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 چکیذُ

٘ظشٞرب ٚ   اص ػّرُ ٚ اػرجبة ثرشٚص اخرشالا     یىیػّٕب  یٚ ػّٕىشد یػّٕ یسفبٚر ٔـ یشثبصاص د

ٛ  یؼیحىٛٔرز ؿر   یُثب سـرى  یثٛدٜ اػز. دس لشٖ دٞٓ ٞؼشٞب  یٍٝ٘بسؽ سد ٖ دس ا یٝصرف ٚ  یرشا

ٝ ٞذ یرش ٘ظ یٚ فشٚػربس  یثب حىٛٔرز، اصرُ ٕٞىربس    یؼیؿ یػّٕب یٕٞىبس یٙٝفشاٞٓ ؿذٖ صٔ  یر

 یىری ثٛدٜ اػز.  یٝػّٕ یٞب حٛصٜ یػّغبٖ، خشاع ٚ ٕ٘بص ػٕؼٝ ٚ.. ٕٞٛاسٜ ٔٛسدثحض ٚ ٘ضاع ػّٕ

اٚ ثرش آطربس ٚ   ٞربی   یٝٚ ٍ٘بسؽ سد یفیلغ یٓاثشاٞ یخٔشثٛط ثٝ ؿ یػّٕ یٞب سمبثُ یٗاص ٔـٟٛسسش

ٝ   یدس وٙبس سؼرذاد  یفیاػز. ٔٛسخبٖ اص لغ ی٘ظشار ٔشحْٛ ٔحمك وشو ػٙرٛاٖ   اص ؿربٌشدا٘ؾ ثر

ٜ  یُدس ػصرش ؿربٜ اػرٕبػ    یػشػرخز ٔحمرك وشور    یٗٔخربِف اص  یىی ٛ   ٚ ؿرب  یعٟٕبػرت صرف

ثرب   یٚ یسمبثرُ ػّٕر   یثٝ ثشسػر  یفیلغ یثٝ ص٘ذٌب٘ یا٘ذ. ٔمبِٝ حبضش ػالٜٚ ثش ٍ٘بٜ اػٕبِ ثشدٜ ٘بْ

 دشداخشٝ اػز. یٔحمك وشو

 .یٔحمك وشو یفی،لغ یٓاثشاٞ یخؿ یٝ،صفٛ یؼٝ،ؿ یػّٕب ی،لشٖ دٞٓ ٞؼشّبیکلیسی:ٍاشُ
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 همذهِ

لمای بمقگ ٠هؿ جؤویه ولىله ٩ِىی اوث. چًايچره ال ٌیػ ابكاهین ٬ٙی٩ی ال ٠
ال١كب اوث. ٌرهك ٬ٙیر٧ ال  شمیكهاهل هًٙ٭ه ٬ٙی٧ وا٬ٟ ؾق  ٌهكت وی پیؿاوث،

لیراؾی هًٙ٭ره ش٥كا٨یرایی ال اهمیرث  يٝرك ال برىؾه و ؾیكبال هعرل ورکىيث ٌری١یاو
ياهیؿيرؿ  هیال بّكه جا ٠ماو اهكولی قا هًٙ٭ه بعكیى  اوث. ؾق جاقیػ کهى> بكؼىقؾاق
ٌریػ ابركاهین  >اکررك يىیىرًؿگاو بكيىٌرحه بًا. باٌؿ هیبؽٍی ال ایى هًٙ٭ه  و ٬ٙی٧

واقؾ ظىله ٠لمیه بعكیى ٌؿ و بیٍحك جعّیالت ؼىؾ  ،٬ٙی٩ی په ال قٌؿ و يمى کا٨ی
 1ؿه اوث.یقا ؾق ایى ظىله به اجمام قواي

برىؾ کره ب١رؿ ال  یاقیؾ ىیو ؾوه ال١كب شمیكةؾق ؼاقز ال  ىیوكله ىیاول ىیکٍىق بعك
جىورٗ ٨كورحاؾه  یاوالم قا ؾاو٘لبايه ٬برىل کركؾ. اورالم ؾق ورال هٍرحن هصرك ىیؾ ًهیهؿ

 گراهیبه ؼا٘ك ٠ٝمث و شا ىی. بعكا٨ثیقاه  اقیبه آو ؾ -ی٠ال  بى العٕكه - پیاهبك
 یههمر هیر٠لم یهرا و ؾق کًراق ظىله ٟی٠رالن جٍر یهرفهب - یال هكاکم ٠لم یکی یاواله

بكؼرىقؾاق برىؾ  ییال قوي٫ بران الؾهیجا ٬كو  ىی٬كاق گك٨ث. ظىله بعك كاویهمچىو ٠كا٪ و ا
ؼرىؾ قا ال  هیرقوير٫ اول ،٠كا٪ و كاویبه هكاکم ا الؾهنیال ٬كو  ىیبعك یاها با ههاشكت ٠لما

قواز ٨كهًرگ  برهو  ؼاورحه اپربه  ای بلًؿهكجبه هاویو ٨٭ آوقاو يام ىیؾوث ؾاؾ. ال ظىله بعك
 .ال آياو بىؾ یکی ی٩ی٬ٙ نیابكاه ػیايؿ که ٌ قا کكؾه یايیؼؿهات ٌا ،١هیٌ

 یؽیؾق هّراؾق جراقاو  و و٨راتی٩ری ٬ٙ نیابركاه ػیآهؿو ٌر ایبه ؾي ػیجاق كاهىویپ
هٙلبری ـکرك يگكؾیرؿه اورث. بكؼری هع٭٭ریى بًرؿی ٌرؿه  و چاقچىب ؼیلی ؾ٬یر٫

چره جراقیؽی  ؾ٬ی٭راً کًین که جىلؿ او ٬ٔٙی٩ریٓ  جؤکیؿبگىیین و  جىايین يمیها  :ايؿ يىٌحه

                                              
اللره  . ٠لی بى ظىى بعكايی، ايىاق البؿقیى ٨ی جكاشن ال١لما  ال٭ٙی٧ و انظىا  و البعكیى، ٬ن، يٍك کحابؽايره آیث1

 .030٪، َ  0031هك٠ٍی يص٩ی، 
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بگىیین که جىلؿ او ؾق اواؼك ٬كو يهن و ؾق ؾهه ه٩حن یا هٍحن  يه٬ا١٘ا جىايین هیبىؾه اها 
يکحره ؼاِری  ٌهك ٬ٙی٧ يیمؾق  یو ویك جعّیالت كاهىویپ ىیهمچً 1آو بىؾه اوث.

ههراشكت ؾق هًگام  وی بكؼی ال ٬كایى، بك بًااها  >اوث يٍؿه بیاو... ؾق کحب جكاشن و
 .٬كاق ؾاٌحه اوث و همحالی ٟیق٨ گاهیؾق شا ی٠لم اليٝك به ٠كا٪

 هْاجزت بِ ًجف

 ی٩ری٬ٙوقوؾ  ػیجاق ىه البعكیى،کحاب لىل ه ٪ٓ ؾق 0032هحى٨ای ٔ ٌیػ یىو٧ بعكايی
 ػیاورث کره ٌر ىیراورث ا یآيچه ١ٙ٬ر 2ؾايؿ. هی ی٬مك یهصك 100به ٠كا٪ قا ؾق وال 

 ياهره اشالهال ٌراگكؾاو ؼرىؾ  یبكؼر بكایؾو وال په ال ههاشكت به ٠كا٪  ٬ٙی٩ی نیابكاه
ای برىؾه اورث کره ؾق  گىيره و ایى ی١ًی شایگاه ٠لمی و ا٠حباق ٌؽّریث او به اوث يىٌحه
 ياهره بًىیىرؿ. جىايىرث بركای ٌراگكؾاو ؼرىؾ، اشاله های يؽىث وقوؾ به يصر٧ هی وال

 وب١رؿ ال ؾ ه 104ؾق وال  ٙی٩ی٬ نیابكاه ػیاوث که ٌ ؾق کحاب قؤات آوقؾه یؼىايىاق
 3.يىٌحه اوث ياهه اشاله یهعمؿ بى جكک الؿیى ٌمه یبه ٠كا٪ بكا هصكجًوال ال 

بیايگك وشهه وی ؾق ظىله ٠لمیره بعركیى و  ،يىٌحى ٬ٙی٩ی ياهه اشالهاِل هىٔىٞ 
هرؿ٦ ال  ،کىجراه پیكاهرىو ٬ٙی٩ری های يىٌحهال  ای پاقهواه ؾق ظىله يص٧ اوث. ؾق 

که وی ؾق ظالی ال ٌهك ٬ٙیر٧ بره  کًًؿ هیـکك اشالات ٬ٙی٩ی قا گ٩حى ایى يکحه بیاو 
يص٧ ههاشكت يمىؾه اوث که ٠المی بمقگ و ال چًاو شایگاهی بكؼىقؾاق بىؾه اوث 

بكؼرىقؾاق  ای هكجبرهاگرك ال چًریى  يىٌحه اوث. ياهه هی اشالهبكای ٌاگكؾاو ؼىؾٓ ٔ که
٘هماورب  ٌاهٌؽّیث بمقگی همچىو هع٭٫ کكکی قا ؾق ظٕىق  جىايىث يمی ،يبىؾ

