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 تعامل ىا ً تقابل ىا:  علماي عصر مشرًطو ً سلطنت قاجار

 اموبػيل چـاؿي کْتيبًي

 

 چکيذه

 

مإال امبمي ايي هوبل ايي . ايي هوبلَ ثَ ثـؿمي ؿاثطَ ي ػلوبي ػَـ هيـَّٓ ثب صکْهت ُبي آى ػَـ هي پـػافػ

يب ػؿ ثؼْي هْاؿػ ثب ايي صکْهت  امت کَ آيب ػلوبي ػَـ هيـَّٓ، ٍـكب ثـعْؿػ ثؼثيٌبًَ ّ هٌلي ثب ملطٌت ػاىتٌؼ،

 ُبي ُوکبؿي کـػٍ اًؼ ّ ػؿ ُـ ٍْؿت، تْريَ آًبى ثـاي ؿكتبؿ عْػ چَ ثْػٍ امت؟

 

 :ايي ثضج ػؿ مَ هضْؿ هطـس ىؼٍ امت

 

 ثيبى ػيؼگبٍ ُبي ثـعي كويِبى ىيؼَ پيـاهْى ؿاثطَ ي ثب مالٓيي؛. الق

 

 :ّ صکبم، ثَ مَ گـٍّ ٓيق ثٌؼي هي ىًْؼ ػلوبي ػَـ هيـَّٓ ثنتَ ثَ ًْع ثـعْؿػىبى ثب مالٓيي. ة

 

 .ػلوبيي کَ ُيچ گًَْ ؿاثطَ اي ثب مالٓيي ّ صکبم ًؼاىتٌؼ ّ يب اؿتجبٓ آًِب ثنيبؿ هضؼّػ ثْػٍ امت. 1

 

 .هي تْاى گلت ثب مالٓيي ّ صکبم هبربؿ، ؿاثطَ اي ًقػيک ػاىتٌؼ -ثب کوي تنبهش -ػلوبيي کَ. 2

 

 .ثب كـاف ّ ًييت ُبي ثنيبؿ ُوـاٍ ثْػٍ امتػلوبيي کَ ؿّاثٔ آًبى ثب صکبم، . 3

 

ػؿ ايي فهيٌَ، چٌؼ ػبهل ؿا هي تْاى ػؿ اؿتجبٓ ثب . ثـؿمي ػلل اعتالف هّْغ ػلوبي ػَـ هيـَّٓ ػؿ هجبل ملطٌت. د

 ايي 

 :تؼؼػ ؿّه ثيبى کـػ

 

 ارتوبػي؛ -اعتالف ػؿ ثيٌو ميبمي. 1

 

 اعتالف ػؿ اًؼييَ ي ميبمي؛. 2

 

 .ّيژگي ُبي ىغَيتي. 3

 

 .ػَـ هيـَّٓ، ملطٌت هبربؿ، ثيٌو ميبمي، اًؼييَ ي ميبمي، ؿربل ىٌبمي، ًلْؽ امتؼوبؿ: کليؼ ّاژٍ ُب

 

 هوؼهَ
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ُيچ ربهؼَ اي ؿا ًوي تْاى يبكتت کتَ ثتْاًتؼ ثتؼّى . ُـ ربهؼَ اي ثـاي صلع، ثوب ّ پييـكت عْػ، ًيبفهٌؼ صکْت امت

ثـاي مبفهبًؼُي ّ پي گيتـي اُتؼاف عتْػ ًيبفهٌتؼ کنتي  -ُـ چٌؼ کْچک -امبمب ُـ روبػتي. صکْهت پبيؼاؿ ثوبًؼ

اگتـ . امت کَ ُوَ ي اػْب مغٌو ؿا ثيًٌْؼ، ؿاٌُوبيي ُبيو ؿا ثَ کبؿ ثٌؼًؼ ّ ػمتْؿاتو ؿا ثتب رتبى ّ ػل ثيؾيـًتؼ

 .هـاؿ ثبىؼ ُـ کني مبف عْػ ؿا ثٌْافػ صيبت روغ ثَ عطـ عْاُؼ اكتبػ

 

اف يک مْ، فًتؼگي ارتوتبػي . ي هبػي ّ هؼٌْي اًنبى ُب ّـّؿت ػاؿػّرْػ فًؼگي ارتوبػي ثـاي تأهيي ًيبفهٌؼي ُب

ًيبفهٌؼ هْاًيٌي امت کَ مِن ُـ كـػ يب گـٍّ ؿا اف هزوْع كـاّؿػٍ ُبي گًْبگْى ربهؼَ تؼييي کٌؼ ّ ثـاي تتٌو ُتبيي 

اف ايتي . يي ُنتٌؼاف مْي ػيگـ، ايي هْاًيي ًيبفهٌؼ ّوبًت ارـا. کَ اصيبًب ػؿ ربهؼَ پيو هي آيٌؼ ؿاٍ صل ًيبى ػُؼ

ؿّ، ػؿ ربهؼَ، ثبيؼ ػمتگبٍ هؼؿتوٌؼي ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ تب ارـاي هْاًيي ارتوبػي ؿا ّوبًت کٌؼ، کبؿُبي ثي هتَؼي 

ايتي ّتبهي . ؿا تَؼي ًوبيؼ، تؼلين ّ تـثيت ربهؼَ ؿا ثَ ػمتت گيتـػ ّ ثتيي كؼبليتت ُتبي اهتَتبػي تؼتبػل ايزتبػ ًوبيتؼ

 .امت« صکْهت»هؼؿتوٌؼ ُوبى 

 

ًيل ثَ هَبلش اًنبًي ؿا ػؿ ّرْػ هبًْى ػاًنتَ ّ ارـاي هتبًْى ؿا  -کَ کبهل تـيي ّ آعـيي ػيي ثـاي ثيـ امت -مامال

صْـت ػلي ػليَ النالم ػؿ پبمظ ثتَ عتْاؿد، کتَ ثتَ هَتؼ ًلتي صکْهتت هتي . رق ثب ّرْػ صکْهت هوکي ًوي ػاًؼ

 ّلکي ُإال  يوْلْى اهـٍ اال  هل ّ اًَ الثؼ للٌبك هي اهيتـ ثتـ ًؼن، اًَ ال صکن اال هللا»: ، كـهْػًؼ«ال صکن اال هللا»: گلتٌؼ

ثَ ُويي ػليل، پيبهجـ اکـم ٍلي هللا ػليَ ّ آلَ ثتب ّؿّػ ثتَ هؼيٌتَ، صکْهتت تيتکيل ػاػًتؼ ّ مـپـمتتي ( 1)«!اّ كبرـ

ن النالم ايي اهـ ربهؼَ ي ًْپبي امالهي ؿا ثَ ػمت گـكتٌؼ ّ پل اف اييبى ًيق ثَ ػمتْؿ عؼاًّؼ، ائوَ ي آِبؿ ػليِ

هِن ؿا ثَ ػِؼٍ گـكتٌؼ ّ ػؿ ػَـ ؿيجت ًيق ّاليت ّ مـپـمتي ربهؼَ ي امالهي اف ربًت عؼاًّؼ ثـ ػِؼٍ ي كويِتبى 

 .ًِبػٍ ىؼٍ امت

 

تـػيؼي ًينت کَ اف ًظـ ىيؼَ، تٌِب امبمي کَ هي تْاًؼ ػؿ ثؼؼ هؼؿت ميبمي هيـّػيت ػاىتَ ثبىؼ، هنئلَ ي 

ثٌبثـايي، صبکويتي کَ كبهؼ ايي امبك ثبىؼ اف ًظـ آًِب ؿيـهيتـّع امتت ّ ػٌتْاى . امت ًٌ ّ ًَت اف ربًت عؼاًّؼ

صتتي هتْاؿػي اف هجيتل  -اف ػيؼگبٍ ىيؼَ، ػوؼٍ تـيي ػعتل ّ تَتـف ُتبي ميبمتي ّ ؿيتـ آى. عْاُؼ ػاىت« ؿَت»

ّاليتت »کَ ُوتبى  تٌِب ّهتي هيـّع عْاُؼ ثْػ کَ هنجْم ثَ چٌيي اٍلي ثبىؼ -ّاليت پؼؿ ًنجت ثَ كـفًؼ ٍـيـه

ّلتي هِتن . ايي هنئلَ، صؼاکخـ تب پبيبى ؿيجت ٍــا، هؼٌبي هخجت عْػ ؿا تب صؼي هي تْاًنت صلع کٌؼ. امت« الِي

اف ايي ؿّ، هؼؿت عبٍي ثـاي كويَ، ػؿ ًظـ گـكتَ . ايي امت کَ ػؿ ػَـ ؿيجت کجـا هنئلَ ثَ چَ ٍْؿتي ثبيؼ تَْؿ ىْػ

ثتَ ُتـ صتبل، ػؿ ايٌزتب هنتئلَ ي . ع کبؿثـػ ّ ًلْؽه هتلتبّت ثيتبى ىتؼٍ امتتىؼٍ کَ اف ػيؼگبٍ ُبي گًْبگْى، ىؼب

ػيگـي ًيق ّرْػ ػاؿػ ّ آى، ايٌکَ ًجبيؼ ًوو هؼؿت ُتبي صتبکن ثتـ ربهؼتَ ػؿ آى فهتبى ؿا ًبػيتؼٍ گـكتت؛ فيتـا مـًْىتت 

ي ىتيؼَ هتي  رْاهغ امالهي ػؿ ػمت آًِب ثْػ ّ ٓجؼب ؿكتبؿ آًتبى تتأحيـ ىتگـكي ثتـ ُوتَ ي اكتـاػ، ثغَتًْ ربهؼتَ

گؾاىت، تب آًزب کَ صتي اگـ ىيؼيبى مـّکبؿي ثب آًِب ًؼاىتٌؼ آًِتب ثتب ىتيؼَ ثتَ ػٌتْاى ثغيتي اف هلتت عتْػ اؿتجتبٓ 

 .اف ايي ؿّ، ىيؼَ هي ثبينت تکليق عْػ ؿا ػؿ هوبثل آًبى هيغٌ هي کـػ. ػاىتٌؼ

 

ؿٍ ي صکْهت هنتتولي ًؼاىتت، پتل آًچَ ثبيؼ ثـؿمي ىْػ ايي امت کَ ىيؼَ تب پيو اف ػّؿاى ٍلْيَ تزـثَ ي اػا

ؿّاثٔ عْػ ؿا ثب صبکويت ُبي هْرْػ ؿّف ثـ چَ امبمي پي ًِبػ؟ آيب ثب آًِب ٍـكب يک ثـعْؿػ ثؼثيٌبًَ ّ هٌلي ػاىت يتب 
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ػؿ ثؼْي هْاؿػ، ؿكتبؿُبي هخجت ّ ُوکبؿاًَ ًيق اف عْػ ًيبى هي ػاػ، ّ اگـ چٌيي ثتْػ ثتـاي آى چتَ تتْريِي ػاىتت؟ 

چَ ثـعْؿػي ثب ػؿثبؿ ّ صکبم ػاىتٌؼ؟ آيب تؼبهل ػاىتٌؼ يب توبثل؟ ثب ثـؿمي ّ تزقيَ ّ تضليل ايي  ػلوبي ػَـ هيـَّٓ

هنئلَ، هي تْاى ػؿيبكت کَ ػلوبي ىيؼَ ػَـ هيـَّٓ چَ ػيؼگبُي ًنجت ثَ هنئلَ متلطٌت ػاىتتٌؼ ّ تتب چتَ 

ليتل آًکتَ گتبُي ثـعتي آگبُبًتَ يتب صؼ، ثـػاىت ُبي كوِي آًِب ػؿ ىيٍْ ي ثـعْؿػ ثب صکْهت هبربؿ هتإحـ ثتْػ؟ ثتَ ػ

ًبهيؼٍ ّ آًبى ؿا رقئي اف مبعتبؿ فّؿهٌؼاى متتوگـ ػاًنتتَ اًتؼ، ايتي ًْىتتبؿ « ػبلن ػؿثبؿي»ًبآگبُبًَ ػلوبي ىيؼَ ؿا 

 .گبهي کْچک ػؿ فػّػى ايي تِوت ًبؿّا اف مبصت ػبلوبى ظلن متيق ىيؼَ ثَ ىوبؿ هي ؿّػ

 رابطو با سالطين از ديذگاه فقياي شيعو

ثَ ىـٓ آًکَ ؿكتبؿ ّ ثـعْؿػُبي ائوتَ ي آِتبؿ  -پيو اف ّؿّػ ثَ ثضج، ؽکـ ايي هوؼهَ ثزبمت کَ هيـاث كوِي ىيؼَ

صتبّي هتْاؿػ ّ هتْاػ فيتبػي، اف ؿكتتبؿ اهيـالوتإهٌيي ػليتَ النتالم ّ اٍتضبة آى  -ػليِن النالم ًيق هْؿػ تْرَ هـاؿ گيـػ

هؼلْم . َ ي ُؼي ػليِن النالم ّ اٍضبة آًبى، ػؿ ايي فهيٌَ امتصْـت ثب صکْهت ُبي ّهت گـكتَ تب ؿكتبؿ مبيـ ائو

، کَ لقّم آبػت ؿا ثَ ُوـاٍ ػاؿػ، هلبُين ػيگـي ًيق ػؿ ايي هيبى ّرْػ ػاؿًؼ کَ هتي «اهبهت»هي ىْػ ؿيـ اف هلِْم 

لتبّتي ؿا ثتَ تْاًٌؼ ُوکبؿي ثب صبکوبى ؿيـ هؼَْم ؿا تزْيق ًوبيٌؼ ّ ٓجيؼي امتت کتَ ىتـائ هغتلتق، ثـعْؿػُتبي هت

 .ػًجبل ػاؿًؼ

 

ّ اهخبل آى اف رولَ هلبُيوي ُنتٌؼ کَ ػؿ چٌيي هْاّؼي هْؿػ امتلبػٍ هتـاؿ گـكتتَ « تويَ»ّ « هَلضت»، «ّـّؿت»

 .اًؼ

 

ثب تْرَ ثَ ايي هوؼهَ، ثـعي اف ػيؼگبٍ ُبي ػلوبي ىيؼَ ػؿثبؿٍ ي ُوکتبؿي ثتب صکتبم ّ متالٓيي رتْؿ ثـؿمتي هتي 

 :ىْػ

 كوِبي هتوؼم. 1

اثْالَالس صلجتي . ليؼ ُوکبؿي ؿا ػؿ ٍْؿتي کَ هتْوي هٌبكؼي ثـاي هإهٌبى ثبىؼ ثب ىـايطي ربيق هي ىوـػىيظ ه

ػالهَ صلي ّ ىبگـػاًو ًيق ثَ ايي ؿّه ػول هي ( 2.)ًيق ُوکبؿي ثب ػّلت رْؿ ؿا ػؿ ىـائ هؼيٌي ربيق هي ػاًنت

ػؿثتبؿ ىتبُبى ّ ُوکتبؿي هضتؼّػ ّ هَتلضتي کـػًؼ؛ ػؿ ُـ فهبى کَ هْهؼيتت هٌبمتجي كتـاُن هتي ىتؼ، اف صْتْؿ ػؿ 

 (3.)عْػػاؿي ًوي کـػًؼ

 

ّ « ػتبػل»ّي ػؿ ايي ؿمبلَ، اثتؼا ملطبى ؿا ثتَ . ميؼ هـتْي ؿمبلَ اي هنتول ػؿثبؿٍ ي ُوکبؿي ثب ملطبى ًْىت

ّاليت، ػؿ هْؿػ هجْل . تونين کـػ، ميل هجْل ّاليت اف ربًت ملطبى ػبػل ؿا ربيق ّ ػؿ هْاؿػي ّارت ػاًنت« ظبلن»

ّارت، ػؿ ٍْؿتي امت کَ ىتغٌ ثؼاًتؼ ػؿ ٍتْؿت هجتْل . اف ربًت ظبلن، آى ؿا ثَ ّارت، هجبس ّ هجيش تونين هي کٌؼ

ّاليت، هي تْاًؼ اهبهَ ي صن، ػكغ ثبٓل، اهـ ثَ هؼـّف ّ ًِي اف هٌکـ ًوبيؼ، ّ ػؿ ٍتْؿت ػتؼم هجتْل ّاليتت، هتبػؿ ثتَ 

اّ هجش ُوکبؿي ثب مالٓيي ؿا هبًٌؼ کؾة، . وکبؿي ؿا ّارت هي ػاًنتُوچٌيي ػؿ ٍْؿت ارجبؿ ًيق ميؼ ُ. ايٌِب ًجبىؼ

ّي ثَ ميـٍ ي صْـت . ؽاتي ًوي ىوـػ؛ ثَ ًظـ اّ، ٍـف ُوکبؿي ثب ظبلن هجيش ًينت ّ ثنتگي ثَ ػْاؿُ آى ػاؿػ

لن امت تْلي اهـ ػؿ ظبُـ، اف ربًت ظب: يْمق ػليَ النالم ّ صْـت ػلي ػليَ النالم امتٌبػ هي کٌؼ ّ هي كـهبيؼ
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ّ ػؿ اٍل، اف ربًت ائوَ ي صن ػليِن النالم؛ فيـا ائوَ ي آِبؿ ػلتيِن النتالم ثتَ پتؾيـه ايتي ّاليتت ػؿ ىتـايطي 

 (4.)ثَ اؽى اهبم تي ثَ هجْل ّاليت ػاػٍ امت -ػؿ ّاهغ -عبً اربفٍ ػاػٍ اًؼ، ّ كويَ

 

بؿي ثب ربئـ، هي تْاًؼ اهبهَ صتؼّػ ّ اهتـ اف ًظـ ىيظ ْٓمي اگـ اًنبى ثؼاًؼ ّ يب اصتوبل هْي ثؼُؼ کَ ػؿ ٍْؿت ُوک

ثَ هؼـّف ّ ًِي اف هٌکـ ًوْػٍ، ّ عول ّ فکبت ؿا ثتـاي ٍتبصجبى ّ هنتتضوبى آى ّ ػؿ ؿاٍ پيًْتؼ ثتـاػؿاى هَتـف کٌتؼ، 

 (5.)اهؼام ثَ ُوکبؿي هنتضت امت ّ ثب اصتوبل علل ػؿ ّارت يب اؿتکبة هؼَيت ُوکبؿي ربيق ًينت

 ػيؼگبٍ ىِيؼ اّل. 2

اف ًظـ اّ، صبکوبى هْرتْػ . هيـّػيت ًؼاؿًؼ( ؿيـ ائوَ آِبؿ ػليِن النالم)بٍ ىِيؼ اّل، صکْهت ُبي هْرْػ اف ػيؼگ

