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 چکیذُ

سا سؼشثٝ وشد٘رذ،   یٚ ٘مؾ ٔشفبٚس ػبیٍبٜ( ق.ٜ >;: – ><7) یبٖدس حىٛٔز فبعٕ یحیبٖٔؼ

ٌ  یآ٘بٖ داسا ٗ اص اػرالْ دس ا  یؾدس دٚساٖ در  یػبثمٝ ص٘رذ  یغشٜٔٙربعك ورٝ ثؼرذٞب سحرز ػر      یر

سا سؼشثٝ وشد٘ذ؛ أرب ثرب    ی٘بثؼبٔب٘ یزٚضؼ یبٖٚ ػجبػ یبٖلشاس ٌشفز، ثٛد٘ذ. دس ػصش أٛ یبٖفبعٕ

ٕ   وشد. آٖ ییشآ٘بٖ سغ یٍبٜٚ ػب یص٘ذٌ یزٚضؼ یبٖاػشمشاس فبعٕ ٖ ٞرب دس ػصرش فبع اٌشچرٝ ثرب    یرب

 یحىرٛٔش  یٚ ٌبٜ سب ٔٙبصرت ثربال   یبفشٙذ یـششیث یؾٔٛاػٝ ؿذ٘ذ أب آػب یض٘ ٞبیی یشیٌ ػخز

اهلل  یٗٞب داؿشٙذ. ٌبٜ ٔب٘ٙذ إِؼرض ِرذ   ثب آٖ یٔشفبٚس یثشخٛسدٞب یض٘ یفبعٕ ی. خّفبیذ٘ذٞٓ سػ

 وشد٘رذ  یػٙٛاٖ وبسٌضاس اص آ٘بٖ اػشفبدٜ ٔ ثٝ یػُٕ داد٘ذ ٚ حش یآ٘بٖ آصاد ثٜٝ.ق(  :;8 - 7;8)

 یررتٖ ػررخز ٌشفشررٝ ٚ ضررٕٗ سخشآ٘ررب ثررش( ق.ٜ 966 – ;=8ٚ ٌرربٜ ٔب٘ٙررذ اِحرربوٓ ثررأٔش اهلل )

٘صرت   یرب ِجربع ٔشفربٚر ٚ    یذٖاص وبسٞرب ٔب٘ٙرذ دٛؿر    یٞب، آ٘بٖ سا ٚاداس ثٝ ثشخ آٖ یٞب ػجبدسٍبٜ

ٚ  یزسفربٚر ٚضرؼ   یٗؿٙبػب٘ذٜ ؿٛ٘ذ. اسب اص ٔؼّٕب٘بٖ ثبص وشد٘ذ یٔ دثش ػش دس ٔٙبصَ خٛ یػالئٕ

ٕ  یٚ اػشٕربػ  یبػری ػ ٞربی  یظٌیثشخبػشٝ اص ٚ یٍبٜ،ػب ٖ حىٛٔرز فبع ٚ  یحیبٖٚ سفشربس ٔؼر   یرب

ٕ  یٚ ػّٕىشد خّفب ٚ ٚصسا یبػزٞٓ ثشخبػشٝ اص ػ آ٘بٖ ثٛد وٝ آٖ یشٌزاسسأط ٞبی یزؿخص  یفربع

                                              
 ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه جاقیػ اوالم، ؾايٍگاه با٬كال١لىم .mkhayati9540@gmail.com 
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ٗ  یثٛدٜ اػز. دظٚٞؾ حبضش دس د ٗ ا یربفش ٜ دشػرؾ اػرز ورٝ ػب    یر ٚ  یبػری ػ یزٚ ٚضرؼ  یٍرب

 یخیػؤاَ ثٝ سٚؽ سربس  یٗدبػخ ثٝ ا یثشا چٍٛ٘ٝ ثٛد؟ یبٖدس حىٛٔز فبعٕ یحیبٖٔؼ یاػشٕبػ

ٗ آٖ دشداخشٝ ٚ ا یٗاعالػبر ثٝ سذٚ یدغ اص ٌشدآٚس یّیسحّ - یفیسٛص یٜٛٚ ثب ؿ ٝ ٘ش یر ثرٝ   یؼر

٘ؼرجز   یسرش  ٔٙبػت یز، ٚضؼیبٖوٝ ٌفشٝ ؿذ دس ػصش فبعٕ یّیثٝ دال یحیبٖدػز آٔذ وٝ ٔؼ

 ثٝ دٚساٖ لجُ ٚ ثؼذ اص آ٘بٖ داؿشٙذ.

 
 .یاػشٕبػ -یبػیػ یٍبٜػب یبٖ،الجبط، حىٛٔز فبعٕ یحیبٖ،ٔؼّبیکلیسی:ٍاشُ

  



  یاوؾق ٬لمكو ظکىهث ٨ا٘م یعیاوهى یو اشحما٠ یاویو یگاهشا   6;:  

 

 همذهِ

هكظله ه٥كب  که بیٍحك ٌىؾ: هكظله آ٤الیى آو جاقیػ ٨ا٘میاو به ؾو هكظله ج٭ىین هی
چهاقؼلی٩ره يؽىرحیى ه.٪ٓ بره ٘رىل ايصاهیرؿ.  020-011ورال ٔ 24ٌىؾ،  ياهیؿه هی

٨ا٘می ؾق آو هًٙ٭ه ظکىهث کكؾيؿ. ایى چهاق ي٩ك ٠باقت بىؾيؿ ال: ٠بیؿاللره المهرؿی 
-000ه.٪ٓ، المًّرىق باللره ٔ 000-000ه.٪ٓ، ال٭این براهك اللره ٔ 000-011بالله ٔ

ه.٪ٓ بك  020-000ای ال ظیات ؼال٨حً ٔ ه.٪ٓ و الم١م لؿیى الله که بؽً ٠مؿه 000
گفاقی ؼال٨ث و جرؤهیى ب٭رای  یى ؾوقه، ٨ا٘میاو ٠مؿجًا ه٥ٍىل پایهه٥كب بىؾ. ؾق ٘ی ا

ه.٪ ؾق  421جرا  043های  ؼىیً بىؾيؿ. با ايح٭ال به هّك یالؾه ؼلی٩ه ؾیگرك ٘ری ورال
آيصا ظکىهث کكؾيؿ. ؼل٩ای ؾوقاو ا٬حؿاق ؾق هّك برا الم١رم چهراق ي٩رك بىؾيرؿ: الم١رم 

ه.٪ٓ  000-032اکن باهك الله ٔه.٪ٓ، الع 032-024ه.٪ٓ، ال١میم بالله ٔ 020-024ٔ
اشحمرا٠ی هّرك هًگرام وقوؾ –ه.٪ٓ. با بكقوی و١ٔیث ویاوری 001-000و الٝاهك ٔ

جىاو ؾقیا٨ث، پایگاه ي٩ىـ اهل وًث به ؾلیل ظٕىق والیاو ٠باوری ؾق هّرك  ٨ا٘میاو هی
های ؾیًری، يرژاؾی و  بىیاق هىحعکن برىؾه اورث. ٨ا٘میراو برؿوو جىشره بره وابىرحگی

بكؾيؿ. اهرل ـهره هّرك برا  ها و اوح١ؿاؾ ا٨كاؾ جىايمًؿ و ؼبكه بهكه هی اياییاشحما٠ی ال جى
هرای پریً ال ٨ا٘میراو بره ؾورث  ها ؾق ظکىهث هایی که ؾق ٘ی وال جصاقب و ؼبكگی

 1آهؿيؿ. ظىاب هی آوقؾه بىؾيؿ، بهحكیى گمیًه بكای ٨ا٘میاو به

                                              
 الرؿیى، شمال. وركوق، هعمرؿ 31، َ 2117الؿوله ال٩ا٘میه ٨ی هّك، المکحبه انوكه، ٬اهكه، . ویؿ، ایمى ٨ؤاؾ، 1

هعمؿ وهیل، جاقیػ ال٩ا٘مییى هى ٌمالی . ٘٭ىي، 30، َ جاقیػ الؿوله ال٩ا٘میه، ال٭اهكه، ؾاقال٩کك ال١كبی، بی جا
. ظىرى 001-003، َ م 2111هرر. ٪. 1422انولری،  ةو هّك و بالؾ الٍام، بیكوت، ؾاق ال٩ًایه، الٙب١ر ةا٨كی٭ی

، ا١ٌاٞ و ظٕاقی هئحاو و ٠ٍك وًىات هى انبرؿاٞ انيىرايی، الحٍیٟ المّكی ال٩ا٘می شم  الرالدهعمؿ ِالط، 
 .003َ  .م 2117 –هر. ٪  1428البیٕا ، الٙب١ه انولی،  ةبیكوت، ؾاق المعّص 
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کحابرث جىايىرحًؿ ؾق  های اؾاقی و هالی و ها ؾق ه٭ام ولاقت، ووا٘ه، جىلیث ؾیىاو آو
 های ؾاؼلی و ؼاقشی ؼال٨ث ٨ا٘می هٍراقکحی ١٨رال یابًرؿ. ال اؾاقه و اشكای ویاوث

قو ؼؿهات ا٬حّاؾی، ویاوی، ٨كهًگی بىریاقی قا بره ؾورحگاه ؼال٨رث ٨را٘می و ایى 
شایی قوریؿ کره کراقگماقاو و  هكؾم وكلهیى هّك اقایه يمىؾيرؿ. ي٩رىـ و ٬رؿقت آيراو بره

شای آياو گماقؾيؿ. ٠الوه بك آو، آياو  کیٍاو ؼىؾ قا به ٠مل کكؾه و هنؾیىايیاو هىلماو قا 
هرای هًگ٩رث  آوقی ذركوت و هال ؾق کًاق ا٨مایً ي٩رىـ ؾق ظکىهرث ٨را٘می بره شمرٟ

کكؾيؿ، ي٩ىـ و ویٙكه آياو بك وكلهیى  های هصللی ليؿگی هی پكؾاؼحه و ؾق ٬ّكها و ؼايه
ك هكؾم و ا٠حكاْ آياو يمؾ ؼل٩را هىلماو هّك چًاو بىؾ که هىشب جكن و اظىان ؼٙ

لوؾی برا ٌر٩ا٠ث  ٌؿ. ؼل٩ا يیم بكؼی ال آياو قا ٠مل کكؾه اها ایى اهك هرى٬حی برىؾه و بره
گٍحًؿ. گاه ولقا ال چًاو ٬ؿقت و ویٙكه بكؼىقؾاق ٌرؿيؿ  قشال ؾیگك به ه٭ام ؼىؾ بالهی

 1که بكای ؼل٩ا چیمی شم يام ال ؼال٨ث با٬ی يمايؿ.

ال آياو با ؼىقايؿو ون یا جكوق و یا ؾقؼىاوث کم  ال اهركا  و ایى اهك وبب ٌؿ بكؼی 
ها جب١ات بىریاقی قا ؾق  که ایى ا٬ؿام آو ظکام ي٭اٖ ؾیگك ٬لمكو ٨ا٘می ال آياو قهایی یابًؿ>

ؾق همیى قاوحا ؾق ایى جع٭ی٫ بكآيین جا بره بكقوری شایگراه ویاوری و اشحمرا٠ی بكؾاٌث. 
 کًین. های کلیؿی قا ج١كی٧ هی ٬بل ال آو واژه هىیعیاو ؾق ٠ّك ٨ا٘میاو باكؾالین اها

                                              
الم١هرؿ ال١لمری  ة. هعمؿ بى ٠لی یىو٧ بى شلب ابى هیىك، اؼباق هّك، بحّعیط هًكی هاویه، ال٭راهكه، هٙب١ر1

یى ابی ال١بان اظمؿ بى ٠لی بى ٠بؿ ال٭اؾق ال١بیؿی الم٭كیمی، المىا٠ٛ و > ج٭ی الؿ16، َ 2م، ز  1919ال٩كيىی،
هرر. ٪  1418ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ؤٟ ظىاٌیه ؼلیل هًّىق، بیكوت، ؾاق الکحب ال١لمیه، الٙب١ه انولی، 

بیؿی الم٭كیرمی، . ج٭ی الؿیى ابی ال١بان اظمؿ بى ٠لی بى ٠بؿ ال٭اؾق ال61١، َ 3، ز 241، َ 2م، ز  1998 -
الؿیى اظمؿ بى ٠بؿالىهاب الًرىبكی،  . ٌهاب271-261، َ 2ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز  ةاج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیم

، 28م، ز  2117 -هر. ٪  1428الًهایه اِلقب ٨ی ٨ًىو انؾب، ال٭اهكه، ؾاق الکحب و الىذای٫ ال٭ىهیه، الٙب١ه الرالره، 
. لىییه بكياقؾ، جاقیػ اوما٠یلیاو، جكشمه 99-98جاقیػ الؿوله ال٩ا٘میه، َ الؿیى،  . وكوق، هعمؿ شمال241َ 

 .181هر. ٪، َ  1362ای، جهكاو، ايحٍاقات ٘ىن،  ٨كیؿوو بؿقه
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ؾولث ی١ًی والهاو ٬ؿقت ؾق شاه١ره  هكاجب ولىلهؾق شایگاه: ه٭اهی که ٌؽُ 
هًٝىق ال شایگراه هىریعیاو ؾق ٬لمركو ظکىهرث ٨ا٘میراو، هى١٬یرث و هیرماو  1ؾاقؾ.

 هٍاقکث هىیعیاو ؾق ظکىهث ٨ا٘میاو اوث.
ايصیل  ها آون پیاهبك بمقگ الهی و کحاب ه٭ؿ هكینبىهىیعیاو: پیكواو ٠یىی

 2ٜهىق کكؾ و ؾق قوم ٔاقوپای کًىيیٓ گىحكي پیؿا کكؾ. الم٭ؿن بیثکه ؾق  اوث
ا٬باٖ: ؾق اؾبیات ٠كب به وکًه اِلی هّك ؾق لهراو ٨رحط هىرلماياو کره ؾیايرث 

ه١ًرای هرفهبی و  ،. ایى کلمه ؾق لهراو ٨رحطٌؿ هیو یهىؾی ؾاٌحًؿ، ا٘ال٪ هىیعی 
يؿاٌث بلکه ٌاهل همه واکًیى هّك ا٠ن ال هىریعی، یهرىؾی و هىرلماياو جرا  ؾیًی

 3اها ب١ؿها ایى واژه جًها به هىیعیاو هّكی ا٘ال٪ گكؾیؿ. ٌؿ> هی٬كو وىم هصكی 
٨ا٘میاو: ٨ا٘میاو ظاکماو اوما٠یلی هفهب ٌمال ا٨كی٭را و هّرك بىؾيرؿ کره بره 

٪ ظکرىهحی ٌری١ی جٍرکیل ه. 011قهبكی ٠بیؿالله ههؿی ؾق ٌمال ا٨كی٭را ال ورال 
ه.٪ با ٨حط هّك بك ٬ؿقت و ٌىکث ؼىؾ ا٨موؾيؿ. ایى ولىله يام  358ؿ و ؾق وال ؾاؾي

هىرحًؿ، ال يرام  و ٨ا٘مه هؿ٠ی بىؾيؿ ال يىل ظٕكت ٠لی الآيصاکهؼىؾ قا 
٨ا٘مه گك٨حًؿ. هؤوه ایى ظکىهث ٨ا٘می ٌی١ی ٠بیؿالله ههرؿی پىرك ظىریى برى 

اوث. اگكچره ؾٌرمًاو  اوما٠یل بى ش٩١ك ِاؾ٪بى هعمؿ بى اظمؿ بى ٠بؿالله 
 4.ايؿ کكؾه٨ا٘میاو ؾق يىب آياو جكؾیؿ 

                                              
 .213های ویاویٓ، جهكاو، ايحٍاقات هكواقیؿ، َ  ٓ، ؾايًٍاهه ویاوی ٨ٔكهًگ اِٙالظات و هکحب1373آٌىقی ٔ. 1
 .42، َ 0010. ؾوقايث، ویل، جاقیػ جمؿو ٬ٔیّك و هىیطٓ، ايحٍاقات و آهىلي اي٭الب اوالهی، 2
و الحع٭ی٫ الرؿکحىق  ةج٭ی الؿیى ابی ال١بان اظمؿ بى ٠لی بى ٠بؿ ال٭اؾق ال١بیؿی الم٭كیمی، جاقیػ اِل٬باٖ، ؾقاو. 3

 .02َ ، بی جا ة، ؾاقال٩ٕیلة٠بؿالمصیؿ ؾیاب، ال٭اهك
ٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیمر. ج٭ی الؿیى اب4 ال٩را٘مییى الؽل٩را ،  ةی ال١بان اظمؿ بى ٠لی بى ٠بؿ ال٭اؾق ال١بیؿی الم٭كیمی، اج١ا

