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«هکاتیبالرسَل»درتألیف اهللاحوديهیاًجیآيت ضٌاسیرٍش

 
الهٖ/  اثشا٥ٞٓ دػتالٖ ل ت٘  ،لن ،ؿاًِزَٕ ؿكتلٕ كالم ًا ٘اؿ اهاه  ّا    e.dastlan@gmail.comٌت

 05/05/1399: پز٤شؽ - 21/02/1399: دس٤بفت 

 

 چى٥ذٜ

لن، ؿك ٣لَم هؾتلفٖ ام رولِ تفٌـ٘ل، فقـِ،    ٣ٔلو٘ ٓعَم ؿاىاتام ٣الواى ه٤آل ٤ُِ٘ ٍ ام اً ،اهلل ٣لى اعوـى ه٘اًزى آٗ 
ِـاى تـِ ٣ٌـَاى     تاكٗؼ ٍ عـٗج هْاكت ؿاُ  ٍ آحاك هت٤ـؿٕ ام ؽَؿ تل رإ گقاُتِ ٖ    اًــ. ٗا ؿك پـٖ   ،ٗـك فق٘ـِ اؽاللـ

 . اً تإل٘فات تاكٗؾٖ ام ؽَؿ تِ ٗاؿگاك گقاُتِ كِ ؿاكٕا ت١ٌَ ه٣ََٖٗ  ،ّإ ُؾٖٔ ٗا ا٣تقاؿٕ اًگ٘نُ

ي هقالِ تا تلكًٖ كتاب ـ هرات٘ة اللًَ  ٗا ي ٣الن تنكگَاك ؿك ت ـي كتـاب   إ، ؿك پٖ اًتؾلاد كٍٗرلؿ ٗا تــٗي   .اًـ  ل٘ف ٗا

ِاى تا ه٣ََٗات  ٓك ٍ َُ٘تِ هغتَٕا كتاب پلؿاؽتِ ٍ ًث ،ه٠ٌَك ٍ ا٤ًراى هٜالة هَكؿ ٠ًلُـاى،   گًَاگَىتلؽَكؿ ٗا

ِاى  هَكؿ تلكًٖ للاك گلفتِ اً . اكًـا ، ًـ٤ٖ ؿك تزو٘ـ٢ هٔـاؿك ٍ      ّٓا ٍ ًغَ ام پلؿاؽتي تِ ك٘ف٘  تإل٘ف ًاهِ پيٗا
ي كتـاب  م ٍٗوگّٖا كا هَكؿ تلكًٖ للاك ؿاؿُ اً . ا ًپي تا تلكًٖ ؿل٘ق كرالٖ، هؾاٛث٘ي ًاهِ ،ًٌؼ ًوَؿُ  ،ّإ ؿٗگل ٗا

ِاى تا كٍٍ ًـ٤ٖ ؿك تزو٘ـ٢ الـَا      ،ّإ هؾتلف پلؿاؽتي تِ تاكٗؼ ٍ ُلط لغات ٍ ت٘اى ت٤اكٗات، فٗل ّل ًاهِ اً . ٗا

 ٌُاًٖ هٌاًثٖ ام افلاؿ هَكؿ تغج، تِ ٗاؿگاك گقاُتِ اً . ؿاُتِ ٍ ُؾٔ٘ 

ي تؤه لُ تلؿُ ٍ كٍٗرل ،ل٘فإلف ؿك ٗا ٖ، تغل٘لٖ ْت ِ  ام كٍٍ كٍٗا ِاى ً٘ن ٗك كٍٗرلؿ كالهٖ، تاكٗؾٖ تـا ُاؽٔـ ّـإ   ؿ ٗا

 تاُـ. آى هٖ

 .ّإ پ٘اهثل ًگاكٕ، كتاب هرات٘ة اللًَ ، ًاهِ ًگاكٕ، تاكٗؼ ًاهِ اعوـٕ ه٘اًزٖ، تاكٗؼ ٞب:ٜ ٚاط و٥ّذ
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 ٔمذٔٝ

ـا تِ گنٗـُ ،ِلهام ٍكٍؿ تِ هٌ پَ٘  ،پلؿاؽتـِ ٍ ًـپي   اعوـٕ ه٘اًزٖاهلل  إ ام مًـگٖ ع٘لت آٗ  ُاٌٗتِ ًا  اتت

ل٘فات تاكٗؾٖ اِٗاى هَكؿ تلكًٖ للاك گلفتِ ٍ كٍٍ ٍ كٍٗرلؿ اِٗـاى ؿك  إت ،ام آى پيل٘فات اِٗاى ه٤لفٖ گلؿؿ ٍ إت

تؾلاد گلؿؿ.  1305ت٘لهـاُ ًـا     23هٜـاتق تـا    ،ّزـلى لوـلى   1345الغلام ًا    اِٗاى ؿك صْاكم هغلم آًْا ًا

س ّٔزلى ُوٌى ؿك هٌٜق غلب ُْل ه٘اًِ ؿٗـُ تِ رْاى گَِؿ. ؿٍكاى كـَؿكى ؽـَؿ كا ؿك    ؿك صْاك فلًؾٖ ،تپِ ٍا

ٍالـٗي ؽَؿ ٕ  ،ًـالگى  12ًپلى ًوَؿ ٍ ؿك عـٍؿ  ،تا ٗاؿگ٘لى ؿكٍى هلًَم آى مهاى ،كٌاك  كٌـة ٣لـن ٣ـامم     تـلا

تغٔـ٘ل تـِ تثلٗـن     ٔاؿاهـ  تلإ، ؿشح ِٕؼٝپي ام اتوام كتاب  ،ّزلى لولى 1363ُْلًتاى ه٘اًِ گلؿٗـ. ؿك ًا  

   (.145 ، 1380ّ)ك. : كاٟوٖ هغٌي،  ّزلت ًوَؿ

ّـإ ٣لوـٖ    لن ُـ تا تا عَ٘ك ؿك هغفل ؿكى تنكگاى آى ُْل، تل تَُُِْل كاّٖ  ،ٍ 1323، ؿك ًا  اِٗاى

ـإ ٍكٍؿ تِ لن، ؿك ؿكى آٗ  ٍ ه٤ٌَٕ ـ  ٛثاٛثاٖٗ عٌ٘ي لاٖٗ اللِّ ً٘ـ ٍا ت٘فناٗـ. اِٗاى ؿك اتت  ،ًـپي  .عاٗل ُـ

ٕ اللّـِ ال٠٤وـٖ    ّإ ؽاكد فقِ ٍ آَ  ٍ تفٌ٘ل ع٘لت آٗـ   ؿك ؿكى اللّـِ   ، آٗـ  هغقـق ؿاهـاؿ  اللّـِ   ، آٗـ  تلٍرـلؿ

ام تنكگـاى راه٤ـِ    ٗـك ّإ هٌاًة كِ ت٤ـّا ّل  ُلك  رٌٔ  ٍ تا گنٌَٗ ّن ؿكى ٣الهِ ٛثاٛثاٍٖٗ  گلپاٗگاًٖ

اٖٗ كا ؿك پَ٘ گلف . اِٗاى، ام آغام َ ٍ ؿًا َاكُ ؿك لـن، ه٘اًـِ    ُـًـ، كاّٖ پل ام ؿًا الهٖ اٗلاى، ّو ًْ٘  تنكگ ًا

ّإ ٣لوا، اه٘ـإ اِٗـاى    ّا ٍ ت٘اًِ٘ تل ا٣الهِ٘ ّإ ؿٗگل، عَ٘كٕ ؽالٔاًِ ٍ ٓاؿلاًِ ؿُا  ٍ ؿك تَ٘ ٍ ُْلًتاى

الهٖ ً٘ن تِ صِن هٖ قالب ًا َاى لاٗـٖ    ،ؽوٌٖ٘اهام  ًَّٕإ ٍا  ام  ، ؿك ّواى هاُ ؽَكؿ. پي ام پ٘لٍمٕ ًا تِ ٣ٌـ

زام ٍٟ٘فِ پلؿاؽ . آى هلعَم ؿك ٍلا٢ٗ ًا  ٍ عاكن َاكُ عَ٘كٕ صِـوگ٘ل   ُل١ ُْلًتاى ه٘اًِ، تِ ًا ّإ ت٤ـ، ّو

اًٖ ٍ صٌـٗي ؿٍكُ ؽثلگاى كّثلٕ، ام ُواك آى ٣لِٓ ٖ   ؿُا  كِ عَ٘ك ؿك ؽثلگاى لاًَى ًا  ،تاُــ. اِٗـاى   ّـا هـ

الم كٍع٘ـِ  ّا عَ٘ك ٗافتِ ٍ تا ًؾٌاى  ّوضٌ٘ي ؿك ِّ  ًا  ؿفا١ هقـى، ؿك رثِْ گ٘ن ؽَؿ، تِ كمهٌـگاى ًا َُكًا

قالب، ؿك ٣ول٘ات كلتالٕ  ر٤فلآلا ً٘ن فلمًـ تلٍهٌـ اِٗاى  .ؿاؿ هٖ ـا  هقـى ًا  تِ ُْاؿت كً٘ـ. 5ؿك كُا اّ

ـالهٖ، ؿك ٣لٓـ     ٔ، ام ُواك ٣الواًٖ تَؿ كِ ٗوي تلؽَكؿاكٕ ام ؿكراعوـٕ ه٘اًزٖاللِّ  آٗ   ٔتـاالٕ اؽـالا ًا

تارتوا٣ٖ ً٘ن تَف٘قاتٖ  ـالم   ِ ؿُا ـاٗ  هلؿم ٍ گٌتلٍ ت٤ـال٘ن ًا ٍاكًتگٖ ٍ پاكٖ، ؿك ؽَّٔ ّ ـ. اِٗاى ؿك ٣٘ي  ًا

َاى ـام تـِ تإًـ٘ي هلكـنٕ تـِ ًـام        ،ٍ 1348كٍ، ؿك ًا   اٗي كلؿ. ام َل٘  هٖهاعٌاى هٌ ،ٍ كاٌّواٖٗ ًٌل ر الـ

«َ زوي ؿٗي ٍ ؿًا تثل٘غـٖ، ؿك آى هلكـن تـِ    ّإ  ؿك ُْلًتاى ه٘اًِ كلؿ ٍ ؿك اٗام ت٤ٜ٘الت تاتٌتاى ٍ هٌاًث « ًا

تٌ٘اكٕ ام ُـاگلؿاى آى رلٌـات، ام هٌـؤٍالى ارلاٗـٖ كٌـًَٖ       ّن اكٌَى .پلؿاؽ  رلٌات ٣لوٖ ٍ تلت٘تٖ هٖ ٓاؿاك

ـاهات اِٗاى، تإً٘ي ٌٓـٍا للٕ راه٤ِ ـ. ام ؿٗگل ال َاى ؿك ُْلًـتاى       ًا الغٌٌِ هْـٗـِ ٍ هؤًٌـات لال٘ثـافٖ تـاً

ٗا١ ؿٌٖٗ ٍ ه٤ َاؿُه٘اًِ ًا  كِ ؿك تْثَؿ ٍا  ّا تٌ٘اك هؤحل تَؿ. ِ٘تٖ ؽاً



 65« ٔىبت٥ت اِشػَٛ»دس تأ٥ِف  اهلل احٕذ٢ ٥ٔب٘د٣ آ٤ت ؿٙبػ٣ سٚؽ
 

ٖ     مًـگٖ اِٗاى، ف٘٘ل  ٔتلٗي رٌث تلٗي ٍ تلرٌتِ پلكًگ ـِ تـِ ُـواك هـ . مّــ ٍ  كٍؿ ّإ اؽاللٖ آى ٣الن فلمًا

، ٍ ؿك ٗـك كـالم، ٍا ٣ـالوٖ كتّـاًٖ ؿك اٗـي رْـاى فـاًٖ تـَؿ.          َا٢ٗ، هٌَ ٍا لٌا٣ ، كًن مًـگٖ ٍا ٍ اؽالّ ٍ ت

ـاكى ؿٗگـل، هغـل ارتوـا١ ٣اللـِ       ّإ ؿكى اؽالا ٍا ؿك هـكًِ كالى فِ٘٘٘، عزتِ٘، ُْ٘ـٗي ٍ تٌ٘اكٕ ام هـ

ـاى ٍ ُ٘فتگاى ت٘اًات آهَمًـُ كٗإ آى ه٤لن تنكگ اؽالا تَؿ. آحاك ه٤ٌـَٕ ٍ ٣لوـٖ    اؽالا ٍ كفتاك ؽالٔاًِ ٍ تٖ ،هٌ

َاى تا هق٘اى كا ًوٖ اعوـٕ ه٘اًزٖاللِّ  ع٘لت آٗ  ،تنكگاًٖ صَى للولٍ تـإح٘ل آى ؿك  ّإ ه٤وَلٖ ًٌز٘ـ؛ صلا كِ  ت

َاّـ تَؿ. تا اٗي ٍرَؿ، تلؽٖ ام آحاك للوٖ اِٗاى، ام تلكـات ؽآـٖ تلؽـَكؿاك تـَؿُ ٍ معوـات       مهاى ّٔو ّا راكٕ ؽ

تاؿ، تَرـِ ؽآـٖ تـِ كتـاب      تِ ًا . ؿك اٗي ه٘اى، ؽَؿ ًا َ  ٔىبت٥ـت مٗاؿٕ كا تلإ اِٗاى ؿُا كـِ ؿك آى   ،اِشّػـٛ

