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 چکیذُ

ٝ  یاػرز ورٝ دا٘ـر    یخٟٔٓ اص فّؼفٝ ػّٓ سبس یثخـ یخی،سبس یؿٙبػ ٔؼشفز ٝ  دسػر حؼربة   دٚ ثر

ٔٛسخربٖ ثرب    یٞرب  اسسجبط ٔشمبثُ ٚ ثشداؿز یؼٝٚ آ٘چٝ دس٘ش یخیدا٘ؾ ثٝ ٔؼشفز سبس یٗ. اآیذ یٔ

ٚ سحرَٛ   یرذایؾ ػربصٚوبس د  یخ،سربس  ی. فّؼفٝ ا٘شمبددشداصد یٔ ؿٛد یحبصُ ٔ یخسبس ٞبی یزٚالؼ

ٗ ٔغشح اػز. ا یٔؼبئُ ٔشؼذد یخ،سبس یٔذ٘ظش داسد. دس ٔجبحض ٔؼشفش اس یخػّٓ سبس ٔمبِرٝ ثرٝ    یر

دظٜٚ ٚ  ٔؼشفز، لشآٖ اهلل یز. آدشداصد یٔؼشفز ٔ اهلل یزآ یذٌبٜدا٘ؾ اص د یٗٔجبحض ا یثشخ یثشسػ

ٔ   یٔجبحض سخصصر  یال ٔفؼش ػصش حبضش اػز وٝ دس الثٝ ٞرٓ   یخسربس  یؼشفشر خرٛد اص ٔجبحرض 

ا٘رذ اص أىربٖ ؿرٙبخز     ٔمبِٝ ثٝ آٖ دشداخشٝ خٛاٞذ ؿذ ػجبسر یٗوٝ دس ا یاػز. ٔؼبئّ یبدوشدٜ

 ییٕ٘رب  ٚالرغ  یخ،ٔٛا٘غ ٔرؤطش ثرش ؿرٙبخز ثٟشرش سربس      یخ،ػٛأُ ٔؤطش دس ؿٙبخز ثٟشش سبس یخی،سبس

.یخیٚ فٟٓ ٔؼشفز سبس یهٚ ٞشٔٙٛس یب٘یٚح یٞب ٌضاسٜ یخیسبس

 
 .یخیؿٙبخز سبس یخ،ٔؼشفز، فّؼفٝ ػّٓ سبس اهلل یزآ یخی،شفز سبسٔؼّبیکلیسی:ٍاشُ

  

                                              

 ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه جاقیػ اوالم، ؾايٍگاه با٬كال١لىم. 
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 همذهِ

، ًٌاؼث و جعلیل هاهیث ٠لىم و ج١ییى هیماو و ه١یراق ِرعث یرا یًٌاو ه١ك٨ث
 یًٌاور ه١ك٨ثبره ؾو ٬ىرن  یًٌاور ه١ك٨ثقا ؾق ؾوحىق کراق ؾاقؾ.  ها آو٠ؿم ِعث 

 هىقؾهٙال١ه یها ًٌاؼث. و٬حی ٌىؾ یههٕا٦ یا ه٭یؿ ج٭ىین  یًٌاو ه١ك٨ثهٙل٫ و 
، گیرركؾ یبكهايىرراو قا ؾق  یها ٌررًاؼثبره ظررىله ؼاِرری اؼحّرراَ يؿاٌررحه و همرره 

هكبىٖ به ی  ظىله ؼاَ ال کرل  یها ًٌاؼث٨٭ٗ هٙل٫ و لهايی که  یًٌاو ه١ك٨ث
 1هٕا٦ اوث. یًٌاو ه١ك٨ث، گیكؾ یهقا ٨كا بٍكی  یها ه١ك٨ث

 و ؾقوا٬رٟآیرؿ  یهٌرماق های هٕا٦ بره  یًٌاو ه١ك٨ثی جاقیؽی ال ًٌاو ه١ك٨ث
 ؾو ؾقشهجاقیؽی، بؽٍی ههن ال ٨لى٩ه ٠لن جاقیػ اوث که ی  ؾايً  یًٌاو ه١ك٨ث

اقجبراٖ هح٭ابرل و بكؾاٌرث هىقؼراو برا  یصرهؾقيح آيچرهاوث و به ه١ك٨ث جراقیؽی و 
 ورالوکاق. ٨لىر٩ه ايح٭راؾی جراقیػ، پركؾالؾ یه ٌرىؾ یهجاقیؽی ظاِرل  های یثوا١٬

ؾاقؾ. ایررى بؽررً ال ٨لىرر٩ه جرراقیػ بررا  هررىقؾيٝكپیررؿایً و جعررىل ٠لررن جرراقیػ قا 
 2و جؿاؼل ؾاقؾ. یپىٌ هن يگاقی، یػجاق

هٙكض اوث: ٠لمیرث جراقیػ، شایگراه  هباظد ه١ك٨حی جاقیػ،هىایل هح١ؿؾی ؾق 
٠لن جاقیػ ؾق هیاو وایك ٠لىم، اهکاو ًٌاؼث جراقیؽی، ٠یًیرث جراقیؽی، ٠لیرث ؾق 

ؾق جراقیػ، هكهًىجیر  و ٨هرن  یهًرؿ ٬ايىوجاقیػ، جبییى و ج٩ىریك جراقیؽی، ج١مرین و 
بك  هؤذكبك ًٌاؼث بهحك جاقیػ، هىايٟ  هؤذكًٌاؼث پفیكی جاقیػ، ٠ىاهل  جاقیؽی و...

و ٨هن ه١ك٨ث  وظیايی و هكهًىجی  یها گماقهجاقیؽی  ییيما وا٬ٟث بهحك جاقیػ، ًٌاؼ
 بكقوی ؼىاهؿ ٌؿ.ؾق ایى ه٭اله که همه  جاقیؽی

                                              
 .122َ قٔىی، ٨لى٩ه ايح٭اؾی جاقیػ،  . ابىال٩ٕل1
 .9َ کالیًگىوؾ، ه٩هىم کلی جاقیػ،  . شیآق .2
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 پذیزی تاریخ ضٌاخت

 ،ًٌاؼث و اؾقاکات ايىاو، هىحه هكکمی ٨لىر٩ه اورث. هىٔرىٞ ٌرًاؼث هىئله
 ووریله بهايىراو  چكاکرهي٭ٙه ٌكوٞ یر  ٨لىر٩ه ؾق جىٔریط و ج٩ىریك شهراو اورث. 

. پره برؿوو بكقوری قیٍره ٌرًاؼث و کًؿ هیؼىؾ با شهاو اقجباٖ بك٬كاق  های اؾقاک
٨یلىرى٨او جراقیػ  1هیچ بعد ٨لى٩ی ٌکل يؽىاهؿ گك٨رث. ،هیماو اقلي و ا٠حباق آو

يٝكهای هح٩اوجی ؾاقيؿ. ایى بعد پایه و اوان ب٭یه  ،ؾقباقه ًٌاؼث جاقیؽی جبٟ بههن 
 ث.علیلی جاقیػ اوهباظد ٨لى٩ه ج

بعد وا١٬یث و ظ٭ی٭ث ؾق جاقیػ و ٠یًیث جاقیؽی، ال هباظری اوث که ؾق يٝكیه 
با قٌحه جاقیػ ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ  هىایلولی و٬حی ایى  آیؿ یهپیً  ی٘ىقکل بهًٌاؼث 

ویژگی جاقیػ آو اوث که ظ٭ای٫ هكبرىٖ بره  یىجك ههنؼاَ ؼىؾ قا ؾاقؾ.  های یژگیو
> و بكقوی يیىرحًؿ هٍاهؿه ٬ابلهىح٭ین  ٘ىق به و ایى ظ٭ای٫ کًؿ یهگفٌحه قا جىِی٧ 

با وًصً آو با وا١٬یحی که بكای هرا آٌرکاق  ِك٨اً ی  اٜهاق جاقیؽی قا  جىاو یيمی١ًی 
 2اوث ج١ییى کكؾ.

کره  کًًرؿ یهؾقبراقه ٌرًاؼث اجؽراـ  ای یايرهگكا وا٬ٟؾیؿگاه  ٘ىقه١مىل بههىقؼاو 
 هحٕمى وه اِل اواوی اوث:

 .ايؿ یا٨حهو٬ىٞ  ٠مالً  ؾقگفٌحهو قویؿاؾهای ه٩ًكؾ  ها کًًو٬ایٟ،  -0

ؾقباقه بكؼی ال ایى  ییها گماقهجاقیؽی ظ٭ی٭ی یا اهىق وا٬ٟ جاقیؽی،  یها گماقه -0
 قویؿاؾها هىحًؿ.

                                              
 .59َ ه٩حؽكی، هبايی ٠لن جاقیػ،  ظىیى .1
 .21َ بك ٨لى٩ه جاقیػ،  ای ه٭ؿههوالً،  . ؾبلیى.اچ2
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، لیكا ٌىاهؿ و هؿاقک کرا٨ی ؾقبراقه ايؿ ٌؿه ًٌاؼحه٬ابل ًٌاؼث و  ها گماقهایى  -0
1ؾق لهاو ظال وشىؾ ؾاقؾ. ها آو

 

گىياگىو، اهكی ه٩كوْ  هىایلو  ٨كالو٨كوؾبعد ًٌاؼث جاقیؽی با جمام  بًابكایى
هح٩راوجی ؾق هیراو  های یؿگاهؾاها  ؾق جاقیػ واقؾ ٌؿ جىاو یيماوث و بؿوو پفیكي آو 

ؾق هیراو اکررك هىقؼراو و ؾايٍرمًؿاو ٬ركو وشىؾ ؾاقؾ.  باقه یىؾقاهىقؼاو و ٨یلىى٨او 
اها ؾق اواؼرك ٬ركو  یك بىؾپف اهکاوّىل و اهكی ٬ابل ظ ،٠یًیث ٨اق٢ ال اقلي يىلؾهن،

، ؾوحیابی به ٠یًیث ٨راق٢ ال اقلي یثؾقيهابیىحن جا ظؿوؾ لیاؾی يٝك بك ایى اوث که 
 اوث. یك٠ملی٤و  یكهمکى٤ کاهالً 

پفیك٨ث. بؿوو  ٨كْ یًپی  اِل و  ِىقت به جىاو یهاهکاو ًٌاؼث جاقیؽی قا 
اورث. هًکركاو اهکراو  یركهمکى٤پفیكي آو، وقوؾ به هباظد ه١ك٨حی ٨لى٩ه جراقیػ 

گفٌرحه هركؾه و  که یىا: یکی اؾ٠ای ٌىيؿ یهًٌاؼث جاقیؽی با ؾو گىيه اوحؿنل واقؾ 
آو قا ًٌاؼث. گكوه ؾوم اوحؿنلٍاو بك ایرى پایره  جىاو یيمبًابكایى > اظیاوث یك٬ابل٤

ايحؽراب و ج٩ىریك  هىئله، جاقیػ قا به ی  اي هىقؾاوح٩اؾههىقغ و هًابٟ  یكجؤذاوث که 
 ـهًی ه٥ایك با ظ٭ی٭ث ؼىاهؿ قویؿ. های یهيٝكو ایى يٝك به  کًؿ یهٌؽّی بؿل 

 هؼزفت اهلل تیآ ًظز اساهکاى ضٌاخت تاریخی 

هٙركض  ای یرهيٝكؼراَ  ٘ىق برهه١ك٨ث ؾق هىقؾ هباظد ه١ك٨حی جراقیػ  الله یثآ
کركؾه و بره  ؼرىؾ ال جراقیػ اورح٩اؾه یهرا کحاب شرای یشااها ایٍاو ؾق > يکكؾه اوث

ایى هٙلب اوث که ایٍاو به  ؾهًؿه يٍاوهىلمات جاقیؽی اوحًاؾ کكؾه اوث. ایى اهك 
 پفیك٨حه اوث. ٨كْ یًپی   ٠ًىاو بهاهکاو ًٌاؼث جاقیؽی ه١ح٭ؿ بىؾه و آو قا 

