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 هقذهِ

 وؤئالی ،اوالهی ج٩کك ٌؿو ليؿه و اوالم تظیا جصؿیؿ و اوالهی اي٭الب ال په
و  چیىؤث  جعؤىتت ایؤى يهؤایی هؤؿ٦ کؤه بؤىؾ ایى گك٨ث، ٌکل هكؾم  ـهى ؾق که

 بیؤؿاقی اشؤالن اولؤیى ؾق قهبؤكی ه١ٝن ه٭ام  ٌىؾ هی هًصك چیمی چه به ؾقيهایث
 و اوؤالهی واظؤؿه اهؤث بایؤؿ قا يهؤایی هؿ٦: »٨كهىؾيؿ ،2490 ٌهكیىق ؾق اوالهی

 1«.ؾاؾ ٬كاق اؼال٪، و ٠لن و ٠٭اليیث و ؾیى پایه بك شؿیؿ والهیا جمؿو ایصاؾ

و ایى ي٭ً به وؤبب ٠ىاهؤل  باًٌؿ هیِاظب ي٭ً  ،بؿوو ٌک هكؾم ؾق ایى ههن
گاهی هؤكؾم ال ایؤى ي٭ؤً  جىايؤؿ هی ،هؽحل٩ی همايًؿ يؿاؾو شایگاه به هكؾم و یا ٠ؿم آ

 ها ٌاؼّؤه٩اؾه ال بیاو ؾق ایى پژوهً جالي ٌؿه اوث با اوح .هىقؾ ٩٤لث ٬كاق بگیكؾ
گؤاهی هؤكؾم قا يىؤبث بؤه ایؤى ي٭ؤً  هن ایى شایگاه قا بكای هكؾم يمایاو کكؾ و هؤن آ

 هىؤیك ؾق ایؤكاو هلؤث اوؤالهی، اي٭ؤالب ه١ٝؤن قهبك قهًمىؾهای ج٭ىیث يمىؾ. ٘ب٫
 يٝؤام جٍؤکیل اوؤالهی، اي٭ؤالب ال: اوؤث ٠باقت که گايه پًس اوالهی هكاظل جمؿو

 بؤه بؽٍؤیؿو جع٭ؤ٫ و اوؤالهی اهؤث اوؤالهی، ٔ  اه١ؤهش اوالهی، ؾولث اوالهی،
 بؤه. اوث ظكکث ظال ؾق و بكؾاٌحه ٬ؿم ٌهیؿاو؛ و ِؿی٭او و پیاهبكاو بمقگ آقلوهای

 اهؤام. بؤىؾ ِؤ٩ك کؤاقگماقاو و هؤا ؾولث ج١ییى و ايحؽاب ؾق هكؾم ي٭ً ،له ه١ٝن ج١بیك
 یؤک بؤه اهیؤؿ،پك هلث یک به پكايگیمه، هلث یک به کكؾ جبؿیل قا هلث ایى( قه)ؼمیًی

 ؼؤىؾ ليؤؿگی بؤكای کؤه هلحؤی به و بمقگ های هؿ٦ ؾاقای هلث یک به پكجعكک، هلث
 .کًًؿ ای٩ا ي٭ً ،ؼىؾ کٍىق وكيىٌث ج١ییى بكای که هلحی بگیكيؿ، جّمین

 بلًؤؿ هؤای آقهاو ؾيبؤال ،اوؤالهی اي٭ؤالب ال ب١ؿ ایكاو هلث قهبكی، ٨كهىؾه ٘ب٫
 ،اي٭ؤالب ه١ٝؤن قهبؤكی و ؾولحمكؾاو هكؾم، ا٬ٍاق ها، آقهاو ایى به يیل ؾققاه که اوث
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  ٍیجعىتت ب   >   قهبكی ه١ٝن ه٭ام یؿگاهال ؾ یاواله یوال هكؾم ؾق ؾولث یًیآ٨ك ي٭ً یبكا ًی

که قهبكی  ٘ىق هماو .بی٩حؿ اج٩ا٪ بایؿ جعىتجی و کًًؿ ای٩ا بایؿ قا هایی ي٭ً و وٜای٧
 شای شایکه هكؾم ؾق  ٌىؾ هی: ؾولث به همه اشمای يٝام ا٘ال٪ ايؿ ٨كهىؾهه١ٝن بیاو 

کؤه  گیؤكؾ هیاق ٬ك هىقؾبكقویهكؾم  بیًٍی ي٭ًآو ي٭ً اواوی ؾاقؾ و ؾق ایى پژوهً 
با جبییى ایى ي٭ً ؾق واؼحاق ؾولث و شاه١ه؛ هىیك بكای جعىل و ای٩ای ي٭ً هؤكؾم ؾق 

 .ٌىؾ هیؾولث والی همىاقجك 
 اوؤالهی يٝام جٍکیل هكؾم ي٭ً اِلی ؾق اي٭الب اوالهی و همچًیى ي٭ً ههمی ؾق

 یى هكظلها ؾق آ٨كیًاو ي٭ً ال یکی ٌک اوالهی بی والی ؾولث هكظله ؾق اهكول و ؾاٌحًؿ
 جعؤىتت ایؤى باًٌؿ. ؾاٌحه جعىتجی ؼىؾ ي٭ً ای٩ای بكای هكؾم اوث تلم و هكؾم هىحًؿ

هؤای  های هؽحل٧ الشمله باوق به ؼؿا و هؿ٦ و باوق به اقلي بیًً که ؾق لهیًه هعىق ؾق
 ١٨ؤل، بؤه که اوث ايىاو شاو ۀوشه هماو یابؿ. بیًً، های ؼىؾ جبلىق هی اي٭الب و ؾاٌحه

 ج٥ییؤك يیؤم قا ِؤ٩اجً و ا١٨ال بلکه ايؿیٍه، جًها يه و بؽٍؿ هی ه١ًا او هىحی و ٬لب ؼیال،
 قا ؼؤؿا قيؤ  بیٍؤحك هكچؤه کؤه اوؤث ايىاو ج٩کك و ايؿیٍه هماو بیًً، ؾقوا٬ٟ. ؾهؿ هی

 و ١٨ؤل ٌؤىؾ، ٌیٙايی هكچه بك٠که و کًؿ؛ هی جك يىقايی قا او ق٨حاق و گ٩حاق ا٠مال، بگیكؾ،
٠ًىاو اوؤان اِؤلی ؾولؤث  جعىل بیًٍی هكؾم که به بًابكایى کًؿ؛ هی ٜلمايی يیم قا ٩ِث

ای ؾاقؾ کؤه ؾق ایؤى پؤژوهً جؤالي  باٌؿ ؾق ؾولث والی اوالهی ي٭ؤً ههؤن و ویؤژه هی
 آ٨كیى بیًٍی ؾق ؾولث والی اوالهی ؾق ظؿ جىاو بپكؾالین. کًین به اهىق ي٭ً هی

 الْی اهذادّای ٍ خذا تِ تاٍر

 شهؤؤاو بؤكای ای آ٨كیًًؤؿه وشىؾ به باوق جًها ؼؿاهعىقی ال هًٝىق که اوث قوٌى
 و شهؤؤاو ایؤؤى ٌؤؤؿو آ٨كیؤؿه يیؤم و آ٨كیًًؤؿه بؤه بؤاوق هكچًؤؿ لیؤكا هؤىحی يیىث؛

 اهؤا اوؤث تلم اهؤكی کًین هؤی یاؾ «ؼال٭یث ؾق جىظیؿ» به آو ال ، آيچهؾیگك ٠باقت به
ٓى »ؾاٌؤحًؿ.  بؤاوقی چًیى يیم وهٍكکا چكاکه يیؤىث؛ کؤا٨ی ِّ ٓلحَ  َوَلی

َ
 َخَلیَك  َهیٓى  ُهٓن َعیَ

َماَواّت  ٓسَع  الَغْ
َ
یُض  َخَلَمُهَىْ  َلیُمىُلَىْ  َوآْل  1«.آلَوّلیُن  آلَوّض
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  =   ٠لىم ویاویویژه ، 2499 پاییم، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

هباظؤد  جكیى و والی اوالهی همیٍه یکی ال هعىقیباوق به ؼؿا ؾق قاوحای جمؿ
و هعىق ٬ؤكاق  ؼؿاباوقیا٠ح٭اؾی ؾق اوالم قا  لیكبًایایٍاو  .بیايات قهبكی بىؾه اوث

 ؾه الهی ؾق ايصام کاقها و ویك جکاهلی ایى جمؿو ؾايىحه و به يّؤكتؾاؾو ؼؿاويؿ و اقا
 :٨كهایًؿ الهی ؾق ایى هىقؾاٌاقه کكؾه و هی

ُظُشوا ّإٓو »که  ؾهؿ یهو٬حی ؼؿاويؿ هح١ال ِكیعًا به ها و٠ؿه » ًٓ یهَ  َج ُظیٓشکٓن  الَلْ ًٓ ، 1«ی
ُظَشَوْ » ًٓ هُ  َوَلی ُظُشهُ َهٓى  الَلْ ًٓ بؤه هؤا و٠ؤؿه  ؿیؤجؤکث، بؤا ا ِكاظ، و٬حی ؼؿاويؿ هح١ال ب6«ی
بؤا  ...ؾهؤؿ یهؤاگك ٌما ال ؾیؤى او ظمایؤث کكؾیؤؿ... ؼؤؿا ٌؤما قا يّؤكت  ؾهؿ یه

ی بؤه همؤه یؤک قییؤن هىؤحکبك هحکؤ ٌؤىؾ یهؤ هؤا اباویؼی، با ظٕؤىق ؾق ؼال ؾوث
 9.«يٝام اوالهی آوقؾ...  کی آوی شا بهی شهايی قا وكيگىو کكؾ و ها ٬ؿقت

 هؤی  ایًکؤه و ٠ؤالن ۀهمؤ بؤك ؼؿاويؤؿ اقاؾه ثظاکمی به باوق ؼؿاهعىقی، ال هكاؾ
 جىظیؤؿ بؤه آو ال آيچؤؤه بؤه باوق ،ؾیگك ٠باقت به. يیىث آو ؾق هئذك او اقاؾه شم ای اقاؾه

َما» :اوث ظ٭ی٭ی ؼؿاًٌاوی هماو که ٌىؾ هی یاؾ ا١٨الی ًَ ی
َ
ىا َفَ یهّ  َوٓشیهُ  َفَرَنْ  ُجَىُلْ  ّإَوْ  الَلْ

