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 صخلملا

 راشتنا نم  ثيدحلا رصعلا يف يناريالا عمتجملا ىناع
 ةفرعملا ةلقو لهجلا ببسب  ريبك لكشب  ةئبوألا

 حاتجا ثيح  يوفصلا رصعلا يف اميسالو ، يحصلا  يعولاب
 عمتجملا ةايح ىلع رثا يذلاو   ، هتاظفحم لكب ناريا ءابولا
 رركت دقو ةيسايسلا ىتحو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيحانلا نم
 رصعلا اذه يف نكل اضيا يراجاقلا رصعلا يف رمالا اذه

 نع فلتخي رصعلا اذه يف نكل تارم تدعل اريلوكلا ترشتنا
 نسحا هلاحب ناك يحصلا عضولا نا ثيح يوفصلا رصعلا
 ةئبوالا ملعب ةفرعم وذ بناجا ءابطا دجوي ثيح روطت رثكاو
 اذه رركتو ، يحصلا رجحلل ةصاخ نكاما ةماقا نع الضف

 ةايحل للش ببس يذلا انوراك سورياف راشتناب ايلاح  رمالا
 .طقف ناريا يف سيلو  ملاعلا نادلبلا عيمج يف اهقفارم لكب
 ددع ةدايز وه عمتجملا يف ةئبوالا اهببست يتلا جئاتنلا نمو
 رقفلاو  ةعاجملا  ةلثمتملا ةيداصتقا لكاشم الضف ،تايفولا

 امك لودلا نيب يراجتلا لدابتلا مادعناو ضارماو
 فنعلاب ةلثمتم ةريثك ةيعامتجا لكاشم  ببست
 ةلاحلا نع الضف ةلاطبلا بسب ةرسالا ككفتو  يرسالا

 لكاشملا نم اهريغو  ، دئازلا ريكفتلاو رتوتلاو قلقلاو ةيسفنلا
 يف  نامالاو نمألا نادقف  نع  الضف ا عمتجملا اهنم يناعت يتلا
 يداصتقالا عضولا روهدت ىلع ءابولا ريثأت رصتقي ملو دلبلا
 روثي عمتجملا ناك ثيح يسايسلا ىتحو لب طقف يعامتجالاو

 ةلودلا يف ريغت ىلع لوصحلا لجا نم ةمئاقلا ةموكحلا دض
 يفاقثلا  عضولا ىلع ءابولا رثا ىسنن ال امك اضيا عمتجملاو
 .  اضيا  ينيدلاو يركفلاو

 يراجاقلا رصعلا ،انوراك ،ءابولا :ةيحاتتفالا تاملكلا

  يرسالا ككفتلا ،ةيداصتقالا تالكشملا
Abstract 

Iranian society has suffered in the 
modern era from the spread of 
epidemics greatly due to ignorance and 
lack of knowledge of health 

 مولعلاو بادآلاو نونفلل قاسنأ ةلجم

 ةيناسنإلا

 ةحئاجلا دعب امو مولعلا رمتؤم

 لوألا رادصإلا

٨٧-٧٧( ٢٠٢١( 



 
 )ةيليلحت ةسراد( يناريالا عمتجملا ىلع هرثأو ءابولا 78

 

awareness, especially in the Safavid 
era, when the epidemic swept Iran in 
all its provinces, which affected the life 
of society in economic, social and even 
political terms. This was repeated in 
the Qajar era as well, but in  In this era, 
cholera spread several times, but in this 
era it differs from the Safavid era, 
where the health situation was in a 
better and more developed condition, 
where there are foreign doctors with 
knowledge of epidemiology, as well as 
the establishment of special places for 
quarantine, and this is repeated now 
with the spread of the Corona virus, 
which has paralyzed life  With all its 
facilities in all countries of the world, 
not only in Iran.  One of the results that 
epidemics cause in society is an 
increase in the number of deaths, as 
well as economic problems, 
represented by famine, poverty, 
diseases and lack of trade exchange 
between countries.  Society suffers 
from it, as well as the loss of security 
and safety in the country. The impact 
of the epidemic was not limited to the 
deterioration of the economic and 
social situation only, but even the 
political, as the society was revolting 
against the existing government in 
order to obtain a change in the state and 
society as well. We also do not forget 
the impact of the epidemic on the 

cultural, intellectual and religious 
situation as well. 
Keywords: the epidemic, Karuna, the 
Qajar era, economic problems, family 
disintegration. 

