قوف  ياهتایلام 
رتنالک هب  ینیعم  لوپ  تخادرپ  هب  فظوم  دندرکیم ، يراددوخ  يراگیب  زا  هک  یناسک  دـنتفرگیم . يراگیب  هب  ینالوط  نامز  تدـم  يارب 

. دوب هدروآ  گنت  هب  ار  نانآ  دشیم ، هتفرگ  مدرم  زا  حالس و ...  دیرخ  يرادنوشق ، ياههناهب  هب  هک  لاغرویس  تایلام  دندوب .
. دشیم لیدبت  یمیاد  یتایلام  هب  جیردت  هب  دوب و  نیگنس  رایسب  تایلام  نیا 

دنناـم نییاـپ  هقبط  هژیوهب  زیربـت  یلاـها  لـیلد  نیمه  هـب  دـهدیم . ناـشن  ار  مدرم  هدوـت  يداـصتقا  تیعـضو  يراوـشد  دراوـم  نـیا  یماـمت 
نیا يرابرد  ناـخروم  ناگدنـسیون و  دـندرکیم . هلباـقم  یتاـیلام  نارومأـم  نارادنیمز و  ناـیعا و  اـب  ناریقف  نارجاـت و  هدرخ  نارگتعنص ،

شیازفا هب  مدرم ، زا  یشکهرهب  نتفرگ  تدش  دشیم . طوبرم  نانآ  یعامتجا  تیموق  هب  دیدرتیب  دناهدادن . حیضوت  قیقد  روط  هب  ار  هزرابم 
. تسا هتفای  ساکعنا  نامز  نآ  ياههنارت  رد  یتح  داضت  نیا  دشیم . رجنم  لباقت 
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: دیوگیم نخس  ناریقف  خلت  یگدنز  ینغ و  ریقف و  هقبط  ود  هب  مدرم  میسقت  زا  ياهنارت  رد  یلناقرافوت  سابع  قیشاع 
زمنگب یلاش  رییئگ ، لآ  راو  مادآيزئب  زامپات  هگمیئگ  راو  مادآ   214 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

زمنگب  یلاب  رییئی  غای  یک  راو  مادآاداینود  زامپات  كروچ  یک  راو  مادآ 
ياهيرامیب یگنـسرگ و  نارادنیمز ، موادـم  ياهگنج  نیگنـس ، ياهتایلام  یتایلام ، نارومأم  نایعا و  هنارـسدوخ  لاـمعا  دـیدش ، متس 

: درکیم توعد  متس  هیلع  داحتا  هب  ار  مدرم  هک  دش  هدورس  ییاههنارت  ورنیا  زا  دوب . هدرک  طقاس  یتسه  زا  ار  ریقف  مدرم  تخس ،
راریدنیس  نهرگ  یبرض  اسلوا ، ریب  زوسنهدنیرئی  رانایوا  غاد  اسلوا  ریب  لئا 

و فالجا » «، » دونر «، » شابوا «، » رماجا  » نوچمه یظافلا  اب  ار  الاب  هقبط  متـس  اب  نازرابم  راعـشا و  نینچ  ناگدنیارـس  يرابرد ، ناگدنـسیون 
، هرود نآ  ناگدنسیون  رگید  دننام  زین  گنراک  یلعلا  دبع  روکـشم و  داوج  دمحم  نوچ  يرـصاعم  ناگدنـسیون  دندیمانیم . ناگیامورف » »
« نایطول ياسؤر   » ار اهنآ  ربهر  و  نایطول »  » نوچ یتارابع  اب  دـندرک ، دنلبرـس  ناهاش  یگماکدوخ  نایعا و  يرـسدوخ  هیلع  هک  ار  یناسک 

دناهدیمان .
هدـهاشم درادـن . دوجو  يدـالیم  مهدزناـش  هدـس  تسخن  عبر  رد  زیربت  یعاـمتجا  تاـضراعت  صوصخ  رد  یتاـعالطا  یخیراـت ، عباـنم  رد 

يوفـص سابع  هاش  هک  دراد  طابترا  ییاههدعو  اب  هلئـسم  نیا  الامتحا  تسا . هدـش  فیعـض  یعامتجا  تاضراعت  هرود  نیا  رد  هک  دوشیم 
روهـشم مدرم  میظع  هدوت  نایم  رد  یتسرد  هب  لیعامـسا  هاـش  یکـسفشورطپ ، رظن  هب  داد . مدرم  هب  يوفـص  تقیرط  هعیـش و  شرتسگ  يارب 

هزادنا هب  زیربت  مدرم  دسیونیم  وردناسلا  لیلد  نیمه  هب  تسرد  دـنک . بلج  ار  مدرم  هجوت  تسناوتن  بسامهت  هاش  شرـسپ  سکعرب  دـش .
هلباقم یهاـش  هرادا  لوصا  هیلع  لـبق  اهتدـم  زا  ناـجیابرذآ  زیربت و  مدرم  عقاو  رد  دـنراذگیمن . مارتحا  بساـمهت  هاـش  هب  اهرهـش  رگید 

. دندرک سیسأت  يروهمج  دنداد و  نایاپ  اهلادوئف  هلاس  دصناپ  رازه و  ود  طلست  هب  لاس 1979  رد  تیاهن  رد  دندرکیم و 
لاس 936 ق. ثداوح  نایب  رد  یناهفصا  یلضف  تفرگ . تروص  وا  هیلع  یشروش  زیربت ، رد  بسامهت  هاش  ییاورنامرف  تسخن  ياهلاس  رد 

فرط زا  زیربت  رد  : » تسا هتشون  1540 م ). - 1539)
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نارگید يارب  ات  دندنادرگ  رهش  رد  هدرک و  راوس  غالا  رب  سکعرب  ار  اهنآ  بسامهت  هاش  روتسد  هب  تفرگ  تروص  يراگنالهس  یهورگ 
اب هلئـسم  نیا  دیدرتیب  دندیروش . رهـش  مکاح  روضح  مدع  زا  هدافتـسا  اب  نانآ  ولمور  گیب  نسح  تاعالطا  ساسارب  دشاب ». یتربع  سرد 

تشاد . طابترا  ینارگ  یطحق و  هیلع  رهش  ناریقف  شروش 
خیرات رد  ياهژیو  هاگیاج  زیربت  هناحلـسم  شروش  دعب  لاس  شـش  دش . وغل  اهنآ  تایلام  بسامهت  هاش  روتـسد  هب  1565 م ). . ) رد 972 ق

یعامتجا و ياههشیر  تسا  مزال  هکلب  درک ، طبترم  یلاها  راوشد  تیعـضو  اب  طقف  ار  اهشروش  نیا  هک  تسین  تسرد  تفای . ناـجیابرذآ 
. دریگ رارق  یسررب  دروم  نآ  يداصتقا 

گیب نـسح  دـهدیم ، یتاـعالطا  1573 م ). - 1571 . ) ق  981 ياـهلاس 978 - رد  زیربت  هناحلـسم  شروش  هراـبرد  هک  یـسک  نیتـسخن 
نایم دسیونیم  ینامحر  دناهدرک . هراشا  هلئسم  نیا  هب  رصتخم  رایسب  یـشنم  ردنکـسا  یناهفـصا و  یلـضف  یمق ، دمحا  یـضاق  تسولمور .
یشنم ردنکسا  تاعالطا  قیقد  یسررب  اب  دراد . دوجو  یـساسا  فالتخا  هثداح  نیا  هرابرد  یـشنم  ردنکـسا  ولمور و  گیب  نسح  تاعالطا 

هب هچوک  ره  شابوا  هلحم و  ره  فالجا  شاشتغا  مایق و  نیا  رد  : » دسیونیم وا  دناهدش .» ریگرد  رگیدـکی  اب  هتـسد  ود   » هک دوشیم  نشور 
رگیدـکی نوخ  نتخیر  هب  نانآ  تفای و  تدـش  یلاها  نایم  یگتـسدود  دـندرک . زاغآ  ار  شاشتغا  مایق و  نانآ  دـنداتفا . يرـسدوخ  يادوس 

دنتخادرپ ».
رد 978 ق. هک  وردناسلا  هتشون  تسا . رهش  هرادا  رس  رب  نارگناوت  اب  رهش  نییاپ  هقبط  هزرابم  هدننکسکعنم  یشنم  ردنکـسا  تاعالطا  نیا 

یگتسدود هب  یشنم  ردنکسا  یتمعن و  يردیح - هشقانم  هب  وردناسلا  دراد . یگنهامه  یـشنم  ردنکـسا  هتـشون  اب  دید ، ار  زیربت  (1571 م ).
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نیا تشاد . دوجو  یتمعن  يردـیح - ناونع  تحت  یتاشقانم  زیربت  گرزب  هلحم  هن  نایم  دـسیونیم  وردـناسلا  دـننکیم . هراـشا  رهـش  مدرم 
هب م ).  1571 . ) رد 978 ق تفای و  تدـش  يریگرد  نیا  دیـشک . لوط  یناـمزرید  دـش و  زاـغآ  1541 م ). . ) ق لاس 947  رد  اـهيریگرد 

نیا دش . لیدبت  هناحلسم  شروش 
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. دوب نارگناوت  ناریقف و  نایم  يدربن  عقاو  رد  تفرگ ، ماجنا  ینید  هشقانم  کی  ياول  رد  هک  هزرابم 
. تسا هدشن  نشور  خیرات  رد  قیقد  روط  هب  نایتمعن  نایردیح و  یعامتجا  تیعقوم  اههشیر و 

هزرابم رد  یتح  دندشیم . دراو  هتسد  ود  زا  یکی  رد  ناگدنیامن  نایعا و  دسیونیم  هقرف  ود  نیا  نوماریپ  یتاعالطا  هئارا  نمض  فوردیح 
نایم هزرابم  هک  داد  لامتحا  نینچ  ناوتیم  عبانم ، رد  دوجوم  تاعالطا  ثداوح و  دـنور  اب  دـندرکیم . يربهر  یهاگ  هورگ  ود  نیا  ناـیم 

دوب . رهش  نییاپ  طسوتم و  هقبط  اب  الاب  هقبط  هلباقم  لصا  رد  تشاد . یتاقبط  تیهام  نایتمعن  نایردیح و 
هلحم ره  يادـخدک  دنتـشاد . یعاـمتجا  يداـصتقا و  یگدـنز  رد  یمهم  شقن  نایادـخدک  هرود ، نآ  رگید  ياهرهـش  دـننام  زین  زیربـت  رد 

لحم و یلاها  اب  یتاـیلام  رظن  زا  تلود  دومنیم . يدیفـسشیر  هلحم  نآ  یلاـها  ریبعت  هب  و  درکیم ، لـح  ار  هلحم  نآ  لـئاسم  زا  يرایـسب 
هلحم ره  نایادـخدک  تردـق  : » دـسیونیم وا  تسا ، هجوت  بلاج  هرابنیا  رد  وردـناسلا  بلاطم  تشاد . ییاهباتک  باسح و  نایادـخدک 

.« تسا رتشیب  رهش  رد  هاش  تردق  زا  ریقف ) تالحم  نایادخدک  روظنم  )
ياههناخ هب  هلمح  اب  نایادـخدک  دـش . زاغآ  یتلود  نارومأم  تسد  زا  نایادـخدک  یتیاـضران  رهـش ، رد  تشوگ  تمیق  نتفر  ـالاب  تلع  هب 

هب ار  راک  نیا  هلحم  نایادخدک  دنداتـسرف . هاش  رابرد  هب  ار  ناشهدـیرب  رـس  دـندناسر و  لتق  هب  ار  اهنآ  نامزالم  رهـش  رد  یتلود  نارومأم 
اجنادب راک  دشن . هدیـشیدنا  نایادخدک  تارایتخا  ندرک  دودحم  يارب  يریبدت  چیه  لیلد  نیمه  هب  تسرد  دندادیم . ماجنا  ینلع  تروص 

رب یتلود  نارومأم  اب  نایادخدک  لباقت  نیا  تسا  نهربم  دنتشک . ار  ناریما  زا  يدادعت  هتشذگ ، تازایتما  یخرب  ظفح  يارب  نانآ  هک  دیسر 
ياول رد  نارگناوت  اب  نییاپ  هقبط  هزرابم  دـشاب . تلود  نارومأم  اب  نییاپ  هقبط  لـباقت  زج  يزیچ  دـناوتیمن  تشوگ  تمیق  ندـش  نارگ  رس 

دش . ماجنا  ناجیابرذآ  رگید  ياهرهش  زیربت و  رد  یتمعن ، يردیح -
نکاس نییاپ  طـسوتم و  هقبط  نآ  فارطا  رد  نارگناوت و  رهـش  زکرم  رد  دنتـشاد . تنوکـس  زیربت  یلـصا  هلحم  هن  رد  ناـیتمعن  نایردـیح و 
نارزاگ تالحم  رد  ناریقف  و  دنتسیزیم ، یچهود  نالگـشش و  هیوجیو ، ربون ، تالحم  رد  نارگناوت  ازریم  ردان  تاعالطا  ساسارب  دندوب .

. دندرکیم یگدنز  نارجنس  رالغابد و  نازودتسوچ ، هشیمغاب ، بادنرچ ، ، 
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درمناوج ناروهشیپ  داد . تسد  زا  ار  شتیمها  یعاـمتجا  یـسایس - تالیکـشت  ناوـنع  هب  توـتف  نییآ  يدـالیم  مهدزیـس  هدـس  طـساوا  رد 
یلـصا شخب  نابـساک  هدرخ  نارگتعنـص و  ناروهشیپ ، يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  هدس  رد  دنداد . همادا  رهـش  تالحم و  رد  ار  ناشتیلاعف 

بایسآ و گنس  ناگدننکدنلب  نالامح ، ناشکدبـس ، نارادربهنزو ، ناریگیتشک ، نوچ  يدارفا  نینچمه  دندادیم . لیکـشت  ار  نادرمناوج 
. دنشاب نادرمناوج  هورگ  وضع  دنتسناوتیم  زین  دنمورین  ملاس و  دارفا  ناروهشیپ ، نارگتعنص و  رب  هوالع  دندوب . نادرمناوج  وزج  نانابلیف 

ناراکتعنص و ندش  هچراپکی  ساسارب  اهیتف  تالیکشت  دوب . هدش  طرش  الاک و ...  شورف  رد  هلیح  غورد و  زا  زیهرپ  اهیتف  همانماظن  رد 
. تفرگیم لکش  صخشم  همانماظن  قبط  ناروهشیپ  رگید 

تظفاـحم هدـمع  نارجاـت  متـس  زا  ار  نابــساک  هدرخ  دـندرکیم و  يزاـب  یمهم  شقن  ناـشهلحم  یعاـمتجا  يداـصتقا و  تاـیح  رد  ناـنآ 
. دندومنیم

. دنتـشاد تکرـش  شروش  رد  نابـساک  هدرخ  دـندرک . يربهر  ار  زیربت  شروش  ناناولهپ  1573 م ). - 1571 . ) ق  981 ياهلاس 978 - رد 
. دش هدرپس  ناولهپ  کی  هب  هلحم  ره  هرادا  لاس  ود  تدم  يارب 
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رازگرب ناناولهپ  يربهر  هب  یتمعن و  يردـیح - مان  اب  هک  دوب  نادنمتـسم  نارگناوت و  نیب  دربن  زیربت  شروش  هک  دـنکیم  تباث  اـهنیا  همه 
. دیدرگ

شنامزالم یلق و  هّللا  درامگ . زیربت  هغوراد  ناونع  هب  ار  وا  بسامهت  هاش  دوب . ناوریا  مکاح  ولجاتسا  ناطلـس  یلقهاش  رـسپ  گیب  یلق  هّللا 
نابساک هدرخ  نادنمتسم و  ورنیا  زا  دنتفرگ . نانآ  زا  لمعلاروتسد »  » رد جردنم  رادقم  زا  رتشیب  یتایلام  دنتشاد و  اور  متس  مدرم  رب  دحیب 
تاجن مدرم  تسد  زا  ار  شنامزالم  نیغورد  ياههدعو  اب  گیب  یلق  هّللا  دندرک . هجنکش  دندز و  کتک  ار  وا  نامزالم  رهش ، نارگتعنص  و 

هب ار  هزاـنج  گـیب  یلق  هّللا  هزاـجا  نودـب  لوـتقم  نادـنواشیوخ  تشک . ار  ناگدننکهجنکـش  زا  یکی  گـیب  یلق  هـّللا  دـعب  زور  دـنچ  داد .
لیدبت هغوراد  هاش و  متـس  هیلع  یـشیامن  هب  يراپـس  كاخ  مسارم  دـندش و  عمج  يرایـسب  نارجات  نارگتعنـص و  دـندرب . لیجگ  ناتـسربق 

ناتسربق رد  نارضاح  نایم  دنروآ . نوریب  ربق  زا  ار  هزانج  دننز و  مهرب  ار  مسارم  ات  داتسرف  ناتسربق  هب  ار  شنامزالم  گیب  یلق  هّللا  دیدرگ .
: دسیونیم ولمور  گیب  نسح  دندرک . هلمح  نامزالم  هب  دـندوب ، هدروآ  دوخ  اب  هک  ییاهحالـس  اب  نارـضاح  داد . خر  يریگرد  نامزالم  و 

هدرک نوریب  فالغ  زا  اهریشمش  فالجا  »
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دندومن ». یمخز  هتشک و  ار  گیب  یلق  هّللا  نامزالم  زا  يدادعت 
هغوراد ياههناخ  هب  نایشروش  دندش . یمخز  ای  دنتخاب  ناج  نامزالم  زا  يدادعت  تشگ . یفخم  شاهناخ  رد  دش و  ناساره  گیب  یلق  هّللا 

. دندرک لواپچ  ار  ناشیاههناخ  دندرب و  هلمح  نارگناوت  و 
دباییمن . همتاخ  نتفگ  نتشون و  اب  هک  دنداتفا  همهاو  هب  نانچ  فارشا  نایعا و  نایضاق ، تاداس ، دسیونیم  یمق  دمحا  یضاق 

ناوتیم دنتفرگ . تسد  رد  ار  رهـش  تالحم  هچوک و  هرادا  نایـشروش  دـش . هناحلـسم  شروش  رب  ياهمدـقم  لیجگ  ناتـسربق  رد  يریگرد 
يرسدوخ لایخ  هب  هچوک  ره  شابوا  هلحم و  ره  فالجا  اغوغ  مایق و  نیا  رد  : » دسیونیم یشنم  دوب . نانآ  رایتخا  رد  رهـش  هرادا  هک  تفگ 
ردنکـسا تشارفایمرب .» لالقتـسا  مچرپ  فالجا  زا  یکی  هچوک  ره  رد   » یمق دمحا  یـضاق  نایب  هب  دندرک ». زاغآ  داسفا  مایق و  هب  هداتفا و 

نیا عقاو  رد  دهدیم . ربخ  اههچوک  رد  ددرت  مدع  اههناخ و  اههزاغم و  ندش  هتسب  و  اهرازاب ، هیرصیق و  زیربت ، رد  دتـسوداد  عطق  زا  یـشنم 
. دشیم نایعا  هقبط  هب  طوبرم  ارجام 

نایـشروش رایتخا  رد  زیربت  هک  یلاس  ود  تدـم  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  دـندادیم . ماجنا  ار  ناشهرمزور  راک  نارگتعنـص  نارجاـت و  هدرخ 
. دشاب رارقرب  یعیبط  تیعضو  هک  تشادن  ناکما  دوب ،

رد یمجن  ناناولهپ  دنتفرگ . هدهعرب  یتیلوئسم  مادک  ره  هلحم  هچوک و  رد  نوناق  ظفح  رهـش و  رد  شمارآ  يرارقرب  يارب  شروش  ياسؤر 
هلحم رد  دـمحم  اقآ  ینونک ،) رایم  رایم   ) نیهمداهم هلحم  رد  فابلاش  رـسپ  ورـس ، هزاورد  رد  یفطـصم  لاـپوت  رـسپ  فرـش  هیوجیو ، هلحم 

رد ناـج  نسح  ـالعا  رلیچهود و  هلحم  رد  یناـکلم  یفطـصم  باخرـس ،)  ) ـالعا برد  رد  نالـصا  ناولهپ  نادـیم ، رد  ضوع  ناولهپ  ربوـن ،
دندش . هدرامگ  شروش  ناربهر  فرط  زا  يدارفا  زین  رگید  ياهرازاب  هچوک و  رد  دندرک . يربهر  ار  تینما  يرارقرب  نالگشش 
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یخرب دیـشک . لوـط  لاـس  ود  هب  کـیدزن  تیعـضو  نیا  دوـب . نایـشروش  تسد  رد  ـالماک  زیربـت  هک  دوـشیم  نـشور  روکذـم  بلاـطم  زا 

. داهنن یعقو  اهنآ  هتساوخ  هب  هاش  یلو  دتسرفب ، شروش  یبوکرس  يارب  یهاپـس  دندرک  شهاوخ  بسامهت  هاش  زا  زیربت  نایعا  نایناحور و 
نمض یناملآ  دنمشناد  نربرهور  دنکیم . ناونع  زیربت  نایعیـش  هب  ندیـسر  بیـسآ  زا  يریگولج  ار  هاش  مادقا  نیا  تلع  یناهفـصا  یلـضف 

تسا . هدرک  نایب  ار  لیلد  نیمه  ارجام ، نیا  زا  ثحب 
یلاخ شابلزق و  هاپـس  بسامهت و  هاش  راوشد  تیعـضو  یکـسفشورطپ  دوب . هداتفا  تشحو  هب  شروش  شرتسگ  زا  بساـمهت  هاـش  عقاو  رد 

الط هکـس  نویلیم  هس  رب  غلاب  هاش  هنالاس  دمآرد  هرود ، نامه  رد  وردـناسلا  هتـشون  ربانب  تسا . هدرک  نایب  هلئـسم  نیا  لیالد  ار  هنازخ  ندوب 
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. تشذگرد بسامهت  هاش  نایصع ، تسکش  زا  سپ  لاس  هس  درکیم . تخادرپ  قوقح  لوارق  رازه  جنپ  هب  هاش  دوب .
الط و شمـش  ددع  دصـشش  هرقن ، هکـس  دقن و  يالط  ناموت  رازه  داتـشه  دصیـس و  درک ؛ هیهت  ار  وا  ییاراد  تسرهف  یـسیلتیب  ناخ  فرش 
رازبا و سابل و  تسد  رازه  یس  مشیربا ، راورخ  تسیود  لاقثم ، رازه  هس  نزو  هب  مادک  ره  هرقن  الط و  هتـسب  رـس  هسیک  ددع  داتـشه  هرقن ،

راوس و ...  رازه  یس  قاری ،
مدرم زا  هدافتـسا  فدـه  اب  زیربت ، هب  یکمک  نوشق  نداتـسرف  رد  لوا  بسامهت  هاش  دـیدرت  دوبن . یلاخ  لوا  بسامهت  هاـش  هنازخ  نیارباـنب 

يراددوخ ناـشابلزق  هب  کـمک  زا  رهـش  مدرم  زیربت ، هب  ناـینامثع  موجه  ماـگنه  هب  دیـسرتیم  وا  دوب . یناـمثع  شترا  هلمح  ربارب  رد  زیربت 
تسنادیم یبوخ  هب  ار  نیا  هاش  دندوب . رفنتم  هاش  زا  زیربت  مدرم  نوشق ، نداتـسرف  نودب  یتح  وردناسلا  هتـشون  قبط  رگید  يوس  زا  دنزرو .

هوالع دشاب . هتشاد  هارمه  دوخ  اب  ینامثع  نوشق  اب  هلباقم  يارب  ار  زیربت  مدرم  دیشوکیم  هراومه  وا  دنک . رتشیب  ار  رفنت  نیا  تساوخیمن  و 
. دشیم زیراو  هنازخ  هب  امیقتسم  نآ  دمآرد  دوب و  هصاخ  كالما  وزج  زیربت  نامز  نیا  رد  نیا  رب 

، هغوراد رییغت  اـب  دیـشوک  وا  درک . در  زیربـت  هب  نوـشق  نداتـسرف  يارب  ار  ناـیعا  شهاوـخ  بساـمهت  هاـش  لـئاسم ، نیا  نـتفرگ  رظن  رد  اـب 
رسپ ولشوواچ  گیب  فسوی  درک و  رانکرب  رهش  یگغوراد  بصنم  زا  ار  گیب  یلق  هّللا  يو  دبای . نایاپ  شروش  دهد و  بیرف  ار  نایـشروش 

. دومن وا  نیشناج  ار  نامیلس  اباب 
یناهفصا یلضف  و  نانگمه ،» زا  زاتمم  تسارف  لقع و  رد   » ار گیب  فسوی  یشنم ، گیب  ردنکسا 
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دناهدیمان . راکمتس » يرومأم  لباق و  يرعاش  »

گیب فسوی  هب  یلحم  نایادخدک  دننک . فقوتم  ار  رهش  نایعا  اب  هزرابم  ات  دومن  یضار  ار  نانآ  درک و  وگتفگ  نایشروش  اب  گیب  فسوی 
نایادخدک تنامض  هب  دندوب ، هدش  باختنا  تالحم  تسایر  هب  هک  یناناولهپ  داد . دنهاوخن  ناکما  مایق  ییاپرب  هب  رگید  هک  دنداد  نانیمطا 

. دندش دیدرت  راچد  شروش ، شرتسگ  زا  ناساره  زین  هلحم  نایادخدک  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  ارجام  نیا  زا  دندمآرد .
. تشاد رهش  رب  يروص  تسایر  دیدج  هغوراد  دوب . نایشروش  تسد  رد  زونه  زیربت  رهش 

، زیربـت هب  گـیب  فسوی  دورو  زا  سپ  هاـم  هس  ود  دوب . شروش  بوکرـس  دوـخ و  تیمکاـح  يرارقرب  يارب  یتـصرف  رظتنم  گـیب  فـسوی 
فسوی دنتسب . نامزالم  رب  هار  نایـشروش  دسیونیم  یلـضف  تشک . ار  هغوراد  نامزالم  زا  رفن  ود  شروش ، ياسؤر  زا  یکی  يرای ، ناولهپ 
شروش دناوتب  هک  تسین  یتیعقوم  رد  تفایرد  وا  دنورب . هاوخلد  ياج  هب  دننک و  كرت  ار  رهش  دنناوتیم  تشاد  راهظا  نایـشروش  هب  گیب 

هدش رکذ  رفن  دصراهچ  نایـشروش  دادعت  همان  رد  درک . هاپـس  مازعا  تساوخرد  تشون و  ياهمان  بسامهت  هاش  هب  يو  دیامن . بوکرـس  ار 
هتشاگن همان  رد  هک  یتیب  عارصم  کی  زا  دوب . دایز  نایـشروش  دادعت  لصا  رد  دشیم . لاعف  ناگدننکتکرـش  لماش  دادعت  نیا  هتبلا  تسا .

شروش رد  رفن  رازه  هد  هک  داد  لاـمتحا  ناوتیم  دوجوم  كرادـم  ساـسارب  دـندمآ .» شوج  هب  ییادـف  نارازه   » هک دوشیم  نشور  دـش ،
دناهتشاد . تکرش 

ینید تاماقم  رگید  اهردـص و  اب  همان ، ود  ره  تفایرد  زا  سپ  هاش  درک . هاپـس  مازعا  تساوخرد  بسامهت ، هاش  هب  ياهمان  یط  زیربت  نایعا 
اواتف نیا  رد  دـندومن . رداص  ییاهاوتف  هراـبنیا  رد  دـندرک و  داـهج  مـالعا  نایـشروش  هیلع  ناـیناحور  یخرب  تخادرپ . هرواـشم  هب  نیوزق 

رسپ غادهرق و  مکاح  گیب  بارهس  ات  داد  روتسد  بسامهت  هاش  دناهدش . هدیمان  نایناحور » نانمشد  کلم و  رگناریو   » نایشروش
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یگداتسیا هک  یشروش  ناربهر  دنکفا . نادنز  هب  ریگتسد و  ار  هلحم  نایادخدک  گیب  فسوی  دنوش . مازعا  زیربت  هب  یهاپس  اب  راصنا  هفیلخ 
. دندش ناهنپ  ییاج  رد  مادکره  دندیدیم  هجیتنیب  ار 

هتـشون ربانب  دندوب . هدرک  كرت  ار  زیربت  نایـشروش  رتشیب  دنداد . ربخ  ار  ناربهر  ندـش  ینادـنز  لحم  ینادـنز ، نایادـخدک  نادـنواشیوخ 
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دنداد .» لیوحت  گیب  فسوی  هب  هتفرگ  دوب ، هدنام  رهش  رد  هک  ار  یسکره   » یناهفصا یلضف 
یلق هاش  زودهمکچ ، نسح  يرزاگ ،  خیش  ناولهپ  فرش ، ناولهپ  نیمـشن ، ناولهپ  هجگوگ ، ناولهپ  نوچ  یناسک  شروش  ناربهر  نایم  زا 

یشنم ردنکسا  دندش . هتشک  زین  رگید  ياهیلیخ  نیا  رب  هوالع  دندز . راد  ار  یجاح  نوزوا  شورفيزبس و  نیسح  یلق ، اباب  ازریم  کیرچ ،
ناگتشک دادعت  ولمور  گیب  نیسح  تسا ، هدرک  رکذ  رفن  تسیود  ار  ناگتشک  دادعت  رفن و  هاجنپ  ات  لهچ  ار  ناگدشهتخیوآ  راد  هب  دادعت 

ناولهپ ضوع و  ناولهپ  يرای ، ناولهپ  دهدیم . ربخ  رفن  هاجنپ  دصیس و  لتق  زا  زین  يدزی  مجنم  رـسپ  لامک  و  دنادیم ، رفن  هاجنپ  دص و  ار 
ار شروش  هرابود  دنبای و  ییاهر  گرم  زا  لوپ  نداد  هدعو  اب  دندیـشوکیم  نانآ  دندش . ینادنز  گیب  بارهـس  لزنم  رد  ناج  نسح  العا 

داب رب  ار  شروش  یبوکرـس  يارب  تامحز  یمامت  دارفا ، نیا  ندـنام  هدـنز  هک  داد  عالطا  گیب  بارهـس  هب  گیب  فسوی  یلو  دـنهد . همادا 
هس ضوع  ناولهپ  تاعالطا ، ساسارب  دندش . هتخیوآ  راد  هب  نانآ  هس  ره  درک . رداص  ار  نایـشروش  لتق  نامرف  گیب  بارهـس  داد . دهاوخ 

ناربهر هک  دـهدیم  ناشن  تکرح  نیا  دـیزیوایب .» نیا  زا  ارم   » تفگ داد و  ار  نآ  مادـعا  عقوم  تشاد ، تسد  رد  هقلح  کـی  هک  دوب  لاـس 
. دندیسارهیمن گرم  زا  یشروش 

تعلخ شروش ، بوکرـس  رد  ناشتامدـخ  ساپـس  هب  گـیب  فسوی  گـیب و  بارهـس  يارب  بساـمهت  هاـش  دروخ . تسکـش  زیربت  شروش 
. تشگزاب غادهرق  هب  گیب  بارهس  داتسرف . هناهاش 

دیدرگ روبجم  بسامهت  هاش  یلو  دوب ، هدش  بوکرس  شروش  هچرگا  دش . زیربت  هغوراد  گیب  فسوی 
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دیدرگ . نییعت  ثادحا  یضاق  زیربت  يارب  دش . دودحم  زیربت  هغوراد  تارایتخا  دیامنب . ییاهتشذگ 
مـسر  » نامه همیرج  نیا  دـیامن . تفاـیرد  ياهمیرج  دـنک و  رداـص  یمکح  ییاـنج  روما  يارب  یـضاق  هزاـجا  نودـب  تشادـن  قح  هغوراد 

دوب . ثادحا »
زا تسیاـبیم  هک  ار  هفرتـحم » لاـم   » تاـیلام نینچمه  هاـش  دـیدرگ . وغل  نارـصقم  زا  همیرج  ذـخا  بساـمهت  هاـش  ناـمرف  اـب  یلک  روـط  هب 

