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چکیده
︨︐﹫︤ی در ﹠︡ د﹨﹥ ا︠﹫︣ در ︾︣ب؛ ﹨︣ا︨﹩ و ا︨﹑م﹎﹫︣ی ﹝﹢ج ︗︡︡ی از ا︨﹑م︋︀ ︫﹊﹏

︡ن د﹟ ا︨﹑م و ا﹡︴︊︀ق آن ︋︀ ﹠﹥ ︫﹫︴︀﹡﹩ ︠﹢ا﹡﹫︋︣︠﹩ ﹡﹢︧﹠︡﹎︀ن و ﹝︊﹙︽︀ن ﹝︧﹫﹩ در ز﹝
﹨ـ︀ی  ا﹟ ا﹁︣اد ︋︀ ︵︣ح ﹡︷︣﹥. ا﹡︡در ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س ︑﹑ش ﹋︣ده︋﹫︀ن ︫︡ه﹝﹢ر ︫︣ارت 

︋︣ ︲︡ ) ا﹝︀م ﹝︡ی(ا﹡︡ ﹋﹥ از ︑︴︊﹫﹅ ﹝﹠︖﹩ ا︨﹑﹝﹩ ︗︀ ︎﹫︩ ر﹁︐﹥﹎﹢﹡︀﹎﹢ن، ︑︀ ︋︡ان
 ﹫︧﹞︀در ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س ︫︡هد)️︧آ﹡︐﹩ ﹋︣ا (﹤︐﹀﹎ ﹟︨︡﹡ـ﹟ ز﹝ . اـ﹥   ﹫درا︣︷﹡ ،﹤ـ﹠

، ︋︀ ا︨︐﹠︀د ︋﹥ ﹝﹠ـ︀︋︹ ا︨ـ﹑﹝﹩ و ﹝︧ـ﹫﹩، در ا︔︊ـ︀ت ﹊ـ﹩ ︋ـ﹢دن       »﹝︧﹫ ا︨﹑﹝﹩︲︡ «
﹩﹎︥و﹩﹎︥و ︀ ︡ ﹝︧﹫ ﹨︀ی ر﹁︐︀ری و ︫︭﹫︐﹩ ﹝﹠︖﹩ ا︨﹑﹝﹩ ︋ در ︻︊︀رات آ﹝︡ه﹨︀ی ︲

اـ﹟  » ا︨ـ﹑م، ردای ︲ـ︡ ﹝︧ـ﹫   «ورزد و در ︎ـ﹩ آن، دـ︡﹎︀ه   ﹩﹋︐︀ب ﹝﹆︡س، ︑﹑ش ﹝
را ﹝︭︡اق ︲︡ ﹝︧ـ﹫ ﹝︺︣﹁ـ﹩   ، ︋﹥ روا️ ︫﹫︺﹫︀ن ﹝﹢︲﹢ع را ︋︣︗︧︐﹥ و ا﹝︀م ﹝︡ی

ای ﹇ـ﹢ی در ︋︧ـ︐︣ ﹝ـ︢﹨︊﹩    ︗︀ ﹋﹥ ا︣︷﹡ ﹟︀ت ︋﹥ ﹋﹞﹈ ︑︊﹙﹫︽︀ت ر︨︀﹡﹥از آن. ﹋︣ده ا︨️
ا﹡ـ︡؛  ︾︣ب ﹝︺︣و﹁﹫️ ︋︀﹐﹩ ︎﹫︡ا ﹋︣ده و ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︧﹞﹢﹝﹫️ ﹁﹊︣ی ︻﹞﹢﹝﹩ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣ده

︡ ﹡︷︣ ﹝ـ﹩ ﹨︀ ︲︣وری ︋﹥︡﹎︀ه︋︣ر︨﹩ و ﹡﹆︡ ا﹟ د در اـ﹟ ︨ـ﹢، ا︋︐ـ︡ا ︋ـ﹥ ︑﹢︮ـ﹫︿      . ر︨ـ
﹨︀ ︋︣ر︨﹩ ︐﹠︀دات و ﹡︐︀︕ ا﹟ دو د︡﹎︀ه ︎︣دا︠︐﹥ و ︨︍︦ ﹝︊︀﹡﹩ و ︫﹢ا﹨︡ آن﹝﹆︡﹝︀ت، ا︨

﹨︀ی ︀︮︊︀ن ﹡︷︣﹥ از ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س ﹟ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ری از ︋︣دا️︫﹡︐﹫︖﹥، ا. و ﹡﹆︡ ︫︡ه ا︨️
︑︴︊﹫﹅ ﹡ـ︀﹩ ︮ـ﹢رت ﹎︣﹁︐ـ﹥ ﹡﹫ـ︤ ا︫ـ﹊︀﹐ت      . ﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ﹡﹫︮︀ ا︨️و ﹡﹫︤ آ﹝﹢زه

.﹋﹠︡﹝︐︺︡دی دارد ﹋﹥ ا︮﹏ آن را ﹝︡وش ﹝﹩
، ︲︡ ﹝︧﹫︣︷﹡ ،ـ︀ت ︲ـ︡ ﹝︧ـ﹫ ا︨ـ﹑﹝﹩، ︋︣ر︨ـ﹩      ا﹝︀م ﹝︡ی: يژگان کلیدوا

﹩﹆﹫︊︴︑.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

shaker.r@ut.ac.irدا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان﹩﹁︀را︦︋︎︣د،﹩︺﹥ ︫﹠︀︨﹫ا︨︐︀د︀ر ﹎︣وه ︫.1

﹑م، .٢ ︀﹡﹩ ﹡︷︣ی ︨ا ی ﹝︊ ︖﹢ی د﹋︣︐ ددا︪﹡ ︎︣ ﹩ ر︋ا ︣ان︦ ︀﹁ ︑ ︀ه﹍ ︧﹢ل(دا︪﹡ ︧﹠︡ه ﹝ ﹢﹡(zdarani@yahoo.com
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مقدمه
ا﹡︪︡﹥ ﹡︖︀ت و ﹝﹢︻﹢د ︋︀وری در ﹨﹞﹥ اد︀ن ︑︀ر﹩ و ز﹡ـ︡ه ︋ـ︤رگ د﹡﹫ـ︀ ﹝︴ـ︣ح ︋ـ﹢ده      

﹨︀ی زرد︫︐﹩، ﹨﹠︡و، ︋﹢دا، ﹋﹠﹀﹢︨﹫﹢س، دا﹢ و اد︀ن ﹢دـ️، ﹝︧ـ﹫﹫️ و   آ﹫﹟1.ا︨️
ن ﹋﹠﹢﹡﹩ ︗︀ن، ﹨﹞﹍﹩ ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ا﹟ ا﹡︪︡﹥ را ﹝︴︣ح ︑︣﹟ اد︀︻﹠﹢ان ︎︣﹝︀︵︉ا︨﹑م ︋﹥

ا︨ـ﹑م،  (در ا﹟ ﹝﹫︀ن، ﹡﹍︀ه اد︀ن ا︋︣ا﹨﹫﹞ـ﹩  ). 281-279ص:1390، ی﹝﹞︡(ا﹡︡﹋︣ده
️د﹢ و ️﹫﹫︧﹞ (ا ﹤︋    ︀ـ︀دی ︋ـ︀ت ز︋︀︪ـ︑ ،︡وا︨︴﹥ ﹝﹠︪︀ء آ︨﹞︀﹡﹩ وا ﹤︋ ،﹤﹛﹢﹆﹞ ﹟

ان ︋ـ︀ ﹋︀ر﹋︣د﹨ـ︀ی   ﹨ـ︀ ︸ـ﹢ر ﹝﹠︖ـ﹩ِ ﹁ـ︣دی در ا﹡︐ـ︀ی دور     ︡﹊﹍︣ دار﹡︡ ﹋ـ﹥ از ︗﹞﹙ـ﹥ آن  
﹝︪︐︣﹋﹩ ﹨﹞︙﹢ن ︋︣﹇︣اری ︻︡ا﹜️ و ر﹁︹ ︸﹙﹛، ︎︦ از ﹎︫︢️ دورا﹡﹩ ︨️ و ︑﹫ـ︣ه و ︑ـ︀ر   

︑﹫ـ︣ه ︎ـ﹫︩ از ︸ـ﹢ر    ﹨ـ︀ی  ﹟ ﹋﹥ ︋︣︠﹩ از ا﹟ اد︀ن، ︐﹩ در و︥﹎ـ﹩ ︗︀﹜︉ ︑﹢︗﹥ ا. ا︨️
︸ـ﹢ر  ،؛ ﹋﹥ از آن ︗﹞﹙﹥)92-81ص: 1390، ی︋︀︪︑ ︤﹫﹡ ﹩︖﹠﹞)︡﹝﹞︀ت ﹁︣اوا﹡﹩ دار﹡︡ 

﹩﹎︥و ︀︋ ﹩︖﹠﹞ ︡︲﹨﹤﹚﹫ ن﹢︙﹝﹨ ﹩︀اد︻︀ی ر︋﹢︋﹫️ ا︨ـ️  و︸﹙﹛ ﹁︣ا﹎﹫︣،﹎︣ی)  ﹩﹞︀ا﹝ـ
).21ص:1389︗﹞︺﹥، 

﹎︫︢️ ز﹝︀ن و د︾︡︾﹥ آرزو﹝﹠︡ا﹡﹥ ︎﹫︣وان اد︀ن ︋︣ای ︸﹢ر ﹝﹠︖﹩، ︋︀︻︒ و﹇﹢ع ﹝﹊ـ︣ر  
: دو ︗﹙﹢ه ﹇︀︋﹏ ︑︃﹝﹏ از ︋︀ور﹝﹠︡ی ︋﹥ ﹝﹠︖﹩ در ︗﹢ا﹝︹ د﹠﹩ ﹎︪︐﹥ ا︨️

روز﹎ـ︀ر ︠ـ﹢︩ و ︋ـ︣ه ︋ـ︣دن از     اول، ︸﹢ر ﹝︡︻﹫︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︫ـ︣ا︳ ︠ـ︀ص  
﹠ـ﹥ آ﹝ـ︡ن ﹝﹠︖ـ﹩؛ ︎﹫︣وا﹡ـ﹩     ﹫︎﹫︪ـ﹍﹢﹩ ︫ـ︡ه در ز﹝  ︑︋︀︪︀ت ︫︭﹩ و ︎﹫︣ا﹝﹢﹡﹩ ︋︀ ز﹝︀﹡﹥

﹤﹇︣﹁ ︀︧︋ ﹤ ︣ده و﹋ ︹﹝︗﹠︋ ︡︡︗ ︀ده﹫ای﹡ ؛ ﹋ـ﹥  )216و 135ص: 1389︑﹢﹁﹫﹆﹩، (ا﹡︡ ︀ن
 ️ ﹨ـ︀ رو ︋ـ﹥   ا﹜︊︐﹥ ︎︦ از ﹎︫︢️ ﹠︡ی و ︻︡م ︑﹆﹅ ︫︺︀ر﹨︀ی و︻︡ه داده ︫︡ه، ا ﹟︣﹋ـ

. ال و ﹋﹛ ﹁︣و︾﹩ ﹡︀ده ا︨️زو
﹎︣ا﹩ در ﹝﹫︀ن ︎﹫ـ︣وان ادـ︀ن ︋ـ﹢ده ﹋ـ﹥     ﹎︣ا﹩ و ︋﹥ ︑︊︹ آن ︑﹢﹇﹫️دو﹝﹫﹟ ︗﹙﹢ه، ︑︴︊﹫﹅

﹝︺﹞﹢﹐ً در ︎﹩ ︑﹀︧﹫︣ ﹝︐﹢ن ﹝﹆︡س د﹠﹩ و ا﹡︴︊︀ق آن ︋︀ ︫︣ا︳ ︎﹫︣ا﹝﹢﹡﹩ ︮﹢رت ︢︎︣﹁︐ـ﹥  
.ا︨️

︧ـ️ و در ︵ـ﹢ل ︑ـ︀ر، ﹨ـ﹛ ︋ـ︀ ﹝ـ︡︻﹫︀﹡﹩       ﹫د﹫︧﹞ ﹟﹫️ ﹡﹫︤ از ا﹟ ﹇︀︻ـ︡ه ﹝︧ـ︐︓﹠︀ ﹡  
ا︨ـ️  ﹨ـ︀ی ﹝︐︺ـ︡د ︑︴︊﹫ـ﹅ و ︑﹢﹇﹫ـ️ را ︋ـ﹥ ︠ـ﹢د دـ︡ه        ﹝︧﹫︀﹩ ﹝﹢ا︗﹥ ︋﹢ده و ﹨﹛ ﹡﹞﹢﹡﹥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ .﹟﹫︫ ︀ ﹤﹠﹫︗ ،﹉﹫︨ ان﹢︐︋ ︡︀︫﹤﹎دا﹡︧️ ﹋﹥ ر ﹩﹡︀اد ︀﹠︑ ر﹡ـ﹌  ﹨ـ︀ ﹋ـ﹛  ﹨ـ︀ی ﹝﹢︻﹢د︋ـ︀وری در آن  ︑﹢ را
).١٥ص: ١٣٨٩︀ن ︻︴︀ر، ﹝﹢︡(︫﹢د ا︨️، ︀ د︡ه ﹡﹞﹩
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﹎﹫ـ︣ی آن، آر﹝ـ︀ن   از ︵︣ف د﹍︣ ﹝︧ـ﹫﹫️ ﹋ـ﹥ ︋︧ـ︐︣ ︫ـ﹊﹏    ).186ص: 1994، ﹩︧﹝﹫(
  ﹩﹢﹍ده ا︨️؛ ︋ـ﹥ ︎﹫︪ـ﹢︋ ﹩︀﹫﹫︧﹞1  ـ︥هـ︀ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ︋ـ︀ور     ﹡︪ـ︀ن داده ︑ـ︀ آن  یا︻﹑﹇ـ﹥ و︗

  ︀﹠﹢ ︀ن، ﹝﹊︀︫﹀︀ت﹫﹫︧﹞ ـ   ـ ︡  ی﹨ـ︀ ﹥ ﹋︐ـ︀ب آ︠ـ︣﹟ ﹋︐ـ︀ب از ︗﹞﹙ ︨︣ا︨ـ︣  ــ ︻ـ︡ ︗︡ـ
﹤︀﹠﹋ ر﹝︤ی و ﹩︑︀﹞︀﹛ـ︀   ا﹠﹢ ︫︣ـ︡ه و ر︠ـ︡اد   ﹝﹊︀︫ـ﹀﹥  آ﹜﹢د ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹢رد آ︠︣ا﹜︤﹝︀ن ︋ـ

﹎﹢﹡ـ﹥  اـ﹟ ).83و 74ص: 1388﹋﹙︊︀︨ـ﹩ ا︫ـ︐︣ی،   (رود ﹝﹩ا﹡︐︷︀ر ﹨︀ در ا﹡︐︀ی ︑︀ر آن
﹩﹢﹍︪﹫︎ ﹤︋ ﹩︵︎︣و︑︧ـ︐︀﹡ ﹨︀ در ︨︡ه ا︠﹫︣ و ︋﹥︑﹢︗﹥ ا﹁︣ا ️﹫﹫︧﹞ ︥ه در ﹝﹫︀نـ﹢د  و﹝﹡ ،﹩

︑︃﹜﹫︿ ︫︡ه ا︨️ و ی﹝︐︺︡دی﹨︀﹠﹥ ﹋︐︀ب﹫﹟ ز﹝︗︀ ﹋﹥ ا﹝︣وزه در ا︻﹫﹠﹩ ︋﹥ ︠﹢د ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ آن
﹨ـ︀ی ﹝︐﹊︓ـ︣ در ز﹝﹫﹠ـ﹥ ز﹝ـ︀ن و ︻﹑ـ﹛ ︸ـ﹢ر       ای ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن و ارا﹥ د︡﹎︀ه﹨︀ی ر︨︀﹡﹥︋︣﹡︀﹝﹥

﹩﹫︧﹞ ︹﹞ا﹡﹊︀ر در ︗﹢ا ﹏︋︀﹇ ︣﹫︾ ﹩﹨︀﹍︀︗ ،﹫︧﹞،﹤︋    ︎︣و︑︧ـ︐︀ن ︋ـ﹥ ︠ـ﹢د ️﹫﹫︧﹞ ︥هو
).216ص: 1389︑﹢﹁﹫﹆﹩، (ا︨️ا︠︐︭︀ص داده

︀د﹎︣ا﹡ـ﹥ ـ در ﹝﹫ـ︀ن ︮ـ︀︉ ﹡︷ـ︣ان      ﹫︋﹫︩ از ﹉ د﹨﹥ ︎﹫︩ ﹡︷︣︀︑﹩ ـ ︻﹞︡︑︀ً ︋︀ ﹡﹍︀ه ︋﹠ 
︡﹎︀ه ︑﹆︀︋ـ﹏ ﹡ـ   ﹩︀ـ ﹝︧﹫﹩ ︎︣و︑︧︐︀﹡﹩ ︫﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ و︗ـ﹥ ﹝︪ـ︐︣ک ﹨﹞ـ﹥ اـ﹟ د    

      ﹫︋ـ︀ ﹡﹫︣و﹨ـ︀ی ︫ـ︣ ︋ـ﹥ ر﹨︊ـ︣ی ︲︡﹝︧ـ ﹫︧﹞ ﹩︐︨︣︎︨︣ ﹤︋ ︣﹫︠ ـ︡ه 2﹡﹫︣و﹨︀ی﹠ای در آ
﹨︀ی ︑︴︊﹫﹆﹩ ﹇︊﹙﹩ ﹝︐﹞ـ︀︤ ﹋ـ︣ده، ︑︴︊﹫ـ﹅    ︡﹎︀ه را از د︡﹎︀ه﹜﹩ آ﹡︙﹥ ا﹟ دو. ﹡︤د﹉ ا︨️

﹡﹞︀د ︫︣ در ا︣︷﹡ ﹟︀ت ︋︣ ︗ـ︀ن ا︨ـ﹑م و ا﹡︴︊ـ︀ق ﹡﹞ـ︀د ︲︡﹝︧ـ﹫ ︋ـ︣ ﹝﹠︖ـ﹩ ا︨ـ﹑﹝﹩         
﹨ـ︀ و ﹡︷︣ـ︀︑﹩ ﹋ـ﹥ ︋ـ︀ ︻﹠ـ︀و﹟ ﹎﹢﹡ـ︀﹎﹢﹡﹩ ﹨﹞︙ـ﹢ن ︲︡﹝︧ـ﹫         د︡﹎︀ه. ا︨️) ﹞︡ی(

ا﹨﹠﹞ـ︀ در ︠︀ور﹝﹫︀﹡ـ﹥ ︋ـ︣ای    ، ـ︀ر ︑ـ︀︋﹙﹢ ر  5، ردای ︲︡﹝︧ـ﹫ 4، ﹡︪︀ن ︲︡﹝︧﹫3ا︨﹑﹝﹩
﹫︧﹞︡︲ ️︠︀﹠︫6   ︉ـ︀ر ا︨ـ 7آ︠︣ا﹜︤﹝ـ︀﹡﹩ ) ︨ـ﹢ار (و   ︡ از ︗﹞﹙ـ﹥ اـ﹟   ؛﹝︴ـ︣ح ︫ـ︡ه ا﹡ـ

﹨︀ و︗﹢ه ا︫︐︣اک ︋︧﹫︀ری دار﹡︡ و ا﹜︊︐﹥ ﹨︣﹉ ︋﹥ وا︨︴﹥ ︵︣ح ﹝﹢︲﹢ع ︡﹎︀ها﹟ د. ﹝﹢ارد﹡︡
و ︋︣دا︫ـ︐﹩ ︗︡ــ︡ و ــ︀ ︑﹊﹞﹫ــ﹏ ﹡︷︣ــ︀ت ︎﹫︪ـ﹫﹟، از ﹝︧ــ︐﹠︡ات و د︻ــ︀وی ﹝︐﹞ــ︀︤ی ﹡﹫ــ︤   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Prophecy