 ، 0َ ، زم 1992هرر. ٪. 1391 ةجع٭ی٫ الؿکحىق هعمؿ ظلمی هعمؿ اظمؿ، ال٭اهكه، هصلره اِل٠لری للٍرئىو انورالهی
 .03-04َ ، ٨1392ا٘میاو ؾق هّك، پژوهٍگاه ظىله و ؾايٍگاه، جهكاو، > ٠بؿالله ياِكی ٘اهكی، 00-04
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 ًسبت بِ هسیحیاىتساهح 

 ه.٪ٓ 010ی ٔمشرىهك ِر٭ل ی،به هّك با وقوؾ وكؾاق و٨اؾاق ٨ا٘م اوی٨ا٘م ظمالت
آٌر٩حه  ثی. ؤر٨١ا٘میاو جىايىحًؿ هّك قا ٨حط کًًرؿ٪ به باق يٍىث و .ه 043ؾق وال 

ؾق هّرك و ٤لبره  یوكؾاق ٨را٘م ثیبه جرب یجىشه اویهّك کم  ٌا یو ا٬حّاؾ یاویو
هفهب جا ٬بل ال وقوؾ به هّرك ؾق ه٥ركب  یلیاوما٠ اویيمىؾ. ٨ا٘م ىیوكله ىیبك ا یو

. کكؾيرؿ هیجرالي ٨ركاواو  ىیوركله ىیجىلٗ بك ا یبكا ًیپ ها والو ال  قايؿيؿ هیظکن 
ي٩رىـ  لیرؾاٌحًؿ، اها به ؾل ىیهوكل ىیا ىیبه کم  واکً الی٬ؿقت ؼىؾ ي ثیجرب یآياو بكا

 هیلیقويرؿ گىرحكي اورما٠ ی٠باور هرای پایگاهو گىحكي هفهب اهل ورًث و وشرىؾ 
، اویر٨ا٘م ٬برل الهّرك  یىايیرؾ کكهی. وشىؾ کاقگماقاو اهل ـهه ؾق پٌؿ هی یکًؿی ٘ به

ـهره  اهل به لیقا هحما ه.٪ٓ 010ٔم ِ٭لی شىهك هايًؿ اوی٨ا٘م یو يٝاه یاویقهبكاو و
 کاقه همه ظ٭ی٭حاً ِاظب ي٩ىـ و  اویؿیؾق ؾقباق اؼٍ ه.٪ٓ 033ٔ کلهی١٭ىب بى  و يمىؾ
هرای  ؼل٩ا ٨ا٘می ویاوث جىاهط و جىاهل قا يىبث به آياو شرم ؾق بكؼری ال ؾوقه بىؾ.

 1جكیى هًاِب ظکىهحی به کاق گك٨حًؿ. لهايی ؾق پیً گك٨حه و آياو قا ؾق ههن

هفهب  یلیيىبث به اهل ـهه، اوما٠ اوی٨ا٘م یاویو و یًیجىاهط ؾ ىیا گكیؾ ٠لث
ا٨كاؾ هؽحل٧ ال يژاؾها و هرفاهب گىيراگىو  یلیاوما٠ اویؾا٠ بكای همیىبىؾو آياو بىؾ. 

 2.ؾاؾيؿ هیال هك ٘ب٭ه و ؾوحه قا پىًٌ  اویهىؾیو  اویعی، هىها وًی، ها ٌی١ههايًؿ 

قا هٙال١ه و  اویعیو هى هىؾیقا قؾ کكؾه و کحب ه٭ؿن  ايؿیٍی ؼٍ ج١ّب و  ها آو
 000ٔ یکكهراي ىیالرؿ ؿیرظم ،یبمقگ ٨ا٘م لىى٨اوی٨ ال. يمىؾيؿ هی لیبه قوي ؼىؾ جؤو

و  نیؾاٌرحه و ال هحرىو ٠هرؿ ٬رؿ ییآٌرًا یايیو وك ی٠بك های لباوبا  ه.٪ٓ بىؾ که ٜاهكاً 

                                              
٘٭رىي، . 30هعمؿ شمال الؿیى، جاقیػ الؿوله ال٩ا٘میه، َ . وكوق، 31 ویؿ، ایمى ٨ؤاؾ، الؿوله ال٩ا٘میه ٨ی هّك، َ. 1

ٟ ظىرى هعمؿِرال. 001-003و هّرك و برالؾ الٍرام، َ  ةهعمؿ وهیل، جاقیػ ال٩ا٘مییى هى ٌرمالی ا٨كی٭یر ط، الحٍری
ٞ انيىايی، َ  ٞ و ظٕاقی هئحاو و ٠ٍك وًىات هى انبؿا  .003المّكی ال٩ا٘می شم  الرالد، ا١ٌا

 .003لىییه بكياقؾ، جاقیػ اوما٠یلیاو، َ . 2
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٩رك برى هًّرىق ١ال ش جرىاو هری چًریى هن 1اوح٩اؾه گىحكؾه و ٨كاواو يمىؾه اوث. ؿیشؿ
که  ؾاقؾ هی اویب ىیگ٩حه و چً وؽى به ؼؿا ىی٠ًىاو هؤهً يام بكؾ که ال ِایبیى، به یالیماي

 یايرؿ و کاقهرا ٬ایل اهثی٬ و ؼؿا به هك يىٞ هفهب که به ىیو ه١ح٭ؿ اویعیو هى اویهىؾی
 2بىؾ. ؼىاهؿ ؾق بهٍث ٍاوی، شاکًًؿ هیايصام ؾاؾه و ال ؼؿا ا٘ا٠ث   یي

 ال یياٌر یاؾیل ماویبه ه اوی٨ا٘م ثیو هى٨٭ یكولیکه پ يٝك ؾاقيؿ اج٩ا٪ ؾايٍمًؿاو
آيراو  ٭رثیاورث. ؾق ظ٭ برىؾه هرا آو یو ذبرات اؾاق یًریو ؾ یيژاؾ یقاو قواؾ جىاهط

ال يژاؾ  يٝك ِك٦ ،باک٩ایثهىح١ؿ و  های گكوها٨كاؾ و  به کاق گك٨حى ؾقی اوح١ؿاؾ ؼاِ
 3.ؾاٌحًؿ ،ها آوهفهب  ای

، اها بكؾيؿ يمیجا ٬بل ال وقوؾ به هّك ؾق اؾاقه ظکىهحٍاو ال اهل ـهه بهكه  اوی٨ا٘م
و  اویرهىؾی ،یاویو و یًیو جىاهل ؾ طکاقگیكی جىاه با به ى،یوكله ىیبه ا ٌؿو با واقؾ

 ٬4كاق گك٨حًؿ. اوی٨ا٘م یاویاهىق و کكهیو کاقگماق ؾق پ كی٠ًىاو ول به یاقیبى اویعیهى

هىرلماو و ٤یكهىرلماو  اویره یٕیکاقکًاو و ٠مال، ج٩اوت و جب١ با ؾق بكؼىقؾ ها آو
 طهّرال ثیرقا بره يىربث ؼرؿهث ؼرىب و ق٠ا هكکىی ٬ؿق و اقلي و ٌؿيؿ يمی٬ایل 

 ایرورٙه اآو قا ؾاٌرث کره و ییجىايا ی،٬بٙ  ی. اگك وًصیؿيؿ هیظکىهث و هلث هّك 
جىاهط جا آيصرا  ىیبىؾ. ا ىكیاو ه یبكا یاهکاي ىیا هٍاوق ٌىؾ، چًی ی، ٨كهايؿه يٝاهكیول

اهل ـهه ٬كاق گك٨ث و اهل ـهه  ؾوث ؾق اوی٨ا٘م التیو جٍک یبىؾ که گاه جمام اهىق هال
 هىحى٨ی های ومثو  ها ه٭ام ها آوکه الشمله  ا٨حًؿیي یجّؿ الهؼاَ اش یجًها ؾق اهىق

                                              
 .001هماو، َ . 1
 .000هماو، َ . 2
 .000. هماو، َ 3
ظمؿايی، ٠بران، اورما٠یلیاو ؾق جراقیػ،  .02ظىى هعمؿ ِالط، الحٍیٟ المّكی ال٩ا٘می، شم  الرالد، َ . 4

 .040هر. ي، َ  1363جكشمه ی١٭ىب آژيؿ و شم١ی ال يىیىًؿگاو، جهكاو، ايحٍاقات هىلی، چاپ اول، 
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ررال ه یبركا کره اهك بؿاو ٠لث برىؾ ىیا 3بىؾ. 2قواجب ىاویو ؾ 1ًیش ىاویؾ ،اهىق هالیٓٔ
بحىايرؿ برا  جا گك٨ث هیهىلماو آو قا بك ٠هؿه   ی ؿیبىؾ که با یال٭ٕاجی ه٭اه ه٭ام ٬أی

کره  اهرا هًگاهی >کًؿ بك٬كاق٠ؿالث قا ؾق شاه١ه  ی،و جىلٗ کاهل بك اظکام ٌك٠ یآگاه
برك  ی، او ظحرا٨حراؾ هی ٩رهی٬ؿقجمًرؿ و هىرلٗ برك ؼل كیرول  یره٭ام ولاقت ؾق ؾورث 

 ٩رهیؼل نیيٝك هىح٭ كیکه ل كهیشیىي و ٤ ٓ،ٔي٭ابث الٙالبیىاٌكا٦  ٬ٕاوت،های  ؾیىاو
ال اهل  که ب١ٕاً  ٌؿيؿ هیجىوٗ او ايحؽاب  ها ؾیىاو ىیا اویو هىحى٨ یا٨حه ؾوث میبىؾيؿ ي

 4.و پىكي أ٨ٕل یاقهً یـهه بىؾيؿ، هايًؿ ولاقت بؿق الصمال

-020ٔ هّرك ظکىهث ٨ا٘میاو ؾقؾق اؾاهه به بكقوی و١ٔیث ویاوی هىیعیاو 
به چهاق ظراکن اکح٩را  ،اها به ؾلیل ج١ؿاؾ لیاؾ ظاکماو ایى ؾوقه پكؾالین هیه.٪ٓ  421

 ٌؿه اوث.

 جایگاُ سیاسی هسیحیاى در ػصز فاطویاى

هسیحیبىٍذلفبیفبطوی

ال ؼل٩ای ظکىهث ٨ا٘میاو کره برا هىریعیاو  چهاقؼلی٩هبؽً به ه١ك٨ی  ؾق ایى
 .پكؾالین هیاقجباٖ ؾاٌحًؿ، 

                                              
ابى هعمؿ هكجٕی ٠بؿ الىالم بى العىى ال٭یىكايی ابى ٘ىیك، يمهه الم٭لحیى ٨ی اؼبراق الرؿولحیى، ا٠راؾه ببًرا ه و ظ٭٭ره و . 1

 .003، 30م، َ  1992هر. ٪. 1412ؿ، بیكوت، ؾاق الًٍك ٨كايحه ٌحایم ٌحىج٥اقت، الٙب١ه انولی، ٬ؿم له ایمى ٨ؤاؾ وی
ؾیىاو قواجب هؤهىق به پكؾاؼث ٠ٙایای وكبالاو و ا٨كاؾ ٤یكيٝاهی بىؾه اوث. ه٭كیمی، المرىا٠ٛ و ان٠حبراق برفکك . 2

 .242، َ 2الؽٙٗ و اآلذاق، ز 
 .011، َ 0ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز  .3
ياِكی ٘راهكی، ٠بؿاللره، ٨ا٘میراو ؾق . 000ظىى هعمؿ ِالط، الحٍیٟ المّكی ال٩ا٘می، شم  الرالد، َ . 4

 .003هّك، َ 
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الم١رم لرؿیى اللره بره ظکىهرث  کره هًگاهیه.٪ٓ:  024-020الم١م لؿیى اللره ٔ
 ثیرؾق ه١ ه.٪ٓ 033ٔ کلره بى ی١٭ىب ا٨ث،یؼاجمه ؾاؾ و بك هّك جىلٗ  اویؿیاؼٍ
 1ٌؿ. ؾاق ٠هؿهؾق هّك قا  یظکىهث ٨ا٘م یاقؾ هّك ٌؿه و يٝام هالاو و

ؾق ورال  ك،یربره ابرىال٩كز ول هل٭رببى یىو٧ بى ابكاهین بى هاقوو بى کله،  ی١٭ىب
و  ٌرؿه ؼاقزال ٌرام  یآهؿ او با پؿقي به ٌام ق٨ث. ب١ؿ ال هرؿج ایه.٪ ؾق ب٥ؿاؾ به ؾي 003

كؾه و ه٭ركوْ و بُ  ىیؾق آيصا او وكؾ٨حكؾاق ٌؿ و اهىال جصاق قا ال ب 2.ا٨ثیوکىيث  قهله ؾق
بره  ها ؾیىاوو ؾق آهؿه  یؿیاو به هّك يمؾ کا٨ىق اؼٍ 3گٍث. یٌؿه و هحىاق یاقیبى ىویهؿ

 یاؾاقاو قا ؾق جصراقت و اهرىق  اورثیو و یكکریکرا٨ىق ل ی. و٬حرؿیقور ای پایره ه٭ام بلًرؿ
بره  میر. ی١٭رىب يکًرؿ هیؼىؾ  كیؾاؾ که اگك هىلماو ٌىؾ، او قا ول و٠ؿه هٍاهؿه کكؾ، به او

او هع٭ر٫  یه.٪ با٠رد ٌرؿ آقلو 041هكگ کرا٨ىق ؾق ورال  اها ٘مٟ ولاقت اوالم آوقؾه
و ٘مرٟ ؾق  ی. ابى ٨كات هن به ؼرا٘ك ؾٌرمًا٨حؿیب ٨كات ابى كيیاهىق به ؾوث وليٍؿه و 

ال  یکریبرا ٌر٩ا٠ث  ی. ابرىال٩كز ب١رؿ ال هرؿجيمرىؾی و ليؿاي كیؾوحگ ااهىال ی١٭ىب، او ق

                                              
ئه ٨ری اؼبراق الؿولره ابى بکك بى ٠بؿالله بى ایب  الؿواؾاقی، کًم الّؿقق و شاهٟ ال٥كق الصم  الىاؾن الؿّقه المٕری. 1

ای، جهكاو، ايحٍراقات ٨ركلاو  ؾ٨حكی، ٨كهاؾ، جاقیػ و ٠٭ایؿ اوما٠یلیه، جكشمه ٨كیؿوو بؿقه. 213َ  ،2ال٩ا٘میه، ز 
 .032هر. ي، َ  ٨1375ك، چاپ اول، 

ابى ٨الض ٠برؿالعی برى اظمرؿ ابرى ال١مراؾ العًبلری ابرى ال١مراؾ، . 04، َ 0اؼباق هّك ال٭اهكة، ز  . ابى هىیك،2
 .11م، َ  1979فقات الفهب ٨ی اؼباق هى ـهب، بیكوت، ؾاق المىیك، ٌ
ِرلة جراقیػ ايٙراکی، . 10انٌاقة الی هى يال الىلاقة، ال٭راهكة، المٙب١رة الم١هرؿ ال١لمری ال٩كيىری، َ ، ابى الّیك٨ی. 3

ابى ٜا٨ك، شمال الؿیى ٠لی، اؼباق الؿول المً٭١ٙره، ه٭ؿهره و ج١٭یرب أيؿقیره ٨كیره، ال٭راهكه، هٙبى٠رات  .001أوجیؽا، َ 
ابى ؼلکراو ابرى ال١بران ٌرمه الرؿیى اظمرؿ برى  .01-03َ ، م 0110الم١هؿ ال١لمی ال٩كيىی لآلذاق الٍك٬یه بال٭اهكه، 

َ 0م، ز  1972هرر. ي.  1356، ؾاق ِراؾق، هعمؿ بى ابی بکكی، و٨یات اِل٠یاو ٨ی أيبرا  أبًرا  المهراو، بیركوت  ،000 .
٠مراؾ . 002-001، َ 2ز  ؾواؾاقی، کًم الّؿقق و شاهٟ ال٥كق، الصم  الىاؾن، الؿّقه المٕیه ٨ی اؼبراق الؿولره ال٩ا٘میره،

 1986الؿیى اؾقیه بى ظىى ال٭كٌی، ٠یىو اِلؼباق ٨ی ٨ًىو اآلذاق، جع٭ی٫ و ج٭ؿین ه٩ّٙی ٤الب، بیكوت، ؾاق اِليرؿله، 
َ . 04 ، 2َم، ز  . 11ابى ٨الض ٠بؿالعی بى اظمؿ ابى ال١ماؾ العًبلی ابى ال١ماؾ، ٌفقات الفهب ٨ی اؼباق هرى ـهرب، 