سولج زا  سپ  مود  لیعامـسا  هاش  هک  دوب  ناجیابرذآ  ياهرهـش  رگید  زیربت و  شروش  هجیتن  رد  دیـشخب . دشیم ، هتفرگ  زیربت  نارگتعنص 
ناوتیم زیربت  شروش  هرابرد  درک . یگدیـسر  ناـیکاش  ضیارع  هب  زور  ود  ياهتفه  داد و  لیکـشت  ار  تلادـع » ناوید  ، » تنطلـس تخت  رب 

: درک نایب  ار  ریز  تاکن 
. دوب نابساک  هدرخ  نارگتعنص و  هژیو  هب  نادنمتسم  نارگناوت و  لادج  نامه  زیربت  رد  یتمعن  يردیح - هشقانم  . 1

. دندرکیم يربهر  ار  شروش  ناناولهپ  دنتشاد . یساسا  شقن  شروش  يربهر  لیکشت و  رد  ناناولهپ  نایادخدک و  . 2
. دنشاب هتشاد  تسد  رد  ار  رهش  هرادا  لاس  ود  دنتسناوت  نایشروش  دوب . یتلود  نارومأم  یلحم و  نایعا  هیلع  عقاو  رد  شروش  نیا  . 3

. دش هدروآرب  نایشروش  ياههتساوخ  یخرب  یلو  دروخ  تسکش  زیربت  شروش  هچرگا  . 4
. دنک وغل  ار  تایفلکم  اهتایلام و  یخرب  دیدرگ  روبجم  بسامهت  هاش 

ناخ ریما  هناخ  هب  نایشروش  دنتـشک . ار  وا  نامزالم  زیربت ، مکاح  ناخ  ریما  يرـسدوخ  هب  ضارتعا  رد  زیربت  یلاها  1585 م ). . ) رد 993 ق
ار ناخ  ریما  دوخ  هک  داد  لوق  درک و  عنم  راـک  نیا  زا  ار  ناـنآ  دوب ، ناـساره  ناـخ  ریما  زا  یلاـها  ماـقتنا  زا  هک  ازریم  هزمح  دـندرک . هلمح 

دش . هتشک  نادنز  رد  ریگتسد و  ناخ  ریما  993 ق ). . ) هیروف 1585 م مهدجه  رد  دشکب .
دنتسناوتن یلو  دندرک  يراددوخ  زیربت  رد  یعیاقو  نینچ  حیضوت  زا  هرود  نآ  نافلؤم  هچرگا 
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هعیاش نوچ  : » دسیونیم ربتکا 1605 م ). . ) یناثلا 1014 ق يدامج  ثداوح  زا  ثحب  نمض  یشنم  ردنکسا  دننک . راکنا  ار  كرادم  یخرب 

فالجا و دوش . اجنآ  یهار  زیربت  ژد  میکحت  يارب  قادوب  ریپ  ات  داد  روتـسد  هاش  دش ، هدنکارپ  زیربت  هب  ینامثع  هدنامرف  ولغوا  لاغچ  هلمح 
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ار شابوا  زا  رفن  دنچ  هدرک ، تراغ  ار  نارجات  لاوما  قادوب  ریپ  دندوب . هتسویپ  نانآ  هب  زین  نایهاپـس  دندوب . هدرک  شاشتغا  رهـش  رد  شابوا 
دش ». شوماخ  شاشتغا  نیا  زا  سپ  دنادرگ . رهش  رد  هدرک و  هزین  رب  ار  نانآ  رس  هتشک و 

مدرم 1654 م ). - 1653 . ) لاس 1064 ق رد  دوب . شنامزالم  ای  هاش  هب  یعمجهتـسد  هضیرع  شراگن  یعامتجا  تاضراعت  لاکـشا  زا  یکی 
رد دندرک . تیاکش  مود  سابع  هاش  هب  دندوب ، هدمآ  گنت  هب  شنامزالم  زیربت و  مکاح  ناخ  یلقیلع  یتایلام  متـس  زا  هک  زیربت  نییاپ  هقبط 

. داتـسرف زیربت  هب  ار  گیب  میهاربا  گیب و  یلع  مدرم ، تیاکـش  هب  یگدیـسر  يارب  مود  سابع  هاش  دوب . ناخ  یلقیلع  لویت  زیربت  ناـمز  نیا 
. دیدرگ راکشآ  ناراکمتس » دحیب  متس  ایاعر و  تیاکش  یتسرد  ، » یسررب هجیتن  رد 

زا روز  هب  هک  ییاهلوپ  تیاکـش ، هجیتن  رد  دـندش . ینادـنز  توملا  ژد  رد  دوب ) زین  شنواعم   ) ناطلـس نجیب  شاهدازردارب  ناخ و  یلقیلع 
دندنادرگزاب . اهنآ  هب  دوب ، هدش  هتفرگ  مدرم 

ناشابلزق هارمه  هب  مدرم  دندرکیم ، هلمح  زیربت  هب  ناینامثع  هک  راب  ره  دوب . هناگیب  نوشق  اب  زیربت  مدرم  دربن  هزرابم  لاکـشا  زا  رگید  یکی 
دندرکیم . هزرابم  نانآ  اب  نییاپ  هقبط  مدرم  دندومنیم ، شزاس  ناینامثع  اب  یلحم  نایعا  هک  ینامز  یتح  دنتخادرپیم ، نانآ  اب  دربن  هب 
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مهدفه ات  مهدزیس  هدس  زیربت  رد  گنهرف  ملع و  مجنپ  لصف 

طباور هک  ناریا  ندـمت  دوـش . حرطم  زیربـت  رنه  گـنهرف و  ملع ، هراـبرد  هبناـجهمه  یثـحب  هک  دـهدیمن  ناـکما  يراـگنکت  نیا  مـجح 
لوغم و يالیتسا  درک . زاغآ  ار  لزنت  هرود  نالوغم  موجه  اب  يدالیم  مهدزیـس  هدـس  لـیاوا  رد  تشاد ، نیمز  قرـشم  ندـمت  اـب  یگنتاـگنت 
، تکربرپ ياهرازتشک  هوکـشاب ، ياههناخباتک  رنه ، دومن ...« . دراو  ناجیابرذآ  ندـمت  تفرـشیپ  رب  يدـج  ياهبرـض  یپردیپ  ياـهگنج 

.« دشیم ناسکی  كاخ  اب  زیچهمه  دجاسم و  هناخ و 
دنتفای ناکما  مدرم  ناریا ، رد  راک  ياهورین  هرابود  ییافوکش  هجیتن  رد  دنربب . نیب  زا  ار  ناریا  ندمت  دنتـسناوتن  نالوغم  ریـسافت  نیا  مامت  اب 

، تایضایر یکشزپ ، یسانشهراتس ، خیرات ، نوچ  ییاههتشر  رد  شهوژپ  هب  یناریا  نادنمشناد  دننک . اپرب  ون  زا  ار  هتشذگ  هوکشاب  ندمت  ات 
. تشاد ياهژیو  هاگیاج  ناجیابرذآ  زکرم  ناونع  هب  زیربت  هرود  نیا  رد  دندیرفآ . دنمشزرا  يراثآ  دنتخادرپ و  یفارغج و ...  هفسلف ، قطنم ،

 ... نارامعم و نارعاش ، یگنهرف ، نامداخ  هتسجرب ، نادنمشناد  زا  هوکشاب  یلسن  زیربت  رد 
. دندروآ دوجو  هب  روهشم  يراثآ  دندش و  عمج  ناجیابرذآ  رد  نادنمشناد  زا  يدادعت  تفای . شرورپ 

-1145 . ) 540 ق ياهلاس 539 - رد  انثملا  نب  لیعامـسا  لضفلا  وبا  نیدلا  رخف  يزیربت  دنمـشناد  يدالیم  مهدزاود  هدس  تسخن  همین  رد 
خیراوتلا عماج  باتک  يدالیم  مهدراهچ  هدس  لیاوا  یخیرات  راثآ  زا  یکی  تشاگن . یسراف  نابز  هب  ار  ناجیابرذآ  خیرات  باتک  1146 م ).

نیدلا دیشر  زا 
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قرـشم بوتکم  رثا  نیرتمهم  تسا ، قرـش  ياهنیمزرـس  یخرب  ناجیابرذآ و  خیرات  مهف  يارب  مهم  یعبنم  هک  باتک  نیا  تسا . هّللا  لضف 
دمحم ناطلس  هب  ار  باتک  نیا  نیدلا  دیـشر  هجاوخ  دسیونیم  1338 )؟-  ) یناشاک مساقلا  وبا  دیآیم . رامـش  هب  هنایم  ياههدـس  رد  نیمز 

دوب . هدادن  ماعنا  هزادنا  نیا  هب  یهاشداپ  چیه  هک  تفرگ  هیده  لاغرویس و  ردقنآ  لباقم  رد  درک و  میدقت  وتیاجلوا 
. درک مهارف  يدـعب  ياـهشهوژپ  يارب  ار  هنیمز  دوب و  نیمز  قرـشم  یـسانشخیرات  رد  نیون  ياهلحرم  زیربـت  رد  خـیراوتلا  عماـج  شراـگن 
. تسا موظنم  همان  هاشنهاش  رداونلا و  خیرات  هدنسیون  وا  تسا . يدالیم  مهدراهچ  هدس  یناریا  هتـسجرب  ناخروم  زا  یکی  يزیربت  نب  دمحا 

دش . میدقت  دیعس  وبا  ناخلیا  هب  رثا  نیا  تخادرپ . 1338 م ). . ) لاس 738 ق ات  مایالا  میدق  زا  ثداوح  هب  همان  هاشنهاش  رد  يو 
ماظن تشون . ار  همانرفظ  باتک  رومیت ، داهنشیپ  هب  1402 م ). - 1401 . ) 804 ق لاس 803 - رد  زیربت  نازاغ  ماش  هلحم  زا  یماش  نیدلا  ماظن 
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زین هیاسمه  ياهنیمزرـس  یخیرات  ثداوح  هب  ناجیابرذآ  خیرات  رب  هوالع  ولمور ، گیب  نسح  یـشنم و  ردنکـسا  دننامه  زین  یماش  نیدـلا 
ناخروم نایم  هطبار  درک . دشر  يدالیم  مهدزناپ  ات  مهدزیـس  هدس  دننام  نایوفـص  تیمکاح  هرود  رد  زیربت  خـیرات  بتکم  تسا . هتخادرپ 

نجیب ولماش و  ناخیلو  یـشنم ، گیب  ردنکـسا  ولمور ، گیب  نسح  نوچمه  یناجیابرذآ  ناخروم  هک  بیترت  نیدـب  تفای . شرتسگ  یناریا 
مجنم دمحم  نیدلا  لالج  یمق ، دـمحا  یـضاق  يرافغ ، دـمحا  یـضاق  نوچ  یناخروم  دـندروآ و  دوخ  راثآ  رد  ار  ناریا  یخیرات  ثداوح 

. دندرک سکعنم  ار  ناجیابرذآ  یخیرات  لئاسم  نارگید  ینیوزق و  فسوی  دمحم  دیحو ، رهاط  دمحم  يدابانج ، یناهفصا ، یلضف  يدزی ،
رد نامز  نیا  رد  تفای . ساکعنا  اهیشکرکشل  تسایس  ناهاش و  تاحوتف  هنامز ، یسایس  ثداوح  نوچ  یلئاسم  يرابرد  ناخروم  راثآ  رد 

مهدراهچ هدس  لیاوا  مهدزیـس و  هدس  رخاوا  رد  دـش . همجرت  یـسراف  نابز  هب  رگید  ياهنابز  زا  ای  فیلأت  یکـشزپ  نوماریپ  يراثآ  زیربت 
باتک بطلا و  یفلا  تیاـنع  بطلا ، رـصتخم  بط ، ملع  ياـهباتک  لاس 1260  رد  سایلا  نب  دـمحم  هتـسجرب ، حارج  دنمـشناد و  يدالیم 
یباتک 1245 م ). - 1194  ) بط هفـسلف و  فورعم  دنمـشناد  يزیربت  روماـن  نب  دـمحم  هّللا  دـبع  وبا  تشاـگن . ار  يوادـملا  ملع  یف  یفخلا 

ۀیمحلا راودا  مان  هب  بط  هرابرد 
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ۀلاسر ياـهباتک  هدنـسیون  وا  تشاد . لـماک  طلـست  هناـمز  مولع  یماـمت  رب  نادیـضایر ، فوسلیف و  يزیربت  دـیبع  نیدـلا  سمـش  تشون .
دمحم نب  مامه  دوب . دمصلا  دبع  يزیربت  دنمـشناد  درگاش  تایـضایر  ملع  رد  يزیربت  راصع  تسا . سدیلقا  نتم  علاطم و  حرـش  باسحلا ،

خیش هاشناورش  هب  تشون و  ار  دادعالا  فراعم  یف  داشرالا  باتک  باتک  یکشزپ  تایضایر و  موجن ، ياههتشر  هتـسجرب  دنمـشناد  يزیربت 
درک . میدقت  میهاربا 

يدالیم مهدفه  مهدزناش و  ياههدس  رد  مولع  نیمه  یلو  دش  فیعض  اتبسن  هقیقد  مولع  يدالیم  مهدزناپ  ات  مهدزیس  ياههدس  رد  هچرگا 
: دسیونیم ندراش  دروآ . تسد  هب  ییاهتیقفوم 

شناد ملع و  فرـص  ار  دوخ  یگدنز  مامت  دنراد . تسود  ار  نایوجـشناد  نادنمـشناد و  نانآ  دـندوب . رتورـشیپ  زین  اهینیچ  زا  یتح  نانآ  »
تشادیمنزاب ». ملع  هب  لاغتشا  زا  ار  نانآ  رقف ، یتح  بصنم و  ماقم و  رایسب ، نادنزرف  نتشاد  ندوب ، لهأتم  دندرکیم .

يرتسبـش دوـمحم  خیـش  فـالخا  زا  يرتسبـش  هـّللا  دـبع  خیـش  دروـخیم . مـشچ  هـب  تایـضایر  هـصرع  رد  ینیعم  تفرـشیپ  هرود  نـیا  رد 
تایـضایر هرابرد  ار  حزق  سوق و  هلاسر  امنناهج و  عماج  هلاـسر  راـیعم ، باـتک  ناوضر ، یـضایر  جراـعم ، هدـتئیه  هلمج  زا  ییاـهباتک 

تشاگن .
ریما نیدلا  ردب  دندوب . صصختم  هنیمز  دنچ  رد  دندرکن و  افتکا  هتشر  کی  رد  نتشاد  صـصخت  هب  نادنمـشناد  یخرب  ینایم  ياههدس  رد 

وا دوب . هدش  هتخانـش  يدنمـشناد  تایبدا  تایـضایر و  نابز ، روتـسد  قطنم ، ياههتـشر  رد  1507 م ). - 1436  ) يزیربت يولال  دمحا  دـیس 
. دوب تایضایر  هفسلف و  صصختم  يزیربت  میهاربا  ازریم  تسا . یملع  راثآ  یخرب  هدنسیون 

تلاـیا هشقن  زیربـت ، رد  گـیب  متـسر  ماـن  هـب  تـلود  رومأـم  درک . تفرـشیپ  يدـالیم  مهدـفه  مهدزناـش و  ياههدـس  رد  زین  اـیفارغج  مـلع 
رـشتنم اپورا  رد  هک  ییامنناهج  . » تفرگرب نآ  زا  ار  بلاطم  یخرب  ندراش  درک و  میدـقت  ندراش  هب  ار  هشقن  نامه  دیـشک ، ار  ناجیابرذآ 

دوب ». هتفای  امنناهج  نیا  رد  يرایسب  تاهابتشا  اهصقن و  وا  دوب . گیب  متسر  دزن  دوب ، هدش 
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ياههدس شزومآ  هسردـم و  لئاسم  هب  راثآ  نیا  یلو  هدـش ،  رـشتنم  ناجیابرذآ  ناریا و  شزومآ  گنهرف و  خـیرات  هرابرد  يراثآ  هچرگا 
تسا و لصف  شـش  تسیب و  رب  لمتـشم  هک  ناجیابرذآ  گنهرف  خـیرات  باتک  رد  هنومن  ناونع  هب  تسا . هتخادرپ  ارذـگ  تروص  هب  ینایم 

سرادم گنهرف و  هرابرد  تسا . هدش  ثحب  ینایم  ياههدـس  گنهرف  شزومآ و  هرابرد  لصف  کی  رد  طقف  هتـشاگن ، ار  نآ  دـیما  نیـسح 
زیربت سرادـم  خـیرات  اههناخباتک و  هرابرد  یتالاقم  هک  اجنآ  زا  تسا . هتفاین  راشتنا  نونکات  زین  هلاقم  کی  یتح  یناـیم  ياههدـس  رد  زیربت 
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. تسین يرورض  اجنیا  رد  ثحب  نیا  رارکت  تفای ،  راشتنا  يدالیم  مدفه  ات  مهدزیس  ياههدس  رد 
زا یکی  يزیربت ، نارطق  مهدزناش  هدـس  رد  دوب . ناجیابرذآ  تایبدا  مهم  زکارم  زا  یکی  زیربت  يدـالیم  مهدـفه  مهدزناـش و  ياههدـس  رد 

، دش دـلوتم  زیربت  يرتمولیک  رد 12  دابآيداش  ای  دابآداش  رد  نارطق  تسا . هدـمآ  ناجیابرذآ  خـیرات  نآ  رد  هک  تسا  يرعـش  ناگدـنیامن 
نسحلا وبا  ینارمکح  هرود  رد  وا  درک . بسک  یترهـش  نایدادش  رابرد  رد  تفر و  هجنگ  هب  سپـس  دنارذگ ، زیربت  رد  ار  یناوج  ياهلاس 

رد 438 ق. تشگزاب و  زیربت  هب  هرابود  نارطق  دش . روهشم  يدادش  ناهاشداپ  زا  يرکشل 
. دومن رادید  ورسخ  رصان  اب  (1047 م ).

ماـمت اـیرد ، ار  وا  هرطق و  ار  نارعاـش  ماـمت   » يریبـعت هب  یلزاربوا  ضوع  دـمحم  دراد . تیب  رازه  تفه  رب  لمتـشم  یناوـید  يزیربـت  نارطق 
تسا . هدیمان  دیشروخ » ار  وا  هرذ و  ار  نادنمشناد 

: دسیونیم شراعشا  زا  یکی  رد  وا  تسیز . زیربت  رد  يدنچ  يدالیم  مهدزاود  هدس  رد  یناورش  یناقاخ 
؟ هلیا نازوس  شتآ  یمیتنج  میدئا  ریبهلیا  نارجه  یمیلصو  وب  هجئن  نم  میشیگد 

هلیا  ناوریش  اهادریب  ماتوت  سنا  بیدییاقهدملاع  مرهمهلیئا  كرت  يزیربت  تشهب  وب 
ناتسربق رد  و  تشذگرد ، زیربت  رد  1199 م ). 595 ق .  ) یگلاس هن  داتفه و  رد  یناورش  یناقاخ 
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دش . هدرپس  كاخ  هب  باخرس 

ریهظ نادرگاش  زا  یناکرد  نیدلا  لالج  هجاوخ  یـساجس ، سمـش  يرهـشا ، نیدـلا  لامج  دـمحم ، نب  رهاط  نوچ  ینارعاش  هرود  نیا  رد 
زیربت رد  يرایسب  نادنمشناد  نارعاش و  دوجو  زا  ایندلا  بیاجع  هدنسیون  دندرکیم . تیلاعف  اجنآ  رد  دنتسیزیم و  زیربت  رد  یبایراف  نیدلا 

دهدیم . ربخ  يدالیم  مهدزاود  هدس 
. درک میدقت  کبزوا  کباتا  هب  ار  نآ  تشون و  هنمد  هلیلک و  کبـس  هب  ار  كولـسلا  دیرف  باتک  1210 م ). - 1114  ) يزیربت نیدلا  سمش 

يرتسبش دومحم  خیـش  دوب . هیفورح  راذگناینب  یمیعن  هّللا  لضف  يرتسبـش و  دومحم  يزیربت ، سمـش  نوچ  ینایفوص  نطو  نینچمه  زیربت 
، نـیققحملا تآرم  نـیقیلا ، قـح  زار ، نـشلگ  نوـچ  ییاـهباتک  هدنــسیون  فوـصت ، ناگدـنیامن  نـیرتمهم  زا  یکی  1328 م ). - 1287)

. دنادرگرب یسراف  هب  یبرع  زا  ار  یلازغ  نیدباعلا  جاهنم  باتک  وا  تسا . همانتداعس  همانتداهش و 
عبط ملع ، بحاص  نابز ، لها   » دوب یصخش  یسوط ، نیدلا  ریصن  هجاوخ  گرزب  رکفتم  نادرگاش  زا  يزیربت  نودیرف  نیدلا  ءالع  نب  مامه 

هدورـس زیربت  هرابرد  روهـشم  يرعـش  تشاد و  تسود  ار  زیربت  وا  دوب . یعامتجا  نومـضم  اب  يرایـسب  راعـشا  ياراد  مامه  تورث .» وکین و 
، تسابیز نآ  رد  دوجوم  ياـهزیچ  همه  تسوکین ، زیربت  : » دـسیونیم دـنراد ، ار  ناـیزیربت  ریقحت  دـصق  هک  یناـسک  هب  خـساپ  رد  وا  تسا .

تسا . هدیمان  نیشنلد » راعشا  اهلزغ و  ياراد  يرعاش   » ار مامه  ینیوزق ، هّللا  دمح  دنتسه ». الاو  هشیدنا  ياراد  نآ  بحاص 
هدس اب  هدس  نیا  رد  تایبدا  نومـضم  درک . يرتشیب  تفرـشیپ  يدالیم  مهدزیـس  هدس  تبـسن  هب  یتح  مهدراهچ ، هدـس  رد  ناجیابرذآ  رعش 

راصع دمحم  یماج  نیدلا  سمـش  دیـشکیم . ریوصت  هب  ار  هرود  نآ  یگدنز  هک  دش  حرطم  ییاهناتـساد  نامز  نیا  رد  دراد . توافت  لبق 
ییابیز زا  کیتنامر  يرعـش  يرتشم  رهم و  باتک  دوب . روهـشم  یـسیونناتساد  يدالیم  مهدراـهچ  هدـس  گرزب  رعاـش  دنمـشناد و  يزیربت 

نیا : » تفگ رعش  نیا  ندناوخ  زا  سپ  یماج  نمحرلا  دبع  تسا . ناسنا  يونعم 
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دیارسب ». رحب  نزو  رد  ار  يونثم  نینچ  دناوتیمن  یسک  درک . دیفس  ار  نایزیربت  يور  صخش 
، یگهد يدهاش ، نویامه ، ریما  یقرـشم ، یبرغم ، یبیبح ، يرورـس ، يدیمح ، یقیقح ، يروشک ، نوچ  ینارعاش  يدالیم  مهدزناپ  هدس  رد 

تیلاعف زیربت  رد  يزاریـش  یلها  یلیتق و  یمق ، يراصنا ، عیطم ، يرال ، ییانب ، انالوم  لوبقم ، ریم  یناغف ، اباب  یبیـصن ، اـباب  ناریح ، شیورد ،
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. دندرکیم
. دراد یناجیابرذآ  نابز  هب  یناوید  درکیم ، صلخت  یقیقح »  » هک ولنویوقهرق  هاشداپ  هاشناهج 

دورسیم . رعش  زین  دوخ  تشاذگیم و  تمرح  ار  نارعاش  یلو  دوب  راکمتس  هاشناهج  دسیونیم  ولمور  گیب  نسح 
ياهمان اب  دیاصق  اهلزغ و  زا  يدلجراهچ  یناوید  وا  تسا . يدالیم  مهدزناپ  هدس  روهشم  نارعاش  زا  يزیربت  نسح  نب  نیسح  وبا  فرـشا 

ربارب رد  ار  راربالا  جهنم  يو  تشاذگ . راگدای  هب  دوخ  زا  یتایونثم  و  تایلجتلا ، تاددجم  تاحلاصلا ، تایقاب  رومالا ، ریخ  بابشلا ، ناونع 
. دـناسر مامتا  هب  ار  همانقشع  ای  گنروا  تفه  نونجم ، یلیل و  ياهمان  اب  رگید  يراـثآ  سپـس  وا  تشون . يوجنگ  یماـظن  رارـسالا  نزخم 

دراد . مان  نیقشاعلا  ضایر  وا  نیریش  ورسخ و  تسا . یناجیابرذآ  نابز  هب  فرشا  هسمخ 
تیلاعف ات  دش  بجوم  يرابرد  یمسر و  نابز  هب  نآ  لیدبت  یبدا و  نابز  دشر  يوفص ، تلود  تالیکـشت  يدالیم  مهدزناش  هدس  لیاوا  رد 
یمساق یلیفط و  یمتام ، یهاش ، يرورـس ، نوچ  دنمناوت  ینارعاش  رابرد ، یبدا  سلاجم  رد  دبای . قنور  زیربت  رد  يرابرد  نارعاش  سلاجم 

. دنتشاد تکرش 
. تشاد رارق  نارعاش  سلاجم  ردص  رد  یبیبح  يارعشلا  کلم 

یعبط رعش  رد  لیعامسا  هاش  : » دسیونیم یشنم  گیب  ردنکسا  دراد . ناجیابرذآ  یبدا  نابز  هب  یناوید  ییاتخ  صلخت  اب  لوا  لیعامـسا  هاش 
هک دورس  ناردلاچ  گنج  صوصخ  رد  يرعش  يدیما  انالوم  دوب . ییاتخ  شصلخت  دیدنسپیم و  ار  یکرت  هب  نتفگ  رعـش  وا  تشاد . وکین 

: تسا نینچ  نآ  زا  یتیب 
ییاتخ  یمیلسا  حرط  هدنکفییایربک  هاگراک  رد  اضق 

لیعامسا هاش  دسیونیم  لوا  لیعامسا  هاش  يارب  ییاتخ »  » صلخت هب  هراشا  اب  یشنم  گیب  ردنکسا 
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دوب . هتفای  يرایسب  ترهش  هک  ارچ  تسین  زاین  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  راتفگ  هب  تشاد . ییاتخ  صلخت 
، یمان يرون ، یسوق ، یناف ، یلع ، دمحم  ازریم  يدهاش ، انالوم  نیکرچ ، ظفاح  نوچ  يزیربت  نارعاش  مان  ماسح  هفحت  باتک  رد  ازریم  ماس 

دمحم يدـجم  ییادـف ، یـصلاخ ، یفورعم ، یبیـصن ، یلالز ، یتسین ، يریخ ، یلیم ، یلـصو ، یفریـس ، یحیـصف ، یلیـصح ، یقـشع ، يدرف ،
تاضور باتک  رد  تسا . هدروآ  ار  يزیربت  ییالبرک  نیـسح  ظفاح  ینانک و  هزوک  دـمحم  ازریم  يزیربت ، هجاوخ  يزیربت ، هدـنب  نیـسحلا ،

دوشیم . هدرب  مان  یبئات »  » صلخت اب  دومحم  نیدلا  فرش  زا  نانجلا  تانج  نانجلا و 
رازه وا  تشاد . هدهع  رب  ار  ردص  بصنم  لاس  هن  تدم  لوا  لیعامسا  هاش  يرابرد  نارعاش  زا  یمهف »  » صلخت اب  دمحم  نیدلا  سمش  ریما 

هب درک و  عمج  زیربت  رد  ار  وا  ياهرعـش  ازریم ، هزمح  روتـسد  هب  یمق  دـمحا  یـضاق  دورـس . یعابر  لزغ و  هدیـصق و  بلاـق  رد  رعـش  تیب 
دروآرد . ناوید »  » تروص

رد 931 ق. یناجیابرذآ  نابز  هب  ار  نونجم » یلیل و   » رعـش وا  تسا . يریـصح  مهدزناش  هدس  لیاوا  مهدزناپ و  هدس  رخاوا  نارعاش  زا  یکی 

. دراد لزغ  تیب  رازه  هدزناپ  دنارذگ ، زیربت  رد  ار  شرمع  زا  يدایز  ياهلاس  ندوب ، يزاریش  مغریلع  هک  یناسل  درب . نایاپ  هب  (1525 م ).
رد تفاـی و  تاـفو  زیربـت  رد  1535 م ). . ) ق رد 941  وا  دنروهـشم . یعاـبر  سدـسم و  هدیـصق ، بیکرت ، عیجرت ، ياـهبلاق  رد  وا  راعـشا 

دش . هدرپس  كاخ  هب  باخرس  ناتسربق 
ار وا  یسراف  رعش  تیب  دنچ  هنومن  يارب  یمق  دمحا  یـضاق  دراد . یناجیابرذآ  یـسراف و  هب  يراعـشا  یناسل  انالوم  درگاش  يزیربت  فیرش 

. دنکیم رکذ  ار  فیرش  راعشا  زا  تیب  ود  راشفا  گیب  یقداص  تسا . هدروآ 
قامخچ نوشاق  ریدشات ، نوزوگ  یکرود  هن  ببستیربک  نهژم  رودواق ، نوغیب  یکرود ، هن  تهج 

قاریا  نهدلونوگ  قاریا ، ندزوگ  یک ، وب  شیمیا  فالخاراق  مامت  لونوک  خوی ، اراق  چئه  ادنوزوگ 
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رذآ دومن . میدقت  یناسل  هب  ناسللا  وهس  مان  اب  ار  یناوید  درکن و  شومارف  ار  شداتسا  فیرش 
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دوب . شداتسا  زا  رترب  يرعاش  رد  فیرش  دسیونیم  یلدگیب 
تایبدا و یطیارـش  نینچ  رد  دـندیگنج . نامایب  نارگلاغـشا  هیلع  یلاها  دـش . لاغـشا  ینامثع  شترا  طسوت  زیربت  1586 م ). . ) رد 994 ق

نینچ زیربت  تیعـضو  زا  ار  دوخ  هودنا  يزیربت  یغورف  داد . ساکعنا  ار  مدرم  يونعم  تردـق  دـیدرگ و  گنهامه  یـسایس  ثداوح  اب  رعش 
: دنکیم رکذ 

تسا  زیربت  هناریو ز  زیربت  ترسح  رد  ملدهنرو  دهدیم  مدرد  نیکست  البرک  عوقو 
. دندش هداد  چوک  هیکرت  هب  روز  هب  رگید  یضعب  دندش و  هتشک  گنهرف  ملع و  نامداخ  یخرب  ینامثع ، نوشق  طسوت  زیربت  لاغـشا  زا  سپ 

دش ». دیهش  زیربت  هثداح  نامز  رد  وا  دوب . ابیز  نخس  داتسا  يوگفیرظ  رعاش  يریقح  : » دسیونیم یمق  دمحا  یضاق 
نیوزق مق ، ناهفصا ، نالیگ ، دنه ، هلمج  زا  رگید  ياهنیمزرـس  هب  لد ، رد  نطو  مغ  اب  نارعاش  یخرب  داتفا ، ناینامثع  تسد  هب  زیربت  نوچ 
ترسح تیب  ود  رد  دورسیم ، رعش  یسراف  یناجیابرذآ و  نابز  ود  ره  هب  هک  یلعبلک  دوب . نارعاش  نیا  زا  یکی  یلعبلک  انالوم  دنتفر . و ... 