هَ  یَى  َهَوکٓن  َوُهَى » ۀٌكی٩ ۀآی همچًیى و 3«َهّلیِن  َواّعِن  الَلْ
َ
یُحٓن  َهیا أ ًٓ  هؤك آٌؤکاقا کؤه 5«ک

 ظ٭ی٭ؤی ه٩هؤىم ایؤى اگؤك و کًؤؿ؛ هی قؾ باٌؤؿ يکكؾه جصلی آو ؾق ؼؿا که قا ای ي٭ٙؤه
 هؤای ١٨الیث يگیؤكؾ ٬ؤكاق يٝؤكؾق  ٠بؤؤاؾی و ٨كهًگؤی هؤای ١٨الیؤث ؾق ؼؿاًٌاوؤی

 2گكایؿ. هی پؤىچی به ٨كهًگی
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  ٍیجعىتت ب   <   قهبكی ه١ٝن ه٭ام یؿگاهال ؾ یاواله یوال هكؾم ؾق ؾولث یًیآ٨ك ي٭ً یبكا ًی

وؤالی  جىايؿ ؾق جمؤؿو ؾی٫ ؼؿاهعىقی ؾق ايىاو که هیایى جىٔیط یکی ال هّابا 
اوالهی جؤذیكگفاق باٌؿ، ا٠حماؾ به ؼؿاويؿ هح١ال و جىکل به ؼؿا و ٬ؿم يهاؾو ؾق هىیك، 

 ٨كهایًؿ: باٌؿ که قهبك ه١ٝن اي٭الب ؾق ایى باب هی ٘ب٫ ؼىاوث او هی

ئى باٌؤیؿ آ٬ایاو، هؿ٨حاو قا هؿ٦ ؼؿایی ٬كاق ؾهیؤؿ، هٙمؤ ؿیکاقکًبكای ؼؿا »... 
، ا٠حماؾ به ؼؿا و ايه ها ٌاؼُیکی ال  هكظال به... . کًؿ یهؼؿای هح١ال، قاه قا بال 

جىکل و جىشه به ؼؤؿای هح١ؤال  ۀهىئلبا ه١ًىیات اوث. یک جىِیه به هىئىلیى همیى 
 1«اوث.

 ؼؤىؾ ج١الی و قٌؿ بكای جالي به قا ايىاو ،هؿبك و ظکین ای اقاؾه ظاکمیث به باوق
 وشؤؤىؾ باجؤؤؿبیك و هًؤؤىصن ای اقاؾه ٠ؤؤالن ؾق کؤه بپفیكین اگك. ايگیمؾ هیبك و ؾیگكاو

 اِؤؤیل و اواوؤؤی قکؤى. بؤىؾ ؼىاهؤؿ بیهؤىؾه آو اقج٭ؤای بؤكای جالي يؤؿاقؾ هكگىيه
هّ  ّطٓبَغةَ »: اوث آو ه١ًىی و الهی بىی و قي  جمؿو والی اوالهی ٓظَغُى  َوَهٓى  الَلْ

َ
 ّهَى  أ

هّ   6«َهاّبُذوَو  َلهُ  ُى َوَيٓع  ّطٓبَغةً  الَلْ

ؾق هىیك قویؿو به هؿ٦ قا واگفاقی اهىق به ؼؿاويؿ هح١ال  ،ایٍاو ؾق بیايات ؼىؾ
 :٨كهایًؿ یکی ال قاهکاقهای ٤لبه به هٍکالت ؾايىحه و هی

، ظ٭ؤاً ی١ًؤی ؛ اوثهای ها بیً ال ایى هٍکالت ی ها و اهیؿها ٨كِثبؿايیؿ که »
بیٍحك  هكاجب بهل و ٨حىظات الهی ؾق ه٭ابل، ، هن ؾقهای باها ٨كِث، هن ها ییجىاياهن 

بًؤابكایى بؤا ؛ ال ایى هٍکالجی اوث که ٠كْ کكؾم؛ ظصمً هن ؼیلؤی لیؤاؾ اوؤث
 9«.جىکل به ؼؿای هح١ال ایى هٍکالت قا بك ؼىؾجاو آواو کًیؿ
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  65   ٠لىم ویاویویژه ، 2499 پاییم، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

 ٌؤكایٗ ؾق هئهًؤاو بؤه ؼاَ الهی يىؤبث های ؾق اِٙالض به يّكت ٤یبی اهؿاؾ
 بؤه ؼؿاويؤؿ های کمکؾق ٘ىل جاقیػ اوالم . ٌىؾ هیگ٩حه  ٤یك٠اؾی ٌکل به و ؼاَ

 قهؤایی اظؤماب و یؤا و اظؤؿ بؤؿق، هايًؤؿ هؤایی شً  ؾق هىلماياو و اوالم يبی هکكم
 ال...  و ٨ك٠ؤىو يیكوهؤای ال هىوؤی يصؤات للیؽؤا، ؼؤىاهی کؤام ال یىو٧

 .اوث ـکكٌؿه ٤یبی اهؿاؾ بكای که باٌؿ هی هّاؾی٭ی

 ج٭ىین ؼاَ و ٠ام ه١ًای ؾو به جىاو قا هی ٤یبی اهؿاؾهای هٙهكی، ال يگاه هكظىم
 ا٠ٙؤا هؽلى٬ؤاجً همه به ؼؿاويؿ که اوث هایی ي١مث جماهی ٌاهل اهؿاؾ ٠ام» :کكؾ

 هئهًاو به ؼؿاويؿ که اوث هایی ي١مث و ها کمک ؾقبكؾاقيؿه ٨٭ٗ ؼاَ اهؿاؾ و کكؾه
 1«.ؾاقؾ هی اقلايی ؼاَ ٌكایٗ ؾق

همىاقه  ،ؾق ٘ىل ظیات ٘یبه اي٭الب اوالهیال قولهای آ٤الیى اي٭الب اوالهی و 
های وؽث و آواو همكاه ایؤى ظكکؤث ؿاؾهای ٤یبی ؼؿاويؿ هح١ال ؾق قولالٙا٦ و اه

ب ؾق قابٙؤؤه بؤؤا اهؤؤؿاؾهای ٤یبؤؤی اي٭ؤؤال ه١ٝؤؤن کؤؤه قهبؤؤك ٘ىقی بهالهؤؤی بؤؤىؾه اوؤؤث 
ی اول اي٭الب جّؤىقي ها والیی پیٍك٨ث کكؾین که ؾق ها ًهیلهاهكول ؾق  :٨كهایًؿ هی

؛ ایى هكبىٖ به الٙا٦ الهؤی و کمؤک الهؤی و ظٕؤىق ٬ؤىی هؤكؾم و نیکكؾ یيمهن  قا
ؾوقاو ؾ٨اٞ ه٭ؤؿن ایى هؿت ه٥ٍىل جالي و کاق بىؾيؿ. جالي هىئىلیًی اوث که ؾق 

با جىشه به ٌكایٗ ؼاَ و جؤىالو ویاوؤی و يٝؤاهی قییؤن هحصؤاول ب١رؤی بؤا اي٭ؤالب 
٭اهث ها جىايىؤحین ه٭اوهؤث و اوؤح والؾق یک جكال يبىؾ ها ؾق ٘ىل ایى  اِالً اوالهی 

ایؤى اهؤك ؾق وؤایه الٙؤا٦ ٤یبؤی  ،ال ؾیؿگاه قهبكی ه١ٝن اي٭الب ،ؼىؾ قا ظ٩ٛ کًین
 ؾوقال بؤههمچًیى ایٍاو ؾقک ایى اهك قا با بیًً هؤاؾی و  پكوقؾگاق اج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث و

 :٨كهایؿ ؼؿاباوقی ٤یك٬ابل ؾقک ؾايىحه هی

                                              
 .40۳-400، ٩ِعات 4. هكجٕی هٙهكی، هصمى٠ه آذاق: اهؿاؾهای ٤یبی، ز 1
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ا بؤه کمک کكؾيؤؿ؛ هؤا ایؤى کمؤک ق هاو واله هٍثبه ها هن ؾق ؾ٨اٞ  هالئکه الله»
اهكول هن ها بؤه .  ...کًؿ یيمچٍن ؼىؾهاو ؾیؿین. ظات یک آؾم ٤ك٪ ؾق هاؾیات باوق 

يیىؤث؛ يیؤكوی  ىؤهیه٭ا ٬ابلبؤا آهكیکؤا  هؤاو یيٝاه. ها يیكوی نیا ىحاؾهیاکمک الهی 
بؤا آهكیکؤا  وها یاویو، گىحكه هاو ی٥اجیجبلايات ، اهکهاو یهال، اهکايات هاو یا٬حّاؾ

 1«ال آهكیکایین. جك ی٬ىها  ظال ىیؾق٠يیىث؛ اها  ىهیه٭ا ٬ابل

هی قا ؾق هًٙ٭ؤه و ه٭ابلؤه بؤا ویاوؤی و يٝؤا يمایی ٬ؤؿقتایٍاو ؾق بیايؤات ؼؤىؾ 
 ،اوؤحبؿاؾی و ايعكا٨ؤی قا کؤه بؤكای ؼؤىؾ ؾق شهؤاو هؤای بؿؼىاهاو، ؾٌؤمًاو و يٝام

ا٠ح٭اؾ و باوق به ؼؤؿا ؾايىؤحه و  وِاظب هیمًه و ٬ؿقت هىحًؿ قا ؾق وایه اهؿاؾ الهی 
 :٨كهایًؿ هی

ی ًیيٍؤ ٠٭ب ٬ؤؿم به ٬ؿمهؤىاشهین، او  بؤاهنکه هؤا و آهكیکؤا  ییها ؿاویهؾق همه »
اوؤالم  ایؤى بؤه بكکؤث. ایؤى يٍؤايه؛ نیقو یه، شلى نیکً یيمی ًیيٍ ٠٭بو ها  کًؿ یه

، نیاقا٠ح٭ؤاؾؾاوؤث. هؤا بؤه ایؤى  هالئکه اللهاوث؛ ایى به بكکث کمک الهی و کمک 
 6.«. قا باوق ؾاقین.. ها ىیا

 آى ّادیاى ٍ راُ یدرست تِ تاٍر

 باٌؤؤؿ هؤای اوؤالهی هی ب اوؤؤالهی بؤك پایؤه هبؤؤايی و آهىلههبًؤای ظكکؤث اي٭ؤال
وتیؤث  ايؤؿالی بًا بك جٍکیل ظکىهث اوالهی و قاهال اول ظكکث اي٭الب  که ٘ىقی به

