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epiتحٟيٝ دز ٮةٸيت ؾٳةخت ٢ٷ جٷ آٰ ؾٳةخت ؾٳةغى ياة بييػاوٯٵ٪ٵض)     st emol ogy  ٲياص )

٦ٛوٷ ٮى ؾٵد ؾةخٷ ب) بش ٫ٚػٛٷ بغت. ٴبضٶ بييػاوٯٵ٪ٵض) زب ٲسػاويٱ جاةز ف. ٘ . ٚسياٷ دز غاة٨      

 . ٸػوى ؾٳةغى  بٲوٵ٪ٵض)(1تٟػي٭ ٢سد: ٮيالد) جٷ ٢ةز جسد. بٴ ٫ٚػٛٷ زب جٷ دٴ جسؽ 1854

 1. ؾٳةخت ؾٳةغى  بييػوٯٵ٪ٵض)(. 2

 2جٷ بيٱ ٴبضٶ  ٫ْ٭ ب٪ٯٓسٚٻ( ية  ٲُسيٻ ب٪ٯٓسٚٻ( ٦ٛوٷ ٮى ؾٵد.  ،دز ٚسٸٳ٥ ْسجى

ؾة٪ٵدٶ ٴ بْوحةز  ؾٳةخت( جحث ٮى  ،بش خةغو٧ةٶ ،ية ٲُسيٻ ب٪ٯٓسٚٻ ،ؾٳةخت ؾٳةغى ية بييػوٯٵ٪ٵض)

ٚوٱ ٴ دبٲػوِٱ حٟاةيٝ بؾايةو ٴ يديادٶ ٸاة) ٮحػاٵظ ٴ ٞةجا٩ دز٠ جاة        يٓٳى ٫ْ٭ِ ية ،ؾٳةخت ؛٢ٳد

ة ٴ ٲيص دغت يةٚوٱ جٷ ٢ٳٷ ٴ حٟيٟت آٰ دغوٷ بش حٟةيٝ ٮٵجٵد جٹةٰ ٢ٷ جٷ يٵز ٮػوٟي٭ جا  ،حٵبظ

حٵبظ ٲٯى تٵبٰ جٷ آٰ دغت يةٚت. بييػوٯٵ٪ٵض) ٮى ٢ٵؾد تة تٵبٲةيى بٲػةٰ زب دز ؾٳةخت حٟيٟت 

 شد ٴ بٲػةٰ زب جٷ تٵبٲٯٳد) ٸةيؽ دز شٮيٳٷ ٮٓسٚت تٵجٷ دٸد.ٴ ؾيٵٶ زغيدٰ جٷ آٰ آؾ٣ةز غة

 ؾٳةخت بٲػةٰ بش خٵد ٴ ٮٵجٵدبت جٹةٰ ٸٯٵبزٶ دٴ٦ٵٲٷ جٵدٶ بغت:

 ،. ؾٳةخت غًحى ٴ يٵغوٷ ب) ٢ٷ ٲويجٷ بزتحةو آ٦ةٸةٲٷ ٴ٪ى بجودبيى ٴ حػى بٲػةٰ جة بؾيةو بغات 1

 ةو حػاى ٴ ٚيصي٣ىجٷ يٵز) ٢ٷ بش حد بٲػةٰ ٚسبتس ٲسٚوٷ جاةؾد. ٲسػويٱ بزتحاا

ٸا٭ جاسب) بٲػاةٰ     ،بيٱ بٲادبشٶ بش ؾاٳةخت   ،بٲػةٰ جة ٮحيى شٲد٦ى ٴ بيسب٘ خٵيؽ بش بيٱ ٦ٵٲٷ بغت

جسخاى بش   ،ٴ چٷ جػة دز جسخى بش ٮيادبٰ ٸاة) حػاى ؾاٳةخت     ،قٵزت ٮى ٦يسد ٴ ٸ٭ جسب) حيٵبٰ

 ٲيسٴٮٳدتس ٴ ٢ةزآٮدتس بش بٲػةٰ جةؾٳد.  ،جةٲدبزبٰ

تأٮالت ثةٲٵيٷ ٴ يةغخ جٷ يسغاؽ ٸاةيى ؾا٩٣ ٮاى ٦ياسد ٢اٷ بش        . ؾٳةخت ٚسبحػى ٢ٷ دز ٲويجٷ2

 ؾٳةخت حػى ٲسػويٱ ْحٵز ٢سدٶ ٴ ٲٯى خٵبٸد جدبٰ جػٳدٶ ٢ٳد.

  ٰ ٰ  ،بيٱ ٲٵِ ؾٳةخت دز ٴبّٞ تٛػيس جٹةٰ بغت. دز تٛػايس جٹاة زٴبجاى ناسٴز) حاٵبدا زب     ،بٲػاة

ٮةٴزب) ٮحػٵغةت تؿسيف ٮى دٸد ٴ ٞٵبٲيٱ ٫٢ى ْة٪٭ زب ٢ؿٙ ٮى ٢ٳد ٴ ٴبٞٓيت ٸة) ٮسجٵو جٷ 

 3ٴ آٰ غٵ) يحيٓت زب آؾ٣ةز ٮى غةشد. 

ج٣٫اٷ   ،دز ؾٳةخت ؾٳةغى ٴ بييػوٯٵ٪ٵض) ٮٳُٵز ؾٳةخت جاٷ ٮٓٳاى بٴ٨  جٹاةٰ بحػاةظ( ٲيػات     

 ٮٳُٵز جٹةٰ تٛػيس) ٴ ٲٛٵذ بٲػةٰ جٷ حٟيٟت ٸػوى تة ٚسبغٵ) يحيٓت بغت.

 

 ٦رز) جس تةزيسچٷ ؾٳةخت

جٵدٲد ٢ٷ جٷ بيٱ جحث يسدبخوٷ ٴ زبٶ زب جاسب) َٹاٵز   غٵٚػًةئيةٰ ٲسػويٱ ٦سٴٸى  ،دز ٮيةٰ ٚالغٛٷ

خسد٦سبيى زبغيٵٲة٪يػ٭( ٴ تجسجٷ ٦سبيى  بٮپسيػ٭( ٸٯٵبز غةخوٳد. ٦سچاٷ غٵٚيػا٭ تٯاة٬ بدزب٢اةت     

ٴ٪ى بيٱ خٵد شٮيٳٷ تحٟيٝ ٴ ٢ةٴؼ زب ٚسبٸ٭ ٢سد ٴ ٫ٚيػٵٚةٲى چاٵ ٰ بزغاًٵ ٴ    ،جؿس) زب ٲٛى ٢سد

 يةٰ ٸسي١ دز يٵيةيى بيٱ جحث ٦ة٬ ٸة) ٮإثس) جسدبؾوٳد.بٚاليٵٰ ٴٲيص زٴبٞيةٰ ٴ ؾ٣ة٢ةٰ ٴ بيي٣ٵز



ٴ٪اى   ،ٸٯچٵٰ دي٧س ٮحةحث ٮٹ٭ ٫ْٯى ٴ ٫ٚػٛى دز ز٢ٵد ٮةٲد ،دز ٞسٴٰ ٴغًى جحث ٸة) ؾٳةخوى

جة َٹٵز بغال٬ ٴ زؾد بٲديؿٷ ٸة) ٫ٚػٛى ٴ ٢الٮى ٢ٷ دز جػوس تٓة٪ي٭ بياٱ دياٱ ؾا٣ٵٚة ٦سدياد جاة      

ٸسي١  ،بخحةزيةٰ ٴ ٮجوٹدبٰ بٮةٮيٷ ،ْد٪يٷ ،ٮٓوص٪ٷ ،بؾةْسٶ ،ٮرٸث ٸة) ٦ٵٲة٦ٵٲى چٵٰ بٸ٩ حديث

 ٮؿست ٸةيى بش خٵد جٷ جة) ٦ربؾوٳد.

 بيٱ ٮػأ٪ٷ ييؿةييؽ دي٧س ٮػةئ٩ ٞسبز ٦سٚت. ،دز ٞسٴٰ جديد جٷ ٴيطٶ بش غدٶ ٸٛدٸ٭ ٮيالد) جٷ جٓد

 1679ٴ٪ٙ   ،٬(1716ا   1646اليپ ٲيوص   ،٬( 1677ا   1632بغپيٳٵشب   ،٬( 1650ا 1596د٢ةزت  

٬( ٴ جاةٰ ال٠ بش  1679ا   1588ٸاةجص    ،٬(1626ا   1561بش ٲةٮدبزبٰ ٫ْٟيٵٰ ٴ جي٣ٱ   ،٬(1754 ا

ٸسيا١ جاة    ،جةز٫٢ى ٴ ٢ةٲت ،ٸيٵ٬ ،ح٣يٯةٰ جسجػوٷ بٲ٫٧يع ٴ بٮپسيػت ٸة) ؾةخف ٴ يع بش ال٠

ٮٳؿأ ييدبيؽ ٮ٣وث ٸة) ٦ٵٲة٦ٵٰ دز بياٱ شٮيٳاٷ ؾادٲد. ٚالغاٛٷ بغاالٮى ٴ       ،ديد ٦ةٶ خةـ خٵد

 ٰ ٮٓةقس ْست ٲيص ٸس ي١ دز بيٱ زبٶ ٦ةٮٹةيى جسدبؾوٷ بٲد.قةحث ٲُسب

 

 ؾٹيد ٮًٹس) ٴ ؾٳةخت

ٮػأ٪ٷ ؾٳةخت دز ٮجةٮّ ح٣يٯةٰ ٴ قةحث ٲُسبٰ بش ديسجةش ٮًسح جٵدٶ بغت ٴ جيؽ بش دٴٸصبز غة٨ 

بيٱ ٮٵناٵِ بٸٯيات جيؿاوس)     ،جسب) بٲديؿٯٳدبٰ ٮٓةقس ،ٴ٪ى جة ٦رؾت شٮةٰ ،بش ْٯس آٰ ٮى ٦رزد

 يةٚوٷ بغت.

ح٣ٯت ٴ ٫ٚػٛٷ بغالٮى بيٱ ٮػأ٪ٷ جٷ يٵزٮوٛسٞٷ دز ٮػةئ٫ى ٮسجٵو جاٷ ٫ْا٭ ٴ بدزب٠ ٴ ْٟا٩ ٴ    دز 

ٮٟٓٵ٨ ٴ ٮػةئ٫ى ٮسجٵو جٷ ٴجٵد ذٸٳى ٴ ٮػةئ٫ى ٮسجٵو جٷ ٲٛع ٴ ٢يٛياةت ٲٛػاةٲى ٮًاسح ؾادٶ     

دز آثةز ٚي٫ػاٵٚةٰ بغاالٮى    ،ٴ٪ى ٚك٩ جدب٦ةٲٷ ب) جة ْٳٵبٰ  ٲُسيٻ ب٪ٯٓسٚٻ( ية ٮػأ٪ٷ ؾٳةخت ،بغت

 بش ٲي٭ ٞسٰ بخيس( ديدٶ ٲٯى ؾٵد.  ٞح٩

تٵجٷ ٴيطٶ ب) جٷ بيٱ ٮػأ٪ٷ ٮحرٴ٨  ،بْ٭ بش بغالٮى ٴ ٖيسبغالٮى ،بٮة دز ح٣ٯت ٴ٫ٚػٛٷ دٲية) جديد

ؾدٶ بغت. ٲٷ تٳٹة جةت ٸةيى جة ْٳٵبٰ  بييػوٯٵ٪ٵض)( ية  ٲُسيٻ ب٪ٯٓسٚٻ( ية  ٮػأ٪ٷ ؾٳةخت( دز آثاةز  

٢اٷ بش   ،٦ةٲٷ ب) دز بيٱ شٮيٳٷ تدٴيٱ ية٘ تٷ بغتج٣٫ٷ ٢وةت ٸة) جدب ،قةحث ٲُسبٰ ديدٶ ٮى ؾٵد

جة بيٱ يةد٢سد ٢ٷ ٲُسياٷ   ،آٰ جٯ٫ٷ ٮى تٵبٰ جٷ ٢وةت  ؾٳةخت( بغوةد ؾٹيد ٮًٹس)  زٶ( بؾةزٶ ٢سد

ٮحدٴد جٷ آٰ ٢وةت ٲيػات ٴ دز الجاال) ٢واةت ٸاة) دي٧اس ٴ) جاٷ        ،ٸة) بيؿةٰ دز شٮيٳٷ ؾٳةخت

 ت.ٮٟٵ٪ٷ ؾٳةخت ٮٵزد تٵجٷ ٞسبز ٦سٚوٷ بغ ،ٮٳةغحت

ت٣ياٷ جاس ٲاٵِ     ،دزجةٴز ؾٹيد ٮًٹس) زٶ( جةيد ٸة ٴ ٲحةيدٸة) زٚوةز) دز ٮ٣وث ٸة) ب٪ٹاى ٴ جؿاس)  

 ،جٹةٰ جيٳى ٴ ٲ٧سؼ آٲٹة جٷ ٸػوى دبزد. جٳةجسبيٱ بخوال٘ ٸة) جٳيةد) ٮ٣وث ٸاة) ب٪ٹاى ٴ جؿاس)   

ي ٴٶ ي٣ػةٰ ٲحٵدٰ ؾ ،زيؿٷ دز بخوال٘ جٹةٰ جيٳى آٲةٰ دبزد ٴ ي٣ى بش ْٵبٮ٩ تٛةٴت جٹةٰ جيٳى ٸة

 ؾٳةخت آٲةٰ بغت.

