
 نقدى بر ترجمه جديد قرآن )ترجمه خرمشاهى(

 محمذ ٓلى سهبيى وشمبوى 

 

خًد اص مجبحثض ٓمثذٌ ي اكثلى ٓلثً       ،دس يالْ سفؼيش مخشلشى اص لشآن وشيم اػز يسفؼيش ،سشػمٍ لشآن

صيش مؼمًٍٓ ٓلً  لشآوى اػز. صوثذٌ ثثًدن ثحثض     ،اصايه سيى مى سًان گفز وٍ سشػمٍ لشآن ،لشآن اػز

مشاَى آن ثب َش ٓلش يصمبوى يَمچىيه ػًد َمگبوى داؿشه آن يويض فشايا وى سشػمٍ َبى سشػمٍ لشآن ي َ

مؤػؼٍ َب ي مؼلثٍ َثبى    ،هشيسر وـبوذن ثحض دسثبسٌ آن سا ثٍ آمًصؿىذٌ َب ،لشآن ثٍ صثبوُبى گًوبگًن

 لشآوى افضين مى وىذ. دغ ػضاياس اػز ايه ثحض َمچىبن گـًدٌ يدشوـبى ثبلى ثمبوذ.

صثبن يلُؼثٍ دويثب سشػمثٍ     150لشآن ثٍ ثيؾ اص  ،ُبدَبى لشآوى يلشآن دظيَبن يبدآيس مى ؿًوذآن گًوٍ وٍ و

   2ؿذٌ اػز )خًاٌ ثٍ كًسر وبمل يب وبلق( وٍ صثبن فبسػى اص وخؼشيه سشػمٍ َبى آن اػز.

كحبثى ثضسگثًاس ديثبمجشاوش  )ف( كثبدس ؿثذٌ      ،گًيىذ وخؼشيه سشػمٍ فبسػى لشآن اص صثبن ػلمبن فبسػى

دسػًاة آوبن وًؿز: ثؼثم اللهثٍ    ،صمبوى وٍ ثشخى اص ايشاويبن اص يى دسخًاػز سشػمٍ لشآن سا وشدوذ اػز.

 3 …ي. ثخـىذٌ يضدان خذايوذ وب  ثٍ ؛الشحمه الشحيم

سشػمٍ فبسػى چثبح يمىشـثش    50چىيه وـبن مى دَذ وٍ ثيؾ اص  ،ثشسػى دسثبسٌ سشػمٍ َبى فبسػى لشآن

ثٍ يه ػً  آن دثغ اص اومث ة اػث مى ي دس دي دَثٍ اخيثش كثًسر       وضديه  ،ؿذٌ اػز وٍ اص ايه ؿمبس

سشػمٍ اػشبد ثُبءالذيه خشمـبَى اع ر وثٍ ايثه    ،اص ػملٍ ايه سشػمٍ َب يػذيذسشيه آن 4دزيشفشٍ اػز.

 ممبل ثٍ مٔشفى ي ومذ ي ثشسػى آن اخشلبف داسد.

مجبل خًثى سي ثٍ سي گشديثذ ي  چىذ مبَى اػز وٍ اص چبح يوـش ايه سشػمٍ مى گزسد ياص َمبن آغبص ثب اػش

ثٍ گًوثٍ اى وثٍ چىثذيه مٔشفثى ي ومثذ دسثثبسٌ آن اوؼثب          ،سًػٍ لشآن دظيَبن يادة ديػشبن سا ػلت وشد

ٍ  5دزيشفشٍ اػز. ثثٍ   ،وگبسوذٌ ويض َمچًن ديگش ٓ لٍ مىذان ثٍ فشَىگ لشآوى اص َمبن آغبص وـش ايه سشػمث

ٔثٍ فثشاَم آيسدٌ وثٍ ممبلثٍ حبهثش سىِثيم ي سشسيجثى اصآن        مٌبلٍٔ آن دشداخشٍ ييبدداؿشُبيى سا دسهمه مٌبل

 ثٍ مٔشفى اػمبلى سشػمٍ يبدؿذٌ مى دشداصيم. ،يبدداؿشُبػز. ايىه دس آغبص

 ،سًػي اوشـبسار ويلًفش يػبمى 1374دسدبيبن ػبل  ،كفحٍ 902ثب لٌْ سحلى دس  ،سشػمٍ ػىبة خشمـبَى

سشػمٍ ي سًهيحبر اخشلبف داسد.)َثش   ،لشآن كفحٍ ثٍ مشه 604 ،چبح ي مىشـش ؿذٌ اػز. اصوله سشػمٍ

مشه لشآن ثب خي ٓظمبن ًثٍ ي   ،كفحٍ اصايه ثخؾ ثذيه گًوٍ اػز: يه چُبس  َش كفحٍ دس ػمز ساػز

سشػمٍ سيان آيبر ي ويمٍ ثبلى مبوذٌ اص َش كفحٍ ثٍ سًهيحبر )سفؼثيش   ،يه چُبس  كفحٍ دس ػمز چخ

 ؛دٓثبى خثشم لثشآن    609ث   607كثفحٍ َثبى    ؛لث  ٓ مبر ي 605مخشلش( آيبر اخشلبف داسد.( كفحٍ 

ك  حثٍ َثبى    ؛فُشػز ػًسٌ َب ثش حؼت وضيل 611كفحٍ  ؛فُشػز وبمُبى ديگش ػًسٌ َب 610كفحٍ 

فُشػثز ػثًسٌ َثب ثثٍ      615ث   614كفحٍ َبى  ،فُشػز ػًسٌ َبى لشآوى ثٍ سشسيت ملح  613ث   612

كثفحٍ   ؛يدٌ مششػم دسثثبسٌ سشػمثٍ خثًد   ػش 651كفحٍ  ؛گفشبس مششػم 650ث   618كفحٍ  ؛سشسيت الفجبيى

]ممبلثٍ[ سحشيث  وبدثز يثشى لثشآن       681ث   672كفحٍ َثبى   ؛]ممبلٍ[ لشآن ي لشآن دظيَى 671ث   652َبى 



]ممبلثٍ[ ولمثبر فبسػثى     ؛694ث   688كفحٍ َبى  ؛]ممبلٍ[ فُم لشآن ثب لشآن 687ث   682كفحٍ َبى  ؛وشيم

َمثشاٌ ثثب ثشاثشَثبى فبسػثى      ،شآوى ]ؿبمل ولمبر لشآوىياطٌ وبمٍ ل 837ث   696كفحٍ َبى  ؛دس لشآن مؼيذ

ديًػز ياطٌ وبمٍ )ياطٌ َبى لشآوى وٍ ٓث  وثبد دس ايثه سشػمثٍ ثثٍ وثبس سفشثٍ         839ث   838كفحٍ َبى  ؛آن[

فُشػز سًهيحبر )فُشػز سفؼثيش مخشلثشى وثٍ دس دبوًؿثز َثب آمثذٌ        883ث   840كفحٍ َبى  ؛اػز(

 وشبثىبمٍ. 902ث  884ي كفحٍ َبى  ؛اػز(

اص لحبٍ ػبخشبس ثخـُبى گًوبگًن آن )َمبن گًوٍ وٍ گزؿز( دس ثثيه سشػمثٍ    ،ييبدآيسى: سشػمٍ يبدؿذٌ

وبػثشيُبى محؼًػثى سا ثثٍ     ،َشچىذ ثشخى اص ثخـثُبى يبدؿثذٌ   ،َبى فبسػى لشآوى ومًوٍ يثشػؼشٍ اػز

 َمشاٌ داسد وٍ دس كفحٍ َبى آيىذٌ ثذان اؿبسٌ خًاَيم وشد.