 ةمدقملا *

 عماجم يا يف رخالاو نيحلا نيب أرطت يتلا تازهلا نا            
 ةناتم  ا� ساقت روصعلا نم رصع يا يفو تاعمتجملا نم
 هذه ةهجاوم يف ءاوسلا ٰىلع عمتجملاو ةلودلا تاسسؤم

 تقولا يف يناريالا عمتجملا هب فرع ام اذهو . تامزالا
 رادقمب فلتخإ دق ةيئابولا ةرهاظلا هذه عم هلعافت ناف رضاحلا
 . دلبل ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فورظلا فالتخإ
 ةطلسلا فعضو ةوق ىلع دمتعت ءابولا اذه ىلع ةرطيسلا ناو

 نايحالا بلغا يف ةيبوالا نا ىسنن نا اننكمي الو . دلبل ةيزكرملا
 ةجيتن عمتجملا اهل ضرعتي يتلا تاعاجملاو طحقلاب طبترت يه

  بورحلاو ضارمالا

 مادختسا ساسا ىلع ةينبم ةساردلا هذه نإف كلذل
 جهنملا مادختساو ةئبوالا هذه بابسا ةفرعمل يفرعملا جهنملا
 يف يدعملا ءابولا اذه ةهجاوم يف لبسلا ةفرعم يف ليلحتلا

 امدنعو ،يلاحلا تقولا يفو ثيدحلا رصعلا يف يناريإلا عمتجملا
 ةيجالعلا لبسلا ةيفيكو ءابولا اذه بابسا ةفرعم يف رظنلا ققدن
 يهامو ؟ةيبطلاو ةيئاقولا لبسلا يهامو ةهجاوم يف ةنکمملا
 ءارج تثدح يتلا جئاتنلاو هنم دحلل اهعابتا بجي يتلا قرطلا

 .ةئبوالا هذه

 جهنملا ىلع دامتعالا لالخ نمو ةساردلا هذه يف و
  ، ثحبلا جئاتنونيثحبمو ةمدقم ىلا ثحبلا انمسق يليلحتلا
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 رصعلا يف يناريإلا يبطلا ماظنلا نأ  حضويل  لوالا ياج
 دامتعالاب ءابولا هجاوی ناک) يراجاقلا يوفصلا (ثيدحلا

 بطلا و يفرعملا بطلا ىلع دامتعالا اهنم  قرط هدع ىلع
 نيب فورعملا يبعشلا بطلاو يمالسالا ركفلا ىلع موقي يذلا
 نم ةياقولا ناو اميسال ةعبتملا ةيئاقولا قرطلا نع الضف سانلا
 ناك دقف  لثمالا لحلا يه ، هنامزو هتاقوا لك يف ءابولا

 امك ، جالعلا نم اريخ ةياقولا نا  وه  ءابطالاراعش  لازيامو
 جلاعت تناك اهبلغا مدختست تناك يتلا ةيجالعلا قرطلا و ناو
 ثحبملا ياج نيح يف .ضرملا سفن سيل و طقف ضارعألا
 يناريالا عمتجملا ىلع انوراك سورياف راثا مها لوانتيل يناثلا

 ةيسايسو ةيداصتقا تناكا ءاوس ةايحلا بناوج لك نم
  ةيفاقثلا ىتحو ةيجراخلاو ةيراجتلاو ةينيدو ةيسفنو ةيعامتجاو
 لالخ نم اهيلا انلصوت يتلا جئاانلا مها ىلا انقرطت كلذ دعب مت

 . عوضوملا ةسارد

 تامزألا تبقاعت ثيدحلا رصعلا يف ناريإ يف ءابولا
 ،ليوطلا اهخيرات ربع ةيرشبلا تباصأ يتلا نحملاو تاءالتبالاو

 نيعاوطلاك ؛ءالتبالا نم ىتش فونص سانلاب تلزنو
 .كلذ ريغو فافجلاو لزالزلاو تاناضيفلاو تاعاجملاو
 ،ريثكلا حئاوجلاو ءالبلا كلذ نم نيناريالا لان دقف ،عبطلابو
 ًاكتف اهرثكأ لعلو .اهراثآو اهعئاقوو اهثادحأ مهخيرات لجسو

 يف ةرم نم رثكأ ارشتنا ناذلا " اريلكلاو نوعاطلا" ضرم ناك
 امل ًارظنو .اªاكس نم ًافولأ التقو يراجاقلاو يوفصلا رصعلا
 عاضوألا ىلعو يناريإلا خيراتلا يف راثآ نم ةئبوألا كلت تكرت
 ةيقالخألاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 .اهتساردب مامتهالاو اهلوانت نم دب الف يناريإلا عمتجملل

 احالطصاو ةغل :نوعاطلاو ءابولا :آلوأ

 ،نوعاطلا هباصأ نإ نيعط صخشلا نع لاقي :ًةغل نوعاطلا

 ىلع نوعاط ةملك تءاج دقو ،نوعطم وهف صخشلا نعطو
 ،يلصألا هانعم ريغ ىنعمب هومدختساف ،نعطلا نم لوعاف نزو

 بيصي يذلا توملا ىلع لديل هنم ةبيرق ةلالد يطعي هنكل
 ،2011، لضاف( ءابولاك مهنيب عيشيف سانلا نم ةعامج

