يمذ و بررسی جطبیمی جاریخًگاری کحاب عالن آرای اهیًی از روزبهاو خًجی و کحاب دیار بکریه از ابىبکر طهرايی
فرحًاز باغايی

1

علی لائمی خىش بیى
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چکیذه
بكای ٨هن بهحك شكیاوهای جاقیؽی بؿوو ٌک بایؿ به وكا ٢هًاب ٟؾوث اولی بكوین که ؾق هماو ایام يىٌحه ٌؿه اوث و ظحی
يىیىًؿه ؼىؾ ٌاهؿ ظىاؾخ جاقیؽی آو ؾوقاو بىؾه اوث البحه هٙال١هی جاقیػ بایؿ با ً٨ىو جاقیؽًگاقی باٌؿ و پژوهٍگك بحىايؿ
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57

ِعیط قا ال ٤لٗ و وكه قا ال يا و كه جٍؽیُ ؾهؿ جا ظؿاالهکاو ٤كْ وقلی و جّ١بات يىیىًؿه قا ؾق آو ؾقیابؿ جا ال اٌحباهات
شلىگیكی کكؾه و بحىايؿ جع٭ی٭ات ؼىؾ قا به يعى اظىى يىٌحه و اقائه کًؿ .یکی ال ؾوقاوهای جاقیؽًگاقی ایكاو که هحاو٩ايه اهكوله
کمحك به آو اهمیث ؾاؾه و ؾق هىقؾ آو پژوهً هیٌىؾ ؾوقهی ٬كا٬ىیىيلىها و آ٬ ٪ىیىيلىها هیباٌؿ که ظکىهحی جكک لباو بىؾيؿ و
ظؿ٨اِل ظکىهث جیمىقیاو جا بكآهؿو ِ٩ىیه ظکىهث کكؾهايؿ ٌایؿ ال يٝك لهايی و وو١ث ؾو ظکىهث هعلی و کىچک بٍماق
ً
آیًؿ ولی جاذیكات ٨كاوايی بك ظکىهثهای ب١ؿ ال ؼىؾ و ا٨کاق و يى ٞجاقیؽًگاقی هؽّىِا ِ٩ى یه گفاٌحًؿ .ها ؾق ایى ه٭اله و١ی
ؾاقین با ايحؽاب ؾو کحاب ههن ٠الن آقای اهیًی وکحاب ؾیاق بکكیه که هكؾو ؾق لهاو ظکىهث آ٬ ٪ىیىيلىها و ٬كا٬ىیىيلىها يگاقي
ٌؿهايؿ و شم هًاب ٟاِلی هعىىب هیٌىيؿ با يى ٞجاقیػ يگاقی و ذبث ظىاؾخ آو ؾوقاو آًٌا ٌىین و يکات ههن و ٌاؼّه ها و
و یژگیهای هكکؿام ال ظکىهثها و يعىهی کاق هك کؿام ال هىقؼاو قا باجىشه به قويهای شؿیؿ جاقیؽًگاقی ي٭ؿ و بكقوی کًین و
اٌکاالت و ي٭اٖ ٬ىت و ٔ ٧١هكهىقغ قا اٌاقه کًین.
واژههای کلیذی٬ :كا٬ى یىيلىها ،آ٬ ٪ىیىيلىها ،جاقیؽًگاقی ،ؾیاق بکكیه٠ ،الن آقای اهیًی.