 بغوةد دزيةٚوٷ جٵد ٢ٷ: ،جسبيٱ بغةظ

بٮسٴش بٸٯيت ٚٵٜ ب٪ٓةدٶ ب) ييدب ٢سدٶ بغت ٴ ٢ٯوس ٮػأ٪ٷ ب) جاٷ بٲادبشٶ ٮػاأ٪ٷ     … ٮػأ٪ٷ ؾٳةخت

 4(  …بٮسٴش ٮٹ٭ ؾٳةخوٷ ٮى ؾٵد ،ؾٳةخت



يادب ٢اسدٶ   بيدئٵ٪ٵض) ٸة ٴ بيػ٭ ٸة بٸٯيت ٚاٵٜ ب٪ٓاةدٶ ب) ي   ،ٮ٣وث ٸة ، بٮسٴش ٫ٚػٛٷ ٸة) بجوٯةْى

      ٝ  ،بغت. ٸس ٢ع ٢ٷ ٮى خٵبٸد ٲٵْى ت٣ٛس دبؾوٷ جةؾد ٴ شٲاد٦ى خاٵدؼ زب جاس بغاةظ يا١ ٮٳًا

]ٴ بش غٵ) دي٧س [ ٮ٣وث ٸة ٴ بيدئٵ٪ٵض) ٸة  …د٬ بش ٮ٣وث ٴ بيدئٵ٪ٵض) ٮى شٲد ،ٮٳًحٝ ٢سدٶ جةؾد

 5ٴ بيػ٭ ٸة بٮسٴش ]جيؿوس بش ٸس شٮةٰ[ جة ي٣دي٧س دز ٲحسد ٴ غويص ٸػوٳد.( 

ٴ٪ى دز شٮةٰ ٴ دٴزبٰ غةجٝ چاٵٰ جيؿاوس ْٟةياد دز     ،ْٟةيد ٸٯيؿٷ دز دٲية جٵدٶ بغتجٳ٥ ب٣ٚةز ٴ 

ٴ٪ى بٮاسٴش   ،آٰ ٸ٭ خةـ ب٪سةـ ٸة تجةٴش ٲٯى ٢سد ،بيسب٘ ٮػةئ٩ ٲُس) ٮحم جٵد بش ٮيةٰ خٵبـ

جةشبز جٳ٥ ْٟةيد يٓٳى جٳ٥ ٮ٣وث ٸاة ٴ بياد    ،ية جٷ ٮيدبٰ ٦ربؾوٷ بٲد ،چٵٰ ٫ٚػٛٷ ٸة) بجوٯةْى

 تس ٴ ٦س٬ تس بغت. ئٵ٪ٵض) ٸة دبٔ

جپسغيد ٢ٷ چسب تٵ جٷ بيٱ بيدئٵ٪ٵض) ييٵغوى ٴ جٷ  ، ب٦س بش ؾسكى ٢ٷ جٷ ي١ بيدئٵ٪ٵض) ٮٓوٟد بغت

ٮػاأ٪ٷ جٹاةٰ جيٳاى بغات.      ،دي٧س) ٲپيٵغوى؟ ٮى جيٳيد ٚٵزبً ٮػأ٪ٷ دي٧س) زب ٮًسح ٮى ٢ٳد ٴ آٰ

بيادئٵ٪ٵض) ٸاة ٸاع تٳاد.      ٴ جٹةٰ جيٳى ٸة ت٣يٷ ٦اةٶ  ،بيدئٵ٪ٵض) ٸة ٴ ٮ٣وث ٸة شبدٶ جٹةٰ جيٳى ٸة

تٛػيس ٴ ٲٵِ تح٫ي٫ى ٢ٷ ي١ بٲػةٰ دزجةزٶ ٸػوى ٴ جٹاةٰ ٴ دزجاةزٶ    ،جٹةٰ جيٳى يٓٳى ٲٵِ جسدبؾت

 6بٲػةٰ ٴ جةٮٓٷ ٴ تةزيخ دبزد.( 

بيٳجة ٚٵزبً ي١ غإب٨ دي٧س ٮًسح بغت ]ٴ آٰ بيٱ ٢ٷ[ چسب جٹةٰ جيٳى ٸة ٮسو٫اٙ بغات؟ چاسب     … 

 …ي٣ى ٮةد) ٣ٚس ٮى ٢ٳد ٴ دي٧س) ب٪ٹى؟

بياٱ   ،جٵبت بيٱ بغت ٢ٷ بٴ جٹةٰ زب جٷ ٦ٵٲٷ ب) ٮى ؾٳةغد ٴ بيٱ جٷ ٦ٵٲٷ دي٧س. ؾٳةخت بٴ بش جٹةٰ

 7( …٦ٵٲٷ ]ٮثالً ٮةد)[ بغت ٴ ؾٳةخت بيٱ بش جٹةٰ جٷ ٦ٵٲٷ دي٧س ]ب٪ٹى[

يع بٴ٨ جةيد جسٴي٭ جٷ غسبٔ ٮػأ٪ٷ ؾٳةخت ٴ ؾٳةخت قحيح ٴ ٫ٖى زب جدبٲي٭ ٴ جٓاد جاٷ غاسبٔ     … 

 8(  …ٴ بيدئٵ٪ٵض) جسٴي٭ٮػأ٪ٷ جٹةٰ جيٳى 

بش بيٳجة بٲػةٰ جٷ بٸٯيت ٮػأ٪ٷ ؾٳةخت يى ٮى جسد. آٰ ٢ٷ بيدئٵ٪ٵض) بؼ ٮثالً جس بغةظ جٹةٰ  … 

جٹةٰ جيٳى ٮةد) بؼ جس بغةظ ٲُسيٷ خةقى دز جةت ؾاٳةخت بغات. آٰ دي٧اس)     ،جيٳى ٮةد) بغت

جٹةٰ جيٳاى جاس بغاةظ    جس بغةظ جٹةٰ جيٳى دي٧س) ]ٮى جةؾد[ ٴ آٰ  ،]٢ٷ[ بيدئٵ٪ٵض) دي٧س) دبزد

 ٲُس يٷ ب) بغت ٢ٷ دز جةت ؾٳةخت دبزد.

جةيد ت٫٣يٙ ٮػأ٪ٷ  ،ٮ٣وث ٸة ٴ جٹةٰ جيٳى ٸة ،بيٱ بغت ٢ٷ ٮة ٞح٩ بش جحث دزجةزٶ بيدئٵ٪ٵض) ٸة …

 9ؾٳةخت زب زٴؾٱ ٢ٳي٭.( 

غحث ؾدٶ بغت تة بيؿةٰ دز ٮٵبزد ٮوٓادد)   ،بٸٯيت ٮٟٵ٪ٷ ؾٳةخت دز ٲ٧ةٶ بغوةد ،چٳةٰ ٢ٷ يةد ؾد

 بش آٰ جٯ٫ٷ: ؛ثةز ٫ْٯى خٵد جٷ آٰ جپسدبشدبش آ

ٸا . ؼ دز ٮيةٰ جٯٓاى بش ٚسٸيسو٧اةٰ بش    1356. ٢وةت  ٮػأ٪ٷ ؾٳةخت( ٢ٷ ٮًة٪ث آٰ دز غة٨ 1

ٴ٪اى   ،غٵ) بغوةد بزبئٷ ؾدٶ بغت. بيٱ ٢وةت دز ؾٯةز ٲٵؾاوٷ ٸاة) ٫ٚػاٛى بيؿاةٰ يةدؾادٶ بغات      

 زٴي٣سدٸة) ٞسآٲى دز آٰ جػيةز ٚسبٴبٰ بغت.

دزٞسآٰ( ٢ٷ جيةٲ٧س ديد٦ةٶ ٞاسآٰ دز شٮيٳاٷ ٮحةحاث ؾاٳةخت ٮاى جةؾاد. جسخاى         . ٢وةت  ؾٳةخت2

 ،ٴ٪ى جسؽ ٸة) دي٧س) بش ٢واةت  ،بشٮحةحث بيٱ ٢وةت جة ٢وةت  ٮػأ٪ٷ ؾٳةخت( ؾحةٸت ٚسبٴبٰ دبزد

 ٲٵ ٴ ٮوٛةٴت جة آٰ بغت.



 بش جٯ٫ٷ: ؛. يةٴزٞى ٸة) بغوةد جس ٢وةت  بقٵ٨ ٫ٚػٛٷ ٴ زٴؼ زئة٪يػ٭(3

ييادبيؽ   ،ٮٟة٪ٷ يٳج٭ ،ج٫د دٴ٬ ؛بزشؼ ٮ٫ٓٵٮةت ،ٴ ٮٟة٪ٷ چٹةز٬ ،٫ْ٭ ٴ بدزب٠ ،ٮٟة٪ٷ غٵ٬ ،ج٫د ي١

ٴبٞٓيات ٴ   ،ٮٟة٪اٷ ٸٛاو٭   ،ج٫د غاٵ٬  ؛بْوحةزيةت ية ٫ْٵ٬ حٟيٟى ،ٮٟة٪ٷ ؾؿ٭ ،٢ثست دز ٫ْ٭ ٴ بدزب٠

دز ٮٟدٮاٷ ٲػاحوةً ياٵالٲى     ،ج٫د يٳج٭ ؛جحث ٞد٬ ٴ حدٴا ،ٮٟة٪ٷ يةشدٸ٭ ،ج٫د چٹةز٬ ؛ٸػوى بؾيةو

 ٮٵنٵِ ؾٳةخت جٷ جحث ٴ ٲُس ٦سٚوٷ ؾدٶ بغت. ،ٞى ٸة) غسبغس آ٢ٰوةت ٴ يةٴز

دز ج٫د غٵ٬  ؾسح ٮحػٵو ٮٳُٵٮٷ( ٲيص جٷ ٮٳةغحت جحاث بش  ٮٟٓاٵالت بٴ٪ياٷ ٴ     ،. جحث ؾٳةخت4

ب٪حوٷ غح١ جحث بغوةد دز آٲجة  ،ٮٟٓٵالت ثةٲٵيٷ( ٮًسح ٴ ٮٵزد جسزغى ٦ػوسدٶ ب) ٞسبز ٦سٚوٷ بغت

 ٴ تٳٹة جٳحٷ ٫ٚػٛى دبزد. جة غةيس آثةز بيؿةٰ تٛةٴت دبزد

 

 ٲ٧سؼ ٞسآٲى جٷ ٮػأ٪ٷ ؾٳةخت

بش ٴيط٦ى ٸة) ٮحةحث بغوةد دز شٮيٳٷ  ؾٳةخت( تٵجٷ جٷ ٲ٧سؼ ٸة) ٞسآٲى ٴ تالؼ جسب) ؾٳةغةيى 

 ديد٦ةٶ ٸة) ٴحى دز بيٱ شٮيٳٷ بغت:

 ٮٳاةجّ ؾاٳةخت( ٴ    ، بجاصبز ؾاٳةخت(   ، ٞسآٰ ٲٯى تٵبٲد ي١ ٮ٣وث جةؾد ٴ دزجاةزٶ خاٵد  ؾاٳةخت(   

 10يٛيت ؾٳةخت( ٸيچ ٲُس) ٲدبؾوٷ جةؾد.(  ٢

بٴ٪يٱ ٮػأ٪ٷ بيٱ بغت ٢ٷ جحيٳي٭ ؾٳةخت دز خٵد ٞسآٰ چ٧ٵٲٷ ٮًسح ؾادٶ بغات؟ ٞاسآٰ چاٷ      … 

چيص زب بجصبز ؾٳةخت ٮى ؾٳةغد؟ آية حٵبظ زب بجصبز ؾٳةخت ٮى دبٲد؟ آية ٩ْٟ ٴ ٲياسٴ) بغاودال٨ زب   

جة بٚسبد زب بجصبز ؾٳةخت بْال٬ ٮى ٢ٱ د؟ ٴ  بجصبز ؾٳةخت ٮٓسٚى ٮى ٢ٳد؟ آية غيس دز شٮيٱ ٴ ٮالٞةت

 11ية ٸٯٷ بيٳٹة زب ٮجٯٵْةً بجصبز ؾٳةخت ٮى ؾٳةغد؟( 

ي٣ػٵيٷ ٴ جدٴٰ يطٴٸؽ ٸة) ٫ْٯى دٲحة٨ ٲ٣سدٶ  ،بيؿةٰ ٢ةزيطٴٸؿى دز ديد٦ةٶ ٞسآٰ زب ،جة بيٱ ٸٯٷ

 ج٣٫ٷ ٮٓوٟد بغت: ،بغت

( ٞسآٰ دز ٮٟةيػٷ جة غةيس ٮ٣وث ٮٓسٚى  ٮ٣وث ٸة) ؾٳةخوى ،ي٣ى بش ٢ةزٸة) ٮٹ٭ ، دزجةت ؾٳةخت

بزشؼ ٴ بٸٯيات ؾاٳةخت ٞاسآٰ     ،ٸةيى بغت ٢ٷ دز بيٱ جةت ٲُس دبدٶ بٲد ٴ تة ٮٟةيػٷ قٵزت ٲ٧ياسد 

 12جسب) ٮة زٴؾٱ ٲٯى ؾٵد.( 

ج٣٫ٷ ديد٦ةٶ ٸة) تٯة٬ قةحث ٲُسبٰ زب جاٷ   ،بش بيٱ زٴ ٲُس ٞسآٰ زب ٸيچ ٦ةٶ دز بٲصٴب ٮًسح ٲٯى ٢ٳد

غسٱ ٴ ٲُس  ،٢ٳد ٴ غپع جة تػ٫ى ٴ ته٫ّ ٫ْٯى ٴ ؾيٵٶ ْة٪ٯةٲٷ خٵد تٛكي٩ جة دالي٩ ؾةٰ يةد ٮى

جٷ ٦ٵٲٷ ب) ٢ٷ ٲُس آيةت ٴحى دز ٮياةٰ غاةيس آزب ٴ بٲُاةز ٮاى      ،ٞسآٰ زب ٚك٩ ب٪سًةت ٞسبز ٮى دٸد

 دزخؿد.

 

 غٳجؽ خًةٸة) ٩ْٟ

ْٟا٩ زب بش ٮٳاةجّ ؾاٳةخت ٴ تٟٓا٩ ٴ      ،ٞسآٰ ٢سي٭ دز ؾٳةخت ٴ تٛػيس) ٢ٷ بش جٹةٰ بزبئٷ ٮى ٢ٳاد 

 ،بغودال٨ زب بش بجصبز آٰ يةد ٮى ٢ٳد. بغوٛةدٶ ٞسآٰ بش بجصبز بغودال٨ ٴ جسٸاةٰ دز شٮيٳاٷ ٸاة) تٵحياد    

 ،ٴ ٲيص دْٵت ٞسآٰ جٷ ت٩ٟٓ ٴ بغودال٨ حوى دز شٮيٳٷ ٮػةئ٩ ت بزيسى ٴ بجوٯةْى …ٮٓةد ٴ ،ٲحٵت



تٵجاٷ ٞاسبز   غٳد شٲدٶ بيٱ تحٟيٝ بغت ٴ ؾٹيد ٮًٹس) بيٱ ٮًة٪ث زب جٷ بٲدبشٶ ٢ةٚى بش ٞسآٰ ٮاٵزد  

 دبدٶ بغت.

 ،بٮة بيٱ يسغؽ ٮًسح بغت ٢ٷ آية ٞسآٰ خًة) ٩ْٟ زب ٢ٷ ٮٵجث ٲويجٷ ٦يس) ٲةدزغات ٮاى ؾاٵد   

يريسٚوٷ بغت ٴ آية زبٸى جسب) ٮػدٴد غةخوٱ زبٶ خًة) بٲديؿٷ ٲؿةٰ دبدٶ بغات ياة خياس؟ ؾاٹيد     

 ٮًٹس) ٮى ٲٵيػد:

ؿاةٰ ٲادبدٶ بغات ٴ حٟيٟواةً ]بياٱ       ٸيچ ٢وةجى ٮةٲٳد ٞسآٰ زبٶ ٸة) خًة) ٩ْٟ زب دز  ٮٵبد ٣ٚاس( ٲ 

 13ٮ٫ًث خٵد[ ٲؿةٲٷ بْجةش بيٱ ٢وةت ٮٟدظ بغت.( 

ٴ٪اى ٞاسآٰ ٮٟادظ     ،ٸصبز غة٨ جٓد بش ٞسآٰ ٢اسي٭ ٮًاسح ٢اسدٶ بٲاد     ، آٲچٷ زب ٢ٷ دي٧سبٰ ٦ٛوٷ بٲد

 14ٸصبزغة٨ ٞح٩ بش آٲٹة بيٱ ٮ٫ًث زب جيةٰ ٚسٮٵدٶ بغت.( 

ٲٷ جٷ بيٱ د٪ي٩ ٢ٷ آٰ دياد٦ةٶ ٸاة جاة ٞاسآٰ      ،ٵدديد٦ةٶ ٮو٣ٛسبٰ ٖسجى زب يةدآٴز ٮى ؾ ،غپع بغوةد

ج٣٫ٷ تٳٹة بش آٰ جٹت جٷ ٲ٩ٟ آزب) آٲةٰ يسدبخوٷ ٢ٷ جٷ بقا٩   ،٢سي٭ ٮًةجٟت ٴ ٸٯسٵبٲى ٢ةٮ٩ دبزٲد

 بٮ٣ةٰ خًة) ٩ْٟ بش ٲةحيٷ ٮةدٶ( تٵجٷ ٢سدٶ بٲاد. ٴ بٮاة زبٶ ٸاة) ييؿاٳٹةد) آٲاةٰ بش ٲُاس بغاوةد        

 ٞسآٰ ٮوٛةٴت ٮى جةؾد.ٮسدٴؼ ٴ ٲةتٯة٬ بغت ٴ جة زبٶ ييؿٳٹةد) 

بغوةد ٮًٹس) دز قدد جيةٰ بٸٯيت بزبئٷ ٪ٗصؾ٧ةٶ ٸة) ٣ٚس بش غٵ) ٞسآٰ جسآٮدٶ ٴخةيس ٲؿاةٰ ٮاى   

 ٢ٳد ٢ٷ بيٱ ٮ٫ًث بش چٳد جٹت دبزب) بٸٯيت بغت:

 بيٱ ٪ٗصؾ٧ةٶ ٸة) ٣ٚس ٢ٷ دز ٞسآٰ بزبئٷ ؾدٶ خي٫ى ْجيث بغت ٴ تٵجٷ جٷ بيٳٹة بش دٴ جٹت جسب) ٮة 

 ٮٛيد بغت.