 .٩ِىی به هًاٜكه ٨كاؼىايؿه باٌؿ

                                              
 .014، َ 0001، قشب 1ین ال٭ٙی٩ی و ٠ّكه، بیكوت، هصله الىاظه، ٌماقه . هعمؿاهیى ابىالمکاقم، الٍیػ ابكاه1
ال١ابؿیى ؼىايىاقی، قؤات الصًات ٨ی اظىال ال١لما و الىاؾات، جع٭ی٫ اوؿالله اوما٠یلیاو،  . هعمؿبا٬ك بى لیى2

 .26، َ 1هصلؿ، ز  8٪،  ٬1391ن، ايحٍاقات ؾها٬ايی، 
نشالات و جكاشن قشال العؿید، جع٭ی٫ هعمؿِاؾ٪ بعك ال١لرىم، ٬رن، البعكیى ٨ی ا ة. ٌیػ یىو٧ بعكايی، لىلى3

 :هٍاهؿه ؾق ٬ابل 11آباو  0، 023هىوىه آل البیث نظیا  الحكاخ، َ 
https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/20839 

https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/20839
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 رٍسگار سیاسی لطیفی

اوایل ٩ِىیه و ؾ٠ىت ال بكؼری ٨٭هرای برمقگ  پكظاؾذهبا يگاهی اشمالی به ؾوقاو 
 ولىرلهاگك  ،به ایٍاو انوالهی ٌیػای ه٭ام کكکی به ؾقباق ٩ِىی و ا٠ٙيٝیك هع٭٫ 

ٌؽّیث ٌیػ ابكاهین ٬ٙی٩ری قا جرا ؾاؾيؿ،  يمیهن  ؾوث به ؾوثاج٩ا٬اجی  ا٬ؿاهات و
. بكؼی اِل ٌهكت وی قا به وبب هؽال٩ث با هع٭٫ قوايؿ يمیبؿاو ؾقشه به ٌهكت 

ؿؾ ٌریػ ابركاهین هح١ر های ياهه اشالهبایؿ پفیك٨ث با جىشه به  هكقوی به. ؾايًؿ هیکكکی 
هصحهرؿیى ٘ركال اول آو قولگراق یرا یکری ال  ٠ًىاو برهؾق يص٧  ٬ٙی٩ی و کكوی ؾقن

 .آهؿ هی ظىاب بهال هصحهؿیى ٌهكت یا٨حه  کن ؾوث

های ظکىهرث ِر٩ىیه ؾق  ای لیىحه اوث که په ال اوحىاق ٌؿو پایه ٬ٙی٩ی ؾق ؾوقه
گك٨حه بىؾ. يیال هك ی  ال ایى  های ٠لمیه ٌکل ایكاو، ج١اهل ٌگك٨ی بیى ظکىهث و ظىله

ٔظکىهرث  کكؾ. چه ؾق اواؼك ؾوقه ٌاه اوما٠یل اول یالپیً ه ؾو به هن، اقجباٖ قا بیً
ظکىهث ٔ ٘هماوب هؿت ولًٙث ٌاه ٪ٓ و چه ؾق ٘ىل ظکىهث ٘ىنيی 131-103
ؾاق جا ايحهای ظکىهرث ِر٩ىی برا ٨ركال و يٍریب اؾاهره  ٪ٓ، ایى قويؿ اؾاهه 103-130

 ه ٪ قا ؾقک کركؾه اورث. اوز ؾقگیركی 143ؾاٌث. ٬ٙی٩ی ابحؿای ٩ِىیه جا ظؿوؾ وال 
های هعبررىب  وی بررا هىررایل ظکىهررث ِرر٩ىیه و ؾقگیرركی ٌرراگكؾاو وی باٌؽّرریث

الایرى ؾوقه،  ٘هماوب بىؾه اورث. په ظکىهث يٝیك هع٭٫ کكکی ؾق ؾوقه ولًٙث ٌاه
 ؼىقؾ. بكول و ٜهىق لیاؾی ال ٌیػ ابكاهین ٬ٙی٩ی ؾق هىاشهه با ٩ِىیه به چٍن يمی

به ولًٙث  ج١اهل ؾاٌحًؿ و ،يٝیك کكکی با ظکىهث ٩ِىیه بكؼی ال ٨٭یهاو ياهؿاق
ال ٠لمرا برك  ای ٠رؿه ؼىاوحه بىؾ، هٍكو٠یث بؽٍیؿيؿ اها ٩ِىیه که با پكچن جٍیٟ بك

جعمل يکكؾيؿ و  ؼحال٦ هبًایی ٨٭هی، هٍكو٠یث بؽٍی به ولًٙث ٩ِىیه قااوان ا
يام ؼىؾ قا ؾق جراقیػ  ،ی که جمایل به هٍكو٠یث بؽٍی به ٩ِىیه ؾاٌحًؿالمايبا ي٭ؿ ٠

 ذبث يمىؾيؿ.
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ابكاهین ٬ٙی٩ی و ٌیػ  ٓ،110م ٔ لمایی يٝیك ه٭ؿن اقؾبیلیقویکكؾ ٠ بیى،  ایى ؾق
 ،لیراؾ های ٌرباهثؾق ٬برال ِر٩ىیه ٠لیرك٤ن  -٨كليؿ ٌهیؿ ذايی  -ٓ 0300م ٔ ظىى

٨ركاواو ؾق  هرای اظحیا٠ٖلیرك٤ن -ؾاقؾ. اقؾبیلری و ٌریػ ظىرى  ای ٠مؿه های ج٩اوت
با یر  ٌؽّریث هًّرىب ظکىهرث ِر٩ىیه  گاه هىح٭ین هیچ -. .ی و.هىایل ویاو

٬ٙی٩ری بره  که ؾقظالی لى ؾق ٬الب بعد ٠لمی قا يگفاٌحًؿ،بًای اؼحال٦ و ؾقگیكی و
ههمی ؾق ایرى  های بعد بیى ؾقایىاول ٩ِىیه واقؾ ٌؿ و  انوالم ٌیػ٠كِه ج٭ابل با 

 قاه یا٨ث. ٘هماوب ٌاهلهیًه ظحی جا ؾقباق 

 لطیفی با هحمك کزکیآغاس اختالف 

هح١ؿؾ  های لهیى ٘هماوب، ٌاهپه ال اوحیالی ظکىهث ٩ِىی بك ٠كا٪ ؾق ؾوقه 
ه ظىى ًٜی که ظکىهث بره ٠لمرا و ووی١ی ؾق اؼحیاق ظکىهث ٬كاق گك٨ث. با جىشه ب

قا  هرا لهیىبؽٍی ال ایى ا٬ٙاٞ و  ،هكاکم ٠لمی و ؾیًی های همیًه جؤهیىشهث  ؾاٌث،
 انت به ٠لما واگفاق کكؾ. ال ایى ایًصرا برىؾ کرهيی و ویىق٤جعث ٠ًىاو ا٬ٙا٠ات ؾیىا

 .های ٠لمی ٌکل گك٨ث پیكاهىو هىایل شؿیؿ به وشىؾ آهؿ و يماٞ ٠لمی های بعد

.٪ ؾق ه 100به وال  ها آو اویه هباظرهو آ٤ال  یاو با کكک ییآًٌا واب٭ه ی٩ی٬ٙ گ٩حهبه 
ال آو  یبه ٠ركا٪ بكورؿ و کكکر ی٬بل ال آيکه وااه ٩ِى ،ی١ًی گكؾؾ> یباله كهیصمال ياظیه
وال ب١رؿ   یآهؿه بىؾ و ٠الم يص٧ بىؾ.  ىیجاله ال بعك ی٩یببكؾ. ؾق آو لهاو، ٬ٙ یوىؾ

هرا  بعد ىیرا ،واقؾ يصر٧ ٌرؿ په ال و٩ك به ایكاو هصؿؾاً  یکكککه  ی.٪ٓ لهايه 100ٔ
 یاو به ظىاٌ اٌاقهاها  کًؿ یآو ؾوقه يم یها به هىٔىٞ بعد یا اٌاقه ی٩ی. ٬ٙا٨ثیاؾاهه 

و  ه برىؾؿیرؾ ىیهال٬اجٍاو و ؾق بعك ىیال اول ًیپ قااول که آو  ؿیٌه ةیبك قواله أل٩ یکكک
 ىیرکركؾ، ا ی٨٭اهرث و اشحهراؾ ه١ك٨ر یؿ٠هر ی٨كؾ ،.٪ه 100قا ؾق وال  یاو کكک ًکهیا

هىرایل هًعّرك بره  -لهراو ؾق آو  –آو ؾو اویه یها که بعد کًؿ هی یث٭ىجاظحمال قا 
کره  گىيره آو - آو ؾو اویر. پره يرماٞ هه اورثؾق ٨٭ه بىؾ  یو هحىشه اوح١ؿاؾ هك  ی٨٭ه

يبرىؾ.  ی٩ِى ثیبا ظاکم یبك وك همکاق یاؼال٬ ییؾ٠ىا ٨٭ٗ - ٌىؾ یه كیاهكول جّى
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کره  ؾهؿ ی.٪ٓ هن يٍاو هه 102و٩ك به هٍهؿ ٔ ىیظ یال هًاٜكاجً با کكک ی٩یٌكض ٬ٙ
 الشملرههرىاقؾ  كیورا يماٞ بىؾ. ال هىایل هىقؾ یکیگك٨حى پاؾاي ال ظکىهث جًها  ئلههى

