
 

 

 



 بطاقٛ فّرشٛ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda : ُمّمدر اًمٗمٝمرؾم٦م

 LC : BP260 .K37 2018رىمؿ شمّمٜمٞمػ

 ُم١مًمػ. ـؿم٤ميمر ، ليمنائ : اعم١مًمػ اًمِمخيص

 .ٞملميراٟمئر احلًٞمٜمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب واإلاًمِمٕم٤م ُمِمٝمدي٦م : اًمٕمٜمقان

ذاف اًمٕمٚمٛمل ُم١مؾم٦ًم وارث إٟمٌٞم٤مء ًمٚمدراؾم٤مت اًمتخّمّمٞم٦م شم٠مًمٞمػ اًمديمتقر ؿم٤ميمر يمنائل؛ اإل : سمٞم٤من اعم١ًموًمٞم٦م

 ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م.

 ومم.اًمٓمٌٕم٦م إُ  : سمٞم٤مٟم٤مت اًمٓمٌع

ء ًمٚمدراؾم٤مت اًمتخّمّمٞم٦م ذم ٟمٌٞم٤مُم١مؾم٦ًم وارث إ، اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م: اًمٕمراق، اًمٜمجػ : سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜمنم

 .هـ 0341/  م 8102، اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م

 ؾمؿ. 83صٗمح٦م ؛  352 : اًمقصػ اعم٤مدي

 .374اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م ؛  : ؾمٚمًٚم٦م اًمٜمنم

 .ؾم٤مت اًمتخّمّمٞم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦مٟمٌٞم٤مء ًمٚمدراُم١مؾم٦ًم وارث إ : ؾمٚمًٚم٦م اًمٜمنم

 ٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م.ىمًؿ اًمٚمٖم، ـمروطم٦م ديمتقراهأأصؾ اًمٙمت٤مب  : شمٌٍمة قم٤مُم٦م

 (.337ـ310) :ٓئح٦م اعمّم٤مدر اًمّمٗمح٤مت، يتْمٛمـ هقاُمش : شمٌٍمة سمٌٚمٞمقضمراومٞم٦م

 شم٤مريخ. ـؿمٕم٤مئر وُمراؾمؿ ُمذهٌٞم٦م  ـقم٤مؿمقراء  : ُمّمٓمٚمح ُمقوققمل

 اًمٕمراق. ـٞم٦م( اإلُم٤مُمٞم٦م )اًمِمٞمٕم٦م ؾماُماًمِمٕم٤مئر اإل : ُمّمٓمٚمح ُمقوققمل

 .رانإي ـٞم٦م( اإلُم٤مُمٞم٦م )اًمِمٞمٕم٦م ؾماُماًمِمٕم٤مئر اإل : ُمّمٓمٚمح ُمقوققمل

 اًمٌاد اًمٕمرسمٞم٦م. ـٞم٦م( اإلُم٤مُمٞم٦م )اًمِمٞمٕم٦م ؾماُماًمِمٕم٤مئر اإل : ُمّمٓمٚمح ُمقوققمل

 شم٤مريخ وٟم٘مد. ـٞم٦م ؾماُماعمنطمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اإل : ُمّمٓمٚمح ُمقوققمل

 دب اعم٘م٤مرن.إ : ٓمٚمح ُمقوققملُمّم

ذم  ٟمٌٞم٤مء ًمٚمدراؾم٤مت اًمتخّمّمٞم٦ماًمٕمراق(. ُم١مؾم٦ًم وارث إ، )اًمٜمجػ اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م : اؾمؿ هٞمئ٦م او٤مذم

 اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م. ضمٝم٦م ُمّمدرة.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مت٦م ايمٖمٜمرؽم٥م ومبؾ ايمٛممم دم َم٘متب٥م ايمٔمتب٥م احلسٝمٛمٝم٥م اظمٗمدؽم٥م

 (م1438) يمسٛم٥م (1043) رومؿ اإليداع دم دار ايم٘مت٤م وايمقشم٣مئؼ زمبٕمداد





 

 

 

 

 

 ٔىلالطبعٛ اأُل
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 َمراصمٔم٥م وسمدومٝمؼ

 وارث إٟمٌٞم٤مء اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم ُم١مؾم٦ًموإـم٤مريح ىمًؿ اًمرؾم٤مئؾ  اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم

 ًمِمٞمخ ومْمٞمؾ اجلزائريا، اًمًٞمد حمٛمد اعمدين، د. د. اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمرسمٞمٕمل

 

 

 ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت ٟمٞمؾ قمٚمٛمٞم٦م هل ضمزء أـمروطم٦مصؾ هذا اًمٙمت٤مب أ: سمٛمقيف

 اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م ذم 

 واًمٗمرسقمٜمد اًمٕمرب سمٕمٜمقان: ُمِمٝمدي٦م اًمتٕمزي٦م 

 یؿم٤ميمر يمنائاًمٓم٤مًم٥م  شم٘مدم هب٤م 

 ٞم٦م ذم ًمٌٜم٤منؾماُماجل٤مُمٕم٦م اإل ـٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمٕمٚمقم اإل جمٚمس يمٚمٞم٦م أدابإمم ىمدُم٧م 

 دٓل قم٤ٌمس أ. د.ذاف ٢مسم

 هقي٥م ايم٘مت٣مب

 ٞملميراٟمقمٜمد اًمٕمرب واإلُمِمٝمدي٦م اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م   قمٜمقان اًمٙمت٤مب  

 یؿم٤ميمر يمنائد.  اعم١مًمػ  

ـم٤مريح ىمًؿ اًمرؾم٤مئؾ اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم  اإلذاف اًمٕمٚمٛمل   ٞم٤مءاجل٤مُمٕمٞم٦م  ذم وٕا ٟم  ُم١مؾم٦ًم وارث ا

 طمًلم اعم٤مًمٙمل اإلظمراج اًمٗمٜمل  

ُ  اًمٓمٌٕم٦م    وممٕا

 م8101  ـ0331 ؾمٜم٦م اًمٓمٌع  

 0111 قمدد اًمٜمًخ  

   



 7  .........................................................................................  ٘مدُم٦م اعم١مؾّم٦ًمُم

 

 

  

 
 مقدمة املؤّسشة

 وكسوٛ املؤّشصٛ
 ٱ ٻ ٻ

د وقمغم آًمف ذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم حمٛمّ أاحلٛمد هلل واًمّماة واًمًام قمغم 

 اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ. 

ُمـ و، إّن اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ُمّمدر اإلؿمٕم٤مع اًمذي هيدي اإلٟم٤ًمن إمم اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ

ز ومٌٝمام يتٛمٞمّ ، ظماهلام يٛمٙمٜمف أن يّمؾ إمم هم٤ميتف احل٘مٞم٘مٞم٦م وؾمٕم٤مدشمف إسمدي٦م اعمٜمِمقدة

وقمغم وقئٝمام يًػم ذم ، وهبام ُُتدد اظمتٞم٤مرات اإلٟم٤ًمن اًمّمحٞمح٦م، احلّؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ

سمؾ قمغم أؾم٤مس اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ، ؾمٌؾ اهلداي٦م وـمريؼ اًمرؿم٤مد اًمذي ظُمٚمؼ ُمـ أضمٚمف

ڦ ڦ )واطمت٩م قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف: ، عمخٚمقىم٤متومّْمٚمف اهلل قمز وضمؾ قمغم ؾم٤مئر ا

، (0)(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

يمام سم٤مًمٕمٚمؿ ، (8)شاًمٕمٚمُؿ ٟمقرٌ »وىمد ضم٤مء ذم إصمر ، وم٤ٌمًمٕمٚمؿ يرشم٘مل اعمرء وسم٤مجلٝمؾ يت٤ًمومؾ

 إذ، وضمؾ ؿ قمغم سمٕمض قمٜمد اهلل قمزق سمٕمْمٝمواعمٕمروم٦م شمتٗم٤موت ُم٘م٤مُم٤مت اًمٌنم ويتٗمقّ 

                                                 
 . 40( اًمٌ٘مرة: آي٦م0)

ة اًمٕمٞمقن ًمٚمٗمٞمض ٟم٘مًا قمـ ىمرّ  ،٦43م: صاًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ ، دحمٛمّ ، ( اًمريِمٝمري8)

 .342اًمٙم٤مؿم٤مين: ص 
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، جتٛمٕم٤متوهبام شمًٕمد اعم، (0)(مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت)

 اخلػم. وهبام اخلػم يمّؾ ، وهبام اإلقمامر وآزده٤مر

ُمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م وُمـ أضمؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م يم٤مٟم٧م اًمتْمحٞم٤مت اًمٙمٌػمة اًمتل ىمدّ 

، شمْمحٞم٤مت ضم٤ًمم يم٤من هدومٝم٤م ُمٜمع اجلٝمؾ واًمٔمام وآٟمحراف، وإوًمٞم٤مء^

إمم ، يمامًمف إمم، شمْمحٞم٤مت يم٤مٟم٧م هم٤ميتٝم٤م إيّم٤مل اعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين إمم ُمٌتٖم٤مه وهدومف

ومٙم٤من اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م هدف إٟمٌٞم٤مء اعمٜمِمقد ، طمٞم٨م جي٥م أن يّمؾ ويٙمقن

ؿ اعمجتٛمٕم٤مت ٚمقا إمم اهلل قمز وضمؾ سمٖمٞم٦م إرؾم٤مل اًمرؾمؾ اًمتل شمٕمٚمّ وشمقؾّم ، عمجتٛمٕم٤مهتؿ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )وم٘م٤مًمقا: 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ )و، (8)(ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

دون اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م هق اًمْمال اعمٌلم  ٕمٜمل أنّ ُم٤م ي، (4)(ېئ ىئ ىئ ىئ

 واخلنان اًمٕمٔمٞمؿ. 

إذ ـمٚمٌقا ُمٜمف ، سمؾ هق دقم٤مؤهؿ^ وُمٌتٖم٤مهؿ ُمـ اهلل قمز وضمؾ ٕٟمٗمًٝمؿ أيْم٤مً 

 . (3)شَواَمأل وُمُٙمقزَمٛم٣م زم٣ِميْمِٔمْٙمِؿ َواظَمْٔمرهَم٥مِ »شمٕم٤ممم سم٘مقهلؿ: 

ّمٞم٤مت س شمٚمؽ اًمِمخوشُم٘مدّ ، وسم٤مًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ٓ سمّد أن شُمثّٛمـ شمٚمؽ اًمتْمحٞم٤مت

ُمـ أضمؾ أن ٟمٙمقن قمغم قمٚمؿ ، ٧م سمٙمّؾ رء ُمـ أضمؾ احلّؼ واحل٘مٞم٘م٦ماًمتل وحّ 

 ُمـ أضمؾ أن ٓ يًقد اجلٝمؾ واًمٔمام.، ُمـ أضمؾ أن يّمؾ إًمٞمٜم٤م اًمٜمقر اإلهلل، وسمّمػمة

ومٝمذه هل ؾمػمة إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م^ ؾمػمة اجلٝم٤مد واًمٜمْم٤مل واًمتْمحٞم٦م واإليث٤مر 

                                                 
 .00( اعمج٤مدًم٦م: آي٦م0)

 .081( اًمٌ٘مرة: آي٦م8)

 .033( آل قمٛمران: آي٦م4)

 .821اعمّم٤ٌمح: ص، إسمراهٞمؿ، ( اًمٙمٗمٕمٛمل3)
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 اًمًػمة احل٤مومٚم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ذم يمّؾ  شمٚمؽ، ٕضمؾ ٟمِمـر اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ذم جمتٛمٕم٤مهتؿ

ي حلّؾ ُمِم٤ميمؾ جمتٛمٕم٤مهتؿ واًمتل يٜمٝمؾ ُمٜمٝم٤م قمٚمامؤٟم٤م ذم اًمتّمدّ ، ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م

 ٦م اعمج٤مٓت وؿم١مون اًمٌنم. وذم يم٤مومّ ، اًمٕمّمقر وإزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م رّ قمغم ُم

ومٚمٙمّؾ ُمٜمٝمؿ^ ، وهذه اًم٘م٤مقمدة اًمتل أؾمًٜم٤م هل٤م ٓ ُيًتثٜمك ُمٜمٝم٤م أّي ٟمٌل أو ويص

ّٓ أٟمّ ، اًمٕمٓمرة اًمتل يٜمٝمؾ ُمٜمٝم٤م اًمٌنم ًمٚمٝمداي٦م واًمّماح ؾمػمشمف ف يتٗم٤موت إُمر سملم إ

، وهق أُمر قم٤مئد إمم اعمٝم٤مم اًمتل أٟمٞمٓم٧م هبؿ^، ة واًمْمٕمػأومرادهؿ ُمـ طمٞم٨م اًمِمدّ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ )يمام أظمؼم قمز وضمؾ سمذًمؽ ذم ىمقًمف: 

أّن  يمام، ًمٞم٧ًم يمٌ٘مٞم٦م ؾمػم إٟمٌٞم٤مء’ ومًػمة اًمٜمٌل إيمرم، (0)(ٺ ٺ ٺ

يمام أّن اًمتٗم٤موت ذم ؾمػم ، ؾمػمة إئٛم٦م^ ًمٞم٧ًم يمٌ٘مٞم٦م ؾمػم إوصٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم

يمام ذم شمٗمْمٞمؾ أصح٤مب اًمٙم٤ًمء قمغم سم٘مٞم٦م ، إئٛم٦م^ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف

 إئٛم٦م^.

٦م ذم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واجلٝم٤مد واًمتْمحٞم٦م شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٦م اًم٘مٛمّ × واإلُم٤مم احلًلم

٧م اًمٜمّمقص قمغم ومْمٚمٝمؿ وُمٜمزًمتٝمؿ اًمتل دًمّ  أطمد أصح٤مب اًمٙم٤ًمء اخلٛم٦ًم، واإليث٤مر

رء ُمـ أضمؾ سم٘م٤مء اًمٜمقر  اًمذي ىمّدم يمّؾ × اإلُم٤مم احلًلم، قمغم ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت

، ٛمٜم٤م وقمرومٜم٤ماًمذي سمتْمحٞمتف شمٕمٚمّ × اإلُم٤مم احلًلم، اًمذي ي٠مسمك اهلل أن يٜمٓمٗمئ، اًمرسم٤مين

 ومٌ٘مٞمٜم٤م.

ٟم٤ًمن ومٛمـ ؾمػمة هذه اًمِمخّمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ُمألت أريم٤من اًمقضمقد شمٕمٚمَّؿ اإل

ؾ واًمّمؼم ذم ؾمٌٞمؾ اًمقىمقف يم٤مإلسم٤مء واًمتحٛمّ ، اًم٘مٞمؿ اعمثغم اًمتل هب٤م طمٞم٤مشمف اًمٙمريٛم٦م

س قمٚمامؤٟم٤م إقمام ، وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مٞمؿ اعمٕمرومٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م، سمقضمف اًمٔمٚمؿ اًمتل يمرَّ

ضمٝمقدهؿ وأومٜمقا أقمامرهؿ ُمـ أضمؾ إيّم٤مهل٤م إمم جمتٛمٕم٤مت يم٤مٟم٧م وٓ زاًم٧م سم٠مُمس 

                                                 
 .854( اًمٌ٘مرة: آي٦م0)
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اًمتل سُمذًم٧م ُمـ ىمٌؾ إقمام ضمديرة سم٤مًمثٜم٤مء  وشمٚمؽ اجلٝمقد، احل٤مضم٦م إمم هذه اًم٘مٞمؿ

واًمت٘مدير؛ إذ سمذًمقا ُم٤م سمقؾمٕمٝمؿ وأومٜمقا أهمغم أوىم٤مهتؿ وزهرة أقمامرهؿ ٕضمؾ هذا 

 اهلدف اًمٜمٌٞمؾ.

ّٓ أّن هذا ٓ يٕمٜمل ؾمّد أسمقاب اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م ذم اًمٙمٜمقز اعمٕمرومٞم٦م اًمتل  إ

ؾم٤مئر ًمألضمٞم٤مل اًماطم٘م٦م ـ ومْمًا قمـ اجلقاٟم٥م اعمٕمرومٞم٦م ذم طمٞم٤مة × شمريمٝم٤م

ط اًمْمقء قمٚمٞمف سم٤معم٘مدار اعمٕمّمقُملم^ ـ إذ سم٘مل ُمٜمٝم٤م ُمـ اجلقاٟم٥م ُم٤م مل ُيًٚمّ 

سمؾ ٓ ٟمج٤مٟم٥م احل٘مٞم٘م٦م ومٞمام ًمق ىمٚمٜم٤م: سمؾ هل أيمثر مم٤م ، وهل ًمٞم٧ًم سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، اعمٓمٚمقب

فتُ سمٙمثػم، وما سمّد هل٤م أن شُمٕمَرف ًمشمٜم٤موًمتف أىمام قمٚمامئٜم٤م  سمؾ ٓ سمّد ُمـ اًمٕمٛمؾ قمغم ، ٕمرَّ

وهذا ُم٤م يزيد ُمـ ، ًمتٙمقن ُمٜمٝمج٤ًم ًمٚمحٞم٤مة، زواي٤م ُمتٕمددة اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م ودراؾمتٝم٤م ُمـ

٦م ي هلذه اعمٝمٛمّ ؾ أقم٤ٌمء اًمتّمدّ ؿ قمٚمٞمٝمؿ ُتٛمّ وحيتّ ، ُم١ًموًمٞم٦م اعمٝمتٛملم سم٤مًمِم٠من اًمديٜمل

 ٦م.ُمٝم٤م قمٚمامء اًمديـ وُمراضمع اًمٓم٤مئٗم٦م احل٘مّ اجلًٞمٛم٦م؛ اؾمتٙمامًٓ ًمٚمجٝمقد اعم٤ٌمريم٦م اًمتل ىمدّ 

ؾم٦م ًمتخّمٞمص احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدّ  وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ؛ سم٤مدرت إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕمت٦ٌم

ؾمٝمؿ واومر ُمـ ضمٝمقده٤م وُمِم٤مريٕمٝم٤م اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م طمقل ؿمخّمٞم٦م اإلُم٤مم 

٤م اعمٕمٜمّٞم٦م سم٤مًمدرضم٦م إومم وإؾم٤مس سمٛمًؽ هذا وهنْمتف اعم٤ٌمريم٦م؛ إذ إهّن × احلًلم

ومٙم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م ، ومٕمٛمدت إمم زرع سمذرة وٛمـ أروىمتٝم٤م اًم٘مدؾمٞم٦م، اعمٚمػ اًمتخّميص

ُم١مؾّم٦ًم وارث إٟمٌٞم٤مء ًمٚمدراؾم٤مت اًمتخّّمّمٞم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م  هذه اًمٌذرة اعم٤ٌمريم٦م إٟمِم٤مء

٦م شمًٚمٞمط طمٞم٨م أظمذت قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م ُمٝمٛمّ ، ؾم٦ماًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدّ ، احلًٞمٜمٞم٦م

وهنْمتف × اًمْمقء ـ سم٤مًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛمٞملم ـ قمغم ؿمخّمٞم٦م اإلُم٤مم احلًلم

٧م دراؾمتٝم٤م تّ ، ُمت٘مٜم٦موومؼ ظمٓم٦م ُمؼمجم٦م وآًمٞم٦م ، ويمٚمامشمف اهل٤مدي٦م، اعم٤ٌمريم٦م وؾمػمشمف اًمٕمٓمرة

اقمتامده٤م واًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م وٛمـ جمٛمققم٦م  وقمروٝم٤م قمغم اعمختّملم ذم هذا اًمِم٠من؛ ًمٞمتؿّ 

ًا ُمنموع ُمـ شمٚمؽ اعمِم٤مريع ُمتٙمٗمّ  ومٙم٤من يمّؾ ، ُمـ اعمِم٤مريع اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتخّمّمٞم٦م

 ؾم٦م.٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدّ سمج٤مٟم٥م ُمـ اجلقاٟم٥م اعمٝمٛمّ 
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ُمـ ىمٌؾ ـ اإلعم٤مم واإلطم٤مـم٦م سمتامم ضمقاٟم٥م ِع همػمٟم٤م قمل ـ ومل يدّ يمام ًمٞمس ًمٜم٤م أن ٟمدّ 

ّٓ أٟمّ ، ؿمخّمٞم٦م اإلُم٤مم اًمٕمٔمٞمؿ وهنْمتف اعم٤ٌمريم٦م ٜم٤م ىمد أظمذٟم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤م سمذل ىمّم٤مرى إ

وإيّم٤مل ، ×د اًمِمٝمداءوشم٘مديؿ ُم٤م سمقؾمٕمٜم٤م ُمـ إُمٙم٤مٟم٤مت ذم ؾمٌٞمؾ ظمدُم٦م ؾمٞمّ ، ضمٝمدٟم٤م

 أهداومف اًم٤ًمُمٞم٦م إمم إضمٞم٤مل اًماطم٘م٦م.

 اظمُم٣مريع ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم اظم٠مؽمس٥م

٦ًم وارث إٟمٌٞم٤مء طمقل اعمِم٤مريع دراؾم٦م اعمتقاصٚم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م هب٤م ُم١مؾمَّ سمٕمد اًم

شمّؿ اًمقىمقف قمغم جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ اعمِم٤مريع اًمتل مل ، اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمج٤مل احلًٞمٜمل

وًمٙمؾٍّ ، وهل ُمِم٤مريع يمثػمة ويمٌػمة ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م، ُيًٚمَّط اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م يمام ُيراد هل٤م

٦ًم وًمقي٤مت اعمٕمتٛمد ذم وووم٘م٤ًم جلدول إ، ُمٜمٝم٤م أمهٞمتف اًم٘مّمقى شمّؿ اظمتٞم٤مر اعم١مؾمَّ

واًمتل ُيٕمتؼم اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م إؾمٝم٤مُم٤ًم ذم ُت٘مٞمؼ ٟم٘مٚم٦م ٟمققمٞم٦م ، إيمثر أمهّٞم٦م ّٞم٦مٚمٛماًمٕماعمِم٤مريع 

 وهذه اعمِم٤مريع هل: ، ًمٚمؽماث واًمٗمٙمر احلًٞمٜمل

 ل: ومسؿ ايمتٟميمٝمػ وايمتحٗمٝمؼإوّ 

 إّن اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ قمغم ُمًتقيلم: 

 أ ـ ايمتٟميمٝمػ

اًم٘مًؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمٕمٜم٤مويـ احلًٞمٜمٞم٦م اًمتل مل يتّؿ شمٜم٤موهل٤م سم٤مًمٌح٨م  هذاوُيٕمٜمَك 

اًمتل اًم٘مٞمِّٛم٦م اؾمت٘م٤ٌمل اًمٜمت٤مضم٤مت يتؿُّ أو اًمتل مل شُمٕمَط طمّ٘مٝم٤م ُمـ ذًمؽ. يمام ، واًمتٜم٘مٞم٥م

، إظمْم٤مقمٝم٤م ًمٚمتحٙمٞمؿ اًمٕمٚمٛملًمٞمتؿَّ  ؛ُمـ ىمٌؾ اًمٕمٚمامء واًم٤ٌمطمثلم ذم هذا اًم٘مًؿُأًمِّٗم٧م 

ٗمٞمٝم٤م ضمراء اًمتٕمديات اًمازُم٦م سم٤مًمتقاومؼ ُمع وسمٕمد إسمداء اعماطمٔم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإ يتّؿ ُم١مًمِّ

 ـم٤ٌمقمتٝم٤م وٟمنمه٤م.

 ب ـ ايمتحٗمٝمؼ

واًمٕمٛمؾ ومٞمف ىم٤مئؿ قمغم مجع وُت٘مٞمؼ وشمٜمٔمٞمؿ اًمؽماث اعمٙمتقب قمـ ُم٘متؾ اإلُم٤مم 

 ُمًت٘مؾٍّ ؾمقاء اًمتل يم٤مٟم٧م سمٙمت٤مٍب ، ويِمٛمؾ مجٞمع اًمٙمت٥م ذم هذا اعمج٤مل، ×احلًلم
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احلًٞمٜمّٞم٦م(. ويمذا اًمٕمٛمؾ ضم٤مٍر ذم هذا  ُت٧م قمٜمقان: )ُمقؾمققم٦م اعم٘م٤مشمؾ، أو وٛمـ يمت٤مب

، مجٕمٝم٤م وُت٘مٞم٘مٝم٤مٞمتؿَّ ًماًم٘مًؿ قمغم رصد اعمخٓمقـم٤مت احلًٞمٜمٞم٦م اًمتل مل شُمٓمٌع إمم أن؛ 

، ٦ًماعم١مؾمَّ اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمت٥م اًمتل شمّؿ ُت٘مٞم٘مٝم٤م ظم٤مرج  ويتؿُّ صمّؿ ـم٤ٌمقمتٝم٤م وٟمنمه٤م. يمام 

ٚمجٜم٦م وذًمؽ سمٕمد إظمْم٤مقمٝم٤م ًمٚمت٘مٞمٞمؿ اًمٕمٚمٛمل ُمـ ىمٌؾ اًم، ًمٖمرض ـم٤ٌمقمتٝم٤م وٟمنمه٤م

٦ًماًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم  وسمٕمد إدظم٤مل اًمتٕمديات اًمازُم٦م قمٚمٞمٝم٤م وشم٠ميٞمد صاطمٞمتٝم٤م ًمٚمٜمنم ، اعم١مؾمَّ

٦ًم شم٘مقم   سمٓم٤ٌمقمتٝم٤م. اعم١مؾمَّ

 ايمث٣مين: جمّٙم٥م اإلصالح احلسٝمٛمل

هتتّؿ سمٜمِمـر ُمٕم٤ممل وآوم٤مق اًمٗمٙمر ، وهل جمّٚم٦م ومّمٚمٞم٦م ُمتخّّمّم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م 

ويمذًمؽ إسمراز ، حلًٞمٜمٞم٦م وشمراصمٝم٤ماًمْمقء قمغم شم٤مريخ اًمٜمٝمْم٦م اط وشمًٚمِّ ، احلًٞمٜمل

وىمد ، واًمٗم٘مٝمٞم٦م وإدسمٞم٦م ذم شمٚمؽ اًمٜمٝمْم٦م اعم٤ٌمريم٦مضمتامقمٞم٦م وآ، اجلقاٟم٥م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

واطمتّٚم٧م اًمّمدارة سملم اعمجات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرصٞمٜم٦م ذم ، يمٌػمًا ذم جم٤مهل٤م ىمٓمٕم٧م ؿمقـم٤مً 

 وأؾمٝمٛم٧م ذم إصمراء واىمٕمٜم٤م اًمٗمٙمري سم٤مًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرصٞمٜم٦م.، جم٤مهل٤م

 فمـ ايمٛمٜمّم٥م احلسٝمٛمٝم٥مٜم٣مت بُ ايمُم  رّد  : ومسؿايمث٣ميم٧م

ٌُٝم٤مت إّن اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ ىم٤مئؿ قمغم مجع  × اعمث٤مرة طمقل اإلُم٤مم احلًلماًمِمُّ

ٌُٝم٤مت وذًمؽ ُمـ ظمال شمتٌع ، وهنْمتف اعم٤ٌمريم٦م ُمـ يمت٥م ىمديٛم٦م أو ُمٔم٤مّن شمٚمؽ اًمِمُّ

 ومرزه٤مصُمؿَّ يتؿُّ ، وُم٘م٤مٓت وسمحقث وٟمدوات وسمراُم٩م شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م وُم٤م إمم ذًمؽ، طمديث٦م

 قمٚمٛمّل  ٠ُمؾمٚمقبقمٚمٞمٝم٤م سم اًمردُّ يتؿُّ صمّؿ ، وشمٌقيٌٝم٤م وقمٜمقٟمتٝم٤م وٛمـ ضمدول ُمقوققمل

ة  ُت٘مٞم٘مل  ُمًتقي٤مت.ذم قمدَّ

 ×ايمرازمع: اظمقؽمقفم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م َمـ ىمٙمامت اإلَم٣مم احلسكم

ذم × ُمـ يمٚمامت اإلُم٤مم احلًلمُمًتخَرضم٦م وهل ُمقؾمققم٦م قمٚمٛمٞم٦م ختّمّمٞم٦م 

ُم٤مم يمٚمامت اإل ل مجعويٙمقن ذًمؽ ُمـ ظما، خمتٚمػ اًمٕمٚمقم وومروع اعمٕمروم٦م

صمّؿ شمٌقيٌٝم٤م طم٥ًم اًمتخّّمّم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمع سمٞم٤من ، ُمـ اعمّم٤مدر اعمٕمتؼمة× احلًلم
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ووٕمٝم٤م سملم يدي ذوي آظمتّم٤مص؛ ًمٞمًتخرضمقا ٟمٔمري٤مت  صمؿّ ، ًمتٚمؽ اًمٙمٚمامت

 واًمقاىمع اًمٕمٚمٛمل.× قمٚمٛمّٞم٦م مم٤مزضم٦م سملم يمٚمامت اإلُم٤مم

 ٝم٥م احلسٝمٛمٝم٥م(أو )اظمقؽمقفم٥م إيمٖمب٣مئ× اخل٣مَمس: ومسؿ دائرة َمٔم٣مرف اإلَم٣مم احلسكم

وهنْمتف اعم٤ٌمريم٦م ُمـ × وهل ُمقؾمققم٦م شمِمتٛمؾ قمغم يمّؾ ُم٤م يرشمٌط سم٤مإلُم٤مم احلًلم

، وهمػم ذًمؽ، ويمت٥م، وأقمام وسمٚمدان وأُم٤ميمـ، ورؤى، وُمٗم٤مهٞمؿ، ووىم٤مئع، أطمداث

، يمام هق ُمٕمٛمقل سمف ذم دوائر اعمٕم٤مرف واعمقؾمققم٤مت، ُمرشّم٦ٌم طم٥ًم طمروف إًمػ سم٤مء

ُمٙمتقسم٦م ، ومٞمٝم٤م يمّؾ ذوط اعم٘م٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦مك قمَ شُمرا، وقمغم ؿمٙمؾ ُم٘م٤مٓت قمٚمٛمّٞم٦م رصٞمٜم٦م

 سمٚمٖم٦ٍم قمّمـري٦م وُأؾمٚمقٍب طمدي٨م.

 ايمس٣مدس: ومسؿ ايمرؽم٣مئؾ وإؿم٣مريح اجل٣مَمٔمٝم٥م

إطمّم٤مء اًمرؾم٤مئؾ  ل:إوّ إّن اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ يتٛمحقر طمقل أُمريـ: 

وُمت٤مسمٕمتٝم٤م ُمـ ىمٌؾ جلٜم٦م ، وإـم٤مريح اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمتل يُمت٧ٌْم طمقل اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م

إقمداد  ايمث٣مين:، وهتٞمئتٝم٤م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، ّّمّم٦م؛ ًمرومع اًمٜمقاىمص اًمٕمٚمٛمٞم٦مقمٚمٛمٞم٦م ُمتخ

شمّمٚمح ًمٙمت٤مسم٦م رؾم٤مئؾ ، ُمقوققم٤مت طمًٞمٜمّٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم هذا اًم٘مًؿ

 شمٙمقن سمٛمتٜم٤مول ـمّاب اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م.، وأـم٤مريح ضم٤مُمٕمٞم٦م

 ايمس٣مزمع: ومسؿ ايمؼممج٥م

وهنْمتف × م احلًلمي٘مقم هذا اًم٘مًؿ سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمؽماث اعمٙمتقب طمقل اإلُم٤م

ويٙمقن ذًمؽ ُمـ ظمال شم٠ميٞمد ، اعم٤ٌمريم٦م سم٤مًمٚمٖم٤مت همػم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٜم٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦م

شمرمجتف أو اإلذاف قمغم شمرمجتف إذا يم٤مٟم٧م اًمؽممج٦م ظم٤مرج صمؿَّ ، صاطمٞمتف ًمٚمؽممج٦م

 اًم٘مًؿ.

 واإلضمِم٣مء دَص ايمر  ايمث٣مَمـ: ومسؿ 

اعمّتٌٕم٦م مجٞمع اًمقؾم٤مئؾ  ذم هذا اًم٘مًؿ رصد مجٞمع اًم٘مْم٤مي٤م احلًٞمٜمّٞم٦م اعمٓمروطم٦م ذميتؿُّ 

واعمجات ، واًمٙمت٥م، واعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، يم٤مًمٗمْم٤مئٞم٤مت، ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م
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وهمػمه٤م؛ مم٤ّم يٕمٓمل رؤي٦م واوح٦م طمقل أهّؿ إُُمقر اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م ، واًمٜمنمي٤مت

وهذا سمدوره يٙمقن ُم١مصّمرًا ضمّدًا ذم رؾمؿ اًمًٞم٤مؾم٤مت ، احلًٞمٜمٞم٦م سمٛمختٚمػ أسمٕم٤مده٤م

ويمذا سم٘مٞم٦م اعم١مؾّم٤ًمت واعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ، ورومد سم٘مّٞم٦م إىم٤ًمم ومٞمٝم٤م، ٦ًماًمٕم٤مُّم٦م ًمٚمٛم١مؾّم 

 ك اعمج٤مٓت.ؿمتّ 

 ايمت٣مؽمع: ومسؿ اظم٠ممترات وايمٛمدوات ايمٔمٙمٚمٝم٥م

ويتّؿ اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ قمغم إىم٤مُم٦م ُم١مترات وُمٚمت٘مٞم٤مت وٟمدوات قمٚمٛمّٞم٦م ومٙمري٦م 

اإلُمٙم٤مٟم٤مت ًمٖمرض اإلوم٤مدة ُمـ إىمام اًمرائدة و، ُمتخّّمّم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م

ًمٞمتّؿ ـمرطمٝم٤م ذم ضمقٍّ قمٚمٛمّل سمٛمحي إؾم٤مشمذة واًم٤ٌمطمثلم واعمحّ٘م٘ملم ُمـ ، اًمقاقمدة

ريـ؛ يمام شمتّؿ دقمقة اًمٕمٚمامء ، ذوي آظمتّم٤مص اًم٘مٞمِّٛم٦م ًمٓمرح أومٙم٤مرهؿ ورؤاهؿ واعمٗمٙمِّ

٦ًمقمغم اًمٙمقادر اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم  ُمـ ًمديف  ويمذا ؾم٤مئر اًم٤ٌمطمثلم واعمح٘م٘ملم ويمّؾ ، اعم١مؾمَّ

ُمـ ـمرق ىمراءهتؿ ًمٚمٜمّمقص احلًٞمٜمٞم٦م وومؼ ؾمتٗم٤مدة ًما، ٞمٜملاهتامم سم٤مًمِم٠من احلً

 ًمدهيؿ.ؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م اعمٕمتَٛمدة آإدوات 

 ايمٔم٣مذ: ومسؿ اظم٘متب٥م احلسٝمٛمٝم٥م ايمتخِمِمٝم٥م

أٟمِم٠مهت٤م ، وهل ُمٙمت٦ٌم طمًٞمٜمٞم٦م ختّّمّمٞم٦م دمٛمع اًمؽماث احلًٞمٜمل اعمخٓمقط واعمٓمٌقع

٦ًم  ّمٝم٤مخت٦م ذم جم٤مل وهل دمٛمع آٓف اًمٙمت٥م اعمٝمٛمّ ، ٟمٌٞم٤مءارث إوُم١مؾمَّ  .ّمُّ

 احل٣مدي فممم: ومسؿ اظمقومع اإليم٘مؼموين

ص ًمٙمؽموين إوهق ُمقىمع  ٦ًم سمٜمنم ٟمت٤مضم٤مت وومٕم٤مًمٞم٤مت ُمتخّمِّ وارث إٟمٌٞم٤مء، ُم١مؾمَّ

ويمذا اًمٜمدوات واعم١مترات اًمتل ، ي٘مقم سمٜمـنم وقمرض يمتٌٝم٤م وجماهت٤م اًمتل شمّمدره٤م

٦ًماًمْمقء قمغم أظم٤ٌمر يًٚمِّط ويمذا ، شم٘مٞمٛمٝم٤م  وجمٛمؾ ومٕم٤مًمٞم٤مهت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اعم١مؾمَّ

 واإلقماُمٞم٦م.

 ايمث٣مين فممم: ايمٗمسؿ ايمٛمسقي

 ذموسم٠مىمام قمٚمٛمٞم٦م ٟمًقي٦م  يٕمٛمؾ هذا اًم٘مًؿ ُمـ ظمال يم٤مدر قمٚمٛمل ُمتخّمص
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يمام ل، ٞمٜماحلً اًمٗمٙمراجل٤مٟم٥م اًمديٜمل وإيم٤مديٛمل قمغم شمٗمٕمٞمؾ دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم 

وومؼ إؾم٤مًمٞم٥م ، ت٠مهٞمؾ اًم٤ٌمطمث٤مت واًمٙم٤مشم٤ٌمت وٛمـ ورؿم٤مت قمٛمؾ شمدريٌٞم٦مي٘مقم سم

 ًمت٠مًمٞمػ واًمٙمت٤مسم٦م.اعمٕم٤مسة ذم ا

 ايمث٣ميم٧م فممم: ايمٗمسؿ ايمٖمٛمل

إّن اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ ىم٤مئؿ قمغم ـم٤ٌمقم٦م وإظمراج اًمٜمت٤مضم٤مت احلًٞمٜمٞم٦م اًمتل شمّمدر 

رةسمراُم٩م إًمٙمؽموٟمٞم٦م  ُمـ ظمال، ٦ًماعم١مؾمَّ قمـ  ومٜمّل ُينمف قمٚمٞمٝم٤م يم٤مدر  ُمتٓمقِّ

ص سمرجم٦م و، يٕمٛمؾ قمغم شمّمٛمٞمؿ إهمٚمٗم٦م وواضمٝم٤مت اًمّمٗمح٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ُمتخّمِّ

وؾم٤مئر إُمقر اًمٗمٜمّٞم٦م إظمرى اًمتل ُتت٤مضمٝم٤م ، ٟم٤مت اعمرئٞم٦م واعمًٛمققم٦م وهمػممه٤ماإلقما

 يم٤موّم٦م إىم٤ًمم.

 وهٜم٤مك ُمِم٤مريع ُأظمرى ؾمٞمتّؿ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 

 اجل٣مَمٔمٝم٥م دم َم٠مؽمس٥م وارث إٞمبٝم٣مءوإؿم٣مريح ومسؿ ايمرؽم٣مئؾ 

، ًٞمٜمل اعم٤ٌمركاجل٤مُمٕمٞم٦م سمٛمٝمّٛم٦م ٟمنم اًمٗمٙمر احلوإـم٤مريح يتٙمّٗمؾ ىمًؿ اًمرؾم٤مئؾ 

ُمـ ظمال شمٗمٕمٞمؾ اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ذم إوؾم٤مط اجل٤مُمٕمٞم٦م 

ُمْم٤موم٤ًم إمم ، واًمديمتقراه، واعم٤مضمًتػم، اًمٌٙم٤مًمقريقس: وإيم٤مديٛمٞم٦م سمٛمًتقي٤مهت٤م اًمثاصم٦م

اًمُرىمل سم٤معمًتقى اًمٕمٚمٛمل واًمتح٘مٞم٘مل ًمٚمٙمٗم٤مءات اًمقاقمدة اعمٝمتّٛم٦م سم٤مًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ذم 

٘ملم ذم اعمج٤مل . وىمد شمّمّدى هلذه اعم١ًموًمٞم٦م ٟمخ٦ٌم ُمـ إؾم٤مشمذة اعمح٘مِّ مجٞمع جم٤مٓهت٤م

 احلقزوي وإيم٤مديٛمل.

 أهداف ايمٗمسؿ

 : ُمٜمٝم٤م، اًمٖم٤مي٦م ُمـ وراء إٟمِم٤مء هذا اًم٘مًؿ مجٚم٦م ُمـ إهداف اعمٝمّٛم٦م

ة ًمدى اعمٕم٤مهد دَ ـ إظمْم٤مع اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث احلًٞمٜمٞم٦م عمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اعمٕمتٛمَ 0

 واجل٤مُمٕم٤مت.
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اٟم٥م اعمٝمّٛم٦م وومتح آوم٤مق ضمديدة أُم٤مم اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث اعمتٕمّٚم٘م٦م إسمراز اجلقـ 8

ُمـ ظمال اظمتٞم٤مر قمٜم٤مويـ وُمقاوٞمع طمٞمقي٦م ُمقايم٦ٌم ًمٚمقاىمع ، سم٤مًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م

 اعمٕم٤مس.

ك ٕمٜمَ واًمٕمٛمؾ قمغم شمرسمٞم٦م ضمٞمؾ يُ ، ـ آرشم٘م٤مء سم٤معمًتقى اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٙمقادر اجل٤مُمٕمٞم٦م4

 ًمدة.سم٤مًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ ذم جم٤مل اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م اخل٤م

، ـ إوٗم٤مء صٌٖم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ُمتٛمٞمزة قمغم صٕمٞمد اًمدراؾم٤مت إيم٤مديٛمٞم٦م3

 وهنْمتف اعم٤ٌمريم٦م.× اعمرشمٌٓم٦م سم٤مإلُم٤مم احلًلم

ًمٚمقًمقج ذم إسمح٤مث  ؛شمِمجٞمع اًمٓم٤مىم٤مت اًمقاقمدة ذم اعمٕم٤مهد واجل٤مُمٕم٤متـ 5

ّؿ وُمـ صمَ ، واًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم خمتٚمػ جم٤مٓت اًمٌح٨م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م

 وإىم٤مُم٦م دقم٤مئؿ اعمِم٤مريع اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ًمٚم٘مًؿ.، تٕم٤مٟم٦م سم٠ميمّٗم٤مئٝم٤م ذم ٟمنم صم٘م٤موم٦م اًمٜمٝمْم٦مآؾم

ُمٕمروم٦م ُمدى اٟمتِم٤مر اًمٗمٙمر احلًٞمٜمل ذم اًمقؾمط اجل٤مُمٕمل؛ ًمٖمرض شمِمخٞمص ـ 3

 .آًمٞم٦م اًمتٕم٤مـمل ُمٕمف قمٚمٛمٞم٤مً 

 ـ ٟمنم اًمٗمٙمر احلًٞمٜمل ذم إوؾم٤مط اجل٤مُمٕمٞم٦م وإيم٤مديٛمٞم٦م. 7

ام يتٕمّٚمؼ سم٤مًمٜمٝمْم٦م ًمدراؾم٤مت إيم٤مديٛمٞم٦م ومٞمشمتٜم٤موهل٤م اشمِمخٞمص إسمٕم٤مد اًمتل مل  ـ 2

 وحم٤موًم٦م اًمٕمٛمؾ قمغم إسمرازه٤م ذم اًمدراؾم٤مت اجلديدة اعم٘مؽمطم٦م.، احلًٞمٜمٞم٦م

وهنْمتف اعم٤ٌمريم٦م؛ × اًمتٕمريػ سم٤مًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مإلُم٤مم احلًلمـ 1

 واًمتل ت٧ّم يمت٤مسمتٝم٤م وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م ذم اجل٤مُمٕم٤مت.

 آيمٝم٣مت فمٚمؾ ايمٗمسؿ

 : اجل٤مُمٕمٞم٦م شمٙمقن قمغم ُمًتقي٤مت صماصم٦م وإـم٤مريح اًمرؾم٤مئؾ إّن ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ ذم ىمًؿ

 اظمستقى إّول: ايمٔمٛم٣مويـ واظمقاضٝمع احلسٝمٛمٝم٥م

 : يًػم اًمٕمٛمؾ ومٞمف ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمخٓمقات اًمت٤مًمٞم٦م

ك سم٤مًمٗمٙمر احلًٞمٜمل ـمٌ٘م٤ًم ٕمٜمَ اًمتل شمُ ، إقمداد اًمٕمٜم٤مويـ واعمقوققم٤مت اًمتخّّمّمٞم٦مـ 0
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٤مر ضم٤مٟم٥م اإلسمداع وإمهٞم٦م ًمتٚمؽ ُمع إظمذ سمٜمٔمر آقمتٌ، ًمٚمٛمٕم٤ميػم واًمْمقاسمط اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 اًمٕمٜم٤مويـ.

ووع اخلّٓم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م ًمتٚمؽ اًمٕمٜم٤مويـ واًمتل شمِمتٛمؾ قمغم اًمٌحقث  اًمتٛمٝمٞمدي٦م ـ 8

ة قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م وأمهٞمتف واًمٖم٤مي٦م زَ ُمع ُم٘مّدُم٦م ُمقضَم ، واًمٗمّمقل وُم٤ٌمطمثٝم٤م اًمٗمرقمٞم٦م

 ُمٜمف.

 ٤م وُم٤ٌمطمثٝم٤م.٦م ُمع ومّمقهلطَم شمزويد اجل٤مُمٕم٤مت اعمتٕم٤مىمد ُمٕمٝم٤م سمتٚمؽ اًمٕمٜم٤مويـ اعم٘مؽمَ ـ 4

 اظمستقى ايمث٣مين: ايمرؽم٣مئؾ ومٝمد ايمتدويـ

 : يًػم اًمٕمٛمؾ ومٞمف قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

 ـ ُم٤ًمقمدة اًم٤ٌمطم٨م ذم يمت٤مسم٦م رؾم٤مًمتف ُمـ ظمال إسمداء اًمرأي واًمٜمّمٞمح٦م.0

ـ اؾمتٕمداد اًم٘مًؿ ًمإلذاف قمغم اًمرؾم٤مئؾ وإـمروطم٤مت ومٞمام ًمق رهم٥م اًمٓم٤مًم٥م 8

 أو اجل٤مُمٕم٦م ذم ذًمؽ.

عم٤ًمقمدة اًم٤ٌمطمثلم قمغم إٟمج٤مز  ؛سم٤مًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦مّم٦م إٟمِم٤مء ُمٙمت٦ٌم ُمتخّمِّ ـ 4

ؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمٙمت٦ٌم ومْمًا قمـ إشم٤مطم٦م اًمٗمرص٦م أُم٤مُمٝمؿ ًما، دراؾم٤مهتؿ ورؾم٤مئٚمٝمؿ

 ٦ًم اعمتخّّمّم٦م سم٤مًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م.اعم١مؾمَّ 

 اظمستقى ايمث٣ميم٧م: ايمرؽم٣مئؾ اظمٛم٣مومُم٥م

 : يتّؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمرؾم٤مئؾ اًمتل ت٧ّم ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

تٝمٞمدًا ، قاسمط اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن ختْمع هل٤م اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦مـ ووع اًمْم0

 ٦ًم.رات اعم١مؾمَّ ًمٓمٌٕمٝم٤م وٟمنمه٤م ووم٘م٤ًم ًم٘مقاقمد وُم٘مرَّ 

ـ رصد وإطمّم٤مء اًمرؾم٤مئؾ إيم٤مديٛمٞم٦م اًمتل شمّؿ شمدويٜمٝم٤م طمقل اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م 8

 اعم٤ٌمريم٦م.

، د ُمٕمٝم٤مـ اؾمتحّم٤مل ُمتقن وٟمّمقص شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت اعمتٕم٤مىمَ 4

 ٦ًم.طمتٗم٤مظ هب٤م ذم ُمٙمت٦ٌم اعم١مؾمَّ وآ
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ذم ُمدى  واًم٧ٌمِّ ، ـ ىمٞم٤مم اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًم٘مًؿ سمت٘مٞمٞمؿ اًمرؾم٤مئؾ اعمذيمقرة3

صاطمٞمتٝم٤م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ُمـ ظمال ضمٚم٤ًمت قمٚمٛمٞم٦م حييه٤م أقمْم٤مء اًمٚمجٜم٦م 

 اعمذيمقرة.

ؾمقاء أيم٤من ، ُتّمٞمؾ ُمقاوم٘م٦م ص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م إلضمراء اًمتٕمديات اًمازُم٦مـ 5

 ًم٥م ٟمٗمًف أم ُمـ ىِمٌؾ اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًم٘مًؿ.ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ اًمٓم٤م

٦م ٞمَّ ـ إضمراء اًمؽمشمٞم٤ٌمت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمازُم٦م ًمتحّمٞمؾ اعمقاوم٘م٦م ُمـ اجل٤مُمٕم٦م اعمٕمٜمِ 3

وص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م قمغم ـم٤ٌمقم٦م وٟمنم رؾم٤مًمتف اًمتل ت٧ّم اعمقاوم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد إضمراء 

 اًمتٕمديات اًمازُم٦م.

ذم جمٚم٦م )اإلصاح ًمٜمنم ُم٘م٤مل قمـ رؾم٤مًمتف  ؛ومًح اعمج٤مل أُم٤مم اًم٤ٌمطم٨مـ 7

 ٦ًم.ّم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م اًمتل شمّمدره٤م اعم١مؾمَّ احلًٞمٜمل( اًمٗمّمٚمٞم٦م اعمتخّمِّ 

ورومد اعمقىمع اإلًمٙمؽموين اًمت٤مسمع ، اًمٕمٛمؾ قمغم شمٚمخٞمص اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦مـ  2

اجل٤مُمٕمٞم٦م  وإـم٤مريح دًمٞمؾ اًمرؾم٤مئؾ: ـم٤ٌمقمتٝم٤م ُت٧م قمٜمقان ؿَّ وُمـ صمَ ، ٦ًم هب٤مًمٚمٛم١مؾمَّ 

 وهنْمتف اعم٤ٌمريم٦م.× اعمرشمٌٓم٦م سم٤مإلُم٤مم احلًلم

 ٝمكميراٞمَمُمٜمدي٥م ايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمٝم٥م فمٛمد ايمٔمرب واإل: إؿُمروضم٥مهذه 

، شمٕمتؼم اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م اًمدًمٞمؾ اهل٤مدي إمم أهداف وُم٤ٌمدئ وىمٞمؿ اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م

ومتٚمؽ اًمِمٕم٤مئر هل اًمتل ُت٤مومظ قمغم ؿمٕمٚم٦م اهلداي٦م وه٤مضم٦م ُمٜمػمة ُمتألًمئ٦م قمغم ُمّر اًمٕمّمقر 

 وإزُم٤من.

سمتْمحٞم٤مشمف وشمْمحٞم٤مت أهؾ سمٞمتف × احلًلم اإلُم٤ممتل أوىمده٤م شمٚمؽ اًمِمٕمٚم٦م اًم

اًمذي ضم٤مء سمف ظمػم  ؾمامومٝمل ديـ اإل، وهل آظمر ُمِمٕمؾ هداي٦م ًمٚمٌنمي٦م، وأصح٤مسمف

 إٟم٤مم.

شمٕمّرو٧م عمختٚمػ اًمتحدي٤مت ُمـ ىمٌؾ طمّٙم٤مم ، هذه اًمِمٕم٤مئر وسمام ُتٛمؾ ُمـ رؾم٤مئؾ

وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مًمذه٥م ، ُمـ اعمٜمع وىمتؾ ُمـ ي٘مٞمٛمٝم٤م أو ؾمجٜمف أو شمنميده وُم٤م إمم ذًمؽ، اجلقر
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وم٤مزدادت شمٚمؽ اًمِمٕم٤مئر وشمٜمّققم٧م واٟمتنمت ، إمحر يمٚمام ضسمتف اًمٜم٤مر ازداد محرة وضماءً 

واظمتٚمٗم٧م سمٕم٤مدات وشم٘م٤مًمٞمد وقم٘م٤مئد وأومٙم٤مر خمتٚمػ اعمجتٛمٕم٤مت ومٕمّؿ سمٕمْمٝم٤م واظمتص 

 ووضمدت ُمِمؽميم٤مت وشمقاوم٘م٤مت ذم إضمراء سمٕمْمٝم٤م.، آظمر

وظمّمص سمحثف قمٜمد اًمٕمرب ، وهذا ُم٤م ؾمّٚمط اًم٤ٌمطم٨م قمٚمٞمف اًمْمقء ذم أـمروطمتف هذه

طمٞم٨م إّن عم٠ًمًم٦م ، ُم١ميّمدًا قمغم ؿمٕمػمة اعمنح احلًٞمٜمل وشم٤مرخيف وشم٠مصمػمه، ٞملميراٟمواإل

اًمٕمرض اعمنطمل أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ظمّمقص٤ًم ذم إزُم٤من اعمت٠مظمرة؛ يمقٟمف يٛمثّؾ صم٘م٤موم٦م وطمْم٤مرة 

 وأصٌح ُمـ ُمقارد شم٤ٌمهل وشمٗم٤مظمر إُمؿ.، إٟم٤ًمٟمٞم٦م قم٤مُّم٦م

داد واًمتقومٞمؼ خلدُم٦م اًم٘مْمٞم٦م احلًٞمٜمٞم٦موذم اخلت٤مم ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛم ًَّ ، ١مًمِّػ دوام اًم

  ي٤ٌمرك ًمٜم٤م ذم أقمامًمٜم٤م إٟمَّف ؾمٛمٞمٌع جمٞم٥ٌم. وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن 
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 مقدمة قشم الرسائل اجلامعية

 

 اوعٗٛاجل  ٔاألطارٖح وكسوٛ قصي الرشاٟن 
 ٱ ٻ ٻ

 ...ـمٝم٤مر وسمٕمدؿم٠مٟمف وصاشمف وؾماُمف قمغم ٟمٌٞمف وآًمف إ ًمف احلٛمد ضمّؾ 

ٌَّ ، شمؼمد اسمداً  ٓ ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم طمرارة ×احلًلم اإلُم٤ممًم٘متؾ  نَّ إ ٠مت طم٘مٞم٘م٦م شمٜم

وىمد ، هؾ اجلٜم٦مأه٤م اسمـ اًمٜمٌل وؾمٞمد ؿم٤ٌمب ظمقأِمٝمد ٤م قم٘مٞمٚم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم يقم اؾمتُ هب

ج٧م تٕمرت شمٚمؽ احلرارة وشمقهَّ واؾم، سمف ْت ومٙم٤من ُم٤م اظمؼم ؛’اًمٜمٌل سمٜم٧ُم  صدىم٧ْم 

قمٛمـ هق ذم  ٟم٤ًمين ومْماً دائرة اًمتٙم٤مُمؾ اإلذم ُمـ هق  ُمره٤م ذم ىمٚم٥م يمؾِّ وشمٕم٤مفمؿ أ

واًم٥ًٌم ، ٦م احلًٞمٜمٞم٦مْم٤مدة آوًمٞم٦م حل٤مًم٦م اًمتاطمؿ ُمع اًمٜمٝمومٙم٤مٟم٧م اعم، دائرة اًمقٓي٦م

ُمٜملم ذم ج٦م ذم ىمٚمقب اعم١مواٟمٕمٙم٧ًم شمٚمؽ احلرارة اعمت٠مضمِّ ، داُمتٝم٤م وشمٗمٕمٞمٚمٝم٤ماعم٤ٌمذ إل

 وشمًتٛمدُّ ، ٦م رؾم٤مًم٦م هل٤مْمسمٛمرور اًمزُمـ ؿمٕم٤مئر ُتٛمؾ شمٚمؽ اًمٜمٝم ٚم٧ْم ُمٔم٤مهر وومٕم٤مًمٞم٤مت ُمثَّ 

إداُم٦م شمٚمؽ ذم  رٌ ُم١مصمِّ  صٌح ًمتٚمؽ اًمِمٕم٤مئر دورٌ وسم٤معم٘م٤مسمؾ أ، ُمـ شمٚمؽ احلرارة ـم٤مىم٦م هل٤م

 .ج٦مسم٘م٤مئٝم٤م وم٤مقمٚم٦م ُمقصّمرة ُمت٠مضمِّ احلرارة وإ

رض ُمـ ٟمٗمس إ فيمام هق صم٤مسم٧م وُمٕمروـ ؾم٦م وىمد اٟمٓمٚم٘م٧م شمٚمؽ اًمِمٕم٤مئر اعم٘مدَّ 

وُمٜمٝم٤م ، ومٛمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م اًمٌداي٦م، هؾ اجلٜم٦مأد ؿم٤ٌمب اًمتل ؾُم٘مٞم٧م سمذًمؽ اًمدم اًمٓم٤مهر ًمًٞمِّ 

ـ ٧م ُمتقاوٕم٦م وحمّددة ٤م يم٤مٟمهنَّ سمداي٦م أ يمام ذم يمؾِّ  ـ ُمّم٤مراٟمتنمت إمم سم٤مىمل اًمٌٚمدان وإ

ع اًمث٘م٤موم٤مت واًمٕم٤مدات اًمتل ُتٙمؿ سمتٜمقَّ ع ًع وشمتٕم٤مفمؿ وشمتٜمقَّ ظمذت شمتّ وسمٛمرور اًمزُمـ أ

 .قمغم اًمِمٕم٤مئر ىمقًة وشم٤مصمػمًا ودواُم٤مً  وآٟمتِم٤مر عتٜمقُّ ٤مٟمٕمٙمس ذًمؽ اًموم، ئٛملم قمٚمٞمٝم٤ماًم٘م٤م
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 قمؽماض ُمـ ٟمٗمس اخلطِّ ـ اعمٜمع وآ عيمام هق ُمتقىمَّ  ـ وىمد واضمٝم٧م هذه اًمِمٕم٤مئر

رشمٙم٤مب ف ٓاًم٥ًٌم اًمذي دومٕم نَّ ٢موم ؛اعمٜمحرف اًمذي ارشمٙم٥م ضمريٛم٦م اًم٘متؾ اًمٜمٙمراء

وىمد شمٗم٤موشم٧م درضم٦م اعمٜمع هذه واعمح٤مرسم٦م ، طمٞم٤مئٝم٤مضمريٛمتف هق ذاشمف اًمذي يدومٕمف عمٜمع إ

 وشمٌٕم٤مً ، واظمتاف اًمتٞم٤مرات اًمٗمٙمري٦م احل٤ميمٛم٦م، واًمتِمقيف ؿمدًة ووٕمٗم٤ًم سم٤مظمتاف اًمزُمـ

 .قم٤ًم واٟمتِم٤مراً ًمذًمؽ شمٗم٤موشم٧م ُمٔم٤مهر اًمٕمزاء احلًٞمٜمل ؿمدًة ووٕمٗم٤ًم وشمٜمقُّ 

 ُتٚمٞماً و ٤مً وشمقصٞمٗم ٤مً شمقصمٞم٘مىمام قمديدة أشمٜم٤موًمتف  ذٟم٤م إًمٞمٝم٤مأ اًمذيهذا اعمقوقع 

ويم٤من ُمـ شمٚمؽ اًمدراؾم٤مت ، وسمٛمًتقي٤مت خمتٚمٗم٦م، و ًمٌٕمْمٝم٤مأسمٕم٤مد جلٛمٞمع شمٚمؽ إ

سمح٨م اعمقوقع سمجدي٦م  إممٛم٦م اًمتل شمٜم٤موًم٧م هذا اعمقوقع رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م ؾمٕم٧م اًم٘مٞمِّ 

 ٞملموروح ُمٜمٗمتح٦م قمغم اًمدًمٞمؾ واًمتقصمٞمؼ اًمٕمٚمٛم، يم٤مديٛملأس قمٚمٛمل ٗمَ ؾمٝم٤مب وٟمَ وإ

اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ىمًؿ اًمرؾم٤مئؾ ومٙم٤من ذًمؽ وراء اظمتٞم٤مره٤م ُمـ ىمٌؾ اًمٚمجٜم٦م ؛ لماًمرصٞمٜم

 .اء اًمٙمرامُمٝم٤م ًمٚم٘مرُّ ٦ًم وارث آٟمٌٞم٤مء ًمٞم٘مدِّ اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم ُم١مؾمَّ وإـم٤مريح 

٥م ايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمٝم٥م فمٛمد ايمٔمرب َمُمٜمدي  ): وىمد ضم٤مءت هذه اًمرؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان

ومتٛمحقرت ومّمقل ، ُمٜمٝمام ذم قمدة ومّمقل ٜم٧م سم٤مسملم اٟمتْمؿ يمؾ  وشمْمٛمَّ  (ٝمكميراٞمواإل

واًمث٤مين ذم اًمٕمزاء ، ل ذم سمحقث تٝمٞمدي٦موّ إ: اًمت٤مًمٞم٦م ل طمقل اعمقاوٞمعوّ ٤ٌمب إاًم

، إيرانواًمث٤مًم٨م ذم اًمٕمزاء احلًٞمٜمل ذم ، احلًٞمٜمل ذم اًمٕمراق وسم٤مىمل اًمٌٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م

٤م ُمَّ أو .إيرانصمػم اعمت٤ٌمدل ذم اًمٕمزاء سملم اًمٕمراق ووضمف اًمت٠مأوظمتٛمف سمٗمّمؾ شمٜم٤مول ومٞمف 

ل ذم سمداي٦م قمروض اًمتٕمزي٦م وّ إ: ٛمقوٕم٧م ومّمقًمف ذم اًمٕمٜم٤مويـ اًمت٤مًمٞم٦ماًم٤ٌمب اًمث٤مين ومت

مم واًمث٤مًم٨م ٟمٔمرة إ، ٤مت قم٤مؿمقرائٞم٦مطمٞمَّ واًمث٤مين دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ًمثاث ُمن، إيرانذم 

 هؿَّ سمخ٤مت٦م شمٜم٤مول ومٞمٝم٤م أ إـمروطم٦موؿّمح وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ، ُمنطمٞم٦م شمٕمزي٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ

 سمح٤مثويم٤من اجلديد ُمـ إ، ًمٞمٝم٤مؾ إاًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصَّ  وأهؿَّ  اعمقوققم٤مت اًمتل سمحثٝم٤م

ًا ٓومت٤ًم ٥م قمٚمٛمل ىمدروؾمٕمك ذم ُمت٤مسمٕمتٝم٤م وووٕمٝم٤م ذم ىم٤مًمَ ، اًمٙم٤مشم٥م قمروٝم٤ماًمتل 

 هتامم. وضمديرًا سم٤معمٓم٤مًمٕم٦م واإل
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، إـمروطم٦مؿ سمٕمض اًمتٕمديات اًمازُم٦م قمغم ًْ وىمد أضمرت اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًم٘مِ 

سمدءًا سمٕمٜمقان اجل٤مُمٕمٞم٦م وإـم٤مريح سمام يٜمًجؿ واعمٕم٤ميػم اًمتل ووٕمتٝم٤م ًمٙمت٤مسم٦م اًمرؾم٤مئؾ 

ظمّص أ فُ طمٞم٨م وضمدشمْ  ؛َمُمٜمدي٥م ايمتٔمزي٥م فمٛمد ايمٔمرب وايمٖمرس()اًمذي يم٤من  وطم٦مإـمر

ؾ ٛمثِّ يواًمتٕمزي٦م ٓ ، ٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦مقمٛمقم اًمِم ف ُمـشمٜم٤موًمت إذ ُم٤م ؛إـمروطم٦مُمـ حمتقى 

واًمٗمرس ٓ  لم سمجٛمٞمع ىمقُمٞم٤مهتؿيراٟمطمديثٝم٤م قمـ اًمِمٕم٤مئر قمٜمد اإلو،  ُمٗمردة ُمٜمٝم٤مّٓ إ

ٌَّ سم٤مًمٕمٜمقااًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  فُ سمدًمتْ ا أذوهل، ٓ واطمدة ُمـ شمٚمؽ اًم٘مقُمٞم٤متإ ؾثِّ ت ٧م ن اعمث

، (ٝمكميراٞمايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمٝم٥م فمٛمد ايمٔمرب واإل َمُمٜمدي٥م)وهق  اًمٙمت٤مبن قمغم أ

يمٚمٛم٦م   ُمـسمدًٓ  (ٞملميراٟماإل( ويمٚمٛم٦م )اًمتٕمزي٦مُمـ يمٚمٛم٦م ) سمدًٓ  (اًمِمٕم٤مئريمٚمٛم٦م )ومج٤مءت 

 .إـمروطم٦مقمغم حمتقى  ًمٞمٙمقن اًمٕمٜمقان ُمٜمٓمٌ٘م٤مً  ؛(اًمٗمرس)

٤ًم، وٓ شمٕمٜمل اعمٕمٜمك وشمٕمٜمل يمٚمٛم٦م )ُمِم ًّ ٝمدي٦م( هٜم٤م ُمٓمٚمؼ اًمِمٕم٤مئر، وُم٤م يِم٤مهد طم

وىمد ، سم٤مًمتٜمًٞمؼ ُمع اًمٙم٤مشم٥م وسمٛمقاوم٘متف اًمتٕمديؾ وىمد ضمرى ذًمؽاعمنطمل اعمتداول. 

سمح٤مث وُمقاوٕمٝم٤م سمٕمض قمٜم٤مويـ إقمغم ُمًتقى  شمٖمٞمػماً  ـ زي٤مدة قمغم ذًمؽ  ـ ضمريٜم٤مأ

و٤موم٦م واإلسمٕمض احلذف و، ويـ اجلديدةواؾمتحداث سمٕمض اًمٕمٜم٤م، إـمروطم٦مذم 

 وحمتقاه٤م. إـمروطم٦مر قمغم هقي٦م اًمازُم٦م ًمٌٕمض اعمقاوٞمع وسم٤معم٘مدار اًمذي ٓ ي١مصمِّ 

ظمتٞم٤مر وذم اًمتٕمديؾ اًمذي ٤م ذم آ٘مٜمٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم ان ٟمٙمقن ىمد وومِّ  إظمػموذم 

وُمٜمف شمٕم٤ممم ، ٟم٤مومٕم٤مً  قمٚمٛمٞم٤مً  صٞمؾ ٟمت٤مضم٤مً ُمٜم٤م ًمٚمٗمٙمر احلًٞمٜمل إٟمٙمقن ىمد ىمدَّ ن وأ، ضمريٜم٤مهأ

 واًمتقومٞمؼ.اًمٕمقن  ٟمًتٛمدُّ 
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 : سمٗمقل ايمدىمتقرة زمٛم٦م ايمُم٣مؿمئ

ؿم٣مل أَمده ضمتك اؽمتٚمّر زمّمٔم٥م فممم : ىمٜمذا ٣مً وَم٣م أضمس٤م أّن ايمت٣مريخ ومد فمرف ضمزٞم»

همٚمراشمل ؾمٜمداء ىمرزمالء هل إٞم٣مؾمٝمد ايمتل يؼمّٞمؿ هب٣م ايمُمٝمٔم٥م دم فمٝمد ، يٖمؼمدون أن  ٣مً ومرٞم

 .شويتحّدون ايمزَمـ أن يٕمّٝمبٜم٣م دم َمت٣مه٥م ايمٛمسٝم٣من، ضمزهنؿ يقم فم٣مؾمقراء دم ىمّؾ فم٣مم

وسم٣مريخ اإلٞمس٣مٞمّٝم٥م ، ؽمالموىمذيمؽ ىم٣مٞم٦م زيٛم٤م فمٗمٝمٙم٥م زمٛمل ه٣مؾمؿ دم سم٣مريخ اإل»: وشمْمٞمػ

ن سمسّٙمط َمٔم٣مول اهلدم فمعم دويم٥م زمٛمل أَمّٝم٥م وأن وأ، زمْمٙم٥م اؽمتْم٣مفم٦م أن سمثٟمر ٕطمٝمٜم٣م ايمُمٜمٝمد

 ش.سمٕمغّم جمرى ايمت٣مريخ
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 املقدمة

 

 

 

 املكسوٛ

 ٱ ٻ ٻ

ّٞم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ؾماُمواًمٕمراق واًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م واإل إيراني٘مٞمؿ اًمِمٞمٕم٦م ذم 

إطمٞم٤مًء ًمذيمرى اؾمتِمٝم٤مد ، داد ذم إّي٤مم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر حمّرم ُمـ يمّؾ قم٤ممواحلِ 

يمام خترج ، ٘م٤مم جم٤مًمس اًمٕمزاء ذم اعم٤ًمضمد واحلًٞمٜمّٞم٤مت واًمتٙم٤مي٤موشمُ  .×حلًلما اإلُم٤مم

ض ٕمرَ ويُ  ّٞم٦م.ؾماُمزاء إمم اًمِمقارع واعمٞم٤مديـ ذم اًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م واإلُمقايم٥م اًمٕمَ 

وًمٌٜم٤من واهلٜمد  إيرانواًمٜمجػ واًمٙم٤مفمٛمٞم٦م وذم  يمرسماء ُمدن قمديدة وُمٜمٝم٤م اًمِمٌٞمف ذم

 ًِّ قمكم يد ضمٞمش يزيد سمـ  ×احلًلم اإلُم٤ممواؾمتِمٝم٤مد ، د ُمٕمريم٦م يمرسماءاًمذي جي

 مم اًمٙمقوم٦م واًمِم٤مم.وأظمذ أهؾ سمٞمتف أهى إ، ُمٕم٤موي٦م

ًمٕم٤ممل إمم يمرسماء ًمزي٤مرة ُمرىمد ي٠ميت اعمايلم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م يمؾَّ قم٤مم ُمـ خمتٚمػ أىمٓم٤مر ا

ويت٠مصّمر  .ورضم٤مء اًمٗمقز سمثقاب زي٤مرشمف، ُم٤مُمٝمؿًمتجديد اًمٌٞمٕم٦م ُمع إ :احلًلم اإلُم٤مم

ٌّل أهؾ اًمٌٞم ؾ واًمتٕم٤مزي اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م ويٗم٘مد ٤مشمِ سم٘مراءة اعم٘مَ  ^٧ميمثػمون ُمـ حم

احلًلم وأهؾ سمٞمتف ُمـ ىمتؾ وذسمح  اإلُم٤ممٝمؿ اًمققمَل قمٜمد ؾمامقمٝمؿ ُم٤م ضمرى اًمٌٕمْم

سمؾ إّن اًمٙمثػميـ ُمٜمٝمؿ ي٘مقُمقن سمتٕمذي٥م أٟمٗمًٝمؿ واإلضار هب٤م سمآٓت ، وأذى

 .قن قمٜمٝم٤موأدوات ضم٤مرطم٦م مم٤ّم ضمٕمؾ اًمٕمديد ُمـ اًمٕمٚمامء يٜمٝمَ 

ٌٞمف قمكم قمروض اًمتٕمزي٦م واًمِمَّ ، داد٦م إمم ـم٘مقس اًمٕمزاء واحلِ إو٤موم إيران٘م٤مم ذم شمُ 
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وىم٤مدة ، هؾ سمٞمتفواصح٤مسمف وأ ×احلًلم اإلُم٤ممطمٞم٨م ي١مّدي اعمٛمّثٚمقن أدواَر ، اعمنح

 .ؼ قمٚمٞمف اؾمؿ ُمنح اًمتٕمزي٦مٓمٚمَ و اًمذی يُ ، ضمٞمش يزيد ذم واىمٕم٦م يمرسماء

 اً يمٌػم ٤مً وًمٙمٜمّٝم٤م ايمت٧ًٌم زمخ، ٓ ؿمّؽ أّن اعمج٤مًمس وُمقايم٥م اًمٕمزاء سمدأت سمًٞمٓم٦م

سم٥ًٌم ُمقاضمٝم٦م اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمتحّدي٤مت وُمٜمٝم٤م ىمٞم٤مم اخلٚمٗم٤مء إُمقّيلم ، قمغم ُمّر إزُم٤من

٤ٌّمؾمّٞملم سم٘مٛمع اًمِمٞمٕم٦م ظمال إىم٤مُمتٝمؿ ـم٘مقس اًمٕمزاء ؾمقاء ذم اًمٕمراق أو  إيران ذم واًمٕم

ؿ وسمٚمدان أظمرى. وم٤مًمت٤مريخ يِمػم إمم أّن اعمٕم٤مرولم ًمٓم٘مقس اًمٕمزاء ظمال احلٙم

٤ٌّمد ذم اًمٕمر ّي ُتّرك ئمٝمر طمزن اًمِمٞمٕم٦م قمغم يم٤مٟمقا ي٘مٛمٕمقن أ إيراناق وإُمقّي واًمٕم

هؿ قمٚمٞمف ذم ذيمرى اؾمتِمٝم٤مده. وم٤مًمت٤مريخ يِمٝمد ضاوة أو سمٙم٤مء، ×احلًلم اإلُم٤مم

 اإلُم٤ممسم٥ًٌم إىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء قمغم  سمؾ، اًم٘مٛمع وّد اًمِمٞمٕم٦م ٓ جلرم ارشمٙمٌقه

ًمًٚمٓم٤من ُمـ ا ٤مً ظمقوم :ويم٤من اًمِمٞمٕم٦م ي٘مٞمٛمقن جم٤مًمس اًمٕمزاء ذم اًمٌٞمقت .×احلًلم

٤ٌّمّد هبدم ىمؼم أُمر اعمتقيمِّ  سمؾ وصؾ إُمر إمم أنَّ ، واًمًٚمٓم٤مت ، ×احلًلم اإلُم٤ممؾ اًمٕم

يمام أّن ، احلًلم اإلُم٤ممل وىمتؾ يمّؾ ُمـ يروٟمف يزور ىمؼم وشمًقيتف سم٤مًمؽماب واقمت٘م٤م

٦م واؾمٛمٝم٤م ظِمْٚم٥م اًمت٤مريخ يذيمر ًمٜم٤م يمٞمػ أّن اًمؼمهب٤مري احلٜمٗمّل ذم سمٖمداد أُمر سم٘متؾ ٟم٤مئح

 اإلُم٤ممأيْم٤ًم سم٥ًٌم رصم٤مئف وىمد ىُمٓمع ًم٤ًمن ٟم٤مئح ، ×احلًلم اإلُم٤مميم٤مٟم٧م شمٜمقح قمغم 

 . ×احلًلم سمـ قمكم

 (ٝمكميراٞمفمٛمد ايمٔمرب واإل َمُمٜمدي٥م ايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمٝم٥م)ؾم٥ٌم اظمتٞم٤مري عمقوقع  نَّ إ

هذا اًمٌح٨م  نَّ ٕ، و يمت٤مب٤مطمثلم هلذا اعمقوقع قمكم ؿمٙمؾ سمح٨م أق اًمٌهق قمدم شمٓمرُّ 

ُمـ ٞمقن يراٟموُم٤م أو٤مومف اإل، إيرانذم اًمٕمراق و ٦مدراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم هق

  .إيرانوٓ ؾمٞمام ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم ، ؼ سم٤مًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦ممم٤مرؾم٤مت شمتٕمٚمَّ 

مل شمتٜم٤موًمف ، ُمقوقع ضمديد ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمربّ  (إيرانَمرسح ايمتٔمزي٥م دم )إّن ُمقوقع 

 شمٜمنم ومل إيرانومٝمٜم٤مك دراؾم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م قمـ اعمنح ذم ، اًمدراؾم٤مت اجل٤مُمٕمّٞم٦م طمتك أن

ىمّٚمام  ٤مً دمٕمٚمٜم٤م ٟمتٜم٤مول ُمقوققم إيراندراؾم٤مت ُمًتٗمٞمْم٦م قمٜمف. ومدراؾم٦م ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم 



 81  ...............................................................................................  اعم٘مدُم٦م

 اإلُم٤ممرسماء قمغم اعمنح وتثٞمؾ ُم٘متؾ شمٜم٤موًمف اًم٤ٌمطمثقن اًمٕمرب وهق قمرض واىمٕم٦م يم

 احلًلم أُم٤مم اعمِم٤مهديـ. 

٤م ٕهّن ، اٟمت٤ٌمَه اًم٤ٌمطمثلم اًمٖمرسمّٞملم إيرانأصم٤مرت اًمٕمروُض اعمنطمّٞم٦م اًمتل شم٘م٤مم ذم 

ّل يمام يّمٗمٝم٤م اخلٌػم إُمريٙمّل ُمـ أصؾ ؾماُم اإليم٤مٟم٧م اًمقطمٞمدة واجل٤مّدة ذم اًمٕم٤مملَ 

  .(0)سمٞمؽم شمِمٚمٙمقومًٙمل، سمقًمٜمدّي اعمختّص ذم قمروض اًمتٕمزي٦م

أصمرى  ٤مً أدسمٞمّ  ٤مً وىمْمّٞمتف اخل٤مًمدة ُمقوققم ×احلًلم اإلُم٤ممًم٘مد يم٤من اؾمتِمٝم٤مد 

وىمد ، ٤مده وطمّتك يقُمٜم٤م هذالم اًمٕمرّب واًمٗم٤مرّد إصمراًء ٓ ٟمٔمػم ًمف ُمٜمذ اؾمتِمٝمسمَ إدَ 

، اعمًٚمٛملم وهمػم اعمًٚمٛملم واًمِمٕمراء واعمٗمّٙمريـ ×احلًلم اإلُم٤ممضمذسم٧م ىمْمّٞم٦م 

وطمتك  ×ىمد ٟمٔمٛمقا اًم٘مّم٤مئد ُمٜمذ اؾمتِمٝم٤مده ٞملميراٟموٟمِم٤مهد اًمِمٕمراء اًمٕمرب واإل

وُتّٛمؾ اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ ، قهاحلًلم وأهؾ سمٞمتف وسمٙمَ  اإلُم٤ممورصمقا ، وىمتٜم٤م احل٤مض

٤ٌّمؾمّٞملم وهمػمهؿ. آوٓمٝم٤مد واًم٘متؾ واًمتنمُّ   د قمغم أيدي احلّٙم٤مم إُمقّيلم واًمٕم

، يم٤من ًمقاىمٕم٦م يمرسماء إصمر اًمٙمٌػم ذم فمٝمقر ـمٌ٘م٦م ُمـ اًمٙمّت٤مب واخلٓم٤ٌمء واًمِمٕمراء

، واًمٗمٜم٤ّمٟملم اعمنطمّٞملم، واًمرؾّم٤مُملم، واًمرواديد واًمٜم٤مئحلم، واًمِمٕمراء اًمِمٕمٌّٞملم

ٓم٤مسم٦م واًمِمٕمر واًمرؾمؿ طم٥ًم ُمقهٌتف ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م واخل شمٜم٤موًمقا واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء يمؾ  

 واًمتٛمثٞمؾ. 

فمٛمد ايمٔمرب  )ايمٔمزاء احلسٝمٛملاًم٤ٌمب إّول  ذم شمٜم٤موًم٧ُم ، ـمروطم٦م سم٤مسملم٧م إوٛمَّ 

ًّ  (ٝمكميراٞمواإل اًمٕمزاء احلًٞمٜمل ذم اًمٕمراق : إّول، اًم٤ٌمب إمم صماصم٦م ومّمقل ٛم٧ُم وىم

: ٤مًم٨مواًمٗمّمؾ اًمث، إيراناًمٕمزاء احلًٞمٜمل ذم : واًمٗمّمؾ اًمث٤مين، وسم٤مىمل اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م

اًم٤ٌمب  ذم وشمٜم٤موًم٧ُم ، ٞملم ذم إىم٤مُم٦م ـم٘مقس اًمٕمزاءيراٟمإلسملم اًمٕمرب وا ًمت٠مصمػم اعمت٤ٌمدلا

                                                 
شمرمج٦م وُت٘مٞمؼ: طمًـ ، ّل احلدي٨م[ؾماُم]دائرة ُمٕم٤مرف اًمٕم٤ممل اإل إؾمامدايره اعمٕم٤مرف ضمٝم٤من ٟمقيـ  (0)

، 8ج  :م[8111.ش ]ـه0422، ُمٜمِمقرات اعمجٚمس، ُمٜمِمقرات يمت٤مب ُمرضمع، ـم٤مرُمل راد
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ٛم٧ُم وىم، (إيران)َمرسح ايمتٔمزي٥م دم اًمث٤مين  : إّول: اًم٤ٌمب اًمث٤مين إمم صماصم٦م ومّمقل ًّ

دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ًمثاث  شمٜم٤موًم٧ُم : ّٞمقن اعمنح؟ واًمٗمّمؾ اًمث٤مينيراٟميمٞمػ قمرف اإل

يمام شمٕمزي٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ. : اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨مذم  ودرؾم٧ُم ، ُمنطمّٞم٤مت قم٤مؿمقرائّٞم٦م

 واعمّم٤مدر واعمراضمع. ، ضم٤مءت ذم هن٤مي٦م إـمروطم٦م اخل٤مت٦م

اًمٕمزاء احلًٞمٜمی ومی اًمٕمراق اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمی اًمتحٚمٞمٚمی ومی دراؾم٦م اشمٌع اًم٤ٌمطم٨م 

  .إيرانو

ٚمع قمٚمی اعمّم٤مدر اًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م ويمت٥م اعمًتنمىملم ويم٤من قمٚمی اًم٤ٌمطم٨م ان يٓمَّ 

أواًمديٜمٞم٦م ، وآدسمٞم٦مأ، ٞم٦مؾمقاء اًمت٤مرخي، ظمریاًمٚمٖم٤مت إٚمٞمزي٦م وٟمج٧ٌم سم٤مإلتِ اًمتی يمُ 

ظمذ ؛ وهذا ُم٤م ضمٕمؾ يمت٤مسم٦م إـمروطم٦م شم٠مواًمٕمراق وًمٌٜم٤من إيراناعمقضمقدة ومی ُمٙمت٤ٌمت 

 .دم٤موز اخلٛمس ؾمٜمقات ـمقياً  وىمت٤مً 

ًم٧م اًمٕمزاء احلًٞمٜمی قمٜمد اًمٕمرب يمثػمة شمٜم٤مو يمت٤ٌمً  ُمـ اإلؿم٤مرة إزم أنَّ  وٓسمدَّ 

ُمٜمٝم٤م قمٚمی ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل يمت٤مب اعمٜم٤مطم٦م  ؛ضم٤مٟم٥مٞمقن وأإيراٟمقمرب وٗمٝم٤م ًمَّ ٞملم أيراٟمواإل

ًَّ ، ًمٞمػ اًمًٞمد ص٤مًمح اًمِمٝمرؾمت٤مٟمیشم٠م، قمٚمی احلًلم سمـ قمٚمی ومی  ٦مٜمٞمَّ واعمج٤مًمس اًم

عمحٛمد ، ودائرة اعمٕم٤مرف احلًٞمٜمٞم٦م، ُملم اًمٕم٤مُمٚمیشم٠مًمٞمػ اًمًٞمد حمًـ إ، اًمٕمؽمة اًمٜمٌقي٦م

 عماَّ  (ض٥م ايمُمٜمداءرو)و، وـمقوم٤من اًمٌٙم٤مء ًمٚمجقهری اعمروی، ص٤مدق اًمٙمرسم٤مؾمی

يد : ُمٜمٝمؿ إيرانٞمقن قمروض اًمتٕمزي٦م ومی إيراٟم٤مب يمام شمٜم٤مول يمتَّ .طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمی

وهبرام ، (إيراندائرة َمٔم٣مرف ايمٔمرض اظمرسضمی همی ): ًمٞمٗمف يمت٤مباهلل آهم٤م قم٤ٌمؾمی ًمت٠م

ومراءة )وقمٚمی سمٚمقيم٤ٌمؿمی ًمٙمت٤مسمف ، (إيرانايمٔمرض اظمرسضمل همی ): سمٞمْم٤مئی ًمٙمت٤مسمف

ايمتٔمزي٥م واظمرسح همی )وًٓمف شم٘مٞم٤من ًمٙمت٤مهب٤م ، (ايمٗمدؽمٝم٥م ٧م اظمِم٣مئ٤مضمدي، ايمتٔمزي٥م

 .(إيران

ذم  تسمدأ اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م نَّ اؾم٦م أاًمدر ٤مًمٞمٝمٚم٧م إاًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصَّ  ُمـ أهؿِّ  نَّ إ

ٞمقن قمغم يراٟموؾم٤مر اإل إيرانإمم  ٧مواٟمت٘مٚم، ×احلًلم اإلُم٤ممٕمراق سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد اًم
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ىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء ذم وإ، واًمتٛمثٞمؾ ٌٞمفواًمِمَّ ، ك اًمٕمراىمٞملم ذم شمًٞمػم ُمقايم٥م اًمٕمزاءٓمَ ظُم 

 .×قمغم احلًلم ىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاءٞم٧م إلٜمِ اًمتٙم٤مي٤م واحلًٞمٜمٞم٤مت اًمتل سمُ 

إًمی  ٦م واًمِمقارعُمـ اًم٤ًمطم٤مت اًمٕم٤مُمَّ  اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦مٞملم ٟم٘مٚمقا اإليراٟم نَّ يمام أ

، روم٧م ومٞمام سمٕمد سمٛمنح اًمتٕمزي٦مٞمّم٤م ًمٕمروض اًمتٕمزي٦م وقمُ ىمٞمٛم٧م ظمّمِّ اعم٤ًمرح اًمتی أُ 

إيران وومی رو٧م ومی ومام وصم٤مئ٘مٞمف قمـ واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء قمُ سم٢مٟمت٤مج أ ؿ ىم٤مُمقاهنَّ يمام أ

  .ىمقی اًمٔمٚمؿ ودَّ  ×احلًلم اإلُم٤مماًمٖمرب ويم٤من هل٤م إصمر اًمٙمٌػم ومی اًمتٕمريػ سمثقرة 

ر صمَّ يراٟمٞملم واًمٕمراىمٞملم شم٠ماإل نَّ ٚم٧م إًمٞمٝم٤م اًمدراؾم٦م أُمـ سملم اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصَّ و

سم٥ًٌم اًمزي٤مرات اعمت٤ٌمدًم٦م ًمٚمِمٕمٌلم  ر احلًٞمٜمٞم٦مىم٤مُم٦م اًمِمٕم٤مئٔظمر ذم إسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٌٕمض ا

وُمٜمٝم٤م ، ظمر اًمٌٚمديـ ؿمٌٞمٝم٦م سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمٌٕمض أويم٤مٟم٧م ـم٘مقس اًمٕمزاء ذم، اعمًٚمٛملم

وريمْم٦م ـمقيري٩م ، وطمرق اخلٞم٤مم، ومحؾ اعمِم٤مقمؾ، واعمقايم٥م، ىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاءإ

واًمًػم  ^هؾ اًمٌٞم٧مومحؾ صقر أئٛم٦م أ، ومحؾ اًمتقاسمٞم٧م، وـم٘مقس قمرس اًم٘م٤مؾمؿ

 ىمدام.غم إقم ُمِمٞم٤مً 

، سم٤مًمِمٕمر واًمٜمثر ور اًمِمٕمراء ذم رومد اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦مٓمٜم٤م اًمْمقء قمغم ديمام وؾمٚمَّ 

٤مت وىمد فمٝمر ذًمؽ ذم حمٓمَّ ، طمٞم٤مء اًمٕمزاء احلًٞمٜملوُم٤م هلذا اًمدور ُمـ شم٠مصمػم يمٌػم ذم إ

 .ؼ سم٤معمنح احلًٞمٜملقمديدة ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م وسم٤مخلّمقص ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مين اعمتٕمٚمَّ 

هق  ـ مم ذًمؽ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾويمام أذٟم٤م إ ـ اء اًمٙمرامرَّ ًم٘مُ ا هذا اًمٌح٨م اًمذي سملم يدي

ضم٦م ٟم٤مل اًم٤ٌمطم٨م قمٚمٞمٝم٤م در، ٞم٦م ذم ًمٌٜم٤منؾماُماإل مم اجل٤مُمٕم٦مُم٧م إدِّ ـمروطم٦م ديمتقراه ىمُ أ

 . اً داهب٤م سمدرضم٦م ضمٞمد ضمدّ اًمديمتقراه ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآ

سمٕمض  ٛم٦م ضم٤مد هب٤مت قمغم قم٤ٌمرات شم٘مريض ىمٞمِّ طم٤مز٤م هنَّ ومم٤م شمٗمتخر سمف اًمرؾم٤مًم٦م أ

ؾمت٤مذ ٞم٦م إؾماُمأؾمت٤مذ إدب اًمٕمرب ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلُمٜمٝمؿ ، شمذة اعمنموملم قمٚمٞمٝم٤مؾم٤مإ

وهق  ومالم َمـ ومبُؾ مل سمتٛم٣مويمف أ ازم٣مً ٣م سمٛم٣مويم٦م َمقضقفم٣م صمّذ هن  إ»: اًمديمتقر وضمٞمف وم٤مٟمقس 

 .شايمٙمٕم٥م ن ٞمٔمؼمف زمسٚمق  أ وٓزمد  ، ٖمر صمٙمٝمؾ صمداً ؽِم 
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هم٣مد ايمْم٣ميم٤م أ، صمديدَمقضقع ايمرؽم٣ميم٥م  ن  إ»: ؾمت٤مذ اًمديمتقر ؾمٚمٞمامن طمًٞمٙملإ ويمذا

 .شَمـ صمٜمقد ايمس٣مزمٗمكم واختذه٣م يمبٛم٣مت يمبٛم٣مء اؿمروضمتف

 ٥م يستحؼ  مهٝم  َمقضقع إؿمروضم٥م ذو أ ن  أ»: ٘مػمؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمد ؿُم واقمتؼم إ

 .شو صمٜمد ىمبغم زمذيمف ايمب٣مضم٧م، ىمثر َمـ صمٜم٥مَمـ أ، ايمدراؽم٥م

٦ًم وارث ٕمٞم٦م ذم ُم١مؾمَّ ىمًؿ اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُم نَّ ـ أ ومم٤م طمْمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م سمف ُمـ شمقومٞمؼ

× احلًلم اإلُم٤ممُمقوقع  ذم ٧مٌتِ يمُ سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمرؾم٤مئؾ اًمتل  تؿُّ اًمذي هي آٟمٌٞم٤مء

ضمراء ُم٤م يٚمزم ُمـ شمٕمديؾ ؾ ًمٚمٜمنم سمٕمد إخيت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُم١مهَّ و، تف اعم٤ٌمريم٦موهنْم

ُمـ شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ رؾم٤مًمتل  ن يم٤مٟم٧مـ أ ومؼ ُمٕم٤ميػم قمٚمٛمٞم٦م يٕمتٛمده٤موِ ، رشمٞم٥موشم٘مقيؿ وشم

ضمراء ُم٤ميٚمزم اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًم٘مًؿ سم٢مىم٤مُم٧م وقئف  وذم، ٞم٧م هبذ آظمتٞم٤مراًمتل طمٔم

، م سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾن اشم٘مدَّ ٓ يًٕمٜمل إٓ أوُمـ هٜم٤م ، قمٚمٞمٝم٤م ُمـ شمٕمديؾ واقمداده٤م ًمٚمٜمنم

٦ًم قمْم٤مء اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًم٘مًؿ اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم ُم١مؾمَّ ألؾم٤مشمذه أواًمثٜم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ ًم

 وٓ سمٜمقنَ  يقم ٓيٜمٗمع ُم٤مٌل  هلؿ ن جيٕمٚمف ذظمراً وأ، قمغم صٜمٞمٕمؿ وومْمٚمٝمؿٟمٌٞم٤مء وارث إ

  .ف ؾمٛمٞمع جمٞم٥مٟمَّ إ

 

ؿم٤ميمر يمنائل
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ٛ ٔاالصطالحالعس: أٔاًل  اٞ احلصٗين يف اّلمغ
ومٝمق ـ  ممدودـ  زاءً ى قمَ ٕمزَ يَ  َي زِ ف قمَ طمًٜم: ٞمؾوىمِ ، ُم٤م وم٘مدت اًمّمؼم قمـ يمؾِّ : اًمٕمزاء

قمغم ـ  ٦مشمٕمزيَ  اهُ زَّ وقمَ ، اء قمغم اعمّم٤مئ٥مـ اًمٕمزَ ًَ إذا يم٤من طَم  صٌقرٌ  ي  ٕمزِ ف ًمَ إٟمَّ : ٘م٤ملويُ ، زقمَ 

ف ذم يمر شمٕمٚمٞمٚمُ وىمد ذُ ، ٞم٧مٜمَّ ٔمَ يتف ُمـ سم٤مب شمَ زَّ قمَ : وىمٞمؾ، ىزَّ ٕمَ ومتَ ـ  احلذف واًمٕمقض

وأُمرشمف ، كف وضسم٧م ًمف إؾَم أي أؾمٞمتُ  ،ي٦مً زِ ٕمْ يف شمَ قمزِّ وماٟم٤م أُ  ي٧ُم زَّ قمَ : وشم٘مقل، ُمقوٕمف

ـ  ى سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً زَّ قمَ : ى اًم٘مقم٤مزَ ٕمَ وشمَ  .اً  شمّمؼمُّ أي شمّمؼمُّ ، ي٤مى شمٕمزِّ اء ومتٕمزَّ زَ سم٤مًمٕمَ 

 ؛اؾمؿ ٓ ُمّمدرـ  أب زيد قمـ اسمـ ضمٜمل طمٙم٤مهـ  اءزَ اًمٕمَ : ةوَ زُ . واًمتٕمَ  اسمـ ضمٜمل قمـ

٦م ىمٌٚمٝم٤م يمام ام اٟم٘مٚم٧ٌم ًمٚمْمٛمَّ وإٟمَّ ، واًمقاو ه٤مهٜم٤م ي٤مء، ًمٞم٧ًم ُمـ أسمٜمٞم٦م اعمّم٤مدر شمٗمٕمٚم٦مً  ٕنَّ 

 .(0)ةقَّ ىم٤مًمقا اًمٗمتُ 

: شمٕمٜمی اًمٕمزاء: يمٚمٛم٦م قمزاداری نَّ ُمف دهخدا وم٢مٗمف اًمٕماَّ عمقًمِّ  (يمٕم٦م ٞم٣مَمف) وومی يمت٤مب

  .(8)ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ىم٤مُم٦مإىم٤مُم٦م اًمٕمزاء و اًمٌٙم٤مء واعمّم٤مئ٥م وإ

احلًلم  اإلُم٤ممىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء قمغم وشمٕمٜمی إ إيرانويمٚمٛم٦م اًمتٕمزي٦م شمًتخدم ومی 

ويمذًمؽ ظمروج ُمقايم٥م ، ذم اًمتٙم٤مي٤م واحلًٞمٜمّٞم٤مت واعم٤ًمضمد واًمٌٞمقت ×سمـ قمكما

ي٦م شمٕمٜمل إىم٤مُم٦م قمروض اًمتٕمزي٦م قمغم اعمنح وتثٞمؾ اًمٕمزاء إمم اًمِمقارع. يمام أّن اًمتٕمز

 . (4)احلًلم وُمّم٤مئ٥م أهؾ سمٞمتف اإلُم٤ممواؾمتِمٝم٤مد ، واىمٕم٦م يمرسماء

                                                 
 .0010ص، 01ج :ًم٤ًمن اًمٕمرب، ( اسمـ ُمٜمٔمقر0)

 .5311ص :ًمٖم٧م ٟم٤مُمف دهخدا، قمكم ايمؼم، اد( دهخ8)

ُمٜمِمقرات ُم١مؾّم٦ًم ، أمحد، صدر طم٤مج ؾمٞمد ضمقادي، دايرة اعمٕم٤مرف شمِمٞمع ]دائرة ُمٕم٤مرف اًمتِمٞمّع[ (4)

 .830ص : ُمٕم٤مرف أهؾ اًمٌٞم٧م^ُت٘مٞم٘م٤مت وٟمنم
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واًمٕمراق وًمٌٜم٤من ودول  إيرانيمٚمٛم٦م اًمتٕمزي٦م ُمتداوًم٦م سملم اعمًٚمٛملم اًمِمٞمٕم٦م ذم 

وأومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمديد ُمـ اًمٌٚمدان إوروسمّٞم٦م اًمتل ، وؿمٌف اًم٘م٤مرة اهلٜمدّي٦م، اخلٚمٞم٩م

وإىم٤مُم٦م اعمآشمؿ ، واحلزن، وهل٤م ُمٕم٤مٍن وُمٗم٤مهٞمؿ ُمتٕمّددة ُمٜمٝم٤م اًمٕمزاء، اًمِمٞمٕم٦ميًٙمٜمٝم٤م 

 واًمٜمقاح واًمٜمدب قمغم احلًلم سمـ قمكّم. ، وجم٤مًمس اًمٕمزاء

إو٤موم٦م إمم إىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء قمغم احلًلم ، ّٞملميراٟموشمٕمٜمل يمٚمٛم٦م اًمتٕمزي٦م قمٜمد اإل

وُم٤م طمدث ، قمرض وىم٤مئع يمرسماء قمغم اعمنح، وظمروج ُمقايم٥م اًمٕمزاء، سمـ قمكمّ ا

ًمٚمحًلم وأهؾ سمٞمتف ُمـ ىمتؾ وؾمٌل. ويًّٛمك سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ٟماميش شمٕمزيف ]إىم٤مُم٦م قمروض 

أو ُم٤م ، قمـ واىمٕم٦م يمرسماء، ُمنطمّل ، اًمتٕمزي٦م[. يمام شمٕمٜمل اًمتٕمزي٦م إىم٤مُم٦م قمرض تثٞمكمّ 

ٌٞمف قمغم أرٍض أو ُمنٍح يّمّقر ُم٤م ضمرى ذم يمرسماء ًمٚمحًلم وأصح٤مسمف ُيًّٛمك سم٤مًمِمَّ 

 وأهؾ سمٞمتف.

ـمقال اًمٕمّمقر  إيرانّٞمقن قمـ اًمتٕمزي٦م ذم إيراٟمٙمت٥م اًمتل يمتٌٝم٤م يمّت٤مب ًم٘مّٚم٦م اًم اً وٟمٔمر

وم٢مّن ُمذيّمرات اًمًّٞم٤مح إوروسمّٞملم واًمدسمٚمقُم٤مؾمّٞملم اعمٕمتٛمديـ ًمدى سماط ، اعم٤موٞم٦م

ّٞملم قمـ يراٟمًمدراؾم٤مت اإل ٤مً رئٞمًٞمّ  اً أصٌح٧م ُمّمدر، اعمٚمقك اًمّمٗمقّيلم واًم٘م٤مضم٤مرّيلم

ّٞمقن ذم اًمٕمٍميـ اًمّمٗمقّي واًم٘م٤مضم٤مرّي إيراٟمب ٤مىمٚمٞمٚم٦م يمتٌٝم٤م يمتّ  ٤مً أّن يمتٌ اًمتٕمزي٦م. قمٚمامً 

ُمـ دون اًمدظمقل ، ذم هذيـ اًمٕمٍميـ ُمِمػميـ إمم ُمراؾمؿ اًمتٕمزي٦م إيرانقمـ أوو٤مع 

]شم٤مريخ اًمٕم٤ممل  (سم٣مريخ فم٣ممل آراي فمّب٣مد)وُمـ أسمرز هذه اًمٙمت٥م يمت٤مب ، ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ

٤ٌّمس اًمّمٗمقّي[ عم١مًّمٗمف اؾمٙمٜمدر سمٞمؽ ُمٜمٌم اًمذي يم٤من أُملم ا ًمن ذم قمٍم اًمِم٤مه قم

٤ٌّمس اًمّمٗمقّي  ُتّدث اعم١مًّمػ قمـ قمٍم اًمِم٤مه  .0381وشمقوّمی ذم اًمٕم٤مم ، ًمدى اًمِم٤مه قم

٤ٌّمس اًمّمٗمقّي وأؿم٤مر إمم إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم هذا اًمٕمٍم.   قم

شم٤مريخ اضمتامقمی واداری دوره  (ذح زٞمدگ٣مٞمی َمـ): ت٤مب آظمر سمٕمٜمقانوهٜم٤مك يم

ًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي[ ًمٚمٙم٤مشم٥م قمٌد اًمت٤مريخ آضمتامقمّل واإلدارّي ذم ا، ىم٤مضم٤مريف ]ؾمػمة طمٞم٤ميت

 اهلل اعمًتقذم وهق يتحّدث قمـ اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي وُمِمٝمدّي٦م اًمتٕمزي٦م ذم هذا اًمٕمٍم. 
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ٟم٘مؾ اًمًّٞم٤مح اًمٖمرسمّٞمقن واعمٌٕمقصمقن إضم٤مٟم٥م ذم سماط ُمٚمقك اًمّمٗمقّيلم 

سمٙمّؾ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م إمم اًم٘مراء إوروسمّٞملم ذم يمت٥م ، واًم٘م٤مضم٤مرّيلم ُمِم٤مهد اًمتٕمزي٦م

إزم  ٧م هذه اًمٙمت٥مرمِج ه٤م ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم وُم٤م سمٕمده وشمُ اًمرطمات اًمتل يمتٌق

ّٞمقن ذم سمحقصمٝمؿ ويمت٤مسم٤مهتؿ قمـ يراٟم٤مب واًم٤ٌمطمثقن اإلويٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمتّ ، اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م

 اًمتٕمزي٦م ذم قم٤مؿمقراء.

 عساٞ احلصٗين ٔاحلعارات الكسميٛال: ثاًٌٗا
اًمت٤مريخ  ووىم٤مئع ذم ×احلًلم اإلُم٤مميرسمط اًمٕمديد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم سملم اًمٕمزاء قمغم 

ومٓم٘مقس اعمقت واحلزن واًمٌٙم٤مء يم٤مٟم٧م  .واعمآشمؿاًم٘مديؿ ختّٚمٚمتٝم٤م اًمتٕم٤مزي واًمٌٙم٤مء 

وسماد ُم٤مسملم  إيرانوٓ ؾمّٞمام ذم ، ُمٕمرووم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت وإدي٤من اًمنمىمّٞم٦م اًم٘مديٛم٦م

 اًمٜمٝمريـ. 

ُمـ إظمقة وأوٓد  84 اًم٘مديؿ شمتحّدث قمـ ُم٘متؾ يراينّ ومٝمٜم٤مك وىم٤مئع ذم اًمت٤مريخ اإل

وي٘مػ إمم ، ٟمت٘م٤مم ًمدم أسمٞمفوُمٜمٝمؿ زرير اًمذي ي٘مقم اسمٜمف سم٤مإل،  همتِم٤مؾم٥ميراينّ اًمٌٓمؾ اإل

 .(0)ذم رصم٤مئف ٤مً طمزيٜم ٤مً ويرّدد يماُم، ضم٤مٟم٥م ضمًد واًمده ويٌٙمل قمٚمٞمف

ّٞم٦م أّن ـم٘مقس اًمٕمزاء واًمٜمقاح ضمرت قمغم اًمٌٓمؾ إؾمٓمقري يراٟمشمذيمر اعمّم٤مدر اإل

وُيٕمّد ؾمٞم٤موش ، ًمفٞمٙم٧م ؾ إصمر ُم١ماُمرة طمِ تِ وىمد ىمُ ،  ؾمٞم٤موش وهق اسمـ يم٤مووسيراينّ اإل

ومٝمق ، ف ًمدى اًمٗمرس سم٤مًمٌٓمؾ إؾمٓمقرّي ٕمرَ وٓ يزال يُ ، ظمّٚمده اًمت٤مريخ اًم٘مديؿ سمٓماً 

وشمقضّمف إمم أرض  إيرانٌؿ خمتٚمٗم٦م ومٝمرب ُمـ ضّمٝم٧م ًمف هُت ٞمٙم٧م ًمف ُم١ماُمرٌة ووُ أُمػم طمِ 

ويم٤من ، ٤مً ػ ؾمٞم٤موش سم٠مّٟمف ىُمتؾ ُمٔمٚمقُمقَص تؾ قمغم يد أومراؾمٞم٤مب. ويُ وهٜم٤مك ىمُ ، ـمقران

ـ  823٘مدُم٤مء يٌٙمقن ذم ذيمرى ُم٘متٚمف وحيزٟمقن قمٚمٞمف. وي٘مقل اًمٜمرؿمخل )ّٞمقن اًميراٟماإل

                                                 
 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش در دوره صٗمقی ]اًمٕمرض اعمنطمّل ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي[، يٕم٘مقب، آضمٜمد (0)

 . 02ـ07ص
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إّن ًمدى أهؾ سمخ٤مرى  (سم٣مريخ زمخ٣مرى)م( ص٤مطم٥م يمت٤مب 151ـ  211هـ/432

قمغم ُم٘متؾ ؾمٞم٤موش. واعمٖمٜمّقن يّمٗمقن هذه إٟم٤مؿمٞمد سم٠مهّن٤م  ٤مً طمزٟم ؛أٟم٤مؿمٞمد قمجٞم٦ٌم

 .(0) وي٘مقل سم٠مّن ذًمؽ طمدث ىمٌؾ صماصم٦م أف ؾمٜم٦م (فمداوة ؽمٝم٣موش)

ُوضمدت ذم ُمديٜم٦م ، طم٤مئٓمّٞم٦م شمٕمقد إمم صماصم٦م ىمرون ىمٌؾ اعمٞماد ٤مً ظ سم٠مّن رؾمقُموُياطَم 

ذم  .ُمـ ؾمٛمرىمٜمد اً يمٞمٚمقُمؽم 32ؾمٖمدي سمٜمجٞمٙمت٧م اًمقاىمٕم٦م ذم ؾمٝمؾ زراومِم٤من قمغم سمٕمد 

َـّ  ـَ ييسمْ  هذه اًمرؾمقم ٟمرى ٟم٤ًمءً  َـّ  ـَ ويٚمٓمٛمْ  رؤوؾمٝم  يمام ٟمرى ٟم٤ًمءً ، صدوره

٤موش. وم٤مٕرضمح أّن هذه اًمرؾمقم هق قمغم ُم٤م يٌدو ؾمٞم، شم٤مسمقت ؿم٤مب ـَ أظمري٤مت حيٛمٚمْ 

سملم  ٤مً  يٕم٘مقب آضمٜمد سم٠مّن هٜم٤مك شمِم٤مهبيراينّ . ويرى اًمٙم٤مشم٥م اإل(8)ر ُم٠مشمؿ ؾمٞم٤موششمّمقِّ 

 ٤مً تؾ ُمٔمٚمقُمواحلًلم ىمُ ، ٤مً تؾ ُمٔمٚمقُماحلًلم. ومًٞم٤موش ىمُ  اإلُم٤مم ُم٠مشمؿ ؾمٞم٤موش وقمزاء

 .(4)وؾمٞم٤موش يم٤من يٕمرف ُمّمػمه واحلًلم يم٤من خيؼم أظمريـ سمٛمّمػمه، ٤مً أيْم

ّٞملم يم٤مٟمقا حيزٟمقن قمغم ذويـ أطمد يراٟميمت٥م اًمت٤مريخ اًم٘مديٛم٦م سم٠مّن اإل يمام شمذيمر ًمٜم٤م

ذم اًمٕم٤مم  إيرانُمٚمقك ومرىم٦م ظمرم ديٜم٤من اًمتل فمٝمرت سمٕمد ُم٘متؾ أب ُمًٚمؿ اخلراؾم٤ميّن ذم 

قمٚمٞمف. وىم٤مم  ٤مً وطمزٟم اً واًمتل صم٤مرت وّد اًمٕمرب ويم٤مٟمقا ي٘مرأون اًمتٕم٤مزي طمداد ـه018

لم ـم٘مقس اًمٕمزاء قمغم احلًلم اًمتل سمٕمض اعمًتنمىملم وُمٜمٝمؿ إيردُمٜمس سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سم

وسملم ـم٘مقس اعمقت واًمٌٙم٤مء قمغم  إيرانيم٤مٟم٧م دمري ذم سمداي٦م اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم ذم 

 .(3)ذم ؾمقُمر وسم٤مسمؾ ٤مً اإلًمف تقز )أدوٟمٞمس( اًمتل يم٤مٟم٧م شم٘م٤مم ؾمٜمقيّ 

                                                 
شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم أسمق ٟمٍم أمحد سمـ ، أسمق سمٙمر حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر شم٤مريخ سمخ٤مرا ]شم٤مريخ سمخ٤مری[، اًمٜمرؿمخل (0)

.ش ـه0434، 8ط :ـمٝمران، رات ـمقسُمٜمِمق، شمّمحٞمح: ُمدرس روقي، حمّٛمد سمـ ٟمٍم اًم٘م٤ٌمدي

 . 83ص، م[0123]

 (8)  A.Mongait „ Archeology in the U.S.S.R (Moskau: 1959).. 

 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش در دوره صٗمقى ]اًمٕمرض اعمنطمل ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقي[، يٕم٘مقب، آضمٜمد (4)
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 . 488ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، إسمراهٞمؿ، احلٞمدري (3)
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وي٘مقل إيردُمٜمس سم٠مّن آطمتٗم٤مٓت اًمتل يم٤مٟم٧م دمري ذم ؿم٤مرع اعمقيم٥م سم٤ٌمسمؾ ُمـ 

ذم  إيراني٤ًمقمدٟم٤م قمغم ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سمام يم٤من جيري ذم  اً وقءأضمؾ تقز)أدوٟمٞمس( شمٚم٘مل 

 
ٍ
وٟمقاح وشمراشمٞمؾ طمزيٜم٦م. واؾمَتِمٝمد  اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم أي٤مم قم٤مؿمقراء ُمـ سمٙم٤مء

٤ٌّمس)إيردُمٜمس سمرُمز آظمر ُمـ رُمقز آطمتٗم٤مٓت سمٕم٤مؿمقراء هق  اًمتل شمرومع  (يمػ اًمٕم

ٚمٞم٦م ذم ُمقايم٥م اًمٕمزاء قمغم احلًلم واًمتل شمدّل قمغم شمِم٤مسمف واوح ُمع ـم٘مقس سم٤مسم

ُمثٚمام شمرُمز إمم ، طمٞم٨م شمرُمز اًمٙمّػ إمم اخلّمقسم٦م، ويمريتّٞم٦م ويمذًمؽ هيقدّي٦م ىمديٛم٦م

ذم رسمٞمع اًمٕم٤مم اًمت٤مزم واًمت٘م٤مئف سمحٌٞمٌتف ، قمغم اًمرهمؿ ُمـ ُمقشمف، اًمققمل سمٕمقدة تقز صم٤مٟمٞم٦م

قمِمت٤مر إهل٦م اخلّمقسم٦م. وىمد دقمؿ إيردُمٜمس ومروّٞمتف سم٠مدًّم٦م ًمٖمقّي٦م وهل أّن اؾمؿ تّقز 

وًمٙمـ ، (0)(ضمبقب)و (يد): ّي٦م اًم٤ٌمسمٚمّٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ُمـ ُمٕمٜمٞملم مه٤مُمريّم٥م ذم اًمٚمٖم٦م اعمًامر

ع ذم رؤوس إقمام واًمراي٤مت ذم ُمقايم٥م اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل إّٟمام رومَ اًمٞمد اعمٗمتقطم٦م اًمتل شمُ 

اًمتل ىُمٓمٕم٧م ظمال اعم٤ٌمرزة ذم ُمٕمريم٦م اًمٓمػ سمٙمرسماء. وهل  (ىمّػ ايمٔمّب٣مس)شمرُمز إمم 

٤ٌّمس سمٞمديف ُمـ ؼمِّ وشمٕم، ُم٤م شمٙمقن ُمّمٜمققم٦م ُمـ اًمٜمح٤مس ٤مً يمّػ هم٤مًمٌ  قمـ شمْمحٞم٦م اًمٕم

أضمؾ ضمٚم٥م اعم٤مء ُمـ هنر اًمٗمرات إمم ـمٗمؾ احلًلم اًمروٞمع سمٕمد أن ىمٓمع ضمٞمش اسمـ 

 زي٤مد اعم٤مء قمـ احلًلم وأصح٤مسمف.

زمٟمّن َمراؽمؿ ايمٔمزاء فمٛمد ايمُمٝمٔم٥م زمدأت دم »ويرى اًمديمتقر يم٤مُمؾ ُمّمٓمٗمك اًمِمٌٞمٌل 

د أوم٣مَمقا ايمٔمزاء اظمٛمّٓمؿ وجتعّم وىم٣من ايمٔمراومّٝمقن ايمٗمدَم٣مء وم، ـه151فمٜمد ايمبقهيّٝمكم دم ايمٔم٣مم 

  .(8)شذيمؽ دم َمٙمحٚم٥م صمٙمج٣مَمش ايمتل سمٔمقد إلم شمالشم٥م أف ؽمٛم٥م ومبؾ اظمٝمالد

رة سم٠مؾم٤مـمػم ُمت٠مصمِّ  إيرانّٞملم أّن اًمتٕمزي٦م ذم يراٟميرى قمدد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم اإل

                                                 
 .484ص :ر اًم٤ًمسمؼاعمّمد (0)

إمم سمداي٦م ، شم٤م آهم٤مز ؾمده دوازدهؿ هجري ]اًمتِمٞمّع واًمتّمّقف، شمِمٞمّع وشمّمّقف، يم٤مُمؾ ُمّمٓمٗمك، اًمِمٞمٌل (8)

، ـمٝمران :ُم١مؾّم٦ًم أُمػم يمٌػم، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم قمٚمػمو٤م ذيم٤مويت ىمراهمقزًمق، اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اهلجرّي[

 .44ص، م[0121.ش ]ـه0451، 0ط
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، إيرانؿمٌف فم٤مهري سملم اًمتٕمزي٦م ذم  وذًمؽ سم٥ًٌم وضمقد، وُمنطمّٞم٤مت سملم اًمٜمٝمريـ

. (0)٤مت اًمٕم٤مئدة إمم سماد ُم٤م سملم اًمٜمٝمريـ ُمثؾ تقز وضمٚمج٤مُمشوإؾم٤مـمػم واعمنطمٞمّ 

ف سملم قمزاء ؾمٞم٤موش ٌَ  إطم٤ًمن ي٤مر ؿم٤مـمر أّن هٜم٤مك وضمقه ؿَم يراينّ ويرى اًم٤ٌمطم٨م اإل

 .(8)وـم٘مقس اًمٕمزاء قمغم احلًلم

ٓ يٕمٜمل أّن ، احلًلم اإلُم٤ممف سملم قمزاء ؾمٞم٤موش وقمزاء ٌَ ٟمٕمت٘مد سم٠مّن جمرد وضمقد ؿَم 

ّٞملم اًم٘مدُم٤مء وظم٤مّص٦م قمزاء يراٟمؿ وـم٘مقس اًمٕمزاء ُمـ اإلّٞملم اىمتًٌقا ُمراؾميراٟماإل

أو ذم اًمٌٚمدان  إيرانّٕن قمزاء احلًلم ي٘مقم سم٢مطمٞم٤مئف اعمًٚمٛمقن ؾمقاء ذم ، ؾمٞم٤موش

ّٞملم شم٠مصّمروا سمٓم٘مقس يراٟموًمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل سم٠مّن اإل، ّٞم٦مؾماُماًمٕمرسمّٞم٦م واإل

قمزاء احلًلم ُمـ  اٟمت٘م٤مل ـم٘مقس اً وًمٙمـ ًمٞمس ُمًتٌٕمد، ّٞم٦م اًم٘مديٛم٦ميراٟماًمتٕمزي٦م اإل

وُمٜمٝم٤م ، أي أّن اًمٕمراىمّٞملم سمدأوا ُمراؾمؿ وـم٘مقس اًمتٕمزي٦م قمغم احلًلم إيراناًمٕمراق إمم 

 ّٞملم سم٥ًٌم شم٤ٌمدل اًمزي٤مرات سملم اًمٓمروملم. يراٟماٟمت٘مٚم٧م اًمٓم٘مقس إمم اإل

طم٤مول اًمٕمديد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم إىم٤مُم٦م ضمن سملم ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ًمدى اعمًٞمحّٞملم 

اًمٙمثػم مم٤ّم ىمٞمؾ ذم مجٕم٦م آٓم اعمًٞمح ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ويٕمت٘مد آدم ُمتز سم٠مّن ، واعمًٚمٛملم

يمام ُمتز يٕمٜمل أّن اعمًٚمٛملم ىمّٚمدوا اًمٖمرسمّٞملم  .(4)شمثػم اعمِم٤مقمر ىمد دظمٚم٧م إمم قم٤مؿمقراء

                                                 
 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ره صٗمقي ]اًمٕمرض اعمنطمّل ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي[ٟماميش در دو، يٕم٘مقب، آضمٜمد (0)
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ذم يمت٤مب: ، (ؾماماًمتٕمزي٦م وـم٘مقس اًمٕمزاء ذم إيران ىمٌؾ اإل)ُم٘م٤مل سم٘مٚمؿ إطم٤ًمن ي٤مر ؿم٤مـمر سمٕمٜمقان  (8)

، عم١مًّمٗمف شمِمٚمٙمقومًٙمل، شم٘م٤مًمٞمد اًمٕمرض اعمنطمّل ذم إيران[، آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف

  .085ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ

، ٞم٦ّم ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجرّي[ؾماُمك در ىمرن ضمٝم٤مرم هجرى ]احلْم٤مرة اإلإؾماُمشم٤مريخ تدن ، آدم، ُمتز (4)

. وضم٤مء ذم اًمؽممج٦م اًمٕمرسمٞم٦ّم 13ص :م[0133.ش ]ـه0434، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم حمّٛمد طمًلم اؾمتخر

عمختّص سم٤مًمِمٞمٕم٦م ص ٞم٦ّم ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجرّي ٓدم ُمتز ذم اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس اؾماُمًمٙمت٤مب احلْم٤مرة اإل

وهى يمثػم مم٤ّم ، ُمّدة ـمقيٚم٦م× وىمد فمّٚم٧م هذه اًمّمٗم٤مت قمٜمد اعمًٚمٛملم مم٤ّم اظمتّص سمف اعمًٞمح»: 085

 . شيم٤من ي٘م٤مل ٓصم٤مرة اًمٕمقاـمػ ذم يقم مجٕم٦م أٓم قمٜمد اعمًٞمحٞملّم إمم يقم قم٤مؿمقراء
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طمتك إّٟمف ي٘مّٚمد  اً ذم اًمٌٙم٤مء واحلزن واًمرصم٤مء ويم٠مّن اإلٟم٤ًمن اًمنمىمّل ُمًػّم وًمٞمس خمػّم 

  اًمٖمرسمّٞملم ذم إشمراح وذرف اًمدُمقع وإطمزان.

أو قمٜمدُم٤م يٗم٘مد  ٤مً حمزٟم اً ٓ حيت٤مج اإلٟم٤ًمن إمم شم٘مٚمٞمد أظمريـ قمٜمدُم٤م يقاضمف ُمٜمٔمر

وم٤محلًلم ، وم٢مّٟمف يٜمٗمٕمؾ وحيزن وشمٜمٝمٛمر دُمققمف ُمـ دون أن يٛمتٚمؽ ٟمٗمًف، قمٚمٞمف اً قمزيز

ّم٧ٌم رؤوؾمٝمؿ قمغم سمحقا وٟمُ وىمد ذُ ، تؾ ذم يمرسماء ُمع مجٞمع أصح٤مسمف وأوٓدهىمُ 

دقمل ُمـ حمٌٞمف وؿمٞمٕمتف اًمٌٙم٤مء واحلزن قمغم ُم٤م وهذا ُم٤م يًت، ه أهٚمف وقمٞم٤مًمفاًمرُم٤مح وأُ 

آل اًمٞمف ُمّمػمه. إّن ُمراؾمؿ اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل هل ذم احل٘مٞم٘م٦م شم٘م٤مًمٞمد ؿمٕمٌّٞم٦م قمرسمّٞم٦م 

اؾمتٛمّدت ذقمّٞمتٝم٤م واؾمتٛمّرارّيتٝم٤م ذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من ُمـ طم٘مٞم٘م٦م شم٤مرخيّٞم٦م هل ، ّٞم٦مإؾماُم

ًمٞمٛم٦م اًمتل ُم٤م زاًم٧م شمٚمؽ اًمذيمرى إ، سمٙمرسماء احلًلم ذم واىمٕم٦م اًمٓمػِّ  اإلُم٤ممُم٘متؾ 

آصم٤مره٤م طمّٞم٦م ذم ذايمرة اعمًٚمٛملم. يمام أّن احلزن واًمٌٙم٤مء هل قم٤مدات ُمٕمرووم٦م ذم 

وذم مجٞمع إدي٤من اًمًاموّي٦م واحلْم٤مرات ، اعمجتٛمٕم٤مت اًمنمىمّٞم٦م ُمٜمذ أىمدم اًمٕمّمقر

 ٕهّن٤م ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمنمىمّٞملم اًمذيـ هؿ أيمثر ُمـ همػمهؿ ُمـ اًمِمٕمقب اٟمٗمٕم٤مًٓ  ؛اًم٘مديٛم٦م

 .(0)ذىمّٞم٦م هل اًمٕمراقـ  اًمتِمّٞمع وشمٓمّقر ذم سمٞمئ٦م وأرض قمرسمّٞم٦م . وىمد ٟمِم٠م٤مً ومح٤مؾم

 بساٖٛ العساٞ احلصٗين: ثالجًا
، م(321شمنميـ إّول ـ  ًمٚمٝمجرة )اًمت٤مؾمع ُمـ أيمتقسمر 30ذم اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم 

واصمٜملم وؾمٌٕملم ُمـ أوٓده وأهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف ذم أرض  ×احلًلم اإلُم٤مماؾمتِمٝمد 

، ػ ُمـ صماصملم أًمػ ُم٘م٤مشمؾُمع اجلٞمش إُمقّي اعم١مًمَّ  ذم ُمٕمريم٦م همػم ُمتٙم٤مومئ٦م، يمرسماء

وىمتٚمقه هق وأصح٤مسمف وضمّزوا رؤوؾمٝمؿ وٟمّمٌقه٤م قمغم ، وىمٓمٕمقا قمٜمف اعم٤مء طم٤مسوه

وُمٜمٝم٤م إمم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ذم ، وأرؾمٚمقه٤م إمم قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد وازم اًمٙمقوم٦م، اًمرُم٤مح

 إمم اعمديٜم٦م. وُمٜمٝم٤م ، يمام أهوا أهؾ سمٞمتف وأظمذوهؿ إمم اًمٙمقوم٦م واًمِم٤مم، اًمِم٤مم

                                                 
 .487ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، إسمراهٞمؿ، احلٞمدري (0)
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، مل ئمرف ايمت٣مريخ هزيٚم٥م ىم٣من هل٣م َمـ إشمر يمِم٣ميمح اظمٜمزوَمكم ىمام ىم٣من يمدم احلسكم»

ومل يٛمٗمض ذيمؽ ضمّتك أهم٢م إَمر إلم ، همٙمٗمد أشم٣مر َمٗمتٙمف شمقرة ايمتقازمكم وطمروج اظمخت٣مر

شمقرات أطمرى إلم أن زايم٦م ايمدويم٥م إَمقّي٥م زمٔمد أن أصبح٦م شم٣مرات احلسكم هل 

همٗم٣مم هب٣م َمٙمؽ ايمٔمّب٣مؽمّٝمكم شمؿ ايمٖم٣مؿمٚمّٝمكم ، ايمٔمروش وسمزيؾ ايمدول ك  يمتّد  ؛ايمٌمطم٥م اظمدّوي٥م

 .(0)شواؽمتٓمّؾ هب٣م اظمٙمقك وإَمراء زمكم ايمٔمرب وايمٖمرس وايمروم

وٓ ، ×ُتّٛمؾ أهؾ سمٞم٧م احلًلم أٟمقاع اًمٕمذاب سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد احلًلم سمـ قمكم

، دم ايمُم٣مم همٔمٛمدَم٣م ُأدطمٙمقا فمعم يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م»، ؾمّٞمام قمٜمدُم٤م ُأظمذوا أهى إمم اًمِم٤مم

زيـ ايمٔم٣مزمديـ  اإلَم٣مم٣مل وٞمقن زم٣محلبوهق زمكم ضم٣مؾمٝمتف وأفمٝم٣مهن٣م ووصمٜم٣مئٜم٣م وهؿ َمٗمر  

رؽمقل اهلل يمق أٞمُمدك اهلل َم٣م ـمٛمّؽ زم): يزيد ٣مً خم٣مؿمب ×فمقم زمـ احلسكم اإلَم٣مموم٣مل ، َمٕمٙمقل

ّٓ وزم٘مك. همٟمَمر يزيد زم٣محلب٣مل همُٗمْمٔم٦م (؟رآٞم٣م فمعم هذه ايمِمٖم٥م ، همٙمؿ يبَؼ دم ايمٗمقم أضمٌد إ

زيـ ايمٔم٣مزمديـ. شمّؿ ُوضع رأس احلسكم زمكم يدي يزيد ايمذي  اإلَم٣ممايمٕمّؾ فمـ  وأَمر زمٖمّؽ 

احلسكم  اإلَم٣ممهمجٔمٙم٦م هم٣مؿمٚم٥م وؽم٘مٝمٛم٥م زمٛمت٣م ، أصمٙمس ايمٛمس٣مء طمٙمٖمف يمئال يٛمٓمرن إيمٝمف

ـَ ايمرأَس ، يتْم٣موٓن يمٝمٛمٓمرا ايمرأس وصمٔمؾ يزيد يتْم٣مول يمٝمسؼم فمٛمٜمام ايمرأس. همٙماّم رأي

ـَ  أزمٛم٣مت رؽمقل ): همٗم٣ميم٦م هم٣مؿمٚم٥م، ٔم٣موي٥موويمقيم٦م زمٛم٣مت َم، همِم٣مضم٦م ٞمس٣مء يزيد، صح

  .(8)شوزم٘مك أهؾ داره ضمّتك فمٙم٦م إصقات، همب٘مك ايمٛم٣مس (؟اهلل ؽمب٣مي٣م ي٣م يزيد

صمّؿ ٟم٤مدت ، تفوم٢مهّن٤م عم٤م رأت اًمرأَس أهقت إمم ضمٞمٌٝم٤م ومِم٘مَّ  أُّم٤م زيٜم٥م سمٜم٧م قمكم

ي٣م ، ي٣م ازمـ َمّ٘م٥م وَمٛمك، ي٣م ضمبٝم٤م رؽمقل اهلل، ي٣م ضمسٝمٛم٣مه»: سمّمقت طمزيـ ي٘مّرح اًم٘مٚمقب

همٟمزم٘م٦م واهلل »: . ىم٤مل اًمراوي..شي٣م ازمـ زمٛم٦م اظمِمْمٖمك، ٣مؿمٚم٥م ايمزهراء ؽمٝمدة ايمٛمس٣مءازمـ هم

شمؿ صمٔمٙم٦م اَمرأة َمـ زمٛمل ه٣مؾمؿ ىم٣مٞم٦م دم ، زم٣مظمجٙمس ويزيد ؽم٣مىم٦م اً ىمّؾ َمـ ىم٣من ضم٣مض

                                                 
 .431ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟمٔمرّي٦م اإلُم٤مُم٦م ًمدى اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمّي٦م، قدأمحد حمٛم، صٌحل (0)

 .034ص، 0ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمج٤مًمس اًمًٜمٞم٦م، حمًـ، إُملم (8)
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ي٣م رزمٝمع ، ي٣م ازمـ حمّٚمداه، ي٣م ؽمٝمد أهؾ زمٝمتٛم٣م، ٣مً ي٣م ضمبٝمب) :دار يزيد سمٛمدب احلسكم وسمٛم٣مدي

همٟمزم٘م٦م ىمّؾ َمـ ؽمٚمٔمٜم٣م. وىم٣من دم ايمسب٣مي٣م ، (وٓد إدفمٝم٣مءي٣م ومتٝمؾ أ، إراَمؾ وايمٝمت٣مَمك

ايمرزم٣مب زمٛم٦م اَمرئ ايمٗمٝمس زوصم٥م احلسكم وهل ُاّم ؽم٘مٝمٛم٥م زمٛم٦م احلسكم وأّم فمبد اهلل 

همٟمطمذت ايمرزم٣مب ايمرأس ووضٔمتف دم ضمجره٣م.. شمّؿ أومٝمٚم٦م ، ايمرضٝمع اظمٗمتقل زم٘مرزمالء

 . (0)ش...اظمٛم٣مضم٥م شمالث أي٣مم وص٣مًٓ 

إذ إّن ، قمغم احلًلم وأهٚمف وصحٌف شم٘م٤مم ذم اًمِم٤مم يم٤مٟم٧م هذه أّول ُمٜم٤مطم٦م قم٤مُّم٦م

ويم٤من ه١مٓء ، اًمرواي٤مت شمٗمٞمد سم٠مّن يزيد أُمر سم٠من شم٘م٤مم ًمٚم٤ًٌمي٤م وإهى دار شمتّمؾ سمداره

ُمّدة ُم٘م٤مُمٝمؿ ذم أي٤مُمٝمؿ احلزيٜم٦م سم٤مًمِم٤مم يٜمقطمقن قمغم احلًلم ذم ّههؿ وقمٚمٜمٝمؿ. هذا ومل 

ـّ ٟم٤ًمء سمٜمل أُمّٞم٦م سمؾ و، شمٙمـ سمٜم٤مت آل اًمٌٞم٧م واهل٤مؿمٛمّٞم٤مت وطمدهـ اًم٤ٌميمٞم٤مت اؾَمْتُٝم

َـّ  ّٓ وأظمذت شمٌٙمل وشمٜمقح قمغم احلًلم وؾم٤ٌمي٤مه، سمدُمققمٝم  .(8) ومٚمؿ شمٌَؼ أُمقّي٦م إ

سمٜم٤م  ُُمرَّ : ىم٤مًمقا ًمٚمدًمٞمؾ، وقمٞم٤مًمف ُمـ اًمِم٤مم وسمٚمٖمقا اًمٕمراق ×وعم٤م رضمع ٟم٤ًمء احلًلم

ومقضمدوا ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ، قمغم ـمريؼ يمرسماء. ومقصٚمقا إمم ُمقوع اعمٍمع

ُمـ آل اًمرؾمقل ىمد وردوا ًمزي٤مرة ىمؼم  ٤مقم٦م ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ورضم٤مًٓ ومج (4)&إٟمّم٤مري

                                                 
 .034ص، 0ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمج٤مًمس اًمًٜمٞم٦م، حمًـ، إُملم (0)

( ُت٘مٞمؼ )جمّٚمدان× شم٤مريخ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم اإلُم٤مم اًمِمٝمٞمد احلًلم سمـ قمكم، اًمًٞمد ص٤مًمح، اًمِمٝمرؾمت٤مينّ  (8)

 .78ص :سمػموت، دار اًمزهراء، اًمِمٞمخ ٟمٌٞمؾ رو٤م قمٚمقان، وإقمداد

صح٤مّب ضمٚمٞمؾ ُمـ ، ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م (4)

ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع أسمٞمف وهق ، وإّول أصح، وىمٞمؾ: أسمق قمٌد اًمرمحـ، يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهللَّ، إٟمّم٤مر

ويمذًمؽ ، وىمٞمؾ: مل يِمٝمده٤م، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ؿمٝمد سمدراً ، ٖمر ُمـ ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦موىمد يم٤من أص، صٌل

، روى قمٜمف حمّٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم، احل٤مومٔملم ًمٚمًٜمـ، همزوة أطمد. ويم٤من ُمـ اعمٙمثريـ ذم احلدي٨م

يمام روى ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل قمٚماًم يمثػماً ، وهمػمهؿ، وجم٤مهد، وقمٓم٤مء، وأسمق اًمزسمػم اعمٙمل، وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر

ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ، اًمٜمٌل| وقمـ قمٛمر وقمكم وأب سمٙمر وأب قمٌٞمدة وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ واًمزسمػم وـم٤مئٗم٦م قمـ

ويم٤من ضم٤مسمر ، اؾمتِمٝمد يقم أطمد، ويم٤من واًمده ُمـ اًمٜم٘م٤ٌمء اًمٌدِرّيلم، ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘م٦ٌم ُمع واًمده، ذم زُم٤مٟمف

 وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف.، ىمد أـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد
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وشماىمقا سم٤مًمٌٙم٤مء واحلزن واًمٚمٓمؿ وأىم٤مُمقا اعمآشمؿ ، ومقاومقا ذم وىم٧م واطمد ×احلًلم

. صمؿ ٤مً وأىم٤مُمقا قمغم ذًمؽ أي٤مُم، واضمتٛمٕم٧م إًمٞمٝمؿ ٟم٤ًمء ذًمؽ اًمًقاد، اعم٘مّرطم٦م ًمأليم٤ٌمد

  .(0)اٟمٗمّمٚمقا ُمـ يمرسماء ـم٤مًمٌلم اعمديٜم٦م

وم٘مد روى سمِمػم سمـ طمذمل ُمِمٝمد أهؾ سمٞم٧م ، احلًلم إمم اعمديٜم٦موصؾ أهؾ سمٞم٧م 

، ×همٙماّم ومرزمٛم٣م َمٛمٜم٣م )اظمديٛم٥م اظمٛمّقرة( ٞمزل فمقّم زمـ احلسكم»: احلًلم ذم اعمديٜم٦م سم٘مقًمف

رضمؿ اهلل أزم٣مك يمٗمد ىم٣من ، ي٣م زمُمغم): همحّط رضمٙمف وضب همسْم٣مؿمف وأٞمزل ٞمس٣مءه. ووم٣مل

:  ؾم٣مفمر. وم٣ملإين  ، رؽمقل اهلل زمعم ي٣م ازمـ: ومٙم٦م (همٜمؾ سمٗمدر فمعم رء َمٛمف؟، اً ؾم٣مفمر

ومريم٧ٌُم ومرد وريمْم٧ُم طمّتك دظمٚم٧ُم ، ىم٤مل سمِمػم .(شهم٣مدطمِؾ اظمديٛم٥م وأٞمَع أزم٣م فمبد اهلل)

 : وأٟمِم٠مت أىمقل، رومٕم٧ُم صقيت سم٤مًمٌٙم٤مء، |ومٚماّم سمٚمٖم٧ُم ُمًجد اًمٜمٌل، اعمديٜم٦م

ــ٣م ــؿ هب ــ٣مَم يم٘م ــرَب ٓ َُمٗم ــَؾ يث ــ٣م أه   ي

ـــرزمالء َمّمـــ ـــُف زم٘م ـــُؿ َمٛم  ّرٌج ـاجلس

 

ــٟمدَمٔم  ــكم هم ــَؾ احلس ــدرارُ وُمت  ل َم

ــ٣مِة يــدارُ  ــُف فمــعم ايمٗمٛم  وايمــرأُس َمٛم

َمع فماّمسمف وأطمقاسمف ومد ضمّٙمقا زمس٣مضمت٘مؿ  ×هذا فمقّم زمـ احلسكم»: صمؿ ىمٚم٧ُم : ىم٤مل 

 .(8)شوأٞم٣م رؽمقيمف إيمٝم٘مؿ أفمّرهم٘مؿ َم٘م٣مٞمف، وٞمزيمقا زمٖمٛم٣مئ٘مؿ

ـّ : ىم٤مل ُمٙمِمقوم٦م ، ومام سم٘مٞم٧م ذم اعمديٜم٦م خمّدرة وٓ حمّج٦ٌم إٓ سَمَرْزَن ُمـ ظمدوره

ـّ  ـّ خمٛمِم٦م وضم، ؿمٕمقره ـّ ، قهٝم  ومٚمؿ أرَ ، يدقمقن سم٤مًمقيؾ واًمثٌقر، و٤مرسم٤مت ظمدوده

أُمرَّ قمغم اعمًٚمٛملم ُمٜمُف سمٕمد ووم٤مة رؾمقل  ٤مً وٓ يقُم، وٓ سم٤ميمٞم٦م أيمثر ُمـ ذًمؽ اًمٞمقم ٤مً سم٤ميمٞم

 : وشم٘مقل ×. وؾمٛمٕم٧ُم ضم٤مري٦م شمٜمقُح قمغم احلًلم|اهلل

                                                 
ط ، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات سمٞم٤مم قمداًم٧م، اًمٚمٝمقف قمغم ىمتغم اًمٓمٗمقف ،قمكم سمـ ُمقؾمك، اًمًٞمد سمـ ـم٤مووس (0)

 . 874ـ878ص :م8104هـ/0418، 5

 .873ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٚمٝمقف قمغم ىمتغم اًمٓمٗمقف، اًمًٞمد اسمـ ـم٤موس (8)
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ــ٣م ــ٣مُه همٟموصَمٔم ــ٣مٍع َٞمٔم ــٝم دي ٞم ــك ؽَم  َٞمٔم

 وفَمٝمٛمــل  صُمــقدا زم٣مظمــداَمِع واؽْمــُ٘مب٣م

 ـْ َدهك فَمرَش اجَلٙمٝمِؾ همَزفْمَزفمـ٣مفَمعم َمَ 

 فَمــعم ازمـــ َٞمبــل  اهلل َوازمـــ َوصــٝمف

 

ــــ٣مٍع َٞمٔمــــ٣مُه همٟموصَمٔمــــ٣م   همٟمَْمَرَضــــٛمل ٞم

 وصُمـــقدا زمـــدَمٍع زمٔمـــد َدَمِٔمُ٘مـــام ََمٔمـــ٣م

يـ واظمْجـِد أصمـدفم٣م   وأْصَبَحَؽ أٞمُػ ايمد 

 .(0)َوإْن ىم٣مَن فَمٛم٣ّم ؾمـ٣مضِمَط ايمـّداِر أصْمـَدفم٣م

ٟم٤مذة  (8)ؿ اُمرأة ُمـ سمٜم٤مت قمٌد اعمٓمٚم٥مشمٚمّ٘متٝم، عم٤م دظمؾ أهؾ سمٞم٧م احلًلم اعمديٜم٦م 

 : واوٕم٦م يمّٗمٝم٤م قمغم رأؾمٝم٤م شمٌٙمل وشم٘مقل، ؿمٕمره٤م

ــؿْ  ــل  يمُ٘م ــ٣مَل ايمٛمب ــقَن إْن وم ــ٣مذا سمٗمقيم  َم

  

 إَمـؿِ  (1)َم٣مذا همٔمٙمُتؿ وأٞمُتؿ أهمّمُؾ  

 (0)زمٔمـــؼمب وزمـــٟمهقم فمٛمـــد َمٛمْمٙمٗمـــل 

 

ضصمـقا  (5)َمٛمُْٜمؿ أؽم٣مرى وَمـٛمٜمؿ 

دم ذوي  (6)رّ ـٙمٖمــــقين زمُمــــأن خت   َم٣م ىم٣من هذا صمزائل إذ ٞمِمح٦ُم يمُ٘مؿ زمدمِ 

شمِمػم اًمديمتقرة سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ إمم وصقل ؾم٤ٌمي٤م أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ اًمِم٤مم إمم اعمديٜم٦م ذم  (7)رضِمؿِ 

وهل سمستٗمبؾ زمٗم٣مي٣م ايمَرىم٤م احلسٝمٛمّل ، ضّج٦م اظمديٛم٥م زم٣ميمب٘م٣مء»: وشم٘مقل ـه30اًمٕم٤مم 

                                                 
 .873ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٚمٝمقف قمغم ىمتغم اًمٓمٗمقف، اًمًٞمد اسمـ ـم٤موس (0)

زيٜم٥م سمٜم٧م قم٘مٞمؾ سمـ أب ـم٤مًم٥م  أظم٧م ه٤مين  هل سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ سم٠مّن ، شم٘مقل اًمديمتقرة قم٤مئِم٦م قمٌد اًمرمحـ (8)

دار ، شمراضمؿ ؾمٞمّدات سمٞم٧م اًمٜمٌّقة، قم٤مئِم٦م قمٌد اًمرمحـ، اًمتل ىم٤مًم٧م إسمٞم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م. اٟمٔمر سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ

 .271ص :م0123هـ/0313، سمػموت، اًمٙمت٤مب اًمٕمربّ 

 : آظمر إُمؿ.40ص، 1ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (4)

أسمق ، قمٜمد ُمٜمٓمٚم٘مل سمدًٓ ُمـ سمٕمد ُمٗمت٘مدي. )اٟمٔمر: اسمـ يمثػم اًمدُمِم٘مّل ، 40ص، 1ج :( ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م3)

اًمِمٞمخ قمٌد اهلل ، وصّم٘مف وطمّ٘م٘مف وىم٤مسمَؾ خمٓمقـم٤مشمف: اًمِمٞمخ قم٤مدل ُمٕمقض، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، اًمٗمداء احل٤مومظ

، ُمريمز اًمنمق إوؾمط اًمث٘م٤مذمّ ، اًمديمتقر صاح اًمديـ ظمٚمدي٦م، حمّٛمد أمحد سمريم٤مت، اًمًٞمد قمٌد اعمٜمٕمؿ

 م(.8112هـ/ 0382، 0ط :سمػموت

 وىمتغم سمدًٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ.، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (5)

 سمًقء سمدًٓ ُمـ سمنم.، 814ص، 00ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (3)

اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك ، (ـه517أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد )اعمتقرّم ، اسمـ اجلقزي (7)

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم، ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ؾم٦م وُت٘مٞمؼ: حمّٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤مدرا، وإُمؿ

 .438ص، 5ج :م0118هـ/0308، 0ط، سمػموت
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، ص٣مرطم٣مت زم٣مىمٝم٣متـ  ىمّؾ ايمٛمس٣مءـ  ايمذي وّدفمتف َمٛمذ أومّؾ َمـ ؾمٜمر. وزمَرزت ايمٛمس٣مء

ـّ ضم٣مرسات ايمقصمقهوطمرَ  ـَ دم يمقفم٥م، صم٦م فمٗمٝمالت زمٛمل ه٣مؾمؿ َمـ طمدوره : يٛمُدزم

ّٓ وهب٣م َمٟمسمؿ، واضمسٝمٛم٣مه، واضمسٝمٛم٣مه ويمَبَث٦م َمٛم٣مضم٥م ايمُمٜمداء هٛم٣مك ، ومل سمبَؼ دم اظمديٛم٥م دار إ

وضمتك ضحَؾ احلٙمؼ ، ضمتك صَمّٖم٦م اظمآومل َمـ ؿمقل َم٣م ؽم٘مب٦م َمـ دَمع، ويمٝم٣مرم ٣مً وم٣مئٚم٥م أي٣مَم

 .(0)شَمـ ؿمقل َم٣م أصمَٜمَده٣م ايمٛمقاح

سمٜم٧م اُمرئ  وذم اعمديٜم٦م أىم٤مُم٧م اًمرسم٤مب: وشمًتٓمرد اًمديمتقرة سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ ومت٘مقل

وعم٤م ، وسمٙم٧م اًمٜم٤ًمء ُمٕمٝم٤م طمّتك ضمّٗم٧م دُمققمٝم٤م، زوضم٦م احلًلم اعم٠مشمؿ قمٚمٞمفـ  اًم٘مٞمس

قيؼ ُيًٞمؾ اًمدُمٕم٦م أُمَرت أن ُيّمٜمع اًمًقيؼ ًُ : وىم٤مًم٧م، أقمَٚمَٛمتٝم٤م سمٕمض ضمقارهي٤م سم٠مّن اًم

ُم٤م : وم٠مسَم٧م وىم٤مًم٧م، ظَمٓمٌٝم٤م سمٕمد احلًلم إذاف وىمد، إهّن٤م شمريد أن شم٘مقى قمغم اًمٌٙم٤مء

 : أي أىم٤مرب اًمزوجـ  ٤مً يمٜم٧ُم ٕختذ مِح 

ـــل صـــٜمر  زمِمـــٜمرىمؿ اً واهلل ٓ أزمتٕم

  

  

 ضمتك أنمّٝم٤م زمـكم ايمرَمـؾ وايمْمـكم 

 
مل ُئمّٚمٝم٤م ؾم٘مػ سمٞم٧م طمتك سَمٚمٞم٧م ، وهٙمذا سم٘مٞم٧م اًمرسم٤مب ؾمٜم٦م سمٕمد احلًلم

 .(8)وُم٤مشم٧م

زمـ فمقم يمبس٦م ٞمس٣مء زمٛمل ه٣مؾمؿ ايمسقاد تؾ احلسكم ظم٣م ومُ »: وذيمر اًمؼمىمل ذم اعمح٤مؾمـ

ـ  ، واظمسقح  .(4)شٓ يُمت٘مكم َمـ ضمّر وٓ زمرد وىم

واؾمتٛمّر ، طمتك قمٍمٟم٤م احل٤مض اً وسم٘مٞم٧م قم٤مدة ًمٌس اًمًقاد قمغم احلًلم طمداد

 اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٜمقاح واًمٜمدب وىمراءة أؿمٕم٤مر اًمرصم٤مء ًمٗم٘مد احلًلم وأهؾ سمٞمتف. 

٦م أّم ايمبٛمكم وهل هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م وىم٣مٞم»: (اظمج٣ميمس ايمسٛمّٝم٥م)وذيمر حمًـ إُملم ذم 

                                                 
 .270ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمؿ ؾمٞمدات سمٞم٧م اًمٜمٌقة، قم٤مئِم٦م قمٌد اًمرمحـ، سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ (0)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.  (8)

وشمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ: اًمًٞمّد ضمال اًمديـ احلًٞمٜمّل ُت٘مٞمؼ ، اعمح٤مؾمـ، أمحد سمـ حمّٛمد سمـ ظم٤مًمد، اًمؼمىمّل  (4)

 . 813ص، 0ج  :م0150/ ـه0471، 0ط، ـمٝمران، ٞم٦ّمؾماُم)اعمحّدث( دار اًمٙمت٥م اإل



 31  ..................................................... اًم٤ٌمب إّول: اًمٕمزاء احلًٞمٜمل قمٜمد اًمٕمرب واإليراٟمٞملم

ايمذيـ ومتٙمقا َمع ، وفمثامن، وصمٔمٖمر، فمبد اهلل: أّم ايمٔمّب٣مس زمـ فمقم وأطمقسمف ـضمزام ايم٘مالزمّٝم٥م 

خترج ىمّؾ يقم إلم ، زمٔمد ومتٙمٜمؿ ـأّم ه٠مٓء اإلطمقة إرزمٔم٥م  ـأطمٝمٜمؿ احلسكم يقم فم٣مؾمقراء 

أوٓده٣م إرزمٔم٥م  وحتٚمؾ َمٔمٜم٣م فمبٝمد اهلل ازمـ ويمده٣م ايمٔمّب٣مس همتٛمدب، ايمبٗمٝمع دم اظمديٛم٥م

همٚماّم ىم٣مٞم٦م ، همٝمجتٚمع ايمٛم٣مس يستٚمٔمقن زم٘م٣مءه٣م وٞمدزمتٜم٣م، أؾمجك ٞمدزم٥م وأضمرومٜم٣م ٣مً طمِمقص

 : سمرشمل زمف ومقهل٣م دم أوٓده٣م إرزمٔم٥م

 ايمبٛمــــكمِ  أم   ٓ سمــــدفمٝمٛمل ويــــِؽ 

  دفمـــك هبـــؿرم أُ  ىم٣مٞمـــ٦م زمٛمـــقنٌ  

ــــ٥مٌ  ــــُؾ  أرزمٔم ــــقرِ  َمث ــــكايمر   ٞمس  زم

ــــ٣مزعَ  ــــ٣منُ  سمٛم ــــالءَ  اخلرص  هؿأؾم

  أطمـــػمواىمـــاَم يـــ٣م يمٝمـــ٦م ؾمـــٔمري أَ 

 

ـــذىم    ـــقِث سم ـــريـ ريٛمل زمٙمٝم  ايمٔم

 وٓ َمــ زمٛمـكم وايمٝمقم أصـبح٦ُم 

 زمٗمْمع ايمـقسمكم ومد واصٙمقا اظمقَت 

 ؿمٔمــكم ٣مً ٜمــؿ أَمســك سئمــوىمٙم  

ــعُ  ــ٣م ومْمٝم ــٟمّن فمّب٣مؽم ــكم زم  .(0)ايمٝمٚم

٤ٌّمس سم٘مقهل٤م   : يمام يم٤مٟم٧م شمٜمدب اًمٕم

ــــرّ  ــــ٣مس ىم ـْ َرأى ايمٔمّب ــــ ــــ٣م ََم   َي

 

 

ــــــْد   ــــــ٣مهغِم ايمٛمَٗم ــــــعم مَج  فم

 

 

 َويـــــقم فَمـــــعم ؾِمـــــبقم أَمـــــ٣م

 

ــــفِ   ــــْد  َل زمِرأؽم ــــقَب ايمَٔمٚم  َص

ـــــَد   ـــــٝمُٖمَؽ دم َي ـــــْق ىمـــــ٣مَن ؽَم   يم

 

 .(8)ْيـــَؽ ظَمـــ٣م َدٞمـــ٣م َِمٛمـــَؽ أضَمـــْد  

ذىمر ازمـ ؽمٔمد فمـ أّم ؽمٙمٚم٥م زوصم٥م »: (سمذىمرة اخلقاص)وىم٤مل ؾمٌط اسمـ اجلقزي ذم  

. شمؿ زم٘م٦م اً َمأل اهلل ومبقَرهؿ ٞم٣مر ؟أَو ومد همٔمٙمقه٣م: وم٣ميم٦م ×ايمٛمبل أهّن٣م ظم٣م زمٙمٕمٜم٣م ومتؾ احلسكم

 .(4)ش فمٙمٝمٜم٣مًِم ضمتك نمُ 

                                                 
 . 004ص، 0ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمج٤مًمس اًمًٜمٞم٦ّم (0)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)

ذم ظمّم٤مئص  شمذيمرة ظمقاص إُّم٦م، يقؾمػ سمـ ومرهمكم سمـ قمٌد اهلل اًمٌٖمدادّي ، ؾمٌط اسمـ اجلقزي احلٜمٗمّل  (4)

اسمـ ، ؛ اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م831ٓ شم٤م: ص، ٓ ط.، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم ٟمٞمٜمقى احلديث٦م، إئّٛم٦م

اإلُم٤مم حمّٛمد سمـ ُمٙمرم ، ؛ اسمـ قم٤ًميمر817ص :اب اًمٕم٤ٌمس امحد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم، طمجر
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ظم٤مـم٧ٌم زيٜم٥م أظم٧م احلًلم ، سمٕمد وصقل ؾم٤ٌمي٤م احلًلم إمم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرةو

 : اعمديٜم٦م ىم٤مئٚم٦م

ــــــ٥مَ  ــــــ٣مصمــــــد   َمديٛم   ٞم٣م ٓ سمٗمبٙمٝمٛم

ـــ٣مٕهٙمكمَ  ـــؽ زم ـــ٣م َمٛم ـــ٣م طمرصمٛم  مجٔم

 وىمٛمّــ٣م دم اخلــروج زمجٚمــع ؾمــٚمؾ 

ـــــ٣منِ   ـــــ٣م دم أَم ـــــر وىمٛمّ  اً اهلل صمٜم

ـــٛمحـ ايمّمـــ٣مئٔم٣مُت   ـــال  هم ـــؾزم  ىمٖمٝم

 فمـــعم اظمْم٣ميـــ٣م وٞمحــــ ايمســـ٣مئراُت  

  

ــ  ــزان صمِ وا رساِت ـهمب٣محل ــ٣مٕضم  ٝمٛم

ـــ٣مَل  ـــ٣م ٓ رصم ـــ٣م رصمٔمٛم  وٓ زمٛمٝمٛم

 بٝمٛم٣مرصمٔمٛمـــ٣م ضمـــ٣مرسيـ َمســـٙم  

 طم٣مئٖمٝمٛمـــ٣م رصمٔمٛمـــ٣م زم٣ميمٗمْمٝمٔمـــ٥مِ 

ــ٣مُت  ــ٣م وٞمحـــ ايمٛم٣مئح ــعم أطمٝمٛم  فم

 .(0)اظمبٕمّمــٝمٛم٣م ل فمــعم مجــ٣ملِ ُمــ٣مُ ٞمُ  

 
يمٝمؽ ي٣م صمّداه إيّن ٞم٣مفمٝم٥م إ: يم٦م زمٙمٜمٖم٥مووم٣م |شمّؿ أطمذت زمٔمّم٣مدب زم٣مب َمسجد ايمٛمبل»

فمػمة وٓ سمٖمؼم َمـ ايمب٘م٣مء وايمٛمحٝم٤م. وىمّٙمام  أطمل احلسكم. وٓ زايم٦م زمٔمد ذيمؽ ٓ جتّػ هل٣م

 .(8)شه٣مُد صْم جتّددت أضمزاهن٣م وزاد وَ  ×ٞمٓمرت إلم فمقم زمـ احلسكم

شمقاومدت وومقد اعمٕمّزيـ ذم اعمديٜم٦م قمغم آل اًمٌٞم٧م ، وسمٕمد قمقدة أهؾ اًمٌٞم٧م إمم اعمديٜم٦م

ويم٤مٟم٧م اًمٕم٤مئٚم٦م اًمٜمٌقّي٦م دمّدد ذيمراه٤م ذم اعمديٜم٦م ص٤ٌمح ُم٤ًمء ذم طمزن قمٛمٞمؼ ، ًمٚمٛمقاؾم٤مة

 وٟم٤ًمًء. وؿمجـ قمٔمٞمؿ وشمٌٙمل قمغم احلًلم رضم٤مًٓ 

وىم٣من وصمقه اظمسٙمٚمكم واظمقايمكم ٔل ايمبٝم٦م يٖمدون فمعم زمٝمقت آل ايمبٝم٦م زم٣مظمديٛم٥م »

وب َمـ ومّقة وىم٣من ايمقاضمد َمٛمٜمؿ ئمػم  فمـ َمُم٣مفمره وأضمزاٞمف زمٟمزمٙمغ َم٣م أُ ، َمٔمّزيـ وَمقاؽمكم

                                                 
 

قمٌد ري٤مض ، ُت٘مٞمؼ: روُمٞم٦م اًمٜمح٤مس، خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ، هـ(700ـ 341اعمٕمروف سم٤مسمـ ُمٜمٔمقر )

 . 35و 34ص :م0123هـ/ 0313، 0ط: ، دُمِمؼ، دار اًمٗمٙمر، حمّٛمد ُمٓمٞمع احل٤مومظ، احلٛمٞمد ُمراد

، ٞم٦ّمؾماُمُت٘مٞمؼ ُم١مؾّم٦ًم إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اإل، ×هنْم٦م احلًلم، اًمًٞمد ه٦ٌم اًمديـ احلًٞمٜمّل ، اًمِمٝمرؾمت٤مينّ  (0)

٤مر سمح، حمّٛمد سم٤مىمر، ؛ اعمجٚمز037ص :م8114هـ/ 0383، 0ط، سمػموت، دار ؾمٚمقين، دار اًمٌاغ

 . 017ص، 35ج ، ـه0412، 4ط، ـمٝمران :ٞم٦ّمؾماُمُمٜمِمقرات اعمٙمت٦ٌم اإل، جمّٚمدات( 001إٟمقار )

 . 037ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ص، ×هنْم٦م احلًلم، اًمًٞمد ه٦ٌم اًمديـ احلًٞمٜمّل ، اًمِمٝمرؾمت٤مينّ  (8)
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د همٝمٜم٣م قومَ وٓ سمُ ، قادايمبٝم٣من وضمسـ اظمقاؽم٣مة. وزمٗمٝم٦م زمٝمقت آل ايمبٝم٦م جمّٙمٙم٥م زم٣محلزن وايمس

 .(0)شايمٛمغمان

سمٕمد قمقدهت٤م ُمع ـ  ذم ُمديٜم٦م اًمرؾمقل، ×٤من وضمقد اًمًٞمّدة زيٜم٥م أظم٧م احلًلميم

وأن ي١مًم٥ِّم اًمٜم٤مس ، َٕن يٚمٝم٥م ؿمٕمقر احلُزن وإؾمك قمغم ؿمٝمداء يمرسماء ٤مً يم٤مومٞمـ  اًم٤ًٌمي٤م

ًِ ، قمغم اًمٓمٖم٤مة وؾمّٗم٤ميمل اًمدُم٤مء ومٙمت٥َم ، ٦مد قمغم سمٜمل ُأُمٞمّ طمتك يم٤مَد إُمر ُمـ ضمّراء ذًمؽ ُيٗم

وإهّن٣م همِمٝمح٥م ، إّن وصمقد زيٛم٤م زمكم أهؾ اظمديٛم٥م َُمٜمٝم٨ٌّم يمٙمخقاؿمر»: واًمٞمٝمؿ سم٤معمديٜم٦م إمم يزيد

 . (8)شوومد فَمَزَم٦م هل وََمـ َمٔمٜم٣م فمعم ايمٗمٝم٣مم يمألطمذ زمثٟمر احلسكم، فم٣مومٙم٥م يمبٝمب٥م

ق اًمٌ٘مٞمّ ، هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ قم٤مُمٚمف وازم اعمديٜم٦مـ  ذم اًمِم٤ممـ  ومقَر شمًّٚمؿ يزيد ٦م أَُمَره سم٠من يٗمرِّ

ومٓمٚم٥َم اًمقازم إمم اًمًٞمّدة زيٜم٥م سم٠من خترج ُمـ ، ٦م ُمـ آل اًمٌٞم٧م ذم إىمٓم٤مر وإُمّم٤مراًم٤ٌمىمٞمّ 

ًمٙمٜمّٝم٤م َٟمَزًم٧م ، وم٤مُمتَٜمَٕم٧م ذم سم٤مدئ إُمر قمـ اخلروج ُمـ اعمديٜم٦م، ومتُ٘مٞمؿ طمٞم٨م شمِم٤مء، اعمديٜم٦م

وىمد ، وَرطَمٚم٧م إمم ُمٍم، ومخَرضم٧م ُمـ اعمديٜم٦م، ذم اًمٜمٝم٤مي٦م قمغم رأي ٟم٤ًمء سمٜمل ه٤مؿمؿ

 .(4)أي سمٕمد جمزرة يمرسماء سم٠ميمثر ُمـ ؾمٌٕم٦م أؿمٝمر، (ـه 30ذم أّول ؿمٕم٤ٌمن )َوَصٚمتٝم٤م 

وؾم٤مروا هب٤م ، اؾمُت٘مٌِٚم٧م اًمًٞمدة زيٜم٥م أظم٧م احلًلم ُمـ أه٤مزم ُمٍم أقمٔمؿ اؾمت٘م٤ٌمل

ًٚمٛم٦م سمـ خمّٚمد إٟمّم٤مرّي أُمػم ويم٤من ذم ُم٘مّدُم٦م ُُمًت٘مٌٚمٞمٝم٤م ُمَ ، إمم ىمري٦م ىمرب )سمٚمٌٞمس(

طمّتك إذا ، جلٛمٞمع سم٤مًمٌٙم٤مء وطمّٗمقا سمريمٌِٝم٤مومٚماّم أـمّٚم٧م قمغم اعمًت٘مٌِٚملم أضمٝمَش ا، ُمٍم

 ًّٚمٛم٦م( إمم داره وم٠مىم٤مَُم٧م هب٤م ىمراسم٦م قم٤مم.سمَٚمٖم٧م قم٤مصٛم٦م ُمٍم ُم٣م هب٤م )ُمَ 

وىم٣مٞم٦م ايمسٝمدة زيٛم٤م هل ايمتل صمٔمٙم٦م َمـ َمٌمع احلسكم َمٟمؽم٣مة طم٣ميمدة ٓ سمٔمرف »

 ٣مً ؽمٛمقيّ  ٣مً ت َمـ يقم َمٗمتٙمف َمٟممتوصغم  ، دم سمْمّقر ايمٔمٗمٝمدة فمٛمد ايمُمٝمٔم٥م اً َم٣م هق أزمٔمد أشمر

 .(3)شضمزان وأٔميمال

                                                 
 .037ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ×هنْم٦م احلًلم، اًمًٞمد ه٦ٌم اًمديـ احلًٞمٜمّل ، اًمِمٝمرؾمت٤مينّ  (0)

 .270ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمؿ ؾمٞمدات سمٞم٧م اًمٜمٌقة، قمٌد اًمرمحـ قم٤مئِم٦م، سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ (8)

 ُمّمدر ؾم٤مسمؼ.، شمراضمؿ ؾمٞمدات سمٞم٧م اًمٜمٌقة، قم٤مئِم٦م قمٌد اًمرمحـ، سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ (4)

 .278ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (3)
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ىمٜمذا ؿم٣مل  ٣مً وَم٣م أضمس٤م أّن ايمت٣مريخ ومد فمرف ضمزٞم»: شم٘مقل اًمديمتقرة سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ

همٚمراشمل ؾمٜمداء ىمرزمالء هل إٞم٣مؾمٝمد ، دون أن يٖمؼم ٣مً أَمده ضمتك اؽمتٚمّر زمّمٔم٥م فممم ومرٞم

ويتحّدون ايمزَمـ أن ، ايمتل يؼمّٞمؿ هب٣م ايمُمٝمٔم٥م دم فمٝمد ضمزهنؿ يقم فم٣مؾمقراء دم ىمّؾ فم٣مم

وىمذيمؽ ىم٣مٞم٦م زيٛم٤م فمٗمٝمٙم٥م زمٛمل ه٣مؾمؿ دم سم٣مريخ »: . وشمْمٞمػش٣مه٥م ايمٛمسٝم٣منيٕمّٝمبٜم٣م دم َمت

وأن سمسّٙمط َمٔم٣مول ، وسم٣مريخ اإلٞمس٣مٞمّٝم٥م زمْمٙم٥م اؽمتْم٣مفم٦م أن سمثٟمر ٕطمٝمٜم٣م ايمُمٜمٝمد ؽمالماإل

 .(0) شاهلدم فمعم دويم٥م زمٛمل أَمّٝم٥م وأن سمٕمغّم جمرى ايمت٣مريخ

واًمدؾم٤ميمر ، واًم٘مّم٤ٌمت، واًم٘مرى، أظَمَذت اعمآشمؿ واعمٜم٤مطم٤مت شُم٘م٤مم ذم خمتٚمػ اعمدن

قمغم اًمرهمؿ مم٤ّم يم٤مٟم٧م شُماىمل ُمـ ، قمغم ؿمٝمداء اًمٓمّػ سمٙمرسماء اً وضمٝمر اً اعمٍمّي٦م ّه 

ُمٕم٤مَرو٦م وُُمٜم٤مهْم٦م اًم٘م٤مئٛملم سم٤مًمًٚمٓم٦م واحلُٙمؿ ُمـ إُمقّيلم. وىمد اشّمًَع ٟمٓم٤مق إىم٤مُم٦م 

ذم مجٞمع ، ذم جمزرة يمرسماء ×احلًلم اإلُم٤ممطمزان واًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم هذه اعمآشمؿ وإ

اًمذيـ أـمٚم٘مقا ، وظم٤مّص٦م قمغم زُمـ اًمٗم٤مـمٛمّٞملم، ٤مً ر اعمٍمّي شمدرجيأيمٜم٤مف وأرضم٤مء اًم٘مٓم

ٜم٦م ×ٝمداءاحلرّي٦م ًمٚمٛمٍمّيلم سمٛمزاوًم٦م ؿمٕم٤مئر اًمٕمَزاء واحلُزن قمغم ؾمّٞمد اًمِم ًَ ، ـمقال اًم

وظم٤مّص٦م يقم قم٤مؿمقراء ، وسم٤مٕظمّص ذم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر حمّرم ُمـ يمّؾ ؾمٜم٦م

 .(8)..ُمٜمف.

، ـه38سمع قمنمة ُمْملم ُمـ رضم٥م ٕر، ُم٤مشم٧م اًمًٞمدة زيٜم٥م قمِمّٞم٦م يقم إطمد

٥م اعمْمٜمك أن وُأهمٛمْم٧م اًمٕمٞمٜم٤من اًمٚمت٤من ؿمٝمدشم٤م ُمذسمح٦م يمرسماء وآن ًمٚمجًد اعمتٕمَ 

د إًمٞمف اعمًٚمٛمقن طمّتك يقُمٜم٤م هذا ُمـ يمّؾ وم٩م ٗمِ يَ  ٤مً ُم٤ٌمريم اً يًؽميح. وسم٘مل ىمؼمه٤م ُمزار

 . (1)قمٛمٞمؼ

 ×احلًلم اإلُم٤ممًمتل اقم٘م٧ٌم اؾمتِمٝم٤مد وُمـ ُمِم٤مهد اًمٕمزاء احلًٞمٜمل اًمت٤مرخيٞم٦م ا

                                                 
 .274ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)

 .274ص :٤مسمؼُمّمدر ؾم، شمراضمؿ ؾمٞمدات سمٞم٧م اًمٜمٌقة، قم٤مئِم٦م قمٌد اًمرمحـ، سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ (4)
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وقمزُمقا قمغم آظمذ سمث٤مره  ×احلًلم اإلُم٤ممدُمقا قمغم قمدم ٟمٍمة ىم٤مم سمف اًمذيـ ٟم ُم٤م

ومقن سم٤مًمتّقاسملم سم٘مٞم٤مدة اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ ؾمٚمٞمامن سمـ سد اخلزاقمل روقان ٕمرَ واًمذيـ يُ 

ومٝم١مٓء آسمٓم٤مل وىمٌؾ ان يذهٌقا إمم قملم اًمقردة عمح٤مرسم٦م اجلٞمش ، اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف

ذًمؽ ذم اًمٕم٘مد إّول ُمـ رسمٞمع اًمث٤مين ؾمٜم٦م و ×احلًلم اإلُم٤ممإُمقي اًمذي ىمتؾ 

ًمٞمف ص٤مطمقا صٞمح٦م وقمٜمدُم٤م وصٚمقا إ، ×احلًلم اإلُم٤مممم ىمؼم ذهٌقا اوًٓ إ، (ـه35)

، ومٚمؿ ُيَر يقٌم أيمثر سمٙم٤مًء طمقل ىمؼم احلًلم ُمـ ذًمؽ، ووّجقا سم٤مًمٌٙم٤مء واًمٕمقيؾ، واطمدة

ايمُمٜمٝمد ازمـ  ٣مً ٝمٛمايمٙمٜمّؿ ارضمؿ ضمس»: ىم٤مئٚملم، وًمٞمٚم٦م يٌٙمقن ويتّيقمقن ٤مً وأىم٤مُمقا قمٜمده يقُم

، ايمٙمٜمّؿ إّٞم٣م ٞمُمٜمدك أّٞم٣م فمعم ديٛمٜمؿ وؽمبٝمٙمٜمؿ وأفمداء وم٣مسمٙمٝمٜمؿ وأويمٝم٣مء حمّبٝمٜمؿ، ايمُمٜمٝمد

وإن مل سمٕمٖمر يمٛم٣م وسمرََحٛم٣م ، ايمٙمٜمّؿ إّٞم٣م طَمذيمٛم٣م ازمـ زمٛم٦م ٞمبّٝمٛم٣م هم٣منمِٖمر يمٛم٣م َم٣م َم٢م َمٛم٣ّم وسُم٤م فمٙمٝمٛم٣م

ـّ َمـ اخل٣مرسيـ قمغم ًمثؿ احلجر وازَدمحقا قمغم ًمثؿ اًم٘مؼم يم٤مزدطم٤مم احلّج٤مج ، (0)شيمٛم٘مقٞم

وسم٘مَل ؾمٚمٞمامن سمـ سد ُمع صماصملم ، صُمّؿ وّدقمقا اًم٘مؼم وَرطمٚمقا قمٜمف، إؾمقد ذم اًمٙمٕم٦ٌم

ُمـ أصح٤مسمف قمٜمد اًم٘مؼم. صُمّؿ ىم٤مَم ُمـ سمٞمٜمٝمؿ وه٥م سمـ زُمٕم٦م اجلٕمٗمل وهق يٌٙمل قمٜمد  اً ٟمٗمر

 : ُمـ ىمّمٞمدة قمٌٞمد اهلل سمـ احلّر اجلٕمٗمل ٤مً وأٟمِمَد أسمٞم٤مشم، اًم٘مؼم اًمنميػ

ـــ أُ  ــ٣موى َم ــ٦ُم ايمٛمُم ــ٥مَ سمبٝم ــ َمّٝم   ٣مً ُٞمّقَم

ـــّٝمَع اإل ـــ٣م ض ـــالموَم ـــ٥م ؽم ّٓ ومبٝمٙم   إ

  ـمـ٣ممل وأضَح٦م ومٛمـ٣مة ايمـديـ دم ىمـػ  

ــ ــ٥مً ـهمٟمومســٚم٦ُم ٓ سمٛمٖمــّؽ ٞمٖم   ز ضمزيٛم

  ضمٝمــــ٣مب أو سمٙمٗمــــك ُأَمّٝمــــ٥م طمزيــــ٥م

 

ــ٣ميمْمػ    ــ٣م وزم ــ٣مُم َحٝمُٚمٜم ــ٣م يٛم ــتعم َم  وم

ــــ٣م ــــآَمَر ٞمقىم٣مهــــ٣م وداَم ٞمٔمٝمُٚمٜم  سم

 ٓ يٗمٝمٚمٜمـ٣م إذا افمقّج َمٛمٜمـ٣م صم٣مٞمـ٤ٌم 

 ؽمـجقَمٜم٣م وفمٝمٛمل سمب٘مـل ٓ فـػ  

ــذّل  ــ٣م ي ــامت ومروَمٜم ــك اظم ــ٣م ضمت  هل

 
 . (8)صُمّؿ ؾم٤مروا قمـ يمرسماء سمٕمد أن سم٤مشمقا ًمٞمٚمتٝمؿ

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (0)

 .350ص، 3ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك، اًمٓمؼمّي  (8)
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 ×احلصني اإلواًعمٜ  الٍيب ٔالْ صمٕات اهلل عمّٗي ٖكٗىُٕ العساٞ: رابعًا
قمٜمدُم٤م ضملء  |هق ضمّده رؾمقل اهلل ×احلًلم اإلُم٤ممـ اىم٤مم اًمٕمزاء قمغم اول ُم

٤مظمذه وووٕمف ذم طمجره وم، وهق ُمٚمٗمقف سمخرىم٦م طملم وٓدشمف ×احلًلم ٤مإلُم٤ممًمف سم

ؽ تَ ُمَّ أ نَّ وم٘م٤مل إ، وم٘م٤مل ٟمٕمؿ ؟ومٜمزل قمٚمٞمف ضمؼمئٞمؾ وم٘م٤مل ًمف أَو ُتٌف، سمف ومرطم٤م ُمنوراً 

وسمٙمك ُمٕمف ضمؼمائٞمؾ ومجٞمع ، ًمذًمؽ سمٙم٤مءًا ؿمديداً  |! ومٌٙمك رؾمقل اهللؾمت٘متٚمف

ل وَّ وأ، ل سمٙم٤مءوَّ ومٙم٤من هذا أ، نواًمًٛمقات وإروق، اعمائٙم٦م وآٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم

ًمؽ شم٠مؾمٞم٤ًم وشمنميٕم٤م ًمٚمٕمزاء قمغم ومٙم٤من ذ، ×وضمؼمائٞمؾ |قل اهللىم٤مُمف رؾمقمزاء أ

ذًمؽ اًمٌٙم٤مء واًمٕمزاء ُمـ اًمٜمٌل  روشمٙمرَّ ، ×ُمـ يقم وٓدشمف سمدأً  ×احلًلم اإلُم٤مم

وأُّمف اًمّمدي٘م٦م اًمٓم٤مهرة وأظمٞمف ، ُمػم اعم١مُمٜملمأ اإلُم٤ممسمٕمده ُمـ وُمـ ، |قمٔمؿإ

ىمٌؾ ؿمٝم٤مدشمف  ذًمؽ يم٤من يمؾُّ ، مجٕملماحلًـ اعمجتٌك صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أ اإلُم٤مم

 .صٚمقات اهلل قمٚمٞمف

اًمٜمقح واًمٌٙم٤مء  ^ىم٤مم قمٚمٞمف إئٛم٦م اعمٕمّمقُمقن ُمـ وًمدهأ ×وسمٕمد اؾمتِمٝم٤مده

وذم ، وذم حم٤مومٚمٝمؿ اًمرؾمٛمّٞم٦م وجم٤مًمًٝمؿ اخل٤مّص٦م، وجم٤مًمس اًمٕمزاء ذم ّههؿ وقمٚمٜمٝمؿ

. (0)سمؾ اؾمتٛمّرت اؾمتٛمّرار طمٞم٤مهتؿ، طمٞم٨م إهّن٤م مل شمٜم٘مٓمع، دورهؿ وأٟمديتٝمؿ ودواويٜمٝمؿ

، وأُمروا ؿمٞمٕمتٝمؿ وُمقاًمٞمٝمؿ وأشم٤ٌمقمٝمؿ سمذًمؽ، ّمٞمٌتف أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥موىمد قمّدوا ُم

وضمٕمٚمقا يقم ىمتٚمف يقم ، وسمٙمقا قمٜمد ؾمامقمف، واؾمتٜمِمدوا اًمِمٕمر ذم رصم٤مئف، وطمّثقا قمٚمٞمف

وقمدم ، وأُمروا سمؽمك اًمًٕمل ومٞمف إمم احلقائ٩م، اً ختذه قمٞمدوذُّمقا ُمـ ا، طمزن وسمٙم٤مء

 اّدظم٤مر رء ومٞمف. 

سمٕمد  ٤مً ُمّدة أرسمٕملم قم٤مُم ×يـ اًمٕم٤مسمديـقمكّم سمـ احلًلم ز اإلُم٤مم٘مد قم٤مش ًم

ويم٤من ىمد ؿمٝمد ُمٍمع أسمٞمف وإظمقشمف وسمٜمل قمّٛمف ، اؾمتِمٝم٤مد واًمده ذم قمٍم إُمقّيلم

صمّؿ ، ودمّرَع اًمٖمّمص واًمٖمّؿ وإمل ُمـ هذه اعمِم٤مهد اعمٗمجٕم٦م، وأصح٤مب أسمٞمف وهمػمهؿ

                                                 
 .007ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٤مريخ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمكم احلًلم، اًمِمٝمرؾمت٤مينّ  (0)
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 . ٤مً ىم٤مؾمك ُمرارة إه ومل شمٜم٘مٓمع قمؼمشمف قمغم ذًمؽ ُم٤م دام طمٞمّ 

ح٦م تِ ىم٣من ىمّٙمام صم٣مء ووم٦م ايمْمٔم٣مم وهمُ  ×فمقّم زمـ احلسكم أنّ »وشمٜم٘مؾ اًمرواي٤مت 

همٗم٣مل يمف أضمد َمقايمٝمف ، ع ؿمٔم٣مَمف زمكم يديف دَمٔم٦م فمٝمٛم٣مهِض ووُ ، َمِم٣مريع إزمقاب يمٙمٛم٣مس

وحيؽ »: ف زيـ اًمٕم٤مسمديـوم٘م٤مل ًم ش؟أَم٣م آن حلزٞمؽ أن يٛمٗميض، ي٣م ازمـ رؽمقل اهلل: ذات َمّرة

وىم٣من ، هم٣مزمٝمّّم٦م فمٝمٛم٣مه َمـ احلزن اً ٤م اهلل واضمدهمٕمٝم   ٣مً ىم٣من يمف اشمٛم٣م فممم ازمٛم ×إّن ئمٗمقب

، وأٞم٣م ٞمٓمرت إلم أيب وأطمل وفمّٚمل وؽمبٔم٥م فممم َمـ أهؾ زمٝمتل، ازمٛمف يقؽمػ ضمّٝم٣م دم ايمدٞمٝم٣م

 . (0)شهم٘مٝمػ يٛمٗميض ضمزين؟، فمكم ضمقرمَمـ أٞمِم٣مر أيب َمٌَم   ٣مً وومقَم

ٞمػ قمغم قمٞمٜمٞمف. ويم٤من إذا أظمذ سمٙمك طمّتك ظِم  ×قمكم سمـ احلًلم اإلُم٤مموروي أّن 

ىمٝمػ ٓ أزم٘مل وومد »: وم٘م٤مل، . وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ٤مً ك طمّتك يٛمأله دُمٕمسمٙم، إٟم٤مًء ينمب ُم٤مءً 

، إّٞمؽ يمتب٘مل دهرك» :وىمٞمؾ ًمف .شيمٙمسب٣مع وايمقضمقش ٣مً َُمٛمع أيب َمـ اظم٣مء ايمذي ىم٣من َمْمٙمٗم

 . شٞمٖمز ومتٙمتٜم٣م وفمٙمٝمٜم٣م أزم٘مل» :وم٘م٤مل .شهمٙمق ومتٙم٦م ٞمٖمسؽ ظم٣م زدت فمعم هذا

َم٣م اطمتّمب٦م َمٛم٣ّم »: أّٟمف ىم٤مل ×وٟم٘مؾ اسمـ ىمقًمقيف قمـ أب قمٌد اهلل ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

وٓ رصمٙم٦م ضمتك أسم٣مٞم٣م رأس فمبٝمد اهلل زمـ زي٣مد. وَم٣م زيمٛم٣م ، وٓ اىمتحٙم٦م، وٓ دهٛم٦م، اَمرأة

وضمتك ، دم فمػمة زمٔمده. وىم٣من صمدي فمقم زمـ احلسكم إذا ذىمره زم٘مك ضمّتك متأل فمٝمٛم٣مه حلٝمتف

ّؾ وإّن اظمالئ٘م٥م ايمذيـ فمٛمد ومػمه يمٝمب٘مقن همٝمب٘مل يمب٘م٣مئٜمؿ ىم، ـ رآهيب٘مل يمب٘م٣مئف رَح٥م يمف َمَ 

 .(8) شَمـ دم اهلقاء وايمسامء َمـ اظمالئ٘م٥م

هذه إسمٞم٤مت يِمػم ومٞمٝم٤م إمم طمزن أهؾ اًمٌٞم٧م قمغم  ×وًمإلُم٤مم قمكم سمـ احلًلم

 : احلًلم سمـ قمكمّ 

ــْمٖمك ذوو نُمِمــص ــق اظمِم ـــ زمٛم  ٞمح

 

ــــ٣م  ــــ٣مم ىم٣مـمُٚمٛم  جيرفمٜمــــ٣م دم إٞم

                                                  
، م0130، 8ط :اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، زيـ اًمٕم٤مسمديـ )قمكم سمـ احلًلم(، قمٌد اًمٕمزيز، ؾمٞمد إهؾ (0)

 . 28ص

 . 12ص ـ:ه0302، ىمؿ، ٞم٦ّمؾماُمدار اعمٕم٤مرف اإل، إىمٜم٤مع اًمائؿ قمغم إىم٤مُم٦م اعمآشمؿ، حمًـ، إُملم (8)
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ــــــ٣مم حمٛمتُ  ــــــ٥م دم إٞم ــــــ٣مفمٓمٝمٚم  ٛم

 

 أّويمٛمــــــ٣م َمبــــــتعم وآطمُرٞمــــــ٣م 

  يٖمــــرح هــــذا ايمــــقرى زمٔمٝمــــدهؿ 

 

 

 

ــــــ أفمٝم٣مدُ   ـــــ٣موٞمح ـــــ٣م َمآمتٛم  ٞم

ـــ وال  ــ٣مس دم إَم ــ٣م، وايمٛم  رسور وَم

 

ـــ٣م  ـــٟمَمـ ؿمـــقل ايمزَمـــ٣من ضم٣مئُٖمٛم  ي

  رف ايمئـ٣مـوَم٣م طمِمِمـٛم٣م زمـف َمــ ايمُمـ 

ـــ٣م ـــف يمٛم ـــؿ همٝم ـــ٣م واحل٘م ـــؿ همٝمٛم   حي٘م

 

 ئــــؾ زمــــكم إٞمــــ٣مم آهمتٛمــــ٣م 

ـــبٛم٣م ـــ٣م ونم٣مص ـــدٞم٣م ضمٗمٛم  (3)صم٣مضم

 

ه أيام َم٠مَمـ دَمٔم٦م فمٝمٛم٣م»: يم٤من قمكّم سمـ احلًلم ي٘مقل: ×حمّٛمد اًم٤ٌمىمر اإلُم٤مموىم٤مل 

ذ ×يمٗمتؾ احلسكم زمـ فمقم ِٕ ، َمّسٛم٣م َمـ فمدّوٞم٣م دم ايمدٞمٝم٣م ىً دَمٔم٥ًم ضمتك سمسٝمؾ فمعم طمّده 

 .(8)شزمّقأه اهللُ َمبّقأ صدٍق دم اجلٛم٥ّم

وم٘مد ؿمّح٧م اًمرواي٤مت قمـ  ×اخل٤مُمس حمّٛمد سمـ قمكّم سمـ احلًلم اًم٤ٌمىمر اإلُم٤ممأُّم٤م 

إُمقّيلم ذيمر إىم٤مُم٦م اعمآشمؿ واًمٜمٞم٤مطم٤مت اًمٕمٚمٜمّٞم٦م ذم قمٝمده. وؾم٥ٌم ذًمؽ هق ؿمّدة وٖمط 

واًمٜم٤مَس إمم اخت٤مذ ضم٤مٟم٥م  اإلُم٤ممإُمر اًمذي يم٤من يدقمق ، قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف

وإىم٤مُم٦م ُمثؾ هذه اعمآشمؿ ذم سمٞمقهتؿ اخل٤مّص٦م وراء إؾمت٤مر ، احلٞمٓم٦م واحلذر واًمت٘مّٞم٦م

 ومل حييه٤م ؾمقى ظم٤مّصتٝمؿ. ، اًمٙمثٞمٗم٦م

ومٚمام ، حلًلمحمّٛمد اًم٤ٌمىمر سمـ قمكم سمـ ا اإلُم٤ممىمِدم اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد اعمديٜم٦م وأٟمِمد 

 : سمٚمغ ُمـ اعمٞمٛمٞم٦م ىمقًمف

 ر َمــــٛمٜمؿقدِ وومتٝمــــؾ زمــــ٣ميمْمّػ نُمــــ

ـــ٣م ـــف يمٛم ـــؿ همٝم ـــ٣م واحل٘م ـــؿ همٝمٛم   حي٘م

 

 وؿمٕمـــ٣مم زمـــكم نمقنمـــ٣مء أَمـــ٥مٍ  

 (1)صم٣مضمـــدٞم٣م ضمٗمٛمـــ٣م ونم٣مصـــبٛم٣م

 

 

وًمٙمـ ًمؽ ، ًمق يم٤من قمٜمدٟم٤م ُم٤مٌل ٕقمٓمٞمٜم٤مك، ي٤م يمٛمٞم٧م: صمّؿ ىم٤مل، اًم٤ٌمىمر اإلُم٤ممسمٙمك 

                                                 
، 0ط، سمػموت، ُمٓمٌٕم٦م اإلٟمّم٤مف، طمّ٘م٘مف وأظمرضمف: طمًـ إُملم، أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م، حمًـ، إُملم (0)

 .831ص، 3ج :م0151هـ/0472

 .831ص، 3ج :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)

، 0ط، سمػموت، ُمٓمٌٕم٦م اإلٟمّم٤مف، : طمًـ إُملمطمّ٘م٘مف وأظمرضمف، أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م، حمًـ، إُملم (4)

 .831ص، 3ج :م0151هـ/0472
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فمٛم٣ّم أهؾ  ح ايمٗمدس َم٣م ذزمب٦َم زمرو اً ٓ زيم٦م َم٠مّيد»: ُم٤م ىم٤مل اًمرؾمقل حل٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م

 .(0)ش.ايمبٝم٦م.

وم٢مّٟمف يم٤من ُمـ أيمثر إئّٛم٦م طمزٟم٤م ، ×اًم٤ًمدس ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًمّم٤مدق اإلُم٤ممأُّم٤م 

احلًلم. واًمرواي٤مت ذم وصػ سمٙم٤مئف وٟمحٞمٌف يمثػمة  اإلُم٤مموسمٙم٤مًء وٟمٞم٤مطم٦م قمغم ضمّده 

 وُمتقاشمرة. 

 فمبد اهلل ىمٛم٦م فمٛمد أيب»: روى اسمـ ىمقًمقيف ذم اًمٙم٤مُمؾ سمًٜمده قمـ أب سمّمػم ىم٤مل

، ضمّٗمر اهلل َمـ ضمّٗمرىمؿ: ووم٣مل، وضّٚمف وومّبٙمف ٣مً َمرضمب: ايمِم٣مدق همدطمؾ فمٙمٝمف ازمٛمف همٗم٣مل يمف

 ٣مً وىم٣من اهلل يم٘مؿ ويمٝمّ ، ويمٔمـ اهلل َمـ ومتٙم٘مؿ، وطمذل اهلل َمـ طمذيم٘مؿ، واٞمتٗمؿ ممّـ وسمرىمؿ

وَمالئ٘م٥م ، همٗمد ؿم٣مل زم٘م٣مء ايمسامء وزم٘م٣مء إٞمبٝم٣مء وايمِمّديٗمكم وايمُمٜمداء، اً وٞم٣مس ٣مً وضم٣مهمٓم

إذا ٞمٓمرت إلم ويمد احلسكم أسم٣مين َم٣م ٓ أَمٙم٘مف زمام أوب ، ي٣م أزم٣م زمِمغم: شمّؿ زم٘مك ووم٣مل، ءايمسام

 . (8)ش..ؿ. ي٣م أزم٣م زمِمغم إّن هم٣مؿمٚم٥م يمتب٘مل.إلم أزمٝمٜمؿ وإيمٝمٜم

وَم٣م َمـ فمكم أضم٤ّم إلم اهلل وٓ فمػمة َمـ فمكم زم٘م٦م »: ×اًمّم٤مدق اإلُم٤مموىم٤مل 

ّٓ وومد وصؾ هم٣مؿمٚم٥م وأؽمٔم، ودَمٔم٦م فمٙمٝمف ووصؾ رؽمقل ، ده٣م فمٙمٝمفوَم٣م َمـ زم٣مٍك يب٘مٝمف إ

ّٓ ايمب٣مىمل فمعم صمديّ  |اهلل ّٓ وفمٝمٛم٣مه زم٣مىمٝم٥م ا هم١مّٞمف حُيمم ، وأّدى ضمّٗمٛم٣م. وَم٣م َمـ فمبد حيمم ا

 .(4)شوايمرسور زمكم  فمعم وصمٜمفِ ، وايمبُم٣مرة سمٙمٗم٣مه، وفمٝمٛمُف ومريرة

همب٘مك وأزم٘مك نمٖمر  اً َمـ وم٣مل دم احلسكم ؾمٔمر»: أّٟمف ىم٤مل ×اًمّم٤مدق اإلُم٤ممُروي قمـ 

 .(3)شاجلٛم٥مووصمب٦م يمف ، اهلل يمف

                                                 
 . 083ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، اًمِمٞمٕم٦م واحل٤ميمٛمقن، حمّٛمد ضمقاد، ُمٖمٜمٞم٦ّم (0)

ُمٜمِمقرات ، ُت٘مٞمؼ: قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مرّي ، يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد، اسمـ ىمقًمقيف اًم٘مّٛمّل ( 8)

 .28ص :ٓشم٤م، ىمؿ، صدوق

 .20ص :در اًم٤ًمسمؼاعمّم (4)

، صمقاب إقمامل وقم٘م٤مب إقمامل، أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمّل ، اًمّمدوق (3)

 . 23ص ـ:ه0432، 8ط، ىمؿ، ُمٓمٌٕم٦م أُمػم، ُت٘مٞمؼ وشم٘مديؿ: اًمًٞمد حمّٛمد ُمٝمدي اًمًٞمد طمًـ اخلرؾم٤من
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ف اعمدومقن ذم ُمِمٝمد سمخراؾم٤من أٟمَّ  ×اًمث٤مُمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م اإلُم٤ممُٟم٘مؾ قمـ 

وىم٣مٞم٦م ايم٘م٣مزم٥م سمٕمٙم٤م ، ٣مً ىم٣من أيب )َمقد ايم٘م٣مـمؿ( إذا دطمؾ حمّرم ٓ ُيرى ض٣مضم٘م»: ىم٤مل

فمٙمٝمف ضمتك متيض فمممة أي٣مم. هم٣مذا ىم٣من ايمٝمقم ايمٔم٣مذ َمٛمف ىم٣من ذيمؽ ايمٝمقم يقم َمِمٝمبتف 

 .(0)شتؾ همٝمف صمدي احلسكمايمٝمقم ايمذي ومُ  وضمزٞمف وزم٘م٣مئف. ويٗمقل هق

إّن »: ىم٤مل ×قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م اإلُم٤ممروى اًمّمّدوق ذم إُم٤مزم سمًٜمده قمـ 

٘م٦م همٝمف وُهتِ ، ٦م همٝمف دَم٣مؤٞم٣مهم٣مؽمُتحٙم  ، م ؾمٜمر ىم٣من أهؾ اجل٣مهٙمّٝم٥م حيّرَمقن همٝمف ايمٗمت٣ملاظمحر  

 |يمرؽمقل اهلل رعَ مل سمَ و، واٞمُتٜمب٦م َم٣م همٝمٜم٣م َمـ شمٗمٙمٛم٣م، وؽُمبَل همٝمف ذراريٛم٣م وٞمس٣مؤٞم٣م، ضمرَم٣مسمٛم٣م

فمزيزٞم٣م زمٟمرض  وأذل  ، وأؽمبؾ دَمقفمٛم٣م، ضمرَم٥م دم أَمرٞم٣م. إّن يقم احلسكم أومرح صمٖمقٞمٛم٣م

 همٔمعم َمثؾ احلسكم همٙمٝمبِؽ ، ٞمٗمّم٣مءأورشمٛم٣م ايم٘مرب وايمبالء إلم يقم اإلو، ىمرب وزمالء

 .(8)شهم١مّن ايمب٘م٣مء فمٙمٝمف حيّط ايمذٞمقب ايمٔمٓم٣مم، ايمب٣مىمقن

دطمٙم٦ُم فمعم ايمرض٣م »: ٤من سمـ ؿمٌٞم٥م ىم٤مليَّ وروى اًمّمدوق ذم إُم٤مزم سمًٜمده قمـ اًمر

إّن اظمحرم هق ايمُمٜمر ايمذي ىم٣من أهؾ اجل٣مهٙمّٝم٥م ، ي٣م ازمـ ؾمبٝم٤م: دم أّول يقم َمـ حمّرم. وم٣مل

وٓ ، همام فمرهم٦م هذه إَّم٥م ضمرَم٥م ؾمٜمره٣م، دم َم٣م َم٢م حيّرَمقن همٝمف ايمٓمٙمؿ وايمٗمتؾ حلرَمتف

همال نمٖمر اهلل ، واٞمتٜمبقا شمٗمٙمف، قا ٞمس٣مءهيمٗمد ومتٙمقا دم هذا ايمُمٜمر ذرّيتف وؽمبَ ، |ضمرَم٥م ٞمبّٝمٜم٣م

، يمًمء هم٣مزمِؽ يمٙمحسكم زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ٣مً إن ىمٛم٦َم زم٣مىمٝم، . ي٣م ازمـ ؾمبٝم٤ماً هلؿ ذيمؽ أزمد

، َم٣م هلؿ دم إرض ؾمبٝمف ؾ َمٔمف أهؾ زمٝمتف شمامٞمٝم٥م فممم رصمالً تِ وومُ ، ح ايم٘مبشذزمَ هم١مّٞمف ُذزمح ىمام يُ 

إرض َمـ اظمالئ٘م٥م ويمٗمد ٞمزل إلم ، ويمٗمد زم٘م٦م ايمساموات ايمسبع وإرضقن ايمسبع يمٗمتٙمف

                                                 
ىمًؿ ، إُم٤مزم، ـه420قرّم أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مّٛمّل اعمت، اًمّمدوق (0)

 .000ص، 8ج ـ:ه0307، 0ط، ىمؿ، ُمريمز اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ذم ُم١مؾّم٦ًم اًمٌٕمث٦م، ٞم٦ّمؾماُماًمدراؾم٤مت اإل

 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، إُم٤مزم، ـه420أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مّٛمّل اعمتقرّم ، اًمّمدوق (8)

 .000ص، 8ج
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ؾ. همٜمؿ فمٛمد ومػمه ؾمٔم٧م نمػم إلم أن يٗمقم ايمٗم٣مئؿ تِ أرزمٔم٥م أف يمٛمٌمه همقصمدوه ومد ومُ 

اظمٜمدي اظمٛمتٓمر( همٝم٘مقٞمقن َمـ أٞمِم٣مره وؾمٔم٣مرهؿ )ي٣م يمث٣مرات احلسكم(. ي٣م ازمـ  اإلَم٣مم)

 ٣مً أَمْمرت ايمسامء دَم، فمـ أزمٝمف فمـ صمّده أّٞمف ظم٣م وُمتؾ صمدي احلسكم، يمٗمد ضمّدشمٛمل أيب، ؾمبٝم٤م

نمٖمر ، إن زم٘مٝم٦َم فمعم احلسكم ضمتك سمِمغم دَمقفمؽ فمعم طمديؽ، أَحَر. ي٣م ازمـ ؾمبٝم٤م ٣مً وسمرازم

 .(0)ش...اً ىم٣من أو ىمثغم ومٙمٝمالً ، اً ىم٣من أو ىمبغم اً صٕمغم، اهلل يمؽ ىمّؾ ذٞم٤م أذٞمبتف

دطمٙم٦ُم فمعم ؽمٝمدي وَمقٓي فمقّم زمـ »: وطُمٙمَل قمـ اًمِم٤مقمر دقمٌؾ اخلزاقمل أّٟمف ىم٤مل

وأصح٣مزمف ، صمٙمس٥م احلزيـ ايم٘مئٝم٤م ٣مً ف صم٣ميمسهمرأيت، و دم أي٣مم فمممة اظمحرمرْ َمقؽمك زمٚمَ 

، زمٛم٣مسٞم٣م زمٝمده ويمس٣مٞمف ٣مً َمرضمب، زمؽ ي٣م دفمبؾ ٣مً َمرضمب: صمٙمقس ضمقيمف. همٙمام رآين َمٗمبال وم٣مل رم

 اً أن سمٛمُمدين ؾمٔمر ي٣م دفمبؾ ُأضم٤م  : شمّؿ وم٣مل، وأصمٙمسٛمل إلم صم٣مٞمبف، شمّؿ إّٞمف وؽّمع رم دم جمٙمسف

م رسور ىم٣مٞم٦م فمعم أفمدائٛم٣م وأي٣م، هم١مّن هذه إي٣مم أي٣مم ضمزن ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمٛم٣م أهؾ ايمبٝم٦م

ف وأصمٙمس أهؾ زمٝمتف َمـ َمِ رَ زمٝمٛمٛم٣م وزمكم ضَم  اً زمٛمل أَمّٝم٥م. شمّؿ إّٞمف هنض وضب ؽمؼم ٣مً طمِمقص

اِرِث ، ي٣م دفمبؾ: يمٝمب٘مقا فمعم َمِم٣مب صمّدهؿ احلسكم. شمّؿ ايمتٖم٦م إرّم ووم٣مل، وراء ايمسؼم

هم٣مؽمتٔمػمت وؽم٣ميم٦م دَمقفمل : . وم٣مل دفمبؾ٣مً همٟمٞم٦م ٞم٣مسٞم٣م وَم٣مدضمٛم٣م َم٣م دَم٦م ضمٝمّ ، احلسكمَ 

 : أٞمُمٟمتو

ٓ ــد  ــ٦ِم احلســكَم جُم ــق طِمٙم ــ٣مؿمُؿ يم   أهم

 يمٙمْمٚمـــ٦ِم اخلـــد  همـــ٣مؿمُؿ فمٛمـــدهُ  اً إذ

  

 زمُمـط   همـراِت  ٣مً وومْد َمـ٣مَت فمْمُمـ٣مٞم 

 وأصمري٦ِم دَمَع ايمٔمـكِم دم ايمقصمٛمـ٣مِت 

وفمّدهت٣م َمـ ، إلم آطمر ايمٗمِمٝمدة ايمت٣مئّٝم٥م ايمتل سمٛم٣مومٙمتٜم٣م ىمت٤م ايمت٣مريخ وأؽمٖم٣مر احلدي٧م 

 .(8)ش٣مً أزمٙمغ ايمٗمِم٣مئد رشم٣مًء وهمجٝمٔم٥ًم وضمزٞم

سمًٜمده قمـ قمٌد اًمًام سمـ ص٤مًمح  (فمٝمقن أطمب٣مر ايمرض٣م)وروى اًمّمدوق ذم 

                                                 
  .008ص، 5ج :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

 . 857ص، 35ج  :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سمح٤مر إٟمقار، ٚمزاعمج (8)
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دطمؾ دفمبؾ زمـ فمقّم اخلزافمّل فمعم أيب احلسـ فمقّم زمـ َمقؽمك ايمرض٣م زمٚمرو »: اهلروّي ىم٤مل

وآيمٝم٦م فمعم ٞمٖمز أن ٓ أٞمُمده٣م ، إيّن ومد ومٙم٦م همٝم٘مؿ ومِمٝمدة، ي٣م ازمـ رؽمقل اهلل: همٗم٣مل يمف

 : ه٣مهت٣م همٟمٞمُمده: ومبٙمؽ. همٗم٣مل اً أضمد

ــدا ــالوةٍ َم ـْ سم ــ ــ٦ْم َم ــ٣مٍت طمٙم   رُس آي

 

 وَمٛمــزُل وضمــٍل َمٗمٖمــُر ايمَٔمرصــ٣مِت  

 
 : همٙمام زمٙمغ ايمبٝم٦م 

ِهؿ َُمتٗمّســــام  أَرى همٝمــــئِِٜمؿ دم نمــــغْمِ

 

ــٖمراِت   ــئِٜمْؿ َص ـــ همٝم ــدهيُؿ َِم  وأي

وزم٘م٦م َمٔمف ايمٛمسقة وإؿمٖم٣مل. وٓ زال ايمُمٝمٔم٥م يتٙمقهن٣م إلم ايمٝمقم ، ايمرض٣م اإلَم٣ممزم٘مك  

 .(0)شفمعم اظمٛم٣مزمر ويب٘مقن

ويمّؾ أسمٞم٤مهت٤م ؿمجّٞم٦م وُمـ أؿمج٤مه٤م ، ٤مً سمٞمت 081اخلزاقمل سمٚمٖم٧م  وىمّمٞمدة دقمٌؾ

 : اًمٌٞمت٤من

ــ٣م ذر     دم إرض ؾمــ٣مرٌق  ؽمــٟمزم٘مٝمٜمؿ َم

  ٣منمروهُبـ وضمـ٣منَ  وَم٣م ؿمٙمٔمـ٦م ؾمـٚمٌس 

 

ــ٣مد اخلــغم يمٙمِمــٙمقاِت   ــ٣مدى َمٛم  وٞم

 .(8)وزم٣ميمٙمٝمؾ أزم٘مـٝمٜمُؿ وزم٣ميمٕمـدواِت 

قمـ يقم قم٤مؿمقراء ُم٤م  ×قمكّم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م اإلُم٤مموٟم٘مٚم٧م يمت٥م احلدي٨م قمـ  

، َمـ سمرك ايمسٔمل دم ضمقائجف يقم فم٣مؾمقراء وم٢م اهلل يمف ضمقائ٨م ايمدٞمٝم٣م وأطمرة» :يكم

يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم همرضمف  وَمـ ىم٣من يقم فم٣مؾمقراء يقم َمِمٝمبتف وضمزٞمف وزم٘م٣مئف صمٔمؾ اهلل

ورسوره وومّرت دم اجلٛم٣من فمٝمٛمف وَمـ ؽمّٚمك يقم فم٣مؾمقراء يقم زمرىم٥م وادطمر همٝمف ظمٛمزيمف ؾمٝمئ٣م 

 .(4)شمل يب٣مرك همٝمام اّدطمر

                                                 
، حمّٛمد ضمقاد، ؛ ُمٖمٜمٞم٦ّم837ص، 8ج :ٓ شم٤م، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات اًمٕمٚمٛمٞمّف، قمٞمّقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م، اًمّمدوق (0)

 . 072ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمِمٞمٕم٦م واحل٤ميمٛمقن

 . 852ص، 35ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سمح٤مر إٟمقار، اعمجٚمز (8)

 . 008ص، 3ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، إُم٤مزم، اًمّمدوق (4)
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َ بسأ اقاوٛ العساٞ احلصٗين اإل: خاوصًا ُّٕٗ؟ٖراٌأٔه و  ُّٕٗ أً العراق
 ّٞمقن أويراٟمـ سمدأ ُمراؾمؿ اًمٕمزاء احلًٞمٜمل أوًٓ اإلاًم١ًمال اًمذي ُيٓمرح هٜم٤م هق ُمَ 

 أم اًمٕمٙمس هق اًمّمحٞمح؟  إيراناًمٕمراىمّٞمقن؟ وهؾ اًمٕمرب ٟم٘مٚمقا ُمراؾمؿ اًمٕمزاء إمم 

 ؛اًمذيـ سمدأوا اًمٕمزاء قمغم احلًلميٌدو أّن اعم١مرظملم يتٗم٘مقن قمغم أّن اًمٕمراىمّٞملم هؿ 

وأنَّ ُمـ زاروا ىمؼمه هؿ ممّـ يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن ، ّٕن احلًلم اؾمُتِمٝمد ذم أرض يمرسماء

واًمرواي٤مت اًمت٤مرخيّٞم٦م ، أو اًمذيـ ىمّمدوا ىمؼمه ُمـ ُمٜم٤مـمؼ سمٕمٞمدة، سم٤مًم٘مرب ُمـ اعمديٜم٦م

شم١ميّمد ذًمؽ. ويرى اًم٤ٌمطم٨م اًمٕمراىمّل إسمراهٞمؿ احلٞمدري سم٠منَّ آطمتٗم٤مٓت سمٞمقم 

وإهّن٤م سمدأت ُمٜمذ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ، إيرانهل أىمدم سمٙمثػم مم٤ّم هل ذم ، قراء ذم اًمٕمراققم٤مؿم

وإًم٘م٤مء اعمراصمل طمقل ، ًمٚمٝمجرة وقمغم ؿمٙمؾ زي٤مرات ُمٜمتٔمٛم٦م ًم٘مؼم احلًلم ذم يمرسماء

، قمٚمٞمف (اًمٜمٞم٤مطم٦م)ويمذًمؽ اًمتجّٛمع ذم سمٞمقت إئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وإىم٤مُم٦م ، ُم٘متٚمف

وإىم٤مُم٦م ، اًمتل أىمٞمٛم٧م ذم سمٖمداد زُمـ اًمٌقهيّٞملمإو٤موم٦م إمم آطمتٗم٤مٓت سمٞمقم قم٤مؿمقراء 

 .(0)ُمقايم٥م اًمٜمدب واًمٌٙم٤مء اًمتل ـم٤موم٧م ؿمقارع سمٖمداد ُمّمحقسم٦م سم٤معمقؾمٞم٘مك وإقمام

 إيرانأن شمٙمقن هذه اًمِمٕم٤مئر واًمٓم٘مقس ىمد اٟمت٘مٚم٧م ُمـ اًمٕمراق إمم  ٤مً ويٛمٙمـ أيْم

، ـ ضمٝم٦مّٞم٦م ُمـ ـمريؼ اًمٕمٚمامء واخلٓم٤ٌمء واًمدقم٤مة ُمؾماُموهمػمه٤م ُمـ اًمدول اًمٕمرسمّٞم٦م واإل

، وُمـ ـمريؼ اًمزّوار اًمذيـ ضم٤مءوا إمم اًمٕمراق ًمزي٤مرة اًمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

إذا قمٚمٛمٜم٤م أّن اًمّمٗمقّيلم ؿمّجٕمقا مم٤مرؾم٦م اًمِمٕم٤مئر واًمٓم٘مقس اًمديٜمّٞم٦م  ٤مً ظمّمقص

 . ومْماً (8)وزي٤مرة اًمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م ذم اًمٕمراق ًمٜمنم اًمتِمّٞمع، وُمراؾمؿ اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل 

 إيرانىمد اؾمتدقمقا اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٜمجػ وضمٌؾ قم٤مُمؾ إمم ، لمقمـ أّن اعمٚمقك اًمّمٗمقيّ 

                                                 
 .31ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

 .487ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، إسمراهٞمؿ، احلٞمدري(8)
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 .(0)ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس أصقل اعمذه٥م

أّن إوم٣مَم٥م اظمقاىم٤م احلسٝمٛمّٝم٥م واخلروج َمـ » قمٌد اهلل اعمًتقذم يراينّ يٕمت٘مد اًمٙم٤مشم٥م اإل

احلسٝمٛمّٝم٣مت وايمت٘م٣مي٣م فمعم ؾم٘مؾ َمقاىم٤م ايمٔمزاء وايمسغم دم ايمُمقارع وايمٙمْمؿ فمعم احلسكم 

ّٞملم يراٟم. وًمٙمـ اإل(8)شإيرانيمٛمقاح فمعم احلسكم صم٣مء َمـ ايمٔمرب إلم وومراءة اظمراشمل وا

 ٟم٘مٚمقا ـم٘مقس اًمٕمزاء إمم سمٚمدان قمرسمّٞم٦م ُمٜمٝم٤م ًمٌٜم٤من وسمٚمدان آؾمٞمقّي٦م ُمٜمٝم٤م اهلٜمد. 

أّن اًمٕمراىمّٞملم قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا  إيرانواعماطمظ قمٜمد ُم٘م٤مرٟم٦م اًمٕمزاء احلًٞمٜمل ذم اًمٕمراق و

 ؛ٟمقا يٜمٓمٚم٘مقن ُمـ اًمِمٕمقر سم٤مًمٔمٚمؿيم٤م، ي٘مٞمٛمقن ُمراؾمؿ اًمٕمزاء قمغم احلًلم سمـ قمكم

قه ُمـ تٞمٞمز سمٞمٜمٝمؿ وُم٤م قم٤مٟمَ ، ٟمتٞمج٦م ُم٤م وىمع قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُمّم٤مئ٥م ُمٜمذ طمٙمؿ إُمقّيلم

وًمذًمؽ  ؛وُمـ طمرُم٤من ُمـ طم٘مقىمٝمؿ يمٛمقاـمٜملم، وسملم اعمذاه٥م إظمرى ذم اًمٕمراق

ُمٕمٚمٜملم ُتّدهيؿ ًمٚمًٚمٓم٤مت ، يم٤مٟمقا يّمٌٖمقن ُمراؾمؿ اًمٕمزاء سم٤مًمِمٕم٤مرات اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م

ُمـ اًمْمٖمقط واًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم  اً ٧م شمٗمرض قمٚمٞمٝمؿ ُمزيداحل٤ميمٛم٦م اًمتل يم٤مٟم

ويم٤من اًمٕمراىمّٞمقن يّتخذون ُمـ ُمراؾمؿ ، ُمقاـمٜمٞمٝمؿ اًمٕمراىمّٞملم ُمـ اعمذاه٥م إظمرى

وُتّدهيؿ ، احلًلم ومرص٦م ًمإلقمراب قمـ ُمٕم٤مروتٝمؿ ًمٚمًٚمٓم٤مت اإلُم٤مماًمٕمزاء قمغم 

يمام يم٤من  ًمألٟمٔمٛم٦م احل٤ميمٛم٦م. ويم٤من اًمِمٕمراء يٜمٔمٛمقن اًم٘مّم٤مئد اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م وّد احلٙمقُم٦م

ًمػمّدده٤م اعمٕمّزون ظمال  ؛اًمِمٕمراء اًمِمٕمٌّٞمقن يٜمٔمٛمقن اًم٘مّم٤مئد سم٤مًمٚمٝمج٦م اًمٕم٤مُمّٞم٦م

 ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم اعمقايم٥م احلًٞمٜمّٞم٦م ذم ؿمٝمر حمّرم.

إذ ، ّٞملم ظمال آطمتٗم٤مل سمٛمراؾمؿ قم٤مؿمقراءيراٟمسمٞمٜمام مل ٟمجد اًمًٚمقك ٟمٗمًف قمٜمد اإل

 قمـ احلزن وإؾمك عم٤م ٓىم٤مه ؼّم ّٞم٦م يم٤مٟم٧م شمٕميراٟم٘م٤مم ذم اعمدن اإلإّن اعمراؾمؿ اًمتل يم٤مٟم٧م شمُ 

                                                 
اًمٗمّمؾ إّول اعمتٕمّٚمؼ سم٘مٞم٤مم ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، هب٤مء اًمديـ اًمٕم٤مُمكّم أدي٤ًٌم ووم٘مٞمٝم٤ًم وقم٤معم٤مً ، ( راضمع دٓل قم٤ٌّمس0)

 اًمدوًم٦م اًمّمٗمقّي٦م.

أو ، اضمتامقمك وادارى دوره ىم٤مضم٤مريف ]ؾمػمة طمٞم٤ميت ذح زٟمدگ٤مٟمی ُمـ ي٤م شم٤مريخ، قمٌد اهلل، اعمًتقذم (8)

.ش ـه0483، ـمٝمران، ُمٙمت٦ٌم حمّٛمد قمكم قمٚمٛمل، اًمت٤مريخ آضمتامقمّل واإلدارّي ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي[

 .473ص، 0ج  :م[0135]
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ومل شمراوم٘مٝم٤م ، احلًلم وأصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف ُمـ فمٚمؿ وضمقر ُمـ طمّٙم٤مم سمٜمل أُمّٞم٦م اإلُم٤مم

، ذم اًمٕمٍميـ اًمٌقهيّل واًمّمٗمقّي يم٤مٟمقا ؿمٞمٕم٦م إيرانٕنَّ طمّٙم٤مم  ؛ؿمٕم٤مرات ؾمٞم٤مؾمّٞم٦م

أو إىم٤مُم٦م قمروض اًمتٕمزي٦م ذم ، ويم٤مٟمقا يِمّجٕمقن اًمِمٞمٕم٦م قمغم إىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء

ُمـ طمّٙم٤مم اوٓمٝمدوا اًمِمٞمٕم٦م وُمٜمٕمقهؿ ُمـ  إيران٤مي٤م واحلًٞمٜمّٞم٤مت. ومل خيُؾ شم٤مريخ اًمتٙم

ذم  إيراناحلًلم. وم٘مد اختذ اًمٕمديد ُمـ احلّٙم٤مم اًمذيـ طمٙمٛمقا  اإلُم٤ممإىم٤مُم٦م اًمٕمزاء قمغم 

ومل يًٛمحقا هلؿ سم٢مىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ ، اًم٘مرون إومم ُمـ اهلجرة ُمقاىمػ ُمٕم٤مدي٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م

وًمٙمـ قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا يقاضمٝمقن ، اًمٕمزاء ظمٗمٞم٦م ذم اًمٌٞمقتويم٤من اًمِمٞمٕم٦م ي٘مٞمٛمقن ، اًمٕمزاء

اإلُم٤مم يم٤مٟمقا ي٘مٞمٛمقن ُمراؾمؿ وـم٘مقس احلزن واًمٕمزاء قمغم ، اً أىمّؾ شمِمّدد ٤مً طمّٙم٤مُم

 .٤مً قمٚمٜم ×احلًلم

 ٔزٔرِي يف اسٗاٞ العساٞ احلصٗيناخلطباٞ ٔالععراٞ ٔاصشاب املكاتن ٔ... : شازشًا

، ذم يمرسماء ×ُم٤مم احلًلماإلُمٜمذ أن ٟمِم٠مت اًمتٕمزي٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد 

اره٤م ووصقهل٤م إًمٞمٜم٤م رت ذم شمٕمزيز جم٤مًمس اًمٕمزاء واؾمتٛمريم٤مٟم٧م هٜم٤مك قمقاُمؾ قمديدة أصمّ 

ذم اًمقىم٧م احل٤مض. وُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمتل ؾم٤مقمدت قمغم اؾمتٛمرار جم٤مًمس اًمٕمزاء وضمقد 

، واًمققّم٤مظ، اخلٓم٤ٌمء: وىمّقة. وُمـ ه١مٓء ٤مً قمٜم٤مس سمنمّي٦م وإٟم٤ًمٟمّٞم٦م أقمٓم٧م اًمٕمزاء زمخ

، واًم٘مّّم٤مصقن، واًمِمٕمراء اًمِمٕمٌّٞمقن، واًمِمٕمراء، واًمٜم٤مئحقن واعمٜمِمدون، واًمرواديد

 : واًمٞمؽ ُمقضمزًا قمٜمٝمؿ، واًمٙمّت٤مب وهمػمهؿ، واًمرؾّم٤مُمقن، واعمٛمّثٚمقن، واًمرواة

 اخلْمب٣مء

أو واقمظ ، اره وديٛمقُمٞمتف هق وضمقد ظمٓمٞم٥مهّؿ قم٤مُمؾ ذم إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء واؾمتٛمرإّن أ

وُم٤م ٓىم٤مه احلًلم وأصح٤مسمف وأٟمّم٤مره  ،وينمح هلؿ واىمٕم٦م يمرسماء، خيٓم٥م ذم اعمٕمّزيـ

اٟمتٝمك سم٤مؾمتِمٝم٤مدهؿ ذم يمرسماء. ًم٘مد يم٤من ًمٚمخٓم٤ٌمء دور يمٌػم ذم ، ُمـ فمٚمؿ وقمدوان

شمققمٞم٦م اًمٜم٤مس ذم وىم٧م مل شمٙمـ وؾم٤مئؾ اإلقمام ُمتقاومرة آٟمذاك. وم٤مخلٓم٤ٌمء يم٤مٟمقا يٜم٘مٚمقن 
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ويم٤مٟمقا ُيٓمِٚمٕمقن اعمِم٤مريملم ذم اعمج٤مًمس قمغم ، أطمداث قم٤مؿمقراء ذم جم٤مًمًٝمؿ

ػ اعمٕمٚمقُم ًّ ٤مت اًمتل شمتحّدث قماّم حلؼ سم٤محلًلم وأصح٤مسمف ُمـ فمٚمؿ وضمقر وشمٕم

 وىمٛمع.

، واًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م إيرانوسمرز ظمال ىمرون ُمْم٧م قمدد يمٌػم ُمـ اخلٓم٤ٌمء ذم 

ويم٤من ، اظمتّّمقا سمذيمر وم٤مضمٕم٦م يمرسماء وُم٘متؾ احلًلم وقمرومقا سمخٓم٤ٌمء اعمٜمؼم احلًٞمٜمّل 

ؼم احلًٞمٜمّل ظمٓم٤ٌمء يم٤ٌمر ظمال . وؿمٝمد اعمٜم×هلؿ إصمر اًمٙمٌػم ذم إطمٞم٤مء صمقرة احلًلم

ويتحّدصمقن قمـ وم٤مضمٕم٦م يمرسماء ويم٤من هلؿ ، طمٞم٨م يم٤مٟمقا يٕمتٚمقن اعمٜم٤مسمر، ُمئ٤مت اًمًٜملم

 اًمدور اًمٙمٌػم ذم شمققمٞم٦م اًمِمٞمٕم٦م وشمث٘مٞمٗمٝمؿ أُم٤مم ُم٤م يتٕمّروقن ًمف ُمـ فمٚمؿ وىمٛمع. 

 ايمقفّم٣مظ

وُمٝمّٛمُتٝمؿ شمِمٌف ُمٝمّٛم٦م ، هؿ ُمـ ي٘مقُمقن سمققمظ اًمٜم٤مس قمغم اعمٜم٤مسمر وإرؿم٤مدهؿ

. وه١مٓء يّمٕمدون ُمٜم٤مسمر اخلٓم٤مسم٦م وي٘مقُمقن سمققمظ اًمٜم٤مس ٓ ؾمّٞمام ذم ؿمٝمر اخلٓم٤ٌمء

وًمف اـماع ، وسمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اؾمتِمٝم٤مد احلًلم. ويتٛمّتع اًمقاقمظ سمّمقت ضَمْٝمَقرّي ، حمّرم

  .قمغم أٓطمداث واًمقىم٤مئع اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م

وم٤مًمقاقمظ سمٕمد أن يٌدأ ظمٓمٌتف وسمٕمد ىمراءة آي٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي٘مقم سمنمح أي٦م 

جمٚمس اًمٕمزاء سمذيمر ُمّمٞم٦ٌم احلًلم  لؿمٕم٤مر ويٜمٝمويذيمر إُمث٤مل واحلٙمؿ وإاًمٙمريٛم٦م 

 . (0)يقم قم٤مؿمقراء

  ايمذاىمرون أو أهؾ ايمذىمر

، هؿ ُمـ يذيمرون اهلل وهيدومقن ُمـ وراء ذًمؽ إمم احلّمقل قمغم اًمثقاب إظمروّي 

                                                 
ـّ اإليرايّن[، وقم٤ٌّمس ؿمػمازي آهق دؿمتل، ضمٝم٤مٟمٖمػم، ٟمٍمي أذذم (0) ، شم٤مريخ هٜمر إيران ]شم٤مريخ اًمٗم

 . 132ص، 8ج :م[8111.ش ]ـه0422، 0ط، ـمٝمران ،ُمٜمِمقرات آرون
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ّٞم٦م ّٕن مجٞمع اًمٗمرق واعمذاه٥م ؾمقاء اًمِمٞمٕم٦م أو اًمًٜم٦م أو ؾماُموٓ ومرق سملم اًمٗمرق اإل

شم٘مٞمؿ جم٤مًمس اًمذيمر واًمدقم٤مء ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ظم٤مّص٦م هب٤م. وم٤مًمذايمرون اًمِمٞمٕم٦م ، تّمّقوم٦ماعم

. ^قمكم وأهؾ اًمٌٞم٧م اإلُم٤ممو |ذم ُمدح اًمرؾمقل حمّٛمد اً يرّددون أؿمٕم٤مر

واًمذايمرون اعمتّمّقوم٦م يرّددون أؿمٕم٤مر اًمّمقومّٞم٦م وٓ ؾمّٞمام ذم اًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م ذم اخل٤مٟم٘م٤مه 

، ًمتل شُمٕمرف سم٤مًمًامع وأهم٤مين اًمّمقومّٞم٦مأو اًمزواي٤م اعمخّمّّم٦م إلىم٤مُم٦م ُمراؾمٛمٝمؿ ا

ويذيمرون اعمّم٤مئ٥م اًمتل طمّٚم٧م ، واًمذايمرون ي٘مقُمقن سمذيمر احلقادث واًمقىم٤مئع اًمديٜمّٞم٦م

. ويم٤من ه١مٓء يتٛمّتٕمقن سمّمقت ؿمجّل وقمغم قمٚمؿ |سم٠مهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل

قمـ إـماقمٝمؿ اجلّٞمد قمغم  ُمـ اعمًتٛمٕملم. ومْماً  اً يمٌػم اً سم٤معمقؾمٞم٘مك ويم٤مٟمقا جيذسمقن قمدد

 .(0)حيت٤مج اًمٞمٝم٤م اًمذايمر ُمٕمٚمقُم٤مت

يم٤من اًمٕمديد ُمـ اخلٓم٤ٌمء ىمد اظمتّّمقا سم٘مراءة ىمّّم٦م واىمٕم٦م يمرسماء اًمتل : ومّراء اظمٗم٣مسمؾ

ًمقاىمٕم٦م يمرسماء  ٤مً ٞمّمت٧ٌم ظمّمِّ وقمروم٧م اًمٙمت٥م اًمتل يمُ  (ُم٘متؾ احلًلم)ـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م أُ 

. ويم٤من ىمّراء اعم٘م٤مشمؾ ي٘مرأون اعم٘متؾ يقم قم٤مؿمقراء ظمال دمّٛمع (ُم٘م٤مشمؾ احلًلم)سم٤مؾمؿ 

 ٌػم ُمـ اعمقاـمٜملم. قمدد يم

 أصح٣مب اظمٗم٣مسمؾ

فمٝمرت يمت٥م يمثػمة سم٤مؾمؿ ُم٘متؾ احلًلم يمتٌٝم٤م أومراد شمٌّحروا سمجٛمع رواي٤مت واىمٕم٦م 

 : رومقا سمٙمّت٤مب اعم٘م٤مشمؾ. وُمـ أهؿ يمت٥م اعم٘م٤مشمؾيمرسماءوقمُ 

اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم )وهق ًمقط سمـ حيٞمك إزدي اًمٖم٤مُمدّي : َمٗمتؾ أيب خمٛمػ

واي٤مشمف ٟم٘مٚمتٝم٤م اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ضم٤مءت ر نَّ ُمٗم٘مقد إٓ أواًمٙمت٤مب ، (8)(ـه057

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.  (0)

 :.قـه 0381، 8ط، ىمؿ، ّل ؾماُمُم١مؾّم٦ًم اًمٜمنم اإل، أضمزاء( 4اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب )، قم٤ٌّمس، اًم٘مّٛمّل  (8)

 .055ص، 0ج
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قمغم ُم٘متؾ  ×احلًلم اإلُم٤مموُمٜمٝم٤م شم٤مريخ اًمٓمؼمّي طمٞم٨م اقمتٛمد ذم ٟم٘مٚمف عم٘متؾ ، سمٕمده

 .ؾم٤مدأب خمٜمػ سمِمٙمؾ أ

 .(0)واعمِمٝمقر أّٟمف أىمدم اعم٘م٤مشمؾ، صٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م اعمج٤مؿمٕملٕ َمٗمتؾ احلسكم

 ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوق )ُمٗم٘مقد(. َمٗمتؾ احلسكم

 )ُمٓمٌقع(.  ـه532 اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم د اخلقارزُملاعم١ميَّ ٕب  َمٗمتؾ احلسكم

قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد سمـ ـم٤موس ، ٓسمـ ـم٤مووس َمٗمتؾ احلسكم

. ويًّٛمك هذا اعم٘متؾ ـه333 اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم اعمٕمروف سم٤مًمًّٞمد سمـ ـم٤مووس

 ( )ُمٓمٌقع(. اظمٙمٜمقف فمعم ومتعم ايمْمٖمقف( أو )ايمٙمٜمقف فمعم ومتعم ايمْمٖمقف)ـسم

اعمتقرّم  ًمٜمجؿ اًمديـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ ه٦ٌم اًمديـ احلكّم : ضمزانَمثغم إ

 )اسمـ ٟمام( )ُمٓمٌقع(.ـ اعمٕمروف سمـه230 ذم اًمٕم٤مم

اعمتقرّم ذم  ُمـ شم٠مًمٞمػ اعما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل: )سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م( روض٥م ايمُمٜمداء

 )ُمٓمٌقع(.، ـه 101 اًمٕم٤مم

٤ٌّمس اًم٘مٛمّل )اعمحّدث ًمٚمِمٞمخ  (ٞمٖمس اظمٜمٚمقم دم َمِمٝمب٥م ؽمّٝمدٞم٣م احلسكم اظمٓمٙمقم) قم

 .(8))ُمٓمٌقع(، اًم٘مٛمّل(

ُمٜمذ واىمٕم٦م يمرسماء سمرز ؿمٕمراء يمثر ظمّٚمدوا ذيمرى قم٤مؿمقراء سم٘مّم٤مئدهؿ. : ايمُمٔمراء

وذطمقا ُم٤م أص٤مب احلًلم وأهؾ سمٞمتف ُمـ فمٚمؿ وقمدوان. وىمد ًم٘مل ه١مٓء اًمِمٕمراء 

 عم٤م يم٤من هلؿ ُمـ أصمر ذم ٟمنم واىمٕم٦م يمرسماء.  ؛ُمـ أئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ٤مً شمِمجٞمٕم

ُم٘م٤مسمؾ ، ـمٌ٘م٦م ُمـ اًمِمٕمراء يم٤مٟم٧م تدح اًمرؾمقل وإئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وفمٝمرت

                                                 
، 88ج :سمػموت، دار إوقاء، جمٚمداً( 85)، اًمذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م، اًمِمٞمخ آهم٤م سمزرك، اًمٓمٝمراينّ  (0)

 . 83ـ84ص

، جمّٚمدات( 3ُمريمز اًمدراؾم٤مت آؾمؽمشمٞمجٞم٦ّم واًمٕمًٙمرّي٦م )، قم٤مؿمقراٟم٤مُمف ]ُمقؾمققم٦م قم٤مؿمقراء[ (8)

 .840ص، 3ج :م[8111.ش ]ـه0422 0ط ، ىمؿ، ُمٜمِمقرات ظمٞمٛم٦م
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٤ٌّمّد.  اًمِمٕمراء اًمذيـ يم٤مٟمقا يٛمدطمقن اعمٚمقك واخلٚمٗم٤مء ذم اًمٕمٍميـ إُمقّي واًمٕم

 اإلُم٤ممقمكم و اإلُم٤مموأـمٚمؼ اًمٕمديد ُمـ اًمِمٕمراء اًمٗمرس ًم٘م٥َم اًمِم٤مه أي اعمٚمؽ قمغم 

ديـ ]ُمٚمؽ اًمديـ[ ويٕم٤مدهل٤م ذم  ؿم٤مه: ُمثؾ ٤مً يمام أـمٚم٘مقا ذم ىمّم٤مئدهؿ أًم٘م٤مسم، احلًلم

ؿم٤مه ، ؿم٤مه ؿمٝمٞمدان ]ؾمّٞمد اًمِمٝمداء[، ؿم٤مه ُمردان ]ؾمّٞمد اًمرضم٤مل[، اًمٕمرسمّٞم٦م ؾمّٞمد اًمديـ

، ؿم٤مه ُمٔمٚمقُم٤من ]ؾمّٞمد اعمٔمٚمقُملم[ وؿم٤مه ذف ]ؾمّٞمد اًمنمف[، ضمٝم٤من ]ؾمّٞمد اًمٕم٤ممل[

 . (0)وؿم٤مه ظمراؾم٤من ]ؾمّٞمد ظمراؾم٤من[

  ايمُمٔمراء ايمُمٔمبٝمّقن

 اً وٟمٔمٛمقا أؿمٕم٤مر، ؿمٕمٌّٞمقن ظمّٚمدوا ذيمرى احلًلمفمٝمر ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمرّب ؿمٕمراء 

رف ه١مٓء اًمِمٕمراء سم٤مًمِمٕمراء اًمِمٕمٌّٞملم. ويُمت٧ٌم أؿمٕم٤مرهؿ وىمد قمُ ، سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م اًمدارضم٦م

وُمـ أؿمٝمر اًمِمٕمراء اًمِمٕمٌّٞملم ذم اًمٕمراق اًمِم٤مقمر يم٤مفمؿ ُمٜمٔمقر ، سم٤مًمٚمٝمج٦م اًمٕم٤مُمّٞم٦م

 اًمٙمرسمائّل اًمذي ظمّٚمػ دواويـ يمثػمة ذم رصم٤مء احلًلم وأهؾ سمٞمتف. 

 ٛمُمدون أو ايمرواديد أو ايمٛم٣مئحقن أو ومّراء ايمتٔم٣مزي واظمراشملاظم

فمٝمرت ـمٌ٘م٦م ُمـ اعمٜمِمديـ أو اًمرواديد أو اًمٜم٤مئحلم أو ىمّراء اًمتٕم٤مزي واعمراصمل ذم 

وي٘مرأون إؿمٕم٤مر اًمٕم٤مُمّٞم٦م ذم ، أصقات ؿمجّٞم٦م يواًمٕمراق واًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م ذو إيران

٘مرأون اًمِمٕمر اًمِمٕمٌّل سملم احلًلم وأهؾ سمٞمتف. وه١مٓء اعمٜمِمدون ي اإلُم٤ممرصم٤مء 

 جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜم٤مس اًمذيـ يٚمٓمٛمقن قمغم صدورهؿ إطمٞم٤مًء ًمذيمرى احلًلم سمـ قمكم. 

  ايمٗمِّم٣مصقن وايمرواة واحل٘مقاسمٝمّقن

، يم٤من اًم٘مّّم٤مصقن واًمرواة واحلٙمقاشمّٞمقن يٜم٘مٚمقن ىمّمص احلروب واًمٌٓمقٓت

                                                 
، ٟماميش وُمقؾمٞم٘مك در إيران ]اًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم واعمقؾمٞم٘می ذم إيران[، ضمٝم٤مٟمٖمػم، ٟمٍمي أذذم (0)

 .084ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ
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ٞمش وٓ ؾمّٞمام واىمٕم٦م يمرسماء وسمٓمقٓت احلًلم وأهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف ذم ُمقاضمٝم٦م ضم

يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م. وه١مٓء اًم٘مّّم٤مصقن يم٤مٟمقا يتٛمّتٕمقن سمّمقت ؿمجلٍّ وضَمْٝمَقريٍّ 

هلؿ ي٘مرأون إؿمٕم٤مر احلامؾمّٞم٦م  ٤مً ويم٤مٟمقا يتخذون ُمـ اعم٘م٤مهل وإُم٤ميمـ اًمٕم٤مُّم٦م ُمٙم٤مٟم

 . (0)ويروون اًم٘مّمص عمًتٛمٕمٞمٝمؿ

سمٕمد أن سمدأ قمٛمؾ اإلذاقم٦م ، وىمد اٟمدصمرت ُمٝمٜم٦م اًم٘مّّم٤مصلم واًمرواة واحلٙمقاشمّٞملم

 .٤مً ومل يٕمد ه١مٓء يامرؾمقن ُمٝمٜمتٝمؿ طم٤مًمٞمّ ، ٗمزيقنواًمتٚم

 اظمٛم٣مومبٝمّقن )ومّراء اظمٛم٣موم٤م(

ويم٤من ه١مٓء ، فمٝمرت ـمٌ٘م٦م ىمّراء اعمٜم٤مىم٥م أو اعمٜم٤مىمٌّٞمقن ذم اًم٘مرن اًمراسمع ًمٚمٝمجرة

ويذيمرون ، قمكّم وأوٓده ُمـ أئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م اإلُم٤ممذم ُمدح  اً ي٘مرأون أؿمٕم٤مر

طمٞمد وقمّمٛم٦م إئّٛم٦م وُمٕمجزاهتؿ. ويم٤مٟمقا ُمٕمت٘مدات اًمِمٞمٕم٦م ُمثؾ اًمتٜمزيف واًمٕمدل واًمتق

يمام يم٤مٟمقا يروون اًم٘مّمص احلامؾمّٞم٦م واًمديٜمّٞم٦م قمـ ، يًػمون ذم اًمِمقارع وإزىّم٦م

قمكّم واحلًلم سمـ قمكّم ذم ُمقاضمٝم٦م أقمدائٝمؿ. يم٤من اعمٜم٤مىمٌّٞمقن ؿمٞمٕم٦م  اإلُم٤ممسمٓمقٓت 

 وىمد فمٝمروا ذم ـمؼمؾمت٤من، ًمٚمّمح٤مسم٦م ٤مً ُمقاًملم ًمإلُم٤مم قمكّم ويم٤مٟمقا يتٕمّروقن أطمٞم٤مٟم

وسمٕمض ُمٜم٤مـمؼ اًمٕمراق. وذيمر قمٌد اجلٚمٞمؾ اًم٘مزويٜمّل اًمرازّي ص٤مطم٥م يمت٤مب 

يم٤مٟمقا  )َمـ أهؾ ايمسٛم٥م ايمذيـ يروون همّم٣مئؾ ايمِمح٣مزم٥م(أّن اًمٗمْم٤مئٚمّٞملم : (ايمٛمٗمض)

 . (8)يّمٗمقن اعمٜم٤مىمٌّٞملم اًمِمٞمٕم٦م سم٠مهّنؿ راومْم٦م ويٚمٕمٜمقهنؿ

رأون ٦م ذم سمٖمداد وي٘موم٤معمٜم٤مىمٌّٞمقن يم٤مٟمقا يًػمون ذم اًمِمقارع وإؾمقاق وإزىمّ 

                                                 
هـ/ 0411، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات ُمريمز، ٟم٘م٤ممم وروطمقى ]ىمراءة ؿمٕمر اعماطمؿ[، ومريدة ،رازي (0)

 .02ص :م8100

ُمـ شم٠مًمٞمػ ، (سمٕمض ُمث٤مًم٥م اًمٜمقاص٥م ذم ٟم٘مض ومْم٤مئح اًمرواومضـ)راضمع يمت٤مب اًمٜم٘مض اعمٕمروف سم (8)

 . 434ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟمّمػم اًمديـ أب اًمرؿمٞمد قمٌد اجلٚمٞمؾ اًم٘مزويٜمّل اًمرازّي 
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ذم ُمدح أهؾ اًمٌٞم٧م وإئّٛم٦م وذيمر ُمٜم٤مىمٌٝمؿ. يمام يم٤من اعمٜم٤مىمٌّٞمقن  سمّمقت قم٤ملٍ  اً أؿمٕم٤مر

واؾمتٛمّر ٟمِم٤مـمٝمؿ سمّمقرة هّي٦م ذم اًمٕمٍم ، ُمٜمذ اًمٕمٍم اًمٌقهيّل  إيرانيٜمِمٓمقن ذم 

ويم٤مٟمقا يتٜم٘مٚمقن ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م إمم أظمرى ُمـ أضمؾ ، اًمًٚمجقىمّل ذم اًمٕمراق وـمؼمؾمت٤من

 .(0)ذى هبؿاحلٞمٚمقًم٦م دون شمٕمّ٘مٌٝمؿ وإحل٤مق إ

وم٤محلرّي٤مت اًمديٜمّٞم٦م ذم قمٝمد اًمٌقهيّٞملم ضمٕمٚم٧م اًمِمٞمٕم٦م يقؾّمٕمقن ٟمِم٤مـم٤مهتؿ. ويم٤من 

ٌّل أهؾ  ىمّراء اعمٜم٤مىم٥م يِمّٙمٚمقن وؾمٞمٚم٦م إقماُمّٞم٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م. ويم٤من هذا اًمٕمٛمؾ جيذب حم

. (8)اًمٌٞم٧م ٟمحق اًمِمٞمٕم٦م. ويم٤من اًمِمٞمٕم٦م يٌٚمٖمقن ُمٕمت٘مداهتؿ وُمذهٌٝمؿ ُمـ هذا اًمٓمريؼ

اء اعمٜم٤مىم٥م ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ حمّؾ ىمرَّ  ٤مً اعمج٤مًمس طمّٚمقا شمدرجيٞمّ واجلدير سم٤مًمذيمر أّن ظمٓم٤ٌمء 

 ًمٚمٝمجرة. 

اء اعمٜم٤مىم٥م يم٤مٟمقا يٜمِمٓمقن ذم حمّٚم٦م اًمٙمرخ سمٌٖمداد ذم اًمٕمٝمد وٟم٘مؾ اعم١مّرظمقن سم٠مّن ىمرَّ 

ويم٤مٟمقا يتٕمّروقن ًمٚميب ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم. ويم٤من أسمق ـم٤مًم٥م اعمٜم٤مىمٌّل ُمـ ، اًمٌقهيّل 

إذ أصدرت ؾمٚم٘مؿ سمٜم٧م ُمٚمٙمِم٤مه ، اًمٕمٝمد اًمًٚمجقىمّل اعمٜم٤مىمٌّٞملم اعمٕمرووملم ذم سمٖمداد ذم 

وًمٙمـ هذا اًمٕمٛمؾ مل ، سم٘مٓمع ًم٤ًمٟمف اً )اًمًٚمجقىمّل( )زوضم٦م اؾمٌٝمٌد قمكم درؾم٤مري( أُمر

ويم٤من طمتك آظمر طمٞم٤مشمف ي٘مرأ اعمٜم٤مىم٥م ذم خمتٚمػ اعمدن ، يثـ اعمٜم٤مىمٌل قمـ ُمقاصٚم٦م قمٛمٚمف

زوار وٓ ؾمٞمام ذم اًمرّي وىمزويـ وىمؿ ويم٤مؿم٤من وآسمف وٟمٞم٤ًمسمقر وؾمٌ، ّٞم٦ميراٟماإل

 .(4)وضمرضم٤من وُم٤مزٟمدران

                                                 
يتٞمٛم٦م اًمدهر ذم ، (ـه381أسمق ُمٜمّمقر قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمّٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ )اعمتقرّم ، ٤ًمسمقرّي اًمثٕم٤مًمٌل اًمٜمٞم (0)

، طمّ٘م٘مف وومّّمٚمف ووٌٓمف وذطمف: حمّٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد، جمّٚمدات(4حم٤مؾمـ أهؾ اًمٕمٍم)

 . 024ص، 4ج :م0153هـ/0475، 8ط، اًم٘م٤مهرة، ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة

 .477ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٜم٘مض، اًم٘مزويٜمّل اًمرازّي  (8)

 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش در دوره صٗمقى ]اًمٕمرض اعمنطمّل ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي[، يٕم٘مقب، آضمٜمد (4)

 . 44ص
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ّي إمم ُمديٜم٦م ؾم٤مريدقمَ آظمر يُ  ب ُمٜم٤مىمٌٌل رَ وهَ  وطمٔمل ، ك أسمق احلٛمٞمد اعمٜم٤مىمٌل ُمـ اًمرَّ

وشم٘مقم سم٠مقمامل ، سم٤مطمؽمام اًمِمٞمٕم٦م هٜم٤مك. ويم٤مٟم٧م جمٛمققم٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م شمٚمٌس ُماسمس رصّم٦م

وشم٘مرأ ُمٜم٤مىم٥م أهؾ اًمٌٞم٧م وشمذيمر ُمث٤مًم٥م ، وتٌم ذم إزىّم٦م وإؾمقاق، اعمج٤مٟملم

ض اًمًٜم٦ّم هلؿ  ،ظمّمقُمٝمؿ  .(0)ٕهّنؿ يم٤مٟمقا يٌدون يم٤معمج٤مٟملم؛ومل يتٕمرَّ

اًمؽمهٞم٥م واًمتٜمٙمٞمؾ سمؾ  ومل يٙمتِػ ظمّمقم اًمِمٞمٕم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م فم٤مهرة اعمٜم٤مىمٌٞملم قمغم

ٞم٧م سمٕمد ذًمؽ ٛمِّ ٟمِم٤مء جم٤مُمٞمع ؾُم ؾ سم٢مثَّ تُ ، ٟمققمٞم٤ّم ًمتٚمؽ اًمٔم٤مهرة أوضمدوا وّداً 

وًمٞم٤مء وإح اًمّمح٤مسم٦م ئمٝمرون ُمد، يٓمقومقن ذم إزىّم٦م وإؾمقاق، (8)سم٤مًمٗمْم٤مئٚمٞملم

ويم٤من ، ويم٤مٟمقا ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ئمٝمرون اًمٓمٕمـ سم٤مًمِمٞمٕم٦م، وٓ ؾمّٞمام اخلٚمٗم٤مء اًمثاصم٦م

 . (4)ًّٛمك سم٤مًمٗمْم٤مئكم أو ىم٤مرئ اًمٗمْم٤مئؾاًمقاطمد ُمـ ه١مٓء يُ 

                                                 
 .44ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

 . 18ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش وُمقؾمٞم٘مك در إيران ]اًمٕمرض اعمنطمّل واعمقؾمٞم٘مك ذم إيران[ (8)

 . 078ص، 2ج :سمؼُمّمدر ؾم٤م، اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿ، اسمـ اجلقزي (4)
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َّه  املبشح األ

 العساٞ احلصٗين يف العرام

 وٕٖٛ ٔالعباشٗٛ وَ العساٞ احلصٗينوٕقف الصمطات األ
 نَّ وأ، اًمٔم٤معملم واًمٓمقاهمٞم٧م احلًلم يم٤مٟم٧م صمقرة ودَّ  اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة  نَّ ٓ خيٗمك أ

وهذا سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ٓ يروق ًمٚمًاـملم اًمٔمٚمٛم٦م ، هل٤م اً طمٞم٤مءؾ إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء قمٚمٞمٝم٤م يٛمثِّ إ

ويم٤من ُمـ ، و اًمتذيمػم هب٤مأ، طمٞم٤مئٝم٤مقا إمم إُم٤مشمتٝم٤م واعمٜمع ُمـ إوهلذا ؾمٕمَ زُم٤من؛  ذم يمؾِّ 

ىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء واًمٌٙم٤مء قمغم أسمرز شمٚمؽ اعمامرؾم٤مت اًمتل ؾمٕم٧م إمم ُمٜمٕمٝم٤م هق إ

ٜمٝمْم٦م ؼ اًمتذيمػم سمتٚمؽ اًمسمرز ُمّم٤مديذًمؽ ُمـ أ نَّ أو زي٤مرة ىمؼمه؛ ٕ، احلًلم اإلُم٤مم

وقم٤مىمٌقا ُمـ ي٘مقم هب٤م ، اًمًٌؾ مم ُمٜمٕمٝم٤م سمٙمؾِّ ؛ هلذا ؾمٕمقا إ٦م قمٜمد اًمًاـملماعمرومقو

واًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م ُمقي٦م ف ًمٜم٤م اًمت٤مريخ قمـ ُمقىمػ اًمدوًم٦م إٚمهذا ُم٤م ؾمجَّ ، ٟمقاع اًمٕم٘مقسم٤متسم٠م

٦م اعمقاًملم اًمٕمزاء احلًٞمٜمل وهبٛمَّ  نَّ وًمٙمـ سم٤مًمرهمؿ ُمـ هذا اإلسار قمغم اعمٜمع إٓ أ

 طمٞم٤من يم٤من هاك وًمٙمـ ذم أهمٚم٥م إيم٤من يتحرَّ  ^ضمٞمٝم٤مت أئٛم٦م اهؾ اًمٌٞم٧موسمتق

٦م شمؼمز سمٕمض اعمٔم٤مهر ٟمٕمؿ ذم سمٕمض اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اخل٤مصَّ  .ُمـ اًمًٚمٓم٤من ظمقوم٤مً 

 اًمقوع هٙمذا طمتك جملء اًمدوًم٦م اًمٌقهيٞم٦م طمٞم٨م شمٖمػمَّ  واؾمتٛمرَّ ، اًمٕمٚمٜمٞم٦م اعمحدودة

وُمـ ، اًمٕمزاء احلًٞمٜمل قمٚمٜم٤مً ن ي٘مٞمٛمقا واؾمتٓم٤مقمقا أ، اًمقوع اًمًٞم٤مد ًمّم٤مًمح اًمِمٞمٕم٦م

سمٛمقىمػ  ٤مً ٞم٦م ُمرشمٌٓمؾماُمل ذم اًمٕمراق وهمػمه ُمـ اًمٌٚمدان اإلهٜم٤م يم٤من اًمٕمزاء احلًٞمٜم

د طمريم٦م ن ٟمحدِّ هلذه اعمٕم٤مدًم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ٟمًتٓمٞمع أ وقمٚمٞمف وووم٘م٤م، اًمًٚمٓم٤مت احل٤ميمٛم٦م

 .ويمٞمػ شمٓمقر، ويمٞمػ يم٤من، اًمٕمزاء احلًٞمٜمل ذم اًمٕمراق
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ًمٌقهيٞم٦م وشمٕمتؼم ومؽمة اؾمؽماطم٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م وُمـ اًمٗمؽمات اًمتل ؾمٌ٘م٧م ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م ا

هل اًمٗمؽمة آظمػمة ُمـ احلٙمؿ آُمقي واًمٗمؽمة آومم ُمـ  ^واشم٤ٌمع اهؾ اًمٌٞم٧م

احلٙمؿ اًمٕم٤ٌمد طمٞم٨م اٟمِمٖمٚم٧م اًمدوًمت٤من سمٌٕمْمٝمام اًمٌٕمض وشمّمٗمٞم٦م ظمّمقُمٝمام ومقومر 

ًم٨ٌّم قمٚمقم  ÷ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اإلُم٤مماٟمِمٖم٤مًمف ذًمؽ ومرص٦م ًمإلُم٤مم حمّٛمد اًم٤ٌمىمر واسمٜمف 

احلًلم وإذاقمتٝم٤م واًمٜمٞم٤مطم٦م  اإلُم٤مموإطمٞم٤مء ذيمرى ، وٟمنمه٤م قمغم اًمٜم٤مس ،أهؾ اًمٌٞم٧م

 . (0)اً سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ّه  ٤مً قمٚمٞمف قمٚمٜم

احلًلم سمٙمرسماء  اإلُم٤مموىمد اؾمتٗم٤مد اًمِمٞمٕم٦م ُمـ هذه اعمّدة اًم٘مّمػمة ًمزي٤مرة ىمؼم 

وظم٤مّص٦م يقم ، وإفمٝم٤مر طمزهنؿ ذم اًمٕمنمة إومم ُمـ حمّرم، وإىم٤مُم٦م اعمٜم٤مطم٤مت طمقًمف

طمٞم٨م حل٘متٝم٤م  ؛وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمّمػمة، دة اًمذيمري٤مت إًمٞمٛم٦م هلذا اًمٞمقموإقم٤م، قم٤مؿمقراء

٤ٌّمّد اًمذي يم٤مٟم٧م حم٤مرسمتف ًمٚمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمّٞم٦م أقمٔمؿ سمٙمثػم ُمـ ُم٘م٤موُم٦م  طم٘م٦ٌم احلٙمؿ اًمٕم

 .(8)احلٙمؿ إُمقّي 

٤ٌّمؾمّٞملم أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر اًمذي يم٤من أّول ُمـ أُمر هبدم  ويم٤من ذم ُم٘مّدُم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمٕم

ر ُمـ زي٤مرشمف وإىم٤مُم٦م اعمآشمؿ واعمٜم٤مطم٤مت طمقًمف وذم اجلٝم٤مت ىمؼم احلًلم وُمٜمع اًمزوا

٤ٌّم، إظمرى ًمٞمًتٕملم هبؿ س اًمًٗم٤مح اًمذي ؾم٤مير اًمِمٞمٕم٦م يمثػما؛ سمخاف ؾمٚمٗمف أب اًمٕم

إذ ؾمٛمح هلؿ سم٢مىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مئرهؿ وُمآتٝمؿ وسمزي٤مرة ىمؼم احلًلم ؛ وّد سم٘م٤مي٤م إُمقّيلم

 .(4)هؿ وجمتٛمٕم٤مهتؿ وحم٤مومٚمٝمؿورِ وذم دُ ، وإىم٤مُم٦م اًمٕمزاء قمٜمد ىمؼمه

٤ٌّمؾمّٞم٦م ×اًمّم٤مدق اإلُم٤ممقم٤مس  ، وُتّٛمؾ ُمٜمٝمام ُم٤م ُتّٛمؾ، اًمدوًمتلم إُمقّي٦م واًمٕم

ت قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م طمٙمؿ اعمٜمّمقر ، وم٘مد طمٌس سمٕمض أصح٤مسمف، وًمٙمـ أؿمّد طم٘م٦ٌم ُمرَّ

، ٜمٞمس سمـ ظُم ُمٜمٝمؿ اعمٕمغمَّ ، وىمتؾ آظمريـ، وُمٜمٝمؿ قمٌد احلٛمٞمد وؾمدير وقمٌد اًمًام

                                                 
 . 011ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات (0)

 . 5ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٤مريخ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم احلًلم، اًمِمٝمرؾمت٤مين (8)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (4)
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حمّٛمد وإسمراهٞمؿ ومجٝمقر : احلًـ ووًمديفقمـ ومتٙمف سم٤مًمٓم٤مًمٌّٞملم ُمثؾ قمٌد اهلل سمـ  ومْماً 

ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ذم اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر  اإلُم٤مم. شمقذّم (0)يمٌػم ُمـ آل احلًـ

٤ٌّمّد قمغم يد قم٤مُمٚمف قمغم  اً ُمت٠مصّمر، ًمٚمٝمجرة 032ؿمقال ؾمٜم٦م  سمًّؿ دؾّمف إًمٞمف اعمٜمّمقر اًمٕم

 .(8)اعمديٜم٦م حمّٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن

زُم٤مٟمف عمْم٤مي٘م٤مت ُمـ اخلٚمٗم٤مء  واًمِمٞمٕم٦م ذم ×ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ اإلُم٤مموىمد شمٕمّرض 

٤ٌّمؾمّٞملم دت طمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف. ويم٤مٟم٧م اًمْمٖمقط وىُمٞمِّ ، وٓ ؾمّٞمام ه٤مرون اًمرؿمٞمد، اًمٕم

، اً ٠مصٌح٧م اضمتامقم٤مهتؿ وجم٤مًمًٝمؿ حمدودة ضمدّ وم، قمغم أهؾ اًمٌٞم٧م يمٌػمة ورهٞم٦ٌم ًمٚمٖم٤مي٦م

ظم٤مّص٦م ، َم طمريم٤مهتؿ وؾمٙمٜم٤مهتؿ وطمّتك أٟمٗم٤مؾمٝمؿوُمراىم٦ٌم ُمراىم٦ًٌم ؿمديدة يمام يم٤مٟم٧م ُُت 

وم٘مد ؾمجٜمف ، ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قم٤مش ُمّدة ُمـ قمٛمره ذم فمٚمامت اًمًجقن اإلُم٤مم وأنّ 

٤ٌّمّد صمّؿ أـمٚم٘مف ، وؾمجٜمف ه٤مرون اًمرؿمٞمد ذم اًمٌٍمة قمٜمد قمٞمًك سمـ ضمٕمٗمر، اعمٝمدي اًمٕم

صمّؿ قمٜمد اًمًٜمدي ، صمّؿ قمٜمد اًمٗمْمؾ سمـ حيٞمك، صمّؿ ٟم٘مٚمف إمم سمٖمداد قمٜمد اًمٗمْمؾ سمـ اًمرسمٞمع

ؾمك سمـ ضمٕمٗمر ذم ؾمجقن ه٤مرون اًمرؿمٞمد ُمق اإلُم٤ممسمـ ؿم٤مهؽ. وم٤معمّدة اًمتل ىمْم٤مه٤م ا

 .(4)وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أيمثر ُمـ ذًمؽ، سمٚمٖم٧م أرسمع ؾمٜمقات

ؿمجرة  وىمصَّ ، احلًلم ويمرب ُمقوٕمف اإلُم٤ممومٝم٤مرون اًمرؿمٞمد أُمر هبدم ىمؼم 

ؾمقاء ، وُمٜمع إىم٤مُم٦م اعمآشمؿ واعمٜم٤مطم٤مت، ـه070اًمًدرة اًمتل يم٤مٟم٧م سمجقار اًم٘مؼم ؾمٜم٦م 

. سمٕمد ووم٤مة ه٤مرون اًمرؿمٞمد (3)ؿ وجم٤مًمس اًمٕمزاءأو ذم دور اًمِمٞمٕم٦م وجمتٛمٕم٤مهت، قمغم اًم٘مؼم

أصٌح اسمٜمف إُملم يت٤ًمهؾ ُمع اًمِمٞمٕم٦م وضمّدد سمٜم٤مء ؾم٘مٞمٗم٦م ، ـه014ذم ظمراؾم٤من ؾمٜم٦م 

 ىم٤مُم٦م اعمآشمؿ واعمٜم٤مطم٤مت قمغم ىمؼم احلًلم. ىمؼم احلًلم وؾمٛمح ًمٚمِمٞمٕم٦م سم٢م

                                                 
 .372ص، 0ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، أئٛمتٜم٤م، قمكم حمّٛمد قمكم، دظمٞمؾ (0)

 . 311ص، 0ج :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)

 .2ص، 8ج :٤مسمؼُمّمدر ؾم، أئٛمتٜم٤م، قمكم حمّٛمد قمكم، دظمٞمؾ (4)

 . 3ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٤مريخ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم احلًلم، ااًمِمٝمرؾمت٤مين (3)
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قمٜمدُم٤م شمقمّم اعم٠مُمقن احلٙمؿ أظمذ ي٤ًمير اًمِمٞمٕم٦م وظمّٗمػ ُمـ وـم٠مة اًمْمٖمط قمٚمٞمٝمؿ 

يمام ، ًمٚمقاومديـ قمغم يمرسماء سمزي٤مرة ىمؼم احلًلم وإىم٤مُم٦م اعمآشمؿ طمقًمف ٤مً جيٞمّ وؾمٛمح شمدر

ّٞم٦م سم٢مىم٤مُم٦م اًمٕمزاء واعمٜم٤مطم٤مت قمغم ؾماُمومًح اعمج٤مل ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم خمتٚمػ اًمٌٚمدان اإل

 .(0)احلًلم ذم أي٤مم اًمًٜم٦م وظم٤مص٦م ذم اًمٕمنمة إومم ُمـ حمّرم يمّؾ قم٤مم

ًمِمٞمٕم٦م سمٕمض احلرّي٦م ذم إىم٤مُم٦م ٟم٤مل ا، ×اًمت٤مؾمع حمّٛمد اجلقاد اًمت٘مل اإلُم٤مموذم قمٝمد 

حمّٛمد  اإلُم٤ممٓ ؾمّٞمام وأّن ، ُمٕمٝمؿ ّٕن اخلٚمٞمٗم٦م اعم٠مُمقن يم٤من ُمت٤ًمهاً ، ؿمٕم٤مئرهؿ هذه

شم٘م٤مم ذم  ×احلًلم اإلُم٤ممويم٤مٟم٧م اعمآشمؿ قمغم ، اجلقاد يم٤من صٝمره قمغم اسمٜمتف أّم اًمٗمْمؾ

َـّ ، وًمٞمس ُمـ يٕم٤مروٝمؿ ذم ذًمؽ، وٖمط وُمـ دون أيِّ  ٤مً دور اًمٕمٚمقّيلم قمٚمٜم  وًمٙم

٤ٌّمؾمّٞملم ×حمّٛمد اجلقاد ُم٤مماإل ّٟمف شمقذّم سمًّؿ أُمر اعم٠مُمقن ؛ وم٘مد ىمٞمؾ إمل يًٚمؿ ُمـ يد اًمٕم

 .(8)سمدؾّمف ًمف

ذم دورهؿ ، ويم٤من اعمٕمتّمؿ يًٕمك عمراقم٤مة ؿمٕمقر اًمٕمٚمقّيلم واعمقاًملم ٔل اًمٌٞم٧م

 . ٤مً وقمٚمٜم اً ه، وظم٤مرضمٝم٤م

٤ٌّمؾمّٞملم اؾمتٝمت٤مر ـّ ضمٕمٗمر اعمتقيّمؾ يم٤من أيمثر اًمٕم ىمد ؾم٤مر و، وُمٓم٤مردة ًمٚمِمٞمٕم٦م اً وًمٙم

وُمٜمع إىم٤مُم٦م ، ٓم٤مرد اًمِمٞمٕم٦م ووّٞمؼ اخلٜم٤مق قمٚمٞمٝمؿوم، قمغم ـمري٘م٦م ضمّده ه٤مرون اًمرؿمٞمد

وهدم ىمؼمه قمّدة ُمرات صمؿ يمرسمف وطمرصمف وأؾم٤مل اعم٤مء ، أّي ُمٜم٤مطم٦م أو ُم٠مشمؿ قمغم احلًلم

وطمجز زائريف قمـ ، وأىم٤مم اعمراصد واعم٤ًمًمح قمغم اًمًٌؾ اعمٜمتٝمٞم٦م إمم ىمؼم احلًلم، قمٚمٞمف

 قمغم يد ىم٤مئده اًمٞمٝمقدي ديزج.، ؾ واًمتٛمثٞمؾوقم٤مىمٌٝمؿ سم٤مًم٘مت، زي٤مرشمف

ـّ اسمٜمف اعمٜمتٍم قم٤مرض أسم٤مه ذم يمّؾ ذًمؽ احلًلم إمم ُم٤م  اإلُم٤ممسمؾ أقم٤مد ىمؼم ، وًمٙم

، اإلُم٤مموأـمٚمؼ احلري٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم زي٤مرة ُمثقى ، وأصٚمح اًم٘مٌقر طمقًمف، يم٤من قمٚمٞمف

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (0)

 .038ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، أئّٛمتٜم٤م، قمكم حمّٛمد قمكم، دظمٞمؾ (8)
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اُم٤مت ىم٤مُم٦م قمورهؿ وحمّات قم٤ٌمدهتؿ. يمام أُمر سم٢موإىم٤مُم٦م اعمآشمؿ واعمٜم٤مطم٤مت طمقًمف وذم د

احلًلم. وىمد شمزايد وومقد اًمزوار وٓ ؾمّٞمام اًمٕمٚمقّيقن  اإلُم٤ممسمف اًمزائر قمغم ىمؼم  يًتدلُّ 

ًُّ ، قمغم زي٤مرة ىمؼم احلًلم وإىم٤مُم٦م اعمآشمؿ واًمٕمزاء طمقًمف  ٙمٜمك إمم ضمقاره. صمّؿ اًم

اجلّد ، اًميير اًمٙمقذمّ ، ُم٦م ه١مٓء اعمج٤موريـ اًمًٞمد إسمراهٞمؿ اعمج٤مبويم٤من ذم ُم٘مدِّ 

ٕه اًمٕمٚمقّي٦م. وىمد ووع اًمًٞمد إسمراهٞمؿ احلجر إؾم٤مس عمج٤مًمس إقمغم ًمٙمثػم ُمـ ا

، احلًلم طمقل ىمؼمه سمّمقرة ُمٜمتٔمٛم٦م اإلُم٤مماًمٕمزاء واعمآشمؿ واعمٜم٤مطم٤مت اًمدائٛم٦م قمغم 

 . (0)ـه837وٟمزل اعمج٤مب يمرسماء ذم اًمٕم٤مم 

قمكم اهل٤مدي واحلًـ اًمٕمًٙمري  اإلُم٤مموهؿ ـ ريـ وقمغم قمٝمد إئّٛم٦م اًمثاصم٦م أظِم 

٤ٌّمؾمّٞملم اًمذيـ  ـ ^ٔمرواعمٝمدي اعمٜمت أظمذت اًمًٚمٓم٤مت احل٤ميمٛم٦م سم٢ميٕم٤مز ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمٕم

، د قمغم ه١مٓء إئّٛم٦م وؿمٞمٕمتٝمؿ وُمقاًمٞمٝمؿظمٚمٗمقا اعمٕمتّمؿ وُمٜمٝمؿ اعمتقيّمؾ شمِمدِّ 

، وُتّد ُمـ طمري٤مهتؿ ذم ذًمؽ، وتٜمٕمٝمؿ ُمـ إىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مئر اًمٕمزاء واحلزن قمغم احلًلم

همػم أّن اعم٘مٞمٛملم هلذه اعم٠مشمؿ مل ، وتٜمٕمٝمؿ ُمـ إىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مئر اًمٕمزاء واحلزن قمغم احلًلم

ويم٤مٟمقا ، اً وضمٝم٤مر ٤مً وإن مل يًتٓمٞمٕمقا إىم٤مُمتٝم٤م قمٚمٜم، يٛمتٜمٕمقا قمـ إىم٤مُمتٝم٤م ّها ذم دورهؿ

ويًدًمقن إؾمت٤مر قمغم إُم٤ميمـ اًمتل يم٤مٟمقا ي٘مٞمٛمقن ومٞمٝم٤م هذه ، يًتٕمٛمٚمقن اًمت٘مّٞم٦م

، سمٙمرسماء احلًلم اإلُم٤مميم٘مؼم ، وظم٤مّص٦م قمٜمد ىمٌقر إئّٛم٦م، اًمِمٕم٤مئر احلزيٜم٦م ذم دورهؿ

 ؛لم اجلقاديـ ذم اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م وُم٘م٤مسمر ىمريشاإلُم٤مُموىمؼمي ، قمكّم ذم اًمٜمجػ اإلُم٤مموىمؼم 

وًمذًمؽ ٟمجد أّن أظم٤ٌمر ورواي٤مت إىم٤مُم٦م هذه اًمِمٕم٤مئر قمغم قمٝمد ه١مٓء إئّٛم٦م اًمثاصم٦م 

 .(8)اً ؿمحٞمح٦م ضمدّ 

وطمٗمات احلزن وؿمٕم٤مئر اًمٕمزاء ، وهٙمذا يم٤من ؿم٠من إىم٤مُم٦م هذه اًمٜمٞم٤مطم٤مت واعمآشمؿ

                                                 
 .7ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٤مريخ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم احلًلم (0)

 .047ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)
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وًمٙمٜمّٝمؿ يم٤مٟمقا ٓ ، رزْ قمغم قمٝمد إئّٛم٦م اإلصمٜمل قمنم سملم ُمدٍّ وضَم ، لم اًمِمٝمٞمدقمغم احلً

ّٓ طمثّ  يؽميمقن أّي ومرص٦م ذم يمؾِّ  قا ؿمٞمٕمتٝمؿ وُمقاًمٞمٝمؿ قمغم اًمٌٙم٤مء قمغم قمٍم وضمٞمؾ إ

، وإىم٤مُم٦م اًمٕمزاء واعمآشمؿ قمٚمٞمف، ورصم٤مئف سم٤مٕؿمٕم٤مر واًم٘مّم٤مئد، واحلزن ًم٘متٚمف، احلًلم

 .(0)ٟمٞم٤مطم٦مّد يقم قم٤مؿمقراء يقم طمزن وسمٙم٤مء ووقمُ 

ّٔه وَ أور بإقاوٛ طكٕط العساٞ عمٍ ُّٕٗ أ  ًاالبّٕٖ
٧م ىم٤مُم٦م اًمٕمزاء احلًٞمٜمل ذم اًمٕمراق ارشم٤ٌمـم٤م وصمٞم٘م٤م سم٤مًمدوًم٦م اًمٌقهيٞم٦م اًمتل شمقًمَّ يرشمٌط إ

أي ، ـه337إمم اًمٕم٤مم  ـه443ٞم٦م ُمـ اًمٕم٤مم ؾماُمحلٙمؿ ذم اًمٕمراق وسم٘مٞم٦م اًمٌٚمدان اإلا

٦م ُمـ اعمٜمع اًمذي ومروتف اًمدوًم٦م ًمِمٞمٕمرت اومٗمل هذه اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م ُترَّ ، ٤مً قم٤مُم 044

اًمًٚمٓم٦م سمٞمد اًمِمٞمٕم٦م  صٌح٧مٕمد أن أىم٤مُم٦م اًمٕمزاء احلًٞمٜمل سمإُمقي٦م واًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م قمغم إ

وهذا ُم٤م ومٕمٚمتف اًمدوًم٦م ، ر اًمٕمزاء احلًٞمٜمل ويّمٌح قمٚمٜمٞم٤من يتحرَّ وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أ

 ×احلًلم اإلُم٤ممل ُمرة سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد وَّ طمٞم٨م أقمٚمٜم٧م وسمِمٙمؾ رؾمٛمل وٕ آُمقي٦م

ظمذ اًمٕمزاء احلًٞمٜمل وُمٜمذ ذًمؽ اًمقىم٧م أ، اًمٕمزاء احلًٞمٜمل سمِمٙمؾ قمٚمٜمل٘م٤مم ن يُ أ

 .ر واًمتٙم٤مُمؾسم٤مٟٓمتِم٤مر واًمتٓمقُّ 

أصدر ، م( دم ايمٔم٣مذ َمـ حمّرم961هـ/151)، دم هذه ايمسٛم٥م»: ي٘مقل اسمـ إصمػم

وئمّْمٙمقا إؽمقاق ، زمٟمن يٕمٙمٗمقا )ايمٛم٣مس( دىم٣مىمٝمٛمٜمؿ اً أَمر (1)َمٔمّز ايمدويم٥م )أَحد ايمبقهيّل(

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.  (0)

أّول ُمـ تّٚمؽ ُمـ ، اعمٚمّ٘م٥م سمٛمٕمّز اًمدوًم٦م، ٤من اًمٌقهيّل أسمق احلًـ أمحد سمـ سمقيف اًمديٚمٛمّل هق اًمًٚمٓم (8)

، وسمادهؿ ذم اجلٜمقب اًمٖمرّب ًمٌحر ىمزويـ، ؾماـملم اًمدوًم٦م اًمٌقهيٞم٦ّم وهل دوًم٦م ؿمٞمٕمٞم٦ّم أهٚمٝم٤م ُمـ اًمدي٤معم٦م

وهل اًمًٜم٦م ، ـه443ؾمٜم٦م شمًّٚمٓم٧م هذه اًمدوًم٦م قمغم اخلاوم٦م اًمٕم٤ٌّمؾمٞم٦ّم اسمتداًء ُمـ قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م اعمٓمٞمع هلل 

ًم٘مد سمٚمٖم٧م احلٞم٤مة ، اًمتل دظمؾ ومٞمٝم٤م ُمٕمّز اًمدوًم٦م أمحد سمـ سمقيف سمٖمداد واؾمتٚمؿ اًمًٚمٓم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦ّم ذم اخلاوم٦م

اًمث٘م٤مومٞم٦ّم ذم قمٝمده ذروهت٤م ومِمٛمٚم٧م طم٘مؾ أداب سمام ومٞمٝم٤م ُمـ ٟمثر وؿمٕمر وشمٓمّقرت اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقّي٦م 

ٝمرت اًمٌحقث ذم اًمت٤مريخ واجلٖمراومٞم٤م واهلٜمدؾم٦م وازدهرت احلٞم٤مة اًمٕم٘مٚمٞم٦ّم وشمٙم٤مُمٚم٧م اًمٕمٚمقم اًمٗم٘مٝمٞم٦ّم وفم

واًمٓم٥م وقمٚمؿ اًمٗمٚمؽ يمام سمرزت احلريم٦م اًمّمقومٞم٦ّم واًمدراؾم٤مت اًمديٜمٞم٦ّم قمغم خمتٚمػ ُمقاوٞمٕمٝم٤م ُمـ شمٗمًػم 
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وأن فرج ايمٛمس٣مء ، فمٚمٙمقه٣م زم٣مظمسقح ٣مً ويٙمبسقا ومب٣مزم، وأْن ُيٓمٜمروا ايمٛمٝم٣مضم٥م، ءوايمبٝمع وايممما

دات ايمقصمقه، َمٛمُمقرات ايمُمٔمقر ـَ ، َمسق  ـّ  ومد ؾمٗمٗم ، دم ايمبٙمد زم٣ميمٛمقائح نَ رْ ُد يَ ، شمٝم٣مهب

ـَ  ومل ي٘مـ يمٙمُسٛم ٥م ومدرة ، همٖمٔمؾ ايمٛم٣مس ذيمؽ، ـ فمعم احلسكم زمـ فمقموصمقهٜم ويٙمْمٚم

. اؾمتٗم٤مد اًمِمٞمٕم٦م ُمـ هذه اًمٗمرص٦م شايمسٙمْم٣من َمٔمٜمؿ وٕن  ، فمعم اظمٛمع َمٛمف يم٘مثرة ايمُمٝمٔم٥م

َتٝمؿ اًمديٜمّٞم٦م ذم اعمجتٛمع. وم٠مىم٤مُمقا اخلٞمؿ ذم إؾمقاق واُمتٜمٕمقا قمـ ذب  ًمػمؾّمخقا ُهقيَّ

دنَ  وىمد ٟمثرنَ ، وؿم٤مريم٧م اًمٜمًقة ذم ُمراؾمؿ اًمٕمزاء، اعم٤مء ـّ وؾمقَّ َـّ  ؿمٕمقره  وضمقهٝم

ـَ  َـّ  وُمّزىم ٜم٦ّم ُمـ ، تذم اًمٓمرق ٟم٤مئح٤مت ُمقًمقٓت وٟم٤مدسم٤م نَ وِه  صمٞم٤مهب ًُ ومل يتٛمّٙمـ اًم

ويم٤من قمدد اًمِمٞمٕم٦م ، اذ يم٤مٟم٧م هذه اعمراؾمؿ دمري ذم فمؾِّ دقمؿ ُمٕمزِّ اًمدوًم٦م ؛ُمقاضمٝمتٝمؿ

ٜم٦ّم ًُ أيمثر ُمـ اًم
(0) . 

                                                 
 

ٞم٦ّم إمم ُمٜمٓمؼ ؾماُمطم٤مدي٨م اًمٜمٌقّي٦م ُمثٚمام جل٠مت اعمذاه٥م اإلاًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم اًمدراؾم٤مت اًمتحٚمٞمٚمٞم٦ّم ذم إ

يٞمد آرائٝم٤م وسمذًمؽ طمدصم٧م هنْم٦م قمٚمٛمٞم٦ّم يمثرت ومٞمٝم٤م اًمتّم٤مٟمٞمػ واعمٜم٤مفمرات ٠ماًمٕم٘مؾ واًمٗمٚمًٗم٦م اًمقاىمٕمٞم٦ّم ًمت

اؿمتٖمؾ  .اًمتل أّدت سمدوره٤م إمم فمٝمقر ُمٗمّٙمريـ رّواد وأؾم٤مـملم اعمٗمنيـ واًمٗم٘مٝم٤مء واًمِمٕمراء واًمٗمٚمٙمٞملّم

وأب اًم٘م٤مؾمؿ ، ُمٕمّز اًمدوًم٦م سمٛمح٤مرسم٦م إُمراء اعمتٖمٚمٌلم قمغم أـمراف اًمٕمراق ُمثؾ أُمراء اًمدوًم٦م احلٛمداٟمٞم٦ّم

وُمـ أضمؾ ذًمؽ عم٤ّم ُتٙمؿ ذم سمٖمداد ، ويم٤من ُمٕمّز اًمدوًم٦م ؿمٞمٕمٞم٤ًم ضمٚمداً ، وهمػمهؿ ُمـ إُمراء، ؼميدياًم

وفمٝمر ، طم٤مضة اخلاوم٦م أفمٝمر ؿمٕم٤مئر اًمرومض وأُمر اًمٜم٤مس سم٤مٓطمتٗم٤مل سمٞمقم يمرسماء وسمٞمقم همدير ظمؿ

، ـه458ويم٤من ذم قمٝمد ُمٕمّز اًمدوًم٦م هذا واسمتداًء ُمـ ؾمٜم٦م ، اًمٜمقح واًمٚمٓمؿ وًمٌس اًمًقاد سملم اًمٜم٤مس

ويم٤من ُمٕمّز اًمدوًم٦م ؿمج٤مقم٤ًم وم٘مد وَمَ٘مَد ، واظمتٚمػ ذم ُمققمد أو ـمري٘مف ىمتٚمف، اًمتِمٞمع قمـ قمٚمؿ ودراؾم٦م وشمٕمٛمؼ

ويم٤مٟم٧م إُم٤مرشمف  ـه453رسمٞمع إّول ؾمٜم٦م  04ذم يقم ، وىمد شمّمّدق سم٠مُمقال يمثػمة ىمٌؾ ووم٤مشمف، يده اًمٞمنى

ٟمِمقار ، اًم٘م٤ميض أسمق قمكم اعمحًـ سمـ قمكم، إطمدى وقمنميـ ؾمٜم٦م وأطمد قمنم ؿمٝمرًا. )اًمتٜمقظمل

، 0ط، سمػموت، دار ص٤مدر، أضمزاء( 5)، ُت٘مٞمؼ قمٌقد اًمِم٤مجلل اعمح٤مُمل، اعمح٤مضة وأظم٤ٌمر اعمذايمرة

 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿ، ؛ اسمـ اجلقزي042ص، 0ج :م0170هـ/0410

  (.42ص ، 7ج

جمّٚمدًا( ُت٘مٞمؼ: أسمق  ٤00مريخ )اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت، قمّز اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ حمّٛمد اجلزري، اسمـ إصمػم (0)

 .814ص، 7ج :م0127هـ/ 0317، 0ط، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم، اًمٗمداء قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض
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سمٞمٜمام ، ذم اًمٕمٍم اًمٌقهيّل ؾُمٛمح ًمٚمِمٞمٕم٦م سمزي٤مرة ُمراىمد إئّٛم٦م ذم يمرسماء واًمٜمجػ

احلّٙم٤مم اًمٌقهيّٞمقن ىمٌؾ وصقل اًمٌقهيّٞملم إمم احلٙمؿ. ويم٤من  ٤مً يم٤من هذا إُمر ممٜمققم

 أٟمٗمًٝمؿ يزورون يمرسماء واًمٜمجػ. 

وأطمٞم٤م ه١مٓء ، ًم٘مد اشمًع ٟمٓم٤مق إىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م قمغم احلًلم ذم قمٝمد آل سمقيف

، إُمراء ورضم٤مل اًمًٚمٓم٦م اًمٌقهيّٞم٦م ُم٤م يم٤من ىمد ؾمٌؼ ُمـ هذه اعمٜم٤مطم٤مت وؿمٕم٤مرات اعمآشمؿ

٤ٌّمؾمّٞملم هلؿ. ومل قمغم اًمرهمؿ ُمـ ُمٕم٤مرو٦م ُمٕمٔمؿ اخلٚمٗم٤مء اًم، اً وأو٤مومقا قمٚمٞمٝم٤م يمثػم ٕم

سمؾ شمٕمّداه إمم ؾم٤مئر ، ي٘متٍم إطمٞم٤مء اًمٌقهيّٞملم اًمذيمري٤مت واًمِمٕم٤مئر قمغم اًمٕمراق وم٘مط

. مل يٙمـ يرانايمٛمٍم وؿمامل إومري٘مٞم٤م وسمٕمض اًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م و، ّٞم٦مؾماُماًمٌٚمدان اإل

وًمٙمٜمّٝمؿ يم٤مٟمقا ، إُمراء اًمٌقهيّٞمقن أّول ُمـ أىم٤مم اعمٜم٤مطم٦م واًمٕمزاء واعمآشمؿ قمغم احلًلم

ـ وؾّمٕمقه٤م وأظمرضمقه٤م ُمـ دائرة اًمٜمقاح اًمْمٞم٘م٦م ذم اًمٌٞمقت واعمج٤مًمس اخل٤مّص٦م ل ُمَ أوّ 

احلًلم سمٙمرسماء إمم دائرة إؾمقاق واًمِمقارع  اإلُم٤ممواًمٜمقادي اهل٤مدئ٦م وقمغم ىمؼم 

احلًلم  اإلُم٤مموشمٕمقيد اًمٜم٤مس قمغم اًمٚمٓمؿ قمغم اًمّمدور. اؾمتٛمّرت اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم 

. واًمذي سمدأ ذم إيرانذم اًمٕمراق وواشمًٕم٧م ؿمٕم٤مراهت٤م ظمال ُمرطمٚم٦م طمٙمؿ آل سمقيف 

وؾم٘مٓم٧م ذم قمٝمد هذا احلٙمؿ اًمًٚمٓم٦م ُمـ ، ـه337واٟمتٝمك ذم اًمٕم٤مم  ـه443اًمٕم٤مم 

٤ٌّمؾمّٞملم  .(0)إذ يم٤مٟم٧م اًمًٚمٓم٦م احل٘مٞم٘مّٞم٦م سمٞمد اًمٌقهيّٞملم؛هلؿ همػم آؾمؿ  ومل يٌَؼ ، أيدي اًمٕم

يمذي أدطمؾ ىم٣من َمٔمّز ايمدويم٥م ايمبقهيّل دم أي٣مم سمٖمّقق ايمبقهيّٝمكم وضم٘مٚمٜمؿ دم زمٕمداد هق ا»

ؾ ايمٗمِم٣مزمقن أفمامهلؿ ويتقوّمػ ؼ إؽمقاق وئمْم  هم٘م٣مٞم٦م سُمٕمٙمَ ، فم٣مدة إضمٝم٣مء ايمذىمرى اظم٠مظم٥م

وسمقضع اجلرار ، وسمٖمرغ إضمقاض وايمِمٜم٣مري٨م زمام همٝمٜم٣م َمـ اظم٣مء، ايمْمّب٣مطمقن فمـ ايمْمبخ

 .(8)شوىم٣مٞم٦م سُمٗمرأ دم ذيمؽ ايمٝمقم اظمراشمل واظمٛم٣مضم٣مت، َمٕمٙمٗم٥م زم٣ميمٙمب٣مد دم ايمُمقارع وايمْمرق

                                                 
 .032ـ037ص، 0ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٤مريخ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمكم احلًلم (0)

، ُمٜمِمقرات ُم١مؾّم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، جمّٚمد( 08)، ُمقؾمققم٦م اًمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م، ضمٕمٗمر، اخلٚمٞمكم (8)

 .478ص، 0ج :م0127، 8ط، سمػموت
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ومٙم٤مٟم٧م ، ٕمّز اًمدوًم٦م اًمٌقهيّل ظمرضم٧م ُمقايم٥م اًمٕمزاء ظم٤مرج اًمٌٞمقتوذم قمٝمد ُم

طمٗم٤مة إىمدام... ، طم٤مهي اًمرؤوس اً وخيرج اًمرضم٤مل هن٤مر، اًمٜم٤ًمء خيرضمـ ًمٞماً 

 .(0)ُتٞمتٝمؿ اًمتٕمزي٦م واعمقاؾم٤مة سمٛم٠مؾم٤مة احلًلم

 :[ عم١مًّمٗمف قمكّم أيمؼم شمِمّٞمدؾمام]أسمٓم٤مل اإل (إؽمالمومٜمرَم٣مٞم٣من )وضم٤مء ذم يمت٤مب 

يم٥م ايمديٙمٚمّل ومد أّس زمٚمزاويم٥م فم٣مدة إوم٣مَم٥م اظمآسمؿ دم يقَمل ايمت٣مؽمقفم٣مء وىم٣من َمٔمّز ايمدو»

، وص٣مرت اجلامفم٣مت َمـ ايمٗم٣مئٚمكم هبذه اظمآسمؿ جتقب أؽمقاق زمٕمداد، وايمٔم٣مؾمقراء دم زمٕمداد

ٓؿمٚم٥م صدوره٣م ورؤوؽمٜم٣م. ىمام أّن ايمسٙمْم٣من َمٔمّز ايمدويم٥م ايمبقهيل ىّم٣من ، زمٟمفمالَمٜم٣م اخل٣مّص٥م

 . (1)شفمس٘مره اظمُمؼمك دم هذا اظمٟمسمؿ ويتٗمّدم، يرسمدي رداء احلداد واحلزن

وىم٣من َمٔمّز ايمدويم٥م » :عم١مًّمٗمف ضمٕمٗمر ٟم٘مدي (كم ايم٘م٣مـمٚمكماإلَم٣مَمسم٣مريخ )وذم يمت٤مب 

وىم٣من يبٝم٦م َمع ، كم دم ىمّؾ مخٝمساإلَم٣مَمايمبقهيّل َمع وزرائف وأفمٝم٣من دويمتف يزور َمرومد 

جتديد شمؿ يرحتؾ هن٣مر اجلٚمٔم٥م زمٔمد ، ه٠مٓء يمٝمٙم٥م اجلٚمٔم٥م دم زمٝم٦م همخؿ أفمّده ضمقل اظمُمٜمد

 .(1)شايمزي٣مرة إلم حمؾ احل٘مؿ

٤ٌّمس ومٞمض ُم٤م شمرمجتف (سم٣مريخ ايم٘م٣مـمٚمكم)وذم  ودم فم٣مؾمقراء ؽمٛم٥م »: عم١مًّمٗمف ُمػمزا قم

اصمتٚمع يمٖمٝمػ َمـ ؾمب٣مب ايمُمٝمٔم٥م ، م وفمعم فمٜمد صمالل ايمدويم٥م ايمبقهيلّ 3413هـ/011

 وذع دم زمٝم٣من ايمٛمٜمّم٥م، راشم٣م وارسمٗمك اخلْمٝم٤م اظمٛمػمّٝم٥م َمـ ؽمّ٘م٣من ايم٘مرخ دم َمسجد زمُ اإلَم٣مَم

شمّؿ رسد هم٣مصمٔم٥م ، احلسكم ضّد ايمٓمٙمؿ وايمبٕمل وآؽمتبداد اإلَم٣مماحلسٝمٛمّٝم٥م وأؽمب٣مب ومٝم٣مم 

                                                 
 .031ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، هنْم٦م احلًلم، اًمِمٝمرؾمت٤مينّ  (0)

 :م[0138] ـه0438، 0ط ، )جمّٚمدان(، [ؾمام]أسمٓم٤مل اإل إؾمامىمٝمرُم٤مٟم٤من ، شمِمٞمد قمكم أيمؼم (8)

 . 012ص

ورووتٝمام ÷ شم٤مريخ اإلُم٤مُملم اًمٙم٤مفمٛملم، (ـه0471ـ0414اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد )، ٟم٘مدي (4)

اًمٜم٤مذ آُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ، ُت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ همزوان ؾمٝمٞمؾ اًمٙمٚمٞمدار، إمم زُم٤مٟمٜم٤م احل٤مض اًمنميٗم٦م ُمـ يقم دومٜمٝمام

 .55ص :م8103هـ/0345، 0ط ، سمػموت، دار اًمراومديـ، ًمٚمٕمت٦ٌم اًمٙم٤مفمٛمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م
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َمـ همتؽ وومتؾ ، وَم٣م صمرى فمعم احلسكم ايمُمٜمٝمد وآيمف وصحبف ـه63يقم فم٣مؾمقراء ؽمٛم٥م 

، فمعم يد صمالوزة زمٛمل أَمّٝم٥م. مم٣ّم أشم٣مر ؾمٔمقر اظمسٙمٚمكم وأهل٤م همٝمٜمؿ روح احلامس، وؽمبل

سم٘مّتؾ اظمجتٚمٔمقن ايمذيـ صم٣مؾم٦م فمقاؿمٖمٜمؿ دم هذا ايمٝمقم وزمٔمد ٞمزول اخلْمٝم٤م فمـ اظمٛمػم 

، ايمٖمجٝمع وايمتحؼ هبؿ فمدد ىمبغم َمـ ؽمّ٘م٣من سمٙمؽ ايمٛمقاضمل وؽم٣مروا ٞمحق اظمُمٜمد ايم٘م٣مـمٚملّ 

زم٣مىمكم ٞم٣مئحكم وَمرّدديـ فمب٣مرات احلزن يمٖم٣مصمٔم٥م ىمرزمالء ، ٓؿمٚمكم صدورهؿ ورؤوؽمٜمؿ

َمقا همٝمف اظمٛم٣مضم٥م وومد أوم٣م، كم ايم٘م٣مـمٚمكماإلَم٣مَمَمـ ذيمؽ اظمسجد ضمتك اٞمتٜمقا إلم َمُمٜمد 

 . (0)شؼ يمف َمثٝمؾ ضمّتك ذيمؽ ايمت٣مريخسبَ مم٣ّم مل يُ ، وايمٛمٝم٣مضم٥م ؿمٝمٙم٥م ذيمؽ ايمٝمقم

زار »: ُم٤م ٟمّّمف ـه388ٓسمـ إصمػم ذم طمقادث اًمٕم٤مم  (ايم٘م٣مَمؾ) ضم٤مء ذم شم٤مريخ

أزمق ؿم٣مهر زمـ هب٣مء ايمدويم٥م زمـ فمّمد ايمدويم٥م زمـ زمقيف ذات َمّرة ، اظمٙمؽ صمالل ايمدويم٥م

ومبؾ أن يِمؾ إلم ىمّؾ َمُمٜمد َمٛمٜمام ٞمحق  ٣مً يٚمًم ضم٣مهمٝمَمُمٜمَدي فمقّم واحلسكم. وىم٣من 

 . (8)ش..يٖمٔمؾ ذيمؽ سمدّيٛم٣م.، همرؽمخ

 حمّٛمد سمـ ظم٤موٟمد ؿم٤مه سمـ حمٛمقد )ُمػمظمقاٟمد( سم٠مّن ُمٕمز يراينّ وي٘مقل اعم١مّرخ اإل

يمٔمـ »: م أن يٙمتٌقا قمغم أسمقاب ُمًجد دار اًمًام138هـ/450اًمدوًم٦م أُمر ذم اًمٕم٤مم 

ويمٔمـ اهلل َمـ َمٛمع أن ، ‘ َمـ نمِم٤م ضمّؼ هم٣مؿمٚم٥مويمٔمـ اهلل، اهلل َمٔم٣موي٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من

وَمـ أطمرج ايمٔمّب٣مس َمـ ، وَمـ ٞمٖمك أزم٣م ذّر ايمٕمٖم٣مريّ ، |ُيدهمـ احلسـ فمٛمد ومػم صمّده

وم٢مّٟمف مل يتٛمّٙمـ ُمـ ُمٜمع ، سمحٙمؿ ُمٕمّز اًمدوًم٦م ٤مً ّن اخلٚمٞمٗم٦م يم٤من حمٙمقُم. وطمٞم٨م إشايمُمقرى

٥م ٙمتَ وم٠مُمر ُمٕمّز اًمدوًم٦م أن شمُ ، وىمد ُمًح اًمٌٕمض ذم سمٖمداد هذه اًمٙمت٤مسم٤مت، ذًمؽ

سمحٞم٨م رأى اًمقزير أسمق حمّٛمد اعمٝمّٚمٌل أن ، وىمد اؾمتٛمّرت اًمٗمتٜم٦م، اًمٕم٤ٌمرات ُمـ ضمديد

                                                 
 . 23ص :م[0132.ش ]ـه0487، ىمؿ، )جمّٚمدان(، شم٤مريخ يم٤مفمٛملم، ُمػمزا قم٤ٌمس، ومٞمض (0)

، 1ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ، قمكم سمـ حمّٛمد اجلزريقمّز اًمديـ أسمق احلًـ ، اسمـ إصمػم (8)
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يمٔمـ )اهلل( ايمٓم٣مظمكم ٔل »: ُمٜمٝم٤م وىمد يمتٌقا هذه اًمٕم٤ٌمرة سمدًٓ ، ٓ ُيٚمٕمـ أطمد همػم ُمٕم٤موي٦م

 .(0)ٗم٧م اًمٗمتٜم٦م. وسمرأي اًمقزير شمقىمَّ ش|رؽمقل اهلل

اؾمٕم٦م وإذا ص٤مدف يقم وُمٜمذ ذًمؽ اًمت٤مريخ ُأىمٞمٛم٧م ُمراؾمؿ قم٤مؿمقراء سمّمقرة و

. وم٘مد اً واطمد ٤مً ؾ يقُمقم٤مؿمقراء يقم قمٞمد اًمٜمقروز أو قمٞمد اعمٝمرضم٤من يم٤من اًمٕمٞمُد ي١مضمَّ 

ًمٚمٝمجرة يقم قمٞمد اعمٝمرضم٤من وم٠ُمضّمٚم٧م ُمراؾمؿ  412ص٤مدف يقم قم٤مؿمقراء ُمـ اًمٕم٤مم 

ُمـ اًمٗم٤مـمٛمّٞملم قمغم  ٤مً اًمٕمٞمد. واجلدير سم٤مًمذيمر أّن اًمٌقهيّٞملم يم٤مٟمقا ذم اًمٔم٤مهر أيمثر طمرص

وإقمٓم٤مء صٗم٦م رؾمٛمّٞم٦م ًمف. وأىم٤مم اًمٗم٤مـمٛمّٞمقن ، اًمٕمزاء ذم يقم قم٤مؿمقراء إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ

م( ؿم٤مرك 171هـ/431وظمال طمٙمقُم٦م اعمٕمّز ًمديـ اهلل )، ُمراؾمؿ قم٤مؿمقراء ذم ُمٍم

 .(8)اعمٍمّيقن ذم ُمراؾمؿ قم٤مؿمقراء وأىم٤مُمقا اعمآشمؿ واًمتٕم٤مزي هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم

اًمداظمٚمّٞم٦م أو  ويرى اًم٤ٌمطم٨م طمًـ ُمٜمٞمٛمٜم٦م سم٠مّن ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٌقهيّٞملم ُمع إـمراف

ًمذًمؽ وم٢مّن اٟمت٘م٤مهلؿ ، يم٤مٟم٧م حمٙمقُم٦م سمٛمّم٤محلٝمؿ اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م وًمٞم٧ًم اًمديٜمّٞم٦م، اخل٤مرضمّٞم٦م

سملم اًمديٚمؿ قمٜمد سمداي٤مت فمٝمقر  اً اعمحتٛمؾ ُمـ اعمذه٥م اًمزيدّي اًمذي يم٤من ُمٜمتنم

إذ  ؛سمٛمّمٚمحتٝمؿ اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م ٤مً إهة اًمٌقهيّٞم٦م إمم اعمذه٥م آصمٜمل قمنمّي يم٤من ُمدومققم

ومٙم٤من ُمـ ، أن يؽميمقا احلٙمؿ ٕطمد اًمٕمٚمقّيلم، يم٤مٟمقا زيدّيلم قمٚمٞمٝمؿ ًمق ٤مً يم٤من ًمزاُم

وحللم ، اإلُم٤ممإين هلؿ أن يٜمتًٌقا إمم اًمٕم٘مٞمدة آصمٜمل قمنمّي٦م اًمتل شم٘مقل سمٖمٞم٦ٌم 

ذيٓم٦م أن يٜم٤مومح ، ٓ ٟمزاع ومٞمف عمـ يًتقزم قمٚمٞمٝم٤م ٤مً قمقدشمف شمٙمقن اًمًٚمٓم٦م اًمٗمٕمٚمّٞم٦م ُمٚمٙم

                                                 
، شم٤مريخ روو٦م اًمّمٗم٤م ذم ؾمػمة إٟمٌٞم٤مء واعمٚمقك واخلٚمٗم٤م، حمّٛمد سمـ ظم٤موٟمد ؿم٤مه سمـ حمٛمقد، ُمػمظمقاٟمد (0)

 :م[8110.ش ]ـه0421، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات أؾم٤مـمػم، شمّمحٞمح: مجِمٞمد يمٞم٤من ومر

 . 8122ـ8127ص

هٜمر ، ُمٜمِمقر ذم يمت٤مب شمٕمزيف، ]اًمتٕمزيف وومٚمًٗمتٝم٤م[ (شمٕمزي٦م وومٚمًٗمفء آن)سمٕمٜمقان  ُم٘م٤مل، ُم٤ميؾ سمٙمت٤مش (8)

ـّ اعمحكّم اًمٓمٚمٞمٕمّل اإليرايّن[، سمقُمك پٞمنمو إيران ]قمروض اًمتٕمزي٦م ، سمٞمؽم، عم١مًّمٗمف شمِمٚمٙمقومًٙمل، اًمٗم

ـّ اعمحكّمّ اًمٓمٚمٞمٕمل اإليرايّن[، هٜمر سمقُمك پٞمنمو إيران ]قمروض اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف ٦م داود شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞمّ ، اًمٗم

 :م[0122.ش ]ـه0437، 0ط ، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات اًمنميم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم واًمث٘م٤مومٞم٦ّم ًمٚمٜمنم، طم٤متل

 .038ص
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ّٞملم يم٤مٟمقا ي٘مٞمٛمقن اًمٕمزاء قمغم احلًلم . وي٘مّمد ُمٜمٞمٛمٜم٦م أّن اًمٌقهي(0)ؾمامقمـ ىمدؾمّٞم٦م اإل

ويٕمت٘مد اًم٤ٌمطم٨م أّن يمّؾ ُم٤م ىم٤مم سمف اًمٌقهيّٞمقن يم٤من هدومف ، ُمـ أضمؾ أن يثٌتقا أهّنؿ ؿمٞمٕم٦م

أن ئمٝمروا أٟمٗمًٝمؿ سم٠مهّنؿ ؿمٞمٕم٦م وًمٞمًقا قمغم اعمذه٥م اًمزيدّي. ويٌدو أّن هذا احلٙمؿ 

 ع. وسمٕمٞمد قمـ اًمقاىم، اًمذي أـمٚم٘مف اًم٤ٌمطم٨م قمغم اًمٌقهيّٞملم جي٤مذم احل٘مٞم٘م٦م

ويقطمل ُمٜمٞمٛمٜم٦م سم٠مّن اًمٌقهيّٞملم اًمذيـ اًمتزُمقا سم٤معمذه٥م آصمٜمل قمنمّي مل يٙمقٟمقا 

وأّن ُم٤م ىم٤مُمقا سمف ظمال ، سمؾ يم٤مٟمقا هيدومقن ُمـ وراء ذًمؽ اًمٌ٘م٤مء ذم احلٙمؿ، ُم١مُمٜملم سمف

وإّٟمام يم٤من ذًمؽ ُمـ أضمؾ ، طمٙمٛمٝمؿ يم٤من ٓ يٜمٓمٚمؼ ُمـ إيامهنؿ سم٤معمذه٥م اًمِمٞمٕمّل 

 ٌُّ ّٕن إقمان يقم قم٤مؿمقراء يقم  ؛ يٛمٙمـ إظمذ سمف٨م سم٤محلٙمؿ. وهذا آدقم٤مء ٓاًمتِم

سم٘مدر ُم٤م يم٤من يٜمٓمٚمؼ ُمـ  قمزاء ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٌقهيّٞملم مل يٙمـ هيدف إمم إرو٤مء اًمِمٞمٕم٦م

إيامهنؿ هبذا اعمٕمت٘مد. ويم٤من طمرصٝمؿ قمغم زي٤مرة ُمراىمد إئّٛم٦م وٓ ؾمّٞمام ُمرىمد احلًلم 

ن يٙمقن ُمـ أضمؾ لم اًمٙم٤مفمٛملم ذم اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أاإلُم٤مُمقمكّم وُمرىمد  اإلُم٤ممو

 ُمّمٚمح٦م ؾمٞم٤مؾمّٞم٦م أو ًمٚمتٔم٤مهر أُم٤مم اًمِمٞمٕم٦م.

 ّٙ  ظّٕر طبكٛ الٍاٟشني يف الكرُ الجالح اهلذر
ـمٌ٘م٦م اًمٜم٤مئحلم أو اًمٜم٤مدسملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ، فمٝمر ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ًمٚمٝمجرة ذم اًمٕمراق

وؾمّٛمقا سم٤مًمٜم٤مئحلم وُمٗمرده ٟم٤مئح وٟم٤مئح٦م. ويم٤من ، ي٘مرأون اعمراصمل قمغم احلًلم

وُمٜمٝمؿ دقمٌؾ اخلزاقمل واًمٜم٤مؿمئ ، ًمِمٕمراء أهؾ اًمٌٞم٧م اً أؿمٕم٤مر اًمٜم٤مئحقن ي٘مرأون

ومٙم٤من اًمٜم٤مئح  (جم٣ميمس ايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم احلسكم)ٞم٧م سم٤مؾمؿ اًمّمٖمػم. وقم٘مدت جم٤مًمس ؾُمٛمِّ 

. وٟم٘مؾ (4)اسمـ أصدق، . وُمـ أؿمٝمر اًمٜم٤مئحلم أو اًمٜم٤مدسملم ذم اًمٕمراق(8)يٜمِمئف ٤مً ي٘مرأ ىمريْم

                                                 
 .828ص :م0127 هـ/0317، سمػموت، اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦ّم، شم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمٌقهيٞم٦ّم، طمًـ، ُمٜمٞمٛمٜم٦م (0)

 .805ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ×هنْم٦م احلًلم (8)

 :ٓ شم٤م، سمٖمداد، ُمٓمٌٕم٦م اإلرؿم٤مد، ٜمٌاء ذم شم٤مريخ يمرسماءسمٖمٞم٦م اًم، قمٌد احلًلم، آل ـمٕمٛم٦م، اًمٙمٚمٞمدار (4)
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وأهّن٣م وومٖم٦م فمعم ، راء همٝمام يرى ايمٛم٣مئؿدّرة ايمٛم٣مئح٥م رأت هم٣مؿمٚم٥م ايمزه»اعمٗمٞمد ذم أُم٤مًمٞمف أّن 

 : ومػم احلسكم سمب٘مل وأَمرهت٣م أن سمٛمُمد

 أهّيـــــــ٣م ايمٔمٝمٛمـــــــ٣من همٝمّمـــــــ٣م

ـــــــ٣م ـــــــ٣ميمْمػ َمٝمت ـــــــ٣م زم  وازم٘مٝم

ــــــــــــٝمال ــــــــــــف ومت   مل أَمّرض

 

ــــــــ٣م  ــــــــتٜماّل ٓ سمٕمٝمّم  واؽم

 سمـــــرك ايمِمـــــدر رضٝمّمـــــ٣م

 .(0)ٓ وٓ ىمـــــــ٣من َمريّمـــــــ٣م

 
ٓ  ىم٣من ايمٛم٣مس، وزمسب٤م ايمٗمٚمع ايمذي سمٔمّرض يمف ايمُمٝمٔم٥م دم زمٕمداد فمعم يد احلٛم٣مزمٙم٥م

. وَمـ ىم٣من يٛمقح فمعم احلسكم ىم٣من يتٔمّرض يمٙمٗمتؾ ×يستْمٝمٔمقن ايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم احلسكم

 (1)سمٛمقح زمٗمِمٝمدة ايمٛم٣مؾمئ، ف زمِخٙم٤مٔمرَ وايمٗمٚمع. وىم٣مٞم٦م دم زمٕمداد ٞم٣مئح٥م جمٝمدة ضم٣مذوم٥م سمُ 

 : َمْمٙمٔمٜم٣م

ـــــــ٣م ـــــــ٣من همٝمّم ـــــــ٣م ايمٔمٝمٛم  أهّي

 

 

ــــــــتٜماّل ٓ سمٕمٝمّمــــــــ٣م   واؽم

د فمٙمامء احلٛم٣مزمٙم٥م دم وهق أزمق حمّٚمد احلسـ زمـ فمقم زمـ طمٙمػ أضم، همبٙمغ ذيمؽ ايمػمهب٣مريّ  

وظمـ ىم٣من يٗمرأ اظمراشمل فمعم ، وفُمرف زمٔمدائف يمٙمُمٝمٔم٥م، زمٕمداد دم أوائؾ ايمٗمرن ايمرازمع اهلجريّ 

زمٙمٕمٛمل أّن ٞم٣مئح٥م : وومد وم٣مل ايمػمهب٣مري. (4)أو َمـ يزور َمرومد احلسكم دم ىمرزمالء، احلسكم

                                                 
 . 13ص :إُم٤مزم، اعمٗمٞمد (0)

واعمتقرّم  ـه870اعمقًمقد ؾمٜم٦م ، أسمق احلًـ، هق قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ وصٞمػ، اًمٜم٤مؿمئ أو اًمٜم٤مؿمئ اًمّمٖمػم (8)

وًمف ومٞمف صٜمٕم٦م ، واعمدومقن ذم ُم٘م٤مسمر ىمريش ذم اًمٙم٤مفمٛملم ويم٤من يٕمٛمؾ اًمّمٗمر وخيرُمف ـه435ذم اًمٕم٤مم 

ويم٤من ؿم٤مقمرًا يٛمدح أهؾ اًمٌٞم٧م ومًّٛمل ؿم٤مقمر أهؾ اًمٌٞم٧م. وًمف ىمّمٞمدة ذم رصم٤مء احلًلم: ُمٓمٚمٕمٝم٤م: ، سمديٕم٦م

، شم٤مريخ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم احلًلم، رضم٤مئل سمٕمٞمد واعمامت ىمري٥م وخيٓمئ فمٜمّل واعمٜمقن شمٕمٞم٥م )اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

 (.07ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ

ور، إمم يمثػم ُمـ أقمامل اًمٕمٜمػيم٤من اًمؼمهب٤مري رئٞمس احلٜم٤مسمٚم٦م ويم٤من يدومٕمٝمؿ  (4) ، وم٠مظمذوا يٙمًٌقن اًمدُّ

ص٤مطم٥م ، طمتك إّن اإلُم٤مم اًمٓمؼمّي ، وأرهٌقا يمّؾ ُمـ ٓ يرى رأهيؿ، ويتٕمروقن اًمٌٞمع واًمنماء

، وزاد ذهؿ وومتٜمتٝمؿ، وعم٤م شمقذّم طم٤مًمقا دون شمِمٞمٞمٕمف ودومٜمف، فمّؾ طمٌٞمس داره ُمّدة، اًمتٗمًػم واًمت٤مريخ

أهمروا سمف اًمٕمٛمٞم٤من ، وون إمم اعم٤ًمضمد وم٤مذا ُمّر هبؿ ؿم٤مومٕمل اعمذه٥مواؾمتٔمٝمروا سم٤مًمٕمٛمٞم٤من اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٠م
 



 ٞملميراٟمُمِمٝمدي٦م اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب واإل  ...................................................... 75

 

 .(0)شاؿمٙمبقه٣م هم٣مومتٙمقه٣م، سمٛمقح، طِمْٙم٤م: يٗم٣مل هل٣م

ّٓ ، مل شمٙمـ شمًتٝمدف اًمتٕمّرض ٕقمداء أهؾ اًمٌٞم٧موُمع أّن اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم احلًلم  إ

 .(8)ويم٤مٟمقا ٓ يتجّرأون قمغم اًمٜمٞم٤مطم٦م سمّمقرة قمٚمٜمّٞم٦م، أنَّ اًمِمٞمٕم٦م يم٤مٟمقا خي٤مومقن احلٜم٤مسمٚم٦م

 ×احلًلم اإلُم٤ممذم رصم٤مء  اً عمراصمل اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مرأون أؿمٕم٤مروم٤معمٜمِمدون وىمّراء ا

اء دون ىمرَّ يم٤من ه١مٓء هيدِّ  سمؾ، يٛمٜمٕمقهنؿ ىمراءة اعمراصمل اً ٟمٗمر يم٤مٟمقا يقاضمٝمقن دائامً 

 اعمراصمل سم٤مًمٕم٘م٤مب واًم٘متؾ.

 إقاوٛ العساٞ احلصٗيّن يف الكرٌني اخلاوض ٔالصازط اهلذرّٖني
سمؾ إّن اعمراؾمؿ ، اؾمتٛمّر اًمِمٞمٕم٦م ذم إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل سمٕمد قمٍم آل سمقيف

ٜم٦ّم يم٤مٟمقا يقا، ػ اًمِمٞمٕم٦م إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاءومل يقىمِ  اً ٕم٧م يمثػمشمقؾمَّ  ًُ ، ضمٝمقهنؿُمع أّن اًم

ويم٤مٟم٧م شم١مّدي ذم سمٕمض إطمٞم٤من إمم ، دار ُمٜم٤مىمِم٤مت ديٜمٞم٦ّم سملم اجل٤مٟمٌلمويم٤مٟم٧م شمُ 

ٜم٦ّم ؾماُماؿمت٤ٌميم٤مت دُمقّي٦م. ُمع أّن دظمقل إشمراك اًمًاضم٘م٦م إمم إرايض اإل ًُ ٞم٦ّم َدقَمَؿ اًم

                                                 
 

ىم٤مل ومٞمف: ، إُمر اًمذي اوٓمر اخلٚمٞمٗم٦م أن يّمدر سمِم٠مهنؿ ُمٜمِمقراً ، طمتك يٙم٤مد يٛمقت، وميسمقه سمٕمّمٞمٝمؿ

يم٤من ىمري٤ًٌم ُمـ ؾمخط رّب ، وأيمؾ سمف أُمقال اعمٕم٤مهديـ، وشمقصّم٥م قمكم اعمًٚمٛملم، إّن ُمـ ٟم٤مومؼ سم٢مفمٝم٤مر اًمديـ

ؾمٜم٦م )ٟمِمقار  13وهق اسمـ  481وهق ُمـ اًمْم٤مًملم. وىمد ُم٤مت اًمؼمهب٤مري ؾمٜم٦م ، اهللوهمْم٥م ، اًمٕم٤معملم

دم٤مرب إُمؿ وشمٕم٤مىم٥م ، أسمق قمكم اًمرازّي ، ؛ اسمـ ُمًٙمقيف844ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمح٤مضة

، ـمٝمران، أضمزاء( دار هوش ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم 7)، طمّ٘م٘مف وىمّدم ًمف اًمديمتقر أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إُم٤مُمل، اهلٛمؿ

، قمّز اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ حمّٛمد اجلزري، ؛ اسمـ إصمػم488ص، 0ج  :م[8111هـ.ش ]0471

أسمق قمٌد اهلل ي٤مىمقت سمـ ، ؛ احلَٛمقّي اًمروُمّل اًمٌٖمدادّي 417ص، 2ج  :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ

ُت٘مٞمؼ: اًمديمتقر إطم٤ًمن ، جمّٚمدات( 7إرؿم٤مد إري٥م إمم ُمٕمروم٦م إدي٥م )، ُمٕمجؿ إدسم٤مء، قمٌد اهلل

 (.343ص، 3ج : م0114، 0ط، سمػموت، ّل ؾماُمًمٖمرب اإلدار ا، قم٤ٌّمس

 .848ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟمِمقار اعمح٤مضة وأظم٤ٌمر اعمذايمرة، اًمتٜمقظمل (0)

 .044ص، 8ج :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)
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ّٓ أّن ُمراؾمؿ اًمٕمزاء مل شُمٜمَس ، ووٞمّؼ اخلٜم٤مق قمغم اًمِمٞمٕم٦م ، سمؾ زاَد ذًمؽ سمت٘م٤مدم إي٤مم إ

ٜم٦ّم )اًمِم٤مومٕمٞم٦ّم واحلٜمٗمٞم٦م( ُمـ قمِّم٤مق هذه اعمراؾمؿوأصٌح اًمٕم ًُ ويٛمٙمـ ، ديد ُمـ أهؾ اًم

 يمٛمّمداق قمغم ذًمؽ. (ايمٛمٗمض)ذيمر ُم٤م يمتٌف ص٤مطم٥م يمت٤مب 

قمـ اٟمتِم٤مر  (ايمٛمٗمض)يتحّدث قمٌد اجلٚمٞمؾ اًم٘مزويٜمّل اًمرازّي ص٤مطم٥م يمت٤مب 

قمغم  اً ُمراؾمؿ اًمٕمزاء قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس واًم٤ًمدس اهلجرّيلم. وي٘مقل ردّ 

هذه ايمْم٣مئٖم٥م )ايمُمٝمٔم٥م( يٓمٜمرون اجلزع واحلزن يقم »ة اًمذي يمت٥م ي٘مقل اعمجؼمِّ  أطمد

ـَ ، ق فم٣مَّم٥م ايمٛم٣مس َمالزمسٜمؿويٚمز  ، فم٣مؾمقراء ـّ ويٛمتحب إنَّ هذا ، شوسمٙمْمؿ ايمٛمس٣مء صدوره

 (اعم٘مّدم أسمق طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم)ّٕن اجلٛمٞمع يٕمٚمؿ سم٠مّن ؛ اًمٙمام يدّل قمغم سمٖمض آل اًمرؾمقل

قمـ ؾمٚمػ يم٤مٟمقا  ٤مً واًمٕمٚمامء واخلٚمٗم٤مء واًمٓمقائػ ظمٚمٗم (اعمٙمّرم اًمِم٤مومٕمّل  اإلُم٤مم)و

. (ُمثٚمام ٟمٔمؿ اًمِم٤مومٕمّل ُمراصمل يمثػمة ذم احلًلم وؿمٝمداء يمرسماء)، حيٞمقن ؾمٜم٦ّم اًمتٕمزي٦م

ٝمداء يمرسماء يمثػمة وم٢مّن ُمراصمل أصح٤مب أب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمّل ذم ؿم، وقماوة قمغم ذًمؽ

 . (0)وٓ هن٤مي٦م هل٤م

ٜم٦ّم أىم٤مُمقا ُمراؾمؿ قم٤مؿمقراء  أّن أقمٞم٤من وأذاف: ٤مً ويذيمر اًمرازّي أيْم ًُ أهؾ اًم

وؿم٤مريمقا ذم اًمٕمزاء واًمٜمٞم٤مح. ويذيمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل اخلقاضم٦م قمكم اًمٖمزٟمقّي احلٜمٗمّل 

. وذم مهدان اًمتل شوزم٣ميمغ دم يمٔمـ آل ؽمٖمٝم٣من يقم فم٣مؾمقراء، إّٞمف أوم٣مم ايمتٔمزي٥م»ذم سمٖمداد. 

يمٔمزاء دم َمقؽمؿ أوم٣مم جمد ايمديـ َُمذىّمر اهلٚمدايّن ا»، يم٤مٟم٧م ُم٠موى ضمٞمش اًمؽمك وُم٠مُمٜمٝمؿ

 .(8)شيٛمدهُمقن َمٛمف فم٣مؾمقراء زمحٝم٧م صمٔمؾ أه٣مرم ومؿ

                                                 
سمٕمض ُمث٤مًم٥م اًمٜمقاص٥م ذم ـ)اًمٜم٘مض اعمٕمروف سم، ٟمّمػم اًمديـ أسمق اًمرؿمٞمد قمٌد اجلٚمٞمؾ، اًم٘مزويٜمل اًمرازّي  (0)

ؾمٚمًٚم٦م ، شمّمحٞمح: ُمػم ضمال اًمديـ حمّدث، اًم٘مرن اًم٤ًمدس، (ٟم٘مض سمٕمض ومْم٤مئح اًمرواومض

 .470ـ471ص :م[8113.ش ]ـه0425، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات اجلٛمٕمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦ّم ًممصم٤مر

سمٕمض ُمث٤مًم٥م اًمٜمقاص٥م ذم ـ)اًمٜم٘مض اعمٕمروف سم، ٟمّمػم اًمديـ أسمق اًمرؿمٞمد قمٌد اجلٚمٞمؾ، اًم٘مزويٜمل اًمرازّي  (8)

 . 474ـ 470ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، (ٟم٘مض سمٕمض ومْم٤مئح اًمرواومض
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، ٟمجؿ أب اعمٕم٤مزم سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ سمزاري اإلُم٤ممإّٟمف يتحّدث قمـ ٟمٞم٤ًمسمقر واخلقاضم٦م 

ّٓ أّٞمف ىم٣من يٗمٝمؿ ايمٔمزاء زم٘مّؾ ومقة»وي٘مقل   ٣مً وىم٣من يٟمطمذ ىمت٣مزم، َمع أّٞمف ىم٣من ضمٛمٖمّل اظمذه٤م إ

 . (0)شويْمٙمؼ ايمٌمطم٣مت وايمٔمقيؾ، أؽمفويٛمثر ايمؼماب فمعم ر، زمٝمده ويٗمرأ ايمتٔمزي٥م

واخلقاضم٦م حمٛمقد طمدادي ، ذم ُمديٜم٦م اًمرّي يم٤من اًمِمٞمخ أسمق اًمٗمتقح ٟمٍم آسم٤مدي

همٗمد همٔمال َم٣م همٔماله دم يقم فم٣مؾمقراء َمـ ذىمر ايمٔمزاء ويمٔمـ ايمٓم٣مظمكم »طمٜمٗمٞمَّل اعمذه٥م 

وايمٗم٣ميض فمٚمده ؽم٣مويل احلٛمٖمّل ايمذي ىم٣من ». شوذيمؽ دم ٞمزل ىمقؾمؽ واظمس٣مصمد ايم٘مػمى

وومد روى هذه ايمٗمِّم٥م دم صم٣مَمع ؿمٕمرل زمحّمقر فممميـ أيمػ ، ٣مً احلدي٧م َمٔمروهم َمـ أهؾ

 .(8)شومل يٖمٔمؾ أضمد َم٣م همٔمٙمف دم هذا ايمٝمقم، وؾمّؼ صَمْٝمبفُ ، إٞمس٣من وأوم٣مم ايمٔمزاء وضَمرَسَ َرأؽَمفُ 

ذم يمّؾ قم٤مم  ×يم٤من اعمِم٤مط يتحّدث قمـ ُم٘متؾ قمثامن وقمكمّ  سمٕمد جمٚمس اًمِمٝم٤مدة

وومد »ن يّمؾ إمم ُم٘متؾ احلًلم سمـ قمكم. ويم٤م، وذم يمّؾ ؿمٝمر حمّرم ويقم قم٤مؿمقراء

وومد َمّزق ، زمحّمقر إَمغمات واخل٣مسمقن ]زوصم٥م[ أَمغم واومٔم٥م ىمرزمالء حتّدث دم فم٣مم

 . (4)شوفمّٖمروا وصمقهٜمؿ زم٣ميمؼماب، احل٣مضون شمٝم٣مهبؿ

أو  ٤مً ؿم٤مومٕمٞمّ  ٤مً أو ؾمٜمّٞمّ  ٤مً طَمٜمٗمٞمّ  ٤مً ؾمقاء يم٤من ؾُمٜمّٞم ـ ّل ؾماُميم٤من اجلٛمٞمع ذم اًمٕم٤ممل اإل اً إذ

وئمٝمر اًمٌٙم٤مء واجلزع قمٚمٞمف وقمغم ؿمٝمداء ، ×ًمٕمزاء قمغم احلًلمي٘مٞمؿ ا ـ ٤مً ؿمٞمٕمٞمّ 

 يمرسماء.

٤ٌّمؾمّٞم٦م آصم٤مٌر إجي٤مسمّٞم٦م قمغم اًمِمٞمٕم٦م ٤ٌّمؾمّٞمقن  ؛يم٤من ًمً٘مقط اخلاوم٦م اًمٕم اذ يم٤من اًمٕم

ذم اًمدوًم٦م اإليٚمخ٤مٟمّٞم٦م شمٕمقد سم٤مًمٜمٗمع  (3)ويم٤مٟم٧م ظمٓمقات هم٤مزان ظم٤من، يْمّٞم٘مقن قمٚمٞمٝمؿ

                                                 
 . 478ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

 . 478ص، 018 :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.4)

هم٤مزان ظم٤من اعمٕمروف سم٤مًمًٚمٓم٤من حمٛمقد هم٤مزان ظم٤من ُمـ أؿمٝمر وأىمدر اًمًاـملم اإليٚمخ٤مٟمٞملّم اعمٖمقل  (3)

ـ ذي اًمذيـ طمٙمٛمقا إيران وهق ؾم٤مسمع طم٤ميمؿ إيٚمخ٤ميّن طمٙمؿ إيران. شمقمّم اًمًٚمٓم٦م ذم اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ ُم
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ـّ اطمؽماُم ّٕٟمف رأى ذات ؛ اًمٌٞم٧م ؤل قمكمّ  ٕهؾ ٤مً قمغم اًمِمٞمٕم٦م. يم٤من هم٤مزان ظم٤من يٙم

ل سمٚمٓمٗمٝمؿ وىمد طمٔمِ ، قمكّم واحلًـ واحلًلم ذم اعمٜم٤مم اإلُم٤ممو |ًمٞمٚم٦م رؾمقل اهلل

وهلذا اًم٥ًٌم زار هم٤مزان ظم٤من إُم٤ميمـ اعم٘مّدؾم٦م ذم اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م واًمٜمجػ ، وقمٓمٗمٝمؿ

يمٌػمة هلؿ. وىمد اؾمتٗم٤مد  ٤مً وظمّّمص ٟمذورات وصدىم٤مت وأوىم٤موم، إذف ويمرسماء

وأىم٤مُمقا ، وٓ ؾمّٞمام ذم قم٤مؿمقراء، ُمٜمٝمؿ سم٠من زادوا ُمـ اعمراؾمؿ اًمديٜمّٞم٦م اًمِمٞمٕم٦م ُمـ ُمقىمٗمف

اًمٕمزاء هبذا اًمٞمقم سمٙمّؾ ُم٤م ُأوشمقا ُمـ ىمّقة. ويم٤مٟم٧م ظمٓمقات هم٤مزان ظم٤من ىمد ضمٕمٚم٧م 

وطمٗمر هنر هم٤مزان عمّد إرايض اًمزراقمّٞم٦م ، صحراء يمرسماء شمتحّقل إمم أراض زراقمّٞم٦م

 .(0)احلًلم إمم ُمزارع وسم٤ًمشملم ُم٤مماإلوُتّقًم٧م إُم٤ميمـ اعمحٞمٓم٦م سمييح ، سم٤معم٤مء

وذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس ًمٚمٝمجرة يم٤من اًمِم٤مومٕمّٞمقن وإطمٜم٤مف يِم٤مريمقن ذم ُمراؾمؿ 

ويم٤مٟم٧م شم٘م٤مم ُمراؾمؿ ظم٤مّص٦م هبذا اًمِم٠من. وسمٛمرور اًمقىم٧م ازدادت هذه ، قمزاء احلًلم

. وىمد وصػ ًمٜم٤م اًم٘مزويٜمّل اًمرازّي ُم٤م راومؼ اًمٕمزاء قمغم ٤مً واؾمتحٙم٤مُم اً اعمراؾمؿ شم٠مصمػم

وشمٕمٗمػم اًمقضمقه ، وًمٓمؿ اًمقضمقه، وؿمّؼ ًمٚمجٞمقب، ضمزع وسمٙم٤مء وقمقيؾ احلًلم ُمـ

                                                 
 

م سمٕمد ووم٤مة أسمٞمف أرهمقن وسمٕمد ُم٘متؾ يمٞمخ٤مشمق وسم٤ميدو إصمر 0815/أيمتقسمر 0هـ/ اًمراسمع ُمـ ت313اًم٘مٕمدة 

اًم٘مت٤مل سمٞمٜمٝمؿ ووصؾ إمم ُمديٜم٦م شمؼميز. يم٤من يديـ سم٤مًمٌقذّي٦م وًمٙمٜمّف أؾمٚمؿ سمتِمجٞمع ُمـ أُمػم ٟمقروز. وأصدر 

وسمٖمداد )شم٤مريخ إيران  أُمرًا سمتخري٥م يمٜم٤مئس اعمًٞمحٞملّم وُمٕم٤مسمد اًمٌقذّيلم ويمٜمٞم٧ًم اًمٞمٝمقد ذم شمؼميز

، 5ط: ، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات أُمػم يمٌػم، شمرمج٦م: طمًـ أٟمقؿمف، مجٕمف ضمل. أ. شمريؾ، يمٛمؼمي٩م

 (. 457ـ453ص، 5ج  :م[8118.ش ]ـه0420

ذم ضمزيرة اسمًٙمقن اًمقاىمٕم٦م ذم ، م0870ٟمقومٛمؼم  00هـ/351رسمٞمع اًمث٤مين  81وًمد هم٤مزان ظم٤من ذم 

ذم ُمديٜم٦م شمؼميز اإليراٟمٞم٦ّم وأقمٚمـ يقم شمقًّمٞمف  ـه313ؿ ذم اًمٕم٤مم ُم٤مزٟمدران )ؿمامل إيران احل٤مًمٞم٦ّم( وشمقمّم احلٙم

ديـ اًمدوًم٦م وأُمر سمتخري٥م يمّؾ اعمٕم٤مسمد وإصٜم٤مم وهمػم اًمٙمٜم٤مئس إمم ُم٤ًمضمد. شمقذّم  ؾماماحلٙمؿ اإل

ذم ُمديٜم٦م ىمزويـ ودومـ ذم ُمديٜم٦م ، م0413ُم٤ميق ـ أي٤مر  5/ ـه714ؿمقال  00هم٤مزان ظم٤من يقم اجلٛمٕمف 

هم٤مزان ظم٤من وشم٠مصمػم وشمداقمٞم٤مت ذًمؽ قمٚمی ؾم٤مئر إدي٤من واعمذاه٥م ذم  ؾمامإ)شمؼميز )ُم٘م٤مل: سمٕمٜمقان 

  ـمٝمران(.، 08اًمٕمدد ، اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م، اعمٜمِمقر ذم جمٚم٦م پژوهِمٜم٤مُمف شم٤مريخ ]سمحقث شم٤مرخيٞم٦ّم[، (إيران

 .477ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)
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وإـماق ، اًمؽماب قمغم اًمرؤوس وص٥مِّ ، وًمٕمـ آل ؾمٗمٞم٤من واًمٔم٤معملم، وىمراءة اعمراصمل

 اًمّمٞمح٤مت ويمِمػ اًمرؤوس. 

ومرص٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م ـ  (0)اًمًٚمٓم٤من حمّٛمد ظمداسمٜمدهـ  ويم٤من شمِمّٞمع ؿم٘مٞمؼ هم٤مزان اوجل٤ميتق

ـّ اعمّم٤مدر، ًمٞمقؾّمٕمقا ُمراؾمٛمٝمؿ ، مل شمتحّدث قمـ يمٞمٗمّٞم٦م إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء أي٤مم قم٤مؿمقراء وًمٙم

َـّ  ، ذم ٟمنم اًمتِمّٞمع ذم اعمجتٛمع اً ظمٓمقات إظمقيـ أؿم٤مرت إمم أهّنام مل يّدظمرا ضمٝمد وًمٙم

ويٌدو أّن ُمراؾمؿ قمزاء احلًلم يم٤مٟم٧م شم٘م٤مم سمٙمّؾ ىمقة. ويم٤من حلْمقر اًمٕمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م 

واسمـ ـم٤مووس احلكّم ، كمّ واًمٕمّاُم٦م اسمـ ُمٓمٝمر احل، ُمثؾ اخلقاضم٦م ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقّد 

وومخر اعمحّ٘م٘ملم وشم٤مج اًمديـ أوضمل ذم اعمٜم٤مص٥م احلٙمقُمّٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ىمد ؾمٛمح ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم 

 وإىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء أي٤مم ؿمٝمر حمرم.، إفمٝم٤مر قم٘م٤مئدهؿ

طمٞم٨م يم٤مٟمقا ي٘مٞمٛمقن ُمراؾمؿ احلزن قمغم  ؛ًمٚمِمٞمٕم٦م اً ويم٤مٟم٧م ُمديٜم٦م طمٚم٥م ُمريمز

قمر ضمال اًمديـ اًمروُمل ذم ديقاٟمف وهذا ُم٤م أؿم٤مر اًمٞمف اًمِم٤م، احلًلم يقم قم٤مؿمقراء

. وذيمر اًمِم٤مقمر ضمال اًمديـ اًمروُمّل سم٠مّن أهؾ طمٚم٥م يم٤مٟمقا (اظمثٛمقي اظمٔمٛمقي)

يتجّٛمٕمقن يقم قم٤مؿمقراء ذم سم٤مب أٟمٓم٤ميمٞم٤م ويم٤مٟمقا ي٘مٞمٛمقن ُمراؾمؿ اًمٕمزاء قمغم احلًلم 

 .(8)سمـ قمكم وؿمٝمداء يمرسماءا

                                                 
 اًمًٚمٓم٤من حمّٛمد ظمداسمٜمده )أي قمٌد اهلل(. (0)

 ـه714اإليٚمخ٤مٟمٞملّم اعمٖمقل اًمذي ظمٚمػ واًمده هم٤مزان ظم٤من ؾمٜم٦م  أوجل٤ميتق هق احل٤ميمؿ اًمث٤مُمـ ُمـ احلٙم٤مم

م ذم ؾمٚمٓم٤مٟمٞم٦م. ويم٤من أوجل٤ميتق 0403ـ ديًٛمؼم  0ك 03م وشمقذّم ذم 0821ويم٤من أوجل٤ميتق ىمد وًمد ؾمٜم٦م 

ّل وؾم٤مر قمغم ُم٤ٌمدئ اعمذه٥م احلٜمٗمّل ؾماُمُمًٞمحٞم٤ًّم ذم ـمٗمقًمتف وىمٌؾ اًمٌقذّي٦م وًمٙمٜمّف اقمتٜمؼ اًمديـ اإل

م وقمكم إصمر شماؾمـ سملم اصمٜملم ُمـ وم٘مٝم٤مء 0401هـ/  711ار ُمديٜم٦م اًمٜمجػ ذم ؿمت٤مء وًمٙمٜمّف شمِمٞمّع سمٕمدُم٤م ز

اعمذهٌلم احلٜمٗمّل واًمِم٤مومٕمّل وسمٕمد ُمٜم٤مفمرة ضمرت سملم اًمٕمّاُم٦م احلكّم أطمد اًمٕمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م وٟمٔم٤مم اًمديـ 

ـ ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  0ك 07/ ـه703شمقذّم أوجل٤ميتق ذم اًمث٤مُمـ واًمٕمنميـ ُمـ رُمْم٤من ؾمٜم٦م ، ُمراهمف أي

ُمّمدر ، هق ذم اًم٤ًمدؾم٦م واًمثاصملم ُمـ قمٛمره ودومـ ذم ؾمٚمٓم٤مٟمٞم٦م )شم٤مريخ إيران يمٛمؼمي٩مم. و0403

  .(420ـ474ص، 5ج  :ؾم٤مسمؼ

 .474ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٜم٘مض، قمٌد اجلٚمٞمؾ، اًم٘مزويٜمّل اًمرازّي  (8)



 10  ..................................................... اًم٤ٌمب إّول: اًمٕمزاء احلًٞمٜمل قمٜمد اًمٕمرب واإليراٟمٞملم

ّٗني يف العرام   العساٞ احلصٗين يف عّس الضفّٕٖني ٔالعجىاٌ
وؽمٝمْمروا فمعم ايمٔمراق ىم٣من اإلومب٣مل فمعم  إيرانفمٛمدَم٣م سمقلّم ايمِمٖمقّيقن ايمسٙمْم٥م دم »

وىم٣مٞم٦م ضمرّي٥م ايمُمٝمٔم٥م دم إضمٝم٣مء هذه ايمذىمرى َمّمٚمقٞم٥م. ، إوم٣مَم٥م اظمآسمؿ وايمٛمٝم٣مضم٣مت فمٓمٝمامً 

ويم٘مـ فمٛمدَم٣م ومقي٦م ؽمٙمْم٥م احل٘مقَم٥م ايمٔمثامٞمّٝم٥م وومع ايمّمٕمط فمعم ، ونم٣ملم ايمُمٝمٔم٥م دم إوم٣مَمتٜم٣م

إَمر ايمذي ىم٣من ، اظمٛم٣مضم٣مت وَمزاويم٥م ؾمٔم٣مئرهؿ ايمتٗمٙمٝمدي٥م همٝمٜم٣موَُمٛمٔمقا فمـ إوم٣مَم٥م ، ايمُمٝمٔم٥م

وحت٦م ، ودم رسادي٤م ايمدور، وداطمؾ ايمبٝمقت اً إلم إوم٣مَمتٜم٣م وإضمٝم٣مء ذىمري٣مهت٣م رّس يّمْمرهؿ 

ُأقمٚمـ اعمذه٥ُم ، . وذم قمٝمد اًمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ اًمّمٗمقّي (0)شؿم٣مئٙم٥م اخلقف واجلزع وايمتٗمّٝم٥م

ويمذا قمغم قمٝمد ، قُم٦م اًمّمٗمقّي٦مًمٚمحٙم ٤مً رؾمٛمٞمّ  ٤مً واًمٕمراق ُمذهٌ إيراناًمِمٞمٕمّل ذم 

اًمذي زار  ـه130اًمًاـملم اًمٕمثامٟمّٞملم يم٤مًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمامن اًم٘م٤مٟمقين اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم 

اًمذيـ طمٙمٛمقا سمٕمض ، ويمذا قمغم قمٝمد إُمراء اًمِمٞمٕم٦م أظمريـ، يمرسماء واًمٜمجػ

وسمٜمل محدان وآل ، أٟمح٤مء اًمٕمراق يمدوًم٦م سمٜمل ُمزيد ذم احلّٚم٦م وسمٜمل ؿم٤مهلم ذم اًمٌٓمٞمح٦م

 .(8)ذم اعمقصؾ وٟمّمٞمٌلم اعمًٞم٥م

وُمٜمٝمؿ اًمًٚمٓم٤من ُمراد ، وىمد أهف سمٕمض احلّٙم٤مم اًمٕمثامٟمّٞملم ذم ُمٕم٤مداة اًمِمٞمٕم٦م

، وأطمرق يمتٌٝمؿ وىم٤مم سمتٕمذيٌٝمؿ، اًمراسمع اًمذي أهف ذم ىمتؾ اًمِمٞمٕم٦م وؾمٗمؽ دُم٤مئٝمؿ

أّن ُمـ ظمٚمٗمف ُمـ  ٞمدَ سمَ ، قرد اًم٘م٤مئٛمقن هب٤موـمُ ، وم٘مد ُُمٜمٕم٧م إىم٤مُم٦م اعمآشمؿ قمغم احلًلم

وإىم٤مُم٦م ، سمٕمض احلرّي٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم إطمٞم٤مء ذيمري٤مت احلزن قمغم احلًلم اًمًاـملم أـمٚم٘مقا

دوا قمغم وُمتٜمّقع اًمت٘م٤مًمٞمد اًمتل درضمقا قمٚمٞمٝم٤م وشمٕمقّ ، سمٛمختٚمػ اعمٔم٤مهر، ؿمٕم٤مئرهؿ

٤ٌّمّد  ٤مً صمّؿ قمٚمٜم اً إىم٤مُمتٝم٤م ّه  وإّٟمام يم٤مٟمقا ي٘مٞمٛمقهن٤م ُت٧م ، ُمٜمذ اًمٕمٝمديـ إُمقّي واًمٕم

 .(4)اًمًت٤مر واًمت٘مّٞم٦م

                                                 
 . 84ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٤مريخ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم احلًلم، اًمِمٝمرؾمت٤مين (0)

 .83ص :( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ8)

 . 83ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٤مريخ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم احلًلمشم، اًمِمٝمرؾمت٤مين (4)
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قمـ ُمقىمػ  (شمقرة احلسكم)ي ؿمٛمس اًمديـ ذم يمت٤مسمف وي٘مقل اًمِمٞمخ حمّٛمد ُمٝمد

ٓضمَؼ ايمٔمثامٞمّٝمقن هذه اظمآسمؿ وَمٛمٔمقا إوم٣مَمتٜم٣م دم أضمٝم٣من »: اًمٕمثامٟمّٞملم ُمـ جمزرة يمرسماء

ٗم٦م هذه اظمآسمؿ شمؿ َمٛمٔمتٜم٣م ايمسٙمْم٥م دم قضمِ يمُ ، . ودم َم٣م زمٔمد ايمٔمثامٞمّٝمكمهم٘م٣مٞم٦م سمٗم٣مم رّساً ، ىمثغمة

ـ حمتقاه٣م ٕصمؾ إهمرانمٜم٣م َم : أضمٝم٣من أطمرىدهت٣م زمٗمٝمقد ىمثغمة شمٗمٝمٙم٥م دموومٝم  ، زمٔمض إضمٝم٣من

 .(0)شايمٛمٗمدي يمٙمسٙمْم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م

ض اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕمراق إمم هجقم اًم٘مّقات اًمقّه٤مسمّٞم٦م اًمًٕمقدّي٦م اًمتل ه٤ممج٧م شمٕمرَّ 

يمام ه٤ممج٧م ُمديٜم٦م اًمٌٍمة اًمٕمراىمّٞم٦م  ـه0218ُمديٜمتل يمرسماء واًمٜمجػ ذم اًمٕم٤مم 

 ّؾ ُم٤م يم٤من ومٞمف. وهدُم٧م ُمرىمد احلًلم وهن٧ٌم يم، وىمتٚم٧م ؾمّٙم٤من اعمديٜمتلم

ويمذًمؽ قمغم ، م0218ًم٘مد شمرك هجقم اًمقه٤مسمّٞملم قمغم يمرسماء واًمٜمجػ ذم اًمٕم٤مم 

طمٞم٨م أهل٧ٌم ، وقمغم شمٓمّقر اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل ، يمٌػمة قمغم اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕمراق اً اًمٌٍمة آصم٤مر

ٕمّد َم وٓ شمُ وىمّم٤مئد ٓ ُُت  ٤مً وأهلٛمتٝمؿ ظمٓمٌ، هذه احلقادث مح٤مس اخلٓم٤ٌمء واًمِمٕمراء

اًمتل قمؼّمت ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م قمامَّ ضمرى وجيري ًمٚمِمٞمٕم٦م ُمـ آٓم ، واعمراصملُمـ ىمّم٤مئد اًمٕمزاء 

وىم٣من زمٔمض ايمُمٔمراء ومد وصٖمقا َم٣م ضمدث »وُمآٍس وُم٤م ؿمٕمروا سمف ُمـ همْم٥م ؿمديد. 

زمؾ إّن هذه احل٣مدشم٥م هل إفم٣مدة ، زمٟمّٞمف ىم٣من يامشمؾ َم٣م صمرى دم واومٔم٥م ىمرزمالء َمـ ومتؾ وسممميد

 .(8)شظمٟمؽم٣مة ىمرزمالء َمـ صمديد

وُمٜمٕمٝمؿ ، اًمتْمٞمٞمؼ قمغم اًمِمٞمٕم٦م (4)ّل ذم اًمٕمراق داود سم٤مؿم٤موطم٤مول اًمقازم اعمٛمٚمقيم

                                                 
 .41ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، صمقرة احلًلم، حمّٛمد ُمٝمدي، ؿمٛمس اًمديـ (0)

 .34ـ38ص  :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، إسمراهٞمؿ، احلٞمدري (8)

م( وازم سمٖمداد. هق آظمر وٓة اعمامًمٞمؽ اًمذيـ طمٙمٛمقا 0250ـ  0737هـ/ 0837ـ  0022داود سم٤مؿم٤م ) (4)

. شمٕمرف ؾمامصمؿ اقمتٜمؼ ديـ اإل، وسمٞمع ذم سمٖمداد ممٚمقيم٤مً ، د. وًمد داود ذم شمٌٚمٞمز ذم ضمقرضمٞم٤مُمديٜم٦م سمٖمدا

وُمـ صمؿ أصٌح واًمٞم٤مً ، وشمدّرج ذم أرىمك اعمٜم٤مص٥م ذم زُم٤مٟمف، طمٞم٨م شمزوج ُمـ اسمٜمتف، قمغم اًمقازم ؾمٚمٞمامن سم٤مؿم٤م

يمام اؿمتٝمر قمٜمف ، دًمٞمؿوم٤مؿمتٝمر قمٜمف همزواشمف ًمٚمٕمِم٤مئر اعمتٛمّردة ذم ًمقاء اًم، قمغم سمٖمداد سمٕمد ووم٤مة ؾمٚمٞمامن سم٤مؿم٤م

، عمح٤مت اضمتامقمٞم٦ّم ُمـ شم٤مريخ اًمٕمراق احلدي٨م، سم٤ًمًمتف ودوم٤مقمف ذم ُمقاضمٝم٦م اإليراٟمٞملّم )قمكم اًمقردي

 . 842ـ847ص، 0ج، 0ط :إيران، ىمؿ، ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض
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ٓقمت٘م٤مده سم٠مّن اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل هق إطمدى وؾم٤مئؾ اًمدقم٤مي٦م ، ُمـ إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل 

ّٞم٦م إلومِم٤مل خمّٓمٓم٤مهتؿ وإؾم٘م٤مط اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦م. واوٓمر يراٟماًمتل شم٘مقم هب٤م اًمدوًم٦م اإل

 اً  اًمنادي٥م )ُت٧م إرض( سمٕمٞمدؿمٞمٕم٦م اًمٕمراق طمٞمٜمذاك إمم إىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ذم

يمام اوٓمروا إمم شمرك اُمرأة شمدير اًمرطمك ذم صحـ اًمدار ًمٙمل ، ُمـ اًمٕمٞمقن وإؾمامع

 .(0)ٓ يًٛمع اعم٤مّرة ذم اًمِم٤مرع صقت ُمـ ي٘مرأ أو ُمـ حيي جمٚمس اًمٕمزاء

، م0280ّٞم٦م ذم اًمٕم٤مم يراٟموسمٕمد اٟمٕم٘م٤مد اشمٗم٤مق صٚمح سملم داود سم٤مؿم٤م واحلٙمقُم٦م اإل

ويم٤من أّول جمٚمس شمٕمزي٦م ُأىمٞمؿ ذم اًمٜمجػ ، جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م سمّمقرة قمٚمٜمّٞم٦مأىم٤مم اًمٕمراىمّٞمقن 

. وسمٕمد اإلـم٤مطم٦م سمحٙمؿ اعمامًمٞمؽ ٤مً وشمٓمّقر شمدرجيٞمّ ، ذم سمٞم٧م اًمِمٞمخ حمّٛمد ٟمّم٤مر اًمٜمجٗمّل 

، قمغم سمٖمداد ٤مً لم قمكّم رو٤م واًمٞمم وشمٕمٞم0240ط داود سم٤مؿم٤م ذم اًمٕم٤مم ذم اًمٕمراق وؾم٘مق

ازم ؿمٞمٕم٦م اًمٕمراق سم٤مًمًامح هلؿ سم٢مىم٤مُم٦م جم٤مًمس ووقمد اًمق، أظمذ اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل سم٤مٟٓمتِم٤مر

 اًمٕمزاء ويم٤من هق حيي هذه اعمج٤مًمس. 

وأؿم٤مر اًمًّٞم٤مح إضم٤مٟم٥م اًمذيـ زاروا اًمٕمراق ظمال اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن 

اًمتل يم٤مٟم٧م دمري ذم يمرسماء ، اًمت٤مؾمع قمنم ذم ُمذيّمراهتؿ إمم ُمراؾمؿ اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل 

سمؾ اُمتّدت إمم اعم٤ًمضمد ، ذم اًمٌٞمقت ومح٥ًمومل شم٘متٍم إىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء ، واًمٜمجػ

 واعمدارس اًمديٜمّٞم٦م وطمتك أضطم٦م إئّٛم٦م.

 ٌعأٚ وٕانب العساٞ يف العضر احلسٖح 
أظمذت جم٤مًمس اًمٕمزاء سم٤مٟٓمتِم٤مر ذم ، ذم اًمٜمّمػ إّول ُمـ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم

وهل ُمًػمات ؿمٕمٌّٞم٦م ًماطمتٗم٤مل سمذيمرى ، وٟمِم٠مت ُمقايم٥م اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل ، اًمٕمراق

اًمذي يتٙمّقن  (اًمٚمّٓم٤مُم٦م)أو  (ُمقيم٥م اًمٚمٓمؿ)ويم٤من أّول اعمقايم٥م ، احلًلم اؾمتِمٝم٤مد

ييسمقن سم٠ميدهيؿ قمغم صدورهؿ اعمٙمِمقوم٦م. ، ُمـ جمٛمققم٦م أو جمٛمققم٤مت ُمـ اًمرضم٤مل

                                                 
 . 33ـ34ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، إسمراهٞمؿ، احلٞمدري (0)
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م( 0231وُمـ اعمحتٛمؾ أن يٙمقن ُمقيم٥م اًمِمٞمخ حمّٛمد سم٤مىمر أؾمد اهلل )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم 

 .(0)ذم اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م ُمـ أوائؾ شمٚمؽ اعمقايم٥م

م( أّول َمـ أوم٣مم ٥3806م اهلل ايمُمٝمخ حمّٚمد صمقاد ايمبالنمّل )اظمتقذّم دم ايمٔم٣مم ىم٣من آي»

وفمٛمف أطمذت ضمّتك سمقؽّمٔم٦م ووصٙم٦م إلم ، دم ىمرزمالء، اظمقاىم٤م احلسٝمٛمّٝم٥م يقم فم٣مؾمقراء

 .(8)شَم٣م هل فمٙمٝمف ايمٝمقم

اؾمتٛمّرت آطمتٗم٤مٓت سمذيمرى قم٤مؿمقراء ذم اًمٕمراق ظمال طمٙمؿ اًمقٓة اًمٕمثامٟمّٞملم 

همػم أّن اًمقازم اًمٕمثاميّن ُمدطم٧م سم٤مؿم٤م اًمذي طمٙمؿ ، كم رو٤م سم٤مؿم٤ماًمذيـ ضم٤مءوا سمٕمد قم

، طم٤مول ُمٜمع ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم ؿمٝمر حمّرم، م0270ـ  0232اًمٕمراق سملم اًمٕم٤مَُملم 

يٚمٛمع همٝمف إوم٣مَم٥م َمسغمات اظمقاىم٤م وهّدد زمٚمٔم٣مومب٥م  3869دم حمّرم ايمٔم٣مم  ٣مً وأصدر َمرؽمقَم»

إلم إيمٕم٣مء ذيمؽ اظمٛمع دم  اً اء. وومد وصمد َمدضم٦م زم٣مؾم٣م ٞمٖمسف َمّمْمرّ ىمّؾ َمـ يٗمٝمؿ جمٙمس فمز

 .(4)شزمٔمد أن اؽمتُم٣مر ايمب٣مب ايمٔم٣مرم دم إؽمْمٛمبقل، ايمٔم٣مم ايمذي سماله

، اٟمتنمت آطمتٗم٤مٓت سمذيمرى اؾمتِمٝم٤مد احلًلم ذم اًمٕمراق ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ

، ذم اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م ويمرسماء واًمٜمجػ، ذم اعمدن اعم٘مّدؾم٦م ٤مً ؿمٕمٌٞمّ  ٤مً ومقًمٙمٚمقريّ  ٤مً واختذت ـم٤مسمٕم

ىمٞمٛم٧م ُمقايم٥م اًمٚمٓمؿ قمغم أُ ، وم٢ممم ضم٤مٟم٥م جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م، ةويمذًمؽ ذم سمٖمداد واًمٌٍم

ويمذًمؽ تثٞمؾ واىمٕم٦م اًمٓمّػ ، (اًمزٟم٤مضمٞمؾ)اًمّمدور وضب اًمًاؾمؾ احلديدّي٦م 

 احلًلم. اإلُم٤مموُم٘متؾ 

اشمٌع اإلٟمجٚمٞمز ؾمٞم٤مؾم٦م ، م0107وسمٕمد آطمتّال اإلٟمجٚمٞمزّي ًمٚمٕمراق ذم اًمٕم٤مم 

ي٦م اعمقايم٥م احلًٞمٜمّٞم٦م وأظمذوا سمرقم٤م، اًمتحٌٞم٥م واًمؽمهمٞم٥م دم٤مه جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م

وأُمّدوه٤م سمام ُتت٤مج ُمـ ُمقاّد يم٤مٟم٧م ٟم٤مدرة آٟمذاك ُمثؾ ، وأطم٤مـمقه٤م سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م واحلامي٦م

                                                 
 .37ـ33ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ءشمراضمٞمدي٤م يمرسما، إسمراهٞمؿ، احلٞمدري (0)

 . 33ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)

 .37ـ33ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، إسمراهٞمؿ، احلٞمدري (4)
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 اًمٜمٗمط ًمٙم٥ًم اًمٕم٤مُم٦م إمم ضم٤مٟمٌٝمؿ وآًمتٗم٤مف طمقهلؿ.

دون اًمثقرة اًمتل اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ احلقزات  مل ي٘مػ طم٤مئاً  ػ إمم اًمِمٞمٕم٦موهذا اًمتزًمُّ 

 اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم وضمف اًمؼميٓم٤مٟمّٞملم. 

أقمٚمٜم٧م احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمّٞم٦م يقم  0180س اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمراىمّٞم٦م ذم اًمٕم٤مم سمٕمد شم٠مؾمٞم

قمٓمٚم٦م رؾمٛمٞم٦م ّٕول  ـ وهق اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ ؿمٝمر حمّرم ُمـ اًمًٜم٦م اهلجرّي٦م ـ قم٤مؿمقراء

 اإلُم٤مميمام ؾُمٛمح سم٢مىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل شمٙمريام ًمذيمرى اؾمتِمٝم٤مد ، ُمّرة

 احلًلم. 

داُم٤مت قمٜمٞمٗم٦م سملم ُمقايم٥م اًمٕمزاء طمدصم٧م ص 0187وذم يقم قم٤مؿمقراء ُمـ اًمٕم٤مم 

وضمرت ، وضمٜمقد احلٙمقُم٦م ذم صحـ اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م ؾم٘مط قمغم أصمره٤م أرسمٕم٦م ىمتغم

 آطمتٗم٤مٓت ذم اًمًٜمقات اًماطم٘م٦م ُمـ دون طمقادث شمذيمر.

طم٤موًم٧م احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمّٞم٦م ُمٜمع إىم٤مُم٦م اعمقايم٥م احلًٞمٜمّٞم٦م ، 0182وذم اًمٕم٤مم 

طمٞم٨م ظمرضم٧م ، ًمًٜم٦م اًمت٤مًمٞم٦مهمػم أّن اعمٜمع واًمتْمٞمٞمؼ ُرومع ذم ا، واًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م

وُمقايم٥م ضب ، وُمقايم٥م اًمتٓمٌػم سم٤مًمًٞمقف، اعمقايم٥م احلًٞمٜمّٞم٦م ُمّرة أظمرى

 اًمًاؾمؾ احلديدّي٦م )اًمزٟم٤مضمٞمؾ(.

وىمّدم عمقايم٥م اًمٕمزاء سمٕمض ، اهتّؿ اعمٚمؽ ومٞمّمؾ إّول سم٤مطمتٗم٤مٓت قم٤مؿمقراء

 وطمي اعمٚمؽ ومٞمّمؾ سمٜمٗمًف جمٚمس اًمتٕمزي٦م أيمثر ُمـ ُمّرة. ، اعم٤ًمقمدات اعم٤مًمّٞم٦م

وُمٜمٕم٧م ُمقايم٥م ، ىم٤مُم٧م احلٙمقُم٦م سم٤مًمتْمٞمٞمؼ قمغم ُمقايم٥م اًمٕمزاء 0148اًمٕم٤مم  ذم

مم٤م دومع أه٤مزم اًمٙم٤مفمٛمٞم٦م إمم اًمتقضّمف إمم يمرسماء وإىم٤مُم٦م ، اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م ُمـ أداء ُمراؾمٛمٝم٤م

طم٤مول ي٤مؾملم اهل٤مؿمٛمل ُمٜمع ُمقايم٥م اًمٕمزاء  0145ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ومٞمٝم٤م. وذم اًمٕم٤مم 

ء اٟمتٗم٤مو٦م قمِم٤مئر اًمٗمرات إوؾمط ذم ٕهّن٤م أطمد اًمٕمقاُمؾ اًمتل وىمٗم٧م ورا ؛وإًمٖم٤مءه٤م
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 .(0)0145اًمٕمراق اًمٕم٤مم 

 اً ىمٞمقد اً ظمال اخلٛمًٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ ومرو٧م احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمّٞم٦م جمّدد

وأضمؼمهتؿ ، وٓ ؾمّٞمام ُمقايم٥م اًمتٓمٌػم ذم اًمٌٍمة، ُمِمّددة قمغم ُمقايم٥م اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل 

قايم٥م اًمتٓمٌػم وىمد ؾم٤مقمد قمغم اٟمح٤ًمر ُم، قمغم احلّمقل قمغم شمرظمٞمص ُمـ اًمنمـم٦م

دقمقة سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم ضورة هتذي٥م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل ُمـ سمٕمض اعمامرؾم٤مت 

  .اًمتل ٓ شمٚمٞمؼ سمِم٠من اًمٕمزاء احلًٞمٜمل

يٛمٜمع ومٞمف إىم٤مُم٦م  ٤مً أصدر قمٌد اًمٙمريؿ ىم٤مؾمؿ ُمرؾمقُم 0152تقز  03سمٕمد ىمٞم٤مم صمقرة 

ـّ ، اعمدنيـ أىم٤مُمقه٤م ظم٤مرج ُمرايمز همػم أّن اعمٓمؼمِّ ، ُمقايم٥م اًمتٓمٌػم سم٤مًمًٞمقف وم٘مط ًمٙم

هن٤مي٦م اًمًتٞمٜم٤مت وسمداي٦م اًمًٌٕمٞمٜم٤مت ُمّثٚم٧م ٟم٘مٓم٦م ُتّقل ذم شم٤مريخ ُمراؾمؿ اًمٕمزاء 

طمٞم٨م أظمذت آطمتٗم٤مٓت سم٤مًمتٓمّقر وآزده٤مر وآٟمتِم٤مر سمِمٙمؾ واؾمع ذم ، احلًٞمٜمّل 

 ُمع ُمراؾمؿ اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل. ٤مً وىمد أفمٝمرت احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمّٞم٦م شم٤ًمحم، م0132اًمٕم٤مم 

شمِمّدد اخلٜم٤مق قمغم اًمِمٕمراء واخلٓم٤ٌمء ، اعمحٚمّٞم٦م أظمذت اًمًٚمٓم٤مت 0175ذم اًمٕم٤مم 

وإضم٤ٌمرهؿ قمغم إدظم٤مل سمٕمض ُم٤ٌمدئ طمزب اًمٌٕم٨م اًمٕمرّب احل٤ميمؿ ذم ، واًمرواديد

اخلٓم٥م واًم٘مّم٤مئد وشم٘مديؿ اًمقٓء ًمٚمًٚمٓم٦م. ذم اًمٕمنميـ ُمـ صٗمر ُمـ اًمٕم٤مم 

م ىم٤مُم٧م احلٙمقُم٦م سمٛمٜمع ُمًػمة ؿمٕمٌّٞم٦م ُمـ اًمٜمجػ إمم 0173/يٜم٤مير 8ك هـ/0413

وذم اًمٕم٤مم اًمت٤مزم ىم٤مُم٧م اًمًٚمٓم٤مت اعمحٚمّٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م سمٛمٜمع اعمًػمة ، إرسمٕملميمرسماء ًمٞمٚم٦م 

 اً ظمِمٞم٦م أن شمتحّقل إمم شمٔم٤مهرة مج٤مهػمّي٦م واؾمٕم٦م شمِمّٙمؾ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ظمٓمر، ًمٞمٚم٦م إرسمٕملم

همؿ ُمـ ىمرار اعمٜمع، قمغم اًمًٚمٓم٦م ـْ قمغم اًمرَّ اٟمٓمٚم٘م٧م جمٛمققم٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب واًمٗمتٞم٤من ، وًمٙم

هقم٤من ُم٤م شمقؾّمٕم٧م اعمجٛمققم٦م وُتّقًم٧م إمم ُمًػمة و، ذم ُمًػمة ُمتقضّمٝم٦م إمم يمرسماء

رّددوا ؿمٕم٤مرات ، ؿمٕمٌّٞم٦م وصؾ قمدد اعمِم٤مريملم ومٞمٝم٤م إمم أيمثر ُمـ أًمػ ؿمخص

                                                 
 .20ـ33ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، إسمراهٞمؿ، احلٞمدري (0)
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، ؾمٞم٤مؾمّٞم٦م وّد اًمًٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م. وشمقضّمف اعمتٔم٤مهرون إمم أطمد ُمرايمز اًمنمـم٦م واطمتّٚمقه

صمّؿ واصٚمقا ُمًػمهتؿ ٟمحق ، وأظمذ سمٕمض اعمتٔم٤مهريـ سمتحٓمٞمؿ يمّؾ ُم٤م وضمدوه أُم٤مُمٝمؿ

وىمد اؾمتخدُم٧م ، طمٞم٨م واضمٝمقا اجلٜمقد واًمدسم٤مسم٤مت وأومراد اجلٞمش اًمِمٕمٌّل ، يمرسماء

صمّؿ اؾمتخدم ، ىمّقات اجلٞمش اًم٘مٜم٤مسمؾ اعمًّٞمٚم٦م ًمٚمدُمقع واهلراوات ًمتٗمريؼ اعمتٔم٤مهريـ

يمام ىم٤مُم٧م ـم٤مئرات اهلٚمٞمٙمقسمؽم سم٤مإلهم٤مرة قمغم اعمتٔم٤مهريـ ، اجلٞمش اًمٌٜم٤مدق واًمرؿم٤مؿم٤مت

واقمت٘مٚم٧م اًمًٚمٓم٤مت اعمحّٚمّٞم٦م ُمئ٤مت  وؾم٘مط إصمر ذًمؽ قمدد ُمـ اًم٘متغم واجلرطمك

وطُمٙمؿ قمغم قمدد ، وصدرت ذم طمّؼ قمدد يمٌػم ُمٜمٝمؿ أطمٙم٤مم سم٤مإلقمدام، إؿمخ٤مص

، آظمر سم٤مًمًجـ اعم١مسّمد. يمام ُأًم٘مل اًم٘مٌض قمغم قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء واعمجتٝمديـ ذم اًمٜمجػ

 ـه0311مج٤مدي إومم ؾمٜم٦م  01ذم  (0)يم٤من قمغم رأؾمٝمؿ اًمًّٞمد حمّٛمد سم٤مىمر اًمّمدر

 مج٤مدى إومم ُمـ اًمًٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م. 88ظمتف سمٜم٧م اهلدى ذم ؾمجقن اًمٜمٔم٤مم ذم وُأقمدم ُمع أ

ّٞم٦م ذم إي٤مم اًمٕمنمة ؾماُمشمِمٝمد يمرسماء واعمدن اًمٕمراىمٞم٦م واًمٙمثػم ُمـ اًمٌٚمدان اإل

إومم ُمـ ؿمٝمر حمّرم ُمـ يمّؾ قم٤مم ظمروج ُمقايم٥م اًمٚمٓم٤مُم٦م إمم اًمِمقارع واعمٞم٤مديـ. 

يمام إّن ُمقيم٥م اًمزٟم٤مضمٞمؾ هق اًمٜمقع . (8)×ُمرّدديـ ؿمٕم٤مرات أو رّدات ذم رصم٤مء احلًلم

اًمث٤مين ُمـ اعمقايم٥م اًمِمٕمٌٞم٦م اًمتك شمتٙمّقن ُمـ جمٛمققم٦م أو قمّدة جمٛمققم٤مت ُمـ اًمرضم٤مل 

اًمذيـ ييسمقن سم٤مًمًاؾمؾ احلديدّي٦م قمغم اًمٔمٝمر واًمٙمتٗملم يمٓم٘مس قمزائّل ُمـ أهداومف 

 شم٘مديؿ اعمقاؾم٤مة ذم ؿمٝمر حمّرم ُمـ يمّؾ قم٤مم. 

 أي أّن رضم٤مًٓ ، ٤مضمٞمؾ ُمقيم٥م اًمِمٌٞمفيتْمّٛمـ ُمقيم٥م اًمزٟم، وذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من

وىم٤مدة ضمٞمش يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ، يٚمًٌقن ُماسمس ظمياء تّثؾ احلًلم وأهؾ سمٞمتف

                                                 
 .20ـ70ص  :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، إسمراهٞمؿ، احلٞمدري (0)

ی ]اًمتٕمزي٦م ذم اًمٕمراق وذم قمدد ُمـ اًمٌٚمدان إؾماُماق و چٜمد يمِمقر شمٕمزيف در قمر، قم٤ٌّمس ظمدوم، مجٞمكم (8)

ـّ ، شمرمج٦م جمٞمد هؾمٜمٙمل، ٞم٦ّم[ؾماُماإل  :م[8113.ش ]ـه0425، 0ط، ُمٜمِمقرات: أيم٤مديٛمٞم٦ّم اًمٗم
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يٚمًٌقن ُماسمس سم٤مًمٚمقن إمحر وإصٗمر يريمٌقن اخلٞمقل وي٘مقُمقن سمتٛمثٞمؾ ُمٕمريم٦م 

طمٞم٨م ي٘م٤مشمؾ احلًلم أقمداءه ُمـ أٟمّم٤مر يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م. يمام شمقوع اهلقادج ، يمرسماء

ؾ أْهَ ٟم٤ًمء احلًلم وأهؾ سمٞمتف واًمتل تثِّ ، وشمقوع ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل، قمغم اجلامل

 وُمـ صَمؿَّ إمم اًمِم٤مم. ، وٟم٘مٚمٝمؿ سمٕمد ُمٕمريم٦م يمرسماء إمم اًمٙمقوم٦م، ُمـ ىمٌؾ ضمٞمش يزيد

. (3)يمام خترج صٌٞمح٦م اًمٕم٤مذ ُمـ اعمحرم ُمقايم٥م اًمتٓمٌػم ذم اعمدن اًمٕمراىمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م

                                                 
ـ سمٕمٌض ُمٜمٝمؿ يرومْمقهن٤م ـ  آصمٜمل قمنمّي٦م اًمِمٞمٕم٦ماًمتٓمٌػم أو اإلدُم٤مء هق ؿمٕمػمة ؿمٕمٌٞم٦ّم قمٜمد اعمًٚمٛملم  (0)

واًم٘متغم اًمذيـ ىمتٚمقا  ُمٕمريم٦م يمرسماءاًمتل شم٘م٤مم ُمـ أضمؾ اؾمتذيم٤مر  سم٤مًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦ّموٛمـ اًمِمٕم٤مئر اعمًامة 

. ويًتخدم ذم اًمتٓمٌػم ؾمٞمقف وىم٤مُم٤مت أو أي اًمٕم٤ٌّمسوأظمٞمف  احلًلم سمـ قمكمذم هذه اعمٕمريم٦م يم٤مإلُم٤مم 

، اعمٓمؼّمون رؤوؾمٝمؿ هبذه إدوات إلطمداث ضمرح إلؾم٤مًم٦م اًمدُم٤مء ُمٜمف ومٞميب، أدوات طم٤مّدة أظمرى

ويرّدد اعمٓمؼمون اصمٜم٤مء اًمتٓمٌػم يمٚمٛم٦م )طمٞمدر( واًمتل شمِمػم إمم اإلُم٤مم قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م اًمذي شمقذم سم٥ًٌم 

ًمٗمٔم٦م قم٤مُمٞم٦م شُمًتخدم ذم  (اًمتٓمٌػم)ضسم٦م ؾمٞمػ وضمٝمٝم٤م إًمٞمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ وهق يّمكّم. وًمٗمٔم٦م 

ومٞم٘مقًمقن ـمؼم اخلِم٦ٌم أو ، وإهقاز واخلٚمٞم٩موُم٤م ضم٤موره ُمـ قمرب اجلزيرة اًمِمامًمٞم٦م واجلٜمقسمٞم٦م  اًمٕمراق

اًمٕمٔمؿ سم٤مًمٓمؼم )اًمٗم٠مس أو اًم٘مدوم أو اًم٤ًمـمقر ذم اًمِم٤مم( وي٘مّمدون اًميب سم٤مًم٤ًمـمقر وهمػمه ُمـ 

٦م اًمٗمّمحك ٓ شمّمح ٕن ـَمؼَمَ ذم اًمٕمرسمٞمّ  سم٤مسمٚمٞم٦مأو  شمريمٞم٦مويرى اًمٌٕمض أن ًمّٚمٗمظ أصقل ، إدوات احل٤مدة

ّٓ سمٛمٕمٜمك ىمٗمز واظمت٠ٌم. ُيٕمرف اًمتٓمٌػم   (احلٞمدر)سم٤مؾمؿ  واًم٘مٓمٞمػ اًمٌحريـاعمٜمتنمة ذم  سم٤مًمٚمٝمج٦م اًمٌحراٟمٞم٦ّمإ

يمام يًٛمك اًمتٓمٌػم ، قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥مطمٞمدر هق أطمد أؾمامء و، إؿم٤مرة ًمٙمٚمٛم٦م طمٞمدر اًمتل يرّدده٤م اعمٓمؼمون

. (شمٚمقار زٟمی)و (زٟمی ىمٛمف )ُيٕمرف اًمتٓمٌػم سمٕمدة أؾمامء ُمٜمٝم٤م  واهلٜمد سم٤ميمًت٤منىمٛمف زين(. ذم  سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م)

ؿمٕم٤مئر اإلدُم٤مء هل ؿمٕمػمة إدُم٤مء اًمٔمٝمر سمًٚمًٚم٦م ظمٗمٞمٗم٦م ُمـ  اًمتل شم٘مع وٛمـ دائرة اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦موُمـ 

وىمد وىمع اخلاف ومٞمٝم٤م يمام وىمع قمغم ، وهذه اًمِمٕمػمة ؿمٕمػمة ُمًت٘مٚم٦م وًمٞم٧ًم ُمـ اًمتٓمٌػم، اًمًٙم٤ميملم

 سمِمٙمؾ أوؾمع ُمـ سم٤مىمل اًمٌٚمدان واهلٜمد سم٤ميمًت٤منذم  اًمِمٞمٕم٦مومم٤مرؾم٦م هذه اًمِمٕمػمة رائ٩ٌم قمٜمد ، اًمتٓمٌػم

 يمٚمٛم٦م شمٓمٌػم(.، )اعمقؾمققم٦م احلّرة

ّل واٟمتِم٤مره ؾماُمختتٚمػ أراء طمقل يمٞمٗمٞم٦م فمٝمقر اًمتٓمٌػم وُمـ يم٤من إّول ُمـ أؿم٤مع اًمتٓمٌػم ذم اًمٕم٤ممل اإل

وشمرى سم٠مٟمف ، ٞم٦ّم وظم٤مص٦م ذم اًمٕمراق وًمٌٜم٤من وتٜمٕمف احلٙمقُم٦م اإليراٟمٞم٦ّم طم٤مًمٞم٤ّمً ؾماُمذم قمدد ُمـ اًمٌٚمدان اإل

٤مك رواي٤مت ُمتٕمّددة شمتٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمٙمت٥م وُمٜمٝم٤م أّن اًمتٓمٌػم ُم٘متٌس قمـ يِمقه ؾمٛمٕم٦م اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕم٤ممل. وهٜم

م( أو ذم اًمٕمٝمد اًمٜم٤مسّي أي قمٝمد 0788ـ0510أرصمقذيمس اًم٘مقىم٤مز أو أّٟمف فمٝمر ذم اًمدوًم٦م اًمّمٗمقّي٦م )

ويم٤من هذا اًمٓم٘مس يامرس ذم هذا اًمٕمٍم طم٥ًم اًمٙم٤مشم٥م قمٌد اهلل ، م(0217ـ0232ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه )

ٞم٦ّم: ذح زٟمديم٤مين ُمـ ي٤م شم٤مريخ اضمتامقمّل واداري دوره ىم٤مضم٤مريف ]ؾمػمة طمٞم٤ميت اعمًتقذم ذم يمت٤مسمف سم٤مًمٗم٤مرؾم
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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وهق ـم٘مس ؿمٕمٌّل يٕمؼّم ، قف واًم٘م٤مُم٤متواًمتٓمٌػم هق ضمرح اًمرؤوس احلٚمٞم٘م٦م سم٤مًمًٞم

ُمقاؾم٤مة ًمإلُم٤مم احلًلم اًمذي  ؛قمـ اعمِم٤مريم٦م ذم إيذاء اًمٜمٗمس واجلًد، سمح٥ًم رأهيؿ

 سم٤مجلراح ذم ُمٕمريم٦م اًمٓمػ سمٙمرسماء.  ٤مً ىمتؾ ُمثخٜم

شمرشمٗمع اًميسم٤مت قمغم اًمرؤوس  وقمغم إي٘م٤مع اًمٓمٌقل وإسمقاق وهت٤موم٤مت اجلامهػم

، ٠مظمذ اًمٌٕمض سم٤مًميب قمغم رأؾمف سم٘مّقةطملم ي، سمقشم٤مئر هيٕم٦م طمتك شمّمؾ إمم ذروهت٤م

وىمد يً٘مط اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ قمغم ، اً همزير ٤مً ذم اًمرأس يٜمزف دُم ٤مً سمحٞم٨م ُُتِدث ذظم

 وىمد طمدث أن شمقذّم اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ قمغم إصمر شمٚمؽ اًميسم٤مت. ، قمٚمٞمف ٤مً إرض ُمٖمِمٞمّ 

ٓ ؾمّٞمام سمٕمد شمقزّم طمزب اًمٌٕم٨م ، ُمٜمٕم٧م احلٙمقُم٤مت اعمتٕم٤مىم٦ٌم ذم اًمٕمراق اًمتٓمٌػم

                                                 
 

. إذ إّٟمف يٕمّد 873ص ، 0ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، او اًمت٤مريخ آضمتامقمّل واإلدارّي ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي[

وم٤موؾ اًمدرسمٜمدّي هق اًمذي أدظمؾ اًمتٓمٌػم ذم ـم٘مقس قم٤مؿمقراء. صمّٛم٦م رواي٦م أظمرى شمٗمٞمد أّن اًمِمٞمٕم٦م ُمـ 

ٞمج٤من وشمؼميز وىمٗم٘م٤مؾمٞم٦ّم ىمدُمقا اًمٕمراق ًمزي٤مرة اًمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م وذًمؽ ذم اًمٜمّمػ إّول ُمـ أشمراك أذرسم

× ومدظمؾ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ ذم اًمٕم٤مذ ُمـ حمرم احلرام إمم صحـ احلًلم، اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم اعمٞمادّي 

واضمتٛمٕمقا ىمرب اًم٤ٌمب اعمٕمروف اًمٞمقم سم٤مًمزيٜمٌٞم٦ّم وُمٕمٝمؿ اًم٘م٤مُم٤مت وهق ؾماطمٝمؿ اًمت٘مٚمٞمدّي اًمذي 

 ُمٝمؿ ظمال ؾمٗمرهؿ. ياز

صمؿ أىم٤مُمقا جمٚم٤ًًم ًمٚمتٕمزي٦م ذم اعمٙم٤من اعمذيمقر وأظمذ ُم٘مرؤهؿ ينمح هلؿ واىمٕم٦م اًمٓمّػ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦ّم سمِمٙمؾ 

طمقل ، أه٤مج ُمِم٤مقمرهؿ وم٤مظمرضمقا ىم٤مُم٤مهتؿ وأظمذوا ييسمقن رؤوؾمٝمؿ دون أن حيٚم٘مقه٤م وسمِمٙمؾ قمٜمٞمػ

ء إشمراك سمٕمد قمٛمٚمٞم٦ّم اًمتٓمٌػم صخرة سم٤مرزة ذم اعمٙم٤من اعمذيمقر. وىمد شمقذّم اصمٜم٤م قمنم ؿمخّم٤ًم ُمـ ه١مٓ

ٕهّن٤م مل شمتقىّمع إىمداُمٝمؿ قمغم ُمثؾ هذا ، طمٞم٨م مل شمًٕمٗمٝمؿ اجلٝم٤مت اًمّمحٞم٦ّم ذم طمٞمٜمف، اعمذيمقرة ُم٤ٌمذة

، (35ومل شمتٝمٞم٠ّم ًمف. ويٜم٘مؾ أيْم٤ًم أمحد اًمٕم٤مُمري اًمٜم٤مسّي ذم يمت٤مسمف اًمتٓمٌػم شم٤مرخيف وىمّمّمف )ص، اًمٕمٛمؾ

ىمّّم٦م اًم٘م٤مئد اًمؽميمّل اًمذي مل يّمؾ ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ، ٕمامعمحًـ اًم (إي٤مم ذم يمرسماء)ٟم٘ماً قمـ يمت٤مب 

رأؾمف  بحلْمقر ُمراؾمؿ اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦ّم ذم يمرسماء ووصؾ سمٕمد اٟمتٝم٤مء شمٚمؽ اعمراؾمؿ وم٘م٤مم سمي

ومّم٤مر ضمٜمقده ي٠مشمقن يمّؾ قم٤مم وهؿ حيٛمٚمقن اًمًٞمقف وييسمقن ، سم٤مًمًٞمػ ٟمدُم٤ًم أُم٤مم ضمٜمقده طمتك ىم٣م

 حًـ اًمٜم٤مس هذا اًمٗمٕمؾ وىم٤مُمقا سمت٘مٚمٞمده وُمٜمف ٟمِم٠م اًمتٓمٌػم.وم٤مؾمت، هب٤م رؤوؾمٝمؿ ووم٤مًء ًمذًمؽ اًم٘م٤مئد

)راضمع ُم٘م٤مل اًمتٓمٌػم سملم اًمِمٕم٤مئري٦م واًمتحريؿ ـ ُمتك فمٝمر اًمتٓمٌػم؟ رؿمٞمد اًمناي ذم ُمقىمع ُم١مؾّم٦ًم 

 . http: //www.alnoor.se/article: م(8100ـ8ـ08اًمٜمقر ًمٚمث٘م٤موم٦م واإلقمام سمت٤مريخ 
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ّٓ ، احلٙمؿ وٓ يزال ، أنَّ هذا اًمت٘مٚمٞمد اؾمتٛمّر سمٕمد ؾم٘مقط طمزب اًمٌٕم٨م ذم اًمٕمراقإ

وًمٌٜم٤من  إيرانذم اًمٕمراق و اأّن قمٚمامء يم٤ٌمر طمتك قمٍمٟم٤م احل٤مض. قمٚمامً  اً اًمتٓمٌػم ُمًتٛمرّ 

ُمقا اًمتٓمٌػم  وٟمّمحقا اًمٜم٤مس سم٤مًمتقضّمف إمم اعمرايمز اًمٓمٌّٞم٦م ًمٚمتؼّمع سم٤مًمدم.، ىمد طمرَّ

 خالف سٕه بعض وعاِر العساٞ احلصٗيّن
ُمٜمذ ظمروج ُمقايم٥م اًمٕمزاء إطمٞم٤مًء ًمذيمرى اؾمتِمٝم٤مد احلًلم سمـ قمكم ذم اًمٌٚمدان 

ّٞم٦م واخلاف حمتدٌم سملم اًمٕمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م طمقل ضمقاز أو ُتريؿ سمٕمض ُمٔم٤مهر ؾماُماإل

وٓ ؾمّٞمام ظمروج ُمقايم٥م اًمتٓمٌػم ذم اعمدن اًمِمٞمٕمّٞم٦م وُمٜمٝم٤م يمرسماء. ، اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل 

 وُمٜم٘مّّم٦م ٤مً  ذم اعمدن اًمِمٞمٕمّٞم٦م وهٜموىمد قمّد سمٕمض اًمٕمٚمامء ظمروج ُمقايم٥م اًمتٓمٌػم

 ًمًٛمٕم٦م اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕم٤ممل.  ٤مً احلًلم وشمِمقهي اإلُم٤ممًمٕمزاء

وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م طمقل يمٞمٗمّٞم٦م إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ قم٤مؿمقراء وٓ ؾمّٞمام شمًٞمػم 

وٓ زال اخلاف ، أي اًمتٓمٌػم ومٛمٜمٝمؿ ُمـ طمّرُمف وُمٜمٝمؿ ُمـ أضم٤مزه ؛ُمقيم٥م اًمْم٤مرسملم

ومٙمؿ ُمـ اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ يُمت٧ٌم طمقل ، قمٍمٟم٤م احل٤مضطمتك  اً سملم اًمٕمٚمامء ُمًتٛمرّ 

ة ىمرون. وىمد ُمٜمٕم٧م احلٙمقُم٤مت اعمتٕم٤مىم٦ٌم ذم اًمٕمراق ضمقاز أو ُتريؿ اًمتٓمٌػم ُمٜمذ قمدَّ 

يم٤من ؛ طمٞم٨م وٓ ؾمّٞمام أي٤مم طمٙمقُم٦م طمزب اًمٌٕم٨م، ظمروج ُمقايم٥م اًمتٓمٌػم إيرانو

 .اًمٜمٔم٤مم حي٤مرب هذه اعمقايم٥م ويمّؾ اعمقايم٥م اًمتل يم٤مٟم٧م خترج أي٤مم ؿمٝمر حمّرم

وذم ًمٌٜم٤من طمّمؾ ظماف يمٌػم سملم قمٚمامء اًمديـ وقمغم رأؾمٝمؿ اًمًٞمد حمًـ 

ايمتٛمزيف )ورؾم٤مًم٦م  (إومٛم٣مع ايمالئؿ فمعم اوم٣مَم٥م اظمآسمؿ): اًمذي يمت٥م قمّدة يمت٥م ُمٜمٝم٤م (0)إُملم

                                                 
ًمٚمٛمٞماد. وهق  0237ًمٚمٝمجرة أي ذم طمدود اًمٕم٤مم  0823ٕم٤مم وًمد ذم سمٚمدة ؿم٘مراء )ضمٜمقب ًمٌٜم٤من( ذم اًم (0)

ذو ٟم٥ًم ذيػ يٜمتٝمل إمم اإلُم٤مم احلًلم سمـ قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م. درس اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦ّم ذم ضم٤مُمٕم٦م 

اًمٜمجػ صمّؿ خترج ومٞمٝم٤م وـمٚم٥م دُمِمؼ ًمٞمٙمقن إُم٤مُم٤ًم ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم ؾمقري٤م وُمٗمتٞم٤م هلؿ )طمٚم٘م٦م دراؾمٞم٦ّم طمقل 

 (. 81ص، 0173 :سمػموت، شم٠مًمٞمػ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٙمت٤ّمب، قم٤مؿمقراء
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م ومٞمٝم٤م طمرَّ  (اظمج٣ميمس ايمسٛمّٝم٥م دم َمٛم٣موم٤م وَمِم٣مئ٤م ايمٔمؼمة ايمٛمبقي٥م)و (ٕفمامل ايمُمبٝمف

قم٤ممل آظمر وهق اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم سمٞمٜمام أصدر ، ضب اًمرؤوس أي اًمتٓمٌػم

 أضم٤مز ومٞمف اًمتٓمٌػم وه٤مضمؿ اًمًٞمَد إُملم.  (ؽمٝمامء ايمِمٙمح٣مء)يمت٤مب  (0)اًمّم٤مدق

ىم٤مـمع قم٤مؿمقراء ذم ُمرىمد  ٤مً ديٜمٞمّ  ٤مً قمٜمدُم٤م ضم٤مء اًمًّٞمد حمًـ إُملم اًمی اًمِم٤مم رئٞمً

وىم٤مـمٕمف وضمٝم٤مء اًمٓم٤مئٗم٦م وٟمخٌتٝم٤م ذم ، اًمًٞمدة زيٜم٥م )ذم اًمٕم٤مصٛم٦م اًمًقري٦م دُمِمؼ(

ُمع ، واىمٕم٦م يمرسماء أىم٤مم هق ُمع ُمريديف ُمراؾمؿ شم٘متٍم قمغم شماوة ىمّّم٦مسمؾ ، اًمِم٤مم

ذح اعمٕم٤مين اًم٤ًمُمٞم٦م اًمتل شمرُمز إًمٞمٝم٤م وشمدّل قمٚمٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م اخل٤مًمدة. أُّم٤م اًمٕم٤مُّم٦م 

وم٘مد واصٚمقا إىم٤مُم٦م قم٤مؿمقراء ذم اًمًّٞمدة زيٜم٥م قمغم اًمٙمٞمٗمّٞم٦م اعمذيمقرة آٟمٗم٤م ُمع اًم٘م٤مدُملم 

ـّ اًمًٞمد إُملم عم٤م اؾمت٘مّر ذم إيرانًمٕمراق ووٓ ؾمّٞمام ُمـ ًمٌٜم٤من وا، ُمـ اخل٤مرج . وًمٙم

ىمّرر ُمٜمع إىم٤مُم٦م ، وأُمٙمٜمتف إىم٤مُمتف ومٞمٝم٤م ُمـ آشمّم٤مل سم٤مخل٤مّص٦م واًمٕم٤مُّم٦م ُمـ ؿمٞمٕمتٝم٤م، اًمِم٤مم

وُمٜمع ؿمٞمٕم٦م اًمِم٤مم قم٤مُّم٦م ُمـ آؿمؽماك ، قم٤مؿمقراء ذم اًمًّٞمدة زيٜم٥م قمغم شمٚمؽ اًمٙمٞمٗمّٞم٦م

.يم٤من ذًمؽ ذم اًمٕمٝمد اًمؽميمّل ٤مً ٤مشمٕم٧م إىم٤مُم٦م قم٤مؿمقراء ذم اًمًّٞمدة زيٜم٥م سمتٜمِ ومٞمٝم٤م. وهٙمذا ُمُ 

 .(8)(رؽم٣ميم٥م ايمتٛمزيف)ويم٤من ذًمؽ ىمٌؾ صدور يمت٤مب 

سمؾ ىمّرر ، سمٛمٜمع إىم٤مُم٦م قم٤مؿمقراء قمغم شمٚمؽ اًمٙمٞمٗمٞم٦ّم اًمٕمٜمٞمٗم٦م همػم أّن اًمًٞمد إُملم مل يٙمتِػ 

اظمج٣ميمس )إذ ٓ يٙمٗمل آيمتٗم٤مء سم٤معمٜمع وم٘مط. وم٠مصدر هلذا اًمٖمرض  ؛أن ي٘مٞمؿ ُمٙم٤مهن٤م اًمٌديؾ

م ذم ُمٓمٌٕم٦م اًمؽمىّمل ذم دُمِمؼ. وىمد 0184ـمٌٕمتٝم٤م إومم ذم اًمٕم٤مم اًمتل صدرت  (ايمسٛمٝم٥ّم

عم٤م شمْمّٛمٜمف ُمـ ُتريؿ اًمتٓمٌػم واًمتٛمثٞمؾ  اً ٟمٔمر ؛ذم اًمٕمراق ٤مً أصم٤مر هذا اًمٙمت٤مب وجٞمج

 .(4)إمم اًمتٛمثٞمؾ اخل٤مزم ُمـ اعمحّرُم٤مت واًمٌٙم٤مء واحلزن عمّم٤مب احلًلم ٤مً داقمٞم، واًمتِمٌٞمف

                                                 
ًمٚمٛمٞماد وشمرقمرع ذم سمٚمدة اخلٞم٤مم  0238ًمٚمٝمجرة أي طمدود اًمٕم٤مم  0871وًمد ذم ُمديٜم٦م اًمٜمجػ ذم اًمٕمراق ؾمٜم٦م  (0)

ذم أىمَم ضمٜمقب ًمٌٜم٤من ُمٜمذ ؾمٜمتف اخل٤مُم٦ًم صمّؿ درس اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦ّم ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمٜمجػ.يم٤من أسمقه ؿم٤مقمرًا جمٞمدًا، 

 (.81ص :)طمٚم٘م٦م دراؾمٞم٦ّم طمقل قم٤مؿمقراء، ُمّمدر ؾم٤مسمؼيمام أّٟمف أٌب ًمرضم٤مل ديـ وؿمٕمراء جمٞمديـ 

 .83ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، طمٚم٘م٦م دراؾمٞم٦ّم طمقل قم٤مؿمقراء (8)

 .87ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، طمٚم٘م٦م دراؾمٞم٦ّم طمقل قم٤مؿمقراء (4)
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ؾُمئؾ اًمًّٞمد ، م0182 هـ/0433 ذم اًمٕم٤مم (رؽم٣ميم٥م ايمتٛمزيف)وىمٌؾ صدور يمت٤مب 

مم٤ّم ، إُملم رأيف ذم اًمٚمٓمؿ قمغم اًمّمدور واًميب قمغم اًمرؤوس وم٠مضم٤مب سم٤مًمتحريؿ

قمغم هذا اًمتٍميح ًمٚمًّٞمد إُملم ذم  اً وم٠مصدر رد، أصم٤مر اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم ص٤مدق

 . (0)(ؽمٝمامء ايمِمٙمح٣مء): رؾم٤مًم٦م دقم٤مه٤م

يمام أّيد مجع ُمـ ، ٤مرض ًمفاٟم٘مًؿ قمٚمامء اًمديـ اًمِمٞمٕم٦م سملم ُم١مّيد ًمٚمًٞمد إُملم وُمٕم

اًمٕمٚمامء اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم اًمّم٤مدق ذم إىم٤مُم٦م ـم٘مقس اًمٕمزاء قمغم احلًلم. واؾمتٛمّر 

اجلدل ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م سملم اجل٤مٟمٌلم. وأدظمؾ اًم٘م٤مئٛمقن قمغم ُمراؾمؿ قم٤مؿمقراء ذم 

وس ؤ٤ٌمت اًمت٘مّدم وسم٘مل اًميب قمغم اًمراًمٜمٌٓمّٞم٦م اعمنح احلدي٨م إرو٤مًء عمتٓمٚمّ 

يدقمق اًمٜم٤مس إمم احلْمقر سمٙمث٤موم٦م  ٤مً قمٜمٞمٗم اً ّمدور ُمٔمٝمرسم٤مًمًٞمقف واًمٚمٓمؿ قمغم اًم

 .(8)عمِم٤مهدة تثٞمؾ واىمٕم٦م يمرسماء

اظمج٣ميمس ايمسٛمّٝم٥م دم َمٛم٣موم٤م وَمِم٣مئ٤م )وىمد أورد اًمًّٞمد حمًـ إُملم ذم يمت٤مسمف 

إّن َم٣م يٖمٔمٙمف مجٙم٥م َمـ ايمٛم٣مس َمـ »: رأيف اعمٕم٤مرض هلذه اعمامرؾم٤مت سم٘مقًمف (ايمٔمؼمة ايمٛمبقّي٥م

ّٞمام هق َمـ سمسّقٓت ايمُمٝمْم٣من إ، ٙمْمؿ اظم٠مّدي إلم إيذاء ايمبدنصمرح أٞمٖمسٜمؿ زم٣ميمسٝمقف أو ايم

، ب إيمٝمفٓ مم٣ّم يٗمرّ ، د فمٛمفويبٔمّ ، ×همذيمؽ مم٣ّم يٕمّم٤م احلسكم، ٝمٛمف ؽمقء إفماملوسمزي

، وهذه إفمامل مم٣ّم هنك فمٛمٜم٣م ديـ صمّده، |ومد وُمتؾ دم ؽمبٝمؾ اإلضمٝم٣مء يمديـ صمّده ×همٜمق

ىمام ، ٓ ُيْم٣مع َمـ ضمٝم٧م ئمٍم،  سمٔم٣ملمواهلل، وسم٘مقن َمٗمّرزم٥م إيمٝمف سمٔم٣ملم، هم٘مٝمػ يرىض هب٣م

يمذيمؽ زمام يٛمٗمٙمقٞمف َمـ أن  إضمدى ايمْم٣مهرات  اً . واٞمتح٣مل زمٔمض اجلٜم٣مل فمذر٣مً ذىمرٞم٣م آٞمٖم

هق َمـ هذا ، م اظمحٚمؾ ضمتك ُرئل ايمدم جيري َمـ حت٦م ومٛم٣مفمٜم٣مٞمْمح٦م صمبٝمٛمٜم٣م زمٚمٗمد  

وايمتُمبٝمف  وه٘مذا َم٣م جيري َمـ ايمتٚمثٝمؾ، وفمعم هذه ايمٗم٣مهمٝم٥م ايمتل َمّرت اإلؾم٣مرة إيمٝمٜم٣م، ايمبحر

                                                 
ي٘مع ، م0187/ ـه0435ؾمٜم٦م ، صٞمدا، ـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م اًمٕمروم٤من، ؾمٞمامء اًمّمٚمح٤مء، ( قمٌد احلًلم ص٤مدق0)

 صٗمح٦م ُمـ اًم٘مٓمع اًمقؾمط. 28ذم 

 .35ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٘م٦م دراؾمٞم٦ّم طمقل قم٤مؿمقراءطمٚم (8)
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وهمتح ، وَمقصم٤م هلتؽ احلرَم٥م، يمٙمقاومٔم٥م هم١مّٞمف دم ٞمٖمسف َمُمتٚمؾ فمعم ىمثغم َمـ اظمحّرَم٣مت

ويم٘مـ أيـ هق؟!. ، زم٣مب ايمٗمدح. ٞمٔمؿ ايمتٚمثٝمؾ اخل٣مرم َمـ اظمحّرَم٣مت وايمُم٣مئٛم٣مت ٓ زمٟمس زمف

وأويمٝم٣مئف زم٣ميمب٘م٣مء واحلزن ظمِم٣مب  |همٔمعم َمـ يريد ايمتٗمّرب إلم اهلل سمٔم٣ملم وٞمبٝمف

 ٣مً وٓ سم٘مقٞمقا ؾمٝمٛم: دم ومقيمف ÷فمـ أزمٝمف ى َم٣م رؽمٚمف ايمرض٣م ٞمٗمالً أن ٓ يتٔمّد ، ×احلسكم

ّٓ ىم٣من َمـ ايمذيـ ضّؾ ؽمٔمٝمٜمؿ دم احلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م وهؿ حيسبقن أهّنؿ حيسٛمقن ، فمٙمٝمٛم٣م وإ

 . (0)ش٣مً صٛمٔم

َمٔم٣مرضتف يمرضب »قمـ خم٤مًمٗمتف ًمٚمتٓمٌػم أقمٚمـ اًمًّٞمد حمًـ إُملم قمـ  ومْماً 

٣ميمْمبؾ وايمزَمر )ايمدَم٣مم( وايمِمٛمقج واؽمتٔمامل آٓت ايمٙمٜمق ىم، ايمٓمٜمقر زمسالؽمؾ احلديد

وصٝم٣مح ايمٛمس٣مء فمعم َمسٚمع ايمرصم٣مل ، وسمُمّبف ايمرصم٣مل زم٣ميمٛمس٣مء، ايمٛمح٣مؽمّٝم٥م وايمتٙمحكم زم٣ميمٕمٛم٣مء

 |رات ايمتل سُمٕمّم٤م اهلل ورؽمقيَمفوَمـ اظمٛم٘مَ ، إصم٣مٞم٤م فمدا ذيمؽ مم٣ّم يسّقل زمف إزمٙمٝمس

رىض ورهمع اظمٛم٘مرات هم٘مٝمػ ي |هم١مّٞمف إّٞمام ومتؾ دم إضمٝم٣مء ديـ صمّده، ×وسمٕمّم٤م احلسكم

 . (1)شا همٔمٙم٦م زمٔمٛمقان أهّن٣م ؿم٣مفم٥م وفمب٣مدةزمٖمٔمٙمٜم٣م ٓ ؽمّٝمام إذ

سملم أٟمّم٤مر ُمـ  اً يمٌػم ويم٤من ُتريؿ سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمتٓمٌػم ىمد أصم٤مر ضمدآً 

حيّٚمٚمقن اًمتٓمٌػم وُمـ حيّرُمقٟمف وشمٕمّرض اًمًّٞمد حمًـ إُملم حلٛمٚم٦م ؿمٕمقاء ُمـ 

 وُٟمنمت يمت٥م ورؾم٤مئؾ شمردُّ قمٚمٞمف. ، ُمٕم٤مروٞمف

وُُمٜمع اًم٘م٤مئٛمقن ، ُأقمٚمـ طمٔمر اًمتٓمٌػم، إيرانّٞم٦م ذم ؾماُمًمثقرة اإلوسمٕمد اٟمتّم٤مر ا

َـّ ُمقايم٥م اًمتٓمٌػم يم٤مٟم٧م وُم٤م شمزال خترج ذم  قمٚمٞمف ، اً ّه  إيرانُمـ شمًٞمػم اعمقايم٥م. وًمٙم

سمٕمد ؾم٘مقط ٟمٔم٤مم اًمٓم٤مهمٞم٦م صدام اًمذي يم٤من ىمد  ٤مً وذم اًمٕمراق خترج ُمقايم٥م اًمتٓمٌػم قمٚمٜم

 قمغم ُمـ ي٘مٞمٛمٝم٤م. وومرض قم٘مقسم٤مت يمٌػمة ، ُمٜمع اًمٕمزاء قمغم احلًلم

                                                 
 .47ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، طمٚم٘م٦م دراؾمٞم٦ّم طمقل قم٤مؿمقراء (0)

 .47ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)
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قمغم اًمذيـ ي٠مظمذون قمغم اًمِمٞمٕم٦م أهّنؿ ي٘مٞمٛمقن اعمًتح٤ٌمت ذم ـمريؼ احلرام  اً ورد

ّٕن ذيمؽ  ٣مً إذا مل يٙمحؼ ايمتْمبغم إذى زم٣مإلٞمس٣من هم١مّٞمف ٓ ي٘مقن ضمراَم»: ي٘مقل سمٕمض اًمٕمٚمامء

رّدون فمعم . وي(اظم٠مَمـ ٓ يٗمتؾ ٞمٖمسف )و (ڃ چ چ)ٓ سمُمٚمٙمف أي٥م ايم٘مريٚم٥م 

 ٣مً ويمٝمس سمُمّبٜم، ٣مً ؾم٣مئٛم ويمٝمس فمٚمالً  ٣مً ايمتُمبٝمف يمٝمس ضمراَم: زم٣ميمٗمقل ٣مً ضمراَم َمـ ئمّد ايمتُم٣مزمٝمف

ف ئمّرف أويمٝم٣مء اهلل يمٔمب٣مده وُيبكّم ، ٣مً هم٣ميمتُمبٝمف زمٟمويمٝم٣مء اهلل يمٝمس ضمراَم، زم٣مٕفمداء زمؾ إٞم 

 .(0)شَمٓمٙمقَمّٝمتٜمؿ

ـّ قمـ اًم٤ٌمل أنَّ اًمٕمزاء هق أطمد وؾم٤مئؾ اإلقمام ذم قمٍم مل يٙمـ ًمقؾم٤مئؾ ، ٓ يٖمٞمٌ

 ٤موم٦م وإذاقم٦م وشمٚمٗمزة أّي وضمقد ظم٤مرضمّل. ويم٤مٟم٧م جم٤مًمس اًمٕمزاءاإلقمام ُمـ صح

اًمذيـ يم٤مٟمقا ، هتدف إمم اًمتث٘مٞمػ اًمديٜمّل عمجٛمققم٦م ُمـ اًمٜم٤مس إُمّٞملم وهمػم اعمتٕمٚمٛملم

وحيٛمٚمقن أهداومف اًمتل ، ويم٤مٟمقا يتٚمّ٘مقن أظم٤ٌمر هنْم٦م احلًلم، حييون جم٤مًمس اًمٕمزاء

 اؾمُتِمٝمد ُمـ أضمٚمٝم٤م. 

يم٤مٟمقا يِمّجٕمقن اًمِمٞمٕم٦م قمغم إىم٤مُم٦م جم٤مًمس  ^اًمٌٞم٧موٓ ٟمٜمًك أنَّ إئّٛم٦م ُمـ أهؾ 

وهؿ يٕمٚمٛمقن أصمر شمٚمؽ اعمج٤مًمس ، وإًم٘م٤مء اًم٘مّم٤مئد ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمِمٕمراء، اًمٕمزاء

وإؿمٕم٤مر ذم إطمٞم٤مء ذيمرى قم٤مؿمقراء ُمٜمذ اؾمتِمٝم٤مد احلًلم ذم اًم٘مرن إّول اهلجرّي 

 وطمتك اًم٘مرن احل٤مزّم. 

وشمرؾّمخ ذم ، احلًلم يم٤مٟم٧م جم٤مًمس اًمٕمزاء شمٕمّٚمؿ اًمٜم٤مس اًمٕم٤مدّيلم ُم٤ٌمدئ صمقرة

أذه٤مهنؿ طم٥ّم أهؾ اًمٌٞم٧م وشمٌلّم هلؿ شمْمحٞم٤مهتؿ وشمٗم٤مٟمٞمٝمؿ ُمـ أضمؾ ٟمنم اًمدقمقة 

٤ٌّمس ، ّٞم٦م سمٕمد أن طم٤مول اًمٕمديد ُمـ احلٙم٤ممؾماُماإل وٓ ؾمّٞمام ظمٚمٗم٤مء سمٜمل أُمّٞم٦م وسمٜمل اًمٕم

ُمـ دون أْن يٙمقن هلذه ، ُتقيؾ اخلاوم٦م إمم ديٙمت٤مشمقرّي٦م وراصمّٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ُتٙمؿ اًمِمٕمقب

 .دور ذم إدارة ٟمٗمًٝم٤م واعمِم٤مريم٦م ذم احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م اًمِمٕمقب أيُّ 

                                                 
 .35ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)
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 ٞ  فتأٝ عمىاٞ السَٖ يف العرام سٕه طكٕط العسا
ودظمٚم٧م إًمٞمٝم٤م ، شمِمّٕم٧ٌم وشمقؾمّٕم٧م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء قمغم ُمّر اًمٕمّمقر وآزُم٤من

ّٞم٦م ؾماُمُمراؾمؿ وـم٘مقس ظم٤مّص٦م أصم٤مرت ردود أومٕم٤مل ًمٞمس وم٘مط سملم قمٚمامء اعمذاه٥م اإل

ٗمًٝمؿ. وًمٕمٚمامء اًمديـ اًمِمٞمٕم٦م وضمٝم٤مت ٟمٔمر خمتٚمٗم٦م طمقل سمؾ سملم قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م أٟم

ىمْم٤مي٤م قمديدة شمرشمٌط سمتًٞمػم ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر حمّرم ذم 

وظمروج ُمقايم٥م اًمزٟمجٞمؾ واًمتٓمٌػم. وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ أصدر ، اًمِمقارع واًمٓمرىم٤مت

ط قمدد ًمٚمدقمقة احلًٞمٜمّٞم٦م. واؿمؽم ٤مً ومتقى ذم ضمقاز شمًٞمػم اعمقايم٥م قم٤مّديـ ذًمؽ شمٌٚمٞمٖم

شمٜمزهيٝم٤م قماّم ٓ يٚمٞمؼ هب٤م ُمثؾ اًمٖمٜم٤مء واؾمتٕمامل ، ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م جلقاز شمًٞمػم اعمقايم٥م

 آٓت اًمٚمٝمق واًمتداومع ذم اًمت٘مّدم واًمت٠مظّمر سملم أهؾ اعمحّٚمتلم.

يمام أّن قمٚمامء اًمديـ اًمِمٞمٕم٦م اظمتٚمٗمقا طمقل اًمتِمٌٞمٝم٤مت واًمتٛمثٞمات إلىم٤مُم٦م اًمٕمزاء 

اًمٜم٤ًمء وىمد أصدر آي٦م اهلل اعمػمزا حمّٛمد  وًمٌس اًمرضم٤مل ُماسمس، واًمٌٙم٤مء واإلسمٙم٤مء

قمغم اؾمتٗم٤ًمر ٕه٤مزم اًمٌٍمة.  اً طمًلم اًمٜم٤مئٞمٜمل ومتقى ذم ضمقاز شمًٞمػم اعمقايم٥م ردّ 

وآي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك حمٛمقد ، ُمٜمٝمؿ آي٦م اهلل اًمًٞمد حمًـ احلٙمٞمؿ، وواومؼ قمٚمامء يم٤ٌمر

ًّٞمد طمًلم وآي٦م اهلل اًم، وآي٦م اهلل اًمِمٞمخ حمّٛمد طمًـ اعمٔمّٗمر، احلًٞمٜمّل اًمِم٤مهرودّي 

وآي٦م اهلل حمّٛمد طمًلم آل يم٤مؿمػ ، وآي٦م اهلل اًمًّٞمد قمٌد اهل٤مدي اًمِمػمازّي ، مح٤مُمل

قمغم ومتقى آي٦م اهلل اًمٜم٤مئٞمٜمّل ذم ضمقاز ، وآي٦م اهلل اًمِمٞمخ حمّٛمد يم٤مفمؿ اًمِمػمازّي ، اًمٖمٓم٤مء

 .(0)ظمروج اعمقايم٥م احلًٞمٜمّٞم٦م 

ومٙم٤من اجلدال  ،أُّم٤م اظمتاف اًمٕمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م وم٘مد ضم٤مء طمقل ضمقاز أو ُتريؿ اًمتٓمٌػم

سملم اًمٕمٚمامء طمقل طمٙمؿ اًمنمع ذم اًمتٓمٌػم. ومٛمـ اًمٕمٚمامء ُمـ طمٚمَّؾ اًمتٓمٌػم اًمذي  اً يمٌػم

                                                 
قمزادارى ؾمٜمتك ؿمٞمٕمٞم٤من در سمٞمقت قمٚمام وطمقزه ه٤مى قمٚمٛمٞمف ويمِمقره٤مى ضمٝم٤من ، ؾمٞمد طمًلم، ُمٕمتٛمدي (0)

، 0ط، ُمٜمِمقرات قمٍم فمٝمقر، قزات وسمٚمدان اًمٕم٤ممل[]اًمٕمزاء اًمت٘مٚمٞمدّي ذم سمٞمقت اًمٕمٚمامء واحل
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واًميب ، واًمٚمٓمؿ قمغم اًمّمدر، ٓ ُيٚمحؼ اًمير سم٤مإلٟم٤ًمن أو ي١مّدي إمم ووم٤مشمف

قم٤مّديـ ذًمؽ ُمـ وٛمـ شمٕمٔمٞمؿ ؿمٕم٤مئر اهلل. ويًتِمٝمد ه١مٓء ، سم٤مًمزٟمجػم قمغم اًمٔمٝمر

وأظم٧م ، قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م اإلُم٤ممدة سم٠منَّ زيٜم٥م سمٜم٧م ١ميمَّ سم٤مًمرواي٦م اعمٕمرووم٦م وهمػم اعم

وؾم٤مًم٧م اًمدُم٤مء ُمٜمٝم٤م ، وؿمّج٧م رأؾمٝم٤م، احلًلم ضسم٧م رأؾمٝم٤م سمخِم٦ٌم اعمحٛمؾ اإلُم٤مم

ُمف قمغم أؾم٤مس أنَّ ذًمؽ ُيٚمحؼ اًمير  ٤مً طمزٟم قمغم ُم٘متؾ احلًلم. وُمٜمٝمؿ ُمـ طمرَّ

س ٓ ي٘مٞمٛمقن ّقرهؿ يم٠مٟم٤مويّم، ويِمّقه ؾمٛمٕم٦م اعمًٚمٛملم اًمِمٞمٕم٦م أُم٤مم اًمٕم٤مملَ ، سم٤مٟٓم٤ًمن

 ويثػمون إقمداء وّدهؿ.، دع إمم اًمديـويدظمٚمقن اًمٌِ ، ٤مً ًمٚمديـ وزٟم

وىمد أصدر أطمد قمٚمامء اًمديـ ذم اًمٕمراق وهق آي٦م اهلل اًمًٞمد طمًـ اًمِمػمازّي اًمذي 

ذم اًمًٌٕمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض  ٤مً اهمتٞمؾ ذم ًمٌٜم٤من قمغم يد طمزب اًمٌٕم٨م اًمٕمراىمّل يمت٤مسم

ُمٜمٝم٤م ظمروج ُمقايم٥م اًمٕمزاء واًمتٓمٌػم طمٞم٨م قمّد اًمٌٙم٤مء و، داومع ومٞمف قمـ اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمّٞم٦م

واًمت٤ٌميمل وإىم٤مُم٦م اعمآشمؿ وًمٌس اًمًقاد وؿمّؼ اجلٞمقب واًمٚمٓمؿ وضب اًمًاؾمؾ 

 .(0)ؿمٕم٤مئر اهللاًمتٛمثٞمؾ واًمتٓمٌػم ذم ؿمٝمر حمّرم  ُمـ اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمّٞم٦م وشمٕمٔمٞمؿ و

 دلالض العساٞ يف العرام 
إلطمٞم٤مء ذيمرى اؾمتِمٝم٤مد ، ذم اًمٕمراقًّٛمك يمام شمُ  (اًم٘مراي٦م)أو  ٘م٤مم جم٤مًمس اًمٕمزاءشمُ 

٘م٤مم وشمُ ، ويِم٤مرك ذم اعمج٤مًمس قمدد يمٌػم ُمـ إومراد واجلامقم٤مت، ×احلًلم سمـ قمكم

أو ىم٤مقم٦م قم٤مُّم٦م أو ذم أطمد سمٞمقت اًمقضمٝم٤مء وإهمٜمٞم٤مء ، ذم ؾم٤مطم٦م ُمًجد أو ذم طمًٞمٜمّٞم٦م

سمـ  سم٤محلًلم ٤مً إمم اهلل شمٕم٤ممم وطمٌّ  ٤مً ك ذم سمٞمقت اًمٜم٤مس اًمٕم٤مدّيلم شم٘مّرسمُمـ اًمٜم٤مس )أو طمت

عمّدة قمنمة أي٤مم ُمتت٤مًمٞم٦م. وذم ُمثؾ هذه اعمج٤مًمس ، ذم إهمٚم٥م، ٘م٤مم( طمٞم٨م شمُ ×قمكم

                                                 
 .34ص ـ:ه0423سمػموت ، دار اًمّم٤مدق، اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦ّم، اًمًٞمّد طمًـ اًمِمػمازّي  (0)



 017  ................................................... ب واإليراٟمٞملماًم٤ٌمب إّول: اًمٕمزاء احلًٞمٜمل قمٜمد اًمٕمر

وَمـ اظمٔمت٣مد »سم٘مراءة ىمّّم٦م ُمـ ىمّمص واىمٕم٦م اًمٓمّػ سمٙمرسماء.  (ىم٤مرئ)ي٘مقم ظمٓمٞم٥م أو 

ث أن يٗمرأ اخلْمٝم٤م دم ىمّؾ يقم َمـ إي٣مم ايمٔمممة إولم َمـ ؾمٜمر حمّرم ومِّم٥م َمٔمٝمٛم٥م سمتحد  

ايمٝمقم ضمٝم٧م ي٘مقن ، ْمقٓهتؿ دم َمٔمرىم٥م ايمْمػ زم٘مرزمالءفمـ َمٟمؽم٣مة ختّص ايمُمٜمداء وزم

، وٓ ؽمّٝمام احلّر ايمري٣مضمل وضمبٝم٤م زمـ َمٓم٣مهر، ٓؽمتُمٜم٣مد أٞمِم٣مر احلسكم ٣مً إّول خمًِمِم

دم ضمكم ، ص يمٗمِّم٥م اؽمتُمٜم٣مد َمسٙمؿ زمـ فمٗمٝمؾِم  ضمتك ايمٝمقم اخل٣مَمس ايمذي ُف ، ٣مونمغممه

زمع يمٗمِّم٥م اؽمتُمٜم٣مد وايمٝمقم ايمس٣م، ِّمص ايمٝمقم ايمس٣مدس يمٗمِّم٥م اؽمتُمٜم٣مد فمقّم إىمػمُف 

احلسكم  اإلَم٣مموايمت٣مؽمع يمٗمِّم٥م َمٗمتؾ ، وايمث٣مَمـ يمٗمِّم٥م ايمٔمّب٣مس زمـ فمقم، ايمٗم٣مؽمؿ زمـ احلسـ

 اإلَم٣ممهمٝمخِّمص يمٗمراءة َمٗمتؾ ، وؿمٖمٙمف ايمرضٝمع. أَّم٣م ايمٝمقم ايمٔم٣مذ وهق يقم فم٣مؾمقراء

أَّم٣م  (0)وؽمبل ايمٛمس٣مء وإؿمٖم٣مل، وضمرق طمٝم٣مم أهؾ ايمبٝم٦م، احلسكم وأهؾ زمٝمتف وصحبف

ايمتل سمٔمتٚمد زمِمقرة طم٣مّص٥م فمعم ، همٜمق َمتٛمّقع زم٣مظمٔمٙمقَم٣مت ايمت٣مرفّٝم٥م س ايمٔمزاءَمقضقع جم٣ميم

 .(4)ش...وايمسغم وايمت٣مريخ واحلدي٧م وايمسٛم٥ّم (8)ىمت٤م اظمٗم٣مسمؾ

ٌّق أهؾ اًمٌٞم٧م ًمٞم٘مْمقا قمغم طمريمتف  ؛أّن ظمٚمٗم٤مء سمٜمل أُمّٞم٦م ىمتٚمقا احلًلم يِمٕمر حم

ٞمٝمؿ طمٞم٤مهتؿ وًمٜمّٖمّم٧م قمٚم، اًمثقرّي٦م اًمتل ًمق اؾمتٛمّرت هلدّدت طمٙمقُمتٝمؿ ويمٞم٤مهنؿ

وىمد ذيمر اًمت٤مريخ يمٞمػ أّن اًمِمٞمٕم٦م ، ٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمتقري٨م ٓ اًمٙمٗم٤مءة واجلدارةومَ اعمؽمَ 

وي٘مٛمٕمقهنؿ ، يم٤مٟمقا ذم خمتٚمػ اًمٕمّمقر خيْمٕمقن حلّٙم٤مم فمٚمٛم٦م ُيٜمزًمقن هبؿ اًمٕمذاب

                                                 
، إسمراهٞمؿ، وُمٕمٔمؿ اًم٘مرى اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦ّم ذات إهمٚمٌٞم٦ّم اًمِمٞمٕمٞم٦ّم )احلٞمدري، وهذا أيْم٤ًم ُم٤م جيري ذم اًمٜمٌٓمٞم٦ّم (0)

 (. 17ـ13ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سماءشمراضمٞمدي٤م يمر

ٕب  (ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملّم)ُمـ أؿمٝمر يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ اًمتل يًتٜمد إًمٞمٝم٤م ىمراء اعمج٤مًمس احلًٞمٜمٞم٦ّم هق يمت٤مب  (8)

ًمٚمًٞمد  (اعمج٤مًمس اًمًٜمٞم٦ّم)و، ًمٕمٌد اًمرّزاق اعم٘مرم (ُم٘متؾ احلًلم)اًمٗمرج اإلصٗمٝم٤ميّن وُم٘متؾ أب خمٜمػ و

ّمّقر مجٞمع إطمداث واعمٕم٤مرك واخلٓم٥م وإىمقال اًمتل شمّمػ وشم، حمًـ إُملم اًمٕم٤مُمكّم وهمػمه٤م

يم٤مًمِمج٤مقم٦م واًمٌٓمقًم٦م واًمتْمحٞم٦م واإلسم٤مء اًمتل تٞمّز أهؾ اًمٌٞم٧م ، واعمقاىمػ اعمتٛمٞمّزة اًمتل طمدصم٧م ذم يمرسماء

 ويمذًمؽ ُم٤م ٓىمقه ُمـ فمٚمؿ وآٓم.، وأٟمّم٤مرهؿ

 .17ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، إسمراهٞمؿ، احلٞمدري (4)
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ويٓم٤مًمٌقن ، ٓ ًم٥ًٌم ؾمقى أهّنؿ ٓ يروقن سم٤محلٙمقُم٤مت اجل٤مئرة، أؿمّد اًم٘مٛمع

اعمنموقم٦م. وىمد ـمٌع اخلقف واًم٘مٛمع وآوٓمٝم٤مد سم٢مٟمّم٤مومٝمؿ وإقمٓم٤مئٝمؿ طم٘مقىمٝمؿ 

ّٓ ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ، شم٤مريَخ اًمٕمراق سم٤محلزن وًمّقٟمف سم٤مٕؾمك ًمذًمؽ مل جيد اًمِمٞمٕمّل إ

ًمٚمتٕمٌػم قمـ اًمذات  اً وضمن، احلًٞمٜمّل وؾمٞمٚم٦ًم ُمـ وؾم٤مئؾ اًمرومض واعم٘م٤موُم٦م اخلٗمّٞم٦م

 . (0)واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م ومح٤ميتٝم٤م

ٟمتٞمج٦م شمقزّم طمّٙم٤مم ومروقا قمٚمٞمٝمؿ ؿمٕمر اًمٕمراىمّٞمقن ـمقال قمنمات اًمًٜملم سم٤مًمٔمٚمؿ 

وؾمٚمٌقهؿ طم٘مقىمٝمؿ وأسمٕمدوهؿ ُمـ ُمرايمز اًم٘مرار واجلٞمش. ذم ، اًمتٛمٞمٞمز واًمٓم٤مئٗمّٞم٦م

ّٓ أهّنؿ يم٤مٟمقا حمروُملم ُمـ  اًمقىم٧م اًمذي يِمّٙمؾ اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمراىمّٞمقن إيمثرّي٦م اًمٕمددّي٦م إ

ٓت طم٘مقىمٝمؿ. اؾمتٖمؾ ؿمٞمٕم٦م اًمٕمراق اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمقـمٜمّٞم٦م واًمديٜمّٞم٦م واًمِمٕمٌّٞم٦م وآطمتٗم٤م

طملم شمٙمقن هٜم٤مك ، ًمٕمرض طم٤مًم٦م اًمتذُّمر واًمٖمْم٥م اخلٗمّٞم٦م، سمذيمرى اؾمتِمٝم٤مد احلًلم

ًمٜم٘مد اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مئؿ وإوو٤مع  ؛يٜمٗمذ ُمٜمٝم٤م اخلٓم٤ٌمء واًمِمٕمراء، ومًح٦م ُمـ احلرّي٦م

ُم٤م يتّؿ ٟم٘مد اًمٜمٔم٤مم ُمـ ظمال ُم٘م٤مرٟم٦م اؾمتٌداد رُمقزه  ٤مً آضمتامقمّٞم٦م اًمًّٞمئ٦م. وهم٤مًمٌ

 ٜمف يزيد. سم٤مؾمتٌداد ُمٕم٤موي٦م سمـ أب ؾمٗمٞم٤من واسم

وًمٌٜم٤من واًمٌحريـ واعمٜمٓم٘م٦م  إيرانوشم٘م٤مم جم٤مًمس شمٕمزي٦م اًمٜم٤ًمء ذم يمؾٍّ ُمـ اًمٕمراق و

، وهل جم٤مًمس اًمٕمزاء اخل٤مّص٦م سم٤مًمٜم٤ًمء وشم٘م٤مم ذم ؿمٝمر حمّرم، اًمنمىمّٞم٦م ذم اًمًٕمقدي٦م

، وشم٘م٤مم اًم٘مراي٦م أو ىمراي٦م اًمٜمًقان ذم اًمٌٞمقت ذم )اًمٕمراق( وشمًتٛمّر ىمراسم٦م قمنمة أي٤مم

َـّ طمٞم٨م دمتٛمع اًمٜم٤ًمء و ٌّدات سم٤مًمًقاد وُمنطم٤مت اًمِمٕمقر ه ُمٙمّقٟم٤مت دائرة أو ، ُمٚم

وهل اًمتل شم٘مرأ اًمتٕمزي٦م  (اًم٘مقاًم٦م)و (اًمٕمّدادة)أو  (اعماي٦م)ة دوائر وشمتّمّدرهـ قمدَّ 

وُم٤م طمّؾ سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ فمٚمؿ ، وشمٜمِمد اعمراصمل احلًٞمٜمّٞم٦م اًمتل شمّمّقر ُم٠مؾم٤مة يمرسماء
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 اإلُم٤ممٌّٞم٦م شمرصمل هب٤م ؿ طمديثٝم٤م سم٘مّم٤مئد ؿمٕمرّي٦م ؿمٕموشمٓمٕمّ ، وضمقر وؾمٌل وشمنميد

 .(0)احلًلم سم٠محل٤من ؿمجّٞم٦م

طمٞم٨م شمِم٤مرك ، وشُم٘م٤مم جم٤مًمس شمٕمزي٦م اًمٜم٤ًمء ذم اًمٌٞمقت واحلًٞمٜمّٞم٤مت واعم٤ًمضمد

أو ، اًمٜمًقة ومٞمٝم٤م. وي٘مقم اًم٘م٤مرئ أو اخلٓمٞم٥م سم٘مراءة واىمٕم٦م يمرسماء وُم٘متؾ احلًلم

ج٤مًمس ؾمقر يمام شُم٘مرأ ذم هذه اعم، شم٘مقم ُماي٦م سم٘مراءة أؿمٕم٤مر ذم رصم٤مء احلًلم وأهؾ سمٞمتف

م ذم هذه اعمج٤مًمس  ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وإدقمٞم٦م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م. وشُم٘مدَّ

 احلٚمقي٤مت واًمٗمقايمف واًمٓمٕم٤مم.

ّٗات()بٍاٞ   يف العرام  احلصٍٗ
احلًلم سمٕمد أن يم٤مٟم٧م شم٘م٤مم ذم  اإلُم٤ممسمٜمك اًمِمٞمٕم٦م احلًٞمٜمّٞم٤مت إلطمٞم٤مء ُمآتٝمؿ قمغم 

 اإلُم٤ممًمت٤مريخ ًمٕمرض طم٤مدصم٦م ُم٘متؾ ُم٧م احلًٞمٜمّٞم٤مت قمغم ُمّر اخدِ واؾمتُ ، اًمٌٞمقت

 ٤مً ُم٤م جيٚمس قمغم اعمٜمؼم ُمتقؾّمٓم ٤مً احلًلم سمـ قمكم قمغم اًمٜم٤مس ي٘مّدُمٝم٤م اخلٓمٞم٥م اًمذي هم٤مًمٌ

 صمّؿ شمٌدأ ؿمٕم٤مئر أظمرى يم٤مًمٚمٓمؿ يٚمٞمٝم٤م شمقزيع اًمٓمٕم٤مم. ، ًمُٞمٌٙمٞمٝمؿ، اًمٜم٤مس

وم٤محلًٞمٜمٞم٦ّم هل اعمٙم٤من اًمذي ُي٘م٤مم ومٞمف جمٚمس اًمٕمزاء قمغم احلًلم سمـ قمكّم. وىمد سمدأ 

ـ  يمٛم١مؾّم٤ًمت ديٜمٞم٦ّم (احلًٞمٜمٞم٤ّمت)ٌٜم٤مء سمذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم  اًمِمٞمٕم٦م

إلىم٤مُم٦م اًمِمٕم٤مئر واًمٓم٘مقس اًمديٜمٞم٦ّم وٓ ؾمٞماّم ، صم٘م٤مومٞم٦م ذم اًمٕمراق قمغم همرار شمٙم٤مي٤م اًمّمقومٞم٦ّم

 .(احلًٞمٜمٞم٦ّم)ـوؾُمّٛمٞم٧م سم، هل٤م اً وًمذًمؽ اختذت اؾمؿ احلًلم ؿمٕم٤مر، اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل 

دري أّن أومم احلًٞمٜمّٞم٤مت اًمتل ؿُمٞمِّدت ذم اًمٕمراق هل يرى اًم٤ٌمطم٨م إسمراهٞمؿ احلٞم

ذم ُمديٜم٦م اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م سم٤مًم٘مرب ُمـ سمٖمداد ذم اًمٕم٤مم  (احلٞمدرّي٦م)احلًٞمٜمّٞم٦م 

. ٤مً صمّؿ صم٤مًمث٦م ذم اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م أيْم، م. وشمٌٕمتٝم٤م طمًٞمٜمّٞم٦م أظمرى ذم سمٖمداد0273هـ/0817

ل طمًٞمٜمّٞم٦م طمٞم٨م ؿُمٞمِّ ، شمّؿ سمٜم٤مء احلًٞمٜمّٞم٤مت ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمٕمنميـ، وذم يمرسماء دت أوَّ

ويمذًمؽ إلىم٤مُم٦م اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل ذم اًمٕم٤مم ، ّٞملميراٟماحلًلم ُمـ اإل اإلُم٤ممًمٜمزول زوار 
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ّٞمدت احلًٞمٜمّٞم٦م ّٞمدت احلًٞمٜمّٞم٦م اًمٓمٝمراٟمّٞم٦م. يمام ؿُم م. طمٞم٨م ؿُم 0113هـ/0433

ويم٤مٟم٧م طمًٞمٜمّٞم٦م اًمِمقؿمؽمّي٦م ذم اًمٜمجػ أّول طمًٞمٜمٞم٦م ؿُمٞمِّدت ذم اًمٕم٤مم ، اإلصٗمٝم٤مٟمّٞم٦م

 .(0)ٞمٝم٤م أىمدم ُمٙمت٦ٌم ُمـ ُمٙمت٤ٌمت اًمٕمٍم احلدي٨م ذم اًمٜمجػم. ووم0223هـ/0401

ومل شمٕمد ، صم٘م٤مومّٞم٦مـ  شمٓمّقرت احلًٞمٜمّٞم٤مت سم٤مًمتدري٩م وُتّقًم٧م إمم ُم١مؾّم٤ًمت اضمتامقمّٞم٦م

وُمٜمتدي٤مت اضمتامقمّٞم٦م ، سمؾ ُمدارس ديٜمّٞم٦م، إلىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل ومح٥ًم ٤مً ُمٙم٤مٟم

 .(8)٘م٤مع ذم ًمٌٜم٤منؾم٤مر أه٤مزم ضمٌؾ قم٤مُمؾ واًمٌ، وصم٘م٤مومّٞم٦م. وقمغم هذا اعمٜمقال

 العرام يف ×احلصني اإلواًبْٗ أٔ متجٗن وأشاٚ العَّ

ومم ُمـ ؿمٝمر حمرم ُمـ يمّؾ قم٤مم ذم اعمدن ثٞمؾ واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء ذم اًمٕمنمة إجيري ت

وٓ زال اًمٕمراىمّٞمقن يقاصٚمقن ، اًمٕمراىمّٞم٦م وٓ ؾمّٞمام يمرسماء واًمٜمجػ واًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م وسمٖمداد

مم ٜم٘مؾ إٌٞمف مل يُ وًمٙمـ هذا اًمتٛمثٞمؾ واًمِمَّ  سماء.اًمِمٌٞمف وتثٞمؾ اعمٕم٤مرك اًمتل ضمرت ذم يمر

 ويزيد. ×احلًلم اإلُم٤ممٚمقن سم٠مداء دور اعمنح طمٞم٨م ي٘مقم اعمٛمثِّ 

طمٞم٨م دمري ، ٌٞمف ُمع ُمقايم٥م اًمزٟمجٞمؾ واًمٚمٓمؿم خيرج اًمِمَّ وظمال ؿمٝمر حمرَّ 

قن رضماعمقايم٥م خي . وأوًمقسمـ ُمٕم٤موي٦م وضمٞمش يزيد ×صح٤مب احلًلمُمٕم٤مرك سملم أ

 .موزم ُمـ ؿمٝمر حمرَّ إ ٚمٞم٤مزمٌٞمف ذم اًماًمِمَّ  وُمٕمٝمؿ

مم ٌػم قمـ ُمًػمة احلًلم ُمـ اعمديٜم٦م إوقم٤مئٚمتف ًمٚمتٕم ×سم٘م٤مومٚم٦م احلًلم شمٌدأ اًمتِم٤مسمٞمف

زه٣م صمٝمش احلسكم ومرب طمٝم٣مَمٜمؿ ايمتل متٝمّ ، لم جمٚمقفمتكمٙمقن إويٛمٗمسؿ اظمٚمث  » .يمرسماء

ش يزيد زمراي٣مهتؿ احلٚمراء وراي٣مت طمر صمٝمأودم اجل٣مٞم٤م ، ايمراي٣مت اخلرضاء وايمسقداء

و اخلْم٤م احلامؽمٝم٥م زمكم ، وسمبدأ اظمب٣مرزات ايمٖمردي٥م فمعم اخلٝمقل احلٗمٝمٗمٝم٥م، طمرى خمتٙمٖم٥مأ

واضمد َمٛمٜمؿ فمعم فمدايم٥م ايمٗمّمٝم٥م ايمتل يداهمع فمٛمٜم٣م وايمتل ؽمٝمٚمقت َمـ  د ىمؾ  ٙمكم همٝم٠مىم  اظمٚمث  
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اعمٕمٚمقُم٤مت اعمدرضم٦م ذم هذا اعم٘م٤مل يمتٌٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م طمًٌام رآه٤م ذم اعمدن اًمٕمراىمٞم٦ّم اعم٘مّدؾم٦م وظم٤مّص٦م ُمديٜم٦م ( 8)

 يمرسماء ُمً٘مط رأؾمف ظمال أي٤مم ؿمٝمر حمرم. 
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َمٛمٜمؿ يذىمر  وىمؾ  ، طمرؾ َمـ ايمٖمريؼ أٙمكم وممث  ضمد اظمٚمث  ويبدأ احلقار زمكم أ، أصمٙمٜم٣م

َم٣مسمٛمٗمْمع هذه  وىمثغماً  .ايمت٣مرفٝم٥م ٙمٜم٣مئهمّم٣مد ٙمٜم٣م وئمد  تل يٚمث  صٖم٣مت ايمُمخِمٝم٥م ايم

طم٦م أ) ؾ دور ايمسٝمدة زيٛم٤م)ايمرصمؾ( ايمذي يٚمث   ؾاحلقارات زمٚمٗم٣مؿمع ؾمٔمري٥م َمـ اظمٚمث  

دم ذات ايمقوم٦م.  )فم٣مئٙم٥م احلسكم( ي دور رئٝمس٥م ىمقرس ايمٛمس٣مءوايمتل سم٠مد  ، احلسكم(

صمؾ حتٖمٝمزه ودهمٔمف يمٙمٚمُم٣مرىم٥م َمـ أ جلؾ يدور فمعم اجلٚمٜمقر زمِمقسمف ايمُم  وهذا اظمٚمث  

٥م دم وهذه َمٝمزة َمٜمٚم  ، ؾ ايمرئٝمز ٞمٔملٌ داء اظمٚمث  أو أ ؾ احلدَث ٘مٚمِ يُ ودائاًم  ايمقصمداٞمٝم٥م.

 .(0) .ش.ايمتٔم٣مزي.

وٓ ؾمٞمام ذم ، ُمٜمذ قمنمات اًمًٜملم ذم اًمٕمراق (قمرس اًم٘م٤مؾمؿ)ُمراؾمؿ  ٘م٤مميمام شمُ 

ٞمْم٤مء ُمْم٤مءة سم ٤مً وي٤مومٕمقن ؿمٛمققم طمٞم٨م حيٛمؾ أـمٗم٤مٌل ، يمرسماء ًمٞمٚم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم

وشمرُمز إمم ، ذم ُمقيم٥م يمٌػم، دون أسمٞم٤مشم٤م ُمـ اًمِمٕمريًػمون ذم صٗمقف ُمتقازي٦م يردِّ 

 ب ـم٤مًم٥م ًمٞمٚم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم.زوم٤مف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أ

وقاء واًمِمٛمقع سم٤مٕىمٛمِم٦م وإ ٦مزداٟمَ ٜم٦م اًمِمٙمؾ ُمُ ثٛمَّ ىمقي٤مء همروم٦م ُمُ يمام حيٛمؾ رضم٤مل أ

 .ؾ همروم٦م زوم٤مف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـوتثِّ 

 اإلُم٤مماًمٓمٗمؾ اًمروٞمع اسمـ  ىي٘مٞمؿ اًمٕمراىمّٞمقن ُمراؾمؿ إطمٞم٤مء ذيمر، مدَ ُمٜمذ اًم٘مِ 

وىمد ، قمٜمدُم٤م رومٕمف أسمقه ًمٞمٓمٚم٥م ًمف ذسم٦م ُمـ اعم٤مء، تؾ ذم يمرسماءاًمذي ىمُ  ×احلًلم

يٖمّٓمقٟمف سم٤مًم٘مامش  اً يّمٜمع اًمٕمراىمّٞمقن ُمٝمد وهبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم، أص٤مسمف ؾمٝمٌؿ أهنك طمٞم٤مشمف

ظمال ُمراؾمؿ اًمٕمزاء واعمقايم٥م اًمتل ويرومٕمقٟمف قمغم إيدي ، إسمٞمض وإظمي

ٕمرُ  ويْمٕمقن ذم اعمٝمد أـمٗم٤مًٓ ، خترج سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ٌُّ  ؛٤مً وَّ سم٤مًمٓمٗمؾ اًمروٞمع قمكم  ٤مً ٝمشمِم

 ًمٚمًاُم٦م ٕـمٗم٤مهلؿ.  ٤مً وـمٚمٌ، إصٖمر

شمٜم٘مؾ اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ أّن احلًلم سمـ قمكم قمٜمدُم٤م ؾم٘مط قمـ فمٝمر 
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وىمد ، سم٤مًمدوران طمقل ضمًد احلًلم ىم٤مم هذا اًمٗمرس، ومرؾمف ذي اجلٜم٤مح يقم قم٤مؿمقراء

ًمٞمخؼمهؿ سم٤مؾمتِمٝم٤مده.  ؛وشمقضّمف ٟمحق ظمٞم٤مم أهؾ سمٞمتف، ظمّْم٥م ٟم٤مصٞمتف سمدم احلًلم

 وشمٜم٘مؾ يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ رواي٤مت قمديدة قمـ ومرس احلًلم. 

 ×وأومبؾ همرس احلسكم»: وي٘مقل اًمٕمّاُم٦م حمّٛمد سم٤مىمر اعمجٚمز ذم سمح٤مر إٟمقار

شمّؿ أومبؾ يرىمض  ×ٞم٣مصٝمتف دم دم احلسكم همقضع، ذ٠مطَم وومد فمدا َمـ زمكم أيدهيؿ أن ٓ يُ 

همٙماّم ، وهق يِمٜمؾ ويرضب زمرأؽمف إرض فمٛمد اخلٝمٚم٥م ضمتك َم٣مت، ٞمحق طمٝمٚم٥م ايمٛمس٣مء

ـَ ، ٞمٓمرت أطمقات احلسكم وزمٛم٣مسمف وأهٙمف إلم ايمٖمرس يمٝمس فمٙمٝمف أضمد ـّ  رهمٔم  أصقاهت

، واصمّداه، واحمّٚمداه: ووضٔم٦م أّم ىمٙمثقم يده٣م فمعم أّم رأؽمٜم٣م وٞم٣مدت، زم٣ميمب٘م٣مء وايمٔمقيؾ

، هذا ضمسكم زم٣ميمٔمراء، واضمسٛم٣مه، واَحزسم٣مه، واصمٔمٖمراه، وافمٙمّٝم٣مه، واأزم٣م ايمٗم٣مؽمامه، اٞمبّٝم٣مهو

. (0)ش فمٙمٝمٜم٣مًِم شمؿ نمُ ، َمسٙمقب ايمٔمامَم٥م وايمرداء، جمزوز ايمرأس َمـ ايمٗمٖم٣م، سيع ىمرزمالء

احلّج٦م سمـ احلًـ اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مموضم٤مء ذم زي٤مرة اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مّدؾم٦م اعمٜمًقسم٦م إمم 

وايمرسج فمٙمٝمف  ٣مً وظم٣م ٞمٓمرت ايمٛمس٣مء إلم اجلقاد خمزيّ »: ٜمد اًمِمٞمٕم٦م(اًمث٤مين قمنم قم اإلُم٤مم)

، ويمٙمقصمقه ؽم٣مهمرات، فمعم اخلدود ٓؿمامت، طمرصمـ َمـ اخلدور ٞم٣مذات ايمُمٔمقر، ٣مً َمٙمقيّ 

 . (8)شوزم٣ميمٔمقيؾ دافمٝم٣مت

٤ًم وىمد ووٕمقا قمٚمٞمف ىمامؿم، ×وخترج اعمقايم٥م يقم قم٤مؿمقراء وُمٕمٝم٤م ومرس احلًلم

سمٞمض ع قمغم اًم٘مامش إقَو يمام شمُ ، ُم٘متؾ احلًلمزم ٤ًم سمٚمقن أمحر يرُمز إسمٞمض ُمّمٌقهمأ

 .مم اؾمتِمٝم٤مدهي إدَّ واًمذي أ، احلًلم اإلُم٤مممم ٟم٤ٌمل شمرُمز إمم شمقضمٞمف اًمٜم٤ٌمل إ

ؾ أهؾ اًمٌٞم٧م وٛمـ وزم ُمـ ؿمٝمر حمّرم ُمقايم٥م تثِّ خترج ذم إي٤مم اًمٕمنمة إو

ُمقايم٥م اًمٕمزاء اًمتل خترج ذم اًمٕمراق. ويْمّؿ ُمقيم٥م أؿم٤ٌمه أهى أهؾ سمٞم٧م احلًلم 

                                                 
 . 31ص، 35ج  :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سمح٤مر إٟمقار، حمّٛمد سم٤مىمر، اعمجٚمّز  (0)

 . 812ص، 4ج  :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، طمٞم٤مة اإلُم٤مم احلًلم سمـ قمكم، سم٤مىمر، ذيػ اًم٘مرر (8)
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وهقادج قمٚمٞمٝم٤م قمدد ُمـ ، ـ سم٠مىمٛمِم٦م ظمياء وؾمقداءزيَّ ُمـ اجلامل اًمتل شمُ  اً ددقم

وا سمٕمد اؾمتِمٝم٤مده ِه إـمٗم٤مل واًمٜم٤ًمء يرُمزون إمم أهى أهؾ سمٞم٧م احلًلم اًمذيـ أُ 

ع رضمٌؾ قمغم مجؾ قَو وُمٜمٝم٤م إمم اًمِم٤مم واعمديٜم٦م. يمام يُ ، وُٟم٘مٚمقا إمم اًمٙمقوم٦م، ذم يمرسماء

اًمذي يم٤من  ×إمم قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـز رُمَ همال ويُ د سم٤محلديد وإُمّمٗمَّ 

  ُمع اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل. ِه ومل يتٛمّٙمـ ُمـ ظمقض اعمٕمريم٦م وأُ ، يقم قم٤مؿمقراء ٤مً ُمريْم

٤ٌّمن أىمقي٤مء وشمدّل قمغم ، م ُتٛمؾ اعمقايم٥م ُمِم٤مقمؾوذم ًمٞم٤مزم ؿمٝمر حمرَّ  حيٛمٚمٝم٤م ؿم

وُمدى ضم٤مهزيتف ذم إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل وإطمٞم٤مء ذيمرى ، قمٔمٛم٦م يمّؾ ُمقيم٥م قمزاء

  .×احلًلم اإلُم٤مم

ومحُؾ اًمتقاسمٞم٧ِم ظمال ُمقايم٥م اًمٕمزاء يرُمز إمم اؾمتِمٝم٤مد أصح٤مب احلًلم وأهؾ 

و اهلٜمد  إيرانوظم٤مص٦م ذم ، س ذم اًمٕمديد ُمـ اًمٌٚمدان٤مرَ وهذه اًمٕم٤مدة تُ ، سمٞمتف ذم يمرسماء

 واًمٕمديد ُمـ اًمٌٚمدان أؾمٞمقّي٦م وشمٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م أؾمامء خمتٚمٗم٦م. 