ه٭ؤام ه١ٝؤن  پایه اوالم بىؾ.الهی بك ٠الن بىؾ و جماهی يٝكیات ظحی ٬ايىو اواوی بك 
 :٨كهایًؿ باقه هی قهبكی ؾقایى

                                              
 .61/16/1911کًًؿگاو ؾق ا٨ححاظیه همایً ٤مه،  قهبكی ؾق ؾیؿاق ٌكکث. بیايات 1
 . هماو6
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 ج٩ىؤیك هؤی  قأیؤی، به ج٩ىیك هی  اوث؛ هفهبی و ؾیًی اي٭الب یک ها، اي٭الب»
 1«.کكؾ ٌىؾ یيم اي٭الب ایى ال هاؾی

ِلی اي٭الب قا ؾیؤى ه١ك٨ؤی کؤكؾه و ؾق ٨كالهایی ؾیگك ال بیايات ؼىؾٌاو هعىق ا
 2«.اعث ايمالب تفمشا عحىو ،دیى» :٨كهایًؿ هی

 ایى»٨كهایًؿ:  اي٭الب قا ال ه١صمات الهی ؾق شاه١ه بٍكیث ياهیؿه و هیایٍاو ایى 
 9«بىؾ. الهی ۀه١صم یک اي٭الب

قوٌى  ؤىض به کًًؿ ه١ٝن ال اي٭الب و يٝام اوالهی هیبا ایى اوِا٨ی که قهبكی 
البؤی ائمؤه و هاؾیؤاو ایؤى ظكکؤث اي٭ بك اواهؤك الهؤی ، جکیؤهاوث که گىاه ؾقوؤحی قاه

ي٭ً ایؤى ٠ىاهؤل ههؤن ؾق جمؤؿو  کًین باًٌؿ که ؾق اؾاهه و١ی هی هی ه١ّىهیى
 جبییى و جىٔیط ؾهین. ،والی اوالهی قا ؾق ظؿ جىاو

آو قا ؾق هكظله اول قاه ؼؿا ه١ك٨ی کؤكؾه  اوؾقوحی قاه و هاؾیقهبكی ه١ٝن اي٭الب 
 :٨كهایًؿ کكؾه و هی اٌاقهو به شایگاه ايىاو ؾق يٝام هىحی 

 ٬ؤكاق اوؤالم ؼٙؤاب هؤىقؾ ٨كؾ یک اوث، ايىايی ٨كؾ   به اوالم يگاه که اول يگاه ؾق»
 ؾقوؤث اگؤك کؤه کًؤؿ یه ظكکث قاهی ؾق که اوث قهكوی یک ايىاو ایًصا ؾق. كؾیگ یه

 ؼؤؿا بؤه قا او کكؾ؛ ؼىاهؿ واقؾ الهی شالل و شمال واظث به قا او قاه، ایى کًؿ، ظكکث
 ایؤى بؽىاهین اگك 3.«فماللیه کذظاً  سْبک الی کادض اْيک االيغاو اْیها یا» قوايؿ؛ ؼىاهؿ

 هىؤیك ال اوؤث ٠بؤاقت قاه، ایؤى گ٩ؤث ٌؤىؾ یه کىجاه ۀشمل یک ؾق کًین، ج١كی٧ قا قاه
 هىؤیك. کًؤؿ ظكکث ؼؿاپكوحی ومث به ؼىؾپكوحی ال ايىاو. ؼؿاپكوحی جا ؼىؾپكوحی

 ایؤى کؤه اوؤث ایى يگاه، ایى ؾق ايىاو ٨كؾ هىئىلیث. اوث ایى هىح٭ین ِكاٖ و ِعیط

                                              
 .64/64/1913. بیايات قهبكی ؾق ؾیؿاق اشحماٞ بمقگ هكؾم ٬ن 1
 . هماو.6
 .13/69/1914الله(،  . بیايات قهبكی ؾق هكاون يىلؾهمیى والگكؾ قظلث اهام ؼمیًی )قظمه9
 .2(، آیه 13. ٬كآو، وىقه ايٍ٭ا٪ )3
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 يكويؤؿ؛ بكويؤؿ، ؾیگؤكاو هىؤحین؛ ؼٙؤاب ایؤى به هؽا٘ب ها یکایک. کًؿ ٘ی قا هىیك
 ج٩ؤاوت شهؤث ىیالا بگیؤكؾ، ایمؤاو يىق یا بگیكؾ ک٩ك ٜلمات قا ؾيیا يکًًؿ؛ کًًؿ، ظكکث

 ایؤى بایؤؿ کًؿ؛ ظكکث قاه ایى ؾق که اوث ایى ٨كؾ یک٠ًىاو  به ٨كؾی هك ۀ٩ی. وٜکًؿ یيم
. جىظیؤؿ يؤىق بؤه ؼىؾؼىاهی ٜلمث ال يىق، به ٜلمث ال ظكکث بؿهؿ؛ امايص قا ظكکث

 يیؤال ای شؤاؾه بؤه و کًؤین ظكکؤث نیؼؤىاه یهؤ قا هىیكی باتؼكه چیىث  قاه ایى ۀشاؾ
 ایى ؾق ظكکث هىجىق ٬لبی ایماو. اوث هعكهات جكک و واشبات هماو شاؾه، ایى ؾاقین؛

 ظكکؤث و قاه که اوث قاه ایى ۀجىٌ و آـو٬ه اؼال٬ی، ٨ٕائل و اؼال٬ی هلکات اوث؛ قاه
 ال اوؤث ٠بؤاقت هؤن ج٭ؤىا. بؽٍؤؿ یهؤ وؤك٠ث ؛کًؤؿ یه جىهیل و آواو ايىاو بكای قا

 يگؤاه ؾق ٨كؾ ۀ٩ی. وٜيکًؿ جصاول و جؽٙی قاه ایى ال که باٌؿ ؼىؾ هىاٜب پایی؛ ؼىیٍحى
 ٘ىا٤یؤث، ظکىهث ؾق پی٥مبكاو، ظکىهث ؾق ،ها لهاو ۀهم ؾق. اوث ایى ٨كؾ، به اوالم

 1«.بکًؿ قا ؼىؾي جالي و ؾهؿ ايصام قا کاق ایى که اوث ایى اي وٜی٩ه ٨كؾ یک

 ،جمؿو والی اوؤالهی ؾققاهکه اولیى ٬ؿم  ٌىؾ با ایى جىٔیعات ایٍاو، قوٌى هی
ؾق هكظله ب١ؿ ایى قاهًما همیى ظكکث اوث و  جكیى ظكکث ؾق هىیك الهی اوث و ههن

 :٨كهایًؿ باقه هی حؿ که ایٍاو ؾقایىا٨ اج٩ا٪ هی ه١ّىهیىه قاهًمایی به وبب ائم

 بٍؤك بؤه قا ا٠لؤی ه٭ّؿ ایى و ٬ّىی ٤ایث ایى که اوث ایى الهی پیاهبكاو بمقگ هًك»
 الؤی ِؤكاٖ ی١ًی هىح٭ین، ِكاٖ که بگىیًؿ و ؾهًؿ يٍاو قا قاه و بًٍاوايًؿ و کًًؿ ه١ك٨ی

ه  ظؤىان و اظىاوؤات و ٠٭ل - اووث اؼحیاق ؾق ايىايی ٬ىای ال چه هك که ب٩همايًؿ و اللَّ
 همؤه و همؤه - هىؤث ٘بی١ؤث ؾق که ییها ي١مث و چٍن ووپا  ؾوث و جىايایی و ٜاهكی
 آو ،ها ايىؤاو بهحؤكیى. کًؿ ٘ی قا قاه ایى جك قاظث بحىايؿ ايىاو که ىیا بكای هىحًؿ، ووایلی
 ؼل٭ث هؿ٦ که - ًٌاوؿ یه قا وشىؾ ٠الن هؿ٦ و ؼؿا قاه ی١ًی قاه، ایى که اوث ايىايی

 6«.کًؿ یه اوح٩اؾه قاه، ایى به قویؿو بكای ٘بی١ث، و ؼىؾ يیكوهای ال و - اوث یىهم هن

                                              
 .65/66/1912بیايات قهبكی ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه ٨كؾووی هٍهؿ، . 1
 .11/64/1945. بیايات قهبكی ؾق ؾیؿاق ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم، 6
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قا  هىايؤٟ جؤا آهؿيؿ الهی ايبیای»٨كهایًؿ:  کكؾه و هی ؾقشایی ؾیگك به ایى ههن اٌاقه
او  قا بؤه قاه و بگٍؤایًؿ گفاٌحه، ايىاو پای پیً ؼؿا که قا جکاهل شاؾه و کًًؿ بك٘ك٦

جٍؤکیل »ايؿ:  کكؾه اهؿا٦ پیاهبكاو الهی به ایى يکحه هن اٌاقهؾق ه١ك٨ی  1«.ؾهًؿ يٍاو
شاه١ه جىظیؿی، جٍکیل يٝام الهی، جٍکیل ظکىهث ؼؿا، جٍکیل جٍکیالجی کؤه بؤا 

 6«.ايبیاوث ۀهم٬ىايیى و ه٭كقات الهی اؾاقه بٍىؾ و ایى هؿ٦ 

یکی ال قاهًماهایی که ؾق هىیك جمؿو وؤالی اوؤالهی ای  ؼاهًه الله آیثظٕكت 
اوث که ایٍاو با جع٭٫ بؽٍیؿو  کًًؿ وشىؾ هباقک اهیكالمئهًیى ٠لی ٨ی هیه١ك

٠ًىاو قاهًما ایى ههؤن قا  های اوالهی ؾق قاوحای جٍکیل ظکىهث اوالهی به بك آقهاو
بك اوؤالم يؤاب هعمؤؿی، جمؤؿو و شكیؤاو  جىاو بؤا جکیؤه به همگاو يٍاو ؾاؾيؿ که هی

 اوالهی قا ؾق شهاو به وا١٬یث جبؿیل کكؾ:

 و هحمؤؤؿو ووؤؤیٟ، پیٍؤؤك٨حه، ۀشاه١ؤؤ یؤؤک ؾق ظکىهؤؤث ٌؤؤاؼُ اهیكالمؤؤئهًیى»
. بؤىؾ ٍؤك٨حهیپ میچ . همؤهکكؾ ه١یى قا پی٥مبك لهاو به يىبث ایٍاو لهاو هرل ذكوجمًؿ،