2 - Antichrist

3 - Islamic Antichrist

4 - Mark of the Beast

5 - The Cloak of Antichrist

6 - Discovering the Four Mideast Signs Leading to the Antichrist

7 - Four Horses Of The Aocalypse
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️ » ردای ︲︡﹝︧ـ﹫ «و » ︲︡﹝︧﹫ ا︨﹑﹝﹩«︗︀ ﹋﹥ دو ﹡﹍︀ه از آن.︋︣︠﹢ردار﹡︡ ﹨ـ︀ی  ︫ـ︊︀﹨
﹋﹠﹠︡؛ در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر ︋﹥ ︑﹢︮﹫︿، ﹡﹆︡ و ︑﹙﹫﹏ ﹝﹩وا︡ی ︣﹋️ ی︋︧﹫︀ری دار﹡︡ و در ︨﹢
.︫﹢د﹝﹩ا﹟ دو ﹡︷︣﹥ ︎︣دا︠︐﹥ 

نظریه ضدمسیح اسالمی
 ﹤︣︷﹡ ا︨﹑﹝﹩«︨︀︋﹆﹥ ︵︣ح ﹫︧﹞︡︲«1 ︩﹫︎ ﹤﹨ـ ر︨︡ ﹋ـ﹥ ا ﹝﹩︋﹥ دو دـ ﹟ د︀﹎︡ ه در

︉︀︮ ﹩︠︣︋ ︣ح ︫︡ و ︵﹝﹫︀ن︴﹞ ﹩﹫︧﹞ ︀ن ︗﹢ا﹝︹ ︾︣ب﹎︡﹠︧﹢﹡ ︨ـ︀ل  ﹩﹡︷︣ان و ︡﹠
ای ای و︨ـ﹫︹، ︋ـ﹥ ﹡︷︣ـ﹥   ﹎︫︢︐﹥، ︋﹥ وا︨︴﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ا︋︺︀د و ︗﹢ا﹡︉ آن و ﹡﹫ـ︤ ︑︊﹙﹫ـ︼ ر︨ـ︀﹡﹥   

در ︎ـ﹩  -﹋﹥ ︑﹢︲﹫ آن در ادا﹝﹥ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡ـ ا︡ .  ﹤︣︷﹡ ﹟﹝︺︣وف در ا﹟ ︗﹢ا﹝︹ ︋︡ل ﹎︣د
ای ﹋ـ﹥  ا︨﹑م و ﹝︧﹫﹫️ در ﹝﹢رد آ︠︣ا﹜︤﹝ـ︀ن ا︨ـ️؛ ︋ـ﹥ ﹎﹢﹡ـ﹥    ا︔︊︀ت ︑︺︀رض ﹋︀﹝﹏ د︡﹎︀ه

﹝﹠︖﹩ ﹉ د﹟، ︲︡﹝﹠︖﹩ آ﹫﹟ د﹍ـ︣ ا︨ـ️ و ︻﹞ـ﹑ً ﹝︧ـ﹫︀ی ﹨︣ـ﹉ از اـ﹟ ادـ︀ن،        
. ﹝﹆︀︋﹏ د﹍︣ی ︠﹢ا﹨︡ ا︧︐︀د و ︗﹠﹌ ﹡︀﹩ ︠﹫︣ و ︫ـ︣، ︀︮ـ﹏ اـ﹟ ︑﹆︀︋ـ﹏ ︠﹢ا﹨ـ︡ ︋ـ﹢د      

︡  ︑﹢ان ︐﹩ ︋﹥ ︋﹫︩ از ︨﹥ د﹨ـ ﹎﹢﹡﹥ ﹡︷︣︀ت را ﹝﹩﹨︀ی ا﹟ا﹎︣﹥ ز﹝︤﹝﹥ ؛ 2﹥ ︎ـ﹫︩ ︋︣﹎︣دا﹡ـ
︋﹥ ︮﹢رت ︻﹙﹞﹩ و ︋︀ ا︨︐﹠︀د ︋﹥ ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س ﹝︧﹫﹫︀ن، او﹜﹫﹟ ︋︀ر ا︣︷﹡ ﹟﹥ ︎﹫︩ از ︨ـ︀ل  

︲︡﹝︧ــ﹫ «در ﹋︐ــ︀ب 2008و در ︨ــ︀ل )30-20ص: 1993﹎ــ﹢د﹝﹟، (︫ــ︡ ︵ــ︣ح 2000
︫﹫﹢ه و︥ه و ︑︴︊﹫﹆ـ﹩ ﹋ـ︀ر ر︙︀رد︨ـ﹢ن از    . ا︔︣ ︗﹢﹏ ر︙︀رد︨﹢ن ﹇︀︋﹏ ارا﹥ ︫︡» ا︨﹑﹝﹩

﹨ـ︀ ا﹡ـ︡ا︠️ و در   ای ︫︡︡ در ﹝﹢رد ا︣︷﹡ ﹟﹥، ﹡︀م وی را ︋ـ︣ ز︋ـ︀ن  ﹥︵︣﹁﹩ و ︑︊﹙﹫︽︀ت ر︨︀﹡
️﹁︀.3ز﹝︀ن ﹋﹢︑︀﹨﹩ د︡﹎︀ه و ﹋︐︀ب او در ﹝﹫︀ن ︋︧﹫︀ری از ﹝︧﹫﹫︀ن ﹎︧︐︣ش 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

︋︣︠ـ﹩  ی﹨ـ︀ ︫ـ︡ و ﹁﹆ـ︳ ا︫ـ︀را︑﹩ در ﹝﹆ـ︀﹐ت و  ﹋︐ـ︀ب     ا﹜︊︐﹥ ا︣︷﹡ ﹟﹥ ا︋︐︡ا ︋︀ ﹠﹫﹟ ﹡︀﹝﹩ ﹝︴ـ︣ح ﹡﹞ـ﹩  . 1
︀ن ﹎︫︢︐﹥ در ا﹎︡﹠︧﹢﹡﹩﹞ ︡هدر ﹋︐︀ب ︫︡؛ و﹜﹩ از آن﹟ ز﹝﹫﹠﹥ د ﹤︪︡﹡ا ﹟ا︨﹑﹝﹩«︗︀ ﹋﹥ ا ﹫︧﹞︡︲ «

﹜︡︤﹎︣︋ ︀ه﹎︡د ﹟ا﹡﹩ را ︋︣ای ا﹢﹠︻ ﹟﹫﹠ ،︫︡ ︹︀︫ ︣ح و︴﹞ ّ﹆﹠﹞ ︀رد︨﹢ن ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀﹝﹏ و︙ا︔︣ ر.
︑﹢︨ـ︳  ١٩٨١︨ـ︀︠︐﹥  (» ﹡﹢︨︐︣آدا﹝﹢س؛ ﹝︣دی ﹋﹥ ﹁︣دا را د︡«در ا﹡︐︀ی ﹁﹫﹙﹛ ﹝︺︣وف : ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل. 2

آ﹡︐﹩ (؛ ﹝﹠︖﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︠︡ای و︪️ و ︑︣ور ︠﹢ا﹡︡ه ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در ﹝﹆︀م ︨﹢﹝﹫﹟ ︲︡﹝︧﹫ )︨﹟ و﹜︤آر
️︧را آ︾︀ز ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د) ﹋︣ا ﹩﹡︀︗ ﹩﹍﹠︗ ﹩﹫︧﹞ ﹩︋︣︾ ر﹨︀ی﹢︪﹋ ﹤﹫﹚︻.

٢٠١١︗ـ︀ ﹋ـ﹥ در ︨ـ︀ل    در︀﹁️؛ ︑︀ آن» ︲︡﹝︧﹫ ا︨﹑﹝﹩«ا﹟ ﹝︴﹙︉ را ﹝﹩ ︑﹢ان از ︑﹫︣اژ ︋︀﹐ی ﹋︐︀ب . 3
ــ︣وش  ــ︤ء ︎︣﹁ــ ــ︀ ︗ــ ــ﹩ ︫ــــ︡      یب︑ــــ︣﹟ ﹋︐ــ ــ﹢رک ︑ــــ︀﹞︤ ﹝︺︣﹁ــ ــ︡ ﹝︖﹙ــــ﹥ ﹡﹫﹢ــ از دــ

)http://www.nytimes.com/best-sellers-books/2011-03-06/e-book-

nonfiction/list.html (  ا︔ـ︣ در ﹟︎︣ی﹨ـ︀ ﹋︐ـ︀ب ︫ـ﹞︀ر و ︋︀ر﹨︀ ا  ️ ︀ـ︀ی ﹁ـ︣وش ﹋︐ـ︀ب،    ﹁ـ︣وش ︨ـ﹨
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…

 ﹤︣︷﹡»﹩﹞﹑︨ا ﹫︧﹞︡︲ «یدارا﹤︖﹫︐﹡ ﹉ و ﹤﹞︡﹆﹞ ︡﹠️︨ا ﹩︀﹡ ﹩﹆﹫︊︴︑ ︣ی﹫﹎:
:ی ﹝︐﹞︀︤ ﹝﹢ا︗﹥ ﹨︧︐﹫﹛﹨︀در ا︨﹑م ︋︀ ︨﹥ ︫︭﹫️ آ︠︣ا﹜︤﹝︀﹡﹩ ︋︀ و︥﹎﹩:مقدمه اول

﹋﹥ ︋︣﹎︣﹁︐﹥ از ﹝﹠ـ︀︋︹ ا︨ـ﹑﹝﹩   ) ﹝﹠︖﹩ ا︨﹑﹝﹩(︡﹎︀ه ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن در ﹝﹢رد ﹝︡ی د)ا﹜︿
)︒︡ ︣آن و﹇ (ا︨️یا︨️؛ دارا ︣︀ت ز﹀﹫︮﹢︑) ،︀رد︨﹢ن︙56-34ص: 2008ر(:
︣︊﹨︡ی ر﹞دی﹠﹩️︨ا﹤﹋︐︱﹡﹩د﹠﹩︀ندر︗ ﹤ـ︐ ﹩﹝ـ و︗ـ﹢د ︋ـ︱﹡ ـ﹥ ﹩آورد؛﹋

را) ا︨ـ﹑م ی︠︡ا(»اً«﹨﹞﹥،ورا ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫︐﹥︠﹢د﹆︀د ︎﹫︪﹫﹟ا︻︐﹝︣دم︫﹢د﹩﹝︋︀︻︒
︡﹠︐︨︣︍︋.

  ﹜﹫﹚او، اور︫ـ ️﹞﹢﹊ ︤﹋︣﹞ ︡ی ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥؛ و ﹨︡ف و﹞ ️﹋︣ ر﹢﹞)  ـ️ ا﹜﹞﹆ـ︡س﹫︋ (
.ا︨️

︡﹞ا︨﹑﹝﹩،ی ︒︀د︣و︪﹥﹫︎︨︐﹛،﹩﹡︷︀﹝ی﹁︣ددر ا﹡﹢︠  ︫︡ه ا︨️ ﹋ـ﹥ در ︣﹢︭︑ ︤
آورد و ︠﹑﹁ـ️ ا︨ـ﹑﹝﹩ را   د︨ـ️ ﹝ـ﹩  ︋﹥﹨︀﹩ و︨﹫︹، ر﹨︊︣ی ﹋﹏ ︗︀ن را ︵﹢ل ︗﹠﹌

.︨︀زد︋︣﹇︣ار ﹝﹩
﹌﹠︗ ︡ی، ﹋︀﹁︣ان در ︵﹢ل﹞ ر﹨︊︣ی ️︑ ︀ن را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩-﹨︀ی﹡︀﹝﹚︧﹞ ︣﹫︾ ﹤﹝﹨ ﹤﹋-

︫﹢﹡︡ و در ︮﹢رت ︨︣︋︀ز زدن از ا﹟ ا﹝ـ︣، ﹨﹞﹍ـ﹩   ︋﹥ ︢︎︣ش ا︨﹑م ﹝︖︊﹢ر ﹝﹩-︫﹢﹡︡
.﹋︪︐﹥ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︫︡

︹﹚﹇ و ﹏﹫ا︨︣ا ﹤︋ ﹤﹚﹝ ،︡ی﹞ ﹜﹞ از ﹋︀ر﹨︀ی ﹩﹊️︨︀ن اد﹢ ﹤﹝﹨ ︹﹝﹇ از . و ︦︎
.ا﹞ ،﹤﹚﹝ ﹟︡ی اور︫﹙﹫﹛ را ﹝︣﹋︤ ﹊﹢﹝️ ︠﹢د ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡

 ،︡ی﹞ ️﹞﹢﹊ 7︵﹢ل ز﹝︀ن    ﹩﹚﹝ـ️ او، ︎﹫﹞ـ︀ن ︮ـ﹢﹊ ︨︀ل ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د و در ︵﹢ل
.︫﹢د﹩﹝﹫︀ن ا︻︣اب و رو﹝﹫︀ن ﹝﹠︺﹆︡ ﹝

﹞ ︣﹫﹫︽︑ را ﹜﹋︀ ﹟﹫﹡︡ی ﹇﹢ا﹞﹩و ز و ز﹝︀ن را ﹡﹫︤ ︋︣ ︑︀ر ︀ن ا︨ـ﹑﹝﹩ ︋﹠ـ︀   د﹨︡ و ︑︀ر﹞
.︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د

. ︻﹫︧﹩ ﹝︧﹫ ﹨﹞︣اه ﹝︡ی ︠﹢ا﹨︡ ︋ـ﹢د ،در آ︠︣ا﹜︤﹝︀ن،د︡﹎︀ه ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن﹝︴︀︋﹅ ) ب
﹩﹎︥ـ﹫  در ﹝﹠︀︋︹ ا︨﹑﹝﹩ و﹠ ﹫︀ی ︻﹫︧﹩ ﹝︧ـ﹨   ️ -58ص: ﹨﹞ـ︀ن (﹟ ︑︭ـ﹢︣ ︫ـ︡ه ا︨ـ

63(:


.﹨﹞︙﹢ن ︀︨️ آ﹝︀زون ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️
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︻﹫︧﹩﹤︋︊︣دار︻﹠﹢ان﹡︀﹞︣﹁ ︡ ︣ ی﹝ـ ︡ د﹝︪ـ﹅ ︸ـ﹢ر ﹝ـ﹩   در︡﹫︨ـ﹀ یا﹝﹠ـ︀ره ، ︋ـ او. ﹋﹠ـ
.﹋﹠︡﹩﹝﹇︐﹏ ︻︀مراد︗︀ل︣و﹫︎﹢دیِ﹨︤ار﹨︀ده﹋﹥ا︨️﹩︨︍︀﹨ی︪﹢ا﹫︎
   ﹤ا︨ـ﹑م را ︋ـ ،︕را ️﹫﹫︧﹞ ︧︀ی ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ر﹨︊︣ی ﹝︢﹨︊﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ از ︋﹫﹟ ︋︣دن﹫︻

.︨︀زد︻﹠﹢ان ︑﹠︀ د﹟ ︋︣ روی ز﹝﹫﹟ ︋︣﹇︣ار ﹝﹩
﹛︀﹞﹫︤︀ت︗﹩﹞ ﹤︐︫︡ی ︋︣دا﹞ ︣ا﹋﹥﹥ در دوران د؛﹢︫ ️ ︣ د،﹩︧ـ ﹫︻︋︀ ر︗︺ـ ﹥ـ ︗︤﹍ـ

︢︎﹤︐﹁︣﹡﹫︀﹠︑ و ️︧︋︀︐﹡︧ـ ﹋﹥﹩ا﹞﹫﹫ـ ادار﹡ـ︡، ︀ن  ️ ـ آور﹡ـ︡، ا︨ـ﹑م ﹋ـ﹥ ﹟ ا︨ـ ︀
﹝︋﹫︡﹡︣.
در او︫︭﹫️ د﹍︣ی ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ر︙︀رد︨ـ﹢ن ︋ـ﹥ ︋︣ر︨ـ﹩      ،»︲︡﹝︧﹫«د︗︀ل ︀ ) ج

وی د︗︀ل را ︻﹠︭︣ی ﹋﹙﹫︡ی در ﹡﹍︀ه آ︠︣ا﹜︤﹝︀﹡﹩ ا︨ـ﹑﹝﹩  . روا︀ت ا︨﹑﹝﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️
:)78-73ص: ﹨﹞︀ن(ز︣ ا︨️﹨︀یو︥﹎﹩یدارا︫﹞︀رد ﹋﹥ ﹝﹩
 اد︻︀د︗︀ل﹩﹞ ﹩ـ  دارد و ﹝﹢﹇︐︀ً﹝︺︖︤ه ﹋︣دن﹇︡رت ﹋﹠︡؛ی ︠︡ا ﹥ ﹇︡رت را در ︑﹞︀م د﹡﹫ـ︀ ︋

.﹎﹫︣دد︨️ ﹝﹩
او ︀﹠﹫︋︀﹡ ﹜︪ ﹉ ︀ندر ﹋﹙﹞﹥ ﹋︀﹁︣ و از﹝︪ ﹟﹫︋ـ︀ ︋ـ︣   وی ︫ـ︐﹥  شاروی ︎﹫︪ـ︀﹡﹩ و﹢﹡

.ا︨️︫︡ه
 ﹤﹚﹫︨︋︤رگ ا︨️ر﹁️ و آ﹝︡و ︣︵︀﹇ ﹉ و رو︨︐︀﹨︀و او ︀﹨︫︣ ﹤﹝﹨ ﹤︋-  ︫︣ـ ﹤︨ ︤︗ ﹤︋

.︡﹨و ﹁︣︉ د﹋﹠︫︡﹢د ︑︀ ﹨︣ ا﹡︧︀ن ز﹡︡ه را آز﹝︀︩وارد ﹝﹩-﹝﹊﹥، ﹝︡﹠﹥ و د﹝︪﹅
دی ﹁︣دی او﹢﹤﹋ ️︨︀ناد﹢ و در آ︠︣ ︑﹢︨ـ︳ ︻﹫︧ـ﹩   ﹋﹠﹠︡︎﹫︣وی ﹝﹩اوازز﹡︀ن و

.︋﹟ ﹝︣﹛ ﹋︪︐﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡
د︗︀ل را ﹡︀م﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن)﹜︣﹞ ﹟︋ ﹩︧﹫︻ ن﹢︙﹝﹨(»︧﹞﹫«﹞﹩︡﹠﹡دا.

︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان   » ﹝︧ـ﹫ «﹝﹆︡س ︠﹢د، ︻﹑وه ︋︣ ی﹨︀﹝︧﹫﹫️ ﹡﹫︤ در ﹋︐︀ب:م﹝﹆︡﹝﹥ دو
﹩︀﹡ ﹩︖﹠﹞-︥هآ︠︣ا﹜︤﹝︀﹡﹩ و ️﹫︭︫ ︀︋ ای ︋︀ ︻﹠﹢ان»﹫︧﹞︡︲ «️︨︀ن(﹝﹢ا︗﹥ ا﹝﹨ :

.)199و 171، 157، 119، 80، 45ص
      ﹜﹋︀ـ ـ︀ن︗ ︣︀م ﹁︀︨ـ︡ ︠ـ﹢د ︋ـ︷﹡ ︀︋ ،﹫︧﹞ ️︺︗او ﹝﹢︗﹢دی ︠︊﹫︒ ا︨️ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ر

، ﹝︣د ﹎﹠ـ︀ه و  )︗︀﹡﹢ر ︀ ﹨﹫﹢﹐(و﹟ ﹝︐﹙﹀﹩ ﹨﹞︙﹢ن ︲︡﹝︧﹫، و︩ ︫﹢د و ︋︀ ︻﹠︀﹝﹩
. ︑︊︀﹨﹩ و  ︀︃︗﹢ج در ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س ︑﹢︮﹫︿ ︫︡ه ا︨️

﹩﹞ ︀﹠︋ د︗︀ل ﹤﹋ ﹩︐﹞﹢﹊ ﹩︀ن را ︫︀﹝﹏ ﹝ـ︗ ﹏﹋ ︣﹨︀︸ ـ︀ل     ﹋﹠︡؛ در﹝︐︫ـ﹢د؛ و﹜ـ﹩ ︋ـ﹥ ا
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ا︨ـ️ و ﹇ـ︡ر   » ﹋︓ـ︣ت «ز︀د ﹝﹠︷﹢ر از ︑﹞︀﹝﹩ ﹋︪﹢ر﹨︀ و ﹝︣دم در ︑﹢︮ـ﹫︿ ﹊﹢﹝ـ️ او،   
︋ـ﹥ ﹋ـ﹥ ﹩﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹝﹠︀︵﹆. ﹎﹫︣دا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠︀︵﹅ ا︵︣اف ا︨︣ا﹫﹏ را در ︋︣ ﹝﹩﹝︧﹙﹛ آن

را ﹩ا︨ـ﹑﹝ ی﹋︪ـ﹢ر﹨︀ ﹨﹞ـ﹥ ا︨️؛آ﹝︡ه﹝﹆︡سی﹨︀﹋︐︀بدرد︗︀ل︀ن﹜︪﹊︣︻﹠﹢ان
.︫﹢د﹩︫︀﹝﹏ ﹝

 ﹩﹚︮ را ﹝ـ﹩     7او ︎﹫﹞︀ن ︩﹢︡د؛ و﹜﹩ در ﹝﹫︀﹡ـ﹥ آن، ︎﹫﹞ـ︀ن ︠ـ﹠︋ ﹩﹞ ﹏﹫ا︨︣ا ︀︋ ﹤﹛︀︨
︡﹠﹊︫.