تِ ّإ پ٘اهثل ًاهِ ـ  ٍ هـي     »كِ:  اٌٗـفله هٖآى  ٓؿكتاك ٍٕ ًا   رو٢ ُـُ، ؿُا اٗي كتاب، عآل ٣وـل هـي ًا

 .«ام عـٍؿ پٌزاُ ًا  تلإ ًگاكٍ آى معو  كِ٘ـُ

ٍاالٕ آٗ  زام، كٍط  ِ ٍ تـالٍ ؿك كُا تغقـق    75، پي ام عـٍؿ اعوـٕ ه٘اًزٖاللِّ  ًلًا ًا  مًـگٖ پلّ٘نكاكًا

الم ـا  تلٌـ پ٘اهثل ًا ـاى پاكَ، ؿك ك تؾِ٘ـى تِ اّ تـِ ًـَٕ رْـاى     ،1379ُـْلَٗك هـاُ    21ٍم ؿٌٍُثِ ٍ ؽاً

ـاى پل كِ٘ـ ٍ پ٘رل پاكَ ؿك كٍم ًِ ٍاى ت٢ِ٘٘ ٍ پي ام الاه راٍٗ تًَـٚ ٗرـٖ ام هلارـ٢     ،ًوـام  ٌُٔثِ، تا ُرَُ فلا

َاك لن، ؿك علم هْٜل ع٘لت ه٤َٔهِ  (.18 - 7 ،ّ ،1396)پ٘ام،  تِ ؽا  ًپلؿُ ُـ.تنكگ

ٍاؿى تغق٘ق ٍ تإل٘ف ً٘ن ؿك ُواك ُؾٔ٘  ،اعوـى ه٘اًزىاللَِّ  آٗ  ّاى كن ٠ً٘ل للاك ؿاكًـ، تلؽـى ام آحـاك    ؿك 

 ٣ثاكتٌـ ام: ،كِ تِ صاج كً٘ـُ ًا  ،هرتَب اِٗاى

2٤٘. هرات٘ة اللًَ  1 َالف اِل ـالم  3 ِ. ه . ُـلط  5. ُـلط ؿ٣ـإ اتـَعونُ حوـالٖ     4. هالر٘  ؽَٖٔٓ ؿك ًا

زَؿ ٣لٖ االكٕ. 6عـٗج حقل٘ي  . االًـ٘ل فـٖ   10 مَعادِن الحکمرة . تغق٘ق كتاب 9. هرات٘ة االئوِ 8 . التّثل 7 اٌل

ـالهٖ   12 اهل السىة. اعاؿٗج اّل الث٘  ٣ي ٛلا 11االًالم  ال٣ات ؿك عرَهـ  ًا . عاُـِ٘ ٍ  13. لنٍم ٍماكت ٛا

الم». عاُِ٘ ٍ ت٤ل٘قِ 14فٖ٘ كاُاًٖ « ه٤اؿى الغروِ»ت٤ل٘قِ تل كتاب   ٣الهِ ٛثاٛثاٖٗ.« ٤ُِ٘ ؿك ًا

زام ًِـُ ٍ ٓلفاً إِ ٌ٘ؿك پِ٘ ـ     هقالِ كاك ؽآٖ ًا اهـا ؿك هـَكؿ    ،صٌـ هقالِ ؿك ه٤لفٖ كتاب هٜـلط ُــُ ًا

اكُ هٖ  گلؿؿ: پٌِِ٘٘ كتاب هرات٘ة تِ صٌـ هَكؿ ُا

ثائك السیاسیة للعهذ الىبًي ي الخالفرة الرادرذة   مجمًعة - ـاهلل هغوــ، تلروـ   اًل : ًـ٘ـ هغوـعٌـٌ٘ى،   ٔ، عو٘ـ

 ا. 1407 ؿاكالٌفاٗي، ت٘لٍت لثٌاى،

 م.   1917هغوـ ٣ثـ الو٤ٌن ؽاى، كلؿٍا رْثا، ٌّـ،  كًاالت ًثَِٗ، -

 (.199 تا 189ّ  21ُواكُ  - 1380 ،؛ ٣لَم عـٗج، پاٗ٘نهْـٕ، َُّوٌـ ،اِشػَٛ ٔىبت٥ته٤لفٖ كتاب  -

ـاللع٘ن ،، اتافكٕ«ّإ پ٘اهثل ا٠٣ن ًاهِ» -  .(90تا  81. ّ 77ُواكُ  1388، فلٌّگ كَحل، ٣ث
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 .68ُواكُ  1385 ،، فلٌّگ كَحلً٘ـ هْـٕ ًلٜاًٖ كًاًّٖإ پ٘اهثل ا٠٣ن،  ًاهِ امگناكُٖ -

هـلؿاؿ ٍ ُـْلَٗك    25، آٌٗـِ پـوٍَّ،   عٌ٘ي ٣لٌ٘ق٘ـاى : ٔ، تلرو٣نالـٗي اتلاّ٘نّإ پ٘اهثل،  پوٍِّٖ ؿك ًاهِ -

 (.147)پ٘اپٖ  3، ُواكُ 1393

 ٔىبت٥ت اِشػَٛ

ًا  كِ تِ متـاى ٣لتـٖ ًگاُـتِ ُــُ ٍ عـإٍ       ٔىبت٥ت اِشػَٛتاب ك ،اعوـٕ ه٘اًزٖاهلل  ٗرٖ ام آحاك هلعَم آٗ 

ِ    ّاٖٗ ام پ٘اهثل ًاهِ ّـا، للاكؿاؿّـا ٍ     ، ؽٜاب تِ پاؿُاّاى، هٌهَالى، كاكگناكاى ٍ هراتثـاتٖ ؿك اكتثـاٙ تـا ٣ْـًاهـ

ٍاٖٗ، تـاكٗ  ّا ٍ آحاك هرتَب پ٘اهثل ؿك كتاب ؿك َٛ  تاكٗؼ، ًاهِ تاُـ. تلؽٖ ه٣ََٗات ؿٗگل هٖ ؾٖ ٍ تفٌـ٘لٕ  ّإ ك

ـ  كـِ ّوـ    اِشػَٛ ٔىبت٥ت ،ًا . ؿك اٗي ه٘اى ٍاكؿ ُـُتِ َٛك پلاكٌـُ  ل٘ي كتـاتٖ ًا ِ  ٔ، ٍا ّـا ٍ ًَُـتاكّإ    ًاهـ

 آٍكٕ ًوَؿُ ًا . رو٢ ،كا تِ َٓكت تَٓ٘فٖ ٍ تغل٘لٖ ٍ ؿك ٗك هزو٣َِ هٌٌَب تِ پ٘اهثل اكلم

 وتبة ػبختبس

( 6 ،، ّ ا 1419)اعوـى ه٘ـاًزٖ،   ًا  اعوـٕ ه٘اًزًٖا  تالٍ هلعَم  49كِ عآل  ،اِشػَٛ ٔىبت٥تكتاب 

تِاكات ؿاكالغـٗج ،ٍ ؿك ًِ رلـ ٓـفغِ،   704كـِ رلــ ٍا  ؿك    ًا  ا ؿك لن هٌتِل ُـُ 1419ؿك ًا   ،تًَٚ ًا

كِ اؽتٔاّ تِ فْاكى ؿاكؿ ً٘ـن تـِ    ،ٓفغِ تـٍٗي ُـُ ٍ رلـ صْاكم 784ٓفغِ ٍ رلـ ًَم ؿك  719رلـ ؿٍم ؿك 

كـِ ؽالٓـِ فاكًـٖ    ًا . ٌَّم تِ متاى فاكًٖ تلروِ ٍ ٗا تلؾْ٘ ًِـُ  ،ًفاًِ اٗي كتابإهت آى اٗافِ ُـُ ًا .

ـ رافت هٖ ،اٗي كتاب ًَا تِ تاُـ. ٔت  تِ٘تلٕ تلإ اّل هٜال٤ِ ؿُا

َا ٍ ٗك رلـ فْـاكى(، ؿاكإ ٗـك هقـهـِ، صْـاكؿُ فٔـل،       اٗي كتاب ؿك صْاك هزلـ ،ؿك هزو١َ )ًِ رلـ هغت

ِ  ّإ صْـاكؿُ  ه٣ََٗات هَكؿ تغج ؿك فٔل .تاُـ ٗك ؽاتوِ ٍ فْلً  هٖ َاى     ،گاًـ َ  ٔىبت٥ـت تغـ  ٣ٌـ  اِشػـٛ

تاُــ، كـِ تـِ     ّا ٍ هرتَتات اِٗاى ؿك ه٣ََٗات هؾتلف هٖ ا٣ن ام ًاهِ ،تـٍٗي ٗافتِ ٍ ُاهل هرتَتات پ٘اهثل ا٠٣ن

 ُلط مٗل ًا :

ـا كلؿىِ ًاهِ تٌـن   »ام  پـي  ّـاٖٗ كـِ پ٘ـاهثل    ٍاهُفٔل ؿٍم: «. ن٘اللع اللعوي اهلل تٌن »ّا تا  فٔل ٍا : اتت

ٍاهُ ؿك ًاهِ تلؿ. فٔل ًَم: تالغ  پ٘اهثل تِ كاك هٖ«  اهلل ِ  ّا. فٔل صْاكم:  ّـا   ّإ ًاهإًَى ٍ هِرلٖ كِ ؿك ًاهـ

ـالم.   آٗا پ٘اهثل هٖ  ،ٍرَؿ ؿاكؿ. فٔل پٌزن: تغج ؿك اٌٗرِ ًَُ  ٗا ًِ؟ فٔل ُِن: ًگاكٍ ؿك ٣لب لثل ٍ ت٤ـ ام ًا

ٕ  هِفٔل ّفتن: ًا ـالم. فٔـل ِّـتن:       ،ّإ پ٘اهثل تِ پاؿُاّاى، عاكواى ٍ تنكگاى َْٗؿ ٍ ًٔـاك ؿك ؿ٣ـَت تـِ ًا

الم ٍ ه٣ََٗات هتفللِ. فٔل ًْن: ًاهِ ًاهِ ّاٖٗ كِ ًنؿ اهاهاى ه٤ٔـَم تـَؿ. فٔـل ؿّـن:      ّاٖٗ تلإ ؿ٣َت تِ ًا

الم. فٔل ٗامؿّن: ًاهِ ًاهِ ٍامؿّـن: هرتَتـات   ّإ پ٘اهثل تِ  ّإ پ٘اهثل ؿك ؿ٣َت ٣وَهٖ تِ ًا َ. فٔل ؿ كاكگناكًا
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ٍاگقاكٕ مه٘ي ّا ٍ للاكؿاؿّا. فٔل ً٘نؿّن: ًاهِ پ٘اهثل ؿك ٣ْـًاهِ ِ   ّاٖٗ ؿك  ّـإ هتفللـِ.    ّا. فٔل صْـاكؿّن: ًاهـ

 آًْا تغج كلؿُ ًا . ّٓإ هٌٌَب تِ آى ع٘لت كا آٍكؿُ ٍ ؿكتاك هؤلف ؿك ؽاتوِ كتاب، ًاٗل هٜالة ٍ ًاهِ

ِ   ،ام فٔل ٍا  تا فٔل ُِن ،قاكٕ فَٔ  هِؾْ ًا گ كِ ام ًام گًَِ ّواى َإ ًاهـ ّـا   لثل ام ٍكٍؿ تِ هغتـ

ّـاى اِٗـاى تـِ     هرتَتات پ٘اهثل كِ ُاهل ًاهِ ،تِ كل٘ات ٍ هقـهاتٖ پلؿاؽتِ ُـُ ٍ ام فٔل ّفتن تا فٔل صْاكؿّن

ِ     افلاؿ ٍ گلٍُ الم آٍكؿى، تِ پاؿُاّاى، تـِ كـاكگناكاى ؽـَؿ، ًاهـ ـ    ّا تلاى ًا ِ ّـاى هَرـَؿ ً ّـا ٍ   ، پ٘وـاى نؿ ائوـ

َاكؿ، هَكؿ تلكًٖ للاك گلفتِ ًا  ًاٗلّا ٍ  ًاهِ ٓلظ ّاى ًاًَُتِ اؽتٔاّ ؿاؿُ ُــُ ٍ   تِ ًاهِ ً٘نفٔل پاًنؿّن  .ه

 آهـُ ًا . تلؽى هرات٘ة ًاؽتگى هٌٌَب تِ پ٘اهثل اكلم ،ؿك ؽاتوِ

ـا، تِ صٌـ ؿًتِ كلٖ تقٌ٘ن هٖ ّا ٍ ًَُتِ ًاهِ  ًَُـ: ّإ كًَ  ؽ

قف ًاهِ تلؽٖ ًگـاكٍ ٗافتـِ ٍ ؿك     افـلاؿ ؿٗگـل  ًاٗل ّا، ًلاى لثاٗل ٍ  ّإ ع٘لت تِ ًالٛ٘ي، ُاّناؿگاى، ًا

الم ُـُ ـ آًْا، هؾاٛثاى ؿ٣َت تِ تَع٘ـ ٍ ؿٗي ًا هلتـَٙ تـِ    ،(. ت٤ٖ٘ ؿٗگـل 181ا، ّ 1419)اعوـى ه٘اًزٖ،  ًا