: دنکیم نایب  ار  نطو 
يدچئک میرادم  ادرالقاجوب  هدریب  مغيدچئک  میراهب  بجع  لیا  وب  یلصف  لوگ 

يدچئک  میراگزور  هچیا  هچیا  رالناقلصاحلا  مشیمکچ  هن  میسئد ، هن  زیس  نس 
یتمحر دندش . اجنآ  رد  یگدنز  هب  روبجم  دنتفر و  دنه  هب  يزیربت  نارعاش  زا  يدایز  دادعت  مهدفه  هدس  لیاوا  مهدزناش و  هدس  رخاوا  رد 

. دراد رعش  تیب  رازه  تشه  ای  تفه  رب  لمتشم  یناوید  وا  تسا . نانیا  زا  یکی  دوب ، یگدنفاب  يو  یلصا  تعنص  هک  فورعم  رعاش  يزیربت 
: تسا نینچ  وا  لزغ  کی  زا  تیب  ود  هنومن  ناونع  هب  دورس . یناجیابرذآ  نابز  هب  يدایز  راعشا  زیربت ، كرت  زا  شیپ  يو 

ماشخآ هدجسم  رکچ ، شاب  حبص  ههناخیممایص  هام  یتمحر  هدنیچیا  سلجم 
ماج  هدنیریب  حیبست ، هدنیلا  ریبدونشخ  نادنوا  الوا  بهار  دهاز  ات 

روتسد هب  زیربت ، ناسانشیقیسوم  ناطاطخ و  نارامعم ، ناشاقن ، نارعاش ، زا  يرایـسب  دش ، لقتنم  ناهفـصا  هب  نایوفـص  تختیاپ  هک  ینامز 
، ناگدنـسیون هک  تسین  یفداصت  دنتـسیزیم . دابآزیربت  ای  داـبآسابع  هلحم  رد  اـساسا  ناـیزیربت  دـندرک . چوک  اـجنآ  هب  لوا  ساـبع  هاـش 

ازریم دهاز ،»  » صلخت اب  یبلچ  نیـسح  دندرک ، چوک  ناهفـصا  هب  هک  يزیربت  نارعاش  زا  دنمانیم . ناهفـصا » هزیرابت   » ار هلحم  نیا  نانکاس 
. درب مان  ناوتیم  ار  مساق  ازریم  شرسپ  و  ریثأت »  » صلخت اب  نسحم 
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. تشاگن ار  یفیرعت  نیغاد  همانیقاس و  هنیقارعلا ، ۀفحت  ياهباتک  حصان »  » صلخت اب  برع  ازریم 

ءایـض نب  نیما  دـمحم  غراف ،»  » صلخت اب  گـیب  یلع  ازریم  نب  گـیب  یبلچ  يرهاوج ،»  » صلخت اـب  رعاـش  میقم  ازریم  نوچمه  ینارعاـش  زا 
میقم ازریم  نب  یلع  دیـس  ریم  دوب ، روهـشم  شتایعابر  اب  هک  اضریلع  یقاب ،»  » صلخت اب  یقابلا  دـبع  الم  نزاخ ،»  » صلخت اـب  يزیربت  نیدـلا 

يرشح مولعم ،»  » صلخت اب  يزیربت  گیب  نسح  دمحم  رعش ، تیب  رازه  هد  رب  لمتشم  یناوید  اب  يزیربت  یشرع  رهاوج ،»  » صلخت اب  يزیربت 
یـضار ردان ،»  » صلخت اب  یلعبلک  رکاـش ،»  » صلخت اـب  گـیب  یلق  دـمحم  تشحو ،»  » صلخت اـب  يزیربت  يارغط  يزیربت ، يرـصع  يزیربت ،

تاعالطا يدابآرـصن  درب . مان  ناوتیم  يزیربت  گیب  اضریلع  نب  رفظم  یجاح  و  مظاـن »  » صلخت اـب  يزیربت  قداـص  دـمحم  اـضر ، دـمحم 
تسا . هداد  هئارا  نارعاش  نیا  هرابرد  يرصتخم 

يزیربت يزجع  دنداد . همادا  ناهفصا  رد  ار  ناشراک  ریثأت »  » صلخت اب  نسح  دمحم  ازریم  يزجع و  یسوق ، يزیربت ، بئاص  نوچ  ینارعاش 
تفر . ناهفصا  هب  سپس  و  دشیم ، بوسحم  نارعاش  سلجم  لاعف  ياضعا  زا  یسابع  اضریلع  هارمه  هب  دوب ، تختیاپ  نیوزق  هک  ینامز  رد 
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اهنآ زا  یضعب  ندش  هتشک  لوبناتسا و  هب  يزیربت  نادنمشناد  نارعاش و  یخرب  يرابجا  چوک  لوا ، سابع  هاش  ترجاهم  تسایـس  دوجو  اب 
یگنهرف مهم  زکرم  ناوـنع  هب  يدـالیم  مهدـفه  هدـس  طـساوا  رد  رگید  راـب  زیربـت  رگید ، ياهنیمزرـس  هب  یخرب  ترجاـهم  گـنج و  رد 

. دش حرطم  ناجیابرذآ 
، یـضار ییاچ ، يرکاچ ، بئاص ، یماش ، يروای  اب  دوخ  رادـید  زا  هداد و  يزیربت  رعاـش  تشه  داـتفه و  دروم  رد  یتاـعالطا  یبلچ  ءاـیلوا 

دنکیم . دای  نارگید  یلعبلک و  گیب ، اضر  اقآ ، دنولا  اقآ ، ماسح  گیب ، ازریم  يدنق ، هجاوخ  یلق ، نابرق  یناخاقآ ، نادرم  يدحاو ، دیس 
. درک دشر  بوتکم  تایبدا  هارمه  هب  قیشاع  رعش  تفای . شیازفا  قیـشاع  رعـش  هژیو  هب  یهافـش  تایبدا  هب  هقالع  يدالیم  مهدزناش  هدس  زا 

يرـسدوخ مدرم ، راوشد  تیعـضو  نوچمه  ینیماضم  اهقیـشاع  راعـشا  رد  درب . مان  ناوتیم  ار  یلناقرافوت  سابع  قیـشاع  بیرغ و  قیـشاع 
ناتساد رد  دشیم . هدورس  ناینامثع  هیلع  زیربت  مدرم  هنانامرهق  هزرابم  ناینامثع و  لاغشا  تحت  زیربت  كاندرد  تیعـضو  نایرابرد ، نایعا و 

: دوشیم هتفگ  بیرغ  قیشاع 
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نیزیربت یشاد  یغاد  يدنای  ندریبریغای  دوا  هرئی  ندگوگ  مودروگ  هلئا 
الوا گنج  ادروا  رکشل  يدشیملیغییالاق  مکحم  ریب  یسهروئچ  نیزیربت 

نیزیربت ودشود  اراق  پاق  ودلوروگالوق  یسیمیک  ودلوا ، ریسا  یمیک 
الوا  شیمهمروگ  اینود  یگنج  هلئبیهآ  هلیا  راز  ریکچ  بیرغ  قیشاع 

ییاهانب نتخاس  تفای . ياهژیو  تیمها  زیربت  دـش ، هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  نـالوغم  طـسوت  دادـغب  هکنآ  زا  سپ  1258 م ). . ) رد 655 ق
دش و هتخاس  ماش »  » مان هب  ياهقطنم  رد  زیربت  رتخاب  تمس  رد  گرزب  يرهش  نوغرا  نامز  رد  دشیم . هدرمش  ترورض  تختیاپ  دشر  يارب 

مان اب  گرزب  يرهش  زیربت  یبرغ  بونج  تمس  رد  زین  ناخ  نازاغ  تفرگ . مان  هینوغرا »  » رهش نیا  دیدرگ ، داجیا  هوکشاب  ییاهانب  اجنآ  رد 
ینید سرادـم  عماج ، دجـسم  نوچ  ییاهنامتخاس  ياراد  تفرگ  مان  نازاغ  بنـش  ای  نازاغ  ماش  هینازاغ ، هک  رهـش  نیا  درک . انب  هینازاـغ » »
اهانب نیا  هعومجم  دوب . مامح و ...  یلوتم ، هناخ  تاداس ، هناخ  هاقناخ ، نوناقلا ، تیب  هناخباتک ، ءافـشلا ، راد  هناخدـصر ، یفنح ، یعفاـش و 

. دشیم بوسحم  زیربت  يرامعم  ياههنومن  نیرتابیز 
نیا دنتـشاد . تکرـش  يزیربت  ناسدنهم  نارامعم و  دش ، هداهن  696 ق ). . ) ربتکا 1297 م مشـش  رد  هک  نازاغ  ماش  هربقم  يانب  تخاـس  رد 

هدـشن هتخاس  ناهج  رد  یلاع  ابیز و  نینچ  ییانب  : » دـسیونیم فاصو  دـیآ . باسح  هب  نامز  نآ  يرامعم  ياـهراکهاش  زا  دـناوتیم  هربقم 
. دندش هدناوخارف  زیربت  هب  هیاسمه  ياهنیمزرس  زا  اناوت  لباق و  نارگتعنص  رهام و  ناسدنهم  انب  نیا  نتخاس  يارب  تسا .

نم هد  رجآ  ره  نزو  رجآ و  هس  یس و  راوید  ضرع  دندش . هتخاس  اهراوید  نیمز ، حطس  اب  ندش  ربارب  زا  سپ  هدش  مکحم  نهآ  اب  نآ  یپ 
دندرکیم ». راک  رفن  دصراهچ  رازه و  هدراهچ  زور  ره  اجنآ  رد  دوب .

« يدیشر ناتسرهش   » ای يدیشر » عبر   » مان اب  کچوک  يرهش  زیربت ، یبرغ  لامش  رد  نیدلا  دیشر 
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. دوب هدیشک  زیربت  رود  رب  ناخ  نازاغ  هک  تشاد  رارق  يراصح  نایم  رد  هینازاغ  فالخ  رب  يدیشر  عبر  تفرگ . مان  هیدیـشر  اجنآ  تخاس .
دنتخاس يدایز  ياههناخ  اجنآ  رد  تفای . شرتسگ  سپس  دش و  هداهن  رتشیپ  لوا  تمسق  يانب  دشیم . لیکشت  تمسق  ود  زا  يدیشر  عبر 

زا 699 ق. شیپ  يدیـشر  عبر  ساسا  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  دنتـشاذگ . ياهزاورد  یمیدـق  راوید  رب  دندیـشک و  راوید  اـهنآ  تشپ  رب  و 
. دوب هدش  هداهن  (1300 م ).

کی يانعم  هب  یبرع  رد  عبُر  هملک  لصا  رد  دناهتشون . يدیشر » عبُر   » تروص هب  ار  يدیشر  عبَر  انیلاف ، هدازیلع و  یکـسفشورطپ ، دلوتراب ،
لالج یماظن ، ییانـس ، دـشاب . هدـش  هداهن  راهب  لصف  رد  نآ  ساـسا  هک  دوشیم  هتفگ  ياهناـخ  اـی  هلحم  ناـمتخاس ، هب  عبَر  تسا . مراـهچ 
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دناهدرب . راک  هب  انعم  نیا  رد  ار  عبَر  هملک  هراومه  يدعس  یمور و  نیدلا 
، دوب دابآ  يرهش  هک  يدیشر  عبر  رد  دناهتشون . يدیشر » عبَر   » ناشراثآ رد  زین  يوسنارف  سانـشقرش  هشولب  یـسور و  سانـشقرش  نیزرب 

تنوکـس لحم  ناکـشزپ ، هناخ  ناملعم ، هناـخ  ناتـسرامیب ، هسردـم ، ارـسناوراک ، راـهچ  تسیب و  هزاـغم ، دـصناپ  رازه و  هناـخ ، رازهیس 
راد  ) ارقف هناخ  هناخباتک ، دجـسم ، یگدـنفاب ، هاـگراک  هناـخزرگنر ، يزاسذـغاک ، ياـنب  هناخبارـض ، یهاگـشناد ، ياـهانب  نایوجـشناد ،

دوجو اهانب  نآ  هرابرد  یتاعالطا  يدیـشر ، عبر  همانفقو  رد  دوب . هدـش  هتخاس  بایـسآ و ...  هفایـضلا ،) راد   ) نانامهیم هناخ  نیکاـسملا ،)
هاشتلود دش . هتفرگ  رظن  رد  يدیـشر  عبر  ياهنامتخاس  ماکحتـسا  يارب  يریبادت  زیربت ، دـیدش  یپایپ و  ياههلزلز  نتفرگ  رظن  رد  اب  دراد .
رتراوشد نآ  هرابود  ندـش  هتخاس  زا  انب  نیا  یناریو  دوب  هدـش  هتـشون  نینچ  يدیـشر  عبر  ياهانب  زا  یکی  يور  رب  : » دـسیونیم يدـنقرمس 

تسا ».
يارب يریبادـت  نیدـلا ، دیـشر  رـسپ  دـمحم  نیدـلا  ثایغ  داهن . یناریو  هب  ور  يدیـشر  عبر  رد  دوجوم  ياهانب  نیدـلا  دیـشر  گرم  زا  سپ 

ار يدیشر  عبر  هعلق  لوا  سابع  هاش  دیشیدنا . اهنآ  هرابود  ییاپرب 
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مهدـفه هدـس  طساوا  ات  دـش . ناریو  يدیـشر  عبر  رد  دوجوم  ياهنامتخاس  1651 م ). . ) ق لاس 1061  هلزلز  هجیتن  رد  تخاـس . هراـبود 
شیب ياهپت  نونکا  دوب ، گنهرف  ملع و  زکرم  ینامز  هک  يدیـشر  عبر  دوب . هدـهاشم  لباق  يدیـشر  عبر  ياهنامتخاس  ياههناریو  يدـالیم 

. تسین
نیا يانب  دراد . رارق  رایمرایم )  ) نیهمداـهم هلحم  راـنک  رد  تسا  یمالـسا  يراـمعم  ياـهراکهاش  زا  یکی  هک  هاـشیلع  نیدـلا  جاـت  دجـسم 

ناموت دصناپ  اب  نامتخاس  راک  یلو  دنتفرگ ، رظن  رد  نآ  تخاس  يارب  ناموت  رازه  غلبم  دنتشاذگ و  1311 م ). . ) لاس 710 ق رد  ار  دجسم 
. دیسر مامتا  هب 

انب نیا  ياهراوید  رد  دـنام . هراک  همین  نامتخاس  تخیرورف و  نآ  هرگنک  دـش ، هتخاـس  هلجع  اـب  تسا  رتم  نآ 25  يدـنلب  هک  انب  نیا  نوچ 
قاط دعب  لاس  ود  دوب . عرذ  نآ 80  قاط  يدنلب  زگ و  دجسم 250 200  نیا  تحاسم  دش . ماجنا  يراکیـشاک  تفر و  راک  هب  رمرم  گنس 
اجنآ رد  دوب . رامعم  دوخ  هاشیلع  نیدـلا  جاـت  تشاد . رارق  نآ  پچ  تمـس  رد  یبارحم  دجـسم و  تسار  فرط  رد  ياهسردـم  تخیرورف .

. دش نفد  اجنامه  رد  گرم  زا  سپ  تخاس و  ياهربقم  دوخ  يارب 
گرزب رایـسب  تسا ، ناناملـسم  تدابع  لحم  هک  یبارحم  فرط  : » دـنکیم نایب  نینچ  دجـسم  نیا  هرابرد  ار  شتارظن  يزینو  مانمگ  رجاـت 

ياهگنـس زا  ییاهقات  فارطا  رد  تسا . هدنام  هراکهمین  دجـسم  زا  تمـسق  نیا  یلو  دسریمن . اجنآ  هب  يزادنیب  ریت  رگا  یتح  دشابیم .
کی رد  همه  اهنوتـس  دـنرولب . دـننام  ییوگ  هک  دنـشخردیم  نانچ  اهرمرم  نیا  دناهداتـسیا . يرمرم  ياهنوتـس  رب  هک  دراد  دوجو  یلاـع 

فلتخم ياهگنر  اب  ییاهگنـس  زا  هکلب  دنتـسین  رمرم  زا  اهنآ  یلو  تسا  سوق  لکـش  هب  اـهرد  يـالاب  دراد . رد  هس  دجـسم  دـناهزادنا .
یـسکره هک  دنتـسه  ناـشخرد  ردـقنآ  اـهحول  نیا  تـسا . هدـش  هتـشاذگ  ناـشخرد  رمرم  زا  یحوـل  رد  ره  يدورو  رد  دـناهدش . هتخاـس 
دوشیم . هدیمان  گرا » هعلق   » نونکا تساجرباپ ، تماخض  رتم  هس  اب  هک  دجسم  ياهراوید  دنیبب ». اهنآ  رد  ار  دوخ  لکش  دناوتیم 

743 ق. زا 740 - نآ  تخاس  هک  زیربت  رد  هیئالع »  » و هینامیلس » «، » درگاش داتسا   » دجسم
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. دراد رارق  زیربت  شاداراق  هلحم  زکرم  رد  دیشک ، لوط  لاس  هس  تدم  هب  1343 م ). - 1340)
داتسا  » ار دجسم  نیا  ورنیا  زا  دناهتشون ، ریگدنب  دمحم  یجاح  شدرگاش  یفریس و  هّللا  دبع  هجاوخ  روهـشم  طاطخ  ار  دجـسم  ياههبیتک 

دندیمان . درگاش »
لیاوا مهدزیـس و  هدـس  رخاوا  رد  تسا . زیربت  يرامعم  روهـشم  راثآ  زا  یکی  دـش ، هتخاس  یمالـسا  هیلوا  راودا  رد  هک  زیربت  عماج  دجـسم 
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هنیزه ولنویوققآ ، بوقعی  ناطلـس  ردام  مگیب  هاش  قوجلـس  يدالیم  مهدزناپ  هدس  مود  همین  رد  دوب . دابآ  انب  نیا  يدالیم  مهدراهچ  هدـس 
هلزلز رثا  رد  درک . نییزت  یـشاک  اب  ار  نآ  فارطا  تخاس و  دنلب  يدبنگ  هلبق  تمـس  رد  دومن . اپرب  هرابود  ار  انب  نیا  درک و  فرـص  ناوارف 

رب درک . ایحا  اـههبارخ  يور  ار  دجـسم  اددـجم  زیربت  مکاـح  یلبند  ناـخ  یلقفجن  دـش . ناریو  دجـسم  ياـنب  1780 م ). . ) ق دیدش 1194 
، اغمت تایلام  وغل  رب  ینبم  1565 م ). . ) رد 972 ق لوا  بسامهت  هاش  نامرف  نتم  دوب . هدش  کح  نامرف  دنچ  نتم  عماج  دجـسم  ياهراوید 
، جنرطـش راـمق ، تیعونمم  دروم  رد  زیربت  رب  ناـخ  متـسر  تیمکاـح  هرود  رد  1694 م ). . ) ق لاوش 1106  رد  نیـسح  ناطلـس  هاش  نامرف 

ینبم 1801 م ). . ) رد 1215 ق راجاق  هاش  یلعحتف  نامرف  نتم  و  تاناویح ، رگید  چوق و  گرگ و  نتخادنا  مه  ناج  هب  شیشح و  فرـصم 
تسا . دراوم  نیا  هلمج  زا  تراجت  هب  طوبرم  هچینب  تایلام  وغل  رب 

هب هوکـشاب  میظع و  ياهانب  زا  دوخ  نامز  رد  هک  تخاس  قاتا  اهدص  اب  ياهناختلود  زیربت  رد  سیوا  ناطلـس  يدالیم  مهدراهچ  هدـس  رد 
نیا نتخاس  فرص  دوب ، هتخادرپ  وا  هب  رـصم  ناطلـس  هک  ار  یجارخ  مامت  شتیمکاح  ياهلاس  نیتسخن  رد  سیوا  ناطلـس  تفریم . رامش 

. درک انب 
. تسا راوتسا  زین  نونکا  انب  زا  یگرزب  تمسق  دسیونیم ...« : هدید ، ار  هناختلود  نیا  هک  وخیوالک 

لیدـبت ياهناریو  هب  هاـشناریم  روتـسد  هب  اـهنآ  زا  يرایـسب  هنافـسأتم  دـننامب . یقاـب  لوا  لـثم  زیربـت  رد  نینچ  ییاـهانب  هک  مـینکیم  وزرآ 
دناهدش ».

کـشوک سپ  هلحم  رد  دازآ  رخف  مان  هب  یناکم  رد  1467 م ). - 1435  ) ولنویوقهرق هاش  رسمه  مگیب  ناهج  نوتاخ  روتسد  هب  دوبک  دجـسم 
نوتاخ دیـسر . نایاپ  هب  869 ق ). . ) ربتکا 1465 م مراهچ  تسیب و  رد  تشاد ، مان  زین  هیرفظم  هک  دجـسم  نیا  تخاـس  دـش . هتخاـس  زیربت 

رد زین  مگیب  ناهج 
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هتخاس ییابیز  تراهم و  اب  ردقنآ  دوریم ، رامش  هب  مهدزناپ  هدس  رد  ناجیابرذآ  يرامعم  راکهاش  هک  انب  نیا  دش . هدرپس  كاخ  هب  اجنآ 
. دندیمان مالسا » هزوریف   » ار نآ  هک  تسا  هدش 

هکلب تسا ، باوبلا  دـمحم  نب  هّللا  تمعن  هن  يزیربت و  نیدـلا  سمـش  نب  دـمحا  هن  نارگـشهوژپ  یخرب  رظن  فالخرب  دجـسم  نیا  راـمعم 
. تسا هتخاس  ار  نآ  یججک  نامثع  نب  دمحم  نب  یلع  هجاوخ 

. درکیم تسایر  انب  تخاس  راک  رب  کیلم  نب  یچوپاق  نیدلا  زع  دوب . ججک  ياتسور  رد  يدالیم  مهدزناش  هدس  رخاوا  ات  رامعم  نیا  هربقم 
تسا . هدرک  کح  ار  اهراوید  يور  ياههتشون  زین  باوبلا  دمحم  نب  هّللا  تمعن 

لاـس 1194 ق. هلزلز  رثا  رد  هعومجم  نیا  تشاد . هاـقناخ  هناـخباتک و  هسردـم ، نوچ  ییاـهنامتخاس  دجـسم  رب  هوـالع  هیرفظم  هعومجم 
یقاب یگرزب  قات  الاب  فرط  هدـنکارپ و  قات  دـنچ  ناجیابرذآ ، یخیرات  هزوم  رانک  زیربت و  نابایخ  هلحم  رد  نونکا  دـش . ناریو  (1780 م ).

. دش هتخاس  اهدعب  هک  تسا  هدنام 
ياهیـشاک گـنرییالط و  ياـهراوید  هک  تخاـس  ار  هیرـصن »  » دجـسم زیربـت ، داـبآبحاص  نادـیم  لامـش  رد  وـلنویوققآ  نسح  نوزوا 

رجآ و اـب  دجـسم  نیا  تشاد . دوجو  يدـنلب  رایـسب  ياـههرانم  دجـسم ، پچ  تسار و  تمـس  رد  درکیم . هتفیـش  ار  هدـننیب  نآ  ياهزوریف 
. تسا هدش  راک  تفارظ  اب  نآ  ربنم  بارحم و  هبق ، رد  و  هدیدرگ ، نییزت  یشاک  اب  نآ  جراخ  لخاد و  ياهراوید  و  رمرم ، ياهگنس 

دش . ناریو  1780 م ). . ) هلزلز 1194 ق رد  دوب ، يرامعم  زا  ياهنومن  دوخ  نامز  رد  هک  انب  نیا 
رد 892 ق. نآ  تخاس  دش و  هداهن  انب  1478 م ). . ) رد 882 ق نآ  یپ  هک  تشهب » تشه   » يارس

، شتایح نامز  رد  نسح  نوزوا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دوب . قاتا  هدجه  ياراد  هشوگ  ره  هشوگ و  تشه  ياراد  تفرگ ، ماجنا  (1484 م ).
بوقعی ناطلس  دش . هتفریذپ  نسح  نوزوا  روضح  هب  يارـس  نیمه  رد  1474 م ). . ) رد 878 ق ورابراب  توفاسویا  تخاـس . گرزب  ییارس 
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يریوصت يزینو  مانمگ  رجات  داهن . تشهب » تشه   » ار نآ  مان  دوزفا و  نآ  رب  ییاهانب  داد و  شرتسگ  ار  يارس  نیا  هعومجم 
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ياـهقاتا هناـخمرح ، هناـخنامهم ، ناتـسرامیب ، هسردـم ، دجـسم ، تشهب » تشه   » هعوـمجم رد  تسا . هداد  هئارا  ار  يارـس  نـیا  زا  عیـسو 
تشاد . دوجو  هاش  تحارتسا  تاقالم و  ماعراب ، ینامهم ،

جات دجـسم  دـش . هتخاس  يرگید  گرزب  ياهانب  اهمامح و  اهارـسناوراک ، اهرازاب ، زیربت  رد  يدالیم  مهدزناپ  مهدراـهچ و  ياههدـس  رد 
هزاورد رد  نابایخ  دجـسم  دابآژآ ، هچوک  رد  نسح  نوزوا  رـسپ  گیب  فسوی  يانب  رانک  دجـسم  هیوجیو ، هلحم  رد  يراـشنم  یلع  نیدـلا 

، هاش دـمحا  یخا  مامح  هیوجیو ، هلحم  مامح  داهم ، رازاب  رد  یلع  ریما  مامح  ناراسمـس ، رازاب  رد  یحابـص  مامح  ربون ، هلحم  دجـسم  ير ،
کشوک سپ  هلحم  رد  راگدای  یخا  يارسناوراک  نالدس ، يارسناوراک  رایدنفسا ، يارسناوراک  دیزی ، یبا  مامح  نونجم ، یلیل و  مامح 

تفریم . رامش  هب  زیربت  مهم  ياهانب  زا  هیرصیق  روهشم  رازاب  و 
دوجو هزاغم  رازه  هدزناپ  ارـسناوراک و  دصیـس  هسردم ، تفه  لهچ و  دجـسم ، هاجنپ  دصیـس و  زیربت  رد  يدالیم  مهدفه  هدس  طساوا  رد 
ازریم لیعامـسا ، هاش  هاشملاع ، قادوب ، ریپ  هدیبز ، ياهارـسناوراک  سابع ، هاش  اشاپ و  نامثع  بسامهت ، هاش  دـجاسم  هرود  نیا  رد  تشاد .

. دندوب روهشم  زیربت  رد  دوب ، هدش  يزاسزاب  هک  هزاغم  رازه  تفه  اب  هیرصیق  رازاب  رهاط و  ازریم  میهاربا ،
يایسآ نیمز و  قرشم  ياهنیمزرـس  رگید  رد  ناجیابرذآ  ناریا و  رب  هوالع  يزیربت  نارگتعنـص  يدالیم  مهدفه  ات  مهدزیـس  ياههدس  رد 

، رامعم سدنهم ، درب ، دنقرمس  هب  زیربت  زا  1386 م ). . ) رد 787 ق رومیت  هک  ینارگتعنـص  نایم  رد  دندرکیم . هئارا  ار  ناشرنه  زین  يزکرم 
ار زیربت  يرامعم  بتکم  نطو  زا  رود  رایسب  ییاج  رد  نانیا  تشاد . دوجو  يرایسب  كاکح  زاسیشاک و  ریگدنب ، راجن ، شارتگنـس ، انب ،

هکا ناکرت  هربقم  1371 م ). . ) رد 772 ق زیربت  نیدلا  سمش  دندرکیم . تیلاعف  دنقرمس  دنز  هاش  هعومجم  رد  زیربت  ناداتسا  دنداد . همادا 
. درک یطاطخ  1405 م ). . ) رد 807 ق ار  هکا  ناموت  هربقم  نامتخاس  يزیربت  طاطخ  ولغوا  گیب  هجاوخ  دمحم  تخاس و  ار 

راک يزیربت  فسوی  دـمحم  درک . اـفیا  یمهم  شقن  1498 م ). . ) رد 902 ق تاره  عماج  دجـسم  نییزت  تخاـس و  رد  ظـفاح  یلع  هجاوخ 
هتخاس 1397 م ). . ) لاس 798 ق رد  هک  دادغب  هیناجرم  دجسم  یلخاد  تانییزت  هب  يزیربت  هاش  دمحا  داد . ماجنا  ار  يارسقآ  يراکیـشاک 

. تخادرپ دوب ، هدش 
یطارخ رنه  دش ، هتخاس  1424 م ). . ) رد 827 ق هک  اسروب  رهش  عماج  لیشای  دجسم  رد  رب 
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هلجت ياتسور  رد  ار  یلع  دیس  هربقم  1466 م ). . ) رد 870 ق يزیربت  ولغوا  راگدای  دمحم  داتـسا  دراد . دوجو  يزیربت  ولغوا  دمحا  یجاح 
نیدلا سمـش  دمحا  طسوت  دهـشم  رد  هاش  دجـسم  1451 م ). . ) ق لاس 854  رد  ولنویوقهرق  هاـشناهج  روتـسد  هب  تخاـس . نـالیگ  هکوک 

دش . انب  يزیربت  ولغوا  دمحم 
نیا ناـیم  رد  درب . لوبناتـسا  هب  دوـخ  اـب  ار  رگتعنـص  دـصتفه  رازه و  تشگیمزاـب ، زیربـت  زا  هک  میلـس  هیناطلـس  1514 م ). . ) ق رد 919 
مان اب  هک  يزیربت  یلع  دنتشاد . دوجو  يرهام  ناشارتگنـس  ناریگدنب و  ناراکیـشاک ، ناکاکح ، ناطاطخ ، نایانب ، نارامعم ، نارگتعنص ،

. داد شرتسگ  هیکرت  رد  ار  زیربت  يرامعم  کبس  دیدرگ و  لوغشم  يرامعم  راک  هب  اجنآ  رد  دش ، هدرب  لوبناتسا  هب  یلع  مجع  ای  یلع  ریـسا 
. درک افیا  یمهم  شقن  نآ  لیمکت  رد  داهن و  انب  ار  هیکرت  يرامعم  بتکم  ساسا  وا 

رد 943 ق. يزیربت  یلع  دش . هتخاس  يو  یتسرپرس  تحت  ریغص  يایسآ  رد  يدایز  ياهانب 
. دش هدرپس  كاخ  هب  دوب ، هتخاس  دوخ  هک  لوبناتسا  نیما  رهش  لاحم  رد  رامعم  هعمج  دجسم  رد  تشذگرد و  (1537 م ).

