
 

 چکٕدٌ

ٛت اًال٣ٔ ام ؽٛؿ تبك٤ؾ٣ ؿاكؿ؛ ؿك تبك٤ؼ ؿكؽِبٖ ٚ مك٤َٙ، پ٥ِتبماٖ ٚ لٟلٔب٘ب٘ي٣      

ٝ       ثٛؿ٘ـ وٝ ٞل وـاْ رٟت تٌى٥ٗ ؿكؿ، صبكٜ ٤ي٣ ثيلا٢ ثٟجيٛؿ ٔل٤يٖ          ٣٤ ثيلا٢ ٣يالد ٚ ٛل٤مي

اهلل   هبة مًفك الدٔه تغددايْ     ام آٖ رّٕٝ ٥ٔتٛاٖ ام اثٗ ٥ًٙب٢ ثّؾ٣،  . رٌتزٛ ٥ٔىلؿ٘ـ

 .٘بْ ثلؿ. . . اته وفٕس  اتًمىصًر مؤفك ته علٓ َريْ ي تغدايْ  

اٚ وتبثٟيب ٚ    .  ّٔمت ثٝ ٥ُؼ اِلئ٥ي ام ِٟٔٛكتل٤ٗ اٛجب٢ ا٤يٗ ؿٚكٜ اًيت       تًعلٓ سٕىا

ام ؽ٥ٓٛٔبت ٛجبثيت  .  وتبة ٚ كًبِٝ كا ام ٢ٚ ؿا٘ٙـ 222تقولٜ ٍ٘بكاٖ .  كًب٤ُ فلاٚا٣٘ ُ٘ٛت

ا٤ٗ ثٛؿ وٝ ث٥ِتل ثٝ ١ّ٥ًٚ غقا ثٝ ٔـاٚا٢ ٔل٤٘بٖ ٥ٔپلؿاؽت ٚ ثٝ ؿٚا اتىيب       اته يافد اودلسٓ

، وٝ تب ُيَ ٘يٌُ ثيٝ فيلا ٌيلفتٗ ٣ّيٓ ٛيت پلؿاؽتٙيـ،                 خاودان زَرؿك مٔل٠ افلاؿ .  ٥ٕ٘ىلؿ

اثٛثىل ٔغٕـ ثيٗ   .  رلة كا ٔٛكؿ ثلك٣ً للاك ؿاؿ «وٙٝ»اثٛا٤ِالء ثٗ مٞل ٘ؾٌت٥ٗ و٣ٌ ثٛؿ وٝ 

 طثٕثان ييرِ تمدن اسالمٓ
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اثيٛ ٔغٕيـ    .  اث٣ ٔلٚاٖ ثٗ مٞل ٥٘بمٔٙـاٖ ٚ ث٥ٕبكاٖ ت٥ٟـًت كا ٣ٔ ٤بفت ٚ كا٤ٍبٖ ؿكٔبٖ ٥ٔىلؿ  

ٞب٢ رٟيبٖ    ٣جـاهلل ثٗ عف٥ـ ثل وتبة رب٥ِٙٛى عب١٥ُ ٣ّٕ٣ ُ٘ٛت، وٝ وتبة ٔلر٢ ؿك ؿاٍِ٘بٜ

. ، ٛج٥ت عبفل٣ ثٛؿ، وٝ ؿك ٤ٔبِزٝ ٚ تِؾ٥ْ ؿًيت ثيبي٣٤ ؿاُيت          اسحاق ته عمران.  ُـ

ٞب٢   ثٝ ث٥ٕبك  اهلل تغدايْ هبت .ام آحبك اًٚت «اِٙفي، إِب٥ِؾ٥ِٛب، فٔـ، ٘جٖ  هت٘ن»وتبثٟب٢ 

٘ؾٌت٥ٗ و٣ٌ ثٛؿ، وٝ ثلاًبى ٔيِبٞـٜ ٚ تغم٥يك،          مًفك الدٔه تغدايْ.  كٚا٣٘ تٛرٝ ولؿ

 اتده وفٕدس     .وبكٞب٢ رب٥ِٙٛى كا ا٘تمبؿ ولؿ ٚ اُتجبٜ اٚ كا ؿك وبِجـ ٍُبف٣ آُيىبك ًيبؽت      

زٔده الدٔده    فؽي٥ل٠ ؽٛاكمٔيِب٣ٞ، احيل       .  ا٥ِٚٗ فلؿ٢ ثٛؿ وٝ ا٘ـ١ِ٤ ؿٚكاٖ ؽٖٛ كا پلٚكا٘ـ

ٖ     »٥٠٘ل، ويٝ ٔب٘ٙيـ       وتبث٣ اًت ٤ٔتجل ٚ ث٣   اسمعٕل ة ؿا٤يل   «اثيٗ ًي٥ٙب     «اِغيب٢ٚ كام٢ ٚ ليب٘ٛ

ف٥ّيٌٛف ٚ ٛج٥يت ثيب ٔميبْ فمبٞيت، تيِل٤ظ وبِجيـ                 اته رشد.  آ٤ـ٣ٔ ا٤ِٕبكف ٛج٣ ثٝ ُٕبك  

ٞلوي ثٝ تيِل٤ظ ٔيِلَٛ ُيٛؿ ا٤ٕيبَ٘ ثيٝ ؽـاٚ٘يـ              »:  رب٘ٛكاٖ ٚ آؿ٥ٔبٖ كا رب٤ن ُٕلؿٜ ثٛؿ

ٜ     اته الثٕطار  . «تل ٥ٍٔلؿؿ افنٖٚ ُيٙبى ؿٚك٠ تٕيـٖ اًيال٣ٔ        ثنكٌتل٤ٗ ٛج٥ت، ؿٚاًبم ٚ ٥ٌيب

اته اتدٓ   .  اًت وٝ ٘بْ ٥ٌبٞبٖ ؿٚا٣٤، ٛلم اًتفبؿٜ ٚ ثـ٤ُ آٟ٘ب كا ؿك ٤ه ٔز٣ٕٛٝ ر٢ٕ ولؿ  

ٛج٥يت ؿٚك٠ تٕيـٖ اًيال٣ٔ كا         ٣422الٜٚ ثل اٛجب٢ ٤ٛ٘بٖ، اعٛاَ  «ٛجمبت ايٛجب»، ؿك اصٕثعٍ

ٖ                 اته الخطٕة.  ٍ٘بُت كا    اكٚپب كا ثٝ ًبك٢ ثٛؿٖ ٛيب٣ٖٛ آٌيبٜ ًيبؽت ٚ كاٜ رٌّٛي٥ل٢ آ

ا٥ِٚٗ وتبة ؿٚا ُٙب٣ً كا ثيٝ فبكًي٣ ؿك٢ ثيٝ           اتًمىصًر مؤفك ته علٓ َريْ .آٔٛؽتب٘ـ

 .ُ٘ٛت «ايث٥ٙٝ ٣ٗ عمب٤ك ايؿ٤ٚٝ»٘بْ 

تمدن اسالمٓ  طداعًن  معافٕد   ايئدّ مفدريٌ  ايئدّ             :  ياشٌ گان کلٕدْ

 .مرکثٍ  تشرٔح اجساي
 مقدمٍ

٣٤ ام ٛج٣ اًت، وٝ تب ٟٟٛك اًيالْ ؿك ٥ٔيبٖ ّٔيُ         ؿك ٚال٢، ٛت تٕـٖ اًال٣ٔ ؽالٓٝ

ؿإِ٘ٙـاٖ اًال٣ٔ ثٝ ٘مُ، تلرٕٝ ٚ تإ٥ِف پلؿاؽتٙـ، آٟ٘ب وتت ٛجي٣  .  ٔتٕـٖ آٖ مٔبٖ ُب٢٤ ثٛؿ

٤ٛ٘ب٣٘ كا تلرٕٝ ولؿ٘ـ ٚ ثل ٛت ًل٤ب٣٘ اعبٛٝ ٤بفتٙـ ٚ ام ٛت ٞٙـ٢ آٌبٜ ُيـ٘ـ ٚ ؿك ٓيـؿ          

(تحقیقی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  2 1392، ت2ٍ    



 

ٚلت٣ ٛت ام ؿًت ًل٤ب٥ٟ٘ب ثٝ ؿًيت ؿا٘يِٕٙـاٖ ؿٚك٠ تٕيـٖ اًيال٣ٔ افتيبؿ،                 .  تغم٥ك ثلآٔـ٘ـ

ة ثٝ رب٢ كًبِٝ ٞب٢ وٛتبٜ ٣ّٕ٣ ًل٤ب٥ٟ٘ب ؿا٤يل  .  تغم٥ك ٚ ٜٔب٤ِٝ رٙج١ رـ٢ تل ٚ ؿل٥ك تل ٌلفت

ـ    ؿا٘يِٕٙـاٖ ؿٚك٠ تٕيـٖ اًيال٣ٔ       .  ا٤ِٕبكف رب٢ٔ ٛج٣ ثٝ ١ّ٥ًٚ ؿإِ٘ٙـاٖ ا٤ٗ ؿٚكٜ تإ٥ِف ُي

ا٥ًـ ٥٘تل٤ه، ا٥ًـ ًّفٛك٤ه، ٞب٤ـكٚوّٛك٤ه، پتبى، رٛٞل ُ٘ٛبؿك، ٕ٘ه ُ٘ٛيبؿك، ٥٘يتلات    

آٟ٘ب پ٥ِتبماٖ ٣ل١ٓ ؿاَ٘    .  ؿاكهاٖ، اِىَٟٛ، ل٢ّٛ، مك٥٘ؼ، ثٛك٤ه ٚ ماد ًجن كا وِف ولؿ٘ـ

 .ٛت ثٛؿ٘ـ ٚ تزبكة ُبٖ تب كٚمٌبك ٔب ك٥ًـٜ اًت

 اته سٕىا

اث٣ّ٣ٛ ع٥ٌٗ ثيٗ ٣جيـاهلل ثيٗ عي٥ٌٗ ثيٗ ٣ّي٣ ثيٗ ًي٥ٙب ّٔميت ثيٝ ُي٥ؼ اِيلئ٥ي ام                              

٘ب١ٔ ث٣ّ٣ٛ ٥ًٙب كا ُبٌلؿٍ اِفم٥ٝ اِغى٥ٓ    تل٤ٗ م٘ـٜ ٣ٌ  لـ٣ٕ٤.  ِٟٔٛكتل٤ٗ اٛجب٢ رٟبٖ اًت
: اث٣ٛج٥ـ ٣جـاِٛاعـ ثٗ ٔغٕـ رٛمرب٣٘، ُ٘ٛتٝ اًت؛ ٛٛك٢ وٝ اثٗ ًي٥ٙب ؽيٛؿٍ ٌفتيٝ اًيت        

صٖٛ ام ؿٌٞتبٖ ثٝ رلربٖ ثبم ٌِتٓ، ؿك ا٤ٗ رب اث٣ٛج٥ـ رٛمرب٣٘ ثٝ ٔٗ پ٥ًٛت، ٚ ا٤ٗ عيـٚؿ      
 .ٞزل٢ لٕل٢ ثٛؿ 423

. ام آحبك اكمُٕٙـ٢ وٝ ام اث٣ٛج٥ـ رٛمرب٣٘ ثبل٣ ٔب٘ـٜ، م٘ـٜ ٣ٌ ٘بٔي١ اثيٗ ًي٥ٙب اًيت        
ٞب٢ ؽٛؿ ٥ُؼ ام مٔبٖ تِٛـٍ ؿك اف١ِٙ ثؾيبكا تيب ًيٗ         رٛمرب٣٘ ؿك ا٤ٗ م٘ـٜ ٣ٌ ٘بٔٝ ام ُ٘ٛتٝ

٣ً ٚ ًٝ ًبِٝ ٣ٌ، اًتفبؿٜ ولؿٜ اًت، ٚ ث٤ـ ام ا٤ٗ ًبَ، وٝ اث٣ٛج٥ـ ؿك رلريبٖ ثيٝ ؽـٔتيَ      
ًبَ ؿ٤ٍل كا ام ِٔبٞـات ؽٛؿ، ويٝ ؿك ًيفل ٚ عي٘ل ثيب               25پ٥ًٛتٝ، تب ٚفبت ٥ُؼ، ُلط عبَ 

٘ب١ٔ ٢ٚ    ٞب٢ ٥ُؼ افنٚؿٜ ٚ تب ؽتٓ م٘ـٜ ٌب٣٘، م٘ـٜ ٣ٌ ٥ُؼ ٔغِٛك ثٛؿ ثٝ لّٓ آٚكؿٜ، ثل ُ٘ٛتٝ

 (5).كا تى٥ُٕ ولؿٜ اًت
پـك اثٗ ٥ًٙب ام ٤ٔبك٤ف ثّيؼ ثيٛؿ، ثيٝ ٘يبْ ٣جيـاهلل،              :  اٍ ٥ٔؾٛا٥٘ٓ، وٝ ؿك م٘ـٜ ٣ٌ ٘بٔٝ

ُلَّ ر٢ٕ آٚك٢ ٔب٥ِبت ثٛؿ، ؿك ا٤بْ ًّٜٙت ٘ٛط ثٗ ٔٙٔٛك ًبٔب٣٘ ام ثّؼ ٟٔبرلت ٕ٘يٛؿ ٚ      

ؿك ُٟل ثؾبكا وٝ پب٤تؾت آٖ مٔبٖ ثٛؿ، كعُ البٔت افٍٙـ، ٥ّٔت ٢ٚ ٌٔٙٛة ثٝ ثّؼ ٚ ٔبؿك اثٗ  

ٞٙٛم ٥ًٙٗ ٣ٕلٍ ثيٝ ؿٜ     .  ٥ًٙب ام اُٞ ثؾبكا، ثٝ ٘بْ ًتبكٜ ثٛؿ وٝ ؿك كًٚتب٢ ؽٛك٥ِٔٗ ٥ٔن٤ٌت

ثيلا٢  .  ٘ل٥ًـٜ ثٛؿ، وٝ للآٖ ٚ اؿث٥بت كا تى٥ُٕ ولؿ، ٚ ُل١ٚ ثٝ ؽٛا٘ـٖ ٣ّيْٛ ك٤بٗي٣ ٕ٘يٛؿ          
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ٝ          .  فلاٌلفتٗ فمٝ ٘نؿ إًب٥٣ُ ماٞـ كفت ؿا٘ي٣ ثيٛؿ، فّيٌفٝ       ام اثٛ ٣جـاهلل ٘بت٣ّ ويٝ ٔيـ٣٣ فّيٌف

اثيٛ  )آٔٛؽت ٚ ؿك ا٘ـن مٔب٣٘ ثٝ ؽٛا٘ـٖ ٣ّٓ ٜٔٙك ٚ ال٥ّـى اعبٛٝ ٤بفت ٚ ام اًتبؿ ؽ٤َٛ       

ثلتل٢ پ٥ـا ولؿ؛ ًپي ثٝ ٣ّٓ آِٟي٣ ٥ٔيپلؿامؿ ٚ وتيبة ٔبٚكاءاِٜج٤٥ي١ اكًيٜٛ كا             (  ٣جـاهلل ٘بت٣ّ

صُٟ ثبك آٖ كا ثبم ؽٛا٘ـْ تب وٝ ام ثل ولؿْ؛ ٣ِٚ ثيبم ٞيٓ     ».  ٥ٔؾٛا٘ـ؛ ٣ِٚ ص٥ن٢ ام آٖ ٥ٕ٘ـا٘ـ

تب وتبث٣ ام اثٛ ٘ٔل فبكاث٣    (  5)  «. . . .٘ف٥ٕٟـْ ٚ ثٝ ٔمٔٛؿ٢ كاٜ ٘جلؿْ ٚ ام ؽ٤ِٛتٗ ٥ٔٛ٘ـ ُـْ 

وٝ ِٔتُٕ ثل اغلإ وتبة ٔبٚكاء اِٜج١٤٥ اكًٜٛ ثٛؿ ٚ فبكاث٣ آٖ كا ُلط ٚ تف٥ٌل ٕ٘ٛؿٜ ثٛؿ ثٝ  

(1)ٔمبكٖ ٥ٕٞٗ ٚلت ٔلٕ لّٙذ ٘ٛط ثٗ ٔٙٔٛك، ًّٜبٖ ثؾبكا ٤ٔبِزيٝ ويلؿ    (5). ؿًت ٢ٚ افتبؿ

 :اِلئ٥ي ٤ٌٛـ اث٣ٛج٥ـ رٛمرب٣٘ ٔٔبعت ٥ُؼ

آٖ صٝ ٥ُؼ ؿك ثبك٠ اعٛاَ ؽٛؿ عىب٤ت ولؿ، ؿك ا٤ٗ رب ؽتٓ ٥ِٔٛؿ؛ پيي ام ا٤يٗ آٖ         

 . صٝ ؽٛؿ ٔٗ ؿك احٙب٢ ٓغجت ٥ُؼ اعٛاَِ كا تب ؿْ ٔلي ؿ٤ـْ، ٥ٔأٚكْ

ٚ ثيٌب ام كًيب٤ُ        «ٔؾتئل إِزي٣ٌٜ   »ٚ  «لبٖ٘ٛ »وتبثٟب٢ ث٥ٌبك٢ ٔب٘ٙـ ؿك رلربٖ 

ًپي ُي٥ؼ ثيٝ     .  ؽٛؿ كا ُ٘ٛت ٚ پي ام آٖ ؿك ًل م٥ٔٗ رجبَ ؿ٤ٍل وتت ؽٛؿ كا ت٥ٙٔف ٕ٘ٛؿ

ؿك ا٤ٗ ٚلت ٔزـاِـِٚٝ ثٝ ٔلٕ غّج١ ًٛؿا ؿصبك ثٛؿ، وٝ ٥ُؼ ثٝ ٔيـاٚا٢      . . . .  ك٢ ا٘تمبَ ولؿ 

ث٤يـ ُي٥ؼ لئـ كفتيٗ ثيٝ ٘ينؿ             .  كا تي٥ٙٔف ويلؿ      «ا٤ِٕيبؿ »رب وتيبة      اٚ پلؿاؽت ٚ ٕٞـك٤ٗ 

اِـِٚٝ ثلاؿك ٔزـاِـِٚٝ ٕ٘ٛؿ، ٚ ثيٝ ؿكٔيبٖ ٔيلٕ ليِٛٙذ ٢ٚ پلؿاؽيت، ٚ ام ٘ـ٤ٕب٘يَ                   ُٕي