 .5کاقًٌاوی اقٌؿ جاقیػ ایكاو اوالهی ؾايٍگاه ؼىاقلهی
 .6کاقًٌاوی اقٌؿ جاقیػ اوالم ؾايٍگاه ؼىاقلهی
جاقیػ ؾقیا٨ث 8532/40/87 :جاقیػ پفیكي8532/84/40 :
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همذهه
با جىشه به اهمیث جعىالت ویاوی و ٨كهًگی ایكاو ؾق ؾوقه ٨كهايكوایی آ٬ ٪ىیىيلىها و ٬كا٬ىیىيلىها ؾق وؿه يهن هصكی ؾق هییابین
که کحابهای لیاؾی جألیٌ ٧ؿه که ؾق وا ٟ٬اؾاههی هماو واؾه يىیىی ٬كو ه٩حن هصكی اوث .يرك ایى ؾوقه هًّى ٞو هحکل ٧اوث
وبكؼی ؾق ظ ٫پاؾٌاهاو بىیاق ٤لى هیکكؾيؿ و هكکؿام قا ٌایىحهی پاؾٌاهی ّ٠ك ؼىؾ هیؾايىحًؿ .جىاقیػ ایى ؾوقه هكکؿام هکمل
یکؿیگك هىحًؿ و جاقیػ يگاقی آياو بیٍحك بكهبًای هٍاهؿات ٌؽّی وؾوحكوی به اوًاؾ آو ؾوقه اوث که ال ایى يٝك بىیاق ظائم
پاؾٌاهاو به لباو ٨اقوی بىیاق جىشه و ٠ال٬ه يٍاو ؾاؾه هیٌؿ ,همچًیى آيها ٠ال٬ه به شم ٟآوقی ايؿیٍمًؿاو ؾاٌحًؿ ال شمله
ؾوقاو پاؾٌاهاو اولوو ظىى و٨كليؿي ی١٭ىب بىؾکه یکی ال اؾواق پكقوي ٫اؾب و ٨كهًگ و آهىلي اوث .ؾو جى ال اؾیباو بكشىحه
ؾقباق آ٬ ٪ىیىيلى و ٬كا٬ىیىيلىها ٕ٨ل الله قول بهاو ؼًصی اوث و ابىبکك ٘هكايی ،هىحًؿ .کحاب ٠الن آقای اهیًی ال قولبهاو
ؼًصی و ؾیاق بکكیه ال ابىبکك ٘هكايی ال هًاب ٟاِلی ایى ؾوقه هعىىب هیٌىيؿ که هكکؿام ظاوی ا٘ال٠ات اقلٌمًؿی ال يعىهی
ظکىهث و ویاوثهای يٝاهی و پاؾٌاهاو و ظحی جاقیػ اشحما٠ی آو ؾوقاو اوث .هىقؼاو و پژوهٍگكاو بكای اقائه جع٭ی٭ات ؼىؾ
بایؿ ًٌاؼث کاهلی ال ؾوقهی لهايی ایى ؾو ظکىهث یً١ی ظؿ٨اِل جیمىقیاو جا بك آهؿو ِ٩ىیه ؾاٌحه باًٌؿ که بكای ایى ًٌاؼث
يگاقی ؾوقههای هؽحل ٧ؾچاق اٌحباه يٍىيؿ.
آضًایی هخحصر با يىیسًذگاو
ابىالؽیك ٕ٨لالله بى قولبهاو ِا٠ؿی وپاهايی ،هحؽلُ به ?اهیى> و ه١كو ٦به ?ؼىاشه هأل> یا ?ؼىاشه هىاليا> و ?پاٌا>،
ٌا٠ك ،ايؿیٍمًؿ٨ ،٭یه و ٠اق ٦ایكايی ؾق ظؿوؾ والهای  234جا  ٪ 204ؾق ومكً٬ؿ ،به ؾيیا آهؿ .اِلً ال ؼًس ،ال جىاب ٟالقوحاو
٨اقن ،بىؾٕ .ؼًصی .ٔ 00 :8528،آگاهی ها ال ليؿگی وي هًعّك به هٙالبی اوث که بیٍحك ؾق يىٌحههای ؼىؾ او به ِىقت
پ كاکًؿه بك شاي هايؿه اوث .به گ٩حه ؼىؾي :او ؼًصی بىؾ ،ؾق ٌیكال لاؾه ٌؿ و قٌؿ کكؾ ،ؾق ظالی که اِل و يىب اِ٩هايی
ؾاٌث .ؼًس ال جىاب ٟالقوحاو ٨اقن اوث و بیٍحك واکًاو آو قا ؾق قولگاق هإل ،٧وًیاو ٌا١٨ی هفهب جٍکیل هیؾاؾيؿ .جاقیػ
هكگ ٕ٨ل الله ؼًصی هايًؿ جىلؿي قوٌى يیىث و هك کؿام ال يىیىًؿگاو جاقیؽی قا ؾق باقهی و٨ات او ؾاؾهايؿ و٨ات وی ؾق جاقیػ
بؽاقا ظؿوؾ والهای  354جا  ،٪ 304ـکك ٌؿه اوثٕ .هماؤ38:
ابىبکك ٘هكايی ،ال ؾیىاو واالقاو و هىقؼاو ؾقباق جكکماياو ٬كا ٬ىیىيلى و آ٬ ٪ىیىيلى ؾق ٬كو  3هصكی ٕ 83هیالؾیٔ بىؾه اوث .ؾق
ً
باب جاقیػ جىلؿ و آ٤ال ليؿگی هإل ٧ا٘ال٠ی ؾق ؾوث يیىث و آو چه ؾقباقهی ٌكض اظىالً هیؾايین ِك٨ا ال شای شای کحاب
ؾیاقبکكیه ی اووث .او ؾق آ٤ال کحاب ،ؼىؾ قا ابىبکك ٘هكايی اِ٩هايی ياهیؿه اوث@ او هؿجی ؾق اقؾوگاه ٌاهكغ به وك هیبكؾ و
هًگاهی که هعمؿ هیكلا پىك شهايٍاه ٬كا ٬ىیىيلى به ظکىهث اِ٩هاو گماقه ٌؿ ،ابىبکك به وی پیىوث و ؾق ؾیىاو اوبه کاق پكؾاؼث
و ؾق يبكؾهای او و شهايٍاه با ولٙاو ابىو١یؿ جیمىقی ٌكکث کكؾ٠ .هؿياههای که بیى شهايٍاه و ولٙاو ابىو١یؿ جیمىقی به اهٕاء
قویؿ ،به وویلهی او يىٌحه ٌؿه اوثٕ٘ .هكايی٠ ٔ83/8 :8537،لی ق٤ن ٌهكت ٨كاواو ،ال ٌكض ليؿگايی و قويؿ ؾايً ايؿولی وی
به شم آيچه ؼىؾ ؾق کحاب ؾیاق بکكیه اي يىٌحه اوث ،ا٘ال٠ات ؾیگكی ؾق ؾوث يیىث .او ؾق ابحؿای کحاب ،ؼىؾ قا ?ابىبکك
الٙهكايی االِ٩هايی> ؼىايؿه اوث٠ .ؿم ا٘ال ٞال ٌكض ظال هإل ،٧وبب گمايه ليیهایی ؾقباقه هىیث او ٌؿه اوث .ال شمله

طهرايی

بایؿ به وكا ٢هًاب ٟاِلی ایى ؾوقه بكويؿ جا و یژگیهای آو ؾوقاو قا بهحك ؾقک و ج٩ىیك کًین و ؾق ايصام پژوهًهای ؼىؾ و جاقیػ

يمذ و بررسی جطبیمی جار یخًگاری کحاب عالن آرای اهیًی از روزبهاو خًجی و کحاب دیار بکر یه از ابىبکر

اهمیث هىحًؿٕ .ي٩یىی ٔ33-03 :8500،ؾوقاو ٨كهايكوایی آ٬ ٪ىیىيلىها یکی ال ؾوقههایی اوث که با جىشه به جكک لباو بىؾو

هعمؿاهیى ؼًصی قا ٠٭یؿه بك ایى اوث که همکى اوث ایى کحاب جألی ٧ولیك و هىقغ قومی وال٘یى آ٬ ٪ىیىيلى ?ؼىاشه ٕ٨ل
الله قولبهاو ؼًصی> باٌؿ .جاقیػ ؾقگفٌث ابىبکك قوٌى يیىث@ اها هی ؾايین که ؾق  228هصكی ٬مكی یً١ی لهاو هكگ اولوو
ً
ظىى ،وی ليؿه بىؾه و به اظحمال په ال  220ؾقگفٌحه اوث .کحاب ؾیاقبکكیه جًها جاقیؽی اوث که هىح٭ال ؾقباقهی جكکماياو آ٪
٬ىیًلى و ٬كا ٬ىیًلى يىٌحه ٌؿه اوث.
اهمیث کحاب عالن آرای اهیًی از روزبهاو خًجی
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57

