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م کهه عربهها از کهدام یمکث شود تا بدان یم ضرور است در مورد مردم عرب کمین اسالم بپردازیش دیدا ینکه به پیپپش از ا

 داشتند .  یره متوطن شده اند و چگونه زندگین شبه جزیقوم و چگونه در

ا مما هک ممجهوار خهود به یش اسهالم عربسهتان شهما یداپهث خون و نژاد خود وحهدت کامهن ندارنهد . قبهن از یقوم عرب از ح

داشهتند و  یبهدو یتصرف نکرده انهد . مهردم عهرب زنهدگ یچگاه ملک آنهارا مما ک اجنبیزش چندان نداشته و میتماس و آم

سهر  عبهور  یایهها از دریر شهدند کهه حبشهین منطقهه سهرازیهگر دریمردمان د یآمسته آمسته از طرف جنوب و جنوب غرب

الد از یکههزار ودو قبهن از مهیمتوطن شدند و بعدما در اثر حمالت که در عصر  نیآن سرزم ینموده ودر صحراما و ساحل

 یگهر از جنهوب غربهیر نمهود و از طهرف دیسهراز ن یها ،و پارس ما را در آن سهرزمیما  ، بابل ینژاد سومر یشمان غرب

 یعههیز دشههمنان خههود ز ایههان نیهههودیگههر ین شههدندکه اختالتههات گونههاگون بوجههود آمههد و از جانههب دیان وارد آن سههرزمیمصههر

دا نمو دند و به کشت و زراعت مشغون شدند . ین سکونت پین سرزیان ترار نموده ودریان و رومیونانیها ، یها  ، بابلیآشور

 یعنهیکردنهد نخسهت  ت یعبادتگاه ممان مردمهان بهود کهه سهه خهدا را پرسهتش م یا بته باوجود اختالتات در آنزمان مکه جا

ده به ونوس یکه از عق یکوب صج یعی یسرنوشت و زمان  و سوم عز یخدا یعنی(  دوم   منات آتتاب  یا هه مونث )خدا

ده بهود در یهاه )حجرا سهود (کهه از آسهمان اتتیمردم عرب داشهت و پرسهتش سهن  سه یباشد و شهر مکه عزت خاص برایم

ک و اطراف به آنجها یدم از دور و نزدشد در صدر عبادتگاه قرار داده بودند و مر یک خانه که بعدما بنام خانه کعبه مسمی

ن سفر و عمن یکردند و ایر و برکت آرزو میگوسفند و شتر را زبح کرده و سپس از آن خ یده و قربانیآمده و سن  را بوس

ن بزرگهان قهوم عهرب یمناسب در خانه کعبه ب یماندن آن در جا یدند و در مورد حجرا سود بعد از اسالم براینامیرا حج م

 ن کار صورت گرتت .یدا شد باا خره تمام بزرگان قوم مواتق شدند که حضرت محمد  ص آنرا جابجا سازد که چنینزاع پ

شهان موصهوم بهه  یا یباسهتان یاز آبها یکهیان معتقهد بودنهد کهه خانهه کعبهه را بهه یهت اسهت کهه مکیهدرمورد خانه کعبهه روا    

مناسهب در درون آن  یآمد ه بهود بنهان نههاد و حجرا سهود را در جها ین به آن وادیدن ترزند خود اسماعیکه بدیم زملنیابرام

له خزاعه شکست خوردنهد یله جرمم از قبیکه قبیت زمانیخانه کعبه چاه زمزم قزار دارد و قرار روا یگذاشت و در چند قدم
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اه انداختهه و سهر ان ر را در آن چهیو شمش یطالئ یله چند پارچه زره و دو دانه آمویخ قبیک شیان برامدن از شهر یدر جر

محهن چهاه را « ص»س شان عبدا مطلب جد حضهرت محمهد یش بر خزاعه غا ب آمدند که رئیله قریرا پوش نموده و بعدا قب

ن در بغهن یاسهماع یعهیم کهه طفهن خهورد  یز ابهرامیهدارنهد کهه مهاجره کن یگهریت دیان در مورد چاه روایمک یکشف کرد و 

 یاد پهایهز یآب شهده و طفلهک از تشهنگ ین گذاشهته و در جسهتجویطفن را به زم ینگن منطقه آمده از ترط تشیداشت و به ا

ن حادثه عالوه بر طهواف یان به تذکار این چاه بوجود آمده است . که حاجیشود و ایدا مین پیکوبد تاکه آب از زمین میبر زم