اظمرؿ هؽحراق ال١براؾی، الحراقیػ . 013و هّك و بالؾ الٍام، َ  ة٘٭ىي، هعمؿوهیل، جاقیػ ال٩ا٘مییى هى ٌمالی ا٨كی٭ی
هعمرؿ ٠بؿاللره ٠ًراو، العراکن باهكاللره، . 030َ ، م 1989لصاه١ره، ال١باوی و ال٩ا٘می، انوکًؿقیه، هىوىه ٌرباب ا

 .13م، َ  1983 –هر. ٪  1414و١ىؾی و هّك، هکحبه الؽايصی بال٭اهكه، ؾاق الك٨ا٠ی بالكیاْ، الٙب١ه الرايی، 
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قا ال  ی٨را٘م ٩رهیالله پًاه بكؾ. او ؼل لؿیى و به ه٥كب يمؾ الم١م آلاؾٌؿهؾووحايً ال ليؿاو 
 1يمىؾ. ٫یجٍى ىیقا به ٨حط آو وكله ٩هیيابىاهاو و آ٩ٌحه هّك آگاه کكؾه و ؼل ثیو١ٔ

پره ال وقوؾ بره  یبىؾيرؿ، يٝرام ولاقت يؿاٌرحًؿ، ولر هیر٭یکره ؾق ا٨ك هًگاهی اوی٨ا٘م
 صاؾیه٭ام قا ا ىیهّك ا ىیٍیال ظاکماو پ ؿیو البحه به ج٭ل یىايیلموم اقکاو ؾ و هّك ىیوكله

ه.٪،  024ؼال٨رث ؾق هّرك ؾق ورال  کرهیلؾو بره اق هیب١ؿ ال جک للهاالم١م لؿیى  .يمىؾيؿ
قا به ی١٭ىب برى کلره و ٠ىرلىز  یؾوحگاه ؼال٨ث ٨ا٘م یهال و یاؾاق های ؾیىاو یجّؿ

 3گك٨ث. ٬كاق ؾق ؾوث ی١٭ىب بى کله ها ؾیىاويعى همه اهىق  ىیبؿ 2.واكؾ بى ظىى

کره ابرى  كؾ، ؾقظالیيک صاؾیبه يام ولاقت ا یؼىؾ ه٭اه یؾق ؾوحگاه ظکىهح ٩هیؼل
اؾاقه  >اویر٘م١٭ىب بى کلره ٬برل ال جىرلٗ ٨ایه٭ام بىؾ.  ىیِاظب ا ٠مل کله ؾق

 ،6ی، شرىال5، ا٠ٍراق4ورىاظل ،هكا٬برث ال برالاقٓٔ او٬را٦ٓ، ظىربهٔ اظبران ،ؼكاز
برك ٠هرؿه کا٨ىق  ظکىهث قا ؾق ؾوقه ها ؾیىاو گكیو ؾ 7، ٌك٘هٓواقخ بیاهىال ٔ دیهىاق

 ظکىهرثی بىؾيؿ و اوان يٝام هكکم یلیاوما٠ ١هیٌ او،یکه ٨ا٘م الآيصایی 8ؾاٌث.

                                              
 .13. هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، َ 1
. ؾواؾقی، کًم الّؿقق و شاهٟ ال٥كق، الصم  الىاؾن، الؿّقه المٕیه ٨ری اؼبراق 04َ  0ابى هیىك، اؼباق هّك، ز . 2

 .000، َ 0ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز  ةه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیم. 000، َ 2الؿوله ال٩ا٘میه، ز 
 .004 َ، 0ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز  ةه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیم. 3
ٌؿ. هآشرؿ، ٠برؿالم١ًن،  چىو اوکًؿقیه، ؾهیاٖ، ٨كها و... گك٨حه هی که ال يىاظی واظلی هن يى٠ی هالیات اوث. 4

 .119، َ 1يٝن ال٩ا٘مییى و قوىههن ٨ی هّك، ز 
ٌؿ. هآشؿ، ٠بؿالم١ًن، يٝن ال٩ا٘مییى و قوىههن ٨ی هّرك، ز  هالیاجی که ال کانهای جصاقی هىلماياو اؼف هی. 5
1 َ ،118. 
های که ظکىهث اوالهی بك اهل ـهه واشب کكؾه که پكؾاؼث آو جًها برك هركؾاو برال٣ واشرب برىؾ، ؾق ؾوقه  شىالی: شمیه. 6

ٌؿ و ٬ل٭ٍرًؿی ؾق کحراب ؼرىؾ ایرى  آوقی هی ٨ا٘میاو ال آيصایی که اکركیث هّكیاو هىلماو ٌؿه بىؾيؿ، شمیه کمی شمٟ
ط ان٠ٍی ٨ری ِرًا٠ه انيٍرا ، ٬راهكه، ولاقة الر٭ا٨ره و ؾیىاو قا شىال ياهیؿه اوث. ابى ال١بان اظمؿ بى ٠لی ال٭ل٭ًٍؿی، ِب

 .00-03، َ 0ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز . 022انقٌاؾ ال٭ىهی، بی جا َ 
ٌؿ.  شكای هعاکمات ٬أی ال٭ٕاة قا بك ٠هؿه ؾاٌث و به ؾو ٬ىن ٌك٘ه ٠لیا و و٩لی ؾق ٬اهكه و هّك ج٭ىین هی. ا7

 .174، َ ١1ن، يٝن ال٩ا٘مییى و قوىههن ٨ی هّك، ز هآشؿ، ٠بؿالمً
 .00-03، َ 0ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز  .8
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 ؼؿا، همايًؿ یلیما٠او اوی١ی٩ه يمؾ ٌی، اهام و ؼلؾاؾ هی لیجٍک :٩هیؼل; ای :اهام;قا 
وره بؽرً  هيٝرام قا بر ىیرِاظب ٬ؿقت و ولٙه بىؾ. ابى کله اؾاقه ا ىیله یبك قو

٩ره یجعرث اهرك ؼل یکره همگر یورااهٓ و یٔؾ٠ىج یؾ٠ایی ٬ٕای ،یکكؾ: اؾاق نیج٭ى
 ،یؾولحر هرای ؾیىاو یث بكؼریربرى کلره ب١رؿ ال جرب ١٭رىبی ابىال٩كز 1ٔاهامٓ بىؾيؿ.

واقؾ کركؾ و بره  اویر٨ا٘م یو هرال یقا ؾق ؾوحگاه اؾاق اویعیواب٫ ؼىؾ و هى کیٍاو هن
 2هعىل کكؾ. ی٩یهؽحل٧ وٜا های بؽًآياو ؾق 

ٌرؿ  ىیى الله ٬كاق بك ای٨كهاو الم١م لؿ که به ؿیقو شایی به و جىلٗ ابى کله ٬ؿقت
و   بؿوو اهٕرا یًاقیؾ یو ظح كؾی١٭ىب بى کله ايصام گیيٝك  كیهمه اهىق ل ايصام که

ى اللره اهرىال و اهرالک ی٪ الم١م لؿ.ه 020اها ؾق وال  3او ؼكز يگكؾؾ. ؿییاشاله و جؤ
 4.بالگكؾايیؿک آو قا اهىال و اهال ،و ب١ؿ ال چًؿ هاه بى کله قا هّاؾقه يمىؾ ١٭ىبی

ؾق ٠ّك ال١میم بالله بره هًحهرا ؾقشره و  اویعیهى ي٩ىـٓ: 032-024ال١میم بالله ٔ
و  یا٨حه ؾورث یهٍرا٤ل ؾولحر ىیبه برانجك هىیعیاجباو کو  ولقا .ؿیقو ماویه ىیجكنبا
به ؼا٘ك قابٙه  میيمىؾيؿ. ال١م ؿایپ یؼال٨ث ٨ا٘م ؾوحگاه ولٙه و ي٩ىـ قا بك ىیٍحكیب

کاقگیكی آيراو ؾق اهرىق  به ؾق یاؾیا٨حه بىؾ، جىاهط لی ـهه و اهل اویعیکه با هى یلی٨اه
قا بره ه٭رام  اي هىریعی بركاؾقلو. او ؾو ؾاؾ هری ال ؼىؾ يٍراو یؼال٨ث ٨ا٘م یاؾاق
همىرك  5ا٠ٙا کكؾ. یاؾیو ي٩ىـ ل ٬ؿقت و به آياو ؿیبكگم هیؾق ٬اهكه و اوکًؿق ی٭یبٙك

                                              
ٜا٨ك بى ظىیى انلؾی، اؼباق الؿول المً٭١ٙه، جع٭ی٫ ٠ّام ه٩ّٙی همایمه و هعمؿ ٠برؿالکكین هعا٨ٝره، ؾاق . 1

> 00-03، َ 0المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك الؽٙرٗ و اآلذراق، ز  ه٭كیمی،. 01م، َ  1999الکًؿی للًٍك و الحىلیٟ، 
٬ل٭ًٍؿی، ِبط ان٠ٍی ٨ی ِرًا٠ه . 004-000 ، 0َال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز  ةه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیم

 .041، َ 00انيٍا ، ز 
 .00-00ابى ٘ىیك، يمهه الم٭لحیى ٨ی اؼباق الؿولحیى، َ . 2
 .00، َ 0ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز . 00، َ 0ابى هیىك، اؼباق هّك، ز . 3
 .92هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، َ . 03، َ 0ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز  ةه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیم. 4
. 030و هّرك و برالؾ الٍرام، َ  ةٌرمالی ا٨كی٭یر. ٘٭ىي، هعمؿ وهیل، جاقیػ ال٩ا٘مییى هرى 31. هماو، َ 5

 .00م، َ  0123ظىًی الؽكبى٘لی، ٠لی، ال١میم بالله ال٩ا٘می، ال٭اهكه، ولاقه الر٭ا٨ه ؾاق الکحب ال١كبی، 
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ؾوحگاه  ؿی٠ىا ىاویاؾاقه ؾ یظح که بكؼىقؾاق بىؾ یـال چًاو ي٩ى ها ؾیىاوؾق اؾاقه  میال١م
 1بىؾ. واكؾهی هىؾیو  یعیشىاهٟ هى یقا به ؾوث ا٠ٕا یؼال٨ث ٨ا٘م

به هكؾم هّرك و  یاقیبىؾ که ؼؿهات بى هىلماو جاله یهىؾی  یی١٭ىب بى کله، 
 یا٬حّراؾ ثیؤر١ ،هّرك یاجیرهال برا اِرالض يٝرام یکكؾه برىؾ. و یؼال٨ث ٨ا٘م

 ی٠لم ییؾق ٌکى٨ا یاؾیل اقیبى كیؾاؾ و ٠الوه بك آو جؤذ وكوواهاوقا  یکىهث ٨ا٘مظ
 .ؾاٌث یؼال٨ث ٨ا٘م یو ٨كهًگ

 المًّىق هل٭ب به العراکن برؤهك اللره ابى٠لیه.٪ٓ:  000-032العاکن باهك الله ٔ
 نیورال و ير الؾهیرکره  ؾقظالی يٍىرث، او یه.٪ بك شا 032ب١ؿ ال هكگ پؿق ؾق وال 

٬ّرك  ٌرئىوکه وكپكوث اهرىق و  ه.٪ٓ 013ٔ ؼاؾمكشىاو ببه  میيؿاٌث. ال١م ٍحكیب
ن ککكؾه بىؾ کره اهرىق هملکرث قا ال شايرب العرا ثی، وِقا بك ٠هؿه ؾاٌثؼال٨ث 
 ١2ث گك٨ث.ین بکالعا یبكا میب١ؿ ال هكگ ال١م میكشىاو يبکًؿ.  یوكپكوح

 نیظکىهرث العراکن قا بره وره ؾوقه ج٭ىر واله وپًس بیىثابكاهین ظىى ؾوقاو  ظىى
ه.٪ بىؾ که ٬ؿقت ؾق ؾوث بكشىاو ؼراؾم و ابرى  013جا  032 وال : ؾوقه اول، ال3کًؿ هی

 ،ه.٪ که العاکن ب١ؿ ال به ؾورث گرك٨حى ٬رؿقت 030جا  013 وال ال ؾوم، ٠ماق بىؾ> ؾوقه
ك اهرل ـهره و قا ب یاؾیبه ؼكز ؾاؾه و ٨ٍاق ل اویهفهب ٨ا٘م به قا يىبث یؿیج١ّبات ٌؿ

او همركاه  اوثیه.٪ که و 000جا  030 وال و ؾوقه وىم، ال 4.يمىؾ واقؾ ١هیٌ كیهىلماياو ٤

                                              
 .013. ظمؿايی، ٠بان، اوما٠یلیاو ؾق جاقیػ، َ 1
 .000، َ 04ابى اذیك، الکاهل ٨ی الحاقیػ، ز . 2
ه٭كیرمی، المرىا٠ٛ و . 022و هّك و بالؾ الٍام، َ  ةال٩ا٘مییى هى ٌمالی ا٨كی٭ی٘٭ىي، هعمؿ وهیل، جاقیػ . 3

 .010 ، 4َات اِل٠یاو ٨ی أيبا  أبًا  المهاو، ز  ابى ؼلکاو، و٨ی .031، َ 0ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز 
اقیػ ال٩را٘مییى هرى ٘٭ىي، هعمؿ وهیل، ج. 031، َ 0ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز . 4

 .023-041و هّك و بالؾ الٍام، َ  ةٌمالی ا٨كی٭ی
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و أٙكاب ٌرؿه و وركايصام ؾق اواؼرك  یٍايیؾچاق پك ،ؾوقه ىیبىؾ، او ؾق ا كییج٥ و ؿیبا جكؾ
 1قا ال اهل ـهه بكؾاٌث. ها هعؿوؾیثو  ٨ٍاقهاهمه  ياهه، اهاو  ی ٠مك ؼىؾ با ِؿوق

يؿاٌرث و  یاقیراؼح چیورى ؾق اؾاقه اهرىق هر ین به وبب کمرکالعا ،ؾوقه اول ؾق
٬ؿقت قا  العاکنکه  یجا لهاي بكشىاو ؼاؾمظکىهث بىؾ.  اؼحیاق ِاظب بكشىاو ؼاؾم

 م بالله قا اؾاهه ؾاؾ.یى الله و ال١میالم١م لؿ یًیبه ؾوث يگك٨حه بىؾ، جىاهط ؾ اً ٌؽّ

 نیبه ٨هؿ بى ابركاه اویعیؿ ٨ّط هىیؾق ٠ ه.٪ 033 والانول  قبیٟ 02العاکن ؾق 
برىؾ بره  ًاقیهماق ؾ یؼل١ث با ؾو اوحك که ظاو ىیؼل١ث ؾاؾ که ا ه.٪ٓ 010ٔ هىیعی

ظکىهث ٤مه و ٠ى٭الو قا  ،انولی هماو وال ؾق شماؾی چًیى هنظمل ٌؿ.  اي ؼايه
 2.به بكاؾق بكشىاو ا٠ٙا کكؾ

 ؿیرالله ب١رؿ ال ياپؿ ىیالٝاهك إل٠مال ؾ ؼلی٩ه: ٓ٪.ه 001-000ٔ الله ؾیى الٝاهك إل٠مال
ورث  ی١ًری ی٠مه و ٩ه،یؼل یککىؾ لی. به ؾلؿیقو ه.٪ به ؼال٨ث 000ٌؿو پؿق ؾق وال 

 3.قا به ؾوث گك٨ث یاویو ٬ؿقت العاکن به هؿت چهاق وال ؼىاهك المل 

 ىاویؾ اوثیال ق قا بى يىٙىقن یب الؿولة ٠لیيص ػیه.٪ ٌ 000ؾق وال  الٝاهك
 4.کاجب قا گماٌث یعیهى یشای او ابى ٤الب الٕب ٠مل و به اظبان

٬ؿقت قا به ؾوث گك٨رث کره  یالله ب١ؿ ال هكگ وث المل  هًگاه ىیإل٠مال ؾ الٝاهك
ظركام کركؾه برىؾ، آلاؾ  جرك پیًهمه آيچه قا که العاکن  یهّك آ٩ٌحه بىؾ. و یاویاؤاٞ و
جىراهط  اورثیبرا بالگٍرث بره و یکكؾ. و یقا هل٥هىیعیاو بك  یًی٨ٍاق ؾ اوثیيمىؾ. و

                                              
 .010، َ 4ت اِل٠یاو ٨ی أيبا  أبًا  المهاو، ز  ابى ؼلکاو، و٨یا. 1
 .03، َ 0ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز  ةه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیم. 2
َ  003، َ 0کحاب الؽكیؿة ال٩ًیىة ٨ی جاقیػ الکًیىة، ز . 3  .000به ي٭ل ال ٠ًاو، هعمؿ ٠بؿالله، العاکن باهكالله، 
هرر. ٪ٓ،  415-414المىبعی، هعمؿ بى ٠بیؿالله، اؼباق هّرك ٨ری ورًحیى ٔ، 32، َ 0جاقیػ ابى ؼلؿوو، ز . 4