يٱ ٢ٷ خٵد ٲؿةٰ دٸٳدٶ بيٱ بغت ٢ٷ ٞسآٰ ٢سي٭ ٩ْٟ زب ٮٓوحس ٮى ؾٯةزد ٴ ب٦س بق٩ ٩ْٟ ٴ يي٣ى ب

چٷ ٚةيدٶ ب) دبزد ٢ٷ ٪ٗصؾ٧ةٶ ٸة) بٲديؿٷ زب ٲؿةٰ جدٸاد؟ ٲؿاةٰ دبدٰ    ،بغودال٨ ٫ْٟى ٮٓوحس ٲحٵد

٪ٗصؾ٧ةٶ ٸة) بٲديؿٷ آٰ ٮٵّٞ ٮٛيد بغت ٢ٷ دز جةٸةيى ٪ٗصؼ قٵزت ج٧يسد ٴ جاة بغاوٛةدٶ بش زٴؼ   

 ٲويجٷ ٮ٫ًٵت ٴ ٲٹةيى حةق٩ ؾٵد. ،قحيح ٴ ٲيٛوةدٰ جٷ ٦سدبت ٪ٗصؾ٧ةٶ ٸة ٸة)

جٹت دٴ٬: بيٱ ٮػأ٪ٷ ٲؿةٲ٧س ْٯٝ ٮٓةز٘ ٞسآٰ بغت ٢ٷ بيٱ ٢وةت ٮٟدظ چ٧ٵٲٷ جٷ ٮًة٪حى تٵجاٷ  

ٚسٮٵدٶ بغت ٢ٷ ب٣ٚةز بٲديؿٯٳدبٰ جؿس تة شٮةٰ خٵدؼ  ٞسآٰ( جٷ ٸيچ ٴجٷ جٷ بيٱ ٮ٫ًاث تاٵجٹى   

 15د غة٨ ب٪ى ٸؿوكد غة٨ بيٱ تٵجٷ ٸة ييدب ؾدٶ بغت.( ٴ جٓد بش ٸٛوك ،ٲدبؾوٳد

٪ٗصؾ٧ةٶ ٸة) ت٩ٟٓ ٴ بٲديؿاٷ جؿاس زب بش ٮٳُاس ٞاسآٰ      ،بغوةد ٮًٹس) يع بش جيةٰ ٴيط٦ى ٸة) ٞسآٰ

 چٳيٱ يةد ٮى ٢ٳد:

ٴ بقاٵ٨   ،ٴ ت٣ٛس زب ْحةدت ٮى ؾٯةزد ،ٞسآٰ ٮجيد ٢ٷ دْٵت جٷ ت٣ٛس ٴ ٲويجٷ ٦يس) ٣ٚس) ٮى ٢ٳد

جٷ ي١ ٮ٫ًث بغةغى تٵجاٷ ٢اسدٶ بغات ٴ آٰ بيٳ٣اٷ      ،ٮٳًٟى قحيح ٲٯى دبٲد ْٟةيد زب جص جة ت٣ٛس

٪ٗصؼ ٸة) ٣ٚس) جؿس بش ٢جة غسچؿٯٷ ٮى ٦يسد؟ ٴ زيؿٷ بق٫ى خًةٸة ٴ ٦ٯسبٸى ٸة دز ٢جةغات؟  

 چٷ جةيد ج٣ٳد؟ ،ب٦س ب ٲػةٰ جسٵبٸد دزغت جيٳديؿد ٢ٷ دچةز خًة ٴ بٲحسب٘ ٲ٧سدد

جحةت ٴ ٫ْت ٸة) خًةٸة ٴ ٦ٯسبٸى ٸة يةد ؾادٶ بغات   دز ٞسآٰ ٮجيد ي١ غ٫ػ٫ٷ بٮٵز جٷ ْٳٵبٰ ٮٵ

 ٢ٷ دز بيٳجة جدبٰ بؾةزٶ ٮى ٢ٳي٭:

 



 . ت٣يٷ جس َٱ ٴ ٦ٯةٰ جٷ جة) ٫ْ٭ ٴ يٟيٱ1

ٴ ت٣يٷ جس ٫ْ٭ ٴ يٟيٱ زب دز  ،بْوٯةد جس َٱ ٴ ٦ٯةٰ زب ٲسػويٱ ٪ٗصؾ٧ةٶ بٲديؿٷ آدٮى ٮى دبٲد ،ٞسآٰ

 ٮٹةز) جس آٰ ٪ٗصؼ يةد ٮى ٢ٳد: ،ٮٵبزد بغودال٨

 116ٰ تًّ أ٢ثس ٮٱ ٚى بالزل يه٫ّٵ٠ ْٱ غحي٩ ب٪٫ّٷ ئٰ يوّحٓٵٰ ئالّ ب٪ُٱّ( بٲٓة٬ /  ٴئ

جاسب) بيٳ٣اٷ    ؛جيؿوس ٮسد٬ چٳيٱ بٲد ٢ٷ ب٦س جسٵبٸى ييسٴ آٲٹة جةؾى تٵ زب بش زبٶ حٝ ٦ٯسبٶ ٮى ٢ٳٳد

 ت٣يٷ ؾةٰ جس َٱ ٴ ٦ٯةٰ بغت ٴ  ٲٷ جس يٟيٱ( تٳٹة جة حدظ ٴ تسٯيٱ ٢ةز ٮى ٢ٳٳد.

ز آيةت شيةد) جٷ ؾدت جة ييسٴ) بش َٱ ٴ ٦ٯةٰ ٮسة٪ٛت ٮى ٢ٳد ٴ ٮى ٦ٵيد: ٮاةدبٮى   ٞسآٰ ٢سي٭ د

 ٢ٷ جٷ چيص) ٫ْ٭ ٴ يٟيٱ حةق٩ ٲ٣سدٶ ب) آٰ زب دٲحة٨ ٮ٣ٱ.(

 

 . خٵبغوٷ ٸة ٴ ٸٵبٸة) ٲٛػةٲى2

 د٨ غپسدٰ جٷ خٵبغوٷ ٸة ٴ ٸٵبٸة) ٲٛػةٲى ي٣ى دي٧س بش ٪ٗصؾ٧ةٶ ٸة) بٲديؿٷ آدٮى بغت:

د ب٦س جى يسٚى خٵد زب ٲػحت جٷ ٲٛى ياة بثحاةت ٮ٫ًحاى حٛاٍ ٲ٣ٳاد ٴ ٮيا٩        بٲػةٰ دز ت٣ٛسبت خٵ

خٵبٶ ٲةخٵبٶ ٴ جدٴٰ آٰ ٢ٷ خٵدؼ ٮوٵجاٷ ؾاٵد ْٟسجاٷ ٣ٚاسؼ جاٷ       ،ٲٛػةٲى بؼ جٷ ي١ يس٘ جةؾد

جةٲث ٮي٩ ٴ خٵبٸؽ ٲٛػةٲى بؼ ٮوٯةي٩ ٮى ؾٵد. بيٱ بغت ٢ٷ ٞسآٰ ٸٵب) ٲٛع زب ٲيص ٮةٲٳد ت٣يٷ 

 صؼ ٮى ؾٯةزد. دز غٵزٶ ٲج٭ ٮى ٚسٮةيد:جس َٱ ٴ ٦ٯةٰ ي٣ى بش ْٵبٮ٩ ٪ٗ

 23 بٰ يوّحٓٵٰ بال ب٪ُٱّ ٴ ٮة تٹٵ) بألٲٛع( ٲج٭ / 

 ييسٴ) ٲٯى ٢ٳٳد ٮ٧س بش ٦ٯةٰ ٴ بش آٲچٷ ٲٛع ٸة خٵبٸؽ ٮى ٢ٳٳد.

 

 . ؾوةت شد٦ى3

 ؾوةجصد٦ى دز ٞهةٴت ٸة ي٣ى دي٧س بش ٪ٗصؾ٧ةٶ ٸة) ٣ٚس) جؿس بغت:

الش٬ دبزد ٴ تة ٮدبز٠ جٷ ٞدز ٢اةٚى دز يا١ ٮػاأ٪ٷ    ٸسٞهةٴت ٴ بَٹةز ٲُس) ٮٟدبز) ٮٓيٱ ٮدبز٠ 

ٮ٣سز جاٷ بٲاد٠    ،ؾوةجصد٦ى ٴ ٮٵجث ٪ٗصؼ بٲديؿٷ بغت. ٞسآٰ ٢سي٭ ،جٯّ ٲؿٵد ٸس٦ٵٲٷ بَٹةز ٲُس

جٵدٰ غسٮةيٷ ٫ْٯى جؿس ٴ ٢ةٚى ٲحٵدٲؽ جسب) جسخى ٞهةٴت ٸة) جصز٤ بؾةزٶ ٮى ٢ٳد ٴ بَٹةز جص٬ 

 ٚسٮةيد:ٮثالً ٮى  ؛ز ب دٴز بش بحويةو ت٫ٟى ٮى ٲٯةيد

 85 ٴٮة بٴتيو٭ ٮٱ ب٪٫ٓ٭ بالّ ٫ٞيالً( بغسبو / 

 آٰ ٮٟدبز ٫ْ٭ ٴ بيالْى ٢ٷ جٷ ؾٯة زغيدٶ بٲد٠ بغت.

 

 . غٳت ٦سبيى ٴ ٦رؾوٷ ٲ٧س)4

 بٚوةدٰ دز٦سدبت ت٫ٟيد بش ٲية٢ةٰ ٴ غٳت ٦سبيى ي٣ى دي٧س بش ٪ٗصؾ٧ةٶ ٸة) بٲديؿٷ جؿس بغت:

١ ٣ٚس ٴ ْٟيدٶ خةـ ٮٵزد ٞحاٵ٨ ٲػا٩ ٸاة)    بٲػةٰ جٷ ح٣٭ يحّ بٴ٪ى خٵد ٸٳ٧ةٮى ٢ٷ ٮى جيٳد ي

جدٴٰ آٰ ٢ٷ ٮجة٪ى جٷ بٲديؿٷ خٵد جدٸد آٰ زب ٮاى ياريسد. ٞاسآٰ     ،خٵد جٷ خٵد ،٦رؾوٷ جٵدٶ بغت

يةدآٴز) ٮى ٢ٳد ٢ٷ يريسٚوٷ ٸة ٴ جةٴزٸة) ٦رؾو٧ةٰ زب تة آٰ ٦ةٶ ٢ٷ جة ٮٓياةز ْٟا٩ ٲػاٳجيدٶ بياد     



ٮاى   170دبؾوٷ جةؾايد. دز غاٵزٶ جٟاسٶ آياٷ     دز ٮٟةج٩ جةٴزٸة) ٦رؾو٧ةٰ بغوٟال٨ ٣ٚس)  ،ٲپريسيد

 خٵبٲي٭:

 ٴ بذب ٞي٩ ٪ٹ٭ بتحٓٵب ٮة بٲص٨ ب٪٫ّٷ ٞة٪ٵب ج٩ ٲوّحّ ٮة أ٪ٛيٳة ٫ْيٷ آجةئٳة أٴ ٪ٵ ٢ةٰ آجةؤٸ٭ الي٫ٟٓٵٰ ؾاياةً ٴ  

 اليٹودٴٰ(

ٮاة   ،ٮى ٦ٵيٳاد خياس   ،ب٦س جٷ آٲٹة ٦ٛوٷ ؾٵد ٢ٷ بش آٲچٷ خدب جٷ ٴغي٫ٷ ٴحى ٚسٴد آٴزدٶ ييسٴ) ٢ٳيد

زٴؼ ٸة ٴ غٳت ٸة زب ييسٴ) ٮى ٢ٳي٭ ٢ٷ يدزبٰ ٦رؾوٷ خٵد زب جس آٰ يةٚوٷ بي٭. آية ب٦س يدزبٰ ٸٯةٰ 

 جةش ٸ٭ بش آٲٹة ييسٴ ) ٮى ٢ٳٳد. ،ؾةٰ ٸيچ چيص) زب ٚٹ٭ ٲٯى ٢سدٲد ٴ زبٸى زب ٲٯى يةٚوٷ بٲد

 

 . ؾسكيت ٦سبيى5

 ٷ جؿس بغت.تأثيس يريس) بش ؾسكيت ٸة) ج٫ٳدآٴبشٶ شٮةٰ ي٣ى دي٧س بش ْٵبٮ٩ ٪ٗصؼ بٲديؿ

٦سبيؽ جٷ ؾسكيت ٸةغت. ؾسكيت ٸة) جصز٤ تاةزيسى ياة    ، ي٣ى دي٧س بش ٮٵجحةت ٪ٗصؼ بٲديؿٷ

ٮٓةقس بش ٲُس ُْٯوى ٢ٷ دز ٲٛٵظ دبزٲد جس زٴ) ٣ٚس ٴ بٲديؿاٷ ٴ تكاٯي٭ ٴ بزبدٶ دي٧اسبٰ بثاس ٮاى      

ٲديؿاٳد  دي٧سبٰ آٰ چٳةٰ ٮى ب ،٦ربزٲد ٴ دز حٟيٟت ٸ٭ ٣ٚس ٴ ٸ٭ بزبدٶ دي٧سبٰ زب تػسيس ٮى ٢ٳٳد

 ،٢ٷ آٲٹة ٮى بٲديؿٳد ٴ آٰ چٳةٰ تكٯي٭ ٮى ٦يسٲاد ٢اٷ آٲٹاة ٮاى ٦يسٲاد. دي٧اسبٰ دز ٮٟةجا٩ آٲٹاة        

 بغوٟال٨ ٣ٚس ٴ بزبدٶ خٵد زب بش دغت ٮى دٸٳد.