ن دو کوتن )صهفا و مهروه ( کهه در یبن عبادت مفت بار به سرعت یند و ای( گویاورند که آنرا )سعیم یگریدر داخن عمن د

  . دوندین دو کوتن مید ماجره بیبه تقل یعنیکعبه است  یکینزد

ب و پنهان موصهوم بهه   یغ یکه خدا ی ت ومنات وعز یخودرا بداخن خانه کعبه در پهلو ین عرب مر کدام بت مایقبا 

 یبردنهد . ودر آنزمهان بها یدوباره گرتته به خانه باخود م گذاشتند و بعد از عبادتین نبودند میقا یریاو شبه و نظ یبود برا

 یعنهیش ین قهریش مغلوب شدند. وبعهدما در بهیله قریدا شد باا خره قبیش جدان پیله قریله خزاعه وقبین قبیکعبه ب یسر پرست

ش یا آمد و پدرش پینش بدین کشمکش محمد درخاندان قریبر قرار بود که در  یماشم بر سر تفوق مقام مذمب یه و بنیام یبن

ا را وداع گفت و حضهرت محمهد تعلهق بهه جهدش عبهدا مطلب گرتهت یز دنیاز و دت او وتات نمود بعد از شش ماه مادرش ن

 یارید از بسهیکهه محمهد بهه سهن بلوغهت رسهیآنهرا بهدوش گرتهت زمان یش ابوطا هب سرپرسهتیبعد از وتهات عبهدا مطلب کاکها

مارو رقص متنفهر ی، ق یشرابخور یعنیکرد . از مراسم زشت یمشامده م یامد و یمعتقدات ، آداب و رسوم جامعه خوشش ن

جهه کهه زن ین و شام رتت بعهد از عهودت بها خهانم خدیک کاروان به سفر تجارت به عجاز ، تلسطیام محمد با ین ایبود و در

اتش یهان حیماندن که در جریباقوتات نمودندو سه دختر  یثروتمند بود ازدواج کرد و ثمره ازدواج شان دو پسر که در کودک

تاطمهه بهه عقهد  یبه یفهه سهوم و بهیه بهه عقهد نکهاح عثمهان خلیهنب در عقد نکاح ابوا عاس و رقیخاتون ز یعنیازدواج نمودند 

ن مومنان بود . حضهرت محمهد یگرتته بود که از نخست یرا به ترزن یش درآمدند و حضرت محمد  علیپسر عمو ینکاح عل

امهت قهوت گرتهت و بهاا خره سهر بهه صهحرا زد و در یاز عمهرش گذشهته بهود کهه در تکهرش روز قن منگهام چههن سهان یدر

د و به عبادت پرداخت تها یشمان مکه واقع است رتته چند روز را در آنجا عز ت گز یلومتریکه در کوه حرا در چند کیغار

آرد و گفهت بخهوان  یش وحهین بهرایهنهد جبرائلهت ا قهدرنام داده این شهبها بهود و عربهها آنهرا بنهام شهب  ینکه در شب درازتریا

ن قهرار گرتهت و بهار اون یجهان زده بخانهه رتهت و در شهک وتعهیمحمد گفت چه بخوانم گفت بخوان )اقره باسم( بعد محمد م

ز چنهان شهد بعهدا حضهرت یهنازن شد بر محمهد ن یبه حضرت موس یکه ترشته آسمانیجه گفت ممانطورین مطلب را به خدیا

کان خود اظهار نمود و سر انجام حضرت محمد)ص( بهه شههربر آمهد و بنهام  یشاوندان و نزدیرا به خومحمد )ص( موضوع 

قوم  یوانه شده است و بعد از چندیرا خواند ومردم مکه آنرا به مسخره گرتتندو گفتند که او د یات وحیم آی  ا رحمن ا رح

ب محمهد انداختنهدو یهن بهرده شهود و چنهد نفهر را بهه تعقیاز بهان بر آن شدند کهه محمهد مرچهه زودتهر یاست ابوسفیه بریام یبن

ب یهشهوندو در غهار کهوه ثهور خهود را پنههان نمودنهد و تعقیشد با ابوبکر از شههر خهارج میحضرت محمد از موضوع واقف 

ن یهادندکه یعهه اشهتران بطهرف بثهرب حرکهت نمودنهد بعهد از مشهت روز بهه آنجها رسهیشهان ذریدا نکردند و ایکنندگان آنهارا پ