 ةه٭كیرمی، اج١راٚ الع٩ًرا  باؼبراق اِلیمر. 033، َ 1981جع٭ی٫ ویلن چ. هیلىقؾ، الهیئه المّكیه ال١اهه للکحاب، 
 .020، َ 0ییى الؽل٩ا ، ز ال٩ا٘م
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 اشركا میرهّك چىو الم١م لؿیى اللره و ال١م یيؽىث ٨ا٘م یؼل٩ا جىوٗ ٬بالً ه ک اوی٨ا٘م
او جمام جالٌرً قا هحىشره  ،يمىؾ. به گماقي هًابٟ اویعی٬لىب هى شلب ، جالي ؾقٌؿ هی
 1کكؾ. یو ا٬حّاؾ یکٍاوقل ثیال و١ٔ ثیظما ؾق اهىق کٍىق و یجك٬

ؾاٌرحًؿ و  هىریعیاوبا  ای ظىًهقوابٗ  ،هىلماو یولقا و قشال ؾولح ،ؾوقاو ىیا ؾق
 برا و يىبث بره آيراو، ؾاٌث هیقا ؾووث  اویعیهى ،بى اظمؿ ی٠ل كیچىو ول یا٨كاؾ

ؾق ؾورحگاه  هىریعیاوي٩رىـ و ٬رؿقت  ًیاهرك وربب ا٨رما ىیر. اکركؾ هیجىاهط ق٨حاق 
په ال ٌرايمؾه ورال ه.٪  001ؾق اواوٗ ١ٌباو وال  الٝاهك 2.ٌؿ اوی٨ا٘م یظکىهح

 3.گفٌثقظکىهث ؾ

آفریٌیٍحضَرهسیحیبىزررٍاثطسیبسیًقص

 آهیم ؼٍرىيث اورثیو لیربره ؾل ،ی٨ا٘م ٨ثو ؼال مايهیاهاكاجىقی ب اویقوابٗ ه
٩ه ورث الملر  یشهث ٠مه ؼل ىیبىؾ. به هم ؿهی٬ٟٙ گكؾ اویعیالعاکن يىبث به هى

يمرىؾه  ثیرقا ج٭ى مايهیهّك و ب اویه، قابٙه يىقویؿه ٩هیال ؼل یًؿگیجالي کكؾ به يما
 لیيرمؾ باور كی٠ًىاو و٩ الم٭ؿن قا به بیث ٫یبٙك ٭٩ىق،یهًٝىق ي ىیکًؿ. بؿ ثیجرب آو قا
او جرالي کركؾ  4ؾو ؾولرث بىرحه ٌرىؾ. اویه یقم ٨كوحاؾ جا ه١اهؿه ِلع اهاكاجىق ؾوم

 ؾقِرؿؾجكهین و کكؾه هیقا جىش اویعیيىبث به هى یؾولث ٨ا٘م باق ؼٍىيث یق٨حاقها
 یبًرا ؿیرو جصؿ كیرهح١رؿؾ اشراله ج١م ىی٘ب٫ ٨ركاه نیجّم ىی. به ؾيبال اؿیهىأٟ بكآ

ال ٘رك٦ ورث الملر  ؾق  ٌرؿه ٨كوحاؾهك یؾاؾ، اها و٩ ها آو به اق ٌؿه ویكاو یىاهایکل

                                              
، ٘٭ىي، هعمرؿ ورهیل، 040، َ 0ابى ج٥كی بكؾی، الًصىم الماهكة، ز . 004 جاقیػ اوجیؽا، َ ةايٙاکی، ِل. 1

 .000هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، َ  .023و هّك و بالؾ الٍام، َ  ةجاقیػ ال٩ا٘مییى هى ٌمالی ا٨كی٭ی
 .20-20جاقیػ بٙاقکة الکًیىة المّكیة، َ . ابى ه٭٩ٟ، 2
 .32َ  ،0، جاقیػ ابى ؼلؿوو، ز 010، َ 0ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز . 3
 .000-003ِلة جاقیػ اوجیؽا، َ . ايٙاکی، 4
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 هىؾهیب های گكی هیايصی ىی. اا٨ثیهًاوبات ي ثیج٭ىی بكا یو ٨كِح ؾقگفٌث مايهیب
 1کن يکكؾ.ه.٪  003وال  جا ؾق ٌمال ٌام همايیهكگم ال جهاشمات ب

 ىی٬ىًٙح مايه،یبه يمؾ اهاكاجىقی ب یكی٬ؿقت و٩ کهیلؾو بك اق هیب١ؿ ال جک الٝاهك
 ىیبرؿ یمرايیهى٫٨ به اي١٭راؾ پ كیباق و٩ ىی٨كوحاؾ که ا ِلطاي١٭اؾ ٬كاقؾاؾ  یبكا هٍحن

 :٬كاق ٌؿ

الم٭رؿن  ؾق بیث اهثی٬ یىایؾوباقه کل یبًا ؿیاشاله جصؿ مايهیبه اهاكاجىقی ب -0
 ؾاؾه ٌىؾ.

 ایو  كاویقا و ها آون ککه العا ییىاهایاشاله واؼث ؾوباقه کل اویعیبه همه هى -0
 کكؾه بىؾ، ؾاؾه ٌىؾ. هىصؿ به لیجبؿ

 .ؿیيما ىییالم٭ؿن قا ج١ بیث ٫یبٙك مايه،یه٭كق ٌؿ اهاكاجىق ب -0

 ؿیريىربث بره ظلرب بميًرؿ و با ای ؼّمايه٠مل  چیؾوث به ه ؿیيبا اوی٨ا٘م -0
 .ًؿیپكؾاؼث يما مايهیوانيه به ب هیشم

 2.کكؾيؿ ِلط قا ي٭ٓ ماویپ ىیه.٪ ا 000ؾق وال  اویمايىیکه ب ؿیيکٍ ی٘ىل اها

، هىریعیاو٩ه الٝاهك يىبث به یؼل اوثیو كییِلط و ج٥ ١اهؿهه ىیا بىحه ٌؿو با
 ثیعیهىر ىیرآوقؾه بىؾيؿ، بره ؾن، اوالم ککه به ٠لث ٨ٍاق العا آياو ال یگكیج١ؿاؾ ؾ

 3بالگٍحًؿ.

                                              
 .003-000هماو، َ . 1
ؿ ٠بؿاللره ٠ًراو، العراکن باهكاللره، َ هعم. 010، َ 0ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز . 2

 .٨001ا٘میاو ؾق هّك، َ . ياِكی ٘اهكی، ٠بؿالله، 001
. 010-010، َ 0. ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز 000جاقیػ اوجیؽا، َ  ةايٙاکی، ِل. 3

٘٭ىي، هعمؿ وهیل، جراقیػ ال٩را٘مییى > 012، َ 0ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز  ةه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیم
. 014وكوق، هعمؿ شمال الرؿیى، جراقیػ الؿولره ال٩ا٘میره، َ . 001و هّك و بالؾ الٍام، َ  ةهى ٌمالی ا٨كی٭ی

 .001هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، َ 
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ىي ال یرك الصیرأ٨ٕرل ٌاهًٍراه برى اهؾق لهاو ؼلی٩ه ٨ا٘می اآلهك باظکام الله، 
ػ ابىال٩ٕرل ه١ركو٦ بره یبهكه بكؾ، الشمله آياو ٌ ها ؾیىاوؾق اؾاقه  یاقیاو بىیعیهى

ىاو یرىاو اهرىال و ؾیرؾو ؾ یه أ٨ٕرل آو ؾو قا هحرىلکاجب اِل٨ٕل بىؾيؿ ک ابى أو٭٧ و
ىاو یر٠ًىاو ِراظب ؾ م برهیط قا يیمى بى ٠بؿ المىیابىال چًیى هنهصله يمىؾ. أ٨ٕل 

ه ب١ؿ ال ک یعید هىیل یاب ىظًا بىیات کابى البك ايحؽاب يمىؾ. أ٨ٕل، یؾق هّك و٩ل
٫ يمرىؾ. الشملره یرىاو جع٭یرؾ یك٨رث قا هحرىلگؾورث ه قا بر ها ؾیىاوابى او٭٧ همه 

 2.بىؾ 1وابا یهاق یىایلک یؿ بًایجصؿ ،اي کاقگماقیا٬ؿاهات او ؾق لهاو 

 جایگاُ اجتواػی هسیحیاى در ػصز فاطویاى

ؾقوحی ؾقیا٨ث که ٨ا٘میاو،  به جىاو هیبا بكقوی جاقیػ ظکىهث ٨ا٘میاو ؾق هّك 
ال آ٤ال وقوؾ شىهك ِ٭لی وكؾاق الم١م لؿیى الله ٨را٘می بره هّرك جرا بره ظکىهرث 

کره یر  ظکىهرث  ایى ق٤ن ٠لریمی، الؿیى ایىبی و پایاو ؼال٨ث ٨را٘ قویؿو ِالض
ٌی١ی هًٙب٫ بك ج١رالین اورالهی قا جؤوریه کركؾه بىؾيرؿ بكؼری ال ؼل٩را ٨را٘می ؾق 
بكؼىقؾ با ق٠ایایٍاو، هیاو هىلماو و هىیعی و یهىؾی یا هیراو ٠ركب و کركؾ و جركک 

و هرك  ج٩اوجی ٬ایل يبىؾيؿ و با همه هكؾم ال هك ٘ای٩ه و يژاؾی بكؼىقؾی یکىاو ؾاٌحًؿ
ؾق ا٠ح٭اؾات و ١ٌایك ؾیًی و ا٠یراؾ و آؾاب قوىهٍراو  ها ؾوقهل آياو ؾق بكؼی ال گكوه ا

اؾ٠ا کكؾ بكؼی ال ؼل٩ا هايًرؿ الم١رم  جىاو هیقو  ال آلاؾی کاهل بكؼىقؾاق بىؾيؿ، الایى
 3.کكؾيؿ هیلؿیى الله جىالو اشحما٠ی قا ق٠ایث 

                                              
ٙا٨ث اوث. ایى ه١بؿ قا ای هًكی و يماؾ لیبایی و ل ؾیك هاقی وابا ؾق ٌهكک ال١بیؿیه ؾق ٌك٪ ٬ؿن ا٥ٌالی> جع٩ه. 1

جكیى ه١بؿهای شهاو اورث کره  جكیى ه١بؿ ؾق٨لىٙیى و ال ٬ؿیمی هیالؾی بًا کكؾ ٬ؿیمی 478که قاهب وابا ؾق وال 
ای ؾق کكايه باؼحكی بًا يهاؾه ٌؿه اوث. وانيه هماقاو گكؾٌگك و هىیعی ال وكاوك شهراو  ؾق ؾاؼل کىهی ؾقکىهاایه

 آیًؿ. ٙیى ا٥ٌالی هیبكای بالؾیؿ ال ایى ه١بؿ به ٨لى
ها اوث و هحىلی آو بایؿ کراجبی ؼبركه  ؾیىاو جع٭ی٫ یا ؾیىاو هصله: ؾیىايی اوث که هىٔىٞ کاقي وًصً ؾیىاو. 2

، 0ال٩را٘مییى الؽل٩را ، ز  ة. ه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیم77-32، َ 0بىؾ. ابى هیىك، اؼباق هّك، ز  هی
 .013 ، 0َ، ٬ل٭ًٍؿی، ِبط اِل٠ٍی، ز 01َ 

 .143م، َ  0111. ابكاهین ایىب، الحاقیػ ال٩ا٘می انشحما٠ی، لبًاو، الٍكکه ال١المیه للکحب، 3
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٤یكهىرلماياو  ؾق ظکىهث ٨ا٘میاو ؾق اکرك هىا٬ٟ ج٩اوت چًؿايی هیاو هىرلماو و
يبىؾ. بهبىؾ ؤٟ اشحما٠ی ٤یكهىلماياو آياو قا ٬اؾق واؼث ٠الوه بك ي٩ىـ و ویٙكه ؾق 

هًگ٩ث، ال شایگاه اشحمرا٠ی هًاوربی  های ذكوتؾوحگاه ظکىهحی ٨ا٘میاو و کىب 
بكؼىقؾاق ٌؿه و ظحی پا ٨كاجك يهاؾه و يىبث بره هىرلماياو ج٩راؼك يٍراو ؾهًرؿ. ایرى 

لماياو هّرك ٌرؿه و ؾق بكؼری ال ه٭راٟ٘ لهرايی هىشرب ٌكایٗ وبب ياقٔایحی هى
ال ٘ك٦ ؼل٩ا و یا ولقا بكای هعؿوؾ کكؾو آياو ٌؿ. بكگرماقی ا٠یراؾ  هایی ٨كهاوِؿوق 

هفهبی و وًحی ٬بٙیاو يیم ال اهمیث لیاؾی بكؼىقؾاق بىؾ و ٨ا٘میاو برا جىراهعی کره 
 هرای ؾیىاو ،ا٠یراؾ> ؾق بكؼری ال يمىؾيرؿ هیٌركکث  ها شٍىؾاٌحًؿ ؾق بكؼی ال ایى 

، هىلماياو هّك هرن ؾق کًراق 1کكؾيؿ هیؾوحگاه هالی قا ج١ٙیل قومی  ،اؾاقی و هالی
اها بكؼی او٬رات ؼل٩را بركای  >یا٨حًؿ هیظٕىق  ها شٍى٬بٙی ؼىؾ ؾق ایى  وً٘او هن

 هایی هعرؿوؾیث ها آوبكای  ؾاؾ هیقغ  ها شٍىشلىگیكی ال ٨ى٫ و ٨صىقی که ؾق ایى 
 2.کكؾيؿ هی٘ىقکلی آو قا همًىٞ  ا هايًؿ العاکن باهك الله ٨ا٘می بهو ی ؾاؾيؿ هی٬كاق 

زًسگیاجتوبعیهسیحیبىزرعصرفبطویبى

واکًیى هّك ٌاهل ا٬ىام و يژاؾهای گىياگىو هايًؿ ٬بٙیاو، قوهیاو، ا٠كاب، اکكاؾ، 
ؾیلمیاو، ظبٍیاو و ؾیگك ا٬ىام بىؾ. ه٭ؿوی ؾق يیمه ؾوم ٬كو چهاقم و هًگرام ور٩ك بره 

ـهیراو هىریعی هّرك قا ٬بٙری ياهًرؿ و یهىؾیراو يیرم ;کره:  ؾاقؾ هیك چًیى بیاو هّ
 3.:ج١ؿاؾٌاو ايؿک اوث

                                              
 .04، َ ظىى هعمؿِالط، الحٍیٟ المّكی ال٩ا٘می، شم  الرالد. 1
 .144ابكاهین ایىب، الحاقیػ ال٩ا٘می انشحما٠ی، َ . 2
اِل٬رالین، ؤرٟ  ةبالبٍاقی الم٭ؿوی، اظىى الح٭اورین ٨ری ه١ك٨رابى٠بؿالله هعمؿ بى اظمؿ بى البًا  الم١كو٦ . 3

 .030-030َ م،  1987ه٭ؿهحه و هىاهٍه و ٨هاقوه هعمؿ هؽموم، بیكوت، ؾاقاظیا  الحكاخ ال١كبی، 
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. ونیرث ِر١یؿ ؾاؾيؿ هیا٬لیحی ال واکًاو هّك قا جٍکیل  ،ا٬باٖ ؾق ٠ّك ٨ا٘می
ؾق هّرك ور٩لی  1وكلهیًی بىؾ که ا٬باٖ ؾق آو وکىيث ؾاٌحًؿ. جكیى ههنو  جكیى بمقگ

 2.ؾاؾيؿ هیاکرك واکًايً قا هىیعیاو جٍکیل يیم بكؼی ال قووحاها 

 ٌىؾ هی، آٌکاق گیكؾ هیکه هكاکم ١ًِحی و جصاقی هّك هىقؾ بكقوی ٬كاق  هًگاهی
که بىیاقی ال اهل ـهه ؾق ایى هكاکم وکىيث ؾاٌحًؿ هايًؿ ٌهك جًیه که ياِكؼىركو 

هركؾم ٌرهك  ىچًری هن 3هماق ي٩ك ـکك کكؾه که بیٍحك آو ا٬باٖ بىؾيؿ. واکًیى آو قا پًصاه
 4ؾهیاٖ که ؾق واظل يیل وکىيث ؾاٌحًؿ ال ا٬باٖ بىؾيؿ.

و  ٌرؿه وا٬ٟيام ؾاٌث که بریى جًریه و ؾهیراٖ  :ٌٙا; ،ال قووحاهای ههن ١ًِحی
الشمله ٌهكهای بىیاق ههن ١ًِحی و جصاقی  5بیٍحك واکًیى آو يىاشاو ٬بٙی بىؾيؿ.