 

 امشيبصَبى سشػمٍ

 ،ثٍ گًوٍ اى وثٍ خًاوىثذٌ ثثذين مشاػٔثٍ ثثٍ مثشه آيثبر        ،خًؿخًان ي ػزهاة اػز ،سيان ،شػمٍ. ايه س1

چىذيه كفحٍ اص سشػمٍ سا مٌبلٍٔ ي دسن يفُم آيبر سا دسخًد احؼبع مى وىذ يچًن ػجه وظثش مشثشػم   

 ،شدَم وًآمًص ي َم داوـًس مى سًاوذ )حشى اص لحبٍ ادة فبسػى( اصآن ثُثش ٌ وثبفى ثجث    ،سيان وًيؼى اػز

 يلى ثٍ وِش مى سػذ وبػشيُبيى دسايه ثبسٌ يػًد داسد وٍ دسايه ػب ثٍ ػٍ مًسد اصآن اؿبسٌ مى گشدد:

صيشا ثشاى َمگبن مفًُ  ي  ،دس فبسػى ويبص ثٍ ثشاثش مىبػت داسد ،ال . ثشخى اص ياطٌ َبى لشآوى يحشى ٓشثى

ثبس دسلشآن آمذٌ اػثز  4ياطٌ )ؤحجبس(  اصايه سي گبَى ثٍ گًوٍ اى مشفبير سشػمٍ مى ؿًد. مظ د ،آؿىب ويؼز

ثشاثش فبسػى ي يب ٓشثى سيان سش ثشاى آن لشاس دادٌ وـثذٌ اػثز ييثب ٓجثبسر )مثب ملىثز        ،وٍ دسايه سشػمٍ

ثبس دسلشآن آمذٌ اػز وٍ ثشاثش آن )مله يميه( لشاس دادٌ ؿثذٌ اػثز    15وضديه ثٍ  ،ايمبوُم( ييب َمبوىذ آن

دسحبلى وٍ )ملثه يمثيه( ٓمًمثبد     ،ن( ثٍ ٓىًان سًهيح آيسدٌ ؿذٌ اػزيفمي دي يب ػٍ ثبس دس ل ة )وىيضا

ثٍ ٓىثًان   ،دغ مىبػت اػز دس سمبمى مًاسد دػز وم دس ل ة 6ثشاى فبسػى صثبوبن آؿىب يمفًُ  ن يؼز.

ومى اص سيان ثًدن سشػمٍ  ،دس دبسٌ اى اص ٓجبسار ،ياطٌ )وىيضان( گزاسدٌ ؿًد. مًاسدى اص ايه دػز ،سًهيح

 ػز.وبػشٍ ا

گبَى اص ؿفبف ثًدن وظش  ،ة. َمچىيه ثشاثشَبى وبمىبػت يگضيىؾ ثشخى اصآوُب اص سشػمٍ َبى وُه فبسػى

 …ي ،ي)آشثذاء( ثثٍ )ثيشيؿثى وثشدن(     ،)خًم( ثٍ )طاطخثبيى(  ،مبوىذ: )رسّيّ( ثٍ)صاد ي سيد( ،وبػشٍ اػز

ؿمبسؽ آوُثب   646م دس كفحٍ مششػ گفشٍ ثٍ ثىب َشچىذ) سشػمٍ دس آن يآيسدن َب ياطٌ ايه گضيىؾ ياكًالد

آن ػب وٍ مثى   ،)ػشًن چخ( ومى وبػبصگبس اػز644ثٍ ػى مًسد َم ومى سػذ( ثب ػخه ايـبن دس كفحٍ 

 وًيؼذ:

 ثٍ سجبَى ثىـذ.( ،)يه ياطٌ غشيت ي وبؿفبف مى سًاوذ سشػمٍ يه كفحٍ سا يلً آن وٍ خًة ثبؿذ

يه( ي مبوىذ آن يسشػمٍ )رسيّ( ثٍ )صاد ي سيد( ثب ثشاى )مله يم ،يَمچىيه لشاس وذادن مٔبدل ي ثشاثش فبسػى

يلثى دسثثبسٌ مفُثً  )ملثه يمثيه(       ،صيشا فبسػى صثبوبن )رسيٍ( سا ثٍ آػبوى مى فُىذ ،يىذيگش سىبػت وذاسد

 دچبس سشديذ مى ؿًوذ.



ي سيان ي سػب ويؼز يويبص ثٍ ييشايؾ  ،گبَى سشػمٍ ،ثًيظٌ ػضءَبى دبيبوى لشآن ،ع. ويض دس ثشخى اص مًاسد

 سغييش ثشخى اص ياطٌ َب داسد سب وظش سيان سش ي سيؿه سش گشدد. ثٍ دي ومًوٍ ثىگشيذ:

 چىيه آمذٌ اػز: ،(46ػًسٌ احمبف) 5دس سشػمٍ آيٍ 

يايـثبن اص   ،)يويؼز گمشا ٌ سش اص وؼى وٍ مًػًدى سا ثٍ دٓب خًاوذ وٍ سب سيص ليبمثز دبػثخؾ سا وذَثذ   

 دٓبى آوُب ثى خجشوذ.(

 سشػمٍ سيان سش ي دليك سش ايه گًوٍ اػز: ،دسحبلى وٍ دس ُبَش

 ،)يويؼز گمشاٌ سش اصآن وغ وٍ ثٍ ػبى خذا وؼى سا مى خًاوذ وٍ سب سيص ليبمثز اي سا دبػثن ومثى دَثذ    

 7يآوُب اص دٓبيـبن ثى خجشوذ.(

ٍ  ثثذيه  …( ي43صخشف) 20( ي آيٍ 45ػبطيٍ)24يويض دس سشػمٍ )مب لُم ثزله مه ٓلم( دس آيٍ   آمثذٌ  گًوث

يلثى ثبيثذ گفثز وثٍ ايثه گًوثٍ        ،ٓلمى ويؼثز(  ،ٓلم ويؼز( ي)آوبن سا ثٍ ايه امش،ن سا ثٍ ايه امشآوب:)اػز

صيثشا وثٍ ياطٌ    ،ياطٌ ثٍ ياطٌ ثًدٌ ي سيان ويؼز. افضين ثشآن وٍ سشػمٍ ديمى ومى دليك سثش اػثز   ،سشػمٍ

وٍ اى آن سا وـبن دغ الص  اػز دس سشػمٍ فبسػى ثٍ گً ،)ٓلم( وىشٌ دس ػيبق وفى اػز ي افبدٌ ٓمً  داسد

 8داد.

دس كثفحٍ   ،يػًد ثشاثش ي مٔبدل ثشاى َمٍ ياطٌ َب ي سشويجبر لشآوى اػثز. يى  ،. امشيبص ديگش ايه سشػم2ٍ

 )ػشًن چخ( مى وًيؼذ: 644

. اكل ايل ايه ثًد وٍ دسايه سشػمٍ دس يَلٍ ايل دس دى افضايؾ دلز ي كحز ثبؿم ثٍ ًًسى وٍ َثي   1)

 لشآوى وجبؿذ وٍ مٔبدلى ثشاى آن دس سشػمٍ وجبؿذ.( ولمٍ يب سٔجيش يب حشى حشف

اولبف ايه اػز وٍ ايـبن دسايه صميىٍ )آيسدن مٔبدل ثشاى َمٍ ولمبر لشآوى( اص ثثيؾ سثش سشػمثٍ َثبى     

مبوىذ: )مه  ،يلى مًاسد اوذوى اص ياطٌ َب ي ٓجبسار سشػمٍ وـذٌ ويض ثٍ چـم مى خًسد ،ديؾ اصخًد ممشبصوذ

ي َمچىيه مًاسد فشاياوثى   42( 22)لجلُم( دس حغ ) ،187( 3)ار( دس آل ٓمشان) ،5(46دين اللهٍ( دس احمبف)

اص )وبن( ي ديگش كيغٍ َبى آن )دس سشويت مبهى اػشمشاسى( ييب سإويذَبى فشايان لشآوى وٍ سشػمثٍ وـثذٌ   

 ي مب دس ػبى خًد اصآن ػخه خًاَيم گفز.