ٞسآٰ ٢سي٭ ٮة زب دْٵت جٷ بغوٟال٨ ٣ٚس) ٮى ٢ٳد ٴ ييسٴ) ٸة) ٢ٵز٢ٵزبٲٷ بش ب٢ةجس ٴ ؾسكيت ٸة زب 

شجةٰ ٮسدٮى ٢ٷ بش بيٱ زبٶ ٦ٯسبٶ ٮى ؾٵٲد ٲ٩ٟ ٮى ٢ٳد ٢ٷ دز ٮٵجث ؾٟةٴت بجد) ٮى دبٲد. ٪ٹرب بش 

 ٞيةٮت ٮى ٦ٵيٳد:

 67 زجّٳة ئٲّة أيٓٳة غةدتٳة ٴ ٢حسبئٳة ٚأن٫ّٵٲة ب٪ػحيالً( بحصبت / 

 16ٮة جصز٦ةٰ ٴ ب٢ةجس خٵيؽ زب ييسٴ) ٴ بيةْت ٢سدي٭ ٴ دز ٲويجٷ ٮة زب ٦ٯسبٶ غةخوٳد.( ،يسٴزد٦ةزب

ؾوةجصد٦ى دز ٦صيٳؽ ٴ  ،ٮي٩ ٸة ٴ ٸٵظ ٸة) ٲٛػةٲى ،َٱ ٴ ٦ٯةٰ ييسٴ) بش ،جٷ تكسيح ٞسآٰ ٢سي٭

غٳت ٦سبيى ٴ ٦رؾوٷ ٲ٧اس) ٴ ت٫ٟياد بش ٲية٢اةٰ ٴ ٦رؾاو٧ةٰ ٴ ؾسكايت       ،تكٯي٭ ٦يس) ٴ ٞهةٴت

ٸسي١ بش ٪ٗصؾ٧ةٶ ٸة) بٲديؿٷ جؿس جٵدٶ ٴ ٫ٖويادٰ دز   ،٦سبيى ٴ تأثيسيريس) بش زجة٨ جصز٤ ٴ ٲةٮدبز

ٴ خسد بٲػةٰ زب ٪ٗصٲدٶ ٴ ٮٳًٝ ٴ بغودال٨ جؿس زب خدؾٷ دبز ٮاى  دب٬ ٸس ي١ بش ْٵبٮ٩ يةدؾدٶ ٩ْٟ 

 ٢ٳد.

 

 بٮ٣ةٰ ؾٳةخت ٴ دغت يةجى جٷ يٟيٱ

بياٱ بغات ٢اٷ آياة      ،بش يسغؽ ٸةيى ٢ٷ ذٸٱ يطٴٸؿ٧سبٰ ٮيدبٰ ؾٳةخت زب جٷ خٵد ٮؿٗٵ٨ دبؾاوٷ 

٫ٝ ٮى بٲػةٰ دز شٮيٳٷ ٮجٹٵالت خٵد جٷ ٴيطٶ آٰ دغوٷ بشٮجٹٵالتى ٢ٷ جٷ ٮػةئ٩ ٮةٴزب) يحيٓت تٓ

 ية خيس؟ ٴ ٮٳةجّ ٴ بجصبزٸة) ؾٳةخت جصٮى ٴ يٟيٳى چيػت؟  ،جٷ جص٬ ٴ يٟيٱ ٮى زغد ،٦يسٲد

 ،تٯة٬ بدزب٢ةت ٴ آزبو ٴ ْٟةيد جؿس) ،غٵٚيػ٭ ٢ٷ حدٴد ٞسٰ يٳج٭ ٞح٩ بش ٮيالد دز يٵٲةٰ َٹٵز ٢سد

دزب٢اى  حوى جديٹيةت بٴ٪يٷ زب جةي٩ ٴ خية٨ ٮحم ٮى دبٲػت ٴ ٸيچ بزشؾى جسب) ٸيچ ٣ٚس ٴ ٸيچ ب



ٰ    ،ٞةئ٩ ٲحٵد  ،جٹةٰ ٮ٫ٓٵٮةت زب ٸيچ دز ٸيچ ٮى خٵبٲد دز ٲويجٷ زغيدٰ جٷ يٟيٱ زب جاٷ ٸايچ ْٳاٵب

 17ٮٯ٣ٱ ٲٯى دبٲػت. 

غپويػيػ٭ ية ٮ٣وث ؾ٣ة٢يت يديد آٮد ٢ٷ ٮٓوٟد جٵد جٹةٰ جاة ٴناّ خاةـ ذٸاٱ      ،دز ٸٯةٰ ٞسٰ

آٰ چٳةٰ بغت ٢ٷ  ،ٯدجػو٧ى ٢ةٮ٩ دبزد ٴ ٸس ٢ع آٲچٷ بش بٮٵز جٹةٰ ٮى ٚٹ ،ؾسف بدزب٠ ٢ٳٳدٶ

ٲٷ آٰ چٳةٰ ٢ٷ ٢ٷ آٰ ؾيئ دز ٴبّٞ ٴ ٲٛع بالٮس بغت. ٮٯ٣ٱ بغت بؾيةو دز  ،ذٸٱ ٴ) بٞوهة ٢سدٶ

ٴبّٞ چ٧ٵٲ٧ى ٴيطٶ ب) دبؾوٷ جةؾٳد ٴ ٮة جٷ حػث بٞوهة) خةـ ذٸٱ خٵد آٲٹة زب جة ٢يٛيت دي٧س) 

 18بدزب٠ ٢ٳي٭. 

بٞةٮٷ ٢سدٶ ٢ٷ بش آٰ جٯ٫اٷ  تاأثيس    ،يٟيٳيةتدٶ د٪ي٩ جس ٲٛى بزشؼ  ،جٳيةٰ ٦ربز بيٱ ٮ٣وث ،ييس ٸٵٰ

 دخة٪ت ؾسبيى شٮةٲى ٴ ٮ٣ةٲى ٴ ٢يٛيت غةخوٯةٰ ٞٵب) بدزب٢ى ؾسف بدزب٠ ٢ٳٳدٶ( بغت.

descarد٢ةزت   t es) (1596ٴ يياسٴبٲؽ ٢اٷ آٲٹاة زب ٢اةزتصيٱ      1650ا )٬car t esi cn  ٮاى )

ٴ٪اى تٳٹاة ٮٟٓاٵالت زب     ،ٮ٣وث جص٬ زب بخويةز ٢سدٶ ٴ زغيدٰ جٷ يٟيٱ زب ٮٯ٣اٱ ٮاى دبٲٳاد    ،٦ٵيٳد

ٮٳحّ دي٧اس) زب ٮٓوحاس ٲٯاى     ،ٴ دز جٹت زغيدٰ جٷ يٟيٱ ،ٮٵجث جٷ دغت آٴزدٰ يٟيٱ خٵبٲدٶ بٲد

 19آٲة ٰ ٮحػٵغةت ٴ تجسجيةت زب تٳٹة دبزب) بزشؾى ٫ْٯى ٮى دبٲٳد ٴ جع.  ،ؾٯةزٲد

 ،وٷ جٵدٲاد ٲُسيٷ غٟسبييةٰ ٴ بزغًٵ ٢ٷ دز بق٩ دز جسبجس غٵٚيػا٭ جسخةغا   ،دز ٮيةٰ ٚي٫ػٵٚةٰ ٞدي٭

ٸيچ دز ٸيچ ٲيػت ٴ بٲػةٰ ٲيسٴيى دبزد ٢ٷ ٮى تٵبٲد بؾيةو زب آٰ يٵز  ،بيٱ بغت ٢ٷ جٹةٰ ٮ٫ٓٵٮةت

ٴ ب٦س بٲػةٰ ٣ٚس خٵد زب زبغت ٴ دزغت زبٶ ت جسد ٮى تٵبٲد  ،٢ٷ دز ٴبّٞ ٴ ٲٛع بالٮس ٸػوٳد دزيةجٳد

 جٷ بدزب٠ جصٮى ٴ يٟيٳى جسغد.

صبٰ ٴ ٮٟيةظ دزغت ٣ٚس ٢سدٰ تٳُي٭ ٢سد ٴ ٲويجٷ جسٸةٰ ٮٳًٝ زب جٷ ْٳٵبٰ ٮي ،جسبيٱ بغةظ بزغًٵ

ٰ    ،يٓٳى بدزب٠ ٮًةجٝ جة ٴبّٞ دبٲػت ؛زب يٟيٱ جاٷ ٢اةزجسدٰ    ،ٴ جسب) تحكي٩ يٟيٱ جاٷ ٴغاي٫ٷ جسٸاة

يٓٳى ٸ٭ جسب) بدزب٠ حػى ٴ ٸ٭ جسب) بدزب٠ ْٝ ٪ى  ؛ٸس دٴ زب ٮٓوحس ؾٯسد ،ٮحػٵغةت ٴ ٮٟٓٵالت

 20ى  د٦ٯةتيػ٭( زب جٷ بيٱ ٴغي٫ٷ بغوٵبز ٢سد. بزشؼ يٟيٳى ٞةئ٩ ؾد ٴ يةيٷ ٫ٚػٛٷ جصٮ

 

 ؾٳةخت يٟيٳى بش ٲُس ٞسآٰ

جٷ ْٳٵبٰ  ٮ٣وث يٟيٱ( يةد ٮاى ٢ٳاد ٴبش ٲ٧اةٶ ٞاسآٰ ؾاٳةخت يٟايٱ        ،ؾٹيد ٮًٹس) بش ٞسآٰ ٢سي٭

جصٮى زب ٮٯ٣ٱ ؾٯسدٶ ٴ آيةتى بش ٞسآٰ ٢سي٭ زب جسب) بثحةت بياٱ ٮادْة ؾاةٸد آٴزدٶ بغات. بٴ جاسب)      

ٮٟةٮى زب ٢ٷ خدبٴٲد جسب) آد٬ دز يستٵ دبٲؽ ٴ ؾٳةخت ْٳةيت ٚسٮٵد ٶ ياةدآٴز  بثحةت ؾٳةخت يٟيٳى 

 ؾدٶ ٴ ٮى ٲٵيػد:

 ٞسآٰ زبجّ جٷ آد٬ بٴ٨ ٮى ٚسٮةيد: ٮة جٷ بٴ حٟةيٝ زب جٷ ْٳٵبٰ  بغٯةو بهلل( يةد دبدي٭: … 

(  …دٞيٱ  ٴ٫ّْ٭ آد٬ بالغٯةو ٫٢ّٹة ث٭ ْسنٹ٭ ٫ْى ب٪ٯالئ٣ٻ ٟٚة٨ أٲحاٵٲى جأغٯةو ٸإالو بٰ ٢ٳو٭ قاة 

 32ا  31جٟسٶ / 

بغٯةو ٴ ؾإٴٰ ٴ قٛةت خٵد زب ت٫ٓي٭ دبد ٴ جة تٵجٷ جٷ بيٳ٣ٷ ٸايچ چياص) دز ْاة٪٭     ، خدبٴٲد جٷ آد٬

ٮٓٳةيؽ بيٱ بغت ٢ٷ آد٬ ٲػسٷ جةٮٓى بش ٢ؿاٙ حٟاةيٝ    ،ٲيػت ٢ٷ بشحٵشٶ بغٯةو ب٪ٹى خةزف جةؾد

 بغٯةو ؾد.(



) بش ٫ْ٭  ٴبجاث تٓاة٪ى( ٴ زغايدٰ جاٷ     تٵحيد) بغت ٢ٷ الشٮٷ آٰ بيٱ بغت ٢ٷ يستٵ ،تٵحيد ٞسآٰ

 21چيص) بش ؾاٵٰ ٫ْ٭  جةز) تٓة٪ى( جسب) جؿس ٮٯ٣ٱ بغت.( 

( 256(  جٟسٶ /…يع بش آٰ ٢ٷ دز تٛػيس آيٷ ؾسيٛٷ  ٴاليحيًٵٰ جؿيئ ٮٱ ٫ْٯٷ ئالّ جٯة ؾةو ،بغوةد

 ٮى ٲٵيػد: ،چيص) بش ٫ْ٭ خدبغت ،ثةجت ٮى ٢ٳد ٢ٷ ٫ْ٭ جؿس

 22ٮٓٳى ٲدبزد.(  ،ؾ١ ٴ بؾوحةٶ دز آٰ ٫ْ٭ ،٫ْ٭ خدب جةؾد  ٮ٫ٓٵ٬ بغت: ٫ْٯى ٢ٷ يستٵ) بش

بغوةد ٮًٹس) جٷ آيةت دي٧س) بش ٞاسآٰ ٢اٷ جاٷ     ،جسب) بثحةت بيٱ حٟيٟت ٢ٷ ٞسآٰ ٮ٣وث يٟيٱ بغت

 قٵزت قسيح بش بٮ٣ةٰ جص٬ ٴ يٟيٱ بٲػةٰ غسٱ ٮى ٦ٵيٳد ٲيص بغودال٨ ٢سدٶ ٴ ٮى ٲٵيػد:

 23دد) جة ٪ٍٛ يٟيٱ ٲة٬ جسدٶ ؾدٶ بغت.(  جٷ ْالٴٶ دز ٞسآٰ بش  يٟيٱ( دز ٮٵبزد ٮوٓ

 غپع آيةت زب جٷ ؾسح شيس يةد ٮى ٢ٳد:

  ٴ٢ر٪١ ٲس) بجسبٸي٭ ٮ٣٫ٵت ب٪ػٯٵبت ٴ بألزل ٴ ٪ي٣ٵٰ ٮٱ ب٪ٯٵٞٳيٱ( 

 75بٲٓة٬ / 

 جسب) بيٳ٣ٷ جٷ يٟيٱ جسغد. ،ٴ ٸٯچٳيٱ ٮ٣٫ٵت آغٯةٰ ٴ شٮيٱ زب جٷ بجسبٸي٭ ٲؿةٰ دبدي٭

 جٷ يديدٶ ٸة) يحيٓت ي٣ى بش بجصبز زغيدٰ جٷ يٟيٱ بغت. بيٱ آيٷ ٲؿةٰ ٮى دٸد ٢ٷ ٲ٧سيػوٱ

 99 ٴبْحد زج١ّ حوّى يأتي١ ب٪يٟيٱ( حجس/ 

 يسٴزد٦ةزت زب ْحةدت ٢ٱ تة جسبيت يٟيٱ حةق٩ ؾٵد.

 دز بيٱ آيٷ بش يٟيٱ جٷ ْٳٵبٰ ٲويجٷ ْحةدت يةدؾدٶ بغت.