 6اویىٖ و اؼمین بىؾيؿ. ؾاؾيؿ هیقا ا٬باٖ جٍکیل  ها آو٠ّك ٨ا٘می که بیٍحك واکًاو 

، اها وأط اوث که ايؿ يکكؾهاگكچه هًابٟ، ج١ؿاؾ ؾ٬ی٫ اهل ـهه ایى ؾوقه قا گماقي 
وىم شم١یرث هّرك قا ٌراهل  هىیعیاو هّك ا٬لیحی بمقگ قا جٍکیل ؾاؾه و ظؿوؾ ی 

 7.ٌؿيؿ هی

                                              
 .00ٓ، لبؿه ک٧ٍ الممال  و بیاو الٙك٪ و المىال ، ٘ب١ه پاقیه، َ 0310. ٤كن الؿیى، ؼلیل 1ٔ
 .01، َ 0، ز ق بفکك الؽٙٗ و اآلذاقان٠حبا ه٭كیمی، المىا٠ٛ و. 2
هر.  1357ياِك ؼىكو ٬باؾیايی، و٩ك ياهه ياِك ؼىكو، به کىًٌ هعمؿ ؾبیك ویا٬ی، جهكاو کحاب ٨كوٌی لواق، . 3

 .01، َ ي
 .030-030. ه٭ؿوی، اظىى الح٭اوین، َ 4
 .030. هماو، َ 5
 .002، َ م 1981لکی هعمؿظىى، کًىل ال٩ا٘مییى، بیكوت، ؾاق الكایؿ ال١كبی، . 6
٠بؿ الم١ًن هاشؿ، ٜهىق الؽال٨ه ال٩ا٘میه و و٭ى٘ها ٨ی هّك الحاقیػ الىیاوی، انوکًؿقیه، ؾاقالم١اق٦ هّرك، . 7

 .013، َ م 1976الٙب١ه الرايیه، 
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جبیگبُاجتوبعیرجبلٍثسرگبى

ه جرؤذیك لیراؾی ؾق ج٥ییرك شایگراه ویاوث جىاهط ؾیًی ٨ا٘میاو ؾق هىقؾ اهرل ـهر
ؾق شاه١ه هّرك ؾاٌرث. شایگراه اشحمرا٠ی هىریعیاو جرابٟ ٠رىاهلی  ها آواشحما٠ی 

ولقا، کاجبراو، پمٌرکاو،  ،قو الشمله هًاوبات ویاوی و هباظد ا٬حّاؾی برىؾ. الایرى
١ًِحگكاو، جصاق و هالکاو بمقگی ال هىیعیاو ؾق ظکىهث ٨ا٘میاو هّك هٍر٥ىل بره 

ههن و شایگاه بانی اشحمرا٠ی بىؾيرؿ و آيراو ؾق ؾورحگاه  های ه٭ام ظبِاکاق بىؾه و 
پكؾاؼحره و ؼل٩رای ٨را٘می يیرم بره ؼرا٘ك ؼرؿهات  ايؿولی هالظکىهث ٨ا٘می به 

٠ٙایای بىیاقی که ٌاهل اهىال و کانی ي٩یه و اهالک بىیاقی بىؾ بره  ،بكشىحه آياو
اهالک و اهىال  >هىیعیاو 1.ؾا٨مو هی. ایى اهك بك ذكوت و هکًث آياو بؽٍیؿيؿ هیآياو 

وظٍن بىریاقی ؾاٌرحًؿ. ایرى ٬ّركها هملرى ال  بىیاق و ٬ّكهای هصلل همكاه با ؼؿم
 2بىؾ. بها گكاو های گًصیًهو  ها اذاذیهاٌیا  و 

٠ًىاو اولیى ؼلی٩ه ٨ا٘می هّك ٠الوه برك  ؼّىَ الم١م لؿیى الله به ٨ا٘میاو و به
ویژه ؾق  کاقگیكی يؽبگراو اهرل ـهره بره هجىاهط ویاوی ؾق اؾاقه ؾوحگاه ؼال٨ث ؾق بر

ايحؽاب پمٌکاو ؾقباق يیم ویاورث جىراهط قا ؾق پریً گك٨حًرؿ. ؼل٩رای ٨را٘می بره 
 ،بىیاقی ال پمٌکاو هىیعی ؼىؾ شهث اکكام و جٍىی٫ به ؼا٘ك ه١الصات هى٨٭ٍراو

 3.بؽٍیؿيؿ هی بهایی گكاواهىال و هؿایای 

او يیم شایگاه ق٨ی١ری قا يرمؾ ایرى ؾايٍمًؿاو و ٠لمای ٤یكهىلم >٠الوه بك پمٌکاو
الشملره  -کٍیً ٬بٙی اوکًؿقیه  - ؼلی٩ه ٨ا٘می به ؾوث آوقؾيؿ. و١یؿ بى بٙكی٫

                                              
 .040، َ 0، ز ال٩ا٘مییى الؽل٩ا  ةه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیم .1
 الکًیىٔه المّكیٔه، الم١كو٦ بىیك البی١رٔه الم٭ؿورٔه، يٍرك: ةالبٙاقک ابى ه٭٩ٟ او٭٧ اٌمىيیى الىاویكن، جاقیػ .2

، ز م 1974-1959شم١یٔه اآلذاق ال٭بٙیرٔه  ،یىی ٠بؿالمىیط و ٠میم وىقیال ٠ٙیٔه و بىهىحك و أيٙىاو ٔاهك، ال٭اهكه
 .31، َ ٬اون ٠بؿه ٬اون، الیهىؾ ٨ی هّك. 00، َ 0
٠لی بى یىو٧ ال٭٩ٙی، جاقیػ العکمرا  و هرى هؽحّرك الموليری هرى کحراب اؼبراق ال١لمرا  باؼبراق العکمرا ،  .3

 .003، َ م 1999هر. ٪. ٨1378كايک٩ىقت، ه١هؿ جاقیػ ال١لىم ال١كبیٔه و انوالهیٔه 
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 هىقؾجىشههؽحل٧ ٠لمی جؤلی٧ کكؾه و  های لهیًهایى ؾايٍمًؿاو بىؾ که چًؿیى اذك ؾق 
 1و ظمایث الم١م لؿیى الله ٬كاق ؾاٌث.

٠لًًا با ٠لمرای هىرلماو بره هباظرره و الم١م لؿیى الله ظحی به هىیعیاو اشاله ؾاؾ 
ؾق ٨ىٙاٖ قا  2ٌؿه وى هكکىقیىن هًاٜكه باكؾاليؿ. او ظحی اشاله ج١میك کلیىای ویكاو

 3ال هعل وشىه ؼمايه ؾولث ؾاؾ.

پمٌکاو يیم ؾق ؾقباق ال١میم بالله ٨ا٘می هايًؿ الم١م لؿیى اللره ال شایگراه ههمری 
ابىال٩حىض هًّىق برى ورهالو برى ه٭ٍرك  -بكؼىقؾاق بىؾيؿ. پمٌ  هؽّىَ ال١میم 

هىیعی بىؾ. او ال يمؾیکاو ؼلی٩ه ال١میم بالله و العاکن باهك الله ٨ا٘می بىؾ  - هّكی
او ال چًاو ي٩رىـی  4که ؾق ؾقباق ایى ؾو ؼلی٩ه ِاظب ي٩ىـ و ٘ك٦ هٍىقت آياو بىؾ.

قن و بكؼىقؾاق بىؾ که جىايىث ب١ؿ ال ليؿايی ٌؿو و هّاؾقه اهىال ٠یىی برى يىرٙى
قا با ج٭أای ؼىؾ آلاؾ کكؾه و ٠یىی بى يىٙىقن قا به ه٭رام ؼرىؾ  ها آو ،یهىؾی هًٍؤ

 5بالگكؾايؿ.

ابىهًّىق يماق ال١میرم باللره يیرم هايًرؿ پرؿقي جىراهط لیراؾی يىربث بره ـهیراو 
ؼّىَ هىیعیاو ؾاٌث. ٠لث ایى اهك، الؾواز ال١میم برا یر  لو هىریعی برىؾ.  به

گاه هكچه بیٍحك هىیعیاو ؾق ایى ؾوقه ٌرؿ. ال١میرم ؾو ي٩ىـ آو لو هىشب ج٭ىیث شای
٠ًىاو بٙكیر٫  ه.٪ بره 014ؾق ورال  7و آقوریًىن 6اوقورحه هرای يامبكاؾق ليً قا به 

                                              
، ا٠یلیاو ؾق جراقیػظمؿاو، ٠بان، اوم. 014، َ 0ز  اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیمٔه ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، . ه٭كیمی،1

 َ031. 
2. Mercurius. 

يهٕث ٬كهٙیاو، جهركاو، ايحٍراقات ؾايٍرگاه ٓ. 0010. همحعى 213ٔ، َ 2. جؤهك، ٠اق٦، هىوى٠ه الحاقیؽیه، ز 3
 .319ٌهیؿ بهٍحی، َ 

 .364، هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، َ 19ابى ابی اِیب١ه، ٠یىو انيبا  ٨ی ٘ب٭ات ان٘با ، َ . 4
 .293-281، َ 1، ه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیمٔه ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز 182جاقیػ ِله اوجیؽا، َ . ايٙاکی، 5

6 .Orestes. 
7 .Arsenis. 
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الم٭رؿن و بٙكیر٫ برمقگ ٌرهك ٬راهكه ايحؽراب يمرىؾ. ایرى  هلکايی اوقٌلین ؾق بیث
ث ؼىیٍاويؿی ؾق ویاوث ال١میرم ؾق هرىقؾ هىریعیاو هلکرايی جرؤذیك لیراؾی گفاٌر

که ٘ای٩ه هلکیه ٬ؿقت یا٨حه و بكؼی ال کلیىاهای ی١٭رىبی قا جّرك٦ کكؾيرؿ.  يعىی به
٠ًىاو همىك ال١میم ي٩ىـ ٨كاوايی ؾق ؾقبراق  واوٙه ظٕىق ؼىاهكٌاو به ایى ؾو قاهب به
ال١میم يىبث به بٙكی٫ ٌّث و ؾوم کلیىای ٬بٙی يیم،  ،٠الوه بك ایى ٨1ا٘می یا٨حًؿ.

ق٨حاقی ؾووحايه ؾاٌرحه و برا ظمایرث ال١میرم، کلیىرای  هؽال٩ث هىلماياو، ق٤ن ٠لی
٬ؿیه هكکىقیىن ه١كو٦ به ابی وری٩یى ؾق يمؾیکری ٨ىرٙاٖ و کلیىرای الم١ل٭ره ؾق 

 ٬2ّك الٍمٟ قا بالوالی کكؾ.

ابى ِالط اقهًی ـکك کكؾه که یکی ال هىیعیاو هّك که الم١لن وكوق الصالل يرام 
با ؼلی٩ه المىحًّرك باللره ؾاٌرث. او  ؾاٌث ِاظب هال و ه٭ام بىؾه و قوابٗ يمؾیکی

و  ها يىٌریؿيی، ها ٌریكیًیو ايرىاٞ  ٌرؿ هیبا ؼلی٩ه همركاه  ها شٍىؾق لهاو بكگماقی 
 3.يمىؾ هیو ؼلی٩ه يیم يیالهایً قا هكج٩ٟ  کكؾ هی٤فاهای لفیف قا به ؼلی٩ه ج٭ؿین 

ىقؾاق های هىیعی يیم ؾق ایى ؾوقه ال شایگاه بانیی يرمؾ ؼل٩رای ٨را٘می، بكؼر بٙكی٫
هرای هىریعی همىرایه هٍرکالت  ٠ًىاو بٙكیر٫ يرمؾ ؾولث بىؾه و باقها با ي٩رىـ ؼرىؾ بره

هررایی برركای ٨ا٘میرراو ه١ً٭ررؿ  ٠ًىاو ور٩یك ٨ا٘میرراو، پیماو ٨ا٘میراو قا ظررل يمررىؾه یررا برره
کكؾيؿ. بكای هرال ؾق ؾوقه ظکىهث الٝاهك، ب١رؿ ال هركگ بٙكیر٫ اقیىرٙیه، بٙكیر٫  هی

ها برك  بكای اي١٭اؾ پیماو ِلط و ا٠الم ق٨رٟ هعرؿوؾیث الم٭ؿن و ؾایی وث المل ، بیث
ه.٪ بركای ٠٭رؿ ٬ركاقؾاؾ ِرلط،  003اهل ـهه به بیمايه ٨كوحاؾه ٌرؿيؿ. الٝراهك ؾق ورال 

 الم٭ؿن قا به بیمايه ٨كوحاؾيؿ که هى٫٨ به ايصام آو ٌؿيؿ. بٙكی٫ ي٭٩ىق و بٙكی٫ بیث

                                              
. ؾ٨حركی، ٨كهراؾ، 87. هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكاللره، َ 45کًاییه و اؾیكه هّك، َ . اقهًی، ابىِالط، 1

 .34. ٠لی ظىًی الؽكبى٘لی، ال١میم بالله ٨ا٘می، َ 215َ  جاقیػ و ٠٭ایؿ اوما٠یلیه،
. ٠لی ظىرًی الؽكبرى٘لی، 215. ؾ٨حكی، ٨كهاؾ، جاقیػ و ٠٭ایؿ اوما٠یلیه، َ 47ه٭كیمی، جاقیػ اِل٬باٖ، َ . 2

 .34ال١میم بالله ال٩ا٘می، َ 
 .32کًایه و اؾیكه هّك، َ . اقهًی، ابىِالط، 3
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اجتوبعییّبتیهحسٍزقَاًیيٍ

ها و  که ؾق ٠ّك ؼل٩ای ٨ا٘می، هىیعیاو ؾچراق هعرؿوؾیثجىشه اوث  ایى يکحه ٬ابل
ها ؾق بكابك آلاؾی ؾیًی، ذركوت و کىرب شایگراه  ٨ٍاقهای لیاؾی ٌؿيؿ اها ایى هعؿوؾیث

ها،  ا٤مراْ اورث. الشملره ایرى هعرؿوؾیث بانی اشحما٠ی که به ؾورث آوقؾيرؿ، ٬ابل
ؾاٌث به ذركوت ٨ركاواو  نهّاؾقه اهىال اهل ـهه بىؾ که ایى ا٬ؿام ؼل٩ا به ؾلیل ٘مٟ و چٍ

های اؾاقی، هرالی، ٜلرن و  آوقی ياهٍكوٞ ذكوت، وى اورح٩اؾه آياو يبىؾ بلکه به ؾلیل شمٟ
 ٨1ٍاق جىوٗ ولقا و قشال هىیعی بك هكؾم هّك بىؾ.

وربب ٌرؿ آيراو  یؾق ؾوحگاه ؾولث ٨ا٘م یو قشال ـه اویىايیولقا، ؾ ٙكهیو ذكوت،
 هرای لبان کره چًاوبكؼرىقؾاق ٌرىيؿ  ییبان یاشحما٠ گاهیو ي٩ىـ، ال پا ٬ؿقت ٠الوه بك

و  لیاِر یو اورحكها ها اورببرك  وهمچىو لبان قشال هىلماو ؾقباق باىٌرًؿ  بها گكاو
برانجك ال  یؼىؾ ه٭اه یآياو بكا بیجكج ىیبؿ 2و لگام هكِٟ وىاق ٌىيؿ. ها لیىبا  بها گكاو

قا بك هىلماياو با  ٍاویِؿا یو ظح ٨كوؼحًؿ هیهىلماياو ٬ایل بىؾيؿ و ؾق بكابك آياو ٨ؽك 
کكؾه و يىربث بره  ٌْؿ هىلماياو هّك ا٠حكا وبب اهك ىیا 3.بكؾيؿ هیکبك و ٤كوق بان 

شلرب  یبركا یکًًرؿ. العراکن ٨را٘م یحیياقٔرا ؼل٩ا يىبث به اهل ـهه ا٠الم اوثیو
و ٨ٍاق بك اهل ـهه ِاؾق  ثیهعؿوؾ صاؾیا بك یهبً هایی ٨كهاو ،هىلماياو هّك ثیقٔا

ِراؾقه ال  ىیبرك ٌركٞ و ٬رىاي هیرال لهاو ٨حىظات برا جک یکكؾ. اهل ـهه ؾق ؾولث اواله
هلرمم  یاشحمرا٠های  هعرؿوؾیثال  یبكؼر ثیربره ق٠ا -ؼٙراب  ى٠مك ب -ؾوم  ٩هیؼل

بره  هًىرىب ٌرؿه و ؿهیرياه: الٍركوٖ ال١مكیرة;یا : ٠هؿ ال١مكی;به  ىی٬ىاي ىیٌؿيؿ. ا
هلرمم اهل ـهه  و بالگٍث ؾق لهاو العاکن ها ایى هعؿوؾیث .ؼٙاب بىؾ٠مك بى  ٩هیؼل
 ایرپاقچره ٬كهرم  ای جکرههلمم بىؾيؿ بك کح٧ لباوٍراو  اویهىؾیو  ٌؿيؿ 4اقی٤ ؿویپىٌ به

                                              
 .022، َ 0، ز کك الؽٙٗ و اآلذاقه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بف. 1
 .022، َ 0. هماو، ز 2
 .00ٓ، جاقیػ العٕاقه انوالهیه ٨ی ال٭كو الكابٟ الهصكی، ال٭اهكه، بی يا، َ 0140. باقجىلؿ 3ٔ
يى٠ی لبان بىؾ که اهل ـهه هلمم به اوح٩اؾه ال آو بىؾيؿ جا ال هىلماياو، جٍؽیُ ؾاؾه ٌىيؿ. ه٭كیمی، المرىا٠ٛ و . 4

 .213، َ 0، ز بفکك الؽٙٗ و اآلذاق ان٠حباق
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 ؿیبا اویعی. هىًؿیٌهكويؿاو شؿا يما كیوویله ؼىؾ قا ال وا لقؾقيگ الّا٪ کًًؿ و بؿیى
 یو هًگرام وقوؾ بره ظمرام بركا آویؽحًرؿ هی بیِرل ؾيٍاوبىحه و بك گك لياق به کمكٌاو

بك گركؾو  یوكب ایو  یهى ای یآهً ای ظل٭ه ؽحىیهلمم به آو ،هٍؽُ ٌؿو ال هىلماياو
و  هایٍراو يا٬ىن یبه اهل ـهره ؾورحىق ؾاؾه ٌرؿه برىؾ کره ِرؿا چًیى هن 1ؼىؾ بىؾيؿ.