یمهم شقن  ناهفـصا  ياهانب  زا  يرایـسب  لیمکت  تخاس و  رد  يزیربت ، ناکاکح  ناشاقن و  ناشارتگنـس ، ناـیانب ، ناسدـنهم ، ناراـمعم ،
یتسرد هب  سانـشرنه  یثایغ  رفعج  درک . اـنب  ناهفـصا  رد  1522 م ). . ) رد 926 ق ار  یلع  دجـسم  يزیربت ، رامعم  نیدلا  سمـش  دنتـشاد .
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يرامعم زا  مهم  ياهخاـش  ناونع  هب  هدوب ، يدـالیم  مهدـفه  اـت  مهدزیـس  ياههدـس  مهم  يراـمعم  نوناـک  هک  زیربت  بتکم  : » تسا هتـشون 
. دوب هدش  یلاعتم  زکرمتم و  یمالسا  ياهنیمزرس  اب  گنتاگنت  طابترا  رد  ناجیابرذآ 

تسا ». هتشاد  یقرش  یمالسا و  يرامعم  لباقتم  ییافوکش  دشر و  رد  یمهم  شقن  بتکم  نیا  یلک  روط  هب 
روهـشم رعاش  يزیربت ) ماظن   ) دمحم نب  زیزع  مساقلا  وبا  درک . تفرـشیپ  رایـسب  یـشاقن  رنه  ناجیابرذآ  رگید  ياهرهـش  دننام  زین  زیربت  رد 

. دوب زین  نامز  فورعم  شاقن  يدالیم ، مهدزای  هدس  رد  يزیربت 
، دوب زیربت  یـشاقن  بتکم  لوصحم  روتاینیم  دـیدرتیب  دـیآیم ، رامـش  هب  ناجیابرذآ  تایبدا  ییالط  هرود  هک  يدالیم  مهدزاود  هدـس  رد 

. تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  نآ  زا  ياهنومن  چیه  یلو 
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هدـس لیاوا  رد  دـناهدش . هدیـشک  راثالا و ...  ءایحا و  خـیراوتلا ، عماج  ياهباتک  رد  هک  دـش  زاـغآ  ییاـهروتاینیم  اـب  یـشاقن  نیون  هلحرم 
راک هب  اهنآ  هیـشاح  رد  هک  ییاهبیهذـت  دـش و  هدیـشک  يدیـشر  عبر  هناخباتک  یطخ  ياهباتک  رد  هک  ییاهریوصت  يدالیم  مهدراهچ 

دـشر رد  یمهم  شقن  دش ، اپرب  هناخباتک  نامه  رد  هک  یـشاقن  هاگراک  دـیدرگ . زیربت  روتاینیم  بتکم  هداعلا  قوف  تفرـشیپ  بجوم  تفر ،
ياهیـشاقن هلمج  زا  يدیـشر ، عبر  رد  هدمآ  دـیدپ  رگید  راثآ  نیدـلا و  دیـشر  راثآ  رد  دوجوم  ياهروتاینیم  تشاد . زیربت  یـشاقن  بتکم 

. دناهدنامن یقاب  ام  نامز  ات  یناشاک  سمش  زا  همانهاش  رد  دوجوم 
ییاهریوصت زیربت ، رابرد  هناخباتک  رد  یـسوم  دـمحا  ماسر  داتـسا  دوب . دوخ  نامز  فورعم  شاقن  1310 م ). - 1244  ) یلصوم لضفلا  وبا 

دوب . هرهش  یشاقن  رد  زین  رایتلود  ریما  وا  درگاش  دیشک . هنمد  هلیلک و  همانجارعم و  همان ، دیعس  وبا  ياهباتک  يارب 
، شاقن دـمحا  دیعـس  داتـسا  اـب  ار  ازریم  رقنـسیاب  و  دنقرمـس ، هب  ار  رگید  نادـنمرنه  یخرب  يزیربت و  ناداتـسا  زا  شاـقن  یحلا  دـبع  رومیت ،

ناطلـس گنج  میـسرت  رب  اجنآ  رد  نانآ  دراـمگ . راـک  هب  شاهناـخباتک  رد  درب و  تاره  هب  دـلجم  نیدـلا  ماوق  داتـسا  روصم و  یلع  هجاوخ 
ار نآ  يور  زا  خاسنتـسا  و  نیدلا ، ماوق  داتـسا  هب  ار  دلج  يور  يراگنهتـسجرب  راک  دندرکیم . تیلاعف  راثآ  رگید  یخرب  يریالج و  دمحا 

درپس . يزیربت  رفعج  طاطخ  هب 
رد دـندرکیم . راک  یچدـلج و ...  بوکرز ، شاقن ، طاطخ ، داتـسا  دـص  زا  شیب  تاره  هناخباتک  رد  يزیربت  رفعج  طاـطخ  یتسرپرـس  هب 
يو هب  ار  هناخباتک  رد  هتفرگ  ماجنا  ياهراک  ابترم  يزیربت  رفعج  داتسا  ازریم ، رقنسیاب  تایح  هرود  رد  دندوب . يرایـسب  نایزیربت  نانآ  نایم 
لاس نامه  رد  نیدلا  ثایغ  هجاوخ  هک  دوشیم  نشور  داد ، ازریم  رقنسیاب  هب  1427 م ). . ) رد 830 ق وا  هک  یشرازگ  زا  دومنیم . شرازگ 

. درک زاغآ  ار  رگید  ياهحول  دیشک و  هحول  ود  لئاسر  باتک  رب 
یمیلسا هیشاح  همانهاش  رب  زین  يزیربت  دلجم  نیدلا  ماوق  درکیم . راک  دوب ، هدید  بیـسآ  هک  يدعـس  ناتـسلگ  زا  ياهحول  رب  نیا  رب  هوالع 

، نیدلا ءالع  وا  رـسپ  دنام . هراکهمین  دـمحا  ناطلـس  گنج  ازریم ، رقنـسیاب  گرم  زا  سپ  تشاذـگ . رتسآ  هیور و  نآ  دـلج  رب  درک و  راک 
دمحا ریپ  نیدلا  ثایغ 
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. درب نایاپ  هب  ار  رثا  یبوکرز  دمآ و  تاره  هب  دمحا  ریپ  دناوخارف . تاره  هب  ار  يزیربت  بوکرز 

نونکا دوب ، هدش  هدامآ  زیربت  رد  هک  نیریش  ورسخ و  زا  ياهخسن  دش . هدیشک  ریوصت  یس  یماظن  هسمخ  باتک  رب  1450 م ). . ) رد 853 ق
اـشامت تسا ، مامحتـسا  لوغـشم  هک  ار  نیریـش  یبسا  رب  راوس  ورـسخ  ریواصت  زا  یکی  رد  دوشیم . يرادـهگن  نتگنـشاو  ریرف  يرلاـگ  رد 
هدیـشک زیربت  رد  يریالج و  دـمحا  ناطلـس  هرود  رد  هک  تسا  مولعم  یلو  تسین  نشور  ریواـصت  ندـش  هدیـشک  خـیرات  هچرگا  دـنکیم .

. دناهدش
يدنجخ نیدـلا  لامک  رـصع  مه  هک  يراشنم  یلع  دوب . شاقن  رعاش و  دوخ  شاقن ، نیدـلا  لامج  انالوم  درگاش  يراشنم  یلع  نیدـلا  جات 
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. دش نفد  باخرس  ناتسربق  رد  وا  درک . انب  هیوجیو  هلحم  رد  يدجسم  دوب ،
زین اهمامح  اههناخ و  دجاسم ، اهانب ، رد  تسب و  شقن  هچیلاق  شرف و  اهباتک ، رد  يدالیم  مهدزناپ  ات  مهدزیس  ياههدس  رد  یـشاقن  راثآ 

رد 675 ق. يزیربت  شاقن  هاشفرـش  نب  نمؤملا  دـبع  دـشیم . هدافتـسا  يرنه  صاخ  ياهیگژیو  زا  انب  یلخاد  تانییزت  رد  تفای . ساکعنا 
ياهناختلود و  تشهب ، تشه  هیرفظم ، نازاغ ، ماش  يدیشر ، عبر  ياهراوید  دیرفآ . ابیز  ییاهراگن  هیمروا  دجسم  بارحم  رد  (1277 م ).

. دنراثآ نیا  زا  ییاههنومن  نسح  نوزوا  يارس  یشاقن  ياهراک  و  دش ، انب  يریالج  سیوا  ناطلس  طسوت  هک 
ياهروشک اب  ناـجیابرذآ  ياـهگنج  يارـس ، یلخاد  نلاـس  ياـهراوید  رد  دـش . شقنم  اـبیز  يریواـصت  تشهب  تشه  يارـس  فقـس  رد 

. دناهدمآ نسح  نوزوا  رابرد  هب  هیکرت  زا  هک  دنوشیم  هدـهاشم  ینایچلیا  ریواصت  نیا  رد  دـیدرگ . مسر  دروجال  هرقن و  الط و  اب  یجراخ 
رد شنامزالم  اب  نسح  نوزوا  يارـس ، نلاـس  فقـس  رد  تسا . هدـش  هتـشون  ریواـصت  هیـشاح  رد  نسح  نوزوا  خـساپ  ناـیچلیا و  شهاوخ 

هدیشک لیف  ندگرک و  نوچ  يرایسب  تاناویح  راکراوس و  نامزالم  رانک  رد  يراکش  ياهگس  اهنیهاش و  دناهدش . مسر  راکـش  سلجم 
، دندوب زاب  اهرد  هک  یماگنه  دننامیم . هدنز  ییاهناسنا  هب  هک  دناهدش  مسر  ابیز  نانچ  اهریوصت  : » دسیونیم يزینو  مانمگ  رجات  دناهدش .

دادیم .» اهینامهم  اجنآ  رد  نسح  نوزوا  هک  تسا  يارس  نامه  نیا  دنتخادنایم . تریح  هب  ار  ناسنا  هک  دندیشخردیم  نانچ  ریواصت 
ياـهدژا لکـش  هب  تشاد ، دوجو  ماـب  هشوگ  ره  رد  هک  ییاـهنادوان  دوـشیم . هدـهاشم  زین  يزاسهمـسجم  راـثآ  تشهب  تشه  يارـس  رد 

ياهدژا دسیونیم  يزینو  مانمگ  رجات  تخاس . پوت  کی  دشیم  اهنآ  زا  کیره  اب  هک  دـندوب  گرزب  ردـقنآ  اهنادوان  نیا  دوب . یلافس 
هدنز ياهدژا  هب  یلافس 
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دوب . هیبش 

ای نازاغ  ماش  رد  ياهناخ  ياهراوید  رد  نوغرا  دـشیم . هدیـشک  اههناخ  راوید  رب  نایناخلیا  نامز  رد  زین  تایح  دـیق  رد  ياـهناسنا  ریوصت 
هاش ششوک  هب  داهن . ماگ  ییافوکـش  هلحرم  هب  دش و  لیمکت  زیربت  روتاینیم  بتکم  نایوفـص  هرود  رد  درک . مسر  ار  دوخ  لکـش  هینوغرا ،
هب زیربت  يرابرد  هناخباتک  دنتشاذگ . شیامن  هب  ار  ناشرنه  دندمآ و  درگ  زیربت  رد  ناهفصا  زاریـش و  تاره ، دادغب ، ناشاقن  لوا  لیعامـسا 

. تشاد هقالع  رنه  نیا  هب  زین  لیعامسا  هاش  دش . لیدبت  روتاینیم  بتکم  زکرم 
. تخومآ ازریم  بسامهت  هب  ار  یشاقن  رنه  زومر  شاقن  دمحم  ناطلس 

يرایـسب ناشاقن  هناخباتک  نیا  رد  درک . زیربت  يرابرد  هناخباتک  سیئر  دروآ و  زیربت  هب  تاره  زا  ار  دازهب  نیدـلا  لامک  لوا  لیعامـسا  هاش 
ار دازهب  نیدلا  لامک  روضح  نارگـشهوژپ  یخرب  دندرکیم . راک  دازهب و ...  هدازرهاوخ  یلع  ردـیح  يزاریـش ، ینام  روصم ، ریم  هلمج  زا 

تاره بتکم  لاقتنا  زا  یناریا  دنمشناد  مانهب  یسیع  تسا . تاره  بتکم  همادا  زیربت  یـشاقن  بتکم  هک  دننکیم  ریـسفت  هنوگنیا  زیربت  رد 
هاش لیعامـسا و  هاش  هرود  رد  شابلزق  دنلب  ياههالک  ریوصت  رگا  : » دـسیونیم وا  دـیوگیم . نخـس  دازهب  نیدـلا  لامک  هلیـسو  هب  زیربت  هب 

میهد ». صیخشت  زیربت  ياهولبات  زا  ار  تاره  ياهولبات  هک  تشادن  ناکما  دشیمن ، هدیشک  بسامهت 
ناوتیمن هتبلا  دوب .» هدرک  اپرب  نارگید  زا  رتهب  ار  شابلزق  کبـس  دمحم  ناطلـس  ، » تاره زا  دازهب  نیدلا  لامک  ندـمآ  زا  شیپ  هکنآ  لاح 

زا ياهلحرم  زیربت  یـشاقن  بتکم  زیربت ، هب  دازهب  ندمآ  زا  لبق  تفگ  ناوتیم  اعطق  تفرگ . هدـیدان  زیربت  بتکم  رد  ار  تاره  بتکم  ریثأت 
، زاریـش روتاینیم  بتاکم  زا  رتورـشیپ  ناجیابرذآ ، روتاـینیم  بتکم  زا  ياهخاـش  ناونع  هب  زیربت  روتاـینیم  بتکم  دـنارذگیم . ار  ییاـفوکش 

یترهـش زیربت ، رد  شتیلاعف  ببـس  هب  و  تشاد ، زیربت  روتاینیم  بتکم  تفرـشیپ  رد  یمهم  شقن  دازهب  نیدلا  لامک  دوب . ناهفـصا  نیوزق و 
لیروآ 1522 م. مشش  تسیب و  رد  لوا  لیعامسا  هاش  نامرف  اب  هکنآ  زا  رتشیپ  یلیخ  درک . بسک  تاره  رد  شترهش  زا  رتشیب 

نادـلجم نایدروجال و  نابهذـم ، ناطاطخ ، ناـشاقن ، اـجنآ  رد  دوش ، هدراـمگ  زیربت  هناـخباتک  تساـیر  هب  دازهب  نیدـلا  لاـمک  (928 ق ).
رنه زکرم  هب  هدوب و  لاـعف  بوقعی  ناطلـس  ولنویوققآ و  نسح  نوزوا  ناـمز  رد  یتـح  زیربـت  يراـبرد  هناـخباتک  دـندرکیم . راـک  یناوارف 
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. دوب هداد  شرتسگ  ار  هناخباتک  نیا  تیلاعف  هدودحم  لیعامسا  هاش  و  هدش ، لیدبت  یشاقن 
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هدـش و هدوسرف  ریپ و  بسامهت ، هاش  یهاشداپ  لوا  ههد  رد  روهـشم  شاقن  هک  دوشیم  نشور  بسامهت  هاش  هب  دازهب  نیدـلا  لامک  همان  زا 
رد دوب  هداد  هدعو  هاش  هک  تساوخیم  ار  یلوپ  بسامهت ، هاش  هب  همان  نتـشون  اب  دازهب  نیدلا  لامک  داتـسا  دوب . هداتفا  يدنمزاین  بیـشن  هب 

لوط هب  زیربت  رد  لاس  تسیب  تدـم  هب  دیـشک ، همانهاش  رب  دازهب  هک  ییاهریوصت  نتفای  نایاپ  دـهدب . وا  هب  همانهاش  روتاـینیم  میـسرت  لاـبق 
هیکرت هب  بسامهت  هاش  يایاده  رگید  اب  هارمه  ولجاتـسا  ناخ  یلقهاش  طسوت  1566 م ). - 1565 . ) لاس 973 ق رد  همانهاش  نیا  دـیماجنا .

دیدرگ . میدقت  ینامثع  ناطلس  هب  دش و  هدرب 
دومحم هاش  اـنالوم  طـخ  اـب  یماـظن  هسمخ  يارب  دوب ، زیربت  رد  1523 م ). - 1520 . ) 929 ق ياهلاس 926 - نیب  هک  دازهب  نیدـلا  لاـمک 

لاس 942 ق. رد  دازهب  دیشک . ییاهروتاینیم  ملقنیرز 
لامک ربق  يزیربت  ییالبرک  نیـسح  ظفاح  دـش . نفد  هوکنالیب  رد  عقاو  يدـنجخ  نیدـلا  لاـمک  غاـب  رد  تشذـگرد و  1536 م ). - 1535)

: دسیونیم هرابنیا  رد  هدومن و  ترایز  زیربت  رد  ار  دازهب  نیدلا 
یـسوت انالوم  الثم  دـناهدش . نفد  نخـس  رنه و  ناداتـسا  یخرب  هربقم  نیا  فارطا  رد  تسا ...  هوکنالیب  رد  يدـنجخ  نیدـلا  لاـمک  هربقم  »

رد دمحم ) ناطلس  دازهب و   ) رفن ود  نیا  درب . مان  ناوتیم  ار  دلجم  دمحم  ناطلس  داتسا  شاقن و  دازهب  داتسا  یناورش ، یبرـشم  انالوم  رعاش ،
دندوب ». ریظنیب  دوخ  رنه 

نایوفـص هرود  رد  زیربت  تیزکرم  اـب  رما  نیا  دوب . نیوزق  ناهفـصا و  زاریـش ، بتاـکم  يورـشیپ  زیربت  بتکم  يدـالیم  مهدزناـش  هدـس  رد 
اقآ یناورـش ، ییحی  دـمحم ، ناطلـس  هب  ناوتیم  دـندوب ، راک  لوغـشم  زیربت  رد  دازهب  نیدـلا  لاـمک  اـب  هک  ینادـنمرنه  زا  تشاد . طاـبترا 

لامک هدازرهاوخ  شاقن  یلع  ردـیح  يزیربت ، یلع  رفظم  يزاریـش ، ینام  روصم ، ریم  يزیربت ، یتاـبن  نیهاـش ، داـش  مساـق  دـمحم  یکریم ،
. درک هراشا  نارگید  دازهب و  نیدلا 

يراگنکت هرابنیا  رد  فومیرک  هک  اجنآ  زا  تشاد . زیربت  روتاینیم  بتکم  دشر  رد  یمهم  شقن  نامز ، نآ  فورعم  شاقن  دمحم  ناطلس 
هاش تخومآ . یشاقن  دمحم  ناطلـس  دزن  بسامهت  هاش  دوش . هداد  يرتشیب  تاحیـضوت  دمحم  ناطلـس  هرابرد  هک  تسین  مزال  درک ، رـشتنم 

. درک ناریو  ار  یشاقن  ياههاگراک  1557 م ). . ) هبوت 964 ق نامرف  قبط  دادیم ، ناشن  هقالع  یشاقن  هب  تنطلـس  نیزاغآ  ياهلاس  رد  هک 
وا درگاش  روصم ، یلع  داتسا  يدابآرتسا ، رابجلا  دبع  گیب ، یقداص  نیدباعلا ، نیز  ریم  یلع ، رفظم  داتسا  دمحم ، ناطلس  نوچ  یناشاقن  وا 

، گیب شوایس 
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هک یناشاقن  زا  درک . رانکرب  راک  زا  ار  يزاریش  هّللا  دبع  بهذم و  نسح  یناهفصا ، دمحم  ازریم  یشاک ، رغصا  یلع  يزاریـش ، دمحم  خیش 
دندیرب . ار  رغصا  یلع  شوگ  زیزعلا و  دبع  ینیب  وا  روتسد  هب  تفرگ و  ار  رغصا  یلع  انالوم  زیزعلا و  دبع  دنتخیرگ ، دنه  هب 

هاش نامرف  قبط  درکیم . تیلاـعف  زیربت  رد  یهاـش  هناـخباتک  یلو  تفاـی ، لاـقتنا  نیوزق  هب  تختیاـپ  1555 م ). . ) ق لاـس 962  رد  هچرگا 
و نابهذـم ، ناشاقن ، ناـطاطخ ، همه  رتنـالک  ناونع  هب  بهذـم  نسح  ـالم  هک  دـش  ررقم  ربـماون 1575 م ). . ) نابعـش 983 ق رد  بسامهت 

یلع رفظم  دنتـشاد . زیربت  روتاینیم  بتکم  دـشر  رد  یمهم  شقن  زیربت  نابهذـم  ناشاقن و  ناطاطخ ، ددرگ . بوصنم  هنطلـسلا  راد  نادـلجم 
هدازرهاوخ ار  وا  اهابتشا  یمق  دمحا  یضاق  دوب . زین  بهذم  تشونیم و  ابیز  ار  قیلعتسن  طخ  وا  دوب . دازهب  نیدلا  لامک  نادرگاش  زا  یکی 

یلع رفظم  دوب . یلع  ردـیح  ینعی  دازهب  رگید  هدازرهاوخ  یلع  رفظم  دازهب و  هدازرهاوـخ  یلع  متـسر  لـصا  رد  تسا . هتـسناد  یلع  متـسر 
يریواصت زین  نوتسلهچ  ياهراوید  نیوزق و  يرابرد  هناخرتفد  رد  هکلب  درکیمن  افتکا  یطخ  ياههخـسن  يارب  يریواصت  ندیـشک  هب  طقف 

« یهاش شاقن   » ترابع شیاهریوصت  ریز  رد  داد  هزاجا  وا  هب  هاش  هک  دش  روهشم  نانچ  بسامهت  هاش  تنطلـس  هرود  رد  یلع  رفظم  دیـشک .
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. دسیونب ار 
. تسنادیم دازهب  زا  رترب  ار  یلع  رفظم  بسامهت  هاش  دسیونیم  راشفا  گیب  یقداص 

وا تشون  دـیمان و  رداونلا » ةدـبز   » ار وا  دـمحم  تسود  تشاد . تیلاعف  زیربت  هناخباتک  رد  ینامزرید  هک  تسا  یناشاقن  زا  یکی  روصم  ریم 
يریواصت دوب ، بساـمهت  هاـش  هناـخباتک  رد  هک  ياهسمخ  هماـنهاش و  رب  روصم  ریم  تسکـش . ار  نیچ  نادـنمرنه  ملق  تروص ، یـشاقن  رد 

هتفرگ رظن  رد  روصم  ریم  يارب  یلاع  یهاگیاج  هتکن ، نیا  نایب  اب  دـمحم  تسود  دـنزجاع .» وا  ریواـصت  فصو  زا  ملق  ناـبز و   » هک دیـشک 
زیربت رد  1544 م ). . ) رد 850 ق دـنه  مکاح  ریاب  نب  نویامه  هک  ینامز  دوب . نامز  رهام  شاقن  اتقیقح  دوب و  روصنم  وا  یلـصا  ماـن  تسا .

دیس ریم  شرسپ  هارمه  هب  روصم  ریم  دتـسرفب . دنه  زا  ناموت  رازه  ضوع  رد  هک  داد  لوق  تساوخ و  بسامهت  هاش  زا  ار  وا  تشاد ، روضح 
دومن زراب  تروص  هب  یلع  دیـس  ریم  راثآ  رد  یگدنز  دنداد . هعاشا  دـنه  رد  ار  زیربت  يرنه  کبـس  رـسپ  ردـپ و  تفر . ناتـسودنه  هب  یلع 

. دراد
هاـش هب  رایـسب  هک  شاـقن  نیا  تشاد . ترهـش  یـشاقن  رد  درک ، دـشر  زیربت  رد  دـمآ و  اـیند  هب  ناهفـصا  رد  هک  كریم  اـقآ  نیدـلا  لـالج 

« ریظنیب یشاقن  یمارگ و  رگتعنص   » ار وا  یمق  دمحا  یـضاق  دیـشک . هسمخ  همانهاش و  يارب  ابیز  رایـسب  يریواصت  دوب ، کیدزن  بسامهت 
یلع ازریم  تسا . هدیمان 
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اب يربارب  ناوت  یسک  رتمک  هک  دوب  هدناسر  التعا  زا  دح  نادب  ار  یشاقن  رنه   » وا تشاد . تراهم  تروص  یشاقن  رد  زین  دمحم  ناطلس  رسپ 

درکیم . تیلاعف  بسامهت  هاش  هناخباتک  رد  شردپ  هارمه  یلع  ازریم  تشاد .» وا 
رافغلا و دبع  نیدلا  لامک  داتـسا  نیـسح ، نیدـلا  لامک  داتـسا  یمیدا ،»  » صلخت اب  دـمحم  انالوم  نوچ  رادـمان  یناشاقن  زیربت  هناخباتک  رد 

یمق يرظن  انالوم  تسا . هدـیمان  هنامز  تسدهریچ  ناشاقن  ار  اهنیا  رفن  راهچ  ره  دـمحم  تسود  دـندوب . راـک  هب  لوغـشم  یلعنـسح  داتـسا 
دوب و شاقن  طاـطخ و  هناـخباتک  رد  تسخن  وا  دـمانیم . ریظنیب » یـشاقن   » ار وا  یمق  دـمحا  یـضاق  دوب . زیربت  هناـخباتک  ناـشاقن  زا  یکی 

. دوب هداد  بحاصم »  » بقل وا  هب  بسامهت  هاش  دش . هناخباتک  راددیلک  اهدعب 
هون یلع و  دیس  ریم  شرسپ  هب  ار  یشاقن  رارسا  دمحم  ناطلس  هک  تروص  نیدب  تفای . لاقتنا  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  زیربت  رد  یـشاقن  رنه 
ریم و  یلع ، رفظم  شرـسپ  هب  یلع  ردـیح  یلع ، ردـیح  یلع و  متـسر  شاهدازرهاوخ  هب  دازهب  نیدـلا  لامک  نیدـباعلا ، نیز  ریم  شايرتخد 

. دنتخومآ یلع  دیس  شرسپ  هب  روصم 
زین اهرهـش  رگید  ناهفـصا و  نیوزق ، زیربت ، رد  ییاهانب  راوید  رب  هکلب  دـندرکن  افتکا  اهباتک  رد  ریوصت  ندیـشک  هب  طقف  يزیربت  ناشاقن 
. دندوب هدیشک  ار  ناسنا  هدزاود  ریوصت  زیربت  رد  ازریم  دازهب  هناخماج  راوید  رد  روصم  ریم  كریم و  نیدلا  لالج  اقآ  دندرک . ییامنرنه 

دابودرا رهش  زا  يرظانم  نوتـسلهچ  گرزب  رالات  رد  بسامهت  هاش  روتـسد  هب  دندوب ، لیدبیب  ناشرنه  رد  هک  یناشاقن  رهام و  نارگتروص 
دوبن . كدنا  اجنآ  رد  يزیربت  ناشاقن  تمدخ  دیدرتیب  دندیشک . اهناسنا  زا  يریواصت  و 

یلوضف و راعشا  قیمع  تبحم  اب  هلئسم  نیا  دروآ . يور  مسیلائر  هب  مسیتنامر  زا  ندش  رود  اب  یـشاقن  يوفـص ، تلود  ییافوکـش  هرود  رد 
رد نونجم  رد  هژیوهب  دیشک ، يزیربت  فورعم  شاقن  یلع  دیس  ریم  هک  يریوصت  رد  تفای . ساکعنا  زیربت  ناشاقن  راثآ  رد  اهناسنا  ریواصت 

. دوشیم هدـید  ییاتـسور  یگدـنز  یناسنا و  يایوپ  یگدـنز  یقیـسوم و ...  یلجم  ناپوچ ، روگ و  مارهب  یماظن ، هسمخ  یلیل ، رداـچ  ربارب 

لاس 993 ق. رد  گیب  جورا  ردپ  گیب  یلع  دشیم . هتخیوآ  زین  دـجاسم  رد  رب  شابلزق  نارواگنج  نامرهق و  ناریما  ریوصت  تاقوا  یهاگ 
هتخیوآ زیربت  دجسم  رد  رب  دوش و  یشاقن  وا  ریوصت  ات  داد  روتسد  دمحم  ناطلس  دش . هتـشک  ناینامثع  اب  دربن  ماگنه  زیربت ، رد  (1585 م ).

. ددرگ
ینامثع زابرس  تفه  هزانج  رب  تسد  رد  ریشمش  هک  یلاح  رد  مردپ  ریوصت  دسیونیم  گیب  جورا 
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دندوب . هدرک  شقن  وا  ياپ  ریز  رد  ار  اهنآ  دوب ، هتشک  ار  نت  تفه  نآ  مردپ  هک  اجنآ  زا  دش . هدیشک  دوب ، هداتسیا 

کی دنتفابیم . اهنآ  رب  دندیشکیم و  هچراپ  هچیلاق و  یلاق و  يارب  ییاهریوصت  یهاگ  لقتسم  ياهباتک  اهروتاینیم و  رب  هوالع  زیربت  رد 
هب دوشیم . يرادهگن  نیو  رهـش  هزوم  رد  نونکا  تشاد ، دوجو  راکـش  هرظنم  نآ  رب  دش و  هتفاب  زیربت  رد  بسامهت  هاش  هرود  رد  هک  یلاق 
ود تسا . هدش  هدیـشک  شدرگاش  یـشاقن  ساسارب  ای  تسا  دـمحم  ناطلـس  راک  ای  یلاق  نیا  يور  راکـش  هرظنم  یـشاقن ، ناسانـشراک  رظن 

نادـنمرنه یـشاقن  رنه  زا  ياهنومن  دوشیم ، يرادـهگن  نتیلوپورتم  هزوم  رد  نونکا  دـش و  هتفاـب  زیربـت  رد  مهدزناـش  هدـس  رد  هک  هچیلاـق 
. تسا يزیربت 

رب دـندربیم ، ار  یـسورع  هک  یماگنه  دـسیونیم  تایب  گیب  جورا  دـشیم . مسر  فلتخم  ياهیـشاقن  زین  يرـسور  هچراـپ و  رب  زیربت  رد 
داد روتسد  لوا  سابع  هاش  1593 م ). . ) لاس 1001 ق رد  دوب . هتسب  شقن  هام  ای  دیشروخ  ریوصت  نآ  رب  هک  دنتخادنایم  يايرسور  شرس 

لاس 1006 ق. ات  ار  راک  نیا  وا  دروآرد . موبلآ  تروص  هب  ار  شایطاطخ  ياههنومن  یـشاقن و  راـثآ  روهـشم ، شاـقن  یـسابع  اـضریلع  اـت 
درک . میدقت  هاش  هب  داد و  ماجنا  1598 م ). - 1597)

ضرع رد  وا  تخومآ . یلع  رفظم  زا  ار  یشاقن  رنه  دوب ، هدش  هداز  زیربت  هیوجیو  هلحم  رد  1533 م ). . ) رد 939 ق هک  راشفا  گیب  یقداص 
یقداص دش . فیرظ  ییوم  ملق  اب  يرگتروص  ریظنیب و  یشاقن  یشنم ، ردنکـسا  هتـشون  هب  انب  يو  دش . روهـشم  هتـشر  نیا  رد  هاتوک  تدم 

ناهفصا رد  لوا  سابع  هاش  هرود  رد  دوب و  راک  هب  لوغشم  نیوزق  هناخباتک  رد  نیدباعلا  نیز  ریم  هارمه  مود ، لیعامسا  هاش  هرود  رد  گیب 
. دش یتنطلس  هناخباتک  سیئر  يو  ياج  هب  یسابع  اضریلع  اهدعب  درکیم . تیلاعف 

، بتکم نیا  ناگدرورپتسد  تشاد . نیمز  قرـشم  رگید  ياهنیمزرـس  ناجیابرذآ و  یـشاقن  دـشر  رد  یمهم  شقن  زیربت  روتاینیم  بتکم 
، یبوکرز يزاسدـلج ، بیهذـت ، یطاطخ ، یـشاقن ، دـهم  زیربت  دـنداهن . اـنب  ناریا  يزکرم و  يایـسآ  هیکرت ، دـنه ، رد  ار  یـشاقن  ياـههیاپ 

. دوب یقیسوم  یسانشباتک و 
کبس اب  دندمآ ، زیربت  هب  طاقن  رگید  زا  هک  یناشاقن  تسا . روهشم  دازهب  نیدلا  لامک  داتسا  رعاش  يزیربت  دمحا  دیـس  هک  تسین  یفداصت 

اجنآ ناشاقن  اب  يراکمه  هب  دندنامن و  هناگیب  رهش  نیا 
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ياههچراپ هچیلاق و  یلاق ، رب  دوجوم  ریواصت  زیربت و  هناخباتک  رد  هدش  هدیـشک  ریواصت  تلع  نیمه  هب  دـندیرفآ . ابیز  يراثآ  دـنتخادرپ و 
. درک بسک  یترهش  نیمز  قرشم  رد  نوگانوگ 

یلعجرب یلع ، دـمحم  یلع ، ازریم  يزاریـش ، ینام  يزیربت ، نیدـباعلا  نیز  ریم  دازهب ، نیدـلا  لاـمک  يزیربت ، دـمحا  دیـس  دـمحم ، ناـطلس 
، یناتـسجرگ گیب  شوایـس  راشفا ، گیب  یقداص  شاقن ، زیزعلا  دبع  هجاوخ  یتبرت ، یلع  ردـیح  ینیوزق ، نیـسح  ینیوزق ، دـمحا  یلیبدرا ،

. دنزیربت یشاقن  بتکم  ناگتفایشرورپ  زا  رگید  يرایسب  ازریم و  مارهب  بسامهت ، هاش  یناهفصا ، اقآ  دیس  یلعنسح ، یلع ، رفظم 
رد یـشاقن  بتاکم  يریگلکـش  رد  هطـساو  شقن  زیربت  یـشاقن  بتکم  يدالیم  مهدزناپ  مهدراهچ و  هدـس  دـننام  زین  مهدزناـش  هدـس  رد 

شقن يزیربـت  ناـشاقن  تشاد . ياهژیو  هاـگیاج  نیمز  قرـشم  فلتخم  یـشاقن  زکارم  تفرـشیپ  رد  درک و  يزاـب  نوگاـنوگ  ياـهنیمزرس 
1525 . ) رد 931 ق درک . تیلاعف  نالوغم  رابرد  رد  لاس  تسیب  زا  شیب  ینامز  یلع  دیس  ریم  دنتشاد . دنه  یشاقن  بتکم  دشر  رد  يرایـسب 
. دندوب يزیربت  گیب ) یجاح  دـمحا ، کلم  یلقهاش ،  ) اهنآ رفن  هس  دـندرکیم ، تیلاعف  ناینامثع  رابرد  رد  هک  یـشاقن  هن  تسیب و  زا  م ).