معهروف گشهت ( نام نههاد و ینه ا نبیثرب را بنام) مدیاتت شهر یقدرت  ینکه کمین مجرت حضرت محمد )ص(بود  . ممیاو 

ن مسجدا سالم بهود کهه حضهرت محمهد )ص( در اعمهار آن سههم داشهت و نمهاز یکه کرد اعمار عبادتگاه را بنان نهاد و او ین کاریو او 

م مواضع خود و دتاع از حمهالت دشهمنان  مهردم  را بهدور یخت . حضرت محمد بخاطر تحکرا در روز جمعه معمون سا یمفتگ یما

وست  . بدر اسهم ینده آماده ساخت و در سان دوم جن  بدر بوقوع پیع آیوقا یکسان اقامش در آنجا خود را برای یخود جمع نمود و ط

و جن  احد در سان سوم واقع شد کهه در کهوه  ان ا ستیشیبنام بدر ابن نجال از اجداد قر یاست که درانز مان شخص یچهار رام

نهه حملهه کردنهد و یشههر مد یدند و بها یرا تدارک د یینه است . و جن  خندق که مردم مکه  شکر عظیمد یکیاحد در نزد

ن اسهالم مشهرف یبهود کهه بهد یرانهین شهخص ای( او هیرانهیشهر را محاصره نمودند حضرت محمد به کمک سلمان تهارس )ا

وتهات  یقمهر یمجهر35ند و سهلمان تهارس در سهان ینرو آنرا جن  خندق گویودر اطراف شهر خندق اعمار نمود ازد یگرد

 اتت .ین اسالم گسترش یت باعث شد که دین موتقین جن  ما بدرامد و اینمود و حضرت محمد موتقانه از

پراگنهده  ین نسهخه مها ونوشهته مهاابوبکر و عثما یعنیان ان حضرت یاطرات یبعد از وتات حضرت محمد )ص( و قطع وح

ن واقعهه یهد  ابن ثابت مامور ساختند که ایبنام ز یشوند ابوبکر به سفارش عمر شخص یسیو متفرق را گرد آوردند و باز نو
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از  یئتهیان برسهاند و او مجموعهه را گهرد آورد و در عههد خالتهت عثمهان )رج(آن مجموعهه مهورد مطا عهه میهمهم را به پا

ب دادنهد یهدر آننظر کردند و نسخه جامع و کامهن از آن ترت یات کتاب وحیر نظریت قرار گرتت زیاشخاص صاحب صالح

ر یت تفاسهیهفیاز ک یامت اسالم عرضه داشتند و بعهدا اخالتهات ناشه یم را براین بردند و قران کریرا از ب یقبل یو نسخه ما

 تند  .مندرج ساخ یاصون آنرا به سه قاعده کل یاسالم بوجود امد و  یعلما

بهه )   ا   محمهد یو عبهارت از کلمهه ط اسهت  یده اسهالمیهن عقیکهه اصهن نخسهت یکلمهه معروته یده قلبیمان با عقیا -  1

 رسون   (

 -1اسهت  یاست که مشتمن بر پنج رکن اسهالم یکه رکن دوم عبادت سالم یف شرعیعمن به ارکان : تکا  یعیعبادت -  2

 حج.--5روزه )صوم( -  4)صدقه دادن(  ذکات -  3نماز    -2کلمه  

ن اتغهان مهاده یار سهازد . کهه مجامهدیهت قهران عیر وخوب :  عمن صا ح که  کردار و رتتار خودرا مطهابق مهدایعمن خ--3

چهور و چپهاون مهالک عمهن خهود قهرار  یعنهیک یار ساختند واز عمن نیسوم را سخت مورد توجه خودقرار داده و خودرا ع

 مرتع بوجود آوردند . یشان زندگ یارنمودند و برایم اختیت قران راه صراط ا مستقیداده و مطابق مدا

 یجنگه یرویهره عهرب مهردم عهرب را متحهد سهاخت و نیهاسالم در شبه جز یروزین بار با پیاو  یبرا حضرت محمد)ص(

ز بها تعجهب یهن نیورخبعد از وتات حضرت محمهد کهه مه یز پخش نمود و یجاد نمود و اسالم را در مما ک ممجوار نیا یقو

ن یههکهه این مسهلمانان از انزمهان آغهاز شهد بخاطریبههود اختالتهات به یکننهد واقعها مهرن ناگههانیاشهاره م  یبهه آن مهرن ناگههان