 یها وامال وراؼح جكقا بران هایٍراو واؼحماوٌاو بلًؿ يٍرىؾ و  ؾیًی های کحابؼىايؿو 
ؾق  هایٍراو ؼىکو  ها ِرلیبال ٌركب ؼمرك و آٌرکاق کركؾو  ها آو 2هىلماياو يىاليؿ.

آٌرکاقا و برا  ،هركؾه یبركا یو لاق هیربرىؾ و گك یپًهراي اهىاجٍاو هأل٠ام هًٟ ٌؿيؿ. ؾ٨ى
 3.ٌؿيؿ هیوىاق  ، اوببك  ؿیيبا چًیى هن ها آوبلًؿ همًىٞ بىؾ.  یِؿا

برىؾ کره  :یرةٌكوٖ ال١مك;ا ی :ی٠هؿ ال١مك;به  هكبىٖ ها هعؿوؾیث ىیال ا یبكؼ
ؾق هىقؾ اهل ـهه ِاؾق و اشكا ٌرؿ. ؾق ا٤لرب او٬رات ظکرام و  ی٨حىض اواله ؾوقه ؾق
 .هرا شًگ ایرهگك ؾق ِىقت ٨ٍراق  کكؾيؿ يمیٌكوٖ  ىیقا هلمم به ا اویعی، هىاویوال

 هرای ؾوقهوشىؾ ؾاٌرث کره ٨٭هرا ؾق  ٌؿيؿ هی ؿهیياه :ٌكوٖ المىحعبة; که یٌكو٘
 4اوالم يبىؾه اوث. اهبكیکكؾيؿ و شم  ٌكوٖ ؾوقه پ واشب بك اهل ـهه یب١ؿ

جًها شىهك ٬بل ال وقوؾ الم١رم لرؿیى  ها، آوهّك و اوح٭كاق  ىیبه وكله اویوقوؾ ٨ا٘م با
 و اویرهىؾی٬ایل ٌؿه و ٨كهراو ؾاؾ کره  ثیهعؿوؾ اویـه ی٪ بكا.ه 020هّك ؾق وال به الله 
الم١م لؿیى الله و ال١میم  ؼلی٩هؾو  5ٜاهك ٌىيؿ. ها آوو ؾق شاه١ه با  ؿهی٤یاق پىٌ اویعیهى

کاقگیكی اهرل  ؾق لبان، وىاقٌؿو برك اورب و بره یحیهعؿوؾ گىيه هیچاهل ـهه  یبكا بالله
 .همكاه با جىاهط ؾاٌحًؿ یاوحیهىلماياو ٬ایل يٍؿيؿ و و يمؾ ـهه

                                              
 هماو.. 1
 .00-03. ٠بؿه ٬اون، ٬اون، یهىؾ ٨ی هّك، َ 2
 .00هماو، َ . 3
 .00. ٠بؿه ٬اون، ٬اون، یهىؾ ٨ی هّك، َ 12. هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، َ 4
 .132، َ 1ه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیمٔه ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز . 5
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هايًرؿ پرؿق و  -ؼرىؾ ؾق ؾوقه اول ظکىهرث  - ی٩ره ٨را٘میؼل -الله  باهك نکالعا
هعبىب  اقیو يمؾ هكؾم هّك بى ؾاؾ هیيىبث به اهل ـهه يٍاو  یاؾیل جىاهط -شؿي 

با  کىی. ول1ٌؿ هیهمكاه  كؾمبا ه اویعیاؾ هىلماياو و هىیو ا٠ ها شٍىؾق  یبىؾ. او ظح
٬ؿقجمًؿ ؼىؾ بكشىاو ؼاؾم قا کًاق  كیهى٫٨ ٌؿ ول که هًگاهی آ٤ال ؾوقه ؾوم ظکىهحً

 های هعرؿوؾیث ،چًرؿ ٨كهراو ی٪ ؾق ٘ه. 010وال  ؾق كؾیليؿ و ٬ؿقت قا به ؾوث گ
 اهل ـهه ِاؾق کكؾ. یقا بكا یؿیٌؿ

برىؾ کره  ىیا گك٨ثا٨كاٖ ِىقت  ؾقيهایثکه  ها گیكی وؽث ىی٠لث ا ٌىؾ هی گ٩حه
٬ؿقت قا ؾق ايعّراق ؼرىؾ ؾقآوقؾه و برا وى اورح٩اؾه ال  یعیهى اویىايیکاجباو و ؾ ،ولقا
شای آياو گماٌحه  ؼىؾ قا به کیٍاو هنقا ال اؾاقه اهىق کًاق لؾه و  هىلماياو، ؼىؾ ثیهى١٬

 او٨اؼك برك هىرلماي های لبانکكؾه و با  آوقی شمٟ یاقیذكوت بى گكیؾ بىؾيؿ> ال ٘ك٦
کركؾه و بره  یؿاقیرؼرىؾ ؼك یقا بكا هىلماو یمهایکًو  ٤الهاو ها، آو. ٨كوؼحًؿ هی٨ؽك 

با٠د ٌؿه برىؾ  ٗیٌكا ىی. اپكؾاؼحًؿ هیؼىؾ  یىاهایکل و هاكیؾ یبًا ؿیگىحكي و جصؿ
آو  نیبكؼىقؾاق ٌىيؿ که بر یؼال٨ث ٨ا٘م ؾوحگاه بك ای ویٙكهال چًاو ي٩ىـ و  هىیعیاو

ٌرىؾ. هركؾم  یعیهىر یبه ظکىهح لیجبؿ ی٨ا٘م هىلماوو  ی١یکه ظکىهث ٌ ق٨ث هی
برىؾه و باقهرا بره آيراو ا٠حركاْ  یياقأ ٬بل ال العاکن یهىلماو هّك ال جىاهط ؼل٩ا

و  اویعیبره ؼرا٘ك بره کراق گرك٨حى هىر ی٨را٘م ی. هكؾم هىلماو هّك ال ؼل٩ا2يمىؾيؿ
شلرب ا٠حمراؾ ؾوبراقه  یبركا :العاکن; ياقأی بىؾيؿ. ؼال٨ثؾق اؾاقه ؾوحگاه  اویهىؾی

 و ها وى اورح٩اؾهال  یكیشلرىگ یهىرلماياو و بركا اویرؾق ه گاهیؾوث آوقؾو پاه بهكؾم و 
اهرل ـهره  یقا بركا هایی هعؿوؾیث ،ؾق اهىق و ج٩اؼك اهل ـهه بك هىلماياو ها ؼىؾوكی

                                              
٘٭ىي، هعمؿ وهیل، جاقیػ ال٩را٘مییى هرى . 01 های ج١لیمی و ٠لمی آياو، َ ٨ا٘میاو و وًث. هالن، هایًحه، 1

 .014ٌمالی ا٨كی٭یٔه و هّك و بالؾ الٍام، َ 
. 040َ  . ابی ال٭اون ٠بؿالكظمى بى ٠بؿالله ٠برؿالعکن برى ا٠ریى ال٭كٌری المّركی، ٨حرىض هّرك و اؼباقهرا،2

 .001هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، َ . 011، َ 0اق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حب
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يٍرؿ. او  1ٓبركیؼ اویرهىؾیٔ ابكهیجًها ٌاهل ظال ؼ ها هعؿوؾیث ىیا ويمىؾ  صاؾیا هّك
هكبرىٖ بره  ىیرکكؾ که ا اقی٤ ؿویهلمم به پىٌ ،هىلماياو لهٍؽُ ٌؿو ا یبكا قا اویـه
ؼررىؾ  ،:ٌرركوٖ ال١مكیررة;العرراکن ٠ررالوه بررك الررمام  کىیبررىؾ ولرر: ال١مكیررة ٌرركوٖ;

 2.اهل ـهه ا٨موؾ ىی٬ىاي كیبك وا ٠الوه قا یگكیؾ های هعؿوؾیث

 بك المام اهرل ـهره بره یقا هبً ی٪ العاکن ٨كهايه. 014اول هاه هعكم وال  مهیي ؾق
برىؾ  اویبك وك که ٠الهرث ٠باور اهیو های ٠ماههو ٬كاق ؾاؾو  ٍاویبه کمكها لياق بىحى
که ؾق ؾوحگاه ظکىهرث  یايی٨كهاو به همه ي٭اٖ هّك ٨كوحاؾه ٌؿ. ـه ىی. اکكؾ ِاؾق
 ٨.3كهاو هلمم ٌؿيؿ ىیا یبه اشكا میي بىؾيؿ ی٨ا٘م

هکراو قا  ىیرا اویعیقا ِاؾق کكؾ. هى ٬4ماهه یىای٨كهاو ايهؿام کل ،وال ىیؾق ا او
 بكؼی هىقؼاو الشمله 5.ق٨حًؿ هیآو  اقتیؾايىحه و هكواله به ل طی٨ى هىهعل ؾ

قا هٍراهؿه کركؾ کره  یايیعىریه ،٪ العراکنه. 013که ؾق وال ايؿ  ـکك کكؾه یمیه٭ك
گ٩حًؿ که ا٬براٖ بًرا  ،ٌؿ ای، ٠لث قا شىکًًؿ هیالم٭ؿن و٩ك  گكوه به ومث بیث گكوه

بره  بهرا گكاو یایپراکٓ برا هرؿا ؿیر٨ّرط ٠ٔ ؿیٌكکث ؾق ٠ یبكا ٌاو هكوالهبك قون 

                                              
قویؿ. آياو کىايی بىؾيؿ کره ٠مرك برى ؼٙراب ال ٌربه شمیركه بره هّرك  . ؼیابكه: یهىؾیايی که اِلٍاو به ؼیبك هی1

 .12ههاشكت ؾاؾ. هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، َ 
 .040الؽال٨ه ال٩ا٘میه و و٭ى٘ها ٨ی هّك الحاقیػ الىیاوی، َ  . ٠بؿ الم١ًن هاشؿ، ٜهىق2
. ؾواؾاقی، کًرم الرّؿقق و شراهٟ ال٥ركق، 00، َ 02. ابى اذیك، الکاهرل، ز 031. ايٙاکی، ِلة جاقیػ اوجیؽا، َ 3

الؽٙٗ  . ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك010، َ 2الصم  الىاؾن، الؿّقه المٕیئه ٨ی اؼباق الؿوله ال٩ا٘میه، ز 
. ه٭كیمی، اج١راٚ الع٩ًرا  باؼبراق اِلیمرٔه ال٩را٘مییى 000. ه٭كیمی، جاقیػ اِل٬باٖ، َ 10-10، َ 0و اآلذاق، ز 
. ٘٭ىي، هعمؿ وهیل، جاقیػ ال٩ا٘مییى هى 011، َ 0. ابى ج٥كی بكؾی، الًصىم الماهكة، ز 30، َ 0الؽل٩ا ، ز 

 .031ٌمالی ا٨كی٭یٔه و هّك و بالؾ الٍام، َ 
ای ٬ماهة که به ٬بك ه٭ؿن يیم ه١كو٦ بىؾ، ؾق ؼاقز اوىاق بیث الم٭ؿن بًا ٌؿه اورث، ایرى هکراو ؾق ايصیرل آهرؿه کلیى. 4

 .041، َ 1اوث و شایگاه به ِلیب کٍیؿه ٌؿو هىیط ٠لیه الىالم بىؾه اوث. یا٬ىت ظمىی، ه١صن البلؿاو، ز 
. ه٭كیرمی، المرىا٠ٛ و ان٠حبراق 001، َ 02. ابى اذیك، الکاهرل، ز 032-014. ايٙاکی، ِلة جاقیػ اوجیؽا، َ 5

. ابرى 30، َ 0. ه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیمٔه ال٩را٘مییى الؽل٩را ، ز 14، َ 0بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز 
 .041-043، َ 1. یا٬ىت ظمىی، ه١صن البلؿاو، ز 011، َ 0ج٥كی بكؾی، الًصىم الماهكة، ز 
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٬ّرؿ ظرس  هٍاهؿه کكؾ که به می. ؾق هماو لهاو هىلماياو قا يقويؿ هی اهثی٬ یىایکل
قهله و ال وكؾاقاو  یوال - ی٧ ال١ٕؿیٔ ىکین ال أؼحک. العاٌىيؿ هیال هّك ؼاقز 

 ىیرؾاٌرث کره ا اویراو ؾق پاوػ ب ؿ،یپكو اهثی٬ماهةٓ ٬ٔ ىایؾقباقه کل - یوااه ٨ا٘م
 یپاؾٌاهاو بكا ی، هكؾم و ظحٌماقيؿ هیبمقگ  اقیآو قا بى اویعیکه هى اوثیی ىایکل
، ٨ركي، هٌاهل لبان، پكؾ اقیو اهىال بى قويؿ هیبه آيصا  ها وكلهیىآو ال همه  اقتیل

 ی. او بركاکًًؿ هی نیبه آيصا ج٭ؿ كهیواؼحه ٌؿه ال ٘ال و ي٭كه و ٤ های ِلیبچلچكا٢، 
آو  یيىقپكؾال ىهیوؽى گ٩ث که ٌ ىایؿايه هعكاب آو کلهىٌمً ین ال يىقپكؾالکالعا

 ىیراال ن ک. العراجابؿ هیؾقؼٍاو ال آوماو بك هعكاب  یيىق ییای اوث که گى گىيه به
قا ؾاؾ جا همه آيچه  ىایکل ىی٨كهاو ايهؿام و ٤اقت ا ىیکاؼح و به ؼىًٌ يیاهؿ ٧یج١اق

ى که ی٬ىًٙٙ یهاق یىایکل ،اهثی٬ یىایبك کل ٠الوه وشىؾ ؾاٌث هعى و يابىؾ گكؾؾ.
 1ٌؿ. كاویو میبىؾ ي ىایکل ىیؾاؼل ا

وربب ؾ٠رىت بره شًرگ  ىیربرىؾ و ا یعیبك اهث هى ی٬بك ه٭ؿن ٔكبه ههلک ايهؿام
 ،برىؾ اویعیهىر اقتیرهعل ل ها واليصات ٬بك ه٭ؿن که  یاپ ٌؿ جا بكاپجىوٗ  یبیِل

 2.بًا ٌؿ ؿیجصؿ وباقهوال ب١ؿ ؾق ٠هؿ المىحًّك بالله ؾ یهکاو و ىیا٬ؿام کًًؿ. ا
 وال بره ىی. ؾق اا٨ثیٌؿت  ها گیكی وؽثو  ها هعؿوؾیث ىی٪ اه. 011وال  ؾق

برك گركؾو  بیِرل اویعیو هىر ؿهیپىٌ اهی٨كهاو ؾاؾه ٌؿ لبان و اویهىؾیو  اویعیهى
هصبرىق  میري اویرهىؾیـقاٞ و ولو آو پًس ق٘ل بىؾ و   ی ها ِلیبايؿاله آو  که ؽحهیآو