 .)99ص

 جرخت ةيدسج حورق وهف يحالطصالا ىنعملا امأ
 وأ قفارملا وأ يديألاك ،مسجلا نم ةفلتخم عضاوم يف زكرمتتو
 اهقفاري ام عم ،ةديدش مالآ كلذ بحصيو .اهريغ وأ طابآلا
 نبا فَّرع دقو .بلقلا تاقفخو ءيقلاك ىرخأ ضارعأ نم

 ءاوهلا دسفي يذلا ضرملا وه" :هلوقب نوعاطلا ينالقسعلا رجح
 ًامرو ثدحت ةيمس ةدام وهو ،ةجزمألاو نادبألا هب دسفتو هب
 ةنوفعلا ىلإ ليمي ءيدر مد وه ببسلاو ،ةوخرلا عقاوملا يف ًالتاق
 تامالع زربأ يه ماروألا نأ ىرن قبس اممو ."داسفلاو

 ىلع نوكت نأ نكمي ماروألا هذهو ،هضارعأ حضوأو نوعاطلا
 هللا ىلص هللا لوسر لوق كلذ ززعيو ،ددغ وأ تاءوتن لكش
 ."لبإلا ةدغك ةدغ نوعاطلا" :ملسو هيلع

 اودعف ،نوعاطلاو ءابولا نيب ءاملعلا قَّرف دقو
 بلاغلا يف نيعاوطلا نإ ثيح ،سكعلا سيلو ًءابو نوعاطلا
 ماع لكشب ءابولا ردصم نوكي امنيب ردصملا ةمولعم ريغ
 ءابولا فيرعت امأ ،)100ص ،2011،لضاف( ًافورعم

 راشتنا ةلاح هنأب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هتفرع دقف ،ماع لكشب
 وه امم ربكأ ةباصإلا تالاح ددع نوكي ثيح ،نيعم ضرمل
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 وأ مسوم وأ ةنيعم ةيفارغج ةحاسم وأ ددحم عمتجم يف عقوتم
 )18/3/2020 ،ةريزجلا ةكبش( ةينمز ةدم

 يوفصلا رصعلا يف نوعاطلا :اًيناث

 نيوفصلا مكح لالخ ناريا دالب نوعاطلا  برض
 هاشلا مكح  لالخ 1690 ماع يف اهازربا ناك تارم ةدع

 ثيح)1694 ىلا1666 ( نم مكح يذلا لوألا ناميلس
 ناو اميسال نيناريالا نم فالالا تائم ضرملا اذه ةيحض حار
 دونجلا نيب  طقف سيل سانلا ةماع نيب رشتنا دق ناك ءابولا
 عاضوألا يدرت ببسب كلذو )16ص1999: دامتعالا(

 ةروطخب ةموكحلا مامتها مدعو رصعلا كلذ يف ناريا يف ةيحصلا
 ناك هاشلا نا وه كلذ ىلع اليلد ريخو هراشتنا ةدشو ءابولا
 لوصو ربخ هولصو املك ثيح ىرخأ ىلا ةظفاحم نم لقنتب
 ىلا لاقتنالاو اهكرتب موقي اهنكسي يتلا ةظفاحملا ىلا ءابولا

 دمتعي يناريإلا عمتجملا ناكو)8ص،1394:بالبس( ىرخأ
 ىلع اودمتعا دقف .ءابولا ةهجاوم يف  بيلاسأ ةدع ىلع
 نا املع ضرملا صيخشت يف يبطلا يفرعملا بناجلا مادختسا
 زربا ناك كلذل ءابولا اهل جالع ةفرعم نم اونكمتي مل مªا

 جالعلا نماريخ ةياقولا ( مهراعش ناك ثيح ةيئاقو م½اداشرا
  بطلا ىلع دمتعي وهو اودمتعا يذلا يناثلا بولسألا )
 تاياور ىلع دامتعالاب  كلذو تيبلا لها بطو يمالسإلا

 بناجلا اما ، مالسلا مهيلع راهطالا ةمئالاو لوسرلا لاوقاو
 اوناك ثيح نيمجنملاو يبعشلا بطلا ىلع دامتعالا وه ثلاثلا
 نع الضف ضرملا ضارعا ةئدهتل ةيعيبطلا باشعألا اومدختسي
 اذه نم صلختلا لجأ نم نيمجنملا ةرايز

  .)220ص،1357:ليريس(.ءابولا

 يراجاقلا دهعلا يف ءابولا :اًثلاث

 دهعلا يف ناريا دالب  نوعاطلا ءابولا حاتجا
 يف نوعاطلا رشتنا 1833 ماع يفف  تارم ةدع يراجاقلا

 )راتشوشو نيوزقو نادابعو ناتسيس ( اهنم تاظفاحم ةدع
 ماع يفو صخش فالآلا 7 يلاوح تايفولا ددع غلب ثيح