 همؤاو ٌؤىؾ یهؤ هن و١ٔیث ایى ؾق که کًؿ اذبات ؼىاوث ؼىؾ ق٨حاق با اهیكالمئهًیى
 ٠ؤؿالث، اِؤل ه١ًىیث، اِل. وثا اهیكالمئهًیى بمقگ کاق ایى،. کكؾ ليؿه قا اِىل
 کؤه - هؤئهى و تیؤ٫ و ٌایىؤحه یها ثیكیهؿ اِل هكؾم، واليؿگی اِل شهاؾ، اِل

 یها وؤال ٘ؤىل ؾق هؤكؾم ٌؤما که ٬ٕایایی و ظىاؾخ ال اوث ُپك اهیكالمئهًیى ليؿگی
 اهیكالمؤئهًیى کؤالم و قوایؤث و ؾاوؤحاو٠ًىاو  بؤه قا چیمهؤایی بؽٍؤی هك ال هحماؾی

 ایؤى اي یبًؿ شمٟ اوث؛ ظ٭ی٭ث ایى ۀؾهًؿ يٍاو ها ىیا ۀهم – ؿیا ؿهیًٌ و ؿیًٌى یه
 ۀهمؤ ؾق اوؤالهی اِؤىل ایؤى کؤه ؾهؤؿ يٍاو ؾيیا به ؼىاهؿ یه اهیكالمئهًیى که اوث

 9«.اوث ٌؿو پیاؾه ٬ابل ٌكایٗ

                                              
 .15/61/1941. بیايات قهبكی ؾق ؾیؿاق لائكیى و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، 1
 .914ای، ٘كض کلی ايؿیٍه اوالهی ؾق ٬كآو، جهكاو، ِهبا، َ  . ویؿ٠لی ؼاهًه6
 .15/61/1919های يمال شم١ٔه جهكاو،  . بیايات قهبكی ؾق ؼٙبه9
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ؾق ؾوقاو ليؤؿگی و  هكکؤؿامپیٍىایاو يهٕث اوالهی  ٠ًىاو به ه١ّىهیىائمه 
هؤایی قا ؾقؼؤىق ؤؤ١یث  الی اوؤالهی، قاهًماییاوؤحای جمؤؿو وؤاهاهث ؼىؾ ؾق ق

وحای جمؿو والی قاؾق شاه١ه قا  جىايؿ ها هی آوکه اوح٩اؾه ال هكکؿام  ايؿ هىلمیى کكؾه
ه ایؤى ؼاقز بىؾو ال ظىِؤل ؼا٘ك بهؾق ایًصا  های ههمی بكوايؿ. اوالهی به هى٨٭یث

اه بؤكای ایؤى که همايًؿ چكا٢ ق ه١ّىهیىائمه  های پژوهً به هباظری ال ١٨الیث
قوؤیؿو جمؤؿو ؾق قاهًمایی به  ٨٭یه ولیظال ؾق اؾاهه به ي٭ً  .شكیاو بىؾ اٌاقه کكؾین

 .کًین اوالهی، اٌاقه هی

٨٭یؤه  ؾاق اوث و ؾق ظکىهث ولی ؾق لهاو ٤یبث کبكی وتیث ٠ام قا ٠هؿه ٨٭یه ولی
 که يٍاءت گك٨حه ال ظکىهث يبی هکكم اوالم اوؤث ایؤى ٨٭یؤه اوؤث کؤه قاه قا بؤكای

کًؿ و ي٭ً قاهًمایی قا ؾق ایى شكیاو اوؤالهی  اي٭الب و شاه١ه اوالهی هٍؽُ هی
جىايؤؿ ؾق جمؤؿو وؤالی اوؤالهی  ؾاقؾ په یکی ال قاهًماهایی که ؾق ِىقت بؤاوق هی

ای ؾق بیايؤات  اللؤه ؼاهًؤه ٘ىق که ظٕكت آیث باٌؿ هماو ٨٭یه هی ي٭ً ای٩اء کًؿ ولی
 ٨كهایًؿ: باقه هی ؼىؾ ؾقایى

 کؤكؾه جكوؤین هؤكؾم بؤكای ؾیى که قا قاهی و ًٌاوؿ یه قا ؾیى که کىی یی١ً ٨٭یه»
 ؾوؤث بؤه قا آؼؤكت و ؾيیؤا ؼىٌؤی و آلاؾی و ؼىٌؤبؽحی و وؤ١اؾت بحىايًؿ جا اوث

 یؤک کؤه ايىؤايی ظاکمیؤث ی١ًی ٨٭یه. گفاقؾ یه هكؾم ه٭ابل ؾق و ًٌاوؿ یه بیاوقيؿ،
 قا، ايىايی چًیى ثظاکمی. ؾاقؾ هعکن اوحؿتلی و هىث وكي پٍث ٠٭اليی ه٫ًٙ

 ی،ا ظك٨ؤه ظمبؤی ویاوؤحمؿاق یک ظاکمیث یا ؾاق هیوكها یک یا يٝاهی یک ظاکمیث
 1«.يؿاقؾ

قا هؿایحگك و قاهًمای يٝام اوؤالهی بؤه وؤمث ؾولؤث هٙلؤىب  ٨٭یه وتیثایٍاو 
٨كهایًؤؿ:  اوالهی که ال هكاظل ههن جمؿو والی اوؤالهی اوؤث، ه١ك٨ؤی کؤكؾه و هی

                                              
 .11/11/1941. بیايات قهبكی ؾق ؾیؿاق ههماياو ؼاقشی ؾهه ٨صك و ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم ؾق يیمه ١ٌباو، 1
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ی ال ايعؤكا٦ كیشلىگهًؿوی يٝام و ظ٩ٛ ؼٗ و شهث يٝام و ، شایگاه ههی٨٭ ثیوت»
 6«.بكيؿه ًیپی١ًی یک هؿیكیث ليؿه و بالًؿه و  هی٨٭ ثیوت» 1«.به چپ و قاوث اوث

 6«.بكيؿه

ؤىض قوٌؤى  ه١ك٨ی ایى قاهًمایاو بكای اي٭الب اوالهی ال اول ظیات اوالم بهبا 
والی اوالهی قا ٠اقی ال ؾقوحی قاه و قاهًمایاو هىیك، ؾولث  ٌىؾ که باوق هكؾم به هی

هكگىيه ايعكا٦ پیً ؼىاهؿ بكؾ و شكیؤاو ؾولؤث اوؤالهی قا بؤا کمحؤكیى همیًؤه و بؤا 
 بیٍحكیى کاقکكؾ به جع٭٫ ؼىاهؿ قوايؿ.

 غایت ٍ ّذف تِ تاٍر

هكؾم ؾق جع٭ؤ٫ ؾولؤث اوؤالهی ال  آ٨كیًی ي٭ًیکی ؾیگك ال جعىتت بیًٍی بكای 
 ؾق کؤه ٘ىق باٌؤؿ. همؤاو هؿ٦ و ٤ایؤث هی بكی، باوق ؾاٌحى بهؾیؿگاه ه٭ام ه١ٝن قه

 يیؤم اوؤالهی ؾولؤث يمىؾ؛ بؤكای بیاو جىاو هی قا هح١ؿؾی اهؿا٦ ايىاو ؼل٭ث هؿ٦
 .ؾاؾ ايصام قا بًؿی ؾوحه همیى جىاو هی

 کؤه ظکىهث اِلی قوالث باب ؾق شمهىقی اوالهیکبیك  گفاق اهام ؼمیًی بًیاو
 و ؼل٭ؤث ٤ایؤث ال لیکى ،ايؿ وقؾهآ هیاو به وؽى کمحك هىح٭ین ٘ىق به باٌؿ، و١اؾت

 ایٍؤاو ؾیؿگاه ایى که ايؿ گ٩حه وؽى بىیاق و١اؾت و کمال و ب١رث هؿ٦ و الهی ٬كب
 یکؤؿیگك ال و کؤكؾ هًعّؤك ٨كؾی شًبه به و ايگاٌث شؿا اشحما٠ی ب١ؿ ال جىاو يمی قا

 قبىبی ٬ؿن باقگاه و الهی ٬كب به قویؿو قا ها ايىاو ا١٨ال ٤ایث ایٍاو. يمىؾ ج٩کیک
 :٨كهایًؿ هی و ؾايىحه

ا٪» ٍّ  و الّلؤه بؤاب بؤه وِؤىل ا١٨الٍاو ٤ایث هصفوبیى، و ه٭كبیى و ظ٫ شمال ٠
 و هٙلؤ٫ کاهؤل ه٭ؿوؤً ـات چىو... اوث الهی ٬ؿن واظث ول٭اءالله  به قویؿو

                                              
 .13/69/1919. بیايات قهبكی ؾق والگكؾ قظلث اهام ؼمیًی )قه(، 1
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  ٍیجعىتت ب   >  6 قهبكی ه١ٝن ه٭ام یؿگاهال ؾ یاواله یوال هكؾم ؾق ؾولث یًیآ٨ك ي٭ً یبكا ًی

 ولىؤله شمیؤٟ ه٭ّؤؿ ٤ایث و هىشىؾات همه آهال ک١به اوث، ات٘ال٪ ی٠ل شمیل
 1«اوث. ه٭ؿن ـات ا١٨ال، و اتظكک همه ٤ایث په.  ...اوثکائًات 

 ايىؤايی اکمؤل ه٭اهؤات بؤه و پیمؤىؾه قا وؤ١اؾت ٘كی٫ که اوث کىی ظ٭ی٭ی والک
 کؤه اوؤث کىؤی وا١٬ؤی ویاوؤحمؿاق ایٍؤاو، ايؿیٍؤه ؾق کؤه گ٩ث جىاو هی. اوث یا٨حه قاه

 ٤ایؤث ال هكاظلؤی ؼؤىؾ، جؤىاو و ٬ؤؿقت ظؿ ؾق و يمىؾه جعّیل هىیك ایى ؾق قا کماتجی
 و الهی ٬كب اگك و اوث؛ یا٨حه ؾوث ظ٭ی٭ی و١اؾت ال هكاجبی به و کكؾه ؾقک قا اي ايىايی

 همؤیى شهؤث بؤه ٌؿه، ج١بیك ال٥ایات ٤ایث یا اِلی ٤ایث ٠ًىاو به ایٍاو يگاه ال و١اؾت
 وا١٬ؤی و١اؾت ٤یكالآو، ؾیگكی اهك هك و ٌؿه ؼل٫ آو به وِىل و يیل بكای ايىاو که اوث
 همؤه .باٌؿ ؾاٌحه جًاوب ؼىؾ هباؾی با اوث تلم ٤ایحی هك لیكا آیؿ؛ يمی ٌماق به او بكای
 ايىؤايی اشحمؤا٠ی ظیؤات و ٨ؤكؾی شًبؤه به اِلی ٤ایث قاوحای ؾق قاظل اهام بیايات ایى