ث٤يـ ُي٥ؼ ثيٝ ليٌٕت ٛج٥٤٥يبت وتيبة             . . . .  ٢ٚ ام ٥ُؼ ؽٛاًت وٝ ٚماكت كا ثپق٤لؿ    .  ٌِت

تيب آٖ ويٝ ٕٞيٝ       . . . . .  پلؿاؽيت  «اَٚ اِمبٖ٘ٛ»آغبم ولؿ ٚ ٕٞض٥ٙٗ ثٝ ت٥ٙٔف وتبة  «اِِفب»

ثُٙٛت ٚ پي ام آٖ اثتـا ثٝ ٜٔٙك ٕ٘يٛؿ   (  اِغ٥ٛاٖ ٚ اِٙجبت)ٛج٥٤٥بت ٚ ا٥ِٟبت كا ثـٖٚ ؿٚ وتبة 

ؿك آٖ ريب وتيبة      . . . .  ٚ رنئ٣ ام آٖ كا ُ٘ٛتٝ ثٛؿ، ويٝ ثيٝ ٔىبتجيٝ ثيب ٣الءاِـِٚيٝ ٔتٟيٓ ُيـ                 

٥ُؼ ؿك آفٟبٖ ثيٝ اتٕيبْ       .  كا ت٥ٙٔف ولؿ  «اِمِٛٙذ»، كًب١ِ ع٣ ثٗ ٤م٠بٖ ٚ وتبة «اِٟـا٤ٝ»

ٚ   «اكحٕيب٥ٛم٣ »ٚ    «ال٥ّيـى »صٖٛ ام ٜٔٙيك ٚ إِزي٣ٌٜ فيلا٥ ٤بفيت،            .  وتبة ُفب پلؿاؽت

كا اؽتٔبك ولؿ ٚ ؿك ٞل وتبة ام ك٤ب٥ٗبت آٖ صيٝ ثيٝ ٠٘يلٍ يمْ آٔيـ، م٤يبؿت               «٥ًٛٔم٣»

ـ         .  ٕ٘ٛؿ ُيج٣ ام ٘زيْٛ     .  ٥ُؼ ؿك ؽـٔت ٣الءاِـِٚٝ ٚ ؿك ٓغجت اٚ ثيٛؿ ٚ ام ٘يـ٤ٕبٖ اٚ ٌلؿ٤ي
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أي٥ل ثيٝ اٚ     .  ًؾٗ ٌفت ٚ ؽ٣ّّ كا وٝ ؿك تمب٤ٚٓ ٤ِٕٔٛٝ ثٙبثل اكٓبؿ لـ٤ٓ ٔٛرٛؿ ثٛؿ؛ ث٥بٖ ولؿ

٥ُؼ ثٝ وبك آغبم ويلؿ    .  أل ولؿ وٝ ثٝ كٓـ وٛاوت پلؿامؿ ٚ ٔٔبكف يمٔٝ كا ٞٓ فلاٞٓ ٕ٘ٛؿ

ـ   . ٚ ٔلا ثٝ تلت٥ت آيت ٚ اًتؾـاْ ًبم٘ـٜ ٌبٖ آٖ ٌٕبُت، تب آٖ وٝ ٌٔب٤ُ فلاٚا٣٘ كُٚٗ ُي

 .كا ت٥ٙٔف ولؿ «٣ال٣٤ ٙب١ٔؿاِ٘»٥ُؼ ؿك آفٟبٖ وتبة 

ًبِٝ ٣ٌ ويٝ صٙيـاٖ ٣ٕيل         58اثٗ ٥ًٙب ثل احل وبك ث٥ٌبك ٚ م٘ـٜ ٣ٌ ؿُٛاك ثٝ ٣ٕل . . . . 

 . ٛٛي٣٘ ٔغٌٛة ٥ِٕ٘ٛؿ، ؿك ٌقُت

ـ  ٔيلؿ٤ٓ ٚ آٖ    »:  آٚكؿٜ ا٘ـ وٝ اثٗ ٥ًٙب ؿك عبَ اعت٘بك ا٤ٗ ث٥ت كا ٔىلك ثل مثبٖ ٥ٔلا٘ي

 (6) «صٝ ثب ؽٛؿ ثلؿ٤ٓ ا٤ٌٙت وٝ ؿاٌ٘ت٥ٓ وٝ ٥ٞش ٘ـاٌ٘ت٥ٓ

ام وبكٞب٢ ثلرٌت١ اثٗ ٥ًٙب، ٤ى٣ ثلكًي٣ ؿل٥يك     :  ؿٚ عىب٤ت ٕ٘ٛؿ٢ ام تـا٢ٚ اثٗ ٥ًٙب

اثيٗ ًي٥ٙب ثيل      .  ٘جٖ اًت، اٚ اكتجبٙ ث٥ٗ اُىبَ ٔتفبٚت ٘جٖ ٚ أيلإ ٌٛ٘يبٌٖٛ كا ؿك٤بفيت            

ت٤ـاؿ٢ ام عمب٤ك ألإ كٚا٣٘ ٚالف ثٛؿٜ، ؿك وتبثٟب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٣٤ ام ا٤ٗ ُٙبؽت اثٗ ًي٥ٙب ٘ميُ       

 :ُـٜ اًت

ـ    ٢ٚ پيي ام ٤ٔب٤ٙي١      .  ٤ى٣ ام البكة لبثٛى ٔل٤ٖ ُـٜ ثٛؿ، ام اثٗ ٥ًٙب ؿ٣يٛت ولؿ٘ي

ـ                 ؿك .  ٔل٤ٖ ؿك ؽٛاًت ٕ٘ٛؿ تب و٣ٌ وٝ ٕٞٝ ٘ٛاع٣ ٚ ٚي٤يبت آٖ ؽٜيٝ كا ثِٙبًيـ، ث٥بٚك٘ي

ٕٗٗ آٖ وٝ ٢ٚ ٘بْ ٕٞٝ ٘ٛاع٣ ٚ ٚي٤بت كا ثٝ آً ٥ٍٔفت، ث٣ّٛي٣ ؿًيت ثيل ٘جيٖ ؿاُيت؛            

ث٤ـ ٌفت ٔلا ٔلؿ٢ ٥ٔجب٤ـ، وٝ ٔغالت آٖ     .  صٖٛ ثٝ ٘بْ ُٟل٢ ٥٤ٔٗ ك٥ًـ، ٘جٖ اٚ رَٟ ولؿ

آٔيـ ثيٝ ٘يب٣ٔ ويٝ ٕٞيبٖ          »ُٟل كا ٕٞٝ ثِٙبًـ، ث٥بٚكؿ٘ـ ٚ اٚ اًب٣ٔ كا ٤بؿ ٥ٔىلؿ تيب ا٤يٗ ويٝ            

، آٖ ٌٝ اث٣ّ٣ٛ ٌفت تٕبْ ُـ، ا٤ٗ رٛاٖ ٣بُك اًت ٚ ؿاك٢ٚ اٚ ٚٓيبَ         «علوت عبؿث ُـ

و٣ٕ ث٤ـ، ؿك اٚاًيٚ     (14).  آٖ ؿؽتل ثبُـ؛ صٖٛ آٌب٣ٞ رٌتٙـ ٕٞضٙبٖ ثٛؿ وٝ ث٣ّ٣ٛ ٌفتٝ ثٛؿ

للٖ ٥ًنؿٞٓ ٥ٔالؿ٢، ُب٣ل ٔتٔٛف، ٔٛي٘ب٢ ثّؼ، ا٤ٗ كٍٚ كا ٔٛٗي١ٛ عىب٤يت تٕخ٥ّي٣، ؿك        

 . اثتـا٢ احل ِٟٔٛكٍ ٔخ٢ٛٙ، للاك ؿاؿٜ اًت

٤ىي٣ ام ُيبٞناؿٜ ٌيبٖ ثيٝ         :  عىب١٤ ؿ٤ٍل٢ ام اثٗ ٥ًٙب ٘مُ ُـٜ اًيت  (  صٟبك ٔمبِٝ)ؿك 

ـ   .  ٔب٥ِؾ٥ِٛب ؿصبك ُـٜ ٚ ثٝ ا٤ٗ تٔٛك افتبؿٜ ثٛؿ وٝ ؽٛؿ ٌبٚ اًت ٕٞيٝ  :  ٔاِف صٟبك ٔمبِٝ ٤ٌٛ
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كٚمٜ ثبً٘ ٥ٕٞىلؿ ٚ ٥ٍٕٞفت وٝ ٔلا ثى٥ِـ، وٝ ام ٌُٛت ٔٗ ٞل١ٌ٤ ٥٘ىٛ آ٤ـ، ٚ تب وبك ثيٝ      

ـ         .  ؿكرٝ ٣٤ ثى٥ِـ وٝ كٚمٞب ثلآٔـ وٝ ٥ٞش ٘ؾٛكؿ ًيلا٘زبْ  .  اٛجب ؿك ٤ٔبِزيت اٚ ٣يبرن آٔـ٘ي

ث٣ّ٣ٛ ٥ًٙب ؽٛاًتٝ ُـ، ثبآٖ وٝ أٛك ارتٕب٣٣، ُؾ٣ٔ، ٥ًب٣ً، ٣ّٕ٣ ٚ اؿثي٣ اٚ كا ثيٝ ؽيٛؿ        

اثتـا پ٥ب٣ٔ ثٝ ث٥ٕبك فلًيتبؿ ويٝ ؽُٛيـَ ثبُيـ لئبة            .  ِٔلَٛ ًبؽتٝ ثٛؿ، ثٝ ا٤ٗ وبك كٗب ؿاؿ

ا٘ـو٣ ث٤ـ ث٣ّ٣ٛ ٥ًٙب   .  ام ا٤ٗ ٔوؿٜ، ث٥ٕبك ؽٍٛ ٚلت ُـ ٚ ُبؿ٤ٟب ولؿ.  ثلا٢ وِتٗ ٢ٚ ٥ٔأ٤ـ

ٓ »ثب وبكؿ٢ ؿك ؿًت ٚاكؿ ُـ ٚ ٥ٍٔفت  ث٥ٕبك ٕٞضيٖٛ ٌيبٚ       «.ا٤ٗ ٌبٚ وزبًت تب اٚ كا ثىِ

ثٝ ؿًتٛك ث٣ّ٣ٛ ٥ًٙب اٚ كا ثيل م٥ٔيٗ ؽٛاثب٘ـ٘يـ ٚ ؿًيت ٚ            .  ٓـا ولؿ تب ِ٘بٖ ؿٞـ وٝ وزبًت

ٜٚ ا٤يٗ صيٝ ٌيبٚ       »:  ث٣ّ٣ٛ ٥ًٙب ًپي ثل ١ٕٞ ا٣٘ب٢ اٚ ؿًت ٌقاُت ٚ ٌفت  .  پب٤َ كا ثٌتٙـ

ام آٖ پيي، ثيٝ اٚ غيقاٞب٢            «.يغل٢ اًت، ا٤ٗ كا ِ٘ب٤ـ وِتٗ، ٣ّف ؿ٥ٞيـٍ تيب فلثيٝ ُيٛؿ       

ٔٙبًت ٥ٔـاؿ٘ـ، اٚ ٞٓ ثٝ اُت٥بق ٥ٔؾٛكؿ، تب آٖ وٝ ثٝ تـك٤ذ ٥٘لٚ ٌلفت ٚ ام تئٛكات ٚاٞي٣         

 .ٚاك٥ٞـ ٚ وبٔالً ٤ٔبِزٝ ُـ

ـ   اٞيُ ؽيلؿ ؿا٘ٙيـ ويٝ ا٤يٗ ص٥ٙيٗ               »:  ٔاِف صٟبك ٔمبِٝ، عىب٤ت كا ص٥ٙٗ پب٤بٖ ٥ٔـٞي

 «.٤ٔبِزت ٘تٛاٖ ولؿ، اي ثٝ ف٣ّ٘ وبُٔ ٚ ٣ّٕ٣ تٕبْ ٚ عـ٣ً كاًت

 سلسللت»٥ًٔـ٣ًٚ ًبَ پي ام تيإ٥ِف صٟيبك ٔمبِيٝ، ا٤يٗ عىب٤يت كا ريب٣ٔ ٘ي٥ن ؿك                   

ـ   .ثٝ ٠٘ٓ و٥ِـٜ اًت «اِقٞت ث٥ٕيبك٢  :  ثٝ ٞـا٤ت ٚ ٛلم وبك اثٗ ٥ًٙب ؿك اكرب١ ؽ٢ّ تٛرٝ و٥ٙ

اثٗ ٥ًٙب ثلا٢ اٛلاف٥بٖ ٔل٤ٖ ٞـا٤ت ٥ٔـٞـ وٝ ٌيب٢ٚ كا ثيلا٢ ؿٚ       .  ٣بك١ٗ ؽ٢ّ ٔفُٔ ؿاُت

كٚم تِٙٝ ثٍقاك٘ـ، ث٤ـاً ُؾْ ٔل٤ٖ كا ثبي٢ ٌبٚ ٔقوٛك وٝ ثٝ عبِت ا٤ٌتبؿٜ اًت، ثل ك٢ٚ     

ُىٓ ا٘ـاؽتٝ ٚ ؿًتٟب٢ اٚ كا ثٝ م٤ل ُىٓ ثٌتٝ ٥ٕٔٙب٤ٙـ؛ ًيپي صٙيـ ًيُٜ آة كا ثيلا٢ ٌيبٚ               

فيِبك  .  ٌبٚ آة كا ٥ُٔٙٛـ ٚ تـك٤زبً ُىَٕ ٥ٔپٙيـؿ . ٔقوٛك وٝ تِٙٝ ٣ٌ ٔفل٣ٛ ؿاكؿ، ٥ٔـٞٙـ

 .ثبي٢ ٘بع١٥ ؽ٢ّ ُـٜ ٚاكؿ آٔـٜ ٚ ثـ٤ٗ ًبٖ ؽ٢ّ كؿ ٥ِٔٛؿ

وتيبة ٚ     222اثٗ ٥ًٙب وتبثٟب ٚ كًب٤ُ فلاٚا٣٘ ُ٘ٛتٝ اًيت، ويٝ تيقولٜ ٍ٘يبكاٖ            : آحبك

. تمل٤جبً ٤ىٔـ وتبة صبپ٣ ٚ ؽ٣ٜ آٖ ؿك ؿًيت اًيت        .  كًبِٝ كا ثٝ ٘بْ ٔٛٓٛف حجت ولؿٜ ا٘ـ

ثنكي تيل٤ٗ احيل ٢ٚ      .  آحبك ٢ٚ ام مٔبٖ ؽٛؿٍ تب ؿ٤ل مٔب٣٘، ٔٛكؿ اًتفبؿ٠ ٔتفىل٤ٗ ثٛؿٜ اًت

(تحقیقی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  6 1392، ت2ٍ    



 

ؿك ٛت لبٖ٘ٛ ٘بْ ؿاكؿ، وٝ ٔيِتُٕ ثيل ٘ىيبت اكم٘يـ٠ ا٘بت٥ٔٛيه ٚ آيٜالعبت فن٤ِٛٛه٤يه                    

 : ؿك پٙذ ثؾَ ٚ ًٝ رّـ اًت ثٝ ُلط م٤ل وتبة اِمبٖ٘ٛ ف٣ اِٜت. ٥ٔجبُـ

ُبُٔ آَٛ و٣ّ ٣ّٓ ٛجبثيت ٔب٘ٙيـ تمي٥ٌٓ ثٙيـ٢ ث٥ٕبك٤ٟيب، ٣ٛأيُ آٖ ٚ                  :  ثؾَ اَٚ

 .كُٟٚب٢ و٣ّ ثلا٢ ؿكٔبٖ

 ُبُٔ ؿٚاٞب٢ ًبؿٜ، تلو٥ت ؿاكٚ ٞب، تإح٥ل ٚ ٥ُٜٛ ٞب٢ اًتؾلاد، : ثؾَ ؿْٚ

 تِؾ٥ْ ٚ تـا٢ٚ ألإ ٣ٕٔٛ٣، : ثؾَ ًْٛ

ألا٣ٗ وٝ ٌلصٝ ؿك آغبم ٣٤ٗٛٔ اًت؛ ٣ِٚ تـك٤زبً ثٝ عْٔ ؿ٤ٍيل    :  ثؾَ صٟبكْ

 ثـٖ ًلا٤ت ٥ٔىٙـ، 

 .ُٙبؽت ٚ تلو٥ت ؿاكٚ ٞب٢ ٔلّك: ثؾَ پٙزٓ

ا٤ِٕبكف ٛت ثٛؿ، تٕيبْ ؿا٘يِٟب٢ ٛيت ٤ٛ٘يب٣٘ ٚ             ةوتبة لبٖ٘ٛ اٚ وٝ ؿك عم٥مت ؿا٤ل

٣ّْٛ آٖ مٔبٖ كا ؿك ثل ؿاكؿ ٚ ؿك آٖ ام وِف٥بت ٚ ٘ٛ آٚك٤ٟب٢ ؽبّ ٔاِف ٥٘ن ٔٙـكد ثيٛؿٜ ٚ   

ليبٖ٘ٛ ؿك ليلٖ     .  ٟٔٓ تل٤ٗ وتبة ٛج٣ ِٔلق م٥ٔٗ اًت، وٝ ثٝ ًل٣ت رٟبٖ َُٕٛ ُـٜ اًيت   

)ثٝ يت٥ٗ ٚ ث٤ـٞب ثٝ ا٣ٌ٥ٍّ٘، فلا٢ٌٛ٘ ٚ إِٓب٣٘ تلرٕٝ ٚ صبح ُيـٜ ٚ ؿك ٛيَٛ ًيبِٟب٢              13

 .اًتفبؿ٠ ٢٥ًٚ ؿاُتٝ اًت( ْ 1622 – 1252

٣مب٤ـ ٚ اعىبْ اثٗ ٥ًٙب ٘فٛف ٚ تإح٥ل رٟب٥ٍ٘ل٢ ؿك ٣ّٓ ٛت ؿاُت؛ ٛيٛك٢ ويٝ ام ٘يبْ       

وتبة اٚ ثل ٥ٔأ٤ـ ثٝ ٚال٢ لبٖ٘ٛ ٚ عت٣ ٔقٞت ٣ّٓ ٛت ٌلؿ٤ـ ٚ عىٛٔت افىيبك اٚ ؿك ٔليلة         