﹤︐﹀﹎ ﹤︋︗ان ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س، د﹢﹠︻ ️︑ را ﹩︭︫ ـ︀﹝﹩  » ︎﹫︀﹝︊︣ درو︾﹫﹟«︀ل ان﹢﹠︻ ﹤︋
﹨ـ︀ و  ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ا﹟ ︎﹫︀﹝︊︣ درو︾﹫﹟، آوردن ﹡︪ـ︀﹡﹥ ︠﹢د ︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد ﹋﹥ ﹊﹩ از ﹡﹆︩

.﹝︺︖︤ات ﹎﹞︣اه ﹋﹠﹠︡ه ا︨️
︀ن وی در آ︠︣ا﹜︤﹝ـ︀ن        ︋﹠︀︋︣ ﹋︐︀ب︣﹊و ﹜︪ـ ﹫﹝﹆ـ︡س، ﹋︪ـ︐︀ر ︻︷﹫﹞ـ﹩ ︑﹢︨ـ︳ ︲︡﹝︧ـ

︋﹢دن، ﹋︪︐︀ر ﹩︻﹞﹢﹝وی︨︣ا︨︣: ︻︊︀ر︑﹠︡ از﹨︀ی آن ﹋︪︐︀ر ﹎﹫︣د ﹋﹥ و︥﹎﹩︮﹢رت ﹝﹩
.︠︡او﹡︡ و ︋﹥ ︫﹫﹢ه ﹎︣دن زدن︋﹥︋︀ ﹇︭︡ ︑﹆︣ب

را ﹡︐﹫︖ـ﹥ داده  » ︲︡﹝︧ـ﹫ ا︨ـ﹑﹝﹩  «﹝︺ـ︣وف  آ﹡︙﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫︡، ﹡︷︣﹥ ︠ـ︀ص و  : ︋﹠︡ی︗﹞︹
):48- 47ص:﹨﹞︀ن(︑﹢ان در ﹝﹢ارد ز︣ ︠﹑︮﹥ ﹋︣د ︑︀︐﹡ ﹟︣︕ ا︣︷﹡ ﹟﹥ را ﹝﹩﹝﹛. ا︨️

﹝﹩ و︗﹥ ﹝﹆︀︋﹏ ﹡﹍︀ه آ︠︣ا﹜︤﹝︀﹡﹩ ﹝︧﹫﹫️ ا︨️؛ ︣ا﹋ـ﹥ ︫ـ﹫︴︀ن   ﹡﹍︀ه آ︠︣ا﹜︤﹝︀﹡﹩ ا︨﹑. 1
.︠﹢ا︨️ ︠﹢د را در ﹇︀﹜︉ ﹡﹍︀ه آ︠︣ا﹜︤﹝︀﹡﹩ ا︨﹑م ︋﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋︀ورا﹡︡ه ا︨️

2 .﹩﹎︥و ر﹁︐︀ر﹨︀ی ﹝﹠︖﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹋﹥ ︋︀ ﹡︀م ﹨︀،و ﹜﹑︻»︡ی﹞ «﹩﹞ ﹤︐︠︀﹠︫   ︀︫ـ﹢د، ︋ـ
.﹨︀ و ر﹁︐︀ر ︲︡﹝︧﹫ ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س ﹝︴︀︋﹅ ا︨️﹡︪︀﹡﹥

3 .︀︧﹫︻﹩﹞ ︡ی﹞ ︀ری ﹤︋ ︡﹡︡﹆︐︺﹞ رد و︻︡ه ﹋︐ـ︀ب  ﹩ ﹋﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن﹢﹞ ﹫︧﹞ ﹩︧﹫︻ ،︡︋︀︐︫
.﹋﹠︡، ﹝︋︀︪️ دارد﹝﹆︡س ﹡﹫︧️؛ ︋﹙﹊﹥ ︋︀ ︎﹫︀﹝︊︣ درو︾﹫﹠﹩ ﹋﹥ ︲︡﹝︧﹫ را ︀ری ﹝﹩

﹨ـ︀ی ﹝﹠︖ـ﹩   د︗︀ل ﹋﹥ ︻﹠︭︣ی ﹝︢﹝﹢م در د︡﹎︀ه آ︠︣ا﹜︤﹝︀﹡﹩ ا︨﹑﹝﹩ ا︨️، ︋︀ و︥﹎ـ﹩ . 4
.ددار﹩﹝︋︀︪️ ﹁︣اوا﹡-︻﹫︧﹩ ﹝︧﹫ـ ﹝︧﹫﹫︀ن 

︫﹢د، ︎﹫︩ از ر︗︺️ ﹝︧﹫، ︠﹑﹁︐ـ﹩ ا︨ـ﹑﹝﹩   ︋﹠︀︋︣ آ﹡︙﹥ از ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س ︋︣دا︫️ ﹝﹩. 5
﹋﹠ـ︡  ﹩﹎﹫︣د ﹋﹥ ا︨︣ا﹫﹏ را ︑︭︣ف ﹝︋︩ و︨﹫︺﹩ از ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ و ا︵︣اف آن را در ︋︣ ﹝﹩

︨ـ︀ل دوام  7﹋︪︡؛ و﹜﹩ ا ﹟﹊﹢﹝️ ︋ـ﹫︩ از  ﹝︧﹫﹫︀ن و ﹢د︀ن را ﹝﹩از و ︋︧﹫︀ری 
︧﹊︫ ﹫︧﹞ ﹩︧﹫︻ ︡ه ﹝﹩﹩️ ﹝﹡︡ارد و ︋︀ آ﹝︡ن﹫︣︋ د︠﹢رد و﹢︫.
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نقد و بررسی
﹤︖﹫︐﹡    ﹫ا︨﹑﹝﹩ در ︑︴︊﹫﹅ ﹝﹠︖﹩ ا︨ـ﹑﹝﹩ ︋ـ︀ ︲︡﹝︧ـ ﹫︧﹞︡︲ ﹤︣︷﹡ ﹩︀﹡ ︣ی﹫﹎

از ︗﹞﹙﹥ ا︫﹊︀﹐︑﹩ ﹋﹥ ︋ـ﹥ ︑ـ︀ر،   ﹨︀؛﹋︐︀ب ﹝﹆︡س؛ ︀︮﹏ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣︠﹩ از آن
︻﹆︀︡ و ا﹊︀م ا︨﹑﹝﹩ وارد ︫︡ه ا︨️؛ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︴︣ح ︫︡ن ︑﹢︨︳ د﹍ـ︣ ﹝︧︐︪ـ︣﹇︀ن در  

︨︀︎ و ـ﹟ ز﹝  ︵﹢ل ︑︀ر︀ی ا︨ـ﹑﹝﹩ در ا﹝﹚︻ ﹩﹨ـ︒ ﹇ـ︣ار       ﹫د︋ ـ﹢رد﹞ ︡ـ﹟ ﹡﹆ــ﹥؛ در ا﹠
و﹜﹩ ﹝﹢ارد د﹍︣ی ﹡﹫︤ از ﹡︷︣ ︑︴︊﹫﹆﹩ ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ﹋ـ﹥ ﹁ـ︀رغ از ︮ـ ️ـ︀ ︻ـ︡م      1﹎﹫︣د؛﹡﹞﹩

﹨︀ی ︵︣ا︀ن ا︣︷﹡ ﹟﹥ از ﹝︧﹫﹫️ و ﹋︐ـ︀ب ﹝﹆ـ︡س؛ ﹇︀︋ـ﹏    ︮️ ا︵﹑︻︀ت و ︋︣دا︫️
:ا︨️︋﹫︀نارد ز︣ ﹇︀︋﹏ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︋.2︒ و ︋︣ر︨﹩ ا︨️

1 .        ️ ﹡︷︣ـ﹥  : ︣﹋️ ﹝﹢︻ـ﹢د ا︨ـ﹑﹝﹩، ︗ـ︀﹡﹩ ا︨ـ️ و ︋ـ﹥ ︠︀ور﹝﹫︀﹡ـ﹥ ﹝ـ︡ود ﹡﹫︧ـ
ر︤ی ︫︡ه و ﹝︡وده ﹁︺︀﹜﹫ـ️  ︵︣ح) ا﹜﹞﹆︡س︋﹫️(︋︣ ﹝﹢ر اور︫﹙﹫﹛ » ︲︡﹝︧﹫ ا︨﹑﹝﹩«

︲︡﹝︧﹫ ﹋︐ـ︀ب ﹝﹆ـ︡س و ﹝ـ︡ی ا︨ـ﹑﹝﹩، ︑﹠ـ︀ ︠︀ور﹝﹫︀﹡ـ﹥ و ا︵ـ︣اف ﹋︪ـ﹢ر ﹁﹙︧ـ︴﹫﹟          
)﹏﹫ا︨︣ا (︀ ـ﹥ ︫ـ︡ه      ل آن︫﹞︣ده ︫︡ه ا︨️؛︐﹁︣︢︎ از ﹡︷ـ︣ ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ﹩︀اد︻ـ ﹟﹫﹠ ﹤﹋

:1411︀﹋﹛ ﹡﹫︪︀︋﹢ری، (و ا︀د︒ ا︨﹑﹝﹩ ) 55:و ﹡﹢ر105:︀ء﹫ا﹡︊(﹡﹫︧️ و آ︀ت ﹇︣آن 
و ︮ـ︡وق،  178ص: 1380؛ ︵﹢︨ـ﹩،  17، ص3ج:؛ ا ︡﹝﹠︊﹏، ︋ـ﹩ ︑ـ︀  511ص،4ج

-﹩︋︣ ︨︣ا︨︣ ز﹝﹫﹟ د﹐﹜ـ️ ﹝ـ  ؛ ︮︣ا ︣︋ ً︀︐﹊﹢﹝️ ا﹝︀م ﹝︡ی)284ص،1ج:1395
﹨ــ︀ی ا︮ــ﹙﹩ در﹎﹫ــ︣ی، ︠︀ور﹝﹫︀﹡ــ﹥ و ︫ــ︀﹝︀ت ا︨ــ️؛ و﹜ــ﹩  ا﹜︊︐ــ﹥ ﹊ــ﹩ از ﹋ــ︀﹡﹢ن. ﹡﹞︀﹠ــ︡

﹨︀ی د﹍ـ︣ی ﹨﹞︙ـ﹢ن ︻︣︋︧ـ︐︀ن، ︠︣ا︨ـ︀ن و اـ︣ان ﹡﹫ـ︤ در رواـ︀ت ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان          ︨︣ز﹝﹫﹟
ــ﹥    ی﹨ــ︀﹝﹊ــ︀ن ︣︷﹡ ﹟ــ ــ﹥ از ﹨︧ــ︐﹥ ا︮ــ﹙﹩ ﹝ــ﹢رد اد︻ــ︀ی ا ــ︣ده ︫ــ︡ه ﹋ ــ︀م ︋ ــ︣ی ﹡ در﹎﹫

.﹁︀︮﹙﹥ دار﹡︡) ا﹜﹞﹆︡س︋﹫️(
2 .﹩﹎︥از و ﹩﹊﹞ ︀رد︨ـ﹢ن، د︻ـ﹢ت از   ﹨︀ی︙ر ﹤︪︡﹡در ا ﹫︧﹞︡︲ ﹤︋ ا︻︐﹆︀د ﹩︀﹠︊

️ و ا︗︊︀ر ﹝︣دم ︋﹥ ا» ︠︡ا و ﹝︺︊﹢د«﹝︣دم ︋︣ای ︢︎︣ش وی ︋﹥ ︻﹠﹢ان  اـ﹟، در  . ﹟ ︋︀ور ا︨ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د﹁︀ع ︻ـ﹟  «، ﹡﹢︫︐﹥ د﹋︐︣  ︡﹝﹞︧﹟ ز﹝︀﹡﹩، »﹝︧︐︪︣﹇︀ن و ﹇︣آن«: ک.در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ر: ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل.1
﹤︡﹆︐﹠﹞ ︡︲ ︋︡وی، »ا﹜﹆︣آن ﹟﹝︣﹛و ﹡﹢︫︐﹥ د﹋︐︣ ︻︊︡ ا»﹜︷︻ا ︣︊﹞︀﹫︎ ︀ن و﹇︪︣︐︧﹞« ︣︐﹋د ﹤︐︫﹢﹡ ،

.︧﹫﹟ ︻︊︡ا﹜﹞﹞︡ی
︡ و﹩︋︣ر︨ـ «﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️ ﹡﹢︧﹠︡ه اـ﹟ ﹝﹆︀﹜ـ﹥، در ﹝﹆︀﹜ـ﹥ د﹍ـ︣ی ︋ـ︀ ︻﹠ـ﹢ان       .2 ︗﹢ـ﹏ ی﹨ـ︀ ︡﹎︀هـ د﹡﹆ـ

︑ـ︣ی ︋ـ﹥   ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀﹝ـ﹏ ) ︋١٣٩٤︀ر -٤٨ش(در ﹝︖﹙﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹢︻﹢د » ﹝︡و️ز﹝﹫﹠﹥درر︙︀رد︨﹢ن
.ر︙︀رد︨﹢ن و از ︗﹞﹙﹥ ﹡︷﹫︧﹞︡︲ ﹤︣ ا︨﹑﹝﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️ی﹨︀︡﹎︀هد﹡﹆︡ و ︋︣ر︨﹩ 
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﹝﹢ر ا︨️ و ︋﹥ ﹨ـ﹫︘  ﹝﹢ر و ︑﹢﹫︡︻︡ل» ﹝︡ی«︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹠︀︋︣ ا︻︐﹆︀دات ا︨﹑﹝﹩، 
﹠﹫﹟ د︻﹢︑﹩، ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹝︴︀︋﹅ ﹋﹠︡؛ ︣ا﹋﹥ در ︮﹢رت ︻﹠﹢ان ︋﹥ ︎︨︣︐︩ ︠﹢د د︻﹢ت ﹡﹞﹩

ا﹟ ﹝︴﹙ـ︉ ﹠ـ︀ن وا︲ـ و آ︫ـ﹊︀ر     . ︫﹢﹡︡د︨︐﹢رات ا︨﹑﹝﹩ از او ︋﹫︤اری ︗︧︐﹥ و ︗︡ا ﹝﹩
       ️ او . ا︨️ ﹋﹥ ︐﹩ د﹋︐︣ ر﹍︀ن، ﹡﹢︧ـ﹠︡ه و ﹝﹀︧ـ︣ ﹝︺ـ︣وف ﹝︧ـ﹫﹩ ︋ـ︡ان ﹝︺︐ـ︣ف ا︨ـ

﹩﹞︧︡﹢﹡:
آن ﹋﹥ ر﹨︊︣ی ا︨﹑﹝﹩ اد︻︀ی ︠︡ا﹩ ﹋﹠︡ و ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن[ا﹝︣ ا﹟︋︀ورو﹜﹩؛﹝︐︃︨﹀﹛﹝﹟
️ د︫﹢ارو︨️︋︧﹫︀ر﹝﹟︋︣ای]︢︍︋︣﹡︡را  ︣ اـ﹟ ︎ـ︢︣ش ﹝ـ﹟ ︋ـ︣ای . ا︨ـ ﹡ـ︤د ا﹝ـ

اـ﹟ ︋ـ︣ای . ..ا︨️︫︉،روز︀ا︨️روز︫︉،︋﹍﹢﹫﹛﹋﹥ا︨️ا﹟﹝︓﹏﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن
︡ ﹁︣دی﹋﹥ ︡ ︋︡ا﹡ـ︡، ︠ـ︡ا راا﹡︧ـ︀﹡﹩ ︋﹢ا﹨ـ ︋﹍ـ︢ارد ﹋﹠ـ︀ر را︠ـ﹢د ︋ـ﹢دن ﹝︧ـ﹙﹞︀ن ︀︋ـ
)Reagan, www.lamblion.com/articles/articles_islam6.php(.

﹎﹀︐ـ﹥  ) ﹎ـ︣دن زدن (︭︠﹢ص ︫﹫﹢ه ﹋︪︐﹟ ﹝﹢︻﹢د ا︨﹑﹝﹩ آ﹡︙﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︪︐︀ر و ︋﹥. 3
: 1387و ﹝﹠︐︷ـ︣ی، 249-248ص: 1388︵︊︧﹩، (ا︨︀س ا︨️ ︋﹩︫︡ه، ︮️ ﹡︡ارد و

︋﹥ ︻﹊︦، ﹝︴︀︋﹅ روا︀ت ا︨﹑﹝﹩، ︋︧ـ﹫︀ری از ﹝ـ︣دم ︋ـ﹥ وا︨ـ︴﹥ ر﹁︐ـ︀ر      ). 230-210ص
آور﹡︡ و ︎﹫︣و ﹩﹋﹠︡، ︋﹥ ا︪︀ن ا﹞︀ن ﹝﹇︀﹝﹥ ﹝﹩﹋﹥ او ا﹩و ︀﹨ ️︖ا﹝︀م ﹝︡یی﹡﹫﹊﹢

ا︧︐﹠︡ و ︋ـ﹥ ︎ـ︢︣ش دـ﹟    ︑﹠︀ ︻︡ه ﹋﹞﹩ ﹋﹥ ︋﹥ وا︨︴﹥ ︻﹠︀د ﹝﹆︀︋﹏ ا﹝︀م ﹝﹩. ︫﹢﹡︡ا﹝︀م ﹝﹩
﹩﹝﹡ ︣︲︀ ﹅﹩﹞ ر︨﹠︫︡﹢﹡︡؛ ︋﹥ ﹝︖︀زات.