مختلهف  یان بها قهدرت آنزمهان بهه بهانهه مهایهاز اطرات ین نقطهه را بعضهیهدا شهد و ایهآن حضرت پ ینیاختالتات بر سر جانش

وحضهرت ابهوبکر را  ن آن حضرت قبو ندندیمردم عرب در زمان تدت یب با یوان وتراغ یغصب قدرت از راه ما یبرا

 یبهه کوتهه اعهزام شهده بهود کهه حته ا ز مشهکالت یغهرج حهن بعضه ین نمودند کهه در آنوقهت حضهرت علهین آن  تعیجانش

 منتظر امدن آنهم نشدند که از امن خاندان آن حضرت بود . 

باشهد کهه دوره یشهه زوجهه حضهرت محمهد )ص( میق پهدر عایقحهاف ملقهب بهه ا صهد یابه آن عبد  ابن یابوبکر که نام اصل

قران   ینسخه ما یجمع آور -1ده بود وتات نمود . ابوکر دردوران دوسا ه خود سه کار انجام داد . یخالتت آن دو سان نرس

ثمهره  یو ه یسهه  شهکر ده مهزار نفهرجاد یا -3اد خود د راورد . یمخا فت داشتند تحت انق ینیخ عرب که در جانشیمشا -2. 

 د  .یآنرا ند

ادت ید بود قید بن و یخا  یان عرب که تحت قومندانیسپاه غاز ید ویفه دوم عمر )رج(انتخاب گردیبعد از وتات ابوبکر خل

( مطههابق یقمههر یمجههر24ک را دگرگههون سههاخت و بههاا خره در سههان )یههکههرد کههه بعههدما سههر نوشههت مما ههک خههاور نزدیم

د .وخالتهت بهه حضهرت عثمهان تعلهق گرتهت و یف شخص صنعتگر بنهام ابو و هو در وقهت نمهاز بشههادت رسهم(از طر644)

ف و نهاتوان یه بود و شخص ضهعیام یله بنیاز قب یم(  خالتت کرد و 658مطابق  یقمر یمجر38حضرت عثمان تا سان 

ن یههاتههت و ایمسههلمانان شههدت  یمهها  یتیتوانسههت مقاومههت کنههد بههاا خره اختالتههات  نارضههایبههود کههه در برابههر تشههار اقههارب ن

 ین عثمهان شهد  علهیابهن ابهو طا هب جانشه یغمبر حضرت علیگر پید .بعد از عثمان داماد دیگرد یاختالتات باعث شهادت و

ه ابهن یهد ممچنهان معاویهمخا فهت ورز یشه دختهر ابهوکر بهاوید و عایم( بخالتت رس 658طابق یقمر یمجر38)ع( در سان 

نهه بهه یمرکهز خالتهت را از مد یمخها ف بهود و عله یز بها علهیهبهود ن یفه امهویشام بود و از طا یت وا ان که در آنوقیابو سف

ان نمهاز از یهز در مسهجد کوتهه در جریهن ین کشمکش ما علهیاختالف بوجود آمد با  ین اصحاب علیکوته انتقان داد که در ب

ه یهان( اتتهاد کهه معاویه)امویام یبه بدست بن یشمنگونه خالتت ماید و بدیطرف شخص بنام عبدا رحن ابن ملجم بشهادت رس

نمهود و بعهد از خهتم خالتهت چههار مهذمب در اسهالم بوجهود آمدنهد .و مهر کهدام شهان را یاز دمشق سراسر اسالم را کنترون م

 م . یدمیح میبطور خلص توض

    779مطهابق  یقمهریمجر 155-   82فهه نعمهان کهه در سهان )یابوحن بنهام  ین مکتهب را شخصهیا:  یمذمب حنف -  1

م یتعها  یس نمهود وین مکتهب را تاسهیهکهرد و ایم یبهود در عهراق زنهدگ یرانهیک عها م ایم(در بغداد وتات نمود که  799 -
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کهرد احکهام خهودرا در امهور مربوطهه بهه احهوان و  یسهع یث را کمتهر توجهه داشهت ویهخودرا از قران شهروع نمهود و احاد

 یمهذمب حنفه یکهرد و هیدزد قطهع دسهت صهادر م یکه در اسالم بهرا ید مثان حکمکریق میاس قران تطبیاوضاع مربط با ق