 ،ممبالر )ثًيظٌ گفشثبس مشثشػم(   ،ياطٌ وبمٍ لشآوى،ب(سًهيحبر )دس دبوًؿشُ ،. اص ييظگيُبى ديگش ايه سشػم3ٍ

 9.گفز خًاَيم ػخه آن دسثبسٌ ايه اص دغ وٍ اػز …فُشػز سًهيحبر ي

 

 وبَمبَىگى گفشبس مششػم)اكًل سشػمٍ ايـبن( ثب سيؽ ٓملى سشػمٍ

 )ػشًن ساػز( مى خًاويم: 635ال . دس كفحٍ 

 اػثشفبدٌ  …ي ،ي )َمبوثب( ثثشاى )انه(   ،ثشاى لذ / لمذ )دسفبسػى لذيم ؿبيذ اص )ثٍ دسػشى وٍ( ي )ثٍ سحميك(

 ي ومبيثذ  مثى  غشيت امشيص دسفبسػى سإويذى ٓجبسار ي ولمبر يب يحشيف ادار ايه وبسثشد يلى ،وشدوذ مى

 .(اػز ؿذٌ اػشفبدٌ ،دسػشى ثٍ ،خًثى ثٍ ،لمذ/  لذ ثشاى[ سي ايه اص] …. سػذ مى وِش ثٍ غشم وبلن



( 3مبوىذ: آل ٓمشان ) ،ثشاى )انه( يحشى )اوهمب( ثشاثش )َمبوب( سا ثشگضيذٌ اػز ،شػمٍيلى دسمًاسد فشاياوى اص س

 8( 96ٓلثك)  ،10 ،8 ،1( 48فثشح)  ،5( 42ؿًسى) ،50( 41فلّلز) ،15 ،13( 49حؼشار) ،3( 17اػشاء) ،19

 …ي

شاثش )ثثٍ خثًثى(   ثشاثش )ثٍ دسػشى( ثشاى ياطٌ )لمذ( ديذٌ وـذ يويض ث ،َمچىيه دغ اص ثشسػى ويمٍ ايل لشآن

ثشاثش يمٔبدلى ثشاى )لمذ( يػًد وذاؿز وٍ  ،ثشاى )لمذ( فمي دس دييب ػٍ مًسد ديذٌ ؿذ ي دسمًاسدى فشايان

 دسايه ثبسٌ ػخه خًاَيم گفز.

 ة. دسَميه كفحٍ ويض آمذٌ اػز:

ٍ  …)يه مًػًد صثبوى ديگش ويض دس لشآن وشيم حوًس داسد ي آن ار / ي ار اػز ٍ( وث  َىگثبمى ) آن يسشػمث

صيشا غبلجبد ار/ يار ثذين ػًاة يػضاػثز. دس سشػمثٍ حبهثش ثثشاى آن غبلجثبد اص:       ،دس اغلت مًاسد وبسياػز

 اػشفبدٌ ؿذٌ اػز.( ،چىيه ثًد وٍ/ يچىيه ثًد وٍ

اػثم صمثبن    ،اػم صمبن مبهى ،سٔليل ،مبوىذ: ُشف ،َشچىذ )ار( دس لشآن ثٍ مٔبوى گًوبگًن ثٍ وبس سفشٍ اػز

ػضاياس اػز. لثيىه   ،َمبن گًوٍ وٍ گفشٍ اوذ ،بن ػبصى ثشاثشَبى آن دس مًاسد مـبثٍيىؼ يلى …ي ،مؼشمجل

مٔبدلُبى مشفبيسى ثشاى آن آيسدٌ ؿذٌ وٍ ثشخى ويض دليك ي كحيح ويؼشىذ ييب دػز وم ثبيذ  ،دسايه سشػمٍ

)يبدآيسيثذ   ،وثٍ(  )ييثبد آيسيثذ   ،)چًن( ،ي )يار( ،لشاس دادٌ ؿًد. مظ د ثشاثش )ار( ،دس ل ة ثٍ ٓىًان سًهيح

)چىيه ثًد وٍ( ي )يچىيه ثًد وٍ( ثٍ سشسيت  ،)َىگبمى وٍ( ،)يبدآس( ،)يبدوه( ،)آوگبٌ( ،)يبد وىيذ( ،آوگبٌ وٍ(

يمثًاسد فثشايان    121 ،42 ،124( 3آل ٓمشان) ؛49( 2ثمشٌ) ؛153( 3آل ٓمشان) ؛7( 8اوفبل) ؛30( 2دس ثمشٌ )

 ديذٌ مى ؿًد. ،ديگش

 كفحٍ مى خًاويم: ع. يثبص دس َميه

ييب دس سشػمٍ )انه اللهٍ ٓلى وله ؿئ لذيش( ثٍ ػبى آن وٍ ) ٓلى وله ؿثئ لثذيش( سا )ثشَثش چيثض سًاوبػثز(      

 )ثشَشوبسى سًاوبػز( آيسدٌ ايم. ،ثيبيسيم

چىيه آيسدٌ اوثذ: )ثشَمثٍ چيثض سًاوبػثز( وثٍ دي       21( 48يفشح ) 1( 35يلى ثبيذ گفز دس دي مًسد: فبًش)

يالْ ؿذٌ اػز. دي  ايثه وثٍ    ،ل ايه وٍ اصآوچٍ گفشٍ ؿذٌ ٓذيل وشدٌ يدسآوچٍ وذزيشفشٍ اوذاؿىبل داسد: اي

 سجذيل)َشچيض( ثٍ )َمٍ چيض( دليك ويؼز.

 د. يويض دس ادامٍ آيسدٌ اوذ:

اص ػمًد لفِى دشَيض وشدٌ ايم. ثثٍ مظبلُثبى صيثش     ،)يب دس سشػمٍ ٓجبساسى يكفى وٍ ثب )الزيه( آغبص مى ؿًد

 (… ،الزيه وفشيا: وبفشان ،: الزيه آمىًا: مؤمىبنسًػٍ فشمبييذ

)وؼثبوى وثٍ ايمثبن آيسدٌ     ،مظ د دس ثيـشش مًاسد ثشاى )انه الزيه آمىثًا(  ،ايه گًوٍ ومى ثيىيم ،يلى دس سشػمٍ

ثشاثش )اى وؼبوى وٍ ايمبن آيسدٌ ايثذ(   ،2( 49ي حؼشار ) 278( 2اوذ( يثشاى )يب ايُّب الزيه آمىًا( دس ثمشٌ )

)وؼثبوى وثٍ وفثش     91( 3مثظ د دسآل ٓمثشان)   ،ؿذٌ اػز. ويض دس ثيؾ سش مًاسد ثشاى)الثزيه وفثش يا(   آيسدٌ

 يىؼبن ػبصى سا ويض ثٍ َمشاٌ وذاسد. ،يسصيذٌ اوذ( آيسدٌ ؿذٌ اػز وٍ افضين ثش ػمًد لفِى

 چىيه مى خًاويم: 636َث. دس كفحٍ 



اوثذن ٓثذيلى ث     ،ثٍ الشوبى صثبن مملذ ،ٍ)مظبل ديگش وٍ ثشاى ثُجًد ي ثُؼبصى فبسػى يخًؿخًاوى سشػم

ٍ  صيش مظبلُبى ثٍ. اػز( …دس سشويت يكفى )لً  ،وٍ اص ػًاصار سشػمٍ اػز ث كًسر گشفشٍ اػز   سًػث

 ( …ي ديـگبن ػشم: الِهبلميه المً : فشمبييذ

ٍ وٍ فمثي  ثبس دسلشآن ثٍ وبس سفش22صيشا گًيب )المً  الِبلميه(  ،گًوٍ اى ديگش ديذٌ مى ؿًد ،يلى دس سشػمٍ

 ،ثشاثشَبيى ػض آن ديثذٌ مثى ؿثًد    ،ثبس )ػشم ديـگبن( ثٍ ٓىًان ثشاثش آن آيسدٌ ؿذٌ ي دسمًاسد ديگش 5يب  4

 ،68( 6)لثً  ػثشمىبس( دس اؤثب )    ،86( 3)مشد  ػشمىبس( دسآل ٓمثشان )  ،51( 5مبوىذ:)ػشمىبسان( دس مبئذٌ)

ي  ،28( 23)لثً  ػثشم ديـثٍ( دسمؤمىثًن)     ،85( 10)ػشمگشان( دس يًوغ) ،144( 6)ػشم ديـگبن( دس اؤب  )

صيشا دس دػثشًس فبسػثى    ،. ويض ثشاثش اخيش )لً  ػشمىبسان( دسػز ويؼز10( 46)لً  ػشمىبسان( دس احمبف)

 كفز مفشد مى آ يسوذ. ،ثشاى مًكًف ػمْ

 چىيه آمذٌ اػز: 645ي. دس كفحٍ 

ياحذ ]يػم ر ياحذ[ ثٍ ؿثشى آن  ايه اػز وٍ ولمٍ  ،. اكل دىؼم وٍ دسايه سشػمٍ سٓبيز ؿذٌ اػز5)

دس سشػمٍ ثشاى آن مٔبدل ياحذ آمثذٌ ي دس ػشاػثش سشػمثٍ     ،وٍ دس ػشاػش لشآن مٔىبى ياحذى داؿشٍ ثبؿذ

 10حفَ ي سىشاس ؿذٌ اػز.( ،َمبن

يلى َمبن گًوٍ وٍ ديؾ اصايه ويض يبدآيس ؿذيم ي ومًوٍ َبيى آيسديم )وٍ ثشخى اص آوُب دس ريل ايه ثخثؾ  