                                              
 .175َ اواوی ؾق آهىلي ٨لى٩ه هؿقو جاقیػ،  های چاقچىب پماا، ٨لى٩ه جاقیػ، . لیىو1
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 هَاًغ ضٌاخت بْتز تاریخ

گراهی ال   هرا آوبك وك قاه ًٌاؼث جاقیػ، همىاقه هىايٟ و هٍکالجی وشىؾ ؾاقؾ که آ
ؾق جراقیػ واقؾ ٌرىؾ و بره يحرایس  یجك هىٌرکا٨ايهبال و  یؿؾ باجا  کًؿ یههىقغ کم   به

 ق ًٌاؼث و٬ایٟ جاقیؽی ؾوث یابؿ.بهحكی ؾ

هَاًعهرتجطثبضَاّستبریری

ٌىاهؿ و ج٩ىیك ؾو وحىو ًٌاؼث جاقیؽی اوث. ؾق ٬لمكو جاقیػ، ظ٭ی٭ث جا ظرؿوؾی 
ؼاو شؿی همرىاقه ؾق پری یرا٨حى ٌرىاهؿ به ٌىاهؿ هىشىؾ بىحگی ؾاقؾ. به همیى ؾلیل هىق

ج٩ىریكی، ٠اهرل ٠مرؿه  هكگىيرهیكی گ ٌکلاها ؼىؾ ایى ٌىاهؿ پیً ال  1بیٍحكی هىحًؿ>
٬كاق گیركؾ و  هؿيٝكبًابكایى نلم اوث جا ایى وا١٬یث > ی ؾق جاقیػ اوثؾاق شايبگكایً و 

 2های هىشىؾ ؾق ٌىاهؿ جىشه ٌىؾ. یًگكاؾق ج٩ىیك جاقیػ به ایى 

ال ؾیگك هىايٟ ًٌاؼث جاقیػ که هكبىٖ به ٌىاهؿ اوث، ٌايىی و جّراؾ٨ی برىؾو 
کرا٨ی  جًها يره. ا٤لب ٌىاهؿ هىشىؾ ؾق اقجباٖ با ی  هكظله ه١ریى ال جراقیػ هاوث آو

 کًًؿه گمكاههايٟ ؾیگك ؾق اؼحیاق ؾاٌحى ٌىاهؿ  3اوث. یب١ؿ ج  هحؤو٩ايهيیىث، بلکه 
هٍرکل ؾیگركی کره بره  4.کاهرؿ یهجاقیؽی  اوث که ؾق ایى ِىقت ال ا٠حباق گماقي

هح٩اوت هىقؼاو ال قویؿاؾ واظؿ اوث. ایى اهرك  های ی٧جىِ، ٌىؾ یهٌىاهؿ هكبىٖ 
 5.گكؾؾ یهآياو  یها گماقيوبب کاهً ا٠حباق 

                                              
 .119َ اوح٩ًىقؾ، ؾقآهؿی بك ٨لى٩ه جاقیػ،  . هایکل1
 .115َ هکان، بًیاؾهای ٠لن جاقیػ، چیىحی و ا٠حباق ًٌاؼث جاقیؽی،  وی.بی یى. 2
 .115َ اوح٩ًىقؾ، ؾقآهؿی بك ٨لى٩ه جاقیػ،  . هایکل3
 .38َ هکان، بًیاؾهای ٠لن جاقیػ، چیىحی و ا٠حباق ًٌاؼث جاقیؽی،  . وی.بی یى4
 .34َ هکان، هماو،  . وی.بی یى5
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ايرؿاله  به هًابٟ و٨ىق وی يٝك ؾق. اوث هًبٟ و٨ىق ؾاقؾ، اٌاقه آو به الحىو که ؾیگكی هايٟ
 هًرابٟ ال یؾقورح به يحىايرؿ هرىقغ اگرك 1.اوثوال  هٍکل و آوق یان هىقغ بكایکمبىؾ آو 

 بكقوری به جىشه ٠ؿم. اوث یؿجكؾ هىقؾ کاقي يحیصه ِىقت ایى ؾق کًؿ گمیًً و اوح٩اؾه
 اهکراو. باٌرؿکًًرؿه  گمكاه جىايرؿ یه هرىقغ بكای يیمها  آو اِالث و اوًاؾ ؾقوحی ؾق کا٨ی
 2.ٌىؾ گك٨حه يٝك ؾق بایؿ اوًاؾ ؾق الحبان یا اٌحباههكگىيه  یا ش١ل

هَاًعهرتجطثبهَرخ

ياٌری ال ٌؽّریث هرىقغ و یرا ياٌری ال هکاجرب  های گىياگىو هىقؼاو، یًگكا
٤الب ج٩کك آو ٠ّك اوث و یا ياٌی ال ج١ّبات هلی و ؾیًی و هحرا٨یمیکی و اؼال٬ری 

ال هىقؼاو گفٌحه قا با جىول بره ه٩راهین و باوقهرای بكگك٨حره  بك آو٠الوه  3آياو اوث.
 4.کاهؿ یهکه ایى ال اقلي گماقي آياو  کًًؿ یه٨كهًگ ؼىؾ جىِی٧ 

هايٟ ههمری ؾق ٨هرن جراقیػ باٌرؿ. جمرام  جىايؿ یههعؿوؾیث ؾیؿ ٨كؾی هىقغ هن 
ؾاقؾ که ؾقک آو بكای ايىاو  یحًاهینهىقغ ی  وشىؾ  ؾق چٍنگفٌحه و آ٨ا٪ وویٟ آو 

و  کًرؿ یهوِر٧  یؾقورح بهگاه هىقغ ٨٭ٗ بؽٍری ال یر  هىٔرىٞ قا  5هیىك يیىث.
همکى اوث بكؼی ال  یىچً هن. والؾ یهجّىیك ياؾقوحی ال کلیث آو هىٔىٞ  یصهؾقيح

يا٬ُ، همىاقه جّرىیك ياؾقورث و  های یػجاق٠لل ههن ی  قویؿاؾ قا بالًٌاوی کًؿ. 
 6.ؾهرؿ یهال کىايی که هىئىل قویؿاؾهای جاقیؽی ههرن بىؾيرؿ، اقایره  یا کًًؿه گمكاه
اؾهای گفٌرحه برا جمرام شمییرات، جّرىیك يرا٬ُ و هؽؿوٌری ال آو ؾقک قویؿ ٠ؿم

                                              
 .83-82ُِ ، يگاقی جاقیػالحىو، ٌیىه  . ز.ق1
 .59َ ، ال چیمهای ؾیگك، کىب لقیى . ٠بؿالعىیى2
 .115َ اوح٩ًىقؾ، ؾقآهؿی بك ٨لى٩ه جاقیػ،  . هایکل3
 .35َ هکان، بًیاؾهای ٠لن جاقیػ، چیىحی و ا٠حباق ًٌاؼث جاقیؽی،  . وی.بی یى4
 .61َ ، ال چیمهای ؾیگك، کىب لقیى . ٠بؿالعىیى5
 .237َ هکان، بًیاؾهای ٠لن جاقیػ،  . وی.بی یى6
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. ٠الوه بك آو ٠الی٫ هىقؼاو به هىٔرى٠ی ؼراَ، گرماقي ؾهؿ یهقویؿاؾها به ؾوث 
 1.والؾ یهآياو ال هىٔىٞ قا ياه١حبك 

زثبىیّبتیهحسٍز

ی برك ورك قاه ٌرًاؼث بهحرك یگكؾهايٟ  های ياٌی ال لباو ی٧جعكو  ها یثهعؿوؾ
بیراو  اِٙالض بهجاقیؽی ؾق ٬الب واژگاو و  یها جعىلو  ها یاوشكجبؿیل  2.اوثجاقیػ 

يیىرث و همکرى  یا وراؾهکراق  هرا آوو هکحىب کكؾو  ها یٍهايؿواؾه و ِكیط ا٨کاق و 
  ؾق اؼحیراق ايىراو يیىرث یر  ٌری لباو 3آویب بكوايؿ. ها یثوا١٬اوث به اِالث 

اوث که ايىاو ال ٘كی٫ آو و ؾق آو وشىؾ ؾاقؾ و شهراو  یا واوٙهبلکه هؽمو وًث و 
ذابث و ایىرحا يیىرحًؿ بلکره همرىاقه ؾق  گاه یچه. ایى لباو و وًث کًؿ یهؼىؾ قا ؾقک 

ج٥ییكيؿ. ایى ویژگی وبب ؼىاهؿ ٌؿ کره جراقیػ هايًرؿ شكیراو وریالی  ظال پىیایی و
 4باٌؿ که لباو ؾق ٠مل ٨هن آو ٌكی  اوث.

رٍیسازآگبّیازفرجبم

ؾايىحى پایاو شكیاو ؾق قویؿاؾهای جاقیؽی بكای هرىقغ بىریاق برؿجك ال ج١ّرب و 
لیكا همکى اوث به ٠لث ؾايىحى پایاو قویؿاؾ ووىوره ٌرىؾ > هايٟ اوث جكیى یاواو

بًابكایى ال وٜی٩ه اِرلی > قغ ؾهؿ و پایاو همیى بىؾه اوث گىيه یىاکه ٬كاق بىؾه و٬ایٟ 
 5.بیًؿ یيم و يیالی به ج٩کك قهاٌؿهؼىؾ 

                                              
 .37-34ُِ هکان، هماو،  . وی.بی یى1
 .116َ اوح٩ًىقؾ، ؾقآهؿی بك ٨لى٩ه جاقیػ،  . هایکل2
 .213َ قٔىی، ٨لى٩ه ايح٭اؾی جاقیػ،  . ابىال٩ٕل3
 .226َ ٨هن،  هًؿی جاقیػگاؾاهك و  جاقیؽی يگكی، ٨هن ؾق ؾام ٠كب ِالعی . هعمؿ4
 .83و  82ُِ ، يگاقی جاقیػالحىو، ٌیىه  . ز.ق5
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 هَاًغ هزتبط با هخاطباى تاریخ

و  هرا واژهؾق ـهى ؼىايًرؿگاو بره ه١ًرای  ها شملهو  ها واژهبه ا٠ح٭اؾ هکان، ه١ًای 
و  ها شملرهبریى  هایی یوابىحگبىحگی ؾاقؾ و چًیى جؿا٠ی و  ها آوهكجبٗ با  یها شمله

قات جراقیؽی بًابكایى ورؿی ؾق بكابرك ٨هرن ه١ًرای ؾ٬یر٫ ٠برا> ياهعؿوؾ اوث ها واژه
، قورؿ یيمبره پایراو  هرا کحابجاقیػ با يىٌحى  الآيصاکه گىیؿ یهاوح٩ًىقؾ هن  1اوث.

 کراهالً بلکه بایؿ جىوٗ هؽا٘باو ؼىايرؿه ٌرىؾ، همکرى اورث ایرى ؼرىايً جراقیػ، 
ال قوی ٠الی٫ و اظىاوات ؼىؾ آو قا ؼىايرؿه و  ها ايىاوو آلاؾ يباٌؿ و اکرك  ٘ك٨ايه یب

جا ٌرًاؼث جراقیػ برا هٍرکل قوبركو گركؾؾ و  گكؾؾ یهؾقک کًًؿ. ایى اهك هن هىشب 
 2ـهًی هؽا٘ب هن ؾق آو واقؾ ٌىؾ. های یؿگاهؾ

کٌصهتقبثلرٍیسازّب

لیكا بره ٠لرث جرىالی > ؾايؿ یهجاقیؽی قا هى٬ث و گفقا  های ی٧جىِاوح٩ًىقؾ جمام 
پایراو لهراو  جرا جرىاو یيمبك قويؿ ظىاؾخ و و٬ایٟ شاقی  ها یػجاق یكگفاقیجؤذو٬ایٟ و 

بًابكایى کًً هح٭ابل و٬ایٟ > جىِی٧ کاهل و ؾ٬ی٭ی ال گفٌحه اقایه ؾاؾ وشه یچه بهآیًؿه 
 3.آیؿ یهشاقی و جاقیػ ال هىايٟ بمقگ ٨هن و ًٌاؼث جاقیػ به ٌماق 

تفبٍتهفَْهیٍقبیعزرهسیرزهبى

ها ؾق لهاو و هکاو هؽحل٧، ه٩اهین هح٩اوجی ؾاقيؿ ال هىايٟ ٨هرن جراقیػ  یث١وا٬که  یىا
قورؿ ؾق ؾوقه ؾیگركی همکرى اورث  یهلهاو اِىلی و ظ٭ی٭ی به يٝرك  ؾق ی  آيچهاوث. 