ثتَ ُوتيي . اهب ثب ّرْػ ايي، ثـاي ًظن ارتوبػي، ّرْػ ايي صکْهت ُتب ّتـّؿي امتت. ُيچ کؼام ىـائ ؿُجـي ًؼاؿًؼ

 (6.)ػليل، ىِيؼ پـػاعت عـاد ثَ ايي صکْهت ُب ؿا هي پؾيـكت

 ػيؼگبٍ هضون کـکي. 3

ايتي اًؼييتَ پتل اف اّ ًيتق ػؿ ػّؿٍ ي ٍتلْيَ ؿّاد . ػؿ ايتـاى هضنتْة هتي ىتْػ« ّاليتت كويتَ»اّ ثٌيبًگؾاؿ ًظـيَ ي 

اف کلوبت هضون ثـهي آيؼ کَ اّ اعتيبؿات ميبمي ؿا ًيق ثـاي كويَ حبثت هي ػاًنت؛ اهب ثَ ًظـ هتي ؿمتؼ اّ . ػاىت

ػي ّ ميبمي ّ ػؼم اهکبى ػمت يبثي كوِب ثَ هؼؿت ميبمي ّ ملطٌت ػؿ آى ثَ لضبظ هٌبمت ًجْػى ىـائ ارتوب

فهبى ّ ُوچٌيي ثَ لضبظ ؿػبيت ؿّاثٔ ملطٌت ًْپبي ٍلْي ّ ػلوب، اف تَـيش ثَ اعتيبؿات ميبمي ػلوب عْػػاؿي هي 

هجٌبي هيـّػيت . ػهيـّػيت ًؼاؿ -ثَ ػٌْاى ًبيجبى ػبم اهبم -اف ًظـ اّ، ُيچ صکْهتي ثؼّى ًظبؿت هنتوين كوِب. کـػ

ثتَ ُوتيي ػليتل، هضوتن ُوچتْى . ًيق ًَت اف ٓـين ائوَ ي هؼَْم ػليِن النالم امت کَ ثب ؿّايت احجبت هي ىتْػ

ػؿ ػيي صبل، ثتب تْرتَ . ثييتـ ػلوبي ػَـ ٍلْي ػؿٍؼػ هيـّػيت ػاػى ثَ ػّلت ٍلْي ثـامبك كوَ ىيؼَ ثـًيبهؼ

اف هِن تـيي هضْؿُبي هتْؿػ اعتتالف . ٍلْيبى ًيق کْىو ًوي کـػثَ ىـائ فهبى، ثـاي ٓـػ ّ احجبت ػؼم هيـّػيت 

رْاف ّ ػؼم رْاف ُوکبؿي ثب ملطبى ربئـ ّ اعتيبؿات كويَ »اّ ثب اثـاُين ثي مليوبى هطيلي، اف ػلوبي هؼبٍـ اّ، ثضج 

 (7.)ثْػ کَ هضون هبيل ثَ رْاف ُوکبؿي ثْػ« ػؿ ػَـ ؿيجت

 ػيؼگبٍ ػالهَ هزلني. 4

 :ي رْاف هؼبىـت ثب صکبم ثـهي ىوـػاييبى مَ ىـٓ ثـا

 

ثتَ . 3ثب ُؼف ػكغ ّـؿ اف هظلْم يب ؿمبًؼى ًلؼي ثَ هإهي کَ ػؿ ايي ٍْؿت ّارت ُن هي ىتْػ؛ . 2ثَ هَؼ تويَ؛ . 1

 (8.)هٌظْؿ ُؼايت مالٓيي ربئـ

 

ٓجبٓجتبئي ػؿ  .ػؿ هوبثل، ثـعي اف ػلوبي ىيؼَ ػؿ ػَـ ٍلْيَ، ُوکبؿي ثب ملطبى رْؿ ؿا اف هضـهبت ؽاتي ثـىوـػًؼ

هجْل ّاليت اف ربًت ربئـ، هتَوي اف ثيي ؿكتي ّ اصيبي ثبٓل ّ ظلن ّ : ّي هي گْيؼ. هَبثيش ثَ ايي ًظـ كتْا ػاػٍ امت

ٍبصت هؼاؿک ّ ٍبصت هؼبلن اف . هطيلي هضون کـکي ؿا ثَ ػليل ؿّاثٔ ثب ٍلْيبى ًکُْو هي کـػ. رْؿ ّ كنبػ امت

ؿ ػػْت کٌؼ ّ هزجْؿ ثَ پؾيـه ُوکبؿي ىًْؼ، فيتبؿت اهتبم ؿّتب ػليتَ النتالم ؿا تـك ايٌکَ ىبٍ ػجبك آًبى ؿا ثَ ػؿثب
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« ىتبٍ»ػؼٍ اي اف ػلوتب ثتَ ىتيظ لطتق هللا هينتي ثتَ ػليتل اػتکتبف ػؿ هنتزؼ . تـک کـػًؼ ّ ُـگق ثَ ايـاى ًيبهؼًؼ

 (9.)اٍلِبى اػتـاُ کـػًؼ؛ چـا کَ ايي هنزؼ ؿا يک ربئـ مبعتَ امت

 

ػّلت اف ػّؿٍ ي ٍلْيَ ثَ ثؼؼ اگـ ثغْاُين ؿاثطَ ي ػلوبي ػيي ّ ػّلت ؿا اف ٍتلْيَ تتب ػَتـ  ي ػبلوبى ػيٌي ّ -ؿاثطَ

 :هيـَّٓ ثـؿمي کٌين، هي تْاى آى ؿا ثَ مَ ػّؿٍ تونين کـػ

 

ػؿ ايي ػّؿٍ، ؿاثطَ ي ثيي ؿّصبًيت ّ ػّلت هخجت ثتْػ؛ ثييتتـ ػلوتب ثتب متالٓيي ُوکتبؿي ػاىتتٌؼ، : ػّؿٍ ٍلْيَ. الق

 .ّ گـُّي اًؼک هغبلق ثْػًؼ کَ هغبللتيبى ؿا ًيق اثـاف ًوي کـػًؼ گـُّي ثي ٓـف

 

 .ػؿ ايي ػّؿٍ، ؿاثطَ ػکل ىؼ؛ ثييتـ ػلوب هغبلق ػؿثبؿ، گـُّي ثي ٓـف ّ اهليتي هْاكن ثْػًؼ: ػّؿٍ ي اكيبؿيَ. ة

 

ؼٍ اي هغتبلق متلطٌت ػؿ ايي هـصلَ اف تبؿيظ، ؿلجَ ثب ُيچ يتک اف هغتبلق ّ هْاكتن ًجتْػ، ثلکتَ ػت: ػّؿٍ ي هبربؿيَ. د

تضـين »ثـاي هخبل، ػؿ هنئلَ ي . ثْػًؼ، گـُّي ثي ٓـف ّ گـُّي ُن هْاكن؛ ثنتگي ػاىت کؼام ًگـه ؿلجَ کٌؼ

 .کَ تْمٔ هيـفاي ىيـافي هطـس ىؼ، هغبللبى ػمتگبٍ ملطٌت ثييتـ ثْػًؼ« تٌجبکْ

 

 ٓيق ػلوبي ػَـ هيـَّٓ ػؿ ىيٍْ ي ثـعْؿػ ثب مالٓيي هبربؿ ّ صکبم هضلي

 

ُوبًگًَْ کَ گؾىت، ايي مإال هطـس هي ىْػ کَ آيب ػلوبي ىيؼَ كؤ ؿاثطَ ي هٌلي ؿا ػؿ ػـٍَ ي ميبمتت ثتب 

 ػؿثبؿ مالٓيي ػاىتٌؼ؟

 

ثَ ػليل اتلبهبتي کَ ػؿ ػّؿاى اعيـ ػؿ ؿّاثٔ صکبم ّ كوِب ؿط ػاػ ّ ثَ ػلت هجبؿفاتي کَ ؿبلجب ىيؼيبى ثب صکبم متتوگـ ّ 

ثـ امتبك ايتي ًظتـ، . ػؿثبؿٍ ي ثغيي اف ػيؼگبٍ ُبي ميبمي ىيؼَ پؼيؼ آهؼٍ امتؿبٍت ػاىتٌؼ، ًظـي ًبػؿمت 

ثزتق اهبهتبى هؼَتْم  -اٍْال ػؿ ػيؼگبٍ ُبي ىيؼَ، ُيچ گًَْ ؿاثطَ ي هٌبمجي ثـاي ُوکبؿي ثب ُيچ صتبکن ميبمتي

ي هٌلتي ثتب صکتبم  ثَ ػليل اػتوبػ ثَ اهبهت ّ ؿيجت، ىيؼَ تٌِتب هتي تْاًتؼ ًتْػي ؿاثطتَ. ّرْػ ًؼاؿػ -ػليِن النالم

 :ػاىتَ ثبىؼ ايي تَْؿ ًبػؿمت اف مْي گـٍّ ُبي هغتللي هْؿػ تأکيؼ هـاؿ گـكتَ امت

 

ػيت رْيبًي کَ عْامتَ اًؼ ىيؼَ ؿا ػچبؿ مـػؿگوي ػاًنتَ ّ اّ ؿا ثي تْرَ ثَ ّاهؼيبت ميبمي هْرْػ ًيبى . الق

 .ػٌُؼ

 

ػيتؼگبٍ ُتبي ميبمتي، ؿاٍ اًتقّا ػؿ پتيو گـكتتَ ّ ثتب كتـاؿ اف عبم اًؼييبًي کَ عْامتٌؼ ثب کٌبؿ ًِبػى ثغيتي اف . ة

 .ّاهؼيت ميبمي ربهؼَ، تٌِب اهيؼ ثَ آيٌؼٍ ثنتَ ّ اف اًزبم ثنيبؿي اف كـاهيي ػيي مـثبف فًٌؼ

 

تٌؼؿّاًي کَ تبؿيظ تييغ ؿا تٌِب اف ًوطَ ًظـ ثـعْؿػ هٌلي ىٌبعتَ ّ ػيگـ رٌجَ ُبي هخجت آى ؿا ثتَ ثِبًتَ ي ايٌکتَ . د

 .هيي اًوالثي امت، ؿُب هي کٌٌؼ عالف



Historical Site of Mirhadi Hoseini 

http://m-hosseini.ir 

……………………………………………………………………………………… 

 

6 

 

 

، ػمت ثـًؼاىتتَ، ّلتي ايتي (كوِب)اهب ثبيؼ ػاًنت کَ ىيؼَ ُيچ گبٍ اف اػتوبػ ثَ هؼؿت ّاليتي ائوَ ّ ربًييٌبى آًِب 

اػتوبػ ُـگق ثَ هؼٌبي کٌبؿٍ گيـي اف ّاهؼيبت ّ ػؼم ػعبلت ػؿ هنبئل ميبمي ًجْػٍ، ثلکَ ثـ امبك اػتوبػ ثَ ّاليت، 

ي اهـ ثَ هؼـّف ّ ًِي اف هٌکـ ّ ًيق ػؿ ىـائ ارجبؿ، ُوْاؿٍ ثـاي ُوکبؿي، عْػ ؿا ػؿ هتي ّاهؼيبت ميبمي عْػ ؿا ثـا

 .کيْؿ هـاؿ ػاػٍ امت

 

ثب ثَ هؼؿت ؿميؼى ملنلَ ي هبربؿ، مَ ًْع ثـعْؿػ هتلبّت اف مْي ػلوبي ايي ػَـ ثب مالٓيي هبربؿ هيبُؼٍ هي 

. ٌي ثـ اًؼييَ ي ميبمي ّ ًيق ًْع ىٌبعت اف ىتـائ فهتبى ّ هکتبى ثتْػىؼ کَ ُـ يک اف ايي ميـٍ ُبي ػولي هجت

 : ايي مَ ٓيق ؿا هي تْاى ثبگْيَ ُبي ؽيل گقاؿه ػاػ

 

اف اكتـاػ ىتبعٌ ايتي . ػلوبيي کَ ُيچ ؿاثطَ اي ثب مالٓيي ّ صکبم ًؼاىتٌؼ ّ يب اؿتجتبٓ آًِتب ثنتيبؿ هضتؼّػ ثتْػ. الق

 .ي الؿي ّ ٓجبٓجبيي ثْػًؼٓيق، هال هـثبًؼلي فًزبًي، ميؼ ػجؼالضني

 

ىيظ كْتل هللا . ثب ػؿثبؿ هبربؿ ّ صکبم ّاثنتَ ثَ آى، ؿاثطَ اي ًقػيک ػاىتٌؼ: ػلوبيي کَ ثب تنبهش هي تْاى گلت. ة

 .ًْؿي، ميؼ ػجؼهللا ثِجِبًي ّ ىيـيق ىيـافي اف ايي ػمتَ ثْػًؼ

 

گبُي تؼبهل ػاىتَ اًتؼ ّ فهتبًي ًيتق ثتَ عتبٓـ . ًؼػلوبيي کَ ؿّاثطيبى ثب ػؿثبؿ ّ صکبم ثب كـاف ّ ًييت ُوـاٍ ثْػ. د

 .هـارغ حالث ًزق ّ آهبي ًزلي اٍلِبًي ؿا هي تْاى اف ايي ٓيق ػاًنت. ّهْع صْاػحي اف آًِب كبٍلَ هي گـكتٌؼ

 

ؽکـ ايي ًکتَ ّـّؿي امت کَ اف يک مْ، چْى اكـاػ ثنيبؿي هوکي امت ػؿ ُـ يک اف ٓيق ُبي مَ گبًَ ثگٌزؼ، ّ اف 

ـ، ثضج اف ميـٍ ي ػولي ّ اًؼييَ ي ميبمي ُوَ ي آًِب اف صٍْلَ ي ايي ًْىتبؿ ثيـّى امت، اف ايي ؿّ، مْي ػيگ

 .اكـاػ ىبعٌ ُـ ٓيق ؽکـ هي ىْػ

 افراد شاخص طيف اًل

اف رولَ ّيژگي ُبي هِن آعًْؼ فًزبًي، ػقت ًلل ّ هٌبػت ٓجغ ّي ػؿ هوبثل اؿثبة هؼؿت : هال هـثبًؼلي فًزبًي .1

ًؼاىت ّ کْچک تتـيي اػتٌتبيي  -اف ىبٍ گـكتَ تب ػوبل عـػ ػيْاى -گبٍ ّـّؿت، ؿكت ّ آهؼي ثب اُل هؼؿت اّ رق ثَ. ثْػ

مـّکبؿ اّ ثب ػيْاًيبى، ؿبلجب فهبًي ثْػ . ثَ رالل ّ رجـّت آًبى ًوي کـػ، چَ ؿمؼ ثَ آًکَ عْاُيي کٌؼ يب تولوي گْيؼ

ٌتؼ، يتب هتأهْؿ اثتالؽ پيتبم ّ ػمتتْؿ اّ ثتَ صکتبم هتي کَ کنبى ّي ثـاي ارـاي صکن هتبٓؼو ثتَ ػاؿالضکْهتَ هتي ؿكت

ٓجن گْاُي هْؿعبى، اّ ػؿ ْٓل ػّؿاى فػبهت ػيٌي عْػ، اف ػْاهل صکْهت هبربؿ، ًَ صبکوي ؿا ثَ صْتْؿ ( 10.)ىؼًؼ

ّ صتي اف هجتْل هالهتبت ثتب ّليؼِتؼ، . اّ ؿربل ػيْاًي هبربؿُب ؿا ػبػل ًوي ػاًنت. پؾيـكت ّ ًَ ثَ صْْؿ صبکوي ؿكت

 (11.)ىبُبًي ُوچْى ًبٍـالؼيي ىبٍ، هظلـالؼيي ىبٍ ّ هضوؼػلي ىبٍ، ٓلـٍ ؿكتپبػ

 

 :صبد ميبس هضالتي ػؿثبؿٍ ي ّؼيت هال هـثبًؼلي ثب صکْهت هي گْيؼ

 

 (12.)ُوييَ ثب صکْهت ػؿ ّؼيت ّ کيوکو ُنتٌؼ کَ اهتؼاؿىبى ؿا ثـ صکْهت ثـتـي ػٌُؼ
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 :اّ ُوچٌيي هي گْيؼ

 

 (13.)ي الجٌيَ ّ مٌگيي ّ پـٌُـ ّ ثي ثبک اف صکبمثَ ػيؼًو ؿكتن، ثنيبؿ هْ

 

 :ًظبم النلطٌَ هبكي ػؿثبؿٍ ي صبکن گـيقي هال هـثبًؼلي هي گْيؼ

 

 (14.)اُبلي ىِـ اف هال ّ ؿيـٍ رق هال هـثبًؼلي هزتِؼ، کَ اٍال ثب ػيْاًيبى ػيؼ ّ ثبفػيؼ ًؼاؿػ، ػيؼى کـػًؼ

 

 :اصتيبم النلطٌَ ًيق هي گْيؼ

 

هـػي ّاؿمتَ ّ كويَ ّ ػبلن ّ هْؿػ تْرَ ػوْم هـػم ثْػ ّ اثؼا ثب ُيچ صکْهتي ؿكت ّ آهؼ ًوي ... ًؼلي آعًْؼ هال هـثب

 (15.)کـػ

 

کنـّي، کَ ػٌبػه ثب ؿّصبًيت ّ هـفثبًبى ػويؼٍ، ثـ ُيچ کل پْىيؼٍ ًينت، هٌبػت ّيژٍ ي آعًْؼ ػؿ هجبل فّؿهٌؼاى 

ي ثـىوـػٍ امت کَ هبيَ ي اػتوبػ هـػهبى ثَ ٍؼاهت ّ صوبًيتت ّ ػؼم ّاثنتگي ّي ثَ اُل ػيْاى ؿا اف رولَ ػْاهل

 :ّي ثَ ٍـاصت هي گْيؼ. ؿاٍ ّي ػؿ متيق ثب هيـَّٓ ثْػ

 

هال هـثبًؼلي ػؿ کيبکو ثب هيـَّٓ چيبى، ُـ اًگيقٍ اي ػاىت، ثبؿي چين پْل گـكتي اف هضوؼػلي هيـفا يب ًقػيکي 

 (16.)ثَ اّ ؿا ًؼاىت

 

 :ػؿثبؿٍ ي ايي ّيژگي ثبؿف آعًْؼ هي ًْينؼهـصْم هضوؼؿّب ؿّصبًي 

 

ّرِي اف کني ػؿيبكت ًلـهتْػ  -ّلْ ثَ ػٌْاى ًؾؿ ّ ُؼيَ ًيق -صْـت صزَ االمالم ػؿ توبم هؼت صيبت، ثَ ُيچ ػٌْاى

ّ ػؿ هِوبًي کني صبّـ ًيؼ ّ صتي ٌُگبم هنبكـت ًبٍـالؼيي ىبٍ ّ اهبهت ّ ػجْؿ ّي اف فًزبى، صبّـ ثَ هالهتبت 