 ٨كهایًؿ: های هىئىلیى ؾولث اوالهی هی ایٍاو ؾق قاوحای ویژگی. اوث هكجبٗ

 واقؾ بحىايؤؿ جؤا بؽٍؤؿ ذبؤات قا ؼؤىؾ ٌؽّؤیث و بىالؾ قا ؼىؾ بایؿ ابحؿا ايىاو»
 بؤك قا شاه١ه و بگیكؾ ؾوث به قا اهىق جؿبیك ویاوی، يٝام قأن ؾق و ٌؿه شاه١ه ٠كِه

 و کمؤال ال یا هكجبؤه بؤه بایؤؿ شاه١ه هؿیك ی١ًی والؾ؛يائل  قویؿه ؼىؾ که یا هكجبه آو
 اِؤالض جؤا هؤا. ٌىؾ شاه١ه و١اؾت ٔمايث به ٬اؾق ایًکه جا باٌؿ ا٨حهی ؾوث و١اؾت

 6«کًین. اِالض قا ؼىؾهاو کٍىق نیجىاي یيم ا،ق ؼىؾهاو يکًین

 ایٍؤاو. ؾايؿ هی ا٘هاق ائمه و ايبیا کاق اؾاهه قا اوالهی ؾولث جٍکیل قاظل اهام
 الهؤی ٬ؤكب به بٍكی شاه١ه قوايؿو قاوحای ؾق بایؿ ظکىهحی چًیى بكياهه که بىؾ ه١ح٭ؿ

 به «٨٭یه وتیث» وً  اوگك اذك ؾق قا اي ايؿیٍه ؾلیل، ؾو با ایٍاو. گكؾؾ جًٝین و١اؾت و
 اوؤالهی، ظکىهؤث ؾق ال٥ایات ٤ایث قاظل، اهام ه٫ًٙ هبًای بك قوايؿ. په هی اذبات

                                              
 .۱02ؤ  ۱02، َ 24۱0. اهام ؼمیًی، ٌكض چهل ظؿید، 1
 .۱۱ؤ  ۱۳، َ 24۳0. اهام ؼمیًی، کلمات ٬ّاق، 6
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 گكی هؤؿایث و الّلؤه الؤی ٬ؤكب آو، که اوث ظ٭ی٭ی و وا١٬ی و١اؾت به شاه١ه قوايؿو
 .هاوث آو شىی کمال ٬ىای قوايؿو ١٨لیث به و الّله ه١ك٨ث وىی به ها ايىاو

ؼىؾ به هؿ٦ و ٤ایث ؾولث اوالهی باوق ؾاٌحه باًٌؿ، ؼىؾ قا بؤه  و٬حی هكؾم ؾق بیًً
ؾايًؿ و ؾق ایى ظالث، ؾولؤث ؾوؤث ؼؤىؾ قا ؾق قاوؤحای  جّمیمات و بكياهه آو هح١هؿ هی

بیًؿ. ؾق يٝك ه٭ام ه١ٝؤن قهبؤكی یکؤی ال اهؤؿا٦ اي٭ؤالب،  جٍکیل شاه١ه اوالهی بالهی
های اوؤالم اوؤث و ایؤى بؤا بؤاوق بؤه  قویؿو و قوايؿو شاه١ه و اي٭الب اوالهی به آقهاو

که و٬حی هكؾم يٝام ؼىؾ قا ؾق قاوحای ظكکث ؾق هىیك اهؿا٦  ٘ىقی ا٨حؿ به هؿ٦ اج٩ا٪ هی
ٌىؾ و باهمث و جالي ؾولث اوؤالهی قا هؤن ؾق بؤه  ؾیؿيؿ باوق و ا٠حماؾٌاو قولا٨موو هی

هؤایی بكوؤؿ ٤ایث ي کًًؤؿ جؤا بؤه وشىؾ آهؿو و هن ؾق اؾاهه هىیك، ظمایؤث و پٍؤحیبايی هی
 ٨كهایًؿ: گىيه جىِیه کكؾه و هی چًايکه ایٍاو ظكکث ؾق ایى هىیك قا ایى

 جىؤلین بلًؤؿ؛ یهؤا آقهاو و بلًؤؿ اهؤؿا٦ آو بؤه قویؿو ال يٍىین هًّك٦ هكگم»
 آو وؤك بك ؾٌمًی که ؿیقو یه یقاه کی ؾق که و٬حی ٌما البّحه. ٨ٍاقها ه٭ابل ؾق يٍىین

 ق٨ؤحى ال يٍؤىؾ هؤايٟ بایىؤحی هايٟ ایى[ اّها] ؛کًؿ یه ایصاؾ هايٟ ٌما بكای هىث، قاه
 کؤه يؤؿهین هىشىؾ ؤٟ به قٔایث يٍىین، ٨ٍاقها جىلین ٌما؛ ظكکث ۀاؾاه ال ٌما،

 ام؛ کؤكؾه جکكاق باقها بًؿه. اوث گكؾ ٠٭ب اي يحیصه ؾاؾین هىشىؾ ؤٟ به قٔایث اگك
 1«کًًؿ. ظكکث هربث جعّىل ومث به کًًؿ؛ ظكکث پیٍك٨ث ومث به بایؿها  شىاو

باوق به هؿ٦ ؾق اي٭الب اوالهی، ظاکمیث و يٝام اوالهی قا ؾق ي٭ٙه اوز ؼؤىؾ ٬ؤكاق 
آوقؾ و ؾق  وشؤىؾ هؤی ؾهؿ لیكا ایى باوق، ٬ؿقت هكؾهی قا بؤكای ظمایؤث ال اي٭ؤالب بؤه هی

کًؤؿ قهبؤك ه١ٝؤن اي٭ؤالب ؾق ٨كالهؤایی ال  ایصاؾ ؾولث اوالهی ي٭ً بىمایی قا ای٩ؤاء هی
بًؤابكایى بؤاوق ا٨ؤكاؾ بؤه اهؤؿا٦ اي٭ؤالب  پكؾالؾ؛ اهؿا٦ اي٭الب هی وؽًاو ؼىؾ به ه١ك٨ی

                                              
 .13/69/1935الله(،  . بیايات قهبكی ؾق هكاون والگكؾ قظلث اهام ؼمیًی )قظمه1



  ٍیجعىتت ب   <  6 قهبكی ه١ٝن ه٭ام یؿگاهال ؾ یاواله یوال هكؾم ؾق ؾولث یًیآ٨ك ي٭ً یبكا ًی

ؾهؤؿ. بؤه همؤیى  اوث که اليٝك ایٍاو ٠ملکكؾ کلی قا ؾق قاوحای هىؤیك اي٭ؤالب ٬ؤكاق هی
 ٨كهایًؿ: کكؾه و هی ؼا٘ك ایٍاو ؾق هىاقؾ گىياگىو به ه١ك٨ی و یا بیاو اهؿا٦ اي٭الب اٌاقه

 اشحمؤا٠ی، ٠ؤؿالث آلاؾی، ؼؤؿا، ؾیى ثی[: ظاکمالايؿ  ]٠باقت اي٭الب اهؿا٦»
 ای اؼال٬ؤی ٨ىؤاؾ کى   بًیاو ویل بكابك ؾق ه٭اوهث شهل، و ٨٭ك کًی قیٍه ٠مىهی، ق٨اه
 1«.بیًیؿ هی قا ؼّىِّیاجً ؾاقیؿ اهكول ٌما که ٌؿه وكالیك ؾيیا ۀهم به ٤كب ال که

 .ٌؤًاؼث هؤؿ٦ و ٤ایؤث اوؤث ،باوق به هؿ٦ و ٤ایث ؾق ايىؤاو های قاهیکی ال 
تی اجؤا بؤه آو هؤؿ٦ و کًؿ همه جالي ؼىؾ قا هی ق به آو، ىاو با ًٌاؼث هؿ٦ و باواي

و ٤ایؤث  کؤه قهبؤكی اهؤؿا٦ کًؿ آ٨كیًی هی آو با ج٥ییك بیًً، ي٭ً بكوؿ و ؾق هؿيٝك
 :کًؿ اي٭الب قا چًیى جبییى هی

 بؤه پكٌؤحاب، پیٍؤك٨ثهن  آو اوث، قويؿهً یپ ظكکث یک ؼىؾ ـات ؾق اي٭الب»
 و اِؤىل ایؤى. ٌؤىيؿ یيمؤ ٠ؤىْها  . هؤؿ٦ٌؤؿه نیجكو یها ؿ٦هؤ وؤمث به کصا 
 و اِؤؤىل ؾاؾ، شؤؤاو آو بؤؤكای و کؤؤكؾ ایىؤؤحاؾگی بایىؤؤحی آو قوی بؤؤك کؤؤه ییهؤؤا اقلي
 و جکاهؤل و ج١ؤالی يهؤایی، هؤؿ٦ايؿ.  ٌؿه هٍؽُ اهؿا٦، ؾق که هىحًؿ ییها اقلي

 ایصؤاؾ و،آ ال جك پاییى هؿ٦ اوث؛ والی ايىاو آو، ال جك پاییى هؿ٦. اوث الهی ٬كب
 جىظیؤؿ باٌؿ، آو ؾق ٠ؿالث اوح٭كاق که آذاق و هٍؽّات ۀهم با اوث اوالهی ۀشاه١
 6«هىحًؿ. اهؿا٦ ها ىی. اباٌؿ ه١ًىیث باٌؿ،

ؾاقيؤؿ و ؾق وؤایه ایؤى  قا ٠ؤؿالث بیؤاو هی ال جٍکیل شاه١ؤه هؿ٦ ،ؾق شای ؾیگك
 :٨كهایًؿ هیو  ؾايًؿ هیع٭٫ ٠ؿالث اهًیث قا ه

 هؤا. اوؤث هیايؤه هؤؿ٦ هؤؿ٦، ایى اها اوث؛ هؿ٦ یک ٠اؾتيه ۀشاه١ جٍکیل»
 ؾق ایًکؤه بؤكای کًؤین پیؤؿا ؾوث اوالهی، شاه١هٔ  الهی، ۀ٠اؾتي ۀشاه١ به ؼىاهین هی

                                              
 .62/69/1935. بیايات قهبكی ؾق ؾیؿاق قئیه و ا٠ٕای هصله ؼبكگاو قهبكی، 1
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واهاو  اهى ي٭ٙهٔ  به قا ؼىؾهاو بكوايین؛ جکاهل به قا ؼىؾهاو بحىايین الهی يٝام ایى هٔ یوا
 1«بكوايین.