 1000 هتيحض حاروراوزبس ةنيدم ءابولا باصا1838
 ددع غلب دقف و1874 ماع ءابو نع الضف صخش

 رصان بيبط عاطتسا دقف 1878 ماع يف اما )409(هتايفو
 ةقدب ددحو زولوتريازياد فيزوج ءابولا ديدحت نم هاش نيدلا
 (. لوا ءاشنا متو هنم ةياقولاو ضرملا ضارعا

http://tarikhirani.ir/fa/news/8535) 
 هاش نيدلا رصان دهع يف يحص رجح ةطحم لوأ ءاشنإ مت دقو
 ماحدزالا تاذ قطانملا يف ىرخأ تاطحم اهتلت ،رهشوب ءانيم يف
 عم .اراتسأو يلزنأ ردنب لثم ةيلودلا ةراجتلا زكارمو ديدشلا

 دامتعالا( دالبلا يف 1882 ربمسيد يف روتساب دهعم ءاشنإ
 يف ناريإ حاتحا يدلا اريلكلا ءابو اما ،)18ص ،1999:
 ،نانمس ،ناليج1884 ماعو1878 ماعو 1853 ماع
 ،ناسارخ ،هاشنامرك ،ناتسزوخ ،ناهفصأ ،سراف ،نارهط

 ناردنزامو ناجيبرذأ قرش

 فلا20000 تايفولا ددع لصو دقو ندملا نم اهريغو
 ةايح يف اكابرا تببس دق ضارمالا هذه تناك ،صخش
 ةيداصتقالاو ةيسايسلا هبناوج لك يف يناريإلا عمتجملا

 نمالا نادقفو ىضوفلا ةلاح دالبلا داس ثيح ةيعامتجالاو
 ددع يف ضافخنا الضف عمتجملل يشيعملا ىوتسملا ءوسو

  Wikipedia.org)(.ةئملاب 40 ىلا 25 نم ناكسلا
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 لثم ةيعيبطلا ثراوكلا هذه تعاطتسا دقو
 راسم ريغت يف )ةئبوالاو تاعاجملاو لزالزلاو تاناضايفلا(

 هاش نيدلا رصان دهع يف اميسال اريبك اريغت يناريإلا عمتجملا
 ددع ءاشنا ىلا ةعاجملاو اريلوكلاو نوعاطلا راشتنا ىدأ ثيح
 تلصح يتلا تاريغتلا نع الضف دالبلا يف ةيحصلا تآشنملا نم
 هذه نا ركنن نا اننكمي الو ،روتسدلا لبق ةلودلا ةيلكيه يف

 مدعو ناريإ يف ةموكحلا رايªا ىلا تدأ دق ةعاجملاو ةئبوالا
 ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ةئبوألاو ةعاجملا ةهجاومل اهتئافك

 مدعو ءافلحلا لبق نم ناريإ لالتحا عم انمازتو
 يف ةديدج ةوق روهظ ىلا ىدأ دالبلا يف يسايسلا رارقتسالا

 .ءاضيبلا ةروثلا لظ يف ماظنلا ريغت ىلا ىعست ناريإ
  )241ص1399:يسابع(

  انوروك ةحئاج ةهجاوم يف يناريإلا عمتجملا *

 ةلوهجم تاسوريفلا نم عون وه ؛انوروك سوريف
 درب تالزن هبحاصيو يسفنتلا زاهجلا بيصي نالا ىتح ببسلا
 ةينيصلا ناهوو ةنيدم يف رهظ ،ةافولا ىلآ يدؤت نا اهنكمي يتلا
 ةيلع تقلطأ 2020 ماع رياربف يفو ،2019 ماع رخاوأ يف

 انوراك سورياف ةيمست نيصلا يف ةينطولا ةحصلا ةنجل
 ايمسر ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تدمتعا رياربف11 يفو .دجتسملا
 ارظن ةيملاع ةئاجك هتنلعاو Covid19 سوريافلا ةيمست

 ريثأت نم ملاعلا نادلب نم دلب ولخيالف هراشتنا ةعرسو هتروطخل

  (MHO:2020) سوريافلا اذه

 ناريإ يف ةيمالسإلا ةيروهمجلا نادلبلا هذه نيب نمو

 اذه دوجو نع 2020 ماع رياربف 19 يف نلعأ .ثيح

 ثوحبلا زكرم نلعأ نا دعب اميسال ،مق ةنيدم يف سوريافلا
 نسلا رابك نم نيصخش دوجو نع ةنيدملا يف دوجوملا ةيبطلا

 امªا زكرملا دكاو امك ،سوريافلا تامالع امهيلع ترهظ دق
 دحاو لك نكل ةنيدملا لها نم امناو بناجألا .راوزلا نم سيل
 نا اضيأ ركذو لوهجم امهتباصا ببس ناو ةفلتخم ةقطنم نم
 مق ةظفاحم جراخ ىتح وا ناريإ جراخ ىلا اورفاسي مل ءالوه