جاقیػ ٠الن آقای اهیًی جألی' ٧ابىالؽیك ٕ٨لالؿیى قولبهاو بى ؼًصی ال هًاب ٟجاقیؽی ؾوث اول ظکىهث جكکماياو آ٬٪ىیىيلى ,به
ویژه لهاو ظکىهث ولٙاو ی١٭ىب ٨كليؿ اولوو ظىى و اوایل به ٬ؿقت قویؿو ِ٩ىیاو ٕبه ویژه ا٬ؿاهات ٌیػ شًیؿ ٌیػ ظیؿق و
ٌاه اوما٠یل و ظىاؾخ ؾوقاو آوها به ٌماق هیآیؿ .هؽال٩ث و کیًه هإل ٧وًی و هحّ١ب کحاب يىبث به ؾوؾهاو ِ٩ىی هٍهىق و
ً
ؾق هٙالب کحاب هٍهىؾ اوثٜ .اهكا ایى کحاب جّعیط جک يىؽه اِلی کحاب اوث ،ؾق جّعیط ظأك هحى اِلی ؾق ؾو بؽً
ً
جؿویى ٌؿه و ؾق پایاو هك ؾو بؽً یاؾؾاٌثهای هّعط ٠مؿجا ٌاهل ٌكض بكؼی واژهها یا جىٔیط بكؼی اِٙالظات و يکات
اؾبی آهؿه اوث .شلؿ يؽىث کحاب ايؿکی پ ه ال هكگ ولٙاو ی١٭ىب به پایاو قویؿه اوث يىیىًؿه ياگمیك با ا٨موؾو هٙالبی
ؾقباقهی بایىً٥ك که کىؾکی بیً يبىؾه و ولیكي اهیك ولیماو بیک بیصى اذك ؼىؾ قا به او ج٭ؿین کكؾ و به او گماقي ولًٙث او قا به
شلؿ ؾوم کحاب و٠ؿه ؾاؾ اها بایىً٥ك ؾووال ب١ؿ ال ولًٙث ه١مول ٌؿ و شلؿ ؾوم که هكبىٖ به ولًٙث او بىؾ به ٨كشام يكویؿ .په
ال ٠مل بایىً٥ك ا٘ال٠اجی ال ليؿگی و ١٨الیثهای ویاوی و ٨كهًگی يىیىًؿه ؾق ؾوحكن يیىث اها يىیىًؿه ؾق ظىالی وال ٠مل
بایىً٥ك قواله هؿایه الحّؿی ٫الی ظکایحه العكی ٫قا ؾق هعلهی شی اِ٩هاو يگاٌث و ال ایى اهك پیؿا اوث ؾق ایى ؾوقه يىیىًؿه
ؼلىت گمیؿه و به جؿقیه و جألی ٧هٍ٥ىل اوثٕ .ؼًصی :8528،ه٭ؿهه ٔ00
ايگیمه جألیٕ٨ :٧ل الله٤ ،كْ ال جألی ٧ایى جاقیػ قا بیاو وىايط ؾوقاو ولٙاو ی١٭ىب ه١ك٨ی هیکًؿ.
اهمیث کحاب دیاربکریه از ابىبکر طهرايی
ایى کحاب ،جًها هًب١ی اوث که به ِىقت هىح٭ل ؾقباقه جكکماياو ٬كا ٬ىیىيلى و آ٬ ٪ىیىيلى وشىؾ ؾاقؾ .لباو کحاب ٨اقوی اوث و ؾق
وؿة يهن يگاقي یا٨حه اوث .ایى کحاب ،یگايه جاقیػ هىح٭ل ؾق باقة ٬كا٬ىیًلىها و آ٬ ٪ىیًلىهاوث و ال ؾیكبال ٌهكجی بىما ؾاٌحه
َُٓ
َّ
اهىق هكجبه ؾقیى
اوث .يىیىًؿه ؾق باقة گمیًً ً٠ىاو ایى کحاب هیگىیؿ? :چىو ؾق وال هٍحّؿ و ه٩حاؾ و پًس هصكی ،هّ ٝ١ن ّ
ْ
هً٭ط گٍث و ل ٛ٩بکك هن ؾق ل٭ب ِّ
کحاب َه ْ
ایالث ظٕكت
هىلؿ و هًٍأ و
اون هملکحی که
هعكق شمء ذايی و هن ؾق
عكق و
ّ
ّ
هعل ّ
ّ
ّ
ظكو ٦آو ال قوی ظىاب
شمء ذايی واٌ ٟ٬ؿه بىؾ ،هىوىم ٌؿ به کحاب ؾیاقبکكیه که شمٟ
ِاظب ٬كايی ٕ= اولوو ظىىٔ اوثّ ،
ّ
ٕابصؿیٔ هٍحّؿ و ه٩حاؾ و پًس اوث>ٕ .هماو ٔ2:يى یىًؿه پیً ال ٨كهايكوایی اولوو ظىى بك وك ایى بىؾه که کحابی ٠اهه پىًؿ
ٌاهل يىاؾق لهاو بًىیىؿ ،اها ؾق ایى کاق جى٨ی ٫يیا٨حه اوث ٕهماو ٔ30:و چًؿی ب١ؿ ،به ٨كهاو اولوو ظىى ،هأهىق يىٌحى جاقیػ
ليؿگی او ٌؿه اوثٕ .هماو ٔ84:ؾق بیاو اهمیث ایى کحاب همیى به که ?پكو٨ىىق والحك هیًحه> یا٨ث يٍؿو ایى هأؼف قا جا ٬بل
چاپ آو یکی ال هىشباجی هی ؾايؿکه اولوو ظىى جاکًىو هىقؾ جىشه هع٭٭او ٬كاق يگك٨حه اوث .ؼىايؿ هیك ال وشىؾ ایى کحاب هٙلٟ
بىؾه اها ؾق جاقیػ ظبیب الىیك ؼىؾ به ویژه ؾق بؽً هكبىٖ به ?جكکماياو> ال آو اوح٩اؾه يکكؾه اوث٨ .اقو ٪وىهك ،هّعط اذك ،ؾق
ه٭ؿهه ؼىؾ بك شمء اول کحاب ؾیاق بکكیه بك ایى باوق بىؾه اوث که ? يىؽه هًعّك به ٨كؾ ایى کحاب که ؾق چاپ ظأك ٕچاپ
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 8308و  8300آي٭كهٔ به کاق ق٨حه اوث ،اج٩ا٬اجی قا که جا به وال  270ه ٪ .قغ ؾاؾه ؾق بكؾاقؾ و يا ُ٬اوثٕ٘ >.هكايی:8537،