کًؿ ؾق لهاو ؾیگك همکرى  یهلهاو ٠اؾی شلىه  ؾق ی  آيچهاِالث ظ٭ی٭ی يؿاٌحه باٌؿ و 
ی لیاؾ اورث کره ؾقک ٬ؿق بهین ؾق ؾو ؾوقه اوث ٤یك٠اؾی شلىه کًؿ. گاهی اؼحال٦ ه٩اه

                                              
 .37َ هکان، بًیاؾهای ٠لن جاقیػ،  . وی.بی یى1
 .112َ اوح٩ًىقؾ، ؾقآهؿی بك ٨لى٩ه جاقیػ،  . هایکل2
 .71َ ، يگاقی جاقیػو  ًٌاوی قوييىـقی، ٨لى٩ه جاقیػ  . ظىی١ًلی3
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و  آیرؿ یهیكهایی پریً وى ج١بو  ها وى ج٩اهنگكؾؾ و به همیى شهث  یهوا١٬یث ٤یكهمکى 
 1ٌىيؿ. یه يٝك اؼحال٦های ؼىؾ ؾچاق  یبكقوگیكی  یصهيحهع٭٭او ؾق 

اتکبثًِظریِزرفْنتبرید

هايٟ ٨هن بهحك جراقیػ اورث. اورحؿنل  ،بكؼی هىقؼاو، يٝكیه هعىق بىؾو يٝك ال
و  قويرؿ یهؾيبال هٙالرب و اورًاؾ  ،باهؿ٦چًیى اوث که هىقؼاو يٝكیه هعىق  ها آو
> يیم هى٫٨ هىرحًؿ ها آو یا٨حىؾقؾق پی چه چیمی هىحًؿ و البحه  ها یگايیباؾق  ؾايًؿ یه

٤ا٨رل و ال آو  بًؿيرؿ یهو ؾیگرك ج٩ىریكها  ٌراهؿهااها ایًاو چٍرن ؼرىؾ قا برك ؾیگرك 
همه هىقؼاو يیىرث. بكؼری ه١ح٭ؿيرؿ کره وٜرای٧  هىقؾ٬بىلاها ایى يٝك  2.ٌىيؿ یه

برؿوو  يگراق یػجاق، لیركا کٍرايًؿ یهجاقیؽی  های یهيٝك یوى بهاو قا  يگاق یػجاقهح١ؿؾ 
بىیاقی چیمها قا ببیًرؿ  جىايؿ یيمباًٌؿ،  ٌؿه ی٧ج١ك ؾ٬ث بهکه ؾق آو ه٩اهین  ای یهيٝك

 جك یر٠٫ماو قا يراگمیك ال ٌرًاؼث  يگراق یػجاقیا ؾقک کًؿ. گىحكؾگی و جًرىٞ وٜرای٧ 
یر   یبكقو 3.کًؿ یهقایس ؾق ٠لىم ايىايی و ٠لىم ٘بی١ی و جىشه به ٨لى٩ه  های یهيٝك

 :يٝكیره;و  :ظ٭ی٭رث;يٍاو ؼىاهؿ ؾاؾ که هكل ؾ٬ی٭ری بریى  وك٠ث بهبعد جاقیؽی 
گك به هىایلی پكؾاؼحه ٌىؾ که ؾاقای ه١ايی بانجك ال جاقیػ جىلؿ و هکراو وشىؾ يؿاقؾ. ا

که ظ٭ی٭ث ؼىؾي يى٠ی يٝكیه و ؾاقای وراؼحاقی  ٌىؾ یهجىلؿ ا٨كاؾ باٌؿ، هٍؽُ 
 4.پفیكيؿ یهی  وا١٬یث  ٠ًىاو بهاوث که آو قا 

                                              
 .169َ ، يگاقی جاقیػ، جاقیػ و بؽً جاز .  اظمؿ1
 .45َ ، يگاقی جاقیػبك  ای ه٭ؿههقاشك اواالؿیًگ،  . 2
 .67َ اظمؿی، قواله جاقیػ، شىحاقی ؾق هكهًىجی  جاقیػ،  . باب 3
 .45َ ، يگاقی جاقیػبك  ای ه٭ؿهه. قاشك اواالؿیًگ، 4
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 هؼزفت اهلل تیآهَاًغ ضٌاخت بْتز تاریخ اس هٌظز 

ابرماق بركای پیٍربكؾ  ٠ًىاو بهيگكؾ بلکه  یيمهىح٭ل  یؿؾ باه١ك٨ث به جاقیػ  الله یثآ
 هىرئلهبركای ایٍراو  ؼىؾ یؼىؾ بهًٌاؼث جاقیػ و هىایل آو  ؾهؿ و یهکاق ؼىؾ ٬كاق 

بلکه ایٍاو ؾق هباظری ال جاقیػ وقوؾ کكؾه که ؾق قاورحای اهرؿا٦ ایٍراو برىؾه  يیىث
 یاٜهاقيٝكهراو  هرا پژوهًهباظد جاقیػ اوالم اوث کره ٠مؿجًا  اوث. ایى هباظد

بًابكایى و٬حی هىايٟ ٌرًاؼث جراقیػ ال > ایٍاو هن ؾق همیى ظىله ِىقت گك٨حه اوث
 یًصااکه ویژه جاقیػ اوالم اوث. ؾق  ٌماقؾ یبكههىاي١ی قا  ٌىؾ یههًٝك ایٍاو هٙكض 

 :ٌىؾ یههٙكض کكؾه اٌاقه  به چًؿ هىقؾ ال هىاي١ی که ایٍاو بكای ًٌاؼث بهحك جاقیػ

ثِهتَىتبریریبتیلیاسرائٍرٍز

به هحىو جاقیؽی قا ال هىايرٟ ههرن ٌرًاؼث و ٨هرن جراقیػ  یلیاتاوكایایٍاو وقوؾ 
کهًی اوث کره ال گفٌرحگاو واقؾ جراقیػ  یها ا٨ىايه، ٌاهل جمام یلیاتاوكای. ؾايؿ یه

یهىؾی، هىریعی و یرا ٤یرك آو باٌرؿ. ایرى  ها آوهًٍؤ اِلی  که یىاٌؿه اوث، ا٠ن ال 
 اوان یببیٍحك ایى اؼباق ؼكا٨ی و  چكاکهات ال باب ج٥لیب اوث ا٘ال٪ بك همه ش١لی

و ي٭ً ٠ًّك یهىؾی بك ؾیگك ٠ًاِك ٤الب  ٌىؾ یهؾق اِل به ی  هًبٟ یهىؾی وِل 
٠لیره و الره و  الله یِرلؾوقه هیاو ٨رىت پیراهبك  -يٝك ایٍاو ٠ّك ِعابه  ؾق 1اوث.

یك و ظرؿید ٠رالوه برك ؾق ٠كِره ج٩ىر یلیاتاوركایؾوقه پیؿایً  - ٜهىق ٘ب٭ه جاب١او
ایى اوث که اکرك هىایل جاقیؽی ؾق آو لهاو ال اهرىقی برىؾ  هن آوجاقیػ اوث. ٠لث 

پیٍیى و ايبیای گفٌحه هكبىٖ بىؾ و جًها هكشٟ هىشىؾ يمؾ ٠ركب  یها اهثکه به جاقیػ 
 گفٌحگاو و جاقیػ آياو، جىقات و اهل کحراب برىؾ. ظال ٌكضؾق آو لهاو بكای ًٌاؼث 

 2.کكؾيؿ یه وشى پكنبه آياو قوی آوقؾه و  لفا

                                              
 .71َ ، 2ز ه١ك٨ث، ج٩ىیك و ه٩ىكاو،  . هعمؿهاؾی1
 .114َ  ،2ز ه١ك٨ث، هماو،  . هعمؿهاؾی2
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تبریرییّبکتبةیّبًسرِاًحصبریثَزى

 یها يىرؽهال ؾیگك هىايٟ ههن ؾق ٨هن جاقیػ بره ٠٭یرؿه ایٍراو، ايعّراقی برىؾو 
 یها کحابؾوحكوی هكؾم به  ٌؿ یهایى اهك هىشب  اوث. ؾقگفٌحهجاقیؽی  یها کحاب

ق اؼحیاقٌاو بىؾ به ي٩ٟ ؼىؾ ؾق آو ؾورث ؾ ها يىؽهجاقیؽی هٍکل باٌؿ و کىايی که 
 1ببكيؿ و هٙاب٫ هیل ؼىؾ ج٩ىیك کًًؿ.

جعلاحبزیث

ش١رل اظاؾیرد  هىرئلهه١ك٨ث به آو اهمیرث ؾاؾه اورث  الله یثآهايٟ ؾیگكی که 
هؽحلر٧ ؾق  هرای یمهايگگىياگىو ِىقت گك٨حره اورث. ایٍراو  های یمهباايگاوث که 

چًیى اورث: ايگیرمه ا٨ىراؾ ؾق  ها آوکه اهن  ؾهؿ یه٬كاق  یهىقؾبكقوش١ل اظاؾید قا 
و هًا٨٭یى، ايگیمه  هىلماو يماؾیى و ایصاؾ اؼحال٦ و ج٩ك٬ه بیى هىلماياو جىوٗ لياؾ٬ه 

اولریى کىری کره  -ىل و ٨كوٞ اظکام، ايگیرمه ویاوری به هفاهب ؾق اِ قوايؿو یاقی
برا  ییوى هنو  هالی های یمهايگ، -ویاوحً قا بك پایه ش١ل اظاؾید بًا کكؾ ه١اویه بىؾ

 2بكای شلب ذكوت ایٍاو. الًان ٠ىام

زرزٍراىصحبثِییسرازاستبىرٍاج

ی و جىاهط ول٧، هكاش١ه به کحب ٠هرؿیى و جىاهل وقلالله ه١ك٨ث به وبب  یثآبه يٝك 
یی ؾق هیراو هىرلماياو گى ٬ّرهو  ها ؾاوحاوی ب١ؿی، ي٭ل ها ؾوقهاهل کحاب ؾق ؾوقه جاب١او و 

و اظاؾیرد وراؼحگی ٨ركاواو واقؾ  هرا ؾقو٠٢اؾی ؾقآهؿ که همیى اهك هىشب ٌرؿ  ِىقت به
راً جىايؿ ال هىايٟ ٨هن جراقیػ بره ٌرماق آیرؿ.  یهی جاقیؽی ٌىؾ. ایى هىقؾ يیم ها ي٭ل  هؽِّى

 3های ویاوی و٬ث بىؾه اوث. یًگكاؾق قاوحای ج٭ىیث  ٤الباً ها  ییگى ٬ّهلهايی که ایى 

                                              
 .23َ ث، اؾیاو ؾق ٬كآو، ه١ك٨ . هعمؿهاؾی1
 .28َ ، 2ز ه١ك٨ث، ج٩ىیك و ه٩ىكاو،  . هعمؿهاؾی2
 .119َ ، 2ز ه١ك٨ث، هماو،  . هعمؿهاؾی3
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 ریخدر ضٌاخت بْتز تا هؤحزػَاهل 

ؾاقيرؿ کره بره بكؼری ال  کاقهرایی قاهو  ها جىِیهبكای ًٌاؼث بهحك جاقیػ، هىقؼاو 
 :ٌىؾ هیاٌاقه  ها آو

ثررسیزقیقتوبمضَاّس

کاهرل و ؾ٬یر٫ بكقوری  ٘ىق برهبكای ًٌاؼث بهحك جاقیػ نلم اوث جا همه ٌرىاهؿ 
که به هىٔرىٞ  یمیآو چو هٙال١ه همه  ٨كوا ٘ا٬ثگكؾؾ که ایى کاق با جالي و کىًٌ 

کره  کاق جالهجّىق هىقؼاو  بكؼال٦اوث.  یكپف اهکاو، ٌىؾ یهجع٭ی٫ جاقیؽی هكبىٖ 
چه بكقوی ٌىاهؿ  هك 1ؼاَ هىحًؿ. وؤالبه ؾيبال ٌىاهؿ ؼاَ بكای شىابگىیی به 

ال آو بره وا١٬یرث  آهؿه ؾورث بهو با ؾ٬ث بیٍحك ِىقت گیركؾ، يحیصره  جك کاهلجاقیؽی 
هىقغ  ،و يا٬ُ ال بكؼی ٌىاهؿ وىیه ی هماو هیماو بكقوی ؼىاهؿ بىؾ. به  جك ی يمؾ

 قا ال ظ٭ی٭ث ؾوق ؼىاهؿ کكؾ.

