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 چکيذه

ٟٔٓ زيٙي، ػّٕي، فطٍٞٙي ٚ ضرػيتٟبيوتبة ثٟبضستبٖ احط حبد ضيد ٔحٕسحسيٗ آيتي تأِيفي زض ظٔيٙٝ ضٙبذت 

تحّيّي ثط اسبس - زض ايٗ ٔمبِٝ  ثٟبضستبٖ ثب ضٚش تٛغيفي . سيبسي ٔٙغمٝ لٟستبٖ اظ لسيٕيتطيٗ زٚضاٖ تب ظٔبٖ ٔؤِف ٔيجبضس

ثب ٚجٛز تالش ٔؤِف ثطاي ٘ٛضتٗ وتبثي . ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌطفتٝ است (٘مس ثيطٚ٘ي ٚ ٘مس زضٚ٘ي)ٔحٛضٞبي ٘مس ٚ ثطضسي وتت 

ٔستٙس زضثبضٜ ضرػيتٟب ٚ حٛازث لٟستبٖ ٚ غطف ٚلت فطاٚاٖ ٚ ثب ٚجٛز استفبزٜ اظ ٔٙبثغ ٔتؼسز، ايٗ وتبة ايطازٞبيي ٘يع زاضز ٚ ثب 

ٔؤِف اظ تٕبْ ٔٙبثغ جغطافيبيي ٟٔٓ استفبزٜ ثٟيٙٝ ٕ٘ٙٛزٜ ٚ ثطذي ضرػيتٟب ضا ثٝ . زيس ا٘تمبزي ثٟتط ٔيتٛاٖ اظ آٖ ثٟطٕٞٙس ضس

زضثبضٜ فتح لٟستبٖ ٞٓ اظ ثطذي اظ . اضتجبٜ ثٝ لٟستبٖ ٘سجت زازٜ ٚ زض ٔٛاضزي ثسٖٚ زِيُ اظ ٔٙبثغ ٔتأذط، ٘مّمِٟٛبي عٛال٘ي زاضز

ٔعاضات شوط ضسٜ زض وتبة ثيطتط ثط . اغيّتطيٗ ٔٙبثغ ثٟطٞبي ٘جطزٜ ٚ زض ضطح حبَ ثطذي اظ ثعضٌبٖ لٟستب٘ي ٔجبِغٝ وطزٜ است

ٔغبِت ثرص . ٔجٙبي وطأبت زيسٜ ضسٜ اظ آٟ٘ب ٚ ٘ٝ ثٝ ٚاسغٝ استٙبز ثٝ ٔٙبثغ ٔتمسْ ٟٔٓ اضظيبثي ٚ ٔٛضز تٛجٝ ٔؤِف ثٛزٜ است

چٟبضْ وتبة، ٔفػُ ٚ زض ػيٗ حبَ زليك ٚ ثسيبض اضظ٘سٜ ٔيجبضس وٝ ا٘ػبفبً اضظش ظيبزي زاضتٝ ٚ ٔؤِف ثب ٍ٘بضش ايٗ وتبة ثرطي 

. اظ ٔفبذط ٚ چٟطٟٞبي ٔب٘سٌبض ذطاسبٖ جٙٛثي ضا حفظ وطزٜ است

.  لٟستبٖ، ٔعاضات، ٔفبذط، آيتي، ثٟبضستبٖ، ٘مس:واشگان کليذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

استبزيبض تبضيد زا٘طٍبٜ اغفٟبٖ . 

 



 مقذمه

ٞعاض ضىط وٝ اظ ِغف ايعز زازاض             ٌطفت غٛضت تأِيف ايٗ ٟٔيٗ آحبض 

ٔغّغ لػيسٜ آيتي زض ٔمسٔٝ وتبة      

تٛاضيد ٔحّي اضظش ظيبزي زاض٘س ثٝ زِيُ ايٙىٝ اعالػبت تٛاضيد ػٕٛٔي زضثبضٜ ٔجبحج غيطٔتؼبضف ٔٙبعك ٌٛ٘بٌٖٛ ا٘سن است ٚ 

ٔحسٚزٜ وبض زض تبضيد ٔحّي . زضغس غحت اعالػبت تبضيرٟبي ٔحّي اظ تبضيرٟبي ػٕٛٔي ثيطتط است. ٕ٘يتٛا٘س ٌستطزٜ ثبضس

ضٙبذت وبفي ٔؤِفبٖ اظ ٔٙغمٝ ٘يع ثباضظش ثٛزٖ ايٗ ٘ٛع . ٔطرع است ٚ ٔؤِف ثب زلت ٔيتٛا٘س ثط ٘بحيٝ ٔٛضز ثحج تٕطوع وٙس

ٔؼٕٛالً تٛاضيد ٔحّي ضبُٔ ثرطٟبيي زضثبضٜ ثعضٌبٖ ٚ . تأِيفبت ضا ٔيطسب٘س ٚ اعالػبت ضيع ٚ زليك اظ ٘بحيٝ ٔٛضز تٛجٝ اضائٝ ٔيسٞٙس

ٔفبذط ٘بحيٝ ٔٛضز ثحخطبٖ ٞستٙس ٚ زض ثيطتط ٔٛاضز ثسٖٚ تٛغيٝ ٚ زستٛض وسي ٘ٛضتٝ ضسٞب٘س ٚ ثٙبثطايٗ ٔججٛض ٘جٛزٞب٘س ثطذي 

. حمبيك ضا وتٕبٖ وٙٙس

وتبة ثٟبضستبٖ آيتي اظ جّٕٝ تٛاضيد ٔحّي زضثبة ٔٙبعك وٛٞستب٘ي ذطاسبٖ جٙٛثي است وٝ تٛسظ ٔؤِفي اظ ايٗ ذغٝ زض 

ٔؤِف ثٟرػٛظ زض ظٔيٙٝ ٘رجٍبٖ ٔٙغمٝ زض ظٔيٟٟٙبي ٔرتّف ٔصٞجي، . عَٛ ظٔب٘ي عٛال٘ي ٚ ثب حٛغّٝ ٚ ػاللٝ تسٚيٗ ضسٜ است

ثٟطاستي ٔؤِف ثٟبضستبٖ تب چٝ حسي وتبثص ضا ػبِٕب٘ٝ ٚ . سيبسي ٚ ػّٕي ظحٕت ظيبزي وطيسٜ ٚ وبض ضبيستٟبي ا٘جبْ زازٜ است

ٔستٙس ثٝ ٔٙبثغ ٔتمسْ ٚ تحّيُ ػّٕي ٍ٘بضتٝ است؟ ٞطچٙس زضثبضٜ پسض ٔؤِف ٚ زوتط آيتي اظ ثٙي اػٕبْ ٔؤِف، ٔؼطفي ٔرتػطي 

زض زائطٞبِٕؼبضف ضيؼٝ ٚ اِصضيؼٝ آلبثعضي تٟطا٘ي، اعالػبتي ٔرتػط زض حس يه ثٙس آٔسٜ ِٚي تب آ٘جب وٝ ثٙسٜ جستجٛ وطزٞبْ 

زض ايٗ ٔمبِٝ سؼي ضسٜ است تب ثطاي استفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ايٗ . وتبة ثٟبضستبٖ زض ٞيچ وتبة يب ٔجّٟبي ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٍ٘طفتٝ است

وتبة آٖ ضا ٔٛضز اضظيبثي لطاض زازٜ ٚ اٍ٘يعٜ ٔؤِف، ٌطايطٟبي ٚي، حٛازث تأحيطٌصاض ثط ا٘سيطٝ ٚي، تحػيالت ٚ استبزاٖ اٚ ٔٛضز 

ثطضسي لطاض زازٜ ضٛز، ٕٞچٙيٗ سجه تأِيف ٚي، اسّٛة تحميك، ٘ٛع ٔٙبثغ ٔٛضز استفبزٜ ٚ ٔعايب ٚ ٔؼبيت وتبة ٔٛضز تجعيٝ ٚ 

.  تحّيُ لطاض ٌيطز

 

معرفي مؤلف و مصحح - 1

 زنذگي مؤلف و خانذانص - 1-1

زض  ( اٚاذط حىٛٔت ٘بغطاِسيٗ ضبٜ ضٕسي1271) لٕطي  1310آيت اهلل حبد ضيد ٔحٕسحسيٗ آيتي ٔؤِف ثٟبضستبٖ زض سبَ 

 اظ ػّٕبي ٘سجتبً ٔؼطٚف اغِٛي پسض ٔؤِف حبد ضيد ٔحٕسثبلط ٌبظاضي. ذب٘ٛازٞبي اُٞ زا٘ص زض ضٚستبي ٟٕٔٛئي لبيٗ ٔتِٛس ضس

ٔؤِف اظ آحبض ٚ ثطذي اظ ٔبجطاٞبي ظ٘سٌي پسضش ثٝ ٔٙبسجتٟبي ٔرتّف . ػػط لبجبض ثٛزٜ ٚ آحبض ظيبزي اظ ذٛز ثطجبي ٌصاضتٝ است

ٚ ضطح حبَ ٚ آحبض پسض ضا زض ثرص چٟبضْ وتبة ثب . (142، 138، 131: 1371آيتي، )زض غفحبتي اظ وتبة اضبضاتي ٕ٘ٛزٜ است 