نیا يود  ره  1557 م ). . ) رد 964 ق دنتـشاد . روضح  یمجع  یمور و  ياهمان  اب  شاقن  هورگ  ود  هیکرت  رابرد  رد  1545 م ). . ) رد 951 ق
. دش یمجع  هاگراک  تسرپرس  یلقهاش  اهدعب  دنتخادرپ . لقتسم  تیلاعف  هب  اههورگ 

نامه رد  دـندش . هدرب  لوبناتـسا  هب  ناشاقن  رتشیب  دوب ، ناینامثع  لاغـشا  رد  لاس  هدـفه  زیربت  هک  ینامز  يدالیم  مهدزناـش  هدـس  رخاوا  رد 

( نایوفص هرود  نایاپ  ات  نالوغم  هرود  زاغآ  زا  زیربت ( هلاس  دصناپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوب نانآ  سیئر  ناجیلو  دندرکیم . تیلاعف  يزیربت  شاقن  رفن  یس  زا  شیب  لوبناتسا ، رابرد  یشاقن  هاگراک  رد  نامز 
. دناهتشاد زیربت  یشاقن  بتکم  دشر  رد  یمهم  شقن  يزیربت  ناشاقن  هک  دنفرتعم  هتکن  نیا  رب  یلیهس - نیگتی و  هیکرت - ناسانشقرش  یتح 

ثحب رد  یبلچ  ءایلوا  دوب .» هدنام  زیربت  یشاقن  بتکم  ریثأت  تحت  یتدم  ام  یشاقن  رنه  ، » نانآ رب  یلقهاش  تسایر  زا  سپ  دنسیونیم  نانآ 
شرتسگ تدـش  هب  زیربت  رد  زین  یطاطخ  تسین ». يراید  چـیه  رد  اجنیا  لماک  شاقن  رگتروص و  : » دـسیونیم يزیربت  ناـشاقن  تراـهم  زا 

. دوب یقیسوم  طخ و  زکرم  يدالیم  مهدفه  ات  مهدزیس  ياههدس  رد  زیربت  تفای .
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يریگهجیتن

: میریگیم هجیتن  رثا ، نیا  رد  روکذم  دراوم  لیلحت  اب 
ار رهـش  اهراب  یعیبط  ثداوح  یپردیپ و  ياهگنج  هنایم  ياههدس  رد  دش . انب  دالیم  زا  شیپ  یمیدق ، یناریا و  يرهـش  ناونع  هب  زیربت  . 1

هدس مود  همین  زا  دـیدرگ . ناجیابرذآ  زکرم  درک و  تفرـشیپ  جـیردتهب  زیربت  يدالیم  مهد  هدـس  زا  دومن . اتـسور  هب  لیدـبت  درک و  ناریو 
زیربت تایح  رد  یساسا  شقن  هک  دش  تراجت  تعنـص و  زکرم  ناکباتا و  تختیاپ  زیربت  يدالیم  مهدزیـس  هدس  لیاوا  ات  يدالیم  مهدزاود 

. تشاد
اب زیربـت  یلاـها  یلو  دـش ، زیربـت  هلمج  زا  ناریا  ياهرهـش  زا  يرایـسب  یناریو  ثعاـب  يدـالیم  مهدزیـس  هدـس  لـیاوا  رد  نـالوغم  هلمح  . 2

لوغم يالیتسا  زا  هک  ناریا  رگید  ياهرهش  فالخرب  زیربت  ورنیا  زا  دنهد ، تاجن  لواپچ  زا  ار  رهش  دنتسناوت  نارگلاغـشا  هب  جاب  تخادرپ 
. درک يداصتقا  تفرشیپ  دندید ، نایز 

رهـش داصتقا  یجراخ  یلخاد و  لماوع  رثا  رد  دوبن . هزادنا  کی  هب  يدالیم  مهدـفه  ات  مهدزیـس  ياههدـس  رد  زیربت  يداصتقا  تفرـشیپ  . 3
ياهزادنا ات  يراکیفیص  يرادغاب و  اجنآ  رد  دوب . زیربت  داصتقا  رد  یساسا  لماع  ود  تراجت  تعنـص و  تفای . لزنت  هاگ  درک و  دشر  هاگ 

. تشاد تعنص  هب  تبسن  يرتهب  تیعقوم  یجراخ  یلخاد و  تراجت  درک . تفرشیپ 
رب یتبثم  ریثأت  لماع  نیمه  دوب و  ناجیابرذآ  رد  ناریا  یتموکح  نادـناخ  هاگتماقا  تختیاـپ و  1555 م ). - 1265 . ) 962 ق زا 663 - زیربت 

ینیگنس ياههبرض  دوب ، هدش  لیدبت  نایعا  اهتلود و  يریگرد  زکرم  هب  تختیاپ  هک  تلع  نیدب  یلو  داهن . ياج  رب  رهـش  يداصتقا  تایح 
زیربت رهش ، کیژتارتسا  یسایس و  يداصتقا ، تیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دمآ . دراو  نآ  داصتقا  يزرواشک و  رب 
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. دش هدهاشم  زیربت  رد  يداصتقا  ییافوکش  1260 م ). . ) لاس 658 ق زا  درک . یقرت  يداصتقا  رظن  زا  دش و  يزاسزاب  تعرسهب 

رگید ناجیابرذآ و  رد  اهنت  هن  تعنـص  تراجت و  زکرم  ناونع  هب  زیربت  1330 م ). . ) لاس 730 ق لیاوا  ات  يدالیم  مهدزیـس  هدس  رخاوا  زا 
مهم و شقن  اپورا  قرش و  نایم  تاجوسنم  مشیربا و  تراجت  رد  زیربت  درک . بسک  رایسب  ترهـش  نیمز  قرـشم  رد  هکلب  ناریا  ياهناتـسا 

. تشاد هطساو 
مهارف يداصتقا  تفرشیپ  يارب  هنیمز  زین  تاحالصا  نیا  زا  شیپ  تشاذگ . زیربت  يداصتقا  دشر  رد  یمهم  ریثأت  زین  ناخ  نازاغ  تاحالـصا 

نتفر ناـیم  زا  ناـمایب ، ياـهگنج  عوقو  ناـیناخلیا ، تلود  ندـش  فیعـض  نوـچ  یلماوـع  هجیتـن  رد  1330 م ). . ) ق لاـس 730  زا  دوـب .
. دش لیدبت  ناجیابرذآ  مود  رهش  هب  زیربت  رومیت ، شیماتخوت و  رگناریو  تالمح  و  تایفلکم ، اهتایلام و  شیازفا  ناخ ، نازاغ  تاحالصا 
. دیشاپورف رهش  يداصتقا  يزرواشک و  یگدنز  دندرک و  كرت  ار  رهش  زین  ناگدنامزاب  دش . فلت  يرایسب  راک  يورین  اهگنج ، هجیتن  رد 

نامه لیاوا  رد  دوب . يداصتقا  ییافوکـش  دـهاش  ولنویوقهرق  ولنویوققآ و  ياهتلود  تختیاـپ  ناونع  هب  زیربت  يدـالیم  مهدزناـپ  هدـس  رد 
تیعمج 1330 م ). - 1310 . ) 730 ق ياهلاس 710 - لوط  رد  دش . فیعـض  يراجت  رظن  زا  هیناطلـس  یخامـش و  اب  هسیاقم  رد  زیربت  هدس 
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اجنآ رد  رفن  رازه  تسیود  اـعمج  مهدزناـپ  هدـس  لـیاوا  مهدراـهچ و  هدـس  رخاوا  رد  و  دوـب ، رفن  رازه  دصـشش  اـت  دـصناپ  رب  غلاـب  زیربـت 
. دنتسیزیم

يداصتقا زکرم  هب  رهش  نیا  لیدبت  نایوفص ، تختیاپ  ناونع  هب  زیربت  نییعت  يدالیم ، مهدزناش  هدس  لیاوا  رد  ناریا  يوفص  تلود  لیکـشت 
ناینامثع طسوت  زیربت  هراب  دنچ  لاغشا  یلو  دش ، زیربت  يداصتقا  تایح  دشر  بجوم  رهـش  هرادا  رد  یلحم  نایعا  شقن  شیازفا  یـسایس ، و 

. دروآ دراو  رهش  داصتقا  رب  نیگنس  ياهبرض  ناشابلزق ، ینامثع و  شترا  دربن  رثا  رد  رهش  یناریو  يدالیم و  مهدزناش  هدس  لوا  همین  رد 
زیربت يداـصتقا  دـشر  رب  یتبثم  ریثأـت  هلئـسم  نیا  دـش و  رارقرب  یبسن  تینما  مظن و  1555 م ). . ) رد 962 ق هیـسامآ  حلـص  هدهاعم  زا  سپ 

رد 962 ق. نیوزق  هب  ناریا  تختیاپ  لاقتنا  دنچره  تشاذگ ،
987 ق. ياهلاس 967 - زا  دـش . داـبآ  رایـسب  رهـش  یتقوم  شیاـسآ  هرود  رد  و  تشاد ، زیربت  يداـصتقا  دـشر  رد  یفنم  شقن  (1555 م ).

. درک رایسب  تفرشیپ  تراجت  تعنص و  1580 م ). - 1560)
عبنم ناونع  هب  زیربت  دـمآرد  دوجو  ناینامثع و  اب  رهـش  مدرم  هنانامرهق  دربن  هصاخ ، كـالما  هب  زیربت  تدـم  ینـالوط  لیدـبت  نوچ  یلماوع 

. دش زیربت  هب  يوفص  ناهاش  صاخ  هجوت  ثعاب  يوفص ، تلود  هنازخ  دمآرد  یلصا 
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رب نیگنس  ياهبرض  هلئسم  نیا  دنام . یقاب  تیعضو  نیا  رد  لاس  هدفه  دمآرد و  ناینامثع  لاغـشا  هب  زیربت  يدالیم  مهدزناش  هدس  رخاوا  رد 
هاش دیدرگ . تیوقت  ناریا  يزکرم  تیمکاح  دش . لیدبت  نایوفص  ورملق  هب  زیربت  مهدفه  هدس  لیاوا  رد  درک . دراو  رهـش  يداصتقا  تایح 

. دش رارقرب  میریگن ) رظن  رد  1635 م ]. . ] رد 1044 ق زیربت  هب  ار  ناینامثع  هلمح  رگا   ) تدمزارد یتینما  داد و  ماجنا  ار  یتاحالـصا  سابع 
-1640 . ) 1091 ق ياهلاس 1049 - رد  دمآ . دوجو  هب  زیربت  داصتقا  تفرشیپ  يارب  یبسانم  طیارـش  هجیتن  رد  تفای و  شیازفا  راک  يورین 

نیمز قرـشم  ناجیابرذآ و  یتعنـص  يراـجت و  مهم  زکرم  هب  هرود  نیا  رد  زیربت  درک . یقرت  رایـسب  زیربت  رد  تراـجت  تعنـص و  1680 م ).
. دش لیدبت 

رب زیربت  نتشاد  رارق  هلئسم  نیا  یساسا  تلع  دوب . ناجیابرذآ  رد  ناریا  بلق  یجراخ  یلخاد و  تراجت  هنحـص  رد  زیربت  هک  تفگ  ناوتیم 
رهش و کیژتارتسا  تیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  اب  يوفص  ناهاش  دوب . برغ  قرـش و  نایم  مشیربا  تراجت  رد  نآ  تیزکرم  یناوراک و  هار  رس 

. دندرک فاعم  هلاس  دنچ  یناوید  تایلام  زا  ار  مدرم  دش ، دازآ  لاغشا  زا  رهش  هکنآ  زا  سپ  ناینامثع ، ربارب  رد  مدرم  هناناج  عافد 
ریثأتیب زیربت  يداصتقا  تاـیح  رب  تسناوتیمن  تفرگرب ، رد  ار  نیمز  قرـشم  يدـالیم  مهدـفه  هدـس  رخآ  ياـهلاس  هک  يداـصتقا  نارحب 

تاـیلام و رادـقم  شیازفا  مشیربا ، تـیفیک  ندـمآ  نییاـپ  یلـصا ، ورناوراـک  هار  رییغت  يوفـص ، تموـکح  ندـش  فیعـض  هژیوهـب  دـشاب .
هدس رخاوا  رد  یتعنـص  يراجت و  رظن  زا  لاح  نیا  اب  دـش . زیربت  تعنـص  تراجت و  تفرـشیپ  عنام  اههداج  رد  دوجوم  تارطخ  تایفلکم و 

. تشاد لوا  هبتر  يداصتقا  دشر  رظن  زا  ناریا  ياهرهش  نایم  رد  زیربت  دوب . ناهفصا  زا  رتولج  زیربت  يدالیم  مهدجه  هدس  لیاوا  مهدفه و 
یسم و تالوصحم  دیلوت  يرگرز ، یگدنفاب ، مرگ ، درس و  ياهحالس  دیلوت  درک . یقرت  رایسب  زیربت  رد  تعنـص  ثحب ، دروم  هرود  رد  . 4
رد يدالیم  مهدزناش  هدـس  طساوا  رد  پوت و  دـیلوت  رد  يدـالیم  مهدزناـپ  هدـس  طـساوا  رد  زیربت  تشاد . رایـسب  تفرـشیپ  يزرگنر و ... 

تاجوسنم دندوب . تیلاعف  لوغـشم  درـس  مرگ و  ياهحالـس  تخاس  هصرع  رد  يرهام  ناداتـسا  دوب . ناجیابرذآ  لوا  رهـش  گنفت  تخاس 
. دشیم رداص  زین  یجراخ  ياهروشک  هب  یلخاد  زاین  نیمأت  رب  هوالع  زیربت 

صاصتخا دوخ  هب  یجراخ  یلخاد و  یناگرزاب  رد  یمهم  هاگیاج  ماخ  مشیربا  تراجت  تشاد . يرترب  تیعقوم  تعنـص  تبـسن  هب  تراجت 
. تشاد هطساو  شقن  زیربت  داصتقا  تفرشیپ  رد  تراجت  داد .

زمره ناهفـصا - هـیکرت و  هیـسور ، هار  هـس  زا  زیربـت  دـش . ناـیامن  رتـشیب  1656 م ). . ) ق رد 1066  اـغمت  تاـیلام  وـغل  زا  سپ  هلئـسم  نـیا 
زکرم هب  رهش  نیا  درکیم . لصتم  برغ  هب  ار  قرش  ياهروشک 
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. دش لیدبت  ناردنزام  نالیگ و  ناورش ، مشیربا  شورف 

. دوب گنهامه  یلاها  يداصتقا  یعامتجا و  تیعضو  اب  نآ  تالحم  هژیو  هب  زیربت ، رهش  راتخاس  . 5
رد دوب ، تختیاپ  يدایز  تدـم  زیربت  هک  اجنآ  زا  دـندادیم . لیکـشت  ناریقف  ناروهشیپ و  نارجات ، هدرخ  نارگتعنـص ، ار  رهـش  یلاها  رتشیب 

رادـقم دوب . هداتفا  مدرم  شود  رب  اهگنج  نیا  ینیگنـس  همه  دوب . هدـش  لیدـبت  گنج  نادـیم  هب  تشاد و  رارق  نارگلاغـشا  هلمح  ضرعم 
نایرج اجنآ  رد  یعامتجا  تاضراعت  ورنیا  زا  دندشیم . هدرب  يراگیب  هب  يرایـسب  دارفا  دشیم و  رتشیب  زور  هب  زور  تایفلکم  اهتایلام و 

یلو تشاد  هباـشت  هجو  اـپورا  رد  دوـخ  هباـشم  دراوـم  اـب  تالیکـشت  نیا  هچرگا  دوـب . ناوـترپ  زیربـت  رد  نارگتعنـص  تالیکـشت  تـشاد .
981 ياهلاس 978 - شروش  یگدرتسگ  دـشیم . هدافتـسا  یعامتجا  تاضراعت  لاکـشا  یمامت  زا  زیربت  رد  دوب . نایم  رد  زین  ییاهتوافت 

ناونع هب  زین  یعمجهتـسد  كرت  زا  زیربت  یلاها  دـشاب . ناریقف  رایتخا  رد  لاـس  هس  تدـم  هب  زیربت  هک  دـش  بجوم  1573 م ). - 1571 . ) ق
ناشعفانم ظفح  يارب  یلحم  نایعا  هک  دهدیم  ناشن  یجراخ  نارگلاغشا  اب  زیربت  مدرم  هزرابم  خیرات  دندرک . هدافتسا  هزرابم  يارب  یـشور 

. دندیگنجیم زین  یلحم  نایعا  اب  مدرم  تلع  نیمه  هب  دندرکیم . شزاس  نارگلاغشا  اب 
یلک روط  هب  تشاد . ناریا  ندمت  گنهرف و  دشر  رد  یمهم  شقن  نآ  یگدـنزارب  تفای . دـشر  رایـسب  زیربت  رد  ناریا  گنهرف  ندـمت و  . 6
زیربت دوب . کیدزن  رواخ  رد  رعـش  یقیـسوم و  یـشاقن ، یطاـطخ ، يراـمعم ، مهم  زکرم  يدـالیم  مهدـفه  اـت  مهدزناـپ  ياههدـس  رد  زیربت 
هنیمز نیا  رد  زیربت  مالک  کی  رد  دنارورپ . تایبدا  خیرات و  یسانشهراتس ، تایضایر ، هفسلف ، یکـشزپ ، ياههتـشر  رد  یگرزب  نادنمـشناد 

. تشاد تیزکرم  زین 
يراجت یـسایس و  يداصتقا ، مهم  زکارم  زا  یکی  ناـجیابرذآ ، رد  نیمز  ناریا  یناتـساب  رهـش  ناونع  هب  زیربت  هک  میریگیم  هجیتن  ورنیا  زا 

. دوب کیدزن  رواخ 
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عبانم

.1337 نارهت ، رذآ ، هدکشتآ  گیب ، یلعفطل  رذآ ،
.1348 نارهت ، دحوم ، یلع  دمحم  همجرت  همانرفس ، هطوطب ، نبا 

.1951 توریب ، ج 4 ، نادلبلا ، حوتفلا  يرذالبلا ، رفعج  نب  ییحی  نب  دمحا  سابعلا  وبا 
. هرهاق تسرهفلا ، میدنلا ، نبا  قاحسا  نب  دمحم  جرفلا  وبا 

.1966 نارهت ، راعش ، رفعج  همجرت  ضرالا ، ةروص  لقوح ، نبا  مساقلا  وبا 
.1348 نارهت ، وتیاجلوا ، خیرات  یناشاکلا ، یلع  نب  هّللا  دبع  مساقلا  وبا 

.1889 ندیل ، کلامملا ، کلاسملا و  هبذادرخ ، نبا  هّللا  دبع  نب  هّللا  دیبع  مساقلا  وبا 
1302 ق. ندیل ، نادلبلا ، باتک  رصتخم  ینادمهلا ، هیقفلا  نب  قاحسا  نب  دمحا  رکب  وبا 
1332 ق. شخب 4 ، ممهلا ، بقاعت  ممالا و  براجت  هیوکسم ، نبا  دمحم  نب  یلع  وبالا 

.1351 نارهت ، یلضفت ، دومحم  همجرت  ردناتکت ، ژرژ  زا  لوا  سابع  هاش  رابرد  هب  ترافس  شرازگ  موکیسرپ ، روتا 
.1346 هیمروا ، ناجیابرذآ ، یمومع  خیرات  روپنایواک ، دمحا 

ش 7. يد 2535 ، رهم و  باتک ، يامنهار  هلجم  يرجه ،» خروم 988  یخیرات  همانفقو  ، » یلعلا دبع  دنمورب ، بیدا 
هلیسو هب  هدش  يروآعمج  هاگشیامن ، تسرهف  يوفص ،» رصع  ات  یناخلیا  هرود  زا  زینو  يروهمج  ناریا و  یخیرات  طباور  هب  طوبرم  دانـسا  »

( نایوفص هرود  نایاپ  ات  نالوغم  هرود  زاغآ  زا  زیربت ( هلاس  دصناپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


.1352 نارهت ، اناجرام ، یلم  هناخباتک  زا  زینو  رهش 
.1351 نارهت ، باتفآ ، ریم  دومحم  همجرت  ناریا ، رد  لوغم  خیرات  دلوترب ، رلوپشا ،

. ایناتیرب هزوم  رد  دوجوم  یطخ  هخسن  خیراوتلا ، لضفا  لضف ، یناهفصا ،
، نارهت شنیب ، یقت  حیحصت  هلودلا ، ۀجیتن  یشک  نغور  هاگتسد  ایسآ ، تعاس ، یتعنـص  تاعارتخا  رد  هلاسر  هس  ظفاح ، دمحم  یناهفـصا ،

.1350
1281 ق. لوبناتسا ، یخیرات ، یلکینالاس  یفطصم ، يدنفا ،

.1341 نارهت ، لوغم ، خیرات  سابع ، ینایتشآ ، لابقا 
1273 ق. ههال ، سیوا ، خیش  خیرات  بطق ، رکب  وبا  يرهالا ،

.1333 زیربت ، ناجیابرذآ ، گنهرف  خیرات  نیسح ، دیما ،
ش 4150. ناجیابرذآ ، مولع  یمداکآ  هلجم  یهاش ،» تاحوتف  ، » میهاربا ینبما ،

.1307 ریت ، نارهت ، ناغمرا ، هلجم  همیمض  مج ، ماج  يدحوا ،
254 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

.1313 نارهت ، نایور ، خیرات  انالوم ، یلمآ ، ءایلوا 
.1963 وکسم ، ناریا ، يایفارغج  خیرات و  یلیساو ، دلوتراب ،

.1349 ش 4 ، یخیرات ، ياهیسررب  هلجم  زیربت ،» یناتساب  راثآ  یخیرات و  يایفارغج  ، » دیجم مارهب ،
.1343 نارهت ، هیوفص ، نایاپ  ات  هناسفا  هرود  زا  ناریا ، رد  یجاسن  عیانص  هچخیرات  يدهم ، روپیتشهب ،

نمهب 1348. ش 88 ، مدرم ، رنه و  هلجم  زیربت ،» رد  ناریا  یشاقن  رنه  مود  بتکم  ، » یسیع مانهب ،
.1353 نارهت ، هیوفص ، هرود  رد  ناریا  یماظن  خیرات  ابابناخ ، ینایب ،

.1350 ش 6 ، یخیرات ، ياهیسررب  هلجم  یطخ ،» هخسن  کی  یفرعم  ، » ابابناخ ینایب ،
.1347 نارهت ، ریالج ، لآ  خیرات  نیریش ، ینایب ،

.1348 ، 1346 ، 1345 نارهت ، ج 1 و 3 ، قیلعتسن ، ناسیونشوخ  راثآ  لاوحا و  يدهم ، ینایب ،
.1327 نارهت ، نیلافس ، فورظ  ناریا ، عیانص  يدهم ، ینایب ،

.1336 ناهفصا ، چ 2 ، يرون ، بارت  وبا  همجرت  هینروات ، همانرفس  تسیتاب ، ناژ  هینروات ،
.1342 نارهت ، تسفا ، دروفسکآ ، رهش  پاچ 1773  يور  زا  یسیلگنا  همجرت  يرومیت ، هرکذت  نیسح ، بلاط  وبا  یتبرت ،

.1334 نارهت ، ج 1 و 2 ، یسابع ، يارآملاع  خیرات  گیب ، ردنکسا  نامکرت ،
.1317 نارهت ، یسابع ، يارآملاع  خیرات  لیذ  خروم ، فسوی  دمحم  گیب ، ردنکسا  نامکرت ،

1305 ق. نارهت ، شناد ، جنگ  دمحم ، یقت ،
.1962 اراکنآ ، هیرکب ، راید  خیرات  رکب ، وبا  ینارهت ،

.1338 نارهت ، دزی ، خیرات  دمحم ، نب  رفعج 
.1352 نارهت ، يریما ، رهچونم  همجرت  همانرفس ، نوسکج ،

. ایناتیرب هزوم  رد  دوجوم  هخسن  یسابع ، خیرات  يدزی ، مجنم  دمحم  نیدلا  لالج 
.1348 نارهت ، گنراک ، یلعلا  دبع  یناوجخن و  همجرت  همانرفس ، يرراک ، یللمج 

ش 42. لاس 7 ، یخیرات ، ياهیسررب  هلجم  یناخلیا ،» هرود  رد  ناییاپورا  هدید  زا  ناریا  ، » نسح يداوج ،
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.1325 ش 6 ، یخیرات ، ياهیسررب  هلجم  نایزینو ،» هدید  زا  ناریا  ، » نسح يداوج ،
.1317 نارهت ، اشگناهج ، خیرات  کلم ، اطع  ینیوج ،

.1348 نارهت ، هحایسلا ، قیادح  یناورش ، نیدباعلا  نیز  یجاح 
.1317 نارهت ، يدیشر ، خیراوتلا  عماج  لیذ  وربا ، ظفاح 

.1340 نارهت ، هدوتس ، رهچونم  ششوک  هب  برغملا ، یلا  قرشملا  نم  ملاعلا  دودح 
.1320 نارهت ، یلیلخ ، یلع  دمحم  همجرت  مالسا ، زا  سپ  ناریا  عیانص  خیرات  دمحم ، یکز  نسح ،

.1333 زیربت ، ناوید ، يزیربت ، نارطق  میکح 
.1347 نارهت ، ناوید ، یناورش ، یناقاخ 

. ایناتیرب هزوم  رد  دوجوم  هخسن  ملیفورکیم  بسامهت ، هاش  لیعامسا  هاش  خیرات  ریم ، دناوخ  نب  دومحم  هجاوخ 
.3583 ش 209 - ناجیابرذآ ، یطخ  خسن  شخب  رد  دوجوم  هخسن  یمان ، همان  ریم ، دناوخ 

ش 5 زیربت ، هاگشناد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هلجم  اعیمس ،» ازریم  كولملا  ةرکذت  اعیفر و  ازریم  كولملا  روتـسد  ، » یقت دمحم  هوژپشناد ،
.1347 و 6 ،

.1350 زیربت ، راربالا ، ۀیلست  رارحالا و  ۀبرجت  گیب ، قازرلا  دبع  یلبند ،
ش 11. زیربت ، يزکرم  هناخباتک  هیرشن  ناجیابرذآ ،» ياههناخباتک  هچخیرات  ، » زیزع يدابآتلود ،

255 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
2535 ش. زیربت ، ناجیابرذآ ، نارونخس  زیزع ، يدابآتلود ،

.1337 نارهت ، ءارعشلا ، ةرکذت  يدنقرمس ، هاشتلود 
.1346 نارهت ، رایرف ، هّللا  دبع  همجرت  یناخلیا ، هرود  رد  یمالسا  يرامعم  ربلیو ، دلانود ،

.1334 زیربت ، یقرش ، ناجیابرذآ  یخیرات  راثآ  يامنهار  لیعامسا ، جابید ،
.1339 نارهت ، لضاف ، داوج  قیلعت  حیحصت و  میلقا ، تفه  دمحا ، نیما  يزار ،

.1349 ش 2 ، لاس 11 ، ایند ، هلجم  يدالیم ،» مهدفه  نرق  رخاوا  رد  يوفص  تلود  يداصتقا  یعامتجا و  نارحب  ، » ینامحر
ش 2372. لوبناتسا ، هناخباتک  رد  دوجوم  هخسن  هجنگ ، حتف  هنیجنگ  میهاربا ، هدازیمیحر ،

.1957 وکاب ، هدازیلع ، ولغوا  یلع  میرکلا  دبع  مامتها  هب  يداقتنا  یملع و  نتم  ج 3 ، خیراوتلا ، عماج  نیدلا ، دیشر 
.1349 نارهت ، يرادناهج ، سواکیک  همجرت  هیوفص ، هرود  رد  تالایا  ماظن  لشیم ، نربرهر ،

.1923 لوبناتسا ، یخیرات ، ناجیابرذآ  رصتخم  ریگناهج ، ولغوا ، لنیز 
.1314 نارهت ، یماس ، هفحت  ازریم ، ماس 

1306 ق. لوبناتسا ، ج 1 ، مالعالا ، سوماق  نیدلا ، سمش  یماس ،
.1349 ش 4 ، یخیرات ، ياهیسررب  هلجم  یناریا ،» ياهتفاب  یگدنفاب و  ، » یلع یماس ،

.1346 نارهت ، یلضفت ، یقت  همجرت  مامتها و  هب  همانرفس ، نوسناس ،
.1349 نارهت ، يریما ، رهچونم  همجرت  ناریا ، رد  نایزینو  همانرفس 

.1335 نارهت ، همانرفس ، ندراش ،
.1956 گارپ ، همانرفظ ، نیدلا ، ماظن  یماش ،
.1334 نارهت ، نیزح ، هرکذت  دمحم ، عیفش 
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.1906 لیرب ، چ 2 ، میلاقالا ، ۀفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  یسدقملا ، رکب  وبا  نب  دمحا  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش 
.1324 نارهت ، ینربکنم ، نیدلا  لالج  ناطلسلا  تریس  يوسنلا ، یشنملا  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  باهش 

.1342 نارهت ، چ 3 ، ناریا ، گنهرف  خیرات  یسیع ، قداص ،
.1349 نارهت ، سابع ، هاش  گرم  ات  رومیت  گرم  زا  ناریا  یعامتجا  یسایس و  خیرات  مساقلا ، وبا  يرهاط ،

1304 ق. زیربت ، رهطالا ، دالوا  خیرات  اضر ، دمحم  ییابطابط ،
.1354 ش 2 ، یخیرات ، ياهیسررب  هلجم  یمق ،» دمحا  یضاق  ، » سردم ییابطابط ،

(. یکرت هب  ، ) 1962 لوبناتسا ، يرلتبسانم ، یسایس  ناریا  یلنامثع - نونولغوا  كوتوک  ریکب  تاتیس  هیزیربت ، يزیربت ، یحبط 
.1952 ندابسیو ، ستنیه ، رتلاو  حیحصت  تقایس ، ملع  رد  هیکلف  هلاسر  یناردنزاملا ، ایک  دمحم  نب  هّللا  دبع 

ش 3831. ملیفورکیم ، ناجیابرذآ ، مولع  یمداکآ  خیرات  شخب  ایندلا ، بیاجع 
.1966 توریب ، ج 8 ، خیرات ، یف  لماکلا  ریثالا ، نبا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  زع 

.1355 نارهت ، بابلالا ، بابل  دمحم ، یفوع ،
هرمن 3. ، 1972 یلانروژ ، ناجیابرذآ  ندنیخیرات ،» هزرابم  نیزیمیقلخ  هنیهیلع  رالیچلاغشا  یجراخ  ، » فونسح اقآ  دیس  یهللا ، نوع 
.1971 ش 1 ، ناجیابرذآ ، يروهمج  مولع  یمداکآ  هلجم  یتیمها ،» یخیرات  نونوا  يدیشر و  عبر  ، » فونسح اقآ  دیس  یهللا ، نوع 

256 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
.1333 نارهت ، رشبلا ، دارفا  رابخا  یف  ریسلا  بیبح  ریم ، دناوخ  ینیسحلا  نیدلا  مامه  نب  نیدلا  ثایغ 

.1338 نارهت ، هرضحلا ، فاصو  خیرات  يزاریش ، هّللا  دبع  نب  هّللا  لضف 
.1346 نارهت ، یبدا ، تضهن  ناکتاپورتآ و  نیدلا ، لامج  هیقف ،