م٥ٔٗ ام ؿٚكا٣٘ وٝ ُٙبؽتٝ ُـٜ ثٛؿ؛ ام للٖ ٥ًنؿٞٓ تب ليلٖ ٞفيـٞٓ ٥ٔيالؿ٢ ؿٚاْ ٕ٘يٛؿ ٚ ؿك              

وتبة لبٖ٘ٛ ثيٝ ٚاًي١ٜ تًٛي٤ٝ ؿا٤يل٠ اٛال٣يبت، تلت٥يت               .  ِٔلق م٥ٔٗ تب كٚمٌبك ٔب اؿأٝ ٤بفت

 .ٓغ٥ظ ٚ ٛلط فٌّف٣ ٔمبْ ٔٙغٔل ثٝ فلؿ ٚ ٕٔتبم٢ ؿاكؿ

وتبثٟب٢ اثٗ ٥ًٙب ثٝ مثبٟ٘ب م٘ـ٠ ؿ٥٘ب تلرٕٝ ُـٜ ا٘ـ، ًبِٟب اكٚپب كا تغيت ٘فيٛف ؽ٤ٛيَ        

، صٙـ٤ٗ ثبك ثٝ ٛج٢  18ٍٟ٘ـاُتٝ ا٘ـ ٚ َُ للٖ ؿك فلاٌ٘ٝ ٚ ا٤تب٥ِب ٔلر٢ ٣ّٓ ٛت ثٛؿٜ ٚ تب للٖ 

 .ك٥ًـٜ اًت ٚ تب پٙزبٜ ًبَ لجُ ؿك ُٟل ٔٛ٘پ٥ّٝ تـك٤ي ٥ِٔـ

ؿك ا٥ِٚٗ ٥٘ٛ٤ٛكًت٥ٟب٢ لـ٣ٕ٤ اكٚپب، لبٖ٘ٛ ؿك ٛت، ام ر١ّٕ وتت ؿكًي٣ ٤ٔتيجل ثيلا٢      
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تـك٤ي ؿاِ٘ز٤ٛبٖ ثٝ ُٕبك ٥ٔلفت؛ صٙبٖ وٝ ؿك آ٥٤ٗ ٘ب١ٔ ٤ى٣ ام٤ٗ ٥٘ٛ٤ٛكًت٥ٟب تقول ثٝ ٣ُٕ    

 «.ؿاِ٘ز٢ٛ كُت١ ٛت ٚ فبك٣ٌٔ ّٔنْ ثٝ آٔٛؽتٗ لبٖ٘ٛ اثٗ ٥ًٙب اًت»: آٔـٜ ثٛؿ وٝ

اٚ ثٟتيل   .  اثٗ ٥ًٙب ؿك ٥ٔبٖ پٙذ َُ ٘بثل١ رٟب٣٘ للاك ؿاكؿ، وٝ ٥ٌت٣ ثٝ ؽٛؿ ؿ٤ـٜ اًيت   

ؿك ٤ه ؿٚك٠ وٛتبٜ ٚ ٘بثٝ ًيبٔبٖ م٘يـٜ ٌي٣، ٢ٚ ؿك ٣ّيْٛ             .  ام ٕٞٝ ؿك اكٚپب ُٙبؽتٝ ُـٜ اًت

ٜٔٙك، ٔبٚكاءاِٜج٤٥ٝ، ٛت، ا٥ِٟبت، ك٤ب٥ٗبت ٚ ٘زيْٛ تجغيل عبٓيُ ويلؿ ٚ آٟ٘يب كا ا٘ىيِبف                  

 «٘بؿك٠ ٣ٔل ٚ ا٣زٛث١ ؿٞيل     »اٚ كا  . اثٗ ٥ًٙب ام اٛجب٢ وجبك ٚ فالًف١ ثنكي رٟبٖ اًت. ثؾ٥ِـ

ث٤ـ ام ِٔب٥ٞل ؿكر١ اَٚ عٛمٜ ٞب٢ ٣ّٕ٣ آتٗ ٚ اًىٙـك٤ٝ، ٠٘ي٥ل٢ ؿك ٥ٔيبٖ ٣ّٕيب٢          . ٤ٍٛ٥ٔٙـ

 :ثٝ اثٗ ٥ًٙب اِمبة م٤ل ؿاؿٜ ُـٜ اًت. لـ٤ٓ رٟبٖ ٘ـاُتٝ اًت

 . ٥ُؼ اِلئ٥ي، اًتبؿ ثنكي، كئ٥ي اًتبؿاٖ: ؿك ُلق

 ا٥ٔل ايٛجب، : ؿك ٕٔبِه ٣لث٣

 ، Avecinna:ؿك اكٚپب

اِغك، ُلف إِّه، أبْ اِغىٕب، رب٢ٔ ا٤ِّيْٛ،       حجتٕٞضٙبٖ ؿك وتت ٤ٔتجل ثٝ ٣ٙٛاٖ 

 .ف٥ٌّٛف، ٛج٥ت، ك٤ب٣ٗ ؿاٖ، اؽتلُٙبى، وبُف ٚ ٤ّٔٓ حب٣٘ ٤بؿ ُـٜ اًت

ٓ   )اثٗ ٥ًٙب ٤ه ٔغمك، ف٥ٌّٛف ٛت ٚ ثٝ ٣م٥ـ٠ ث٥ٌبك٢ ام ٤ٛ٘يٌٙـٜ ٌيبٖ           ٚ (  پيـك ٣ّي

٢ٚ صٙيبٖ   .  ثٛؿ ٚ ؿك اوخل ٌٔب٤ُ ٣ٕيـٜ آٖ مٔيبٖ وتبثٟيب ٍ٘بُيتٝ اًيت                (  ا٤ِٕبكف م٘ـٜ ةؿا٤ل)

 :ِمت ؿاؿٜ ا٘ـ؛ ؿك ٔٛكؿٍ ٤ٌٛٙـ( ا٥ٔل ٛت)تإح٥ل٢ ؿك ٣بِٓ ٛت ٚاكؿ ٕ٘ٛؿٜ ثٛؿ،وٝ اٚ كا 

ٛجبثت ٤ٔـْٚ ثٛؿ ٚ ثملاٙ ام ٣ـَٔ ثٝ ٚرٛؿ آٚكؿ، ٔيلؿٜ ثيٛؿ، ريب٥ِٙٛى م٘يـٜ اٍ                

ًبؽت، ثبم وٛك ُـ ٚ ع٥ٙٗ ثٗ اًغك ث٥ٙب٣٤ اٍ كا ثبم ٌلؿا٘ـ؛ ًپي ؿك ُٟلٞب ٔتفيلق ُيـ ٚ         

 . كام٢ ر٢ٕ آٚك٢ اٍ ٕ٘ٛؿ، ٘بلْ ثٛؿ، اثٗ ٥ًٙب وبَّٔ ٌلؿا٥٘ـ

اثٗ ٥ًٙب ؿك ٥ّٕ٣يبت رلاعي٣ ام تيبكوٛم اًيتفبؿٜ            : ٠٘ل٤بت ٚ وبكٞب٢ اثٗ ٥ًٙب ؿك ٛت

ا٤يٗ ريلاط ٚ     .  ٥ٕٔٙٛؿ ٚ ؿك آٖ ٚلت ثٝ ؽبٛل اثٜبَ عي ثٝ ٔل٤ٖ تل٤بن ٚ ٤ب وٛوٙيبك ٥ٔيـاؿ      

٘بثل١ ُلق، تٛٔٛكٞب٢ ؽج٥ج كا ثٝ ٓٛكت ٢٥ًٚ ام ًلعـ ٘يٌذ ٘ٛكٔيبَ لٜي٢ ٥ٕٔٙيٛؿ ٚ ريب٢               

اثيٗ ًي٥ٙب ؿك ٣ئل       .  تٛٔٛك كا تًٛٚ آٞٗ ثب علاكت ثّٙـ ٥ٌٔٛؽتب٘ـ، وٝ أيلٚم ٞيٓ كٚاد ؿاكؿ     

(تحقیقی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  8 1392، ت2ٍ    



 

ؽٛؿ ٥ّٕ٣بت ًًٙ و٥ّٝ كا ثٝ ؽٛث٣ ارلا ٥ٔىلؿ ٚ ام وت٥تلٞيب٢ ٘يلْ ويٝ ام پًٛيت ع٥ٛا٘يبت                 

 . ًبؽتٝ ٥ِٔـ، اًتفبؿٜ ٥ٕٔٙٛؿ

ام رّٕٝ ٥ٔلاحٟيب٢ اكمُيٕٙـ ٚ ٟٔيٓ ث٣ّٛي٣ ًي٥ٙب، ٤ىي٣ تيِل٤ظ رٙجيٝ ٞيب٢ ٔؾتّيف                       

ـ    )٢ٚ ًٝ ٣٘ٛ ثـٖ  .  ًبؽتٕبٖ، ٟٚب٤ف، ا٣لإ ٚ تـا٢ٚ ألإ لّت اًت ( ؿٔب٥، لّت ٚ وجي

ـ  لّت ٔٙيِب٢ ٕٞيٝ ٥٘لٚٞيب ثيٛؿٜ ثيٝ ا٣ي٘ب٢ ؿ٤ٍيل تيٛاٖ                  :  كا ا٣٘ب٢ اًب٣ً ٥ِٕٔلؿ ٚ ٤ٛٙ٥ٌٔ

اٌل لّت ام رٌٓ ع٥ٛاٖ ؽبكد ُٛؿ، ثلا٢    . ٥ٔجؾِـ وٝ ثـ٤ٗ ٥ًّٚٝ آٟ٘ب تلق٢ ٚ علوت ٕ٘ب٤ٙـ

اثٗ ٥ًٙب ؿٚكاٖ او٣ّ٥ّ كا ٥٘ن ُلط ؿاؿٜ ٚ ؿك ٔٛكؿ آٖ ٔتقول    .  ٔـت٣ ثٝ ف٤ب٥ِت ؽٛؿ اؿأٝ ٥ٔـٞـ

ـ    اثٗ ًي٥ٙب، تيإح٥لات كٚعي٣ ٚ        .  ٥ِٔٛؿ وٝ ٤ُجٝ ٣٤ ام اثٟل رـا ُـٜ ٚ ؿك اٛلاف لّت ؿٚك ٥ٔن٘

فِبك ر٣ٌٕ كا ثٝ ع٥ج فىتٛك ألإ لّج٣ تإو٥ـ ٕ٘ٛؿٜ، ًٟٓ ؽُٛي٥ٟب ٚ تيإحلات كا ؿك ت٥ِٛيـ           

 (12). ألإ لّج٣ ؽبٛل ِ٘بٖ ولؿٜ ٥ٔبفنا٤ـ وٝ غٓ ٚ ا٘ـٜٚ لّت كا ٔتإحل ٥ٌٔبمؿ

٢ٚ ٘يٝ   .  اثٗ ٥ًٙبؿك كُـ ٚ تىبُٔ ٛجبثت للٖٚ ٣ًٜٚ كَٚ ثنك٣ٌ كا ثبم٢ ٕ٘ٛؿٜ اًت  

تٟٙب ؿك ًبع١ ٛجبثت ٔٛاؿ ؿٚا٣٤ ِٔٙب٢ ٘جيبت٣ ٚ ع٥ٛا٘ي٣ كا ٔيلٚد ًيبؽت؛ ثّىيٝ ت٤يـاؿ م٤يبؿ                 

٢ٚ ؿك عيـٚؿ    .  ٔٛاؿ٢ كا وٝ ام ٛل٤ك ت٤بٔالت و٥ٕ٥ب٢ٚ ثٝ ؿًت آٔـٜ، ؿك پلات٥ه ؿاؽُ ٕ٘ٛؿ

 . ٔٛاؿ ؿٚا٣٤ كا ثٝ كُت١ تغل٤ل ؿكآٚكؿٜ اًت 2622

٘ي١ٛ كٚغ٥ٙيبت، ا٘يٛا١ ٔؾتّيف          32٘ي١ٛ پ٥ّيَٛ ٚ        ١ٛ٘22 للّ،    62اثٗ ٥ًٙب اٗبفٝ ام 

اثٗ ٥ًٙب تإح٥ل اؿ٤ٚٝ كا اثتيـا ثيبي٢ ع٥يٛاٖ      . رُٛب٘ـٜ ٞب ٚ ٥ًلٚپٟب كا ٔٛكؿ تٜج٥ك للاك ؿاؿٜ اًت

ؿك وتبثٟب٢ اثٗ ٥ًٙب فٟلًت وٛتبٜ اؿ٤ٚٝ ثٝ ُىُ اِفجيب،     .  تزلثٝ ٚ ث٤ـاً ثبي٢ اٌ٘بٖ تٜج٥ك ٥ٕٔٙٛؿ

٢ٚ كار٢ ثٝ ٔٛاؿ ًي٣ٕ ٚ ٗيـ         .  ٔٛاؿ ؽبْ، ٛلٚق ت٥ٟٝ ٚ ٓٛكت ٔغبف١٠ آٟ٘ب تغل٤ل ٤بفتٝ اًت

 (12).ًٓ وبكٞب٢ ٣٥٤٥ًٚ كا ا٘زبْ ؿاؿٜ اًت

اثٗ ٥ًٙب ثب ٚرٛؿ پلؿاؽتٗ ثٝ ويبك ٥ًبًيت ؿك ؿكثيبك ٔٙئٛك،           : اثٗ ٥ًٙب ام ٍ٘بٜ ؿ٤ٍلاٖ

پبؿُبٜ ًبٔب٣٘ ٚ ؿًت٥بث٣ ٔمبْ ٚماكت اثٛٛيبٞل ُيٕي اِـِٚيٝ ؿ٤ّٕي٣ ٚ ٘ي٥ن ؿكٌي٥ل ُيـٖ ثيب                         

ِٔىالت٣ ٘ب٣ُ ام وِٕىَ ألا وٝ ًفلٞب٢ ٔت٤ـؿ ٚ عجي صٙـ ٔبٞٝ ٢ٚ تًٛٚ تبد إِّيه،    

ث٥َ ام ٓـٞب رّـ وتبة ٚ ت٤ـاؿ ث٥ٌبك٢ كًيبِٝ ٍ٘بُيتٝ ويٝ           . عبوٓ ٕٞـاٖ، كا ثٝ ؿ٘جبَ ؿاُت
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ٚليت٣ ؿك ؿكثيبك أي٥ل ثيٛؿ         .  ٞل ٤ه ثب تٛرٝ ثٝ مٔبٖ ٚ اعٛاَ اٚ ثٝ كُت١ تغل٤ل ؿك آٔيـٜ اًيت         

ثيٝ ُ٘ٛيتٗ وتيبة ليبٖ٘ٛ ؿك ٛيت ٚ                 ٚآًب٤َ وبف٣ ؿاُت ٚ ؿًتل٣ً اٍ ثٝ وتبثٟب ٥ٌٔل ثٛؿ،   

ا٤ِٕبكف ثنكي فٌّف٣ ؽيٛؿ ٔيِلَٛ ٥ٔيِـ ويٝ اٚد وٕيبَ تفىيل ليلٖٚ                    ةوتبة اِِفب ٤ب ؿائل

٣ًٜٚ اًت وٝ ثـاٖ ؿًت ٤بفت ٚ ؿك تبك٤ؼ تفىل اٌ٘ب٣٘ ام تغم٥ميبت ٤ٔتيجل رٟيبٖ ثيٝ ُيٕبك            

أب ؿك ٍٞٙبْ ًفل فمٚ ٤بؿؿاُتٟب ٚ كًبِٝ ٞب٢ وٛصيه ٥ُٔٙٛيت ام ٥ٔيبٖ تإ٥ِفيبت اثيٗ             ؛ ٥ٔلٚؿ

ا٤يٗ وتيبة ؿك ليلٖ ؿٚامؿٞيٓ         .  ُفب ؿك فٌّفٝ ٚ لبٖ٘ٛ ؿك ٛت ُٟلت رٟب٣٘ ٤بفتيٝ اًيت          ٥ًٙب،

٥ٔالؿ٢ ٕٞلاٜ ثب آغبم ٟ٘٘ت تلرٕٝ ثٝ مثبٟ٘ب٢ يت٥ٗ ٚ ألٚمثٝ مثبٟ٘يب٢ ا٥ٍّ٘ي٣ٌ، فلا٘ي٢ٌٛ ٚ        

٥ٔالؿ٢ ثيٝ    1652إِٓب٣٘ ٚ فبك٣ً ؿك٢ ٥٘ن تلرٕٝ ُـٜ اًت ٚ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔتٗ ؿك٣ً ٛج٣ تب ًبَ 

ـ  ٣Lavain ٚMonpellierٕٛ آحبك رب٥ِٙٛى ٚ ٔٛ٘ـ٤ٙٛ ؿك ؿاٍِ٘بٜ ٞب٢ اثٗ .  تـك٤ي ٥ِٔ

اثٗ ٥ًٙب ٕٞٝ ل٘ب٤ب كا تٟٙب ثيٝ كٍٚ ٣مّي٣ ٔيٛكؿ ثغيج ليلاك            . ٥ًٙب ؽلؿ٢ ٔجت٣ٙ ثل ٜٔٙك ؿاُت

٥ٔـاؿ؛ ام ا٤ٗ ًجت ثٛؿ وٝ تب للٟ٘ب ام ٛلف ؽالفتٟب ٚ ٥ٞئتٟب٢ عبوٓ اكتزب٣٣ اٚ كا ٠ٟٔيل وفيل    

ٚ اِغبؿ ٥ٔـاٌ٘تٙـ ٚ ًٛما٘ـٖ وتبثٟيب٤َ ام٥ًبًيتٟب٢ ٔتيـاَٚ ٛي٣ صٙيـ ليلٖ ؿك ويِٛكٞب٢                     

 :مٔب٣٘ وٝ اٚ كا وبفل ٚ ّٔغـ ٥ٍٔفتٙـ، اٚ ٌفت. اًال٣ٔ ٚ ٜٔٙمٝ ثٛؿ

 ٔغىٓ تل ام ا٤ٕبٖ ٔٗ ا٤ٕبٖ ٘جٛؿ  وفل٢ صٛ ٣ٙٔ ٌناف ٚ آًبٖ ٘جٛؿ 
 پي ؿك ٕٞٝ ؿٞل ٤ه ٌّٕٔبٖ ٘جٛؿ ؿك ؿٞل صٛ ٔٗ ٤ى٣ ٚ آٖ ٞٓ وبفل 