ٚي زض ايٗ .  (318- 305: ٕٞبٖ)شوط ٕ٘ٛزٜ است « ٚاِسي اِؼالٔٝ اِطيد االجُ ٔحٕس ثٗ اِحسٗ اِجبلط اػّي اهلل ٔمبٔٝ»ػٙٛاٖ 

ضطح حبَ تأويس زاضز وٝ ٘جٛؽ ٔحٕسثبلط ضا ٔطحْٛ ذبّ٘طذبٖ اػتػبْ إِّه تطريع زاز ٚ ثب ٔسبػست ٚي ايطبٖ ضا ثٝ ٔطٟس اػعاْ 

ٕ٘ٛز٘س ٚ ضطايظ ثطاي ازأٝ تحػيُ ايطبٖ فطاٞٓ ٌطزيس ٚ ثٙب ثٝ ٌفتٝ ٔؤِف ايٗ ٔغّت، زض سفط٘بٔٝ ٔطحْٛ ذبّ٘طذبٖ ٞٓ ٔسغٛض 

آيت اهلل ٔحٕسثبلط ٌبظاضي ثؼس اظ اتٕبْ تحػيالت زض ٘جف ثٝ ايطاٖ ثطٌطتٝ ٚ زض ثيطجٙس سبوٗ ضسٜ ٚ ٔٛضز  (311: ٕٞبٖ)است 

                                                           

. پسض ٔؤِف زض زائطٜ إِؼبضف ٞب ٚ ٔجالت ثٝ ضيد ٔحٕسٌبظاضي، ضيد ٔحٕس ثبلط لبئٙي، ضيد ٔحٕس ثبلط ثيطجٙسي ٚ ضيد ٔحٕس ثبلط لبيٙي ثيطجٙسي ٔطٟٛض است. 

 



:  ٚ ٕٞب342ٖ-341: ٕٞبٖ)زض لسٕتي اظ وتبة، ضطح ظ٘سٌي ٔرتػط سٝ ثطازض ٔؤِف  (312: ٕٞبٖ)احتطاْ ػبْ ٚ ذبظ ثٛزٜ است 

شوط ضسٜ  (357-354: ٕٞبٖ)ٚ يىي اظ ثٙي اػٕبٔص زوتط ٔحٕس اثطاٞيٓ آيتي  (358: ٕٞبٖ)، فطظ٘س (361-360:  ٚ ٕٞب362ٖ

ضطح حبَ پسض ٔؤِف زض اِصضيؼٝ آلبثعضي تٟطا٘ي شيُ . آذطيٗ ضطح حبَ ثعضٌبٖ لٟستبٖ ٞٓ ثٝ ذٛز ٔؤِف اذتػبظ زاضز. است

 ٚ ضطح حبَ ٔيطظاي ضيطاظي ثب ٘بْ ضيد ٔحٕس ثبلط لبئٙي ٘يع آٔسٜ ٚ اظ آحبض ٚي تػحيح ٚسبئُ اِطيؼٝ ٚ تبِيف فبوٟٝ اِصاوطيٗ

ظبٞطاً ٔؤِف اظ ٚضؼيت ٔبِي ٘سجتبً ٔٙبسجي ثٟطٕٞٙس ثٛزٜ چٙب٘ىٝ زض ػٙفٛاٖ جٛا٘ي ٚ زض اٚاذط زٚضٜ . وجطيت االحٕط شوط ضسٜ است

، ٌطجستبٖ، ضبٔبت ٚ ػطاق ٘يع زيسٖ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ (تطويٝ فؼّي)حىٛٔت لبجبضيٝ ثٝ ٔىٝ ضفتٝ ٚ زض ثطٌطت اظ ضٟطٞبي ػخٕب٘ي 

ٟ٘بيتبً حبد ضيد ٔحٕسحسيٗ آيتي پس اظ ػٕطي پطذيط ٚ ثطوت ٚ ثجب ٌصاضتٗ آحبض اضظضٕٙس . ظيبضت ػتجبت ٘يع ٔططف ضسٜ است

. زاضفب٘ي ضا ٚزاع ٌفت ( لٕطي1391) ضٕسي 1349زض سبَ 

 

تحصيالت مؤلف  - 1-2

ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ آيت اهلل آيتي زض ذب٘ٛازٞبي ضٚحب٘ي ثٝ ز٘يب آٔسٜ احتٕبالً تحػيالت ٔمسٔبتي ضا ٘عز پسضش حبد ضيد 

: ٕٞبٖ)ٔحٕسثبلط فطاٌطفتٝ ٚ ثٙب ثٝ ٘مُ ذٛزش زض زٚضاٖ ٘ٛجٛا٘ي زض ٔسضسٝ ٘ٛاة ٔطٟس ػّْٛ ػطثيٝ ٚ فٖٙٛ ازثيٝ ضا فطا ٌطفتٝ 

آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض ضطح حبِص ٘ٛضتٝ زض تٟطاٖ ٚ اغفٟبٖ ثٝ تحػيُ ػّْٛ حٛظٚي فمٝ، اغَٛ ٚ ٔجبحج ٔؼمَٛ پطزاذتٝ، ٚي پس  (375

اظ ٔحضط زضسي آيت اهلل سيس اثٛاِحسٗ اغفٟب٘ي ٚ حجٟبالسالْ ضيبءاِسيٗ اظ آٖ ثطاي تىٕيُ ٔؼّٛٔبت ذٛيص ػبظْ ٘جف ضسٜ ٚ 

 لٕطي ثٝ 1342 ٚ 1341 ٘فط اظ ػّٕبيي وٝ زض سبَ 5ٔؤِف ٔتٗ اجبظٜ اجتٟبز .  ضسٜ ٚ ثٝ زضجٝ اجتٟبز ضسيسٜ استػطالي ثٟطٕٞٙس

پس اظ زضيبفت زضجٝ اجتٟبز، آيت اهلل . (379- 376: ٕٞبٖ)ٚي اجبظٜ اجتٟبز زازٞب٘س ضا ثٝ ػطثي زضآذط وتبة شوط ٕ٘ٛزٜ است 

ضسٜ است ٔؤِف ثٝ عٛض ضٕٙي  (375: ٕٞبٖ)« زضس ٚ ٔٛػظٝ ٚ البٔٝ جٕبػت زض ثّسٜ ثيطجٙس»آيتي ثٝ ثيطجٙس ثطٌطتٝ ٚ ٔطغَٛ 

چٙسي ٞٓ ثط حست پي آٔس حٛازث ػػطي فمظ ثٝ حبِت فطاغت ٚ ا٘عٚا »ثٝ ٔطىالتي وٝ زض ػػط ضضبضبٜ زاضتٝ اضبضتي ٔيٕٙبيس 

ٚلتي ٔؤِف اظ تسضيس ٚ تحػيُ ٔحطْٚ ثٛزٜ ثٝ ٔغبِؼٝ ٚ تحميك . (375: ٕٞبٖ)« ثٟٕغبِؼٝ وتت ٚ فىطٞبي ػّٕي ٌصضا٘يسٜ

.  ٔطغَٛ ثٛزٜ ٚ حطظ زا٘ستٗ ٚ زا٘طبفعايي ٕٞٛاضٜ ٕٞطاٜ ٚ ٔالظْ ٚي ثٛزٜ است

 

زمان نگارش کتاب - 1-3

   آيتي ثطاي تأِيف وتبة ظحٕت ظيبزي وطيسٜ، وتت ظيبزي ضا زيسٜ ٚ ٚلت ظيبزي غطف وطزٜ است ٚ ثٙب ثط شوط ذٛز ٔؤِف، 

ذٛضضيسي زض تٟطاٖ ثٝ 1327ٚ ٟ٘بيتبً وتبة ثطاي اَٚ ثبض زض  (5: ٕٞبٖ، ٔمسٔٝ) تأِيف وتبة ثٝ پبيبٖ ضسيسٜ 1324زض اضزيجٟطت 

چبح ضسيس ٚ ثطذي ٔغبِت وتبة ثيطتط ٔطثٛط ثٝ ثرص زْٚ ٚ چٟبضْ، سبِٟبي ثؼس ثساٖ اضبفٝ ضسٜ چٙب٘ىٝ زض ٔؼطفي ظ٘سٌي ٚ 

ٔحٕس )ثٙب ثٝ ٘مُ فطظ٘س ٔؤِف . (362: ٕٞبٖ)ذٛضضيسي يبز ضسٜ است 1345آحبض ثطازض ٔؤِف اظ ٚفبت ضيد ٔطتضي آيتي زض سبَ 

، آيت اهلل آيتي ٔغبِت تىٕيّي ضاجغ ثٝ ازثيبت ٚ تبضيد لٟستبٖ ضا پس اظ تأِيف وتبة ضا زض زفتطي ثٝ ٘بْ ٔستسضن ٚ (وبظٓ آيتي

                                                           

. ٘يع آٔسٜ است 242 ظ 1ضطح حبِسوتط ٔحٕس اثطاٞيٓ آيتي ٔؤِف ٚ ٔتطجٓ فبضُ ثب ٔؼطفي آحبض ٌطاٖ سٍٙص زض زائطٜ إِؼبضف تطيغ د. 