.1336 نارهت ، یقایسریبد ، دمحم  ششوک  هب  بولقلا ، ۀهزن  هّللا ، دمح  ینیوزق ،
.1953 وکسم ، رد  دوجوم  هخسن  هدیزگ ، خیرات  لیذ  نیدلا ، نیز  ینیوزق ،

.660 هرامش ب ، يوروش ، داحتا  مولع  یمداکآ  يایسآ  للم  يوتیتسنا  خیراوتلا ، بل  ییحی ، ریم  ینیوزق ،
.1352 نارهت ، رنه ، ناتسلگ  دمحا ، یضاق  یمق ،

.2976 ش 199 - ناجیابرذآ ، يروهمج  مولع  یمداکآ  رد  دوجوم  هخسن  امنناهج ، یبلچ ، بتاک 
ش 8. ، 1353 امغی ، هلجم  ناجیابرذآ ،» رد  هیوفص  راثآ  ، » یلعلا دبع  گنراک ،

.1345 ش 2 ، یناسنا ، مولع  تایبدا و  هدکشناد  هیرشن  زیربت ،» مان  هرابرد  ذخأم  نیرتیمیدق  ، » یلعلا دبع  گنراک ،
.1350 ش 197 ، زیربت ، هاگشناد  یناسنا ، مولع  تایبدا و  هدکشناد  هیرشن  یخیرات ،» دنس  کی  ، » یلعلا دبع  گنراک ،

.1350 نارهت ، یناطلس ، همانتوتف  ظعاو ، نیسح  انالوم  یفشاک ،
.1327 زیربت ، روپمایخ ، لوسرلا  دبع  یسراف  همجرت  صاوخلا ، عمجم  هرکذت  قداص ، رادباتک 

.1344 نارهت ، نانجلا ، تانج  نانجلا و  تاضور  نیسح ، ظفاح  يزیربت ، ییالبرک 
.1304 نارهت ، ناگیابرذآ ، ناتساب  نابز  ای  يرذآ  دمحا ، يورسک ،

ص256 یسرمهاش ؛  عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات  . 1335 نارهت ، مانمگ ، نارایرهش  دمحا ، يورسک ،
.1337 نارهت ، اینبجر ، دوعسم  همجرت  همانرفس ، وخیو ،

.1962 دادغب ، ج 3 ، باقلالا ، مجعم  یف  بادالا  عمجم  یتوفلا ، نبا  لضفلا  وبا  نیدلا  لامک 
.1350 نارهت ، يرادناهج ، سواکیک  همجرت  ناریا ، هاشنهاش  رابرد  رد  تربلگنا ، رفپمک ،

( نایوفص هرود  نایاپ  ات  نالوغم  هرود  زاغآ  زا  زیربت ( هلاس  دصناپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


.1330 نارهت ، یناگرگ ، همانهژاو  قداص ، ایک ،
.1939 نارهت ، ناریا ، رد  عراز  کلام و  نوتپمل ،

.1342 نارهت ، يوفص ، رخاوا  ات  یمالسا  ياههرود  لیاوا  زا  یخیرات  ياههمان  دانسا و  یلع ، یتباث ، دیؤم 
.1332 نارهت ، یشوهرف ، نویامه  همجرت  همانرفس ، اوفالوید ، مادام 

.1350 نارهت ، یحیحص ، هّللا  بیبح  همجرت  دلیفستام ، همدقم  همانرفس ، ولوپوکرام ،
1309 ق. نارهت ، سلاجملا ، تنیز  ینیسحلا ، بلاط  وبا  نب  دمحم 

.1354 نارهت ، هدنیاپ ، مساقلا  وبا  همجرت  ج 19 ، كولملا ، لسرلا و  خیرات  يربط ، ریرج  نب  دمحم 
1314 ق. لوبناتسا ، یس ، همانتحایس  یبلچ ، ءایلوا  شیورد  نب  دمحم 

، وکسم تسخن ، شخب  ج 1 ، هدازیلع ، تسرهف  همدقم و  يدیقنت ، نتم  بتارملا ، نییعت  یف  بتاکلا  روتسد  یناوجخن ، هاش  ودنه  نب  دمحم 
.1976 وکسم ، ج 2 ، ، 1971 وکسم ، مود ، شخب  ، 1964

.1320 نارهت ، یلیلخ ، یلو  دمحم  همجرت  مالسا ، زا  دعب  ناریا  عیانص  یکز ، نسح ، دمحم 
.1860 هتکلک ، عطاق ، ناهرب  يزیربت ، فلخ  نب  نیسح  دمحم 

ش 4876. ، 303 نرود ، هعومجم  نیردچش ، فوکیتلاس - يوتیتسنا  ریسلا ، ۀصالخ  یناهفصا ، یگجاوخ  نب  دوعسم  دمحم 
.1350 نارهت ، رایخالا ، رکذ  یف  راثالا  ةواقن  يزنطن ، هتشوفا  تیاده  نب  دومحم 

لاس زیربت ، هاگشناد  یناسنا ، مولع  تایبدا و  هدکشناد  هیرشن  نآ ،» یعقاو  فلؤم  خیراوتلا و  عماج  ، » رهچونم يوضترم ،
257 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

ش 1 و 3. ، 13
.1339 نارهت ، هدیزگ ، خیرات  هّللا ، دمح  ینیوزق ، یفوتسم 

.1337 نارهت ، ناوید ، يدنجخ ، دوعسم 
.1348 زیربت ، یطخ ، بتک  لوا ، تمسق  زیربت ، یلم  هناخباتک  تسرهف  يزیربت ،» حیسم  راعشا  ، » يزیربت حیسم 

نابآ 1348. رهم و  ش 4 ، لاس 4 ، یخیرات ، ياهیسررب  هلجم  زیربت ،» رد  هیفورح  هنتف  ، » داوج دمحم  روکشم ،
.1334 نارهت ، ءاکذ ، ییحی  هدنروآدرگ  يورسک ، تالاقم 

1363 ق. روهال ، سراهف ، یشاوح و  هفاضا  هب  عیفش ، دمحم  دابعلا  لقا  مامتها  هب  يدیشر ، تابتاکم 
ش 3489. ناجیابرذآ ، مولع  یمداکآ  خیراوتلا ،» ۀصالخ  ، » لالج نب  لامک  الم 

دادرم 1353. ش 142 ، مدرم ، رنه و  هلجم  يوفص ،» هاشداپ  هب  دازهب  نیدلا  لامک  همان  ، » نیسح يرفعج ، ریم 
.1332 نارهت ، یقایسریبد ، دمحم  ششوک  هب  كولملا ، ةرکذت  اعیفر ، ازریم 

.1339 نارهت ، ج 5 و 6 ، ءافصلا ، ۀضور  ریم ، دناوخ  نیدلا  ناهرب  دیس  نب  دمحم  ریم 
.1334 نارهت ، اینبجر ، دوعسم  همجرت  يوفص ، تموکح  يرادا  نامزاس  یکسرونیم ،

ش 2614. ناجیابرذآ ، يروهمج  مولع  یمداکآ  رد  دوجوم  هخسن  هیوفصلا ، ۀضور  يدابان ،
.1335 نارهت ، یقایسریبد ، دمحم  ششوک  هب  همانرفس ، ینایدابق ، ورسخ  رصان 

.1317 نارهت ، يدابآرصن ، هرکذت  رهاط ، دمحم  ازریم  يدابآرصن ،
.1319 نارهت ، یسراپ ، همانگنهرف  دیعس ، یسیفن ،

.1951 دنکشات ، سیافنلا ، سلاجم  ریشیلع ، ریما  ییاون ،
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.1350 نارهت ، یخیرات ، تابوتکم  دانسا و  هعومجم  نیسحلا ، دبع  ییاون ،
.1350 نارهت ، فورودلوب ، ردناسکلا  حیحصت  هب  ج 2 ، عیاقولا ، عیادب  دومحم ، نیدلا  نیز  یفصاو ،

.1340 نارهت ، ج 1 و 2 ، روصم ، ياهرنه  یمومع  خیرات  یقن ، یلع  يریزو ،
.1350 نارهت ، يدیشر ، عبر  همانفقو 

.1317 نارهت ، رایرف ، هّللا  دبع  همجرت  ناریا ، عیانص  خیرات  نیتسیرک ، نوسلیو ،
.1967 ندابسیو ، دابعلا ، رابخا  دالبلا و  راثآ  ینیوزقلا ، دومحم  نب  دمحم  نب  ایرکز  ملاعلا  مامهلا 

.1347 نارهت ، ج 2 ، ینونک ، رصع  ات  مالسا  ردص  زا  ناریا  ياههناخباتک  هچخیرات  نیدلا ، نکر  خرفنویامه ،
.1965 نارهت ، ج 1 ، نادلبلا ، مجعم  يومحلا ، یمورلا  هّللا  دبع  نب  توقای 

261 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

دانسا

هراشا

زیربت دنما  ياتسور  هرابرد  ولنویوققآ  نسح  نوزوا  مکح  هرامش 1 - دنس 
262 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
رامزید تیالو  هرابرد  يوفص )  ) لوا لیعامسا  هاش  نامرف  هرامش 2 - دنس 
263 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

ازریم نامیلس  دیس  هب  زیربت  دمحا  ناخ  غاب  يراذگاو  هرابرد  يوفص )  ) لوا لیعامسا  هاش  نامرف  هرامش 3 - دنس 
264 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
( نامیلسهاش  ) یناث یفص  هاش  هرادصلا  ناوید  مکح  هرامش 4 - دنس 
265 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

هرامش 4 دنس  همادا 
266 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

زیربت لیلخ  جزید  هیرق  هرابرد  یلبند  ناخیلق  رفعج  مکح  هرامش 5 - دنس 
267 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

لاس 1471 م. ولنویوققآ  نسح  نوزوا  مکح  هرمن 1 

باوـن و ماـکح و  رادـقمیلاع و  يارزو  رادـمان و  يارما  راـیتلود و  زعا  نادـنزرف  زیموزوـس  رداـهب  نسح  رـصنلا  وـبا  هّلل  مکحلا  ینغلا  وـه 
لامعا زا  ار  دـبنا  عضوم  لیئ  ناقـشوت  يادـتبا  زا  تقو  نیرد  هک  دـننادب  زیربت  هنطلـسلا  راد  هصاـخ  ناـجیابرذآ و  ناگتـشامگ  ناـیناوید و 

هاگتـسد قیاقح  هاـنپ  یـسدق  تبقنم  تدایـس  ترـضح  یلعا  يدـبا  لاغرویـس  هب  نآ  یناوید  تاـهجوتم  لاـم و  عم  زیربت  یحاون  تاـقدور 
هقیقحلا و قحلا و  عیفر  دیـس  رابجلا  کلملا  هّللا  دنع  نم  دیؤملا  ممالا  فیاوط  دشرم  مالـسا  کلامم  یـضترم  راثد  تیالو  راعـش  تیاده 

یلاعت هّللا  هذفن  نویامه  مکح  نیا  میتشاد و  ینازرا  میدومرف و  هتاکرب  هداشرا و  نمایم  لالظ  یلاعت  هّللا  دلخ  رافغلا  دـبع  نیدـلاو  هقیرطلا 
لاغرویس دنارذگ و  هیلا  راشم  ترضح  هتشامگ  الکو و  فرصت  هب  ار  روکذم  عضوم  هتسناد  ررقم  روطسملا  بسح  ات  تفای  رادصا  تمس 
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دنناد و ملقلا  عوفرم  رح و  ملسم و  فاعم و  یناوید  فیلاکت  ریاس  ضراوع و  دیاوز و  تاجارخا و  لام و  زا  دنسانش و  ترـضح  نآ  يدبا 
ماعنا ار  هفراع  نیا  دنیامنن و  یتبلاطم  اجنآ  يایاعر  زا  هتشاد  هدیشک  هاتوک و  رـصب  رظن و  مدق و  ملق و  دنناسرن و  ضرعت  هوجولا  عیمج  نم 

لام و هک  دیاب  هروکذم  هیرق  يایاعر  ادخدک و  دنناد  نومأم  نوصم و  رییغت  بیاوش  زا  هتخانـش  ترـضح  نآ  يدمرـس  لاغرویـس  يدـبا و 
بناوج زا  دـنزرون  فلخت  درمت و  نآ  يادا  رد  دـنیوگ و  باوج  یهانپ  یـسدق  ترـضح  يالکو  هب  ار  دوخ  یناوید  تاـهج  تاـهجوتم و 

عقوم و حـشوم و  یلعا  فرـشا  عینم  عیفر  عیقوت  هب  نوچ  دـنبلطن و  ددـجم  مکح  هلاـس  همه  دـنرذگنرد و  هدوـمرف  زا  دـنورب و  هلمج  نیرب 
. دنیامن دامتعا  ددرگ  یلحم 

. هئامنامث نیعبس و  سمخ و  هنس  مارحلا  هدعقلا  يذ  عبار  یف  یلاعلا  رمالاب  اریرحت 
« نامثع نب  یلع  نب  نسح  نامرحلا  کلملاب  قثاولا  : » رهم شقن 

لابقالا ریخب و  متخا  بر 
: دنس تشپ  رد  دوجوم  تراشا 

دیشر لآ  هاگرد  هدنب  فوقو  هب  دمحم  نیدلا  سمش  هدازریما  هلاسر  هب  یلعا  فرشا  هچناورپ 
268 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

لاس 1502 م. يوفص )  ) لوا لیعامسا  هاش  نامرف  هرمن 2 

نارـشابم لامع و  ناگغوراد و  ماکح و  ارما و  زیموزویـس  يوفـصلا  رداـهب  لیعامـسا  هاـش  رفظملا  وبا  هّلل  مکحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
الا ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  ماظتنا  رد  مالک  یـضتقم  هب  نوچ  هک  دننادب  رامزد  تیالو  یناطلـس  تامهم  نایدـصتم  یناوید و  لاغـشا  روما 
زا تابجاو و  لبق  زا  رادـتقا  نودرگ  نیقاوخ  راعـش و  تلدـعم  نیطالـس  تمه  همذ  رب  ماـظع  تاداـس  تیمـشت  تیوقت و  یبرقلا  یف  هدومل 

لاما لفاک  لاوحا و  لماش  هناورسخ  تمحرم  تقفـش و  هناهاشداپ و  تیاغیب  تیانع  تاعاس  هدنخرف  تاقوا  نیا  رد  تسا  تامحتم  لمج 
ءایض دیس  مالسلا  هیلع  یبنلا  دافحا  یتدبز  مایالا  یف  ماظعلا  ءابقنلا  تاداسلا و  فالخا  مه  ریخ و  هدیدرگ  مارتحالا  وذ  مارک  ماظع  تاداس 

فاعم و هتسب  رد  هتـسناد و  ار  ناشیا  یناوید  قوقح  تاهجولام و  هدومرف  ناردارب  رماع و  دیـس  رفعج و  دیـس  دمحم و  دیـس  اضر و  نیدلا 
تاجارخا و تاهجولام و  تلع  هب  اقلطم  هتسناد  ررقم  مکحلا  بسح  هک  دیاب  هتشاد  ینازرا  میدومرف و  ملقلا  عوفرم  ناخرت و  وزج  ملسم و 
يدـیع و زادـناتسد و  حرط و  راکیـش و  راگیب و  مالا و  غالا و  اقلنق و  هفولع و  هفلع و  زا  یمکحریغ  یمکح و  تاـضراوع  تاـیجراخ و 

قح هرازولا و  مسر  هرادـصلا و  مسر  راـهچ و  دـص  هنالـصحم و  هناـکلم و  مین و  هد  كرچ و  يرواـس و  شکـشیپ و  هراـپ  رز  يزوروـن و 
ریاس ود و  دـص  کی و  دـص  لیاوط و  عـالق و  تاـجارخا  اـفیتسالا و  مسر  هحاـسملا و  زرحلا و  مسر  یگغوراد و  موسر  لاـمع و  یعـسلا 

ضرعت دـنوشن و  محازم  دـشاب  هک  مسر  مسا و  ره  هب  درک  ناوت  نآ  رب  جارخ  لام و  قالطا  هچنآ  یناطلـس و  تاـبلاطم  یناوید و  فیلاـکت 
رارمتـسا نوناق  قباس و  روتـسد  هب  دنرمـش و  سورحم  نوصم و  لیدـبت  ریغت و  هبئاش  زا  دـنیامنن و  عقوت  عمط و  ریثک  لـیلق و  هب  دـنناسرن و 

رثؤم ار  ناشیا  تیاکش و  رکش و  دنرمش و  مزاول  زا  مهیلا  راشم  مارتحا  زازعا و  دنیامنن و  یتبلاطم  دننکن و  یتلاوح  هتـسناد  ملـسم  فاعم و 
نوچ دنرادن و  بلط  ددجم  هچناورپ  ناشن و  باوبا  نیرد  هلاس  ره  دنور و  یلمع  نیدب  دنزرون  فلخت  نویامه  نامرف  یـضتقم  زا  دـنناد و 

. دنیامن دامتعا  ددرگ  یلحم  حضوم و  حشوم و  نیزم و  یلعا  فرش  عیطم  ملاع  عینم  عیفر  عیقوت  هب 
یفاعینم ابعتم  اعاطم  لازال  هذافن و  دلخ و  یلاعت و  هّللا  العا  یلاعلا  رمالاب  بتک 

هئامعست عبس و  هنس  یناثلا  يدامج  نیرشع  سماخ 
269 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
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لاس 1508 م. يوفص )  ) لوا لیعامسا  هاش  نامرف  هرمن 3 

: رهم شقن  زیموزویس  رداهب  لیعامسا  رفظملا  وبا  هّلل  مکحلا  یلع  ای  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  هناحبس  هّللا  وه 
»

تسا  نادرم  هاش  مالغ  رب  رد  ارمناج  نوچ  وا  لآ  یلع و  رهم  دوب 
ردیح 908» نب  لیعامسا 

بابق تداعس  بآم  تدایس  بانج  فرصت  رد  تیاغ  هب  تسعقاو و  زیربت  هنطلسلا  راد  رد  هک  دمحاناخ  غاب  هک  میدومرف  ررقم  تقو  نیرد 
رد يرگید  دنراذگ و  وا  يالکو  فرصت  هب  دنناد و  قلعتم  ودب  روتسد  نامهب  هدوب  ازریم  نامیلس  دیـس  نیدلاو  هدایـسلل  الج  بابح  توخا 

باب نیرد  هک  مادام  هتسناد  ررقم  روطـسملا  بسح  روکذم  هنطلـسلا  راد  یناوید  روما  نایدصتم  نارتنالک و  هغوراد و  دیامنن  لخدم  اجنآ 
هدومرف زا  دنهدن و  يدحا  تلخادم  لاجم  دشاب  هدومن  فرصت  هّللا  کیب  نیـسح  لابقالا  هلودمکح و  یقلاتا  هلمج  بآمتراما  بانجیلاع 

. دنناد هدهع  رد  دنرذگنرد و 
هضیب  دندرگن . نوماریپ  دنهد و  ناشیا  فرصت  هب  ءالو  نیردهئامعست  رشع و  عبرا  هنس  رفص  رهش  نیرشع  سماخ  یف  اریرحت 

270 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

لاس 1672 م. نامیلس ) هاش   ) یناث یفص  هاش  هرادصلا  یناوید  مکح  هرمن 4 

« ینیسحلا يوفطصملا  يوضرلا  نسحم  دمحم  حلاص  وبا  : » ارغط
يادتبا زا  هکلم  هّللا  دلخ  یلعا  نویمه  لاثتمالا  مزال  لاثم  بجوم  هب  هک  دش  دافتسم  هسورحم  کلامم  تافوقوم  یفوتـسم  قیدصت  زا  نوچ 

دبع دـهاز  دـمحم  ازریم  هانپ  تباجن  تدایـس و  هب  دـمحم  نیدـلا  زعم  ریم  ریغبت  یحاون  زیربت و  هنطلـسلا  راد  ياضق  ثلث  لیئ 1078  یچیپ 
هب هیلا  راشم  دهاز  دمحم  ازریم  ریغبت  روبزم  ياضق  ثلث  لیئ  زوگنت  يادـتبا  زا  لاصتمالا  مزال  لاثم  بجوم  هب  دوب و  هدـش  ضوفم  یباهولا 

يادـتبا زا  لاثتمالا  مزال  لاثم  بجوم  هب  هدـش و  عوجرم  نیدـلا  زعم  ریم  موحرم  دـلو  یباهولا  دـبع  میقم  دـمحم  ریم  هانپ  تباجن  تدایس و 
دبع مشاه  دمحم  ریم  هانپ  تمحرم  نب  حیصف  دمحم  ریم  هب  یحاون  زیربت و  هنطلسلا  راد  یئاضقلا  یـضقا  اضق و  رگید  ثلث  لیئ 1077  يوق 

هباجنلا و هدایسلل و  اسمش  یئابجنلا  تاداسلا و  هجیتن  هاگتسد  تلیضف  تعیرش و  هانپ  تباجن  تدایـس و  تقو  نیرد  تسعوجرم و  یباهولا 
تایالو و ياملع  تاداـس و  نیربتعم  زا  ریثک  یعمج  راـهما  طوطخ و  هب  هربتعم  هلجم  ارغط  ود  یباـهولا  دـبع  دـهاز  دـمحم  ازریم  هعیرـشلا 

نآ هنکس  لاوحا  هیفرت  تهج  اذهل  دنایضار  هیلا  راشم  كولـس  نسح  زا  یگمه  هکنیا  رب  لمتـشم  دیناسر  رظن  هب  زیربت  هنطلـسلا  راد  یلاها 
هنطلسلا راد  یئاضقا  اضق و  ثلث  کی  لیئ  ناقچـس  ههام  شـش  يادتبا  زا  سدقا  دوجو  سدقا و  تاذ  تهج  ریخ  ياعد  لیـصحت  تیالو و 

تدایـس و هب  هیلا  یموم  ریغت  هب  هدوب  عوجرم  ضوفم و  حیـصف  دـمحم  ریم  هاـنپ  تباـجن  تادایـس و  هب  هک  يروتـسد  هب  یحاوـن  هروـبزم و 
تالجم كوکـص و  تبتک  زا  روبزم  رما  مزاول  هب  تقلم  یغبنی و  امک  هک  دش  عوجرم  ضوفم و  هیلا  راشم  دهاز  دـمحم  ازریم  هانپ  تعیرش 
تادابع فیاظو  هب  قیالخ  بیغرت  تاحلاصم و  قیرط  هب  تاملـسلا  نیملـسلا و  نیب  تاشقانم  تاعزانم و  عفر  تاحکانم و  دوقع و  عاقیا  و 
دجاسم ریمعت  ناقحتسم و  نیثحتسم و  يوس  هب  اهنآ  لاصیا  تاوکز و  سامخا و  جارخا  تاکرت و  ثیراوم و  میـسقت  تاعاط و  مسارم  و 

اهفـس و بیغ و  ماتیا و  لاوما  طبـض  تاـمرحم و  یهاـنم و  زا  هقـسف  رجز  عنم و  تارکـسم و  رومخ و  هقارا  تاریخلا و  عاـقب  سرادـم و  و 
مادـقا مایق و  لـیبقلا  هذـه  نم  هنوکی  اـم  ریاـس  تارکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نینمؤم و  لودـع  روضح  رد  مهیلع  زوجحم  نیناـجم و 

یلاها بابرا و  مارک و  يابقن  ماظع و  تاداس  دیامنن  تشاذگورف  توف و  هقیقد  هدومن 
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ضقا یـضاق و  ار  هیلا  راـشم  هاـنپ  تعیرـش  یحاون  هروبزم و  هنطلـسلا  راد  نیدراو  نیرداـص و  نینطوتم و  هنکـس و  روهمج  مارتحـالا و  وذ 
لک وزج و  يواعد  هتسناد  ربتعم  وا  لجس  رهم و  هب  ار  دوخ  هیعرش  طوطخ  ریاس  تاجلابق و  دانـسا و  هتـسناد  هروبزم  هنطلـسلا  راد  تاضقلا 

زازع و هدوب  داـقنم  عیطم و  ار  وا  هعورـشم  یهاون  رماوا و  هتفرن  نوریب  وا  یعرـش  حالـص  نخـس و  زا  دـنیامن و  عفر  هیلا  یموـم  هب  ار  دوـخ 
هانپ تعیرش  نذا  نودب  دنشابن  بوصنم  هیلعالا  هیلعلا  هرادصلا  ناوید  زا  هک  نالاسغ  نایضاقتم و  ناررحم و  نایالم و  دنناد  مزال  وا  مارتحا 

هب هکنآ  هیلا  راشم  هاـنپ  تعیرـش  قیرط  دـنناد  بوصنم  وا  بصن  هب  لوزعم و  وا  لزع  هب  ار  دوخ  هدومنن  هروبزم  روما  رد  لخدـم  هیلا  راـشم 
باکر رهپـس  بایماک  باون  تاکرب  اب  تاذ  تهج  ریخ  ياعد  هدوب  نسحتـسم  یـضرم و  قیالخلا  قلاخلا و  دنع  هک  دـیامن  كولـس  یعون 
نأـشلا میظع  یگیب  رلگیب  هاـجیلاع  يـالکو  هدـهع  هب  دراد  یعرم  طاـیتحا  تقد و  مزاول  هیعرـش  روما  رد  ددرگ و  لـصاح  سدـقا  فرـشا 

نومـضم زا  يدحا  درمت  لاجم  هدیناسر  میدـقت  هب  هیلا  راشم  هانپ  تعیرـش  تاعارم  تیـشمت و  تیوقت و  تناعا و  دادـما و  هک  ناجیابرذآ 
رد دنیامن و  عوجر  وا  همکحم  هب  هدومنن  بلط  دوخ  سلاجم  هب  ار  وا  هیعرش  يواعد  عطق  هتهج  هب  سدقالا  عرشلل  امیظعت  دهدن و  روطـسم 

. دنرادن بلط  ددجم  لاثم  هلاس  ره  هتسناد  مزال  مامت  مامتها  باب  ره 
هنس 1083. روهش  نم  یناثلا  يدامج  رهش  دش  ریرحت 
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لاس 1806 م. یلبند  ناخیلق  رفعج  مکح  هرمن 5 

هک ینییآ  تقادـص  ناـشیک  صـالخا  زا  کـیره  هک  دـشابیم  نآ  رظنم  تیناـقح  رظن  روظنم  نوچ  هکنآ  دـش  یلاـع  مکح  یلاـعت  هّللا  وه 
رد يراذـگتمدخ  بتارم  زاربا  تهج  هب  ار  تمالع  تیـصولخ  تماـق  لاـهن  باریـس و  تقادـص  راـبیوج  زا  ار  لزنم  تدـیقع  لد  نشلگ 
رد نارکیب  صاـخ  تیـسانع  تافیرـشت  زا  میهاربا و  رازلگ  هنومن  ناـیاپیب  شزاون  راـطما  تارطق  زا  دـشاب  هدومن  باداـش  تدارا  ناتـسوب 

صالخا و ناکملا  ردقلا و  عیفر  ناشیلاع  لاکس  تدارا  لاح  لاونم  قدص  لاقم  نیا  قدص  اب  هک  اجنآ  زا  دیامن  میقتسم  تفطالم  ناتسلگ 
میهاربا انذـختا  تقفـش و  رهظم  ارناشیلاع  نآ  تمدـخ  نسح  تدـیقع و  لامک  يازا  رد  اذـهیلعف  دوبیم  میهاربا  ازریم  يزعا  ناشن  تدارا 

هدهع راذگاو  تسا  قنورا  لاحم  نییآ  تسافن  شامق  راک  يور  ور  نیب  ناهج  يد  هدـید  تقیقح  رد  هک  ار  لیلخ  جزید  هیرق  هدومن  الیلخ 
تیلباق رهوج  هدرک  دوخ  شاعم  رادـم و  فرـص  تفایزاب و  ار  هروبزم  هیرق  لخادـم  لاس  هب  لاس  هک  میدومن  ناشن  تقادـص  ناـشیلاع  نآ 
بـسح ار  هموقرم  هیرق  لخادم  یناوید  رما  نیرـشابم  هکنآ  ررقم  دناسر  روهظ  زورب و  هصنم  هب  اهيراذگتمدخ  نسح  نمـض  رد  ار  دوخ 

نایادخدک و دننادن و  رادم  تیانع  راکرس  لیواجت  بابرا  تالیوحت  لخاد  هجو  چیه  هب  هتـسناد  ناشیلاع  نآ  هدهع  راذگاو  یلاع  مکحلا 
زیاج ار  فلخت  زواـجت و  رمـالا  بسح  هدوب  داـقنم  عیطم و  ار  ناـیبلا  قباـس  ناـشیلاع  یهن  رما و  لاـح  همه  رد  هروبزم  هیرق  نادیفـس  شیر 

. دنسانش هدهع  رد  هتسناد و  مزال  نغدق  باب  نیا  رد  دننادن و 
هنس 1221 مظعملا  رهش  یف  اریرحت 

یلق 1221» رفعج  یجارلا   » طسو رهم : شقن 
«. ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی  َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَّصلا  ُهَّللا  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب   » هیشاح
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زیربت رد  شرف  رازاب  کی  دوبک  دجسم  ردرس 
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هیناطلس هب  زیربت  هار  رس  رب  رتخد  لپ 
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هیامن

38 نایماربآ ،
42 هنتاپورتآ ،

233 ، 232 ، 152 ، 26 رذآ ، هدکشتآ 
11 دابعلا ، رابخا  دالبلا و  راثآ 

200 ، 94 دابآجآ ،
91 ، 44 ، 42 ياچ ، یجآ 

232 ، 26 یلعفطل ، یلدگیب ، رذآ 
49 ناگدابرذآ ،

120 مگیب ، شیارآ 
175 ياچاپرآ ،

36 دلونرآ ،
172 اراتسآ ،

183 فوناستاوتسآ ،
240 ، 90 ، 68 کچوک ، يایسآ 

239 ، 182 ، 136 ، 134 ، 72 ، 70 ، 62 ، 14 يزکرم ، يایسآ 
45 روشآ ،

123 ، 38 ، 36 ، 30 یلگیب ، روشآ 
245 نیدلا ، لالج  كریم ، اقآ 

244 یکریم ، اقآ 
239 يارسقآ ،

267 ، 261 ، 250 ، 243 ، 238 ، 207 ، 206 ، 185 ، 140 ، 139 ، 138 ، 133 ، 121 ، 120 ، 92 ، 83 ، 59 ، 18 ولنویوققآ ،
40 نیشومیکآ ،
197 رلیچنیکا ،

112 ، 111 گنرفالآ ،
38 م ، نامتلآ ،

80 نوتلآ ،
70 ، 66 ایردومآ ،
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175 ، 140 ، 133 ، 29 وللوجنآ ،
45 ، 44 ایناتشاینآ ،

96 ناقیآ ،
203 ، 194 رهچونم ، یساغآ ، کیشئا 

90 ياد ، یچلئا 
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90 رادلئا ،
85 ، 66 ، 64 ، 56 ، 15 ناخ ، اقابا 

38 ، 18 فومیهاربا ،
109 ، 108 ، 63 ، 56 ، 53 ریثا ، نبا 

52 ، 10 هیوکسم ، نبا 
236 ، 60 ، 11 هطوطب ، نبا 

136 ثیعب ، نبا 
52 ، 10 لقوح ، نبا 

152 نزاخلا ، وبا 
118 ، 117 ، 89 ازریم ، رکب  وبا 

146 ، 145 گیب ، بارت  وبا 
51 روصنم ، رفعج  وبا 

226 ، 77 ، 76 ، 75 ، 73 ، 70 ، 66 دیعس ، وبا 
241 همان ، دیعس  وبا 

25 رهاط ، وبا 
226 رومان ، نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا 