ٯاٵٰ. ٢االّ ٪ٵت٫ٓٯاٵٰ ٫ْا٭      ب٪ٹي٣٭ ب٪و٣ةثس. حوى شزت٭ ب٪ٯٟةجس. ٢الّ غٵ٘ ت٫ٓٯٵٰ. ث٭ ٢االّ غاٵ٘ ت٫ٓ  

 7ا  1ب٪يٟيٱ. ٪وسٴّٰ ب٪جحي٭. ث٭ ٪وسٴٲّٹة ْيٱ ب٪يٟيٱ( ت٣ةتس/ 

ٲاٷ   ،بٚوسةز ٚسبٴبٲى چٳةٰ جٷ خٵد ٮؿٗٵ٪وةٰ دبؾت ٢ٷ جٷ غسبٔ ٞحسٸة زٚوياد. شٴد بغات ٢اٷ جدبٲياد    

ٱ چٳيٱ بغت ٢ٷ ٮى يٳدبزيد. شٴد بغت ٢ٷ جدبٲيد بيٱ ٦ٵٲٷ ٲيػت ٢ٷ ٦ٯةٰ ٮى ٢ٳيد. ب٦س ٫ْ٭ ب٪يٟي

 24ًٞٓةً جٹٳ٭ زب خٵبٸيد ديد. آٰ ٦ةٶ آٰ زب جة  ْيٱ ب٪يٟيٱ( خٵبٸيد ديد .  ،جٷ دغت آٴزيد

 

 بجصبز دغت يةجى جٷ ؾٳةخت

دغوٷ دي٧س) بش ٚالغٛٷ ٸػوٳد ٢ٷ آٲٹة زب  حػيٵٰ( ٮاى ٲةٮٳاد ا دز     ،دزٮيةٰ ٚي٫ػٵٚةٰ جديد بزٴية

بٲٳد. جسخى بش آٲةٰ حوى جاسب) حاع   جسبجس ٫ْٟيٵٰ ا حػيٵٰ تٯة٬ بدزب٢ةت جؿس زب جس يةيٷ حع ٮى د 

 ٸ٭ ٲٟؿى دز زبٶ يةجى جٷ ؾٳةخت ٴ يٟيٱ ٞةئ٩ ٲيػوٳد ٴ ٮٓوٟدٲد:

 يحيٓت دبزب) زٲ٥ ٴ جٵ ٴ قدبيى ٲيػت. ٮة ٸػوي٭ ٢ٷ جسب) آٰ بؾآٷ شزياٱ آٚواةت ٴ ًْاس ٚاسح      

 25جسؽ ٩٦ ٴ قدب) د٪ٳٵبش ج٫ح٩ غةخوٷ بي٭.( 

٦سچاٷ بزشؼ   ،يٵٰ( جاٷ ؾاٯةز ٮاى آياد    ( ٢اٷ غسدغاوٷ  حػا   1704ا   1622جةٰ ال٠ بٲ٫٧يػاى   

ٴ٪اى ٮٓوٟاد بغات ٢اٷ دز      ،دز ٮػةئ٩ ٲُس)  تة حد)( ٲٛى ٮى ٢ٳد ،ٮحػٵغةت زب ٸٯچٵٰ د٢ةزت

 26ٮػةئ٩ شٲد٦ى دٲيٵ)  ٮػةئ٩ ْٯ٫ى( جةيد جٷ حٟيٟت ٮحػٵغةت يٟيٱ دبؾت. 



بٲد ٴ جاٷ  ٲٛى ٢سدٶ  ،بش جٯ٫ٷ دبٲؿٯٳدبٰ حػى ٢ٷ ٲُسيٷ د٢ةزت ٴ ييسٴبٲؽ زب دزجةزٶ ٮٟٓٵالت قس٘

٬( ٴ  1753ا   1685جاسف جس٫٢اى     ،ٸٯٷ ٮ٫ٓٵٮةت زب ٮػوٳد جٷ حع دبٲػاوٳد  ،ييسٴ) بش جةٰ ال٠

 ٬27( ٸػوٳد. 1911ا  1776ديٵيد ٸيٵ٬  

خًة ٮى ٢ٳد ٴ خًة جٵدٰ بغودال٨ ٸة جةزٸة جسٮال ؾدٶ بغت  ،ٳد: ٩ْٟ جؿسدبٲؿٯٳدبٰ حػى ٮى ٦ٵي

يع چةزٶ ب) ٲيػت جص بيٳ٣ٷ جٷ ٮحػٵغةت  ،ٴحوى ٫ْٟيٵٰ خٵد ٲيص خًة) ٩ْٟ زب بٲ٣ةز ٲٯى ٢ٳٳد

 بْوٯةد ٢ٳي٭.

ٲويجٷ بيٱ ٲُسيةت بيٱ بغت ٢ٷ دز ٮٟٵالت ٖيسحػى ٲٯى تٵبٰ جٷ ٴغي٫ٷ دالي٩ ٴ جسبٸيٱ ٫ْٟاى جاٷ   

ٸٯةٲٳاد بياٱ دياد٦ةٶ     ،يد. ؾ٧ٛت بيٱ ٢ٷ جيؽ بش ٸصبزغة٨ ييؽ دز ٮيةٰ ٚسٞٷ ٸة) ٢الٮىيٟيٱ زغ

ٶ  ،بؾةْسٶ ٴ بٸ٩ حديث ٢ٷ دز زأظ آٲاةٰ حٳةج٫اٷ ٞاسبز دبزٲاد     ،ؾ٩٣ ٦سٚوٷ بغت. دزٮيةٰ بٸ٩ غٳت

ز٦ٵٲٷ ٢ةٴؼ ٴ ضز٘ بٲديؿى ٴ تجصيٷ ٴ تح٫ي٩ دزٮػةئ٩ ٮاةٴزب) يحيٓاى ٞاسآٰ زب ٲاةزٴب ؾاٯسدٲد ٴ      

 ٢ٷ: ٴَةيٙ ديٳى زب جةيد بش زٴ) تٓحّد بٲجة٬ دبد ٲٷ جة بغوٳةد جٷ دالي٩ ٫ْٟى. ٮٓوٟد ؾدٲد

دز ٮػةئ٩ ديٳى جةيد  ؛جٯ٫ٷ ب) زب جٷ ييةٮحس ٲػحت دبدٶ بغت:  ٫ْي٣٭ جديٱ ب٪ٓجةئص( ،بحٯد جٱ حٳح٩

 28جٷ ؾيٵٶ ييسٶ شٲةٰ ْٯ٩ ٢سد. 

ٮٵٟٚيت ٸة) يى دز  ،ي١ غٵٮٵف ٮسة٪ٛت جة ٸس٦ٵٲٷ بٲديؿيدٰ ٴ ضز٘ ٲ٧س) بش غٵ) بٸ٩ حديث بش 

يى زٴؼ حػى دز ؾٳةخت يحيٓت بش غٵ) دي٧س ٴ دؾٵبز) ضز٘ ٲ٧اس) ٴ حا٩ ٮػاةئ٩ ٫ٚػاٛى بش     

٦سٴٸى بش ٲٵيػٳد٦ةٰ ٮػ٫ٯةٰ زب غست جٷ ٸيجةٰ آٴزد ٴ جٷ ييدبيؽ ديد٦ةٸى ت٫ٛيٟاى   ،جةٲث غٵ٬

ٝ   ،دز ٮيةٰ بٶ ٨ حديث ٴ حػيٵٰ ٖسجى بٲجةٮيد ٴ٪اى دز   ،بغات  جٷ بيٱ جيةٰ ٢ٷ ب٪ٹيةت ٞةجا٩ تحٟيا

 ،ب٪ٹيةت ٲيص الش٬ بغت بش زٴؼ حػى ٴ تجسجى ٢ٷ جسب) ؾٳةخت يحيٓت ٮٵزد بغوٛةدٶ ٞسبز ٮى ٦يسد

 جٹسٶ جػت.

ٰ  ،بيٱ دغوٷ ٮدْى ؾدٲد ٢ٷ بشٲُس ٞسآٰ ٮًة٪ٓاٷ دز يحيٓات ٴ ٮس٫ٵٞاةت جاة      ،تٳٹة زبٶ ؾٳةخت ٞاسآ

ٰ دز غسبغس آياةت خاٵد جاة    شيسب ٞسآ ،بغوٛةدٶ بش زٴؼ حػى بغت ٴ ٸس زبٸى ٖيس بشبيٱ جيٹٵدٶ بغت

دْٵت ٢سدٶ ٴ  ،جؿس زب جٷ ٮًة٪ٓٷ دز ٮُةٸس يحيٓت ٢ٷ جص جة زٴؼ حع ٮيػس ٲيػت ،٢ٯة٨ قسبحت

٠ ٪يد زٮص ٮحدأ ٴ ٮٓةد زب دز ٮًة٪ٓٷ يحيٓت دبٲػوٷ بغت. ٚسيد ٴجد) ٴ غايد بجٵب٪حػاٱ ٲادٴ) ٴ    

٢سدٶ ٴ ٲُس ٮساة٪ٙ زب  بيٱ ديد٦ةٶ زب تسٴيج  ،ٸٯچٳيٱ غيد ًٞث ٴ ٮحٯد ًٞث بش بخٵبٰ ب٪ٯػ٫ٯيٱ

 29تسًاٷ ٮى ٢ٳٳد. 

ٴ٪ى د٪ي٩ ٸٯٷ آٲٹة جاس بياٱ بدْاة     ،٦سچٷ تة بٲدبشٶ ب) جة ٸ٭ تٛةٴت دبزٲد ،بدْةٸة) بيٱ قةحث ٲُسبٰ

ٸٯػةٰ بغت ٴ آٰ نٓٙ ٩ْٟ ٴ خًة) ت٩ٟٓ ٮى جةؾد! بيٱ دز حة٪ى بغات ٢اٷ ٞاسآٰ ٢اسي٭ جةزٸاة      

د غٳد شٲدٶ ب) بغت جسب) ٢ةزجسد قاحت بظ  ٮػ٫ٯةٲةٰ زب دْٵت جٷ بغودال٨ ٴ ت٩ٟٓ ٢سدٶ ٴ بيٱ خٵ

زبٶ  ،تدال٨. بش غٵ) دي٧س خٵد ٞسآٰ دز جػيةز) بش ٮػاةئ٩ بْوٟاةد) چاٵٰ تٵحياد ٴ ٲحاٵت ٴ ٮٓاةد      

 بغودال٨ زب دز ييؽ ٦سٚوٷ بغت.

ؾٹيد ٮًٹس) ٮٓوٟد بغت بٲػةٰ جة بغوٛةدٶ بش بجصبز حاٵبظ ٴ جةش٦ؿات جاٷ يحيٓات ٮاى تٵبٲاد جاٷ        

 يحيٓت تٳٹة زبٶ ٴ بجصبز ؾٳةخت ٲيػوٳد. ٴ٪ى حع ٴ ،ؾٳةخت دغت يةجد



يحيٓت زب يا١   ،ٴ٪ى دز بيٳ٣ٷ ٞسآٰ ، ٞسآٰ بيٱ ٲُس زب جٷ ْٳٵبٰ ي١ ٲُسيٷ بٲحكةز) تأييد ٲٯى ٢ٳد

ؾا٣ى   ،ٮٳحّ بش ٮٳةجّ جصز٤ ٮٓسٚت ٮى دبٲد ٴ حٵبظ زب بجصبز) جسب) ؾٳةخت ٴ ٮٓسٚت ٮاى ؾٳةغاد  

 30ٲيػت.( 

 

 ؟بجصبز) ٢ةزآٮد ية ٲة٢ةزآٮد ،٩ْٟ ٲُس)

آية زبٸحسد جٷ يٟيٱ دز يستٵ ٩ْٟ ٲُس) ٴ بغودال٨ ٞيةغى بش ٲُس ٞسآٰ ٢سي٭ يريسٚوٷ بغت ية خيس؟ جٷ 

بغودال٨ دز ٫ٞٯسٴ ٩ْٟ ٲُس) زب جسب) زغيدٰ بٲػاةٰ جاٷ    ،آية ٞسآٰ جٷ ْٳٵبٰ ٮ٣وث يٟيٱ ،جيةٰ دي٧س

 ،يٟيٳى دز بٲػةٰ ٸاة  جسب) بيجةد جةٴز ٴ بيٯةٰ ،تأييد ٮى ٢ٳد؟ آية ٞسآٰ جٷ ْٳٵبٰ ٢وةت ٸدبيت ،يٟيٱ

 بشد ٪ي٩ ٞيةغى جٹسٶ جسدٶ بغت؟

 ٮحٯد بز٢ٵٰ( بش ٲٵيػٳد٦ةٰ ٮٓةقس ْسجى ٢ٷ بش  ٮةتسية٪يػ٭ دية٪٣وي١( جٷ ؾدت تاأثيس يريسٚواٷ ٴ   

ٮٓوٟد بغت ٢اٷ غاةحت ٞاسآٰ بش     ،چٳيٱ ٮى ٲٯةيد ٢ٷ آ٦ةٸى ٸة) ٞسآٲى ٴ) بٲد٠ ٴ ٚةٞد ضزٚةغت

تٯةٮى ٴبضٶ ٸة) ٩ْٟ زب ٢ٷ دز ٞسآٰ جٷ ٢ةز زٚوٷ ت دٴٰ  بغودال٨ ٞيةغى ٴ ٩ْٟ ٲُس) ٮحسب بغت. بٴ

 جٷ ٮٓٳة) تٵجٷ دبدٰ بٲػةٰ جٷ يديدٶ ٸة) يحيٓت ٮى دبٲد ٴ ٮى ٲٵيػد: ،بغوثٳة

٩ْٟ غسد تأٮ٩ ٦س ٴ بغاودال٪ى ٴ جسٸاةٲى  جاٷ     …٩ْٟ ْٯ٫ى ٴ تجسجى بغت ، ٩ْٟ ٮٵجٵد دز ٞسآٰ

ٮٛٹٵ٬ بزغاًٵيى ياة ٮٛٹاٵ٬ ٫ٚػاٛى      بيٱ ٲٟف ٞسآٰ ٲيػت ٢ٷ …ؾيٵٶ ٮثالً ٦ٛوةز ٫ٚػٛى( ٲيػت

ٮدزٰ ٩ْٟ ٴ ٲيص ب٢وؿةٚةت ٫ْٯى ٴ ٚيصي٣ى جديد زب دز جسٲدبؾوٷ جةؾد. ٞسآٰ ٢وةت ديٳاى ُْيٯاى   

 31( …ٲٷ ٢وةجى دز دبٲؽ جٗسبٚية ية بت٭ ية تةزيخ ية شيػت ؾٳةغى ٴ ،بغت

ٸحس) ٮى ٢ٳد ٴ ٮة زب تة ٮسش ٮةٴزب) يحيٓت ز ،ٮًة٪ٓٷ يحيٓت ،بش ٲُس ٞسآٰ ،جٷ ٦ٛوٷ ؾٹيد ٮًٹس)

دز آٲجة يةيةٰ ٮى يةجد ٴ ٟٚى ٲؿةٲى ٮحٹ٭ بش ٮةٴزب) يحيٓت جٷ دغت ٮى دٸد. دز ٞاسآٰ ٮػاةئ٫ى بش   

 بيٱ ٦ٵٲٷ يسح ؾدٶ بغت:

 11 ٪يع ٢ٯث٫ٷ ؾيئ( ؾٵز) / 

 60 ٴ ٪٫ّٷ ب٪ٯث٩ بأل٫ْى( ٲح٩ / 

 180 ٴ٪٫ّٷ بألغٯةو ب٪حػٳى( بْسب٘ / 

 23صيص ب٪جحّةز ب٪ٯو٣حّس( حؿس/  ب٪ٯ١٫ ب٪ٟدّٴظ ب٪ػال٬ ب٪ٯإٮٱ ب٪ٯٹيٯٱ ب٪ٓ

 115 أيٳٯة تٵ٪ّٵب ٚث٭ّ ٴجٷ ب٪٫ّٷ( جٟسٶ/ 

 3 ٸٵ بالٴ٨ّ ٴ بآلخس ٴ ب٪ُةٸس ٴب٪حةيٱ ٴ ٸٵ ج٩٣ّ ؾيئ ٫ْي٭( حديد / 

 21 ٴ بٰ ٮٱ ؾيئ بالّ ْٳدٲة خصبئٳٷ ٴ ٮة ٲٳصّ٪ٷ بالّ جٟدز ٮ٫ٓٵ٬( حجس / 

 4 ٴٸٵ ٮ٣ٓ٭ أيٳٯة ٢ٳو٭( حديد / 

 39يثحت ٴ ْٳدٶ ب٬ّ ب٪٣وةت( زْد /   يٯحٵ ب٪٫ّٷ ٮة يؿةو ٴ

 ٴ دٶ ٸة آيٷ دي٧س.