َشچىثذ   ،گيشد( يىؼبن ػبصى دسحذّ مٌلًة ي ثؼيبس ثباليى دس ايه سشػمٍ ثٍ چـم ومى خًسدويض ػبى مى 

يلثى َىثًص    ،ديـى گشفز ٌ ي ممشبص اػثز  ،آششاف داسيم وٍ دسايه صميىٍ اص ثيـشش سشػمٍ َبى ديؾ اصخًد

يلثى ؿثبيبن    ،ػزثبس دس لشآن آمذٌ ا 5ساٌ دس ايه صميىٍ ثؼيبس گـًدٌ اػز. مظ د ٓجبسر )ثمبوبوًا يفؼمًن( 

مبوىذ: )ثٍ وبفشمبويـثبن(   ،مشفبير اػز يثشخى دليك ي كحيح ويؼز ،سًػٍ اػز وٍ ثشاثشَبى آن دس سشػمٍ

)چشا وٍ وبفشمبوى وشدٌ ثًدوثذ( دس   ،34(29)ثٍ خبًش وبفشاوى يسص يذوـبن( دس ٓىىجًر) ؛163( 7دس آشاف )

ٍ 49( 6خبًش وبفشمبويـبن( دس اؤب  ) )ثٍ ،59( 2)ثٍ ويفش وبفشمبويـبن( دس ثمشٌ)،165( 7آشاف)  ،.يچًن ػملث

 سشػمٍ دسػز آن مظ د ثذيه گًوٍ اػز: ،مبهى اػشمشاسى اػز

 )ثٍ]ػضاى[ آن وٍ وبفشمبوى مى وشدوذ( ييب َمبوىذ آن. اصايه سي ثشخى اص ثشاثشَبى يبدؿذٌ دليك ويؼز.

دس سشػمثٍ آن دس آل   ،ذٌ اػثز ويض ٓجبسر )يان وبوًا مه لجل لفثى هث ل مجثيه( وثٍ ديثثبس دس لثشآن آمث       

ٓجبسر)يحمهثبد   ،2( 62ٓجبسر )دسحبلى وٍ دس گزؿشٍ دسگمشاَى آؿىبسى ثًدوذ( يدس ػمٍٔ) ،164(3ٓمشان)

 ،ديمى دليك سش اػز ،وٍ دس گزؿشٍ دسگمشاَى آؿىبسى ثًدوذ( آيسدٌ ؿذٌ اػز وٍ افضين ثش يىؼبن وجًدن

آيسدن سإويثذ دس   ،ز يثٍ خبًش يػًد آن يال  دس )لفى(مخففٍ ي دس حميمز َمبن )انه( اػ ،صيشا )إن( دسآيٍ

 سشػمٍ فبسػى هشيسى اػز.

 

 مًاسدى ديگش

. دسثبسٌ مؼبصار ياػشٔبسٌ َبى لشآن ػخه ثؼيبس اػثز ي دس يالثْ يىثى اص لغضؿثگبَُبى سشػمثٍ َثبى       1

س َمثيه ثحثض اػثز. مشثشػم محشثش  د      ،لشآوى ييىى اص صميىٍ َبى مؼبٓذ ثشاى ومذ ي ثشسػى سشػمٍ َثب 

يبدآيسؿذٌ اػز وٍ اص سشػمٍ سحز اللفِى )ياطٌ ثٍ ياطٌ( اػشٔبسٌ َثب دشَيثض وثشد ٌ ي سث ؽ      636كفحٍ 



لثيىه ثبيثذ گفثز َشچىثذ دسايثه ثثبسٌ        ،وشدٌ سب فلبحز ي صيجبيى آن سا ثٍ گًوٍ اى ثٍ فبسػى مىشمل وىثذ 

 ذٌ اػز.يلى ثٍ وِش مى سػذ مًاسدى ويض ثٍ فشامًؿى ػذشدٌ ؿ ،مًفميشُبى چـمگيشى داؿشٍ

 ثشاى ومًوٍ يىى اصمؼبصار لشآن سا دسايه ػب يبدآيس مى ؿًيم:

يبصدٌ ثبس دسلشآن آمذٌ اػز. اص وؼجز دادن)لذّمز( ثثٍ )ؤيثذى(    ،ٓجبسر )مب لذّمز ؤيذيُم( ي َمبوىذ ثٍ آن

مؼبص ثًدن آن فُميذٌ مى ؿًد يدس يالْ اً ق اػم ػضء ثش وله اػز ي وىشٍ آيسدن )ؤيذى( ايه اػثز وثٍ   

ٍ ثي ثثٍ   ،ـشش وبسَب )يلً وبسَبى وبؿبيؼز( ثب دػز اوؼب  مى ؿًد. اصايه سي دس سشػمٍ فبسػى ثبيذ ايه وىشث

 9يلى دسايه سشػمٍ )دس  ،گًوٍ اى وـبن دادٌ ؿًد سب لٌبفز مؼبص سا فبسػى صثبوبن ويض سب حذّ صيبدى دسيبثىذ

)دسوبسَبيى وٍ وشدٌ  ،95( 2يدس ثمشٌ ) ،نثبس آن( ثشاثش )وبس يوشداس ديـيىـبن( ييب ٓجبسر ثؼيبس وضديه ثٍ آ

سشػمٍ ؿذٌ اػز. ثٍ وِش مى سػثذ   ،)آوچٍ ثٍ دػشبن خًيؾ ديؾ فشػشبدٌ اػز( 0 4( 78اوذ( يفمي دس وجإ)

سشػمثٍ ديمثى وبسػثبيى ثيـثششى      ،مًسد( لٌبفز مؼبص سا دسثشوذاسد . افثضين ثثشآن  10سشػمٍ ايلى ي ديمى)

يلثى دليثك    ،شچىذ ثشاى فبسػى صثثبن خيلثى سيان ي سػثب ويؼثز    يلى سشػمٍ ػًمى َ ،وؼجز ثٍ ايلى داسد

اػز. اصا يه سي ؿبيذ ٓجبسر )دػشبيسد ديـيه آوُب( مٔبدل يثشاثش مىبػجى ثبؿذ وٍ اص وبػشيُبى يبدؿثذٌ ثثٍ   

يىؼبن ػبصى سا ويثض   ،افضين ثش دليك ثًدن ،مًسد 11گزاسدن سشػمٍ ػًّ  دسسمبمى  ،ديس اػز ييب دػز وم

 11ثٍ َمشاٌ داسد.

ّ   ،ايه اػز وٍ دس ػشسبػش لشآن ،وىشٍ ديگشى وٍ دسَميه ثبسٌ ثبيذ گفز  ،گبَى ثشاى يه مٔىثى ي مًهثً

    ٍ لٌبفشُثبى آن سٔجيشَثب سا ثثٍ     ،سٔجيشَبى گًوبگًوى ثٍ وبسسفشٍ وٍ مىبػت اػز سثب اوثذاصٌ ممىثه ي دزيشفشث

ع ا يىؼبن ػثبصى س  دادٌ  ئىى دس ايه  ؛گبَى ٓىغ آن ديذٌ مى ؿًد ،يلى دس سشػمٍ ،فبسػى مىشمل وشد

اػز ي دس ٓجبسسُبى لشآوى ؿجيٍ ثٍ َم )دس ثشخى مًاسد( دشاوىذٌ ػبصى. ثشاى ومًوٍ ٓجبسسُثبى )ثمثب وثبوًا    

دس دثبسٌ اى اص   12)مبوؼجًا( ي )مبلذّمز ايذيُم( ،)ثمب وؼجز( ،)الزى ٓملًا( ،)ثمب وبوًا ئلمًن( ،يىؼجًن(

يىؼثبن ػثبصى آن ويثض     ،( سشػمٍ ؿذٌ اػز وٍ افضين ثش دليك وجًدن …َمگى آوُب ثٍ )وبس ي وشداس ،مًاسد

 ويىً ثٍ وِش ومى سػذ!