54 رکب ، وبا  کباتا 
،185 ، 177 ، 176 ، 158 ، 157 ، 152 ، 146 ، 144 ، 143 ، 141 ، 140 ، 139 ، 138 ، 125 ، 120 ، 95 ، 94 ، 93 ، 88 ، 84 ، 18 خیراوتلا ، نسحا 

238 ، 230 ، 221 ، 218 ، 217 ، 215 ، 211 ، 197 ، 196 ، 191
226 يزیربت ، نب  دمحا 

83 یسوم ، نب  دمحا 
240 يزیربت ، ولغوا  دمحم  نیدلا  سمش  دمحا 

92 دابآدمحا ،
239 يزیربت ، هاش  دمحا 

36 فودمحا ،
115 قوج ، یخا 

10 یسیردا ،
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226 هیمحلا ، راودا 
30 روترآ ، زدراودا ،

69 شیجرا ،
205 ، 189 ، 184 ، 183 ، 175 ، 172 ، 171 ، 164 ، 131 ، 130 ، 99 ، 74 ، 70 لیبدرا ،

248 یلعجرب ، یلیبدرا ،
246 ، 183 ، 171 دابودرا ،

183 ، 175 ، 69 ، 63 مورزرا ،
176 ، 69 ناجنزرا ،

165 سرا ،
243 ، 234 ، 91 ، 85 هینوغرا ،

171 ، 69 ، 48 ، 42 ، 39 ، 38 ناتسنمرا ،
68 ، 66 اپورا ،

82 یبرغ ، ياپورا 
247 ، 246 ، 179 ، 164 ، 134 ، 31 ، 30 گیب ، جورا 

272 ، 96 قنورا ،
97 سیرا ،

57 نوتلآ ، ناخ  کبزا 
174 ریمزا ،

129 میحرلا ، دبع  يدابآژا ،
174 ایناپسا ،

148 ، 141 دمحم ، ولجاتسا ،
246 یلعنسح ، داتسا 

244 روصم ، یلع  داتسا 
152 یلع ، ازریم  داتسا 

،156 ، 134 ، 114 ، 49 ، 34 ، 27 ، 26 لوبناتسا ،
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248 ، 240 ، 233 ، 196 ، 191 ، 183 ، 175 ، 174 ، 157
244 رابجلا ، دبع  يدابآرتسا ،

97 درایتسا ،
174 دابآدسا ،

96 جنفسا ،
96 نالهفسا ،

119 ردنکسا ،
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90 ولنویوقهرق ، ردنکسا 
247 ، 226 ، 223 ، 221 ، 218 ، 215 ، 199 ، 195 ، 191 ، 190 ، 187 ، 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 157 ، 144 یشنم ، ردنکسا 

79 ، 72 هیردنکسا ،
96 وکسا ،

12 نیدلا ، مجن  ییوکسا ،
225 انثملا ، نب  لیعامسا 

146 یشابیچپوت ، ناخیلق  لیعامسا 
39 یکسفوکاپشا ،

70 ، 34 ، 33 ، 15 دلوترب ، رلوپشا ،
،191 ، 189 ، 187 ، 183 ، 182 ، 181 ، 175 ، 172 ، 168 ، 157 ، 155 ، 149 ، 146 ، 145 ، 131 ، 90 ، 79 ، 72 ، 39 ، 32 ، 28 ، 18 ناهفصا ،

251 ، 247 ، 246 ، 245 ، 244 ، 243 ، 240 ، 233 ، 232 ، 229 ، 211 ، 203 ، 192
128 یلع ، نیدلا  ثایغ  نب  نیدلا  زعم  یناهفصا ،

245 دمحم ، ازریم  یناهفصا ،
128 یلع ، نیدلا  ثایغ  ریم  یناهفصا ،

97 درشفا ،
،220 ، 218 ، 215 ، 212 ، 207 ، 206 ، 204 ، 200 ، 191 ، 176 ، 154 ، 148 ، 146 ، 143 ، 138 ، 137 ، 136 ، 94 ، 92 ، 22 خیراوتلا ، لضفا 

231 ، 221
212 ، 187 ، 186 ، 177 ، 38 ، 31 ، 18 فیدنفا ،

41 ، 32 ، 31 ناتابکا ،
38 وتیاجلا ،

219 ، 216 ، 215 ، 214 ، 213 ، 212 ، 209 ، 207 ، 197 ، 196 ، 188 ، 179 ، 176 ، 170 ، 162 ، 148 ، 147 ، 139 ، 30 ، 29 وردناسلا ،
96 ردب ، ناغلا 

219 ، 218 ، 217 گیب ، یلق  هّللا 
152 گیب ، يدرو  هّللا 

10 ءانجولا ،
138 ، 84 ولنویوققآ ، يازریم  دنولا 

233 اقآ ، دنولا 
97 قجنیلا ،

228 ، 36 ، 35 نیسح ، دیما ،
65 نوغرا ، ریما 

241 رایتلود ، ریما 
231 ، 60 نیدلا ، سمش  ریما 

207 رافغلا ، دبع  ریما 
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230 نویامه ، ریما 
137 ایک ، نیسح  ریما 

203 یلصوم ، ناخ  ریما 
230 يراصنا ،

57 هیکاطنا ،
196 ، 91 ، 74 رها ،

280 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
230 يزاریش ، یلها 

196 ، 97 ، 91 ، 73 ناجوا ،
175 اسیلک ، چوا 

82 ، 75 کیرودوا ،
50 ، 49 ، 46 ، 45 ، 44 وتراروا ،

242 ، 175 ، 74 ، 45 ، 44 هیمروا ،
208 رقاب ، یجاح  نوزوا 

،242 ، 239 ، 238 ، 207 ، 206 ، 200 ، 199 ، 197 ، 184 ، 165 ، 139 ، 134 ، 133 ، 120 ، 94 ، 93 ، 92 ، 83 ، 71 ، 59 ، 32 ، 22 نسح ، نوزوا 
267 ، 261 ، 243

96 جنبسوا ،
39 م ، فونیسوا ،

96 ، 45 ، 44 ایاکشوا ،
63 نوتلآ ، ناخ  ولغوا 
120 دمحم ، ولروغوا 

97 دیرفوا ،
213 ، 211 ، 205 ، 193 ، 169 ، 168 ، 167 ، 165 ، 152 ، 149 ، 133 ، 127 ، 126 ، 50 مادآ ، سویرائلوا ،

235 ، 229 ، 227 ، 226 ، 135 ، 101 ، 100 ، 82 ، 71 ، 60 ، 16 ، 15 وتیاجلوا ،
45 ، 44 وخلوا ،

،199 ، 198 ، 197 ، 196 ، 194 ، 192 ، 191 ، 170 ، 168 ، 166 ، 160 ، 156 ، 154 ، 151 ، 128 ، 127 ، 125 ، 124 ، 89 ، 27 یبلچ ، ءایلوا 
248 ، 240 ، 238 ، 233 ، 209 ، 203 ، 202 ، 200

44 شیدشیوا ،
69 سایا ،

169 ، 75 ایلاتیا ،
45 وزناریا ،

217 ، 175 ، 174 ، 145 ، 31 ، 28 ، 22 ناوریا ،
45 اتریزیا ،
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45 ، 44 وتریزیا ،
96 قیل ، یتسیا 

97 هردیشیا ،
29 وردناسلا ، وزنچنیو  يزینو ، یچلیا 
85 ، 54 ، 53 نیدلا ، سمش  زگ ، هدلیا 

183 ، 169 ، 28 سیلیا ،
183 ، 28 ایرکز ، یسیلیا ،

14 ردیح ، ولغواویا ،
230 یناغف ، اباب 

134 شکنامک ، دمحم  اباب 
230 یبیصن ، اباب 

51 کباب ،
187 ، 131 ، 31 یناویج ، یتسیتاب ،

96 یناراب ،
239 ، 238 ، 201 ، 198 ، 140 ، 133 ، 93 ، 92 ، 84 ، 71 ، 70 ، 59 ، 58 ، 29 توفاسویا ، ورابراب ،

37 یسور ، دلوتراب ،
97 ، 96 جوراب ،

239 ناراسمس ، رازاب 
240 ، 239 ، 182 ، 165 ، 32 هیرصیق ، رازاب 

239 داهم ، رازاب 
281 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

166 قداص ، ازریم  رازاب 
269 ، 263 ، 206 دمحا ، ناخ  غاب 

94 ، 92 لامش ، غاب 
92 هیرصن ، غاب 
197 رالیچغاب ،

230 تاحلاصلا ، تایقاب 
96 نیشکاب ،

،174 ، 173 ، 171 ، 164 ، 148 ، 141 ، 116 ، 84 ، 81 ، 67 ، 66 ، 63 ، 60 ، 59 ، 56 ، 53 ، 44 ، 40 ، 39 ، 38 ، 36 ، 31 ، 26 ، 15 ، 14 وکاب ،
238 ، 223 ، 183

26 اقآ ، یلقسابع  فوناخیکاب ،
96 دور ، لیواب 

141 گیب ، ماریاب 
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157 ، 132 دیزیاب ،
241 ازریم ، رقنسیاب 

136 نیسح ، ناطلس  ارقیاب ،
97 ناتسودب ،

97 نیرارب ،
39 یکستیناترب ،

93 جرب ،
146 ، 145 یشابیچپوت ، گیب  رادروخرب 

99 ، 70 عدرب ،
49 نیزرب ،

174 ، 127 ایناتیرب ،
51 هرصب ،

136 یبارش ، ياغب 
117 ، 101 ، 72 ، 66 دادغب ،

94 دابآلاقب ،
51 ، 47 ، 10 يرذالب ،

137 ، 136 ، 135 ، 134 ، 74 ، 39 یکستنیلب ،
95 دمحم ، یجاح  يریگدنب ،

85 ، 63 ، 56 ، 54 ، 53 ، 38 ، 36 ، 11 ءایض ، فوداینب ،
79 دمحم ، نیدلا  ءاهب 
155 ، 25 گیب ، مارهب 

246 روگ ، مارهب 
248 ازریم ، مارهب 

53 ، 35 دیجم ، مارهب ،
248 ، 247 ، 246 ، 245 ، 244 ، 243 ، 36 ، 19 ، 14 نیدلا ، لامک  دازهب ،

246 ازریم ، دازهب 
38 يدازهب ،

243 یسیع ، مانهب ،
244 ، 188 ، 187 ، 186 ، 18 ینیوزق ، قادوب 

239 ، 175 ، 83 ، 82 اسروب ،
83 دمحم ، خیش  يوسروب ،

42 ، 27 سوتساف ، يدنازوب ،
92 غاب ، كویوب 
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247 ، 179 ، 164 ، 134 ، 30 گیب ، جورا  تایب ،
146 ، 140 ، 139 ابابناخ ، ینایب ،
80 ، 75 ، 33 ، 13 نیریش ، ینایب ،

81 ماتیب ،
219 ، 211 ، 207 ، 200 ، 188 ، 186 ، 178 ، 177 ، 144 ، 18 نیدلا ، فرش  یسیلتیب ،

223 ، 205 ناطلس ، نجیب 
282 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

92 مگیب ،
244 ، 98 ، 96 ، 90 ، 89 هوکنالیب ،

136 ، 99 ، 54 ، 36 ناقلیب ،
70 راوسهلیب ،

78 نسح ، كویب 
198 ، 159 ، 154 ، 124 ، 92 رلنکیت ، قاپاپ 

39 ، 38 فوموخاپ ،
175 نتراپ ،

43 ایفراپ ،
174 ، 131 سیراپ ،

142 ونزورتپ ،
29 کیردوا ، ینودرپ ،

75 نودورپ ،
،214 ، 211 ، 187 ، 186 ، 177 ، 157 ، 119 ، 111 ، 105 ، 98 ، 87 ، 81 ، 69 ، 68 ، 66 ، 64 ، 39 ، 37 ، 36 ، 18 ، 14 دلوتراب ، یکسفشورطپ ،

235 ، 219
66 نکپ ،

175 ناپوچ ، لپ 
94 یگنس ، لپ 

174 کلملا ، ءایض  لپ 
36 روترآ ، لپ ،

32 هلوپ ،
111 بوقعی ، ریپ 

203 ، 202 ناخ ، قادوب  ریپ 
92 یغاب ، دمحم  ریپ 

113 ، 112 ، 77 ، 75 ، 39 ، 38 فیریپ ،
190 ، 174 ناتسراتات ،
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236 ، 101 ، 71 ، 70 ، 60 ، 16 هاشیلع ، نیدلا  جات 
50 ، 49 ، 46 ، 45 ، 44 سیکامرات ، ییورات -

40 ناجیابرذآ ، تایبدا  خیرات 
225 ، 40 ناجیابرذآ ، خیرات 

27 ناتسنمرا ، خیرات 
80 ، 79 ، 75 ، 33 ، 13 ریالج ، لآ  خیرات 
236 ، 176 ، 18 هاش ، ماظن  یچلیا  خیرات 

12 زیربت ، خیرات 
33 ریالج ، خیرات 

18 ارآناهج ، خیرات 
18 هیرکب ، راید  خیرات 

77 نایور ، خیرات 
190 ، 88 ، 19 ، 18 لیعامسا ، هاش  خیرات 

235 ، 114 ، 113 ، 77 ، 76 ، 17 ، 16 سیوا ، خیش  خیرات 
139 ، 18 ینیما ، يارآملاع  خیرات 

،177 ، 173 ، 171 ، 170 ، 158 ، 157 ، 152 ، 148 ، 146 ، 145 ، 144 ، 141 ، 132 ، 125 ، 124 ، 24 ، 22 ، 18 یـسابع ، يارآملاع  خیرات 
،222 ، 221 ، 220 ، 218 ، 215 ، 212 ، 207 ، 205 ، 204 ، 201 ، 200 ، 199 ، 196 ، 194 ، 192 ، 191 ، 190 ، 188 ، 187 ، 186 ، 180 ، 179

247 ، 246 ، 245 ، 238 ، 235 ، 223
36 روصم ، ياهرنه  یمومع  خیرات 

228 ، 36 ناجیابرذآ ، گنهرف  خیرات 
283 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

28 یباتک ، خیرات 
35 ناجیابرذآ ، فراعم  خیرات 
33 ، 15 ناریا ، رد  لوغم  خیرات 

40 ناجیابرذآ ، رنه  خیرات 
236 ، 234 ، 135 ، 134 ، 111 ، 110 ، 102 ، 97 ، 96 ، 94 ، 91 ، 90 ، 89 ، 86 ، 74 ، 72 ، 71 ، 69 ، 68 ، 67 ، 64 ، 16 فاّصو ، خیرات 

51 ، 50 ، 49 ، 42 ژروات ،
،159 ، 158 ، 155 ، 153 ، 152 ، 151 ، 150 ، 149 ، 146 ، 133 ، 132 ، 131 ، 127 ، 126 ، 125 ، 124 ، 41 ، 32 ، 31 تسیتاب ، ناژ  هینرواـت ،

216 ، 213 ، 212 ، 210 ، 208 ، 195 ، 192 ، 183 ، 182 ، 181 ، 175 ، 174 ، 173 ، 171 ، 169 ، 168 ، 167 ، 163
28 لکارآ ، يزیربت ،

241 ، 153 رفعج ، يزیربت ،
248 ، 247 دمحا ، دیس  يزیربت ،

19 گیب ، یلع  يزیربت ،
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147 یلع ، رفنضغ  يزیربت ،
248 نیدباعلا ، نیز  ریم  يزیربت ،

208 حیسم ، ازریم  يزیربت ،
16 راصعالا ، ۀیجزت  راصمالا و  ۀیزجت 

231 ، 155 ، 154 ، 153 ، 125 ، 25 یماس ، هفحت 
233 هنیقارعلا ، ۀفحت 

231 ماسح ، هفحت 
25 ینیزح ، هرکذت 

209 ، 155 ، 25 يدابآرصن ، هرکذت 
136 ، 95 ، 94 ، 93 ، 25 ءارعشلا ، ةرکذت 

159 ، 158 ، 152 ، 151 ، 34 ، 25 كولملا ، ةرکذت 
175 ، 174 ، 79 ، 69 نازوبارت ،

141 یسوم ، اقآ  ینازوبارت ،
248 یلع ، ردیح  یتبرت ،

174 ، 70 ناتسنمکرت ،
251 ، 248 ، 247 ، 244 ، 242 ، 240 ، 232 ، 190 ، 184 ، 182 ، 174 ، 173 ، 156 ، 153 ، 136 ، 82 هیکرت ،

97 ، 69 جوست ،
229 ، 117 ، 116 هّللا ، لضف  یمیعت ،

65 نیدلا ، لامج  شرفت ،
139 ، 126 ، 70 ، 23 سیلفت ،

31 یچلیا ، ردناتکت 
176 وللکت ،

101 یلع ، ریما  یچاغمت ،
120 ، 119 ، 18 رکب ، وبا  ینارهت ،

250 ، 116 ، 115 ، 80 ، 17 شیماتخوت ،
92 دمحم ، كروت 

90 لاکوت ،
90 يادالوت ،

48 ناسلیت ،
250 ، 241 ، 239 ، 236 ، 226 ، 156 ، 137 ، 135 ، 117 ، 116 ، 102 ، 87 ، 82 ، 81 ، 80 ، 70 ، 61 ، 60 ، 41 ، 17 رومیت ،

138 ، 120 ، 118 ، 117 ، 116 ، 17 نایرومیت ،
،99 ، 95 ، 93 ، 91 ، 90 ، 89 ، 87 ، 86 ، 81 ، 76 ، 72 ، 68 ، 64 ، 59 ، 17 ، 16 ، 15 خیراوتلا ، عماج 

284 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

( نایوفص هرود  نایاپ  ات  نالوغم  هرود  زاغآ  زا  زیربت ( هلاس  دصناپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


241 ، 237 ، 236 ، 235 ، 234 ، 226 ، 225 ، 151 ، 115 ، 114 ، 113 ، 112 ، 111 ، 110 ، 108 ، 104 ، 103 ، 102 ، 101
96 روقناج ،

115 ، 114 گیب ، یناج 
116 هماننادیواج ،

200 ، 167 ، 166 ، 27 اشاپ ، رفعج 
266 ، 195 یلبند ، ناخیلق  رفعج 

167 اشاپ ، رفعج 
36 هدازرفعج ،

43 ، 42 نوسکج ،
108 ، 102 ، 85 ، 63 ، 62 ، 11 هاشمزراوخ ، نیدلا  لالج 

235 یمور ، نیدلا  لالج 
148 ، 28 نایلالج ،

13 نیسح ، ناطلس  يریالج ،
183 ، 174 افلج ،

242 ، 229 ، 129 ، 65 ، 43 يرهشا ، نیدلا  لامج 
226 ، 195 ، 169 ، 141 ، 23 ، 19 يدابانج ،

230 ، 185 ، 142 ، 141 ، 140 ، 137 ناردلاچ ، گنج 
77 اونج ،

30 ینوتنآ ، نوسکنینج ،
54 رفعج ، وبا  نیدلا  ترصن  ناولهپ ، ناهج 

240 ، 238 ، 227 ، 199 ، 136 ، 92 ، 27 امنناهج ،
240 ، 230 ، 206 ، 200 ، 199 ، 168 ، 120 ، 119 ، 118 ، 94 ، 83 ، 32 ، 12 هاشناهج ،

18 ربخلا ، رهاوج 
58 نیدلا ، ءاهب  حالوج ،

96 قالوج ،
135 ، 109 ، 100 ، 99 ، 91 ، 65 ، 64 ، 58 ، 56 دمحم ، نیدلا  سمش  ینیوج ،

70 نوحیج ،
97 قیدنیج ،

187 ، 177 ، 131 یناوویج ،
233 يرکاچ ،

233 ییاچ ،
216 ، 196 ، 119 ، 113 ، 98 ، 94 ، 89 بادنرچ ،

240 ، 197 ، 95 رانمراهچ ،
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246 ، 245 نوتسلهچ ،
197 ، 153 ، 124 رلنکیت ، تسوچ 

30 سنرول ، نمیچ ،
72 نیچ ،

111 یچاتخآ ، یجاح 
134 زودرپس ، دمحم  یجاح 

240 يزیربت ، ولغوا  دمحا  یجاح 
248 گیب ، یجاح 

237 ریگدنب ، دمحم  یجاح 
115 ، 113 ، 87 ، 86 ، 81 ، 17 وربا ، ظفاح 

231 نیکرچ ، ظفاح 
18 رشبلا ، دارفالا  رابخا  یف  ریسلا  بیبح 

230 یبیبح ،
26 هحایسلا ، قئادح 

52 ، 11 ملاعلا ، دودح 
285 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

10 مساقلا ، دمحم  وبا  يریرحلا ،
233 اقآ ، ماسح 

230 يزیربت ، نسح 
230 ، 226 ، 217 ، 215 ، 178 ، 177 ، 158 ، 157 ، 143 ، 142 ، 139 ، 95 ، 18 ولمور ، نسح 

134 رگنهآ ، ناخ  نسح 
248 یلعنسح ،

173 ، 40 ، 38 فونیسح ،
21 نیسح ، نیدلا  فرش  ینیسحلا ،

20 بلاط ، وبا  نب  دمحم  نیدلا  دجم  ینیسحلا ،
233 يزیربت ، يرشح 

231 یلیصح ،
229 نیقیلا ، قح 

232 يریقح ،
230 یقیقح ،

92 نیدلا ، دعس  میکح 
174 بلح ،

239 دیزی ، یبا  مامح 
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239 هاش ، دمحا  یخا  مامح 
239 یلع ، ریما  مامح 

239 یلیل ، مامح 
77 یحلا ، دبع  یمامح ،

231 ، 222 ، 203 ازریم ، هزمح 
230 يدیمح ،

146 ، 144 یشابیچپوت ، گیب  ردیح 
244 شاقن ، یلع  ردیح 

157 ، 155 ، 153 ، 149 ، 147 ، 140 ، 134 ، 126 ، 124 ، 38 م ، فوردیح ،
230 ناریح ،

237 ، 94 مگیب ، ناهج  نوتاخ 
229 ، 228 ، 96 ، 48 ، 26 ، 15 ، 14 یناورش ، یناقاخ 

231 یصلاخ ،
97 دور ، میناخ 
66 هنایمرواخ ،

244 ، 242 ، 95 ، 92 ، 15 ، 14 نیدلا ، لامک  يدنجخ ،
209 ، 187 ، 148 ، 143 ، 142 ، 133 ، 111 ، 82 ، 53 ، 19 ناسارخ ،

242 ، 230 نیریش ، ورسخ و 
180 ، 96 هاش ، ورسخ 

،186 ، 185 ، 179 ، 178 ، 177 ، 176 ، 170 ، 158 ، 152 ، 148 ، 146 ، 144 ، 143 ، 139 ، 138 ، 136 ، 128 ، 92 ، 23 ، 21 خیراوتلا ، ۀصالخ 
231 ، 227 ، 222 ، 221 ، 218 ، 211 ، 208 ، 207 ، 204 ، 203 ، 200 ، 199 ، 192 ، 191

211 ، 192 ، 24 ریسلا ، ۀصالخ 
،74 لاخلخ ،

182 ، 24 نیرب ، دلخ 
49 نیسح ، دمحم  ناهرب ، يزیربت  فلخ 

93 نافلخ ،
246 ، 244 ، 242 یماظن ، هسمخ 

192 ، 24 یناهفصا ، یگجاوخ 
117 یلع ، ریپ  هجاوخ 

79 زازب ، نیدلا  جات  هجاوخ 
286 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

248 شاقن ، زیزعلا  دبع  هجاوخ 
241 روصم ، یلع  هجاوخ 
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241 ، 117 نیدلا ، ثایغ  هجاوخ 
233 يدنق ، هجاوخ 

92 رهطم ، هجاوخ 
93 فسوی ، هجاوخ 

229 یناکرد ، نیدلا  لالج  هجاوخ 
237 یفریس ، هّللا  دبع  هجاوخ 

239 ظفاح ، یلع  هجاوخ 
56 مزراوخ ،

202 ، 201 ، 190 ، 185 ، 117 ، 65 ، 61 ، 58 ، 19 ، 18 ، 17 ، 14 ریم ، دناوخ 
18 ینیسحلا ، دابق  نب  هاش  روخ 

69 سنوخ ،
74 ، 69 يوخ ،

95 هلحم ،)  ) نابایخ
74 وایخ ،

230 رومالا ، ریخ 
ص286 یسرمهاش ؛  عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات   231 يریخ ،

197 ، 124 یس ، هچوک  رالنانوی  ش 
31 ناتسغاد ،

233 یفیرعت ، نیغاد 
42 ایبملک ، هاگشناد 

153 ناتسغابد ،
218 ، 196 ، 94 العا ، برد 

90 وج ، برد 
196 ، 94 درس ، برد 

94 ربون ، برد 
172 ، 84 دنبرد ،
90 مور ، هزاورد 

90 قارع ، هزاورد 
192 ، 170 ، 169 ردناسکلا ، دورد ،

134 ریگنامک ، شیورد 
175 ، 69 ، 44 هیمروا ، هچایرد 

171 ، 82 ، 37 ، 28 رزخ ، يایرد 
190 ، 182 ، 174 هایس ، يایرد 
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90 نیدلا ، دعس  یخا  ژد 
223 ، 208 ، 205 ، 144 توملا ، ژد 

145 ناوریا ، ژد 
90 هاشتسد ،

13 بتارملا ، نییعت  یف  بتاکلا  روتسد 
208 ، 25 كولملا ، روتسد 

172 ناغم ، تشد 
174 ، 171 ، 32 يالوبال ، زوگد ،

38 یلیلد ،
118 دمحم ، یقشمد ،

92 هیقشمد ،
195 یلق ، رفعج  يژد ، یلبند 

237 ناخ ، یلقفجن  یلبند ،
40 نیکیند ،

74 ، 18 ناقراوخهد ،
230 یگهد ،

192 ، 181 ایسراگ ، یچلیا ، اولیسود 
235 ، 136 ، 94 ، 93 ، 25 يدنقرمس ، هاشتلود 

،151 ، 150 ، 149 ، 147 ، 125 لئافار ، نامود ،
287 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

208 ، 174 ، 158 ، 156 ، 155 ، 154 ، 153 ، 152
247 ، 199 ، 194 ، 190 ، 188 ، 185 ، 179 ، 170 ، 165 ، 164 ، 153 ، 142 ، 134 ، 31 ، 30 ناوژ ، نود 

35 ربلیو ، دلانود ،
174 رکبراید ،
50 فنوکاید ،

238 ، 35 لیعامسا ، جابید ،
129 دمحا ، نب  نیسح  یجابید ،

262 ، 171 ، 74 ، 69 رامزید ،
33 لئافار ، ناموید ،

130 ، 36 نوسنیو ، نوسنیبار ،
97 نایدار ،

206 ، 125 ، 25 ، 12 دمحا ، نیما  يزار ،
233 یضار ،
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،235 ، 234 ، 197 ، 195 ، 194 ، 155 ، 114 ، 105 ، 104 ، 101 ، 100 ، 97 ، 91 ، 86 ، 82 ، 77 ، 69 ، 60 ، 57 ، 15 ، 13 ، 12 يدیشر ، عبر 
242 ، 241

39 یلعبجر ،
222 ، 215 ، 204 ، 189 ، 184 ، 181 ، 172 ، 38 ، 19 ینامحر ،

232 ، 129 هالوج ، يزیربت ، یتمحر 
26 میهاربا ، هدازیمیحر ،

80 ، 77 ، 75 ، 74 ، 72 ، 33 ، 13 هیکلف ، هلاسر 
227 حزق ، سوق و  هلاسر 

227 باسحلا ، ۀلاسر 
237 ، 202 ، 199 ، 192 ، 24 ناخ ، متسر 

172 تشر ،
111 يراغلب ، دیشر 

226 ، 71 ، 70 ، 60 هّللا ، لضف  نیدلا  دیشر 
233 گیب ، اضر 

51 ، 10 يدزالا ، ینثملا  نب  داّور 
207 ، 97 تاقدور ،

،97 دنه ، دور 
28 رامش ، زور 

139 ، 18 هّللا ، لضف  یجنخ ، ناهبزور 
261 ، 207 دنما ، ياتسور 

240 هکوک ، هلجت  ياتسور 
251 ، 190 ، 183 ، 182 ، 180 ، 174 ، 173 ، 172 ، 171 ، 164 ، 153 ، 128 ، 127 ، 84 ، 72 ، 38 ، 28 هیسور ،

،171 ، 166 ، 160 ، 156 ، 155 ، 153 ، 134 ، 129 ، 125 ، 124 ، 120 ، 113 ، 98 ، 95 ، 94 ، 93 ، 92 ، 90 ، 81 ، 69 ، 19 نانجلا ، تاضور 
244 ، 241 ، 239 ، 237 ، 236 ، 231 ، 230 ، 200 ، 198 ، 197 ، 196

235 ، 211 ، 203 ، 199 ، 195 ، 194 ، 191 ، 169 ، 157 ، 154 ، 146 ، 141 ، 138 ، 23 ، 19 هیوفصلا ، ۀضور 
196 ، 95 ، 90 ير ،

230 نیقشاعلا ، ضایر 
227 ناوضر ، یضایر 

288 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
40 ، 38 ردوخاز ،

44 اوماز ،
23 خیراوتلا ، ةدبز 
245 رداونلا ، ةدبز 
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48 ، 42 ، 41 ، 26 ، 12 نوتاخ ، هدیبز 
242 دمحا ، ریپ  زیربت ، بوکرز 

131 ، 127 ، 34 نسح ، دمحم  یکز 
231 یلالز ،

112 ، 111 ، 101 نیدلا ، ردص  یناجنز ،
140 ونیرتاک ، ونز ،

38 نیگاوز ،
231 ، 200 ، 179 ، 21 ، 20 سلاجملا ، تنیز 

120 یلقنابراس ،
97 دراس ،

49 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44 ، 42 مود ، نگراس 
43 ، 42 نایناساس ،

233 همانیقاس ،
27 یخیرات ، یلکینالاس 

231 ، 151 ، 25 ازریم ، ماس 
213 ، 212 ، 204 ، 189 ، 184 ، 183 ، 170 ، 163 ، 131 ، 33 نوسناس ،

41 سوئبس ،
97 نیرازبس ،

147 ناخ ، میحرلا  دبع  رالاسهپس ،
74 بارس ،

196 ، 91 دوروارس ،
98 ، 93 ، 89 باخرس ،

90 درس ،
196 ، 96 ، 94 ، 91 دوردرس ،

196 ، 155 بارورس ،
230 يرورس ،

229 همانتداعس ،
96 دابآدعس ،

101 هلودلا ، دعس 
110 ناوید ، بحاص  نیدلا  دعس 

241 ، 235 يدعس ،
97 نینوخ ، هدیفس 

36 ناییساکس ،
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175 هدازگس ،
39 هدازمالس ،

237 مگیب ، هاش  قوجلس 
21 ازریم ، میهاربا  ناطلس 

242 ، 241 ، 117 يریالج ، دمحا  ناطلس 
242 ، 237 ، 92 ، 80 ، 79 سیوا ، ناطلس 

176 ، 134 میلس ، ناطلس 
222 ، 185 ، 148 نامیلس ، ناطلس 

248 ، 247 ، 246 ، 244 ، 243 ، 226 ، 207 ، 203 ، 199 ، 186 ، 179 ، 147 ، 144 ، 143 ، 135 ، 129 ، 83 ، 60 ، 40 ، 38 دمحم ، ناطلس 
129 شاقن ، دمحم  ناطلس 

195 ، 182 مراهچ ، دارم  ناطلس 
26 موس ، دارم  ناطلس 

165 ینامثع ، دارم  ناطلس 
243 ، 238 ، 237 ، 206 ، 185 ، 184 ، 141 ، 140 ، 139 ، 94 ، 92 ، 84 ، 18 ولنویوققآ ، بوقعی  ناطلس 

289 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
250 ، 240 ، 183 ، 175 ، 117 ، 101 ، 91 ، 84 ، 82 ، 81 ، 79 ، 71 ، 70 ، 60 ، 37 هیناطلس ،