كا كؿ ٥ٔىٙيـ    (  ًي٥ٙب )ٚ  (  فيبكاث٣ )اِفالًيفٝ     ؿك تٟبفيت  (  525  -452)اٌِالْ غناِي٣    حجت

َ    )ؿك    «اِتغم٥ك آٟ٘ب كا ّٟٕبت٣ فٛق ّٟٕبت فلا ٌلفتٝ اًت   ٣ّ٣»:  ٤ٍٛ٥ٔٚـ ( إِٙمق ٔيٗ اِي٘ال

ا٤ٗ ؿٚ ف٥ٌّٛف ؿك ث٥ٌت ٔٛكؿ ؿك ٔٛٗي١ٛ ا٥ِٟيبت اُيتجبٜ ويلؿٜ ا٘يـ،          »:  ٔتقول ُـٜ اًت وٝ

ؿكًٝ ٔٛكؿ ٌٔتٛرت تىف٥ل ٚ ؿك ٞفـٜ ٔٛكؿ ٌٔتٛرت تج٥٤ـ ا٘ـ، ؿك ًيٝ ٔيٛكؿ ويٝ آٟ٘يب كا ام             

 . «اًالْ رـا ٥ٌٔبمؿ ٚ ٔٛكؿ تىف٥ل للاك ٥ٍ٥ٔل٘ـ

 (5).اِلئ٥ي ٤ٌٛـ اث٣ٛج٥ـ رٛمرب٣٘ ٔٔبعت ٥ُؼ

ًب٣ِ ويٝ ؿك ٓيغجت ٚ ؽيـٔتَ ثيٛؿْ،             25ام ٣زب٤ت وبك ٥ُؼ ا٤ٗ ثٛؿ وٝ ؿك ٔـت 

ٞلٌن ٘ـ٤ـْ وٝ وتبة تبمٜ ثٝ ؿًتَ افتبؿٜ ٚ آٖ كا ًلاپب ٔلتت ؿ٤ـٜ ثبُـ؛ ثّىٝ ؿك ٞيل وتيبة    

(تحقیقی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  01 1392، ت2ٍ    



 

تٟٙب ٔٛاكؿ ٤ٓت ٚ ٌٔب٤ُ ِٔىُ كا ٥ٔپب٥ِـ ٚ ٌفتبك ٔٔٙف آٖ كا ؿك ثبكٜ ٥ٔؾٛا٘ـ ٚ ثيـ٤ٗ ٘غيٛ    

 . ٔلتجت ثّٙـٍ ؿك ٣ّٓ ٚ ؿكر١ اٚ ؿك فٟٓ ِٔىالت كُٚٗ ٥ٍِٔت

كٚم٢ ؿك ٔز٣ٌّ ؿك ع٘ٛك ا٥ٔل ٣الء اِـِٚٝ ًؾٗ ام ِلت ثٝ ٥ٔبٖ آٔـ، ُي٥ؼ آٖ صيٝ         

اثٛٔٙٔٛك ا٣تلإ ولؿ وٝ تٛ ٔلؿ ف٥ٌّٛف ٚ عى٣ٕ٥ ٚ ام ٣ّيٓ ِليت       .  ٥ٔـاٌ٘ت ؿك ثبكٜ ثٍفت

 . ص٥ن٢ ٘ؾٛا٘ـ٢ ٚ آٖ صٝ ؿك ا٤ٗ ثبكٜ ٌٛا٢، پٌٙـ٤ـٜ ٥ٌ٘ت

٥ُؼ ام ٥ُٙـٖ ا٤ٗ ًؾٗ ك٘ز٥ـٜ ٚ ثٝ ؽٛا٘ـٖ وتت ِلت ك٢ٚ آٚكؿ ٚ ًٝ ًيبَ ؿك ًيل     

٢ٚ ًٝ وتبة ُ٘ٛت ٚ ٞل ًٝ كا ثيب   .  ا٤ٗ وبك ٟ٘بؿ ٚ صٙبٖ ؿك ٣ّٓ ِلت اًتبؿ ُـ وٝ ٥٠٘لٍ ٘جٛؿ

رّـٞب٢ وٟٙٝ ٔزّـ ٕ٘ٛؿ٘ـ ٚ كٚم ؿ٤ٍل ا٥ٔل آٟ٘ب كا ثٝ اثٛٔٙٔٛك ِ٘بٖ ؿاؿ ٚ ٌفيت ا٤يٗ وتبثٟيب      

اثٛٔٙئٛك ؿك آٖ    .  كا ٍٞٙبْ ُىبك ؿك ث٥بثبٖ ٤بفتٓ، آٖ كا ثج٥ٗ ٚ ثلك٣ً وٗ وٝ صٝ وتبثٟيب اًيت     

وتبثٟب ٍ٘ل٤ٌت ٚ ؿك فٟٓ ثٌب ٜٔبِت آٖ فلٚ ٔب٘ـ؛ ٣ِٚ ٥ُؼ ٌفت آٖ صٝ ؿك ا٤يٗ وتيبة ٚاكؿ          

اًت ٚ تٛ ٘ـاٌ٘ت٣، ؿك فالٖ ٢ٗٛٔ فالٖ وتبة ِلت آٔيـٜ اًيت؛ پيي اثٛٔٙئٛك ثيٝ فلاًيت                

. ؿك٤بفت وٝ ا٤ٗ كًب٤ُ ام تٔب٥٘ف ٥ُؼ اًت ٚ ثٝ تالل٣ ٌيٌتبؽ٣ آٖ كٚم ُ٘ٛيتٝ ُيـٜ اًيت          

ٖ »ث٤ـ ام ا٤ٗ ٥ُؼ ؿك ِلت وتبث٣ ثٝ ٘بْ    .  ثٙبثلاٖ، ثب ُلٔٙـٜ ٣ٌ ٚ ا٣تقاك پ٥َ آٔـ  «ا٤ِيلة   ِيٌب

 .ت٥ٙٔف ولؿ

٠٘ب٣ٔ ٣ل٣ٗٚ ًٕللٙـ٢، ؿك صٟبك ٔمب١ِ ؽٛؿ، پي ام ٘بْ ثلؿٖ صٙـ وتبة وٝ ثٝ ٠٘يل   

ـ      ٞيل ويٝ كا ٔزّيـ اَٚ ام          »:  اٚ ام رّٕٝ ٟٔٓ تل٤ٗ وتبثٟب٢ ا٤ٗ ٣بِٓ ٔغٌٛة ٥ٍٔلؿ٤ـ ٤ٍٛ٥ٔي

لبٖ٘ٛ ٤ّْٔٛ ثبُـ ام آَٛ ٣ّٓ ٛت ٚ و٥ّبت اٚ ٥ٞش ثل اٚ پُٛي٥ـٜ ٕ٘ب٘يـ؛ م٤يلا اٌيل ثميلاٙ ٚ               

 «.رب٥ِٙٛى م٘ـٜ ُٛ٘ـ، كٚا ثٛؿ وٝ پ٥َ ا٤ٗ وتبة ًزـٜ وٙٙـ

، ٥ُفتٝ ٌبٖ ٣ّيْٛ ام وتيبة ٣ّي٣ ثيٗ            (لبٖ٘ٛ)لجُ ام وتبة : اثٛاِفلد ثٗ ٣جل٢ ٤ٍٛ٥ٔـ

، وتبة ٔيقوٛك ثيٝ وّي٣ وٙيبك         (لبٖ٘ٛ)٣جبى ٔز٣ًٛ اًتفبؿٜ ٥ٔىلؿ٘ـ؛ ٣ِٚ پي ام ِ٘ل وتبة 

 .ٌقاُتٝ ُـ

ا٤ِٕيبكف٣ ؿاُيت، ؿك وتيت         ةاٚ تٕب٣ٔ ارنا٢ فٌّفٝ كا وٝ عىٓ ؿا٤يل     »:  غجبك ٥ٍٔٙبكؿ

ٜٔٙك، ٛج٥٤٥بت، ك٤ب٥ٗبت ٚ ا٥ِٟيبت كا   . ٔت٤ـؿ٢ ثب اًّٛة كُٚٗ ٚ ٚاٗظ ٔٛكؿ تغم٥ك للاك ؿاؿ
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 «.ؿك وتت ؽٛؿ ثب ك٣ُٙٚ ثغج ٕ٘ٛؿ

ٖ )ؿ٤ىٗ اٚ كا ث٤ـ ام اكًٜٛ ثنكٌيتل٤ٗ ف٥ّيٌٛف رٟيبٖ ٥ٔيِٕلؿ ٚ وتيبة              اٚ كا  (  ليب٘ٛ

 .ُٟلت ؿاُت «ُٟناؿ٠ اٛجب»ؿك اكٚپب، للٟ٘ب ثٝ ٣ٙٛاٖ . ٥ٔؾٛا٘ـ( ا٘ز٥ُ ٛت)

ـ      ٥ٞيش ٤يه ام     »:  هاٖ ُبكَ ًٛك٤ٙب، ؿك وتبة تبك٤ؼ پنُى٣، ؿك ثبة اثٗ ٥ًٙب ٤ٛٙ٥ٔيٌ

 (11) «.٣ّْٛ مٔبٖ ثلا٢ ٢ٚ ث٥ٍب٘ٝ ٘جٛؿ

ؽٛؿ، اٚ كا ُٕٞٛٙـتل٤ٗ فلؿ غ٥ل ٢ٌٛ٥٣ ٘ب٥ٔـٜ، اٚ كا ؿك ث٥يٗ     «ثِٟت»ؿا٘تٝ ؿك وتبة 

ؿٞـ ٚ اًىب٥ِزل ؿك ٛجبثت ٕٞب٘ٙـ رب٥ِٙٛى ؿاٌ٘تٝ ٚ ؿك فٌّفٝ ٔمبْ آٖ     ثملاٙ ٚ رب٥ِٙٛى للاك ْ

 (9)).كا ثّٙـ تل ٌ٘جت ثٝ رب٥ِٙٛى اكم٤بث٣ ٕ٘ٛؿٜ اًت

اٌيل ٥ٔؾٛاٞي٣ صي٥ن٢        »:  ًبَ پي ام ٔلي اٚ ثٝ ؿًٚيتَ ُ٘ٛيت    ٥ّ٤ٚ622بْ ٞبك٢ٚ 

 .«ثـا٣٘ ثلٚ ام ًلص١ِٕ ؿاِٟ٘ب ٌٔتف٥ـ ٌِتٝ ٚ وتت اثٗ ٥ًٙب، ٥ًٌلٚ ٚ اكًٜٛ كا ثؾٛاٖ

ؿك ٚلت ٔغـٚؿ٢ وٝ ؿك اؽت٥بك ؿاكْ، ٕٔىٗ ٥ٌ٘ت آحبك ث٥ٌبك    »:  ؿوتٛك ثلاٖٚ ٤ٛٙ٥ٌٔـ

ؿك ٚرٛؿ اٚ ٣ّٓ ٣لث٣ ثٝ ٔٙتٟب٢ ٥ًل ٚ اٚد ؽٛؿ ك٥ًـ ٚ ٤ٌٛي٣   .  اٚ كا ؿك ٣ّٓ ٚ فٌّفٝ ثل ُٕلْ

 «.ؿك اٚ وبٔالً ٔزٌٓ ُـ ٚ تز٣ّ ولؿ

ٔيياكػ ٔييِٟٛك ٛييت فلا٘ييٌٝ ٤ٔتمييـ اًييت وييٝ ٢ٚ پييل             (    J. Fauvet)هاٖ فييٜٛٚ   

اٚ ٞيٓ ف٥ّيٌٛف     .  تل٤ٗ ٛج٥ج٣ ثٛؿٜ وٝ تبك٤ؼ ثِل٤ت ؿك َٛٛ للٟ٘ب ثٝ ٚرٛؿ آٚكؿٜ اًت     ا٥ٕٞت

 (4).ثٛؿ ٚ ٞٓ ٛج٥ت

اثٗ ٥ًٙب، ؿك عـٚؿ ٓـ احل ٣ّٕي٣ كا ثيٝ ٚريٛؿ آٚكؿ ويٝ              »:  ول٤ىٛف ٤ٍٛ٥ٔـ.  ٢.  ٚ

تمل٤جًب تٕبْ ثؾِٟب٢ اٌ٘ب٣٘ كا ؿك ثل ٥ٍٔلفت؛ ٣ِٚ وبك ٣يب٣ِ آٖ ؿك ثؾيَ ٛجبثيت ٚ فبكٔي٣ٌ             

 «.ٔتٕلون ُـٜ ثٛؿ

ٚلت٣ ؿك اٚاًٚ للٖ ُب٘نؿٞٓ ٥ٔالؿ٢، ٛج٥ت ا٤تب٢ِٛ وٝ ٔفٌل آحبك اثٗ ٥ًٙب ٥٘ن ثٛؿ، ؿك    

ؿاَ٘ ر٤ٛبٖ ام ٘ٛاعي٣ ٔؾتّيف ثيٝ آٖ        .  ٤ى٣ ام ُفبؽب٘ٝ ٞب٢ ا٤تب٥ِب ؿكى ؿاؿ، رٙزبَ ثٝ پب ُـ

ُٟل ٞزْٛ آٚكؿ٘ـ تب ام ُ٘ٛتٝ ٞب٢ رـ٤ـ اثٗ ٥ًٙب ٚ رب٥ِٙٛى ويٝ ؿك آٖ ريب تيـك٤ي ٥ٔيِـ،              
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 (8).اًتفبؿٜ وٙٙـ

 : ؿوتٛك تلاث٣، ؿك ٤بؿؿاُتٟب٢ ؽ٤َٛ ٕٗٗ ثبمؿ٤ـ ام ُٟل ًٗ پتنثٛكي ٤ٛٙ٥ٌٔـ

ْ   1975ؿك ًبَ  ا٤ٗ ٔٛم٤ٓ  .  ام ٤ى٣ ام ٔٛم٤ٕٟب٢ ِٟٔٛك ُٟل ًٗ پتنثٛكي ؿ٤ـٖ ولؿ

ؿاكا٢ صٟبك ٛجمٝ ثٛؿ، وٝ ٤ى٣ ام ٛجمبت آٖ ٔؾّٔٛ اث٣ّ٣ٛ ٥ًٙب تزٟي٥ن ٚ ثيٝ اًيٓ ٢ٚ ٘يبْ            

آحبك ٜٔج١ٛ ٚ ل٣ّٕ ٚ ًب٤ل وتت ٚ ُ٘ٛتٝ ٞب٢ اٚ ثيٝ ُيىُ ؽ٥ّي٣ ؽيٛة ؿك              .  ٌقاك٢ ُـٜ ثٛؿ

ام پٛكتل٤تٟب ٚ ٚ آحبك ٢ٚ ٕ٘ب٤يٍِبٜ      .  ٤ٚتل٤ٟٙب ٚ إِبك٤ٟب٢ ٔؾّٔٛ ٔغفٛٝ ٚ ٍ٘ٝ ؿاك٢ ٥ِٔـ

ٔٗ ؿك ا٤يٗ ٔيٛم٤ٓ ثيٝ ثي٥ٌبك٢ ام وتيت ٚ آحيبك ٢ٚ                   .  ؽ٣ّ٥ ٔزُّ تلت٥ت ٚ ت٥٠ٙٓ ٌلؿ٤ـٜ ثٛؿ  

وتبثٟيب٢  .  ثلؽ٣ ام ا٤ٗ آحبك ل٣ّٕ ثٛؿ وٝ ثٝ مثيبٖ ٣لثي٣ ٍ٘بُيتٝ ُيـٜ ثيٛؿ         .  آُٙب٣٤ پ٥ـا ٕ٘ٛؿْ

آحبك اث٣ّ٣ٛ ٥ًٙب   .  لبٖ٘ٛ ٚ ُفب كا ٞٓ ثٝ مثبٖ ٣لث٣ ٚ ٞٓ ثٝ مثبٖ ك٣ًٚ ٚ ا٣ٌ٥ٍّ٘ ِٔبٞـٜ ٕ٘ٛؿْ

٤ٌٛ٘ىٛ رب٤نٜ ٣٤ ثٝ ٘بْ     2222ؿك ًبَ .  ؿك ا٤ٗ ٔٛم٤ٓ ثٝ مثبٟ٘ب٢ ٔؾتّف ؿ٥٘ب ثٝ ٔالع٠ٝ ٥ٔل٥ًـ

ؿإِ٘ٙـاٖ ٌّٟ٘ب٢ ث٤ـ اٚ كا ؿك ًل تب ًل    .  اٚ ت٥٥٤ٗ ولؿ وٝ ٞل ؿٚ ًبَ ثٝ ثل٘ـٜ ٣٤ ا٣ٜب ٥ٍٔلؿؿ

رٟبٖ ثٝ صِٓ لٟلٔب٘بٖ اًب٥ٛل٢ ٤ٛ٘بٖ لـ٤ٓ ٥ٍٔٙل٤ٌتٙـ، رب٥ِٙٛى كا ثٝ ؽبٛل ٥ٔأٚكؿ٘يـ ٚ اثيٗ     

 (4.)٥ًٙب كا ثٝ ٔٙن١ِ تى٥ُٕ وٙٙـ٠ ٔىتت رب٣ًٛٙ٥ِ تز٥ُّ ٥ٔىلؿ٘ـ

 اته الجسار

ؿك ليلٖ صٟيبكْ     (  ل٥لٚاٖ ٤ب وب٤لٚاٖ ُيٟل٢ اًيت ؿك تيٛ٘ي          )ام اٛجب٢ ثنكي ل٥لٚاٖ   

پـك ٚ ٣َٕ ٥٘ن ٛج٥ت ثٛؿ، ثلؽالف ؿ٤ٍل اٛجب٢ ٔللة ام للة ًيال٥ٛٗ ٔغيتلم     .  ٞزل٢ اًت

تإ٥ِفبت٣ ؿاكؿ ثٝ ٘بٟٔب٢ وتيبة اي٣تٕيبؿ    .  ٥ٌل٢ م٤ٌت ثٛؿ، ث٥َ ام ٞفتبؿ ًبَ ثٝ لٙب٣ت ٚ ٌُٛٝ

( ٜ ٜ             )، إٌِْٛ، ماؿإٌِبفل٤ٗ    (ؿك اؿ١٤ٚ ٔفلؿ ٚ وتيبث٣ ؿك    (  ويٝ ثيٝ ٤ٛ٘يب٣٘ ٚ يت٥يٗ تلرٕيٝ ُيـ