جعىل بیًٍؤی  ،ق به هؿ٦ و ٤ایث ؾق ايىاوکه باو یابین با ؾ٬ث ؾق بیايات ایٍاو هی
که ايىاو قا  ٌىؾ ای هی کًؿ و جبؿیل به ٬ىه هعكکه های اي٭الب ایصاؾ هی آقهاويىبث به 
 .ؾهؿ قاوحای ؾولث والی اوالهی ٬كاق هیؾق  آ٨كیًی ي٭ًؾق هىیك 

 خَد ّای داضتِ تِ تاٍر

ی اوؤث هایبماقاؾق هىیك ؾولث والی اوالهی بؿوو ٌک یکی ال  ها باوق به ؾاٌحه
يهٕؤث و و٬حؤی يیؤال  کؤه ٘ىقی به کًؤؿ وچًؤؿاو هیکه وك٠ث قویؿو بؤه هؤؿ٦ قا ؾ

های آو ٨كوکً  ؼىاهی ٌىؾ ؾیگك ج١اهل با ؾيیا و باز ظکىهث ال جىاو ؾاؼلی جؤهیى هی
کًؿ هكؾم با ؾاٌحى باوق بؤه  هی٘بی١ی ٘ی ٘كی٫  ٘ىق بهو يهٕث ؾق اهىق ؼىؾ  کًؿ هی

ي٭ؤً ههمؤی قا ؾق  ی٭یًؤاً  ،بؤات های بكای قویؿو به ٜك٨یث اؼلی و جاليؾ های ؾاٌحه
های  بؤه ؾاٌؤحههؤن  کًین کًًؿ که ؾق ایى هصال جالي هی ای٩ا هیؾولث والی اوالهی 

 .کًین اٌاقهؾق ؾولث والی اوالهی  ها ههن اي٭الب و هن ي٭ً آو

 جىايًؤؿ ی، هآو های اوق به آو و جىاياییاي٭الب که هكؾم با ؾاٌحى ب های یکی ال ؾاٌحه
اي٭ؤالب  ی الپٍؤحیباي ؾق ظمایث و ؾولث اوالهی قا هع٭٫ کًًؿ ظٕىق و وشىؾ هكؾم

ایًکؤه ؼؤىؾ هؤكؾم جؤالي بؤكای  هىئله ؾو هعىق اِلی قا ؾق پی ؾاقؾ اول که ایىاوث 
هىیك قا بكای و قاه  ،ؾق اؾاهه کًًؿ و ؾوم ایًکه با پٍحیبايی ؼىؾ هیجع٭٫ ؾولث اوالهی 

قهبكی ه١ٝن اي٭الب ؾق بیايات ؼىؾ به هعىق بىؾو ي٭ؤً هؤكؾم کًًؿ.  هیپیٍك٨ث بال 
 :٨كهایًؿ کكؾه و هی ايات ههن جمؿو اوالهی اٌاقهؾق شكی

 که  یهؤ کؤه یو٬ح آو کكؾ، ؾقک قا هكؾم ظٕىق جؤذیك اهام. ٨همیؿ قا هكؾم ي٭ً اهام»
 بؤا ؿیؤکً یهؤ ٨کؤك ٌؤما کؤه گ٩حًؿ یه ها به لٌحی ج١بیكات یک با بمقگايی. کكؾ یيم ؾقک

                                              
 .61/69/1914. بیايات قهبكی ؾق اولیى ؾیؿاق با يمایًؿگاو هصله هٍحن، 1
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 اِؤالً کايؤه  ،لؾيؿ یه ظك٦ جع٭یك باچًاو  ! آوؾاؾ  ايصام بمقگی کاق ٌىؾ یه هكؾم همیى
 قا هؤكؾم ؾايىؤث، قا هؤكؾم ٬ؿق اهام يه؛ اهام! کًًؿ یه اٌاقه او به که یکى آو يیىث ايىاو

 بؤىؾ، ِاؾ٪ چىو اهام. ؾاؾ ٨كاؼىاو کكؾ، ک٧ٍ کكؾ، ؾقک قاها  آو یها ییجىايا ًٌاؼث،
 جؤىی آهؿيؤؿ همه لفا گفاٌث؛ اذك ،آهؿ یه بیكوو يىقايی بمقگ  پاک  ؾل وآ ال وؽى چىو

 ؾايٍؤصى کمیحؤه؛ جؤىی آهؿيؤؿ ٬ٍكها همهٔ  ال بىؾ، کمیحه جٍکیل قول که قولی آو. هیؿاو
 ٠ٕؤى آهؿيؤؿ آهؿيؤؿ؛ بالاق و کىچه هكؾم آهؿ، بات ٘كال ٠الن آهؿ، ٘لبه آهؿ، اوحاؾ آهؿ،

 شً  هیؿاو ؾاؼل ق٨حًؿ اهام ؾوحىق به همه ؿ،ٌ شً  يىبث که قولی آو. ٌؿيؿ کمیحه
 - کًیؤؿ ؾقوؤث بىؤالیؿ، بكویؤؿ، بایؿ ٨كهىؾ ٠مكي اواؼك ؾق اهام که قولی آو. ٌؿيؿ

 بؤه. ؾاقؾ اؾاهه هن اهكول جا ها ییقاهگٍا آو. ٌؿيؿ واليؿگی هیؿاو واقؾ آهؿيؿ - اوح٥ًاء
 آيچًؤاو ایٍؤاو. ثاو اهام ؾوث ٔكب ،نیقو یه پیً ؾاقین ها هكچه هن اتو هى يٝك
 هؤكؾم ایى. بؿوین ؾيبالً بایؿ بًؿه اهرال ظاتها ظات که کكؾه پكجاب هعکن قا گىی ایى

 1.. .«.ٌىؾ یه ؾوث به ؾوث ؾاقؾ هن يىل به يىل. کكؾيؿ ظكکث

یکؤی ال بمقگحؤكیى  قا کؤهبه ي٭ً هكؾم اٌؤاقه ؾاٌؤحه و هؤكؾم  ی ؾیگك ایٍاوؾق شای
ؾق قاوحای ؾولث والی اوالهی ههن ؾايىؤحه  ًؿ؛باٌ های شاه١ه و ظاکمیث هی ؾاٌحه
 :٨كهایًؿ و هی

 ؾؼالؤث هؤكؾم کؤاق ؾق يعؤىی بؤه که ه٭اهاجی همهٔ  اوالهی، شمهىقی ؾق اهكول»
 يٝؤام ؾق ی١ًؤی؛ قهبؤكی ظّحؤی ؛ايؤؿ هكؾم ؼؤىؾ هًحؽب هىح٭ین ٤یك یا هىح٭ین ؾاقيؿ،

 و اوؤث تلم ٌؤكٖ هؤن هؤكؾم ايحؽاب بلکه يیىث؛ کا٨ی ه١یاقها بىؾو ؾاقا اوالهی،
 لق٪ هٔ یوؤا ؾق که چیمی آو یا اوث ، ؾهکكاوی ایى. يؿاقؾ اهکاو هكؾم، ايحؽاب بؿوو

 ٤كبؤی یهؤا یؾهکكاوؤ و ٤كبؤی کٍؤىقهای ؾق اهؤكول ؾقو٤یى، ]کؤه[ جبلی٥ات و بك٪
 6«!يؿاقيؿ  ا٠ح٭اؾی هن هماو به البحه که نیًیب یه

                                              
 .13/16/1936های قاهبكؾی،  . بیايات قهبكی وىهیى يٍىث ايؿیٍه1
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حعؤىل کؤكؾو بیؤًً ؼؤىؾ، و ه  های اي٭الب که هكؾم با باوق بؤه آو ؾیگك ؾاٌحهیکی 
جىايؿ ؾق ؾولث والی اوالهی ي٭ً ههمی قا ای٩اء کًًؿ؛ ؾاٌؤحى يیكوهؤای شؤىاو،  هی

هؤا جىوؤٗ هؤكؾم و بؤاوق ؾاٌؤحى بؤه  هئهى، با اؼالَ و کاقآهؿ اوث که با گمیًً آو
ٌىؾ گام ههمی قا ؾق ؾولث والی اوؤالهی بكؾاٌؤث. قهبؤك ه١ٝؤن  ها، هی جىايایی آو

 ٨كهایًؿ: به کكات وؽى گ٩حه و و٩اقي به ایى اهك کكؾه و هیاي٭الب ؾق ایى باقه 

 اي٭البؤی شىاياو ٠ٝین ؼیل و ؾيیا ؾق کٍىق ه١ًىی و هاؾی ا٠حباق و ا٬حؿاق و ٠مت»
 پیؤكولی ابحؤؿای بؤا ه٭ایىؤه ٤یك٬ابؤل کٍؤىق، یهؤا شهً و ها ٍك٨ثیپ و کاق به آهاؾه

؛ اوؤث الهؤی ًایؤث٠ و لٙؤ٧ هكهؤىو ،هؤا ثیهى٨٭ ایى همهٔ  و اوث اوالهی اي٭الب
 1«.ٌىؾ ٨كاهىي يبایؿ گاه هی  ؼؿا به جىکل بًابكایى

١ح٭ؤؿ بؤه اي٭ؤالب ال ایى کؤه يیكوهؤای و٨ؤاؾاق و ه بك جؤکیؿ با ایٍاو ؾق شایی ؾیگك
ؾق هؤا  آو های ه يعىه ظمایث و اوح٩اؾه ال ٜك٨یثبو  های هكؾم هىحًؿ ههمحكیى ؾاٌحه

 :كهایًؿ٨ و هیقاوحای ؾولث والی اوالهی اٌاقه کكؾه 

 و اوؤث کٍىق ٔكوقی اوح٭الل به ه١ح٭ؿ و اي٭الب به و٨اؾاق يیكوهای ال ظمایث»
 ؼؤاقز هیؤؿاو ال قا پكايگیمه يیكوهای ایى ا٨كا٘ی، و جًؿ همچىو ییها بكچىب با يبایؿ
 ؾق بایؤؿ ،كيؿیگ یه بك ؾق قا هكؾم ال ٠ٝیمی هصمى٠هٔ  که اي٭البی و هئهى يیكوهای کكؾ،
 ظىؤان هكاکؤم ؾق آيهؤا ظٕؤىق اهکاو و ٌىيؿ ظمایثها  ١كْج ه٭ابل ؾق و شا همه