اؼحّاَ ؾاؾ،  باقه ؾقایى یقا به قؾ يٝكات کكک هیظایك قواله ی٩یبعد يمال هىا٨ك که ٬ٙ
ها  بعد ىیال ٜاهك ا .يؿاقؾ یاویو ای یاشحما٠ شًبه چیِك٦ ؾاٌث و ه ی٨٭ه ثیهاه
 ًرؿیب ی٨٭اهث و اشحهاؾ ه ٠كِهؾق  ی٩یقا ظك یکكک م،یال هك چ ًیب ی٩یکه ٬ٙ ؿیآ یبكه
 یهرا یىرحگیبه چالً بکٍرؿ و ال اوران، ٌا ای هىئلهيٝكات او قا ؾق هك  کىٌؿ یو ه

 .ا٨ثیب١ؿها ٌهكت ٨كاواو  ی٩یٙو ٬ یکكک اویوؤال ببكؾ. يماٞ ه كیاو قا ل ی٠لم

٠الن و ٨٭یه ٌری١ه اورث  جكیى بمقگٓ 103 کكکی مهع٭٫ کكکی ٠ٔلی بى ٠بؿ ال١ال 
 ؾقِرعًهي٭رً ههمری  - آو آؼركؾهره  ویژه بره - که ؾق وه ؾهه يؽىث ؾولث ٩ِىی

ویژگرری او، اقجبرراٖ يمؾیرر  بررا  جرركیى ههنای٩ررا کرركؾ. ِرر٩ىیه ویاوررث هررفهبی ؾولررث 
٘هماوب اوث که وبب ٌؿ جا جٍیٟ ٨٭اهحی برك ؾولرث  ٌاه ویژه به٩ِىی،  هكؾاو ؾولث

ویاوری ههمری ؾق ٌركایٗ آو قول ایركاو بره  -٨٭هری جعىلِى٨ی ٩ِىی ٤الب ٌىؾ و 
ال هًٝك ٨٭هی، ؾولث ٩ِىی  -آیؿ  بكهی اوال قواله ؼكاشیه  که چًاو آو -وشىؾ آیؿ. وی 

که همکاقی با آو قواوث. به همیى ؾلیل هى١٬یث ؼىؾ قا يىبث  ؾايؿ هیقا ؾولث شایكی 
ٓ ؾق اقجباٖ برا 032ٓ و بكاؾقي ویؿ قٔی ٔم 002به آو، ٌبیه هى١٬یث ویؿ هكجٕی ٔم 

 هايًرؿ بهشایك لهاو ؼىؾٌاو ؾايىحه و ي٭ً ؼىیً قا ؾق اقجباٖ با ایى ؾولث،  های ؾولث
 1ؾايؿ. هیٓ 102ٓ ؾق ؾقباق ولٙاو هعمؿ ؼؿابًؿه ٔم 102ق٨حاق ٠الهه ظلی ٔم 

 هحمك کزکیضیخ ابزاّین لطیفی ٍ  ّای اختالفهحَرّای 

ثحثذراج

 یهرا ؾق ٠ركا٪ و کم  هی.٪ ال ظٕرىق ِر٩ىه 102-100 یها ورال ٨اِلهؾق  یکكک
 کمر  هرالیهن هىحلمم هال٬رات او برا ٌراه يبرىؾ. ه٭رؿاق  ىیبكؾ و البحه ا یهال بهكه ها، آو

                                              
گاه، . 1 ه ؾیى، ٨كهًگ و ویاوث، چاپ اول، ٬ن، پژوهٍگاه ظىله و ؾاٍي ٩ىیه ؾق ٠ِك َ 0011قوىل ش٩١كیاو،ِ   ،024. 
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کره  کًرؿ یقوورحا اٌراقه هر  یربره جّرك٦  هیؼكاش کحاب ؾق کكکیاها  ىث>یهٍؽُ ي
بیكاهه يیىرث وشىؾ،  . باایىاوث ؾهکك ؿییقا جؤ آو -ی ٩ی٬ٙ نیابكاه ػیٌ - او یهؽال٧ اِل

 اي قا جعلیل و بكقوی کًین. آ٤ال يماٞ شؿی قا ال بعد ؼكاز بؿايین و هىایل پیكاهىيی

يمررىؾ کرره ٌررکل ٤الررب  ا٨ررثیؾق ورریىق٤ال ِررىقت بهقووررحا قا اظحمرراًن کكکرری 
ال  ،یاجیرهال یهرا ثیبرىؾ و ٠رالوه برك ه١ا٨ یؾق اهرىق ٨كهًگر یحیظمرا یها یواگفاق
به يٝك  ظال باایىهن بكؼىقؾاق بىؾ.  یهث هكکمظکى یو اؾاق ییيٝاقت ٬ٕا ثیهّىي

 قوالهکه  ی٩یچىو ٬ٙ بىؾ>ي هالظٝه ٬ابلاو چًؿاو هن  یها یبكؼىقؾاق ماویه قوؿ یه
 کكؾه اٌراقهؼىؾ به آو  یکه کكک ییشم هماو قووحا ، بهه اوث.٪ يىٌحه 100ؼىؾ قا ؾق 

 ىیرؾق ا ی٩ری٬ٙ یهرؿ٦ اِرل کره ؾقظالی هن آو کًؿ، یـکك يم ی قاگكیهىقؾ ؾ ،اوث
کره  ىیرؾ یؾولرث ال ٠لمرا یهال ثیاوث. ظما ایهؿا ىیا كيیپف ثیهعکىه ،قواله
 اورثیو یؾق قاورحا جرىاو یهر قا ؾاقؾ یال ٠مرك ؼايرؿاو ِر٩ى جرك ی٘رىني یا واب٭ه

اهرك هىرحلمم ايصرام ؼرؿهث  ىیؾايىث. ا ١هیٌ ی٠لما ثیج٭ى یبكا یظکىهث ٩ِى
کره ؾق آو لهراو  یيبىؾ و ج١لر٫ آو بره کكکر ی٠لما ؾق ؾوحگاه ظکىهح وویله به یؼاِ

آيچه ههن  باقه ؾقایى. ىثیي بی٠صچًؿاو يص٧ بىؾ،  ظىلهبكشىحه ؾق  ی٠المظؿا٬ل 
و  ١هیٌ شاه١هال  یق٨حاق او ؾق بؽٍ ًکهیهاوث و ا بؽًٍ ىیال ا یاوث اوح٭بال کكک

كًا که ٜراه ی. کكکؽثیبكايگ ه٩ًی یها واکًً ،ال ٠لما یگكوه اوی٘ىق ؼاَ ؾق ه به
قو برىؾ، ؾق ؾ٨راٞ ال ا٬رؿام  قوبره شرؿی یها ظکىهث با هؽال٩ث هؿیهبه ؼا٘ك ٬بىل 

 ؿیر٠ىا كيیپرف یٌرك٠ لیرجعل ،قواله ىیا یؾ. هؿ٦ اِلكک ٧یجؤلقا  یا قواله ،ؼىؾ
ال  هرىقؾيٝك یایؾقآهؿ ظکىهثٓ بىؾ که هؿا یؼكاز ٔهًبٟ اِل آوقی شمٟظاِل ال 

 1.ٌؿ یٓ پكؾاؼث ه٤یكهىح٭ین ای نی٘ىق هىح٭ ٔبه ها آو یواگفاق ٫ی٘ك

                                              
. هعمؿ٠لی قيصبك، هعمؿج٭ی هٍکىقیاو، هىاشهه هع٭٫ کكکی با اوح٭كاق ظاکمیث ٩ِىی ؾق ٠ّك ٌاه اوما٠یل 1

 .117، َ 1389، لهىحاو 4، ٌماقه 2های جاقیؽی، ا٩ِهاو، ؾوقه  اول، هصله پژوهً
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ًگبرشکتبةتَسطهحققکرکیزرحلیتذراج

کالهری  -های ظکىهرث ِر٩ىی، وریل هكاش١رات ٨٭هری  ٌؿو پایرهبا هىحعکن 
وىی ظىله يص٧ قوايه ٌؿ. ١ٙ٬ًا ٌكایٗ هىشىؾ ؾق ظیات ظکىهث ٩ِىی با آيچره  به

پره ال  کره لآيصاییا های هحماؾی با آو هىاشه بىؾيؿ هح٩اوت بىؾ. ٨٭های ٌی١ه ؾق ٬كو
 ییها ىیبرك وركله ىیهىرلم ۀ٠اهر ثیبه هالک یا ٠ؿه ی،٩ِى ی١یظکىهث ٌ لیجٍک

يمىؾه و ظکن ؾق ظالل بىؾو جّك٦  جىشهی بی ،يؿٌؿه بىؾ ٨حطهرل ٠كا٪ که ؾق شًگ 
 بیرث اهلکره آيچره يٝرك  ؿیرؼرىؾ قا هلرمم ؾ یهع٭ر٫ کكکر ،ؾاؾيؿ یه ها ىیله ىیؾق ا