 

. ٔؼطفي ضسٜ است 97 ظ 16 ٘بْ وبُٔ ايٗ وتبة فبوٟٝ اِصاوطيٗ في االشوبض ٚ االزػيٝ ٚ االػٕبَ است ٚ زض وتبة اِصضيؼٝ آلب ثعضي تٟطا٘ي زض د. 

 



ٔؤِف آحبض زيٍطي . ثٝ ٔتٗ اغّي افعٚزٜ ضسٜ است (زض زاذُ لالة)تتٕٝ ثٟبضستبٖ جٕؼأٚضي ٕ٘ٛزٜ وٝ آٖ اِحبلبت ثؼسٞب ثٝ وتبة 

ٚي حسٚز پب٘عزٜ ٞعاض ثيت سطٚزٜ ٚ استبز ٚي زض سطايص اضؼبض . زض زست تحطيط زاضتٝ وٝ زض ضطح حبِص ثساٖ اضبضٜ ٕ٘ٛزٜ است

ٔجٕٛػٝ ٔطاحي، غعِيبت، ٚ لػبيس  (375: ٕٞبٖ)فبضسي ٚ ػطثي، آلبٔيطظا ػجساِجٛاز ٘يطبثٛضي زض ٔسضسٝ ٘ٛاة ٔطٟس ثٛزٜ است 

ٕ٘ٛ٘ٝ اضؼبضي اظ ضؼطٞبي ػطثي ٚ فبضسي .  زض ا٘تطبضات زا٘طٍبٜ تٟطاٖ ثٝ چبح ضسيسٜ است"زض غّغبٖ" ثب ٘بْ 1346ٔؤِف زض سبَ 

.  ٔؤِف زض پبيبٖ وتبة ثٟبضستبٖ آٔسٞبست

 

انگيسه مؤلف از تأليف - 1-4

٘فٛس ضا ثحىٓ ٚجساٖ ٚ فغطت ثب ٚعٗ ٔأ٘ٛس اِفت است ٚ »اٍ٘يعٜ ٔؤِف اظ تأِيف وتبة ػاللٝ ثٝ ٔٛعٗ ذٛيص ثٛزٜ است 

ٚ اظ زٚضاٖ جٛا٘ي ثٝ فىط جٕؼأٚضي ٔغبِت زضثبضٜ  (3: ٕٞبٖ)« ...لّٛة ضا ثب آة ٚ ذبوي وٝ زض آٖ پطٚضش يبفتٝ ػاللٝ ٔحجت

ايٗ ثٙسٜ ضا ٕٞيٗ ٔؼٙي زض اٚايُ أط وٝ عّيؼٝ جٛا٘ي ثٛز ٚ غطٜ ٘بغيٝ ايبْ »: آيتي ذٛز زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔيٙٛيسس. لٟستبٖ ثٛزٜ است

ظ٘سٌب٘ي ثسب ثٛز وٝ ثط آٖ ٔيساضت وٝ زض اٚلبت ٔغبِؼٝ وتت تٛاضيد ٚ سيط، آ٘چٝ ٔطثٛط ثٝ تبضيد ٚاليت لبئٗ ٚ لٟستبٖ ثٙظط 

: ٕٞبٖ)« ٔيطسيس زض اٚضالي ػّيحسٜ يبززاضت ٕ٘بيس ثساٖ ا٘سيطٝ وٝ زض ٚلت فطغت ٚ ٔٛلغ ٔمتضي ثتطتيت ٚ تٟصيت آٖ پطزاظز

زض ٟ٘بيت زضذٛاست ثعضٌب٘ي چٖٛ سيس ٔحٕسٟٔسي سجعٚاضي ٔؤِف حسيمٝ اِسٞط ٚ ضيد آلبثعضي تٟطا٘ي ٔؤِف اِصضيؼٝ ٚ . (3

سّغبٖ ضٕس اِحك آٔيغي ٔؤِف سفيٙٝ زا٘طٛضاٖ ثٛزٜ است ٚ ٕٞچٙيٗ ػّٕب ٚ ضؼطا ٚ ثعضٌبٖ لٟستبٖ اظ آيت اهلل آيتي ذٛاستٟب٘س 

.  وٝ ثبػج زست ثٝ لّٓ ضسٖ ٔؤِف ٚ تأِيف ٟ٘بيي وتبة ضسٜ است (4: ٕٞبٖ)

 

گرايطهاي مؤلف - 1-5

ٚي ثطاي ضبٜ ػجبس اغغالح . ٌطايص ٔؤِف ٚ حس ػٕٛٔي ٚي احتطاْ ثٝ ضرػيتٟبي ٟٔٓ وطٛضي ٚ ٔٙغمٝ لٟستبٖ است

ٚ زِٚت غفٛيٝ ضا زِٚتي ذبزْ ثٝ ضيؼٝ زا٘ستٝ ٚ اظ آ٘بٖ ثب تٕجيس يبز ٕ٘ٛزٜ ٚ ظٔب٘يىٝ ضرػي ثب زضايت اظ ايٗ  (10: ٕٞبٖ)ا٘بضاهلل 

غفطاٖ "حتي اظ سّغبٖ حسيٗ پبزضبٜ ثيىفبيت غفٛي ثب اغغالح تٕجيسي  (108:  ٕٞبٖ)ذب٘ساٖ ٘جٛزٜ اظٟبض تأسف وطزٜ است 

ٚ ٞطجب وٝ ضرػيتي اظ لٟستب٘يبٖ ثب ثبظٔب٘سٌبٖ غفٛي ٕٞبٍٞٙي ٘طبٖ زازٜ اظ ٘ست غفٛي ٔٛضز  (107: ٕٞبٖ) يبز ٔيىٙس "پٙبٜ

ستط ػظٕي ٚ »زضثبضٜ زذتط ضبٜ سّغبٖ حسيٗ ٚ ٕٞسط ضضبلّي ٔيطظا ٔيٙٛيسس؛  (108: ٕٞبٖ)تٛجٝ لٟستب٘ي تٕجيس ٕ٘ٛزٜ است 

اظ ٔؤِف ضيؼي ٔصٞت ٔجبِس إِؤٔٙيٗ وٝ ظيط ضطثبت تبظيب٘ٝ ٔتؼػجيٗ جبٖ زاز . (106: ٕٞبٖ)« ٟٔس وجطي فبعٕٝ سّغبٖ ثيٍٓ

ٚ  (116: ٕٞبٖ)ٚي اغغالحبت احتطأأٔيعي ثطاي ضبٞبٖ لبجبض چٖٛ ٘بغطاِسيٗ ضبٜ . (187: ٕٞبٖ)ثب ٘بْ لبضي ضٟيس يبز ٔيىٙس 

ٚي اظ ذب٘ساٖ ذعيٕٝ ٘يع ٔىطض تٕجيس ٕ٘ٛزٞبست ٚ ثعضٌبٖ ٚ حىبْ ٔحّي ايٗ . ٘يع ثٟىبض ٔيجطز (123: ٕٞبٖ)ٔحٕس ػّيطبٜ 

 ٔؤِف ٚ پسضش اظ (.124- 102: ٕٞبٖ )ثٝ ٔٙغمٝ لٟستبٖ، اظ پبيبٖ غفٛيبٖ تب ثطافتبزٖ لبجبضٞب شوط ٕ٘ٛزٜ است ذب٘ساٖ ٚ ذسٔبتطبٖ 

. جّٕٝ ػّٕبي اغِٛي زٚضاٖ لبجبض ٚ پّٟٛي ٔحسٛة ٔيطٛ٘س

 

مصحح کتاب  - 1-6

 ضٕسي زض ثيطجٙس ٔتِٛس ضس جبِت ايٙىٝ پسض ٔػػح زض ثيطجٙس ٔستي 1301احٕس احٕسي ثيطجٙسي ٔػحح وتبة زض سبَ 

ضبٌطز پسض ٔؤِف ثٛزٜ است پسض احٕس احٕسي ثيطجٙسي ضبٌطز ٔحٕسثبلط ٌبظاضي ثٛزٜ، ِٚي تحػيالت ٔػحح زض ضضتٝ ظثبٖ 

ايطبٖ ٔستي اظ ٔحضط زضسي زوتط ٔحٕس ٔؼيٗ ٚ ػالٔٝ . فطا٘سٝ ازأٝ يبفتٝ ٚ ثؼس اظ آٖ ٔتٕبيُ ثٝ ظثبٖ ٚ ازثيبت فبضسي ضسٜ است



احٕس احٕسي ثيطجٙسي ٘يع اُٞ فضُ ثٛزٜ ٚ غبحت آحبض اضظضٕٙسي ثٟرػٛظ زضثبضٜ . ضثب٘ي اِٟي لٕطٟبي ثٟطٕٞٙس ضسٜ است

. ذطاسبٖ جٙٛثي ٚ ثيطجٙس است

اظ عطف ضٛضاي ا٘تطبضات زا٘طٍبٜ فطزٚسي ٔطٟس ثٟؼٟسٜ ٚي ٌصاضزٜ ضسٜ ٚ ٚي ثٟرٛثي اظ ػٟسٜ  (ثٟبضستبٖ)وبض تػحيح وتبة 