ّ ثَ كـمتبػگبى ملطبى پبمظ ػاػ کَ ّظيلَ ي هي ؿميؼگي ثَ هنبئل ػيٌي هـػم ثْػٍ ّ ُوييَ ًيتق ثتَ ثب اّ ًيؼ 

پبػىبٍ ؿّف تـک فًزبى، هجلتؾ متَ ُتقاؿ تْهتبى . عبهبى ًيق رقّ آًبى ثبىؼ -اى ىب  هللا -صبكع ػيي هجيي ػػب هي کٌن ّ 

ّوي اظِبؿ تيتکـ، آى ؿا هتي پتؾيـػ، ّلتي ثتَ  صزَ االمالم ػؿ هيبى صيـت ُوگبى،. ّرَ ًوؼ ثَ صْْؿه هي كـمتؼ

اف لطتق ىتبٍ هوٌتًْن ّ اف اييتبى هتي : ٌُگبم ػقيوت ًوبيٌؼٍ ي ىبٍ، ػيي ّرَ ؿا ثَ اّ پل هتي ػُتؼ ّ هتي گْيتؼ

هي ػؿ ػٌبيت عؼا ّ ػؿ امتـٌبي هطلن، ػوتـ  -ثضوؼهللا -عْاُن ايي ّرَ ؿا ثَ هنتْؼليي ثيـػافػ ّ هطوئي ثبىٌؼ کَ

 (17.)هي گؾؿاًن

 

هال هـثبًؼلي ثب هظلـالؼيي ىبٍ ًيق، کَ چٌؼ ثبؿ اف فًزبى گؾؿ ًوْػ، ػيؼاؿ ًکـػ؛ چٌبى کَ ػؿ رـيبى گؾؿ هضوؼ ػلي ىبٍ 

 (18.)اف فًزبى ًيق، کَ ػؿ اّاعـ ػوـ هظلـالؼيي ىبٍ ٍْؿت گـكت، هالهبتي هيبى آعًْؼ ّ ّي ٍْؿت ًگـكت
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ي آالػتبت ػؿ ؿژيتن متبثن، اف عبًتؼاًي ثتْػ کتَ ػؿ فهتبى  ميؼ هضني هيـفايي، اف هنئْالى هـکق پژُّيي ؿّفًبهتَ

 :ّي ػؿ هوبلَ اي هي ًْينؼ. آعًْؼ ثب اّ اعتالف ػاىت

 

ثَ ػًيب اػتٌبيي ًؼاىت ّ ثب صکبم، ثنيبؿ مغت گيتـ . ، هـػي فاُؼ ثْػ«صزَ االمالم»آعًْؼ هال هـثبًؼلي، هؼـّف ثَ 

لت اّ ثب هيـّٓيت، ثـ امبك تيغيٌ عْػه ثْػ، ًَ فػ ّ ثٌتؼ ثْػ؛ ُـگق ثب هضوؼػلي ىبٍ هالهبت ًکـػٍ ثْػ ّ هغبل

 (19.)ثب هـکق

 

هـػم فًزبى ثبؿُب ػيؼٍ ثْػًؼ کَ صزَ االمتالم چگًْتَ ػؿ ػكتبع اف هظلْهتبى پٌزتَ ػؿ پٌزتَ ي صتبکن هوتتؼؿ ّ عيتٌي 

ـاى ؿا هضکْم کـػٍ اًؼاعتَ ّ ثَ ٍـاصت تَـكبت ؿبٍجبًَ ّي ػؿ هلک ػيگ( 1314-1313)ُوچْى ػال الؼّلَ ّالي فًزبى 

 (20.)ّ صکن ثَ ؿكغ يؼ اف آى ػاػٍ ثْػ

 

متيق ثب ملطَ ي عبؿري، ػؿ کٌبؿ ثي اػتٌبيي ثَ تلـػي ّ امتجؼاػ ػاعلي اف ّيژگي ُتبي : ميؼ ػجؼالضنيي الؿي. 2

اٍ، ّي ػؿ ؿاٍ هجبؿفٍ ثب ؿژين امتجؼاػي صتبکن ثتـ هوتؼؿات هتـػم، ُتيچ کْتتبُي ًوتي کتـػ ّ ػؿ ايتي ؿ. ىغَيتي اّ ثْػ

اّ، ُتن اف ًظتـ . هتضول ؿًذ ُبي كـاّاًي گـػيؼ ّ صتي عبًتَ ّ فًتؼگي اه تْمتٔ ػْاهتل امتتجؼاػ عتْاٍ ؿتبؿت ىتؼ

هـصْم . اًؼييَ ّؿفي ميبمي ّ ًگبؿه ؿمبلَ ُب ّ هوبلَ ُب ّ ُن اف هٌظـ ؿكتبؿ ميبمي، يک كويَ ّؼ امتجؼاػ ثْػ

ـَّٓ ثتْػ کتَ اف ثتؼّ ظِتْؿ ًِْتت هيتـّٓيت، ػؿ ايتي ميؼ اف ػلوب ّ هزتِؼاى اػلن رٌْة ّ اف ٓـف ػاؿاى رؼي هيت

صـکت، ًوو ػوؼٍ اي ػاىت ّ ثـاي آفاػي ايـاى اف هيؼ ّ ثٌؼ امتجؼاػ، ًجتـػي ؿا ػؿ ثغتو ُتبي رٌتْثي کيتْؿ ػليتَ 

ّي صکن رِبػ ػليَ هنتجؼاى كبؿك ّ ثَ ّيژٍ هضوؼؿّب عتبى هتْام الولتک ؿا . متن، امتجؼاػ ّ صکْهت هبربؿ آؿبف کـػ

 (21.)ّ پيْمتَ ثب امتجؼاػ ٓلجبى رٌگيؼ ٍبػؿ کـػ

 

صبد ػلي اکجـكبل اميـي، کَ عْػ اف هجبؿفاى ّ متن متيقاى ػَـ هيـَّٓ ثْػ، ػؿ هْؿػ ظلن متيقي متيؼ الؿي هتي 

 :گلت

 

 ( 22.)اف هي رلْتـ امت( ميؼ ػجؼالضنيي)هي كکـ هي کـػم کَ عْػم تٌؼؿّتـ ُنتن، اهب هي ثيٌن کَ آهب 

 

 :ًيق هي گْيؼهضوؼ اػظن ثنتکي 

 

 (23.)ثَ ػوبل ػّلت ّ صکبم ػيْاًي اػتٌبيي ًؼاىت ّ آًِب ؿا اُل ظلوَ هي ػاًنت

 

پل اف ػؿگيـي هضوؼ ػلي ىبٍ ّ هنتجؼاى ثب هيـَّٓ عْاُبى ثييتـ ًيـُّبي ًظبهي ّي ػؿ مـامـ رٌتْة ػاؿاة ّ 

ثَ تْپ ثنتَ ىؼى هزلتل تْمتٔ  پل اف. ىيـاف، ثيب عبمتٌؼ ّ هجبؿفٍ اي مغت ّ متيقي ػىوي ىکي آؿبف ًوْػًؼ

هضوؼػلي ىبٍ، ميؼ ثب اػالم کتجي ّ اؿمبل ًبهَ ُبي هتؼؼػ، ؿكتبؿ ؿيـامالهي ىبٍ ؿا هضکْم ّ صکْهت اّ ؿا عالف 

 (24.)ىـع ّ ػاػى هبليبت ثَ اّ ؿا هٌغ کـػ
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بي اّ ػؿ ايتي ػّؿٍ، اف رولتَ کبؿُت. ػؿ ػّؿاى امتجؼاػ ٍـيـ ًيق ميؼ ُوچْى گؾىتَ، ثَ هجتبؿفٍ ي عتْػ اػاهتَ هتي ػاػ

ؿُجـي هيبهي ثْػ کَ ػؿ ثْىِـ ثَ كـهبى اّ ٍْؿت گـكت، کَ ثَ ػمتْؿ ّي، ميؼ هـتْتي هزتِتؼ اُتـي تٌگنتتبًي، 

ػبلن هزبُؼ ػؿ ثْىِـ، هيبم کـػ ّ ثَ هتؼػ ؿئتيل ػلتي ػلتْاؿي، ثْىتِـ ؿا اف چٌتد هنتتجؼاى عتبؿد متبعت ّ اػاؿات 

 (25.)هيـَّٓ ؿا اػالى ًوْػ ػّلتي آى ثٌؼؿ اف رولَ گوـک ؿا تَـف کـػ ّ

 

 فرد شاخص طيف دًم

چٌبى کَ ػؿ تْاؿيظ ًْىتَ اًؼ، ىيظ كْل هللا ثب ػؿثبؿ ّ مالٓيي هبربؿ ؿّاثٔ ًقػيکتي ػاىتت؛ ثتَ : ىيظ كْل هللا ًْؿي

هظلـالتؼيي ىتبٍ فهتبًي کتَ عجتـ هتتل پتؼؿه ؿا . گًَْ اي کَ هضل هيْؿت آًِب ّاهغ هي ىؼ ّ هْؿػ آويٌبى آًِب ثْػ

ػؿ تِتـاى « رٌبة هنتطبة آهب ىتيظ كْتل هللا ًتْؿي هزتِتؼ متلوَ هللا تؼتبلي»ؼ، اف تجـيق ثب عٔ عْػ ًبهَ اي ثَ ىٌي

ًْىت ّ رلْك ثـ تغت ملطٌت ؿا ثَ تْمٔ آى رٌبة ثَ اُبلي ػاؿالغالكتَ آتالع ػاػ؛ يؼٌتي ثتَ فثتبى ػييلوبمتي، اف 

 (26).ىيظ عْامت تب ٌُگبم ؿميؼى اّ ثَ تِـاى، هـاهت اّّبع ثبىؼ

 

ًيق هظلـالؼيي ىبٍ ػؿ ملـ مْم ثَ اؿّپب، اف ّليؼِؼه هضوؼػلي هيتـفا عْامتت ثتَ پبيتغتت آهتؼٍ ّ ثتَ ػٌتْاى ًبيتت 

ػؿ آًزب ًيق ىبٍ ّ ّليؼِؼ ثـاي صلع آؿاهتو پبيتغتت ػؿ ٓتْل متلـ هقثتْؿ، ثتَ . النلطٌَ، ػؿ ؿيبة اّ کيْؿ ؿا اػاؿٍ کٌؼ

 (27.)ىيظ هتْمل ىؼًؼ

 

ًيق ًْىتَ اًؼ کَ ػؿ كتـت پل اف هيـَّٓ ي ٍـيـ، ّي اف ىيظ ُـاك ػاىت ّ ػؿ کبؿُب ثب  ػؿثبؿٍ ي هضوؼ ػلي ىبٍ

 :کنـّي هي ًْينؼ( 28.)اّ هيْؿت هي کـػ

 

ًوبيٌؼگبى ميبمي ػّلت ُبي اؿّپتب هتي ًوتْػ، ثتيو اف ُوتَ ثتَ ػل ... هضوؼػلي هيـفا ػؿ آى اينتبػگي کَ ػؿ ثـاثـ 

 (29.)گـهي اف پيتيجبًي ىيظ ثْػ

 

 :ثَ هظلـالؼيي ىبٍ ًْىتٌؼ، آهؼٍ امت -اف رولَ ىيظ كْل هللا -بهَ اي کَ مـاى هِبرـاى ثَ هنػؿ ً

 

 (30.)ػػبگْيبى ؿا توکيي اف هوبم ملطٌت ّظيلَ ي ىـػي ّ تکليق ػيٌي امت

 

 . ػؿ ايي ًبهَ، ىيظ آبػت اف ملطبى ؿا ّظيلَ ي ػيٌي عْػ ػاًنتَ کَ صکبيتگـ ؿاثطَ ي عْة اّ ثب ػؿثبؿ امت

 

 :ًبظن االمالم هي ًْينؼ

 

ثب ىيظ هتضؼ گـػيؼٍ، اهْؿات ىـػي ّ ػـكي، ثلکَ هولکتي ؿا ؿارغ ثَ هضکوَ ي ىيظ ًْؿي کـػٍ، تتب ... ػيي الؼّلَ 
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صکْهتت ثؼتِ ّاليتبت ػوتؼٍ ثتـ صنتت هيتْؿت ّ . آًکَ کبؿ ىيظ ثبال گـكت ّ کبؿُبي ػوؼٍ ؿا ٍْؿت ّ اًزبم هي ػاػ

 (31.)هي ىؼتَْيت ىيظ ًْؿي هؼيي ّ ثـهـاؿ 

 

اف ُوَ ي ايي هْاؿػ هِن تـ ايي امت کَ ثَ ىِبػت تبؿيظ، ىيظ ػؿ هبٍ ُبي ْٓكبًي آعـ ػوتـ، کتَ پٌزتَ ػؿ پٌزتَ ي 

 (32.)ؿّك ّ اًگليل اكکٌؼٍ ثْػ، اف هضوؼػلي ىبٍ ػكبع کـػ ّ عْامتبؿ ػّام ػوـ ّ پيـّفي اؿتو ّي ىؼ

 

ًٌؼٍ ايزبػ هي کٌٌؼ کَ ىغٌ ىبٍ ػؿ هٌظْهتَ ي ميبمتي هزوْػَ ي ايي ىْاُؼ تبؿيغي ايي مإال ؿا ػؿ ؽُي عْا

ىيظ چَ ربيگبُي ػاىت؟ ػػبگْيي ّي ثب اػتوبػ ثَ ّاليت كويِبى چگًَْ روغ هي ىْػ؟ ايٌِب مإاالتي ُنتٌؼ کتَ 

 .ػؿ ثـؿمي اًؼييَ ي ميبمي ىيظ ثَ آًِب پبمظ گلتَ عْاُؼ ىؼ

 

 

 افراد شاخص طيف سٌم

يؼٌي آعًْؼ عـامبًي، ىيظ ػجؼهللا هبفًؼؿاًي ّ صبري هيتـفا صنتيي  -گ ًزقمَ ػبلن ثقؿ: هـارغ مَ گبًَ ي ًزق

ؿا هتي تتْاى اف ٓيتق متْم ػاًنتت؛ يؼٌتي ػؿ ثـُتَ اي اف فهتبى، ثتب ػؿثتبؿ هبرتبؿ تؼبهتل ػاىتتٌؼ ّ آًِتب ؿا  -هيـفا عليل

ؽکتـ . بؿيَ هطتغ ًوْػًتؼؿاٌُوبيي هي کـػًؼ ّ ػؿ هوبٓغ ػيگـ، ثَ عبٓـ صؼّث ّهبيؼي ػؿ تبؿيظ، صوبيت عْيو ؿا اف هبر

ايي ًکتَ ّـّؿي امت کَ چْى ؿاُجـػُبي ايي مَ ػبلن ثنيبؿ ثَ ُن ًقػيک ثْػ ّ اف مْي ػيگتـ، هـرؼيتت تتبم ػؿ آى 

فهبى ثـ ػِؼٍ ي آعًْؼ عـامبًي ثْػ، اف ايي ؿّ، ايي ًْىتبؿ كؤ اف آعًْؼ ًتبم هتي ثتـػ ّ ػؿ ّتوي آى، ػيتؼگبٍ ُتبي ػّ 

 .ػبلن ػيگـ ُن ؿّىي هي ىْػ

 

ػؿ هبرـاي ًِْت تضـين کبالُبي عبؿري ّ ؿّاد کبالُبي ػاعلي ثَ ؿُجـي صبد آهب ًْؿهللا، آعًْؼ ثَ تأييتؼ ّ پيتتيجبًي 

تتـّيذ »اّ ػؿ ًبهَ اي عطبة ثَ هظلـالؼيي ىبٍ، ىبينتَ هي ػاًؼ کَ ىغٌ ىتبٍ ثتَ عتبٓـ . ايي اهـ ُوت گوبىت

ػ ّ تـهيبت ػبهَ ي ثالػ هضـّمَ ي ايـاى، ػؿ لجل الجنتَ هلت ثيْب  ّ توْيت ػّلت ػظوب ّ امجبة آمبيو ػوْم ػجب

هٌَْػَ ي امالهيَ، هوؼم ّ ثَ ٍؼّؿ اهـ هلْکبًَ ػؿ هنبػؼات ايي هطلت هِن، ّفؿاي ػظبم ّ اّليبي كغبم ػّلت اثتؼ 

لتي الٌتبك ػ"ثتَ هوتْتبي »الفم هي ػاًؼ کتَ « ثـ ػوْم ؿػبيب ّ هبٓجَ ي هنلويي»ّ ػؿ اػاهَ، « هؼت ؿا هلتغـ ًوبيؼ

، تأمي ّ هتبثؼت ًوبيؼ، علغ لجبك ؽلت ؿا اف عْػ ثَ لجل لجبك ػقت الجنَ ي امالهيَ ّ ٍتبصت ىتـع "ػيي هلْکِن

 (33)«.ؿا عيٌْػ ػاؿًؼ

 

ّي ػؿ ًبهَ اي ػيگـ عطبة ثَ هضوؼػلي ىبٍ ًيق ثَ ثـعتي اف هنتبئل هولکتتي اىتبؿٍ کتـػٍ، ّ ؿاٍ کبؿُتبيي ؿا ثتَ اّ 

يًْْف ًيق آعًْؼ ٓي ًبهَ ُبيي ثَ هضوؼػلي ىبٍ، کَ ػؿ آى ّهت ّليؼِؼ ثْػ ّ ثَ ػؿ هبرـاي هن( 34.)ًيبى هي ػُؼ

ربي ىبٍ ثَ كـًد ؿكتَ، ًينتَ ثْػ، اػتـاُ عْػ ؿا ًنجت ثَ ظلن ُبي ًْف اػتالم ػاىتت ّ چٌتيي اظِتبؿ اهيتؼّاؿي 

 :کـػ
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اُبى ػّلت تأػيت ّ تجؼيؼ، ّ ؿػيت ثؼعْ( ّليؼِؼ)ّ اهؼاهبت صْـت اهؼك  -اؿّاصٌبٍ كؼاٍ -ثَ تْرِبت کبهلَ ي اهبم ػَـ

 (35.)آمْػٍ عبٓـ گـػًؼ

 

ثب هـگ هظلـالؼيي ىبٍ ّ آؿبف ملطٌت هضوؼػلي ىبٍ، هطتبثن ثـعتي امتٌبػ، آعًْتؼ ػؿ اّايتل صکْهتت ىتبٍ هبرتبؿ، 

 :تٍْيَ ُب ّ اًؼؿفُبيي ػٍ گبًَ، ثَ اّ ًْىت ّ ثَ اّ يبػآّؿ ىؼ

 