قمٜمف إمم اًمٙمقوم٦م  ٤مً أرؾمٚمف ُمٌٕمقصم، قمكمّ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ هق اسمـ قمؿ احلًلم سمـ 

وصؾ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ إمم اًمٙمقوم٦م ، ًمٞمًتٓمٚمع أطمقال أهؾ اًمٙمقوم٦م وخيؼمه سم٠مُمرهؿ

، واؾمت٘مٌٚمف اًمٙمقومّٞمقن وًمٙمٜمّٝمؿ ختّٚمقا قمٜمف سمٗمٕمؾ وٖمقط وازم اًمٙمقوم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد

ومم ُمـ وىُمتؾ. وذم اعمراؾمؿ اًمتل شم٘م٤مم ذم إي٤مم اًمٕمنمة إ اً أظمذ ُُمًٚمؿ أؾمػم اً وأظمػم

أظمي  طمٞم٨م يٚمٌس ؿمٌٞمف ُمًٚمؿ ًم٤ٌمؾم٤مً ، ٌٞمف ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ٘م٤مم ـم٘مقس ؿَم ؿمٝمر حمّرم شمُ 

 سمٞمده. قذة قمغم رأؾمف وي٠مظمذ شمرؾم٤مً ويْمع ظُم ، اًمٚمقن

ذم هذه اًمٓم٘مقس ي٠مظمذ رضمؾ ، (ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ وٓدأ)٘م٤مم ـم٘مقس أه يمام شمُ 

ان سمٓمرف طمٌؾ ُرسمَط ذم ـمرومف أظمر ـمٗمان يٛمثّ ، يٛمّثؾ اجلّاد اعمًّٛمك احل٤مرث

٥م اعمًٞمَّ  اعمدومقٟم٤من سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمديٜم٦م، ومه٤م إسمراهٞمؿ وحمّٛمد، وًمَدي ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ

أظمَي اًمٚمقن ويٖمّٓمل ىمامش  ٤مً صمقسم ويرشمدي يمّؾ ُمـ هذيـ اًمٓمٗمٚملم، ؿمامل يمرسماء

ويًػم احل٤مرث سم٤مًمٓمٗمٚملم ًمٞم٠مظمذمه٤م إمم وازم ، ومه٤م طم٤مومٞم٤م اًم٘مدُملم، أؾمقد رأؾمٞمٝمام
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 قمّم٤م ييب هب٤م اًمٓمٗمٚملم سملم احللم وأظمر. وسمٞمده، اًمٙمقوم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد

روض اًمتل يم٤مٟم٧م رائج٦م ذم اًمٕمراق ومی اًمًتٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن ُمـ وٛمـ اًمٕمُ 

وجيٚمس قمغم حمّٗم٦م ، يٛمّثٚمف رضمؾ يرشمدي ضمٚمد أؾمد، (فمرض ؾمبٝمف إؽمد)، اعم٤موی

ظمِمٌٞم٦م حيٛمٚمٝم٤م اًمرضم٤مل قمغم قمقاشم٘مٝمؿ ويًػمون هب٤م ذم ُمقيم٥م اًمٕمزاء. ويرُمز ؿمٌٞمف 

وي٘مقم ؿمٌٞمف إؾمد سمٜمثر اًمتٌـ قمغم ، حلٞمقان قمغم ُم٘متؾ احلًلمإؾمد إمم طمزن ا

ُمـ  احلًلم. يمام أّٟمف يم٤من يرومع يدًا رؤوس اعمٕمّزيـ ذم إؿم٤مرة إمم احلزن قمغم اؾمتِمٝم٤مد 

٤ٌّمس سمـ قمكم اًمتل ىمُ  ٕم٧م ذم ُمٕمريم٦م يمرسماء. ويم٤مٟم٧م هذه ٓمِ اجلٚمد شمرُمز إمم يد اًمٕم

 اًمٕمروض شم٘م٤مم ذم يمرسماء طمٞم٨م ؿم٤مهده٤م اًم٤ٌمطم٨م هٜم٤مك.

م. ؾمد ذم يمرسماء سمٕمد يقم اًمٕم٤مذ ُمـ حمرَّ صم٧م قمـ فمٝمقر أٜم٤مك رواي٤مت ُتدَّ وه

 (ٞمقار أَمغم اظم٠مَمٛمكمَمُم٣مرق أٞمقار ايمٝمٗمكم دم أمم ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ يمت٤مب )واًمرواي٦م إ

ـ وهل ظم٤مدُم٦م  ومْم٦م روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م نَّ اًمرواي٦م أ ًمٚمح٤مومظ رضم٥م اًمؼمد وٟمصُّ 

، ×أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم اإلُم٤ممقمـ  ٛم٧م دقم٤مءً ىمد شمٕمٚمَّ  ـ÷ اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

ضم٤ًمد ٤مء أؾمد حلامي٦م إومج، مودقم٧م هبذا اًمدقم٤مء ذم ًمٞمٚم٦م احل٤مدي قمنم ُمـ حمرَّ 

  ضم٤ًمد اًمِمٝمداء.ودومـ أ، ×اًمًج٤مد اإلُم٤مماًمٓم٤مهرة حللم وصقل 

فمٛمدَم٣م زمٗمٝم٦م »: وشم٘مقل، 35اجلزء  (زمح٣مر آٞمقار)ذم يمت٤مب اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜم٘مقًم٦م 

أؽمدي  وأصح٣مزمف دم ىمرزمالء زمٔمد رضمٝمؾ اجلٝمقش حي٘مل رصمٌؾ هؾ زمٝمتف ٧م احلسكم وأثَ صُم 

د إن ىم٣من إؽمد هم٣مٞمتٓمر هذا ايمُمخص يمٝمتٟمىم  ، لم َمٛمْمٗم٥م ايمُمٜمداءضم٣مدشم٥م ومدوم أؽمد إ

ف ايمُمٚمس إذا ؿمٙمٔم٦م همػمك ك ايمٗمتعم ضمتك وومػ فمعم صمسد ىمٟمٞم  همتخْم  ، ؽمٝمٟمىمؾ اجلث٧م

 .(0)شوهق هيٚمٜمؿ ويدَمدم، غ وصمٜمف فمٙمٝمفيٟمىمؾ َمٛمف وإذا زمف يٚمر  : همٗمٙم٦م، فمٙمٝمف

ىم٤مُم٦م اخلٞم٤مم داظمؾ اًمّمحـ ء ذم اًمًتٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض إه٤مزم يمرسمااقمت٤مد أ

                                                 
(0 ) www.iraqcenter.net.  
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يمام .٘م٤مم ُت٧م هذه اخلٞمؿويم٤مٟم٧م جم٤مًمس اًمٕمزاء شمُ ، مقم٤مم ومی ؿمٝمر حمرَّ  احلًٞمٜمی يمؾَّ 

مم اًمٓمرف ُمؽما إ 811ؿ احلًٞمٜمل اًمذي يٌٕمد ٥م ظمٞمؿ سم٤مًم٘مرب ُمـ اعمخٞمَّ ٜمَّم يم٤مٟم٧م شمُ 

طمداث يقم ؛ ًمٖمرض طمرىمٝم٤م سمٛمِمٝمد ُمِم٤مسمف ٕاجلٜمقب اًمٖمرب ُمـ احل٤مئر احلًٞمٜمل

 .قم٤مؿمقراء

وي٘مقل ُم١ًمول طمرق اخلٞم٤مم احل٤مج رزاق قمٌد اًمٙمريؿ اعمٞم٤مزم طمقل ـم٘مس طمرق 

ٙم٦م زمُم٘مؾ ٔمِ ٣م همُ ٓ أهن  إ، صمدادٞم٣مسمقارشمٛم٣م إوم٣مَم٥م هذه ايمُمٔمغمة َمـ آزم٣مئٛم٣م وأ»: اخلٞم٤مم ذم يمرسماء

َمـ  ىمثر سمٛمٓمٝمامً زمُم٘مؾ أضمٝم٧م زمدأٞم٣م زم١مفم٣مدهت٣م ، م1441ىمػم زمٔمد ؽمٗمقط ايمٛمٓم٣مم ايمب٣مئد فم٣مم أ

٤م زمٔمد ذيمؽ ٛمَِم يمتُ  :م زمٖمؼمة وصمٝمزةبٝمؾ ايمٔم٣مذ َمـ حمر  طمالل طمٝم٣مؿم٥م اخلٝمؿ وحتّمغمه٣م ومُ 

احلسكم ايم٘مبغمة  اإلَم٣مم٤م دم ايمبداي٥م طمٝمٚم٥م ٛمَِم إذ سمُ ، ومرب اظمخٝمؿ احلسٝمٛمل احل٣مرم

 يمتٟمب زمٔمد ذيمؽ، ^وزمجقاره٣م طمٝمٚم٥م ايمٔمب٣مس وطمٝمٚم٥م ايمٗم٣مؽمؿ وطمٝمٚم٥م ايمسٝمدة زيٛم٤م

زي٣مء صمٝمش ؾ َمٔمس٘مر يزيد ممـ يرسمدون أق ايمتُم٣مزمٝمف ايمتل متث  رَ همِ  ر َمب٣مذةوزمٔمد صالة ايمٓمٜم

يمغمَمقه٣م وؽمط اخلٝم٣مم  :٣ميم٥م وايمراصمٙم٥م ضم٣مَمٙمكم َمٔمٜمؿ َمُم٣مفمؾ ٞم٣مري٥مفمٚمر زمـ ؽمٔمد َمـ اخلٝمّ 

وفمٝم٣ميمف  ×حرض همٝمف اظمتٙمٗمل ضم٣مدشم٥م ضمرق طمٝم٣مم أيب فمبد اهلل احلسكمزمٚمُمٜمد سمراصمٝمدي يست

 .شايمٛمبقي ايم٘مريؿ دوٞمام طمقف أو سمردد ة افمداء اهلل فمعم ايمبٝم٦مر صمرأزمام يِمق  

رة يِم٣مل رؽم٣ميم٥م ضمسٝم٥م َمِمقّ إوم٣مَم٥م هذه اظمراؽمٝمؿ هق إاهلدف َمـ  ن  أ»:  اعمٞم٤مزميمام سملّم 

زمٟمهؾ زمٝم٦م  ؽمالماإلوهمٔمٙم٥م أفمداء  ×احلسكم اإلَم٣مممجع فمـ ضمجؿ َمِمٝمب٥م أ لم ايمٔم٣مملَ إ

َم٥م ديٚمق ٜم٣م احلٖم٣مظ فمعمومٙم  فمام سمتّمٚمٛمف َمـ َمّم٣مَمكم ؽم٣مَمٝم٥م ٓ أ همّمالً ، |ايمرؽمقل حمٚمد

ده٣م ٥م ايمتل صمّس واؽمتٙمٜم٣مم ومٝمٚمٜم٣م احلٗم  ، وأزمداً  ٜم٣م دائامً واؽمتٚمراري٥م هذه ايمُمٔمغمة وإضمٝم٣مئ

 .(0)شايمبٝم٦م ايمٛمبقي ايم٘مريؿ

 احلًلم وؿمٝمداء يمرسماء سم٘مٞم٧م صماصم٦م أي٤مم ُمرُمٞم٦م اإلُم٤ممأضم٤ًمد  شمروي يمت٥م اًمت٤مريخ أنَّ 

                                                 
 .:www.iraqkhair.com http// :احلرام حمرم ُمـ اًمٕم٤مذ ذم احلًٞمٜمٞم٦م اخلٞم٤مم طمرق شمِم٤مسمٞمف شمراضمٞمدي٤م (0)
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َـّ ، دون أن ي٘مقم أطمد سمدومٜمٝم٤م قمغم أرض يمرسماء قا يًٙمٜمقن ىمرب يم٤مٟم سمٜمل أؾمد اًمذيـ وًمٙم

ووضمدوا ، مم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦مم إوا ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ حمرَّ أرض يمرسماء ضم٤مؤ

٤م يم٤مٟم٧م ُم٘مٓمققم٦م ٓهنَّ ، ومقا قمغم أضم٤ًمد اًمِمٝمداءرض ومل يتٕمرَّ إضم٤ًمد ُمرُمٞم٦م قمغم إ

 اإلُم٤مموىم٤مم سمدومـ ضمًد ، ×قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ اإلُم٤مماًمرؤوس. وىمد ضم٤مء 

 .وؾم٤مقمدشمف قمِمػمه سملم أؾمد قمغم دومـ سم٘مٞم٦م اًمِمٝمداء ،احلًلم وأظمٞمف اًمٕم٤ٌمس

تل إقمت٤مدت قمغم إطمٞم٤مء ذيمرى  ُمقيم٥م سمٜمل أؾمد ُمـ أىمدم ُمقايم٥م اًمٕمزاء اًمٕمتؼَم ويُ 

قم٤مم  وخيرج اعمقيم٥م يمؾَّ .ًمٚمٝمجرة 30ؾمٜم٦م  ضم٤ًمد اًمٓم٤مهرة ًمِمٝمداء يمرسماء ُمٜمذدومـ إ

و٤موم٦م إمم يـ سم٤مإلشمتٌٕمف مجقع اعمٕمزِّ  ×ؾ ٟمٕمش ؾمٞمد اًمِمٝمداءُمف ٟمٕمش رُمزي يٛمثِّ يت٘مدَّ 

ًَّ اًمتِم٤مسمٞمف إ يراوم٘مف  ×قمكم سمـ احلًلم اًمًج٤مد اإلُم٤ممدت ؿمخّمٞم٦م ظمرى اًمتل ضم

دوات اخل٤مص٦م سمٛمراؾمٞمؿ اًمدومـ ٞمٚم٦م سمٜمل أؾمد اًمذيـ حيٛمٚمقن سمٕمض إأسمٜم٤مء ىمٌ

وشمِم٤مرك ٟم٤ًمء سمٜمل أؾمد  .صم٤مرة اعمِم٤مقمر؛ وذًمؽ إليم٤معمج٤مرف واًمٗم١موس واًمزسمان()

ث قمـ ىمٞم٤مم ٟم٤ًمء ىمٌٞمٚم٦م ذا اًمٞمقم اًمذي يتحدَّ سم٤مًمذيمرى اًمت٤مرخيٞم٦م هل ٜم٤مً ذم هذا اًمٞمقم شمٞمٛمُّ 

ًمدومـ اجلث٨م  ؛هجري٦م سم٤مٓدم٤مه ٟمحق ؿمٝمداء واىمٕم٦م اًمٓمػ 30سمٜمل أؾمد ذم ؾمٜم٦م 

ه وأظمق ×احلًلم اإلُم٤مماًمِمٝمداء هؿ  نَّ وقمٜمدُم٤م قمٚمٛمـ سم٠م، اًمٓم٤مهرة ُمع رضم٤مل اًم٘مٌٞمٚم٦م

 .(0)ُمـ اًمٍماخ واًمٕمقيؾ ًمٗمٕمؾ يزيد وُمٕم٤موي٦م  يمثرنَ وآل سمٞمتف أ، ×اًمٕم٤ٌمس

 العرام  ن يفْٗ ٔالتىجٗخ عَ التعابتشّسٖ ٘باتب عرن
يمٗمد وم٣مم ايمٔمراومّٝمقن طمالل ايمٗمرن اظم٣ميض زمتٚمثٝمؾ هم٣مصمٔم٥م ىمرزمالء دم ايمٔم٣مصٚم٥م ايمٔمراومّٝم٥م »

هم٘م٣من ايمتٚمثٝمؾ جيري زمِمقرة ضمّٝم٥م ، زمٕمداد واظمدن اظمٗمّدؽم٥م دم ىمرزمالء وايمٛمجػ وايم٘م٣مـمٚمّٝم٥م

                                                 
: 01/4/8103اعمًٚم٦م ، ارث آطمٞم٤مء احلًٞمٜمل ذم اًمث٤مًم٨م قمنم، ىم٤ٌمئؾ سمٜمل اؾمد ذم يمرسماء (0)

http://almasalah.com/ar/news/41045. 
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ضضم٥م احلسكم وايمٔمّب٣مس دم وٓ ؽمّٝمام ايمس٣مضم٣مت اظمحٝمْم٥م زمٟم، ٤م اخلٝم٣مم دم ايمس٣مضم٣متهمُتٛمَِم 

همغمسمدي إَمقّيقن اظمالزمس ، ين دم زمٕمدادوصم٣مَمع اخلال  ، أو دم صحـ ايم٘م٣مـمٚمّٝم٥م، ىمرزمالء

وحيٚمؾ ايمْمرهم٣من ايمرَم٣مح ، زمٝمٛمام يرسمدي احلسكم وأصح٣مزمف اظمالزمس اخلرضاء، احلٚمراء

وسمُمّخص اظمٔم٣مرك واظمب٣مرزات وٓ ؽمّٝمام زمكم ، وايمسٝمقف وايمدروع وإومقاس وايمسٜم٣مم

 .(0)شِمّٝم٣مت ايمرئٝمسّٝم٥مايمُمخ

وٓ يٗمتٌم اظمُمٜمد فمعم احلرىم٣مت ايمتُمخٝمِمّٝم٥م ايمِم٣مَمت٥م ىم٣مهلجقم وايمدهم٣مع وإـمٜم٣مر »

وومس٣موة إَمقّيكم ، َمـ صمٜم٥م، وآٔم ايمٛمس٣مء وإؿمٖم٣مل، ؾمج٣مفم٥م احلسكم ورصم٣ميمف وصَمَٙمِدهؿ

زمؾ ىم٣من جيري زم٣مإلض٣مهم٥م إلم ذيمؽ ضمقار وىمالم زمكم ، ورصم٣مهلؿ َمـ صمٜم٥م أطمرى

. وىم٣مٞم٦م اظمقاىم٤م سمسغم وضٚمٛمٜم٣م صمث٧م ايمٗمتعم سُمِمٛمع .اظمذىمقرة. ايمُمخِمّٝم٣مت ايمرئٝمسّٝم٥م

 .(8)شَمـ ومامش وحيُمك زم٣ميمتبـ

 العراق٘ ٘املصرح الرمس

َـّ ، قمديدة ُمـ أضمؾ إرؾم٤مء أؾمس ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم اًمٕمراق ضمرت حم٤موٓت  وًمٙم

٦م يَّ اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ مل يٙمـ يًٛمح سم٠م نَّ ظم٤مص٦م وأ، اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م طم٤مًم٧م دون ذًمؽ

 .ؾمس ُمنح اًمتٕمزي٦مرؾم٤مء أا ظمٓمقة ذم ؾمٌٞمؾ

ؿ صدام احل٘مؿ رؽمٚمٝم٣م ؾمٜمد ايم٘مثغم َمـ فمٛمدَم٣م سمسٙمّ  م3979وزمحٙمقل ايمٔم٣مم »

خم٣مهم٥م زمْمش ايمٛمٓم٣مم  :احلقادث ايمؼماصمٝمدي٥م ىم٣مهنٝم٣مر اجلبٜم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م َمـ ايمٔمراق

 .(4)شوهق ايمُمٜمٝمد حمٚمد زم٣مومر ايمِمدر، ٔم٥مفمٙمامء ايمُمٝم َمـ أهؿ   احل٣مىمؿ ايمذي ومتؾ واضمداً 

                                                 
، اًمٙمقي٧م، اًمقـمٜمّل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وأداب اعمجٚمس، اعمنح ذم اًمقـمـ اًمٕمربّ ، قمكم، اًمراقمل (0)

 . 803ـ804ص :م0111هـ/ 0301

 .803ـ804ص :اعمنح ذم اًمقـمـ اًمٕمربّ ، قمكم، اًمراقمل( 8)

 .81/01/8105، ُمٚمحؼ طمريدة اعمدى اًمٕمراىمٞم٦م، قمٌد اخل٤مًمؼ يمٞمٓم٤من، رؤي٦م ذم ُمنح اًمتٕمزي٦م( 4)
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طمٞم٨م ؿمٛمؾ طمتك اعمراؾمٞمؿ اًمًٌٞمٓم٦م ، م سمحٔمر ـم٘مقس اًمتٕمزي٦مىم٤مم اًمٜمٔم٤مو

يم٘مراءة آٟم٤مؿمٞمد اًمديٜمٞم٦م واعمِم٤مريم٦م ذم اًمٕمزاءات اًمرضم٤مًمٞم٦م ، واًمروشمٞمٜمٞم٦م ٓطمٞم٤مء اعمٜم٤مؾم٦ٌم

٥م اًمدور ٞمِّ هٙمذا همُ .اعمقاقمظ واحلٙمؿ واًمٚمٓمٛمٞم٤متومم اخلٓم٥م وآؾمتامع إ، واًمٜم٤ًمئٞم٦م

طمل ُمتقارث ُمٜمذ احلْم٤مري اًمٕمراىمل احل٘مٞم٘مل وسمْمٛمٜمف احلدي٨م قمـ ـم٘مس ُمن

 .(0)وهق ـم٘مس اًمتٕم٤مزي، ُمئ٤مت اًمًٜملم

صم٤مرة هذا هيؿ إلذم شمّمدِّ  اً ًم٘مد يم٤من قمغم اعمنطمٞملم اًمٕمراىمٞملم أن يٙمقٟمقا طمذريـ ضمدّ 

ُمٗمٕمقهل٤م  نَّ أٓ إ، صم٤مرة طمتك ًمق يم٤مٟم٧م سمًٞمٓم٦م وه٤مُمِمٞم٦م ذم ُمتـ اًمٕمرض ويمٚمٞم٤مشمفإ، اًمٜمقع

ُمـ هذا اًمٜمقع  . حم٤موٓت يمثػمة ضمرت.اًمًٚمٌل ىمد يزهؼ أرواح ُمـ ي٘مقُمقن هب٤م

ُم٧م دِّ اًمري٤مطمل( اًمتل ىمُ  ُمنطمٞم٦م اًمٗمٜم٤من يمريؿ رؿمٞمد )احلرّ  وًمٕمؾَّ ، ؾ اًمٌذوريم٤مٟم٧م تثِّ 

وائؾ قم٘مد ـ ـمٚم٦ٌم يمٚمٞم٦م اًمٗمٜمقن سمج٤مُمٕم٦م سم٤مسمؾ أُمـ قمغم ظمِم٦ٌم اعمنح اًمقـمٜمل سمٙم٤مدر ُم

سمرز قمرض ُمنطمل ُمتٙم٤مُمؾ يتٜم٤مول سمّمقرة ُم٤ٌمذة سمٕمض ؾ أاًمتًٕمٞمٜم٤مت اعم٤ميض تثِّ 

يمتٌٝم٤م اًمِم٤مقمر قمٌد اًمرزاق قمٌد  (اًمري٤مطمل وُمنطمٞم٦م )احلرّ .اءضمزئٞم٤مت واىمٕم٦م قم٤مؿمقر

وسم٤مًمرهمؿ ، ٧م قمغم رومقف اعمٙمت٤ٌمتٝم٤م فمٚمَّ وًمٙمٜمَّ ، سمًٜمقات إيراناًمقاطمد ىمٌؾ احلرب ُمع 

 ُم٧م ًمٚمجٝم٤مت اعم١ًموًم٦مدِّ اعمِم٤مريع اًمتل ىمُ  نَّ إٓ أ ُمـ صٚم٦م يم٤مشمٌٝم٤م اًمقصمٞم٘م٦م سمرأس اًمٜمٔم٤مم

ُمـ  يم٤من اًمٗمٜم٤من قمزيز ظمٞمقن واطمداً ف سم٤مًمرومض دائام. وقاضَم ٧م شمُ ٟمت٤مضمٝم٤م فمٚمَّ ُمـ أضمؾ إ

ؾمػمة  . يتٜم٤مول اًمٜمصُّ .سمداً ومل يٗمٚمح أ، ًمت٘مديؿ هذا اًمٜمصِّ  سمرز اعمخرضملم اًمٕمراىمٞملم شمقىم٤مً أ

ي٘م٤مف زطمػ احلًلم سمـ د إلوومِ اًمذي أُ ، اًمري٤مطمل هق احلرُّ ، واطمد ُمـ رضم٤مل اًمقاىمٕم٦م

وص٤مر ُمـ أرؾمٚمف  وم٤مٟم٘مٚم٥م ودَّ ، وصاسمتف اإلُم٤ممه ُمٜمٔمر ومِمدَّ ، مم يمرسماءإ ×قمكم

 اإلُم٤ممذم صمٜم٤مئٞم٦م شم٘م٤مسمٚمٝم٤م ؿمخّمٞم٦م اًمِمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ ىم٤مشمؾ ، اإلُم٤ممطمد ومرؾم٤من أ

قم٤مدة ومل شمثٛمر سمٕمده حم٤موٓت إل، اًمٕمرض عمدة يقم واطمد .اؾمتٛمرَّ .×احلًلم

                                                 
  اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.( 0)
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 اعمٜمع اًمذي خيصُّ ، يم٤من اًمٕمرض سمٛمث٤مسم٦م ىمٜمٌٚم٦م يمٌػمة وؾمط ريم٤مم ُمـ اعمٜمع، اًمٕمرض

 .(0)...أو واىمٕم٦م يمرسماء، تٕمزي٦مُم٤م ًمف قماىم٦م سمٛمنح اًم سمِمٙمؾ اؾمتثٜم٤مئل يمؾَّ 

يم٤من قم٤مم اعمح٤موًم٦م آسمرز ًمّمٞم٤مهم٦م قمرض ُمنطمل قمراىمل  0113ًمٙمـ اًمٕم٤مم 

 سم٠مظمذ اعمقاوم٘م٤مت إصقًمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م قِذ وىمد سمُ ، سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م يتٜم٤مول واىمٕم٦م اًمٓمػِّ 

وُمـ ، قمان اًمتج٤مري٧م إٟمت٤مضمف إطمدى ذيم٤مت اإلٟمت٤مج هذا اًمٕمرض اًمذي شمٌٜمَّ إل

ضمٞمز ٘مٝم٤م إذا ُم٤م أُ ٘مدار اًمٗمقائد اعم٤مدي٦م اًمٙمؼمى اًمتل ؾمقف ُت٘مِّ ٤م طم٧ًٌم ُمد أهنَّ اعم١ميمَّ 

ُمًتٜمدًا إمم  ذم هذه إصمٜم٤مء أيمٛمؾ اًمٙم٤مشم٥م اًمٕمراىمل قمكم طمًلم شم٠مًمٞمػ اًمٜمصِّ  .اًمٕمرض

وُمٜمٝم٤م ٟمّمقص ، ×احلًلم اإلُم٤ممقمدد ُمـ اًمٜمّمقص اعمنطمٞم٦م اًمتل شمٜم٤موًم٧م ؾمػمة 

ت٤مج ومقضمدت ذم ٟمأُم٤م ذيم٦م اإل، وحمٛمد قمكم اخلٗم٤مضمل وهمػمه٤م، ضمال اًمنمىم٤موي

طمٞم٨م اشمٗم٘م٧م ، وُمـ هذه اعمِم٤ميمؾ شمًٛمٞم٦م خمرج اًمٕمرض، ـمري٘مٝم٤م ُمِم٤ميمؾ ومٜمٞم٦م يمٌػمة

٤من ؾم٤مُمل قمٌد احلٛمٞمد وقمْمقي٦م أراء قمغم شمِمٙمٞمؾ ومريؼ قمٛمؾ إظمراضمل سم٘مٞم٤مدة اًمٗمٜمَّ 

ُمِمٙمٚم٦م  ؾُّ يم٤من قمغم ه١مٓء جمتٛمٕملم طَم  ّم٤مر..صمؿَّ لم هم٤مٟمؿ محٞمد ويم٤مفمؿ اًمٜمَّ ٤مٟمَ اًمٗمٜمّ 

سميورة ، وسمْمٛمٜمٝم٤م سم٤مًمٓمٌع آراء رضم٤مل اًمديـ، ـ أراءوم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٙمثػم ُم، اًمتٛمثٞمؾ

٦م ٛمَّ أُم٤م ُمِمٙمٚم٦م ُمٙم٤من اًمٕمرض ومٙم٤من صمَ ، ؾم٦م قمغم اعمنحقمدم إفمٝم٤مر اًمِمخّمٞم٤مت اعم٘مدَّ 

ٕمرف سم٤معمدرؾم٦م اعمًتٜمٍمي٦م ف ُم٤م يُ ًمػم ظمتِ ؾ سم٤مًمٗمْم٤مء اعمٗمتقح واإول يتٛمثَّ : نُم٘مؽمطم٤م

 أو ُمنح، ح اعمٖمٚمؼواًمث٤مين هق اعمن، اًمقاىمٕم٦م قمغم وٗم٤مف دضمٚم٦م ذم رص٤موم٦م سمٖمداد

َـّ  …ظمتٞم٤مر قمغم ىم٤مقم٦م اعمنح اًمقـمٜمل سمٌٖمداد اًمٕمٚم٦ٌم اإليٓم٤مزم ووىمع آ ، احلامؾم٦م وًمٙم

ى ًمٚمٛمنموع اًمٙمثػم ُمـ طمٞم٨م شمّمدّ ، مل شمٙمـ ًمتٙمٗمل ذم اًمٕمراق اعم٤ميض واًمتج٤مرة أيْم٤مً 

هذا اعمنموع ُمـ اعمٛمٙمـ أن )ي١مدي إمم  أقمْم٤مء اًم٘مٞم٤مدات اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م سمحج٦م أنَّ 

 …وهل طمج٦م ُمٕمروف ؾمٚمٗم٤ًم ُم٤مذا يم٤مٟم٧م شمٕمٜمل طمٞمٜمذاك ، ات اًمٓم٤مئٗمٞم٦م(إصم٤مرة اًمٜمٕمر

                                                 
 .81/01/8105، ُمٚمحؼ طمريدة اعمدي اًمٕمراىمٞم٦م، ٤مًمؼ يمٞمٓم٤منقمٌد اخل، رؤي٦م ذم ُمنح اًمتٕمزي٦م( 0)
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 .(0)ل اعمنموعًمٖمِ وهٙمذا أُ 

اًمٕمراىمّل اًمديمتقر ُمٜم٤موؾ داود طمقل ُمنح اًمتٕمزي٦م  ظمر ًمٚم٤ٌمطم٨مهٜم٤مك رأي آ

أو  ٤مً ومل جيروا سمحث، قمغم أرض اًمقاىمع ٤مً سم٠مّن اًمٕمراىمّٞملم مل يِمٝمدوا ُمنطم طمٞم٨م يرى

: أّوهل٤م، يٕمزو همٞم٤مب هذا آهتامم إمم صماصم٦م أؾم٤ٌمبوهق . (8)اؾمت٘مراًء أو دمرسم٦م واطمدة

هل ؾمٚمٓم٦م ـم٤مئٗمّٞم٦م أسمٕمدت  إّن اًمًٚمٓم٦م اًمرؾمٛمّٞم٦م ذم اًمٕمراق وُمٜمذ أن شمٙمّقٟم٧م اًمدوًم٦م

وعم٤م سمدأ خمرضمقه ، إّن قمٛمر اعمنح اًمٕمراىمّل ىمّمػم: وصم٤مٟمٞمٝم٤م، اًمِمٞمٕم٦م ُمـ ُمرايمز احلٙمؿ

ىمّدُمقا دم٤مرب  ٕمراىمّل اًمذيـ درؾمقا ذم روؾمٞم٤م وأوروسم٤م وأُمػميم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ ذم اعمنح اًم

وُمت٠مصّمرة سم٤معمدارس اعمنطمّٞم٦م ، ضم٤مهزة ُمًتقطم٤مة ُمـ صم٘م٤موم٦م اعمٙم٤من اًمذي درؾمقا ومٞمف

ذم أّن أهمٚم٥م اعمثّ٘مٗملم اًمٕمراىمّٞملم  ـ سمح٥ًم داود ـ اًمٖمرسمّٞم٦م. أُم٤م اًم٥ًٌم اًمث٤مًم٨م ومٞمٙمٛمـ

ُمـ أّن ُمٕمٔمؿ  سمح٥ًم رأيف وذًمؽ ٟم٤مسمع ؛يم٤مٟمقا وُم٤م زاًمقا يتٗم٤مدون هذه اًمٓم٘مقس

، سمِمٙمؾ ومقىمّل ُمت٠مصّمريـ سم٤مًمٗمٚمًٗم٤مت إظمرى ؾمام يٜمٔمرون إمم اإله١مٓء اعمثّ٘مٗملم

أّن ايمثٗم٣مهم٥م »: ودًمٞمٚمف قمغم ذًمؽ هق، وهق يٕمّد ذًمؽ ٟمٔمرة ؾمٓمحّٞم٦م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمت٠مُّمؾ

وإطمقان ، واظمتٚمّثٙم٥م دم ايمتِمّقف، ؽمالمايمس٣مئدة يمديٛم٣م سمٛم٣مؽم٦م اإلذاوم٣مت ايمٔمٓمٝمٚم٥م دم اإل

َمُمغما إلم ايمتٟمشمغمات ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمتل ، ثٙم٥مفمعم ؽمبٝمؾ إَم، وايمٗمراَمْم٥م، واظمٔمتزيم٥م، ايمِمٖم٣م

إَمر ايمذي ي٠مىّمد ومّقة ايمثٗم٣مهم٥م ، ّٝم٥م فمعم ايمٕمرب دم فمِمقر ؽم٣مزمٗم٥مؽمالَمسمرىمتٜم٣م ايمثٗم٣مهم٥م اإل

 .(4)شٞمتٜم٣مّٝم٥م وأمهّٝم٥م احلّم٣مرة ايمتل ىمقّ ؽمالَماإل

وياطمظ اًم٤ٌمطم٨م أّن هذه اًمٓم٘مقس شمٙم٤مد شمتج٤موز اعمٕمٜمك اًمديٜمّل اًمْمّٞمؼ ًمتتحّقل 

 اً ضمديد ٤مً دراُمٞم اً وهق ُم٤م يٙمًٌٝم٤م سُمٕمد، قاىمع اًمًٞم٤مّد اًم٘م٤مئؿإمم شمٕمٌػم قمـ اًمرومض ًمٚم

إفم٣مدة متثٝمؾ واومٔم٥م اؽمتُمٜم٣مد  إن  »: إذ ي٘مقل ذم هذا اًمًٞم٤مق، يتجّدد ُمع يمّؾ ُمرطمٚم٦م

                                                 
 .81/01/8105، ُمٚمحؼ طمريدة اعمدي اًمٕمراىمٞم٦م، قمٌد اخل٤مًمؼ يمٞمٓم٤من، رؤي٦م ذم ُمنح اًمتٕمزي٦م( 0) 

 .843ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)

  81/01/8105، ُمٚمحؼ طمريدة اعمدي اًمٕمراىمٞم٦م، قمٌد اخل٤مًمؼ يمٞمٓم٤من، رؤي٦م ذم ُمنح اًمتٕمزي٦م (4)
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هل سمٔمبغم ايمٛم٣مس فمـ ايمرنمب٥م دم حم٣مىم٣مة ايمقاومٔم٥م ايمتل ، احلسكم زمـ فمقم ىمّؾ فم٣مم دم ايمٔمراق

ذيمؽ ظمح٣مىم٣مة ايمٓمروف اظمستجّدة فمعم و، حت٣مول آٞمسالخ فمـ ايمديـ دم أضمٝم٣من ىمثغمة

 .شاظمستقي٣مت ايمثٗم٣مهمّٝم٥م وآصمتامفمّٝم٥م وايمسٝم٣مؽمّٝم٥م فمعم ايمقصمف إطمّص 

: ويًتٜمد اًمديمتقر داود إمم ُم٤م يراه اًمديمتقر وم٤موؾ اًمًقدايّن اًمذي ي٘مقل سمدوره

احلسكم(  اإلَم٣ممظمٟمؽم٣مة ) ٣مً ضمٝمّ  اً ٔم٣مزي دم زمداي٥م ٞمُمقئٜم٣م ىم٣مٞم٦م سمٗمٙمٝمدوَمـ اظمٔمروف أّن ايمت»

وإّٞمام اَمتزصم٦م ، همحس٤م ٣مً ديٛمٝم ٣مً زمٚمرور ايمزَمـ مل سمٔمد ؿمٗمسويم٘مـ ، سمٖم٣مصٝمٙمٜم٣م ايمقاومٔمّٝم٥مزم٘مّؾ 

ًمت٠ميمٞمد هذا  ٤مً ؾمٕمٞم، يمذًمؽ، . ويًتِمٝمد اًم٤ٌمطم٨م(0)شزم٣محلٝم٣مة ايمسٝم٣مؽمّٝم٥م وآصمتامفمّٝم٥م

َم٣م ايمذي يدهمع ايمٔمراومّٝمكم إلفم٣مدة هذه »: اًمذي يت٤ًمءل، سمام ي٘مقًمف وم٤موؾ اًمرسمٞمٕمّل ، اًمرأي

إّن ايمٔم٣مَمؾ  ٗم٣مل يمٛم٣م ضمتامً ىمّؾ فم٣مم واظم٘متقزم٥م زم٘مث٣مهم٥م ايمُمٔمر؟ ؽمٝمُ ايمقاومٔم٥م زم٘مّؾ هذه ايمٗمقة 

ـّ هذا يمٝمس ىم٣مهمٝم ، هم٣ميمٛم٣مس سمبح٧م فمـ زمْمٙمٜم٣م اظمٖمٗمقد، ٣مً ايمديٛمّل يٗمػ وراء ىمّؾ هذا. يم٘م

هم٘م٣من ، وٓ زمّد َمـ إجي٣مد رَمز يمبْمؾ ومقَمّل دم زَمـ نم٣مب همٝمف إزمْم٣مل، زمْمٙمٜم٣م ايمذي َم٣مت

أّن اًمت٤مريخ يٙمِمػ قمـ أّن اًمٓم٤مسمع  وي١ميّمد اًم٤ٌمطم٨م، شاحلسكم هق اظمثؾ إفمعم هلؿ

اًمًٞم٤مّد اعمٕم٤مرض ًمًٚمٓم٦م احل٤ميمؿ ذم ـم٘مقس اًمتٕمزي٦م ًمٞمس سمجديد ومل يٌدأ ذم اًم٘مرن 

 سمؾ يم٤مٟم٧م سمدايتف ُمٜمذ أن شمٙمّقٟم٧م ومٙمرة اًمتِمٞمع.، اًمٕمنميـ

ويتقىّمػ ذم هذا اًمٗمّمؾ قمٜمد ، ينمح اًم٤ٌمطم٨م ـمٌٞمٕم٦م اًمتٕمزي٦م ذم اًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة

واعمقايم٥م ، وخيّص سم٤محلدي٨م اعمج٤مًمس احلًٞمٜمّٞم٦م، وجم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ـم٘مقس قم٤مؿمقراء

واًمٚمٓمؿ ًمدى اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء اًمذي ُيٕمّد ؿمٕمػمة رئٞم٦ًم ُمـ ؿمٕم٤مئر هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم 

 وخيتؿ سمحدي٨م قمـ اًمتٕمزي٦م ذم دمرسم٦م اعمنح إوروّب اعمٕم٤مس.، اًمديٜمّٞم٦م

ي٘مّدم اًمديمتقر ُمٜم٤موؾ داود ؿمٝم٤مدات وأُمثٚم٦م ًم٤ٌمطمثلم وٟمّ٘م٤مد سمرزوا ذم جم٤مل ُمنح 

: وي٘مقل إيرانُمٜمٝمؿ سمٞمؽم سمروك اًمذي يتحّدث قمـ ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم ، اًمتٕمزي٦م

                                                 
 اعمنح ذم اًمقـمـ اًمٕمرّب.، قمكم، ( اًمراقمل0)
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َمـ أومقى إؾمٝم٣مء ايمتل ؾم٣مهدهت٣م دم اظمرسح دم أّيام  ٣مً ّٝم٥م ٞم٣مئٝم٥م ؾمٝمئإيراٞمؾم٣مهدت دم ومري٥م »

ُمثٚمام أصّمر ذم ، وهق هبذا يِمػم إمم اًمٓم٘مس اًمٕم٤مؿمقرائّل اًمذي أصّمر ذم ٟمٗمًف، شووم٦م َم٢م

وؿم٤مهد يمٞمػ ، ي قم٤مش وشمرقمرع ذم فمّؾ هذه اًمث٘م٤موم٦مٟمٗمس اًم٤ٌمطم٨م ُمٜم٤موؾ داود اًمذ

سمٛمٕم٤ميػم ـمٗمقًمتف  ومل يٙمـ يًتققم٥م، س قمٜمدُم٤م يم٤من ـمٗماً ٤مرَ أّن هذه اًمٓم٘مقس يم٤مٟم٧م تُ 

وقمٜمدُم٤م يمؼم ودرس اعمنح قم٤مد إمم دراؾم٦م شمٚمؽ ، مم٤ّم جيري أُم٤مُمف ٤مً ؿمٞمئ اًم٤ًمذضم٦م

ّدم وىم، وشمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م اًمٖم٤مُمْم٦م، وأًمٖم٤مزه٤م، ورُمقزه٤م، اًمٓم٘مقس وٟمّ٘م٥م ذم دٓٓهت٤م

اًمذي ُيٕمّد إو٤موم٦م ُمٝمّٛم٦م إمم اعمٙمت٦ٌم اعمنطمّٞم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م  ()َمرسح ايمتٔمزي٥م دم ايمٔمراق يمت٤مسمف

سمح٥ًم رأي إسمراهٞمؿ طم٤مج قمٌدي. ، اًمتل شمٗمت٘مر إمم ُمثؾ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمدراؾم٤مت

وًمٕمّؾ ُمٞمزة هذا اًمٙمت٤مب اًمرئٞم٦ًم شمتٛمّثؾ ذم ؾمٕمل اًم٤ٌمطم٨م إمم إُم٤مـم٦م اًمٚمث٤مم قمـ طمدث 

 .(0)مل يٚمتٗم٧م إًمٞمف ومل يٜم٤مىمِمف اً همػم أّن أطمد، ذ قمّدة ىمرونشم٘مٚمٞمدّي ؾمٜمقّي يتٙمّرر ُمٜم

أيمػ فم٣مم وفم٣مم فمعم شم٘مقل اعمًتنمىم٦م اًمًقومٞمتّٞم٦م ت٤مرا اًمٙم٤ًمٟمدروومٜم٤م ذم يمت٤مهب٤م )

ُم٤م ىمٌؾ ـ  ×وسمٕمد اـماقمٝم٤م قمغم إطمداث اعمازُم٦م ًم٘مْمٞم٦م احلًلم، (اظمرسح ايمٔمريبّ 

وٓ يتبّٗمك يمٛم٣م »: شم٘مقل، ضمٞمدي٤مسمقصٗمٝم٤م ُم٤مّدة ُمِمٌٕم٦م سم٤مًمدراُم٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م واًمؽماـ  وُم٤م سمٕمد

ّٓ أن ٞمٟم ىم٣من زم١مؽمتْم٣مفمتف جتسٝمد ؿمب٣مع أزمْم٣ميمف ، ؽمػ يمٔمدم وٓدة ؾم٘مسبغم فمريبّ دم ايمٛمتٝمج٥م إ

إّن دم هذه اظم٣مدة َمـ : وؽمٙمقىمٜمؿ دم ايمُم٘مؾ ايمٖمٛمّل يمٙمؼماصمٝمدي٣م ايمدَمقّي٥م. وسمّمٝمػ

  ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف دم َمقاضٝمع فمٌمَم٣م ٓ يٗمّؾ فماّم  اظم٠ماَمرات وايمٗمسقة وايمتٔمّسػ وايممّم 

يم٘مـ فمعم ايمرنمؿ َمـ فمدم سمقهّمر إؽم٣مس إديّب ، ضمروب ايمقردة احلٚمراء وايمقردة ايمبٝمّم٣مء

همٗمد أّدى َمِمغم احلسكم اظمٟمؽم٣موّي وأّدت َمٔمرىم٥م ىمرزمالء إلم وٓدة )ايمتٔمزي٥م( ايمتل ، اظمتكم

 .شلّ ؽمالَمسُمٔمّد َمـ أومدم ايمٔمروض اظمرسضمّٝم٥م دم ايمٔم٣ممل اإل

                                                 
 سم٘مٚمؿ اًمديمتقر ُمٜم٤موؾ داود.، ُم٘م٤مل سم٘مٚمؿ إسمراهٞمؿ طم٤مج قمٌدي: شمٕمريٗم٤ًم سمٙمت٤مب ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم اًمٕمراق (0)

 http: //www.albayan.ae/paths/books. 
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أّن حم٣موٓت هزيٙم٥م »ف يرى ٟمَّ إ؛ إذ وًمٚم٤ٌمطم٨م اًمٕمراىمّل ًمٓمٞمػ طمًـ رأي خمتٚمػ

وؽمْمحّٝم٥م صمرت دم احلٗمب٥م إطمغمة دم اظمرسح ايمٔمراومّل ٓؽمتٙمٜم٣مم اظمٗمتؾ وؿمٗمقس ايمتٔم٣مزي 

همُمٙم٦م مجٝمٔمٜم٣م وأّضت زمٗمدؽمّٝم٥م اظمٛم٣مؽمب٥م. ويرى ايم٘م٣مسم٤م أّن اظمُم٘مٙم٥م ٓ ، وؽمغمة آل ايمبٝم٦م

ـ   َم٘م٣مٞمٝم٣مت زمؾ اظمُم٘مٙم٥م هل دم اإل، اظمرسح ايمٗم٣مئؿ أصال سم٘مٚمـ دم اؽمتٙمٜم٣مم ايمْمٗمس يمٖم

اظمتقاهمرة داطمؾ هذه ايمْمٗمقس ٞمٖمسٜم٣م ايمتل متٛمحٜم٣م ومدرة أن سمرسمٗمل زم٣ميمْمٗمس ىمّٙمف وسمتحّقل 

وسمدطمؾ اظمرسح ، زمال فمقدة ٣مً أي أن سمؼمك َمٜمرصم٣من ايمُم٣مرع هن٣مئٝمّ ، زمف َمـ ايمُم٣مرع إلم اظمرسح

 .(0) شايمذي سمُمّ٘مٙمف فمعم َمٗم٣مؽمٜم٣م

ؾم٤ٌمب قمديدة ٕ روٟمًتٜمت٩م مم٤م ؾمٌؼ أّن ُمنح اًمتٕمزي٦م اًمرؾمٛمی ذم اًمٕمراق مل يتٓمقّ 

رؾم٤مء دقم٤مئؿ هذا اعمح٤موٓت اًمتل ضمرت ُمـ أضمؾ إ ُمٜمٝم٤م ُمٜمع اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ ًمٙمؾِّ 

قمدم وضمقد حم٤موٓت ضم٤مّدة ُمـ اعمنطمّٞملم اًمٕمراىمّٞملم ذم ُمقاصٚم٦م هذا  نَّ يمام أ، اعمنح

ً  ٤مً وأصٌح ُمٚمٛمح، إيراناًمٜمقع ُمـ اعمنح اًمذي شمٓمّقر وٟمام ذم   يراينّ ذم اعمنح اإل ُمٝمامَّ

 يّمؾ إمم اًمٕم٤معمّٞم٦م.حي٤مول أن 

 

                                                 
 (ومّمقل ُمـ شم٤مريخ اعمنح اًمٕمراىمل.يمرسماء وشمِم٤مسمٞمف اعم٘متؾ واًمتٕم٤مزي احلًٞمٜمٞم٦م ذم قم٤مؿمقراء)ُم٘م٤مل  (0)

 .http: //al-nnas.comًمٓمٞمػ طمًـ:  سم٘مٚمؿ:
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 املبشح الجاٌ٘

 خرٝٞ احلصٗين يف البمساُ العربٗٛ األالعسا

 العساٞ احلصٗين يف لبٍاُ
سمدأت ُمراؾمؿ اًمتٕمزي٦م ذم ًمٌٜم٤من ذم أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم ذم ُمديٜمتل اًمٜمٌٓمٞم٦ّم وسمٜم٧م 

٤مومٔم٦م إمم حم م0134ضمٌٞمؾ اًمٚمتلم يًٙمٜمٝمام اًمِمٞمٕم٦م. ويم٤مٟم٧م اعمٜمٓم٘م٦م ىمد ُتّقًم٧م ُمٜمذ اًمٕم٤مم 

. يم٤مٟم٧م شم٘م٤مم م0102سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ظم٤موٕم٦م ًمٚمحٙمؿ اًمٕمثاميّن طمتك اًمٕم٤مم ، ًمٌٜم٤من اجلٜمقبّ 

ُمـ اًمٕمثامٟمٞملّم. ويم٤من اًمٕمثامٟمٞمّقن ىمد قم٤مُمٚمقا  ٤مً ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم اعمديٜمتلم ذم اخلٗم٤مء ظمقوم

ويم٤مٟم٧م ، وُمٜمٕمقا إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل ذم قم٤مؿمقراء، اًمِمٞمٕم٦م قمغم أؾم٤مس ُمذهٌّل 

٤مُم٦م عمٜمع آضمتامقم٤مت وإىم ؛ر ذم اًمِمقارع واًمٓمرىم٤مت أي٤مم قم٤مؿمقراءدورّي٤مت شمدو

سمقوع طمراؾم٦م دائٛم٦م قمغم ُمدظمؾ  اً ٟمذاك ىمد أصدر أُمراًمتٔم٤مهرات. ويم٤من طم٤ميمؿ ٟم٤مسمٚمس آ

 .(0)ّٕي دمٛمٕم٤مت أو إىم٤مُم٦م أّي اطمتٗم٤مٓت ٤مً ُمٜمٕم ؛طمًٞمٜمٞم٦ّم اًمٜمٌٓمٞم٦ّم

ٕصدىم٤مء داظمؾ وجل٠م أه٤مزم اًمٜمٌٓمّٞم٦م إمم إىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء ذم سمٞمقت إىمرسم٤مء وا

٘م٤مم ومٞمف جمٚمس قمغم ُمدظمؾ اًمِم٤مرع اعم١مّدي إمم اعمٙم٤من اًمذي يُ  ٤مً اعمديٜم٦م سمٕمد ووٕمٝمؿ رىمٞمٌ

إمم اضمتامع  ٤مً وم٢مذا ضم٤مءت اًمدورّي٤مت اًمٕمثامٟمّٞم٦م ُتّقل جمٚمس اًمٕمزاء شمٚم٘م٤مئٞمّ ، اًمٕمزاء

ًمألصدىم٤مء وإىم٤مرب ًمتٜم٤مول اًمِم٤مي. اىمتٍمت جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م آٟمذاك قمغم ىمراءة ؾمػمة 

 .(8)لم وأهؾ سمٞمتف وُم٤م ضمرى هلؿ ُمـ ُمآس ذم يمرسماءاحلً اإلُم٤مم

                                                 
 . 034ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، إسمراهٞمؿ احلٞمدري (0)

 ُمّمدر ؾم٤مسمؼ.، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، إسمراهٞمؿ احلٞمدري (8)
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؛ إذ جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م سمدأت ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ وشمذيمر سمٕمض اعمّم٤مدر أنَّ 

ذم يقم قم٤مؿمقراء و. (0)جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ذم اًمٌٞمقت ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م يم٤مٟمقا ّٞمقنإيراٟمدم٤مر  أىم٤مم

ٞمؾ واىمٕم٦م اًمٓمػ ىم٤مُم٧م جمٛمققم٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمٚمٌٜم٤مٟمّٞملم سمتٛمث م0180ُمـ اًمٕم٤مم 

إمم اًمٕمرسمّٞم٦م ذم وىمد شُمرضِمؿ ٟمّص اعمنطمّٞم٦م  ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م. ، سمٙمرسماء

ُمع سمٕمض اًمتٕمديات. وذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمنميـ يم٤من  ٤مً وسم٘مل ُمًتخدُم 0187اًمٕم٤مم 

٘مٞمٛملم ذم ُمديٜم٦م اًمٜمٌٓمّٞم٦م حيتٗمٚمقن سمذيمرى قم٤مؿمقراء قمغم اعمّٞملم يراٟمقمدٌد ُمـ اًمتج٤مر اإل

طمٞم٨م ي٘مقُمقن سم٠مداء تثٞمٚمّٞم٦م شمروي واىمٕم٦م يمرسماء وي١مّدهي٤م ؿمخّم٤من ، خل٤مّص٦مـمري٘متٝمؿ ا

احلًلم وآظمر يٛمّثؾ دور اًمِمٛمر ىم٤مشمؾ احلًلم ذم  اإلُم٤ممواطمد يٛمّثؾ ، سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م

 .(8)ويم٤مٟم٧م دمري شمٚمؽ اًمتٛمثٞمٚمّٞم٦م سم٢مذن ُمـ اًم٤ٌمب اًمٕم٤مزم، إـم٤مر تثٞمٚمّٞم٦م سمًٞمٓم٦م

قمغم ُمنح ظمِمٌل  (طمّٞم٦م قم٤مؿمقراءُمن)اؾمتٛمّرت إىم٤مُم٦م قمروض اًمتٕمزي٦م اعمًامة 

ويم٤مٟم٧م ُت٧م ، م0170طمتك اًمٕم٤مم ، ؿمٕمٌّل وسمًٞمط ذم ؾم٤مطم٦م اًمٌٞمدر ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م

أُّم٤م سمٕمد هذا اًمت٤مريخ وم٘مد ُأىمٞمٛم٧م قمغم ُمنح ، إذاف اًمٜم٤مدي احلًٞمٜمّل ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م

ؿمٕمٌّل يمٌػم ُٟمّم٥م أُم٤مم اًمٜم٤مدي احلًٞمٜمّل ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م. وىمد ؿم٤مهد اًم٤ٌمطم٨م ذم سمداي٦م 

ويم٤من ، قمروض اًمتٕمزي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شم٘م٤مم قمغم ُمنح ظمِمٌّل ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م اًمًٌٕمٞمٜم٤مت

يت٤ٌمرز قمغم اعمنح ُمـ يٛمّثؾ احلًلم سمـ قمكم وأصح٤مسمف اًمذيـ يم٤مٟمقا يٚمًٌقن اًمثٞم٤مب 

سمٞمٜمام يم٤من ُمـ يٛمّثٚمقن ضمٞمش إُمقّيلم يٚمًٌقن اًمثٞم٤مب احلٛمراء واًمّمٗمراء ، اخلياء

تؾ احلًلم سمـ قمكم وأوٓده واًمزرىم٤مء. ويم٤مٟم٧م اعمٕمريم٦م يقم قم٤مؿمقراء شمٜمتٝمل سم٘م

وأصح٤مسمف وأه أهؾ سمٞمتف. وذم ظمت٤مم ُمنطمّٞم٦م قم٤مؿمقراء يم٤من اًمٕمديد ُمـ اًمِم٤ٌمب 

، احلًلم وذسمحف اإلُم٤ممسمٛم٘متؾ  اً دى واًمًٞمقف ييسمقن رؤوؾمٝمؿ شم٠مصّمرحيٛمٚمقن اعم

                                                 
، شمٕمزيف در قمراق وچٜمد يمِمقر قمرسمی ]اًمتٕمزي٦م ذم اًمٕمراق وقمّدة دول قمرسمٞم٦ّم[، قم٤ٌّمس، ظمدوم مجٞمكم (0)

 . 37ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ

 .033ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، احلٞمدرّي إسمراهٞمؿ  (8)
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 وسمٕمده٤م يم٤مٟم٧م شمٜمتٝمل اعمراؾمؿ.، وٟمّم٥م رأؾمف وأصح٤مسمف قمغم اًمرُم٤مح

 يم٤مٟم٧م شم٘م٤مم ذم اًمٙمٚمّٞم٦م اًمٕم٤مُمٚمٞم٦م ذم سمػموت وذم سمداي٦م اًمًٌٕمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض

وشمتقاصؾ عمّدة قمنمة أي٤مم يٚم٘مل أطمد ، اطمتٗم٤مٓت يمٌػمة ذم ذيمرى اؾمتِمٝم٤مد احلًلم

ذم  اً ومٞم٘مرأ ؿمٕمر يٕم٘مٌف أطمد اًمٜم٤مئحلم، اخلٓم٤ٌمء ظمٓم٦ًٌم مح٤مؾمّٞم٦م طمقل اؾمتِمٝم٤مد احلًلم

قمغم ّل اًمِمٞمٕمّل إؾماُمرصم٤مء احلًلم. ويم٤من اًمًٞمد ُمقؾمك اًمّمدر رئٞمس اعمجٚمس اإل

آٟمذاك حيي آطمتٗم٤مل ويٚم٘مك يمٚمٛم٦م ذم احل٤مضيـ يتحّدث ومٞمٝم٤م قمـ ومٚمًٗم٦م اؾمتِمٝم٤مد 

احلًلم. ويم٤من اًمًٞمد ُمقؾمك اًمّمدر ىمد أٟمِم٤م طمريم٦م اعمحروُملم ذم اًمًٌٕمٞمٜم٤مت ُمـ 

 اًم٘مرن اعم٤ميض عمقاضمٝم٦م اقمتداءات إهائٞمؾ. 

٦م سمدأت ُمًػمات يمٌػمة سم٤مخلروج ذم اًمٕم٤مصٛم ذم سمداي٦م اًمثامٟمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض

وٓ زاًم٧م هذه اعمًػمات خترج ، احلًلم اإلُم٤مماًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م سمػموت ذم ذيمرى اؾمتِمٝم٤مد 

ودمقب ، ويِم٤مرك ومٞمٝم٤م أٓف ُمـ أسمٜم٤مء اًمٓم٤مئٗم٦م اًمِمٞمٕمّٞم٦م، ذم هذا اًمٞمقم ُمـ يمّؾ قم٤مم

ًم٤ٌمس  وٟم٤ًمءا وأـمٗم٤مًٓ  طمٞم٨م يٚمٌس اعمِم٤مريمقن رضم٤مًٓ ، اًمْم٤مطمٞم٦م اجلٜمقسمّٞم٦م ُمـ سمػموت

 .(0)دون اًمِمٕم٤مرات اًمديٜمّٞم٦مويٚمٓمٛمقن صدروهؿ ويردّ ، احلداد

 العساٞ احلصٗين يف وضر
طمٞم٨م يقضمد ُمًجد ؾمّٞمدٟم٤م احلًلم ذم طمل احلًلم ذم اًمٕم٤مصٛم٦م  ـ ذم اًم٘م٤مهرة

وٓ ؾمّٞمام ذم اعمًجد اًمذي ي٘مع ، اطمتٗم٤مٓت يقم قم٤مؿمقراء ٤مً شُم٘م٤مم ؾمٜمقيّ ، (8)اعمٍمّي٦م 

 اإلُم٤مم٦م ٌَّ ىمُ )ويتقؾّمط اعمًجد ضيح يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اعمٍمّيقن ، سمج٤مٟم٥م ضم٤مُمع إزهر

وهق ُمزار يمٌػم ي١مُّمف آٓف اعمًٚمٛملم ًمٚمتؼّمك وسم٨ّم اًمِمٙمقى واًمت٘مّرب إمم ، (احلًلم

٦م إمم آقمت٘م٤مد سم٠مّن هذا اًمييح يْمّؿ رأس احلًلم يمام ٌَّ اهلل. ويٕمقد آهتامم هبذه اًم٘مُ 

                                                 
ُمٜمِمقرات: اعمديرّي٦م اجلٖمراومٞم٦ّم ًمٚم٘مّقات اعمًّٚمح٦م ، أـمٚمس ؿمٞمٕمف ]أـمٚمس اًمِمٞمٕم٦م[، رؾمقل، ضمٕمٗمري٤من (0)

 .831ص :م[0112.ش ]ـه0427، 0ط، )إيران(

 م ُت٧م إذاف اًمقزير اًمّم٤مًمح ـمائع. 0053هـ/ 531سمٜمل اعمًجد ذم قمٝمد اًمٗم٤مـمٛمٞملّم ؾمٜم٦م  (8)
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م( ىمد أظمذوا ُمـ 0070ـ  111.يم٤من اًمٗم٤مـمٛمّٞمقن )(0)ضمًده يٕمت٘مد آظمرون سم٠مّٟمف يْمؿُّ 

وظمال طمٙمؿ اًمقزير اًمٗمْمؾ سمدر ، أون اعمراصمل وي٘مٞمٛمقن اعمٜم٤مطم٤متذًمؽ احللم ي٘مر

ويم٤من سمدر اًمديـ حيي سمٜمٗمًف ُمراؾمٞمؿ اًمٜمدب قمغم ، اًمديـ اٟمتنم اًمٕمزاء ذم ُمٍم

احلًلم يقم قم٤مؿمقراء ذم ُمًجد اًم٘م٤مهرة. ويم٤من اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء واًمقزراء جيٚمًقن 

ُمرصمّٞم٦م طمزيٜم٦م ذم تجٞمد وي٘مقم أطمد اخلٓم٤ٌمء سمتاوة ، قمـ يٛمٞمٜمف واعمٌنّمون قمـ ي٤ًمره

 .(8)احلًلم اإلُم٤ممذيمرى 

أّن ؾمٔم٣مئر احلزن فمعم احلسكم يقم ايمٔم٣مذ َمـ حمّرم ىم٣مٞم٦م »وٟم٘مؾ اعم٘مريزّي ذم ظمٓمٓمف 

واسمسع ٞمْم٣مومٜم٣م أي٣مم ايمٖم٣مؿمٚمّٝمكم ايمذيـ صمٔمٙمقا يقم فم٣مؾمقراء يقم ، ٗم٣مم أي٣مم اإلطمُمٝمدّيكمسمُ 

، ؿ زمٚمٛمتٜمك ايمبس٣مؿم٥مٛمٓم  يمذي يُ ٗم٣مم همٝمف ؽمامط احلزن اسمتٔمّْمؾ همٝمف إؽمقاق ويُ ، ضمداد رؽمٚملّ 

وجيّٜمز زمٟمصٛم٣مف ايمْمٔم٣مم اخلُمٛم٥م َمثؾ طمبز ايمُمٔمغم وايمٔمدس إؽمقد ، دم هبق زمسٝمط

وهق َمٙمّثؿ ودم شمٝم٣مب وم٣ممت٥م. ىمام ىم٣من إَمراء ورصم٣مل ، وحيرضه اخلٙمٝمٖم٥م ايمٖم٣مؿمٚملّ ، واجلبـ

فمـ احلزن  اً وهؿ َمٙمّثٚمقن ضمٖم٣مة إرصمؾ سمٔمبغم، ايمدويم٥م يُم٣مرىمقن اخلٙمٝمٖم٥م دم ايمسامط

وٓ ؽمّٝمام ، ٔمٚمٝمؼ. وَمـ ذيمؽ احلكم أطمذ اظمٌمّيقن حيتٖمٙمقن زمذىمرى اؽمتُمٜم٣مد احلسكمايم

 .(4)شيقم فم٣مؾمقراء دم ىمّؾ فم٣مم

اٞمٌمف طمٙمؼ َمـ ايمُمٝمٔم٥م دم يقم فم٣مؾمقراء َمـ ؽمٛم٥م شمالث »: وي٘مقل اعم٘مريزي ايْم٤مً 

وؽمتكم وشمٙمثامئ٥م إلم اظمُمٜمديـ ومػم ىمٙمثقم وٞمٖمٝمس٥م وَمٔمٜمؿ مج٣مفم٥م َمـ همرؽم٣من اظمٕم٣مرزم٥م 

 .(3)ش×زم٣ميمٛمٝم٣مضم٥م وايمب٘م٣مء فمعم احلسكمتٜمؿ ورصم٣ميم

                                                 
 .074ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، إسمراهٞمؿ احلٞمدرّي  (0)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)

 .073ـ074ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمراضمٞمدي٤م يمرسماء، إسمراهٞمؿ احلٞمدرّي  (4)

اعمقاقمظ ، اخلٓمط اعم٘مريزّي٦م، اًمِمٞمخ اإلُم٤مم شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمكم سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد، اعم٘مريزي (3)

 :سمػموت، وُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اًمٕمروم٤من، ُمٜمِمقرات دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم، صم٤مروآقمت٤ٌمر سمذيمر اخلٓمط وأ

 . 821ص ، 8ج
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سمؾ ىم٤مُمقا سمٌٜم٤مء ، ^ىم٤مُم٦م اًمٕمزاء ذم ُمراىمد اهؾ اًمٌٞم٧ماًمٗم٤مـمٛمٞمقن سم٢م ومل يٙمتِػ 

 وىم٣من َمـ أهؿ  »: وذم ذًمؽ ي٘مقل اعم٘مريزي، قه٤م سم٤محلًٞمٜمٞم٦م٦م ًمذًمؽ ؾمٛمَّ ُم٤ميمـ ظم٤مصَّ أ

رى ٗم٣مم همٝمف ذىموهل زمٛم٣مء همسٝمح إرصم٣مء سمُ ، فمامرة ايمٗم٣مهرة دم فمٜمد ايمٖم٣مؿمٚمّٝمكم احلسٝمٛمّٝم٥م

وأَمٔمـ ايمٖم٣مؿمٚمّٝمقن دم إضمٝم٣مء هذه ايمُمٔم٣مئر وَم٣م إيمٝمٜم٣م َمـ ، َمٗمتؾ احلسكم دم َمقومٔم٥م ىمرزمالء

  .(0)شَمـ ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس اً ؾمٔم٣مئر ايمُمٝمٔم٥م ضمتك أصبح٦م صمزء

صمّؿ ، احلًلم اإلُم٤مماحلًلم سم٘مراءة اًمٗم٤مُت٦م قمغم روح  اإلُم٤ممي٘مقم زّوار ُم٘م٤مم 

، ٕوًمٞم٤مء اعم٘مّدؾملم ذم ُمٍميّمّٚمقن ويٓمٚمٌقن اًمؼميم٦م واًمِمٗم٤مقم٦م. ويُٕمّد احلًلم أقمٔمؿ ا

حيتٗمٚمقن سمٞمقم وٓدشمف ويقم اؾمتِمٝم٤مده. وىمد ضمرت اًمٕم٤مدة أن حيتٗمؾ اعمٍمّيقن سمٛمقًمده 

ًمٌٕمض سم٠مّن قمغم ُمقًمده احل٘مٞم٘مّل. ويٕمت٘مد ا ٤مً سمٕمد ُمرور أرسمٕم٦م قمنم يقُم، يقم اًمثاصم٤مء

قمت٘م٤مد سم٠مّن اًمٜمٌل اًمٙمريؿ يِم٤مرك سمٜمٗمًف ذم هذا آطمتٗم٤مل شمٗمًػم ذًمؽ يٕمقد إمم اإل

ويٕمت٘مد  .يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٤مً ٝمد ًمٚمح٤مضيـ اًمذيـ حيتٗمٚمقن سمٛمقًمد طمٗمٞمده ؿمخّمٞمّ ويِم

وذًمؽ سم٥ًٌم وضمقد ، سم٠مهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل (حمروؾم٦م)اًمٙمثػمون ُمـ اعمٍمّيلم سم٠مّن ُمٍم 

 اإلُم٤مموىمؼم ، ويمذًمؽ وضمقد طمرم )ُمرىمد( اًمًٞمدة زيٜم٥م، احلًلم سم٤مًم٘م٤مهرة اإلُم٤مم٦م ٌَّ ىمُ 

 .(8)ًـ سمـ زيد سمـ احلًـ سمـ قمكماحل اإلُم٤ممواًمًٞمدة ٟمٗمٞم٦ًم سمٜم٧م ، زيـ اًمٕم٤مسمديـ

٤مم وٓ ؾمّٞمام ذم اًمًٜمقات إظمػمة واهتِّ ، وسم٥ًٌم فمٝمقر احلريم٤مت اًمًٚمٗمّٞم٦م ذم ُمٍم

أصدرت احلٙمقُم٦م اعمٍمي٦م ذم اًمٕم٤مم ، اًمِمٞمٕم٦م اعمٍمّيلم سمٜمنم اعمذه٥م اًمِمٞمٕمّل ذم ُمٍم

وسمٕمض اعم٤ًمضمد اًمتل يرشم٤مده٤م ، سم٢مهماق ُمرىمد اًمًٞمدة زيٜم٥م ذم اًم٘م٤مهرة اً أُمر 8105

 ِمٞمٕم٦م ذم يقم قم٤مؿمقراء. اًم

                                                 
ُمٜمِمقرات ذيػ ، سمػموت، ُمٙمت٦ٌم اعمدرؾم٦م ودار اًمٙمت٥م اًمٚمٌٜم٤مين، اًمِمٞمٕم٦م واًمتِمٞمّع، حمّٛمد ضمقاد، ُمٖمٜمٞم٦ّم (0)

 . 075ص ـ:ه0315، 8ط ، ىمؿ، اًمريض

 .073ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)
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 العساٞ احلصٗين يف زٔه اخلمٗر
وٓ ؾمٞمام اًمٌحريـ واًمًٕمقدّي٦م وؾمٚمٓمٜم٦م قمامن  ـ ي٘مٞمؿ اًمِمٞمٕم٦م ذم دول اخلٚمٞم٩م

ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم ؿمٝمر حمّرم ُمـ يمّؾ  ـ واًمٙمقي٧م واإلُم٤مرات اًمٕمرسمّٞم٦م اعمتحدة وىمٓمر

حم٤موٓت دوه٤م ذم اًم٘مرون اعم٤موٞم٦م قمغم اًمرهمؿ ُمـ قم٤مم ذم احلًٞمٜمّٞم٤مت اًمتل ؿمٞمّ 

 احلٙمقُم٤مت ذم سمٕمض شمٚمؽ اًمدول اعمٜمع أو اًمتْمٞمٞمؼ قمغم اًمِمٞمٕم٦م. 

واضمٝم٧م  وىمد، ٘م٤مم جم٤مًمس اًمٕمزاء ذم احلًٞمٜمّٞم٤مت واعم٤ًمضمد واًمٌٞمقت ذم اًمٌحريـشمُ 

أو ظمروج اعمقايم٥م ، عمٜمع جم٤مًمس اًمٕمزاء ؛ذم اًمًٜمقات إظمػمة حم٤موٓت ُمـ احلٙمقُم٦م

يِمّٙمٚمقن أهمٚمٌّٞم٦م اًمًّٙم٤من.  اًمذيـ، سم٥ًٌم اًمتقشّمر احل٤مصؾ سملم احلٙمقُم٦م واًمِمٞمٕم٦م

وشمقضمد ذم اًمٌحريـ طمقامم صماصم٦م آٓف ومخًامئ٦م طمًٞمٜمّٞم٦م. وي٠ميت اًمٙمثػم ُمـ اعمقاًملم 

 . (0)ُمـ دول اخلٚمٞم٩م اعمج٤مورة ٕداء اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمّٞم٦م ذم اًمٌحريـ

يٕمٞمش اًمِمٞمٕم٦م اًمًٕمقدّيقن ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمّٞم٦م )إطم٤ًمء واًم٘مٓمٞمػ( واعمديٜم٦م 

ويٜمِمٓمقن ذم إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء وظمروج ، وطم٤مئؾ وٟمجران اعمٜمّقرة وضمّدة وُمّٙم٦م

وشم٘م٤مم ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم ذيمرى اؾمتِمٝم٤مد احلًلم ذم ، ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم ؿمٝمر حمّرم

 احلًٞمٜمّٞم٤مت اًمٙمثػمة اعمٜمتنمة ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمّٞم٦م.

م طمٔمرت اًمًٚمٓم٤مت 8115ومؼماير ـ  ؿم٤ٌمط هـ/0383ذم ؿمٝمر حمّرم ًمٕم٤مم 

وذم ؿمٝمر صٗمر ، ديٜمّل ظم٤مّص سمٛمقؾمؿ قم٤مؿمقراء اًمًٕمقدّي٦م إىم٤مُم٦م قمٛمؾ ُمنطمّل 

سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ذيمرى  ٤مً ديٜمٞمّ  ٤مً ٗمًف ُمٜمٕم٧م اًمًٚمٓم٤مت ُمٝمرضم٤مٟم)آذار/ُم٤مرس( ُمـ اًمٕم٤مم ٟم

 .(8)ًمٚمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمٗمًٝم٤م ذم إطم٤ًمء ٤مً شمِمٙمٞمٚمٞمّ  ٤مً يمام ُمٜمٕم٧م ُمٕمرو، احلًلم اإلُم٤ممأرسمٕمٞمٜمّٞم٦م 

                                                 
  .(http: //www.aqaed.com)اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٌحريـ ، ٘م٤مئدّي٦مراضمع ُمقىمع ُمريمز إسمح٤مث اًمٕم (0)

 .(http: //www.aqaed.com)اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمًٕمقدي٦م ، راضمع ُمقىمع ُمريمز إسمح٤مث اًمٕم٘م٤مئدّي٦م (8)
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ذم ، ٤مسم٤معم٤مئ٦م ُمـ ؾمّٙم٤مهن 41ذم اًمٙمقي٧م يٜمِمط اًمِمٞمٕم٦م اًمٙمقيتّٞمقن اًمذيـ يِمّٙمٚمقن 

إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم ؿمٝمر حمّرم ذم احلًٞمٜمّٞم٤مت اًمٙمثػمة اعمٜمتنمة ذم خمتٚمػ ُمٜم٤مـمؼ 

٘م٤مم ومٞمٝم٤م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم طمًٞمٜمّٞم٦م ذم اًمٙمقي٧م شمُ  211اًمٙمقي٧م. وشمقضمد طمقامم 

  .(0)قم٤مؿمقراء

سم٤معم٤مئ٦م سمح٥ًم  85أو ، سم٤معم٤مئ٦م 05شمٌٚمغ ٟم٦ًٌم اًمِمٞمٕم٦م  ذم اإلُم٤مرات اًمٕمرسمّٞم٦م اعمتحدة

ُمٚمٞمقن.  5، 3ُمـ إمج٤مزم قمدد ؾمّٙم٤من دوًم٦م اإلُم٤مرات اًمذي يٌٚمغ ٟمحق  سمٕمض اعمّم٤مدر

شمتٛمّتع إىمّٚمٞم٦م اًمِمٞمٕمّٞم٦م سم٤محلرّي٦م ذم مم٤مرؾم٦م ؿمٕم٤مئره٤م اًمديٜمّٞم٦م سمح٥ًم شم٘مرير وزارة 

، ٤مً ظم٤مص ٤مً ٜمّٞم٤مهتؿ وُمآتٝمؿ يم٤موّم٦م ُمٚمٙموشُمٕمّد ضمقاُمع اًمِمٞمٕم٦م وطمًٞم، اخل٤مرضمّٞم٦م اإلُمريٙمّٞم٦م

وأرسمٕم٦م  (أسمق فمٌل)ِمٞمٕم٦م أرسمٕم٦م ُم٤ًمضمد ذم تقيؾ ُمـ احلٙمقُم٦م. وًمٚم وٓ شمتٚمّ٘مك أيَّ 

٘م٤مم ومٞمٝم٤م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء. ذم اًمًٜمقات إظمػمة يتٕمّرض اًمِمٞمٕم٦م ذم اإلُم٤مرات ُمآشمؿ شمُ 

ُمـ ـمردهؿ ُمـ  ٤مً ظمقوم ؛وخيِمقن طمْمقر ُمراؾمؿ اًمٕمزاء، عمْم٤مي٘م٤مت اًمقه٤مسمّٞملم

 .(8)اإلُم٤مرات

 ي٘مٞمٛمقن، وًمٚمِمٞمٕم٦م ذم ىمٓمر ُمآشمؿ وطمًٞمٜمٞم٤مت يٌٚمغ قمدده٤م طمقامم قمنم طمًٞمٜمّٞم٤مت

وشمٗمتح احلًٞمٜمّٞم٤مت أسمقاهب٤م ـمٞمٚم٦م ؿمٝمر ، ومٞمٝم٤م اًمٕمزاء قمغم ؾمّٞمد اًمِمٝمداء احلًلم سمـ قمكم

ومٝمٜم٤مك  أُّم٤م ذم ُمآشمؿ اًمٜم٤ًمء، وُمقاًمٞمدهؿ، وأي٤مم َووَمٞم٤مت إئّٛم٦م، حمّرم وصٗمر ورُمْم٤من

٤ٌّمس وظمٞمٛم٦م اًم٘م٤مؾمؿٌَّ ُمثؾ ىمُ ، سمٕمض اًمتِم٤مسمٞمف  .(4)٦م اًمٕم

لم سمـ قمكم ذم طمًٞمٜمّٞم٤مهتؿ وذم ؾمٚمٓمٜم٦م قمامن ي٘مٞمؿ اًمِمٞمٕم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء قمغم احلً

                                                 
 .(http: //www.aqaed.com)اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٙمقي٧م ، راضمع ُمقىمع ُمريمز إسمح٤مث اًمٕم٘م٤مئدّي٦م (0)

 .(http: //www.aqaed.com)اًمِمٞمٕم٦م ذم آُم٤مرات ، راضمع ُمقىمع ُمريمز إسمح٤مث اًمٕم٘م٤مئدّي٦م (8)

، ؛ رؾمقل ضمٕمٗمري٤من  http: //www.aqaed.com)اًمِمٞمٕم٦م ذم ىمٓمر( ، ُمريمز إسمح٤مث اًمٕم٘م٤مئدّي٦م (4)

 . 834ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، أـمٚمس اًمِمٞمٕم٦م
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وهلؿ ُمٓمٚمؼ احلرّي٦م ذم إىم٤مُم٦م ـم٘مقس اًمٕمزاء ، وُم٤ًمضمدهؿ أي٤مم ؿمٝمري حمّرم وصٗمر

سمؾ اًمٕمامٟمّٞمقن اًمِمٞمٕم٦م هلؿ احلرّي٦م ، قمغم احلًلم. ومل شمتدظّمؾ اًمًٚمٓم٤مت ذم ُمراؾمؿ اًمٕمزاء

 .(0)قن سم٤مطمؽمام يم٤موّم٦م اعمذاه٥م ذم اًمًٚمٓمٜم٦موحئمَ ، اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم إىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مئرهؿ اًمديٜمّٞم٦م

 

                                                 
 .http: //www.aqaed.com :راضمع ُمريمز إسمح٤مث اًمٕم٘م٤مئدّي٦م() (0)
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ويتحّدث اخلٓم٤ٌمء قمـ ، ّٞمقن ذم ؿمٝمَري حمّرم وصٗمر جم٤مًمس اًمٕمزاءيراٟمي٘مٞمؿ اإل

وأصح٤مسمف  ×وُم٤م ىم٤مم سمف احلًلم سمـ قمكم، ويّمٗمقن ُمٚمحٛم٦م اًمٓمّػ ، واىمٕم٦م يمرسماء

٤مدهؿ ذم واؾمتِمٝم، وأهؾ سمٞمتف ُمـ سمٓمقٓت ذم ُمقاضمٝمتٝمؿ جلٞمش يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م

وأظمذ أهؾ سمٞم٧م احلًلم أهى إمم اًمِم٤مم. ويروون قمـ إئّٛم٦م ُمـ أهؾ ، يمرسماء

، قمٙمس ُم٤م يراه أهؾ اًمًٜم٦ّم، اًمٌٞم٧م رواي٤مت شم١ميّمد وضمقب احلزن واًمٌٙم٤مء قمغم احلًلم

طمٞم٨م حيّرم اًمٌٕمض ُمـ وم٘مٝم٤مئٝمؿ اًمٌٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م. وخترج ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم اعمدن 

وييسمقن قمغم فمٝمقرهؿ ، ن صدوَرهؿويٚمٓمؿ اعمِم٤مريمق، وشمًػم ذم اًمِمقارع

 .×قمغم احلًلم سمـ قمٚمی ٤مً سم٤مًمًاؾمؾ طمزٟم

ويرون اًمتٕمزي٦م  (ًمٚمِمٕم٤مئر اإلهلّٞم٦م شمٕمٔمٞمامً )احلًلم  اإلُم٤ممّد اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمزاء قمغم ٕمِ ويُ 

 يمام. (0)(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ... )ُمّمداىم٤م ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م 

: ك ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦مىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء قمٚمی احلًلم هل اعمقّدة ًمذي اًم٘مرسميرون أّن إ

 .(8)(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

ّٞمقن اًمرواي٤مت قمـ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ذم وضمقب احلزن واًمٌٙم٤مء قمغم يراٟمويٜم٘مؾ اإل

 (4)قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ اإلُم٤مموُمٜمٝم٤م ُم٤م ُٟم٘مؾ قمـ ، ×احلًلم سمـ قمكم اإلُم٤مم

                                                 
 .48آي٦م :احل٩م (0)

 .84آي٦م :اًمِمقرى (8)

هـ واؿمتٝمر 42ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م  5قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م. وًمد ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة يقم اجلٛمٕم٦م  (4)

اًمثٗمٜم٤مت. وهق اإلُم٤مم اًمراسمع  يسمزيـ اًمٕم٤مسمديـ وؾمٞمّد اًم٤ًمضمديـ وؾمٞمّد اًمٕم٤مسمديـ واًمزيمل وإُملم وذ

رسم٤مٟمق. ؿمٝمد قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م. أُّمف ؿم٤مه زٟم٤من سمٜم٧م يزدضمرد سمـ ؿمٝمري٤مر سمـ يمنى ُمٚمؽ اًمٗمرس وىمٞمؾ ؿمٝم

واىمٕم٦م يمرسماء ووايم٥م ُمًػمة اًمٕم٤مئٚم٦م إمم اًمٙمقوم٦م وُمٜمٝم٤م إمم اًمِم٤مم. شمقذّم ذم اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ُمـ حمرم 

 (. 832ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، قمكم حمّٛمد قمكم اًمدظمٞمؾ، ًمٚمٝمجرة )أئّٛمتٜم٤م 15ؾمٜم٦م 
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أه اهلل هب٣م دم اجلّٛم٥م زمق  ، أّيام َم٠مَمـ دَمٔم٦م فمٝمٛمف يمٗمتؾ احلسكم ضمتك سمسٝمؾ فمعم طمديف»: اًم٘مقل

: ىمقًمف ٕطمد أصح٤مسمف (8)×ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اإلُم٤ممُٟم٘مؾ قمـ . و(0)شنمرهم٣م يس٘مٛمٜم٣م أضمٗم٣مزم٣م

أضمٝمقا أَمَرٞم٣م رضمؿ اهلل َمـ : اإلَم٣مموم٣مل ، ٞمٔمؿ ؽمّٝمدي: وم٣مل ؟ي٣م هُمّمٝمؾ جتتٚمٔمقن وسمتحّدشمقن»

دم ىمّؾ ، إّن ايمب٘م٣مء واجلزع َم٘مروه يمٙمٔمبد: ٜم٣م. ووم٣ملواهلل إّن سمٙمؽ اظمج٣ميمس أضمب  ، أضمٝم٣م أَمرٞم٣م

 .(4)شَم٣م طمال ايمب٘م٣مء واجلزع فمعم احلسكم زمـ فمقم هم١مّٞمف َمٟمصمقر، َم٣م صمزع

ؿمٝمر حمّرم إلىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء واحلزن واًمٌٙم٤مء قمكم  إيرانوخيّّمص اًمِمٞمٕم٦م ومی 

ويٌدأون ؿمٝمر حمّرم سم٢مىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء واخلروج سمٛمقايم٥م ، ×احلًلم سمـ قمكم

وشمًتٛمّر هذه اعمراؾمؿ واًمت٘م٤مًمٞمد ظمال ، ّٞم٦مؾماُماًمٚمٓمؿ واًمزٟمجٞمؾ واًمِمٌٞمف ذم اعمدن اإل

قراء ذيمرى ُم٘متؾ احلًلم سمـ قمكّم إي٤مم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر حمّرم طمتك يقم قم٤مؿم

يٚمٌس اًمِمٞمٕم٦م اًمٚم٤ٌمس  صح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف. ومٗمل إي٤مم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر حمّرموأ

٤ًمضمد وي٘مٞمٛمقن جم٤مًمس اًمٕمزاء ذم اًمٌٞمقت واعم، قمغم احلًلم سمـ قمكم ٤مً طمزٟم ؛إؾمقد

واحلًٞمٜمّٞم٤مت ويٕمتكم اخلٓم٤ٌمء اعمٜم٤مسمر ويتحّدصمقن قمـ واىمٕم٦م يمرسماء ُمٜمذ ظمروج احلًلم 

وقمـ أظمذ أهؾ سمٞمتف ، وُمٜمٝم٤م إمم يمرسماء واؾمتِمٝم٤مده ومٞمٝم٤م، ُمـ ُمّٙم٦م وشمقضّمٝمف إمم اعمديٜم٦م

 وُمٜمٝم٤م إمم اًمِم٤مم واعمديٜم٦م.، ؾم٤ٌمي٤م إمم اًمٙمقوم٦م

ىم٤مُم٦م اًمٕمزاء وذح ّٞمقن قمنمة أي٤مم ُمـ ؿمٝمر حمّرم إليراٟموخيّّمص اًمِمٞمٕم٦م اإل

                                                 
قمّٚمؼ قمٚمٞمف صّححف و، شمٗمًػم اًم٘مّٛمّل ، ـه3و 4ُمـ أقمام اًم٘مرٟملم ، أسمق احلًـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ، اًم٘مّٛمّل  (0)

ُمٓمٌٕم٦م ، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اهلدى، اًمٕمّاُم٦م اًمًٞمد ـمٞم٥م اعمقؾمقّي اجلزائرّي  ؾماموىمّدم ًمف: طمّج٦م اإل

 .303ص ـ:ه0427، ضمزءان، اًمٜمجػ

اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اإلُم٤مم اًم٤ًمدس قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م وُم١مؾّمس اعمذه٥م اجلٕمٗمرّي آصمٜمل  (8)

ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة يقم اجلٛمٕم٦م او آصمٜملم قمٜمد ـمٚمقع اًمٗمجر ذم  قمنمّي وهق اسمـ اإلُم٤مم حمّٛمد اًم٤ٌمىمر. وًمد

ذم اعمديٜم٦م  ـه032. شمقذّم ذم اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ُمـ ؿمقال ـه 24أو  ـه21اًم٤ًمسمع ُمـ رسمٞمع إّول ؾمٜم٦م 

 (.317ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، قمكم حمّٛمد قمكم اًمدظمٞمؾ، اعمٜمقرة )أئّٛمتٜم٤م

 . 33ص :در ؾم٤مسمؼُمّم، اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦ّم، اًمًٞمد طمًـ، اًمِمػمازّي  (4)
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ويدقمؿ يماُمف سم٠مؿمٕم٤مر ، وي٘مقم اخلٓمٞم٥م سمند واىمٕم٦م يمرسماء سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م، واىمٕم٦م يمرسماء

يمذًمؽ يرشم٘مل اًمرواديد أو ، قا احلًلم ـمقال اًم٘مرون اعم٤موٞم٦مصمَ اًمِمٕمراء اًمذيـ رَ 

وي٘مرأون اعمراصمل احلًٞمٜمّٞم٦م ويٚمٓمؿ احل٤مضون قمغم صدورهؿ. وىمد ، اًمٜم٤مئحقن اعمٜم٤مسمر

وٓ ، ّٞمقن ـمقال اًم٘مرون اعم٤موٞم٦م ىمّم٤مئد ذم رصم٤مء احلًلميراٟم٦م اإلٟمٔمؿ اًمِمٕمراء اًمِمٞمٕم

 زاًم٧م هذه إؿمٕم٤مر شُم٘مرأ قمغم اعمٜم٤مسمر وحيٗمٔمٝم٤م اًمٜم٤مس قمـ فمٝمر ىمٚم٥م. 

ّٗع يف   إٖراُاٌتعار التع
وذًمؽ ، سمٕمد اجلزيرة اًمٕمرسمّٞم٦م ؾمامُمـ أوائؾ اًمدول اًمتل دظمؾ إًمٞمٝم٤م اإل إيرانشُمٕمّد 

وىمّدُمقا ، ؾمامّٞمقن اإليراٟم٨م اقمتٜمؼ اإلطمٞم، ذم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن إّول اهلجرّي 

وئمٝمر ذًمؽ سمجاء ذم ، ّل ؾماُمقمغم ـمقل اًمت٤مريخ اإل ؾمامظمدُم٤مت قمٔمٞمٛم٦م ًمإل

صٜم٤مف اًمٕمٚمقم ُمـ شم٤مريٍخ ّمدارة سملم قمٚمامء اعمًٚمٛملم وسمٙمّؾ أقمٚمامئٝمؿ اًمذيـ اطمتّٚمقا اًم

 وومٚمًٗم٦ٍم وطمدي٨ٍم ووم٘مٍف ويماٍم وقمروم٤مٍن وأدب.

نم واٟمت، ُمـ دون طمروب وىمت٤مل إيران دظمؾ إمم ؾماميٜم٘مؾ اعم١مّرظمقن أّن اإل

، ُمـ ؾم٤مطمؾ اًمٗمرات وطمتك هنر ضمٞمحقن إيرانٟمح٤مء ذم أ ٤مً ظمال قمنميـ قم٤مُم ؾماماإل

ّٞمقن ذم ـمقل اًمٌاد يراٟموأؾمٚمؿ اإل، وُمـ ختقم اًمًٜمد طمتك ؾمقاطمؾ سمحػمة ظمقارزم

 .(0)وقمٛمٚمقا قمغم ٟمنم اًمديـ اجلديد، وقمروٝم٤م سم٤مؾمتثٜم٤مء ضم٤ٌمل ُم٤مزٟمدران وديٚمامن

ّٞملم ذم أواظمر اًم٘مرن إّول ًمٚمٝمجرة واًم٘مرن اًمث٤مين يذهٌقن يراٟم ُمـ اإليم٤من اًمٙمثػم

اٞمتمم اظمذه٤م »يمام ، ًمٚمِمٞمٕم٦م اً ويم٤مٟم٧م ُمديٜم٦م اًمٙمقوم٦م ُمريمز، إمم اًمٙمقوم٦م ًمتٕمّٚمؿ احلدي٨م

ٞمٗمٙمقا َمٔمٜمؿ سمٔم٣ميمٝمؿ  إيرانّٝمكم اظمٜم٣مصمريـ. وفمٛمدَم٣م فم٣مد ه٠مٓء إلم يراٞمايمُمٝمٔمّل زمكم اإل

 . (8)شاظمذه٤م ايمُمٝمٔمّل إلم زمالدهؿ

                                                 
ُمٜمِمقرات ، وايران[ ؾماموإيران ]اخلدُم٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م سملم اإل إؾمامظمدُم٤مت ُمت٘م٤مسمؾ ، ُمرشم٣م، ُمٓمٝمري (0)

 .02ص، 8ج :م[0120.ش ]ـه0431، 8ط، ىمؿ، ّل ؾماُمُمٙمت٥م اعمٜمِمقرات اإل

رن شم٤مريخ شمِمٞمع از آهم٤مز شم٤م ىمرن هٗمتؿ هجرى ]شم٤مريخ اًمتِمٞمع ُمـ اًمٌداي٦م وطمتی اًم٘م، رؾمقل، ضمٕمٗمري٤من (8)
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ويٗمّن يمثػم ُمـ اعمًتنمىملم ذًمؽ سمزواج ، قازم واًمٗمرساٟمتنم اًمتِمّٞمع سملم اعمَ 

ومٙم٤من قمكم سمـ احلًلم ، احلًلم سمـ قمكم سم٢مطمدى سمٜم٤مت يزدضمرد آظمر ُمٚمقك سمٜمل ؾم٤مؾم٤من

هلل َمـ فمب٣مده طمغمسم٣من همخغمسمف »: ًم٘مقل رؾمقل اهلل ٤مً زيـ اًمٕم٤مسمديـ اسمـ اخلػمشَملم ُمّمداىم

 .(0)شَمـ ايمٔمرب ومريش وطمغمسمف َمـ ايمٔمجؿ هم٣مرس

قازم )ُمـ همػم اًمٕمرب( هق وضمقد اعمَ  إيرانيم٤من أطمد أؾم٤ٌمب اٟمتِم٤مر اًمتِمّٞمع ذم 

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م ، إيراناًمذيـ ٟم٘مٚمقا شمٕم٤مًمٞمؿ اعمذه٥م اًمِمٞمٕمّل ُمـ اًمٙمقوم٦م إمم 

ّٞم٦م. ًم٘مل ؾماُمّٞملم واصٚمقا اًمٕمٛمؾ سم٤مًمتٕم٤مًمٞمؿ اإليراٟموم٢مّن اإل، قازمإُمقّيلم اًمًٞمئ٦م ًمٚمٛمَ 

ٚمقا ُمٕم٤مُمٚم٦م إٟم٤ًمٟمّٞم٦م ظمال قُمِ وًمٙمٜمّٝمؿ قمُ ، ؾمام صدر اإلاعمقازم احلرُم٤من ذم قمٍم

ويم٤مٟم٧م هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م ىمد أصّمرت ومٞمٝمؿ وؿمّجٕمتٝمؿ قمغم اًمتِمّٞمع ًمٕمكّم ، قمكمّ  اإلُم٤ممطمٙمؿ 

ودظمقهلؿ ذم ضمٞمش اعمخت٤مر سمـ قمٌٞمدة اًمث٘مٗمّل ًماٟمت٘م٤مم ُمـ ىمتٚم٦م ، ودقمؿ اًمٕمٚمقّيلم

 .×احلًلم سمـ قمكم

سمؾ يم٤مٟمقا ُمـ ، ؿ مل يِم٤مريمقا ذم ىمتؾ احلًلمٕهّن  ؛وم٤معمخت٤مر يم٤من يٕمتٛمد قمغم اعمقازم

يمام يم٤من ًمدهيؿ اًمداومع اًمًٞم٤مّد ًمٚمتخّٚمص ُمـ فمٚمؿ سمٜمل ، حمٌّل أهؾ اًمٌٞم٧م وأٟمّم٤مرهؿ

 .(8)أُمّٞم٦م

ويم٤مٟم٧م ىمّؿ أّول ُمريمز ًمٚمتِمٞمع.  إيراناٟمتنم اعمذه٥م اًمِمٞمٕمّل ذم ُمٜم٤مـمؼ يمثػمة ُمـ 

ؾم٤مر أه٤مزم ىمؿ قمغم  وىمد، ويٕمقد شمِمّٞمع هذه اعمديٜم٦م إمم أواظمر اًم٘مرن إّول ًمٚمٝمجرة

                                                 
 

 :م[0112.ش ]ـه0477، 5ط، ـمٝمران، ّل ؾماُمُمٜمِمقرات ُم١مؾّم٦ًم اًمتٌٚمٞمغ اإل، اًم٤ًمسمع اهلجرّي[

 .37ص

 . 455ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟمٔمرّي٦م اإلُم٤مُم٦م ًمدى اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمّي٦م، أمحد حمٛمقد، صٌحل (0)

٘مرن شم٤مريخ شمِمٞمع از آهم٤مز شم٤م ىمرن هٗمتؿ هجرى ]شم٤مريخ اًمتِمٞمع ُمـ اًمٌداي٦م وطمتی اًم، رؾمقل، ضمٕمٗمري٤من (8)

 .70ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًم٤ًمسمع اهلجرّي[
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 أي يم٤مٟمقا ؿمٞمٕم٦م اصمٜمل قمنمّي٦م.  ؛ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م

ُمٜمٝم٤م آوه أو آسمف ويم٤من أهؾ  ؛إيراناٟمت٘مؾ اعمذه٥م اًمِمٞمٕمّل إمم ُمٜم٤مـمؼ أظمرى ُمـ 

روم٧م هذه اعمديٜم٦م ذم ٟمزاع دائؿ ُمع أه٤مزم ؾم٤موه اًمتل يم٤من أهٚمٝم٤م قمغم اعمذه٥م اًمًٜمّل. وقمُ 

، ًمٚمٝمجرة قمغم أهّن٤م إطمدى ىماع اًمِمٞمٕم٦م 88ُمديٜم٦م اًمرّي اًمتل ومتحٝم٤م اعمًٚمٛمقن ذم اًمٕم٤مم 

وىمد ، يمام يم٤مٟم٧م يم٤مؿم٤من ُمديٜم٦م يًٙمٜمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م. ويم٤مٟم٧م ومراه٤من إطمدى اعمدن اًمِمٞمٕمّٞم٦م

هّنؿ ؿمٞمٕم٦م أه٤مزم ومراه٤من سم٠م (ٞمزه٥م ايمٗمٙمقب)وصػ محد اهلل اعمًتقذم ذم يمت٤مسمف 

وهل ىمري٦ٌم ُمـ ، ُمتٕمّّمٌقن. يمام أّن شمٗمرش يم٤مٟم٧م وٛمـ اعمٜم٤مـمؼ اًمتل يًٙمٜمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م

 إيرانويم٤مٟم٧م ظمراؾم٤من وُمرو وسمٞمٝمؼ اًمتل يم٤من ُمريمزه٤م ؾمٌزوار شم٘مع ؿمامل ذىمّل  .ىمؿ

  .(0)ويًٙمٜمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م

ويم٤من يًٙمٜمٝم٤م اًمٕمٚمقّيقن وقمٜمدُم٤م ، ُمـ ُمرايمز اًمِمٞمٕم٦م اً يم٤مٟم٧م ُمديٜم٦م ظمراؾم٤من ُمريمز

وهلذا ، شمٖمّٚم٥م اعم٠مُمقن قمغم أظمٞمف إُملم ؾمٕمك إمم يم٥ًم وّد أه٤مزم ظمراؾم٤من ودقمٛمٝمؿ

أن ي٠ميت ُمـ اعمديٜم٦م إمم  ×قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م ُم٤مماإلاًم٥ًٌم ـمٚم٥م اعم٠مُمقن ُمـ 

قمكم سمـ  اإلُم٤ممظمراؾم٤من ويتقمّم ُمٜمّم٥م وزّم اًمٕمٝمد. وذيمر اسمـ ظمٚمدون أّن اعم٠مُمقن دقم٤م 

ّٕن أيمثري٦م أه٤مزم ظمراؾم٤من يم٤مٟمقا ،  ُمٜمّم٥م وزّم اًمٕمٝمدُمقؾمك اًمرو٤م إمم ظمراؾم٤من ًمتقزمِّ 

 . (8)ُمـ اًمِمٞمٕم٦م

ٚمؿ اخلراؾم٤ميّن وسمٕمض أٟمّم٤مره اًمذيـ أّن أسم٤م ُمً (أزمق َمسٙمؿ ٞم٣مَمف)ٟم٘مؾ ًمٜم٤م يمت٤مب 

يم٤مٟمقا يٕمٚمٜمقن أهّنؿ يريدون إظمذ سمث٠مر ، يم٤مٟمقا يًتٝمدومقن إؾم٘م٤مط اًمدوًم٦م إُمقّي٦م

أصمٜم٤مء اعمٕم٤مرك اًمتل يم٤مٟمقا خيقوقهن٤م ، ويم٤مٟمقا حيّروقن اًمٜم٤مس وّد إُمقّيلم، احلًلم

                                                 
، ُمٜمِمقرات طمدي٨م اًمٞمقم، شمّمحٞمح: اًمديمتقر حمّٛمد دسمػم ؾمٞم٤مىمل، ٟمزه٦م اًم٘مٚمقب، محد اهلل، اعمًتقذم (0)

 .041ـ71ص :م[8118.ش ]ـه0420، 0ط

شم٤مريخ شمِمٞمع از آهم٤مز شم٤م ىمرن هٗمتؿ هجرى ]شم٤مريخ اًمتِمٞمّع ُمـ اًمٌداي٦م طمتّك اًم٘مرن ، رؾمقل، ضمٕمٗمري٤من (8)

 .054ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اهلجرّي[ اًم٤ًمسمع
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ـّ ه اً ويم٤مٟمقا ي٘مرأون أؿمٕم٤مر، وّد اجلٞمش إُمقّي  دومٝمؿ ذم رصم٤مء احلًلم سمـ قمكم. وًمٙم

 . (0)سم٤محلًلم ٤مً يم٤من اًمًٞمٓمرة قمغم احلٙمؿ وًمٞمس طمٌّ 

وإىم٤مُم٦م اًمٕمزاء  |ّٞملم ٕهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلليراٟم سم٠مّن طم٥ّم اإلإيراينّ يرى يم٤مشم٥م 

ّٞملم سمٛمّم٤مهرة أهؾ اًمٌٞم٧م يراٟميٕمقد إمم ؿمٕمقر اإل قمغم احلًلم وقمرض وم٤مضمٕم٦م يمرسماء

 اإلُم٤مموهل أّم  (8)ج ُمـ ؿمٝمرسم٤مٟمقاحلًلم سمـ قمكم ىمد شمزوَّ  اإلُم٤مموىمرهبؿ ُمٜمٝمؿ. ويم٤من 

 يم٤من ُمـ صح٤مسم٦م إيراينّ يمام أّن ؾمٚمامن اًمٗم٤مرّد وهق ، زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم

ويْمٞمػ اًمٙم٤مشم٥م سم٠مّن أه٤مزم يم٤مزرون وهل اعمديٜم٦م اًمتل وًمد  .رؾمقل اهلل وضم٤مهد ُمٕمف

 ٤مً . وهذا ًمٞمس ؾمٌٌ(4)ومٞمٝم٤م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرّد يٕمت٘مدون سم٠ّمهنؿ ىمريٌقن إمم احلًلم وأهؾ سمٞمتف

ـّ ُمـ اًم٤ًٌمي٤م اإل ؛٤مً يم٤مومٞم ّٞم٤مت وقمٌٞمد يراٟمّٕن أُّمٝم٤مت اًمٕمديد ُمـ اعمٜم٤موئلم ٕهؾ اًمٌٞم٧م يم

 .(3)اهلل سمـ زي٤مد ٟمٗمًف يم٤مٟم٧م أُّمف وم٤مرؾمّٞم٦م ويم٤من يٚمحـ ذم يماُمف

]اعم٤ًمر اًمت٤مرخيّل ًمٚمتٕمزي٦م  (ؽمغم سم٣مرفل سمٔمزيف در ىم٣مزرون)ويروي ص٤مطم٥م يمت٤مب 

                                                 
ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان: ُمرصمٞمف هايل در قمٝمد ىم٤مضم٤مر ]اًمرصم٤مء ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مري[ ذم يمت٤مب شمٕمزيف: ، زهرا، إىم٤ٌمل (0)

شمرمجف ، سمٞمؽم، عم١مًّمٗمف شمِمٚمٙمقومًٙمل، آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م: اًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم ذم إيران[

ؾم٦م وشمدويـ يمت٥م اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦ّم ذم اجل٤مُمٕم٤مت ُمٜمِمقرات ُم١مؾّم٦ًم درا، سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم داود طم٤متل

 . 875ص :م[8101.ش ]ـه0421، 8ط ، )ؾمٛم٧م(

أهه٤م اعمًٚمٛمقن ، . وهل سمٜم٧م يزدضمرد آظمر ُمٚمقك اًمٗمرس(ؿم٤مه زٟم٤من)و (ؿمٝمرسم٤مٟمقيف)وشمًّٛمك يمذًمؽ  (8)

 وأـمٚم٘مقا، ذم قمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وسمٕمثقا هب٤م إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ُمع ؾم٤مئر ُمـ ؾمٌل ُمـ سماد وم٤مرس

وهل أم قمكم سمـ احلًلم ، ×وم٠مظمت٤مرت ُمـ سمٞمٜمٝمؿ احلًلم سمـ قمكم، ظمٓمٌٝم٤م مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمرب، هاطمٝم٤م

وهلذا اًم٥ًٌم يٕمت٘مد اإليراٟمٞمّقن ان هلؿ صٚم٦م ىمرسمك ُمع أهؾ سمٞم٧م اًمرؾمقل| ، اعمِمٝمقر سم٤مًمًج٤مد

، جمّٚمدات( 3ُمريمز اًمدراؾم٤مت آؾمؽمشمٞمجٞم٦ّم واًمٕمًٙمرّي٦م )، ُمقؾمققم٦م قم٤مؿمقراء، ضمقاد، )حمدصمل

 (.874ـ878ص :م[8111.ش ]ـه0422 0ط ، ىمؿ، ظمٞمٛم٦مُمٜمِمقرات 

ُمٜمِمقرات ، ؾمػم شمٕمزيف در يم٤مزرون ]اعم٤ًمر اًمت٤مرخيل ًمٚمتٕمزي٦م ومی يم٤مزرون[، حمّٛمد ُمٝمدي، ُمٔمٚمقم زاده (4)

، ٞم٦ّم اإليراٟمٞم٦ّمؾماُمُمريمز اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت واًمت٘مقيؿ ًمؼماُم٩م اإلذاقم٦م واًمتٚمٗم٤مز ذم اجلٛمٝمقرّي٦م اإل

 .4ص :م[8114.ش ]ـه0428، 0ط، ـمٝمران

 اًمتٕمٚمٞمؼ ًمٚمديمتقرة دٓل قم٤ٌّمس. ((3
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٠ٌّم سم٘متؾ احلً (0)ذم يم٤مزرون[ سم٠مّن ؾمٚمامن اًمٗم٤مرّد  لم قمٜمدُم٤م ُمّر سم٠مرض يمرسماء وؾم٠مل شمٜم

قمٜمده٤م ىم٤مل ؾمٚمامن ، ك يمرسماءًٛمَّ ىم٤مًمقا ًمف سم٠مهّن٤م شمُ  ؟ُمـ يم٤من ُمٕمف ُم٤م اؾمؿ هذه إرض

 . (8)×احلًلم اإلُم٤مم٘متؾ ومٞمٝم٤م اًمٗم٤مرّد سم٠من يمرسماء ؾمتٙمقن إرض اًمتل ؾمٞمُ 

سمدأ اًمِمٞمٕم٦م أي٤مم طمٙمؿ إُمقّيلم إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٜمقاح واحلداد قمغم احلًلم سمـ 

ضمديدة  ٤مً سمٞمٜمام يم٤من إُمقّيقن يٚمًٌقن ذم هذا اًمٞمقم صمٞم٤مسم، قم قم٤مؿمقراءذم ي ×قمكم

وي٘مٞمٛمقن اًمقٓئؿ وي٘مّدُمقن إـمٕمٛم٦م واحلٚمقي٤مت. وي٘مقل أسمق ، ويتزّيٜمقن ويتٙمّحٚمقن

حي٤من اًمٌػِموين طمقل قم٤مؿمقراء ٛمقا همٗمد يمبسقا همٝمف َم٣م جتّدد وسمزي  ، همٟمَّم٣م زمٛمق أَمّٝم٥م»: اًمرَّ

وايمّمٝم٣مهم٣مت وأؿمٔمٚمقا احلالوات وايمْمٝمب٣مت وصمرى  واىمتحٙمقا وفمّٝمدوا وأوم٣مَمقا ايمقٓئؿ

ايمرؽمؿ دم ايمٔم٣مَّم٥م فمعم ذيمؽ أي٣مم َُمٙم٘مٜمؿ وزمٗمل همٝمٜمؿ زمٔمد زوايمف فمٛمٜمؿ. وأَّم٣م ايمُمٝمٔم٥م هم١مهّنؿ 

 .(4)شيمٗمتؾ ؽمّٝمد ايمُمٜمداء ٣مً يٛمقضمقن ويب٘مقن أؽمٖم

إّن ومّمّٝم٥م فم٣مؾمقراء وواومٔم٥م » حمّٛمد إسمراهٞمؿ سم٤مؾمت٤مين سم٤مريزي يراينّ ي٘مقل اعم١مّرخ اإل

 ، زمؾ إّن هذه ايمٗمّمٝم٥م ختّص مجٝمع اظمسٙمٚمكم، ٓ ختّص ايمُمٝمٔم٥م وٓ ايمسٛم٥ّم، َمٗمتؾ احلسكم

                                                 
واؾمٛمف قمٜمدُم٤م يم٤من سمٌاد وم٤مرس ، م(353ـ  …/  ـه43ـ  …ؾمٚمامن اًمٗم٤مرّد أو ؾمٚمامن اعمحّٛمدّي ) (0)

سمٕمد  ؾمامهق صح٤مب دظمؾ اإل، وأصٚمف ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م إصٌٝم٤من ذم إيران (ُم٤مسمف سمـ يقذظمِم٤من)روزسمف وىمٞمؾ 

 سماد وم٤مرس سمٚمده إصكّم. دان سم٤معمجقؾمٞم٦ّم ومل ي٘متٜمع ويم٤من أطمد اعمٛمٞمّزيـ ذم، سمح٨ٍم وشم٘مصٍّ قمـ احل٘مٞم٘م٦م

ـّ أومٙم٤مرهؿ ودي٤مٟم٤مهتؿ مل ، هب٤م وشمرك سمٚمده وم٤مرس ومرطمؾ إمم اًمِم٤مم واًمت٘مك سم٤مًمره٤ٌمن واًم٘م٤ًموؾم٦م وًمٙم

شم٘مٜمٕمف. واؾمتٛمّر ُمتٜمّ٘مًا طمتك وصؾ إمم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦ّم وم٤معمديٜم٦م واًمت٘مك حمّٛمد سمـ قمٌد اهلل| وم٤مقمتٜمؼ 

ذم همزوة اخلٜمدق أن حيٗمروا طمقل اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة ظمٜمدىم٤مً  |قمغم اًمٜمٌل حمّٛمدوهق اًمذي أؿم٤مر  ؾماماإل

وذًمؽ عم٤م ًمف ُمـ ظمؼمة وُمٕمروم٦م سمٗمٜمقن احلرب واًم٘مت٤مل ًمدى اًمٗمرس. وُيٕمت٘مد أّٟمف ، حيٛمٞمٝمؿ ُمـ ىمريش

 .ُمدومقن ذم سمٚمدة اعمدائـ ىمرب سمٖمداد

اعمّمدر ، ًمٚمتٕمزي٦م ذم يم٤مزرون[ؾمػم شمٕمزيف در يم٤مزرون ]اعم٤ًمر اًمت٤مرخيّل ، حمّٛمد ُمٝمدي، ُمٔمٚمقم زاده (8)

 .4ص :اًم٤ًمسمؼ

حي٤من حمّٛمد سمـ أمحد )، اًمٌػِموينّ  (4) اًمٜم٤مذ: ، أصم٤مر اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ اًم٘مرون اخل٤مًمٞم٦م، هـ(0132ـ174أسمق اًمرَّ

 .480ص :م8112هـ/ 0382، 0ط، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦ّم
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 (3)وومد شم٣مر ايمبٔمض َمٛمٜمؿ دم َمديٛم٥م ؽمٝمست٣من، |َمع أزمٛم٣مء ايمرؽمقل اً مل يٖمٔمؾ يزيد طمغم

ـّ أطم٣م ايمقارم وهق ، وؿمردوا وارم زمٛمل أَمّٝم٥م وهق فمّب٣مد زمـ زي٣مد َمـ َمديٛمتٜمؿ، ّٝم٥ميراٞماإل ويم٘م

ّٕن أطم٣ممه٣م فمبٝمد اهلل زمـ زي٣مد )وارم ، زي٣مد فم٣مدا إلم اظمديٛم٥م يزيد زمـ زي٣مد وزمٔمده فمبٝمدة زمـ

دم ومتؾ  ٣مً ( ىم٣من هق ايمذي دزّمر واومٔم٥م فم٣مؾمقراء وىم٣من ؽمببـه63يزيد فمعم ايم٘مقهم٥م دم ايمٔم٣مم 

 . (8)شاحلسكم

همٗمّمّٝم٥م ، مل ي٘مـ أه٣مرم ؽمٝمست٣من ؾمٝمٔم٥م، ـه63دم ايمٔم٣مم »: ويْمٞمػ سم٤مؾمت٤مين سم٤مريزي

همٖمل سمٙمؽ ايمسٛمقات ىم٣مٞم٦م ، ىم٣من رّد همٔمٙمٜمؿ فمٙمٝمٜم٣مويمذيمؽ ، صمٙمالً  ٣مً ىم٣مٞم٦م ضمدشم فم٣مؾمقراء

. ويرى أنَّ اًمثقرات اًمتل (4)شإيرانواومٔم٥م فم٣مؾمقراء سمثغم ردود همٔمؾ دم مجٝمع أٞمح٣مء 

يم٤مٟم٧م شمتٙمّٚمؾ سم٤مًمٜمج٤مح قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م شم٘مع ، ًمٞمٝم٤مإ ؾمامسمٕمد دظمقل اإل إيرانوىمٕم٧م ذم 

 .(3)ذم ؿمٝمر حمّرم وذم أّي٤مم قم٤مؿمقراء

م وىمٕم٧م طم٤مدصم٦م ذم 782هـ/001يد ذم اًمٕم٤مم ذم اًم٘مرن اًمث٤مين ًمٚمٝمجرة وسم٤مًمتحد

حمّٛمد  اإلُم٤مم( اؾمُتِمٝمد ظماهل٤م اًمًٚمٓم٤من قمكّم اسمـ إيرانُمديٜم٦م وملم ذم يم٤مؿم٤من )وؾمط 

أّن ُمديٜم٦م  قمٚمامً ، اًم٤ٌمىمر اًمذي دقم٤مه أه٤مزم ُمديٜم٦م وملم إمم ُمديٜمتٝمؿ ًمٞمتقمّم زقم٤مُمتٝمؿ اًمديٜمّٞم٦م

َـّ اًمًٚمٓم٤من ّٞم٦م يم٤مٟم٧م ذم اًم٘مرن اًمث٤مين ًمٚمٝمجرة أطمد ُمٕم٤مىمؾ ايراٟميم٤مؿم٤من اإل ًمِمٞمٕم٦م. وًمٙم

وقمٜمدُم٤م وصؾ ظمؼم ، تؾ وهق ذم ـمري٘مف إمم يم٤مؿم٤من ىمٌؾ أن يّمؾ إمم هذه اعمديٜم٦مقمكّم ىمُ 

وا سمف ومحٛمٚمقه وضم٤مؤ، ٤مً ووضمدوا ضمًده ُم٘مّٓمٕم، ُم٘متٚمف إمم أهٚمٝم٤م هرقمقا إمم ُمٙم٤من ُم٘متٚمف

ٚمقه ويمٗمّ  ًّ ومحٚمقه إمم ُم٘مؼمة اعمديٜم٦م ، ٜمقه وًمّٗمقه ذم ؾمج٤مدةإمم هنر يم٤من هٜم٤مك وهم

                                                 
 ت اإليراٟمٞم٦ّم اعمج٤مورة ًم٤ٌميمًت٤من.ُمديٜم٦م ؾمٞمًت٤من شم٘مع ذم ؿمامل ذىمل إيران وشمٕمّد إطمدى اعمح٤مومٔم٤م (0)

، 8ط، ُمٜمِمقرات اًمٕمٚمؿ، ُم٤مر در سمتٙمده يمٝمٜمف ]أومٕمی ذم ُمٕمٌد ىمديؿ[، حمّٛمد إسمراهٞمؿ، سم٤مؾمت٤مين سم٤مريزي (8)

 .483ص :م[0111.ش ]ـه0431

 .487ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)

 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (3)
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 .(0)وٓ يزاًمقن حيتٗمٔمقن سمتٚمؽ اًمًج٤مدة طمتك أن ،ودومٜمقه

ذم يقم اجلٛمٕم٦م ُمـ  وطمتك أن ـ ي٘مٞمؿ أه٤مزم ُمديٜم٦م وملم ُمٜمذ اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجرّي 

ُمراؾمؿ قمزاء ذم  ـ شمنميـ إّول( ُمـ يمّؾ قم٤ممـ   )أيمتقسمريراينّ ُمٜمتّمػ ؿمٝمر ُمٝمر اإل

قمـ  اً شمٕمٌػم ؛ٔم٦مهمٚمٞم ٤مً ه٤مزم اعمديٜم٦م قمّمُمـ أ 311و 411ىمري٦م أرده٤مل يرومع ومٞمٝم٤م سملم 

وحيٛمٚمقن ، ويرّددون ؿمٕم٤مرات مح٤مؾمّٞم٦م وّد أقمداء أهؾ اًمٌٞم٧م، اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ويٖمًٚمقهن٤م ذم هنر أرده٤مل ُمثٚمام ومٕمؾ ، اًمًّج٤مدة اًمتل محٚمقا ومٞمٝم٤م ضمًد اًمًٚمٓم٤من قمكمّ 

وسمٕمد ذًمؽ يٕمٞمدوهن٤م إمم ُمٙم٤مهن٤م داظمؾ ضيح اًمًٚمٓم٤من قمكّم. طم٤مدصم٦م ، ٤مً أضمدادهؿ ؾم٤مسم٘م

قمكّم شمِمٌف إمم طمّد ُم٤م اؾمتِمٝم٤مد احلًلم ذم يمرسماء قمٜمدُم٤م دقم٤مه أهؾ  اؾمتِمٝم٤مد اًمًٚمٓم٤من

اًمٙمقوم٦م وظمذًمقه. ويِمٝمد هذه اًمقاىمٕم٦م وُمراؾمؿ اًمٕمزاء يمّؾ قم٤مم أيمثر ُمـ مخ٦ًم قمنم 

 .(8)أًمػ ؿمخص ُمـ أه٤مزم اعمديٜم٦م واعمدن واًم٘مرى اعمج٤مورة

جلٞمش اًمتل يم٤مٟم٧م ُم٠موى ، إيراناًمقاىمٕم٦م إمم اًمِمامل اًمٖمرّب ُمـ  ـ وذم ُمديٜم٦م مهدان

أوم٣مم جمد ايمديـ َمذىمر اهلٚمدايّن ايمٔمزاء دم » ـ ويٕمٞمش ومٞمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م، اًمؽمك وُم٠مُمٜمٝمؿ

. ويتحّدث ص٤مطم٥م يمت٤مب شزمحٝم٧م صمٔمؾ أه٣مرم ومؿ يٛمدهُمقن َمٛمف، َمقؽمؿ فم٣مؾمقراء

ُم٤مُمٝم٤م اخلقاضم٦م ٟمجؿ أب إقمـ ٟمٞم٤ًمسمقر و قمٌد اجلٚمٞمؾ اًم٘مزويٜمّل اًمرازّي  (ايمٛمٗمض)

ف ىم٣من يٗمٝمؿ ، َمع أّٞمف ىم٣من ضمٛمٖمّل اظمذه٤م»اعمٕم٤مزم سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌزاري وي٘مقل  ّٓ أٞم  إ

ويْمٙمؼ ، ويٛمثر ايمؼماب فمعم رأؽمف، زمٝمده ويٗمرأ ايمتٔمزي٥م ٣مً وىم٣من يٟمطمذ ىمت٣مزم، ايمٔمزاء زم٘مّؾ ومّقة

                                                 
ِمقرات اعمثّ٘مٗملم واًمدراؾم٤مت ُمٜم، ٟماميش در إيران ]اًمٕمرض اعمنطمّل ذم إيران[، هبرام، سمٞمْم٤مئل (0)

قمزادارى ؾمٜمتك ، ؾمٞمد طمًلم، ؛ ُمٕمتٛمدي53ص :م[8108.ش ]ـه0410، 2ط، ـمٝمران، اًمٜم٤ًمئٞم٦ّم

ؿمٞمٕمٞم٤من در سمٞمقت قمٚمامء وطمقزه ه٤مى قمٚمٛمٞمف و يمِمقره٤مى ضمٝم٤من ]اًمتٕمزي٦م اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم سمٞمقت 

 :م[0111.ش ]ـه0472، 0ط، ُمٜمِمقرات قمٍم فمٝمقر، اًمٕمٚمامء واحلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم ودول اًمٕم٤ممل[

 . 38ص

ُمٜمِمقرات اعمثّ٘مٗملم واًمدراؾم٤مت ، ٟماميش در إيران ]اًمٕمرض اعمنطمّل ذم إيران[، هبرام، سمٞمْم٤مئل (8)

 . 53ص :م[8108.ش ]ـه0410، 2ط، ـمٝمران، اًمٜم٤ًمئٞم٦ّم
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. وذم ُمديٜم٦م اًمّرّي يم٤من اًمِمٞمخ أسمق اًمٗمتقح ٟمٍم آسم٤مدي واخلقاضم٦م شايمٌمطم٣مت وايمٔمقيؾ

قم فم٣مؾمقراء َمـ ذىمر ايمٔمزاء همٗمد همٔمال َم٣م همٔماله دم ي»حمٛمقد طمدادي طمٜمٗمٞمَّل اعمذه٥م 

وايمٗم٣ميض فمٚمده ؽم٣مويل »، شويمٔمـ ايمٓم٣مظمكم وذيمؽ دم ٞمزل ىمقؾمؽ واظمس٣مصمد ايم٘مػمى

وومد روى هذه ايمٗمِّم٥م دم صم٣مَمع ؿمٕمرل ، احلٛمٖمل ايمذي ىم٣من ص٣مضم٤م ضمدي٧م وَمٔمروف

ومل يٖمٔمؾ أضمد َم٣م ، زمحّمقر فممميـ أيمػ إٞمس٣من وأوم٣مم ايمٔمزاء وضمرس رأؽمف وؾمّؼ صمٝمبف

 .(0)شهمٔمٙمف دم هذا ايمٝمقم

( أىم٤مُمقا ُمراؾمؿ إيرانذيمر ي٤مىمقت احلَٛمقّي أّن اًمِمٞمٕم٦م ذم ُمديٜم٦م يم٤مؿم٤من )وؾمط و

 ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس اهلجرّي.، (8)اًمٕمزاء

وُمـ اعمراؾمؿ اًمتل يم٤من ي٘مٞمٛمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕمٍم اإليٚمخ٤ميّن وذيمره٤م اسمـ سمٓمقـم٦م ذم 

. وي٘مقل اسمـ سمٓمقـم٦م قمـ إىم٤مُم٦م هذه اعمراؾمؿ ذم (4)(ُمراؾمؿ ص٤مطم٥م اًمزُم٤من)، رطمٚمتف

زم٣ميمٗمرب َمـ ؽمقق اظمديٛم٥م ايم٘مبغم يقصمد َمسجد َمٔمّٙمٌؼ فمعم زم٣مزمف »: ٦م احلٚم٦م ذم اًمٕمراقُمديٜم

ويسّٚمقن ذيمؽ َمُمٜمد ص٣مضم٤م ايمزَم٣من. دم اظمس٣مء وزمٔمد صالة ايمٔمٌم ، ؽمت٣مر َمـ احلرير

ويتقصّمٜمقن ٞمحق  ٣مً ويٟمطمذون َمٛمف همرؽم، يذه٤م َم٣مئ٥م رصمؾ َمسّٙمح زم٣ميمسٝمػ فمٛمد أَمغم اظمديٛم٥م

،  اظمُمٜمد سمٛمْمٙمؼ همروم٥م سمرضب ايمْمبؾ وإزمقاقَمُمٜمد ص٣مضم٤م ايمزَم٣من. وومبؾ ايمقصقل إلم

ويٚمًم ايمٛم٣مس ، وومسؿ يسغم وراءه، ومسؿ يسغم أَم٣مم ايمَٖمَرس: ويٛمٗمسؿ ايمرصم٣مل إلم ومسٚمكم

فمعم يٚمكم ايمٖمَرس ويس٣مره ضمتك يِمٙمقا إلم َمسجد ص٣مضم٤م ايمزَم٣من. وفمٛمد وصقهلؿ إلم 

ج ّٕن ايمٓمٙمؿ ومد زمسؿ اهلل ُاطمر، زمسؿ اهلل ي٣م ص٣مضم٤م ايمزَم٣من: اظمسجد يٗمرأون ايمدفم٣مء ايمت٣مرم

، همٗمد ضم٣من ايمقوم٦م يم٘مل سمٟمب يمٝمٖمّرق اهلل زمقاؽمْمتؽ زمكم احلؼ وايمب٣مؿمؾ، فمّؿ اظمٔمٚمقرة

                                                 
 .478ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٜم٘مض، قمٌد اجلٚمٞمؾ، اًم٘مزويٜمّل اًمرازّي  (0)

 .04ص، 7ج :ؼُمّمدر ؾم٤مسم، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ي٤مىمقت، احلََٛمقي (8)

، 0ط، ُمٜمِمقرات قمٚمٛمل ومرهٜمٙمل، شمرمج٦م : حمٛمد قمكم ُمقطمد، ؾمٗمرٟم٤مُمف اسمـ سمٓمقـمف ]رطمٚم٦م اسمـ سمٓمقـم٦م[ (4)

 .317ص، 0ج :م[0128.ش ]ـه0430
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وه٘مذا سمستٚمّر ايمٖمروم٥م زمرضب ايمْمبقل وإزمقاق ضمتك َمقفمد أذان اظمٕمرب. وئمتٗمد أهؾ 

ونم٣مب همٝمف وؽمقف يٓمٜمر ، دطمؾ اظمسجد، احلسـ ايمٔمس٘مري اإلَم٣ممزمـ  اً احلّٙم٥م زمٟمّن حمّٚمّد 

 .(0)شاظمٛمتٓمر اإلَم٣ممّٚمقٞمف َمٛمف ويس ٣مً ومريب

سمٕمد ؾم٘مقط اإليٚمخ٤مٟمّٞملم اعمٖمقل  ×ىمٞمٛم٧م ُمراؾمؿ قمزاء احلًلموأُ 

سمحرّي٦م  إيرانم( وشمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٤مت اعمحّٚمٞم٦م ذم 0443ـ0413هـ/743ـ714)

وُمرقمِمٞم٦م ، ٓ ؾمّٞمام وأّن احلٙمقُم٤مت اعمحٚمّٞم٦م ُمثؾ هسمداران ظمراؾم٤من، أيمؼم

ؿمٞمٕمّٞم٦م ويم٤من اًمِمٞمٕم٦م ي٘مٞمٛمقن  يم٤مٟم٧م طمٙمقُم٤مت (4)وآل يمٞم٤م ذم ضمٞمان (8)ُم٤مزٟمدران

 ُمراؾمؿ اًمٕمزاء قمغم احلًلم قمغم أؾم٤مس أهّن٤م ومريْم٦م.

( ّٙ ّٗع يف العضر الضفٕ  ً( 1786ـ  1501التع
م وطمّقًمقا 0723ـ  0510هـ/0043إمم  117ُمـ اًمٕم٤مم  إيرانطمٙمؿ اًمّمٗمقّيقن 

 ،وأقمٚمٜمقا اعمذه٥م اًمِمٞمٕمّل اعمذه٥م اًمرؾمٛمّل ًمٚمٌاد، إمم ىمّقة يمؼمى ذم اعمٜمٓم٘م٦م إيران

وُمرطمٚم٦م ضمديدة ذم شم٤مريخ ، إيرانويم٤من طمٙمؿ اًمّمٗمقّيلم ٟم٘مٓم٦م ُتّقل ذم شم٤مريخ 

 .(3)ؾماماإل

م( اًمذي 0583ـ 0510هـ/141ـ117) (5)ومٗمل قمٍم اًمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ اًمّمٗمقّي 

اعمذه٥م اًمِمٞمٕمّل اعمذه٥م اًمرؾمٛمّل اًمقطمٞمد  اً ـ ذم ُمًجد شمؼميز طملم دظمٚمٝم٤م ُمٜمتٍمأقمٚم

                                                 
 ؾمٗمرٟم٤مُمف اسمـ سمٓمقـمف ]رطمٚم٦م اسمـ سمٓمقـم٦م[.  (0)

 ؿمّٙمؾ اًم٤ًمدة اعمرقمِمٞمّقن طمٙمقُم٦م ؿمٞمٕمٞم٦ّم ذم ـمؼمؾمت٤من ذم ُم٤مزٟمدران ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجرّي. (8)

ؿمّٙمؾ آل يمٞم٤م اًمِمٞمٕم٦م طمٙمقُم٦م ذم ضمٞمان ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ ًمٚمٝمجرة واؾمتٛمّرت طمٙمقُمتٝمؿ أيمثر ُمـ ُم٤مئتل  (4)

 قم٤مم. 

ُمّمدر ، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[، شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م، سمٞمؽم، شمِمٚمٙمقومًٙمل (3)

 .445ص :ؾم٤مسمؼ

ر سمـ اًمِمٞمخ ضمٜمٞمد اعمٕمروف سمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ إّول اًمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ اًمّمٗمقّي هق أسمق اعمٔمٗمر سمـ اًمِمٞمخ طمٞمد (5)

 م. 0583ـ0510هـ/141إمم  117ُم١مؾّمس اًمًٚمًٚم٦م اًمّمٗمقّي٦م. طمٙمؿ اًمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ إيران ُمـ ؾمٜم٦م 
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ؿ اًمديٜمّٞم٦م إظمرى. يمام سُمٜمٞم٧م واعمراؾم ُووٕم٧م ُأؾمس ُمراؾمؿ اًمٕمزاء، يرانإل

ؾمٛم٧م صقر إئّٛم٦م وإوًمٞم٤مء قمغم ضمدراهن٤م. وازدهرت ورُ ، احلًٞمٜمّٞم٤مت إلىم٤مُم٦م اًمٕمزاء

احلًلم سمٕمدُم٤م يم٤من اًمِمٕمراء  اإلُم٤مموٟمٔمؿ اًمِمٕمراء ىمّم٤مئد ذم ُمدح ، ـم٘مقس اًمٕمزاء

وزار اًمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ ، احلًلم اإلُم٤ممىمٞمٛم٧م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء قمغم يمام أُ ، يٛمدطمقن اعمٚمقك

ل يمرسماء ُمديٜمت، م(0512هـ/103ٗمقّي سمٕمد اًمًٞمٓمرة قمغم سمٖمداد ذم اًمٕم٤مم اًمّم

يمام زار ُمديٜم٦م ، ×قمكم اإلُم٤مماحلًلم و اإلُم٤مم ٤مواًمٜمجػ إذف طمٞم٨م ضحي

وحمّٛمد  ×لم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿاإلُم٤مُماًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م سم٤مًم٘مرب ُمـ سمٖمداد طمٞم٨م ُمرىمد 

 . (0)وىمّدم هداي٤م صمٛمٞمٜم٦م ًمٚمٛمراىمد اًمتل زاره٤م، ×اجلقاد

أؾمٜمد أّن )زمٟمن يّمٝمػ اظم٠مّذٞمقن إلم ايمُمٜم٣مدسمكم  اً إؽمامفمٝمؾ ايمِمٖمقّي أَمر در ايمُم٣مهأص»

حمّٚمد وفمقّم طمغُم »و، شضمّل فمعم طمغم ايمٔمٚمؾ»و شضمّل فمعم ايمٖمالح»و (شفمٙمّٝم٣م ورّم اهلل

، إيرانإمم ، . ه٤مضمر قمدد ُمـ قمٚمامء ضمٌؾ قم٤مُمؾ سمتِمجٞمع ُمـ اًمدوًم٦م اًمّمٗمقّي٦م(8)شايمبمم

وٓ ؾمّٞمام ذم ، حلري٦م اًمديٜمّٞم٦م واًمًٞم٤مؾمّٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦موتّتٕمقا سم٤م، ُمـ وٖمط اًمٕمثامٟمّٞملم ٤مً هرسم

. ضم٤مء اًمِمٞمخ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ حمّٛمد سمـ قمٌد اًمٕم٤مزم (4)زُمـ اًمِم٤مه ـمٝمامؾم٥م

تقرّم ذم اًمٕم٤مم أو اعمحّ٘مؼ اًمث٤مين اعم، اًمٙمريمّل اًمٕم٤مُمكّم )اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمّل(

اًمِم٤مه ُمـ سماط  وًم٘مل دقمامً ، إيرانم( ُمـ قمٚمامء ضمٌؾ قم٤مُمؾ إمم 0544هـ/131

ـمٝمامؾم٥م وأُمر اًمِم٤مه أن يًت٘مّر اًمِمٞمخ ذم ُمديٜم٦م يم٤مؿم٤من ُمـ أضمؾ أن يٜمنم شم٘م٤مًمٞمد 

                                                 
ُم١مؾّم٦ًم  ُمٜمِمقرات، ٟماميش در دوران صٗمقی ]اًمٕمرض اعمنطمّل ذم اًمٕمٝمد اًمّمٗمقّي[، يٕم٘مقب، آضمٜمد (0)

 .42ص :م[8111.ش ]ـه0422، 8ط، رانـمٝم، اًمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٜمنم ًممصم٤مر اًمٗمٜمّٞم٦ّم

سم٢مذاف حمٛمد دسمػم ، طمٌٞم٥م اًمًػم ذم أظم٤ٌمر أومراد اًمٌنم، همٞم٤مث اًمديـ حمٛمد سمـ مه٤مم، ظمقاٟمدُمػم (8)

 . 33ـ35ص :م[0123.ش ]ـه 0434، ُمٜمِمقرات أؾم٤مـمػم، ؾمٞم٤مىمل

، دار اعم١مّرخ اًمٕمربّ ، 0115سمػموت ، دار احلقار، أدي٤ًٌم ووم٘مٞمٝم٤ًم وقم٤معم٤مً ، هب٤مء اًمديـ اًمٕم٤مُمكمّ ، دٓل، قم٤ٌّمس (4)

 .30ص :8101
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، اًمِمٞمٕم٦م ذم هذه اعمديٜم٦م. وىم٤مم اًمِمٞمخ سمٜمنم وشمقؾمٕم٦م هذه اًمٓم٘مقس اًمديٜمّٞم٦م ذم اعمديٜم٦م

يمٌػمة إلىم٤مُم٦م  اً واؿمتٝمرت ُمديٜم٦م يم٤مؿم٤من سم٤مؾمؿ )دار اعم١مُمٜملم(. وسمذل اًمِمٞمخ ضمٝمقد

 ٤مزم ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك وًمٞم٤مزم اًم٘مدر.اعمراؾمؿ اًمديٜمّٞم٦م وظم٤مّص٦م ذم ًمٞم

( ّٙ   (ـ1135ِـ  907العساٞ يف العضر الضفٕ
 (ـه141ـ  117) (0)قمٚمـ ومٞمف اًمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ اًمّمٗمقّي ُمٜمذ اًمٞمقم إول اًمذي أ

، يرانواقمت٤ٌمر اعمذه٥م اًمِمٞمٕمّل اعمذه٥م اًمرؾمٛمّل اًمقطمٞمد إل، شم٤مؾمٞمس اًمدوًم٦م اًمّمٗمقي٦م

ٛم٧م ؾِم ورُ ، ٞم٧م احلًٞمٜمّٞم٤مت إلىم٤مُم٦م اًمٕمزاءوسمٜم، احلًٞمٜمل ُووٕم٧م ُأؾمس ُمراؾمؿ اًمٕمزاء

وٟمٔمؿ اًمِمٕمراء ، وازدهرت ـم٘مقس اًمٕمزاء .صقر إئّٛم٦م وإوًمٞم٤مء قمغم ضمدراهن٤م

وىم٤مم اًمِم٤مه ، احلًلم سمٕمدُم٤م يم٤من اًمِمٕمراء يٛمدطمقن اعمٚمقك اإلُم٤ممىمّم٤مئد ذم ُمدح 

ومٙم٤من ًمتٚمؽ اًمزي٤مرة ، إؾمامقمٞمؾ اًمّمٗمقّي سمزي٤مرة ُمديٜمتل يمرسماء واًمٜمجػ إذف

  .٦م ٟمحق اًمٕمزاء احلًٞمٜملُمَّ ف إُ ضمٞمذم شمق دور

وشمزاُمـ ُمع ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م اًمّمٗمقي٦م فمٝمقر أّول يمت٤مب سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م طمقل ُم٘متؾ احلًلم 

( ـه101ـ  231يمتٌف اعما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل )، (روض٥م ايمُمٜمداء)سمـ قمكّم ؾُمّٛمَل ا

ويم٤من هلذا اًمتزاُمـ دوره ذم ، اًمذي قم٤مس ُمـ اًمدوًم٦م اًمّمٗمقي٦م صماث ؾمٜملم وم٘مط

طمٞم٨م أدظمؾ هذا اًمٙمت٤مب ىمراءة  ؛وسم٤مًمت٤مزم شمروي٩م اًمٕمزاء احلًٞمٜمل، ٙمت٤مبشمروي٩م اًم

  .ًٓ ذم اًمٕمزاء احلًٞمٜملؾ ذًمؽ ُتقُّ ومِمٙمَّ ، إيراناعم٘متؾ إمم جم٤مًمس اًمٕمزاء ذم 

م( اًمذي طمٙمؿ 0573ـ  0583 هـ/123ـ  141وذم قمٍم اًمِم٤مه ـمٝمامؾم٥م )

 ر اًمٕمزاء واظمذتازدهرت اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م وُمٔم٤مه ـ ٤مً ومخًلم قم٤مُم ٦مُمّدة صماصم إيران

 .ع قمٚمٞمفويم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م شمرقمك ذًمؽ وشمِمجِّ ، سم٤مٟٓمتِم٤مر واًمتٜمقع

                                                 
اًمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ اًمّمٗمقّي هق أسمق اعمٔمٗمر سمـ اًمِمٞمخ طمٞمدر سمـ اًمِمٞمخ ضمٜمٞمد اعمٕمروف سمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ إّول  (0)

 م. 0583ـ0510هـ/141إمم  117ُم١مؾّمس اًمًٚمًٚم٦م اًمّمٗمقّي٦م. طمٙمؿ اًمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ إيران ُمـ ؾمٜم٦م 
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وذيمر ُمٜم٤مىم٥م أهؾ ، وؿمّجع اًمِم٤مه ـمٝمامؾم٥م اًمِمٕمراء قمغم ُمدح إئّٛم٦م وإوًمٞم٤مء

وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ ُمدطمف. وذم هذا اًمٕمٍم سمرز ؿمٕمراء يم٤ٌمر ، وذيمر واىمٕم٦م يمرسماء، اًمٌٞم٧م

اًمٙم٤مؿم٤ميّن اًمذي اؿمتٝمر سم٘مّمٞمدشمف  وُمٜمٝمؿ اًمِم٤مقمر ُمقٟٓم٤م حمتِمؿ ؛اؿمتٝمروا سمِمٕمر اًمرصم٤مء

 : اًمتل ُمٓمٚمٕمٝم٤م

سم٤مز ايـ چف ؿمقرش اؾم٧م؟ يمف در ظمٚمؼ قم٤ممل اؾم٧م سم٤مز ايـ چف ٟمقطمف وچف قمزا 

 وچف ُم٤مشمؿ اؾم٧م؟

 : اًمؽممج٦م

 اًمٜمقاح وهذا اًمٕمزاء وهذا اعم٠مشمؿ؟ وُم٤م هذا ؟ُم٤م هذا آوٓمراب اًمذي همٛمر اًمٕم٤ممل

٦م يمرسماء سم٘مّمٞمدة ووصػ واىمٕم، احلًلم اإلُم٤ممرصمك اًمِم٤مقمر حمتِمؿ اًمٙم٤مؿم٤ميّن 

وؾم٤مر اًمِمٕمراء ُمـ ، ُمِمٝمقرة وقمّمامء ٓ يزال يرّدده٤م اًمرواديد واًمٜم٤مئحقن قمغم اعمٜم٤مسمر

 أىمراٟمف قمغم ـمري٘متف. 

وإئّٛم٦م ومل يّمػ واىمٕم٦م  |ٓ يقضمد ذم هذا اًمٕمٍم ؿم٤مقمر مل يٛمدح اًمرؾمقل

 هـ/180اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم )سم٤مدي . ويم٤من ؿمٕمراء ُمـ أُمث٤مل ٟمٔم٤مم اؾمؽمآيمرسماء

م( وًم٤ًمين اًمِمػمازّي 0543هـ/138اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم )أهكم اًمِمػمازّي م( و0505

م( ىمد ٟمٔمٛمقا ىمّم٤مئد ذم ُمدح ورصم٤مء أهؾ اًمٌٞم٧م. 0543هـ/131)اعمتقرم ذم اًمٕم٤مم 

، م( ىمد سمّز ؿمٕمراء قمٍمه0553 هـ/130اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم )ويم٤من اًمِم٤مقمر طمػميت شمقين 

هذا اًمٕمٍم اٟمتنم سملم  وقُمرف اًمِم٤مقمر طمًـ اًمٙم٤مر سمٛمدائحف ٕهؾ اًمٌٞم٧م. وذم

 .(0)واُمتّد ذًمؽ طمتك اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي ، اًمِمٕمراء ؿمٕمر رصم٤مء أهؾ اًمٌٞم٧م

، ٘م٤مم ذم ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من قم٤مصٛم٦م اًمّمٗمقّيلموم٢ممم ضم٤مٟم٥م جم٤مًمس اًمٕمزاء اًمتل يم٤مٟم٧م شمُ 

                                                 
 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمنطمّل ذم اًمٕمٝمد اًمّمٗمقّي[ٟماميش در دوران صٗمقی ]اًمٕمرض ، يٕم٘مقب، آضمٜمد (0)

 .30ـ41ص
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وشمًػم اجلامل واًمًٞمقف ، وتّثؾ واىمٕم٦م يمرسماء، يم٤مٟم٧م خترج اعمقايم٥م إمم اًمِمقارع

إؿم٤مرًة إمم اؾمتِمٝم٤مد احلًلم وأهؾ  ؛ون حيٛمٚمقن اًمتقاسمٞم٧ميمام يم٤من اعمٕمزّ ، ُمٕمّٚم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م

 سمٞمتف ذم يقم قم٤مؿمقراء. 

٤ٌّمس اًمّمٗمقّي ) م( ي٘مٞمؿ ُمراؾمؿ 0381ـ  0522هـ/0142ـ  113يم٤من اًمِم٤مه قم

ذم ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من ويِم٤مرك هق ٟمٗمًف ذم هذه اعمراؾمؿ.  (ؾم٤مطم٦م ٟم٘مش ضمٝم٤من)اًمٕمزاء ذم 

ف ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم أم ُمًٞمحّٞملم يمام أّٟمف دقم٤م اًمًٗمراء إضم٤مٟم٥م اعمٕمتٛمديـ ذم سماـم

٤ٌّمس اًمّمٗمقّي قمـ إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ  إمم اعمِم٤مريم٦م وُمِم٤مهدة اعمراؾمؿ. ومل يتقىّمػ اًمِم٤مه قم

  .اًمٕمزاء طمتك ذم اصمٜم٤مء ظمقوف احلروب وّد اًمٕمثامٟمّٞملم

قمكم سمـ ُمقؾمك  اإلُم٤ممّٞمقن قمغم زي٤مرة ُمرىمد يراٟماقمت٤مد اإل، وذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي 

سمٛمٚمقك  ٤مً شم٠مؾّمٞم ؛قمغم إىمدام ٤مً ( ُمِمٞمإيرانذىمّل ذم ُمديٜم٦م ُمِمٝمد )ؿمامل  ×اًمرو٤م

٤ٌّمس اًمّمٗمقّي )إّول( اًمذي يم٤من يذه٥م ُمـ ُمديٜم٦م ، اًمّمٗمقّيلم وُمٜمٝمؿ اًمِم٤مه قم

قمغم إىمدام ُمثٚمام يم٤من يٗمٕمؾ ضمّده اًمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ  ٤مً إصٗمٝم٤من إمم ُمديٜم٦م ُمِمٝمد ُمِمٞم

٤ٌّمس اعم٤ًموم٦م سملم إصٗمٝم٤من وظمراؾم٤من ُمِمٞم ىمدام ذم قمغم إ ٤مً إّول. وم٘مد ىمٓمع اًمِم٤مه قم

. ويم٤من اًمِم٤مه حيتٗمؾ (0)م0318هـ/0101وذًمؽ ذم اًمٕم٤مم ، ٤مً صمامٟمٞم٦م وقمنميـ يقُم

وي٘مٞمؿ جم٤مًمس اًمٕمزاء سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم وومٞم٤مهتؿ. يمام يم٤من ي٘مٞمؿ اًمٕمزاء ، سمقٓدة أئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

قمكم  اإلُم٤ممويقم احل٤مدي واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من يقم اؾمتِمٝم٤مد ، يقم قم٤مؿمقراء

 .×سمـ أب ـم٤مًم٥ما

وسمٜمك ُمًجد اًمِم٤مه ذم اًمٕم٤مم  ؛٤ٌّمس اًمّمٗمقّي سمحٌف ًمٚمٕمامرةاؿمتٝمر اًمِم٤مه قم

، م0300هـ/0181يمام سمٜمك ُمًجد ؿمٞمخ ًمٓمػ اهلل ذم اًمٕم٤مم ، م0314هـ/0108

                                                 
ُمٜمِمقرات حمّٛمد قمكم ، زٟمدگ٤مٟمك ؿم٤مه قم٤ٌّمس اول ]طمٞم٤مة اًمِم٤مه قم٤ٌّمس إّول[، ٟمٍم اهلل، ومٚمًٗمل (0)

هب٤مء اًمديـ اًمٕم٤مُمكّم أدي٤ٌمً ، دٓل، ؛ قم٤ٌّمس04ص، 4ج  :م[0111.ش ]ـه0431، ـمٝمران، اًمٕمٚمٛمل

 .031ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ووم٘مٞمٝم٤ًم وقم٤معم٤م
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٤ٌّمس اًمّمٗمقّي سم٢مقم٤مدة شمرُمٞمؿ ُمرىمد  قمكم سمـ ُمقؾمك  اإلُم٤ممذم إصٗمٝم٤من. وىم٤مم اًمِم٤مه قم

 .(0)وىمّدم هداي٤م يمٌػمة، ذم ُمديٜم٦م ُمِمٝمد ×اًمرو٤م

ّٙ  ً(1925ـ  1796ِـ/1304ـ  1174) العساٞ يف العضر الكادار
ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي  ّٞمقن قمغم أّن آهتامم سمٛمراؾمؿ اًمٕمزاءيراٟميتٗمؼ اًمٙمّت٤مب اإل

ون ذم إىم٤مُمتٝم٤م واًمتِمجٞمع ضمٕمٚم٧م احلٙم٤مم واًمًاـملم يت٤ٌمرَ  ؛يم٤من ًمف دواومع وأؾم٤ٌمب

قمغم احلًلم ذم  ودواومع قمديدة وراء إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء ٤مً قمٚمٞمٝم٤م. ويٓمرح اًمدارؾمقن أؾم٤ٌمسم

 اًمٕمٍم.  هذا

ىمد   قمكم سمٚمقيم٤ٌمر أّن اىم٤مُم٦م اًمٕمزاء ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي يراينّ ويرى اًمٙم٤مشم٥م اإل

وقمغم رأؾمٝمؿ ومتحٕمكم ؿم٤مه ، ٓهتامم اًمًاـملم اًم٘م٤مضم٤مر اً ٟمٔمر ؛شمٓمّقرت وشمقؾّمٕم٧م

وهق اًمذي يم٤من ي٘مٞمؿ ، أو أّٟمف يم٤من يتٔم٤مهر سم٤مًمتدّيـ، ٤مً ُمتدّيٜم اًم٘م٤مضم٤مرّي اًمذي يم٤من رضماً 

وهؿ يم٤مٟمقا ي٘مٞمٛمقن ، وزراءه ورضم٤مل اًمٌاط قمغم إىم٤مُمتٝم٤مع جم٤مًمس اًمٕمزاء ويِمجِّ 

 .(8)قمغم احلًلم ويِمّجٕمقن أظمريـ قمغم إىم٤مُمتٝم٤م اًمٕمزاءجم٤مًمس 

َمٛمٜمؿ َمـ ىم٣من يُمٔمر زمٟمّن فمٙمٝمف ، وىم٣مٞم٦م هل٠مٓء أؽمب٣مهبؿ ودواهمٔمٜمؿ دم إوم٣مَم٥م ايمٔمزاء»

أو أّٞمف ، هوهق زمذيمؽ يريد وهم٣مء ٞمذر، أو أّٞمف ٞمذر يمٙمحسكم يمٝمحِمؾ فمعم َمبتٕم٣مه، ي٠مّديف ٣مً َديٛم

وايمبٔمض ىم٣من ، يمٝمخّٖمػ َمـ شمٗمؾ َمٔم٣مصٝمف ويٙمّْمػ روضمف :يريد هبذا أن يتٗمّرب إلم اهلل

، يٗمٝمؿ ايمٔمزاء َمـ أصمؾ ىمس٤م وصم٣مه٥م وٞمٖمقذ ديٛمّل زمكم أطمريـ وزمكم فم٣مَّم٥م ايمٛم٣مس

. يم٤من (4)شأو إـمٜم٣مرا يمثروسمف أو ومدراسمف اظم٣ميمّٝم٥م، َمٛم٣مهمس٥م يمٕمغمه وايمبٔمض ىم٣من يٗمٝمؿ ايمٔمزاء

                                                 
 . 535ص، 0ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٤مريخ إيران يمٛمؼميدجشم (0)

طمدي٨م ، طمدي٨م ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمك ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف ظمقاٟمك، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر (8)

 :م[8113.ش ]ـه0424، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات أُمػم يمٌػم، اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦ّم ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمّل[

 .14ص

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (4)
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ًمٚمِم١مون  اً ظم٤من أُملم اًمدوًم٦م اعمٕمروف سمّمدر اإلصٗمٝم٤ميّن وزيراحل٤مج حمّٛمد طمًلم 

ويم٤من ي٘مٞمؿ جمٚمس اًمٕمزاء ذم اًمٕمنمة إومم ، اعم٤مًمّٞم٦م ذم قمٝمد اًمًٚمٓم٤من ومتحٕمٚمٞمِم٤مه ىم٤مضم٤مر

 ُمـ ؿمٝمر حمّرم ُمـ يمّؾ قم٤مم ذم ُمٜمزًمف. 

أي سمٕمد أرسمع ؾمٜمقات ُمـ ووم٤مة احل٤ميمؿ اًم٘م٤مضم٤مرّي  ـ م0258هـ/0832ومٗمل اًمٕم٤مم 

 اً شمٙمٞم٦ّم وُمًجد 53يم٤مٟم٧م ذم ـمٝمران  ـ قُم٦م ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مهحمّٛمد ؿم٤مه وسمداي٦م طمٙم

ويتجّٛمع اعمقاـمٜمقن ، ٘م٤مم ومٞمٝم٤م ُمراؾمؿ اًمٕمزاءسمٜم٤مء إئّٛم٦م. ويم٤مٟم٧م شمُ ُم٘م٤مسمر ٕ 5سم٤مٓو٤موم٦م إمم 

ٛم٦م  055743ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم هذه اعمراؾمؿ. يم٤من قمدد ؾمّٙم٤من ـمٝمران آٟمذاك يٌٚمغ  ًَ ٟم

  .(0)ظم٤مرج اعمديٜم٦مويم٤من ه١مٓء يًٙمٜمقن ذم مخس حمّات وسمٕمْمٝمؿ يًٙمـ 

ّٙ ّٙ ٔالكادار ّٗني عَ العساٞ يف العضرَٖ الضفٕ ّٗاح ٔاملصتعرقني األٔرٔب  رٔاٖٛ الص
وُمٌٕمقصمل اًمدول ، ٚمدسمٚمقُم٤مؾمّٞملموًم، إيرانيم٤من ًمٚمًّٞم٤مح اًمٖمرسمّٞملم اًمذيـ زاروا 

دوٌر يمٌػم ذم ٟم٘مؾ   ذم اًمٕمٝمَديـ اًمّمٗمقّي واًم٘م٤مضم٤مرّي يراينّ إضمٜمٌّٞم٦م ذم اًمٌاط اإل

أو أىم٤مُمقا  إيرانوًمق مل يٙمت٥م ه١مٓء ُمذيّمراهتؿ سمٕمد أن زاروا ، إيرانء ذم ُمِم٤مهد اًمٕمزا

ذم اًمٕمٍميـ  إيرانيم٤مٟم٧م دمري ذم  عم٤م تّٙمٜم٤م ُمـ ُمٕمروم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء اًمتل ومٞمٝم٤م

وٓ ؾمّٞمام ظمروج ُمقايم٥م اًمٕمزاء ، اًمّمٗمقّي واًم٘م٤مضم٤مرّي ظمال ؿمٝمَري حمّرم وصٗمر

ي٤م واعم٤ًمضمد واحلًٞمٜمّٞم٤مت ذم ـمٝمران ويمذًمؽ إىم٤مُم٦م قمروض اًمتٕمزي٦م ذم اًمتٙم٤م، ٌٞمفواًمِمَّ 

 ّٞم٦م إظمرى. يراٟمواعمدن اإل

يـ ٛمدِ وٓ يٖمٞم٥م قمـ اًم٤ٌمل أّن اًمًّٞم٤مح إوروسمّٞملم واًمدسمٚمقُم٤مؾمّٞملم إضم٤مٟم٥م اعمٕمتَ 

ًمدى سماط اعمٚمقك اًمّمٗمقّيلم واًم٘م٤مضم٤مرّيلم ويمذًمؽ اعمًتنمىملم إوروسمّٞملم اًمذيـ 

وأهمٜمقا ، ًمِمٞمٕمّل وقم٤مؿمقراءيمتٌقا دراؾم٤مت ُمًتٗمٞمْم٦م قمـ اعمذه٥م ا، إيرانزاروا 

                                                 
راٟمٞم٤من سمر ؿمٝمٞمدان يمرسما در دوره صٗمقيف وىم٤مضم٤مريف ]قمزاء اإليراٟمٞملّم قمغم ؿمٝمداء ُم٘م٤مل: قمزادارى إي (0)

 03]0420اؾمٗمٜمد  03يمرسماء ذم اًمٕمٝمديـ اًمّمٗمقّي واًم٘م٤مضم٤مرّي[ ذم صحٞمٗم٦م ضم٤مم ضمؿ اإليراٟمٞم٦ّم سمت٤مريخ 

 م[. 8114آذار ـ ُم٤مرس 
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 اعمٙمت٦ٌم اًمٕم٤معمّٞم٦م سم٤مًمدراؾم٤مت اعمًتٗمٞمْم٦م. 

ـمقال  إيرانّٞمقن قمـ اًمٕمزاء ذم إيراٟماًمتل يمتٌٝم٤م يمّت٤مب ـ ًم٘مّٚم٦م اًمٙمت٥م  اً وٟمٔمر

يـ ًمدى دِ ٛمَ وم٢مّن ُمذيّمرات اًمًّٞم٤مح إوروسمّٞملم واًمدسمٚمقُم٤مؾمّٞملم اعمٕمتَ  ـ اًمٕمّمقر اعم٤موٞم٦م

ّٞملم يراٟمًمدراؾم٤مت اإل ٤مً رئٞمًٞمّ  اً ح٧م ُمّمدرأصٌ سماط اعمٚمقك اًمّمٗمقّيلم واًم٘م٤مضم٤مرّيلم

ّٞمقن ذم اًمٕمٍميـ اًمّمٗمقّي إيراٟم٤مب ىمٚمٞمٚم٦م يمتٌٝم٤م يمتّ  ٤مً ٌأّن يمت قمـ اًمتٕمزي٦م. قمٚمامً 

ُمـ  ُمِمػميـ إمم ُمراؾمؿ اًمٕمزاء، ذم هذيـ اًمٕمٍميـ إيرانواًم٘م٤مضم٤مرّي قمـ أوو٤مع 

 (سم٣مريخ فم٣ممل آراي فمّب٣مد)وُمـ أسمرز هذه اًمٙمت٥م يمت٤مب ، دون اًمدظمقل ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ

٤ٌّمس اًمّمٗمقّي[ عم١مًّمٗمف اؾمٙمٜمدر سمٞمؽ ُمٜمٌم اًمذي يم٤من  ]شم٤مريخ اًمٕم٤ممل ذم قمٍم اًمِم٤مه قم

 ِّ ٤ٌّمس اًمّمٗمقّي  أُملم اًمنِّ  .0381وشمقوّمی ذم اًمٕم٤مم ، ًمدى اًمِم٤مه قم

٤ٌّمس اًمّمٗمقّي  وأؿم٤مر إمم إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ، ُتّدث اعم١مًّمػ قمـ قمٍم اًمِم٤مه قم

ی َمـ سم٣مريخ اصمتامفمی ذح زٞمدگ٣مٞم): ذم هذا اًمٕمٍم. وهٜم٤مك يمت٤مب آظمر سمٕمٜمقان

اًمت٤مريخ آضمتامقمّل واإلدارّي ذم اًمٕمٍم ، ]ؾمػمة طمٞم٤ميت (واداری دوره وم٣مصم٣مريف

واىم٤مُم٦م ، وهق يتحّدث قمـ اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي ، اًم٘م٤مضم٤مرّي[ ًمٚمٙم٤مشم٥م قمٌد اهلل اعمًتقذم

 ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم هذا اًمٕمٍم. 

لم ٟم٘مؾ اًمًّٞم٤مح اًمٖمرسمّٞمقن واعمٌٕمقصمقن إضم٤مٟم٥م ذم سماط ُمٚمقك اًمّمٗمقيّ و

اء إوروسمّٞملم ذم يمت٥م اًمرطمات سمٙمّؾ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م إمم اًم٘مرّ ، واًم٘م٤مضم٤مرّيلم ُمِم٤مهد اًمٕمزاء

، اًمٗم٤مرؾمّٞم٦مإزم  ٧م هذه اًمٙمت٥مرمِج وشمُ ، اًمتل يمتٌقه٤م ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم وُم٤م سمٕمده

ّٞمقن ذم سمحقصمٝمؿ ويمت٤مسم٤مهتؿ قمـ اًمٕمزاء ذم يراٟم٤مب واًم٤ٌمطمثقن اإلويٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمتّ 

م ُمديٜم٦م 0388هـ/0148ذم اًمٕم٤مم  (0)ٓيٓم٤مزّم سمٞمؽمو دٓ وم٤مًمفقم٤مؿمقراء. زار اًم٤ًمئح ا

                                                 
ٗمقّي. وًمد سمٞمؽمو ديا وم٤مًمف ؾمٜم٦م ديا وم٤مًمف ُمـ أؿمٝمر اًمًٞم٤ّمح إوروسمٞملّم. زار إيران ذم اًمٕمٍم اًمّم  سمٞمؽمو (0)

وُمٍم ، وم٘مد زار اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦ّم وآؾمٞم٤م اًمّمٖمرى، زي٤مراشمف ًمٚمنمق 0303ذم روُم٤م وسمدأ ُمٜمذ اًمٕم٤مم  0523

يمام زار اهلٜمد ، ؾمٜمقات ومٞمٝم٤م 3وأىم٤مم  0307وزار إيران ذم اًمٕم٤مم ، واًم٘مدس ودُمِمؼ وطمٚم٥م وسمٖمداد

، ُمٜمقضمٝمر، قم٤مُم٤ًم ُمـ اًمتجقال )داٟمش سمجقه وقم٤مد إمم ايٓم٤مًمٞم٤م سمٕمد اصمٜمل قمنم، وأىم٤مم ومٞمٝم٤م طمقامم قم٤مُملم
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٤ٌّمس اًمّمٗمقّي  ويمت٥م قماّم ؿم٤مهده ، إصٗمٝم٤من قم٤مصٛم٦م اًمدوًم٦م اًمّمٗمقّي٦م ذم قمٝمد اًمِم٤مه قم

ويٙمبسقن ، يبدو فمعم اجلٚمٝمع احلزن واهلؿّ »: ُم٤م يكم، ُمـ جم٤مًمس اًمٕمزاء ذم ؿمٝمر حمّرم

وٓ يٚمتٛمٔمقن همٗمط فمـ ، قنوٓ يٕمتسٙم، وٓ حيٙمٗمقن رؤوؽمٜمؿ وحل٣مهؿ وذومقهنؿ، ايمسقاد

زمؾ حيرَمقن أٞمٖمسٜمؿ َمـ ىمّؾ سمسٙمٝم٥م وسمرهمٝمف. اجلٚمٝمع حي٣مول أن يٓمٜمر ضمزٞمف فمعم ، اظمٔم٣ميص

 .(0)شاحلسكم اإلَم٣مم

ئمتقم طمْمٝم٤م اظمٛمػم »: وينمح سمٞمؽمو دٓ وم٤مًمف جم٤مًمس اًمٕمزاء ذم إصٗمٝم٤من وي٘مقل

هؾ زمٝم٦م واخلْمٝم٤ُم هق دم ايمٕم٣ميم٤م ؽمٝمٌد َمـ أ، وٞمس٣مءً  ايمذي يممف فمعم احلّمقر رصم٣مًٓ 

ودم  (إَمغم)ْمٙمؼ فمعم ه٠مٓء ايمس٣مدة اؽمؿ رؽمقل اهلل وئمتٚمر فمامَم٥م طمرضاء. ودم سمرىمٝم٣م يُ 

ويبدأ اخلْمٝم٤م ومراءة ايمتٔمزي٥م ويِمػ واومٔم٥م ىمرزمالء ، (ايممميػ)َمٌم يْمٙمؼ فمٙمٝمٜمؿ اؽمؿ 

 .(8)شرواخلْمٝم٤م يسٔمك إلم إزم٘م٣مء احلّمق، ايمتل اؽمُتُمٜمد همٝمٜم٣م احلسكم

، صمد وَمس٣مء دم إَم٣مىمـ ايمٔم٣مَّم٥م وزمٔمض اظمٛم٣مزلدم اظمس٣م ٣مً ٗم٣مم هذه اظمراؽمؿ صب٣مضمسمُ »

فمعم اؽمتُمٜم٣مد احلسكم.  اً ضمداد :وسمٔمّٙمؼ إفمالم ايمسقداء، ضمٝم٧م سمّم٣مء اظمِم٣مزمٝمح

ويذرهمقن ايمدَمقع فمعم احلسكم ٓ ، هم٣محل٣مضون دم هذه اظمج٣ميمس يب٘مقن زمِمقت فم٣ملٍ 

ـَ  ـ   ؽمّٝمام ايمٛمس٣مء ايمالب يٙمْمٚم ، اخلْمٝم٤ماجلٚمٙم٥م إطمغمة ايمتل يرّدده٣م  وي٘مّررنَ  صدوره

                                                 
 

ـّ ذم ، سمررؾمك ؾمٗمرٟم٤مُمف ه٤مى دوره ]دراؾم٦م يمت٥م اًمرطمات ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي[ ُمٜمِمقرات جمٛمع اًمٗم

. يتْمٛمـ يمت٤مب سمٞمؽمو دٓ وم٤مًمف اًمذي راومؼ اًمِم٤مه 005ص :م[8114.ش ]ـه0428، 0ط، إصٗمٝم٤من

اًمّمٗمقّي واًمقوع اإلداري  قم٤ٌّمس اًمّمٗمقّي ذم سمٕمض رطماشمف ٟم٘م٤مـم٤ًم ضمٞمّدة ُمٜمٝم٤م شم٤مريخ اًمٕمٍم

وآضمتامقمّل ذم قمٍم اًمِم٤مه قم٤ٌّمس. وأضمرى اعم١مًّمػ ذم يمت٤مسمف ُم٘م٤مرٟم٦م سملم إيران ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي 

]شم٤مريخ  إؾمامشم٤مريخ إيران سمٕمد از ، قمٌد احلًلم، واًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦ّم وسح سم٠مومْمٚمٞم٦م إيران )زريـ يمقب

 (. 013ص :م[8104.ش ]ـه0418، 05ط ، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات أُمػم يمٌػم، [ؾمامإيران سمٕمد اإل

ُمٜمِمقرات: ، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم ؿمج٤مع اًمديـ ؿمٗم٤م، ؾمٗمرٟم٤مُمف سمٞمؽمو ديا واًمف ]رطمٚم٦م سمٞمؽمو ديا وم٤مًمف[ (0)

 .018، 011ص :م[0110.ش ]ـه0471، ـمٝمران، اًمنميم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم واًمث٘م٤مومٞم٦ّم ًمٚمٜمنم

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)
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  .(0)(شؾم٣مه ضمسكم، آه ضمسكم): وهؿ يرّددون

، أي يقم ومتؾ احلسكم، فمٛمدَم٣م حيّؾ ايمٝمقم ايمٔم٣مذ َمـ حمّرم»ويْمٞمػ سمٞمؽمو دٓ وم٤مًمف 

ويّمٔمقن ايمسٝمقف ، حيٚمٙمقن إفمالم، فرج أه٣مرم إصٖمٜم٣من َمـ حماّلهتؿ دم َمقاىم٤م ىمبغمة

ٔمقن فمٙمٝمٜم٣م صٛم٣مديؼ َمـ اجلامل يّم اً ويسغّمون فمدد، ىمام يّمٔمقن ايمٔمامئؿ، فمعم اخلٝمقل

ويراهمؼ ، ويدورون زمف دم اظمديٛم٥م، فمٙمٝمف ؽمٝمقف ٣مً ىمام يرهمٔمقن سم٣مزمقسم، َمٕمّْم٣مة زم٣مظمخٚمؾ إؽمقد

يدورون  ٣مً زيٛم٥م. هم٣ميمٔمديد ممّـ حيٚمٙمقن أؿمب٣مومضمرىم٥م هذه اظمقاىم٤م َمقؽمٝمٗمك صمٛم٣مئزّي٥م ضم

وهؿ َمستٔمّدون ، نمٙمٝمٓم٥م ِمٝم٣م إلم صم٣مٞم٤م ه٠مٓء رصم٣مل حيٚمٙمقن فمضمقل أٞمٖمسٜمؿ. ويٚمًم

وهؿ ، زاع َمع اظمقاىم٤م إطمرى َمـ أصمؾ أن يتٗمّدم َمقىمبٜمؿ ومبؾ نمغمهيمٙمدطمقل دم ٞم

ئمتٗمدون أّٞمف إذا اؽمُتُمٜمد أضمدهؿ طمالل َمراؽمؿ فم٣مؾمقراء هم١مّٞمف ؽمٝمدطمؾ اجلٛم٥ّم. وضمتك إّن 

ايمبٔمض ئمتٗمد أّٞمف إذا َم٣م سمقدّم َمسٙمؿ دم ؾمٜمر حمّرم هم١مّٞمف ؽمٝمدطمؾ اجلٛم٥ّم. َمراؽمؿ فمزاء 

ـّ ايمٖمرق زمكم اإل، قمّ فم اإلَم٣مماحلسكم هل ٞمٖمسٜم٣م َمراؽمؿ اؽمتُمٜم٣مد  شمٛمكم هق أّن َمراؽمؿ ويم٘م

فمزاء احلسكم سم٘مقن أىمػم وفمدد اظمقاىم٤م أىمثر. وايمالهم٦م يمٙمٛمٓمر َمٛمٓمر ايمرصم٣مل ايمذيـ 

 . (8)شيرسمدون ايمسقاد ودم أيدهيؿ ايمٔميص

ٕم٧م اًمٜم٤مس قمغم إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ وجم٤مًمس ّن اًمدوًم٦م اًمّمٗمقّي٦م ؿمجَّ أ وظماص٦م إُمر

ًٞمػم ُمقايم٥م اًمٕمزاء واًمٚمٓمؿ واًمٜمٞم٤مطم٦م ذم أي٤مم يمام أّن شم، اًمٕمزاء قمغم احلًلم سمـ قمكم

ُمٜمذ ذًمؽ اًمت٤مريخ  إيرانؿمٝمر حمّرم وصٗمر وؿمٝمر رُمْم٤من أصٌح قم٤مدًة قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ذم 

 طمّتك أن. 

أّن ُمٚمقك ، [إيران]اًمِمٞمٕم٦م ذم شم٤مريخ  (إيراندر سم٣مريخ  فؾمٝمٔم)ػ يمت٤مب ويرى ُم١مًمِّ 

ويم٤مٟمقا هؿ ، اًمٕمزاء اًمدوًم٦م اًمّمٗمقّي٦م يم٤مٟمقا ئمٝمرون اًمرهم٦ٌم اًمٙمٌػمة سم٢مىم٤مُم٦م جم٤مًمس

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (0)

ُمٜمِمقرات: ، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم ؿمج٤مع اًمديـ ؿمٗم٤م، ف ]رطمٚم٦م سمٞمؽمو ديا وم٤مًمف[ؾمٗمرٟم٤مُمف سمٞمؽمو ديا واًم (8)

 .018، 011ص :م[0110.ش ]ـه0471، ـمٝمران، اًمنميم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم واًمث٘م٤مومٞم٦ّم ًمٚمٜمنم



 055  ................................................... اًم٤ٌمب إّول: اًمٕمزاء احلًٞمٜمل قمٜمد اًمٕمرب واإليراٟمٞملم

وسم٘مٞم٧م  إيرانإىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء سمدأت ُمٜمذ اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي ذم  وأنَّ ، يِم٤مريمقن ومٞمٝم٤م

ـّ ُمنح اًمِمَّ  ٌٞمف وإىم٤مُم٦م جمٚمس اًمتٕمزي٦م شمّؿ شمداوًمف سمٕمد اًمدوًم٦م طمتك أن. وًمٙم

 .(0)(ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مري)وذم قمٝمد ، اًمّمٗمقّي٦م

اٟمتنمت اًمتٕمزي٦م ذم قمٝمد اًمِم٤مه : (8) إؾمٙمٜمدر سمٞمؽ ُمٜمٌميراينّ ي٘مقل اعم١مّرخ اإل

٤ٌّمس إّول. وذم اًمٕم٤مم  م وشمزاُمـ ؿمٝمر حمّرم ُمع أي٤مم قمٞمد ٟمقروز 0308هـ/0180قم

٤ٌّمس إّول إؾمقد قمغم ؾمّٞمد اًمِمٝمداء احلًلم سمـ قمكم وأىم٤مم  اً طمداد ؛وًمٌس اًمِم٤مه قم

جم٤مًمس اًمٕمزاء أي٤مم قم٤مؿمقراء. وأقمٗمك اًمِمٞمٕم٦م ذم يمّؾ اًمٌٚمدان ُمـ دومع اًميائ٥م هبذه 

 .(4)ٜم٤مؾم٦ٌماعم

فمٛمدَم٣م ىم٣من حي٣مس ، أوم٣مم صمٝمش ايمُم٣مه فمّب٣مس َمراؽمؿ ايمٔمزاء يمٝمٙم٥م فم٣مؾمقراء»: ويْمٞمػ

همسٚمع اظمح٣مسون دم ايمٗمٙمٔم٥م صمٙمب٥م وضقض٣مء وأصقات اجلٝمش وهؿ ، ومٙمٔم٥م إيروان

وىم٣من هٛم٣مك َمٔمؼمضقن فمعم ، همٓمٛمّقا أّن اجلٝمش يريد اهلجقم فمٙمٝمٜمؿ، يرّددون ايمُمٔم٣مرات

 ويم٘مٛمّٜمؿ فمٛمد ؽمامفمٜمؿ اجلٙمب٥م وايمّمقض٣مء، ِمٖمقيّ إطمالء ايمٗمٙمٔم٥م وسمسٙمٝمٚمٜم٣م يمٙمجٝمش ايم

، وؿمٙمبقا إلم ذيػ زم٣مؾم٣م أن يسّٙمؿ ايمٗمٙمٔم٥م يمٙمجٝمش ايمِمٖمقيّ ، واهمٗمقا فمعم سمسٙمٝمؿ ايمٗمٙمٔم٥م

وأرؽمؾ ذيػ زم٣مؾم٣م ضمسـ صم٣موور زم٣مؾم٣م زمرؽم٣ميم٥م إلم ايمُم٣مه أفمٙمـ همٝمٜم٣م أّٞمف ؽمُٝمخقم ايمٗمٙمٔم٥م 

 .(3)شدم ايمٝمقم ٞمٖمسف

اٞمتمم و، ايمُمٔمر دم رشم٣مء احلسكم زمـ فمقم ؾمّجع ايمُم٣مه فمّب٣مس إّول ايمُمٔمراء فمعم ٞمٓمؿ»

                                                 
 . 051ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ؿمٞمٕمف در شم٤مريخ إيران ]اًمِمٞمٕم٦م ومی شم٤مريخ إيران[، رو٤م، ٟمٞم٤مزُمٜمد (0)

شمّمحٞمح: ، ؾمی ]شم٤مريخ اًمٕم٤ممل ذم قمٍم اًمِم٤مه قم٤ٌّمس اًمّمٗمقّي[شم٤مريخ قم٤ممل آرای قم٤ٌّم، إؾمٙمٜمدر ُمٜمٌم (8)

، 8ج :م[0112.ش ]ـه0477، 0ط، جمّٚمدات( ُمٜمِمقرات: دٟمٞم٤م اًمٙمت٤مب 4)، حمّٛمد إؾمامقمٞمؾ روقاين
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 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.                          3)
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. ومّدم ايمُم٣مه فمّب٣مس دم أضمد جم٣ميمسف صم٣مئزة إلم ايمُم٣مفمر ٣مً واؽمٔم اً ؾمٔمر ايمرشم٣مء دم فمٌمه اٞمتُم٣مر

وزمحّمقر ؽمٖمغم ، فمقمّ  اإلَم٣ممدم َمدح  اً : ّٕٞمف ومرأ ؾمٔمرَمقٓٞم٣م وصمٝمف ايمديـ ؾم٣مين )سم٘مٙمق(

ويّمٔمقا دم ، دم ىمٖم٥م َمٝمزان أَمر ايمُم٣مه فمّب٣مس أن يّمٔمقا ايمُم٣مفمر ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م وإززمؽ

. يم٤من ُمٜمح اجلقائز ًمٚمِمٕمراء (0)شوومّدم ايمذه٤َم صم٣مئزًة يمٙمُم٣مفمر، ٣مً ايم٘مٖم٥م إطمرى ذهب

وم٘مد أًّمػ اًمِم٤مقمر طمًلم سمـ طمًـ ، يِمّجٕمٝمؿ قمغم ٟمٔمؿ اعمراصمل ذم احلًلم سمـ قمكم

ديٜمّٞم٦م ذم  اً ووّؿ اًمٙمت٤مب أؿمٕم٤مر، ًمٚمٝمجرة 0111ذم اًمٕم٤مم  هم٣مرغ ٞم٣مَمفوم٤مرغ يمت٤مب 

٤ٌّمس قمكّم وطمروسمف. وأهدى اًمِم٤مقمر يمت٤مسمف إمم اًمِم ُم٤مماإلوصػ ومْم٤مئؾ  ٤مه قم

 وأهؾ سمٞمتف.  |ٔمٛم٧م ذم ُمدح رؾمقل اهللٟمُ  اً اًمّمٗمقّي. يمام أّن أؿمٕم٤مر

٤ٌّمس )  هـ/0158ـ0142مل يٖمٗمؾ اًمِم٤مه صٗمل اًمّمٗمقّي طمٗمٞمد اًمِم٤مه قم

وٓ ؾمّٞمام يقم اًمٕم٤مذ ، م( قمـ إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء أي٤مم ؿمٝمر حمّرم 0334ـ0381

قمغم اًمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م ذم  إيرانم قمٜمدُم٤م ؾمٞمٓمرت 0381هـ/0141 ُمٜمف. وذم اًمٕم٤مم

احلًلم ذم يمرسماء. وسمٕمده٤م زار ُمرىمد  اإلُم٤ممىم٤مم اًمِم٤مه صٗمل سمزي٤مرة ُمرىمد ، اًمٕمراق

 . (8)يـسم٢مقمامر اعمرىمدَ  اً ذم اًمٜمجػ وأصدر أُمر ×قمكمّ  اإلُم٤مم

 ؿمٝمر وُتّدث قمـ ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم، إيران (4)زار اًم٤ًمئح إعم٤ميّن آدم أوًمئ٤مريقس

                                                 
شمّمحٞمح: ، ٤ممل ذم قمٍم اًمِم٤مه قم٤ٌّمس اًمّمٗمقّي[شم٤مريخ قم٤ممل آرای قم٤ٌّمؾمی ]شم٤مريخ اًمٕم، إؾمٙمٜمدر ُمٜمٌم (0)

، 8ج :م[0112.ش ]ـه0477، 0ط، جمّٚمدات( ُمٜمِمقرات: دٟمٞم٤م اًمٙمت٤مب 4)، حمّٛمد إؾمامقمٞمؾ روقاين
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 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش در دوران صٗمقی ]اًمٕمرض اعمنطمّی ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي[، يٕم٘مقب، آضمٜمد (8)

 .35ص

٤ميّن زار إيران ذم اًمٕمٝمد اًمّمٗمقّي ُمـ أضمؾ إىم٤مُم٦م قماىم٤مت دم٤مرّي٦م يم٤من ؾمٙمرشمػمًا ًمقومد أعم، آدام اوًمئ٤مريقس (4)

ُمع اًمدوًم٦م اًمّمٗمقّي٦م. يم٤من أوًمئ٤مريقس يت٘مـ اًمؽميمٞم٦ّم واًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم وأىم٤مم عمّدة قم٤مم وٟمّمػ ذم إيران. ويمت٥م 

سمررؾمك ، ُمٜمقضمٝمر، م )داٟمش سمجقه0353ـمٌع اًمٙمت٤مب ؾمٜم٦م ، أوًمئ٤مريقس يمت٤مسم٤ًم قمـ رطمٚمتف إمم إيران

 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، صٗمقى ]دراؾم٦م ُمدوٟم٤مت اًمرطمات ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي[ ؾمٗمرٟم٤مُمف ه٤مى دوره

 (. 805ـ020ص
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ويمت٥م : (إيرانم ذم ُمديٜم٦م أردسمٞمؾ )ؿمامل همرّب 0347هـ/0103حمّرم ُمـ اًمٕم٤مم 

ضمٝم٧م ، ّٝمكميراٞمإّول َمـ حمّرم وأي٣مم ايمٔمزاء فمٛمد اإل، َم٣ميقـ  َمـ أّي٣مر 31يِم٣مدف »: ي٘مقل

ضمتك ايمٔم٣مذ َمـ حمّرم اظمسّٚمك يقم فم٣مؾمقراء. ، يٗمٝمٚمقن َمراؽمؿ ايمٔمزاء ظمّدة فمممة أي٣مم

ّٝم٥م إطمرى زمتٗمٙمٝمدهؿ. ؽمالَموسمٗمقم ايمُمٔمقب دم ايمبٙمدان اإل، إيران ٗم٣مم دمهذه اظمراؽمؿ سمُ 

، ٗم٣مم دم ذىمرى اؽمتُمٜم٣مد احلسكم زمـ فمقم ايمذي ضم٣مرب صمٝمش يزيد زمـ َمٔم٣موي٥مهذا ايمٔمزاء يُ 

واؽمُتُمٜمد هق وأصح٣مزمف. وايمسب٤م دم أن  اظمراؽمؿ سمستٕمرق ،  ووُمْمع فمٛمف اظم٣مءقِس وضُم 

َمـ  ٣مً ّدة فمممة أي٣مم زمٝمٛمام ىم٣من َمتقصمٜمظمقسوا هق أّن احلسكم وأصح٣مزمف ضُم ، فمممة أي٣مم

 . (0)شاظمديٛم٥م إلم ايم٘مقهم٥م

سمقصمد مخس٥م ؾمقارع وحماّلت ، ّٝم٥ميراٞمدم َمديٛم٥م أردزمٝمؾ اإل»: ويْمٞمػ أوًمئ٤مريقس

ضمٝم٧م سمٗمٝمؿ ىمّؾ همئ٥م هٝمئ٥م فمزاء وسمُم٣مرك دم اظمراؽمؿ. ، وىمّؾ حمٙم٥م همٝمٜم٣م فمدد َمـ احلرهمّٝمكم

يمٝمٗمرأه رادود )ٞم٣مئح( ذو صقت  :سكمهم٘مّؾ هٝمئ٥م حت٣مول اطمتٝم٣مر أهمّمؾ إؾمٔم٣مر دم رشم٣مء احل

ايمتل حتٓمك زمتُمجٝمع  مجٝمؾ طمالل آضمتٖم٣مل زمٔم٣مؾمقراء. وىمّؾ هٝمئ٥م سمٗمّدم أضمسـ إؾمٔم٣مر

وىم٣من اظمُم٣مرىمقن يرّددون إؾمٔم٣مر ، أطمريـ. هم٘مّؾ هٝمئ٥م ىم٣مٞم٦م متّر َمـ أَم٣مم ىمبغم ايمٗمقم

 . (8)شوهذه اظمراؽمؿ ىم٣مٞم٦م سمستٕمرق ؽم٣مفمتكم وسمٛمتٜمل، ونواظمراشمل وئمػِم 

٤ٌّمس اًمث٤مين )ؿمّجع  م( إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ 0333ـ  0338هـ/0177ـ  0158اًمِم٤مه قم

ويم٤مٟم٧م اًمزي٤مرة ، وؾم٤مر قمغم ظمٓمك أسمٞمف وأضمداده ذم زي٤مرة اًمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م، اًمٕمزاء

٤ٌّمس ، قم٤مدة ُمـ وٛمـ قم٤مداشمف ويم٤من ي٘مّدم اًمٓمٕم٤مم ًمٚمٗم٘مراء واعم٤ًميملم. وأصدر اًمِم٤مه قم

                                                 
ؾمٗمرٟم٤مُمف ]اًمرطمٚم٦م إمم إصٗمٝم٤من اًمداُمٞم٦م ذم قمٝمد ؿم٤مه ، اصٗمٝم٤من ظمقٟملم ؿم٤مه صٗمك، آدم، أوًمئ٤مريقس (0)

.ش ـه0471، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات هػمُمٜمد، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم ُمٝمٜمدس طمًلم يمردسمجف، صٗمل[

 .321، 327ص، 8ج :م[8111]

ؾمٗمرٟم٤مُمف ]اًمرطمٚم٦م إمم إصٗمٝم٤من اًمداُمٞم٦م ذم قمٝمد ؿم٤مه ، اصٗمٝم٤من ظمقٟملم ؿم٤مه صٗمك، آدم، ( أوًمئ٤مريقس8)

.ش ـه0471، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات هػمُمٜمد، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم ُمٝمٜمدس طمًلم يمردسمجف، صٗمل[

 .321ـ327ص، 8ج :م[8111]
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شم٘م٤مم ذم اًمٌٞمقت حّرُم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٜمع سمٛمقضمٌف ذب اخلٛمر وإًمٕم٤مب اعم اً اًمث٤مين أُمر

 .(0)قمغم إىمدام ٤مً ن يذه٥م إمم اًمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م ُمِمٞم٦م. يمام أّٟمف يم٤مقماٟمٞم

ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم  إيران (8)وهق ضم٤من سم٤مشمٞم٧ًم شم٤مومرٟمٞمف، زار ؾم٤مئح أوروّب آظمر

وظمروج اعمقايم٥م اًمتل يم٤مٟم٧م تّر أُم٤مم اعمِم٤مهديـ سمٌطء ، ووصػ ُمراؾمؿ اًمٕمزاء

ويستخدَمقن ايمزٞم٣مصمٝمؾ ، ُم٣مرىمقن دم هذه اظمقاىم٤م يٙمْمٚمقن صدورهؿىم٣من اظم»: وي٘مقل

وحيٚمٙمقن إفمالم ايمتل مل سم٘مـ سمُمبف آٓت احلرب. ىمام ىم٣مٞمقا ، ويرضزمقن ايمْمبقل

 . (4)شيٛمقضمقن ويذىّمرون ايمٛم٣مس زمقاومٔم٥م ىمرزمالء

يْمقم ايمُمٝمٔم٥م أصمس٣مَمٜمؿ زم٣ميمٙمقن ، ومبؾ فمممة أي٣مم َمـ يقم فم٣مؾمقراء»: وأو٤مف شم٤مومرٟمٞمف

ويرّددون ي٣م ، وفرصمقن إلم ايمُمقارع وإزوم٥م، فمعم ضمزهنؿ فمعم احلسكم فمالَم٥م :إؽمقد

، وه٠مٓء يقاصٙمقن سمرديد هذه ايمُمٔم٣مرات ضمتك نمروب ايمُمٚمس، ضمسـ ي٣م ضمسكم

م ايمْمٔم٣مم إلم ه٠مٓء ويِمٔمد اخلْمب٣مء وايمقفّم٣مظ اظمٛم٣مزمر دم ٗمد  ٗم٣مم ايمقٓئؿ ويُ فمٛمده٣م سمُ 

  .(3)شايمُمقارع ويٙمٗمقن ايم٘مٙمامت فمـ اؽمتُمٜم٣مد احلسكم

                                                 
 .33ـ35ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

زار إيران ؾم٧م ، 0321وشمقذّم ذم اًمٕم٤مم  0315ؾمٜم٦م ضم٤من سم٤مشمٞم٧ًم شم٤مومرٟمٞمف ؾم٤مئح وشم٤مضمر ومرٟمز وًمد  (8)

م. ويم٤مٟم٧م أومم زي٤مرة ًمف ذم قمٝمد اًمِم٤مه صٗمل طمٗمٞمد اًمِم٤مه قم٤ٌّمس 0332و0348ُمرات سملم اًمٕم٤مَُملم 

يمام زار إيران ذم قمٝمد اًمِم٤مه قم٤ٌّمس اًمث٤مين واًمِم٤مه ؾمٚمٞمامن اًمّمٗمقّي. ويمت٥م يمت٤مسم٤م قمـ رطمٚمتف ، اًمّمٗمقّي 

ى دوره صٗمقى ]دراؾم٦م ُمدّوٟم٤مت اًمرطمات ذم اًمٕمٍم سمررؾمك ؾمٗمرٟم٤مُمف ه٤م، ُمٜمقضمٝمر، )داٟمش سمجقه

 (. 071ـ054ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمّمٗمقّي[

يمت٤مب شم٤مومرٟمٞمف حيتقي قمكم ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٗمٞمدة يمٙمت٤مب ؿم٤مردن ويتٓمرق ومٞمف إمم ـمرق إيران واوو٤مقمٝم٤م 

ظمٓم٤مء وٓ يٛمٙمـ أداب اإليراٟمٞملّم وًمٙمـ هذا اًمٙمت٤مب حيتقي قمغم آوشم٤مريخ وُمٕمت٘مدات وـم٘مقس و

شم٤مريخ إيران سمٕمد از ، قمٌد احلًلم، ا اًمٙمت٤مب ٟٓمف مل يٙمـ يت٘مـ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م )زريـ يمقبآقمتامد قمغم هذ

 .(017ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، [ؾمام]شم٤مريخ إيران سمٕمد اإل إؾمام

 .003ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش در إيران ]اًمٕمرض اعمنطمّل ذم إيران[، هبرام، سمٞمْم٤مئل (4)

ُمٜمِمقرات ، شمّمحٞمح محٞمد ؿمػماين، ٦م أسمق شمراب ٟمقريشمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞمّ ، ؾمٗمرٟم٤مُمف شم٤مورٟمٞمف ]رطمٚم٦م شم٤مومرٟمٞمف[ (3)

 .303ـ308ص :م[0111.ش ]ـه0431، ُمٙمت٦ٌم ؾمٜم٤مئل
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ـ طمروج َمقاىم٤م ايمٔمزاء إلم ايمُمقارع واظمٝم٣مدي» يران٤مهد شم٤مومرٟمٞمف ظمال زي٤مرشمف إلوؿم

زم٣ميمقرود وفمٙمٝمف  ٣موَمزداٞم، زمٗمامش أؽمقد كً ْمَمٕم اً ىمبغم ٣مً ضمٝم٧م يرهمع ىمّؾ فمممة أؾمخ٣مص سم٣مزمقسم

ضمٝم٧م يب٘مل احل٣مضون فمٛمدَم٣م يرون  :وهذا ايمت٣مزمقت ي٘مقن دم َمٗمّدَم٥م اظمقىم٤م، رؽمقم

يرَمز إلم  ُمٜمداء. ويّمٔمقن دم زمٔمض ايمتقازمٝم٦م ؿمٖمالً ايمت٣مزمقت ايمذي يرَمز إلم َحؾ أصمس٣مد ايم

 .(0)شاحلسكم دم يقم فم٣مؾمقراء فمعم يد اخلٙمٝمٖم٥م إَمقّي يزيد اإلَم٣مماؽمتُمٜم٣مد أؿمٖم٣مل 

إمم ؿمٌٞمف ٟم٤مـمؼ ذم اًمٕمٍم  (8)ذم اًمٕمٍم اًمٌقهيّل  ٤مً ٌٞمف اًمذي يم٤من ص٤مُمتُتّقل اًمِمَّ 

ضم٤مل سمٛماسمًٝمؿ سمحٞم٨م يم٤من اًمر، اًمّمٗمقّي اًمذي اؾمتٛمّر طمتك هن٤مي٦م اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم

ويم٤من ُمـ سملم ُمـ ٟم٘مٚمقا ُمِم٤مهداهتؿ  .اعمٚمّقٟم٦م يٛمّثٚمقن واىمٕم٦م يمرسماء أُم٤مم اعمِم٤مهديـ

اًمرطّم٤مًم٦م اًمٗمرٟمّز رووم٤مئٞمؾ دوُم٤مٟمز ذم يمت٤مسمف سم٤مًمٗمرٟمًّٞم٦م  إيرانٌٞمف ذم قمـ اًمتٕمزي٦م واًمِمَّ 

 ‟Raphael Du Mans‟ Etat de la Perse en 1660 (Paris‟ 1809: سمٕمٜمقان

Farnborough‟ Hants‟1960) . [ طمٞم٨م ٟم٘مؾ 0331]طمٙمقُم٦م وم٤مرس ذم اًمٕم٤مم

 .(4)م0331اًمتل زاره٤م ذم اًمٕم٤مم  إيرانُمِم٤مهداشمف قمـ 

واهلٛمد ايمممومّٝم٥م َمـ  إيرانرضمٙم٥م ؾم٣مردن إلم )ذم يمت٤مسمف  (3)ودّون اًمًػم ضم٤من ؿم٤مردن

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (0)

ُمٜمِمقرات: ، داٟمِمٜم٤مُمف ٟماميش إيراٟمك ]دائرة ُمٕم٤مرف اًمٕمرض اعمنطمّل ذم إيران[، يد اهلل، آهم٤م قم٤ٌّمد (8)

 .33ص :م[8101.ش ]ـه0421، 0ط، ـمٝمران، ىمٓمره

: ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، [ؾمام]شم٤مريخ إيران سمٕمد اإل إؾمامشم٤مريخ إيران سمٕمد از ، د احلًلمقمٌ، ( زريـ يمقب4)

 .013ص

قمٜمدُم٤م يم٤من ذم اًمث٤مٟمٞم٦م  0335ضم٤من ؿم٤مردان اًم٤ًمئح واًمٗمٞمٚمًقف اًمٗمرٟمّز سمدأ رطمٚمتف إمم اًمنمق ؾمٜم٦م  (3)

٦م وسم٥ًٌم إىم٤مُمتف اعمٓمّقًم، وزار إيران صماث ُمرات وأىم٤مم ذم يمّؾ ُمرة ؾم٧م ؾمٜمقات، واًمٕمنميـ ُمـ قمٛمره

وشم٘مرب إمم احل٤ميمؿ اًمّمٗمقّي ويم٤من يتٕم٤مـمك ، ذم إيران شمٕمّٚمؿ اًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم وىمرأ قمـ شم٤مريخ إيران واإليراٟمٞملّم

سمٞمع اعمجقهرات وًمّ٘م٥م سمت٤مضمر اًمًٚمٓم٤من. ؾم٤مومر ُمـ إيران إمم اهلٜمد وسمٕمد قمقدشمف إمم أوروسم٤م مل ي٘مؿ ذم ومرٟم٤ًم 

ُمٚم٦ًم ؾمٞمّئ٦م وأىم٤مم ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م طمتك ووم٤مشمف. ّٕٟمف يم٤من سمروشمًت٤مٟمٞم٤ًّم ويم٤من اًمٗمرٟمًٞمّقن يٕم٤مُمٚمقن اًمؼموشمًت٤من ُمٕم٤م

ُمـ أهؿ يمت٥م اًمرطمات طمٞم٨م ُتّدث ومٞمف قمـ  (رطمٚم٦م ؿم٤مردن إمم إيران واهلٜمد اًمنمىمٞم٦م)ويٕمّد يمت٤مب 
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ـ  أسمريؾ هـ/ 0125ُم٤م ؿم٤مهده ذم ؿمٝمر حمّرم ؾمٜم٦م  (ؿمريؼ ايمبحر إؽمقد وىمقخلٝمس

ُتّدث اًمٙم٤مشم٥م قمـ اشم٤ًمع ٟمٓم٤مق ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم ، اًمت٘مريرم. وذم هذا 0373ٟمٞم٤ًمن 

ويٛمّثؾ رضم٤مل ، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ُمقايم٥م اًمٕمزاء دمقب اًمِمقارع، اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي 

ويم٤من اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ يريم٥م اخلٞمقل أو اجلامل ، سمٛماسمًٝمؿ اعمٚمّقٟم٦م دوَر ؿمٝمداء يمرسماء

، تحّريم٦مويٛمّثؾ واىمٕم٦م يمرسماء ًمٚمٛمِم٤مهديـ. يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ُمِم٤مهد تثَّؾ قمغم ُمّم٤مـم٥م ُم

ض قمغم اًمٜم٤مس ًمقطم٤مت ُمرؾمقُم٦م قمغم إىمٛمِم٦م واًمؼمادي )ؾمّٛمٞم٧م ومٞمام ٕمرَ يمام يم٤مٟم٧م شمُ 

ويم٤مٟم٧م هذه ُم٘مّدُم٦م ًمٚمٕمروض اعمنطمّٞم٦م ،  واىمٕم٦م يمرسماءشمٌلمِّ ، سمٕمد سمرؾمقم اعم٘م٤مهل(

 .ؾ قمغم اعمنحثَّ تُ  ٤مً وأصٌح٧م قمروو، وايمتٛمٚم٧م، ىمٞمٛم٧م ومٞمام سمٕمداًمتل أُ 

دقمك يمتٌف هقًمٜمدّي يُ ، ٕمٍم اًمّمٗمقّي وآظمر شم٘مرير ُمٝمّؿ قمـ ُمراؾمؿ حمّرم ذم اًم

، وأؿم٤مر ومٞمف إمم ُمْم٤مقمٗم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء، م0717وٟمنمه ذم اًمٕم٤مم ، يمقرين سمؾ ٓسمرون

طمٞم٨م يم٤مٟمقا يّمٌٖمقن ُماسمًٝمؿ سم٤مًمٚمقن ، وآهتامم سمٛماسمًٝمؿ، وزي٤مدة قمدد اعمِم٤مريملم

ك أو ٌٞمف اعمتحرّ ّٞمقن اؾمتخدُمقا اًمِمَّ يراٟمإمحر إؿم٤مرة إمم آصم٤مر اجلراح واًميسم٤مت. وم٤مإل

ويم٤مٟم٧م جمٛمققم٤مت شم٘مقم سمتٛمثٞمؾ ، اًمًّٞم٤مر ًمٚمتٕمٌػم قمـ طمزهنؿ قمغم احلًلم سمـ قمكم

ويم٤مٟم٧م اعمقوققم٤مت ، واىمٕم٦م يمرسماء قمغم ؿم٤مطمٜم٤مت يمٌػمة شمتٜم٘مؾ ُمـ ىمري٦م إمم أظمرى

 .(0)احلًلم وىم٤مومٚم٦م احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمّل  اإلُم٤ممشمرشمٌط سم٘م٤مومٚم٦م 

                                                 
 

إيران وقم٤مدات وشم٘م٤مًمٞمد ؿمٕمٌٝم٤م وشم٤مريخ إيران وديـ ؿمٕمٌٝم٤م وُمٕمٞمِم٦م اإليراٟمٞملّم ذم قمٍمه. ٟمنم يمت٤مسمف ذم 

ذم سم٤مريس  0334اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي. وًمد ؿم٤مردان ؾمٜم٦م سم٤مريس ويٕمّد ُمـ أهؿ وأدق اًمٙمت٥م قمـ شم٤مريخ 

]شم٤مريخ إيران سمٕمد  إؾمامشم٤مريخ إيران سمٕمد از ، قمٌد احلًلم، )زريـ يمقب0704وشمقذّم ذم ًمٜمدن ذم اًمٕم٤مم 

 (. 017ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، [ؾماماإل

ققم٦م جمٛمققمف ُم٘م٤مٓت دوُملم ؾمٛمٞمٜم٤مر سملم اعمٚمغم ٟماميش ه٤مى آيٞمٜمی وؾمٜمتی ]جمٛم، محٞمد رو٤م، أردٓن (0)

، ُمٜمِمقرات مجٕمٞم٦ّم اًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم، ُم٘م٤مٓت اًمٜمدوة اًمدوًمٞم٦ّم اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمروض اًمديٜمٞم٦ّم واًمت٘مٚمٞمدّي٦م[

 . 21ص :م[8100.ش ]ـه0411، 0ط، ـمٝمران
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قن سمتٛمثٞمؾ وىم٤مئع يقم ي٘مقُم وم٢مّٟمٜم٤م ٟمرى ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي رضم٤مًٓ ، وقمغم هذا

وٓ ٟمجد أّي إؿم٤مرة ُمـ ، وُم٘متؾ احلًلم قمغم يد ىم٤مدة يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م، قم٤مؿمقراء

ايمتٛمؾ ذم اًمٕمٍم  ذيقمـ ُمنح اًمتٕمزي٦م اًم إيراناًمًّٞم٤مح إوروسمّٞملم اًمذيـ زاروا 

طمٞم٨م سُمٜمٞم٧م  ؛أي ذم اًمٕمٍم اًمزٟمدّي وُمـ سمٕمده ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي  ؛اًمت٤مزم ًمٚمّمٗمقّيلم

ٌٞمف وٓ شمزال ُمراؾمؿ اًمِمَّ  ضمؾ تثٞمؾ وىم٤مئع قم٤مؿمقراء قمغم اعمنح.شمٙمٞم٦م دوًم٧م ُمـ أ

. ومٗمل ىمري٦م يمٝمـ آسم٤مد اًمت٤مسمٕم٦م عمديٜم٦م همرُم٤ًمر ذم حم٤مومٔم٦م ؾمٛمٜم٤من إيران٘م٤مم طمتی أن ذم شمُ 

ٌٞمف سم٤مؾمؿ اًمٓمٗمؾ ٘م٤مم ذم ؿمٝمر حمّرم ُمـ يمّؾ قم٤مم ُمراؾمؿ اًمِمَّ )ؿمامل ذىمّل ـمٝمران( شمُ 

طمٞم٨م شم٘مقم ، اؾمُتِمٝمد يقم قم٤مؿمقراءاحلًلم اًمذي  اإلُم٤مماًمروٞمع قمكم إصٖمر اسمـ 

َـّ  احلًلم اًمذي  اإلُم٤ممسمٓمٗمؾ  ٤مً شم٠مؾّمٞم، ٕمّد هلذا اًمٖمرضذم اعمٝمد اعمُ  اًمٜمًقة سمقوع أـمٗم٤مهل

 .(0)ُذسمح يقم قم٤مؿمقراء

هـ/ 0412ذم ؿمٝمر حمّرم ؾمٜم٦م  إيران (8)زار اًمؼميٓم٤ميّن اًمديمتقر ضمٞمٛمز ُمقريف

٤مهده ُمـ ووصػ ُم٤م ؿم، م ذم قمٝمد ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي 0211أهمًٓمس 

يِم٣مدف إّول َمـ حمّرم ؽمٛم٥م ، أنمسْمس 37يقم »: ُمراؾمؿ اًمتٕمزي٦م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

وهؿ يٗمٝمٚمقن َمراؽمؿ ايمٔمزاء فمعم أرواح ، ّٝمكميراٞموهق ؾمٜمر ايمٔمزاء فمٛمد اإل، ـه3148

ٞمحـ اظمبٔمقشمكم  (إيراندفم٣مٞم٣م اظمس٠مويمقن اهلٛمقد )اظمٗمٝمٚمقن دم »: ويْمٞمػ .شؾمٜمداء ىمرزمالء

٥م فم٣ميمٝم٥م حلّمقر َمراؽمؿ فم٣مؾمقراء. وصمٙمسٛم٣م فمعم َمٛمِم  ، إيرانإلم  َمـ احل٘مقَم٥م ايمػميْم٣مٞمٝم٥م

                                                 
 .21ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

درس ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ، ذم أزُمػم اًمؽميمٞم٦ّم 0721ؾمٜم٦م   (James Justinian Morierوًمد ضمٞمٛمز ُمقريف ) (8)

زار إيران ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم شمزاُمٜم٤ًم ُمع طمٙمقُم٦م ، وشمٕمّٚمؿ اًمٚمٖمتلم اًمؽميمٞم٦ّم واًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم، زُمػموقم٤مد إمم أ

ومتحٕمٚمٞمِم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي. قمٛمؾ ؾمٙمرشمػمًا ًمًٗمػم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم ـمٝمران ه٤مرومقرد ضمقٟمز. وسمٕمد قم٤مم راومؼ ؾمٗمػم 

 سمٕمد يمت٤مسم٤ًم قمـ اًمًٗمػم ويمت٥م ومٞمام، إيران اعمٕملّم ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م اعمػمزا أسم٤م احلًـ ظم٤من اًمِمػمازّي إمم ًمٜمدن

وقمٛمؾ ُمّدًة ؾمٗمػماً ، م0203قم٤مد إمم إيران وسم٘مل ومٞمٝم٤م إمم ؾمٜم٦م  0201اإليرايّن ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م. وذم ؾمٜم٦م 

 ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م ذم ـمٝمران. 
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ّٝمكم واهلٛمقد جيٙمسقن ضمقهل٣م. دم صم٣مٞم٤م َمـ اظم٘م٣من ىم٣مٞم٦م نمرهم٥م يراٞمىم٣من فمدد ىمبغم َمـ اإل

فمس٘مري٣م وفمٙمٝمٜمؿ َمالزمس  ٣مً وىم٣من حيٝمط زم٣ميمٕمرهم٥م هٛمقد يرسمدون زيّ ، اإلَم٣ممومػم  سمّمؿ  

همٗمد حتدث ايمٔمديد ، دم ايم٘مالم اً رارَمزرىمُم٥م وَمٙمقٞم٥م فمعم ايمْمريٗم٥م اهلٛمدي٥م.ىم٣من اجلٚمٝمع أضم

زمٔمده٣م ، كاحلسكم وؿمرح اخلْمب٣مء َمقضقفم٣مت ؾمتّ  اإلَم٣ممَمٛمٜمؿ فمـ َمقت )اؽمتُمٜم٣مد( 

وزمدأ ومراءة ٞمقع َمـ ايمٛمقاح زم٣مظمٛم٣مؽمب٥م. وىم٣من ،  مجٝمؾ اظمحّٝم٣م اظمٛمػمإيراينصٔمد طمْمٝم٤م 

إلم دون ايمٔمب٣مرة إطمغمة ايمتل ىم٣من يتٙمٖمٓمٜم٣م زمِمقرة مج٣مفمٝم٥م. وفمٛمدَم٣م وصؾ احل٣مضون يرد  

دفم٣م احل٣مضيـ إلم ايمٙمْمؿ فمعم صدورهؿ. وىم٣من ، ايمٗمسؿ إطمغم واظمحزن َمـ طمْمبتف

 .(0) شواضمؼماَم٣م يمٙمحسكم زم٣ميمتٛمسٝمؼ َمع ايمٛم٣مئح ٣مً ايمٛم٣مس يٙمْمٚمقن فمعم صدورهؿ ضمبّ 

ك زمٗمامش َمـ إزمريسؿ وفمٙمٝمف ٕمْم  ؿ َمُ ٙمَ إضمّم٣مر فمَ  سمؿ  ، فمٛمدَم٣م أهنك ايمٛم٣مئح ٞمقاضمف»

ايمثٗمٝمؾ ايمقزن ويٗمقم زمتحري٘مف. وومد اٞمحٛمك وىم٣من رصمؾ حيٚمؾ ايمٔمٙمؿ ، ايمريش اظمٙمّقن

ٙمف ورهمٔمف زمٝمديف زمٝمٛمام ىم٣من ايمٛم٣مس يُمجٔمقٞمف. زمٔمده٣م وومب  ، إضمؼماَم٣م :ايمرصمؾ أَم٣مم ايمٔمٙمؿ

 اإلَم٣ممووم٣مَمقا زمٗمراءة صم٣مٞم٤م َمـ َمِم٣مئ٤م ، ٥م صٕمغمةصٔمدايمٔمديد َمـ ايمرصم٣مل فمعم َمٛمِم  

طم٦م ص هلذا ايمٝمقم ذىمر َمقت ازمٛمل ايمسٝمدة زيٛم٤م اُ احلسكم. وىم٣من احلدي٧م اظمخِم  

 تال فمعم يد ؾمٚمر زمـ ذي اجلقؾمـ أضمد وم٣مدة يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م. ىم٣من ىمؾ  احلسكم ايمٙمذيـ ومُ 

وزمحرىم٣مت َمقزوٞم٥م. وىم٣مٞم٦م ومراءة  وزمِمقت فم٣ملٍ ، طمْمٝم٤م يٗمرأ ايمٛمقاح َمـ وروم٥م دم يده

وهؿ يُمٜمٗمقن زم٣ميمب٘م٣مء زمِمقت فم٣مل. وفمٛمدَم٣م صم٣مء دور ايمٙمْمؿ ، ايمٛمقاح سمثغم ضمزن ايمٛم٣مس

 .(8)شيمؽ زمحامس وويمعفمعم ايمِمدور أومدم احل٣مضون فمعم ذ

                                                 
ظم٤مـمرات ديمؽم ُمقريف پزؿمؽ ويژه ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه ]صماث ، ؾمف ؾم٤مل در درسم٤مر إيران، ضمٞمٛمز، ُمقريف (0)

، رات اًمديمتقر ُمقريف اًمٓمٌٞم٥م اخل٤مص ًمٜم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مري(ؾمٜمقات ذم اًمٌاط اإليراين[ )ُمذيم

، 8ط :ُمٜمِمقرات: دٟمٞم٤م اًمٙمت٤مب، سمجٝمقد مه٤ميقن ؿمٝمٞمدي، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م قم٤ٌّمس إىم٤ٌمل إؿمتٞم٤مينّ 

 .870ـ 871ص

 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)
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 رزم٣مً ـمٜمر فمعم اظمرسح رصم٣مل حيٚمٙمقن فمعم ـمٜمقرهؿ ومِ ، وطمالل َمراؽمؿ ايمتٔمزي٥م»

احلسكم دم ايمٙمحٓم٣مت إطمغمة  اإلَم٣ممىمرَمز يمٔمْمش  :َمِمٛمقفم٥م َمـ صمٙمد ايمثغمان َمٙمٝمئ٥م زم٣مظم٣مء

 .(0)ش٣مء مخس٥م صبٝم٣من يدورون ضمقيمفؽمٗم   َمـ ضمٝم٣مسمف. وىم٣من حيٝمط زم٘مؾ  

أي يمٝمٙم٥م ويقم ايمرازمع ، دم ايمٙمٝمٙم٥م ايمت٣ميمٝم٥م»: ويْمٞمػ اًمديمتقر ضمٞمٛمز ُمقريف ىم٤مئا

أَمكَم ايمدويم٥م ، ايمتٗمٝم٦ُم وايمسٖمغم، وايمٔممميـ َمـ ؾمب٣مط همػماير اظمِم٣مدف يمٙمت٣مؽمع َمـ حمّرم

ع دم َمٛمزيمف اظمغمزا ؾمٖمٝمع ضم٣مصمل حمّٚمد ضمسكم طم٣من )أضمد رصم٣مل ايمبالط(. وومد جتٚم  

وفمدد َمـ ىمب٣مر ، واحل٣مصمل حمّٚمد ضمسكم طم٣من اظمروي وهمتحٔمقم طم٣من ايمُم٣مفمر

احلسكم دم ؽم٣مضم٥م َمٛمزيمف.  اإلَم٣مموفُمرض٦م َمراؽمؿ إضمٝم٣مء ذىمرى اؽمتُمٜم٣مد ، ايمُمخِمٝم٣مت

زمدأ اخلْمٝم٤م طمْمبتف ايمتل إؽمتٕمروم٦م ، صٔمد اخلْمٝم٤م اظمٛمػم وومد صمٙمسٛم٣م دم َم٘م٣من أَم٣مَمف

احلسكم. زمٔمد أن اٞمتٜمك  اإلَم٣ممضمٝم٧م ومرأ صم٣مٞمب٣م َمـ سم٣مريخ اؽمتُمٜم٣مد ، ؽم٣مفم٥م واضمدة

، سكم وفمعم ايمرسج فمامَم٥م احلسكمصملء زمٖمرس يرَمز إلم همرس احل، اخلْمٝم٤م َمـ طمْمبتف

إلم ، زم٣محلديد وايمسالؽمؾ اً دوىم٣من َمٗمٝم  ، احلسكم اإلَم٣ممزمٔمده٣م صملء زمزيـ ايمٔم٣مزمديـ ازمـ 

جمٙمس يزيد ووراءه أطمتف. وىم٣من يزيد جيٙمس َمع شمالشم٥م َمـ أٞمِم٣مره فمعم أري٘م٥م ىمبغمة. 