ايٗ وبض ثطآٔسٜ ٚ وتبة ثٟبضستبٖ ضا تػحيح ٚ فٟطست ضجبَ، وتت ٚ ضسبئُ ٚ أبوٗ ٔغطح ضسٜ زض وتبة ضا تٙظيٓ ٚ زض سبَ 

.  ثطاي ثبض زْٚ ثٝ چبح ضسب٘سٜ است1371

 

معرفي کتاب - 2

ثٟبضستبٖ وتبثي است زض ظٔيٙٝ تبضيد ٔحّي ٚ ثٝ ٘ٛػي احطي ضجبِي، وٝ تطاجٓ ٚ ضرػيتٟبي ٔٙغمٝ لٟستبٖ زض عَٛ تبضيد زض 

وتبة ثٟبضستبٖ زض چٟبض ثرص تٙظيٓ ضسٜ است ثرص اَٚ زضثبضٜ ضٟط ثيطجٙس، لػجٝ لبيٗ ٚ . ايٗ وتبة ٌطزآٚضي ضسٜ است

ثرص زْٚ زضثبضٜ تبضيد لٟستبٖ اظ ػٟس سبسب٘ي تب . لػجٟٟب، ثّٛوٟب ٚ ثرطٟبي ٔرتّف تبثغ آٖ ٚ اٚضبع جغطافيبيي لٟستبٖ است

ػٟس پّٟٛي اَٚ ضبُٔ زٚضٜ ثبستبٖ، ػٟس اسالٔي، فتٛح ٚ حىٛٔتٟبي أٛي ٚ ػجبسي ٚ سّسّٟٟبي ايطا٘ي اظ عبٞطيبٖ تب پبيبٖ 

ٟٕٔتطيٗ، ٔفػّتطيٗ ٚ زض ػيٗ حبَ، . لبجبضيبٖ ضا زض ثطٔيٍيطز ٚ ثرص سْٛ ٔطثٛط ثٝ ظيبضتٍبٟٞب ٚ أبٔعازٌبٖ لٟستبٖ است

 ضا زض ثطٔيٍيطز ٔطثٛط ثٝ ضطح حبَ ثعضٌبٖ، ٘ٛيسٙسٌبٖ ٚ ضجبَ ٚ ٔفبذط ٔٙغمٝ 394 تب ظ 149زليمتطيٗ لسٕت وتبة وٝ اظ ظ 

زض ايٗ وتبة ٌطزآٚضي ٕ٘ٛزٜ   (زست وٓ تب پبيبٖ ػٟس پّٟٛي اَٚ)ٔؤِف ثعضٌبٖ ٘بحيٝ لٟستبٖ ضا زض عَٛ تبضيد . لٟستبٖ است

.  زض ٚالغ ثحج اغّي وتبة وٝ ثب ػٙٛاٖ وتبة ٚ ٞسف ٔؤِف ٕٞبًٞٙ است ثرص چٟبضْ ٔي ثبضس. است

 

ارزياتي کتاب - 3

 استفاده مؤلف از مناتع جغرافيايي- 3-1

وتبة ثٟبضستبٖ ثب استفبزٜ اظ ٔٙبثغ ٔتمسْ ٘ٛضتٝ ضسٜ ٚ ٔؤِف زض ايٗ ضاٜ سؼي ٚ تالش ظيبزي ٕ٘ٛزٜ است ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ 

زضثبضٜ ٔٙبعك زٚضٜ افتبزٜ ٚ تٛاثغ لٟستبٖ، اعالػبت ٔٙبثغ لسيٕي ثسيبض وٓ ٚ پطاوٙسٜ است ٔؤِف ثب حٛغّٝ ٚ زض فبغّٝ ظٔب٘ي 

. عٛال٘ي ثٝ فىط جٕغ آٚضي ٘ػٛغي اظ ٔٙبثغ ٔتمسْ زضثبضٜ ٚاليبت ٔرتّف ٘بحيٝ ٔٛضز ثحج ثٛزٜ ٚ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔٛفك ثٛزٜ است

ثب ٚجٛز ايٗ، ثطذي ٘مُ لِٟٛب اظ ٔٙبثغ عٛال٘ي ٚ ثسٖٚ ٘مس ٚ ثطضسي ٚ تجعيٝ ٚ . ٚي زض جبي جبي وتبة اظ ٔٙبثؼص ٘بْ ثطزٜ است

. تحّيُ زضست ٔغطح ضسٜ است

وتبثٟبي احيبءإِّٛن، ضٚضبت اِجٙبت في اٚغبف ٔسيٙٝ ٞساٜ، ٔؼجٓ اِجّساٖ، ٘عٞٝ اِمّٛة، غٛض االلبِيٓ، ثستبٖ اِسيبحٝ اظ 

جّٕٝ آحبضي است وٝ ٔٛضز استفبزٜ ٔؤِف زض تٛغيف جغطافيبيي لٟستبٖ لطاض ٌطفتٟبست أب اظ  ثسيبضي اظ ٔٙبثغ جغطافيبيي ٔتمسْ 

ٚ احسٗ اِتمبسيٓ في  (يؼمٛثي ٚ اثٗ فميٝ ٕٞسا٘ي)ٚ اِجّساٟ٘ب  (اثٗ ذطزاز ثٝ، اغغرطي ٚ جيٟب٘ي)ٔؼتجط ٔخُ إِسبِه ٚ إِٕبِىٟب 

ٔغبِت غيط ٔتؼبضف ٚ اجتٕبػي ٔمسسي زضثبضٜ ٕٞٝ ٚاليبت ٚ . ٔؼطفٝ االلبِيٓ ٔمسسي ٚ غٛضٜ االضؼ اثٗ حٛلُ استفبزٜ ٘طسٜ است

لٟستبٖ ٘يع زض احسٗ اِتمبسيٓ فٛق اِؼبزٜ است، ٕٞچٙيٗ اِجّساٖ يؼمٛثي وٝ ٔستي ثؼس اظ تأِيف اِٚيٝ ثٟبضستبٖ تٛسظ يىي اظ ثٙي 

اػٕبْ ٔؤِف، زوتط آيتي ثٝ فبضسي ضٚاٖ ثطٌطزا٘سٜ ضسٜ ٔٙجؼي ٟٔٓ جغطافيبيي زضثبضٜ ٟٔبجطت لجبيُ ٔرتّف ػطثي ثٝ ايبالت 

وٓ ٚ ثيص  (اٚاذط ػٟس لبجبض تب اٚايُ ػٟس پّٟٛي زْٚ)ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ ٔؤِف ٔستي عٛال٘ي . ٔرتّف ٚ اظ جّٕٝ ذطاسبٖ ثعضي است

ثٝ فىط تأِيف ايٗ احط ثٛزٜ ٚ ثٝ وتبثربٟٟ٘بي ٟٔٓ ٚ ٔؼتجطي زض زٚضاٖ تحػيُ ٚ پس اظ آٖ زستطسي زاضتٝ ٚ ثٝ ظثبٖ ػطثي ٘يع 

. تسّظ وبُٔ زاضتٝ، عجيؼتبً ٔيتٛا٘ستٝ اظ ٔتٗ ػطثي تػحيح ضسٜ ايٗ وتت ثٟطٕٞٙس ضٛز ٚ احط ذٛيص ضا پطثبضتط وٙس



. أب ظٔبٖ آٖ ضا شوط ٕ٘يىٙس (13: ٕٞبٖ)ٔؤِف اظ يىي زٚ ظِعِٝ زض ثيطجٙس اظ پبيبٖ غفٛيٝ تب پبيبٖ لبجبض يبز ٕ٘ٛزٜ است 

.  زض ثرص اَٚ وتبة ثٟطٜ ثطزٜ استٕٞچٙيٗ ٔؤِف اظ وتبثٟبي ا٘سبة سٕؼب٘ي، تبضيد سيستبٖ ٚ ٔمبِٝ يىي اظ ٔؤِفبٖ ٔؼبغطش
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ٔؤِف زض ثرص زْٚ آ٘چٙبٖ وٝ ثبيس ٚ ضبيس اظ ٔٙبثغ زست اَٚ ثٟطٜ ٘جطزٜ ٚ زض حبِيىٝ ٔيتٛا٘ست ٔغبِت ٔطثٛط ثٝ ػٟس ثبستبٖ 

ضا ثب تٛجٝ ثٝ ٔغبِت ٔٙبثغ ٔؼتجط لطٖٚ ٘رستيٗ اسالٔي ثٙٛيسس ٚ ٔغبِت ٔأذٛش اظ ذساي ٘بٟٟٔبي ػٟس ثبستبٖ ضا زض ايٗ ٘ٛع اظ 

٘مُ لِٟٛبي . ٔٙبثغ پيسا وٙس اظ وتبثٟبيي چٖٛ ٘بسد اِتٛاضيد ٔحٕس تمي سپٟط ٔٛضخ ٔطٟٛض ػٟس لبجبض ٘مُ ٔغّت ٕ٘ٛزٜ است