4 .﹜﹞ از ﹩﹊      ا︨ـ﹑﹝﹩، در ﹝ـ﹢رد ︫ـ﹫﹢ه ر﹁︐ـ︀ر ا﹝ـ︀م ﹫︧﹞︡︲ ﹤︣︷﹡ ︀ت﹞︡﹆﹞ ﹟︣︑
ا﹡ـ︡  ﹩︀︮︊︀ن ا︣︷﹡ ﹟﹥، ﹝︡︻. و︥ه ﹢د︀ن ا︨️︐︀ب ︋﹥در ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ ا﹨﹏ ﹋﹞︡ی

﹋﹠ـ︡ و در ︮ـ﹢رت ︻ـ︡م    ﹩﹋﹥ ﹝︡ی، ﹨﹞﹥ ︾﹫︣ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن را ︋﹥ ︎ـ︢︣ش ا︨ـ﹑م ﹝︖︊ـ﹢ر ﹝ـ    
و︥ه در ﹝﹢رد ﹢دـ︀ن ﹋ـ﹥ ﹜︪ـ﹊︣︀ن    ا﹟ ︫﹫﹢ه، ︋﹥. ز﹡︢︎︡︣ش ا︨﹑م، آ﹡︀ن را ﹎︣دن ﹝﹩

:︣ ﹇︀︋﹏ ︑︃﹝﹏ ا︨️در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹡﹊︀ت ز. د︗︀ل ﹡﹫︤ ﹨︧︐﹠︡؛ ︫︡︡︑︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د
﹩︋︣︠ـ در ﹝﹢رد ا︗︊︀ر ا﹨﹏ ﹋︐︀ب ︋﹥ ︢︎︣ش ا︨﹑م، ︀︋︡ ﹎﹀️، ا﹎︣﹥ ︋︣دا︫ـ️ از . 1ـ4

﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن︣﹫︾﹨﹞﹥و︣د﹫﹎﹩﹝﹁︣ارا︾︣ب ︻︀﹜﹛و︫︣قا﹝︀م،﹊﹢﹝️آن  ا︨️ ﹋﹥︀تروا
︀︋︡ـ︀ت، ︸ـ︀﹨︣ ︋︣︠ـ﹩      1ر﹁ـ️؛ ︠﹢ا﹨﹠︡︀ن﹫﹝ازو﹎︣﹡﹥︫﹢﹡︡؛﹝︧﹙﹞︀نـ﹟ روادر ﹝﹆︀︋ـ﹏ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    : ︻﹞ـ︣ان آل︨ـ﹢ره ٨٣آـ﹥ ﹝﹢رددر﹋︀︸﹛ا﹝︀م: ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل︋﹥ -1 ﹟ؤ ﹁ٌ ﹙َ﹛ًـ ﹝ـًـ وًـاتٌ  ﹩وًـ﹜َـ﹥ﹳ أَ︨ـؤ ﹞︀ًـ ا﹜︧ـُـ
ا﹡︤﹜️«: ﹁︣﹝︀﹠︡﹝﹩؛»﹠︡او﹛﹫︑︧﹙︗︊︣،︀ر︾︊️︋﹥،﹟﹫ز﹝و﹨︀آ︨﹞︀نا﹨﹏﹨﹞﹥وًـا﹜ْ︃َرؤضِ ︵َ﹢ؤ︻︀ٍ وًـ﹋َ︣ؤ﹨ً︀
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 ︣︋︱ـ﹢ر ا﹨ـ﹏ ﹋︐ـ︀ب در دوران ﹊﹢﹝ـ️ ا﹝ـ︀م ﹝ـ︡ی      2و روا︀ت د﹍︣،1نآ︀ت ﹇︣آ
و︗﹥ ︗﹞︹ ﹨﹞﹥ آ︀ت و روا︀ت آن ا︨️ ﹋﹥ او﹐ً، ︾︀﹜ـ︉ ا﹨ـ﹏ ﹋︐ـ︀ب ︋ـ︀ رو︫ـ﹟      . ا︫︀ره دارد

︣   ︫︡ن ﹆﹫﹆️ و ﹝︪︀﹨︡ه ﹡︪︀﹡﹥ و ﹋﹠ـ︀ر  ﹨︀ی آ︫﹊︀ر ︑﹢︨︳ ︣﹋️ ا︮ـ﹑﹩ ا﹝ـ︀م ︻︭ـ
︡ آور﹨︀ از ﹁︴︣ت آ﹡︀ن؛ ︋﹥ ا︨﹑م ا﹞︀ن ﹝ـ﹩ ر﹁︐﹟ ︖︀ب ︔︀﹡﹫ـ︀ً، ا﹨ـ﹏ ﹋︐ـ︀︋﹩ ﹋ـ﹥ ︋ـ︀﹇﹩      3.﹡ـ

﹩﹞﹩﹞ ︡﹢﹞ ︀ده و﹡ را ﹋﹠︀ر ︩﹢︠ ﹤﹡︀﹋︪︣﹞ ︡︀﹆︻ ،︡﹠﹡︀﹞  ︡ه در ا︋︐ـ︡ای︻ ﹟و ︔︀﹜︓︀ً ا ︡﹡﹢︫
دوران ︸﹢ر ︱﹢ر دار﹡︡ و ︋﹥ ︑︡ر︕ ︋︀ آ︫﹊︀ر︫︡ن ﹆﹫﹆️ و ا︑﹞︀م ︖️ ︋︀ ا︪ـ︀ن، ︑﹠ـ︀   

، در ﹝﹆︀︋ـ﹏ آن  ︡ ﹝︀﹡︡ ﹋ـ﹥ ﹜︖ـ﹢ج و ︻﹠ـ﹢د ︋ـ﹢ده و ︋ـ︀ و︗ـ﹢د رو︫ـ﹠﹩ راه       ﹠﹎︣و﹨﹩ ︋︀﹇﹩ ︠﹢ا﹨
آ︐ـ﹩،  (ا﹟ ︻︡ه ﹋﹥ در ﹝﹆︀︧﹥ ︋︀ ︗﹞︺﹫️ ا﹡︊﹢ه ا﹨﹏ ﹋︐ـ︀ب ︋︧ـ﹫︀ر ﹋ـ﹛ ﹨︧ـ︐﹠︡     . ︧︐﹠︡ا﹝﹩

﹨ـ︀ی  ︋︀ ︑︊﹙﹢ر ﹠﹫﹟ ﹡︪ـ︀﹡﹥ ا﹎︣ ﹋︧﹩ ؛ ︋﹥ ﹇︐﹏ ﹝﹊﹢م ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د؛ ︣ا﹋﹥ )260ص: 1383
︡     آ︫﹊︀ر، ؛﹨﹞︙﹠︀ن ︋︣ د﹟ ﹝﹠︧﹢خ ︠﹢د ا︮︣ار ورزد و از ︢︎︣ش آـ﹫﹟ ا︨ـ﹑م ︨ـ︣ ︋ـ︀ز ز﹡ـ

﹨ـ︀﹩  ا﹡︧ـ︀ن ﹟ ﹫﹠ـ وی ︗︤ ︻﹠︀د ︋︀ ﹅ و ﹜︖︀︗️ و ︠﹢د︨︣ی ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️ا﹨﹫︘ ا﹡﹍﹫︤ه


﹁﹩﹜︀﹆﹛ا .د﹫︋︀﹜︠︣جاذا﹢ویوا﹜﹠︭︀ر︋︀︭﹛وا﹐رض︫ـ︣ق ﹩﹁ا﹜﹊﹀︀روا﹜︣دةا﹨﹏و﹤وا﹜︤﹡︀د﹇﹟﹫ا

︀︋︣︾︣ض︺﹁ .﹟﹝﹁﹜﹚︨︣ه︵﹢︻︀ا﹞ةا﹢﹚︭﹛︀︋︀ة﹋︤﹛︀ووا﹞︣﹞﹢﹤︋﹜﹚︧﹝﹛وا︉︖ً﹚︻﹫﹤ـ﹟ و﹞ ﹜ـ﹛
﹜﹚︧︣ب︲﹤﹆﹠︻︐﹩﹐﹆︊﹩﹁﹩︡ا﹜﹞︽︀ربوا﹜﹞︪︀رق︡ا﹐او﹐.. .اًو﹏︊﹆︉︀︮︢ا﹨ ︣ ا﹐﹝ـ

️ ︫︡ه﹡︀زل﹇︀﹛︋︀رهدر﹥،؛ آ...اًر︨﹢ل﹇︊﹙﹤︀﹝﹋︀ا﹜︖︤ ️ در. ا︨ـ ︣  ︸ـ﹢ر، و﹇ـ وـ﹢د ا︨ـ﹑م ︋ـ
︀︨︣︑و︀ن︋︀︮﹫﹟ز﹡︡و︫ـ﹢د ﹩﹝ـ ︻︣︲ـ﹥ ︋︣ او﹟﹫ز﹝︾︣بو︫︣ق﹋︀﹁︣انو﹝︣︑︡انو﹆︀ن . ︣ ︦ ﹨ـ ﹋ـ

︑ـ︀ . ︫﹢د﹩﹝﹋︪︐﹥︡،ا︋︀ ورز﹨︣﹋︦وآوردی︗︀︋﹥راوا︗︊︀ت︨︣︀وروزهو﹡﹞︀ز︡︋︀﹩﹝︫︡،﹝︧﹙﹞︀ن
ج :١٣٨٠،﹩︀︫﹫︻(» ︣د﹤﹝﹡﹩︢︎︗︤︀﹝︊︣،﹫︎﹝︓﹏ا﹝︣،﹟ا︀︮︉... ﹠︡︋︀︫﹝﹢︡﹨﹞﹥﹟﹫ز﹝یرودر
.)١٨٣ص،١

﹋﹥ ︸︀﹨︣ آن ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ن ︻︡اوت ︋﹫﹟ ︀﹝ًـ﹤﹫ا﹜ْ﹆ٌ﹢ؤمِ﹩إِ﹜ا﹜ْ︊ًـ︽ْ︱︀ءًـوًـا﹜ْ︺ًـ︡اوًـةَ﹠َُ﹛ﹳ﹫︋ًـ﹠︀﹁َ︃َ︾ًْ︣ـ:١٤: ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︀︡ه.1
.ا﹨﹏ ﹋︐︀ب ︑︀ روز ﹇﹫︀﹝️ ا︨️

ٌ︡ ﹩أَ︋ِ︻ًـ﹟ؤٍ︣﹫︋ًـٌ︭﹩أَ︋ِ︻ًـ﹟ؤ: ا️︨︮︀دق﹝︀﹡﹠︡ ا﹟ روا️ ﹋﹥ از ا﹝︀م. 2 ﹥ٌ ︻ًـ︊ـؤ ︀ ﹇ُ﹙ْـ️ﹳ «: ...﹇َـ︀ل ا﹜﹙ـُ ﹁َ﹞ـًـ
ُـ﹤ٌأَ﹨ْ﹏ِ﹝ٌ﹟ؤ﹊ُ﹢نﹳ﹞ِ︢﹛َ︀لًـ︻ٌ﹠ًْ︡ـهﹳا﹇ؤ﹜ُﹳ﹝ٌ﹛ ﹜َ﹞ًـُ﹛ؤ﹋َ﹞︀ًـ︧︀ًـ ﹳ﹢لﹳ︨︀ًـ ـ ا﹜ْ︖ِْ︤﹣َدّـونًـوًـا﹜﹙ُ﹥ٌرً︨ـ َ﹥ ؤ﹟ ﹨ُـ﹛ؤ وًـ︡ـ ︻ـًـ

ﹳون؛ ︋﹥ ا﹝︀م ︮︀دق ٌ︣︾︀︮ذ﹝︣ان﹋︀﹁︋︀: ︻︣ض ﹋︣دم﹩﹤﹞﹩︀آن︋︀︽﹞︊︣﹫︎﹝︀﹡﹠︡: ﹁︣﹝﹢د﹋﹠︡؟﹨﹚︮
).٣٧٦ص،٥٢ج:١٤٠٣،﹩﹝︖﹙︧(» ...د﹨﹠︡﹩﹝ی︋﹥ و﹥︗︤ذ﹜️﹋﹞︀ل︋︀︤﹫﹡﹨︀آنو﹋﹠︡﹩﹝

-ا﹜︊︐﹥ رو﹡︡ ا︨﹑م آوردن ا﹨﹏ ﹋︐︀ب، ﹜︤و﹝︀ د﹁︺﹩ ﹡﹫︧️ و ︋︺﹫︡ ﹡﹫︧️ ︑︡ر︖﹩ ︋︀︫︡ و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡︪ـ︀﹡﹥ . 3
︨︀زد و ﹡﹫︤ ﹇︱︀وت ا﹝︀م ︋﹫﹟ ا﹨﹏ ﹋︐ـ︀ب ︋﹠ـ︀︋︣ دـ︡﹎︀ه د﹠ـ﹩     ︐﹥ ﹡﹞﹢دار ﹝﹩﹨︀﹩ ﹋﹥ ا﹝︀م از ︎﹫︀﹝︊︣ان ﹎︫︢

.، ا﹟ رو﹡︡ ︑ ︹︧︣︀︋︡)٢٣٧ص: ١٣٩٧﹡︺﹞︀﹡﹩، (ا︪︀ن 
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 ﹤︙﹡︀﹠ ﹩︀ن ︠﹢د ﹝ـ﹨︀﹠﹎ ︣︋ ﹤﹋ ﹟ـ︡ی ︋ـ︣ای    در د﹡﹫︀ ︋︀﹇﹩ ︋﹞︀﹡﹠︡، ا﹁︤ون ︋︣ ا︡︑ ،︡ـ﹠ا﹁︤ا
﹝﹣﹝﹠︀ن ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د؛ ︣ا ﹋ـ﹥ ﹝﹞﹊ـ﹟ ا︨ـ️ در ا﹞ـ︀ن ﹝﹣﹝﹠ـ︀ن ر︠﹠ـ﹥ ﹋﹠﹠ـ︡ و ︗︀﹝︺ـ﹥ را در         

︡﹎︀ه ︋︧﹫︀ری از ︻﹙﹞ـ︀، از ︗﹞﹙ـ﹥ ﹝︣ـ﹢م ︻﹑﹝ـ﹥     ا︣︷﹡ ﹟﹥، د.دراز﹝︡ت ︋﹥ ︑︊︀﹨﹩ ︋﹊︪﹠︡
:1384︮ـ︡ر،  (؛ ︫﹫︡ ︨ـ﹫︡ ﹝﹞ـ︡ ︮ـ︡ر    )١۶٠ص،٢۶ج :1404،﹩﹝︖﹙︧(﹝︖﹙︧﹩ 

.ا︨️) 288ص:1386﹝﹊︀رم ︫﹫︣ازی، (و ﹡﹫︤ آ️ اً ﹝﹊︀رم ︫﹫︣ازی ) 612ص
و ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ︎﹫ـ︣و ا︪ـ︀ن ︋ـ︀     آ﹝﹫︤ ﹝ـ︡ی ︋︀ر و ﹋﹫﹠﹥در ﹝﹢رد ︋︣︠﹢رد ︪︠﹢﹡️. 4-2

︀︋ ︀ن؛د﹢     ️ــ﹉ روا ︣﹨︀ـ︀م ︸ـ︑ا ﹟ـ︀ری،  (︡ ﹎﹀️ ﹝﹠︪︃ ا︋1422:و43ص،4ج
ا︨️ ﹋﹥ ︻﹑وه ︋︣ و︗﹢د ︑︪﹊﹫﹊︀︑﹩ در ﹝ـ﹢رد ﹝﹠︊ـ︹ و ︨ـ﹠︡    ) 2239ص،4ج:︋﹩ ︑︀﹝︧﹙﹛،

️    ︑﹢ان﹡﹞﹪آن؛  ﹜﹊ـ﹟ در ︮ـ﹢رت   1.آن را ﹝︧︐﹆﹫﹞︀ً ︋﹥ دوران ︎ـ︦ از ︸ـ﹢ر ﹝ـ︣︑︊︳ دا﹡︧ـ
︫﹫﹢ه ر﹁︐︀ری ا︪︀ن ︋︀ ا﹨﹏ ﹋︐︀ب ؛ ﹠︀ن ﹋﹥ در و﹇﹢ع ا﹟ ا﹝︣ در ز﹝︀﹡﹥ ﹇﹫︀م ا﹝︀م ﹝︡ی

﹎︣د︡؛ ر﹁︐︀ر ا﹝︀م ︋︣ ﹝︡ارا و ا︑﹞︀م ︖️ ﹝︊︐﹠﹩ ا︨ـ️ و ﹊ـ﹛ ︋ـ﹥ ﹇︐ـ﹏ ﹢دـ︀ن ︋ـ﹥       ︋﹫︀ن 
.︮﹢رت ︻︀م ︋﹥ ﹨﹫︘ ︻﹠﹢ان ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ﹡﹫︧️

، 2︨︀﹜﹥ ا﹝︀م ﹝︡ی ︋︀ ﹢د︀ن ﹝﹢رد ا︨︐﹠︀د ﹇ـ︣ار ﹎︣﹁︐ـ﹥  7روا︐﹩ ﹋﹥ در ﹝﹢رد ︎﹫﹞︀ن . 5
:︧﹠︡ه ا︨️︋﹥ د﹐ ﹏﹠︡ی ︠﹑ف ︋︣دا︫️ ﹡﹢

︡︒ ﹝︢﹋﹢ر در ﹝﹫︀ن روا︀ت ا︨ـ﹑﹝﹩ و ﹡ـ︤د ︻﹙﹞ـ︀ی ﹝︧ـ﹙﹞︀ن ︗︀﹍ـ︀ه ﹝﹞ـ﹩       . 1ـ5
و او﹜﹫﹟ ﹡︀﹇﹏ ︡︒ در ﹝﹫ـ︀ن ا﹨ـ﹏ ︨ـ﹠️،    3ا︡ ﹟︒ ﹝﹠︊︹ ﹝︧︐﹆﹏ ︫﹫︺﹩ ﹡︡ا︫︐﹥. ﹡︡ارد

﹨﹫︓﹞ـ﹩ در ﹝︖﹞ـ︹ ا﹜︤واـ︡ ︋ـ︀ ﹡﹆ـ﹏ اـ﹟       4.ا︨️) 101ص،8ج؛1404︵︊︣ا﹡﹩، (︵︊︣ا﹡﹩ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

︹ و﹇︀(» ا︫︣اط ا﹜︧︀︻﹥«ا﹡︡؛ ︗︤و ا︀د︒ ︋﹠︡ی ﹋︣ده﹋﹥ ﹝︧﹙﹛ و د﹞ ︣﹍︡︔﹫﹟ ︑﹆︧﹫﹛ا︡ ﹟︒؛ ﹠︀ن.1
.﹝︐︣ادف ﹡﹫️︧ز﹝︀﹡﹥ ︸﹢ر ا﹝︀م ﹝︡ی︋︀︫︡ و ا︫︣اط ا﹜︧︀︻﹥ ﹜︤و﹝︀ً ︋︀ ﹝﹩) ︀﹝️﹫︩ از ﹇﹫︎

ﹳ﹢لﹳ﹇َ︀لًـ: ﹝︐﹟ ︡︒ ﹝﹢رد ا︨︐﹠︀د ر︙︀رد︨﹢ن ﹠﹫﹟ ا︨️.2 ًـ﹠َ﹊ُ﹛ؤ﹫︋ًـ﹊ُ﹢نﹳ﹫ً︨ـ«:ا﹜﹙ُ﹥ٌرً︨ـ ︹ﹳ ا﹜ّ︣ـومِ﹟ًـ﹫و︋ًـ ـًـ أَر︋ؤ
ًـ﹇ْ﹏ًـأَ﹨ْ﹏ِ﹝ٌ﹟ؤرًـ︗ﹳ﹏ٌٍ︡﹩︻ًـ﹙َا﹜ُ︣ـا︋ِ︺ًـ﹤ُ︑َ﹆ُ﹢مﹳ،﹨ًُ︡ـنٍ ٌ︣﹨ا﹜ْ﹆َ︻ًـ︊ؤٌ︡﹝ٌ﹟ؤ﹏َرًـ︗ﹳ﹜َ﹥ﹳ﹁َ﹆َ︀لًـ،»﹟ًـ﹫ٌ︨﹠ًٌ︨ـ︊ؤ︹ًـ︡ﹳومﹳ﹫ِ︦ َـ︀لﹳ﹆

ؤ︐َ﹢ؤرِدﹳ﹜َ﹥ﹳ ﹳ﹢لًـ︀:﹑نًـ﹫ٌ︠︋ؤ﹟ﹳا﹜ْ﹞︧ﹳ مﹳ﹝ًـ﹟ؤ،ا﹜﹙ُ﹥ٌرً︨ـ سِإِ﹝︀ًـ ـ وﹳ﹜ٌْ︡﹝ٌ﹟ؤ«:﹇َ︀لًـ؟﹢ؤ﹝ًـٌ︢ا﹜﹠︀ُ ًـ︺ٌ ﹠َ﹤ً ﹟ًـ﹫أَر︋ؤ وًـ︗ؤَـ﹥ﹳ ﹋َـ︃َنُـ ︨ـًـ
ءًـ︑َ︀نِ﹥ٌ﹫︻ًـ﹙َ،أَ︨ؤ﹢ًـدﹳَ︠︀لَ﹞ًـ﹟ِا﹔ََِ︠︡ـهٌ﹩﹁ٌ،یدﹳرِـ﹋َ﹢ؤ﹋َ︉َ لِ﹝ٌ﹟ؤ﹋َ︃َ﹡ُ﹥ﹳ،︐َ︀نِ﹢ًـا﹇َ︺ؤ︻ًـ︊︀ًـ ـ رِ︗︀ًـ ً︣ـاٌ ﹩︋ًـ﹠ٌ ﹈ﹳ ،﹏ًـ﹫إِ︨ـؤ ﹞ؤ﹙ـٌ
ِْ︣ ٌ︪︻ً︨ـ﹠َ﹤ً﹟ًـِْ︣جﹳَ︐وًـ،ا﹜ْ﹊ُ﹠ُ﹢زَ︧ؤﹳَ︐ْ﹀ًـ﹟ٌؤكٌ﹝ًـً︡ـا ).٨،١٠١ج:١٤٠٤︵︊︣ا﹡﹩، (» ا﹜ِ︪︣