 اتیرا٬رىال و يٝك ،اتیرقوا ،نی٬كآو کرك اتیبىؾ، هىحؿل و با اوحًاؾ به آ الىالم ٠لیهن
يگراقي  قا بره: اللصراز ٨ری جع٭یر٫ ظرل الؽركاز ة٬ا١٘; . لفا کحابؿیيما اوی٨٭ها ب

ؾق ایرى  که یؾق هىقؾ ِعث هٙالب یوؾقآوقؾ جا هىئله ههن ؼكاز قا به بعد بگفاقؾ. 
کحاب يیاوقؾم هگرك ایًکره بره ِرعث آو ٨حىایی ؾق ایى : ;ىؿیيى یه ،يمىؾ اویب قواله

کرره  ج١ررالی و برره اهیررؿ ل٭ررایً يگاٌررحن، ؾقظالی ام و آو قا پیٍررگاه ظ٫ ا٠ح٭رراؾ ؾاٌررحه
1:.ؾايىحن ٬لبن ٔظیى يگاقي کحابٓ ال هك هىی و هىوی ؼالی اوث هی

 

 2ؾايؿ. ه ٪ هی 102ِاظب قیاْ ال١لما جاقیػ يگاقي کحاب ٬ا١٘ه اللصاز قا وال 

ثبکتبةذراجیِکرکیتقبثلعلویقطیفی

کكکی برا هٍراهؿه  :اللصاز ة٬ا١٘;ابكاهین ٬ٙی٩ی چًؿ وال په ال يگاقي کحاب 
بك يٝكات کكکی ؾق ایى کحراب ؾاقؾ. ای  قؾیه بكيىٌحىکحاب و هٙال١ه هعحىای آو و١ی 

 ،يام ؾاقؾ: الىكاز الىهاز لؿ٨ٟ ٠صاز ٬ا١٘ة اللصاز; که٬ٙی٩ی ؾق ه٭ؿهه قواله ؼىؾ 
 يىٌحه اوث:

                                              
الله هك٠ٍری  . ٠لی بى العىیى الکكکی، قوایل المع٭٫ الکكکی، جعث اٌكا٦: هعمىؾ هك٠ٍی، ٬ن، کحابؽايه آیث1

 .239، َ 1هصلؿ، ز  3، 1368يص٩ی، 
. ٠بؿالله بى ٠یىی بیگ ا٨ًؿی، قیاْ ال١لما و ظیاْ ال٩ٕال ، جّعیط: اظمؿ ظىیًی اٌکىقی، ٬رن، کحابؽايره 2

 .000، َ 0هصلؿ، ز  1، 0030يص٩ی، الله هك٠ٍی  آیث



  103ٔم  ی٪ٓ و هع٭٫ کكک 143ٔم  ی٩ی٬ٙ ینابكاه یػٌ یج٭ابل ٠لم ٓ٪   69>  

ؾ٬ث  اؾیو ؾق هٙالب آو ل ؿمیؾق ٌهك ومًاو ؾ باق ی ى کحاب ٬ا١٘ة اللصاز قا ه;
پره ال  که ایىاها ٠فق آوقؾم جا  ىنیال هى ؼىاوحًؿ که شىاب آو قا بًى اگكچهيکكؾم و 

کحاب الىكاز الىهراز  جؤلی٧و ؾ٬ث ؾق هٙالب آو و په ال اوحؽاقه، به  جؤهلبا  یهؿج
1.:پكؾاؼحن

 

 طیؾق ج٭بر یریاظراؾ قوایرات و ،وركاشیه ؼرىؾ ؾق آ٤ال قوراله ی٩ی٬ٌٙیػ ابكاهین 
٠لمرا قا  وٜی٩ره. کًرؿ یـکرك هر ى،یبرا ورال٘ یهمکراق ژهیو بره ا،یر٠لما بره ؾي لیجما

قا هىشرب ٨ىراؾ اورالم  ىیبرا ورال٘ هرا آوال هًکرك و اؼرحالٖ  یو يهر ه١كو٦ اهكبه
که ؼىؾ ؾق ٠كا٪ ٌراهؿ لشرك و  کًؿ یاٌاقه ه یؾق باب اؼحال٨ً با کكک یو 2.ؾايؿ یه

 یو کكک ٌؿيؿ یهحعمل ه یؾولح یها اتیؾق پكؾاؼث هال، که هكؾم ٠كا٪ هبىؾ یبحیهّ
کره  ایرال ورك ظرب هرال و ؾي ایرال کىك ٠لرن اورث  ای ًیها که گ٩حه کًؿ یقا هحهن ه

 3.ؿیگى یه وؽىؼكاز  ثیؾق ظل پكوا یب چًیى ایى
 يماػ جمعه

هیراو ٠لمرا ؾق ؾوقه ِر٩ىیه،  هرای بعده جركیى و پك هًا٬ٍر جكیى شًصالییکی ال 
. هع٭٫ کكکی يؽىحیى ٨٭یهی اوث که ؾق ی يمال شم١ه ؾق ٠ّك ٤یبث بىؾظکن ٌك٠

ههن ؾق باب ظکن ٌك٠ی يمال شم١ه ؾق ؾوقه ٤یبرث  ای قوالهایى ؾوقه ا٬ؿام به يىٌحى 
 . يٝك وی بك وشىب جؽییكی يمال شم١ه اوث، يٝكی که پره ال او بىریاقی الکًؿ هی

کحاب ؾنیرل شرىال و ظكهرث يمرال  ىیؾق ا٨٭های بمقگ يیم بؿاو ٬ایل بىؾيؿ و هىحًؿ. 
 ،ؾنیرل ىیا یو هؤل٧ په ال بكقو ٌؿه هٙكض اهام ه١ّىم بثیشم١ة ؾق لهاو ٤

 .ايحؽاب يمىؾه اوث قا شاهٟ الٍكایٗ هیوشىب ا٬اهه يمال شم١ه با ظٕىق ٨٭ هیيٝك

                                              
. ابكاهین بى ولیماو بعكايی ٬ٙی٩ی، الىكاز الىهاز لؿ٨ٟ ٠صاز ٬ا١٘ة اللصاز، ٬ن، هؤوىة الًٍك انوالهی الحاب١ة 1

 .14، َ 1413لصما٠ة المؿقویى، 
 .22. هماو، َ 2
 .94. هماو، َ 3
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 :کًؿ هیکكکی ؾق ابحؿای قواله ؼىؾ هؿ٦ ال يگاقي آو قا چًیى بیاو 

که هكؾم ال ي١مث ظٕىق اهرام لهايٍراو  لهايی ایىؾق  کًًؿ یال هى وؤال ه هکكقاً ;
آو  برثیؾق ٤ م١رهيمرال ش ۀا٬اهرظکن ٌك٠ی[ ] هىحًؿکه ليؿه و پابكشاوث، هعكوم 

بىؾو  یك ؾق ا٬اهه آو و کا٨ه١حب ٗیال ٌكا ،شىال ا٬اهه يمال بك٨كْچیىث؟[ ] اهام
که هرل ا٨كاؾ  ام ؿهیقا ؾ یؾاقيؿ و هى باقها هكؾه یوؤانج میيمال ٜهك شم١ه ي شای بهآو 

 1:.؟بكويؿ یچه کًًؿ و ال چه قاه ؾايًؿ يمی كیهحع

هع٭٫ کكکی ؾق باب اول قواله ؼرىؾ ؾق وره ه٭ؿهره و هبعرد برا ٘ركض هباظرد 
که با ق٨ٟ وشىب يمال شم١ه آیا بعد شىال ایى يمال ؾق  پكؾالؾ هیاِىلی به ایى بعد 

بؽً باب اول شؿای ال هباظد هكبىٖ به يمال  جكیى ههنیا ؼیك؟  هايؿ هی٤یبث با٬ی 
اوث. هع٭ر٫ ؾق ایرى  ه١ّىمال اهام  الٍكایٗ شاهٟبعد يیابث ٠ام ٨٭یه  ،شم١ه

کره ال آو  - ؾوكای ٨حرىا ؾاکه ٨٭یه اهراهی ٠راؾل شراهٟ ٌركایٗ بر ؾاقؾ هیبؽً ٠ًىاو 
ؾق جمرام اهرىق  -ٌىؾ  هییاؾ  هؿیهصحهؿ ؾق اظکام ٌك٠ی و يایب ایمه  ٠ًىاو به

نلم و  ،په قشرىٞ بره او ؾق جعراکن و ايصرام اواهرك وی هؿیيیابث ؾاقؾ ال ایمه 
 ٔكوقی اوث.