فٔلُبى فشاياوى دس لبلجُبى گًوبگًن ثٍ وبس سفشٍ وٍ هشيسى اػز ثب سًػٍ ثٍ وـبوٍ َبى لفِثى   ،. دس لشآن2

 چىيه آيسدٌ اػز: 645آن سا دسػز سشػمٍ وشد. دسايه ثبسٌ ويض دس كفحٍ  ،ي مٔىًى

 ئىثى  ؛اكل چُبس  ايه اػز وٍ حشى الممذيس كيغٍ ي ػبخشبس ولمبر سا دس سشػمٍ حفثَ وثشدٌ ايثم   .  4)

 ( …ايم وىشدٌ سجذيل ،ػملٍ يب فٔل ثٍ سا كفز

 13،مًفثك ثثًدٌ   ،بيذ گفز مششػم َشچىذ دسثشخى اصايه مًاسد َمچًن سجذيل وىشدن كفز ثثٍ فٔثل  يلى ث

دلز الص  سا مجزيل وذاؿشٍ اػز. ثشاى ومًوٍ ثٍ مبهى اػشمشاسى اؿثبسٌ   ،يلى دس ثٔوى اصومًوٍ َبى ديگش

 مى وىيم.

ٔثل موثبسّ(. ايثه    مبهى اػشمشاسى اص سشويت ديفٔل ثٍ دػز مى آيذ )وبن يثب ديگثش كثيغٍ َثبى آن   ف    

مگثش   ،يهشيسر داسد ثشاثش مىبػت آن دس فبسػى گضيىؾ ؿثًد  14سشويت دس لشآن فشايان ثٍ وبس سفشٍ اػز

ٍ  ،الشوبى ديگشى سا داؿشٍ ثبؿذ ،دسمًاسدى وٍ لشيىٍ ومًوثٍ َثبى ثؼث  اسى اص مبهثى      ،يلى دسايه سشػمث

 ثٍ چىذ مًسد صيش ثىگشيذ:اوشخبة وـذٌ اػز.  ،اػشمشاسى يػًد داسد وٍ ثشاثش فبسػى مىبػت آن



( 9يسًثٍ ) ،57( 2دس دي مًسد اص آن ثمشٌ )15ثبس دسلشآن آمذٌ اػز. 7ٓجبسر )يلىه وبوًا اوفؼُم يِلمًن( 

 5يلى دس  ،آيسدٌ ؿذٌ وٍ دسػز ي دليك اػز ،سشػمٍ )ثلىٍ ثشخًيـشه ػشم مى وشدوذ( يوضديه ثٍ آن 70

ثٍ چـم مى خًسد وٍ اػشمشاس فٔل  ،دوذ( يوضديه ثٍ آنٓجبسر )ثلىٍ خًد ثش خًيـشه ػشم وش ،مًسد ديگش

سشػمٍ )يلىه اوفؼُم يِلمًن( اػز )ثذين يػًد وبوًا(  ،ايه ٓجبسر ،اص آن ثٍ دػز ومى آيذ يدس حميمز

آمذٌ يَمبن سشػمثٍ )ثلىثٍ خثًد ثثش      17( 3يؿبيبن سًػٍ اػز وٍ ايه ٓجبسر يه ثبس دس لشآن آل ٓمشان)

يىؼبن ػبصى مًسد وِش مششػم ويض كثًسر   ،آن ديذٌ مى ؿًد. ا فضين ثشايه خًيـشه ػشم وشدوذ( دس ثشاثش

 16وذزيشفشٍ اػز.

)ٓمّثب   ،165( 7)ثمب وثبوًا يفؼثمًن( آثشاف )    ،113( 2ثمشٌ) ،َمچىيه دسٓجبسسُبى )فيمب وبوًا فيٍ يخشلفًن(

ي مثًاسد   14( 5مبئذٌ ) )ثمب وبوًا يلىًٔن( ،112( 3)وبوًا ئشذين( آل ٓمشان) ،134(2وبوًا ئملًن( ثمشٌ )

 َمبن گًوٍ اوؼب  ؿذٌ اػز. ،فشايان ديگش

ثثب   ،. دسلشآن سإويذَبى فشاياوى ثٍ وبس سفشٍ اػز وٍ هشيسر داسد ثشخى اصآوُب حشمثبد دس سشػمثٍ فبسػثى   3

 )ػشًن ساػز( مى وًيؼذ: 635ثشاثش مىبػت آيسدٌ ؿًد. ايـبن دس كفحٍ 

اوهمب يب لذ / لمذ يال  لؼم / سإويذ ي وًن سإويذ  ،وى سا اص ػملٍ انه. َمچىيه اوًاّ سإويذَبى صثبن ٓشثى لشآ3)

 وذيثذٌ  ،ديگثش  اصػثًى  …ثًيظٌ فبسػى امشيص ومى سثًاويم ُثبَش ػثبصيم    ،خفيفٍ ي طميلٍ سا دس صثبن فبسػى

 .(ويؼز آػبن ي سيا ن يام  دليك سشػمٍ ي مششػم ثشاى ،َم صثبوى مًػًدار ايه گشفشه

مبوىثذ: )انه( سا سيا ي الص  ومثى داوىثذ     ،َشچىذ َمگبن سشػمٍ َش سإويثذى دس لثشآن  دسايه ػب ثبيذ گفز وٍ 

 ،سإويثذ داللثز داسد   ،يلى سإويذَبى مىشهس يچىذ گبوٍ يػبيى وٍ لشيىٍ ثش لضي  سشػمٍ ،يحك ويض َميه اػز

ى مًاسد فشاياوث  ،َمًاسٌ هشيسى اػز ي هشيت دلز دس سشػمٍ سا افضين مى وىذ . ليىه دس سشػمٍ حبهش

ثشخى ثب سإويذ يثشخى ثثذين سإويثذ    ،اص سإويذَبى مىشهس سشػمٍ وـذٌ ييب دس ػملٍ َبى َمبوىذ داساى سإويذ

ثٍ چـم ومى خًسد. ثثشاى ومًوثٍ    ،دسحبلى وٍ لشيىٍ اى ييظٌ ثش الص  وجًدن سشػمٍ سإويذ ،سشػمٍ ؿذٌ اػز

 ديحشف سإويذ )لمذ( سا يبدآيس مى ؿًيم.

سيؿه ؿذ وثٍ دس   ،س سفشٍ وٍ دغ اص ثشسػى مًاسد وبسثشد آن دس ويمٍ ايّل لشآنثبس ثٍ وب 182)لمذ( دس لشآن 

مبوىذ:)يلمثذ   ،دس مًاسد ثؼيبسى ايه ولمٍ سشػمٍ وـذٌ ي ثشاى آن ثشاثشى گزاسدٌ وـذٌ اػثز  ،سشػمٍ حبهش

 ي )لمثذ ولثشوم  ،41( 21)يلمذ اػشُضئ ثشػثل مثه لجلثه( دس اوجيثبء)     ،87( 2آسيىب مًػى الىشبة( دس ثمشٌ )

 23( 13) سٓثذ  ،10( 11)دسًَد سشسيت ثٍ ،ٓجبسسُب َميه دسػز وٍ دسحبلى ،123( 3)ٓمشان آل دس(  …اللهٍ

ٍ  يُثبَشاد  اػز ؿذٌ سشػمٍ آن سإويذَبى ي آمذٌ ،25( 9) سًثٍ ي ٍ  ثثشاى  اى لشيىث ٍ  ي ثشخثى  سشػمث  سشػمث

 .وذاسد يػًد ،ديگش ثشخى وىشدن

 …)لشفؼذنه ،252( 2)اوهه لمه المشػليه( دس ثمشٌ) ،248( 2َمچىيه سإويذَبى )انه فى رله آليّ( دس ثمشٌ )

ٍ  ديگش فشايان مًاسد ي 50(41)فللهز دس( يلىزيمىهُم …فلىىجئهه …ليمًلهه) ،4( 17)اػشاء دس( يلشٔلهه  سشػمث

 .اػز وـذٌ گشفشٍ وِش دس سإويذَب ثشاى مٔبدلى ثشاثش ي وگشديذٌ

 

 دسثبسٌ سًهيحبر مششػم ]دسدبوًؿشُب[



اخشلثبف   ،ويمى اص َش كفحٍ ثٍ سًهيحبر مششػم دسثبسٌ آيبر ،كفحٍ مشه لشآن يسشػمٍ 604اص مؼمًّ 

سفؼيش مخشلشى اصآيبر لشآن وشيم اػز وٍ سىُب  ،كفحٍ وبمل سحلى(. دسحميمز ايه سًهيحبر 302داسد)

 سىِثيم ؿثذٌ اػثز. ايثه     ،دسثبسٌ ثشخى اصآيبر ثًدٌ ياخشلبف ثٍ َمٍ آيبر وذاسد يثش اػبع سشسيت لشآن

 ،ثثٍ يػثًد مثى آيسد    ،ثخؾ دس يالْ للت سشػمٍ )وشبة( اػز يػبرثٍ فشاياوى سا دسخًاوىذٌ لشآن ديػز

ثؼيبس صيبد يؿبيبن سًػٍ اػز يثبيذ گفز ؿىلى اص دائشِ المٔثبسف لشآوثى اػثز وثٍ      ،صيشا وٍ سىًّ مٌبلت

ص ادامٍ آن مىلثشف ؿثذٌ   يلى ثه ا ثٍ داليلى ا ،مششػم صمبوى آسصيى سذييه آن سا داؿشٍ يدس دى آن وًؿيذٌ

 اػز.