ّبفرضصیپزرستاًگبری

ؾق ٌرًاؼث  هرؤذك٠ىاهل  ٠ًىاو بهجىايًؿ  یهها  ؾاوقی یًپؾق يٝك کالیًگىوؾ ج١ّبات و 
بهحك جاقیػ ٠مل کًًؿ. ج١ّب و هیل ٌؿیؿ هىقغ بكای ؾقوث ايگاٌحى پاوؽی ؼاَ بره 

جك  یوشرؿجك  یر٫ؾ٬ٌىؾ جا وی بكای اذبات يٝك ؼىیً بره هٙال١ره  یهی ؼاَ وبب وؤال
یصه به يحایس اقلٌمًؿی ؾق ج١بیك و ج٩ىیك جاقیػ بكوؿ. هىقغ ؾق ایى قاه برا ؾقيحقوی آوقؾه و 

های ؼىؾ ؾ٨اٞ کًؿ کره  ؾاوقی یًپو هٍکالت بىیاق وؽحی قوبكو ؼىاهؿ ٌؿ جا ال  هىایل
 2گك٨ث. یيمب چًیى کاقی ايصام ؾق ِىقت يبىؾ ایى ج١ّ

                                              
 .62َ ، يگاقی جاقیػالحىو، ٌیىه  . ز.ق1
 .461جا  458ُِ کالیًگىوؾ، اِىل جاقیػ و يىٌحاقهای ؾیگك ؾق ٨لى٩ه جاقیػ،  . شیآق. 2
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تبریریفبصلِکیضسىٍاقع

جرا بره ٌرًاؼث  ٌىؾ یهجاقیؽی وبب  ٨اِله ی  ٌؿو وا٬ٟگاؾاهك ه١ح٭ؿ اوث که 
گفٌرحه وریال اورث و هررل  الآيصاکرهال آو قویؿاؾ جاقیؽی قوریؿ.  جكی یًی٠بهحك و 

هرك  چكاکره. گكؾؾ یهال اهىق وا٬ٟ يیىث، ٨اِله لهايی وبب ٨هن بهحك گفٌحه  یا جىؾه
کره ال ٌركایٗ لوؾ گرفقی کره ال آو  يمایايرؿ یهچیمی لهايی هعحرىای ؾ٬یر٫ ؼرىؾ قا 

جرا  ؾهرؿ یههمچًیى ٨اِله لهايی به ه١ًرای ِرعیط اشراله  1باٌؿ. قهاٌؿهبكؼاوحه 
٠ؿه لیراؾی ال هىقؼراو ج٩ىریك ِرعیط یر   یه٥ٍىل ؾل الآيصاکهؼىؾ قا کاهل کًؿ. 

هىشرب  هؽحل٩ی ا٠ن ال ؾقوث و ٤لٗ های ٨كْ یًپوا١٬ه ؼاَ بىؾه ؾق ٘ىل لهاو 
جاقیػ ایى قویرؿاؾ بره ٨هرن  اوث. ٨هن ایى ج٩ىیكها وپیؿایً ج٩ىیكهای هؽحل٧ ٌؿه 

 2.کًؿ یهبهحك هىقغ کم  لیاؾی 

استفبزُازًیرٍیتصَرٍتریل

بایؿ گفٌحه قا ؾق هحى لهايی  گفٌحهپكو٨ىىق بایلیى ه١ح٭ؿ اوث بكای ًٌاؼث بهحك 
قایه ٬كایى هًاوب ؾق هماو لهاو ه١ك٨ی کكؾ و آو قا ال لهراو ظرال جرا ظرؿ ؼىؾي با ا

ؾاقؾ و بركای قوریؿو بره  یرؿجؤکهمکى شؿا يمىؾ. وی به ج٩اوت گفٌحه با ؾيیای اهكول 
 3.ؾايؿ یهؾايً وا١٬ی و ٬ىه جؽیل بانیی قا نلم  ی،ا گفٌحهچًیى 

 ها آوکالیًگىوؾ ه١ح٭ؿ اوث هىقغ بكای ٨هن هکًىيات ـهًی کىايی که ؾق جاقیػ با 
کره ؾق  ای یٍرهايؿجا بحىايؿ  باٌؿ یه جّىق ؼىؾؾاقؾ، يیالهًؿ اوح٩اؾه ال يیكوی  وكوکاق

او بره ٌرًاؼث بهحركی ال جراقیػ  جكجیب یىا برهپه ا٠مال آياو وشىؾ ؾاقؾ قا ؾقک کًؿ. 
 4ؾوث ؼىاهؿ یا٨ث.

                                              
 .221جا  185ُِ ٨هن،  هًؿی جاقیػگاؾاهك و  جاقیؽی يگكی، ٨هن ؾق ؾام ٠كب ِالعی . هعمؿ1
 .222َ ، ماو، ه٠كب ِالعی . هعمؿ2
 .53-51ُِ ، يگاقی جاقیػو  جاقیػ آهىلی. بایلیى، بكياقؾ، 3
 .35َ . کاق، ای. اچ، جاقیػ چیىث، 4
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، چًیى اوث که بكای ٌرًاؼث :کالیًگىوؾ;هن ؾق قاوحای ؾیؿگاه  :٩ًىقؾاوح;يٝك 
جراقیػ،  اواوراً  چكاکه٬كاق ؾهین.  هؿيٝكنلم اوث که ؾیؿگاه ـهًی قا هن  ،بهحك جاقیػ

و بركای ؾقک بهحرك  ايؿ ٌؿهاوث که هحعمل  ییها قيسو ؾقؾ و  ها کًً >ها ايىاوؾقباقه 
 1و اظىاوات آياو قاه یابین. ها واکًً، ها بكؾاٌثنلم اوث جا به  ها آوا٠مال 

ظراکی ال جمرایالت و  هرای یثقوايکحه ٜكی٩ی قا ؾق هىقؾ  کىب یىلق٠بؿالعىیى 
ٌراهؿ بركای بكقوری  ٠ًىاو برهو آو اوح٩اؾه ال ایى قوایات  کًؿ یها٤كاْ قاوی اٌاقه 

بره هرىقغ ؾق ٌرًاؼث  جىايرؿ یهجمایالت هكبىٖ به ٘ب٭ات و اظماب و ا٬ىام اوث که 
 2بهحك جاقیػ کم  کًؿ.

زرًظرزاضتياهکبًبتزهبىٍهکبى

یکی ال هىایل ههن ؾق ًٌاؼث بهحك جاقیػ، ؾق يٝك ؾاٌحى اهکايات لهراو و هکراو 
 هرای یثهى١٬وا١٬ه ؾق چه لهايی اج٩ا٪ ا٨حاؾه و اهکايات و  که یىای١ًی جىشه به > اوث

آو لهراو چره برىؾه اورث. ؾق ٔرمى چرىو ؾق  اشحما٠ی و ا٬حّاؾی و ٠لمی شىاهرٟ
ؾق بكوی قویؿاؾها به ایى  یکىاو يیىث، لهاو ی اهکايات ٬لمكوهای هؽحل٧ يیم ؾق 

 لهاو ی وا١٬ه هكبىٖ به ؾو ٬لمكو هؽحل٧ ؾق  که یؾقِىقجهن بایؿ جىشه ٌىؾ.  هىئله
اقجباٖ ؾاٌحه باٌرؿ، ه٭ایىره و ق٠ایرث اهکايرات ؾو ٬لمركو ٔركوقت کاهرل ؾاقؾ جرا 

 3باٌؿ. جك ی يمؾبه ظ٭ی٭ث  قيٝكاٜها

تبریریضنزاضتي

. بالوالی گفٌرحه برا اورًاؾ و هرؿاقک گكؾؾ یبكهقغ هىقؾ ب١ؿی به ٌن جاقیؽی هى
هرؿاقک  ٠مىهاً  چكاکهکاق بىیاق هٍکلی اوث.  ها آو وجعلیل یهجصمهىشىؾ و بكقوی و 

                                              
 .111َ اوح٩ًىقؾ، ؾقآهؿی بك ٨لى٩ه جاقیػ،  . هایکل1
 .56َ ، ال چیمهای ؾیگك، کىب لقیى . ٠بؿالعىیى2
 .179-175َ ، يگاقی جاقیػ، جاقیػ و بؽً جاز . اظمؿ3
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ٌرن  یًصراا. ؾق ؿهايًر یهيؿاقيؿ و بىیاقی اهىق و جىالی و٬ایٟ ياًٌاؼحه  یىوحگیپ هن به
 1جا ایى ٨ىاِل جاقیؽی قا پك کًؿ. آیؿ یهجاقیؽی هىقغ به کم  هىقغ 

تضبرةآراءًٍظراتهتجبیي

جراقیػ قهرىل ؼرىؾ قا  ٌرىؾ یهشالبی اٌاقه ؾاقؾ که هىشرب  هىئلهبه  :پیحك ؼیل;
، وًصً يٝكهای هحبایى، يگكي به چكؼً وشرىه ها یؿه٠٭آٌکاق کًؿ و آو، ج١اقْ 

ایى ٌیىه کم  لیاؾی بره  قوؿ یهبه يٝك  2بالايؿیٍی اـهاو گىياگىو اوث.گىياگىو و 
 .کًؿ یهًٌاؼث بهحك جاقیػ 

 هؼزفت اهلل آیتدر ضٌاخت بْتز تاریخ اس هٌظز  هؤحزػَاهل 

کره ال ٌرىاهؿ و ٬ركایى  کًرؿ هیه١ك٨ث بكای ًٌاؼث بهحك جاقیػ، جىِریه  الله آیث
و اوباب و لىالهً جع٭یر٫  ها ؼاوحگاهباقه همكاه با قویؿاؾهای جاقیؽی بهكه بكؾه و ؾق

به گ٩حه هىقؼاو قا بكای ًٌاؼث جاقیػ  لؾه ٌحابو شىحصى ٌىؾ. ایٍاو ِك٦ ا٠حماؾ 
یا٨ث  هایی جًا٬ٓهىقؼاو همکى اوث اؼحال٦ و  های گ٩حهؾق  چكاکه. ؾايؿ يمیکا٨ی 

 3بكؾ. به اِل قویؿاؾ پی جىاو يمیٌىؾ که بؿوو جع٭ی٫ و بكقوی جمام شىايب هىٔىٞ، 
ٌیىه هماو بكقوی ؾ٬ی٫ جمام ٌىاهؿ هىشىؾ ؾقباقه ی  قویرؿاؾ اورث کره کمر   ایى
 جا هىقغ به ًٌاؼث بهحكی ال جاقیػ ؾوث یابؿ. کًؿ هی

 ٍحیاًی یّا گشارُتاریخی  ییًوا ٍالغ

جاقیؽی ٬كآو وه يٝكیه وشىؾ ؾاقؾ، يٝكیه اول ایى اوث که ایرى  یها گماقيؾقباقه 
ال ٬ٕایای ٠یًری  ها ايىاویث ظ٭ی٭ی ؾاقؾ و ٬كآو بكای جكبیث وا١٬یث و ٠یً ها گماقي