تٔاتات ٍ تؾٌِاهِ ـاؿ ؿٗگـلٕ ام   704 -509 ،ّ ،ّواى) تِ افلاؿ هؾتلف ًا  ّإ كًَ  اهلل ّا ٍ تَِٓ٘ ًا (. ت٤ـ

ـ تإه٘ي اهٌ٘  راًٖ ٍ هالٖ افلاؿ ًَُتِ ُـُ تلإّا،  ًاهِ تفاؿُ مه٘ي431 - 5 ،ّ ،ّواى) ًا ٖ  ( ٍ ٗا هلتَٙ تِ ًا   ّـاٗ

ٔاك ٍ هْارلاى ؿاؿُ ًا  ٌّتٌـ ٖ هلعَم  .كِ پ٘اهثل آًْا كا تِ ت٤ٖ٘ ام ًا ِ    ،اعوـٕ ه٘ـاًز ّـإ   اٗـي تؾـَ ام ًاهـ

ٗاى تِ ًگـاكٍ آًْـا  پ٘اهثل كا  پ٘ـاهثل   ٔتـِ ًٍـ٘ل   ،تِ صْاك لٌو  تقٌ٘ن كلؿُ ًا : ٍا : ًٌـّاٖٗ كِ هَكؽاى ٍ كٍا

ٍاٖٗ ٍ ًا تٔلٗظ كلؿُ ّـا كا ًقـل    ًوًَِ ام اٗي گًَِ ًاهِ 25تاكٗؾٖ ً٘اهـُ ًا . ٍٕ عـٍؿ ـ، ٍلٖ هتي آًْا ؿك كتة ك

َاكؿٕ كِ اِلٜا١ تِ ًٍ٘ل324- 312 ،ّ ،ّواى) كٌـ هٖ زام گلفتِ، ٍلٖ تٔلٗظ تِ ًگـاكٍ ًـٌـ    ٔ(. ؿٍم: ه پ٘اهثل ًا

(. ًَم: ًـٌـّاٖٗ كـِ ؿك   348 -325 ،ّ ،ّواى) ًوًَِ ت٘اى ُـُ ًا  55اٗي تاكُ،  پ٘اهثل ًِـُ ًا . ؿك ٔتِ ًٍ٘ل

ـ. ام اٗي ًاهِ ٓاؿك ٍ تِ آغاب تغَٗل ؿاؿُ ُـُ پ٘اهثل ٔتِ ًٍ٘ل ،ّا هَكؿ ؽاًِ ـ      28 ،ّـا  ًا  ًوًَـِ فكـل ُــُ ًا

ٍاٗـٖ ٍ       355 - 350ّ ،ّواى) ٌاؿٕ كِ ّن تٔلٗظ تِ ًگاكٍ آًْا ُــُ ٍ ّـن هـتي آًْـا ؿك كتـة ك (. صْاكم: ًا

ـ     33تاكٗؾٖ هَرَؿ ًا . ام اٗي ًوًَِ ً٘ن،  ِ  520-433، ّّوـاى ) هَكؿ فكـل ُــُ ًا ّـا ؿك   ( ٍ تؾِـٖ ام ًاهـ

ـ  ،( ٍ تؾَ آؽـل 691 -545 ،ّ ،ّواى) ه٣ََٗات هؾتلف ـ  ات كـِ هلتـَٙ تـِ ٣لـن پ٘ـا     ؿك هرتَت تـِ   ٍ هثل ًا

ـاللع٘ن،  اهالء ٍ تًَٚ اِٗاى هرتَب ُـُ ًا  اه٘لالوؤهٌ٘ي  (.90- 81 ،ّ ،1388)ك. : اتافكٕ ٣ث

ـا ّإ كًَ  آٍكٕ ًاهِ ًا  تتث٢ ؽَؿ ؿك رو٢ 49هؤلف ؿك  ٖ ًوَؿُ ٍ تِ هٌات٢ هَرـَؿ كرـ١َ    ؽ ًٍا تالٍ فلا

تؾلاد ٍ ؿك اٗي هزو٣َِ حث  ًوَؿًـ. ام اٗي لث ٍ ًاهِ َاكٗؼ، فكل ُـُ كِ فقـٚ   255٘ل، عـٍؿ ّا كا ًا ًاهِ ؿك كتة ت

ـاؿ فلًتاؿُ ،ؿك هٌات٢ تاكٗؾٖ آهـُ ًا . ّوضٌ٘ي ،٣ـؿ ام آًْا 229هتي  ـا    ت٤ ؿك اهـَك هؾتلـف كا    ّـإ كًـَ  ؽـ

ـ ًفل ه٤لفٖ ًوَؿُ 263  (.7-6 ،ا، ّ 1419)اعوـى ه٘اًزٖ،  ًا
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 ؿٙبػ٣ سٚؽ

 اػتٙبد سٚؽ

 ٔلبدس ٣ٕٝٞ ٔؼشف ٚ غ٥تدٕ

ِ  امٖ گناكُـ  ًقـل  تِ ،هٌات٢ آى ؿك تتث٢ تا ٍ پلؿاؽتِ آى هٔاؿكٖ تواه فكل تِ ًاهِ ّل لٗف ؿك ،ٖاًز٘ه هلعَم  ّـا  ًاهـ

ـتٌاؿ  هَكؿ هٔاؿك .ًا  ًوَؿُٖ ه٤لف كا ـًُ٘لً ها تِ اها ،ُـُ گناكٍ ًقل آًْا ام كِٕ هٔاؿكٖ عت ٍ پلؿاؽتِ  ٍٕ ًا

ـ إت هـَكؿ  كتاب هٜالة تٜاتق ٍ گلف  للاكٖ تلكً هَكؿ هت٤ـؿ َٓكت تِ ـ ٖ هـ  ـٗ٘ ِ  .تاُـ ـ   هورـي  الثتـ ٖ تلؽـ  ًا

َاى تِ .تاُـٖ ه صاج ًا  ٍ ًِل تفاٍت تِ هلتَٙ كِ تاُـ هتفاٍت اِشػَٛ ت٥ٔىبت كتابٕ ّا آؿكى ـ ف ،ًوًَِ ٣ٌ  لٗ

ٔاك ٍ يٗهْارل تِ كِٕ ا ًاهِ ِ  خلبٗ اىَْٗؿٗ ٍ ًا ـ ،  ُــُ  ًَُـت ـ  ًوـَؿُ ٖ ه٤لفـ  ي٘صٌـ  كا هٔـاؿك  ًا ـ  سریرة : »ًا

ًال وبًية، رساالت يالىهاية، البذاية هشام، ابه ًال  عبیذ، ألبي األم  الذيلرة  وشرةة  البالغرة،  مذيىرة  زوجًيره،  البره  األمر

ثرائك  ابرلرً،  لاضري  همذان محمذ به السحاقالىبي سیرة السیرة، مه الصحیح االسالمیة،  ابره  عره  السیاسریة  اًل

 «.خثیمة أبي ابه ي للممريسي األسماع إمتاع الىاس، سیذ ابه سیرة الفارسیة، ترجمتها إسحاق ابه سیرة هشام،

ـالقاًن تي ًالم ٍ ٛثقات اتـي ًـ٤ـ    ام هٌٔف ٣ثـ ،ام فكل اٗي هٌات٢ پيلف ؤه اللماا ٍ غلٗة الغـٗج اتٖ ٣ث٘

ؿ ٗاؿ هٖ ـ  كٌـ كِ ًاهِ كا ام اٗي هٔاؿك ّـن ًقـل ًوـَؿُ    ٍ هٌٌـ اعوـ ٍ هْٜل تي ٛاّل ٍ اتي هارِ ٍ اتٖ ؿٍا ـ اهـا   .ًا

 (.7، 3ّ ا، د 1419اعوـى ه٘اًزٖ،  :)ك.  گناكٍ كا ؿك اٗي كتة ً٘افتِ ًا  اِٗاى اٗي

 ٘ؼخ غ٥تدٕ

ِ  ًاهِ ؿك هخالً ًا . ًرلؿُٖ اغواٗ شّ٘ ،ّا ًاهِ ٢٘تزو ؿك احل يٗا ف٘لإت ؿك ،ٖاًز٘ه هلعَم َ  ،ٕكٌـل  تـ  ًقـل  ُـ

ٖ  آ  هٌالـة ) ؛(381 ّ ،20د ، ا 1403 هزلٌـى، ) تغـاك  صَىٕ هٔاؿك ام ِاىٗا ٍ تَؿُ هَرَؿ هؾتلف   ٛالـة  ؤتـ

(ُْلآَُب التي)، حائق ؛(79 ،ّ ،1  د ثائك مجمًعة) اَل ( 143،ّ ، الرادرذة  الخالفرة  ي الىبًي للعهذ السیاسیة اًل

ِ  هَكؿ ؿك ،يّ٘وضٌ .(319ّ ،2 د ا، 1419 ،ٖه٘اًز اعوـى) ًا  ؿُكل اى٘ت ًٌـ فكل تا كا ّوِ ٍ ًقل... ٍ  ٕ ا ًاهـ

ـ  ٍ( 208 ّ 1د ا، 1410 ًـ٤ـ،  اتـي ) ٤ًـ اتي ًقل تِ آى، هتي ٔاكائ ام ت٤ـ ،ُـُ ًَُتِ ؽنا٣ِ ٔل٘لث تِ كِ  ٖٛثلًا
ـ پلؿاؽتِ نً٘( 29 ّ 2د ا، 1415 ،ٖٛثلًا) ـ  .(125 ّ ،3 د ا، 1419 ،ٖه٘ـاًز  اعوـى) ًا ِ  ؿك ،يّ٘وضٌ ِ  ًاهـ  تـ

ـ ٖ هتقـ ) كٌنال٤وـا   ام كا گـل ٗؿ هتـَى  ًاهـِ،  هـتي  ًقـل  پي نً٘ ل٘مّٖ تٌ  ٖؤغـاً  ،(368 ّ ،4د ا، 1401 ،ٌّٕـ

َالفلد،ٖ آفْاً) ـ ٖ هـ  ًقـل ( 497 ّ ،14 د ،1414 عثـاى،  اتـي ) عثـاى  اتـي  ٍ( 456 ّ ،22 د ات  اعوــى ) كٌٌـ

 (.209ّ ،3 د ا، 1419 ،ٖه٘اًز

 ٣سخب٣ِ ثشسػ

ـالِ رْ  تِ ّا ًاهِ عَ ٖ كرال تغج تِ تَرِ نً٘ اهل يٗا تِ لفؤه كِ ًا  هْن اك٘تٌ هٜالة، ًوَؿى ه ـ ،  ؿُا  ًا

َاى تِ  .ًا  ر٤فلٖ ات تِ اهثل٘پ ًٔاه ُـُ فكل ة٘هرات كتة ؿك كِ ّا ًاهِ ي٣ٌٗاٍ امٖ رٗ ًوًَِ، ٣ٌ
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 هـا  ٍ اهــُ ً٘ ر٤فل اتاٖ مًـگ هغل ٍ ًٌة ٍ ًام كماا اتي هٌٔف ؿك: »ـٗفلهاٖ ه ًاهِ هتي لٗف ،ٖاًز٘ه هلعَم

ِ  هٜلـة  يٗا امٖ غ٘ٓغ ًْ ٍ تاُـ ُـُ عق  جٗعـ هتي ام كِ ًا  يٗا ٟاّل ٍ نًٌِ٘اؽت كا ٍا  َّٗ  ؿًـ   تـ

 (.291ا، ّ 1419)اعوـى ه٘اًزٖ، « ًا  ـًُ٘لً ها

ًـٌـ اٗـي عــٗج تـِ     »فلهاٗــ:   هٖ ،ؿكٗاف  ٓـلات تِ تغج كرالٖ پلؿاؽتِ ،إ تِ كاكگناكاى ؿك ًاهِ ،ّوضٌ٘ي

ي تي هالك ـاهلل تي ًا ـا  هٖ هٌتْٖ هٖ حواهِ تي ٣ث ٖ ٍ  اعوـگَٗـ  َُؿ كِ فّثٖ ؿك ه٘ناى اال٣ت ٘ـق  ٍا كا تَح ًٌـائ

ـ ٍ  ًوَؿُ رالٖ ؿك ٍا ًٌ٘  اها اتي ٣ـٕ ًا يام  حواهِگَٗـ اٗي عـٗج كِ ام  اتي ه٤٘يگَٗـ ُا ًقـل ُــُ ٓـغ٘ظ     ًا

تـِ   هٌ٘يؤكِ ًالل كتـاتٖ ام اه٘لالوـ   ،اتلاّ٘ن تي اتٖ كاف٢ ٍٔ ٗا ؿك تلرو (.608، 2ّ ا، د 1419، ّواى) «ًٌ٘ 

 (.432، ّّواى) هٌات٢ هؾتلف كرالٖ كر١َ ٍ ٠ًل اِٗاى كا فكل ًوَؿُ ًا 

 ٤ٗٔؼبكش ٘ظشات اص اػتفبدٜ

راالت تِ پاًؼ اٗ ٍ ل٘تغل ؿكٖ گاّ ٍ هٔاؿك ي٘٘تث ؿك لفؤه ِ  ،ّٓزـل  اّل ق٘تٜث هاًٌـ يٗه٤آل ٠ًلات ام ،ُا  ؿك كـ

اكُ اهثل٘پٕ ّا ًاهِ تفاؿُ تاٖ ف٤ل يٗتغل ٔهٌٜق تِ ،ُـُ ُا َاؿ٣ل  ؿكتل إِفلُ كتاب ام ًا َاؿ٣ل ) ٖرـ  د ا، 1413 ،ٖرـ