و٩ك اول هع٭٫ کكکی به ایكاو و ظٕىق او ؾق ٌرهكهای هؽحلر٧ و  قوؿ هیبه يٝك 
يیالهًؿ ظل هىایل ههن ٨٭هری  ،٧ ظکمكايی ؾق شاه١ه اوالهیهٍاهؿه لوایای هؽحل

 جىايىرث هیؾق ایركاو  ٨٭یره ونیثيٝكیره  های پایهبىؾه اوث. ؾق همیى قاوحا اوحىاقی 
اشحما٠ی آو قولگراق پایراو  های يابىاهايیبىیاقی ال هٍکالت قا ظل و به بىیاقی ال 

های ههن ٨٭هری  ص٧ به شؿ بعدپه ال بالگٍث ال ایكاو و اوح٭كاق ؾق ي قو الایىؾهؿ. 
 .يمایؿ هیبه قا پیگیكی هبحال

                                              
الله هك٠ٍری  هعمىؾ هك٠ٍی، ٬ن، کحابؽايه آیث. ٠لی بى العىیى الکكکی، قوایل المع٭٫ الکكکی، جعث اٌكا٦: 1

 .001، َ 0هصلؿ، ز  0، 0023يص٩ی، 
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ٌكٖ ا٬اهه يمال شم١ه قا اشاله اهام ه١ّىم یرا يایرب  ،هع٭٫ کكکی ؾق ه٭ؿهه وىم
 پركؾالؾ هی  اهاميایب  های ویژگیؾق ؼاجمه به  ،. په ال باب ؾوم و وىمؾايؿ هیاو 

 1.ٌمكؾ بكهیو یالؾه ٩ِث قا 

بكگماقی يمال شم١ه ؾق ٩ِىیه ٠لیك٤ن وشىؾ بىحك آهراؾه، چًرؿاو هرن آوراو يبرىؾ. 
 برا ٠لمایی بىؾيؿ که ٬ایل به ظكهث يمال شم١ه ؾق ٠ّك ٤یبرث بىؾيرؿ. ىیب ىیؾقا چكاکه

يمررال شم١رره ؾق قولگرراق ِرر٩ىی، هررىز ]قوررمی[ ٌررؿو  برره ؾيبررال هٙكض; وشررىؾ ىیا
آگراهی  براقه ىیؾوقه، ال قواله هىرح٭لی ؾقا ىیالاً یآ٤ال گكؾیؿ. پ باقه ىیؾقا یىیيى قواله

يؿاقین. آيچه جا آو لهاو هٙكض بىؾ، هٙالبی بىؾ که ؾق هحىو ٨٭هی ؾق بؽً ِالة ٨ركاهن 
هع٭٫ کكکی اولیى قواله قا ؾق آ٤ال ؾهه وىم ٬كو ؾهرن هصركی  آهؿه بىؾ اها ال لهايی که

قز ال ایركاو اهرا يگاٌث و په ال ظؿوؾ چهل وال ؾوهیى قوراله قا ٌرهیؿ ذرايی ؾق ؼرا
جرا  کره ی٘ىق آ٤ال ٌرؿ> بره یىیيى باهالظٝه هىایل ؾاؼلی ایكاو جؤلی٧ کكؾ، هىز قواله

الآو جرا ؾوقه  قوراله هىرح٭ل جرؤلی٧ ٌرؿ و پره ِرؿ  ی ،الآو ظؿوؾ ؾویىث وال په
قا ؾق ایرى  یياه ه١اِك، ٬كیب ٌّث قواله ؾیگك بك آو ا٨موو ٌؿ. کمحرك ٨٭یره ِراظب

٘ىق که بىریاقی ال ایرى  جؤلی٧ يکكؾه باٌؿ> هماو باقه ىیؾقا یا که قواله نیًٌاو یؾوقه ه
ؾیگك بىؾه اوث. ایى يٍايگك ٌىق و ظركاقت  یها ها ؾق قّؾ و ایكاؾ و یا ؾ٨اٞ ال قواله قواله

٠:2لمی ؼاِی اوث که ؾق ایى لهیًه وشىؾ ؾاٌحه اوث.
 

کبركی، يگراقي که ؾق ظكهث يمال شم١ه ؾق ٤یبرث  ییها کحاب ىیجك ههنیکی ال 
يىٌرحه ٌریػ : بة هٙل٫یال٥ هىل یالصم١ة ٨ ِالض ۀظكه ی٨ قواله; ٌؿه اوث کحاب

 ثیهىقؾظماکه يىیىًؿه ی  ویاوث  قووث الآوابكاهین ٬ٙی٩ی اوث. اهمیث کحاب 
ظکىهث قا ي٭ؿ کكؾه اوث. همکى اوث ایى کحاب ؾق هًگام يىٌحى و ي٭ؿ يٝكیه کكکی 

بكؼىقؾاق يبىؾه باٌؿ اها با و٩ك ؾوم کكکری بره ایركاو و جربیرث  یا ال١اؾه ٨ى٪ال اهمیث 
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. په ال جربیث يمال ٌؿ یهؾاقای اهمیث  ها هؽال٩ثایى ٬بیل  اي یهفهب یها اوثیو
 كيیهىقؾپف ،ؾايىحًؿ یه٨٭هایی که ایى يمال قا ظكام  یقأ ١حاً ی٘بشم١ه ؾق ؾوقه ٩ِىیه 

 .گك٨ث یيمآو هكؾم ٬كاق  جبٟ بهاِل ظکىهث و 

يؿ هؽال٩ث با يمال شم١ه جىوٗ بكؼی ال ٠لما ال ؾوقه ٌاه اوما٠یل جرا ايحهرای قو
٩ِىیه همىاقه وشىؾ ؾاٌحه اوث. ایى قويؿ به يعىی بىؾ که هالهعىى ٨یٓ کاٌرايی 

که ؾق جاقیػ هٍرهىق  ىؿیيى یه یا هیٌکىای وا٬ٟ بهؾق پاوػ به یکی ال ٠لمای ؼكاواو 
و ؾق هرىقؾ  کًرؿ یهرال شم١ه قا چًرؿ ٬ىرن هىاشه با يم یها گكوهاوث. ٨یٓ کاٌايی 

 :ىؿیيى یهکىايی که ٨حىا به ظكهث يمال شم١ه ؾاؾيؿ 

٥ی، ب یه ال قوکى> آياو بىؾيؿ یا٘یؾق هىاشهه با يمال شم١هٓ: گكوه ٌوىم ٔگكوه ;
 1.:يمىؾيؿ یهآو  کاهك به جك یٍکوك یو ال قو ظکن به جعكین يمال شم١ه کكؾه

ی يىبث به ظرؿیری کره کبكوقلال قوی  هن آوبك جكک شما٠ات اِكاق ؾاٌحًؿ، آياو 
و هايًرؿ آو. گرىیی  ٌؿيؿ یيمی کىايی که به شما٠ث ظأك ها ؼايه آجً لؾوؾقباقه 

ثال جع٭٫  ًّ اهك به هًکرك و يهری : ;ؿيؿیوقل یهی ؾیى و ١ٌاق هىلمیى ؼىؾؾاقی ها و
و  ايرؿ کكؾهبرىؾ> ؼؿاويرؿ قا ٨كاهرىي  اي٩ا٪ٓ بىرحهال ٔو ؾوحايٍاو  کًًؿ یهال ه١كو٦ 

 :21، 1وىقه جىبه/:.;ؼؿاويؿ هن ٨كاهىٌٍاو کكؾه اوث

په ال يگاقي کحاب ٬ٙی٩ری برىؾه و  ها والجًؿ ٨یٓ کاٌايی  هیٌکىایایى  هكچًؿ
ؾوم اوث اها يمایی کلی ال و١ٔیث بكؼىقؾ با ٨٭هرایی  ٠بان ٌاهياٜك به اج٩ا٬ات ایام 

جىوٗ ظکىهث ٩ِىی  صاؾٌؿهیاال ٨كِث  یكیگ بهكهبه  ؿهً ٠ال٬هکه  ؾهؿ یهقا يٍاو 
شهث اشكای ٨كایٕی يٝیك يمال شم١ره اورث. همریى هٍرکالت ؾق ؾوقه کكکری يیرم 

 .ٌىؾ یهچىو کحاب ٬ٙی٩ی هىاشه هایی  وشىؾ ؾاٌحه و ٌؽّیحی يٝیك او يیم با قؾیه

                                              
بمقگ ٨یٓ کاٌايی، به کىًٌ قوىل ش٩١كیراو، اِر٩هاو، . هعمؿ بى ٌاه هكجٕی ٨یٓ کاٌايی، ؾه قواله هع٭٫ 1
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 عؿاله عظاعیه کغک 

 ٌرؿه بمقگ٠لمرای  جؤور٬٧ٙی٩ی که هىشب ج١صب و  یها ظملهیکی ال جًؿجكیى 
٠باقاجی اوث که ٬ٙی٩ی ؾق قؾیه ؼىؾ برك يٝركات ٨٭هری هع٭ر٫ کكکری  ولىلهاوث، 

 يگاٌحه اوث. کكکی ؾق کحاب قٔا٠یه ؼىؾ به اظکام هكبىٖ

 ٨٭هرا ىیبر کره آوِرىقت  وریمؾه اویو په ال بپكؾاؼحه  هعاقم ٨كليؿاو قٔا٠یبه 
 ٧یجرؤلورب  . کًؿ یههٙكض  یهباظر ،آو یوشىؾ ؾاقؾ، ؾق وه هىقؾ اؼحال٨ يٝك اج٩ا٪
 ی٠المايه و برا هحًر یبه وبک ٨٭هاو ا٬ىال  اتیو قوا اتیاوث و آ ی٨٭ه اوحؿنل ،کحاب
 .اوث ٌؿه وا٬ٟو اوحًاؾ  یهىقؾبكقو ،قواو