︡ » ﹋︪︿ ا﹜︽﹞﹥«او﹜﹫﹟ ﹋︐︀ب ︫﹫︺﹩ ﹋﹥ ا︡ ﹟︒ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋︐︀ب . 3 ﹝︺︖ـ﹛  از ︒ را ا︨️ ﹋﹥ آن ﹡﹫︤، ـ
).٤٧٠ص،٢ج:١٣٨١ار︋﹙﹩، : ر ک(﹡﹩ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ︵︊︣ا

، ا︀د︓﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︮﹙ ﹝﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن »ا﹜﹀︐﹟«﹡﹫︤ در ﹋︐︀ب ) ق٢٢٨م (﹡︺﹫﹛ ا︋﹟ ﹞︀د : ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️.4
ا︋ـ﹟ ﹞ـ︀د،   :ک.ر(و دو﹜️ روم ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ ︭︠﹢︮﹫︀ت ︡︒ ﹝︢﹋﹢ر را ﹡︡ارد و ︋︀ آن ﹝︐﹀ـ︀وت ا︨ـ️   
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در ︨ــ﹠︡، ︲ــ︺﹫︿ » ه︣﹫︮ــ︽﹩︋ــ﹟ أ︋ــ﹤︻﹠︊︧ــ«و︗ــ﹢د ــ︡︒ از ︵︊︣ا﹡ــ﹩، آن را ︋ــ﹥ د﹜﹫ــ﹏ 
︤ ︋︀ ︑﹀︀وت ﹝︐︭︣ی ﹫﹝︐︃︠︣ ﹡ی﹨︀︋﹆﹫﹥ ﹋︐︀ب). 619ص،7ج:1412﹨﹫︓﹞﹩، (︫﹞︀رد ﹝﹩

1.ا﹡︡﹨﹞︀ن ﹝︐﹟ ︵︊︣ا﹡﹩ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده

﹋ـ﹥  اول اـ﹟ : ︫﹢د ﹋﹥ ︗ـ︀ی ︑︃﹝ـ﹏ و د﹇ـ️ دارد   ﹝﹩در د﹐﹜️ ︡︒ ﹡﹊︀︑﹩ د︡ه . 2ـ5
︒︡ ﹟︐﹞ ـ︀  » ...﹟ ا﹜︣وم أر︋︹ ﹨︡ن﹫︋﹠﹊﹛ و﹫﹊﹢ن ︋﹫︨«: ﹝﹠︷﹢ر از رو﹝﹫︀ن در︧️؟ آ﹫

︡  ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︾︣︋﹩ ﹋ـ﹥ ︾︀﹜︊ـ︀ً ﹝︧ـ﹫﹩ ﹨︧ـ︐﹠︡، ﹝︭ـ︡اق ﹋﹠ـ﹢﹡﹩ آن       ﹋ـ﹥  ﹠ـ︀ن (2﹨ـ︀ ﹨︧ـ︐﹠
﹡﹫ـ︤ ا︵ـ﹑ق   ) ﹇︧ـ︴﹠︴﹠﹫﹥ و ︫ـ︀﹝︀ت  (و ︀ ︋﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ روم ﹇︡﹛ ) ﹋﹠︡﹡﹢︧﹠︡ه ﹋︐︀ب اد︻︀ ﹝﹩

ـ ﹡» روم«﹋ـ﹥ ﹋︀ر︋︣د﹨ـ︀ی او﹜﹫ـ﹥    ، ︫﹢د؟ در ︮ـ﹢رت دوم ﹝﹩ ︡ ︤ آن را ︑︀﹫ـ︡ ﹝ـ﹩  ﹫ ، د﹍ـ︣  ﹋﹠ـ
﹡﹊︐﹥ دوم ا﹟ ﹋﹥ ﹝︴︀︋﹅ آ︀ت . ︑﹢ان ا﹨﹏ روم را ︮︣ف ﹝︣د﹝︀ن ︾︣ب ا﹝︣وزی دا﹡︧️﹡﹞﹩

﹨︀ در ﹝︀︊︒ ﹇︊﹏ ا︫︀ره ﹎︣د︡؛ ︋︀ ︸ـ﹢ر ︱ـ︣ت ﹝ـ︡ی   و ا︀د︒ ﹋﹥ ︋﹥ ︋︣︠﹩ از آن
﹊﹢﹝️ ا︪︀ن در ﹋﹏ ︗︀ن ا︨︐﹆︣ار ︠﹢ا﹨︡ ︀﹁️ و ︐﹩ ا﹎︣ ا﹨﹏ ﹋︐︀ب ︋︀ ︫ـ︣ا︳ ذ﹝ـ﹥ در   

︋﹠︀︋︣ا ،﹟︐﹩ در ︮﹢رت ︎ـ︢︣ش  .  ︉︀︮﹊﹢﹝︐﹩ ﹡﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢دآن دوران ︋︀﹇﹩ ︋﹞︀﹡﹠︡؛ 
﹩﹞ ،️︡ی﹝︐﹟ روا﹞ ︀ن را ﹇︊﹏ از ا︨︐﹆︣ار ا﹝︀م﹝﹫︎ ﹟ا ︡︀︋    ️ . ︋ـ︣ ﹋ـ﹏ ︗ـ︀ن دا﹡︧ـ

﹎﹫ـ︣د و ﹡ـ﹥   ﹋﹥ ︵︊﹅ ︡︒، ︎﹫﹞ـ︀﹡﹩ ﹝﹫ـ︀ن ﹝︧ـ﹙﹞﹫﹟ ︋ـ︀ رو﹝﹫ـ︀ن ︮ـ﹢رت ﹝ـ﹩       ︻﹑وه ︋︣ آن
 ﹏﹫︀ن و ا︨︣اد﹢)︀ل آن﹫︎ ︀﹠︑ ︀رد︨﹢ن︙در ︻︊︀رت ر ﹤﹋    ﹏﹫︋ـ︀ ا︨ـ︣ا ﹫︀ن ︲︡﹝︧ـ﹝

︐﹩ در ︮﹢رت ا︔︊︀ت؛ ︮ـ﹢رت ﹝︧ـ﹙﹥ را   وا︨︴﹥ ︋﹢دن  ︬︫﹢دی،) ︫︡ه ا︨️︋﹫︀ن
.د﹨︡︑︽﹫﹫︣ ﹡﹞﹩

︡ از د﹍︣ ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︀︮︊︀ن ا︣︷﹡ ﹟ـ﹥ ︪ـ﹛ ︋ـ︣ آن ︋︧ـ︐﹥    . 6 ؛ ︋ـ︒ ﹨﹞︣ا﹨ـ﹩   ا﹡ـ
 ﹜︣﹞ ﹟︋ ﹩︧﹫︻ ︣ت︱ ـ︡ی﹞ ا﹝︀م ︀︋    ️ اـ﹟  . در ︣﹋ـ️ ا︮ـ﹑﹡ ﹩ـ︀﹩ ا︨ـ

﹝︐︺︡د ︫﹫︺﹩ و ︨﹠﹩ ذ﹋︣ و ︑﹢︨︳ ︻﹙﹞ـ︀ی ا︨ـ﹑﹝﹩ ﹝﹊ـ︣راً ︻﹠ـ﹢ان ︫ـ︡ه      ﹡﹊︐﹥ ﹋﹥ در ﹝﹠︀︋︹ 


).٣٩٩ص،١ج:١٤١٢

ـ ا﹡ـ︡، در ا ﹋ـ︣ده ︋﹫ـ︀ن را ﹋﹥ ا ︒︡ ﹟︀ ﹝︪ـ︀︋﹥ آن ﹩ب ﹨︀﹜﹫︧️ ﹋︐︀. 1     ️از︗﹞︺ـ﹩ (﹟ ﹝﹠︊ـ︹ آ﹝ـ︡ه ا︨ـ
).١٢٨-١٢٦ص،٢ج :١٤٢٨﹡﹢︧﹠︡﹎︀ن،

﹩ا﹜﹞﹆︭﹢د ︋︀﹜︣وم ﹁ـ «: ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل(ا﹜︊︐﹥ ︋︣︠﹩ ︻﹙﹞︀ ︋︀ ا﹟ ︋︣دا︫️ از روم در ا︀د︒ ﹝﹢ا﹁﹅ ﹨︧︐﹠︡ . 2
︣ة ﹫ـ ا﹜﹆︣ون ا﹔︠﹩ا﹝︐︡اد﹨﹛ ﹁﹤ و﹫﹜︪︺﹢ب ا﹔ور︋ا:ی︒ ا﹜﹢اردة ︻﹟ آ︠︣ ا﹜︤﹝︀ن و︸﹢ر ا﹜﹞︡ا﹔︀د

).٣١ص: ︋﹩ ︑︀﹋﹢را﹡﹩،: ک.ر(» ﹤﹫︐﹛ ا﹜︐︀ر﹁﹣﹐ء ﹨﹛ أ︋﹠︀ء ا﹜︣وم، وور︔﹤ أ﹝︊︣ا︵﹢ر. ﹊︀أ﹝︣﹩﹁
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: 1397؛ ﹡︺﹞ـ︀﹡﹩،  135، ص1ج:﹝︧ـ﹙﹛، ︋ـ﹩ ︑ـ︀   ؛168ص،4ج:︋1422ـ︀ری،  (ا︨️ 
﹎︣ا︀﹡ــ﹥ ︗ــ️ ﹨﹞︣ا﹨ــ﹩ ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن و ؛ ︋︧ــ︐︣ی ﹨ــ﹛)8،42ج:1407و ﹋﹙﹫﹠ــ﹩، 75ص

ـ آورد و ا﹝︧﹫﹫︀ن در دوران ︎ـ︦ از ︸ـ﹢ر ﹁ـ︣ا﹨﹛ ﹝ـ﹩         ﹢ـ﹝︻ ︣ش︢ـ﹛، ︋ـ︣ ︎ـ﹞ ﹟ و ﹩﹞
.︋﹥ ︨︤ا ︠﹢ا﹨︡ دا︫️ی︣﹫﹝﹠︪︀﹡﹥ ︑︀︔︑︪﹊﹫﹏ ﹊﹢﹝️ ︻︡ا﹜️ 

︠﹢ر﹛ ﹋﹥ ︋︀ ﹝﹀︣و︲ـ︀ت اـ﹟   ︻﹑وه ︋︣ ﹝﹢ارد ﹝︢﹋﹢ر، در ﹡﹍︀ه ︫﹫︺﹩ ︋﹥ ﹡﹊︀︑﹩ ︋︣ ﹝﹩. 7
︣ ︩﹫﹡︷︣﹥ در ﹝﹢رد ﹡﹍︀ه آ︠︣ا﹜︤﹝︀﹡﹩ ا︨﹑م ︑﹠︀﹇︰ ︋ د︗ـ︀ل،  : ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ﹝︓ـ︀ل   . داردی︑ـ

 ️ ـ 1︻﹠︭︣ی ﹝﹢ری در ﹡﹍︀ه آ︠︣ا﹜︤﹝︀﹡﹩ ︫﹫︺﹩ ﹡﹫︧ـ ︣︠﹑ف آ﹡︙ـ﹥ اد︻ـ︀ ︫ـ︡ه ا︨ـ️،     و ︋
️    ا﹜﹞﹆︡س ﹝︪︭﹥ ا︮﹙﹩ ا﹝︀م ﹝︡ی︑︭︣ف ︋﹫️ ا﹝ـ︀م ﹡ـ︤د ︫ـ﹫︺﹫︀ن ﹡﹫︧ـ️ و ︣﹋ـ

︣ ︻ـ︀﹜﹛ ︑︡ر︕︋﹥وآ︾︀ز﹝﹊﹥از︋﹙﹊﹥﹎︣دد؛﹡﹞﹩اور︫﹙﹫﹛﹝﹢ر﹞︣︋︡ی .︫ـ﹢د ﹝ـ﹩ ﹎﹫ـ
︣ ︻﹠ـ﹢ان ︋﹥راا﹜﹞﹆︡س︋﹫️واور︫﹙﹫﹛﹞︡یا﹝︀م﹨﹞︙﹠﹫﹟ ️ ﹝﹆ـ ︩ ﹊﹢﹝ـ ﹢︠ـ ︣ ︋ـ

:1411،﹩︵﹢︨ـ (دارد ︗︫﹤﹁﹢﹋﹟﹫﹠﹩﹨︀﹍︀︫︣﹫︺﹩،روا︀ت︋﹅﹝︴︀︋﹙﹊﹥﹎︤﹠︡؛﹡﹞﹩
).475ص

︩﹫︎ ︣︋ ﹫︧﹞︡︲ ﹤︣︷﹡ ،︫︡ ﹤︐﹀﹎ ﹤︙﹡ا︨️ ﹋ـ﹥ در ︋︧ـ﹫︀ری   ﹁︣ض︋﹠︀︋︣ آ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︀﹨
︡ ﹨︀ ︑︣د︡ و︗﹢د دارد و ا︮﹏ آن را ︋﹥ ︀﹜︩ د︀ر ﹝﹩از آن ︗ـ︀﹡﹩  : ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ﹝︓ـ︀ل   . ﹋﹠ـ

و ـ︀ ︋︣﹇ـ︣اری ﹡︷ـ︀م    ) ︠︀ور﹝﹫︀﹡ـ﹥ و ﹡﹥ ﹝﹠︭ـ︣ ︋ـ﹢دن ︋ـ﹥    (︋﹢دن ﹊﹢﹝️ ا﹝︀م ﹝︡ی
︋︀ ا︮﹏ ︑︴︊﹫﹅ ﹝︡ی ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن  ) و ﹡﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︎︨︣︐︩ ︠﹢﹢︑)︩﹫︡ی ︑﹢︨︳ ا︪︀ن 

﹋ـ﹥ ︋﹠ـ︀ ︋ـ﹥ اد︻ـ︀ی ︮ـ︀︊︀ن ﹡︷︣ـ﹥، ﹨﹞︙ـ﹢ن ر︙︀رد︨ـ﹢ن         ؛ ︋︀ ︲︡﹝︧﹫ ﹋︐︀ب ﹝﹆ـ︡س 
. ﹋﹠ـ︡؛ ﹝﹠︀﹁ـ︀ت ا︨︀︨ـ﹩ دارد   ی دا︫ـ︐﹥ و ︋ـ﹥ ︎︨︣ـ︐︩ ︠ـ﹢د د︻ـ﹢ت ﹝ـ﹩      ا﹊﹢﹝︐﹩ ﹝﹠︴﹆ـ﹥ 

︣︷﹡ ﹟ا ︣﹍ن ﹝︺︀دل ﹇ـ︣ار دادن ︎﹫ـ︀﹝︊︣ درو︾ـ﹫﹟ ﹋︐ـ︀ب ﹝﹆ـ︡س ︋ـ︀       ︑︴︊﹫﹆︀ت د﹢︙﹝﹨ ،﹤
︻﹫︧︀ی ﹝ـ﹢رد﹡︷︣ ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن و ︋ـ﹥ وـ︥ه ︑︴︊﹫ـ﹅ د︗ـ︀ل ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ︋ـ︀ ︻﹫︧ـ︀ی ﹝ـ﹢رد﹡︷︣           

︑﹠︀﹇︰ ︋︧ـ﹫︀ری ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︐ـ﹩     ی﹝︧﹫﹫︀ن؛ ︻﹑وه ︋︣ ﹡︡ا︫︐﹟ ﹝︧︐﹠︡ ﹇︀︋﹏ ا︻︐﹞︀د؛ دارا
).163-156ص: 2008ر︙︀رد︨﹢ن، (را ︋︣︵︣ف ﹋﹠﹠︡ ا﹡︡ آن︵︣ا︀ن آن ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر﹡ـ﹌  ︑︣ ︋﹥ ︻﹠︀︮︣ د﹍︣ی ﹨﹞︙﹢ن ︨﹀﹫︀﹡﹩، ﹋﹛ار︗︀ع ﹋﹛ ا﹝︀﹝︀ن ︫﹫︺﹥ ︋﹥ د︗︀ل و در ﹝﹆︀︋﹏ ار︗︀ع ︋﹫︩. 1
︸ ︀︋ ر ا﹝︀م ︻︭︣︋﹢دن ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹆﹫﹛ د︗︀ل﹢        ،ـ﹟ ﹝﹢︲ـ﹢عو ﹡﹫︤ ︻ـ︡م ا﹇︊ـ︀ل ︻﹙﹞ـ︀ی ︫ـ﹫︺﹩ ︋ـ﹥ ا

.﹎︣ ︗︀﹍︀ه ︀︎﹫﹟ ا︋ ﹟︒ در ﹝︀︧﹏ آ︠︣ا﹜︤﹝︀﹡﹩ ﹝︢﹨︉ ︑︪﹫︹ دارد﹡﹞︀︀ن
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سالم، رداي ضدمسیحادیدگاه تکمیلی 
ا﹡﹍ـ︀ری ︲︡﹝︧ـ﹫ ﹋︐ـ︀ب ﹝﹆ـ︡س ︋ـ︀ ا﹝ـ︀م       ︎ـ︣دازی در ز﹝﹫﹠ـ﹥ ﹊︧ـ︀ن   در ادا﹝﹥ ﹡︷︣ـ﹥ 

﹋﹥ ︋﹠︀︋︣ ﹝﹆︡﹝﹥ ﹋︐︀︋︩ ﹋︪﹫︪﹩ اوا﹡︖﹙﹫︧ـ︐﹩  (1﹝﹠︖﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن؛ ︗﹉ ا︨﹞﹫﹞️︡ی
ـ ﹋︐︀︋﹩ ﹡﹍︀︫︐﹥ ﹋﹥ ︻﹑وه ︋︣ ︑︃﹫︡ دـ︡﹎︀ه ﹡︷︣ـ﹥  2011در ︨︀ل ) و آ﹝︀﹊︣﹩ ا︨️ ︣دازان ︎

︑︣ و ︗︡︡︑︣ در ا︨︐﹊︀م و ا︔︊︀ت ا﹟ د︡﹎︀ه ︑ـ﹑ش  ؛ ︋︀ ︫﹢ا﹨︡ ︋﹫︩»︲︡﹝︧﹫ ا︨﹑﹝﹩«
﹟ ـ ﹎︢ا︫︐﹥ و ︗︀﹜︉ ︑﹢︗ـ﹥، ا 2»ا︨﹑م، ردای ︲︡﹝︧﹫«وی ﹡︀م ﹋︐︀ب ︠﹢د را . دا︫︐﹥ ا︨️

﹎﹀︐︀ر ﹡﹍︀︫︐﹥ و ︋︀ ا︨︐﹠︀د ︋﹥ ﹝︴︀﹜︉ ﹋︐︀ب ﹨︪ـ︡ار  ︤ ︋︣ ا﹟ ﹋︐︀ب ︎﹫︩﹫﹡3﹋﹥ ︑﹫﹞﹢︑﹩ ﹁︣﹡﹫︩
︗︀ ﹋﹥ اـ﹟ دـ︡﹎︀ه   از آن. »را ︗︡ی ︋﹍﹫︣د-﹝︡یـ ︀︋︡ ︠︴︣ ا﹝︀م دوازد﹨﹛ ﹋﹙﹫︧︀«داده ﹋﹥ 

︋︣ ﹝﹠︖﹩ ︫﹫︺﹩، ︋﹥ ) ﹋﹥ ﹝︪︀﹨︡ه ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د︡﹠︀ن(︀وی ﹝︴︀﹜︊﹩ ︗︡︡ ︋﹢ده و از ︵︣﹁﹩ 
در . ر︨︡︻﹠﹢ان د︫﹞﹟ ﹝︧﹫﹫︀ن در آ︠︣ا﹜︤﹝︀ن ︑﹊﹫﹥ دارد؛ ︋︣ر︨﹩ آن ︲︣وری ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩

︋ـ﹥  ) »︲︡﹝︧ـ﹫ ا︨ـ﹑﹝﹩  «اـ﹟ دـ︡﹎︀ه ︋ـ︀ ﹡︷︣ـ﹥     ﹡︷ـ︣ از ﹝︴︀﹜ـ︉ ﹝︪ـ︀︋﹥    ︮︣ف(ادا﹝﹥ ︋︀ 
︻﹠︀و﹠﹩ ﹋﹥ در ا﹟ د︡﹎︀ه ︋﹥ ︮﹢رت ︠︀ص ︋︣ آن ︎︀﹁︪︀ری ︫︡ه و ﹡﹢︧﹠︡ه در ︮︡د ا︔︊︀ت 

.︫﹢دآن ︋﹢ده ا︨️؛ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩

اسالم، آیین شیطانی ضدمسیح در آخرالزمان. 1
ده از زور در ﹡﹍︀ه ︗﹉ ا︨﹞﹫️، ﹇︣آن ﹝﹞﹙﹢ از آ︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ا︗ـ︀زه ا︨ـ︐﹀︀   

︑ـ︣﹟  ︋︣ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︊﹠︀، ا︨﹑م در ︵﹢ل ︑︀ر ︋﹫︩! ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ د﹟ ︾﹫︣﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن داده ا︨️
﹨ـ︀ی ﹝﹆︨︡ـ﹩   ﹏ ا﹟ ﹝︴﹙ـ︉، ︗﹠ـ﹌  ﹫﹨︀ را ︋︣ ﹢د︀ن و ﹝︧﹫﹫︀ن روا دا︫︐﹥ و د﹜د︫﹞﹠﹩

﹝︤ا﹝﹫ـ︣  -از ﹨﹞﹫﹟ رو︨️ ﹋﹥ ﹋︐ـ︀ب ﹝﹆ـ︡س   . ا﹡︡ا︨️ ﹋﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︻﹙﹫﹥ ﹝︧﹫﹫︀ن دا︫︐﹥
ـ ﹁︣ز﹡︡ان ا︨﹞︀︻﹫﹏ و ﹝︣د﹝︀ن ا︵︣اف ا︨︣ا﹫﹏ را ﹋ـ﹥ ا﹋﹠ـ﹢ن ﹝︧ـ﹙﹞︀ن    8︑︀ 2آ︀ت 83︋︀ب 

﹨︧︐﹠︡؛ د︫﹞﹠︀ن ︠︡ا ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣ده ﹋﹥ در ︮︡د ﹡︀︋﹢دی ا︨︣ا﹫﹏ در ︵﹢ل ︑︀ر ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋ـ﹢د  
.)56-50ص: 2011،ا︨﹞﹫️(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Jack Smith،﹟︀ل ا﹝︐︀د ا︨️ا︀ر ︋︀︫︡، ز︺︐︧﹞ ︀م﹡ ﹟ا ﹤﹋.
2. Smith Jack, Islam: The Cloak of Antichrist, Winepress Publishing, 2011.

3 .﹩︑﹢﹝﹫︑︩﹫﹡︣﹁)Timothy R. furnish (در︗︣︗﹫︀دا﹡︪﹍︀ها︨︐︀د،︀﹊︣﹞آ ︩ ️ ︨ـ︀ل ١٥از︋ـ﹫ درا︨ـ
ــ﹢رد ﹞﹏︀ــ ــ﹑﹝﹩﹝︧ ــ﹥وا︨ ــ︥ه︋ ــ﹩و ــ﹩﹝﹠︖ ــ﹑﹝﹩﹎︣ا ــ﹥ا︨ ــ﹅︋ ﹫﹆︑ــ︀﹜﹫︿و ــ︽﹢ل︑ ــ️ ﹝︪ ا︨

)www.mahdiwatch.org/id١html.(
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)مهدي(تطبیق ضدمسیح مذکور در کتاب مقدس بر امام دوازدهم شیعیان . 2
﹨︀﹩ ︋︣ای ︲︡﹝︧﹫ ︫﹞︣ده ︫︡ه ﹋ـ﹥  ﹆︡س، و︥﹎﹩︡﹎︀ه ا︨﹞﹫️، در ﹋︐︀ب ﹝﹝︴︀︋﹅ د

وی ︋ـ︣ای ا︔︊ـ︀ت دـ︡﹎︀ه    . ﹨︀﹩﹡﹥ ︋︣ ﹡︧﹥ ︨﹠﹅ دارد،﹫︑︴︊︑﹠︧﹡ ︣︋ ︀﹥ ﹝﹠︖﹩ ︫﹫︺﹫︀ن 
آورد و ا︨︐﹠︀دا︑﹩ ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹋︐ـ︀ب ﹝﹆ـ︡س   ︠﹢د، ︫﹢ا﹨︡ی از ︑︀ر︀﹆︻ ،︡ و ﹝﹠︀︋︹ ا︨﹑﹝﹩ ﹝﹩

:ا﹨﹛ ﹝︧︐﹠︡ات ا︨﹞﹫️ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ از ﹇︣ار ز︣ ا︨️. دارد
﹝︴ـ︀︋﹅ ﹋︐ـ︀ب ﹝﹆ـ︡س، آ︠ـ︣﹟ ﹡︷ـ︀م ︎︀د︫ـ︀﹨﹩ ︎ـ﹫︩ از آ﹝ـ︡ن ﹝︧ـ﹫ ،ـ﹉           .1ـ2

️ » ︑﹆︧﹫﹛ ︫︡ه«ا﹝︍︣ا︑﹢ری  دا﹡ـ﹫﹛  ︵ـ﹢ر ﹋ـ﹥ ﹝ـ﹩   ﹨﹞ـ︀ن .)41: 2دا﹡﹫ـ︀ل  (و د︫﹞﹟ ︠︡ا︨ـ
در «ا﹟ ﹡︷︀م ︎︀د︫︀﹨﹩ . ا︨﹑م در ﹨﹞︀ن ا︋︐︡ا ︋﹥ دو ︫︀︠﹥ ︨﹠﹩ و ︫﹫︺﹩ ︑﹆︧﹫﹛ ︫︡ه ا︨️

︣ا﹋﹥ ︫ـ﹫︺﹫︀ن  ؛︫﹫︺﹥ ﹝︐︖﹙﹩ ا︨️﹋﹥ ا﹟ ﹡﹫︤ در) 43:﹨﹞︀ن(» ﹡︧﹙﹩ از ﹝︣دم ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د
︉﹫ـ ، ︋ـ﹥ ︑︣︑ ﹝︺︐﹆︡ ﹨︧︐﹠︡ و ︑﹠︀ ﹁︣ز﹡︡ان ︻﹙ـ﹩ و ﹁︀︵﹞ـ﹥  ︋﹥ ا﹝︀﹝️ ﹁︣ز﹡︡ان ︻﹙﹩

︡﹝﹞ ︣︐︠دا﹝︀د و د- ﹩ا﹝︀﹝️ ﹇﹙﹞︡اد ﹝ـ ﹤︐︧︀︫ را ︡ ﹨﹞︙﹠ـ﹫﹟ در ﹋︐ـ︀ب ﹝﹆ـ︡س    . ﹋﹠﹠ـ
دا﹡ـ﹫﹛ ﹋ـ﹥   و ﹝︀ ﹝ـ﹩ ) 7:7︀ل﹫﹡اد(︫︀خ ︋﹥ ︑︭﹢︣ ﹋︪﹫︡ه ︫︡ه ا︨️ 10︋︣ای ا﹟ ︎︀د︫︀﹨﹩،

︑﹟ از ︮︀︋﹥ وی ︋﹥ ︻﹠﹢ان وار︔︀ن ︋︪️ ︋﹥ ︮﹢رت ا︗﹞ـ︀︻﹩  10ز در﹎︫︢️ ﹝﹞︡،︎︦ ا
در ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س ︎﹫︪ـ﹍﹢﹩  ،︻﹑وه ︋︣ ا﹟.﹋︣د﹡︡﹝︺﹫﹟ ︫︡﹡︡ و ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن از ا︪︀ن ︑︊︺﹫️ 

︠︡ا، از ﹝﹫︀ن ︨﹥ ︫︀خ، ﹉ ︫︀خ از ر︪﹥ ︗︡ا ︠﹢ا﹨ـ︡ ﹎︪ـ️   ︫︡ه ﹋﹥ در ا﹟ ︎︀د︫︀﹨﹩ ︲︡
و ︻﹙﹫ـ﹥ د﹍ـ︣ان ﹇﹫ـ︀م    ︫︀ه ﹡︀﹩ ︋︣︠﹢ا﹨︡ ︠︀︨️ از ﹨﹞﹫﹟ ︫︀خ ا︨️ ﹋﹥ ︎︀دو) 8: ﹨﹞︀ن(
︫﹫︺﹥ ︎︦ د﹨︡︑︀ر ﹡︪︀ن ﹝﹩.)24-21: ﹨﹞︀ن(︀︋︡و ︋︣ ︑﹞︀﹝﹩ ︗︀ن ︑︧﹙︳ ﹝﹩﹋﹠︡﹩﹝

را ) ا︋ـ﹢︋﹊︣، ︻﹞ـ︣ و ︻︓﹞ـ︀ن   (﹝ـ﹫﹑دی، د﹍ـ︣ ︨ـ﹥ ︠﹙﹫﹀ـ﹥ ا︋︐ـ︡ا﹩      680از وا﹇︺﹥ ﹋︣︋﹑ در 
. ا﹨ـ﹏ ︨ـ﹠️ ︗ـ︡ا ﹋ـ︣د    ﹡︢︍︣﹁️ و ︋︀ ︢︎︣ش ︻﹙﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︗︀﹡︪﹫﹟ ﹝﹞︡، راه ︠﹢د را از 

︋︣︠﹢ا﹨︡ ︠︀︨️ و ︻﹙﹫﹥ ا﹨ـ﹏ ︨ـ﹠️ و د﹍ـ︣    » ا﹜﹞︡ی«︋﹠︀︋︣ ا︻︐﹆︀د ︫﹫︺﹥، از ﹨﹞﹫﹟ ﹡︧﹏، 
️ (﹋﹠︡ و د﹡﹫︀ را ︑️ ︑︧﹙︳ ︠ـ﹢︩ در ︠﹢ا﹨ـ︡ آورد   ﹝︣دم ︗︀ن ﹇﹫︀م ﹝﹩ :2011، ا︨ـ﹞﹫

.)100-90ص
﹝︴︀︋﹅ آ﹡︙﹥ در ︑︀ر آ﹝︡ه ا︨️، ︀﹋﹞︀ن ︨﹠﹩، ـ﹢ن ا﹝︀﹝ـ︀ن ︫ـ﹫︺﹩ را ر﹇﹫ـ︉     . 2ـ2

، »﹝﹞ـ︡ ︋ـ﹟ ا﹜︧ـ﹟   «︋ـ︀ ︑﹢﹜ـ︡   . دا︫︐﹠︡﹨︀ را از ﹝﹫︀ن ︋︣ ﹝﹩﹋︣د﹡︡، آن﹞︡اد ﹝﹩︠﹢د ﹇﹙
ای ︠ـ︀ص از  ﹁︣ز﹡︡ ا﹝︀م ︀زد﹨﹛ ︫﹫︺﹫︀ن، وی ﹁︣ز﹡︡ش را از د︡ ︻﹞﹢م ︠︀رج ﹋︣د و ︗︤ ︻︡ه

7در﹎︫︢️، ﹁︣ز﹡︡ او ﹋ـ﹥  از و︗﹢د او ﹝︴﹙︹ ﹡︊﹢د و و﹇︐﹩ ︧﹟ ︻︧﹊︣ی﹩︫﹫︺﹫︀ن، ﹋︧
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ـ︀د  1»︾﹫︊️«﹀﹩ ﹎︣د︡ ﹋﹥ ︫﹫︺﹫︀ن، از آن ︋︀ ︻﹠﹢ان ︑︣ ﹡︡ا︫️، ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹝︨︀ل ︋﹫︩
︠﹢ا﹡﹠ـ︡ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥    ︫﹫︺﹫︀ن ا﹝︀م دوازد﹨﹛ ︠﹢د را ﹝﹠︐︷َ︣، ﹇︀﹛ و ︀︮︉ ︫﹞︪ـ﹫︣ ﹝ـ﹩  . ﹋﹠﹠︡﹝﹩

︨️ ﹋﹥ روش ﹝ـ︡ی ︋ـ︣ ︗﹠ـ﹌ و    ︀﹋﹩ از آن ا-2﹝︴︀︋﹅ روا︀ت ︫﹫︺﹩-و︥ه ︮﹀️ ا︠﹫︣ 
   ︡ ارا و ﹡︣﹝ـ﹩ ﹡ـ︡ارد   ︠﹢﹡︣︤ی ﹝︊︐﹠﹩ ا︨️ و ︋︣︠﹑ف ︎﹫︀﹝︊︣ ا︨﹑م، ︋︀ د︫ـ﹞﹠︀ن ︠ـ﹢︩ ﹝ـ

.)190-186ص: 2011،﹨﹞︀ن(
﹨ـ︀ی  ︋﹥ و︥ه ﹝﹊︀︫﹀︀ت ﹫︧﹞︡︲ ،︀﹠﹢ ︋︀ ︻﹠ـ︀و﹟ و و︥﹎ـ﹩  ؛در ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س. 3ـ2

از ︗﹞﹙﹥ ︻﹠︀و﹠﹩ ﹋﹥ ︋ـ︣ای ︲︡﹝︧ـ﹫ در ﹝﹊︀︫ـ﹀︀ت    . ﹝﹢︭︑ ﹤︋ ﹩﹀﹚︐︣ ﹋︪﹫︡ه ︫︡ه ا︨️
﹤︋ ︀﹠﹢ ﹤︐﹁︀ر ر﹋» ︩17ت ﹝﹊︀︫ـ﹀︀ (ا︨️ ︋︀ ﹨﹀️ ︨︣ و ده ︫︀خ 3»︨︣خ ﹁︀م) ﹨﹫﹢﹐(و :

︋ـ︣ای  ﹩︐﹫؛ ︭︠﹢︮ـ )11و8: 17﹝﹊︀︫ـ﹀︀ت  (﹝︴︀︋﹅ دو ︻︊︀رت د﹍︣ از ﹨﹞ـ﹫﹟ ︋ـ︀ب   .)3
در ︻︊ــ︀رت اول . ︋﹫﹠ــ﹫﹛ ﹋ــ﹥ ︑﹠ــ︀ ︋ــ︣ ا﹝ــ︀م دوازد﹨ــ﹛ ︫ــ﹫︺﹫︀ن ︑︴︊﹫ــ﹅ دارد︲︡﹝︧ــ﹫ ﹝ــ﹩

︠﹢ا﹨︡﹨﹙︀﹋️︋﹥و︠﹢ا﹨︡ ︋︣آ﹝︡﹨︀و﹥ازو﹡﹫︧️و︋﹢دد︡ی،﹋﹥و︩آن«: ︠﹢ا﹡﹫﹛﹝﹩
:︀︋﹫﹛﹝﹩︋︀ د﹇️ در ا﹟ ︻︊︀رت در» .ر﹁️
 ︫︡ه ﹤︐﹀﹎ ︀ن ﹋﹥ در ︑︀ر﹠ ️︨ـ︡ ︋ـ﹟   «و ︫﹫︺﹫︀ن ︋︡ان ﹝︺︐﹆︡﹡︡، ا﹝ـ︀م دوازد﹨ـ﹛   ا﹝﹞

﹟︧« ︡ود1200 ️ ︩ آن«︋﹠ـ︀︋︣ا﹟، ︻︊ـ︀رت   . ︨︀ل ﹇︊﹏ ︋﹥ د﹡﹫︀ آ﹝︡ه ا︨ـ ﹋ـ﹥ وـ
.؛ ︋︣ او ﹇︀︋﹏ ︑︴︊﹫﹅ ا︨️»...︋﹢دد︡ی،

 ︀ه ︫﹫︺﹫︀ن، ا﹝︀م دوازد﹨﹛ ︎︦ از در﹎︫︢️ ︎︡ر ︠ـ﹢د، از د﹎︡ـ﹩    ﹝︴︀︋﹅ د﹀﹞ ـ︡ ﹝ـ︣دم
︩ «﹜ـ︢ا ︻︊ـ︀رت   . ︫︡ه و ︾︀︉ ﹎︪︐﹥ ا︨️ ️ .... آن وـ ﹨ـ﹛ ︋ـ︣ او ︮ـ︀دق    » ...﹡﹫︧ـ

.ا︨️
   ︡ در اـ﹟ ﹝﹫ـ︀ن، ︫ـ﹫︺﹫︀ن،    . ﹨﹞﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋﹥ ︸﹢ر ﹝︡ی در آ︠︣ا﹜︤﹝ـ︀ن ﹇︀ـ﹏ ﹨︧ـ︐﹠

ا︨ـ️ ﹋ـ﹥   » ا﹝ـ︀م دوازد﹨ـ﹛  «دا﹡﹠ـ︡ و  او، ﹨﹞ـ︀ن   ︫︬ ﹝︺﹫﹠﹩ را ﹝︭︡اق ﹝ـ︡ی ﹝ـ﹩  
︀︲︣، ︫﹫︺﹫︀ن ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹝︡ی، ز﹡ـ︡ه ا︨ـ️ و   در ︀ل. ﹨︀ ﹇︊﹏ ﹝﹀﹩ ︫︡ه ا︨️︨︀ل

﹏ ﹫ـ درون ︀ه ﹝︧︖︡ ︗﹞﹊︣ان، در رو︨︐︀﹩ ﹡︤د﹉ ﹇ـ﹛ ا︨ـ︐﹆︣ار دارد و ︋ـ﹥ ﹨﹞ـ﹫﹟ د﹜    
    ️ ﹨ـ︀ی ︠ـ﹢د را ︋ـ︣ای    ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹨﹀︐﹥ ﹨︤اران ︫﹫︺﹥ در آ﹡︖ـ︀ ︗﹞ـ︹ ︫ـ︡ه و در︠﹢ا︨ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Occultation

.٢٣١ص: ١٣٩٧﹡︺﹞︀﹡﹩، : ک. از ︗﹞﹙﹥ ر. 2
3.Scarlet Beast
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ا ﹟︀ه ﹨﹞︀ن ︗ـ︀﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︫ـ﹫︺﹫︀ن ︋ـ﹥      . ا﹡︡از﹡︡ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹝︡ی درون ︀ه، ﹝﹩
﹞ ر﹢︸︡﹠︐︧﹨ ︡﹆︐︺﹞ ـ﹩  . ︡ی از آن﹞ ︬︀ت ﹝︪ـ﹀﹫︮﹢︑ ﹟︫ـ﹢د ﹇︧ـ﹞️ ︨ـ﹢م    ︋︀ ا

 ﹩﹠︺ ،︊︀رت ﹝﹊︀︫﹀︀ت︻»︩آن و ...  ︡ ؛ ︋ـ︣ ﹝ـ︡ی ︫ـ﹫︺﹫︀ن    »از ﹨︀و﹥ ︠﹢ا﹨ـ︡ ︋︣آ﹝ـ
) ﹨︀و﹥ ﹨﹞︀ن ︀ه ︻﹞﹫﹅ ا︨️(︑︴︊﹫﹅ ﹋︀﹝﹏ دارد 

(http://www.jacksmithprophecy.org/index.php/iran-the-trigger-for-the-

beginnning-of-tribulation).