 ريغ سوريافلا ا� لقتنا يتلا ةقيرطلاو ببسلا لازيال كلذ عمو
 رثإ ىلعو .)2020،2: نايبانج( قيقحتلا ديقو ةفورعم

  .ناريإ يف انوراك دوجو ايمسر يناريإلا ةحصلا ريزو نلعأ كلذ

 نم ناريا تحبصأ ىتح اًدحأو اًعوبسأ الا يضمي ملو
 ، ايلاطيإو نيصلا دعب انوراك سوريافب اًررضت لودلا رثكا
 ءابولا اذه ةروطخ نم تللق ةموكحلا نا ببسب كلذو

 ءابولا اذه ةفاكمل ةمزاللا ةيئاقولا تارجالا ذاختا يف ترخاتو
 ءابولا سيست نع اًلضف ، ةعرسلا هذ� هراشتنا نم دحلاو
 تناك يتلا ةباختنالا ةيلمعلا مدخت ةيسايس ضارغأل هفيظوتو
 ذاختأ نم اًلدب ، تاباختنالا لشف نم افوخ باوبأ ىلع

 نينطاوملا ريذحتو ءابولا روهظ ةقطنم قيوطتل ةعيرس تاءارجإ
 تنلعأ كاذنآ ةمئاقلا ةموكحلا ناو اميسال ، هراشتنا ةعرس نم
 لاشفا فذ� سوريافلا اذه رطخ نولوهي ةلودلا ءادعأ نا
 نم  2020 رياربف يف ناريا اهدهشت يتلا  ةيباختنالا ةيلمعلا

 ةباصإلا ةيشخ تيوصتلا نم بعشا فيوخت لالخ
(https//bbcin/2vmt Aid)،هلك اذه نع اًلضف 
 لك يف ةيبعش تاجاجتحا هجاوت تناك ةموكحلا نا ىسننال
 انوراك ةحئاج تءاج اذهل  نيماع ىدمل ةيروهمجلا تاظفاحم

 ةموكحلا تفقوأ يتلا ةمزالا هذه ، دلبلا اذه تامزأ نم ديزتل
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 داصتقا نيبو ةماعلا ةحصلا نيب رايتخالا ةريح يف كاذنآ ةمئاقلا
 لادجلا اذه مضخ يفو ،)1399،132: رفدبعم (، دلبلا

 ىلع اًبيرم اًزوف نيلؤسملا رابكو يناحور نسح سيئرلا ققح
 ةيناريإلا ةيلحملا تاطلسلاو ةحصلا ءاربخو ةحصلا ةرازو
 . بعشلل يحصلا بناجلا ىلع يداصتقالا بناجلا مهرايتخاب

 .)1ص ،2020: داجن(

 فيلاكتلا نا )ةموكحلا( ىلوألا ةهجلا تأر دقف
 تآشنملا قالغإو ماتلا رضحلاب رارمتسالا اهبتري يتلا ةيداصتقالا
 فيلاكت نم ىلعا حجرألا ىلع نوكيس ةيطفنلاو ةيداصتقالا

 ذاقنا اولضف ،ىرخأ ةرابعب يأ ،هئاغلا نع ةبترتملا ةحصلا
 لك ناك ثيح ،يناريإلا بعشلا حاورأ ىلع ينطولا داصتقالا
 تايعادت ببسي يداصتقا رايªا يف عوقولا لامتحا وه مهمه

 طفنلا راهسا رايªا نع اًلضف ،ةرمتسملا ةيكيرمالا تابوقعلا
 امك .)3ص ،2020: داجن( .دجتسملا انوراك سورياف عم
 دويقلا بايغ لظ يف هنإ نم ةيناريإلا ةموكحلا ترذحو
 ةمزأ امتح اهقفارتس يتلا ةيحصلا ةمزالا رمتست فوس ةيحصلا

 ةيحص( ةمزا لولحب م½اعقوت نأ ودبيو ،ةداح ةيداصتقا
 امدنع لعفلاب ثدح ام اذهو ،باوص ىلع )ةيداصتقاو
 ،لزعلا تاءارجإو ماتلا رظحلا نم ةيناريإلا ةموكحلا تففخ
 هتيحض حار يذلا ءابولا نم ةثلاثو ةيناث ةجوم دالبلا تبرض

 يبلطم ،يكلس( .ءايربألا نينطاوملا نم فالآلا تارشع

 .)36ص ،1399:

 ةحضاو ةيداصتقا اًراثآ تاجوملا هذهل ناك ثيح

 ةيلحملا ةلمعلا ةميق يف ضافخنا لباقم راعسألا تعفترا دقف
 ةلاطبلا ىسنن الو  راقعلاو بهذلاو طفنلا راعسأ عافترا لباقم