بيٳٹة ٸٯٷ ٮػةئ٫ى ٸػوٳد ٮسجٵو جٷ آٰ غٵ) ٮسش. حة٨ چ٧ٵٲٷ ٮة بش زبٶ يحيٓت ؾٳةغى جاٷ ٮٓسٚات   

زبٸاى جاٷ دز٠ ٴ ٮٓسٚات بياٱ ٦ٵٲاٷ ٮػاةئ٩        ،جؿاس  ،بيٱ ٮػةئ٩ ٲةئ٩ ٮى ٦سدي٭؟ يع جةيد ج٧اٵيي٭ 

 ش زبٶ دٞت ٴٮًة٪ٓٷ دز يحيٓت بغت.آٰ زبٶ ٖيس ب ،ٴ ية ب٦س زبٸى ٸػت …ٲدبزد



ٮٳحّ ٩ْٟ زب چٵٰ ٮٳحّ يحيٓت ٮٓوحس ٮاى   ،بيٳجة بغت ٢ٷ بيٱ يسغؽ ٮًسح ٮى ؾٵد ٢ٷ آية ٞسآٰ

ؾٳةغد؟ ٴ آية بجصبز بغودال٨ ٴ ٞيةظ ٴ جسٸةٰ زب ٮةٲٳد حع ٴ تجسجٷ ٮٓوحس ٮى دبٲد؟ يةغخ بيٱ بغات  

 ٢32ٷ ج٫ى.

چٷ د٪ي٫ى بش بيٱ جةالتس ٢ٷ ٞسآٰ  …ٰ بغوٛةدٶ ؾدٶ بغت دز خٵد ٞسآٰ ٢سي٭ بش بجصبز بغودال٨ ٴ جسٸة

ٮجيد جٷ بغودال٨ ٫ْٟى ٴ جٷ بٞةٮٷ جسٸةٰ ٫ْٟى دز جػيةز) بش ٮػةئ٩ يسدبخوٷ بغت. ٞاسآٰ ٢اسي٭ دز   

 بغودال٨ ٮى ٢ٳد. ،ٲحٵت ٴ ٮػةئ٩ بقٵ٨ ديٱ ،ٮٓةد ،جةت تٵحيد

ياةظ بغاودال٪ى ٴ جسٸاةٰ قددزقاد     ( يا١ ٞ 22بق٩ آيٷ  ٪ٵ ٢ةٰ ٚيٹٯة آ٪ٹٻ بالّ ب٪٫ّٷ ٪ٛػدتة(  بٲحيةو/

دي٧س خاٵدؼ بٞةٮاٷ ٞياةظ ٴ جسٸاةٰ ٲٯاى       ،٫ْٟى بغت. ب٦س ٞسآٰ بغودال٨ ٴ ٞيةظ زب ٮٓوحس ٲؿٯةزد

 ٢33ٳد.(

٢ةٚى بغت ٢ٷ ]ج٧ٵيي٭ بيٱ ٢وةت ب٪ٹى[  ، ٦سچٷ يحٝ ٮجٯٵْٷ آيةتى ٢ٷ دْٵت جٷ بغودال٨ ٮى ٢ٳد

ي٩ بيٱ حٟيٟوةً[ ٮٳحكس جٷ بيٳٹة ٲيػات. بٴالً  ٴ٪ى ]د٪ ،بجصبز بغودال٨ ٴ ٮٳحّ ٩ْٟ زب ٮٓوحس ٮى ؾٯةزد

 . …شيةد بغت ،دز ٞسآٰ ٮجيد آيةتى ٢ٷ دْٵت جٷ ت٩ٟٓ ٴ تدجّس ٮى ٢ٳد

ج٣٫اٷ دز جػايةز) بشٮػاةئ٩     ،ٞسآٰ ٢سي٭ بغودال٨ بٞةٮٷ ٮى ٢ٳاد  ،ثةٲيةً: ٲٷ تٳٹة دز ٮػةئ٩ بقٵ٨ ديٱ

يٓٳى ب٦س ٩ْٟ ٮٓوحاس ٲحةؾاد    ؛دي٧س ٸ٭ ٞسآٰ جة ٮٵبشيٳى جحث ٮى ٢ٳد ٢ٷ ٟٚى دز ٩ْٟ ٮٓوحس بغت

ٮةٲٳد بيٳ٣ٷ دز ٮٵزد جسيةٰ تةزيخ جؿس جة ي١ ٲٵِ بغاودال٨ ٫ْات ٴ ٮ٫ٓاٵ٪ى     ؛آٰ ٮٵبشيٱ بْوحةز ٲدبزد

 ،ٴبزد ٮى ؾٵد ٢ٷ جحث  ٫ٚػٛٷ تةزيخ( بغت ٴ جحث جدبيى بغت ٴ ية جسب) ٮة دز جحث ٫ٚػٛٷ بح٣ة٬

د٪ي٩ ٮى آٴزد ٢ٷ  ٪٣ّ٫ٓ٭ توٟٵٰ( ٴ ية  ٮثالً دز ٮٵزد چسبيى  ٢وث ٫ْي٣٭ ب٪كية٬( ؛٫ْت ذ٢س ٮى ٢ٳد

 دز چسبيى  أٞ٭ ب٪ك٫ٵٺ( ٮى ٚسٮةيد:  ٪ر٢س)( ٴ ية  بّٰ ب٪ك٫ٵٺ تٳٹى ِ ٰ ب٪ٛحؿةو ٴ ب٪ٯٳ٣س(.

يع بغودال٨ جٷ ْٳٵبٰ ي٣ى بش  ،بيٱ بغودال٨ ٸة بقالً ٮٓٳى ٲدبزد ،ب٦س ح٣٭ ٩ْٟ بْوحةز ٲدبؾوٷ جةؾد

 34ٮٓوحس بغت.( ،ُس ٞسآٰ ٮجيدبش ٲ ،بجصبزٸة ٴ ٩ْٟ جٷ ْٳٵبٰ ي٣ى بش ٮٳةجّ

ٴ) ٸٯچٳيٱ ؾٳةخت حػى ٴ ٫ْٟى زب جي٧ةٲٷ بش ٸ٭ ٴ ٲةغةش٦ةز جة ٸ٭ ٲٯى دبٲاد ٴ آٲٹاة زب دز ْاسل    

ج٣٫ٷ جٹسٶ جسدبز) بش يحيٓت ٴ ٩ْٟ ٴ حٵبظ زب دز ي١ تالؼ ٮٓسٚوى ت٣ٯيا٩   ،ي٣دي٧س ٲيص ٲٯى دبٲد

 ٢ٳٳدٶ ي٣دي٧س ٮى ؾٳةغد ٴ ٮى ٲٵيػد:

و دٴ ٲٵِ ؾٳةخت دبؾوٷ جةؾي٭: ي٣ى ؾٳةخت غًحى ٢ٷ ٸٯةٰ ؾٳةخت حػاى   ٮة ٮى تٵبٲي٭ بش بؾية

 ،ٮحا٩ جحاث ٮاة ٲيػات     ،بيٱ ٲٵِ ؾٳةخت …حيٵبٲةت ٸ٭ جة ٮة ؾسي١ ٸػوٳد ،بغت. دز بيٱ جٹت

 . …ج٣٫ٷ ٮح٩ جحث ٮة ؾٳةغةيى  ْٯٟى( بغت ٢ٷ جدٴٰ  ت٩ّٟٓ( بٮ٣ةٰ يريس ٲيػت

يٓٳاى ؾٳةغاةيى    ؛و جة ؾٳةغةيى حػى ٲيػات ٮػو٩ٟ ٴ جى بزتحة ،ٴ ]بش غٵ) دي٧س[ ؾٳةغةيى ت٫ٟٓى

ٴ تاة   …ؾٳةغةيى حػى بغات  ،ْٯٟى بجودب جٷ غة٢ٱ بٮ٣ةٰ يريس ٲيػت ٴ ي٫ٷ ٸة ٴ ٮٟدٮةت بٴ٪يٷ آٰ

 35( …ٲٵجت جٷ ؾٳةغةيى ت٫ٟٓى ٲٯى زغد ،ؾٳةغةيى حػى ٴ غًحى يى ٲؿٵد

 

 ؾٳةخت حٟيٟى ية ٮٓسٚت زبغويٱ

ح( بغت ٴ جٷ آٰ ٞهيٷ ذٸٳى ٦ٛوٷ ٮى ؾاٵد  حٟيٟت دز بقًالح ٫ٚػٛى ٸ٭ زديٙ  قدٜ( ية  قحي

٢ٷ جة ٴبّٞ ٮًةجٟت ٢ٳد. ٲًٟٷ ٮٟةج٩ آٰ  خًة( ية  ٢رت( ية  ٫ٖى( بغت ٢ٷ جٷ ٞهايٷ ذٸٳاى ٦ٛواٷ    



ياة   ،ٮثالً بْوٟةد جٷ بيٳ٣ٷ  چٹةزٮػةٴ) بغات جاة دٴ ناست دز دٴ(    ؛ٮى ؾٵد ٢ٷ جة ٴبّٞ ٮًةجٟت ٲ٣ٳد

بٮاة بْوٟاةد جاٷ     ،حٟيٟت ٴ قدٜ ٴ قحيح بغات  ،٦سد خٵزؾيد ٮى چسخد( ،بْوٟةد جٷ بيٱ ٢ٷ  شٮيٱ

٦سد شٮيٱ ٮى چسخد( ٴ ية بْوٟةد جٷ بيٳ٣ٷ  دٴنست دز دٴ ٮػاةٴ) بغات جاة غاٷ(      ،بيٳ٣ٷ  خٵزؾيد

 36ٲٛع بدزب٢ةت بغت. ،خًة ٴ ٢رت ٴ ٫ٖى بغت. يع حٟيٟت بش ٪حةٌ ٮًةجٟت جة ٴبّٞ

د ٢ٷ جٷ ْٟيدٶ آٲٹة آٰ بؾ٣ة٨ ٸاة  بؾ٣ة٨ ٸةيى ٴبزد ٮى دبٲٳ ،جس بيٱ تٓسيٙ ،جٓهى بش ٚي٫ػٵٚةٰ جديد

 ،ٸٯچٳةٰ ٲة٦ؿٵدٲى ٸػوٳد ٴ ٲة٦صيس جةياد دز جػات ٴجاٵ) تٓسياٙ دي٧اس) جاٵد. ٚي٫ػايٱ ؾاة٪ٷ        

 بؾ٣ةالت خٵد زب جة ؾسح شيس جيةٰ ٮى ٢ٳد:

ٴ ٲٷ جٷ  ، بيٱ تٓسيٙ ٲٷ جٷ حٟةيٝ زيةنى ٢ٷ ٮٵنٵِ آٲٹة ٴجٵد خةزجى ٲدبزد دزغت ٮٳًحٝ ٮى ؾٵد

ٴ ٲٷ جٷ حٟةيٝ تةزيسى ٢ٷ ٮٵناٵِ آٲٹاة جاس حػاث      ،آٲٹة ٢ةٮالً ذٸٳى بغتحٟةيٝ ٲٛػةٲى ٢ٷ ٴجٵد 

 ،تٓسيٙ بش جيٱ زٚوٷ بغت. قةدٜ جٵدٰ بيٱ تٓسيٙ دزجةزٶ حٟةيٝ تجسجى ٸ٭ خة٪ى بش بؾ٣ة٨ ٲايع ت 

 37چيص دي٧س) ٲيػت.( ،ٮٵنٵِ خةزجى جص ي١ دغوٷ بحػةظ ٴ قٵز ،شيسب جسب) ذٸٱ

حٟيٟت زب بيٱ ٦ٵٲٷ تٓسيٙ  ،ةيٷ ٦ربز ٫ٚػٛٷ يٵشيويٵيػ٭دبٲؿٯٳد ٮٓسٴ٘ ٚسبٲػٵ) ٴ ي ،آ٦ٵغت ٢ٳت

 ٮى ٢ٳد:

 38ْحةزت بغت بش ٣ٚس) ٢ٷ تٯة٬ بذٸةٰ دز ي١ شٮةٰ دز آٰ ٴٚةٜ دبؾوٷ جةؾٳد.( ، حٟيٟت

 ْٟيدٶ  آ٦ٵغت ٢ٳت( زب جس٦صيدٶ بغت. ،دزجةزٶ حٟيٟت ،ٚي٫ػيٱ ؾة٪ٷ

ت ٢ٷ جة دي٧اس بٲديؿاٷ ٸاة) بٴ    آٰ بٲديؿٷ ب) بغ ،حٟيٟت دز ذٸٱ ي١ ٚسد ،جٷ ٲُس بيٱ دٴ ٚي٫ػٵ٘

  ٰ جاس آٰ تٵبٚاٝ دبؾاوٷ     ،غةش٦ةز جةؾد ٴ دز بذٸةٰ جةٮٓٷ چيص) بغت ٢ٷ ٸٯٷ بذٸةٰ ٮسد٬ يا١ شٮاة

 39جةؾد.

حٟيٟات   ،ٴي٫ية٬ جيٯص زٴبٰ ؾٳةظ ٴ ٚي٫ػٵ٘ ٮٓسٴ٘ آٮسي٣ةيى ٴ بش يةيٷ ٦ربزبٰ ٫ٚػٛٷ يسب٦ٯةتيػ٭

 زب بيٱ ٦ٵٲٷ تٓسيٙ ٮى ٢ٳد:

 ٢40ٷ دز ْٯ٩ تأثيس ٲي٣ٵ دبزد.( حٟيٟت ْحةزت بغت بش ٣ٚس) 

 ٦سٴٸى ٮى ٦ٵيٳد:

 41 حٟيٟت يٓٳى ٣ٚس) ٢ٷ تجسجٷ آٰ زب تأييد ٢سدٶ جةؾد.(

ب٦س دز ٮٟة٬ ْٯ٩ خٵت جٵبت دبدٶ حٟيٟت بغت ٴ ٦سٲاٷ   ،ٚسنيٷ ب) ٢ٷ ي١ دبٲؿٯٳد بجسبش ٮى دبزد

 جٷ دٴز بش حٟيٟت خٵبٸد جٵد.