زض آذط ثحج ٔطثٛط ثٝ زٚضاٖ ثبستبٖ ٞٓ اظ سطزاض . عٛال٘ي وٝ اضتجبط ظيبزي ثٝ ٘بحيٝ لٟستبٖ ٞٓ ٘ساضز زض ايٗ ثرص زيسٜ ٔيطٛز

ٔؼطٚف اٚاذط ػٟس سبسب٘ي، ٘ريطجبٖ، يبز ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ زض زٚضٜ ٔؼبغط ضٚستبيي ثٝ ٘بْ ٟ٘بضجبٖ زض ٔٙغمٝ لٟستبٖ 

يبلٛت، )ٚجٛز زاضز ٚي ضا لٟستب٘ي زا٘ستٝ است زضحبِي وٝ ثٝ ٘ظط ٔي ضسس ٘ريطجبٖ ضٚستبيي ثٝ ٕٞيٗ ٘بْ اظ ٕٞساٖ ثٛزٜ است 

ثسٖٚ شوط ٔىبٖ ضٚستبي  (173: 1371)زيٙٛضي . ٚ ضٛاٞس ٞٓ اغبِت غيطلٟستب٘ي ٘ريطجبٖ ضا تأييس ٔيٕٙبيس (360: 2، د1995

ضا زض ذٛاضجبٖ ضٚستبي ٚي  (ظيٛضٞب ٚ تبد)زض ػٟس جًٙ اػطاة ٚ ايطا٘يبٖ ٌٛٞطٞبي ٔتؼّك ثٝ ٚي : ٔيٙٛيسس (٘ريطجبٖ)٘ربضجبٖ 

سبيط ٔٙبثغ ٞٓ اظ ايٙىٝ جبيٍبٜ تبجعضيٗ ٘ريطجبٖ ثؼس اظ ٘جطز ٟ٘بٚ٘س . ظيط آتطسا٘ي زفٗ وطز٘س ٚ ثؼس اظ ٟ٘بٚ٘س ثسست ٔسّٕب٘بٖ افتبز

عجطي، ) ٔؼطفي ٚ ثٟسست اػطاة افتبز، يبز ٕ٘ٛزٞب٘س (يىي اظ فطٔب٘سٞبٖ ٔسّٕب٘بٖ)سبئت ثٗ الطع ٚ ثٝ ضإٞٙبيي ضرػي ٟ٘بٚ٘سي ثٝ 

(.  16: 9،  د1371؛ اثٗ احيط، 307: 2، د.ق1411؛ اثٗ اػخٓ وٛفي، 1945، 1932: 5، د1375
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آيتي فتح لٟستبٖ تٛسظ ٔسّٕب٘بٖ ضا ثطاسبس ضٚايبت عجطي ٚ زض يه ٔٛضز يبلٛت حٕٛي ثطضسي ٚ تحّيُ ٕ٘ٛزٜ ٚ اٌط چٝ 

عجطي زض ايٗ ثبضٜ ٔٙجؼي ٟٔٓ ٚ ٔؼتجط ٔحسٛة ٔيطٛز ِٚي ٔغبِت فتٛح اِجّساٖ ثالشضي زضثبضٜ فتٛح ٔؼتجطتط، ٔٙظٕتط ٚ ٔتمسٔتط 

ٚ وتبة ٚي ٚيژٜ فتٛح ٔسّٕيٗ زض غسض اسالْ ٚ حٛاضي ٚ ٔبجطاٞبي ٔتطتت ثط آٖ است ٚ ٔؤِف اظ ٔطاجؼٝ ثٝ ايٗ احط اضظضٕٙس 

زضثبة فتح زضٚاظٟٞبي ذطاسبٖ ٚ ٘بحيٝ لٟستبٖ ٚ ثطذٛضز ثب  (562- 561: 1337)ثطذي اظ ٔغبِت ثالشضي . غفّت وطزٜ است

ثطذي اظ ضٚايبت ثالشضي زض ظيٙبالذجبض ٞٓ وٝ ثٝ اذجبض ٔٙبعك ضطلي ايطاٖ تٛجٝ ثيطتطي زاضز آٔسٜ . ٞيبعّٝ ٔٙحػط ثٝ فطز است

ٕٞچٙيٗ ٔٛضذيٗ ٔتمسٔتط اظ عجطي ٔخُ يؼمٛثي ٚ يب ٕٞؼػط اٚ ٚ وٕي پس اظ اٚ ٔخُ اثٗ جٛظي . (227: 1363ٌطزيعي، )است 

ضٚايبتي زض ايٗ . زض تٛاضيد ػٕٛٔي ذٛيص ضٚايبتي ٌبٜ ٔتفبٚت اظ عجطي ضا آٚضزٞب٘س وٝ ٔيتٛا٘ست ٔٛضز استفبزٜ ٔحمك ٚالغ ضٛز

٘يع ٚجٛز زاضز ٚ  (331: 12، د.ق1417)ٚ ا٘سبة االضطاف ثالشضي  (519: 10، د.ق1382)ثبة زض وتبثٟبيي چٖٛ ا٘سبة سٕؼب٘ي 

. ضٚايبت ٕٞبًٞٙ آ٘بٖ ثب عجطي ٘يع ٔيتٛا٘ست ثط غٙبي ػّٕي ٔغبِت ايٗ ثرص ثيفعايس ٚ جطيبٖ فتح لٟستبٖ ضا ٔستٙستط ٕ٘بيس

 

 

                                                           

(. 25: ٕٞبٖ )٘بْ ٔؤِف ٔمبِٝ ٔعثٛض زض ٔتٗ ثٟبضستبٖ ٔيطظا غالٔؼّي ذبٖ ٔحٕٛزي فطظ٘س ٔطحْٛ اػتػبْ إِّه حفيس ٔطحْٛ ذبّ٘طذبٖ فبضُ شوطضسٜ است. 

 



ارزياتي ضيوه مؤلف در تررسي حوادث قهستان در دوران اسالمي - 3-4

آيتي اظ تٛاضيد ٔحّي ضٟطٞبي ٔرتّف ذطاسبٖ ثطاي ثبظسبظي حٛازث لٟستبٖ زض ػٟس ذّفبي ػجبسي ثٟطٜ ظيبزي ثطزٜ ٚ ٘بْ 

ثطذي اظ آٟ٘ب ضا زض ٔتٗ وتبة شوط ٔيىٙس ٚ ثيطتط اظ ٕٞٝ زض ثطضسي زٚضاٖ عبٞطي تب ايّرب٘ي اظ وتبة تبضيد سيستبٖ ثٟطٜ 

زض ٔٛاضزي ٞٓ ٚي ٔغبِجي ٘بزض ضا اظ ٔٛضذيٗ ٌٕٙبْ لٟستب٘ي شوط ٔيىٙس وٝ ثسيبض اضظضٕٙس است، ِٚي زض ٔٛاضزي ثب . ثطزٞبست

ٔؤِف ٔؼٕٛالً ٘بْ ٔٙبثؼي ضا وٝ . (128: 1371آيتي، )ٚجٛز غطيت ثٛزٖ ثطذي اذجبضضبٖ، سؼي زض تٛجيٝ زضستي ٔغبِجطبٖ زاضز 

ٔٛضز استفبزٜ لطاض زازٜ زض ٔتٗ وتبة يبز ٔيىٙس ِٚي اظ شوط غفحٝ ٚ جّس ٚ يب ٘بضط ذٛززاضي ٔيىٙس ٍٔط زض ٔٛاضز ٔؼسٚزي وٝ 

. ثطاي ٚي إٞيت ظيبزي زاضتٝ يب ٔٛضٛع ٟٕٔي ثٛزٜ ٚ يب ٘مُ ٔغّت اظ زا٘طٕٙسي ٌطا٘مسض ثٝ ذػٛظ ٔؼبغط ٔغطح ثٛزٜ است

ٔٛضخ لطٖ ضطٓ ) ٞجطي زض ٘بحيٝ لٟستبٖ ٔغبِت ٔؤِف تبضيد ثيٟك 202زض سبَ  (ع)ٔخالً ٚي ثطاي احجبت حضٛض أبْ جٛاز 

(. 49: ٕٞبٖ) ٚ ضفتٙطبٖ ثٝ ثيٟك ثب شوط غفحٝ ٚ ٔغجؼٝ ػيٙبً ٘مُ ٕ٘ٛزٜ است اظ عجس ٔسيٙب( ع)ضا زضثبضٜ ػجٛض أبْ  (ٞجطي

اظ عطيك لٟستبٖ ثٝ ٔطٚ آٚضزٜ وٝ چٙساٖ ٔٙغمي ثٟٙظط ٕ٘يطسس ٚ ثيطتط  (ع)ٔؤِف زض ازأٝ ضٛاٞسي ثط آٔسٖ ذٛز أبْ ضضب 

زض ٚالغ، آ٘چٝ ٔؤِف زض ثبة لٟستبٖ اظ وّيت  (53-50: ٕٞبٖ)ثطزاضتٟبي ٚي اظ ٘ػٛظ ٔٙبثغ ٚ ٘ٝ تػطيح ٔتٗ ٔٙبثغ ٔتمسْ است 