. ميرؿیاویبرك گركؾو ب هایی ليگ میبه هماو ايؿاله و ولو و ي یىبچ ٙاویٌ كیبىؾيؿ جّى
ال وىاقٌؿو بك اوب و اوحك هًٟ ٌؿه و جًها هصال به وىاقٌؿو برك ان٢ بىؾيرؿ.  اویـه

 ىیال چركم و برؿوو جرمی بایىرث هیاوح٩اؾه ٌؿه ال چرىب جرىت و ا٨ىراق آو  های لیى

                                              
. ه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًرا  031، َ 00. ـهبی، جاقیػ انوالم، ز 012َ ، 1. یا٬ىت ظمىی، ه١صن البلؿاو، ز 1

. ظىرى هعمرؿ 031، َ 0. ابى ج٥ركی بركؾی، الًصرىم الماهركة، ز 10، َ 0باؼباق اِلیمٔه ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز 
 .001. هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، َ 00-00ِالط، الحٍیٟ المّكی ال٩ا٘می، َ 

 .٠003ًاو، العاکن باهكالله، َ  . هعمؿ ٠بؿالله2
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هىرلماياو قا  های کٍرحیقٌؿو بك وىا اشاله ها آو ها، هعؿوؾیث ىی٠الوه بك ا بىؾ، هی
 1ؼؿهحکاق هىلماياو باًٌؿ. ًکهیيؿاٌحًؿ هگك ا

 اویرقا يىبث بره ـه یٍحكیب های گیكی وؽثن ق٨حاق ؼّمايه و کوال ب١ؿ العا ؾق
 ،ةیراق ٌرؿه و ٠رالوه برك ٌركوٖ ال١مكی٤ ؿویهلمم به پىٌ ها آوکه  يعىی يٍاو ؾاؾ و به

هایٍراو قا  هلمم کكؾ کره ِلیبقا  اویعیآو ٌكوٖ ا٨موؾه ٌؿ. او هى بك یگكیؾ ٌكوٖ
 ال شرًه ٘رال و ي٭ركه اورح٩اؾه هایی ِرلیب. آيراو ال ميرؿیاویلبان به گكؾو ب یبك قو

 کاق هًٟ يمىؾ. ىین آياو قا ال اککه العا کكؾيؿ هی
ی اقیظاقة الكوم ؾق ٬راهكه و بىر یىایهايًؿ کل ییىاهای٨كهاو ايهؿام و ٤اقت کل او

 ىاهایو اذاخ و ٜكو٦ ه٭ؿن کل لیووا ا٨حًؿیقا ؾاؾ. هىلماياو اشاله  گكیؾ یىاهایکل
 ىرایو کل كیؾوحىق وه هماق ؾ ىیا یؾق ٘ 2قا ٤اقت کكؾه و ؾق بالاقها به ٨كوي بكوايًؿ.

گراه ؾوبراقه وراؼحه  وشرىؾ ؾاٌرث کره هیچ یآذاق باٌکىه ها آو اویٌؿ که ؾق ه كاویو
ن ککره العرا کًؿ هی ثیقوا ؿیبى و١ ییعی. ا٨ثیاؾاهه  وال وه ا٬ؿاهات جا ىیا 3يٍؿ.

ٌؿه، هىصؿ  ویكاو یىاهایکل هايؿه با٬یؾاؾ ال جل  ؾوحىق ىاهایب١ؿ ال ٨كهاو ايهؿام کل
هرا و كیاو ٨كهراو ؾاؾ او٬را٦ ؾ ،ىی. ٠الوه بك اکًًؿ شاهٟ العاکن و هىصؿ قاٌؿه قا بًا

 4.ؾهًؿ المال ايح٭ال قا هّاؾقه و به بیث ىاهایکل

 ؿیاهل ـهره يٝراقت و کًحركل ٌرؿ اؾیو ا٠ ها شٍى یوال بك بكگماق ىیؾق ا العاکن
و يؽرل قا  ها ِرلیبو ؼراقز کركؾو  ىاهایکل ىی١ٌايیى و جمی ؿی٠ ی. او بكگماقؾاٌث

                                              
َ 0جاقیػ بٙاقکة الکًیىة المّكیة، ز . ابى ه٭٩ٟ، 1 َ . ايٙاکی، 42،  ٛ و . 012ِرلة جراقیػ أوجیؽرا،  ه٭كیرمی، المرىا٠

َ 0ابى ج٥كی بكؾی، الًصىم الماهكة، ز . 14-10، َ 0ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز  جاقیػ اِل٬براٖ، . ه٭كیمی، 031، 
٘٭رىي، هعمرؿ ورهیل، جراقیػ ال٩را٘مییى هرى . 00-00ظىى هعمؿ ِالط، الحٍیٟ المّركی ال٩را٘می، َ . 000َ 

 .003هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، َ . 014ٌمالی ا٨كی٭یٔه و هّك و بالؾ الٍام، َ 
ه٭كیرمی، المرىا٠ٛ و . 013، َ 0کًرم الرؿقق، ز . ؾواؾاقی، 002کًایه و أؾیركة هّرك، َ . اقهًی، ابىِالط، 2

ابى ؼلکاو، و٨یرات . 011، َ 0ابى ج٥كی بكؾی، الًصىم الماهكة، ز . 104، َ 0ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز 
 .020، َ 0اِل٠یاو ٨ی أيبا  أبًا  المهاو، ز 

، 0ذراق، ز . ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق برفکك الؽٙرٗ و اآل003. ابى ه٭٩ٟ، جاقیػ بٙاقکة الکًیىة المّكیة، َ 3
 .003. هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، َ 011َ 

 .03، َ 0ه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیمٔه ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز . 032ِلة جاقیػ اوجیؽا، َ . ايٙاکی، 4
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بره  ی. و1يمرىؾ كی٨كهراو ؾورحگ ىیرال ا یچیقا به ؼرا٘ك وركپ یو گكوه يمىؾه همًىٞ
 ىیقوم بكويؿ. ا ىیبه وكله ایاوالم آوقيؿ  ؿیبا ایؾاؾ که اهل ـهه  ؾوحىق هعحىباو ؼىؾ

 یواقؾ آوقؾه و وبب ٌرؿ کره آيراو ال قو اویبك ـه یاؾی٨ٍاق ل ،ؿیٌؿهای  هعؿوؾیث
 2.قؾيؿاشباق اوالم آو

ؾق  اویرهلکاي یهراكیؾ جركیى بمقگال  - 3كیك ال٭ّریروال ايهرؿام ؾ ،٪ه. 033 وال
 یریو ؾا هی٫ اورکًؿقیربٙكىن یکره اقوراي ن برىؾ. ؾقظالیک٨كهاو العرا بره - الم٭ٙن

ٌرؿه و  ٤راقت كیرؾ ىیا لیبىؾيؿ، اذاخ و ووا ؿهیگم یٌاهماؾه وث المل  ؾق آو هؤو
و  هرا جابىتو  كاویرو كیؾ ی. ٬بكهاؿيؿیال قاهباو اؼكاز گكؾ یاقیو ج١ؿاؾ بى ىنیاقواي

ؼٍرىيث  ىیرکكؾه اوث که همايًرؿ ا ثیقوای . اِليٙاکؿيؿیکٍ كوویاشىاؾ ؾق آو قا ب
٪ .ه 030ليرؿاو ؾق ورال  ورال ىن ب١رؿ ال چًرؿیاقواي ٍاهؿه يٍؿه اوث.ه گاه هیچ

 4.ؿین به ٬حل قوک٨كهاو العا به

يرىاؼحى  ثیرهمًى٠ ورال ىیرعراکن ؾق االٌؿه ال ٘رك٦  ا٠مال های هعؿوؾیث ال
 5ات هّك بىؾ.یهمه ون ؾق ىاهایکل های بكزال  ها ِلیبو بكؾاٌحه ٌؿو  ها يا٬ىن

ب، یؿ الّرلیر٠و  ؿ ال٥ٙانیاؾ هايًؿ ٠یهمه ا٠ یبكگماقن ک٪ العاه. 030وال  ؾق
و  ها شٍررى یؼّررىَ آيرراو ال بكگررماق قا همًررىٞ ورراؼث. به اویعیجىوررٗ هىرر

 1.ٌؿت هًٟ ٌؿيؿ و اؼحالٖ با هىلماياو به لی، ٤ىل ؾق يگفقايی ؼىي

                                              
 .003هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، َ . 10، َ 0. ه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیمٔه ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز 1
 .000جاقیػ هؽحّك الؿول، َ . ابى ٠بكی، 2
های ؾیگك ایى ؾیك ٠باقجًؿ ال ؾیك البؽًه ال٭ّك، ؾیك الب٥ل و ؾیك هك٬ل. ایى ؾیرك  ؾیك ٬ّیكة: ٬ّیك ٔؿ ٘ىیل. يام. 3

ؾاٌث. ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك که بك يیل و ِعكای ا٘كا٨ً اٌكا٦  ؾق بانی کىه الم٭ٙن ٬كاق ؾاٌث چًاو
 .430-430، َ 0الؽٙٗ و اآلذاق، ز 

اکی، 4 َ . اٙي ٗ و اآلذراق، ز . 011-010ِلة جاقیػ أوجیؽا،  ٛ و ان٠حباق برفکك الؽٙر َ 0ه٭كیمی، المىا٠ . ه٭كیرمی، 013، 
 َ، ٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیمٔه ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز . 000 جاقیػ اِل٬بٖا َ 0ه٭كیمی، اج١ا هعمرؿ ٠بؿاللره ٠ًراو، العراکن . 30، 

َ 003 باهكالله،َ  مالی ا٨كی٭یٔه و هّك و بالؾ الٍام،  ٭ىي، هعمؿ وهیل، جاقیػ ال٩ا٘مییى هىٌ   ٘،010. 
 .003العاکن باهكالله، َ  هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو،. 003 جاقیػ بٙاقکة الکًیىة المّكیة، َ. ابى ه٭٩ٟ، 5
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ِرلیب و  هرا، ظمامه.٪ اهل ـهه هّك هلمم ٌؿيؿ هًگرام وقوؾ بره  030ؾق وال 
ج١یریى ٌرؿ. ؾق  ای شؿاگايه های ظمام ،ميؿ. ب١ؿ ال هؿجی بكای آياوليگ بك گكؾو بیاوی

ایى وال به هىیعیاو ایى اؼحیاق ؾاؾه ٌؿ که یا اوالم آوقيؿ یا ال وكلهیى هّك ؼراقز 
قوم، يىبه یا ظبٍه ههاشكت يمایًؿ ؾق ٤یك ایرى ِرىقت کٍرحه  های وكلهیىٌؿه و به 

ؼىاهًؿ ٌؿ. ایى اهك وبب ٌؿ بىریاقی ال کىرايی کره اهکراو ههراشكت قا يؿاٌرحًؿ 
 2ؾاقيؿ. ٜاهك اوالم آوقؾه و ایمايٍاو قا هؽ٩ی يگه به

ه.٪ قییه ٘ىق ویًا ٔوًث کاجكیىٓ به يمؾ العاکن ق٨ث و ال او بركای  000ؾق وال 
ؾق کرىه الم٭ٙرن  -قا او اشاله ج١میك ؾیك ٬ّیك  ،و اهاو ؼىاوث. ٠الوه بك آوشاو قاهبا

ال ؼلی٩ه ؾقؼىاوث کكؾ جا قاهباو بره آيصرا بالگكؾيرؿ، العراکن يیرم هىا٨٭رث کركؾ.  -
 -الم٭رؿن  بٙكیر٫ بیث - العاکن ٨كهايی بًا بك ؾقؼىاوث قییه ٘ىق ویًا بره ي٭٩رىق

به آيراو الم٭ؿن و ي٭اٖ ؾیگك هّك  های بیثهبًی بك آلاؾی ؾق بكپایی و بكگماقی کلیىا
ؾ. ٠الوه بك ایى العاکن ؾوحىق به ه١ا٦ ٌؿو بىیاقی ال اهالک و او٬ا٦ کلیىاها ال ؾا

 3ؼكاز و هالیات قا ؾاؾ.

اعیبزهسیحیبى

هىیعیاو هّك یا هماو ٬بٙیاو که پیكو هفهب ی١٭ىبی بىؾيؿ، چهاقؾه ٠یرؿ هٍرهىق 
ٌؿ و ه٩ث ٠یرؿ ؾیگرك آو ال ا٠یراؾ  بمقگ هعىىب هیؾاٌحًؿ که ه٩ث ٠یؿ آو، ال ا٠یاؾ 

ها، ٌاهل، ٠یؿ البٍراقه، ٠یرؿ المیحىيره، ٠یرؿ  آهؿ. ٠یؿهای بمقگ آو کىچ  به ٌماق هی
و ٠یرؿهای  ال٩ّط، ٠یؿ ؼمیه انقب١یى، ٠یرؿ ؼمریه، ٠یرؿ هریالؾ و ٠یرؿ ال٥ٙران

٠یؿ ظرؿ کىچ  ٌاهل ٠یؿ الؽحاو، ٠یؿ انقب١یى، ٠یؿ ؼمیه ال١هؿ، ٠یؿ وبث الًىق، 

                                                                                                          
-86، َ 0ه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیمٔه ال٩ا٘مییى الؽل٩را ، ز . 030ِلة جاقیػ اوجیؽا، َ . ايٙاکی، 1

 .010 ٘٭ىي، هعمؿ وهیل، جاقیػ ال٩ا٘مییى هى ٌمالی ا٨كی٭یٔه و هّك و بالؾ الٍام، َ. 31
 .04، َ 02، ز ابى اذیك، الکاهل ٨ی الحاقیػ. 014ّؿی٫، َ . ابى بٙكی٫، الحاقیػ المصمىٞ ٠لی الحع٭ی٫ و الح2
 .040، َ هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، 03، َ ه٭كیمی، جاقیػ اِل٬باٖ. 3
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و ٠یؿ الّلیب بىؾ. ب٭یه ٠یؿهای هّكیاو ٬بٙی قا ه٭كیمی هىاون  العؿوؾ، ٠یؿ الحصلی
 1هايًؿ يىقول، لیالی الى٬ىؾ انقبٟ، وصى الًبی یىو٧، ٠یؿ ٨حط الؽلیس. ياهیؿ>

 ق٨ث، هیهلی که بكؼی ال آياو ا٠یاؾ ٬بٙیاو به ٌماق  های شٍىؼل٩ای ٨ا٘می ؾق 
ؿ المیالؾ، ٠یؿ ال٥ٙان، ٠یؿ ؼمیه ال١هؿ. ٨ا٘میاو ؾق ٌكکث ١٨ال ؾاٌحًؿ، هايًؿ ٠ی

 2.کكؾيؿ هیيام ؾاٌث، ٔكب  :ؼكاقیب الفهب;٘ال قا که  های وکه ،ایى ا٠یاؾ

و  هرا ؼىقاکیج١ٙیرل ٌرؿه و ال ٬ّرك هرؿایا و  هرا ؾیىاوبالاقهرا و  ،ؾق ایى ٠یرؿها
لماو ؾق آو و همه هكؾم هّك ا٠ن ال هىیعی و هى ٌؿ هی٨كاواو ٨كوحاؾه  های يىٌیؿيی

 3.يٍىحًؿ هی. ظحی بكؼی ال ؼل٩ا يیم به جماٌای آو کكؾيؿ هیٌكکث 
 عیض البلاعه

ه ظٕركت بر ؾق اِل بٍاقت شبكییل و قوؾ هیایى ٠یؿ ال ا٠یاؾ هىیعیاو به ٌماق 
ىث و يهن هراه یب ؿ جىوٗ ا٬باٖ هّك ؾقیى ٠یاوث. ا طیجىلؿ هى یبكا نیهك

 5.ٌؿ هیماق گبك 4بكههات
 الؼیحىيةعیض 

ى یه٩رؿهمو ؾق  ى ٠یؿ يمؾ ٬بٙیاو به ٠یؿ ١ٌايیى ی١ًی جىبیط هن ه١كو٦ اورثیا
ٌاؼه ؾقؼث ؼكها ٔيؽرلٓ قا ال  آياو ،وًثبًا به اوث.  ٌؿه هیماق گبك ٌاو قولهقول 

ىو یىه ِهکط وىاق بك ان٤ً ؾق ٬ؿن به یى قول هىیكا ؾق ایل کكؾيؿ> هیىا ؼاقز یلک
كؾ. کاو آياو ٠بىق یه ال ؾاٌحًؿ هی گكؾه و بمقکؿ یاو قا جمصکه هكؾم  واقؾ ٌؿ و ؾقظالی