تفاؿُ تا ،٣ِِٗا ًي ؿك كِٖ ل٘تغل هاًٌـ ٍ( 212 ّ ،4  ـً٘ـ  ًَُٔـت  اال٠٣ـن  یالنب   رةیس   ٔٗ ح٥اِلح كتاب ام ًا

ـ .   285 ّ ،3 د ا، 1415 ، ال٤اهلٖ هلت٘ى ر٤فل) ٣ٖاهل ٖهلت٘ ر٤فل اكُ كـلؿُ ًا  پـٌذ  ؿك ،ٖاًز٘ـ ه هلعـَم ( ُا

تفاؿُٖ ٣اهلٖ هلت٘ ر٤فل ـً٘ ام هَكؿ ـ   ًوـَؿُ  هـ٤ٌري  كا ِـاى ٗا ل٘تغل ٍ ًوَؿُ ًا ـ :  .ك) ًا  ،ٖاًز٘ـ هٕ اعوـ

 .(15 ّ ،3د ؛590 -524 -142 -105 ّ ا، 1419

 ٥ُتحّ سٚؽ

 ػجبسات ؿشح

ِ  ُـرل  ّا ًاهِ ّؤ لٗف هؤلف تًَٚ كِ ،اِشػَٛ ت٥ٔىبت كتاب ؿك هْنٕ كاكّا امٖ رٗ  ُـلط  ،اًـ   گلفتـ

ِ ، ٌـ  ً٘ ّن ٍاهُ آل تِ هٌغٔل كِ اًـ ًوَؿُ هرتَب هؾتلف ٣ثاكاتٕ تلا اً  كِٕ ـ٘هف اك٘تٌ ِ  تلرـ  تـ

ِ   لُ٘ـ غ ٍٖٗ ا٘رغلاف ٍٖ كرال ،ٌُٖاً  ُ٘ؾٔ ،ٕا٣تقاؿ ،ٖؾٗتاك هثاعج هلتَٙ تِ ه١ََٗ فلاؽَك  اًـ  كـ

ِ ٕ ا ًاهِ هتي ام پي، ًوًَِ ٣ٌَاى تِ .تاُـ هٖ تَؿُ، كتاب ؿك ـُٗفا ـ٘هف ٍ تَؿُ لغ  آى تا هلتثٚ  هـَكؿ  ؿك كـ

ِ  اُاكُ تلإ ًاهِ، يٗا ُلط ؿك اِٗاى ،اً  ُـُ هِؾْ نً٘ اهثل٘پ مًاى ًْن ٍ ُـُ هرتَب ثل٘ؽٕ اّٗـا  تـ

ـ  تَؿُ ًفل پاًنؿُ هَِْك تل تٌا كِ ،اهثل٘پ مًاى ت٤ـاؿ تِ اتتـا ،اهثل٘پ ّوٌلاىٖ ه٤ٌ تِ، «ًٌاء» ٣ثاكت  اُـاكُ  ،اًـ

ِ  اٍ  ُ٘ؾٔـ ٖ ه٤لفـ  تِ ٍ تلؿُ ًام كٗ تِ كٗ كا كـام ّل ،ًپي ٍ ًوَؿُ  ٠ًـلات  ٍ الـَا   ٍ اًـ   پلؿاؽتـ

 (.654ّ ّواى،)كٌٌـ ٖ ه اى٘ت  ُ٘ؾٔ ّل لٗف كا هؾتلف
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ل ِت كِٕ ا ًاهِ ؿك ،يّ٘وضٌ ـ :  فلهـَؿُ  ٍ پلؿاؽتِ رلتاء كلوِٖ تلكً ِت، ُـُ اكًا  رلتاء ّا ـا  ًا ِ  تـل  ٌت ضـ  ؿك ًآ

ب ٝٚ ٤اِجذا ،خ٤اِتبس ٣ف اِىبُٕٔ ّا كتاب ِ  ج٘تإً لغ  يٗا، ًا  آهـُ دحالٖ ش٥ٜػ ٝٚ ٥حّج ش٥ٜػ ٝ،٤اِٟٙ ـ   ؤرـلب  كلوـ  ًا

ا ٍ ًا  ُـُ هقَٔك ٍ هوـٍؿ كِ ـ ٖ ه ُام تالؿ ام ارلب كلوِ رو٢ ،اِجّذٖا ٔؼدٓ ًقل تل ٌت  (.113ّ ّواى،)تُا

 ٣خ٤تبس ثحث

ـاهات گلٗؿ ام ِ  آى تِ ّا ًاهِ لٗف كِ ًا ٖ ؾٗتاك تغج ،گلفتِ ُرل اِشػَٛ ت٥ٔىبت كتاب ؿك كِٖ ال  ُــُ  پلؿاؽتـ

 َٗلـل  ٍ ىاًاهٌـلو  ي٘ت كِٕ ا ًاهِ ؿك ،تلإ ًوًَِ .ًا  ُـُ ّولُا ي٘هَكؽ هتفاٍتٕ ّا ل٘تغل تاً٘ن ٖ گاّ .ًا 

تاى ،ٖاًز٘ه هلعَم ًا ، ُـُ هرتَب ِ٘ثٗعـ ؿك ـا  ام كاهـل  ٍ ثـا ٗم َٓكت تِ كا ِ٘ثٗعـ ٍال٤ِ ؿًا  ٍ ؿاؿُ ُـلط  اتتـ

٤قاؿ ، ٘ف٘ك تِ ًپي  ـ٘ـ ل ّن كا ًاهِ ٓلظ ذًٗتا ،آؽل ؿك ٍ ًوَؿُ فكل كا آى هؾتلفٕ تٌـّاٖ عت ٍ پلؿاؽتِ للاكؿاؿ ًا

 (.77ّ ،ّواى) ٌـكٌٖ ه

ِ  آى ق٘ـ ؿل عــٍؿ ٖ تلكًـ  تـا  ِاىٗا ،ُـُ اى٘تٕ ا هٌٜقِ ًام كِ ّا ًاهِٖ تلؽ ؿك ،يّ٘وضٌ  هـَكؿ  كا آى ،هٌٜقـ

ـ   آهـُ ًـا فِٗٛا ًام كِ ،٣واى هلَ  تِ ًاهِ ؿك هخالً .ًا  ؿاؿُ للاكٖ تلكً ِ  ًا ٖ تلكًـ  تـا  ،ٖاًز٘ـ ه هلعـَم  كـ

ـ ٔفٗٛا :ـٗفلهاٖ ه ،لِ٘لث يٗا  ٤ٍٗ٘ ـ ا افـلاؿ  ٍ تـَؿُ  يٗتغل ؿكٕ ا هٌٜقِ كِ ًا  ه٤لٍ  ؤمؿ ّواى ًا ِ ٗٛا يٗ  ،فـ

ـتقلاك  هغـل  ي٘ـ٘ ت٤ ؿك اٗ .(118ّ ،3 د ا، 1419 ،ٖه٘اًز اعوـى) ُـًـ هتفلا هؾتلفٕ ُْلّا ؿك ت٤ـّا ـ  ًا ٖ تٌ

 (.  236ّ ،ّواى) ٌـكٌٖ هٖ ه٤لفٖٗ ا٘رغلاف ق٘ؿل عـٍؿ تا ،هرِ ٍ ٌِٗهـ ي٘ت هٌٜقِ ؿك كا آى ل،٘ر٤

ـ تِٕ ا ًاهِٖ ه٤لف ام پي ،گلٗؿٕ ا ًوًَِ ؿك لو كب ٣ثـ تي كُا ْ  يٗا هَكؿ ؿكٖ هثٌَٛ ظ٘تَٗ تِ ،ٖاٌل  ُـؾ

ـ   ُـُ اى٘ت ّن گلٗؿٕ ّا ًام تا هؾتلف هٔاؿك ؿك كِ پلؿاؽتِ ِ  ،ًـپي  .ًا ِ  تـ ـاكُ ٖ ًـلو  كلوـ  كا آى ٍ ًوـَؿُ  ُا

ًل ِت هٌٌَب َ تِ نٌ٘ت َ فِٗٛاٖ ه٤لف ٍاكؿ ٍ ؿاًٌ ِ  كِ نً٘لٖ ٌت غنٍُ ِت ،آؽل ؿك ٍ گلؿؿٖ ه نً٘ل ٌت ـ ً الرــك  لللـلُ  تـ  ن٘

َ ِت ،گلٗؿٕ ا ًاهِ ٍٕ ؿك (.436ّ ّواى،)پلؿامؿ ٖ ه ،ًا  ه٤لٍ   هَرـَؿ  كتـة  ؿك ـ:ٗـ فلهاٖ هـ  َ،٘ؤلـ  تـي  ي٘ل ٌت

ـ اف ٗ فِٗٛا يٗا امٕ فكل َ فِٗٛا ماؿگاى تلاؿك كِ ؿاكؿ اعتوا  ٍ ًِ ٌـ  َ٘ؤل تي ل٘مّ ٌت  (.  217ّ ّواى،)تُا

 الٛاَ ٥ٗث خٕغ

َا  ي٘ت رو٢ ل،٘تغلٕ ّا كٍٍ امٖ رٗ ـ ا ف٘تإل ؿك ،ٖاًز٘ه هلعَم َُٓ٘ ؿك كِ ًا  ٠ًلات ٍ ال  هِـَْؿ  كتـاب  يٗ

اكُ ًوًَِ صٌـ تِ ،اؿاهِ ؿك ًا   :گلؿؿٖ ه ُا

ٍ  تـي  هٌـقك  تِ ًاهِ كتات  مهاى ؿك اؽتال  ،هَكؽاى ي٘ت ُـُ هٜلط اؽتالفات امٖ رٗ -  يٗتغـل  عـاكن  ًٕـا

ـا ٍ ُِن ًا  آؽل ؿك كا آىٖ تلؽ .ًا  ٌتِ ّفتن ًا ٕ اتت ـ  ،گـل ٗؿٖ تلؽـ  ٍ ِّتن ًا  ؿكٖ گلٍّ ،ؿًا  اتـي  هاًٌـ

ـا كًَ  ٍفات ٍ ِ٘ثٗعـ ٓلظ ي٘ت ٔفآل ؿك ؽلـٍى َا  يٗا ي٘ت رو٢ ؿك هؤلف .كلؿًـ هٜلط ؽ  :ـٗفلهاٖ ه ال
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ٖ  دفؼبت دس بٔجش٥پ شا٤ص ،اػت ا٘ذاختٝ اؿتجبٜ ثٝ سا ٥ٗثبحث ٔٙزس ثب ٔىبتجٝ وثشت٢ لٛ احتٕبَ ثٝ  ٌٛ٘ـبٌٛ

ٝ  ٘بٔٝ ػبَ دس اػالْ ثٝ دػٛت ٘بٔٝ ذ٤ؿب وٝ داؿتٙذ ٔىبتجٝ ٔٙزس ثب َ ٢ ا٘تٟـب ) ّٔـٛن  ثـ ٓ  ػـب  ٚ ؿــ

ـ پ ٚفبت اص لجُ تب٢ ٍش٤د ٔىبتجبت ثؼذ،٢ ٞب ػبَ دس آٖ اص ثؼذ ٚ ثبؿذ( ٞفتٓ ػب٢َ اثتذا َ  دس بٔجش٥  ػـب

 (.357ف ،ٕٞبٖ) اػت ؿذٜ ٥ٗٔٛسخ اؿتجبٜ ثبػث وٝ داؿتٝ ٚخٛد ش٥ٜغ ٚ ٞـتٓ

ٍاگقاك ُـُ ًا  ٍ ًپي ً٘ن مه٘ي اتَترلؿك تؾَ الٜا٣ات ً٘ن آهـُ ًا  كِ تِ  ًِ ًقل ؿك اٗـي مهٌ٘ـِ ًقـل     ،ّاٖٗ 

ـ  ٍ ؿك ًقـل ؿٍم ام    اتًََٗفَُؿ كِ ًقل ٍا  ام  هٖ ٍاگقاكٕ ٗك مه٘ي تِ َٓكت هٜلق آهــُ ًا ٕ ، تغج  ، تـالفك

ٖ  ام مهٌٖ٘ ًا  كِ تـا   ،ًؾي اتي ٤ًـٍاگقاك ُـُ ٍ ؿك ًقل ًَم ام  اتَترلتِ  تٌٖ ً٘٘لمهٌٖ٘ ام  ـلو ؿك آى  كت٤٘ـِ ًا

تِ ًا . گواى هـي ًقـل ٍا    تِ »فلهاٗـ:  ؿك اؿاهِ هٖ ،ه٘اًزٖهلعَم  ُلٗك تَؿُ ٍ ٓـ آل ًؾل ؿك آى ٍرَؿ ؿُا

ـ      ـاكٕ تـَؿُ ًا ٍاگقاكٕ مه٘ي تلإ ًاؽ  هٌن  تَؿُ ٍ ًقل ؿٍم ٍ ًَم تِ رْ  مكا٣ـ  ٍ تاغـ تٌـاتلٗي ًـِ    .ؿك 

 (.340، ّّواى) «ٍاگقاك ُـُ ًا  اتَترلل٤ِٜ مه٘ي تِ 

ـاللمااتِ ًقل ام  ،ّوضٌ٘ي ـاى تالفكٍٕ  هٌٔف ٣ث ـاٍ  فتَط الثل كـِ تـِ   إ  ؿك ًاهِ ... آهـُ ًا  كِ كًَ  ؽ