 :ىؿیيى یهکكکی ؾق ه٭ؿهه قواله ؼىؾ 

برك ٌرىهكي بره  كؾهیبه ظكام ٌؿو لو ٌر ی٨حىا ،ال اهل ٠لن یب١ٕ که ییالآيصا;
ال ٬ركآو،  ی٠لمر ی٨حرىا هبًرا ىیرا که یؾقظالايؿ  ها ؾاؾه ال بچه یؾاؾو ب١ٕ كیوبب ٌ

اول  ؿی٨حرىا قا بره ٌره ىیرا یه١حبك يؿاٌحه اورث و ال ٘ك٨ر ٨٭هاا ا٬ىال یوًث، اشماٞ 
ام و  بكآهرؿه ییشىابگرىيىبث ؾاقم و ؾق ه٭ام  ىیبه ٨ىاؾ ا ًاویايؿ و هى ا٘م يىبث ؾاؾه

 1.:نیيما یقا اذبات ه هیيٝك ىیو کالم ٨٭ها، ياؾقوث بىؾو ا اتیو قوا اتیآ اویب با

 2هٓ 102ؾه وال په ال يگاقي قواله کكکی ؾق براب قٔراٞ ٔورال ٬ٙی٩ی ظؿوؾ 
. ٬ٙی٩ی ؾق ه٭ؿهه قؾیه ؼرىؾ ىؿیيى یهجًؿ بك آو ای  و قؾیه کًؿ یهایى قواله قا هٙال١ه 

ه ٪ برك قوراله بكؼری ال  102، آؼكیى هاه وال العصه یـهى ؾق هاه : ;ؾاقؾ یه٠ًىاو 
 3:.ه١اِكیى ؾق باب قٔاٞ وا٧٬ ٌؿم
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ی ا٠یه هع٭٫ کكکی، ٨ٔك قؾ پرای  هيگاقي قؾیه ظؿوؾ ؾه وال په ال يگاقي قواله ٔق
٬ٙی٩ری ٠لیره کكکری يگاٌرحه های  هایی که قؾیه اوحكآباؾی ِٔؿق ٩ِىیه ؾق هعؿوؾه وال

٬ٙی٩ری ؾق ایرى قوراله بؽٍرؿ. ٠براقات جًرؿ  ٌؿه اوثٓ ؾق هصمه ٠لیه کكکی قا ٬ىت هی
 ايگیم اوث. ِاظب ا٠یاو الٍی١ه پیكاهىو ٠باقات ٬ٙی٩ی آوقؾه اوث: يى٠ی ٌگ٩ث به

کركؾه  جرؤلی٧ؾق باب قٔراٞ ؾق قؾ يٝكیرات هع٭ر٫  ای قوالهکكکیٓ ٔ اوه١اِك ;
 ٌرؿه بیاواوث. ؾق ایى قؾیه يىبث به هع٭٫ کكکی اوایه اؾب ٌؿه و به گىيره هٙالرب 

اگك ٨كْ بگیكین کره ال  کًًؿ. يگاقي يمیؼىؾ به ایى ٌیىه ی ها اوث که ٠لما ؾق قؾیه
بگىیین ولى ٔهع٭٫ کكکریٓ ؼٙاکراق  جىايین هی ،باب شؿال ایى هٙالب قا يىٌحه اوث
 1.:کًًؿ يمیباٌؿ اهل ٠لن او قا به ایى يعى هٙكض 

اهیى هك هع٭٭ی قا کًصکاو به ؾايىحى ٠براقات ٬ٙی٩ری ؾق ظر٫ جىٔیعات هكظىم 
 او الغجل المعادغ;آوقؾ:  قو وی ج١ؿاؾی ال شمالت ٬ٙی٩ی قا هی لایىکًؿ. ا کكکی هی

هى عى هعغفة الضلائك بل عى اصعاک الذمائك لادغ، جکلن  یالظٓ ه٭ّىؾ کكکی اوثٔ
 2:ٕعخ و دلى ال طائل جذحه کالم به

 لییبما لال و بما ل  بالیهظا الغجل الظطغابه ال ;یا ؾق بؽً ؾیگكی ٬ٙی٩ی يىٌحه اوث: 
 شیبطیهیظا الغجیل ;گىیرؿ:  و ؾق اؾاهره هی 3:.ها اؿلف و ال ها اؿلفه یضع یو لملة فهمه ال 

 4:.هىظع االعحغاض غیغ  الفعالء ف  عل عحغضیو   المعً حاهلیسبط علىاء و ال 

يىربث بره  ظرؿاکركیهىبى٪ به واب٭ه يیىث و يٍراو ال ٨ٍراق  ظ٭ی٭حاً ایى ٠باقات 
ویؿ هعىى اهیى پیكاهىو وؽًاو جًؿ ٬ٙی٩ی ٠لیه هكظىم  ؾقيهایثهع٭٫ کكکی اوث. 

 :گىیؿ هیهع٭٫ کكکی 
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ین ٬ٙی٩ری ٠لیره ٌریػ ٠لری کكکریٕ ؾق ٌگ٩ث باي ال ایى شكیث ٠ٝ يگاه کى و;
جرا شرایی کره بره او  ايرؿ ه١حك٦ٌؽّیحی ٔکكکیٓ که جماهی ٠لما به بمقگی شایگاه او 

و  ؾهًرؿ هیبه کكکی ٩ِث بؽل قا ... و يگاه کى که چگىيه ايؿ ؾاؾهل٭ب هع٭٫ ذايی قا 
 1ٕ:کًًؿ هیاو قا به ٬لث ٨هن هحهن 

گاه ـهى قا به بعری ؼاقز ال ؾ٠ىای هحؿاول ٨٭هی بیى ٠لمرا اؾبیات ٬ٙی٩ی يا ؼىؾآ
. گىیی هؿ٦ جًهرا جؽكیرب وشهره ؾهؿ هیجًؿ ٠لمی وى٪  ب١ٕاً و هباظرات شؿی و 

 .گكؾؾ هیبه او ظمله ٌؿه و جؽٙئه  ٘ىق ایىکكکی اوث که 

طیسُضسىاذتالفبتقطیفیٍکرکیثِزرثبرک

 ٘هماورب ٌاهٌاگكؾاو ٬ٙی٩ی به ؾقباق  واوٙه بهاؼحال٨ات ٬ٙی٩ی با هع٭٫ کكکی 
ظلری  اللره ي١مثٌؽّیث ؾق ج٭ابل با کكکی ؾق ؾقباق، اهیك  ىیجك ههنيیم کٍیؿه ٌؿ. 

هًّب گك یؿیکٓ با 101ٔم  یكالیهًّىق ٌ ىیالؿ اخی٤ك یبا اهظلی  الله ي١مثاوث. 
 برا و هىا٨٭ث هع٭٫ کكکی اؼحال٦ با واوٙه بهاها  ِؿاقت ؾولث ٘هماوب قا ؾاٌحًؿ

بالگكؾايؿه ٌؿ. ال ِؿاقت ه١مول گٍحه، به ظّله  ظلی الله ي١مث، ی٩ین ٬ٙیػ ابكاهیٌ
 ؾق ایى قابٙه يىٌحه اوث:  یباوکًؿق 

 یى ٘ب٭ره شلریر٘هماوب ِر٩ىیٓ ال لهركه اهکاو ٔ شًثؾق لهاو ظٕكت ٌاه ;
ى یالرؿ ؾق اوایل شلىن همایىو، اهیرك ٬رىام ا٨حًؿیِؿاقت  یو ؾو ي٩ك هًّب ٠الالٍا

ب١رؿ ال ٨رىت او  ،ِرؿق ٌرؿ یباؾاورحكآ ىیالرؿ شمالهیرك  به ٌكاکثهايی ظىى ا٩ِ
قجبره  ،ى ظىرىیك ٬رىام الرؿیراه بره ٌركاکثظله برىؾه  ٨ٕاله ال ک یظل الله ي١مثیكه

 ىیالرؿ اخی٤یكاه یهرة ال١لمرای٠ال ،ى ظىىیالؿ، ب١ؿ ال ٨ىت اهیك ٬ىام ا٨ثیِؿاقت 
ه بر اللره ي١مثك یرِرؿاقت گٍرث و ه ی ٌرك یظل الله یكي١مثبا اه یكالیهًّىق ٌ

ن یػ ابكاهیو هىا٨٭ث ٌ ی٠بؿال١ال یػ ٠لیى ٌیشهث ؼّىهث و يماٞ ؼاجن المصحهؿ
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ى بىؾ ال ِؿاقت ه١مول گٍحه بعلره ق٨رث و ٠الهرة یه ه١ايؿ ؼاجن المصحهؿک ی٩ی٬ٙ
 .:اني٩كاؾ ِؿق بىؾد یهى ظ یال١لمای

ظلری ؾقورث پره ال  الله ي١مثایى اوث که اهیك   یبيکحه ههن ؾق هحى اوکًؿق 
ظلری  اللره ي١مث. اگك اقجبا٘ات قوؿ یهت اوحكآباؾی به ه٭ام ِؿاق ىیالؿ شمال٨ىت 

 جرىاو یهت ظلی هعحمل بؿايین که هىث ی هًحهی به ِؿاقها والبا اوحكآباؾی قا ؾق 
ظلری ؾق شًراض  اللره ي١مث ،ویاوی آو قولگاق ایركاو یها یؿبً شًاضيحیصه گك٨ث ؾق 