/8ه٭ؿهه ٨ ٔ878اقو ٪وىهك ؾق ه٭ؿهه شلؿ اول کحاب ؾیاق بکكیه گماو بكؾه اوث که کحاب يا ُ٬اوث و بایؿ آو قا بك پایه
يىٌحههای ظىى بیگ قوهلى ؾق اظىى الحىاقیػ و هًصن باٌی ؾق شاه ٟالؿول جکمیل کكؾ .ولی همى ،په ال بكقوی ایى هىئله ؾق
ه٭ؿهه شلؿ ؾوم ،ابىبکك ٘هكايی ،کحاب ؾیاق بکكیه ،چاپ يصاجی لى٤ال و ٨اقو ٪وىهك ،آيکاقا  8308ـ  .8300اظحمال يا ُ٬بىؾو
کحاب قا با ؾلیلهایی قؾ کكؾه اوثٕ .هماؤ84:
که جا ؾوقهی ی١٭ىب بیگ پىك اولوو ظىى ليؿه بىؾه ،جاقیػ قویؿاؾهای اولوو ظىى قا به پایاو يكوايؿه اوث@ ٌایؿ به ؾلیل آو که
يؽىاوحه اوث ٌکىث هىلًاک هؽؿوم ؼىؾ قا ال ولٙاو ٠رمايی ـکكکًؿ.
ساخحار کلی کحاب عالن آرای اهیًی
ههنجكیى هباظد و هىٔى٠ات جاقیؽی کحاب ٠باقت ايؿ ال :اولوو ظىى و ؼّىِیات او Aاؼحال٨ات په ال هكگ او بك وك
شايٍیًی وی Aچگىيگی به ٬ؿقت قویؿو ولٙاو ؼلیل ٨كليؿ و شايٍیى اولوو ظىى و ا٬ؿاهات وی بكای اوحعکام ولًٙث ؼىیً
جعث ظکىهث ولٙاو ی١٭ىب٨ ,حىظات او و يعىه اؾاقه ٬لمكو ظکىهث ولٙاو ی١٭ىب و وكکٍیهای لهاو وی و وكکىبی هؽال٩او
ال وىی او به ٌکل هّ٩ل و هٍكوض ٌیػ ِ٩یالؿیى اقؾبیلی و بالهايؿگاو او ٌكض هباقلات ٌیػ شًیؿ و ٌیػ ظیؿق بكای کىب
٬ؿقت ویاوی و يٝاهی ٬ؿقت و ي٩ىـ اؼال٬ی ٌیػ شًیؿ و ٌیػ ظیؿق ؾق هكیؿاو ؼىیً و وِلث ایى ؾو با ؼايىاؾه اولوو ظىى,
شًگ های آياو با ٌكوايٍاهاو ,ظمایث ولٙاو ی١٭ىب ال ٌكوايٍاهاو و کٍحه ٌؿو ٌیػ شًیؿ و ٌیػ ظیؿق اوث.
ٕي٩یىیٔ805-858 :8500،
ْ
جاقیػ ٠الن آقاي اهیًی يىٌحه ٕ٨ل الله بى قولبهاو ؼًصی يیم یکی ال هًاب ٟههن جاقیؽی و اؾبی لباو ٨اقوی هعىىب هیٌىؾ که
يىیىًؿه به ً٠ىاو و٬ای ٟيگاق ؾقباق ولٙاو ی١٭ىب ؾق ایى اذك قویؿاؾهاي ؾوقاو ايعٙاٖ جیمىقیاو هكات و ٜهىق ِ٩ىیاو قا به قٌحه
جعكیك ؾق آوقؾه اوث .ایى کحاب بىیاقي ال ١٨الیثهای ویاوی و اشحما٠ی ٌیػ ظیؿق و ٌیػ شًیؿ قا ؾق کىب ٬ؿقت آٌکاق
هیکًؿ و يیمبكقوی آو به بىیاقي ال پكوًهای جاقیؽی ،اشحما٠ی و ویاوی واپىیى والهای ٌاهاو آ٬ ٪ىیىيلى و ؾوقاو ا٬حؿاق
ْ
ٌاهاو ِ٩ىي پاوػ هی هؿ .ولٙاو ی١٭ىب که ؼىؾ ٌا٠ك و اؾیب بىؾ ال او ؼىاوث که ه٭ؿهه کحاب ،یً١ی بؽٍی قا که به وحایً
ؼؿاويؿ هكبىٖ اوث ،بؽىايؿ جا ؾقیابؿ ،ؾق يگاقي چًیى اذكي چه ايؿاله ؾايً و جىايایی ؾاقؾ .په ال ؼىايؿو ؼٙبه کحاب ،ولٙاو
ْ
ؾوحىق ؾاؾ جا ؾیباچه هًاوبی بك آو بی٩مایؿٕ٨ .ل الله به ؾوحىق ولٙاو ٠مل کكؾ و ؾق ٔمى ؾیباچه آهاؾگی ؼىؾ قا بكاي جألی ٧جاقیػ
همایىو و قویؿاؾهاي ولًٙث وي به يعىي که جىاقیؽی يٝیك شهاو گٍاي شىیًی قا جعث الٍ١ا٬ ٞكاق ؾهؿ ابكال ؾاٌث وبا یک
بیث ٌ١ك جىايایی ؼىؾ قا يىٌحى کحاب يٍاو ؾاؾٕ .ؼًصی ٔ33-32 :8528،يىیىًؿه په ال ؾقیا٨ث پاؾاي و ؾوحىق ولٙاو
ی١٭ىب ،به يىٌحى جاقیػ ٠الن آقاي اهیًی هأهىق ٌؿ .او بكاي يگاقي کحاب ؼىؾ ،چهاق وال با ؾقباقیاو ؾق اقجباٖ بىؾ و ؾق و٩ك و
ْ
ظٕكٌ ،اه قا همكاهی هیکكؾ .ایى کحاب قا با جىشه به هىٔى ٞآو ،هیجىاو ؾو بؽً کكؾ :يؽىث ه٭ؿهه و ؾیگك جاقیػ قولگاق
ْ
ولٙاو ی١٭ىبٕ٨ .ل الله هايًؿ ؾیگك جاقیػ يىیىاو اوالهی ،جاقیػ ٠الن آقاي اهیًی قا با ظمؿ و وپان الهی آ٤ال هیکًؿ و وپه