اصمٌبلٍٔ چُبسدٌ كفحٍ ايل سشػمٍ )سًهيحبر دبوًؿشُب( يبدداؿشُبيى فشاَم آمذٌ وٍ ايىه ثشخى اص آوُب سا 

 دس ايه ػب يبدآيس مى ؿًيم.

 74مظ د دس سًهيح آيٍ  ،مىبػت اػز هشيسى سشيه يثبسصسشيه مًاسد آيٍ آيسدٌ ؿًد ،ال . دس سًهيح آيبر

ت ثًد فشق دي ػملٍ )يانه مه الحؼبسِ لمب يشفؼّش مىٍ األوُبس( ي)يانه مىُب لمثب يـهثمهك فيخثشع    مىبػ ،(2ثمشٌ)

َشچىذ ثثٍ وِثش مثى     ،ثؼيب س ثٍ َم وضديه َؼشىذ ،صيشا ايه ديػملٍ اص لحبٍ مٔىبيى ،مىٍ المبء( آيسدٌ ؿًد

 دس َمٍ آيبر مـىل اػز. ،سػذ ايه مًاسد ػليمٍ اى اػز ي سـخيق سًهيحبر ثبيؼشٍ

دسحبلى وٍ َمبَىگى دس يبدوشد اصمأخز هثشيسى   ،ثٍ گًوٍ يىؼبن وب  ثشدٌ وـذٌ ،ة. گبَى اصمأخز يمىبثْ

( يدس چىذ ػٌش دبييه سثش چىثيه   76مؼلغ  ،امبلى ،آمذٌ اػز: )ػيذمشسوى 8مظ د دسدبوًؿز كفحٍ  ،اػز

آمثذٌ اػثز:    14( يدس كثفحٍ  اثه لشيجثٍ   ،آمذٌ: )فشاء 4(. ييب دس دبوًؿز كفحٍ 2/371 ،آمذٌ اػز: )امبلى

وبمُثب فُشػثز    ،س ؽ ؿذٌ سب ثش اػبع سبسين يفبر اؿخبف ،فشاء( دسحبلى وٍ دس سمبمى مًاسد ،)اثه لشيجٍ

 ؿًد.

گثبَى   ،َمچىيه ؿمبسؽ ثشخى اص ياطٌ َبى لشآوى وثٍ دس سًهثيحبر )دبوًؿثشُب( اص آن يثبد وثشدٌ اػثز      

 مى خًاويم: 1دسػز ويؼز. مظ د دسدبوًؿز كفحٍ 

 حمذ للهٍ سةّ الٔبلميه( ػضايه مًاسد چُبس ثبس ديگش دسلشآن ثٍ وبس سفشٍ اػز.)ال

ؿمبسؽ وـذٌ اػز. ويثض دس دبوًؿثز كثفحٍ     45( 6يلى دسػز ايه اػز وٍ دىغ ثبس ثٍ وبس سفشٍ ي اؤب  )

 آمذٌ اػز: 12

 ثبس ثٍ وبس سفشٍ اػز. 30)َم فيُب خبلذين( يب )خبلذيه فيُب( دسحذيد 

ٓجبسر )وضديه ثثٍ ؿلثز ثثبس(     ،5ثبس دسػز اػز. َمچىيه دسدبوًؿز كفحٍ  65يد دسحبلى وٍ دس حذ

 17ثٍ )حذيد دىؼبٌ ثبس( لبثل اك ح اػز.

ديثبسٌ سشػمٍ آيثٍ دسدبوًؿثز َمثبن     ،افضين ثش سشػمٍ آيبر دس ويمٍ ثبالى َش كفحٍ ،د. دس ثشخى اصمًاسد

َثم دسمثشه يَثم دس     ،76( 2ٍ سشػمٍ ثمشٌ )و 11مبوىذ: كفحٍ  ،كفحٍ سىشاس ؿذٌ وٍ صايذ ثٍ وِش مى سػذ

 …ي ،28( 2ثمشٌ ) ،5دبوًؿز سىشاس ؿذٌ اػز. َمچىيه كفحٍ 

ثب سشػمٍ َمثبن آيثٍ دسمثشه مشفثبير      ،گبَى ثب يػًد سىشاس سشػمٍ آيٍ دس دبوًؿز ،َث. افضين ثش مًسد ثبال

مشفثبير   ،ٍ دس ػبى خًدثب سشػمٍ َميه آي ،( دس دبوًؿز22حغ )17وٍ سشػمٍ آيٍ  10مبوىذ: كفحٍ  ،اػز



سيان ي سػب وجًدٌ يييشايؾ وـذ ٌ اػثز يثثب اكثًل مثًسد      ،اػز يثٍ وِش مى سػذ سشػمٍ آيٍ دس دبوًؿز

 دزيشؽ مششػم ويض ػبصگبسى وذاسد.

 

 دسثبسٌ ياطٌ وبمٍ لشآوى)ٓشثى ث فبسػى(

خشلثبف دادٌ ي  كفحٍ سا ثثٍ خثًد ا   141ديًػز ياطٌ وبمٍ لشآوى اػز وٍ  ،اص ييظگيُبى ديگش ايه سشػمٍ

 داساى فًايذ ثؼيبسى اػز. اص ػملٍ آوُب مى سًان ثٍ ايه مًاسد اؿبسٌ وشد:

 . خًاوىذٌ ثب مٔبوى ياطٌ َبى لشآوى آؿىب مى ؿًد.1

 آؿىب مى ؿًد. ،. ثب ثشاثشَبى ياطٌ َبى لشآوى وٍ مًسد دزيشؽ مششػم اػز يدس سشػمٍ ثٍ وبس سفش2ٍ

 آؿىب مى ؿًد. ،بػجى ثشاى ثشخى اص ياطٌ َبى لشآوى اػز. ثب ياطٌ َبى فبسػى ػشٌ وٍ ثشاثش مى3

 …ي

َشچىذ دس كفحٍ َبى گزؿثشٍ   ،ويبص ثٍ ثشسػى ٓميك سشى داسد ،اُُبس وِشدسثبسٌ ياطٌ وبمٍ لشآوى ايه سشػمٍ

اصايه سي دس ايه ػثب فمثي    ،دسثبسٌ ياطگبن ويض مٌبلجى سا يبدآيس ؿذيم ،دس همه ػخه اص ومجًدَبى سشػمٍ

 ؾ)ياطٌ وبمٍ لشآوى( مى دشداصيم.ثٍ ػبخشبس ثخ

سىِيم ؿثذٌ اػثز سثب َمگثبن      ،ي وٍ سيـٍ ياطٌ َب ،فُشػز ياطٌ وبمٍ لشآوى ثشاػبع الفجب يحشف ايل ولمٍ

مظ د َمٍ افٔثبل سا   ،سًاوبيى اػشفبدٌ اصآن سا داؿشٍ ثبؿىذ. َمچىيه مًاسد فشاياوى اص اسػبّ ثٍ چـم مى خًسد

 ثشاثش آن سا يبد وشد ٌ اػز. ،سدن ملذسثٍ ملذس اسػبّ دادٌ يدس َىگب  آي

اػبع ثشايه ثًدٌ وٍ َشگبٌ ياطٌ اى لشآوثى اص دثيؾ گثضيىؾ ؿثًد ي دس ياطٌ وبمثٍ لشآوثى        ،دسايه فُشػز

يلى دغ اص ثشسػى وبلق دس دٌ  ،ثٍ دػز آيذ ،دس ايليه يَلٍ يب مٔىبى آن ييب اسػبّ ثٍ اكل ،سديبثى گشدد

 ؿذ وٍ ايىه يبدآيس مى ؿًد. وبػشيُبيى ديذٌ ،كفحٍ اص ياطٌ وبمٍ

( فمثي  2)ػشًن / 803يلى دس كفحٍ  ،ثبس )لمّب(ى ػبصمٍ اػز 7ثبس دس لشآن آمذٌ وٍ ُبَشاد  164مظ د )لمّب( 

سثشػيح ثثذين    ،مًسد ديگش يبدى وـذٌ اػز يثذيُى اػز وٍ روش يه مًسد اصآن 6)لمّب يلحمًا( آمذٌ ي اص 

آيسدٌ ؿذ ٌ يَمگى مًاسد ثثٍ ملثذس اسػثبّ     ،لُبى گًوبگًن آندسحبلى وٍ )لم( ػبصمٍ ثب فٔ ،مشػّح اػز

 ؿذٌ اػز.