ٔٙبثغ ضاجغ ثٝ ذطاسبٖ ثعضي استٙجبط ٚ استرطاد ٚ تحّيُ ٕ٘ٛزٜ زلت الظْ ضا ٘ساضز أب ٔغبِت ٔأذٛش اظ ٔٙبثغ ػٕٛٔي ضاجغ ثٝ 

لٟستبٖ ٔتمٙتط ٚ ثب تحّيّٟبي پصيطفتٙيتط ٕٞطاٜ است ٔخُ آ٘چٝ زض ثبة سيغطٜ اسٕبػيّيبٖ ثط لٟستبٖ اظ ػٟس سالجمٝ تب زٚضاٖ 

ٟٕٔتط ٚ زليمتط اظ آٖ، ٔغبِت ٟٔٓ ٚ ثسيبض اضظضٕٙس ٔؤِف زضثبضٜ حىبْ ٔحّي لٟستبٖ زض ػٟس لبجبض است . ٔغَٛ شوط ٕ٘ٛزٜ است

وٝ زض سبيط ٔٙبثغ ٔخُ تٛاضيد ػٕٛٔي ٞٓ پيسا ٘يست ٚ ثسيبضي اظ ٔغبِت زضثبضٜ آ٘بٖ وٝ ثرطي اظ ٔفبذط ذطاسبٖ جٙٛثي ٞستٙس 

اِجتٝ زض ايٗ ثرص ٚ زض شوط ثطذي حٛازث، ٔؤِف اظ ثؼضي ٔٛضؼٍيطيٟبي ثعضٌبٖ ٘بحيٝ . ثٝ ٚسيّٝ ايٗ وتبة حجت ضسٜ است

ٔؤِف اظ الساْ أيطػّٓ ذبٖ ذعيٕٝ زض وٛض ٕ٘ٛزٖ ضبٞطخ ٜ٘ٛ ٘بزض ٚ حٕبيت ٚي . لٟستبٖ ثٝ ٌٟٛ٘بي جب٘جساضا٘ٝ حٕبيت وطزٜ است

: ٕٞبٖ)اظ سيس ٔحٕس فطظ٘س ٔيطظا زاٚز ثب ٘بْ ضبٜ سّيٕبٖ حب٘ي غفٛي ثٝ غٛضت ضٕٙي تٕجيس ٕ٘ٛزٜ ٚ ضبٞطخ ضا تمجيح وطزٜ است 

ػالٜٚ ثط استفبزٜ ٔؤِف اظ تٛاضيد ػٕٛٔي ٚ ٔحّي ٚ تبضيد ضفبٞي، ٚي زسترغٟبيي اظ حىبْ آَ ذعيٕٝ ضا ٞٓ زض . (109- 107

. اذتيبض زاضتٝ ٚ زض ٔتٗ ثساٖ اضبضٜ وطزٜ است

 

نقذ و تررسي مثاحج مؤلف درتاره مسارات - 3-5

: ٔؤِف زض ثرص سْٛ ٚ زض شوط ثمبع ضطيفٝ ٚ أبوٗ ٔتجطوٝ ٚاليت لٟستبٖ اظ ٔٙبثؼي ٘بْ ثطزٜ ٚ استفبزٜ وطزٜ وٝ ػجبضتٙساظ

، ػٕسٜ اِغبِت (11 ٚ اٚايُ لطٖ 10٘ٛضاهلل ضٛضتطي اٚاذط لطٖ )، ٔجبِس إِؤٔٙيٗ ( ٞجطي4ضيد غسٚق لطٖ )ػيٖٛ اذجبضاِطضب 

ٔحٕس ثبلط لبئٙي )، وجطيت االحٕط (14حسيٗ ثٗ ٔحٕستمي ٘ٛضي لطٖ )، فػُ اِرغبة (9 ٚ اٚايُ 8اثٗ ػٙجٝ اٚاذط لطٖ )

 اظ ٚ وتبثي( يبلٛت حٕٛي لطٖ ٞفتٓ)، ٔؼجٓ اِجّساٖ (13ٔحٕس ثبلط لبئٙي ثيطجٙسي لطٖ )، ٔىيٗ االسبس (13ثيطجٙسي لطٖ 

                                                           

ٔؤِف ( اظ تٛاثغ ضٟطستبٖ زضٔيبٖ )ٚ يىي عجس ػٙبة يب ٔسيٙب( ضٟطستبٖ عجس )جغطافي زا٘بٖ اظ زٚ عجس زض ٔٙغمٝ جٙٛة ذطاسبٖ يبز وطزٜ ا٘س يىي عجس ذطٔب يب ٌّطٗ. 

ٚ ٔحٕس ثٗ ػّي ثٗ ٔٛسي اِطضب ػّيٝ اِسالْ وٝ ِمت اٚ تمي ثٛز اظ ضاٜ عجس ٔسيٙب زضيب ػجطت ... »: اظ عجس ٔسيٙب تػطيح ٕ٘ٛزٜ است( ع )تبضيد ثيٟك ثٝ ػجٛض أبْ جٛاز

(. 66: اثٗ فٙسق، ثيتب) «...وطز

 

. ٔؤِف ٘بْ وتبة ضا ٍ٘فتٝ ٚ ثب اغغالح وتبة اثٛإِحبٔس اظ آٖ يبز ٔي وٙس.  

 



ػٕسٜ ٔغبِت ٚ تفػيُ آٖ ٔطثٛط . (فبضُ يب حسبٔي ٚاػظ لطٖ ٟ٘ٓ)ٚ ثٛيژٜ اظ وتبة تبضيد حسبٔي  (لطٖ ٟ٘ٓ)اثٛإِحبٔس ضٚيري 

سبيط ٔٙبثغ اضبضاتي وٓ ٚ پطاوٙسٜ زضثبضٜ . ثٝ ٔٙجغ اذيطاِصوط وٝ ٔطثٛط ثٝ اٚاذط زٚضاٖ تيٕٛضي ٚ ٔؤِفص اغبِتي لٟستب٘ي است

زض ٔجٕٛع ٔؤِف چٟبض ٔٙجغ اظ ٔٙبثغ ٔٛضز استفبزٜ ٔؤِف زض ايٗ ثرص . ضرػيتٟبي ٔغطح ضسٜ زض ثرص ثمبع ٔتجطوٝ زاض٘س

اظ ػيٖٛ اذجبضاِطضب ٚ ٔجبِس . (، ٔىيٗ االسبستبضيد حسبٔي، وتبة اثٛإِحبٔس ضٚثرتي، وجطيت االحٕط)لٟستب٘ي ثٛزٞب٘س 

ٚي حتي زيسٌبٜ حبد . زض ٔطٚ ٔيجبضس (ع)إِؤٔٙيٗ ٚ فػُ اِرغبة فمظ يه ذجط آٖ ٞٓ زضثبضٜ ضٟبزت ظيس فطظ٘س أبْ وبظٓ 

ٚ ثسيٗ  (128: ٕٞبٖ)ضيد ػجبس لٕي زض تتٕٝ ٔٙتٟي اآلٔبَ وٝ ظيس ثٗ ٔٛسي زض ػٟس ٔتٛوُ زض سبٔطا ٚفبت يبفت ضا آٚضزٜ است 

فمطات وٛتبٞي ٞٓ اظ ػٕسٜ اِغبِت ٚ ٔؼجٓ . غٛضت ثٝ ذٛا٘ٙسٜ تأويس زاضز وٝ  ضٟبزت ظيس ثٗ ٔٛسي زض زضت آفطيع لغؼي ٘يست

. اِجّساٖ زض ثرص سْٛ ٘مُ ضسٜ است

ضٚضٝ ٔغٟطٜ فبعٕٝ  (جع)ٔعاضي وٝ سٙس غحيح لغؼي زاضتٝ ثٝ ... »ٔؤِف زض اثتساي ايٗ ثرص ثٝ زضستي تأويس ٔيٕٙبيسوٝ 

ثٙت ٔٛسي ػّيٝ اِسالْ زض ثّسٜ عيجٝ لٓ ٚ ٔعاض ضبٞعازٜ ػجساِؼظيٓ زض ضي زض تٕبْ ٕٔبِه ايطاٖ ٚ ثالز ػجٓ ٚ سبيط ٔعاضٞب ثٝ 

ٚ تأويس زاضز وٝ ٘جبيس تٟٙب ثٝ زِيُ آٔسٖ  (127: ٕٞبٖ)« ...ٔسضن ٔؼتجط ٚ اغُ غحيحي وٝ ٔفيس ػّٓ ثبضس ٔٙتٟي ٕ٘يطٛز

ٚ  (127: ٕٞبٖ)عبِجيبٖ ٚ ػّٛيبٖ ثٝ ايطاٖ، ٚجٛز ٔعاضٞب ضا وبٔالً غحيح اِٙست زا٘ست ٚ ثّىٝ ثبيس ٌفت وٝ اِٚي ثٝ تػسيك است 

استفبزٜ ٔؤِف اظ تبضيد حسبٔي ػّي ثٗ ٔحٕس يبسطي ٘يع اظ اغُ وتبة ٘جٛزٜ ثّىٝ اظ زست ٘ٛضتٟبي اظ آٖ وتبة ثٝ ٘بْ ٔعاض٘بٔٝ 