ـ  أّٞمف ىم٣من ؽمٖمغما أوروزمٝم٣م. ىم، وىم٣من أضمد اجل٣ميمسكم يرسمدي َمالزمس أوروزمٝم٥م د ٣من اجلاّل وُيَٓم

ويرهمض ؿمٙم٤م ايمٛمس٣مء زم٣محلٖم٣مظ فمعم ضمٝم٣مة زيـ ، ئم٣مَمؾ إرسى َمٔم٣مَمٙم٥م ؽمٝمئ٥م ووضمُمٝم٥م

اإله٣مٞم٣مت زمتحريض َمـ يزيد. وفمٛمدَم٣م أضمرضوا زيـ  ـيمٝمٜمف إوىم٣من يقصم  ، ايمٔم٣مزمديـ

ـ  يزيد ، ؿمٙم٤م ايمسٖمغم إلم يزيد أن ئمٖمَق فمٛمف، وا رأؽمفيمٝمحزُ  :ايمٔم٣مزمديـ دم جمٙمس يزيد ويم٘م

 .(8)شْمٙم٤م ايمسٖمغم أَمر زمٗمتٙمفَمـ أن يستجٝم٤م يم زمدًٓ 

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (0)

ويژه ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه ]صماث ظم٤مـمرات ديمؽم ُمقريف پزؿمؽ ، ؾمف ؾم٤مل در درسم٤مر إيران، ضمٞمٛمز، ُمقريف (8)

 ؾمٜمقات ذم اًمٌاط اإليراين[.
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، هذه اظمُم٣مهد أشم٣مرت ضمزن اظمُم٣مهديـ ايمذيـ ىم٣مٞمقا يب٘مقن زمحروم٥م ىمؾ  »: ويْمٞمػ

اظمستُم٣مر يب٘مل وىم٣مٞمقا يُمٜمٗمقن زم٣ميمب٘م٣مء ويتس٣مزمٗمقن دم إـمٜم٣مر اجلزع واحلزن. ىم٣من 

وحمّٚمد ضمسكم طم٣من ، ل وصمٜمف زمٝمديف ويٌمخ فم٣ميمٝم٣مً وىم٣من أَمكم ايمدويم٥م يٕمْم  ، ارزم٣مؽمتٚمر

 .(0)شزم٣ميمب٘م٣مء زمِمقت فم٣ملاظمروي يُمٜمؼ 

شمتجغّم ذم ُمقايم٥م اًمٕمزاء ، يم٤مٟم٧م اًمتٕمزي٦م ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي يم٤مًمٕمٍم اًمّمٗمقّي 

ويٌٙمقن ويٜمقطمقن قمٚمی ، ّٞمقنيراٟمويِم٤مرك ومٞمٝم٤م اإل، اًمتل يم٤مٟم٧م خترج إمم اًمِمقارع

قمغم احلًلم وحيٛمٚمقن  طمداداً  ؛يمام يم٤مٟمقا يٚمًٌقن اًمثٞم٤مب اًمًقداء، اؾمتِمٝم٤مد احلًلم

 ِمٝمداء يمرسماء. ًم اًمتقاسمٞم٧م رُمزاً 

 إٖراُدلالض عساٞ الٍصاٞ يف 
وشم٘مقم ، ٦م سم٤مًمٜم٤ًمءجم٤مًمس قمزاء ظم٤مّص  ٘م٤مم ذم اًمٕمراقيم٤مٟم٧م شمُ  ٤مً ُمثٚمام أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م

وهذه اعمج٤مًمس ُمقضمقدة ُمٜمذ ، سم٘مراءة اعمراصمل ًمٚمٜم٤ًمء (ي٦ماعمّا )ؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ ٟم٤مئح٦م ُيٓمٚمَ 

. طمٞم٨م إيرانذم  ٘م٤مم ًمٚمٜم٤ًمءجم٤مًمس قمزاء شمُ هٜم٤مك  يمام أنَّ ، ىمرون وطمتك وىمتٜم٤م احل٤مض

٘م٤مم ذم ٌٞمف شمُ ذم ـمٝمران ىمٌؾ احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. ويم٤مٟم٧م جم٤مًمس اًمِمَّ  شُم٘م٤مم يم٤مٟم٧م

ويم٤مٟم٧م اًمٜم٤ًمء شم٘مقم سمتٛمثٞمؾ دور اًمٜم٤ًمء ذم ، إيرانوُمٜمٝم٤م ضمٜمقب ، إيرانُمٜم٤مـمؼ ذم 

ُمديٜم٦م سمقؿمٝمر. ويم٤مٟم٧م ىمٛمر اًمًٚمٓمٜم٦م سمٜم٧م ومتحٕمكم ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مري شم٘مٞمؿ قمروض 

ًم٘م٤مضم٤مري. قمروض اًمٕمزاء هذه يم٤مٟم٧م شمرشمٌط سمًٞمدات ًمًٜمقات ذم اًمٌاط ا اًمٕمزاء

 اإلُم٤ممأو ؿمٝمرسم٤مٟمق سمٜم٧م يزدضمرد زوضم٦م ، |ُمثؾ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء سمٜم٧م اًمرؾمقل حمّٛمد

ّٞم٦م شمِم٤مرك ومٞمٝم٤م يراٟمذم اعمدن اإل ٘م٤مم طم٤مًمٞم٤مً وٓ شمزال جم٤مًمس قمزاء اًمٜم٤ًمء شمُ  .(8)احلًلم

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (0)

 (8 )Eckhard Neubauer, “Muharram-Brauche in heutigen Persien.” Der 

Islam,1972, Bd. 49, Heft 2,249272ـ ff. 
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ك ًٛمَّ رأة شمُ وشم٘مرأ اُم، ث قمـ واىمٕم٦م قم٤مؿمقراءويٙمقن اخلٓمٞم٥م رضما يتحدَّ ، اًمٜم٤ًمء

سمٕمده٤م شم٘مقم ، وشم٘مقم اًمٜم٤ًمء سمؽمديد إؿمٕم٤مر، ذم رصم٤مء احلًلم سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م اً ي٦م أؿمٕم٤مراعمّا 

َـّ  ع اًمِم٤مي واحلٚمقى واًمٗمقايمف واًمٓمٕم٤مم قمغم قزَّ ويُ ، اًمٜم٤ًمء سم٤مًمٚمٓمؿ قمغم صدوره

 اعمِم٤مريم٤مت. 

ّٗات يف    إٖراُبٍاٞ احلصٍٗ
م ومٞمف جم٤مًمس اًمٕمزاء قمغم ؾمٞمد ٘م٤مقمغم اعمٙم٤من اًمذي شمُ  إيرانذم  احلسٝمٛمّٝم٥مؼ اؾمؿ ٓمٚمَ يُ 

ؼ اؾمؿ احلًٞمٜمّٞم٦م قمغم ٓمٚمَ . يمام يُ (0)ذم ؿمٝمري حمّرم وصٗمر ×احلًلم اإلُم٤مماًمِمٝمداء 

قمغم أُم٤ميمـ اىم٤مُم٦م اًمٕمزاء ذم  اظمٟمسمؿٓمٚمؼ اؾمؿ ويُ ، أُم٤ميمـ إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء ذم اًمٕمراق وًمٌٜم٤من

ؼ قمغم ٓمٚمَ ُمـ اًمٌحريـ وؾمٚمٓمٜم٦م قمامن. وذم سمٕمض ُمٜم٤مـمؼ آؾمٞم٤م اًمقؾمٓمك يُ  يمؾٍّ 

وذم ُمٜم٤مـمؼ اهلٜمد اعمختٚمٗم٦م ، (ُمًجد اًمِمٞمٕم٦م)٤مت اًمتل يٌٜمٞمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م اؾمؿ احلًٞمٜمٞمّ 

سمٔمزيف ، إَم٣مم زم٣مرا وإَم٣مم زم٣مره، فمزاطم٣مٞمف: ؾمامء خمتٚمٗم٦م ُمثؾ٠مك اًمتٙمٞم٦م واحلًٞمٜمّٞم٦م سمًٛمَّ شمُ 

ؼ قمغم ٓمٚمَ . ويُ (8)وصمبقسمره وصمقك إَم٣مم ص٣مضم٤م، وسم٣مزمقت طم٣مٞمف، وفم٣مؾمقرا طم٣مٞمف، طم٣مٞمف

 .(4)َمٛمػماحلًٞمٜمّٞم٦م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من اؾمؿ 

وًمٙمـ هٜم٤مك طمًٞمٜمٞم٤مت ، إمم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي  إيرانويٕمقد سمٜم٤مء احلًٞمٜمّٞم٤مت ذم 

(. وُمٜمذ ـه751ـ  353أي ذم اًمٕمٍم اإليٚمخ٤مين ) ؛ٜمٞم٧م ىمٌؾ اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي سمُ 

                                                 
رخيٞم٦ّم ذم إيران ذم ك ]دائرة ُمٕم٤مرف إسمٜمٞم٦م اًمت٤مإؾماُمدايرة اعمٕم٤مرف سمٜم٤مه٤مى شم٤مرخيك إيران در دوره  (0)

ُمٜمِمقرات طمقزه اًمٗمٜمقن ذم ُم١مؾّم٦ًم اًمتٌٚمٞمٖم٤مت ، ُمريؿ حمٛمدي، يم٤مفمؿ ُمازاده، ّل[ؾماُماًمٕمٍم اإل

، ]ُمٕمجؿ دهخدا[، ًمٖم٧م ٟم٤مُمف دهخدا، ؛ دهخدا05ص :م[8118ه.ش ]0420، 0ط، ٞم٦ّمؾماُماإل

 . 7171ص، 3ج :م[0113.ش ]ـه0474، 0ط، جمّٚمدًا( ُمٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م ـمٝمران 03)

 :م[8117.ش ]ـه0423، 00ط، ىمؿ، دار ٟمنم ُمٕمروف، ُمقؾمققم٦م قم٤مؿمقراء، ضمقاد ،حمدصمل (8)

 .034ـ038ص

 راضمع ُمقىمع ويٙمل وم٘مف.  (4)
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، قمغم إىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء ذم ؿمٝمر حمّرم ٤مً اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي اًمذي يم٤من آهتامم ُمٜمّمٌّ 

ت واًم٤ًمطم٤مت ذم ّم٧م اعمحاَّ ّمِّ ظُم و، إيرانٜمٞم٧م طمًٞمٜمٞم٤مت يمثػمة ذم خمتٚمػ ُمٜم٤مـمؼ سمُ 

 .(0)٘م٤مم ومٞمٝم٤م جم٤مًمس اًمٕمزاءاعمدن واًم٘مرى ًمتتخذ شمٙم٤مي٤م وطمًٞمٜمٞم٤مت شمُ 

جمٛمققم٦م  وًمٙمؾِّ ، ّٞم٦ميراٟموشمٙمثر احلًٞمٜمّٞم٤مت ذم اًمٕمٍم احل٤مض ذم ـمٝمران واعمدن اإل

وسمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت ، ذم ؿمٝمري حمّرم وصٗمر أو ُمٝمٜم٦م طمًٞمٜمٞم٦م ي٘مٞمٛمقن ومٞمٝم٤م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء

وىمد ٟم٘مٚم٧م ًمٜم٤م اًمٙمت٥م ، دهي٤م٦م احلًٞمٜمّٞم٤مت ـمٌ٘م٤م إلُمٙم٤مٟمّٞم٤مت ُمِمٞمِّ وختتٚمػ ُم٤ًمطم، خمتٚمٗم٦م

ٜمٞم٧م ذم قمٝمد ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه شمٗمّمٞمات قمـ طمًٞمٜمٞم٦م ُمِمػم ذم ُمديٜم٦م ؿمػماز اًمتل سمُ 

ظمرف إيقاهن٤م اًمِمامزم سم٤مًم٘م٤مؿم٤مين ذي م. وزُ 0237هـ/0414اًم٘م٤مضم٤مري ذم اًمٕم٤مم 

ة قمـ ُمٕمريم٦م وىم٤مم اًمرؾّم٤مم اعمٕمروف آهم٤م سمزرك سمرؾمؿ ًمقطم٦م يمٌػم، اًمًٌٕم٦م أًمقان

قم٤مؿمقراء واؾمتِمٝم٤مد احلًلم سمـ قمكم وأصح٤مسمف قمغم اإليقان اًمِمامزم ُمـ احلًٞمٜمّٞم٦م سمٜم٤مًء 

 .(8)قمغم ـمٚم٥م ص٤مطم٥م احلًٞمٜمّٞم٦م احل٤مج ُمػمزا اسمق احلًـ ظم٤من ُمِمػم اعمٚمؽ

إذ ، واحلًٞمٜمّٞم٤مت شمٌٜمك قم٤مدة ُمـ ضم٤مٟم٥م اعمقاـمٜملم وًمٞم٧ًم ُمـ ضم٤مٟم٥م احلٙمقُم٦م

يمام شم٘مقم مج٤مقم٤مت شمٕمٛمؾ  .ت واًمٍمف قمٚمٞمٝم٤مخيّمص اعمقاـمٜمقن أُمقآ ًمٌٜم٤مء احلًٞمٜمّٞم٤م

ذم ُمٝمٜم٦م ظم٤مص٦م أو شمٜمتٛمل إمم ُمديٜم٦م ُمـ اعمدن سمٌٜم٤مء طمًٞمٜمٞم٦م هل٤م ذم اًمٕم٤مصٛم٦م أو اعمدن 

 اًمٙمؼمى وشمٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ شمٚمؽ اجلامقم٦م أوأصح٤مب اعمٝمٜم٦م. 

                                                 
ك ]دائرة ُمٕم٤مرف آسمٜمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ذم إيران ذم إؾماُمدايرة اعمٕم٤مرف سمٜم٤مه٤مى شم٤مرخيك إيران در دوره  (0)

 . 05ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ّل[ؾماُماًمٕمٍم اإل

احلدي٨م ، طمدي٨م ىمدد ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمك ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م، ظمقاٟمكشمٕمزيف ، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر (8)

؛ اًمٚمقطم٦م ُمٜمِمقرة ذم يمت٤مب سمٕمٜمقان 47ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًم٘مدد ًمٚمٛمّم٤مئ٥م ذم اًمٕمروض اعمنطمٞم٦م[

، 8ط :ُمٜمِمقرات هوش ـمٝمران، ُمـ شم٠مًمٞمػ: ص٤مدق مه٤ميقين، ]طمًٞمٜمٞم٦م ُمِمػم[ (طمًٞمٜمٞمف ُمِمػم)

 م.0118هـ/ 0470
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 ورانس إلقاوٛ دلالض العساٞ، إٖراُأشٕام 
ًمٚمتج٤مرة واًمٌٞمع  وٞم٦م ُمٙم٤مٟم٤مً ذم اًم٘مرون اعم٤م إيرانمل شمٙمـ إؾمقاق ذم خمتٚمػ أٟمح٤مء 

سمؾ يم٤مٟم٧م ُمريمزا ًمألٟمِمٓم٦م آضمتامقمّٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمديٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمّٞم٦م. ، واًمنماء وم٘مط

ٜم٘مؾ إظم٤ٌمر وُمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م شمُ ، ًمت٤ٌمدل آظمر اعمٕمٚمقُم٤مت وإظم٤ٌمر ومٙم٤مٟم٧م إؾمقاق ُمٙم٤مٟم٤مً ً

٘مرن اًمِمٕم٥م قمٚمٞمٝم٤م. ويم٤من هٜم٤مك ذم اًم ٓرشمٞم٤مد خمتٚمػ أسمٜم٤مء ٟمٔمراً  ؛إمم إُم٤ميمـ إظمرى

سماغ اعمقاـمٜملم ذم إؾمقاق سم٘مرارات ي٘مقم سم٢مـ  ػ طمٙمقُمّل وهق ُمقفمَّ ـ  اعم٤ميض ُمٜم٤مدٍ 

٘م٤مم ذم إؾمقاق اًمتج٤مري٦م . ويم٤مٟم٧م شمُ (0)احلٙمقُم٦م قمٜمدُم٤م مل شمٙمـ هٜم٤مك إذاقم٦م وشمٚمٗمزيقن

 اإلُم٤ممُمراؾمؿ وجم٤مًمس اًمٕمزاء سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اؾمتِمٝم٤مد  ّٞم٦ميراٟمذم اًمٕم٤مصٛم٦م ـمٝمران واعمدن اإل

ٜمػ وُمٝمٜم٦م ُمقيم٥م قمزاء يِم٤مرك ومٞمف أقمْم٤مء ُمـ ِص  ويم٤من ًمٙمؾِّ ، احلًلم ذم ؿمٝمر حمّرم

 . (8)هذا اًمّمٜمػ

ّٞم٦م يدقمٛمقن قمٚمامء اًمديـ واعمراضمع سمدومع أُمقال يراٟميم٤من دّم٤مر اًمًقق ذم اعمدن اإل

٤ٌمت ـمٚم٦ٌم ٤ٌمهتؿ وُمرشمَّ طمٞم٨م يم٤من اًمٕمٚمامء حيّمٚمقن قمغم ُمرشمَّ ، اخلٛمس واًمزيم٤مة اًمٞمٝمؿ

 إيرانذًمؽ وم٤من قمٚمامء اًمديـ اًمِمٞمٕم٦م ذم وًم ؛اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م ُمـ أُمقال اخلٛمس واًمزيم٤مة

ويم٤مٟمقا يتخذون ىمراراهتؿ سمّمقرة ، وهمػم ُمرشمٌٓملم هب٤م، يم٤مٟمقا ُمًت٘مٚملم قمـ احلٙمقُم٦م

يمام يم٤مٟمقا يتخذون ُمقاىمػ ُمٕم٤مرو٦م ًمٚمحٙمقُم٦م اذا ُم٤م اختذت ىمرارات خم٤مًمٗم٦م ، ُمًت٘مٚم٦م

 . (4)ًمٚم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م

م اًمٙم٦ًٌم واًمتج٤مر ذم وىم٤م ؛ًمألٟمِمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م ٤مً ٤مٟميمام يم٤مٟم٧م إؾمقاق اًمتج٤مري٦م ُمٙم

                                                 
إصدار: دائرة اًمٕمٛمران وختٓمٞمط اعمدن اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة اإلؾمٙم٤من ، ق اإليراٟمٞم٦ّم[سم٤مزار إيراٟمك ]اًمًق (0)

 .07ص :م[8111.ش ]ـه0422، 0ط ، ُمٜمِمقرات اجلٝم٤مد اجل٤مُمٕمٞم٦ّم ـ ـمٝمران، واًمتٜمٔمٞمؿ اعمدين

 .07ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)

زارة اإلؾمٙم٤من إصدار: دائرة اًمٕمٛمران وختٓمٞمط اعمدن اًمت٤مسمٕم٦م ًمق، سم٤مزار إيراٟمك ]اًمًقق اإليراٟمٞم٦ّم[ (4)

 .02ص :م[8111.ش ]ـه0422، 0ط ، ُمٜمِمقرات اجلٝم٤مد اجل٤مُمٕمٞم٦ّم ـ ـمٝمران، واًمتٜمٔمٞمؿ اعمدين
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سمٕمد ىمٞم٤مُمٝمؿ ، م0171ّٞم٦م ذم اًمٕم٤مم ؾماُمسمدور يمٌػم ذم اٟمتّم٤مر اًمثقرة اإل إيران

قمغم طمٙمقُم٦م اًمِم٤مه حمّٛمد رو٤م هبٚمقي  ٤مً ؛ اطمتج٤مضمسم٤مإلضاب اًمٕم٤مم وإهماق إؾمقاق

 . إيرانًم٘مٛمٕمف احلريم٦م اًمثقري٦م ذم 

 طكٕط العساٞ احلصٗيّن يف العضر احلسٖح 
 إزم إيراناحلًلم سمـ قمكم ذم  اإلُم٤مميمرى اؾمتِمٝم٤مد شمقاصٚم٧م ـم٘مقس اًمٕمزاء ذم ذ

سم٥ًٌم  ؛ٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م شمٖمٞمػمات قمديدةوًمٙمـ ُادظِم ، اًمٕمٍم احلدي٨م يمام ذم اعم٤ميض

ّٞم٦م ذم اًمٕم٤مم ؾماُموُمٜمٝم٤م ىمٞم٤مم اًمثقرة اإل إيراناًمتٓمقرات اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م اًمتل ـمرأت ذم 

 .م0171

ٚمامء وي٘مقم سمٕمض اًمٕم، ىمقة س ىمٌؾ اًمثقرة سمٙمؾِّ ٤مرَ ويم٤مٟم٧م هذه اًمٓم٘مقس تُ 

ّٞم٦م ؾماُمز اًمروح اإلٞم٦م شمٕمزِّ إؾماُم٤م ؿمٕم٤مئر واًمققّم٤مظ سمتِمجٞمع هذه اًمٓم٘مقس قمغم أهنَّ 

 ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمّدوٟمف حم٤موٓت احلٙمقُم٦م اعمٚمٙمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م يراينّ ًمٚمٛمجتٛمع اإل

ًمٞمٌتٕمد قمـ اًمديـ  ؛وإدظم٤مل اعمجتٛمع ذم ُمت٤مه٤مت، ّل ؾماُمإلوٕم٤مف ُأؾمس اًمديـ اإل

 ٞم٦م واإلُمريٙمٞم٦م.وي٘مؽمب ُمـ ُمٔم٤مهر احلْم٤مرة إوروسم

اخلٛمٞمٜمل  اإلُم٤ممع قمٚمامء اًمديـ وقمغم رأؾمٝمؿ ؿمجَّ ، إيرانوسمٕمد اٟمتّم٤مر اًمثقرة ذم 

ٹ ڤ ڤ ڤ )ُمِمػميـ إمم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ؛اعمقاـمٜملم قمغم شمٕمٔمٞمؿ ؿمٕم٤مئر اهلل

ار ل ُم٘مقًمتف اعمِمٝمقرة شم٠ميٞمدا ٓؾمتٛمراخلٛمٞمٜم اإلُم٤مموأـمٚمؼ  .(0)( ڤ ڦ ڦ ڦ

احلسكم دم ؾمٜمري  اإلَم٣ممهق َمـ زمرىم٥م فمزاء  َم٘م٣مؽم٤مَم٣م يمديٛم٣م َمـ  ىمؾ  »: اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل 

 . (8)شؽمالمحمّرم وصٖمر. وإن حمّرم وصٖمر ومد أضمٝمٝم٣م اإل

                                                 
 . 48احل٩م: آي٦م (0)

را زٟمده  إؾمامهرچف داريؿ از قمزای اُم٤مم طمًلم در حمرم وصٗمر داريؿ. ايـ حمرم وصٗمر اؾم٧م يمف » (8)

رم وصٗمر. إّن حمرم وصٗمر مه٤م اًمٚمذان ]يمّؾ ُم٤م ًمديٜم٤م هق ُمـ قمزاء اإلُم٤مم احلًلم ذم حمشٟمگف داؿمتف اؾم٧م

 . 813ص، 05ج :صحٞمٗمف ٟمقر، طمٞم٤ّمً[ ؾمامأسم٘مٞم٤م اإل
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يمٝمٔمٙمؿ ؾمٔمبٛم٣م ومٝمٚم٥م وأمهٝم٥م هذه اظمج٣ميمس )جم٣ميمس ايمٔمزاء( ايمتل أزمٗم٦م »: وىم٤مل أيْم٤م

ٗم٣مم هذه اظمج٣ميمس زمُم٘مؾ أهمّمؾ وفمعم إٞمٛمل آَمؾ أن سمُ ، ٥م دم أي٣مم فم٣مؾمقراءايمُمٔمقب ضمٝم  

 اً وسمٟمشمغم اً اء اظمراشمل وايمٗمِم٣مئد دورزمٗمرّ  يمٙمجٚمٝمع زمدًء َمـ اخلْمب٣مء وإٞمتٜم٣مءً  ن  وإ، ٞمْم٣مق أوؽمع

 .(0)شدم ذيمؽ

حلرف قمزاء  ّٞملم ُمـ حم٤موٍٓت يراٟمرون اإلوًمٙمـ اًمٕمديد ُمـ قمٚمامء اًمديـ يم٤مٟمقا حيذِّ 

 . ُمـ اًمٕمزاء احل٘مٞم٘مليراينّ احلًلم وإدظم٤مل ـم٘مقس ضمديدة شمٌٕمد اعمجتٛمع اإل اإلُم٤مم

ّٞملم اًمقٓي٤مت اعمتحدة سمتحريػ صم٘م٤موم٦م قم٤مؿمقراء يراٟمـ اإلهّتؿ أطمد رضم٤مل اًمديوا

هق َم٘م٣مهمح٥م  إّن َم٣م حيّٗمؼ همٙمسٖم٥م ايمٔمزاء»: سم٘مقًمف، (8)يراينّ وُمقاضمٝم٦م اًمؽماث اًمث٘م٤مذم اإل

وفمدم ، وسمٗمديؿ حتٙمٝمؾ واومٔمّل فمـ واومٔم٥م فم٣مؾمقراء، لّ ؽمالَماجلٜمؾ اظمؼمؽّمخ دم اظمجتٚمع اإل

َمـ ؿمرح  داف شمقرة احلسكم زمدًٓ وذح أه، اؽمتٕمالل َمُم٣مفمر ايمٛم٣مس جت٣مه أهؾ ايمبٝم٦م

 . (4)شومّم٣مي٣م صم٣مٞمبّٝم٥م ٓ مت٦ّم زمِمٙم٥م إلم شمقرة احلسكم

ويٕمت٘مد اًمِمٞمخ ُمرشم٣م ُمٓمّٝمري أّن إطمدى آوم٤مت اعمراصمل واًمتٕم٤مزي ذم قم٤مؿمقراء 

وإو٤موم٦م ىمّمص وأؾم٤مـمػم إمم أطمداث ، اظمتاق اًمٙمذب ذم ُم٤م يتٕمّٚمؼ سمٓم٘مقس اًمتٕمزي٦م

 . (3)احلامؾم٦م قمغم هذه اًمٓم٘مقسسمؾ سم٥ًٌم إوٗم٤مء روح ، قم٤مؿمقراء ٓ ًم٥ًٌم وضمٞمف

                                                 
إذاف اًمٕماُم٦م اًمًٞمد ُمرشم٣م اًمٕمًٙمري ـ اعمح٘مؼ ، ×اًمّمحٞمح ُمـ ؾمػمة اإلُم٤مم احلًلم سمـ قمكم (0)

، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم اًمت٤مريخ اًمٕمرب، اًمًٞمد حمّٛمد سم٤مىمر ذيػ اًم٘مرر واعم١مرخ اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين

 . 011ص :م8111هـ/0341، وتسمػم

]ُمقؾمققم٦م ىمراءة × ومرهٜمگ ٟم٤مُمف ُمرصمٞمف هايی وقمزاداری ؾمٞمد اًمِمٝمدا، حمّٛمد حمٛمدي، ري ؿمٝمري (8)

 :م[8112.ش ]ـه0427ىمؿ ، ُمٜمِمقرات دار احلدي٨م، ×[اعمراصمل واًمتٕمزي٦م قمغم ؾمٞمّد اًمِمٝمداء

 . 883ص

 .888ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)

.ش ـه0425، 50ط ، ُمٜمِمقرات صدرا، ٦م احلًٞمٜمٞم٦ّم[مح٤مؾمف طمًٞمٜمك ]اعمٚمحٛم، ُمرشم٣م، ُمٓمٝمري (3)
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ىمراءة اًمٕمزاء واًمٜمٞم٤مطم٦م أصٌح٧م  سم٠منَّ ، ويری اًمِمٞمخ حمّٛمد حمٛمدي ری ؿمٝمری

ُمـ أضمؾ أن ـ وه١مٓء ، اًمٞمقم طمروم٦م وُمٝمٜم٦م ًمٌٕمض إؿمخ٤مص يتٙمًٌقن ُمـ ـمري٘مٝم٤م

حي٤موًمقن  ـ وخترج اًمٕمزاء ُمـ اًمرشم٤مسم٦م، يٓمرطمقا ىمْم٤مي٤م ضمديدة دمٚم٥م اٟمت٤ٌمه اعمًتٛمٕملم

وطمٞم٨م أن ُمّم٤مئ٥م ، ة وخمتٚم٘م٦م قمـ واىمٕم٦م قم٤مؿمقراءـمرح ىمّمص ضمديدة وُمثػم

ٓ ، ؿ حي٤موًمقن إظمتاق أطمداث وُمّم٤مئ٥م ضمديدةهنَّ ًمذا وم٢م ؛قم٤مؿمقراء هل حمدودة

يٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ ُت٘مٞم٘مٝم٤م  ٤مً هٜم٤مك أهداوم سمؾ شمزيده٤م َوْهٜم٤م ووٕمٗم٤م. يمام أنَّ ، ختدم اًمٕمزاء

 .(0)وُمٜمٝم٤م يم٥ًم ومقائد ُم٤مدي٦م وؿمٝمرة دٟمٞمقي٦م، سمٕمض إؿمخ٤مص

حم٤مرسم٦م ُم٤م  ّٞم٦م سمٕمد اًمثقرة قمغم قم٤مشم٘مٝم٤ميراٟماًمتل أظمذت احلٙمقُم٦م اإلوُمـ اعمقاوٞمع 

ُأدظمؾ قمغم اًمٕمزاء ُمـ مم٤مرؾم٤مت واؾمتخدام أدوات وآٓت قُمّدت خم٤مًمٗم٦م ًمٚمتٕمزي٦م 

واؾمتٕمامل أٟمٖم٤مم واحل٤من ُم٠مظمقذة ، ت ُمقؾمٞم٘مّٞم٦م طمديث٦مآٓوُمٜمٝم٤م اؾمتخدام ، وـم٘مقؾمٝم٤م

ٌّف اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًمء، ُمـ إهم٤مين اعمذاقم٦م اًمتٓمٌػم طمٞم٨م ُمٜمٕم٧م  ٤مً ٤م أيْموُمٜمٝم، ويمذًمؽ شمِم

ضم٤مء ُمٜمع  .ف سمدع ُأدظمٚم٧م إمم ـم٘مقس اًمٕمزاءّٞم٦م يمّؾ هذا قمغم أؾم٤مس أٟمَّ يراٟماحلٙمقُم٦م اإل

ّٞم٦م سمٕمد أن أصدر ؾماُمذم اًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م واإل ٤مً واًمذي يم٤من ُمتٕم٤مروم إيراناًمتٓمٌػم ذم 

 ذم آي٦م اهلل قمكم ظم٤مُمٜمئل ومتقى ُمٜمع سمٛمقضمٌٝم٤م مم٤مرؾم٦م اًمتٓمٌػم إيراناعمرؿمد إقمغم ذم 

 : . وضم٤مء ذم اًمٗمتقى ُم٤م يكمإيرانأٟمح٤مء 

ٓ يٚم٘مـ ايمس٘مقت جت٣مه هذه اظمامرؽم٥م ، ايمتْمبغم هق َمـ اظمامرؽم٣مت اظمخ٣ميمٖم٥م يمٙمممئم٥م»

ؿ ويرضزمقن هب٣م رؤوؽمٜمؿ زمٟميدهي ومٝم٣مَم فمدٍد َمـ إؾمخ٣مص زمرهمع وم٣مَم٥ماخل٣مؿمئ٥م. إّن 

ايمرضب زم٣ميمٝمد  همٜمذا فمٚمؾ طم٣مؿمئ. ىمٝمػ يٚم٘مـ هلذه اظمامرؽم٥م أن سُمٔمّد سمٔمزي٥م. ٣مً ويٛمزهمقن دَم

 .ٔمّد فمزاءفمعم ايمرأس يُ 

                                                 
]ُمقؾمققم٦م اًمرصم٤مء × حمّٛمد حمّٛمدي: ومرهٜمگ ٟم٤مُمف ُمرصمٞمف هايك وقمزادارى ؾمٞمد اًمِمٝمداء، ري ؿمٝمري (0)

 .888ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ×[وشمٕمزي٦م ؾمٞمّد اًمِمٝمداء
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هم١مّٞمف يرضب صدره ورأؽمف زمٝمديف أٞمتؿ سمرون زمٟمّٞمف إذا َم٣م أص٣مب ايمُمخص َمِمٝمب٥م 

، ٣مً ة رأؽمف ويٛمزف دَميرضب زمآيم٥م ضم٣مدّ  ٣مً ويم٘مـ هؾ رأيتؿ ؾمخِم، َمـ هذه اظمِمٝمب٥م ٣مً صمزفم

٣مدة فم ٔمد  ايمتْمبغم يُ  ؟هؾ هذه سمٔمّد فمزاء ؟فمٙمٝمف اً ٦م زمف أو إذا همٗمد فمزيززمسب٤م َمِمٝمب٥م أظمّ 

وٓ ؾمّؽ أّن اهلل ٓ يرىض فمّٚمـ يٗمقم هبذه اظمامرؽم٥م. هم٣ميمٔمٙمامء ، وٓ سمرسمبط زم٣ميمديـ، خمتٙمٗم٥م

ومل يتٚمّ٘مٛمقا َمـ ايمتٌميح زمحرَمتف وأن يٗمقيمقا أّٞمف ، ايمس٣مزمٗمقن مل يتٚمّ٘مٛمقا َمـ َمٛمع ايمتْمبغم

 . شطمالف يمٙمممئم٥م

طمرادّم ٓ أن ٞمْمرضمف ىمديـ ، ىمديـ ؽمامويّ  ؽمالمهم٣ميمٝمقم فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٓمٜمر اإل»: ويْمٞمػ

 فمقّم. هم٣مظمسٙمٚمقن ونمغم اإلَم٣مموزم٣مؽمؿ ، يامرس أسمب٣مفمف اخلراهم٥م زم٣مؽمؿ احلسكم زمـ فمقمّ 

ٓ أن يروهنؿ يامرؽمقن فم٣مدات ، فمـ اظمسٙمٚمكم ٣مً ضمسٛم ٣مً اظمسٙمٚمكم جي٤م أن يٟمطمذوا اٞمْمب٣مفم

 . (0)شٔمّد زمدفم٥مطم٣مؿمئ٥م ومم٣مرؽم٣مت سمُ 

يم٤مٟم٧م  نإيراٞم٦م ذم ؾماُمومتقى آي٦م اهلل اًمًٞمد قمكم ظم٤مُمٜمئل ىم٤مئد اجلٛمٝمقري٦م اإل

ىمٞم٤مم  ومل ٟمًٛمع ُمٜمذ صدور اًمٗمتقى قمـ، إيراناخلٓمقة إومم عمٜمع اًمتٓمٌػم ذم 

قمغم اًمرهمؿ ُمـ قمدم ، إيرانوأُم٤مم ُمرأى اًمٜم٤مس ذم ، ٤مً أؿمخ٤مص سمٛمامرؾم٦م اًمتٓمٌػم قمٚمٜم

 ُمٜمٕمف ذم اًمٕمراق وًمٌٜم٤من. 

 ٞ  محن املعاعن يف عاظٕرا
أي٤مم اًمٕمنمة ّٞمقن قمغم محؾ اعمِم٤مقمؾ واًمتقاسمٞم٧م ذم ُمقايم٥م اًمٕمزاء يراٟمدرج اإل

إومم ُمـ ؿمٝمر حمّرم. وم٤معمِم٤مقمؾ ُُتٛمؾ قم٤مدة ُمع ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم اًمٚمٞمؾ ُمـ أضمؾ 

اًمِمقارع واًم٤ًمطم٤مت اًمٕم٤مُّم٦م ذم اعم٤ميض  ٕنَّ  و٤مءة ُم٤ًمر اعمقيم٥م واعمِم٤مريملم ومٞمف؛إ

٦م سم٥ًٌم قمدم وضمقد اًمٙمٝمرسم٤مء. ويم٤من اًمٜم٤مس حيٛمٚمقن ُمع اعمقايم٥م اًمًحٞمؼ ُمٕمتٛمَ 

وًمٙمـ قمٜمدُم٤م وصٚم٧م ، ْم٤مء سم٤مًمٜمٗمط إسمٞمضح شمُ ُمِم٤مقمؾ يمٌػمة يْمٕمقن قمٚمٞمٝم٤م ُمّم٤مسمٞم

                                                 
٦م آٟمؽمٟم٧م: ُمٜمِمقر ذم ُمقىمٕمف قمغم ؿمٌٙم، ومتقى آي٦م اهلل قمكم اخل٤مُمٜمئّل طمقل طمرُم٦م اًمتٓمٌػم (0)

www.leader.ir  
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أظمذت اعمقايم٥م ُتٛمؾ ُمٕمٝم٤م اعمِم٤مقمؾ  ّٞم٦مؾماُماًمٙمٝمرسم٤مء إمم اًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م واإل

 دة سم٤معمّم٤مسمٞمح اًمٙمٝمرسم٤مئّٞم٦م. اًمٙمٌػمة اعمزوَّ 

ُتٛمؾ ُمٕمٝم٤م ُمِم٤مقمؾ صٖمػمة ُمزّودة سمٛمّم٤مسمٞمح  إيرانوٓ زاًم٧م ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم 

ُمّم٤مسمٞمح يمٝمرسم٤مئّٞم٦م ُمقوققم٦م قمغم قمرسم٤مت أو  أو ُتٛمؾ ُمع ُمقايم٥م اًمٕمزاء، يمٝمرسم٤مئّٞم٦م

ويمذًمؽ ُتٛمؾ ، إلٟم٤مرة اعمّم٤مسمٞمح ؛ؾمّٞم٤مرات ُمزّودة سمٌٓم٤مرّي٤مت يمٌػمة شمقًّمد اًمٙمٝمرسم٤مء

ُمٙمؼّم  ٤مً ذم رصم٤مء احلًلم ُمًتخدُم اً وي٘مرأ اًمٜم٤مئح أؿمٕم٤مر، ُمٙمؼّمات صقت ُمع اعمقايم٥م

 ًمٞمًٛمٕمف اعمِم٤مريمقن ذم اعمقيم٥م أو اعمًتٛمٕملم. وٓ زاًم٧م ُمِم٤مقمؾ يمٌػمة ؛اًمّمقت

وجيقسمقن هب٤م اًمِمقارع ، حيٛمٚمٝم٤م رضم٤مل أىمقي٤مء، ٛمؾ ُمع ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم اًمٕمراقُُت 

 واًم٤ًمطم٤مت اًمٕم٤مُّم٦م.

 محن التٕابٗت 
 وشمًٞمػم، ّٞمقن قمٚمی محؾ اًمتقاسمٞم٧م واهلقادجيراٟماقمت٤مد اإل، ُمٜمذ اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي 

ٌُّ ، ٌٞمفو اًمِمَّ اًمٕمرسم٤مت قمٜمد ظمروج ُمقايم٥م اًمٕمزاء أ سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م وأقمدائٝمؿ ُمـ  ٤مً ٝمشمِم

ٌٞمف ّٞمقن يمام هق احل٤مل ذم اًمٕمراق خيرضمقن اًمِمَّ يراٟموضمٜمقد ضمٞمش سمٜمل أُمّٞم٦م. يم٤من اإل ىم٤مدة

إمم اًمِمقارع واًم٤ًمطم٤مت اًمٕم٤مُّم٦م ًمٞمٛمّثٚمقا أدوار احلًلم وأصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف ذم 

دار ُمٕم٤مرك ذم اًم٤ًمطم٤مت اًمٕم٤مُّم٦م سملم َُمـ ُمقاضمٝمتٝمؿ ًم٘مّقات ضمٞمش سمٜمل أُمّٞم٦م. ويم٤مٟم٧م شمُ 

ضمٞمش يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م. ويم٤مٟم٧م ُُتٛمؾ ُمع يٛمّثٚمقن ضمٞمش احلًلم وُمـ يٛمّثٚمقن 

ُمقايم٥م اًمٕمزاء شمقاسمٞم٧م شمرُمز إمم اؾمتِمٝم٤مد احلًلم وأصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف. ٓ شمزال 

ُتٛمؾ ُمٕمٝم٤م شمقاسمٞم٧م تّثؾ ، أي٤مم ؿمٝمر حمّرم إيرانسمٕمض ُمقايم٥م اًمٕمزاء اًمتل خترج ذم 

ضمٜم٤مزة احلًلم سمـ قمكم واًمِمٝمداء ُمـ أسمٜم٤مئف وأهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف. وشُمّمٜمع اًمتقاسمٞم٧م 

وُمٜمٝم٤م ، ُمٜمٝم٤م اعمًتٓمٞمؾ يمام هق اًمت٤مسمقت اًمذي حُيٛمؾ سمقاؾمٓمتف اعمّٞم٧م إمم ىمؼمه، غم أٟمقاعقم

 إيرانوهٜم٤مك شم٤مسمقت يًّٛمك ذم ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق قمغم ؿمٙمؾ اهلقدج واعمحٛمؾ، اعمٙمّٕم٥م

)سم٥ًٌم اؾمتخدام أظمِم٤مب اًمٜمخٞمؾ ذم  (احلًلم اإلُم٤ممشم٤مسمقت )أي  (اًمٜمخؾ)ـسم



 074  ................................................... اًم٤ٌمب إّول: اًمٕمزاء احلًٞمٜمل قمٜمد اًمٕمرب واإليراٟمٞملم

ُمٜمٝم٤م اًمٙمٌػم اًمذي يٌٚمغ ارشمٗم٤مقمف ٟمحق و، صٜمٕمف( وهق همروم٦م ظمِمٌٞم٦م خمتٚمٗم٦م إطمج٤مم

وأيمؼم ٟمخؾ ُمقضمقد ذم ُمديٜم٦م يزد ، ًمقزي اًمِمٙمؾ، قمنمة أُمت٤مر وقمروف مخ٦ًم أُمت٤مر

. وذم ؿمٝمر حمّرم ُمـ يمّؾ قم٤مم ي٘مقم أه٤مزم (ٟمخؾ ُمػمچخامق)ًّٛمك ( ويُ إيران)وؾمط 

وقمٜمد فمٝمر ، ٞمٜمف سم٤معمراي٤م وإقمام وإىمٛمِم٦م اًمٗم٤مظمرةوشمزي، سمقوع اًمًقاد قمٚمٞمف اعمديٜم٦م

 ٤مؿمقراء ُمـ يمّؾ قم٤مم يتقضّمف أه٤مزم يزد إمم اًم٤ًمطم٦م اًمٕم٤مُّم٦م اعمًاّمة سم٤ًمطم٦م قم

ُمـ أضمؾ اعمِم٤مريم٦م ذم قمزاء احلًلم وُمِم٤مهدة محؾ اًمٜمخؾ. وي٘مقم  (ُمػمچخامق)

٤ٌّمن إىمقي٤مء سمحٛمؾ اًمٜمخؾ قمغم أيمت٤مومٝمؿ  ـ واًمذي ي٘مػ ومقىمف قمنمون قمنمات اًمِم

ي٤م )عمِم٤مريمقن ذم ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ويرّدد ا، ويدورون سمف ذم اًم٤ًمطم٦م ُمّرات قمديدة ـ ٤مً ؿم٤مسم

 .(0)]اًمٜمخؾ اًمدّوار[ (ٟمخؾ گرداٟمیـ)وشمًّٛمك هذه اعمراؾمؿ سم (ي٤م طمًلم، طمًلم

وٓ ؾمّٞمام أؿمٕم٤مر ، وم٤مٕؿمخ٤مص اًمذيـ ي٘مٗمقن قمغم اًمٜمخؾ ي٘مرأون أؿمٕم٤مر اًمرصم٤مء

 حمتِمؿ اًمٙم٤مؿم٤ميّن )ُمـ ؿمٕمراء اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي( اعمختّّم٦م سم٤مؾمتِمٝم٤مد يراينّ اًمِم٤مقمر اإل

 ٜم٩م. ييب اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ قمغم اًمٓمٌؾ واًمّّم سمٞمٜمام ، احلًلم

وهٜم٤مك ، ٘م٤مم ُمٜمذ ُمئ٤مت اًمًٜململم اًمٜمخؾ ومحٚمف ًمف ـم٘مقؾمف اخل٤مّص٦م اًمتل شمُ ومتزي

لم اًمٜمخؾ سم٤مٕىمٛمِم٦م اعمٚمّقٟم٦م اًمٗم٤مظمرة واًمثٛمٞمٜم٦م واعمّم٤مسمٞمح أؿمخ٤مص وقمقائؾ شمتقمّم شمزي

ئّٛم٦م وصقر أ، ويٕمّٚم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م اًمًٞمقف واخلٜم٤مضمر واخلقذ وإقمام، واًمقرود واعمراي٤م

ّٞم٦م ظمال ؿمٝمر يراٟمذم سمٕمض اعمدن اإل أهؾ اًمٌٞم٧م. وٓ يزال محؾ اًمٜمخؾ ُمتداوًٓ 

 .٢ميرانومٝمذا اًمٓم٘مس ظم٤مّص سم (8)حمرم

ٛمؾ ذم قم٤مؿمقراء ًمف حُي  ٤مً ٞم٦م شمّمٜمع شم٤مسمقشمإيراٟميم٤مٟم٧م يمّؾ ُمديٜم٦م  وذم اًمٕمّمقر اًم٤ًمسم٘م٦م

                                                 
 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، داٟمِمٜم٤مُمف ٟماميش إيراٟمك ]دائرة ُمٕم٤مرف اًمٕمرض اعمنطمّل اإليرايّن[، يد اهلل، آهم٤م قم٤ٌّمؾمك (0)

، 0ط، ـمٝمران :ُمٙمت٥م اًمٌحقث اًمث٘م٤مومٞم٦ّم، ٟمخؾ گرداٟمی ]اًمٜمخؾ اًمدّوار[، قمكم، ؛ سمٚمقيم٤ٌمر012ص

 .37ـ30ص  :م[8110.ش ]ـه0421

 .37ـ30ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ؾ گرداٟمی ]اًمٜمخؾ اًمدّوار[ٟمخ، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر (8)
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٦م يزد ّن اًمت٤مسمقت اًمذي حُيٛمؾ ذم ُمديٜم. ومٙمام أذٟم٤م ذم اًمًٓمقر اًم٤ًمسم٘م٦م أاؾمٛمف اخل٤مّص 

ًّٛمك سم٠مؾمامء ّمٜمع ُمـ اخلِم٥م وشمُ وًمٙمـ هٜم٤مك شمقاسمٞم٧م أظمرى شمُ ، (اًمٜمخؾ)ًّٛمك يُ 

يمّؾ ُمديٜم٦م ُمـ يّمٜمع أه٤مزم  إيرانأظمرى. ومٗمل حم٤مومٔم٦م ظمقزؾمت٤من اًمتل شم٘مع ضمٜمقّب 

. وذم ُمديٜم٦م ىمؿ (ؿمٞمدوٟمف) خيتّص سمٛمديٜمتٝمؿ ويًّٛمك سم٤مؾمؿ ٤مً ُمدن اعمح٤مومٔم٦م شم٤مسمقشم

حيٛمٚمقٟمف ذم قم٤مؿمقراء ، (دهمدهمف)يًّٛمقٟمف  ٤مً يم٤من أه٤مزم اعمديٜم٦م يّمٜمٕمقن شم٤مسمقشم اعم٘مدؾم٦م

ٞمٜمف سم٤مًمِمٛمقع وإىمٛمِم٦م واعمّم٤مسمٞمح. وقمٜمدُم٤م يم٤من أطمد اًمٕمٚمامء واعمراضمع يٗم٤مرق سمٕمد شمزي

 .(0)احلٞم٤مة يم٤من يقوع ضمثامٟمف ذم هذا اًمت٤مسمقت ويِمّٞمع إمم ُمثقاه إظمػم

ؿمش )ّٞم٦م يم٤من هٜم٤مك شم٤مسمقت ؾمداّد إواع يًّٛمك يراٟموذم ُمديٜم٦م يم٤مؿم٤من اإل

، ـ سم٤مٕىمٛمِم٦مويم٤من اًمت٤مسمقت ُيزيَّ ، ٛمؾ ذم ؿمٝمر حمّرم ُمع ُمقايم٥م اًمٕمزاءحُي  (گقؿمف

 ٕمّٚمؼ قمٚمٞمف أؿمٕم٤مر ذم رصم٤مء احلًلم. وشمُ 

يِمٌف أطمدمه٤م ضيح ، ٜمٕم٤م عمقيم٥م حمّٚم٦م سم٤مٟمخؾيمام يم٤من ذم يم٤مؿم٤من شم٤مسمقشم٤من آظمران ُص 

٤ٌّمس، احلًلم اإلُم٤مم واًمث٤مين  (ؿمط اًمٗمرات)وُيًّٛمك إّول ، وأظمر ضيح أظمٞمف اًمٕم

  .(8)(٘مٛم٦مهنر قمٚم)

أقمام وراي٤مت ُمٚمّقٟم٦م ُمٜمٝم٤م إؾمقد وإظمي  إيرانوشمت٘مّدم ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم 

يمام أّن سمٕمض اعمقايم٥م حيٛمؾ راي٤مت يمٌػمة ُمّمٜمققم٦م ُمـ اًمٜمح٤مس وشمًّٛمك ، وإمحر

وي٘مّمد سمف احلًلم ، أي ؾمام قمٚمٞمؽ أهّي٤م اعمٚمؽ (ؿم٤مه ؾمام)و، سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م (قماُم٧م)

قمروف يٌدأ ُمـ ، ديدي قمغم ؿمٙمؾ صٚمٞم٥مسمـ قمكم. واًمراي٦م ُمّمٜمققم٦م ُمـ ضمًؿ طما

قوع قمٚمٞمف أوراق ٟمح٤مؾمّٞم٦م هٜمدؾمّٞم٦م اًمِمٙمؾ شمتحّرك إمم وشمُ ، ُمؽميـ إمم قمنمة أُمت٤مر

وزظمروم٦م سمٓمري٘م٦م اًمتخريؿ ، ـ اًمراي٦م سمٜم٘مقش ٟم٤ٌمشمّٞم٦م وآي٤مت ىمرآٟمّٞم٦مزيَّ وشمُ ، واخلٚمػ ُم٤ممإ

قّي أو ٚمٝم٤م ؿم٤مّب ىمرومع اًمراي٦م أُم٤مم اعمقيم٥م وحيٛموشمُ ، ـ سم٤مٕىمٛمِم٦م اًمٗم٤مظمرة اعمٚمّقٟم٦مزيَّ يمام شمُ 

                                                 
 .47ـ43ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

 . 42ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ(8)
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قوع اًمراي٦م أُم٤مم جم٤مًمس اًمٕمزاء وُم٘مّرات ُمقايم٥م يمام شمُ  .اً ؿم٤ٌمن أىمقي٤مء إذا يم٤من يمٌػم

ُمع ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم اًمٕمراق ىمٌؾ جملء  ٤مً ٛمؾ ؾم٤مسم٘ماًمٕمزاء. ويم٤مٟم٧م هذه اًمراي٤مت ُُت 

وىمد ؿم٤مهدُت ذم أصمٜم٤مء ، اًمذي ُمٜمع محؾ هذه اًمراي٤مت، طمزب اًمٌٕم٨م إمم اًمًٚمٓم٦م

احلًلم ذم اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمّٞم٦م ذم  اإلُم٤ممُمـ هذه اًمراي٤مت ذم ُمتحػ زي٤مريت ًمٚمٕمراق اصمٜملم 

وشم٤مريخ ، م0231هـ/0820ويرضمع شم٤مريخ صٜم٤مقم٦م إطمداه٤م إمم اًمٕم٤مم ، يمرسماء

 صٜم٤مقم٦م اًمراي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يٕمقد إمم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجرّي.

٤مٟم٦م ُمـ اًمٜمح٤مس )يمروي٦م اًمِمٙمؾ( رُمّ  ٤مً احلًلم أيْم اإلُم٤ممويقضمد ذم ُمتحػ 

٤ٌّمس سمـ قمكم اًمتل ىمُ ، اًمراي٦مقوع ومقق ىمّٛم٦م شمُ  ٓمٕم٧م ويمّػ يٍد ٟمح٤مؾمّٞم٦م شمرُمز إمم يمّػ اًمٕم

٤ٌّمس)ًّٛمك سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م وهذه اًمٙمّػ اًمتل شمُ ، يقم قم٤مؿمقراء ]يمّػ  (دؾم٧م طميت قم

٤ٌّمس[ شمُ   . إيرانؾ ُمع ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم قوع ومقق اًمراي٤مت اًمتل ُُتٛمَ اًمٕم

 اخلْمب٣مء

٦م أو اًمٕمزاء[ أي ]ىم٤مرئ اًمروو (رووف ظمقان)سم٤مؾمؿ  إيرانقُمرف اخلٓمٞم٥م ذم 

 اعمٕمروف يراينّ ًمٚمخٓمٞم٥م اإل (روض٥م ايمُمٜمداء) إهّنؿ يم٤مٟمقا ي٘مرأون ُم٘م٤مـمع ُمـ يمت٤مب

واًمٙمت٤مب يْمّؿ سملم دوّمتٞمف  .ًمٚمٝمجرة 101ُما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل اعمتقرم ذم اًمٕم٤مم 

أي ذح وىم٤مئع يمرسماء ، ٕمّد اًمٙمت٤مب ُمـ يمت٥م اعم٘م٤مشمؾويُ ، شمٗم٤مصٞمؾ قمـ واىمٕم٦م يمرسماء

 ادث يقم قم٤مؿمقراء. وُم٤م ضمرى ًمٚمحًلم ُمـ طمق

ويًّٛمك ، أصٌح َُمـ ًمف صقت ضمٝمقرّي يٛمتٝمـ اخلٓم٤مسم٦م، وُمٜمذ اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي 

وُمٜمذ ذًمؽ ، (ُم٠مؾم٤مة يمرسماء)أي يّمٕمد اعمٜمؼم وي٘مرأ ُم٤م حيٗمٔمف ُمـ  (رووف ظمقان)

 . (0)اًمت٤مريخ أصٌح٧م اخلٓم٤مسم٦م واًمققمظ ُمٝمٜم٦م ًمٙمثػم ُمـ إؿمخ٤مص

                                                 
، ٟماميش وُمقؾمٞم٘مك در إيران ]اًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم واعمقؾمٞم٘مك ذم إيران[، ضمٝم٤مٟمٖمػم، ٟمٍمي أذذم (0)

 . 004ص :م[8113.ش ]ـه0424، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات ارون



 ٞملميراٟمُمِمٝمدي٦م اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب واإل  ..................................................... 065

 

 َمس٣مفمدو اخلْمب٣مء

)ُم٤ًمقمد اخلٓمٞم٥م(  (سم٤مُمٜمؼمي )ٚمٞمف اؾمؿ يم٤من هٜم٤مًمؽ ؿمخص ُيٓمٚمؼ قم، ذم ُم٤م ُم٣م

ذم ُمدح  اً وي٘مرأ أؿمٕم٤مر، يم٤من ي٘مػ إمم ضم٤مٟم٥م اعمٜمؼم، واعمٕمٜمی احلرذّم ًمٚمٕم٤ٌمرة ِرضمؾ اعمٜمؼم

ىمٌؾ أن يٕمتكم اخلٓمٞم٥م اعمٜمؼم. وُم٤ًمقمد اخلٓمٞم٥م يم٤من ُمـ واضمٌف أن هيّٞمئ  أهؾ اًمٌٞم٧م

ذم  اً ٜمؼم. وهذا اًمِمخص يم٤من حيٗمظ أؿمٕم٤مرإضمقاء طمتك يّمؾ اخلٓمٞم٥م ويٕمتكم اعم

ويم٤من ُم٤ًمقمد ، ووصػ واىمٕم٦م يمرسماء، ُمدح احلًلم وأهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل ورصم٤مئٝمؿ

 .(0)٤مً أو ي٤مومٕم ـمٗماً ، اخلٓمٞم٥م قم٤مدةً 

 ايمرؽّم٣مَمقن

يم٤مٟمقا يرؾمٛمقن وىم٤مئع يقم ، ظمال اًمٕم٘مقد اعم٤موٞم٦م رؾّم٤مُمقن إيرانفمٝمر ذم 

ويم٤مٟمقا يٜمنموهن٤م ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ظم٤مّص٦م ، قم٤مؿمقراء قمغم اجلدران واًمًت٤مئر وإىمٛمِم٦م

إذ يم٤من اًمرؾّم٤مُمقن  (رؾمقم اعم٘م٤مهل)ٞم٧م رؾمقم اًمرؾّم٤مُملم سم٤مؾمؿ ٤مم ؿمٝمر حمّرم. وؾُمٛمِّ أي

 يتخذون ُمـ اعم٘م٤مهل أُم٤ميمـ ًمٕمٛمٚمٝمؿ. 

٤ٌّمس ذم  اإلُم٤ممفمٝمرت رؾمقم ًمألئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وٓ ؾمّٞمام  قمكّم واحلًلم واًمٕم

ّٞمقن إيراٟمويم٤من رؾّم٤مُمقن ، اًمٕمراق وسمِمٙمؾ ظم٤مّص ذم ُمديٜم٦م يمرسماء ذم اًم٘مرن اعم٤ميض

 .(8)ورؾمٛمقا صقر إئّٛم٦م قمغم اًم٘مامش يمام رؾمٛمقا وىم٤مئع قم٤مؿمقراء، ٙمٜمقا يمرسماءؾم

ٟم٘مٚم٧م ًمٜم٤م يمت٥م اًمت٤مريخ ٟمامذج ُمـ اًمرؾمقم احل٤مئٓمّٞم٦م اًم٘مديٛم٦م اًمتل وصٚمتٜم٤م ُمـ 

 ّٞم٦م. وؾمٜمنمح سم٤مًمتٗمّمٞمؾ رؾمقم اعم٘م٤مهل ذم هن٤مي٦م هذا اًمٗمّمؾ. يراٟمخمتٚمػ اعمدن اإل

                                                 
 . 004ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

 ُمِم٤مهدات اًم٤ٌمطم٨م ذم يمرسماء ذم اخلٛمًٞمٜم٤مت واًمًتٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض.  (8)
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 ايمسّٗم٣مؤون

وي٘مّدُمقن اعم٤مء إمم ، ٟمقا حيٛمٚمقن ىِمَرَب اعم٤مءًمًّ٘م٤مؤون هؿ ـمٌ٘م٦م ُمـ إؿمخ٤مص يم٤ما

اًمٜم٤مس ظمال ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم أي٤مم ؿمٝمر حمّرم ويقم قم٤مؿمقراء ذم يمّؾ قم٤مم. ويم٤من 

اًمً٘م٤مؤون ي٘مقُمقن سمٕمٛمٚمٝمؿ هذا ُمـ أضمؾ احلّمقل قمغم صمقاب أظمرة. ويم٤مٟمقا 

. شـْ يزيداِذب اظم٣مء وايِمٔم، اِذب اظم٣مء وُاذىمْر فمْمش احلسكم»: يرّددون اًمٕم٤ٌمرة اًمت٤مًمٞم٦م

٘م٤مم ذم اعمدن يم٤من اًمًّ٘م٤مؤون ي٘مّدُمقن اعم٤مء ًمٚمٜم٤مس ذم أصمٜم٤مء ُمراؾمؿ اًمٕمزاء اًمتل يم٤مٟم٧م شمُ 

 .(0)اًمٕمراىمّٞم٦م وٓ ؾمّٞمام ذم يمرسماء ذم اًمًتٞمٜم٤مت واًمًٌٕمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض

هذه ، واًمٕمراق ذم اًمٕم٘مقد اعم٤موٞم٦م أُم٤ميمـ ظم٤مّص٦م ًمتًٌٞمؾ اعم٤مء إيرانىمٞمٛم٧م ذم أُ 

ويم٤من ي٘مّدم ومٞمٝم٤م اعم٤مء اًم٤ٌمرد إمم ، ِمقارع وإُم٤ميمـ اًمٕم٤مُّم٦مّٞمدت ذم اًمإُم٤ميمـ ؿُم 

وذم اًمٕمراق ، إيرانوٓ زاًم٧م هذه اًمٕم٤مدة ُمقضمقدة ذم ، اعمقاـمٜملم ذم ومّمؾ اًمّمٞمػ

، إمم اهلل وأهؾ اًمٌٞم٧م ٤مً شم٘مّرسم ؛٘مّدم اعم٤مء إمم اعم٤مّرة ذم اًمِمقارعإذ يُ  ؛وضمٜمقّب ًمٌٜم٤من

أي ؾم٘مل  (٤مظم٤مٟمفاًمً٘مَّ )ـسم إيران ًّٛمك ذمّّمص هذه إُم٤ميمـ ًمتًٌٞمؾ اعم٤مء وشمُ وخُت 

، ٙمت٥م قمغم هذه إُم٤ميمـ أؿمٕم٤مر شمذيّمر اًمٜم٤مس سمٕمٓمش احلًلم يقم قم٤مؿمقراءوشمُ ، (8)اعم٤مء

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.  (0)

قمغم همرف صٖمػمة خمّّمّم٦م  (ؾمٌٞمؾ ُم٤مء)أو  (ؾمٌٞمٚمخ٤مٟمف)]ُم٘مّر اًمً٘م٤مي٦م[ أو  (ؾمّ٘م٤مظم٤مٟمف)ُأـمٚم٘م٧م يمٚمٛم٦م  (8)

ومٞمٝم٤م اعمٞم٤مه ًمٞمنمب ُمٜمٝم٤م ويم٤مٟم٧م هذه اًمٖمرف اًمّمٖمػمة اعمٌٜمٞم٦ّم ُمـ إطمج٤مر شمقوع ، ًمتًٌٞمؾ اعم٤مء ذم إيران

اعم٤مّرة. يمام يم٤مٟم٧م شمقوع إمم ضم٤مٟمٌٝم٤م أواٍن ومخ٤مرّي٦م أو أيمقاب زضم٤مضمٞم٦ّم أو ُمٕمدٟمٞم٦ّم ًمٞمنمب ُمٜمٝم٤م اعم٤مرة اعم٤مء 

سمٜمٞم٧م اًمً٘م٤مظم٤مٟم٤مت ذم اًمٌداي٦م ًمت٘مّدم اخلدُم٤مت ًمٚمامّرة ويم٤من هدف ُم١مؾّمًٞمٝم٤م احلّمقل قمغم  .اًم٤ٌمرد

ة سمّمقرة دائٛم٦م وسمٕمْمٝم٤م أىمٞمٛم٧م سمّمقرة ُم١مىّمت٦م ذم اًمثقاب. سمٕمض اًمً٘م٤مظم٤مٟم٤مت سمٜمٞم٧م ًمت٘مّدم اعم٤مء ًمٚمامرّ 

إي٤مم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر حمرم وطمتك اًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر صٗمر ذيمرى أرسمٕمٞمٜمٞم٦ّم اإلُم٤مم احلًلم. ومٗمل 

اًمٕمّمقر اعم٤موٞم٦م اًمتل مل شمٙمـ اًمٙمٝمرسم٤مء وؾمٞمٚم٦م ًمإلو٤مءة ذم اعمدن يم٤مٟم٧م اًمً٘م٤مظم٤مٟم٤مت شمْم٤مء سم٤مًمِمٛمقع 

ىم٧م يم٤من اعم٤مّرة يقىمدون اًمِمٛمقع ذم اًمً٘م٤مظم٤مٟم٤مت وٓ ؾمٞماّم ًمٞم٤مزم طمتك يراه٤م اعم٤مّرة. وًمٙمـ سمٛمرور اًمق

اجلٛمٕم٦م وي٘مّدُمقن اًمٜمذور واعم٤ًمقمدات اعم٤مًمٞم٦ّم ويٚم٘مقهن٤م ذم صٜم٤مديؼ ُمقوققم٦م إمم ضم٤مٟم٥م اًمً٘م٤مظم٤مٟم٤مت. 

وذم اًمٕم٤مصٛم٦م اإليراٟمٞم٦ّم ـمٝمران واعمدن اإليراٟمٞم٦ّم سمٜمٞم٧م ؾم٘م٤مظم٤مت يمٌػمة ذم اًمٓمرق اًمٕم٤مُّم٦م وإؾمقاق 

يـ سم٤مًمّمقر وظم٤مّص٦م صقرة اًمٕم٤ٌّمس سمـ قمكم أخ احلًلم سمـ قمكم وقمكم إيمؼم اسمـ وإزىم٦م ويم٤مٟم٧م شمز
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 : ٞمٚم٧م قمغم ًم٤ًمن احلًلم سمـ قمكموُمـ هذه إؿمٕم٤مر اًمتل ىمِ 

 ؾمٝمٔمتل َمٜمام ذزمتؿ فمذب َم٣مء همـ٣مذىمروين

 همٟمٞم٣م ايمسبط ايمذي َمــ نمـغم صمـرم ومتٙمـقين

 روينسمٛمٓمـ يمٝمت٘مؿ دم يـقم فم٣مؾمـقرا مجٝمٔمـ٣مً 

 

 أو ؽمٚمٔمتؿ زمٕمريـ٤م أو ؾمـٜمٝمد هم٣مٞمـدزمقين 

 ؽمـحٗمقيناً وزمجرد اخلٝمؾ زمٔمد ايمٗمتؾ فمٚمد

 ىمٝمػ أؽمتسٗمل يمْمٖمقم همٟمزمقا أن يرَحـقين

 .(0)وؽمٗمقه ؽمٜمؿ زمٕمل فمقض اظم٣مء اظمٔمكم 

أو ؾمٌٞمؾ ُم٤مء. ، وذم اًمٌاد اًمٕمرسمّٞم٦م ؾمٌٞمؾ، ؼ قمٚمٞمف ذم اًمٕمراق يمٚمٛم٦م اًمًٌٞمٚمخ٤مٟمفٓمٚمَ ويُ 

َم٣م َمـ فمبد ذب »: ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ىمقًمف إلُم٤مماويٜم٘مؾ اًمِمٞمخ اًمّمدوق ذم أُم٤مًمٞمف قمـ 

ّط فمٛمف َم٣مئ٥م أيمػ وضُم ، ٤م يمف َم٣مئ٥م أيمػ ضمسٛم٥متِ ّٓ ىمُ ويمٔمـ وم٣مسمٙمف إ، اظم٣مء همذىمر احلسكم

  .(8)شؽمٝمئ٥م

                                                 
 

واؾمتِمٝمد ذم يمرسماء  (ؾم٘م٤مء يمرسماء)اإلُم٤مم احلًلم سمـ قمكم. وىمد ُأـمٚمؼ قمغم اًمٕم٤ٌّمس سمـ قمكم اؾمؿ 

قمٜمدُم٤م ذه٥م ًمٞم٤ميت سم٤معم٤مء إمم أـمٗم٤مل احلًلم. وُمـ أسمرز اًمً٘م٤مظم٤مٟم٤مت ذم إيران: ؾم٘م٤مظم٤مٟم٦م اًمِمٞمخ صٗمل 

دسمٞمكم ذم ُمديٜم٦م أردسمٞمؾ اًمتل ؿمٞمّدت ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس قمنم ًمٚمٛمٞماد وؾم٘م٤مظم٤مٟم٦م يمقضمف سم٤مغ ذم اًمديـ إر

م وؾم٘م٤مظم٤مٟم٦م قمزيز اهلل ذم ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من وؿمٞمّدت ذم قمٍم  0507ُمديٜم٦م يزد واًمتل ؿمٞمّدت ذم ؾمٜم٦م 

م( وؾم٘م٤مظم٤مٟم٦م إؾمامقمٞمؾ ـمايل اًمتل سمٜم٤مه٤م ٟم٤مدر ؿم٤مه أومِم٤مر ذم ُمِمٝمد 0313ـ0333ؾمٚمٞمامن اًمّمٗمقّي )

ؾم٘م٤مظم٤مٟم٦م ذم ـمٝمران ُمـ أسمرزه٤م ؾم٘م٤مظم٤مٟم٦م ظمداسمٜمده ًمق اًمتل ؿمٞمّدت  811م(. وؿمٞمّدت 0737ـ0743)

وؾم٘م٤مظم٤مٟم٦م ، وؾم٘م٤مظم٤مٟم٦م ٟمقرزظم٤من، ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي إمم ضم٤مٟم٥م ُم٘مؼمة ؾمٞمّد إؾمح٤مق ذم وؾمط ـمٝمران

وؾم٘م٤مظم٤مٟم٦م آئٞمٜمف. ويمثػم ُمـ هذه اًمً٘م٤مظم٤مٟم٤مت اٟمدصمرت سم٥ًٌم اإلمه٤مل. وذم ، اًمِمٞمخ ه٤مدي ٟمجؿ آسم٤مدي

ر اعم٤موٞم٦م يم٤مٟم٧م ختّّمص أُمقال ًمنماء اًمثٚم٩م ًمتؼميد اعم٤مء واؾمتٕمٞمض قمـ اًمثٚم٩م سم٠مضمٝمزة شمؼميد اًمٕمّمق

شمقوع ذم اًمً٘م٤مظم٤مت. وٓ شمزال ذم اًمٕم٤مصٛم٦م ـمٝمران واعمدن اإليراٟمٞم٦ّم ؾم٘م٤مظم٤مٟم٤مت ؿمٞمّدت ذم إزُمٜم٦م 

ُمّمدر ، ]ُمٕمجؿ دهخدا سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم[، ًمٖم٧م ٟم٤مُمف دهخدا، وًمٙمٜمّٝم٤م شمزود اعم٤مّرة سم٤معم٤مء )دهخدا، اًمٖم٤مسمرة

 (. 08152ص، 2ج  :ؾم٤مسمؼ

، ضمقاد، هذه إسمٞم٤مت ُمٜمًقسم٦م إمم ؾمٙمٞمٜم٦م سمٜم٧م اإلُم٤مم احلًلم شم٘مقهل٤م قمغم ًم٤ًمن أسمٞمٝم٤م. راضمع: حمدصمل (0)

 .851ص، 0ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ُمقؾمققم٦م قم٤مؿمقراء

 . 088ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، إُم٤مزم، اًمّمدوق (8)



 071  ................................................... اًم٤ٌمب إّول: اًمٕمزاء احلًٞمٜمل قمٜمد اًمٕمرب واإليراٟمٞملم

 رشًٕ اجلسارّٖات 
وشمّمقير ، ّٞمقن ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي رؾمؿ صقر إئّٛم٦ميراٟمسمدأ اًمرؾّم٤مُمقن اإل

يمام رؾمٛمقا وضمقه ، راناًم٘مّمص اًمديٜمّٞم٦م وسمٓمقٓت ؿمٝمداء يمرسماء قمغم اجلد

قمغم ضمدران ، واؾمتِمٝم٤مد احلًلم وأصح٤مسمف ذم يمرسماء، وواىمٕم٦م يمرسماء، اعمٕمّمقُملم

إواويـ واعمراىمد واعمزارات وإُم٤ميمـ اعم٘مّدؾم٦م واًمتٙم٤مي٤م وأُم٤ميمـ شمًٌٞمؾ اعم٤مء. ويم٤من 

ًمٙمت٤مب روو٦م اًمِمٝمداء ُمـ شم٠مًمٞمػ اعما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل اًمًٌزوارّي إصمر 

ُمـ  اً طمٞم٨م أو٤مف اًمرؾّم٤مُمقن سمريِمتٝمؿ صقر، ٤مئع يقم قم٤مؿمقراءاًمٙمٌػم ذم شمّمقير وىم

دوا ُمٔم٤مهر اجلامل واًم٘مٌح واًم٘مّقة واًمْمٕمػ واًمٓمٝم٤مرة ، وطمل هذا اًمٙمت٤مب ًّ وضم

 واخل٤ًمؾم٦م. 

وم٘مد رؾمؿ ، ُمـ ُتريؿ اًمرؾمؿ ًمذوات إرواح |٘مؾ قمـ اًمرؾمقلقمغم اًمرهمؿ مم٤ّم ٟمُ 

دران وإىمٛمِم٦م ّٞمقن صقر إئّٛم٦م ووىم٤مئع قم٤مؿمقراء قمغم اجليراٟماًمرؾّم٤مُمقن اإل

ؾ ُمع ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم اًمٕمراق واًمٌٚمدان ٛمَ وٓ زاًم٧م صقر إئّٛم٦م ُُت ، واًمؼمادي

رؾمؿ صقر إئّٛم٦م ومحٚمٝم٤م ُمع ُمقايم٥م  ّٞم٦م أظمػماً يراٟماًمٕمرسمّٞم٦م. وُمٜمٕم٧م احلٙمقُم٦م اإل

 اًمٕمزاء ذم أي٤مم حمّرم وصٗمر.

 ؽمالماإلإهم٘م٣مر اظمتْمرهم٥م دم زمداي٥م ـمٜمقر  زمٟمن  »ويٕمت٘مد اًمٙم٤مشم٥م صٛمقئٞمؾ سمٞمؽمؾمقن 

 هم١من  ، ؽم٣مت. وفمعم ايمرنمؿ َمـ وصمقد َمثؾ هذا اظمٛمعىم٣مٞم٦م متٛمع ايمرؽمؿ وسمٔمّده إه٣مٞم٥م يمٙمٚمٗمد  

. وٓ يًتٌٕمد شٚم٦م فمعم صمدران ايمٗمِمقر إوائؾؽِم إٞمس٣مٞمٝم٥م رُ  ؾ وصمقه٣مً متث   رؽمقَم٣مً 

هذه اًمرؾمقم  نَّ ًمٚمٜمٌل حمّٛمد وأهؾ سمٞمتف. ويْمٞمػ سم٠م سمٞمؽمؾمقن أن شمٙمقن هذه اًمّمقر

ؼمت ٟمٗمٞم٦ًم ويم٤مٟم٧م قمتُ اإلطمتٗم٤مظ سمّمقر ا وشمؿَّ ، ًم٘مّمقر٘مِم٧م قمغم ضمدران سمٕمض اٟمُ 

 .(0)ُمقضمقدة قمٜمد سمٕمض إؿمخ٤مص

                                                 
ُم٘م٤مل وٛمـ يمت٤مب ، قن اعمرشمٌٓمف هب٤م[شمٕمزيف وهٜمره٤مى ُمرسمقط سمف آن ]اًمتٕمزيف واًمٗمٜم، صٛمقئٞمؾ، سمٞمؽمؾمقن (0)

 . 003ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[، شمٕمزيف آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م
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ُمنح اًمتٕمزي٦م يم٤من ًمف شم٠مصمػم ذم اًمٗمٜمقن اًمتّمقيرّي٦م ويٕمّده أطمد  ويرى سمٞمؽمؾمقن أنَّ 

ـّ اإل ّل. ويْمٞمػ أّن اًمرؾمؿ اًمذي فمٝمر ذم اًم٘مرن ؾماُمأهّؿ اًمتٓمّقرات ذم شم٤مريخ اًمٗم

ّٞملم ارشمٌط سم٤معمقوققم٤مت اًمديٜمٞم٦م وطمٔمل سم٤مهتامم يراٟماًمت٤مؾمع قمنم قمغم يد اًمرؾّم٤مُملم اإل

وهق ، رف هذا اًمرؾمؿ قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس سمرؾمقم اعم٘م٤مهلّٞملم. وىمد قمُ يراٟمأهمٚم٥م اإل

وأهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف. ويرى  ×احلًلم اإلُم٤ممص ٓؾمتِمٝم٤مد ّمَّ اًمرؾمؿ اعمخَ 

صقر وىمد وصٚمتٜم٤م  .(0)ك هذه اًمرؾمقم سمرؾمقم يمرسماءًٛمَّ ف ُمـ إضمدر أن شمُ سمٞمؽمؾمقن أٟمَّ 

، ووضمقه اًمِمخّمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م ُمرؾمقُم٦م قمغم ضمدران سمٕمض ُم٘م٤مسمر أسمٜم٤مء إئّٛم٦م

. وظمػم ُمث٤مل قمغم ذًمؽ إيرانوُمزارات اًمِمخّمّٞم٤مت اًمديٜمّٞم٦م ذم اعمدن واًم٘مرى ذم 

أطمد أطمٗم٤مد قمكم سمـ احلًلم سمـ أب ، جمٛمققم٦م اًمرؾمقم اعمقضمقدة قمغم ضمدران ُمرىمد زيد

 .(8)اًمّمٗمقّي  ـم٤مًم٥م ذم ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من واًمتل وصٚمتٜم٤م ُمـ اًمٕمٝمد

٤م ُرؾِم  ِم٧م قمغم ضمدران ُمرىمد زيد ذم إصٗمٝم٤من٘مِ وم٤مًمرؾمقم اًمتل ٟمُ  ٛم٧م ذم شمِمػم إمم أهنَّ

وذًمؽ ظمال ، أي سم٤مًمتزاُمـ ُمع قمٍم ؾمٚمٞمامن اًمّمٗمقّي ، اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ًمٚمٝمجرة

ف اؾمؿ أو أؾمامء اًمرؾّم٤مُملم اًمذيـ رؾمٛمقا اًمّمقر. ذم طملم ٕمرَ شمرُمٞمؿ سمٜم٤مء اعمرىمد. وٓ يُ 

٤ٌّمس ُمٕمرووم٦م وُمدوَّ  أّن أؾمامء اًمرؾّم٤مُملم  ٟم٦م. اًمذيـ زظمرومقا ضمدران ىمّمقر اًمِم٤مه قم

 اإلُم٤مموم٤مجلدارّي٦م اعمرؾمقُم٦م قمغم ضمدار ُم٘مؼمة زيد شمّمّقر واىمٕم٦م يمرسماء وصقرة 

وىمد همّٓمك اًمرؾّم٤مم وضمف احلًلم هب٤مًم٦م ُمـ ٟمقر. يمام أّن ، وهق يٛمتٓمل ضمقاده، احلًلم

أص٤مسمتف اًمًٝم٤مم. وي٘مػ وىمد  (ذو اجلٜم٤مح)احلًلم  اإلُم٤مماجلداري٦م شمْمّؿ صقرة وَمَرس 

يمام ُيِم٤مهد اًمًٚمٓم٤من ىمٞمس ُمٚمؽ اهلٜمد وهق قمغم ، احلًلم اإلُم٤ممأؾمد إمم ضم٤مٟم٥م ومرس 

اًمًٚمٓم٤من ىمٞمس ُمٚمؽ اهلٜمد  وهذه اجلدارّي٦م شمنمح ىمّّم٦م .فمٝمر ضمقاده وامم ضم٤مٟمٌف وزيره

                                                 
 .005ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

طمدي٨م ، طمدي٨م ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمی ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف ظمقاٟمك، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر (8)

 . 48ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٜمّل[اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦م ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمدي
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إلُم٤مم احلًلم وـمٚم٥م ُمٜمف أن يٜم٘مذه ُمـ إزم ا ومتّيع، قمٜمدُم٤م ه٤ممجف أؾمد وهق ذم اًمّمٞمد

 .(0)إؾمد

وهق حيتْمـ ضمًد اسمٜمف قمكّم ، احلًلم اإلُم٤ممٜم٤مك ضمدارّي٦م أظمرى شمٔمٝمر صقرة وه

ووىمع رحمف وشمرؾمف قمغم إرض. وذم ضم٤مٟم٥م ، إيمؼم سمٕمد أن أص٤مسمتف ؾمٝم٤مم إقمداء

ـَ ، د ٟم٤ًمء احلًلمُمـ اجلدارّي٦م شمِم٤مهَ  َـّ  وىمد رومٕم وذم زاوي٦م أظمرى ، إمم اًمًامء أيدهي

وىمد رومٕمقا رؤوس ، ٜمد يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦مُمـ ضم ُمـ اجلدارّي٦م ُيِم٤مهد قمدد ُمـ إؿم٘مٞم٤مء

 اًمِمٝمداء قمغم اًمرُم٤مح. يمام ُيِم٤مهد قمدد ُمـ اعمائٙم٦م ذم اًمّمقرة. 

٤ٌّمس سمـ قمكم سمـ أب  ذم صقرة أظمرى ُمٜم٘مقؿم٦م قمغم ضمدران ُمرىمد زيد ُيِم٤مهد اًمٕم

وهق يت٘مّدم ٟمحق ، وىمد ُرؾمٛم٧م ه٤مًم٦م ُمـ ٟمقر طمقل وضمٝمف، ـم٤مًم٥م وهق يٛمتٓمل ضمقاده

ـَ ، ٟم٤ًمء ُمـ أهؾ سمٞم٧م احلًلم ثاجلدارّي٦م صمايمام شُمِم٤مهد ذم ، هنر اًمٗمرات ىمرسم٦م  ي٘مّدُم

ـَ وًمٞمٛمأله٤م ُم٤مًء.  ؛إًمٞمف ـَ ، ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ اجلدارّي٦م إّن قمّدة ٟم٤ًمء ي٘مٗم قمغم  ويٚمٓمٛم

َـّ  َـّ واىمٗم٤مت ظم٤مرج اخلٞمؿ. ذم ضمدارّي٦م أظمرى، رؤوؾمٝم ِم٤مهد ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل وىمد شمُ ، وه

احلًـ سمـ قمكم  اإلُم٤مم اسمٜم٤م احلًلم واًم٘م٤مؾمؿ وقمٌد اهلل اإلُم٤مماؾمُتِمٝمد قمكّم إيمؼم اسمـ 

 .(8)ذم يمرسماء

ذم ُمديٜم٦م يمرُم٤مٟمِم٤مه  (شمٙمٞم٦م ُمٕم٤مون اعمٚمؽ)٘مِم٧م قمغم ضمدران وهٜم٤مك ٟمامذج ًمرؾمقم ٟمُ 

                                                 
( شمٜم٘مؾ يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م اعم١مًّمٗم٦م ظمال اًم٘مرٟملم اعم٤موٞملم ىمّّم٦م اًمًٚمٓم٤من ىمٞمس ُمٚمؽ اهلٜمد قمٜمدُم٤م ه٤ممجف أؾمد 8)

ومتّيع ًمإلُم٤مم احلًلم وـمٚم٥م ُمٜمف أن يٜم٘مذه ُمـ إؾمد وىمد أٟم٘مذه اإلُم٤مم طمًلم. وٓ ، وهق ذم اًمّمٞمد

ًمديـ اًمِمٞمٕم٦م ذم هذه اًم٘مّّم٦م ويرون أهّن٤م همػم شمذيمر هذه اًمٙمت٥م اعمّمدر اًمذي ٟم٘مٚم٧م قمٜمف ويِمّٙمؽ قمٚمامء ا

طمدي٨م ، شمٕمزيف ظمقاٟمك، قمكم، ُمقصمقىم٦م ومل يذيمر ٟم٤مىمٚمقه٤م اعمّمدر اًمذي ٟم٘مٚمقا اًم٘مّّمف ُمٜمف )سمٚمقيم٤ٌمر

ُمّمدر ، طمدي٨م اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦م ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمل[، ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمی ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م

 (. 48ص :ؾم٤مسمؼ

طمدي٨م ، طمدي٨م ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمی ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م، قاٟمكشمٕمزيف ظم، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر( 8)

 .48ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦م ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمل[
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ل صٛمقئٞمؾ سمٞمؽمؾمقن سم٠مّن اًمرؾمقم ارشمٌٓم٧م سم٘مّّم٦م اًمٜمٌل قمِ ويدَّ ، (إيران)همرب 

رت ىمّّم٦م يقؾمػ يمام ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. ويت٤ًمءل سمٞمؽمؾمقن وصقّ  ×يقؾمػ

وجيٞم٥م سم٤مًم٘مقل  ؟ّم٦م ًمٕمرض واىمٕم٦م يمرسماءرت ىمّّم٦م يقؾمػ ذم شمٙمٞم٦م خمّمَّ قّ عم٤مذا ُص 

إّن أيمػ َمثقم » :ومٞمف رؾم٤مًم٦م شم٘مقل ٤مً وىم٤مٓ يماُم، إّن يقؾمػ وأسم٤مه طمزٟم٤م قمغم احلًلم

سمٔم٣مل ي٣م . أيمػ يقؽمػ يس٣موي سمراب أومدام احلسكمو وَمثؾ يقؽمػ همداء يمٙمحسكم

 .(0)شَمـ أصمؾ اهلل، أرين ىمرزمالء، صمػمائٝمؾ

ُمِم٤مهد  ٤مً ٟم٘مؾ روايتف هذه. ًمٙمٜمّف يٜم٘مؾ أيْم قمغم ُم٤مذا اؾمتٜمد ذم ومل يذيمر سمٞمؽمؾمقن

( تّثؾ إيرانؾمٛم٧م قمغم ضمدران شمٙمٞم٦م يمرُم٤مٟمِم٤مه )إمم اًمِمامل اًمٖمرّب ُمـ ًمّمقرة رُ 

إّن ايمٛمبل ؽمٙمٝمامن وم٣مدر »: قمغم اًمّمقرة ٤مً وي٘مقل شمٕمٚمٞم٘م، وسمٚم٘مٞمس ×قمرس اًمٜمٌل ؾمٚمٞمامن

ضمتك ، ويقومػ فمرؽمف، ءوحيزن يمُمٜمداء ىمرزمال، فمعم َمُم٣مهدة أضمداث اظم٣ميض واحل٣مض

، احلسـ زمـ فمقم وهم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م احلسكم اإلَم٣ممئمٙمـ فمـ آضمتٖم٣مل زمٔمرس ايمٗم٣مؽمؿ زمـ 

ـ  ايمٔمريس ا  .(8)شزمدَمف وهق حيترض ٣مً يمٗم٣مؽمؿ ئمقد َمـ ؽم٣مضم٥م ايمٗمت٣مل َمرّضصمويم٘م

اًمرؾمؿ اعمٜم٘مقش قمغم شمٙمٞم٦م ُمٕم٤مون اعمٚمؽ ذم يمرُم٤مٟمِم٤مه ئمٝمر اًمٜمٌل ؾمٚمٞمامن وهق 

ـّ وممّثٚمق احلٞمقاٟم٤متوحيٞمط سمف ُمًت، ضم٤مًمس قمغم اًمٕمرش وُمٕمٝمؿ ، ِم٤مروه ُمـ اجل

اًمٕمٜم٘م٤مء إؾمٓمقرّي٦م واهلدهد واعمٌٕمقث اخل٤مّص ًمٚمٜمٌل ؾمٚمٞمامن ي٘مٗمقن إمم ضم٤مٟمٌٞمف. وهق 

واحلٞمقاٟم٤مت اًمٙمؼمى ُمثؾ اًمٗمٞمؾ وإؾمد ٓ  يرى أّن هذه احلٞمقاٟم٤مت إؾمٓمقرّي٦م

ح أن ضمِّ سمؾ وير، ّقرت سم٤مإلهل٤مم ُمـ اعمٙم٤من أي ُمديٜم٦م يمرُم٤مٟمِم٤مهيٛمٙمـ أن شمٙمقن ىمد ُص 

يٙمقن اًمرؾّم٤مُمقن ىمد اؾمتٚمٝمٛمقا اًمّمقر ُمـ صقر احلٞمقاٟم٤مت اًمٙمٌػمة اعمٕمروو٦م ذم 

 .(4)سماـم٤مت اعمٚمقك

                                                 
ُم٘م٤مل وٛمـ يمت٤مب ، شمٕمزيف وهٜمره٤مى ُمرسمقط سمف آن ]اًمتٕمزي٦م واًمٗمٜمقن اعمتٕمّٚم٘م٦م هب٤م[، صٛمقئٞمؾ، سمٞمؽمؾمقن (0)

 . 003ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ّي٦م ذم إيران[اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمد، آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف

 . 007ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)

 . 003ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)
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، ومٝمق اًمرؾمؿ اعمختّص سمقاىمٕم٦م يمرسماء، رؾمؿ ُٟم٘مش قمغم شمٙمٞم٦م يمرُم٤مٟمِم٤مه أُّم٤م أهؿُّ 

وهؿ ، ×ويٌلّم اًمرؾمؿ أهؾ سمٞم٧م احلًلم، طمٞم٨م ُرؾمؿ قمغم همرار قمروض اًمتٕمزي٦م

د سمـ ُمٕم٤موي٦م ذم دُمِمؼ. وىمد همّٓمك اًمرؾّم٤مُمقن وضمقه أهؾ ي٘مٗمقن أهى ذم سماط يزي

د يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ذم أقمغم سمٞم٧م احلًلم سم٤مًمٜم٘م٤مب وه٤مًم٦م ُمـ اًمٜمقر. وذم اًمّمقرة ُيِم٤مهَ 

جيٚمس قمغم اًمٕمرش اًمذي رؾمٛمف اًمرؾّم٤مُمقن قمغم همرار قمرش اًمٓم٤مووس ]أي ، اًمّمقرة

غم ص ًمٚمْمٞمقف قمقمرش اًمِم٤مه حمّٛمد رو٤م هبٚمقي[. وجيٚمس قمغم اًمٙمرد اعمخّمَّ 

واًمٙمرد يِمٌف اًمٙمرد اًمذي يم٤من ، (اعمًتِم٤مر اخل٤مص)و (أضمٜمٌل)ي٤ًمر يزيد ؾمٗمػم 

قمكّم سمـ  اإلُم٤مميقوع ذم سماط ُمٚمقك اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي. وي٘مػ ذم جمٚمس يزيد 

: احلًلم وسمجقارمه٤م أـمٗم٤مل صٖم٤مر ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مموزيٜم٥م أظم٧م ، احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ

 .(0)ـ احلًـ اعمجتٌكؾمٙمٞمٜم٦م وزسمٞمدة ووم٤مـمٛم٦م أرُمٚم٦م اًمِمٝمٞمد اًم٘م٤مؾمؿ اسم

اؿمتٝمر قمدد ُمـ اًمرؾّم٤مُملم اًمذيـ رؾمٛمقا صقر اعمٚمقك  وذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي 

وصقر احلٞمقاٟم٤مت واًمٓمٌٞمٕم٦م واعمٜمٛمٜمامت وٓ ، وإُمراء وأسمٜم٤مئٝمؿ وُمقفّمٗمل اًمٌاط

زاًم٧م هذه اًمرؾمقم ُمقضمقدة ذم اًم٘مّمقر اًمتل سم٘مٞم٧م طمتك أن ذم ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من يقم 

 .(8)يم٤مٟم٧م قم٤مصٛم٦م اًمّمٗمقّيلم

 ٣م فمب٣ّمد أؾمٜمر رؽّم٣مم صمداري٣مت دم ايمٔمٌم ايمِمٖمقّي رض

٤ٌّمد )اعمقًمقد ذم اًمٕم٤مم يراينّ اؿمتٝمر اًمرؾّم٤مم اإل واعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم  ـه۷۹3 رو٤م قم

وإدظم٤مل أؾم٤مًمٞم٥م اًمرؾمؿ احلديث٦م ذم ، (. سمرؾمؿ اًمٚمقطم٤مت اجلدارّي٦م اًمْمخٛم٦مـه۰۱33

ا ُمـ إسمداقمف اًمٗمٜمّّل وايمتًٌق، وأيمثر شماُمٞمذه وُمٕمجٌٞمف شمٕمّٚمٛمقا اًمرؾمؿ قمغم يديف، أقمامًمف

اًمٍد يم٤من هق أظمر وأص٤مًم٦م قمٛمٚمف اًمذي اٟمٗمرد سمف. شمرقمرع هذا اًمرؾّم٤مم ذم طمْمـ و

                                                 
 .013ص :شمٕمزيف وهٜمره٤مى ُمرسمقط سمف آن ]اًمتٕمزي٦م واًمٗمٜمقن اعمتٕمّٚم٘م٦م هب٤م[، صٛمقئٞمؾ، سمٞمؽمؾمقن(0)

ـّ اإليرايّن[ (8)  . 0338ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٤مريخ هٜمر إيران ]شم٤مريخ اًمٗم
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ُمـ سماط اًمِم٤مه  ٤مً سمقمكم أصٖمر اًمٙم٤مؿم٤ميّن( اًمذي يم٤من ُم٘مرَّ  )هق ٤مً سم٤مرقم ٤مً وومٜم٤مٟم ٤مً رؾّم٤مُم

ـّ اًمرؾمؿ ُمـ واًمده، ـمٝمامؾم٥م اًمّمٗمقّي() سم٠مقمامل اًمٗمٜم٤ّمن  ٤مً شم٠مصّمر أيْم، ومٙمام شمٕمّٚمؿ رو٤م وم

 حمّٛمد اًمٜمّ٘م٤مش.اًمِمٞمخ 

٤ٌّمس اًمٙمٌػم  ـّ زُمـ اًمِم٤مه قم ٤ٌّمد اًمٕمٍم اًمذهٌّل ًمٚمٗم ًم٘مد قم٤مش اًمرؾّم٤مم رو٤م قم

م( ذم طم٘م٦ٌم ٟمِمٓم٧م ومٞمٝم٤م احلريم٦م اًمتج٤مرّي٦م 0381ـ  0522هـ/0142ـ  133)

طمٞم٨م  ؛واًمًٞم٤مؾمّٞم٦م ٓ ؾمّٞمام ذم ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م قم٤مصٛم٦م احلٙمؿ اًمّمٗمقّي 

وُمٜمٝم٤م إُمؼماـمقرّي٦م همقريم٤مين ـ قرّي٤مت أؾمٞمقّي٦م زاد إىم٤ٌمل اًمدول إوروسمّٞم٦م واإلُمؼماـم

واًمتٗم٤مقمؾ ، إيرانقمغم  ـ ذم اهلٜمد ذم ُمرطمٚم٦م احل٤ميمؿ ضمٝم٤مٟمٖمػم ؿم٤مه وؾماـملم اًمٕمثامٟمّٞملم

ـّ اعمتٜمّقع اعمٜمتٕمش ومٞمٝم٤م وسمرز ُمـ سملم إوروسمّٞملم اًمرؾمؿ اإليٓم٤مزّم ، ُمع طمريم٦م اًمٗم

ومقصؾ اًمتٜم٤مومس اًمٗمٜمّّل ، وأٟمقاع اًمرؾمؿ اهلٜمدّي واًمٕمثاميّن ظم٤مّص٦م ذم )قمٍم اًمٜمٝمْم٦م(

ويمثر إصمر ذًمؽ اًمرؾمؿ ، ظم٤مّص٦م رؾمقم وٟم٘مقش اًمٚمقطم٤مت اجلدارّي٦م، أوضَمف

 واًمرؾّم٤مُمقن.

س ُمتحػ ذم ـمٝمران حيٛمؾ اؾمؿ اًمرؾّم٤مم رو٤م ًمٚمٝمجرة ُأؾمِّ  ۰831ذم اًمٕم٤مم 

٤ٌّمد ـّ ، ؾماموصدر اإل، ؾمامىمٌؾ اإل يْمّؿ ًمقطم٤مت ًمثاث ُمراطمؾ، قم وآصم٤مر اًمٗم

 .(0)يماؾمٞمٙمّٞم٦م وم٤مرؾمّٞم٦م وأضمٜمٌّٞم٦م ٤مً ورؾمقُم اً تحػ آصم٤مرويْمّؿ اعم،  اعمٕم٤مسيراينّ اإل

 رؽمقم اظمٗم٣مهل ايمُمٔمبٝم٥ّم

اًمٕمديَد ُمـ اًمٗمٜم٤ّمٟملم  ×أهلٛم٧م أطمداث يمرسماء وُم٘متؾ احلًلم سمـ قمكمّ 

أو قمغم اًم٘مامش واًمقرق ، ًمػمؾمٛمقا ًمقطم٤مت قمٚمی اجلدران ؛ّٞملميراٟمواًمرؾّم٤مُملم اإل

                                                 
ـــرا (0) ـــر إي ـــ٤مريخ هٜم ـــرايّن[شم ـّ اإلي ـــ ـــ٤مريخ اًمٗم ـــ٤م ، ن ]شم ـــ٤مل: رو ـــع ُم٘م ـــ٤مسمؼ؛ راضم  ُمّمـــدر ؾم

ـــخٛم٦م ـــدارّي٤مت اًمْم ـــ٤مم اجل ـــ٤مد رؾّم ٌّ ـــ٦م، قم ـــ٦م اًمٕمرسمّٞم ـــ٦م سم٤مًمٚمٖم ـــ٦م اإليراٟمّٞم ـــع إٓذاقم  :ذم ُمقىم

 http: //arabic.Irib.ir.reporter/item. iran-Arabic Radio. 
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ح٤مسمف ذم ُمٕمريمتٝمؿ ذم ويّمّقروا سمٓمقٓت احلًلم وأص، واًمزضم٤مج قمـ هذه اًمقاىمٕم٦م

ٕنَّ أصح٤مهب٤م ، (رؾمقم اعم٘م٤مهل)ـُمقاضمٝم٦م ضمٞمش سمٜمل أُمّٞم٦م. قُمروم٧م هذه اًمرؾمقم سم

هلؿ ًمرؾمؿ ًمقطم٤مت قمـ واىمٕم٦م يمرسماء. ومرؾمقم  اً ٤مٟمقا يتخذون اعم٘م٤مهل اًمِمٕمٌّٞم٦م ُم٘مرّ يم

هل رؾمقم شمروي  (ٟم٘م٤مؿمك ىمٝمقه ظم٤مٟمف اى)ًّٛمك سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م اعم٘م٤مهل اًمِمٕمٌّٞم٦م أو ُم٤م يُ 

وٓ ؾمّٞمام أطمداث يمرسماء واحلروب واًمٌٓمقٓت اًمتل ؾمّٓمره٤م ، إطمداث اًمديٜمّٞم٦م

وخيتٚمػ اًمٙمّت٤مب طمقل  .احلًلم سمـ قمكّم وأهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف ذم ُمقاضمٝم٦م ضمٞمش يزيد

زمٝمٛمام يرى آطمرون ، همٚمٛمٜمؿ َمـ ُيرصمٔمف إلم شمالشم٥م ومرون طمٙم٦م»، زُم٤من سمداي٦م هذه اًمرؾمقم

م( 3711ـ  3543هـ/3315ـ  947زمٟمّن هذه ايمرؽمقم زمدأت دم ايمٔمٌم ايمِمٖمقّي )

. وي٘مقل اًمٕم٤مرومقن هبذا (0)شيراناظمذه٤م ايمُمٝمٔمّل هق اظمذه٤م ايمرؽمٚمّل إل أن فمٛمدَم٣م ُأفمٙمـ

 سم٠مّن اًمرؾّم٤مُملم يم٤مٟمقا يرؾمٛمقن ًمقطم٤مهتؿ قمـ واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء يراينّ اًمٜمقع ُمـ اًمرؾمؿ اإل

ضمٝم٧م ىم٣من يتجّٚمع ايمٛم٣مس همٝمٜم٣م زمٔمد ، ٕهّن٣م ىم٣مٞم٦م اظم٘م٣من اظمٖمّّمؾ يمٙمرؽّم٣مَمكم»ذم اعم٘م٤مهل 

يممزمقن ايمُم٣مي ويستٚمٔمقن إلم رصم٣مل حيٖمٓمقن إؾمٔم٣مر احلامؽمّٝم٥م ، ـ ايمٔمٚمؾيقم َم

اد اظمٗم٣مهل ىمام ض فمعم روّ ٔمَر ويُمغمون إلم ايمرؽمقَم٣مت ايمتل ىم٣مٞم٦م سمُ ، واظمراشمل احلسٝمٛمّٝم٥م

 .(8)شٔمرض هذه ايمرؽمقم دم اظمس٣مصمد واحلسٝمٛمّٝم٣مت وايمت٘م٣مي٣مىم٣مٞم٦م سمُ 

أو رؾمقم إئّٛم٦م ُمـ أهؾ   قمكم سمٚمقيم٤ٌمر أنَّ رؾمقم اعم٘م٤مهليراينّ ويرى اًمٙم٤مشم٥م اإل

ٔمزيف سم) وصٚمتٜم٤م ُمـ اًمٕمٍم اًمٌقهيّل ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجرّي. ويْمٞمػ ذم يمت٤مسمف اًمٌٞم٧م

ًمٚمٙم٤مشم٦ٌم ُم٤مري٤م  م0113قمـ رؾم٤مًم٦م ُمٓمٌققم٦م ذم اًمٕم٤مم  ٟم٘ماً  [ىمراءة اًمتٕمزي٦م](طمقاين

ُمـ اًم٘مرن اًم٤ًمدس اهلجري شُمّّمقر  رؾمامً  34أنَّ اًمٙم٤مشم٦ٌم ٟم٘مٚم٧م  ومٞمتقري٤م ومقٟمت٤مٟم٤م

ـ أهؾ اًمٌٞم٧م ُمٜم٘مقؿم٦م قمغم اًم٘م٤مؿم٤ميّن واًمقرق واحلديد وأؿمٞم٤مء أظمرى. رواي٤مت قم

                                                 
، ـ ُم٤ميض إّي٤مم اًمی اًمٞمقم[ٟم٘م٤مؿمی ايران از ديرسم٤مز شم٤م اُمروز ]اًمرؾمؿ اإليرايّن ُم، رويلم، سم٤ميم٤ٌمز (0)

  .801ص :م[ 8100.ش ]ـه، 0411، 01ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات زريـ وؾمٞمٛملم

ـّ اإليرايّن[ (8)  .0337ـ 0333ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٤مريخ هٜمر إيران ]شم٤مريخ اًمٗم
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َٛم٧م : ويْمٞمػ سمٚمقيم٤ٌمر ًّ  ٤مً ىمًؿ يْمّؿ رؾمقُم: يمت٤مهب٤م إمم ىمًٛملمأنَّ ُم١مًّمٗم٦م اًمٙمت٤مب ىم

طمقل ؿمٝمر حمّرم  ٤مً ؾمقُمواًم٘مًؿ أظمر يْمّؿ ر، ًمإلُم٤مم قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م وأهؾ سمٞمتف

ـّ أّن هذه »سمٚمقيم٤ٌمر . وي٘مقل (0)واًمت٤مؾمققم٤مء واًمٕم٤مؿمقراء وواىمٕم٦م يمرسماء أنمٙم٤م ايمٓم

، ّٝمكم زمُم٘مؾ زم٣مرز دم ايمٔمٌم ايمِمٖمقيّ يراٞمايمرؽمقم وايمِمقر ايمديٛمّٝم٥م اٞمتممت زمكم ايمُمٝمٔم٥م اإل

زمٔمد أن أصبح اظمذه٤م ايمُمٝمٔمّل هق اظمذه٤م ايمرؽمٚمل يمٙمدويم٥م ايمِمٖمقّي٥م دم فمٌم ايمُم٣مه 

(. وُرؽمٚم٦م صقر إئّٚم٥م فمعم اجلدران وفمعم ـه914ـ  947إؽمامفمٝمؾ ايمِمٖمقّي )

 .(8)شوُزّيٛم٦م ايم٘مت٤م زمِمقر إئّٚم٥م، ر )پرده ٞمگ٣مري(ايمست٣مئ

وم٣مم ايمرؽّم٣مَمقن ايمُمٔمبّٝمقن زمرؽمؿ صقر إٞمبٝم٣مء وإويمٝم٣مء وإئّٚم٥م َمـ ، همٖمل ايمبداي٥م»

فمعم ايمست٣مئر  ×احلسكم اإلَم٣مموٓ ؽمّٝمام ؽمّٝمد ايمُمٜمداء ، أهؾ ايمبٝم٦م وؾمٜمداء ىمرزمالء

ٞم٦م سمسغم دم ايمُمقارع ل ىم٣مايمت، ٙمقهن٣م ضٚمـ َمقاىم٤م ايمٔمزاءوىم٣مٞمقا حيٚم، ايمِمٕمغمة وايم٘مبغمة

ضمتك يراه٣م اظمٔمزون ويُم٣مهدوا َمِم٣مئ٤م أهؾ ، فمعم احلسكم زمـ فمقم ٣مً وإؽمقاق ضمزٞم

 . (4)شايمبٝم٦م فمعم ؾم٘مؾ رؽمقم وصقر

ومم٤ّم دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أنَّ رؾّم٤مم اعم٘م٤مهل يم٤من يرؾمؿ صقر إئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م 

ين ُمـ اًم٘مرن ويْمع اًمٜم٘م٤مب قمغم وضمقهٝمؿ. وىمد ؾم٤مر اًمرؾّم٤مُمقن ذم اًمٜمّمػ اًمث٤م

طمٞم٨م يم٤من اًمٜم٘م٤مب يٖمّٓمل ، اخل٤مُمس قمنم وطمتك اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي قمغم هذا اًمٓمريؼ

ل وضمقه اًمٜم٤ًمء ذم اًمٕمٍم وضمقه إئّٛم٦م ًمٙمل ٓ شُمرى وضمقهٝمؿ. يمام يم٤من اًمٜم٘م٤مب يٖمٓمِّ 

 .(3)اًم٘م٤مضم٤مرّي 

                                                 
طمدي٨م ، طمدي٨م ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمی ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف ظمقاٟمك، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر (0)

 . 41ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، دؾمٞم٦ّم ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمّل[اعمّم٤مئ٥م اًم٘م

 .41ص :( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ(8

 . 40ـ41ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)

  .40ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (3)
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ّٕن اعم٘م٤مهل يم٤مٟم٧م ذم  ؛ويم٤من أصح٤مب اعم٘م٤مهل هؿ أّول اًمزسم٤مئـ عمثؾ هذه اًمرؾمقم

ويم٤من اًم٘مّّم٤مصقن واًمرواة واًمدراويش ، ؾ خمتٚمػ ذائح اًمِمٕم٥ماعم٤ميض شمًت٘مٌ

وىمّم٤مئد قمـ احلًلم وؿمٝمداء  اً وي٘مرأون قمغم احلْمقر أؿمٕم٤مر، يرشم٤مدون هذه اعم٘م٤مهل

 أب يراينّ ًمٚمِم٤مقمر اإل (ايمُم٣مهٛم٣مَمف)أو ُمـ اًم٘مّمص احلامؾمّٞم٦م اعمروّي٦م ذم يمت٤مب ، يمرسماء

اعمآشمؿ واًمتٙم٤مي٤م واعمحّات  ٕمرض رؾمقم اعم٘م٤مهل ذميمام يم٤مٟم٧م شمُ  (0)اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمردوّد 

واحلاّمُم٤مت. ومرؾمقم شمٕم٤مزي  (اًمزورظم٤مٟم٤مت)وٟمقادي اًمري٤مو٦م اًمت٘مٚمٞمدّي٦م اعمًاّمة 

ٜمّم٥م ذم يم٤مٟم٧م شمُ  (8)ورؾمقم ضمقاٟمٛمرد ىمّم٤مب، ٜمّم٥م ذم اًمتٙم٤مي٤مقم٤مؿمقراء يم٤مٟم٧م شمُ 

 . (4)حمّات اًم٘مّّم٤مسملم

يم٤مٟم٧م رؾمقم اعم٘م٤مهل ٟمت٤مج ريِم٦م قمدد ُمـ اًمٗمٜم٤مٟملم اًمذيـ رؾمٛمقا ًمقطم٤مهتؿ سمٕمد 

 اًمتل شمٕمؼمِّ ،  أب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمردوّد يراينّ ًمٚمِم٤مقمر اإل (ايمُم٣مهٛم٣مَم٥م)اؾمتامقمٝمؿ إمم ىمّمص 

، أو إمم اخلٓم٤ٌمء اًمذيـ يم٤مٟمقا ينمطمقن واىمٕم٦م يمرسماء، ّٞملمإيراٟمقمـ سمٓمقٓت أسمٓم٤مل 

واؾمتِمٝم٤مده ذم ؾم٤مطم٦م ، وسمٓمقٓت احلًلم سمـ قمكم ذم ُم٘م٤مرقمتف ضمٞمش يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م

رؾمقم اًمؼمادي أو )رؾمقم اعم٘م٤مهل أؾمامء أظمرى ُمثؾ اعمٕمريم٦م ذم يمرسماء. ُأـمٚم٘م٧م قمغم 

أي رؾمؿ صقر إئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م اًمذيـ اؾمُتِمٝمدوا  (رؾمقم اًمِمامئؾ)و (اًمًت٤مئر

 ذم واىمٕم٦م يمرسماء. 

اًمرؾمقم اًمديٜمّٞم٦م واًمرؾمقم همػم اًمديٜمٞم٦م. : يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ رؾمقم اعم٘م٤مهل إمم ىمًٛملم

                                                 
، ٟم٘م٤مؿمی ايران از ديرسم٤مز شم٤م اُمروز ]اًمرؾمؿ اإليرايّن ُمـ اعم٤ميض اًمًحٞمؼ إًمی اًمٞمقم[، رويلم، سم٤ميم٤ٌمز (0)

 .810ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ

، ّم٤مب ُمدومقن سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمديٜم٦م اًمري ضمٜمقب ـمٝمران وُم٘مؼمشمف شمٕمّد ُمـ اعمزاراتهق أسمق اًمٕم٤ٌّمس اًم٘م (8)

. شمٜم٘مؾ رواي٤مت ُمتٕمّددة قمٜمف ذم اًمٗمتقة واًمٙمرم (ضمقاٟمٛمرد ىمّم٤مب)شمًّٛمك اعمحّٚم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ىمؼمه حمّٚم٦م 

 وي٘م٤مل أّٟمف يم٤من ُمـ أصح٤مب وأٟمّم٤مر اإلُم٤مم قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م. ، واًمِمج٤مقم٦م

، از ديرسم٤مز شم٤م اُمروز ]اًمرؾمؿ اإليرايّن ُمـ اعم٤ميض اًمًحٞمؼ إًمی اًمٞمقم[ ٟم٘م٤مؿمی ايران، رويلم، سم٤ميم٤ٌمز (4)

 .810ص :٤ًمسمؼاعمّمدر اًم
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، وزقمامء اًمديـ، ًمٌٞم٧موم٤مًمرؾمقم اًمديٜمّٞم٦م قم٤ٌمرة قمـ رؾمقم وصقر ٕئّٛم٦م أهؾ ا

قمكّم سمـ اب ـم٤مًم٥م  اإلُم٤ممُمٜمٝمؿ  فوإئّٛم٦م ُمـ أهؾ سمٞمت، |وطمروب اًمرؾمقل

. وهٜم٤مك رؾمقم أظمرى يم٤مٟم٧م ُمقوققم٤مهت٤م (0)واحلًلم سمـ قمكّم وأطمداث يمرسماء

ودّس اًمًّؿ ًمإلُم٤مم قمكم سمـ ُمقؾمك ، ×ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ اإلُم٤ممؾمجـ : شمِمتٛمؾ قمغم

وأطمداث اًمت٤مريخ  ،|وُمٕمريم٦م ظمٞمؼم وطمروب اًمرؾمقل حمّٛمد، ×اًمرو٤م

قمكم سمـ  اإلُم٤ممورؾمؿ صقرة ، وىمتؾ احلًلم، واجلٜم٦ّم واًمٜم٤مر، ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ّل ؾماُماإل

 .(8)ُمقؾمك اًمرو٤م اعمّٚم٘م٥م سمْم٤مُمـ آهق )و٤مُمـ اًمٖمزال(

اًمرؾمقم همػم اًمديٜمّٞم٦م قم٤ٌمرة قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمرؾمقم اًمتل شمّمّقر ىمّمص احلروب 

شم٤مرخيّٞم٦م وُأؾمٓمقرّي٦م  ٤مً هل شمْمّؿ أطمداصمو، ّٞملمإيراٟمواعمٕم٤مرك واعماطمؿ اًمتل يم٤من أسمٓم٤مهل٤م 

ًمٚمِم٤مقمر أسمق اًم٘م٤مؾمؿ  (ايمُم٣مهٛم٣مَم٥م)وشمرؾمؿ صقر اعمٚمقك وأسمٓم٤مل يِمت٤مب ، وُمٚمحٛمّٞم٦م

وُمٞم٤مديـ اًم٘مت٤مل وُمِم٤مهد ، ّٞملم رؾمتؿ وؾمٞم٤موشيراٟمٓ ؾّمٞمام إسمٓم٤مل اإل، اًمٗمردوّد 

 .(4)وجم٤مًمس اعمٚمقك ، طم٥ّم إسمٓم٤مل

ـّ  شمٕمٙمس رؾمقُم اعم٘م٤مهل اًمِمٕمٌّٞم٦م ُمٕم٤مٟم٤مَة رؾّم٤مُملم وهؿ ممّـ ، يٕمِم٘مقن هذا اًمٗم

وذم قمزًم٦م ، وقم٤ميِمقا قم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس وقمٛمٚمقا ذم اعم٘م٤مهل اًمِمٕمٌّٞم٦م، ضمّرسمقا احلرُم٤من واًمٗم٘مر

وقمٙمًقا طمٙم٤مي٤مت اعمٔمٚمقُملم وفمٚمؿ ، ورؾمٛمقا أسمٓم٤مل واىمٕم٦م يمرسماء، قمـ أظمريـ

ويم٤مٟمقا يرؾمٛمقن سم٠مىماُمٝمؿ ودُمققمٝمؿ شمٜمٝمٛمر قمغم ُمّم٤مئ٥م احلًلم ، اًمٔم٤معملم

                                                 
ُمٜمِمقرات اعم١مؾّم٦ًم ، ٟم٘م٤مش ُمٙمت٥م ىمٝمقه ظم٤مٟمف اى ]رؾّم٤مم ُمدرؾم٦م اعم٘م٤مهل[، طمًـ إؾمامقمٞمؾ زاده (0)

 .01ص :م[8115.ش ]ـه0423، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات: ٟمٔمر، اًمث٘م٤مومٞم٦ّم اًمٌحثٞم٦ّم

[ومّمٚمٜم٤مُمف هٜمر ]ومّمٚم (8) ـّ سمجٝمقد: ، سم٢مذاف اًمًٞمّد يمامل طم٤مج ؾمٞمد ضمقادي، جمٛمققم٦م ُمـ اعم١مًّمٗملم، ٞم٦ّم اًمٗم

، ـمٝمران، ّل ؾماُمُمٜمِمقرات اًمنميم٦م اعم٤ًممه٦م عمٓمٌٕم٦م وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اإل، أُمػم ًمقاؾم٤مين

 . 810ص، 3اًمٕمدد: ، م[0125.ش ]ـه0433

 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، قم اعم٘م٤مهل[ٟم٘م٤مش ُمٙمت٥م ىمٝمقه ظم٤مٟمف اى ]رؾّم٤مم ُمدرؾم٦م رؾم، طمًـ، إؾمامقمٞمؾ زاده (4)

 . 01ص
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يمثػم ُمـ اًمرؾّم٤مُملم يرؾمٛمقن ُمٕمريم٦م يمرسماء وسمٓمقٓت احلًلم . يم٤من (0)وأصح٤مسمف

ويٕمت٘مدون سم٠مّن احلًلم مل ، وهؿ ُمتّٞمٛمقن سم٤محلًلم وأهؾ سمٞمتف، وأصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف

إّٞمٛم٣م فمٛمدَم٣م »ّٕن اهلزيٛم٦م ٓ ُمٕمٜمك هل٤م. وي٘مقل اًمرؾّم٤مم حمّٛمد ُمدسّمر ، هُيزم ذم يمرسماء

ويتس٣مءل هؾ ُهزم ، احلسكم َم٣مم٣مإلٞمٓمٜمر إطمالصٛم٣م يمرصم٣مل فمٓم٣مم ىم، ٞمرؽمؿ َمٔمرىم٥م ىمرزمالء

ف ىم٣من ٞمِمغم: وجيٝم٤م ؟احلسكم دم ىمرزمالء اإلَم٣مم ، يمٙمٚمٓمٙمقَمكم وايمٖمٗمراء واظمٔمقزيـ اً إٞم 

 .(8)شواظمقت أص٣مب ايمرصم٣مل ايمذيـ ٞمٙمٔمٛمٜمؿ َمٛمذ أيمػ فم٣مم، هم٣محلسكم ضمّل يرزق

أّن رؽمؿ صقر إئّٚم٥م َمـ أهؾ زمٝم٦م رؽمقل » حمّٛمد ومراه٤مين يراينّ ويرى اًمرؾّم٤مم اإل

وٓ ، ٓ زمّد أن ٞمتقّضٟم، إّٞمٛم٣م فمٛمدَم٣م ٞمرؽمؿ صقر إئّٚم٥م (ويْمٞمػ) ومدؽمّٝم٥م طم٣مّص٥ماهلل يمف 

إّٞمٛم٣م ، ّٕٞمٛم٣م ٞمٔمرف صقرَة َمـ ؽمٛمرؽمؿ ؛يٚم٘مـ أن ٞمبدأ فمٚمٙمٛم٣م َمـ دون أن ٞم٘مقن فمعم وضقء

 . (4)شوأئّٚمتٛم٣م اظمٔمِمقَمكم ٛم٣موٞمٗمػ أَم٣مم رزمّ ، ٞمبدأ ايمرؽمؿ زم٘مّؾ إطمالص

، رؾمؿ صقر إئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧مأُّم٤م اًمرؾّم٤مم طمًـ إؾمامقمٞمؾ زاده ومٝمق قمٜمدُم٤م ي

يؼمز قمغم وضمقهٝمؿ قماُم٤مت اًم٘مّقة واًمّماسم٦م واًمٕمزيٛم٦م ويمذًمؽ احلزن. وٟمحـ ٟمرى 

، ×احلًلم سمـ قمكم اإلُم٤ممو، ×قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م اإلُم٤ممهذه اًمّمٗم٤مت ذم صقر 

٤ٌّمس سمـ قمكم إّٟمف يرؾمؿ وضمقه أئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م  (3)اعمرؾمقُم٦م سمريِم٦م هذا اًمرؾّم٤مم ×واًمٕم

  همػم ُمٖمٓم٤مة.

ويم٤من ُمـ أسمرز ، وقم٤مش اًمرؾّم٤مم قمٚمی رو٤م ىمقًمٚمر آهم٤مد ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي 

ٕمرض ذم ويم٤مٟم٧م رؾمقُمف شمُ ، واًمٗم٘مػمة اعُمٕمَدَُم٦ماًمرؾّم٤مُملم اًمذيـ رؾمٛمقا ًمٚمٓمٌ٘م٤مت 

احلًٞمٜمّٞم٤مت واعم٘م٤مهل اًمتل يرشم٤مده٤م اًمٕمامل اًمٗم٘مراء. وضم٤مء سمٕمده اسمٜمف طمًلم اًمذي ؾم٤مر 

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (0) 

 . 01ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (4)

 . 81ـ01ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (3)
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٘مك ؾ ُمـ إؾمت٤مذ إمم شمٚمٛمٞمذه طمٞم٨م يتٚمّ ٜم٘مقمغم هن٩م واًمده. ومرؾمقم اعم٘م٤مهل يم٤مٟم٧م شمُ 

ـّ اًمرؾمؿ اًمتٚمٛمٞمذ اًمتج٤مرب ُمـ أؾمت٤مذه. وهٜم٤مك رؾّم٤مُمقن آظمرون ظَم  ّٚمدوا سمرؾمقُمٝمؿ وم

 .(0)اًمِمٕمٌّل وُمٜمٝمؿ ؾمّٞمد رؾمقل إُم٤مُمّل 

واجلدير سم٤مإلؿم٤مرة أّٟمف سمرز ذم اًمًٜمقات اعم٤موٞم٦م اهتامم سمجٛمع رؾمقم اعم٘م٤مهل 

تخراج ىمْم٤مي٤م شمتٕمّٚمؼ سم٤مًمتٕمزي٦م ذم ُمـ أضمؾ دراؾمتٝم٤م واؾم ؛اعمرشمٌٓم٦م سمقاىمٕم٦م قم٤مؿمقراء

 ويمٞمػ يم٤مٟمقا، ّٞمقن يٜمٔمرون إمم واىمٕم٦م يمرسماءيراٟمويمٞمػ يم٤من اًمرؾّم٤مُمقن اإل، إيران

 اإلُم٤مم ٤مً وظمّمقص، ذم يقم قم٤مؿمقراء اً يمٌػم اً يرؾمٛمقن اًمِمخّمّٞم٤مت اًمتل ًمٕم٧ٌم دور

٤ٌّمس سمـ قمكم، احلًلم وقمكّم إصٖمر ، وقمكّم إيمؼم، واحلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمّل ، واًمٕم

 وقمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد. ، اًمث٘مٗمّل  ةر سمـ قمٌٞمد٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ واعمخت٤مواًم

 هؾ سمٟمشّمر رؽّم٣مَمق اظمٗم٣مهل زم٣ميمرؽّم٣مَمكم إوروزمٝمكّم؟ 

، طمقل رؾمقم اعم٘م٤مهل اً ضمديد ٤مً قب رأي حمّٛمد ضمٕمٗمر حمجيراينّ يٓمرح اًمٙم٤مشم٥م اإل

ق وي٘مقل سم٠مّن اًمرؾمقم اًمديٜمّٞم٦م ُمـ اعمحتٛمؾ أن شمٙمقن ىمد شم٠مصّمرت سمرؾمقم رووم٤مئٞمؾ ؾم٤مٟمزي

ـّ يراٟموؿم٤مهده٤م اًمرؾّم٤مُمقن اإل إيران٘مٚم٧م إمم اًمتل ٟمُ ، وُم٤ميٙمؾ أٟمجٚمق ّٞمقن. وًمٙم

ويرى سم٠مّن حمّٛمد ضمٕمٗمر حمجقب ،  قمكم سمٚمقيم٤ٌمر يٜمٗمل هذا آطمتامليراينّ اًمٙم٤مشم٥م اإل

رًا سم٤معمنح إوروّب وُمٜم٘مقًم٦م ُمت٠مصمّ  إيرانّد ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم ٕمِ هق وطمده اًمذي يُ 

 . (8)قمٜمف

ـّ اًمرؾمؿ اًمٖمرّب ُم٤م يراٟماًم٘م٤مئٚمقن سمت٠مصّمر اًمرؾّم٤مُملم اإل يٓمرح، ذم يمّؾ إطمقال ّٞملم سمٗم

٤ٌّمس اًمّمٗمقّي أّٟمف اؾمتدقمك رؾّم٤مُملم أوروسمّٞملم إمم سماـمفٟمُ  وأرؾمؾ ، ٘مؾ قمـ اًمِم٤مه قم

                                                 
ـّ اإليرايّن[ (0)  .0371ـ0333ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٤مريخ هٜمر إيران ]شم٤مريخ اًمٗم

طمدي٨م ، ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م طمدي٨م ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمی، شمٕمزيف ظمقاٟمك، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر (8)

 . 40ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦ّم ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمّل[
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 ـه131٘مؾ قمـ ؾم٤مئح همرّب زار ُمديٜم٦م شمؼميز ذم اًمٕم٤مم وٟمُ ، ّٞملم إمم إيٓم٤مًمٞم٤مإيراٟمرؾّم٤مُملم 

ُمرؾمقُم٦م  اً ورأى صقر، يقم قم٤مؿمقراء م أّٟمف ؿم٤مهد ُمراؾمؿ قمزاء اًمِمٞمٕم٦م ذم0541ـ 

 ٣مً ورؽمقَم اً ىم٣من ايمٛم٣مس جيٙمبقن َمٔمٜمؿ صقر»: ُمراؾمؿ قم٤مؿمقراء ٤مً قمغم أىمٛمِم٦م وىم٤مل ؿم٤مرطم

. واًمذي يٜمٔمر (0)شَمٛمٗمقؾم٥م فمعم أومٚمُم٥م وؽمت٣مئر فمـ ضمٝم٣مة ؾمٜمداء ىمرزمالء إلم َمراؽمؿ ايمٔمزاء

سمريِم٦م يرى أّن هذه اًمرؾمقم  ّٞملم اًمذيـ رؾمٛمقه٤ميراٟمإمم رؾمقم اعم٘م٤مهل واًمرؾّم٤مُملم اإل

ويم٤مٟمقا يرؾمٛمقن صقر ، يم٤مٟمقا يرشم٤مدون اعم٘م٤مهل اًمِمٕمٌّٞم٦م، رؾّم٤مُملم ؿمٕمٌّٞملم وم٘مراء

ويٕمروقهن٤م قمغم رواد ، أو ؾم٤مطم٤مت اعمٕمريم٦م ذم يمرسماء، إئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

وهؿ ذم ووع مل يًٛمح هلؿ سمزي٤مرة اًمٌٚمدان إوروسمّٞم٦م وُمِم٤مهدة رؾمقم ، اعم٘م٤مهل

 رووم٤مئٞمؾ وُم٤ميٙمؾ اٟمجٚمق واًمت٠مصّمر هب٤م. 

 ّراء اظمراشمل يستخدَمقن رؽمقم اظمٗم٣مهل وم

يم٤من اًمٜم٤مئحقن وىمّراء اعمراصمل ذم اًم٘مرن اعم٤ميض حيٛمٚمقن ُمٕمٝمؿ رؾمقم وصقر أئّٛم٦م 

پرده ظمقان )ؼ قمغم ه١مٓء ٓمٚمَ ويم٤من يُ ، أهؾ اًمٌٞم٧م اعمٜم٘مقؿم٦م قمغم إىمٛمِم٦م واًمًت٤مئر

أي اًمذيـ ي٘مرأون اعمراصمل سم٤مًمٜمٔمر إمم رؾمقم وصقر إئّٛم٦م اعمرؾمقُم٦م قمغم  (ه٤م

 وه١مٓء يم٤مٟمقا ينمطمقن سمٓمقٓت إئّٛم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م إقمداء. ، ٛمِم٦مإىم

ويٜم٘مؾ اعم١مّرظمقن أن ىمّراء اعمراصمل يم٤مٟمقا جيٛمٕمقن اًمٜم٤مس ذم اًم٤ًمطم٤مت اًمٕم٤مُّم٦م 

وقمٜمد ، ويٌدأون سم٘مراءة أؿمٕم٤مٍر ذم رصم٤مء احلًلم وأهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل، وإؾمقاق

ٞمٝم٤م وىم٤مئع قم٤مؿمقراء أو صقر ٛم٧م قمٚمؾِم دمّٛمع اعم٤مّرة يم٤من ه١مٓء يٗمتحقن اًمًت٤مئر اًمتل رُ 

. ويرضمع اعم١مّرظمقن (8)ويٌدأون ذح إطمداث اًمتل ُمّرت قمغم أهؾ اًمٌٞم٧م، إئّٛم٦م

سمداي٦م فمٝمقر ىمّراء اعمراصمل إمم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجرّي وٓ ؾمّٞمام ذم 

                                                 
 .40ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

ـّ اإليرايّن[ (8)  .0004ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٤مريخ هٜمر إيران ]شم٤مريخ اًمٗم
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٤ٌّمس اًمّمٗمقّي اًمذي يم٤من يِمّجع قمغم ىمراءة اعمراصمل.   قمٝمد اًمِم٤مه قم

ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم  إيران٤مح واعمًتنمىملم اًمذيـ زاروا يمت٥م اًمٕمديد ُمـ اًمًٞمّ 

وأروم٘مقه٤م ، إيرانوطمتك اًم٘مرن اًمٕمنميـ ُمذيّمراهتؿ وُمِم٤مهداهتؿ قمـ اًمٕمزاء ذم 

  .سمرؾمقم قمـ جم٤مًمس اًمٕمزاء

، ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم ًمٚمٝمجرة إيراناًمذي زار  ـ وم٤مًم٤ًمئح اًمٗمرٟمّز ضم٤من ؿم٤مردن

أرومؼ ُمذيّمراشمف ـ  (رضمٙم٥م ؾم٣مردن)يمت٤مسمف ويمت٥م ُمذيّمراشمف ذم ، أي ذم اًمٕمٝمد اًمّمٗمقّي 

وظمروج اعمقايم٥م إمم اًمِمقارع واًم٤ًمطم٤مت اًمٕم٤مُّم٦م. يمام ، سمرؾمٍؿ قمـ ُمراؾمؿ اًمٕمزاء

سمرؾمؿ قمـ ُمراؾمؿ  إيرانأروم٘م٧م اًم٤ًمئح٦م اًمٗمرٟمًّٞم٦م ُمدام ضم٤من ديقٓومقا ُمذيّمراهت٤م قمـ 

رًة ُمـ صق (0) يمامل اعمٚمؽيراينّ ٌٞمف ذم اهلقاء اًمٓمٚمؼ. ورؾمؿ اًمرؾّم٤مم اإلاًمٕمزاء أو اًمِمَّ 

ـ  0232داظمؾ شمٙمّٞم٦م دوًم٧م اًمتل سمٜمٞم٧م ذم قمٍم احل٤ميمؿ ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي )

وهذا اًمرؾمؿ ُمقضمقد أن ذم ُمتحػ ، م( ذم ـمٝمران إلىم٤مُم٦م قمروض اًمتٕمزي٦م0217

 ىمٍم همقًمًت٤من ذم ـمٝمران. 

ّٗٛ عَ العساٞ احلص   ينٗأفالً ٔثاٟك
ّٞملم اًمذيـ أرادوا يراٟمل قمزاء احلًلم ُمٜمذ ؾمٜمقات سم٤مهتامم اًمًٞمٜمامئّٞملم اإلٔمِ طَم 

                                                 
 ذم ذم ُمديٜم٦م يم٤مؿم٤من وشمقذّم  0883وًمد ؾمٜم٦م ، حمّٛمد همٗم٤مري اعمٕمروف سمٙمامل اعمٚمؽ اًمرؾّم٤مم اإليراينّ  (0)

م ذم ُمديٜم٦م ٟمٞم٤ًمسمقر وهق ُمـ أؿمٝمر اًمرؾّم٤مُملم اإليراٟمٞملّم ذم اًمٕمٍم 0131ـ0235هـ/ 0401

ـّ واًمرؾمؿ. سمٕمد شمٚمّ٘مٞمف اًمدروس آسمتدائٞم٦ّم ذم ُمً٘مط رأؾمف ، اًم٘م٤مضم٤مرّي. ٟمِم٠م ذم قم٤مئٚم٦م ُمٕمرووم٦م سمح٥ّم اًمٗم

٤م زار احل٤ميمؿ اٟمت٘مؾ ُمع ؿم٘مٞم٘مف إمم ـمٝمران وواصؾ دراؾمتف ذم صم٤مٟمقّي٦م دار اًمٗمٜمقن ذم ومرع اًمرؾمؿ وقمٜمدُم

اًم٘م٤مضم٤مرّي ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه صم٤مٟمقّي٦م دار اًمٗمٜمقن أقمج٥م سمرؾمقم يمامل اعمٚمؽ وأُمر سم٠من يٙمقن رؾّم٤مم اًمٌاط. 

إمم إيٓم٤مًمٞم٤م وومرٟم٤ًم ًمتٕمّٚمؿ اًمرؾمؿ إوروّب وسمٕمد صماث ؾمٜمقات قم٤مد إمم  0217شمقضّمف يمامل اعمٚمؽ ؾمٜم٦م 

، تٛمّٙمـ ُمـ ُمقاصٚم٦م اًمٕمٛمؾ ذم اًمٌاطـمٝمران وقمٛمؾ ذم سماط احل٤ميمؿ اًم٘م٤مضم٤مرّي ُمٔمّٗمر اًمديـ ؿم٤مه ومل ي

 0113وًمٙمٜمّف قم٤مد إمم إيران أصمٜم٤مء اًمثقرة اًمدؾمتقرّي٦م ؾمٜم٦م ، وم٘مد شمقضّمف إمم اًمٕمراق وأىم٤مم هٜم٤مك قمّدة ؾمٜمقات

 . 0131واؾمتٛمّر ذم اًمرؾمؿ طمتك ووم٤مشمف ؾمٜم٦م 
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وسمِمٙمؾ ، إيرانذم خمتٚمػ ُمٜم٤مـمؼ ، شمّمقير جم٤مًمس اًمٕمزاء وٓ ؾمّٞمام قمروض اًمتٕمزي٦م

ظم٤مّص ذم اًم٘مرى واعمدن اًمٜم٤مئٞم٦م اًمتل مل شمتقىّمػ ومٞمٝم٤م قمروض اًمتٕمزي٦م قمغم اًمرهمؿ ُمـ 

ّٞملم يراٟموُمـ أضمؾ قمروٝم٤م قمغم اإل، ّٞم٦م هل٤م ذم اًم٘مرن اعم٤ميضيراٟمُمٜمع اًمًٚمٓم٤مت اإل

  ذم اخل٤مرج. يراينّ ح اًمتٕمزي٦م اإلواعمٝمتٛملم سمٛمن

ّٞمقن وإضم٤مٟم٥م ذم اًمًٌٕمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض سم٢مٟمت٤مج يراٟمسمدأ اًمًٞمٜمامئّٞمقن اإل

ُمـ أضمؾ قمروٝم٤م قمغم اًم٤ٌمطمثلم واًمدارؾملم واعمٝمتّٛملم سمٕمروض  ؛أومام قمـ اًمتٕمزي٦م

 اًمتٕمزي٦م.

 (سمٔمزيف ؾمغم طمدا در ٞمْمٛمز): سمٕمٜمقان 0173ـ  0175شمّؿ إٟمت٤مج ومٞمٚمؿ ذم سم٤مريس ذم 

]شمٕمزيف أؾمد اهلل ذم ٟمٓمٜمز[ قمـ وطمدة اًمٌحقث ذم سم٤مريس. يمام شمّؿ إٟمت٤مج ومٞمٚمٛملم قمـ 

]اًمتٕمزي٦م ذم  (سمٔمزيف در اراك وسمٔمزيف در ؾمغماز)ّٞم٦م سمٕمٜمقان يراٟماًمتٕمزي٦م ذم اًم٘مرى اإل

 . (0)أراك واًمتٕمزي٦م ذم ؿمػماز[

 جمٙمس سمٔمزي٥م طمروج): ومٞمٚمٛملم وصم٤مئ٘مّٞملم مه٤م (سمرويز صٞم٤مد) يراينّ أٟمت٩م اعمخرج اإل

جمٙمس سمٔمزي٥م فمبد اهلل )رض ومٞمٚمؿ . وىمد قمُ (جمٙمس سمٔمزي٥م فمبد اهلل فمٖمٝمػ)و (اظمخت٣مر

م[ يمام 0151.ش ]ـه0442ذم إطمدى دور اًمٕمرض ذم ـمٝمران ذم اًمٕم٤مم  (فمٖمٝمػ

ظمجًتف )ُمـ إظمراج  (سمٔمزي٥م احلرّ ) . وُأٟمت٩م ومٞمٚمؿ آظمر سمٕمٜمقانيراينّ قمروف اًمتٚمٗم٤مز اإل

. وأٟمت٩م ؾمٙم٤مري٤من ومٞمٚمؿ آظمر سمٕمٜمقان اينّ يرذم اًمتٚمٗمزيقن اإل ٤مً رض اًمٗمٞمٚمؿ أيْموقمُ  (يمٞم٤م

ّٞم٦م ىمد يراٟمم. ويم٤مٟم٧م جمٛمققم٦م ُمنطمّٞم٦م ذم ُمديٜم٦م ىمؿ اإل0173ذم اًمٕم٤مم  (سمٔمزي٥م احلر)

 .(8)أظمرضم٧م هذه اعمنطمّٞم٦م قمٚمی ُمنح طمًٞمٜمّٞم٦م ٟمٞم٤موران

رو٧م وقمُ ، ؾمٌٕم٦م أومام قمـ اًمتٕمزي٦م (سمرويز يمٞمٛمٞم٤موي) يراينوأٟمت٩م اعمخرج اإل

                                                 
ُمّمدر  ،اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[، آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف، سمٞمؽم، شمِمٚمٙمقومًٙمل (0)

 .458ص :ؾم٤مسمؼ

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.  (8)



 ٞملميراٟمُمِمٝمدي٦م اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب واإل  ..................................................... 083

 

ـّ ذم ؿم  (ـم٤مهري دوؾم٧م)م. وىم٤مم 0173ػماز ذم اًمٕم٤مم مجٞمٕمٝم٤م ذم ُمٝمرضم٤من اًمٗم

سمتّمقير قمّدة قمروض ُمنطمّٞم٦م ًمٚمتٕمزي٦م ذم ىمرى طمٌٞم٥م آسم٤مد سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمديٜم٦م 

قمـ ُمراؾمؿ  ومٞمٚمامً  (ٟم٤مس شم٘مقائل) يراينّ (. يمام أٟمت٩م اعمخرج اإلإيرانإصٗمٝم٤من )وؾمط 

 .(0)(إيرانّٞم٦م )ضمٜمقّب يراٟماحلًلم ذم ُمديٜم٦م سمقؿمٝمر اإل اإلُم٤مموـم٘مقس أرسمٕمٞمٜمّٞم٦م 

وومٞمٚمٛملم ىمّمػميـ قمـ  ـمقياً  أؾمت٤مذ ضم٤مُمٕم٦م يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م ومٞمٚمامً  (ينأُملم سمٜم٤م)وأٟمت٩م 

اًمتٕمزي٦م. اًمٗمٞمٚمؿ اًمٓمقيؾ يم٤من يّمّقر جمٛمققم٦م هقاة شم٘مقم سم٢مظمراج ُمنطمّٞم٦م شمٕمزي٦م ذم 

يمام أظمرج  .م0133ّٞم٦م ظمال ؿمٝمر حمّرم ُمـ يراٟمىمري٦م ىمري٦ٌم ُمـ ُمديٜم٦م مهدان اإل

أي شمّمقير ًم٘مٓم٤مت ُمت٘مّٓمٕم٦م  ؛Collagesاًمٗمٞمٚمٛملم اًم٘مّمػميـ قمغم ـمري٘م٦م يمقٓج 

 .(8)وقمروٝم٤م سمّمقرة ُمتت٤مًمٞم٦م

سم٤مدر اًمًٞمٜمامئّٞمقن ، م0171ذم اًمٕم٤مم  إيرانّٞم٦م ذم ؾماُمسمٕمد اٟمتّم٤مر اًمثقرة اإل

ؾمٗمػم ] (ايمسٖمغم)سمٕمٜمقان  امً وم٠مٟمتجقا ومٞمٚم، ّٞمقن إمم شمّمقير واىمٕم٦م قم٤مؿمقراءيراٟماإل

 ؛ًلم إمم اًمٙمقوم٦ماحل اإلُم٤مماًمذي أرؾمٚمف ، واعم٘مّمقد ُمٜمف ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ [احلًلم

وُمٕمروم٦م ، ٓؾمتٓماع إُمر ؛ًمٙمثرة اًمرؾم٤مئؾ اًمتل ضم٤مءت إًمٞمف شمدقمقه ًمٚمتقضّمف إمم اًمٙمقوم٦م

احلرس اًمثقرّي  م0120ـ  0121اًمٗمٞمٚمؿ أٟمتجف ذم اًمٕم٤مم إن يم٤مٟمقا خمٚمّملم ًمف أم ٓ. 

 يراينّ وسمتِمجٞمع ُمـ أطمد ىم٤مدة اجلٞمش اإل،  سمّمقرة ُمِمؽميم٦ميراينّ واًمتٚمٗمزّيقن اإل

هدوز. هق أّول ومٞمٚمؿ ُأٟمت٩م طمقل واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء واؾمتِمٝم٤مد اًمِمٝمٞمد يقؾمػ يما

احلًلم. وُمع أّن اًمٙمثػميـ ُمـ اًمًٞمٜمامئّٞملم قم٤مروقا إٟمت٤مج هذا اًمٗمٞمٚمؿ سم٥ًٌم  اإلُم٤مم

ّٓ أّن اًمٗمٞمٚمؿ ُأٟمت٩م ، رهٌتٝمؿ وظمقومٝمؿ ُمـ شمّمقير ًم٘مٓم٤مت هذه اًمٗم٤مضمٕم٦م ًمٚمٛمّرة إومم إ

 . إيرانقن ذم رض ذم اًمًٞمٜمام واًمتٚمٗمزيوقمُ 

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (0)

ُمّمدر ، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[، آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف، سمٞمؽم، شمِمٚمٙمقومًٙمل (8)

 ؾم٤مسمؼ.
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وُأـمٚمؼ ، ُمقوققمف واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء إيرانم ذم 0113ومٞمٚمؿ آظمر ذم اًمٕم٤مم  شمّؿ إٟمت٤مج

ؿمٝمرام )أي يقم قم٤مؿمقراء وهق ُمـ إظمراج  [يقم اًمقاىمٕم٦م] (روز واومٔم٥م)قمٚمٞمف اؾمؿ 

اعمخرج اًمًٞمٜمامئّل اعمٕمروف هبرام سمٞمْم٤مئل. يٌدأ اًمٗمٞمٚمؿ  ويمت٥َم اًمًٞمٜم٤مريق (أؾمدي

وهذا اًمِم٤مب يٕمِمؼ ، سماءسمقصقل ؿم٤مّب ُمًٞمحل أؾمٚمؿ ًمٚمتّق واؾمٛمف قمٌد اهلل إمم يمر

يٜم٤مديف ويٓمٚم٥م  ٤مً ظمال اًمزواج ُمع راطمٚم٦م يًٛمع ُمٜم٤مديو، ومت٤مة اؾمٛمٝم٤م راطمٚم٦م سمٜم٧م زيد

يرى ، يتقضّمف قمٌد اهلل وراء اًمٜمداء ًمٞمّمؾ إمم يمرسماء سمٕمد واىمٕم٦م اًمٓمػ .ُمٜمف اعم٤ًمقمدة

وُرومٕم٧م رؤوؾمٝمؿ قمغم ، احلًلم وأصح٤مسمف وىمد اؾمُتِمٝمدوا قمغم أرض اعمٕمريم٦م

 .(0)اًمرُم٤مح

ًمًٞمٜمامئّٞمقن قم٤مدة قمـ شمّمقير أرض اعمٕمريم٦م واًم٘مت٤مل سملم احلًلم وأصح٤مسمف يٌتٕمد ا

ًّ ، رسمام ًمتاذم ٟم٘مد رضم٤مل اًمديـ هلؿ ؛وضمٞمش سمٜمل أُمّٞم٦م ٤مس يثػم وّٕٟمف ُمقوقع طم

 اجلدل يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمقوققم٤مت اعمتٕمّٚم٘م٦م سمٕم٤مؿمقراء. 

ومام وُمًٚمًات شمرشمٌط ّٞمقن إٟمت٤مج أيراٟمُمٜمذ إٟمت٤مج هذا اًمٗمٞمٚمؿ سمدأ اًمًٞمٜمامئّٞمقن اإل

]اًم٘م٤مئد  (سمٛمٜم٣م رسدار)ومتّؿ إٟمت٤مج ومٞمٚمؿ ، سمٕم٤مؿمقراء وطمٞم٤مة إئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

قمكم  اإلُم٤ممومٞمٚمؿ قمـ طمٞم٤مة  (وٓي٥م ايمٔمُمؼ)و ×احلًـ سمـ قمكم اإلُم٤مماًمقطمٞمد[ أي 

 واًمقىم٤مئع اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م وآضمتامقمّٞم٦م ذم قمٍمه. ، ×سمـ ُمقؾمك اًمرو٤ما

قمـ  ٤مً أٟمت٩م اًمٕمديد ُمـ اعمخرضملم أوماُم، ّٞم٦مراٟميوقمٜمد اٟمدٓع احلرب اًمٕمراىمّٞم٦م اإل

، ّٞملم ُم٘م٤مسمؾ ضمٞمش اًمرئٞمس اًمٕمراىمّل اًم٤ًمسمؼ صدام طمًلميراٟماحلرب وُم٘م٤موُم٦م اإل

ويِمٌف ُمْمٛمقُن اًمٙمثػم ُمـ إومام ُمْمٛمقَن واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء وصٛمقد احلًلم أُم٤مم 

]اًمتحٚمٞمؼ ذم اًمٚمٞمؾ[  (پرواز در ؾم٤م)هذه إومام ومٞمٚمؿ  وُمـ أهؿِّ  ضمٞمش يزيد.

                                                 
، سم٘مٚمؿ زهره ذيٕمتل ُمٜمِمقر ذم جمّٚم٦م ديدار آؿمٜم٤م، ُم٘م٤مل قم٤مؿمقرا در ومٞمٚمؿ ه٤مى ُم٤م ]قم٤مؿمقراء ذم أوماُمٜم٤م[ (0)

 55اًمٕمددان ، [8115وٟمٞم٤ًمن ـ  أسمريؾ  8115]آذارـ ُم٤مرس  0423وومرورديـ 0424ريخ اؾمٗمٜمد سمت٤م
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٤ٌّمس سمـ قمكم، خرج رؾمقل ُما ىمكم سمقرًمٚمٛم ذم  ×طمٞم٨م أؿم٤مر اًمٗمٞمٚمؿ إمم دور اًمٕم

 ؾم٘مل أـمٗم٤مل احلًلم يقم قم٤مؿمقراء. 

ّٞم٦م ُمٜمٝم٤م ُمًٚمًؾ يراٟمّٞمقن ُمًٚمًات ُمٕمرووم٦م ذم شم٤مريخ اًمًٞمٜمام اإليراٟميمام أٟمت٩م اإل

]اًمٚمٞمٚم٦م اًمٕم٤مذة[  (ؾم٤م دهؿ)و [اًمذيـ قُمّٚم٘م٧م رؤوؾمٝمؿ قمغم اعمِم٤مٟمؼ] (رسزمداران)

]ُمٓمر اًمٕمِمؼ[ ويمّٚمٝم٤م  (زم٣مران فمُمؼ)]اًمًٗمر إظمي[ و (ٖمر ؽمبزؽم)و (أم وه٤م)و

 ُمرشمٌٓم٦م سمقاىمٕم٦م قم٤مؿمقراء. 

ُأـمٚمؼ ، وهٜم٤مك ومٞمٚمؿ اؾمتٛمّد ُمقوققمف ُمـ قم٤مؿمقراء وُمـ سمٓمقٓت ؿمٝمداء يمرسماء

ؾمّٞمد ) يراينّ ]ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقرائّٞم٦م[ أظمرج اًمٗمٞمٚمؿ اعمخرج اإل (ؾم٤م فم٣مؾمقرايل)قمٚمٞمف 

ٞم٦م يراٟمٚمؿ احل٤مًم٦م اًمروطم٤مٟمّٞم٦م ًمٚم٘مّقات اإلصّقر اًمٗمٞم، م0123ذم اًمٕم٤مم  (ُمرشم٣م آويٜمل

وّد ىمقات صّدام ذم ُمديٜم٦م اًمٗم٤مو اًمٕمراىمّٞم٦م.  (قمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمجر)ىمٌؾ ؾم٤مقم٤مت ُمـ سمدء 

قمـ  (ؾمٞمد ُمرشم٣م آويٜمل)اًمٗمٞمٚمؿ وصم٤مئ٘مل  ُمـ جمٛمققم٦م إومام اًمقصم٤مئ٘مّٞم٦م اًمتل أظمرضمٝم٤م 

 ]رواي٦م اًمٗمتح[.  (رواي٦م همتح)احلرب سم٤مؾمؿ 

]يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م[  (رؽمت٣مطمٝمز)ومٞمٚمؿ  (د رو٤م درويشأمح)وأٟمت٩م اعمخرج اًمًٞمٜمامئّل 

 . (0)يتحّدث قمـ يقم قم٤مؿمقراء واؾمتِمٝم٤مد احلًلم سمـ قمكم

، ×احلًلم اإلُم٤ممديٜمّل قمـ طمٞم٤مة ـ  وُمـ اعم٘مّرر أن يتّؿ إٟمت٤مج ومٞمٚمؿ شم٤مرخيّل 

ّّمّم٧م ُم٤ٌمًمغ وظُم  (صم٤مر اهلل)ؼ قمٚمٞمف اؾمؿ ٓمٚمَ وأٟمّم٤مره وصٛمقدهؿ يقم قم٤مؿمقراء. وؾمٞمُ 

ن سم٤مٕومام اًمتل ُأٟمتج٧م قرِ إذا ُم٤م ىمُ  وخامً  ٞمٚمؿ اًمذي ؾمٞمٙمقن ومٞمٚمامً ٟمت٤مج هذا اًمٗميمٌػمة إل

  .(8)ؾم٤مسم٘م٤م

                                                 
، ]قم٤مؿمقراء ذم أوماُمٜم٤م[ سم٘مٚمؿ زهره ذيٕمتل ُمٜمِمقر ذم جمّٚم٦م ديدار اؿمٜم٤م (قم٤مؿمقرا در ومٞمٚمؿ ه٤مي ُم٤م)ُم٘م٤مل  (0)

 55ٕمددان [ اًم8115وٟمٞم٤ًمن ـ أسمريؾ  8115]اذار ـ ُم٤مرس  0423وومرورديـ  0424سمت٤مريخ اؾمٗمٜمد 
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 .8105أي٤مر ـ  ُم٤ميق  04سمت٤مريخ ، صحٞمٗم٦م مهِمٝمري اإليراٟمٞم٦ّم (8)
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 وكّسوٛ
ؿمٝمدٟم٤م ذم ـم٘مقس إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء احلًٞمٜمل وٓ ؾمّٞمام أي٤مم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر 

ّٞملم واًمٕمراىمّٞملم واًمٕمرب يراٟمسملم هذه اًمٓم٘مقس قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإل اً يمٌػم ٤مً شمِم٤مهب، حمّرم

سملم  اً وُمِمٝمقد اً أّن اًمتٗم٤مقمؾ اًمقضمدايّن يم٤من يمٌػم أظمريـ وأؾمٞمقّيلم. ويٌدو

ّٞملم واًمٕمراىمّٞملم يراٟمًمزي٤مرة اإل اً ؛ ٟمٔمرّٞملم واًمٕمراىمّٞملم ذم إىم٤مُم٦م ـم٘مقس اًمتٕمزي٦ميراٟماإل

 .إيرانًمٚمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م ذم اًمٕمراق و

، إيرانهل ٟمٗمًٝم٤م دمري ذم  اًمتل شم٘م٤مم أن ذم اًمٕمراق ومٙمثػم ُمـ ـم٘مقس اًمتٕمزي٦م

وٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م اًم٤ٌمدئ ، وٓ ختتٚمػ ذم اًمٌٚمديـ، سمؾ إّن اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م ـمٌؼ إصؾ

ّٓ سم٤مًمرضمقع إمم اعمّم٤مدر واعمراضمع اًمتل ُتّدصم٧م قمٜمٝم٤م  .هبذه اًمٓم٘مقس إ

واؾمتٛمّرت ، اًمّمٗمقّي  يم٤مٟم٧م ىمد ايمتٛمٚم٧م ذم اًمٕمٍم إيرانومٓم٘مقس قم٤مؿمقراء ذم 

طمتك قمٝمد رو٤م ؿم٤مه هبٚمقّي اًمذي ُمٜمع إىم٤مُم٦م ـم٘مقس اًمتٕمزي٦م وُمراؾمؿ قم٤مؿمقراء طمتك 

ٗم٧م اًمٓم٘مقس ووصٚم٧م إمم ُم٤م هل ١مٟمِ وُمـ سمٕمده اؾمتُ ، إيرانؾم٘مقـمف وٟمٗمٞمف إمم ظم٤مرج 

 قمٚمٞمف طمتك أن. 

ويم٤مٟم٧م ُتٜمع ُمـ ىمٌؾ سمٕمض ، ُأىمٞمٛم٧م ـم٘مقس قم٤مؿمقراء ذم اًمٕمراق ُمٜمذ ُمئ٤مت اًمًٜملم

ٜمدُم٤م يم٤من يتٖمػّم احلٙم٤مم يٕمقد اًمٜم٤مس إمم إىم٤مُم٦م اًمتٕم٤مزي وـم٘مقس قم٤مؿمقراء. وقم، احلّٙم٤مم

ُمٜمع إىم٤مُم٦م اًمٓم٘مقس  0132قمٜمدُم٤م وصؾ طمزب اًمٌٕم٨م ذم اًمٕمراق إمم اًمًٚمٓم٦م ذم اًمٕم٤مم 

واؾمتٛمّرت هذه ، م8114ذم قم٤مؿمقراء طمتك ؾم٘مط ٟمٔم٤مم اًمٌٕم٨م ذم اًمٕمراق ذم اًمٕم٤مم 

 يمؼم وأوؾمع. اًمٓم٘مقس سمٕمد ؾم٘مقط ٟمٔم٤مم صدام طمًلم طمتك أن وسمّمقرة أ
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ّ٘  التفاعن الٕدساٌ
طمٞم٨م ، ّٞم٦مؾماُمواًمٕمراق واًمٌاد اًمٕمرسمّٞم٦م واإل إيرانجم٤مًمس اًمٕمزاء ُمتِم٤مهب٦م ذم 

وهٜم٤مك ، ٘م٤مم ومٞمٝم٤م هذه اعمج٤مًمسهٜم٤مك اعم٤ًمضمد واحلًٞمٜمّٞم٤مت واًمتٙم٤مي٤م واًمٌٞمقت اًمتل شمُ 

، واعمًتٛمٕمقن اًمذيـ جيٚمًقن ًماؾمتامع إمم اخلٓمٞم٥م، اعمٜمؼم اًمذي جيٚمس قمٚمٞمف اخلٓمٞم٥م

، وشمٙمقن هن٤مي٦م جمٚمس اًمٕمزاء، ي٘مقم اًمرادود أو اًمٜم٤مئح سم٘مراءة اًمِمٕمر احلًٞمٜمّل  ُمـ صمؿّ و

 اًمٚمٓمؿ قمغم اًمّمدور. 

واًمٕمراق وسمٚمدان أظمرى ُمٜمٝم٤م  إيرانواعمقايم٥م احلًٞمٜمّٞم٦م هل إظمرى ُمتِم٤مهب٦م سملم 

اًمًٕمقدّي٦م واًمٌحريـ وًمٌٜم٤من وؾمقري٤م وشمريمٞم٤م واًم٤ٌميمًت٤من واهلٜمد. طمٞم٨م خترج هذه 

ذم رصم٤مء احلًلم وأهؾ  اً ويرّدد اعمِم٤مريمقن ومٞمٝم٤م أؿمٕم٤مر، قارع واعمٞم٤مديـاعمقايم٥م إمم اًمِم

وٓومت٦ًم يُمت٥م قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ ، ؾمقداء وُمٚمّقٟم٦م ٤مً حيٛمؾ اعمِم٤مريمقن ذم اعمقايم٥م أقماُمو، سمٞمتف

 اعمقيم٥م. 

٘م٤مم ذم ٘م٤مم ذم اًمٕمراق واًمٌاد اًمٕمرسمّٞم٦م هل ٟمٗمًٝم٤م اًمتل شمُ وُمقايم٥م اًمزٟمجٞمؾ اًمتل شمُ 

 ر وُمـ أصمر ذم أظمر ذم إىم٤مُم٦م هذا اًمٓم٘مس. ٠مصمَّ وٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م ُمـ شم، إيران

يمام أذٟم٤م  إيرانٕم٧م ذم ٜمِ وُمُ ، ذم اًمٕمراق وًمٌٜم٤من ٤مً ٘م٤مم طم٤مًمٞمّ اًمتل شمُ  ـ وُمقايم٥م اًمتٓمٌػم

 إمم اًمٕمراق.  إيرانوشمذيمر يمت٥م اًمت٤مريخ أهّن٤م ُٟم٘مٚم٧م ُمـ ، ُمتِم٤مهب٦م إمم طمّد ُم٤م ـ ُمـ ىمٌؾ

ّٞمقن يراٟمواىمتًٌٝم٤م اإل ىمٞمٛم٧م ذم اًمٕمراقأُ ، ظم٤مّص٦م ذم اًمتٕمزي٦م ٤مً نَّ ـم٘مقؾميمام أ

٘م٤مم ذم يقم اًمتل شمُ  (ريمْم٦م ـمقيري٩م)وظمػم ُمث٤مل قمغم ذًمؽ ، ّٞم٦مإيراٟموصٌٖمقه٤م سمّمٌٖم٦م 

يري٩م اًمتل شمٌٕمد طمقامم وهل ُمقيم٥م قمزاء يٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمديٜم٦م ـمق، قم٤مؿمقراء ذم يمرسماء

وي٘مقم اعمِم٤مريمقن سم٤مًمريمض واهلروًم٦م سم٤مدم٤مه ُمديٜم٦م ، ذىمّل ُمديٜم٦م يمرسماء اً يمٞمٚمقُمؽم 81

اًمذي يْمّؿ ُمئ٤مت ، اًمٓمريؼ يٚمتحؼ أه٤مزم اعمدن واًم٘مرى هبذا اعمقيم٥م وذم، يمرسماء

  .ي٤م طمًلم ي٤م طمًلم: أٓف ُمـ اعمقاـمٜملم يرّددون ومٞمٝم٤م ؿمٕم٤مرات

٘م٤مم ذم اًمٕمراق ذم أي٤مم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر حمّرم هل يمام أّن اًمتِم٤مسمٞمف اًمتل شمُ 
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يرشمدون  ـ إومرادُم اً يمٌػم اً طمٞم٨م خيرج ُمقيم٥م يْمّؿ قمدد، إيرانٟمٗمًٝم٤م اًمتل شُم٘م٤مم ذم 

يٛمّثٚمقن أهؾ اًمٌٞم٧م وأقمداءهؿ وهؿ يريمٌقن ، محراء وصٗمراء وزرىم٤مء وظمياء ٤مً صمٞم٤مسم

ٌّٝمواًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ را، اخلٞمقل  سمقاىمٕم٦م يمرسماء. ٤مً ضمٚمقن يت٤ٌمرزون ذم اعمٞم٤مديـ شمِم

، وـم٘مقس طمرق اخلٞم٤مم اًمتل هل قم٤مدة قمٜمد اًمٕمراىمّٞملم يقم اًمٕم٤مذ ُمـ ؿمٝمر حمّرم

ٜمّم٥م ظمٞمٛم٦م يمٌػمة طمٞم٨م شمُ ، ّٞم٦م وُمٜمٝم٤م ـمٝمران وىمؿ وإصٗمٝم٤منراٟميذم اعمدن اإل ٤مً ٘م٤مم أيْمشمُ 

واًمتل ىم٤مم ، وؾمط إطمدى اًم٤ًمطم٤مت تّثؾ ظمٞمٛم٦م أهؾ سمٞم٧م احلًلم يقم قم٤مؿمقراء

 ضمٞمش اسمـ زي٤مد سمحرىمٝم٤م سمٕمد ُم٘متؾ احلًلم يقم قم٤مؿمقراء. 

٘م٤مم أن ذم اًمٕمراق وٓ ؾمٞمام ذم يمرسماء ًمٞمٚم٦م اًمتل شمُ  (قمرس اًم٘م٤مؾمؿ)ُمراؾمؿ  يمام أنَّ 

ىمٞمٛم٧م ُمٜمذ ويم٤مٟم٧م هذه اعمراؾمؿ ىمد أُ ، إيران٘مٚم٧م سمحذاومػمه٤م ُمـ ٟمُ  حمّرم اًمٕم٤مذ ُمـ

طمٞم٨م ، ٘م٤مم ذم يمرسماء ًمٞمٚم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرموٓ شمزال شمُ ، قمنمات اًمًٜملم ذم اًمٕمراق

دون يًػمون ذم صٗمقف ُمتقازي٦م يردِّ ، سمٞمْم٤مء ُمْم٤مءة ٤مً حيٛمؾ أـمٗم٤مل وي٤مومٕمقن ؿمٛمققم

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ اب  وشمرُمز إمم زوم٤مف، ذم ُمقيم٥م يمٌػم ُمـ اًمِمٕمر أسمٞم٤مشم٤مً 

 ـم٤مًم٥م ًمٞمٚم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم.

قوع وشمُ ، يم٤مٟم٧م صقر إئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م شُمرؾمؿ ذم اًمٕمراق قمغم ًمقطم٤مت يمٌػمة

وُُتٛمؾ ُمع اعمقايم٥م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜمٓمٚمؼ ، قمغم أسمقاب احلًٞمٜمّٞم٤مت واعم٤ًمضمد وذم داظمٚمٝم٤م

٘مٚم٧م ُمٜمٝم٤م إمم اًمٕمراق. وٟمُ ، إيرانوهذه اًمّمقر ُمٜمِم١مه٤م ، ُمـ اعم٤ًمضمد واحلًٞمٜمّٞم٤مت

 احلًلم ُُتٛمؾ ُمع ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم اعمدن اًمٕمراىمّٞم٦م.  اإلُم٤مموٓ زاًم٧م صقر رأس 

٤ٌّمن أىمقي٤مء وشمدّل ، محُؾ اعمِم٤مقمؾ ُمع ُمقايم٥م اًمٕمزاء سمدأ ذم اًمٕمراق ويم٤من حيٛمٚمٝم٤م ؿم

وُمدى ضم٤مهزيتف ذم إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء احلًٞمٜمّل وإطمٞم٤مء ذيمرى ، قمغم قمٔمٛم٦م يمّؾ ُمقيم٥م قمزاء

ٕمّٚمؼ هب٤م ُمّم٤مسمٞمح ُُتٛمؾ ُمع اًمٕمديد ُمـ اعمقايم٥م ُمِم٤مقمؾ شمُ  إيران. ذم احلًلم اإلُم٤مم

وىمد شمٓمّقرت قمغم ُمّر ، يمٝمرسم٤مئّٞم٦م وقماُم٤مت وىمٓمع ظمِمٌّٞم٦م شمرُمز إمم ٟمٕمقش اًمِمٝمداء

 إزُمٜم٦م. 
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وشمرُمز إمم اؾمتِمٝم٤مد أصح٤مب احلًلم ، ّٞملميراٟممحُؾ اًمتقاسمٞم٧ِم قم٤مدٌة ُم٠مظمقذٌة ُمـ اإل

واًمٕمديد ُمـ اًمٌٚمدان أؾمٞمقّي٦م  س ذم اهلٜمد٤مرَ وهذه اًمٕم٤مدة تُ ، وأهؾ سمٞمتف ذم يمرسماء

 ٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م أؾمامء خمتٚمٗم٦م. ويُ 

قمغم إىمدام إمم يمرسماء سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم  اً اعمدن اًمٕمراىمٞم٦م ُمراؾمؿ اعمٌم ؾمػم شمِمٝمد، اً وأظمػم

ّٞملم يراٟمويِم٤مرك ومٞمٝم٤م اعمايلم ُمـ اًمٕمراىمّٞملم واًمٕمرب واإل، احلًلم اإلُم٤ممأرسمٕمٞمٜمّٞم٦م 

يِم٤مرك اًمٚمٌٜم٤مٟمٞمقن وٓ ؾمّٞمام اًمٜم٤ًمء ذم ، ضمٜمقب ًمٌٜم٤منوإضم٤مٟم٥م. وذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م ذم 

 .(0)ُمراؾمؿ اعمٌم قمغم إىمدام سملم اًمٜمٌٓمٞمتلم اًمٗمقىم٤م واًمتحت٤م

 : ر ًمٜم٤م ُمـ ُمٕمٚمقُم٤متوومٞمام يكم ٟمدرس يمّؾ وم٘مرة سمام شمقومّ 

 دلالض العساٞ
ّٞم٦م ؾماُمواًمٕمراق واًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م واإل إيران٘م٤مم جم٤مًمس اًمٕمزاء احلًٞمٜمل ذم شمُ 

٘م٤مم ُمٜمذ ُمئ٤مت هذه اعمج٤مًمس شمُ وسمّٞم٦م اًمتل يتقاضمد ومٞمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م. وإور وطمتك اًمٌٚمدان

٘م٤مم ويم٤مٟم٧م جم٤مًمس اًمٕمزاء شمُ ، وىمد ؿمّجع إئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمغم إىم٤مُمتٝم٤م، اًمًٜملم

 ومٞمٌٙمل اعمًتٛمٕمقن. ، طمٞم٨م ي٘مرأ اًمِم٤مقمر ىمّمٞمدة ذم رصم٤مء احلًلم

 اءةىمرذم ي٠مظمذون اخلٓم٤ٌمء يم٤من طمٞم٨م  ؛شمٓمّقرت جم٤مًمس اًمٕمزاء قمغم ُمّر اًمًٜملم

سم٘مراءة رادود  خُيتؿ اعمجٚمس و، اًمتٕمزي٦م قمغم احلًلم وذح واىمٕم٦م يمرسماء عمًتٛمٕمٞمٝمؿ

ويٚمٓمؿ اعمِم٤مريمقن قمغم صدورهؿ. ، ذم رصم٤مء احلًلم اً أو ٟم٤مئح مجٞمؾ اًمّمقت أؿمٕم٤مر

٘م٤مم جم٤مًمس اًمٕمزاء ذم احلًٞمٜمّٞم٤مت واعم٤ًمضمد واًمٌٞمقت واًمتٙم٤مي٤م ذم وذم اًمٕمٍم احل٤مض شمُ 

ويٙمقن ُمٙم٤من قم٘مد اعمجٚمس ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمٖمٓمك ، أظمرىواًمٕمراق وسمٚمدان  إيران

وسمٕمد ذًمؽ ، اجلدران سم٤مًمًقاد. شمٌدأ جم٤مًمس اًمٕمزاء سمتاوة آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

                                                 
 ُمٕمٚمقُم٤مت اؾمت٘مٞمتٝم٤م ُمـ اًمديمتقرة دٓل قم٤ٌّمس اًمتل شمًٙمـ ُمديٜم٦م اًمٜمٌٓمٞم٦ّم. (0) 
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ويٌدأ سم٘مراءة أؿمٕم٤مر أو آي٤مت ، يّمٕمد اخلٓمٞم٥م قمغم ُمٜمؼم ُأقِمدَّ ذم اعمًجد أو احلًٞمٜمّٞم٦م

ّؿ اعمِم٤مريملم ذم هت، ويٓمرح ىمْم٤مي٤م ُمٕم٤مسة، سمٕمده٤م ي٘مقم سمتٗمًػم أي٤مت، ُمـ اًم٘مرآن

 ×شمِمتٛمؾ قمغم اًمققمظ واإلرؿم٤مد وقمغم ضم٤مٟم٥م ُمـ ؾمػمة احلًلم، جمٚمس اًمٕمزاء

صمّؿ خيتؿ طمديثف سم٘مراءة أسمٞم٤مت ُمـ اًمِمٕمر اًمٗمّمٞمح ، وسمٕمض اًمٗمّمقل ُمـ ُم٠مؾم٤مة يمرسماء

. ىمد يتٕم٤مىم٥م أيمثر ُمـ ظمٓمٞم٥م وىم٤مرئ قمغم اعمٜمؼم ×أو اًمِمٕمٌّل ذم رصم٤مء احلًلم

ت٤مم يمٚمٛمتف يِمػم إمم واىمٕم٦م يمرسماء وذم ظم، اًمقاطمد سمح٥ًم ؾمٕم٦م اعمجٚمس وصٖمره

ومّمٞمح٦م  اً ذم رصم٤مء احلًلم ؾمقاء يم٤مٟم٧م أؿمٕم٤مر وي٘مرأ سمٕمض إؿمٕم٤مر، وُم٘متؾ احلًلم

ذم رصم٤مء  اً اًمرادود قمغم اعمٜمؼم وي٘مرأ أؿمٕم٤مر سمٕمده٤م يّمٕمد اًمٜم٤مئح أو، أو سم٤مًمٚمٝمج٦م اعمحٚمّٞم٦م

وسمٕمده٤م يٜمٍمف اعمِم٤مريمقن ، وأهؾ سمٞمتف ويٚمٓمؿ اعمِم٤مريمقن قمغم صدورهؿ، احلًلم

م هلؿ اًمٓمٕم٤ممأ   .و ُي٘مدَّ

ظمال اًم٘مرون اعم٤موٞم٦م ختّّمص قمدد يمٌػم ُمـ رضم٤مل اًمديـ ذم ىمراءة جم٤مًمس 

، (ظمٓمٞم٥م اعمٜمؼم احلًٞمٜمّل )أو  (اخلٓمٞم٥م)وُأـمٚمؼ قمغم ه١مٓء أؾمامء خمتٚمٗم٦م ُمٜمٝم٤م ، اًمٕمزاء

يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم اًمٕمراق اًمٙمثػمون يم٤مًمًٞمد ص٤مًمح  واًمقاقمظ. وسمرز قمدد يمٌػم ُمـ اخلٓم٤ٌمء

واًمِمٞمخ قمٌد اًمزهراء اًمٙمٕمٌل واًمِمٞمخ أمحد ، دي اًمٙمرسمائلواًمِمٞمخ ه٤م، احلكم

وهمػمهؿ ، واًمِمٞمخ ضمٕمٗمر آسمراهٞمٛمل، وُمـ آطمٞم٤مء اًمِمٞمخ وم٤موؾ اعم٤مًمٙمل، اًمقائكم

 إيرانيمام سمرز ظمٓم٤ٌمء يم٤ٌمر ذم  .اًمٙمثػم ممـ محؾ ُم١ًموًمٞم٦م اًمتٌٚمٞمغ قمـ اًمٜمٝمٔم٦م احلًٞمٜمٞم٦م

واًمِمٞمخ أمحد ، جرةُمٜمٝمؿ ُما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل اًمذي قم٤مش ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ًمٚمٝم

ّٞملم اعمٕمرووملم إطمٞم٤مء اًمِمٞمخ يراٟموُمـ اخلٓم٤ٌمء اإل، واعمرطمقم اًمِمٞمخ اًمٗمٚمًٗمّل ، اًمٙم٤مذم

 واًمًٞمد قمٌد اهلل وم٤مـمٛمل ٟمٞم٤م. ، طمًلم أٟمّم٤مري٤من

ويِم٤مرك ذم جم٤مًمس اًمٕمزاء اًمرواديد أو اًمٜم٤مئحقن اًمذيـ ي٘مرأون أؿمٕم٤مر اًمرصم٤مء قمغم 

ٞم٦م رواديد وٟم٤مئحقن ذم اًمٕمراق احلًلم وأهؾ سمٞمتف. وسمرز ظمال اًمًٜمقات اعم٤مو

يمتٌقه٤م هؿ  اً يّمٕمدون اعمٜم٤مسمر وي٘مرأون أؿمٕم٤مر، ّٞم٦مؾماُمواًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م واإل إيرانو
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وي٘مقم اعمِم٤مريمقن سم٤مًمٚمٓمؿ قمغم صدورهؿ. وُمـ ، أٟمٗمًٝمؿ أو يمتٌٝم٤م هلؿ ؿمٕمراء آظمرون

واًمِمٞمخ ي٤مؾملم ، أسمرز اًمٜم٤مئحلم اًمٕمرب اًمٕمراىمّٞملم اعمرطمقم محزه اًمّمٖمػم أو اًمزهمػم

واعما ضمٚمٞمؾ اًمٙمرسمائّل. وُمـ أسمرز اًمرواديد ، واعما سم٤مؾمؿ اًمٙمرسمائّل ، رُمٞمثلاًم

، وؾمٕمٞمد طمدادي٤من، وص٤مدق آهٜمٙمران، ريضقم ّٞملم إطمٞم٤مء طم٤مج ُمٜمّمقريراٟماإل

 وطم٤مج حمٛمقد يمريٛمل. 

  ٞ  وٕانب العسا
، واًمٕمراق سمؾ ذم يمّؾ سمٚمد يقضمد ومٞمف اًمِمٞمٕم٦م إيرانخترج ُمقايم٥م اًمٕمزاء ًمٞمس وم٘مط ذم 

حيٛمؾ اعمِم٤مريمقن ذم ُمقايم٥م اًمتٕمزي٦م راي٤مت ؾمقداء وسمٞمْم٤مء ومحراء وظمياء وقم٤مدة ُم٤م 

يمام يرومع اعمِم٤مريمقن ، وقم٤ٌمرات هل٤م قماىم٦م سمح٤مدصم٦م يمرسماء، يُمت٥م قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ احلًلم

د ون. ويردِّ أو اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل ظمرج ُمٜمٝم٤م اعمٕمزُّ ، ٦ًم ًمٚمٛمقيم٥مل اجلٝم٦م اعم١مؾمِّ ًٛمّ ٓومت٤مٍت شمُ 

 رصم٤مء احلًلم. شمٓمّقرت ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم اًمٕمراق ذم ُمـ اًمِمٕمر ذم ٤مً اعمِم٤مريمقن قم٤مدة أسمٞم٤مشم

 اً ورّدد اعمِم٤مريمقن أؿمٕم٤مر، ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اعم٤ميض سمحٞم٨م اظمتٚمط اًمًٞم٤مّد سم٤مًمديٜمّل 

، مم٤ّم دقم٤م احلٙمقُم٤مت اعمتٕم٤مىم٦ٌم إمم ُمٜمع ظمروج اعمقايم٥م احلًٞمٜمّٞم٦م، ؾمٞم٤مؾمّٞم٦م وّد احلٙمقُم٦م

وىمتؾ ، ُٕمـ واًمنمـم٦ماؿمت٤ٌميم٤مت سملم اعمِم٤مريملم ذم اعمقايم٥م وىمّقات ا إزم طمّمقل أو

اًمٕمديد ُمـ اعمقاـمٜملم. وىمد ُتّدى اًمٕمراىمّٞمقن ؾمٚمٓم٤مت اًمٌٕم٨م ذم اخلروج سمٛمقايم٥م قمزاء 

يـ اًمًٚمٓم٤مت  اً ورّددوا ؿمٕمر، ذم اًمثامٟمٞمٜم٤مت واًمتًٕمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض ُمتَحدِّ

 : شمٕمّروقا ًمٚم٘مٛمع قمغم اخلروج ذم اعمقايم٥م طمتك وًمق وُم١ميّمديـ 

 يمـــق ومْمٔمـــقا أرصمٙمٛمـــ٣م وايمٝمـــديـ

 

ــؽ  ــكم ٞمٟمسمٝم ــ٣م ضمس ــٝمدي ي ــ٣ًم ؽم  زضمٖم

ّٞم٦م ذم قمٍم يراٟمسمؾ إّن احلٙمقُم٦م اإل، سم٤مًمٕمراق اً ومل يٙمـ ُمٜمع ُمقايم٥م اًمتٕمزي٦م حمّمقر 

م( ُمٜمٕم٧م ظمروج اعمقايم٥م وإىم٤مُم٦م اًمتٕمزي٦م 0130ـ  0183رو٤م ؿم٤مه هبٚمقي )

ٟمتٞمج٦م شمٜمحٞمتف قمـ احلٙمؿ  ؛اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م. وقم٤مدت ُمقايم٥م اًمٕمزاء إمم ؾم٤مسمؼ قمٝمده٤م
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سمٕمد  إيرانأّن وصقل طمٙمقُم٤مت همػم ؿمٞمٕمّٞم٦م إمم طمٙمؿ  . يمامإيرانوٟمٗمٞمف إمم ظم٤مرج 

عمٜمع اًمتٕمزي٦م اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م ذم  ٤مً صقل اًمّمٗمقّيلم إمم احلٙمؿ يم٤من ؾمٌٌاًمٌقهيّٞملم وىمٌؾ و

 ًمٕمّدة ىمرون.  إيران

ؿمّجٕم٧م احلٙمقُم٦م ، م0171ذم اًمٕم٤مم  إيرانّٞم٦م ذم ؾماُموسمٕمد اٟمتّم٤مر اًمثقرة اإل

ّٞم٦م ؾماُمإلًمٚمِمٕم٤مئر ا ؛ يمقٟمف شمٕمٔمٞمامً اءوظمروج ُمقايم٥م اًمٕمز، ّٞم٦م إىم٤مُم٦م اًمتٕمزي٦ميراٟماإل

 .(0) (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ): سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م وقمٛماً 

، ّٞم٦ميراٟم٘م٤مم ذم ؿمٝمر حمّرم ذم اعمدن اإلاجلدير سم٤مًمذيمر أّن جم٤مًمس قمروض اًمتٕمزي٦م شمُ 

وختتّص ، ٘م٤مم يمّؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر حمّرمويم٤مٟم٧م هذه اعمج٤مًمس شمُ 

٘م٤مم جمٚمس شمٕمزي٦م سمٜم٤مء أهؾ اًمٌٞم٧م. ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل يم٤من يُ أسم٠مطمد إئّٛم٦م أو أطمد 

، احلًـ اإلُم٤مموذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م جمٚمس شمٕمزي٦م اؾمتِمٝم٤مد ، ×قمكم اإلُم٤مماؾمتِمٝم٤مد 

٤ٌّمس سمـ قمكمّ ، اًمرو٤م اإلُم٤مموجمٚمس شمٕمزي٦م  وجمٚمس شمٕمزي٦م قمكم ، وجمٚمس شمٕمزي٦م اًمٕم

احلًلم إمم  ووصقل أهؾ سمٞم٧م، وؿمٌٞمف اعمخت٤مر، إيمؼم وُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ وـمٗمٚمٞمف

 اًمٙمقوم٦م واًمِم٤مم. 

واًمٕمديد ُمـ  إيرانُمقايم٥م اًمزٟمجٞمؾ أو اًمًاؾمؾ ذم يمّؾ ُمـ اًمٕمراق و أيْم٤مً  ٘م٤ممشمُ 

اًمٌحريـ. يْمّؿ ُمٜمٝم٤م اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمّٞم٦م ذم اًمًٕمقدّي٦م واعمدن واًم٘مرى ذم ، اًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م

ؾمقداء ُمٜمحنة قمـ اًمٔمٝمر طمتك اًمٙمتٗملم  ٤مً يرشمدون صمٞم٤مسم ُمقيم٥م اًمزٟمجٞمؾ رضم٤مًٓ 

يؽماوح ـمقل اًمًٚمًٚم٦م ُمٜمٝم٤م سملم ، قن سم٠ميدهيؿ جمٛمققم٤مت ُمـ اًمًاؾمؾ احلديدّي٦محيٛمٚم

، ومجٞمٕمٝم٤م شمتّمؾ سمحٚم٘م٦م طمديدّي٦م ُمثٌت٦م ذم ُم٘مٌض ظمِمٌّل ، ؾمٌٕم٦م وقمنمة إٟمِم٤مت

وذًمؽ قمغم وىمع ٟمٖمامت ، يرومٕمقهن٤م سمٙمٚمت٤م اًمٞمديـ وهيقون هب٤م قمغم فمٝمقرهؿ أو أيمت٤مومٝمؿ

ُمـ اًمِمٕمر  ٤مً ويرّددون أسمٞم٤مشم، ظم٤مّص٦م شمّمدر قمـ ضب اًمٓمٌقل واًمّمٜمقج أُم٤مم اعمقيم٥م

                                                 
 .48احل٩م: آي٦م (0)
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٘م٤مم ُمقايم٥م اًمزٟمجٞمؾ ذم اهلٜمد . شمُ (0)قمغم إي٘م٤مع شمٚمؽ اًمٜمٖمامت ×ذم رصم٤مء احلًلم

، ويِم٤مرك اًمِمٞمٕم٦م ذم هذه اعمقايم٥م، واًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م إيران٘م٤مم ذم واًم٤ٌميمًت٤من ُمثؾ ُم٤م شمُ 

طمٞم٨م خترج اًمدُم٤مء قمٜمدُم٤م ، وحيٛمٚمقن ُمٕمٝمؿ اًمًاؾمؾ اعمزّودة سمًٙم٤ميملم صٖمػمة

ّٞم٦م احل٤مًمٞم٦م اؾمتخدام اًمزٟم٤مضمٞمؾ يراٟموىمد ُمٜمٕم٧م اًمًٚمٓم٤مت اإل، رهؿييسمقن فمٝمق

 اعمزّودة سم٤مًمًٙم٤ميملم عمٜمع شمِمقيف اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمّٞم٦م.

ّٞم٦م ذم اًمثامٟمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض ُمقايم٥م اًمتٓمٌػم يراٟميمذًمؽ ُمٜمٕم٧م احلٙمقُم٦م اإل

سمٕمد أن يم٤مٟم٧م هذه اعمقايم٥م خترج ذم اًمٕمديد ُمـ اعمدن. وىمد أقمٚمٜم٧م  إيرانذم أٟمح٤مء 

ّٞم٦م سم٠مّن ُمقايم٥م اًمتٓمٌػم شمِمّقه اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمّٞم٦م ويًتٖمّؾ أقمداء يراٟمٙمقُم٦م اإلاحل

ويٜمًٌقا إمم اعمًٚمٛملم هذه إقمامل اًمتل ، ؾمامهذه اًمٓم٘مقس ًمٞمٝم٤ممجقا اإل ؾماماإل

شمّمّقر اعمًٚمٛملم وهؿ ي٘مقُمقن سمجٚمد اًمذات وشمٕمذي٥م اًمٜمٗمس. واىمؽمطم٧م احلٙمقُم٦م 

ًمٓم٘مقس اًمتؼّمع سمدُم٤مئٝمؿ سمدل اًمتٓمٌػم ّٞم٦م قمغم ُمـ يم٤مٟمقا يِم٤مريمقن ذم هذه ايراٟماإل

م.  عم٤ًمقمدة اعمرى واعمحت٤مضملم إمم اًمدَّ

أو اًمتٓمٌػم ذم اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم ذم ُمديٜم٦م ، وذم اًمٕمراق خترج ُمقايم٥م اًمًٞمقف

ويِم٤مرك ذم ُمقايم٥م اًمتٓمٌػم اًمِم٤ٌمب واًمِمٞمقخ وطمتك ، يمرسماء واعمدن آظمرى

وقمٜمد آٟمتٝم٤مء ُمـ ، ًم٘م٤مُم٤متإـمٗم٤مل طمٞم٨م ييسمقن رؤوؾمٝمؿ سم٤مًمًٞمقف واعمدى وا

 ؛ ًمٖمًٚمقا رؤوؾمٝمؿ وأسمداهنؿ. وًمٞمْمٕمقاهذا اًمٓم٘مس يذه٥م اعمٓمؼّمون إمم احلاّمُم٤مت

إمم  اً ومُٞمحٛمؾ ومقر، ّم٤مب سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمْمٕمػ أو آهنٞم٤مريُ  ٤مً دات قمغم اجلرح. أطمٞم٤مٟماّم اًمّْم 

 . (8)اعمًتقصػ اخل٤مّص هبؿ إلضمراء ُم٤م يٚمزم

                                                 
ومْماً ، 05ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، (طمٚم٘م٦م دراؾمٞم٦م طمقل قم٤مؿمقراء)ذم يمت٤مب ، ُم٘م٤مل ًمٕمٌد اًمقه٤مب اًمٙم٤مر (0)

 دات اًمِمخّمٞم٦ّم ًمٚم٤ٌمطم٨م.قمـ اعمِم٤مه

، 03ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، (طمٚم٘م٦م دراؾمٞم٦م طمقل قم٤مؿمقراء)ذم يمت٤مب ، ُم٘م٤مل ًمٕمٌد اًمقه٤مب اًمٙم٤مر (8)

 واعمِم٤مهدات اًمِمخّمٞم٦ّم ًمٚم٤ٌمطم٨م. 
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ٕم٧م اًمٕمزاء احلًٞمٜمل ُمٓمٚم٘م٤ًم وٓ ؾمّٞمام ذم ويم٤مٟم٧م احلٙمقُم٤مت اًمٕمراىمّٞم٦م اعمتٕم٤مىم٦ٌم ىمد ُمٜم

وًمٙمـ سمٕمد ؾم٘مقط ٟمٔم٤مم طمزب ، ويم٤من ُمٜمٝم٤م اًمتٓمٌػم، قمٝمد طمٙمقُم٦م صدام طمًلم

مم اًمٕمراق وُمـ وٛمٜمف اًمتٓمٌػم إؿمٙم٤مًمف ُمـ ضمديد أ اًمٌٕم٨م قم٤مد اًمٕمزاء احلًٞمٜمل سمٙمؾِّ 

  .وٓ شمزال هذه اًمٓم٘مقس ُمًتٛمّرة طمتك وىمتٜم٤م احل٤مض

ٞمح٦م يقم قم٤مؿمقراء ُمـ يمّؾ قم٤مم ظمروج ُمقيم٥م وشمِمٝمد ُمديٜم٦م اًمٜمٌٓمّٞم٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمّٞم٦م صٌ

٤مرك ومٞمٝم٤م اًمرضم٤مل ُمـ ؿم٤ٌمب يِم، اًمتٓمٌػم وضب اًمرؤوس سم٤مًمًٞمقف واخلٜم٤مضمر

يمام ٟمنمت وؾم٤مئؾ اإلقمام اًمٚمٌٜم٤مٟمّٞم٦م ذم اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم ؾمٜم٦م .ـمٗم٤ملوؿمٞمقخ وأ

قمـ ؿم٤ٌمب ي٘مقُمقن سم٤مًمتٓمٌػم ذم  اً صقر ( ّٕول ُمّرة8103ٟمقومٛمؼم ـ  8تهـ/0345

٦م ُمـ سمػموت. يم٤مٟم٧م هذه اًمٓم٘مقس ُمقوع ظماف سملم قمٚمامء ًمٌٜم٤من اًمْم٤مطمٞم٦م اجلٜمقسمٞمّ 

وُمٜمٝمؿ ُمـ ، وقمغم رأؾمٝمؿ آي٦م اهلل اًمًٞمد حمًـ إُملم اًمٕم٤مُمكمّ ، ُمٜمٝمؿ ُمـ طمّرُمٝم٤م

ع قمغم إىم٤مُمتٝم٤م يمٕمٌد احلًلم ص٤مدق. شُم٘م٤مم وؿمجّ  ؾمامقمّده٤م ؿمٕمػمة ُمـ ؿمٕم٤مئر اإل

ثٞمؾ واىمٕم٦م اؾمتِمٝم٤مد ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م يمّؾ قم٤مم وُمـ أسمرز اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت هٜم٤مك ت

، ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أّن هٜم٤مًمؽ ُمقايم٥م شمًػم ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م.احلًلم قمغم ُمنح اًمٜمٌٓمّٞم٦م

سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم سمٞمقم ، يِم٤مرك ومٞمٝم٤م اًمِم٤ٌمب اعمٕم٤مروقن ٕقمامل اًمتٓمٌػم

  .أو يقُملم

 محن املعاعن
 رانإيحيٛمؾ اعمِم٤مريمقن ذم ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم اًمٕمراق و ُمٜمذ قمنمات اًمًٜملم

ويدور سمف ذم اًم٤ًمطم٦م ، إلٟم٤مرة اعمقيم٥م. حيٛمؾ اعمِمٕمؾ رضمؾ ىمقّي اًمٌٜمٞم٦م ؛ُمِم٤مقمؾ يمٌػمة

ٛمؾ ُمع اعمقايم٥م ىمٌؾ وصقل اًمٙمٝمرسم٤مء إمم اًمٕمراق. ويٌدو أّن اعمِمٕمؾ يم٤من حُي ، اًمٕم٤مُّم٦م

ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٌٚمغ ـمقًمف  ؛ٛمؾ ذم ُمقايم٥م اًمٕمزاء خمتٚمٗم٦م إطمج٤مميم٤مٟم٧م اعمِم٤مقمؾ اًمتل ُُت 

ـ سمٛمّم٤مسمٞمح ويم٤مٟم٧م شمزيَّ ، ـمقًمف ُمؽميـ أو صماصم٦م أُمت٤مر وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٌٚمغ، مخ٦ًم أُمت٤مر

سمٛمّم٤مسمٞمح  اً وأظمػم، صمّؿ اؾمُتٕمٞمض قمٜمٝم٤م سمٛمّم٤مسمٞمح هم٤مزّي٦م، قوع قمغم اعمِمٕمؾشمُ ، ٟمٗمٓمّٞم٦م
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قمـ  اً واًمٕمراق أظمػم إيرانيمٝمرسم٤مئّٞم٦م. يمام اؾمتٕم٤مو٧م ُمقايم٥م اًمٕمزاء واًمزٟمجٞمؾ ذم 

ع قَو وشمُ ، ٚمٝم٤مسم٥ًٌم ظمّٗم٦م وزهن٤م وىمّٚم٦م ُمِم٤ميم ؛اعمِم٤مقمؾ اًمٙمٌػمة سمِمٛمٕم٤مت يمٝمرسم٤مئّٞم٦م

وشمتحّرك ُمع طمريم٦م ُمقيم٥م اًمٕمزاء ، اعمّم٤مسمٞمح واًمِمٛمٕم٤مت قمغم قمرسم٦م أو ؾمٞم٤مرة

عم٤م يٛمٙمـ أن  ٤مً ُمٜمٕم، واًمزٟمجٞمؾ. يمذًمؽ يم٤مٟم٧م ُُتٛمؾ ُمِم٤مقمؾ صٖمػمة ُمع ُمقايم٥م اًمٕمزاء

 حيّمؾ ُمـ طمريؼ ظمال محؾ اعمِم٤مقمؾ اًمٙمٌػمة ووىمقع ظم٤ًمئر ووح٤مي٤م.

 رنغٛ طٕٖرٖر 
 88سماء ويٌٕمد قمـ يمرسماء ومٔم٦م يمرـمقيري٩م هق أطمد إىمْمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م عمح٤م

. وًمٙمقن اًمريمْم٦م شمٌدأ ُمـ ىمٜمٓمرة اًمًام اًمتل شم٘مع قمغم ـمريؼ ـمقيري٩م اً يمٞمٚمقُمؽم

ومًّٛمٞم٧م اعمامرؾم٦م سمريمْم٦م ـمقيري٩م. واًم٘مٜمٓمرة شمٌٕمد طمقامم مخ٦ًم يمٞمٚمقُمؽمات قمـ 

سم٤مًمْمٌط وهق ، ُمريمز اعمح٤مومٔم٦م. شمٌدأ اًمريمْم٦م سمٕمد أذان اًمٔمٝمر يقم قم٤مؿمقراء يمّؾ قم٤مم

قمغم رُمْم٤مء يمرسماء. ويم٠مّن هذه  ٤مً احلًلم سيٕم اإلُم٤ممومٞمف  اًمقىم٧م اًمذي ؾم٘مط

ومل شمًتٓمع اًمقصقل ، وًمٙمٜمّٝم٤م وصٚم٧م ُمت٠مظّمرة، ×حلِمقد ضم٤مءت ًمٜمٍمة احلًلما

، (ي٣م ضمسكم ي٣م ضمسكم)ويٜم٤مدون : . ًمذًمؽ يٚمٓمٛمقن قمغم اًمرؤوساإلُم٤ممىمٌؾ ُمٍمع 

اًم٘مٜمٓمرة  ومٞمٜمٓمٚم٘مقن ُمـ، (ي٣م فمّب٣مس صمٝم٤م اظم٣مي يمس٘مٝمٛم٥م)، (أزمد واهلل َم٣م ٞمٛمسك ضمسٝمٛم٣مه)

صمّؿ يدظمٚمقن إمم اًمييح ، احلًلم ذم يمرسماء اإلُم٤ممسمِم٤مرع اجلٛمٝمقرّي٦م ومِم٤مرع  اً ُمرور

٤ٌّمس ، اًمنميػ ُمـ سم٤مب اًم٘مٌٚم٦م وخيرضمقن ُمـ اًم٤ٌمب اعم٘م٤مسمؾ عمرىمد أب اًمٗمْمؾ اًمٕم

ومٞمجت٤مزون ُمٜمٓم٘م٦م سملم احلرُملم وشمٙمقن ىمد اٟمتٝم٧م هذه اعمامرؾم٦م احلًٞمٜمّٞم٦م. إنَّ ُمٜمٔمر 

احلًلم وأظمٞمف  اإلُم٤ممشمزطمػ ٟمحق يمرسماء وشمدظمؾ ُمرىمد  هذه اجلٛمقع اًمٌنمّي٦م وهل

٦ٌّم واًمقضمد ٔل  ٤ٌّمس وصقهت٤م اهل٤مدر سم٤مًمٜمداء ي٤م طمًلم ي٤م طمًلم ئمٝمر اعمح اًمٕم

 وقمٔمٛم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم. ، وجيٕمؾ اعمرء يِمٕمر سمروطم٤مٟمّٞم٦م اعمقىمػ، ^اًمٌٞم٧م

وا ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ُمـ ِم٠مة اًمريمْم٦م إمم سمٜمل أؾمد اًمذيـ ضم٤مؤع أطمد اعم١مّرظملم ٟمُيرضمِ 
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وهٜم٤م سمدأوا ، ُمـ دون رؤوس اً ومقضمدوا أضم٤ًمد، تؾ احلًلم إمم أرض يمرسماءُم٘م

ويْمٞمػ اعمِم٤مريمقن ، شاهلل اهلل ضمسكم ويٛمف»اًمٌح٨م قمـ ضمًد احلًلم ُمرّدديـ قم٤ٌمرة 

. وعم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمريمْم٦م شمقىمع إصمر ذم شزم٣ميمسٝمقف َمٗمْمٔمٝمٛمف»: ذم اًمٕمزاء قمجز اًمٌٞم٧م

اٟمتنم اؾمٛمٝم٤م ، ×سمٛمّم٤مب احلًلميـ ويم٤مٟم٧م شمًت٘مٓم٥م أيمؼم قمدد ُمـ اعمٕمزِّ ، اًمٜمٗمقس

. وم٘مد اٟمتنمت ذم ُمديٜم٦م ىمؿ طمٞم٨م شمتّؿ اًمريمْم٦م ومٞمف ُمـ همٚمزار ؿمٝمدا إيرانوـمري٘متٝم٤م ذم 

]روو٦م اًمِمٝمداء[ وطمتك ُمرىمد اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م اعمٕمّمقُم٦م. ويِم٤مرك ومٞمٝم٤م مجع همٗمػم ُمـ 

 اعمقاـمٜملم يمّؾ قم٤مم. 

وقمٜمدُم٤م  ،وي٘مٞمؿ أه٤مزم ـمٝمران هذه اًمريمْم٦م فمٝمر يقم اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم يمّؾ قم٤مم

٥م ذم وؾمط ُمديٜم٦م ـمٝمران ىمرب اًمًقق اًمٙمٌػم. يمام ٜمَّم ق ظمٞمٛم٦م شمُ رَ شمٜمتٝمل اًمريمْم٦م ُُت 

اٟمتنمت اًمريمْم٦م ذم ُمديٜم٦م ُمراهم٦م اًمتل شم٘مع ذم حم٤مومٔم٦م آذرسمٞمج٤من اًمنمىمٞم٦م )همرب 

طمٞم٨م ي٘مقُمقن هب٤م ذم ص٤ٌمح اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم ُمـ يمّؾ ، ( وأه٤مًمٞمٝم٤م ُمـ إشمراكإيران

٧ًٌم ُمـ . ومٝمذه اًمريمْم٦م اىمتُ (هلل اهلل ضمسكم ويٛمفا)قم٤مم. وشمًّٛمك هذه اًمريمْم٦م سم٤مؾمؿ 

ويريمْمقن ، وي٘مقم اعمِم٤مريمقن ومٞمٝم٤م سمٚمٌس صمٞم٤مب سمٞمْم٤مء، ريمْم٦م ـمقيري٩م اًمٕمراىمّٞم٦م

 . )اهلل اهلل ضمسكم ويٛمف(وهيروًمقن ُمرّدديـ قم٤ٌمرة 

ّٞملم سم٠مّن اصمٜملم ُمـ أه٤مزم ُمديٜم٦م ُمراهم٦م )ؿمامل همرّب يراٟمويٜم٘مؾ أطمد اًمٙمّت٤مب اإل

وٟم٘ما ، ر وُمػمزا شم٘مل اًمٌحريٜمّل زارا ُمديٜم٦م يمرسماء ىمٌؾ ىمرٟملمومه٤م احل٤مج همٗم٤م، (إيران

هذه اعمراؾمؿ إمم سمٚمدهتؿ ُمراهم٦م. شمٌدأ اعمراؾمؿ ذم طمًٞمٜمّٞم٦م احل٤مج همٗم٤مر اًمتل شم٘مع وؾمط 

قمٜمده٤م ، وىمراءة إدقمٞم٦م وإوراد ُمديٜم٦م ُمراهم٦م سمٕمد أداء صاة اًمٗمجر يقم قم٤مؿمقراء

وهيروًمقن عم٤ًموم٦م ؾمٌٕم٦م ، اعمديٜم٦ميِم٤مرك ومٞمف أه٤مزم ، ون ذم ُمقيم٥م ُمٝمٞم٥مخيرج اعمٕمزُّ 

ي٣م ضمسكم ي٣م )ويرّددون قم٤ٌمرة ، يمٞمٚمقُمؽمات داظمؾ اًمِمقارع وإزىّم٦م ذم اعمديٜم٦م
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. وهذا أٟمٛمقذج ُمـ اًمٜمامذج اًمقاوح٦م قمغم اًمت٠مصّمر واًمت٠مصمػم اعمت٤ٌمدًملم سملم (0)(ضمسكم

 خمتٚمػ اًمٌٚمدان اًمتل شم١مّدي اًمٓم٘مقس اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م.

 سرم اخلٗاً
طمٞم٨م ، يقم اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم ذم يمّؾ قم٤مم ذم يمرسماءدمري ـم٘مقس طمرق اخلٞم٤مم 

، وشمرُمز إمم خمّٞمامت احلًلم، ٥م ظمٞمٛم٦م يمٌػمة سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م اعمخّٞمؿ ذم يمرسماءٜمَّم شمُ 

سم٤مهلجقم  فش إُمقّي سمٕمد ىمتؾ احلًلم وأصح٤مسمطمٞم٨م ىم٤مم اجلٞم، وأهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف

يـ ُمـ أًمًٜم٦م ومخرج إـمٗم٤مل واًمٜم٤ًمء ُمٜمٝم٤م وم٤مرّ ، وأطمرىمقه٤م قمغم ظمٞم٤مم أهؾ اًمٌٞم٧م

 اًمٜمػمان. 

: (ايمٙمٜمقف فمعم ومتعم ايمْمٖمقف)وي٘مقل قمكّم سمـ ُمقؾمك اسمـ ـم٤مووس ذم يمت٤مسمف 

ضمتك صمٔمٙمقا يٛمتزفمقن ، وسمس٣مزمؼ ايمٗمقم فمعم هن٤م زمٝمقت آل ايمرؽمقل وومّرة فمكم ايمبتقل»

فمعم ايمب٘م٣مء  نَ وضمريٚمف يتس٣مفمْد  |وطمرج زمٛم٣مت رؽمقل اهلل، َمٙمحٖم٥م اظمرأة فمـ ـمٜمره٣م

ـَ  ، شمؿ أطمرصمقا ايمٛمس٣مء َمـ اخلٝمٚم٥م وأؾمٔمٙمقا همٝمٜم٣م ايمٛم٣مر .ضمّب٣مءيمٖمراق احُلامة وإ ويٛمدزم

ـَ   .(8)شيٚمُمكم ؽمب٣مي٣م دم أرس ايمذيّم٥م، ب٣مت ضم٣مهمٝم٣مت زم٣مىمٝم٣متضمقارس َمسٙم   همخرصم

 ء ايمٙمئ٣مم إلم ضمرق طمٝم٣ممفمٚمد اخلبث٣م» (احلسكم اإلَم٣ممضمٝم٣مة )وضم٤مء ذم يمت٤مب 

ومبس٥م ٙمقا أوومد َح، نمغم ضم٣مهمٙمكم زمام سمّمّؿ َمـ زمٛم٣مت ايمرؽم٣ميم٥م وفمٗم٣مئؾ ايمقضمل ×)احلسكم(

وضمكم ايمتٜمب٦م ايمٛم٣مر دم اخلٝم٣مم . ضمرومقا زمٝمقت ايمٓم٣مظمكم...(أ): َمـ ايمٛم٣مر وَمٛم٣مدهيؿ يٛم٣مدي

ـّ ، دم ايمبٝمداء |همّرت زمٛم٣مت رؽمقل اهلل أَّم٣م ايمٝمت٣مَمك همٗمد فمال ساطمٜمؿ ، وايمٛم٣مر سمالضمٗمٜم

، وهؿ يستٕمٝمثقن همال جيدون َمـ حيٚمٝمٜمؿ ويٕمٝمثٜمؿ، وه٣مَمقا فمعم وصمقهٜمؿ دم ايمبٝمداء

                                                 
جمٛمققمف ُم٘م٤مٓت دوُملم ؾمٛمٞمٜم٤مر سملم اعمٚمغم ٟماميش ه٤مى آيٞمٜمی وؾمٜمتك ]جمٛمققم٦م ُم٘م٤مٓت ، محٞمد رو٤م، أ( 0)

 .070ـ007ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، يٜمٞم٦ّم واًمت٘مٚمٞمدّي٦م[اًمٜمدوة اًمدوًمٞم٦ّم اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمروض اًمد

 .021ـ072ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٚمٝمقف قمغم ىمتغم اًمٓمٗمقف، قمكم سمـ ُمقؾمك، اسمـ ـم٤مووس (8)
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ومل ، )فمقم زمـ احلسكم( زيـ ايمٔم٣مزمديـ اإلَم٣ممٛمٓمر َمـ أهمجع َم٣م رآه وىم٣من هقل ذيمؽ اظم

واهلل َم٣م ٞمٓمرت إلم : يٗمقل ٣مً هم٘م٣من دوَم، ٤م فمـ ذهٛمف ؿمٝمٙم٥م اظمّدة ايمتل فم٣مؾمٜم٣م زمٔمد أزمٝمفٕمِ يَ 

ّٓ وطمٛمٗمتٛمل ايمٔمػمة ـ  ، فماّمب وأطمقاب إ ، يقم ايمْمػ َمـ طمٝمٚم٥م إلم طمٝمٚم٥م سمذىمرت همراره

 .(0)شي أضمرومقا زمٝمقت ايمٓم٣مظمكموَمٛم٣مدي ايمٗمقم يٛم٣مد، وَمـ طمب٣مء إلم طمب٣مء

وىمد ُٟم٘مٚم٧م هذه ، ومحرق اخلٞم٤مم ذم يقم قم٤مؿمقراء قم٤مدٌة ي٘مقم هب٤م اًمِمٞمٕم٦م ذم يمرسماء

طمٞم٨م ي٘مٞمؿ أه٤مزم ـمٝمران ظمٞمٛم٦م يمٌػمة وؾمط اًمٕم٤مصٛم٦م. فمٝمر يقم  إيراناًمٓم٘مقس إمم 

، ويٚمًٌقن ُماسمس محراء وصٗمراء، قم٤مؿمقراء ي٘مقم أومراد يٛمّثٚمقن ضمٞمش سمٜمل أُمّٞم٦م

، ّٞملميراٟمسم٢مطمراق اخلٞمٛم٦م. ويِم٤مهد هذه اًمٓم٘مقس آٓف اعمقاـمٜملم اإل ،يريمٌقن اخلٞمقل

 (. إيرانيمام شُم٘م٤مم اًمٓم٘مقس ٟمٗمًٝم٤م ذم ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من )وؾمط 

 طكٕط عرط الكاشي 
وذًمؽ ظمال ُمقايم٥م اًمتٕمزي٦م اًمتل ، إيران٘م٤مم ـم٘مقس قمرس اًم٘م٤مؾمؿ ذم اًمٕمراق وشمُ 

ؿمٗمل ذم يمت٤مسمف روو٦م  طمًلم واقمٔمل يم٤ميراينّ ويٜم٘مؾ اًمٙم٤مشم٥م اإل، شم٘م٤مم ذم ؿمٝمر حمّرم

ٞمٚم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم احلًلم زّوج اسمٜمتف ٓسمـ أظمٞمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ ًم اًمِمٝمداء سم٠منَّ 

ضمري٧م ـم٘مقس اًمٕمرس ظمال اعمٕم٤مرك اًمتل وىمد أُ ، ًمقصٞم٦م أظمٞمف احلًـ اً وذًمؽ شمٜمٗمٞمذ

يم٤مٟم٧م ضم٤مري٦م ذم يمرسماء. ويٗمٜمّد اًمٕمديد ُمـ اعم١مّرظملم واًمٕمٚمامء هذه اًمرواي٦م ويٜمت٘مدون 

ّن واقمٔمل يم٤مؿمٗمل هق وإ، ٦م وٓ أؾم٤مس هل٤م ذم اًمت٤مريخ٘مَ ويٕمّدوهن٤م خمتٚمَ ، سهذه اًمٓم٘مق

اء. وُمٜمف أظمذ قم٤مُّم٦م اًم٘مرَّ ، أّول ُمـ ذيمر ذًمؽ ذم يمت٤مسمف اعمٜمِمقر ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ًمٚمٝمجرة

حيٛمؾ إـمٗم٤مل أواين  إيرانوظمال ـم٘مقس قمرس اًم٘م٤مؾمؿ اًمتل دمري ذم اًمٕمراق و

                                                 
، ُت٘مٞمؼ ُمٝمدي سم٤مىمر اًم٘مرّر ، دراؾم٦م وُتٚمٞمؾ، ×طمٞم٤مة اإلُم٤مم احلًلم سمـ قمكم، سم٤مىمر، ذيػ اًم٘مرّر  (0)

هـ/ 0381، 8اًمٓمٌٕم٦م ، أضمزاء( 4ًٞمٜمٞم٦ّم اعم٘مّدؾم٦م )اًمٜم٤مذ ىمًؿ اًمِم١مون اًمٗمٙمرّي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦ّم ذم اًمٕمت٦ٌم احل
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ّمٜمع يمام شمُ ، وذًمؽ ظمال ًمٞم٤مزم حمّرم، شمرُمز إمم قمرس اًم٘م٤مؾمؿ، ومٞمٝم٤م ؿمٛمقع وطمٜم٤ّمء

، شمرُمز إمم همروم٦م زوم٤مف اًم٘م٤مؾمؿ، رة أو ُمثّٛمٜم٦م اًمِمٙمؾ وشمقوع ومٞمٝم٤م اعمّم٤مسمٞمحهمرف ُمدوّ 

وشُم٘مرأ أؿمٕم٤مر قمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمذي اؾمُتِمٝمد ذم ، وحيٛمٚمٝم٤م رضمؾ قمغم رأؾمف ويدور هب٤م

ـ سمدأوا ّٞملم هؿ اًمذييراٟموهق عم٤م يٌٚمِغ احلٚمؿ. يٌدو أّن اإل، يمرسماء يقم اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم

 ُما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل هق أّول ُمـ اسمتدع يراينّ ّٕن اًمٙم٤مشم٥م اإل ؛هذه اًمٓم٘مقس

 ىمّّم٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ وٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف اًمٕمديد ُمـ اًمٙمّت٤مب اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمرب. 

ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم ُم٤م  إيرانٟم٘مؾ اًم٤ًمئح إعم٤ميّن آدم اوًمئ٤مريقس اًمذي زار 

ال طمريم٦م ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم واًمٓمقاف هب٤م ظم، ؿم٤مهده ُمـ محؾ همروم٦م زوم٤مف اًم٘م٤مؾمؿ

٘م٤مم طمتك أن ذم ٜم٧م سم٤مًمقرود. وهذه اًمٓم٘مقس شمُ ويمٞمػ أّن اًمٖمروم٦م ُزيِّ ، ؿمٝمر حمّرم

 .(0)وٓ ؾمّٞمام ذم ُمديٜم٦م سمقؿمٝمر إيرانضمٜمقّب 

ومٔم٦م ذم حم٤م ـ ّٞمقن ُمـ أه٤مزم ىمري٦م يمٝمـ آسم٤مد اًمت٤مسمٕم٦م عمديٜم٦م يمرُم٤ًمريراٟمي٘مقم اإل

ٛم٦م ـمٝمران( ذم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر ذىمّل اًمٕم٤مص اً يمٞمٚمقُمؽم 15ؾمٛمٜم٤من )اًمتل شمٌٕمد 

وُُتٛمؾ قمغم ، سمٜمّم٥م ظمٞمٛم٦م صٖمػمة ـ حمّرم يمّؾ قم٤مم ظمال إىم٤مُم٦م اًمتٕم٤مزي قمغم احلًلم

قمغم أهّن٤م همروم٦م ، ـ سم٤مًمقرود واعمراي٤موشُمزيَّ ، وشمٖمّٓمك سم٤مًم٘مامش إسمٞمض وإظمي، إيدي

 .(8)زوم٤مف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ

وشمرومع ُمع ، ّٞم٦م وُمٜمٝم٤م ـمٝمرانيراٟموٓ شمزال ـم٘مقس قمرس اًم٘م٤مؾمؿ شُم٘م٤مم ذم اعمدن اإل

إلفمٝم٤مر أّن اًمٕمريس  ؛ُمقايم٥م اًمٚمٓمؿ همروم٦م زوم٤مف اًم٘م٤مؾمؿ ًمٞمٚم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ اؾمُتِمٝمد ذم يمرسماء ىمٌؾ أن شمتّؿ إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ قمرؾمف. يمام أّن هٜم٤مك 

                                                 
 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، داٟمِمٜم٤مُمف ٟماميش إيران ]دائرة ُمٕم٤مرف اًمٕمرض اعمنطمّل ذم إيران[، يد اهلل، آهم٤م قم٤ٌّمد (0)

 .12ص

جمٛمققمف ُم٘م٤مٓت دوُملم ؾمٛمٞمٜم٤مر سملم اعمٚمغم ٟماميش ه٤مي آيٞمٜمی وؾمٜمتك ]جمٛمققم٦م ، محٞمد رو٤م، أردٓن (8)

 . 24ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٤مٓت اًمٜمدوة اًمدوًمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمروض اًمديٜمٞم٦ّم واًمت٘مٚمٞمدّي٦م[ُم٘م
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اظمتاف سملم اًمٙمّت٤مب اًمذيـ يمتٌقا قمـ قمرس اًم٘م٤مؾمؿ ذم اؾمؿ سمٜم٧م احلًلم اًمتل 

وُمٜمٝمؿ ُمـ ؾماّمه٤م ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ذيمر أّن اؾمٛمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م، ٤مؾمؿ سمـ احلًـضم٧م اًم٘مشمزوَّ 

ـّ تثٞمٚمٞم٦م ُم٘متؾ احلًلم ، ؾمٙمٞمٜم٦م. وم٤مًمٙم٤مؿمٗمل يرى أّن وم٤مـمٛم٦م هل زوضم٦م اًم٘م٤مؾمؿ وًمٙم

ضم٦م اًم٘م٤مؾمؿ. ثَّؾ ذم ُمديٜم٦م اًمٜمٌٓمّٞم٦م ذم ًمٌٜم٤من شمذيمر اؾمؿ ؾمٙمٞمٜم٦م قمغم أهّن٤م زواًمتل تُ 

حلًلم يمام يذيمر اعم١مّرظمقن يم٤مٟم٧م ا اإلُم٤ممسم٠مّن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م  وإُمران خمتٚمٗم٤من قمٚمامً 

  .(0)ُمتزّوضم٦م ُمـ احلًـ اعمثٜمك طملم وىمٕم٧م ُمٕمريم٦م يمرسماء

 وّس عم٘ األصغر الرعٗع  
ّٞمقن ُمراؾمؿ إطمٞم٤مء ذيمر اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع اسمـ يراٟمي٘مٞمؿ اًمٕمراىمّٞمقن واإل ُمٜمذ اًم٘مدم

وىمد ، قمٜمدُم٤م رومٕمف أسمقه ًمٞمٓمٚم٥م ًمف ذسم٦م ُمـ اعم٤مء، احلًلم اًمذي ىمتؾ ذم يمرسماء اإلُم٤مم

يٖمّٓمقٟمف  اً ّٞمقن ُمٝمديراٟميّمٜمع اًمٕمراىمّٞمقن واإل وهبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم، ص٤مسمف ؾمٝمٌؿ أهنك طمٞم٤مشمفأ

ويرومٕمقٟمف قمغم إيدي ظمال ُمراؾمؿ اًمٕمزاء واعمقايم٥م ، سم٤مًم٘مامش إسمٞمض وإظمي

ٕم ويْمٕمقن ذم اعمٝمد أـمٗم٤مًٓ ، اًمتل خترج سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ٌّٝم٤مً روَّ سم٤مًمٓمٗمؾ اًمروٞمع قمكم  ٤مً ؛ شمِم

ة ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م ذم ًمٌٜم٤من. وما ـمٗم٤مهلؿ. وهذه اعمراؾمؿ ُمٕمتَٛمدَ ًمٚمًاُم٦م ٕ ٤مً وـمٚمٌ، إصٖمر

 ويمٞمٗمّٞمتف.، ظماف سملم اًمٕمٚمامء واعم١مّرظملم طمقل طم٘مٞم٘م٦م ُم٘متؾ اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع

إذ ، ُمراؾمؿ أظمرى ذم اًم٤ًمسمع ُمـ ؿمٝمر حمّرم، قمـ هذه اعمراؾمؿ ومْماً  إيرانشُم٘م٤مم ذم 

، ُمراؾمؿ اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع ٘م٤مم ومٞمفّٞم٦م ذم ُمٙم٤من شمُ يراٟمشمتجّٛمع اًمٜم٤ًمء ذم ـمٝمران واعمدن اإل

َـّ  ـّ اًمرّوع قمغم أيدهي ًْ  طمٞم٨م ُتٛمؾ اًمٜم٤ًمء أـمٗم٤مهل أسمٞمض  ٤مً إـمٗم٤مل ًم٤ٌمؾم ـَ وُيٚمٌ

ٌّٝمرأس إـمٗم٤مل سم٘مامش أظمي ـَ ويٚمٗم وي٘مقم ، سم٤مًمٓمٗمؾ اًمروٞمع قمكم إصٖمر ٤مً ؛ شمِم

؛ شمٞمّٛمٜم٤ًم إطمٞم٤مء ًمذيمرى اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع ىم٤مرئ سم٘مراءة أؿمٕم٤مر سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم.وشم٘م٤مم هذه اعمراؾمؿ

                                                 
 راضمع ُمقىمع ُمريمز إسمح٤مث اًمٕم٘م٤مئدّي٦م ًمٚمحّمقل قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت أورم قمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم: (0)

 http: //www.aqaed.com/faq/2906. 
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 يراينّ قن اإلًمٕمزاء ذم ؿمٝمر حمرم. ي٘مقم اًمتٚمٗمزيوُمِم٤مريم٦م ذم ُمراؾمؿ ا، سم٤مًمٓمٗمؾ ٤مً وشمؼّميم

 سمٜم٘مؾ اعمراؾمؿ يمّؾ قم٤مم.

 الفرط شٔ اجلٍاح 
شمٜم٘مؾ اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ أّن احلًلم سمـ قمكم قمٜمدُم٤م ؾم٘مط قمـ فمٝمر 

وىمد ، ىم٤مم هذا اًمٗمرس سم٤مًمدوران طمقل ضمًد احلًلم، ومرؾمف ذي اجلٜم٤مح يقم قم٤مؿمقراء

ًمٞمخؼمهؿ سم٤مؾمتِمٝم٤مده.  ؛وشمقضّمف ٟمحق ظمٞم٤مم أهؾ سمٞمتف، ٟم٤مصٞمتف سمدم احلًلم ظمّْم٥م

 وشمٜم٘مؾ يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ رواي٤مت قمديدة قمـ ومرس احلًلم. 