 درفلا ةايح ىلع رثا اذه لك ، عمتجملاب بدت تأدب يتلا
 لباقم راقعلا تارجا يف عافترا نم يناعي ادب يذلا يناريإلا

 نارهط ةمصاعلا يف اميس ال رظحلا ببسب لمعلا يف عجارت
 رثكا ةمصاعلا بونج يف رهظت تأدب لكاشملا بلغا نا ثيح
 ، ةبسكلاو لامعلا نم اªاكس بلغا نال كلذو اهلامش نم
 بغش لامعاو تاجاجتحا عالدنال ةيادب راثالا هذه تناكو

 تدكا امدنع ىضم اًتقو يف ةموكحلا اهنم ترذح دق تناك
 هيلا لوؤتس ام ةلهاجتم هريغ نود يداصتقالا بناجلا ىلع
 (. يناريإلا درفلل يعامتجالا عضولا ىلع اهريثو
 ىلا ءوسأ نم حبصا يذلا ،)156ص،1399:ناجينها

 تالاح ترثكو ةيرسالا تالكشملا تمقافت ثيح ءوسا
 ةيناريإلا رسالا هنم يناعت تأدب ام نع الضف عمتجملا يف قالطلا
 ةيعامتجالا تالكشملا تأدبو اميسال ، ىرخأ لكاشم نم
 ةلكشم اهمهاو اهزربا ناكو عمتجملا يف ينلع لكشب رهظت

  هالعأ هانركذ يتلا تالكشملا نم ريثكلاب تببست دق يتلا ةلاطبلا
 ( ةايحلا تاعاطق لك يف رهظت ةلكشملا هذه تاذب ثيح
 نع الضف مخضتلا ، عوجلا رقفلا ، داصتقالا ، ةحصلا
 نم مجانلا يرسالا فنعلا هلاسم يف  ظوحلملا عافترالا

 نم يناريإلا عمتجملا اهنم يناعي يتلا ةيسفنلا ةايحلا تاطوغض
 نم اهريغو سرادملاو لمعلا ليطعتو لزعلاو رضحلا ءارج
 لوحتي أدب يذلا انوراك سورياف ببسب تءاج يتلا رومألا

 سانلا ةايح ىلع رثوت تأدب  ةيعامتجا ةيضق ىلا

  )22 ،1399:يسابع(.

 ىلع رصتقي دجتسملا انوراك سورياف ريثأت نكي مل

 عمتجملل ةيحصلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا و ةيسايسلا ةايحلا
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 هجوت ثيح اضيأ ينيدلا بناجلا ىلع رثا هنا لب طقف  يناريإلا
 ىلاعتو هناحبس هللا ىلا عرضتلاب تانايدلا لك نمو سانلا ةماع

 نكمي الو ، بوعشلاب لح دق يذلا ءالبلا اذه نم صالخلل
 ثح اهقتاع ىلع تذخا يتلا ةينيدلا تايعجرملا رود لفغي نا
 جورخلل مالسلا مهيلع تيبلا لهاو هللا ىلا هجوتلاب نينمؤملا
 هدناسم يف اريبك ارثا ا½اهيجوتل ناك دقف ةمزالا هذه نم

 تاداشرالاو تاهيجوتلاب مازتلالا لالخ نم ةيبطلا رداوكلا
 ةهجلا اهرابتعاب ةحصلا ةرازو لبق نم ةرداصلا ةيحصلا
 ربصلا نع يلختلا ننكمي الو ، ةلكشملا هذه ةهجاومل ةسيئرلا
 ءارقفلا هدعاسم نع الضف ءاعدلاب كسمتلاو ءالبلا ىلع

 يف اريبك ارثا اهل تناك يتلا رومألا نم اهريغو نيجاتحملاو
 ةمزالا هذه ةهجاوم

https://www.sistani.org/arabicالو 

 انوراك راثا تناك  يتلا  ةيفاقثلا ةايحلا  لهاجت نكمي 
 ةيفاقثلا زكارملا نم ريثكلا لمع فقوت لالخ نم ةحضاو اهيلع
 رشنلاو حرسملاو مالعالاو نفلا تلمش يتلا كلت اميسال دلبلا يف

 سورياف ناو اميس ال ، ىرخألا رومألا نم اهريغو فيلأتلاو
 يفاقثلا وا يداصتقالا عضولا نيب قرف ال نا رهظا دق انوراك
 انا  ملعتم وا يما وا ريقفو ينغ نيب قرف وا يعامتجالا وا
 ىلع هرثا ا لصو ىتح ، سوريافلا اذه ريثأت  هلاط دق لكلا

 ىلع يناريإلا درفلا داتعا يتلا سوقطلاو  ديلاقتلاو تاداعلا
 لفتحي ناك يتلا ةيمسرلاو ةميدقلا دايعألا كلت اميسال ا� مايقلا
 نم اهريغو  ادلي بش و سورونلا ديع اهنم نويناريإلا ا�
 مت هنالا ددحملا اهدعومو اهتقو يف ماقت تناك يتلا تاداعلا