﹡ ︀ت﹀︫︀﹊﹞ ﹩︀︐﹡︊︀رت ا︻﹫     ﹩︀ـ﹡ ︋ـ︀ ﹡ـ︀︋﹢دی ﹫ر ︲︡﹝︧ـ﹢︸ ️︨و︻︡ه داده ا ︀﹞ ﹤︋ ︤
﹜︢ا ﹝︀ ﹝︺︐﹆︡﹛ ︻︀﹇︊ـ️ ﹝﹠︖ـ﹩   . »ر﹁️︠﹢ا﹨︡﹨﹙︀﹋️︋﹥... آن و︩«: ﹝︭︀دف ا︨️

.)273و 198-190ص:2011ا︨﹞﹫️، (ا︨﹑﹝﹩ ﹡︀︋﹢دی و ﹨﹙︀﹋️ ا︨️
 ︀ن﹞︤﹛︣ده ﹋﹥ در آ︠︣ا﹋ ﹩﹢﹍︪﹫︎ از ﹝︢﹨︊﹩ درو︾ـ﹫﹟  ︑﹉ ا﹝︍︣ا﹋︐︀ب ﹝﹆︡س ﹜﹫︷︻ ری﹢

﹩﹞ ︣﹫︧︑ ︀ن را︗ ﹏﹋ ﹤﹋ ـ︀ل   .)7: 13﹝﹊︀︫﹀︀ت (﹋﹠︨︡︣ ︋︣ ︠﹢ا﹨︡ آورد ا︨ـ﹑م در
︣︲︀      ـ︡ی﹞ ،ـ ، ︋︡ون ︠﹙﹫﹀﹥ و ︠﹑﹁️ ا︨️؛ و﹜﹩ ﹝︴︀︋﹅ ﹡﹍ـ︀ه آ︠︣ا﹜︤﹝ـ︀﹡﹩ ا︨ـ﹑م

﹟ ︠﹑﹁ـ️ ︋ـ︣ ﹋ـ﹏    ـ آ︣︠﹟ ︠﹑﹁️ ا︨﹑﹝﹩ را ︋︣︎︀ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د ﹋﹥ اـ﹝﹠︖﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن
ا﹟ ︠﹑﹁ـ️، ﹨︪ـ︐﹞﹫﹟ ︠﹑﹁ـ️، ︎ـ︦ از ﹨﹀ـ️ دود﹝ـ︀ن       . ﹙︳ ︠﹢ا﹨︡ ︗️﹁︀︀ن ︑︧

︋﹠﹩ ا﹝﹫﹥، ︋﹠﹩ ︻︊︀س، ﹁︀︵﹞﹫﹢ن ﹝︭︣، ا﹢︋﹫︀ن و ︨ـ﹙︖﹢﹇﹫︀ن، ﹝︽ـ﹢ل   (︠﹙﹀︀ی ا︨﹑﹝﹩ 
️ (︑︴︊﹫ـ﹅ دارد ) 12-10: 17(ا︨️ و ﹋︀﹝﹑ً ︋︣ ︻︊︀رات ﹝﹊︀︫ـ﹀︀ت  ) و ︻︓﹞︀﹡﹩ ، ا︨ـ﹞﹫

.)208-200ص:2011
   ︡اد﹨︀ی ﹝ـ︢﹋﹢ر در ﹋︐ـ︀ب ﹝﹆ـ︡ساز رو ﹩﹊     ـ︀د ﹋︪ـ﹢ر﹨︀ی ا︵ـ︣اف︑در آ︠︣ا﹜︤﹝ـ︀ن، ا

 ﹏﹫ـ︣ان    (ا︨︣اـ️ ا︀﹡ اردن، ﹜︊﹠ـ︀ن، ︻︣︋︧ـ︐︀ن و در ،﹤﹫﹋︣︑ ،﹤و ) ︫︀﹝﹏ ︻︣اق، ︨﹢ر
 ﹤﹚﹝﹤︋ ﹜﹫﹚︫ا︫ـ︽︀ل اور︫ـ﹙﹫﹛ ︑﹢︨ـ︳ ﹜︪ـ﹊︣     . ا︨️و ︑︧﹙︳ ︋︣ آن ) ا﹜﹞﹆︡س︋﹫️(اور

️   ︢︎7︣د و ﹝︡ت ︋﹥ ر﹨︊︣ی ﹝︡ی ︮﹢رت ﹝﹩،ا︨﹑﹝﹩ در . ︨︀ل ادا﹝ـ﹥ ︠﹢ا﹨ـ︡ دا︫ـ
︡ در︀﹁️ ﹝ـ﹩ »﹥ذ﹝َـ«﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن از ﹢د︀ن و ﹝︧﹫﹫︀ن ،︨︀ل7︋︐︡ا﹩ ا﹟ ﹡﹫﹞﹥ ا ؛﹋﹠﹠ـ

ـ ،و﹜﹩ در ﹡﹫﹞﹥ دوم ︠ـ︡ای  (» اً«︀︋︧ـ️ ︋ـ﹥   ﹥ ︋︣دا︫ـ︐﹥ ︫ـ︡ه و ﹨﹞ـ﹥ ا︪ـ︀ن ﹝ـ﹩     ذ﹝َـ
﹝︧﹫﹫︀ن را︨ـ︐﹫﹟ ︋ـ﹥   ،در ا﹟ ﹝﹫︀ن. ︫﹢﹡︡و﹎︣﹡﹥ ﹋︪︐﹥ ﹝﹩؛ا﹞︀ن ︋﹫︀ور﹡︡)﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن

︡ ︨︣ ︋︀ز ﹝ـ﹩ » اً«و ﹢د︀ن ﹡﹫︤ از ︢︎︣ش1آ︨﹞︀ن ︋︣ده ︫︡ه در ا﹡︐ـ︀ی ﹨﹀ـ️   . ز﹡﹠ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rapture
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آـ︡ و ﹢دـ︀ن   آور﹡︡﹎︀ن ︠﹢︩ ︋ـ︣ ز﹝ـ﹫﹟ ﹁ـ︣و ﹝ـ﹩    ︻﹫︧﹩ ﹝︧﹫ ﹨﹞︣اه ا﹞︀ن،︨︀ل
﹝︧﹫ اور︫﹙﹫﹛ را از د︨ـ️ ﹜︪ـ﹊︣︀ن   . ︀︋﹠︡﹝︀﹡︡ه ︋﹥ وی ا﹞︀ن آورده و ﹡︖︀ت ﹝﹩︋︀﹇﹩

 ﹫︧﹞︡︲)️︨︡ی ︫﹫︺﹩ ا﹞ ـ️  ﹡︖︀ت ﹝﹩) ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ﹝﹠︖﹩ ا︨﹑﹝﹩ و﹞﹢﹊ د﹨︡ و
.)301-295:﹨﹞︀ن(﹡︡︋︣ آن ︋﹠︀ ﹝﹩︠﹢د را

نقد و بررسی
 ﹤︣︷﹡»﹫︧﹞︡︲ ـ︡﹎︀ه   » ا︨﹑م، ردایا︨ـ﹑﹝﹩  «در ادا﹝ـ﹥ د ﹫ـ︣ح ︫ـ︡ه   » ︲︡﹝︧ـ︵

﹨ـ︀ ︋ـ︣ ا︨ـ︀س    ا︨️ و ︵︊︺︀ً در ا︮﹑ح ا︫﹊︀﹐ت و ︵︣ح اد︻︀﹨︀ی ︗︡︡ و ﹝︧︐﹠︡ ﹋ـ︣دن آن 
︺︨ ،﹩﹫︧﹞ و ︑﹑ش دارد﹩﹝﹠︀︋︹ ا︨﹑﹝﹩ و .  ️ ﹨ـ︀ ︻﹙﹫ـ﹥   ﹡︷︣﹥ او ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︋︣︠ـ﹩ ︑﹞ـ

و ︻﹆︀︡ ا︨﹑﹝﹩ ︫﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ و ︋﹥ ︋︧﹫︀ری از ا﹟ د︻︀وی در ︠︡اا︨﹑م، ︎﹫︀﹝︊︣ 
در ﹝﹆︀م . ﹡﹞︀︡﹨︀ در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر ︲︣وری ﹡﹞﹩︵﹢ل ︨︀﹜﹫︀ن دراز ︨︀︎ داده ︫︡ه و ︵︣ح آن

:︫﹢د﹡﹆︡ ا ﹤︋ ︀﹠︑ ،﹤︣︷﹡ ﹟﹠︡ ﹡﹊︐﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢ارد ︑︴︊﹫﹆﹩ آن ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩
ــ︀ن. 1 ــ﹥ د﹨﹞ ــ﹥ ﹋ ــ﹥  ﹎﹢﹡ ︣︷﹡ ︡ــ ــ︩ ﹡﹆ ︋ ــ﹑﹝﹩«ر ــ﹫ ا︨ ــ︡، » ︲︡﹝︧ ــ︢﹋︣ داده ︫ ︑

︑ـ﹢﹁﹫﹆﹩،  (ای د︣﹠ـ﹥ دارد  ︀︋﹩ ︋︣ای ︲︡﹝︧﹫ در ︵﹢ل ︑ـ︀ر ﹝︧ـ﹫﹫️ ︨ـ︀︋﹆﹥   ﹝︭︡اق
-؟/www.nowtheendbegins.com(﹨ـ︀ی آن ﹨﹫︐﹙ـ︣   ﹋﹥ آ︣︠﹟ ﹡﹞﹢﹡﹥) 216ص: 1389

ways-that-adolf-hitler-was-a-perfect-type-of-the-biblical-antichrist(︮︡ام ؛
-)www.bible-codes.org/letters-Saddam-antichrist-type-figure︧ــــــــــ﹫﹟ 

only.htm(ـ︀ن   ︎︀پ ر﹨︊ـ︣ ﹋︀︑﹢﹜﹫ـ﹉  ؛︗ ـ︀ی﹨)www.pacinst.com/antichri.htm(؛
ــ︀   ــ﹢ران آ﹝︣﹊ـ ــ﹫︦ ︗﹞ـ ــ﹟ از رـ ــ︡ ︑ـ -)foursignposts.com/2015/03/02/add﹠ـ

shooting-down-israeli-planes-to-president-support-for-signposts( ︣ــ و در آ︠
︑︴︊﹫﹆﹩ ︋︀ د﹐﹢︠ ﹏︩ ی﹨︀︡﹎︀هد﹨︣﹉ از ا﹟ . ︋﹢ده ا︨️-﹝﹠︖﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن-﹝︡ی 
︋﹢د﹡︡ اد︻︀︪︀ن ︋︀ وا﹇︹ و ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︑﹀︧﹫︣ و ︋︣دا︫️ در︨️ از ﹋︐︀ب ﹝﹆ـ︡س ﹋ـ︀﹝﹑ً   ﹝︡︻﹩

﹎﹢﹡﹥ ﹡︷︣︀ت ︋︣ ﹝︊﹠ـ︀ی ـ︡س و ﹎﹞ـ︀ن    د﹨︡ ﹋﹥ ا﹟﹨﹞﹫﹟ ﹝︴﹙︉ ﹡︪︀ن ﹝﹩. ﹝﹠︴︊﹅ ا︨️
﹤︐﹁︣﹎ ﹏﹊︫  ️ ︋ـ﹥ ﹁ـ︣ض ﹇︊ـ﹢ل ﹨﹞ـ﹥     . و ر︪﹥ آن در ︑﹀︧﹫︣﹨︀ی ︸﹠﹩ از ﹋︐︀ب ﹝﹆ـ︡س ا︨ـ

﹝﹢︐︀ت ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س، در ﹇︊﹢ل ︑﹀︧﹫︣﹨︀ی ︗︡︡ از آن، ︑︣دـ︡﹨︀ی ︗ـ︡ی و︗ـ﹢د دارد ﹋ـ﹥     
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︡ ای از ا﹟ ا︫﹊︀﹐ت را ︠ـ﹢د ︻﹙﹞ـ︀ی ︎︣و︑︧ـ︐︀﹡﹩ ا︋ـ︣از ﹋ـ︣ده     ︎︀ره از ︵ـ︣ف د﹍ـ︣، اـ﹟    1.ا﹡ـ
﹨ـ︀ی  ﹨ـ︀ و ﹡﹢︫ـ︐﹥  ﹡︀﹝﹠︡؛ در ﹋︐︀ب﹝﹆︡س ﹝﹩﹋﹥ ︠﹢د را ر﹝︤﹎︪︀ی ︻︊︀رات ﹋︐︀ب ﹡﹢︧﹠︡﹎︀ن؛

︩︋ ﹤︋ ـ︀ت  ︎﹫︪﹫﹟ ︠﹢د ︋︀ ا︨︐﹠︀د﹡︀︣︗ ︡﹠﹡︀﹞ ،ادث روز﹎︀ر﹢ از ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س، در ﹝﹢رد ﹩︀﹨
﹨ـ︀ی ﹁︣ا﹎﹫ـ︣   ︨︀﹜﹫︀ن ا︠﹫ـ︣ در ﹝︭ـ︣ و ︑︣﹋﹫ـ﹥ و ـ︀ ︸ـ﹢ر دا︻ـ︩ و ـ︀ ︐ـ﹩ ︋︣︠ـ﹩ ︋﹫﹞ـ︀ری          

-www.jacksmithprophecy.org/2012/07/02/egypts(ا﹡ــ︡ ا︋ــ︣از ﹋ــ︣ده﹩﹨ــ︀︡﹎︀هــد

morsi-the-muslim-brotherhood-and-bible-prophecy( ؛ ﹋ــــ﹥ ﹎︫︢ــــ️ ز﹝ــــ︀ن
از ︨﹢ی د﹍︣، ا﹟ ا﹁︣اد ︋︣ای ﹇︊﹢﹐﹡︡ن . ﹨︀ی ا︪︀ن را ﹡︪︀ن داده ا︨️﹡︀در︨︐﹩ ︋︣دا︫️

﹜︪ ﹤︋ ︩﹢︠ ︀ری ︻︊︀رات ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س در ﹝﹢رد آ︠︣ا﹜︤﹝︀ن ﹝︖︊ـ﹢ر  اد︻︀ی﹫︧︋ ︣︋ ﹩︫﹢︎
️  ﹡︐﹫︖﹥ آن. ﹇︀︋﹏ ︢︎︣ش ﹡﹫︧️﹊︣د ﹟ رو﹋﹥ ︵︊︺︀ً ا2︫﹢﹡︡﹝﹩ ﹨ـ︀ی ﹝︐﹀ـ︀وت   ﹋ـ﹥ ︋︣دا︫ـ

آور ﹨ـ﹛ ﹡﹫︧ـ️ و   ﹋﹠﹢﹡﹩ از ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س ︋﹥ ﹁︣ض ︻︡م ا﹝﹊︀ن ︑﹊︃︑ ،︉︢﹫︡ ︎ـ︢︣ و ﹆ـ﹫﹟  
.﹨︀ ﹝︺︐﹆︡ ︫︡︑﹢ان ︋﹥ ︮︣ف ﹠︡ ︑︪︀︋﹥ ا︐﹞︀﹜﹩، ︋︡ان﹡﹞﹩

﹨︀ی ﹝︪︀︋﹥ وارد ا︨️؛ اـ﹟ ﹋ـ﹥ ︮ـ︀︊︀ن    ﹡︷︣﹥وا︫﹊︀ل د﹍︣ی ﹋﹥ ︋︣ ا﹟ د︡﹎︀ه . 2
﹨︀ ︋︣ای ا︔︊︀ت اد︻︀﹨︀ی ︠﹢د ︋﹥ ﹢﹋ ︩︋﹊﹩ از ا︻︐﹆ـ︀دات ا︨ـ﹑﹝﹩ ﹝︐﹞︧ـ﹉    ﹥︣︷﹡ ﹟ا

︫︡ه و ︋︧﹫︀ری ︻﹆︀︡ د﹍︣ را ﹋﹥ ︋︀ ا︡ه ا︪ـ︀ن ︑︱ـ︀د ﹋﹙ـ﹩ ـ︀ ︗︤ـ﹩ دارد؛ ︻︀﹝︡ا﹡ـ﹥ ر﹨ـ︀        
︑ـ︣ی ﹇︀︋ـ﹏   اـ﹟ ﹝︧ـ﹙﹥ ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت وا︲ـ     » ا︨﹑م، ردای ︲︡﹝︧﹫«در ﹡︷︣﹥ . ا﹡︡﹋︣ده

︣﹥ ︋﹥ ︑︴︊﹫ـ﹅ ︲︡﹝︧ـ﹫ ︋ـ︣ ﹝﹠︖ـ﹩ ︫ـ﹫︺﹩      ︵︣اح ا﹟ ﹡︷: ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل. ﹝︪︀﹨︡ه ا︨️
︺﹠﹩ ا﹝︀م دوازد﹨﹛ ︫﹫︺﹫︀ن ﹇︀﹏ ا︨️ و ﹡﹥ ﹡︧﹥ ︨﹠﹩ و ︡﹠﹟ ﹁︭﹏ از ﹋︐︀ب ︠﹢د را ︋ـ﹥  

︵︊︺︀ً ا﹎︣ اد︻︀ی ︑︴︊﹫﹆﹩ در︨️ ︋︀︫︡، ︀︋︡ ︋﹥ ﹨﹞ـ﹥ ﹜ـ﹢ازم   . ﹟ ﹝﹆﹢﹜﹥ ︑︭﹫︬ داده ا️︨ا
ده «از ︻︊ـ︀رت  ـ︀︋﹩ ﹝︭︡اق(ای د﹍︣ از اد︻︀ی ︠﹢د آن ﹡﹫︤ ︀︎︊﹠︡ ︋︀︫︡؛ و﹜﹩ وی در ﹎﹢︫﹥

) ︻︪ـ︣ه ﹝︊ّ︪ـ︣ه  (﹎︀﹡ـ﹥  10؛ ﹨﹞﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن را ︋﹥ ︎﹫︣وی از ︮︀︋﹥ )در ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س» ︫︀خ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

️ : ک.ر: ︋ـ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹝︓ــ︀ل . 1 ﹨ــ︀ی ﹡︀︮ــ﹫ ا︫ــ﹊︀﹐ت د﹋︐ــ︣ ا︨ــ︐﹀︀ن ︨ـ︀︤ر و د﹋︐ــ︣ ر﹍ــ︀ن ︋ــ﹥ ︋︣دا︫ــ
:ر︙︀رد︨﹢ن و ﹨﹞﹀﹊︣ا﹡︩ از ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س

Sizer, http://stephensizer.blogspot.com/2009/03/conversing-with-joel-in-

shadows.html - Reagan, www.lamblion.com/articles/articles_islam4.php.