ئِ الِيَ کْىب ثبىيؼ کَ اًزبم ايي اهْؿ ثبػج ػّام ملطٌت ّ ثوب ػظوت ّ ثـ اػاهَ ّ هْاظجت ػجبػات ػوليَ ّ اػا  كـا

 (36.)ىوب ثـ هلت عْاُؼ ثْػ

 

ثب ػؿثبؿ اؿتجبٓ ػاىتَ ّ ػؿثبؿٍ ي ثـعي  -ُـ چٌؼ ثَ ْٓؿ ؿيـهنتوين -ايي ىْاُؼ تبؿيغي صبکي اف آى ُنتٌؼ کَ آعًْؼ

تتب پتيو اف رـيتبى )آعًْتؼ ثتَ پبػىتبُبى هبرتبؿ  لضتي ًبهتَ ُتبي. اف هنبئل کيْؿ، هنئْالى ؿا ؿاٌُوبيي کتـػٍ امتت

ثنيبؿ ػّمتبًَ، هضجت آهيق ّ ُوـاٍ ثب اثـاف اصتـام ثَ پبػىبٍ ثْػ، ثَ گًَْ اي کَ ػّام متلطٌت اّ ( هيـَّٓ ّ هزلل

 .ؿا ًيق هؼًظـ ػاىت

 

ثتبؿ هبرتبؿ تـييتـ کتـػ ّ ، ؿكتبؿ آعًْؼ عـامبًي ّ ُولکـاى اّ ثب ػؿ(هبرـاي هزلل)اهب ثب ُوَ ي ايٌِب، ػؿ هوطؼي ػيگـ 

فهبًي کَ هزلل تْمٔ هضوؼػلي ىبٍ ثَ تْپ ثنتَ ىؼ، آعًْؼ ػؿ تلگـاكي ثَ ىتبٍ، . صبلتي ًبؿاّي ثَ عْػ گـكت

ّوي هوبينَ ي ّّؼيت صبل ّگؾىتَ ي ػخوبًي ثب ايـاى، ًبؿاصتي عْػ ؿا اف آًچتَ ىتبٍ اًزتبم ػاػ، اثتـاف ػاىتت ّ ػؿ 

 :پبيبى، تِؼيؼ کـػ

 

اف اػتالى آى ثتَ هبٓجتَ ي هنتلويي ايتـاى ّ ؿيـُتب، تضتؾؿ ػاؿيتن، ًبچتبؿ  -هِوتب اهکتي -ًتْؿ ؿا ثتَ آًچتَايي عؼام ىـع ا

 (37.)ًلـهبييؼ

 

 :آعًْؼ ٓي تلگـاكي ثَ توبم ػّلت ُب هي ًْينؼ

 

چْى ىبٍ ايـاى ثـعالف ػِؼ ُبيي کَ ثـ صوبيت اف هيـَّٓ ػول کـػٍ، لؾا هـاؿػاػُب ّ امتوـاُ ُتبي اّ اف ػؿرتَ ي 

 .بؿ مبهٔ امتاػتج

 

 :ّ ػؿ اػاهَ هي ًْينؼ

 

 

 (38.)ايي ىبٍ ثب مبيـ هطبع الطـين يکنبى امت
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ثَ ىِبػت تبؿيظ، آعًْؼ چْى ػيؼ ثب هْػظَ ػيٌتي ًوتي تْاًتؼ هضوتؼػلي ىتبٍ ؿا اف اػاهتَ ي ظلتن ّ رتْؿ ثتبف ػاؿػ، ػؿ 

 :تلگـاكي ثَ ػوْم ايـاًيبى هي ًْينؼ

 

ع اف ًلْك ّ اػـاُ ّ اهْال هنلويي اف اُن ّارجبت، ّ ػاػى هبليبت ثتَ متبيـ اليْم ُوت ػؿ ػكغ ايي ملبک رجبؿ ّ ػكب

 (39[...)امت]گوبىتگبى اّ اف اػظن هضـهبت 

 

آعًْؼ ػؿ ُويي فهبى، ٓي تلگـاكتي ثتَ متليـاى ػّلتت ُتب، تَتـكبت هضوتؼ ػلتي ىتبٍ ّ صکْهتت ؿا ػؿ اهتْال کيتْؿ 

 :ؿيـهبًًْي ػاًنتَ، هي كـهبيؼ

 

کَ اف هجيتل امتتوـاُ ّ ؿُتي ّ اهتيتبف ّ ُتـ ًتْع هوبّلتَ ؿا، کتَ اهْتب ًکتـػٍ ّ هْاكوتت ثتب هتبًْى ايـاى توبم هؼبهالتي 

اف هتبًْى هقثتْؿ هؼتجتـ  25، ّ 27، 22امبمي ًؼاىتَ ثبىؼ ّ ثب صکْهت ؿبٍجَ ي صبّـٍ هٌؼوؼ ىْػ، ثَ هوتْبي ثٌؼ 

... ىبٍ ًينتت، هتبل هلتت ايتـاى امتت ًغْاُؼ ىوـػ، ّ ُوبًب رْاُـاتي کَ ػؿ عقائي تِـاى هْرْػ امت، هتؼلن ثَ 

(.40) 

 

ُوچٌيي ٓي تلگـاكي ثَ ثْىِـ، ّوي اىبؿٍ ثَ لقّم هجبؿفٍ ثب امتجؼاػ ّ ُوت گؾاؿػى هـػم ػؿ امتيلبي صوْم عتْػ 

ّ ػكغ امتجؼاػ، ػاػى هبليبت ّ ػبيؼات گوـک ُب ثَ هأهْؿاى امتجؼاػ اّ ؿا اف اػظتن اػبًتت ثتَ ظلتن ّ ػتؼّاى ّ متلک ّ 

 (41.)ّ ًِت اهْال هنلويي هي ىوبؿػ ُتک اػـاُ

 

 :ػؿ تلگـاكي ػيگـ ثَ اًزوي ّ هبٓجَ ي هنلوبًبى ثالػ هي ًْينؼ

 

ثـ هبٓجَ ي هنتلويي ّارتت ّ الفم امتت ّ هْرتت  -ُـ کَ ثبىؼ -اهـّف صلع امبك هْين هيـّٓيت ػؿ هطغ هغبلق 

 (42.)صلع ػيي هجيي ّ ػّلت تييغ ّ ثويَ ي ًلْك ّ اػـاُ ّ اهْال هنلويي امت

 

ايي هْاؿػ ّ ًوًَْ ُبي ثنيبؿ ػيگـ صبکي اف ايي ُنتٌؼ کَ ميـٍ ي ػولي آعًْؼ ّ ُولکـاى اّ ػؿ هبرـاي هيـّٓيت 

 .ّ هزلل، ثب ػؿثبؿ هبربؿ تـييـ کـػ

 علل تفاًت مٌضع علماي عصر مشرًطو در قبال سلطنت

ي اهـ اف مْي عؼا ثَ پيبهجـاى ّ ائوتَ ي آِتبؿ ػبلوبى ػيي هؼاؿ ىيؼَ صبکويت ؿا اف آى عؼاًّؼ ػاًنتَ، ػويؼٍ ػاؿًؼ اي

اف ايي ؿّ، ُتـ ًتْع صکتْهتي ؿيتـ اف صکْهتت هتبػّى اف ٓتـف عؼاًّتؼ ؿا ؿَتت هوتبم . ػليِن النالم ّاگؾاؿ ىؼٍ امت

اف مْي ػيگـ، ىـائ ارتوبػي ػَـ ؿيجت ثَ گًَْ اي ؿهن هي عتْؿػ کتَ . اهبهت ػاًنتَ، آى ؿا ؿيـهيـّع هي ػاًٌؼ

اف ايي ؿّ، ػبلوبى ىيؼَ ّ پتبك ػاؿاى هـفُتبي ػويتؼتي ثتَ ُتـ ىتکل هوکتي، . بػّى ؿا ثـًوي تبثيؼصبکويت ىغٌ ه

مؼي ىبى ثـ آى ثْػ تب تييغ ؿا، کَ ثَ ػٌْاى يگبًَ گُْـ اًنزبم ثغو ربهؼَ ي امالهي ايـاى ىٌبعتَ ىؼ، اف گقًؼ 

ػاىتٌؼ، اهب ُؼف ّ هوَؼىبى، کَ ُوتبى  ّ آميت صلع ًوبيٌؼ، ُـ چٌؼ آًِب ػؿگقيٌو ؿاٍ کبؿُبي ػولي ثب ُن تلبّت
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اػتالي کيْؿ ّ هلت ػؿ مبيَ ي ػيي ػاؿي ثْػ، هنلوب يکي ثْػ، چَ آًِب کَ ثَ ظبُـ ثب متلطٌت ؿاثطتَ ػاىتتَ اًتؼ ّ 

 .چَ آًِب کَ ّظيلَ ي ىـػي عْػ ؿا ػّؿي يب هجبؿفٍ ثب ػمتگبٍ ملطٌت هي ػيؼًؼ

 

چَ ثْػٍ امت؟ ػْاهلي چٌؼ ػؿ تلبّت گقيٌو ؿاٍ کبؿُبي ػولي  صبل مإال ايي امت کَ ػلت تلبّت هّْغ گيـي آًِب

 :ػلوب ػؿ ثـعْؿػ ثب ملطٌت ػؿ ػَـ هيـَّٓ هإحـ ثْػًؼ کَ هِن تـيي آًِب ؽکـ هي ىًْؼ

 (اعتالف ػؿ تيغيٌ هَؼام)ارتوبػي -اعتالف ػؿ ثيٌو ميبمي. 1

 -تـيي ػبهل تلبّت ؿّيکـػُبي ارتوبػياعتالف ػؿ تيغيٌ هَبػين اصکبم امالهي هـتجٔ ثب صْفٍ ي ارتوبػي، هِن 

ىٌبعت هتلبّت ّ گبٍ هتْبػ ػبلوبى ػيٌي اف رـيبى ُبي كکـي هْرْػ ػؿ رِبى ّ هٌطوَ، ػمتگبٍ . ميبمي كوِبمت

ملطٌت ّ صکبم کيْؿ، امتؼوبؿ، هيکالت ّ ًيبفُبي ربهؼَ، ثَ ّيژٍ اعتالف ػؿ تيغيٌ ىيٍْ ي ثـعْؿػ هٌبمت ثتب 

ميبمتي تتأحيـ ثنتقايي ػؿ اعتتالف ؿّيکتـػ كوِتب ػؿ ثـعتْؿػ ثتب  -تلبّت ػؿ ثيٌو ارتوتبػي ايي هنبئل ّ ثَ ْٓؿ کلي،

 .ملطٌت ثـ ربي هي گؾاؿػ

 

ػؿ ػّؿٍ ي هبربؿ، ثـعي اف ػلوب ثب ايي تْريَ ّ اًگيقٍ کَ هي تْاًٌؼ اٍالصبتي ػؿ اهْؿ ميبمي ثتَ ّرتْػ آّؿًتؼ، اؿتجتبٓ 

ّ  -ػيگـ يب ثَ ايي ػليل کَ مالٓيي ّ صکبم ؿا هبثل اٍالس ًوتي ػاًنتتٌؼًقػيکي ثب ػمتگبٍ هبربؿ ثـهـاؿ کـػًؼ، ّ ثـعي 

 .ىيٍْ ي هغبللت ػؿ پيو گـكتٌؼ ّ صتي اف ػيؼاؿ ثب صکبم اصتـاف هي رنتٌؼ -يب ثَ ػليل ػيگـ

 

 :ارتوبػي ػلوب، ػؿ اهْؿ ؽيل تزلي هي يبكت -ػؿ صويوت، اعتالف ػؿ ثيٌو ميبمي

 

اّّبع ّ اصْال فهبًَ ّ آىٌبيي ثب ؿربل تأحيـگؾاؿ ثـ اهْؿ ّ پي گيـي ميـ تضْالت  ىٌبعت: تلبّت ػؿ ؿربل ىٌبمي. الق

ارتوتبػي اًنتبى ُتب تتأحيـ  -ّ تضـکبت گًْبگْى رٌبس ُب ّ ػمتَ ُبي ميبمي اف اهْؿي امت کَ ثـ ثيتٌو ميبمتي

ػاىتتٌؼ ّ متيـ ػؿ ػَـ هيـَّٓ، ثـعي اف ػلوب ىٌبعت ّاهؼتي تتـ ّ ثِتتـي ًنتجت ثتَ ايتي اهتْؿ . چين گيـي ػاؿػ

ارتوبػي ؿا ثِتـ اف ػيگـاى ػؿک هي کـػًؼ ّ ػؿ ؿييَ يبثي ّ کبلجؼ ىکبكي هْبيب، ىٌبعت هبُيت ّ  -تضْالت ميبمي

اؿـاُ ٍضٌَ گـػاًبى ّ پيو ثيٌي ػْاهت اهْؿ، ثنتيبؿ هْكتن تتـ ّ صوتبين ؿا ػؿ عيتت عتبم صتْاػث، فّػتتـ ّ ثِتتـ اف 

 .ػيگـاى هي عْاًؼًؼ

 

کنتـّي ػؿ ايتي ثيتبى : ، ثَ کالهي اف کنـّي ػؿثتبؿٍ ي ػلوتبي هيتـَّٓ ٓلتت تْرتَ کٌيتؼثـاي ؿّىي ىؼى هطبلت

 :تَـيش ػاؿػ کَ

 

هؼٌتي ... آعًْتؼ عـامتبًي ّ صتبري تِـاًتي ّ صتبري ىتيظ هبفًتؼؿاًي ّ ُوـاُتبى ايٌتبى ... ثِجِبًي ّ ٓجبٓجتبئي ّ 

 (43... .)هيـَّٓ ؿا چٌبى کَ ميل ػيؼًؼ ّ ػاًنتٌؼ، ًوي ػاًنتٌؼ

 

 

ػؿ ايٌکَ عبًؼاى هبربؿ ملنلَ اي هنتجؼ ثْػًؼ، ىتکي ًينتت ّ ثتَ : لبّت ػؿ ىٌبعت هيقاى کوي ّ کيلي ظلنت. ة

ًظـ ًوي ؿمؼ ُيچ يک اف ػلوبي ػَـ هيـَّٓ آًِب ؿا ػبػل ػاًنتَ ثبىٌؼ، اهب ػؿ هيقاى ىٌبعت کوي ّ کيلي ظلتن 
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ؼؿت هـکتقي ّ کٌتتـل آى اف ربًتت ػلوتب، ظلتن ّ متتن ثيي ػلوب، اعتالف ّرْػ ػاؿػ؛ هخال، ػؿ هـکق ايـاى ثَ ػليل ّرْػ ه

هبربؿ چٌؼاى ًوْػ ًؼاىت ّ ػؿ ّاهغ، صبکويت ثَ عبٓـ پـّاي اف ػلوب ّ يب صلع ثـعي هَبلش، چٌؼاى ظلن ؿا ػلٌي ًوي 

اهتب ػؿ ىتِـُبي ػيگتـ، ثغَتًْ ىتِـُبي . اف ايي ؿّ، هـػم ّ ػلوب ظلن کوتـي اف ربًت آًِب اصنبك هي کـػًؼ. کـػ

اف هـکق، هخل اٍلِبى ّ كبؿك ّ عـامبى، کَ ػؿ آًِب ّالي اف مْي ىبٍ صکْهت هي کـػ، ثَ ػليل ػّؿي اف هـکق ّ  ػّؿتـ

ايٌکَ عْػ ؿا آفاػ ّ ؿُب هي ػيؼًؼ، ػؿ ظلن ّ متن ػٌبى اف کق ػاػٍ ّ آًچٌبى ثـ ؿػيت ظلن ّ متتن ؿّا هتي ػاىتتٌؼ کتَ 

اف ايي ؿّ، ػلوبيي کتَ ػؿ . بى، صبکن اٍلِبى، چٌيي گلتَ هي ىؼػؿ هْؿػ ظل النلط. ػػهٌيي آًِب ثـ مـ فثبى ُب ثْػ

ايي ىِـُب فًؼگي هي کـػًؼ ّ عْػ ىبُؼ ثيؼاػگـي صبکوبى ّاليبت ثْػًؼ، عْػ ؿا هْظق ثَ هجبفؿٍ ثب متن آًبى ّ ػؿثبؿ 

 . هبربؿ هي ػيؼًؼ؛ چٌبى کَ ميؼ الؿي ثب هيبُؼٍ ي ظلن ثي صؼ ّ صَـ هْاهيبى ثـ آًبى هيبم کـػ

 

ثي ىک، ىٌبعت ُوتَ ي ػلوتب ػؿثتبؿٍ ي ًلتْؽ امتتؼوبؿ يکنتبى : تلبّت ػؿ ىٌبعت هيقاى ّ ػون ًلْؽ امتؼوبؿ. د

آًِب . ثـعي صـکت عقًؼٍ ي امتؼوبؿ ثـاي تنلٔ ثـ اهتَبػ، كـٌُد ّ ميبمت کيْؿ ؿا ثَ عْثي ػؿک هي کـػًؼ. ًجْػ

ت تب اف ايي ؿاٍ کيْؿ ؿا اف ػؿّى تِي کـػٍ ّ ثتـاي هي ػيؼًؼ کَ امتؼوبؿ ػؿٍؼػ ػمت ػؿافي ثَ ؽعبيـ ّ هٌبثغ هلي ام

، عطـ ًلْؽ «ؿّيتـ»صبد هال ػلي کٌي ػؿ ًبهَ اي ثَ ًبٍـالؼيي ىبٍ ػؿثبؿٍ ي هـاؿػاػ . ُوييَ هضتبد ثَ عْػ ًگبٍ ػاؿػ

ّؿ امتؼوبؿ ّ ؿـة فػگي ؿا ثَ ىبٍ گْىقػ کـػ ّ اف اّ عْامت ثبًيتبى ّ ّامتطَ ُتبي تنتلٔ امتتؼوبؿ ؿا اف ػمتتگبٍ ػ

 :کٌؼ

 

عْة، پل اف آًکَ ؿػبيب ثَ ؿّب يب ثَ صکن، کبؿکٌبى اييبى ىؼًؼ ّ اف ػاػى هخبل ػيْاًي هؼتبف هبًؼًتؼ، آيتب ثتَ عقاًتَ ي 

کبؿ هب الفم اكتتؼ ػكتغ ٓـيتبى ّ  -عؼاي ًغْامتَ -اگـ... ػبهـٍ اف کزب ّ کؼام هبليبت ّ کؼام ًنن اف فؿاػت چيقي ثيبيؼ؟ 

کؾلک ثب کؼام ؿربل صکن رٌد ثَ  -کَ ػـُ ىؼ -ف مـ صؼات عْػ ًوبيين، اّال ثب کؼام هبلتؼؼي ُوزْاؿ ثب اهتؼاؿي ؿا ا