 کاقجؤاو پیٍك٨ث بكای که ام گ٩حه ؾوقه چًؿ ؾق شمهىق قإوای به بًؿه ... . ٌىؾ، ٨كاهن
 بؤكای ؼٙؤك هًگام ؾق که هىحًؿها  آو لیكا کًیؿ، اوح٩اؾه اي٭الب به و٨اؾاق يیكوهای ال

 6«.آیًؿ هی ِعًه به يٝام، به کمک

                                              
 .63/64/1931ق ؾیؿاق ا٠ٕای هصله ؼبكگاو قهبكی، . بیايات قهبكی ؾ1
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ؾق  باٌؤؿ های هؤكؾم هی که یکی ال ؾاٌؤحهحماؾ و باوق شىاياو ایكايی باقه ا٠ایٍاو ؾق
 :٨كهایًؿ کٍىق هیقاوحای هؿیكیث و پیٍك٨ث 

 قا، ؼىؾبؤاوقی قوض کؤه باٌؤؿ کؤكؾه قا کاق همیى ٨٭ٗ اگك اوالهی شمهىقی»... 
 والیاو باٌؿ، بكگكؾايؿه هاها و کٍىق ایى و هلث ایى به قا هىیث و ٠مت اظىان قوض
 و اوالهی ج٩کك اوالم،: کًن ٠كْ ٌما به ؼىاهن یه هى؛ و بىؾ ٌکكگماقي بایؿ وال
 ًیهؤا ییجىايؤا شؤىق ىیا هلؤث یؤک کؤه ؾهؤؿ یيم اشاله ٬كآيی ایماو ال بكؼاوحهٔ  قوض

 بؤه ییا٠حًؤا یبؤ ؼؤا٘ك به که ٌىؾ ؾاؾه اشاله ٌىؾ؛ پاهال اوح١ؿاؾهایً ٌىؾ، وكکىب
 هىؤلٗ او وكيىٌؤث بؤك بیایًؤؿ گؤكاوؾی و بی٩حؤؿ جؽؿیكٌؿه ظالث به او، ـاجی جىايایی

 نیگى یه هى .گفاقؾ یيم قا ایى هن اوالهی شمهىقی و گفاقؾ یيم قا ایى اوالم. ٌىيؿ
 اوؤث بًؤؿه والهٔ  یو جصكبهٔ  ایى که - هىاقؾ همهٔ  ؾق ايىايی يیكوی یها ییجىايا ٜك٨یث

 1«.باٌؿ کمبىؾها ال بىیاقی کًًؿهٔ  شبكاو جىايؿ یه – گىياگىو یها ثیكیهؿ ؾق

جىايًؿ ؾق ؾولؤث وؤالی اوؤالهی  هیکه هكؾم با باوق به آو  هایی یکی ؾیگك ال ؾاٌحه
ؾق ٠كِؤه ٠لؤن و جکًىلؤىیی  بااوح١ؿاؾوشىؾ شىاياو  ،کًًؿ آ٨كیًی ي٭ًؾاقيؿ و ٬ؿم بك

ؾق هىؤیك ؾولؤث وؤالی اوؤالهی ٬ؤؿم  جؤىاو هی هؤا آواوث که با باوق ؾاٌحى هكؾم به 
 :٨كهایًؿ یقهبكی ؾق ایى قابٙه ه بكؾاٌث؛ که

 پؤیً وؤال یالؾه وال، ؾه ظؿوؾ ال قا پكٌحابی ظكکث یک ها ببیًیؿ ٠لن؛ ًهٔ یؾقله»
 ؾاقم هؤى کؤه٘ؤىق  آو وٌؤؿه  ٌكوٞ ؼىبی ظكکث یک ؛نیؾاق ٠لن ًهٔ یؾقله ٘ك٦ ىیا به
 آو ی١ًؤی ٌؿه، بیٍحك هن قول قولبه ظكکث ایى ،کًن یه هالظٝه قاها  گماقي و ًنیب یه

 قا ا٨ؤماقی يكم يهٕؤث و ٠لن هكلهای ٌکىحى و ٠لمی اوح٥ًای هٔ هىئل ها که اّولی قول
 وك٠ث و پیٍك٨ث بكای ثیٜك٨ همه ىیا که کكؾم یيم باوق هن بًؿه ؼىؾ کكؾین، هٙكض

. شىٌیؿ ای چٍمه هرل ا٘كا٦، ال وا١٬اً  ؾیؿین ياگهاو ب١ؿ باٌؿ؛ ؾاٌحه وشىؾ پیٍك٨ث

                                              
 .96/11/1911ايؿقکاقاو واؼث ياوٌکى شماقاو،  . بیايات قهبكی ؾق ؾیؿاق ؾوث1
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 ها یها ؾايٍگاه ها، ٨ًاوقی -لمی٠ یها پاقک ها، جع٭ی٭اجی هكاکم کًیؿ، يگاه ٌمااآلو 
 ا٬حّؤاؾ ًؤهٔ ی. ؾقلهيٍؤىؾهحى٧٬  بایؿ ایى ؛ايؿ شىًٌ ظال ؾق هؽحل٧، یها بؽً ؾق

 کؤاق جىايىؤحین ها اگك ی١ًی کكؾ؛ ؼىاهؿ اواوی کمک ها به که اوث چیمی آو ایى هن
 ال و ي٩ؤث ٨ؤكوي ال ا٬حّاؾ ًهٔ یؾقله ١ٙ٬اً  کًین ا٬حّاؾی قا ٠لن و ببكین پیً قا ٠لمی

1«بىؾ. ؼىاهؿ جك ِك٨ه پك بىیاق ها بكای ،ها ىیا هايًؿ و ؾاقین که ییها یؼام ٨كوٌ
 

ؾق هىیك جمؿو اوالهی به شىايؤاو  ؾايً وایٍاو همچًیى ؾق قاوحای اهمیث ٠لن 
 ؼىؾ بكای قویؿو به اهؿا٦ ههن ؾايىؤحه های ٠ًىاو ؾاٌحه و ایى هكاکم قا به جىِیه کكؾه

 :٨كهایًؿ و هی

 گؤكم پژوهًؿگاو، و پژوهً هكاکم و ؾايٍگاهیاو و ها ؾايٍگاه به قههمىا شايب ىیا»
 ٠مؤىهی هٙالبؤهٔ  ایًک ولی ام، ؾاؾه ٨كاؼىاو و هٍؿاق و جفّکك باقه ىیؾقا یشؿ و ٬اٟ٘ و

 یؤک همچؤىو و بیٍؤحك ثیبااظىان هىؤئىل قا قاه ایى که اوث آو شىاياو ٌما ال هى
 ایؤى وٌؤؿه  گفاٌحه کٍؤىق قؾ ٠لمؤی اي٭ؤالب یؤک بًای وً . گیكیؿ پیً ؾق شهاؾ

 بؿؼىاه ؾٌمى و ؿیمیپا ؼ . بهاوث ؾاؾه يیم ای هىحه ٌهؿای ٬بیل ال ٌهیؿايی اي٭الب،
 6«.والیؿ ياکام اوث بیمًاکبه ٌّؿت  ٌما ٠لمی شهاؾ ال که قا جىل کیًه و

 اًقالب یّا ارسش ٍ دیٌی یّا ارسش تِ تاٍر

آ٨كیًؤی  ها بىؤیاق ي٭ً ظکىهثهای ؾیًی و اي٭البی ؾق يعىه جٍکیل  اقليباوق به 
که ایى اهؿا٦ ؾیًی و اي٭البؤی اوؤث کؤه ي٭ٍؤه قاه قا بؤكای جٍؤکیل و  ٘ىقی کًؿ به هی

هؤای ؾیًؤی و  ي٭ً اقلي ال که کًؿ. هًگاهی های ویاوی و ظکىهحی ج١ییى هی ١٨الیث
اوؤث کؤه  ایؤى هًٝؤىق کًین هؤی ؾق ؾولؤث وؤالی اوؤالهی ِؤعبث اي٭البی قوٌى

چه ؾق وٙط هؿیكاو و چه ؾق وٙط هؤكؾم  -البی ؾق بٙى شاه١ه های ؾیًی و اي٭ اقلي
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 شاه١ؤه اؾاقه بؤكای هؤایی قوي چؤه ال هؤا ظکىهث کًؿ  ی١ًی چه ي٭ٍی قا ای٩اء هی -
 ؾاقيؤؿ، ویاوؤث ال کؤه بكؾاٌؤحی و ج١كی٧ آو بك ها هبحًی ظکىهث. کًًؿ  هی اوح٩اؾه

 يٝؤكی ٠كِه ؾق ویاوث لا ج١كی٧ يىٞ. کًًؿ هی اجؽاـ شاه١ه اؾاقه بكای قا هایی قوي
ج٩کؤك  ؾق. وؤالؾ هی يمایؤاو اؾاقٔه شاه١ؤه ٌؤیىه ؾق قا ؼؤىؾ ٠ملؤی ٠كِه ؾق جئىقی، و

 و ٌؤىؾ هی ٌؤهكت هؤؿ٦ و ٬ؤؿقت و ٠ٝمؤث و ذؤكوت که هاکیاولیىحی و اوهايیىحی
 و بىؤحك اوهايیىؤن ؾق ظكکث ٠لث به و ٌىؾ هی ج١كی٧ ها اقلي ایى بك هبحًی ویاوث

ویاوحمؿاق  بًابكایى يیىث، ٬ائل ها آو به یابی ؾوث بكای هعؿوؾیحی هی  وکىتقیىن
 اوهايیىحی ج٩کك ؾق. کًؿ اوح٩اؾه ها اقلي ایى به یابی ؾوث بكای قوٌی هك ال جىايؿ هی

 و ووؤیله هؤك ال اوؤث، آو هایؤه ؾقوو و شؤىهكه ٬ؿقت که ویاوث بك ج١كی٧ هبحًی و
 کؤن ٤ؤكب جؤاقیػ. کؤكؾ اوح٩اؾه آو ظ٩ٛ و ا٠مال و ٬ؿقت بكای کىب جىاو هی قوٌی
 ٬الؤب ؾق شىاهؤٟ وؤایك هؽّىِاً  و ؼىؾ شىاهٟ ٨ٍاقها ؾق ا٠مال و ها وكکىب ٌاهؿ