                                              
 .000، َ ه٭كیمی، جاقیػ اِل٬باٖ، 01، َ 0، ز ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق. 1
 .34يمهة الم٭لحیى، ه٭ؿهه کحاب يىٌحه ایمى ٨ؤاؾ، َ ابى ٘ىیك،  .14. ابى هیىك، يّىَ هى اؼباق هّك، َ 2
 .000ظىى هعمؿ ِالط، الحٍیٟ المّكی ال٩ا٘می، شم  الرالد، َ . 3
 . بكههات: هاه ه٩حن ال ج٭ىین ٬بٙی اوث.4
 .000. ه٭كیمی، جاقیػ ان٬باٖ، َ 5
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ى قول یريمىؾ. ا٬باٖ ؾق ا یك يهکكؾ و ال ا٠مال هًکؾ٠ىت  ی قا به ا٠مال ي ها آوط یهى
 .بىحًؿ هیى یىاها قا آلیلک

كؾ. او کرؿ یًحركل ٌرؿکيٝراقت و  ،اؾ اهرل ـهرهیرو ا٠ ها شٍى یماقگن بك بكکالعا
و يؽل قا همًىٞ يمرىؾه  ها ِلیبكؾو کىاها و ؼاقز یلکى یى و جمییؿ ١ٌايی٠ یماقگبك
 1ه يمىؾ.یك و جًبیگى ٨كهاو ؾوحیال ا یچیپقا به ؼا٘ك وك یكوهگو 

، ٌرؿ هیا پرى الله و المىحًّرك باللره بكیؿ ؾق ؾوقه ؼال٨ث الٝاهك إل٠مال ؾیى ٠یا
او ه ؾق لهریًؿقکاو ٌرهك اوریعیه هىرکركؾه اورث کث یل قوایؽاییأيبا  ه ،باقه ؾقایى

ه کر کكؾيرؿ هیماق گث و آقاهً بكیى هكاون قا هٙاب٫ قومٍاو ؾق اهًیالمىحًّك بالله ا
ث يمرىؾه و یظما هىیعیاوه ال یًؿقکاو یى اهك وبب ا٠حكاْ هىلماياو ٌؿ اها والیا

 2كؾ.ک یكیگال ج١كْ به ا٬باٖ شلى
 عیض فصخ

کره  اهیه١ح٭ؿ بىؾيرؿ هًگ ها آوجكیى ٠یؿهای هىیعیاو ٬بٙی بىؾ.  ایى ٠یؿ ال بمقگ
 كؾيؿ وکك یگكؾو و ٬حلً ؾوحکؼىاق یكؾ، او قا بكاکث یهىؾ ظمایط ال ٨٭كا ؾق بكابك یهى

فاٌحه گ ی٬بك ب١ؿ آو قا ؾق .ؽحًؿیبه ؾاق آو یىبچ ین بىحه و بك قوکهع یىبچاو قا به 
ٙركن پؿه ٌىؾ. یبك آو ٬كاق ؾاؾيؿ جا هباؾا شىؿي ؾلؾ یهبايگكؾيؿ و يکآو ههك  یو قو

ؿ آوقؾيرؿ. او ال ٬برك یه لبران ور٩کط بك وك ٬بك او آهؿيؿ و هالییكؾ هىگىظًا ؾو ٌایو 
ؿ ال آو یرى ٠یرا .کركؾل اهرك یقا به ٠مل به ايص ها آو٩ث و گآو ؾو وؽى  با بكؼاوث و

و وره قول  ٌرؿ هیماق گؿ ِلبىت ه١كو٦ ٌؿه و ؾق قول يىلؾهن بكههات بكیلهاو به ٠
هايًرؿ جركيس،  هرایی ؼىقاکی - اؾیرؾاٌرحى ا٠ یكاهرگ یبكا -یى قول ؾق ا اؾاهه ؾاٌث.

ٟ یرجىل ،اوگراو هركؾم و بمقیره ی٨را٘م یك جىوٗ ؼل٩راکٍیي های وا٬همى و یياقيس، ل

                                              
 .003هعمؿ ٠بؿالله ٠ًاو، العاکن باهكالله، َ . 10، َ 0ه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیمٔه ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز . 1
 .030. ظىى هعمؿ ِالط، الحٍیٟ المّكی ال٩ا٘می، َ 11، َ 0جاقیػ بٙاقکة الکًیىة المّكیة، ز . ابى ه٭٩ٟ، 2
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 یؾق ٘ر -ى اللره یرالٝاهك إل٠مال ؾ -٩ه یه ؼلکكؾه اوث کث یم قوایي یمیه٭ك .ٌؿ هی
شٍرى  یماقگبك یاو و هىلماياو بكایعیکه هكؾم ا٠ن ال هى ؿ ٨ّط هًگاهیی٠ یماقگبك

 ،یوظٍن و قشرال ؾولحر ن شمٟ ٌؿه بىؾيؿ با ؼايىاؾه و ؼؿمؿؿ ؾق ٬ًٙكة الم٭یى ٠یا
 ه٭كیرمیٍرث. گه به ٬ّك ؼرىؾ بالاو و يٍىث هیشٍى  یبه جماٌا یهؿت ٘ىني

ه ليراو قا ال ٌرؿت کًايچ ٌؿ هیايصام  یاقیكات بىکهً ،ى شٍىیؾق ا ٌىؾ هیك کهحف
 1.کكؾيؿ یهانو اوحكها ظمل پؾق وبؿ  یهىح

 عیض سمیؾ األعبعیى

هرن : ٠یرؿ ِر١ىؾ;چًریى  هنه١كو٦ اورث و : هىال٪;يمؾ هكؾم به  ایى ٠یؿ ؾق
ه١ح٭ؿيرؿ  هرا آواوث.  هل و ؾوهیى قول ٨ٙكچ ،ماقی ایى ٠یؿگ. لهاو بكٌىؾ هیياهیؿه 
كؾايً گهل قول ال ٬یاهً، ال ؼايه ٠ًیا ؼاقز ٌؿ و همكاه ٌراچب١ؿ ال  طکه هىی

الم٭رؿن  كؾايً بره بیثگه ٌراابان بكؾ و به آوماو ١ِىؾ کكؾ، ور بىؾ. او ؾوحً قا
 2ٍحًؿ.گبال

 عیض الشمیؾ

ماق گربك ًصاه قول ب١رؿ ال ق٨رحى هىریطپيیم يام ؾاٌث و لهاو آو : ٠ًّكة;ایى ٠یؿ 
 ًصراه قول الپط و یِر١ىؾ هىرال فٌرث ؾه قول گه ب١ؿ ال که١ح٭ؿ بىؾيؿ  ها آو. ٌؿ هی

ال٭رؿن ؾق  ىو شمٟ ٌرؿيؿ و قوضیِه یاو او ؾق بانكؾگ، ٌاها آوماوط به یق٨حى هى
ات یرو ؾق ؾوحايٍراو آ گ٩رث هیوؽى  ها لباوه بك همه کًايچٌؿ  یلباو بك آياو هحصل

كؾيؿ و ؼؿا آياو قا ال ليرؿاو يصرات ک یاو آياو قا ليؿايیهىؾیه اٜاهك ٌؿ، و یاقیبى
 3ًًؿ.کط ؾ٠ىت یى هىیى هح٩ك٪ ٌؿه جا هكؾم قا به ؾیؾاؾ و ؾق له

                                              
 .01، َ 0. ه٭كیمی، اج١اٚ الع٩ًا  باؼباق اِلیمٔه ال٩ا٘مییى الؽل٩ا ، ز 1
 .235-234. ه٭كیمی، جاقیػ ان٬باٖ، َ 03، َ 0. ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز 2
 .235-000. ه٭كیمی، جاقیػ ان٬باٖ، َ 03، َ 0ه٭كیمی، المىا٠ٛ و ان٠حباق بفکك الؽٙٗ و اآلذاق، ز . 3
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 عیض المیالص

ؾق ایى قول ؾق کلیىاها  ها آو٠یؿ المیالؾ قولی اوث که هىیط ؾق آو هحىلؿ ٌؿه و 
ؾق هّرك ؾق  . ایى ٠یرؿپكؾاؼحًؿ هیبیٍحكی قوٌى کكؾه و به جمییى کلیىاها  های چكا٢

هٍهىق  یؿهای٠ ى هّك الیو همچًاو ؾق وكله ٌؿ هیماق گبك 1 هکیىث و يهن هاه یب
ؾق ورال  :اآلهرك;ؼّىَ ؾق ؾوقه ؼال٨رث  او بهیاق ٨ا٘مگو ؾق قول آیؿ هیظىاب  به

 هرایی ٜك٦ آقاوحه و های شاهه ،یاو ؾولحگبمق و  اهكا و هىیعیاو گاو بمقیه ه.٪ 401
ٌركبث و  های هٍر ؽحره ٌرؿه اورثٓ پؿ یه ال آقؾ ور٩ک یو آهاز ٔياي یًیكیال ٌ كپ

او یر. ٨ا٘مکكؾيؿ هیلی با آجً ،ؿیى ٠یاو ؾق ایعی. هىٌؿ هیؽً پ ،یهاه های ٜك٦
ٟ یرركؾه و ؾق آو قول جىلکرقا ٔركب  هایی ورکه ،ؿیررى ٠یراو ؾق ایؿیؿ ال اؼٍریربره ج٭ل

 2.کكؾيؿ هی
 عیض الغطاؽ

او هكبرىٖ بره یعو اِرل آو يرمؾ هىری 3مؾهن هاه ٘ىبةپايایى ٠یؿ ؾق هّك ؾق قول 
اقؾو ه چرایؾق ؾق طیجىوٗ هىر یؿاي١َم ا الَم ًّ ىَظ یا ه١كو٦ به یكکبى ل ییعی٤ىل 

 یاو بركایعیىورث و هىریپال٭رؿن  آب ؼاقز ٌؿ به قوض ط الیکه هى اوث، هًگاهی
ى قول ؾق یرم ؾق ایرو ؼىؾٌاو ي ؾاؾيؿ هیى قول ؾق آب ٤ىل ی٨كليؿايٍاو قا ؾق ا ،ىیهم

 ی. هى١ىؾق٨ث هیٌماق ه اق ههن ا٬باٖ بیاؾ بىیؿ ال ا٠یى ٠ی. اکكؾيؿ هیل ٤ىل یآب ي
بكؼرىقؾاق  یاقیث بىریرال٥ٙران ال اهم٠یرؿ ٌرب  ،هكؾم هّك یه بكاکكؾه کث یقوا

ؿ ی٥ٙران ؾق هّرك ؾق ؾوقه اؼٍرالؿ یؾق ٌب ٠ .ؼىابًؿ يمیاوث> هكؾم ؾق آو ٌب 
 برة ؾقکكة الكایشم ؾق :هؽحاق;ه١كو٦ به  اي ؼايه ه ؾقک هّك كیاه :هعمؿ بى ٥٘س;
ل و وراظل یرًراقه ٔوراظلٓ يکه ؾو کرؾورحىق ؾاؾ  ،کكؾهكه قا اظا٘ه یل آو شمیي ل ویي

                                              
 کیه : هاه چهاقم ال ج٭ىین ٬بٙی اوث.. 1
 .040ی ٠ّك اإلؼٍیؿییى، َ هّك ٨. ویؿة اوما٠یل کا٧ٌ، 2
 ٘ىبة: هاه پًصن ال ج٭ىین ٬بٙی اوث.. 3
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ه هركؾم کهایی بىؾ  و ٌمٟ ها ه١ٍل ٤یكال بهى ج١ؿاؾ یا ،ًًؿک٨ىٙاٖ هماق ه١ٍل قوٌى 
٥ٙان بره وراظل الؿ ی٪ ؾق ٌب ٠.ه 003ؾق وال  یهى١ىؾ .کكؾه بىؾيؿهّك قوٌى 

ًاقه و واظل کؾق  یبىؾيؿ و بكؼ ، ٬ای٫و هىلماو ؾق  یعیهماقاو هى ،ل آهؿ. آو ٌبیي
و ٜكو٦ ٘ال و ي٭كه و  ها لبانو  ها ؼىقاکیو  ها آٌاهیؿيیؾق آيصا . ل ظٕىق ؾاٌحًؿیي

 یاو ظٕرىق ؾاٌرحًؿ. آو ٌرب بركاگاو و ؼىايًؿگوشىؾ ؾاٌث و يىاليؿ یاؾیشىاهك ل
. همره ؾق آب ٌرؿ يمی٩٬ل و بىحه  ها، ؼايه های ؾقبى ٌب ؾق هّك بىؾ، یبهحك ،هكؾم

 1ؾق اهاو ؼىاهًؿ هايؿ. ها بیماقیكا ه١ح٭ؿ بىؾيؿ ال یل کكؾيؿ هیل ٤ىل یي
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 یزیگ جِیًت

 یاؾهایو بً یًیؾ نیج١ال كب اجکا، ظکىهث ٨ا٘میاوو جؿاوم  ثی٠ىاهل هى٨٭ شمله ال
ؼىؾ جىورٗ  ٥اتیؾق جبل یلیاوما٠ نیبًا بك ج١الظکىهث ٨ا٘میاو بىؾ.  ثیظاکم ی٬ى

. گمیرؿ بكهیو هرفهب  ىیال يژاؾ، ؾ يٝك ِك٦همه هؽا٘باو ؼىؾ قا  یلیاوما٠ اویؾا٠
قا  هىیعی ٌهكويؿاو، قا قها کكؾه ايؿیٍی ؼٍ ج١ّب و  ،گكایی ٠٭ل بك جکیهبا  ها آو

. ٠اهرل ؿيرؿیگكؾاي  یقا ؾق اؾاقه اهىق ظکىهث ٌك ها آوؾق کًاق هىلماياو ٬كاق ؾاؾه و 
آيراو برىؾ کره بره اورحمكاق  ی٬رى وانقی ؾیىاووالهاو  ،اویجؿاوم ظکىهث ٨ا٘م گكیؾ

ن کالعرا; ؿویقور ؼال٨ثبا به  اها >يمىؾ یايیکم  ٌا ها آو یبو هفه یاوی٬ؿقت و
 ٩رهیؼل ىیکه ا یو بًا به ج١ّب کكؾ كییج٥ هىیعیاو ثیو و١ٔ ٗیٌكا :یبؤهك الله ٨ا٘م

و  ولقا٬ركاق ؾاؾ. او  ـهه اهل یقا بكا یاؾیل هعؿوؾکًًؿه ىی٬ىاي ،ؾاٌث اویيىبث به ـه
 كيیهلمم به پف ،٥ٌلٍاو هايؿو ؾق یبا٬ یقا بكا اویعیبه ؼّىَ هى یقشال ظکىهح

و بره  بیرجؤؾ ي٩ىـٌراو ال ه٭رام و وى اوح٩اؾهال آياو قا به ؼا٘ك  یاقیاوالم کكؾه و بى
 :العراکن; اگكچرهکره  ٌرىؾ هیآٌرکاق  ،هًرابٟ یبرا بكقور ظرال برا ایى. ؿی٬حل قواي

ظکىهث ؼىؾ ٬ایل ٌؿه  هىیعیقشال  یبكا یؿیٌؿ های هعؿوؾیثو  ها گیكی وؽث
 بىؾيؿ. هىیعیاوال  ىلاو هً یال اقکاو ظکىهح یاقیبى یبىؾ ول

 یو اؾاق یاوری١٨رال ؾق ٠كِره و یهٍاقکح همچًاو یب١ؿ های ؾوقهؾق  هىیعیاو
ي٩ىـ و  :یالمىحًّك بالله ٨ا٘م; ظکىهثؾق ؾوقه  که چًاوؾاٌحًؿ،  اوی٨ا٘مظکىهث 

ٌرؿيؿ.  یٕریج٩ى یبره ولقا لیجبؿ ی٨ا٘م یفیج٩ً یاقکه ول ؿیقو شایی بهآياو  ٙكهیو
ؾق ٠كِره ظکىهرث  ی٬ؿقت چًرؿاي ،، ؼل٩ای ٨ا٘میولقاکاق آهؿو بكؼی ال  باقوی

 ،ؼل٩رای ٨را٘می چًیى هن. يمايؿه بىؾ یشم يام ؼال٨ث با٬ یمیچ آياو یيؿاٌحه و بكا
يمىؾيؿ و هحک٩ل جؤهیى ه١اي   اهحمام ٨كاوايی ؾق جکكین و جصلیل هاؾی و ه١ًىی ٠لما

ؾاقای ا٠یراؾی  ،اشحمرا٠ی اليٝركؾق ٔمى هىریعیاو و اقلا٪ بىیاقی ال آياو گٍحًؿ، 
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هّك یا هماو ٬بٙیاو که پیكو هرفهب ی١٭رىبی بىؾيرؿ، چهراقؾه ٠یرؿ بىؾيؿ. هىیعیاو 
و ه٩ث ٠یؿ ؾیگرك آو  ٌؿ هیهٍهىق ؾاٌحًؿ که ه٩ث ٠یؿ آو، ال ا٠یاؾ بمقگ هعىىب 

 .آهؿ هی  به ٌماق ال ا٠یاؾ کىچ
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