 ٲُس بغوةد ٮًٹس) دزجةزٶ  حٟيٟت( بيٱ بغت ٢ٷ:

ٴ جٷ تٓحيس دي٧س: ذٸٱ ٴ ٣ٚس ية ٮٳًحٝ جاة   ،ية ٮًةجٝ جة ٴبّٞ ٴ ٲٛع بالٮس بغت ٴ ية ٮسة٪ٙ ،ةخت ؾٳ

ٴ جاٷ جياةٰ    ،ؾٳةخوى بغت ٢ٷ جة ٴبّٞ ٮًاةجٝ جةؾاد   ،ْيٱ بغت ٴ ية ٮٳًحٝ ٲيػت. ؾٳةخت حٟيٟى

ؾاٳةخت حٟيٟاى    ،ٴ ٸس ٣ٚس) ٢ٷ جة ٴجٵد خاةزجى ٮٳًحاٝ جةؾاد    ،ٸس ذٸٳيوى ٢ٷ جة ْيٳيت ،دي٧س

 42 بغت.(

ج٣٫اٷ ٸاس    ،ٚةزٔ بش غةيس ٮٓةٲى ٴ جى تٵجٷ جٷ آٲٹة ٲحٵدٶ بغات  ،بغوةد دز بٲوسةت ٴ ٦صيٳؽ بيٱ ٮٓٳى

 ٴ دز ٲٹةيت ٮٓٳة) ٚٵٜ زب جس٦صيدٶ بغت. ،ي١ زب جٷ دٞت ٮٵزد ٲٟد ٴ جسزغى ٞسبزدبدٶ

 



 بٮس) ٮ٫ًٝ ية ٲػحى ،ؾٳةخت حٟيٟت

ٵدٶ ٴ ٞةئ٩ جٷ حٟيٟت ٲػحى ٸػوٳد. بيٱ ٮ٫ًٝ جٵدٰ حٟةيٝ زب بٲ٣ةز ٲٯ ،ْدٶ ب) بش دبٲؿٯٳدبٰ جديد

ْدٶ زب  ٲػحيٵٰ( ية  زاليويٵيػت( ٸة ٴ ٮػ١٫ آٲةٰ زب  ٲػحيت( ية  زاليويٵيػ٭( ٮى خٵبٲٳد. خالقٷ 

 ْٟيدٶ بيٱ دبٲؿٯٳدبٰ بيٱ بغت:

ٮٯ٣ٱ ٲيػت جٷ يٵز بيالٜ ٴ دغت ٲساٵزدٶ دز ٞاٵب)    ،ٮةٸيت بؾيةو ٢ٷ ٫ْ٭ جٷ آٲٹة ت٫ٓٝ ٮى ٦يسد

دز ٸس جةز جٷ  ،ج٣٫ٷ ٸس ٮةٸيوى ٢ٷ جسب) آٲةٰ ٢ؿٙ ٮى ٦سدد ،٢ٳد ٴ ٮ٣ؿٵ٘ ٦سدد بدزب٢ى جؿس َٹٵز

ٴ ؾسبيى شٮةٰ )  ،شيسب دغو٧ةٶ بدزب٢ى ؾسف بدزب٠ ٢ٳٳدٶ بش ي١ يس٘ ،٦ٵٲٷ ب) خةـ خٵبٸد جٵد

ٴ بش بياٱ   ،تأثيس ٴ دخة٪ت دبزٲاد  ،دز ٢يٛيت َٹٵز ٴ ٲٯةيؽ ؾيئ بدزب٠ ؾدٶ ،ٴ ٮ٣ةٲى بش يس٘ دي٧س

ج٣٫ٷ ي١ ٲٛس ي١ چياص زب دز   ،ٸس ٚسد ي١ چيص) زب جٷ ٦ٵٲٷ ب) خةـ بدزب٠ ٮى ٢ٳدجٹت بغت ٢ٷ 

 دٴ ٦ٵٲٷ بدزب٠ ٮى ٢ٳد. ،دٴ حة٪ت

ؾ٩٣ ٴ زٲ٥ ٮٓيٱ  ،جة حج٭ ،ٮثالً ٮٱ جػٯى زب دز ٪حُٷ خةـ بش شٮةٰ ٴ ٮ٣ةٰ ٴ ٮحيى ٮسكٵـ

 ،ؾسبيى خةـآٰ ٸ٭ دز  ،بٮة ٟٚى ٲػحت جٷ ٮٱ ،قحيح ٴ حٟيٟت بغت ،بدزب٠ ٮى ٢ٳ٭. بيٱ بدزب٠

حٟيٟات   ،ٲٷ جسب) دي٧س) ٢ٷ غةخوٯةٰ ٞٵب) بدزب٢ى بٴ جة ٮٱ ٚسٜ ٮى ٢ٳد. ب٪حوٷ جسب) ؾسف دي٧اس 

آٰ چي ش) بغت ٢ٷ خٵدؼ دز٠ ٮى ٢ٳد ٴ جسب) ٮٱ ٸ٭ دز ؾسبيى دي٧س ٮٯ٣ٱ بغت حٟيٟت جاٷ  

  ٦43ٵٲٷ دي٧س دز٠ ؾٵد.حوى ٮٯ٣ٱ بغت جسب) ي١ ٲٛس دٴ حٟيٟت جةؾد.

دزجاٷ بغات ٴ دغات چاپ      60ت خٵد زب دز آجى ج٧ربزد ٢ٷ حسبزت آٰ ٮثالً ب٦س ؾسكى دغت زبغ

غپع ٸس دٴ دغت خٵد زب دز آجى ج٧ربزد ٢ٷ ٮيصبٰ حاسبزت آٰ   ،خٵد زب دز آجى ٢ٷ قٛس دزجٷ بغت

جة دغت زبغت خٵد بحػةظ غسد) ٴ جة دغت چپ خٵد بحػةظ ٦سٮى خٵبٸد ٢سد.  ،دزجٷ جةؾد 20

بحد دٴ حٟيٟت ٴجٵد دبزد. بقاالً حٟيٟات جاص بياٱ     دز آِٰ ٴ ،دز بيٱ قٵزت ٰ غحت جٷ ي١ ؾسف

 44چيص) ٲيػت. يع حٟيٟت ٲػحى بغت. ؾٳةخت  حٟيٟى( ٸس٦ص ٮ٫ًٝ ٲيػت.(

بخاوال٘ ٲياسٴ) بدزب٢اى     ،بش د٪ي٩ ٸةيى ٢ٷ جس ٮدْة) خٵد بٞةٮٷ ٢سد ،ؾ٣ة٠ ٮٓسٴ٘ يٵٲةٰ ،ييسٸٵٰ

ةٴت ٢ٷ ييسٸٵٰ ٲويجٷ ٦سٚات:  ٴ٪ى جة بيٱ تٛ ،بٲػةٰ جة حيٵبٰ ٴ ٸس بٲػةٰ دز حة٪ت ٸة) ٦ٵٲة٦ٵٰ جٵد

ج٣٫ٷ جةيد تٯاة٬ بدزب٢اةت خاٵد زب جاة      ، ٮة ٲحةيد ٮٓوٟد جةؾي٭ ٢ٷ آٲچٷ بدزب٠ ٮى ٢ٳي٭ حٟيٟت بغت

ٴ٪اى   ،تسديد ت٫ٟى ٢ٳي٭( ٴ٪ى ٲػحيٵٰ ٲويجٷ ٮى ٦يسٲد:  آٲچٷ ٮة بدزب٠ ٮاى ٢ٳاي٭ حٟيٟات بغات    

 ٮسو٫ٙ بغت.( ،يٓٳى حٟيٟت ٲػحت جٷ بؾسةـ ؛ٲػحى

ٸيچ ٦ةٶ ٲػحى ٲيػت. ب٦س ي١ ؾيئ حٟيٟت جةؾد دز ٸٯٷ جة ٴ جاٷ   ،حٟيٟت ،ٹس)دز جةٴز بغوةد ٮً

 دز ٸيچ حة٪ى حٟيٟت ٲيػت. ،ٴ ب٦س حٟيٟت ٲحةؾد ،حٟيٟت بغت ،ٸٯٷ حةالت ٴ ؾسبيى

خٵد آٰ جػ٭  ،جٷ ٦ٛوٷ ٴ) دز ٮٵبزد) ٢ٷ ي١ ٲٛس ي١ جػ٭ زب جة دٴ ٢يٛيت ٮسو٫ٙ دز٠ ٮى ٢ٳد

ية بيٳ٣ٷ ٸيچ ي١ بش آٰ دٴ ٢يٛيات زب   ،آٰ دٴ ٢يٛيت خٵبٸد جٵددز ٴبّٞ ٴ ٲٛع بالٮس دبزب) ي٣ى بش 

ٲسٵبٸد دبؾت ٴ دبزب) ٢يٛيت غٵٮى خٵبٸد جٵد ٴ ٸس٦ص ٮٯ٣ٱ ٲيػت دز آِٰ ٴبحاد دبزب) دٴ ٢ياٙ   

خًة) ٮحم ٴ دي٧س) حٟيٟت بغات ٴ دز   ،ي٣ى بش آٰ دٴ بدزب٠ ،يت ٦ٵٲة٦ٵٰ جةؾد. دز قٵزت بٴ٨

 45ٴ دز ٸس دٴ قٵزت حٟيٟت ٲػحى ٮٟٓٵ٨ ٲيػت.قٵزت دٴ٬ ٸس دٴ بدزب٠ خًة ٮى جةؾٳد 

 ٮى ٲٵيػد: ،بيؿةٰ دز يةغخ جٷ بيٱ يسغؽ ٢ٷ آية دز بيٱ قٵزت ٞٵٶ بدزب٢ى ٮة بؾوحةٶ ٮى ٢ٳد



ج٣٫اٷ بش   ، ٞٵٶ بدزب٢ى ٮٱ زبغت ٮى ٦ٵيد. ب٪حوٷ ٲٷ بش بيٱ ٲُس ٢ٷ ٮيصبٰ دبٖى آت زب ٲؿةٰ ٮى دٸاد 

ى تٵبٲ٭ ٮيصبٰ دبٖاى آت زب جاٷ دغات آٴز٬( ٸػاو٭.     بيٱ ٲُس ٢ٷ ٮى ٦ٵيد: ٮٱ دز بيٱ حة٪ت  ٢ٷ ٲٯ

بٴ دز بيٱ حة٪ت بغت. ٮٱ بؾوحةٶ ٢سدٶ ب٬ ٢ٷ ٦ٯةٰ ٮى ٢ٳ٭ بٴقة٘ ٴ حة٪ت آت زب جاي بٰ ٮاى    ،آز)

 ٢46ٳد.(

 

 زبجًٷ حٝ جٵدٰ ٴ ٮٛيد جٵدٰ

جٓهى جس بيٱ جةٴزٲد ٢ٷ حٟيٟت چيص) بغت ٢ٷ جٷ حة٨ جؿس ٮٛيد جةؾد. ب٦س چيص) جسب) ٮسد٬ غاٵد  

ٲٷ جٷ بيٱ د٪يا٩ ٢اٷ حٟيٟات بغات      ،جٷ بيٱ د٪ي٩ ٢ٷ ٮٛيد بغت حٟيٟت بغت ،ٶ دبؾوٷ جةؾدٴ ٚةيد

 ٮٛيد بغت.

زٴبٰ ؾٳةظ ٴ ٚي٫ػٵ٘ ٮٓسٴ٘ آٮسي٣ةيى ٴ ي٣ى بش يةيٷ ٦ربزبٰ ٫ٚػاٛٷ يسب٦ٯةتيػا٭ بش    ،ٴي٫ية٬ جيٯص

 ٴبضٶ  ٮٛيد( زب ذ٢س ٮى ٢ٳد ٴ ٮى ٦ٵيد: حٟيٟات آٰ بغات ٢اٷ    ،٢ػةٲى بغت ٢ٷ دز تٓسيٙ حٟيٟت

 47ٮٛيد جةؾد.

ج٣٫ٷ جةياد جايٱ ٮاٵبزد ٦ٵٲاة٦ٵٰ      ،جٷ ٲُس بغوةد زبجًٷ جيٱ  حٟيٟت( ٴ  ٮٛيد( ٸٯٵبزٶ ي٣ػةٰ ٲيػت

 جدبغةش) ٢سد ٴ تٛكي٩ ٞةئ٩ ؾد.

٦ةٸى بش ي٣دي٧س جدبيى ٮى يريسٲاد.   ،حٟيٟت ٴ ٮك٫حت دبؾوٱ دز ٮػةئ٩ جصئى ،حٝ ٴ ٮٛيد جٵدٰ

ٮثالً ٢ػى ٢ٷ بش ٲُاس ٞاةٲٵٰ ب٪ٹاى ٮػاوحٝ      ،ٴ٪ى ٮٛيد ٲيػت ،يٓٳى ٦ةٸى ي١ ؾيئ حٟيٟت بغت

 ،ٴ٪ى جٷ حة٨ ؾسف بٴ ٮٛيد ٲيػت. ج٫ى بجسب) بيٱ حٝ ،ٮس٤ دز جةزٶ بٴ حٝ بغت ،ٮس٤ ؾدٶ بغت

ٮاى تاٵبٲي٭    ،ٴ ب٦س ٮٵنٵِ زب بياٱ چٳايٱ ٚاسبن جٳ٧اسي٭     ،دزجسدبزٰ دٶ ٮك٫حت ٴ ٮٳةّٚ جةٮٓٷ بغت

ية ٦سٴٸى دز ٮًٟٓاى بش شٮاةٰ ٴ ٮ٣اةٰ    ٸس حٟى دزجسدبزٲدٶ ٮك٫حوى جسب) ٚسد  ،ج٧ٵيي٭ جٷ ٸس حة٨

 خٵبٸد جٵد.

يٓٳى ٸس چيص) ٢ٷ حٟيٟت جةؾد ٮٛيد ٸ٭  ؛بٮة دز ٮػةئ٩ ٫٢ى جيٱ حٟيٟت ٴ ٮٛيد جٵدٰ تالش٬ بغت

 شيسب ٸس حٟيٟوى ٮٛيد بغت. ،ٸػت

 ٞسآٰ ٢سي٭ جس تالش٬ جيٱ  حٝ جٵدٰ( ٴ  ٮٛيد جٵدٰ( دز بٮٵز ٫٢ى دال٪ت دبزد.

أٴديٻ جٟدزٸة ٚةحوٯ٩ ب٪ػي٩ شجدبً زبجيةً ٴ ٮٯّة يٵٞدٴٰ ٫ْيٷ ٚى ب٪ٳةز بجوٗةو   أٲص٨ ٮٱ ب٪ػٯةو ٮةوً ٚػأ٪ت

ح٫يٻ بٴ ٮوةِ شجد ٮث٫ٷ ٢ر٪١ يهست ب٪٫ّٷ ب٪حّٝ ٴ ب٪حةي٩ ٚأٮّة ب٪صجد ٚيرٸث جٛةو ٴ بٮة ٮة يٳّٛ ب٪ٳاةظ  

 17ٚيٯ٣ث ٚى بألزل ٢ر٪١ يهست ب٪٫ّٷ بالٮثة٨( زْد/ 

دز دزٶ ٸة جٷ بٲدبشٶ ٸس ي١ غيالت جةز) ؾد ٴ جاس آٰ ٢ٛاى   آت  جةزبٰ( زب بش آغٯةٰ ٚسٴ ٚسغوةد ٢ٷ 

جسآٴزد جٷ ٸٯةٰ قٵزت ٢ٷ چٵٰ جسب) ٚسبٸ٭ آٴزدٰ شيٳت آالت ية ٴغةي٩ شٲد٦ى چيصٸةيى زب دز آتؽ 

ذٴت ٮى ٢ٳٳد زيٯٷ ٸةيى ٮةٲٳد ٢ٙ جٷ ٴجٵد ٮى آيد. خدبٴٲد جسب) حٝ ٴ جةي٩ بيٱ ٦ٵٲٷ ٮثة٨ ٮاى  

ٴ آٲچٷ ]بش آت[ ٢ٷ جسب) ٮسد٬ ٲّٛ ٮاى زغاةٲد دز شٮايٱ     ،ٮى زٴٲد آٴزد! بٮة ٢ٙ ٸة جٷ تدزيج بش جيٱ

 ٮى ٮةٲد. خدبٴٲد بيٱ ٦ٵٲٷ ٮثة٨ ٮى شٲد.