 ×وأومبؾ همرس احلسكم»: وي٘مقل اًمٕمّاُم٦م حمّٛمد سم٤مىمر اعمجٚمز ذم سمح٤مر إٟمقار

ىمض شمّؿ أومبؾ ير، ×همقضع ٞم٣مصٝمتف دم دم احلسكم، ذ٠مطَم وومد فمدا َمـ زمكم أيدهيؿ أن ٓ يُ 

همٙماّم ، وهق يِمٜمؾ ويرضب زمرأؽمف إرض فمٛمد اخلٝمٚم٥م ضمتك َم٣مت، ٞمحق طمٝمٚم٥م ايمٛمس٣مء

ـ  ، ٞمٓمرت أطمقات احلسكم وزمٛم٣مسمف وأهٙمف إلم ايمٖمرس يمٝمس فمٙمٝمف أضمد  رهمٔمـ أصقاهت

، واصمّداه، واحمّٚمداه: ووضٔم٦م أّم ىمٙمثقم يده٣م فمعم أّم رأؽمٜم٣م وٞم٣مدت، زم٣ميمب٘م٣مء وايمٔمقيؾ

، هذا ضمسكم زم٣ميمٔمراء، واضمسٛم٣مه، واَحزسم٣مه، واصمٔمٖمراه، وافمٙمّٝم٣مه، واأزم٣م ايمٗم٣مؽمامه، واٞمبّٝم٣مه

. (0)شًم فمٙمٝمٜم٣مشمؿ نمُ ، َمسٙمقب ايمٔمامَم٥م وايمرداء، جمزوز ايمرأس َمـ ايمٗمٖم٣م، سيع ىمرزمالء

احلّج٦م سمـ احلًـ اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مموضم٤مء ذم زي٤مرة اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مّدؾم٦م اعمٜمًقسم٦م إمم 

وايمرسج فمٙمٝمف ، ٣مً اجلقاد خمزيّ ٣م ٞمٓمرت ايمٛمس٣مء إلم وظم»: اًمث٤مين قمنم قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م( اإلُم٤مم)

ـَ ، ٣مً َمٙمقيّ  ، ويمٙمقصمقه ؽم٣مهمرات، فمعم اخلدود ٓؿمامت، َمـ اخلدور ٞم٣مذات ايمُمٔمقر طمرصم

 . (8)شوزم٣ميمٔمقيؾ دافمٝم٣مت

وخيؼم ٟم٤ًمء احلًلم وأـمٗم٤مًمف ، صّقر اًمِم٤مقمر اسمـ مح٤مد ومرس احلًلم وهق يٜمقح

                                                 
 . 31ص، 35ج  :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سمح٤مر إٟمقار، حمّٛمد سم٤مىمر، اعمجٚمّز  (0)

 . 812ص، 4ج  :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، طمٞم٤مة اإلُم٤مم احلًلم سمـ قمكم، سم٤مىمر، ذيػ اًم٘مرر (8)
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 : سم٤مؾمتِمٝم٤مده وي٘مقل

 فٞمسـ٣مئِ  ٞمحـقَ  ايمسـبطِ  وراح صمقادُ 

ـَ زُمٛمّٝمـ٣مُت   اً ايمبتـقِل ضمـقارسطمرصم

 هزمــ٣ميمٙمْمؿ اخلــدوَد يمٖمٗمــدِ  همــٟمدَمكمَ 

 

ـــقُح    الاظمـــؼمَم   ويٛمٔمـــل ايمٓمـــ٣مَمئَ  يٛم

ـ  َمٜمرَ   الومـد طَمـ وايمرسُج  ايمسبطِ  همٔم٣مي

ـَ   .(3)يمٝمس ُيِمـْمعم هُ ضمر   ٣مً دَمٔم وأؽم٘مب

احلًلم ه٤مم قمغم وضمٝمف سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد  اإلُم٤مموضم٤مء ذم سمٕمض إظم٤ٌمر أّن ومرس  

 .(8)ف ذم هنر اًمٗمرات واظمتٗمكوأًم٘مك سمٜمٗمً، واسمتٕمد قمـ اًمٜم٤ًمء، اإلُم٤مم

، ذي اجلٜم٤مح جُيرُّ ومرس يرُمز إمم ومرس احلًلم، وذم أصمٜم٤مء ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم اًمٕمراق

ٌّت٦م ذم اًم٘مامش ، شمرُمز إمم اًمدم ؛ك اًمٗمرس سم٘مامش أسمٞمض قمٚمٞمف سم٘مع محراءٖمٓمَّ ويُ  وؾمٝم٤مم ُمث

وهذه اًمّمقرة ، تّثؾ اًمًٝم٤مم اًمتل أص٤مسم٧م اًمٗمرس ظمال اعمٕمريم٦م ذم أرض يمرسماء

 ٝم٤م شمتٙمّرر ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م يقم اًمت٤مؾمع ُمـ حمّرم.ٟمٗمً

ج ُمع ُمقايم٥م اًمٕمزاء ومرس إذ خُيرَ ، ّٞم٦ميراٟميمام حيدث ذًمؽ ذم سمٕمض اًم٘مرى اإل

ع قمغم فمٝمر قَو ويُ ، ًمػمُمز إمم اًمدم ؛غ ذيٚمف سم٤مٕمحرّمٌَ ويُ ، أسمٞمض يٛمّثؾ ومرس احلًلم

غم ع ؾمٞمٗم٤من قمقَو إؿم٤مرة إمم احلرب. يمام يُ ، اًمٗمرس )ضمزُم٦م( أو طمذاء قم٤مزم اًم٤ًمق

 : هذه شمرمجتف، سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م وي٘مرأ أطمد اًمٜم٤مئحلم ؿمٕمراً ، ضم٤مٟمٌل اًمٗمرس

ـَ ؽمّٝمد ايمُمٜمداء ي٣م ذا اجلٛم٣مح  ؟أي

 ؟أيـ يت٣مَمك احلسكم ي٣م ذا اجلٛم٣مح

 همذيٙمؽ َمٙمّقن زمٙمقن ايمدم 

 وروضمؽ ضمزيٛم٥م زم٣مظمقت 

                                                 
 .31ص، 03احلدي٨م ، 33سم٤مب ، 35ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سمح٤مر إٟمقار، حمّٛمد سم٤مىمر، اعمجٚمز (0)

شمرمج٦م: ؾمٞمد قمٚمی مج٤مل ، شمذيمرة اًمِمٝمداء )ُم٘متؾ اإلُم٤مم احلًلم(، ُما طمٌٞم٥م اهلل ذيػ، اًمٙم٤مؿم٤مينّ  (8)

 .454ص، 0ج  :م[8113.ش ]ـه0425، ديـُمٜمِمقرات ُم، أذف
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 .(0) أيـ ؽمٝمد ايمُمٜمداء ي٣م ذا اجلٛم٣مح؟: ويرّدد اظمُم٣مرىمقن دم ايمتٔمزي٥م

 ٝ  ظبْٗ األشر
ؾ أؿم٤ٌمه أهؾ اًمٌٞم٧م وٛمـ ذم إي٤مم اًمٕمنمة ُمـ ؿمٝمر حمّرم ُمقايم٥م تثِّ ج رَ خُت 

٥م أؿم٤ٌمه أهى أهؾ سمٞم٧م . ويْمّؿ ُمقيمإيرانُمقايم٥م اًمٕمزاء اًمتل خترج ذم اًمٕمراق و

ويريم٥م قمٚمٞمٝم٤م قمدد ُمـ ، ـ سم٠مىمٛمِم٦م ظمياء وؾمقداءزيَّ امل اًمتل شمُ ُمـ اجلِ  اً احلًلم قمدد

 اًمذيـ أهوا سمٕمد اؾمتِمٝم٤مده إـمٗم٤مل واًمٜم٤ًمء يرُمزون إمم أهى أهؾ سمٞم٧م احلًلم

ع رضمٌؾ قمغم مجؾ قَو وُمٜمٝم٤م إمم اًمِم٤مم واعمديٜم٦م. يمام يُ ، وُٟم٘مٚمقا إمم اًمٙمقوم٦م، ذم يمرسماء

ومل يتٛمّٙمـ ، يقم قم٤مؿمقراء ٤مً ًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ اًمذي يم٤من ُمريْمويرُمز إمم قمكم سمـ احل

ذم ٌٞمف يمّؾ قم٤مم وأه ُمع اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل. وٓ يزال قمرض اًمِمَّ ، ُمـ ظمقض اعمٕمريم٦م

ّٞم٦م ويمذًمؽ ذم ُمديٜم٦م اًمٜمٌٓمّٞم٦م ذم ًمٌٜم٤من ذم اًمٞمقم اًمت٤مؾمع ُمـ حمّرم. يراٟمسمٕمض اًم٘مرى اإل

 وذم يمرسماء ذم اًمٕم٤مذ ُمـ اعمحّرم.

ّ٘ األنربٗظب  ْ عم
وُي٘م٤مم قمرض ؿمٌٞمف ، ؾ ذم يمرسماءتِ قمكّم إيمؼم هق آسمـ إيمؼم ًمٚمحًلم سمـ قمكّم ىمُ 

، أظمي اًمٚمقن ٤مً س قمكّم إيمؼم ًم٤ٌمؾمٚمٌَ طمٞم٨م يُ ، ّٞم٦ميراٟمقمكّم إيمؼم ذم ىمري٦م يمٝمـ آسم٤مد اإل

وذم يده ، ٤مً ٥م ومرؾمريمَ ويُ ، قمٚمٞمف سم٘مع ُمـ اًمدم ٤مً س يمٗمٜمٚمٌَ ويُ ، ع ظمقذة قمغم رأؾمفَو وشُمق

 : سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م هذه شمرمجتٝم٤م اً وي٘مرأ أؿمٕم٤مر، ـمػم أسمٞمض ُمدُّمك اجلٜم٤مطملم

 خ صمٛم٣مضمف زم٣ميمدَم٣مي٣م ؿمغمي اجلريح اظمّمٚم  

 أٞم٦م ىمٜمدهد ؽمٙمٝمامن 

                                                 
جمٛمققمف ُم٘م٤مٓت دوُملم ؾمٛمٞمٜم٤مر سملم اعمٚمغم ٟماميش ه٤مى آيٞمٜمی وؾمٜمتك ]جمٛمققم٦م ، محٞمد رو٤م، أردٓن (0)

 .24ص، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ :ُم٘م٤مٓت اًمٜمدوة اًمدوًمٞم٦ّم اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمروض اًمديٜمٞم٦ّم واًمت٘مٚمٞمدّي٦م[
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 اِذه٤م إلم َمديٛم٥م صمّدٞم٣م 

 أطمػم أطمتٛم٣م ايمِمٕمرى زمح٣ميمٛم٣م. 

وي٘مرأ ، وذم يده ؾمٞمػ، ويًػم ؿمخص ذم ُماسمس محراء ويْمع ىمٚمٜمًقة محراء

 : إؿمٕم٤مر اًمت٤مًمٞم٦م

 أٞم٣م َمٛمٗمذ زمـ َمّرة ايمٙمٔمكم 

 أٞم٣م وم٣مسمؾ ازمـ ََمٙمِؽ ايمديـ 

 أٞم٣م وم٣مسمؾ فمقّم إىمػم 

 .(0)صمئ٦ُم ٕشم٘مؾ احلسكم زم٣مزمٛمف

 ظبْٗ وصمي بَ عكٗن  
قمٜمف إمم اًمٙمقوم٦م  ٤مً أرؾمٚمف ُمٌٕمقصم، لم سمـ قمكمّ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ هق اسمـ قمؿ احلً

وصؾ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ إمم اًمٙمقوم٦م ، وخيؼمه سم٠مُمرهؿ، ًمٞمًتٓمٚمع أطمقال أهؾ اًمٙمقوم٦م

، واؾمت٘مٌٚمف اًمٙمقومّٞمقن وًمٙمٜمّٝمؿ ختّٚمقا قمٜمف سمٗمٕمؾ وٖمقط وازم اًمٙمقوم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد

اًمٕمنمة إومم ُمـ ٘م٤مم ذم إي٤مم وىُمتؾ. وذم اعمراؾمؿ اًمتل شمُ  اً ذ ُُمًٚمؿ أؾمػمظِم أُ  اً وأظمػم

طمٞم٨م يٚمٌس ؿمٌٞمف ُمًٚمؿ ًم٤ٌمؾم٤م أظمي ، ٘م٤مم ـم٘مقس ؿمٌٞمف ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾؿمٝمر حمّرم شمُ 

ُمـ اًمِمٕمر هذه  وي٘مرأ أسمٞم٤مشم٤مً ، وي٠مظمذ شمرؾم٤م سمٞمده، ويْمع ظمقذة قمغم رأؾمف، اًمٚمقن

 : شمرمجتٝم٤م

 ي٣م هل٣م َمـ أي٣مم مجٝمٙم٥م يقم ََمررُت َمـ هذا ايمزوم٣مق 

 زمٝمد ؿمٖمقم  آشمٛمكم  اً آطمذ

  َمِمغم ؿمٖمقّم أذرُف ايمدَمَع فمعم

                                                 
ٚمغم ٟماميش ه٤مى آيٞمٜمی وؾمٜمتك ]جمٛمققم٦م جمٛمققمف ُم٘م٤مٓت دوُملم ؾمٛمٞمٜم٤مر سملم اعم، محٞمد رو٤م، أردٓن (0)

 . 23ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ُم٘م٤مٓت اًمٜمدوة اًمدوًمٞم٦ّم اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمروض اًمديٜمٞم٦ّم واًمت٘مٚمٞمدّي٦م[
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 ىمٛم٦م ُأَمُّمط ؾمٔمرمه٣م وأَمًم 

إمم قمدم ووم٤مء  اً ُمِمػم، احلًلم سمـ قمكم ٤مً خم٤مـمٌ اً وسملم احللم وأظمر ي٘مرأ ُمًٚمؿ ؿمٕمر

 : أهؾ اًمٙمقوم٦م ًمف

 ي٣م ضمسكم ، ٓ سمٟمِت إلم ايم٘مقهم٥م ي٣مؽمٝمدي

 يمؽ  ٣مً آَمٛم ٣مً هم٣ميم٘مقهم٥م يمٝمس٦م َم٘م٣مٞم

٣م   .(0)وفمقّم إىمػم ٓ زال ؾم٣مزم 

ْ٘ وصمي بَ عكٗن    ظبّٗا طفَم
ذم ، (َمسٙمؿ زمـ فمٗمٝمؾ ؿمٖمقَم )ّٞم٦م ـم٘مقس أه يراٟم٘م٤مم ذم سمٕمض اًم٘مرى اإلٓ شمزال شمُ 

ي٠مظمذ سمٓمرف طمٌؾ ُرسمَط ذم ، هذه اًمٓم٘مقس ي٘مقم رضمؾ يٛمّثؾ اجلّاد اعمًّٛمك احل٤مرث

ويرشمدي ، ومه٤م إسمراهٞمؿ وحمّٛمد، ـمرومف أظمر ـمٗمان يٛمّثان وًمَدي ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ

ومه٤م طم٤مومٞم٤م ، قن ويٖمّٓمل ىمامش أؾمقد رأؾمٞمٝمامأظمَي اًمٚم ٤مً صمقسم، يمّؾ ُمـ هذيـ اًمٓمٗمٚملم

وسمٞمده ، ويًػم احل٤مرث سم٤مًمٓمٗمٚملم ًمٞم٠مظمذمه٤م إمم وازم اًمٙمقوم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد، اًم٘مدُملم

 قمّم٤م ييب هب٤م اًمٓمٗمٚملم سملم احللم وأظمر.

 : ُمـ اًمِمٕمر سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م شمرمجتٝم٤م يم٤مٔيت ٤مً احللم وأظمر ي٘مرأ احل٤مرث أسمٞم٤مشم وسملم

 ظ رم وأٞم٣م اظمحٓمق ٣مً هٛمٝمئ

 صم٣مءين احلّظ َمـ ضمٝم٧م ٓ أدري 

 أرزُمط ايمْمٖمٙمكم زم٣محلبؾ 

 ٕؽمّٙمٚمٜمام إلم فمبٝمد اهلل زمـ زي٣مد

 

                                                 
جمٛمققمف ُم٘م٤مٓت دوُملم ؾمٛمٞمٜم٤مر سملم اعمٚمغم ٟماميش ه٤مى آيٞمٜمی وؾمٜمتك ]جمٛمققم٦م ، محٞمد رو٤م، أردٓن (0)

 . 25ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٞمدّي٦م[ُم٘م٤مٓت اًمٜمدوة اًمدوًمٞم٦ّم اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمروض اًمديٜمٞم٦ّم واًمت٘مٚم
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 : ويرّدد اًمٓمٗمان اًمِمٕمر اًمت٤مزم

 فمجٝم٤م أَمرٞم٣م ٞمحـ ايمٝمت٣مَمك

ءٞمُ  ّٓ  س٣مق زمٝمد أؽمٝم٣مدٞم٣م أذ

 إهلل ٓ حترم إؿمٖم٣مل َمـ أزم٣مء 

ء  ّٓ  وٓ سمؼمك إؿمٖم٣مل يت٣مَمك وأذ

ويرومع اعمٕمّزون اًمت٤مسمقت ، سمٗمّمؾ رأَد اًمٓمٗمٚملموذم هن٤مي٦م اًمٕمرض ي٠مُمر احل٤مرث 

ويٜمتٝمل اًمٕمرض. ٓ شمزال ، اًمذي ُووع ومٞمف ضمًدا اًمٓمٗمٚملم ويدورون سمف ذم اعمٞمدان

ظمال ُمراؾمؿ إي٤مم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر ، واًمٕمراق إيرانهذه اًمٕمروض شم٘م٤مم ذم 

 اً يمٞمٚمقُمؽم ٥41م اًمتل شمٌٕمد . وهلذيـ اًمٓمٗمٚملم ُمرىمٌد ي٘مع ذم همرب ُمديٜم٦م اعمًٞمَّ (0)حمرم

ٌّق أهؾ اًمٌٞم٧م، ؿمامزّم ُمديٜم٦م يمرسماء قمغم هنر اًمٗمرات واعمرىمد ُمٕمروف ، ويزوره حم

 .(8)سمٛمرىمد ـمٗمكم ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ

 محن التٕابٗت 
شمراوم٘مٝم٤م اًمتقاسمٞم٧م واهلقادج  إيرانٓ شمزال ُمقايم٥م اًمٕمزاء اًمتل خترج ذم اًمٕمراق و

٤معمراي٤م واعمّم٤مسمٞمح ك همروم٦م زوم٤مف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ ُمزّيٜم٦م سمًٛمَّ وهمروم٦م صٖمػمة شمُ 

                                                 
جمٛمققمف ُم٘م٤مٓت دوُملم ؾمٛمٞمٜم٤مر سملم اعمٚمغم ٟماميش ه٤مى آيٞمٜمی وؾمٜمتك ]جمٛمققم٦م ، محٞمد رو٤م، أردٓن (0)

 . 25، 23ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ُم٘م٤مٓت اًمٜمدوة اًمدوًمٞم٦ّم اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمروض اًمديٜمٞم٦ّم واًمت٘مٚمٞمدّي٦م[

قمٝمد قمْمد اًمدوًم٦م اًمٌقهيّل. وشمؿ ُتدي٨م سُمٜمل ُمرىمد ـمٗمكَم ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري ذم  (8)

اًمٌٜم٤مء سمٕمد ومتح سمٖمداد قمغم يد اًمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ اًمّمٗمقّي. ىم٤مم احل٤مج ُما حمّٛمد ص٤مًمح سمرهم٤مين اًم٘مزويٜمّل 

وًمٚمٛمرىمد ىمٌّت٤من ويمّؾ ىم٦ٌم شم٘مع قمغم ىمؼم يمّؾ ُمـ حمّٛمد ، هـ0833و 0834سمتحدي٨م اًمٌٜم٤مء سملم ؾمٜم٦م 

وسُمٜمٞم٧م همرف طمقل اعمرىمد ًمٞم٘مٞمؿ ومٞمٝم٤م اًمزّوار. وسمٜمل  ًع ًمٚمٕمديد ُمـ اًمزوارتوإسمراهٞمؿ. اًمٌٜم٤مء واؾمع ي

ضحي٤من ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م قمغم اعمرىمديـ وىم٤مم سمّمٜمٕمٝمام ومٜم٤مٟمقن إيراٟمٞمّقن وُدؿّمـ اًميحي٤من ؾمٜم٦م 

 02اًم٤ًمقم٦م  8105ـ4ـ83. شم٤مريخ شمّمّٗمح اعمقىمع http: //lazarboni.blogfa.comم )اٟمٔمر: 8112

 ُم٤ًمء(. 
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 حيٛمٚمٝم٤م أؿمخ٤مص أصمٜم٤مء ظمروج ُمقايم٥م اًمٕمزاء. ، وإىمٛمِم٦م اعمٚمّقٟم٦م

تّثؾ ضمٜم٤مزة ، ُمقايم٥م ُتٛمؾ ُمٕمٝم٤م شمقاسمٞم٧م خترج ذم أي٤مم ؿمٝمر حمّرم إيرانوذم 

، احلًلم سمـ قمكم واًمِمٝمداء ُمـ أسمٜم٤مئف وأهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف. وهذه اًمتقاسمٞم٧م أٟمقاع

ك ًٛمَّ وهٜم٤مك شم٤مسمقت يُ ، اهلقدج واعمحٛمؾوُمٜمٝم٤م قمغم ؿمٙمؾ ، ُمٜمٝم٤م اعمًتٓمٞمؾ واعمٙمّٕم٥م

وحيٛمٚمف قمنمات ، )سم٥ًٌم اؾمتخدام أظمِم٤مب اًمٜمخٞمؾ ذم صٜمٕمف( (اًمٜمخؾ)ـسم إيرانذم 

ٟمخؾ )ـًّٛمك هذه اعمراؾمؿ سموشمُ ، ويدار سمف ذم ؾم٤مطم٦م يمٌػمة، إؿمخ٤مص إىمقي٤مء

. وٓ (0)ّٞم٦ميراٟم]اًمٜمخؾ اًمدّوار[ وهذه اعمراؾمؿ دمري وم٘مط ذم ُمديٜم٦م يزد اإل (گرداٟمی

ُمقايم٥م اًمٕمزاء اًمتل خترج ذم اعمدن اًمٕمراىمّٞم٦م ذم ؿمٝمر حمّرم ُتٛمؾ ُمٕمٝم٤م اًمتقاسمٞم٧م  زاًم٧م

وشمرُمز إمم أه أهؾ ، وهقادج دمٚمس ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل، وهمروم٦م زوم٤مف اًم٘م٤مؾمؿ

 سمٞم٧م احلًلم سمٕمد واىمٕم٦م يمرسماء.

 محن صٕر األّٟىٛ وَ أِن البٗت 
قر أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ص أن حيٛمؾ سمٕمض اعمِم٤مريملم ذم ُمقايم٥م اًمٕمزاء درضم٧م اًمٕم٤مدة

٤ٌّمس سمـ  اإلُم٤ممقمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م و اإلُم٤مموٓ ؾمّٞمام صقر  احلًلم سمـ قمكم واًمٕم

أو ووٕمٝم٤م إمم ضم٤مٟم٥م احلًٞمٜمّٞم٦م أو داظمؾ ، ذم أصمٜم٤مء اًمتجّقل ذم اًمِمقارع ×قمكم

٘مٚم٧م إمم وٟمُ  إيرانؾمٛم٧م ذم اًمٌداي٦م ذم ويم٤مٟم٧م صقر إئّٛم٦م ىمد رُ ، اعمًجد أو اًمتٙمّٞم٦م

 اًمٕمراق. 

 ٤مً ُمرؾمقُم، ٤مً ٕمراق ُتٛمؾ صقرة رأس احلًلم ُم٘مٓمققمايم٥م اًمٕمزاء ذم اًموٓ شمزال ُمق

محؾ  اً ّٞم٦م أظمػميراٟموىمد ُمٜمٕم٧م احلٙمقُم٦م اإل، قمغم أىمٛمِم٦م أو ًمقطم٤مت ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمحٛمؾ

٤ٌّمس سمـ قمكم ُمع اعمقايم٥م اإلُم٤مماًمّمقر اعمرؾمقُم٦م ًمٚمحًلم و أو ووٕمٝم٤م ذم ، قمكّم واًمٕم

                                                 
 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ف ٟماميش إيراٟمك ]دائرة ُمٕم٤مرف اًمٕمرض اعمنطمّل اإليرايّن[داٟمِمٜم٤مُم، يد اهلل، آهم٤م قم٤ٌّمد (0)
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قن ذم ٜمهلذه اًمّمقر يم٤مٟمقا يتٗمٜمّ  أّن اًمرؾّم٤مُملم، احلًٞمٜمّٞم٤مت أو اًمتٙم٤مي٤م. واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ

 ويٜمًٌقهن٤م إمم أئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م. ، اً رؾمؿ وضمقه وقمّٞمقن مجٞمٚم٦م ضمد

ذم إطمدى ظمٓمٌف قمـ محؾ صقر إئّٛم٦م ذم ُمقايم٥م  (اخلٛمٞمٜمّل  اإلُم٤مم)وىمد ُتّدث 

 .٣مً أضمٝم٣مٞم اً ايمثٛم٣مء ايمٖم٣مرغ وايمت٣مهمف ي٘مقن َمرّض إّن اؽمتٔمامل »: اًمٕمزاء وقم٤مرض ذًمؽ ىم٤مئاً 

يب )ايمٔمّب٣مس زمـ فمقم زمـ أ ×ي٧م ضمقل ؾمخِمّٝم٥م أيب ايمٖمّمؾ ايمٔمّب٣مسداحل يتؿ   همٚمثالً 

قن اجلٚمٝمٙم٥م ٞم٣مدرة دم همٜمؾ ايمٔمٝم، همٝمْمٛم٤م دم وصػ فمٝمٛمٝمف وضم٣مصمبٝمف اجلٚمٝمٙمكم، ؿم٣ميم٤م(

 .(0)شَمستقضم٣مة َمـ فمٝمٛمٝمف اجلٚمٝمٙمتكم ×وهؾ ىم٣مٞم٦م ومٝمٚم٥م أيب ايمٖمّمؾ، ايمٔم٣ممل

يمام ىم٤مم ، نإيراازدهرت ذم اًم٘مرون اعم٤موٞم٦م رؾمقم صقر إئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م ذم 

وقمروٝم٤م ذم جم٤مًمس اًمٕمزاء ، ّٞمقن سمرؾمؿ واىمٕم٦م يمرسماء قمغم اًم٘مامشإيراٟمرؾّم٤مُمقن 

ؾمّٛمٞم٧م هذه  .وذح حمتقاه٤م سمقاؾمٓم٦م أؿمخ٤مص ختّّمّمقا ذم ذح واىمٕم٦م يمرسماء

ّٞمقن يراٟمٟم٦ًٌم إمم اعم٘م٤مهل اًمتل سمدأ اًمرؾّم٤مُمقن اإل، يمام ذيمرٟم٤م (رؾمقم اعم٘م٤مهل)اًمرؾمقم 

اعم٘م٤مهل اًمتل يم٤مٟم٧م ظمال اًم٘مرون اعم٤موٞم٦م دمٛمع رؾمٛمٝم٤م ومٞمٝم٤م وقمروٝم٤م قمغم رّواد 

اًمٜم٤مس وٓ ؾمّٞمام اًمٕماّمل واًمٗمٜم٤مٟملم واعمثّ٘مٗملم. يم٤مٟم٧م رؾمقم إئّٛم٦م وواىمٕم٦م قم٤مؿمقراء 

وًمٙمـ ُمـ ، ؿ قمغم إىمٛمِم٦م واجلدران واًمزضم٤مج واخلِم٥م واًمناُمٞمؽ واًم٘م٤مؿم٤مينشُمرؾَم 

 ر.اًمتل يم٤مٟم٧م ؾمٝمٚم٦م اًمٜم٘مؾ ُمـ ُمٙم٤من إمم آظم، أؿمٝمره٤م اًمرؾمقم قمغم إىمٛمِم٦م

ُمٜمٝم٤م وىم٤مئع يقم قم٤مؿمقراء واؾمتِمٝم٤مد ، يم٤مٟم٧م اًمرؾمقم شمتْمٛمـ ُمقوققم٤مت قمديدة

وأهى أهؾ اًمٌٞم٧م ، وؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل سملم احلًلم وأصح٤مسمف وضمٞمش سمٜمل ُاُمّٞم٦م، احلًلم

، |قمكّم واًمرؾمقل حمّٛمد اإلُم٤مماحلًلم و اإلُم٤مموصقرة ، ذم اًمٙمقوم٦م واًمِم٤مم

ث٤مُمـ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اًم اإلُم٤مموصقر ، ×قمكمّ  اإلُم٤مموطمروب  |وطمروب اًمرؾمقل

قمكم سمـ ُمقد اًمرو٤م اعمدومقن ذم ظمراؾم٤من. وصقر اًمٜمٌل يقؾمػ وإظمقاٟمف وأسمٞمف 

                                                 
 . 15ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ×اًمّمحٞمح ُمـ ؾمػمة اإلُم٤مم احلًلم (0)
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 إيرانٜم٧م رؾمقم اعم٘م٤مهل ىمّمص أسمٓم٤مل وىمّمتف ُمع زًمٞمخ٤م. يمام شمْمٛمَّ ، يٕم٘مقب

واحلروب اًمتل ، وُم٘متؾ ؾمٝمراب قمغم يد رؾمتؿ، اًمت٤مرخيّٞملم وُمٜمٝمؿ ؾمٝمراب ورؾمتؿ

 يراينّ ًمٚمِم٤مقمر اإل (ايمُم٣مهٛم٣مَمف)طمٗمؾ يمت٤مب ّٞملم طمٞم٨م يراٟمسملم إسمٓم٤مل اإل دارت ىمديامً 

. وإؾمتٚمٝمؿ اًمرؾّم٤مُمقن ُمـ أؿمٕم٤مر إيرانإب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمردود سم٘مّمص أسمٓم٤مل 

ورؾمٛمقا صقر إسمٓم٤مل إؾمٓمقرّيلم. شمقىّمػ قمرض رؾمقم ، اًمٗمردود احلامؾمّٞم٦م

حمّٛمد ُمدسّمر وطمًلم : ّٞملم اعمٕمرووملم وُمٜمٝمؿيراٟماعم٘م٤مهل سمٕمد ووم٤مة أهّؿ اًمرؾّم٤مُملم اإل

وٓ زاًم٧م رؾمقم ه١مٓء اًمرؾّم٤مُملم شُمٕمرض ذم ، وطمًـ إؾمامقمٞمؾ زاده، هم٤مدىمقًمٚمر آ

 . إيرانُمت٤مطمػ 

ّٗٛ احلصني   الصري عمٜ األقساً مبٍاشبٛ أربعٍٗ
قمغم إىمدام إمم ُمديٜم٦م يمرسماء اعم٘مدؾم٦م  ٤مً ٜمقات ي٘مقم اًمٕمراىمّٞمقن سم٤مًمًػم ُمِمٞمُمٜمذ ؾم

ُمـ يمّؾ قم٤مم.  اًمٕمنميـ ُمـ صٗمر اًمتل شمّم٤مدف، احلًلم اإلُم٤ممسمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أرسمٕمٞمٜمّٞم٦م 

ويِم٤مرك ذم هذه اًمٓم٘مقس ُمايلم إؿمخ٤مص اًمذيـ ي٠مشمقن ُمـ خمتٚمػ اعمدن 

وطمّتك ُمـ اهلٜمد  إيرانوٓ ؾمّٞمام دول اخلٚمٞم٩م و، وُمـ دول اجلقار اًمٕمراىمّل ، اًمٕمراىمّٞم٦م

واجل٤مًمٞم٤مت اًمٕمرسمّٞم٦م ذم أوروسم٤م.يمام يِم٤مرك ، واعمدن أؾمٞمقّي٦م وإومري٘مّٞم٦م، واًم٤ٌميمًت٤من

 أهؾ اًمًٜم٦ّم واعمًٞمحّٞمقن واًمّم٤مسمئ٦م.، إمم اًمِمٞمٕم٦م إو٤موم٦م، ذم هذه اًمٓم٘مقس

وسم٤مت اًمٕمراىمّٞمقن يًػمون ُمـ ، ذم اًمًٜمقات إظمػمة اً ٕم٧م هذه اًمٓم٘مقس يمثػمشمقؾمَّ 

ًمٞمّمٚمقا إمم ُمديٜم٦م  ؛قمغم إىمدام ٤مً ًمِمامل واجلٜمقب واًمنمق واًمٖمرب ُمِمٞمُمدهنؿ ذم ا

 احلًلم.  اإلُم٤مميمرسماء ًمزي٤مرة ُمرىمد 

ادىم٤مت قمغم ظمٞمؿ وُه  اًمٕمراىمٞم٦م سمٛمديٜم٦م يمرسماء ن٘م٤مم ذم اًمٓمرق اًمتل شمرسمط اعمدشمُ 

طمٞم٨م اعمٌٞم٧م واًمٓمٕم٤مم واًمنماب وؾم٤مئر اخلدُم٤مت اًمتل حيت٤مج إًمٞمٝم٤م ، ـمقل اًمٓمريؼ

ص اًمٕمراىمّٞمقن ُمـ خمتٚمػ اًمٓمٌ٘م٤مت ٓ ؾمّٞمام أُم٤ميمـ اًمٜمقم وآؾمؽماطم٦م. خُيّمِّ ، اًمزوار
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طمّم٤مءات ـم٤مئٚم٦م إلٟمٗم٤مىمٝم٤م قمغم ظمدُم٦م اًمزّوار اًمذيـ شمّمؾ أقمدادهؿ سمح٥ًم اإل أُمقآً 

 . ٤مً وؿمٞمقظم وٟم٤ًمًء وأـمٗم٤مًٓ  إمم ُمايلم إؿمخ٤مص رضم٤مًٓ 

قمغم إىمدام  ٤مً ـ إؿمخ٤مص قمنمات اًمٙمٞمٚمقُمؽمات ُمِمٞموي٘مٓمع اًمٕمديد ُم

سم٤معمٌم وي٘مقم اًمٌٕمض ُمـ اًمٕمراىمّٞملم ، اعمديٜم٦م ًمٚمقصقل إمم ُمديٜم٦م يمرسماء سمحٞم٨م شمٙمتظُّ 

ٞمٚمقُمؽم ُمـ يم 511أي ُم٤ًموم٦م طمقامم ، قمغم إىمدام ُمـ أىمَم ضمٜمقب اًمٕمراق اً ؾمػم

ًمٞمث٧ٌم أّٟمف يًػم ، سم٤محلًلم ٤مً يٛمٌم إمم يمرسماء طمٌّ  وم٤مًمٙمؾُّ  .اًمٌٍمة طمّتك ُمديٜم٦ميمرسماء

قمغم ـمري٘مف. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٕمّرض اًمزّوار ًمٕمٛمٚمّٞم٤مت إره٤مسمّٞم٦م ظمال اًمًٜمقات 

وُي٘متؾ اًمٕمديد ُمـ اًمزوار ذم خمتٚمػ اعمدن ، شمٜمّٗمذه٤م اجلامقم٤مت اعمتِمّددة، اعم٤موٞم٦م

ّٓ أّن ، اًمٕمراىمّٞم٦م ٓمراد ويزداد قمدد اًمزوار سم٤مو، هذه اعمًػمات شمزداد ؾمٜم٦م سمٕمد أظمرىإ

 يمّؾ قم٤مم. 

ّٗٛ اٌكرعت أٔ يف طرٖكّا إىل السٔاه   طكٕط عاظٕراٟ
إّن اًمٕمديد ُمـ اًمٓم٘مقس اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ىمٌؾ ٟمّمػ ىمرن أظمذت 

َـّ ،  اًمٔمروف وإطمقالًمتٖمػّم  اً ؛ ٟمٔمرسم٤مًمزوال سمّمقرة شمدرجيّٞم٦م  سمٕمض اًمٓم٘مقس وًمٙم

ًمؼموز قمقاُمؾ  اً ؛ ٟمٔمروشمٕمّززت ـم٘مقس أظمرى، سم٘مٞم٧م يمام يم٤مٟم٧م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م

 ضمديدة.

ضمٕمؾ ، واؾمتخدام اإلٟمؽمٟم٧م قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع، قن إمم اًمٌٞمقتومدظمقل اًمتٚمٗمزي

قن ويِم٤مهدون ٞمقهتؿ ويٜمٔمرون إمم سمراُم٩م اًمتٚمٗمزيُمـ اًمٜم٤مس جيٚمًقن ذم سم اً يمثػم

قن أظمذ ي٨ٌّم اًمٓم٘مقس ٗمزيٓ ؾمّٞمام وأن اًمتٚم، اًمٓم٘مقس اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م ذم سمٞمقهتؿ

ىمراص اعمدجم٦م أظمذت ُمٙم٤مهن٤م ذم سمٞمقت أو أّن إ، اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م

أو آؾمتامع إمم اخلٓم٤ٌمء ، وؾمّٝمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمِم٤مهدة اًمٕمروض اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م، اعمقاـمٜملم

 .×واًمٜم٤مئحلم قمغم احلًلم

ّدد يرى أطمد اعمٝمتّٛملم سمدراؾم٦م اًمٓم٘مقس اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م أّن أطمد اًمٕمقاُمؾ اًمتل هت
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، سم٢موٕم٤مف هذه اًمٓم٘مقس هق اؾمتخدام اعمقؾمٞم٘مك احلديث٦م ذم اًمٓم٘مقس اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م

وزوال اعمقؾمٞم٘مك اًمت٘مٚمٞمدّي٦م اعمًتخدُم٦م ذم قمروض اًمتٕم٤مزي واًمٜمقاح واًمتِم٤مسمٞمف ذم 

ذم  اعمقؾمٞم٘مك احلديث٦م ؾمٞمٙمقن قم٤مُماً  وحيّذر ُمـ أّن اؾمتٛمّرار اؾمتخدام، اًمًٜملم اعم٤موٞم٦م

ذم  ٤مً وؾمٌٌ، يراينّ ُمـ اًمؽماث اًمث٘م٤مذّم اإل اً ٕمّد ضمزءل شمُ زوال اًمٕمروض اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م اًمت

 . (0)ٟمًٞم٤مهن٤م 

قمرض ؿمٌٞمف  ُمـ وٛمـ اًمٕمروض اًمتل يم٤مٟم٧م رائج٦م ذم اًمٕمراق واٟم٘مرو٧م أن

وجيٚمس قمغم حمّٗم٦م ظمِمٌٞم٦م حيٛمٚمٝم٤م اًمرضم٤مل قمغم ، يٛمّثٚمف رضمؾ يرشمدي ضمٚمد أؾمد، إؾمد

إمم طمزن احلٞمقان قمغم قمقاشم٘مٝمؿ ويًػمون هب٤م ذم ُمقيم٥م اًمٕمزاء. ويرُمز ؿمٌٞمف إؾمد 

وي٘مقم ؿمٌٞمف إؾمد سمٜمثر اًمتٌـ قمغم رؤوس اعمٕمّزيـ ذم إؿم٤مرة إمم احلزن ، ُم٘متؾ احلًلم

٤ٌّمس سمـ قمكم اًمتل  ؾمتِمٝم٤مد احلًلم. يمام أّٟمف يرومع يدًا قمغم ا ُمـ اجلٚمد شمرُمز إمم يد اًمٕم

٘م٤مم ذم يمرسماء ذم اًمًتٞمٜم٤مت ُمـ ٓمٕم٧م ذم ُمٕمريم٦م يمرسماء. ويم٤مٟم٧م هذه اًمٕمروض شمُ ىمُ 

ذم ىمري٦م  ٤مً ٤مك. وُي٘م٤مم قمرض ؿمٌٞمف إؾمد طم٤مًمٞمّ اعم٤ميض طمٞم٨م ؿم٤مهده٤م اًم٤ٌمطم٨م هٜماًم٘مرن 

 يمٝمـ آسم٤مد اًمت٤مسمٕم٦م عمديٜم٦م همرُم٤ًمر ذم حم٤مومٔم٦م ؾمٛمٜم٤من )ذىمّل ـمٝمران(. 

وهذه ، ٘م٤مم ُمراؾمؿ شُمٕمّٚمؼ ومٞمٝم٤م إىمٗم٤مل قمغم إسمدانذم ـمٝمران اًم٘مديٛم٦م يم٤مٟم٧م شمُ 

ع وقمٚمامء اًمديـ هلذه سم٥ًٌم ُمٕم٤مرو٦م اعمراضم ؛ًخ٧م ومل شمٕمد ُمقضمقدة أناًمٓم٘مقس ٟمُ 

يمٗمد صمرت ايمٔم٣مدة »: اخلٛمٞمٜمل ُمثؾ هذه اًمٓم٘مقس ىم٤مئاً  اإلُم٤مموىمد قم٤مرض ، (8)اًمٓم٘مقس

هم٣مٞمػمى هل٣م ىمب٣مر ، دم َمراؽمؿ ايمٔمزاء زمكم فمقام ايمٛم٣مس أن ئمّٙمٗمقا أومٖم٣مٓ زمٟمصمس٣مَمٜمؿ ومديامً 

 وؽمٚمٔم٦ُم أنّ ، دم أوٞم٥م إطمغمة اً نمغم أهّن٣م ـمٜمرت جمّدد، اٞمدشمرت هذه ايمٔم٣مدةايمٔمٙمامء و

، ايمبٔمض ئمّٙمٗمقن إومٖم٣مل زمٟمصمس٣مَمٜمؿ دم َمقاىم٤م ايمٔمزاء. إٞمف فمٚمؾ طم٣مؿمئ يٗمقم زمف ايمبٔمض

                                                 
جمٛمققمف ُم٘م٤مٓت دوُملم ؾمٛمٞمٜم٤مر سملم اعمٚمغم ٟماميش ه٤مى آيٞمٜمی وؾمٜمتك ]جمٛمققم٦م ، محٞمد رو٤م، أردٓن (0)

 .13ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٞم٦ّم واًمت٘مٚمٞمدّي٦م[ُم٘م٤مٓت اًمٜمدوة اًمدوًمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمروض اًمديٜم

 م. 8104ـ ٟمقومٛمؼم 0ت 1اعمقاومؼ ل  0418ـ2ـ02، ويم٤مًم٦م أٟم٤ٌمء ُمٝمر (8)
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ايمذي ، )ايمتْمبغم(ـزمفمٙمٝمف ِمْمٙمح وىمذيمؽ إَمر زم٣ميمٛمسب٥م يمُم٨ّم ايمرؤوس زم٣ميمسٝمقف أي َم٣م يُ 

 .(0)شهق أطمر ٣مً ٔمد  خم٣ميمٖميُ 

ّٞم٦م وٓ يراٟمذم أي٤مم ؿمٝمر حمّرم ذم سمٕمض اًم٘مرى اإل ىرهٜم٤مك ـم٘مقس أظمرى دُم 

٘م٤مم ذم وهذه اعمراؾمؿ شمُ  (ضب إطمج٤مر)أي  (ؾمٜمگ زٟمی)ذيمر ُمٜمٝم٤م ُمراؾمؿ ٟم، زاًم٧م

 ويٕمقد شم٤مرخيٝم٤م إمم ُم٤مئ٦م قم٤مم. ، ّٞم٦ميراٟمىمرى اًمٕمديد ُمـ اعمٜم٤مـمؼ اإل

ذم  اً م سمتِمٙمٞمؾ طمٚم٘م٦م حيٛمؾ يمّؾ ُمٜمٝمؿ طمجري٘مقم ؿم٤ٌمب سمٕمض اًم٘مرى ذم ؿمٝمر حمرّ 

ؿ ي٘مقم ٟم٤مئح سم٘مراءة وقمٜمدُم٤م شمٌدأ اعمراؾم، ُمـ احلجر و ظمِم٦ٌم ذم يديف سمدًٓ يمٚمَتل يديف أ

ويٌدأ اعمِم٤مريمقن سميب احلجريـ أو اخلِمٌتلم سمٌٕمْمٝمام ، اًمِمٕمر ذم رصم٤مء احلًلم

٘م٦م ُمع اًمِمٕمر.  ًّ  وسمّمقرة ُمٜم

، ٘م٤مم ُمٜمذ طمقامم ُم٤مئ٦م قم٤ممي٘مقل سمٕمض اًمِمٞمقخ ُمـ يم٤ٌمر اًمًـ أّن هذا اًمٓم٘مس يُ 

يب سمح ذم يمرسماء واًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ يّٕٟمف ذُ ، ويرُمز إمم طمزن ؿمٞمٕم٦م احلًلم قمٚمٞمف

٘م٤مم ذم يمّؾ قمغم احلًلم. وطمٞم٨م إّن هذه اًمٓم٘مقس شمُ  ٤مً جر سمرأؾمف أو قمغم صدره طمزٟماحل

 إيراناًمقاىمٕم٦م سملم ُمديٜم٦م داورزن وؾمٌزوار )ؿمامل ذىمّل  (صد ظمرو)قم٤مم ذم ىمري٦م 

 (ؾمٜمگ زٟمك)وم٘مد شمّؿ شمًجٞمؾ ُمراؾمؿ ، ويٕمٙمػ أه٤مزم اًم٘مرى قمغم إىم٤مُمتٝم٤م يمّؾ قم٤مم

٦م اًمؽمسمٞم٦م واًمٕمٚمقم واًمث٘م٤موم٦م  ذم ُمٜمٔمٛمإيراينّ ]ضب إطمج٤مر[ يمؽماث صم٘م٤مذّم 

 .(8)(اًمٞمقٟمًٙمق)

ك چ٤موؿمی ظمقاٟمی ىمد اٟم٘مرو٧م. هذه اًمٓم٘مقس ًٛمَّ أظمرى يم٤مٟم٧م شمُ  ٤مً يمام أّن ـم٘مقؾم

٘م٤مم عمـ يم٤من يزُمع اًمًٗمر إمم طم٩م سمٞم٧م اهلل احلرام أو اًمًٗمر إمم اًمٕمت٤ٌمت يم٤مٟم٧م شمُ 

اعم٘مّدؾم٦م ذم اًمٕمراق. ومٙم٤من ؿمخص يًػم ذم ُمقيم٥م اعم٤ًمومر إمم احل٩م أو إمم يمرسماء 

                                                 
 . 015ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ×اًمّمحٞمح ُمـ ؾمػمة اإلُم٤مم احلًلم سمـ قمكم (0)

 م. 8104ـ أيمتقسمر  0ت 3اعمقاومؼ ل  0418اسم٤من  04سمت٤مريخ: ، صحٞمٗم٦م ضم٤مم ضمؿ أوٟمايـ )اإليراٟمٞم٦ّم( (8)
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ًمٞمخؼم سمف أه٤مزم اعمديٜم٦م أو اًمٌٚمدة سمًٗمر اًمِمخص إمم احل٩م أو يمرسماء أو  ؛وي٘مرأ دقم٤مءً 

٦ٌّم وُمٜم٤مرة  رضمققمف ُمٜمٝمام. ويم٤من اًمِمخص حيٛمؾ راي٦م ُٟم٘مِم٧م قمٚمٞمٝم٤م صقرة اًمٙمٕم٦ٌم أو ىم

إمم هذه  إيراناحلًلم. وأؿم٤مر قمدد ُمـ اًمرطّم٤مًم٦م أو اًمًّٞم٤مح اًمذيـ زاروا  اإلُم٤ممُمرىمد 

واًم٤ًمئح ضمقن أورشمر ذم ُمدّوٟم٦م ، إيرانرطمٚمتف إمم  اًمٓم٘مقس وُمٜمٝمؿ اسمـ سمٓمقـم٦م ذم

 .(0)رطمٚمتف

                                                 
ـّ اإليرايّن[شم٤مري (0)  .0084ـ0007ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، خ هٜمر إيران ]شم٤مريخ اًمٗم
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 إريرانمشرح التعزرية يف : الباب الثا ي

 

ـّ ، سمٛمٗمٝمقُمف إوروبّ  اعمنحقمغم ّٞمقن يراٟميتٕمّرف اإل ىمٌؾ أن يم٤مٟمقا ىمد قمرومقا وم

ٕمرض ذم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر حمّرم. اًمذي يم٤من يُ ، ٌٞمفاعمنح ُمـ ـمريؼ اًمِمَّ 

 اإلُم٤ممًّٛمك سم٤مًمتٕمزي٦م هق قم٤ٌمرة قمـ قمرض ُمنطمّل ًمقىم٤مئع اؾمتِمٝم٤مد ٌٞمف أو ُم٤م يُ وم٤مًمِمَّ 

 .(0)أو قمرض ٕطمد أطمداث واىمٕم٦م يمرسماء، احلًلم سمـ قمكّم وأصح٤مسمف

قمٜمدُم٤م يم٤من اًمٌقهيّٞمقن ، شمٕمقد ضمذوره إمم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجرّي  ٌٞمف اًمّم٤مُم٧موم٤مًمِمَّ 

ـّ قمروض اًمِم، يٕمروقن ُمٔم٤ممل اخلٚمٗم٤مء وواىمٕم٦م يمرسماء قمغم ؿمٙمؾ ؿمٌٞمف ٌٞمف وًمٙم

ويريمٌقن اخلٞمقل ، ويم٤من اعمٛمّثٚمقن يٚمًٌقن ُماسمس ُمٚمّقٟم٦م، يم٤مٟم٧م آٟمذاك ص٤مُمت٦م

اًمذي  ُم٤م سمٕمد إمم ؿمٌٞمف ٟم٤مـمؼ ي٘مرأ اًمِمٕمر ٌٞمف ذم. صمّؿ ُتّقل اًمِمَّ وسمٕمْمٝمؿ يٙمقن راضماً 

 .(8)ّٞملميراٟمهق ًمٖم٦م اًمتٕمزي٦م قمٜمد اإل

ـ 0833ٌٞمف اًمٜم٤مـمؼ ذم قمٍم ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي )فمٝمر اًمِمَّ 

م( أو وصؾ ذم قمٝمده إمم طمّد اًمٙمامل. وسمرز اًمٕمديد ُمـ 0217ـ  0232هـ/0403

وُمػمزا همام طمًلم ، ٌٞمف ُمٜمٝمؿ اعمّا طمًلم إُم٤مخم٤مناعمٛمّثٚملم ذم قمروض اًمِمَّ 

٤ٌّمؾمخقان وضمٝم٤مٟمٖمػم ُمًٚمامٟمخقان  .(4)قم

ّٞمقن طمقل زُم٤من إىم٤مُم٦م قمروض اًمتٕمزي٦م قمغم اعمنح ذم يراٟمخيتٚمػ اًم٤ٌمطمثقن اإل

                                                 
، 3ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات زوار، از ص٤ٌم شم٤م ٟمٞمام ]ُمـ ]اًمِم٤مقمر[ ص٤ٌم إمم ]اًمِم٤مقمر[ ٟمٞمام[، حيٞمی، آريـ سمقر (0)

 . 488ص، 0ج :م[0113.ش ]ـه0475

 .488ص، 0ج :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)

 .484ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)
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ـ  117ُمنح اًمتٕمزي٦م سمدأ ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي ) . ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يرى سم٠منّ (0)إيران

أي ذم قمٍم ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمت٘مد سم٠مّن هذا اعمنح سمدأ سمٕمد اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي  هـ(0045

ويرى آظمرون سم٠مّن قمروض  هـ(0014ـ  0033 يمريؿ ظم٤من زٟمد )يراينّ احل٤ميمؿ اإل

 . هـ(0433ـ  0801اًمتٕمزي٦م سمدأت ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي )

ّٚمد صمٔمٖمر حمجقب أّن ٞمت٣مئ٨م دراؽم٣مسمف وزمحقشمف ايمتل  حميراينّ يرى ايمب٣مضم٧م اإل»

اؽمتٚمّرت يمسٛمكم ؿمقيٙم٥م ضمقل َمرسح ايمتٔمزي٥م سمٖمٝمد أّن َمرسح ايمتٔمزي٥م مل يبدأ دم ايمٔمٌم 

وٓ ؽمّٝمام ايمس٣مئح ، فمعم ايمرنمؿ مم٣ّم ىمتبف ايمسّٝم٣مح ايمٕمرزمّٝمقن، (ـه3315ـ  947ايمِمٖمقّي )

ء دم َمديٛم٥م إصٖمٜم٣من دم وطمروج َمقاىم٤م ايمٔمزا، ايمٖمرٞمّز ؾم٣مردن فمـ إوم٣مَم٥م َمراؽمؿ ايمٔمزاء

ـ  ىم٣مسمب(1)م3697ايمٔم٣مم  هق ٞمٌم اهلل همٙمسٖمل ئمتٗمد أّن َمرسح ايمتٔمزي٥م زمدأ  آطمر ٣مً ٝمّ إيراٞم ٣مً . يم٘م

صم٣مء  دم فمٌم ىمريؿ طم٣من زٞمد: ويٗمقل هـ(3391ـ  3360دم فمٌم ىمريؿ طم٣من زٞمد )

وزمٔمد ، ووصػ يمٙمُم٣مه اظمرسح ايمدراَمّل ايمذي ىم٣من ُيٗم٣مم دم ايمٕمرب إيرانؽمٖمغم أورويّب إلم 

أن اؽمتٚمع ىمريؿ طم٣من إلم أومقال ايمسٖمغم أَمر زم١موم٣مَم٥م فمرض َمرسضمّل يمقوم٣مئع ىمرزمالء وظمٗمتؾ 

 .(1)ديٛمّٝم٥م فُمرهم٦م دم َم٣م زمٔمد زم٣ميمتٔمزي٥م ٣مً وومد أوم٣مَمقا فمروض، احلسكم اإلَم٣ممَمـ أصح٣مب  71

 هبرام زمٝمّم٣مئل إلم أّن َمرسح ايمتٔمزي٥م سمُمّ٘مؾ أواطمر احل٘مؿ يراينّ ويُمغم اظمرسضمّل اإل

وسمْمّقر دم زمداي٥م ايمٔمٌم ايمٗم٣مصم٣مرّي زمسب٤م دفمؿ اظمٙمقك ، هـ(3141ـ  3360ايمزٞمدّي )

زمؾ ىم٣من ، يمٙمٚمرسح ؽمّٝمكم يمف. همٜمذا ايمدفمؿ مل ي٘مـ دفمامً وؿمبٗم٥م صمديدة َمـ ايمتّج٣مر وايمسٝم٣م

                                                 
]اًمتٕمزيف ذم إيران  (شمٕمزيف در إيران و دو جمٚمس آن)٥م إيرايّن وهق إسمراهٞمؿ سمقذري ذم يمت٤مسمف يٜم٘مؾ يم٤مشم (0)

أريد أن أؿم٤مهد  أّن يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل سمٕمد ُم٘متؾ احلًلم عمـ صٜمٕمقا واىمٕم٦م يمرسماء» :وجمٚم٤ًم شمٕمزي٦م[

ٟمدري ُمـ أيـ أشمك وم٘م٤مُمقا سمتٛمثٞمؾ شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م أُم٤مُمف. مل ٟمجد ذم يمت٥م اًمت٤مريخ هذا اًمٙمام وٓ  شاًمقاىمٕم٦م

 سمف اًمٙم٤مشم٥م. 

ُمّمدر ، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[، آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف، سمٞمؽم، شمِمٚمٙمقومًٙمل (8)

 .071ص :ؾم٤مسمؼ

 .844ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، زٟمدگ٤مٟمك ؿم٤مه قم٤ٌّمس اول ]طمٞم٤مة اًمِم٤مه قم٤ٌّمس إّول[، ٟمٍم اهلل، ومٚمًٗمل (4)
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ٗم٣مم دم اظمٝم٣مديـ واظمٗم٣مزمر ودم ىم٣مٞم٦م اظمرسضمّٝم٣مت سمُ  .أداًة ووؽمٝمٙم٥م يم٘مس٤م ايمقصم٣مه٥م ايمقؿمٛمّٝم٥م

. وىم٣مٞم٦م ايمٔمروض (احلسٝمٛمّٝم٥م)أو  (٘مّٝم٥مايمت)ايمتل ىم٣مٞم٦م سمسّٚمك ، أَم٣مىمـ ايمٔمرض اظم٠موّمت٥م

، ٗم٣مم زمسٜمقيم٥موىم٣مٞم٦م هذه اخلٝمؿ سمُ ، ٗم٣مم فمعم دفم٣مئؿ طمُمبّٝم٥مسمُ ، اً ٗم٣مم دم طمٝمؿ ىمبغمة صمّد سمُ 

ومٝمٚم٦م أَم٣مىمـ يمٙمٔمرض شم٣مزمت٥م أوم٣مَمٜم٣م رصم٣مل ايمدويم٥م ٛمٗمؾ إلم َم٘م٣من آطمر. زمٔمد َمّدة أُ ٚمع وسمُ وجُت 

 (زورطم٣مٞمف)اظمسامة وىم٣مٞم٦م هذه إَم٣مىمـ هل٣م ارسمب٣مط سمُمبف اظمب٣مين ايمتٗمٙمٝمدّي٥م ، آٞمذاك

ْمٜم٣م َمِمْمب٥م ٗم٣مم دم وؽم)إَم٣مىمـ ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٗم٣مم همٝمٜم٣م ايمري٣مض٥م ايمتٗمٙمٝمدّي٥م(. وىم٣مٞم٦م سمُ 

ص نمرف جيٙمس همٝمٜم٣م اظمُم٣مهدون. سمّؿ ِم  يمٙمتٚمثٝمؾ. ىمام ىم٣مٞم٦م خُت  ٣مً يتخذه٣م اظمٚمّثٙمقن َم٘م٣مٞم

م[ دم 3798ش ]3377ايمٔم٣مم  (سم٘مٝم٥م ٞمقروزطم٣من)زمٛم٣مء أضمد هذه اظمب٣مين اظمساّمة ايمت٘مٝم٥م 

 . (3)شوص٣مدف ذيمؽ ايمسٛمقات إولم َمـ ضم٘مقَم٥م همتحٔمٙمٝمُم٣مه ايمٗم٣مصم٣مريّ  ،ؿمٜمران

 سمرويز ممٜمقن وم٢مّٟمف يرومض اًم٘مقل سم٠مّن ُمنح اًمتٕمزي٦م ُوضمد ذم يراينّ أُّم٤م اًمٙم٤مشم٥م اإل

عمّدة ىمّمػمة وما  إيراناًمزٟمدّيلم طمٙمٛمقا  ويٕمّٚمؾ يماُمف سم٠منَّ ، قمٝمد يمريؿ ظم٤من زٟمد

يمام أّٟمف ٓ يرى سم٠مّن ُمنح اًمتٕمزي٦م ، يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمنح اًمتٕمزي٦م ىمد ُأىمٞمؿ ذم قمٝمدهؿ

ويًتدّل قمغم ، اًمذيـ ؾمٌ٘مقا اًمزٟمدّيلم هـ(0801ـ  0032سمدأ ذم قمٍم إومِم٤مرّيلم )

َُمٜمَع إطمٞم٤مء  (8)هـ(0031ـ  0032ذًمؽ سم٤مًم٘مقل إنَّ اًم٘م٤مئد اًمٕمًٙمرّي ٟم٤مدر ؿم٤مه أومِم٤مر )

ـ يتحّدث ىمّؾ َم»: وأصدر إُمر اًمت٤مزم، قم٤مؿمقراء وإىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم هذا اًمِمٝمر

                                                 
  .002ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ًمٕمرض اعمنطمّل ذم إيران[ٟماميش در إيران ]ا، هبرام، سمٞمْم٤مئل (0)

طمٙمؿ إيران ُمـ ، ٟم٤مدرىمكم اعمٚمّ٘م٥م سمٓمٝمامؾم٥م ظم٤من وٟم٤مدر ؿم٤مه أومِم٤مر ُمـ ىمٌٞمٚم٦م أومِم٤مر ُمـ ظمراؾم٤من (8)

م[ ويم٤من ُم١مؾّمس اًمًاًم٦م إومِم٤مرّي٦م. وهق ُمـ أؿمٝمر ُمٚمقك 0437ـ0745.ش ]ـه0083إمم 0003

وم٘مد ىمٛمع ، ؾمامى اعمٚمقك اإليراٟمٞملّم سمٕمد اإلويٕمده يمثػم ُمـ اعم١مّرظملم ُمـ أىمق ؾمامإيران سمٕمد اإل

وقمزز ، إومٖم٤من اًمذيـ اطمتّٚمقا إيران سمٕمد ؾم٘مقط احلٙمقُم٦م اًمّمٗمقّي٦م وـمرد اًمٕمثامٟمٞملّم واًمروس ُمـ إيران

آظمر »وذم أوروسم٤م ؾمّٛمل، آؾمت٘مال وومتح اهلٜمد وشمريمًت٤من ويم٤مٟم٧م طمروسمف اًم٥ًٌم ذم اٟمتِم٤مر ؾمٛمٕمتف

، ُمٜمِمقرات صم٤مًم٨م، ٟم٤مدر ؿم٤مه، رو٤م زاده، )ؿمٗمؼ شاًمث٤مين وم٤مُتل اًمنمق وٟم٤مسمٚمٞمقن إيران واإلؾمٙمٜمدر

  (.880ص :م[8104.ش ]ـه0418، 0ط، ـمٝمران
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. ويم٤من ؾم٥ٌم إصدار (0)شفمـ إوم٣مَم٥م اظمآسمؿ وايمٔمزاء زمكم طمدَمل وصمٛمقدي همسٟمومْمع يمس٣مٞمف

واًمٕمثامٟمّٞملم ذم  إيرانإُمر أّن ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم قم٤مؿمقراء أصم٤مرت اخلاف سملم ؿمٞمٕم٦م 

ًمذًمؽ ُمٜمع ٟم٤مدر ؿم٤مه إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء ًمٚمحّد ُمـ اخلاوم٤مت سملم  ؛قمٝمد اًمدوًم٦م اًمّمٗمقّي٦م

رويز ممٜمقن أّن ُمنح اًمتٕمزي٦م يم٤من ىمد سمدأ ىمٌؾ اًمٕمٍم يٕمت٘مد سم اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م.

 وهذا ُم٤م يِمػم إمم أّن اًمتٕمزي٦م شمٕمقد ضمذوره٤م إمم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي. يًتدلُّ ، إومِم٤مرّي 

شمدّل قمغم أهّن٤م وصٚمتٜم٤م سمٕمد ايمتامل شمٕمزي٦م  (شمٕمزي٦م اًم٘م٤مؾمؿ) ممٜمقن قمغم ُم٤م ي٘مقًمف سم٠منَّ 

ت سمٛمرطمٚم٦م ـمقيٚم٦م ىمٌؾ أن وهلذا جي٥م أن شمٙمقن اًمتٕمزي٦م ىمد ُمرّ  (اؾمتِمٝم٤مد احلًلم)

. ويرى ممٜمقن أّن اًمّمٗمقّيلم أفمٝمروا رهمٌتٝمؿ ذم إىم٤مُم٦م اعمراؾمؿ (8)شمّمٚمٜم٤م سمِمٙمٚمٝم٤م احل٤مزمّ 

اًمديٜمّٞم٦م سملم اًمِمٞمٕم٦م ًمرّص اًمّمٗمقف وشمٕمزيز اًمقطمدة اًمقـمٜمّٞم٦م طمٞم٨م أؿم٤مقمقا ُمراؾمؿ 

ويم٤مٟم٧م هذه ، ويم٤مٟم٧م اعمقايم٥م خترج سمّمقرة ُمٜمتٔمٛم٦م، اًمٕمزاء ذم ؿمٝمري حمّرم وصٗمر

٤ٌّمس اًمّمٗمقّي )، ّزز ؾمٜم٦م سمٕمد أظمرىاعمراؾمؿ شمتٕم  هـ(0142ـ  113وذم قمٍم اًمِم٤مه قم

وُمٜمٝم٤م ؿمٌٞمف قمكمٍّ إيمؼم ، ٌٞمف اًمذي ي٘مقم سمدور ؿمخّمّٞم٤مت واىمٕم٦م يمرسماءفمٝمر اًمِمَّ 

٤ٌّمس ويٌدو أّن ، وقمرس اًم٘م٤مؾمؿ وأهى يمرسماء وظمروج اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل، واًمٕم

طمًلم اًمّمٗمقّي  ظمروج ُمقايم٥م اًمٕمزاء هبذا اًمِمٙمؾ يم٤من ظمال طمٙمؿ اًمِم٤مه ؾمٚمٓم٤من

 ( أو سمٕمد ُمّدة ىمّمػمة ُمـ طمٙمٛمف. ـه0045ـ  0015)

 هبرام سمٞمْم٤مئل سم٠مّن ُمنح اًمتٕمزي٦م شمِمّٙمؾ أواظمر احلٙمؿ يراينّ ّن ُم٤م ىم٤مًمف اعمخرج اإلإ

وشمٓمّقر ذم سمداي٦م اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي سم٥ًٌم دقمؿ اعمٚمقك ، هـ(0814ـ  0033اًمزٟمدّي )

وأّن اًمتٕمزي٦م ، ب إمم اًمقاىمعهق إىمر، وـمٌ٘م٦م ضمديدة ُمـ اًمتّج٤مر واًمًٞم٤مؾمّٞملم ًمف

وهذا ُم٤م اؾمتدقمك سمٜم٤مء شمٙمّٞم٦م دوًم٧م ذم قمٝمد ، وصٚم٧م إمم اًمٙمامل ذم اًمٕمٝمد اًم٘م٤مضم٤مرّي 

                                                 
طمدي٨م ، طمدي٨م ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمك ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف ظمقاٟمك، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر (0)

 .84ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦ّم ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمّل[

  .http: //www.parvismamnun.atراضمع:   (8)
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 ( ُمـ أضمؾ إىم٤مُم٦م اًمتٕمزي٦م ومٞمٝم٤م.ـه0403ـ  0833ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي )

  إٖراُبٍاٞ التهاٖا إلقاوٛ عرٔض التعسٖٛ يف 
اًمٕمرسمّٞم٦م واًمٗم٤مرؾمّٞم٦م واًمؽميمّٞم٦م؛  ذم اًمٚمٖم٤مت (شمٙم٤مي٤م)ومجٕمٝم٤م  (شمٙمّٞم٦م)شمًتخدم يمٚمٛم٦م 

وهل ُمٙم٤من ، سمٛمٕمٜمك اؾمتٜمد أو اقمتٛمد (اشِّمٙم٠م)ويرضمع اًمٌٕمض أصٚمٝم٤م إمم اًمٗمٕمؾ اًمٕمرّب 

ره أو ضمٚمس وأؾمٜمد فمٝم، ٤مً اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م سمٛمٕمٜمك ضمٚمس ُمتٛمّٙمٜمإىم٤مُم٦م اًمّمقومّٞم٦م. واشمٙم٠م ذم 

ُف وَُمّٙمٜمَُف ذم جمٚمًف ٤مً أو ضمٜمٌف إمم رء. وأشْمٙم٠م وماٟم ًَ أي أضْمٚم
شمٙمّٞم٦م ذم ُمٕمجؿ  . ُمٕمٜمك(0)

واظم٘م٣من ايمذي سُمٗم٣مم همٝمف ، وَم٘م٣من إيقاء ايمٖمٗمراء، آسم٘م٣مء فمعم رء»: ُمٕملم اًمٗم٤مرّد 

 . (8)شَمراؽمؿ ايمٔمزاء فمعم احلسكم

شمٕمريػ  (4)[إيران]شم٤مريخ اخل٤مٟم٘م٤مه ذم  شإيرانسم٣مريخ طم٣مٞمٗم٣مه در »ضم٤مء ذم يمت٤مب 

ويمٚمٛم٦م شمٙمّٞم٦م ، ُمّتٙم٠م ٤مً ويم٠م أي اشِمٙم٠م قمغم رء وشمٕمٜمل أيْم اًمتٙمّٞم٦م سم٠مهّن٤م يمٚمٛم٦م قمرسمّٞم٦م ُمـ

٘مّدم ومٞمف اًمٓمٕم٤مم واعمٙم٤من اًمذي يُ ، قمٜمد اًمّمقومّٞملم سمٛمٕمٜمك اخل٤مٟم٘م٤مه وُمٜمزل اًمدراويش

ٕمٛمٚم٧م واؾمتُ ، ًمٚمدراويش واًمٗم٘مراء. وم٘مد فمٝمرت هذه اًمٙمٚمٛم٦م سمداي٦م ذم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦م

 . (3)(سمٕمده٤م ذم ُمٜم٤مـمؼ أظمرى

ظمٚم٧م ذم اًمٚمٖم٦م اًمؽميمّٞم٦م أؿم٤مر اعمًتنمق اًمؼميٓم٤ميّن إدوارد سمراون إمم أّن يمٚمٛم٦م شمٙمّٞم٦م د

سمٕمد هجقم اًمٕمثامٟمّٞملم قمغم اًمدوًم٦م اًمٌٞمزٟمٓمّٞم٦م ؾمٜم٦م  واًمٗم٤مرؾمّٞم٦م وقمٜمد اًمِمٕم٥م اًمًقرّي 

                                                 
جمّٚم٦م ؿمػماز ، سم٘مٚمؿ د: حمّٛمد ٟمقر اًمديـ قمٌد اعمٜمٕمؿ، (اًمتٙمٞم٦م واًمتقطمٞمد ظم٤مٟمف واخل٤مٟم٘م٤مه ذم إيران)ُم٘م٤مل  (0)

 .08اًمّم٤مدرة ذم ـمٝمران اًمٕمدد 

 .(شمٙمٞمف)ُم٤مّدة ، م[8115هـ.ش ]0423، 7ط، ُمٜمِمقرات ُمٕملم، ومرهٜمگ ُمٕملم ]ُمٕمجؿ ُمٕملم[ (8)

 سمٞم٦ّم أي اعمٙم٤من اًمذي يتجّٛمع ومٞمف دراويش اًمّمقومٞم٦ّم. اخل٤مٟم٘م٤مه سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم شمٕمٜمل اًمزاوي٦م سم٤مًمٕمر (4)

، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات ـمٝمقري، شم٤مريخ ظم٤مٟم٘م٤مه در إيران ]شم٤مريخ اخل٤مٟم٘م٤مه ذم إيران[، حمًـ، يمٞم٤مين (3)

 .84ص :م[0111هـ.ش ]0431
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 .(0) وشمٕمٜمل اًمٙمٚمٛم٦م اًمرسم٤مط وظم٤مٟم٘م٤مه، م0454

ف اًمتٙمّٞم٦م سم٠مهّن٤م حمّؾ يتّؿ ومٞمف ذح ُمّم٤مئ٥م شُمٕمرَّ : (دائرة اظمٔم٣مرف ايمٖم٣مرؽمّٝم٥م)ضم٤مء ذم 

زاء. وهق قم٤ٌمرة قمـ ُمٙم٤من حمّمقر وذم قمغم ؿمٙمؾ شمٕمزي٦م وجمٚمس قم ×احلًلم اإلُم٤مم

أو ُمرسّمٕم٦م وشم٘مقم ُم٘م٤مم اعمٜمّّم٦م. وذم أـمراف اعمّمٓم٦ٌم ، وؾمٓمف ُمّمٓم٦ٌم ُمًتديرة اًمِمٙمؾ

 .(8)همرف وأواويـ جيٚمس ومٞمٝم٤م رضم٤مل اًمدوًم٦م ُمـ أضمؾ ُمِم٤مهدة ُمراؾمؿ اًمتٕمزي٦م

 حمّٛمد ضمٕمٗمر حمجقب سم٠مّن اًمتٙمّٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ىمٌؾ ىمرون يراينّ يرى اًمٙم٤مشم٥م اإل

ّد أّن اًمتٙمّٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم اًمٌٚمدان اًمتل شُمٕمِ  ٤مً ُمْمٞمٗم، تٕمزي٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦مُمـ إىم٤مُم٦م اًم

ُمثؾ اًم٤ٌميمًت٤من. وم٤مًمتٙمّٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم إرايض اًمتل مل يٙمـ  اً وإحل٤مد اً اًمتٕمزي٦م يمٗمر

٘م٤مم ومٞمٝم٤م جم٤مًمس اًمّمقومّٞم٦م. يمام يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم ؿمٌف سمؾ يم٤مٟم٧م شمُ ، ومٞمٝم٤م وضمقد ًمٚمِمٞمٕم٦م

. اًمتٙم٤مي٤م اًمتل يم٤مٟم٧م ذم إؾم٤مس ظم٤مّص٦م سم٤معمتّمّقوم٦م (4)اًم٘م٤مّرة اهلٜمدّي٦م وسم٤ميمًت٤من

ُمع إظمذ ذم احل٤ًٌمن اًمٕماىم٦م اًمٕم٤مـمٗمّٞم٦م اًمتل شمرسمط ، ُم٧م إلىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاءخدِ اؾمتُ 

 اعمتّمّقوم٦م سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م. 

إلىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء  ٤مً ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي يٌدون شمٚمٝمٗمّ  وُمثٚمام يم٤من اًمٜم٤مس

وم٤مًمذيـ يم٤مٟمقا ، قمغم سمٜم٤مء اًمتٙم٤مي٤م ٤مً صقن أيْم٤مٟمقا حيروم٢مهّنؿ يم، وُمراؾمؿ اًمتٕمزي٦م ذم اًمتٙم٤مي٤م

يمام ، يٌٜمقن اًمتٙم٤مي٤م يم٤مٟمقا ي٘مّمدون ُمـ ورائٝم٤م احلّمقل قمغم اًمثقاب ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

ويم٤من اًمٌٕمض يريد سمذًمؽ يم٥ًم اًمِمٝمرة سملم ، هل٤م ٤مً يم٤من اًمٌٕمض خيّّمص أوىم٤موم

                                                 
 .013ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

ُمٜمِمقرات أُمػم ، )جمّٚمدان( ،همام طمًلم ُمّم٤مطم٥م، دايرة اعمٕم٤مرف وم٤مرؾمك ]دائرة اعمٕم٤مرف اًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم[ (8)

 .330ص، 8ط، 0ج :م[8113هـ.ش ]0424، 3ط، يمٌػم

ُم٘م٤مل: شم٠مصمػم شمآشمر اروپ٤ميی وٟمٗمقذ روؿمٝم٤می ٟماميِمی آن در شمٕمزيف ]شم٠مصمػم اعمنح ، حمّٛمد ضمٕمٗمر، حمجقب (4)

، ٦م]اًمتٕمزي (آيلم وٟماميش در ايران، شمٕمزيف)ذم يمت٤مب ، إوروّب وشمقهّمؾ اؾم٤مًمٞمٌٌف اًمتٛمثٞمٚمٞم٦ّم ذم اًمتٕمزي٦م[

 . 818ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، عم١مًّمٗمف شمِمٚمٙمقومًٙمل، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[
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ثػمة سمٜم٤مه٤م ٜمٞم٧م شمٙم٤مي٤م يمسمُ ، . ومٗمل اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي (0)إىم٤مرب وإصح٤مب واخلّان

، واًمٜم٤مس اًمٕم٤مدّيلم، ورضم٤مل احلٙمقُم٦م وإذاف وإقمٞم٤من، اعمٚمقك واًمقزراء

إلىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمٕمزاء قمٚمی ؾمّٞمد اًمِمٝمداء ذم ، وأصح٤مب احلرف ذم إطمٞم٤مء واحل٤مرات

 .(8)مإي٤مم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر حمرَّ 

 م أي ذم0237هـ/0831إلطمّم٤مء أصدرشمف دار اخلاوم٦م ذم ـمٝمران ؾمٜم٦م  وـمٌ٘م٤مً 

 ـه0403ـ  0833اًمًٜمقات إومم ُمـ طمٙمؿ ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي )

يم٤مٟم٧م صماث ُمٜمٝم٤م شم٤مسمٕم٦م ، شمٙمّٞم٦م 53وم٢منَّ ـمٝمران يم٤مٟم٧م شمْمّؿ ، م(0217ـ  0232/

 .(4)ًمٚمحٙمقُم٦م واًمٌ٘مّٞم٦م همػم طمٙمقُمٞم٦م ُمقّزقم٦م قمغم خمتٚمػ أطمٞم٤مء ـمٝمران

ّٗٛ يف  ّٔه ته   إٖراُبٍاٞ أ
إذ أصدر ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه ، انهل أيمؼم شمٙمّٞم٦م سمٜمٞم٧م ذم ـمٝمر (شمٙمٞم٦م دوًم٧م)

إمم وزير اخلزاٟم٦م دوؾم٧م قمكم ظم٤من ُمٕمػم اعمامًمؽ  اً م( أُمر0213ـ  0240اًم٘م٤مضم٤مرّي )

ويم٤مٟم٧م هذه اًمتٙمّٞم٦م ُمـ أطمًـ  (3)م0274هـ/0811وىمد أٟمجز ذًمؽ ؾمٜم٦م ، سمٌٜم٤مئٝم٤م

اًمتٙم٤مي٤م ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم. وم٘مد ؿم٤مهدت اًمٚمٞمدي ؿمٞمؾ زوضم٦م ضمًتلم ؿمٞمؾ ؾمٗمػم 

ووصٗمتٝم٤م سم٠مهّن٤م أيمؼم شمٙمّٞم٦م ذم ، شمٙمٞمف دوًم٧م ٤0213مدرؿم٤مه اًمٕم٤مم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم قمٝمد ٟم

 ف ُمـ إؿمخ٤مص. ٓآوشمتًع ًمٕمّدة ، ـمٝمران

                                                 
طمدي٨م ىمدد ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمك ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م طمدي٨م ، شمٕمزيف ظمقاٟمك، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر (0)

 . 13ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦م ومی اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمّل[

، ُمٜمِمقرات ُمريمز، اًمتٕمزيف واعمنح ذم إيران[ درسم٤مره شمٕمزيف وشمئ٤مشمر در إيران ]طمقل، ًٓمف، شم٘مٞم٤من (8)

 . 83ص :م[0115هـ.ش ]0473، 0ط، ـمٝمران

، ُمٜمِمقرات ُمريمز، درسم٤مره شمٕمزيف وشمئ٤مشمر در إيران ]طمقل اًمتٕمزيف واعمنح ذم إيران[، ًٓمف، شم٘مٞم٤من (4)

 .83ص :م[0115هـ.ش ]0473، 0ط، ـمٝمران

، 0ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، نطمّل ذم إيران[ادسمٞم٤مت ٟماميِمی در ايران ]إدب اعم، مجِمٞمد، ُمٚمؽ سمقر (3)

 . 847ص
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وي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م ؾم٤مُمقئٞمؾ سمٞمؽمؾمقن سم٠مّن ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي قمٜمدُم٤م ؾم٤مومر 

وشم٠مصّمر  (أًمؼمت ه٤مل)م ُدقِمَل إمم ُمِم٤مهدة أوريمًؽما ذم ُمٌٜمك 0274إمم ًمٜمدن ذم اًمٕم٤مم 

وشمّؿ ، وقمٜمدُم٤م قم٤مد إمم ـمٝمران أُمر سمٌٜم٤مء ُمٌٜمك يِمٌف ُمٌٜمك أًمؼمت ه٤مل ،سمام رأى هٜم٤مك

. ويٜم٘مؾ قمـ (0)٘م٤مم ومٞمٝم٤م ُمنح اًمتٕمزي٦مًمٞمُ ، إمم ضم٤مٟم٥م ىمٍم همٚمًت٤من (شمٙمٞم٦م دوًم٧م)سمٜم٤مء 

وىمد ، أطمد اًمًّٞم٤مح إضم٤مٟم٥م ىمقًمف سم٠مّن شمٙمّٞم٦م دوًم٧م مل شمٙمـ شمِمٌف ُمٌٜمك أًمؼمت ه٤مل

ومل يذيمر سمٞمؽمؾمقن اعمّمدر اًمذي  (8)ر وقمغم اًمٓمراز اًم٘م٤مضم٤مرّي ٜمٞم٧م قمغم ؿمٙمؾ ُمدوَّ سمُ 

ويٌدو أّٟمف أراد أن يقطمل إمم اعمتٚمّ٘مل سم٠مّن ُمنح اًمتٕمزي٦م ، اؾمت٘مك ُمٜمف هذه اعمٕمٚمقُم٦م

وأّن شمٙمٞم٦م دوًم٧م وهل اًمتٙمّٞم٦م اًمرئٞمًّٞم٦م ذم ـمٝمران ضم٤مء سمٜم٤مؤه٤م ، ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٖمرسمّٞملم

ذيمر وقمغم همرار ُم٤ٌمين اعمنح إوروّب. وًمٙمـ سمؽمؾمقن مل ي، سمقطمل ُمـ اًمٖمرسمّٞملم

مل شمِمٌف ُم٤ٌمين اعم٤ًمرح  إيرانّٕن اًمتٙم٤مي٤م ذم ، اًمٗمرق سملم شمٙمّٞم٦م دوًم٧م وُمٌٜمك أًمؼمت ه٤مل

، ٕهّن٤م يم٤مٟم٧م ُتتقي قمغم ُمّم٤مـم٥م ذم وؾمط اًمتٙمّٞم٦م إلىم٤مُم٦م قمروض اًمتٕمزي٦م ؛اًمٕم٤معمّٞم٦م

سمٞمٜمام ُم٤ٌمين اعم٤ًمرح اًمٕم٤معمّٞم٦م ختٚمق ُمـ اعمّم٤مـم٥م واًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م يم٤مٟم٧م شم٘م٤مم قمغم 

ّل ُمـ ُمٌٜمك اعمنح ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل. اإلُم٤مُمٌٜمك ذم اًم٘مًؿ يُ ظمِم٦ٌم اعمنح اًمذي 

، ّٞم٦ميراٟمًمٚمٝمٜمدؾم٦م اعمٕمامرّي٦م اإل ٤مً ٜمٞم٧م ـمٌ٘مسمُ  إيرانوُمـ هٜم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟم٘مقل سم٠مّن اًمتٙم٤مي٤م ذم 

 إيرانومل شم٠مظمذ ؿمٙمٚمٝم٤م ُمـ اًمٕمامرة إوروسمّٞم٦م. وؾمقف ٟمرى اًمٗمرق سملم اًمتٙم٤مي٤م ذم 

 ة اًمت٤مًمٞم٦م اًمتل شُمٗمٜمِّد ُمزاقمؿ سمٞمؽمؾمقن. وُم٤ٌمين اعم٤ًمرح اًمٕم٤معمّٞم٦م ذم اًمٗم٘مر

ي٘مقم ، قم٤ٌمرة قمـ ُمٌٜمی ُمدّور اًمِمٙمؾ ذم وؾمٓمف ُمّمٓم٦ٌم (شمٙمٞم٦م دوًم٧م)يم٤مٟم٧م 

وجيٚمس اعمِم٤مهدون قمغم يمراد شمّتًع ًٕمٗملم إمم صماصم٦م آٓف ، اعمٛمّثٚمقن سم٠مداء أدوارهؿ

 (شمٙمٞمف دوًم٧م)عمِم٤مهدة قمروض اًمتٕمزي٦م. ويم٤مٟم٧م  ؛ؿمخص جيٚمًقن قمغم ؿمٙمؾ هال

                                                 
، آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م، ذم يمت٤مب شمٕمزيف، ]اًمتٕمزي٦م وومٜمقهن٤م[ (شمٕمزيف وهٜمره٤مى آن)ُم٘م٤مل  (0)

 .014ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٠مًمٞمػ سمٞمؽم شمِمٚمٙمقومًٙمل، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.  (8)
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٘م٤مم ضمٜمقب همرب ؿمٛمس اًمٕمامرة وؾمط ـمٝمران. ويم٤مٟم٧م شمُ ، ٘م٦م ؾمٌز ُمٞمدانشم٘مع ذم ُمٜمٓم

.ش ـه0487وشمّؿ هدم اعمٌٜمك ؾمٜم٦م ، ومٞمٝم٤م ُمراؾمؿ وجم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ًمًٜمقات ـمقيٚم٦م

م[ ذم قمٝمد رو٤م ؿم٤مه اًمذي ُمٜمع إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء وقمروض اًمتٕمزي٦م. وسُمٜمل ُمٙم٤من 0132]

 .(0)ار اًمٙمٌػماًمتٙمّٞم٦م ُمٌٜمی اًمٌٜمؽ اًمقـمٜمّل احل٤مزّم اًمذي ي٘مع ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًم٤ٌمز

ظمال إىم٤مُمتف ذم  ـ يمت٥م اًمٙمقٟم٧م دويمقسمٞمٜمق، ذم شم٘مريره قمـ اًمتٙم٤مي٤م ذم ـمٝمران

، ضم٣مرة دم ؿمٜمران يقصمد سم٘مّٝم٥م دم ىمؾ  »: وي٘مقل ـ م0234و 0255ـمٝمران سملم اًمٕم٤مم 

َمـ ايمقزراء واظمٙمؽ ىم٣مٞمقا يُمّجٔمقن  اً أّي٥م َمٝمزاٞمّٝم٥م ضم٘مقَمّٝم٥م هم١مّن فمدد وضمٝم٧م مل ختِّمص هل٣م

أي ذم قمٍم  0182وذم ؾمٜم٦م ، م0231ت اًمتٙم٤مي٤م اسمتداًء ُمـ ؾمٜم٦م . ؿُمّٞمدشفمعم إوم٣مَمتٜم٣م

ذم ؾمٜم٦م  ٤مً سم٤مشمّ  ٤مً ٜمٕم٧م ُمراؾمؿ اًمتٕمزي٦م ُمٜمٕموُمُ ، رو٤م ؿم٤مه ووٕم٧م ىمٞمقد قمغم إىم٤مُم٦م اًمتٕمزي٦م

 . (8)م0145

ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم احلًٞمٜمّٞم٤مت اًمتل طمّٚم٧م حمّؾ اًمتٙم٤مي٤م ذم اًمٕم٤مصٛم٦م  ٤مً ٘م٤مم طم٤مًمٞمّ شمُ 

 ٘م٤مم ومٞمٝم٤م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء.شمٙم٤مي٤م شمُ  ٤مً طم٤مًمٞمّ  إيران وىمّٚمام ٟمجد ذم، ّٞم٦ميراٟمـمٝمران واعمدن اإل

سمؾ شمدّرَج إمم اًمٙمامل سمٕمد ، مل يٙمـ ُمتٙم٤مُماً  إيرانيٌدو أّن ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم 

ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك قمقاُمؾ قمديدة ؾم٤مقمدت قمغم ايمتامل ، ؾمٜمقات ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمدؤوب

،  وٓ ؾمٞمام اًمٌاط اًم٘م٤مضم٤مرّي يراينّ ُمٜمٝم٤م دقمؿ اًمٌاط اإل، إيرانُمنح اًمتٕمزي٦م ذم 

ويمذًمؽ ضمٝمقد قمدد ُمـ ، واًمدور اًمذي أسمداه يمّت٤مب اعمنح ذم آرشم٘م٤مء سم٤مًمٜمّمقص

عم٤م ًمٚمتٕمزي٦م  اً ٤مدة اًمٜمٔمر ذم اًمٜمّمقص اًمْمٕمٞمٗم٦م ٟمٔمراعم١ًموًملم ذم خمتٚمػ اًمٕمّمقر إلقم

 ّٞملم. يراٟمُمـ ُمٙم٤مٟم٦م قمٜمد اإل

                                                 
، 0ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ايران ]إدب اعمنطمّل ذم ايران[ ادسمٞم٤مت ٟماميِمی در، مجِمٞمد، ُمٚمؽ سمقر (0)

 .847ص

، آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م، ذم يمت٤مب شمٕمزي٦م، ]اًمتٕمزي٦م وومٜمقهن٤م[ (شمٕمزيف وهٜمره٤مى آن)ُم٘م٤مل ( 8)

 . 013ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[
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ث قمـ ٞم٦م شمتحدَّ إيراٟمُمّم٤مدر  إيرانمل ٟمجد ظمال دراؾمتٜم٤م ًمٕمروض اًمتٕمزي٦م ذم 

 قمٌد اهلل ُمًتقذم قمـ يراينث اًمٙم٤مشم٥م اإلوم٘مد ُتدَّ ، ٓ ٟم٤مدراً إ إيرانذم قمروض اًمتٕمزي٦م 

 (ذح زٞمدگ٣مٞمی َمـ)قمروض اًمتٕمزي٦م ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مري سمّمقرة خمتٍمة ذم يمت٤مسمف 

اًمت٤مريخ آضمتامقمل وآداري  (ؽمغمة ضمٝم٣مسمی)شم٤مريخ اضمتامقمی واداری دوره ىم٤مضم٤مريف 

شم٤مريخ  ٙمٜمدر سمٞمؽ ُمٜمٌم ذم يمت٤مسمف اؾميراينذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مري يمام أؿم٤مر اًمٙم٤مشم٥م اإل

مم قمروض اًمتٕمزي٦م ذم إٕم٤ممل ذم قمٍم اًمِم٤مه قم٤ٌمس اًمّمٗمقي شم٤مريخ اًمقم٤ممل اراي قم٤ٌمد 

 .اًمٕمٍم اًمّمٗمقي

وٓ يٛمٙمـ أن يٜمٙمر اًم٤ٌمطم٨م دور اًمًّٞم٤مح إوروسمّٞملم واًمًٗمراء وُمٌٕمقصمل اًمدول 

ل اًم٘مرن  ذم ٟم٘مؾ ُم٤م ؿم٤مهدوه ُمـ قمروض اًمتٕمزي٦م ظمايراينّ إوروسمّٞم٦م إمم اًمٌاط اإل

، ٤مً دىمٞم٘م ٤مً ووصػ هذه اًمٕمروض وصٗم، اًم٤ًمسمع قمنم واًمث٤مُمـ قمنم واًمت٤مؾمع قمنم

ٌٕم٧م ذم وشم٘م٤مرير ويمت٥م ـمُ ، سمحٞم٨م سم٘مٞم٧م يمقصم٤مئؼ ذم اًمت٤مريخ قمغم ؿمٙمؾ ُمذيّمرات

رمج٧م إمم اًمٚمٖم٤مت إظمرى وُمٜمٝم٤م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م. ًمقٓ اًمت٘م٤مرير واعمذيّمرات وشمُ ، أوروسم٤م

 إيرانن إوروسمّٞمقن اًمذيـ زاروا واًمٙمت٥م اًمتل ووٕمٝم٤م اًمًّٞم٤مح واًمدسمٚمقُم٤مؾمّٞمق

ّٞمقن وهمػمهؿ ُمنح يراٟمعم٤م قمرف اإل، وؿم٤مهدوا ُمنح اًمتٕمزي٦م ظمال قمّدة ىمرون

 اًمتٕمزي٦م قمغم طم٘مٞم٘متف.

ن اًمدسمٚمقُم٤مؾمّٞمقن واًمًّٞم٤مح إوروسمّٞمقن ذم قمٍم  إيراناًمذيـ شمقاضمدوا ذم  ـ دوَّ

ِم٤مهداهتؿ قمـ ُم ـ اعمٚمقك اًمّمٗمقّيلم واًم٘م٤مضم٤مرّيلم ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم وُم٤م سمٕمده

ىم٤مُم٦م قمروض اًمتٕمزي٦م ذم اًمتٙم٤مي٤م واعمٞم٤مديـ واًم٤ًمطم٤مت اًمٕم٤مُّم٦م ذم ـمٝمران واعمدن إ

ّٞم٦م. وؿمٝم٤مدات اًمًّٞم٤مح واًمدسمٚمقُم٤مؾمّٞملم إوروسمّٞملم قمـ اًمتٕمزي٦م ُمقصّم٘م٦م وُمدّوٟم٦م يراٟماإل

ذم اًمٙمت٥م واًمقصم٤مئؼ اعمقضمقدة ذم اعمت٤مطمػ إوروسمّٞم٦م. زار اصمٜم٤من ُمـ اًمًّٞم٤مح اهلقًمٜمدّيلم 

 ٤مً وىمّدُم٤م وصٗم، 0741ؾمٜم٦م  إيران Van Gochووان يمقخ  Salamonُٓمقٟمز ومه٤م ؾم٤م

بٝمف ايمُم   ّٝمقن يٗمٝمٚمقن أشمٛم٣مء َمراؽمؿ ايمٔمزاءيراٞمىم٣من اإل»: ويمت٤ٌم ي٘مقٓن، ًمٚمٕمروض اًمديٜمّٞم٦م
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أشمٛم٣مء ، يمٙمحروب ايمتل طم٣مضٜم٣م احلسكم وأهؾ زمٝمتف فمعم َمتـ فمرزم٣مت ىمبغمة وصٕمغمة

 . (0)شإيرانيمٙمتٔمزي٥م دم  وهق أّول إؾم٣مرة فمـ إوم٣مَم٥م فمرض َمرسضملّ ، حترىمٜم٣م

سملم اًمٕم٤مُملم  إيران( اًمذي زار ؿمامل Samuel Hmelinأؿم٤مر صٛمقئٞمؾ مهٚملم )

رو٧م ومٞمٝم٤م ُمِم٤مهد قمُ ، ذم شمٙمّٞم٦م ذم ُمديٜم٦م رؿم٧م م إمم إىم٤مُم٦م اًمتٕمزي٦م0778و0771

 . (8)طمّٞم٦م قمـ وم٤مضمٕم٦م يمرسماء

ـ  0723سملم  إيرانذح وًمٞمؿ ومراٟمٙمٚملم ُمِم٤مهداشمف ذم ؾمٗمره ُمـ اًمٌٜمٖم٤مل إمم 

م قمـ يمٞمٗمّٞم٦م ُتقيؾ ُمراؾمؿ قم٤مؿمقراء إمم قمرض ُمنطمّل ًمٚمتٕمزي٦م. وأؿم٤مر إمم 0727

ويم٤من ، أنَّ ُمنح اًمتٕمزي٦م يم٤من ُي٘م٤مم ظمال إّي٤مم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر حمّرم

 . (4)ّٞمقن يٕمروقن ذم يمّؾ يقم ُمنطمّٞم٦م تّثؾ إطمدى وىم٤مئع قم٤مؿمقراءيراٟماإل

ف  (ًـقمرس اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احل)وأؿم٤مر ومراٟمٙمٚملم إمم قمرض ُمنطمّٞم٦م  قمغم اسمٜم٦م قمٛمِّ

يٚمٌس ُماسمس  ويم٤من ي١مّدي دور اًمٕمروس ـمٗمٌؾ ، قمغم اعمنح، وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم

َـّ يٚمٓمٛمـ وي٘مرأن اعمراصم، ويتجّٛمع طمقهلام اًمٜم٤ًمء، ومت٤مة ل ظمال ُمراؾمؿ اًمٕمرس وه

تؾ ظمال اعمٕم٤مرك ذم يمرسماء. وـُمٌع يمت٤مب وًمٞمؿ سم٠مّن اًم٘م٤مؾمؿ ىمد ىمُ  واًمزوم٤مف. قمٚمامً 

م 0711ٌع ذم ًمٜمدن ؾمٜم٦م وـمُ ، م ذم يمٚمٙمت٦م اهلٜمدّي٦م0722مم اًمٕم٤مم ومراٟمٙمٚملم ًمٚمٛمّرة إو

 . (3)(رضمٙم٥م َمـ ايمبٛمٕم٣مل إلم ؾمغماز)م ذم سم٤مريس سمٕمٜمقان 0712ٌع ذم اًمٕم٤مم وـمُ 

ـ  0228سمٜمٞم٤مُملم )، وهق س.ج إيرانيرى أّول ؾمٗمػم ًمٚمقٓي٤مت اعمتحدة ذم 

إمم ُم٤م  م( سم٠مّن اًمتٕمزي٦م سمِمٙمٚمٝم٤م احل٤مزّم )أي ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي( وصٚم٧م0225

                                                 
 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[اًمٕمروض اًم، آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م، سمٞمؽم، شمِمٚمٙمقومًٙمل (0)

 . 441ص

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)

 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[، آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م، سمٞمؽم، شمِمٚمٙمقومًٙمل (4)

 . 431ص

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (3)
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ـّ ، وصٚم٧م إًمٞمف ٟمتٞمج٦م شمٓمّقر وُتّقل قمؼم ؾمٜملم ومل شمٙمـ ُمتٓمّقرة سمقوٕمٝم٤م احل٤مزّم. وًمٙم

أي إىم٤مُم٦م اًمتٕمزي٦م  ؛إيرانشم٤ًمؤل اًم٤ٌمطمثلم يدور طمقل سمداي٦م إىم٤مُم٦م قمروض اًمتٕمزي٦م ذم 

. ُتّدث اًمٙم٤مشم٥م آُمريٙمّل (0)قمغم ؿمٙمؾ قمرض قمغم اعمنح وسمّمقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م

ٌع ذم ًمٜمدن ؾمٜم٦م اًمذي ـمُ  (ّٝمكميراٞمواإل إيران رضمٙم٥م) ٦م دوًم٧م ذم يمت٤مسمفقمـ شمٙمٞمّ  ُمٗمّّماً 

 م.0223

ـّ ذم أوروسم٤م  ٤مً سمؾ يم٤من يم٤مشمٌ، وم٘مط ٤مً مل يٙمـ سمٜمٞم٤مُملم دسمٚمقُم٤مؾمٞمّ  ًمٕمّدة يمت٥م قمـ اًمٗم

 واًمقٓي٤مت اعمتحدة. 

ذم  إيران Alxandr Edmond chodzko(8)زار اًمٙم٤ًمٟمدر ظمقضمٙمق أو ظمقدزيمق 

جمٚمس شمٕمزي٦م  44. واؿمؽمى ٟمًخ اً يمثػم٤مهد ُمنح اًمتٕمزي٦م وشم٠مصّمر سمف م وؿم0241اًمٕم٤مم 

ٕمّد أومْمؾ ُمـ ُمٜمت٩م جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ذم اًمٌاط اعمٚمٙمّل آٟمذاك. وهذه اًمٜمًخ اعمحٗمقفم٦م شمُ 

                                                 
ف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم: حمّٛمد شمرمج، واإليراٟمٞمّقن[، ؾمٗمرٟم٤مُمف إيران وإيراٟمٞم٤من ]اًمرطمٚم٦م إمم إيران، س. ج، سمٜمج٤مُملم (0)

 .828ص :ٓ شم٤م، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات ضم٤مويدان، طمًلم يمردسمجف

درس اعمراطمؾ إومم ذم ضم٤مُمٕم٦م ، م0213وًمد آًمٙم٤ًمٟمدر ادُمقن ظمقدزيمق ذم يمِمقيًف ذم ًمتقاٟمٞم٤م ؾمٜم٦م  (8)

 ويٚمٜم٤م وإيم٤مديٛمٞم٦م اًمنمىمٞم٦ّم ذم ؾم٤من سمٓمرؾمٌقرغ. شمٕمّٚمؿ اًمٚمٖم٤مت اًمنمىمٞم٦ّم ذم روؾمٞم٤م ويمذًمؽ شمٕمّٚمؿ اًمٗمرٟمًٞم٦ّم

وآٟمجٚمٞمزّي٦م. قمٛمؾ ذم طمٙمقُم٦م اًم٘مٞمٍم وسم٥ًٌم ُمٕمرومتف سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمنمىمٞم٦ّم قملّم ُمؽممج٤ًم ذم اًمًٗم٤مرة 

وشمقضّمف إمم ُمديٜم٦م رؿم٧م )ؿمامزم إيران( سمٕمد أن قُملّم ٟم٤مئ٤ًٌم ًمٚم٘مٜمّمؾ اًمرود وّمٞمٝم٤م. ، اًمروؾمٞم٦ّم ذم ـمٝمران

تف ذم إيران واًمتل . ىم٤مم ظمال إىم٤مُم(ُمػمزا اًمٙمًٜمدر)شمٕمّٚمؿ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ضمٞمّدًا وقُمرف ذم إيران سم٤مؾمؿ 

ومجع ٟمامذج ُمـ ، اؾمتٛمّرت إطمدى قمنمة ؾمٜم٦م سمدراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت اعمحٚمٞم٦ّم اإليراٟمٞم٦ّم طمقل سمحر ىمزويـ

واًمٙمٚمامت واعمّمٓمٚمح٤مت اعمتداوًم٦م ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م. ويمت٥م ُم٘م٤مٓت قمـ ، إؿمٕم٤مر وإهم٤مين اعمحٚمٞم٦ّم

ـّ واًمت٤مريخ اإليراينّ  وسمٕمد ؾمٜم٦م شمٚمّ٘مك ، ٌف وهم٤مدر إيرانم اؾمت٘م٤مل ُمـ ُمٜمّم0231وذم اًمٕم٤مم ، اًمث٘م٤موم٦م واًمٗم

وذه٥م إمم سم٤مريس وشمقمّم ، ًمتدريس اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم، قمرو٤ًم ُمـ ُمدرؾم٦م اًمٚمٖم٤مت اًمنمىمٞم٦ّم ذم سم٤مريس

ُم١ًموًمٞم٦ّم يمرد اًمٚمٖم٤مت وإدب ذم  0252ُم١ًموًمٞم٦ّم اًم٘مًؿ اًمٗم٤مرّد ذم هذه اعمدرؾم٦م. وشمقمّم ذم اًمٕم٤مم 

، حمّٛمد، ًمقؾمؽ سم٤مًم٘مرب ُمـ سم٤مريس )رؾمتٛملم ذم ٟمقازي 0218يمقًمدج دو ومراٟمس. شمقذّم ذم اًمٕم٤مم 

ُمٜمِمقرات ُمريمز أسمح٤مث اًمٕمٚمقم ، إيران ؿمٜم٤مؾم٤من وادسمٞم٤مت وم٤مرؾمك ]قمٚمامء اإليراٟمٞم٤ّمت وإدب اًمٗم٤مرّد[

 (. 411ص :م[8100.ش ]ـه0411، 0ط، ـمٝمران، اإلٟم٤ًمٟمٞم٦ّم واًمدراؾم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦ّم
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اًمقصم٤مئؼ دًٓم٦م قمغم شمٓمّقر جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م. وم٘مد ىم٤مم ظمقضمٙمق سم٢ميداع هذه اًمٜمًخ ذم 

 سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ؾمٜم٦م ٤مً جمٚمً 44وٟمنم جمٚمًلم ُمـ جمٛمقع ، اعمٙمت٦ٌم اًمقـمٜمّٞم٦م ذم سم٤مريس

. ويمت٥م ظمقضمٙمق قمـ إيرانذم  [دومؽم اًمِمٝم٤مدة] (صُمٛمگ ؾمٜم٣مدت)م سمٕمٜمقان 0258

 : اًمتٕمزي٦م ُم٤م يكم

ا َم٣م ئمج٤م اظمستممومكم. مل وهذ، ّٝمقن أصح٣مب همٛمقن دراَمّٝم٥م وَمرسضمّٝم٥م وأدزمّٝم٥ميراٞماإل»

َمـ يبح٧م فمـ هذا ، نمغمي َمـ ايمٔمٙمامء وايمسّٝم٣مح اظمٜمتٚمكم زم٣ميمممق وَم٣م يتٔمّٙمؼ زمف اً أر أضمد

اجلٚمٝمؾ. يمٗمد ؽمّجؾ ايمٔمديد َمـ ايمسّٝم٣مح ايمذيـ ُأسمٝمح٦م هلؿ ايمٖمرص٥م ظمُم٣مهدة ايمقاومع إديّب 

ـ  هذه ايم٘مت٣مزم٣مت ىم٣مٞم٦م نم٣مَمّم٥م وَمبٜمٚم٥م، َمراؽمؿ فمزاء ؾمٜمر حمّرم وَمرسح ايمتٔمزي٥م ، ويم٘م

أفمكم اظمستممومكم. هم٣ميمسّٝم٣مح إوروزمّٝمقن هلؿ  فمـّٝم٥م زمٔمٝمدة يراٞموزمٗمٝم٦م ايمدراَم٣م اإل

ـّ ايمدراَم٣م وَم٣م يتٔمٙمّ  ـّ سمِمّقرات َمسبٗم٥م فمـ هم ؼ زمف. هم٣ميمس٣مئح إورويّب ئمتٗمد أّن ايمٖم

أي زمٛمل زمُم٘مؾ طم٣مّص فمعم نمرار َمس٣مرح ، ايمدراَمّل ىم٣من دم ايمبداي٥م فمعم ؾم٘مؾ َمرسح

ونمرهم٥م طم٣مّص٥م ، ِّمِم٦م ذهم٥م )يمٙمٚمُم٣مهديـ(ويم٘مـ زمْم٣مزمؼ أريض وطُم ، زم٣مريس أو ٞم٣مزمقرم

ه اهلٛمدؽم٥م ّٝم٥م زمٚمثؾ هذيراٞميمتجٚمع ايمٖمٛم٣ّمٞمكم. وٓ يقصمد َمثؾ هذا ايمبٛم٣مء دم أّي َمـ اظمدن اإل

وإرصمح فمدم وصمقد ، ر رء فمـ وصمقد َمبٛمك مم٣مشمؾذىمَ وٓ يُ ، اظمٔمامرّي٥م )إوروزمّٝم٥م(

ّٝمقن يمدهيؿ ايمٔمٛمٌم إؽم٣مّد دم اظمرسح أٓ وهق ايمٛمّص ايمدراَمّل يراٞمَمرسح يمٙمٔمرض. هم٣مإل

فماّم يمديٛم٣م. يمذيمؽ جي٤م  ىم٣مَمالً  ٣مً ّٝمكم َمـ أدوات ختتٙمػ اطمتالهميراٞماظمٛمٓمقم. إن  َم٣م يمدى اإل

 . (0)ش فمعم حمٚمؾ اجلّد يراينّ اظمرسح ايمديٛمّل اإلأطمذ 

وقمدَّ ُمنح اًمتٕمزي٦م ُمـ أيمؼم اًمقىم٤مئع ذم ، إيرانأىم٤مم اًمٙمقٟم٧م دو يمقسمٞمٜمق طم٘م٦ًٌم ذم 

ٌع ذم ـمُ ، (إدي٣من واظمٔمتٗمدات ايمديٛمّٝم٥م دم آؽمٝم٣م ايمقؽمْمك)وٟمنم يمت٤مسمف سمٕمٜمقان ، إيران

                                                 
، 0ط، ـمٝمران، ت ُمٞمؽماُمٜمِمقرا، پرده ه٤مى سم٤مزى ]ؾمت٤مئر اًمٕمرض اعمنطمّل[، ضمال، ؾمت٤مري (0)

ٟماميش ه٤مى إيراٟمك ]اًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم ، ص٤مدق، ؛ قم٤مؿمقر سمقر42ـ47ص :م[8111هـ.ش ]0471

 .583ـ 584ص :م[8118هـ.ش ]0420، 0ط ، ُمٜمِمقرات ؾمقره ُمٝمر، اإليراٟمٞم٦ّم[
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 وإدسم٤مء إوروسمّٞملم.ذم أقمامل اًم٤ٌمطمثلم  اً م وأصمّر يمثػم0157و 0235يس اًمٕم٤مم سم٤مر

وىمّدم شمرمج٦م ، إيرانوذم يمت٤مسمف ُتّدث اًمٙمقٟم٧م دو يمقسمٞمٜمق قمـ اًمدراُم٤م واعمنح ذم 

ُمـ دون أن يِمػم إمم اًمٜمّص إؾم٤مّد اًمذي شمرمجف. وقمـ ُمنح  (قمرس اًم٘م٤مؾمؿ)ـًم

ٓ يمّذة أىمػم َمـ يمّذة َمُم٣مهدة َمثؾ هذه اظمرسضمّٝم٣مت َمٗم٣مرٞم٥م زم٣مظمرسضمّٝم٣مت »: اًمتٕمزي٦م ي٘مقل

ضمٝم٧م ، ؿمٖم٣مًٓ وٞمس٣مء وأ ٥م َمقصمقدة فمٛمد مجٝمع إهمراد رصم٣مًٓ هم٣ميمرنمب٥م اجل٣محم ايمديٛمّٝم٥م.

وفمٛمدَم٣م يٗم٣مم اظمرسح يذه٤م أه٣مرم اظمديٛم٥م ظمُم٣مهدسمف. همٖمل ىمّؾ ، يُمٔمرون زمُمٔمقر ومّقي

٥م يمتٗمل ايمٛم٣مس ضمرارة ايمُمٚمس. يٗمػ اظمٚمّثٙمقن حت٦م  ؽم٣مضم٥م وَمٝمدان وحمّٙم٥م ُأومٝمٚم٦م َِمٓمٙم 

ـّ ايمتٚمثٝمؾ جيري أَم٣مم أفمكم، اظمٓمالت اظمُم٣مهديـ دم وؽمط اظمٝمدان. يٗمػ ايمرصم٣مل دم  ويم٘م

حمزٞم٥م اومُتبس٦م َمـ  اظمرسضمّٝم٥م سم٘مقن دائامً  وومِّم٥م، صم٣مٞم٤م وايمٛمس٣مء دم صم٣مٞم٤م آطمر َمـ اظمٝمدان

 .(0)شَمثؾ َمٗمتؾ ايمػماَم٘م٥م فمعم أيدي اخلٙمٖم٣مء ايمٔمّب٣مؽمّٝمكم، ّٝمكميراٞمضمٝم٣مة اإل

ؾ احلسكم زمـ َمٗمت)ؾ دم ؾمٜمر حمّرم ي٘مقن َمقضقفمٜم٣م هق ث  أؾمٜمر اظمرسضمّٝم٣مت ايمتل مُت »

. ويستٕمرق فمممة (سمٔمزي٥م). همٜمذا اظمرسح يسّٚمك (فمقم وأهمراد أرسسمف دم صحراء ىمرزمالء

أ ٗمرَ وسمُ  اً ٗمرأ مجٝمٙم٥م صمّد ؾ ىمّؾ يقم زمكم شمالث وأرزمع ؽم٣مفم٣مت. هم٣مٕؾمٔم٣مر ايمتل سمُ ٚمث  أي٣مم ويُ 

ّٝمكم ٓ يٚمّٙمقن ؽمامع يراٞمّٕن اإل :زمِمقرة ؾمجّٝم٥م وضمزيٛم٥م. همال ضغم َمـ ؿمقل َمّدة ايمتٔمزي٥م

وَم٣م حتّٚمٙمف أهؾ ايمبٝم٦م َمـ فمذاب وآٓم وومتؾ. هم٣ميمٛم٣مس يب٘مقن َمـ ، ٝمؾ اظمِم٣مئ٤مسمٖم٣مص

ويٌمطمقن وحيزٞمقن صمّراء َم٣م يمٗمٝمف احلسكم وأصح٣مزمف. ، ؾمّدة احلزن فمعم أهؾ ايمبٝم٦م

همال يٚم٘مـ هلؿ ؽمامع ايمتٔمزي٥م َمـ دون أن ، هم٘مثغم َمـ ايمٛم٣مس يرى هذه اظمِم٣مئ٤م ضمٗمٝمٗمّٝم٥م

 . (1)شهلذا اظمِم٣مب ٣مً ٞمقن أيّميمٗمد رأي٦م إوروزمّٝمكم حيزيذرهمقا ايمدَمقع. 

                                                 
 يِمػم اًمٙمقٟم٧م دو يمقسمٞمٜمق إمم ُم٘متؾ ضمٕمٗمر سمـ حيٞمك اًمؼمُمٙمل ومجٞمع أومراد اًمٕم٤مئٚم٦م اًمؼمُمٙمٞم٦ّم سم٠مُمر ُمـ (0)

هـ سمٕمد همْمٌف قمٚمٞمٝمؿ سم٥ًٌم شمٕم٤مفمؿ دورهؿ وؿمٕمقره سمخٓمرهؿ قمغم 027ه٤مرون اًمرؿمٞمد ذم اًمٕم٤مم 

 طمٙمٛمف. 

]رطمٚم٦م اًمٙمقٟم٧م دو يمقسمٞمٜمق ـ صماث  0252ـ0255، ؾمٗمرٟم٤مُمف يمٜم٧م دو گقسمٞمٜمق، ؾمف ؾم٤مل در آؾمٞم٤م (8)

 .341ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ؾمٜمقات ذم آؾمٞم٤م[
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ئمتقم فم٣ممل ديـ »: احلًلم سم٘مقًمف اإلُم٤مميّمػ اًمٙمقٟم٧م دو يمقسمٞمٜمق ُمِم٤مهد شمٕمزي٦م 

ويٙمٔمـ احلّ٘م٣مم ، ويممح َم٣م حتّٚمٙمقه َمـ فمذاب، اظمٛمػَم ويتحّدث فمـ َمِم٣مئ٤م أهؾ ايمبٝم٦م

ـَ ، ايمٓم٣مظمكم ـَ ، صدورّهـ وسمرى ايمٛمس٣مء يٙمْمٚم ـَ  ويٌمطم وزمٔمد ، ي٣م ضمسكم ي٣م ضمسكم ويٛم٣مدي

وه٠مٓء ٓ يتاميم٘مقن ، يبدأ ايمٔمزاء. ويٗمقم ممّثٙمقن زمتٟمدي٥م دور إذار، ِمغمووم٦م وم

ٕن  اظمُم٣مهديـ يٓمٛمّقن زمٟمّن ه٠مٓء هؿ ايممّميرون. وومد  :وجيٜمُمقن زم٣ميمب٘م٣مء، أٞمٖمسٜمؿ

وىم٣من ي٘مره ٞمٖمسف فمٛمدَم٣م ، رأي٦م أضمدهؿ ىم٣من يٚمّثؾ دور اخلٙمٝمٖم٥م إَمقّي يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م

ّٓ زمِمٔمقزم٥م، ٣مءوجيٜمش زم٣ميمب٘م، ىم٣من هيّدد إطمٝم٣مر وهذا َم٣م ىم٣من ، وٓ يٗمدر فمعم ايم٘مالم إ

 .(0)شحُيزن اظمُم٣مهديـ

 : ويقاصؾ دو يمقسمٞمٜمق وصٗمف عمِم٤مهد اًمتٕمزي٦م وي٘مقل

ظمب٣مدئ يمقٞمجقن أو ؽم٣مئر  ٣مً ٓء اظمٚمّثٙمقن جئمٙمقن آشم٣مرهؿ ؿمبٗمٓ أدري إْن ىم٣من ه٠م»

ـْ ٓ يٚم٘مـ إٞم٘م٣مر أن  ه٠مٓء ي٠مشّمرون دم ايمٛم٣مس، ايمٛمٗم٣مد ايمذي ٓ يٚم٘مـ دم ايمقوم٦م ، ويم٘م

ٕمجؾ ايمؼماصمٝمدي٣م ايمتل ٞمٗمّدَمٜم٣م أن سم٠مشّمر دم ه٠مٓء. هم٣ميمتٔمزي٥م ٞمقع َمـ اظمرسح فمعم ايمْمريٗم٥م 

 . شايمٝمقٞم٣مٞمّٝم٥م ايمٗمديٚم٥م

همخقرون زمٟمّٞمٛم٣م ٞمريد أن ٞمٗمقم زمدور مجٝمؾ دم ايمتٔمزي٥م زم٣مؽمتُمٜم٣مد ازمـ  كمٞمحـ ايمٖمرٞمسٝمّ »

فمٙمـ فمـ دطمقل دم جمٙمس يزيد فمٛمدَم٣م أ اً فمقّم. همسٖمغم َمٙمؽ همرٞمس٣م ىم٣من ضم٣مض اإلَم٣مم

إرسى َمـ أهؾ زمٝم٦م ؾمٜمداء ىمرزمالء إلم جمٙمسف. هم٣ميمسٖمغم حي٣مول أن يستٔمْمػ رَح٥م 

صٝم٤م زم٣ميمٔمذاب وايمسخط وومد أُ ، ويم٘مٛمّف مل يٖمٙمح، اخلٙمٝمٖم٥م ايمٓم٣ممل فمعم ايمٛمس٣مء وإؿمٖم٣مل

واؽمُتُمٜمد دم اظمجٙمس. ، ف دم اظمجٙمس ٞمٖمسف وأفمٙمـ أّٞمف ؾمٝمٔملإؽمالَمزمحٝم٧م أؾمٜمر 

 . (8)شس٣من دم َمثؾ هذه إوض٣معوسمالضمٓمقن ىمٝمػ ي٘مقن َمقومػ اإلٞم

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (0)

شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم همام قمكم وطمٞمد ، ن ]إيران واًم٘مْمٞم٦ّم اإليراٟمٞم٦ّم[إيران وىمْمٞم٦م إيرا، ضمقرج. ن.يمقرزن (8)

 .348ـ341ص، 0ج :اعم٤مزٟمدراينّ 
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ـ  0801ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي ) إيرانيتحّدث ضمقرج يمقرزون اًمذي زار 

دم » (شمٙمٞم٦م دوًم٧م)قمـ  (إيرانوومّمّٝم٥م  إيران)م( ذم يمت٤مسمف 0185ـ  0723هـ/0433

ؿمٜمران ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م سمٗم٣مم طمالل ايمٔمٌم ايمٗم٣مصم٣مرّي أؾمٜمر َمرسضمّٝم٥م يمٙمتٔمزي٥م. يِمػ 

سمٗمع سم٘مٝم٥م دويم٦م دم هن٣مي٥م ضمديٗم٥م : ٝم٥م فمعم ايمٛمحق ايمت٣مرمىمقرزون ص٣ميم٥م ايمٔمرض دم هذه ايمت٘م

وومد رأيُتٜم٣م فمٛمد دطمقرم ، ُم٣مهد َمـ زمٔمٝمدأفمٚمدسمف سمُ ، نمقيمست٣من. ايمت٘مٝم٥م زمٛم٣مٌء دائري ايمُم٘مؾ

 يمٗمد زُمٛمٝم٦ْم هذه ايمت٘مٝم٥م أو اظمرسح إلوم٣مَم٥م .وىم٣مٞم٦م أفمعم َمـ ايمبٝمقت اظمج٣مورة، ؿمٜمران

ٓمرة فمعم أرصم٣مئف. ىم٣من وأيمٗمٝم٦م ٞم، نودطمٙم٦م هذا اظم٘م٣م، ٣مً َمراؽمؿ ايمتٔمزي٥م ايمتل سم٠مّدى ؽمٛمقيّ 

َم٣م  وهذا، زم٣مؽمتثٛم٣مء فمدد َمـ احلٝمقاٞم٣مت إيمٝمٖم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م حمبقؽم٥م همٝمف، ٣مً مت٣مَم ٣مً اظمبٛمك طم٣ميمٝم

دم وؽمط ايمس٣مضم٥م ضمجر ىمبغم ، ؽم٣مضم٥م ىمبغمة سمٔمٙمقه٣م ومّب٥م ؿ  أشم٣مر دهُمتل. هم٣ميمبٛم٣مء ىم٣من يّم

وضمقل . ّٝم٥مم طمالل اظمرسضمستخَد َمتِمؾ زمجرس وؿمريؼ سمٔمػمه احلٝمقاٞم٣مت ايمتل ىم٣مٞم٦م سمُ 

ـَ  :احلجر ايم٘مبغم همسح٥م سمٙمٝمٜم٣م مخس٥م ىمراٍس َمقضقفم٥م ايمٔمب٣مءة  يمٝمجٙمس فمٙمٝمٜم٣م ٞمس٣مء يٙمبس

وهٛم٣مك ممّر ئمػم َمٛمف اظمٚمّثٙمقن وومّراء ، ايمسقداء طمالل ايمٔمرض أو إوم٣مَم٥م ايمتٔمزي٥م

أو يمٝمممح ، دم أضمد صمقاٞم٤م ايمت٘مٝم٥م َمٛمػٌم ضمجرٌي ئمتٙمٝمف ايمرادود يمٝمٗمرأ ايمتٔمزي٥م.(0)ايمتٔمزي٥م

٣مٞم٤م اظمٛمػم نُمرٌف َمبٛمٝم٥ٌم زم٣مٔصمر هل٣م ؽمٗمػ طمٖمٝمػ وَمٖمروؾم٥م زم٣مٔصمر. وهذه اظمٛم٣مؽمب٥م. إلم صم

 . شوسمٕمْمٝمٜم٣م ؽمت٣مئر طمرضاء، ِم٥م يمٙمسّٝمدات داطمؾ احلرمايمٕمرف خمِم  

أيمػمت ه٣مل )ـىم٣من ايمٗمّٝمٚمقن فمعم اظمبٛمك يٛمقون إوم٣مَم٥م ومّب٥م. وومٝمؾ أّن ايمُم٣مه ُأفمج٤م زم»

ـْ سمبكّم دم، وىم٣من يٛمقي سمُمٝمٝمد َمبٛمك َمثٙمف دم ؿمٜمران، (يمٛمدن  َم٣م زمٔمد أّن أؽم٣مس ايمبٛم٣مء ٓ ويم٘م

يتحّٚمؾ شمٗمؾ ايمٗمّب٥م. وهلذا ايمسب٤م أوم٣مَمقا أفمٚمدة يمٛمِم٤م اخلٝم٣مم طمالل إوم٣مَم٥م َمراؽمؿ ايمتٔمزي٥م 

فمٛمدَم٣م سمْمقل ». (1)شوهذا ُيُمبف َم٣م سمّؿ صٛمٔمف دم َمس٣مرح ايمروَم٣من، يمتٖم٣مدي أؾمّٔم٥م ايمُمٚمس

                                                 
 .343ـ344ص  :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)
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د ؾمٚمقع َمقضقفم٥م دم ؾمٚمٔمداٞم٣مت زمٙمقرّي٥م َمٛمِمقزم٥م فمعم قومَ سمُ ، اظمراؽمؿ ضمتك اظمس٣مء

ـ  ذيمؽ سمقوّمػ، ّم٣مء زمٚمِم٣مزمٝمح ىمٜمرزم٣مئٝم٥مإلض٣مءة اظم٘م٣من ايمذي ىم٣من يُ  :اجلدران رزمام ، ويم٘م

 .(3)شار اؽمتخدام ايم٘مٜمرزم٣مءزمسب٤م فمدم اَم٘م٣مٞمٝم٥م اؽمتٚمر

وضم٤مرًمز ، م0230إ. ومٚمقديـ ذم اًمٕم٤مم : هٜم٤مك وصٗم٤من ًمٚمتٕمزي٦م ىمّدُمٝمام يمؾ  ُمـ

ن اًمتٕمزي٦م ذم اعمدن وشمٙمٛمـ أمهّٞم٦م اًمنمطملم ذم أهّنام يتٜم٤موٓ، م0258شمٙمًٞمػم ذم اًمٕم٤مم 

 . إيرانواًم٘مرى اًمّمٖمػمة ذم 

م. 0258ًمٚمتٕمزي٦م ىمّدُمف إيٚمٞم٤م ٟمٞمٙمقٓومٞمتش سمرزيـ ذم اًمٕم٤مم  ٤مً يمام أّن هٜم٤مًمؽ وصٗم

ذح سمرزيـ ُم٤م يم٤من جيري ذم شمٙمّٞم٦م ظم٤مضمل ُمـ قمروض ًمٚمتٕمزي٦م ُمـ اًمث٤مًم٨م ُمـ حمّرم 

  .(8)م وطمتك اًمٕم٤مذ ُمٜمف0234

صم٧م قمـ ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم ًمتل ُتدَّ وهٜم٤مك يمّت٤مب ُأوروسمّٞمقن ُمٜمٝمؿ اًمٚمٞمدي ؿمٞمؾ ا

 .(4)م0253ذم ُمذيّمراهت٤م اًمتل ُٟمنمت ذم ًمٜمدن ذم اًمٕم٤مم  إيران

 وىمد شم٠مصّمر ٤مً م ُمّدة أطمد قمنم قم٤مُم0238ذم  إيرانأىم٤مم اًمًػم ًمقيس سمكم ذم ضمٜمقب 

 (سمٔمزي٥م احلسـ واحلسكم)ويمت٥م جمّٚمديـ سمٕمٜمقان ، سمٕمروض اًمتٕمزي٦م ذم ؿمٝمر حمّرم اً يمثػم

 م. 0271ٕم٤مم وـُمٌع ذم ًمٜمدن ذم اًم

                                                 
شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم همام قمكم وطمٞمد ، إيران وىمْمٞم٦م إيران ]إيران واًم٘مْمٞم٦ّم اإليراٟمٞم٦ّم[، ضمقرج. ن.يمقرزن (0)

 . 348ـ341ص :اعم٤مزٟمدراينّ 

 (يمت٤مسمِمٜم٤مؾمی)؛ ُم٘م٤مل 838ص :اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[، شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در ايران ]اًمتٕمزي٦م (8)

اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم ، ]اًمتٕمزي٦م (شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در ايران)سم٘مٚمؿ: سمٞمؽم شمِمٚمٙمقومًٙمل ذم يمت٤مب 

 .445ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، إيران[

شمٕمزيف: آيلم وٟماميش )٤م[ سم٘مٚمؿ ص٤مُمقئٞمؾ سمٞمؽمؾمقن ذم يمت٤مب ُم٘م٤مل: شمٕمزيف وهٜمره٤مى آن ]اًمتٕمزيف وومٜمقهن (4)

 . 005ـ003ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[، ]اًمتٕمزي٦م (در ايران
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سمٕمد  إيرانُمِم٤مهداهت٤م قمـ اًمتٕمزي٦م ذم  (0)روت اًم٤ًمئح٦م اًمٗمرٟمًّٞم٦م ُمدام ديقٓومقا

وهق فمْمٙم٥م فم٣مَّم٥م وٞمحـ طمرصمٛم٣م ، َم٣ميق يقم اجلٚمٔم٥م 31ايمٝمقم هق »: زي٤مرهت٤م هل٤م سم٘مقهل٤م

هم٣مٞمتبٜمٛم٣م إيمٝمف. رأيٛم٣م وؽمط ، عيمٙمتٛمّزه طم٣مرج َمديٛم٥م ومزويـ. ؽمٚمٔمٛم٣م همجٟمة صقت ؿمبٍؾ ُيٗمرَ 

وٞمس٣مء يتجّٚمٔمقن ظمُم٣مهدة فمروض ايمتٔمزي٥م.  ْمريؼ ايمرئٝمسّٝم٥م رصم٣مًٓ زمٔمٝمدة فمـ ايم ؽم٣مضم٥م

احلسكم( وأزمٛم٣مئف  اإلَم٣ممفمقم )سمٗمِمد  اإلَم٣ممهم٣ميمتٔمزي٥م جمٙمس فمزاء يٗم٣مم زمٚمٛم٣مؽمب٥م اؽمتُمٜم٣مد 

 .(8)شٖم٣مء إَمقّيكم وهق طم٣مّص زم٣ميمُمٝمٔم٥مفمعم يد اخلٙم

قم ويٓمٜمرون ؽمخْمٜمؿ فمعم وم٣مسم، همٖمل أي٣مم حمّرم احلزيٛم٥م يسٚمع ايمٛم٣مس ومِّم٥م ايمُمٜمداء»

أوٓد ايمرؽمقل ويٙمٔمٛمقهنؿ. ٓ يقصمد دم ومزويـ ىمام دم ؿمٜمران َم٘م٣من طم٣مّص إلوم٣مَم٥م 

وجتٙمس ايمٛمس٣مء اظمحّجب٣مت دم ، هم٣مظمُم٣مهدون جيٙمسقن فمعم إرض زمُم٘مؾ دائريّ ، ايمتٔمزي٥م

صم٣مٞم٤م وايمرصم٣مل دم صم٣مٞم٤م آطمر. ودم ايمقؽمط يقصمد َم٘م٣من يمٙمٔمرض. فمعم إرض ؽمّج٣مدة 

َمـ  وزمدًٓ ، ٙمقن سمٕمّْمل ؽمٗمػ اظمرسحوسمقصمد ؽمت٣مرة َحراء ايم .فمٙمٝمٜم٣م ؽمٝمػ ودرع

 اً ؾمٔم٥م ايمُمٚمس اظمرسح. يٗمػ ؿمٖمؾ َمٔمتٚمراظمِم٣مزمٝمح اخل٣مهمت٥م ايمتل سميضء َمس٣مرضمٛم٣م سميضء أ

                                                 
( زارت إيران ُمع زوضمٝم٤م ُم٤مرؾمؾ 0181ـ0234اًم٤ًمئح٦م وقم٤معم٦م أصم٤مر اًمٗمرٟمًٞم٦ّم ُمدام ضم٤من ديقٓومقا ) (0)

( ُمٌٕمقصَملم ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٦م 0181ـ0234ّز )أويم٧ًم ديقٓومقا اعمٝمٜمدس وقم٤ممل أصم٤مر اًمٗمرٟم

وزارا  0220اًمٗمرٟمًٞم٦ّم ًمٚم٘مٞم٤مم سمحٗمري٤مت ذم اعمقاىمع آصمرّي٦م ذم إيران. يم٤مٟم٧م زي٤مرهتام إومم ذم اًمٕم٤مم 

ضمٜمقّب إيران. ويم٤مٟم٧م ُمدام ديقٓومقا شمٙمت٥م ُمِم٤مهداهت٤م وٟمت٤مئ٩م طمٗمرّي٤مت زوضمٝم٤م يمّؾ يقم وٟمنمهت٤م ذم 

ان )زي٤مرة ديقٓومقا إمم إيران وؿمقش ويمٚمده( وهق أطمد اعمّم٤مدر ذم يمت٤مسملم. اًمٙمت٤مب إّول ـٌمٌع سمٕمٜمق

شم٤مريخ اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي وٓ ؾمٞماّم قمٍم ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه وإوو٤مع آضمتامقمٞم٦ّم وآىمتّم٤مدّي٦م ًمٚمِمٕم٥م 

اإليرايّن ذم اًمٕمٍم اعمذيمقر ويتْمّٛمـ اًمٙمت٤مب صقرًا ورؾمقُم٤ًم أقمّدهت٤م اًمٙم٤مشم٦ٌم. اًمٙمت٤مب اًمث٤مين يتْمّٛمـ 

. ٟم٘مؾ اًمٗمرٟمًٞم٤ّمن آصم٤مرًا شم٤مرخيٞم٦ّم 0223و 0223ـ زي٤مرهتام اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م إليران سملم اًمٕم٤مَُملم ُمذيّمراهت٤م قم

يمثػمة ُمـ اًم٘مّمقر اهلخ٤مُمٜمٞم٦ّم وظم٤مّص٦م قمـ داريقش اًمٙمٌػم وأردؿمػم اًمث٤مين إمم ُمتحػ اًمٚمقومر اًمٗمرٟمّز 

، 8ط :ُمٙمت٦ٌم ظمٞم٤مم ُمٜمِمقرات، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم هبرام ومره ور، )رطمٚم٦م ديقٓومقا ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي 

 (. 000ص

 . 000ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ؾمٗمرٟم٤مُمف ديقٓومقا در قمٍم ىم٤مضم٤مر ]رطمٚم٦م ديقٓومقا ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي[ (8)
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َمثٙمام ٞمرى إٞم٣مؾمٝمد اظمٗمّدؽم٥م ايمتل سمِمدح دم اظمس٣مرح ، ضمزيٛم٥م اً فمامَم٥م طمرضاء يرّدد أؾمٔم٣مر

جيٜمُمقن زم٣ميمب٘م٣مء رى اظمٚمّثٙمكم ٞم ٣مً وجيٜمش اظمُم٣مهدون زم٣ميمب٘م٣مء وأضمٝم٣مٞم، ايمٝمقٞم٣مٞمّٝم٥م ايمٗمديٚم٥م

 ضمتك ايمذيـ يٗمقَمقن زمدور ايمٗمَتٙم٥م. هم٣ميمٛمس٣مء يب٘مكم أىمثر َمـ ايمرصم٣مل وزمِمقت فم٣مل. ٣مً أيّم

، يبدأ اظمُم٣مهدون زم٣محلدي٧م َمع زمٔمّمٜمؿ ايمبٔمض، أؿمقل ٣مً ويم٘مـ فمٛمدَم٣م سمستٚمّر اظمراؽمؿ وومت

ويدور زمٝمٛمٜمؿ ىمالم هزرّم وَمّمحؽ. جيٙمس رصمؾ ؽمٚمكم فمعم ىمرّد ويُمغم زمٝمده إلم 

ض ٔمرَ ؼ فمٙمٝمف اؽمؿ َمٔمكم ايمب٘م٣مء(. وفمٛمدَم٣م سمُ ْمٙمَ ٟمدوارهؿ )وهق َم٣م يُ اظمٚمّثٙمكم يمٙمٗمٝم٣مم زم

 . (0)شع أصقات ايمْمبقلَمُم٣مهد فمـ احلرب سُمسٚمَ 

 0155سمجٛمع  0155ـ  0151ىم٤مم اًمًٗمػم اإليٓم٤مزّم ذم ـمٝمران أٟمريٙمق ضمروزم سملم 

وأهداه٤م عمٙمت٦ٌم اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من ذم روُم٤م. وهذه ، إيرانجمٚمس شمٕمزي٦م ُمـ خمتٚمػ ُمٜم٤مـمؼ 

أهّؿ جمٛمققم٦م ُمـ جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م اًمتل مُجٕم٧م وطمٔمٞم٧م سم٤مهتامم  اعمجٛمققم٦م شُمٕمدُّ 

 . (8)اًمدارؾملم

ايمبحقث ايمتل صمرت طمالل ايمسٛمقات »: يمت٥م أٟمريٙمق ضمروزم قمـ اًمتٕمزي٦م ُم٤م يكم

. هم٣ميمتٔمزي٥م سُمٗم٣مم دم ايمٙمٝم٣مرم ايمتل يراينّ يمٖمت٦م اٞمتب٣مه اظمستممومكم ٞمحق اظمرسح اإل، إطمغمة

إئّٚم٥م. ىم٣مٞم٦م  أو إلم صمقار َمرومد أضمد أزمٛم٣مء، سجدوداطمؾ ؽم٣مضم٥م اظم اً ي٘مقن همٝمف ايمٗمٚمر زمدر

ايمتٔمزي٥م دم َم٣م َم٢م سمٗم٣مم دم زمالط اظمٙمقك ايمذيـ ىم٣مٞمقا يقاهمٗمقن فمعم فمرضٜم٣م. ويٚم٘مـ 

حيٖمظ أن دم ومٌم ، فمرض وشمٝمٗم٥م َمـ هذه ايمتٔمزي٥م فمعم ؾم٘مؾ رؽمؿ فمعم ايمٗمامش

دم ويٙمبسقن َمالزمس طم٣مّص٥م زم٣ميمٔمرض. وُيستخ، نمقيمست٣من. هم٣مظمٚمّثٙمقن يٕمّْمقن وصمقهٜمؿ

يٙمٗمٝمٜم٣م اظمّداضمقن ، وُيٗمرأ ايمٔمزاء فمعم ؾم٘مؾ أؾمٔم٣مر َمقزوٞم٥م، دم ايمٔمرض َمٗم٣مسمٙمقن همرؽم٣من

َمثغم يمٙمٔمقاؿمػ ، فمعم َمُم٣مهدهيؿ. هم٣ميمتٔمزي٥م فمرض ضمزيـ يٛمْمٙمؼ َمـ ايمٔمٗم٣مئد ايمُمٝمٔمّٝم٥م

                                                 
 .000ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ؾمٗمرٟم٤مُمف ديقٓومقا در قمٍم ىم٤مضم٤مر ]رطمٚم٦م ديقٓومقا ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي[(0)

شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در  )ًٙمل ذم يمت٤مب]سمٞمٌٚمٞمقهمراومٞم٤م[ سم٘مٚمؿ: سمٞمؽم ضمی. شمِمٚمٙمقوم (يمت٤مسمِمٜم٤مؾمی)ُم٘م٤مل  (8)

 .838ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[، ]اًمتٕمزي٦م (ايران
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وَمراضمؾ ايمٗمت٣مل زمكم ، هم٘مثغم َمـ اظمرسضمّٝم٣مت سمرسمبط زمٚمِمٝمب٥م ىمرزمالء، وإضم٣مؽمٝمس

ونمٖمران ، احلسكم زم١مرادسمف واطمتٝم٣مره اإلَم٣ممُمٜم٣مد احلسكم وأٞمِم٣مره واجلٝمش إَمقّي واؽمت

واظمِمغم احلزيـ ٔل زمٝمتف ، وؾمٖم٣مفم٥م ؽمّٝمد ايمُمٜمداء وَمراؽمؿ ايمدهمـ، ايمذٞمقب يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

ـّ ايمدراَمّل. همٚمِمغم  احلسكم  اإلَم٣مموفمممات اظمقضقفم٣مت ايمدراَمّٝم٥م. هم٘مرزمالء َمٙمٜمٚم٥م ايمٖم

 .(0)شّٝمكم وَمُم٣مفمرهؿ وحيّرضٜمؿ فمعم ايمثقرةيراٞميثغم فمقاؿمػ اإل

ـُمٌع ، (ّٝمكميراٞمؽَمٛم٥م زمكم اإل)سمٕمٜمقان  ٤مً ٓم٤ميّن إدوارد سمراون يمت٤مسمينمق اًمؼميمت٥م اعمًت

م أؿم٤مر ومٞمف إمم اًمتٕمزي٦م. شمرضمؿ اًمٙمت٤مب سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ذسمٞمُح اهلل 0151ذم ًمٜمدن ذم اًمٕم٤مم 

 .(8)وهٜم٤مك دراؾم٦م ُمٝمّٛم٦م يمتٌٝم٤م ب دي أرت٤مٟمس، ُمٜمّمقري

، (ئل. سمرشمٚمس)ُمٜمٝمؿ و، ىم٤مم اًم٤ٌمطمثقن اًمروس سمدراؾم٤مت طمقل ُمنح اًمتٕمزي٦م

 يراينّ طمٞم٨م يمت٥م رؾم٤مًم٦م قمـ اعمنح اإل (َمرسح ايمممق)وـُمٌٕم٧م دراؾمتف ذم جمٚم٦م 

 . (4)(إيراناظمرسح دم )سمٕمٜمقان 

وّٛمٜمف ، يراينّ قمـ اعمنح اإل ُم٘م٤مًٓ  (آهم٤مشم٤مٟمٖمؾ يمريٛمًٙمل)ويمت٥م إويمراين 

 ذم يمٞمٞمػ. شُمرضمؿ اعم٘م٤مل 0183ٌع اًمٙمت٤مب ذم اًمٕم٤مم وـمُ ، قمـ ُمنح اًمتٕمزي٦م ٤مً ذطم

 .(3)ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمختّّمّملم ذم اعمنح ٕمّد ُمٝماّمً سم٤مإلٟمجٚمٞمزّي٦م ويُ 

ايمٔمرض اظمرسضمّل ): وٟمنمه٤م سمٕمٜمقان، ًمٚمتٕمزي٦م ٤مً مجع ويٚمٝم٤ممل ًمٞمتـ مخ٦ًم قمنم جمٚمً

                                                 
، ]اًمتٛمثٞمؾ ذم اعمنمق[ (ٟماميش در ذق)ٟم٘مًا قمـ ، أٟمريٙمق ضمروزم، شمئ٤مشمر إيراٟمك ]اعمنح اإليرايّن[ (0)

 48ـ40ص :م[0122.ش ]ـه 0437رسمٞمع ، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم ضمال ؾمت٤مري، جمٛمققمف ُم٘م٤مٓت

 .47ـ43و

ُمّمدر ، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[، شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در ايران ]اًمتٕمزي٦م، سمٞمؽم ضمل، شمِمٚمٙمقومًٙمل (8)

 . 433ص :ؾم٤مسمؼ

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (4)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.  (3)



 850  ..................................................................  ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم إيران اًم٤ٌمب اًمث٤مين:

 .(0)0181ٌع ذم ٓيٌزيغ ذم سمرًملم ذم اًمٕم٤مم وـمُ  (إيراندم 

ـ سمٞمٜمٝمؿ أسمف وُم، إوروسمّٞمقن سمٛمنح اًمتٕمزي٦م اهتؿَّ  سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمّٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ار.اج دو ضمقٟمره اًمذي ىم٤مم سمؽممج٦م اعمجٚمس اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ جمٛمققم٦م ظمقضمٙمق. ذم 

وذم اًمٕم٤مم ٟمٗمًف ىم٤مم ، قمـ ُمنح اًمتٕمزي٦م ٤مً م يمت٥م ؿم٤مرل ويروًمٚمق يمت٤مسم0151ٕم٤مم اًم

 .(8)(جمٚمس قمرس اًم٘م٤مؾمؿ)اعمًتنمق اًمٗمرٟمّز اعمٕمروف هٜمري ُم٤مؾمف سمؽممج٦م 

وسمٕمد ووم٤مشمف ىم٤مم ُمًٞمق ، ٕمزي٦مىم٤مم اًمروّد أشمقره سمقوع ومٝمرس شمقصٞمٗمل ًمٚمت

 . 0130سمقُم٤ٌمضمل سم٢ميمامًمف وُٟمنم ذم اًمٕم٤مم 

وىمد شمرضمؿ ، اإليٓم٤مًمّٞملم دوٌر ذم دراؾم٦م ُمنح اًمتٕمزي٦م لمِ ويم٤من ًمٚمٛمًتنمىمَ 

 اعمًتنمق اإليٓم٤مزّم سمقزاين قمّدة جم٤مًمس ًمٚمتٕمزي٦م ُمـ جمٛمققم٦م ضمروزم سم٤مإليٓم٤مًمّٞم٦م. 

ـ  947ٔمٌم ايمِمٖمقّي )ؽمّٝم٣مٌح وجّت٣مر وَمبٔمقشمقن نمرزمّٝمقن طمالل ايم إيرانَ زار »

وٓ ؽمّٝمام َم٣م ؾم٣مهدوه ، وىمتبقا سمٗم٣مرير فمـ َمُم٣مهداهتؿ، م(3711ـ  3543هـ/3315

وأصبح٦م أهّؿ اظمِم٣مدر ، بٔم٦م هذه ايمتٗم٣مرير دم ايمٕمربوؿمُ ، َمـ َمراؽمؿ وَمُمٜمدّي٥م ايمتٔمزي٥م

 .(4)شيمدراؽم٥م ايمتٔمزي٥م فمٛمد إوروزمّٝمكم

 ؟ِن زخمت األشاطري وصرح التعسٖٛ
ّن سمٕمض ٟمرى أ، ًمتٕمزي٦م اعمقضمقدة سملم أيديٜم٤م سمتٛمّٕمـقمٜمدُم٤م ٟم٘مرأ ٟمّمقص جم٤مًمس ا

                                                 
 ُم٘م٤مل سم٘مٚمؿ سمرويز ممٜمقن سمٕمٜمقان: شمٕمزيف از ديدگ٤مه شمئ٤مشمر همرب ]اًمتٕمزيف ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمنح (0)

ُمّمدر ، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[، ذم يمت٤مب شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در ايران ]اًمتٕمزي٦م، إوروّب[

 .811ـ018ص :ؾم٤مسمؼ

ُم٘م٤مل سم٘مٚمؿ سمرويز ممٜمقن سمٕمٜمقان: شمٕمزيف از ديدگ٤مه شمئ٤مشمر همرب ]اًمتٕمزيف ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمنح  (8)

ُمّمدر ، ًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[ا، ذم يمت٤مب شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در ايران ]اًمتٕمزي٦م، إوروّب[

 ؾم٤مسمؼ.

ُم٘م٤مل سم٘مٚمؿ سمرويز ممٜمقن سمٕمٜمقان: شمٕمزيف از ديدگ٤مه شمئ٤مشمر همرب ]اًمتٕمزيف ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمنح  (4)

 .811ـ018ص :اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م، ذم يمت٤مب شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در ايران ]اًمتٕمزي٦م، إوروّب[
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وظمقارق شمثػم اًمت٤ًمؤل قمٜمد ، همػم ـمٌٞمٕمّٞم٦م اً وأظم٤ٌمر ٤مً هذه اعمج٤مًمس شمتْمّٛمـ أطمداصم

 ويمٞمػ أهّن٤م دظمٚم٧م ٟمّمقص جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م؟ ، اًم٘م٤مرئ ودمٕمٚمف يًتٗمن قمـ طم٘مٞم٘متٝم٤م

هب٤م ويم٤من يمت٤م، ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أّن ٟمّمقص اًمتٕمزي٦م يُمت٥م ُمٕمٔمٛمٝم٤م ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي 

ـّ اًم١ًمال اعمٓمروح هق ُمـ أيـ أشمك يمّت٤مب جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م هبذه ، جمٝمقًملم وًمٙم

وُم٤م هدف ٟم٘مؾ ويمت٤مسم٦م ُمثؾ هذه  ؟ّم٤مدر ٟم٘مٚمقه٤ماعم وُمـ أيِّ  ؟احلقادث همػم اًمٓمٌٞمٕمّٞم٦م

احلًلم؟ وم٤محلقادث همػم اًمٓمٌٞمٕمّٞم٦م مل شمدظمؾ وم٘مط ذم  اإلُم٤ممإطمداث ذم جمٚمس شمٕمزي٦م 

٥م اعم٘م٤مشمؾ اًمتل شمْمّٛمٜم٧م ٟم٘مؾ أظم٤ٌمر واىمٕم٦م سمؾ إّن سمٕمض يمت، ٟمّمقص جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م

وىمد اٟمتٌف اًمٕمديد ُمـ قمٚمامء اًمديـ اًمِمٞمٕم٦م هلذا ، قم٤مؿمقراء شمْمّٛمٜم٧م ُمثؾ هذه إظم٤ٌمر

 إُمر ويمتٌقا قمٜمف سم٢مؾمٝم٤مب. 

حتريٖم٣مت در واومٔمف سم٣مرفك )سمٕمٜمقان  ٤مً يمت٤مسم (0)وم٘مد يمت٥م اًمِمٞمخ ُمرشم٣م ُمٓمّٝمري

د ومٞمف ُم٤م ُيٜم٘مؾ ذم يمت٥م اًمت٤مريخ ُمـ ومٜمّ ، ]ُتريٗم٤مت ذم واىمٕم٦م يمرسماء اًمت٤مرخيّٞم٦م[ (ىمرزمال

وٟم٘مٚمٝم٤م يمّت٤مب ُتّدصمقا قمـ طمقادث راوم٘م٧م ، طمقادث همػم قم٤مدّي٦م وىمٕم٧م يقم قم٤مؿمقراء

 ًمٚمٝمجرة.  30يقم ُم٘متؾ احلًلم ذم اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم ؾمٜم٦م 

ودظمقل ، قمديدة ًمتحريػ واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء ٤مً ُمٓمّٝمري أّن هٜم٤مك أؾم٤ٌمسم ويرى اًمِمٞمخ

ُمٜمٝم٤م حم٤موٓت ، تل شمتحّدث قمـ واىمٕم٦م قم٤مؿمقراءإؾم٤مـمػم واخلراوم٤مت إمم اًمٙمت٥م اًم

وٓ ؾمّٞمام ُم٤م سمذًمف سمٜمق أُمّٞم٦م ُمـ ضمٝمقد ًمتّمقير ، إقمداء شمِمقيف أهداف صمقرة احلًلم

وسم٠مّٟمف يم٤من هيدف إمم ، احلًلم سمـ قمكم سم٠مّٟمف ظمرج قمغم وزم إُمر )يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م(

 اً  مَلْ َأطْمُرْج َأِذ َأين  »: سمٞمٜمام احلًلم أقمٚمـ قمـ أهداف صمقرشمف سم٤مًم٘مقل، اًمقصقل إمم احلٙمؿ

                                                 
اًمٕمْمق ، ّل ؿمٞمٕمّل إؾماُم( قم٤ممل ديـ وومٞمٚمًقف 0171ـ 0181آي٦م اهلل اًمِمٞمخ ُمرشم٣م ُمٓمّٝمري ) (0)

ص٤مطم٥م ، ٞم٦ّم ذم إيران إسّم٤من إي٤مم إظمػمة ُمـ ؾم٘مقط ٟمٔم٤مم اًمِم٤مهؾماُماعم١مؾّمس ذم ؿمقرى اًمثقرة اإل

وأطمد أسمرز شماُمذة اعمٗمن ، ٞم٦ّمؾماُماًمِمٌٙم٦م اًمقاؾمٕم٦م ُمـ اعم١مًّمٗم٤مت اًمت٠مصٞمٚمٞم٦ّم واًمٕم٘م٤مئدّي٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦ّم اإل

 .اًمًٞمّد حمّٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل  ّل آي٦م اهللؾماُمواًمٗمٞمٚمًقف اإل
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َٓ زَمْمِر َٓ َُمْٖمِسد اً َو َٓ ـَم٣مظمِ  اً َو ي، ٣مً َو ٥ِم صَمد  ْصاَلِح دِم ُأَم  اَم طَمَرصْم٦ُم يمَِْمَٙم٤ِم اإْلِ ُأِريُد َأْن ، |َوإِٞم 

ـِ اظمٛمَْ٘مرِ  ي َوأَ ، آَُمَر زم٣ِمظْمَْٔمُروِف َوَأهْنَك فَم ـِ َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم   يِب َوَأؽِمغَم زمِِسغَمِة صَمد  ـْ ، ×فَمقِم  زْم هَمَٚم

ؼ   ؼ  هَم٣مهلل ُ َأْولَم زم٣ِمحْلَ ـْ َرد  فَمقَم  َهَذا َأْصػِمُ ضَمت ك َيْٗميِضَ اهلل ُ زَمْٝمٛمِل َوزَمكْمَ ، وَمبَِٙمٛمِل زمَِٗمُبقِل احْلَ َوََم

ؼ   إوٗم٤مء اًمّمٗم٤مت  . يمام أّن اإلٟم٤ًمن سمٓمٌٞمٕمتف حي٥مُّ (0)شَوُهَق طَمغْمُ احْل٣مىمِِٚمكمَ ، ايْمَٗمْقِم زم٣ِمحْلَ

ٌّٝمؿاًمٌٓمقًمّٞم٦م قمغم وٟم٩ًم إؾم٤مـمػم واخلراوم٤مت ،  إسمٓم٤مل واًمِمخّمّٞم٤مت اًمذيـ حي

ِم٤مر واًمٌٓمقٓت طمقل اًمٌٓمؾ اًمذي هيقاه. وهٜم٤مك ؾم٥ٌم آظمر ُيْم٤مف إمم اًمًٌٌلم اعمُ 

 إًمٞمٝمام وهق شم٠ميمٞمد أئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م قمغم ضورة إطمٞم٤مء صمقرة احلًلم وواىمٕم٦م يمرسماء. 

َمٗمّدؽم٥م َمـ أصمؾ إشمب٣مت ومّمٝم٥ّم  أّن هٛم٣مك َمـ يستخدم ومّمٝم٥ّم نمغم»: ويرى اًمِمٞمخ ُمٓمّٝمري

وهؿ ، (ايمٕم٣مي٥م سمػّمر ايمقؽمٝمٙم٥م)ئمتٗمدون زمٚمٗمقيم٥م َمٝم٘مٝم٣مهمٝمقم زمٟمّن  ٣مً أي أّن هٛم٣مك أؾمخ٣مص :َمٗمّدؽم٥م

ويستخدَمقن ؾمتّك ايمْمرق َمـ أصمؾ إضمٝم٣مء ومّمّٝم٥م َمٗمّدؽم٥م وهل شمقرة ، ئمٚمٙمقن زمُمتّك ايمسبؾ

 . (1) شوؽمٝمٙم٥م يمٙمقصقل إلم هدهمف أي أّن اإلٞمس٣من حي٣مول اؽمتخدام أي  ، احلسكم

ًمٚمٛما طمًلم واقمظ  (روض٥م ايمُمٜمداء)ُمـ أهّؿ ُمآظمذ ُمرشم٣م ُمٓمّٝمري قمغم يمت٤مب 

ذيمر ومٞمٝم٤م سم٠مّن احلًلم ، ٘م٦م طمقل قمرس اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـذيمره رواي٦م همػم ُمقصمَّ  يم٤مؿمٗمل

ة ٕيّن ُأريد أفمّدوا ايمٔمد  »سمـ قمكم ىم٤مل يقم قم٤مؿمقراء وهق يقاضمف ضمٞمش يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ا

. ويٕمّٚمؼ آي٦م اهلل ُمٓمّٝمري قمغم هذه اعم٘مقًم٦م شأن أرى فمرس ايمٗم٣مؽمؿ َمع إضمدى زمٛم٣مب

هم٘مٝمػ يٚم٘مـ يمٙمحسكم وهق يقاصمف  ىم٣من ايمٗم٣مؽمؿ زمـ احلسـ ازمـ ايمث٣ميمث٥م فمممة»: سم٤مًم٘مقل

 ل َمثؾ هذا ايم٘مالم؟أن يٗمق، وٓ جم٣مل إلوم٣مَم٥م همريّم٥م ايمِمالة، يقم فم٣مؾمقراء اً صمرار ٣مً صمٝمُم

ا اظمقضقع أي همام ٞمراه َمٛمذ ايمٗمدم وايمذي جيري فمعم يمس٣من زمٔمض اخلْمب٣مء هق َمثؾ هذ

َمـ ىمت٤م ايمت٣مريخ ايمِمحٝمح٥م. ويٛمٗمؾ آي٥م اهلل َمرسم٢م  مل ُيذىمر دم أي  ، فمرس ايمٗم٣مؽمؿ

                                                 
 . 441ص، 33ج  :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سمح٤مر إٟمقار، حمّٛمد سم٤مىمر، اعمجٚمز (0)

ُمٜمِمقرات ، ُتريٗم٤مت در واىمٕمف شم٤مرخيك يمرسما ]ُتريٗم٤مت ذم واىمٕم٦م يمرسماء اًمت٤مرخيٞم٦م[، ُمرشم٣م، ُمٓمّٝمري (8)

 . 34ـ40ص :م[8108.ش ]ـه0410، 0ط، صدرا
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قمرس  َمْمّٜمري فمـ ىم٣مسم٤م آطمر وهق ضم٣مصمل ٞمقري ايمٗمقل زمٟمّن أّول َمـ ؿمرح ومّمّٝم٥م

وأّن اًم٘مْمّٞم٦م همػم  (روض٥م ايمُمٜمداء)اًم٘م٤مؾمؿ هق اعما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل ذم يمت٤مسمف 

 .(0)صحٞمح٦م ويم٤مذسم٦م ُم٤مئ٦م سم٤معم٤مئ٦م

٤ٌّمس اًم٘مٛمّل   (َمٖم٣مسمٝمح اجلٛم٣من)و (َمٛمتٜمك أَم٣مل)ص٤مطم٥م يمت٤مب  (8)ويرى اًمِمٞمخ قم

 ؛سم٠مّن قمرس اًم٘م٤مؾمؿ ذم يمرسماء وزواضمف سمٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم ٓ أؾم٤مس ًمف ُمـ اًمّمّح٦م

احلًلم يم٤من ًمف سمٜمت٤من إطمدامه٤م ؾمٙمٞمٜم٦م ويم٤مٟم٧م  وأنَّ ، إذ مل يرد ذًمؽ ذم اًمٙمت٥م اعمٕمتؼمة

وإظمرى وم٤مـمٛم٦م ويم٤مٟم٧م ُمتزوضم٦م ُمـ ، سماءُمتزوضم٦م سمٕمٌد اهلل اًمذي اؾمُتِمٝمد ذم يمر

. ويم٤من ًمٚمحًلم سمٜم٧م أظمرى وهل وم٤مـمٛم٦م (4)احلًـ اعمثٜمك وىمد ؿمٝمد واىمٕم٦م يمرسماء

                                                 
 :واىمٕمف شم٤مرخيك يمرسما ]ُتريٗم٤مت ذم واىمٕم٦م يمرسماء اًمت٤مرخيٞم٦م[ُتريٗم٤مت در ، ُمرشم٣م، ُمٓمّٝمري (0)

 . 88ـ80ص

اًمِمٞمخ قم٤ٌّمس اًم٘مٛمّل اعمٕمروف سم٤معمحّدث اًم٘مٛمّل ُمـ رضم٤مل احلدي٨م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم  (8)

ويْمّؿ جمٛمققم٦م ُمـ إدقمٞم٦م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ  (ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من)ويٕمرف اًمِمٞمخ قم٤ٌّمس اًم٘مٛمّل سمٙمت٤مسمف ، ًمٚمٝمجرة

درس اًمٕمٚمقم احلقزوّي٦م ذم ُمديٜم٦م ىمؿ ، (ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من)٦م اًمِمٞمٕم٦م وىمد مجٕمٝم٤م اًمِمٞمخ اًم٘مٛمّل ذم يمت٤مسمف إئٛمّ 

إمم ُمديٜم٦م اًمٜمجػ إذف ذم اًمٕمراق عمقاصٚم٦م دراؾمتف اًمديٜمٞم٦ّم. وًمد  ـه0403وُمٜمٝم٤م اٟمت٘مؾ ذم اًمٕم٤مم 

ًمديٜمٞم٦ّم ذم ودرس ُم٘مّدُم٤مت اًمٕمٚمقم ا، م0275/ ـه0813اًمِمٞمخ قم٤ٌّمس اًم٘مٛمل ذم ُمديٜم٦م ىمؿ ذم اًمٕم٤مم 

وذم اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنميـ ُمـ قمٛمره شمقضّمف إمم اًمٜمجػ إذف عمت٤مسمٕم٦م دراؾمتف احلقزوّي٦م ، ُمً٘مط رأؾمف

. ُٟم٘مؾ ضمثامٟمف ـه0451وسم٘مل هٜم٤مك ؾم٧ّم ؾمٜمقات قم٤مد سمٕمده٤م إمم إيران وسم٘مل ذم ىمؿ طمتك ووم٤مشمف ذم اًمٕم٤مم 

 . (ُمٜمتٝمك أُم٤مل)ب إمم اًمٜمجػ إذف ودومـ هٜم٤مك. ُمـ ُم١مًّمٗم٤مت اًمِمٞمخ قم٤ٌّمس اًم٘مٛمل إظمرى يمت٤م

زوضم٦م احلًـ سمـ احلًـ اًمذي ظمرج ُمع قمّٛمف احلًلم إمم اًمٕمراق وُمٕمف زوضمتف ، وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم (4)

وضملء هب٤م ُمع اًم٤ًٌمي٤م إمم دُمِمؼ وعم٤م ُأدظمٚم٧م ٟم٤ًمء احلًلم قمغم يزيد ، واؾمتِمٝمد ذم يمرسماء، وم٤مـمٛم٦م

وضمٕمؾ يزيد يتٓم٤مول ًمٞمًؽم قمٜمٝمام ، واًمرأس سملم يديف ضمٕمٚم٧م وم٤مـمٛم٦م وؾمٙمٞمٜم٦م يتٓم٤موٓن ًمٞمٜمٔمرا إمم اًمرأس

وم٘م٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م ، ووًمقًم٧م سمٜم٤مت ُمٕم٤موي٦م، ومٚماّم رأت اًمٜمًقُة اًمرأس صحـ ومّم٤مطم٧م ٟم٤ًمء يزيد، اًمرأس

طمتك قمٚم٧م إصقات. ، أسمٜم٤مت رؾمقل اهلل ؾم٤ٌمي٤م ي٤م يزيد ومٌٙمك اًمٜم٤مس وسمٙمك أهؾ داره×: سمٜم٧م احلًلم

وذم شمذيمرة اخلقاص أهّن٤م شمقومٞم٧م ذم اًمٕم٤مم  ،ىم٤مل اعمٗمٞمد إّن أُمٝم٤م أم إؾمحؼ سمٜم٧م ـمٚمح٦م سمـ قمٌد اهلل تٞمٛمٞم٦ّم

ويم٤مٟم٧م ، شم٘مقم اًمٚمٞمؾ وشمّمقم اًمٜمٝم٤مر× . وىم٤مل اعمٗمٞمد ذم اإلرؿم٤مد يم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلمـه007

 ُم٤مدة: وم٤مـمٛم٦م(. ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م، شمِمٌّف سم٤محلقر اًمٕملم جلامهل٤م )حمًـ إُملم
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. ي٘مقل (0)وٓ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مهّن٤م شمزوضم٧م اًم٘م٤مؾمؿ، اًمّمٖمرى اًمتل سم٘مٞم٧م ذم اعمديٜم٦م

 مل ٞمجد دم ايم٘مت٤م اظمقشمقوم٥م أيْ »: (يم٠ميم٠م وَمرصم٣من)ذم يمت٤مسمف  (8)احل٤مج ُمػمزا طمًلم ٟمقري

ضمتك يٚم٘مـ ، أّن احلسكم ىم٣من يمف زمٛم٦م نمغم َمتزوصم٥م، ىمت٤م احلدي٧م وايمٛمس٤م وايمسغم

 .(4)شايمٗمقل زمٟمّٞمف زّوَج ازمٛمتف يمٙمٗم٣مؽمؿ زمـ احلسـ

ٌّع ًمٚمٙمت٥م اًمتل شمٜم٤موًم٧م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ يرى أّن هذه اًمرواي٦م اًمتل شم٘مقل سم٠مّن  وم٤معمتت

ع إضمدى أفمّدوا ايمٔمدة ٕيّن أريد أن أرى فمرس ايمٗم٣مؽمؿ َم»احلًلم ىم٤مل يقم قم٤مؿمقراء 

ّٓ قمدد حمدود  ؛٤مىمٌقهليٛمٙمـ  ٓ شزمٛم٣مب ّٕن اًمٙمت٥م اًمت٤مرخيّٞم٦م مل شمذيمر هذا اعمقوقع إ

ُمٜمٝم٤م. ومٙم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ أن ُي٘مدم احلًلم قمغم شمزوي٩م اسمٜمتف ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ وهق ذم 

تؾ ومٞمف اًم٘م٤مؾمؿ وأهؾ وًمٞمس ذم يقم قم٤مؿمقراء اًمذي ىمُ ، اعمديٜم٦م ىمٌؾ شمقضّمٝمف إمم يمرسماء

وردت ّٕول ُمّرة ذم يمت٤مب  ـ ٤مً ـ يمام أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م ٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿسمٞم٧م احلًلم. وم٘مّّم 

ّٞمقن قمغم يراٟموؾم٤مر اًمٙمّت٤مب اإل، عم١مًّمٗمف ُما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل (روض٥م ايمُمٜمداء)

وٓ زال اًمٜم٤مئحقن ، طمقل قمرس اًم٘م٤مؾمؿ اً ه. ومٙمثػم ُمـ اًمِمٕمراء ٟمٔمٛمقا أؿمٕم٤مرظمٓم٤م

  .إيرانواًمرواديد يرّددون هذه إسمٞم٤مت ذم جم٤مًمس اًمٕمزاء ذم 

ومٗمل اًمٌٞمتلم اًمت٤مًمَٞملم ٟمرى اًمِم٤مقمر يًتٕمٛمؾ صٗم٦م اًمٕمريس ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ طملم 

 : ي٘مقل

 ؾمد چقآنمُمـتف زمخـقن پٝم٘مـر داَمـ٣مد ضمسـكم

 

 

ــ٣مد ضمســكم  ــف وهمري ــ٣مم همٙمــؽ ٞم٣ميم  زمــر ؾمــد از زم

                                                  
، 0ج :م[0113.ش ]ـه0474، 2ط ، ىمؿ، رةُمٜمِمقرات اهلج، ُمٜمتٝمك أُم٤مل، اًمِمٞمخ قم٤ٌّمس، اًم٘مّٛمّل  (0)
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ذم  0853وًمد ذم اًمٕم٤مم ، اًمٕمّاُم٦م احل٤مج ُمػمزا طمًلم حمّدث اًمٜمقري اعمٕمروف سم٤مؾمؿ ظم٤مشمؿ اعمحّدصملم (8)

ذم ُمديٜم٦م اًمٜمجػ إذف. ًمف  ـه0481ىمري٦م ي٤مًمرود اًمت٤مسمٕم٦م عمديٜم٦م ٟمقر ؿمامزّم إيران وشمقذّم ذم اًمٕم٤مم 

ذم وفم٤مئػ اخلٓم٤ٌمء واًمققم٤مظ )خمٓمقط(؛ ودار اًمًام  (ُمرضم٤منًم١مًم١م و)ُم١مًمٗم٤مت قمّدة ُمٜمٝم٤م يمت٤مب 

 وؿم٤مظمف ـمقسمك؛ وديقان ؿمٕمر ُم١مًّمػ ُمـ أًمػ سمٞم٧م ويمت٤مب ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ وُمًتٜمٌط اعم٤ًمئؾ. 

 . 711ص، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، 0ج :ُمٜمتٝمك أُم٤مل، اًمِمٞمخ قم٤ٌّمس، اًم٘مّٛمّل  (4)
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 زهره زمرزد ىمػ اهمسقس چق درپٝمش فمروس

 

 .(3)زيٛم٦م ٞمقك ؽمـٛم٣من ؾمـد رس داَمـ٣مد ضمسـكم 

 : اًمؽممج٦م 

 أـمٚمؼ احلًلم صٞمح٦م ُمـ قمغم ىمٛم٦م إوماك /فلم سمدُماحلً ٝمرُ ج ِص قمٜمدُم٤م ُضِّ 

 ػ يمقيم٥م اًمزهرة قمغم طم٤مل اًمٕمروس/ اًمتل رأت رأس قمريًٝم٤م قمغم اًمرُم٤مح ُيداروشم٠مؾمَّ 

 : أو ُم٤م ىم٤مًمف ؿم٤مقمر آظمر هبذا اًمِم٠من

ــــ  طمْم٣مب ىمرد زمف زيٛم٤م ىمف ای ؽمتٚم٘مش دهر ـــ٣مر ىمٖم ــــ زمٝم ـــٝمؿ ضمس ـــر يت ـــ٣م وهب  زمٝم

 فمروس ديد ىمٖمــ چـقن زمـف گـردن داَمـ٣مد 

 

 .(1)ودر زمــر دريــد پــغماهـ هم٘مٛمــد پٛمجــف 

 : اًمؽممج٦م 

 ًمٞمتٞمؿ احلًـ  ٤مً ٕم٤مزم ي٤م ُمٔمٚمقُم٦م اًمدهر وأضمٚمٌل يمٗمٜمشم ظم٤مـم٥م احلًلم أظمتف زيٜم٥م ىم٤مئاً 

  .قمٚمٞمف ٤مً قمٜمده٤م ؿمّ٘م٧م صمقهب٤م طمزٟم، قمٜمدُم٤م رأت اًمٕمروس قمريًٝم٤م وقمٚمٞمف اًمٙمٗمـ

ٟمرى أّن ُم١مًّمػ اًمٙمت٤مب ُما ، سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م (روض٥م ايمُمٜمداء)قمٜمد ُمراضمٕم٦م يمت٤مب 

وؾم٤مر ، هق اًمذي ـمرح ّٕول ُمّرة ُمقوقع قمرس اًم٘م٤مؾمؿ، ظ يم٤مؿمٗملطمًلم واقم

 .(4)اًمِمٕمراء واخلٓم٤ٌمء واًمٙمت٤مب ُمـ سمٕمده قمغم هنجف

 (روض٥م ايمُمٜمداء)ويم٤من يمت٤مسمف ، ٤مً وواقمٔم ٤مً يم٤من ُما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل ظمٓمٞمٌ

ّٕن ، وىمد يُمت٥م ىمٌؾ مخًامئ٦م قم٤مم، أّول يمت٤مب قمـ اعمراصمل احلًٞمٜمّٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م

ويِمػم آي٦م اهلل ، ًمٚمٝمجرة أي أوائؾ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ًمٚمٝمجرة ٧101م ذم اًمٕم٤مم ووم٤مشمف يم٤مٟم

ت٥م قمـ ُم٘متؾ ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد اًمذي يمُ  (اإلرؾم٣مد)ُمٓمّٝمري إمم يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ وُمٜمٝم٤م يمت٤مب 

                                                 
، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٓمٌققم٦م، شمٕمزيف زُمٞمٜمف ىمزويـ ]اًمتٕمزي٦م اخل٤مّص٦م سم٘مزويـ[، رؤوف، سمٞمِمدار (0)

 .71ص، م[8101.ش ]ـه0422

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)

، شمّمحٞمح: آي٦م اهلل طم٤مج ؿمٞمخ أسمق احلًـ اًمِمٕمراينّ ، روو٦م اًمِمٝمداء، ُما طمًلم، واقمظ يم٤مؿمٗمل (4)

 . 481ـ484ص :ٓ شم٤م، ٞم٦ّمؾماُمُمٜمِمقرات اعمٙمت٦ٌم اإل
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 (روض٥م ايمُمٜمداء)ويٕمج٥م اًمٙم٤مشم٥م ُمـ يمت٤مب ، واًمذي خيٚمق ُمـ هذه اًم٘مّّم٦م، احلًلم

ي أؽمامء إؽمامء ايمقاردة دم ايم٘مت٣مب أفمٛمدَم٣م ومرأت ايم٘مت٣مب رأي٦م أّن »وُمـ يم٤مشمٌف وي٘مقل 

ّن ىم٣مسم٤م روض٥م ويّمٝمػ زمٟم، وٓ وصمقد هلذه إؽمامء، ٣مً أصح٣مب احلسكم َمٙمّٖمٗم٥م أيّم

فمعم ؾم٘مؾ أؽم٣مؿمغم. ىم٣من أنمٙم٤م ومّراء اظمِم٣مئ٤م ُأَمّٝمكم مل  ٣مً ايمُمٜمداء ومد ىمت٤م ومِمِم

 يمٝمتٔمّرهمقا فمعم َمٗمتؾ احلسكم. إهّنؿ ىم٣مٞمقا يٗمرأون ىمت٣مب روض٥م، يراصمٔمقا ايم٘مت٤م ايمٔمرزمّٝم٥م

ٝم٦م جم٣ميمس َمِم٣مئ٤م وهلذا ايمسب٤م ؽُمٚمّ ، ويٗمرأون َمِم٣مئ٤م ؽمّٝمد ايمُمٜمداء، ايمُمٜمداء

 .(0)شأي ومراءة اظمِم٣مئ٤م وايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم احلسكم (روضف طمقاٞمك)ـاحلسكم زم

احلًلم  اإلُم٤ممويرى آي٦م اهلل ُمٓمّٝمري أّن ىمراءة ُمّم٤مئ٥م احلًلم مل شمٙمـ ذم قمٝمد 

وٓ ذم قمٝمد ، ٕمًٙمرياحلًـ اًم اإلُم٤مموٓ ذم قمٝمد، اًمّم٤مدق اإلُم٤مموٓ ذم قمٝمد 

سمؾ إّن ىمراءة اعمّم٤مئ٥م سمدأت ُمٜمذ ، وٓ ذم زُمـ ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقّد ، اًمًٞمد اعمرشم٣م

َمٛمذ أن وومع هذا » :مخًامئ٦م قم٤مم أي ُمٜمذ شم٠مًمٞمػ يمت٤مب روو٦م اًمِمٝمداء. ويْمٞمػ

زمؾ ومرأوا إؽم٣مؿمغم ، ايم٘مت٣مب زمٟميدي ايمٛم٣مس مل يْم٣ميمع أضمد ايمت٣مريخ ايمقاومٔمّل يمإلَم٣مم احلسكم

ومل هنتّؿ ، أي ٞمٗمٙمٛم٣م إؽم٣مؿمغم، أي أصبحٛم٣م ومّراء اظمِم٣مئ٤م :ايمُمٜمداءدم ىمت٣مب روض٥م 

 .(8)شاحلسكم اإلَم٣ممزمت٣مريخ 

ـّ  وُمـ سملم إؾم٤مـمػم اًمتل شمروى قمـ يقم قم٤مؿمقراء جملء زقمٗمر ضمٜمّل زقمٞمؿ اجل

ـّ إمم يمرسماء ذم يقم قم٤مؿمقراء وقمروف قمغم احلًلم أن ي٘م٤مشمؾ  قمغم رأس ضمٞمش ُمـ اجل

ـّ ُمٕمف وحي٤مرسمقا ضمٞمش سمٜمل ـّ ، ُأُمّٞم٦م اجل ومل شمنم  (4)وًمٙمـ احلًلم رومض ُم٤ًمقمدة اجل

                                                 
ُمّمدر ، رم واىمٕم٦م يمرسماء اًمت٤مرخيٞم٦ّم[ ُتريٗم٤مت در واىمٕمف شم٤مرخيك يمرسما ]ُتريٗم٤مت، ُمرشم٣م، ُمٓمّٝمري (0)

 . 33ص :ؾم٤مسمؼ

 .883ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، قم٤مؿمقراٟم٤مُمف ]ُمقؾمققم٦م قم٤مؿمقراء[ (8)

 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، عم١مًّمٗمف اعما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل (روو٦م اًمِمٝمداء)اًم٘مّّم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ُمذيمقرة ذم يمت٤مب  (4)

 . 433ص
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 اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمّٞم٦م إمم أي ظمؼم أو رواي٦م قمـ زقمٗمٍر ضمٜمّل. 

ـمٚم٥م اعم٤ًمقمدة ، ويًّٛمك ؾمٚمٓم٤من ىمٞمس، وُمـ إؾم٤مـمػم أّن أطمد ؾماـملم اهلٜمد

وىمد ضم٤مءه احلًلم ، ًمٚمّمٞمد وه٤ممجف أؾمد ذم اًمّمحراء ٤مً قمٜمدُم٤م يم٤من ظم٤مرضم، ُمـ احلًلم

وهٜم٤م ي٘مع ، ًمٞم٤ًمقمده ذم ُمقاضمٝم٦م إؾمد ؛قمٓمِم٤من وجمروح إصمر اًم٘مت٤ملوهق ، ُمـ يمرسماء

. وقمٜمدُم٤م يرى ؾمٚمٓم٤من ىمٞمس طم٤مًم٦م اً غم ِرضمؾ احلًلم ويٌٙمل ويذه٥م سمٕمٞمدإؾمد قم

أٞم٣م ومتٝمؾ »: وًمٙمـ احلًلم ي٘مقل ًمف، احلًلم ي٘مؽمح قمٚمٞمف ُمّد يد اعم٤ًمقمدة إًمٞمف اإلُم٤مم

قن اًمؽماب إمم اًمٚمقن إمحر وىم٤مل ًمف إذا شمٖمػّم ًم، وأقمٓم٤مه طمٗمٜم٦م ُمـ اًمؽماب شايمٔمػمات

، وم٤مسمِؽ قمكّم. ومل شمرد هذه اًمرواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمت٤مرخيّٞم٦م، وم٤مقمٚمؿ سم٠مّٟمٜمل ىمد اؾمُتِمٝمدت

َمروم٣مة )وأّول ُمـ ٟم٘مؾ هذه اًمرواي٦م هق اًمًٞمد حمّٛمد سم٤مىمر سمـ طمًٞمٜمل همٜمجقي ذم يمت٤مسمف 

ومل يذيمر اعم١مًّمػ ، ـه0458شم٤مريخ شم٠مًمٞمٗمف ؾمٜم٦م  (اإليٗم٣من دم ايمتٗمّرب إلم ايمسبح٣من

ُمّمدر اًمرواي٦م اًمتل ٟم٘مؾ قمٜمٝم٤م.يمام ٟم٘مؾ اًمرواي٦م سمّمقرة خمتٍمة حمّٛمد إسمراهٞمؿ 

شم٤مريخ شم٠مًمٞمٗمف ؾمٜم٦م  (ؿمقهم٣من ايمب٘م٣مء دم َمٗم٣مسمؾ ايمُمٜمداء)ضمقهري اهلروّي ذم يمت٤مسمف 

وًمٙمٜمّف مل ينم إمم ُمّمدر اًمرواي٦م. يمام ٟم٘مؾ اًمرواي٦م حمّٛمد شم٘مل سمـ حمّٛمد ، ـه0851

شم٤مريخ شم٠مًمٞمٗمف  (جم٣ميمس اظمّتٗمكم)ًم٨م ذم يمت٤مسمف اًمؼمهم٤مين اًم٘مزويٜمّل اعمًّٛمك سم٤مًمِمٝمٞمد اًمث٤م

٘م٦م قمـ يقم . وُمـ اًمٙمت٥م اًمتل وردت ومٞمٝم٤م رواي٤مت وٕمٞمٗم٦م وهمػم ُمقصمَّ ـه0825ؾمٜم٦م 

ًمٚمٛما آهم٤م  (إىمسغم ايمٔمب٣مدات وأرسار ايمُمٜم٣مدات)قم٤مؿمقراء واؾمتِمٝم٤مد احلًلم يمت٤مب 

 .(0)وهذا اًمٙمت٤مب ُيٕمّد ُمـ يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ، وم٤موؾ درسمٜمدي

                                                 
اعمٕمروف ب آهم٤م سمٜمدري أو وم٤موؾ  أظمقٟمد اعما آهم٤م سمـ قم٤مسمد سمـ رُمْم٤من قمكم سمـ قم٤مسمد اًمِمػمواينّ  (0)

( واقمٌظ درس ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم ذم اًمٜمجػ ويمرسماء وأىم٤مم ذم 0823درسمٜمدي طم٤مئري )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم 

طمّ٘م٘مف اًمِمٞمخ حمّٛمد ، ذم صماث جمّٚمدات (إيمًػم اًمٕم٤ٌمدات ذم أهار اًمِمٝم٤مدات)ـمٝمران. ُمـ أهّؿ يمتٌف: 

، م0113هـ/ 0305ًمٓمٌٕم٦م إومم ذم اًمٕم٤مم ا، مجٕم٦م سم٤مدي وإؾمت٤مذ قم٤ٌّمس ُما قمٓمٞم٦م اجلٛمري

اعمٜم٤مُم٦م ـ اًمٌحريـ. وهق يمت٤مب يتحّدث قمـ ُم٘متؾ ، ُمٜمِمقرات ذيم٦م اعمّمٓمٗمك ًمٚمخدُم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦ّم

 احلًلم وومٞمف رواي٤مت وٕمٞمٗم٦م وهمػم ُمقصّم٘م٦م. 
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ىم٤مئع قم٤مؿمقراء هق احلقار سملم احلًلم وُمَٚمٙملم ٟمزٓ أٟمٛمقذج آظمر قمغم ُتريػ و

لم. ٙمَ ُم٤ًمقمدة اعمٚمَ  اإلُم٤ممويرومض ، ًمت٘مديؿ اًمٕمقن ًمف ذم ُمٕمريم٦م يمرسماء ؛ُمـ اًمًامء

ذيمرت سمٕمض جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ىمّّم٦م اًمدرويش اًمذي ضم٤مء ًمٜمٍمة احلًلم يقم قم٤مؿمقراء 

اًمتل  ويمذًمؽ ىمّّم٦م اًمرضمؾ اًمذي ضم٤مء سمرؾم٤مًم٦م إمم احلًلم يقم قم٤مؿمقراء ُمـ اسمٜمتف

 وُم٤م يم٤من رّد احلًلم قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م.، سم٘مٞم٧م ذم اعمديٜم٦م

إىمسغم ايمٔمب٣مدات وأرسار )وذيمر اعما آهم٤م وم٤موؾ درسمٜمدي ص٤مطم٥م يمت٤مب 

ُمٞم٦م يقم قم٤مؿمقراء قمغم يد احلًلم ٤مًمٖم٤مت ذم قمدد اًم٘متغم ُمـ ضمٞمش سمٜمل أُمٌ (ايمُمٜم٣مدات

٤ٌّمس سمـ قمكم.  فسمـ قمكم وأظمٞما  اًمٕم

أؾمامء ٕصح٤مب احلًلم وردت ذم يمت٤مب ويِمػم آي٦م اهلل ُمرشم٣م ُمٓمّٝمري إمم 

وأن ُم١مًّمػ ، ًمٙم٤مشمٌف اعما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل مل شمٙمـ صحٞمح٦م (روض٥م ايمُمٜمداء)

 روو٦م اًمِمٝمداء اظمتٚم٘مٝم٤م ُمـ قمٜمده.

وُمـ أضمؾ شمٜمٌٞمف اًمٜم٤مس إمم دظمقل هذه إؾم٤مـمػم واخلراوم٤مت إمم يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ ىم٤مم 

وُمـ أسمرز ، واخلراوم٤متقمدد ُمـ قمٚمامء اًمديـ سمت٠مًمٞمػ يمت٥م ًمٚمرّد قمغم هذه إؾم٤مـمػم 

ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًمٕم٤ممل اًمٚمٌٜم٤ميّن اًمًٞمد حمًـ إُملم اًمٕم٤مُمكّم اًمذي يمت٥م اًمٕمديد ُمـ 

ـ اظمتٚم٘مقا إظم٤ٌمر وإؾم٤مـمػم واخلراوم٤مت ورّد قمغم ُمَ ، اًمٙمت٥م قمـ صمقرة احلًلم

 وأدظمٚمقه٤م إمم يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ أو ـم٘مقس قم٤مؿمقراء. 

د ُمـ اًمٙمت٥م طمقل قم٤مؿمقراء وشمقمّم اًمًٞمد حمًـ إُملم اًمٕم٤مُمكّم شم٠مًمٞمػ اًمٕمدي

 : واؾمتِمٝم٤مد احلًلم وُمـ أسمرزه٤م

أصدق إطمب٣مر دم ومِّم٥م ؛ ايمدّر ايمٛمّمٝمد دم َمراشمل ايمسبط ايمُمٜمٝمد؛ يمقافم٨م إضمزان»

ايمتٛمزيف ٕفمامل و، سمؿآإومٛم٣مع ايمالئؿ فمعم إوم٣مَم٥م اظم؛ اظمج٣ميمس ايمسٛمّٝم٥م؛ إطمذ زم٣ميمث٣مر

 .(0)رّد ومٞمٝم٤م قمغم ُمـ يم٤مٟمقا حيّرومقن ـم٘مقس قم٤مؿمقراء، شبٝمفايمُم  

                                                 
 .812ص، 3ج  :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، قم٤مؿمقراٟم٤مُمف (0)



 ٞملميراٟمُمِمٝمدي٦م اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب واإل  ..................................................... 151

 

واهلدف ُمـ شم٠مًمٞمٗمف  (اظمج٣ميمس ايمسٛمّٝم٥م)ُتّدث اًمًّٞمد حمًـ إُملم قمـ يمت٤مسمف 

وإصالضمٜم٣م َمـ ايمٔمٝمقب ، واظمج٣ميمس ايمسٛمٝم٥م إّٞمام أيّمٖمٛم٣مه٣م يمتٜمذي٤م ومراءة ايمتٔمزي٥م»: سم٤مًم٘مقل

واٞمتٗم٣مء إضم٣مدي٧م ايمِمحٝمح٥م اجل٣مَمٔم٥م ، ايمُم٣مئٛم٥م واظمحّرَم٣مت اظمقزمٗم٥م َمـ ايم٘مذب ونمغمه

 .(0)شيم٘مّؾ هم٣مئدة

ٟم٧م يم ت٥م قمديدة أظمرى ًمٚمرّد قمغم ُتريػ واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء وإدظم٤مل إؾم٤مـمػم ُدوِّ

عم١مًمِّٗمف طمًلم سمـ حمّٛمد  (يم٠ميم٠م وَمرصم٣من)يمت٤مب : وُمـ هذه اًمٙمت٥م، واخلراوم٤مت قمٚمٞمٝم٤م

واعمٚمّ٘م٥م سم٤معمحّدث اًمٜمقري. وم٘مد طمّذر  هـ(0481ـ  0853شم٘مل ٟمقري اًمٓمؼمّد )

وؿمّدد قمغم ضورة ، احلًلم اإلُم٤مم٘م٦م ويم٤مذسم٦م ذم شمٕمزي٦م اعم١مًّمػ ُمـ إدظم٤مل أظم٤ٌمر خمتٚمَ 

شمٓمٝمػم اًمٙمت٥م ُمـ إؾم٤مـمػم واخلراوم٤مت. يمام وّٛمـ آي٦م اهلل ُمرشم٣م ُمٓمّٝمري يمت٤مسمف 

قمغم  اً ُمِمّدد، ُتريٗم٤مت قم٤مؿمقراء ُمـ ٤مً ]اعمٚمحٛم٦م احلًٞمٜمّٞم٦م[ ضم٤مٟمٌ (َح٣مؽمف ضمسٝمٛمل)

  .٤مك طمقل واىمٕم٦م يمرسماءضورة حم٤مرسم٦م إؾم٤مـمػم واخلراوم٤مت اًمتل ُُت 

 ؟لغربِن تأّثر وصرح التعسٖٛ با
، ّٞملم سم٤مخل٤مرج ذم أىم٤مُمتفيراٟمإّن اًمٌح٨م طمقل ٟمِم٠مة ُمنح اًمتٕمزي٦م وُمدى شم٠مصّمر اإل

 سمدأه إيراينّ إذ إّن اًمتٕمزي٦م قمرض  ؛٤مً ديٜمٞمّ  ٤مً ـ ؿم٠من وأمهّٞم٦م اًمتٕمزي٦م يمقهن٤م قمروًمـ ي٘مّٚمؾ ُم

 وـمّقروه قمغم ُمّر اًمزُمـ طمتك وصؾ إًمٞمٜم٤م هبذا اًمِمٙمؾ اًمذي ٟمراه اًمٞمقم.، ّٞمقنيراٟماإل

وهذا هق اًمٕم٤مُمؾ ، هل اًمتل ؿمّٙمٚم٧م اعم٤مّدة اًمرئٞمًّٞم٦م عمِمٝمدّي٦م اًمتٕمزي٦مومقاىمٕم٦م يمرسماء 

اًمرئٞمّز ذم ٟمِم٠مة اًمتٕمزي٦م وشمٓمّقره٤م قمؼم اًم٘مرون. مل خيتٚمػ اًمٙمّت٤مب طمقل يمٞمٗمّٞم٦م إىم٤مُم٦م 

ّٞملم ُمـ يراٟمٜم٤مت أومٙم٤مر اإلوًمٙمٜمّٝمؿ خيتٚمٗمقن طمقل ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمتٕمزي٦م ُمـ سمَ ، اًمتٕمزي٦م

ك قمقاُمؾ ظم٤مرضمّٞم٦م أصّمرت ذم اًمتٕمزي٦م وؾم٤مقمدت قمغم أم أّن هٜم٤م، دون أّي شم٠مصمػم ظم٤مرضمّل 

 شمٓمّقره٤م قمؼم ىمرون ُمْم٧م. 

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (0)
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ويمٞمٗمّٞم٦م شمٓمّقره٤م قمؼم ، سمداي٦م ٟمِم٠مهت٤م إّن ُم٤م خيتٚمػ طمقًمف اًم٤ٌمطمثقن ذم ؿم٠من اًمتٕمزي٦م

ويت٤ًمءل اًمٌٕمض ُمـ اًم٤ٌمطمثلم هؾ ُمِمٝمدي٦م اًمتٕمزي٦م سمقوٕمٝم٤م احل٤مزم اعمتٙم٤مُمؾ ، اًمًٜملم

أهّن٤م يم٤مٟم٧م يم٤مُمٚم٦م ُمٜمذ ٟمِم٠مهت٤م ومل شمت٠مصّمر أم  ؟طمّمٚم٧م ٟمتٞمج٦م شمٓمّقره٤م قمؼم ؾمٜملم ـمقيٚم٦م

 ؟سمٕمقاُمؾ ظم٤مرضمٞم٦م

ّٞملم ىمٌؾ ىمٞم٤مم يراٟم حمّٛمد ضمٕمٗمر حمجقب أّن اإليراينّ يرى اًمٙم٤مشم٥م واًم٤ٌمطم٨م اإل

احلٙمقُم٦م سم٢مرؾم٤مل ُمٌٕمقصملم رؾمٛمّٞملم إمم أوروسم٤م ًمدراؾم٦م ُمنح اًمتٕمزي٦م واًمتٛمٝمٞمد 

سمت٘مٚمٞمده سمّمقرة  وىم٤مُمقا، وؿم٤مهدوا اعمنح إوروبّ ، يم٤مٟمقا ىمد زاروا أوروسم٤م ًمذًمؽ

ُمـ اًمٖمرب وضم٤مءوا هب٤م إمم  ٟم٤مىمّّم٦م. وهؿ أظمذوا ومٙمرة قمرض ُمّم٤مئ٥م أهؾ اًمٌٞم٧م

ٌّ٘مقه٤م ذم سمادهؿ سمٕمرض واىمٕم٦م يمرسماء وُمّم٤مئ٥م أهؾ اًمٌٞم٧م، إيران . يٕمت٘مد (0)وـم

ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م  إيرانحمّٛمد ضمٕمٗمر حمجقب أّن ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم 

ّٓ إقم٤مدة وقمغم ، إوروسمّٞم٦م ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك هذا يٕمت٘مد أّن ُمنح اًمتٕمزي٦م ُم٤م هق إ

 .(8)إيرانإٟمت٤مج اًمٕمروض إوروسمّٞم٦م ذم 

ّٝمقن إلم ايمدول يراٞمؽم٣مهمر اإل، زمٔمد احلروب ايمِمٙمٝمبّٝم٥م»: ي٘مقل حمجقب ذم هذا اًمّمدد

رأوا أّن اظمسٝمحّٝمكم يٗمٝمٚمقن  إوروزمّٝم٥م: وه٠مٓء فمٛمد زي٣مرهتؿ يمألرايض اظمسٝمحّٝم٥م

. يمممح ومِمص ومّديسٝمٜمؿ (ح َمغماىمؾ وَمرسح َمٝمسؼمَمرس)َمرسضمّٝم٣مت ديٛمّٝم٥م زم٣مؽمؿ 

رض َمـ َمرسح ووم٣مئع ىمرزمالء طمالل ايمٗمرٞمكم ايمس٣مزمع فممم يبدو أّن َم٣م فمُ  ويّمٝمػ

َمـ ُأوروزم٣م ؽمٛمقات ومبؾ  إيرانٗمؾ إلم يمٙمٚمرسح ايمذي ٞمُ  اً يمث٣مَمـ فممم اظمٝمالدّيكم ىم٣من سمٗمٙمٝمدوا

وأوم٣مَمقا هذه  ٣مً قا أومّؾ سمٔمِّمبايمذيـ ىم٣مٞم إيرانّٝمقن دم ؾمامرم يراٞماٞمدٓع ايمثقرة ايمٖمرٞمسّٝم٥م. هم٣مإل

                                                 
]شم٤مصمػم  (شمئ٤مشمر اروسم٤مئك وٟمٗمقذ روش ه٤مى ٟماميِمك آن در شمٕمزيف شم٠مصمػم)ذم ُم٘م٤مًم٦م سمٕمٜمقان: ، ضمٕمٗمر، حمجقب (0)

راضمع يمت٤مب شمٕمزيف هٜمر سمقُمك سمٞمنمو إيران ، اعمنح إوروّب وٟمٗمقذ أؾم٤مًمٞمٌف اعمنطمٞم٦ّم ذم اًمتٕمزي٦م[

ـّ اعمحكّم اًمٓمٚمٞمٕمّل اإليرايّن[، ]قمروض اًمتٕمزي٦م  .071ـ 071ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٗم

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)
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هم٣ميمٛمت٣مئ٨م ىم٣مٞم٦م راومٝم٥م وايمٛم٣مس ىم٣مٞمقا يتٗمّبٙمقهن٣م زمحامس ، ايمٔمروض دم أَم٣مىمـ جمٜمقيم٥م

  .(0)شاً ٠مَمٛمقن ىم٣مٞمقا يذرهمقن ايمدَمقع ىمثغمواظم

ـّ ُم٤مرشمـ ورُم٤مرزن اًم٤ٌمطم٨م اهلقًمٜمدّي يٗمٜمّد وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمديمتقر حمجقب  ًمٙم

زمديـ َمٝمؼما. ضمٝم٧م اٞمتٗمؾ هذا ايمديـ َمـ َتل َمٝمسؼم وَمغماىمؾ َمتٟمشّمرسم٣من إّن َمرسضمٝمّ »: وي٘مقل

وهق ي٘م٤مشمؾ ذم ظمدُم٦م ، ُمٞمؽما هق إًمف اًمٜمقرش إلم أوروزم٣م. ويّمٝمػ َم٣مرسمـ ورَم٣مرزن إيران

وهٜم٤مك إمم ضم٤مٟم٥م ، وٟمٔمػم عم٤م جيرى ذم اهلٜمد، (أُمِم٤مؾمپٜمدانـ)وُمٕمروف سم، أهقراُمزدا

ًمذي سمٞمده ُمٞمؽما آهل٦م أيمؼم ُمثؾ أري٤مُمـ )اإلًمف طم٤مُمل أرّيلم( وهب٤مگ٤م )إًمف اعمّمػم( ا

وي٘مقم سمت٘مًٞمؿ اهلداي٤م. ومٗمل اهلٜمد يتّمؾ هذان اإلهل٤من ويًٛمّٞم٤من ، رات اًمٜم٤مسُم٘مدَّ 

هاؤوؾم٤مو وآؾمك ومه٤م يتٛمّٞمزان قمـ ُمٞمؽما. ومه٤م ئمٝمران ذم ُمنطمّٞم٤مت اًم٘مرون 

 .(8)اًمقؾمٓمك اعمًٞمحّٞم٦م قمغم ؿمٙمؾ يمقشمس ويمقشمقسم٤مشمس

ـّ اًمٙم٤مشم٥م اإل ، إيرانأوروسم٤م إمم  قمكم ذيٕمتل ي١مّيد ومٙمرة ٟم٘مؾ اًمتٕمزي٦م ُمـ يراينّ ًمٙم

وىمّٚمدوا اعمًٞمحّٞملم ذم ، إيرانويرى أّن اًمّمٗمقّيلم ٟم٘مٚمقا ُمٔم٤مهر اًمٕمزاء ُمـ أوروسم٤م إمم 

اعمراؾمؿ اًمتل يم٤مٟمقا ي٘مٞمٛمقهن٤م سمٕمرض ُمّم٤مئ٥م اعمًٞمح واحلقاريلم وؿمٝمداء اعمًٞمح. يمام 

يٕمت٘مد سم٠مّن اًمّمٗمقّيلم ٟم٘مٚمقا اًمرُمقز واًمِمٕم٤مئر وإدوات اعمًتخدُم٦م ذم ُمراؾمؿ 

. ويْمٞمػ قمكم ذيٕمتل أّن (4)وصٌٖمقه٤م سمّمٌٖم٦م ؿمٞمٕمّٞم٦م، إيرانإمم  اعمًٞمحّٞملم

وٓ ؾمّٞمام ُمقايم٥م اًمٕمزاء ، إيراناًمّمٗمقّيلم ٟم٘مٚمقا مجٞمع ُمٔم٤مهر احلزن ُمـ أوروسم٤م إمم 

، ومحؾ اًمّمٜم٤مديؼ واًمرؾمقم قمغم إىمٛمِم٦م واًمًت٤مئر، واًمتِم٤مسمٞمف واًمٜمٕمقش، اعمتحّريم٦م

                                                 
ـّ اعمحكّم اًمٓمٚمٞمٕمّل اإليرايّن[، سمٞمنمو إيران ]قمروض اًمتٕمزي٦م شمٕمزيف هٜمر سمقُمك (0)  ُمّمدر ؾم٤مسمؼ.، اًمٗم

، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات اًمٞمٜمٌقع، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم: ٟم٤مدر سمزريمزاد، آيلم ُمٞمؽما ]دي٤مٟم٦م ُمٞمؽما[، ُم٤مرشمـ ورُم٤مرزن (8)

 .07ص :م[8103.ش ]ـه0414، 1ط

 :ٓ شم٤م، ٓ ط.، واًمتِمٞمّع اًمّمٗمقّي[ شمِمٞمع قمٚمقى وشمِمٞمع صٗمقيك ]اًمتِمٞمّع اًمٕمٚمقّي ، قمكم، ذيٕمتل (4)

 .813ص
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وشمٕمٚمٞمؼ ، ٞمؾ واًمتٓمٌػم واًم٘مت٤ملوشمًٞمػم ُمقايم٥م اًمزٟم٤مضم، ورؾمؿ صقر إئّٛم٦م وإوًمٞم٤مء

، وىمراءة اًمتٕمزي٦م واعمّم٤مئ٥م واًمٜمٞم٤مطم٦م اجلامقمّٞم٦م، إىمٗم٤مل واؾمتخدام اعمقؾمٞم٘مك واًمٓمٌؾ

 .(0)ويمّؾ ُمـ يرى ذًمؽ يٕمرف سم٠مّٟمف شم٘مٚمٞمد ُمـ اًمٖمرب، ويمّؾ ذًمؽ اىمت٤ٌمس ُمـ اعمًٞمحّٞم٦م

 ّٞملم ٟم٘مٚمقا ُمٔم٤مهر احلزن ُمـ أوروسم٤ميراٟماًمذي يرى أّن اإل ـ وم٤مًمديمتقر قمكم ذيٕمتل

وٓ ؾمّٞمام ، ّٞملم ٕهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلليراٟممل ينم إمم اًمٗم٤مرق سملم طم٥ّم اإل ـ إيرانإمم 

٦ٌّم إوروسمّٞملم ًمٚمٛمًٞمح قمٞمًك سمـ ُمريؿ ّٞملم يراٟمواًمٗم٤مرق سملم إيامن اإل، احلًلم وحم

وم٤مرق يمٌػم ، سم٤مهلل ورؾمقًمف وأهؾ سمٞمتف وإيامن اعمًٞمحّٞملم سمٜمٌٞمٝمؿ قمٞمًك واقمت٤ٌمره اسمـ اهلل

٦ٌّم احلًلم وأهؾ سمٞمتف ٓ ُمـ أضمؾ يراٟمسمٞمٜمٝمام. وم٤مإل ٓ يٛمٙمـ اعم٘م٤مرٟم٦م ّٞمقن ئمٝمرون حم

ٌّقن احلًلم طمٌّ ، اًمتٔم٤مهر وٓ ، ٤مً وهؿ يرون أّٟمف اؾمُتِمٝمد ُمٔمٚمقُم، ٤مً مجّ  ٤مً سمؾ إلهّنؿ حي

ّٞملم يراٟمقمغم واىمٕم٦م يمرسماء. ومح٥ّم اإل ٤مً ف سم٤مىمٞم٦ًم رهمؿ ُمرور أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟمشمزال ُمٔمٚمقُمّٞمت

سم٠مقمامل شُمٚمحُؼ إذى سم٠مٟمٗمًٝمؿ ٝمؿ وي٘مقم اًمٌٕمْم، مًمٚمحًلم ئمٝمر قماٟمّٞم٦م ذم ؿمٝمر حمرّ 

وهذا ٓ يٜمحٍم سم٤مًمِمٞمٕم٦م ، ؾمامُمت٠مصّمريـ سمام ىم٤مم سمف احلًلم ُمـ شمْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اإل

سمؾ يِمٛمؾ اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕمراق وًمٌٜم٤من واًمًٕمقدّي٦م واًمٌحريـ وسم٤ميمًت٤من ، ّٞملميراٟماإل

 ٤مً ذاء ٟمٗمًف طمٌّ واهلٜمد. سمٞمٜمام مل ٟمجد ذم اًمقىم٧م احل٤مض ُمـ ي٘مقم ُمـ اعمًٞمحّٞملم سم٤مي

سم٤معمًٞمح وُم٤م ُتّٛمٚمف ُمـ ُمّم٤مئ٥م وأذى. وهٜم٤مك ُمـ اًمٙمّت٤مب ُمـ يِمػم إمم شم٠مصّمر 

ّٞملم يراٟمظم٤مّص٦م ظمال زي٤مرة اًمتّج٤مر اإل، ّٞملم سم٤مهلٜمقد واًمّمٞمٜمّٞملم ذم يمت٤مسم٦م اًمتٕمزي٦ميراٟماإل

 . (8)وُم٤م ٟمت٩م قمـ ذًمؽ ُمـ شم٠مصّمر وشم٠مصمػم سملم اجل٤مٟمٌلم يرانوزي٤مرة اًمتج٤مر اهلٜمقد إل، ًمٚمٝمٜمد

ؾمقاء ذم ، ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره ّٞملم وأي أُّم٦م أظمرىيراٟماًمت٠مصمػم واًمت٠مصّمر سملم اإل إنّ 

ـّ اًم٘مقل سم٠منَّ ، اًمت٘م٤مًمٞمد أو ذم إقمراف ّٞملم ٟم٘مٚمقا ُمٔم٤مهر احلزن ُمـ أوروسم٤م يراٟماإل وًمٙم

                                                 
 .817ـ813ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

، 0ط، ُمٜمِمقرات ارون، از آيلم شم٤م ٟماميش ]ُمـ اًمديـ إًمی اًمتٛمثٞمؾ[، ضمٝم٤مٟمٖمػم ٟمٍمي، أذذم (8)

 . 522ص، 0ج :م[8108.ش ]ـه0410



 ٞملميراٟمُمِمٝمدي٦م اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب واإل  ..................................................... 153

 

ّٕن احلزن  ؛هق ُم٤ٌمًمٖم٦م ومّج٦م ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مٌٚمٝم٤م اًمٕم٘مؾ إيرانوىم٤مُمقا سمت٘مٚمٞمده٤م ذم 

ُمـ ومٔم٤مئع هق أُمر ـمٌٞمٕمّل ٓ حيت٤مج إمم شم٘مٚمٞمد ًممظمريـ ومٞمف  واًمت٠مصّمر سمام يراه اإلٟم٤ًمن

ـّ اًمت٠مصّمر سم٤مًمت٘م٤مًمٞمد وإقمراف هق ممٙمـ وضم٤مئز وهمػم ُمًتٌٕمد.  وًمٙم

ّٞملم سم٤مًمٖمرب ذم إىم٤مُم٦م ُمنح اًمتٕمزي٦م يراٟم سمام ي٘م٤مل قمـ شم٠مصّمر اإلإيراينّ ويِمّٙمؽ يم٤مشم٥م 

ـّ أّن اإل ٤مُم٦م ُمنح اًمتٕمزي٦م ّٞملم ىمّٚمدوا اإلوروسمّٞملم ذم إىميراٟمطمٞم٨م ُيٜم٘مؾ ُم٤م ي٘م٤مل قم

 سمٕمدُم٤م رأوا اعمًٞمحّٞملم ي١مّدون ُمراؾمؿ صٚم٥م اعمًٞمح.

اًمِمٞمٕم٦م ذم [ (إيرانؾمٝمٔمف در سم٣مريخ )اًمديمتقر رو٤م ٟمٞم٤مزُمٜمد ُم١مًّمػ يمت٤مب ويٜم٘مؾ 

زمٔم٧م ؽمٖمغم ايمُم٣مه فمّب٣مس » :وي٘مقل قمٜمف سم٠مّٟمف ُمِمٙمقك ذم صحتف، اً ظمؼم ]إيرانشم٤مريخ 

سٝمحّٝمكم دم اظمديٛم٥م يٗمٝمٚمقن َمسغمة مج٣مفمّٝم٥م دم إيمٝمف زمٟمّن اظم اً ِمٖمقّي ذم همٝمٛمٝمسٝم٣م زم١ميْم٣ميمٝم٣م سمٗمريرايم

. شويٛمقضمقن فمٙمٝمف وحيٚمٙمقن ايمِمٙمٝم٤م فمعم ـمٜمقرهؿ، ×ذىمرى صٙم٤م ايمسٝمد اظمسٝمح

رم إصٖمٜم٣من زمٚمسغمة يقَمل زمٟمن يٗمقم أه٣م اً ايمُم٣مه فمّب٣مس أصدر أَمر» خلؼم سم٠منّ ويْمٞمػ ا

سمُمبف ( فمالَم٥م)وأن يٛمقضمقا ويٙمْمٚمقا وأن حيٚمٙمقا َمٔمٜمؿ ، وايمٔم٣مؾمقراءايمت٣مؽمقفم٣مء 

 .(3)شٙمٝم٤مايمِم

 ّ٘  بني وصرح التعسٖٛ ٔاملصرح األٔرٔب
 ٣مً  مل ي٘مـ َمرسضميراينّ َمرسح ايمتٔمزي٥م اإل إن  » سمرويز ممٜمقن يراينّ ي٘مقل اعمنطمّل اإل

ومل ئمٚمؾ َمـ أصمؾ ايمقصقل إلم ايمقاومٔمّٝم٥م. إذ أّن واومٔم٥م ىمرزمالء ىم٣مٞم٦م َمٜمّٚم٥م ، ٣مً واومٔمٝمّ 

ايمتٔمزي٥م هق فم٘مس  اظمٚمّثؾ دمهم٣ميمدور ايمذي يٙمٔمبف ، واؽمتثٛم٣مئّٝم٥م زم٣ميمٛمسب٥م يمٗم٣مرئ ايمتٔمزي٥م

زمؾ إّٞمف يٗمقم زمدور ، ّٕٞمف ٓ يٙمٔم٤م دور إٞمس٣من فم٣مدي َمثؾ ٞمٖمسف :يُم٦مَمرسح زمرسمقيمد زمر

ويتٚمّتٔمقن ، إٞمبٝم٣مء وإئّٚم٥م وؾمخِمّٝم٣مت سُمٔمّد أفمعم درصم٥م وَمٛمزيم٥م َمـ اإلٞمس٣من ايمٔم٣مدي
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 ٣مً ؽمٔمؾم٣م ٣مزمٖمّم٣مئؾ سمٖمقق همّم٣مئؾ اإلٞمس٣من. هم٣مظمُم٣مهد وضمتك اظمٚمّثؾ ٞمٖمسف ئمٙمؿ أّن هٛم٣مك زمقٞم

زمٝمٛمف وه٠مٓء ايمُمخِمّٝم٣مت. همٟمّي ممثؾ ضمتك أَمٜمر اظمٚمّثٙمكم دم اظمرسح ايمقاومٔمّل ٓ يٚم٘مٛمف أن 

ر اظمُم٣مهديـ. هم٣محلسكم وهق صمزء ٓ يٛمٖمِمؾ فمـ سمِمقّ ، يزيؾ ايمٖم٣مصؾ وايمبقن ايمُم٣مؽمع

هم٣مإلٞمس٣من ايمٔم٣مدي أي اظمٚمّثؾ نمغم وم٣مدر فمعم متثٝمؾ ، دم َمرسح ايمتٔمزي٥م ٣مً فم٣مديّ  ٣مً يمٝمس إٞمس٣مٞم

 .(0)شواومٔمٝم٥ماحلسكم زمِمقرة 

ٓ يٛمٙمـ ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م اًمتل يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن ُمنح اًمتٕمزي٦م ًمف ُمٕم٤ميػمه اخل٤مّص٦م سمف ، اً إذ

٘م٤مس هذا اعمنح ـمٌ٘م٤م عمٕم٤ميػمه. وم٤معمٛمّثؾ ذم وٓ سمّد أن يُ ، سمٛمٕم٤ميػم اعمنح إوروبّ 

 اإلُم٤ممُمنح اًمتٕمزي٦م هق ؿمٞمٕمّل وٓ يًٛمح ًمٜمٗمًف أن ي٘مػ إمم ضم٤مٟم٥م ؿمخّمّٞم٦م ُمثؾ 

ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره يمٗمر. وم٤مٕؿمخ٤مص اًمذيـ ي٘مقُمقن سمدور إؿم٘مٞم٤مء أي وهذا ، احلًلم

سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٗمرد اًمِم٘مّل  ٤مً ؿم٤مؾمٕم ٤مً يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م وىم٤مدة ضمٞمِمف يدريمقن أّن هٜم٤مك سمقٟم

ٕهّنؿ يٙمرهقن إؿم٘مٞم٤مء ىم٤مشمكم احلًلم وأصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف. وم٤معمٛمّثؾ اًمِمٞمٕمّل يٙمره 

اًمِمخّمٞمتلم ىمد ىم٤مُم٤م سم٠مقمامل همػم  ّٕن هذيـ ؛يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م وؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ

إٟم٤ًمٟمّٞم٦م سمحّؼ احلًلم سمـ قمكم. وهلذا اًم٥ًٌم وم٤معمٛمّثؾ ٓ يٛمٙمٜمف أن يٚمٕم٥م دور هذيـ 

وٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛمٛمّثؾ أن ي٘مقم سمدوَرهيام سمّمقرة واىمٕمّٞم٦م. ومام ، قصٗم٤مناًمنميريـ يمام يُ 

ًمدور وهق ىم٤مدر قمغم ًمٕم٥م هذا ا، احلًلم اإلُم٤مميتٛمٜم٤ّمه اعمٛمّثؾ اًمِمٞمٕمّل أن ي٘مقم سمدور 

ـّ اعمٛمّثؾ اًمذي ي٘مقم سمدور إئّٛم٦م يِمػم ظمال اعمنطمّٞم٦م إمم أّٟمف ًمٞمس  سمٙمّؾ ىمقة. وًمٙم

 سمؾ إّٟمف ي٘مقم سمدوره. ، احلًلم اإلُم٤مم

( ىم٤مم ممّثؾ اؾمٛمف ؾمٚمٞمامن إيرانذم قمرٍض عمنح اًمتٕمزي٦م ذم ُمديٜم٦م ٟمٓمٜمز )وؾمط 

٤ٌّمس سمـ قمكّم أظمل احلًلم ٛمف هق سم٢مًم٘م٤مء سمٞم٧م ُمـ اًمِمٕمر ٟمٔم، ويم٤من يٛمّثؾ دور اًمٕم

                                                 
سمٕمٜمقان: شمٕمزيف از ديدگ٤مه شمئ٤مشمر همرب ]اًمتٕمزيف ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمنح ، ُم٘م٤مل سم٘مٚمؿ سمرويز ممٜمقن (0)

ُمّمدر ، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[، ]اًمتٕمزي٦م (شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در ايران)إوروّب[ ذم يمت٤مب 
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٤ٌّمس سمـ قمكم، ًمٞمٕمّرف ٟمٗمًف ًمٚمٛمِم٤مهديـ سمؾ إّٟمف ي٘مقم سمتٛمثٞمؾ ، وي٘مقل هلؿ سم٠مّٟمف ًمٞمس اًمٕم

 : دوره

 وٓ هذه إرض أرض ىمرزمالء، أٞم٣م يمس٦م ايمٔمّب٣مس زمـ فمقم

   .(0)طم٣مدم َمٙمؽ ايم٘مػمي٣مء، أٞم٣م ؽمٙمٝمامن

ف قمـ ٟمٗمًف وخيؼم اعمِم٤مهديـ سم٠مّٟمف ي٘مقم وم٤مًمتٕمزي٦م ٓ ُتت٤مج إمم ىمقل اعمٛمّثؾ ًمٞمٕمرِّ 

تٛمثٞمؾ وم٘مط. ومٝمٜم٤م ٓ سمّد أن ٟمِمػم إمم ٟم٘مٓم٦م أظمرى ذم اًمتٕمزي٦م وهل أّن اعمٛمّثؾ قمٜمدُم٤م سم٤مًم

احلًلم أو أطمد إوًمٞم٤مء ي٠مظمذ سمٞمده ىمّم٤مص٦م ورىم٦م وي٘مرأ  اإلُم٤ممي٘مقم سمتٛمثٞمؾ ؿمخّمّٞم٦م 

وهٜم٤م جي٥م أن ٓ ٟمٕمّد هذا اًمٕمٛمؾ همػم ُمت٘مـ أو أّن اعمٛمّثؾ ٓ يت٘مـ ، ُمـ قمغم اًم٘مّم٤مص٦م

وًمٞمس هق اًمِمخّمٞم٦م ، ن اعمٛمّثؾ ي٘مقم سمدور اًمِمخّمّٞم٦مسمؾ هذا يِمػم إمم يمق، دوره

وٓ شُمٕمّد ، أظمرى ٓ سمّد ُمـ اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم ُمنح اًمتٕمزي٦م ٤مً سمذاهت٤م.يمام أّن هٜم٤مك ٟم٘م٤مـم

قمغم وٕمػ اعمنح. ومٗمل ُمنح اًمتٕمزي٦م ي٘مقم رضمؾ سمدور اًمًٞمدة زيٜم٥م أظم٧م  دًمٞماً 

ؾ احلًلم يٌٙمل ُمـ احلًلم؛ أو إّن ُمـ يٛمّثؾ دور اًمِمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ ىم٤مشم اإلُم٤مم

ويمّؾ ، وهق اًمذي يريد سمٕمد حلٔم٤مت أن جيّز رأس احلًلم، اإلُم٤ممقمغم اعمنح حل٤مل 

هذه اًمٜم٘م٤مط اًمتل ُمّرت شمِمػم إمم ىمّقة اعمنح ٓ إمم وٕمٗمف. ومٕمٜمدُم٤م يرى اعمِم٤مهد أّن 

يِمٕمر اعمِم٤مهد سمٛمٔمٚمقُمّٞم٦م احلًلم ويٌٙمل أيمثر ، سمح٤مًمف اً ىم٤مشمؾ احلًلم يٌٙمل قمٚمٞمف ُمت٠مصّمر

ِم٧م يم٤من يقيص ممثكم ييمام أّن سمر، هؿ. ٓ يٛمٙمـ أن ٟم١ماظمذ اعمٛمّثٚملم ذم همٚمقِّ قمغم احلًلم

ؼ قمٚمٞمٝم٤م سم٤محلريم٤مت أو ٓمٚمَ اعمنح اًمروائّل سم٤مًم٘مٞم٤مم سم٤محلريم٤مت ٟمٗمًٝم٤م اًمتل يم٤من يُ 

 (.Allgemeine Gestusآيامءات اًمٙمٚمٞم٦م )

ذم ظمٚمؼ  ٤مً أن يٙمقن يم٤مشم٥م اعمنطمّٞم٦م طمٞم٤مديّ  ُمـ أومم ُمٕم٤ميػم اعمنح إوروبّ 

                                                 
 :گ٤مه شمئ٤مشمر همرب ]اًمتٕمزيف ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمنح اًمٖمرّب[سمٕمٜمقان: شمٕمزيف از ديد، ُم٘م٤مل سم٘مٚمؿ سمرويز ممٜمقن( 0)
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خّمّٞم٤مت ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؿمخّمّٞم٤مت شم٘مقم سمدور إجي٤مّب أو ؾمٚمٌّل. سمٛمٕمٜمك أّن اًمٙم٤مشم٥م اًمِم

ّد ومِمٞمٚمر ٕمِ اعمنطمّل ُم١ًمول ذم اظمتٞم٤مر أقمامل وأىمقال اًمِمخّمّٞم٤مت ذم اعمنح. يُ 

ـّ اًمٙمت٤مسم٦م.  احلٞم٤مدّي٦م ُمـ أهّؿ ُم٤ٌمدئ وم

وُمـ يٙمت٥م ، ٓ يٛمٙمـ أن ٟم٤ًموي سملم ُمـ يٙمت٥م ٟمّمقص ُمنح اًمتٕمزي٦م ًمٙمـ

وٓ ، إوروسمّٞم٦م واًمٕم٤معمّٞم٦م. ومٙم٤مشم٥م ٟمّمقص اًمتٕمزي٦م هق ؿمٞمٕمّل ٟمّمقص اعمنطمّٞم٤مت 

أي احلًلم وأهؾ سمٞمتف. ومٙمّت٤مب  ؛سمؾ هق ُمـ أٟمّم٤مر إوًمٞم٤مء، ٤مً يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٕمّده طمٞم٤مديّ 

احلًلم يٙمتٌقن  اإلُم٤ممجم٤مًمس اًمتٕمزي٦م قمٜمدُم٤م يريدون يمت٤مسم٦م ٟمّص ُمنح اًمتٕمزي٦م قمـ 

 . (&اإلَم٣ممٞمسخ٥م ): اًمٕمٜمقان اًمت٤مزم

ف قمٜمدُم٤م يريد أن يٙمت٥م ٟمّص ُمنطمّٞم٦م قمـ اًمِمٛمر سمـ ذي ًمٙمـ اًمٙم٤مشم٥م ٟمٗمً

، ٤مً يِمػم إمم أّن اًمٙم٤مشم٥م ًمٞمس طمٞم٤مديّ  . وهذا ُم٤م(ٞمسخ٥م ايمُمٚمر اظمٙمٔمقن)اجلقؿمـ يٙمت٥م 

 ـ أي قمدم طمٞم٤مدّي٦م اًمٙم٤مشم٥م ـ سمؾ إّٟمف يٜم٤مس احلًلم ويٕم٤مدي اًمِمٛمر. وهلذا اًم٥ًٌم

٦م واًمٕم٘مٚمّٞم٦م وأصقل ًمٚم٘مقاٟملم اعمٜمٓم٘مٞمّ  ٤مً ٤مسم٦م قمـ اًمِمخّمّٞم٤مت همػم ُمٙمتٛمٚم٦م ـمٌ٘مشمٙمقن اًمٙمت

 قمٚمؿ اًمٜمٗمس.