ٔؤِف تبضيد حسبٔي يب ٕٞبٖ ٔعاض٘بٔٝ زض ٕٞٝ جب ثب ٘بْ فبضُ حسبٔي ٚ يب حسبٔي ٚاػظ ٚ يب ػّي ثٗ . (247: ٕٞبٖ)ثٛزٜ است 

ثسيبضي اظ ٔغبِت ايٗ ثرص ٘يع ٔتىي ثط ذٛاثٟب ٚ . ٔحٕس يبسطي آٔسٜ ٚ ٘مُ لِٟٛبي عٛال٘ي اظ ٚي زض ثبة ٔعاضات شوط ضسٜ است

؛ 132: ؛ ٕٞب129ٖ: ٕٞبٖ)ٚ ثؼضبً ذٛز ٔؤِف  (143: ٚ ٕٞب140ٖ: ؛ ٕٞب138ٖ: ؛ ٕٞب133ٖ: ٕٞبٖ)وطأبتي است وٝ ثعضٌبٖ 

زض ثحج اظ ثطذي أبٔعازٌبٖ ٞٓ ٔخُ ظيس ثٗ . زضثبضٜ وطأبت غبحجبٖ ٔعاضات ٚ يب ػّٛيبٖ زيسٞب٘س (139:  ٚ ٕٞب134ٖ: ٕٞبٖ

زض ٔمبتُ اِغبِجيٗ اظ . (128: ٕٞبٖ)ٔٛسي ٔؤِف تأويس زاضز وٝ ظيس  ثٙبثط ٘مُ ثطذي زيٍط اظ ٔٙبثغ زض ٔىبٟ٘بي زيٍطي زفٗ است 

ضطوت ظيس ثٗ ٔٛسي زض ليبْ اثٛاِسطايب ٚ ٔسؤِٚيتٟبيص زض اٞٛاظ اظ عطف اثٛاِسطايب يبز ضسٜ ِٚي سرٙي اظ ضفتٗ ٚي ثٝ ذطاسبٖ ٚ 

والْ ثؼيس »ٔؤِف ثٟبضستبٖ ذٛز اظ غحت سٙس ثطذي اظ ثمؼٟٟب ٔغٕئٗ ٘يست ٚ ثب  (509: 1387اغفٟب٘ي، )يب لٟستبٖ ٘يست 

« احتٕبَ ٔي ضٚز»، (141: ٕٞبٖ)« ٞيچ ثؼيس ٘يست»، (132: ٕٞبٖ)« ثسي ٘عزيه ثٝ حسس است» (144: 1371آيتي، )« ٘يست

زض وتبة ثٟبضستبٖ ٔؼٕٛالً ٘ست افطاز . زضثبضٜ ثمبع ٔتجطوٝ ٚ ٘سجطبٖ سرٗ ٌفتٝ است (144: ٕٞبٖ)« حسس لٛي ثساٖ ٔيطسس»ٚ 

ػّٛي وٝ ٔعاضٞبي لٟستبٖ ٔٙسٛة ثٝ آٟ٘ب است ثب استٙبز ثٝ وتبثٟبيي چٖٛ ػٕسٜ اِغبِت زضست ثيبٖ ٔيطٛز ِٚي زض ايٙىٝ ٔعاض ثٝ 

اِجتٝ لطيٟٟٙبي ضؼيفي وٝ زضثبضٜ ػّٛيبٖ ذفتٝ زض ذبن . چٝ زِيّي ٔٙسٛة ثٝ آٖ ػّٛي است لطيٙٝ غحيحي اضائٝ ٕ٘يطٛز

ٔغبِت ٔٙمَٛ اظ ثطذي ٔٙبثغ زضثبضٜ ٔعاضات ٘يع ٔٙغمي ٘يست ٚ ثب ضٛاٞس ٚ . لٟستبٖ زض ثٟبضستبٖ جٕؼأٚضي ضسٜ يىسبٖ ٘يست

تٛسظ سپبٜ اِمبزض  (63- 61: ٕٞبٖ)ٕ٘يتٛا٘ستٝ آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔؤِف ثٟبضستبٖ ٘ٛضتٝ « اِحبٔس هلل ػّٛي». ٚلبيغ تبضيري سبظٌبضي ٘ساضز

ٚ يب إِمتسض سطوٛة ضٛز ظيطا زض زٚضاٖ آٖ زٚ ذّيفٝ، آَ ثٛيٝ ٕٞٝ وبضٜ ذالفت ػجبسي ثٛز٘س ٚ ذّفب ٕ٘يتٛا٘ستٙس ِطىطي اػعاْ 

                                                           

. ٔؼطفي ضسٜ است 182 ظ 22٘بْ وبُٔ ايٗ وتبة ٔىيٗ االسبس في احٛاَ سيس٘ب اثبِفضُ اِؼجبس است، ٔىيٗ االسبس زض اِصضيؼٝ آلبثعضي تٟطا٘ي زض د. 

 

تطجٕٝ اضزٚي ايٗ وتبة ٘يع زض . چبح ضسٜ است 1332 ٚ 1330 ايٗ وتبة ثٝ فبضسي ٘ٛضتٝ ضسٜ ٚ زض سبِٟبي. ٘بْ وبُٔ وتبة وجطيت االحٕط في ضطائظ اُٞ إِٙجط ٔي ثبضس. 

. ٔؼطفي ضسٜ است 260 ظ 17 ٞٙس ٔٙتطط ضسٜ ٚ زض اِصضيؼٝ زض  د

 



ػجيت ايٗ ٞٓ . وٙٙس ٚ آَ ثٛيٝ ٞٓ ثٝ فىط ػّٛيبٖ ٚ ٞٛاذٛاٜ آ٘بٖ ثٛز٘س ٚ حتي ثطاي آ٘بٖ حمٛق ٚ ٔعايبيي زض ٘ظط ٌطفتٝ ثٛز٘س

 ٔٛحك است ٚ ضطح ظ٘سٌي تٕبْ ػّٛيبٖ ٔمتَٛ وٝ ذٛز ضيؼٝ ظيسي ٚ ٘ٛيسٙسٞبي (. ق356زضٌصضتٝ )است وٝ اثٛاِفطد اغفٟب٘ي 

ٍ٘بضتٝ ٚ ٔمتُ ٞيچىساْ ضا فطٚ ٍ٘صاضتٝ اظ أبٔعازٌبٖ ٚ ػّٛيبٖ  (. ق313سبَ )ثٟسست أٛيبٖ ٚ ػجبسيبٖ ضا تب اٚايُ لطٖ چٟبضْ 

ٚ يب ػجساهلل ثٗ ٔٛسي ٚ يب  (ع)ٚ زذتط أبْ ٔٛسي ثٗ جؼفط  (ع)ٔصوٛض زض ثٟبضستبٖ، يبزي ٕ٘ٙٛزٜ ٚ يب زضثبضٜ زفٗ ظيس ثٗ ٔٛسي 

اثٛاِفطد اظ ٔتٛاضي ثٛزٖ ػجساهلل ثٗ ٔٛسي ثٗ ػجساهلل ثٗ حسٗ اظ . زضثبضٜ وطتٝ ضسٖ آ٘بٖ زض آٖ ٚاليت سرٙي شوط ٘ىطزٜ است

ظٔبٖ ٔأٖٔٛ تب ايبْ ٔتٛوُ سرٗ ضا٘سٜ ٚ اظ ٚفبت اٚ زض اٚاذط ػٟس ٔتٛوُ يبز ٕ٘ٛزٜ است ٚ ٔىبٖ زضٌصضت ٚي ضا ثيبٖ ٕ٘يىٙس 

زض حجبظ ظ٘سٌي ٔيىطزٜ ٚ تٛسظ ٔأٔٛضيٗ حىٛٔت ػجبسي ثٝ ( ػجساهلل ثٗ ٔٛسي)فطظ٘سش ٔٛسي . (605- 599: 1387اغفٟب٘ي، )

ٔؤِف ثٟبضستبٖ ثمؼٝ ضٚستبي وبضضه ضا ٔطثٛط ثٝ . (637- 636: ٕٞبٖ)ػطاق آٚضزٜ ضسٜ ٚ زض ٘بحيٝ ظثبِٝ ٔسْٕٛ ضسٜ است 

ٚ  (131: 1371آيتي، )« ػّي اِتحميك ثمؼٝ ضطيف ٔسفٗ ػجساهلل ثٗ ٔٛسي ثٗ ػجساهلل ثٗ حسٗ است»ػجساهلل ثٗ ٔٛسي ٔيسا٘س 

زِيّي جع تٛجٝ ضجبَ ٚ ثعضٌبٖ ثساٖ ٚ إٞيت زازٖ ضبٜ تٟٕبست ٚ ضبٜ سّيٕبٖ غفٛي ٚ ٔطٟٛض ثٛزٖ آٖ اظ ظٔبٖ لسيٓ شوط 

. اظ ثميٝ غبحجبٖ ٔعاضٞبي ٔغطح ضسٜ زض ثٟبضستبٖ ٘يع ذجطي زض ٔمبتُ اِغبِجيٗ ٘يست. ٕ٘يىٙس
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   ٟٕٔتطيٗ ٚ زليمتطيٗ ثرص وتبة فػُ چٟبضْ آٖ است وٝ ثٝ ضطح حبَ ٚ آحبض ٚ ذسٔبت ثعضٌبٖ ٔٙغمٝ لٟستبٖ زض عَٛ 