 ثیرقوا 1يچره قوهلرىآ بكظىب اوحكآباؾی و ؾق ج٭ابل با هع٭٫ کكکی ٬كاق ؾاٌحه اوث.
هىرا٨ك  یى ٬أیظى هألو  یلیى اقؾبیظى هألگك هايًؿ یال ٠الماو ؾ یبكؼکكؾه اوث 

 بىق پیىوحًؿ.شكیاو هم م بهیي

الله ظلی با هع٭٫ کكکری قا چًریى  ي١مثظىى قوهلى ٌكض ج٩ّیلی اؼحال٦ اهیك 
 وقؾه اوث:آ

واؾات ق٨یٟ ایٍاو ؾق ظّله بىؾ و ٨ٕایل و کمانت آو  الشملهالله ظّلی  اهیك ي١مث;
ی قویؿه بىؾ که شم١ری ا هكجبهظٕكت و ههاقت ؾق ٠لىهی که ال لىالم اشحهاؾ اوث، به 

٨اّها به اـ٠راو ٠لمرا ه٭ركوو  >يمىؾ یهؼىؾ يیم ؾ٠ىی اشحهاؾ  گماو اشحهاؾ بؿو ؾاٌحًؿ و
... وی ال جالهفه ظٕكت ؼاجن المصحهؿیى و واقخ ٠لىم ویؿ المكولیى، ٠لری برى يبىؾ

او قا ال پكجى اوح٩اؾه آو ظٕكت ؾوث ؾاؾه بىؾ> اهرا ک٩ركاو  هیکل٠بؿال١الی بىؾ و جك٬ّیات 
 بًررا برركآو ي١مررث کرركؾه، ظ٭ررى٪ آو ظٕرركت قا برره ٠٭ررى٪، پرراؾاي و جررؿاقک يمررىؾ و 

اللره هرىهی  ی که ؼاجن المصحهؿیى با ٌیػ ابكاهین ٬ٙی٩ی ؾاٌث و اهیك ي١مثا هؽاِمه
هی کره ؾق پایره وركیك . گرايمرىؾ یهراو، ال وی اوح٩اؾه ب١ٕی هىایل ٨٭هی  ق٤ن بهالیه، 

و او قا برك ب١ٕری اهرىق کره  يىٌث یهؼال٨ث هیىك بىؾ، کحابات به ٌیػ ابكاهین ٬ٙی٩ی 
> ٨اها ال اقجکاب ایى ه٭ىلره کكؾ یههىحلمم ي٭ٓ ظٕكت ؼاجن المصحهؿیى بىؾ، جك٤یب 
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ظکایات ي٭ُ به ٌؤو ایٍاو قاه يیا٨ث و ايىاٞ آلاق و أكاق ؾیًری و ؾيیرىی برك وی ٠ایرؿ 
 ٗیالٍركا شاهٟؾق باب ِّعث ِلىة شم١ه بؿوو اهام یرا يایرب اهرام کره ٨٭یره  و ٌؿ یه

٨حىی باٌؿ، به ؼال٦ قأی ظٕكت ؼاجن المصحهؿیى، با ظٕكت هىهی الیه ؾق هصلره 
، اقاؾه هباظره ؾاٌث و شم١ی ال ٠لمرا و ٨٭هرا هررل ٬أری هىرا٨ك و هىنيرا ىییآ بهٍث

صحهؿیى ؾق ه٭ام ٠ؿاوت و کؿوقت شم١ی ]قا[ که با ظٕكت ؼاجن الم ظىیى اقؾبیلی و
بىؾيؿ، با ؼىؾ ؾق آو بعد هح٫٩ واؼحه بىؾ و ال اهكا و اقکاو ؾولث ٌراهی هررل هعمرىؾ 

آو  هٙل٭راً اهرا > يمىؾيرؿ یهرظمایرث ایٍراو  هن كی٤بی  ههكؾاق و هل  بی  ؼىیی و 
هصله ه١ً٭ؿ يگٍث و آو بعد ال ٬رّىت بره ١٨رل يیاهرؿ و جكجیرب آو ه٭رؿهات هًرحس 

ؾق آو اواو، اٌكاق کحابی هٍحمل بك ايىاٞ کفب و بهحاو يىبث بره ظٕركت  .هٙلىب يٍؿ
جبكیرم  ؾاقالىلًٙهؼاجن المصحهؿیى يىٌحه، ؾق ٩٬ای ؼايه آو ظٕكت که ؾق ِاظب آباؾ 

ؾق شىاق لاویه يّكیه بىؾ، ايؿاؼحًؿ به ؼٗ هصهرىلی و ال ا٬ىرام هًراهی و ٨ىرى٪ ؾق آو 
ؾق پیؿا واؼحى  -نلال هلکه و ولٙايه -ؤیؿکحابث به آو ظٕكت يىبث ؾاؾيؿ. پاؾٌاه ه

ٜاهك ٌؿ کره ظٕركت  آؼكانهكکاجب و بىا٠د آو کحابث شهؿ هى٨ىق به ٜهىق قوايیؿ. 
ایام، کؿوقت ؼاجن المصحهؿیى با او  هكوق بهی[ قا ا٘ال٠ی ال آو بىؾه. ظلالله  هیك ]ي١مث

 1:.گٍثبه ظؿی قویؿ که هًصك به ي٩ی بلؿ و اؼكاز او ٔظّلیٓ 

وقؾه اوث ؾق شؿال ویاوی ٠لمی بیى کكکی و ٘یر٧ ه٭ابرل ٘ىق که قوهلى آ هماو
برا  ظرؿاکركیاهرا ویاورث ج٭ابرل  ٌرىؾ هیيىیىری کٍریؿه  ياهه ٌب يى٠ی بهکاق  ،او

. يکحه ؾیگرك یابؿ هیؾولث ٩ِىی با اؼكاز هؽال٩یى و ي٩ی بلؿٌاو پایاو  انوالم ٌیػ
ؾق ٠كا٪ آو قول جا  ٜاهكاً هاشكای ٨ى٪، وشىؾ ي٩ىـ ؾیؿگاه و ٌؽّیث ٬ٙی٩ی اوث که 

 واورٙه بهظحی ؾقباق ٩ِىی قا بكای ه٭١ٙری  جىايىحه هیظؿوؾی بكشىحه بىؾه اوث و 
 ٘ك٨ؿاقايً به ؼىؾ ه٥ٍىل والؾ.
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 هضیه ؿلطاو

 قو قوبره ٠لمرای ِر٩ىی ؾق ظركم هٙهرك گكؾهمرایی٬ٙی٩ی ؾق و٩كی به هٍهؿ با 
 پركؾالؾ. ؾق همریى ور٩ك، مری هیبا هع٭٫ کكکی به هصاؾلره ٠ل ای شلىهو ؾق  ٌىؾ هی
هؿیره  هرا آوا٨ركاؾی کره بركای  الشملره. ٨كورحؿ هیهؿایایی بكای ٠لما  ٘هماوب ٌاه

کره گرك٨حى  هٍركب ٨٭هری ؼرىؾ بك بًااها وی  ، ٌیػ ابكاهین ٬ٙی٩ی اوث٨كوحاؾه ٌؿ
 ال گك٨حى آو ؼىؾؾاقی کكؾ. ؾايىث، يمیال ولٙاو شایك قا شایم  شایمه

وی  1قا آوقؾه اوث. ا٨ًؿی، بؽٍی ال گ٩حگىی ٬ٙی٩ی و کكکی ؾق ظكم اهام قٔا
٘هماوب جىوٗ ٬ٙی٩ی، هع٭ر٫ کكکری بره وی  ٠ًىاو کكؾه اوث که په ال قؾ هؿیه ٌاه

هرؿایای  گىیؿ که جى ؾق يافیك٨حى هؿیه اٌحباه کكؾیٕ چكاکه اهرام ظىرى هصحبری هی
پفیك٨حًؿ. ظال جؤوی به ایى کاق اهام ه١ّىم یا واشب اورث یرا  ه١اویه قا ٬بىل کكؾه و هی

باٌرؿ.  پىًؿیؿه و هىحعبٓ و ٠ؿم جؤوری یرا ظركام اورث یرا ا٬راًل هکركوه هیٔ هًؿوب
٬ٙی٩رریٓ بررانجك ال اهررام ٔ جك ال ه١اویرره يیىررثٕ و جررى ٘هماوررب يیررم بررؿجك و پىررث ٌاه

 2ؾهؿ. که ٌیػ ابكاهین ٬ٙی٩ی يیم پاوؽی به کكکی هیيیىحیٕ ؾق ایًصاوث  ظىى

اهرا  ايرؿ يکكؾهپاوػ ٬ٙی٩ی قا ـکك  ،ا٨ًؿی و وایك يىیىًؿگاو جاقیػ ٩ِىیه هكچًؿ
ال وىی ٬ٙی٩یٓ به اوحؿنل کكکی بكآهرؿه و  يى٠ی بهٌایؿ ٔ پاوػؼىؾ ا٨ًؿی ؾق ه٭ام 

 3.کًرؿ هیوؽًاو هع٭٫ قا آهیؽحه با ه٥الٙه ٠ًىاو  ،ٔمى جکكین ه٭ام کكکی و ٬ٙی٩ی
 يىیىرؿ هیبا ه١اویره قا اٌرحباه ؼىايرؿه و  ا٨ًؿی اِل ه٭ایىه هاشكای اهام ظىى