 (6)(.وٝ ؿك وتبثؾب١٘ پبك٤ي اًت)اؽتٔبك لبٖ٘ٛ اثٗ ٥ًٙب 

 اته يافد اودلسٓ

ثٝ ُٕبك ٔي٥لٚؿ ويٝ ٔميبْ ٚماكت         ٣ام اُلاف ا٘ـِي ٚ ٣ّٕب٢ ٤ٔلٚف ٛت ٚ ؿٚاُٙبً

ام ؽ٥ٓٛٔبت ٛجبثت ٢ٚ ا٤ٗ اًت وٝ ث٥يِتل ثيٝ ًٚي١ّ٥ غيقا ثيٝ ٔيـاٚا٢ ٔل٤ي٘بٖ               .  ٤بفتٝ اًت
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ام .  ؿك ٓٛكت ٗلٚكت اؿ١٤ٚ ٔفلؿٜ كا ثل ٔلوجٝ تلر٥ي٢ ٥ٔيـاؿ    . ٥ٔپلؿاؽت ٚ ثٝ ؿٚا اتىب ٥ٕ٘ىلؿ

إِفلؿٜ اًت وٝ ث٥ٌت ًبَ ٚلت ؽٛؿ كا ؿك تيإ٥ِف آٖ ٚليف ويلؿٜ              تإ٥ِفبت اٚ وتبة ايؿ١٤ٚ

 . اًت

 تىٓ زَر

ؿك ا٤يٗ ؽب٘يـاٖ، تيب       .  تل٤ٗ ؽب٘ـاٟ٘ب٢ ا٘ـ٣ٌِ ؿك ٣ّٓ ٛت ثٛؿ ؽب٘ـاٖ مٞل، ام ؿكؽِبٖ

ـ    (  ؿك فب١ّٓ تبك٤ؾ٣ للٖ پٙزٓ تب ٞفتٓ ٞزل٢)َُ ٌُ٘  ٣جـإِّيه  .  ٣ّٓ ٛت كا فلا ٌلفتٝ ا٘ي

ثب و١٥ٙ اثٛٔلٚاٖ، ٘ؾٌت٥ٗ ٛج٥ت ا٤ٗ ؽب٘ـاٖ ثٛؿ، وٝ ؿك لي٥لٚاٖ تيٛ٘ي ٚ ليبٞلٜ ٣ّيٓ             ثٗ ٔغٕـ

 (7.)ٛت كا ؿ٘جبَ ولؿ

ٛج٥ج٣ ثٛؿ وٝ ؿك م١ٙ٥ٔ ٣ّٓ ٛت ثٝ ؿاُتٗ اٛال٣يبت ٌيٌتلؿٜ ُيٟلت           اثٛا٤ِالء ثٗ مٞل

. ريلة كا ٔيٛكؿ ثغيج ٚ ثلكًي٣ ليلاك ؿاؿٜ اًيت                »وٙٝ«٢ٚ ٘ؾٌت٥ٗ و٣ٌ اًت وٝ .  ؿاُت

ولؿٖ ثٝ اؿكاك ُبٖ ٤ب ٌلفتٗ ٘جٖ ُيبٖ پي٣ ٥ٔيجلؿ ٚ        اثٛا٤ِالء ؿك تِؾ٥ْ ث٥ٕبكاٖ ثٝ ٔزلؿ ٍ٘بٜ

اٚ ؿك ٣ّٓ ٛيت وتبثٟيب٢ م٤يبؿ٢ تإ٥ِيف           .  كٍٚ و٥ٕبة ٚ اًتخٙب٣٤ ٔؾّٔٛ ثٝ ؽٛؿ كا ؿاُت

 . ٕ٘ٛؿ

ّٔمت ثٝ اثٛٔلٚاٖ ؿك اُج٥ّ٥ٝ، ُٟل٢ ؿك رٙٛة اًيپب٥٘ب      ٣جـإِّه ثٗ اث٣ ا٤ِالء ثٗ مٞل

اٚ .  اٚ ؿك ؽب٘ـاٖ ث٣ٙ مٞل، ٛج٥ت ٌُ٘ ًْٛ ثٛؿ، وٝ ٣ّٓ ٛت كا ٘نؿ پـكٍ آٔٛؽت  .  ثٝ ؿ٥٘ب آٔـ

. ثٝ غقاٞب٣٤ وٝ ثيٝ ٣ٙيٛاٖ پلٞي٥ن ٚ كه٤يٓ غيقا٣٤ ثب٤يـ ثيٝ ث٥ٕيبك ؿاؿٜ ُيٛؿ، ٕٞيت ٌٕبُيت                           

اًت، وٝ ٤ه وتبة ٔلري٢ ٛيت ثيٛؿٜ، ؿك آٖ ؿا٘يِٕٙـاٖ ٣ّيٓ                »اِت٥ٌ٥ل«ِٟٔٛكتل٤ٗ احلٍ 

تِل٤ظ كا ٤ٔلف٣ ٕ٘ٛؿٜ ٚ ؿاًتبٟ٘ب٢ ربِج٣ ام ٔل٤٘بٖ، ألإ ٚ ٛج٥جبٖ ٤ٔيلٚف عىب٤يٝ ويلؿٜ       

ؿك ث٥ٗ اٛجب٢ اًال٣ٔ اثٗ مٞل ٔب٘ٙـ كام٢، ام ٠٘ل ؿلت ؿك تفى٥ه ٣ّٓ ٛت، ام فّيٌفٝ ٚ      .  اًت

ا٤ـ٤ِٛٛه٢ ٚ ؿاُتٗ كٍٚ ِٔبٞـٜ ٚ فىل ولؿٖ، ثـٖٚ پ٥ِـاٚك٢ ٚ ٚاثٌتٝ ٌي٣، ويٝ ؿك ٘ت٥زيٝ       

٢ٚ ٌ٘جت  .  تل اًت ٥ٌل٢ ٣ّٕ٣ كا ٥ٌٔل ٥ٌٔبمؿ، ثٝ ثملاٙ ٘نؿ٤ه ُٙبؽت ٓغ٥ظ ٔلٕ ٚ ٘ت٥زٝ

اٚ ًبك٢ ثٛؿٖ ًُ كا    .  ثٝ ٔل٤٘بٖ ٟٔلثبٖ ثٛؿٜ ٚ عمٛق ٔل٤٘بٖ كا ثب تـا٢ٚ ٔاحل ك٣ب٤ت ٥ٔىلؿ
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 .ٌُٛنؿ ولؿ

ـ                 اثٛثىل ٔغٕـ ثٗ اث٣ ٔلٚاٖ ثيٗ مٞيل         ؿك .  ٤ٔيلٚف ثيٝ عف٥يـ ؿك اُيج٥ّ٥ٝ ثيٝ ؿ٥٘يب آٔي

عف٥ـ ٛج٥ت ٔبٞل ٚ فم٣ٟ٥ ؿا٘يب ٚ        .  فٗ ٛت كا ام پـك ؽٛؿ فلا ٌلفت.  ثٛؿٖ ُٟلت ؿاُت ٔاؿة

٣٤ ًلٚؿ،   اٚ فٚق ٚ اًت٤ـاؿ ٤ُل٢ ٥٘ن ؿاُت، ٚلت٣ پ٥ل ُـ، ؿك ثبك٠ ؽٛؿٍ ل٥ٔـٜ.  ٔزلة ثٛؿ

 :وٝ ثلؽ٣ ام اث٥بت آٖ ص٥ٙٗ اًت

 ٚلت٣ ثٝ آ١ٙ٥٤ ٓبف ٍ٘بٜ ولؿْ، 

 .صِٕب٘ٓ آٖ صٝ كا وٝ ؿك آ٥٤ٙٝ ؿ٤ـ، مُت ُٕلؿ
 .ٔٗ ؿك آ٥٤ٙٝ پ٥لٔلؿ٢ كا ؿ٤ـْ وٝ پ٥ِتل اٚ كا ٥ِٕ٘ٙبؽتٓ

 .ٔٗ پ٥ِتل ؿك آ٥٤ٙٝ ٔلؿ رٛا٣٘ كا ٥ِٔٙبؽتٓ

 !ٌفتٓ وزبًت آٖ و٣ٌ وٝ رب٤ٍبَٞ ا٤ٗ رب ثٛؿ؟
 !صٝ ٚلت ام ا٤ٗ رب وٛس ولؿ، صٝ ٚلت؟

 :مثب٣٘ ٌفت ٔلا ٘بؿاٖ ؽٜبة ولؿ ٚ ثب مثبٖ ث٣
 .پ٥ِتل آٖ ثٛؿ ٚ اوٖٙٛ ا٤ٗ

 .آكاْ ثبٍ، وٝ ٥ٕٞٗ ٞٓ ؿٚا٣ٔ ٘ـاكؿ

اٚ ثٝ ًجت ؿاُتٗ رلؤت٣ ٔٙغٔل ثٝ فلؿ ٚ كٚع١٥ ٘بفق ٚ ل٢ٛ، ثل ؿ٤ٍل ؿإِ٘ٙـاٖ مٔيبٖ   

٢ٚ ٥٘بمٔٙيـاٖ ٚ    .  ٣ِك ٚ ٣الل١ اٚ ثٝ وبكٞب٢ ٥٘يه ام ؽٔٛٓي٥بت اٚ ثيٛؿ       .  ؽٛؿ ثلتل٢ ؿاُت

 .ث٥ٕبكاٖ ت٥ٟـًت كا ٥٥ٔبفت ٚ آ٘بٖ كا ثب ٥ٛت ؽبٛل، كا٤ٍبٖ ؿكٔبٖ ٥ٔىلؿ

ٛٛك و٣ّ ؿك ث٥ٕبك٤ٟيب٢    آٖ ؿٚ .  عف٥ـ ؽٛاٞل ٚ ؿؽتل٢ ؿاُت وٝ فٗ ٛت كا ٥ٔـاٌ٘تٙـ

اٍ ؿك ؿكٔبٖ ٣ٕٛٔي٣ ث٥ٕبك٤ٟيب٢ م٘يبٖ،           ؿؽتل عف٥ـ، ٣الٜٚ ثل تٛا٘ب٣٤.  م٘بٖ تزلث١ ٣ب٣ِ ؿاُتٙـ

اٚ ؿؽتل٢ ام ؽٛؿ ثل رب٢ ٌقاُت ويٝ علفي١ ٛيت كا اؽت٥يبك ويلؿ ٚ ؿك                    . لبث١ّ ٔبٞل٢ ٥٘ن ثٛؿ

 . ٣ٌ ٚ ؿكٔبٖ ثلؽ٣ ام ث٥ٕبك٤ٟب٢ ًؾت پل آٚامٜ ُـ لبثّٝ

ـ  اثٛ ٔغٕـ ٣جـاهلل ثٗ عف٥ـ اٚ .  علف١ ٛت كا ٘نؿ پـكٍ فلا ٌلفت ٚ ٘بثل١ مٔبٖ ؽٛؿ ُي
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ـ )٤ى٣ ام پٌلاَ٘  .  ؿٚ فلم٘ـ ؿاُت ٘ي٥ن ٛيت كا ؿ٘جيبَ ويلؿ ٚ ؿك آٖ ٟٔيبكت               (  اثٛا٤ِالء ٔغٕ

ٜ         اٚ ثل وتبة رب٥ِٙٛى ؿك م١ٙ٥ٔ ٛت عب٥ُٝ.  ٤بفت ٞيب٢   ٣٤ ٣ّٕ٣ ُ٘ٛيت ويٝ ٔلري٢ ؿك ؿا٘يٍِب

 .رٟبٖ ُـ

 اسحاق ته عمران

اهلل ثٗ اغّت ثٝ افل٤ميب كفيت ٚ ؿك آٖ ريب             ةؿك ثلـاؿ تِٛـ ُـٜ، ثٝ احل تمبٗب٢ ا٥ٔل م٤بك

. ٛج٥ت عبفق ثٛؿ وٝ ؿك ٤ٔبِزٝ ٚ تِؾ٥ْ ؿًت ثيبي٣٤ ؿاُيت    . فٌّفٝ ٚ ٛت كا ٔلٚد ًبؽت

ـ »،  «إِب٥ِؾ٥ِٛيب »،  «اِٙفيي   هست٘ين »ث٤ـًا ؿك ل٥لٚاٖ م٘ـٜ ٣ٌ اؽت٥بك ٕ٘يٛؿ ٚ وتبثٟيب٢          ، «فئ

. اهلل ثل ٢ٚ ثل آُيفت  ةؿك اؽ٥ل ا٥ٔل م٤بك.  ٚ ًب٤ل آحبك٢ كا تإ٥ِف ولؿ وٝ ًبثمٝ ٘ـاُت «٘جٖ»

ـ         . ٣ّت لٟل اًتؾـاْ ٛج٥ت ٤ٟٛؿ٢ ثٛؿ، وٝ  ٔٛرت وـٚكت ث٥ٗ اًغبق ثيٗ ٣ٕيلاٖ ٚ أي٥ل ُي

ا٥ٔل ٤ٔبٍ اٚ كا ل٢ٜ ولؿ، ٚ اًغبق ام ٔـكن تـا٢ٚ ُؾ٣ٔ م٘ـٜ ٣ٌ ٥ٔىلؿ؛ ٣ِٚ ا٥ٔل ثيلا٢   

آٖ وٝ ام ا٤ٗ ٔـكن ٞٓ اًتفبؿٜ ٘تٛا٘ـ، اٚ كا عجي ٕ٘ٛؿ؛ أب ؿك م٘ـاٖ ٥٘ن رّٛ ٞزْٛ ٔيلؿْ كا         

پي ُلا٥٤ٗ ٞل ؿٚ ؿًتَ كا ل٢ٜ ولؿ، تب ا٤ٗ وٝ ٞالن ُـ ٚ رٌـ اٚ كا ثلا٢   .  ٌلفتٝ ٘تٛاٌ٘ت

 (12).صٙـ كٚم ثٝ ؿاك آ٤ٚؾت

 هبة هللا بغدادي

اهلل ثٗ ٣ّ٣ ثٗ ّٔىب ثلـاؿ٢ ثّـ٢، اثٛاِجلوبت ٤ٔيلٚف ثيٝ اٚعيـاِنٔبٖ، ثيب آ٥٤يٗ               هبت

ؿك ٔٛكؿ اًالْ آٚكؿٖ اٚ كٚا٤تٟب٢    .  ٤ٟٛؿ٢ ثٝ ؿ٥٘ب آٔـ؛ أب لجُ ام ٚفبتَ ؿ٤ٗ اًالْ كا پق٤لفت

. ٔتفبٚت اًت؛ ام رّٕٝ اٚ ؿك ًلم٥ٔٗ ؿ٤ّٓ، ٛج٥ت ؽب٘ٛاؿٜ ًيّٜبٖ ٔغٕيٛؿ عيبوٓ ٣يلاق ثيٛؿ           

تبثي٣    ًّٜبٖ ٔغٕٛؿ ثلا٢ ٔلي اٚ م٤بؿ ث٣   .  ثلعٌت اتفبق ٌٕٞل ًّٜبٖ ث٥ٕبك ُـ ٚ ؿك ٌقُت

تبث٣ ٔغٕٛؿ كا ِٔبٞـٜ ولؿ، تلًي٥ـ ويٝ ٔغٕيـ اٚ كا ثىيِـ، ثيلا٢                   اهلل ا٤ٗ ث٣ هبتصٖٛ .  ولؿ

 . عفٞ ًالٔت ؽ٤َٛ ثٝ ؿ٤ٗ اًالْ ؿكآٔـ

اهلل ثٝ ا٤ٗ ٓٛكت ثٛؿ وٝ اٚ ؿًٚت ؿاُت ؿك ٔغي٘ل      هبتآغبم وبك فلاٌلفتٗ فٗ ٛت 

ـ   . اثٛاِغٌٗ ٥٤ًـ ام ثنكٌبٖ ٕٔتبم ؿك ٛت عبٗل ُٛؿ؛ أب اٚ ٔب٤ُ ٘جٛؿ وٝ ثٝ ٤ٟٛؿ٢ ؿكى ثـٞ

(تحقیقی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  06 1392، ت2ٍ    



 

اهلل ٘بصبك ثب فِت، ؿك كاٞلٚ ٔغ٘ل اًتبؿ ٥ٌِٔٙت ٚ تٕبْ ؿكًٟب ٚ ثغيج كا ٥ٔي٥ِٙـ، ٚ ٞيل              هبت

كٚم٢ اًيتبؿ ٚ ؿا٘يِز٤ٛبَ٘      .  ّٜٔت كا ثٝ فٞٗ ٥ٔيٌپلؿ ٚ آٖ كا ٘ينؿ ؽيٛؿ ٤بؿؿاُيت ٥ٔىيلؿ                  

اهلل، ثٝ ؽـٔت اًتبؿ آٔـ ٚ اربمٜ ؽٛاًيت ٚ         هبت.  ٣٤ كا ثلك٣ً ولؿ٘ـ؛ أب پبًؾ٣ ٥٘بفتٙـ ٌٔإِٝ

ا٤ٗ ١ٛٗٛٔ ؿك فالٖ كٚم ٜٔلط ُـٜ ٚ ام آٖ كٚم ؿك ؽيبٛل ٔيٗ          :  پبًؼ ٌٔإِٝ كا ٌفت ٚ افنٚؿ

اًتبؿ ام ت٥ن٣ُٛٞ ٚ ٣الل١ اٚ ؿك ٍُفت ُـ ٚ ام آٖ مٔيبٖ اٚ كا ثيٝ ؽيٛؿ             .  ٤بؿؿاُت ُـٜ اًت

 .اهلل ام ثٟتل٤ٗ ُبٌلؿاَ٘ ٌِت هبت٘نؿ٤ه ًبؽت ٚ 

ـ  ا٤ٗ ؿاًتبٖ كا ام اٚ ٘مُ ولؿٜ.  اهلل ثٝ ث٥ٕبك٤ٟب٢ كٚا٣٘ تٛرٝ ٚ تالٍ رـ٢ ولؿ هبت : ا٘ي

ٜ   .  ثٝ ٔل٣٘٤، ث٥ٕبك٢ ٔبِؾ٥ِٛب ؿًت ؿاؿ ٤ي٣ ك٢ٚ ًيلٍ اًيت ٚ ٥ٞيش             اٚ فىل ٥ٔىلؿ وٝ ؽٕيل