کؼام كْري ػاػٍ ىْػ کَ هْارت ّ ريـٍ ي چٌؼ مبلَ ي اييبى ًـميؼٍ ّ ُـ چٌؼ كتْري کتَ ُنتتٌؼ، ػؿ ثنتتٌؼ؟ ّ 

لکتالم هبًتؼٍ ثتب ُزتْم ػوتْم اگـ اف ُوَ هأيْك ىؼٍ ػؿ عيبل اروبع ّ ثلْا ثـآهؼٍ ثبىين، کؼام ػبلن هضتـم هنوْع ا

كـًگيبى ػؿ ثالػ ايـاى اف ؿاٍ آُي، کؼام ػبلوي ػؿ ايـاى عْاُؼ هبًؼ؟ ّ اگـ ثوبًؼ ربًي ّ ًلني ػاىتَ ثبىؼ کَ يکؼكؼَ 

ّ ايي ُوَ ؿربل ثگْيؼ اف ربًت هيـفا هلکن عبى يب مـکبؿ کويبًي ثب ايي ُوَ اهْال ّ ايي ُوَ ؿربل ّ ػاىتي ؿاُي ثَ 

ػظيوَ ي ايـاى، ثغًَْ تغت ملطٌت ّ ػّلت ثَ کؼام هلت ّ آويٌبى؟ چَ آويٌبى ػاؿين کَ ػؿ ْٓل  ايي مِل ثالػ

 (44)يک مبػت پـ ًکٌؼ آـاف هب ؿا اف ؿربل ّ تْپ ّ تلٌد ّ ؿبكل گيـ ًيْين؟

 

يتي ىکي ًينتت کتَ ػلوتبي ػ(: اّلْيت ػُي ػؿ تضؼيؼ امتجؼاػ يب ػكغ ؿـة گـايي)تلبّت ػؿ ىٌبعت ػـة گـايي . ػ

هؼاؿ ىيؼَ ًَ ثَ امتجؼاػ صبکن ثـ ايـاى آى ػَـ ؿّبيت ػاىتٌؼ ّ ًَ هي تْاًنتٌؼ ػؿ هجبل ؿـة هآثي ّ امتؼوبؿ ػتـة 

ملطٌت هطلوَ ّ متوگـي ُبي مالٓيي ّ ًيق تؼبلين ؿـثي اف ًوطَ ًظـ ارتِبػ ػيٌي توبهي كوِب، . ثي تلبّت ثوبًٌؼ

نجت ثَ ىؼت ّ ّتؼق امتتجؼاػ ّ ُزوتَ ي كـٌُگتي ػتـة ثتبّؿاى ػؿ ايي هيبى، تيغيٌ ػبلوبى ً. هبثل پؾيـه ًجْػ

هيبم ػلوب اًگيقٍ ي ػؼالت عْاُي ّ ؿكغ ظلن ػاىتت ّ پتؾيـه . هْرت تلبّت اُتوبم آًبى ًنجت ثَ آى ػّ هي گيت

ػؿ ايي ثيي، ثـعي كوِب چْى هيـَّٓ ؿا اف يک مْ، ػؿ هوبثل امتجؼاػ ّ ظلتن . هيـَّٓ ًيق ثب ايي تلنيـ ٍْؿت گـكت

الٓيي هبربؿ تَْؿ هي کـػًؼ ّ اف مْي ػيگـ، ًلْؽ ؿـة هآثبى ؿا چٌؼاى هْي ّ هِن ًوي ػاًنتٌؼ، ًظـىبى ثـ آى ثْػ م
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آًِب اّلْيت ؿا . کَ پل اف امتضکبم امبك هيـّٓيت، هي تْاًٌؼ ايي ػؼٍ ي هليل ؿا اف ٍضٌَ ي ميبمي عبؿد ًوبيٌؼ

 :ّ هي گلتٌؼ ثَ تضؼيؼ ظلن ػاػٍ، اف ًظبم هيـَّٓ صوبيت هي کـػًؼ

 

اگـ هب اهـّفٍ ػؿ هوبم اٍالس ثـآيين ّ ثغْاُين ايي هـػم ؿا ػكغ ػُين، ُيچ ّهت ًوي ىْػ، ثلکَ كتٌَ ّ اًوالثتي ثتقؿگ 

ثتَ هؼبًّتت ... پل ثـ هب الفم امت کَ ثَ هـّؿ فهبى . صبػث عْاُؼ ىؼ کَ ػّلت ّ هلت ػچبؿ هضٌت ّ هغبٓـات ىًْؼ

 (45.)ػكغ ًوبيين يکؼيگـ ؿُجـي کـػٍ، ايي هؼبيت ؿا

 

 :ؿا ػؿ ػؿرَ ي اّل اُويت هـاؿ ػاػٍ، ثـ ايي ثبّؿ ثْػًؼ کَ« ؿـة گـايي»ػؿ هوبثل، ػبلوبى ػيگـي هنئلَ ي 

 

ػاؿاي هٍْ ّ هؼؿتي ًينتٌؼ، اگـ ػؿ ػكغ آًِب ػچبؿ صبػحبت ًتبگْاؿ ىتْيؼ، كتـػا ( ؿـة گـايبى ّ ثبثيبى)اهـّف کَ ايي روبػت

بى منت ػٌَـ ؿا ػّؿ عْػ روغ کـػًؼ، هغلْهبتي ؿا اف آـاف ثتـاي پييتـكت هوبٍتؼ ػؿ کَ هؼؿتي پيؼا کـػًؼ هنلوبً

 (46!)ػّؿ عْيو صبّـ کـػًؼ ّ روؼيتي ىؼًؼ، ػؿ آى ّهت هي عْاُيؼ ػكغ ًوبييؼ؟

 

ىٌبعت امبمي هبُيت ّ ػون تلکـ ؿـثي هنئلَ ي هِوي امت کَ ػؿ ايي عًَْ، کوتـ کنتي ًنتجت ثتَ ؽات 

ؿػ؛ فيـا اگـچَ ػؿ ايي ًکتَ کَ ؽات ؿكتبؿ ؿـة ػؿ ثـاثـ هلتل هنتلوبى، متلطَ رْيبًتَ ّ آهـاًتَ كـٌُد ؿـثي ىٌبعت ػا

. امت ّ کوتـ کني ػؿ آى ىک ػاؿػ، ّلي ثـعي ًيق ُنتٌؼ کَ ثَ مـاؽ كـٌُد ّ توؼى ّ كلنلَ ي ؿـثي هي ؿًّؼ

تزؼػ »َ ًضْي ثيي ػّ هنئلَ ي ػؿ ثيي ػلوب ًيق ّرْػ ػاىتَ ّ ُوْاؿٍ ثـعي هي عْامتَ اًؼ ث« تزؼػ ٓلت»گـايو 

ػكتغ اكنتؼ ثتَ »ّ « هتؼؿ هوتؼّؿ»ىتبيؼ ثتتْاى ٓتـس صکْهتت . تلبُن ثـهـاؿ مبفًؼ« توؼى ّ كـٌُد امالهي»ّ « ؿـة

 (47.)ؿا ػؿ ايي فهيٌَ تضليل کـػ« تضؼيؼ ظلن»ّ « كبمؼ

 

ارتوبػي ػلوب ىؼٍ امت؟  -ػؿ ايٌزب، ايي مإال ؿط هي ًوبيؼ کَ چَ ػللي هْرت صَْل اعتالكبت ػؿ ثيٌو ميبمي

 :ثَ اعتَبؿ، ُـ يک اف ػلل ؽکـ هي ىًْؼ

 

ػؿ ىتِـُبيي کتَ ًلتْؽ . هْهؼيت ىِـُب يکي اف ػلتل ػوتؼٍ ي اعتتالف ثيتٌو ػلوبمتت: تلبّت هْهؼيت ىِـُب. 1

امتؼوبؿ ّ ؿـة گـايي ثييتـ اصنبك هي ىؼ، ُن ّ ؿن ػلوبکْىو ػؿ کبُو ايي ًلْؽ ثْػٍ ّ هنئلَ ي هجبؿفٍ ثب 

اهب ػؿ ىِـُبيي کَ ػّؿ اف هْد ؿـة گـايي ثْػًؼ ّ رـيبى ظلتن ّ متتن ػؿ . اػ ؿا ػؿ هـصلَ ي ػّم هـاؿ هي ػاػًؼامتجؼ

ػؿ متَ هٌطوتَ ًلتْؽ ؿتـة گـايتبى ّ ٓتـف ػاؿاى . آًزب ثـرنتَ تـ هي ًوْػ، ػلوب هغبللت ثييتـي ثب امتجؼاػ ػاىتٌؼ

 :مکْالؿينن ثييتـ ثْػ

 

اى، تؼؼاػ هبثل اػتٌبيي اف ٓيق ؿـة فػٍ ي ػؿثبؿي، ػّلتي ّ هؼلتن هتؼاؿك رؼيتؼ ؿا ػؿ تِـاى کَ ثَ ػليل هـکقيت ايـ. 1

 .عْػ ربي ػاػٍ ثْػ

 

ايي ػّ عطَ ثَ ػليل ًقػيکي ثَ ىتِـُبي ؿّمتيَ ّ ّاهتغ ىتؼى ػؿ ؿاٍ آهتؼ ّ ىتؼ هٌتْؿاللکـاى ّ : تجـيق ّ گيالى. 3ّ  2

 .ثـاي ؿىؼ ؿـة گـايي پيؼا کـػٍ ثْػًؼ( ؿيـ اف تِـاى)هزبُؼاى هلوبفي، فهيٌَ ُبي ثييتـي ًنجت ثَ ىِـُبي ػيگـ 
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ّّؼيت تِـاى ثب ّرْػ تٌي چٌؼ اف ًوبيٌؼگبى هٌْؿاللکـ ؿـثگـاي رـيبًنبف آؽؿثبيزبى ّ هـکق، ثـعي ؿّصبًيبى هٌجتـي ّ ثتب 

صيخيتت ًلْؽ يب ثي هنلک، اًزوي ُبي هتؼؼػ ػاؿاي ؿگَ ُبي ليجـالينتي ّ ؿّفًبهَ ُبي هتؼتؼػ ؿهبثتت رتْ ػؿ ُتتک 

ػؿ ؿمتبيل ّ لتْايش ّ تلگتـاف ُتبي هيتـّػَ عْاُتبى، . ػيي ّ ػلوب، ثَ هـاتت، ؿيـػيٌي تـ اف ػّ ىِـ ػيگـ هي ًوبيبًؼ

 :ّّؼيت كـٌُگي تِـاى چٌيي گقاؿه ىؼٍ امت

 

کؼام رـيؼٍ ًْىتَ ىؼٍ کَ هيتول ثـ ٓؼي ثَ امالم ّ امالهيبى ًجْػ؟ کتؼام اػاؿٍ ثتْػ کتَ رـيتؼٍ اه عتبلي اف کلتـ 

؟ اگـ امبك آى صـيت ًجْػ، روبل فًؼين ّ رٌِوي هلؼْى ّ آى كغـالکلـ هؼلل ّ اعٍْ ي آًِب ايي ُوتَ کلـيتبت ػؿ ثْػ

 (48.)هٌبثـ ّ هزبهغ ّ رـايؼ عْػ ًوي گلتٌؼ ّ هـػم چْى هطؼَ ي چْة عيک، امتوبع آى فًؼهَ ًوي ًوْػًؼ

 

ي هـاؿ ػاػٍ ثْػًؼ ّ تْؼيق متلطٌت ؿا ػؿ ايتي هوطتغ ثؼيي ؿّي، ػلوب آى ؿا ًوطَ ي اتکبي هجبؿفات عْػ ػليَ ؿـة گـاي

 :هي ًْينؼ( ٍؼؿاػظن)ربيق ًوي ػاًنتٌؼ، اف ايي ؿّ، ىيظ ػؿ ًبهَ ي عْػ ثَ هييـالنلطٌَ 

 

ايي هـػم، کَ ىبٍ ؿا هي عْاٌُؼ، هضِ ايي امت کَ ػلن امالم ثَ ػمت اييبى امت ّ اگـ ػلن ؿا اف ػمتت ثؼُتؼ 

 (49.)هي ىْػ هولکت ثَ ٍؼ ػؿرَ فيبػ اؿتيبه

 

هيتـَّٓ عتْاُي ػؿ »ػؿ هوبثل، ػؿ اٍلِبى رـيبى ًْگـايي ؿيـػيٌي ًوْػي ًؼاىت ّ ثتَ ًْىتتَ ي ثـعتي هْؿعتبى، 

اف مْي ػيگـ، متوگـي ُبي ظل النلطبى ّ اػْاى اّ، کَ تب صتؼي ػؿ صکبيتبت ( 50)«.اميِبى، ؿّيَ ي هالثبفي ػاىت

. يبكتَ، مجت ػالهَ ي ثييتـ هـػم ّ ػلوب ثَ هيـَّٓ هي گيت هٌؼؿد ػؿ ؿمبلَ ي هکبلوبت هوين ّ هنبكـ اًؼکبك

گـچَ ػؿ ُوَ ي ًوبٓ کيْؿ، ًيبف ثَ ػؼالت هضنْك ثْػ، ّلي ػؿ ثـعي هٌبٓن، ُوچْى اٍلِبى ّ كتبؿك، ثتَ ػليتل 

ثَ ًظـ هي ؿمؼ ىؼت ظلن متيقي ميؼ الؿي تب صؼي هتأحـ اف ظلن ّ . ىؼت ظلن صکبم ايي ًيبف ظِْؿ ثييتـي ػاىت

ىِـ ًزق هـکق ػيٌي ىيؼيبى ًيق اف گـايو ُبي ؿـثي عبلي ًجتْػ، ّلتي ثتب . جؼاػ صکبم الؿمتبى ّ ًيق هْاهيبى ثْػامت

هضتـک اٍتلي ػلوتبي آى متبهبى ػؿ هغبللتت ثتب ىتبٍ . اػوبل ًلْؽ كوِبيي ُوچْى آعًْؼ عـامبًي کٌتتـل هتي ىتؼ

هي ؿميؼ؛ چٌبى کَ هضْؿ ثضج ُبي ًبئيٌي، ؿُبيي  ثييتـ گقاؿه ُبيي ثْػ کَ اف ظلن ّاؿػ ىؼٍ ثـ هـػم ايـاى ثَ آًِب

 .اف ظلن ّ امتجؼاػ ّ تضَيل ػؼالت ّ هنبّات امت

 

ّرْػ كبٍلَ ي فيبػ ثيي پبيگبٍ ؿُجـي ّ هتي ربهؼَ هِن تـيي هيکلي امت کتَ هتي تْاًتؼ : تلبّت هٌبثغ آالػبتي. 2

چٌتيي ىتـايطي، ثتبؿ متٌگيي پتـ کتـػى كبٍتلَ ي ػؿ . ثَ ىکل کبهال تؼييي کٌٌؼٍ ثـ مـًْىت ؿُجـ، تأحيـ مْ  ثگتؾاؿػ

امتت کتَ ػؿ « هٌتبثغ آالػتبتي»ّ « مين ُبي ؿاثٔ»هقثْؿ، ٍـف ًظـ اف ػؿايت ّ ُْىيبؿي عْػ ؿُجـ، ػوؼتب ثـ ػّه 

ؿُجـي ػول هي کٌٌؼ ّ ؿُجـ اف آًِب تـؾيَ آالػتبتي هتي کٌتؼ ّ هِتن تتـ اف ايتي، ثتَ « ػول هٌلَل»ّ « چين»صکن 

. رِت ؿكغ هيکالت ّ هْاًغ ّ اتغبؽ ىيٍْ ُبي الفم ميبمتي ّ تجليـتبتي اف آًِتب ثِتـٍ هتي رْيتؼهخبثَ ي اُـهي ػؿ 

ُن هتي تْاًٌتؼ آالػتبت ػؿمتت ّ ثتَ هْهتغ اف : هزبؿي اؿتجبٓي ّ هٌبثغ آالػبتي تْاى ارـاي ًوو ُبي ػّگبًَ ػاؿًؼ

ُي آًبى، هْرجبت پيـّفي يک ًِْتت ؿا كتـاُن ّاهؼيت ؿّيؼاػُب ّ رـيبًبت پل پـػٍ ؿا ثَ ؿُجـاى ثـمبًٌؼ ّ ثب توْيت آگب

آّؿًؼ ّ ُن هي تْاًٌؼ ػؿ رِت اؿلبل ؿُجـاى اف هَبلش ّ هيکالت ّاهؼي ربهؼَ ّ تْٓئَ ُبي هْؽيبًَ ي ػىوي ػوتل 
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ؿا هي ٓلجتؼ؛ ُوتبى گًْتَ  -ثَ ّيژٍ ػْاهل ًلْؽي -مالهت ّ ٍالثت ؿُجـي ػهت ّ تْرَ ّيژٍ ثَ هبُيت آـاكيبى. کٌٌؼ

گؾىتتَ اف  -ت ّ ًبکبهي ًِْت هيـَّٓ اعتالكبتي ثْػ کَ هيبى ؿُجـاى هؾُجي اكتبػ ّ ايي اعتالف ًيقکَ ػلت ىکن

ػوؼتب اف ًبصيَ ي ُويي هزبؿي اؿتجبٓي ّ هٌبثغ آالػبتي مـچيوَ هي گـكت، ثغًَْ آًکَ هِن تـيي  -رِبت ػيگـ

ّ تلگـاف عبًَ ثْػ کَ ػؿ صويوت، يکي اف هِن  ّميلَ ي هجبػلَ ي آالػبتي ػؿ آى ؿّف ثيي ايـاى ّ ػـام، اػاؿٍ ي پنت

تـيي ثٌگبٍ ُب ّ پبيگبٍ ُبي آى ؿّف امتؼوبؿ اًگليل ػؿ کيْؿهبى ثتْػ ّ ػؿ کٌتبؿ ػْاهتل ًلتْؽي، هِتن تتـيي ًوتو ؿا ػؿ 

 (51.)رِت مبًنْؿ يب رؼل ّ تضـيق اعجبؿ ايلب هي کـػ

 

ًزق ثَ ػليل ػّؿي اف رـيبًتبت ايتـاى، ثغَتًْ تِتـاى، ػؿ ثضج ؿاثطَ ثب ملطٌت ًيق ايي هنئلَ ربؿي ثْػ؛ فيـا ػلوبي 

ؿّىي امت کَ اػتٌبي آًِب ثَ ُـ كـػي کَ ػاؿاي . ًبگقيـ ثْػًؼ آالػبت هـثْٓ ؿا اف ٓـين ًبهَ ُب ّ تگـاف ُب اعؾ کٌٌؼ

ف گـايو ميبمي عبٍي ثْػ هْرت تأحيـپؾيـي اف گـايو اّ هي گيت؛ چـا کَ كـػ اگـ ُن ٍؼاهت ػاىت، هنبئل ؿا ا