ــ︀ل  . 2 ــ﹥ ︻﹠ــــ﹢ان ﹝︓ــ ︡ :︋ــ ــ﹫ از ︋︧ــــ︐︣ ا﹝︍︣ا ︋︣︠︀︨ــــ︐﹟ ︲ــــ ــ﹝︧ــ ︫ــــ︡ه روم ﹢ری ا﹫ــــ︀︑ــ
www.raptureready.com/abc/Roman_Empire.html ( ︀ ـ︣وا﹡︩  و﹫︎ ︳︨﹢︑ ﹫︧﹞︡︲ ︩︐︨︣︎

.و ︋︧﹫︀ری ﹝﹢ارد د﹍︣) ١٥: ١٣﹝﹊︀︫﹀︀ت (
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️ دا﹡︡ ﹝﹩﹝︺︐﹆︡  -163ص،10ج:1416ا﹝﹫﹠ـ﹩،  (﹋﹥ ︡ا﹇﹏ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫﹫︺﹥ ﹡︀در︨️ ا︨ـ
183(.﹤︀︎ از ︣﹍د ﹩﹊﹫︫ ﹜﹨ا︨﹞﹫️، ︑︴︊﹫﹅ ا﹝︀م دوازد ﹉︗ ﹤︣︷﹡ ـ︣ت  ﹨︀ی︱ ︀ن﹫︺

︡ ﹩، ﹝ـ )11و8: 17(︋ـ︣ ︻︊ـ︀رت ﹝﹊︀︫ـ﹀︀ت    ︖️ ︋﹟ ا﹜︧ـ﹟ ا﹜︺︧ـ﹊︣ی   آن«:︋︀︫ـ
︩︡ی،﹋﹥وازو﹡﹫︧️و︋﹢دد﹤ا﹨︡﹨︀و﹢︠ ︡ ﹁ـ︀رغ از اـ﹟ ﹝︴﹙ـ︉ ﹋ـ﹥ وی     . »...︋︣آ﹝ـ

ـ ︋︣ای ا︨︐﹠︀د ︋﹥ اـ﹟ ︻︊ـ︀رت، ︋ـ︣︠﹑ف د           ︧ـ﹠︡﹎︀ن ︾︣︋ـ﹩، ︋ـ︣ ︑﹢﹜ـ︡ ا﹝ـ︀م﹢﹡ ︉︀ه ︾︀﹜ـ﹎︡
را ﹇︊ـ﹢ل  ︮﹥ ﹎︢ا︫︐﹥ و ﹇﹢ل ︫﹫︺﹩ در ﹝﹢رد و﹐دت و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︾﹫︊️ ا︪ـ︀ن  ﹞︡ی

﹋︣ده ا︨️؛ در ﹝﹢رد ﹝﹏ ز﹡︡﹎﹩ و ︸﹢ر ا︪︀ن ︨﹠﹩ ︋︣ ز︋︀ن را﹡︡ه ﹋ـ﹥ ﹨ـ﹫︘ ـ﹉ از    
﹋﹥ از ﹝﹠︷︣ او ﹨﹞ـ︀ن  او ︋︣ای ا︔︊︀ت ︸﹢ر ا﹝︀م دوازد﹨﹛. ︫﹫︺﹫︀ن ︋︡ان ﹝︺︐﹆︡ ﹡﹫︧️

، ︋ـ﹥ ︑﹞︐ـ﹩ د︨ـ️ ︀زـ︡ه ﹋ـ﹥ در ︵ـ﹢ل       )﹨︀وـ﹥ (︲︡﹝︧﹫ ا︨️؛ از ﹝﹊︀﹡﹩ ︀ه ﹝︀﹡﹠︡ 
︣︋﹩ ︋︣ای ︑︣︉ ︋ـ︀ور ﹝ـ︡و️ آن را ﹝︴ـ︣ح و ︑﹊ـ︣ار     ﹨︀ی ︾︨︀﹜﹫︀ن ا︠﹫︣ ︋︀ر﹨︀ ر︨︀﹡﹥

ــ︡﹋ــ︣ده /www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/05/07(ا﹡

AR2008050703587_pf.html( و آن ﹝︴﹙ــ︉، اد︻ــ︀ی ︋ــ︀ور ︫ــ﹫︺﹫︀ن ︋ــ﹥ ز﹡ــ︡﹎﹩ ا﹝ــ︀م
﹟ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥  ︗︀﹜︉ ︑﹢︗﹥ ا. ︋︀︫︡﹝︡ی در ︀ه ﹝︧︖︡ ︗﹞﹊︣ان و ︸﹢ر وی از ا﹟ ﹝﹊︀ن ﹝﹩

﹨ـ︀ و ﹝﹠ـ︀︋︹   ︫ـ︀﹨︡ی از ﹋︐ـ︀ب  ︋﹫︀ن︨︊︉ ︨︧️ ︋﹢دن ا﹟ اد︻︀ و ︻︡م ︑﹢ا﹡﹢﹡ ﹩︀︧﹠︡ه در 
﹠﹥، وی ︋﹥ ﹎︤ارش ﹠︡ ر︨︀﹡﹥ و ﹡﹢︧﹠︡ه ︲︡ا︨ـ﹑﹝﹩ ﹝︐﹞︧ـ﹉ ﹎︪ـ︐﹥ و    ﹫︫﹫︺﹩ در ا﹟ ز﹝

﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا︨﹑﹝﹩  و ︫﹫︺﹩ دارد؛ در ز﹝﹫﹠﹥ی︋﹥ ︻﹊︦ ا︨︐﹠︀دات ﹝﹊︣ری ﹋﹥ و
﹟ه ﹋︣ده ا︨️︗︀ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹆︡ار ︋︧﹠︡در ا .﹟ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹞ـ︀ی ︋︤ر﹎ـ﹢ار   ا ﹩﹛︀ در ﹤﹝﹨ ︀﹨

ــ﹥    ︣︱ـ ︻ ️ ــ ــ﹥ ︻﹙ـ ـ  ︋︀ ــ ︋︀ر﹨ـ ـ﹫︺﹥،  ــ︣ده   ︫ــ ـ︀ره ﹋ـ ــ ︣ان ︫ا ــ ـ︀ه ︗﹞﹊ـ ـ︀ر ــ ــ﹩ در ﹋﹠ــ ـ ︧﹢﹡ ︡ ــ ا﹡ـ
(http://makarem.ir/main.aspx?lid=25&mid=246653&typeinfo=&catid=23309)؛

از ﹝︧︖︡ و ﹇﹫︀م ا︪︀ن از ا ﹟︀ه و ﹩︐و ﹨﹫︘ ﹁︣دی در ︫﹫︺﹥ ︋﹥ ︱﹢ر ا﹝︀م ﹝︡ی 
،1ج:1395، ︮ـ︡وق (﹝﹊ـ︣ر  ︗﹞﹊︣ان ﹝︺︐﹆︡ ﹡﹫︧️؛ ︋﹙﹊﹥ ﹨﹞﹥ ︫﹫︺﹫︀ن ︋ـ﹥ ︑︊ـ︹ رواـ︀ت    

از ﹝﹊﹥ ﹝﹊︣﹝﹥ ﹇︀﹏ ﹨︧ـ︐﹠︡ و ︋︧ـ﹫︀ر ︋︺﹫ـ︡ ا︨ـ️ ︗ـ﹉      ︸ ﹤︋﹢ر ا﹝︀م ︻︭︣؛)331ص
.﹝︧﹙﹊︀ن او ا﹟ روا︀ت را ﹡︡︡ه ︋︀︫﹠︡ا︨﹞﹫️ و ﹨﹛

3 .﹤︣︷﹡ در ﹤︣︷﹡ ن﹢︙﹝﹨ ︡︡︗ ﹩﹇︀︊︴﹡︧ـ﹫  «﹨︀ی ا﹞︡︲ ا︨ـ﹑م، ردای«  ؛ ︑ـ﹑ش
︋ـ﹥ د﹡︊ـ︀ل   ﹝ـ︡ی ﹎﹫︣د ﹋﹥ ا︔︊︀ت ︫﹢د ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن و ﹝﹠︖ـ﹩ ا︨ـ﹑﹝﹩   ز︀دی ︮﹢رت ﹝﹩

و ـ︀  (ا﹡︖︀﹝ـ︡ و ﹨﹀︐﹞ـ﹫﹟   ا︖︀د ︠﹑﹁︐﹩ ︗︡ـ︡ ﹨︧ـ︐﹠︡ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ا﹝︍︣ا︑ـ﹢ری ︨︣ا︨ـ︣ی ﹝ـ﹩       
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﹟﹫﹝︐︪﹨ ( ️ ︗︀﹜ـ︉ ︑﹢︗ـ﹥   1.ا﹝︍︣ا︑﹢ری ︋﹢ده و از ︋︧︐︣ ﹡︷︀م ︎︀د︫︀﹨﹩ آ︠︣ ︋︣ ︠﹢ا﹨︡ ︠︀︨ـ
ا﹝︍︣ا︑﹢ری ︋ـ﹥ ︮ـ﹢ر︑﹩   ) ︀ ﹨︪️(﹨︀، ︋︣ای ︫﹞︀رش ا﹟ ﹨﹀️ ︡ه ﹟ ا﹈ از ا ︣﹨ ﹤﹋ ﹟ا

﹩﹞ ﹏﹝︻ ︤︀﹝︐﹞  ﹤ـ︣︷﹡ ﹤﹋ ﹩﹛︀ و در ︡﹠﹋»  ﹩﹞﹑ا︨ـ ﹫ـ︣ان،   ا﹝︍︣ا︑ـ﹢ری » ︲︡﹝︧ــ︀ی ا﹨
︡ را ﹝︪﹞﹢ل آن ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩... ﹢﹡︀ن، روم و ؛ ﹡︷︣ـ﹥  )124ص: 2008ر︙︀رد︨ـ﹢ن، (﹋﹠ـ

»﹫︧﹞︡︲ ا﹝︍︣ا︑﹢ری» ا︨﹑م، ردای ﹟را د︨︺﹩ ﹋︣ده ا︨️ ﹨﹞﹥ ا ︀﹨  ️ -ر ︨﹙︧ـ﹙﹥ ﹊﹢﹝ـ

︻︊ـ︀س، ﹁ـ︀︵﹞﹫﹢ن و ا﹢︋﹫ـ︀ن ﹝︭ـ︣، ︨ـ﹙︖﹢﹇﹫︀ن و      ا﹝﹫ـ﹥، ︋﹠ـ﹩  ﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ﹨﹞︙﹢ن ︋﹠﹩
﹨ـ︀ی  د﹨ـ︡ ﹡︷ـ︀م  ︵︊︺︀ً ﹡﹍︀ه ︋﹥ ︑︀ر ﹋︪﹢ر﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ﹡︪︀ن ﹝ـ﹩ . ﹨︀ ﹝︺︣﹁﹩ ﹋﹠︡︻︓﹞︀﹡﹩

      ️ ﹨ـ︀ی ︋︧ـ﹫︀ر د﹍ـ︣ ﹨﹞︙ـ﹢ن     ﹡︀﹝︊︣ده در ـ﹉ ︨ـ︴ ﹡﹫︧ـ︐﹠︡ و در اـ﹟ ﹜﹫︧ـ️، ﹊﹢﹝ـ
از ﹇﹙ـ﹛  ︣ق ﹢﹞ ︀ـ︡ون و ﹝︣ا︋︴ـ﹢ن در ︾ـ︣ب ︻ـ︀﹜﹛ ا︨ـ﹑م      ︾︤﹡﹢︀ن، ︮﹀﹢﹥ و ﹇︀︗︀ر در ︫

️﹞﹢﹊ ︀ا﹁︐︀ده ا﹡︡؛﹨﹩︡ا﹇﹏ ︋︀ ︋︣︠﹩ از ﹡︷︀م ،️﹞﹢﹊ ل﹢︵ ︀ ️︺︨ـ︀ی  ﹋﹥ از ﹡︷︣ و﹨
  ︡ ️  (︑ـ﹢ان ︑︺ـ︡اد ﹨﹀ـ️    ﹜ـ︢ا ︋ـ﹥ ﹨ـ︣ ︮ـ﹢رت ﹡﹞ـ﹩     . ﹡︀﹝︊︣ده ﹇︀︋﹏ ﹝﹆︀︧ـ﹥ ﹨︧ـ︐﹠ ) ـ︀ ﹨︪ـ

﹋﹥ ﹝︴︀︋﹅ ︻︊︀رات ا︨ـ︐﹠︀د  ︻﹑وه ︋︣ آن. ﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر ︑︴︊﹫﹅ دادا﹝︍︣ا︑﹢ری ︎﹫︪﹫﹟ را ︋︀ ﹡︷︀م
 ﹩︀﹡ داده ︫︡ه از ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س، ا﹝︍︣ا︑﹢ری)     ️ ) ﹋﹥ ﹨﹞ـ︀ن ︠﹑﹁ـ️ ﹝﹠︖ـ﹩ ا︨ـ﹑﹝﹩ ا︨ـ

︵︊︺︀ً در ﹜﹫︧️ ︻﹠﹢ان ︫ـ︡ه آ︠ـ︣﹟   . ا﹫︀︫︡ه از آ︣︠﹟ ﹡︷︀م ا﹝︍︣ا︑﹢ری ﹎︫︢︐﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د
 ﹤︣︷﹡ ﹩﹛︀م ︎︀د︫︀﹨﹩ ا︨﹑﹝﹩، ا﹝︍︣ا︑﹢ری ︻︓﹞︀﹡﹩ ا︨️، و︷﹡» ﹫ا︨﹑م، ردای ︲︡﹝︧ـ «

﹋﹠ـ︡  ︋﹙﹊﹥ ا︮︀﹜︐︀ً از ا︣ان ﹝︺︣﹁﹩ ﹝ـ﹩ ـ ︑︣﹋﹫﹥  ـ ا︑﹢ری ﹡︀﹩ را ﹡﹥ از ﹋︪﹢ر ︻︓﹞︀﹡﹩  ︋︧︐︣ ا﹝︍︣
﹡ ﹟ا︨️﹫﹋﹥ ا ﹤︣︷﹡ ﹟از ︑﹠︀﹇︱︀ت ا ︣﹍د ﹩﹊ ︤.

4 . ️﹞﹢﹊ ︣︋ ﹤︣︷﹡ ﹟از ا︨︐﹠︀دات ا ︣﹍د ﹩﹊7    ﹩﹞﹑ـ︡ی -︨ـ︀﹜﹥ ﹝﹠︖ـ﹩ ا︨ـ﹞-
ا︨ـ️ و  ﹩ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︊︐﹠︀︋︡ ︑﹢︗﹥ ﹋︣د ا﹟ ︻︡د ︋﹫︪︐︣ ︋︣ ﹡︷︣ ا﹨﹏ ︨﹠️ در ا﹟ . ا︨︐﹢ار ا︨️

︋﹙﹊﹥ از ︋︧﹫︀ری ︻﹙﹞︀ی ا︨﹑﹝﹩، ︋︀ ︑﹢︗ـ﹥ ︋ـ﹥ رواـ︀ت ﹝︐﹙ـ︿ در اـ﹟      2.︡﹎︀ه ︫﹫︺﹩﹡﹥ د
و ﹝﹊︀رم ︫ـ﹫︣ازی،  379-1384:375︮︡ر، (ا﹡︡ د﹍︣ی ا︋︣از دا︫︐﹥ی﹨︀︡﹎︀ه﹝﹢︲﹢ع، د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Revived Empire

ا︋ـ﹢ ️ـ روا︋ـ﹥ ا﹡ـ︡؛ ﹋ـ︣ده ذ﹋︨︣︀ل﹨﹀️را︱︣ت﹊﹢﹝️﹝︡ت﹋﹥﹩︀︑روا﹟ ﹋﹥ ︑﹞︀م︗︀﹜︉ ︑﹢︗﹥ ا.2
︨ـ︀ل را  ٧﹇ـ﹢ل  ،︡ ﹋﹥ ︋︣︠﹩ ︻﹙﹞︀ی ︫﹫︺﹩﹫︗﹥ ﹋﹠︑﹢). ٢٨٦: ١٣٨٥︨﹙﹫﹞﹫︀ن، (﹎︣دد ﹩︋︣﹝ی︠︡ر︡﹫︨︺

).٢٣ص: ١٣٩٢ور﹝︤︀ر، : ک.ر(در آ︔︀ر ︠﹢︩ ذ﹋︣ ﹋︣ده ا﹡︡ 
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1386 :281( .﹅﹫︊︴︑ ،﹟︀︋︣ا﹠︋️﹠﹞ ︡د ︋︣ ︵﹢ل دوران ر﹡︕ و︻ ﹟︫︠︡ـ﹥ و  1ا ﹏︋︀﹇ ︤﹫﹡
.︨️ا︣اد ا

ا︣ادات د﹍︣ی ︋︣ ا︣︷﹡ ﹟﹥ وارد ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹙️ ا︠︐︭︀ر و ﹡﹫︤ ذ﹋ـ︣ ﹝ـ﹢ارد ﹝︪ـ︐︣ک    
 ﹤︣︷﹡ ︡﹆﹡ ا︨﹑﹝﹩«در ﹫︧﹞︡︲ «︣︷﹡ د﹝﹩از آن ﹝﹢ارد ︮︣ف﹢︫.

گیرينتیجه
︋︣︠﹩ ﹡﹢︧﹠︡﹎︀ن و ﹝︊﹙︽︀ن ﹝︧﹫﹩ ﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︴︊﹫ـ﹅ ﹝﹠︖ـ﹩   ی﹨︀︡﹎︀ه︋︀ ︋︣ر︨﹩ د

️﹫﹫︧﹞ ا︨﹑﹝﹩ ︋︣ ﹡﹞︀د ︲︡﹝﹠︖﹩ در،﹠︺︧︋ ش﹑︑ ﹫︧﹞︡︲ ﹩﹫ا﹡ـ︡؛ ﹝ـ﹩  دا︫︐﹥ی︀ر-

️﹁︀را در ︣ان ﹡﹊︀ت ز﹢︑:
ا︔︊︀ت ﹡︷︣﹥ ︠﹢د ︋︀ ا︨ـ︐﹀︀ده از ︑ـ︀ر︀﹆︻ ،ـ︡ و ﹝﹠ـ︀︋︹ ا︮ـ﹙﹩ ا︨ـ﹑﹝﹩       یا﹟ ا﹁︣اد ︋︣ا. 1

)︒︀د︀ت و︨ـ﹫︺﹩ ︮ـ﹢رت داده  ﹩︨︺) ﹇︣آن و ا﹆﹫﹆︑ ﹤﹠﹫﹞ز ﹟دا︫︐﹥ و در ا ︡ ﹜ـ︢ا  . ا﹡ـ
.︀﹡﹩ ا︨﹑﹝﹩ ا︫︣اف ﹋︀﹝﹙﹩ ︀︮﹏ ﹋︣د︀︋︧️ ︋﹥ ﹝︊﹨︀ ﹝﹩︋︣ای ︨︀︎ ︋﹥ ا﹟ د︡﹎︀ه

2 .︣︷﹡ ﹟︀ن ال ︵︣ا﹢﹝︺﹞︀ه﹎︡︀ت، د﹞ ﹤ـ︡  ﹩﹨︀ی ︑﹀︧﹫︣ی ︠︀︮﹩ از ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س ارا﹠﹠﹋
﹞ ️﹫ـ︀﹜︿ ا︨ـ️ و ︋ـ︡﹟ ︨ـ︊︉ ︨ـ︺﹩      ﹫﹋﹥ ︋︀ ︗︣︀ن ﹝︨︣﹢م ︻﹆﹫ـ︡︑﹩ در ︗ـ︀ن ﹝︧ـ   

︠ـ﹢د را در ︗﹢ا﹝ـ︹   ی﹨ـ︀ ︡﹎︀هـ ﹨ـ︀ی ︑︊﹙﹫︽ـ﹩، د  ﹋﹠﹠︡ ︋︀ ︫﹢ا﹨︡ ︑︴︊﹫﹆﹩ و ا﹜︊︐ـ﹥ ر︨ـ︀﹡﹥  ﹩﹝
﹫︧﹞︡﹠﹠﹋ ️﹫︊︓︑ ﹩ .           ︫ـ﹫﹢ه ا︨ـ︐﹠︀د ︋ـ﹥ ﹝﹠ـ︀︋︹ و ﹟︣ـ︐︋ ،︩ـ︋ ﹟ـ︋ـ﹥ ا ︋ـ︣ای ︎︀︨ـ

️﹫︭︫و ذ﹋︣ ا︫︐︊︀﹨︀ت ︑﹀︧﹫︣ی و ︑﹠︀﹇︱︀ت آرا ﹩﹫︧﹞ ر ا︨️ی﹨︀ی ﹝﹆︊﹢ل﹢﹋︢﹞ .
﹎﹫ـ︣ی  د﹨︡ ︵︣ا︀ن و ︨﹫︀︨︐﹍︢اران ا︣︗ ﹟︀ن ﹁﹊︣ی، ︋︀ ︋︣ه﹎︫︢️ ز﹝︀ن ﹡︪︀ن ﹝﹩

︗︀ ﹋﹥ ︋︣︠﹩، ﹢︩ ︑﹑ش دار﹡︡ ︑︀ آن︠یاز ︫︣ا︳ روز﹎︀ر ﹝︺︀︮︣، در ا︮﹑ح و ︑﹊﹞﹫﹏ آرا
️  ) ︱︣ت ︖️ ︋ـ﹟ ا﹜︧ـ﹟ ا﹜︺︧ـ﹊︣ی   (﹝﹠︖﹩ ︫﹫︺﹩  ﹨ـ︀ی ﹡ـ︀روای   را آ﹝ـ︀ج ︑﹞ـ

در ز﹝ـ︀ن  ﹩د﹨ـ ﹜︢ا ر︮︡ د﹇﹫﹅ و ﹨﹢︫﹞﹠︡ا﹡﹥ ا﹟ ︵﹫︿ ﹁﹊︣ی و ︨︀︎. ا﹡︡︠﹢︩ ﹇︣ار داده
.ر︨︡﹝﹠︀︨︉، ا﹝︣ی ︲︣وری ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tribulation
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