ظيط - ايٗ لسٕت وتبة زض ٚالغ ثرص اغّي ٚ ٟٔٓ آٖ ثٛزٜ ٚ ثب  ٞسف ٔؤِف اظ تأِيف ايٗ احط ٚ ثب ػٙٛاٖ وتبة . تبضيد پطزاذتٝ است

ايٗ ثرص وتبة ثطاي ضٙبذت حسالُ ثرطي اظ . ٘يع ٔغبثمت زاضز« زض تبضيد ٚ  تطاجٓ ضجبَ»- ػٙٛاٖ اغّي ثط ضٚي جّس 

ضرػيتٟبي تبضيري، فطٍٞٙي، ػّٕي ٚ زيٙي ٚ ٔفبذط ذطاسبٖ جٙٛثي ثسيبض ٔفيس است ٚ ثٟٙظط ٔيطسس وتبثي ٔطبثٝ ايٗ پژٚٞص 

ٚجٛز ٘ساضتٝ ثبضس ٚ ا٘ػبفبً ٔحمك ظحٕت ظيبزي وطيسٜ ٚ زض ظٔب٘ي وٝ جٕؼأٚضي اسٙبز زضثبضٜ لٟستبٖ سرت ثٛزٜ ايٗ ظحٕت ضا 

ٚي ثٟػٛضت ٔستٙس ثٝ تسٚيٗ ظ٘سٌيٙبٔٝ ٚ آحبض ثعضٌبٖ ٔٛعٗ ذٛيص ثسٖٚ ٞيچ چطٕساضت ٔبِي ٚ يب تطٛيك . ثطػٟسٜ ٌطفتٝ است

اسٙبز، زست ٘ٛضتٟٟبي ٔطثٛط ثٝ ثعضٌبٖ ٔحّي ٚ ثٛٔي ٚ وتت ذغي ظيبزي ٞٓ ٔٛضز استفبزٜ ٚي ثٛزٜ . سبظٔب٘ي الساْ ٕ٘ٛزٜ است

ٔؤِف زض ضطح حبَ آذٛ٘س ٔالٔحٕس ثبلط ضيطذٙسي . وٝ ثٝ چبح ٘طسيسٜ ٚ احيب٘بً وٕيبة ٚ ضبيس ثؼضي اظ آٟ٘ب ٘بيبة ٞٓ ثبضس

ٔؼبغط ثب اٚاذط غفٛيٝ ٚ زٚضاٖ ٘بزضضبٜ افطبض، اظ وتبثرب٘ٝ ٚي ٘بْ  ثطزٜ ٚ ايٙىٝ ثسيبضي اظ ايٗ وتبثٟب ثب يٛضش افبغٙٝ اثساِي ٚ 

چٙس ٔجّسي زض زست ٚاِس ٔبجسْ وٝ اظ جب٘ت ... »: استيالي آ٘بٖ ثط لٟستبٖ غبضت ٚ ثرطي ٘يع سٛذتٝ ضس، يبز ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔيٙٛيسس

ثسٖٚ جٟت ايٗ ٔسأِٝ اضظش وتبة ضا زٚ . (253: ٕٞبٖ)« ...ٔبزض اظ احفبز آ٘جٙبة است ثبلي است ٚ جعٚ وتبثرب٘ٝ ايطبٖ است

ثسيبضي اظ ضرػيتٟبي ايٗ ثرص ػّٕبي زيٙي ٞستٙس وٝ آحبض اضظ٘سٞبي زض ايٗ حٛظٞي ٔؼبضف زيٙي تأِيف . چٙساٖ وطزٜ است

حتي ٔؤِف اظ . ٔتجحط ثٛزٞب٘س... ٕ٘ٛزٞب٘س ٚ وسب٘ي ٘يع اظ ضبػطاٖ ٌطا٘مسض ٚ افطازي ٞٓ زض ػّْٛ ػمّي ٚ ضيبضي ٚ ٘جْٛ ٚ 

ضرػيتٟبي لٟستب٘ي وٝ ذالليت، ٘جٛؽ ٚ يب ذسٔبت ازاضي، سيبسي ٚ ٘ظبٔي ا٘جبْ زازٜ ٚ يب ٔٙػت ٚظاضت زاضتٟب٘س، يبز ٕ٘ٛزٜ 

اظ ثطذي اظ ضرػيتٟبي ٔتأذطتط ٚ ٘عزيه ثٝ ظٔبٖ ٔؤِف ٔخُ ضيد ٔحٕس ثبلط آيتي ٚ يب زوتط ٔحٕس اثطاٞيٓ آيتي ٚ ذٛز . است

.    ٔؤِف ٚ ضيد ٔحٕسٞبزي ٔجتٟس، ػىسي اظ آٟ٘ب ٞٓ زض وٙبض ضطح حبَ ٚجٛز زاضز

يىي اظ ٔطىالت استفبزٜ اظ ايٗ وتبة زضثبة تطاجٓ ضجبَ لٟستب٘ي، ػسْ تمسيٕجٙسي ٔغبِت آٖ زض زٚضٟٞبي ٔرتّف ٚ يب افطاز 

ٔؤِف زض ػٟس لبجبض ٚ پّٟٛي اَٚ اظ ٔطبٞيط ظٖ ٘يع غفّت ٘ىطزٜ .  ثب ٌطايطٟبي ٔتفبٚت ٚ يب ٔترػػبٖ زض ضضتٟٟبي ٔرتّف است



ٕٞسط أيط ػّٓ ذبٖ سْٛ، عبٞطٜ ثيٍٓ، ضٕغ ذبتٖٛ ٚ ٔرسضٜ  (. ق1308زض ٌصضتٝ ثٝ سبَ )ٚ اظ چٟبض فبضّٝ لٟستب٘ي ٘ٛاثٝ ذفي 

(  373-372:  ٚ ٕٞب302ٖ- 299: ٕٞبٖ)ػّٛيٝ زذتط آذٛ٘س ٘يع وٝ زاضاي آحبضي ثٛزٜ ٚ يب الال اضؼبضي سطٚزٞب٘س، يبز وطزٜ است 

 

نتيجه 

وتبة ثٟبضستبٖ، وتبة تبضيري ٔحّي اضظضٕٙس زضثبضٜ ذطاسبٖ جٙٛثي است وٝ ضٕٗ زاضتٗ ثطذي ٔؼبيت جعئي، زاضاي اضظش ٚ 

ٔستٙس ضا ثٙٛيسس  (٘سجت ثٝ وتت ٕٞؼػطش)ظ٘سٌي ٔؤِف زض ذب٘سا٘ي اُٞ ػّٓ سجت ضسٜ ٔؤِف وتبثي ٘سجتبً . إٞيت ظيبزي است

ثب ٚجٛز ايٗ، زض ثطذي اظ ٔٛاضز اظ ٔٙبثغ ٔتمسْ . ٚ ػاللٝ ٚي ثٝ ٚعٙص سجت ضسٜ تب سرتيٟبي ظيبزي ضا زض ايٗ ضاٜ تحُٕ وٙس

ايٗ زض حبِي است وٝ ثسيبضي اظ . ٔٛحك استفبزٜ ٘طسٜ ٚ يب ٔتٟٙبي عٛال٘ي اظ ٔٙبثغ ٔتأذط ٚ يب تحميمبت جسيس ػيٙبً ٘مُ ضسٜ است

زض ضطح ٔعاضات، ٔغبِت ثيطتط ثطاسبس اػتمبزات ٔؤِف ثٝ . ٔٛاز تبضيري ٘مُ ضسٜ اظ ٔٙبثغ ٔتأذط زض ٔٙبثغ زست اَٚ ٚجٛز زاضز

ٔؤِف ٘سجت ثٝ ثعضٌبٖ ٔٙغمٝ . غبحجبٖ ٔعاض ٚ وطأبت ٘مُ ضسٜ اظ ثعضٌبٖ است ٚ ٔغبِت ٔستٙس ثيطتط ثط يه ٔٙجغ ٔتىي است

ضٙبذت آيتي اظ ٘بحيٝ ٔٛضز ثحج ٚ ثعضٌبٖ . ٔٛضز ثحج تؼػت زاضز ٚ تب حسٚزي زض والٔص عطفساضي اظ آ٘بٖ ضا ٔيتٛاٖ يبفت

زٚضتطيٗ ٘مبط لٟستبٖ تحسيٙجطاٍ٘يع است ٚ زض ايٗ ضاستب اسٙبز ٚ زستٙٛضتٟب ٚ ٔغبِت ضفبٞي ظيبزي ضا اظ ذغط ٘بثٛزي ٘جبت 

. زازٜ ٚ وتبة ٚي ٔٙجؼي ذٛثي ثٟرػٛظ زضثبضٜ ثعضٌبٖ لٟستبٖ زض ػٟس لبجبض ٚ پّٟٛي اَٚ ثطاي زائطٜ إِؼبضفٟب ثٛزٜ است
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