کبكي ثْػ کني کَ هغبلق ملطٌت امتت اّّتبع . هٌظـ ميبمي عْػ هي ًگـينت ّ ثَ تزقيَ ّ تضليل هي پـػاعت

ُويي هنئلَ هْرت ىکل گيـي ًْػي . ايـاى ّ ػؿثبؿ هبربؿ ؿا ثَ گًَْ اي تضـيک کٌٌؼٍ ّ هجبلـَ آهيق ثَ آًِب هغبثـٍ کٌؼ

 .ارتوبػي هي ىؼ -عبً اف ثيٌو ميبمي

 

 :ًي ػؿ عبٓـاتو هي ًْينؼىيظ اثـاُين فًزب

 

ايي اهـ هِن، کبؿؾُب کَ ثَ هي هي آيؼ ّ ػؿ ُـ اهـ هغتلق، ُـ کتل هْاكتن ؿتـُ ( ػؿ: )هي گلتَ( آعًْؼ عـامبًي)

کَ ثَ هي هکتْة هي آيؼ، آويٌبى پيؼا هتي کتٌن ّ هتي ػاًتن اّ ( فًزبًي)عْػ اظِبؿاتي هي کٌؼ تب ايٌکَ اف كالى کل 

 (52.)رق ؿامت ًوي ًْينؼ

 

کليتت ( 53)ـچَ ايي ًْىتَ ثؼيي ٍْؿت هبثل هجْل ًينت، ّلي ّرْػ ًبهَ اي اف آعًْتؼ ػؿ تؼـيتق ّ تضنتيي فًزتبًي گ

 .هطلت ؿا تأييؼ هي کٌؼ

 

آيب ػلوبي اػالهي هبًٌؼ آعًْتؼ : ػؿ فهبى تضَي ػؿ صـم صْـت ػجؼالؼظين ػليَ النالم، اف ىيظ كْل هللا پـميؼٍ ىؼ

تِـاًتي ّ آعًْتؼ هتال ػجتؼهللا هبفًتؼؿاًي، کتَ كتتْاي هيتـَّٓ ؿا ػاػٍ اًتؼ، ... ي عـامبًي ّ آهبي صتبري هيتـفا صنتي

 :هيـّػيت هيـَّٓ ؿا ػؿ ًظـ ػاىتَ اًؼ يب عيـ؟ ىيظ پبمظ هي ػُؼ

 

ايي آهبيبى اف ايـاى ػّؿًؼ ّ صويوت اّّبع ؿا اف ًقػيک ًوي ثيٌٌؼ ّ ًبهَ ُب ّ تلگتـاف ُتبيي کتَ ثتَ اييتبى هتي ؿمتؼ اف 

 (54.)ُبى امت ّ ػيگـ هکبتيت ؿا ثَ ًظـ آهبيبى ًوي ؿمبًٌؼٓـف هيـَّٓ عْا

 

 (55.)ػؿ هوبثل، امٌبػ هْرْػ ًيبى ػٌُؼٍ ي اػتوبػ ميؼ يقػي ثَ كوِب ّ ؿّصبًيبى هغبلق هيـَّٓ امت

 

الجتتَ ايتي . ػبهل هقثْؿ ػؿ ىيٍْ ي اتغبؽ هْاّغ ّؼ ملطٌت كوِبي ىِـُبي ػاعل کيْؿ ًيتق ثتي تتأحيـ ًجتْػٍ امتت
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ي تْاًٌؼ ثَ هؼٌبي ثـعْؿػ مطضي ػلوب ثب هنتبئل ارتوتبػي ميبمتي ثبىتٌؼ؛ فيتـا هضتؼّػ ثتْػى ّمتبيل هطبلت ًو

 .اؿتجبٓي ّ ؿمبًَ ُبي روؼي ػؿ آى ؿّفگبؿ، اهتْبي چٌيي اعالكبتي ؿا ػاىتَ اًؼ

 

 ّيژگي ُبي ىغَي ّ ىغَيتي کَ ػؿ رـيبى ربهؼَ پؾيـي ػؿ اًنبى ثتَ ّرتْػ هتي: ّيژگي ُب ي ؿّاى ىٌبعتي. 3

يکي اف اصتوبالت هوـّى ثَ ىْاُؼ، ػؿثتبؿٍ . آيٌؼ، اف رولَ ػْاهل تأحيـگؾاؿ ػؿ کٌو ُب ّ اتغبؽ هْاّغ اًنبى ُب ُنتٌؼ

ي ػلت ؿّيکـػ ُبي هتلبّت ثـعي ػلوب ػؿ گقيٌو ميـٍ ي ػولي ػؿ هجبل ملطٌت هبربؿ، ّرْػ اؿاػٍ ي هضکن ّ علل 

 .يتي ػؿ ثـعي ػيگـ ّ ؿلجَ ي اصنبمبت ػؼٍ اي ػيگـ امتًبپؾيـ ػؿ ثـعي، ّ ّرْػ ًْػي تقلقل ّ اًلؼبل ىغَ

 

ُوبى گًَْ کَ ػؿ هبرـاي هيـَّٓ هؼؼّػ ػبلوبًي ثْػٍ اًؼ کَ ػؿ اثتتؼا تْهتق ّ متيل هغبللتت ىتؼيؼ ثتب هيتـَّٓ 

 ًوْػًؼ، اهب ػؿ فهبى امتجؼاػ ٍـيـ، ػؿ صوبيت اف هيـَّٓ ّ لقّم ثـهـاؿي هزؼػ آى ثَ كؼبليت ُبي رؼي ػمت فػٍ اًؼ،

ُوچٌيي ثـعي ػيگـ ػؿ اثتؼا هْاكن هيـَّٓ، ػؿ اّايل امتجؼاػ ٍـيـ، هغبلق ىؼيؼ ّ ػؿ اّاعـ ػّؿٍ، هزؼػا ثَ تأييؼ آى 

 .اهؼام ًوْػًؼ

 

ػؿ هنئلَ ي ملطٌت ُن ايي ػبهل احـ ثغو ثْػٍ؛ يؼٌي ثـعي ػؿ هوبثل ملطٌت، اف عْػ هبٓؼيت ًيبى هي ػاػًتؼ؛ 

ؿ هّْغ عْػ امتْاؿي ّ پتبي ثٌتؼي ًيتبى هتي ػاػٍ ّ تقلقلتي ػؿ تيتغيٌ عتْػ هخال، هال هـثبًؼلي فًزبًي ُوييَ ػ

ًؼاىت؛ اهب ػؿ هوبثل، ميؼ ثِجِبًي گـچَ هبٓؼيت ّ ىزبػتو ىِـٍ ثْػٍ ّلتي تأهتل ػؿ هزوْػتَ ي آًچتَ ػؿ کتتت 

ويتَ تبؿيغي ػؿثبؿٍ ي ايي هزتِؼ ؽکـ ىؼٍ ًوبيبًگـ ؿگَ ُبي اصنبمي ػؿ ىغَتيت اّ ّ ػتؼم تؼوتن كکتـي ػؿ ايتي ك

ّ تأييتؼ ثنتت ًيتيٌي هتـػم ػؿ ( تؼبهتل ثتب ػؿثتبؿ( )57)هغبللت ػلٌي ثب اّ صکتن تضتـين هيتـفاي ىتيـافي ( 56.)امت

 (58.)ىبُؼ ثـ ايي هطلت ُنتٌؼ( ؿّيبؿّيي ثب ػؿثبؿ)ملبؿت اًگليل 

 

ًلتْؽ اكتـاػ ّ » يکي ػيگـ اف ػْاهل اعتالف ثيٌو ػلوب ؿا هي تْاى ػبهتل: ًلْؽ ّ ػعبلت اكـاػ ّ رـيبى ُبي هيکْک. 4

آًِب ثب ًلْؽ ػؿ ثيْت ثـعي اف كوِب ّ ًقػيکبى آًِب، اؿـاُ ّ اُؼاف . ػؿ ثيي ثـعي اف ػلوب ػاًنت« رـيبى ُبي هيکْک

م، ثتَ ٍتْؿت 1322يکي اف اًزوي ُبي كؼبل ػاؿاي گـايو ُبي مکْالؿينتتي، کتَ ػؿ متبل . عْػ ؿا ػًجبل هي کـػًؼ

يکي اف اُؼاكي کَ ػؿ ايي اًزوي هطتـس ىتؼ ػجتبؿت . ثْػ« ؽ مليوبى هيکؼٍاًزوي ثب»ؿموي ىـّع ثَ كؼبليت ًوْػ، 

ػؿ ايتي . اؿتجبٓ ثب صْفٍ ي ػلويَ ي ًزق تب ثب تْرَ ثَ اُويت آى صْفٍ، ثِتـ ّ مـيغ تتـ ثتَ اُتؼاف عتْػ ثـمتٌؼ: ثْػ اف

. طٌت ّ ؿّصبًيت امتتاف ّيژگي ُبي ايي گـٍّ، هضکْم کـػى تْاى مل( 59.)فهيٌَ، ميؼ امؼهللا عـهبًي ثَ ًزق ؿكت

 :هلک فاػٍ ثب ًول مغٌـاًي پؼؿه هلک الوتکلويي، اُؼاف ايي اًزوي ؿا ايي گًَْ ثـىوـػ

 

هتؼؿت ػؿ ايتي .... اعتيبؿ ّ فهبى ايي هـػم ربُل ػؿ ػمت صکْهت ّ ؿّصبًيْى ّ آلتت ثتؼّى اؿاػٍ ي آى ػؿ هوتبم ُنتتٌؼ

يْى، ّ تب ثَ صبل، ايي ػّ ٓجوَ ثَ ّامطَ ي مبفىتي يکي ػّلتي ُب ّ ػيگـي ؿّصبً: هولکت ثَ ػمت ػّ ٓجوَ امت

 (60.)کَ ثب ُن ػاؿًؼ، ػؿ هولکت صکْهت هي کٌٌؼ

 

 . ايي اكـاػ هيکْک ػؿ صبلي عْػ ؿا ثَ ػلوبي ًزق ًقػيک هي کـػًؼ کَ ؿّصبًيت ؿا ُوؼمت ملطٌت هي ػاًنتٌؼ

 اعتالف اًؼييَ ي ميبمي. 2
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ػؿ هتؾُت تيتيغ، ثتبة . امتت« ارتِبػ»پْيبيي آى ىؼٍ، هنئلَ ي  اف رولَ ّيژگي ُبي كوَ ىيؼَ، کَ هْرت ؿٌب ّ

. هزتِؼ هي تْاًؼ ثب کٌکبه ػؿ هٌتبثغ اصکتبم، ًظـگتبٍ كوِتي عتبً عتْيو ؿا اثتـاف ػاؿػ. ارتِبػ ُيچ گبٍ ثنتَ ًينت

ُويي هنئلَ گبُي هْرت تلبّت كکـي ػّ هزتِؼ هي ىْػ ّ ُـ کتؼام ػيتؼگبٍ ّيتژٍ اي ػؿثتبؿٍ ي هنتئلَ اي عتبً 

ايٌکتَ كويتَ رتبهغ اليتـائ . امت« ىأى كويَ ّ صؼ ثنٔ يؼ اّ»اف رولَ ي ايي هنبئل هْؿػ اعتالف، . ى هي کٌٌؼثيب

صْفٍ ي كؼبليتو تب کزبمت؛ آيب ّاليت ػاؿػ يب ًَ؟ ايي ّاليت هويؼ امتت يتب هطلتن؟ آيتب تيتکيل صکْهتت امتالهي اف 

ؿا  كويِبى ثْػٍ ّ ُـ كويِي ػيؼگبٍ عبً عْيو ؿا ىئْى كويَ ىوـػٍ هي ىْػ يب ًَ؟ ايي هنبئل ُوْاؿٍ هؼـکَ ي آ

 .ػاىتَ امت

 

اف رولَ هنبئلي کَ ػؿ ميـٍ ي ػولي كوِب ػؿ تؼبهل يب توبثتل ثتب متلطٌت هبرتبؿ ػؿ ػَتـ هيتـّٓيت تتأحيـ ػاىتتَ، 

ثـعتي كوِتب ثتَ ُتيچ ؿّي متلطٌت ؿا ثتَ ؿمتويت ًوتي . ّ صؼّػ ّ ىتئْى آى امتت« ّاليت كويَ»ُويي هنئلَ ي 

اف ايي ؿّ، ملطٌت ؿا ؿَت هوبم اهبهت ػاًنتَ، عْػ ؿا هأهْؿ تيتکيل . ّ ثـاي كويَ ىأى صکْهت هبيل ثْػًؼىٌبعتٌؼ 

 .صکْهت امالهي هي ػاًنتٌؼ؛ آًچٌبى کَ هال هـثبًؼلي فًزبًي ّ ميؼ الؿي چٌيي ثْػًؼ

 

 .ػؿ ؽيل، هْاؿػي اف تلبّت اًؼييَ ي ميبمي ػلوب ؽکـ هي ىْػ

 

صن صکْهتت : ملطٌت ؿا ؿَت هٌَت صکْهت ػؿ هيبى هنلوبًبى هي ػاًنت ّ هؼتوؼ ثْػ هال هـثبًؼلي فًزبًي. الق

ػؿ کتبة كـٌُد . ّ ّاليت اف آى هؼَْهبى ّ ػؿ ػَـ ؿيجت، كويَ ربهغ اليـائٔ ّ ػبػل ايي اهـ ؿا ثَ ػِؼٍ عْاُؼ ػاىت

کتَ هيتِْؿ امتت، آعًْتؼ ُوتبى ٓتْؿي »: ًبهَ ي فًزبى ػؿثبؿٍ ي ايؼٍ ي صکْهت امالهي هال هـثبًؼلي آهؼٍ امتت

 (61)«.هـصْم ثب امتوـاؿ ُـ ؿژيوي رق ؿژين امالهيت هغبلق ثْػ

 

 :کنـّي ًيق ثب تونغـ هي ًْينؼ

 

اف فًزبى ُن يک ىگلتي ثَ ًتبم آعًْتؼ هتال هـثتبًؼلي هتي ثتْػٍ کتَ لگتبم هتـػم ؿا ػؿ ػمتت ػاىتتَ ّ اف گـاييتؼى ثتَ 

 (62.)هت ىـػي هي ثْػايي آعًْؼ ًيق ػل ػاػٍ ي صکْ. هيـَّٓ ثبف هي ػاىت

 

اّ ػؿ ْٓل مبليبى ػؿاف مکًْت عْػ ػؿ فًزبى ّ فػبهت ػيٌي کَ ػاىت، ػوال ػؿ صؼ هينْؿ، صکْهت امالهي ؿا ارتـا 

اّ ًِي اف هٌکـ ّ اهـ ثَ هؼـّف ػولي ػاىت ّ هْاًيي كوِي هـثْٓ ثَ صؼّػ، هَبً ّ ػيبت ؿا، کتَ رٌجتَ ي . هي کـػ

 (63.)ػٍ ثْػصکْهتي ػاؿػ، ػؿ ربهؼَ پيبػٍ کـ

 

ثَ ػليل آًکَ اّ هْبّت ّ صکْهت ىغَي ؿا کَ كويَ ربهغ اليـائٔ ًجبىؼ، ٓبؿْتي ّ ًبهيـّع هتي ػاًنتت، اف ايتي 

 -ثتَ اٍتطالس -كوِتب ثبيتؼ ػؿ ؿاٍ تضَتيل اهکتبى ّ ايزتبػ: ؿّ، ػمتگبٍ هْبّت صکْهت هبربؿ ؿا هجْل ًؼاىت ّ هؼتوؼ ثتْػ

ى ؿيجت اهبم ػَـ ػليَ النالم ًيق هْاًيي امالم ّ صؼّػ ىـػي تؼطيل هؼؿت ّ ثنٔ يؼ عْيو، کْىو کٌٌؼ ّ ػؿ فهب

 (64.)ثـػاؿ ًينتٌؼ
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ميؼ الؿي ًيق كويَ ربهغ اليـائٔ ؿا ًوبيٌؼٍ ي هبًًْي ّلي اهـ ّ اهتبم ػَتـ ػليتَ النتالم هتي ػاًنتت کتَ ػؿ ػّؿاى 

ت ّ هْتبّت ػؿ ربهؼتَ ي امتالهي ؿيجت کجـا، اف ربًت صزت عؼا ثـ هـػم ًيبثت ػبم ػاؿػ ّ ّظيلتَ اه ارتـاي صکْهت

اّ كويَ ربهغ اليـائٔ ؿا تٌِب هزـايي هي ػاًنت کَ هبػؿ امت ػؿ ػّؿاى ؿيجت، ًظبم ربهؼَ ي امتالهي ؿا ثتـ . امت

ثَ ُويي ػليل ّي ًظبم ُبي صبکن ؿا ثتَ ؿمتويت ًوتي . هجٌبي ّصي تٌظين ًوْػٍ، اصکبم عؼا ؿا ػؿ ربهؼَ ارـا ًوبيؼ

هطبثن امتٌجبٓ ّ ارتِبػ اّ اف ( 65.)ثَ ارـاي اصکبم ػيي ّ اًلبؽ صؼّػ امالهي ُوت گوبىت ىٌبعت ّ اف ُوبى اثتؼا،

ؿّايبت هْؿػ ثضج ػؿ ثبة هضؼّػٍ ي ّاليت كويَ، ُـ چَ ػعبلت هؼَْم ثـ آى هيـّػيت ػاؿػ، ؿيـ كويَ ًوي تْاًؼ ثتي 

ّبهي ارـاي اصکبم الِي ػؿ ربهؼَ ي امالهي « ّاليت كويَ»اف ًظـ اّ، اٍل ( 66.)اؽى اّ ػؿ آًِب تَـف ّ هؼاعلَ ًوبيؼ

اّ ّتبثٔ . ّ پيتْاًَ ي صني ارـاي اهْؿ ػؿ اهت ثْػٍ ّ ػبهل امبمي رلتْگيـي اف اًضتـاف ػؿ ًظتبم امتالهي امتت

 (67.)کلي ّ هيـّػيت هبًْى هلي ّ هزلل ّ اًزوي ىْؿايي ؿا ّاليت كويَ هي ػاًؼ

 

ظ هـتْي اًَبؿي ػؿ ػاللت ؿّايبت ثـ ػوْهيت صبکويت هزتِؼ ربهغ ػؿ هوبثل، آعًْؼ عـامبًي ُوبًٌؼ امتبػ عْػ، ىي

آًچَ ؿا اف ٓـين ؿّايتبت « هْب»ثـعالف ىيظ اًَبؿي، کَ ػؿ کتبة  -ثَ ّيژٍ آًکَ اييبى( 68)اليـائٔ، عؼىَ هي کـػ، 