جٷ يٵز) ٢ٷ بٲػةٰ ٟٚى ٢ٙ  ،ٮٛةد آيٷ بيٱ بغت: ٢ٙ آٰ ٞدز شيةد ٮى ؾٵد ٢ٷ زٴ) آت زب ٮى ٦يسد

 ،سٴ) آتآت بغات ٴ ٢اٙ جاة ٲيا     ،زب ٮى جيٳد ٴ حة٨ آٰ ٢ٷ آٰ ٲيسٴيى ٢ٷ غي٩ زب حس٢ت ٮى دٸاد 



بٮاة   ،٢ٙ جٷ غسْت بش جيٱ ٮاى زٴد  ،بيٱ ٮث٩ حٝ ٴ جةي٩ بغت ،حس٢ت ٮى ٢ٳد ٲٷ جة ٲيسٴ) خٵدؼ

 ،حٟيٟت جٷ د٪ي٩ بيٳ٣ٷ ٮٛيد بغت جةٞى ٮاى ٮةٲاد   ،آت ت ٶ د٪ي٩ بيٳ٣ٷ غٵدٮٳد بغت جةٞى ٮى ٮةٲد

 48دز بيٱ آيٷ تالش٬ حٝ ٴ ٮٛيد آؾ٣ةز بغت.

 ٮٓيةز ؾٳةخت حٟيٟى

ز بش  ٮٓيةز ؾٳةخت قحيح( چيػت؟ بيٱ تٵنيح زب بش جيةٰ ٮسحٵ٬ ٮًٹس) ٲسػت جةيد ديد ٢ٷ ٮٳُٵ

 ٮى آٴزي٭:

آٰ ٦ةٶ جٷ  ،ؾٳةخت حٟيٟى يٓٳى ؾٳةخوى ٢ٷ ٴبٞٓيت زب جٷ ٮة بزبئٷ ٮى دٸد ،يع بش آٰ ٢ٷ يريسٚوي٭

يٓٳى جٷ چٷ ٴغي٫ٷ ب) جٛٹٯي٭ ٢ٷ ؾٳةخت ٮة حٟيٟى بغت؟ ٮثالً ي١ ٴٞت  ،غسبٔ ٮٓيةز آٰ ٮى زٴي٭

ٮى يسغي٭: ب٦س ٫ٚص) زب جة ٸٯاةٰ   ،: يال چيػت؟ يع بش آٰ ٢ٷ يال زب جسب) ٮة تٓسيٙ ٢سدٮى يسغي٭

جة چٷ ٴغي٫ٷ ب) جدبٲي٭ ٢اٷ آٰ   ،زٲ٧ى ٢ٷ تٵ ٮى ٦ٵيى جحيٳي٭ ٴ ٲدبٲي٭ ٢ٷ يال) خة٪ف بغت ية خيس

ٮٓيةزٸةيى بغت ٢ٷ ٮى تٵبٲي٭ جة آٰ جٛٹٯي٭ ٢ٷ آٰ ياال   ،آية چٳيٱ ٴغي٫ٷ ب) ٸػت؟ ج٫ٷ ،يال بغت

غت ية ٲيػت. يع بش آٰ ٢ٷ ؾٳةخت حٟيٟى تٓسيٙ ؾٵد جةيد ٮٓيةز) جةؾد ٴ جاة آ ٰ جػاٳجي٭ ٢اٷ    ب

 49ؾٳةخت ٮٱ حٟيٟى بغت ية خيس.(

بشٮٹ٭ تسيٱ ٮػاةئ٩ ٮٳًٟاى    ،ٮٓيةز ؾٳةخت دزغت ٴ ية دزغت جٵدٰ ٴ حٟيٟت دبؾوٱ ي١ ؾٳةخت

 بغت ٢ٷ ييؿيٳٷ آٰ جٷ دٴٸصبز غة٨ ٞح٩ بش ٮيالد ٮى ٦رزد.

ؾٳةخت زب ٮٓيةز ؾٳةخت  ،٢ٷ ٮٳًٝ ٫ْٟى ٴ ٮٳًٝ ٞيةغى ٲيص جٷ آٰ ٦ٛوٷ ٮى ؾٵد ٮٳًٝ بزغًٵيى

ٮٓيةز ؾٳةخت دي٧س ٞسبز ٮى ٦يسد ٴ ؾٳةخوى ٢اٷ   ،ي١ ؾٳةخت ،ٮى دبٲد. يٓٳى جس بغةظ بيٱ ٮٳًٝ

ٴ٪ى دز ٲٹةيت بٲػةٰ جاٷ   ،ٮٓيةز ؾٳةخت دي٧س ٞسبز٦سٚوٷ ٮٯ٣ٱ بغت جة ؾٳةخت دي٧س) جٷ دغت آيد

 50ٮى يةجد ٢ٷ جٷ ٮٓيةز ٲيةش ٲدبزٲد.ؾٱ بخت ٸةيى دغت 

ٴ ٸاس   ،دز ٮٳًٝ بزغًٵ ٫ْ٭ زب بيٱ ٦ٵٲٷ تٟػي٭ ٮى ٢ٳٳد: ؾٳةخت  بٲديؿٷ( ية تكديٝ بغت ية تكٵز

 ؛تهٯيٱ ؾدٶ بغت ،يٓٳى ٲيةش) جٷ ٮٓيةز ٲدبزد ٴ جدٴٰ ٮٓيةز ،ية جديٹى بغت ؛ي١ ٲيص دٴ ٞػ٭ بغت

 51يٓٳى ٲيةشٮٳد ٮٓيةز بغت. ،ية ٲُس) بغت

ؾٳةخت خٵدْ ٮٓيةز  ؾٳةخت جديٹى( ٮٓيةز ؾٳةخت ٲُاس)  ٢اٷ    ،يٱ ٢ٷ دز ٮٳًٝ بزغًٵيىٲويجٷ ب

 ٲيةشٮٳد جٷ ٮٓيةز بغت( خٵبٸد جٵد.

يٓٳاى ؾاٳةخت    ؛ٸٯٵبزٶ بشٲٵِ ؾٳةخت ٮى جةؾاد  ،ٮٓوٟدٲد ٢ٷ ٮٓيةز ؾٳةخت ،قةحث ٲُسبٰ بغالٮى

 52جديٹى ٮٓيةز ؾٳةخت ٲُس) ٮى ؾٵد.

 ى ٮٓيةز دي٧س) ْٳٵبٰ ؾدٶ بغت:جسب) ؾٳةخت حٟيٟ ،بٮة دز ٮٳًٝ جديد

 ٚسبٲػيع جي٣ٱ ٮٓوٟد بغت:

 ْٯ٩(  ، ٮة ؾٳةخت خٵدْ ٮٓيةز ٲدبزي٭ تة ٮٓيةز ؾٳةخت ٸة) دي٧س ٞسبز ٦يسد. ٮٓيةز ٴ ٮح١ ؾٳةخت

حٟيٟى جاٵدٰ آٰ زب   ،بٲػةٰ ٴٞوى ٢ٷ ٮى خٵبٸد جٷ ي١ بٲديؿٷ حٟيٟى جسغد ٴ جة ٮح١ ْٯ٩ ؛بغت

وٟسبيى دز شٮيٳٷ ٮٵنٵِ ٮٵزد ٲُس بٲجة٬ دٸد تة جٷ ي١ ٘ زنيٷ جةيد بٴالً جسزغى ٸة) بغ ،٢ؿٙ ٢ٳد

ب٦س دز ْٯا٩ ٲويجاٷ    ؛ب) دغت ييدب ٢ٳد. آٰ ٦ةٶ حٟيٟى جٵدٰ آٰ ٚسنيٷ زب دز ٮح١ ْٯ٩ جيةشٮةيد

 53آٰ ٚسنيٷ حٟيٟى بغت.( ،دزغت دبد



 ٮى ٲٵيػد: ،نٯٱ جيةٰ ٢ةغوى ٸة) ٮٳًٝ جديد ،بغوةد ٮًٹس)

دزٮػةئ٩ ٮٓٳٵ) ٴ ٮرٸحى بغت. ٮثالً ٢ػى ٢ٷ ٚسنيٷ زٴح  ،ٵدآٴزد بشٮؿ٣التى ٢ٷ بيٱ ٮٳًٝ جٷ ٴج

زب ٮًسح ٮى ٢ٳد ٴ ٮى ٦ٵيد: بٲػةٰ ْالٴٶ جس بيٱ جػ٭ ٴ بجٓةد جػٯةٲى دبزب) ي١ حٟيٟوى بغت ٢ٷ 

بيٱ خٵ د ي١  ،خدبيى دبزد ،ٴ ية ٢ػى ٢ٷ ٮى ٦ٵيد: ْة٪٭ ،جٷ ٮٵجث آٰ خٵدآ٦ةٶ ٴ جٹةٰ آ٦ةٶ بغت

خت ٲيةشٮٳد جٷ ٮٓيةز بغت. ب٦س جس بغةظ ٮٳًٝ بزغًٵيى بش ٴ) د٪ي٩ بٲديؿٷ ٲُس) بغت ٴ ي١ ؾٳة

تة آٲجة ٢ٷ دي٧س ٲياةش)   …د٪ي٩ ٮى آٴزد ٴ دز قٵزت ٲيةش جسب) د٪ي٩ ٸ٭ د٪ي٩ ٮى آٴزد ٴ ،جسٵبٸي٭

دزجةزٶ بياٱ   ،حٟيٟى جٵدٰ ي١ بٲديؿٷ زب جػٳجي ٬ ،بٮة ب٦س ٦ٛوي٭ ٟٚى جة ٮٓيةز ْٯ٩ ،جٷ د٪ي٩ ٲحةؾد

جةيد ج٧ٵيي٭؟ ٮة ٲٯى تاٵبٲي٭ بياٱ ٲاٵِ بٲديؿاٷ ٸاة زب دز ْٯا٩ ٮاثاًل دزالجسبتاٵبز          ٲٵِ بٲديؿٷ ٸة چٷ

جحيٳي٭ دز آٲجة خدب ية زٴح زب ييدب ٮى ٢ٳي٭ ية خيس؟ ]جٷ ٣ْع[ ب٦س دز الجسبتٵبز چياص) زب   ،جيةشٮةيي٭

چاٵٰ چياص) ٢اٷ دز     ،خدب ٲيػات  ،آٰ ٴٞت بغت ٢ٷ دي٧س خدب ،ييدب ٢ٳي٭ ٴ ج٧ٵيي٭: بيٱ خدب بغت

 54ٮس٫ٵٜ ٮحدٴد) ٮث٩ ٸٯٷ ٮس٫ٵٞةت دي٧س بغت.(  ،بتٵبز ييدب ؾٵدالجس

تجسجٷ يريس جاٵدٰ ٴ   ،جٳةجسبيٱ بغوةد ٲٯى يريسد ٢ٷ تٳٹة ٮال٠ حٝ جٵدٰ ٴ دزغت جٵدٰ ي١ ؾٳةخت

ٴ٪ى بيٱ زب يريسٚوٷ بغت ٢ٷ ٮيدبٰ تجسجٷ ٴ ْٯا٩ ٫٢ياد ؾاٳةخت ٴ     ،بثحةت آٰ دز ٮيدبٰ ْٯ٩ جةؾد

 ٴ٪ى تٯة٬ ٮٓيةز ٲيػت. ،غت٦ؿةيٳدٶ دز ٴزٴد جٷ ٮٓسٚت ب

يٓٳى ب٦س بٲػةٰ ٴبزد ٸيچ ٦ٵٲٷ ْٯ٫اى   …بٮة ٲيةش جٷ تٵنيح دبزد ،٫٢يد ؾٳةخت حٟيٟى بغت ، ْٯ٩

 بجدبً بٮ٣ةٰ ٲدبزد. آيٷ ب) بش ٞسآٰ ٮى ٚسٮةيد: ،جٓد جسٵبٸد جٹةٰ زب جؿٳةغد ،ٲؿٵد

ألجكاةز ٴ بألٚاادٺ ٪٣٫ٓا٭     ٴ ب٪٫ّٷ أخسج٣٭ ٮٱ جًٵٰ بٮّٹةت٣٭ الت٫ٓٯٵٰ ؾياةً ٴ جٓا٩ ٪٣ا٭ ب٪ػاٯّ ٴ ب   

 78تؿ٣سٴٰ( ٲح٩ / 

خدبٴٲد ؾٯة زب بش ؾ٣٭ ٸة) ٮةدزبٰ تةٰ جيسٴٰ ٢سد ٴ چيص) زب ٲٯى دبٲػاويد ٴ جاسب) ؾاٯة ٦اٵؼ ٴ     

 جيٳةيى ٴ ٚإبد آٚسيد تة ؾٯة ؾ٣س خدب زب جٷ جة آٴزيد.

ٟاى  بغوٟسبو بغت. ٞاسآٰ ٚ  …بقالً حٵبظ ]خٵد[ ْٯ٩ ٴ  ،دزبيٱ آيٷ بٴ٨ ت٣يٷ زٴ) حٵبظ ٮى ٢ٳد

يٓٳاى   …ج٣٫ٷ جٓد بش آٰ ٮاى ٦ٵياد:  ٪٣٫ٓا٭ تؿا٣سٴٰ(     ،ٲٯى ٦ٵيد: خدب جٷ ؾٯة ٦ٵؼ ٴ چؿ٭ دبد

 حٵبظ زب جةيد دز ْٯ٩ ٴبزد ٢ٳى ٢ٷ ٸٯةٰ بغوٟسبو ٴ تجػع ٮى ؾٵد.

٫٢ياد ؾاٳةخت حٟيٟاى     ،يع جدٴٰ ؾ١ بيٱ ٮ٫ًث تة جٷ بيٳجة حس٘ جػيةز دزغوى بغت ٢ٷ ْٯا٩ 

٫٢يد دٴ٬ آٰ بغت ٢ٷ ٞاسآٰ   …ْٯ٩ ٫٢يد بٴ٨ بغت ،ت؟ ٲٷبغت. بٮة آية ْٯ٩ تٳٹة ٫٢يد ؾٳةخت بغ

 55بش آٰ جٷ  ٚإبد( ٴ ٚي٫ػٵٚةٰ بش آٰ جٷ ٩ْٟ تٓحيس ٢سدٶ بٲد.(
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