طهرايی

هباقلات ولٙاو ی١٭ىب ٕبكؾاق ولٙاو ؼلیل و ٨ك ليؿ وىم اولوو ظىىٔ بكای ؾوحیابی به ٬ؿقت اؤا ٞویاوی و اشحما٠ی هًا٘٫

يمذ و بررسی جطبیمی جار یخًگاری کحاب عالن آرای اهیًی از روزبهاو خًجی و کحاب دیار بکر یه از ابىبکر

ايگیمه جألی :٧هإل ،٧ایى اذك قا اظحماالؾق  272هصكی ٬مكی و بًا به ٨كهاو اولوو ظىى به قٌحهی جعكیك ؾقآوقؾه ،اها با وشىؾ ایى

به جىِی ٧وجمصیؿ اولیا و ؼل٩ا که به باوقي په ال ؼحن يبىت٬ ،این ه٭ام قوالث الهی و اوحىاقهاي ؾیى بك قوي لهیى هىحًؿ
هیپكؾالؾٕ .هماؤ885:
او ه١ح٭ؿ اوث که ؼؿاويؿ با ؾاقا بىؾو  ٬ؿقت ياهعؿوؾ ،به هّؿا ٪آیه ايا ش١لًاک ؼلی٩ه ٨ی االقْ .ايىاو قا به ا٠لی هكجبه ٌك ٦و
اقشمًؿی قوايیؿ و چٍن ٠الن و اٌك ٦هؽلى٬ات ٬كاقؾاؾ .به يٝك وی شمی ٟي٩ىن کاهل ايىايی هٝاهك اوماء الهیايؿ@ یً١ی ظ٫
ج١الی با اوما و ِ٩ات ؼىیً ياٜك و ٜاهك و ظأك ؾق ٠الن اوث و هك ـقه و هك هكجبهای ال ایى ٠الن يٍايی ال اون و ِ٩ث
هح١الی او ؾاقؾ .اگك ؾق ٠الن يٍايی ال لیبایی و کمال اوث ،همه ظاکی ال اوما و ِ٩ات و شمال و ل ٧ٙاو اوث و اگك ک٩ك و لٌحی
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57

ؾق آو به يٝك هی آیؿ ،هن يٍايی ال اوما و ِ٩ات شالل و ٬هك او ؾاقؾ .اگك ج٭ابل و جكکیبی اوث ،ظکایث ال ج٭ابل و جكکیب هٝاهك
ایى اوما و ِ٩ات ؾاقؾ .ظ ٫ج١الی جمام ٌاهاو قوی لهیى قا بك ظىب ج٩اوت ظکىهث و کٍىقگٍایی ،بك جؽحگاه ؾيیا هىح٭ك
واؼث جا بؿیى وویله هٝاهك ٬ؿقت و الٙا ٦الهی آٌکاق گكؾؾ .آیات و اظاؾیری که ؾق هحى جاقیػ او به کاق ق٨حه اوث ،يٍاو ؾهًؿه
ؾیؿگاه ؼاَ او ؾق هىائل ؾیًی و ٨كهًگی اوث .چًايکه وي ؾق بؽً ْاول کحاب ،په ال ظمؿ و وپان ؼؿاويؿ ،چًؿیى ِ٩عه قا

ْ
ْ
به هؿض و هً٭بث پیاهبك اوالم اؼحّاَ هیؾهؿ و به ً٠ىاو کحاب و ٠حكت ؾو هًهاز اوحًاؾ هیکًؿ? .ايی جاقٮ ٨یکن الر٭لیى کحاب
ْ
الله و ٠حكجی> ٨٭یهی ٌا١٨ی هفهب ظؿید هىح٭ین قاؾو ه١یاق ٬ىی هیؾايؿ آيگاه به هعىقیجكیى هىٔى ٞکه ؼال٨ث اوث
هیپكؾالؾ .ؾقباقه ِعابه بكاي جىشیه آقاي ؼىؾ به ظؿید اِعابی ْ
کالًصىم ْ
بایهن ا٬حؿیحن اهحؿیحن> اوحًاؾ شىحه ،همگی ؼىكواو
قوي لهیى ووال٘یى و هصاهؿیى ؾیى قا به هىالات کحاب ؼؿا و وًث پیاهبك ،به پیكوي ویكه و ٬ىل اِعاب قوىل اکكم ٨كا
ْ
هیؼىايؿ .او ه١ح٭ؿاوث که پیاهبك کىی قا به شايٍیًی ؼىؾ بكيگمیؿه بىؾ و بًابكایى ج٩کك ،چهاق ؼلی٩ه قوىل قا چهاق قکى ک١به
اهاهث و چهاق اهام ؾايىحه ال ه٭ام همگی به يیکی یاؾ هیکًؿ ،ولی٠ -لی ٠لیه ْ
الىالم -قا بیً ال وه ؼلی٩ه يؽىحیى ج١كی ٧و
ویؿ االولیاء ،وًؿ االِ٩یاء ،شاه ٟالمکاقم ْ
جمصیؿ کكؾه ال او با ل٭ب ?المإهًیى و ولی المىلمیىْ ،
الماهكة و الم٩اؼك الباهكة> يام