183 ، 174 ، 74 ساملس ،
141 ردیح ، نب  نامیلس 

146 یشابیچپوت ، ولرکاچ  گیب  نامیلس 
241 ، 239 ، 157 ، 156 ، 135 ، 116 ، 72 ، 61 ، 60 دنقرمس ،

119 ، 87 ، 83 ، 17 قازرلا ، دبع  يدنقرمس ،
216 ، 196 ، 168 ، 93 ، 90 نارجنس ،

221 ، 220 گیب ، بارهس 
50 ، 49 ، 46 ، 44 دنهس ،

231 ناسللا ، وهس 
248 یلیهس ،

179 ، 174 ، 142 ، 136 ، 91 ، 82 هیروس ،
27 همانتحایس ،

248 ، 244 گیب ، شوایس 
111 نیدلا ، لامک  دیس 
248 یناهفصا ، اقآ  دیس 

269 ، 263 ازریم ، نامیلس  دیس 
233 يدحاو ، دیس 
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231 یفریس ،
96 سیس ،

76 ، 67 ، 39 ینیدلا ، فیس 
72 ، 69 ساویس ،

172 ، 141 نارباش ،
244 مساق ، دمحم  نیهاش ، داش 

،174 ، 171 ، 170 ، 169 ، 168 ، 166 ، 165 ، 161 ، 160 ، 151 ، 149 ، 139 ، 133 ، 132 ، 128 ، 127 ، 125 ، 92 ، 49 ، 47 ، 41 ، 32 ندراش ،
240 ، 238 ، 236 ، 235 ، 227 ، 216 ، 209 ، 205 ، 200 ، 199 ، 198 ، 197 ، 196 ، 193 ، 189 ، 183 ، 182

91 يدیشر ، ناتسراش 
233 رکاش ،

58 یلع ، ریپ  يزیربت ، فابلاش 
97 ناجلاش ،

91 ماش ،
243 ، 242 ، 234 ، 226 ، 207 ، 196 ، 195 ، 194 ، 104 ، 95 ، 86 ، 72 ، 68 ، 57 ، 15 ، 11 نازاغ ، ماش 

95 هلحم ،)  ) ماش
،226 ، 137 ، 135 ، 117 ، 17 نیدلا ، ماظن  یماش ،

269 ، 268 ، 263 ، 262 ، 243 ، 231 ، 230 ، 207 ، 206 ، 150 ، 148 ، 143 ، 142 ، 25 ، 14 لوا ، لیعامسا  هاش 
247 ، 222 ، 21 ، 20 مود ، لیعامسا  هاش 

42 مود ، روپهاش 
،176 ، 172 ، 169 ، 148 ، 147 ، 144 ، 143 ، 142 ، 138 ، 137 ، 136 ، 131 ، 128 ، 125 ، 83 ، 29 ، 28 ، 22 ، 20 ، 19 ، 14 بسامهت ، هاش 
،239 ، 237 ، 222 ، 221 ، 220 ، 219 ، 217 ، 215 ، 214 ، 212 ، 211 ، 210 ، 209 ، 207 ، 204 ، 200 ، 188 ، 187 ، 186 ، 180 ، 178 ، 177

،248 ، 247 ، 246 ، 245 ، 244 ، 243
230 يدهاش ،

290 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
120 مگیب ، ياراس  هاش 

237 نیسح ، ناطلس  هاش 
183 ، 131 ، 33 ، 25 يوفص ، نامیلس  هاش 

115 عاجش ، هاش 
213 ، 206 ، 199 ، 192 ، 189 ، 182 ، 168 ، 165 ، 151 ، 149 ، 145 ، 24 ، 23 ، 14 یفص ، هاش 

270 ، 264 یناث ، یفص  هاش 
،213 ، 194 ، 189 ، 182 ، 181 ، 180 ، 173 ، 157 ، 149 ، 147 ، 146 ، 145 ، 144 ، 139 ، 132 ، 128 ، 31 ، 23 ، 22 ، 20 لوا ، سابع  هاـش 

247 ، 240 ، 235 ، 233 ، 232 ، 222
223 ، 206 ، 199 ، 182 ، 155 ، 152 ، 24 ، 23 مود ، سابع  هاش 
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27 نازاغ ، هاش 
248 ، 148 یلقهاش ،

244 ، 217 ولجاتسا ، ناطلس  یلقهاش 
245 ، 244 ، 241 همانهاش ،

226 همان ، هاشنهاش 
96 رتسبش ،

229 ، 227 دومحم ، خیش  يرتسبش ،
196 ، 95 نابرتش ،

97 ناخرتش ،
227 علاطم ، حرش 

109 ، 65 ، 64 یمزراوخ ، نیدلا  فرش 
،219 ، 211 ، 207 ، 200 ، 191 ، 177 ، 146 ، 144 ، 60 ، 18 ، 17 همانفرش ،

252 ، 228 ، 196 ، 186 ، 172 ، 164 ، 127 ، 126 ، 91 ، 87 ، 84 ، 82 ، 62 ، 38 ، 31 ، 26 ، 23 ، 22 ناورش ،
227 ، 140 هاشناورش ،

244 ، 96 ، 26 نیدباعلا ، نیز  یناورش ،
74 ، 70 ، 54 ، 38 یلفیرش ،

218 ، 216 ، 197 ، 196 ، 93 نالگشش ،
93 هلگشش ،

31 لراش ، رفش ،
196 ، 95 رالناتاس ، رکش 

250 ، 189 ، 183 ، 179 ، 173 ، 172 ، 171 ، 164 ، 157 ، 145 ، 144 ، 141 ، 126 ، 87 ، 84 ، 82 ، 72 ، 70 ، 54 ، 36 یخامش ،
229 یساجس ، سمش 

93 دابآسمش ،
238 ، 229 يزیربت ، نیدلا  سمش 

108 ارغط ، نیدلا  سمش 
240 يزیربت ، رامعم  نیدلا  سمش 

70 روکمش ،
229 همانتداهش ،

36 نیکوش ،
97 داشموش ،

120 باصق ، یخا  خیش 
95 ، 79 ، 78 سیوا ، خیش 

93 نیدلا ، جات  خیش 
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111 بیبح ، خیش 
92 دنجخ ، خیش 

117 یهاشورسخ ، خیش 
245 يزاریش ، دمحم  خیش 

291 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
152 مجن ، خیش 

162 ، 146 ، 144 ، 143 یشابیچپوت ، یخیش 
244 ، 243 ، 187 ، 133 ، 82 ، 79 ، 72 ، 26 زاریش ،

245 ، 16 هّللا ، لضف  نب  هّللا  دبع  يزاریش ،
82 رگربتلیش ،
97 دابآدنیش ،
233 بئاص ،

238 ، 200 ، 199 ، 198 ، 194 ، 169 ، 166 ، 132 ، 113 ، 92 دابآبحاص ،
248 ، 247 ، 245 ، 231 ، 128 ، 125 ، 25 راشفا ، گیب  یقداص 

152 يروبص ،
58 ءافصلا ، ةوفص 

139 ، 42 ، 32 ناخ ، نسح  دمحم  هلودلا ، عینص 
139 لیلخ ، ریما  شاتکب ، یفوص 

174 ، 172 ، 153 ، 142 ، 96 ، 69 نایفوص ،
175 مراط ،

90 قاط ،
229 دمحم ، نب  رهاط 

140 ، 139 ، 87 مساقلا ، وبا  يرهاط ،
233 يزیربت ، يارغط 
89 یقوجلس ، لرغط 

229 ، 136 نیدلا ، ریصن  یسوط ،
229 یبایراف ، نیدلا  ریهظ 

94 وپاق ، یلاع 
236 ، 21 ازریم ، سابع 

247 ، 233 ، 25 اضریلع ، یسابع ،
248 ، 245 ، 149 زیزعلا ، دبع 

149 زاسگید ، دمحا  هجاوخ  نیدلا  فرش  زیزعلا  دبع 
48 یصمحالا ، لیبش  نب  هّللا  دبع 
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242 هاشفرش ، نب  نمؤملا  دبع 
207 ، 206 باهولا ، دبع 

227 يزیربت ، دیبع 
239 ، 200 ، 194 ، 191 ، 180 اشاپ ، نامثع 

238 یججک ، نامثع 
،246 ، 233 ، 232 ، 223 ، 219 ، 195 ، 194 ، 188 ، 186 ، 180 ، 147 ، 146 ، 145 ، 144 ، 142 ، 140 ، 139 ، 138 ، 31 ، 27 ، 20 ناینامثع ،

251 ، 250 ، 248
229 ، 100 ، 85 ، 56 ، 55 ، 54 ، 52 ، 48 ، 37 ، 12 ، 11 ایندلا ، بیاجع 

233 يزیربت ، يزجع 
194 ، 187 ، 177 ، 119 ، 118 ، 110 ، 102 ، 90 ، 53 قارع ،

174 ناتسبرع ،
233 يزیربت ، یشرع 

238 کیلم ، نب  یچوپاق  نیدلا  زع 
204 گیب ، زیزع 
92 دابآترشع ،
230 همانقشع ،

231 یقشع ،
229 ، 227 يزیربت ، راصع 

292 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
51 يدرکلا ، تمصع 

226 بط ، ملع 
116 ءالعلا ، یلع 

246 ، 233 ، 223 ، 19 گیب ، یلع 
37 هدازیلع ،

164 ، 163 ، 50 ، 38 فیلع ،
223 ، 205 ناخ ، یلقیلع 

118 ، 117 ازریم ، رمع 
226 بطلا ، یفلا  تیانع 

230 بابشلا ، ناونع 
،113 ، 112 ، 111 ، 104 ، 103 ، 101 ، 99 ، 97 ، 95 ، 93 ، 91 ، 90 ، 89 ، 86 ، 77 ، 76 ، 75 ، 74 ، 72 ، 70 ، 68 ، 59 ، 57 ، 15 ، 13 ناخ ، نازاغ 

250 ، 235 ، 234 ، 150
235 ، 234 ، 206 ، 91 هینازاغ ،

229 یلازغ ،

( نایوفص هرود  نایاپ  ات  نالوغم  هرود  زاغآ  زا  زیربت ( هلاس  دصناپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


226 ، 207 ، 125 ، 90 ، 18 دمحا ، یضاق  يرافغ ،
113 نیدلا ، ماظن  يروغ ،

240 رفعج ، یثایغ ،
50 یلضاف ،
231 یناف ،

49 ، 42 سوتسواف ،
237 راجاق ، هاش  یلعحتف 

39 رنخف ،
189 ، 174 ، 155 ، 150 ، 75 ، 47 ، 41 ، 31 هسنارف ،

173 دابآحرف ،
231 يدرف ،

116 همانتصرف ،
177 ، 38 فیلعضرف ،
232 يزیربت ، یغورف 
229 كولسلا ، دیرف 

229 يزیربت ، نودیرف 
231 یحیصف ،

226 ، 221 ، 219 ، 215 ، 214 ، 206 ، 143 ، 136 ، 92 ، 22 یناهفصا ، یلضف 
47 ، 41 ندنالف ،

13 یناعملا ، کلف 
96 جنفسوهف ،

96 بیدنقسیف ،
152 گیب ، اراق 

182 ، 180 ناخ ، ياقچاراق 
174 یصراف ،

92 دابآیضاق ،
118 نیدلا ، دامع  نیدلا  یضاق 

40 فیضاق ،
130 یفص ، خیش  یلاق 

57 سربق ،
242 ، 231 ، 229 ، 129 باخرس ، ناتسربق 

230 یلیتق ،
87 غابارق ،
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233 یلق ، نابرق 
293 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

127 ، 126 ، 70 ، 31 ، 22 غابهرق ،
46 هپت ، هرق 

175 نمچ ، هرق 
250 ، 237 ، 230 ، 140 ، 120 ، 118 ، 17 ولنویوقهرق ،

119 ، 118 ، 81 فسوی ، هرق 
266 لیلخ ، جزید  هیرق 

53 نالسرا ، لزق 
،247 ، 246 ، 245 ، 244 ، 243 ، 233 ، 232 ، 220 ، 193 ، 191 ، 186 ، 183 ، 179 ، 175 ، 173 ، 172 ، 157 ، 133 ، 40 ، 28 ، 22 ، 21 نیوزق ،

250
248 دمحا ، ینیوزق ،

11 دمحم ، نب  ایرکز  ینیوزقلا ،
248 نیسح ، ینیوزق ،

118 نیدباعلا ، نیز  ینیوزق ،
226 ، 205 ، 182 ، 24 فسوی ، دمحم  ینیوزق ،

84 ، 18 ییحی ، ینیوزق ،
77 ، 72 هینطنطسق ،

118 یلع ، خیش  یچاغمت ، باصق 
113 ، 76 ، 17 ، 16 رکب ، وبا  يرهالا ، بطق 

228 ، 89 ، 85 ، 53 ، 52 ، 15 ، 14 يزیربت ، نارطق 
135 توملا ، هعلق 

135 لمآ ، هعلق 
195 یسابع ، دیدج  هعلق 

175 نسح ، هعلق 
175 ناقشیقاک ، هعلق 
136 سوگرک ، هعلق 

138 نسهروگ ، نسهلگ  هعلق 
175 مق ،

230 یمق ،
175 دورهق ،

241 دلجم ، نیدلا  ماوق 
66 ناخ ، يالیبوق 
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95 ینادیم ، دروق 
231 یسوق ،

175 روشاموق ،
97 اجلیزیق ،

240 ، 239 ، 218 ، 197 ، 179 ، 165 ، 92 هیرصیق ،
44 نازلیق ،

90 لابخینیق ،
96 داباجئک ،

41 کیرباک ،
240 ، 239 ، 238 ، 199 ، 198 ، 136 ، 92 ، 27 یبلچ ، بتاک 

140 ، 126 ، 30 ونزونیرتاک ،
240 ، 201 ، 200 ، 199 ، 198 ، 193 ، 189 ، 169 ، 168 ، 167 ، 166 ، 160 ، 153 ، 152 ، 151 ، 132 ، 125 ، 124 ، 33 یللمج ، يرراک ،

،240 ، 237 ، 236 ، 214 ، 178 ، 177 ، 168 ، 167 ، 166 ، 154 ، 134 ، 124 ، 49 ، 35 ، 33 ، 13 یلعلا ، دبع  گنراک ،
239 راگدای ، یخا  يارسناوراک 

239 رایدنفسا ، يارسناوراک 
199 قادوبریپ ، يارسناوراک 

294 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
175 دابآلامج ، يارسناوراک 

199 هاشناهج ، يارسناوراک 
239 نالدس ، يارسناوراک 
175 مچرس ، يارسناوراک 

199 لیعامسا ، هاش  يارسناوراک 
199 یفص ، هاش  يارسناوراک 

174 رالغاب ، هرق  يارسناوراک ،
199 رهاط ، ازریم  يارسناوراک 

199 قداص ، ازریم  يارسناوراک 
175 یپکین ، يارسناوراک 

97 هناوراک ،
41 ازاک ،

183 ، 181 ، 175 ، 131 ، 72 ناشاک ،
226 ، 100 ، 60 ، 16 مساقلا ، وبا  یناشاک ،

245 رغصا ، یلع  یشاک ،
97 ریفاک ،
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28 ایرکز ، یسترکاناک ،
227 دادعالا ، فراعم  یف  داشرالا  باتک 

226 يوادملا ، ملع  یف  یفخلا  باتک 
227 رایعم ، باتک 

96 دابآلچک ،
244 ، 231 ، 98 ، 19 نیسح ، ظفاح  يزیربت ، ییالبرک 

137 ناتسدرک ،
116 همانیسرک ،

204 ، 181 ، 149 ، 111 ، 79 ، 72 نامرک ،
244 ، 131 ، 130 ، 40 فیطل ، فومیرک ،

147 ، 47 ، 43 دمحا ، يورسک ،
134 ریجنکشک ،

230 يروشک ،
237 ، 102 ، 92 ، 87 ، 82 ، 81 ، 79 ، 50 ، 29 وخیوالک ،

233 ، 232 ، 25 گیب ، یلق  دمحم  یلعبلک ،
92 زیخلک ،
74 ربیلک ،

241 ، 229 هنمد ، هلیلک و 
246 نیسح ، نیدلا  لامک 

246 رافغلا ، دبع  نیدلا  لامک 
216 ، 209 ، 204 ، 31 تربلگنا ، رفپمک ،

72 ياخمک ،
121 ، 89 ، 87 ، 84 ، 83 ، 50 ، 30 ینیراتنک ،

89 ژدنهک ،
97 ناوروک ،

173 ، 172 ، 39 اوناکوک ،
113 نیدلا ، ماظن  يرمکوک ،

97 قلوک ،
194 ، 97 ، 93 ، 50 ، 44 ، 42 باخرس ، هوک 

31 یچلیا ، یتیک 
59 ، 13 هزدانکیک ،

97 قیجن ، هدئگ 
221 ، 216 ، 197 ، 95 نارزاگ ،
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242 ریرف ، يرلاگ 
218 ، 217 ، 200 ، 197 ، 98 ، 95 لیجگ ،

50 ، 49 یکسفوتنارگ ،
174 ، 171 ، 143 ، 82 ، 72 ، 31 ، 30 ، 14 ناتسجرگ ،

295 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 
248 گیب ، شوایس  یناتسجرگ ،

96 ناجوامرگ ،
74 دورمرگ ،

36 يرگ ،
241 ناتسلگ ،

247 ، 244 ، 207 ، 125 ، 25 ، 21 رنه ، ناتسلگ 
229 زار ، نشلگ 

155 يرتسبش ، ینشلگ 
228 ، 183 ، 173 ، 172 ، 171 ، 164 ، 145 ، 144 ، 133 ، 126 ، 99 ، 72 ، 70 ، 26 ، 23 هجنگ ،

26 هجنگ ، حتف  هنیجنگ 
96 ناجراوگ ،

185 دمحا ، كدوگ 
157 ، 120 ، 61 ، 38 یکسفلدروگ ،

95 دجسم ، گوگ 
36 لنوگ ،

110 ، 90 ، 67 ، 64 ، 61 ناخوتاخیگ ،
41 زیگ ،

102 وتاغیگ ،
252 ، 240 ، 232 ، 183 ، 182 ، 171 ، 164 ، 147 ، 132 ، 127 ، 126 ، 82 ، 33 نالیگ ،

174 الوبال ،
230 يرال ،

96 جردکال ،
227 يزیربت ، يولال 

241 ، 119 ، 118 ، 58 ، 17 ، 13 ، 12 روهال ،
18 خیراوتلا ، بل 
174 ، 130 ندنل ،

97 قنل ،
172 ، 171 ، 70 نارکنل ،
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193 ، 189 ، 132 لپ ، اکول ،
197 ، 94 ، 92 اوآلیل ،
94 یسهچوک ، اوآلیل 

74 نالیل ،
239 ، 231 ، 230 ، 200 نونجم ، یلیل و 

41 دام ،
104 ، 73 ، 66 ، 57 ، 29 ولوپوکرام ،

252 ، 173 ، 127 ، 126 ، 13 ناردنزام ،
80 ، 75 ، 74 ، 13 هّللا ، دبع  یناردنزام ،

181 وخولکیم ، يالکلام ،
72 ، 69 ، 38 نایدنانام ،

44 اننام ،
248 ، 244 ، 243 يزاریش ، ینام 

227 سدیلقا ، نتم 
230 تایلجتلا ، تاددجم 

147 ماغیپ ، هلجم 
232 ، 153 ، 128 ، 125 ، 25 صاوخلا ، عمجم 

14 تالسارم ، هعومجم 
238 هیرفظم ، هعومجم 

239 ، 237 کشوک ، سپ  هلحم 
226 سایلا ، نب  دمحم 

51 ثیعب ، نب  دمحم 
152 یناهفصا ، ظفاح  دمحم 

233 يزیربت ، گیب  نیسح  دمحم 
296 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

239 ولغوا ، گیب  هجاوخ  دمحم 
118 یتاود ، دمحم 

151 يزیربت ، ناخ  نسح  نب  دیعس  دمحم 
233 يزیربت ، قداص  دمحم 

147 گیب ، حلاص  دمحم 
226 دیحو ، رهاط  دمحم 

233 ، 25 گیب ، یلق  دمحم 
49 ، 36 فودمحم ،
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240 يزیربت ، ولغوا  راگدای  دمحم 
239 يزیربت ، فسوی  دمحم 

183 ، 171 ، 141 ، 92 ، 70 دابآدومحم ،
226 بطلا ، رصتخم 

12 دیفم ، رصتخم 
230 رارسالا ، نزخم 

154 ، 13 هیقداص ، هسردم 
95 هیضاق ، هسردم 

229 نیققحملا ، تأرم 
145 ، 144 یشابیچپوت ، يزیربت  گیب  دارم 

235 ، 183 ، 171 ، 144 ، 115 ، 103 ، 99 ، 74 ، 63 ، 57 ، 56 ، 44 ، 28 هغارم ،
146 یشابیچپوت ، گیب  یلق  یضترم 

233 یناخاقآ ، نادرم 
174 ، 74 دنرم ،

112 ، 111 ، 20 كدزم ،
111 نایکدزم ،

229 ، 169 ، 168 ، 166 ، 132 ، 113 ، 99 ، 97 ، 95 ، 91 ، 89 ، 86 ، 75 ، 74 ، 69 ، 62 ، 48 ، 17 ، 12 هّللا ، دمح  ینیوزق ، یفوتسم 
237 درگاش ، داتسا  دجسم 

200 نایروا ، دجسم 
198 نسح ، نوزوا  دجسم 

200 يراشنم ، یلع  نیدلا  جات  دجسم 
237 ، 178 زیربت ، عماج  دجسم 

93 يدیشر ، عماج  دجسم 
237 هینامیلس ، دجسم 

130 یفص ، خیش  دجسم 
237 هیئالع ، دجسم 

240 یلع ، دجسم 
237 ، 32 ، 12 دوبک ، دجسم 
239 دادغب ، هیناجرم  دجسم 

207 ، 97 ، 95 ، 94 ، 61 هیرفظم ، دجسم 
149 يوسای ، دجسم 

38 نینایخسم ،
230 یقرشم ،
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239 ، 238 ، 237 ، 236 ، 214 ، 200 ، 198 ، 193 ، 183 ، 120 ، 97 ، 96 ، 95 ، 94 ، 93 ، 87 ، 86 ، 74 ، 32 ، 12 داوج ، دمحم  روکشم ،
74 نیکشم ،
131 دهشم ،

66 رصم ،
27 ، 26 يدنفا ، یفطصم 

230 عیطم ،
ص296 یسرمهاش ؛  عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات   233 يزیربت ، گیب  اضریلع  نب  رفظم 

244 يزیربت ، یلع  رف 
89 ، 54 ، 51 ، 48 ، 37 ، 18 ، 11 نادلبلا ، مجعم 

241 همانجارعم ،
297 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

96 بانرعم ،
231 یفورعم ،

233 مولعم ،
151 کلامملا ، ریعم 

48 ناغم ،
230 یبرغم ،

12 دمحم ، يدزی ، دیفم 
93 هزمح ، دیس  هربقم 
240 یلع ، دیس  هربقم 

167 ، 131 ، 130 یفص ، خیش  هربقم 
237 ، 53 ، 52 ، 10 یسدقملا ،

121 ، 94 گیب ، دوصقم 
94 یسهلحم ، هیدوصقم 

94 ینادیم ، هیدوصقم 
235 ، 105 ، 13 يدیشر ، تابتاکم 

233 ، 147 ، 25 یقابلا ، دبع  الم 
245 بهذم ، نسح  الم 

69 درگزالم ،
248 دمحا ، کلم 

230 یبیبح ، يارعشلا  کلم 
165 ، 41 ناجرس ، مکلم ،

97 کیلم ،
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46 ، 45 یلیوشیکیلم ،
14 نالمم ،

226 ، 221 ، 146 ، 145 ، 23 دمحم ، نیدلا  لالج  يدزی ، مجنم 
242 ، 239 یلع ، نیدلا  جات  يراشنم ،

230 ، 226 ، 219 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 18 گیب ، ردنکسا  یشنم ،
229 نیدباعلا ، جاهنم 

230 راربالا ، جهنم 
236 ، 218 ، 204 ، 196 ، 114 ، 94 نیهمداهم ،

101 روصنم ، وبا  هلودلا  بذهم 
229 يرتشم ، رهم و 

194 ، 97 ، 96 دور ، نارهم 
226 ، 172 ، 24 ، 23 ، 22 ، 19 ، 18 ، 14 ایناتیرب ، هزوم 

131 سلجنآ ، سل  هزوم 
247 نتیلوپورتم ، هزوم 

130 ، 127 تربلآ ، ایروتکیو - هزوم 
90 هیلکوم ،

230 ییانب ، انالوم 
25 یلعبجر ، انالوم 

231 يدهاش ، انالوم 
21 یلیقع ، انالوم 

21 گیب ، یلع  انالوم 
245 رغصا ، یلع  انالوم 

246 دمحم ، انالوم 
246 یمق ، يرظن  انالوم 

197 ، 196 ، 94 رایم ، رایم 
175 ، 74 هنایم ،

173 یسکلا ، چیوولیئاخیم ،
248 ، 247 ، 246 ، 244 نیدباعلا ، نیز  ریم 

248 ، 246 ، 245 ، 36 ، 25 شاقن ، یلع  دیس  ریم 
246 ، 245 ، 244 ، 243 روصم ، ریم 

230 لوبقم ، ریم 
298 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

21 دمحا ، یضاق  یمق ، یشنم  ریم 
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237 ، 119 ، 118 ، 117 ، 116 ، 89 ، 82 ، 81 ، 17 هاشناریم ،
118 ، 17 دناوخ ، ریم 

272 ، 239 ، 227 ، 203 ، 168 ، 166 میهاربا ، ازریم 
25 رقاب ، ازریم 

233 گیب ، ازریم 
25 اعیفر ، ازریم 

25 اعیمس ، ازریم 
203 ، 202 ، 198 ، 168 ، 166 قداص ، ازریم 

239 ، 202 ، 199 ، 168 ، 152 ، 49 رهاط ، ازریم 
233 برع ، ازریم 

248 ، 245 ، 233 یلع ، ازریم 
233 ، 169 ، 168 ، 167 ، 166 ، 25 دمحم ، ازریم 

152 نیما ، دمحم  ازریم 
233 ، 152 میقم ، ازریم 

207 ، 206 باهولا ، دبع  ریم 
،207 ، 203 ، 199 ، 185 ، 178 ، 177 ، 170 ، 157 ، 148 ، 144 ، 138 ، 136 ، 125 ، 92 ، 90 ، 25 ، 21 ، 18 دمحا ، یـضاق  یمق ، یـشنم  ریم 

246 ، 245 ، 232 ، 231 ، 226 ، 221 ، 218 ، 215
96 نالیم ،
231 یلیم ،

195 ، 193 ، 139 ، 134 ، 51 ، 43 ، 42 ، 34 ، 25 ، 18 ریمیدالو ، یکسرونیم ،
157 هاش ، ردان 

238 ، 236 ، 216 ، 200 ، 197 ، 196 ، 177 ، 95 ، 94 ، 93 ، 47 ، 43 ، 42 ازریم ، ردان 
90 نایمران ،

111 نیدلا ، رصان 
228 ، 53 ، 11 ورسخ ، رصان 

233 مظان ،
197 یس ، هچوک  رالیچلان 

244 ، 208 ، 202 ، 201 ، 14 یمان ، همان 
231 یمان ،

244 يزیربت ، یتابن 
183 ، 174 ، 99 ، 54 ، 36 ناوجخن ،

238 ، 237 ، 236 ، 35 نیسح ، یناوجخن ،
236 ، 196 ، 132 ، 100 ، 99 ، 98 ، 97 ، 96 ، 95 ، 94 ، 93 ، 91 ، 90 ، 89 ، 86 ، 82 ، 77 ، 74 ، 73 ، 70 ، 69 ، 62 ، 48 ، 18 ، 12 بولقلا ، ۀهزن 
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11 دمحا ، نب  دمحم  يوسنلا ،
233 ، 208 ، 152 ، 25 یناهفصا ، يدابآرصن 

231 یبیصن ،
131 دمحم ، نیدلا  ریصن 

187 ، 19 دومحم ، يزنطن ،
112 ، 99 نیدلا ، نیعم  يزنطن ،

240 يزیربت ، ماظن 
56 ییحی ، لضفلا  وبا  نیدلا  ماظن 

230 يوجنگ ، یماظن 
238 باوبلا ، دمحم  نب  هّللا  تمعن 

230 ، 229 ، 49 دیعس ، یسیفن ،
19 رایخالا ، رکذ  یف  راثالا  ةواقن 

20 نایوطقن ،
299 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

97 مارهن ،
97 ، 96 دنهن ،

196 ، 90 ربون ،
197 ، 92 زیخون ،

231 يرون ،
206 ، 205 ، 202 ، 201 ، 193 ، 191 ، 163 ، 157 ، 123 ، 39 ، 38 فستلسوون ،

172 دابآزاین ،
231 یتسین ،

135 ، 72 روباشین ،
42 گاساو ،

242 نتگنشاو ،
95 دومحم ، نیدلا  نیز  فصاو ،

174 ناو ،
51 ، 47 ءانجو ،
233 تشحو ،

93 وجرو ،
36 یقن ، یلع  يریزو ،

97 قجنسو ،
231 یلصو ،
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235 ، 12 يدیشر ، عبر  همانفقو 
248 ناجیلو ،

226 ولماش ، ناخیلو 
193 ، 189 یمترآ ، یکسنیلو ،

179 ، 174 ، 144 ، 142 ، 140 ، 136 ، 83 ، 79 ، 77 ، 73 ، 66 ، 30 زینو ،
53 ، 14 نادوسهو ،

247 ، 242 ، 239 ، 218 ، 216 ، 197 ، 196 ، 93 ، 90 هیوجیو ،
130 ، 129 ، 75 ، 56 نیتسیرک ، نوسلیو ،

48 ، 42 ، 41 ، 26 ، 12 دیشرلا ، نوراه 
96 ناجماه ،

43 نایشنماخه ،
243 ، 241 ، 239 ، 187 ، 19 تاره ،

192 ، 153 ، 147 ، 50 ساموت ، تربره ،
97 قنزره ،

174 ، 82 زمره ،
242 ، 238 ، 150 ، 92 تشهب ، تشه 

174 ، 173 ، 172 ، 84 ، 81 ، 28 ناخرتشه ،
232 ، 230 ، 229 ، 206 ، 152 ، 125 ، 25 ، 12 میلقا ، تفه 

230 گنروا ، تفه 
97 نارو ، هتفه 

136 ، 135 ، 109 ، 77 ، 69 ، 63 ، 58 ، 56 ، 39 وکاله ،
227 يزیربت ، دمحم  نب  مامه 

35 نیدلا ، نکر  خرف ، نویامه 
113 ، 31 نادمه ،

10 دمحم ، نب  دمحا  رکب  وبا  ینادمهلا ،
245 ، 174 ، 171 ، 150 ، 147 ، 131 ، 66 ناتسودنه ،

158 ، 100 ، 80 ، 14 ، 13 هاش ، ودنه 
79 دیه ،

43 مایلیو ، دراوزیه ،
300 ص : یسرمهاش ، عراز  زیورپ  همجرت  زیربت / هلاس  دصناپ  خیرات 

50 گربویه ،
108 ریشب ، نب  دمحم  کبرای ،

239 عماج ، لیشای 
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89 ، 54 ، 51 ، 48 ، 37 ، 18 ، 11 يومح ، توقای 
70 یکسفبوکای ،

35 ، 34 لراک ، نای ،
233 یماش ، يروای 

248 نیگتی ،
101 ، 72 دزی ،

51 ، 48 متاح ، نب  دیزی 
97 ماریب ، يراخوی 

96 قیلناوگ ، يراخوی 
 239 ، 221 ، 220 ، 219 گیب ، فسوی 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
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یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
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ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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