ػؿ تلگتـاف ُتب ّ  .ػؿ ربيي ػيگـ، ثَ ايي ثضتج ًيـػاعتتَ امتت -احجبت ًکـػٍ، اف ؿاٍ ُبي ػيگـ هْؿػ پؾيـه هـاؿ هي ػُؼ

ًبهَ ُبي هتؼؼػ اّ، ٍـف ًظـ اف آًکَ هيـّػيت ؽاتي ثـاي صکْهت ملطبى هْؿػ اًکبؿ هـاؿ هي گيـػ، اف هيـّػيت آى 

الجتَ ايي ُوَ هبًغ آى ًينت کَ پييٌِبػ اٍل ًگبُجبًي كوِب تْمٔ ىيظ كْتل . ثب اؽى كويَ هطلجي ػيؼٍ ًوي ىْػ

ثٌبثـايي، ثب تْرَ ثتَ هتؼاؿک هْرتْػ، هتي تتْاى ًظـيتَ ي . لي ىؼى آى تأکيؼ ّؿفػهللا ثب امتوجبل اّ هْارَ ىؼٍ، ثـ ػو

صبکويت ميبمتي هتـػم ػؿ »: آعًْؼ ػؿثبؿٍ ي صکْهت هيـّع ػؿ فهبى ؿيجت اهبم ػَـ ػليَ النالم ؿا چٌيي ثيبى کـػ

 :ّي هي گْيؼ« .ُـ ًظبهي، ػؿ چبؿچْة هؾُت ىيؼَ ثب تيغيٌ ّ ًظبؿت هزتِؼاى

 

 .ّ اهْؿ صنجيَ ػؿ فهبى ؿيجت، ثَ ػوالي هنلويي ّ حوبت هإهٌيي هلُْ امت هّْْػبت ػـكيَ

 

 (69.)ّي هَؼام آى ؿا ُوبى ػاؿاليْؿاي کجـا هي ػاًنت

 

ػؿثبؿٍ ي هضؼّػٍ ي صـهت هؼبًّت ثـ ظبلوبى ًيق ثيي ػلوب اعتالف ثْػ؛ ميؼ ػجؼالضنيي الؿي ملنلَ ي هبربؿ ؿا . ة

ثتب ًْىتتي  1314اّ ػؿ متبل . وکبؿي هإهٌبى ثب ايي ػمتگبٍ ؿا صـام هي ػاًنتتؿبٍت هوبم اهبهت ّ ظبلن ػاًنتَ، ُ

ؿمبلَ ي آيبت الظبلويي، ثَ صـهت هطلن هؼبًّت ظتبلن ّ تضتـين ُوتَ ربًجتَ ي صکْهتت ُتبي امتتجؼاػي پـػاعتت ّ 

تتي ؿا ًوتل هتي ّي اف هزلني ؿّاي. ُـگًَْ ُوکبؿي هإهٌبى ثب ػمتگبٍ آًبى ؿا ػؿ توبم فهيٌَ ُب ًبهيـّع هؼـكي کـػ

 (70.)کٌؼ کَ هإيؼ مغٌبى اّمت

 

ىيظ كْل هللا ًْؿي ًيق ثَ ٍـاصت، هيـّػيت صکْهت ؿيـ كويَ ػؿ فهبى ؿيجت ؿا اًکبؿ کـػٍ، ثـ ًيبثتت ػبهتَ ي كويتَ 

 تأکيؼ 
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اهب هبًٌؼ ميؼ الؿي، ثتـاي صـهتت هؼبًّتت ثتـ . هي ًوْػ ّ ثبلطجغ، صکْهت مالٓيي ؿا ؿَت هوبم اهبهت هي ػاًنت

، ػايـٍ ي ّميؼي هبيل ًجْػ ّ ايي ُوکبؿي ؿا هطلوب تضـين ًوي کـػ، ثلکَ ػؿ هْاؿػي ربيق ّ ػؿ ثـعي هْاؿػ ػيگـ، ظبلن

 :، عطبة ثَ ىبٍ گلت«ثبؿيبٍ»ىيظ ػؿ ارتوبع . ّارت هي ػاًنت

 

ثتب هتؾُت هب ػػبگْيبى ػؿ آبػت اّاهـ هلْکبًَ تب صؼي صبّـين کَ هغبلق ثب هؾُت هب ًجبىؼ، ّلي چيقي کتَ هغتبلق 

 (71.)ثبىؼ تب ربى ػؿ ثؼى ػاؿين، ًغْاُين گؾاىت ارـا ىْػ

 

ىيظ ثب ايٌکَ هيـّػيت صکْهت ؿيـكويَ ؿا ػؿ فهبى ؿيجت ًوي پؾيـكت، اهتب ثتـاي صلتع ىتْکت ّ امتتوالل ػّلتت ّ 

 ػؿ ًبهَ ي ؿؤمبي هِبرـاى ثَ هتن، عطتبة ثتَ هظلـالتؼيي. صلع صؼّػ ىـع، ُوکبؿي ثب ملطٌت ؿا ّارت هي ىوـػ

 :ىبٍ ًْىت

 

ّظيلَ ي ىـػي ّ ػولي ّ تکليق ػيٌتي هبٓجتَ ي ػلوتب، صلتع ىتْکت ّ امتتوالل ػّلتت ّ ّهبيتَ ي صتؼّػ هوتؼك 

ىـيؼت امت ّ صَْل آى رق ػؿ مبيَ ي هؼؼلت ملطٌت ّ ػّلت امالهي، کَ اهـّف اؿيکَ ي راللت آى هقيي ثتَ ؽات 

بم متتلطٌت ّظيلتتَ ىتتـػي ّ تکليتتق ػيٌتتي پتتل ػػبگْيتتبى ؿا توکتتيي اف هوتت. اهتتؼك ُوتتبيًْي امتتت، هوکتتي ًينتتت

 (72.)امت

 

عْيو ؿا ػولي ًوي ػيؼ، ُوکبؿي ثب ػمتتگبٍ هبرتبؿ ؿا « ّاليت كويَ»ثَ ًظـ هي ؿمؼ ثَ ػليل آًکَ ىيظ اًؼييَ ي 

ىيظ ًيق هبًٌؼ ػيگـ كويِبى، ػؿ لقّم تضؼيؼ ظلن ىکي ًؼاىت؛ اهب ايي اهـ ؿا . ثـاي تؼؼيل ظلن ّ متن الفم هي ىوـػ

 .ين هطلن ظبلوبى هينـ ًوي ػاًنتػؿ تضـ

 

اعتالف ػيگـي کَ ػؿ اًؼييَ ي ميبمي ػلوبي ػَـ هبربؿ ّرْػ ػاىت اعتالف ػؿثتبؿٍ ي هيتقاى ػعبلتت هتـػم ػؿ . د

اف ػيتؼگبٍ اّ، ػايتـٍ ي ّکبلتت يتب . ىيظ ػؿ چبؿچْة ىـيؼت، صوْم هتـػم ؿا ثتَ ؿمتويت هتي ىتٌبعت. اهْؿ ػبهَ ثْػ

ًتبم ثتـػٍ ( 74)يتب ٍتلـّي( 73)ٓ ثَ هلک ّ ليکـ ّ کيْؿ، کَ تضت ػٌتْاى اهتْؿ ػـكتي صوْم ػوْهي ؿا ثَ اهْؿ هـثْ

 :ىيظ هي ًْينؼ. ىؼٍ امت، گنتـه هي يبثؼ

 

تضَيل هٍْ ي ػاكؼَ يب رِت ًبكؼَ ثـاي هتْکليي عتْػ ّ اهتْؿ ؿارؼتَ ثتَ هلتک ّ ليتکـ ّ کيتْؿ ... پل ّظيلَ ي ّکال

 (75.)امت

 

ّي ػؿ ًظـيتَ ي ميبمتي عتْػ، هتؼػي . وْم ّ اهتيبفات هـػهي هي ىٌبعتىيظ تؼييي ًْع ّ ىکل صکْهت ؿا اف ص

ثتؼيي . تؼييي ىکل صکْهت ػؿ صيطَ ي اعتيبؿات ىـيؼت ًينت ّ ّاثنتَ ثَ هٌبكغ يب هْبؿ صوْم هـػهي امتت: ثْػ

 : اّ هي ًْينؼ. هي ػاػ -الجتَ ثب هبُيت کبهال ػيٌي -لضبظ، اّ ثَ هـػم آفاػي اًتغبة ًْع صکْهت

 

ا صن رلت ًبكغ ّ ػكغ هْبؿ ػىوي ػاعلي ّ عبؿري امت، ثَ هوؼاؿي کَ ػيي تـعيٌ كـهْػٍ، ّ لؾا، ثَ ُيتأت هـػم ؿ

 (76. )ارتوبػيَ، تجؼيل ملطٌت امتجؼاػي ثَ ملطٌت اىتـآي ًوْػًؼ
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هغًَْ  ػؿ اهْؿ ػبهَ، يؼٌي ػؿ اهْؿي کَ هـثْٓ ثَ توبم اكـاػ ؿػبيبي هولکت ثبىؼ،»عالٍَ ايٌکَ اف ًظـ ىيظ، تکلن 

 (77)«.امت ثَ اهبم ػليَ النالم يب ًْاة ػبم اّ ّ ؿثطي ثَ ػيگـاى ًؼاؿػ ّ ػعبلت آًِب ػؿ ايي اهْؿ صـام امت

 

اف ًظـ آعًْؼ عـامبًي، هّْْػبت ػـكي ّ اهْؿ صنجيَ ػؿ فهبى ؿيجت، ثَ ػوتالي هنتلوبًبى ّ حوتبت هإهٌتبى هلتُْ 

َ، ملطٌت ؿا ثَ هيـّػَ ّ ؿيـهيـّػَ تونين کـػ؛ اّلتي ؿا ّي ػؿ رْاة اف يک امتلتب ػؿثبؿٍ ي هيـّٓ( 78.)امت

 :ثَ صکْهت هؼَْم ّ ػّهي ؿا ػؿ ػبػلَ ّ ربثـٍ هٌضَـ کـػ ّ گلت

 

 (79.)ػبػلَ ًظيـ هيـَّٓ کَ هجبىـ اهْؿ ػبهَ، ػوال ّ هتؼيٌيي ثبىٌؼ

 

ّـّؿي هؾُت امت کَ »: ؼُوچٌيي آعًْؼ ثَ ُوـاٍ ػّ هـرغ هيـَّٓ عْاٍ ػيگـ، ػؿ يکي اف تلگـاف ُبي عْػ ًْىتٌ

 (80.)ثبىؼ« هؼؿت هنلويي ػؿ ػَـ ؿيجت ثب روِْؿ

 

امتت، اف « هيبم ثَ ميبمتت اهتْؿ اهتت»اف مْي ػيگـ، ثـعالف ًظـ هزتِؼ ًْؿي، کَ اهْؿ ػبهَ ؿا، کَ اف رولَ ي آًِب 

ٌي چٌتيي تَتْؿاتي ػاًنتَ کَ هغًَْ هزتِؼاى امت ّ ٓجؼب ػعبلت هـػم ًيبف ثتَ اؽى كويتَ ػاؿػ، ًتبئي« ّاليت»ثبة 

اف رِتت هبليتبتي کتَ ثتـاي اهبهتَ ي هَتبلش الفهتَ هتي »ّ « ًظـ ثَ ىْؿّيَ ثْػى اٍل ملطٌت امالهيَ»ثـاي هـػم 

گـچتَ اّ ًيتق اصتيتبٓ ؿا ػؿ اؽى . ، کَ ػاعل ًِي اف هٌکـ هي ىْػ، ربيق هتي ػاًتؼ«هٌغ اف تزبّفاؿت»ّ ًيق اف ثبة « ػٌُؼ

 :كويَ ثيبى هي کٌؼ

 

الفم الـػبيَ تْاًؼ ثْػ ّهْع اٍل اًتغبة، ّ هؼاعلَ ي هٌتغجيي امت ثتَ اؽى هزتِتؼ ًبكتؾ الضکْهتَ ّ يتب هي ثبة اصتيبٓ 

اىتوبل ُيئت هجؼْحبى ثَ ْٓؿ آـاػ ّ ؿمويت ثـ ػؼٍ اي اف هزتِؼاى ػظبم ثـاي تَتضيش ّ تٌليتؾ آؿا  ٍتبػؿٍ؛ چٌبًچتَ 

 (81.)كَل ػّم اف ػمتْؿ امبمي هتْوي امت

 ّيژگي ُبي ىغَيتي.3

ثَ گْاُي تبؿيظ عًْيي تييغ، ػبلوبى ػيٌؼاؿ ىيؼَ ثـاي تأهيي هٌبكغ ّ هَبلش هـػم متن ػيؼٍ آًچٌبى عْييتي عتْه 

آًتبى اف ؿاصتت عتْػ هتي گؾىتتٌؼ تتب . ؿا ثَ فصوت هي اًؼاعتٌؼ کَ گْيب رق عؼهت ثتَ علتن ؿا ػجتبػت ًوتي پٌؼاىتتٌؼ

ثبىتٌؼ کتَ ثتَ عتبٓـ هٌتبكغ  -ُـ چٌؼ اًؼک  -امت اكـاػي اهب ثَ ُـ صبل، هوکي . آمبيو علن عؼا ؿا ثَ اؿهـبى آّؿًؼ

 .ىغَي يب ػكغ عطـ اف عْػ، کوـ ثَ عؼهت مالٓيي ثنتَ ثبىٌؼ

 

گـچَ اصتوبل آًکَ هٌلؼت رْيي ُبي كـػي ّ ٌٍلي ػؿ تلتبّت ؿّيکـػُتبي ػبلوتبى ػؿ هجتبل متلطٌت تأحيـگتؾاؿ ثبىتؼ 

ـ ايتي ػبهتل ّ حبًيتب ىتٌبعت هتْاؿػ آى ثتـ امتبك هتالک ّ هٌتلي ًينت، اهب آًچَ هِن امت پيو اف ُوَ، هيقاى تتأحي

ثب ىتٌبعتي متطضي اف ىغَتيت ؿُجتـاى هتؾُجي، هٌتبكغ ( 82)ثـعي هْؿعبى ّ تضليلگـاى . هؼيبؿُبي ػلوي هبمت

كـػي ّ ٌٍلي ؿا تٌِب ػبهل يب يکي اف ػْاهل ػوؼٍ ي تلبّت ؿّيکـػ ػلوب ػاًنتَ اًؼ، ثي آًکَ ػاليلي هنتٌؼ ّ هتتوي 

اف هٌظـ ايي ًْينٌؼگبى، مجت ُبيي ُوچْى ّاثنتگي ثَ ػؿثبؿ هبربؿ ّ صبکوبى هضلتي، تتـك . بؿٍ اؿائَ ًوبيٌؼػؿ ايي ث
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اف ًبثْػي کنت ُبي ٌٍلي، ؿهبثت ُتبي ٍتٌلي ّ رتبٍ ٓلجتي ّ ىتِـت عتْاُي متجت متبف ؿّيکتـػ ػلوتب ػؿ هجتبل 

 .ملطٌت ثْػٍ امت

 

اف ػيؼگبٍ ايٌبى، ثتـ پبيتَ ي ؿيبمتت عتْاُي ّ ؿهبثتت ُتبي ؿّيبؿّيي ميؼ هضوؼکبظن يقػي ّ هزتِؼ ًْؿي ثب هيـَّٓ 

ٌٍلي آى ػّ ثب هزتِؼاى ػيگـ، ّ هغبللت هيـفا صني تجـيقي هتأحـ اف كئْػالي ثْػى اّ تجيتيي گـػيتؼٍ ّ ػلتت هوبثلتَ ي 

ي تضليتل، الجتَ هضتؼّػٍ ي ايت. ثـعي اف ؿّصبًيبى ثلٌؼ هـتجَ ثب آى ًظبم، ّاثنتگي ىبى ثَ ػيبؿ هبربؿ ػٌْاى ىؼٍ امت

ُوتبى گًْتَ کتَ آًِتب . هٌضَـ ثَ كوِبي هيـَّٓ ي هيـّػَ ًوبًؼٍ، ػبلوبى هيتـَّٓ عتْاٍ ؿا ًيتق ػؿثـگـكتتَ امتت

صوبيت آهب ًزلي اٍلِبًي اف هيـَّٓ ؿا ثَ عبٓـ هؼؿت ّ ؿيبمت ٓلجتي ّ ػؿ رِتت كئتْػاليگـي اّ ؽکتـ ّ ٓتـف ػاؿي 

 (83.)ل کـػٍ اًؼميؼ ثِجِبًي ؿا ثـ امبك ربٍ ٓلجي ّ ؿهبثت ٌٍلي تضلي

 

اهب ثب تْرَ ثَ كوؼاى هّْغ ثي ٓـكي ثييتـ ٓـف ػاؿاى ايي تضليل ًنجت ثَ هّْتْع هتْؿػ ثضتج، ٓجيؼتي امتت کتَ 

اف مْي ػيگـ، ىٌبعت اًگيقٍ ُبي اكتـاػ ػؿ اًتغتبة . ٍؼاهت ّ هْبّت ثؼّى صت ّ ثـِ ايي اكـاػ هْؿػ تـػيؼ ّاهغ ىْػ

ي، اهـي هيکل ّ ًيبفهٌؼ آىٌبيي ػهين ّ تْرَ ثَ ُوَ ي اثؼبػ ىغَتيتي هْاّغ ّ اًزب كؼبليت ُبي كـػي ّ ارتوبػ

ًوي تْاى ٍـكب ثب هالصظَ ي ثـعي ؿكتبؿُبي ظبُـي ىغٌ، ػؿثبؿٍ ي ىغَيت ّ اًگيقٍ ي اّ ثَ . كـػ هْؿػ ًظـ امت

 .ػاّؿي ًينت

 

 -تتـيي ىتکل تضليتل امتتکَ ؿاصتت تتـيي ّ متبػٍ  -ػؿ ًتيزَ، تضليل اعتالف ػلوب ثـ پبيَ ي ؿيبمت ٓلجي ّ صنبػت

ثؼّى اؿائَ ي امٌبػ ّ هؼاؿک يب ؽکـ هنتٌؼ ّ ثي ؿـُ رقئيبت فًؼگي آًِب، كـاتـ اف تضليل ُبي متطضي هتبلجي ّ تتک 

ثب ػؿ ًظـ ػاىتي مبثوَ ي ثـعي اف هزتِؼاى، کَ ػؿ ؿاٍ ىـيؼت ػمت اف ُوَ چيق ىنتَ ثْػًؼ، ّ . ثؼؼي ًغْاُؼ ثْػ

پيو ؿّي آًبى، ًوي تْاى ؿّيکـػ آًِب ؿا ػؿ رِت تضَيل ّرتٍْ ًوتؼي، ػمتت يتبثي ثتَ ًيق ثب تْرَ ثَ ؿًذ ُب ّ عطـات 