                                              
 .172َ ، هماو، بؽً جاز . اظمؿ1
 .78َ ال جاقیػ،  وى اوح٩اؾه. پیحك ؼیل، اوح٩اؾه و 2
 .383َ ، 1ز . هعمؿهاؾی ه١ك٨ث، جكشمه الحمهیؿ، 3
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ال اِىل جكبیث ِعیط اوث  چكاکهٌاهؿ شىحه و ال ظىاؾخ وا١٬ی بهكه گك٨حه اوث، 
 جؽیلی يباٌؿ. ٌىؾ، یهکه ٌىاهؿی که اقایه 

يٝكیرره ؾوم ایررى اوررث کرره ایررى قویررؿاؾها شًبرره وررمبلی  ؾاقؾ و يررى٠ی جؽیررل و 
 یا ِرعًهاوث، ی١ًی بكای ظىى و ٬بط ی  ٠مل یا ٩ِث و یا ظالحی،  یوال ِعًه

جا ال آو بكای اذبات هؿ٠ای ؼىؾ بهكه شىیؿ. ایرى يٝكیره ٬ركآو قا  کًؿ یهجؽیلی ایصاؾ 
ؾق کحراب  .کًرؿ یهاؼال٬ری اورث ه١ك٨ری  -که کحابی جكبیحی وؾهًه یلهکلهايًؿ کحاب 

 یها ِرعًهِر٩ات و کمرانت،  ظىى یا ٬ربط بكؼری ال بكای يٍاو ؾاؾو وؾهًه یلهکل
 اج٩ا٪ يی٩حاؾه اوث. ١ٙ٬اً که  ؾاقؾ یهبیاو  ییها ؾاوحاوو  ؾهؿ یهجؽیلی اقایه 

٬كآو ال باوقهای ٠كب اوح٩اؾه کركؾه، اهرا ا٠حركا٦ يکركؾه اورث>  گىیؿ یيٝكیه وىم ه
ی١ًی ٬كآو بكای اوحٍهاؾ و اذبات هرؿ٠اهای ؼرىؾ ؾق شهرث جكبیرث و جركویس ٨ٕرایل ال 

همراو ٨رى شرؿل و ؼٙابره اورث کره  یباً ه ٠كب ؾاٌحه اوح٩اؾه کكؾه که ایى ج٭كباوقهایی ک
اوث> بًابكایى ٬كآو بكای قویؿو به ه٭ّرىؾ ؼرىؾ ال باوقهرای ٠ركب  ٌؿه یك٨حههىلن و پف

یرى يٝكیره ؾق ا 1ال ایى باوقها ا٠حكا٦ يکكؾه اورث. ی  یچآيکه ؼىؾ به ه ٌاهؿ آوقؾه و ظال
 بركؼال٦بگىیؿ اگك ؾق ٬كآو ب١ٕی ال ظرىاؾخ جراقیؽی جا  ٌؿه هٙكضوًگك ؾ٨اٞ ال ٬كآو 
ابرماق اورح٩اؾه کركؾه و  ٠ًىاو به ها آوی بك آو يیىث، چكاکه ٬كآو ال ا ؼكؾهجاقیػ وشىؾ ؾاقؾ، 

> قا ٬بىل يؿاقؾ و ایى قاه ٠٭الیی اوث که ايىاو ال باوقهای هؽا٘ب بهكه گیكؾ ها آوؼىؾي 
ل ٬ّه جى٨او، يمكوؾ، ٨ك٠ىو و... براوق يرؿاقؾ. بًابكایى ٬كآو ؼىؾ به ایى ظىاؾخ جاقیؽی هر

بًابكایى هىئىلیث هٙالبی که ٬ركآو > ها باوقهای ٠كب بىؾه که ٬كآو ال آو بهكه بكؾه اوث یىا
ابماقی بكای قویؿو  ٠ًىاو بهقا  ها آوآو قا هىحًؿ ؼىؾ ٬كاق ؾاؾه اوث، به ؾوي او يیىث و او 

ؼرىؾ قا ال  ايؿ ؼىاورحهاوث. ایى گكوه با بهايه ٬كاق ؾاؾو ایى اهرىق  کاقبكؾه بهبه اهؿا٦ ؼىؾ 
 2پیاهؿهای ٬ایل ٌؿو به جاقیؽی بىؾو ایى ظىاؾخ بكهايًؿ.

                                              
 .187جا  185ُِ  ه١ك٨ث، لباو جاقیؽی ٬كآو، يماؾیى یا وا٬ٟ يمىو، . هعمؿهاؾی1
 .549َ ه١ك٨ث، ي٭ؿ ٌبهات،  . هعمؿهاؾی2
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 الله ه١ك٨ث اوث هماو ؾیرؿگاه اول اورث. بره يٝرك ایٍراو که هىقؾ٬بىل آیث ای یهيٝك
ليؿگی  های یىحهو با٠یًی ظیات ايىاو  های یثکه با وا١٬ کًؿ ی٬كآو قویؿاؾهایی قا بالگى ه

اگك به ؾیرؿه جع٭یر٫ بره هاشكاهرایی کره جراقیؽی  1وی ؾق هىیك جاقیػ اقجباٖ هىح٭ین ؾاقؾ.
قوٌى ؼىاهرؿ ٌرؿ کره اي١کران وا٬رٟ  ،و وا١٬یث ؾاٌحًً لیك وؤال بكؾه ٌؿه، يگاه ٌىؾ

 2ٌؿه و ؾقوحی آو آٌکاقٌؿه اوث. ها ک٧ٍ ها و آذاق بیٍحك آو اوث که يٍايه

٠لن ج١لین و جكبیث، قوي ؾقورحی يیىرث  اليٝكگىیؿ که  یهكیه ؾوم ایٍاو ؾق هىقؾ يٝ
لیكا ٌاهؿ ی  هؿ٠ا بایؿ ٌاهؿ ِؿ٪ باٌؿ يه جؽیل. اذبات ظىى یر  ِر٩ث برك هبًرای 

ؼىاهؿ ٌاهؿ لٌحی یرا لیبرایی یر  ٠مرل باٌرؿ  یهجؽیل همکى يیىث. اگك ظکایحی که 
  اقلي قا بك قوی آو بًیاؾ يهاؾ چكاکه جىاو بًای بلًؿ ی یيملیكبًای آو ؼیال و جؽیل باٌؿ 

قیرمؾ. لیرك  ی٨كوهبا قوٌى ٌؿو ایى ظ٭ی٭ث که لیكبًا جؽیل و جىهن اورث جمرام آو هبًرا 
ی هرا اقليق٨حى هىئله اؼال٪ ؾق شىاهٟ بٍكی به همیى ٠لث اورث کره اؼرال٪ و  وؤال

 3باقی.جكبیث، اهكی وا١٬ی اوث يه ا٠ح آيکه ظالؾايًؿ.  یهاؼال٬ی قا اهىق ا٠حباقی 

گىیًرؿ کره ٨رى ؼٙابره و  یهگىیرؿ ٘ك٨رؿاقاو ایرى يٝكیره  یهؾق هىقؾ ٬ىل وىم ایٍاو 
یك٨حره پفیی ؾقشاکًؿ. ایى وؽى  یهاولىب اؾبی چًیى اوث که بك باوقهای هؽا٘ب جکیه 

پره ال  يىٌرؿاقو;ٌرىؾ  یهو٬حی گ٩حه  هرالً اوث که هؽا٘ب ٬كآو ٨٭ٗ اهث ٠كب باٌؿ. 
ایى ؾق هعیٗ ها ه٩هىم ؾاقؾ، اها ایى هرال قا ؾق اقوپا بميیرؿ، ه٩هرىم يیىرث.  :هكگ وهكاب

بٍركیث بركای ابرؿیث  همره آوی کره هؽا٘رب ا ؼٙابرهه٭حٕای بال٤ث ایى اوث که ؾق 
و باوقهای ٬ىهی اوح٩اؾه يٍىؾ. ایى پراییى آوقؾو ورٙط ٬ركآو و  ها ا٨ىايهگىيه  یىالاهىحًؿ، 

 4کًؿ. یهی وا٬ٗ وق بهكههعؿوؾ کكؾو آو به ٠كب ٠ّك شاهلی اوث که ٬كآو قا ال 

                                              
 .518َ ه١ك٨ث، هماو،  . هعمؿهاؾی1
 .551َ ه١ك٨ث، ي٭ؿ ٌبهات،  . هعمؿهاؾی2
 .186َ ه١ك٨ث، لباو جاقیؽی ٬كآو،  . هعمؿهاؾی3
 .195-194ُِ ه١ك٨ث، هماو،  . هعمؿهاؾی4
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 چکیؿه و ؼالِه پاوػ ایٍاو چًیى اوث:

ليؿگی ايىاو،  وؼن پكپیچو هاشكاهای پًؿآهىل گفٌحه  ها جصكبه٨كاوايی  باوشىؾ -0
 جؽیلی یا ٠اهیايه يیىث. های ؾاوحاوو به يیالی به پًاه بكؾ

ٌرىؾ، ؾق آورحايه  قیمی پایره هرا ايگاقهکره برك اوران پًرؿاقها و  هًؿ يٝامآییًی  -0
 کره آو ویژه به٨كوپاٌی و يابىؾی ٬كاق ؼىاهؿ ؾاٌث و ویل وا١٬یات، آو قا ؼىاهؿ بكؾ، 

1ایى پًؿاق جؽیلی، آٌکاق و قوىا ٌىؾ.
 

 در لزآىتاریخی  یّا داستاى یّا یژگیٍ

جاقیؽی ؾق ٬كآو قا همايًؿ ؾیگك هىٔى٠ات، به ٌیىه ؼاَ  های گماقيایٍاو بیاو 
گفٌرحگاو بركای  ظال ٌركضبه بكقوی  يگاقاو جاقیػهايًؿ  چًايچه. ؾايؿ هی٬كآو هكجبٗ 

بیرايی  های ٌریىهوكگكهی و لفت ياكؾاؼحه، بلکه ٌیىه پكؾاؼحى به جراقیػ ؾق ٬ركآو برا 
ؾیًی و جكبیحی ٬ركآو قا بركآوقؾه کًرؿ.  های ؼىاوحهجا اهؿا٦ و  ٌىؾ هیؾیگك آو همگام 

جراقیؽی  های ؾاوحاوبكای  هباقکه یىو٧، چًؿ ویژگی وىقه 0002ایٍاو با اوحًاؾ به آیه 
 3کاقآهرؿ. گركی جكبیرثو  آهىلی ظکمرث، گىیی ظ٭ی٭ث، گكایی وا٬ٟ: ٌماقؾ هی٬كآو 

 پكؾالؾ ها هی هك ی  ال ایى ویژگیواه به جىٔیط 

یقرآىزرثیبىتبریدّبیگصیٍ

 هرای بره ویژگی، ها و اهرؿا٦ ؾاورحاو ؾق ٬ركآو ویژگیه١ك٨ث په ال بیاو  الله آیث
ياؾیرؿه  :گركؾؾ هیجىوٗ ایٍاو چًیى بیراو  ها ویژگی. ایى پكؾالؾ هی٬كآو ؾق بیاو جاقیػ 

                                              
 .541 – 539ُِ ه١ك٨ث، هماو،  . هعمؿهاؾی1
٬ّّهن ٠بكه نولی انلباب ها کاو ظؿیرا ی٩حكی و لکى جّؿی٫ الفی بیى یؿیه و ج٩ّیل کل ٌری  و . ل٭ؿ کاو ٨ی 2

 .هؿی و قظمه ل٭ىم یىهًىو
 .517َ ه١ك٨ث، ي٭ؿ ٌبهات پیكاهىو ٬كآو کكین،  . هعمؿهاؾی3
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ها، يگكیىرحى ال  ها، آلاؾی ؾق چیرًً ِرعًه ايگاٌحى ٠ًاِك جاقیؽی، گمیًً ظاؾذه
 ها و جّىیكهای گىياگىو ال ی  ِعًه. های گىياگىو به ی  ظاؾذه و اقایه گماقي لاویه

اوركاییل و  ایٍاو وراه بره بكقوری اورًاؾ جراقیؽی و هرؿاقکی کره بره يعرىی بره بًی
اوركاییل ؾق  ؾاقؾ که يؽىحیى هؿقکی کره يرام بًی پكؾالؾ و بیاو هی ؾاقؾ، هی  پیاهبكايٍاو اٌاقه

هىشرىؾ  411ی اوث که ؾق ؾاقاآلذراق هّركی، برا ٌرماقه ا يىٌحه ٌؿه اوث، وًگ آو ذبث
گىیؿ و به هًاوبث و به ا٠حباق يابىؾی آياو بره  اوث و ال ه٩ًحاض، پىك قاهىه ؾوم وؽى هی

اوكاییل بكؾه ٌرؿه اورث و برؿیى گىيره، ظ٭رای٫ واژگرىو  ؾوث ایى ظاکن وحمگك، يام بًی
 1ٌىؾ. قیػ يىٌحه هیپای جا گكؾؾ و به ها جبؿیل به يام يی  هی گٍحه، قوىایی

 ّزهٌَتیک ٍ فْن هؼزفت تاریخی

آو ؾق ؾيیای ٤كب جا ؾوقاو کالوری  ٨لىر٩ه  های قیٍههكهًىجی  ؾايٍی اوث که 
٨کكی و  های شكیاوو  ها يعلهو ؾق ؾيیای اوالهی يیم ؾق هیاو  گكؾؾ بكهییىياو به ٠٭ب 

 کالهی کاقبكؾ ٠مؿه ؾاٌحه اوث.