 کند . یحکم م یآنرا مردود شمرده به حبس و

م(   795-  715مطهابق  یقمهر یمجهر 179 -  93درسهان ) یا مهدن یما ک بن انس ا صهبح:   یمذمب ما ک -  2

ن قران تهوام قهرار داده و یه موازیاحکام و عبادات را بر پا یجاد کرد وین مکتب را ایبود ا ید او عا مینه متو د گردیدر مد

اس یهار غامج اصن قین بسیج بوده است ما ک در مسایرانه ینمودند که آن قاعده از صدر اسالم درمدیم یرویقاعده اجماع را پ

 داد .یر مقاعده نفع عام را حاکم قرا یکردند ویتعارج م یاس و اجماع در امریداد . اگر قیرا مالک قرار م

 یکهی یم ( و  820-   767مطهابق   یقمهریمجر 204 -  150در سهان  یس ا شاتعیمحمد بن ادر :   یمذمب شاتع  -  3

ن بهود و یقا یشتریت بیث امیح ین مکتب برایجاد نمود و این مکتب را ایران که ایش و متو د یا صن ازخاندان قر یاز دانشمندا عرب

دانند و یم یث را مظهر تمدن اسالمیان مجموعه احایداد و شاتعیت میث را ارجعیشد اصن حدیاصن مث و قران حین حدیاگر تعارج ب

 -  450متو هد سهان ) یاو ابوحامد محمهد بهن محمهد غزا ه ین مکتب بود که نام اصلیرو ایکه پ یمم دانشمند بزرن محمد غزا  یگرید

ام کهرد و خهود مکتهب کهالم خهاص ابهال  یخالف آنمکتب ق یا گه طوس خراسان است که ناگهان در چهن سی( ناح یقمر یمجر 505

نه تقط واحد است بلکه کهن  یتعا  یاست که بار ین مبادید او بر یه عقایکند  و پایق میث تلفیو اصحاب حد ین اصحاب رائیکرد که ب

دو   یبصهر  و کهالم اسهت  . غزا هات  ، علهم  ، قهدرت   ، اراده  ،  سهمع  ، یف شده حیبه مفت صفت تعر یا کن است که ذات ا ه یت

  یو تارس یکتاب را بزبان عرب

 سعادت (بود  یایمین و کیا علوم ا دیبنام )اح یکیردرآورد یبرشته تحر

ن مکتب از طرف شخص بنهام یتر و خشکتر است و ا یگر ظامرین مکتب از مکاتب سه گانه دیا:  یمذمب حنبل -  4

در  یههیث و اخبههار دیههم( کههه در طلههب احاد  855 -  780مطههابق  یقمههر یمجههر241----164احمههد بههن حنبههن در سههان ) 

بغداد کهه  یبود. موصوف از وضع اجتماع یاز اگامان مکتب شاتع یکیمن مساترت نمود و خودش یاطراف مما ک شام و 

ن و یهوچگونهه تایث اسهت او میگذراند کهه کتهاب )مسهند( از کتهاب معظهم علهم حهدیش ونوش مید به عیدر انوقت مارون ا رش

معمهون ومنبهع اسهت  یدر مکه و سراسر کشور سعود یز نشمرده است تقه و عبادات مذمب حنبلیات قران جایدر آ یریتفس

 بوجود آمد  یذمب حنبل یایاح یت در دوصد سان قبن برایرا که نهضت ومابی. ز

 1252  -  1115در سهان )از متفکهران عهرب بنهام محمهد بهن عبهدا وماب  یکهید اسهالم اسهت کهه یهجد یاز ترقه ما یوماب

و حجهاز اسهت  یدو ت سهعود یمذمب رسم یروان ان مبادیامروز پ یس کرد و یم(تاس 1787-  1702مطابقیقمر یمجر

 کنند  .یم یرویرا  یم حنبلینامند و تعا یم یقه خود را محمدیو طر

ت خهود یت شخصهین بلکه در تقوت اسالم کار کردیم و تقویکینه بخاطر تح ینیبعد از وتات حضرت محمد )ص( مر عا م د

ان انتقهاد یکتعهداد ازدانشهمندان از شهعیکردنهد و یکردند و از مر نوع زور و تشار استفاده میغ نمیاز مر نوع راه و روش در

د یمخا فهت شهد ینین جانشهیان بعهد از وتهات حضهرت محهد )ص( از اون در تعهیکردند که باعث انشعاب اسالم شدند و شهعیم