ًمقىمقف احلًلم  ٤مً ورواي٦م اًمتٕمزي٦م ًمٞم٧ًم ذطم، ومقاىمٕم٦م يمرسماء مل شمٙمـ واىمٕم٦م قم٤مدي٦م

واًمِمج٤مع واجل٤ٌمن ، سمؾ أهّن٤م رواي٦م ساع سملم اعمٔمٚمقم واًمٔم٤ممل، ذم وضمف يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م

٦م اخلػم وطمٙم٤مي، واجلٜم٦ّم واًمٜم٤مر، واحلٞم٤مة إظمروّي٦م واًمٕم٤ممل اعم٤مدّي ، واًمزاهد واًمٗم٤مؾمد

 . واًمنمِّ 

هق اعمٕمٞم٤مر ذم تٞمٞمز ُمنح اًمتٕمزي٦م قمـ  إّن إـماق صٗم٦م اًم٤ًٌمـم٦م قمغم ُمنح اًمتٕمزي٦م

يتْمّٛمـ  ؛وم٤معمنح اًمٖمرّب هق قمغم قمٙمس ُمنح اًمتٕمزي٦م، اعمنح اًمقاىمٕمّل ًمٚمٖمرب

ـّ فم٤مهره وديع يتحّدث قمـ ، اًمري٤مء واًمٖمّش واًمدؾم٤مئس وم٤معمٛمّثؾ اًمذي سم٤مـمٜمف ّدء ًمٙم

ىم٧م اًمذي هق ُمٗمٕمؿ سم٤مًمرذيٚم٦م. ومِمٛمر ذم ُمنح اًمتٕمزي٦م يٕمؽمف سم٠مّٟمف اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ذم اًمق

 : فم٤ممل وي٘مقل
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 أٞم٣م ؾمٚمر زمـ ذي اجلقؾمـ ، أهّي٣م ايمٛم٣مس

 احلسكم  اإلَم٣ممأذه٤م زمرأس 

 ٓ أطم٣مف طم٣ميمؼ ايم٘مقٞمكم

 أٞم٣م ؽمٟمؿمٝمح زم٣محلسكم 

 ؽمٟمزيمزل ايمٔمرش إفمعم 

 أؽمغمة فمٛمد إونم٣مد  فأصمٔمؾ ُأطمت

 آطمذه٣م ضم٣مرسة ايمرأس إلم ايمُم٣مم 

 طم٣مف َمـ اخل٣ميمؼ إىمػم ٓ أ

 ؟(0)هم٘مٝمػ أطم٣مف َمـ ايمٛمبل إفمٓمؿ

وؿم٤مهد قمـ ىمرب ُمنح  إيرانزار اعمنطمّل اًمؼميٓم٤ميّن اعمٕمروف سمٞمؽم سمروك 

 إيرانيقضمد ذم : ي٘مقل إيرانويمت٥م قمـ ُمِم٤مهداشمف قمروض اًمتٕمزي٦م ذم ، اًمتٕمزي٦م

، ّل ؾماُمّد اعمنح اًمقطمٞمد ذم اًمٕم٤ممل اإلٕمَ ويُ  (شمٕمزي٦م)يًّٛمك ، ُمنح اؾمتثٜم٤مئل وىمقّي 

ويٚمّثٙمف ايمٗمروّيقن ٕه٣مرم ايمٗمرى ، لّ إؽمالَمهذا اظمرسح يٗمقم فمعم متثٝمؾ وهم٣مة زفمٝمؿ »

ـّ هذا ، أٞمٖمسٜمؿ. وومد َمٛمع ايمُم٣مه رض٣م هبٙمقّي هذا ايمٛمقع َمـ اظمرسح يمسٛمقات ؿمقال ويم٘م

٦م واضمد وطمالل َمراؽمؿ. اظمرسح ىم٣من ُيٗم٣مم رّسا دم شمالشمامئ٥م أو أرزمٔمامئ٥م َمديٛم٥م دم ووم

َمـ ذي  ٣مً هده دم ضمٝم٣مب َمْمٙمٗممل أؾم٣م، ّٝم٥مإيراٞمدم ومري٥م  اً صمد ٣مً وفم٣مؿمٖمٝمّ  ٣مً جَمٜمٝمّ  ٣مً ؾم٣مهدُت َمرسضم

ايمث٣ميم٧م فمٛمد ايمُمٝمٔم٥م. ىمٛم٣م شمالشم٥م أصم٣مٞم٤م  اإلَم٣ممضمٝم٧م ىم٣من اظمرسح يٓمٜمر اؽمتُمٜم٣مد ، ومبؾ

ُأصمري هذا اظمرسح  .متّ٘مٛم٣م َمـ َمُم٣مهدة هذا اظمرسح زمكم ايمٗمروّيكم ايمذيـ صم٣مءوا ظمُم٣مهدسمف

. ىم٣من اظمُم٣مهد ئمٙمؿ زمٟمّن ايمقاومٔم٥م ضمدشم٦م اً صمّد  ٣مً ٣مؿمٖمٝمّ وفم اً وىم٣من َم٠مشّمر، اً زمُم٘مؾ زمسٝمط صمد

                                                 
ُم٘م٤مل سم٘مٚمؿ سمرويز ممٜمقن سمٕمٜمقان: شمٕمزيف از ديدگ٤مه شمئ٤مشمر همرب ]اًمتٕمزيف ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمنح إوروّب[  (0)

 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ]اًمتٕمزي٦م: اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[ (شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در ايران)ذم يمت٤مب 

 . 817ـ813ص
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ـّ هذه ايمقاومٔم٥م ىم٣مٞم٦م مُت ، دم ايمٗمرون اظم٣مضٝم٥م ؾ َمـ صمديد. هم٣ميمُمٜمٝمد ىم٣من يٓمٜمر َمـ ث  ويم٘م

 اً مل أر زم٘م٣مء اً ن يب٘مقن زمُمّدة. همب٘م٣مؤهؿ ىم٣من ؾمديدوىم٣من اظمُم٣مهدو، صمديد أَم٣مم ٞم٣مـمرهيؿ

تٚمثٝمؾ اظمرسضمّٝم٥م ىم٣من زمٚمّمٚمقن َمثٙمف ؽمقى زم٘م٣مء ايمٛم٣مس زمٔمد سمٔمّرض َمدهنؿ إلم ايمٗمِمػ. هم

أشم٣مر ردود  واومٔمّل وؿمبٝمٔمّل زمِمقرة ىم٣مَمٙم٥م. همٜمذا اظمرسح ايمذي ىم٣من يدور ضمقل ايمتٔمزي٥م

 .(0)شوضّج٥م زمسب٤م ٞمج٣مح ايمتٚمثٝمؾ، أهمٔم٣مل ىمبغمة

ّٝمقن إلم إوم٣مَم٥م َمٜمرصم٣من ؾمغماز يراٞمزم٣مدر ايمُم٣مه واظمس٠مويمقن اإل»: ويْمٞمػ سمٞمؽم سمروك

إلم هذا  (إيراينّ ايمتٔمزي٥م أىمػم ىمٛمز وؿمٛمل )م( وضّٚمقا زمرٞم٣مَم٨م 3976ايمدورم )دم ؽمٛم٥م 

يمٝمٓمٜمروا أَم٣مم ايمٔم٣ممل وصمٜم٥م يمٝمػمايمّٝم٥م. وىمٛم٦م ومد ؾم٣مهدت ىمٝمػ أّٞمف يٚم٘مـ سمٔمبئ٥م  :اظمٜمرصم٣من

يمٝمحّْمٚمقا ايمرسم٣مزم٥م ايمْمبٝمٔمّٝم٥م  :مج٣مفم٥م دم يمٝمٙم٥م واضمدة يٟمسمقن َمـ َم٘م٣من يبٔمد فمّدة ىمٝمٙمقَمؼمات

 .(8)شَمّرة واضمدة

ّٗٛ يف الكرُٔ الٕشطٜ ،أٔدْ العبْ ٔاالختالف بني عرٔض التعسٖٛ  ٔالعرٔض املصرس
واًمٌٚمدان  إيران٘م٤مم ذم هٜم٤مك وضمقه شمِم٤مسمف واظمتاف سملم قمروض اًمتٕمزي٦م اًمتل شمُ 

٘م٤مم ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك وسملم اًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمُ ، ّٞم٦مؾماُماًمٕمرسمّٞم٦م واإل

 ذم أوروسم٤م. 

روض اعمنطمّٞم٦م سمٞمٜمام اًمٕم، احلًلم اإلُم٤مموم٤معمقوقع اًمرئٞمّز ًمٚمتٕمزي٦م هق اؾمتِمٝم٤مد 

اًمديٜمّٞم٦م ذم اًمٖمرب يم٤مٟم٧م شمتٜم٤مول اًم٘مٞمؿ اًمديٜمّٞم٦م ًمٚمٙمٜمٞم٦ًم. يمام أن قمروض اًمتٕمزي٦م يم٤مٟم٧م 

٘م٤مم سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م اًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك شمُ ، شم٘م٤مم ذم أُم٤ميمـ ديٜمّٞم٦م ُم٘مّدؾم٦م

 ذم اًمٙمٜم٤مئس. 

                                                 
، ُمريمز اًمٕمروض اًمٗمٜمٞم٦ّم اًمقـمٜمٞم٦ّم، شمئ٤مشمر ُمٕم٤مس إيران ]اعمنح اإليرايّن اعمٕم٤مس[، ٟم٤مس، طمًٞمٜمل (0)

 .33ـ34ص، 0ج :م[0112.ش ]ـه0477، 0ط، ـمٝمران

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)
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، م٘م٤مم ظمال يقُملم إمم أرسمٕم٦م أي٤موم٤مًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك يم٤مٟم٧م شمُ 

، قمـ ُمّم٤مئ٥م اعمًٞمح Passion de Sumur: وم٤مًمٕمرض اعمنطمّل اًمذي أىمٞمؿ سمٕمٜمقان

رض آظمر قمُ  ٤مً ُمنطمٞمّ  قمرو٤مً  يمام أنَّ ، سمٞم٧م ُمـ اًمِمٕمر 1511اؾمتٛمّر ًمٞمقُملم طمٞم٨م ىُمرأ 

.ويم٤من (0)ًمٚمٛمٞماد اؾمتٛمّر أرسمٕم٦م أي٤مم 0351ذم ؾمٜم٦م  Mystere de la Passionسم٤مؾمؿ 

ًمقؾمٓمك هق قمرض قمذاب اإلٟم٤ًمن اهلدف ُمـ اًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م ذم اًم٘مرون ا

وضورة اًمت٠ميمٞمد قمغم وضمقد اًمٕمداًم٦م آضمتامقمّٞم٦م. وهٜم٤مك ٟم٘مٓم٦م ُمِمؽميم٦م سملم قمروض 

 وهل أّن اًمِمٕمر يم٤من اًمٚمٖم٦م اعمِمؽميم٦م ًمٗمٝمؿ اًمٕم٤مُّم٦م. ، اًمتٕمزي٦م وقمروض اًم٘مرون اًمقؾمٓمك

وهذه ، اعمٛمّثٚمقن ذم اًمتٕمزي٦م وُمنح اًم٘مرون اًمقؾمٓمك هؿ ٟم٤مس ُم١مُمٜمقن وُمتدّيٜمقن

وًمٞمس ُمـ احلٙمقُم٤مت. إّن ُمـ يم٤مٟمقا يٙمتٌقن ، دقمؿ ُمـ اعمقاـمٜملم٧م شمُ يم٤مٟموض اًمٕمر

اًمتٕمزي٦م واعمنح ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك يم٤مٟمقا جمٝمقًملم. يمام أّن ٟمّمقص اًمتٕمزي٦م 

وًمٙمٜمّٝم٤م يم٤مٟم٧م تٞمؾ إمم ، ديٜمّٞم٦م ٤مً يم٤مٟم٧م ٟمّمقص واعمنح اًمديٜمّل ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك

وقمّد أوضمـ ، رّي اًمًٞم٤مؾم٦م. يم٤مٟم٧م قمروض اًمتٕمزي٦م ىمد شمقؾّمٕم٧م ذم اًمٕمٝمد اًم٘م٤مضم٤م

ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي قمروض اًمتٕمزي٦م سم٠مهّن٤م اًمٕمروض  إيرانوماٟمدن اًمذي أىم٤مم ذم 

 . (8)٘م٤مم ذم أوروسم٤م ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمكاعمنطمّٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل يم٤مٟم٧م شمُ 

سمٞمٜمام اًمٕمروض ، ّل يم٤مٟم٧م شمرشمٌط سمٛمٕمت٘مدات اًمِمٞمٕم٦مؾماُموم٤مًمتٕمزي٦م ذم اًمٕم٤ممل اإل

. (4)٤م يم٤مٟم٧م شمرشمٌط ُم٤ٌمذة سم٤معمٕمت٘مدات اعمًٞمحٞم٦ماعمنطمّٞم٦م ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك ذم أوروسم

ذم  ٤مً ٤مم طم٤مًمٞمّ ٘موم٢مّن اًمٙمثػم ُمـ ُمراؾمؿ اًمتٕمزي٦م اًمتل شمُ  ًمرأي اًمديمتقر ذيٕمتل ٤مً وظماوم

طمٞم٨م يم٤من ، وظم٤مّص٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م يرضمع إمم اًم٘مرن إّول ًمٚمٝمجرة، ّٞم٦مؾماُماًمٌٚمدان اإل

وي٘مٞمٛمقن ، اًمٌٞم٧مؿمٞمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ي٘مٞمٛمقهن٤م قمٜمد زي٤مرة ُمرىمد احلًلم وأئّٛم٦م أهؾ 

                                                 
 . 21ـ71ص :شمٕمزيف در قمراق ]اًمتٕمزي٦م ذم اًمٕمراق[ ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، قم٤ٌّمس ظمدوم، مجٞمكم (0)

 . 154ص ، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٤مريخ اًمٗمـ اإليرايّن[شم٤مريخ هٜمر إيران ] (8)

 .21ص :شمٕمزيف در قمراق ]اًمتٕمزي٦م ذم اًمٕمراق[ ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، قم٤ٌّمس ظمدوم، مجٞمكم (4)
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سمحٞم٨م ٟمرى أّن وم٘مٝم٤مء ، اًمٜمٞم٤مطم٦م وًمٌس اًمًقاد واًمٚمٓمؿ واًمٌٙم٤مء وزي٤مرة ىمٌقر إئّٛم٦م

ويّمدرون اًمٗمت٤موى ، أهؾ اًمًٜم٦م وٓ ؾمّٞمام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يم٤مٟمقا حيّرُمقن هذه إقمامل

 . (0)ؾمامويٕمّدوهن٤م ُمـ اًمٌدع اعمحّرُم٦م ذم اإل، سمتحريٛمٝم٤م

 التىجٗن يف عرٔض التعسٖٛ 
ويتدّرسمقن قمغم ، يامرؾمقن اًمتٛمثٞمؾ ذم قمروض اًمتٕمزي٦م ُمٜمذ اًمّمٖمريم٤من اعمٛمّثٚمقن 

ويتّؿ اظمتٞم٤مر اعمٛمّثؾ عم٤م يتٛمّتع سمف ُمـ صقت ومم٤مرؾم٦م ذم ، اًمتٛمثٞمؾ واًم٘مٞم٤مم سم٠مدوارهؿ

٤ٌّمس سمـ قمكّم يقاصؾ اًم٘مٞم٤مم هبذا  اًمتٛمثٞمؾ. وم٤معمٛمّثؾ اًمذي يٌدأ اًمتٛمثٞمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مم سمدور اًمٕم

 اجلقؿمـ. ويمذًمؽ اًمذي يٛمّثؾ دور ؿمٛمر سمـ ذي، اًمدور

اًمّمقت اًمذي يٛمتٚمٙمف اعمٛمّثؾ ًمف أمهّٞم٦م يمٌػمة ذم اًم٘مٞم٤مم سمدوره ذم قمروض اًمتٕمزي٦م. 

، أي احلًلم وأٟمّم٤مره جي٥م أن يتحغّم سمّمقت مجٞمؾ ؛وم٤مًمذي يٛمّثؾ دور إوًمٞم٤مء

 ٤مً ظمِمٜم ٤مً يزيد وأشم٤ٌمقمف( قمٚمٞمف أن يٛمتٚمؽ صقشمواًمذي ي٘مقم سمتٛمثٞمؾ دور إؿم٘مٞم٤مء )

ًمٙمل يًتخدُمف ذم إـماق اًمّمٞمح٤مت واًمتٝمديدات. واعمٛمّثٚمقن اًمذيـ يٛمّثٚمقن  ؛٤مً وومٔمّ 

٤ٌّمس سمـ قمكّم أو احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمل قمٚمٞمٝمؿ أن يتحّٚمقا سمقضمف مجٞمؾ وىمدٍّ  دور اًمٕم

٤ٌّمس سمـ قمكم يم٤من مجٞمَؾ اعمحّٞم٤م ّٕنَّ ، وم٤مرع وـمقيؾ ، يمت٥م اًمت٤مريخ شمذيمر ًمٜم٤م سم٠مّن اًمٕم

 ووم٤مرع اًمٓمقل. 

ؾمقاء يم٤من يٛمّثؾ أدوار ، جي٥م أن يتحغّم سمِمخّمّٞم٦م ىمقي٦م ورهوم٤معمٛمّثؾ ُمٝمام يم٤من د

، إوًمٞم٤مء أو أدوار إؿم٘مٞم٤مء. ذم قمروض اًمتٕمزي٦م قمغم اعمٛمّثؾ أن جيٞمد إحل٤من واًمٖمٜم٤مء

وم٤مٕؿم٘مٞم٤مء ُمثؾ احل٤مرث واسمـ ؾمٕمد واًمِمٛمر يّمدرون إواُمر ويتحّدصمقن سمّمقت 

ة أؿمٕم٤مر اًمرصم٤مء واحلزن ظمِمـ وسمٗمٔم٤مفم٦م. حي٤مول اعمٛمّثٚمقن اًمت٠مصمػم ذم اعمِم٤مهديـ سم٘مراء

وذم أطمٞم٤من خيرج اعمٛمّثٚمقن ، واًمٌٙم٤مء قمغم احلًلم اًمِمٝمٞمد واًمِمٝمداء ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

                                                 
 .013ص، 0ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى، شم٘مل اًمديـ، راضمع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (0)
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ُمـ ُمٙم٤من اًمٕمرض ًمٞمختٚمٓمقا سم٤معمِم٤مهديـ. يريد اعمٛمّثٚمقن ُمـ وراء اًم٘مٞم٤مم سم٠مدوارهؿ أن 

وًمٞمس هدومٝمؿ احلّمقل قمغم اهلداي٤م اًمتل رسّمام ، حيّمٚمقا قمغم اًمثقاب إظمروّي 

  هن٤مي٦م اًمٕمرض. حيّمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م ذم

وم٤مًمٙم٤مشم٥م واعمٛمّثؾ واعمِم٤مهد مجٞمٕمؿ هيدومقن إمم احلّمقل قمغم اًمثقاب ُمـ ظمال 

أو اًمتٛمثٞمؾ أو ُمِم٤مهدة اًمٕمرض اعمنطمّل. اعمٛمّثؾ اًمذي ي٘مقم ، يمت٤مسم٦م جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م

وهذا يدّل قمغم أّن اعمٛمّثؾ ، ي٘مرأ إىمقال ُمـ ورىم٦م ذم يده سمدور إوًمٞم٤مء ذم اًمٕمرض

وهذا ُم٤م ، سمؾ إّٟمف يٛمّثؾ دوره، ًلم وأهؾ سمٞمتف ًمٞمس هق احلًلماًمذي يٛمّثؾ دور احل

يريد أن ُيٗمٝمٛمف ًمٚمٛمِم٤مهديـ. يٙمقن اعمٛمّثٚمقن ذم قمروض اًمتٕمزي٦م قم٤مدة ىمد شمدّرسمقا قمغم 

سمؾ يم٤من يتٕمّٚمؿ ، ومل يٙمـ ًمٚمٛمٛمثؾ ُمدّرب يدّرسمف قمغم اًمتٛمثٞمؾ، إدوار ُمٜمذ ـمٗمقًمتٝمؿ

دة ُم٤م يٙمقن اعمٛمّثؾ ىمد شمٕمّٚمؿ اًمتٛمثٞمؾ هذا اًمدور ُمـ اعمِم٤مريم٦م ذم اًمتٛمثٞمؾ ُمٜمذ ص٤ٌمه. قم٤م

ّٕن اًمتٛمثٞمؾ ذم قمروض اًمتٕمزي٦م خيتّص سمٕمقائؾ ُمٕمّٞمٜم٦م شم٘مقم هبذا ، ُمـ أسمٞمف أو أظمٞمف

طمٞم٨م ي٘مقم هبذا اًمدور إضمداد وأسم٤مء وإطمٗم٤مد. ويرث احلٗمٞمد ُمـ اًمقاًمد ، اًمدور

 .(0)واًمقاًمد ُمـ اجلَد

 ترابط ٔثٗل بني املىّجمني ٔاملعاِسَٖ
ز ُمنح اًمتٕمزي٦م ُمـ همػمه ُمـ اعم٤ًمرح هق ارشم٤ٌمط اعمٛمّثؾ واعمِم٤مهد إّن اًمذي يٛمٞمّ 

. طمٞم٨م ي٘مقم يمّؾ ُمٜمٝمام سمتٙمٛمٚم٦م دور أظمر. إذ إّٟمف ٓ ٤مً وصمٞم٘م ٤مً ٤ٌمـمأطمدمه٤م سم٤مٔظمر ارشم

أي اعمِم٤مهد. وم٘مٌؾ سمدء  ؛يٛمٙمـ أن ي٘مقم اعمٛمّثؾ سمدوره ُمـ دون طمْمقر أظمر

م أطمد اعمٛمّثٚملم أيمقاسما ، ًمٞمذيّمرهؿ سمٕمٓمش احلًلم ؛اعمِم٤مهديـُمـ اعم٤مء إمم  ٤مً ًمٕمرض ي٘مدِّ

قمٜمده٤م يٌدأ اًمٕمرض طمٞم٨م يٜمٗمٕمؾ اعمِم٤مهدون ُمـ اعمِم٤مهد اًمتل ، اًمذي ىم٣م قمٓمِم٤منَ 

                                                 
 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اٟمٞم٦ّم([شمٕمزيف زُمٞمٜمف ىمزويـ ]اًمتٕمزي٦م اخل٤مص٦م سم٘مزويـ )ُمديٜم٦م إير، رؤوف، سمٞمِمدار (0)
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ومٞمٌدأون سم٤مًمٌٙم٤مء واًمٜمحٞم٥م واًمٍماخ سمٕمد ُمِم٤مهدهتؿ اعمٛمّثٚملم ، ض قمغم اعمنحشُمٕمرَ 

وهؿ هيّٛمقن سمذسمح احلًلم وأوٓده ، اًمذيـ ي٘مقُمقن سمدور ىم٤مدة اجلٞمش إُمقّي 

طمٞم٨م يِم٤مهدون قمغم اعمنح ضمًد احلًلم وأضم٤ًمد اًمِمٝمداء وهؿ و، وأٟمّم٤مره

 زمؾ أومتٙمقٞم٣م زمدًٓ ، ٓ سمٗمتٙمقهؿ»: وهٜم٤م يّمٞمح سمٕمض اعمِم٤مهديـ ىم٤مئٚملم ًمٚم٘متٚم٦م، سقمك

 ؛. وذم ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمٕمرض ي٘مقم قمدد ُمـ اعمِم٤مهديـ سم٢مطمْم٤مر يمٌش إمم اعمنحشَمٛمٜمؿ

 . (0)اعم٘مّدس وهؿ يٍمظمقن ىم٤مئٚملم ٓ شمري٘مقا اًمّدم، ُمـ احلًلم يمل يذسمح سمدًٓ 

وهق هبذا يًتخدم يمّؾ ، اعمٛمّثؾ ذم ُمنح اًمتٕمزي٦م ي٘مقم سمدوره قمغم أطمًـ ُم٤م يرام

، وم٤معمٛمّثؾ ٓ يًتخدم اًمٙمٚمٛم٦م ذم احلقار، إُمٙم٤مٟمّٞم٤مشمف وـم٤مىم٤مشمف ًمٚم٘مٞم٤مم سمام هق ُمٓمٚمقب ُمٜمف

سمؾ ي٘مرأه ُمـ قمغم ورىم٦م ، سمؾ ي٘مرأ اًمِمٕمر اًمذي يٗمٝمٛمف اعمِم٤مهدون ٓ قمـ فمٝمر ىمٚم٥م

ًَ ًمٙمل ٓ يُ  ؛ٜمًخ٦م أو اًمٌٞم٤مض(ك )اًمًٛمَّ صٖمػمة شمُ  ، وٓ يٓمرح ُم٤م يٕمتٛمؾ ذم صدره، كٜم

ؾمقاء يم٤من يٛمّثؾ ، سمؾ ي٘مرأ ُم٤م هق ُمٙمتقب ًمف. وم٤معمٛمّثؾ يٕمت٘مد أّن دوره هق دور ُم٘مّدس

إّول ، إوًمٞم٤مء أو إؿم٘مٞم٤مء. وم٤معمٛمّثؾ اًمذي يٛمّثؾ إطمدى اًمِمخّمّٞم٤مت ي٘مقم سمدوَريـ

ر اًمث٤مين دوره يمٛمٛمّثؾ وهق يٕمٞمش ذم أُّم٤م اًمدو، وهق يٕمٞمش ذم احل٤مض، دوره يمٛمِم٤مهد

وم٢مّٟمف ي٘مػ ُمع  سم٘متؾ احلًلم ومٕمٜمدُم٤م ي٘مقم اعمٛمّثؾ اًمذي ي٘مقم سمدور اًمِمٛمر، اعم٤ميض

 . (8)ويِمٝمؼ سم٤مًمٌٙم٤مء قمغم ُم٤م ومٕمٚمف، اعمِم٤مهديـ

 عرٔض التعسٖٛ السٖهٕر ٔاملالبض يف
ُمـ اًمديٙمقر  ٤مً سمؾ إّن اعمنح يٌدو ظم٤مًمٞم، م اًمديٙمقر ذم قمروض اًمتٕمزي٦مًتخدَ ٓ يُ 

واًمًت٤مئر. يمام أّن اعمٛمّثٚملم ٓ يْمٕمقن اًمْٙمريامت وٓ خيْمٕمقن ًمٕمٛمٚمّٞم٤مت اًمتجٛمٞمؾ. سمؾ 

وأن ، احلًلم جي٥م أن يتٛمّتع سمجامل اًمقضمف اإلُم٤ممإّن ُمـ ي٘مقم سمدور إوًمٞم٤مء وٓ ؾمّٞمام 

                                                 
 . 817ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش ه٤مى إيراٟمك ]اًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم اإليراٟمٞم٦ّم[، ص٤مدق، قم٤مؿمقر سمقر (0)

 .803ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش ه٤مى إيراٟمك ]اًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم اإليراٟمٞم٦ّم[، ص٤مدق، قم٤مؿمقر سمقر (8)
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٤ٌّمس سمـ قمكّم قمٚمٞمف أن يٙمقن وم٤مرع اًم٘م٤مُم٦م٤مً يٙمقن ُمٚمتحٞم ومجٞمؾ ، . يمام أّن ُمـ يٛمّثؾ اًمٕم

، ذم اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ُمـ قمٛمره ٤مً ؾ دور قمكّم إيمؼم أن يٙمقن ؿم٤مسمّ وُمـ يٛمثّ ، اعمحّٞم٤م

ويٙمقن مجٞمؾ اًمقضمف. وم٤معمٛمّثؾ ، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ يٛمّثؾ دوره ُمراهؼ صٖمػم اًمًـ

أي ، ًمٞم٘مقم سمدوره ظمػم ىمٞم٤مم ؛قمٚمٞمف أن يٙمقن طمًـ اًمّمقت، إو٤موم٦م إمم ىمًامت وضمٝمف

 .(0)ي٘مرأ إؿمٕم٤مر سمّمقرة ضمٞمدة

تٕمزي٦م ُماسمس سم٠مًمقان خمتٚمٗم٦م يرُمز يمّؾ ًمقن ُمٜمٝم٤م إمم يًتخدم اعمٛمّثٚمقن ذم ُمنح اًم

واًمٚمقن ، ُمٕمٜمك ظم٤مّص. وم٤مًمٚمقٟم٤من إظمي وإسمٞمض يرُمزان إمم اًمِمٝمٞمد واًمِمٝم٤مدة

 . (8)إمحر يرُمز إمم أّن ص٤مطمٌف ُمـ إؿم٘مٞم٤مء )أي ُمـ ضمٜمد سمٜمل أُمّٞم٦م(

٤ٌّمس سمـ قمكّم يٚمٌس اًمٚمقن إظمي واًمذي يٛمّثؾ ، وم٤معمٛمّثؾ اًمذي ي٘مقم سمدور اًمٕم

ويْمع ُمـ ي٘مقم سمدور إؿم٘مٞم٤مء وىم٤مدة ضمٞمش يزيد ، ر إؿم٘مٞم٤مء يٚمٌس اًمٚمقن إمحردو

، سمٞمٜمام ٓ يْمع اعمٛمّثؾ اًمذي يٛمّثؾ دور إوًمٞم٤مء ىمٚمٜمًقة ومقق رأؾمف، ىمٚمٜمًقة قمغم رأؾمف

ّٕن احلًلم مل يذه٥م إمم يمرسماء ُمـ أضمؾ ظمقض احلرب. وم٤مًمٚمقن إظمي يرُمز إمم 

ٌّل رؾمقل اهلل واًمٚمقن إؾمقد يرُمز إمم ، ُمز إمم ُمتٕمّٓمٌم اًمدُم٤مءواًمٚمقن إمحر ير، حم

طمداد اًمِمٞمٕم٦م قمغم احلًلم وأهؾ سمٞمتف. واًمٚمقن إسمٞمض يرُمز إمم اؾمتٕمداد اًمِمٞمٕم٦م 

، ز إمم اعمقشمك سم٤مًمٙمٗمـرُمَ ًمٚمِمٝم٤مدة واًمٗمداء. ٟمْمٞمػ هٜم٤م أّن ذم قمروض اًمتٕمزي٦م يُ 

ـّ سم٤معماسمس اًمرصّم٦م وإىمٜمٕم٦م ا، وإؿم٤ٌمح سم٤مًم٘مامش إسمٞمض اعمرظّمؿ  ًم٘مٌٞمح٦م. واجل

ًَّ ومٗمل قمروض اًمتٕمزي٦م يُ  ؿ اعمٛمّثٚمقن سمح٥ًم اًمقان ُماسمًٝمؿ. ومٞمٛمٙمـ ٘م

ًمٚمٛمِم٤مهديـ أن يٕمرومقا إوًمٞم٤مء وإؿم٘مٞم٤مء ُمـ أًمقان ُماسمًٝمؿ. وم٤مًٕمقان اًمرئٞمًّٞم٦م ذم 

إظمي وإمحر وإسمٞمض وإؾمقد وإزرق وإصٗمر. : قمروض اًمتٕمزي٦م هل

                                                 
ـّ اإليرايّن[ (0)  .532ص، 0ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شم٤مريخ هٜمر إيران ]شم٤مريخ اًمٗم

ـّ اعمحكّم اإليرايّن اًمٓمٚمٞمٕمّل[، هٜمر سمقُمك پٞمنمو إيران ]اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف، سمٞمؽم، شمِمٚمٙمقومًٙمل (8) ُمّمدر ، اًمٗم
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 قمروض اًمتٕمزي٦م. وم٤مًمٚمقن إظمي إًمقان ذم وم٤مًمٚمقٟم٤من إظمي وإمحر ُمـ أهؿَّ 

واًمٚمقن إمحر يرُمز إمم إؿم٘مٞم٤مء. واًمثٞم٤مب ذات إًمقان إظمرى ، يرُمز إمم إوًمٞم٤مء

 ُمثؾ إسمٞمض وإؾمقد وإزرق وإصٗمر يرشمدهي٤م اعم٘مّرسمقن ُمـ إوًمٞم٤مء. 

٤ٌّمس سمـ قمكمّ  وذات اًمٚمقن ، وم٤مًمثٞم٤مب ذات اًمٚمقن إسمٞمض يٚمًٌٝم٤م ُمـ يٛمّثؾ اًمٕم

واًمٚمقن إزرق يٚمًٌف ُمـ ، ٝم٤م ُمـ ي٘مقم سمدور احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمّل إصٗمر يٚمًٌ

وشمٚمٌس ، وذات اًمٚمقن إؾمقد شمٚمًٌٝم٤م ٟم٤ًمء إوًمٞم٤مء، ي٘مقم سمدور اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ

 اًمِمٞم٤مـملم وقمزرائٞمؾ اًمٚمقن إؾمقد.

ّٞملم وشم٘م٤مًمٞمدهؿ ُمٜمذ أىمدم يراٟمويٕمقد ؾم٥ٌم اؾمتخدام خمتٚمػ إًمقان إمم صم٘م٤موم٦م اإل

يم٤مٟمقا ُيٚمًٌقن أسمٜم٤مءهؿ وسمٜم٤مهتؿ اًمٚمقن إظمي  ؾمامّٞمقن ىمٌؾ اإلٟميرااًمٕمّمقر. وم٤مإل

. وم٤مًمٚمقن ، اًمذي يدّل قمغم اًمٌ٘م٤مء واًمٜمٛمقّ  ـّ ويم٤مٟمقا يٚمًٌقن سمٜم٤مهتؿ هذا اًمٚمقن يقم زوم٤مومٝم

ؾ ًمألؿم٘مٞم٤مء يم٤من ًمقن ُماسمس اًمٕمًٙمرّيلم واًمٓمٌ٘م٦م احل٤ميمٛم٦م ىمٌؾ إمحر اًمذي ُيًتٕمٛمَ 

طمّرم اًمزيٜم٦م قمغم اعمرأة وُمٜمٕمٝم٤م  ؾمامّن اإلٕ، . واًمٚمقن إؾمقد شمٚمًٌف اًمٜم٤ًمءؾماماإل

ّٞم٦م اًمتِم٤مدور إؾمقد يراٟموأّن اًم٥ًٌم ذم ًمٌس اعمرأة اإل، ُمـ إسمداء زيٜمتٝم٤م أُم٤مم أظمريـ

 يٕمقد إمم هذا إُمر. 

ويٜم٤مؾم٥م ، سملم إظمي وإمحر ٤مً أُّم٤م اًمٚمقن إصٗمر ومٞمٕمقد إمم يمقٟمف ًمقٟم

وُتّقًمقا سمٕمدئذ إمم ، ٘مٞم٤مءإؿمخ٤مص اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم اًمٌداي٦م وٛمـ جمٛمققم٦م إؿم

ُمثؾ احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمّل اًمذي يم٤من أطمد ىم٤مدة ضمٞمش سمٜمل  ؛احلًلم اإلُم٤ممضمٞمش 

 .(0)واًمتحؼ سمجٞمش احلًلم، أُمّٞم٦م وىمد شم٤مَب 

وم٢مّٟمف يٚمٌس ُماسمس ، إذا مل شمتقاومر ًمدى اعمٛمّثؾ ُماسمس ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمٕمرض اًمٞمقم

تٜم٤مؾم٥م ُماسمس اعمٛمّثٚملم وًمٙمـ ُمـ إومْمؾ أن شم، ختتٚمػ قمـ ُماسمس اًمٜم٤مس اًمٕم٤مدّيلم

                                                 
 . 32ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمٕمزيف زُمٞمٜمف ىمزويـ ]اًمتٕمزي٦م اخل٤مّص٦م سم٘مزويـ[، رئقف، سمٞمِمدار (0)
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ُمع إًمقان اعمًتخدُم٦م ذم اًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م. يٚمٌس اعمٛمّثٚمقن ُماسمس اًمٕمًٙمرّيلم 

٤ٌّمس سمـ قمكّم هق اًمذي  .ُمـ ًمٌس اًمدروع ًٓ اًمؼميٓم٤مٟمّٞملم سمد وم٤مًمذي ي٘مقم سمدور اًمٕم

يمام أّٟمف حيٛمؾ ، ويٚمٌس اًمٚم٤ٌمس اًمٕمرّب إسمٞمض اًمٓمقيؾ، حيٛمؾ اًمراي٦م ذم ضمٞمش احلًلم

 . (0)ويْمع قمغم رأؾمف ظمقذة، ٜمتٕمؾ اجلزُم٦ماًمًاح وي

وم٘مد يٚمٌس اعمٛمّثؾ ُماسمس ، يرشمدي اعمٛمّثؾ ذم ُمنح اًمتٕمزي٦م ُماسمس رسّمام ٓ شمٜم٤مؾمٌف

ًمٞمٛمّثؾ دور اًمًٞمدة زيٜم٥م أو وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء وسمٚم٘مٞمس ُمٚمٙم٦م ؾم٠ٌم. واعمٛمّثؾ  ؛اًمٜمًقة

، اًمذي ي٘مقم سمدور ؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ ىم٤مشمؾ احلًلم يٚمٌس ُماسمس محراء قمرسمّٞم٦م

يمام ، ُمـ اًمؽمس وي٠مظمذ سمٞمده همٓم٤مء إـم٤مر ؾمٞم٤مرة سمدًٓ ، ويْمع ٟمٔم٤مرة ؾمقداء قمغم قمٞمٜمٞمف

سمٞمٜمام يٚمٌس إوًمٞم٤مء اًمٓمّٞمٌقن اًمٜمٔم٤مرات  (8)هب٤م ًمٞمًتٔمؾَّ  ؛أّٟمف يرومع ُمٔمّٚم٦م قمغم رأؾمف

 .(4)م ًمٚم٘مراءةاًمٌٞمْم٤مء اًمتل شُمًتخدَ 

أّٟمف أو ، جلٚمقؾمف قمغم اًمٕمرش اً ؛ رُمزيمام أّن اعمٛمّثؾ جيٚمس قمغم يمرد ُمـ اًمّم٤مج

أو يٗمرش ، ًمٚمٜمخٞمؾ اً ؛ رُمزأو يْمع ؾمٕمٗم٦م ٟمخؾ، اًمٗمرات ًمِمطِّ  اً ؛ رُمزيْمع إٟم٤مًء ومٞمف ُم٤مء

ًمنير اًمٜمقم. ومٗمل ُمنح اًمتٕمزي٦م يٛمٙمـ  اً ؛ رُمزقمغم إرض ويْمع ُمّتٙم٠م ٤مً سم٤ًمـم

٤ٌّمس سمـ قمكمّ ، ة أدوارًمٚمٛمٛمّثؾ أن ي٘مقم سمٕمدَّ  وُمّرة يٛمّثؾ احلّر سمـ يزيد ، ومٛمّرة يٛمّثؾ اًمٕم

ث٦م يٛمّثؾ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ. وذم ُمنطمّٞم٦م أظمرى يٛمّثؾ يقؾمػ وُمّرة صم٤مًم، اًمري٤مطمل

 .(3)وُمّرة دور احل٤مرث، ويٛمّثؾ ُمرة دور اًمِمٛمر، |حمٛمد وُمرة يٛمّثؾ اًمٜمٌلَّ ، اًمّمّديؼ

                                                 
ـّ اعمحكّم اإليرايّن ، اًمتٕمزي٦م شمٕمزيف ٟماميش سمقُمل سمٞمنمو إيران ]قمروض، سمٞمؽم، شمِمٚمٙمقومًٙمل (0) اًمٗم

 . 80ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٓمٚمٞمٕمّل[

 .043ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش ه٤مى إيراٟمك ]اًمٕمروض اإليراٟمٞمّف[، ص٤مدق، قم٤مؿمقر سمقر (8)

ـّ اعمحكّم اإليرايّن ، شمٕمزيف ٟماميش سمقُمك سمٞمنمو إيران ]قمروض اًمتٕمزي٦م، سمٞمؽم، شمِمٚمٙمقومًٙمل (4) اًمٗم

 . 80ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٓمٚمٞمٕمّل[

 .043ص  :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش ه٤مى إيراٟمك ]اًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم اإليراٟمٞم٦ّم[، ص٤مدق، قم٤مؿمقر سمقر (3)



 877  ..................................................................  اًم٤ٌمب اًمث٤مين: ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم إيران

يٚمٌس اعمٛمّثٚمقن ذم جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ، إيرانوذم ُمديٜم٦م أراك اًمقاىمٕم٦م ؿمامل همرّب 

، قمدائٝمؿ ُمـ ضمٞمش سمٜمل أُمٞم٦مٕهؾ اًمٌٞم٧م وأ ٞمٚمٝمؿّٞملم واًمٕمرب قمٜمد تثيراٟمُماسمَس اإل

طمٞم٨م شم١مظمذ اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيّٞم٦م واًمرواي٤مت وإؾم٤مـمػم وقم٤مدات قم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس 

وشم٘م٤مًمٞمدهؿ ذم احل٤ًٌمن. وم٤معم١ًمول قمـ اعماسمس هق ص٤مطم٥م اًمتٕمزي٦م وهق اًمذي يٕمّد 

اعماسمس ًمٚمٛمٛمّثٚملم. وذم ُمديٜم٦م أراك يم٤من هٜم٤مًمؽ ظمّٞم٤مط ذم ُم٤م ُم٣م ُمتخّّمص ذم 

زي٦م. ويم٤من ص٤مطم٥م اًمتٕمزي٦م يِمؽمي ًمٚمٛمٛمّثٚملم أومْمؾ ظمٞم٤مـم٦م ُماسمس ممّثكم اًمتٕم

ويم٤من يقيص اًمٗمٜم٤ّمٟملم اإلصٗمٝم٤مٟمّٞملم ، وخيّّمص هلؿ أومْمؾ اخلّٞم٤مـملم، إىمٛمِم٦م

 . (0)يمام يم٤من يقيص سمّمٜمع اجلزُم٤مت ًمدى طمّذائل شمؼميز، ذ واًم٘ماٟمسقَ سمّمٜم٤مقم٦م اخلُ 

 الروٕز يف عرٔض التعسٖٛ 
وظمروج ، يراينّ نح اإلصمٜم٤مء قمروض اًمتٕمزي٦م ذم اعمشُمًتخدم رُمقز قمديدة ذم أ

ٌٞمف ذم ؿمٝمر حمّرم ذم اعمدن اعم٘مّدؾم٦م يزيد ُمـ شم٠مصمػمه٤م قمغم اعمِم٤مهد. ومٝمٜم٤مك رُمقز اًمِمَّ 

، ّٞم٦مإيراٟمّٞم٦م إؾماُموهذه اًمرُمقز هل٤م ضمذور ، شُمًتخدم ظمال شمّمقير يقم قم٤مؿمقراء

 قمغم أهّن٤م أدوات ًمؽمؾمٞمخ واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء ذم إذه٤من. ويٛمٙمـ اإلؿم٤مرة إمم ٗمنَّ وشمُ 

، اًمَٗمَرس: وُمٜمٝم٤م، ٌٞمفهذه اًمرُمقز اعمًتخدُم٦م ذم قمروض اًمتٕمزي٦م واًمِمَّ  قمدد ُمـ

، واًمٜم٘م٤مب، واًمدرج، واًمٜمٝمر، واًمٙمٗمـ، وىِمرسم٦م اعم٤مء، واًمٜمخؾ، واعم٤مء، واًمدم، واًمٓمػم

واجلرس اعمٕمّٚمؼ سمرىم٦ٌم ، وإؾمد، واجلََٛمؾ واعمٔمّٚم٦م، واًمٙمرد، واًمٓمٌؾ، واًمريش

 وٟمثر اًمتٌـ و...إًمخ.، اجلٛمؾ

                                                 
جمٛمققم٦م ُم٘م٤مٓت دوُملم ؾمٛمٞمٜم٤مر سملم اعمٚمغم ٟماميش ه٤مى آيٞمٜمی وؾمٜمتی ]جمٛمققم٦م ، محٞمد رو٤م، أردٓن (0)

 . 004ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ُم٘م٤مٓت اًمٜمدوة اًمدوًمٞم٦ّم اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمروض اًمديٜمٞم٦ّم واًمت٘مٚمٞمدّي٦م[
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 ايمَٖمَرس 

س إؾمقد رُمز ًمٚمنم واعمقت رَ واًمٗمَ ، س إسمٞمض رُمز ًمٚمٓمٝمر واخلػم واحلٞم٤مةرَ اًمٗمَ 

 (ؿمؼمٟمگ هبزاد): ّٞم٦م هٜم٤مك أؾمامء خلٞمقل ظم٤مًمدة ُمٜمٝم٤ميراٟمواًمِمٞمٓم٤من. وذم إؾم٤مـمػم اإل

، س اًمٌٓمؾ اًمٗم٤مرّد رؾمتؿرَ وهق ومَ  (رظمش)و،  ؾمٞم٤موشيراينّ وهق ومرس اًمٌٓمؾ اإل

ّٞم٦م هٜم٤مك ؾماُموذم اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م اإل س اعمٚمؽ اًمٗم٤مرّد ظمنو سمرويز.رَ ومَ  (ؿمٌديز)و

، قمكمّ  اإلُم٤ممس رَ ومَ  (دًمدل)و، |ومرس رؾمقل اهلل (اقاًمؼُم )ظمٞمقل ُمٕمرووم٦م ُمٜمٝم٤م 

 س احلًلم سمـ قمكم. رَ ومَ  (ذو اجلٜم٤مح)و

ذيمرت اًمٙمت٥م اًمتل ُتّدصم٧م قمـ واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء ُم٤م ىم٤مم سمف ومرس احلًلم اعمٕمروف 

اذ أهم٤مر قمغم ضمٞمش يزيد وىمتؾ ، ءسمٕمد اؾمتِمٝم٤مد احلًلم ذم يمرسما (ذو اجلٜم٤مح)سم٤مؾمؿ 

ويم٤من صٝمٞمٚمف ، وذه٥م إمم خمٞمؿ أهؾ سمٞمتف، وُمّرغ رأؾمف سمدم احلًلم، اًمٕمديد ُمـ أومراده

ومخرج طمرم احلًلم ، طمٞم٨م قمٚمؿ أهؾ سمٞمتف سم٤مؾمتِمٝم٤مده، قماُم٦م قمغم اؾمتِمٝم٤مد احلًلم

ـّ ُمـ اؾمتِمٝم٤مده، ُمـ اخلٞم٤مم سم٤ميمٞم٤مت ٓـمامت  . (0)وشمٞم٘م

 ايمْمغم 

واًمروح واًمٜمقر واًمٕمّٗم٦م واًمٓمٝمر واًمًام ، روح احلٞم٤مةو، اًمٓمػم رُمز ًمٜم٘مؾ إظم٤ٌمر

ى ظمال وُمـ ُمرطمٚم٦م إمم ُمرطمٚم٦م أظمرى. قمٜمدُم٤م ٟمر، واًمٕمٌقر ُمـ طم٤مًم٦م إمم أظمرى

َرس خ٦م سم٤مًمدُم٤مء شم٘مػ قمغم فمٝمر ومَ ٚمٓمَّ ُمـ اًمٓمٞمقر اعمُ  اً قمروض اًمتٕمزي٦م واًمِمٌٞمف قمدد

ٌّل احلًلم وأٟمّم٤مره، احلًلم وشُمٜمٌْئ سمقضمقد  ،ٟمدرك أهّن٤م شمرُمز إمم رؾم٤مئؾ ُتٛمٚمٝم٤م إمم حم

 . (8)وشمٜمتٔمر ُمـ ي٘مقم سمدومٜمٝم٤م، أضم٤ًمد ؿمٝمداء يمرسماء ُمٚم٘م٤مة ذم اًمٕمراء

                                                 
 .372ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش ه٤مي إيراٟمك ]اًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم اإليراٟمٞم٦ّم[، ص٤مدق، قم٤مؿمقر سمقر (0)

 .325ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)
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 م ايمد  

ودُم٤مء أصح٤مسمف اًمتل ُأري٘م٧م ذم ، يرُمز ذم اًمتٕمزي٦م إمم دم احلًلم سمـ قمكمّ  مُ اًمدَّ 

أي احلٞم٤مة واخلٚمقد ورُمز  ؛وىمّقة اًمِم٤ٌمب، م ذم اًمتٕمزي٦م هق رُمز احلٞم٤مةيمرسماء. وم٤مًمدَّ 

ودًمٞمؾ قمغم إومِم٤مء اًمٔمٚمؿ ، وُمٔمٝمر احلٞم٤مة اجلًامٟمّٞم٦م واًمروطم٤مٟمّٞم٦م ،اًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمًّٞم٦م

 .(0)وومْمح اًمٔم٤ممل

 اظم٣مء 

وم٤مًمٕمٓمش ووم٘مدان اعم٤مء هق إصؾ ذم اًمتٕمزي٦م. ، اعم٤مء ًمف دور أؾم٤مّد ذم اًمتٕمزي٦م

وهؿ ي٘مٗمقن سم٤مًم٘مرب ُمـ هنر اًمٗمرات وىمد ىمٓمع ، وم٤محلًلم وأصح٤مسمف ذاىمقا اًمٕمٓمش

ا قمٓم٤مؿمك. وم٤معم٤مء هٜم٤م رُمز ًمٚمحٞم٤مة واًمِمٗم٘م٦م ضمٞمش يزيد قمٜمٝمؿ اعم٤مء طمتك اؾمُتِمٝمدو

 .(8)وذم ضم٤مٟم٥م آظمر رُمز ًمٚمٛمقت واًمٗمٜم٤مء وقم٤مُمؾ ًمٚمٝماك، واًمٓمٝم٤مرة واعمٙم٤مؿمٗم٦م واحلؼِّ 

 خٙم٥م ايمٛم  

وصٛمقد احلًلم ، ًمٙمرسماء اً ذم قمروض اًمتٕمزي٦م قمغم اعمنح رُمز مخٚم٦م شُمًتخدَ اًمٜمَّ 

 اً م اًمٜمخٚم٦م رُمزدَ ًتخيمام شمُ ، سمـ قمكم واصمٜملم وؾمٌٕملم ُمـ أصح٤مسمف ذم وضمف ضمٞمش يزيدا

وهق رُمز ، ّٕن أرض يمرسماء ىمد قُمّٛمدت سمدم احلًلم ؛ًمؽمسم٦م يمرسماء يم٤ًمطم٦م طمرب

م قمغم اًمًٞمػ. ّٕن اًمٜمخٚم٦م رُمز ًمٚمٌ٘م٤مء واٟمتّم٤مر اًمدَّ ، ٟٓمتّم٤مر احلّؼ قمغم اًم٤ٌمـمؾ

  .(4)واًمّمٛمقد

                                                 
 . 322ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

 .321ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش ه٤مي إيراٟمك ]اًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم اإليراٟمٞم٦ّم[، ص٤مدق، قم٤مؿمقر سمقر (8)

 .313ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)
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 ٥م زمَ ايمِٗمرْ 

٤ٌّمس سمـ قمكّم أخاًم٘مرسم٦م ذم اًمتٕم ٥م سم٤ًمىمل ٘مَّ ٚمَ احلًلم سمـ قمكّم اعمُ  زي٦م شمرُمز إمم اًمٕم

٤ٌّمس ؾُم  إذ يم٤من قمٚمٞمف أن ي١مُّمـ اعم٤مء جلٞمش  ؛ل ؾمّ٘م٤مء يمرسماءٛمِّ قمٓم٤مؿمك يمرسماء. وم٤مًمٕم

ف واضمف ذم اًمت٤مؾمع ُمـ حمّرم وًمٙمٜمَّ ، وىمد ومٕمؾ ذًمؽ ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع ُمـ حمّرم، احلًلم

٤ٌّمس ، ضمٞمش يزيد اًمذي ىمٓمع اعم٤مء قمـ احلًلم وأصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف وقمٜمدُم٤م طم٤مول اًمٕم

، وم٤مذا سمرُمح يّمٞم٥م يده اًمٞمٛمٜمك ومٞم٘مٓمٕمٝم٤م ًمٞمٛمأل اًم٘مرسم٦م ؛تآىمؽماب ُمـ هنر اًمٗمرا

٤ٌّمس اًم٘مرسم٦م سمٞمده اًمٞمنى وم٤مذا سمرُمح آظمر يّمٞم٥م يده اًمٞمنى ، وقمٜمده٤م أظمذ اًمٕم

٤ٌّمس اًم٘مرسم٦م سمٗمٛمفوهٙمذا يتٚم٘مَّ  واذا سمرُمح آظمر يّمٞم٥م ضمٌٝمتف وي٘مع قمغم ، ػ اًمٕم

 .(0)اً إرض ؿمٝمٞمد

 ايمَ٘مَٖمـ

ـ إمم احلَْٛمؾ أي أّن ٗمَ . يمام يرُمز اًمٙمَ ويٕمٜمل اًمٜمٗمس، ـ إمم اعمقت واًمدومـٗمَ يرُمز اًمٙمَ 

ـ ٗمَ ـ يٜمٌئ قمـ وىمقع أطمداث ؾمٞمئ٦م ُمٜمٝم٤م اعمقت واًمدومـ. واًمٙمَ ٗمَ اًمٌٓمؾ اًمذي يٚمٌس اًمٙمَ 

اًم٘مديٛم٦م  إيرانوُمٔمٝمر ًمقٓدة ضمديدة ذم احلٞم٤مة إظمرى. ومٗمل ، رُمز ًمٚمحٞم٤مة إظمرى

 .(8)ًمٕمزائٝمؿ اً ورُمز، قمغم وم٘مٞمدهؿ ٤مً ن اًمثٞم٤مب اًمٌٞمْم٤مء طمزٟميم٤من اًمٜم٤مس يٚمًٌق

 رٜمَ ايمٛم  

يرُمز إمم هنر  ؛ع ظمال قمروض اًمتٕمزي٦م ـمِم٧م ومٞمف ُم٤مءقَو ويُ ، ر رُمز ًمٚمٕمٓمشٝمَ اًمٜمَّ 

اًمٗمرات اًمذي مل يتٛمّٙمـ احلًلم وأصح٤مسمف أن يرشمقوا ُمـ ُم٤مئف وُم٤مشمقا قمٓم٤مؿمك. 

وهنر اعمقت ، وهنر احلٞم٤مة، وُمًػمة احلٞم٤مة، إمم اخلٚمؼ اعمًتٛمّر ًمٚمٕم٤ممل ٤مً ر أيْمٝمَ ويرُمز اًمٜمَّ 

                                                 
 .511ص :ر اًم٤ًمسمؼاعمّمد (0)

 .312ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)
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ر يٜمٌع ويٕمقد إمم ٝمَ واًمٜمَّ ، واًمٕمقدة إمم إصؾ،  اًمّمٖمػمواًمٕم٤مملَ ، عمتٖمػّمةواحلٞم٤مة ا، واحلٞم٤مة

زل قمٚمٞمف اًم٘مرآن وطمٗمٔمف واًمذي ٟم، |إمم صدر اًمٜمٌل حمّٛمد ٤مً ر يرُمز أيْمٝمَ ُمٜمٌٕمف. اًمٜمَّ 

ويٓمٛمئـ اًمروح ، يرشمقي ُمـ ُم٤مئف اًم٤ٌمرد اًمزٓل يمّؾ قمٓمِم٤من ذم صدره واًمذي

 .(0)مم وادي اًمٕمِمؼ واإلهل٤مموهيديف إ، وحيّرره ُمـ اجلٝمؾ واًمٔمام، واًمٜمٗمس

 ايمُ٘مرد 

وم٢مّٟمف يرُمز إمم اًمٌٓمش ، ٢مذا اؾمتخدُمف إؿم٘مٞم٤مءوم، اًمُٙمرد رُمز ًمٚم٘مّقة واًمًٚمٓم٦م

، واًمٗمتؽ. أُّم٤م إذا اؾمتخدُمف إوًمٞم٤مء وم٢مّٟمف يرُمز إمم ُمريمز اعمٕمروم٦م واًمٌ٘م٤مء واخلٚمقد

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ): واًمٕمرش يمام ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 يرُمز إمم قمرش اعمٚمؽ أو اًمًٚمٓم٤من. وذم ُمراؾمؿ يمام أّن اًمٙمرد .(8) (ڄ ڄ

ّٓ ، اًمٕمزاء يرُمز إمم ُتّقل اخلاوم٦م إمم ُمٚمؽ قمْمقض  .(4)ه٤م إُمقّيقنطملم شمق

 اجَلَٚمؾ  

اجلََٛمؾ يرُمز إمم اًمتقاوع واًمّمؼم واًمتحّٛمؾ. ومتقاوع اجلٛمؾ يتجغّم طملم ُيٜمزل 

 اإلُم٤مماًم٤ًٌمي٤م وُمـ قمغم فمٝمره رايمٌف أو احلٛمؾ سم٠من يريمع قمغم ريمٌتٞمف. وهق اًمذي محؾ 

 .(3)زيـ اًمٕم٤مسمديـ اعمريض ُمـ يمرسماء إمم اًمِم٤مم

 اظمٓمّٙم٥م 

يٛمًؽ هب٤م ضمؼميؾ وئمٝمر قمغم اعمنح. وم٤معمٔمّٚم٦م رُمز ، اعَمٔمّٚم٦م شمٙمقن يمروي٦م اًمِمٙمؾ

                                                 
 . 518ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش ه٤مي إيراٟمك ]اًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم اإليراٟمٞم٦ّم[، ص٤مدق، قم٤مؿمقر سمقر (0)

 . 7هقد: آي٦م (8)

 .513ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)

 .515ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (3)
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  اًماهقت. وم٘مٌْم٦م اعمٔمّٚم٦م اًمتل يٛمًؽ هب٤م ضمؼميؾ شمرُمز إمم ارشم٤ٌمـمف سم٤مًمٕم٤مملَ ًمٕم٤مملَ 

 . (0)اًمٕمٚمقّي 

 ـ بْ ٞمثر ايمت  

ويرُمز ذًمؽ ، ظمال ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم ؿمٝمر حمّرم، يــ قمغم رؤوس اعمٕمزِّ ٌْ ُيٜمثر اًمتِّ 

ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ، يـ يقاؾمقن أٟمٗمًٝمؿ ُمع ص٤مطم٥م اًمٕمزاء وهق احلًلم سمـ قمكمّ إمم أنَّ اعمٕمزِّ 

 .(8)ُم٤مدًمدى اًمٕمرب شمٕمٗمػم اًمقضمقه سم٤مًمٓملم واًمرَّ 

 اشتدساً املٕشٗكٜ يف عرٔض التعسٖٛ 
٦م ذم احلٗم٤مظ قمغم إٟمٖم٤مم وإحل٤من ُمـ اًمٕمقاُمؾ اعمٝمٛمّ  قمروض اًمتٕمزي٦م شُمٕمدُّ 

جمّردة  إيرانوما يٛمٙمـ ُمِم٤مهدة قمروض اًمتٕمزي٦م ذم ، (4)ّٞم٦ميراٟمواعم٘م٤مُم٤مت اعمقؾمٞم٘مّٞم٦م اإل

ّٕن اعمقؾمٞم٘مك شُمٕمّد أطمد قمقاُمؾ ٟمج٤مح قمروض اًمتٕمزي٦م. ويرى اًمٕمديد  ؛ُمـ اعمقؾمٞم٘مك

ؾمٞم٘مك ّٞملم سم٠مّن قمروض اًمتٕمزي٦م هل اًمتل طم٤مومٔم٧م قمغم اعمقيراٟمُمـ اعمقؾمٞم٘مّٞملم اإل

ٟمدصم٤مر. ويٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن اًمتٕمزي٦م ٓه٤م ًمقاضمٝم٧م اعمقؾمٞم٘مك اًمٗمٜم٤مء واإلوًمق، ّٞم٦ميراٟماإل

واًمتٕمزي٦م ُتٗمظ ، وم٤معمقؾمٞم٘مك شمزيده٤م همٜمك، واعمقؾمٞم٘مك شمٙمٛمؾ إطمدامه٤م إظمرى

 .(3)اعمقؾمٞم٘مك ُمـ اًمزوال واًمٗمٜم٤مء

                                                 
 .513ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

 . 517ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ]اًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم اإليراٟمٞم٦ّم[ ٟماميش ه٤مي إيراٟمك، ص٤مدق، قم٤مؿمقر سمقر( 8)

طمدي٨م ، شمٕمزيف ظمقاٟمك: طمدي٨م ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمك ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر (4)

 . 033ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦ّم ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمّل[

 . 31ص :ؾم٤مسمؼ ُمّمدر، شمٕمزيف زُمٞمٜمف ىمزويـ ]اًمتٕمزي٦م اخل٤مّص٦م سم٘مزويـ[، رئقف، سمٞمِمدار (3)
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 ايمتٔمزي٥م هل ايمتل» ّٞملميراٟموهق ُمـ أىمدم اعمقؾمٞم٘مّٞملم اإل (0)ي٘مقل أسمق احلًـ ص٤ٌم

ـ ؽمٝمّمٚمـ ٓ أدري َمع إؽمػ َمَ : ويتس٣مءل، ّٝم٥ميراٞمضمٖمٓم٦م ضمتك أن اظمقؽمٝمٗمك اإل

 .(1)؟ّٝم٥م َمستٗمبالً يراٞماحلٖم٣مظ فمعم اظمقؽمٝمٗمك اإل

 : وسمتجعّم اظمقؽمٝمٗمك دم ايمتٔمزي٥م فمعم ؾم٘مٙمكم

 .اظمقؽمٝمٗمك ايم٘مالَمّٝم٥مـ  3 

 إحل٣من اظمقؽمٝمٗمّٝم٥م.ـ  1 

ئّٚم٥م َمـ أهؾ ايمبٝم٦م( وإؾمٗمٝم٣مء هم٣مظمقؽمٝمٗمك ايم٘مالَمّٝم٥م هل فمب٣مرة فمـ ىمالم إويمٝم٣مء )إ

وسمٗمرأ َمٛمٓمقَم٥م. ويٗمرأ ىمالم إويمٝم٣مء زمِمقرة َمٙمّحٛم٥م ويراهمؼ ذيمؽ ، )يزيد وأٞمِم٣مره(

 ٗمرأ زمحروم٥م وزمٚمقؽمٝمٗمك. وَمرة يُ ، ٣مً ٛمٗمرأ َمّرة َمٙمح  اظمقؽمٝمٗمك. هم٘مالم إويمٝم٣مء يُ 

٥م دم احلسكم ويزيد زمـ َمٔم٣موي٥م دم أىمػم سم٘مٝمّ  اإلَم٣ممهم٣مظمٚمّثٙمقن ايمذيـ ىم٣مٞمقا يٚمّثٙمقن أدوار 

ىم٣مٞمقا ، ٣مً صقسم إيرانوهل سم٘مٝم٥م دويم٦م )دم ؿمٜمران( ىم٣مٞمقا َمـ أضمسـ اظمٚمّثٙمكم دم  إيران

، ويتٔمّٙمٚمقن ايمٔمزف فمعم أٓت اظمقؽمٝمٗمّٝم٥م، ّٝمكمإيراٞميتدّرزمقن فمعم اظمقؽمٝمٗمك فمعم أيدي 

سم٘مٝم٥م )ويٓمٜمرون طمػماهتؿ طمالل فمروض ايمتٔمزي٥م ايمتل ىم٣مٞمقا يٗمّدَمقهن٣م فمعم َمرسح 

ـ سمٔمّٙمٚمقا إحل٣من وايمٛمٕمامت واظمٗم٣مَم٣مت اظمقؽمٝمٗمّٝم٥م فمعم . ضم٣مهمظ ه٠مٓء ايمذيشدويم٦م

 . (1)شّٝم٥م إصٝمٙم٥ميراٞماظمقؽمٝمٗمك اإل

                                                 
شمٕمّٚمؿ اعمقؾمٞم٘مك ُمـ واًمده وأؾم٤مشمذة ، ذم ـمٝمران 0118وًمد ذم اًمٕم٤مم ، ( ُمـ أؿمٝمر اعمقؾمٞم٘مٞملّم اإليراٟمٞملّم0) 

درس ذم ُمدرؾم٦م اعمقؾمٞم٘مك ذم ـمٝمران وشمٕمّٚمؿ اًميب قمغم مجٞمع أٓت اعمقؾمٞم٘مٞم٦ّم ، ُمقؾمٞم٘مك قمٍمه

وقمٜمدُم٤م أؾّم٧ًم اإلذاقم٦م اإليراٟمٞم٦ّم ذم اإليراٟمٞم٦ّم. أؾّمس ُمدرؾم٦م ًمٚمٛمقؾمٞم٘مك ذم ُمديٜم٦م رؿم٧م ذم ؿمامزّم إيران 

اًمتحؼ هب٤م ًمػمأس ىمًؿ اعمقؾمٞم٘می ومٞمٝم٤م. يمام أىم٤مم دورات ًمتٕمٚمٞمؿ اعمقؾمٞم٘مك ذم أواظمر طمٞم٤مشمف.  0141اًمٕم٤مم 

ويم٤مٟم٧م ًمف قماىم٦م سمِمٕمراء قمٍمه أسمرزهؿ اًمِم٤مقمر حمّٛمد طمًلم ؿمٝمري٤مر ، يم٤من هيقى اًمرؾمؿ واًمِمٕمر

 إصمر ٟمقسم٦م ىمٚمٌٞم٦ّم. 0157 اًمٕم٤مم ورائد اًمِمٕمر احلّر ذم إيران ٟمٞمام يقؿمٞم٩م. شمقذّم ذم

، [0152]يٜم٤مير  0443هبٛمـ ، 02اًمٕمدد ، جمٚم٦م اعمقؾمٞم٘مك، (ُمـ ُمذيمرات ص٤ٌم)، أسمق احلًـ، ص٤ٌم (8)

 . 01ص :ـمٝمران

طمدي٨م ، شمٕمزيف ظمقاٟمك: طمدي٨م ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمك ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر (4)

 . 057ص :ؾم٤مسمؼُمّمدر ، اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦ّم ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمّل[
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وم٤معمٛمّثؾ اًمذي يم٤من يٛمّثؾ قمغم ُمنح اًمتٕمزي٦م يم٤من يٕمزف قمغم أٓت اعمقؾمٞم٘مّٞم٦م 

 ويم٤من خيت٤مر أًم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ويٜم٘مؾ إمم اعمِم٤مهديـ إٟمٖم٤مم اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمٕمرض. 

ًمٜمج٤مح اعمٛمّثؾ ذم تثٞمٚمف قمغم  اً ُيٕمّد رُمز اًمِمٕمراظمتٞم٤مر اعمقؾمٞم٘مك اًمتل شمٜم٤مؾم٥م 

سمؾ إّٟمف ي٘مرأ ، اعمنح. وم٤مًمذي يٛمّثؾ إؿم٘مٞم٤مء ٓ ي٘مرأ أؿمٕم٤مره ُمٚمّحٜم٦م وسمٛمقؾمٞم٘مك

. اًمِمٙمؾ اًمث٤مين (0)وسمٜمؼمة ظمِمٜم٦م وقمٜمٞمٗم٦م وقمدواٟمّٞم٦م، إؿمٕم٤مر جمّردة ُمـ اعمقؾمٞم٘مك

]اعمزُم٤مر[  ًمٚمٛمقؾمٞم٘مك ذم قمروض اًمتٕمزي٦م يتٛمّثؾ ذم أٓت اعمقؾمٞم٘مّٞم٦م وهل ؿمٞمپقر

ُمزُم٤مر اًم٘مرسم٦م[ وـمٌؾ ]اًمٓمٌٚم٦م[ ودهؾ ]اًمٓمٌؾ اًمٙمٌػم[ ويمرٟم٤م [وٟمی ]اًمٜم٤مي[ وىمره ٟمی 

 ًتٕمٛمؾ يمّؾ ُمٜمٝم٤م ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُمـ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت. اًمّمٜم٩م[. ويُ []اًمٙمرٟم٤م[ وؾمٜم٩م 

واًمٓمٌٚم٦م ، شُمًتٕمٛمؾ اًمٓمٌٚم٦م ومٗمل قمروض اًمتٕمزي٦م اًمتل شمتٜم٤مول ُمِم٤مهد احلرب

ًتٕمٛمؾ اًمٜم٤مي ع أي وداع إب ٓسمٜمف يُ وذم قمروض اًمقدا، اًمٙمٌػمة واعمزُم٤مر واًمّمٜم٩م

 وُمزُم٤مر اًم٘مرسم٦م. 

وي٘مقل اخلٌػم ذم ُمقؾمٞم٘مك اًمتٕمزي٦م ؾمٕمٞمد اومزوٟمؽم قمـ اعمقؾمٞم٘مك اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم 

ُم٦م ذم قمروض اًمتٕمزي٦م شمٙمقن قمغم خدَ إّن اعمقؾمٞم٘مك اعمًتَ : قمروض اًمتٕمزي٦م قمغم اعمنح

 : صماصم٦م أوضمف

 حلريم٦م ذم اًمٕمرض. أو شمقىّمػ ا، ُمؾء اًمٗمراغ اًمٜم٤مضمؿ قمـ شمقىّمػ احلقار: 0

 ُماءُم٦م اًمٜمّص عمقوقع اًمٕمرض.: 8

صدور أواُمر ُمـ ُمٕملم اًمٌٙم٤مء )اعمخرج( ًمتٖمٞمػم إدوار )اؾمتٕمداد اعمٛمّثٚملم : 4

 .(8)ًمٚم٘مٞم٤مم سم٠مدوارهؿ(

، ؿمٕمٌّٞم٦م اً ويم٤مٟم٧م أؿمٕم٤مرهؿ أؿمٕم٤مر، يم٤من يمّت٤مب جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ُمـ قم٤مُّم٦م اًمِمٕم٥م

                                                 
 .51ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمٕمزيف زُمٞمٜمف ىمزويـ ]اًمتٕمزي٦م اخل٤مّص٦م سم٘مزويـ[، سمٞمِمدار رئقف (0)

ُمّمدر ، ٟماميش وُمقؾمٞم٘می در إيران ]اًمٕمرض اعمنطمّل واعمقؾمٞم٘مك ذم إيران[، ضمٝم٤مٟمٖمػم، ٟمٍمي أذذم (8)

 .                                  77ص :ؾم٤مسمؼ
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إمم ُمًتقى احلقار اًمٕم٤مدّي سملم واًمٜمّمقص شمٜمزل ، ومل شمٙمـ هل٤م أمهّٞم٦م أدسمّٞم٦م يمٌػمة

وم٢مّن  ٘مرأ إؿمٕم٤مر ُمٜمّٖمٛم٦مًتٕمٛمؾ اعمقؾمٞم٘مك ذم اًمتٕمزي٦م وشمُ وًمٙمـ قمٜمدُم٤م شمُ ، إؿمخ٤مص

ّن ٟمّمقص ٘م٤مل إوهلذا اًم٥ًٌم يُ  ؛سمؾ يّمٌح هل٤م ىمٞمٛم٦م، هذا اًمٜم٘مص شمًّده اعمقؾمٞم٘مك

 اًمتٕمزي٦م شمٕمتٛمد قمغم اًمتٜمٗمٞمذ وًمٞمس اًم٘مراءة.

، وشمٖمػم اعمٙم٤من، ٦م ُمع ُمرور اًمزُمـظم٤مّص ، وم٤مٕٟمٖم٤مم شمٙمت٥ًم أمهّٞم٦م ذم سمٕمض إطمٞم٤من

وذم هذا ، ومتٖمٞمػم اًمزُم٤من واعمٙم٤من ذم اًمتٕمزي٦م يتّؿ سم٘مٞم٤مم اعمٛمّثؾ سمحريم٦م دائرّي٦م قمغم اعمنح

ر أن ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل إذا يم٤من ُمـ اعم٘مرَّ  .اًمٗم٤مصؾ شُمٕمزف اعمقؾمٞم٘مك اعمائٛم٦م ًمٚمحدث

ٓمٌٚم٦م واعمزُم٤مر يب اًمقمٜمده٤م شمُ ، يتقضّمف ؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ ُمـ اًمٙمقوم٦م إمم يمرسماء

واًمّمٜم٩م سمّمقرة مح٤مؾمّٞم٦م. وذم سمٕمض إطمٞم٤من يّمدر اعمٛمّثؾ اًمذي يٛمّثؾ اًمِمٛمر أواُمره 

سمٕمد  ـ ومتّمٌح اًمٗمرىم٦م اعمقؾمٞم٘مّٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمراومؼ اعمٛمّثٚملم، سم٠من ييب ُمزُم٤مر احلرب

ٕمّد ٟمٗمًف ًمٚمحرب. وُمـ هٜم٤م وم٢مّن اًمِمٛمر ذم اجلٞمش اًمذي يُ  اً ـ قمْمق صدور إواُمر

ّن اعمقؾمٞم٘مك شم٘مقم ذم اًمٕمرض ٕمرض. ويٛمٙمـ اًم٘مقل إتٝم٤مء اًميقاصؾ دوره طمتك اٟم

. (0)وإصم٤مرة اًمّمخ٥م اًميورّي عمقاصٚم٦م اًمٕمرض اعمنطمّل ، سمٛمؾء اًمٗمراغ ذم اعمنح

وم٢مّٟمف )اعمٛمّثؾ( ، وهق قمٜمدُم٤م يٜمًی اعمٛمّثؾ ُم٤م جي٥م أن ي٘مقًمف، شم٘مقم اعمقؾمٞم٘مك سمدور آظمر

وهٙمذا ، ذم اعمزُم٤مر ًمی قم٤مزف اعمقؾمٞم٘می سم٠من ييب قمغم اًمٓمٌٚم٦م ويٜمٗمخيِمػم سمٞمده إ

 شمٙمقن اعمقؾمٞم٘مك أداة ُم٤ًمقمدة ًمٚمٛمٛمّثؾ عمقاصٚم٦م دوره. 

م( أواُمر سمٛمٜمع ُمراؾمؿ اًمٕمزاء 0133ـ  0272قمٜمدُم٤م أصدر رو٤م ؿم٤مه هبٚمقي )

شمّؿ ٟمًٞم٤من يمثػم ُمـ إٟمٖم٤مم وإحل٤من اعمقؾمٞم٘مّٞم٦م ، إيرانوقمروض اًمتٕمزي٦م ذم يم٤موّم٦م أٟمح٤مء 

٦م اًمٙمثػم ُمـ ممّثكم قمروض اًمتٕمزي وًمذًمؽ ٟمرى، اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم قمروض اًمتٕمزي٦م آٟمذاك

 ٤مً وًمذًمؽ وم٢مهّنؿ يًتٕمٛمٚمقن أحل٤مٟم، ُمـ اعمقؾمٞم٘مك ٤مً ذم اًمقىم٧م احل٤مض ٓ يٗم٘مٝمقن ؿمٞمئ

                                                 
ُمّمدر ، وُمقؾمٞم٘می در إيران ]اًمٕمرض اعمنطمّل واعمقؾمٞم٘مك ذم إيران[ٟماميش ، ضمٝم٤مٟمٖمػم، ٟمٍمي أذذم (0)

 ؾم٤مسمؼ.
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ُمع أّن هٜم٤مك ، ُمقؾمٞم٘مّٞم٦م ذم قمروض اًمتٕمزي٦م ُمائٛم٦م ًمألهم٤مين اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم إومراح

٤مٟم٧م ُمًتٕمٛمٚم٦م ذم اًم٘مرن حيٗمٔمقن إحل٤من اًمتل يم، سمٕمض اعمٛمّثٚملم ُمـ يم٤ٌمر اًمًـ

 صمٜم٤مء أداء قمروض اًمتٕمزي٦م.ذم أ اعم٤ميض

ويٙمقن قمغم ، ذم قمروض اًمتٕمزي٦م ٤مً رئٞمًٞمّ  اً وم٢مّن اعمقؾمٞم٘مك شم١مّدي دور، وقمغم هذا

ودور ، ُمٕملم اًمٌٙم٤مء وهق ي٘مقم ُم٘م٤مم اعمخرج أن يٜمتٌف عمدى أمهّٞم٦م اعمقؾمٞم٘مك ذم اًمٕمرض

اعمقؾمٞم٘مك ذم إٟمج٤مح أي قمرض ًمٚمتٕمزي٦م. ٟمِمػم هٜم٤م إمم أّن اخلٓم٤ٌمء واًمرواديد 

ويم٤مٟمقا يٕمرومقن ، يم٤مٟمقا يتٛمّتٕمقن سمّمقت ضمٝمقرّي  احلًلم اإلُم٤مم قمغم واًمٜم٤مئحلم

 . (0)إحل٤من اعمقؾمٞم٘مّٞم٦م

 ٛ ّٗكٗاشتدساً األحلاُ املٕش
ّٞمقن اًم٘مدُم٤مء يًتخدُمقن اعمقؾمٞم٘مك وإحل٤من ذم خمتٚمػ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت يراٟميم٤من اإل

 : وُمٜمٝم٤م، وأهمٚمٌٝم٤م ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ديٜمّٞم٦م

 (چ٣مووش طمقاٞمی)و، [آل حمٛمدـم٘مقس اًمّماة قمغم حمّٛمد و أي] (صٙمقات ٞم٣مَمف)

طمٞم٨م ي٘مرأ ، احلًلم اًمٕم٤مئديـ ُمـ يمرسماء اإلُم٤ممُمراؾمؿ اؾمت٘م٤ٌمل احلج٤مج أو زوار ]

أطمدهؿ دقم٤مًء ويٛمٌم إىم٤مرب وإصدىم٤مء إمم ضم٤مٟم٥م احل٤مج أو اًمزائر طمتك اًمقصقل 

، ودقم٤مء أداء اًمٜمذور، ٤مً هٜمٞمئ ٤مً ٌؾ اًمٜمقم ًمألـمٗم٤مل طمتك يٜم٤مُمقا ٟمقُمودقم٤مء ىم، [إمم سمٞمتف

ًَّ ، ٓسمتٕم٤مد قمـ اًمٌاء واحلقادثودقم٤مء ا حر )إذ ي٘مقم اعمًحرايت ىمٌؾ أذان ودقم٤مء اًم

، ودقم٤مء قمرس اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ، اًمٗمجر سم٤مي٘م٤مظ اًمّم٤مئٛملم ًمٚمّمٞم٤مم ذم ؿمٝمر رُمْم٤من(

وُمراؾمؿ شمِمٞمٞمع ؿمٝمداء يمرسماء )ذم ، احلًلم( اإلُم٤ممودقم٤مء ُمٝمد قمكم إصٖمر )اسمـ 

ٓمر. يم٤مٟم٧م هذه اًمٓم٘مقس شمراوم٘مٝم٤م أي ـمٚم٥م ٟمزول اعم ؛ودقم٤مء آؾمتً٘م٤مء، أي٤مم حمرم(

ّٞم٦م. ويمثػم ُمـ هذه اًمٓم٘مقس يراٟمم ذم يمّؾ ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ اعمٜم٤مـمؼ اإلًتخدَ ُمقؾمٞم٘مك حمٚمّٞم٦م شمُ 

                                                 
ـّ اإليرايّن[، ٟمٍمي أذذم وقم٤ٌّمس ؿمػمزادي آهقدؿمتل، ضمٝم٤مٟمٖمػمي (0) ، شم٤مريخ هٜمر إيران ]شم٤مريخ اًمٗم

 . 132ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ
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وإؿمٕم٤مر اعمٜمٔمقُم٦م هبذه ، ٘م٤مم سمٕمد أن ي٘مقم ىم٤مرئ مجٞمؾ اًمّمقت سم٘مراءة اًمدقم٤مءشمُ 

اعمٜم٤مؾم٦ٌم. ويمثػم ُمـ هذه اًمٓم٘مقس اٟمدصمرت ذم اًمٕم٤مصٛم٦م واعمدن اًمٙمؼمى ُمع دظمقل 

وٓ زاًم٧م سمٕمض هذه اًمٓم٘مقس ُمقضمقدة ذم اًم٘مرى وإري٤مف ، ٦م احلديث٦ماًمت٘م٤مٟم

 .(0)ّٞم٦ميراٟماإل

أٟمقاع اعمقؾمٞم٘مك ذم ـم٘مقؾمٝم٤م وُمراؾمٛمٝم٤م  إيرانشمًتخدم إىمٚمّٞم٤مت اًمديٜمّٞم٦م ذم 

َـّ ، اًمديٜمّٞم٦م وصٚمقاهت٤م هذه اعمقؾمٞم٘مك مل شمّمؾ إمم ُمًتقى ُمقؾمٞم٘مك اًمتٕمزي٦م.  وًمٙم

لم واعمًٞمحّٞملم وإرُمـ واًمٞمٝمقد واًمّم٤مسمئ٦م يم٤مًمزرادؿمتٞمّ  إيرانوم٤مٓىمٚمّٞم٤مت اًمديٜمّٞم٦م ذم 

وهل حمدودة ، اعمٜمدٟم٤مئٞم٦م أشم٤ٌمع اًمٜمٌل حيٞمك هل٤م ُمقؾمٞم٘م٤مه٤م اًمديٜمّٞم٦م اخل٤مّص٦م سمٓم٘مقؾمٝم٤م

 .(8)سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع اعمقؾمٞم٘مك اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم قمروض اًمتٕمزي٦م

 نّتاب دلالض التعسٖٛ 
 ّمدر هق اعم هب٤م اًم٤ٌمطمثقن ذم جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م إّن إطمدى اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل اهتؿَّ 

اعم٤مّدة اًمِمٕمرّي٦م  وُمـ أيـ أظمذ يمّت٤مب اعمج٤مًمس، اًمذي اؾمت٘مك ُمٜمف يمّت٤مب جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م

 ُم٦م ذم اًمتٕمزي٦م. يٕمت٘مد اًمٕمديد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم أّن أّول ُمّمدر اىمتٌس ُمٜمف اعمًتخدَ 

عم١مًّمٗمف ُما طمًلم واقمظ  (روض٥م ايمُمٜمداء)هق يمت٤مب ، إيرانيمّت٤مب اًمتٕم٤مزي ذم 

ؿمريؼ )و (3)(ؿمقهم٣من ايمب٘م٣مء)سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ُمثؾ  وسمٕمض اعم٘م٤مشمؾ اعمٙمتقسم٦م (4)يم٤مؿمٗمل

                                                 
ـّ ا، ٟمٍمي أذذم وقم٤ٌّمس ؿمػمزادي آهقدؿمتل، ضمٝم٤مٟمٖمػمي (0) ، إليرايّن[شم٤مريخ هٜمر إيران ]شم٤مريخ اًمٗم

 .132ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ

 . 137ص، 8ج :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)

 ُمّمدر ؾم٤مسمؼ. ، ص٤مطم٥م يمت٤مب روو٦م اًمِمٝمداء، ـه101اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، ُما طمًلم، واقمظ يم٤مؿمٗمل (4)

در ُمّم٤مئ٥م ائٛمف ، ـمقوم٤من اًمٌٙم٤مء، (ـه0858ُمػمزا حمّٛمد إسمراهٞمؿ )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، ضمقهري اعمروزّي  (3)

، ؾمٞمد اًمِمٝمداء ]ـمقوم٤من اًمٌٙم٤مء ذم ُمّم٤مئ٥م إئّٛم٦م إـمٝم٤مر ٓ ؾمٞماّم ؾمٞمد اًمِمٝمداء[ اـمٝم٤مر سمخّمقص

 وّؿ أؿمٕم٤مرًا ذم رصم٤مء اإلُم٤مم احلًلم. ، م[8100.ش ]ـه0411، 0ط، ُمٜمِمقرات ـمقسم٤مي حم٧ٌم
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. وٟم٘مؾ اًمٕمديد ُمـ ىمّراء (َمٗمتؾ أيب خمٛمػ): أو اعمؽممج٦م إمم اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ُمثؾ (0)(ايمب٘م٣مء

ٛم٧م قمغم اًم٘مامش ؾِم ّٞملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم اعم٤ميض ينمطمقن اًمّمقر اًمتل رُ يراٟماعم٘م٤مشمؾ اإل

ّمص واحلٙم٤مي٤مت اعمتٕمّٚم٘م٦م اًم٘م، (رؽمقم اظمٗم٣مهل)ٞم٧م آٟمذاك ٛمِّ وؾُم ، قمـ واىمٕم٦م يمرسماء

. يمام أّن يمت٤مب (ؿمريؼ ايمب٘م٣مء)احلًلم يقم قم٤مؿمقراء ُمـ يمت٤مب  اإلُم٤ممسمِمٝم٤مدة 

ٗمف اسمـ ـم٤مووس (ايمٙمٜمقف فمعم ومتعم ايمْمٖمقف) قمكم سمـ ُمقد اعمقًمقد ؾمٜم٦م ، عم١مًمِّ

هلقف ؽمٝمد )ؿ سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م واعمٕمروف سم٤مؾمؿ اعمؽمضَم ، ـه333 واعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم هـ521

 . إيرانأطمد ُمّم٤مدر جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ذم ٕمدُّ يُ ، (ازمـ ؿم٣مووس

سمٞمٜمام ، ٗمقه٤م وؿمٕمراؤه٤م وٟم٤مفمٛمقه٤م قم٤مدةً إّن اًمٙمت٥م واًمدواويـ اًمِمٕمرّي٦م هل٤م ُم١مًمِّ 

ٟمًخ اًمتٕمزي٦م هل قمغم اًمٕمٙمس شمٌ٘مك ُمٜمذ اًمٌداي٦م جمٝمقًم٦م اًمٙم٤مشم٥م واًمِم٤مقمر. وهلذا 

 : ؾم٤ٌٌمن

ف ّٕٟمف يم٤من يرى أّن قمٛمٚم ؛هق أّن ُمـ يم٤من يٜمٔمؿ اًمِمٕمر مل يذيمر اؾمٛمف: إّول

ويم٤من ، سمؾ يٓمٚم٥م إضمر واًمثقاب ذم أظمرة، وٓ يريد أن يٙمت٥م اؾمٛمف قمٚمٞمف، ُم٘مّدس

 وهلذا يم٤مٟمقا يٛمتٜمٕمقن قمـ ذيمره٤م. ، ه١مٓء يٕمّدون يمت٤مسم٦م أؾمامئٝمؿ ري٤مءً 

، مل يٙمـ يٙمؽمث ًمذيمر اؾمؿ ص٤مطمٌف وٟم٤مفمٛمف هق أّن ُمـ يم٤من يًتٜمًخ اًمِمٕمر: ايمث٣مين

ُمـ  اً يمثػم وهلذا وم٢منَّ  ؛ػ أو اًمِم٤مقمرذيمر ومٞمٝم٤م اؾمؿ اعم١مًمِّ ّٕن اًمٜمًخ٦م إصٚمٞم٦َّم مل يُ 

ويقىّمٕمقٟمف ، إؿمخ٤مص قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا يًتٜمًخقن إؿمٕم٤مر يم٤مٟمقا يٖمػّمون اًمِمٕمر

                                                 
 ،]اًمٌّٙم٤مء[ (گري٤من )ـمريؼ اًمٌٙم٤مء عم١مًمِّٗمف حمّٛمد طمًلم أب ُمرمح٧م سمٜم٤مه ُما قمٌد اهلل ؿمٝمراب ًم٘مٌف إدّب  (0)

يمتٌف ُم١مًّمٗمف سمٕمدد أي٤مم ؿمٝمري حمرم وصٗمر. ، جمٚم٤ًًم ًمٚمٕمزاء قمغم احلًلم سمـ قمكم 31يْمّؿ هذا اًمٙمت٤مب 

ؿم٤مقمرًا ُمٜمٝمؿ: حمتِمؿ اًمٙم٤مؿم٤ميّن  45يْمّؿ هذا اًمٙمت٤مب أؿمٕم٤مرًا ًمِمٕمراء إيراٟمٞملّم يّمؾ قمددهؿ إمم 

وأطم٤مدي٨م اًمرواة وطمٙم٤مي٤مهتؿ ، ووص٤مل اًمِمػمازّي وص٤ٌم واجلقهري وضمقدي وروقان وهوش

جمٛمققمف ُم٘م٤مٓت دوُملم ، محٞمد رو٤م، )أردٓن ٝمؿ اًمِمٝمٞمد اًمث٤مًم٨م وأسمق خمٜمػ ودرسمٜمدي أو اًمٙمتٌلوُمٜم

ؾمٛمٞمٜم٤مر سملم اعمٚمغم ٟماميش ه٤مى آيٞمٜمك وؾمٜمتك ]اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٜمدوة اًمدوًمٞم٦ّم ًمٚمٕمروض اًمديٜمٞم٦ّم 

 (. 34ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، واًمت٘مٚمٞمدّي٦م[
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  .(0)ويقّزقمقٟمف قمغم أظمريـ، سم٠مؾمامئٝمؿ

يٛمٙمـ ذيمر أؾمامء اًمٕمديد ممّـ يمتٌقا اعم٘م٤مشمؾ أو اًمتٕم٤مزي واعمراصمل ذم اًمٕمٍم 

ُمقٟٓم٤م طمًلم : وهؿ إيرانذم واًمذيـ رؾّمخقا أؾمس اًمتٕم٤مزي واعمراصمل ، اًمّمٗمقّي 

وهق أّول يمت٥م  (روض٥م ايمُمٜمداء)واقمظ يم٤مؿمٗمل ص٤مطم٥م أّول يمت٤مب قمـ اًمتٕمزي٦م 

واًمِم٤مقمر ، واًمِم٤مقمر حمتِمؿ اًمٙم٤مؿم٤مينّ ، إيران٧ٌم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ذم تِ اعم٘م٤مشمؾ اًمتل يمُ 

وحمّٛمد ـم٤مهر سمـ أب ، واًمِم٤مقمر ؿمٝم٤مب، واًمِم٤مقمر يمامل، قمٌد اهلل سمـ حمّٛمد قمكم حمّرم

)َمٔمكم وُمػمزا حمّٛمد شم٘مل شمٕمزيف گردان  )َمغمفمزا(ًٞمد ُمّمٓمٗمك اًمٙم٤مؿم٤ميّن واًم، ـم٤مًم٥م

ت٥ُم ه١مٓء ويمُ ، واًمِم٤مقمر ُمقٟٓم٤م حمّٛمد سمـ طم٤ًمم اًمديـ اعمٕمروف سم٤مسمـ طم٤ًمم، ايمب٘م٣مء(

 . (8)٤مً ّمدر ًمٜمًخ اًمتٕم٤مزي اعمقضمقدة طم٤مًمٞمّ وأؿمٕم٤مرهؿ هل ُم

وطمًلم  رومقا سمٙمت٤مسم٦م جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م واعم٘م٤مشمؾ ُمثؾ ُمٕملم اًمٌٙم٤مءوهٜم٤مك أؿمخ٤مص قمُ 

 .(4)ٞم٧م سم٤مؾمٛمفٛمِّ قمكم ظم٤من. ويم٤من حلًلم قمكم ظم٤من ـمري٘م٦م ذم يمت٤مسم٦م جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ؾُم 

يمّت٤مب جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م خيتٛمقن اعمج٤مًمس سمٓمٚم٥م اًمدقم٤مء ًمٙم٤مشمٌف. أو يم٤مٟمقا يقىّمٕمقن 

 أو ]يمٚم٥م سم٤مب ؾمٞمد اًمِمٝمداء[ (ؽمگ درگ٣مه ؽمٝمد ايمُمٜمداء): يمت٤مسم٤مهتؿ سمٕم٤ٌمرات ُمثؾ

أو  (ضمرره)أو  (ىم٣مسم٤م احلروف)أو ، ( قمكّم[اإلُم٤مم]يمٚم٥م سم٤مب ) (ىمٙم٤م آؽمت٣من فمقم)

پ٤مي٤من : . يمام يم٤من اًمٌٕمض ُمـ اًمٙمّت٤مب يٜمٝمل جمٚمس اًمتٕمزي٦م سمٙمٚمٛم٦م(3)]وري٘م٦م[ (ورومؽ)

 وت٤مم وإت٤مم ]اخل٤مت٦م[. 

، إؿمٕم٤مر اًمتل يُمت٧ٌم هب٤م اًمتٕم٤مزي يم٤مٟم٧م سمًٞمٓم٦م وسم٤مًمٚمٝمج٦م اعمحٚمّٞم٦م وًمٖمتٝم٤م ريمٞمٙم٦م

                                                 
 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، طمٞم٦م اإليراٟمٞم٦ّم[ٟماميش ه٤مى إيراٟمك ]اًمٕمروض اعمن، ص٤مدق، قم٤مؿمقرسمقر (0) 

 .441ـ442ص

 .431ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ٟماميش ه٤مى إيراٟمك ]اًمٕمروض اعمنطمٞم٦م اإليراٟمٞم٦ّم[، ص٤مدق، قم٤مؿمقرسمقر (8)

 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، داٟمِمٜم٤مُمف ٟماميش إيراٟمك ]دائرة ُمٕم٤مرف اًمٕمرض اعمنطمّل اإليرايّن[، آهم٤م قم٤ٌّمد (4)

 . 32ص

 .55ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ًمتٕمزي٦م اخل٤مص٦م سم٘مزويـ[شمٕمزيف زُمٞمٜمف ىمزويـ ]ا، رؤوف، سمٞمِمدار (3)
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قمٞمد اًمٜمٔمر ذم هذه أُ  لم ُمـ اًمزُم٤منوًمٙمـ سمٕمد ىمرٟم، وىمد يُمت٧ٌم ًمٞمٗمٝمٛمٝم٤م قم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس

 ت٧ٌم ُمـ ضمديد.ويمُ ، إؿمٕم٤مر

آظمريـ  ٤مً وإنَّ يمّت٤مسم، نَّ حمّٛمد شم٘مل ظم٤من ُمٕملم اًمٌٙم٤مء أقم٤مد يمت٤مسم٦م ٟمًخ اًمتٕمزي٦مؾ إىمٞم

وٟمنمه٤م سمتِمجٞمع ُمـ ُمػمزا ، أقم٤مدوا شمرشمٞم٥م ٟمًخ اًمتٕمزي٦م ُمثؾ ؿمٝم٤مب اإلصٗمٝم٤مين

يـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي حمّٛمد شم٘مل ظم٤من أُمػم يمٌػم رئٞمس اًمقزراء ذم قمٍم ٟم٤مس اًمد

 .(0)م(0250ـ  0217)

ّٗٛ يف وصرح التعسٖٛ  ّٗات رٟٗص  ظدض
يم٤من اًمًاـملم ذم اًمٕمٍميـ اًمّمٗمقّي واًم٘م٤مضم٤مرّي ينمومقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ قمغم ُمنح 

ـم٤مئٚم٦م.  وُيٜمٗم٘مقن قمٚمٞمف أُمقآً ، ويم٤مٟمقا يرقمقٟمف رقم٤مي٦م شم٤مُّم٦م، وإظمراضم٤مً  اًمتٕمزي٦م إٟمت٤مضم٤مً 

ًمٞمٜمٞمٓمقا هبؿ  ؛ّمّٞم٤مت اعمنطمّٞم٦موهلذا يم٤من اًمًاـملم يٌحثقن قمـ أومْمؾ اًمِمخ

 ُم١ًموًمّٞم٦م إٟمت٤مج وإظمراج ُمنح اًمتٕمزي٦م.

 َمٔمكم ايمب٘م٣مء 

اؿمتٝمر قمدد ُمـ إؿمخ٤مص ذم اًمٕمٍميـ اًمّمٗمقّي واًم٘م٤مضم٤مري سم٢مذاومٝمؿ اًمٙم٤مُمؾ 

 (شمٕمزيف گردان)أو (ُمٕملم اًمٌٙم٤مء)وُأـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ًم٘م٥م ، قمغم إظمراج ُمنح اًمتٕمزي٦م

ٚمّ٘م٥م هبذا اًمٚم٘م٥م يم٤من ومَٛمـ يم٤من يُ  ،وهق اًمِمخص اًمذي ي٘مقم سم٢مدارة جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م

ًمتج٤مرسمف اًمٓمقيٚم٦م وُمٕمرومتف سمٕمٜم٤مس اعمنح  اً ؛ ٟمٔمرُينمف قمغم إظمراج ُمنح اًمتٕمزي٦م

وعمٕمرومتف ، وىمدرشمف قمغم شمٕمٞملم اعمٛمّثٚملم وإؿمخ٤مص اًمذيـ ي١مّدون إدوار، يم٤موّم٦م

                                                 
]اًمتٖمٞمػم واًمتحقل  (دگرگقٟمی وُتقل در ادسمٞم٤مت وُمقؾمٞم٘می شمٕمزيف)قمٜم٤مي٧م اهلل: ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان: ، ؿمٝمٞمدي (0)

]اًمتٕمزي٦م: اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م  (شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در ايران)ذم يمت٤مب: ، ومی أدب وُمقؾمٞم٘می اًمتٕمزي٦م[

 قمـ قمٌد اهلل اعمًتقذم. ٟم٘ماً  37ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ذم إيران[
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 . أو إي٘م٤مف اعمٛمّثؾ قمـ اًمتٛمثٞمؾ سمٙمّؾ طمرومّٞم٦م، سم٤مٔٓت اعمقؾمٞم٘مّٞم٦م وإدارة اعمنطمّٞم٦م

، ُمٕملم اًمٌٙم٤مء اًمذي ي٘مقم ُم٘م٤مم اعمخرج ذم اعمنح يم٤من يٕمرف ُمٝمّٛمتف ُمٕمروم٦م يم٤مُمٚم٦م

ويم٤من يًتخدم يده ذم ، واًمٗمرىم٦م اعمقؾمٞم٘مّٞم٦م، يٕمرف قمٛمؾ يمّؾ واطمد ُمـ اعمٛمّثٚملم

أو يم٤من يرومع اًمٕمّم٤م ًمٞم٠مُمر سمٕمٛمؾ ُم٤م. يم٤من ُمٕملم اًمٌٙم٤مء ، إصدار إواُمر إمم اعمٛمّثٚملم

وإقمداد ُم٤م يتٓمّٚمٌف اًمٕمرض ُمـ ، ّثٚملم وأًمقاهن٤مخيت٤مر ُمقوقع اًمتٕمزي٦م وُماسمس اعمٛم

  .واًمتٜمًٞمؼ سملم اعمٛمّثٚملم وُتديد إحل٤من وُمٙم٤من شمقاضمد أٓت اعمقؾمٞم٘مّٞم٦م، أدوات

اعمخرج ذم اًمًٞمٜمام واعمنح ومٗمل اعم٤ميض يم٤مٟم٧م ُمٝمّٛم٦م ُمٕملم اًمٌٙم٤مء أيمؼم ُمـ ُمٝمّٛم٦م 

وحيٖمظ إحل٣من  ٣مً ىم٣من َمقؽمٝمٗمٝمّ »: ّٕن خمرج اًمتٕمزي٦م يم٤من يٕمٚمؿ دىم٤مئؼ إُمقر، ٤مً طم٤مًمٞمّ 

أفمّم٣مء همرومتف ويدّرهبؿ فمعم  اً خ ايمتٔمزي٥م وىم٣من فمٙمٝمف أن ئمرف صمّٝمدحيٖمظ ٞمس، ىم٣مهم٥مً 

وأن ي٘مقن يمديف همٜمرس اظمٚمّثٙمكم ، وأن ئمّٙمٚمٜمؿ إحل٣من وإٞمٕم٣مم واإليٗم٣مفم٣مت، أدوارهؿ

ٞمسخ٥م  اً همٔمٙمٝمف أن يٗمدم يمف همقر وإذا َم٣م أض٣مع أضمدهؿ ٞمسختف، وَم٣م جي٤م أن يٗمقَمقا زمف

. وذم قمٝمد ٟم٤مس اًمديـ (0)شوأن يٗمقم زمٗمٝم٣مدة همرومتف حلٓم٥م زمٙمحٓم٥م، هب٣م فمٛمدهأطمرى حيتٖمظ 

ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مري أـمٚمؼ اًمِم٤مه قمغم إؾمت٤مذ ُمػمزا حمّٛمد شم٘مل وهق ُمـ أه٤مزم إصٗمٝم٤من 

. وأـمٚمؼ اعمختّّمقن (ٟم٤مفمؿ اًمٌٙم٤مء)وأـمٚمؼ قمغم ُم٤ًمقمده ًم٘م٥م  (ُمٕملم اًمٌٙم٤مء)ًم٘م٥م 

 .(8)(اًمٙمٌػم ُمٕملم اًمٌٙم٤مء)سم٤مًمتٕمزي٦م قمغم اعمػمزا حمّٛمد شم٘مل ًم٘م٥م 

ذم شمٙمٞم٦م دوًم٧م. يمام يم٤من ؾمٞمد ُمّمٓمٗمك  (ُمٕملم اًمٌٙم٤مء)وقُملّم ُمػمزا سم٤مىمر ذم ُمٜمّم٥م 

ُمػمقمزا ُمـ اعمخرضملم اعمٕمرووملم عمنح اًمتٕمزي٦م وهق ُمـ أهؾ يم٤مؿم٤من. وذم قمٍم 

وىم٤مم سمدور يمٌػم ذم إٟمت٤مج ، ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه وُمٔمٗمر اًمديـ ؿم٤مه اٟمت٘مؾ إمم ـمٝمران

                                                 
 .57و 34ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمٕمزيف زُمٞمٜمف ىمزويـ ]اًمتٕمزي٦م اخل٤مص٦م سم٘مزويـ[، رؤوف، سمٞمِمدار (0)

قم٤مؿمقرا در ؿمٕمر ُمٕم٤مس وومرهٜمگ قم٤مُمف ]قم٤مؿمقراء ذم اًمِمٕمر اعمٕم٤مس وصم٘م٤موم٦م ، ُمروٞم٦م، حمّٛمد زاده (8)

 . 381ص :م[8101.ش ]ـه0421، 0ط، ـمٝمران، (جمٛمع قم٤مؿمقراء اًمث٘م٤مذمّ )ُمٜمِمقرات ، اًمٕم٤مُّم٦م[
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ُمػمقمزا )ؾمّٞمد : ُمٕملم اًمٌٙم٤مء أؾمامء أظمرى ُمٜمٝم٤م ْم٤مف إمم اؾمؿ. يُ (0)ُمنح اًمتٕمزي٦م

 اًمٕمزاء( وُمػمهمؿ )ؾمّٞمد اهلّؿ واًمٖمّؿ(.

 ٞم٣مـمؿ ايمب٘م٣مء

وهق يكم ُمٕملم اًمٌٙم٤مء ، (ٟم٤مفمؿ اًمٌٙم٤مء)ُمـ اًمِمخّمّٞم٤مت اًمٗمٕم٤مًم٦م ذم ُمنح اًمتٕمزي٦م 

وإقمداد ُماسمس اعمٛمّثٚملم ، وي٘مقم ٟم٤مفمؿ اًمٌٙم٤مء سمٛم٤ًمقمدة ُمٕملم اًمٌٙم٤مء ذم شمٜمٔمٞمؿ اعمنح

 أُم٤ميمـ اًمْمٞمقف يمام ي٘مقم سمتٕمٞملم، وسمدء اعمقؾمٞم٘مك وإي٘م٤مومٝم٤م ،أُم٤ميمٜمٝمؿلم وشمٕمٞم

 . (8)واعمِم٤مهديـ ذم اًمتٙمٞم٦م

ُتٔمك سم٤مطمؽمام اعمٚمؽ واًمًٚمٓم٤من واحل٤ميمؿ  يم٤مٟم٧م اًمِمخّمّٞم٤مت اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعمنح

وشمتٚمّ٘مك اإليمراُمٞم٤مت ، وإُمراء وإذاف ويم٤ٌمر اًم٘مقم واًمتج٤مر ذم اًمٕمّمقر اعم٤موٞم٦م

 واجلقائز ُمٜمٝمؿ.

 إويمٝم٣مء 

احلًلم وأوٓده وأٟمّم٤مره اًمذيـ وصٚمقا إمم  اإلُم٤مميٛمّثٚمقن ؿمخّمٞم٦م هؿ ُمـ 

وًمٙمٜمّٝمؿ ، ًمٙمل يًتًٚمٛمقا ؛وىمٓمع قمٜمٝمؿ اعم٤مء، وطم٤مسهؿ ضمٞمُش سمٜمل أُمّٞم٦م، يمرسماء

واؾمُتِمٝمدوا مجٞمٕمٝمؿ ذم ، ومْمٚمقا اًمِمٝم٤مدة قمغم آؾمتًام واًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م

 .(4)واىمٕم٦م يمرسماء

 إؾمٗمٝم٣مء 

وقمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد وازم يزيد قمغم ، د سمـ ُمٕم٤موي٦مهؿ ُمـ يٛمّثٚمقن ؿمخّمّٞم٦م يزي

، وا إمم يمرسماء قمغم رأس ضمٞمقش يمٌػمةضم٤مؤاًمذيـ  اًمٕمًٙمرّيلم وىم٤مدهتام، اًمٙمقوم٦م

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (0)

 . 380ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)

 .381ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)
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وأظمذوهؿ إمم ، وؾمٌقا أهؾ سمٞمتف، وىمتٚمقهؿ قمـ آظمرهؿ، وطم٤مرسمقا احلًلم وأهؾ سمٞمتف

 .(0)اًمٙمقوم٦م وُمٜمٝم٤م إمم اًمِم٤مم

 ٖٛ أزٔات ال بّس هلا أُ تتٕافر يف وصرح التعس
ّٕن ذًمؽ ي٤ًمقمد قمغم شمّمّقر اًمّمحراء اًم٘م٤مطمٚم٦م ذم  ؛ُمنح اًمتٕمزي٦م خيٚمق ُمـ اًمزيٜم٦م

ـّ اعمنح يْمؿُّ  أدوات هل٤م دٓٓت قمٞمٜمّٞم٦م أو  يمرسماء وىمتؾ احلًلم وأصح٤مسمف. وًمٙم

 (ايمسٝمػ وايمرَمح وايمراي٥م)ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل إدوات اًمٕمٞمٜمٞم٦م ُمثؾ : رُمزّي٦م أو شمزيٞمٜمّٞم٦م

هل٤م دٓٓت  (ؿمُم٦م اظم٣مء وؽَمَٔمٖم٥م ايمٛمخٝمؾ وايمْم٣مزمقق)قد يمام أّن وضم، ـ اعمنحشمزيِّ 

، وؾمٕمٗم٦م اًمٜمخٞمؾ شمرُمز إمم اًمٜمخٞمؾ واًم٤ًٌمشملم، رُمزّي٦م. اًمٓمِم٧م يرُمز إمم هنر اًمٗمرات

 ـ أهؾ سمٞم٧م احلًلم ذم ظمرائ٥م اًمِم٤مم. طمٞم٨م ُأؾمٙمِ  ؛واًمٓم٤مسمقق يرُمز امم اخلرائ٥م

 الٍضٕظ الععرّٖٛ يف عرٔض التعسٖٛ 
يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ، وًمٞم٧ًم ٟمثرّي٦م ،قمروض اًمتٕمزي٦م هل قمروض ؿمٕمرّي٦م

٦م َّم اًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م ذم أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل. وم٤مًمتٕمزي٦م قم٤ٌمرة قمـ ٟمّمقص ؿمٕمرّي٦م خمّمَّ 

 وًمٙمّؾ قمرض ُمنطمّل اؾمؿ ظم٤مّص سمف. ، عمٜم٤مؾم٦ٌم ظم٤مّص٦م

ذم سمداي٦م قمروض اًمتٕمزي٦م يم٤من اعمٛمّثٚمقن اًمذيـ ي٘مقُمقن سم٠مدوار احلًلم وأصح٤مسمف 

ي٘مقُمقن سم٠مداء أدوارهؿ ُمـ أضمؾ احلّمقل قمغم ، ؽموملمهقاة همػم حم وىم٤مدة ضمٞمش يزيد

، يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م، وًمٞمس ُمـ أضمؾ يم٥ًم اعم٤مل، اًمثقاب

ّٓ أّن اًمٕمروض شمٓمّقرت وىم٤مم ممّثٚمقن جيٞمدون أدوارهؿ سم٤مًمقىمقف قمغم ظمِم٦ٌم ، ا

 اعمنح وتثٞمؾ واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء. 

ٌح اعمٛمّثٚمقن ي٘مقُمقن سم٠مدوارهؿ شمٓمّقرت قمروض اًمتٕمزي٦م ُمع ُمرور اًمقىم٧م وأص

                                                 
قم٤مؿمقرا در ؿمٕمر ُمٕم٤مس وومرهٜمگ قم٤مُمف ]قم٤مؿمقراء ذم اًمِمٕمر اعمٕم٤مس وصم٘م٤موم٦م ، ُمروٞم٦م، حمّٛمد زاده (0)

 اًمٕم٤مُّم٦م[.
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وًمٙمـ ذم سمداي٤مت ، وطمٗمظ يمؾُّ واطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤م جي٥م أن ي٘مرأه ُمـ ؿمٕمر، سمّمقرة حمؽموم٦م

 81ص ًمف ُمـ قمغم ورىم٦م صٖمػمة ـمقهل٤م قمروض اًمتٕمزي٦م يم٤من اعمٛمّثؾ ي٘مرأ اًمِمٕمر اعمخّمَّ 

، يٛمًٙمٝم٤م سمٞمده. ىمراءة اًمٜمّمقص سم٘مٞم٧م طمتك اًمٞمقم، ؾمٜمتٞمٛمؽمات 5ؾمٜمتٞمٛمؽما وقمروٝم٤م 

 ٟم٦م قمٚمٞمٝم٤م أؿمٕم٤مٌر خمّّمّم٦م ًمدوره.اعمٛمّثؾ سمقرىم٦م صٖمػمة ُمدوَّ  طمٞم٨م يٛمًؽ

يرى اًمٕمديد ُمـ اعمختّّملم سمٛمنح اًمتٕمزي٦م أّن اعمٛمّثؾ اًمذي ٓ يزال يٛمًؽ ورىم٦م 

وًمٞمس ، ًمٞمتذيّمر سم٠مّٟمف ي٘مقم سمدور اعمٛمّثؾ، اً إؿمٕم٤مر ي٘مقم هبذا اًمٕمٛمؾ ُمتٕمّٛمد سمٞمده ًم٘مراءة

 هق اًمِمخّمّٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل ي٘مقم سمتجًٞمده٤م. 

يٗمٝمٛمٝم٤م قم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس ، سمًٞمٓم٦م وؾمٝمٚم٦م ٤مً ٟمّمقص اًمتٕمزي٦م وُم٤م زاًم٧م ٟمّمقص يم٤مٟم٧م

ُمـ أه٤مزم اعمدن واًم٘مرى. وىمد أصٌح٧م اًمٜمّمقص قمغم ُمرِّ اًمزُم٤من أدسمّٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م اًمٚمٖم٦م. 

أي  (شمٕمزي٦م گردان)ك ًٛمَّ يُ ، هٜم٤مك ؿمخّمّٞم٦م شم٘مقم سمدور اعمخرج ذم ُمنح اًمتٕمزي٦م

اعمٛمّثٚملم ويذيّمرهؿ يراىم٥م ، وهق ُمقضمقد قمغم اعمنح، اًمذي يدير اًمتٕمزي٦م

سمٜمّمقصٝمؿ. يمام أّٟمف يٕمّٚمؿ اعمٛمّثٚملم اًمّمٖم٤مر أدواَرهؿ واًمٜمّمقص اًمتل جي٥م أن 

 ي٘مرأوه٤م.

 ٌصذ وَ ٌضٕظ التعسٖٛ
وذم اعمت٤مطمػ  إيرانهٜم٤مك اظمتاف ذم قمدد ٟمًخ ٟمّمقص اًمتٕمزي٦م اعمقضمقدة ذم 

 : وٟمِمػم هٜم٤م إمم أهّؿ ُم٤م شمقاومر ًمديٜم٤م ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت قمٜمٝم٤م، واعمٙمت٤ٌمت اًمٕم٤معمّٞم٦م

ذيمر ص٤مدق مه٤ميقين ذم يمام ، هٜم٤مًمؽ ُمـ يرى أّن جمٛمققَمٝم٤م ٓ يتج٤موز اعم٤مئ٦م ٟمّص ( 3

د ُمٜمٝم٤م وشمٕمزيف ظمقاٟمك )اًمتٕمزي٦م وىمراءة اًمف يمت٤مسمف شمٕمزي ـّ  (0)٤مً ٟمّمَّ  11تٕمزي٦م( وقمدَّ وًمٙم

مجع ذم ـمٝمران سملم اًمٕم٤مَُملم  Cerulli كماًمًٗمػم اإليٓم٤مزم ذم ـمٝمران أٟمريٙمق چروًم

                                                 
 . 34ـ35ص :ٓ شم٤م، شمٕمزيف وشمٕمزيف ظمقاٟمك ]اًمتٕمزي٦م وىمراءة اًمتٕمزي٦م[، ص٤مدق، مه٤ميقين (0)
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وأهداه٤م إمم ُمٙمت٦ٌم ، ُمـ جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ٟمًخ٦م 0155ًمقطمده  0155و 0151

 . (0)اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من

اعمًتنمق اًمٌقًمٜمدّي  chodzkoيمق( دز( مجع أًمٙم٤ًمٟمدر أدُمقن ظمقدزيمق )ظمق1

ذم اعمٙمت٦ٌم اًمقـمٜمّٞم٦م  ٤مً وهل ُمقضمقدة طم٤مًمٞمّ ، وٟمنمه٤م ذم يمت٤مب سم٤مًمٗمرٟمًّٞم٦م، ٤مً ٟمّمَّ  44

 . (8)اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م وـُمٌع ذم ـمٝمرانإزم  ؿ اًمٙمت٤مبوشُمرضمِ ، سم٤ٌمريس

ٛم٧م أواظمر ٔمِّ طمٞم٨م ٟمُ ، ٟمّمقص ظمقدزيمق ُمـ أىمدم ٟمّمقص ُمنح اًمتٕمزي٦م شُمٕمدّ 

 م(.0245ـ  0717هـ/0851ـ  0808قمٍم احل٤ميمؿ اًم٘م٤مضم٤مرّي ومتحٕمٚمٞمِم٤مه )

٤مً 0181ذم اًمٕم٤مم  Litten( ٟمنم ويٚمٝمٚمؿ ًمٞمتـ 1 ُمـ اًمتٕمزي٦م  م مخ٦ًم قمنم ٟمّمَّ

 0231و 0241و 0242و 0243وشمٕمقد اًمٜمّمقص إمم إقمقام ، سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م

 م. 0101و

وهل ، ٟمًخ ُمـ ٟمّمقص ُمنح اًمتٕمزي٦م سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م 3( ٟمنم إدوارد سمراون 0

 وُمٓمٌققم٦م ـم٤ٌمقم٦م طمجرّي٦م. ، ُمقضمقدة أن ذم ُمٙمت٦ٌم ضم٤مُمٕم٦م يمٛمؼميدج

شمٕمقد ًمٚمًٜمقات ُمـ ، أهدى يمريٛمًٙمل خمٓمقـم٦ًم ُمـ ٟمّص ُمنح اًمتٕمزي٦م( 5

م إمم ُمٕمٝمد اًمٚمٖم٤مت اًمنمىمّٞم٦م ذم ُمقؾمٙمق. وىمد اطمتٗمظ هبذا اًمٜمّص  0114إمم  0213

 وُٟمنم وٛمـ ُمٜمِمقرات هذه اعمٙمت٦ٌم. ،  ُمٙمت٦ٌم ُمٕمٝمد اًمٕماىم٤مت اًمدوًمّٞم٦مذم

ٟمًخ٦ًم شمٕمزي٦م ُمٓمٌققم٦م ـمٌٕم٦م  (إيٚمٞم٤م ٟمٞمٙمقٓيقي٩م سمرزيـ)ٟم٘مؾ اًم٤ًمئح اًمروّد ( 6

وهل أّول ـمٌٕم٦م طمجرّي٦م ، إمم روؾمٞم٤م إيرانم ُمـ 0234شمٕمقد إمم ؾمٜم٦م ، طمجرّي٦م

  .(4)ًخ٦مف رء أن قمـ وضمقد هذه اًمٜمٕمرَ وٓ يُ ، ًمٜمًخ٦م ُمـ اًمتٕمزي٦م

                                                 
 . 41ص، 0ج :ُمقؾمٞم٘مك ُمذهٌك إيران ]اعمقؾمٞم٘می اًمديٜمٞم٦ّم ذم إيران[، حمّٛمد شم٘مل، ُمًٕمقدي٦م (0)

، ]دومؽم اًمِمٝم٤مدة[ (ضمٜمگ ؿمٝم٤مدت)ٟمّّم٤ًم ذم يمت٤مب سمٕمٜمقان  44ىم٤مُم٧م زهرا إىم٤ٌمل )ٟم٤مُمدار( سمجٛمع  (8)

ًمٕم٤مم سم٢مذاف اًمديمتقر حمّٛمد ضمٕمٗمر حمجقب ذم جمّٚمديـ وـُمٌع اًمٙمت٤مب ذم دار ُمٜمِمقرات هوش ذم ا

0173 . 

 . 41ـ81ص، 0ج [:ُمقؾمٞم٘مك ُمذهٌك إيران ]اعمقؾمٞم٘مك اًمديٜمٞم٦ّم ذم إيران، حمّٛمد شم٘مل، ُمًٕمقدي٦م (4)
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 ترمجات ٌضٕظ التعسٖٛ

 ايمؼممج٥م ايمٖمرٞمسٝم٥ّم 

ومرة . ذم ُم٤م يكم أهّؿ اًمؽممج٤مت اعمتققمّدة ًمٖم٤متإزم  شُمرمج٧م ٟمّمقص ُمنح اًمتٕمزي٦م

 : إيرانظم٤مرج 

( ىم٤مم أًمٙم٤ًمٟمدر ظمقدزيمق سمؽممج٦م مخ٦ًم ٟمّمقص ُمـ ُمنح اًمتٕمزي٦م ُمـ أصؾ 0

 سم٤مًمٗمرٟمًّٞم٦م. ، جمٚمس شمٕمزي٦م 44

ٝم٤م ٟمّمقص ُم٠مظمقذة ُمـ جمٛمققم٦م اًمٗمرٟمًّٞم٦م ُمٜمإزم ( هٜم٤مك صمامٟمٞم٦م ٟمّمقص شُمرمج٧م 8

 .(0)وٟمّمقص جمٝمقًم٦م اعمّمدر، ُمـ ٟمّمقص ظمقدزيمق ٤مً ٟمّّم  44

 ايمؼممج٥م اإلٞمجٙمٝمزّي٥م

جمٚمس شمٕمزي٦م  47م جمٛمققم٦م ُم١مًّمٗم٦م ُمـ 0271( شمرضمؿ ًمقيس سمكم ذم اًمٕم٤مم 0

 سم٤مإلٟمجٚمٞمزّي٦م ُمـ دون أن شمٜمنم اًمٜمّمقص اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م هلذه اًمتٕمزي٤مت.

ُمـ اًمٓمٌٕم٦م احلجرّي٦م ُمـ شمٕمزي٦م  اً ىمّمػم ٚمٞمزّي٦م ىمًامً ؿ أدوارد سمراون سم٤مإلٟمج( شمرضم8

  .وهل وٛمـ اًمتٕمزي٦م اخل٤مّص٦م، ؿمٝم٤مدة احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمّل 

 ايمؼممج٥م إظم٣مٞمٝم٥ّم

 قمكّم. اإلُم٤مم( ىمًؿ ُمـ شمٕمزي٦م اؾمتِمٝم٤مد 0

ىمٝمػ يذزمح ايمٛمبل إزمراهٝمؿ ازمٛمف إؽمامفمٝمؾ )( سمداي٦م اًمتٕمزي٦م إومم ُمـ جمٛمققم٦م ًمٞمتـ 8

 .(ومرزم٥ًم إلم اهلل

. أورد اعمؽمضمؿ اًمٜمًخ٦م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ُمـ كمشمٕمزيت٤من ُمـ جمٛمققم٦م أٟمريٙمق ضمروًم( 4

 اًمتٕمزيتلم. 

                                                 
 .41ـ81ص، 0ج :م.ن (0)
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  .(0)ُمـ جمٛمققم٦م ويٚمٝمٚمؿ ًمٞمتـ 1ـ  0( أضمزاء ُمـ ؿمٕمر شمٕم٤مزي 3

 ايمؼممج٥م اإليْم٣ميمٝم٥ّم 

( هٜم٤مك ٟمّمقص ًمٚمتٕمزي٦م شُمرمج٧م سم٤مإليٓم٤مًمّٞم٦م شمتْمّٛمـ قمنمة جم٤مًمس شمٕمزي٦م ُمـ 0

 . ٤مً ٟمّمَّ  0155وشمْمّؿ ، یٚمجمٛمققم٤مت أٟمريٙمق ضمروًم

ُمـ  44ٙم٤ًمٟمدر ظمقدزيمق الرمج٧م اًمتٕمزي٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ جمٛمققم٦م شمٕم٤مزي اًم( شمُ 8 

 اإليٓم٤مًمّٞم٦م.اًمٗمرٟمًٞم٦م إزم 

اًمروؾمّٞم٦م ُمـ وٛمـ ٟمّمقص ٧م شمٕمزي٦م احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمّل إزم ( شُمرمج4

 . (8) م0217يمريٛمًٙمل ًمًٜم٦م 

 ّٗٛ تعرض التعسٖٛ إٖراٌٛ ّٗفرم وصرس
وهٜم٤مك ومرق ، إيراناعمجٛمققم٤مت اعمنطمّٞم٦م ذم  اًمتٕمزي٦م اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م ُتٔمك سم٤مهتامم

شم٘مّدم قمرووٝم٤م اعمنطمّٞم٦م قمغم ، قمديدة ُمتخّّمّم٦م سمٕمروض اًمتٕمزي٦م اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م

وشُم٘م٤مم ذم سمٕمض اًمًٜمقات ُمٝمرضم٤مٟم٤مت خمّّمّم٦م ًمٕمروض ، اعمنح أو ذم اهلقاء اًمٓمٚمؼ

وشمتٜم٤مومس قمغم يم٥ًم اجلقائز ، ق سمٕمرووٝم٤مرَ طمٞم٨م شم٘مقم اًمٗمِ ، اًمتٕمزي٦م اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م

 خّّمّم٦م هلذه اًمٕمروض. اعم

 ُأىمٞمؿ أّول ُمٝمرضم٤من ًمٕمروض اًمتٕمزي٦م اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م ذم ـمٝمران.  م8113ذم ؾمٜم٦م 

، ُأىمٞمؿ صم٤مين ُمٝمرضم٤من ًمٕمروض اًمتٕمزي٦م اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م ذم ـمٝمران 8115ذم ؾمٜم٦م 

ّدُم٧م قمرووٝم٤م ًمٚمٛمِم٤مهديـ رق اعمنطمّٞم٦م اًمتل ىمُ وؿم٤مرك ومٞمف قمدد يمٌػم ُمـ اًمٗمِ 

 اعمتِمّقىملم هلذه اًمٕمروض.

                                                 
 .41ص، 0ج [:ُمقؾمٞم٘مك ُمذهٌك إيران ]اعمقؾمٞم٘مك اًمديٜمٞم٦ّم ذم إيران، حمّٛمد شم٘مل، ُمًٕمقدي٦م (0)

 . 40ص، 0ج :م.ن (8)
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وأؾمامء  إيرانرق قمروض اًمتٕمزي٦م اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م اًمتل شمٜمِمط ذم كم أؾمامء ومِ وذم ُم٤م ي

 : ّٞم٦ميراٟمقمرووٝم٤م اعمنطمّٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م سمٕمروٝم٤م قمغم اعم٤ًمرح اإل

 ....(شمٕم٤مزي ذم ؿمٝمر حمّرم 01ىمراءة )ىمّدُم٧م : ومرىم٦م ُم٤مه٤من  -0

قمـ وصقل ُمًٚمؿ  (اًمٙمقومّٞمقن)سمٕمٜمقان  ٤مً ُمنطمٞمّ  ٤مً ىمدُم٧م قمرو: ومرىم٦م سمٞمقٟمدـ  8

واٟمٗمْم٤مض اًمٜم٤مس قمٜمف واؾمتِمٝم٤مده.... ، وسمٞمٕم٦م أه٤مزم اًمٙمقوم٦م ًمف، مم اًمٙمقوم٦مسمـ قم٘مٞمؾ إا

٤ٌّمس سمـ قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م ذم يمرسماء سم٤مًم٘مرب  (اعم٤مء ىمّّم٦م)يمام ىمّدُم٧م  طمٞم٨م ي٘مػ اًمٕم

وًمٙمٜمّف يتذيمر قمٓمش أوٓد احلًلم ويًٙم٥م ، ويٖمؽمف ُمٜمف ًمٞمنمب، ُمـ هنر اًمٗمرات

 اعم٤مء ذم اًمٜمٝمر....

سمٕمٜمقان  ٤مً ُمنطمٞمّ  ٤مً ىمّدُم٧م قمرو: نح اًمزىم٤مق[ف ]ومرىم٦م ُمومرىمف شمئ٤مشمر يمقچـ  4

رأس احلًلم سمـ قمكم ذم ، خيٗمل ظمقزم )ُمـ أصح٤مب يزيد( ًمٞماً  :(ايم٘م٣مزمقس إَحر)

وشمِمٕمر زوضم٤مشمف سمام خيٗمٞمف ، وًمٙمٜمّف يرى ذم اعمٜم٤مم يمقاسمٞمس شم٘مّض ُمْمجٕمف، شمٜمّقر سمٞمتف

 . ..قمٜمٝمـ.

ٙمتَؽ دم ل ومبّ ٛمهؾ صحٝمح أٞم  ): سمٕمٜمقان ٤مً ُمنطمٞمّ  ٤مً ىمّدُم٧م قمرو: ومرىم٦م ؾمٙمقتـ  3

يِمٕمر احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمل قمٜمد ُمقاضمٝم٦م احلًلم سمـ قمكم سم٤محلػمة ، (؟اظمٛم٣مم

 ...واحلرج.

شمٜم٘مؾ إطمدى : (دم ـمّؾ ايمِمٚم٦م)سمٕمٜمقان  ٤مً ُمنطمٞمّ  ٤مً ىمّدُم٧م قمرو: ومرىم٦م هن٤ملـ  5

ظم٤مدُم٤مت ىمٍم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ُم٤م ضمرى ًمألهى ُمـ أهؾ سمٞم٧م احلًلم ذم جمٚمس 

 ...يزيد.

، (دم يمٝمٙم٥م ممْمرة، ايمذي وم٣مل ٓ): سمٕمٜمقان ٤مً ُمنطمٞمّ  ٤مً ُم٧م قمروىمدّ : ومرىم٦م ٟمٞم٤ميشـ  3

سم٠مّن اًمرضمؾ اًمٖمري٥م  يدظمؾ رضمؾ همري٥م إمم داظمؾ دير صٖمػم وسمٕمٞمد. اًمراه٥م يرى

 . ٤مً وصمٛمٞمٜم ٤مً هم٤مًمٞم ٤مً حيٛمؾ ُمٕمف ؿمٞمئ

ذم يقم قم٤مؿمقراء : (همِمؾ آطمر)سمٕمٜمقان  ٤مً ُمنطمٞمّ  ٤مً ىمّدُم٧م قمرو: ٤ملومرىم٦م هنـ  7
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يتٌلّم أّٟمف يم٤من ، قمـ ىم٤مئده ويراه ىمد وم٘مد سمٍمهيٌح٨م ضمٜمدي ، ٜم٘مؾ إهىقمٜمدُم٤م يُ 

ٕنَّ زيٜم٥م أظم٧م احلًلم دقم٧م  ؛ّم٤مب سم٤مًمٕمٛمكوًمٙمٜمّف يُ ، يريد أن ي١مذي أهؾ اًمٌٞم٧م

 ...قمٚمٞمف.

ُمٜمذ : [إؾمد قمكمّ ](ؾمغم فمقم): سمٕمٜمقان ٤مً ُمنطمٞمّ  ٤مً ىمّدُم٧م قمرو: ومرىم٦م ؿمٝمري٤مرـ  2

  إذا ُرزىم٤م يٜمذرا ومٞمٜمّمحٝمام رضمٌؾ سم٠من، ؾمٜمقات يتٛمٜمّك رضمؾ واُمرأة أن يٙمقن هلام ـمٗمؾ

ٓمٚم٘م٤من ويرزىم٤من سمٓمٗمؾ يُ ، ومٞم٘مقُم٤من سمذًمؽ، ًمِمٛمر )ىم٤مشمؾ( احلًلمسمٓمٗمؾ أن ي١مدي دور ا

 ي١مّدي دور اًمِمٛمر...  ويّمٌح ممّثاً ، (ؾمغم فمقم)قمٚمٞمف اؾمؿ 

يٕمتزم رضمؾ : (ؿمقهم٣من ايمبٗم٣مء)سمٕمٜمقان  ٤مً ُمنطمٞمّ  ٤مً ىمّدُم٧م قمرو: ومرىم٦م هًٜمٞم٩مـ  1

 ..وُتدث وىم٤مئع.، آظمر ف رضماً وذم اًمٓمريؼ يّم٤مد، اًمتقضّمف إمم ُمديٜم٦م يمرسماء

اًمزسمػم : (صقت ايمريح)سمٕمٜمقان  ٤مً ُمنطمٞمّ  ٤مً ىمّدُم٧م قمرو: ومرىم٦م ُمٝمر وُم٤مهـ  01

 ًمٙمل يٜمت٘مؿ ُمـ احلًلم فمٝمر قم٤مؿمقراء... ؛يٜمتٔمر ومرص٦م

يٕمتزم : (واومٔم٥م دم ايمقاومٔم٥م)سمٕمٜمقان  ٤مً ُمنطمٞمّ  ٤مً ىمّدُم٧م قمرو: ومرىم٦م اًمٙمقصمرـ  00

يّمٚمقن إمم ُم٘مؼمة ومٞمٝم٤م ، احلًلم اإلُم٤مم٤ميٕم٦م ّٞملم اًمتقضّمف إمم اًمٙمقوم٦م عمٌيراٟمقمدد ُمـ اإل

 رضمؾ واُمرأة يٛمٜمٕم٤مهنؿ ُمـ اًمتقضّمف إمم اًمٙمقوم٦م...

ٟمٔمرة إمم شمٕمزي٦م : (اظمثٛمقي إَحر): سمٕمٜمقان ٤مً ُمنطمٞمّ  ٤مً ىمّدُم٧م قمرو، ومرىم٦م آيلمـ  08

 احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمّل....

، (ةومٙمبل هيقى َمٔمجز): سمٕمٜمقان ٤مً ُمنطمٞمّ  ٤مً ىمّدُم٧م قمرو: ٦م ضمٕمٌف ؾمٞم٤مهومرىمـ  04

جيؼمه أومراد قم٤مئٚمتف ، ّم٤مب سمنـم٤من احلٜمجرةيُ ، قمجقز حمؽمف ذم اًمٜمقاح قمغم احلًلم

 ..قمغم اًمتقضّمف إمم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ًمٚمٕماج.

ؾمٞم٤موش يرهم٥م أن ، (دهمؼم إَمؾ)عمنطمّٞم٦م  ٤مً ىمّدُم٧م قمرو، ومرىم٦م دمرسمفـ  03

٤ٌّمس سمـ قمكم ذم ُمنطمّٞم٦م اًمتٕمزي٦مي١مدِّ    ..يّمؾ إمم ُمٌتٖم٤مه ويٜم٤مل اًمِمٝم٤مدة.، ي دور اًمٕم

سمٕمد واىمٕم٦م ، (أي٣مم َمّم٦م زمذىمرك): عمنطمّٞم٦م ٤مً ىمّدُم٧م قمرو، ومرىم٦م سم٤مُمدادـ  05
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٤ٌّمس سمـ  شمذه٥م أّم اًمٌٜملم، قم٤مؿمقراء وقمقدة أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ اًمِم٤مم إمم اعمديٜم٦م واًمدة اًمٕم

 وشمٜمتٔمر قمقدة اسمٜمٝم٤م...، قمكم إمم سم٤مب اعمديٜم٦م

أهؾ ىم٤مومٚم٦م أهى ، (َمس٣مهمرو ايم٘مقهم٥م)عمنطمّٞم٦م  ٤مً ىمّدُم٧م قمرو: آيلمومرىم٦م ـ  03

خيرج حمّٛمد وإسمراهٞمؿ وًمدا ُمًٚمؿ سمـ ، اًمٌٞم٧م شمتحّرك ٟمحق اًمِم٤مم وشمتقىّمػ ذم اًمٙمقوم٦م

َـّ اًمرضمؾ ، ي٠ًمٟٓمف قمٜمف ويّم٤مدوم٤من رضماً ، قم٘مٞمؾ ُمـ اًم٘م٤مومٚم٦م ًمٚمٌح٨م قمـ أسمٞمٝمام وًمٙم

 .(0)اًمٙمقذّم يٓمردمه٤م يمام ـمرد أهؾ اًمٙمقوم٦م أسم٤ممه٤م...

ّٗٛ عمٜ املصرح اإل  ّ٘ ٖراٌعرٔض دلالض التعسٖٛ العاظٕراٟ
جمٙمس )ٓمٚمؼ قمغم يمّؾ ُمٜمٝم٤م شمْمّؿ قمروض اًمتٕمزي٦م اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م ُمنطمّٞم٤مت يُ 

واعمٕمريم٦م اًمدائرة ، . ومٙمّؾ جمٚمس قمزاء ًمف ىمّّم٦م ُمًتٛمّدة ُمـ أطمداث قم٤مؿمقراء(فمزاء

ٟم٧م ُمٜمذ ىمرون قمديدة وِّ سملم احلًلم وأشم٤ٌمقمف وضمٞمش يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م. جم٤مًمس اًمٕمزاء دُ 

سم٤مىمت٤ٌمس ىمّمص قم٤مؿمقراء ُمٜمٝم٤م وي٘مقم اعمنطمّٞمقن ، وسم٘مٞم٧م طمّتك وىمتٜم٤م احل٤مض

وأودقمقه٤م ذم ، وتثٞمٚمٝم٤م قمغم اعمنح. جم٤مًمس اًمٕمزاء يمثػمة ٟم٘مٚمٝم٤م اًمًّٞم٤مح إوروسمّٞمقن

 اعمت٤مطمػ إوروسمّٞم٦م وشمرمجقه٤م سمٛمختٚمػ اًمٚمٖم٤مت.

وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمـ ، ُمـ جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م ُم٤م ًمف ُمّمدر شم٤مرخيّل ُمٕم٘مقل

 يراينّ ٚم٧م قمغم اعمنح اإلثِّ ٕم٤مؿمقرائّٞم٦م اًمتل ُمُ جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م اًم ٟم٩ًم اخلٞم٤مل. وُمـ أهؿِّ 

 : طمتّك أن ُم٤م يكم

ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ وإظمقشمف  اإلُم٤مميّمؾ يمّؾ ُمـ أمحد سمـ : جمٙمس سمٔمزي٥م ؾم٣مهچراغ ـ0

ًمٚم٘م٤مء أظمٞمٝمؿ ، ُمػم حمّٛمد وقماء اًمديـ وإسمراهٞمؿ ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة إمم ُمديٜم٦م ؿمػماز

ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يّمدر ، قمغم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م اًمذي يًٙمـ ذم ظمراؾم٤من اإلُم٤مم

                                                 
ٛمٞمٜم٤مر سملم اعمٚمغم ٟماميش ه٤مى آيٞمٜمی وؾمٜمتی ]اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م جمٛمققم٦م دوُملم ؾم، محٞمد رو٤م، أردٓن (0)

 . 35ـ07ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ًمٚمٜمدوة اًمدوًمٞم٦ّم ًمٚمٕمروض اًمديٜمٞم٦ّم واًمت٘مٚمٞمدّي٦م[
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سم٤مقمت٘م٤مل ُمـ يروٟمف ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ. يٜمزل اإلظمقة إرسمٕم٦م ٕداء اًمّماة  اً اعم٠مُمقن أُمر

َـّ وازم ؿمػماز ، ظم٤مرج ُمديٜم٦م ؿمػماز ، ٌٚمغ سمقصقل ه١مٓء إمم ؿمػمازي (ىمتٚمؼ)وًمٙم

ّٕٟمف ُم٠مُمقر سم٤مًم٘مٌض قمٚمٞمٝمؿ  ؛خيؼمهؿ سميورة اًمٕمقدة إمم اعمديٜم٦م ومػمؾمؾ إًمٞمٝمؿ رؾمقًٓ 

ومتحدث ُمٕمريم٦م ، أن يذهٌقا إمم ظمراؾم٤من. مل يًتج٥م ه١مٓء ًمٙمام اًمقازم إن أرادوا

وًمٙمـ ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ، وي٘مّرر اجل٤مٟم٤ٌمن اًمتّم٤مًمح، م قمغم إصمره٤م اًمقازمسملم اجل٤مٟمٌلم هُيزَ 

قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م. وهٜم٤م حيدث ىمت٤مل ُمـ  اإلُم٤ممي٠ميت ظمؼم ُمـ ظمراؾم٤من سم٤مؾمتِمٝم٤مد 

وذم هن٤مي٦م ، طمٞم٨م يٌكم اإلظمقة سماًء طمًٜم٤مضمديد سملم اإلظمقة إرسمٕم٦م ووازم ؿمػماز 

وٓ يزال ُمرىمد إخ إيمؼم ، اعمٕمريم٦م يًتِمٝمد اإلظمقة إرسمٕم٦م ويدومٜمقن ذم ؿمػماز

ٌّق أهؾ ، ذم ُمديٜم٦م ؿمػماز ـ)ؿم٤مهچراغ( ىم٤مئامً أمحد سمـ ُمقؾمك اعمٚمّ٘م٥م سم ويزوره حم

 اًمٌٞم٧م. 

، ه ؾمٚمٓم٤منومّت٤مح أطمد ُأُمراء ُم٤م سملم اًمٜمٝمريـ وواًمد: جمٙمس سمٔمزي٥م همّمؾ وهمّت٣مح ـ8

اؾمتقمم قمّٛمف قمغم ُمٚمؽ أسمٞمف ووقمده سم٠من يزوضمف اسمٜمتف. يذه٥م ومّت٤مح إمم قمّٛمف ويٓمٚم٥م يد 

َـّ  ٌّٚمف ف اًمذي ٓ يريد شمزوي٩م اسمٜمتف ٓسمـ أظمٞمفقمٛمَّ  اسمٜمتف. وًمٙم وي٘مقل ًمف سم٠مّن ُمٝمر اسمٜمتف ، ي٘م

قمٜمدُم٤م شم٠ميت سمرأس قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م : هق أن ي٠ميت سمرأس قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م. ويْمٞمػ

اسمٜمتل. يتقضّمف ومت٤مح ُمع اسمـ قمّٛمف ومْمؾ وجمٛمققم٦م ُمـ اعم٘م٤مشمٚملم إمم ؾمقف أزّوضمؽ 

يذه٥م إًمٞمف وي٠ًمًمف ، ي٘مقم سمزرع ٟمخٚم٦م ٤مً ٌؾ وصقهلؿ اعمديٜم٦م يرى ومت٤مح وماطماعمديٜم٦م. وىم

، جيٞمٌف ومّت٤مح سم٠مٟمف يريد ُمٜم٤مزًمتف، ي٠ًمًمف اًمرضمؾ قماّم يريد ُمـ قمكمّ ، قمـ قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م

وم٢مذا أراد أن يٜم٤مزل ، اًمرضمؾ سم٠من قمٚمّٞم٤م يِمٌٝمفوأظمذ رأؾمف إمم قمّٛمف إؿمٙمٌقس. ي٘مقل ًمف 

ب وي٘مقل وإذا ُم٤م شمٖمّٚم٥م قمٚمٞمف يم٠مّٟمف شمٖمّٚم٥م قمغم قمكّم. يٗمرح اًمِم٤م، ومٕمٚمٞمف أن يٜم٤مزًمف ٤مً قمٚمٞمّ 

إذا يم٤من قمكٌم ُمثٚمؽ. ّٕٟمؽ وٕمٞمػ اًمٌٜمٞم٦م وُمـ اًمًٝمقًم٦م  ٤مً ًمٚمرضمؾ سم٠مٟمٜمل ؾم٠ميمقن حمٔمقفم

م وًمٙمٜمُّف هُيزَ ، رضمؾوؾمقف أصؾ إمم ُمٌتٖم٤مي. يٌدأ ومّت٤مح ُمٜم٤مزًم٦م اًم، أن أشمٖمّٚم٥م قمٚمٞمؽ

؛ ًمتٜم٤مل ومحّز رأد، أٟم٤م قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م: ٥م قمٚمٞمفوي٘مقل ًمف اًمرضمؾ سمٕمد أن شمٖمٚمَّ 
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أرضمقك أن شم٘متٚمٜمل أو أن : خيجؾ ومت٤مح ُمـ ؿمج٤مقم٦م قمكّم وٟمٌٚمف وي٘مقل ًمف، ُمٌتٖم٤مك

وٓ شمٌٕمدين قمٜمؽ. ي٘مٌؾ قمكّم اًمنمط اًمث٤مين ويٖمػم ، دمٕمٚمٜمل ُمقمم ًمؽ طمتك آظمر اًمٕمٛمر

 .(0)(ؼمىمٜم)اؾمؿ ومّت٤مح إمم 

 اإلُم٤مميرؾمؾ أهؾ اًمٙمقوم٦م رؾم٤مئؾ يمثػمة إمم : جمٙمس سمٔمزي٥م َمسٙمؿ زمـ فمٗمٝمؾ ـ4

وأن يتقمّم ىمٞم٤مدهتؿ. يرؾمؾ احلًلم ، يٓمٚمٌقن إًمٞمف أن ي٠ميت إمم اًمٙمقوم٦م، احلًلم سمـ قمكم

٤ٌميع أه٤مزم اسمـ قمٛمف ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ إمم اًمٙمقوم٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمف. يًت٘مٌٚمف ه٤مين سمـ قمروة وي

يٙمت٥م ُمًٚمؿ رؾم٤مًم٦م إمم احلًلم ويٓمٚمٕمف قمغم ُم٤ٌميٕم٦م أهؾ ذم اعمًجد.  اًمٙمقوم٦م ُمًٚمامً 

، قمّٞمٜمف يزيد اً ضمديد ٤مً قمٌٞمد اهلل اسمـ زي٤مد اًمٙمقوم٦م واًمٞم اًمٙمقوم٦م ًمف. ُمـ ضمٝم٦م أظمرى يدظمؾ

ٚم٘مك ويتًّٚمٛمقا ُمٜمف ضم٤مئزة. سمٕمد أي٤مم يُ ، ويٓمٚم٥م إمم اًمٙمقومّٞملم أن خيؼموه سمٛمٙم٤من ُمًٚمؿ

خيرج ُمـ سمٞم٧م ه٤مين  قدع اًمًجـ. ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾاًم٘مٌض قمغم ه٤مين سمـ قمروة ويُ 

َـّ اسمـ ـمققم٦م خيؼم اسمـ زي٤مد سمٛمٙم٤من ًٛمَّ ويٚمقذ سمٌٞم٧م اُمرأة ص٤محل٦م شمُ  ك ـمققم٦م. وًمٙم

ٕؿمٕم٨م ًمٚم٘مٌض قمغم ُمًٚمؿ ذم ايرؾمؾ وازم اًمٙمقوم٦م  .سم٤مجل٤مئزة ٤مً ؛ ـمٛمٕمُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ

َـّ ُمًٚمامً ، سمٞم٧م ـمققم٦م ٚم٘مك وذم اًمٜمٝم٤مي٦م يُ ، ٕؿمٕم٨م وشمدور ُمٕمريم٦م سمٞمٜمٝمامايقاضمف  وًمٙم

ٜم٘مؾ إمم ىمٍم اسمـ زي٤مد. يٓمٚم٥م اسمـ زي٤مد إمم ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ أن ويُ ، اًم٘مٌض قمغم ُمًٚمؿ

قمٜمده٤م يّمدر اسمـ ، يرومض ُمًٚمؿ ذًمؽ، ويٙمّػ قمـ اًم٘مت٤مل، ويروخ ًمف، يتٕم٤مون ُمٕمف

 د ُمًٚمؿ. ًتِمٝمَ ويُ ، ذ إُمرٜمٗمَّ ويُ ، سم٘متؾ ُمًٚمؿ اً زي٤مد أُمر

رب احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمّل أطمد اًم٘م٤مدة اًمٕم: جمٙمس سمٔمزي٥م احلّر زمـ يزيد ايمري٣مضملّ  ـ3

ُمـ وازم اًمٙمقوم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد سمٛماطم٘م٦م احلًلم سمـ قمكم  اً يتٚمّ٘مك أُمر، اًمِمجٕم٤من

٤ٌّمس أن ي٠ًمل ىم٤مئدهؿ قمـ ، وُمراىمٌتف. احلًلم يرى ضمٞمش احلرّ  ويٙمّٚمػ أظم٤مه اًمٕم

                                                 
وهل ُمـ وطمل اًم٘مّّم٦م اًمتل شم٘مقل إن ىمتؾ اإلُم٤مم هق اعمٝمر اًمذي ىمّدُمف ، هذه اًم٘مّّم٦م ُمـ ىمّمص اًمٕم٤مُّم٦م (0)

 اسمـ ُمٚمجؿ )ىم٤مشمؾ قمكّم( ًمٕمِمٞم٘متف. 
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٤ٌّمس إمم احلّر وي٠ًمًمف قمـ هدومف، هدومٝمؿ ُمـ شمٕم٘مٌف ويٓمٚمع احلًلم قمغم ، يذه٥م اًمٕم

ـ زي٤مد أن يراىم٥م احلًلم وأصح٤مسمف ورهم٦ٌم احلّر ذم اًمذي يمّٚمٗمف قمٌٞمد اهلل سم، ُمٝمٛم٦م احلرّ 

، ًم٘م٤مء احلًلم. وم٤محلًلم يدقمق أصح٤مسمف سم٤مًمًامح جلٞمش احلّر سم٠من يدظمٚمقا اعمنمقم٦م

َـّ ، وحيٛمٚمقا ُم٤م ؿم٤مؤوا ُمـ اعم٤مء. احلّر يٚمت٘مل احلًلم ويّمكّم ضمٜمقده وراء احلًلم وًمٙم

ف ُمـ اجلٜمقد سم٘مٞم٤مدة أٓج٦م. يرؾمؾ قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد احلقاَر ُمع احلّر ٓ يٗميض إمم ٟمتٞم

َـّ  ؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ وقمٛمر سمـ ؾمٕمد عم٤ًمقمدة احلّر ذم اًم٘مْم٤مء قمغم احلًلم. وًمٙم

ويٙمقن ، ويٚمتحؼ هق وأظمقه واسمٜمف سمٛمٕمًٙمر احلًلم، احلّر يؽماضمع قمـ حم٤مرسم٦م احلًلم

 أّول ؿمٝمداء يمرسماء. 

ف يٕمؼم وه٥م سمـ قمٌد اهلل اًمٙمٚمٌل سمروم٘م٦م أُمِّ : جمٙمس سمٔمزي٥م وه٤م ايمٛمٌماينّ  ـ5

قمٚمٞمؽ أن شمٜمٍم : وه٥م ٓسمٜمٝم٤م وزوضمتف صحراء يمرسماء ذم اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم. شم٘مقل أمُّ 

 وٓ شمدِع اًمِمٝم٤مدة شمٗمقشمؽ سملم يدي احلًلم. ، احلًلم

اِذه٥م ووّدع قمروؾمؽ ذم : شم٘مقل ًمف أُّمف ؟وُم٤مذا أومٕمؾ سمٕمرود: ي٘مقل وه٥م ُّٕمف

 قمٚمٞمؽ.  ًمٞمٙمقن طمٚمٞمٌل طمآً  ؛وأذه٥م ًمٜمٍمة اسمـ رؾمقل اهلل، اخلٞمٛم٦م

ّٕٟمف طم٤من وىم٧م  ؛يذه٥م وه٥م ًمٞمقّدع قمروؾمف ويٓمٚم٥م إًمٞمٝم٤م أن شم٤ًمحمف

ًمتٙمقن سمٕمده ذم أُمـ  ؛اؾمتِمٝم٤مده. شمٓمٚم٥م قمروؾمف ُمٜمف أن ي٠مظمذه٤م إمم ظمٞمٛم٦م احلًلم

شمريد أن شمٓمرطمف قمغم احلًلم. يتقضّمف وه٥م إمم  ٤مً وشم٘مقل ًمف سم٠مّن ًمدهي٤م ذـم، وأُم٤من

د إمم ُاُّمف وهق ُمْمّٛمخ ويٕمق، اً همٗمػم ٤مً ن وي٘م٤مشمؾ إقمداء وي٘متؾ ُمٜمٝمؿ مجٕماعمٞمدا

ـّ أُّمف شمِمّجٕمف قمغم اًمٕمقدة إمم ُمٞمدان اعمٕمريم٦م، سم٤مجلراح ويذه٥م ُمـ ضمديد ، وًمٙم

  .وي٘م٤مشمؾ إقمداء ويٜم٤مل اًمِمٝم٤مدة

يِم٤مرك اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ سمـ قمكّم ذم اعمٕمريم٦م : جمٙمس سمٔمزي٥م ايمٗم٣مؽمؿ زمـ احلسـ ـ3

سما ٟم٤مس  اً وطمٞمد ّٛمف اًمذي ي٘مػوهق ي٘مّدم اًمٕمقن ًمٕم، إمم ضم٤مٟم٥م قمّٛمف احلًلم سمـ قمكمّ 

وٓ ُمٕملم ذم ُمقاضمٝم٦م ضمٞمش اًمٙمقوم٦م واًمِم٤مم. يتقضّمف اًم٘م٤مؾمؿ إمم ُمٞمدان اعمٕمريم٦م ُمـ 
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وي٘م٤مشمؾ إقمداء وي٘متؾ إزرق اًمِم٤مُمل وأوٓد ، دون أن يٚمٌس ُماسمس احلرب

ـّ ضمٜمقد اًمٕمدو حيٞمٓمقن سمف ُمـ يمّؾ ضم٤مٟم٥م، إزرق وي٘متٚمقٟمف وسمٕمده٤م يدوؾمقن ، وًمٙم

 ضمًده سمحقاومر ظمٞمقهلؿ. 

وهق أؿمٌف ، قمكّم إيمؼم هق اسمـ احلًلم سمـ قمكمّ : سمٔمزي٥م فمقّم إىمػم جمٙمس ـ7

يمر اًمرواي٤مت أّن قمٛمره يم٤من وأُّمف ًمٞمغم سمٜم٧م أب ُمرة. وشمذ، |اًمٜم٤مس سم٤مًمرؾمقل حمّٛمد

وىمد دظمؾ اعمٕمريم٦م وأصٞم٥م سمجروح قمغم يد رضمؾ ، وهق ذم قمّز اًمِم٤ٌمب ٤مً قم٤مُم 02

ـّ إقمداء ه٤ممجقه وىمتٚمقه ذم ُمٞمدان اعم، ُيدقمك ُمٜم٘مذ  ٕمريم٦م.وًمٙم

وأظمذ رأؾمف وووٕمف ذم طمجره ، وصؾ احلًلم ذم آظمر حلٔم٤مت طمٞم٤مة قمكّم إيمؼم

، ؿقمغم اًمدٟمٞم٤م سمٕمدك اًمٕمٗم٤م. سمٕمده٤م يٜم٘مؾ احلًلم ضمًد وًمده قمكّم إيمؼم إمم اعمخٞمَّ : وىم٤مل

 ويٕمقد إمم اعمٞمدان وىمٚمٌف طمزيـ قمغم وًمده اًمِمٝمٞمد. 

٤ٌّمس هقأ: جمٙمس سمٔمزي٥م أيب ايمٖمّمؾ ايمٔمّب٣مس ـ 2 اسمـ قمكم سمـ أب  سمق اًمٗمْمؾ اًمٕم

محؾ راي٦م ، يم٤من ًمف دور يمٌػم ذم ُمٕمريم٦م يمرسماء، وأظمق احلًلم سمـ قمكم، ـم٤مًم٥م

احلًلم  اإلُم٤ممواؾمُتِمٝمد يقم قم٤مؿمقراء. ؾمٛمع ، وشمقمّم ؾم٘م٤مي٦م أـمٗم٤مل احلًلم، احلًلم

احلًلم ذم اًمٚمحٔم٤مت  اإلُم٤ممصقت أظمٞمف وهق يٓمٚمٕمف سم٠مّن إقمداء ىمٓمٕمقا يديف. يّمؾ 

٤ٌّمس  يْمع رأس أظمٞمف ذم طمجره وي٘مقل ، ويراه وىمد همرق ذم دُمفإظمػمة ُمـ طمٞم٤مة اًمٕم

٤ٌّمس قمٞمٜمٞمف وي٘مقل ًمٚمحًلمشأن اٞم٘مرس ـمٜمري، ي٣م أطمل» ٓ سمٛمٗمٙمٛمل إلم »: . يٗمتح اًمٕم

٥م . ًُم٘مَّ شيمٝمٜم٣م اظم٣مء: ٕهّن٣م سمٛمتٓمرين ٕٞمٗمؾ إ٘مٝمٛم٥مّٕٞمٛمل أطمجؾ َمـ ؽَم  :ؿ ؿم٣مظم٣م أٞم٣م ضملّ اظمخٝم  

٤ٌّمس سمٕمدة أًم٘م٤مب ُمٜمٝم٤م وىم٤مئد ، ؾمّ٘م٤مء ٟمٞمٜمقى، راي٦م احلًلمطم٤مُمؾ ، سم٤مب احلقائ٩م: اًمٕم

 احلًلم.  اإلُم٤ممضمٞمش 

ووىمػ اًمٜم٤مس قمغم ىم٤مرقم٦م ، ٜمقا ُمديٜم٦م دُمِمؼَزيَّ : جمٙمس سمٔمزي٥م ؽمقق ايمُم٣مم ـ1

يٜمتٔمرون دظمقل ، اًمٓمريؼ ذم صٗملم ُمت٘م٤مسمٚملم سملم سم٤مب اعمديٜم٦م وىمٍم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م

، يزيدٟم٘مٚمقا إهى إمم ىمٍم ، ومرطملم و٤مطمٙملم، اًم٤ًٌمي٤م ورؤوس ؿمٝمداء يمرسماء
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ٚم٘مل ويُ ، قمكّم سمـ احلًلم اعمٚمّ٘م٥م سم٤مًمًّج٤مد أُم٤مم يزيد اإلُم٤ممي٘مػ ، وئمٝمر يزيد ارشمٞم٤مطمف

َـّ زيٜم٥م ، ظمٓم٦ٌم قمّمامء. يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م يٖمْم٥م ُمـ قمكّم سمـ احلًلم وي٠مُمر سم٘متٚمف وًمٙم

شُمدهش احل٤مضيـ سمٗمّم٤مطمتٝم٤م ، ٚم٘مل ظمٓم٦ٌم ذم جمٚمس يزيدأظم٧م احلًلم شمتدظّمؾ وشمُ 

 يزيد قمغم إرؾم٤مل ؼَم طم٤مل اًمٕمديد ُمـ احل٤مضيـ. جُي ويتٖمػّم ، وسماهمتٝم٤م وطمّجتٝم٤م

 ٚمقا ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم إمم اعمديٜم٦م. ؾَم ًمػُم ، إهى إمم ظمرائ٥م اًمِم٤مم

كم يدقمق أهؾ اًمٙمقوم٦م احلًلم سمـ قم: احلسكم اإلَم٣ممجمٙمس سمٔمزي٥م اؽمتُمٜم٣مد  ـ01

ؼ قمٚمٞمٝمؿ. ي٘مٓمع قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد وازم اًمٙمقوم٦م اًمٓمري اً ًمٚمٛمجلء إمم اًمٙمقوم٦م ًمٞمٙمقن ىم٤مئد

إلضم٤ٌمر احلًلم قمغم اًمٌٞمٕم٦م أو ىمتٚمف. احلًلم  ؛إمم يمرسماء ٤مً ويرؾمؾ ضمٞمِم، قمغم احلًلم

احلًلم ، شمٌدأ اعمٕمريم٦م وُي٘متؾ مجٞمع أصح٤مب احلًلم ذم اعمٕمريم٦م، يرومض اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد

د ذم ًتِمٝمَ يُ  اً وأظمػم، يقّدع أظمتف زيٜم٥م ويتقضّمف ٟمحق إقمداء وي٘م٤مشمٚمٝمؿ، اً فمّؾ وطمٞمد

  .(0)اعمٞمدان

                                                 
]اعم١متر اًمث٤مين اعمقؾّمع  (دوُملم مه٤ميش هاهي آيلم ه٤می قم٤مؿمقرايی)قمـ يمت٤مب ص٤مدر قمـ  ٟم٘ماً  (0)

 .15ـ73ص :ًمٚمٛمراؾمؿ اًمٕم٤مؿمقرائٞم٦ّم(
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 وكّسوٛ
ّٞم٦م واىمٕم٦م يمرسماء واؾمتِمٝم٤مد ؾماُمٟمٔمؿ اًمِمٕمراء ذم اًمٕمديد ُمـ اًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م واإل

قُمرو٧م قمغم ظمِم٦ٌم اعمنح ، احلًلم وأٟمّم٤مره وأهؾ سمٞمتف قمغم ؿمٙمؾ ُمنطمّٞم٦م ؿمٕمري٦م

ّٞمقن أّول ُمـ يمت٥م ُمنطمّٞم٦م قمـ راٟميويم٤من اإل، ّٞم٦مؾماُمذم اًمٕمديد ُمـ اًمٌٚمدان اإل

٦م يمرسماء قمغم ؿمٙمؾ قمٛمؾ شمٜم٤موًمقا واىمٕم، اؾمتِمٝم٤مد احلًلم وأصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف

أي ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم  ؛ويٕمقد ذًمؽ إمم اًمٕمٝمد اًمزٟمدي، اً ُمنطمّل ؿمٕمر

 ًمٚمٝمجرة. 

إمم ًمٌٜم٤من ذم أوائؾ اًم٘مرن  إيراناٟمت٘مؾ ُمنح اًمتٕمزي٦م سمذيمرى قم٤مؿمقراء ُمـ 

واؾمتٛمّر ، اًمٚمٌٜم٤مٟمّٞمقن ي٘مٞمٛمقن ُمنح قم٤مؿمقراء ذم ُمديٜم٦م اًمٜمٌٓمّٞم٦موأظمذ ، اًمٕمنميـ

ت٧ٌم ذم ُمٍم ذم ُمٜمتّمػ ويم٤مٟم٧م أّول ُمنطمّٞم٦م ؿمٕمري٦م يمُ ، قمرض اعمنطمّٞم٦م طمتك أن

احلًلم )وأؾمامه٤م ، يمتٌٝم٤م اًمِم٤مقمر اعمٍمي قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موّي ، اًم٘مرن اًمٕمنميـ

٤م ٕؾم٤ٌمب ٟمذيمره٤م ذم وًمٙمـ ُُمٜمع قمروٝم، وىمد ُُمّثٚم٧م قمغم اعمنح (اً وؿمٝمٞمد اً صم٤مئر

 طمٞمٜمٝم٤م. 

ّٞملم جمٝمقًملم مل إيراٟمقمغم يد ؿمٕمراء  اً احلًلم يُمت٧ٌم ؿمٕمر اإلُم٤ممُمنطمّٞم٦م اؾمتِمٝم٤مد 

، وهٜم٤مك ٟمًٌخ ُمتٕمّددة ُمـ اعمنطمّٞم٦م ٟمٔمٛمٝم٤م ؿمٕمراء قمديدون، يذيمروا أؾمامءهؿ

ويم٤من اًمًّٞم٤مح إوروسمّٞمقن ىمد ذيمروا شمٗمّمٞمات ، ٚم٧م قمغم اعمنح ُمٜمذ ىمرٟملموُُمثِّ 

. ُٟم٘مٚم٧م ٟمّمقص ُمنطمّٞم٦م إيرانيمتٌٝمؿ اًمتل يمتٌقه٤م قمـ رطماهتؿ ذم  اعمنطمّٞم٦م ذم

واًمذي يمتٌف اعما ، سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م (روض٥م ايمُمٜمداء)قمـ يمت٤مب  (احلًلم اإلُم٤مماؾمتِمٝم٤مد )
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َـّ ُمنطمّٞم٦م  ـ يمام ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ـ ُمـ يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ وُيٕمدُّ ، طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل وًمٙم

يقم قم٤مؿمقراء أظمذت  اًمٜمٌٓمّٞم٦م ذم ًمٌٜم٤من ؾ قمغم ظمِم٦ٌم اعمنح ذم ُمديٜم٦مثَّ قم٤مؿمقراء اًمتل تُ 

اًمتل  اً وؿمٝمٞمد اً . أُّم٤م ُمنطمّٞم٦م احلًلم صم٤مئر(0)ٟمّمقصٝم٤م ُمـ يمت٤مب ًمٚمًٞمد حمًـ إُملم

ٟمٔمٛمٝم٤م اًمِم٤مقمر اعمٍمّي قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي وقمرو٧م قمغم اعمنح ذم ُمٍم وم٘مد 

ّٟمف أظمذ سمؾ أؿم٤مر إمم أ، سمٕمٞمٜمف ٤مً ومل يذيمر اًمِم٤مقمر يمت٤مسم، ُٟم٘مٚم٧م قمـ يمت٥م اًمت٤مريخ واعم٘م٤مشمؾ

 أطمداث اعمنطمّٞم٦م ُمـ اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيّٞم٦م. 

                                                 
 .23ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، طمٚم٘م٦م دراؾمٞم٦ّم طمقل قم٤مؿمقراء (0)
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 ×احلصني اإلواًدلمض تعسٖٛ اشتعّاز ـ  1
اًمذي ٟمحـ سمّمدد دراؾمتف قمرض  ×احلًلم اإلُم٤ممجمٚمس شمٕمزي٦م اؾمتِمٝم٤مد 

قمـ اًمٕم٤مصٛم٦م  اً يمٞمٚمقُمؽم ٦51م درسمٜمد ه اًمتل شمٌٕمد ُمنطمّل ي٘م٤مم قمغم اعمنح ذم ُمديٜم

احلًلم واًمًّٞمدة  اإلُم٤مم: يٛمّثٚمقن ٤مً قمنم ؿمخّم ويِم٤مرك ومٞمف مخ٦ًم، ّٞم٦م ـمٝمرانيراٟماإل

واًمًٚمٓم٤من ، واعماك إّول واعماك اًمث٤مين، قمكم سمـ احلًلم اإلُم٤ممو، زيٜم٥م سمٜم٧م قمكم

ووزير اًمًٚمٓم٤من ، وؾمٙمٞمٜم٦م سمٜم٧م احلًلم، وإقمرابّ ، واًمدرويش وزقمٗمر اجلٜمل، ىمٞمس

 جلقؿمـ.وؿمٛمر سمـ ذي ا، وقمٛمر سمـ ؾمٕمد، واًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء، وقمٌد اهلل، ىمٞمس

، وهير ٟمقم، وُمروطم٦م يدوّي٦م، ىمرسم٦م ُم٤مء: م ذم اًمٕمرض أدوات ُمٜمٝم٤ميمام شُمًتخدَ 

، وأدوات احلرب، وضمٚمد إؾمد، ويمِمٙمقل )ضمراب( اًمدراويش، ؼم )وم٠مس(وـم

 وهير ـمٗمؾ. ، وأؿمخ٤مص يٛمّثٚمقن دور اجلٜمقد، واعمزُم٤مر، ٤ممواًمدُمّ 

ذيـ يمتٌقه٤م مل اًم ٕنَّ  ؛جمٝمقًمقن إيرانأهمٚم٥م يمّت٤مب وٟم٤مفمٛمل جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ذم 

واًم٥ًٌم اًمث٤مين ، ومقاُمٜمٝم٤م قمدم رهمٌتٝمؿ ذم أن ُيٕمرَ ، يذيمروا أؾمامءهؿ ٕؾم٤ٌمب قمديدة

 وىمد ُمرَّ ذًمؽ ومٞمام ؾمٌؼ. ، جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ًمٚمحّمقل قمغم اًمثقابيمقهنؿ يم٤مٟمقا يٙمتٌقن 

ًّٞم٤مح اًمٖمرسمّٞمقن واعمحٗمقفم٦م ّٞمقن أو اًميراٟمُمـ جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م اًمتل مجٕمٝم٤م اإل أّي٤مً  رَ مل ٟمَ 

٥م اؾمؿ يم٤مشمٌٝم٤م أو تِ ىمد يمُ ، ّٞم٦م واًمٕم٤معمّٞم٦ميراٟمأو ذم اعمت٤مطمػ اإل، ذم سمٓمقن اًمٙمت٥م ٤مً طم٤مًمٞمّ 

َـّ يمت٥م اً ٔمٛم٧م ؿمٕمرٓ ؾمّٞمام وأنَّ جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م مجٞمٕمٝم٤م ٟمُ ، اًمِم٤مقمر اًمذي ٟمٔمٛمٝم٤م . وًمٙم

 (0)اًمت٤مريخ وإدب أؿم٤مرت إمم أنَّ أُمػم يمٌػم رئٞمس وزراء ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي 

اًمِمٕمراء ذم قمٍمه اعمػمزا ٟمٍم اهلل اإلصٗمٝم٤ميّن اعمٚمّ٘م٥م  أصدر شمٕمٚمٞمامت إمم أُمػم

                                                 
رئٞمس وزراء ، م(0250ـ0215 هـ/0841ـ0023ظم٤من ومراه٤مين ) هق اعمػمزا حمّٛمد شم٘مل ، أُمػم يمٌػم (0)

 ٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي. ٟم٤مس اًمديـ ؿم
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، ًمٚمتٕمزي٦م سم٠مؾمٚمقب ُمتلم يٗمٝمٛمف اخلقاّص واًمٕمقامّ  )ؿمٝم٤مب( سمٜمٔمؿ اصمٜمل قمنم جمٚم٤ًمً ـسم

ويمثػمة ، ٔمٛم٧م هب٤م جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م وٕمٞمٗم٦م إؾمٚمقبسمٕمد أن يم٤مٟم٧م إؿمٕم٤مر اًمتل ٟمُ 

جيٕمؾ ُمًتٛمٕمٞمف ، إهماط. ىم٤مم اًمِم٤مقمر سمٜمٔمؿ جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م سم٠مؾمٚمقب ؿمٕمرّي قم٤مـمٗمّل 

 . (0)وًمق يم٤مٟم٧م ىمٚمقهبؿ أىمًك ُمـ احلجر، يذرومقن اًمدُمقع

وهٜم٤مك اظمتاف سملم ، ٔمٛم٧م ٟمّمقص جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م سم٠مؿمٕم٤مر ُمٗمٝمقُم٦م عمـ ي٘مرأه٤مٟمُ 

اًمٕم٤مُّم٦م.  إمم شمًٝمٞمؾ ىمراءهت٤م وومٝمٛمٝم٤م ُمـ٦م وآظمر. وىمد أّدى شمٜم٘مٞمح إؿمٕم٤مر جمٚمس شمٕمزي

 ٧م؛ٟمٔمٛم ٦موسمٕمْمٝم٤م وٕمٞمٗم ،وُمٗمٝمقُم٦م ًمٕم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس اً ضمدّ  ٦مومٌٕمض إؿمٕم٤مر سمًٞمٓم

 ٓ ؾمّٞمام اًم٘مروّيقن ُمٜمٝمؿ.، اًمٜم٤مس اًمٕم٤مدّيقن ٤مًمٞمٗمٝمٛمٝم

شمٔمٝمر دراؾم٦م هذه إؿمٕم٤مر ًمٚمدارس اخلّم٤مئص آضمتامقمّٞم٦م واًمث٘م٤مومّٞم٦م واًمٚمٖمقّي٦م 

جمٚمس شمٕمزي٦م ). ويرى ضم٤مُمٕمق ٟمّمقص إيرانوإدسمّٞم٦م واًمٗمٜمّٞم٦م ًمٕمٜم٤مس اًمتٕمزي٦م ذم 

وهذا ُم٤م جيٕمؾ ، ٤مً شم٘مريٌ ٤مً ُم٤مئ٦م ومخًلم قم٤مُم٤م شمٕمقد إمم ىمٌؾ سم٠مهّن  (احلًلم اإلُم٤مماؾمتِمٝم٤مد 

اًمتل مجٕمٝم٤م  44هذه اًمٜمّمقص شمِمٌف ُمـ طمٞم٨م اًمتقىمٞم٧م جمٛمققم٦م ٟمّمقص اًمتٕمزي٦م ال 

، وٟمنمه٤م ذم يمت٤مب سم٤مًمٗمرٟمًّٞم٦م، اًمٙم٤ًمٟمدر ظمقدزيمق )ظمقضمٙمق( اعمًتنمق اًمٌقًمٜمدّي 

ٕمّد ٟمّمقص ظمقدزيمق ُمـ أىمدم وشمُ ، ذم اعمٙمت٦ٌم اًمقـمٜمّٞم٦م سم٤ٌمريس ٤مً وهل ُمقضمقدة طم٤مًمٞمّ 

ـ 0808ٔمٛم٧م أواظمر قمٍم ومتحٕمكم ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي )ٟمُ ، ص ُمنح اًمتٕمزي٦مٟمّمق

 .(8)م(0245ـ  0717هـ/0851

 اً ًلم ٟمرى أّن اعمجٚمس يتْمّٛمـ أدواراحل اإلُم٤ممقمٜمد ىمراءة جمٚمس شمٕمزي٦م و

                                                 
ُم٘م٤مل: شم٠مصمػم شمئ٤مشمر اروپ٤ميی وٟمٗمقذ روؿمٝم٤می ٟماميِمی آن در شمٕمزيف ]شم٤مصمػم اعمنح إوروّب وٟمٗمقذ أؾم٤مًمٞمٌف  (0)

ذم يمت٤مب شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م: ، سم٘مٚمؿ حمّٛمد ضمٕمٗمر حمجقب، اًمتٛمثٞمٚمٞم٦ّم ذم اًمتٕمزي٦م[

ادسمٞم٤مت ٟماميِمك در ، مجِمٞمد، ؛ ُمٚمؽ سمقر025ـ023ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[

 (. 845ص، 0ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، إيران ]إدب اعمنطمّل ذم إيران[

طمدي٨م ، شمٕمزيف ظمقاٟمك طمدي٨م ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمك ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م، قمكم، راضمع: سمٚمقيم٤ٌمر (8)

 . 032ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦ّم ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمّل[



 404  ..................................................................  اًم٤ٌمب اًمث٤مين: ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم إيران

َمرسح ايمتٔمزي٥م )ومل شمتٜم٤موهل٤م ٟمّمقص ، ًمٞمٝم٤م اعم٘م٤مشمؾمل شُمنم إ، ًمِمخّمّٞم٤مت قمديدة ُمْم٤موم٦م

وهذه ، سم٘مٚمؿ قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي (اً وؾمٜمٝمد اً  شم٣مئرَمرسضمّٝم٥م احلسكم)و ايمٛمبْمّٝم٥م(دم 

واًمدرويش ، واًمًٚمٓم٤من ىمٞمس، واعماك اًمث٤مين، اعماك إّول: اًمِمخّمّٞم٤مت هل

ـ جمٛمققم٦م سمٞمٜمام مل شمتْمٛمّ ، ووزير اًمًٚمٓم٤من ىمٞمس، وؾمٙمٞمٜم٦م سمٜم٧م احلًلم، وإقمراب

ّن ه٤مشملم اًمِمخّمّٞمتلم ظمقدزيمق ؿمخّمٞمتل )اًمًٚمٓم٤من ىمٞمس واًمدرويش(. ويٌدو أ

 إمم جمٚمس اًمتٕمزي٦م. ٤مً ٞمٗمت٤م ٓطم٘مأو

  ×احلصني اإلواًأصٕه دلمض تعسٖٛ اشتعّاز 
اؾمتٜمد ذم ٟمٔمؿ احلًلم(  اإلُم٤ممجمٚمس شمٕمزي٦م اؾمتِمٝم٤مد )ٓ ؿمّؽ أّن ٟم٤مفمؿ أو ٟم٤مفمٛمل 

ـّ أّن يمت٤مب ، جمٚمس اًمتٕمزي٦م إمم أصقل وم٤مرؾمّٞم٦م عم١مًّمٗمف  )روض٥م ايمُمٜمداء(وأهمٚم٥م اًمٔم

قمٚمٞمف ٟم٤مفمؿ جمٚمس اًمتٕمزي٦م يمام اقمتٛمد  ُما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل هق أهّؿ ُمّمدر اقمتٛمد

 قمٚمٞمف اخلٓم٤ٌمء واعمٜمِمدون ذم ذيمر ُمّمٞم٦ٌم احلًلم. 

هق يماٌم ، احلًلم اإلُم٤ممٟمرى أّن أّول قم٤ٌمرة ذيمره٤م ٟم٤مفمؿ جمٚمس شمٕمزي٦م اؾمتِمٝم٤مد 

وازم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م قمغم ، أطمد ىم٤مدة ضمٞمش قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد، ًمِمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ

، ّٕٟمف يريد ىمت٤مل احلًلم وأصح٤مسمف ؛٤مً ـمرسم ٤مً قن ومرطميدقمق ومٞمف ضمٞمِمف ّٕن يٙم، اًمٙمقوم٦م

واسمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء يِمٙمق ، ويرى سم٠مّن احلًلم اًمذي يّمٗمف سم٤مسمـ ؾم٤مىمل اًمٙمقصمر

ػ يمت٤مب روو٦م ذم طملم أنَّ ُم١مًمِّ ، سم٥ًٌم ىمٓمع اعم٤مء قمٜمف وقمـ أهؾ سمٞمتف ؛اًمٕمٓمش

ُمٝمّٛم٦م اًمِمٝمداء يِمػم إمم أنَّ قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد أٟم٤مط سمٕمٛمر سمـ ؾمٕمد سمـ أب وىّم٤مص 

ًمٙمل ي٘متٜمع  ؛قمٚمٞمف اعم٤مل ٤مً ؛ ُمٖمدىمإّي٤مه سمقٓي٦م اًمرّي وـمؼمؾمت٤من اً حم٤مرسم٦م احلًلم واقمد

 . (0)يمام يِمػم إمم دور ؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ ذم واىمٕم٦م يمرسماء، سمٛمح٤مرسم٦م احلًلم

                                                 
 .837ـ838ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، روو٦م اًمِمٝمداء، طمًلمُما ، واقمظ يم٤مؿمٗمل (0)
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ّٛٗ  العكسٚ املصرس
ويذيّمرهؿ سمٛمٙم٤مٟمتف اًمروطمّٞم٦م ، ٟمٗمًف إًمٞمٝمؿ ٘مدم٠ًمل احلًلم سمـ قمكم أقمداَءه ويي

، أٞم٣م َمٖمخرة ؽماليم٥م اخلٙمٝمؾ ؟قم هؾ سمٔمرهمقٞمٛمل؟ هؾ سمٔمرهمقن أصقم وٞمسبلي٣م وم»: وي٘مقل

، ويمق أّن ايمٔمرب، إّٞمٛمل وصمف ايمسامء ايمقّض٣مء، ٞمقر وصمف ايمُمٚمس وايمٗمٚمر، ػميؾصم خمدومأٞم٣م 

ـّ شإّٞمٛمل ازمـ ٞمبٝم٘مؿ، إّٞمٛمل أواصمف اجلٖم٣مء، إّٞمٛمل نمري٤م هذه ايمدي٣مر، ئم٣مَمٙمقٞمٛم٣م ىم٣ميمتت٣مر . وًمٙم

ي٣م ضمسكم إّن صمّدك هق ٞمبٝمٛم٣م وهق زفمٝمٚمٛم٣م »: ٤مًم٘مقلؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ يرّد قمٚمٞمف سم

: احلًلم اإلُم٤مم. وي٘مقل شيم٘مٛمّٛمل ايمٝمقم أؿمٝمع أَمر يزيد وفمقم  أن أومْمع رأؽمؽ، ووم٣مئدٞم٣م

ؽمٟمذه٤م إلم ضمٝم٧م ٓ ، إن ه٣مصمرُت َمـ يثرب وايمبْمح٣مء وازمتٔمدت فمـ أرض ايمٔمرب»

قح يمؽ أن نمغم َمسٚم»: . جيٞمٌف اسمـ ؾمٕمدشضمدي٧م وٓ ضمقار وأسمرك هذا اظمٙمؽ يمؽ ي٣م ونمد

إَّم٣م ، فمٙمٝمؽ أن ختت٣مر أضمد ايمسبٝمٙمكم، سمذه٤م إلم اإلهمرٞمج٥م وٓ إلم روض٥م ايمٛمبل اظمِمْمٖمك

ـ  ايمبٝمٔم٥م ٓزمـ زي٣مد ويزيد أهمّمؾ ضمتك ٓ ، أو سمدطمؾ نمامر احلرب، أن سمب٣ميع يزيد ويم٘م

 .شي٘مقن َمِمغمك ايمٗمتؾ

 ُ  املىّجمٕ
ًلم ًمف اًمدور ؾ اًمذي يٛمّثؾ دور احلوم٤معمٛمثِّ ، حيٗمظ يمّؾ ممّثؾ دوره سمّمقرة ضمّٞمدة

يمذًمؽ ُمـ يٛمّثؾ دور إؿم٘مٞم٤مء ٓ ؾمّٞمام قمٛمر سمـ ؾمٕمد ، اًمرئٞمّز ذم اًمٕمرض اعمنطمّل 

وي٘مقم ، ت٥م هلؿوؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ. اعمٛمّثٚمقن ي٘مقُمقن سم٠مدوارهؿ سمح٥ًم ُم٤م يمُ 

 ويِمػم إمم يمؾِّ ممّثؾ قمٜمدُم٤م ي٠ميت دوره. ، اعمخرج سمتٜمًٞمؼ إدوار

 تعّسز املصارح
ّٞم٦م أو ذم يراٟمؾمقاء يم٤من ذم اعمدن اإل، ظمِم٦ٌم اعمنح٘م٤مم ُمنح اًمتٕمزي٦م قمغم يُ 

يمام أنَّ اًمٕمديد ُمـ اعمٛمّثٚملم ي٘مقُمقن سمتٛمثٞمؾ اعمنطمّٞم٦م ذم اهلقاء ، اًمٕم٤مصٛم٦م ـمٝمران
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ٓ ذم  اً إنَّ اعمنح ُمٙم٤من ًمٞمس حمدود طمٞم٨م، (0)اًمٓمٚمؼ ظم٤مرج ُمنح اعمديٜم٦م ذم ـمٝمران

اًمٓمري٘م٦م شمْمٛمـ وهذه ، سمؾ هق طمّر ُمـ يمّؾ ىمٞمد أو ومرض، ُم٤ًمطمتف وٓ ذم ؿمٙمٚمف

 ًمٚمٛمنح قمدم اسمتٕم٤مده قمـ اجلٛمٝمقر. 

 الععر 
يٙمقن ٕمّد وؾمٞمٚم٦م شمٕمٌػم وٓ وم٤مًمِمٕمر يُ ، ُم٤مت ُمنح اًمتٕمزي٦م هق اًمِمٕمرأطمد ُم٘مقِّ 

 إذا ظما ُمـ اًمِمٕمر.  ٤مً اعمنح ٟم٤مضمح

سم٧م ظمٞمٛم٦م احلًلم وُض ، عم٤م ٟمزل اًم٘مقم ذم يمرسماء وطمّٓمقا اًمرطم٤مل ٟم٤مطمٞم٦م اًمٗمرات

وضمٚمس احلًلم ، إظمقشمف وسمٜمل قمّٛمف طمقل ظمٞمٛمتف سم٧م ظمٞمؿوُض ، ٕهٚمف وسمٜمٞمف وسمٜم٤مشمف

 : وهق ي٘مقل، )أب ذر اًمٖمٗم٤مري(ُمقمم  وسمج٤مٟمٌف )ضمقن(، ذم ظمٞمٛمتف يِمحذ ؾمٞمٗمف

ـــؾ ــــ طمٙمٝم ـــَؽ َم ـــر أف  يم ـــ٣م ده  ي

 َمـــــ صــــ٣مضم٤م وؿم٣ميمــــ٤م ومتٝمــــؾ

ــــؾ   ــــ٣ميمٌؽ  وىم ــــّل ؽم ــــبٝمقم ضم  ؽم

ــــــؾ ــــــُر إلم اجلٙمٝم ــــــام إَم  وإٞم 

 

ــ٣مإلذاِق وإصــٝمؾ  ــؽ زم ــؿ يم  ىم

ــــديؾ ــــع زم٣ميمب ــــدهُر ٓ يٗمٛم  وايم

 ايمقفمــد َمـــ ايمرضمٝمــؾ َمــ٣م أومــرَب 

ـِ اظمثٝمـــؾ  .(8)ؽمـــبح٣مٞمف صمـــؾ  فمـــ

 
 اجلىّٕر

، ؾمقاء أىمٞمؿ اعمنح ذم اعمديٜم٦م أو ذم اًم٘مري٦م، ّٞمقن ُمنح اًمتٕمزي٦ميراٟميٕمِمؼ اإل

، ٓ ؾمّٞمام اًمذيـ ي١مّدون أدوار احلًلم وأهؾ سمٞمتف، ويتج٤موب اعمِم٤مهدون ُمع اعمٛمّثٚملم

                                                 
سمدأ ، شمر ؿمٝمر( ذم ـمٝمران: هق أيمؼم ُمنح إلىم٤مُم٦م اًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم ذم إيرانٞم٤مُمنح اعمديٜم٦م )اعمًّٛمك شم (0)

سمتّمٛمٞمؿ ُمـ اعمٝمٜمدس اإليرايّن قمكم هدار أومخٛمل واؾمتٛمّر سمٜم٤مؤه مخس  0137سمٜم٤مء اعمنح ذم اًمٕم٤مم 

سمٕمرض أّول ُمنطمٞم٦م سمٕمٜمقان: سم٤مغ أًم٤ٌمًمق ]سمًت٤من اًمٙمرز[  0178ٕم٤مم ؾمٜمقات. وىمد اومتتح اعمنح ذم اًم

 (./fa.wikipedia.org/wikiعمقًّمٗمف: اٟمٓمقان شمِمٞمخقف وىم٤مم سم٢مظمراج اعمنطمٞم٦ّم أرب أواٟمًٞم٤من )

 :ٓ شم٤م، دار أٟمقار اهلدى، ُت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًاموّي ، ُم٘متؾ احلًلم، أسمق اعمقومؼ اعم١مّيد، اخلقارزُمّل  (8)

 .442ص، 0ج
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ٚمقن اًمذيـ ي٘مقُمقن سم٠مدوار ويمثػم ُمـ اعمِم٤مهديـ حيٗمظ ُم٘م٤مـمع ُمـ اعمنطمّٞم٦م. واعمٛمثّ 

ي٘مقُمقن ، أي ىم٤مدة ضمٞمش يزيد يمِمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ وقمٛمر سمـ ؾمٕمد ؛إؿم٘مٞم٤مء

طمتك قمٜمدُم٤م ي١مّدون ، ويمثػم ُمٜمٝمؿ ٟمراهؿ يتٕم٤مـمٗمقن ُمع احلًلم، هلمسم٠مدوارهؿ ُمٙمرَ 

ويذرومقن اًمدُمع قمغم احلًلم سمٞمٜمام يٚمًٌقن ، دور ؿمٛمر أو قمٛمر سمـ ؾمٕمد أو يزيد

 ُماسمس اًمِمٛمر وقمٛمر سمـ ؾمٕمد.

 اإلخراز 
أو رئٞمس اًمٗمرىم٦م اًمذي ي٘مقم ، إظمراج ُمنح اًمتٕمزي٦م يرشمٌط سمٛمخرج اعمنح

اؾمت٤مد : ُمٜمٝم٤م، أؾمامء قِمّدة إيرانؼ قمغم خمرج اًمتٕمزي٦م ذم ٓمٚمَ سم٤مًمتٜمًٞمؼ سملم اعمٛمّثٚملم. ويُ 

وشمٕمزيف ظمقان ]ىم٤مرئ اًمتٕمزي٦م[ وؿمٌٞمف ، وشمٕمزيف گردان ]ُمدير اًمتٕمزي٦م[، ]إؾمت٤مذ[

ؼ اًمِمَّ  ًّ أو گره ، وُمػمقمزا ]أُمػم اًمٕمزاء[، وٟم٤مفمؿ اًمٌٙم٤مء،  اًمٌٙم٤مءٌٞمف[ وُمٕملمگردان ]ُمٜم

 گِم٤م أو ُمِمٙمؾ گِم٤م )طمّال اعمِم٤ميمؾ(. 

 الٍطّ 
ـّ أّن اعمٛمثِّ ، ًمٖم٦م اعمنح هل اًمٗمّمحك اىمتٌس ٟمّص اعمنطمّٞم٦م ُمـ ، ؾوأهمٚم٥م اًمٔم

ـْ أُ  )روض٥م ايمُمٜمداء(يمت٤مب  ضمري٧م ُمـ شم٠مًمٞمػ اعما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل. وًمٙم

 ٕمزي٦م سمٛمرور اًمقىم٧م. شمٕمديات قمغم ٟمّمقص ُمنح اًمت

 املالبض 
ومٚم٤ٌمس ، ٤مً ت هلؿ ُمًٌ٘مٚمقن ُماسمس ُأقمدَّ يرشمدي اعمٛمثِّ  قمٜمد إضمراء ُمنح اًمتٕمزي٦م

وإؿم٘مٞم٤مء ُمـ ىم٤مدة ضمٞمش يزيد ، إوًمٞم٤مء أي احلًلم وأهُؾ اًمٌٞم٧م هق اًمٚمقن إظمي

سمـ ُمٕم٤موي٦م أي اًمِمٛمر وقمٛمر سمـ ؾمٕمد وضمٜمقد اجلٞمش إُمقّي يٚمًٌقن اًمٚمقن إمحر ا

ؾ احلزن قمغم اًمذي يٛمثِّ ، إزرق. وشُمٖمّٓمك ضمدران اعمنح سم٤مًمٚمقن إؾمقدوإصٗمر و

 وهق اًمٚمقن اًمذي يائؿ إوًمٞم٤مء ُمـ أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل. ، احلًلم
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 دلمض التعسٖٛ قّضٛ
أو ، قمغم ظمِم٦ٌم اعمنح إيرانؾ ذم احلًلم اًمذي يٛمثَّ  اإلُم٤ممجمٚمس شمٕمزي٦م اؾمتِمٝم٤مد 

ؾ ثَّ ٥م يمام يُمت٧ٌم ُمنطمّٞم٦م قم٤مؿمقراء اًمتل تُ ٙمتَ مل يُ ، ذم اًمٌٞمقت واحلًٞمٜمّٞم٤مت واعم٤ًمضمد

سمؾ إّن جمٚمس ، ذم ُمديٜم٦م اًمٜمٌٓمّٞم٦م ذم ًمٌٜم٤من سمح٥ًم شمًٚمًؾ إطمداث يقم قم٤مؿمقراء

ومِمٛمر سمـ ذي ، احلًلم يًتٕمرض ُمقاىمػ يمّؾ ـمرف ُمـ اًمٓمرف أظمر اإلُم٤ممشمٕمزي٦م 

اجلقؿمـ يدقمق أٟمّم٤مره وضمٜمقده إمم اًمٓمرب واًمٗمرح سم٥ًٌم حم٤مرسمتٝمؿ ٕهؾ سمٞم٧م 

وم٤محلًلم يرّد قمغم اًمِمٛمر ، . وهٜم٤م جيري احلقار سملم ؿمٛمر واحلًلم سمـ قمكمرؾمقل اهلل

، ي٠ًمًمف إن يم٤من يٕمرومف ويٕمرف أسم٤مه وأُّمف، ويٚمٕمٜمف سم٥ًٌم ُمقىمٗمف ُمٜمف وهق اسمـ رؾمقل اهلل

واحلًلم ي٘مقل ًمِمٛمر سمـ ذي ، وي٘مًؿ احلًلم سم٠مّٟمف ٓ طمٗمٞمد ًمرؾمقل اهلل همػمه

ويْمٞمػ احلًلم ، ذا ُم٤م ىم٤مم سم٘متٚمفيٛمٜمحف اًمرّي وضمرضم٤من إاسمـ زي٤مد  نَّ اجلقؿمـ سم٠م

فمعم  ٣مً وأرى رأؽمؽ َمٔمّٙمٗم، ؽ إن همٔمٙم٦م ذيمؽ همٙمـ هتٛمٟم ويمـ سمٖمرح دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرةزمٟمٞم  »

 . شأزمقاب ايم٘مقهم٥م وإؿمٖم٣مل يٗمذهمقٞمف زم٣محلج٣مرة

وٓ أهؾ زمٝم٦م ، أوذم َمٛم٘مؿ ٣مً أصح٣مزم مل أرَ »: وخي٤مـم٥م احلًلم أصح٤مسمف وي٘مقل هلؿ

. صمّؿ يٓمٚم٥م احلًلم ُمـ أصح٤مسمف اًمتٗمّرق شاءصمزاىمؿ اهلل طمغم اجلز، َمثؾ أهقم زمٝمتل

ـّ أصح٤مسمف ، ُمًتٗمٞمديـ ُمـ ؾمقاد اًمٚمٞمؾ وي٘مقل سم٠مّن إقمداء ٓ يٓمٚمٌقن همػمه. وًمٙم

قمٜمده٤م يرومع احلًلم يديف إمم اًمًامء ويدقمق رسّمف ، يٍّمون قمغم اًمٌ٘م٤مء وحم٤مرسم٦م إقمداء

 أن يٖمٗمر ٕصح٤مسمف. 

ويمّؾ ُمٜمٝمام ، سمـ ؾمٕمدوُمـ ىم٤مدة ضمٞمش يزيد يتح٤مور ؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ وقمٛمر 

وُمٜمٝم٤م شمٜمّمٞمٌٝمام ، َيِٕمُد أظمر سمام ؾمقف ي٘مّدم هلام يزيد وقمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد ُمـ ُمٖم٤مٟمؿ

ي وـمؼمؾمت٤من إذا تّٙمٜم٤م ُمـ إضم٤ٌمر احلًلم قمغم اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد أو ىمتٚمف ، طم٤ميمٛملم ًمٚمرَّ

ّؿ جيري طمقار سملم احلًلم وأظمتف زيٜم٥م ي٘مقل سم٥ًٌم آُمتٜم٤مع قمـ ُم٤ٌميٕمتف. وُمـ صمَ 

وًمٙمٜمّف يٓمٚم٥م إًمٞمٝم٤م أْن ، إّٟمف ؾمقف ًمـ يؽميمٝم٤م وطمٞمدة سمٞمد إقمداء: ظمتفاحلًلم ٕ
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وي٘مّص قمغم أظمتف ، وًمٙمٜمّف سمٕمد ىمٚمٞمؾ يٜمتٌف، شمْمع رأؾمف ذم طمجره٤م ويٖمٗمق ًمٚمحٔم٤مت

قمٚمٞمٝم٤م  ٤مً إّٟمف ؾمٞمٙمقن وٞمٗم: اًمتل ىم٤مًم٧م ًمف، وم٘مد رأى أُّمف وم٤مـمٛم٦م، زيٜم٥م ُم٤م رآه ذم اعمٜم٤مم

قمغم اعمٙم٤مره وإه. ويٓمٚم٥م إًمٞمٝم٤م أْن  وهٜم٤م يدقمق احلًلم أظمتف أن شمّمؼم .ُم٤ًمء اًمٖمد

وي٘مقل سم٠منَّ اًمثقب اًمٕمتٞمؼ هق ًمدومع طمرارة ، ٓ يرهم٥م أطمد سمًٚمٌف، شم٠ميت ًمف سمثقب قمتٞمؼ

 صحراء يمرسماء. 

 اإلُم٤مماحلًلم طمدي٨ٌم ُُمتخٞمَّؾ سملم اصمٜملم ُمـ اعمائٙم٦م و اإلُم٤ممذم جمٚمس شمٕمزي٦م 

، دم ؽمبٝمؾ اهلل ومتٝمالً ي٣مضمسكم ي٣م »: وم٤معماك إّول خي٤مـم٥م احلًلم سم٘مقًمف، احلًلم

إن  دم ، إٞمبٝم٣مء مجٝمٔمؿ يب٘مقن فمٙمٝمؽ، وُمتؾ زمٟميدي أهؾ ايم٘مقهم٥م ايمذيـ ٓ ضمٝم٣مء هلؿ اً ي٣مؾمٜمٝمد

  .شَمـ يمبـ يمٔمقّم واحلسكم واحلسـ اً اجلٛم٥م هنر

دم  ي٣م ومتٝمالً ، ي٣م ضٝم٣مء فمكم طمغم ايمٛمس٣مء»: وخي٤مـم٥م اعمٚمؽ اًمث٤مين احلًلم وي٘مقل ًمف

َمـ يمبـ يمٔمقّم واحلسكم  اً إّن دم اجلٛم٥م هنر، ءً وَمس٣م ٣مً ٞمب٘مل فمٙمٝمؽ صب٣مضم، ؽمبٝمؾ اهلل

ويٜم٤مدي ، ٟمٗمًف ًم٘مت٤مل ضمٞمش يزيد ويٕمدُّ ، يٚمٌس احلًلم اًمٙمٗمـ، . قمٜمده٤مشواحلسـ

ه رؾمقل اهلل وهق يٙمبس ايم٘مٖمـ ويستٔمّد ، يمغمى ضمٖمٝمده ايـ حمّٚمد ايمٔمريبّ »: ضمدَّ

 ؟شيمٙمُمٜم٣مدة

َـّ اجلقهري ذم  ويٜم٘مؾ ، ّمقرلم سم٤مؾمؿ ُمٜمايمَ يًّٛمل أطمد اعمَ  )ؿمقهم٣من ايمب٘م٣مء(وًمٙم

ضم٤مء إمم احلًلم قمغم رأس أرسمٕم٦م ، إذ ي٘مقل إنَّ اعماك ُمٜمّمقر، احلٙم٤مي٦م قمغم ٟمحق آظمر

يمٗمد صمئٛم٣م يمٛمٗمّدم يمؽ ايمٔمقن ، ي٣م ازمـ رؽمقل اهلل! أرواضمٛم٣م همداك»: وىم٤مل ًمف، ف ُماكآٓ

وأفمْمك ، همب٘مك احلسكم، همٟمَمْرٞم٣م يمٛمحٗمـ دَم٣مء أومرزم٣مئؽ، ٕواَمر اهلل اً اظمس٣مفمدة سمٛمٖمٝمذو

ووومػ َمٗم٣مزمؾ صمٝمش ازمـ ، ورىم٤م همرؽمف ذا اجلٛم٣مح، يمٙمٔمروج إلم ايمسامء اظمالك رطمِم٥مً 

 : (0)ؽمٔمد وأطمذ يرجتز ويٗمقل

                                                 
 .537ـ533ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ـمقوم٤من اًمٌٙم٤مء، اعمػمزا حمّٛمد إسمراهٞمؿ اعمروزي، اجلقهرّي  (0)
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ـــ فمــقّم اخلــغم َمـــ آل ه٣مؾمــؿ ــ٣م ازم  أٞم

 كـوصمّدي رؽمقل اهلل أىمرم َمــ َمّمـ

 ايمْمٜمــر أَحــد ازمٛمــ٥م ُأَمــل وهم٣مؿمٚمــ٥م

ـــ٣م ـــ٣مب وهمٝمٛم ـــزل اهلل ىمت  ٣مً صـــ٣مدفم ُأٞم

 

 أهمخــرُ  ضمــكم اً َمٖمخــر هبــذا ىمٖمــ٣مين 

ـُ رساج اهلل دم إرض  ٞمزهــرُ  وٞمحــ

 *اجلٛم٣مضمكم صمٔمٖمـرُ  دفمك ذاوفمّٚمل يُ 

 ذىمرُ وهمٝمٛم٣م اهلدى وايمقضمل زمـ٣مخلغم ُيـ

ـُ أَمــ٣مُن اهلل   دم اخلٙمــؼ ىمّٙمٜمــؿ وٞمحــ

ــ٣م ــٗمل حمّبٛم ــقض ٞمس ـُ وٓة احل ــ  وٞمح

ــــ٣م همٝمســــٔمد ــــ٣مم دم همٝمٛم ــــ٣م ايمٗمٝم  حمب ٛم

 

ـــ٣مم دم هبـــذا ر  ـٞمِســـ ُ   وٞمجٜمـــرُ  إٞم

 زم٘مٟمس وذاك احلقض يمٙمسٗمل ىمقشمرُ 

 .ش(0)رُ ـفسـ ايمٗمٝم٣مَمـ٥م يـقم وَمبٕمُّمٛم٣م

 

ي٣م ومقم هؾ »: وخي٤مـم٥م ضمٞمش يزيد وي٘مقل، صمّؿ خيرج احلًلم إمم اعمٕمريم٦م

ٞمقر وصمف ، سمٔمرهمقٞمٛمل؟ هؾ سمٔمرهمقن أصقم وٞمسبل؟ إّٞمٛمل َمٖمخرة اخلٙمٝمؾ وخمدوم صمػمائٝمؾ

زمٛم٣مب ، ضمٖمٝمد ايمٛمبل اظمخت٣مر، إّٞمٛمل نمري٤م هذه ايمدي٣مر، إّٞمٛمل ٞمجؿ ايمسامء، ايمُمٚمس وايمٗمٚمر

. وهٜم٤م يرّد شاِرَحقين همٟمٞم٣م ايمٔمْمُم٣من، ذزم٥م َمـ اظم٣مءاؽِمٗمقين ، فمْم٣مؾمك َمٛمذ سمسع يمٝم٣مل وهن٣مر

ويم٘مـ ، ي٣م ضمسكم إن صمّدك رؽمقيمٛم٣م وهق زفمٝمٚمٛم٣م ووم٣مئدٞم٣م»: قمٚمٞمف اسمـ ؾمٕمد وي٘مقل ًمف

  .شفمٛمد رنمب٥م يزيد وٞمٖمِمٙمف فمـ صمسدك ٞمزوًٓ ، فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمحّز رأؽمؽ

 اإلُم٤مموهٜم٤م ٟماطمظ ُتقير احلدي٨م اًمت٤مرخيّل إؾم٤مّد أو اًمٙمام اًمذي ىم٤مًمف 

ًمٕمقاـمػ  اً م ومٞمف اؾمتجداء واؾمتٕمٓم٤مف اؾمتدرارًمٞمجري قمغم ًم٤ًمٟمف يما، احلًلم

 اعمِم٤مهديـ. 

ًمٞمٕمٞمش ، قمـ أرض اًمٕمرب اً حلًلم أن يًٛمحقا ًمف سم٤مًمذه٤مب سمٕمٞمدوهٜم٤م يٓمٚم٥م ا

ًمتٌ٘مك إرض واعم٤مل ٓسمـ ؾمٕمد وىم٤مدة ضمٞمش يزيد. ، ٓ يًٛمع اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل اً وطمٞمد

َـّ اسمـ ؾمٕمد يٕم٤مرض شمقضّمف احلًلم إمم ظم٤مرج يمر ، إمم ُمديٜم٦م ضمّده يثرب، سماءوًمٙم

                                                 
* اًمّمحٞمح ) ضمٕمٗمرا ( ٕٟمف سمدل  .47ص، 8ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ُم٘متؾ احلًلم، أسمق اعم١مّيد، اخلقارزُمّل  (0)

 ُمـ ) ذا اجلٜم٤مطملم ( .
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أو أن ُي٘متؾ ويٗم٘مد طمٞم٤مشمف. وهٜم٤م يٓمٚم٥م ، وخيػمه سملم أن ي٤ٌميع قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد ويزيد

 وأن يتٗمّرغ ًمٚم٘مت٤مل. ، اسمـ ؾمٕمد ُمـ احلًلم أن يقّدع أهٚمف وقمٞم٤مًمف

قمٜمده٤م يقيص احلًلم أظمتف زيٜم٥م سم٤مًمّمؼم قمغم اعمٙم٤مره وقمدم اجلزع وقمدم ؿمّؼ 

ًمٙمٜمّف ٓ يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمٌٙم٤مء قمٚمٞمف. وخت٤مـم٥م زيٜم٥م ٟمٗمًٝم٤م و، اجلٞمقب قمٚمٞمف إْن ىمتؾ

ـ دون احلسكم هم٘مٝمػ هم١مذا أصبح٦م َم، صم٣مء اظمقت ي٣م زيٛم٤م وفمٙمٝمؽ ايمتٜمٝم٠م يمف»: سم٤مًم٘مقل

ؽمُترضزمكم ، ؽمت٘مقٞمكم أؽمغمة زمٝمد إفمداء، اٞمتٜم٦م ضمٝم٣مة ايمٔمّزة ؟اً ؽمقف سمٔمٝمُمكم نمد

أصبح٦ِم نمريب٥م ي٣م  يمٗمد، فمٙمٝمؽ زم٣ميمِمػم فمعم ايمبالء، زم٣ميمسٝم٣مط وسم٠مطمذيـ أؽمغمة إلم ايمُم٣مم

 . شفمٙمٝمؽ أن سمٖم٘مري زمٝمقم نمد، زيٛم٤م

 أيْم٤مً ، أّن احلًلم خيؼم أظمتف سمام ؾمٞمحدث سمٕمد ُم٘متٚمف ٤مً ٟماطمظ هٜم٤م أيْم

 إلصم٤مرة ُمِم٤مقمر اجلٛمٝمقر.  

ويدقمقه أن يّمؼم ، سمٕمده٤م يتقضّمف احلًلم سم٤مًمٙمام إمم اسمٜمف اعمريض زيـ اًمٕم٤مسمديـ

ٜم٤م يرى وه، ٦ماإلُم٤مُمؾ قم٥مء يتحٛمَّ  وقمٚمٞمف أن، ّٕٟمف اًمقطمٞمد اًمذي ؾمٞمٌ٘مك سمٕمد ُم٘متؾ أسمٞمف

ٓ ٟم٤مس ًمف وٓ ُمٕملم. ويٓمٚم٥م ُمـ أسمٞمف اإلذن عم٘م٤مشمٚم٦م  اً قمكّم سمـ احلًلم أسم٤مه وطمٞمد

ـّ احلًلم يٜمٝم٤مه قمـ ذًمؽ، إقمداء ويقصٞمف سم٤مًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل ، ّٕٟمف ُمريض ؛وًمٙم

 ويقّدقمف. 

، أـمٗم٤مًمفويقيص أظمتف سم٠من شمتقمّم اإلذاف قمغم قمٞم٤مًمف و، يقّدع احلًلم أهٚمف وقمٞم٤مًمف

َـّ ، سمٕمد أْن ُي٘متؾ وُي١مظمذ قمٞم٤مًمف أهى احلًلم قمٜمد شمقضّمٝمف إمم أرض اعمٕمريم٦م  وًمٙم

يقاضمف زوضمتف ؿمٝمرسم٤مٟمق اًمتل شمٓمٚم٥م ُمٜمف أن ي٠مظمذ ـمٗمٚمٝم٤م اًمروٞمع قمٌد اهلل ويً٘مٞمف 

َـّ ، ذسم٦م ُمـ اعم٤مء. وهٜم٤م يٓمٚم٥م احلًلم ُمـ إقمداء ذسم٦م ُمـ اعم٤مء ًمٚمٓمٗمؾ اًمروٞمع ًمٙم

ذا صماث ؿمٕم٥م  ف إمم اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع ؾمٝمامً قّي( يقضمِّ طمرُمٚم٦م )أطمد ىم٤مدة اجلٞمش إُم

 يقدي سمحٞم٤مة اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع. 

ويم٠مهّنؿ سمِمٙمؾ همػم ، ّٞم٦م ذم اعمنحيراٟمّٞمقن هٜم٤م زوضم٦م احلًلم اإليراٟمُيدظمؾ اإل
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أّن اًمت٤مريخ  قمٚمامً ، احلًلم وأهؾ سمٞمتف اإلُم٤مميريدون إصم٤ٌمت اًم٘مراسم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم ، ُم٤ٌمذ

 ٤من اؾمٛمٝم٤م ؿمٝمرسم٤مٟمق.قمٌد اهلل يم ٓ ي٘مقل سم٠مّن أمَّ 

هؾ َمـ »: ذم أرض اعمٕمريم٦م يٜم٤مدي سم٠مقمغم صقشمف اً واحلًلم قمٜمدُم٤م يرى ٟمٗمًف وطمٞمد

. وذم اعمِمٝمد إظمػم جيري شهؾ َمـ ذاب  يذب  فمـ ضمرم رؽمقل اهلل، ٞم٣مس يٛمٌمين

 يريد ذسمحف. ؛طمقار سملم احلًلم واًمِمٛمر اًمذي جيٚمس قمغم صدره

د ُمٜمف اإلصم٤مرة.وم٤محلًلم ي٠ًمل ُي٘مَّم ، ؾأيْم٤م ٟماطمظ أّن هذا اعمِمٝمد اإلو٤مذم اعمتخٞمَّ 

وسم٠مّن أسم٤مه ذو ، قمٚمٞمف اًمِمٛمر سم٠مّٟمف اًمِمٛمر ويردّ  ؟اًمذي يريد ذسمحف ُمـ أٟم٧م اً ؿمٛمر

 يمّٚمف يٕمرف سم٠مّن اًمٕم٤مملَ ، ويرّد قمٚمٞمف اًمِمٛمر ؟أٓ شمٕمٚمؿ ُمـ أٟم٤م: وي٠ًمًمف احلًلم، اجلقؿمـ

 ويردّ  ؟هؾ يٕمرف ُمـ هق أسمقه وضمّده: وي٠ًمل احلًلم اًمِمٛمر، ُم٘م٤مُمؽ وُمٜمزًمتؽ

ه. يمام ي٠ًمًمف احلًلم أٓ يٕمرف أُّمف ومػمّد  اً أسمقه وحمٛمد ٤مً اًمِمٛمر سم٠منَّ قمٚمٞمّ  رؾمقل اهلل ضمدُّ

ف. واحلًلم ي٠ًمل اًمِمٛمر اًمِمٛمر  ومػمدُّ  ؟عم٤مذا يريد ىمتٚمف: اًمِمٛمر قمٚمٞمف سم٠منَّ وم٤مـمٛم٦م أُمُّ

وي٘مقل سم٠مّن ؾم٥ٌم ذًمؽ هق قمداؤه ٕسمٞمف قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م. احلًلم ي٠ًمل ، قمٚمٞمف

ومػمّد قمٚمٞمف اًمِمٛمر سم٠مّٟمف ؾمقف حيّمؾ قمغم طمٙمؿ ، شإن ذزمحتٛمل؟َم٣مذا ؽمؼمزمح »: اًمِمٛمر

ي واعمقصؾ.   اًمرَّ

إذ يٓمٚم٥م احلًلم إمم اًمِمٛمر إُمٝم٤مًمف حلٔم٤مت  ؛هٜم٤م ٟمّمؾ إمم ىمٛم٦م احلدث اًمٖمرائٌّل 

وي٘مقل ًمٚمِمٛمر إنَّ ، يٜم٤مديف اسمـ ؾمٕمد وقمٜمدُم٤م ي٘مػ ًمٚمّماة، ًمٞمّمكم صاة اًمٔمٝمر

َـّ ؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿم حيّز  ـ ذم آظمر جمٚمس اًمتٕمزي٦ماحلًلم يّمكم ويدقمق قمٚمٞمف. وًمٙم

ًمٞمٛمٜمحف ُمٚمؽ اًمرّي  ًمٞمِمٝمدوا ًمف قمٜمد اسمـ زي٤مد ويدقمق أظمريـ، رأس احلًلم

 د سمٛمٚمؽ اًمرّي يمام ي٘مقل اًمت٤مريخ. أن قمٛمر سمـ ؾمٕمد هق اًمذي ُوقمِ  وـمؼمؾمت٤من. قمٚمامً 

، ويٚمت٘مل احلًلم، وصقل أقمراّب إمم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م ٤مً وُمـ اإلو٤موم٤مت أيْم

وهل شمٕم٤مين اًمٗمراق ، اًمتل سم٘مٞم٧م ذم اعمديٜم٦م، اعمريْم٦م ٦متف وم٤مـمٛمُمـ اسمٜم اً ويقصؾ إًمٞمف ظمؼم

ويٜم٘مؾ إقمراّب ُم٤م ، وجيري طمقار سملم إقمراب واحلًلم، واًمٌٕمد قمـ أسمٞمٝم٤م احلًلم
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َـّ احلًلم خيؼم إقمراب سمح٤مًمف ذم أرض يمرسماء، شمٕم٤مين ُمٜمف وم٤مـمٛم٦م ُمـ أمل اًمٗمراق ، وًمٙم

، ويٕمٚمـ هل٤م أٟمَّف حم٤مس ذم يمرسماء، ٛم٦مويريد ُمـ إقمراب أن يقصؾ رؾم٤مًم٦م ُمٜمف إمم وم٤مـم

اًمت٤مرخيّل يث٧ٌم وضمقد  أّن اًمٜمصَّ  ويٕمده٤م سم٤مًمٚم٘م٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. قمٚمامً ، همري٥م ٓ ُمٕملم ًمف

قمغم  ٤مً وىمد ٟم٘مؾ اًمًٞمد حمًـ إُملم يماُم، احلًلم ذم يمرسماء اإلُم٤مموم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م 

 ًم٤ًمهن٤م. 