قا  هرا ه٩هىمو  ها پؿیؿه هًؿ جاقیػهاهیث  ،٨لى٩یهكهًىجی  ؾق ی  ه١ًای ٠می٫ و 
ؾاقؾ و اگك قویکكؾی واؼحاقی به شاه١ه و جاقیػ لعاٚ ٌىؾ وهن ایى ه٭ىله ؾق  هؿيٝك

 ای قٌرحه بیىواؼحاقی شاه١ه ؾق قویکكؾ  های جعىلجاقیؽی و ؾقک  هىقؾا٘میًاو٨هن 
 2ؼىاهؿ بىؾ. هؤذكجكٌؿه و ؾق ج١الی ه١ك٨ث جاقیؽی  جك ٠می٫

کره هرك یر  ه١رك٦ ؾیرؿگاه ؼاِری  ٌؿه اقایههح١ؿؾی  های ج١كی٧هًىجی  ال هك
هؽحل٧ ظراکی  های ج١كی٧و کاقکكؾهای ایى ٌاؼه ه١ك٨حی هىحًؿ. ایى   هؿ٦ؾقباقه 

 3هح٩اوت يىبث به آو اوث. های جل٭یال گىحكه هباظد هكهًىجی  و 

                                              
 .674َ ه١ك٨ث، هماو،  . هعمؿهاؾی1
 .272و  271ُِ قٔىی، ٨لى٩ه ايح٭اؾی جاقیػ،  . ابىال٩ٕل2
 .26َ  وا٠ٝی، ؾقآهؿی بك هكهًىجی ، مؿ. اظ3
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هؽحلرر٧  هررای ه١اؾلج١كیرر٧ بابرر  اظمررؿی پژوهٍررگك ایكايرری ال هكهًىجیرر ، 
اوث. ؾق يگاه وی هكهًىجی ، ١٨الیحی  ؾاؾه شایىجی  ؾق لباو ٨اقوی قا ؾق ؼىؾ هكهً

، جؤویرل، باجصكبرهج٭لیل ؾاؾ که  هایی يٝكیهآو قا به  جىاو هیاوث اؾقاکی و اقجبا٘ی که 
 1ؾاقيؿ. وكوکاقجىٔیط و ج٩ىیك پؿیؿاقها 

جىورٗ  ههؤل٩راوث. ایى وره  یا٨حه ٬ىامو ه٩ىك  هؤل٧هكهًىجی  ال وه ه٭ىله هحى، 
هك ٠مل بره  ج٩ىیك 2و جؤویل هماو ٨هن ه١ًای هحى اوث. ٌىيؿ هیبه هن هكجبٗ  جؤویل

ایى اوث که لهیًه ٨كهًگی و ظالث قوظی ٨ا٠ل آو ٠مل قا چًاو قوٌى کًرین کره آو 
 >واؼحى ١٨ل و ق٨حاق اورث پفیك ٨هن٠مل بكای ها ه١٭ىل و ه٩هىم ٌىؾ. هؿ٦ ج٩ىیك، 

 3يٝاهی ال يهاؾها و جّىیكهای ه١ًاؾاق ٨كهًگی.ی١ًی قوٌى کكؾو ه١ًای ٠مل ؾق 

ايرؿ، چكاکره  بكؾه ٠ًىاو پرؿق هكهًىجیر  يام ال ٨كؾقیً اقيىرث ؾايیرل ٌرالیكهاؼك بره
يٝرك ٌرالیك  ال هًؿ با او آ٤ال ٌرؿ. پكؾالی ؾق لهیًه هباظد هكهًىجی  به ه١ًای يٝام يٝكیه

ل ٘كیر٫ ج٩ىریك بره ٨هرن هاؼك، بؿ٨همی اهكی ٘بی١ی اوث و بكای شلرىگیكی ال آو بایرؿ ا
ياپفیكيؿ. ج٩ىیك ؾق يٝرك  یا٨ث. په ٨هن هىحلمم ج٩ىیك اوث و ایى ؾو شؿایی ِعیط ؾوث

جبٟ آو ٨هن، ؼّرلحی کراهاًل  بًابكایى ج٩ىیك و به وی یا٨حى کلماجی هًاوب بكای ٨هن اوث>
گراه ؾق ي ٨4كْ ٠لن هكهًىجی  ٬كاق گیكؾ. لبايی ؾاقيؿ و لباو جًها چیمی اوث که بایؿ پیً

 ٠ًىاو هًك ج٩ىریك، وی ؾق ج٩ىیك هحى همىاقه اهکاو وى  ٨هن وشىؾ ؾاقؾ و لفا هكهًىجی  به
 5هصمى٠ه ٬ىا٠ؿی قوٌمًؿ بكای شلىگیكی ال بؿ٨همی اوث.

                                              
 .7َ اظمؿی، آ٨كیًً و آلاؾی،  . باب 1
 .278َ قٔىی، ٨لى٩ه ايح٭اؾی جاقیػ،  . ابىال٩ٕل2
 .116َ . ؾايیل لیحل، جبییى ؾق ٠لىم اشحما٠ی، 3
 .156َ  . شهايگیك هى١ىؾی، هكهًىجی  و يىايؿیٍی ؾیًی،4
 .289َ قٔىی، ٨لى٩ه ايح٭اؾی جاقیػ،  . ابىال٩ٕل5
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. بره ؾايرؿ هیاِلی ؾق هباظد هكهًىجیر   کلیؿهای ٌاهقا یکی ال  لباو يیمگاؾاهك 
٨ك٠ی جل٭ی کكؾ. بلکه لبراو بایرؿ ؾق و  ای ظاٌیهبعد  ٠ًىاو به٠٭یؿه وی يبایؿ لباو قا 

کايىو هباظد هكهًىجی  لعاٚ ٌىؾ. هكهًىجی  ٨لى٩ی گاؾاهك به ؾيبال جبییى هاهیث 
يٝرك وی ي٭رً اواوری ؾاقؾ. ٨هرن  جرؤهیىو٬ىٞ آو اورث و لبراو ؾق  چگىيگی٨هن و 

و اقجبا٘ی اوث که يیال به ی  هعیٗ اٌحكاک و اقجبراٖ ؾاقؾ. ایرى  گكايه واوٙهشكیايی 
گاؾاهك، وًث و لباو اوث و وًث يیم هاهیث لبايی ؾاقؾ و ؾق لباو جع٭٫  اليٝكٗ هعی
هعیٗ اقجباٖ بكای شكیاو ٨هن، لباو اوث. ؾق وا١٬ه ٨هرن بریً ال  اواواً . په یابؿ هی
برك هرا  ٩ى٪ و جّاظب ظ٭ی٭ث قا ؾاٌحه باٌؿ بایؿ بره ظ٭ی٭رث اشراله ؾاؾ٬ّؿ ج که آو

ؾق ی  شكیاو گ٩حگىی هٍحكک که به ؾیگركی  هگك گیكؾ يمیآٌکاق ٌىؾ و ایى ِىقت 
 1وؽى ظ٭ی٭ث قا بگىیؿ. ،اشاله ؾهؿ

٨هن ه١ح٭ؿ اوث. به ایرى ه١ًرا کره ٨هرن ايىرايی همرىاقه ؾق  هًؿی جاقیػگاؾاهك به 
٠ىاهرل جراقیؽی  جرؤذیكال چكؼه  جىايؿ يمیو ٨هن  گیكؾ هیال جاقیػ ٌکل  هحؤذكجاقیػ و 

ـاجری ٨هرن ؾق  بًرؿی لهاوظکن ِاؾق کًرؿ.  ها آوو بك ٨كال  ها آوو ؾق وقای  ٌؿه ؼاقز
٨هن  هًؿی جاقیػگفٌحه و ظال و آیًؿه آو چیمی اوث که  بكظىبؾیؿو همىاقه شهاو 

 2.ٌىؾ هیياهیؿه 

 که چًاوؾاقؾ.  جؤهلی ٬ابل وبیً کنو١ٔیث  يگاقی جاقیػهكهًىجی  اهكوله ؾق باب 
. اوًاؾ ٌىؾ هیؾق يٝك گك٨حه  وٙط ٠الی و اشحهاؾی ٠ًىاو به يگاقی جاقیػایى ٬الب ال 

ٌىاهؿ هىقغ هىحًؿ پیىوحه هىقؾ ٬كایرث هصرؿؾ  جكیى ههنگفٌحه که  های لهاوو هحىو 
 3.کًؿ هیایى ؼىايًؿه اوث که وكيىٌث هحىو قا ج١ییى  ایًصا. گیكيؿ هی٬كاق  ؼىايًؿه

                                              
 .159-158ُِ . شهايگیك هى١ىؾی، هكهًىجی  و يىايؿیٍی ؾیًی، 1
 .161َ ٨هن،  هًؿی جاقیػگاؾاهك و  جاقیؽی يگكی، ٨هن ؾق ؾام ٠كب ِالعی . هعمؿ2
 .119َ ، يىقایی، هكجٕی، قوي پژوهً ؾق جاقیػ، هیك ش٩١كی . ظىیى3
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 هؼزفت اهلل آیتّزهٌَتیک اس دیذگاُ 

گاو هباظرد الهیرات آو قا برك به يٝك ایٍاو هكهًىجی  ٠ًرىايی اورث کره پژوهًرؿ
ال ٬ىا٠ؿ و ه١یاقهایی که نلم اوث ه٩ىك ؾق ٨هن هحىو ؾیًی ال آو پیركوی  یا هصمى٠ه

و ال  يهرؿ یهبًرا  ،اورحىاق هایی یرهپا. ایرى ٔرىابٗ، ج٩ىریك قا برك ايؿ کكؾهکًؿ، ا٘ال٪ 
ه٩ىرك کره بره جعمیرل يٝرك برك هرحى  های یا٨ثؾقو  ها یؿگاهؾپكیٍايی و پكاکًؿگی ؾق 

اِرٙالض ؾق کاقبكؾهرای اهركولی ؼرىؾ، ال ؾایركه  یىا .کًؿ یه، شلىگیكی ايصاهؿ یه
٨كاجك ق٨حه و ه٩هىهی گىحكؾه یا٨حه اوث و جماهی ٠لرىم ايىرايی هايًرؿ جراقیػ،  الهیات
 1.ٌىؾ یه، ي٭ؿ اؾبی و ٨ىلکلىق قا ٌاهل ًٌاوی یباییل، یًٌاو ايىاو، یًٌاو شاه١ه

، بلکره ه١ح٭رؿ اورث کره ؾايرؿ یشهراو ٤ركب يمایٍاو هكهًىجی  قا جًهرا هكبرىٖ بره 
اوالهی و ؾق وٙط  ؾاق یٍهؾقگفٌحه و ظال هیكاخ ٨کكی هىلماياو قیٍه ؾاقؾ. ؾق هیكاخ ق