ت قهران موجهود اسهت کهه یهانهد کهه آ یشان مدعیرا ا یدند زیفه اون سرکوب گردید که از طرف ابوبکر خلخود را تبارز دادن

 یغمبهر سهالم اسهت وعلهیده شان حضرت محد )ص( پیانتخاب نموده و بر حسب عق ین خود را علیش جاشیغمبر سه ماه پیپ

ان  قهب داده انهد . یهمتق ین و مهو یرا مومنیرا امنرو او یرمبر مسلمانان مامور ساخته شده از یعنیت یاز طرف خداوند بو 

راث بهرده یهبم  ین امامت را از علهیگوناگون منقسم شده اند و ممه ترقه ما متفقند که حسن و حس یان به ترقه مایگرچه شع

د بهن یهع انسهت کهه زیگهر امهن تشهیشان به امن تسنن نزدک است اختالف شان نسهبت بهه د یه که مبادیدین ترقه ما زیاند و ا

در  یالدین ترقه در قرن سوم مطابق قرن نهم یدانند و ایبن باقر امام پنجم م یبرادرش محمد بن عل ین را بجایبن حس یعل

 من سلطنت را بوجود آورد .ی
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شههان داده انههد کههه امههت  ین  قههب را از آنجهههت بههرایههباشههند و ایه را دارا میم شههعیت عظههیههن ترقههه اکثریهها:   یاثناعشههر

کهه  یامام مهد یعیمنتظر )عج(را به امامت شناخته اند که امام دوازدمم  یگرتته تا محمد بن حسن مهد یعلدوازدمگانه از 

شهان یب شهد و ایهدر شمان بغداد در ساحن دجلهه غ یشهر م(در سرداب مسجد سامره 878ق مطابق   یمجر265در سان)

 منتظر ظهر آن مستند .

ن ترزند اون امام جعفر صادق امهام ششهم ثابهت و وتهادار یعهد امامت اسماع از ان سبب نام نهاده اند که بر ه : یلیاسماع

 یعنهیش ین پنج سان پهید و اسماعین شد بعدا معزون گردین تعین بعد از انکه از طرف پدر به عنوان جانشیمانده اند . اسماع

از اصهحاب امهت  یکهیان کهه یهرانیمهون از اینام عبد  بهن م یبعدا شخص ش از پدر وتات نمودیپ یقمر یمجر142دسان 

نشهد و بهه  یپهالن آن عمله یعبهاس را سهرنگون سهازد و ه ین داد تها خالتهت بنهیرا تشهک یت مخفیامام جعفر صادق بود جمع

م( سهلطنت را در 909مطهابق  یقمهر یمجهر297بعهد از وتهات آن در سهان  یمخفه یانجمهن مها یشمان شام ترار نمهود و ه

  -  909مطههابق   یقمههر یمجههر 567 -  297کههه از سههان ) یعیشهه ینههام سلسههله خلفههاان کههه یههقهها بنههام خالتههت تاطیشههمان اتر

شروع که او انتساب به تاطمه زمهرا کهرده ان  یعلو ید  مهدین حکومت از عبیم ( در مصر حکومت کردند که ا 1171

ام ترقهه قرمطهه بهود کهه رمبهر مون جهدا شهده بهود بنهیکه از عبد  بن میگر یان خواندند  . ترقه دیسلسله را بدان جهت تاطم

از شاگردان عبد  بنام حمدان قرط که نام او را به ان ترقه نهاد انهدو در قهرن سهوم سهلطنت مسهتقن رادر سهواحن  یکیانرا 

شهتر در مهورد داشهته باشهند یخوامنهد معلومهات بیال داشت . اگر دوستان میتیعراق اس یمن ا یس نمود و از یج تارس تاسیخل

 ند .یمراجعه نما یو مذمب یخیتار یگر کتاب مایان و دیلیخ اسماعیتار توانند بهیم

خهد و بهزرن از بدنهه اسهالم در  یسهال یانات قرن نزده تا کنهون جنهبش مهایجر یعنیر ید گفت که در تحو تاخیوممچنان با 

د  از مهذامب کههن یت و عقااینظر یاد آور شد که بعضید یبا یظهور نموده اند . و  ینیو د یو اجتماع یا سیاثر تحو ت س

  .بدن ساخته اند ین انتقان نموده و انسانها مستند که آنرا به قانون ا هیبه مذامب نو

  