 و ؾیگك شىاهٟ ذكوت بكؾو ی٥ما به ال های ؼىؾ اقلي ؾققاه ٤كب. اوث يبىؾه اوح١ماق
 قوؤیؿو بؤكای ٤ؤكب، اوهايیىحی ج٩کك ؾق. يکكؾ کىجاهی هی  ها آو اوح١ماق و وكکىب

 ؾق .قا ٨كی٩ؤث هؤا آو یؤا و کؤكؾ وكکىب قا هكؾم ٌىؾ هی. اوث واق ٜلمی هك هؿ٦، به
 بؤك هبحًؤی اوؤث کؤه هح٩ؤاوجی اهؿا٦ و ها اقلي ؾاقای ویاوث که قو الآو ؾیًی ج٩کك
 ؾیًی و اقلي هماو بك هبحًی يیم هىقؾاوح٩اؾه های قوي اوث. ؾیًی های آهىله و وظی
 ٠ؤؿالث ؾق ویاوؤث، لياق و هؤؿ٦ جؤكیى ههن. باٌؤؿ هی ايىايی ظال ؾق٠یى و الهی
شؤىهكٔه  ؾیًؤی، ج٩کؤك ؾق اوؤث؛ ٬ؤؿقت ویاوؤث، شؤىهكه کؤه ٤كب بكؼال٦. اوث

 يیؤم ویاوؤث ؾق هؤای هىقؾاوؤح٩اؾه قوي بًابكایى ؾهؿ؛ هی جٍکیل ٠ؿالث قا ویاوث
 .ٌىؾ هی ج١كی٧ ؾیًی های اقلي وایك و کالو ایى اقلي بك هبحًی

 چیؤم وؤه ؾق ٌؤىؾ قا هی ياٌی ٠ؿل که ال قا ویاوحی های قوي ٠لی ظٕكت
ٌِ فیی َهیذٍل، َو »٨كهایًؿ:  هی و ؾايؿ هی ّعیاَعُة الَوذّل َذالِخ: ّلیِى فی َظضٍم، َو اعّحمظیا
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ویاوث ٠اؾتيه وه اِؤل اوؤث: يكهؤی ؾق ٠ؤیى ؾوقايؿیٍؤی، بؤه  1«إفؼاِل فی َلظٍذ 
 .قوی هیايهو بؽًٍ ؾق ٠یى  ٠ؿالث[ ٠یاق جماميهایث قوايؿو ]اشكای 

 ٠ًؤىاو ٠مؤل و وؤك قأن ٠ًىاو به قا ؾیًی های اقلي ال گكؾی یکی ٠لی ظٕكت
 شای ؾق و «الشفك االعحومال الغیاعة، سأط»٨كهایًؿ:  هی و ؾهًؿ هی ٬كاق هؿاقاو ویاوث

 هؤای قوي بؤا کًیؿ ه٭ایىه قا هىاقؾ ایى ظال 6«الغیاعة سأط العلن،» ٨كهایًؿ: هی ؾیگك
 ال. ؾايؤؿ هی هباض ؼىؾ اهؿا٦ به ؿوبكای قوی قا قاهی هك که اوهايیىحی ج٩کك ؾق ویاوث

 اجؤن بمؤب قیؽحى جا گك٨حه ٘كی٫ جبلی٥ات ال ا٩٤ال و ها ؼیاباو ؾق وكکىب و ٨ٍاق ا٠مال
 ٠كِؤه به هىح٭یماً  که ٌایؿ قا هایی اقلي ال بكؼی ظحی ٠لی ظٕكت. هكؾم وك بك

ًًؤؿ ک هی ویاوث هٙكض ؾق پىًؿیؿه و يیکى های قوي ٠ًىاو به قا يباًٌؿ هكبىٖ ویاوث
 گمیؤؿو ؾوقی 9«الغیاعة ظغى هى الحبزیش جصًب و الحذبیش ظغى» ٨كهایًؿ: هی که آيصا

 ه١ّؤىهیى ٠مل و اوالهی ج٩کك ؾق اوث. ویاوث ویاوث يیکىیی ال اوكا٦، ال
 ٌؤهكیاق ِكاظحاً  هاکیاولی .هاکیاولیىحی اوث و اوهايیىحی ویاوث ه٭ابل ي٭ٙه ؾق ؾ٬ی٭اً 

 و اؼال٪ و ها اقلي ال هكؾم ؾق شلىی که يعىی به کًؿ هی جىِیه قیاکاقی و ؾوقویی به قا
 کؤه ه١ّؤىهیى اهؤا قوي کًؤؿ ق٨حؤاق ؾیگكی گىيه به ٠مل ؾق اها کًؿ ِعبث ؾیى

 بیؤث اهل ه١ؤكو٦ ٌا٠ك. اوث ؾیگكی ٌیىه به ؾ٬ی٭اً  هىحًؿ، ویاوث ؾق ها الگىی
 و) هٍام و اوولیؿ، ولیم ٠بؿالملک، ویاوث همايًؿ گىیؿ: آياو هی ائمه ویاوث ؾقباقه

 ؾقوؤث ؾوحىق قويؿ، هی هًبك باتی که يیىث. هًگاهی (شهاو اهكول ظاکماو ال بىیاقی
 3ؼٙاکاقيؿ. آیًؿ هی پاییى چىو ولی ؾهًؿ هی

                                              
الؤؿیى هعمؤؿ ؼىايىؤاقی، بؤا ه٭ؿهؤه و  الىاظؿ بى هعمؿ آهؿی، ٌكض ٤كقالعکن و ؾقق الکلؤن، ٌؤكض شمال. ٠بؿ1

 .53، َ 3الؿیى ظىیًی اقهىی هعؿخ، ز  جّعیط و ج١لی٫ شالل
 .915، َ 9. هماو، ز 6
 . هماو.9
یى ویاوؤحمؿاقها، ها و بهحؤك هایی ال هکحب اوالم، اؼال٪ و ویاوث / بهحكیى ویاوؤث . ؾاووؾ الهاهی، هصله ؾقن3

 .14، َ 1941، ؾی 16، ٌماقه 93وال 
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ك ج١یؤیى ؾولؤث اوؤالهی قاهًمؤایی هؤكؾم قا ؾق هىؤی ،ؾیًؤی و اي٭البؤی های اقلي
همىاقه اهؤىق  ،و ٠باؾیا٠ح٭اؾی و اؼال٬ی  های کًًؿ لیكا ؾیى ٠الوه بك ؾوحىقال١مل هی

به ِؤ٩ات کؤاقگماقاو و  که ٘ىقی بهویاوی و ظکىهحی قا هىقؾ و٩اقي ٬كاق ؾاؾه اوث 
کؤه هؤكؾم بؤا هؤایی قا بیؤاو يمؤىؾه اوؤث ث ؾیًی و جٍؽیُ ا٨كاؾ اِلط ه١یاقظاکمی

 اوالهی ي٭ً بىمایی قا ای٩ا کًًؿ.ؾق ؾولث والی  جىايًؿ جمىک به آو اهىق هی
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 گیزی یجًِت

های ؾیگؤك ي٭ؤً  والی اوالهی ٠الوه بك ي٭ً ظاکمیث بىیاقی ال آیحنث ؾق ؾول
بؤه همؤیى ؾلیؤل ؾق ایؤى پؤژوهً  ؾاقيؿ، الشمله هكؾم ؾق ایى ههن ي٭ً بىمایی ؾاقيؿ

آ٨كیًؤی هؤكؾم ؾق ؾولؤث وؤالی  و١ی ٌؿه اوث جا جعؤىتت بیًٍؤی تلم بؤكای ي٭ً
ٌؤىؾ بیٍؤحك  ه هحّؤىق هیي٭ٍی که بكای هكؾم ؾق ایى ٠كِؤ ایى. اوالهی قا جبییى کًین

جىايًؤؿ ؾق  کًؿ ی١ًی هكؾم با جىشه به جعىتت بیًٍؤی تلم، هی شًبه جعىلی قا ؾيبال هی
جىايًؤؿ بؤا  هؤكؾم هی کؤه ؾهؤؿ هی يٍؤاو بیًٍؤی ي٭ً ایى ههن ي٭ً ای٩ا کًًؤؿ. جكوؤین

هؤای  های ؼؤىؾ و ظ٩ؤٛ اقلي بك ؾاٌؤحه ؼؿاباوقی و باوق قاه و قاهًما و هؿ٦ با جکیه
ي٭البی يىبث به جٍکیل ؾولث اوالهی ٬ؿم بكؾاقيؤؿ لیؤكا بؤا جعؤىل ؾق بیؤًً ؾیًی و ا

گؤاهی تلم هی قوؤًؿ و ي٭ؤً ؼؤىؾ قا ؾق ؾولؤث وؤالی  اوث که هكؾم به بّیكت و آ
٠ًىاو قکؤى  یابًؿ و ظحی ؾق ِىقت لموم و ؾق ِىقت يؿاٌحى ایى ي٭ً بؤه اوالهی هی

 قؾاوح٩اؾه ٬كاق ؾهًؿ.جىايًؿ ایى ي٭ً قا هٙالبه يمىؾه و هى اِلی شاه١ه هی

جعؤىتت بیًٍؤی  بؤه کؤكؾین و اوح٩اؾه جىِی٩ی -جعلیلی قوي ایى پژوهً ال ؾق
 جؤىاو هی ٘ىقکلی بؤه این، کؤكؾه  اٌؤاقه آ٨كیًی هكؾم ؾق ؾولث والی اوؤالهی بكای ي٭ً

ؾقوحی قاه و هاؾیؤاو آو، بؤاوق  با باوق به ؼؿا و اهؿاؾهای الهی، باوق به که گك٨ث يحیصه
هؤای  هؤای ؾیًؤی و اقلي های ؼؤىؾ و بؤاوق بؤه اقلي ایث، باوق به ؾاٌؤحهبه هؿ٦ و ٤
آ٨كیًی هكؾم بكای ؾولث والی اوؤالهی ایؤى ههؤن قا ؾيبؤال  جىايًؿ ؾق ي٭ً اي٭الب هی

وشىؾ آهؤؿو و یؤا پكقيؤ  ٌؤؿو ایؤى  چًیى جعىتت بیًٍی با٠د به وشىؾ لیكا کًًؿ؛
آ٨كیًؤی ؾق ؾولؤث وؤالی  ٭ًگؤكی بؤكای ي آ٨كیًی يمؾ هكؾم ٌؿه و ٬ؿقت هٙالبه ي٭ً

 کًًؿ. اوالهی قا ایصاؾ هی
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