اٚ ام ا٤ٗ ث٥ٕبك٢ ك٘ذ ٥ٔجلؿ ٚ ام ربٞب٣٤ وٝ ًمف پيب٥٤ٗ ؿاُيت ٣جيٛك          .  ٚلت ام اٚ رـا ٥ِٕ٘ٛؿ

ـ  اهلل ثلا٢ ثٟجٛؿ اٚ صبكٜ هبة.  ام ؿكٔبٖ ٛج٥جبٖ ًٛؿ٢ عبُٓ ِ٘ـ.  ٥ٕ٘ىلؿ ثٝ ؽيب٘ٛاؿ٠   .  ٣٤ ا٘ـ٥ِ٤

ثٝ ٤ى٣ ام ؽـٔتٍقاكاٖ ؽٛؿ فلٔبٖ ؿاؿ، وٝ ٚلت٣ ث٥ٕيبك آٔيـ ٚ      .  ث٥ٕبك ٌفت اٚ كا ٘نؿٍ ث٥بٚك٘ـ

ُيبٖ ٔيِؾْ ُيـٜ اًيت، فيٛكًا ثيب              ثب اٚ ُل١ٚ ثٝ ًؾٗ ٌفتٗ ولؿ، اٚ ثب ؿاؿٖ ٣الٔت٣ وٝ ٥ٔبٖ

صٛة ثٝ ثبي٢ ًل ث٥ٕبك ثن٘ـ، ٣٤ٌٛ وٝ ٥ٔؾٛاٞـ ؽٕلٜ كا وٝ ث٥ٕبك تٔٛك ٥ٔىٙيـ، ك٢ٚ ًيلٍ      

اهلل ثٝ ؽـٔتٍبك ؿ٤ٍل٢ فلٔبٖ ؿاؿ، ؿك ٔٛل٣٤ وٝ ؽـٔتٍبك ا٣ِٚ ثل ًل ث٥ٕيبك      هبت.  اًت، ثِىٙـ

٣٤ كا وٝ ك٢ٚ ثبْ آٔيبؿٜ ويلؿٜ اًيت، ام ثيبي٢ ثيبْ ثيٝ م٥ٔيٗ                  ٗلثٝ ٥ٔن٘ـ، اٚ ثٝ ًل٣ت ؽٕلٜ

ٚلت٣ ث٥ٕبك ا٤ٗ ٢ٗٚ كا ِٔبٞـٜ ويلؿ ٚ        .  پالٖ آٖ صٙبٖ وٝ ٛلط ُـٜ ثٛؿ، ٣ّٕ٣ ٌِت.  ث٥فٍٙـ

    ٜ ٤ي٣ ثيٛؿ      ؽٕل٠ ُىٌتٝ كا ؿ٤ـ، آ٣ٞ و٥ِـ ٚ تلؿ٤ـ٢ ثٝ ؽٛؿ كا ٘ـاؿ وٝ ا٤ٗ ؽٕل٠ ٕٞبٖ ؽٕيل

ا٤ٗ ٚٞٓ ٚ ؽ٥بَ صٙبٖ تيإح٥ل٢ ثيل اٚ ٌقاُيت، ويٝ ام آٖ ث٥ٕيبك٢              .  وٝ ك٢ٚ ًلٍ للاك ؿاُت

 . ثٟجٛؿ ٤بفت

اهلل ثليـاؿ٢ ام رّٕي١ ٘ٛاثلي٣ ؿك رٟيبٖ ثيٝ ُيٕبك                هبتٔاكؽبٖ ثل ا٤ٗ ٠٘ل ٔتفك ا٘ـ وٝ 

ٞب٢ ٘ٛكا٣٘ ثٝ ؿٚ ٣ّٓ ٛج٣٤٥ ٚ    ٌقاك٢ ولؿٜ ا٘ـ، ٚ ا٘ـ٤ِٝ ٥ٔأ٤ـ، وٝ ًتٟٛ٘ب٢ ٟٔٓ ٣ّٕ٣ كا پب٤ٝ

 (7).ٛت افنٚؿ٘ـ
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 مًفك الدٔه تغدايْ

ليبٞلٜ ثيٝ ٜٔب٤ِي١        «ايمٞيل »اٚ ؿك آُ ام ُٔٛٓ اًت؛ ٣ِٚ ؿك ثلـاؿ ثٝ ؿ٥٘ب آٔـ، ؿك     

ـ       اٚ ؿك  .  ٣ّٓ ٛت پلؿاؽت ٚ ؿك ا٤ٗ م٥ٔٙٝ ٟٔبكت ٤بفت ٚ ام ؿإِ٘ٙـاٖ ثنكي ؿك ٣ّٓ ٛيت ُي

ثٝ اًتمالَ ا٘ـ٤ِٝ ِٟٔٛك ثٛؿ، ٚ آٖ صٝ كا وٝ ًب٤ل ؿإِ٘ٙـاٖ ثيٝ ٠٘ل٤يبت    .  تإ٥ِف ؿاكؿ 53ٛت 

ام لج٥ييُ رييب٥ِٙٛى ؿك ٛييت، ؿ٤ييٌمٛك٤ـى ؿك ٥ٌييبٜ ُٙبًيي٣، اكًييٜٛ ؿك              )ؿا٘ييِٕٙـاٖ ٤ٛ٘ييبٖ   

كثٚ ٥ٔـٞٙـ، ٥ٕ٘پق٤لفت ٚ ؿك اتىب ثٝ ِٔبٞـٜ، تغم٥يك ٚ ريٌتز٢ٛ عم٥ميت كاٜ           (  رب٘ٛكُٙب٣ً

ثليـاؿ٢ ُي٥فت١ اثيٗ ًي٥ٙب ثيٛؿ ٚ اٚ كا ثلتيل ام فيبكاث٣ ٚ                     .  اثٗ ٥ٞخٓ ٚ اثٗ ٥ًٙب كا ؿك پ٥َ ٌلفت

اٚ ٘ؾٌت٥ٗ و٣ٌ ثٛؿ وٝ ثب تى٥ٝ ثل ِٔبٞـٜ ٚ تغم٥ك، رب٥ِٙٛى كا ثيب        .  ؿإِ٘ٙـاٖ ٤ٛ٘بٖ ٥ٔـاٌ٘ت

 (7).ٓلاعت ٔٛكؿ ا٘تمبؿ للاك ؿاؿ ٚ اُتجبٜ اٚ كا ؿك وبِجـ ٍُبف٣ آُىبك ًبؽت

 اته وفٕس

 422اثٗ ٘ف٥يي    . اٚ ا٥ِٚٗ و٣ٌ ثٛؿ وٝ ا٘ـ١ِ٤ ؿٚكاٖ ؽٖٛ كا پلٚكؿ. ؿك ؿِٔك ماؿٜ ُـ

)  ًيبَ لجيُ ام ٥ٔىب٥٤يُ ًيلٚتٛى          322ا٥ٍّ٘ي٣ٌ ٚ ث٥يَ ام       (  Harvey)ًبَ لجُ ام ٞبك٢ٚ      

Michael Servetus)   اثٗ .  ٌٞپب٥٘ب٣٤، رل٤بٖ ؽٖٛ كا تِل٤ظ ولؿٜ ٚ ثٝ احجبت كًب٥٘ـٜ ثٛؿ

٘ف٥ي اكٚا٢ لّت ٚ كٌٟب٢ ك٢ٛ٤ ٚ ٟٔٓ تل آٖ وٝ ؿٚكاٖ ٓل٥ل ؽٖٛ كا ُلط ؿاؿٜ ثيٛؿ، تمل٤جيبً     

تٟٙيب صي٥ن٢ ويٝ ٥ٔىب٥٤يُ        .  ثب ٕٞبٖ وّٕبت٣ وٝ ث٤ـٞب ٥ٔىب٥٤ُ ًلٚتٛى آٟ٘يب كا ثيٝ ويبك ٥ٔيجلؿ        

ُـٖ كً٘ ت٥ل٠ ؽٖٛ ؿك ؿاؽيُ ٚك٤يـٞب٢      ًلٚتٛى ثل اٟٟبكات اثٗ ٘ف٥ي اٗبفٝ ٥ٔىٙـ، كُٚٗ

آ٤ب ُجبٞت ث٥ٗ ٥ٔىب٥٤ُ ًلٚتٛى   . تٜبثك ا٤ٗ ؿٚ ُلط ؿٚكاٖ ؽٖٛ، ٔتغ٥لوٙٙـٜ اًت. ك٤ٝ اًت

صيبح ثل٤تب٥٘يب، ُيلط        «تيبك٤ؼ ٔئٛك ٛيت     »ٚ اثٗ ٘ف٥ي اتفبل٣ اًت؟ ثب ا٤ٗ ٚٓف ؿك وتبة 

 (15. )ؿٚكاٖ ٓل٥ل ؽٖٛ ثٝ ٘بْ اثٗ ٘ف٥ي حجت ُـٜ اًت

ؿكى (  ث٥يبٖ آماؿ  )اثٗ ٘ف٥ي ثـٖٚ آٖ وٝ اعت٥بد ثٝ ٜٔب١٤ِ لج٣ّ ؿاُتٝ ثبُـ، ثيٝ ُيىُ         

وٌب٣٘ وٝ اٚ كا ٍٞٙبْ ُ٘ٛتٗ كًبيت ٛج٣ ؿ٤ـٜ ثٛؿ٘يـ، ت٤ل٤يف ٥ٔىٙٙيـ ويٝ اٚ ثيـٖٚ                 . ٥ٔـاؿ

ٔلار٤ٝ ثٝ وتبة ثٝ ٛٛك ٌٌُّٔ تفىلاتَ كا ٥ُٔٙٛت، ُج٥ٝ ؿك٤ب٣٤ وٝ ام ؿا١ٙٔ و٣ٞٛ ثٝ پب٥٤يٗ      

(تحقیقی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  08 1392، ت2ٍ    



 

ثبك٢ اثٗ ٘ف٥ي ؿك عٕب٣ٔ ِٔلَٛ ٌُتٗ ثـٖ ثٛؿ، ٤ىجبكٜ ٥ٔؾ٥نؿ ٚ وبغق ٚ لّٓ كا ٌلفتٝ    .  ثل٤نؿ

 .ٚلت٣ ُ٘ٛتَٙ تٕبْ ٥ِٔٛؿ، ثٝ عٕبْ ثل ٥ٍٔلؿؿ. ٣٤ ؿك ثبك٠ ٘جٖ ٥ٔىٙـ ُل١ٚ ثٝ ُ٘ٛتٗ كًبِٝ

ؿك ٣ّٓ ا٘بت٣ٔٛ تإو٥ـ ٥ٔٛكم٤ـ ٚ ؿ٥َِّ ا٤ٗ ثٛؿ وٝ ثٝ تِل٤ظ ٚ ثٝ فٟٓ ٟٚب٤ف ا٣٘ب٢    

 . ثـٖ وٕه ٥ٔىٙـ ؿك ٘ت٥زٝ ثٝ ٔافم٥ت ٛج٥ت ؿك أل ُفب٢ ٔل٤ٖ ٥ٔب٘زبٔـ

 ٝ ٞب٢ رب٥ِٙٛى   اٚ ثب ا٤ٗ وٝ ٔغٔالٖ كا ثب آحبك اًتبؿاٖ ٤ٔلٚف ٛت آُٙب ٥ٔىلؿ ٚ ُ٘ٛت

ٚ اثٗ ٥ًٙب كا تمل٤جبً ؿك عبف٠ٝ ؿاُت ٚ ثل آٟ٘ب ٌّٔٚ ثٛؿ، افىبك ٌٔتمُ ؿاُت ٚ ٞلٌين ؽيٛؿ كا          

ثـٖٚ ل٥ـ ٚ ُلٙ ٚ ا٘تمبؿ، ؿك اؽت٥بك ؿإِ٘ٙـاٖ ٤ٔيلٚف ٚ ٘بٔيـاك ويٝ ٔيٛكؿ ا٣زيبة رٟب٥٘يبٖ              

 .ثٛؿ٘ـ، للاك ٥ٕ٘ـاؿ

ثلا٢ آٖ وٝ ف٤ب٥ِت ٞل ٤ه ام ا٣٘ب٢ ثـٖ كا ٤ٔلف٣ و٥ٙيٓ، پيِت٥جب٣٘ ٔيب           »: اٚ ٥ٍٔفت

فمٚ ٍ٘بٜ ؿل٥ك ٚ ثلك٣ً ٚ تزن٤ٝ ٚ تغ٥ُّ ٓبؿلب٘ٝ ؿك ٔٛكؿ آٖ ٣٘ٛ اًت، ثـٖٚ ٔالع١٠ ا٤يٗ        

 . «وٝ آ٤ب ثب آٔٛمٍ پ٥ٙ٥ِ٥بٖ ٜٔبثمت ؿاكؿ ٤ب ٘ٝ

ك٢ٚ م٥ٔيٗ ٠٘ي٥ل ٘ـاُيت، ام اثيٗ ًي٥ٙب ٌقُيتٝ، ؿ٤ٍيل                 »:  ٔغمم٣ ؿك ثبك٠ اٚ ٌفتٝ ثٛؿ

 . «ٕٜٞلام اٚ ٥٘بٔـ

فلٔب٘لٚا٢ ٔٔل ام اثٗ ٘ف٥ي ثلا٢ اًتفبؿٜ ام ٣َّٕ ثٝ ٔٔل ؿ٣ٛت ولؿ ٚ اٚ كا كئ٥يي     

اثٗ ٘ف٥ي ٔـت ٛٛي٣٘ ؿك ٔٔل  .  ث٥ٕبكًتبٖ ٘بٓل٢ ٚ ث٤ـ كئ٥ي ث٥ٕبكًتبٖ ٔٙٔٛك٢ ت٥٥٤ٗ ٕ٘ٛؿ

پ٥َ ام ٚفبت تٕبْ أٛاَ، وتبثٟيب ٚ     .  ثبل٣ ٔب٘ـ ٚ ثب فـاوبك٢ ؿك ا٤ٗ ؿٚ ث٥ٕبكًتبٖ ؽـٔت ٥ٔىلؿ

اٚ ٚليت٣ ؿك    :  ؿك ٔٛكؿ اثٗ ٘ف٥ي ٘مُ ُـٜ اًت  .  اٍ كا ٚلف ث٥ٕبكًتبٖ ٔٙٔٛك٢ ولؿ عت٣ ؽب٘ٝ

ثٌتل ٔلي للاك ٌلفت ٚ ٣ٕلٍ ٘نؿ٤ه ثٝ ِٞتبؿ ًبَ ك٥ًـٜ ثٛؿ، ٛج٥ت ٤ٔبِزَ ثٝ اٚ تٛٓي٥ٝ  

ولؿ وٝ و٣ٕ ُلاة ثٝ ٣ٙٛاٖ ؿاكٚ ثُٙٛـ؛ أب اثٗ ٘ف٥ي ٥ُٛ٘ـٖ ُلاة كا عت٣ ثيٝ ٣ٙيٛاٖ ؿاكٚ         

٥ٕ٘ؾٛاٞٓ ؽـاٚ٘ـ كا ٔاللبت وٙٓ؛ ؿك عب٣ِ وٝ ؿك ُىٓ ٔٗ صي٥ن٢ ام ُيلاة     : كؿ ولؿ ٚ ٌفت

 .ا٤ٗ ؿاًتبٖ، ٌٛا٣ٞ اًت ثٝ ا٤ٕبٖ اًتٛاك ا٤ٗ ؿإِ٘ٙـ ثنكي. ثبُـ

اٚ ٣الٜٚ ثل ُٟلتَ ؿك وبِجـ ُيٍبف٣،   .  ا٤ِٕبكف ؿك ٣ّٓ ٛت ثٛؿ ةاثٗ ٘ف٥ي، ٤ه ؿا٤ل
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٢ٚ ثٝ ث٥ٕبكاٖ ؽٛؿ ت٥ٓٛٝ ٥ٔىيلؿ ويٝ ثيٝ        . ؿكٔبٖ اِتٟبثٟب ٚ ث٥ٕبك٤ٟب٢ صِٓ ًٟٓ ثٌنا٣٤ ؿاُت

 .رب٢ ؿاكٚ، غقا٢ ؽٛة ثؾٛك٘ـ

ٍ٘يل٢، ؿليت ٚ آيبِت،        تغم٥مبت اٚ ؿك ٕٞٝ فٖٙٛ ثٝ ؿ٥ِيُ ثلؽيٛكؿاك ثيٛؿٖ ام هكف         

ٜ   .  ٔلر٢ تٕبْ ؿإِ٘ٙـاٖ ثٛؿ ا٘يـ ويٝ     ث٥ٌبك٢ ام ٔاكؽبٖ ؿك تبك٤ؼ ٣ّٓ ٛت اٚ كا تب آٖ رب ًيتٛؿ

اثٗ ًي٥ٙب٢  »ث٤ٖ ؿإِ٘ٙـاٖ ٞٓ مٔبَ٘ ثٝ اٚ ِمت .  ا٘ـ كا ثل ٢ٚ ٟ٘بؿٜ «پـك ٛت اًال٣ٔ»ِمت 

ٓـ لٌٕت ت٥ٟٝ وٙـ؛ أب پي ام      ا٤ِٕبكف ٛج٣ ُبُٔ ًٝ ة اٚ و٥ُٛـ تب ٤ه ؿا٤ل.  كا ؿاؿ٘ـ «ؿْٚ

آٖ وٝ لٌٕت ِٞتبؿْ آٖ كا ثٝ پب٤بٖ كًب٥٘ـ، ٔلي ثٝ ًلاغَ آٔـ ٚ ثٝ اٚ ّٟٔت ٘ـاؿ تيب آٖ كا        

 (7). آحبك اٚ ثٝ تٕبْ مثبٟ٘ب٢ اكٚپب ام رّٕٝ يت٥ٗ ثلٌلؿا٘ـٜ ُـٜ اًت. تٕبْ وٙـ

 زٔه الدٔه اسمعٕل

٢ٚ صٙيـ٢ ؿك ؽـٔيت     .  ٛج٥ت ٘بٔـاك٢ ثٛؿ، ؿك رلربٖ تِٛـ ُـ ٚ ؿك ٔلٚ ؿك ٌقُت

ؿك ؿكثبك آٟ٘ب ؽيـٔبت ٛجي٣    .  لٜت اِـ٤ٗ ٔغٕـ ؽٛاكمِٔبٜ ٚ پٌلٍ ٣الءاِـ٤ٗ اتٌن ثٝ ًل ثلؿ