الم ًوَؿ ٍ تلؽٖ ؿٗگل َات٢ تغلٗي فلًتاؿُ ُـ ٍ اِٗاى كا ؿ٣َت تِ ًا ؿك تْـقٗة   اتي تـكاىّوضَى  ،اّل ّٓزٓل ام ت

ؿاؿُ ُـ تا ٣اهل پ٘اهثل ؿك اٗي هٌٜقِ تلإ اؽـق ٓــلات    ؤتاى تي ٤ً٘ـآٍكؿُ ًا  كِ اٗي ًاهِ تِ  اتي ٣ٌاكلتاكٗؼ 

ـالم ًَُـتِ ُــ.      ىؤتاإ تِ  ٍ ؿكٗاف  رنِٗ اِٗاى تاُـ ٍ ًاهِ ٖ هلعـَم   ؿك رْ  ؿ٣َت اّل ّزـل تـِ ًا  ،ه٘ـاًز

ـا  ؿً  هِٖ ام ٟاّل اٗي ًقل ت»فلهاٗـ:  هٖ ــ كـِ ٗرـٖ تـلإ ؿ٣ـَت       ؿاؿُ اتـاى ؿٍ ًاهـِ تـِ    آٗـ كِ كًَ  ؽـ ًا

الم تَؿُ ًا  ٍ ؿٗگلٕ ُاهل ؿًتَكاتٖ تِ  ـ      اتاىهزًَ٘اى ّزل تِ ًا  «تَؿُ كِ اعرـام ٓــلات ام آى رولـِ ًا

 (.388، ّّواى)

 احتٕبالت ح٥تشخ سٚؽ

ـ ا امٖ رٗ ظ٘تلر ؿكٖٗ ّا كٍٍ هؤلف كِ َُؿٖ ه اى٘تٕ هت٤ـؿ اعتواالت هثغج، كٗ لٗفٖ گاّ  ؿاكؿ اعتوـاالت  يٗ

 :َُؿٖ ه پلؿاؽتِ آًْا تِ كِ

 یخيتاری ها گزارش متن حيترج

ـا كًَ  كاتثاى هثغج ،گلفتِ للاكٖ تلكً هَكؿ كتاب ٍا  رلـ ؿك كِٖ هثاعخ امٖ رٗ ـ   ِـاى ٗاٖ ه٤لف ٍ ؽ  امٖ رـ . ًٗا

ًٚ هراتثات امٖ تلؽ ٍ ًا  االكلنٖ ات تي كلنا ًام ِتٖ ُؾٔ ،افلاؿ يٗا ـ   ُــُ  ًقـل  ِـاى ٗا َت  هـَكؿ  ؿك هؤلـف . ًا

تٌاؿ تا ،ُؾْ يٗا كتات  ـٗ٘تإ ٍاٖ تلؽ ِت ًا تْإ تلؽٖ ام ًاهِ: »ـٗفلهاٖ ه اتٗك ــ ًاهـِ تـِ      ؿك ًا ـاهثل هاًٌ ٣ثــ  ّإ ٘پ

ًلوٖ، ٠٣٘ن تي عاكث، ٗغَث، ٣آن تي عاكث ٖ رفا  ٍ ارة ا  (.166، ّّواى) «كا ٗافتن اكلن تي اٖت االكلن، ًام ٌت
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 ٔتٛاتش بت٤سٚا ٔتٗ ح٥تشخ

تاى اى٘ت ام ت٤ـ لفؤه ِ  ي٘هٌؤلالوـ ٘اه ُـى هَكإه ٍ ٍا هلار٤  تِ ؿًتَك ٍ اتَترل تًَٚ تلائ  ًَكُ اتال٥ ؿًا ـ ا تـ  يٗ

 :ـٗفلهاٖ ه كاك
َ  ثشائـت  ٠ػـٛس  اثالؽ٢ ثشا سا بٔجش٥پ وٝ ؼت٣٘٥ ؿى چ٥ٞ ٥ٗٔٛسخ ٚ ٔفؼشاٖ ٚ ٔحذثبٖ ٥ٗث دس  اسػـب

ٓ  دس ٚ ٌشفت اثٛثىش اص سا ٘بٔٝ ٚ آٔذ بٔجش٥پ ؿتش ثش ػٛاس ٥ٗٔٙؤشا٥ِٕأ ش٥ٔؼ ٥ٗث دس أب فشٔٛد  حـح  ٔٛػـ

ٜ  لشائت ٍٞٙبْ ثٝ اثٛثىش ٔب٘ذ٣ٖ ثبل دس فمظ ٚ فشٔٛد اثالؽ ـ  ٚ ػـٛس ٝ  ب٤  داسد ٚخـٛد  فاخـتال  اٚ ٔشاخؼـ

 (.267ف، ٕٞبٖ)

ٍاىآهـُ ًا  كِ  ًاف٢ تي رث٘لتِ ًٌـ  ،اعوـؿك هٌٌـ  َاى عـلم ه٤لفـٖ كـلؿ    ؿك ؽٜثِ هل ؿك اٗـي   .إ هرِ كا تِ ٣ٌ

ـ  ٍ    كاف٢ تي ؽـٗذُؾٖٔ تِ ًام  ،ه٘اى اؿ٣ا كلؿ كِ ًاهِ ام پ٘اهثل ًنؿُاى ٍرَؿ ؿاكؿ كِ ؿك پًَ  ًَُتِ ُــُ ًا

َاى علم ه٤لفٖ ًوَؿُ ًا . هلعَم  ،ؿك آى ٖ پ٘اهثل هـٌِٗ كا ً٘ن تِ ٣ٌ ٖ  ،ت٤ــ ام فكـل اٗـي هٜلـة     ه٘ـاًز فلهاٗــ:   هـ

ـا تٌ٘اك مٗاؿ ًا .» ِ     ،ٍ ًپي« اعاؿٗج ؿك هَكؿ عله  ُْل هـٌِٗ ر ـ  تِ هٔـاؿك اٗـي اعاؿٗـج پلؿاؽتـ ـ ، ّوـاى ) ًا

ّ294.) 

 یراو کي قول حيترج

ًٚ ًاهِ ُل١ٍ  ٘ف٘ك ؿك ـ فلهاٖ هـ ٖ اًز٘ه هلعَم كِ ًا  ُـُ اؽتال  ًول ًَكٓ ًنٍ  ما لثل ،اهثل٘پ َت هورـي  : »ـٗ

ِ  ًٓا  ًقل ٓغ٘ظ ّواى لَ  لتاؿُ ًا  كِ ٣ل  هلؿم لثل ام ًنٍ  ًَك ـوك   »ّـا تـِ ٣ثـاكت     ًول تل ُل١ٍ ًاهـ ٌت

ؿُ ٍ ت٤ـ ام ًنٍ  ًَك «اللْن ِ، ِت ٣ثاكت َٓت ن اهلل اللعوي اللع٘ن» هثاكك  (63ّ، ّواى) «تغ٘٘ل ٗاف  «ٌت

 یاعتقادا مسّلمات هيپا بر حيترج

ـى تِ اهثل٘پ ٣لن ٔلههٌ ًا ، ُـُ هٜلط كِٖ هٜالث امٖ رٗ ًَا ِ  پـلؿاؽتي  تا ٍ ًا  ًَُتي ٍ ؽ ـ ا تـ  هَٗـ١َ،  يٗ

ـا ؿك: كٌٌـٖ ه اى٘ت كا هؾتاك ٠ًل ،ًپي ٍ ًقل كا هؾتلف ٠ًلات ـتٜا٣   ٣ـم تِ ي٘لائل ام ل٘ؿل ؿٍ تغج يٗإ اتت  ًا

تٌاؿ تا ٍا  ل٘ؿل كِ كٌـٖ ه اى٘ت كا اهثل٘پ كتات  َا هِـيْ لَثٕلِـِِ هِـيْ      »٣ٌرثَت هثاككِ ًَٓك 48 ِٗآ تِ ًا ٍٓ ها كٌُْـ ٓ تَتْلُـ

ٔ تِ٘ٓوٌِ٘كٓ إِفاً الَكٕتابٓ الْؤثِٕٜلَُى ـ .        ًا  كِ لائلٌـ پ٘ـاهثل « كِتابٍ ٍٓ ال تَؾُُِّٜ ـتِ ًا ـُا ّلگـن لــكت تـل كتاتـ  ً

ـ  ٍ        فٗل اٗي لَ ، ٠ًل ؽَؿ كا ه٘اًزٖهلعَم  هثٌٖ تل اٌٗرِ آِٗ ؿك هقاتل مهاى هـا ت٤ــ ام ًـنٍ  ٍعـٖ ًـاك  ًا

تولاك ٣ـم كتات  تا ت٤ـ ام ًنٍ  ٍعٖ ٍ ٗـا تقـإ ٣لـ  كـِ ّوـاى تلؿٗــ        تـال  كلٖ تِ اٗي آِٗ توام ًٌ٘  ٍ ًا ًا

تـال  تِ آٗـِ   گلاٗاى ًا  كا ًوٖ تاٛل تؾلاد ًوَؿ ٍ ؿل٘ل ؿٍم، ًا َاى ام آِٗ ًا قٗيَ  » لا هثاككـِ ا٣ـ   ًٓـَك  157ت الَـّ

ن الَّقٕ ٗٓزِـًٍَِٔٔ هٓرْتَُتاً ٣ٌِْـّٓٔنٕ فِٖ  َٔ َ الٌَّثِٖن الْإُهٖ  ـ  كـِ اِٗـاى اهـٖ تـَؿُ     « ٍٓ الْئًِْز٘ـلِ...  التَّرًرراة  ٗٓتَّث٤َِٔىَ اللًَّ ـ  ًا ـ  .ًا

تولاك اهٖ تَؿى كا تـِ هـا ت٤ــ ًـنٍ  ٍعـٖ ت٘ـاى ًوـَؿُ         ،ه٘اًزٖهلعَم  ّوضٌ٘ي ٍ ؿك ّواى پاًؼ ًاتق ٍ ٣ـم ًا

الا اهٖ تَؿى كا كؿ هٖ ،ًْاٗ  تٌاؿ تِ آِٗ ؿك ٛا َاؿٕ، تـِ    تلإ ،ًپي .كٌـ ًا اعتلام ام ه٤ٌٖ هَكؿ ٠ًل لائل٘ي تِ تٌ٘ـ
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ٖ  «اهٖ»ه٤ٌإ ؿٗگلٕ ام كلوِ  َاؿٕ هٜلق، ام آًْا هٌتفاؿ ًوـ اٌٗرـِ اِٗـاى    ،. تٌـاتلٗي ُـَؿ  پلؿاؽتِ كِ ه٤ٌإ تٌ٘

ـاؿًـ زام ً ـى ٍ ًَُتي ًا ًَا ـى ٍ ًَُتي ًوٖ ،ؽ ًَا ٌتٌـ ٍ ٗـا اٌٗرـِ صـَى اّـل      تِ اٗي ه٤ٌا ًٌ٘  كِ فٖ ًفٌِ ؽ ؿًا

تـال  ؿك هَكؿ كتات  اِٗاى ت٤ــ ام   ،هٌتٌة ُـًـ. تِ ّل عا  «ًثٖ ؤهٖ»٤ٌٖٗ هرِ تَؿًـ تِ  ،القلٕ ام آٗات هَكؿ ًا

٤راى ٗافتِ ٍ عل ًنٍ  ٍعٖ ًاك  هٖ ٍاٗات ٤ُِ٘ ً٘ن ّو٘ي ٠ًل ًا م كتات  ٗـا للائـ  اِٗـاى      اتاُـ. صٌاًضِ ؿك ك

 (.102-88 ،، ّّواى) آهـُ ًا 

ؾآٖ كِ تِ رْ  كٍٗرلؿ ً٘اًٖ َاى اللًائل كولًگ ُــُ  ،ٗرٖ ام ُا ٕ     ،ًام ٍا ؿك ؿٗ ٔـاك  اتـٖ تـي ك٤ـة ًا

ـ تٔلٗظ ؿاكؿ كِ اِٗاى تـِ ّوـلُا    ٍالـٕام  اتَ ٣ولكِ   ؿك عالٖ .ًا  ـ      مٗـ ّوضٌـ٘ي ؿك   .كاتـة ٍعـٖ تـَؿُ ًا

اِٗـاى ًـنؿ هغــح٘ي    »فلهاٗـ:  هٖ ،ه٘اًزٖتاُـ. هلعَم  ًٌـ ه٤َْؿات ً٘ن ام اِٗاى ًاهِ هَرَؿ هٖه٣ََٗات ؿٗگل ها

 )ى( ت٤٘  ًرلؿ ٍ ام هتغٌٔ٘ي ؽاًِ فاٛوِ مّـلا  اتَترلصَى ام كٌاًٖ تَؿ كِ تا  ؛كًـ ٣اهِ ّلگن تِ هلتثِ مٗـ ًوٖ

 (.140، ّّواى) «تَؿُ ًا 

 ٌٓـ ٍ ؿك تؾِٖ تِ ًـ٘ل كٌ ّا، هقـهاتٖ كا ت٘اى هٖ ام پلؿاؽتي تِ آل ًاهِ پيلف ؿك اتتـإ كتاب ؤه