هیبكؾ په ال ـکك ؼال٨ث ٠لی بى ابی ٘الب ،يؽىث به ٌكض ؼال٨ث اهام ظىى و وپه و٬ای ٟشايگؿال کكبال هیپكؾالؾ .ایى
٬ىمث ال کحاب با بؽً ؾوم که ؾقباقه ولٙاو ی١٭ىب يىٌحه ٌؿه ،پیىيؿي يؿاقؾ و به يٝك هیقوؿ که هؿ ٦ال جألی ٧آو ،یکی آًٌا
ْ
کكؾو ولٙاو و ؼىايًؿگاو با جاقیػ اوالم بىؾه وؾیگكي بیاو ج٩کك ویاوی يىیىًؿه که هبحًی اوث بك ؾ٨ا ٞال ؼال٨ث و ولًٙث.
ْ
الله شايٍیًاو و اهاهاو بك ْ
ظ ٫په ال قوىل اکكم بىؾيؿ که هك یک هىشب ْ٬ىت ؾیى و اقٌاؾ و هؿایث
ؼل٩اي ْ٠باوی ال يٝك ٕ٨ل
ْ
هىلماياو ٌؿيؿ جا ایًکه الم١حّن بالله واپىیى ؼلی٩ه ْ٠باوی جىوٗ وپاهیاو هالکى کٍحه ٌؿ و ؾوقاو ظکىهث ْ٠باویاو بؿیًىاو
پایاو پفیك٨ث .با چیكگی چًگیمؼاو و ٨كليؿايً ،ایكاو گك٨حاق ٨حًه و ؼىيكیمي گكؾیؿ و بًاي ق٨ی ٟؼال٨ث و اهاهث و ٌكی١ث کهًه و
٨كوىؾه ٌؿ .به ایى جكجیب يىیىًؿه په ال اٌاقههای کىجاه به چیكگی چًگیم و ٨كليؿاو او ،جا وه ٬كو جاقیػ پك ٨حًه و آٌىب ایكاو قا
ْ
ً
ْ
ْ
هىکىت هیگفاقؾ .په ال ایى ه٭ؿهه يىبحا ٘ىاليی به اِل هٙلب هیپكؾالؾٕ٨ .ل الله با ایى ه٭ؿهه ظکىهث آ٬ ٪ىیىيلىها قا با
ؼل٩اي بًی ْ٠بان ْهحّل کكؾه و يىق ؼال٨ث قا که ؾق ه٥كب ؼايه ظىى هحىاقي ٌؿه بىؾ ،به ؼايه اولو ظىى بك هیگكؾايؿ .ؾیباچه
کحاب با ٠باقت هفکىق و ي٭ل چًؿ بیث ٌ١ك به پایاو هیقوؿ .ایى ؾیباچه ظىى هٙل١ی بكاي اذك اووث .ؾق ؾیباچه کحاب ،هىأله
ْ
اهاهث ،اوحؽال ٦و ٌىقا ال ؾیؿگاه ج٩کك ویاوی يىیىًؿه ؾقؼىق جىشه اوثٕ .هماو :ؾیباشه کحاب ٕ٨ ٔ88ل الله ،جاقیػ قا ال
ؾیؿگاهی اؼال٬ی و ٨لى٩ی يگكیىحه و آو قا همىاقه جکكاق ٌؿيی ؾايىحه اوث و ٠٭یؿه ؾاقؾ که قؼؿاؾهاي اهكول و آیًؿه ٌبیه به
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قویؿاؾ هایی اوث که ؾق گفٌحه قوي ؾاؾه .بًابكایى هؿ ٦و ٨ایؿه جاقیػ ،کىب جصكبه و ٠بكت آهىلي ال آو بكاي اِالض اهىق اوث.
او بكاي جاقیػ هٍث ٨ایؿه قا ـکك کكؾه و ٠بكت گك٨حى ال قاه و قون گفٌحگاو قا ذمكه اِلی ٠لن جاقیػ ؾايىحه اوث.
ساخحار کلی کحاب دیاربکریه
ؾق بؽً يؽىث کحاب ،هإل ٧به ٌكض ليؿگايی ?٬كا ٠رماو> ال هح٭ؿهاو ؾولث آ٬ ٪ىیىيلى هیپكؾالؾ .په ال آو ظىاؾذی قا که ب١ؿ
ٕ 270هـ ٔ٪.قا ٌكض ؾاؾه اوث@ بًابكایى بؽً اول کحاب با ـکك يبكؾ اولوو ظىى با قوحن جكؼاو ال اهكای ٬كا ٬ىیىيلى و ٌکىث
وی به ؾوث اولوو ظىى ؾق  208هـ ٪.به پایاو هی قوؿ .بؽً ؾوم کحاب با ٌكض ظىاؾخ ههن ؾوقه ٨كهايكوایاو ش٥حای و ؼايؿاو
٬كا ٬ىیىيلى ٌكو ٞهیٌىؾ .ابىبکك ٘هكايی ؾق ایى ٬ىمث په ال ٌكض هاشكای هكگ ٌاهكغ هیكلای جیمىقی ،ظىاؾخ ٠كا٨ ،٪اقن،
ؼكاواو و هاوقاءالًهك قا به ٘ىق کاهل بیاو هیکًؿ اها کحاب بٙىق کلی ؾقباقهی اولوو ظىى اوث که ؾق ظؿوؾ  8030 / ٪ 232م به