 .ا٘زبْ ٥ٔـاؿ

اِـ٤يٗ    اًت وٝ ثيٝ ٘يبْ لٜيت         «فؽ٥ل٠ ؽٛاكمِٔب٣ٞ »اِـ٤ٗ ا٥٤ًُٕ  ثنكٌتل٤ٗ احل م٤ٗ

وتيبة ام مٔيبٖ تإ٥ِيف       .  ق ثٝ كُت١ تغل٤ل ؿك آٚكؿٜ اًيت   يٞ 524  ٔغٕـ اثٗ اُ٘ٛت٥ٍٗ ؿك ًبَ

ٖ )كام٢ ٚ   (  اِغيب٢ٚ )٠٘ي٥ل ٛيت ثيٛؿٜ ٚ ٔب٘ٙيـ            رنء وتبثٟب٢ ٤ٔتجل ٚ ث٣  ة اثيٗ ًي٥ٙب ؿا٤يل     (  ليب٘ٛ

ٔزّـ اًت وٝ ٞل رّـ ثٝ صٙـ ثبة ٚ ٞيل     12وتبة فؽ٥لٜ ؿك .  ا٤ِٕبكف ٛت ؽٛا٘ـٜ ُـٜ اًت 

 .احل ٔىُٕ ا٤ٗ وتبة ؿك آك٥ُف ٣ّٔ افلبٌ٘تبٖ ٔٛرٛؿ اًت. ثبة ثٝ صٙـ فُٔ تم٥ٌٓ ٥ٍٔلؿؿ

٘بْ ؿاكؿ ويٝ تّؾ٥ي٣ٔ     «إِجبعج ا٤ِالئ٥ٝ»ٚ  «ايغلإ اِٜج٥ٝ»وتبة ؿ٤ٍل رلرب٣٘، 

     ٖ ٢ٚ وتيبة كا ثيٝ ؽيٛاَٞ ٔزـاِيـ٤ٗ اثيٛ ٔغٕيـ ٓيبعت ٚم٤يل                    .  اًت ام وتيبة فؽي٥لٜ آ

 .ق ٍ٘بُتٝ اًت يٞ 531 -٣522الءاِـ٤ٗ ؽٛاكمِٔبٜ ؿك ث٥ٗ ًبِٟب٢ 

وٝ ثلا٢ ٣الءاِـ٤ٗ اتٌن ُ٘ٛتٝ ُـٜ ثيٛؿ     «ؽُف٣ ٣ال٣٤»٢ٚ وتبة ؿ٤ٍل٢ ؿاكؿ ثٝ ٘بْ 

 .٢ٚ ٕٞٛاكٜ ثب آٖ پبؿُبٜ، صٝ ؿك ًفل ٚ صٝ ؿك ع٘ل ٕٞلاٜ ثٛؿٜ اًت-
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أت٥بم تإ٥ِفبت ٥ًـ ا٥٤ًُٕ رلرب٣٘ ؿك ا٤ٗ اًت ويٝ وتبثٟيب٢ ٛيج٣ ؽيٛؿ كا ثيٝ مثيبٖ              

 .فبك٣ً ؿك٢ ثٝ كُتٝ تغل٤ل ؿكآٚكؿٜ ٚ ٔخُ لبٖ٘ٛ اثٗ ٥ًٙب ثٝ مثبٖ ٣لث٣ ُ٘ٛتٝ ِ٘ـٜ اًت

 اته رشد

اثٛا٥ِِٛـ ٔغٕـ ثٗ اعٕـ ثٗ كُـ، اُٞ ا٘ـِي ثٛؿٜ ٚ ٔاِـ اٚ للٛجٝ اًت وٝ ام ؿ٤ل ثبم    

اثٗ كُـ ؿك رٛا٣٘ ثٝ وٌت ٣ّْٛ فمٝ، ٛيت،    .  ا٘ـ ارـاؿ اٚ ؿك ا٤ٗ ُٟل ام ل٘بت ٣ب٣ِ كتجٝ ثٛؿٜ

٤ٟٔيقا ٓيفب٢    .  ٔـت٣ ٛج٥ت ؽبّ ؽ٥ّفٝ ٚ لبٗي٣ ُيٟل للٛجيٝ ثيٛؿ           .  ك٤ب٣ٗ ٚ فٌّفٝ پلؿاؽت

ًبِٟب٢ آؽل م٘ـٜ ٣ٌ ا٤ٗ ٔلؿ ثنكي ثيٝ ثيـؽٛا٣ٞ عيٌٛؿاٖ ٔىيـك ٌيِت ٚ اثيٗ كُيـ ثيٝ                      

ٔؾبِفت اًالْ ٔتٟٓ ٚ ا٣تجبك ٚ ع٥خ٥ت اٚ ام ث٥ٗ كفت ٚ ٔٙٔٛك اٚ كا ؿك ٔغّي٣ ٘نؿ٤يه للٛجيٝ               

٣بلجت اثٗ كُـ ثٝ ٥ٔب٘ز٣ صٙـ تٗ ام ثنكٌبٖ ٔٛكؿ ٣فٛ ٚ ٣ٜٛفيت ًيّٜبٖ ٚالي٢        .  ُٟل ثٙـ ولؿ

 . ُـ ٚ ثبك ؿ٤ٍل ثٝ ؿكثبك كاٜ ٤بفت

اثٗ كُـ ٤ى٣ ام عىٕب٢ ِٟٔٛك، رب٢ٔ ٕٞٝ ٣ّْٛ ٚلت ؽ٤َٛ ٚ ٤ىي٣ ام ؿا٘يِٕٙـاٖ          

وخ٥لاِت٥ٙٔف ؿٚك٠ تٕيـٖ اًيال٣ٔ اًيت، ُيٟلت اٚ ٘بُي٣ ام وتيبة ٤ٔيلٚف اٚ ًٔٛيْٛ ثيٝ                       

 . ا٤ٗ وتبة ثٝ يت٥ٗ تلرٕٝ ُـٜ ٚ ٔـت م٤بؿ٢ ٔٛكؿ اًتفبؿ٠ اٛجب ثٛؿٜ اًت. اًت «و٥ّبت»

اثٗ كُـ ف٥ٌّٛف ٚ ٛج٥ج٣ اًت وٝ ثب ٔمبْ فمبٞت، تِل٤ظ وبِجـ رب٘ٛكاٖ ٚ آؿ٥ٔيبٖ كا         

اٚ .  «تل ٥ٍٔلؿؿ  ٞلوي ثٝ تِل٤ظ ِٔلَٛ ُٛؿ ا٤ٕبَ٘ ثٝ ؽـاٚ٘ـ افنٖٚ»:  رب٤ن ُٕلؿٜ، ٥ٍٔفت

ثنكي للٖٚ ٣ًٜٚ ٤ٔيلٚف اًيت، ٤ٔبف٥يت ؿا٤ٕي٣ ٔل٤ي٘ب٣٘ كا ويٝ ثيٝ                 Averroesثٝ ٘بْ 

 .ا٘ـ، احجبت ٥ٔىٙـ ألا٣ٗ ٔب٘ٙـ ص٥ضه ٔٔبة ُـٜ

 اته الثٕطار

اِـ٤ٗ ٣جـاهلل اثٗ ٔبِِم٣ ٔغٕـ ا٘ـ٣ٌِ ٤ٔلٚف ثٟب ثيٗ اِج٥ٜيبك ثنكٌيتل٤ٗ ٛج٥يت،        ء ٥ٗب

ٜ   .  ٥ٔن٤يٌت   13ُٙبى ؿٚك٠ تٕـٖ اًال٣ٔ اًت وٝ ؿك اٚا٤ُ للٖ    ؿٚاًبم ٚ ٥ٌبٜ ُيٙبى   ا٤يٗ ٥ٌيب

پـك ٣ّيٓ   )ٚ ( للٖ اَٚ ٥ٔالؿ٢) ٛج٥ت ٤ٛ٘ب٣٘( Discorides)ِٟٔٛك كا رب٥ِ٘ٗ ؿ٤ٌمٛك٤ـى 

ٝ     )ام تإ٥ِفيبت اٚ وتبثٟيب٢      .  ٥ٔـا٘ٙـ(  ٘جبتبت ٝ   )ٚ  (  إِفيلؿات ايؿ٤ٚيٝ ٚايغق٤ي كا (  ٔؾينٖ ايؿ٤ٚي
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 .ت٥ّ٤ٕبت ٚ ٞـا٤بت ٛج٣ اٚ ؿك ا٤ٗ ؿٚكٜ ُٟلت ثٌنا٣٤ ؿاُت. ٘بْ ثلؿ ٥ٔتٛاٖ

اثٗ اِج٥ٜبك ٘بْ ٥ٌبٞبٖ ؿٚا٣٤، ٛلم اًتفبؿٜ ٚ ثـ٤ُ آٟ٘ب كا ؿك ٤ه ٔز٣ٕٛٝ وٝ احل لبثيُ     

٤ٌٛ٘ٙـ٠ لجُ ام ؽٛؿ كا     152اثٗ اِج٥ٜبك ٣الٜٚ ثل ا٤ٗ وٝ آحبك .  ا٣تٕبؿ ٣ّٕ٣ ثٛؿ، ٌلؿآٚك٢ ولؿ

وٝ ام آ٘بٖ ؿك ا٤ٗ وتبة ٘بْ ٥ٔجلؿ، ٔٛكؿ ٜٔب٤ِٝ ٚ ٘مـ ٣ّٕ٣ ليلاك ٥ٔـٞيـ، ام ٔغيُ ماؿٌبٞيَ         

علوت ٚ ثٝ ٌٔبفلت ٣ّٕ٣ پلؿاؽتٝ ٚ تٕيبْ ٞيٌپب٥٘ٝ، ُيٕبَ افل٤ميب، آًي٥ب٢ ٓيل٥ل ٚ                    (  ٔبِم٥ٝ)

 (8).ًٛك٤ٝ كا ٥ًل ولؿٜ ٚ آٖ صٝ كا ثب صِٓ ؽٛؿ ُبٞـ ثٛؿٜ اًت، ؿك ا٤ٗ وتبة ٔتقول ٥ِٔٛؿ

ؿك ا٤يٗ وتيبة ثيٝ       .  اثٗ اِج٥ٜبك ؿك ثلؿاك٘يـ٠ ؿاكٚٞيب٢ ٔؾتّيف اًيت        (  إِللة)وتبة 

٘ي١ٛ آٖ ثيلا٢       ١ٛ٘322 ام ؿاكٚٞب٢ ٥ٌيب٣ٞ، ٤ٔيـ٣٘ ٚ ع٥ٛا٘ي٣ پلؿاؽتيٝ، ويٝ               1422ت٥ٓٛف 

اٚ فٛا٤ـ ٛج٣ تٕب٣ٔ ا٤ٗ ٥ٌبٞبٖ ٚ ٘غ٠ٛ اًت٤ٕبَ آٟ٘يب كا ثيٝ ٣ٙيٛاٖ          .  پ٥ِٙ٥بٖ ٘بُٙبؽتٝ ثٛؿٜ اًت

ا٤ٗ وتبة ام ثنكٌيتل٤ٗ وتيت ليلٖٚ ًٚي٣ٜ ؿك م٥ٔٙي١ ؿاكٚٞيب٢               .  ؿاكٚ ٤ب غقا ُلط ؿاؿٜ اًت

 . ٥ٌب٣ٞ ثٝ ُٕبك ٥ٔلٚؿ ٚ ثٝ يت٥ٗ ٚ ًب٤ل مثبٟ٘ب٢ اكٚپب٣٤ تلرٕٝ ُـٜ اًت

 اته اتٓ اصٕثعٍ

٥ُؼ ٔافك ؽنكر٣ ِٟٔٛك ثٝ اثٗ اثي٣ آي٥ج٤ٝ، ٛج٥يت ٚ ٤ٛ٘يٌٙـ٠ تيبك٤ؼ ؿٚك٠ تٕيـٖ                

اًال٣ٔ، ؿك ؿِٔك ٔتِٛـ ُـ ثب اثٗ ٘ف٥ي ٕٞنٔبٖ ٚ ِٕٟٞل٢ ٚ ام ؽيب٘ٛاؿ٠ ٛج٥يت ثيٛؿ؛ ام آٖ                

ٖ      (  ٛجميبت ايٛجيب   )وتبث٣ ؿاكؿ ثٝ ٘بْ .  كٚ، ثـ٤ٗ ٣ّٓ كغجت ؿاُت كا ثيٝ فويل        ويٝ ٤يه رّيـ آ

ٛج٥يت ؿٚك٠     422اًب٣ٔ اٛجب اؽتٔبّ ؿاؿٜ ٚ ؿكآٖ ٣الٜٚ ثل اٛجب٢ ٤ٛ٘بٖ ٚ ُّٔ ؿ٤ٍل، اعيٛاَ     

 .تٕـٖ اًال٣ٔ كا ٍ٘بُتٝ اًت

 اته الخطٕة

آاًل ام ٔلؿْ ُبْ ٚ ٔتِٛـ غل٘بٛٝ ثٛؿ؛ ٤ى٣ ام اريـاؿ اٚ ام ُيبْ ثيٝ للٛجيٝ ٚ غل٘بٛيٝ                    

ام .  اٚ ؿك آٖ ٔغُ فٌّفٝ، ٛت، ك٤ب٣ٗ، فمٝ ٚ ٣ّْٛ ٔؾتّف ؿ٤ٍيل كا فيلا ٌلفيت       .  ٞزلت ولؿ

وتيبة ؿك ُي٤ل، اؿة، فّيٌفٝ، تئٛف،             62ؿك عـٚؿ   .  ق ًٕت ٚماكت ؿاُتي ٞ 762تب  749

ٖ                     .  ٛت ٚ رللاف٥يب ؿاكؿ    كا  اكٚپيب كا ثيٝ ًيبك٢ ثيٛؿٖ ٛيب٣ٖٛ آٌيبٜ ًيبؽت ٚ كاٜ رٌّٛي٥ل٢ آ
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آٔٛؽتب٘ـ ٚ ؿك ثبك٠ ٤ٔبف٥ت ٥٘ن اثلام ٠٘ل ولؿ؛ صلا ث٣٘٤ افلاؿ ثب ٚرٛؿ تٕبى ثب ٔل٤٘بٖ، ثٝ آٖ    

اثٗ اِؾ٥ٜت ُب٣ل تٛا٘ب ٥٘ن ثيٛؿ، ًيجه ٍ٘بكُيَ، ٔىبتجيبت ؿِٚيت كا              .  ألإ ؿصبك ٥ِٕ٘ٛ٘ـ

 .٣بلجت ٥ًّٕبٖ ثٗ ؿائٚؿ ثٝ ؿًت صٙـ ٔنؿٚك، ُجب٘ٝ اٚكا ثىِت. ٤ٔلٚف٥ت ثؾ٥ِـ

 اتً حرب غسوًْ

مٔب٣٘ وٝ ًيّٜبٖ ٔي٤ٌٛؿ غن٘ي٢ٛ كا تيـا٢ٚ            .  ام اٛجب٢ ِٟٔٛك للٖ پٙزٓ ٞزل٢ اًت  

ـ                 عفيٞ  »وتيبة   .  ٕ٘ٛؿ، ُٟلتَ ثّٙـ ٚ ٓبعت ا٣تجبك ٌلؿ٤ـ ٚ عى٥يٓ ثبُي٣ ؿكثيبك ٔميلك ُي

كا ثٝ ٘بْ ًّٜبٖ ٤ٌٔٛؿ تإ٥ِف ٕ٘ٛؿ؛ أب مٔب٣٘ وٝ فلؽناؿ ثٗ ٤ٌٔٛؿ ثل تؾيت ِ٘يٌت،          «أِغٝ

 (13). ٞزل٢ ثٝ أل ًّٜبٖ ثٝ لتُ ك٥ًـ 445ؿك . ٤ٔب٘ـ٤ٗ ٢ٚ كا ثٝ رب٣ًًٛ ٔتٟٓ ًبؽتٙـ

 اتًمىصًر مؤفك ته علٓ َريْ

اٍ ؿك ٥ٌيبٜ ُٙبًي٣       اٍ ٛجبثت ٚ تؾْٔ ٢ٚ ؿإِ٘ٙـ٢ اًت ام ٔلؿْ ٞلات وٝ پ٥ِٝ

وتبثٟب٢ ٔلثٛٙ ثٝ ت٤ل٤ف، ت٥ٗٛظ، ًيٛؿ ٚ م٤يبٖ ؿٚاٞيب ٚ ؽٛكاو٥ٟيب كا ويٝ              .  ٚ ؿاكًٚبم٢ ثٛؿ

ؿإِ٘ٙـاٖ ٔتمـْ ٚ ٤ٔبٓلٍ ُ٘ٛتٝ ثٛؿ٘ـ، ثٝ ؿلت ٚ تإُٔ ؽٛا٘ـ، ثلك٣ً ٚ اكم٤بث٣ ويلؿ ٚ ؿك         

ٞل ٤ى٣ ام آٟ٘ب وبًت٥ٟب٣٤ ٤بفتٝ ثٛؿ؛ ؿك ٓـؿ تإ٥ِف وتيبث٣ ثيٝ مثيبٖ فبكًي٣ ؿك٢ ثلآٔيـ ويٝ                

ٌ٘جت ثٝ آٖ صٝ تب آٖ ٚلت ُ٘ٛتٝ ُـٜ ثٛؿ ثلتل٢ ؿاُيتٝ ثبُيـ، ثيٝ ُيلع٣ تٕيبْ ٚ ثيٝ ٚرٟي٣                            

 (3).٥٘ىٛ

ٝ       )اٚ ا٥ِٚٗ وتبة ؿٚاُٙب٣ً كا ثٝ فبك٣ً ؿك٢ تغت ٣ٙٛاٖ    ( ايث٥ٙيٝ ٣يٗ عميب٤ك ايؿ٤ٚي

ؿك ا٤يٗ   .  ْ ثٝ اتٕبْ كًب٥٘ـ ٚ ثٝ ٔٙٔٛك ثٗ ٘ٛط ًبٔب٣٘ ٞـ٤يٝ ويلؿ    975ٍ٘بُت ٚ آٖ كا ؿك ًبَ 