إ تـا   ٣ــُ  :فلهاٗـ ًگاكٕ تا اِٗاى پلؿاؽتِ، ٍ هٖ آغاب ؿك هقـم ؿاُتي ًام ُلٗف پ٘اهثل، ؿك ٌّگام ًاهِ

كا هقـم ًرٌ٘ـ،  ًگاكٕ ًام تنكگاى ؽَؿ ّا ؿك ٌّگام ًاهِ اًتٌاؿ تِ كٍاٗتٖ ام پ٘اهثل هثٌٖ تل اٌٗرِ هاًٌـ ٣زن

ؿك راٖٗ اً   فلهاٗـ: ُاٗـ هلاؿ ام ًْٖ پ٘اهثل كلؿًـ كِ ؿك ُلط اٗي كٍاٗ  هٖ اتتـا ًام ؽَؿ كا حث  هٖ

ٖ   ؤهي تِ هـ ؤى تاُـ، اها ؿك راٖٗ كِ هاكِ هؾاٛة هاًٌـ تنكگاى ٣زن ام هِلك ًٌَٗــ،   هي ؿٗگـل ًاهـِ هـ

ٍرـَب ٍ   ّٔا، گاّٖ رٌثـ  رلٗن تِ لغاٝ ١ًَ ً٘ تالزولِ اٗي ت .اعتلام ؿاكؿ ٔهقـم ؿاُتي ًام هؾاٛة رٌث

كِ تا اؽـتال  ه٤لفـ  ٍ اؿب افـلاؿ ً٘ـن،      گًَِ كٌـ. ّواى اًتغثاب ٍ كلاّ  پ٘ـا هٖ ٔعله  ٍ گاّٖ رٌث

ّ٘ش كي عـلهتَ تـاالتل ام كًـَ  ؽــا ًٌ٘ـ  ٍ لـقا       » :گَٗـ هٖ ًلواى فاكًٖكٌـ.  كفتاك آًْا تغ٘٘ل هٖ

ع٠ٌلـِ  ؿك كٍاٗ  ؿٗگلٕ كـِ ام  . «ؿاُتٌـ ى ًام اٍ كا تل ؽَؿ هقـم هٖآغاب اِٗاى ٌّگام هراتثِ تا اِٗا

تِ ٗوي، ّل كـام هراتثاتٖ تـا پ٘ـاهثل    ؽالـ تي ٍل٘ـ، آهـُ اً  كِ ؿك ٌّگام هْارلت اه٘لالوؤهٌ٘ي ٍ كاتة

هقـم  ًام ؽَؿ كا ؽالـؿك اٗي هراتثِ، ًام ُلٗف پ٘اهثل كا تل ؽَؿ هقـم ؿاُتِ، اها  ؿاُتٌـ كِ اه٘لالوؤهٌ٘ي

اٗي تلگلفتِ ام ًٜظ ه٤لفتٖ ٍ اؿب افلاؿ ًٌث  تِ پ٘اهثل اًـ  ٍ كٌـٖ    :گَٗـ هٖ ه٘اًزٖ،ؿاُ . هلعَم 

 (.72 ، ّّواى) ؿاكؿ كِ عله  تاالٕ تلإ پ٘اهثل لائل اً ، ّلگن ًام ؽَؿ كا تل ًام اِٗاى هقـم ًوٖ

 احتٕبالت سد سٚؽ

 پلؿامٗن. هٖ آًْا تِؿك اٌٗزا  كِ ٌّتٌـٖٗ ّا َُُ٘ ٍ كٍٍٕ ؿاكا نً٘ هثغج ّل لٗف اعتواالت كؿّ ؿك ،ٖاًز٘ه هلعَم



74     ، َ1396پب٥٤ض ٚ صٔؼتبٖ ، 16، پ٥بپ٣ دْٚ ، ؿٕبسٜٞـتٓػب 

 بت٤سٚا دس تؼبسم

ـى تِ اهثل٘پ ٣لن لِههٌ ُـُ، ٍال٢ ٛلط هَكؿ كِٖ هٜالث امٖ رٗ ًَا ِ  پلؿاؽتي تا ٍ ًا  ًَُتي ٍ ؽ ـ ا تـ  هَٗـ١َ،  يٗ

ٍا ٍا ،ًـپي  ٍ ًقل كا ُـُ ٍاكؿ ِ٘ثٗعـ ٓلظ ؿك اهثل٘پ كتات  ـٗ٘إت ؿك كِ ،٣امب تي تلاء  ٗك ـ ك ٕ  اتٗ ـ ا تـا  ه٤ـاك  يٗ

ٍا ِ  توٌكٕ تلاٖ هزال ،ُـ اى٘ت آًضِ تٌاتل: »ؿاكؿٖ ه اى٘ت كا هؾتاك ٠ًل آى ام پي ٍ ًقل كا  ٗك  تـي  تـلاء  كـالم  تـ

ًٍا ه٤اكٗات ل٘ؿل تِ ٣اكب  اٖ ٗـ هـالر ٖ تـار  ِ٘ـ تَر لفتيٗپق تِٕ امً٘ لقا ٍ ٌ ً٘ لٍٗپق لاتل ؿاكؿ ٍرَؿ كِٖ فلا

 (.85 ، ّّواى) «ٌ ً٘ ؽلـٍى اتي

 خ٤تبس ٘ق ثب تؼبسم

ـاهلل  ،رثـل  تـي  ه٤اف ّولُا اهثل٘پ كِ ًا  آهـُ ،ـ٣٘ث اتَ لَ  ام ويٗ اّل تِ ًاهِ لٗف ؿك ِ  تـي  ٣ثـ ٍاعـ ـ ً كا ك  ن٘

را  هٜلة يٗا ؿك: »ـٗفلهاٖ ه ٖاًز٘ه هلعَم .ًوَؿ اكًا  ِ  ُرل ًْن ًا  ؿك ويٗ تِ كتات  لاٗم ؛ًا  ُا  ٍ گلفتـ

ـاهلل ٍاعِ تي ٣ث را  يٗا يٗتٌاتل. ـ٘كً ُْاؿت تِ ِّتن ًا  ؿك هَتِ رٌگ ؿك ك ـ  ٖ تال ـ،٘ات٣َث هتي تل ُا  اهـا  .ًا

ـاهلل ِّام اتي ٍ ؿعالىٖ ٌٗم ٍ ٖعلث ٍ ٕٛثل ًقل تٌاتل ـرا   ٓـَكت  يٗا ؿك كِ تَؿُ ـٗم تي ٣ث ـ   هلتفـ٢  ُا  «ًا

 (.589 ، ّّواى)

 ش٥ٜػ ثب تؼبسم

ـ كلؿُ ًقلٖ تلؽ ـ  هللَم كا «تٌولِ» هثاك  كلؤ ،ؽَؿ هراتثات ؿك اهثل٘پ كِ ًا ـ  هگـل  ،ًفلهَؿًـ ِ ٗا ام ت٤ـ  ًٓـَك  ٌرـ

ـا كًَ : »ـٗفلهاٖ ه ٍ ،ًوَؿُ كؿ كا اعتوا  يٗا ٖاًز٘ه هلعَم .ـٗگلؿ ًام  ًول َاكُ ؽ  هت٤ـا   پلٍكؿگـاك  ًٌ  تل ّو

الت ٍ هراتثات رولِ ام ِاىٗكاكّا ٢٘رو ٍ ًوَؿٖ ه كفتاك ـا ًام تا كا هلًا  ّـا  ًقل امٖ تلؽ ٍرَؿ ٍ ًوَؿًـٖ ه ُل١ٍ ؽ

 (.64، ّّواى) «ًا  تَؿُ گناكٍ ًوَؿى ؽالِٓ اٗ هَكّػٕ ؽٜا ام ،«تٌولِ» عق  ؿك

 ٣سخبِ تؼبسم

ـ ا  ٤ٍٖٗ٘ تلكً ؿك ،ٖاًز٘ه هلعَم كِ ًا  ُـُ حث  فرلذ به عتبة ًام تِٖ ُؾٔ تِ ،اهثل٘پٕ ّا ًاهِ امٖ رٗ  يٗ

 :ـٗفلهاٖ ه ُؾْ

ٝ  ٔبص٣ٖ ثٙ وٝ ٣حبِ دس اػت ٔبص٣ٖ ثٙ اص ٣اِؼّٕ فشلذ ثٗ ػتجٝ: ذ٤ٌٛ ٣ٔ اػذاِغبثٝ دس ش٥اث ثٗا  ؿـٙبخت

ٖ  ٔٙظـٛس  ذ٤ؿـب  ٚ ؼـت ٥٘ ٔٛخٛد ٔبصٖ ٘بْ ث٣ٝ ؿخل ٞٓ ٥ٓػ٣ّ ثٙ ٘ؼت دس ٚ ؼت٥٘ ؿذٜ ٗ  ٔـبص  ثـ

٢ ثـشا  ؿـخق  ٤ٗا ثٝ اٚ اتلبَ ٙى٤ٝا ب٤ ٚ ا٘ذ ؿذٜ اؿتجبٜ دچبس آٖ ثجت دس وٝ ثبؿذ ٥ٓػّ ثشادس ٔٙلٛس

ٖ ٣ ثٙ اص وٝ غضٚاٖ ثٗ ػتج١ ثب سا فشلذ ثٗ ػتج١ ٔٙذٜ ث٣ٗ ػّ اػت ٕٔىٗ أب. ثبؿذ ٔدَٟٛ ٔب  اص ٚ ٔـبص

 (.478، فٕٞبٖ) ثبؿذ ٌشفتٝ اؿتجبٜ ،ٞؼت اَٚ ٤ٟٗٔبخش
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ْ     ؤًَُتِ ُـُ ً٘ن ّو٘ي هٜلة ه٤ٌري ُـُ ٍ ه ّال ؿٗگلٕ كِ تِ  ٔؿك ًاه ؿك  ،لـف ّـ٘ش احـل ام اٗـي ُـؾ

 (.334، ّّواى) كتة كرالٖ ً٘افتِ ًا  ٍ َّٗ  ٍ لث٘لِ ٍ ٣ِ٘لُ ٍا تلإ اِٗاى هزَْ  هٖ تاُـ

 ٣ؿٙبػ ت٥ؿخل

ـ   پلؿاؽتِ افلاؿٖ تلؽ عا  ُلط تِ هثاؿكتٖ گاّ ّا ًاهِ ُلط ؽال  ؿك ،ٖاًز٘ه هلعَم ِ  .ًا َاى  تـ ِ  ٣ٌـ ِ  ،ًوًَـ  تـ

 :َُؿٖ ه پلؿاؽتِؿك اٌٗزا  آًْا امٖ تلؽ

 ثبثت ثٗ ذ٤ص. 1

 آًْـا ٕ فرـل  ٍٖ اًـ ً٘ ؽٚ ٍ پلؿاؽتِ آًْا كٗ كٗ عاالتٖ تلكً تِ كًـٖ هٖ ٍع كاتثاى تِ تغج فلاؽَك تِٖ ٍلت

َ ٖ تلكً ام پي كِ ًا  حات  تي ـٗم تغج هَكؿ افلاؿ امٖ رٗ ،اى٘ه يٗا ؿك .كٌـٖ ه هِؾْ نً٘ كا  ،ٍا كتاتـ   ًٓغـ

 :ـٗفلهاٖ ه ٍ پلؿاؽتِ ٍاٖ اًً٘ ٍٕ فرل  ٤ٍٗ٘ تِ

ـ ٥أ ٥ٝٙو وٝ ثٛد٣ وؼب٘ اص ذ٤ص ٝ  سا ٥ٗٔٙؤشإِ ٝ  دَ ثـ ـ  ٚ داؿـت ـ  اص ٥ٕٗٞچٙ ٖ  بٚسا٤ٖ  ٚ خالفـت  غبكـجب

ٜ ...  ٚ ػـٛف  ثٗ ػجذاِشحٕٗ ،ذ٥ِٚ ثٗ خبِذ ػٕش، وٙبس دس فبعٕٝ ت٥ث ثٝ ٥ٟٗٔبخٕ  دٚساٖ دس ٚ اػـت  ثـٛد

ٜ  ػٕش ٚ اثٛثىش اػتٕبد ٔٛسد بس٥ثؼ ٚ وشدٜ ٣ٔ وتبثت ض٥٘ خّفب ٝ  ثـٛد ٢ ٘فـش  چٟـبس  اص ٚ ثـٛد ٖ  وـ  سا ػثٕـب

ـ ٥أ ػـت  ثٝ سا ٔشدْ ذ٤ص... داؿت، ٣ٔ دٚػت بس٥ثؼ سا اٚ ض٥٘ ػثٕبٖ ٚ وشد ت٤حٕب ٛ  ٥ٗٔٙؤشإِ  ك٤تــ

 (.130، فٕٞبٖ) ٘ىشد ؼت٥ث ـب٤ٖا ثب ش٥٘ ػثٕبٖ اص ثؼذ ٚ ٕ٘ٛد ٣ٔ

 ب٥ٖاثٛػف ثٗ ةیمعاو. 2

الهَ مهاى ٍ ٍا  ُ٘ؾٖٔ تلكً تِ نً٘ ِٗه٤اٍ كتات  هَكؿ ؿك ِ  آٍكؿُ اى٘ه تِ ًؾي ًا ـالم  فـتظ  ًـا   ؿك ٍا كـ  ًا