)لثه وثذًٓا(    ،31( 11)لثه يثؤسيُم( َثًد )    ،83( 9)له سمبسلًا( سًثٍ ) 805ي  804َمچىيه دس كفحٍ َبى 

)لثه   ،11( 63)لثه يثؤخش( مىثبفمًن)    ،15( 22)له يىلشٌ( حغ ) ،57(18)له يُشذيا( وُ ) ،14( 18وُ )

ٍ  دس مظ د ويض. ؿًد دادٌ اسػبّ فٔل ملذس ثٍ سب وذاسد يػًد فُشػز دس …ي 14( 84يحًس( اوـمبق)  كثفح

 يػثًد  57 ،54 ،52 ،46( 22)حثغّ  دس سشسيت ثٍ وٍ سا( فبيلئه) ي( فيؤمىًا) ،(فيىؼن) ،(فشىًن) 789 ث 782

 .اػز وذادٌ اسػبّ آن ملذس يثٍ وىشدٌ فُشػز ،داسد

ُبى آن ثٍ خًثى سيؿه ويؼز. مظ د گبَى حشف ايل سب چُبس  َش ولمثٍ  ػجه سذييه ياطٌ وبمٍ ي سيضٌ وبسي

اصايه اكل ػشديچى وشدٌ اػز ييب ثب يػًد  ،يلى دسثشخى اصمًاسد ،دس سىِيم فُشػز الفجبيى لحبٍ گشديذٌ

گبَى ػمْ يگبَى ويض مز وش يمؤوض آن آيسدٌ ؿذٌ  ،گبَى مفشد آن ،كيغٍ َبى گًوبگًن يه فٔل دسلشآن



مًاسد خ ف آن فثشايان ثثٍ چـثم     ،فشاگيش ديشيى وىشدٌ اػز ييب دس كًسر ثًدن يه سيؽياصيه اكل 

 مى خًسد.

 

 دسثبسٌ ديًػز ياطٌ وبمٍ

ثٍ )ديًػز ياطٌ وبمٍ( اخشلبف داسد وٍ دسآن ياطٌ َبى لشآوى سا وثٍ ٓيىثبد دسايثه     838ي  837كفحٍ َبى 

صيثشا خًاوىثذٌ ثثب ياطٌ َثبى      ،يوبسآمذ اػثز فُشػز وشدٌ اػز. ايه فُشػز ويض مفيذ  ،سشػمٍ ثٍ وبس سفشٍ

آؿىب مى ؿً د يثٍ آػبوى مى سًاوذ دسثثبسٌ آن   ،لشآوى وٍ مششػم آوُب سا سشػمٍ وىشدٌ يٓيىبد ثٍ وبس ثشدٌ اػز

 ثٍ ثشسػى يػؼز يػً ثذشداصد ي سحميك ثبيؼشٍ سا اوؼب  دَذ.

 )ػشًن ساػز( مى وًيؼذ: 645دس كفحٍ 

حفَ ثٔوى ولمبر يب سٔجيشار ي ٓجبسار لشآوثى ٓيىثبد    ،سٓبيز ؿذٌ اػز . اكل ػًّمى وٍ دسايه سشػم3ٍ)

دس سشػمٍ ثًدٌ اػز. ولمبر لشآوى وٍ ٓيىبد حفَ ؿثذٌ اوثذ ثؼثيبسوذ. ؿثبيذ اص دييؼثز لغثز َثم فشاسثش         

 ( …ثبؿىذ

لغز اػز يويثض   300دسػز  ،فُشػز ؿذٌ 838ث   837يلى ثبيذ يبدآيس ؿذ ايه ولمبر وٍ دس كفحٍ َبى 

يلثى دسايثه فُشػثز     ،ٓيىبد َمبوُب آيسدٌ ؿثذٌ  ،اوى اص ياطٌ َبى لشآوى يػًد داسد وٍ دس سشػمٍؿمبس فشاي

ٍ  ،يً  الفشلثبن  ،فشلبن ،ئًق ،يغًص ،ػًاّ ،مله يميه ،ميىبئيل ،مبوىذ: لمبء ،يػًد وذاسد  ،ثثشه  ،ػث ء  ،حٌهث

 18ٓجبدر ي مًاسد فشايان ديگش. ،ٓلم ،كبثئيه ،ثحش

 

 دبيبن ػخه

مفيذ ي ػًدمىذ ياصحذّ سًان يه وفش ثؼيبس فشاسثش اػثز. ياگثش     ،خًؿخًان ،سيان ،ـبَىسشػمٍ ػىبة خشم

ثثشاى مثذّر ًثًالوى     ،مؼجًس ثٍ گضيىؾ يه وشثبة يَمشاَثى ثثب آن    ،الص  ثبؿذ اص ثيه مؼمًٍٓ اى وشبة

ذ ثبص َم )ثب يػًد َمٍ وًالق( ايه سشػمٍ ثٍ لحبٍ َبى گًوبگًن ممذ  اػز يمى سًاوذ ايلبر مفي ،ثبؿيم

يلى ثبيذ حشف  ،يه اوؼبن لشآن ديػز سا دس دساص مذّر دشػبصد يثُشٌ َبى فشايان ثشاى اي ثٍ اسمغبن آيسد

آخش سا گفز وٍ اگش ايه وبس ثٍ كًسر دػز ػمٔى اوؼثب  مثى دثزيشفز ييثب لثشآن دظيَثبن ثثيؾ سثشى         

سخليق دادٌ ي  محلًل س ؽ ايـبن سا مى ديذوذ ي ثشسػى مى وشدوذ يويض صمبن ة يؾ سشى سا ثشاى آن

حشمبد اص ؿثىل ي   ،اص سىىيه ي اثضاس الص  يوبسآمذسش )َمچًن سايبوٍ( اػشفبدٌ مىبػت سشى اوؼب  مى دزيشفز

 ومًد وىًوى فشاسش ي ثُشش مى گشديذ.

ثٍ گًوٍ اى لحبٍ گشدد سب ؿبَذ دلز يكثحز   ،مًاسد مُم يبدؿذٌ ،اميذياسيم دس ييشايؾ ثٔذى ايه سشػمٍ

 يم.ثيـششى دس سشػمٍ ثبؿ

 

 ،1374صمؼثشبن   ،سُثشان  ،اوشـبسار ػثبمى ي ويلثًفش   ،چبح ايل ،سشػمٍ ثُبءالذيه خشمـبَى ،. لشآن وشيم1

ف. ايه ممبلٍ ثٍ مٔشفثى ايثه سشػمثٍ يَمچىثيه ثشسػثى وبَمثبَىگى گفشثبس مششػم)اكثًل سشػمثٍ           902

اػثز ي فمثي اص   ايـبن(ثب سيؽ ٓملى ايـبن دس سشػمٍ دشداخشٍ ي دس يالْ ومذى محشًايى يگبَى كثًسى  



صيايبيى خبف ثذان وگشيؼشٍ اػز يويض ومشش ثٍ ػبخشبس ادثثى )َمچثًن ومثذَبى ديـثيه ثثشايه سشػمثٍ(       

سمثبمى   ،دس وـؼثشى ثثب مشثشػم محشثش      ،دشداخشٍ اػز. ويض الص  ثٍ يبدآيسى اػز وٍ ديؾ اص وـش ايه ممبلٍ

ي دسچىثذ مثًسد ػًاثُثبيى سا اثثشاص     وىبر مىذسع دسممبلٍ سا يبدآيس ؿذٌ وٍ ايـبن ثيؾ سثش آن سا دزيشفشثٍ   

 داؿشىذ.

. َمچىيه ثبيذ گفز سشػمٍ َبى فبسػى لشآن وٍ ثٍ گًوٍ خٌى اػز يثٍ دػز وـش ػثذشدٌ وـثذٌ )چثٍ    2

 وبلق يچٍ وبمل( ثؼيبس فشايان اػز يثىبثش وملى ثٍ دبولذ سشػمٍ ويض مى سػذ.