 .ت٥ٗٛظ ؿاؿٜ ُـٜ اًت( ٞٙـ٢، ؽلاًب٣٘، ًل٤ب٣٘ ٚ ٤ٛ٘ب٣٘)١ٛ٘ اؿ٤ٚٝ  585وتبة 

ا٤ٗ ؿإِ٘ٙـ، اٌلصٝ ؿك ٕٞبٖ ٚلت ثٙبثل ٣ّّ٣ ٔافك ِ٘ـ وٝ ث٣ ؿكً٘ فىل ؽٛؿ كا ثيٝ        

ٔلع١ّ ٣ُٕ ثٍقاكؿ؛ ٣ِٚ ٔـت٣ پٌب٘تل، فلٓت٣ ٤بفت ٚ ثٝ ويبك آغيبم ويلؿ ٚ ؿ٘جبِي١ ويبكٍ كا               

ًلا٘زبْ وتبث٣ ٘ف٥ي ؿك ؽٛاّ اؿ١٤ٚ ٔٙفلؿ ٚ ٔلوت ٚ ؽٛكؿ٥ٟ٘ب ٚ ٥ُٜٛ ٚ ا٘يـامٜ ٤ي٣     .  ٌلفت

اي٘ي ٚ    روضت»:  ثٝ وبك ثلؿٖ آٟ٘ب ثب اِ٘ب٢ ث٣ٌ ٥ُل٤ٗ ٚ ٥ُٛا تإ٥ِف ولؿ ٚ ؿٚ ٘بْ ثل آٖ ٟ٘بؿ
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كا ثٝ وتبثؾب١٘ فلٔب٘لٚا٢ مٔبٖ ؽ٤َٛ وٝ ٢ٚ كا     «ايث٥ٙٝ ٣ٗ عمب٤ك ايؿ٤ٚٝ»اٚ .  «اِٙفي منفعت

ٚ صٙيـ٢ ث٤يـ، ٤ىي٣ ام        .  ثنكٌٛاك ٚ ؿا٘ب ٚ عىٕيت ُيٙبى تيِؾ٥ْ ؿاؿٜ ثيٛؿ، تميـ٤ٓ ٕ٘يٛؿ                 

تل٤ٗ اؿ٤جبٖ ٚ ُب٣لاٖ ٚ ؽ٤ٌُٛٙٛبٖ آٖ ٣ٔل اثٛ٘ئل ٣ّي٣ ثيٗ اعٕيـ اًيـ٢ ًٛٛي٣               ٤ٔلٚف

كا ثٝ ؽٚ م٤جب٢ ؽٛؿ وتبثت ٚ اًتٌٙبػ ولؿ وٝ ؽُٛجؾتب٘ٝ ٌ٘ؾ١ وبٔيُ آٖ تيب          «ايث٥ٙٝ»وتبة

ا٤يٗ وتيبة    .  مٔبٖ ٔب ثبل٣ ٚ ام ؿًتجلؿ عٛاؿث كٚمٌبك ؿك أبٖ ٔب٘ـٜ ٚ ثيٝ صيبح كًي٥ـٜ اًيت       

ام صٙيـ ِغيبٝ    . ٤ى٣ ام ٌلاٖ لـكتل٤ٗ ٥ٔلاحٟب٢ فل٣ٍٙٞ ٌقُتٝ ٌبٖ ًلم٥ٔٗ ٔب ثٝ ُٕبك ٥ٔلٚؿ

 : ٥ٔتٛاٖ ثٝ آٖ اكمٍ لب٤ُ ُـ

ٞلوي وٝ ؽٛاًيتٝ ثبُيـ ٥ٔتٛا٘يـ ؿك تبك٤يؼ            .  ٘ؾٌت، ام ٍ٘بٜ ٣ّٓ ٛت ٚ ٥ٌبٜ ُٙب٣ً

ٛت ٚ ٣ّْٛ ٚاثٌتٝ ثٝ آٖ ٔب٘ٙـ ؿٚاًبم٢ ٚ ٥ٌبٜ ُٙب٣ً ؿك افلبٌ٘تبٖ ؿٚك٠ تٕـٖ اًال٣ٔ تغم٥يك  

وٙـ ٚ ؽٚ ٥ًل تغٛيت ٣ّْٛ ٛج٣٤٥ كا ؿك ا٤ٗ وِٛك ت٤م٥ت ٕ٘ب٤ـ ٚ ٥ٕ٘تٛا٘يـ ام ٜٔب٤ِي١ ؿل٥يك        

ا٤ٗ وتبة ٞناك ًبِٝ ثٝ ٥ٞش ٚرٝ ث٣ ٥٘بم ثبُيـ؛ ثيٝ ؽئّٛ ويٝ ؿك ًيل م٥ٔيٗ ٔيب ثيب ٚٓيف                     

      ٜ ٞيب٣٤ ويٝ ؿٚا٢       وُِٟٛب٣٤ وٝ ثلا٢ تل٤ٚذ ٛت ٣ٔل٢ ُـٜ ٚ ٥ِٔٛؿ، ٞٙيٛم ٞيٌتٙـ ؽيب٘ٛاؿ

 . ؿكؿٞب٢ ؽٛؿ كا ام ٛت لـ٤ٓ ٥ٔز٤ٛٙـ

ٌلصٝ ؿ٥٘ب ام ِغبٝ ٣مب٤ـ ٛج٣ ألٚم ٞناك   »:  ، آٔـٜ اًت وٝ«ايث٥ٙٝ»ؿك ٔمـ١ٔ وتبة 

تل كفتٝ، يوٗ ام ٠٘ل ٥ٌبٜ ُٙب٣ً ام اكمٍ وتيبة وبًيتٝ ٘يِـٜ اًيت ٚ ثي٥ٌبك٢ ام                      ًبَ پ٥َ

 «.٘ىبت ٛج٣ ٛج٤بً لبثُ تغم٥ك، ك٥ًـ٣ٌ ٚ ٘ت٥زٝ ٥ٌل٢ ثل اًبى ٚ پب١٤ ٣ّٓ ألٚم٢ اًت

 :رٙج١ ؿ٤ٍل آٖ ، ثؾَ اؿث٣ آٖ اًت وٝ ثب٤ـ ام ؿٚ ٍ٘بٜ ثـاٖ ٍ٘ل٤ٌت

 ثٙـ٢ ٚ ٠ٛ٥ُ ثٝ وبك ثلؿٖ اف٤بَ؛ ام ٍ٘بٜ رّٕٝ

 .ت٤ج٥لات ؽبّ ٚ آٜالعبت ٘بؿك٢ وٝ ؿك آٖ ثٝ وبك كفتٝ اًت

تل٤ٗ آحيبك ثبمٔب٘يـٜ ام       ثٙـ٢ ؿك ا٤ٗ وتبة ٥٣ٙبً ثٝ ٕٞبٖ ك٣ُٚ اًت وٝ ؿك لـ٣ٕ٤ رّٕٝ

٘خل ؿك٢ وٟٗ ثٝ وبك كفتٝ اًت؛ ِلبت، ت٤ج٥لات ٚ آيٜالعبت ؽيبّ ٔغّي٣ ٚ اؿثي٣ ويٝ ؿك                    

ليٌٓ ؿاكٚ ٚ      584ثٝ وبك كفتٝ اًت، وٓ ٥ٌ٘ت؛ اِجتٝ ا٤يٗ آيٜالعبت غي٥ل ام                «ايث٥ٙٝ»وتبة 
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ؽٛكؿ٣٘ اًت وٝ ت٤ل٤ف ٚ تِل٤ظ آٟ٘ب ١ٛٗٛٔ ا٣ّٓ وتبة كا تِى٥ُ ٥ٔـٞـ ٚ غ٥ل ام ٓيـٞب      

آٜالع٣ اًت وٝ ؿك ٔٛكؿ ا٘ٛا١ ث٥ٕبك٤ٟب ٚ ٣ٛاكٕ ٚ عبيت ٤ب ا٣٘ب٢ ثـٖ آؿ٣ٔ ٤ب افيناك ٚ     

آيت وبك ٚ ٤ٙٓت ٤ب اٚماٖ ٔم٥بى ٚ ٘بْ رب٘ٛكاٖ اًت٤ٕبَ ُـٜ اًيت ٚ ٞيل ٤ىي٣ ام آٟ٘يب ؿك                 

 .رب٢ ؽٛؿ عب٤ن ا٥ٕٞت اًت

      ٝ ع٥يج مثيبٖ      ا٤ٗ ؿإِ٘ٙـ ثنكي وٝ ؿك كٚمٌبك ٘فٛف ٚ كٚاد كٚمافنٖٚ مثيبٖ ٣لثي٣ ثي

٣ّٕ٣، وبك پلاكمٍ ؽٛؿ ٣ٙ٤٤، ُ٘ٛتٗ وتبة ٣ّٕ٣ ثٝ مثبٖ فبكًي٣ ؿك٢ كا ُيل١ٚ ٕ٘يٛؿ ٚ ثيٝ             

پب٤بٖ كًب٥٘ـ، ٔتإًفب٘ٝ ٌٕٙبْ ٔب٘ـٜ اًت ٚ ؿك وتبثٟب٢ ٔلثٛٙ ثٝ م٘ـٜ ٌب٣٘ ٚ ُلط عبَ كريبَ      

ٞب٤ي٣    ٣ّٓ ٚ اؿة ؿك ٣ٔل ًبٔب٥٘بٖ ٚ غن٤ٛ٘بٖ ٘ب٣ٔ ام ٢ٚ ؿ٤ـٜ ٥ِٕ٘ٛؿ ٚ ُب٤ـ ؿك ٥ٔيبٖ وتيبة      

آٖ   تل٤ٗ وتبث٣ وٝ ٘بْ اٚ ؿك     ٌبٖ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٜٔبِت، للاك ؿاكؿ، لـ٤ٓ وٝ ألٚم ثٝ ؿًتلى ر٤ٛٙـٜ

آٔـٜ اًت، فٟلًت ٌ٘ؼ ؿك٢، ٣لث٣ ٚ تلو٣ وتبثؾب٘ي١ ٤ٚيٗ ٔلوين اتيل٤َ ثيٝ لّيٓ ًٌٛيتبٚ                 

ثبُـ وٝ ؿك رّيـ ؿْٚ فٟلًيت ٔيقوٛك،       (  ٥ٔالؿ٢ 1872ؿكٌقُتٝ ؿك )فٌُّٛ ٌٔتِلق إِٓب٣٘ 

 .پلؿاؽتٝ اًت «ايث٥ٙٝ»ثٝ ٤ٔلف٣ وتبة  1465تغت ُٕبك٠  536 -534ٓفغ١ 

 وتٕجٍ

پلٚكؿٜ ُـٜ اًت، ثٝ لَٛ ٤ى٣ ام ٤ٛ٘يٌٙـٜ ٌيبٖ،      ؿك ؿٚك٠ تٕـٖ اًال٣ٔاٛجب٢ م٤بؿ٢ 

وبكٞب ٚ ٠٘ل٤بت ا٤ٗ ؿإِ٘ٙـاٖ ؿك م٥ٔٙيٝ ٞيب٢ ٔؾتّيف ام اكمٍ                . تٗ ٥ٔلًـ 422ُٕبك آٖ ثٝ 

اِىَٟٛ، ا٥ًـ ًّفٛك٤ه، ٞب٤ـكٚوّٛك٤ه، رٛٞل ُ٘ٛبؿك، ٕ٘يه     آٟ٘ب . ٚاي٣٤ ثلؽٛكؿاك اًت

ٚ    يُ٘ٛبؿك ٚ ٥٘تلات ؿاكهاٖ كا اًتغٔبَ  ؿك ثيبك٠     تٛرٝ ثٝ ٔـاٚا٢ ث٥ٕبكاٖ ثٝ ١ّ٥ًٚ غقا ولؿ٘يـ 

ـ   ٤ٔبف٥ت ؿا٣ٕ٤ ٔل٤٘ب٣٘ وٝ ثٝ ألا٣ٗ ٔب٘ٙـ ص٥ضه ٔٔبة ُـٜ ثٝ تلرٕٝ  .  ا٘ـ اثلام ٠٘ل ولؿ٘

ثب ؿلت ٠٘ل ٚ اعب١ٛ ٛج٣ ٚ ٚال٢ ث٥ٙب٘ٝ ؿك ٌٔب٤ُ ٌٛ٘يبٌٖٛ ٛجي٣      .  ٚ تإ٥ِف وتبة ؿًت ٤بم٤ـ٘ـ

آحيبك پلاكمُي٣ كا آفل٤ـ٘يـ؛ ٔب٘ٙيـ         تلرٕٝ ٞب تإ٥ِفٟب٣٤ ولؿ٘ـ؛ ثب اتىيب ثيل ٔيِبٞـٜ ٚ تغم٥يك،             

ٞ  تحفتاِقؽ٥لٜ، فلؿٚى اِغىٕٝ، » أِغٝ، اِغيب٢ٚ، وتيبة إِّىي٣، تئل٤ف،          إِّٛن، عف

اِٜيت، اي٣تٕيبؿ، اِيٌْٕٛ،        إِفلؿٜ، ٥ٓـِٝ ٤ب ٥ٓـ٘ٝ، اِميبٖ٘ٛ في٣      يتٌٙز١ٙ٥ ٘ٛك ٚ ٣ـ٥ًٝ، ايؿٚ
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اِٙفي، إِب٥ِؾ٥ِٛب، فٔـ، ٘جيٖ، فؽي٥ل٠ ؽٛاكمٔيِب٣ٞ، ايغيلإ         هتماؿإٌِبفل٤ٗ، اِت٥ٌ٥ل، ٘ن

اِٜج٥ٝ، إِجبعج ا٤ِال٥٤ٝ، ؽُف٣ ٣ال٣٤، إِفلؿات ايؿ٤ٚٝ ٚايغق٤يٝ، ٔؾينٖ ايؿ٤ٚيٝ، إِليلة،            

 .ٛجمبت ايٛجب، ايث٥ٙٝ ٣ٗ عمب٤ك ايؿ٤ٚٝ

ثٌب ام ا٤ٗ ؿإِ٘ٙـاٖ، اٌ٘بٟ٘ب٣٤ ثٛؿ٘ـ وٝ ًلاًيل م٘يـٜ ٌي٣ كا ٚليف ٔيلؿْ ٕ٘ٛؿ٘يـ،              

ٞلٌن ا٘ـٚؽتٝ ٞب٢ ٣ّٕ٣ ٚ تزلث٣ ؽ٤َٛ كا ثٝ ًيى١ ٘يبص٥ن تجبؿِيٝ ٘ىلؿ٘يـ، ٞلٌين اعيٌبى               

٥٘بمٔٙيـاٖ ٚ ث٥ٕيبكاٖ ت٥ٟـًيت كا كا٤ٍيبٖ           اٌ٘ب٣٘ ؽ٤َٛ كا ؿك لجبَ ث٥ٕبك فلأٍٛ ٕ٘ٙٛؿ٘يـ، ٚ     

آٟ٘ب كا ؽبٛلات، وبكولؿٞب، ثلؽٛكؿٞب، ٣يِك ٚ ٓيـالت ثيٝ ٔيٌّه ريبٚؿاٖ                  .ؿكٔبٖ ولؿ٘ـ

  ٖ ثيٝ ٠ٙٔيٛك عيٌٗ ؽتيبْ، ام         .  ًبؽتٝ اًت ٚ كٍٚ وبك آٟ٘ب ا٣٤ٍِٛ ؽٛاٞـ ثٛؿ، ثلا٢ آ٤ٙـٜ ٌب

 :رّٕٝ فول ٥ٍٔلؿؿٔمبْ، صٙـ  ٚٓب٤ب٢ آٖ ؿإِ٘ٙـاٖ ٣ب٣ِ

ٛج٥ت ثب٤ـ عيت٣ ؿُيٕٙبَ٘ كا ثيب ٕٞيبٖ كٚط ٚ            »:  ؿك ثبكٜ ٥ٟٚف١ ٛج٥ت ثبٚك ؿاُتٙـ وٝ

 «.٣اللٝ ٚ آٔبؿٜ ٣ٌ ٔـاٚا وٙـ وٝ ؿًٚت تبَ٘ كا

ٛج٥ت ثب٤يـ ٥ٕٞيِٝ     «  :ؿك ثبكٜ ا٥ٔـٚاك ًبؽتٗ ٔل٤ٖ ثٝ ثٟجٛؿ٢ اٍ ت٥ٓٛٝ ٥ٔىلؿ٘ـ وٝ

ـ          ٔل٤ٖ كا ثٝ ثٟجٛؿ٢ .  اٍ ا٥ٔـٚاك ثٌبمؿ، اٌل صٝ ؽٛؿٍ ٞٓ ؿك ا٤ٗ ٔٛكؿ ويبٔاًل ٜٕٔئيٗ ٘جبُي

ـ     ؿًت  ؿك ثبكٜ ٢ٙٔ تـا٢ٚ ٚ ٥ّٕ٣بت رٟت وٌت ُٟلت ٚ ثٝ » ٤ٍب٘يٝ  :  آٚكؿٖ ٔبَ ؿ٥٘ب ٥ٍٔفتٙي

  .«ًجت تـا٢ٚ ٚ ٥ّٕ٣بت ثب٤ـ ّٔٔغت ٔل٤ٖ ثبُـ تب ُفب٤بة ٌلؿؿ
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 . ِ٘لات ٚماكت ثٟـاُت. تٟلاٖ. از تارٔخ پسشکٓ

ْ  27 طبیبان دورۀ تمدن اسالمی َ ؿٚ  ًب



 

تارٔخچّ طثاتد  ي فارمدسٓ ي سدٕر تکداملٓ رن ير               (.1384. )٣ٙٔٛٔ، ٣جـاِغ٣ -11

 .ِ٘لات اوبؿ٣ٔ ٣ّْٛ افلبٌ٘تبٖ. وبثُ. افغاوستان

ْ .  تٟلاٖ.  تلر١ٕ اعٕـ آكاْ.  عل  ي تمدن ير اسال (.  1355. )٘ٔل، ٥ًـع٥ٌٗ-12 . صبح ؿٚ

 .174ّ. ا٘تِبكات ؽٛاكم٣ٔ

ْ .  تٟلاٖ.  چُار مقالٍ(.  1341. )٠٘ب ٣ٔ، ٣ل٣ٗٚ ًٕللٙـ٢   -13 . وتبة فل٣ُٚ مٚاك  .  صبح ؿٚ

ّ123. 

14-Pork JE.( 2000)Pork's textbook of Preventive and Social 

Medicine, 19th ed. India. M/s Banarsidas Bhanot, Publishes, 

Jabalpur.

(تحقیقی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  28 1392، ت2ٍ    