 درفلا ح حبصاو انوراك ةحئاج لظ يف رومألا كلت لك ءاغلا

 دعتسي ناك نا دعب  يحصلا رجحلا وا تيبلا سيبح يناريإلا
 ينيما (. عيباساو روهش تدعل  دايعألا هذهل

 .)8ص،1399:

 تأدب  دالبلا  يف انوراك سورياف  يشفت عم
 جيردتلاب  رهظت سوريافلا اذه راشتنال ةعقوتملا ريغلا بقاوعلا

 نع ميلعتلاو  ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لكاشملا بناج ىلإ ؛
 دارفأل  ةيسفنلا ةحصلا يهو ، ةروطخ  ادج ةيضق كانه ، دعب
 يحصلا رجحلا ةيادب  عمو انوراك يشفت ةيادب ذنم ؛ عمتجملا
 ، ةليوط ةرتفل اًعم لافطألاو تالئاعلا ةماقإو  يدجم ريغ

 ىلا ىدا لمعلا نع لماعملاو  تاكرشلا نم ديدعلا  فقوتو
 ةدايزو ،انوروك  رارمتسا عمو ، رسألا يف رتوتلاو قلقلا  ةدايز
 تاقالعلا نع داعتبالاو ، يهتنملا ريغ دادحلا و ةيلاتتملا  تايفولا

 يف درفلا ةيسفنب ةميسج اًرارضأ تقحلأ دقل ةيعامتجالا
  ىلع ملاعلا يف سوريافلا راشتنا ىدأ ، ظحلا ءوسلو .عمتجملا
 نم ةليوط تارتفل لزانملا يف ةماقإلا ىلع  عمتجملا دارفا رابجإ
 لثم ةيعامتجالا تالكشملا ةدايز ىلإ سوريفلا لاقتنا مدع لجا

 ءاسنلاو لافطألا ةلماعم ةءاسإ  نع الضف يرسالا فنعلا
 نم مغرلا ىلع ، تالئاعلا ضعب يف نيقاعملاو نسلا رابكو
 ، اًعم تقولا نم ديزملا ءاضق لالخ نم ، ةيادبلا يف داقتعالا
 ةرسألا دارفأ عمو مهسفنأ عم ةيرسألا تاقالعلا نيسحت مهنكمي

 رصع يف تاوجفلا دسل ةصرف وه يحصلا رجحلاو ، نيرخآلا
 نيب اًفلتخم اًئيش ةلدألا ترهظأ ، تقولا رورمب نكلو ، ديدج
 دارفأ نيب تارتوتو تافالخ كانه تناك تالئاعلا ضعب

 ةرسألا
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 نم ةعونتم ةعومجم لوح ةيلئاعلا تافالخلا هذهو
 يف تافالتخالاو ،ةيحصلا ئدابملا كلذ يف امب ،اياضقلا

 تابجولا لوادج رييغتو ،ةكرتشملا هيفرتلا جماربو ،قاوذألا
 رومالا كلت لك ؛ةمومألاو ةوبألا قرطو ،مونلا تقوو
 لالخ ةرسألا دارفأ نيب تعلدنا يتلا تارتوتلا ىلع تدعاس

 .)3ص ،2021 يرفعج( حرجلا لثم يحصلا رجحلا ةرتف

 نأ نآلا ءابطألاو سفنلا ءاملع دقتعي ،ظحلا ءوسل
 اًراذنإ ردصيس انوروكلا دعب ام ةرتف يف ثدحيس يذلا ررضلا
 ساوسولا بارطضا نع ةجتانلا ةديازتملا لكاشملا ؛ةروطخ رثكأ

 بائتكالاو ةيلقعلا تابارطضالاو فوخلاو قلقلاو يرهقلا
 نم ءاهتنالا دعب ام ةبقح يف انعمتجم ىلع بجي اياضق اهلك

 .ةمارصب اهعم لماعتلا سوريافلا

 تاقالع يف احضاو ارثا انوراك سوريافل ناكو
 نيصلا يف قوس ربكا قلغ مت ثيح ةيراجتلاو ةيجراخلا ناريإ
 دودحلا قلغ نع الضف نييناريإلا راجتلا هجوب علسل ردصم

 اهيلا سوريافلا لاقتنا نم ةيشخ ناريإل ةرواجملا لودلا بلغأل
 تارداصل ايقيقح اديد½ لكش يذلا جيلخلا لودو قارعلا لثم
 يذلا يناريإلا داصتقال ةايحلا نايرش ربتعت يتلا ةيطفن ريغلا ناريا
 عيمج تفقوأ نا دعب ةيلودلاو ةيميلقإلا ةلزعلا وحن هجتي اًدب

 يف اءوس ناريإ عضو نم داز امم .ناريا ىلا ا½الحر لودلا

  .)1ص :1399 اين( .ا½راجتو ا½اقالع

 