 (84.)پلکبى ثبالتـي اف ًـػثبى هؼؿت ّ يب ُْاػاؿي اف ٓجوَ ي ؿّصبًيت ثب تونک ثَ ُـ ّميلَ ّ ػولي، ثيبى کـػ

 يک شبيو ي تاريخي

ػؿ هبرـاي تضـين تٌجبکْ، امتؼوبؿ ثَ هؼؿت ّاالي ؿّصبًيت ىيؼَ پي ثـػ ّ ػاًنت ّ اگـ ثغْاُؼ ػؿ ًيل ثَ اُتؼاف عتْػ 

اف ايي ؿّ، ًويَ ي امتؼوبؿ ّ ايبػي ػاعلي اّ، ثـ ػلوبي . پيـّف ىْػ، ثبيؼ ثَ ؿييَ فػٍ، امبك ؿا هْؿػ صولَ هـاؿ ػُؼ

امتتـاتژي امتتؼوبؿ ػؿ . ـکت ّؼامتؼوبؿي هـػم ايتـاى متؼي کـػًتؼىيؼَ هتوـکق ىؼٍ ّ ػؿ كـّپبىي ؿييَ ُبي ص

ثـ امبك ايتي امتتـاتژي، گـُّتي اف هْؿعتبى ثتَ ػليتل . ايي هـصلَ، ثـ ايزبػ تلـهَ هيبى ؿُجـاى هؾُجي تأکيؼ هي کـػ

، ّاثنتگي ُبي ػّلتي ّ يب ّاثنتگي ُبي كکـي امتؼوبؿي ّ ثـعتي ًيتق ٍتـكب اف ثتبة ًبآگتبُي ّ متبػٍ لتْصي عتْػ

آًبى گْيب ثَ ػوتؼ، ُتـ کتَ ؿا ٓـكتؼاؿ . تلکيک ّ توييقي ثيي رـيبى ُبي ميبمي هْرْػ ػؿ ػَـ هيـَّٓ هبيل ًيؼًؼ

آًِتب ػؿٍتؼػ ثْػًتؼ ثتَ . كکـ ّ ايؼٍ ّ ثيٌو ّ گـايو آًِب ًجبىؼ، هنتجؼ ّ ٓـكؼاؿ ملطٌت امتجؼاػي هؼـكي کتـػٍ اًتؼ

رْػ ًؼاؿػ ّ ُـ کل ثـ ّؼ ملطٌت ػولي اًزبم ًؼُؼ، پل هـػم تلويي کٌٌؼ ػؿ رـيبى ُبي ميبمي، ػّ عٔ ثييتـ ّ

آًِب اصووبًَ ايي كکـ ؿا تجليؾ هي کٌٌؼ کَ ُـ کل ثب هب ًينت پل ًتبگقيـ ثتب ٓتـف ػيگتـ . الرـم ػؿ عٔ امتجؼاػ امت

ايتي )!( ُـ کل ثب هب ًينت پل ثب تـّؿينت ُبمتت: امت؛ ُوبى گًَْ کَ ػؿ فهبى هب، ؿئيل روِْؿ آهـيکب هي گْيؼ

وَ ثَ ايي ػليل ثْػ کَ ؿّك ّ اًگليل ًوي عْامتٌؼ چِـٍ ُبيي هبًٌؼ ىيظ كْل هللا ًْؿي ّ اهخبل اّ هـرغ ّ هَؼؿ ُ
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آًِب اف لزي هبل کـػى ّ هبؿکؼاؿ ًوْػى ايؼٍ . اهْؿ هـاؿ گـكتَ، پؼيؼٍ ي ًْيٌي ثَ ًبم ًظبم صکْهتي هيـّػَ ؿا اػاؿٍ کٌٌؼ

 .ُبي هغبلق عْػ ُيچ اثبيي ًؼاىتٌؼ

 

ثـعالف اػػبُبي آًِب ّ ثَ گْاُي تبؿيظ ّ ثؼاُت اهـ، ػؿ تبؿيظ، كؤ ػّ عٔ كکـي ّرْػ ًؼاؿػ، ثلکَ عٔ ُبيي هيبًي اهب 

ُن ُنتٌؼ کَ تـهي ؿا هي پؾيـًؼ، آفاػي ؿا هي عْاٌُؼ ّ امتجؼاػ ًوي پؾيـًؼ، اهب ػؿ هْؿػ تـهتي ّ آفاػي ُتن ػيتؼي 

اّ . ي ًوبيٌؼ؛ ُوبى گًَْ کَ هيي ىيظ ػؿ رـيبى هيـَّٓ چٌيي ثتْػًوبػاًَ ػاؿًؼ؛ يؼٌي اًتغبة هي کٌٌؼ ّ ارتِبػ ه

اف ايي ؿّ، ػمتگبٍ ُبي تجليـبتي ؿّىي كکـي ػؿ ايي هـصلَ اٍل هطلت ؿا ًگلتٌتؼ . ػيؼي ًوبػاًَ ثَ هيـّٓيت ػاىت

ي ػلوب ػيي ُوَ . کَ ىيظ تـهي ؿا ثب تؼبلي هي عْاُؼ، ثلکَ اّ ؿا هـتزغ ّ هنتجؼ ّ ٓـكؼاؿ هضوؼػلي ىبٍ عْاًؼًؼ

صکْهت ؿيـ هؼَْم ؿا ؿَت هي ػاًٌؼ ّ آى ؿا هيـّع ًوي ىوـػًؼ، اهب ًْع ثـعْؿػ آًِب ثَ عبٓـ ػاليل پيو گلتَ، ثتب 

 .ُن هتلبّت ثْػٍ امت؛ اهب ُوَ ي آًِب ػؿ اٍْل ثب ُن ّصؼت ًظـ ػاىتَ اًؼ

 

 :ىيظ ػؿ لْايش ػجؼالؼظين عْػ، ايي ملنطَ ي ؿّىي كکـاى ؿا چٌيي ثيبى کـػ

 

آًچَ عيلي الفم امت ثـاػؿاى ثؼاًٌؼ ّ اف اىتجبٍ کبؿي عَن ثي هـّت ّ ثي ػيي تضـؿ ًوبيٌؼ، ايي امت کَ چٌتيي اؿائتَ 

هي ػٌُؼ کَ ػلوب ػّ كـهَ ىؼٍ اًؼ ّ ثب ُن صـف ػيٌي ػاؿًؼ، ّ ثب ايي اىتجبٍ کبؿي، ػْام ثيچبؿٍ ؿا كـيت هي ػٌُؼ کَ 

صتن : الثؼ ػْام ثيچبؿٍ هي گْيٌتؼ. كـهَ ّؼ هزلل ّ ػّمت امتجؼاػيک كـهَ هزلل عْاٍ ّ ػىوي امتجؼاػًؼ ّ يک 

اكنْك کَ ايي اىتجبٍ ثب ُـ ثيبًي ثغْاُين ؿكغ ىْػ، عَن ثي هـّت . ثب آًِبمت کَ ظلن ّ امتجؼاػ ؿا ًوي عْاٌُؼ

 (85!)ًوي گؾاؿػ؛ يؼٌي اٍال ًوي گؾاؿػ

 

 :تؼوبؿ ػؿثبؿٍ ي هبرـاي هيـَّٓ هي گلتىيظ ػؿ اػالهيَ ُب ّ پيبم ُبي عْػ، ػؿثبؿٍ ي ُويي ًويَ ي ام

 

هي ُوبى هيـَّٓ ّ هزلني ؿا هي عْاُن کَ رٌبة آعًْؼ عـامبًي هي عْاُؼ، ّلتي اعتتالف ثتيي هتب ّ الهتؾُت 

هزلنتي کتَ : کتؼام ػتبلن امتت کتَ هتي گْيتؼ! اي هنتلوبًبى. ُبمت کَ اف ػٌبّيي هوؼك مْ  امتلبػٍ هي کٌٌؼ

الم کٌؼ، ثؼ امت ّ ًجبيؼ ثبىؼ؟ توبم کلوبت ؿارغ امت ثَ چٌؼ ًلـ الهتؾُت ثتي تغليق ظلن ًوبيؼ ّ ارـاي اصکبم ام

هي عْاٌُؼ ًگؾاؿًؼ کَ ؿموب ايي هزلل هويؼ ىْػ ثَ اصکتبم . ػيي آفاػ ٓلت کَ اصکبم ىـيؼت هيؼي امت ثـاي آًِب

 (86.)ُـ ؿّف ثَ ثِبًَ اي الوبي ىجِبت هي ًوبيٌؼ. امالم ّ ارـاي آى

 :پي نٌشت ىا

 .40لجالؿَ، تـروَ ي هضوؼ ػىتي، طًِذ ا -1

 .131، ً 1379هضوؼ ػلي صنيٌي فاػٍ، ػلوب ّ هيـّٓيت ػّلت ٍلْي، تِـاى، اًزوي هؼبؿف امالهي،  -2

 .98ُوبى، ً  -3

 .88ُوبى، ً  -4

 .89ُوبى، ً  -5

 .155ُوبى، ً  -6

 .140ُوبى، ً  -7
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 .90ُوبى، ً  -8

 .91ُوبى، ً  -9

/  264ً / 263ً / 262، ً 1374ػلن ّ ػّلت كوـ، هن، اًتيبؿات امالهي،  ػلي اثْالضنٌي، ملطٌت -10-20

 .267ً / 270ً / 266ً / 264ً / 268ً / 264ً / ُوبى/ ُوبى

 . 54، 1363ًهضوؼتوي آيت اللِي، ّاليت كويَ فيـثٌبي كکـي هيـَّٓ ي هيـّػَ، چ ػّم، تِـاى، اهيـکجيـ، - 21

ت کٌگـٍ ي ميؼ الؿي، هن، ُيئت ػلوي کٌگـٍ ّ ثٌيبػ هؼبؿف امالهي، ػجؼالضنيي الؿي، هزوْػَ ي هوبال -22-24

 .199ً / ُوبى/ 197، ً 1418

 .67هضوؼ توي آيت اللِي، پيييي، ً  -25

ً / ُوبى/ 104، ً 1380ػلي اثْالضنٌي، کبؿًبهَ ىيظ كْل هللا ًْؿي، پـمو ّ پبمظ ُب، تِـاى، ػجـت،  -26-28

105. 

 .109ُوبى، ً  -29

، ً 1، د1362ّ ؿّفًبهَ ي ىيظ كْل هللا ًْؿي، تِـاى، ؿمب، ... تـکوبى، ؿمبئل، اػالهيَ ُب، هکتْثبت، هضوؼ  -30

1320. 

 .107، ً 1380ػلي اثْالضنٌي، اًؼييَ ي مجق، فًؼگي مـط، تِـاى، ػجـت،  -31

 .68، ً 1380ُوْ، ػيؼٍ ثبى ثيؼاؿ، تِـاى، ػجـت،  -32

يظ ًِْت صبد آهب ًْؿهللا اٍلِبًي، تِـاى، هإمنَ هطبلؼبت تبؿيظ هؼبٍـ هْمي ًزلي، اًؼييَ ي ميبمي ّ تبؿ -33

 .45، ً 1378ايـاى، 

هضوؼ هِؼي ىـيق کبىبًي، ّاهؼبت اتلبهيَ ي ؿّفگبؿ، ثَ کْىو هٌَْؿٍ اتضبػيَ ّ ميـّك مؼؼًّؼيبى،  -35ّ  34

 .25-24، ً 1362تِـاى، ًيـ تبؿيظ ايـاى، 

، 1359ًْؿ؛ فًؼگبًي آعًْؼ عـامبًي ٍبصت کلبيَ، تِـاى، کتبثلـّىي فّاؿ،  ػجؼالضنيي هزيؼ کلبيي، هـگي ػؿ -36

 ً179. 

هضوؼ ًبظن االمالم کـهبًي، تبؿيظ ثيؼاؿي ايـاًيبى، ثَ اُتوبم ػلي اکجـ مؼيؼي ميـربًي، چ پٌزن، تِـاى،  -37

 .188-178، ثغو ػّم، ً 1377پيکبى، 

. ع. ، ثَ تَضيش ؿ(يبت االمالم كي اصْال آيَ الولک الؼالمص)صني ًزلي هْچبًي، ثـگي اف تبؿيظ هؼبٍـ -38-42

 .31ً / 51ً / 41ً / 40ً/ 55، ً 1378ىبکـي، تِـاى، ًيـ ُلت، 

 .122، ً 1380ػلي اثْالضنٌي، آعـيي آّاف هْ، تِـاى، ػجـت،  -43

 .137، ً 1381هْمي ًزلي، تبؿيظ تضْالت ميبمي ايـاى، تِـاى، هإمنَ ي هطبلؼبت تبؿيظ هؼبٍـ ايـاى،  -44

 (.گلت ّ گْي ٓجبٓجبئي ثب ىيظ ػؿ تضَي صْـت ػجؼالؼظين) 214، ً 2هضوؼ تـکوبى، پيييي، د -45

 (مغٌبى ىيظ ػؿ رْاة ٓجبٓجبئي ػؿ تضَي صْـت ػجؼالؼظين)ُوبى،  -46

هْمي ًزلي، اًؼييَ ي ػيٌي ّ مکْالؿينن ػؿ صْفٍ ي هؼـكت ػيٌي ّ ؿـة ىٌبمي، چ مْم، تِـاى،  -47

 .149، ً 1377بٍ ػلْم اًنبًي ّ هطبلؼبت كـٌُگي، پژُّيگ

هضوؼ تـکوبى، ؿمبئل، اػالهيَ ُب، هکتْثبت، تِـاى، : كْل هللا ًْؿي، تؾکـٍ الـبكل ّ اؿىبػ الزبُل، هٌؼؿد ػؿ -48

 .61-60، ً 1362هإمنَ ي ؿمب، 

 .22، ً 1هضوؼ تـکوبى، پيييي، د -49
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 .387، ً 1378فػُن، تِـاى، اهيـکجيـ، اصوؼ کنـّي، تبؿيظ هيـَّٓ ي ايـاى، چ ًْ -50

 .91-90ػلي اثْالضنٌي، اًؼييَ ي مجق، فًؼگي مـط، ً  -51

 .27، ً 1379اثـاُين فًزبًي، عبٓـات اثـاُين فًزبًي، ثَ کْىو ؿالهضنيي هيـفا ٍبلش، تِـاى کْيـ،  -52

، پبيبى ًبهَ ي کبؿىٌبمي «ثـؿمي اعتالف ميبمي كويِبى ػؿ ًِْت هيـّٓيت ايـاى»ػليـّب رِبى ىبُلْ،  -53

هضوؼ ًبظن االمالم کـهبًي، : ، ثَ ًول اف1381، (ؿٍ)اؿىؼ، هن، هإمنَ ي آهْفىي ّ پژُّيي اهبم عويٌي 

 .161، ً (ثغو ػّم) 132پيييي، ً 

-41ىبٌُيبُي، ً  2535هضوؼثبهـ گُْـعبي، گْىَ اي اف ؿّيؼاػُبي اًوالة هيـّٓيت ايـاى، تِـاى، ميِـ،  -54

 (.ثغو ػّم)132هضوؼ ًبظن االمالم کـهبًي، پيييي، ً : ول اف، ثَ 42ً

 .ُوبى، كَل ػّم، ثغو هـثْٓ ثَ هْاّغ ػلوبي ًزق -55

 .165-164ػليـّب رِبى ىبُلْ، پيييي، ً -56

 .22هضوؼ ًبظن االمالم کـهبًي، پيييي، ثغو اّل، ً  -57

 .509ُوبى، ً  -58

 .245-237، کتبة ػّم، ً 1363ـاى، تِـاى، ًيـ ػلوي، هِؼي هلک فاػٍ، تبؿيظ اًوالة هيـّٓيت اي -59

هْمي ًزلي، اًؼييَ ي ػيٌي ّ مکْالؿينن ػؿ صْفٍ ي هؼـكت ػيٌي ّ ؿـة : ، ثَ ًول اف13ُوبى، ً  -60

 .127ىٌبمي، ً 

، 1371اثْاللْل ىکْؿي، عٔ مْم ػؿ اًوالة هيـّٓيت ايـاى، فًزبى، اػاؿٍ ي کل كـٌُد ّ اؿىبػ امالهي،  -61

ً152. 

 .اصوؼ کنـّي، پيييي: ، ثَ ًول اف153اثْاللْل ىکْؿي، پيييي، ً  -62

 .153ُوبى، ً  -63

 .155ُوبى، ً  -64

 .34هضوؼ توي آيت الِي، پيييي، ً -65

 .121ػليـّب رِبى ىبُلْ، پيييي، ً -66

 .136هضوؼ توي آيت اللِي، پيييي، ً -67

ْىو ميؼ هِؼي ىول الؼيي، تِـاى، ّفاؿت اؿىبػ هضوؼکبظن عـامبًي، صبىيَ ي کتبة الوکبمت، ثَ ک -68

 .96-92، ً 1406امالهي، 

 .52صني ًزلي هْچبًي، پيييي، ً -69

 .169-164ػجؼالضنيي الؿي، پيييي، ً  -70

 .374، ً 1هضوؼ تـکوبى، پيييي، د -71

 .132ُوبى، ً  -72

 .كْل هللا ًْؿي، پيييي: ، ثَ ًول اف104، ً 1هضوؼ تـکوبى، پيييي، د -73

 .59ّ  58ُوبى، ً  -74

 .69، ً 1362ُوب ؿّْاًي، لْايش ىيظ كْل هللا ًْؿي، تِـاى، ًيـ تبؿيظ ايـاى،  -75

 .ُوبى -76

 .كْل هللا ًْؿي، پيييي: ، ثَ ًول اف67، ً 1هضوؼ تـکوبى، پيييي، د -77
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 .53-47صني ًزلي هْچبًي، پيييي، ً -78

 .ُوبى -79

 .230، ثغو ػّم، ًهضوؼًبظن االمالم کـهبًي، پيييي -80

هضوؼ صنيي ًبئيٌي، تٌجيَ االهَ ّ تٌقيَ الولَ، ثَ اُتوبم ميؼ هضوْػ ٓبلوبًي ، چ ًِن، تِـاى، ىـکت مِبهي  -81

 .65، ً 1378اًتيبؿ، 

 .104ػليـّب رِبى ىبُلْ، پيييي، ً  -82

 .476هضوؼ ًبظن االمالم کـهبًي، پيييي، ثغو اّل، ً  -83

 .147-142ييي، ً ػليـّب رِبى ىبُلْ، پي -84

 .340، تبؿيظ تضْالت ميبمي ايـاى، ً ...هْمي ًزلي ّ -85

 .341ُوبى، ً  -86

 هزلَ هؼـكت :هٌجغ

 

 