 .653ش/ اوشـبسار اميشوجي ،چبح ديّ  ،محمًد ساميبس ،. س.ن: سبسين لشآن3

 .626ث  619سشػمٍ ثُبءالذيه خشمـبَى/  ،. لشآن وشيم4

وثبمشان   ،ًَؿثىگ گلـثيشى   ،. َمچًن مٔشفى ييب ومذ ييب ػًاة ومذ اصآلبيبن: ٓلى مًػثًى گشمثبسيدى  5

مىثثًچُش وثثذيًس ي محؼثثه ًثثبَشى وثثٍ غبلجثثبد دس سيصوبمثثٍ ػثث   دسچىثثذ مثثبٌ   ،ايثثشع اميشهثثيبيى ،فثثبوى

مشثشػم اصآوُثب ػثًاة دادٌ وثٍ خًاوثذوى       ،ح سػيذٌ اوذ يدسثشخى اصمًاسدگزؿشٍ)سيصَبى دىغ ؿىجٍ(ثٍ چب

 اػز!

دس سشػمٍ ٓجثبسر لشآوى)مبملىثز    ،. وىشٍ: دس دائشِ المٔبسف اػ   )اوگليؼى( دسريل ممبلٍ اػ   يب لشآن6

 ايمبوُم(چىيه آمذٌ اػز: )آوچٍ دػشبن ساػششبن مبله اػز(!

ٓجثبسر )مثه    ،شآن اػشبد فًالديوذ اػز وٍ افضين ثش سيان سش ثًدنثشگشفشٍ اص سشػمٍ ل ،. سشػمٍ ديـىُبدى7

لزا اص سػب  ،دسحبلى وٍ دس سشػمٍ خشمـبَى ايه ٓجبسر سشػمٍ وـذٌ ،دين اللهٍ(ويض دسآن سشػمٍ ؿذٌ اػز

 ثًدن آن وبػشٍ اػز.

مثى خثًسد ي    ثشاثش ي سشػمٍ سيان سشى ثٍ چـم ،. دسسشػمٍ فًالديوذ دس ثشاثش آيبر يبدؿذٌ ي ؿجيٍ ثٍ آن8

 دلز دسآوچٍ وٍ گفشٍ ؿذ ويض يػًد داسد.

ديؾ اص ايه دس مؼلٍ َب ي وشبثُب ثٍ كثًسر مىثشهس چثبح     ،. ثشخى اص ممبالر الحبلى دس دبيبن ايه سشػم9ٍ

 ؿذٌ اػز!

ثذيه ٓلز اػثز وثٍ مشثشػم دس     ،. ٓجبسر )يػم ر ياحذ( وٍ اص ػبوت وگبسوذٌ دس ل هة آيسدٌ ؿذ10ٌ

اصايثه سي يىؼثبن ػثبصى ثشاثشَثب اص ديثذگبٌ       ،ُبيى مى آيسد وٍ اخشلبف ثٍ ػملٍ داسدمظبل ،چىذ ػٌش ثٔذ

)ػثشًن   645َم ثٍ ولمٍ ياحذ ي َم ثٍ ػم ر ياحذ اخشلثبف داسد. س.ن: سشػمثٍ خشمـثبَى /     ،ايـبن

چخ( َمچىيه ثبيذ گفز چًن ػىبة خشمـبَى اكًل سشػمٍ خًد سا ثيبن وشدٌ ي اؿبسٌ ثٍ يىؼبن ػثبصى  

اكًل سشػمثٍ خثًد سا    ،وبس ايـبن ثٍ ًًس وبمل مًفك ومى ومبيذ يگش وٍ سشػمٍ َبى ديؾ اص آن ،ذداؿشٍ او

دس ايثه   ،ومى سًان وجًد يىؼبن ػبصى دس آوُب سا مًسد ومذ لشاس داد. اص ايثه سيى  ،يبدآيس وـذٌ اوذ. ثىبثش ايه

 صميىٍ سشػمٍ آلبى خشمـبَى ثشػؼشٍ اػز.

دليثك سثش يلثى ومثى سحثز       ،مًسد َمبوىثذ  11وٍ اصثيه  40( 78وجإ) سشػمٍ ػًّمى ،. ؿبيبن سًػٍ اػز11

َمبن ٓجبسر سشػمٍ فًالديوذ اػز. ثٍ سشػمٍ سمب  آيٍ يثبد ؿثذٌ دس دي سشػمثٍ خشمـثبَى      ،اللفِى اػز

آل  ؛95( 2يفًالديوذ ثىگشيذ. ٓجبسر )مبلذّمز ايذيُم( يؿجيٍ ثٍ آن دسايه مًاسد ثٍ وبس سفشثٍ اػثز: ثمثشٌ)   

 ؛36( 30سي ) ؛47( 28للثق)  ؛10( 22حثغ)  ؛57( 18وُ  ) ؛51( 8اوفبل) ؛62( 4وؼبء) ؛182( 3ٓمشان )



دس سمبمى مًاسد ثثٍ گًوثٍ اى سشػمثٍ     ،. ويض دس سشػمٍ فًالديوذ40( 78ي وجإ) 7( 62ػمٍٔ) ؛48( 42ؿًسى)

 ،ى دسمشهثٍ فبسػى ثشگشداوذٌ ؿذٌ ي سشػمٍ ديـىُبد ،ؿذٌ وٍ لٌبفز مؼبص دس )مبلذّمز ايذيُم( ي مبوىذ آن

 ثشگشفشٍ اص آن اػز.

 ،…ي ؛62( 4) وؼثبء  ؛155( 3)ٓمشان آل ؛17( 40)غبفش ؛41( 30) سي  ؛127 ،129( 6. ثٍ سشسيت دس اؤب )12

: سن! اوذ ؿذٌ سشػمٍ( آوگبٌ)َمگى ،فشايان مًاسد دس ،ؿشًيٍ ى(ارا) ي( ار) ،فؼبئيٍ ى(ارا) ،(طمّ) ،(ف) يويض

 …ي 51( 2) ثمشٌ ؛33 ،25( 30)سي 

 ،31( 30مثظ د دس سي )  ،. گبَى دسايه مًسد خبف ويض ومًوٍ َبيى ديذٌ مى ؿًد وٍ دسخًس دسوگ اػثز 13

 سيى …َميه ٓجبسر )ثٍ اوبثثز وىثبن   ،)مىيجيه اليٍ( ثٍ )سي ثٍ ػًى اي آيسدٌ( سشػمٍ ؿذٌ ي دس ديآيٍ ثٔذ

 ،سشػمثٍ اػثز   645فحثٍ   ف دس ايـثبن  گفشٍ ثشخ ف اى اوذاصٌ سب وٍ ؿذٌ سشػمٍ( آيسوذ مى اي ػًى ثٍ

 صيشا وٍ )مىيجيه( اػم فبٓل اػز.

 ثٍ ؿىل ُبَشى مبهى اػشمشاسى ثٍ وبس سفشٍ اػز. ،مًسد فٔل 300. ُبَشاد دس لشآن وضديه ثٍ 14

 .9( 30سي ) ؛40( 29ٓىىجًر) ؛ 118 ،33( 16وحل) ؛70( 9سًثٍ ) ؛160( 7آشاف) ؛57( 2. ثمشٌ)15

 د سا ثٍ گًوٍ مبهى اػشمشاسى سشػمٍ وشدٌ اػز.َمگى ايه مًاس ،. آلبى فًالديوذ16

ثبس ثٍ وبس سفشٍ ياحشمثبالد ايثه گًوثٍ لغضؿثُب      51. ُبَشاد ٓجبسر)الزيه آمىًا يٓملًا اللبلحبر( دس لشآن 17

 صيشا ثٍ گًوٍ دػشى ؿمبسؽ ؿذٌ ياص سايبوٍ اػشفبدٌ وـذٌ اػز. ،فشايان اػز

ٓجبسر )يثه مٔثبدلؾ( سا    ،دسثشاثش ثشخى اص ياطٌ َب 838ث   837. َمبن گًوٍ وٍ مششػم دس كفحٍ َبى 18

ثٔوى اص ياطٌ َبيى وٍ اص فُشػز افشبدٌ يثٍ آن اؿبسٌ وشديم ويض يه مٔبدلؾ دس سشػمٍ ٓيىبد  ،گزاؿشٍ اػز

 َمبن ياطٌ لشآوى اػز.