ِ ٖ مهاً ٍ گلف  للاك اهثل٘پ تؾَِ هَكؿ ٣ثاى ُفا٣  تِ ٍ آٍكؿ ـ تق كـ ـ  غائـة  كاتثـاى  ِ٘ ـ  ،تَؿًـ ِ  صٌـ ٕ تـلا  ًاهـ

ًَا  ارات  ؿك ت٤لل ل٘ؿل تِ ٍا: »ؿّـٖ ه اؿاهِ ٍا هَكؿ ؿك هؤلف .ًَُ  ع٘لت  غـقا،  تِ ُـى هِغَ  ٍ اهثل٘پ ؿكؽ

ِ  ّواًٌـ ٍ ـٗگلؿ هٌَٔب ُام اهاكت تِ ٣ول مهاى ؿك ،يّ٘وضٌ .ُـ ٍال٢ يًٗفل هَكؿ ٕ ّـا  ؽـال   ٍ اى٘ـ ٛغ فلا٣ٌـ

زام آًزا، ؿكٕ اؿٗم  (.160، ّّواى) «ؿاؿ ًا

 ػٛاْ ثٗ ش٥صث. 3

َام تي ل٘مت هَكؿ ؿك ،يّ٘وضٌ تٌاب ٍ ٍاٖ ه٤لف ام ت٤ـ ٣ ٜ تِ كِ پلؿاؽتِ ٍا  ُ٘ؾٔ تِ اهثل٘پ تِ ًا َاء ًٍٔا ـ  اغ  فلمًـ

َا غلثِ ٍ  ٍا ـٗـ گلؿ ي٘هـؤهٌ  امٕ اك٘تٌـ  لتـل  هَرـة  ٍ پلؿاؽـ   اهام تا هقاتلِ تِ ٣ِِٗا ٍ ٛلغِ تا ّولُا ًفيٕ ّ

 (.459ّ ،ّواى) ؿُا  ا٘ؿً تِ ًٌث ٕ اؿٗم ٍل٢ ٍ علّ ٍ تَؿ ل٘تؾ اك٘تٌ
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 خجُ ثٗ ٔؼبر. 4

اكُ ٍا تِ لفؤه كِ ًا ٕ افلاؿ ام نً٘ رثل تي ه٤اف  ًوـَؿُ ٖ ه٤لفـ ٖ غٔث ؽالف  ؿٌّـگاىٕ اكٗ ام كا ٍا ٍ ،ًوَؿُ ُا

 ًقـل  تٌـاتل  ٍ كـلؿم ٖ هـ  هٌتقـل  ٍا تِ كا ؽالف  تا تَؿ مًـُ ه٤اف كإٍ ا كِ كلؿٖ ه آكمٍ ٣ول إ كِ گًَِ ًا . تِ

 (.555ّ ،ّواى) ـكٌٖ هٖ ه٤لف هل٤ًَِ فِ٘ٓغ آغاب ام كا ٍا ،ي٘ل تي نً٘ل

 ؿجٟبت ثٝ تٛخٝ

 ٍ ًوـَؿُ  هٜلط ٠ًلاى ٓاعة ٠ًلات تا ّولُا كا هؾتلفٕ ّاَ ٗگَ ٍٕ ّا لغ  تا اهثل٘پٕ گٍَ  گف  ،تؾَ يٗا ؿك

هثٌـٖ تـل    ،إ ؿك اٗي هـَكؿ  تِ ُثِْ« ٍٓ ها ؤَكًٕٓلٌْا هِيْ كًَٓٔ ٍ إاِلَّ تِلٌِاىِ لََٕهِِِ» ن٘اتلاّ هثاككِ ًَكُ 4 ِٗآ لٗف ،ًپي

ـتقال  ٍ    صلاٖٗ كتات  ٣لتٖ تا پاؿُاّاى تا متاى ـالهٖ، ًا ّإ هتفاٍت كا هٜلط ٍ ٣ل  آى كا عفٞ ُهَى راه٤ِ ًا

ـ   ٠٣و  آى َاه٢ هتوـى گٌتلٍ ٍ تلٍٗذ متاى ؽَؿ تِ ًاٗل هلل تَؿُ ًا لـقا   .ت٘اى ًوَؿًـ ٍ اٌٗرِ كٍٗرلؿ ّوِ ر

ـا الم تلإتا تَرِ تِ اٗي ًرات  كًَ  ؽ ت٤الٕ ؿٗي هث٘ي ًا تِاك لغات للآى ٍ ًا زـام    ،ًا تواهٖ تالٍ ؽـَؿ كا ًا

 (.80، ّّواى) ؿاؿًـ

ُـُ ًا  كِ صلا تا ٍرَؿ كفل اِٗاى، پ٘اهثل تِ آًْا ًـالم كـلؿُ   إ كِ تِ اّل ٣واى ًَُتِ ُـُ، ُثِْ  ؿك ًاهِ

تفاؿُ هٖ «ًالم ٣ل٘رن» ام ّو٘ي ٣ثاكت»فلهاٗـ:  هٖ ؿك پاًؼ ،هلعَم ه٘اًزٖ .ًا   ،َُؿ كـِ آًْـا كـافل ًثـَؿُ     ًا

ِٜ تل  ًوـام ٍ مكـا   (؛342، ّّواى) «تلرِ ُاٗـ تِ رْ  ه٢ٌ مكات ٍ تل  ًوام تَت٘ؼ ُـُ تاٌُـ ًٍا ت ٤ٌٖٗ تِ 

ـاٗا ،ؿك تؾِٖ ؿٗگل ام كتاب ًِ اٌٗرِ ام ؿٗي ؽاكد ُـُ تاٌُـ. ،تِ كفل ًنؿٗك ُـُ ـا  ّٗ ٖ كِ هلَ  تلإ كًَ  ؽـ

اكُ هٖ ،فلًتاؿُ ُـُ هٜلط ٍ ًپي ـرا  ُــُ    .َُؿ كِ تل ؿٗي ؽَؿ تالٖ تَؿُ ًا  تِ ّـِٗ هقَلي ُا ؿك اٌٗزا ُا

ـرا       االٔٛاَؿك كتـاب   ات٣َث٘ـً ؟ ٓغ٘ظ تَؿُ ا تًَٚ پ٘اهثل ،ًا  كِ آٗا پقٗلٍ ّـِٗ ام ٍا تـِ پاًـؼ اٗـي ُا

را  ًٌ٘  تا پاًؼ تِ آى ؿاؿُ َُؿ فلهاٗـ: آالً اها هلعَم ه٘اًزٖ هٖ ،پلؿاؽتِ مٗلا ٣ثاكتٖ كـِ   ؛ٍرْٖ تلإ اٗي ُا

تٌاؿ هٖ ٍ ه٠ٌـَك ام اٌْٗـا، هِـلك٘ي هغـاكب ٍ      «ال ؤلثل متـ الوِلك٘ي »پ٘اهثل ًا  كِ فلهَؿ:  ٔرول ،َُؿ تِ آى ًا

٣ْـ ُري ٌّ  ٍ ه٠ٌَك اّل كتاب هاًٌـ َْٗؿ ٍ ًٔاكٕ ٍ كٌاًٖ كِ هاًٌـ هزَى تِ هٌنلِ اّـل كتـاب ٌّـتٌـ،    

 (.426، ّّواى) لقا پ٘اهثل ّـِٗ ل٘ٔل كا پقٗلف  .ًٌ٘ 

 ىشد٤سٚ

ٖ ٗوّـا ٍٗ ٠ًل ؿل  تاٖ گاّ كِ. ًا  هِؾْٖ ؽَت تِ كتاب يٗا ؿك لفؤهٖ ؾٗتاك ،ٖكاله رلؿٗكٍ گقُ  آًضِ ام

لا  كِ ًا  ّولُا َاى تِ .ؿّـٖ ه ًِاى نً٘ كاٖ ؾٗتاك هثاعج تِ ِاىٗا ُا ِ ٖٗ ّا ًاهِ ي٘ت ؿك ،ًوًَِ ٣ٌ ـ پ ام كـ  اهثل٘

ٔاك ٍ يٗهْارل تِٕ ا ًاهِ ،ًا  ُـُ ًقل ـ  الف  تِ ِ٘تَٓ ٍ ًا  ُـُ ًَُتِ خلبٗ َْؿٗ ٍ ًا َائـف  ي٘ت  ٍ هْـارل  ٛ
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ٔاك ِ  ُـرل  هزنا َٓكت تِٕ َْؿٗ لثائل تِ ًاهِ كِٖ عال ؿك .ًا  ُـُ گلّٗوـ ي٘ت ه٤اّـُ ٍ ًا َا  ٍ گلفتـ ٕ هغتـ

ٔـاك  ٍ هْـارل  كٌـاك  ؿك ،ٌِٗهـ اىَْٗؿٗ ًام ُـى هرتَبٖٗ صلا هَكؿ ؿك .ًا  هتفاٍت ّن آى ـ  اعتوـاالت  ًا ًٍا ٖ فلا

 :ـٗفلهاٖ ه اؿاهِ ؿكٖ اًز٘ه هلعَم .ًا  ُـُ ًقل

ٗ  ثشة٤ دس خضسج ٚ اٚع اص لجُ ٟٛد٤ وٝ اػت ٤ٗا سػذ ٣ٔ رٞٗ ثٝ ٘ظش دلت اص ثؼذ آ٘چٝ  ثٛد٘ـذ  ػـبو

ٝ  ٟـٛد ٤ ثش ؿذ٘ذ ٚاسد آٟ٘ب ثش ا٘لبس٣ ٚلت ٚ ثٛد٘ذ ّٔه ٚ ثشٚت ٚ لذست٢ داسا ٚ ـ ا دس ٚ بفتٙـذ ٤ غّجـ ٤ٗ 

ـ ٣ ص٘ذٌ ض٥٘ خٛد الٛاْ ٥ٗث وٝ ٣حبِ دس ٕ٘ٛد٘ذ اتخبر سا ٟٛد٤ ٤ٗد ا٘لبس اص٢ ا ػذٜ صٔبٖ  دس ٚ وشد٘ـذ  ٣ٔ

ٝ ٤ٔذ ثٝ بٔجش٥پ ػپغ ؿذ٘ذ، ٣ٔ ؿٙبختٝ خٛد ف٤ٝعب ٘بْ ثٝ ،ثٛد٘ذ ٔـشن وٝ ٣حبِ  ٚ ٕ٘ٛد٘ـذ  ٞدـشت  ٙـ

ٝ  ٕ٘ٛد٘ـذ  ٔىتـٛة  آٟ٘ب ٥ٗث سا ٔشلٛٔٝ ٚ ٕ٘ٛدٜ ثشلشاس٢ ثشادس ا٘لبس ٚ ٟٔبخش ٥ٗث ٚ ؿذ٘ذ آ٘دب ػبوٗ  وـ

ُ  ٘بْ ثٝ ٚ ثٛد٘ذ ؿذ٢ٜ ٟٛد٤ ا٘لبس اص و٣ٝ وؼب٘ ٕٞبٖ ٔٙظٛس وٝ ٕ٘ٛد٘ذ روش ض٥٘ سا ب٤ٖٟٛد٤ ٖأؿ  لجبئـ

٢ ثـشا  ِـزا  .ثٛد٘ـذ  ٙمبع٥ل ثٙٛ ٚ ش٥٘ظ ثٙٛ ٚ ظ٤ٝلش ثٙٛ ب٤ٖٟٛد٤ اص ش٥غ افشاد ٤ٗا ٚ ؿذ٘ذ ٣ٔ ؿٙبختٝ خٛد

ـ  ا٘لـبس  اص ب٤ٖٟٛد٤ ٚ ا٘لبس ٚ ٟٔبخش اص اػٓ ٤ٝٙٔذ دس ػبوٗ افشاد ٕٞٝ ٝ  ه٤  ؿـذ  ٔىتـٛة  ٚاحـذ  ٘بٔـ

 (.6، فٕٞبٖ)

ـاكُ ًوـَؿُ ٍ    ،ا٣لاب تائـُ ٍ هٌريتٌـٕ ا٣لاب ٍ ه٤لفٖ  تِ تقٌ٘ن ،ٍ ٗا فٗل ًاهِ تِ اّل ٗوي اِٗاى لثل ام ه٘الؿ ُا

 (.583، ّّواى) تل ٗوي پلؿاؽتِ ًا  ً٘ف تي فٕ ٗنىٍاكؿ هارلا ٍ ك٘ف٘  تٌلٚ  ،ًپي

َاى كٍٗرلؿ غالة اِٗاى اها آًضِ كا كِ هٖ َاى تِ ٣ٌ َ  ؿك تـإل٘ف كتـاب    ،ت َاى كـلؿ   ٔىبت٥ـت اِشػـٛ ّوـاى   ،٣ٌـ

ّ تـِ  اٗي كٍٗرلؿ كا ؿك هٜالة گقُتِ  .كٍٗرلؿ كالهٖ، تاكٗؾٖ اِٗاى ًا  ؿك هثاعـج ُؾٔـ٘  ٌُاًـٖ     ؽٔـَ

تؾاب ه١ََٗ اٗي كتاب ٍ ؿٗگل ت َاى هِاّـُ ًوَؿ ل٘فاتِاى هٖإاِٗاى ٍ ّن ؿك ؿغـغِ اِٗاى ًٌث  تِ ًا الثتِ تـِ   .ت