ج٩ىیك هحىو ؾیًی، ؾو گكایً کاهاًل هح٩راوت وشرىؾ ؾاقؾ کره یکری ج٩ىریك هرؤذىق اورث و 
ی ؾیگكی ج٩ىیك يٝكی. هرؿ٦ يرٞى يؽىرث، قوریؿو بره ه١ًرای هرحى ال ٘كیر٫ گركؾآوق

کره  چًاو ، آوکًرؿ یجاقیؽی و ل٥ىی اوث. ایى قوي به ٨هن ٠یًی هرحى کمر  ه های یلؾل
لبايی هىشىؾ ؾق آو و ٘بر٫ بكؾاٌرث ٠مرىهی، آو قا  یها ه١اِكاو يمول هحى ال ؼالل ؾاؾه

اوث که ٬ٕایای شراقی و هىرایل  یا گىيه هحى به یل> اها هؿ٦ قوي ؾوم، جؤو٨همیؿيؿ یه
گىياگىو قا ظل کًؿ، لیكا که ایى هرحى پاورؽگىی  یها ظالثهىشىؾ ؾق ٠ّكها، ٌكایٗ و 

 2که هعؿوؾ به ٌكایٗ ؾوقاو يمول ٌىؾ. ايىاو ؾق هك لهاو اوث بؿوو آو

ه١ك٨ث به ب١ؿ هحا٨یمیکی و هلکىجی که ه٩ىكاو ال هك ؾو گكوه به آو جىشره  الله آیث
ؿ؟ آیرا ؾق جرىاو به ه١ايی ٠یًی هحى ٬كآيی قوری جىاو یهکه چگىيه  کًؿ یهؾاٌحًؿ اٌاقه 

 بٍك هىث که به ه٭ّؿ ا٠الی الهی به جمام و کمال ؾوث یابؿ؟ آياو بكای ه٩ىك ٬كآو
. آیرؿ یهکه با هماقوث ؾق ج٭ىا و ٠مم بك يیکی به ؾوث  ايؿ ؾايىحهآهاؾگی ـاجی قا ٌكٖ 

                                              
 .152َ اآلقا ،  ه١ك٨ث، الحاویل ٨ی هؽحل٧ المفاهب و . هعمؿهاؾی1
 .215و  214ُِ ، ها ايؿیٍه٬كآو ؾق قویکكؾها و  جؤویله١ك٨ث،  . هعمؿهاؾی2
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کره هرايٟ ال جصلری قوض و  گكؾؾ یه هایی یكگیجایى ٠مل هىشب ٩ِای ي٩ه و لؾوؾو 
لبحه ایى ٌكٖ، ابهرام ؾاقؾ و هىشرب ا جابیؿو ٨یٓ ٬ؿوی ال ٠الن هلکىت بك آو اوث.

ه٩ىكاو و هفاهبٍاو، ج٩ىیكهای گىياگىو پؿیرؿ آیرؿ  های یًگكاجًىٞ  ايؿاله به گكؾؾ یه
 1ؾق ظ٭ی٭ث بالجاب هى١٬یث ٨کكی و اشحما٠ی ه٩ىك اوث. هن آوکه 

 هؼزفت اهلل تآی اسًظزلَاػذ ّزهٌَتیک 

قوریؿو بره ه٩هرىم و  ؾققاهو اشحهراؾ  یرلجؤوبكای ٨هرن هرحى ال قاه  گىیؿ یهایٍاو 
وشىؾ ؾاقؾ که وماوث هكا٠رات  ییها اِلو  ها چاقچىبؾوحیابی به هؿ٦ يهایی آو، 

 پفیك٨حًی باٌؿ. یجا ظؿوؾٌىؾ جا ٨هن هحى ؾقوث ِىقت گیكؾ و 

هتيهؤلفضٌبذتفضبیزیست

ؾق آو لیىحه اورث  هؤل٬٧ىا٠ؿ هكهًىجی ، ًٌاؼث ٨ٕایی اوث که  یىجك ههنال 
که ال ؼالل آو ٨ٕرای  آيصاگٍحه اوث جا  يىا هنو ٌؽّیث ٨كهًگی و ٨کكی او با آو 

 جرىاو یهو ا٨کاقی کره ؾق ايؿیٍره او ؾق شكیراو برىؾه اورث،  هؤل٧لهايی به ـهًیث 
گفق کًؿ و  هؤل٧ؾ و . په بایىحه اوث جا ه٩ىك ال ٌکا٦ هىشىؾ هیاو ؼىیا٨ث ؾوث

اورث ٬ركاق ؾهرؿ و ال آو  بكگك٨حرهقا ؾق  هؤل٧ؼىؾ قا ؾق ٌكایٙی هٍابه با ٌكایٙی که 
ؾق اِٙالض ؾايً اِرىل ٨٭ره بره  ؾقیابؿ. قوًٌی بهو هحى قا  هؤل٧شایگاه قابٙه هیاو 

برا ِرؿوق  لهراو هنکره  ايؿ یلهاي ییها گىاه. ایى ٬كایى گىیًؿ یهایى اهىق ٬كایى ظالیه 
. ه٩ىكاو يیم ایى اهىق قا به ًٌاؼث اوباب يرمول ايؿ ؾاٌحههحى ؾق ٜك٦ ویژه ؼىؾ ٬كاق 

ٌرًاؼحه يٍرىؾ، ٨هرن بىریاقی ال آیراجی کره برا  ها يمول. اگك ایى اوباب کًًؿ یهج١بیك 
 2.گكؾؾ یهپیىيؿ ؾاٌحه اوث، ياهمکى  ،و قؼؿاؾهای قولگاق يمول ها هًاوبث
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ظقرآىقبعسُزثبىٍحیٍزثبىذب

ؾاقؾ. لباو ٬كآو لباو ٠رك٦ ٠رام اورث  ای یٍهلباو وظی با هىئله جؤویل هحى پیىيؿی ق
ؾاقؾ که ال وٙط ٜاهكی ٌركوٞ و بره برا٘ى ژق٦ آو ؼرحن  ای یىوحهبه هن پ یها که ؾنلث

. ٌرىيؿ یهحىشره ه ،٬كآو قا جىؾه هكؾم ؾق هك وٙعی که باٌرًؿ یها . ٜاهك ٠باقتٌىؾ یه
و جًها  کًؿ یه٩اهین ؾ٬ی٭ی قا ال٭ا ه ،آو یها قوییى وؽى اوث. اٌاقت ایى ٨هن بك پایه نیه

> اها ه٩اهین لٙیر٧ و ؾ٬یر٫ ج١بیركات ٬ركآو قا جًهرا یابًؿ یآو قا ؾقه یًايؿ ژق٦ یها ايىاو
 1یابًؿ. ی٨كوليؿه و شايی پاک ؾاقيؿ، ؾقه ای یعهکىايی که ـو٪ و ٬ك

و ج١بیركات قا ؾق ه٩راهیمی  هرا واژهؾیگك به لباو ؼاَ ٬كآو اٌاقه ؾاقؾ که  ییؾقشا
ؾلیلری برك آو  هرا ٠ك٦ؾق ل٥رث یرا ؾیگرك  آيکره یبکه ؼىؾ اقاؾه کكؾه  کًؿ یهاوح١مال 

ویژه ؼىؾ ٬كآو اوث که شم ال ؼرىؾ ٬ركآو  ها اِٙالضایى  چكاکهاوح١مال یا٨ث ٌىؾ. 
 اورث کره ا٠حمراؾ ٬ابلؾق ج٩ىیك، اِل و هبًایی ه١حبرك و  هىئله. ایى ٌىؾ یيم٨همیؿه 

 2اوث. بًايهاؾه٠الهه ٌیىه ج٩ىیكي قا ؾق المیماو بك آو 

قبعسُجریٍتطجیق

و واه ؾیگك هرىاقؾ قا  ٌىؾ یهکالم به ه٩هىم ٨كاگیك آو جؤویل بكؾه  ،٘ب٫ ایى ٬ا٠ؿه
٬ركآو آهرؿه و برك هرىاقؾ  یراتؾقآ. يمىيه آو بىیاقی ال ٠ًاویًی اوث کره گیكؾ یبكهؾق 

ایرى هرىاقؾ ج٩ىریك آیره اورث، ايرؿ  همراو کركؾاوث. بكؼری گ ٌؿه ؾاؾهؼاِی جٙبی٫ 
ال ٬بیل جؤویل بكؾو آیه به ه٩هىم کلی آو و واه پیاؾه کكؾو ه٩هىم کلی  ها یىا آيکه ظال

 3و یا هّؿا٪ کاهل و اجن آو اوث. ها هّؿا٪ؾیگك اوث که یا یکی ال  یها يمىيهبك 
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اورث و  گىحكؾه ؾاقؾ و همیى اوث که ٔراهى ٠مىهیرث ٬ركآو یا ؾاهًهایى ٬ا٠ؿه 
لیركا اگرك ه٩راهین > و شاویؿ باٌؿ ها ؾوقاوو  ها لهاو٬كآو ٌاهل جمام  ٌىؾ یههىشب 
ال هىاقؾ ؼاَ يباٌؿ و آیه هؽحُ هماو هرىقؾ ٌرؤو يرمول باٌرؿ،  ٌؿه بكگك٨حه٨كاگیك 

 1.گكؾؾ یه ذمكبىیاقی ال آیات ٬كآو بؿوو 

قبعسُهعٌبزاریهتَى

هحىو ؾیًی ؼىؾ ؾاقای ه١ًا و ه٭ّىؾ هىحًؿ و ي٭ً ه٩ىك  ،ه١ك٨ث الله آیثؾق يٝك 
اورث. ايٙبرا٪ هیراو ٬ّرؿ  هؤل٧يیم جًها ي٭ً کا٧ٌ ه٩هىم هحى ال ٘كی٫ ٨هن ؼىؾ 

 هؤلر٧لیكا ال٩اٚ و واژگاو ابماقهایی هىحًؿ که > اوث یكايکاقياپفاهكی  ،و هحى هؤل٧
ىم اوث، به کراق ؾق ٠ك٦ ؼاَ هكو آيچهقا بكای بیاو ه٭اِؿ ؼىیً بك اوان  ها آو
که ال  کىٌؿ یه. ه٩ىك گیكؾ یهو هحى ٌکل  هؤل٧قابٙه هىح٭ین هیاو  یًصاالا. گیكؾ یه

قا ک٧ٍ کًؿ. او هریچ هى١٬یرث ؾیگركی ؾق  هؤل٧په هحى و ابماقهای لبايی، ه٭ّىؾ 
لهراو ِرؿوق  واظىال اؤراٌٞاهؿها و ؾنیل هعریٗ برك  که آوج٩ىیك هحى يؿاقؾ، شم 

 2قا به هؿلىل هحى ببؽٍؿ. ها آو وؽى قا به ؾوث آوقؾ و

 ؾايؿ یههحى قا گكوًه ه١ايی  یها ٠باقتهؽال٧ ؾیؿگاهی اوث که  ٌؿت بهایٍاو 
 هؤل٧بلکه ؾق يٝك ایٍاو هیاو  پًؿاقؾ که چًؿیى ه١ًا قا بكجابؿ> یهو هحى قا اهك هبهمی 

 جرىاو یيمبًرابكایى > اوث هؤل٧وشىؾ ؾاقؾ و ي٭ً هحى ج١بیك ال ايؿیٍه  یا قابٙهو هحى 
بره ؼٙرىقات ـهًری ه٩ىركاو  و هرحى، اهرك قا هؤلر٧بؿوو ؾق يٝك گك٨حى پیىيؿ هیراو 

 3ه١٭ىلی يؿاقؾ. یو ه١ًاهعحىا  ،ایى کاق چكاکه واگفاقین،
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 هتَى دیٌی یهٌذ خیتار

هًؿی هحى ٬ركآو اورث،  یػجاقیكپفیكی ٬كآو ال ٨كهًگ لهاو يمول که هماو جؤذبعد 
الله ه١ك٨ث بره  چكاکه بعد ج٩ىیك هحى اوث. آیثاقجباٖ به بعد هكهًىجی  يیىث،  یب

ایى بعد ؾق کحاب ٌبهات پكؾاؼحه اورث. بكؼری ايؿیٍرمًؿاو هىرلماو هرن ٬ایرل بره 
ـات و  الشملههًؿی ٬كآو هىحًؿ.  یػجاق  اي شرىهكهابىلیؿ که ؾق يگاه وی هحى ٬كآيی ؾق 

اٞ ووه وال ؾق هرحى وا١٬یرث ٨كهًرگ و اشحمر یىثبهعّىل ٨كهًگی اوث که ؾق ٘ی 
اوث. ؾق يٝك وی ا٠ح٭اؾ به وشىؾ ظ٭ی٭حی ٬ؿوی و هحا٨یمیکی و  گك٨حه ٌکللهاو يمول، 

ال پیً ج١یى یا٨حه بكای ایى هحى، کىٌٍی اوث بكای پىٌايؿو وشه ٨كهًگری و جراقیؽی 
کًؿ. هكاؾ ابىلیؿ ال ب١ؿ جاقیؽی يّرىَ  یهاهکاو ٨هن ٠لمی ایى پؿیؿه قا هىؿوؾ  که آو

ن اوث. به ایى ه١ًرا کره هٕرمىو و ه٩هرىم کلمرات و واژگراو هًؿی ه٩اهی یػجاقؾیًی، 
ؾق وظی، جاقیؽی  ٌؿه گك٨حهيّىَ وظیايی به وبب جاقیؽی بىؾو ل٥ات و لباو به کاق 

 1اوث و با وا١٬یات ٠یًی لبايی و ٨كهًگی ٠ّك يمول ؾقآهیؽحه اوث.