ً٠ىاو ق٬یب بكاؾق بمقگ جكي که ال شايب ؾوؾهاو آ٬ ٪ىیىيلى به قهبكی ايحؽاب ٌؿه بىؾ ،واقؾ ه١كکه ٌؿ که ؾق آو لهاو هًىل ٠كِه
پیکاق ایى ؼايؿاو ال هكلهای ؾیاق بکك ٨كاجك يك٨حه بىؾ .چىو اولوو ظىى ،بكاؾق بمقگجكي قا ؾقگیك شًگ با ؾٌمى ؾیكیًهٌاو
٠رماو بیگ ،به ؾلیل بلًؿی ايؿاهً ؾاؾه ايؿ که به ایى يام هن ؾق جاقیػ ٌهكت یا٨حه اوث .ؾق ٠یى ظال ابىبکك ٘هكايی ال او به ً٠ىاو
?ِاظب٭كاو> یاؾ کكؾه اوث ٕ٘هكايی ٔ7/8 :8537،و اقوپائیاو ؾق آو لهاو او قا اووىو کاوايى یا آوام ّبی ؼىايؿهايؿ .هإل ،٧يىب
اولوو ظىى قا با ه٩حاؾ واوٙه به ظٕكت آؾم ٠لیهالىالم هیقوايؿ ٕهماو ٔ54-84/8:و ؾقباقه هك یک ال آياو ا٘ال٠اجی به ؾوث
َ
هیؾهؿ که ؾق هىاقؾی ،بىیژه ؾق باقه پهلىاو بیگ ،ا ٓلؾی بیگ و اؾقیه بیگ ا٨ىايه واق اوث .وپه به ٌكض ليؿگی ٬كا٠رماو،
بًیاؾگفاق ؾولث آ٬ ٪ىیًلى هیپكؾالؾکه ؾق وا ،ٟ٬جاقیػ ایى ولىله با ٌكض ظال او آ٤ال هیٌىؾ .اها ابىبکك ٘هكايی ،ؾق يگاقي ایى
ليؿگیًاهه ،بكؼی قویؿاؾها قا که هىشب وكا٨کًؿگی ایى ؼايؿاو هیٌؿه ـکك يکكؾه اوث ،ال شمله ٌکىث ٬كا٠رماو ال ٬كایىو٧
يایب هملىکها ؾق ظلب ،و ظاؾذه هعاِكه ٌؿو ٬كا٠رماو به ؾوث َب ٓكوبای ؾق ّآهؿ و هصبىق ٌؿو او
٬كا٬ىیًلى ،پًاهًؿه ٌؿو او به ّ
به ِلط .هإل ٧وپه قویؿاؾهای ب١ؿ ال هكگ ٬كا٠رماو و اؼباق ٨كليؿاو و يىاؾههای او ،یً١ی ؾوقه ظممه بیگ ٕهحى٨ی  ،ٔ202و
شهايگیك بیگ ٕهحى٨ی  ،ٔ 270قا ٌكض ؾاؾه اوث .بؽً يؽىث کحاب با ٌكض شًگ قوحن جكؼاو٨ ،كهايؿه وپاه شهايٍاه ٬كا٬ىیًلى
با اولوو ظىى و ٌکىث قوحن جكؼاو به ؾوث اولوو ظىى ؾق  208به پایاو هیقوؿ .ظکمكاياو ش٥حای و ٬كا٬ىیًلى :بؽً ؾوم با
بعدهای ههمی ؾق باقه ظکمكاياو ش٥حای و ٬كا٬ىیًلى آ٤ال هی ٌىؾ .ابىبکك ٘هكايی ؾق ایى بؽً په ال ـکك ؾقگفٌث ٌاهكغ،
قویؿاؾهای ٠كا٨ ,٪اقن ,ؼكاواو وو هاوقالًهك قا بحّ٩یل بیاو هیکًؿٕ .هماو ٔ520-834/8:ؾقباقه شهايٍاه ٬كا٬ىیًلى ،په ال
ٌكض ٨حط ٠كا ٪و ٨اقن وکكهاو به ؾوث او ،ال ظمله وی به ؼكاواو و ٨كوحاؾو پىكي پیكبىؾا ٪به ٨اقن و ب٥ؿاؾ وؽى هیگىیؿ.
په ال آو ال اولوو ظىى وؽى به هیاو هیآوقؾ .ایى بؽ ً با ـکك اظىال جاقیػ ظکىهث اولوو ظىى و لٍکكکٍی او به گكشىحاو
آ٤ال هی ٌىؾ و ال ؾقگیكی او باولٙاو هعمؿ ٨اجط ؾقباقه هىئله ٘كابموو و لٍکكکٍی هصؿؾ به گكشىحاو و گٍىؾو ظّى کی٩ا و
ؾقگیكی او ؾق ب٥ؿاؾ و ٌکىث ظىى ٠لی ،آؼكیى ظکمكاو ٬كا٬ىیًلى ،و آهؿو ابىو١یؿ جیمىقی و ٌکىث او و يیم ال ٨حط يىاظی
هؽحل ٧ایكاو وؽى هی قوؾ .کحاب او ؾقاقجباٖ با قویؿاؾهای ٨كهايكوایی اولوو ظىى قا جا  270ؾقبك هیگیكؾ .همكاه با گماقيهای
اقلٌمًؿی که ؾق شای شای کحاب ؾیاقبکكیه ؾاؾه ٌؿه اوث ،هٙالبی يیم که چًؿاو اقلي جاقیؽی يؿاقؾ بحّ٩یل آهؿه اوث ،هايًؿ