اكُ هٖ ـ  ٣ٔو  تغل٘ل ؽَؿ كا اكائـِ ؿاؿُ  ٔلهتا تَرِ تِ هٌ ،فٗل ٔؿك ًوًَ گلؿؿ: صٌـ ًوًَِ ؿٗگل ُا ـ ؿك ًقلـٖ آهــُ    .ًا

ـا ؿك ٗرٖ ام الٜا٣ات ؽَؿ ًا  كِ كًَ  ـ  ٍ       ،ؽ ـتثاُ ُــُ ًا ـال١ آى كا   پـي تِ اتٖ٘ تي عوـا  ؿصـاك ُا ام ٛا

ٌتِ ٍ ؿك پاًؼ گفتِ ًا  كِ پ٘اهثل ،ًَُٖٛ٘ؼ  آالط ًوَؿًـ.  .صٌ٘ي الٜـا٣ٖ كا كـلؿ   ٓاكاؿ اٗي ؽثل كا تاٛل ؿًا

تثاُ آى كا ٕ تِ ُا ـاؿ ٍ كٍا زام ً  ؿك هلعلِ ف٤ل٘  تلقٖ كلؿُ ٍ ت٘اى ًوَؿُ ًا . اها آى كا ًا

َافق تا اٗي ٠ًل رٌاب ُ٘ؼ »فلهاٗـ:  هٖ ه٘اًزٖهلعَم  تٌـاتل ٠ًـل    ،ًا  ٍ ؿك ًْاٗ  ًَٖٛتلؽٖ ام ًَّٔ ه

ٍاٗات تٌاتل هقّة ها تاٛل ًا  ؿك تقكلُ هٖ عل٣ٖالهِ  ـ      ؛فلهاٗـ: اٗي ك ـتثاُ ًا  «مٗلا پ٘اهثل ه٤ٔـَم ام ؽٜـا ٍ ُا

 (.334، ّّواى)

ّـا تـِ    فٗل ٗرٖ ام ًاهِ ،اِشػَٛ ٔىبت٥تتًَل ًا  كِ ؿك كتاب  ٔلههٌ ،ام هٌائل ؿٗگل كِ تِ آى پلؿاؽتِ ُـُ

اكُ ُـُ ٍ آى ًاهِ تِ رٌاب  ـالوٜلة آى ُا فٗل اٗي ًاهـِ تـِ ه٤لفـٖ ُؾٔـ٘       ،ه٘اًزًٖا . هلعَم ٣ثاى تي ٣ث

ـالوٜلة ؿك ٣ْــ ؽالفـ     ٣وـل تِ ت٘اى هارلإ تًَل  ؿك احثات هثغج تًَل، ،پلؿاؽتِ ٍ ؿك اٗي ه٘اى ٣ثاى تي ٣ث
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تٌقاء كا هتقكل ُـُ ٍ  ٔلهؿك هٌ ٣ثاىتِ  ،ؽَؿ تـِ ًقـل ام    ، ؿك ُإى اّل ت٘ـ  ٣ثاىام ت٘اى هارلا ٍ كفتاك  پيًا

ٖ  ٣ثاى ،٣ول: »فلهاٗـ لاهَى اللرا  هٖ هٌ٘ي ٍ عٌـٌ٘ي ًفـي ٍ اتٌـاء    ؤكـِ اه٘لالوـ   كا ُف٢٘ ؽَؿ للاك ؿاؿ، ؿك عـال

ـ ه٤لفٖ ُـُپ٘اهثل ؿك للآى   (.615، ّّواى) «ًا

ـ  ٍ عفـٞ علهـ  هغتـله٘ي ٍ       ٔلههٌ ،ام ًرات ؿٗگلٕ كِ ؿك اٗي كتاب هَِْؿ ًا  ت٤اهل تا اّل ًـٌ  ًا

مٗــ  ، هغ٘ـلُ ، مت٘ـل ام رولِ  ،تَؿًـ هٌ٘يؤإ كِ هثغٖ اه٘لالو ؿك هَكؿ ٓغاتِ ،تنكگاى اِٗاى ًا . صٌاًضِ گقُ 

اها هت٤لٕ تنكگاى اّل ًٌت  ًِـُ ٍ ًـؾٌٖ ؿك ت٘ـاى ُؾٔـ٘  ٍ ٗـا      ،ؿٍُ ... ًؾي تِ ه٘اى آٍك ه٤اٍِٗ، تي حات 

 (.145، ّّواى) هٜا٣ي اِٗاى ً٘اٍكؿُ ًا 

ؿك هـَكؿ ُـلائ٢ آًـواًٖ ٍ     ،ٔىبت٥ت اِشػَٛٗرٖ ؿٗگل ام هثاعج كالهٖ، هثغج ًثَت ٣اهِ ًا  كِ ؿك كتاب 

َال٤نم ٍ ت٘اى ٍرَُ صْاكگاًِ ام فلا ت٘ي ًثٖ ٍ كًَ ل ث٘اء ٍا ، ًؾي تـِ ه٘ـاى   ٣الء تي ع٘لهٖ ، فٗل ًاهِ تِ تث٘٘ي ًا

 (.635، ّّواى) آهـُ ًا 

ـا ٤راى ٗافتِ ًا  ٗرٖ ام هثاعج تاكٗؾٖ مًـگاًٖ كًَ  ؽ هثاّلِ ًا  كـِ   ٔلههٌ ،كِ ؿك للآى كلٗن ً٘ن ًا

ٍاٗـات هت٤ــؿ ام فـلٗق٘ي ٗرـٖ ام هٜالـة هٌـتفاؿ ام آى          فٌـٌا »تٜث٘ـق   ٔلههٌـ  ،تا تٜث٘ـق ُـإى ًـنٍ  ٍ ك تـل   «ًا

تـالالت اّل ت٘ـ   اه٘لالوؤهٌ٘ي ؿك احثـات تلتـلٕ ٍ عقاً٘ـ  ع٘ـلت ًٌـث  تـِ        ًا  كِ ؿك اعتزارات ٍ ًا

تفاؿُ ُـُ ًا  ـقف  فٗل ًاهـِ تـِ    ه٘اًزٖ(. هلعَم 38ا، ّ 1413)هف٘ـ،  ؿٗگلاى ٍ ؽالف  تالفٔل اِٗاى ًا ًا

تاى هثاّلِ تِ ُإى اه٘لالؤهٌ٘ي ًزلاى َاى ًفـي   ت٤ـ ام تث٘٘ي ؿًا پ٘ـاهثل ٍ تـلاؿك ٍ ٍمٗـل اِٗـاى پلؿاؽتـِ ٍ      تِ ٣ٌ

 ؿك ؽـَؿ، ٕ هــ٣ا  هٔاؿك، ؿك عق  ًام اه٘لالوؤهٌ٘ي ًَٖ٘ٛهاًٌـ  ،ى اّل ًٌ اٗوي ا٣تلإ تِ تلؽٖ ام هفٌل

 (.501ّ ا، 1419 ،ٖه٘اًز اعوـى) ًا  ًوَؿُ اى٘ت كا ًٌ  اّل كتة

٤راى ،هٜالة گلٗؿ ام  ِـاى ٗا ًـيّ  ٓغل ٍرَؿ تا كِ ،ف٘حق ي٘هٌلو تِ ًاهِ لٗف ي٘عٌٌ گلفتي ُاّـ هثغج ًا

زام ل ٍ ٣ٔو  تل ؿالل  ٍ ُـُ ًا  عوـ   ٍ ٣لن ٖ٘غٗ ٍ ٣ٌٖ٘ هاًٌـ ،ٖكَؿك ًي ؿك كِ ؿاكؿ ِاىٗا تَؿى االهلٖ ٍا

 (.73ّ ،ّواى) ًا  ُـُ ا٣ٜا ِاىٗا تِ

 ٥ٌش٢ ٘ت٥دٝ

تاكٗؾٖ ٍ كٍاٖٗ ٤ُِ٘ ، تِ هٌات٢ فلاٍاًٖ ام رولِ هتَى اِشػَٛ ٔىبت٥تؿك تإل٘ف كتاب  اعوـٕ ه٘اًزٖهلعَم 

ٖ كِ ام ّٗا تٌـٕ ًاهِ تِ ؿًتِ ّإ ًگاكٍ پ٘اهثل اكلم ٍ اّل ًٌ  كر١َ ٍ تْلُ تلؿُ ٍ ٗوي ه٤لفٖ َُُ٘

ّإ  اِٗاى هَرَؿ اً ، پلؿاؽتِ ٍ پي ام ًقل ّل ًاهِ، هٌات٢ ٍ هأؽق آى كا تِ َٓكت هفٔل، كِ ُاهل كتاب

ًوَؿُ ٍ  ت٘اىا٣ن ام هٌات٢ ؿً  اٍ  ٍ هٜال٤ات رـٗـ اً ، تاكٗؾٖ ٍ ً٘لُ، عـٗخٖ ٍ غ٘ل آى كا ُاهل ُـُ ٍ 
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٣ل  عز٘ن ُـى كتاب، فكل تفٔ٘لٖ هٌات٢ ٍ ّوضٌـ٘ي، تلكًـٖ الـَا      .ًٌـ آى كا ُلط ٍ تَٗ٘ظ ؿاؿُ اً 

٘ف اٗي كتـاب، تٌْـا تـِ روـ٢ كٍاٗـات      إلاً . ًپي، تِ ه٤لفٖ كاتثاى پ٘اهثل هثاؿكت كلؿُ اً . اِٗاى ؿك ت

قـ ٍ تلكًٖ الَا  هؾتلف پلؿاؽتِ ٍ آًْا كا هـَكؿ تغل٘ـل ٣الواًـِ لـلاك ؿاؿُ ٍ كٍٗرـلؿٕ      تٌٌـُ ًرلؿُ ٍ تِ ً

ؿك ٍال٢، آل اًتؾاب ه١ََٗ تلإ تإل٘ف كتاب كِ ؿك ١ًَ ؽـَؿ، هٌغٔـل    .تاكٗؾٖ، كالهٖ اتؾاف ًوَؿُ اً 

لؿاؽتـِ ٍ  تِ فلؿ اً ، ؽَؿ ًِاًگل اٗي كٍٗرلؿ اً  كِ تِ ُؾٔ٘  ًوًَِ تِلٗ ، تِ ٣ٌـَاى كًـَ  ؽــا پ   

ؿك تٌ٘اكٕ ام هَاكؿ،  .ّا ٍ هرتَتات اِٗاى ٓل  ًوَؿُ اً  آٍكٕ ًاهِ تؾَ مٗاؿٕ ام ٣ول ؽَؿ كا ؿك پٖ رو٢

تَع٘ـ ٍ ٗگاًگٖ ؽـاًٍـ ُل١ٍ ًوَؿُ ٍ ًپي، تا اُـاكُ   ٔلهصٌاًضِ اتتـا تا هٌ .ّإ كالهٖ اً  تَؤم تا تغل٘ل

ِ  ًثَت پلؿاؽتِ ٍ ت٤ـ ام ٔلهتِ تقـم ًام پ٘اهثل تِ هٌ ّـإ ا٣تقـاؿٕ هَٗـ١َ     آى، تِ فلاؽَك ّل تغج، تِ رٌثـ

 اًـ. اهاه  كا ً٘ن هٜلط ًوَؿُ ٔلهپلؿاؽتِ ٍ هٌ

َاى گف  هٖ ،ٗياتٌاتل تؾاب ه١ََٗ ٍ ؿك ص٘ـٌَ هٜالـة كٍٗرـلؿ كالهـٖ، تـاكٗؾٖ ؽـَؿ كا تـِ         :ت اِٗاى ؿك ًا

تِ ًا  ِ اٌٗ ،هَِْؿ ًا  اِشػَٛ ٔىبت٥تؿك هزو١َ، آًضِ ؿك كتاب  .ًواَٗ گقُا ٖ اهلل  هلعـَم آٗـ    رـ ؿك  ،ه٘ـاًز

ٍاٖٗ، تغل٘لٖ تْلُ تلؿُ ٍ كٍٗرلؿ اِٗـاى ً٘ـن ٗـك كٍٗرـلؿ كالهـٖ،       ام ٛ٘ف ًاهِ ،ل٘ف اٗي كتابإت ًگاكٕ ام كٍٍ ك

 تاُـ. ّإ آى هٖ تاكٗؾٖ تا ُاؽِٔ

 ًرات كلٖ ؿك كٍٍ ٍ كٍٗرلؿ هؤلف:

ِ ٍآ رو٢ّإ هؾتلف ؿك رْ   تتث٢ ؿك كتاب؛ ّإ پ٘اهثل ؿك ٗك را تزو٢٘ ًاهِ َا  هؾت  ؛ ّـا  كٕ ًاهـ لـف ؿك  ًقـل الـ

ًـة ٍ  تغل٘ـل هٌا ؛ ه٣ََٗات هٜلط ُـُ ٍ پاًؼ تِ آًْـا پلؿاؽتي تِ ُثْات هتٌاًة تا ؛ اؽتالفات ٍ تغل٘ل هٌاًة

ـات ٤ُِ٘ ٔهٌٜقٖ تل پاٗ ِ    ٔحث  ّو؛ ه٤تق ٌاؿ هَرـَؿ ؿك ّـل ًاهـ پـلؿاؽتي تـِ هَٗـ٣َات تـاكٗؾٖ، ا٣تقـاؿٕ،      ٍ  ًا

 تا ّل ًاهِ.رغلاف٘اٖٗ ٍ فقْٖ هتٌاًة 
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