 

 جئاتنلا *

 يه اذه انثحب يف اهيلا انلصوت يتلا جئاتنلا مها نم

 -:اهمهأ ةدع

 ترتست نا دعب ةموكحلاو بعشلا نيب ةقثلا مادعنا -١

  دلبلا يف سوريافلا دوجو نع ةموكحلا

 مدعو ةيئابولا تامزالا ةهجاوم يف ةمكاحلا ةطلسلا فعض -٢

  اهعم لماعتلا ةفرعم

 ةمدخل دالبلا يف يئابولا عضولا سيست ةطلسلا ةلواحم -٣

  ةيسايسلا اهحلاصم

 دض تاجاجتحالا مايقو دالبلل يلخادلا عضولا رثوت -٤

   اهتسايسو ةمكاحلا ةطلسلا

 عاطق يف يحصلا عضولا هشاشه انوراك سورياف رهظا -٥

  ةيحصلا تامدخلا

 عم دودحلا قالغا دعب دالبلا يف يداصتقالا عضولا رايªا -٦

 لدابتلا عطق ىلا كلذ ىدأ ثيح ناريإل ةرواجملا لودلا
 تارداصلا تناك ثيح راوجلا لود عم يناريإلا يراجتلا

  دلبلا تايداصتقا يف طفنلا دعب يناثلا ينايرشلا يه ةيناريإلا

 لماعملا قالغا مت نا دعب دلبلا يف ةلاطبلا ةلكشم روهظ -٧
 لك لمع قفوتو ةصاخلاو ةماعلا تاكرشلاو عناصملاو

  دلبلا يف ةيميلعتلا تاسسؤملا
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 عافترا دعب ةيبنجألا تالمعلا لباقم ةيلحملا ةلمعلا رايªا -٨

  طفنلاو بهذلا راعسأ

 يتلاو يناريإلا عمتجملا لخاد ةيعامتجالا تالكشملا روهظ -٩
 ةرسالا ككفت ىلا ىدأ يذلا قالطلا ةرثك وه اهمهأ نك

  ضارمالاو ةعاجملاو رقفلا ببسب ةيناريإلا

 بلغا تقلغأ ثيح اضيأ ةيفاقثلا ةيحلا فقوت -١٠

  فيلأتلاو رشنلا زكارمو ةيمالعإلاو ةيفاقثلا تاسسؤملا

 طوغض بسب عمتجملا ىلع ةيسفنلا تالكشملا روهظ -١١
 ءابولاو ضرملاب دئازلا ريكفتلاو فوخلاو قلقلا نع ةجتان ةايحلا

 .هدعب ثدحيس امو

 عجارملا *

 ةيبرعلا عجارملا -ًالوأ

 ،انوراك رصع يف ةيناريإلا ةفاقثلا ،1399، ةديعس ،ينيما

 .نارهط

 .1999، ةديرج ،دامتعالا

 ،انوراك داعبا يف سورد ،1399 اضر دمحم ،ناجينها

 .نارهط

 سار ةيعامتجالاو ةيسفنلا تالكشملا ازريم ةمطاف ،يرفعج

 .نارهط ،2021، انوراك للع

 ،مقرابخاو نيرحا ،ناريإ يف انورك ،2020 ،دمحم ،نابانج

 .انريا

 :ةسايسلاو ةيئابولا تامزألا ،1400، ميهاربإ ،يسابع
 ةلجم ،ناريإ يف انوروك دعب ام تاديد½و صرفلا

 نارهط ،51 مقر ،ةيسايس مولعو قوقح ةعماج

 بطلا يف ةيبعشلا تادقتعملا ،2016 ،داوج روبيلع ،بالس

 .زيربت ،يراجاقلا رصعلا يف يناريإلا

 عمتجملاو انوراك ،1399، يبلطم شويراد ،دمحم ،يكلس

  نارهط ،يعامتجاو يفاقثلا بناجلا ،1ج ناريإ

  ةريزجلا ةكبش

 ،مالسإلا ردص يف نيعاوطلا ،2011 ،تج� ريصن .لضاف

  ةيناسنإلا تاساردلا كوكرك ةعماج

 نسحم همجرت ،يوفصلا رصعلا يف بط ،1357ليريس ،دوگ

  ..نارهط هاگشناد :نارهط ،ناديواج

 تاقالعلا ىلع انوراك سورياف ريثات ،2020 غنيس ،يزاينام
 يبرعلا جيلخلاو نيصلا عم ةيناريإلا ةيسامولبدلا

 .دنهلاو

 ةحئاجب ةئشانلا ةيثالثلا ةمزألا ،2020 ،هللا حتف ،داجن 

  نارهط ،انوراك

 ةضبق يف كلاهتملا ناريإ داصتقا 2020، نسح شرا ،اين
 .نارهط ،انوراك
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