ف ضم٤مء ُمـ اهلٜمد وخيؼمه أٟمّ ، وهٜم٤م يدظمؾ درويش إمم أرض اعمٕمريم٦م ويٚمت٘مل احلًلم

ًمٞمقاضمف ضمٞمش ، وهق يٓمٚم٥م اإلذن ُمـ احلًلم ًمٞمدظمؾ اعمٕمريم٦م، ويم٤مسمقل ويمِمٛمػم

اًمٙمٗمر ويداومع قمـ ؾمٞمد إسمرار. هذه اًمزي٤مدة هتدف إمم اؾمتدرار شمٕم٤مـمػ اعمًٚمٛملم 

. ويرّد قمٚمٞمف زقمٗمر شهؾ َمـ ٞم٣مس يٛمٌمين؟»: اهلٜمقد. ويٜم٤مدي احلًلم ذم اًم٘مقم وي٘مقل

ـّ ًمٜمٍمة  وىمد، اجلٜمّل وهق زقمٞمؿ اجلـ ضم٤مء إمم أرض اعمٕمريم٦م قمغم رأس ضمٞمش ُمـ اجل

وي٘ميض ، ويٓمٚم٥م زقمٗمر ُمـ احلًلم أن ي٠مذن ًمف ًمٞمح٤مرب ومرىم٦م إذار، احلًلم

َـّ احلًلم ي٘مقل  يمٗمد »: وأو٤مف احلًلم، ًمف سم٠مّٟمف ىمِدَم إمم أرض اعمٕمريم٦مقمٚمٞمٝمؿ. وًمٙم

ًمٕمروم٤من. ٤مرة ُمـ إو٤موم٤مت أهؾ ا. هذه اًمٕمٌشومّدَم٦ُم ازمٛم٣مئل وأصح٣ميب همداء يمٙمٚمحبقب

زمٝمٛمام ، هم٘مٝمػ رم أن أؿمٙم٤م ايمدٞمٝم٣م واخلٙمقد همٝمٜم٣م، زمٟمن  ايمدٞمٝم٣م مل سمدم يمرؽمقل اهلل»: ٤مً ُمْمٞمٗم

ويْمٙم٤م احلسكم َمـ زفمٖمر اجلٛمل ايمٔمقدة َمـ ، اؽمُتُمٜمد أوٓدي وأضمب٣ميب دم أرض اظمٔمرىم٥م

 . شوايمب٘م٣مء فمٙمٝمف، ضمٝم٧م أسمك

ُمـ يمت٤مب  ُمٜم٘مقًم٦م (احلسكم اإلَم٣ممجمٙمس سمٔمزي٥م )زقمٗمر اجلٜمل اًمتل وردت ذم  وىمّّم٦م

إن  زفمٖمر »: . شم٘مقل اًمرواي٦م(0)عم١مًمٗمف اعما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل (روض٥م ايمُمٜمداء)

ـّ اظمسٙمٚمكم وصم٣مء فمعم رأس صمٝمش إلم ىمرزمالء ، سمرك َمراؽمؿ فمرؽمف، اجلٛمل زفمٝمؿ اجل

ـ  احلسكم مل يٗمبؾ َمس٣مفمدة اجلـ، يمٛمٌمة احلسكم هذه ايمرواي٥م يرهمّمٜم٣م ايمٔمديد َمـ ، ويم٘م

                                                 
 . 433ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، روو٦م اًمِمٝمداء، ُما طمًلم، واقمظ يم٤مؿمٗمل (0)
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هلل َمرسم٢م َمْمٜمري وئمّده٣م َمـ حتريٖم٣مت واومٔم٥م فم٣مؾمقراء وَمـ وَمٛمٜمؿ آي٥م ا، فمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م

 . (0)شاخلراهم٣مت

وأسمتف »: ًمٚمٛمجٚمز قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم )زمح٣مر إٞمقار(ذم  ٤مً أيْم وردت هذه اًم٘مّّم٦م

، وَم٣م سمُم٣مء، همٚمرٞم٣م زمٟمَمرك، ٞمحـ ؾمٝمٔمتؽ وأٞمِم٣مرك، أهمقاج َمسٙمٚمل اجلـ همٗم٣ميمقا ي٣م ؽمٝمدٞم٣م

 اً همجزاهؿ احلسكم طمغم، يم٘مٖمٝمٛم٣مك ذيمؽ وأٞم٦م زمٚم٘م٣مٞمؽ، همٙمق أَمرسمٛم٣م زمٗمتؾ ىمّؾ فمدو يمؽ

ۈ ٴۇ ۋ ) أو َم٣م ومرأسمؿ ىمت٣مب اهلل اظمٛمزل فمعم صمدي رؽمقل اهلل: ووم٣مل هلؿ

ک ک ک ک گ گ ): ووم٣مل ؽمبح٣مٞمف، (8) (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 ؟وإذا أومٚم٦م زمٚم٘م٣مين همبامذا يبتقم ه٠مٓء اخلٙمؼ ايمتٔمس٣مء وزمامذا ُفتػَمون، (4) (گ

اهلل يقم دضم٣م إرض وصمٔمٙمٜم٣م  ت٣مره٣موومد اطم ؟وَمـ ذا ي٘مقن ؽم٣مىمـ ضمٖمرب زم٘مرزمالء

وهق ، ويم٘مـ حترضون يقم ايمسب٦م، دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة ٣مً وي٘مقن هلؿ أَم٣مٞم، يمُمٝمٔمتٛم٣م َمٔمٗمالً 

وٓ يبٗمك زمٔمدي َمْمٙمقب َمـ أهقم وٞمسبل وإطمقب ، ومتؾيقم فم٣مؾمقراء ايمذي دم آطمره أُ 

 .شويس٣مر زمرأد إلم يزيد يمٔمٛمف اهلل، وأهؾ زمٝمتل

ُـّ  وأّٞمف ٓ جيقز ، يمقٓ أّن أَمرك ؿم٣مفم٥م، بٝم٤م اهلل وازمـ ضمبٝمبفٞمحـ واهلل ي٣م ضم»: وم٘م٤مل اجل

: وم٘م٤مل صٚمقات اهلل قمٚمٞمف هلؿ، شيمٗمتٙمٛم٣م مجٝمع أفمدائؽ ومبؾ أن يِمٙمقا إيمٝمؽ، يمٛم٣م خم٣ميمٖمتؽ

ويم٘مـ يمٝمٜمٙمؽ َمـ هٙمؽ فمـ زمٝمٛم٥م وحيٝمك َمـ حيٝمك فمـ ، ٞمحـ واهلل أومدر فمٙمٝمٜمؿ َمٛم٘مؿ»

 . (3)شزمٝمٛم٥م

، ٤مي٦م زقمٗمر اجلٜمل واحلًلمطمٙم (ؿمقهم٣من ايمب٘م٣مء)ويٜم٘مؾ اجلقهري ص٤مطم٥م يمت٤مب 

                                                 
 .٤ً72مء: آي٦م اًمٜم (0)

 .053آل قمٛمران: آي٦م (8)

 .13ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ُتريٗم٤مت قم٤مؿمقراء، ُمرشم٣م، راضمع: ُمٓمٝمري (4)

 . 440ـ441ص، 33ج :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سمح٤مر إٟمقار، حمّٛمد سم٤مىمر، ( اعمجٚمز3)
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 .(0)د طمدوث ُمثؾ هذا اًمٚم٘م٤مءوئمٝمر ذًمؽ أّن اجلقهري ي١ميِّ ، ُمع رء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ

احلًلم جيري طمقار سملم اًمًٚمٓم٤من ىمٞمس )أطمد ُمٚمقك  اإلُم٤مموذم جمٚمس اؾمتِمٝم٤مد 

وي٠ًمل وزيره قمـ اًمٞمقم ، ؿ وزيره سم٠مٟمَّف يِمٕمر سمْمٞمؼ ويمآسم٦مٕمٚمِ طمٞم٨م يُ  (8)اهلٜمد( ووزيره

هٜم٤م ُيٕمرب اًمًٚمٓم٤من ، ف ؾمٜم٦م واطمد وؾمتلم ُمـ اهلجرةخيؼمه اًمقزير سم٠مٟمَّ و، اًمذي هؿ ومٞمف

َـّ اًمقزير يِمػم قمٚمٞمف سمٕمدم ، قمـ ظمِمٞمتف قمغم احلًلم سمـ قمكم طمٗمٞمد رؾمقل اهلل وًمٙم

ُمـ أضمؾ أن يّمٓم٤مد ، وي٘مؽمح قمٚمٞمف سم٠من يذه٥م إمم اًمّمٞمد ذم اًمّمحراء، اًمتِم٤مؤم

َـّ اعمٚمؽ يقاضمف ذم اًمّمحراء أؾمدوًم، همزآً  وم٤معمٚمؽ يًتٖمٞم٨م ، جقم قمٚمٞمفهيّؿ سم٤مهل اً ٙم

وهق قمٓمِم٤من وضمًٛمف ، واحلًلم حيي قمٜمده، ويٓمٚم٥م اًمٕمقن ُمـ احلًلم سمـ قمكم

وهٜم٤م ي٠ًمل اعمٚمؽ ، أُم٤مم احلًلم ٤مً ويٜم٘مذه ُمـ إؾمد اًمذي خيّر رايمٕم، أصم٘مٚمتف اجلراح

وي٘مؽمح ، وخيؼمه احلًلم سم٠مّٟمف حي٤مرب أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم يمرسماء، ضمٝمتفاحلًلم قمـ وِ 

ـّ احلًلم ، أن يؽمك أرض يمرسماء ويذه٥م ُمٕمف إمم اهلٜمد اعمٚمؽ قمغم احلًلم وًمٙم

وومد ، ىمٝمػ يٚم٘مٛمف أن يٕم٣مدر أرض اظمٔمرىم٥م»: ويت٤ًمءل، يرومض اًمذه٤مب إمم اهلٜمد

. وي٘مّدم احلًلم ًمٚمٛمٚمؽ طمٗمٜم٦م ُمـ شمراب شاؽمُتُمٜمد أوٓده وأصح٣مزمف فمعم هذه إرض

  .4ح واًمٕمزاءقمٜمده٤م أىمؿ قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمقا، ٤مً ف إذا ُتّقل اًمؽماب دُموي٘مقل ًم، يمرسماء

 ويمقن هذه اًم٘مّّم٦م ُمـ اخلراوم٤مت اعمْم٤موم٦م ٓ حيت٤مج إمم أدًّم٦م.

احلًلم خيتٚمػ قمـ ُمنح  اإلُم٤مموٟمِمػم هٜم٤م إمم أّن جمٚمس شمٕمزي٦م اؾمتِمٝم٤مد 

ًمٕمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي  اً وؿمٝمٞمد اً وذم ُمنح احلًلم صم٤مئر، قم٤مؿمقراء ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م

، عمنطمٞمتلم اعمذيمقرشملمؿمخّمٞم٤مت شمِم٤مرك ذم اعمنطمّٞم٦م ٓ يقضمد هل٤م أي دور ذم ا

                                                 
 . 537ـ533ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ـمقوم٤من اًمٌٙم٤مء، اعمػمزا حمّٛمد إسمراهٞمؿ اعمروزي، اجلقهري (0)

ت ذم جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م اًمتل شم٘مرأ ذم إيران وهل ُمـ اًم٘مّمص اًمتل مل شمرد ذم يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ هذه اًم٘مّّم٦م ورد (8)

 واًمٙمت٥م اًمت٤مرخيٞم٦ّم. 

 .512ـ 524ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ـمقوم٤من اًمٌٙم٤مء، اعمػمزا حمّٛمد إسمراهٞمؿ اعمروزي، ( اجلقهري(4
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 وهل، ًمٚمٛما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل (روض٥م ايمُمٜمداء)وهل ُمًت٘م٤مة ُمـ يمت٤مب 

يمام يّمٗمٝم٤م اًمِمٞمخ ُمرشم٣م ُمٓمٝمري ذم يمت٤مسمف ، ؿمخّمّٞم٤مت أؾمٓمقرّي٦م أو ظمراومّٞم٦م

 وهمػمه ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء واعم١مّرظملم اًمِمٞمٕم٦م. (حتريٖم٣مت فم٣مؾمقراء)
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ّٗٛ ـ  2  وصرح عاظٕراٞ يف الٍبط

ّٗ   ×احلصني اإلواًٛ اشتعّاز وصرس
ومٗمل اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ اعمحرم ، ُي٘م٤مم ُمنح قم٤مؿمقراء ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م سمٚمٌٜم٤من يمّؾ قم٤مم

احلًلم وأهٚمف وصحٌف ذم واىمٕم٦م  اإلُم٤ممشُمتغم ذم اًمّم٤ٌمح اًم٤ٌميمر قمغم اعمأل ىمّّم٦م ُمٍمع 

قمغم  ّثؾ اًم٘مّّم٦مصمؿ تُ ، وؾمط اًمٌٙم٤مء واًمٜمحٞم٥م وًمٓمؿ اخلدود واجل٤ٌمه واًمّمدور، يمرسماء

يِم٤مهده اًم٘م٤مدُمقن ُمـ سماد ىمري٦ٌم أو سمٕمٞمدة وُمـ أدي٤من ، ُمنح ذم اهلقاء اًمٓمٚمؼ

صمؿ يٕمٚمق اًمْمجٞم٩م واًمٍماخ واًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ قمٜمد ُمٍمع احلًلم ، وأضمٜم٤مس خمتٚمٗم٦م

سميب ، ّدون سم٤معمئ٤متٕمَ ويُ ، ُمـ ؿمٞمقخ ويمٝمقل وؿم٤ٌمب وأـمٗم٤مل (ايمّم٣مرزمقن)ويٌدأ 

زن قمغم احلًلم ووم٤مضمٕمتف ُمع واحل، ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم إفمٝم٤مر إؾمػ وإؾمك ؛رؤوؾمٝمؿ

ؾمٌٞمؾ إطم٘م٤مق  ذم ؛مجٞمع أهٚمف وصحٌف ُمـ ؿمٝمداء يمرسماء اًمذيـ اؾمُتِمٝمدوا سملم يديف

 .(0)وشمثٌٞم٧م دقم٤مئؿ اًمديـ، ودومع اًمٓمٖمٞم٤من، احلّؼ وُم٘م٤موُم٦م اًمٔمٚمؿ

وذم اًمثاصمٞمٜمٞم٤مت ُمـ ، ٤ممُمّ ذم اعم٤ميض يم٤من يت٘مّدم ُمقيم٥َم اًمْم٤مرسملم اًمٓمٌُؾ واًمدَّ 

ٜمّم٥م اخلٞم٤مم اًمٌٞمض ًمٚمحًلم وأهٚمف وصحٌف ذم ـمرف يم٤مٟم٧م شمُ  اًم٘مرن اعم٤ميض وىمٌٚمٝم٤م

، ٜمّم٥م اخلٞمؿ احلٛمر ًمألُمقّيلموشمُ ، ٘م٤مم قم٤مؿمقراء ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦مطمٞم٨م شمُ ، ُمـ اعمٞمدان

وقمٜمد ُمٍمع احلًلم هيجؿ قمًٙمر إُمقّيلم قمغم ظمٞمؿ ، وقمًٙمرهؿ ذم اًمٓمرف أظمر

ٌُقن اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل، احلًلم  وذم ـمٚمٞمٕمتٝمؿ اًمًٞمدة زيٜم٥م ُاظم٧م، وحيرىمقهن٤م ويً

قمكم  اإلُم٤ممواًمٗمتك اعمريض ، اًمتل وم٘مدت ذم اعمٕمريم٦م أوٓده٤م إرسمٕم٦م، احلًلم اإلُم٤مم

 سمـ احلًلم اعمٚمّ٘م٥م سمزيـ اًمٕم٤مسمديـ. ا

                                                 
 .85ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، طمٚم٘م٦م دراؾمٞم٦م طمقل قم٤مؿمقراء (0)
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 املىّجمُٕ
٘م٤مم ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م إّٟمام ٟمِم٠مت ذم ي٘مقل سمٕمض اعم١مّرظملم سم٠مّن ؿمٕم٤مئر قم٤مؿمقراء اًمتل شمُ 

 اًمٜمٌٓمّٞم٦م هق ُمنح ٘م٤مم ذموأّن ُمنح اًمتٕمزي٦م اًمذي يُ ، ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم إيران

ّٞملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مٓمٜمقن اًمٜمٌٓمّٞم٦م ذم أوائؾ يراٟمقمـ ـمريؼ قمدد ُمـ اإل إيرانضم٤مء ُمـ 

 .(0)وه١مٓء ووٕمقا أؾمس اعمنح اًمديٜمّل ذم ًمٌٜم٤من، اًم٘مرن اًمٕمنميـ

وهٜم٤مك ُم٤م ي٘مرب ُمـ ، اؾمت٘مٓم٧ٌم تثٞمٚمٞم٦م اؾمتِمٝم٤مد احلًلم ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م يمّؾ آٟمت٤ٌمه

يم٤مٟم٧م تثٞمٚمّٞم٦م قم٤مؿمقراء شم٘متٍم ذم اًمٌداي٦م قمغم سمٕمض  يٛمّثٚمقن ومٞمٝم٤م. ٤مً أرسمٕملم ؿمخّم

٤ٌّمن سمٚمدة اًمٜمٌٓمّٞم٦م وومريؼ آظمر يٛمّثؾ ىمقم اًمِمٛمر ، ومريؼ ُمٜمٝمؿ يٛمّثؾ ىمقم احلًلم، ؿم

 ومٞمٝم٤م ُي٘متٍم، وقمٛمر سمـ ؾمٕمد. يم٤مٟم٧م اًمتٛمثٞمٚمّٞم٦م أؿمٌف ُم٤م شمٙمقن سم٤مًمتٛمثٞمٚمّٞم٤مت اًمّم٤مُمت٦م

ـّ وصقل اًمِمٞمخ قمٌد أو سمٚمٖم٦م قمرسمّٞم٦م ُمِمّقه٦م. ، قمغم أىمقال ُمٕمٔمٛمٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُمّٞم٦م ًمٙم

وسم٢مؿم٤مرة ُمـ إسمراهٞمؿ ُمػمزا واًمد ،  اًمتٛمثٞمؾىمد همػّم  إمم اًمٜمٌٓمّٞم٦م (8)احلًلم ص٤مدق

إمم اًمٜمٌٓمّٞم٦م ذم اًمٕمنميٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن  إيراناًمٓمٌٞم٥م هبج٧م ُمػمزا اًمذي ىمدم ُمـ 

احلًلم ذم  اإلُم٤مم ُمـ احلًٞمٜمّٞملم )أٟمّم٤مر احلًلم( وأويمؾ دورَ  راشمّؿ مجع ٟمٗم، اعم٤ميض

وص٤مر ، ح٧م سمٛمقضمٌف إدوار٘مِّ هل٤م ٟمُ  ٤ٌمً تٞمِّ وووع يمُ ،  قمٌد اهلل يمحٞمؾاعمنطمّٞم٦م إمم

 .(4)وُمـ هؿ أقمداؤه، احلًلم اإلُم٤مماعمِم٤مهد يٕمرف ُمـ هق 

٘م٤مم ذم اهلقاء اًمٓمٚمؼ. وقمٜمدُم٤م شمقذّم قمٌد اهلل يمحٞمؾ اًمذي يم٤من ويم٤مٟم٧م اعمنطمّٞم٦م شمُ 

قذّم اًمِمٞمخ وطمٞمٜمام شم، شمقمّم هذا اًمدور اسمٜمف طمًـ يمحٞمؾ، احلًلم اإلُم٤ممي٘مقم سمدور 

                                                 
 .20ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

م وشمرقمرع ذم سمٚمدة اخلٞم٤مم ذم 0238هـ/0871 ُمديٜم٦م اًمٜمجػ آذف سم٤مًمٕمراق ذم اًمٕم٤مم وًمد ذم (8)

صمؿ درس اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦ّم ذم اًمٜمجػ وسمٕمد ختّرضمف ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اًمٜمجػ ـمٚم٥م ًمٞمٙمقن أُم٤مم ، ضمٜمقب ًمٌٜم٤من

 (. 88ـ80ص :اًمٜمٌٓمٞم٦ّم ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمنميـ )اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ

 .85ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ( 4)
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وُمـ سمٕمده اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر ، قمٌد احلًلم ص٤مدق شمقمّم سمٕمده اًمِمٞمخ حمّٛمد شم٘مل ص٤مدق

 اعمِمٞمخ٦م طمٗمٞمد طمٗمٞمده اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم ص٤مدق.  واًمٞمقم يتقمّم ُمٝم٤ممَّ ، ص٤مدق

ُووع اًمٜمّص اًمٙم٤مُمؾ واًمّمحٞمح ًمتٛمثٞمٚمّٞم٦م قم٤مؿمقراء اعمًت٘م٤مة ُمـ  0131ذم ؾمٜم٦م 

ُأقمٚمـ ذيمرى اًمٕم٤مذ ُمـ  0171ٓمٚمع ؾمٜم٦م يمت٥م اًمت٤مريخ اًمٜم٤مىمٚم٦م ًمقاىمٕم٦م اًمٓمػ. وذم ُم

، ومتزايد قمدد اعمِم٤مهديـ واًمزّوار وشمٕم٤مفمؿ، اعمحرم )قم٤مؿمقراء( قمٓمٚم٦م رؾمٛمّٞم٦م ذم ًمٌٜم٤من

مم٤ّم اوٓمر اًم٘م٤مئٛملم قمغم اًمتٛمثٞمٚمّٞم٦م إمم إٟمِم٤مء ُمنح ذم اًمٓمرف اًمنمىمّل ُمـ ُمقىمع 

ُتّثؾ احلًلم سمـ قمكّم. واعمنطمّٞم٦م اًمٞمقم  اإلُم٤ممسمقىمػ  ٤مً ٌح ُمٕمرووماًمتٛمثٞمؾ اًمذي أص

، سمٕمْمٝمؿ ُمـ ُمديٜم٦م اًمٜمٌٓمّٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وي١مّدي إدوار ممّثٚمقن ُمٕمروومقن، قمغم اعمنح

 وُمـ همػم اعمًٚمٛملم.، وسمٕمْمٝمؿ أظمر ُمـ همػمه٤م

 الععر
وم٤مًمِمٕمر وؾمٞمٚم٦م شمٕمٌػم ، ُم٤مت اعمنح وٓ ؾمّٞمام ُمنح اًمتٕمزي٦م هق اًمِمٕمرإنَّ أطمد ُم٘مقِّ 

ر. وم٤مًمٜمّص اًمذي يُمت٥م سمف ذا ُم٤م ظمٚم٧م ُمـ اًمِمٕمٓ يٛمٙمـ عمنطمّٞم٦م أن شمٙمقن ٟم٤مضمح٦م إو

ُمـ يمت٤مب ُم٘متؾ احلًلم  وىمد ُٟم٘مؾ هذا اًمٜمصُّ ، ُمنح قم٤مؿمقراء ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م هق اًمٜمثر

َـّ ، ًمٚمخقارزُمّل  ٓ ؾمٞمام قمٜمدُم٤م ، ًمٚمحًلم وأسمٜم٤مئف وأصح٤مسمف اً اعم٘متؾ شمْمّٛمـ أؿمٕم٤مر وًمٙم

 : وُمٜمٝم٤م، ًمٚمحًلم اً ٔم٧م ًمٜم٤م يمت٥م إدب أؿمٕم٤مروىمد طمٗم، يم٤مٟمقا يؼمزون إمم اعمٕمريم٦م

ـــ١من سم٘مــــ ـــدٞمٝم٣م سمُ  هم ـــد  ايم  ٞمٖمٝمســـ٥م ٔم

 ئ٦مٞمُِمــيمٙمٚمــقت أُ  وإن سم٘مـــ إزمــدانُ 

ــــ إرزاُق  ـــامً ومِ  وإن سم٘م ـــد  َمُ  س  اً رٗم

ــؼمك مجٔمُ  ــقال يمٙم ـــ إَم ــ٣موإن سم٘م  ٜم

 

 اهلل أفمـــعم وأٞمبـــُؾ  شمـــقاَب  همـــ١من   

 اَمرئ دم اهلل زم٣ميمسٝمػ أهمّمُؾ  همٗمتُؾ 

 ضمرص اظمرء دم ايمرزق أمجـُؾ  ٥مُ همٗمٙمّ 

 .(0)؟يبخـُؾ  َمؼموك زمف اظمرءُ  همام زم٣مُل 
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 اجلىّٕر
م 0174ومٗمل ؾمٜم٦م ، يِم٤مهد ُمنح قم٤مؿمقراء ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م قمدد يمٌػم ُمـ اعمقاـمٜملم

ُم٤م ي٘م٤مرب اًمثامٟملم  م0173. ويم٤من قمددهؿ ذم ؾمٜم٦م ٤مً سمٚمغ قمدد اعمِم٤مهديـ ؾمتلم أًمٗم

ذم اًم٘مديؿ يم٤من اًمٜم٤مس ي٠مشمقن إمم اًمٜمٌٓمّٞم٦م قمِمّٞم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم ىم٤مدُملم  .(0)أًمػ ُمِم٤مهد

 ٤مً وطم٤مًمٞمّ ، ٤م قمغم إىمدامأو ُمِمٞم، أو سمٖمؾ، ٤مرأو قمغم فمٝمر مح، أو ضمقاد، قمغم فمٝمر ومرس

واًمثاصم٦م أرسم٤مع إظمرى ، اجلٛمٝمقر هق ٟمٗمًف طمٞم٨م يِمّٙمؾ ؾمٙم٤من اًمٜمٌٓمّٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م رسمٕمف

. مجٝمقر ُمنح اًمٜمٌٓمّٞم٦م مجٝمقر شم٘مٚمٞمدّي (8)يِمّٙمٚمٝم٤م ؾمٙم٤من اًم٘مرى اعمج٤مورة وُمـ سمػموت

يمٌػمة ُمـ  ويمثػم ُمـ اعمِم٤مهديـ يٕمرف ُم٘م٤مـمع، ي٠ميت إمم اًمٜمٌٓمّٞم٦م سمداومع اًمت٘م٤مًمٞمد

 اًمتٛمثٞمٚمّٞم٦م. 

  الٍطُّ
ُمـ يمت٤مب ًمٚمًٞمد حمًـ  ٤مً وىمد اىمُتٌس اًمٜمّص ؾم٤مسم٘م، ًمٖم٦م اًمتٛمثٞمٚمّٞم٦م هل اًمٗمّمحك

َـّ اًمٜمص احل٤مزّم ُم٘متٌس ُمـ ُم٘متؾ احلًلم ًمٚمخقارزُمّل. ، إُملم  وًمٙم

 املصرح 
واًمِمخّم٤من اًمٚمذان يًؽمقمٞم٤من ، إّن ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م هق ُمنح ؿمٕمٌّل 

 احلًلم وؿمٛمر. اٟمت٤ٌمه ه١مٓء مه٤م 

ّٗٛ اشتعّاز  قّضٛ  ×احلصني اإلواًوصرس
ايمٖمِمؾ يٌدأ : احلًلم صماصم٦م ومّمقل وظم٤مت٦م اإلُم٤ممشمتْمّٛمـ ُمنطمّٞم٦م اؾمتِمٝم٤مد 

قمٜمدُم٤م خُيؼم احلًلم سمـ قمكم وهق ذم اعمديٜم٦م ٟمٗمٌر ُمـ إؾمدّيلم )سمٜمل أؾمد( قمـ  إّول

                                                 
 .23ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، طمٚم٘م٦م دراؾمٞم٦ّم طمقل قم٤مؿمقراء (0)

 .25ص :اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)
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أؾمقاق اًمٙمقوم٦م وضمّرمه٤م ذم ، ُم٘متؾ رؾمقًمف ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ وه٤مين سمـ قمروة ذم اًمٙمقوم٦م

ًمف هٜم٤مك أٟمّم٤مر وٓ  ّٕٟمف مل يٌَؼ  ؛ويٜم٤مؿمداٟمف سم٠من يٜمٍمف قمـ اًمذه٤مب إمم اًمٕمراق

ومٞم٘مقًمقن ًمف إهّنؿ ًمـ يرضمٕمقا طمتك ، ؿمٞمٕم٦م. هٜم٤م ي٠ًمل احلًلم سمٜمل قم٘مٞمؾ قمـ رأهيؿ

ومٞمٕمؽموف اًمٗمرزدق ، ي٠مظمذوا صم٠مره ُمـ اًمٓمٖم٤مة. وهٜم٤م يت٤مسمع احلًلم ؾمػمه إمم اًمٙمقوم٦م

زمٝمؽ ٕ ـّ َج ىمـ إلم أهؾ ايم٘مقهم٥م وهؿ ايمذيـ ومٙمبقا ـمٜمر اظمِ ىمٝمػ سمر، ؽمٝمدي»: وي٘مقل ًمف

ـّ احلًلم يت٤مسمع ؾمػمه شوؾمٝمٔمتف؟ وأطمٝمؽ وومتٙمقا ازمـ فمّٚمؽ َمسٙمامً  ومٞمٕمؽموف احلّر ، وًمٙم

 ش؟ؽمٝمدي َم٣م ايمذي صم٣مء زمؽ وَم٣م أطمرصمؽ َمـ زمٙمد صمدك»: سمـ يزيد اًمري٤مطمل وي٠ًمًمفا

، أن أومِدم فمٙمٝمٛم٣م، ٙم٘مؿيمٗمد صم٣مءسمٛمل ىمتب٘مؿ وومِدَم٦م فمقّم رؽم»: يرّد قمٚمٞمف احلًلم سم٤مًم٘مقل

همٟمفمْمقين َمـ فمٜمقدىمؿ وَمقاشمٝمٗم٘مؿ َم٣م ، وه٣م أٞم٣م ومد صمئت٘مؿ، ويمٝمس فمٙمٝمٛم٣م إَم٣مم ؽمقاك

ـّ إيمٝمف  . شأَّم٣م إذا ىمٛمتؿ يمٗمدوَمل ىم٣مرهكم اٞمٌمهم٦م َمـ ضمٝم٧م أسمٝم٦م، أؿمٚمئ

ويم٘مـ ٞمحـ ، أٞم٣م واهلل َم٣م أدري َم٣م هذه ايم٘مت٤م وايمرؽمؾ ايمتل أٞم٦م سمذىمر»: ومػمّد احلرّ 

 . شومؽ ضمتك ٞمدطمٙمؽ ايم٘مقهم٥م إلم إَمغم فمبٝمد اهلل زمـ زي٣مدَمرٞم٣م إذا يمٗمٝمٛم٣مك ٓ ٞمٖم٣مرأُ 

، واحلّر يرّد سم٠مّٟمف ًمـ يدقمف يذه٥م، وًمٙمـ احلًلم ي٘مًؿ ًمف أّٟمف ًمـ يتٌٕمف إمم اًمٙمقوم٦م

همام أٞم٣م ، أومَسَؿ أن ٓ يتبٔمٛمل، هذا ازمـ زمٛم٦م رؽمقل اهلل»: وخي٤مـم٥م احلر ٟمٗمًف وي٘مقل

. خي٤مـم٥م احلّر ش٣مب أهؾ اجلٛم٥مهذا ؽمّٝمد ؾمب، هذا ؾمبؾ فمقمّ ، ص٣مٞمع؟ هذا رحي٣مٞم٥م ايمٛمبل

رّدك اظمديٛم٥م ي٘مـ زمٝمٛمل وزمٝمٛمؽ ٓ يدطمٙمؽ ايم٘مقهم٥م وٓ ي ٣مً ؽمٝمدي طمذ ؿمريٗم»: احلًلم سم٘مقًمف

ّٓ اٞمٌمهم٦م، ٣مً ٞمِمٖم  .شوإيّن ٕذىّمرك اهلل دم ٞمٖمسؽ وآل زمٝمتؽ إ

هم١مّٞمف ومد ٞمزل زمٛم٣م َمـ إَمر َم٣م ومد ، أَّم٣م زمٔمد»: وهٜم٤م خي٤مـم٥م احلًلم أصح٤مسمف وي٘مقل

َرْت وأْدزَمَر ََمٔمُروهُمٜم٣م سمرون أٓ إّن هِذهِ  ت َوسَمٛمَ٘م  َ ْٞمٝم٣م وَمد سَمَٕمغم  هَمَٙمْؿ َيْبَؼ َِمٛمْٜم٣م إٓ  ُصب٣مزَم٥ٌم ، ايمد 

َوأن  ، أٓ سَمَرْوَن أن  احَلؼ  ٓ ُئْمَٚمُؾ زمِف، َوطَمِسٝمُس فَمْٝمٍش ىَم٣مظَمرفَمك ايمَقزمِٝمؾِ ، ىَمُِمب٣مزَم٥ِم اإلٞم٣مءِ 

ـُ  ؟ايمب٣مؿمَِؾ ٓ ُيتٛم٣مهك فَمٛمَف. نَم٤ْم اظُم٠ْمَِم ّٗم٣مً يمغَِمْ ، قَت إّٓ ؽَمٔم٣مَدةً هَم١مين  ٓ أَرى اظمْ  :دم يمِٗم٣مِء اهللِ حُمِ

 .شَوَٓ احَلٝم٣مَة ََمَع ايمٓم ٣مظمكَِم إّٓ زَمَرَم٣مً 
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 فمـعم ايمٖمتـك ؽمٟمَم٢م وَم٣م زم٣مظمقت فمـ٣مرٌ 

 

 

 وصم٣مهـد َمسـٙمام ٣مً إذا َم٣م ٞمقى ضمٗمـ 

 
 شَم٣م اؽمؿ هذه آرض؟»: ي٠ًمل احلًلم أصح٤مسمف، يّمؾ ريم٥م احلًلم إمم يمرسماء

! اٞمزيمقا ه٣م ؿ إيّن أفمقذ زمؽ َمـ ايم٘مرب وايمبالءايمٙمٜم»: ي٘مقل احلًلم، شزمالءىمر»: ي٘مقًمقن

ٗمتؾ ه٣م هٛم٣م واهلل سمُ ، تؽ ضمريٚمٛم٣مه٣م هٛم٣م واهلل هُت ، سٖمؽ دَم٣مؤٞم٣مه٣م هٛم٣م سمُ ، هٛم٣م َمٛم٣مخ رىم٣مزمٛم٣م

وهبذه ايمؼمزم٥م وفمدين صمّدي ، زار ومبقرٞم٣مه٣م هٛم٣م واهلل سمُ ، ذزمح أؿمٖم٣ميمٛم٣مه٣م هٛم٣م واهلل سمُ ، رصم٣ميمٛم٣م

 .شػ يمٗمقيمفٙمرؽمقل اهلل وٓ طُم 

وومد ُأزفمجٛم٣م ، ايمٙمٜمؿ إّٞم٣م فمؼمة ٞمبٝمؽ حمٚمد»: صمؿ يتقضّمف سمٓمرومف ٟمحق اًمًامء وي٘مقل

واٞمٌمٞم٣م فمعم ، وسمٔمّدت زمٛمق أَمّٝم٥م فمٙمٝمٛم٣م. ايمّٙمٜمؿ همخذ يمٛم٣م ضمّٗمٛم٣م، ـ زمٙمد صمّدٞم٣مَموُأطمرصمٛم٣م 

 . شايمٗمقم ايمٓم٣مظمكم

زي٤مد  يرؾمؾ اًم٘م٤مئد احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمل رؾم٤مًم٦م إمم قمٌٞمد اهلل سمـ ايمٖمِمؾ ايمث٣مينوذم 

همٜمذا احلسكم ازمـ هم٣مؿمٚم٥م ومد ٞمزل زم٘مرزمالء زمجٚمٙم٥م ، أَّم٣م زمٔمد»: وازم اًمٙمقوم٦م ي٘مقل ًمف ومٞمٝم٤م

وهق يٟمزمك ىمّؾ اإلزم٣مء آؽمتسالم. إّن ٞمٖمس أزمٝمف زمكم ، َمـ أهؾ زمٝمتف وٞمٖمر َمـ أصح٣مزمف

 .ش؟صمٛمبٝمف. همام أٞم٦م ص٣مٞمع

ٗمد هم، ي٣م ضمسكم، أَم٣م زمٔمد»: يٙمت٥م قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد رؾم٤مًم٦م إمم احلًلم ي٘مقل ومٞمٝم٤م

وٓ ، زمٙمٕمٛمل ٞمزويمؽ زم٘مرزمالء وومد ىمت٤م إرّم أَمغم اظم٠مَمٛمكم يزيد أن ٓ أؾمبع َمـ اخلٚمغم

أو سمٛمزل فمعم ضم٘مٚمل وضم٘مؿ أَمغم اظم٠مَمٛمكم يزيد ، أسمقؽّمد ايمقشمغم أو احلٗمؽ زم٣ميمٙمْمٝمػ اخلبغم

 . شوايمسالم

وقمٜمدُم٤م وصؾ يمت٤مب يزيد إمم احلًلم أظمذ احلًلم اًمٙمت٤مب وىمرأه صمّؿ رُم٤مه إمم 

. وقمٜمدُم٤م شٓ أهمٙمح ومقٌم اؾمؼموا َمرض٣مة اظمخٙمقق زمسخط اخل٣ميمؼ»: ٤ملوىم ٤مً إرض هم٤موٌ

سمـ اقمٛمَر  ـمٚم٥م قمٌٞمُد اهلل، رضمع اًمرؾمقل إمم قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد وٟم٘مؾ ًمف رّد احلًلم

زمجٚمٙم٥م َمـ أهؾ زمٝمتف وٞمٖمر َمـ ، هذا احلسكم زمـ هم٣مؿمٚم٥م ٞمزل ىمرزمالء»: ؾمٕمد وىم٤مل ًمف
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، ضم٘مؿ أَمغم اظم٠مَمٛمكم )يزيد(هم٣مذه٤م إيمٝمف وافمرض فمٙمٝمف ايمٛمزول فمعم ضم٘مٚمل و، أصح٣مزمف

. ووقمده قمٌٞمد اهلل سمُٛمٚمؽ اًمرّي ُم٘م٤مسمؾ ىمت٤مل احلًلم. وسمٕمد شوإن أزمك همٛم٣مصمزه ايمٗمت٣مل

آٓف قمٛمر سمـ ؾمٕمد سم٠من يًػم ذم أرسمٕم٦م وأُمر قمٌٞمد اهلل  .ىمٌَِؾ قمٛمر سمـ ؾمٕمد اعمٝمّٛم٦م دٍ شمردُّ 

 . شأٞم٦م أَمغم ايمٔمس٘مر وايمٗم٣مئد إىمػم»ًمف  ىم٤مئاً ، وم٤مرس

َم٣مايمذي صم٣مء »: إمم احلًلم ًمٞم٠ًمًمف  يمرسماء ويرؾمؾ رؾمقًٓ يتقضّمف قمٛمر سمـ ؾمٕمد إمم

هم١مّٞمف يمٝمس فمٙمٝمٛم٣م ، دفم٣مين أهؾ َمٌمىمؿ هذا أن أومِدم»: . يرّد احلًلم قمٚمٞمف سم٤مًم٘مقلش؟زمؽ

 .شإَم٣مم وإن ىمٛمتؿ يمٗمدوَمل ىم٣مرهكم اٞمٌمهم٦م َمـ ضمٝم٧م أسمٝم٦م

غم قم اً خيؼمه ومٞمف أّن احلًلم أقمٓم٤مه قمٝمد ًمٕمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد ٤مً يٙمت٥م قمٛمر سمـ ؾمٕمد يمت٤مسم

ُمـ  ومٞمٙمقن رضماً ، وأن يًػم إمم صمٖمر ُمـ اًمثٖمقر، أن يرضمع إمم اعمٙم٤من اًمذي أشمك ُمٜمف

 وقمٚمٞمف ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ. ، ًمف ُم٤م هلؿ، اعمًٚمٛملم

ـّ اًمِمٛمر يقؾمقس ًمٕمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد وي٘مقل ًمف واهلل إلن رضمؾ ايمرصمؾ » :وًمٙم

ـّ أولم زم٣ميمٗمقة ـّ أولم، )احلسكم( َمـ زمالدك ومل يّمع يده دم يدك يمٝم٘مقٞم زم٣ميمّمٔمػ.  ويمت٘مقٞم

هم١من فم٣مومب٦م همٟمٞم٦م أولم ، فمعم ضم٘مٚمؽ هق وأصح٣مزمف ويمٝمٛمزْل ، ف هذه اظمٛمزيم٥مهمال سمٔمْمِ 

 وإن فمٖمقت ىم٣من ذيمؽ يمؽ. ، زم٣ميمٔمٗمقزم٥م

إلم فمٚمر زمـ ؽمٔمد يقزّمخف  ٣مً . هم٘مت٤م ىمت٣مزم٣مً ازمـ زي٣مد أّن رأي ايمُمٚمر ىم٣من َمِمٝمبرأى 

، ٣مً فمٛمدي ؾم٣مهمٔم وٓ يمت٘مقن يمف، إين مل أزمٔمثؽ إلم احلسكم يمتْم٣مويمف وٓ يمتٔمتذر َمٛمف: ويٗمقل يمف

إيمٝمف وافمرض فمٙمٝمف ايمٛمزول فمعم ضم٘مٚمل وضم٘مؿ أَمغم  طمرْج ٣مٝمف ايمسالم وايمبٗم٣مء. هموٓ يمتٚمٛمّ 

هم١مهّنؿ يمذيمؽ ، ومُتّثؾ هبؿ، هم١من أزمك هم٣مزضمػ فمٙمٝمٜمؿ ضمتك سمٗمتٙمٜمؿ، اظم٠مَمٛمكم يزيد

وإن أٞم٦م طمّمٔم٦م ، همٟموؿمئ اخلٝمؾ صدره وـمٜمره ٣مً وإن أٞم٦م ومتٙم٦م ضمسٝمٛم، َمستحّٗمقن

أٞم٦م أزمٝم٦م هم٣مفمتزل فمٚمٙمٛم٣م وطمّؾ زمكم ؾمٚمر  وإن، اظمْمٝمعَٕمرٞم٣م صمزيٛم٣مك صمزاء ايمس٣مَمع 

 .هم١مّٞم٣م ومد أَمرٞم٣مه زمٟمَمرٞم٣م، وايمٔمس٘مر

ويْمٙم٤م َمٛمف أن يٟمطمذه إلم ازمـ ؽمٔمد. يِمؾ ايمُمٚمر ، ئمْمل ازمـ زي٣مد ايم٘مت٣مب إلم ؾمٚمر
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يٟمطمذ فمٚمر زمـ ؽمٔمد ايم٘مت٣مب َمـ ، إلم ىمرزمالء ويسّٙمؿ ىمت٣مب فمبٝمد اهلل إلم فمٚمر زمـ ؽمٔمد

يمٗمد ، يمؽ؟ ٓ ومّرب اهلل دارك؟ وومّبح َم٣م ومدَم٦م فمٙمٝمٛم٣مَم٣م : ايمُمٚمر ويٗمرأه ويٗمقل يمٙمُمٚمر

 . شٓ يستسٙمؿ واهلل ضمسكم. إّن ٞمٖمس أزمٝمف زمكم صمٛمبٝمف، أهمسدت فمٙمٝمٛم٣م َم٣م رصمقٞم٣م أن يِمٙمح

ي٠ًمل اًمِمٛمر قمٛمر اسمـ ؾمٕمد قمـ ظمٓمٓمف ذم ُمقاضمٝم٦م احلًلم يرّد قمٛمر قمٚمٞمف 

ّٓ أن ٞمٚمٝمَؾ فمٙمٝمٜمؿ زمٟمؽمٝم٣مهمٛم٣م َمٝمٙم٥م واضمدة»: سم٤مًم٘مقل ـّ شطمرهؿهمٛمٖمٛمٝمٜمؿ فمـ آ، َم٣م هل إ . وًمٙم

ويٕمٓمل إُم٤من ٕصح٤مب احلًلم ، اًمِمٛمر ي٘مؽمح قمٚمٞمف أن يذه٥م إمم ُمٕمًٙمر احلًلم

ًمٕمّٚمٝمؿ يؽميمقٟمف. يقاومؼ قمٛمر سمـ ؾمٕمد قمغم ومٙمرة اًمِمٛمر. يتقضّمف اًمِمٛمر ٟم٤مطمٞم٦م خمّٞمؿ 

)صماث ُمرات(. وقمٜمدُم٤م شأيـ ايمٔمّب٣مس وأطمقسمف؟ ؟أيـ زمٛمق أطمتٛم٣م»: احلًلم ويٜم٤مدي

٤ٌّمس يرّد قمٚمٞمف ويٚمٕمٜمف يرّدون قمٚمٞمف يٕمٓمل اًمِمٛمر إٓ ٤ٌّمس وإظمقشمف. وًمٙمـ اًمٕم ُم٤من ًمٚمٕم

سمّب٦م يداك وزمئس َم٣م صمئتٛم٣م زمف َمـ  ؟ٛم٣م وازمـ زمٛم٦م رؽمقل اهلل ٓ أَم٣من يمفأسم٠مَمٛم»: وي٘مقل ًمف

 . شأَم٣من ي٣م فمدو اهلل

شمريم٥م ، ي٤م ظمٞمؾ اهلل اريمٌل: ومٞمّمٞمح اسمـ ؾمٕمد سم٤مجلٜمد، يرضمع اًمِمٛمر إمم ُمٕمًٙمره

٤ٌّمس أن يذه٥م اًمٕم٤ًميمر وشمّتجف ٟم٤مطمٞم٦م خمّٞمامت احلًلم.  يٓمٚم٥م احلًلم ُمـ أظمٞمف اًمٕم

: وأن ي٠ًمهلؿ ُم٤م اًمذي ضم٤مء هبؿ وُم٤مذا يريدون؟ يرّد أطمدهؿ سم٤مًم٘مقل، إمم اًمٕم٤ًميمر

 . شيمٗمد صم٣مءٞم٣م أَمر إَمغم أن ٞمٔمرض فمٙمٝم٘مؿ ايمتسٙمٝمؿ أو ٞمٛم٣مصمزىمؿ ايمٗمت٣مل هذه ايمٙمٝمٙم٥م»

٤ٌّمس إمم أظمٞمف وي٘مقل ًمف سم٠مّن اًم٘مقم يٕمروقن قمٚمٞمٜم٤م اًمتًٚمٞمؿ أو اًم٘مت٤م ل. يذه٥م اًمٕم

٤ٌّمس أن يرضمع إًمٞمٝمؿ ًمٕمّٚمف يًتٓمٞمع شم٠مظمػمهؿ إمم همداة همد  يٓمٚم٥م احلًلم ُمـ أظمٞمف اًمٕم

٤ٌّمس إمم اًم٘مقم ويٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ شم٠مظمػم اًم٘مت٤مل ـّ ، يمل يّمكم اًمٕمِمٞم٦م. يذه٥م اًمٕم ًمٙم

َـّ ، أطمدهؿ ي٘مقل ٓ سمّد ُمـ ُمٜم٤مضمزشمٙمؿ اًم٘مت٤مل هذه اًمٚمٞمٚم٦م قمٛمر سمـ احلج٤مج ي٘مقل  وًمٙم

وىمٝمػ وهؿ آل ، يمديٙمؿ وؽمٟميمقٞم٣م َمثؾ ذيمؽ ٕصمبٛم٣مهؿواهلل يمق أهّنؿ َمـ ايمؼمك وا»: ًمٚم٘مقم

٤ٌّمس. . وقمٜمده٤م جُي شحمٚمد!؟  ٤مب ـمٚم٥م اًمٕم

يٓمٚم٥م ُمـ ، قمٜمدُم٤م يٓمٛمئـ احلًلم أّن اًم٘مقم قم٤مزُمقن قمغم ىمتٚمف، ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م



 445  ..................................................................  اًم٤ٌمب اًمث٤مين: ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم إيران

ـّ أصح٤مسمف وقمغم رأؾمٝمؿ طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر  أصح٤مسمف اًمتٗمّرق واًمٜمج٤مة ُمـ اًم٘مت٤مل. وًمٙم

ّٓ دم روم٣مب هذه صق»: ي٠مشمقن إمم احلًلم وي٘مقًمقن ًمف ارم همتٝم٣مٞم٘مؿ آيمقا أن ٓ يٕمٚمدوه٣م إ

ّٓ دم صدور َمـ يبتٕمل ايمسقء وهذه أؽمٛم٥م نمٙمامٞم٘مؿ آيمقا أن ٓ يرىمزوه٣م ، أفمدائ٘مؿ إ

 .شزم٘مؿ

 ٤مً ؿم٤مظمّم، شصمزاىمؿ اهلل فمـ آل زمٝمتف وأصح٣مزمف»: يرّد احلًلم قمغم أصح٤مسمف سم٤مًم٘مقل

ٚمتٛم٣م ايمٗمرآن وفمٙم  ، ٛمبّقةايمٙمٜمؿ إيّن أَحدك فمعم أن أىمرَمتٛم٣م زم٣ميم»: سمٓمرومف ٟمحق اًمًامء ىم٤مئاً 

 . شهم٣مصمٔمٙمٛم٣م َمـ ايمُم٣مىمريـ، وأهمئدة اً وأزمِم٣مر ٣مً وصمٔمٙم٦م يمٛم٣م أؽمامفم، وهمّٗمٜمتٛم٣م دم ايمديـ

 : ويتقضّمف احلًلم إمم ُمٕمًٙمر إقمداء خي٤مـمٌٝمؿ وسمٕمد أن يٕمّرف ٟمٗمًف ي٘مقل هلؿ

ـْ أَٞم٣م» ٙمح يم٘مؿ واٞمٓمروا هؾ يِم، شمؿ  ارصِمُٔمقا إلم أٞمٖمِسُ٘مؿ همٔم٣مسمُِبقه٣م، هم٣مٞمِسُبقين واٞمُٓمروا ََم

، أّن أهؾ ايم٘مقهم٥م دفمقه شمّؿ ٞم٘مثقا فمٜمدهؿ»: صمؿ يِمػم احلًلم إمم ش؟ومتقم واٞمتٜم٣مك ضمرَمتل

! يٟمزمك وهٝمٜم٣مت َمٛم٣ّم ايمذيم٥م، زمكم ايمسّٙم٥م وايمذيّم٥م، أٓ إّن ايمدفمل  زمـ ايمدفمل ومد رىمز زمكم اشمٛمتكم

اضمبس فمٛمٜمؿ  ايمٙمٜمؿ  »: . صمّؿ يرومع يده إمم اًمًامء وي٘مقلشاهلل يمٛم٣م ذيمؽ ورؽمقيمف واظم٠مَمٛمقن

وؽمّٙمط فمٙمٝمٜمؿ نمالم شمٗمٝمػ يسٗمٝمٜمؿ ، وأزمٔم٧م فمٙمٝمٜمؿ ؽمٛمكم ىمسٛمل يقؽمػ، ومْمر ايمسامء

 .شوأٞم٦م رزّمٛم٣م فمٙمٝمؽ سمقىّمٙمٛم٣م وايمٝمؽ اظمِمغم، هم١مهّنؿ ىمّذزمقٞم٣م وطمذيمقٞم٣م، ةىمٟمؽم٣م َمِمػم  

وىمد ه٤مًمف ، ٟمرى احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمّل اًمذي ىمٓمع اًمٓمريؼ قمغم احلًلم، وهٜم٤م

إمم اسمـ ؾمٕمد وي٠ًمًمف هؾ ؾمٞم٘م٤مشمؾ ومٞمذه٥م ، ُمقىمػ إُمقّيلم ُمـ احلًلم وأصح٤مسمف

. شأي واهلل ومت٣مل أيرسه أن سمْمغم ايمرؤوس وسمْمٝمح إيدي»: احلًلم ويًٛمع ُمٜمف ىمقًمف

واًم٘مت٤مل سملم يديف. وهيّؿ ، قمٜمده٤م يتخذ ىمراره سم٤مًمذه٤مب إمم احلًلم وآقمتذار ُمٜمف

ّؿ إين ايمٙمٜم، واهلل إيّن ٕطمغّم ٞمٖمز زمكم اجلٛم٥م وايمٛم٣مر»: ٟمٗمًف ٤مً تقضمف إمم احلًلم حمّدصماًم

 .شٗمد أرفمب٦ُم ومٙمقَب أوٓد زمٛم٦م ٞمبٝمَؽ أسمقب همت٤م فمقّم. هم

أٞم٣م ص٣مضمبؽ ايمذي »: ومف سمٜمٗمًف وي٘مقليٕمرّ ، ؿ قمٚمٞمفي٘مػ احلّر أُم٤مم احلًلم يًٚمِّ 

ويمق فمٙمٚم٦م َم٣م ، وَم٣م فمٙمٚم٦م أّن ايمٗمقم يرهمّمقن َم٣م فمرضتف، ضمبسؽ فمـ ايمرصمقع
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 . ش؟ارسم٘مب٦م. أهؾ سمرى رم زمٔمد هذا َمـ سمقزم٥م

. يتقضمف احلّر ٟمحَق أهؾ اًمٙمقوم٦م. ومٞمٚمقُمٝمؿ قمغم شفمٙمٝمؽ إن سمب٦م يتقب اهلل»: احلًلم

ؾ ذم وخيرج ًمٚمؼماز واًم٘مت٤مل ومُٞم٘متَ ، وقمدم ٟمٍمشمف وحم٤مرسمتف، احلًلم اإلُم٤ممدقمقهتؿ 

أٞم٦م ضمٌر دم ايمدٞمٝم٣م ، اً ؽ إذ ؽمٚمتؽ ضمرأَم   َم٣م أطمْمٟمْت »: اعمٕمريم٦م وي١مسّمٜمف احلًلم وي٘مقل

ظمر ومٞم٘متٚمقا ذم ؾم٤مطم٦م . سمٕمد ذًمؽ خيرج أصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف اًمقاطمد شمٚمق أشوأطمرة

إذا ىمٛمتؿ ٓ ، ي٣م أهؾ ايم٘مقهم٥م»: اًم٘مت٤مل. يت٘مّدم احلًلم إمم أهؾ اًمٙمقوم٦م ومٞمخ٤مـمٌٝمؿ وي٘مقل

اشمٛم٣من ، يمٖم٣مرس ٣مً هم٣مزمرزوا هم٣مرؽم، هم٣مرصمٔمقا إلم صم٣مهٙمّٝمت٘مؿ، سمرافمقن ومرازمتل َمـ رؽمقل اهلل

 . شفمممة يمٖم٣مرس، مخس٥م يمٖم٣مرس، يمٖم٣مرس

: ّمٞمح قمٛمر سمـ ؾمٕمد سم٠مهؾ اًمٙمقوم٦مقمٜمده٤م ي، اً يمثػم ٤مً ومٞمؼمزون ًمف ومٞم٘متؾ ُمٜمٝمؿ ظمٚم٘م

، هذا ازمـ ومّت٣مل ايمٔمرب، هذا ازمـ إٞمزع ايمبْمكم ؟أسمدرون َمـ سمب٣مرزون: ي٣م أهؾ ايم٘مقهم٥م»

همروم٥م زم٣ميمرَم٣مح : ٣مً ٣مىمؿ فمـ آطمرىمؿ! هم٣مَحٙمقا فمٙمٝمف همِرومٕهمٛم اً واضمد اً واهلل يمق زم٣مرزمتقه واضمد

ـ ثخَ ٕمٝمؿ ومٞمُ قمٜمده٤م حيٛمٚمقن قمٚمٞمف مجٞم.شوهمروم٥م زم٣محلج٣مرة وهمروم٥م زم٣ميمسٝمقف وهمروم٥م زم٣ميمٛمب٣مل

ومٞمتحّٚم٘مقن طمقًمف يره٘مقٟمف طمتك ي٘ميض ؿمٝمٞمد احلؼ ، سم٤مجلراح ويً٘مط قمغم إرض

 واًمقاضم٥م. 

ل اًمًت٤مر قمغم ًدَ ويُ ، سم٤مؾمتِمٝم٤مد احلًلم ٤مً ٘م٤مم اًمتٙمٌػمات إقماٟمذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م شمُ 

 ومّمقل اعمنطمّٞم٦م.

ّٛٗ ٞ يف الٍبط ٓ ، وصرح عاظٕرا  ٔذلأالت تطٕٖر
ذي جيري ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م وإقمٓم٤مئف قراء اًمضمرت حم٤موٓت ضمّدّي٦م ًمتٓمقير ُمنح قم٤مؿم

وم٘مد يمّٚمػ اًمِمٞمخ قمٌد ، خيرضمف ُمـ ُمٜم٤مـم٘مّٞمتف، ًمٌٞمئ٦م ًمٌٜم٤من ُمائامً  ٤مً طمديث ٤مً ومٜمٞمَّ  ٤مً وضمٝم

احلًلم ص٤مدق اعمنمف قمغم اطمتٗم٤مٓت قم٤مؿمقراء ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م اعمخرج اًمٚمٌٜم٤ميّن رئٞمػ 
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 . (0)يمرم إلقمداد اعم٘متؾ ًمٚمٛمنح وإظمراضمف

 ٤مً احلًلم ُمٜمٓمٚم٘م اإلُم٤مم رئٞمػ يمرم ُمـ واىمٕم٦م ُم٘متؾ اختذ اعمخرج اعمنطمّل اًمٚمٌٜم٤مينّ 

ض ذم ضمٜمقب ًمٌٜم٤من ذم ٕمرَ وشمُ ، ّٕول ُمّرة ٤مً اطمؽماومٞمّ  ٤مً ًمتحقيٚمٝم٤م إمم ُمنطمّٞم٦م شم٠مظمذ ـم٤مسمٕم

هل أّول قمٛمؾ يٕمقد سمف يمرم إمم اخلِم٦ٌم.  ٤مً اًمٕم٤مذ ُمـ حمرم. وقم٤مؿمقراء ُمنطمٞمّ يقم 

٘مّدم إقمامل اًمتل شمُ ويم٤من ـمٛمقح يمٌػم يٖمٛمر ٟمٗمس يمرم سم٠من جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ يْم٤مهل 

 قمغم اعم٤ًمرح اًمٕمرسمّٞم٦م اًمٕم٤معمّٞم٦م.

ؾمت٘مدم اعمخرج رئٞمػ يمرم ُمـ هقًمٜمدا اعمقؾمٞم٘م٤مَر اعمٕمروف ٟمجٞم٥م اوذم هذا اإلـم٤مر ِ

وشمٕم٤مون ُمٕمف ًمٚمنميط اًمّمقيت اخل٤مص ذم هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم. ، ؿمػمادي ذم ومرىم٦م وؿمؿ

٤م ذم أُمّ ، وأووح يمرم أنَّ هذا ٟمقع ُمـ اعمنح يتقاضمد ًمدى يمّؾ ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل

ّٓ ظمٞم٤مل ، ؾماماإل وم٢مّٟمف هم٤مئ٥م إذ ٓ ُمنح قمٜمد اعمًٚمٛملم ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًم٘مديٛم٦م إ

ومل يٕمد ًمف اؾمتٛمّرارّي٦م طمتك اًمٞمقم. وهٙمذا أظمذ يمرم قمغم قم٤مشم٘مف ، اًمٔمؾ اًمذي اٟمدصمر

م ذم اًمٜمٌٓمّٞم٦م إمم ُمنطمّٞم٦م ُمٞمٚمقدراُمّٞم٦م ٘مدَّ ُمٝمّٛم٦م ُتقيؾ اًمٕمرض اًمت٘مٚمٞمدّي اًمذي يم٤من يُ 

أو اًمٜمدسمّٞم٤مت ، قمغم اًمٓم٘مس اًمذي يٕمؼّم قمٜمف يمرم سم٤مًمّمقت اعمٖمٜمّك واىمٕمّٞم٦م طمديث٦م ُتتقي

 .(8)أو اإلي٘م٤مقم٤مت يمحريم٦م اًمٚمٓمؿ

وشمّمدر قمٜمٝم٤م أصقات ، وأؿم٤مر يمرم إمم أنَّ طمريم٦م اًمٚمٓمؿ يِمتٖمؾ ومٞمٝم٤م يمّؾ اجلًد

ـّ ٟم٤مدر ٟمٌح٨م قمٜمف. سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٚمٓمؿ وم٢مّن قمِمؼ  ذات إي٘م٤مقم٤مت ُمٜمتٔمٛم٦م. هذا وم

إّن هذا اًمٌٙم٤مء ؾمٜمح٤مومظ قمٚمٞمف ذم : وهلذا ىم٤مل يمرم، اًمٌٙم٤مء جيٛمع اًمٜم٤مس ذم قم٤مؿمقراء

ـْ إذا ـمّقرٟم٤م قم٤مؿمقراء وأقمٓمٞمٜم٤مه٤م اًمتٚمقيـ أو اًمت٘م٤مؾمٞمؿ اًمتل هل أؾم٤مس ، اًمٕمرض وًمٙم

ـّ اإل وطمّقًمٜم٤م قمٜم٤مسه٤م احلريمّٞم٦م اعمًت٘م٤مة ُمـ اًمٓم٘مقس وإصقات ، ّل ؾماُماًمٗم

                                                 
 :ُم٘م٤مل ومّمقل ُمـ شم٤مريخ اعمنح اًمٕمراىمّل سم٘مٚمؿ: ًمٓمٞمػ طمًـ. ُمقىمع اًمٜم٤مس قمغم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م (0)
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 ُمـ ويم٤مًم٦م أٟم٤ٌمء رويؽمز.، ٤ًمماعمّمدر: شم٘مرير ًمٞمغم سم (8)
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إقمامل  ُمثؾ أهؿِّ ، ٤مً ٕمرائ ٤مً ومٜمٞمّ  وطمدصّمٜم٤مه٤م وم٢مهّن٤م ؾمُتّمٌح قمٛماً ، اعمًتقطم٤مة ُمـ اًمٜمدسمّٞم٤مت

 ًمتل هل٤م قماىم٦م سمؽماث اًمِمٕمقب ُمثؾ أوسمرا قم٤ميدةوا، اًمٗمٜمّٞم٦م اعمقضمقدة ذم اًمٕم٤ممل

، ُمـ اجلامًمّٞم٦م اًمٗمٜمّٞم٦م طمٞمٜمئذ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمقصٚمٝم٤م إمم ُمًتقى راٍق : اًمٙماؾمٞمٙمّٞم٦م. وأو٤مف

ذا أُّم٤م اذا اؾمتٓمٕمٜم٤م شم٘مديٛمف ذم اًمٚمٞمؾ أُم٤مم ه، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أّن اًمٕمرض ُي٘مّدم ذم اًمٜمٝم٤مر

ٚمٕم٥م اًمذي شُم٘مّدر ر سمٕمنمات أٓف ذم هذا اعم٘مدَّ واًمذي يُ ، اجلٛمٝمقر احل٤مض

وُأوٞمػ إًمٞمف قمٜمٍم اإلو٤مءة واًمًٞمٜمام واجلراومٞمؽ ، ف ُمؽم ُمرسمعآُٓم٤ًمطمتف سمٕمنمة 

 811واًمٚمٞمزر ومٝمٜم٤مك إومؼ اًمٗمٜمّل إهؿ. واؾمتٕم٤من يمرم ذم قمٛمٚمف سمدُمك قمٛماىم٦م و

دون أدوار ، ٓقم٥م وممّثٚملم حمؽموملم ًّ احلًلم وأهؾ سمٞمتف وصحٌف ذم شمٚمؽ  ُم٤مماإلجي

 . (0)اعمٚمحٛم٦م اًمت٤مرخيّٞم٦م اًمتل شمتحّقل ّٕول ُمّرة إمم قمٛمؾ ومٜمل اطمؽماذم

وَمـ ٞم٣مضمٝم٥م ايمسٝمٛمقصمراهمٝم٣م فمٚمؾ َمع ىمرم همريؼ زم١مذاف ايمٖمٛم٣من حمّٚمد ؾمٚمس ايمديـ »

وأزمرزه٣م َمقىم٤م يزيد زم٘مّؾ َم٣م ئمٛمل َمـ ؾمخِمّٝم٥م يمدهي٣م ، ايمذي يرىّمز فمعم إـمٜم٣مر اظمقاىم٤م

 يٗمقل ىمرم. وحتّدث فمـ ايمٔمٛمػ دم فم٣مؾمقراء ايمذي رأى أّٞمف ومد يِمؾ إلم همرادة ىمام

 اإلَم٣ممَمستقى ايمؼماصمٝمدي٣مت ايمٔم٣مظمّٝم٥م اظمقصمقدة دم سمراث ايمُمٔمقب َمـ ايمٝمقٞم٣من إلم اهلٛمد.. 

.. أي إّٞمف صم٣مء »ًمٜم٤م ذم أضمؾ اً ؿ اضمٕمؾ ُمـ ظم٤ًمرشمٜم٤م ذم اًمٕم٤مضمؾ ٟمٍماًمٚمٝمش٣مً يٗمقل ضمرهمٝمّ 

ضمّقيمتٜمؿ ، ايمدويم٥م إَمقّي٥م َمتجػّمة وَمتسّٙمْم٥م فمعم ايمٛم٣مسٔمّد همٜمق يُ ، يمٝمٚمقت َمـ أصمؾ َمب٣مدئف

ّٝم٥م ؽمالَميمٝمقاصمف احل٘مؿ ايمٓم٣ممل وحي٣مهمظ فمعم فمدايم٥م ايمدويم٥م اإل اإلَم٣ممإلم همٗمراء. وصم٣مء 

ذائٔم٘مؿ أٞم٣م ضّد : ووم٣مل هلؿ، َمثٙمام وومػ اظمسٝمح دم وصمف ضم٣مطم٣مَم٣مت ايمٝمٜمقد، ايمٗمديٚم٥م

 . شايمتل سمٖمرضقهن٣م فمعم ايمٛم٣مس

إنَّ : وي٘مقل، ىمد ي١مّذ إمم وٓدة ُمنح ضمّدي ذم ًمٌٜم٤مني١ميّمد يمرم أّن هذا اًمٕمرض 

إمم ُمٍم. أُّم٤م قم٤مؿمقراء  واٟمت٘مٚم٧ْم ، ُمع اًمٜمّ٘م٤مش ذم سمػموت وٓدة اعمنح اًمٕمرّب سمدأْت 

                                                 
 ُمـ ويم٤مًم٦م أٟم٤ٌمء رويؽمز.، شم٘مرير ًمٞمغم سم٤ًمم (0)
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َـّ ، اعمقضمقد يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمٓم٤مسمع إدّب اخلٓم٤مبّ  وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أّن اًمٜمصَّ  وًمٙم

قم٤مؿمقراء يم٤من يٛمٙمـ أن  اًمٕمرض حيتقي قمغم ُم٘مّقُم٤مت أظمرى اٟمٓمٚم٘م٧ُم ُمٜمٝم٤م ٕىمقل إنَّ 

طمٞمد ّل. وم٤معمنح اًمقؾماُماًمٕمرّب واإل ٤مً وشم٤مًمٞم، شمٙمقن ٟم٘مٓم٦م آٟمٓماق ًمٚمٛمنح اًمٚمٌٜم٤مينّ 

  .(0)هق قمرض قم٤مؿمقراء ؾمامذم شم٤مريخ اإل ٤مً ٞمّ إؾماُماًمذي يٛمٙمـ أن ٟمًّٛمٞمف 

، يٌدو أّن اًمٜمتٞمج٦م مل شمٙمـ ُمروٞم٦م ًمٚمٛم١مؾّم٦ًم اًمديٜمّٞم٦م اًمتل يمّٚمٗم٧م رئٞمػ يمرم سم٤مًمٕمٛمؾ

قم٤مؿمقراء يٛمّثٚمٝم٤م قمغم . وطم٘مٞم٘م٦م إُمر أّن ُمنطمّٞم٦م (8)٤مً اعمنموع ٓطم٘مًمذًمؽ ُأمهؾ 

ُمٙمتقب ًمديٜم٤م ٟمًخ قمٜمف شمٕمقد  سمٜم٤مًء قمغم ٟمصٍّ ، ٟمخ٦ٌم ُمـ اًمٗمٜم٤مٟملم اًمٚمٌٜم٤مٟمّٞملم اً اعمنح هن٤مر

 ٕطمد اعمٛمّثٚملم وهق طم٤ًمم اًمّم٤ٌمح. 

                                                 
 ُمـ ويم٤مًم٦م أٟم٤ٌمء رويؽمز.، شم٘مرير ًمٞمغم سم٤ًمم (0)

 :ُم٘م٤مل ومّمقل ُمـ شم٤مريخ اعمنح اًمٕمراىمّل سم٘مٚمؿ: ًمٓمٞمػ طمًـ. ُمقىمع اًمٜم٤مس قمغم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م (8)

http: //al-nnas.com. 
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ّٗٛ ـ  3  (0)لعبس الرمحَ العرقأٙ «ًاحلصني ظّٗسٔا ًااحلصني ثاٟر»وصرس
واحلسكم  اً احلسكم شم٣مئر)ىم٤موي يمت٤مسم٦م ُمنطمّٞم٦م ك اًمِم٤مقمر قمٌد اًمرمحـ اًمنمأهن

 (شمٟمر اهلل)ُم٧م اعمنطمّٞم٦م سمٕمٜمقان دِّ وىمُ ، ذم اًم٘م٤مهرة 0131ذم ؿم٤ٌمط/ومؼماير ، (اً ؾمٜمٝمد

ًمٞمٚم٦م  38ػ اًمٕمٛمؾ سمٕمد شمقىمَّ  صمؿّ ، م0170قمغم ظمِم٦ٌم اعمنح اًم٘مقُمّل سم٤مًم٘م٤مهرة ذم اًمٕم٤مم 

 0170اعمنطمّٞم٦م ذم اًمٕم٤مم  ػم ُمًّٛمك. ىُمّدم ٟمصُّ وشمّؿ شم٠مضمٞمٚمف إمم أضمؾ هم، ُمـ اًمؼمووم٤مت

                                                 

م سم٘مري٦م اًمدٓشمقن حم٤مومٔم٦م اعمٜمقومٞم٦م ؿمامزّم 0181/ٟمقومٛمؼم 8ت 01وًمد قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي ذم  (0)

صمّؿ أٟمت٘مؾ إمم اعمدارس احلٙمقُمٞم٦ّم طمتك ختّرج ُمـ يمٚمٞم٦ّم ، سمدأ قمٌد اًمرمحـ شمٕمٚمٞمٛمف ذم يمت٤ّمب اًم٘مري٦م، اًم٘م٤مهرة

وًمٙمٜمّف هجره٤م ّٕٟمف أراد أن ، م. سمدأ طمٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦ّم سم٤معمح٤مُم٤مة0134احل٘مقق ذم ضم٤مُمٕم٦م وم١ماد إّول اًمٕم٤مم 

يقًمٞمق  84وقمٛمؾ سمٕمد صمقرة ، صمّؿ جمٚم٦م اًمٗمجر، ذم جمّٚم٦م اًمٓمٚمٞمٕم٦م ذم اًمٌداي٦م، يم٤مشم٤ًٌم ومٕمٛمؾ ذم اًمّمح٤موم٦ميّمٌح 

، صمّؿ ؿمٖمؾ ُمٜمّم٥م رئٞمس ُترير جمٚم٦م روز اًمٞمقؾمػ، صمؿ صحٞمٗم٦م اجلٛمٝمقرّي٦م، ذم صحٞمٗم٦م اًمِمٕم٥م 0158

اًمتْم٤مُمـ يمام شمقمّم قمددًا ُمـ اعمٜم٤مص٥م إظمرى ُمٜمٝم٤م ؾمٙمرشمػم ُمٜمّٔمٛم٦م ، قمٛمؾ سمٕمده٤م ذم ضمريدة إهرام

 .أؾمٞمقّي إومري٘مّل وأُم٤مٟم٦م اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٗمٜمقن وأداب

صمؿ اًمِمقارع اخلٚمٗمٞم٦ّم اًمٕم٤مم ، م0153وىمٚمقب ظم٤مًمٞم٦م ذم اًمٕم٤مم ، 0153رواي٤مشمف: إرض ذم اًمٕم٤مم  

 م.0137وأظمػما اًمٗماح ذم اًمٕم٤مم ، م0152

واٟمٕمٙمس ذًمؽ قمغم ، إهل٤مُمف ويم٤مٟم٧م اًم٘مري٦م اعمٍمّي٦م ُمّمدرَ ، شم٠مصّمر قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي سم٤محلٞم٤مة اًمريٗمٞم٦ّم

وىمد ُتّقًم٧م هذه ، أّول رواي٤مشمف إرض اًمتل شمٕمّد أول دمًٞمد واىمٕمّل ذم اإلسمداع إدّب اًمٕمرّب احلدي٨م

 .م0171اًمرواي٦م إمم ومٞمٚمؿ ؾمٞمٜمامئّل ؿمٝمػم سم٤مٓؾمؿ ٟمٗمًف ُمـ أظمراج يقؾمػ ؿم٤مهلم ذم اًمٕم٤مم 

قمـ اعمٜم٤موٚم٦م اجلزائرّي٦م ، ٞمدًا وُم٠مؾم٤مة مجٞمٚم٦موُمنطمٞم٦ّم احلًلم ؿمٝم، ُمـ أؿمٝمر أقمامًمف ُمنطمٞم٦ّم احلًلم صم٤مئراً 

ٞم٦ّم ؾماُمأُّم٤م ذم جم٤مل اًمؽماضمؿ اإل، وأمحد قمراب، واًمٜمن إمحر، مجٞمٚم٦م سمقطمػمد وُمنطمٞم٦ّم اًمٗمتك ُمٝمران

واًمٗم٤مروق قمٛمر. يمام ؿم٤مرك ذم ؾمٞمٜم٤مريق ومٞمٚمؿ اًمرؾم٤مًم٦م ، وم٘مد يمت٥م حمّٛمد رؾمقل احلرّي٦م وقمكم إُم٤مم اعمت٘ملم

وقمٌد احلٛمٞمد ضمقدة اًمًّح٤مر. طمّمؾ قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي قمغم ضم٤مئزة  ،سم٤مٓؿمؽماك ُمع شمقومٞمؼ احلٙمٞمؿ

يمام ُمٜمحف ُمٕمٝم٤م وؾم٤مم ، واًمتل ُمٜمحٝم٤م ًمف اًمرئٞمس اًم٤ًمدات 0173اًمدوًم٦م اًمت٘مديرّي٦م ذم أداب ذم اًمٕم٤مم 

 .0127/ٟمقومٛمؼم 8ت 01أداب واًمٗمٜمقن ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م إومم. شمقذم ذم 
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سمنمط إضمراء شمٕمديات ُمٜمٝم٤م أن يّمٕمد اعمٛمّثؾ اًمذي ، عمِمٞمخ٦م إزهر وواوم٘م٧م قمٚمٞمف

 ًّ ل أروي ويم٘مٛم  ، ٣مً أٞم٣م يمس٦م ضمسٝمٛم»: ًمٞم٘مػ قمغم ظمِم٦ٌم اعمنح وي٘مقل (احلًلم)د جي

ىم٤مل : ي٘مقل طمتك ُمٜمتّمػ اًمٕمرض شم٘مري٤ٌم اعمٛمّثؾ ٟمٗمًف ؾمٞمٔمؾُّ  . سم٤مإلو٤موم٦م إمم أنَّ شفمٛمف

وايمًمء ٞمٖمسف َمع اظمٚمّثٙم٥م ، ف يٛمٗمؾ فمـ احلسكم وٓ جيّسدهيمٝمستقفم٤م اجلٚمٜمقر أٞم  »احلًلم 

 . شايمتل سمٛمٗمؾ فمـ ايمسٝمدة زيٛم٤م

إّن اجلامفم٣مت ايمديٛمّٝم٥م اظمتزَّمت٥م هل »ي٘مقل أمحد قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي اسمـ اًمٙم٤مشم٥م 

 .(0)شويمٝمس إزهر اً وؾمٜمٝمد اً تل َمٛمٔم٦م فمرض َمرسضمّٝم٥م احلسكم شم٣مئرايم

ويتٜم٤مول ظمروج  (احلسكم شم٣مئراً ): اعمنطمّٞم٦م شمتٙمقن ُمـ ىمًٛملم اًم٘مًؿ إّول

وُمقاضمٝمتف ، وإؾمت٘مراره ذم يمرسماء، وُمـ ُمٙم٦م إمم اًمٕمراق، احلًلم ُمـ اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م

يتٜم٤مول اعمٕمريم٦م سملم احلًلم وأصح٤مسمف  (احلسكم ؾمٜمٝمداً ): ضمٞمش يزيد. واًم٘مًؿ اًمث٤مين

، وأظمذ ٟم٤ًمئف وأـمٗم٤مًمف أهى إمم اًمِم٤مم، ءواؾمتِمٝم٤مد احلًلم ذم يمرسما، وضمٞمش يزيد

 .٤مً وىمتٚمٝمؿ مجٞمٕم، واٟمت٘م٤مم اعمخت٤مر سمـ قمٌٞمدة اًمث٘مٗمّل ُمـ ىم٤مدة ضمٞمش يزيد

جمٙمس )قمـ  (اً واحلسكم ؾمٜمٝمد احلسكم شم٣مئراً )ز ُمنطمّٞم٦م قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي شمتٛمٞمّ 

ؾ ذم ثَّ اًمتل تُ  (احلسكم اإلَم٣مماؽمتُمٜم٣مد )وُمنطمّٞم٦م ، سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م (سمٔمزي٥م اؽمتُمٜم٣مد احلسكم

اًمتل صم٤مر ُمـ أضمٚمٝم٤م ، احلًلم وأهداومف اإلُم٤ممقمغم دور  اً سم٠مهّن٤م أيمثر شمريمٞمز، اًمٜمٌٓمّٞم٦م سمٚمٌٜم٤من

واعمٓم٤مًم٦ٌم ، وسمٞم٤من أهداف اًمثقرة اًمتل يم٤مٟم٧م شم٘مقم قمغم إطم٘م٤مق احلّؼ ، وّد يزيد

، ٟٓمٗمرادهؿ سم٤محلٙمؿ ؛٤مم اًمًقءواإلـم٤مطم٦م سمحٙمّ ، وإىم٤مُم٦م اًمٕمدل سملم اًمٜم٤مس، سم٤مإلصاح

 وقمدم آقمؽماف سمحٙمؿ يزيد اًمذي ورث احلٙمؿ قمـ أسمٞمف.  ،وضمٕمؾ احلٙمؿ وراصم٦م

                                                 
 ع ُمٍمس.ٟم٘ماً قمـ ُمقىم 8101ـ4ـ04، جمٚم٦م روز اًمٞمقؾمػ (0)
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ؿمٛمر سمـ ذي ، اسمـ زي٤مد أُمػم اًمٙمقوم٦م، ؿمٞمخ قمراىمّل : سمرير، ه٤مين سمـ قمروة، سمـ إرىمؿا

 اعمخت٤مر اًمث٘مٗمّل. ، احلّر اًمري٤مطمل ىم٤مئد قمراىمّل ، ُمـ أشم٤ٌمع اسمـ زي٤مد: اجلقؿمـ

داي٦م اعمنطمّٞم٦م طمٙمقُم٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ أب ؾمٗمٞم٤من قمغم ؿمٙمؾ طمقار شمٜم٤مول اًمٙم٤مشم٥م ذم سم

إذ  ؛طمٙمقُم٦م ُمٕم٤موي٦م سم٠مهّن٤م دوًم٦م اًمٔمٚمؿ اًمقسمٞمؾ ٤مً واصٗم، سملم أٟمّم٤مر ُمٕم٤موي٦م واحلًلم

ػم اًمذي يٕم٨ٌم يزيد سم٠مّٟمف اًمًٙمِّ  ٤مً واصٗم، اً ىمٌؾ ُمقشمف اًمٌٞمٕم٦م ٓسمٜمف يزيد ىمٝمر أظمذ ُمٕم٤موي٦م

 ٧م أرداف اجلقاري. ويّمكّم ُت، ويتٜم٤مول اخلٛمر ًمٞماً ، اً سم٤مًم٘مرد هن٤مر

سملم أٟمّم٤مر احلًلم وأٟمّم٤مر يزيد سمـ  اً جُيري اًمٙم٤مشم٥م طمقار وذم هذه اعمنطمّٞم٦م

وطم٘مـ دُم٤مء ، طمٞم٨م يدقمق أطمد أٟمّم٤مر يزيد احلًلَم إمم ُم٤ٌميٕم٦م يزيد، ُمٕم٤موي٦م

ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمٞم٘مٞمؿ  ٤مً سم٠مّٟمف إذا ُم٤م أصٌح احلًلم إُم٤مُم سمٞمٜمام يرى أٟمّم٤مر احلًلم، اعمًٚمٛملم

يمام ومٕمؾ أسمقه قمكّم قمٜمدُم٤م ، ق ذم حم٤مؾم٦ٌم إصمري٤مء اًمٙم٤مٟمزيـوؾمٞمٖمٚم، اًمٕمدل ذم اًمٜم٤مس

وقمٜمدُم٤م ، وقمٜمدُم٤م ردَّ إمم سمٞم٧م اعم٤مل ُم٤م يمٜمزوا، طم٤مؾم٥م أٟمّم٤مر ُمٕم٤موي٦م قمغم ُم٤م اىمتٜمقا

 ٟم٤مزقمٝمؿ ذم إىمٓم٤مقمٝمؿ وؾمّقى سملم اعمًٚمٛملم. 

وهٜم٤م يِمػم اًمٙم٤مشم٥م إمم أؾمٚمقب ُمٕم٤موي٦م ويزيد ذم شم٘مديؿ اًمرؿم٤موى وإقمٓمٞم٤مت 

ع ٞمَ وُمٜمٝم٤م آٓف اًمدٟم٤مٟمػم واًمْمِّ ، ُم٘م٤مسمؾ اًمٌٞمٕم٦م هلام، ٤مرًمٙم٥ًم إصح٤مب وإٟمّم

 وذاء اًمْمامئر سم٤مًمديٜم٤مر واًمذه٥م.، واجلقاري ُمـ سمٜم٤مت اًمروم، ورواًمدُّ 

 اً ويمٞمػ أنَّ هٜمد، ويٜمت٘مؾ اًمٙم٤مشم٥م إمم احلدي٨م قمـ ُمٕم٤موي٦م وأُّمف هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم

طمد اًمتل ذم ُمٕمريم٦م أُ ، اؾمٛمف )وطمٌم( سم٘متؾ محزة ؾمٞمد اًمِمٝمداء قمّؿ اًمٜمٌل يمٚمٗم٧م رضماً 



 ٞملميراٟمُمِمٝمدي٦م اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب واإل  ..................................................... 233

 

، وسمٕمد أن ىم٤مم وطمٌم سم٘متؾ محزة، ًمٚمٝمجرة 4وىمٕم٧م ذم اخل٤مُمس قمنم ُمـ ؿمّقال ؾمٜم٦م 

ويِمػم ، ومٚمٗمٔمتف، ومٚمؿ شمًتٓمع أن شمًٞمٖمف، سم٘مرت هٜمد سمٓمـ محزة وأظمرضم٧م يمٌده ومايمتف

وأنَّ اسمٜمف يزيد إْن وزم إُمر ، اًمٙم٤مشم٥م إمم أنَّ ُمٕم٤موي٦م طمٙمؿ اعمًٚمٛملم سمحّد اًمًٞمػ

 م اًمِمداد. ؾمقف يرُمل اعمًٚمٛملم سمٕمًٙمر اًمِم٤م

جُيٛمع أٟمّم٤مر احلًلم قمغم وضمقب  وذم اعمِمٝمد إّول ُمـ ُمنطمّٞم٦م احلًلم صم٤مئراً 

ّٓ ًمٚمحًلم، ّٕٟمف ٓ سمٞمٕم٦م ذم فمّؾ اًم٘مٝمر ؛أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ًمٚمحًلم سمـ قمكم يمـ »و، وٓ سمٞمٕم٦م إ

ّٓ يمٙمحسكم، ضمّل فمعم شمٟمر اهلل، زم٣ميمسٝمػ ايمبّت٣مر ٣مً حي٘مٚمٛم٣م صمّب٣مر ضزم  . شٓ زمٝمٔم٥م إ

يذه٥م احلًلم إمم ىمٍم اًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم وازم اعمديٜم٦م سمٕمد أن  وذم اعمِمٝمد اًمث٤مين

ـّ احلًلم ، وأّن قمٚمٞمف أن ي٤ٌميع يزيد، ًمٞم٘مقل ًمف سم٠مّن ُمٕم٤موي٦م ىمد ُم٤مت ؛اؾمتدقم٤مه وًمٙم

َـّ ، وي٘مقل إنَّ ُمققمدٟم٤م فمٝمر همد سمٕمد اًمّماة، اً أّٟمف ٓ يٕم٘مد اًمٌٞمٕم٦م ّه  ي٘مقل ًمٚمقًمٞمد وًمٙم

ّٓ ىمٙمٚم»: اًمقًمٞمد ي٘مقل ًمٚمحًلم واذه٤م زمسالم جلٚمقع ، زم٣مئم٦م: ٥م همٙمتٗمؾٞمحـ ٓ ٞمْمٙم٤م إ

زم٣ميع يزيد ، أٞم٣م ٞم٣مصح يمؽ، يمٙمدَم٣مء ٣مً ٜم٣م واٞمٌمف ي٣م ازمـ رؽمقل اهلل ضمْٗمٛمهمٙمتٗمٙمْ ، ايمٖمٗمراء

 .شواؽمؼمح!

ويمـ ، ٓ يمـ أصم٣مَمؾ دم َمِمغم اظمسٙمٚمكم»: وًمٙمـ احلًلم يرّد قمغم اًمقًمٞمد سم٘مقًمف

ختغّم ) :ٗمقلأه٣مدن أو أص٣مٞمع. وفمٛمدَم٣م واصمف احلسكم هتديد َمروان زمـ احل٘مؿ ايمذي ي

فرج احلسكم َمـ ايمٗمٌم حيٝمط زمف ، (هم١من مل سمب٣ميع زمٔمثٛم٣م زمرأؽمؽ: يمٛمٖمسؽ إضمدى اشمٛمتكم

 همتٝم٣من زمٛمل ه٣مؾمؿ. 

حيٚمؾ احلسكم حت٦م ايمٓمالم صمقآت يّمع زمٔمّمٜم٣م فمعم أزمقاب ، ودم اظمُمٜمد ايمث٣ميم٧م

وجيري ضمقار ، شمؿ يٚميض َمع أصح٣مزمف يمٝمِمقّمَ ايمٖمجر، َمـ دون أن ئمرف أضمد، ايمبٝمقت

ضمد َم٠ميدي يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م ايمذي َم٣م همتئ يدفمق احلسكم إلم َمب٣مئم٥م يزيد َمـ زمٝمٛمف وزمكم أ

ـ  احل، أصمؾ ضمٗمـ ايمدَم٣مء أٞم٣م ٓ ، زم٣مهلل َم٣م ُأٞمُمد همتٛم٥م ومَسامً ): سكم يرّد فمعم هذا زم٣ميمٗمقلويم٘م

إّٞمام أٞمُمد ـ  وإن ىم٣من رم احلّؼ فمٙمٝم٘مؿـ  همٟمٞم٣م أزهد أهؾ إرض دم هذا، زمٝمٛم٘مؿ ٣مً ُأٞمُمد َمٙم٘م
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هم١مذا ُوهّمٗم٦م ، أٞم٣م ٓ أزمٕمل ؽمقى اإلصالح همٝمام زمٝمٛم٘مؿ، ؿ ايمٓم٣ممل فمٛم٘مؿأن أرهمع صمْقر احل٣مىم

همٙمٗمد وهّمٝم٦م ، وإذا هؿ ومتٙمقين دون َم٣م أٞمُمد َمـ طمغم يم٘مؿ .ذرت.وإن أهمُمؾ فمُ ، أفمذرت

  .(هلل ديقين وومّمٝم٦م

 : وهٛم٣م ئمٙمـ احلسكم ٕصح٣مزمف

ٝم٦م أٞم٣م ذا أه٣مصمر دم ؽمبٝمؾ اهلل يمٙمب). (ٓ زمؾ فمزَم٦م فمعم ايمرضمٝمؾ همال جل٣مج وٓ طمِم٣مم)

 أطم٣مف فمعم احلٗمٝمٗم٥م إين  ، (َمـ اظمخ٣موف وَم٣م أهمر  ، أٞم٣م ٓ أطم٣مف فمعم ٞمٖمز)، (احلرام

 .شوايمٔمدايم٥م وايمسالم

 اً ٕمد صاة اًمٗمجر ويٜم٤مضمل ضمّده حمّٛمدسم |وي٘مػ احلًلم أُم٤مم ىمؼم اًمرؾمقل

 : وي٘مقل

هق ذا ومد َٓذ زمؽ / ، ي٣م رؽمقل اهلل ومد صمئ٦م إيمٝمؽ / احلسكم زمـ فمقم وازمـ زمٛمتؽ»

هم٣ميمٙمٝمؾ شمٗمٝمؾ !. زمٟميب أٞم٦م وأَمل ي٣م رؽمقل اهلل إذ  .زمؽ / همٟمفِمٛمف ي٣م رؽمقل اهلل.يرجتل رَح٥م ر

زم٣ميمرنمؿ ، ٣مً رضمؾ فمـ أزىمك زمالد اهلل فمٛمدي طمراصمزمٔمد فمٛمؽ / وأٞم٣م ومرة فمٝمٛمؽ / إّٞمٛمل أأُ 

ل / أٞم٣م إن زم٣مئم٦م يمٙمٖم٣مصمر ىمل أٞم٣م ٓ أفمرف َم٣م أصٛمع دم أَمري هذا همٟمفمٛم   .نمغم أيّن. .َمٛمل.

يمٙمٛم٣مس زمف َمـ فمٛمد  يم٘مٖمرت / وخل٣ميمٖمتؽ همٝمام صمئ٦َم  .ي.أو يم٘مل يسٙمؿ نمغم، سمسٙمؿ رأد

د ايمٛم٣مس فمٙمٝمف / تٙم٦م !/ وإذا فمُم٦م هٛم٣م ىمل أضمُم  رزمؽ / وإذا مل أفمْمف ايمبٝمٔم٥م فمـ ىمرٍه ومُ 

أو ، طم٣مض َمـ ضمقيمؽ زمحر َمـ دَم٣مء إزمري٣مء !../ َمقومػ َم٣م اَمُتحـ اظم٠مَمـ َمـ ومبُؾ زمف

/ زمٔمده٣م آَمـ  ؟ٛمحف زمٝمٔم٥م ذل  !/ اَمتح٣من ىم٣مَمتح٣من إٞمبٝم٣مء !/ أسمرى أَم.ٝمؼ إٞمس٣من إيمٝمف.ؽِم 

دم ، ٥مشمؿ أؽمٗمك ايمٛم٣مس مخر ايمراضم٥م اظمٚمزوج زم٣ميمذيمّ ، َمثؾ ؾم٣مة دم ومْمٝمع !!، دم زمٝمتل وأهقم

 ىمٟمس زمديع َمـ ذه٤م !؟ /.

إذ جيّدون ، / ٓ أزم٣مرم زم٣ميمذي حيدث َمٛمٜمؿ ؟أم سمرى أصمٜمر زم٣ميمثقرة دم وصمف ايمْمٕم٣مة

؟ / َمقومػ .ٙمٚمكم أطمريـ.زمحٝم٣مب وضمٝم٣مة اظمس، زم٣محلٝم٣مة ٣مً ورائل دم ايمْمٙم٤م!؟ / َمستخٖمّ 

! /آه يمق أو ؽمبؼ إٞمس٣من ايمٝمف! / اَمتح٣من ىم٣مَمتح٣من إٞمبٝم٣مء، حـ اظم٠مَمـ َمـ ومبؾ زمفَم٣م اَمتُ 
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 ./؟سمٛم٘مُمػ ايمٕمّٚم٥م فمـ فمٝمٛمل ىمل أزمٌم أزمٔم٣مد ايمْمريؼ

، ه ايمرؽمقلويٙمتٗمل حمّٚمد زمـ احلٛمٖمٝم٥م زمٟمطمٝمف احلسكم ايمذي يٗمػ إلم صم٣مٞم٤م ومػم صمد  

ـّ احلسكم ئمٙمـ ٕطمٝمف زمٟمّٞمف يمـ يؼمك ايمٓم٣ممل ، وحي٣مول أن يثٛمٝمف فمـ َمقاصمٜم٥م زمْمش يزيد ويم٘م

ودهمع ايمٓمٙمؿ فمـ ، إّٞمف ٓ يريد أن يٛمٟمى زمٛمٖمسف فمـ ٞمٌمة احلّؼ ، ضمتك يٟمطمذ اظمٓمٙمقم ضمّٗمف

 : ويّمٝمػ، أَّم٥م صمّده. وفػمه احلسكم أّٞمف ذاه٤م إلم َمّ٘م٥م

ـ َم اً َمثغم .يمٙمحّؼ..زمكم ايمُمٔم٣مب / دافمٝم٣م هلل. ايمٗمرى يب.. همسٟمَميض ه٣مئامً  إن سمّمؼ أم  

 حت٦م ايمؼماب.  ُهؿ

 : يٛم٣مصمل احلسكم رزّمف ويٗمقل

/ أٞم٣م ذا أدفمقك َمثؾ صمّدي ضمكم ؿم٣مرده رصم٣مل  ؟ؾ ايمٔمبد ايمّمٔمٝمػقىمِ ـ سمُ ريب.. إلم َمَ 

إيّن همزفم٦م َمـ دٞمٝم٣م يزيد /وهرفم٦م ٞمحق رضم٣مزمؽ ايمٗمدّد ، َمـ شمٗمٝمػ / ومد أسم٣مهؿ زم٣مهلداي٥م

 زم٣مخلغم ايمْمريد / وزم٘مّؾ أضمالم ايمسالم وىمّؾ آَم٣مل ايمٔمدايم٥م.

: ف زيٛم٤م وسمٗمقلسمٗمبؾ أطمتُ ، فمعم ومػم صمده ويتٚمّدد وراء ايمٗمػم ٣مً ٘مٛمٜمَ َمُ  احلسكمُ  ويرمتل

ٕسمقه  مل جيئٜمؿ وضمده ومبؾ ايمّمحك َمستسٙمامً  أٞمذروا إن، أرؽمؾ ايمقارم يْمٙمبقن احلسكم

وؽمٝمٗمبؾ اجلٛمد ، ّٕن ايمّمحك يٗمؼمب :وسمدفمق احلسكم إلم ايمرضمٝمؾ، يمٝمجروه إيمٝمٜمؿ َمرنمامً 

ؽمٟمؽمغم َمـ همقري ظمّ٘م٥م : احلسكم فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمٗمقل د  وير، ايمٕمالظ يمٝمحٚمٙمقك إلم إَمغم

 زم٣ميمٛمس٣مء وزم٣ميمٔمٝم٣مل. 

، حمّٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمْمّٝم٣مرويٟمسمٝمف ازمـ فمٚمف ، ي٘مقن احلسكم دم َمّ٘م٥م اظمُمٜمد اخل٣مَمسودم 

ويمف دم ىمّؾ فم٣مم أيمػ ، ٝمف َم٣م يُم٣مءيقيمّ  ٣مً أو َمٝمت ٣مً ر يزيد زمٟمّن َمـ يٟمب زم٣محلسكم ضمٝمّ ويٛمٗمؾ إيمٝمف أَم

أٞم٣م أدفمقك إلم : ويٗمقل، ريثام هيدأ، احلسكم أن هي٣مدن يزيد ويٗمؼمح ازمـ صمٔمٖمر فمعم، أيمػ

ـّ احلسكم يٗمقل يمف، يمتدزمغم إَمقر :رء َمـ احل٘مٚم٥م وايمري٧م  .هم١مذا مل أه٣مدٞمف.: ويم٘م

َؾ إصمٛم٣مد َمـ طمٙمٖمؽ ٓ يٙمقون رؽِم أُ : وه٣مصمرت زمٖمتٝم٣مين وأهقم؟ يرد فمٙمٝمف ازمـ صمٔمٖمر

يٗمقل ازمـ  ؟آَمـ دم صم٣مر احلرمهم١مذا َم٣م يمذُت زم٣ميم٘مٔمب٥م ىمل : ضمتك يرصمٔمقك. ويسٟمل احلسكم
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 هدم ايم٘مٔمب٥م همقومؽ. : صمٔمٖمر

 : وهٜم٤م ي٘مقل احلًلم

يتقارى دم  اً َم٣م أهقن دٞمٝم٣مىمؿ فمعم ؿمٖمؾ احلٗمٝمٗم٥م! /ه٘مذا أصبح اخلغم ؿمريد آه

!/ وايمدٞم٣مي٣م سمزدهل زم٣ميمْمٝمٙمس٣من/ يدريف ايمبٕمل َمـ أهمؼ ٕهمؼ، اً اخلرق!/ ونمدا احلّؼ ذيد

ايمدَمقع /  هِمقجل٣من / َمٙم٘مف ايمزيػ وأرساديف ايمهم١مذا ايمب٣مؿمؾ همقق ايمٔمرش وضمده /دم ي

 .ش! ايمٖمّم٣مئؾ / يٙمتٚمس يمديف ايمػمىم٣مت سمٛمحٛمل َمـ دوٞمف ىمؾ  

وذم اعمِمٝمد اًم٤ًمدس جيري طمقار سملم اعمخت٤مر اسمـ قمٌٞمدة اًمث٘مٗمل أطمد أصح٤مب 

ًمنماء اًمًاح وآٟم٘مْم٤مض  ؛احلًلم وُمٌٕمقث احلًلم ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ ذم اًمٙمقوم٦م

 ذم اًمٙمقوم٦م. قمغم قمٌٞمد اهلل اسمـ زي٤مد وازم يزيد 

 امـ قم٘مٞمؾ ُمـ اًمٙمقوم٦م حيٛمؾ ظمرضملم ومٞمٝموذم اعمِمٝمد اًم٤ًمسمع يّمؾ ُمٌٕمقث ُمًٚمؿ سم

وُمـ سملم اًمرؾم٤مئؾ رؾم٤مًم٦م ، يٓمٚمٌقن ُمـ احلًلم اًم٘مدوم إًمٞمٝمؿ، رؾم٤مئؾ أهؾ اًمٙمقوم٦م

 : ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ اًمذي يمت٥م ًمٚمحًلم

٦م ؽمد ايمٕمّم٣مب / زأرت حتَمـ إُ  ٣مً اهلل اجلٛم٣مب /إّن دم ايم٘مقهم٥م آٓهمي٣م إَم٣مَمل ؿم٣مب و»

 ّٓ ٜم٣م متيض زمٟمَمر ازمـ فمقم / إّٞمٛمل طمٙمٖم٦م آٓف ايمبقاسمر / ىمٙم   اإلَم٣ممفمريـ احلّؼ َم٣م يٛمٗمِمٜم٣م إ

 .شفمٛمدَم٣م يٟمَمر ٓ سمسٟميمف همٝمام أَمر.

 : وسمٕمد أن ي٘مرأ احلًلم يمت٥م أهؾ اًمٙمقوم٦م ي٘مقل

 . ششمؿ أَميض يمٙمٔمراق ٣مً َم٣مض يمٙمٔمراق / ؽمٟمؿمقف زم٣ميم٘مٔمب٥م ؽمبٔم أٞم٣م»

 : ويتقضمف ًمزيٜم٥م سم٤مًم٘مقل

 ش. ٝم ف أٞم٣م َم٣مض زمرصم٣مرم وٞمس٣مئل وفمٝم٣مرم أمجٔمكمي ي٣م أطماؽمتٔمد  »

ـَ ضمٕمٗمر يُ  َـّ اسم وي٘مؽمح قمٚمٞمف اًمٌ٘م٤مء ذم ، ثٜمل احلًلم ُمـ اًمذه٤مب إمم اًمٕمراقوًمٙم

وًمٙمـ ، ُمـ وازم اعمديٜم٦م ًمٞمٕمٞمش احلًلم ذم فمؾ اًمًٙمٞمٜم٦م اً قمّٚمف ي٠مظمذ قمٝمد، اعمديٜم٦م

 : احلًلم يرّد قمٚمٞمف سم٤مًم٘مقل
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أو اخلٛمجر/ همبام أّن اظمقت  ؿّ ضمذر ايمّس  اً ضمذر اظمقت/ أأفمٝمش ؿمريد اً أأفمٝمش ؿمريد»

 ٣مً ؽمٝمٖمل دهم٣مفم اً ويم٘مٝمال أؽم٘م٦م فمـ َمٛم٘مر/ؽمٟمطمرج َم٠مسمزرومّم٣مء وومدر/ يٟمب َمٜمام يتٟمطّمر/ 

/ همٟمؿمٙمبقا ايمثٟمر َمـ ايمسّٖم٣مح أّي٣م َم٣م اً ذدم. أٞم٣م شمٟمر اهلل إن َم٦ّم ؾمٜمٝمد فمـ .فمـ ذف إَم٥م.

 . شي٘مقن

سمـ قم٘مٞمؾ ذيد ذم  وُمًٚمؿ، يتقضّمف احلًلم إمم اًمٕمراق ُمع أصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف

 : يتحّدث ُمع ٟمٗمًف وي٘مقل، ـمرىم٤مت اًمٙمقوم٦م

 ذَم ٣مً د دم ؿمروم٣مت ايم٘مقهم٥م / مل سمْمٔمؿ ؾمٝمئه٣م أٞم٦م ؽمٙمٝم٤م ايمدار/ نمري٤م اجل٣مر/ ؿمري»

 ش. يقَمكم / ومل سمممب ومْمرة َم٣مء

م ًمف اعم٤مء واًمٓمٕم٤مم. ويتٙمّٚمؿ ُمًٚمؿ ُمع ٟمٗمًف وشم٘مدّ ، شم٠مويف ويدظمؾ سمٞم٧م اُمرأة

 : وي٘مقل

حتل أٓ جيلء إلم ايمٔمراق / ٞم٘م٧م ايمرصم٣مل زمٔمٜمدهؿ. إّن َمـ َمبٙمغ فمٛمّل احلسكم ٞمِمٝم»

ؽمغمي إلم رىم٤م احلسكم / ؽمغمي ، ايمٔمٜمقد هٛم٣م ؾمٗم٣مق / ي٣م ٞمسٚم٥م ايمٙمٝمؾ ايمثٗمٝمؾ اظمدهلؿ

ـّ وزمّٙمٕمٝمف أّن ايمذيـ اؽمتٌم، زمدَمٔمل هم٣مؽم٘مبٝمف   .شطمقه وزم٣مئمقه ومٙمبقا يمف ـمٜمر اظمج

ـّ ضمٜمد قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد يدظمٚمقن دار اعمرأة قمغم ُمًٚمؿ ُمـ ويٚم٘مقن اًم٘مٌض ، ًمٙم

سميب  وسمٕمد طمقار سملم اجل٤مٟمٌلم ي٠مُمر اسمـ زي٤مد، وي٠مشمقن سمف إمم اسمـ زي٤مد، وؿم٤مي٦م ٓسمٜمٝم٤م

وإًم٘م٤مء ضمًده ُمـ قمغم دار اإلُم٤مرة. ويٓمٚم٥م ُمًٚمؿ ُمـ اسمـ زي٤مد أن ، قمٜمؼ ُمًٚمؿ

 وًمٙمـ اسمـ زي٤مد يدقمق احلراس إمم ىمٓمع رأس ُمًٚمؿ. ، يًٛمح ًمف سم٤مًمّماة

 : وهٜم٤م ي٘مقل ُمًٚمؿ

 َمـ أهؾ ذيمقٞم٣م )وهؿ جيّروٞمف( / همٙمٝمْمّٜمر دَمٛم٣م ايمْم٣مهر أرَض اهلليمٔمـ اهلل رصم٣مٓ طم»

. يُمْذ .وايمدفمل  ازمـ زي٣مد / زمٟميب أٞم٦م وأَمل ي٣م ضمسكم فُمْد إلم صمدك. ايمٖمس٣مد / يمٔمـ اهلل يزيد

 ش.زم٣محلرَمكم

ويدقمق احلًلم أصح٤مسمف ، يّمؾ احلًلم وأصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف إمم ؿم٤مـمئ اًمٗمرات
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 خلٞمؾ واًمٌٕمػم. وؾم٘مل ا، إمم أظمذ اعم٤مء وشمٕمٌئ٦م اًم٘مرب

واًمٜم٤ًمء ، خُيؼم احلًلم أصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف سمٛم٘متؾ ه٤مين سمـ قمروة وُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ

ـَ  ئمٝمرنَ   : قمغم سم٤مب اخلٞمٛم٦م ويٜم٤مدي

. ومتٙمقا ازمـ فمؿ رؽمقل .واشم٣مراه. .واشم٣مراه.، وا ويٙمت٣مه .ي٣م ويٙمت٣مه..واَمسٙمامه وانمرزمت٣مه.»

 .شاهلل

حلًلم وأصح٤مسمف. خيرج قمـ ا اً ل ويٜمًحٌقن سمٕمد أن يتِم٤موروا سمٕمٞمدوخيرج رضم٤م

ّٓ سمرير وسمنم وصماصم٦م آظمرون صمّؿ زيٜم٥م. ، ووراءهؿ ؾمٕمٞمد ٤مً اًمرضم٤مل مجٞمٕم  وٓ يٌ٘مك إ

 زيٛم٤م سمتٟمَّمؾ اظمرسح اخل٣مرم ضمزيٛم٥م »

ّٓ ايمٗمٙمٝمؾ ايمِم٣مزمرون./، أؽمٖم٣مه ومد ذه٤م اجلٚمٝمع: زيٛم٤م  ومل ئمد إ

 )يٟمب إلم اخلٝمٚم٥م ويتٟمَّمؾ اظم٘م٣من ايمذي طمال َمـ ايمرصم٣مل( : ×احلسكم

 إيّن ؽمٚمٔم٦م جل٣مصمٜمؿ َمـ طمٙمػ أؽمت٣مر اخلٝم٣مم/.  ؟رصم٣ملأيـ ايم

  ٣مً ع آطمر جمٚمقفم٥م َمـ ايمرصم٣مل يٟمب همزفمؽمٔمٝمد ايمذي طمرج َم

 ي٣م يمٙمحسكم. : ؽمٔمٝمد

 أؽمٖم٣مه ومد هرب ايمرصم٣مل. : زيٛم٤م

 ام أطمذوه َمـ َم٣مل وأٞمٔم٣مم وهمغمة /.هرزمقا زم: ؽمٔمٝمد

 / ؟أيـ ايمرصم٣مل ايمٗم٣مئٚمقن فمعم ايمٔمٜمقد: زمرير

ّٓ : زيٛم٤م ذوو  ؟ايمرصم٣مل اخلـ٣مئرون / أيــ ايمرصمـ٣مل ايمِمـ٣مَمدون همسد ايمزَم٣من ومل ئمد إ

 ايمّمامئر /

 صٖمر ايمقصمقه َمـ ايمٗمٝم٣مم/. ، مخص ايمبْمقن َمـ ايمِمٝم٣مم، أهؾ ايمبِم٣مئر 

 َُحر ايمٔمّٝمقن َمـ ايمب٘م٣مء /

 ُزرق ايمُمٖم٣مه َمـ ايمدفم٣مء /

 . /٣مً أؽمٖم٣مه ومد ذهبقا مجٝمٔم
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 ( اً شمؿ َمٛمٖمجر ٣مً )احلسكم ضمزيٛم

 ُم٣مئٜم٣مت /َم٣م فم٣مد دم هذا ايمزَم٣من ؽمقى رصم٣مل ىم٣مظمسقخ ايم

 يٚمُمقن دم ضمٙمؾ ايمٛمٔمٝمؿ وحتتٜم٣م ٞمتـ ايمٗمبقر /

 يتُم٣مخمقن فمعم ايمٔمب٣مد ىمٟمهّنؿ َمٙم٘مقا ايمٔمب٣مد /

 وهُؿ إذا ٓومقا إَمغم سمّم٣مءيمقا َمثؾ ايمٔمبٝمد /

 ص٣مروا فمعم أَمر ايمبالد همٟمىمثروا همٝمٜم٣م ايمٖمس٣مد/ 

 همٔم٦م فمعم ومٚمؿ احلٝم٣مة /أفمالَمٜمؿ رُ 

ٔم٥ٌم سمرهمرف زم٣ميمٗمذارة دم ايمسامء ايمِم٣مهمٝم٥مطِمرَ   / ٌق َمروم 

 راي٣مهتؿ َُمزق اظمحٝمض ايمب٣ميمٝم٥م /

 ي٣م أهّي٣م ايمٔمٌم ايمرزي ٕٞم٦م نم٣مؾمٝم٥م ايمٔمِمقر /

 ومد آل أَمر اظمّتٗمكم إلم ؽمالؿمكم ايمٖمجقر /

 / ؟ومْؾ أّي أٞمقاع ايمرصم٣مل صمٔمٙمتٜمؿ دم ايمقاصمٜم٣مت

  ؟فمعم ايمػموج ايمُم٣مهٗم٣مت ـهمٔمومؾ أّي أفمالم رُ 

 / .ي٣م أهّي٣م ايمممهم٣مء ٓ هتٛمقا إذا ؿمٕم٦م ايمذئ٣مب.

 ٞمٛمٗمذ ايمدٞمٝم٣م َمـ ايمٖمقىض وَمـ هذا اخلراب /ىمل  :ؽمغموا زمٛم٣م

 ش.ف ايمٗمديَؿ وٞمٛمٌَم احلؼ  اهلّمٝمؿؽمغموا زمٛم٣م ُٞمِٔمْد يمٙمٔمٌم روٞمٗم

 : وىمد أهدى اًمنمىم٤موي اعمنطمّٞم٦م ُّٕمف وىم٤مل ذم إهدائف

. يمٗمد ضم٣مويم٦م اً ( و)احلسكم ؾمٜمٝمداً أَّمل أهدي َمرسضمّٝمتل )احلسكم شم٣مئرإلم ذىمرى »

د اظمرسضمّل همٝمٜمام أروع زمْمقيم٥م فمرهمٜم٣م ايمت٣مريخ َمـ طمالهلام أن أومّدم يمٙمٗم٣مرئ واظمُم٣مه

اإلٞمس٣ميّن / ىمّٙمف دون أن أسمقّرط دم سمسجٝمؾ ايمت٣مريخ زمُمخقصف /وسمٖم٣مصٝمٙمف /ايمتل ٓ 

ٚمتٛمل َمٛمذ ؿمٖمقيمتل أْن أضم٤م  احلسكم أَمٙمؽ أن أومْمع همٝمٜم٣م زمٝمٗمكم. إلم ذىمرى أَّمل ايمتل فمٙمّ 

ثغم دم ايمٛمٖمس وي، ذيمؽ احل٤م احلزيـ ايمذي ف٣ميمْمف أنمٙم٤م اإلفمج٣مب واإلىمب٣مر وايمُمجـ
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 .شإلم ايمٔمدل واحلرّي٥م واإلطم٣مء وأضمالم اإلطمالص ٣مً وضمٛمٝمٛم، ٣مً نم٣مَمّم كً أؽم

دقم٤مءه٤م وشمقؾّمٚمٝم٤م قمٜمد وؾمٛمع ، اىمتٗمك قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي أصمَر أُّمف ُمٜمذ اًمٓمٗمقًم٦م

، ُمِم٤مقمره هبذا آدم٤مه ٧ْم ٛمَ ومٜمَ ، وُمًجد اًمًٞمدة زيٜم٥م ذم اًم٘م٤مهرة، ×ُمًجد احلًلم

ٌّع ؿمخّمّٞم٦م ، قمرعقمٜمدُم٤م ؿم٥ّم وشمر ٤مً ُمْمٜمٞم ٤مً وسمدأ سمحث  اإلُم٤مموسمققمٞمف اًمث٘م٤مذّم شمت

ذم وضمداٟمف  ×قمغم يدي ؾمٜملم طمٞم٤مشمف ومٕم٤مش احلًلم وم٤مؾمتجٛمع شم٤مرخيف، ×احلًلم

 . ٓ ت٤مصمٚمف أّي ؿمخّمّٞم٦م ٟمْم٤مًمّٞم٦م ذم اًمٕم٤مملَ  ٤مً قم٤مًمٞم اً وأصٌح قمٜمده رُمز، ويمٞم٤مٟمف

هذا ايمُم٣مفمر ايم٘مبغم صم٣مءت ىمت٣مزمتف يمٙمٚمرسضمٝمتكم ممزوصم٥م زم٣ميمِمدق وايمدَمقع وايمٛمّم٣مل »

وفمّٚمؼ ، وأصبح٦م َمٙمحٚم٥م َمـ اظمالضمؿ ايمت٣مرفّٝم٥م اخل٣ميمدة، ثقرة ايمٔم٣مرَم٥م فمعم ايمْمٕم٣مةوايم

يمٗمد أشم٣مرت اظمرسضمٝمت٣من ضّج٥م دم ، ختّْمك إؿمر اظمحٙمّٝم٥م إلم ايمٔم٣مظمّٝم٥م ٣مً ٝمّ إؽمالَم ٣مً َمرسضمٝمّ  ٣مً طمْمّ 

وهل َمـ أزمرز ، إوؽم٣مط ايمثٗم٣مهمّٝم٥م فمٛمد ٞمزوهل٣م إلم إؽمقاق دم أواطمر ايمستٝمٛمٝم٣مت

هذا اظمرسح ، وأض٣مهم٦م ومٝمٚم٥م ىمبغمة إلم اظمرسح ايمُمٔمرّي وفمّٚمٗمتف، ٥ماظمرسضمّٝم٣مت ايمُمٔمريّ 

حمٚمد فم٣مؾمقر وصالح فمبد ايمِمبقر وايمذي زمدأه ايمُم٣مفمر أَحد ؾمقومل وَمـ رّواده ٞمٔمامن 

. ًم٘مد اؾمتٝمقت شَمْمر وايمُم٣مفمر حمّٚمد فمقم اخلٖم٣مصمل وفمبد ايمرزاق فمبد ايمقاضمدفمٖمٝمٖمل 

ويم٤من أسمرز ، غم اعمنح اعمٍمّي م قم٘مدَّ اعمنطمّٞم٦م سم٠مضمزائٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اعمخرضملم سم٠من شمُ 

د ٟمٗمًف إلظمراضمٝم٤م ُمع ٟمخ٦ٌم ُمـ أعمع ه١مٓء اعمخرضملم اعمخرج يمرم ُمٓم٤موع اًمذي ضمٜمّ 

 ٟمجقم اعمنح اعمٍمّي آٟمذاك ُمثؾ قمٌد اهلل همٞم٨م وؾمٛمٞمح٦م أيقب.

ّٗٛ  قّضٛ  إخراز املصرس
قمٜمدُم٤م ضم٤مء يمرم ُمٓم٤موع ُمع زوضمتف ، وشمٌدأ ىمّّم٦م إظمراج اعمنطمّٞم٦م ُمـ اًمٕمراق

 ؛×؛ ًمزي٤مرة ىمؼم احلًلموإمم ُمديٜم٦م يمرسماء اعم٘مّدؾم٦م، دي ًمزي٤مرة اًمٕمراقؾمٝمػم اعمرؿم

وراوم٘مف مجع ُمـ اعمٛمّثٚملم واعمخرضملم واًمٙمّت٤مب ، ًمٞمٓمٚمع سمٜمٗمًف قمغم أرض اعمٕمريم٦م

اًمٕمراىمّٞملم أُمث٤مل يقؾمػ اًمٕم٤مين. روى إؾمت٤مذ قمزيز قمٌد اًمّم٤مطم٥م )اًمذي يم٤من وٛمـ 

ىمٛم٣م ومد وصٙمٛم٣م إلم َمديٛم٥م ىمرزمالء » :٤ملىم، اًمقومد اعمراومؼ( سمٕمد قمقدشمف ُمـ يمرسماء اعم٘مّدؾم٦م
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، وسمٖمّٗمدٞم٣م أرض اظمٔمرىم٥م، ×احلسكم اإلَم٣ممومٚمٛم٣م زمزي٣مرة ضيح  وهمقر وصقيمٛم٣م، اظمٗمّدؽم٥م

، زمٔمد ذيمؽ ذهبٛم٣م إلم زمٝم٦م اظمرضمقم ايمٖمٛم٣من فمزي ايمقّه٣مب وىم٣من ايمبٝم٦م َمـ ايمْمراز ايمٗمديؿ

 م. 3974ىم٣من ذيمؽ ؽمٛم٥م ، ايمبٝم٦م (3)دم )ُأرد( ٣مً وهّٝمٟم يمٛم٣م َم٘م٣مٞم

٣مذ يقؽمػ ايمٔم٣مين زمٟمن وأؾم٣مر فمٙمٝمف إؽمت، ايمدار زم٣ميمبسط وايمسج٣مد ايمٔمريبّ  ـيمٗمد زيّ 

همٖمٔمؾ وأسمك زمُمخص َمتقؽّمط ايمٔمٚمر ، اً يٗمرأ اظمٗمتؾ )َمٗمتؾ احلسكم( صمّٝمد ٣مً يدفمق يمٛم٣م ؾمخِم

وزمدأ يٗمرأ اظمٗمتؾ زمِمقت ، وزمٔمد اؽمؼماضم٥م ومِمغمة افمتعم ايم٘مرد، َمـ ومّراء اظمٗمتؾ اجلّٝمديـ

ىمام سمٔمّٚمد ايمؼمىمٝمز فمعم اظمٗم٣مؿمع ، ٣من هل٣م وومع فمٛمدٞم٣مسمراهمٗمف احلرىم٣مت ايمتل ىم، ضمٛمقن رومٝمؼ

وىم٣مٞم٦م ٞمٗمالسمف دم احلدي٧م ، وأومٛمٔمٛم٣م زمٟمّٞمف َمـ اظمتٚمّرؽمكم هبذا ايمًمء، احلّٝم٥م َمـ ايم٘مٙمامت

أّول ايمب٣مىمكم ىم٣من ، هم٣مٞمتزع ايمب٘م٣مء زمسخ٣مء، إلم أن وصؾ إلم َمٛمتِمػ اظمٗمتؾ، سمتحّدد

شمّؿ ىمرم َمْم٣موع وايمبٗمٝم٥م ، وسَمبِٔمْتُف ؽمٜمغم اظمرؾمدي زوصم٥م ىمرم َمْم٣موع، يقؽمػ ايمٔم٣مين

)واهلل مل ُيبِؼ رم : وم٣مل يمف ىمرم َمْم٣موع وفمٛمدَم٣م اٞمتٜمك هذا ايمُمٝمخ َمـ ومراءة اظمٗمتؾ، ايمب٣مومٝم٥م

وؽم٣مهمر إلم ايمٗم٣مهرة ، ؾ هلذا ايمُمٝمخج  وأطمذ ايم٘م٣مؽمٝم٦م ايمذي ؽُم ، أطمرصمف( ٣مً هذا ايمرصمؾ ؾمٝمئ

 . شزمٔمد أن زار زمٕمداد

ذم اًمٞمقم إظمػم ُمـ و، ًٝم٤مذم اًم٘م٤مهرة سمدأ سم٤مًمتدري٥م قمغم اعمنطمّٞم٦م سمٙم٤مُمؾ ُماسم

٘مؾ قمـ اًمديمتقر اعمرطمقم وٟمُ ، ًمٚمٛمث٘مٗملم واًمِمٕمراء واًمٙمّت٤مبوضمف دقمقة اًمتدري٤ٌمت 

ًمّمدي٘مف  ٤مً ويم٤من ُمراوم٘م، هذه اًمدقمقة اً اًمذي يم٤من طم٤مض، اًمًّٞمد ُمّمٓمٗمك مج٤مل اًمديـ

ىمٛم٦م ومد سمٙمّٗمٝم٦م »: ىم٤مل اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك مج٤مل اًمديـ، اًمِم٤مقمر حمٛمقد طمًـ إؾمامقمٞمؾ

احلسكم ( و)اً فمٝمؾ حلّمقر َمرسضمّٝم٥م )احلسكم شم٣مئرحمٚمقد ضمسـ إؽمامدفمقة َمـ ايمُم٣مفمر 

، دم ايمٗم٣مهرة. يمٗمد ؾم٣مهدت اظمرسضمّٝم٥م دم أي٣مم ؾمٜمر رَمّم٣من اً وىمٛم٦م َمتقاصمد، (اً ؾمٜمٝمد

                                                 
إرد: يمٚمٛم٦م وم٤مرؾمٞم٦ّم شمٕمٜمل اًمٖمروم٦م اعمزضّمج٦م اعمٓمّٚم٦م قمغم ومٜم٤مء اًمدار )ومرهٜمگ وم٤مرؾمی ُمٕملم ]ُمٕمجؿ  (0)
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صمؿ  شص٣ميتل( وست أَمسح دَمقفمل زمُِ٘مؿ  ، وزم٘مٝم٦م ضمتك ازمتٙم ٦م َمٛم٣مديقم ايمتل أَحٙمٜم٣م

ّل ٕفمْم٦م شمامره٣م ؽمالَميمٔم٣ممل اإلض دم أمرَ ر هلذه اظمرسضمّٝم٥م أن سمُ د  يمق ومُ »: أردف ي٘مقل

ّٓ . سمٕمد هذا اًمٕمرض مل شمُ شأىمثر مم٣ّم فمٚمٙمٛم٣مه ٞمحـ ايمُمٝمٔم٥م ؿمٝمٙم٥م ضمٝم٣مسمٛم٣م ٕمرض اعمنطمّٞم٦م إ

ّٞم٦م ذم اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت ؾماُموذيمرت إطمدى اعمجّات اإل، سمٕمد مخس قمنمة ؾمٜم٦م ُمـ اعمٜمع

ن قمغم أ، أّن اعمنطمّٞم٦م قم٤مدت إمم اعمنح سمٕمد أن طُمّؾ اإلؿمٙم٤مل سملم إزهر واعمخرج

 . (0)‘وٓ اًمٕم٘مٞمٚم٦م زيٜم٥م، ×احلًلم اإلُم٤ممٓ شمٔمٝمر ؿمخّمّٞم٦م 

ّٗٛ احلصني ثاٟرذل   ًأاحلصني ظّٗس ًاأالت لعرض وصرس
واحلسكم  اً احلسكم شم٣مئر)ضمرت حم٤موٓت قمديدة ُمـ أضمؾ قمرض ُمنطمّٞم٦م 

ُمٜمٝم٤م حم٤موًم٦م اًمٗمٜم٤ّمن أمحد قمٌد اًمقارث شم٘مديؿ ، اعمنح ذم ُمٍم ُمـ ضمديد قمغم( اً ؾمٜمٝمد

إلسمراز ُمٕمٜمك  طمٞم٨م ريّمز قمغم ُمْمٛمقن اعمنطمّٞم٦م، م 8108ل اًمٕم٤مم اعمنطمّٞم٦م ظما

وُم٤م اًمذي يدومٕمف إمم ذًمؽ. وىمّرر أمحد قمٌد اًمقارث ، وعم٤مذا يثقر اإلٟم٤ًمن، وىمٞمؿ اًمثقرة

قم٘مد اضمتامع ُمع اعم١مًمِّػ اًمديمتقر ظم٤مًمد ُمٜمتٍم اًمذي ؾمٞم٘مقم سم٢مقمداد اعمنطمّٞم٦م ُمـ 

ٟمقح اعمتحّٛمس إلٟمت٤مج  وُمع اعمٜمت٩م طمًلم، ُمنطمّٞمتل قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي

ّٓ أّن اعمِمٙمٚم٦م اًمتل شمقاضمف اعمنطمّٞم٦م ُمقىمػ إزهر اًمنميػ، اعمنطمّٞم٦م م اًمذي حيرَّ ، إ

قمٜمدُم٤م  م0173ُمثٚمام طمدث ذم اًمٕم٤مم ، فمٝمقر اعمٌنّميـ سم٤مجلٜم٦ّم وآل اًمٌٞم٧م ذم أقمامل ومٜمّّٞم٦م

واًمتل أظمرضمٝم٤م يمرم ، ًمٕمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موّي  اً احلسكم شم٣مئراقمؽمض قمغم ُمنطمّٞم٦م 

وشمّؿ وىمٗمٝم٤م ىمٌؾ قمروٝم٤م سمٞمقم ، وىم٤مم سمٌٓمقًمتٝم٤م قمٌداهلل همٞم٨م ويقؾمػ وهٌل، ٓم٤موعُم

 . (8)واطمد
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سم٢مقمداٍد  م8108ُمـ ضم٤مٟمٌف ىم٤مم اعمخرج اعمنطمّل اعمٍمّي ضمال اًمنمىم٤موي ؾمٜم٦م 

وىمّدم اعمنموع إمم جمٛمع ، (اً احلسكم ؾمٜمٝمد)و (اً احلسكم شم٣مئر)ُمنطمّل ًمروايتل 

ـّ اعمجٛمع رومْمف، ّٞم٦مؾماُماًمٌحقث اإل وقمٜمدُم٤م ـمٚم٥م طمٞمثّٞم٤مت اًمرومض أظمؼمه ، ًمٙم

ـْ ٕؾم٤ٌمب ؾمٞم٤مؾمّٞم٦م ، سمٕمض أقمْم٤مء اعمجٛمع سم٠مّن اًمرومض ًمٞمس ٕؾم٤ٌمب ديٜمّٞم٦م وًمٙم

سمٕمدُم٤م وىّمع ، شمتٕمّٚمؼ سم٠مّن اإلقمداد اًمذي ىمّدُمف يؼمز رومض احلًلم ًمٚمتقري٨م ذم احلٙمؿ

ومل يٌَؼ ؾمقى احلًلم ، اجلٛمٞمع ًمتقًمٞم٦م يزيد اخلاوم٦م سمٕمد أسمٞمف سم٤مًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م

ْم٧م اعمنطمّٞم٦م ٕؾم٤ٌمب ؾمٞم٤مؾمّٞم٦م ُرومِ  ـ واحلدي٨م ًمٚمنمىم٤موي ـ وهلذا اًم٥ًٌم، ًـواحل

ويمت٥م اعمجٛمع ذم طمٞمثّٞم٤مت اًمرومض أّن هذا اًمٜمّص ؾمقف يثػم اًمٗمتٜم٦م اًمٜم٤مئٛم٦م اًمتل ، سمحت٦م

 شم٘مديؿ اعمنطمّٞم٦م ُمٜمذ يقُمٝم٤م. ؼ ُمٚمػُّ وُأهمٚمِ ، ًمٕمـ اهلل ُمـ أي٘مٔمٝم٤م

٘مػ احلرّي٦م ُم٤م جيٕمٚمف يٕمٞمد ومتح ارشمٗمع ؾم (شمقرة يٛم٣مير)وأؿم٤مر اًمنمىم٤موي إمم أّٟمف سمٕمد 

، قمـ احلًـ واحلًلم ي٤م ُمًٚمًاً ظم٤مّص٦م سمٕمدُم٤م ىمّدُم٧م ؾمقر، ُمّرة أظمرى اعمٚمػِّ 

ومٜمّٞم٦م قمـ ؾمػم  اًمتل شمٕمرض أقمامًٓ  ٤مً أيْم إيرانإو٤موم٦م إمم ، وقُمرض ذم اًم٘مٜمقات اعمٍمّي٦م

ودمٝمز ًمٗمٞمٚمؿ قمـ ، قمـ ؾمٞمدٟم٤م يقؾمػ وومَؼ شمقضّمٝم٤مهت٤م ُمًٚمًاً  اً وىمّدُم٧م أظمػم، ٟمٌٞم٤مءإ

 .|اًمرؾمقل

همٗمد ؽمبؼ وومّدَمٜم٣م ايمراضمؾ ىمرم ، هذه اظمرسضمّٝم٥م يمٝمس٦م إولم َمـ ٞمقفمٜم٣م» :وشم٤مسمع

وـمّؾ ئمرضٜم٣م ظمّدة فممم يمٝم٣مل دم ، َمْم٣موع وفمرضٜم٣م يمٝمٙم٥م واضمدة ىمٔمرض زمروهم٥م هن٣مئّٝم٥م

ويم٘مـ زمٔمد فمٙمؿ اجلٜم٣مت إَمٛمّٝم٥م سمّؿ َمٛمع ايمٔمرض ، وهم٥مايمرّس فمعم اظمرسح ايمٗمقَمّل ىمػم

 وإيمٕم٣مء ايمػموهم٣مت.

وىمُمػ ايممموم٣موي فمـ اسمِم٣مٓت زمٝمٛمف وزمكم زمٔمض اجلامفم٣مت ايمديٛمّٝم٥م وإضمزاب 

 ودفم٣مهؿ إلم يمٗم٣مءات مج٣مفمّٝم٥م يُم٣مرك همٝمٜم٣م أىمثر َمـ همّٛم٣من ضمّتك ٓ يتؿّ ، يمبح٧م ؽمبؾ ايمتٔم٣مون
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 .(3)س٣مٞمفّم٣مف إيمٝمف َم٣م مل يرد فمعم يمأو يُ ، حتريػ ىمالَمف

ودجمف َمع ٞمّص  اً احلسكم ؾمٜمٝمدَمـ صمٜمتف وم٣مم اظمخرج اظمٌمّي َمراد َمٛمغم زمتٔمديؾ ٞمّص 

، همٟمرؽمٙم٦م ايمروم٣مزم٥م ايمٛمّص يمألزهر، وومّدَمف يمٙمروم٣مزم٥م ٕطمذ ايمتٌميح زم٣مظمقاهمٗم٥م، اً احلسكم شم٣مئر

ـّ إزهر رهمض جتسٝمد ؾمخِمّٝم٥م ؽمّٝمدٞم٣م احلسكم فمعم اظمرسح يمٙمٚمّرة ايمث٣ميمث٥م. همتٕمٝمغم  يم٘م

ىم٣مٞم٦م إَمؾ ايمقضمٝمد يمدى  إزهر فمعم ـمٜمقر ايمِمح٣مزم٥م ذم إفمامل ايمٖمٛمّٝم٥مهم٘مرة افمؼماض 

وضمّؾ هذه اظمُم٘مٙم٥م هق ، وهل دم إؽم٣مس َمرزمط ايمٖمرس، َمراد َمٛمغم وىمّؾ اظمرسضمّٝمكم

وهق اإلصمراء ايمقضمٝمد إلفم٣مدة حترير ايمٖمٛمقن َمـ أهم٘م٣مر ، إَمؾ إّول ذم سمٕمٝمغم اظمٖم٣مهٝمؿ

 سمراشمّٝم٥م.

فمرض َمسٙمسؾ  ن يٟمَمؾ ذم َمقاهمٗم٥م إزهر طم٣مّص٥م زمٔمدىم٣من َمراد َمٛمغم ومد أوضح أّٞمف ىم٣م

ـّ إزهر َم٣م زال ، ايمِمّديؼ يقؽمػ فمعم ومٛم٣مة َمٝمٙمقدي اظمٌمّي٥م وجتسٝمد ؽمّٝمدٞم٣م يقؽمػ يم٘م

ّٝم٥م يمٙمٚمّرة ايمث٣ميمث٥م ايمسامح زمٓمٜمقر احلسكم فمعم ؽمالَمورهمض جمٚمع ايمبحقث اإل، فمعم َمقومٖمف

 اظمرسح.

َمـ  اً ىمبغم اً ف حيٚمؾ فمددام وأٞم  ٓ ؽمٝمّ  اً صمّد  سمٗمديؿ هذا ايمٔمٚمؾ ىم٣من َمٜماّمً : ػ َمراديّمٝم

أمّهٜم٣م أٞمٚمقذج ؽمّٝمدٞم٣م احلسكم ، ايمرؽم٣مئؾ ايمتل أصبحٛم٣م زمح٣مصم٥م َمٙمّح٥م إيمٝمٜم٣م دم وومتٛم٣م احل٣مض

همٔمٛمدَم٣م رهمض وٓي٥م يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م وُمتؾ َمـ ، ٞمٖمسف ايمذي ضّحك زمحٝم٣مسمف َمـ أصمؾ ىمٙمٚم٥م

ٔم٤م فمعم ىمّؾ ذم زَمـ ايمٛمٖم٣مق وايمتٙمّقن وايمٙم ٣مً وهذا َم٣م ٞمٖمتٗمده ضم٣ميمٝمّ ، أصمؾ ىمٙمٚم٥م وَمقومػ

 ٔمّد ضورة.يُ  ٣مً ويمذيمؽ همتٗمديؿ هذا ايمٔمٚمؾ ضم٣ميمٝمّ ، إؿمراف

فمعم طمُمب٥م اظمرسح ضمٙمَؿ ايمٛمجؿ )اظمرضمقم( ٞمقر ايممميػ  اً وؾمٜمٝمد احلسكم شم٣مئراً ىم٣من 

ـ  رهمَض إزهر وايمروم٣مزم٥م وأَد ضمٙمؿ ٞمقر ، ايمذي ىم٣من اظمرؾّمح إّول يمتجسٝمد احلسكم يم٘م
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ومبؾ سمرىمف يمٙمبٝم٦م  اً يمٙمٚممموع صمد ٣مً سحٚم  ايممميػ وَمراد َمٛمغم وأذف زىمل ايمذي ىم٣من َمت

ـّ ، وسمقلّم إَمر ري٣مض اخلقرم ايمذي أزمدى هق أطمر احلامس ٞمٖمسف، ايمٖمٛمّل يمٙمٚمرسح يم٘م

َمثٙمام دطمؾ اظمٔمرىم٥م ٞمٖمسٜم٣م ، د أهّنؿ دطمٙمقا َمـ ايمبداي٥م َمٔمرىم٥م طم٣مرسة َمع ايمروم٣مزم٥مايمقاومع أىم  

وىم٣من يٛمتٓمر ، ٥مَمـ ومبؾ ايمراضمؾ ىمرم َمْم٣موع ايمذي اٞمتٜمك زم٣ميمٖمٔمؾ َمـ زمروهم٣مت اظمرسضمٝمّ 

، يمٝمٙم٥م آهمتت٣مح أنمٙمٗمقا يمف اظمرسح ويم٘مـ ظم٣م اؾمتدت إزَم٥م َمع إزهر، همٗمط رهمع ايمست٣مر

 فمعم ٣مً يقَم 14رسضمّٝم٥م ىمػموهم٥م صمٛمرال َمّدة زمٔمرض اظم (ايمتح٣ميؾ)واضْمر َمْم٣موع إلم 

وم٣مم زمبْمقيمتٜم٣م ايمٖمٛم٣ّمن فمبد اهلل نمٝم٧م وؾم٣مرىمتف ، وومتٜم٣م ٣مً اجلٚمٜمقر ومبؾ إنمالق اظمٙمػ هن٣مئٝم

 .(3)ؽمٚمٝمح٥م أيقبايمبْمقيم٥م 

ضمكم َمّثؾ َمرسضمّٝم٥م  ×احلسكم اإلَم٣ممسمٟمشّمر ايمٖمٛم٣من ايمراضمؾ فمبد اهلل نمٝم٧م زمُمخِمّٝم٥م 

 وهمٜمٚمف همٜمامً ، ؿّمٙمع فمعم سمٖم٣مصٝمؾ شمقرسمف وَمب٣مدئفاو، (اً .. واحلسكم ؾمٜمٝمد.اً احلسكم شم٣مئر)

وزمدأ هذا ايمتٟمشّمر فمعم اظمرسح ضمٝم٧م أسمٗمـ دوره دم هذا ايمٔمٚمؾ ايمدراَمّل ايمذي أهبر ، ٣مً فمٚمٝمٗم

نمٚمل فمٙمٝمٜم٣م ضمٝم٧م أُ  :ايم٘م٣مسمب٥م اظمٔمروهم٥م (زمٛم٦م ايمُم٣مؿمئ)وَمـ زمٝمٛمٜمؿ ايمدىمتقرة ، ّمقرزمف احل

 دم اشمٛم٣مء ايمٔمرض َمـ ؾمّدة ايمب٘م٣مء دم وم٣مفم٥م اظمرسح.

وهق يٗمقل ، دم ايمرؤي٣م ×احلسكم اإلَم٣ممروى ايمٖمٛم٣ّمن ايمراضمؾ فمبد اهلل نمٝم٧م أّٞمف ؾم٣مهد 

وأّٞمف صمٔمؾ َمـ ، رك(زمدورك اظمب٣م ةوأهمرضم٦م فمؿ  صمّدي احلٚمز، )يمٗمد أهمرضمتٛم٣م: اً يمف َمستبمم

وايمتل حتِّمٛمف ، وئمّده٣م َمـ أفمٓمؿ ايم٘مٛمقز ايمروضمّٝم٥م يمديف، هذه ايمرؤي٣م وؽم٣مَم ذف ئمتّز هب٣م

، وسمٕمرس همٝمف روح اإليث٣مر وايمتّمحٝم٥م واجلٜم٣مد، ^وسمرزمْمف زمٟمهؾ ايمبٝم٦م، َمـ آٞمحراف

 .(1)شوسمْمّٜمر ومٙمبف وروضمف

                                                 
 . http: //www.masress.com: م8101ـ08ـ0ٟم٘ما قمـ اًمٞمقم اًم٤ًمسمع سمت٤مريخ ، ُمقىمع ُمٍمس (0)

ُمٜمِمقر ذم ُمقىمع ، (ًلمؿمخّمٞم٦ّم شم٠مصمرت سم٤محل، قمٌد اهلل همٞم٨م)ُم٘م٤مل سم٘مٚمؿ: حيٞمك اًمِمٞمخ زاُمؾ سمٕمٜمقان:  (8)

 .www.alkhaledoon.comُمٜمتدى اخل٤مًمديـ قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م: 
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ّٛٗ  العكسٚ املصرس
وي٘مقل ، هق أّٟمف ٓ يٜمِمد ومتٜم٦م، إمم ُمّٙم٦م إّن ُم٤م ئمٝمره احلًلم ذم اعمديٜم٦م ىمٌؾ شمقضّمٝمف

ـ ، همٟمٞم٣م أزهد أهؾ إرض دم هذا، زمٝمٛم٘مؿ ٣مً ٞمُمد َمٙم٘مأٞم٣م ٓ أُ » :عمـ دقم٤مه إمم ُم٤ٌميٕم٦م يزيد

إّٞمام أٞمُمد أن ، صٙمح دم أَّم٥م صمّدي َم٣م اؽمتْمٔم٦مإّٞمام أٞمُمد أن أُ  –وإن ىم٣من رم احلّؼ فمٙمٝم٘مؿ 

هّمٗم٦م هم١مذا وُ ، ح همٝمام زمٝمٛم٘مؿأٞم٣م ٓ أزمٕمل ؽمقى اإلصال، أرهمع صمقر احل٣مىمؿ ايمٓم٣ممل فمٛم٘مؿ

ٝم٦م هلل همٙمٗمد وهمّ ، وإذا هؿ ومتٙمقين دون َم٣م أٞمُمد َمـ طمغم يم٘مؿ .ذرت.فمذرت وإن أهمُمؾ فمُ أُ 

يمـ هيدأوا فمٛمل إذا مل ،  ه٣م هٛم٣م دم أرض صمّديضم٣مَس ديقين وومّمٝم٦م. ايمٝمقم ه٣م أٞمذا أُ 

 .شوٓ أَم٣من إْن ؽم٘م٦ّم ، ُأفمْمٜمؿ َم٣م يْمٙمبقن

ل ُأريد وًمٙمٜمّ ، ٓ ُأٟمِمد اعمٚمؽ يمام ىمٚم٧مأٟم٤م : واحلًلم ي٘مقل ىمٌؾ شمقضّمٝمف إمم ُمّٙم٦م

 اخلػم ًمألُّم٦م/ أٟم٤م أُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر.

 املٌٕٕلٕز
 : اهلل( ٤مً )احلًلم ُمٜم٤مضمٞم

 ي٣م رّب يمٝمس يمٛم٣م ؽمقاك /

 فمعم هداك / أٞم٣م يمـ أضؾ  

 أٞم٣م يمـ أضٝمع وهذه ايمدٞمٝم٣م َمالءة رَحتؽ/

 ذّل وىمػمي٣مئل ٞمٖمح٥م َمـ فمّزسمؽ /أٞم٣م يمـ أُ 

 :  دم َمٛم٣مصم٣مة اهلل( اً ..)َمستٚمرّ 

 أٞم٣م ذا أطمقض اظمستحٝمؾ إلم صمالء ضمٗمٝمٗمتؽ /

 ِضئ ؿمريٗمل َمـ أؾمّٔم٥م ضم٘مٚمتؽ /همٟمُ 

 أٞم٣م ذا ؾمٜمٝمد احلؼ ِضٔم٦ُم /

 يم٘مل أصقن َمـ ايمّمٝم٣مع ذئمتؽ/
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 فمـ وصمٜمل وض٣مءة ٞمٓمرسمؽ / ٓ خُتِػ 

 ؿمقع يد ايمّمٔمٝمػ  نَ ٌِم هم٣مظمٔمجزات يَ 

 إذا اؽمتٔم٣من زمٗمّقسمؽ/

 ػموت /إيّن ايمتجٟمُت إيمٝمؽ ي٣م ذا احلقل واجل

 أزري / هم٣مرزومٛمل ايمرؾم٣مد وؾُمد  

 إيّن هنّم٦ُم أؽمّد أزمقاب ايمّمالل /

 همال َمٔمكم وٓ ٞمِمغم ؽمقى رض٣مك /

 وٓ َمالذ ؽمقى َح٣مك /

 ٔمٛمل همال سُمِّم 

 إيّن يمٛمقر ُهداك ومد أؽمٙمٚم٦م أَمري /

 ٜمؿ ومد َم٣مت صحبل ىمٙم  

 ووم٢م زمٛمل  مجٝمٔمٜمؿ /

 ومجٝمع إطمقاين ومّمقا  .وزمٛمق أطمل.

 ٝمد وزمٗمٝم٦ُم وضمدي / أٞم٣م ذا ايمُمٜم

ّٓ سُمٗمٖمِ  دفمقسمؽ ايمٙمٜمؿ    ر ايمدٞمٝم٣م ايمٔمريّم٥م /أ

 .َمـ صمٛمقد احلّؼ زمٔمدي

 الععر
وم٢مطمدى ُم٘مّقُم٤مت اعمنح وُمنح ، اً نطمّٞمتف ؿمٕمريمت٥م قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي ُم

 : اًمتٕمزي٦م سمِمٙمؾ ظم٤مّص هل اًمِمٕمر. ويردمز احلًلم ذم أصمٜم٤مء اعمٕمريم٦م وي٘مقل

 ؾم٠مُميض وُم٤م سم٤معمقت قم٤مٌر قمـغم اًمٗمتـك

 

ــ٤مً   ــقى طمّ٘م ــ٤م ٟم ــٚمام إذا ُم ــد ُمً  وضم٤مه

 وواؾمــی اًمرضمــ٤مل اًمّمــ٤محللم سمٜمٗمًــف 

 

 وومـــ٤مرق ُمثٌـــقرًا وظمـــ٤مًمػ جمرُمـــ٤م 
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ــ٧مُّ مل ُأمل ــدم وإن ُُم ــ٢من قمِمــ٧ُم مل أٟم  وم

 

ــرهمام  ــٞمش وشُم ــؽ ذّٓ أن شمٕم ــك سم  يمٗم

 

 اجلىّٕر
ٚم٧م قمغم اعمنح اًم٘مقُمّل اعمنطمّٞم٦ُم اًمتل يمتٌٝم٤م قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي وُُمثِّ  ًم٘مٞم٧ْم 

ىمػ ووُ ، ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٤مت وًمٙمـ شمؿَّ ، يـُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم ُمـ اعمِم٤مهد ٤مً شمرطمٞمٌ

 ومل شمًٗمر اجلٝمقد قمـ رومع اعمٜمع قمٜمٝم٤م طمّتك آن. ، قمروٝم٤م

 اإلخراز
سم٢مظمراج ُمنطمّٞم٦م  ىم٤مم اعمخرج يمرم ُمٓم٤موع وهق أطمد يم٤ٌمر اعمخرضملم اعمٍمّيلم

 وًمٙمٜمّف واضمف ُمٜمع اًمًٚمٓم٤مت ًمٚمٛمنطمّٞم٦م. ، (اً واحلسكم ؾمٜمٝمد اً احلسكم شم٣مئر)

 الٍطُّ
اًمِمٕمر. اىمتٌس اًمٙم٤مشم٥م ُمنطمّٞمتف ُمـ اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيّٞم٦م اًمتل مل : ّٞم٦مًمٖم٦م اعمنطم

 . اً ًلم ؿمٝمٞمدوًمٙمٜمّف أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم أواظمر ُمنطمّٞمتف احل، يذيمره٤م سم٤مٓؾمؿ

ـّ اًمٜمّص اًمِمٕمرّي اًمذي يمتٌف اًمنمىم٤موي يقطمل سم٠مّن اًمِم٤مقمر ىمرأ يمت٥م اًمت٤مريخ  وًمٙم

ءه ُمٜمذ أن ظمرج ُمـ اًمف وأراوٓ ؾمّٞمام أىمق، ت٥م قمـ احلًلموـم٤مًمع مجٞمع ُم٤م يمُ ، واعم٘م٤مشمؾ

ووصقًمف إمم ، وظمروضمف ُمٜمٝم٤م إمم اًمٕمراق، إمم ُمّٙم٦م ووصقًمف إمم ُمّٙم٦م ٤مً اعمديٜم٦م ُمتقضّمٝم

وذم ، ويمّؾ ُم٤م ىم٤مًمف احلًلم ذم يمرسماء ذم حم٤مورشمف ٕصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف، أرض يمرسماء

 ُمقاضمٝمتف ًم٘م٤مدة ضمٞمش يزيد وُمٜمٝمؿ قمٛمر سمـ ؾمٕمد. 

ّٛٗ  لغٛ املصرس
زهت٤م ُمـ أًمقان إدب وُمٞمّ ، ؿمخّمّٞمتٝم٤م اًمٚمٖمقّي٦م واًمٌٞمئّٞم٦مًم٘مد ايمت٧ًٌم اعمنطمّٞم٦م 

وتّٙمـ اًمِم٤مقمر قمٌد ، اعمنطمّل اعمت٠مصمر سمتٞم٤مرات اًمٖمرب واًمِمٕمر اعمٚمحٛمّل اإلهمري٘مّل 

وحيّٚمؼ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٌاهمّٞم٦م ٟمحق اإلسمداع واًمًٛمّق ، اًمرمحـ اًمنمىم٤موي أن يٜمٓمٚمؼ
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ؾ ُمع إطمداث ويتٗم٤مقم، ّٕٟمف يٛمتٚمؽ اًم٘مدرة قمغم اًمتّمقير ؛اعمِمحقن سم٤مًمٕم٤مـمٗم٦م

إّٟمف ، يٕمٞمٜمف سمذًمؽ ومٝمٛمف اًمث٘م٤مذّم وصمروشمف اًمٚمٗمٔمّٞم٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م، سم٤مٟمدُم٤مج يمكمّ 

 ٤مً ًٚمٛملم إطمرار اًمذيـ اختذوه ـمري٘مؿمٖمؾ سم٤مَل يمّؾ اعم ٤مً شم٤مرخيٞمّ  ٤مً قم٤مًم٩م ُمقوققم

، يمذًمؽ شم٠مصّمر سمف همػم اعمًٚمٛملم ُمـ ـم٤مًمٌل احلرّي٦م ذم اًمٕم٤ممل، ًمٚمخاص قمغم ُمّر إضمٞم٤مل

ٓمراب طم٤مضٟم٤م اًمذي ؾم٤مده اًمٔمٚمؿ اخلّمقصّٞم٤مت ُمـ ظمال شمِم٤مسمؽ واوًم٘مد رؾمؿ 

 وٓمٝم٤مد واًم٘مٛمع. واإل

يًتٓمٞمع يمّت٤مسمٜم٤م اعمنطمّٞمقن أن يٜمٝمٚمقا ُمٜمف  ؛ٓ يٜمْم٥م لمٌ ٕمِ ّل ُمَ ؾماُمإّن شم٤مرخيٜم٤م اإل

يٜمنم ومٙمره  ؾمامخلّمقسمتف وًمدٓٓشمف احلٞمقّي٦م اًمتل شمٕمٞمش ُمتجّددة ُم٤م دام اإل ؛اًمٙمثػم

 ُمـ ُمٜم٤مـمؼ اًمٕم٤ممل. اعمنمق اعمتجّدد ذم يمثػم 

ويًتٛمّر اًمٙم٤مشم٥م قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي ذم هن٤مي٦م اجلزء إّول سمحقاره اعمتامؾمؽ 

اعمنطمّٞم٦م سمدوم٘م٤مهت٤م وإي٘م٤مقمٝم٤م اًمِمٕمرّي شمٚمٗم٧م ٟمٔمر اجلٛمٞمع  وشمًتٛمرُّ ، اًمٙمٚمامت وسمًٛمقِّ 

 ىم٤مرئلم وُمِم٤مهديـ. 

دت ذم ُمِمٝمده٤م إظمػم اًمذي ًمٗم٧م  ًّ ٟمٔمر إّن هذه اًمدراُم٤م اًمِمٕمرّي٦م اعم٠مؾم٤موّي٦م دم

أن ، واًمث٤مئريـ اعمٓم٤مًمٌلم سم٤مًمٕمداًم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، اًمٖم٤مومٚملم واًماأسم٤مًمّٞملم ُمـ ضمٝم٦م

ّٕٟمف وّحك ُمـ  ؛ويذيمروا صم٠مره، ×وُمٜمٝمجف ×وأسمٞمف |يًػموا قمغم ُمٜمٝم٩م ضمّده

 وُمـ أضمؾ ىمْمّٞم٦م أزًمّٞم٦م ختّص اًمٌنمّي٦م مجٕم٤مء. ، ؿأضمٚمٝمؿ وُمـ أضمؾ إضمٞم٤مل اًمتل شَمَٚمْتٝمُ 

د ، ٤مضمز اًمزُمٜمّل سملم اعم٤ميض واعمًت٘مٌؾذم هذا اعمِمٝمد أًمٖمك اًمٙم٤مشم٥م احل ًّ قمٜمدُم٤م ضم

ٌّٝمف إمم ُمّمػمه وُمّمػم ، اًمث٠مر سمدُمف ٤مً ـم٤مًمٌ، ذم جمٚمس اعمخت٤مر اً صقت احلًلم طم٤مض وٟم

ًمٞمٙمقن احلّج٦م إمم يقم  ؛واُمتّد هذا اًمٜمداء إمم احل٤مض واعمًت٘مٌؾ، ّٞم٦مؾماُمإُّم٦م اإل

ٌّف إُّم٦م إمم وضمقد احلّٙم٤مم اعمًتٌدِّ  عمٜمحروملم ومٞمٝم٤م اًمذيـ هيدُمقن يـ وااًمديـ. ًم٘مد ٟم

 ًمٞمًٝمؾ اسمتاقمٝم٤م.  ؛يمٞم٤مهن٤م

طمٞم٨م قمـ اعمنطمٞمتلم اًم٤ًمسم٘متلم  (اً واحلسكم ؾمٜمٝمد اً احلسكم شم٣مئر)ُمنطمّٞم٦م  ختتٚمػ
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ـ ومّماً  ويمٞمػ أّٟمف أظمذ صم٠مر احلًلم سم٘متٚمف مجٞمع ، قمـ اعمخت٤مر سمـ يقؾمػ اًمث٘مٗمّل  شمتْمٛمَّ

واًمِمٛمر سمـ ذي ، سمـ ؾمٕمدوقمٛمر ، وُمٜمٝمؿ قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد، ُمـ ؿم٤مريمقا سم٘متؾ احلًلم

 اجلقؿمـ. 

سمٞمٜمام ، اعمِمٝمد إظمػم ُمـ اعمنطمّٞم٦م يٌدأ سمً٘مقط يزيد ظمٚمػ إطمدى اًمّمخقر

، ويدظمؾ رضم٤مل يٛمألون اعمٙم٤من وقمغم رأؾمٝمؿ اعمخت٤مر .شمرشمٗمع ٟمداءات ُمـ سمٕمٞمد.

 وؾمط ه٤مًم٦م اًمْمقء اًمٖمري٥م. ، قمٚمٞمٝمؿ ذم ضمال ٤مً ي٘مػ قمغم اًمرسمقة ُمنموم ×واحلًلم

 . .. ي٣م يمث٣مرات احلسكم زمـ فمقم..سكم.ي٣م يمث٣مرات احل: ايمرصم٣مل»

 ٞمحـ يمـ ٞمٛمسك احلسكم زمـ فمقم. ، اهلل َمـ ىمّؾ ايمْمٕم٣مة ومد أطمذٞم٣م همٝمف شم٣مرَ : اظمخت٣مر

 . .. ي٣م يمثٟمر احلسكم... ي٣م يمثٟمر اهلل..ي٣م يمث٣مرات احلسكم.: ايمرصم٣مل

  .اهلل همٝمٛم٣م. وُاذىمروا شمٟمر احلسكم همٜمق شمٟمرُ ، اً )يمٙمرصم٣مل( ُاذىمروا اهلل ىمثغم: اظمخت٣مر

  .أطمريـ. همٙمتذىمروين ٓ زمسٖم٘م٘مؿ دَم٣مءَ : ×سكماحل

  .ٖمر ايمّمالل.احلّؼ َمـ ـمُ  زمؾ ُاذىمروين زم٣مٞمتُم٣ملِ 

  .دم َم٣م زمٝمٛم٘مؿ. ايمٔمدُل  يم٘مل يسقدَ  :ّم٣مل فمعم ايمْمريؼزمؾ ُاذىمروين زم٣ميمٛم  

 .همٙمتذىمروين زم٣ميمٛمّم٣مل.

 ه٣م وضمَد  همٙمتذىمروين فمٛمدَم٣م سمٕمدو احلٗمٝمٗم٥مُ 

 ضمغمى ضمزيٛم٥م 

 اظمديٛم٥م  كَِح  ٓ سمِمقنُ  اظمديٛم٥مِ  هم١مذا زمٟمؽمقارِ 

 وايمت٣مزمٔمكم  فُ وأهٙمَ  ٜم٣م حتٚمل إَمغمَ يم٘مٛم  

 ٜم٣م ٞمٖمَس  ايمٖمِم٣مئُؾ  همٙمتذىمروين فمٛمدَم٣م جتُد 

 نمريب٥م  أضح٦ْم 

  احلبٝمب٥م ّمعَم ه٣م ايمٖمُ هل وضمَد  أصبح٦ْم  وإذا ايمرذائُؾ 

 ٝم٣مت ايمٕم٣مٞمِ  وإذا ضم٘مٚمتؿ َمـ ومِمقرِ 
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 قاري اجَل  وَمـ َمٗم٣مصغِمِ 

 هم٣مذىمروين 

 ٥م زم٣محلاموم ايمُمج٣مفم٥مُ  ختتٙمطُ  همٙمتذىمروين ضمكمَ 

 ايمِمداوم٥م  َمٝمزانَ  سنَ  واظم٘م٣مؽم٤ُم  وإذا اظمٛم٣مهمعُ 

 اله٥م هق ايمبَ  إيب   وإذا نمدا ايمٛمبُؾ 

 ٥مٜم٣مهَ ه٣م ايمٖمَ سمٗمٜمرُ  ايمٖمِمح٣مءِ  وزمالنم٥مُ 

 ! ْمك ضَمَذَر ايمسٝمقفاخُل  َمُمٙمقُل  دم إؽماملِ  واحلؼ  

ُػ  فتٙمطُ  همٙمتذىمروين ضمكمَ   زم٣ميممميػ  اظمزي 

 زم٣مخلٝم٣مل  احلٗمٝمٗم٥مُ  سمُمتبفُ  همٙمتذىمروين ضمكمَ 

  وايم٘مذُب  وايمتزيٝمُػ  نمدا ايمبٜمت٣منُ وإذا 

 ايمٛمج٣مح  آي٣مُت  ـ  هُ  اظمجٙمجُؾ 

 همٙمتذىمروين دم ايمدَمقع

 يستٗمقي ايمقضٝمع همٙمتذىمروين ضمكمَ 

ـَ سمٕمُمك ايمد   همٙمتذىمروين ضمكمَ   ايمبْمقن  صٝمح٣مُت  ي

  اظم٠مَمٛمكم ؿ دم َمِمغِم قىمُ ٗمُ وإذا حتّ٘مؿ هم٣مؽِم 

 ٘مؿ ايمبالزمؾ دم ضمٝم٣مسمِ  ُح ْد وإذا اطمتٖمك َص 

 ايمٛمب٣مح  غمسمٖمعَ يمِ 

 اح قَ ايم٘م٠موس فمعم ايمٛمّ  عُ رْ ٕمك ومَ وإذا ؿم

 اح ايمٌِم  احلؼ   وجتٙمجَؾ 

 احلٝم٣مة  وزمذاك سمٛمتٌُم 

 ذيمؽ فمعم اخلدئم٥م  هم١مذا ؽم٘مّتؿ زمٔمَد 

 ف يم  ذِ  وارسم٢م اإلٞمس٣منُ 



 434  ..................................................................  اًم٤ٌمب اًمث٤مين: ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم إيران

 َمـ صمديد  ُح همٟمٞم٣م ؽمُٟمذزمَ 

 َمـ صمديد  ُؾ ُاومتَ  وأـمؾ  

 يقم أيمػ ومتٙم٥م  ىمؾ   ُؾ وأـمؾ ُأومتَ 

 ايمِمبقر ايمٕمٝمقر وىمّٙمام أنمٖم٣م  ىمّٙمام ؽم٘م٦َم  ُؾ ؽمٟمـمّؾ ُأومتَ 

 دم اظمذيّم٥م  ٞمقٌف ٚم٦م أُ نمِ ىمّٙمام رُ  ُؾ ؽمٟمـمّؾ ُأومتَ 

 َم٣م يريد  . ويٖمٔمُؾ ..ؿ يزيُد ٘مُ حي٘مٚمُ  ويٓمؾ  

 ايمٔمبٝمد  ف يستٔمبدوٞم٘مؿ وهؿ َذ  ووٓسمُ 

 ايمُمٜمٝمد  اظمدى صمرُح  ٘مؿ وإن ؿم٣مَل ٛمُ يٙمٗم   ويٓمؾ  

 ايمُمٜمٝمد  قا شمٟمرَ ىمُ درِ ّٕٞم٘مؿ مل سمُ 

 شايمُمٜمٝمد هم٣مذىمروا شمٟمرَ 

 ×ٝمد اًمدراُمّل قمغم ًم٤ًمن أب قمٌد اهلل احلًلموهٙمذا يم٤مٟم٧م هن٤مي٦م هذا اعمِم

وصٞمح٦م شمٌ٘مك ، وهق شمّمقير دىمٞمؼ ًمٜمداء احلّؼ واًمٕمدل، واعمِمحقن سم٤مًمٕم٤مـمٗم٦م واًمتذيمػم

 . (0)ًمألضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م

                                                 
 :قمٜمقان اعمقىمع 01ـ14: ـ8112ـ0ـ07، 8034اًمٕمدد: ، طمًلم اهلازم: احلقار اعمتٛمّدن (0)

http: // ahewar.org. 
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 وكّسوٛ
وشمتٜم٤مول يمت٥م ، إيرانذم  ُمـ أؿمٝمر قمروض اًمتٕمزي٦م دُّ ٕمَ شمٕمزي٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ شمُ 

وشمِمػم إمم أّن احلًلم سمـ ، قمٜمد ذيمر واىمٕم٦م يمرسماء (فمرس ايمٗم٣مؽمؿ)اًمتٕمزي٦م سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م 

ـّ وهق حُم ، قمكم أُمر سم٢مىم٤مُم٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ يقم قم٤مؿمقراء  ٤مط سم٤مٕقمداء. وًمٙم

٤ٌّمس اًم٘مٛمل ـ ّٞملميراٟمُمـ قمٚمامء اًمديـ اإل اً قمدد وآي٦م اهلل ُمرشم٣م ، وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ قم

ويرون أّٟمف ُمـ ُتريٗم٤مت ، يقم قم٤مؿمقراء )فمرس ايمٗم٣مؽمؿ(دون ىمّّم٦م يٗمٜمِّ ـ يُمٓمّٝمر

وٟمحـ ٓ ٟمقرد  .ُمؼمزيـ دٓئؾ وأؾم٤ٌمب رومْمٝمؿ هلذه اًم٘مّّم٦م، واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء

 وإّٟمام ٟمقرده٤م يمٕمٛمٍؾ ُمنطمّل ومح٥ًم.، اعمنطمّٞم٦م هٜم٤م ُم١مّيديـ ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م

 عرط الكاشي ٔاختالف الهّتاب سٕلْ
ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أٟمٙمر  (فمرس ايمٗم٣مؽمؿ)اًمِمٞمٕم٦م طمقل طم٘مٞم٘م٦م اظمتٚمػ اًمٙمّت٤مب واًمٕمٚمامء 

وُمـ ه١مٓء اًمِمٞمخ ومخر اًمديـ اًمٓمرحيل ذم يمت٤مسمف ، وُمٜمٝمؿ ُمـ أّيده٤م، اًمرواي٦م

، ٤مب أّن رواي٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ ىمد ُذيمرت ىمٌؾ اًمٓمرحيلتّ .يمام ذيمر سمٕمض اًمٙمُ (اظمٛمتخ٤م)

سم٦م أو قمدم وضمقد رواي٦م ُم٤م وٛمـ يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ اعمٕمتؼمة ٓ جيٕمؾ اًمرواي٦م ُمٙمذو وأنَّ 

سمؾ إّن ، ًمقضمقد يمت٥م يمثػمة يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة قمٜمد ُمـ ؾمٌ٘مٜم٤م وُمٗم٘مقدة أن ؛خمتٚم٘م٦م

ُم٤م شمٜمٗمرد شمٚمؽ  اً ويمثػم، َر اًمٜمقر طمتك اًم٤ًمقم٦مهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعمخٓمقـم٤مت اًمتل مل شمَ 

 اعمخٓمقـم٤مت سمٕمد ُت٘مٞم٘مٝم٤م وـم٤ٌمقمتٝم٤م سمخّم٤مئص تّٞمزه٤م قماّم قمداه٤م. 

رواي٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ  نَّ أ (احلسكمَمٗمتؾ )ويرى اًمًٞمد قمٌد اًمرزاق اعم٘مرم ذم يمت٤مسمف 

ايمُمٝمخ همخر ايمديـ ايمْمرحيل »: وىم٤مل، ُمدؾمقؾم٦م ذم يمت٤مب اعمٜمتخ٥م وُمقوققم٦م قمٚمٞمف
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همثبقهت٣م ، همال يٚم٘مـ ٕضمد أن يتِمّقر دم ضمّٗمف هذه اخلراهم٥م، صمٙمٝمؾ دم ايمٔمٙمؿ، فمٓمٝمؿ ايمٗمدر

 .(0)شايمْمرحيل واضٔمٜم٣م دم ىمت٣مزمف! ؿُ ح٣مىمِ ٝمُ وؽَم ، َمدؽمقؽم٥م دم ايم٘مت٣مب (اظمٛمتخ٤م)دم ىمت٣مزمف 

ّٓ أّن ىمّّم٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ ٟم٘مٚمٝم٤م ىمٌؾ اًمٓمرحيل سمام ي٘مرب ُمـ ُم٤مئتل قم٤مم اًمٙم٤مؿمٗمل  إ

وُمـ اجل٤مئز أّن ، (روض٥م ايمُمٜمداء)طمٞم٨م ٟم٘مٚمٝم٤م ذم يمت٤مسمف ، ـه101  ذم اًمٕم٤مماعمتقرمَّ 

 يمت٤مسمف.  صمؿ ىم٤مم اًمٓمرحيل سمٜم٘مٚمف إزم، اًمٌٕمض ىم٤مم سمؽممج٦م ُم٤م ذيمره اًمٙم٤مؿمٗمل

رواي٥م فمرس ايمٗم٣مؽمؿ مل  إن  »: ٘م٤مؾمؿًمرواي٦م قمرس اًم ٤مً ي٘مقل ه٤مؿمؿ اهل٤مؿمٛمل شمًقيٖم

ويمق ىم٣مٞم٦م ، يمٙم٘م٣مؾمٖمل دم ىمت٤م اظمٗم٣مسمؾ وايمت٣مريخ (روض٥م ايمُمٜمداء)سمٛمٗمؾ ومبؾ ىمت٣مب 

 اإلَم٣ممـ ؽمبٗمف ممّـ ىمتبقا دم َمٗمتؾ َمَ  ـ ويمق فمعم ٞمحق اإلمج٣مل ـ َمقصمقدة ٕؾم٣مر إيمٝمٜم٣م

 . وَمـ اجل٣مئز أن ي٘مقن ايم٘م٣مؾمٖمل ومد فمثر فمعم زمٔمض ايم٘مت٤م ايمتل همٝمٜم٣م ومِّم٥م×احلسكم

وهق وارد وٓ ، ويمٝمس اظمْمٙمقب أىمثر َمـ هذا آضمتامل، ايمٗم٣مؽمؿ شمؿ ٞمٗمٙمٜم٣م دم ىمت٣مزمف فمرس

 .(8)شزم٣ميمديمٝمؾ وَمـ يدع ذيمؽ همٙمٝمٟمِت ، يٚم٘مـ اجلزم زمٔمدَمف

ويرى اهل٤مؿمٛمل سم٢مّن وضمقد يمت٥م قمٜمد سمٕمض اًم٤ًمسم٘ملم ُمٗم٘مقدة أن ًمٞمس سم٤مُٕمر 

 ـه215اًمٕم٤مم  اًمِمٞمخ اًمٙمٗمٕمٛمل اعمتقرّم سمٕمد وُمـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمد ٟمِمػم إمم أنَّ ، اًمٖمري٥م

( ٟم٘مؾ ذم يمت٤مسمف ـه101 اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ًمٚمِمٞمخ اًمٙم٤مؿمٗمل اً ّد ُمٕم٤مس)أي أّٟمف ُيٕمَ 

نمرر )قمـ يمت٥م يمثػمة ُمٗم٘مقدة أن ُمـ ىمٌٞمؾ  (جمٚمقع ايمٕمرائ٤م وَمقضقع ايمرنم٣مئ٤م)

ومام وضمف آؾمتٌٕم٤مد أن ، (اجلقاهر واظمث٣ميم٤م وَمْم٣ميمع إٞمقار وآداب ايمٛمٖمس ونمغمه٣م

ثر قمغم رواي٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ ذم سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل يٙمقن ُمٕم٤مسه اًمٙم٤مؿمٗمل ىمد قم

 .(4)يم٤مٟم٧م قمٜمده ُمـ يمت٥م اًم٤ًمسم٘ملم؟

                                                 
، 5ط، سمػموت، ّل ؾماُمدار اًمٙمت٤مب اإل، ُم٘متؾ احلًلم، قمٌد اًمرزاق اعمقؾمقي، اعم٘مرم (0)

 . 833ص :م0171هـ/0411

 .http: //al-meshkah.comُمقىمع اعمِمٙم٤مة ، ه٤مؿمؿ، اهل٤مؿمٛمل (8)

 .http: //al-meshkah.comُمقىمع اعمِمٙم٤مة ، ه٤مؿمؿ، اهل٤مؿمٛمل (4)
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 املرٔٙ وَ عرط الكاشي 
، ضمديدة ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ ٤مً ـمٚم٥م ُمـ أّم اًم٘م٤مؾمؿ صمٞم٤مسم ×احلًلم اإلُم٤مم٘م٤مل أّن يُ 

وًمٌس ضمديد اًمثٞم٤مب ، ِمٝمدًتَ ؾمٞمُ  ×يم٤من يٕمٚمؿ سم٠مّن اًم٘م٤مؾمؿ ×احلًلم اإلُم٤ممّٕن 

، وقمٜمدُم٤م مل شمتقوّمر شمٚمؽ اًمثٞم٤مب أًمًٌف ًم٤ٌمس أسمٞمف، شمٕم٤ممم أُمر طمًـقمٜمد ىمّمد ًم٘م٤مء اهلل 

ُمـ ُماسمس أظمٞمف قمٜمدُم٤م يم٤من  ×احلًلم اإلُم٤ممذًمؽ اًمٚم٤ٌمس مم٤ّم يم٤من حيتٗمظ سمف  وًمٕمؾَّ 

 أو أّٟمف شمّؿ مجٕمف أو شم٘مّمػمه. اً صٖمػم

قمرس اًم٘م٤مؾمؿ هق ُم٤م ي٘مقم سمف  إّن أيمثر اخلٚمط احل٤مصؾ قمٜمد اعمٕمؽمولم قمغم ىمّّم٦م

ات وإؿمٕم٤مل ُمـ ىمٌٞمؾ شمقزيع احلٚمقى أو ٟمثر اعمٙمنَّ ، شمذيم٤مري٦م اعمحٌقن ُمـ ُمراؾمؿ

ومٞمٔمٜمقن أّن اًمذي وىمع ذم ، اًمِمٛمقع وهمػم ذًمؽ مم٤ّم يتٜم٤مؾم٥م ُمع أضمقاء اًمٕمرس احل٘مٞم٘مٞم٦م

ٌِّ ، يمرسماء هق ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ لم هق هتٞمٞم٩م اًم٘مٚمقب طمٞم٨م قمغم اًمرهمؿ ُمـ أّن ىمّمد اعمح

ُمـ اًمٕمرس  ×ُم٤من اًم٘م٤مؾمؿطمزيٜم٦م طمقل طمر اً ؿ ي٘مرأون ُمع شمٚمؽ اعمراؾمؿ أؿمٕم٤مرإهّن 

وهذا ، وأّن ظمْم٤مب اًمٕمرس هق اًمدُم٤مء اعمٜمٌٕمث٦م ُمٜمف، وهق ذم ُم٘متٌؾ اًمٕمٛمر، واًمزواج

ّٓ ، ٩م اعمّمٞم٦ٌم ذم ىمٚمقب اًم٤ًمُمٕملم واًمٜم٤مفمريـهيٞمِّ  وٓ يٕمٜمل أّن اًم٘م٤مؾمؿ مل يٙمـ ًمف مّهف إ

وم٤مًم٘م٤مؾمؿ ويمام شمذيمر رواي٦م اًمٕمرس ٟمٗمًٝم٤م وسمٕمد ، اًمٕمرس يمام ي٘مقل اًمِمٝمٞمد اعمٓمٝمري

ف طملم ظمرج ٟمحق اعمٞمدان ًمٜمٍمة قمٛمِّ ، ُم٤ٌمذة ×احلًلم اإلُم٤مماضمف قمغم سمٜم٧م قم٘مد زو

 .(0)ؾمامقمف ـمٚم٥م اًمؼماز

وهق اؾمتٕمامل شمٕمٌػم ، آظمر يدقمق اعمٕمؽمولم إمم آؾمتٜمٙم٤مر ٤مً ؿمٙمٚمٞمّ  ٤مً ٤مك ؾمٌٌيمام أّن هٜم

وهذا ، اًمٕمرس اًمذي يقطمل سم٤مًمٗمرطم٦م همػم اعمتٜم٤مؾم٦ٌم ُمع أطمزان وُمّم٤مئ٥م يمرسماء

 ٓ أنَّ ، ج٦م ذم اعمّمٞم٦ٌماًمٜم٤مس يم٢مؿم٤مرة إمم إطمدى اجلٝم٤مت اعمٝمٞمِّ  اًمتٕمٌػم درج قمٚمٞمف قم٤مُّم٦م

فمرؽمٛم٣م »: ومرواي٦م اًمٓمرحيل ٟمٗمًٝم٤م سحي٦م سم٘مقل اًم٘م٤مؾمؿ، وىمع ذم يمرسماء هٜم٤مك قمرؾم٤مً 

                                                 
 .http: //al-meshkah.comُمقىمع اعمِمٙم٤مة  ، ه٤مؿمؿ، اهل٤مؿمٛمل (0)
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ومٝمؾ هٜم٤مك شمٍميح أووح ُمـ هذا ذم ٟمٗمل طمّمقل ، شأطّمرٞم٣مه )أي أصّمٙمٛم٣مه( إلم أطمرة

ن هيٜم٠م سمِم٤ٌمسمف. ًم٘مد وصٗم٧م اًمٕمرس وشم٠مضمٞمؾ اًمٕمرس إمم أظمرة؟ إّن اًمٗمتك ُم٤مت ىمٌؾ أ

ـّ ، مل يٌٚمغ احلٚمؿ ٤مً اًم٘م٤مؾمَؿ سمـ احلًـ سم٠مّٟمف يم٤من هماُميمت٥م اعم٘م٤مشمؾ   أي إّٟمف مل يٌٚمغ ؾم

 ومٙمٞمػ شمّمّح ٟم٦ًٌم اًمزواج إًمٞمف؟، اًمزواج

ُمّمدره ُتقيؾ اًمٕمقام اًمرُمقز واًمّمقر ، إّن ُتقيؾ اًمت٤مريخ احل٘مٞم٘مّل إمم أؾمٓمقرة

يمٜم٤مي٦م ، اًمٕمريس اًمذي مل هيٜم٠م سمٕمرؾمفومٗمل اًمِمٕمر شُمًتخدم ًمٗمٔم٦م ، ذم اًمِمٕمر إمم طم٘م٤مئؼ

ُمٜمٝم٤م. إّن  ٤مً ومٕمّده٤م اًمراوي طم٘مٞم٘م٦ًم ُمٗمروهم، قمـ ُمقت اًمِم٤مب أو اًمٗمتك ىمٌؾ زواضمف

اعمّمدر إصكّم ًمٕمرس اًم٘م٤مؾمؿ هق ُم٤م ذيمره ُما طمًلم واقمظ اًمٙم٤مؿمٗمل اًمًٌزواري 

وُمـ اًميوري اًمٜمٔمر ذم ُمدى شمٓم٤مسمؼ اعمقضمقد ذم ، (روض٥م ايمُمٜمداء)ذم يمت٤مب 

اًمٗم٤مرّد إصكّم  ًمٚمِمدىمٛمل ُمع شمٕمري٥م ًمٚمٜمصِّ  (حتٖم٥م ايمٙمب٣مب)ويمت٤مب (اظمٛمتخ٤م)

ط اًمْمقء قمغم ُتديد اعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م شمًٚمّ  إذ إنَّ  ؛(روض٥م ايمُمٜمداء)ًمٚم٘مّّم٦م ُمـ يمت٤مب 

د اًمؽممج٤مت وهل أّن شمٕمدّ ، إمم اًمٜم٘مٓم٦م إهؿِّ  ٤مً وُمًتقى اًمؽممج٦م ُمْم٤موم، اعمّمدر إصكمّ 

ُمت٘م٤مرسم٦م ُمـ طمٞم٨م اعمْمٛمقن إمم طمدٍّ يمٌػم ٤م ومٙمّٚمٝم،  ُمـ اعمحتقى إصكّم ًمٚم٘مّّم٦ممل يٖمػمِّ 

 . اً ضمدّ 

قمغم ٟم٘مؾ وىم٤مئع يمرسماء سم٠مؾمٚمقب  (روض٥م ايمُمٜمداء)إّن اًمٙم٤مؿمٗمل اقمت٤مد ذم يمت٤مسمف 

سم٠مسمٞم٤مت ُمـ اًمِمٕمر وسم٘مّمص ظمٞم٤مًمّٞم٦م. ىم٤مل اًمٙم٤مؿمٗمل ُم٤م  ٤مً يٓمّٕمٛمف أطمٞم٤مٟم، أدّب وم٤مرّد 

 : شمرمجتف قمـ قمرس اًم٘م٤مؾمؿ

 : ي٘مقل اًمراوي

وصمف أطمٝمف ايمذي ىم٣من زهرًة وادفم٥م دم ايمروض وومد  إلم ×ظم٣م ٞمٓمر ايمٗم٣مؽمؿ زمـ احلسـ»

وومد اضمؼمق  ٣مً ووم٣مل زم٣مىمٝم، ذزمٙم٦م زمُمقىم٥م سمٙمؽ احل٣مدشم٥م ايمٖمّت٣مىم٥م سمٟمّوه وأومبؾ ٞمحق فمّٚمف ايمٔمزيز

، يمٝمس رم ؿم٣موم٥م فمعم همراق إهؾ )إضمب٥م(، ي٣م َمقٓي وي٣م إَم٣مم ايم٘مقن: ومٙمبف َمـ ٞم٣مر احلرسة

رم ىمل أٞمّٖمس فمـ  همٟمذنْ ، واظمِمٝمب٥م ويمٗمد أٞمزيمٛمل ايمزَم٣من َمـ رسير هبجتل إلم سمراب ايمٕمؿّ 
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، ويم٘مل أصمٝم٤م ؿمٙم٤م أهؾ ايمّمالل زمحّد ايمسٛم٣من :)إمل( ايمذي طمّٙمٖمف َمٗمتؾ أطمل ّؾ ايمٕمِ 

 : ×احلسكم اإلَم٣ممهمٗم٣مل 

هم٘مٝمػ ، وأٞم٦م أٞمٝمس ومٙمبل دم هذه ايمِمحراء، إّٞمؽ ايمذىمرى َمـ أطمل، ي٣م فمزيز فمّٚمف

وومد ، ٚم٥م َمٜمرويم٥مايمٗم٣مؽمؿ َمـ اخلٝم آذن يمؽ وأَحؾ ضمروم٥م همراومؽ دم صدري؟ وطمرصم٦م أم  

وٓ سمبتٔمد فمـ ٞم٣مـمري ، ومٙمبل ارهمؼ يب ي٣م ََمـ ضمّؾ حمؾ  : اضمتّمٛم٦م زمٝمدهي٣م ويمده٣م وص٣مضم٦م

 . شوّٕٞمؽ دواء ومٙمبل هم٘مـ دواء فمٝمٛمل

وىم٣من إطمقة احلسكم يستٔمّدون ، أّن ايمٗم٣مؽمؿ مل حيَظ زم١مذن احلرب» :شم٘مقل اًمرواي٦م

وضمٝمٛمٜم٣م ، ٣مً َمٜمٚمقَم ووضع رأؽمف فمعم رىمبتٝمف، همج٣مء ايمٗم٣مؽمؿ إلم اخلٝمٚم٥م، خلقض اظمٔمرىم٥م

فمٙمٝمؽ ايمٕمّؿ وحيٝمط  ضمكم يُمتد  : وىم٣من ومد أطمػم، أزم٣مه ومد رزمط سمٔمقيذة فمعم ؽم٣مفمده سمذىّمر أن  

ؿمقال  :همٗم٣مل ايمٗم٣مؽمؿ يمٛمٖمسف، فمٚمؾ زمام همٝمٜم٣موأ، همحّؾ هذه ايمتٔمقيذة واومرأه٣م، زمؽ ايمٝمٟمس

، َم٣م همٝمٜم٣موأهمٜمؿ ، ٕومرأ هذه ايمتٔمقيذة، يب نمّؿ ىمٜمذا ومل يٙمؿّ ، زمٚمثؾ هذه احل٣مل ضمٝم٣مب مل أَمر  

 : ×احلسـ اإلَم٣ممهمٝمٜم٣م وزمخّط يد  ٣مً همرأى َم٘متقزم، همحّؾ رزم٣مط ايمتٔمقيذة وهمّّمٜم٣م

وومد ازمُتقم ، دم همالة ىمرزمالء ×احلسكم اإلَم٣ممؽ وم٣مؽمؿ أوصٝمؽ إذا رأي٦م أطمل وفمٚم  )

وازمذل ، هم٣مهنض وضع رأؽمؽ فمٛمد أومداَمف، زمٟمهؾ ايمُم٣مم اظمالفمكم وأهؾ ايم٘مقهم٥م ايمٕم٣مدريـ

هم١مّن ، وزد َمـ إحل٣مضمؽ، يمٗمت٣مل َمٔمف همب٣ميمغ دم ؿمٙمبؽوىمّٙمام َمٛمٔمؽ َمـ ا، روضمؽ رطمٝمِم٥م

 . (وؿمريؼ إلدراك ايمسٔم٣مدة، َمٖمت٣مح زم٣مب ايمُمٜم٣مدة ×همداء احلسكم

همٛمٜمض َمـ جمٙمسف فمعم ، ضمٝمٛمام ومرأ ايمٗم٣مؽمؿ هذه ايمقصٝم٥م مل يتاميمؽ ٞمٖمسف َمـ ؾمّدة ايمٖمرح

وضمٝمٛمام ، وهق يٗمّبؾ سمٙمؽ ايمتٔمقيذة ضم٣مل سمسٙمٝمٚمٜم٣م ×احلسكم اإلَم٣ممايمٖمقر وسمقصّمف ٞمحق 

ي٣م ازمـ : شمّؿ وم٣مل، واٞمتح٤م زمِمقت فم٣مل، زهمر وسمٟمّوه، احلسكم دم سمٙمؽ ايمرؽم٣ميم٥م اإلَم٣ممٞمٓمر 

، وإّن رم وصٝم٥م أطمرى َمٛمف يمؽ، وأٞم٦م سمريد ايمٔمٚمؾ هب٣م، إّن هذه وصّٝم٥م أزمٝمؽ إيمٝمؽ، إخ

شمّؿ أطمذ زمٝمد ، ويمٛمٔمٚمؾ زمتٙمؽ ايمقصٝم٥م، َمٔمل إلم هذه اخلٝمٚم٥م همتٔم٣مَل ، وإّٞمٛمل أريد ايمٔمٚمؾ هب٣م

: ووم٣مل ٕطمتف زيٛم٤م، أيمبز ايمٗم٣مؽمؿ شمٝم٣مزمف اجلدد: ايمٗم٣مؽمؿ ٣مل ٕم  ووم، ايمٗم٣مؽمؿ إلم اخلٝمٚم٥م
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 ٣مً وأطمرج َمٛمف ومب٣مءًا شمٚمٝمٛم، همٟمضمرضوه يمف همٖمتح رأس ايمِمٛمدوق، ائتٝمٛمل زمٔمٝمب٥م أطمل دم احل٣مل

زمٝمديف  ×احلسـ اإلَم٣ممووضع فمعم رأؽمف فمامَم٥م ، وأيمبسف ايمٗم٣مؽمؿ ×يمإلَم٣مم احلسـ

وإّن : ووم٣مل، ايمبٛم٦م اظمساّمة يمٙمٗم٣مؽمؿ وأطمذ زمٝمد، وايمٔمّب٣مس ٣مً وؿمٙم٤م إطمقسمف فمقٞم، اظمب٣مرىمتكم

شمّؿ فمٗمد يمف ، ويمٗمد ىم٣مٞم٦م فمٛمدي ضمتك هذه ايمس٣مفم٥م ؽمٙمقة، هذه أَم٣مٞم٥م أزمٝمؽ ايمتل أوص٣مك هب٣م

زمٝمد  ٣مً وىم٣من ايمٗم٣مؽمؿ ممس٘م، وطمرج َمـ اخلٝمٚم٥م، ووضع يده٣م زمٝمد ايمٗم٣مؽمؿ، فمعم ازمٛمتف

وإذا زمف يسٚمع ، شمؿ يقَمئ زمرأؽمف ٞمحق إرض، يب٘مل وهق يٛمٓمر إلم وصمٜمٜم٣م، زوصمتف

هؾ َمـ َمب٣مرز؟ رهمع ايمٗم٣مؽمؿ يده فمـ يد زوصمتف وأراد : ٝمح٥م َمـ صمٝمش فمٚمر زمـ ؽمٔمدص

َم٣م ايمذي يدور دم ، ي٣م وم٣مؽمؿ: ووم٣ميم٦م، همٟمَمس٘م٦م زوصمتف زمذيٙمف، اخلروج َمـ اخلٝمٚم٥م

 دك؟ وإلم أيـ أٞم٦م فم٣مزم؟ٙمَ طَم 

هم٣مسمرىمل ، ومهتل حم٣مرزم٥م إفمداء، إّٞمٛمل فم٣مزم فمعم اظمٝمدان، ي٣م ٞمقر فمٝمٛمل: وم٣مل ايمٗم٣مؽمؿ

 ؽمٛم٣م ومد سمٟمصّمؾ إلم أطمرة. ذيقم هم١مّن فمر

همٟميـ أيمٗم٣مك دم نمد ايمٗمٝم٣مَم٥م؟ ، إّٞمؽ سمٗمقل إن  فمرؽمٛم٣م ومد سمٟمصّمؾ يمٙمٗمٝم٣مَم٥م: همٗم٣ميم٦م ايمزوصم٥م

 وزمٟمي فمالَم٥م أفمرهمؽ؟

ده وومْمع ىمّٚمف شمؿ َمّد ي، اظمٗمْمقع ؿ  وافمرهمٝمٛمل هبذا ايم٘مُ ، اؿمٙمبٝمٛمل فمٛمد أيب وصمّدي: همٗم٣مل

 .(3)ش٣مً وطمرج فمـ زوصمتف َمرسفم

ـ أه٤مزم ُمٜمٓم٘م٦م اخلٚمٞم٩م آي٦م اهلل اًمِمٞمخ اعمػمزا ضمقاد وىمد ؾم٠مل اًمٕمديد ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ُم

قمـ ختّمٞمص اًمٞمقم اًمث٤مُمـ ُمـ ؿمٝمر حمّرم ُمـ يمّؾ قم٤مم ًمِمٌٞمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ  (8)اًمتؼميزي

                                                 
 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، رس اًم٘م٤مؾمؿقمـ قم، (روو٦م اًمِمٝمداء)شمرمج٦م ُم٤م يمتٌف ُما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل ذم يمت٤مسمف  (0)

 .884ـ881ص

، ذم سمٞم٧م ديٜمّل رومٞمع سمٛمديٜم٦م شمؼميز ذم إيران ـه0435وًمد آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمػمزا ضمقاد اًمتؼميزّي ذم اًمٕم٤مم  (8)

، وطمي ومٞمٝم٤م دروس اًمًٞمّد أب اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئّل ، ؾم٤مومر إمم ُمديٜم٦م اًمٜمجػ إذف ـه0470وذم اًمٕم٤مم 
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ويٜم٘مٚمقهن٤م ، ويٓمرح اخلٓم٤ٌمء قمغم اعمٜم٤مسمر ُمّمٞمٌتف، إلصم٤مرة اًمٜمدسم٦م واًمٜمقاح، ×احلًـ

ورسّمام ، ذم يقم اًمٓمػِّ وُمٜمٝم٤م زواضمف سم٤مسمٜم٦م قمّٛمف اعمًاّمة ًمف ، طم٥ًم ُم٤م ذيمره اعم١مّرظمقن

ومٞمزداد طمزن ، يدظمٚمقن ُم٤م يٕمؼّم قمـ ُمراؾمؿ اًمزواج يم٤مًمِمٛمقع ذم وؾمط اعمجٚمس

ّٓ أّٟمف ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض يمثر اعمٕمؽموقن قمغم ُمثؾ هذه اًمرواي٤مت واًمتٕمٌػم ، اًمٜم٤مس إ

 ومٌؿَ ، سمؾ سمٚمغ إُمر إمم آؾمتِمٙم٤مل ذم ىمراءة ُمثؾ هذه اًمرواي٦م، قمٜمٝم٤م سم٤مًمْمٕمػ

 ضم٤مُمٕم٦م ًمٙمّؾ اعمّم٤مئ٥م؟. ُمّمٞم٦ٌم اًمٓمػِّ  ٞم٨م إنَّ شمٜمّمحقن أُمث٤مل ه١مٓء طم

 : وم٠مضم٤مب آي٦م اهلل اًمتؼميزّي سم٤مًم٘مقل

ويم٘مـ ضمس٤م ، ×ٓ زمٟمس زمٗمراءة هذا اظمجٙمس فمعم ايمٗم٣مؽمؿ زمـ احلسـ: زمسٚمف سمٔم٣ملم»

زمحٝم٧م ٓ سم٘مقن ومراءسمف فمعم ٞمحق يؼمؽّمخ دم أذه٣من ايمٛم٣مس ، َم٣م ورد دم ايم٘مت٤م ايمت٣مرفّٝم٥م

، واظمس٣مئؾ اظمتٝمّٗمٛم٥م واظمْمٚمئـ هب٣م نمغم ومٙمٝمٙم٥م، ٓضمتاملزمؾ فمعم ٞمحق ا، أهّن٣م ضمتٚمّٝم٥م احلِمقل

يمدهمع ايمُمبٜم٣مت ايمتل حتٝمط  :خ دم إذه٣من يمألصمٝم٣مل ايمٗم٣مدَم٥مؽم  همٙمٝم٘مـ آهتامم هب٣م أىمثر يمؼُم 

 .(3)شواهلل اظمقهمؼ، هبؿ

                                                 
 

وذم ، ُمّدة ىمّمػمة ص٤مر ُمـ أسمرز شماُمذة اًمًٞمد أب اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئّل  واًمًٞمد قمٌد اهل٤مدي اًمِمػمازّي وسمٕمد

وسمٕمد قمقدشمف ُمـ زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم ذم ُمديٜم٦م يمرسماء دامهتف ىمقات أُمـ اًمرئٞمس  ـه0417اًمٕم٤مم 

اعمخٚمقع صدام طمًلم وؾمّٗمرشمف إمم إيران. قمٜمده٤م ؾمٙمـ ُمديٜم٦م ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م وذع سمتدريس اًمدروس 

ي٘مع ذم أرسمٕم٦م ، ٕصقل. ُمـ ُم١مًّمٗم٤مشمف: إرؿم٤مد اًمٓم٤مًم٥م إمم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعمٙم٤مؾم٥ماًمٕم٤مًمٞم٦م ٓ ؾمٞماّم اًمٗم٘مف وا

أؾمس ، أؾمس احلدود واًمتٕمزيرات، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم، ساط اًمٜمج٤مة وي٘مع ذم صماصم٦م قمنم جمٚمداً ، أضمزاء

شمٜم٘مٞمح ُم٤ٌمين ، وي٘مع ذم صماصم٦م أضمزاء، شمٜم٘مٞمح ُم٤ٌمين إطمٙم٤مم، شمٙمٛمٚم٦م ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم، اًم٘مْم٤مء واًمِمٝم٤مدات

وىمد ـُمٌع ُمٜمف طمتّك أن أرسمٕم٦م أضمزاء. اٟمت٘مؾ إمم ضمقار ، وي٘مع ذم أيمثر ُمـ قمنمة أضمزاء، روة اًمقصم٘مكاًمٕم

 وذًمؽ ذم ُمديٜم٦م ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م ذم إيران.  8113/  00/  80اًمرومٞمؼ إقمغم ذم يقم آصمٜملم 

، ىمؿ، ي٘م٦م اًمِمٝمٞمدةُمٜمِمقرات دار اًمّمد، إٟمقار اإلهلٞم٦ّم، آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ اعمػمزا ضمقاد، اًمتؼميزي (0)

 .032ص ـ:ه0388، 0ط



 ٞملميراٟمُمِمٝمدي٦م اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب واإل  ..................................................... 263

 

 إىل العرام إٖراُاٌتكاه طكٕط تعسٖٛ عرط الكاشي وَ 
اعما طمًلم واقمظ  ويم٤من، إيرانٓ ؿمّؽ أن ىمّّم٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ 

وىمد راوم٘م٧م شمٕمزي٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ  (روض٥م ايمُمٜمداء)يم٤مؿمٗمل أّول ُمـ ـمرطمٝم٤م ذم يمت٤مسمف 

، ُمٜمٝم٤م محؾ اًمِمٛمقع واحلٜم٤مء، ّٞم٦م ـم٘مقس ُمتٕمّددةيراٟم٘م٤مم ذم اعمدن اإلاًمتل يم٤مٟم٧م شمُ 

 (طمجٚمف ىم٤مؾمؿ)ٜم٦م إواع ُمزّيٜم٦م سم٤مًمِمٛمقع واعمّم٤مسمٞمح شمًّٛمك وهمروم٦م ُمدورة أو ُمثٛمّ 

ٛمؾ ًمٞم٤مزم قمنمة حمّرم ُمع ُمقايم٥م اًمٕمزاء. وىمد اٟمت٘مٚم٧م هذه ]همروم٦م زوم٤مف اًم٘م٤مؾمؿ[ ُُت 

إمم اًمٕمراق. ويم٤من اًمٕمراىمّٞمقن ذم اًمًتٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض  إيراناًمٓم٘مقس ُمـ 

حيٛمٚمقن ذم ًمٞم٤مزم اًمٕمنمة إومم ُمـ ؿمٝمر حمّرم اًمِمٛمقع واحلٜم٤مء وهمروم٦م ظمِمٌٞم٦م شمًّٛمك 

اًم٘م٤مؾمؿ. وهذا ُم٤م ]همروم٦م زوم٤مف اًم٘م٤مؾمؿ[ ذم إؿم٤مرة إمم إىم٤مُم٦م قمرس  (طمجٚمف ىم٤مؾمؿ)

 ؿم٤مهده اًم٤ٌمطم٨م ذم ُمديٜم٦م يمرسماء ذم اًمًتٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض.

: ذم ومّمؾ (همِمقل َمـ سم٣مريخ اظمرسح ايمٔمراوملّ )ويِمػم ًمٓمٞمػ طمًـ ذم يمت٤مسمف 

إمم ٟمقع ُمـ اعمامرؾم٦م  (يمرسماء وشمِم٤مسمٞمف اعم٘متؾ واًمتٕم٤مزي احلًٞمٜمّٞم٦م ذم قم٤مؿمقراء)

شمٚمٌس إطمدى اًمٜم٤ًمء ومٞمٝم٤م ، ٝم٤م ٟم٤ًمئّٞم٦مؿمخّمّٞم٤مهت٤م يمٚمّ ، ك )قمرس اًم٘م٤مؾمؿ(ًٛمَّ اًمدراُمّٞم٦م يُ 

وشمقىمد ومٞمٝم٤م ، ُماسمس اًمٕمرس وشمْمع اًمؼمىمع إسمٞمض قمغم وضمٝمٝم٤م ًمتقّدع اًم٘م٤مؾمؿ

 .(0))صقاين اًمِمٛمقع واًمٞم٤مس وطمٚمقى اًمٕمرس(

 (8)٦م ُمًتنمق ومرٟمّز قمـ قمرض شمٕمزي٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ ذم ـمٝمرانيروا

ر ؾمٗمػم ومرٟم٤ًم ذم سماط ُمٔمٗمّ  (Eustache de Lorey) قم٤مش أوؾمت٤مش دوًمقرى

                                                 
 :ٟم٘مًا قمـ ُمقىمع اًمٜم٤مس قمكم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م، ومّمقل ُمـ شم٤مريخ اعمنح اًمٕمراىمل، ًمٓمٞمػ، طمًـ (0)

 http: //al-nass.com/culture/fnoon/2006. 

 :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م: اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[، شمِمٚمٙمقومًٙمل (8)

 .85ص
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وسمٕمد قمقدشمف إمم ، إيرانقم٤مُملم ذم ، م(0213ـ  0225هـ/0483ـ  0404اًمديـ ؿم٤مه )

جم٤مًمس )وذح ذم ضم٤مٟم٥م ُمٜمف  (إيرانقمج٤مئ٥م )سماده يمت٥م ُمذيّمراشمف ذم يمت٤مب سمٕمٜمقان 

 م. 0117وـُمٌع اًمٙمت٤مب ؾمٜم٦م ، وُمٜمٝم٤م جمٚمس شمٕمزي٦م اًم٘م٤مؾمؿ، (اًمتٕمزي٦م

زم١موم٣مَم٥م جم٣ميمس ايمتٔمزي٥م. ّٝمكم يٗمّمقن أهّؿ ايمٙمحٓم٣مت يراٞمإّن اإل»: وي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م

ٗمّدم همٝمف واومٔم٥م اؽمتُمٜم٣مد أهؾ زمٝم٦م سمُ ، وئمتٗمد أّن ايمتٔمزي٥م هل فمرض َمرسضمّل ديٛمّل ىمبغم

، شوهدف ذيمؽ ايمتٔمٙمٝمؿ وايمتٜمذي٤م ايمديٛمّل وإطمالومّل يمٙمُمٝمٔم٥م اظمتدّيٛمكم، فمقمّ  اإلَم٣مم

يٛمسقن أٞمٖمسٜمؿ  إّن ايمذيـ يٗمقَمقن زمدور ايمٗمتٙم٥م )إؾمٗمٝم٣مء( دم هذه ايمٔمروض»: ويْمٞمػ

 . .شىمام يٖمٔمؾ اظمُم٣مهدون.. اإلَم٣مم٘مقن فمعم اؽمتُمٜم٣مد ويب

ك ًٛمَّ وشمُ ، ٘م٤مم ذم أُم٤ميمـ ظم٤مّص٦مويرى اًمٙم٤مشم٥م سم٠مّن قمروض ُمنح اًمتٕمزي٦م شمُ 

اًمتل سمٜمٞم٧م وٛمـ قمامرات اًمٌاط.  (شمٙمٞم٦م دوًم٧م)وأيمؼم هذه اًمتٙم٤مي٤م  (اًمتٙمٞم٦م)

ويْمٞمػ أّن ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي سمٜمك شمٙمٞم٦م دوًم٧م وىمد ُأىمٞمٛم٧م ومٞمٝم٤م قمروض 

ُمـ اهنٞم٤مر اعمٌٜمك. ؿم٤مهد أوؾمت٤مش دوًمقري قمروض اًمتٕمزي٦م  ٤مً زي٦م عمّدة ىمّمػمة ظمقوماًمتٕم

ويم٤من يراوم٘مف ُمٕمّٚمٛمف واؾمٛمف ُمػمزا قمغم أيمؼم ظم٤من. ، ذم سمٞمقت رضم٤مل اًمٌاط ذم ـمٝمران

ويم٤مٟم٧م سم٤مطم٦م اًمدار اعمٙم٤من اًمذي يم٤مٟم٧م شم٘م٤مم ومٞمٝم٤م قمروض اًمتٕمزي٦م. وي٘مقل دوًمقري 

ذم سمٞم٧م أطمد  (قمرس اًم٘م٤مؾمؿ)ٕمزي٦م سم٠مّٟمف ؿم٤مهد أومْمؾ قمروض اًمتٕمزي٦م وهق قمرض شم

 وزراء ُمٔمّٗمر اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي.

: وي٘مقل، يّمػ اًمٙم٤مشم٥م اًمٌٞم٧َم اًمذي ُاىمٞمؿ ومٞمف قمرض شمٕمزي٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ

، وُوضع نمْم٣مء طمُمبّل فمعم ضمقض ىم٣من دم وؽمط ايمدار، ُأومٝمٚم٦م طمٝمٚم٥م دم زم٣مضم٥م ايمدار»

ي٣م وضٔم٦م اظمرا، وضٔم٦م فمٙمٝمٜم٣م ؽمج٣مدات وفمعم صم٣مٞم٤م اظمِمْمب٥م، وُصٛمٔم٦م َمِمْمب٥م

ىمام أّن ايمٛم٣مس نمغم اظمٝمسقريـ ىم٣مٞمقا ، ايمتل صمٙمبٜم٣م اجلغمان، واظمِم٣مزمٝمح وايمٖمقاٞمٝمس وايمِمقر
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 .(0)شجيٙمبقن َمٔمٜمؿ أؾمٝم٣مء )هداي٣م( صٕمغمة َمـ أصمؾ اظمُم٣مرىم٥م دم ايمتٔمزي٥م

، ُووٕم٧م اعمّم٤مسمٞمح واًمثري٤مت وسم٤مىم٤مت اًمقرد ذم أُم٤ميمـ ُمـ اًمدار ُمـ أضمؾ اًمزيٜم٦م

همّٓمل سم٘مامش ُمـ ٟمقع ، اًمدار ُمٜمؼم وووٕم٧م ظمٚمٗمٝم٤م صقٌر وُمراي٤م. ُووع ذم سم٤مطم٦م

وضمٚمس ، يمام وُمرؿم٧م سم٤مطم٦م اًمدار سم٤مًمًج٤مد، ويم٤من اًمٜم٤مئح ي٘مػ قمغم اعمٜمؼم، اًمٙمِمٛمػم

قمٚمٞمٝم٤م اعمقاـمٜمقن ُمـ خمتٚمػ ـمٌ٘م٤مت اًمِمٕم٥م همٜمّٞمٝمؿ ووم٘مػمهؿ. وضمٚمس اًمٜمًقة 

وضمٚمس اًمرضم٤مل ذم اجل٤مٟم٥م أظمر. ضمٚمس ، اعمحج٤ٌمت واعمٜمّ٘م٤ٌمت ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمدار

وضمٚم٧ًُم أٟم٤م )اًمًٗمػم ، ف ذم اًمٖمرف اعمٓمّٚم٦م قمغم اًم٤ٌمطم٦مص٤مطم٥م اًمدار واًمْمٞمق

 اًمٗمرٟمّز( ُمع اًمْمٞمقف. 

ّٞملم ٓ ؾمٞمام قم٤مُّم٦م أسمٜم٤مء اًمِمٕم٥م ٓ يٙمٜمّقن اًمقّد يراٟميِمػم اًمًٗمػم اًمٗمرٟمّز إمم أّن اإل

سم٥ًٌم ، وهؿ يٖمّْمقن اًمٓمرف قمـ ُمِم٤مريم٦م إضم٤مٟم٥م ذم جم٤مًمس اًمٕمزاء، ًمألضم٤مٟم٥م

ويتٓمّرق دوًمقري إمم أّن يمّت٤مب جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م ىمدؾمّٞم٦م اعمٙم٤من وىمدؾمّٞم٦م هذه اعمج٤مًمس. 

َـّ إؿمٕم٤مر اًمتل يرى اًمٌٕمض ، همػم ُمٕمرووملم وأّن يمت٤مب هذه اعمج٤مًمس قمديدون. وًمٙم

أهّن٤م وٕمٞمٗم٦م وًمٞم٧ًم سم٤معمًتقى ُُتذف وشمقوع ُمٙم٤مهن٤م أؿمٕم٤مٌر أومْمؾ. يرى دوًمقري 

، قًم٦موٓ يرون أهّن٤م ُم٘مٌ، سم٠مّن رضم٤مل اًمديـ اًمٙم٤ٌمر يٕم٤مروقن إىم٤مُم٦م جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م

َـّ  ّٕن ه١مٓء ي٘مقُمقن سمدور  ؛قن سم٤مٓطمؽماماًمذيـ ي٘مقُمقن سم٢مضمراء اًمتٕمزي٦م حئمَ  وًمٙم

 ك سم٤مطمؽمام اًمٜم٤مس. ؾم٦م ُتٔمَ ؿمخّمّٞم٤مت ُم٘مدَّ 

ؼ قمٚمٞمف اؾمؿ ويِمػم دوًمقري إمم أّن اعمٛمّثٚملم يٕمٛمٚمقن ُت٧م إذاف رئٞمس ُيٓمٚمَ 

ؿ هلوجيّٝمز، يّمدر شمٕمٚمٞمامشمف ًمٚمٛمٛمّثٚملم، هق ُمـ ي٘مقم سمدور اعمخرج (8)أؾمت٤مد. وم٤مٕؾمت٤مد

                                                 
طمدي٨م ، طمدي٨م ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمی ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف ظمقاين، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر (0)

 .085ـ083ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦ّم ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمّل[

اًمذي يم٤من ي٘مقم سمدور خمرج  (ُمٕملم اًمٌٙم٤مء)ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي يم٤من يٓمٚمؼ قمغم إؾمت٤مد اؾمؿ آظمر وهق  (8)

 اعمنطمٞم٦ّم.
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ٝمؿ اإلرؿم٤مدات قمٜمدُم٤م يراهؿ ٓ ي٘مقُمقن سم٠مدوارهؿ ظمػم ٞمًمإوي٘مّدم ، ُم٤م حيت٤مضمقن إًمٞمف

هم٤مُمْم٦م مل يدريمقه٤م. وظماص٦م إُمر وم٢مّن  ٤مً ىمٞم٤مم. وينمح اعمخرج ًمٚمٛمِم٤مهديـ ٟم٘م٤مـم

 ؛وم٤معمخرج يٕمٛمؾ يمّؾ ضمٝمده، اعمخرج هق اًمذي حيّؾ اعمِم٤ميمؾ ويًّٝمؾ أُمقر اًمتٕمزي٦م

 .(0)ًمٙمل ي٘مقم سمدوره سم٠مطمًـ وضمف

وشمٖمّص اًمدار اًمتل ، ك سم٢مىم٤ٌمل مج٤مهػمّي يمٌػمي٘مقل دوًمقري إّن شمٕمزي٦م اًم٘م٤مؾمؿ ُتٔمَ 

٘م٤مم ومٞمٝم٤م اعمجٚمس سم٤معمِم٤مريملم. ويٌدأ جمٚمس اًمتٕمزي٦م سم٤مًمٜمٗمخ ذم اعمزاُمػم واًميب قمغم يُ 

وهؿ يٚمٓمٛمقن صدورهؿ ، يـ إمم سم٤مطم٦م اًمداروشمدظمؾ جمٛمققم٦م ُمـ اعمٕمزِّ ، اًمٓمٌقل

وىمد دظمؾ إمم ، ن مل يٜمزقمجقا ُمـ هذا اًمقوعويٜم٤مدون ي٤مطمًلم ي٤م طمًلم. وم٤معمِم٤مهدو

ر وأطمي ُمٕمف ضمٚمد إؾمد ًمٞمذيمِّ ، اعمّمٓم٦ٌم إؾمت٤مذ اًمذي ي٘مقم سم٢مظمراج جمٚمس اًمتٕمزي٦م

ويمذًمؽ ضم٤مء سمًٞمقف وظمقذات وأقمام ٟمّمٌٝم٤م طمقل ، اعمِم٤مهديـ سم٤مًمّمحراء

ًمػُمي اًمٜم٤مس سم٠مّن اعمٙم٤من ، ُمـ اًم٘مشِّ  ٤مً اُماعمّمٓم٦ٌم. يمام ووع ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ اعمّمٓم٦ٌم أيمق

وي٘مقم اعمٛمّثٚمقن سمٜمثر اًم٘مّش قمغم رؤوؾمٝمؿ ًمُٞمٔمٝمروا طمزهنؿ ، ف اًمّمحراءيِمٌ

ًمٞمدّل قمغم  ؛ع إمم ضم٤مٟم٥م ُمـ اعمّمٓم٦ٌم إٟم٤مء يمٌػم ُمـ اًمٗمْم٦م ُمكمء سم٤معم٤مءوقمزاءهؿ. وُوِو 

٤ٌّمن ، هنر اًمٗمرات. وظمال إقمداد اعم٘مّدُم٤مت إلضمراء جمٚمس شمٕمزي٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ يم٤من ؿم

محٚمقه٤م قمغم ، ٧م ُمـ ضمٚمد اعم٤مقمزٕمٜمِ يً٘مقن اعم٤مء ًمٚمٛمِم٤مهديـ سمقاؾمٓم٦م ىِمَرب ُص 

 سمٕمٓمش احلًلم وأصح٤مسمف.  اً فمٝمقرهؿ شمذيمػم

دظمٚم٧م إصمره٤م ، قمزوم٧م اًمٗمرىم٦م اعمقؾمٞم٘مّٞم٦م ىمٓمٕم٦م ُمـ اعمقؾمٞم٘مك اًمّم٤مظم٦ٌم، سمٕمد ذًمؽ

وهذا اًمٜمجؿ هق ؿم٤مب مجٞمؾ اعمحّٞم٤م ، جمٛمققم٦م ُمـ اعمٛمّثٚملم سمٞمٜمٝمؿ ٟمجٌؿ يًػم أُم٤مُمٝمؿ

وي٘مقم هذا اًمِم٤مب سمتٛمثٞمؾ دور ، يػم ُمـ سملم أومْمؾ ىمّراء اًمتٕم٤مزىمد ُاظمتِ ، وم٤مرع اًمٓمقل

                                                 
طمدي٨م ، طمدي٨م ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمی ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف ظمقاٟمك، قمكم، قيم٤ٌمرسمٚم (0)

 .087ـ083ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦ّم ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمّل[
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احلًلم  اإلُم٤مماًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ سمٓمؾ اًمتٕمزي٦م. ووىمػ اًمِمخص اًمذي ؾمٞمٛمّثؾ دور 

ويْمع قمامُم٦م ظمياء ومقق ، أظمي ٤مً وهق رضمؾ ـمقيؾ اًم٘م٤مُم٦م يٚمٌس صمقسم، إمم ضم٤مٟمٌف

 ًِّ يمام ي٘مقم ومتٞم٤من سمدور ، ِـّ رأؾمف ويٖمّٓمل وضمٝمف. وي٘مقم رضم٤مل سمدور ٟم٤ًمء يمٌػمات اًم

 سم٤مت. اًمٜم٤ًمء اًمِم٤م

وهمّٓمك وضمٝمف هب٤مًم٦م ُمـ ٟمقر ، ك سم٤معمخٛمؾضمٚمس ؿمٌٞمف احلًلم قمغم يمرّد ُمٖمٓمَّ 

وضمٚمس ، ٤مدة ُمـ إسمريًؿوضمٚمس ؿمٌٞمف اًم٘م٤مؾمؿ أُم٤مم احلًلم قمغم ؾمجّ ، اعمّم٤مسمٞمح

وضمٚم٧ًم قمروس اًم٘م٤مؾمؿ وم٤مـمٛم٦م إمم يٛملم قمّٛمتٝم٤م ، اعمٛمّثٚمقن أظمرون قمغم اعمّمٓم٦ٌم

ويمذًمؽ أّم ًمٞمغم زوضم٦م احلًلم ، اًم٘م٤مؾمؿ زوضم٦م احلًـ سمـ قمكمّ  يمام ضمٚم٧ًم أمُّ ، زيٜم٥م

 قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمغم اعمّمٓم٦ٌم.  ب ب ؿمٝمرسم٤مٟمق أمُّ 

اًمذي ، احلًلم اإلُم٤ممًمٞمغم وًمد ؾمٞمٛمّثؾ دور قمغم إيمؼم اسمـ  ضمٚمس إمم ضم٤مٟم٥م أمِّ 

واؾمُتِمٝمد سمًٝم٤مم اًمٕمدو. يمام ، اؾمُتِمٝمد ذم يمرسماء قمٜمدُم٤م اىمؽمب ُمـ هنر اًمٗمرات

٤ٌّمس سمضمٚمس رضمؾ يٛمّثؾ  وقمٚمٞمف صمقب ُمٖمّٓمك ، احلًلم قمغم اعمّمٓم٦ٌم ٤مـ قمكّم أظماًمٕم

. يمام (0)قمغم اؾمتِمٝم٤مده ذم أرض اعمٕمريم٦م دلَّ ًمٞمُ  ؛٘م٧م ؾمٝم٤مم هبذا اًمثقبٚمِّ وقمُ ، سم٤مًمدم

ويٌدو قمغم ، ضمٚمس قمدد ُمـ اًمّمٌٞم٦م ٓ شمزيد أقمامرهؿ قمـ أرسمع ؾمٜمقات قمغم اعمّمٓم٦ٌم

 وضمقهٝمؿ احلزن واًمٙمآسم٦م. 

، ه وىم٤مدة ضمٞمِمفؤأقمْم٤مء سماـمف وٟم٤ًمو، ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ اعمّمٓم٦ٌم ضمٚمس اخلٚمٞمٗم٦م يزيد

ومه٤م قمٛمر سمـ ؾمٕمد وؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ. وىمد ًمٌس ، سمٞمٜمٝمؿ اصمٜم٤من ُمـ يم٤ٌمر اًم٘م٤مدة

٦ٌّم ٚمِّ ه١مٓء أومخر اعماسمس. وقمُ  ٘م٧م اًمٜمٞم٤مؿملم وإوؾمٛم٦م وىمٓمع ُمـ اًمذه٥م قمغم ضم

ـّ سمٛمٔمٝمر اًمٜم٤ًمء  ؛وًم٧ًٌم ٟم٤ًمؤه أومخر اعماسمس إوروسمّٞم٦م، يزيد ًمٞمتّؿ إفمٝم٤مره

                                                 
طمدي٨م ، طمدي٨م ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمی ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف ظمقاٟمك، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر (0)

 . 040، 041ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، [اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦ّم ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمّل 
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ٕمقٟم٤مت. ودظمؾ ىم٤مدة ضمٞمش يزيد إمم اعمّمٓم٦ٌم ُمٕمٚمٜملم شمقاضمدهؿ إمم اًمٌٖمٞمْم٤مت اعمٚم

 ضم٤مٟم٥م يزيد وٟم٤ًمئف وأصح٤مسمف. 