واژگاو کاقبكؾی قایس ؾق ٠ك٦ هك  گىیؿ یهو  کًؿ یهه١ك٨ث ایى يٝك قا قؾ  الله آیث
ـکك يام و يٍاو بكای ه٩راهیمی اورث کره هیراو گىیًرؿه و ٌرًىيؿه  ٠ًىاو بهل٥حی، جًها 

پفیكي ايگیرمه وأرٟ اِرل ل٥رث باٌرؿ.  گك يٍاو جىايؿ یيمو هكگم  ٌىؾ یه قؾوبؿل
 2.كيؿب یهيام و يٍاو آو قا به کاق  ٠ًىاو بهاوح١مال کًًؿگاو هًگام کاقبكؾ واژگاو، ٨٭ٗ 

ؾق کاقبكؾ واژگاو قایس ؾق ٠ك٦ هرك  ییوى هنؾق اوح١مال قا به ه١ًای  هصالات یٍاوا
که هك که بكای وؽى گ٩حى با لباو ی  ٬ىم، بایىحی ؾق کاقبكؾ واژگراو،  ؾايؿ یهلباو 

 هبحالبرههايًؿ واژه هصًىو که به ٨كؾ > با آو ٬ىم ظكکث کًؿ جا ج٩اهن همکى گكؾؾ همگام
. ایى ل٩ٛ ٨٭ٗ يام و يٍايی بكای بیاو ایرى بیمراقی ٌىؾ یهايی گ٩حه بیماقی قو گىيه ی 

کره ٨كهًرگ  -ایرى واژه یگرفاق يامکًًؿگاو جىشهی به ايگیمه و وبب  اوح١مالاوث و 
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کره شرى  کكؾيرؿ یهيؿاقيرؿ. هركؾم شراهلی گمراو  -٤لٗ ظاکن بك شاه١ه آو قول بىؾ
ورث. اهركول هرن کره ٌؽُ هصًىو قا لمه کكؾه و او به اؼحالل ظىان ؾچاق ٌؿه ا

بكای يام بكؾو بیماق قوايی ال همیى يرام اورح٩اؾه  ٌىؾ یهباوقها ا٨ىايه ٌمكؾه  گىيه یىا
 1.ٌىؾ یيمبؿوو آو ج٩اهن ظاِل  ٌىؾ، چكاکه یه

آو ال ٨كهًرگ شراهلی  یكپفیكیجؤذهحى ٬كآو و  هًؿی یػجاقایموجىى هن ؾق قؾ پًؿاق 
ؾق يٝرام ه١ًرایی و  هكگراهقؾ، اهرا که کلمره ه٩ًركؾ ه١ًرای واظرؿی ؾا گىیؿ یهچًیى 
. به ایى ه١ًرا کره یابؿ یهاقلي ه١ًاًٌاؼحی ؼاِی  ،ؼاِی اوح١مال ٌىؾ یًیب شهاو

 که یىا، يه ٌىؾ یهؼاِی ٨ايی  های یًیب شهاوو  ها يٝامه١ًا ؾق  یها ٬البایى ال٩اٚ و 
لبايی و ل٩ٛ آو لبراو  یها ٬البهًگام ايح٭ال لبايی به ؾیگكاو، ياچاق ال  یًیب شهاوهك 

٨كهًگ ؾیگكی قا ؾق ؾل ؼرىؾ شرای ؾهرؿ و همریى ٠لرث  اشباق بهٌىؾ و  هحؤذكؼاَ 
پؿیرؿ آهرؿ.  ،اواوی جعىنت ٠ٝیمی اوث که با آهؿو ٬كآو ؾق شاه١ه شاهلی ا٠كاب

کحاب ه٭ؿن ؾیًی جربیث کكؾ و اذك  ٠ًىاو به٬كآو قا  یكياپف جململپیكولی اوالم، ٬ؿقت 
همه لباو ٠كبری جعرث  ٠مالً آو ؾق ایى وا١٬یث اظىان ٌؿ که  یؼحًٌا لباوهىح٭ین 

 2ٌؿ. هحؤذكي٩ىـ واژگاو ٬كآيی ٬كاق گك٨ث و همه لباو ٠كبی ال آو وا١٬یث  یكجؤذ
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 گیزیًتیجِ

و ه٩ىرك ه١اِرك ؾق ٔرمى هٙالرب جؽّّری ؼرىؾ،  پرژوه ٬كآوه١ك٨ث  الله آیث
هىأٟ هح١رؿؾ ؾقبراقه هىايرٟ  اٌاقاجی به هباظد ه١ك٨حی جاقیػ ؾاٌحه اوث. ایٍاو ؾق

هكبرىٖ  ٠مؿجاً ًٌاؼث بهحك جاقیػ ؾق ظىله جؽّّی ؼىؾ هٙالبی ـکك کكؾه اوث که 
برره هحررىو ؾیًرری، ش١ررل اظاؾیررد، قواز  یلیاتاورركایبرره جرراقیػ اوررالم اوررث. وقوؾ 

ؾق ؾوقاو ِعابه و ايعّاقی بىؾو يىػ کحب جاقیؽی ال هىاي١ی اورث  ییوكا ؾاوحاو
 اوث. ٌؿه ا٬ٟوایٍاو  هىقؾاٌاقهکه 

وظیايی ایٍاو هٙالب هبىرى٘ی اقایره ؾاؾه  یها گماقهجاقیؽی  ییيما وا٬ٟؾق بعد 
جاقیؽی ؾق ٬كآو پكؾاؼحه اوث. ؾق ایرى بعرد  یها ؾاوحاوبیاو  های یژگیواوث و به 

 یها ؾاورحاوبكؼىقؾ کكؾه و هك چره ال  یايهگكا وا٬ٟ٘ب٫ يٝك ایٍاو ٬كآو ؾق بیاو جاقیػ، 
 ٠یى وا١٬یث اوث. ،ٌؿه هٙكضجاقیؽی ؾق ٬كآو 

 یژهو برهال ج٩ىریك هحرىو ؾیًری و  ٠مؿجاً ؾق بعد هكهًىجی  و ج٩ىیك هحى که ایٍاو 
٬رركآو ِررعبث کرركؾه اوررث، برره بكقورری ٬ىا٠ررؿ هكهًىجیرر  پكؾاؼحرره و ؾق هباظررد 

 هن وقوؾ کكؾه اوث. یًٌاو لباو

برك ٘بر٫  قا که هبحًی بك اهکاو ٨هن هحى :ٌالیك هاؼك;ه١ك٨ث هكهًىجی   الله آیث
و بره  ؾهؿ هی، هىقؾ جؤکیؿ ٬كاق باٌؿ هیاقاؾه شؿی يىیىًؿه ؾق په ؾنلث ٜاهكی آو 

يٝرك  بره اها کًؿ> هیاِىل و ٬ىا٠ؿی قا بكای شلىگیكی ال بؿ٨همی هٙكض  ،هماو ٌیىه
يمؾیر  باٌرؿ. : گراؾاهك;به هكهًىجیر  ٨لىر٩ی  :ه١ك٨ث;هكهًىجی  اوحاؾ  قوؿ یه

و  ها ورًثاوث که يه ٬ّؿ جؽكیرب  قو یايههه١حؿل و  یا ٨لى٩ه، :گاؾاهك;هكهًىجی  
هیكاخ ٨لى٩ی گفٌحگاو قا ؾاقؾ و يه ؼرىؾ قا ال يحرایس و ؾورحاوقؾهای ٨لىر٩ی ؾيیرای 

 یا ٨لىر٩هی١ًری > . هٍی ٨لى٩ی وی ؾیالکحیکی و ؾیالىگی اوثکًؿ یهشؿیؿ هعكوم 
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و ایى جىلیؿ قا يه بك اوان  پكؾالؾ یه يى بكای يیل به ؾيیای شؿیؿ های یٍهايؿکه به جىلیؿ 
که بك هبًای ج١اهل و گ٩حگى و جىا٫٨ و برك پایره جل٩یر٫  ٨لى٩ی گفٌحه یها وًثوحیم با 

که يحیصه آو بىٗ و گىحكي ا٫٨ گفٌرحه اورث يره  کًؿ یه قیمی یپ باظالگفٌحه  ا٫٨
، . ٘ب٫ ایرى يٝركکًؿ یهآیات ٬كآو ایى ؾیؿگاه قا جؤییؿ  یلجؤويٝكیه بٙىو و  يابىؾی آو.

. ه٭ّىؾ ال ٌىؾ یهجؤویل ؾق اِٙالض ه١ًای ؾیگكی يیم ؾاقؾ که ال آو به بٙى ٬كآو یاؾ 
. ؾق ایرى بركؾاقؾجبییى ه٩هىم ٠اهی اوث کره آیره آو قا برا هرؿلىل ٨كاگیرك ؼرىؾ ؾق  ،آو

ؼاَ و هكبىٖ به لهاو يرمول يیىرث بلکره قورالث آو ٨كاگیرك و ٌراهل  ،ِىقت آیه
٠لیه و اله بك ٔكوقت  الله یِلپیاهبك اکكم  که چًاو. گكؾؾ یه ها ؾوقاوو  ها هلثجماهی 

پیكاهىيی آو جؤکیؿ کركؾه جرا آیره، ؾاقای ه٩هرىهی کلری و  های یژگیوقها واؼحى آیه ال 
ؾق آؼكیى وؽًكايی ؼىؾ به هٙلبی اٌراقه  یٍاوا گكؾؾ. ها لهاوؾقبكؾاقيؿه همه ا٨كاؾ و 

٨ٕای آو آیات ٬ركاق گك٨رث بره  ؾاقؾ که بكای ٨هن ب١ٕی ال آیات ٬كآو نلم اوث جا ؾق
با اوح٩اؾه ال قوایات، جاقیػ و ا٬ىال ول٧ ؾق ٨ٕایی ٬ركاق گیركؾ  ایى ِىقت که ه٩ىك

که ؼىؾ آیه هٙلب قا بالگى کًؿ. به ج١بیك ایٍاو يبایؿ با اوح٩اؾه ال قوایات و ا٬ىال ول٧ 
گیكؾ برك او آیه گفاٌث بلکه ؼىؾ آیه و٬حی ه٩ىك ؾق آو ٨ٕا ٬كاق  ؾقؾهاوو جاقیػ، ه١ًا 

ایرى همراو ه١ًرای ؾیرالىگی و  ٜاهكاً و هیچ ابهاهی يؿاقؾ.  گكؾؾ یههکٍى٦ و يمایاو 
 به آو ه١ح٭ؿ اوث. :گاؾاهك;ؾیالکحیکی اوث که 
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