اورحی٩ای ٬ىرمحی ال ظ٭رى٪ اهرام  ؾقوا٬ٟ ظىىپفیك٨حى هؿیه ه١اویه جىوٗ اهام 
ایرى  . ؾلیرل ؾیگركباٌؿ هی ه١ّىماوث که ؾيیا و آيچه ؾق آو اوث هح١ل٫ به اهام 
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و ٬اجل ٌی١یاو بىؾه اوث و ا٬رؿام  قیم ؼىوی  ٨كؾ  ظىىاوث که ٨كؾ ه٭ابل اهام 
اوث  ای ٌی١هولٙاو ه٭ابل ٬ٙی٩ی ی  ولٙاو  که ؾقظالیاهام ال قوی ج٭یه بىؾه اوث 

 با ٠لما ؾاقؾ. ای ظىًهکه قوابٗ 

ال ٠ؿم اوح٩اؾه ال ٌكایٗ ویژه پره  ٌؿت به هع٭٫ کكکی قوؿ هیبه يٝك  هكقوی به
و ؾقک اورث  هٍراهؿه ٬ابلاورث.  بركؾه هیال ٩ِىیه جىوٗ ٠لمایی يٝیك ٬ٙی٩ی قيس 

بیٍرحك و  ظکىهث ٌری١ی ِر٩ىی ٌرؿيؿ اذرك بىریاق ٠لمایی که ظأك به همکاقی با
ؾاؾو  وكوواهاو. ايؿ ؾاٌحههايؿگاقجكی يىبث به ٠لمای هؽال٧ همکاقی يٝیك ٬ٙی٩ی 

جبلی٥ی ٌی١ی ؾق ایكاو و ؼراقز ال  های ؾوحگاه٠لمیه و واؼحاقهًؿ ٌؿو  های ظىلهبه 
 الهمکاقی برا ورال٘یى ِر٩ىی اورث.  های وؽحیایكاو ؾق ایى ؾوقاو هؿیىو جعمل 

 ،يٝیك هع٭٫ کكکی يىربث بره ٠رؿم ؾقک ٌركایٗ ای بكشىحهکه ٌؽّیث  قووث ایى
 ؼىقؾه و جعمل آلاق يمىؾه اوث. جؤو٧بىیاق 

ی چیمی ؾق ظؿوؾ ؾه وال په ال و٨ات هع٭ر٫ کكکری ؾق ورال ٌیػ ابكاهین ٬ٙی٩
ه ٪ ليؿه بىؾه اوث و ؾق ایى هؿت بكول و ٜهىق چًؿايی يؿاٌحه اوث. ال جراقیػ  103

او جا ظؿوؾ ؾه وال په ال  بىؾو ليؿهؾ٬ی٫ و٨ات او هٙلبی ؾق هًابٟ ـکك يٍؿه اوث اها 
 1.ايؿ کكؾهکكکی قا ي٭ل 

ىؾ و ؾق همریى ٌرهك يیرم ؾ٨رى ٌرؿ. ٬بركی ٬ٙی٩ی ؾق ٌهك يص٧ اٌك٦ و٨ات يمر
بره  ،هًىىب به او ؾق ٌهك ظله وشىؾ ؾاقؾ که با جىشه به ـکك ؾ٨ى او ؾق يص٧ ؾق هًرابٟ

 ؾق ظله هعل یاؾبىؾی بكای ٬ٙی٩ی به وشىؾ آهؿه باٌؿ. قوؿ هیيٝك 
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 گیزیًتیجِ

آیؿ که ٠لیك٤ن ظمایث ظکىهث ٩ِىی ال ٠لما  ٌری١ه  ال ایى بكقوی کىجاه بك هی
ٌؽّی یکی ال ورؿهای  و ٨كاهن ٌؿو بىحك جبلی٣ و جكویس جٍیٟ، اؼحال٨ات ٠لمی و

همیٍگی بكای ٠لمای پا به ٠كِه ویاوث گفاٌحه ایى ؾوقاو بىؾه اورث. اؼحال٨رات 
٠می٫ ٬ٙی٩ی و ٌاگكؾايً با ٠الن اول هىقؾ ا٬برال ظکىهرث ِر٩ىی، ٨كٔریه جبرؿیل 

هرای  يمایؿ. یکی ال قاه یث هیاؼحال٨ات ٠لمی به اؼحال٨ات ٌؽّی و ویاوی قا ج٭ى
بكول اؼحال٨ات هن همیى قؾیه يىیىی بك يٝكیات ٠لمی یکؿیگك برىؾه کره ٬ٙی٩ری برا 
ٌؿت و ظؿت ٨كاوايی ؾق ظ٫ هع٭٫ کكکی ايصام ؾاؾه اوث. وشىؾ اؼرحال٦ يٝرك ؾق 
بیى ٠لما، همىاقه اهكی ٘بی١ی و شاقی بىؾه اوث اها گاه به واوٙه ا٤كاْ ویاوری و 

گٍحه که هرأل هعىرى ٨ریٓ کاٌرايی آه و ٥٨راو ؼرىؾ قا ال  ٌىق هی ٌؽّی آو چًاو
 واؼحه اوث. ها، هکحىب لباویا٬ؿاهات بكؼی ال هن

  



  103ٔم  ی٪ٓ و هع٭٫ کكک 143ٔم  ی٩ی٬ٙ ینابكاه یػٌ یج٭ابل ٠لم ٓ٪   6;6  

 

 فْزست هٌابغ

، 7و ّقدشه، هصلده الىاظده، ؽدماسه  یفدیالمي نیابدشاه خیهعمذاهیى، الؾدابىالمکاسم،  .1

1417. 

 اظمدذ  طیالفندالء، جقدع اكیدالْلمدا و ظ اكیدس گ،یدب یغدیّبذالله بدى ّی، افًذ .1

 .1411 ،یيصف یالله هشّؾ کحابخايه آیث ،یاؽکىس یًیظغ

اهددیى، عددیذ هعغددى، اّیدداو الؾددیْه، جعمیددك ظغددى اهددیى، بیددشوت، داسالحْدداسس  .9

 .1411 للميبىّات،

 1، الغدشاز الىهداز لدذفِ ّصداز لاىْدة اللصدازبعشايی ليیفی، ابشاهین بى علیماو،  .4

 .1419، ا عالهی الحابْة لصماّة المذسعیى هؤعغة الًؾشهصلذ، چاپ اول، لن، 

بعشايی، ّلی بى ظغى، ايىاس البذسیى فی جشاشن الْلماء الميیف، ا ظغداءو البعدشیى،  .5

 .1417الله هشّؾی يصفی،  جقعیط هعمذّلی ىبغی، چاپ اول، لن، کحابخايه آیث

البعشیى فی ا شاصات و جشاشن سشال العدذید، جعمیدك هعمذفدادق  ةبعشايی، یىعف، لىلى .6

  هؾداهذه دس لاب  99آبداو  9، 161 بعش الْلىم، لن، هىعغه آل البیدث  ظیداء الحدشاخ، ؿ
https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image20839 

 ش،یدشکبیهصلذ، چاپ عىم، جهشاو، اه 9 ،یّباع آسای ّالن خیجاس اعکًذس بیگ، جشکماو، .7

 .1 ز، 1981

چاپ اول، لن، پژوهؾدگاه  اعث،یو ع فشهًگ ى،یدس ّشفه د هیففى ،سعىل، اویشْفش .8

 .1979ظىصه و دايؾگاه، 

الغدادات، الْابذیى، سومات الصًات فی اظدىال الْلمدا و  خىايغاسی هعمذبالش بى صیى .9

 .1 ق، ز 1991هصلذ، لن، ايحؾاسات دهالايی،  8جعمیك اعذالله اعماّیلیاو، 

 ثیدبدا اعدحمشاس ظاکم یهىاشهده هعمدك کشکدسيصبش، هعمذّلی، هعمدذجمی هؾدکىسیاو،  .11

، 4، ؽددماسه 1 هددای جدداسیخی، دوسه ، هصلدده پژوهؼاول  یدس ّقددش ؽدداه اعددماّ یفددفى

 .1989صهغحاو 

چداپ اول،  هصلدذ، 9اهحمدام ّبذالعغدیى يدىایی، سوهلى، ظغدى، اظغدى الحدىاسیخ،  .11

 .9 ، ز1984جهشاو، يؾش اعاىیش، 

https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/20839
https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/20839


  6;7   جاقیػ اوالم ویژه ، 0033 بهاق ، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

فیل کاؽايی، هعمذ بدى ؽداه هشجندی، ده سعداله هعمدك بدضس  فدیل کاؽدايی، بده  .11

کىؽدؼ سعددىل شْفشیداو، چدداپ اول، افددفهاو، هشکدض جعمیمددات ّلمدی و دیًددی اهددام 

 .1971، اهیشالمىهیًى ّلی

 9جعث اؽشاس  هعمىد هشّؾدی،  معمك الکشکی،کشکی، ّلی بى العغیى، سعائ  ال .19

 .1 ، ز1968الله هشّؾی يصفی،  کحابخايه آیث هصلذ، چاپ اول، لن،

 

 

 

 