، ريقَ ٝمْ وىم٤مم ىم٤مرئ ُمـ اًم٘مراء سمنمح اًمقاىمٕم٦م سمّمقت ضَم ، هٜم٤م سمدأ جمٚمس اًمتٕمزي٦م

يم٤من احلًلم  وقمٜمدُم٤م سمدأ اًم٘م٤مؾمؿ اعمٕمريم٦م، ويم٤من ذم يده ورىم٦م قمغم ؿمٙمؾ قمريْم٦م

ٕم٤مت ُمـ ُمِم٤مريمتف ذم ُمراؾمؿ اًمٕمرس. وهٜم٤م سمٕمد ؾمقي، يٓمٚم٥م ُمـ أصح٤مسمف اًمدقم٤مء ًمف

ٞمٜمام ٟم٤ًمؤه وأهؾ سمٞمتف راومٕم٤مت سم، يديف إمم اًمًامء ٤مً راومٕم، يٌدأ احلًلم سم٤مًمدقم٤مء ًمٚم٘م٤مؾمؿ

َـّ  ٤مً ٟمًخ  ًمٚم٘م٤مؾمؿ.  يمام سمدأ اعمِم٤مهدون اًمدقم٤مء سمّمقت قم٤ملٍ ، ُمـ اًم٘مرآن قمغم رؤوؾمٝم

 ٤مً ف صٗمّ ويِمػم دوًمقري إمم أّن أقمْم٤مء اًمٗمرىم٦م ىم٤مُمقا ذم هن٤مي٦م اًمٕمرض سم٤مًمقىمق

هق قم٤مدة دمري ذم ظمت٤مم جم٤مًمس  ٕنَّ اًمدقم٤مء ذم آظمر اًمٕمرض ؛واًمدقم٤مء مج٤مقم٦م اً واطمد

اًمتٕمزي٦م. ويٜمٝمل دوًمقري وصٗمف ًمٚمتٕمزي٦م سم٤مًم٘مقل سم٠مّن اعمِم٤مهديـ مل ئمٝمروا ظمال 

سمؾ إّن ٟمج٤مح جمٚمس اًمتٕمزي٦م ُي٘م٤مس سم٤مًمدُمقع اًمتل يذرومٝم٤م ، ومرح وشمّمٗمٞمؼ اًمٕمرض أيَّ 

 .(0)ظمال اًمٕمرض وؿمّدة سمٙم٤مئٝمؿ وٟمحٞمٌٝمؿ، اعمِم٤مهدون

ّٛٗ ّٗٛ تعسٖٛ عرط الكاشي بالعرب  (1)وصرس
وظم٤مّص٦م ذم اًمتٙم٤مي٤م واحلًٞمٜمّٞم٤مت ، ّٞم٦ميراٟم٘م٤مم ُمنطمّٞم٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ ذم اعمدن اإلشمُ 

ؾ ذم هذا اًمٕمٍم سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ثَّ وهذه اعمنطمّٞم٦م ُمـ أؿمٝمر اعمنطمّٞم٤مت اًمتل تُ ، واًمٌٞمقت

 اؾمتِمٝم٤مد احلًلم ذم يقم قم٤مؿمقراء. 

. إيرانؾ ذم ثَّ ُمـ أؿمٝمر اعمنطمّٞم٤مت اًمتل تُ  (رس اًم٘م٤مؾمؿقم)ُمنطمّٞم٦م  شُمٕمدُّ 

                                                 
طمدي٨م ، طمدي٨م ىمدؾمك ُمّم٤مي٥م در ٟماميش آيٞمٜمی ]ىمراءة اًمتٕمزي٦م، شمٕمزيف ظمقاٟمك، قمكم، سمٚمقيم٤ٌمر (0)

 . 043ـ044ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمٞم٦ّم ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمّل[

قمغم أن ٟمٜمًك أّن  ،شمٕمٚمٞمؼ ًمٚمديمتقرة دٓل قم٤ٌّمس: يٛمٙمٜمٜم٤م ىمراءة اًم٘مّّم٦م قمغم أهّن٤م أؾمٓمقرة قم٤مُمٞم٦ّم ُُمتَخٞمَّٚم٦م (8)

 وٓ ديـ. ّٕن اًمٙمام اًمقارد ٓ ي٘مٌٚمف قم٘مؾ وٓ ُمٜمٓمؼ، أسمٓم٤مهل٤م ؿمٝمداء يمرسماء
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عم٤م هل٤م ُمـ شم٠مصمػم  ؛ُمنطمّٞم٤مت قم٤مؿمقراء ُمنطمّٞم٦َم اًم٘م٤مؾمؿ وشمتْمّٛمـ اًمٙمت٥م اًمتل شمْمؿُّ 

وأو٤مومقا ، قمغم اعمِم٤مهديـ. شمقؾّمع يمّت٤مب اعمنطمّٞم٤مت ذم يمت٤مسم٦م ُمنطمّٞم٦م قمرس اًم٘م٤مؾمؿ

ٌؾ شمقضّمٝمف إمم ؾم٤مطم٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م دار سملم اًم٘م٤مؾمؿ وظمٓمٞمٌتف ىم، إًمٞمٝم٤م ُمقاوٞمع ضمديدة

وهذا ئمٝمر أن يمّت٤مب اعمنح مل ي٠مظمذوا اًم٘مّّم٦م اًمتل رواه٤م اعما طمًلم واقمظ ، اًم٘مت٤مل

سمؾ أو٤مومقا إًمٞمٝم٤م ، قمـ قمرس اًم٘م٤مؾمؿ سمخذاومػمه٤م (روض٥م ايمُمٜمداء)يم٤مؿمٗمل ذم يمت٤مسمف 

وفمروف اعمٕمريم٦م يقم ، سمٕمٞمدة يمّؾ اًمٌٕمد قمـ احل٤مًم٦م اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مؾمؿ مجاً 

 قم٤مؿمقراء.

احلًـ سمـ قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م ذم ُمٕمريم٦م يمرسماء إمم  اإلُم٤ممًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؿم٤مرك ا

ًمٞمِم٤مرك ذم  ؛ضم٤مٟم٥م قمّٛمف احلًلم سمـ قمكّم. اًم٘م٤مؾمؿ ـمٚم٥م اإلذن ُمـ قمّٛمف احلًلم

ـّ اسمـ قمٛمف قمكّم إيمؼم يم٤من ىمد  احلرب وي٘م٤مشمؾ أقمداء احلًلم ُمـ ضمٞمش يزيد. وًمٙم

 . اؾمُتِمٝمد شمّقاً 

ـّ اًمتل  ّٕٟمف مل يّمؾ سمٕمدُ  ؛ربًمدظمقل احل احلًلم ٓ يرى اًمٗمتك ُم١مّهاً  إمم اًمً

 .شمًٛمح ًمف سمخقض اًم٘مت٤مل

، ف أهٌؾ ًمٚم٘مت٤مل. إّٟمف يدقمق أظم٤مه قمٌد اهللّٕٟمف يريد أن يث٧ٌم ًمٕمّٛمف سم٠مٟمَّ  ؛اًم٘م٤مؾمؿ طمزيـ

ان ومٝمام يٕمدّ ، ّٕن احلًلم ٓ يًٛمح هلام سمخقض اًم٘مت٤مل ؛ومه٤م يٜمدسم٤من ويٜمقطم٤من

 ٝمام يتٞمٛملم. ٞمًٟمٗم

وشم٘مقل  ؟وشم٠ًمل اسمٜمٝم٤م عم٤مذا هق طمزيـ، ٤مً سم٤ميمٞم ٤مً طمزيٜم ّم اًم٘م٤مؾمؿ شمٜمٔمر وشمرى وًمده٤مأُ 

ى َمـ ذيمؽ اظمٗمتَد  (اجلٜم٣مد)ذه٤م وطمذ إذن ا، ؽهمداك ُأَم  ، ي٣م زمٛمل   ٓ سمبِؽ »: ًمف

إّن احلًلم يرومض ُمٜمحف إذن اًمدظمقل إمم  اًم٘م٤مؾمؿ قمغم ُأُّمف ىم٤مئاً  يردُّ  .(شاحلسكم)

 ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل. 

. اًم٘م٤مؾمؿ يرضمق أُّمف أن شس ىمّؾ ضمزيـاحلسكم هق ٞم٣م»: ٕمّزي اسمٜمٝم٤م وشم٘مقل ًمفإّم شمُ 

 ًمٙمل خيقض اًم٘مت٤مل.  ؛وشم٠مظمذ ُمٜمف اإلذن ًمف، شمذه٥م إمم قمّٛمف احلًلم
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َـّ ، وشمٓمٚم٥م ُمٜمف اإلذن ًمقًمده٤م، اًم٘م٤مؾمؿ إمم احلًلم شمذه٥م أمُّ  احلًلم يرومض  وًمٙم

 : وي٘مقل هل٤م

 ... هق ازمـ احلسـ وذىمراه يمٛم٣م »

 مل يَر ايمدٞمٝم٣م  وهق ؿمٖمٌؾ 

 ضمديٗم٥م ايمدهر دم  مل يتٖمّتُح  وهق زمرفمؿٌ 

  ؟ىمٝمػ أَمٛمحف إذن ايمٗمت٣مل َمع صمٝمش يمٔمكم

 .شوايمسامء... إرَض  ف حترُق ضمزٞمِ  همٛمغمانُ 

َـّ َ  : اًم٘م٤مؾمؿ وشمقؾّماهت٤م ًمف وي٘مقل سمدقمقات ُأمِّ  اً راحلًلم يٖمػّم رأيف ُمت٠مصمِّ  وًمٙم

وهّلء  اذه٤ْم ، يم٘مل أطمّٖمػ َمـ ضمزٞمف :ٛمل أأذن يمٙمٗم٣مؽمؿ ٞمٝم٣مزم٥م فمـ أزمٝمف احلسـإٞم  »

 .شفمرؽمَؽ زمٟمرسع ووم٦م َمٗمّدَم٣مت 

 .اً ػميمث وشمٜمدهُش  دمٕمؾ إّم شمرشمٕمدُ ، وم٤مًمٕم٤ٌمرة إظمػمة

 : وشم٘مقل اً يدقمق أظمتف زيٜم٥م. وزيٜم٥م طمزيٜم٦م ضمدّ احلًلم 

  .فمقّم إىمػم نم٣مرق دم دَمف. »

 .!!ش.هؾ ايمقوم٦م ووم٦م ايمٔمرس وايمٖمرح وايمرسور؟.

 : يرّد احلًلم قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم٘مقل

ـُ »  ايمٗم٣مؽمؿ  أن يرى فمرَس  ىم٣من يرنم٤ُم  احلس

 . أوص إرّم أن أومقم هبذا إَمر َم٣م ضمٝمٙمتل وومد

ـٌ همٛمقر ؾمٚمع اظمحٖمؾ دَ   يمإلَم٣مم احلسـ  ْي

ـٌ   دم أرض ىمرزمالء  وهق ضمزي

 َمع إهؾ واحلرم  ٣مً اذهبقا مجٝمٔم

 . شوأطمػموا هم٣مؿمٚم٥م زم٣مخلػم ايمس٣مر  

ـّ وم٤مـمٛم٦م ، شمذه٥م زيٜم٥م إمم وم٤مـمٛم٦م )سمٜم٧م احلًلم( وختؼمه٤م سمام يريد ُمٜمٝم٤م أسمقه٤م ًمٙم
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 ٥م سمدُمف. ه٤م ىمد اؾمُتِمٝمد شمّقا وهق خمْمَّ شم٘مقل ًمٕمّٛمتٝم٤م زيٜم٥م سم٠مّن أظم٤م

 ؟أمل أيمبس ايمسقاد يمٖمٗمد أطمل »

 ش. دم ومراري ي٣م فمّٚمت٣مه يمـ ي٠مشّمرَ  ىمالَمِؽ 

. إذا يم٤من ُمـ اعمٗمروض زيٜم٥م شمرّد قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم٘مقل إّن اًمٔمروف شمًتقضم٥م اًمٕمرَس 

هذا. وقمٜمدُم٤م شمقاضمف وم٤مـمٛم٦م هذا  اًمٕمرَس  ومٞمج٥م أن ٟم٘مٞمؿَ  ؾمامأن شمثٛمر سمذرة اإل

ٌّٚمف ُمـ  ٤مً شمِم٤مهد ومرؾم وطمٞمقّي. وومج٠مة ظمٓمػمٌ  وهل شمٕمٚمؿ أّن قمرؾمٝم٤م أُمرٌ ، اًمدًمٞمؾ شمت٘م

سمحٞم٨م  ُمدوّي٦مً  وم٤مـمٛم٦م سظم٦مً  شمٍمُخ ، إيمؼم أظمٞمٝم٤م قمكمّ  إّٟمف ومرُس ، دون وم٤مرس

 ٝم٤م إمم اًمٕمرش.سظمتُ  (0)شمّمؾ

قمغم اًمزواج. احلًلم خيؼم  وم٤مـمٛم٦مَ  شمذه٥م زيٜم٥م إمم أظمٞمٝم٤م احلًلم وختؼمه سمٛمقاوم٘م٦مِ 

 : اًم٘م٤مؾمؿ ومتجٞمٌف أمُّ ، اً ومقر اًمٕمرُس  ُي٘م٤ممَ اًم٘م٤مؾمؿ سم٠مّٟمف جي٥م أن  أمَّ 

 . ي٣م ؽمٝمدي همداكَ : ايمٗم٣مؽمؿ  ...أم  »

 ؟ايمٗم٣مؽمؿ فمرَس  ومٝمؿُ ىمٝمػ أُ ، دم هذا ايمٓمرف

 ؟ايمٔمريس زم٣ميمدَم٣مء يَد  ٤َم هؾ جي٤م أن ٞمخّم  

 ش.ذه٤م نمرهم٥م ايمٔمرس ىم٣ميمقرد هب٣مًء...توؽم

َـّ احلًلم يرّد سم٤مًم٘مقل  : وًمٙم

 .ؾمقف يٙمقن، ٟمٕمؿواًمٕمرس.  وإُم٤م جمٚمس اًمٗمرح، إُّم٤م جمٚمس اعم٠مشمؿ واحلزن

ف ُمَّ وإّن أُ ، قمغم إرض ٤مً ٤ًم إيمؼم ٓ زال ـمرحيسم٠مّن قمٚمٞمّ  اًم٘م٤مؾمؿ ىم٤مئٚم٦مً  وشمٍمخ أمُّ 

 . اًمٕمرُس  ٘م٤ممَ وُمـ همػم اإلٟمّم٤مف أن يُ ، قمٚمٞمف طمزيٜم٦مٌ 

ـّ احلًلم ي٠مُمره٤م أن شمذه٥م قمٜمد أمِّ   اًمٕمرُس  ٘م٤ممَ وأن شمٚمّح قمٚمٞمٝم٤م سم٠من يُ ، ًمٞمغم وًمٙم

ًمٞمغم  اًم٘م٤مؾمؿ إمم أمِّ  سم٢مىم٤مُم٦م ُم٘مّدُم٤مت اًمٕمرس. شمذه٥م ُأمُّ ًمٞمغم سمٜمٗمًٝم٤م  أمُّ  وأن شم٘مقمَ 

                                                 
 يًتخدم يمت٤مب اًمتٕم٤مزي ذم إيران قم٤ٌمرات ُم٤ٌمًمغ ومٞمٝم٤م ًمٚمت٠مصمػم قمغم اعمِم٤مهد. (0)
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ـَ وشمراه٤م شمٜمثر اًمتِ   وشمٜمقح وشمٌٙمل قمغم وًمده٤م قمكّم إيمؼم. شمٓمٚم٥م أمُّ ، قمغم رأؾمٝم٤م ٌ

 اًم٘م٤مؾمؿ سم٤مًمٕمرس.  أمَّ  ًمٞمغم أن شمٙمّػ قمـ اًمٕمزاء. قمٜمده٤م هتٜمّلءُ  اًم٘م٤مؾمؿ ُمـ أمِّ 

وأن خترج ًم٤ٌمس اًمٕمزاء  ،٤مءًمٞمغم أن شمّمٌغ يده٤م سم٤محلٜمّ  اًم٘م٤مؾمؿ ُمـ أمِّ  شمٓمٚم٥م أمُّ 

احلًلم أظمتف زيٜم٥م قمٜمد  اإلُم٤مم. يٌٕم٨م ٤مً ّن اًمٕمزاء ًمـ يٖمػّم ُمـ إُمر ؿمٞمئوشم٘مقل هل٤م سم٠م

 اًم٘م٤مؾمؿ. وأن شم٘مٌؾ ُم٤م شمريده ُمٜمٝم٤م أمُّ ، قمـ اًمٌٙم٤مء واًمٕمقيؾ ًمٞمغم ًمتٙمػَّ  أمِّ 

ـّ أمَّ ، ًمٚمٕمريس ىم٤مؾمؿ ز همروم٦مً أن دمٝمِّ ، سمٕمده٤م يٓمٚم٥م احلًلم ُمـ أظمتف زيٜم٥م  وًمٙم

ويٚمًٌقن اًمٕمريس ، أ سم٤مًمٜمحٞم٥م واًمٌٙم٤مء. ي٠مشمقن سمٛماسمس قمرس قمكّم إيمؼماًم٘م٤مؾمؿ شمٌد

وأن  ًلم.ري٤مء سمٞمد اًمٕمَ قمٜمده٤م ي٘مقل احلًلم ًمزيٜم٥م أن شم٘مقم سمقوع احلٜمّ ، اًم٘م٤مؾمؿَ 

 إلىم٤مُم٦م اًمزوم٤مف. اً أصٌح يمّؾ رء ضم٤مهز

وشم٘مقل ، ًمت٘مّدُمٝم٤م إمم وم٤مـمٛم٦م ؛زيٜم٥م ُتٛمؾ ُمٕمٝم٤م احلٜم٤ّمء واحلٚمقى وُم٤مء اًمقرد واحلكمّ 

قمٜمده٤م شم٘مقم زيٜم٥م سمقوع ، وشم٘مّدم هل٤م اًمتٝم٤مين سم٤مًمٕمرس، اًمٌز ُماسمس اًمٕمرس: هل٤م

 اًم٘م٤مؾمؿ سمقوع احلٜم٤ّمء سمٞمد اسمٜمٝم٤م اًم٘م٤مؾمؿ.  وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف شم٘مقم أمُّ ، احلٜم٤ّمء سمٞمد وم٤مـمٛم٦م

 ّٞملم اًم٘مدُم٤مءيراٟموسمح٥ًم قم٤مدة اإل، احلًلم قمغم أُمرسمٜم٤مًء  ـ شمٓمٚم٥م زيٜم٥م ُمـ وم٤مـمٛم٦م

 ًمٙمل يقصٚمٝم٤م إمم همروم٦م اًمٕمريس.  ؛(اًمٕم٘م٤مب) إيمؼم أن شمريم٥م اًمٕمروس ومرس قمكمِّ  ـ

ًمٙمل  ؛وشم٘مقل ًمٕمّٛمتٝم٤م زيٜم٥م أن شم٠مظمذه٤م إمم أسمٞمٝم٤م، تتٜمع وم٤مـمٛم٦م ُمـ ريمقب اًمٗمرس

زيٜم٥م قمغم  إيمؼم. شمرسم٧ُم  شم٘مقل ًمف إهّن٤م ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمريم٥م ومرس أظمٞمٝم٤م اًمِمٝمٞمد قمكمٍّ 

ًلم. احلًلم ُم٤م ضمرى ًمٚمحصمّؿ شمٜم٘مؾ يمّؾ ، إيمؼم ٤مً فمٝمر اًمٗمرس وشمتذيّمر اسمـ أظمٞمٝم٤م قمٚمٞمّ 

ويتذيّمر صقشمف وقمٞمقٟمف وىم٤مُمتف ، إيمؼم . إّٟمف طمزيـ قمغم اؾمتِمٝم٤مد قمكمٍّ اً حيزن يمثػم

. يٓمٚم٥م احلًلم أن يذهٌقا ٗم٤مئره. يدقمق زيٜم٥م وي٘مقل هل٤م سم٠مّن وم٤مـمٛم٦م قمغم طمؼٍّ وو

وم٤مًمٗمرس ُمٖمّٓمك سم٤مًمًقاد. ، ًمٞمٜم٘مٚمقا وم٤مـمٛم٦م إمم همروم٦م اًمٕمريس ؛(ذو اجلٜم٤مح)سمٗمرؾمف 

ُمـ  ًمق يم٤مٟمقا يٜم٘مٚمقهن٤م إمم اًم٘مؼم سمدًٓ  (ذو اجلٜم٤مح)ًمٗمرس شمتٛمٜمّك وم٤مـمٛم٦م وهل تتٓمل ا

 همروم٦م اًمٕمريس. 
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 اإلُم٤ممطمتك إّن ، ويٚمتحؼ سم٤مطمتٗم٤مل اًمٕمرس، اجلٛمٞمع يتٛمٜمّك ًمٚم٘م٤مؾمؿ طمٞم٤مة ؾمٕمٞمدة

ؿمٛمر وقمٛمر سمـ ، احلًلم ي٘مّدم هداي٤م اًمٕمرس اعمٙمّقٟم٦م ُمـ ىمٓمع احلٚمقى إمم أقمدائف

  .ؾمٕمد

روم٦م اًمٕمرس. وم٤مـمٛم٦م شمٜمقح ىم٤مئٚم٦م يٖم٤مدر اًمٕمريس واًمٕمروس اعمٙم٤من ًمٚمدظمقل إمم هم

َـّ سم٠مّن ُمراؾمؿ اًمٕمرس شمراوم٘مٝم٤م قم٤مدة اًميب قمغم اًمدّ  ٚمف قمرؾمٝم٤م شمتخٚمّ  ّف واًمرسم٤مب وًمٙم

طمٞم٨م يٖم٤مدر اًمٕمريس ىم٤مؾمؿ اعمٙم٤من سمٕمد أن قمرف ُمّمػمه  دىم٤مئؼ ـمٌقل احلرب. ترُّ 

َـّ ، اًمذي يٜمتٔمره هق وقمروؾمف  : شمٌٙمل وشم٘مقل وم٤مـمٛم٦مَ  وًمٙم

 ايمقهم٣مء؟ هؾ هذه فم٣مدة أهؾ ، ... همداك ٞمٖمز»

 .شوأصمٙمس يمٝمس ايمقوم٦م ووم٦م ايمٖمراق، سمٔم٣مَل 

شمٓمٚم٥م اًمٕمروس ُمـ قمريًٝم٤م أن يٕمٓمٞمٝم٤م قماُم٦م ، يدور احلدي٨م طمقل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

؛ ي٘مقل ىم٤مؾمؿ ٤ماًمٜم٤مس ومٞمٝم نَمُ يٛمٙمـ أن دمٕمٚمٝم٤م شمٕمرومف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم اًمّمحراء اًمذي حُي 

وقمٞمقٟمف ، مم ُم٤مئ٦م ىمٓمٕم٦مإ هُ ضمًدُ  عَ ٘مٓمَّ ف وشمَ صمقسمُ  ؼَّ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وىمد ؿُم  حنَمُ إّٟمف ؾمٞمُ : هل٤م

 قمٜمد أسمٞمٝم٤م )احلًلم(. ٤مً وهق ؾمٞمٙمقن وٞمٗم، سم٤ميمٞم٦م

سمٕمد قمٚمٛمٝم٤م سم٘مرب  اً شمٌدو ُمْمٓمرسم٦م ضمدّ ، ه٤موم٘مد اطمدودب فمٝمرُ ، اًم٘م٤مؾمؿ أُّم٤م أمُّ 

إهّن٤م شمّمٗمف سمِمٌؾ ، ُمقت اسمٜمٝم٤م. إهّن٤م شمٓمٚم٥م ُمـ اسمٜمٝم٤م أن يٖمٗمر هل٤م إذا ُم٤م ىمٍّمت ذم شمرسمٞمتف

 وشم٘مقل سم٠مّن ًمٌٜمٝم٤م طمال قمٚمٞمف. ، إؾمد

َم٣مذا أهمٔمؾ »: ٤مً ل قمٌد اهلل آسمـ إصٖمر ًمإلُم٤مم احلًـ أظم٤مه اًم٘م٤مؾمؿ ويٌدو سم٤ميمٞمي٠ًم

، أؾمّٚمٛمؽ أن إمم قمٛمتل زيٜم٥م: . ويرّد اًم٘م٤مؾمؿ قمٚمٞمف وي٘مقلشزمٔمدك ي٣م أطمل ايمٔمزيز؟

ويقضّمف اًم٘م٤مؾمؿ ظمٓم٤مسمف إمم قمّٛمتف زيٜم٥م ويْمع يد أظمٞمف قمٌد اهلل وأُّمف سمٞمده٤م. سمٕمده٤م 

قمغم ًم٤ٌمس قمرس  ٤مً قض اًم٘مت٤مل. يْمع احلًلم يمٗمٜمي٘مقل ًمإلُم٤مم احلًلم إّٟمف ُمًتٕمد خل

 وسمذًمؽ ي٠مذن ًمف سمخقض اًم٘مت٤مل وهق ُم٤م يم٤من يتٛمٜم٤ّمه ُمٜمذ زُمـ. ، اًم٘م٤مؾمؿ

ومٙمؿ شمٙمقن حلٔم٦م اًمقداع ، ًمٞمقّدقمٝم٤م ذم آظمر اًمٚمحٔم٤مت، يٕمقد اًم٘م٤مؾمؿ إمم قمروؾمف
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، إظمػمة صٕم٦ٌم قمغم وم٤مـمٛم٦م! اًم٘م٤مؾمؿ ي٘مّدم آظمر شمقصٞم٤مشمف ُّٕمف سمِم٠من اهتامُمٝم٤م سمٕمروؾمف

ويٓمٚم٥م ُمـ أٟمّم٤مره أن ي٘مقًمقا آُملم ذم آظمر ، يٖم٤مدر اعمٙم٤من. يدقمق احلًلم ًمٚم٘م٤مؾمؿسمٕمده٤م 

اًمدقم٤مء وهؿ يٗمٕمٚمقن. وم٤مًم٘م٤مؾمؿ ذم هم٤مي٦م اًمِمج٤مقم٦م واإلىمدام ُمـ أضمؾ ظمقض اًم٘مت٤مل. وه٤م 

ويً٘مط ، هق اًم٘م٤مؾمؿ خيقض اًم٘مت٤مل سمٙمّؾ ؿمج٤مقم٦م. قمٜمده٤م حيلم ُمققمد اًمٚمحٔم٦م إظمػمة

  يٙمقن ًمف ٟم٤مس وُمٕملم. سمدُمف ُمـ دون أن ٤مً اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ومرؾمف ُمّيضم

يٓمٚم٥م اًم٘م٤مؾمؿ ُمـ ، يًّؾ اًمِمٛمر ؾمٞمٗمف وي٘مػ ومقق رأس اًم٘م٤مؾمؿ ًمٞمحّز رأؾمف

ـّ اًمِمٛمر يرومض  اًمِمٛمر أن يٛمٝمٚمف حلٔم٤مت ًمػمى وضمف قمروؾمف ًمٚمٛمرة إظمػمة. وًمٙم

 ُمٜمف اإلذن ًمٞمحّز رأس اًم٘م٤مؾمؿ.  ٤مً ويقضّمف يماُمف ًمٕمٛمر سمـ ؾمٕمد ـم٤مًمٌ، ـمٚمٌف

! ويٌدأ سمتقضمٞمف إؾمئٚم٦م إمم اًم٘م٤مؾمؿ شي٣م َمٔمكم أَمٜمٙمف ؽم٣مفم٥م»: ي٘مقل قمٛمر سمـ ؾمٕمد

هٜم٤م يٍمخ ، إذ هيّؿ اًمِمٛمر ًمٙمل يٜمٝمل طمٞم٤مة اًم٘م٤مؾمؿ، وذم هذه إصمٜم٤مء، اًمذي حيتي

واحلًلم يتقضّمف صقب اًم٘م٤مؾمؿ سمٕمد ، ×احلًلم اإلُم٤مماًم٘م٤مؾمؿ ويٓمٚم٥م اًمٕمقن ُمـ 

يْمع رأس اًم٘م٤مؾمؿ ذم طمْمٜمف ويٚمٕمـ ىم٤مشمٚمٞمف. وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ، ُمـ اًمٙمٗم٤مر اً أن يِمّؼ سمحر

اًمِمٛمر ضسمتف إظمػمة. يرضمق اًم٘م٤مؾمؿ ُمـ احلًلم أن ٓ ي٠مظمذه هبذه اًمّمقرة إمم يٜمزل 

هق خيجؾ ُمـ قمروؾمف أن شمراه قمغم ، اعمخّٞمؿ أي سمجًده اعمجروح واعمخّْم٥م سم٤مًمدُم٤مء

 وًمٙمـ اًم٘م٤مؾمؿ يٖمٛمض قمٞمٜمٞمف ويٗم٤مرق احلٞم٤مة. ، هذه احل٤مًم٦م

أن  ،ويٓمٚم٥م ُمـ زيٜم٥م، ويٕمٚمـ اؾمتِمٝم٤مد اًم٘م٤مؾمؿ، إمم اعمخّٞمؿ ×يٕمقد احلًلم

 وأن شمذه٥م إمم أّم اًم٘م٤مؾمؿ وشمٕمتذر ُمٜمٝم٤م ُمـ ضم٤مٟمٌف.، شُمٚمٌس وم٤مـمٛم٦م اًمًقاد

حمقر مجٞمع إطمداث. ومٙمّؾ ، يمام ذم اًمتٕم٤مزي إظمرى، احلًلم ذم هذه اًمتٕمزي٦م

وأومٙم٤مره وأُمٜمٞم٤مشمف ويماُمف. شم٤مرة ٟمراه يٜمقح ًمقطمده ، رء يدور طمقل ىمرارات احلًلم

ُمـ  |إمم ضمّده اًمٜمٌل حمّٛمد ويِمٙمق، اً ذم اًمّمحراء احل٤مّرة قمغم وضمقده وطمٞمد

أؾم٘مق إيمٝمؽ أَّمتل وأؾم٘مق ، ي٣م صمّدي»: قمغم طمٞم٤مهتؿ ٤مً ظمقوم اً أصح٤مسمف اًمذيـ شمريمقه وطمٞمد

 . شإيمٝمؽ نمرزمتل
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وما ، ًم٘مد شمريمف أصح٤مسمف، ُم٘م٤مسمؾ ضمٞمش إذار، يِمٕمر احلًلم سم٠مّٟمف وطمٞمد وهمري٥م

وىمد هرسمقا سمٕمد أن ووٕمقه ذم ُمقاضمٝم٦م إُمقاج اًمٕم٤مشمٞم٦م ، ص٤مطم٥م ًمف وٓ ُمٕملم

ٓ أطمد يٕمٞمٜمف ذم إٟم٘م٤مذ أهؾ سمٞمتف ُمـ  ٤مً همريٌ، اً قادث اعمزري٦م. وم٤محلًلم فمؾ وطمٞمدواحل

، اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل وإظمراضمٝمؿ ُمـ اخلٞم٤مم. ومٙمثػم ُمـ ُم٘م٤مشمٚمٞمف إُّم٤م شمريمقه أو اؾمُتِمٝمدوا

ّٕٟمف همػم ، ًمٞمس ًمديف طمٞمٚم٦م وٓ ُمـ يٕمٞمٜمف ؾمقى اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل واًمٜمقاح قمغم وطمدشمف

 ىم٤مدر قمغم ومٕمؾ رء. 

اًمٕم٘مؾ واًمقاىمع ، يرى احلًلم سم٠مّن يمّؾ رء ىمد ارشمٌط سمٌٕمْمف، ًمتٕمزي٦مذم هذه ا

، واًمِمٕمقر سم٤معم١ًموًمّٞم٦م وإيمثر ُمـ ذًمؽ، واًمذيم٤مء واًمٕم٤مـمٗم٦م واًمقوم٤مء ًمٚمت٘م٤مًمٞمد اًمديٜمّٞم٦م

اًمف ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل وىمد أصمرت إطمداث اعم٤موٞم٦م ٔمًم٘مت٤مل اعم١ممل واًمٙمٌػم اًمذي همٓمك سما

ي٘مػ ذم ؾم٤مطم٦م  ×ء إوومٞم٤مء. وم٤محلًلمقمغم روطمف ٓ ؾمّٞمام وم٘مده ًمألطم٤ٌمب وإصدىم٤م

ُمـ  اً وُمّرة ي٘مػ وطمٞمد، وُمّرة ي٘مػ يم٠مب وم٘مد قمزيزه، اإلُم٤مماًم٘مت٤مل وهق ذم ُمٜمّم٥م 

ُمٜمتٍم وُمٔمّٗمر وشم٤مرة ي٘مػ ، وُمّرة ي٘مػ يم٢مٟم٤ًمن يمٌػم، دون ُمٕملم ذم ؾم٤مطم٦م اًمقهمك

 يم٢مٟم٤ًمن قم٤مدي وم٘مد ُماذه. 

ؾ ظمقض قمـ إقمٓم٤مء اإلذن ًمٚم٘م٤مؾمؿ ُمـ أضم ×ومٗمل اًمٚمحٔم٦م اًمتل يٛمتٜمع احلًلم

يم٤من يِمٕمر سم٠مّن أظم٤مه احلًـ طمّل وُمقضمقد. وم٤محلًلم ٓ يًٛمح ًمٜمٗمًف أن ، اًم٘مت٤مل

 اإلُم٤ممّٕٟمف يٕمٚمؿ اًمٜمٝم٤مي٦م احلزيٜم٦م اًمتل شمٜمتٔمره.  ؛يرؾمؾ اسمـ أظمٞمف إمم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل

وهلذا ، اًم٘م٤مؾمؿ فَّ وىمد أوص أن ُيزَ ، احلًـ مل خيض احلرب واعمقاضمٝم٦م ُمع سمٜمل أُمّٞم٦م

ؾمٛمح سمزواضمف ُمـ اسمٜمتف. قمغم أُمؾ أن حيٗمظ هذا اًمزواج احلًلم  اإلُم٤مموم٢مّن  اًم٥ًٌم

وأن ي٘مٞمؿ قماىم٦م ضمديدة ُمع اًم٘م٤مؾمؿ. هذه اًمٕماىم٦م اجلديدة ، اًمؽماسمط اًمدُمقّي واًم٘مت٤مزمّ 

 واعم٤ٌمريم٦م اًمتل شمٙمقن ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف حمٙمقُم٦م سم٤مًمٗمِمؾ. 

احلًلم  اإلُم٤مموم٤مًمٚمحٔم٤مت اًمتل شمٜمتٝمل سم٤معمّم٤مئ٥م هل اًمٚمحٔم٤مت اًمتل يّمدر ومٞمٝم٤م 

وذم ، يٚمٌس اًم٘م٤مؾمؿ صمٞم٤مب قمرس قمكّم إيمؼم اًمذي اؾمُتِمٝمد ىمٌؾ حلٔم٤متسم٠من  اً أُمر



 427  ..................................................................  اًم٤ٌمب اًمث٤مين: ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم إيران

ويم٠مّن احلًلم ُمثٚمف ُمثؾ ، اًمقىم٧م اًمذي ي٠مُمر اسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م أن شمريم٥م ومرس قمكّم إيمؼم

وحيدوهؿ إُمؾ ُمثؾ أّي ُمًٚمؿ ، مجٞمع أسم٤مء اعمٗمجققملم اًمذيـ ٓ زاًمقا ُمّمّٛمٛملم

 اً حلرضم٦م اًمتل يقاضمف ومٞمٝم٤م قمدوّ ٔم٤مت اأن يرى اسمٜمف اًمذي وم٘مده ذم اًمٚمح طم٘مٞم٘مّل حي٥مُّ 

رسّمام ٓ يريد احلًلم أن ي٘مٌؾ اًمقاىمع أو ٓ يتٛمّٙمـ ُمـ ، ي٘مػ أُم٤مُمف اً وقمٜمٞمد ٤مً ؿم٘مٞمّ 

ومرق أو  اًم٘مٌقل سم٠مٟمف وم٘مد اسمٜمف. ورسّمام أراد هبذه إومٙم٤مر وإقمامل أن يٜمٗمل وضمقد أيِّ 

، واعمقت سملم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل اً ؼم واًم٘م٤مؾمؿ ووم٤مـمٛم٦م. وأن ي٘مٞمؿ ضمنتٞمٞمز سملم قمكّم إيم

أراد أن جيٕمؾ صقرة  وقمـ ـمريؼ اًمقوع اًمٜم٤مضمؿ، وهٙمذا واًمٕمرس وارشم٤ٌمط اًمٕمرس

واؾمتخدام ًم٤ٌمس  .وذيمرى قمكّم إيمؼم قمغم أومْمؾ وأيمٛمؾ وضمف. وم٠مُمره سم٢مىم٤مُم٦م اًمٕمرس

احلًلم ذم دوره يم٠مب وم٘مد اسمٜمف  اإلُم٤مميِمػم إمم إٟم٤ًمٟمّٞم٦م  (اًمٕم٘م٤مب)وومرس قمكّم إيمؼم 

 اًمِمج٤مع ىمٌؾ أن يِمٝمد قمرؾمف.

ئمٝمر اًمروح  اُمتٜم٤مع وم٤مـمٛم٦م ُمـ آؾمتج٤مسم٦م ُٕمر أسمٞمٝم٤م سمريمقب ومرس قمكّم إيمؼم إنّ 

، واحلًلم ي٘مٌؾ ذًمؽ سمٙمّؾ ىمّقة رهمؿ أعمف وطمزٟمف، اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م واًمٕم٤مـمٗمّٞم٦م ًمٚمٛمرأة اًمنمىمّٞم٦م

يِم٤مـمره٤م طمزهن٤م. إّن ىمٚم٥م احلًلم ُمكمء سم٤محلزن قمغم ، وهق يتٕم٤مـمػ ُمع اسمٜمتف )وم٤مـمٛم٦م(

ٞمف. احلًلم طمزيـ ذم هذه اًمتٕمزي٦م أيمثر ُمـ أي شمٕمزي٦م وم٘مد اسمٜمف قمكّم إيمؼم وهق يٌٙم

هؾ هذا اًمِمٕمقر ٟم٤مضمؿ قمـ اًمٕماىم٦م اًمٕم٤مـمٗمّٞم٦م سملم ُم٤م هق طم٤مدث أن وُم٤م ، ُأظمرى

 . ؟وُم٤م جي٥م أن يٛمّر قمغم اًم٘م٤مؾمؿ وقمٚمٞمف، طمدث ذم اعم٤ميض

اًمٌٙم٤مء. وم٢مذا ُم٤م ٓح وٞم٤مء ُمـ اًمقضمف  ٤مً وأيْم احلزن : هذه اًمتٕمزي٦ماحلزن خيّٞمؿ قمغم 

سمؾ يدّل قمغم إُمؾ اًمٓمقيؾ واًمٕمٛمر ، ّن ذًمؽ ٟم٤مضمؿ قمـ احلزن واًمٞم٠مساعميضء وم٢م

ويدقمق إمم اًمْمحؽ واًمٗمرح وهذه ، ويٛمّر ُمّر اًمٙمرام، ومٝمذا اًمْمٞم٤مء ىمّمػم، اًم٘مّمػم

وشمٔمٝمر ٟمٗمًٝم٤م ذم صقرة حمزٟم٦م. ويم٠مّٟمام أومرهمقا ، اًمتٕمزي٦م شمٌدو ُمْمحٙم٦م ويم٤مريٙم٤مشمػمّي٦م

ٞمح٤مت واًمٍمظم٤مت جيري وُم٘م٤مسمؾ اًمّم، داظمٚمٝم٤م وأطم٤مـمقا ظم٤مرضمٝم٤م سم٤محلزن وإمل

د اًمنور قضمِ احلدي٨م قمـ اًمتٝم٤مين واًمتٛمٜمّٞم٤مت. ومٚمحٔم٤مت اًمنور ٓ يٛمٙمـ أن شمُ 
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ـ ُت٧م أيمقام اعمّم٤مئ٥م. اعمقت دومَ واًمٗمرح واًمنور يُ ، واًمؽماضمٞمدي٤م شم٘مع، واًمٗمرح

ً٘مط اًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء. ٓ راق دٌم. وم٤مًمٔمٚمؿ يُ يْمحؽ سمقضمف ُمٙمٗمٝمّر. وم٤معمتقىّمع أن يُ 

  .ك وأيـ ويمٞمػ يٛمٙمـ أن يٜمتٝمل اًمقوع؟يٛمٙمـ ٕطمد أن ي٘مقل ُمت

، ارشم٤ٌمط ًمٚمزوضمّٞم٦م ًمٙمـ مل يتّؿ أيُّ ، ُمع أّن احلدي٨م يٜمٌئ قمـ اًمقصؾ وآرشم٤ٌمط

وم٤محلدي٨م جيري قمـ احلرب واًمٔمٚمؿ اًمذي ي٘مع ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف. أٓ يٙمقن هذا ُمـ 

٤ٌّمن وقم٤مؿم٘م٤من يٛمأل ىمٚمٌٝمام احل٥مُّ  أيمثر أهم٤مين احل٥ّم  مه٤م أطمد، أعم٤م؟ ؿم٤مب وؿم٤مسم٦م حم

ومٕم٘مد ارشم٤ٌمط ، ٤مً فم٤معم اً يقاضمٝم٤من ُمّمػم، سما ٟم٤مس اً يم٥م اعمقت وأظمر يٌ٘مك وطمٞمدير

قم٘مد يٙمقن هن٤ميتف اًمٌٕمد وظم٤متتف اًمٗمراق ، يٜمٗمذ ذم سمحر ُمـ اًمدُم٤مء، ؿم٤مسم٦م وؿم٤مب حم٥ّم 

 إسمدّي.

، ًمٙمٜمّف يدرك أّٟمف ؾمٞمٛمقت، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أّن اًم٘م٤مؾمؿ ؿم٤مٌب وىمٚمٞمؾ اًمتجرسم٦م

ٓ يِمٙمق وٓ يتذُّمر. وقمٜمدُم٤م شم٠ًمًمف وم٤مـمٛم٦م ، ويروخ عمّمػمه سمٙمّؾ رضمقًم٦م ويمؼمي٤مء

 : يمٞمػ يٛمٙمـ هل٤م أن شمٕمرومف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م جيٞم٥م

 ، ايمٗمٝم٣مَم٥م . سمتٔمرهمكم فمقّم يقمَ ..»

ـُ ، ايمثٝم٣مب ُق وأٞم٣م ممز    ، ايمٔمكم وضمزي

 ٔم٥م َم٣مئ٥م ومْمٔم٥م َمٗمْم   ٣مً وؽمتقاصمٜمكم أزمداٞم

 َمع ايمُمٜمٝمديـ إىمػم وايمٔمّب٣مس  وؽمٛمٗمُػ 

 ش.ايمٔمْمُم٣من دم طمدَم٥م أزمٝمِؽ 

وحيقم ، ٤مً دُم٤م شمِم٤مهد أسم٤مه٤م ُيٚمٌس زوضمٝم٤م يمٗمٜمقمٜم، قم٦مى ًم٘مٓم٦م أظمرى ُمروِّ وم٤مـمٛم٦م شمر

ل ٜمحِّ اعمقت طمقل وضمٝمف وىم٤مُمتف. ومٝمل ٓ شمتحّٛمؾ ذًمؽ وشمٍمخ وشم٘مقل ًمقاًمده٤م أن يُ 

، اً ٗمراًمٙمٗمـ قمـ ضمًد زوضمٝم٤م. وطمٞم٨م إهّن٤م شمرى سم٠مّن ساظمٝم٤م اًماإرادّي ؾمٞمٙمقن يم

 ِمٕمقره٤م يتْمّٛمـ قمّدةَ ُمـ اًم٘م٤مؾمؿ. وم ٥م ُمـ احلًلم أن يٚمًٌٝم٤م اًمٙمٗمـ سمدًٓ شمٓمٚم

واهلقان ُم٘م٤مسمؾ  واًمِمٕمقر سم٤مًمذلِّ ، واًمزواج همػم اعمتّقج، اخلقف ُمـ اعمقت، أطم٤مؾمٞمس
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 واًمتٛمٜمّل سمحٞم٤مة زوضمّٞم٦م ه٤مٟمئ٦م وؾمٕمٞمدة. ، اًمديـ وإب

 قمٜمدُم٤م تدح وم٤مـمٛم٦ُم اًم٘م٤مؾمَؿ. ، يتٖمػم وزن اًمِمٕمر ذم طمدي٨م اًمِم٤مب واًمِم٤مسم٦م

ف طمقل زوضمتف. هذ ٛم٦م سم٤مُٕمؾ ه اًمقصٞم٦م ُمٗمٕمَ اًم٘م٤مؾمؿ ي٘مّدم آظمر وص٤مي٤مه ُٕمِّ

ف ُمتك وأيـ ويمٞمػ ؾمٞمحدث. اًم٘م٤مؾمؿ يٕمٚمؿ سم٠مّٟمف ذاه٥م ٕمرَ ُمًت٘مٌؾ ٓ يُ ، سم٤معمًت٘مٌؾ

ـّ ىمٚمٌف ٓ يزال ُمٗمٕمَ ، وٓ أُمؾ ًمف سم٤محلٞم٤مة واعمًت٘مٌؾ أو اًمزواج، ٓ حم٤مًم٦م سمح٥مِّ  امً وًمٙم

سمٗم٤مـمٛم٦م. قمغم أُمؾ أن ٓ  ٤مً ر حلٔم٤مت اعمقت ُمتٕمّٚم٘ميريد أن يٙمقن ىمٚمٌف طمتك آظم، وم٤مـمٛم٦م

ٌّٝمام ظم٤مًمد، قن اعمقت ىمد أٟمًك وم٤مـمٛم٦م ذيمرهيٙم . اًم٘م٤مؾمؿ يٜمقي اًمًٗمر اً سمؾ أن يٌ٘مك طم

 ُمٕم٤مرم.  وًمٙمٜمّف ي٠مُمؾ أن يٕمقد ُمـ اًمًٗمر ؾم٤معم٤مً ، وُمع أّن ؾمٗمره ؾمٞمٗميض إمم اعمقت

ُم٤م يرشمٌط  يقّدع اًم٘م٤مؾمؿ يمؾَّ ، قمٜمدُم٤م حيلم وىم٧م اًمقداع واًمتقضّمف إمم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل

 ٤مً ُمِمقسم احلٞم٤مة !. وُمع أّٟمف يقاضمف ُمًت٘مٌاً  ّٟمف حي٥مُّ إ .اً أو ّه  ٤مً ؾمقاء يم٤من قمٚمٜم، سمحٞم٤مشمف

صٛم٧ٌم ٓ يٙمنه  ويٕمؿُّ ، إّٟمف يقّدع أصدىم٤مءه، ُمع ذًمؽ ًمديف أُمٌؾ سم٤معمًت٘مٌؾ، سم٤معمّم٤مئ٥م

 .٤مً وهذا ُمٜمٔمر ُم١ممل طم٘مّ ، ؾمقى ضب ـمٌقل احلرب

اًمذي حيٛمؾ قمغم  ×يرّدد احلًلم، ر اًم٘م٤مؾمؿ اًمتقضّمف إمم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤ملقمٜمدُم٤م ي٘مرِّ 

 هذه سظم٦م اؾمتٖم٤مصم٦م وُتذير شمدّل ، (اهلل أيمؼم)إٟمٌٞم٤مء ذم يمرسماء سظم٦م  قم٤مشم٘مف رؾم٤مًم٦م

، ؿ سم٤مُٕمؾوًمٙمٜمّف ُمٗمٕمَ ، ٓ دمرسم٦م ًمف ٤مً . أي أّن ؿم٤مسمّ اً قمغم أمهّٞم٦م ُم٤م طمّمؾ وُم٤م حيّمؾ شمقّ 

حم٥ّم ُمتقضّمف إمم ؾم٤مطم٦م ، ُم١مُمـ، قمريس شمٚمقح قمغم ُماحمف قماُم٤مت اًمٜمِم٤مط واحلريم٦م

ٚمامت أن يدرك أصح٤مسمف ُم٤م يقاضمٝمقن ذم احل٤مل هبذه اًمٙم ×ًمرسّمام ي٠مُمؾ احلًلم، اًم٘مت٤مل

سظم٦م وّد اًمٔمٚمؿ اًمذي قمّؿ ، اهلل ايمؼم هل دقمقة ًمٚمّماة: إّن سظم٦م، واعمًت٘مٌؾ

ؾمٗمر ُمكمء سم٤محل٥ّم ، ومّماة احلًلم دقم٤مء يراومؼ اًمذيـ ُمٕمف ذم ؾمٗمره، شمٚمؽ إرض

 واًمقوم٤مء واإليث٤مر.

، ٤مدة إقمداءذم ؾم٤مطم٦م اًمقهمك وُمقاضمٝمتف ىم ـ ×ذم اًمقاىمع شُمٔمٝمر ؿمج٤مقم٦ُم اًم٘م٤مؾمؿ

إّٟمٜم٤م ٟمرى اًم٘م٤مؾمؿ ذم ىمّٛم٦م ، طم٘مٞم٘م٦َم هذا اًمِم٤مب اعمٙمٚمقم ـ ُمٜمٝمؿ اًمِمٛمر وقمٛمر سمـ ؾمٕمد

هجقم ُم٘م٤مسمؾ  اً إّٟمف ٓ يٛمٙمٜمف وطمده أن حيّ٘مؼ ٟمٍم، وُمٗمٕمؿ سم٤مُٕمؾ واًمٕمٔمٛم٦م، اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م
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اٟمخرـمقا ذم وىمد ،  ًمألًم٘م٤مب واعمٜم٤مص٥م واًمٜمٞم٤مؿململمإقمداء وإؿم٘مٞم٤مء اعمتٕمّٓمِم

، اً وم٤مًم٘م٤مؾمؿ ٓ يٛمٙمٜمف أن حيّ٘مؼ ٟمٍم، ؾ احلّمقل قمغم ُمٖم٤مٟمؿ ُم٤مدّي٦مُمـ أضم ضمٞمش اًمٕمدوّ 

وم٤معمّمٞم٦ٌم شمٔمٝمر وضمٝمٝم٤م اًمدُمقّي اًم٘مٌٞمح واًمٕمٜمٞمػ ، اً إّٟمف يً٘مط قمغم إرض ؿمٝمٞمد

 واًمٙمريف اًمذي ٓ يرطمؿ. 

وًمٙمـ ، سمٕمروؾمف ٤مً وهق يراه ُمتٕمّٚم٘م، مل يٙمـ اًمِمٛمر ي٠مسمف سمام حيٛمٚمف اًمِم٤مب ُمـ أُمؾ

ّٓ أّن احلّؼ ئمٝمر روح هذا اًمِم٤مب  قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٕم٤مـمػ قمٛمر سمـ ؾمٕمد ُمع اًمِم٤مب إ

وم٤محلدي٨م اًمذي جيري سملم اًم٘م٤مؾمؿ وقمٛمر سمـ ؾمٕمد ئمٝمر أُم٤مل واعمخ٤موف ، اًمٓم٤مهر

قمغم اًمرهمؿ ُمـ إفمٝم٤مره  وإطمزان اًمتل شمقاضمف اًمزُمـ اًمْم٤مئع. ومٕمٛمر سمـ ؾمٕمد

ّٓ أٟمف يتج٤مهؾ إُمر، اًمتٕم٤مـمػ ُمع اًم٘م٤مؾمؿ ويٚمتزم اًمّمٛم٧م قمٜمدُم٤م يرى احل٘م٤مئؼ ، إ

احلًـ  اإلُم٤ممل ضمّرت اًم٘م٤مؾمؿ إمم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل. إّٟمف يٕمرف أّن اًم٘م٤مؾمؿ هق اسمـ اًمت

ُمع اًم٘م٤مؾمؿ واحلًلم.  أّن احلؼَّ  ٤مً ّٟمف قمريس ويٕمٚمؿ أيْمأويٕمٚمؿ ، احلًلم اإلُم٤مموصٝمر 

وًمٙمٜمّف قمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ يتج٤مهؾ إُمر. ويم٤مٟم٧م أضمقسم٦م اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أؾمئٚم٦م قمٛمر سمـ 

 : وًمٕمروؾمف ؾمامإلاًم٘م٤مؾمؿ ًم وشمٜمّؿ قمـ طم٥مِّ ، ؾمٕمد سحي٦م

  ؟ؽُمع قمروؾِم  هؾ يم٤من ًمؽ ًم٘م٤مءٌ : قمٛمر سمـ ؾمٕمد

 إمم وضمٝمٝم٤م سمتٛمّٕمـ.  ًم٘مد ٟمٔمرُت : اًم٘م٤مؾمؿ

 ؽ؟إمم يمام قمروؾِم  هؾ اؾمتٛمٕم٧َم : قمٛمر سمـ ؾمٕمد

 اًمقداع.  يمٚمٛم٦مَ  ًمٕمروؾمك ًم٘مد ىمٚم٧ُم ، ٟمٕمؿ: اًم٘م٤مؾمؿ

اًم٘م٤مؾمؿ ووم٤مـمٛم٦م ُمـ أيمثر ىمّمص احل٥ّم احلزيٜم٦م اًمتل مل  ام شمٙمقن ىمّّم٦م طم٥مِّ سمَّ رُ 

 ٤مً اًمزواج اًماُمٕم٘مقل شمٕمٙمس ووٕم ىمّّم٦م ٚم٦مسم٤مًمٜمج٤مح. هذه اًم٘مّّم٦م اعمتخٞمَّ شمتٙمّٚمؾ 

ويم٤من هل٤م اٟمٕمٙم٤مس ذم أيمؼم شمراضمٞمدي٤م اًمٕم٤ممل ىم٤مـم٦ٌم. ومٙمّٚمام شمٔمٝمر ُماُمح ، اً ُم١مصّمر ٤مً شمراضمٞمديّ 

شمزداد اٟمٕمٙم٤مؾم٤مهت٤م قمغم ُمّمػم اًم٘م٤مؾمؿ. وم٤مًمذيـ ي٘مقُمقن سمدور اًم٘م٤مؾمؿ يقفّمٗمقن  اًم٘مّّم٦م

همػم  وح اًمٕمٛمٞم٘م٦م ظمال قمرض ىمّّم٦م احل٥مِّ ُمِم٤مقمر اعمِم٤مهديـ ُمـ أضمؾ إفمٝم٤مر اًمر

قمـ همرور اإلٟم٤ًمن ، اًمٜم٤مضمح٦م. ومٜمرى ظمال اًمٕمرض اعمنطمّل اًمتٕمٌػم قمغم أيمٛمؾ وضمف



 410  ..................................................................  اًم٤ٌمب اًمث٤مين: ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم إيران

  ذم ُمِم٤مهدة يمّؾ ضمزء ُمـ اًم٘مّّم٦م. ٤مً واعمِم٤مهد جيد ٟمٗمًف هم٤مرىم، وإظماصف

وم٤محلًلم ي٘مػ ذم آظمر ، وم٤مجلزء إيمثر إصم٤مرة ذم اعمّمٞم٦ٌم هق قمٜمدُم٤م حيتي اًم٘م٤مؾمؿ

، وهق هم٤مرق ذم دُمف. يْمع رأؾمف ذم طمجره، طمٞم٤مة اًم٘م٤مؾمؿ إمم ضم٤مٟمٌفاًمٚمحٔم٤مت ُمـ 

ووضمٝمف ُمٖمّٓمك ، ومػمضمق اًم٘م٤مؾمُؿ احلًلَم أن ٓ ي٠مظمذه قمٜمد وم٤مـمٛم٦م وهق ُمّيج سمدُمف

 سم٤مًمدُم٤مء. ومٝمذا اًمرضم٤مء ئمٝمر ٟمٔمرة اًم٘م٤مؾمؿ إمم احل٥ّم واهلزيٛم٦م واًم٘مٚمؼ ُمـ اعمقت. 

، يراينّ ٘م٤مم قمغم اعمنح اإلتل شمُ ٟمت٤ٌمه هلذه اًمؽماضمٞمدي٤م اًمإّن أطمد اجلقاٟم٥م اعمثػمة ًمإل

طمداث واًمقىم٤مئع وم٤مؾمتخدام اًمت٘م٤مًمٞمد ُمائؿ ًمأل، ّٞم٦م إصٞمٚم٦ميراٟماؾمتخدام اًمت٘م٤مًمٞمد اإل

م اًمث٘م٤موم٦م اًمِمٕمٌّٞم٦م اًمٕم٤مُّم٦م ذم ًتخدَ واحلقار ذم يمّؾ ًم٘مٓم٦م. ذم يمثػم ُمـ احل٤مٓت شمُ 

 اًم٘مّمص طمٞم٨م شمزيد ُمـ ضم٤مذسمّٞم٦م اًمٕمرض. 

٤مء ذم أيدي وأرضمؾ ورأس وووع احلٜمّ  ،ًمٗمرس قمكم إيمؼم (اًمٕم٘م٤مب)اظمتٞم٤مر اؾمؿ 

وٟم٘مؾ اًمٕمروس وهل شمريم٥م فمٝمر ، لم همروم٦م اًمٕمروسوشمزي، اًمٕمريس واًمٕمروس

وإقمداد ُمراؾمؿ اًمٕمرس ، وشم٘مديؿ هداي٤م ُمـ زقمامء اًم٘م٤ٌمئؾ إمم اًمٕمريس، اًمٗمرس

وًمٌس اًمًقاد قمغم ، وشمقزيع احلٚمقى ودقمقة اًمٕمدو ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اطمتٗم٤مٓت اًمٕمرس

ّٞم٦م ىمديٛم٦م. يمام أّن ًمٌس اعماسمس اعمٚمّقٟم٦م سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمراؾمؿ إيراٟميمّٚمٝم٤م هل٤م ضمذور ، ٧ماعمٞمِّ 

 ّٞم٦م. يراٟماحلداد يذيّمرٟم٤م سم٤مًمت٘م٤مًمٞمد وإقمراف اإل

 ٤مً يقضمد شمراسمٓم، ورسمٓمٝم٤م سم٤مًمتٕمزي٦م، ّٞم٦م اًم٘مديٛم٦ميراٟمإّن اؾمتخدام إقمراف واًمت٘م٤مًمٞمد اإل

ومراح يم٤موّم٦م. ذم إطمزان وإ ٤مً وجيٕمؾ اعمِم٤مهد ُمِم٤مريم، سملم اًمٜم٤مس ورضم٤مل اًمديـ ٤مً ىمقيّ 

وُمـ سملم هذه اًمت٘م٤مًمٞمد اًمتل يٛمٙمـ اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م هٜم٤م ُم٤م يٓمٚمٌف اًمِمخص ُمـ أظمريـ 

 ويمذًمؽ وصّٞم٦م اإلٟم٤ًمن ىمٌؾ طمٚمقل أضمٚمف. ، أن ي٤ًمحمقه ويّمٗمحقا قمٜمف، ىمٌؾ ُمقشمف

احلًـ  اإلُم٤ممٕوٓد إئّٛم٦م وٓ ؾمّٞمام أوٓد  (إُمػم)إّن اؾمتخدام ًم٘م٥م ؿم٤مهزاده 

ًم٘م٥م  إيرانؼ قمغم أوٓد اعمٚمقك ذم ٓمٚمَ عمِم٤مهد. ويُ جيذب ا ÷احلًلم اإلُم٤ممو

. ومٕمٜمدُم٤م يًتخدم اًمرواديد ٤مً ؼ قمغم أوٓد اخلٚمٗم٤مء ُمٓمٚم٘مٓمٚمَ وٓ يُ ، ؿم٤مهزاده



 ٞملميراٟمُمِمٝمدي٦م اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب واإل  ..................................................... 281

 

سملم أسمٓم٤مل يمرسماء  ٤مً ذم اًمتٕمزي٦م وم٢مهّنؿ ي٘مٞمٛمقن ارشم٤ٌمـم)اعمٜمِمدون( هذه إًم٘م٤مب 

ًلم يم٤مٟم٧م احل اإلُم٤ممسم٠منَّ إطمدى زوضم٤مت  قمٚمامً ، ّٞم٦م إؾمٓمقرّي٦ميراٟمواًمِمخّمّٞم٤مت اإل

 .إيرانوهل سمٜم٧م يزدضمرد آظمر ُمٚمقك اًم٤ًمؾم٤مٟمّٞملم ذم ، ّٞم٦مإيراٟم

ـَ ، ض شمْمحٞم٤مت اًمٜم٤ًمءٕمرَ شمُ  ذم هذه اًمتٕمزي٦م َـّ  َـّ طم٤مضم٤مهِت  وم٤مًمٜم٤ًمء يْمٕم  وُمٞمقهل

ـَ ، ٤مً اًمٓمٌٞمٕمّٞم٦م وُمِم٤مقمر إُمقُم٦م ضم٤مٟمٌ وهذا ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر اًمّمدق ، احلًلمَ  ويدقمٛم

ـَ واًمت٘مقى ُمـ أضمؾ شمٜمٗمٞمذ أواُمر اهلل وإقماء يمٚمٛمتف ـّ اًمٙمٌػمة  . وم٤مًمٜم٤ًمء يتج٤مهٚم ُمٞمقهل

ـّ اًمِمخّمّٞم٦م َـّ ، واًمّمٖمػمة ورهم٤ٌمهت ـَ  وه ـّ  حيًٌ ـّ  ُمقت أزواضمٝم ـّ وإظمقاهن وأوٓده

ُمـ اعمقت سمذّل. وم٠مّم اًم٘م٤مؾمؿ شمٓمٚم٥م إمم احلًلم سمٙمّؾ طمرارة إقمٓم٤مء اإلذن  اً سمٕمزٍّ ظمػم

وخ ًمٓمٚم٥م شمر ـ ٓسمٜمٝم٤م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اًم٘مت٤مل. ووم٤مـمٛم٦م احلزيٜم٦م قمغم أظمٞمٝم٤م قمكّم إيمؼم

ّٞم٦م ؾماُمًمٚمؽمسمٞم٦م اإل ٤مً ٕمّد أٟمٛمقذضموزيٜم٥م اًمتل شمُ ، شمٌٕم٨م زوضمٝم٤م خلقض اًم٘مت٤مل ـ أسمٞمٝم٤م

 : فشم٘مقل ًمف ُاُمُّ ، شمتج٤مهؾ ُمِم٤مقمره٤م. وقمٜمدُم٤م يٕمزم اًم٘م٤مؾمؿ قمغم اًمتقضّمف إمم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل

 ، فمٙمٝمؽ يَمَبٛمِل ضمالٌل ، ي٣م ؾمبقم»

  ش.أيمػ َمّرة، يمؽ ٣مً هٛمٝمئ، ي٣م زمٛملّ  

 : قم٦م إّي٤مهشمّمٞمح ُمقدِّ ، فوقمٜمدُم٤م يٌتٕمد اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أُمّ 

 دم فمقٞمؽ ي٘مقنُ  اهللُ، ي٣م روضمل اذه٤ْم »

ـْ    ش.ؿمريٗمؽزاد َ أضمب٣مئَؽ  دفم٣مءُ  ويمٝم٘م

 : ُمّمػم زوضمتف طمٞم٨م ي٘مقل طمقَل ، اً رُم١مصمِّ  ٤مً ويٙمقن وداع اًم٘م٤مؾمؿ ُّٕمف وداقم

 إذا ؽمٗمْم٦ُم َمـ فمعم همرد»

 زمٛمٔمًم وهق ضمزيـ  وصم٣مء احلسكمُ 

 زوصمتل ٞمٔمًم وأٞم٣م صمريح  وإذا رأْت 

 ٜم٣م زمدَمل طمّم٣مزم٣م ه٣م ورصمٙمَ يَد  ُخ همسقف سمٙمْم  

 فمقّم  همال سمسٚمحل هل٣م أن سمب٘مل وسمٛمدَب  
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  ٣مً ه٣م اٞمزفم٣مصمؾمٔمرَ  وٓ سمٛمثرْ 

 ايمْم٣ميمع  همٔمرود سمٔمٝمس٥م

 ي٣م ُأَمّل ، زمٝمدك وهل أَم٣مٞم٥مٌ 

 زمٝمد اهلل  أٞمتؿ أَم٣مٞم٥مٌ 

 ش.وايمٔمٖمقَ  َمٛم٘مؿ ايمسامَح  أؿمٙم٤ُم ، هم١مذا وُمتٙم٦ُم 

اًمقومّٞم٤مت  ًت٘مٌؾ. واًمٜم٤ًمءُ ومٝمل ًمٞم٧ًم قمغم اـماع سم٤معم، ٝم٤ماسمٜمَ  إمُّ  قمٜمدُم٤م شمقّدعُ 

ـَ  ـّ  اًمايت يتج٤مهٚم ـّ وآُم٤مهل ـّ اًمقصقل إمم أهداف احلًلم، رهم٤ٌمهت  اًمٕمٚمٞم٤م.  ×يٛمٙمٜمٝم

احلًلم. وه٤م هق ؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ يٕمؽمف  اإلُم٤مميٕمؽمف إذار سم٠مطم٘مّٞم٦م 

 : وي٘مقل، سمحّؼ احلًلم ذم اًم٘مت٤مل اًمدائر سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ

 ف وَمٔمدٞمَ  سخ٣مءِ ايم ي٣م صمقهرةَ ، ... هؾ َمـ َمب٣مرزٍ »

 يٛمٌمه  ٣مً ٓ ومريب اً وضمٝمد ي٣م َمٙم٘م٣مً ، هؾ َمـ َمب٣مرز

  ش...ي٣م َمـ يٚمّثؾ ؽمقرة وايمٙمٝمؾ وايمّمحك.، هؾ َمـ َمب٣مرز

 ؟احلًلم قمٜمدُم٤م ىم٤مل إسمٞم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اإلُم٤ممأٓ يٙمقن اًمِمٛمر ىمد اقمؽمف سم٠مطم٘مّٞم٦م 

هؾ ُمـ : أمل ي٘مٌؾ قمٛمر سمـ ؾمٕمد سمٕمٔمٛم٦م وُمٙم٤مٟم٦م اًم٘م٤مؾمؿ وقمكّم إيمؼم قمٜمدُم٤م ي٘مقل

٤ٌمرز ي٤م ظمٚمٞمٗم٦م إؾمد اًمٜمِمط؟ ومٕمٛمر سمـ ؾمٕمد وؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ ُمـ أضمؾ ُم

وهذا ُم٤م ي٘مّرب اعمِم٤مهديـ إمم روح ، ي٘مؽمسم٤من ُمـ اعمِم٤مهديـ، إفمٝم٤مر أطم٘مّٞم٦م احلًلم

جي٥م ىمقل احل٘مٞم٘م٦م طمّتك إذا يم٤من اًم٘م٤مئؾ ذم ، اًمٕمرض. احلقار يٙمقن ذم ظمدُم٦م اًمقاىمع

 اً وم٢مهّنؿ ٓ يتّمّقرون أسمد مل اخلٞم٤ملًم٤ٌمس اخلّمؿ. وطمٞم٨م إّن اعمِم٤مهديـ هم٤مرىمقن ذم قم٤م

قمقن سم٠مهّنؿ يٕمِم٘مقن احلًلم ويٕمّدوٟمف سم٠مّن إؿم٘مٞم٤مء ٓ ديـ هلؿ. وم٤مٕؿم٘مٞم٤مء طمّتك يدّ 

وهؿ يذرومقن اًمدُمقع قمغم ُمّمػمه وُمّمػم أصح٤مسمف. وم٤محل٘مٞم٘م٦م قمٜمدُم٤م ، ُمٜمٝمؿ واطمداً 

ن خترج ُمـ ومؿ اًمٕمدو تٜمحٝم٤م ىمّقة وُمّمداىمّٞم٦م يمٌػمة. حي٤مول اعمٛمّثٚمقن اًمذيـ ي١مّدو

سم٠من شمٔمٝمر قمغم وضمقهٝمؿ  نوٓ يًٛمحق، إدوار إسمٕم٤مد إؿم٘مٞم٤مء ُمـ يمّؾ ُم٤م هق ىمٌٞمح

 ُماُمُح اإلحل٤مد واًمٙمٗمر.
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٠ٌّم سم٤معمِمٝمد اًم٘م٤مدم. وم٤مٕطمداث اًمتل  شمتقامم اعمِم٤مهد سمنقم٦م ٓ شمتٞمح ًمٚمٛمِم٤مهد أن يتٜم

٠ٌّم هب٤م يم٤مُمٚم٦م  ،٤مً ُمع أّن إطمداث ُم٘مّدرة ُمًٌ٘م، شم٘مع ذم اًمتٕمزي٦م ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛمِم٤مهد أن يتٜم

وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مٌؾ هذه احل٘مٞم٘م٦م سم٠مّن إسمٓم٤مل ُمًتٕمّدون ًمٚمتْمحٞم٦م سم٠مرواطمٝمؿ. ومٕمٜمدُم٤م 

قمـ  اً تخدُمقن ُمٗم٤مهٞمؿ ديٜمّٞم٦م ختتٚمػ يمثػموم٢مهّنؿ يً، يًتخدُمقن يمٚمامت ٟم٤مسمٞم٦م وُمٝمٞمٜم٦م

اعمٗم٤مهٞمؿ اًمًٓمحّٞم٦م اًمدٟمٞمقّي٦م اًمتل شمًتٚمزم ٟمٔمرة ىمري٦ٌم إمم اًمٙمٜم٤مي٦م واإله٤مٟم٦م. وم٤محلًلم 

َـّ ، ًم٥ًٌم أهّنؿ قمغم طمؼٍّ  ؛وأصح٤مسمف يًتخدُمقن اًمٕم٤ٌمرات اًم٘م٤مؾمؿ وأظمريـ ٓ  وًمٙم

. إهّنؿ ٓ ي٘مقًمقن أيمثر مم٤ّم ي٘مقًمف إقمداء. إهّنؿ ي٘مقًمقن قم٤ٌمرات يٚمٕمٜمقن اًمٕمدوَّ 

 وفم٤معمقن وٓ طمٞم٤مء هلؿ. ، ىمقم ُمٚمٕمقٟمقن: ويمٚمامت ي١مُمٜمقن هب٤م ُمثؾ

 ٤مً ذم اًمقاىمٕم٦م شمْمٗمل قمغم احلدث ضم٤مٟمٌ وُمع أنَّ إطمداث واًمّمقر اًمتل شمؼمز

أي قمٜمدُم٤م يٜمقح احلًلم سمٕمد ، وي٠مظمذ اًمتٛمثٞمؾ واحلقار طم٤مًم٦م يم٤مريٙم٤مشمقرّي٦م، ٤مً ٞمّ ظمٞم٤مًم

ٌّؾ هج ومرؾمف، ُمقت قمكّم آيمؼم ومٝمذا ُم٤م ئمٝمر احل٥ّم اًمٙمٌػم اًمذي يٙمٜمّف ، وي٘مقل ؾم٠مىم

٤مب واعمٛمّثٚملم مل يٙمقٟمقا وًمٙمـ جي٥م آٟمت٤ٌمه إمم أّن رواة اًمتٕمزي٦م واًمٙمتّ ، إب ًمقًمده

اًمذي يم٤مٟمقا ئمٝمرون إيامهنؿ وووم٤مءهؿ ذم ، ًمٜم٤مس اًمٕم٤مدّيلمسمؾ يم٤مٟمقا ُمـ سملم ا، حمؽموملم

ٓ ؾمّٞمام ىمراءة اًمِمٕمر ذم سمحقر ُمتٜمّققم٦م ، ر قمغم اعمِم٤مهداحل٤مدث اًمديٜمّل. وهذا يمّٚمف ي١مصمِّ 

دمٕمؾ اعمِم٤مهد ، واًمٗمرس ورُمقز أظمرى، وإدوات اعمقؾمٞم٘مّٞم٦م، واؾمتخدام اًمٓمٌٚم٦م

مم شم٘مقي٦م إيامن اًمٜم٤مس قمـ . ومٕمروض اًمتٕمزي٦م ٓ هتدف ؾمقى إ٤مئمٝمر ردَّ ومٕمؾ قم٤مـمٗمٞمّ 

 .(0)سمِمٙمؾ جيذب اعمِم٤مهديـ وحئمك سم٘مٌقهلؿ، ـمريؼ قمرض اًمقىم٤مئع اًمديٜمّٞم٦م

                                                 
؛ 008ص :ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، شمٕمزيف وشمٕمزيف ظمقاين ]اًمتٕمزيف وىمراءة اًمتٕمزي٦م[، ص٤مدق، مه٤ميقين (0)

ُمّمدر ، : شمٕمزيف: آيلم وٟماميش در إيران ]اًمتٕمزي٦م: اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم إيران[سمٞمؽم، شمِمٚمٙمقومًٙمل

 . 85ص :ؾم٤مسمؼ
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 اخلامتة 

 

 اخلامتٛ

(1) 
 إيراناًمٕمزاء ذم شمٜم٤موًمٜم٤م  ًمٚمٕمزاء احلًٞمٜمل قمٜمد اًمٕمرب واًمٗمرسظمال دراؾمتٜم٤م 

زٟم٤م سملم ُمـ اًم٘مرن إّول وطمتك وىمتٜم٤م احل٤مض. وُمٞمّ ، واًمٕمراق وسم٘مٞم٦م اًمٌٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م

وُمقايم٥م اًمٕمزاء اًمتل ، جم٤مًمس اًمٕمزاء اًمتل ُأىمٞمٛم٧م ذم اًمتٙم٤مي٤م واحلًٞمٜمّٞم٤مت واعم٤ًمضمد

إلطمٞم٤مء ذيمرى  ؛يم٤مٟم٧م وٓ شمزال خترج ذم ؿمٝمري حمّرم وصٗمر إمم اًمِمقارع واعمٞم٤مديـ

اًمتل ، وُمٜمٝم٤م ُمقايم٥م اًمٚمٓمؿ واًمزٟمجٞمؾ واًمتٓمٌػم وقمروض اًمتٕمزي٦م، اؾمتِمٝم٤مد احلًلم

 .اًمٕم٤مذ اهلجريُمٜمذ اًم٘مرن  إيرانذم ٘م٤مم شمُ 

 أّوًٓ ُمتل سمدأ اًمٕمزاء احلًٞمٜمل : واًم١ًمال اًمذي ـمرطمٜم٤مه ذم سمداي٦م هذه اًمدراؾم٦م هق

ٚمٓمؿ واًمٌٙم٤مء وىمراءة ُمـ إىم٤مُم٦م اًمٜمٞم٤مطم٦م واًم ُمتك ُتّقل اًمٕمزاءو ؟إيرانذم اًمٕمراق أم ذم 

وسمامذا يٛمت٤مز ُمنح اًمتٕمزي٦م قمٜمد  ؟إمم اًمِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ قمغم اعمنح أؿمٕم٤مر اًمرصم٤مء

اًمٕمزاء  ٤م اًمٞمف هق أنَّ ويم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م ُم٤م شمقصٚمٜم ؟قمـ اًمِمٕمقب إظمرى ّٞملميراٟماإل

 ظمرى. ّٞم٦م إؾماُمواًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م واإل إيرانإمم  اٟمت٘مؾ وُمٜمف، احلًٞمٜمل سمدأ ذم اًمٕمراق

وُم٤م ، ذم اًمٕمراق شمٜم٤موًمٜم٤م ووع اًمِمٞمٕم٦م اًمًٞم٤مّد  وظمال دراؾمتٜم٤م ًمٚمٕمزاء احلًٞمٜمل

٤ٌّم ٌِّ  ؛ؾمّٞملمُتّٛمٚمقه ُمـ فمٚمؿ وىمٛمع ُمـ إُمقّيلم واًمٕم ، هؾ اًمٌٞم٧مٝمؿ ٕٟمتٞمج٦م طم
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وأذٟم٤م إمم أّن اًمٌقهيّٞملم هؿ أّول ُمـ ، ×احلًلم اإلُم٤مموُمداوُمتٝمؿ قمغم زي٤مرة ُمرىمد 

 شمِمجٞمع اًمِمٞمٕم٦م إلىم٤مُم٦م ـم٘مقس اًمٕمزاءوىمد ٟمت٩م قمـ ، ذم سمٖمداد ٤مً ٜمقمٚم اًمٕمزاءأُمر سم٢مىم٤مُم٦م 

ّٞملم عمٜم٤مىمٌك سم٤مًٛمَّ وُم٤م يُ ، فمٝمقر ـمٌ٘م٦م ُمـ اًمٜم٤مئحلم ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م واًم٘مرون اًمت٤مًمٞم٦م

يـ يم٤مٟمقا وفمٝمر ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ اًمٗمْم٤مئٚمّٞمقن اًمذ، هؾ اًمٌٞم٧ماًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مرأون ُمدائح ٕ

 .يٛمدطمقن اخلٚمٗم٤مء 

، ذم اًمٕمراق ذم اًمٕمّمقر اًمت٤مًمٞم٦م وذم اًمٕمٍم احلدي٨م يمام درؾمٜم٤م اًمٕمزاء احلًٞمٜمل

، ٌٞمف واظمتاومٝمؿ ذم ذًمؽواًمِمَّ  ىمػ اًمٕمٚمامء ُمـ ظمروج ُمقايم٥م اًمٕمزاءوذيمرٟم٤م ُمقا

، ّٞمٜمقا ومٞمٝم٤م رأهيؿ ذم ـم٘مقس اًمٕمزاءسم، ٤مً أًّمػ اًمٕمديد ُمـ اًمٕمٚمامء يمتٌ وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ

 وُمٜمٝمؿ ُمـ طمّرُمٝم٤م وهنك قمٜمٝم٤م.، وُمٜمٝمؿ ُمـ أّيد هذه اًمٓم٘مقس

واٟمتِم٤مر  إيرانإمم  ؾمامسمٕمد دظمقل اإل إيرانذم  وشمٜم٤موًمٜم٤م سم٤مًمدرس اًمٕمزاء احلًٞمٜمل

، اًمّمٗمقّي٦مًمٚمدوًم٦م  ٤مً رؾمٛمٞمّ  ٤مً ذ اًمّمٗمقّيلم اعمذه٥م اًمِمٞمٕمّل ُمذهٌواخت٤م، اًمتِمّٞمع

وشمٜم٤موًمٜم٤م ، ورومْمٝمؿ ُمدح اعمٚمقك وآُمراء، وشمِمجٞمٕمٝمؿ ًمٚمِمٕمراء ذم ُمدح أهؾ اًمٌٞم٧م

، ٌٞمف وتثٞمؾ واىمٕم٦م يمرسماءوفمٝمقر اًمِمَّ ، اًمتٕمزي٦م ذم اًمٕمٍميـ اًمّمٗمقّي واًم٘م٤مضم٤مرّي 

  .ودرؾمٜم٤م اًمتٗم٤مقمؾ اًمقضمدايّن سملم اًمٕمرب واًمٗمرس ذم إىم٤مُم٦م ـم٘مقس اًمتٕمزي٦م

سمٜم٤مء اًمتٙم٤مي٤م ٓىم٤مُم٦م قمروض و، إيران يمام درؾمٜم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم

وشمٜم٤موًمٜم٤م شمٕمزي٦م قمرس ، وأضمريٜم٤م دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ًمثاث ُمنطمّٞم٤مت قم٤مؿمقرائّٞم٦م، اًمٕمزاء

ومٛمٜمٝمؿ ، ٤مب طمقل طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمٕمرساًم٘م٤مؾمؿ سمٕمد آؿم٤مرة إمم اجلدل اًمدائر سملم اًمٙمتّ 

 وُمٜمٝمؿ ُمـ يِمّدد قمغم طمّمقًمف يقم اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم.، ُمـ يٜمٗمل طمّمقل ذًمؽ

رأيٜم٤م أّن ـمٌ٘م٦م ُمـ اًمٗمٜم٤ّمٟملم اعمنطمّٞملم فمٝمروا ذم  راؾمتٜم٤م عمنح اًمتٕمزي٦موظمال د

يمام فمٝمر رؾّم٤مُمقن رؾمٛمقا ًمقطم٤مهتؿ ، وُمّثٚمقا واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء قمغم اعمنح، إيران

ويم٤مٟم٧م هذه ، ووضمقه إئّٛم٦م وإٟمٌٞم٤مء، اعمًتقطم٤مة ُمـ ؾم٤مطم٤مت اًم٘مت٤مل ذم يمرسماء

طمٗمٔمقا اًمرواي٤مت وإظم٤ٌمر وي٘مقم أؿمخ٤مص ، ٕمرض ذم جم٤مًمس اًمتٕمزي٦ماًمٚمقطم٤مت شمُ 
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ُمـ يمت٤مب سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م أًّمٗمف أطمد اخلٓم٤ٌمء  ٟم٘ماً ، سمقاىمٕم٦م يمرسماء سمنمح إطمداث اعمرشمٌٓم٦م

روض٥م )وهق اعما طمًلم واقمظ يم٤مؿمٗمل سمٕمٜمقان ، ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجرّي 

، ًمرؾمؿ ًمقطم٤مهتؿ قمغم اًم٘مامش اً ًمرؾّم٤مُمقن يتخذون ُمـ اعم٘م٤مهل ُم٘مريم٤من ا .(ايمُمٜمداء

اد اعم٘م٤مهل أو اعمِم٤مريملم ذم جم٤مًمس وقمروٝم٤م قمغم روّ ، واًمزضم٤مج واًمًت٤مئر واخلِم٥م

ويم٤مٟم٧م طمتك وىم٧م ىمري٥م ، (رؾمقم اعم٘م٤مهل)ؼ قمغم هذه اًمرؾمقم اؾمؿ ـمٚمِ وأُ ، اًمتٕمزي٦م

ّٓ أّن رؾمؿ هذه اًمٚمقطم٤مت شمقىّمػ سم٥ًٌم ووم٤مة اًمرؾّم٤مُملم شُمٕمرَ  ض ذم قم٤مؿمقراء. إ

 ًمٜمقع ُمـ اًمرؾمؿ.ا سمٕمدهؿ عمثؾ هذا اوؤوقمدم ُمقاصٚم٦م اًمرؾّم٤مُملم اًمذيـ ضم٤م، اًمٙم٤ٌمر

أّن هذا اعمنح اٟمتنم  إيرانإّن ُم٤م ٓطمٔمٜم٤مه ظمال دراؾمتٜم٤م عمنح اًمتٕمزي٦م ذم 

وىمد اقمؽمف اًمٕمديد ُمـ ، وٓ يزال حئمك سم٤مٓهتامم، إيرانسمّمقرة هيٕم٦م ذم 

سمٞمٜمام مل ٟمجد ٟمِم٠مة ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم اًمٕمراق قمغم اًمرهمؿ ُمـ ، اعمنطمّٞملم اًمٕم٤معمّٞملم سمذًمؽ

 حم٤موٓت طمثٞمث٦م ًمقوع أؾمس ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم هذا اًمٌٚمد. و، وىمقع أطمداث يمرسماء

يتخذون ُمراؾمؿ اًمٕمزاء قمغم احلًلم  اًمٕمراىمّٞمقن ُمـ اعمقاًملم ٕهؾ اًمٌٞم٧م يم٤من

وذًمؽ  وُتّدهيؿ ًمألٟمٔمٛم٦م، ومرص٦م ًمإلقمراب قمـ ُمٕم٤مروتٝمؿ ًمٚمًٚمٓم٤مت احل٤ميمٛم٦م

 قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م احلٙمقُم٤مت اًمٕمراىمّٞم٦م شمٜمتٝم٩م ؾمٞم٤مؾم٦م ُمٕم٤مدي٦م هلؿ.

سمؾ إّن ، ّٞملم ظمال آطمتٗم٤مل سمٛمراؾمؿ قم٤مؿمقراءيراٟمف قمٜمد اإلومل ٟمجد اًمًٚمقك ٟمٗمً

عم٤م ٓىم٤مه  ؛ّٞم٦م يم٤مٟم٧م شمٕمؼّم قمـ احلزن وإؾمكيراٟماعمراؾمؿ اًمتل يم٤مٟم٧م شم٘م٤مم ذم اعمدن اإل

ومل شمراوم٘مٝم٤م ، احلًلم وأصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف ُمـ فمٚمؿ وضمقر قمغم أيدي طمّٙم٤مم سمٜمل أُمّٞم٦م

وُمٜمٕمقهؿ ُمـ ، اوٓمٝمدوا اًمِمٞمٕم٦م ُمـ طمّٙم٤مم إيرانشم٤مريخ  ؿمٕم٤مرات ؾمٞم٤مؾمّٞم٦م. ومل خيُؾ 

ذم  إيرانوم٘مد اختذ اًمٕمديد ُمـ احلّٙم٤مم اًمذيـ طمٙمٛمقا ، إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء قمغم احلًلم

٢مىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ سمومل يًٛمحقا هلؿ ، اًم٘مرون إومم ُمـ اهلجرة ُمقاىمػ ُمٕم٤مدي٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م

 اًمٕمزاء. ويم٤من اًمِمٞمٕم٦م ي٘مٞمٛمقن اًمٕمزاء ظمٗمٞم٦م ذم اًمٌٞمقت. 
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 (2) 
 ٦مـمروطمضمف ومی اًم٤ٌمب آول ُمـ إاءشمف اعمقاوٞمع اعمدرَ جيد اًم٘م٤مریء ظمال ىمر

ٓ أَ  د قمٜمف ومی اعم٤مویطمومل يٙمت٥م أ، ـمروطم٦م سمجائفدت هذه إشمٗمرّ  ضمديداً  ُمقوققم٤مً 

واًمٕمٝمقد اًمت٤مًمٞم٦م ، ُمـ اًمٕمٝمديـ اًمّمٗمقی واًم٘م٤مضم٤مری إيرانومی  وهق اًمٕمزاء احلًٞمٜمل

اًمٕمزاء اًمتی يم٤مٟم٧م  قمـ ُمقايم٥م يران٤مح اًمٖمرسمٞمقن قمٜمد زي٤مرهتؿ إلوظم٤مص٦م ُم٤م رواه اًمًٞمّ 

 وقمروض اًمتٕمزي٦م، ٘م٤مم ومی اًمٌٞمقتوجم٤مًمس اًمٕمزاء اًمتی يم٤مٟم٧م شمُ ، شمٓمقف اًمِمقارع

 ٘م٤مم قمٚمی اعمنح.اًمتی يم٤مٟم٧م شمُ 

 وهق فمٝمقر، ًمٞمفمل ُأؾمٌؼ إ ضمديداً  ُمقوققم٤مً  يْم٤مً اًم٘م٤مرئ أ وومی هذا اًم٤ٌمب يٓم٤مًمع

قمغم اًمذيـ قمٛمٚمقا  إيرانواًمرؾم٤مُملم ذم ، و اًمِمٕمراء واًمرواديد، ـمٌ٘م٦م ُمـ اخلٓم٤ٌمء

ختّمٞمص ُمقوقع ضمديد  ٜمل اؾمتٓمٕم٧مٟمَّ يمام أ، ٞملميراٟمشمرؾمٞمخ اًمٕمزاء احلًٞمٜمل قمٜمد اإل

: ومٞمٚمؿ: وشمٜم٤موًم٧م واىمٕم٦م يمرسماء وُمٜمٝم٤م، إيرانٟمتج٧م ذم طمقل إومام اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م اًمتل أُ 

وومٞمٚمؿ ، وومٞمٚمؿ اًمًٗمػم، وومٞمٚمؿ جمٚمس شمٕمزي٦م ظمروج اعمخت٤مر، أؾمد اهلل ذم ٟمٓمٜمز شمٕمزي٦م

 .وومٞمٚمؿ وٓي٦م اًمٕمِمؼ، ًمقطمٞمدوومٞمٚمؿ اًم٘م٤مئد ا، يقم اًمقاىمٕم٦م

صمػم ٠ماًمتوهق ، ضمديداً  ول جيد اًم٘م٤مري ُمقوققم٤مً وذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ اًم٤ٌمب إ

وظم٤مص٦م اًمتِم٤مسمف اًمٙمٌػم ذم ، ىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاءٞملم ذم إيراٟمسملم اًمٕمراىمٞملم واإل لاعمت٤ٌمدَ 

ومحؾ ، وُمقايم٥م اًمٕمزاء، وُمٜمٝم٤م جم٤مًمس اًمٕمزاء، إيرانـم٘مقس اًمٕمزاء ذم اًمٕمراق و

صٖمر وُمٝمد قمكم إ، وقمرس اًم٘م٤مؾمؿ، وريمْم٦م ـمقيري٩م وطمرق اخلٞم٤مم، ؾاعمِم٤مقم

وؿمٌٞمف ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ ، يمؼموؿمٌٞمف إهى وؿمٌٞمف قمكم إ، واًمٗمرس ذو اجلٜم٤مح

 .ىمدام قمغم إواًمًػم، ومحؾ صقر آئٛم٦م، ومحؾ اًمتقاسمٞم٧م، وـمٗمكم ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ
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قمكم سمـ  اإلُم٤ممُمرىمد ّٞمقن قمغم زي٤مرة يراٟماقمت٤مد اإل ف ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي ٟمَّ سم٠م قمٚمامً 

 ٤مً ؛ شم٠مؾّمٞمقمغم إىمدام ٤مً ( ُمِمٞمإيرانذم ُمديٜم٦م ُمِمٝمد )ؿمامل ذىمّل  ×ُمقؾمك اًمرو٤م

٤ٌّمس اًمّمٗمقّي )إّول( اًمذي يم٤من يذه٥م ُمـ ، سمٛمٚمقك اًمّمٗمقّيلم وُمٜمٝمؿ اًمِم٤مه قم

قمغم إىمدام ُمثٚمام يم٤من يٗمٕمؾ ضمّده اًمِم٤مه  ٤مً ُمِمٞم، ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من إمم ُمديٜم٦م ُمِمٝمد

٤ٌّمس إؾمامقمٞمؾ إّول. وم٘مد ىمٓمع غم قم ٤مً اعم٤ًموم٦م سملم إصٗمٝم٤من وظمراؾم٤من ُمِمٞم اًمِم٤مه قم

 .م0318هـ/0101وذًمؽ ذم اًمٕم٤مم  ٤مً إىمدام ذم صمامٟمٞم٦م وقمنميـ يقُم

يمٞمػ ، إيرانة ذم هذه آـمروطم٦م ُمقوقع ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم دَّ وُمـ ُمٔم٤مهر اجلِ 

م اًمديٙمقر ًتخدَ ويمٞمػ يُ  ؟إيرانشمٙمٞم٦م ذم  ُل وّ ٧م أٜمٞمو ُمتك سمُ  ؟قمروض اًمتٕمزي٦م سمدأت

يمام يرى اًم٘م٤مري ء دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سملم صماث  ؟ُمنح اًمتٕمزي٦م سمس واعمقؾمٞم٘مك ذمواعما

 ٘م٤مم ذماًمتل شمُ  قمرس اًم٘م٤مؾمؿ قمكم ُمنطمٞم٦م شمٕمزي٦م ةًم٘م٤مء ٟمٔمروإ، ُمنطمٞم٤مت قم٤مؿمقرائٞم٦م

 .إيران
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 واملراجع املصادر

 
 

 املضازر ٔاملرادع
ّٛٗ  املضازر العرب

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ * 

 )أ(
 81)، د أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿحمٛمّ : ُت٘مٞمؼ، ايمبالنم٥مذح هن٨م ، اسمـ أب احلديد *

 م.0135هـ/ 0425، 8ط، اًم٘م٤مهرة، ( ُمٜمِمقرات دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمّٞم٦ماً جمّٚمد

، هـ(341ـ  555قمّز اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ حمّٛمد اجلزري )، * اسمـ إصمػم

 ،دار اعمٕمروم٦م، اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م: ُت٘مٞمؼ، أؽمد ايمٕم٣مزم٥م دم َمٔمرهم٥م ايمِمح٣مزم٥م

 .م0117هـ/ 0302، 0ط، سمػموت

، هـ(341ـ  555قمّز اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ حمّٛمد اجلزري )، * اسمـ إصمػم

دار اًمٙمت٥م ، أسمق اًمٗمداء قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض: ( ُت٘مٞمؼاً جمّٚمد 00ايم٘م٣مَمؾ دم ايمت٣مريخ )

 م.0127هـ/ 0317، 0ط، اًمٕمٚمٛمّٞم٦م

دار ، ؿمػمي قمكم: ُت٘مٞمؼ، ايمٖمتقح، أسمق حمّٛمد أمحد اًمٙمقذم، * اسمـ إقمثؿ

 .0ط، سمػموت، إوقاء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع
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، أسمق قمٌد اهلل حمّٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمّٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٚمقايت، اسمـ سمٓمقـم٦م *

ُمٜمِمقرات ، حتٖم٥م ايمٛمّٓم٣مر دم نمرائ٤م إَمِم٣مر وفمج٣مئ٤م إؽمٖم٣مر، رضمٙم٥م ازمـ زمْمقؿم٥م

 م. 0127هـ/ 0317، سمػموت –دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم 

، جمّٚمدات( 3) ايمٖمت٣موى ايم٘مػمى، هـ(782ـ  330اًمديـ ) شم٘مل، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م *

دار ، ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، حمّٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م: ُت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ وشم٘مديؿ

 م. 0227هـ/0312، 0ط، سمػموت، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م

، هـ(517أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد )اعمتقرّم ، اسمـ اجلقزي *

ُمّمٓمٗمك ، حمّٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م: دراؾم٦م وُت٘مٞمؼ، َمؿاظمٛمتٓمؿ دم سم٣مريخ اظمٙمقك وإ

 م. 0118هـ/0308، 0ط، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م

٤ٌّمس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمّٛمد سمـ أب سمٙمر )، * اسمـ ظمّٚمٙم٤من ـ  312أسمق اًمٕم

طمّ٘م٘مف اًمديمتقر ، جمّٚمدات( 2)، ايمزَم٣من َوهَمٝم٣مت إفمٝم٣من وأٞمب٣مء أزمٛم٣مء، هـ(320

 م[.0125هـ.ش ]0433، 8ط، ىمؿ، ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض، ٤ٌّمسإطم٤ًمن قم

وي ، اسمـ ؿمٝمر أؿمقب * أسمق قمٌد اهلل حمّٛمد سمـ قمكم اسمـ ؿمٝمر آؿمقب اًمَنَ

، ىمؿ، ُم١مؾّم٦ًم اًمٕماُم٦م، َمٛم٣موم٤م آل أيب ؿم٣ميم٤م، هـ(522ـ  322اعم٤مزٟمدرايّن )

 هـ. 0471

 َمٔمرهم٥م آؽمتٝمٔم٣مب دم، أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد، * اسمـ قمٌد اًمؼمّ 

هـ/ 0308، 0ط، سمػموت، دار اجلٞمؾ، قمكم حمّٛمد اًمٌج٤موي: ُت٘مٞمؼ، إصح٣مب

 م.0118

ـ  341حمّٛمد سمـ ُمٙمرم اعمٕمروف سم٤مسمـ ُمٜمٔمقر ) اإلُم٤مم، * اسمـ قم٤ًميمر

، ري٤مض قمٌد احلٛمٞمد ُمراد، روُمٞم٦م اًمٜمح٤مس: ُت٘مٞمؼ، خمتٌم سم٣مريخ دَمُمؼ، هـ(700
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 م. 0123ـ/ ه0313، 0: ط، دُمِمؼ، دار اًمٗمٙمر، حمّٛمد ُمٓمٞمع احل٤مومظ

اعمتقرّم ذم  اعم١مّرخ اًمٗم٘مٞمف إدي٥م أسمق اًمٗماح قمٌد احلّل ، * اسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكمّ 

 3دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب )، ؾمذرات ايمذه٤م دم أطمب٣مر َمـ ذه٤م، 0121اًمٕم٤مم 

 ٓ شم٤م. ، جمّٚمدات(

فمٚمدة ، هـ(282مج٤مل اًمديـ أمحد سمـ قمكم احلًٞمٜمّل )اعمتقرّم ، * اسمـ قمٜم٦ٌم

، 0ط، ىمؿ، ُمٜمِمقرات ُم١مؾّم٦ًم أٟمّم٤مري٤من، ٣مب أيب ؿم٣ميم٤مايمْم٣ميم٤م دم أٞمس

 م.0113/ـه0307

، جمّٚمدان، اظمٔمروف زمت٣مريخ اخلٙمٖم٣مء، ٥م وايمسٝم٣مؽم٥ماإلَم٣مَم، اًمديٜمقري، * اسمـ ىمتٞم٦ٌم

 سمػموت.، دار إوقاء، ُت٘مٞمؼ إؾمت٤مذ قمكم ؿمػمي

ُت٘مٞمؼ وذح أمحد حمّٛمد ، ايمُمٔمر وايمُمٔمراء، هـ(873ـ  804* اسمـ ىمتٞم٦ٌم )

 . 0133، دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم، ضمزءان، ؿم٤ميمر

: ُت٘مٞمؼ، ىم٣مَمؾ ايمزي٣مرات، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد، * اسمـ ىمقًمقيف اًم٘مّٛمّل 

 ٓشم٤م. ، ىمؿ، ُمٜمِمقرات صدوق، قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مرّي 

، ايمبداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م، هـ(773أسمق اًمٗمداء احل٤مومظ )اعمتقرّم ، * اسمـ يمثػم اًمدُمِم٘مّل 

اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمًٞمد قمٌد ، ٕمقضاًمِمٞمخ قم٤مدل ُم: وصّم٘مف وطمّ٘م٘مف وىم٤مسمَؾ خمٓمقـم٤مشمف

ُمريمز اًمنمق إوؾمط ، اًمديمتقر صاح اًمديـ ظمٚمدي٦م، حمّٛمد أمحد سمريم٤مت، اعمٜمٕمؿ

 م.8112/ ـه0382، 0ط، سمػموت، اًمث٘م٤مذمّ 

طمّ٘م٘مف وىمّدم ًمف ، جت٣مرب إَمؿ وسمٔم٣موم٤م اهلٚمؿ، أسمق قمكم اًمرازّي ، * اسمـ ُمًٙمقيف

، ـمٝمران، ٤ٌمقم٦م واًمٜمنمأضمزاء( دار هوش ًمٚمٓم 7)، اًمديمتقر أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إُم٤مُمل

 م[. 8111] هـ.ش0471
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هـ 0312، ط، سمػموت، دار اجلٞمؾ، يمس٣من ايمٔمرب اظمحٝمط، اسمـ ُمٜمٔمقر *

 م. 0122/

، دار ص٤مدر ودار سمػموت ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، يمس٣من ايمٔمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر *

 م[.0115هـ.ش ]0473، سمػموت

اعمتقرّم ، هللٟمجؿ اًمديـ حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ أب اًمٌ٘م٤مء ه٦ٌم ا، * اسمـ ٟمام احلكّمّ 

 م. 0151، اًمٜمجػ إذف، اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدرّي٦م، َمثغم إضمزان، هـ335

ـ  217قمكم سمـ احلًلم سمـ حمّٛمد إُمقّي اعمروايّن )، * أسمق اًمٗمرج اإلصٗمٝم٤مينّ 

ُمٜمِمقرات ، اًمًٞمد أمحد ص٘مر: ذح وُت٘مٞمؼ، َمٗم٣مسمؾ ايمْم٣ميمبّٝمكم، م(137

 م. 0171ؾمٜم٦م ، 8ط، ـمٝمران، إؾمامقمٞمٚمٞم٤من

 )ب( 
دَمٝم٥م ، هـ(337قمكم سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أب اًمٓمٞم٥م )اعمتقرّم ، رزّي * اًم٤ٌمظم

، دار اجلٞمؾ، ُت٘مٞمؼ ودراؾم٦م اًمديمتقر حمّٛمد اًمتقٟمجل، ايمٗمٌم وفمٌمة أهؾ ايمٔمٌم

 م.0114/هـ0303، 0ط، سمػموت

احل٤مومظ أب قمٌد اهلل حمّٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ  اإلُم٤مم، صحٝمح ايمبخ٣مريّ ، * اًمٌخ٤مرّي 

اًمِمٞمخ : ُمراضمٕم٦م ووٌط وومٝمرؾم٦م، جمّٚمدات( 5هـ )853 اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم، اًمٌخ٤مرّي 

، 5ط، ًمٌٜم٤من، صٞمدا، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمّي٦م، اًمِمٞمخ هِم٤مم اًمٌخ٤مرّي ، حمّٛمد قمكم اًم٘مٓم٥م

 م. 0111هـ/0381

ُت٘مٞمؼ ، اظمح٣مؽمـ، (هـ873أمحد سمـ حمّٛمد سمـ ظم٤مًمد )اعمتقرّم ، * اًمؼمىمّل 

، ّٞم٦مؾماُمًمٙمت٥م اإلاًمًّٞمد ضمال اًمديـ احلًٞمٜمّل )اعمحّدث( دار ا: وشمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ
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 م.0150هـ /0471، 0ط، ـمٝمران

، َمٗم٣مَم٣مت َحٝمدي، هـ(551قمٛمرو سمـ حمٛمقد )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، * اًمٌٚمخّل 

هـ.ش 0438، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات اًمنميم٦م اًمتٕم٤موٟمّٞم٦م ًمٚمؽممج٦م واًمٜمنم اًمدوًمّٞم٦م

 م[. 0124]

ٞمس٣مب أ، م(218ـ  هـ871أمحد سمـ حيٞمك سمـ ضم٤مسمر )اعمتقرّم ، * اًمٌاُذرّي 

دار ، ري٤مض اًمزريمكم، إؾمت٤مذ ؾمٝمٞمؾ زيّم٤مر: طمّ٘م٘مف وىمّدم ًمف، (اً جمّٚمد 81) إذاف

 م.0113هـ/ 0307، 0ط، سمػموت، اًمٗمٙمر

حي٤من حمّٛمد سمـ أمحد )، * اًمٌػِموينّ  أشم٣مر ايمب٣مومٝم٥م َمـ ، هـ(0132ـ  174أسمق اًمرَّ

 م. 8112هـ/ 0382، 0ط، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمّٞم٦م: اًمٜم٤مذ، ايمٗمرون اخل٣ميمٝم٥م

ُم١مؾّم٦ًم ىم٤مئد ، َمِم٣مئ٤م ايمٛمقاص٤م، (هـ0010ٟمقر اهلل )اعمتقرّم ، * اًمتًؽمي

 هـ. 0383، 0ط، اًمٖمّر اعمحّجٚملم

ٞمُمقار ، هـ423 اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم اًم٘م٤ميض أسمق قمكم اعمحًـ سمـ قمكم، * اًمتٜمقظمل

، دار ص٤مدر، أضمزاء( 5)، ُت٘مٞمؼ قمٌقد اًمِم٤مجلل اعمح٤مُمل، اظمح٣مضة وأطمب٣مر اظمذاىمرة

 م.0170هـ/0410، 0ط، سمػموت

 )خ( 

أسمق ُمٜمّمقر قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمّٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ )اعمتقرّم ، * اًمثٕم٤مًمٌل اًمٜمٞم٤ًمسمقرّي 

طمّ٘م٘مف وومّّمٚمف ووٌٓمف ، جمّٙمدات(1يتٝمٚم٥م ايمدهر دم حم٣مؽمـ أهؾ ايمٔمٌم)، هـ(381

، 8ط، اًم٘م٤مهرة، ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة، حمّٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد: وذطمف

 م.0153هـ/0475
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 )ز(

اسمـ اًمٕمّاُم٦م اًمِمٞمخ حمّٛمد ، احل٤مج اًمًٞمد قمكم أصٖمر، ٘مل اًمؼموضمردي* اجل٤مسمٚم

، )ضمزءان(، ؿمرائػ اظمٗم٣مل دم َمٔمرهم٥م ؿمبٗم٥م ايمرصم٣مل، هـ0404اعمتقرّم ، ؿمٗمٞمع

 ٓ شم٤م. ، ىمؿـ  ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك ُمرقمٌم اًمٜمجٗمّل 

 )ح(

ـ  هـ3498)اظمتقذّم  ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌد اهلل، * طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م يم٤مشم٥م ضمٚمٌل

جمّٚمدات( ُم١مؾّم٦ًم  3)، ىمُمػ ايمٓمٛمقن فمـ أؽم٣مَمل ايم٘مت٤م وايمٖمٛمقن، (م3658

ُمع ُم٘مّدُم٦م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمًّٞمد ، ُم١مؾّم٦ًم إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمربّ ، اًمت٤مريخ اًمٕمربّ 

 ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمٜمجٗمّل اعمرقمٌّم. 

وؽم٣مئؾ ايمُمٝمٔم٥م إلم ، أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ اًمِمٞمخ احلًـ سمـ قمكم، * احلّر اًمٕم٤مُمكمّ 

اًمٜم٤مذ ُم١مؾّم٦ًم آل ، ُت٘مٞمؼ ُم١مؾّم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم، ٔم٥محتِمٝمؾ َمس٣مئؾ ايمممي

 هـ. 0303، 8ط، إيران، اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم ىمؿ

، َمٔمجؿ ايمبٙمدان، أسمق قمٌد اهلل ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل، احلَٛمقّي اًمروُمّل اًمٌٖمدادّي  *

 م. 0135، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم إؾمدّي 

 )ر(

سم٣مريخ ، هـ(334محد سمـ قمكم )اعمتقرّم احل٤مومظ أسمق سمٙمر أ، * اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادّي 

 ٓ شم٤م. ، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، زمٕمداد أو َمديٛم٥م ايمسالم

، َمٗمتؾ احلسكم، هـ(532أسمق اعم١مّيد اعمقوّمؼ سمـ أمحد اعمّٙمّل )اعمتقرّم ، * اخلقارزُمّل 
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 ٓ شم٤م.، دار أٟمقار اهلدى، اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًاموّي : ُت٘مٞمؼ

 )ز(

ُت٘مٞمؼ ، إطمب٣مر ايمْمقال، هـ(828د سمـ داود )اعمتقرّم أسمق طمٜمٞمٗم٦م أمح، * اًمديٜمقرّي 

 ىمؿ. ، ُمٜمِمقرات ذيػ اًمريض، اًمديمتقر مج٤مل اًمديـ اًمِمّٞم٤مل، قمٌد اعمٜمٕمؿ قم٤مُمر

 اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم احل٤مومظ اعم١مّرخ ؿمٛمس اًمديـ حمّٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن، * اًمذهٌل

تقر قمٛمر قمٌد ُت٘مٞمؼ اًمديم، وَوهَمٝم٣مت اظمُم٣مهغم وإفمالم ؽمالمسم٣مريخ اإل، هـ732

 هــ/0305، 0ط، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب، (اً جمّٚمد 82اًمًام شمدُمري )

 م.0114هـ/0304، م؛ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م0115

 )ر(

، حيٞمك اخلِّم٤مب: ٟم٘مٚمف إمم اًمٕمرسمّٞم٦م، ؽمٖمرٞم٣مَمف، رضمٙم٥م ايمرضم٣ميم٥م ٞم٣مس طمرسو* 

جلٜم٦م  ُمٓمٌٕم٦م، ضم٤مُمٕم٦م ومقاد إّول، يمّٚمّٞم٦م أداب، ُمٓمٌققم٤مت ُمٕمٝمد اًمٚمٖم٤مت اًمنمىمّٞم٦م

 م. 0135هـ/0433، 0ط، اًم٘م٤مهرة، اًمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٜمنم

 )ز(

، هـ(843ـ  053أسمق قمٌد اهلل اعمّمٕم٥م سمـ قمٌد اهلل سمـ اعمّمٕم٥م )، * اًمزسمػمي

ُمراضمٕم٦م ، إ. ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل: قُمٜمل سمٜمنمه وشمّمحٞمحف واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف، ٞمس٤م ومريش

 دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم. ، 4ط، وقم٤مدل اًمٖمْم٤ٌمن، اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر

 م.0118، 01ط ، سمػموت، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمايلم، إفمالم، ظمػم اًمديـ، اًمزريمكم *
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 )ط(

يقؾمػ سمـ ومرهمكم سمـ قمٌد اهلل اًمٌٖمدادّي اعمقًمقد ؾمٜم٦م ، ؾمٌط اسمـ اجلقزي احلٜمٗمّل  *

ُمٜمِمقرات ، سمذىمرة طمقاص إَم٥م دم طمِم٣مئص إئّٚم٥م، هـ353اعمتقرّم ، هـ520

 ٓ شم٤م.، ٓ ط.، ـمٝمران، ُمٙمت٦ٌم ٟمٞمٜمقى احلديث٦م

ُمٜمِمقرات سمٞم٤مم ، ايمٙمٜمقف فمعم ومتعم ايمْمٖمقف، قمكم سمـ ُمقؾمك، * ؾمٞمد سمـ ـم٤مووس

 م. 8104هـ/0418، 5ط ، ـمٝمران، قمداًم٧م

قُمٜمل سمف وٟمّ٘محف وقمّٚمؼ ، سم٣مريخ اخلٙمٖم٣مء، احل٤مومظ ضمال اًمديـ اإلُم٤مم، * اًمًٞمقـمل

 م. 0111هـ/ 0381، 3ط، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، حمّٛمد ري٤مض احلٚمٌّل : قمٚمٞمف

 )ش(

حتٖم٥م يم٤ّم ، و٤مُمـ سمـ ؿمدىمؿ سمـ قمكم، ٛمزي احلًٞمٜمّل اعمدينّ * اًمِمدىمٛمل احل

ُمٜمِمقرات ، اًمًّٞمد ُمٝمدي اًمرضم٤مئل: ُت٘مٞمؼ، إيمب٣مب دم ذىمر ٞمس٤م ايمس٣مدة إٞمج٣مب

 م. 0157هـ/0473، 0ط، ىمؿ، ُمٙمت٦ٌم آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌّم اًمٜمجٗمّل 

 )ظ(

رّم أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مّٛمّل اعمتق، اًمّمدوق *

ُمريمز اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ذم ُم١مؾّم٦ًم ، ّٞم٦مؾماُمىمًؿ اًمدراؾم٤مت اإل، إَم٣مرم، هـ420

 هـ. 0307، 0ط، ىمؿ، اًمٌٕمث٦م

اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم  اب ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مّٛمّل ، * اًمّمدوق

ُمٜمِمقرات مج٤مقم٦م ، صّححف وقمّٚمؼ قمٚمٞمف قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، اخلِم٣مل، هـ420

 قزة اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م. اعمدرؾملم ذم احل
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اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم  اب ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل، * اًمّمدوق

 ٓ شم٤م. ، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات اًمٕمٚمٛمّٞمف، فمٝمقن أطمب٣مر ايمرض٣م، هـ 420

أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، * اًمّمدوق

اًمًٞمد حمّٛمد ُمٝمدي اًمًٞمد : ُت٘مٞمؼ وشم٘مديؿ، ٕفمامل وفمٗم٣مب إفماملشمقاب ا، هـ 420

  .هـ0432، 8ط، ىمؿ، ُمٓمٌٕم٦م اُمػم، طمًـ اخلرؾم٤من

رُمْم٤من : سم٤مقمتٜم٤مء، ايمقادم زم٣ميمَقهَمٝم٣مت، اًمّمٗمدي صاح اًمديـ اخلٚمٞمؾ اسمـ ايٌؽ*

 م.0110هـ/ 0300، ؿمتقشمٖم٤مرت، دار ٟمنم ومراٟمز ؿمت٤ميز، قمٌد اًمتقاب

 )ط(

اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ ايقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمّل احل٤مومظ أسمق ، * اًمٓمؼماين

طمّ٘م٘مف ، َمٗمتؾ احلسكم زمـ فمقم زمـ ايب ؿم٣ميم٤م، هـ(431ـ  831اًمِم٤مُمّل اًمٓمؼمايّن )

اًمٙمقي٧م ، دار إوراد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، حمّٛمد ؿمج٤مع وٞمػ اهلل: وقمّٚمؼ قمٚمٞمف

 م[. 0118هـ.ش ]0308

شم٤مريخ ، ايمْمػمي سم٣مريخ، هـ(401ـ  883أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ ضمرير)، * اًمٓمؼمي

 ٜم٤من. ًمٌ –سمػموت ، دار ؾمقيدان، حمّٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ: إُمؿ واعمٚمقك ُت٘مٞمؼ

 )غ( 

، دار اسمـ طمزم، إضمٝم٣مء فمٙمقم ايمديـ، أب طم٤مُمد حمّٛمد سمـ حمٛمد اإلُم٤مم، * اًمٖمزازم

 م(.8115هـ/0383، 0ط، سمػموت

 )ف( 

ذم اًمٕم٤مم  أهم٤م سمـ قم٤مسمد اًمِمػمواين احل٤مئري )اعمتقرّم ، * اًمٗم٤موؾ اًمدرسمٜمدي
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ذيم٦م اعمّمٓمٗمك ، جمٚمدات( 4) إىمسغم ايمٔمب٣مدات دم أرسار ايمُمٜم٣مدات، هـ(0825

 م.0113هـ/0305، 0ط، اًمٌحريـ، اعمٜم٤مُم٦م، ًمٚمخدُم٤مت اًمث٘م٤مومّٞم٦م

اًمِمٝمٞمد ذم ، اًمِمٞمخ اًمٕماُم٦م زيـ اعمحدصملم حمّٛمد سمـ قمكم، * اًمٗمت٤مل اًمٜمٞم٤ًمسمقري

روض٥م ايمقافمٓمكم  ،هـ ُمـ أقمام اًم٘مرٟملم اخل٤مُمس واًم٤ًمدس اهلجرّيلم512ؾمٜم٦م 

 هـ. 0475، 8ط، ىمؿ، ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض، وزمِمغمة اظمتٔمٓمكم

 ()م 

، سمٖمسغم ايمٗمّٚملّ ، هـ 3و4ُمـ اقمام اًم٘مرٟملم ، أسمق احلًـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ: * اًم٘مّٛمّل 

اًمٕمّاُم٦م اًمًٞمد ـمٞم٥م اعمقؾمقّي  ؾمامطمّج٦م اإل: صّححف وقمّٚمؼ قمٚمٞمف وىمّدم ًمف

 هـ.0427، ضمزءان، ٕم٦م اًمٜمجػُمٓمٌ، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اهلدى، اجلزائرّي 

٤ٌّمس )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، * اًم٘مّٛمّل  حتٖم٥م إضمب٣مب دم ٞمقادر ، هـ(451اًمِمٞمخ قم

هـ.ش 0471، سم٤مزار ؾمٚمٓم٤مين، ـمٝمران، ّٞم٦مؾماُمدار اًمٙمت٥م اإل، إصح٣مب

 م[.0110]

٤ٌّمس، اًم٘مّٛمّل  * ، أضمزاء( 4) ايم٘مٛمك وإيمٗم٣مب، هـ(451)اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، قم

 .هـ.ق 0381، 8ط، ىمؿ، ّل ُمؾماُم١مؾّم٦ًم اًمٜمنم اإل

٤ٌّمس )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، * اًم٘مّٛمّل  ٞمٖمس اظمٜمٚمقم دم َمِمٝمب٥م ، هـ(451اًمِمٞمخ قم

، سمػموت، |دار اعمحّج٦م اًمٌٞمْم٤مء ودار اًمرؾمقل إيمرم، ؽمٝمدٞم٣م احلسكم اظمٓمٙمقم

 م.0118

٤ٌّمس )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، * اًم٘مّٛمّل  ، )ضمزءان(، َمٛمتٜمك أَم٣مل، هـ(451اًمِمٞمخ قم

 م[. 0113هـ.ش ]0474، 2ط ، ىمؿ، جرةُمٜمِمقرات اهل
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 )ك(

 سمذىمرة ايمُمٜمداء، هـ(0410ـ  0838ُما طمٌٞم٥م اهلل ذيػ )، * اًمٙم٤مؿم٤مينّ 

ُمٜمِمقرات ، ُم١مؾم٦ًم ومرهٜمگل ؿمٛمس اًمْمحك: ُت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ وهتذي٥م، )جمّٚمدان(

 م[. 8115هـ.ش ]0423، ـمٝمران، ؿمٛمس اًمْمحك

)ً( 

أفمالم ، هـ(351ذم اًمٕم٤مم  اًمِمٞمخ أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد )اعمتقرّم ، اعم٤موردي *

 ٓ ط. ٓ شم٤م.، اعمٙمت٦ٌم احلّرة، ايمٛمبقة

٤ٌّمس حمّٛمد سمـ يزيد )، * اعمؼّمد ، لواظمراشم يىمت٣مب ايمتٔم٣مز، هـ(823ـ  801أسمق اًمٕم

 م.0118هـ/ 0308، 8ط، سمػموت، دار ص٤مدر، حمّٛمد اًمدي٤ٌمضمل: طمّ٘م٘مف وىمّدم ًمف

 ٣001مر إٞمقار )زمح، هـ(0000حمّٛمد سم٤مىمر )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، * اعمجٚمز

 هـ. 0412، 4ط، ـمٝمران، ّٞم٦مؾماُمُمٜمِمقرات اعمٙمت٦ٌم اإل، جمّٚمدات(

َمروج ، هـ(435ـ  824أسمق احلًـ قمكم سمـ طمًلم سمـ قمكم )، * اعمًٕمقدي

 سمػموت. ، ٟمنم دار اعمٕمروم٦م، ايمذه٤م وَمٔم٣مدن اجلقهر

رؾم٣مد اإل، هـ(304حمّٛمد سمـ حمّٛمد سمـ اًمٜمٕمامن اًمٌٖمدادّي )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، * اعمٗمٞمد

، ّٞم٦م(ؾماُمُمٜمِمقرات ُمٙمت٥م ُمٜمِمقرات اًمث٘م٤موم٦م اإل، دم َمٔمرهم٥م ضمج٨م اهلل فمعم ايمٔمب٣مد

 م[.8112هـ.ش ]0427، 01ط ، ـمٝمران

، شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمكم سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد اإلُم٤مماًمِمٞمخ ، * اعم٘مريزي

ُمٜمِمقرات دار إطمٞم٤مء ، اظمقافمظ وآفمتب٣مر زمذىمر اخلْمط وأشم٣مر، اخلْمط اظمٗمريزّي٥م

 سمػموت. ، وُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اًمٕمروم٤من، ٚمقماًمٕم

روض٣مت اجلٛم٣ّمت دم أضمقال ، اعمػمزا حمّٛمد سم٤مىمر، * اعمقؾمقي اخلراؾم٤ميّن اإلصٌٝم٤مينّ 

 م.0110هـ/0300، 0ط، سمػموت، ّٞم٦مؾماُماًمدار اإل، ضمزءان، ايمٔمٙمامء وايمس٣مدات
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ُت٘مٞمؼ ، اظمٕم٣مزيهـ( 817حمّٛمد سمـ قمٛمر سمـ واىمد )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، * اًمقاىمدي

 م. 8113هـ/0387، سمػموت، قم٤ممل اًمٙمت٥م، ديمتقر رُم٤مرؾمدن ضمقٟمساًم

)ٙ( 

، أسمق حمّٛمد قمٌد اهلل سمـ أؾمٕمد سمـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اإلُم٤مم، * اًمٞم٤مومٕمل اًمٞمٛمٜمّل اعمّٙمّل 

: ووع طمقاؿمٞمف، ٣من دم َمٔمرهم٥م َم٣م ئمّد َمـ ضمقادث ايمزَم٣منٓمَمرآة اجِلٛم٣من وفمػمة ايمٝمٗم

 م.0117هـ/ 0307، تسمػمو، ُمٜمِمقرات دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر

 سمػموت. ، دار ص٤مدر، )جمّٚمدان(، سم٣مريخ ايمٝمٔمٗمقيبّ ، أمحد سمـ إؾمح٤مق، * اًمٞمٕم٘مقبّ 

ّٛٗ  املرادع العرب

 )أ( 

، 0ط، اًم٘م٤مهرة، دار اًمٗمٙمر اًمٕمربّ ، ّٝم٥مؽمالَمسم٣مريخ اظمذاه٤م اإل، حمّٛمد، أسمق زهرة * 

 .م0113

، قم٤متُم١مؾّم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌق، سمراث ىمرزمالء، ؾمٚمامن ه٤مدي، * آل ـمٕمٛم٦م

 م.0133هـ/ 0424، 0ط، يمرسماء

، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمّي٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم: اًمٜم٤مذ، ؽمالمضحك اإل، أمحد، * أُملم

 م.8113، 0ط، سمػموت

، دار اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، ّٝم٥م ايمُمٝمٔمّٝم٥مؽمالَمدائرة اظمٔم٣مرف اإل، طمًـ، * إُملم

 م.8110هـ/0388، 3ط، ُمًتدريم٤مت( 3اً جمٚمد83)، سمػموت

ُمٓمٌٕم٦م ، طمًـ إُملم: طمّ٘م٘مف وأظمرضمف، ٝم٣من ايمُمٝمٔم٥مأفم، حمًـ، * إُملم

 م. 0151هـ/0472، 0ط، سمػموت، اإلٟمّم٤مف
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دار ، إومٛم٣مع ايمالئؿ فمعم إوم٣مَم٥م اظمآسمؿ، هـ(0470ـ  0823حمًـ )، * إُملم

 هـ.0302، ىمؿ، ّٞم٦مؾماُماعمٕم٤مرف اإل

، رؽم٣ميم٥م ايمتٛمبٝمف ٕفمامل ايمُمبٝمف، هـ(0470حمًـ )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، * إُملم

 هـ. 0437، 0ط، صٞمدا، اًمٕمروم٤منُمٓمٌٕم٦م 

اظمج٣ميمس ايمسٛمّٝم٥م دم َمٛم٣موم٤م ، هـ(0470حمًـ )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، * إُملم

، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم، ىمؿ، ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض، وَمِم٣مئ٤م ايمٔمؼمة ايمٛمبقّي٥م

 م. 0173هـ/ 0413

 )ب(

، َمـ ايمٖمردود إلم ايمسٔمدي، إيرانسم٣مريخ إدب دم ، إدوارد ضمراٟمٗمٞمؾ، * سمراون

هـ/ 0474، ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة سمٛمٍم، إسمراهٞمؿ أُملم اًمِمقارب: شمرمج٦م، دانجمٚمّ 

 م. 0153

دار اًمٙمت٤مب ، سمراصمؿ ؽمٝمدات زمٝم٦م ايمٛمبقة، قم٤مئِم٦م قمٌد اًمرمحـ، * سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ

 م.0123هـ/0313، سمػموت، اًمٕمربّ 

ُم١مؾّم٦ًم دار ، ايمسٝمدة زيٛم٤م )زمْمٙم٥م ىمرزمالء(، قم٤مئِم٦م قمٌد اًمرمحـ، * سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ

 .015، 8ط، اهلال

، ُمقؾّم٦ًم دار اهلال، َمقؽمقفم٥م آل ايمٛمبل، قم٤مئِم٦م قمٌد اًمرمحـ، * سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ

 .8ط

سمْمّقر همـ احل٘مقاّب دم ايمؼماث ايمٔمريّب دم اظمرسح ، ؿمقيم٧م قمٌد اًمٙمريؿ، * اًمٌٞم٤ميت

 م. 0121، سمٖمداد، دار اًمِم١مون اًمث٘م٤مومّٞم٦م اًمٕم٤مُّم٦م، ايمٔمريّب اظمٔم٣مس
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 )ت(

إٞمقار ، م(8113ـ  0183ضمقاد ) آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ اعمػمزا، * اًمتؼميزّي 

 هـ. 0388، 0ط، ىمؿ، ُمٜمِمقرات دار اًمّمدي٘م٦م اًمِمٝمٞمدة، اإلهلّٝم٥م دم اظمس٣مئؾ ايمٔمٗم٣مئدّي٥م

 )ز(

اعمٓمٌٕم٦م ، اًمًٞمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اًمؼموضمردي، صم٣مَمع أضم٣مدي٧م ايمُمٝمٔم٥م* 

 .هـ ق0421، ىمؿ، اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 )ر( 

ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن اعمجٚمس اًمقـمٜمّل ، اظمرسح دم ايمقؿمـ ايمٔمريبّ ، قمكم، اًمراقمل

 م(.0111هـ/ 0301، اًمٙمقي٧م، وأداب

، سمػموت، دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، َمتـ َمٔمجؿ ايمٙمٕم٥م، اًمِمٞمخ امحد، * رو٤م

 م. 0131هـ/0471

 )ط(  

، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، )قمكم سمـ احلًلم(، زيـ ايمٔم٣مزمديـ، قمٌد اًمٕمزيز، * ؾمٞمد إهؾ

 م.0130، 8ط، اًم٘م٤مهرة

 )ش( 

اظمج٣ميمس ايمٖم٣مطمرة دم هـ( 0477تقرم ؾمٜم٦م اًمًٞمد قمٌد احلًلم )اعم، * ذف اًمديـ

، ّٞم٦مؾماُمُم١مؾّم٦ًم اعمٕم٤مرف اإل، حمٛمقد اًمٌدري: ُمراضمٕم٦م وُت٘مٞمؼ، َمآسمؿ ايمٔمؼمة ايمْم٣مهرة

 هـ. 0380، 0ط، ىمؿ
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ُمٜمِمقرات ُمريمز اًمًّٞمد ، اً وؾمٜمٝمد اً احلسكم شم٣مئر، قمٌد اًمرمحـ، * اًمنمىم٤موي

 م. 8111هـ/0341، 3ط، ّٞم٦م )سم٤مريس(ؾماُماًمّمدر ًماسمح٤مث اًمٕمرسمّٞم٦م واإل

ُت٘مٞمؼ ، دراؽم٥م وحتٙمٝمؾ، ×احلسكم زمـ فمقم اإلَم٣ممضمٝم٣مة ، سم٤مىمر، * ذيػ اًم٘مرّر 

اًمٜم٤مذ ىمًؿ اًمِم١مون اًمٗمٙمرّي٦م واًمث٘م٤مومّٞم٦م ذم اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمّٞم٦م ، ُمٝمدي سم٤مىمر اًم٘مرّر 

 م. 8112هـ/ 0381، 8اًمٓمٌٕم٦م ، أضمزاء( 4اعم٘مّدؾم٦م )

فمّٝم٥م وآشم٣مره٣م ـمروهمٜم٣م آصمتام، شمقرة احلسكم، اًمِمٞمخ حمّٛمد ُمٝمدي، * ؿمٛمس اًمديـ

 هـ. 0307، 7ط، سمػموت، اعم١مؾم٦ًم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم، اإلٞمس٣مٞمٝم٥م

ايمُمٜمٝمد احلسكم زمـ  اإلَم٣ممسم٣مريخ ايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم ، اًمًٞمد ص٤مًمح، * اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

 سمػموت. ، دار اًمزهراء، اًمِمٞمخ ٟمٌٞمؾ رو٤م قمٚمقان: )جمّٚمدان( ُت٘مٞمؼ وإقمداد ×فمقم

ُت٘مٞمؼ ُم١مؾّم٦ًم ، ×هنّم٥م احلسكم، اًمًٞمد ه٦ٌم اًمديـ احلًٞمٜمّل ، * اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

هــ/ 0383، 0ط، سمػموت، دار ؾمٚمقين، دار اًمٌاغ، ّٞم٦مؾماُمإطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اإل

 م.8114

  .هـ0423، سمػموت، دار اًمّم٤مدق، ايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمّٝم٥م، اًمًٞمد طمًـ، * اًمِمػمازّي 

 )ظ(

ؾمٜم٦م ، صٞمدا، ـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م اًمٕمروم٤من، ؽمٝمامء ايمِمٙمح٣مء، قمٌد احلًلم، * ص٤مدق

 م(0187هـ /0435

دار اعمٕم٤مرف ، ٥م فمٛمد ايمُمٝمٔم٥م آشمٛمل فمممّي٥ماإلَم٣مَمٞمٓمرّي٥م ، أمحد حمٛمقد، * صٌحل

 م.0131، سمٛمٍم

إذاف اًمٕماُم٦م اًمًٞمد ُمرشم٣م ، ×احلسكم زمـ فمقم اإلَم٣ممايمِمحٝمح َمـ ؽمغمة * 

اعمح٘مؼ اًمًٞمد حمّٛمد سم٤مىمر ذيػ اًم٘مرر واعم١مرخ اًمًٞمد ه٤مؿمؿ ـ  اًمٕمًٙمري

 م. 8111هـ/0341، سمػموت، ٕمربُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم اًمت٤مريخ اًم، اًمٌحراين
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 )ط(  

ط ، اًم٘م٤مهرة، دار اعمٕم٤مرف، جمّٚمدات( 4)، فمقم وزمٛمقه، ايمٖمتٛم٥م ايم٘مػمى، * ـمف طمًلم

04. 

دار ، (اً جمٚمد 85)، ايمذرئم٥م إلم سمِم٣مٞمٝمػ ايمُمٝمٔم٥م، اًمِمٞمخ آهم٤م سمزرك، اًمٓمٝمراينّ  *

 .سمػموت، إوقاء

 )ع( 

ًلم قم٤ٌمدة احلًلم احل اإلُم٤ممُمٕمروم٦م ، احلًلم اإلُم٤ممُمقؾمققم٦م ، قمكم، قم٤مؿمقر

 م. 8100هـ/0348، 0ط، سمػموت، دار ٟمٔمػم قمٌقد، وُمٙم٤مرم أظماىمف

٤ٌّمس سمػموت ، دار احلقار، ٤مً وقم٤معمـ ٤مً ووم٘مٞمٝم ٤مً هب٤مء اًمديـ اًمٕم٤مُمكّم أديٌ، دٓل، * قم

 .8101، دار اعم١مّرخ اًمٕمربّ ، 0115

٤ٌّمس، * اًمٕمزاوي  ، ىمؿ، ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض، اًمٕمراق سملم اطمتاًملم، قم

 م. 0111هـ/0301، 0ط

 )ف(  

، 0ط، سمػموت، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمايلم، سم٣مريخ إدب ايمٔمريبّ ، قمٛمر، * ومروخ

 م.8113، 7م؛ ط0171

 )م(

دراؾم٦م أدسمّٞم٦م ٟم٘مدّي٦م ، شم٣مر ايمدارؽمكم ايمٔمربآفمٚمر اخلٝم٣مم زمكم ، هبروز، * ىمرسم٤من زاده

 م.8100هـ/ 0348، سمػموت، دار اإلرؿم٤مد، ُم٘م٤مرٟم٦م
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 )ك(  

ُم١مؾم٦ًم ، وصٝم٣مء وٞمجٙمف ؽمٝمد ايمُمٜمداءٗمتؾ ؽمٝمد إَم، قمٌد اعمٜمٕمؿ، * اًمٙم٤مفمٛمل

 م. 0114هـ/0303، سمػموت، إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت

َمٔمجؿ طمْمب٣مء اظمٛمػم ، دائرة اظمٔم٣مرف احلسٝمٛمّٝم٥م، حمّٛمد ص٤مدق حمٛمد، * اًمٙمرسم٤مد

 م.0111هـ/ 0301، 0ط، ًمٜمدن، اعمريمز احلًٞمٜمّل ًمٚمدراؾم٤مت، احلسٝمٛملّ 

َمٔمجؿ اظمِمٛمٖم٣مت ، رف احلسٝمٛمّٝم٥مدائرة اظمٔم٣م، حمّٛمد ص٤مدق حمٛمد، * اًمٙمرسم٤مد

 م.0111هـ/0301، 0ط، ًمٜمدن، اعمريمز احلًٞمٜمّل ًمٚمدراؾم٤مت، احلسٝمٛمّٝم٥م

ؽمامء طمْمب٣مء ٟمَمٔمجؿ زم، دائرة اظمٔم٣مرف احلسٝمٛمّٝم٥م، حمّٛمد ص٤مدق حمٛمد، * اًمٙمرسم٤مد

 م. 0111هـ/ 0301، 0ط، ًمٜمدن، اعمريمز احلًٞمٜمّل ًمٚمدراؾم٤مت، اظمٛمػم احلسٝمٛملّ 

ُمٓمٌٕم٦م ، زمٕمٝم٥م ايمٛمبالء دم سم٣مريخ ىمرزمالء، حلًلمقمٌد ا، آل ـمٕمٛم٦م، * اًمٙمٚمٞمدار

  ٓ شم٤م.، سمٖمداد، آرؿم٤مد

 )ً( 

ّٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري أو قمٍم اًمٜمٝمْم٦م ذم ؾماُماحلْم٤مرة اإل، آدم، * ُمتز

 . 5ط، سمػموت، اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب، ؾماماإل

 دار اًمرؾمقل، شمرمج٦م ظمٚمٞمؾ زاُمؾ اًمٕمّم٤مُمل، ُمقؾمققم٦م قم٤مؿمقراء، ضمقاد، * حمدصمل

 م.0117هـ/ 0302، 0ط، سمػموت، دار اعمحّج٦م اًمٌٞمْم٤مء، إيمرم

، ُمٙمت٦ٌم اعمدرؾم٦م ودار اًمٙمت٥م اًمٚمٌٜم٤مين، اًمِمٞمٕم٦م واًمتِمٞمع، حمّٛمد ضمقاد، * ُمٖمٜمٞم٦م

 هـ. 0315، 8ط، ىمؿ، ُمٜمِمقرات ذيػ اًمريض، سمػموت

، دار اجلقادـ  دار وُمٙمت٦ٌم اهلال، اًمِمٞمٕم٦م واحل٤ميمٛمقن، حمّٛمد ضمقاد، * ُمٖمٜمٞم٦م

 م.8111هـ/ 0380، إظمػمة اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت

، سمػموت، لؾماُمدار اًمٙمت٤مب اإل، ُم٘متؾ احلًلم، قمٌد اًمرزاق اعمقؾمقي، * اعم٘مرم
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 م. 0171هـ/0411، 5ط 

، 0ط، ىمؿ، ُمٙمت٦ٌم ال قمكم: اًمٜم٤مذ، ُم٘متؾ احلًلم، قمٌد اًمرزاق اعمقؾمقي، * اعم٘مرم

 م. 8114هـ /0383

، سمػموت، ٞم٦ماًمدار اجل٤مُمٕم، شم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمٌقهيٞم٦م، طمًـ، * ُمٜمٞمٛمٜم٦م 

 م. 0127هـ/0317

 .م0174، 80ط ، سمػموت، دار اعمنمق، اعمٜمجد ذم اًمٚمٖم٦م، ًمقيس، * ُمٕمٚمقف

 )ُ( 

، 03ط، سمػموت، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمايلم، ومّم٣مي٣م ايمُمٔمر اظمٔم٣مس، * ٟم٤مزك اعمائٙم٦م

 م. 8117

 ٓ شم٤م.، سمػموت، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م، إدب اظمٗم٣مرن، ـمف، * ٟمدا

كم اإلَم٣مَمسم٣مريخ ، هـ(0471ـ  0414حمّٛمد )اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر سمـ ، * ٟم٘مدي

اًمِمٞمخ : ُت٘مٞمؼ، وروضتٜمام ايممميٖم٥م َمـ يقم دهمٛمٜمام إلم زَم٣مٞمٛم٣م احل٣مض ÷ايم٘م٣مـمٚمكم

دار اًمر ، اًمٜم٤مذ آُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕمت٦ٌم اًمٙم٤مفمٛمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م، همزوان ؾمٝمٞمؾ اًمٙمٚمٞمدار

 م.8103هـ/0345، 0ط ، سمػموت، اومديـ

 )ٔ( 

، اضمزاء( 3)َمـ سم٣مريخ ايمٔمراق احلدي٧م ظمح٣مت اصمتامفمّٝم٥م ، قمكم، * اًمقردي

  .0ط، إيران، ىمؿ، ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض
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ّٛٗ  وكاالت عرب

سم٘مٚمؿ اًمديمتقر حمّٛمد ٟمقر ، (إيراناًمتٙمٞم٦م واًمتقطمٞمدظم٤مٟمف واخل٤مٟم٘م٤مه ذم ): * ُم٘م٤مل

ُمٍم. ُمٜمِمقر ذم ـ  اؾمت٤مذ سمٙمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٤مت واًمؽممج٦م سمج٤مُمٕم٦م إزهر، اًمديـ قمٌد اعمٜمٕمؿ

 ـمٝمران. ، 08: اًمٕمدد، جمٙم٥م ؾمغماز

صحٝمٖم٥م ايمقؽمط ُمٜمِمقر ذم ، (صمقرة احلًلم وأصمره٤م ذم إدب اعمحكم): * ُم٘م٤مل

 م.85/4/8114سمت٤مريخ ، ايمبحريٛمّٝم٥م

جمٙم٥م سم٘مٚمؿ طمًلم اهلازم ُمٜمِمقر ذم ، (اً واحلًلم ؿمٝمٞمد اً احلًلم صم٤مئر)* ُم٘م٤مل 

 : م قمٜمقان اعمقىمع8112ـ  0ـ  07سمت٤مريخ  8034اًمٕمدد ، احلقار اظمتٚمدن

http: // ahewar.org 

دوٟم٤مًمدؾمقن ، (×احلًـ اًمًٌط اإلُم٤ممدراؾم٤مت اعمًتنمىملم قمـ ): * ُم٘م٤مل

ًمًٜم٦م ، 41اًمٕمدد ، جمٙم٥م َمرىمز دراؽم٣مت ايم٘مقهم٥م، سم٘مٚمؿ قمكم زهػم ه٤مؿمؿ، ٟمٛمقذضم٤م

8104. 

٤ٌّمد): * ُم٘م٤مل ّٞم٦م يراٟمُمقىمع آذاقم٦م اإل (رؾّم٤مم اجلداري٤مت اًمْمخٛم٦م، رو٤م قم

 http: //arabic.irib.ir.reporter/item.iran: سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م قمغم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م

arabic radio. . 

ُمٜمِمقر ذم ُمقىمع ُمٍمس ، (اً واحلًلم صم٤مئر اً ُمنطمّٞم٦م احلًلم ؿمٝمٞمد)ُم٘م٤مل قمـ * 

  www.masress.com.8108ـ  4ـ  83سمت٤مريخ  صحٝمٖم٥م ايمٖمجرقمـ  ٟم٘ماً 

ُمٜمِمقر ذم ُمقىمع ُمٍمس ، (اً واحلًلم صم٤مئر اً ُمنطمّٞم٦م احلًلم ؿمٝمٞمد)ُم٘م٤مل قمـ  *

 www.masress.com. 8101ـ  08ـ  0سمت٤مريخ ، صحٝمٖم٥م ايمٝمقم ايمس٣مزمعقمـ  ٟم٘ماً 

ُمٜمِمقر ذم ُمقىمع ُمٍمس ، (اً واحلًلم صم٤مئر اً ُمنطمّٞم٦م احلًلم ؿمٝمٞمد)* ُم٘م٤مل قمـ 

 .8101ـ  4ـ  04سمت٤مريخ  جمٙم٥م روز ايمٝمقؽمػقمـ  ٟم٘ماً 
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ُمٜمِمقر ، سم٘مٚمؿ إسمراهٞمؿ طم٤مج قمٌدي (يمت٤مب ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم اًمٕمراق)* ُم٘م٤مل قمـ 

 .ى ايمٔمراومّٝم٥مصحٝمٖم٥م اظمدذم 

قم٤مؿمقراء... )سمٕمٜمقان ، م 8113ومؼماير 84سمت٤مريخ  رويؼمز* شم٘مرير ًمقيم٤مًم٦م أٟم٤ٌمء 

 : ًمٞمغم سم٤ًمم. اًمٕمٜمقان: قمٛمؾ ُمنطمّل اطمؽماذّم ّٕول ُمّرة ذم ًمٌٜم٤من( سم٘مٚمؿ

http: //www.reuters.com/locales/newsA...toryID=4416414.  

ٞمػ طمًـ. ُمٜمِمقر ذم ًمٓم: سم٘مٚمؿ (ومّمقل ُمـ شم٤مريخ اعمنح اًمٕمراىمّل )* ُم٘م٤مل 

 . www.alnnas.comُمقىمع اًمٜم٤مس ذم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م 

: ُمٜمِمقر ذم ُمقىمع، سم٘مٚمؿ حمّٛمد ؾمٞمػ، اًمتٕمزي٦م، (اعمنح اًمديٜمّل )* ُم٘م٤مل 

www.alimezher.com  

ًمٓمٞمػ طمًـ. ُمقىمع اًمٜم٤مس : سم٘مٚمؿ (ُم٤مهل اًمتٕم٤مزي احلًٞمٜمّٞم٦م ذم اًمٕمراق)* ُم٘م٤مل 

 www.alnnas.comذم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م. 

 .http: //albayan: ذم ُمقىمع (يمت٤مب ُمنح اًمتٕمزي٦م ذم اًمٕمراق)قل * ُم٘م٤مل طم

ar/books 

 سم٤مريس ، حمّٛمد ؾمٞمػ، هدي٦م ىمّمّمٞم٦م، ؿمٕمر اعم٘متؾ، * ُم٘م٤مل ؿمٕمر اًمٜمقاح واًمٌٙم٤مء

www.alimizher.com 

 واًمتٕم٤مزي اعم٘متؾ وشمِم٤مسمٞمف يمرسماء – اًمٕمراىمّل  اعمنح شم٤مريخ ُمـ ومّمقل* ُم٘م٤مل 

 ـ nnas.com www.al .اًمٜم٤مس ُمقىمع ذم ُمٜمِمقر، طمًـ ًمٓمٞمػ، قم٤مؿمقراء ذم احلًٞمٜمّٞم٦م

 وٕاقع عربٗٛ

 .http: // ara.bi/poetry.com* إدب اًمٕمرّب 

 .http: //www.aqaed.com* ُمريمز إسمح٤مث اًمٕم٘م٤مئدّي٦م 

  .http: // holy karbala. net /abu alhab/ 16.html* يمرسماء اعم٘مدؾّم٦م 

 ./ar.wikipedia.org/wiki ًمٕمرسمّٞم٦مسم٤مًمٚمٖم٦م ا، اعمقؾمققم٦م احلّرة، * ُمقىمع ويٙمٞمٌٞمدي٤م
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ّٗٛ املدطٕطٛ  الهتب العرب

يم٠ميم٠م وَمرصم٣من دم وـم٣مئػ ، طمًلم سمـ حمّٛمد شم٘مل، * اعمحّدث اًمٜمقري اًمٓمؼمّد 

 ـمٝمران. ، ىمًؿ اعمخٓمقـم٤متـ  ّل ؾماُمُمٙمت٦ٌم جمٚمس اًمِمقرى اإل، اخلْمب٣مء وايمقفم٣مظ

ّٛٗ  املضازر الفارش

 )أ(

، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات أؾم٤مـمػم، ٩مهم٤مي ًمٞمؽماٟم: شمّمحٞمح، هم٣مرؽمٛم٣مَمف، اسمـ اًمٌٚمخل* 

 م[.8113هـ.ش ]0425، 0ط

ىمٙمٝم٣مت حتٖم٥م اظمج٣ميمس در َمٔمجزات ، * اسمـ شم٤مج اًمديـ طمًـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد

، [٤مً ]يمٚمٞم٤مت ُتٗم٦م اعمج٤مًمس ذم ُمٕمجزات أرسمٕم٦م قمنم ُمٕمّمقُم، ^چٜم٣مرده َمٔمِمقم

 م[.0111هـ.ش ]0431، 4ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات يمت٤مسمجل

شمرمجف ، [إيران]شم٤مريخ اعمٖمقل ذم  إيرانسم٣مريخ َمٕمقل در ، سمرشمقًمد، * اؿمٌقًمر

، 2ط، ـمٝمران، اعمٜمِمقرات اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمث٘م٤مومّٞم٦م، سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ُمٜمّمقر ُمػم آومت٤مب

 م[. 8115هـ.ش ]0423

( ُمـ ُمٜمِمقرات وزارة اًمث٘م٤موم٦م اً جمّٚمد88)، ٞمقر فصحٝمٖم، اخلٛمٞمٜمل اإلُم٤مم* 

 م[. 0111هـ.ش ]0431، 0ط، ـمٝمران، يراينّ ّل اإلؾماُموآرؿم٤مد اإل

]ُمدّوٟم٦م اًمرطمٚم٦م إمم  اصٖمٜم٣من طمقٞمكم ؾم٣مه صٖمل )ؽمٖمرٞم٣مَمف(، آدم، قس* أورًمئ٤مري

ُمٜمِمقرات ، شمرمج٦م ُمٝمٜمدس طمًلم يمردسمجف، إصٗمٝم٤من اًمداُمٞم٦م ذم قمٝمد اًمِم٤مه صٗمل[

 م[. 8111هـ.ش ]0471، ـمٝمران، هػمُمٜمد

 )ب(

َحٙمف ، (0083ُمػمزا حمّٛمد رومٞمع سمـ حمّٛمد اعمِمٝمدي )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، سم٤مذل *
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، ـمٝمران، ّٞم٦مؾماُماعمٙمت٦ٌم اإل، قمكم( اإلُم٤مم)ذم ُمٜم٤مىم٥م  ×ضمٝمدري در َمٛم٣موم٤م فمقم

 م[.0128هـ.ش ]0430، 8ط، جمّٚمدان

شم٤مريخ اًمٕم٤ممل ذم قمٍم اًمِم٤مه سم٣مريخ فم٣ممل آراى فمّب٣مؽمك ]، إؾمٙمٜمدر، * سمٞمغ ُمٜمِمی

٤ٌّمس اًمّمٗمقّي[ ، دٟمٞم٤م اًمٙمت٤مب: اًمٜم٤مذ، اًمديمتقر حمّٛمد إؾمامقمٞمؾ روقاين: شمّمحٞمح، قم

 م[.0112هـ.ش ]0477، 0ط، جمّٚمدات( 4)

، ّٞمقن[يراٟمواإل، إيران]اًمرطمٚم٦م إمم  ٝم٣منإيراٞمو إيرانؽمٖمرٞم٣مَمف س. ج. ، * سمٜمج٤مُملم

 ٓ شم٤م.، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات ضم٤مويدان، حمّٛمد طمًلم يمردسمجف: شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م

ؿمج٤مع اًمديـ : شمرمج٦م، ]رطمٚم٦م سمٞمؽم دٓ وم٤مًمف[ ؽمٖمرٞم٣مَمف زمٝمؼم دٓ هم٣ميمف، * سمٞمؽم دٓ وم٤مًمف

هـ.ش 0471، ـمٝمران، واًمث٘م٤مومّٞم٦م ًمٚمٜمنم اًمنميم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م: ُمٜمِمقرات، ؿمٗم٤م

 م[. 0110]

 )ت(

، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م أسمق شمراب ٟمقري، ]رطمٚم٦م شم٤مومرٟمٞمف[ ؽمٖمرٞم٣مَمف سم٣مهمرٞمٝمف، * شم٤مومرٟمٞمف

 م[.0111هـ.ش ]0431، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم ؾمٜم٤مئل، شمّمحٞمح محٞمد ؿمػماين

حمّٛمد رو٤م سمرزيمر : ُت٘مٞمؼ، ومِمص ايمٔمٙمامء، ُمػمزا حمّٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن، * شمٜمٙم٤مسمٜمل

هـ.ش  0411، 4ط، ـمٝمران، اعمٜمِمقرات اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمث٘م٤مومّٞم٦م، ل وقمٗم٧م يمرسم٤مدظم٤مًم٘م

 م[.8100]

 )ز(

ؿمقهم٣من ، هـ(0858ُمػمزا حمّٛمد إسمراهٞمؿ )اعمتقرّم ذم اًمٕم٤مم ، * ضمقهري اعمروزّي 

]ـمقوم٤من اًمٌٙم٤مء ذم ُمّم٤مئ٥م  در َمِم٣مئ٤م ائٚمف اؿمٜم٣مر زمخِمقص ؽمٝمد ايمُمٜمداء، ايمب٘م٣مء

، 0ط، ُمٜمِمقرات ـمقسم٤مي حم٧ٌم، [إئّٛم٦م إـمٝم٤مر ٓ ؾمّٞمام ؾمٞمد اًمِمٝمداء
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 م[.8100هـ.ش ]0411

 سم٣مريخ صمٜم٣مٞمگُم٣مى صمقيٛمك، قماء اًمديـ قمٓم٤م ُمٚمؽ حمّٛمد سمـ حمٛمد، * اجلقيٜمّل 

 م[.8112هـ.ش ]0427، جمٚمدات( ٟمنم قمٚمؿ 4)، ]شم٤مريخ ومتح اًمٕم٤ممل ًمٚمجقيٜمّل[

، ديمؽم اهلل ُمْمٓمر، سم٣مريخ ؾم٣مه إؽمامفمٝمؾ ايمِمٖمقيّ ، * ضمٝم٤مٟمٖمِم٤مي ظم٤مىم٤من

هـ.ش 0433، آسم٤مد إؾمام، وسم٤ميمًت٤من إيرانح٘مٞم٘م٤مت اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ُمٜمِمقرات ُمريمز اًمت

 م[.0125]

 )ح(  
، ؾمٞمد يمامل طم٤مج ؾمٞمد ضمقادي: شمّمحٞمح، ززمدة ايمتقاريخ، * طم٤مومظ أسمرو

 م[. 0114هـ.ش ]0478، 0ط، ُمٜمِمقرات ين

 )ز( 

]ُمدّوٟم٦م  0255 ـ 3858 ؽمف ؽم٣مل در آؽمٝم٣م، ؽمٖمرٞم٣مَمف، يمٜم٧م، * دوهمقسمٞمٜمق

شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م قمٌد اًمرو٤م ، [0252ـ 0255صماث ؾمٜمقات ذم آؾمٞم٤م، اًمرطمٚم٦م

 م[. 0122هـ.ش ]0437، 0ط، ُمٜمِمقرات ذيم٧م يمت٤مب ها، هقؿمٜمغ ُمٝمدوي

]رطمٚم٦م ديقٓومقا ذم اًمٕمٍم  ؽمٖمرٞم٣مَمف ديقٓهمقا در فمٌم وم٣مصم٣مر، * ديقٓومقا

 . 8ط، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم ظمٞم٤مم، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م هبرام ومره ور، اًم٘م٤مضم٤مري[

 )ر( 

راضم٥م ايمِمدور وآي٥م ، يـ أسمق سمٙمر حمّٛمد سمـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامنٟمجؿ اًمد، * اًمراوٟمدي

، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات أؾم٤مـمػم، حمّٛمد إىم٤ٌمل: شمّمحٞمح، در سم٣مريخ آل ؽمٙمجقق، ايمرسور

 م[. 8117هـ.ش ]0423، 0ط
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 )ط( 

، َمْمٙمع ايمسٔمَديـ وجمٚمع ايمبحَريـ، يمامل اًمديـ قمٌد اًمرزاق، * اًمًٛمرىمٜمدّي 

ت ٤مأسمح٤مث اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م واًمدراؾمُمريمز : ُمٜمِمقرات، قمٌد احلًلم ٟمقائل: إقمداد

 م[.8113هـ.ش ]0424، 0ط، ـمٝمران، اًمث٘م٤مومّٞم٦م[

ُم١مؾّم٦ًم : اًمٜم٤مذ، ]رؾمقم اعم٘م٤مهل[ٞمٗم٣مر ومٜمقه طم٣مٞمف اى ، ه٤مدي، * ؾمٞمػ

 م[.0111هـ.ش ]0431، اًمؽماث اًمث٘م٤مذّم اًمقـمٜمّل 

 )ش(

)جمّٚمدان( ُمٜمِمقرات ، جم٣ميمس اظم٠مَمٛمكم، اًمٕمّاُم٦م ىم٤ميض ٟمقر اًمديـ، ؿمقؿمؽمي *

 م[.0175هـ.ش ]0453، ـمٝمران، ّٞم٦مؾماُمٙمت٦ٌم اإلاعم

 )ظ(  

]اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد  ×ؾمٜمٝمد صم٣مويد ضمسكم زمـ فمٙمی، * ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي

 .8ط ، ـمٝمران، ُمٓمٌٕم٦م ُمِمٕمؾ احلرّي٦م، احلًلم سمـ قمكم[

 )غ(

: إقمداد، زيـ إطمب٣مر، أسمق ؾمٕمٞمد قمٌد احلل سمـ وح٤مك سمـ حمٛمقد، * همرديزي

، ـمٝمران، ٦ًم أصم٤مر واعمٕم٤ممل اًمث٘م٤مومّٞم٦مُم١مؾّم : ُمٜمِمقرات، رطمٞمؿ رو٤م زاده ُمٚمؽ

 م[. 8115هـ.ش ]0423

در َمِم٣مئ٤م ، ؿمريؼ ايمب٘م٣مء، حمّٛمد طمًلم سمـ قمٌد اهلل، * همري٤من ؿمٝمراب أردؾمت٤مين

[ اعمٜمِمقرات ×]ـمريؼ اًمٌٙم٤مء ذم ُمّم٤مئ٥م ظم٤مُمس آل قم٤ٌمء ×طم٣مَمس آل فمب٣م
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 م[. 8111هـ.ش ]0471، ـمٝمران، ّٞم٦مؾماُماإل

، ُمدرس روقي: إقمداد، جمٚمؾ ايمتقاريخ، أُملمأسمق احلًـ سمـ حمّٛمد ، * همٚمًت٤مٟمف

 م[.0135هـ.ش ]0433، 0ط، ـمٝمران، ُمٙمت٦ٌم اسمـ ؾمٞمٜم٤م: ُمٜمِمقرات

 )ف( 

ُمٜمّمقر : شمّمحٞمح، هم٣مرؽمٛم٣مَمف ٞم٣مسي، طم٤مج ُمػمزا طمًـ طمًٞمٜمل، * اًمٗم٤ًمئّل 

 م[.0122هـ.ش ]0437، أُمػم يمٌػم: ُمٜمِمقرات، رؾمتٖم٤مر اًمٗم٤ًمئّل 

: شمّمحٞمح وُتِمٞمف، صم٤مر اًمٕمجؿ[]آ آشم٣مر فمجؿ، حمّٛمد ٟمّمػم، * ومرص٧م اًمِمػمازّي 

 م[. 0112هـ.ش ]0477، ـمٝمران، أُمػم يمٌػم: ُمٜمِمقرات، ُمٜمّمقر رؾمتٖم٤مر اًمٗم٤ًمئّل 

]ُمِم٤مهدات اًمًٗمر ُمـ  إيرانَمُم٣مهدات ؽمٖمر از زمٛمگ٣مل زمف ، ويٚمٞم٤مم، * ومراٟمٙمٚملم

 ًمٚمٌحقث يراينّ ُمٜمِمقرات اعمريمز اإل، حمًـ ضم٤مويدان: شمرمج٦م، [إيرانسمٜمٖم٤مل إًمی 

 م[. 0171هـ.ش ]0452، ـمٝمران، اًمت٤مرخيّٞم٦م

 )م( 

، ُمػم ه٤مؿمؿ حمدث: شمٜم٘مٞمح، يُم٤ّم ايمتقاريخ، حيٞمك سمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، * ىمزويٜمل

 م[. 8117هـ.ش ]0423، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات مجٕمٞم٦م إصم٤مر واعمٗم٤مظمر اًمث٘م٤مومٞم٦م

 اعمٕمروفايمٛمٗمض ، ٟمّمػم اًمديـ اسمق اًمرؿمٞمد قمٌد اجلٚمٞمؾ، * ىمزويٜمل اًمرازّي 

، اًم٘مرن اًم٤ًمدس، (ح ايمرواهمضزمٔمض َمث٣ميم٤م ايمٛمقاص٤م دم ٞمٗمض زمٔمض همّم٣مئ)سمـ

، ؾمٚمًٚم٦م ُمٜمِمقرات اجلٛمٕمٞم٦م اًمقـمٜمّٞم٦م ًممصم٤مر، ُمػم ضمال اًمديـ حمّدث: شمّمحٞمح

 م[.8113هـ.ش ]0425، ـمٝمران

٤ٌّمس، * اًم٘مّٛمّل  دار اًمٙمت٥م ، حتٖم٥م إضمب٣مب دم ٞمقادر آشم٣مر إصح٣مب، ؿمٞمخ قم

 م[. 0110هـ.ش ]0471، ـمٝمران، ّٞم٦مؾماُماإل
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٤ٌّمس، * اًم٘مّٛمّل  ، 8ط، ُمٜمِمقرات پٞم٤مم آزادي، سمٝمح اجلٛم٣منىمٙمٝم٣مت َمٖم٣م، ؿمٞمخ قم

 هـ. 0303

٤ٌّمس، * اًم٘مّٛمّل  ، هماحمًلم أٟمّم٤مري: شمّمحٞمح، هدي٥م إضمب٣مب، ؿمٞمخ قم

 م[. 8108هـ.ش ]0410، 0ط، ُمٜمِمقرات ذيم٧م اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم اًمدوًمّٞم٦م

 )ك(

، احلًلم( اإلُم٤مم)ُم٘متؾ  سمذىمرة ايمُمٜمداء، ُما طمٌٞم٥م اهلل ذيػ، * اًمٙم٤مؿم٤مينّ 

 م[.8113هـ.ش ]0425، ُمٜمِمقرات ُمديـ، ٤مل أذفؾمٞمد قمٚمی مج: شمرمج٦م

، يمٞمٙم٤مووس ضمٝم٤مٟمداري: شمرمج٦م، ]اًمرطمٚم٦م[ؽمٖمرٞم٣مَمف ، اٟمٖمٚمؼمت، * يمٛمٌٗمر

 م[. 0120هـ.ش ]0431، 8ط، ُمٜمِمقرات ذيم٦م ظمقارزُمل اعم٤ًممه٦م

شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م هماُمٕمكم وطمٞمد ، إيرانوومّمٝمف  إيران، ن، ضمقرج، * يمقرزن

 اًمٕمٚمٛمّٞم٦م واًمث٘م٤مومّٞم٦م. ُمٜمِمقرات ذيم٦م اعمٜمِمقرات، ُم٤مزٟمدراين

 )ً( 

]ُمرآة  سم٣مريخ ؽمٗمقط صٖمقي٣من، َمرآت واردات، * حمّٛمد ؿمٗمٞمع ـمٝمران

، ُمٜمّمقر صٗم٧م همؾ: ىمّدم ًمف وقمّٚمؼ قمٚمٞمف، شم٤مريخ ؾم٘مقط اًمّمٗمقّيلم[، اعمًتقردات

 م[.8113هـ.ش ]0424، 0ط، ـمٝمران، ُمريمز ٟمنم اًمؽماث اعمدّون: ُمٜمِمقرات

، يخ اًمٕم٤ممل ذم قمٍم ٟم٤مدر ؿم٤مه[]شم٤مر فم٣ممل آراى ٞم٣مدرى، حمّٛمد يم٤مفمؿ، * ُمروي

هـ.ش 0433، 0ط، جمّٚمدات( ٦م)صماصم، ُمٙمت٦ٌم زوار، حمّٛمد أُملم ري٤مطمل: شمّمحٞمح

 م[. 0125]

اًمديمتقر حمّٛمد دسمػم : شمّمحٞمح، ٞمزه٥م ايمٗمٙمقب، محد اهلل، ُمًتقذم ىمزويٜمل * 

 م[.8118هـ.ش ]0420، 0ط، ُمٜمِمقرات طمدي٨م اًمٞمقم، ؾمٞم٤مىمل
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ديمؽمقمٌد احلًلم ، ]اًمت٤مريخ اعمختٍم[ يدهسم٣مريخ گز، محد اهلل، * ُمًتقذم ىمزويٜمل

 م. 0124هـ.ش ]0438، هـ0430، 0ط، ُمٜمِمقرات أُمػم يمٌػم، ٟمقائل

 ي٣م سم٣مريخ اصمتامفمی واداری دوره وم٣مصم٣مريف ذح زٞمدگ٣مٞمی َمـ، قمٌد اهلل، * ُمًتقذم

ُمٙمت٦ٌم حمّٛمد ، أو اًمت٤مريخ آضمتامقمّل واإلدارّي ذم اًمٕمٍم اًم٘م٤مضم٤مرّي[، ]ؾمػمة طمٞم٤ميت

 م[. 0135هـ.ش ]0483، رانـمٝم، قمكم قمٚمٛمل

شمرمجف ، أضمسـ ايمتٗم٣مؽمٝمؿ دم َمٔمرهم٥م إوم٣ميمٝمؿ، أسمق قمٌد اهلل حمّٛمد سمـ أمحد، * اعم٘مدد

، إيرانُمٜمِمقرات ذيم٦م ُم١مًّمٗمل وُمؽممجل ، اًمديمتقر قمٚمٞمٜم٘مل ُمٜمزوي: سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م

 م[.0128هـ.ش ]0430، 0ط، )جمّٚمدان(

ٕم٤ممل ذم قمٍم ؿم٤مه ]شم٤مريخ اًم سم٣مريخ فم٣ممل آراى فمّب٣مؽمك، اؾمٙمٜمدر سمٞمؽ، * ُمٜمٌم

٤ٌّمس اًمّمٗمقّي[ دٟمٞم٤م : جمّٚمدات( ُمٜمِمقرات 4)، حمّٛمد إؾمامقمٞمؾ روقاين: شمّمحٞمح، قم

 م[. 0112هـ.ش ]0477، 0ط، اًمٙمت٤مب

طم٣مؿمرات دىمؼم َمقريف پزؾمؽ ويژه ، إيرانؽمف ؽم٣مل در درزم٣مر ، ضمٞمٛمز، * ُمقريف

ُمذيّمرات اًمديمتقر ُمقريف ، يراينّ ]صماث ؾمٜمقات ذم اًمٌاط اإل ٞم٣مس ايمديـ ؾم٣مه

٤ٌّمس إىم٤ٌمل ، ٓمٌٞم٥م اخل٤مّص ًمٜم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي[اًم شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م قم

 . 8ط، دٟمٞم٤م اًمٙمت٤مب: ُمٜمِمقرات، سمجٝمقد مه٤ميقن ؿمٝمٞمدي، أؿمتٞم٤مينّ 

سم٣مريخ روض٥م ايمِمٖم٣م دم ؽمغمة ، حمّٛمد سمـ ظم٤موٟمد ؿم٤مه سمـ حمٛمقد، * ُمػمظمقاٟمد

، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات أؾم٤مـمػم، مجِمٞمد يمٞم٤من ومر: شمّمحٞمح، إٞمبٝم٣مء واظمٙمقك واخلٙمٖم٣م

 م[.8110هـ.ش ]0421، 0ط

يمتٌف ُمػمظمقاٟمد ومل يتٛمّٙمـ ، اً جمّٚمد 05اعم١مًمَّػ ُمـ  سم٣مريخ روض٥م ايمِمٖم٣م: ُماطمٔم٦م

، ُمٜمف 00وىم٤مم طمٗمٞمده ظمقاٟمدُمػم سمٙمت٤مسم٦م اجلزء ، سمؾ يمت٥َم قمنمة أضمزاء ُمٜمف، ُمـ إيمامًمف

 رو٤م ىمكم ظم٤من هداي٧م.  05إمم اعمجّٚمد  08وأشمّؿ اًمٙمت٤مب أي ُمـ اعمجٚمد 
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 )ُ( 

]شم٤مريخ سم٣مريخ زمخ٣مرا هـ( 432ـ  823أسمق سمٙمر حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر )، ل* ٟمرؿمخ

: شمّمحٞمح، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م أسمق ٟمٍم أمحد سمـ حمّٛمد سمـ ٟمٍم اًم٘م٤ٌمدي، سمخ٤مری[

 م[.0123هـ.ش ]0434، 8ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات ـمقس، ُمدرس روقي

، اًمديمتقر يم٤مُمؾ أمحد ٟمج٤مد: اٟمتخ٤مب وشمقوٞمح، خمزن إرسار، * ٟمٔم٤مُمك همٜمجقي

 م[. 0115هـ.ش ]0473، 0ط، ـمٝمران، ؾمخـ ُمٜمِمقرات

 )ٔ( 

، روض٥م ايمُمٜمداء، هـ(101ُما طمًلم )اعمتقوّمی ذم اًمٕم٤مم ، * واقمظ يم٤مؿمٗمل

 ٓ شم٤م.، ّٞم٦مؾماُمُمٜمِمقرات اعمٙمت٦ٌم اإل، آي٦م اهلل طم٤مج ؿمٞمخ أسمق احلًـ اًمِمٕمراينّ : شمّمحٞمح

 

 ّٛٗ  املرادع الفارش

 )أ(

، اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي[]اعمنح ذم ٞماميش در دوران صٖمقی ، يٕم٘مقب، * آضمٜمد 

، 8ط، ـمٝمران، ُم١مؾّم٦ًم اًمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٜمنم ًممصم٤مر اًمٗمٜمّّٞم٦م ُمٜمِمقرات

  م[.8111هـ.ش ]0422

  م[.8100هـ.ش ]0411، ؾمٞمد قمكم آل داود، ذسمٞمح اهلل صٗم٤م، * ارج ٞم٣مَمف

جمٚمقفمف َمٗم٣مٓت ٞمخستكم ؽمٚمٝمٛم٣مر زمكم اظمٙمعم ٞماميش ه٣مى ، محٞمد رو٤م، * أردٓن

، ٤مٓت اًمٜمدوة اًمدوًمّٞم٦م إومم ًمٚمٕمروض اًمديٜمّٞم٦م واًمت٘مٚمٞمدّي٦م[]جمٛمققم٦م ُم٘م آيٝمٛمی وؽمٛمتی

 م[.8111هـ.ش ]0422، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات مجٕمّٞم٦م اًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م
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جمٚمقفمف َمٗم٣مٓت دوَمكم ؽمٚمٝمٛم٣مر زمكم اظمٙمعم ٞماميش ه٣مى ، محٞمد رو٤م، أردٓن* 

، اًمت٘مٚمٞمدّي٦م[]جمٛمققم٦م ُم٘م٤مٓت اًمٜمدوة اًمدوًمّٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمروض اًمديٜمّٞم٦م و آيٝمٛمی وؽمٛمتی

 م[. 8100هـ.ش ]0411، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات مجٕمّٞم٦م اًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م

ذيم٦م ، ]شم٤مريخ قمٍم ٟم٤مدرؿم٤مه[ دره ٞم٣مدره، ُمػمزا ُمٝمدخي٤من، * اؾمؽماسم٤مدي

هـ.ش 0433، 8ط، سم٢مذاف ؾمٞمد ضمٕمٗمر ؿمٝمٞمدي، اعمٜمِمقرات اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمث٘م٤مومّٞم٦م

 م[.0127]

 اإلُم٤مم]سمٌٚمٞمقهمراومٞم٤م  ضمسكم )ع( ىمت٣مزمُمٛم٣مؽمك سم٣مرفك اَم٣مم، حمّٛمد، * اؾمٗمٜمدي٤مري

ُم١مؾّم٦ًم ـم٤ٌمقم٦م وُمٜمِمقرات وزارة اًمث٘م٤موم٦م واًمتٌٚمٞمغ : ُمٜمِمقرات، احلًلم اًمت٤مرخيّٞم٦م[

 م[.8110ه.ش ]0421، ـمٝمران، 0ط، ّل ؾماُماإل

]رؾّم٤مم ُمدرؾم٦م رؾمقم ٞمٗم٣مش َم٘مت٤م ومٜمقه طم٣مٞمف اى ، طمًـ، * إؾمامقمٞمؾ زاده

، ـمٝمران، ٟمٔمر: راتُمٜمِمق، ُمٜمِمقرات اعم١مؾّم٦ًم اًمث٘م٤مومّٞم٦م اًمٌحثّٞم٦م، اعم٘م٤مهل[

 م[. 8115هـ.ش ]0423

]ُمـ اًمٓم٘مقس اًمديٜمّٞم٦م إمم اًمٕمروض از آيكم سم٣م ٞماميش ، ضمٝم٤مٟمٖمػم ٟمٍمي، * أذذم

 م[. 8108هـ.ش ]0410، 0ط، ُمٜمِمقرات ارون، )جمّٚمدان(، اعمنطمّٞم٦م[

]اًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م  إيرانٞماميش وَمقؽمٝمٗمك در ، ضمٝم٤مٟمٖمػم ٟمٍمي، * أذذم

 م[.8113هـ.ش ]0424، 0ط، ـمٝمران، رات ارونُمٜمِمق، (إيرانواعمقؾمٞم٘مك ذم 

ُمٙمت٥م : ُمٜمِمقرات، ]قمٚمی ُمدار اًمٕمِمؼ[ زمرَمدار فمُمؼ، حمّٛمد رو٤م، * آىم٤مد

 م[.8111هـ.ش ]0422، 8ط، شمدويـ ومجع آصم٤مر إؾمت٤مد حمّٛمد رو٤م آىم٤مد

٤ٌّمد ]دائرة ُمٕم٤مرف اًمٕمرض اعمنطمّل  كإيراٞمداٞمُمٛم٣مَمف ٞماميش ، يد اهلل، * آهم٤م قم

 م[.8101هـ.ش ]0421، 0ط، ـمٝمران، ىمٓمره: ُمٜمِمقرات، [إيرانذم 

: سم٢مذاف، ]دومؽم اًمِمٝم٤مدة[ )جمّٚمدان( صُمٛمگ ؾمٜم٣مدت، زهرا )ٟم٤مُمدار(، * إىم٤ٌمل

هـ.ش 0455، 0ط ، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات هوش، حمّٛمد ضمٕمٗمر حمجقب

 م[. 0173]
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]اًمتٕم٤مزي همػم اًمنمقمّٞم٦م[ )شمرمج٦م فمزادارى ه٣مى ٞم٣مَممموع ، حمًـ، * إُملم

، ُمٜمِمقرات ذوه، 0ط، شمرمج٦م ضمال آل أمحد، اًمِمٌٞمف( ًمرؾم٤مًم٦م اًمتٜمزيف ٕقمامل

 م[. 0118ه.ش ]0470، 8ط ، سمقؿمٝمر

 )ب( 

دائرة اًمٕمٛمران وختٓمٞمط اعمدن اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة ، ّٞم٦م[يراٟم]اًمًقق اإلك إيراٞم* زم٣مزار 

ـُدين ، 0ط ، ـمٝمرانـ  ُمٜمِمقرات اجلٝم٤مد اجل٤مُمٕمّٞم٦م، اإلؾمٙم٤من واًمتٜمٔمٞمؿ اعم

 م[.8111هـ.ش ]0422

زمر َمزار طمقاصمگ٣من هٖم٦م ، ؽمٛمگ هٖم٦م ومٙمؿ، حمّٛمد إسمراهٞمؿ، ريزي* سم٤مؾمت٤مين سم٤م

، 4ط ، ُمٜمِمقرات اًمٕمٚمؿ، قمغم ُمزار طمراس ؾمٌٕم٦م قمٞمقن، ]طمجر سمًٌٕم٦م أىمام چ٣مه

 م[. 0111هـ.ش ]0431

، ]أومٕمی ذم ُمٕمٌد ىمديؿ[ َم٣مر در زمت٘مده ىمٜمٛمف، حمّٛمد إسمراهٞمؿ، * سم٤مؾمت٤مين سم٤مريزي

 م[.0111هـ.ش ]0431، 8ط، ُمٜمِمقرات اًمٕمٚمؿ

]ىمراءة  ضمدي٧م ومدؽمك َمِم٣مي٤م در ٞماميش آيٝمٛمك، سمٔمزيف طمقاٞمك، قمكم، ٤مر* سمٚمقيمٌ

، ُمٜمِمقرات أُمػم يمٌػم، طمدي٨م اعمّم٤مئ٥م اًم٘مدؾمّٞم٦م ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمديٜمّل[، اًمتٕمزي٦م

 م[. 8113هـ.ش ]0424، 0ط، ـمٝمران

، ُمٙمت٥م اًمٌحقث اًمث٘م٤مومّٞم٦م، ]اًمٜمخؾ اًمدّوار[ ٞمخؾ گرداٞمی، قمكم، * سمٚمقيم٤ٌمر

 [. م8110هـ.ش ]0421، 0ط، ـمٝمران

ُمٜمِمقرات ، [إيران]اًمٕمرض اعمنطمّل ذم  إيرانٞماميش در ، هبرام، * سمٞمْم٤مئل

 م[. 8108هـ.ش ]0410، 2ط، ـمٝمران، اعمثّ٘مٗملم واًمدراؾم٤مت اًمٜم٤ًمئّٞم٦م

، ]اًمديـ واًمدوًم٦م ذم اًمٕمٍم اعمٖمقزّم[ ديـ ودويم٦م در فمٜمد َمٕمقل، ؿمػميـ، * سمٞم٤مين

 م[. 0122هـ.ش ]0437، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات ُمريمز اًمٜمنم اجل٤مُمٕمّل 
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]اعمًػمة  إيرانؽمغم سم٣مرفك ٞمٗم٣مؾمك ، و ج.و.س.ويٚمٙمٞمٜمًقن، ًمقرٟمس، * سمٞمٜمٞمقن

، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات أُمػم يمٌػم، ٛمٜمشإيراٟمحمّٛمد : شمرمج٦م، [إيراناًمت٤مرخيّٞم٦م ًمٚمرؾمؿ ذم 

 م[.0122هـ.ش ]0437، 0ط

، ]اًمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ إّول[ ؾم٣مه اؽمامفمٝمؾ اول، ُمٜمقضمٝمر، * سم٤مرؾم٤م دوؾم٧م

 م[. 0113هـ.ش ]0475، 0ط، ـمٝمران، اعم٤ًممه٦م ُمٜمِمقرات ذيمف اٟمتِم٤مر

ُمـ ، إيران]اًمرؾمؿ ذم  از ديروز سم٣م اَمروز، إيرانٞمٗم٣مؾمی در ، * سم٤ميم٤ٌمز رويلم

هـ.ش 0411، 01ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات زريـ وؾمٞمٛملم، ُم٤ميض إي٤مم إمم اًمٞمقم[

 م[. 8100]

، دار ٟمنم سمٞم٤مم، شمرمجف يمريؿ يمِم٤مورز، رسزمداران طمراؽم٣من، * سمٓمروؿمٗمًٙمل

 م[.0178هـ.ش ]0450، 0ط ،ـمٝمران

، جمّٚمدات( 4)، اًم٘مديٛم٦م[ إيران]شم٤مريخ  زم٣مؽمت٣من إيرانسم٣مريخ ، طمًـ، * پػمٟمٞم٤م

 م[.8117هـ.ش ]0423، 3ط، ـمٝمران، ُم١مؾّم٦ًم ُمٜمِمقرات ٟمگ٤مه

رؾم٤مًم٦م ، ]اًمتٕمزي٦م اخل٤مص٦م سم٘مزويـ[ سمٔمزيف زَمٝمٛمف ومزويـ، رؤوف، * سمٞمِمدار

 م[. 8101هـ.ش ]0422، ُم٤مضمًتػم همػم ُمٓمٌققم٦م

 )ت( 

، شمرمج٦م طمًـ أٟمقؿمف، ج.آ.سمريؾ: مجع، جمّٚمدات( 5) ىمٚمػميدج إيرانريخ * سم٣م

 ، 5ط ، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات أُمػم يمٌػم

 م[.8118هـ.ش ]0420

ـّ اإل إيرانسم٣مريخ هٛمر *  )جمّٚمدان( ضمٝم٤مٟمٖمػم ٟمٍمي أذذم ، [يراينّ ]شم٤مريخ اًمٗم

٤ٌّمس ؿمػمزادي آهق دؿمتل هـ.ش 0422، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات آرون، وقم

  م[.8111]
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)ضم٘مقَمتٜم٣مى حمعم آل  إيرانديٙمٚمٝم٣من در گسؼمه سم٣مريخ ، سمرويـ، شمريمٛمٜمل آذر* 

قمغم ُمدى اًمت٤مريخ )طمٙمقُم٤مت آل زي٤مر وآل سمقيف  إيران]اًمدي٤معم٦م ذم  آل زمقيف(، زي٣مر

ُمٜمِمقرات ُم١مؾّم٦ًم دراؾم٦م وشمدويـ يمت٥م اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت ، اعمحّٚمّٞم٦م([

 م[. 8115هـ.ش ]0423، 0ط ، ـمٝمران، )ؾمٛم٧م(

، ]قمروض اًمتٕمزي٦م إيرانهٜمر سمقُمك پٞمنمو ، شمٕمزيف، سمٞمؽم. ضمل، شمِمٚمٙمقومًٙمل *

ـّ اعمحكّمّ اًمٓمٚمٞمٕمل اإل ُمٜمِمقرات اًمنميم٦م ، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م داود طم٤متل، [يراينّ اًمٗم

 م[.0122هـ.ش ]0437، 0ط ، ـمٝمران، اًمٕمٚمٛمّٞم٦م واًمث٘م٤مومّٞم٦م ًمٚمٜمنم

اًمٕمروض ، زي٦م]اًمتٕم إيرانآيلم وٟماميش در : شمٕمزيف، سمٞمؽم. ضمل، * شمِمٚمٙمقومًٙمل

ُمٜمِمقرات ُم١مؾّم٦ًم دراؾم٦م ، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م داود طم٤متل، [إيراناًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم 

هـ.ش 0421، 8ط ، وشمدويـ يمت٥م اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت )ؾمٛم٧م(

 م[.8101]

، 0ط ، )جمّٚمدان(، [ؾمام]أسمٓم٤مل اإل إؽمالمومٜمرَم٣مٞم٣من ، * شمِمٞمد قمكم أيمؼم

 م[.0138هـ.ش ]0438

ُمٜمِمقرات ، [إيران]اًمتٕمزي٦م واعمنح ذم  إيرانيف وسمئ٣مسمر در سمٔمز، ًٓمف، * شم٘مٞم٤من

 م[.0115هـ.ش ]0473، 0ط، ـمٝمران، ُمريمز

 ز()

اعمديرّي٦م : ُمٜمِمقرات، ]أـمٚمس اًمِمٞمٕم٦م[ أؿمٙمس ؾمٝمٔمف، رؾمقل، * ضمٕمٗمري٤من

 م[. 0112هـ.ش ]0427، 0ط، (إيراناجلٖمراومّٞم٦م ًمٚم٘مّقات اعمًّٚمح٦م )

]شم٤مريخ آنم٣مز سم٣م ومرن هٖمتؿ هجرى از ، إيرانسم٣مريخ سمُمٝمع در ، رؾمقل، * ضمٕمٗمري٤من

ُمٜمِمقرات ُم١مؾّم٦ًم ، ُمـ اًمٌداي٦م وطمتی اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري[، إيراناًمتِمٞمع ذم 

 م[. 0112هـ.ش ]0477، 5ط، ـمٝمران، ّل ؾماُماًمتٌٚمٞمغ اإل
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]ُمقاصٚم٦م اًمٌح٨م  إيراندٞمب٣ميمف صمستجق در سم٣مريخ سمُمٝمع در ، رؾمقل، * ضمٕمٗمري٤من

 م[.0115هـ.ش ]0473، ىمؿ، ي٤منُمٜمِمقرات أٟمّم٤مر، [إيرانقمـ شم٤مريخ اًمتِمّٞمع ذم 

: شمرمج٦م، فمقم وايمٗمقَمّٝم٥م ايمٔمرزمّٝم٥م، فمقم صقت ايمٔمدايم٥م اإلٞمس٣مٞمّٝم٥م، ضمقرج، ضمرداق *

هـ.ش 0471، 01ط ، ُمٜمِمقرات يمٚمٌف ذق، ؾمٞمد ه٤مدي ظمنو ؿم٤مهل

 م[.8111]

٤ٌّمس ظمدوم، * مجٞمكم ]اًمتٕمزي٦م ذم  یإؽمالَمسمٔمزيف در فمراق و چٛمد ىمُمقر ، قم

: ُمٜمِمقرات، شمرمج٦م جمٞمد هؾمٜمٙمل، ّٞم٦م[ؾماُماًمٕمراق وذم قمدد ُمـ اًمٌٚمدان اإل

ـّ   م[.8113هـ.ش ]0425، 0ط، أيم٤مديٛمّٞم٦م اًمٗم

]ضمذور اًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م  إيرانزمٛمٝم٣مد ٞماميش در ، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، * ضمٜمتل قمٓم٤مئل

 م[.0155هـ.ش ]0444، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات اسمـ ؾمٞمٜم٤م، [إيرانذم 

 )ح( 

احلًلم[  اإلُم٤مم٤م ]سمٌٚمٞمقهمراومٞم، ىمت٣مزمُمٛم٣مؽمك اَم٣مم ضمسكم، ٟمجٗم٘مكم، * طمٌٞمٌل

 م.0113، ـمٝمران، اخلٛمٞمٜمّل  اإلُم٤ممُمٜمِمقرات ُم١مؾّم٦ًم شمٜمٔمٞمؿ وٟمنم ُم١مًمٗم٤مت 

ُمٜمِمقرات ،  اعمٕم٤مس[يراينّ ]اعمنح اإل إيرانسمئ٣مسمر َمٔم٣مس ، ٟم٤مس، * طمًٞمٜمل

 م[. 0112هـ.ش ]0477، 0ط، ـمٝمران، ُمريمز اًمٕمروض اًمٗمٜمّٞم٦م اًمقـمٜمّٞم٦م، اًمٕمروض

ُمٜمِمقرات ُم١مؾّم٦ًم آي٤مت ، ٝمٜمٗملسم٣مريخ ايمب، اًمًٞمد أمحد، * طمًٞمٜمل يم٤مزروين

 م[.0115هـ.ش ]0473، 0ط، اًمث٘م٤مومّٞم٦م

سمح٨م ذم أطمقال وآصم٤مر وقم٘م٤مئد اًمٗمرىم٦م  فمٙمقي٣من ؿمػمؽمت٣من، أسمق اًمٗمتح، * طمٙمٞمٛمٞم٤من

سمح٨م قمـ أطمقال وآصم٤مر وُمٕمت٘مدات اًمٗمرىم٦م ، ]قمٚمقّيق ـمؼمؾمت٤من إيراناًمزيدّي٦م ذم 

 .م[0131هـ.ش ]0432، ُمٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م ـمٝمران، [إيراناًمزيدّي٦م ذم 

 ٟمٔمامً ، اعمٕم٤مس إيران]أدب  ٞمٓمؿ وٞمثر، إيرانادزمٝم٣مت اَمروز ، حمّٛمد، * طم٘مقىمل

 م[.8110هـ.ش ]0421، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات ىمٓمره، [اً وٟمثر
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 )ر(

]اعمنطمّٞمقن  از آطمقٞمدزاده سم٣م زمٝمّم٣ميك، إيرانٞماميُمٛم٣مَمف ٞمقيس٣من ، ُمٜمّمقر، * ظمٚم٩م

، 0ط، رانـمٝم، ُمٜمِمقرات اظمؽمان، ُمـ آظمقٟمد زاده إًمی سمٞمْم٤مئل(، ّٞمقنيراٟماإل

 م[. 8118هـ.ش ]0420

 )ز( 

]دراؾم٦م يمت٥م زمررؽمك ؽمٖمرٞم٣مَمف ه٣مى دوره صٖمقى ، ُمٜمقضمٝمر، * داٟمش سمجقه

ـّ ذم إصٗمٝم٤من، اًمرطمات ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي[ ، 0ط، ُمٜمِمقرات جمٛمع اًمٗم

 م[. 8114هـ.ش ]0428

هماُمٕمكم طمّداد : ّل[ سم٢مذافؾماُم]ُمقؾمققم٦م اًمٕم٤ممل اإل إؽمالمداٞمُمٛم٣مَمف صمٜم٣من * 

 م[.8114] هـ.ش0428، 0ط، ـمٝمران، ّٞم٦مؾماُمدائرة اعمٕم٤مرف اإلُم١مؾّم٦ًم ، قم٤مدل

اًمِمٕمراء ـ  ]ُمقؾمققم٦م ؿمٕمر قم٤مؿمقراء ؾم٣مفمران فمربـ  داٞمُمٛم٣مَمف ؾمٔمر فم٣مؾمقرايی* 

، 0ط، ّل ؾماُمُمٜمِمقرات ُم١مؾّم٦ًم ـم٤ٌمقم٦م وٟمنم وزارة اًمث٘م٤موم٦م واًمتٌٚمٞمغ اإل، اًمٕمرب[

 م[.8113هـ.ش ]0424

ٟمنم ، ضمٝم٤مٟمٖمػم أوؿمٞمدري: ًمٞمػشم٠م، ]دائرة ُمٕم٤مرف ُمزديًٜم٤م[ داٞمُمٛم٣مَمف َمزديسٛم٣م *

 .م[0118هـ.ش ]0470، ـمٝمران، ُمريمز

٤ٌّمد، [يراين]ُمقؾمققم٦م اًمٕمرض اعمنطمّل اإل كإيراٞمداٞمُمٛم٣مَمف ٞماميش *  يد ، آهم٤م قم

 م[. 8101هـ.ش ]0421، ُمٜمِمقرات ىمٓمره، اهلل

َمدارس و زمٛم٣مه٣مى ، كإؽمالَمدر دوره  إيراندايرة اظمٔم٣مرف زمٛم٣مه٣مى سم٣مرفك * 

اعمدارس ، ّل ؾماُمذم اًمٕمٍم اإل إيرانعم٤ٌمين اًمت٤مرخيّٞم٦م ذم ]دائرة ُمٕم٤مرف ا َمذهبك

ُمٜمِمقرات طمقزه اًمٗمٜمقن ذم ُم١مؾّم٦ًم ، ُمريؿ حمٛمدي، يم٤مفمؿ ُمازاده، واعم٤ٌمين اًمديٜمّٞم٦م[

 م[. 8118هـ.ش ]0420، 0ط، ّٞم٦مؾماُماًمتٌٚمٞمٖم٤مت اإل
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، أمحد، صدر طم٤مج ؾمٞمد ضمقادي، ]دائرة ُمٕم٤مرف اًمتِمّٞمع[ دايرة اظمٔم٣مرف سمُمٝمع* 

 . ^٦ًم ُت٘مٞم٘م٤مت وٟمنم ُمٕم٤مرف أهؾ اًمٌٞم٧مُمٜمِمقرات ُم١مؾّم 

، ّل احلدي٨م[ؾماُم]دائرة ُمٕم٤مرف اًمٕم٤ممل اإل إؽمالمدايرة اظمٔم٣مرف صمٜم٣من ٞمقيـ * 

، ُمٜمِمقرات اعمجٚمس، ُمٜمِمقرات يمت٤مب ُمرضمع، طمًـ ـم٤مرُمل راد: شمرمج٦م وُت٘مٞمؼ

 م[. 8111هـ.ش ]0422

، همام طمًلم ُمّم٤مطم٥م، ]دائرة اعمٕم٤مرف اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م[ دايرة اظمٔم٣مرف هم٣مرؽمك* 

 م[.8113هـ.ش ]0424، 3ط، ُمٜمِمقرات أُمػم يمٌػم، )جمّٚمدان(

]اعمٚمت٘مك اًمث٤مين اعمقؾّمع ًمٚمٓم٘مقس  دوَمكم مه٣ميش رسارسى آيكم ه٣مى فم٣مؾمقرايك* 

، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات اإلدارة اًمٕم٤مُّم٦م ًمٚمٗمٜمقن اعمنطمّٞم٦م، اًمٕم٤مؿمقرائّٞم٦م[

 م[.8115هـ.ش ]0423

( ُمٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م اً جمّٚمد 03)، ]ُمٕمجؿ دهخدا[، يمٕم٦م ٞم٣مَمف دهخدا، دهخدا* 

 م[.0113هـ.ش ]0474، 0ط، ـمٝمران

 )ر( 

شمرمجف ، ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي[ إيران] فمٌم صٖمقى إيران، * راضمر ؾمٞمقري

هـ.ش 0473، 3. ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات ُمريمز، سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م يم٤مُمٌٞمز ؾمٞمقري

 م[. 0115]

، ُمٜمِمقرات ُمريمز، ]ىمراءة ؿمٕمر اعماطمؿ[ ٞمٗم٣ملم وروضمقىض، ومريدة، رازي *

 م. 8100هـ/ 0411، 0ط، ـمٝمران

]اًمتٕمزي٦م ُمـ وضمٝم٦م  فمزادارى از ديدگ٣مه َمرصمٔمٝم٦م ؾمٝمٔمف، قمكم، * رسم٤مين ظمٚمخ٤مزم

 ىمؿ. ، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٥م احلًلم، ٟمٔمر اعمرضمٕمّٞم٦م اًمِمٞمٕمّٞم٦م[

ُمٜمِمقرات ، حمّٛمد قمكم ُمقطمد: ]ؾمٗمرٟم٤مُمف اسمـ سمٓمقـمف[ شمرمج٦م رضمٙم٥م ازمـ زمْمقؿم٥م* 
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 م[.0128هـ.ش ]0430، 0ط، قمٚمٛمل ومرهٜمٙمل

ُمٜمِمقرات ، [إيران]شم٤مريخ إدب ذم  إيران٤مريخ ادسمٞم٤مت شم، ي٤من، * رسمٞمٙم٤م

 م[. 0110هـ.ش ]0471، 0ط، ـمٝمران، وضم٤مويدان ظمرد، همقشمٜمؼمغ

َمرشمٝمف رسايی وفمزاداری ؽمٝمد همرهٛمگ ٞم٣مَمف ، حمّٛمد حمٛمدي، * ري ؿمٝمري

ُمٜمِمقرات دار ، [×]ُمقؾمققم٦م ىمراءة اعمراصمل واًمتٕمزي٦م قمغم ؾمّٞمد اًمِمٝمداء ×ايمُمٜمدا

 م[. 8112هـ.ش ]0427ىمؿ ، احلدي٨م

 )ز( 

سمٕمد  إيران]شم٤مريخ  إؽمالمزمٔمد از  إيرانسم٣مريخ ، قمٌد احلًلم، * زريـ يمقب

 م[. 8104هـ.ش ]0418، 05ط ، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات أُمػم يمٌػم، [ؾماماإل

 )ط( 

، ُمٜمِمقرات ُمٞمؽما، ]ؾمت٤مئر اًمٕمرض اعمنطمّل[ پرده ه٣می زم٣مزی، ضمال، * ؾمت٤مري

 م[. 8111هـ.ش ]0471، 0ط، ـمٝمران

ُم١مؾّم٦ًم : ُمٜمِمقرات، ]رؾمقم اعم٘م٤مهل[ ٞمٗم٣مؾمك ومٜمقه طم٣مٞمف اى، ه٤مدي، * ؾمٞمػ

 ٓشم٤م.، ـمٝمران، اًمؽماث اًمث٘م٤مذّم اًمقـمٜمّل 

شمرمجف ، ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي[ إيرانفمٌم صٖمقى ] إيران، راضمر، * ؾمٞمقري

 م[. 0115هـ.ش ]0473، 3ط ، ٟمنم ُمريمز، سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م يم٤مُمٌٞمز قمزيزي

 )ش(

ع اًمّمٗمقّي واًمتِمٞمع ]اًمتِمٞم سمُمٝمع صٖمقى وسمُمٝمع فمٙمقى، قمكم، * ذيٕمتل

 ٓ شم٤م. ، ٓ ط.، اًمٕمٚمقّي[
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هـ.ش 0418، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات صم٤مًم٨م، ٞم٣مدر ؾم٣مه، رو٤م زاده، ؿمٗمؼ *

 م[. 8104]

 سم٣م آنم٣مز ؽمده دوازدهؿ هجري، سمُمّٝمع وسمِمّقف، يم٤مُمؾ ُمّمٓمٗمك، * اًمِمٞمٌل

شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م قمٚمػمو٤م ، إمم سمداي٦م اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اهلجرّي[، ]اًمتِمّٞمع واًمتّمّقف

 م[.0121هـ.ش ]0451، 0ط، ـمٝمران، ُم١مؾّم٦ًم أُمػم يمٌػم، يم٤مويت ىمراهمقزًمقذ

 )ظ( 

ُمٜمِمقرات ، )جمّٚمدان(، ]جم٤مًمس اًمتٕمزي٦م[ جم٣ميمس سمٔمزيف، طمًـ، * ص٤محلل راد

 م[.8110هـ.ش ]0421، ـمٝمران، هوش

ك در ومرن ه٣مى دوم وؽمقم إيراٞمصمٛمبش ه٣مى ديٛمك ، هماحمًلم، * صدي٘مل

ُمٜمِمقرات ، ٦م ذم اًم٘مرٟملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م اهلجرّيلم[ٞمّ يراٟم]احلريم٤مت اًمديٜمّٞم٦م اإلهجرى 

 م[.0114هـ.ش ]0478، 0ط، ـمٝمران، سم٤مضمٜمؽ

، 2ط، ـمٝمران، دار ٟمنم ىم٘مٜمقس، ]يمٜمز اًمٙمام[ گٛم٨م ؽمخـ، ذسمٞمح اهلل، * صٗم٤م

 م[.0122هـ.ش ]0437

 اإلُم٤مم]سمٌٚمٞمقهمراومٞم٤م  ×ىمت٣مزمُمٛم٣مؽمك اَم٣مم ضمسكم، طمِمٛم٧م اهلل، صٗمر قمكم سمقر *

 م. 0112، ىمؿ، ّل عمٛمثٚمّٞم٦م اًمقزّم اًمٗم٘مٞمفؾماُمٞم٘م٤مت اإلُمٕمٝمد اًمتح٘م، [×احلًلم

 )ض( 

]ُتريٗم٤مت  صم٣مَمٔمف ؾمٛم٣مد حتريٖم٣مت فم٣مؾمقرا، ؾمٞمد قمٌد احلٛمٞمد، * وٞم٤مئل

، 4ط، ـمٝمران، دار ٟمنم هزاره ىم٘مٜمقس، قم٤مؿمقراء ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٚمؿ آضمتامع[

 م[. 8112هـ.ش ]0427
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 )ع(

، قمٍم اًمٕمٚمامٟمّٞم٦م[ إمم ]قم٤مؿمقراء وصقًٓ  فم٣مؾمقرا در گذر زمف فمٌم ؽم٘مقٓر* 

 م[.8113هـ.ش ]0424، 0ط، ـمٝمران، ُمـ ُمٜمِمقرات يمقير، جمٛمققم٦م ُم٘م٤مٓت

ُمريمز اًمدراؾم٤مت آؾمؽمشمٞمجّٞم٦م واًمٕمًٙمرّي٦م ، ]ُمقؾمققم٦م قم٤مؿمقراء[ فم٣مؾمقراٞم٣مَمف*  

 م[. 8111هـ.ش ]0422 0ط ، ىمؿ، ُمٜمِمقرات ظمٞمٛم٦م، جمّٚمدات( 3)

، ّٞم٦م[يراٟماإل ]اًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م كإيراٞمٞماميش ه٣مى ، ص٤مدق، * قم٤مؿمقر سمقر

 م[.8118هـ.ش ]0420، 0ط ، ُمٜمِمقرات ؾمقره ُمٝمر

ُمٜمِمقرات ، ]اًمتٕمزي٦م ذم حم٤مومٔم٦م سمقؿمٝمر[ سمٔمزيف در اؽمت٣من زمقؾمٜمر، طمٞمدر، *قمروم٤من

 م[.8111هـ.ش ]0471، 0ط، ؿمػماز، ٟمقيد

 )ف(

[همِمٙمٛم٣مَمف هٛمر ]*  ـّ سم٢مذاف اًمًّٞمد يمامل طم٤مج ، جمٛمققم٦م ُمـ اعم١مًّمٗملم، ومّمٚمّٞم٦م اًمٗم

ُمٜمِمقرات اًمنميم٦م اعم٤ًممه٦م عمٓمٌٕم٦م وزارة ، أُمػم ًمقاؾم٤مين: سمجٝمقد، ؾمٞمد ضمقادي

 م[. 0125هـ.ش ]0433، 3: اًمٕمدد، ـمٝمران، ّل ؾماُماًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اإل

اًمًّٞمد حمًـ ٟم٤مضمل : ُم٘مّدُم٦م وشمّمحٞمح وُت٘مٞمؼ، جمٚمؾ همِمٝمحل، * ومّمٞمح ظمقاذم

 م[. 8117هـ.ش ]0423، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات أؾم٤مـمػم، ٟمٍم آسم٤مدي

أّول ، ]آل سمقيف ٞمخستكم ؽمٙمسٙمف ومدرمتٛمد ؾمٝمٔمف، آل زمقيف، قمكم أصٖمر، * وم٘مٞمٝمل

 م[. 0127هـ.ش ]0433، ـمٝمران، 4ط، دار ٟمنم ص٤ٌم، ؾماًم٦م ؿمٞمٕمّٞم٦م ىمقّي٦م[

]اًمت٤مريخ آضمتامقمّل  إيرانؽمٝم٣مؽمی سمآسمر در ـ  سم٣مريخ اصمتامفمی، * وماح زاده

هـ.ش 0414، هتران، ُمٜمِمقرات سمجقاك يمٞمٝم٤من، [إيرانواًمًٞم٤مّد ًمٚمٛمنح ذم 

 م[.8103]

٤ٌّمس إّول[ زٞمدگ٣مٞمك ؾم٣مه فمب٣مس اول، ٟمٍم اهلل، * ومٚمًٗمل ، ]طمٞم٤مة اًمِم٤مه قم
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 م[.0111هـ.ش ]0431، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات حمّٛمد قمكم اًمٕمٚمٛمل

 م[.0132ه.ش ]0487، ىمؿ، )جمّٚمدان(، سم٣مريخ ىم٣مـمٚمكم، ُمػمزا قم٤ٌمس، ومٞمض *

 )ك( 

ًـ شمرمجف طم، ]شم٤مريخ اًمٖمزٟمقّيلم[ سم٣مريخ نمزٞمقي٣من، إدُمقٟمد، * يمٚمٞمٗمقرد سم٤مؾمقرث

 م[. 0114هـ.ش ]0478، ـمٝمران، )جمّٚمدان(، ُمٜمِمقرات أُمػم يمٌػم، أٟمقؿمف

ُمٜمِمقرات ، [إيران]شم٤مريخ اخل٤مٟم٘م٤مه ذم  إيرانسم٣مريخ طم٣مٞمٗم٣مه در ، حمًـ، * يمٞم٤مين

 م[. 0111هـ.ش ]0431، 0ط، ـمٝمران، ـمٝمقري

 )ً( 

]شم٤مريخ احلْم٤مرة ، ك در ومرن چٜم٣مرم هجرىإؽمالَمسم٣مريخ متدن ، آدم، * ُمتز

، شمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م حمّٛمد طمًلم اؾمتخر،  اًم٘مرن اًمراسمع اهلجرّي[ّٞم٦م ذمؾماُماإل

 م[. 0133هـ.ش ]0434

، ىمؿ، دار ٟمنم ُمٕمروف، ]ُمقؾمققم٦م قم٤مؿمقراء[ همرهٛمگ فم٣مؾمقرا، ضمقاد، حمدصمل *

 م[.8117هـ.ش ]0423، 00ط

، ]ىمْم٤مي٤م قمٍم اإليٚمخ٤مٟمّٞملم[َمس٣مئؾ فمٌم ايٙمخ٣من ، ُمٜمقضمٝمر، *ُمرشمْمقي

 م[. 0171هـ.ش ]0452، 0ط، ُمٜمِمقرات آگ٤مه

شمرمجف ، ]ٟمِم٠مة احلٙمقُم٦م اًمّمٗمقّي٦م[ پٝمدايش دويم٦م صٖمقی، م، ُمٞمِمؾ، ُمزاوي *

هـ.ش 0432، 8ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات گًؽمه، سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م اًمديمتقر يٕم٘مقب آضمٜمد

 م[. 0121]

، [إيران]اعمقؾمٞم٘می اًمديٜمّٞم٦م ذم  إيرانَمقؽمٝمٗمك َمذهبك ، حمّٛمد شم٘مل، * ُمًٕمقديف

 م[. 0122]هـ.ش 0437، 0ط ، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات هوش
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فمزادارى ؽمٛمتك ؾمٝمٔمٝم٣من در زمٝمقت فمٙمامء وضمقزه ه٣مى ، اًمًّٞمد طمًلم، * ُمٕمتٛمدي

]اًمتٕمزي٦م اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم سمٞمقت اًمٕمٚمامء واحلقزات  فمٙمٚمٝمف و ىمُمقره٣مى صمٜم٣من

 م[. 0111هـ.ش ]0472، 0ط، ُمٜمِمقرات قمٍم فمٝمقر، اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ودول اًمٕم٤ممل[

ُمٜمِمقرات ، )جمّٚمد واطمد(، ]ُمٕمجؿ ُمٕملم اًمٗم٤مرّد[ همرهٛمگ هم٣مرؽمك، ُمٕملم *

 م[.8115هـ.ش ]0423، 7ط، ُمٕملم

]أدب اًمٕمروض اعمنطمّٞم٦م ذم  إيرانادزمٝم٣مت ٞماميُمك در ، مجِمٞمد، ُمٚمؽ سمقر *

 م[. 8108هـ.ش ]0410، 4ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات ـمقس، )جمّٚمدان(، [إيران

]ُمًػمة شمٓمّقر ُمْم٤مُملم  ؽمغم حتقل َمّم٣مَمكم در ؾمبٝمف طمقاٞمك، مجِمٞمد، * ُمٚمؽ سمقر

 م[.0127هـ.ش ]0433، 0ط ، ـمٝمران، ٜمِمقرات اجلٝم٤مد اجل٤مُمٕمّل ُم، اًمِمٌٞمف[

]ُتريٗم٤مت ذم واىمٕم٦م حتريٖم٣مت در واومٔمف سم٣مرفك ىمرزمال ، ُمرشم٣م، * ُمٓمٝمري

 م[. 8108هـ.ش ]0410، 0ط، ُمٜمِمقرات صدرا، يمرسماء اًمت٤مرخيّٞم٦م[

ط ، ُمٜمِمقرات صدرا، مح٤مؾمف طمًٞمٜمك ]اعمٚمحٛم٦م احلًٞمٜمّٞم٦م[، ُمرشم٣م، ُمٓمٝمري * 

 م[.8113هـ.ش ]0425، 50

]اخلدُم٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م سملم  إيرانو إؽمالمطمدَم٣مت َمتٗم٣مزمؾ ، ُمرشم٣م، * ُمٓمٝمري

، 8ط، ىمؿ، ّل ؾماُمُمٜمِمقرات ُمٙمت٥م اعمٜمِمقرات اإل، [إيرانو ؾماماإل

 م[. 0120هـ.ش ]0431

]ُم٤ًمر اًمتٕمزي٦م ذم  ؽمغم سمٔمزيف در ىم٣مزرون، حمّٛمد ُمٝمدي، * ُمٔمٚمقم زاده

٘مقيؿ ًمؼماُم٩م اإلذاقم٦م واًمتٚمٗم٤مز ُمٜمِمقرات ُمريمز اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت واًمت، يم٤مزرون[

 م[. 8114هـ.ش ]0428، 0ط، ـمٝمران، ّٞم٦ميراٟمّٞم٦م اإلؾماُمذم اجلٛمٝمقرّي٦م اإل

، ]صم٘م٤موم٦م قم٤مؿمقراء[همرهٛمگ فم٣مؾمقرا ، ؾمٞمد حمّٛمد ص٤مدق، * ُمقؾمقي همرُم٤مرودي

، ـمٝمران، ّل[ؾماُمُمٜمِمقرات ُم١مؾّم٦م اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ذم وزارة اًمث٘م٤موم٦م واًمتٌٚمٞمغ اإل

 م[. 8117هـ.ش ]0423، 8ط
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]اًمديـ واعمذه٥م ذم اًمٕمٍم  ديـ وَمذه٤م در فمٌم صٖمقى، ُمريؿ، * ُمػم أمحدي 

 م[. 0123هـ.ش ]0434، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات أُمػم يمٌػم، اًمّمٗمقّي[

ُم٘متٓمػ ُمـ ، ]اًمرؾمؿ ذم اعم٘مٝمك[ ٞمٗم٣مؾمی در ومٜمقطم٣مٞمف، طمًلم، * ُمػم ُمّمٓمٗمی

، 0ط، ُمٜمِمقرات وضمف اًمٙمقصمر، آصم٤مر إؾمت٤مد أمحد ظمٚمٞمكم وإؾمت٤مد حمّٛمد ومراه٤مين

 م[. 8112هـ.ش ]0427

  )ُ( 

]اًمٕمرض اعمنطمّل  إيرانٞماميش وَمقؽمٝمٗمی در ، ضمٝم٤مٟمٖمػم، * ٟمٍمي أذذم

 م[. 8113هـ.ش ]0424، 0ط ، ُمٜمِمقرات ارون، [إيرانواعمقؾمٞم٘می ذم 

٤ٌّمس اًمِمػمازّي أهقدؿمتل، ضمٝم٤مٟمٖمػم، * ٟمٍمي أذذم  إيرانسم٣مريخ هٛمر ، وقم

ـّ اإل  م[. 8111هـ.ش ]0422، 0ط، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات ارون، [يراينّ ]شم٤مريخ اًمٗم

ٟمنم ، ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي[ إيران] فمٌم صٖمقى إيران، قمٌد احلًلم، ٟمقائل *

 م[. 8117هـ.ش ]0423، 8ط، ـمٝمران، ُمريمز

ُمٜمِمقرات ، [إيران]اًمِمٞمٕم٦م ذم شم٤مريخ  إيرانؾمٝمٔمف در سم٣مريخ ، رو٤م، * ٟمٞم٤مزُمٜمد

 م[.8113هـ.ش ]0424، 0ط، ـمٝمران، طمٙم٤مي٧م ىمٚمؿ ٟمقيـ

 )ٔ( 

ُمٜمِمقرات ، ٟم٤مدر سمزريمزاد: شمرمج٦م، ]دي٤مٟم٦م ُمٞمؽما[ آيكم َمٝمؼما، ُم٤مرشمـ، ٤مزنورُم *

 م[. 8103هـ.ش ]0414، 1ط، ـمٝمران، اًمٞمٜمٌقع

 )ِـ( 

، ؿمػماز، ُمٜمِمقرات ٟمقيد، [إيران]اًمتٕمزي٦م ذم  إيرانسمٔمزيف در ، ص٤مدق، * مه٤ميقين
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 م[. 0121هـ.ش ]0432، 0ط

 ٓ شم٤م.، اءة اًمتٕمزي٦م[]اًمتٕمزي٦م وىمر سمٔمزيف وسمٔمزيف طمقاٞمك، ص٤مدق، مه٤ميقين *

، ـمٝمران، ُمٜمِمقرات هوش، ]طمًٞمٜمٞم٦م ُمِمػم[ ضمسٝمٛمٝمف َمُمغم، ص٤مدق، * مه٤ميقين

 م[.0118هـ.ش ]0470، 8ط

، [ )جمّٚمدان(إيران]شم٤مريخ إدب ذم  إيرانسم٣مريخ ادزمٝم٣مت ، ضمال اًمديـ، * مه٤ميل

 م[.0127هـ. ش ]0433، 3ط، ُمٙمت٦ٌم طم٘مقىمل

ٟمنم ، ـمٝمران، ُم٤مه دظم٧م سم٤مٟمق مه٤ميل :سمجٝمقد، ديقان ؽمٛم٣م، ضمال اًمديـ، * مه٤ميل

 م[. 0125هـ.ش ]0433، 0ط، مه٤م

ُمٜمِمقرات وزارة اًمث٘م٤موم٦م ، (اًمتٕمزي٦م ذم اخلقر)سمٔمزيف در طمقر، ُمرشم٣م، * هٜمري

ـّ   م[.0175هـ.ش ]0453، ـمٝمران، واًمٗم

 )ٙ( 

، ىم٤مئد ظمراؾم٤من[، ]أسمق ُمًٚمؿ ازمق َمسٙمؿ رسدار طمراؽم٣من، هماحمًلم، * يقؾمٗمل

 م[.0121هـ.ش ]0432، 4ط، ـمٝمران، اعم٤ًممه٦مُمٜمِمقرات ذيم٦م يمت٥م اجلٞم٥م 

]اًمِمٕمر اًمٗم٤مرّد ذم  ؾمٔمر هم٣مرؽمك در ٞمٝمٚمف اول ومرن هنؿ، إطم٤ًمن، ي٤مرؿم٤مـمر *

 م[.0137هـ.ش ]0483، اًمٜمّمػ إّول ُمـ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع[

ّٛٗ  وكاالت فارش

جمّٙم٥م ، أسمق احلًـ، ص٤ٌم، ]ُمـ ُمذيّمرات ص٤ٌم[ از طم٣مؿمرات صب٣م: ُم٘م٤مل *

 م[. 0152هـ.ش ]يٜم٤مير 0443هبٛمـ  02اًمٕمدد ، اظمقؽمٝمٗمك

ّل قمغم ؾم٤مئر إدي٤من واعمذاه٥م ؾماُمشم٠مصمػم اقمتٜم٤مق هم٤مزان ظم٤من اًمديـ اإل)* 

جمّٙم٥م إزمح٣مث ذم ، اًمديمتقر حمّٛمد يمريؿ يقؾمػ مج٤مزم: سم٘مٚمؿ، (إيراناعمقضمقدة ذم 
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ظمريػ ، اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م، ايمت٣مزمٔم٥م ظمرىمز أزمح٣مث ايمٔمٙمقم اإلٞمس٣مٞمّٝم٥م وايمدراؽم٣مت ايمثٗم٣مهمّٝم٥م

 . 08اًمٕمدد ، م[8112هـ.ش ]0427

: سمٔمزيف: ذم يمت٤مب، ُمتلم اٟمد: سم٘مٚمؿ، (ـم٘مقس حمّرم ذم إٟم٤موقل اًمؽميمّٞم٦م) * ُم٘م٤مل

 [.إيراناًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم : ]اًمتٕمزي٦م إيرانآيكم وٞماميش در 

سم٘مٚمؿ حمّٛمد  (شم٠مصمػم اعمنح إوروب وشمقهّمؾ أؾم٤مًمٞمٌف اًمتٛمثٞمٚمّٞم٦م ذم اًمتٕمزي٦م) ُم٘م٤مل* 

اًمٕمروض : ]اًمتٕمزيف إيرانآيكم وٞماميش در : يفسمٔمز: ذم يمت٤مب، ضمٕمٗمر حمجقب

 [. إيراناًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم 

ٞماميش در ذق قمـ  ٟمريٙمق ضمروًمی ٟم٘ماً أ: سم٘مٚمؿ، (يراينّ اعمنح اإل)ُم٘م٤مل  *

، ضمال ؾمت٤مري، جمٛمققم٦م ُم٘م٤مٓت سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م، ]اًمٕمرض اعمنطمّل ذم اًمنمق[

 م[.0122هـ.ش ]0437

اًمًّٞمد طمًـ : سم٘مٚمؿ، (ذم ؿمٕمر اًمِمٞمٕم٦م قم٤مؿمقراء واًمثقرة احلًٞمٜمّٞم٦م شمتجّٚمی) ُم٘م٤مل *

 . 2اًمٕمدد ، اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، جمّٙمف أدزمٝم٣مت سمْمبٝمٗمل، ؾمٞمدي وهقؿمٜمغ اؾمت٤مدي

: ذم يمت٤مب، اًمًّٞمد طمًلم قمكم ضمٕمٗمري: سم٘مٚمؿ، (إىم٤مُم٦م اًمتٕمزي٦م ذم اهلٜمد): * ُم٘م٤مل

 [.إيراناًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم : ]اًمتٕمزي٦م إيرانآيكم وٞماميش در : سمٔمزيف

هٛمر زمقَمل پٝمممو ، سمٔمزيف: ذم يمت٤مب، ُم٤ميؾ سمٙمت٤مش، (وومٚمًٗمتٝم٤ماًمتٕمزي٦م ): * ُم٘م٤مل

ـّ اعمحكّمّ اًمٓمٚمٞمٕمّل اإل، ]قمروض اًمتٕمزي٦م إيران  [. يراينّ اًمٗم

سم٘مٚمؿ قمٜم٤مي٧م اهلل ، (اًمتٖمٞمػم واًمتحّقل ذم أدب وُمقؾمٞم٘می اًمتٕمزي٦م): ُم٘م٤مل *

اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدي٦م ذم : ]اًمتٕمزي٦م إيرانسمٔمزيف آيكم وٞماميش در  ذم يمت٤مب، ؿمٝمٞمدي

 [. إيران

، (ّٞملم قمغم ؿمٝمداء يمرسماء ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقّي واًم٘م٤مضم٤مرّي يراٟمشمٕمزي٦م اإل): ُم٘م٤مل *

ُم٤مرس ـ  آذار 03اعمقاومؼ  0420اؾمٗمٜمد  03سمت٤مريخ ، ّٝم٥ميراٞمصم٣مم صمؿ اإلصحٞمٗم٦م 

 م. 8114
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 إيرانسمٔمزيف آيكم وٞماميش در : ذم يمت٤مب، (ايمرشم٣مء همی ايمٔمٌم ايمٗم٣مصم٣مريّ ) * ُم٘م٤مل

 [. إيران اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ذم: ]اًمتٕمزي٦م

، سم٘مٚمؿ همام اطمٞم٤م طمًٞمٜمل، (اًمدراؾم٤مت اعمختّم٦م سمٕم٤مؿمقراء ذم اًمٖمرب): ُم٘م٤مل *

، اًمًٜم٦م اًمٕم٤مذة، 47اًمٕمدد ، إيران، اًمّم٤مدرة ذم ُمديٜم٦م ىمؿ، ؽمالمهمِمٙمّٝم٥م سم٣مريخ اإل

 .0422رسمٞمع 

ّٛٗ  وٕاقع فارش

 .md.org _http: //Ketaab,iec: ل واؿمٜمٓمـإؾماُمُمريمز شمٕمٚمٞمامت  .3
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 ..www.leader.ir ُمقىمع آي٦م اهلل ؾمٞمد قمكم ظم٤مُمٜمئل .1

 ./www.wikishias.irويٙمل ؿمٞمٕمف  ُمقىمع ويٙمل ؿمٞمٕمف  .0
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 870 ................واًمٕمروض اعمنطمٞم٦ّم ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك، آظمتاف سملم قمروض اًمتٕمزي٦مأوضمف اًمِمٌف و
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