طهرايی

٬كا٬ىیىيلى ؾیؿ ،به یاقی او ٌحا٨ث به ٘ىقی که آياو قا به جىلین واؾاٌث .اولوو ظىى ،ل٭بی اوث که به ابى الًّك ظىى بیگ بى

يمذ و بررسی جطبیمی جار یخًگاری کحاب عالن آرای اهیًی از روزبهاو خًجی و کحاب دیار بکر یه از ابىبکر

ال ٨ىت ٬كا٠رماو به و٬ى ٞپیىوحه و يیم اؼباق هكبىٖ به ٨كليؿاو و يىاؾگاو او یً١ی قولگاق ظممه بیگ ٕ 202هـ ،ٔ٪.شهايگیك بیگ

اواهی يىکكاو اهیكايی که ؾق شًگها ٌكکث ؾاٌحًؿ ،کاقهایی که هیکكؾيؿ و همچًیى گ٩حگى ال شًگ اوبهای آياو ,ـکك ایى
هٙالب ياٌی ال پیكوی هإل ٧ال قاوی آو اؼباق بىؾه اوث.
يمذ جاریخًگارايه کحاب عالن آرای اهیًی از فضل الله روزبهاو خًجی
يىیىًؿه ال ؾقباقیاو آ٬ ٪ىیىيل ى اوث و ال کاقهًؿاو ؾقشه یک بىؾ و به ٌاهماؾگاو جؿقیه هیکكؾ قولبهاو ؼًصی همايٙىق که ال
آذاق ؾیگكي هايًؿ ولىک الملىک و ههماو ياهه بؽاقا بك هیآیؿ او ٨٭یه بىؾه اوث و هحکلن و ٨یلىى ٦و ٠اؾل اوث ٠اهل جب١یؿ و
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57

٨٭اهث وی با٠د هیٌىؾ ٔؿ ٌی١ه جًؿقو باٌؿ و گاهی به آ٬ ٪ىیىيلىها کمحك و ال همه بیٍحك به ِ٩ىیاو بؿ هیگىیؿ .قولبهاو
ؼًصی ٨اقوی االِل بىؾ و کحاب وی ویكه يگاقی اوث بٙىق هٍؽُ ویكهی ولٙاو ی١٭ىب اوث يركکحاب هحکل ٧هًّى ٞو
پیچیؿه اوث و ؾق آو ال اٌ١اق ؼىؾ و آقایههای ٠كبی اوح٩اؾه کكؾه اوث کحاب بك قوایات جاقیؽی ٤لبهی جام ؾاقؾ و گماقي يىیىی
ؾ٬ی٭ی ال آو اٌاقه کكؾه اوث بكای هرال اجّال ی١٭ىب به ظکىهث ؾیاق بکك ؾق لهىحاو جىوٗ بكاؾقايً و ق٨حى آوها به هًٙ٭ه ظؿوؾ
٩ِ 83عه اوث و ال ایى ٩ِ 83عه ٌایؿ ٨٭ٗ چًؿ ؼٙی ال آو ؾقباقهی جاقیػ باٌؿ بیٍحك گماقي ٨ىایؿ جاقیػ با آقایههای اؾبی
اوث .کحاب قولبهاو ؼًصی قا هیجىاو ال ه١ؿوؾ کحابهای جاقیؽی ؾايىث که ؾقباقهی ٨لى٩هی جاقیػ و ٨ىایؿ ٠لن جاقیػ وؽى
گ٩حه اوث ال آيصایی که کحاب قولبهاو ؼًصی کمی هؽال ٧ؾقباق و ا٬ؿاهات ٌاهاو آ٬ ٪ىیىيلى ها اوث کحاب وی قویکكؾی ايح٭اؾ
گكایايه ؾاقؾ و کحاب پك اوث ال ايح٭اؾ ویاوی و ايح٭اؾ ال يهاؾها و ق٨حاقهای ویاوی و اشحما٠ی و ؾیًی اوثٕ .ايىٌه:8573،
 ٔ 847/8هبعد ب١ؿی هٙكض ٌؿه ؾق کحاب که بىیاق بعد بك ايگیم اوث هؽال٩ث پایاو ياپفیك قولبهاو ال ً٠اِك جكک اوث او ال
ؾقوو هؽال ٧اوث اها لیاؾ بكول يمیؾهؿ ولی ال يرك کحابً پیؿاوث و هىقؾ ب١ؿی هؽال٩ث بی ٬یؿ و ٌكٖ قولبهاو ؼًصی با
ٌی١ه اوث او ١٨الیثهای ِ٩ىیاو قا بكای ٬ؿقت گیكی بك يمیجابؿ و بىیاق جًؿ و ليًؿه ال آوها ايح٭اؾ هیکًؿ و هىقؾ هفهث ٬كاق
هیؾهؿ و ه١ح٭ؿ اوث ٌی١ه واؼحاق شاه١ه قا ؾچاق هٍکل کكؾه اوث و به همیى ؾلیل په ال ایى وؽى ال جكن به بؽاقا گكیؽث و
به ؾق باق البکاو وًی پیىوث و ؾق آيصا ٌاهکاق ايؿیٍهی ؼىؾ قا جعث ً٠ىاو ولىک والملىک قا به ٨اقوی يىٌث .ال آيصایی که
قولبهاو ؼًصی ؼىؾ بىیاقی ال قو یؿاؾهای ؾوقاو قا ؾیؿه اوث ال ایى قو شمییاجی قا اقائه هیؾهؿ که بىیاق ظائم اهمیث اوث.
جىِی٩ی که ال اشؿاؾ پاؾٌاهاو ِ٩ىی اقائه هیؾهؿ به ً٠ىاو هرال ٕهصمل ؾاوحاو هٍایػ اقؾبیل و ِ٩ات اؼال٬ی يا ه٭بىل ال ٌیػ
ظیؿق آوقؾه اوث٬ ٔ.ابل جىشه و بكای پژوهًهای ّ٠ك ِ٩ىی پك اهمیث اوث .و٬ای ٟهكبىٖ به ٌیػ شًیؿ و ظیؿق و چگىيگی
ٌکل گیكی يیكوهای هىاؾاق ؼاي٭اه اقؾبیل ال ا٘ال٠ات پكاقلي ایى کحاب به ٌماق هیآیؿ .همچًیى ؾق بؽً ب١ؿی ؾق ٬ىمث ٕـکك
وا١٬یاجی که ؾق ؼىلوحاو به ٜهىق آهؿه اوث ٔ.گماقيهای پك اهمیحی ؾقباقهی هٍ١ٍ١یاو ؼىلوحاو هیباٌؿ که ؾق ؾیگك هًابٟ
کمحك به چٍن هیؼىقؾ .و٬ای٨ ٟاقن هن با شمئیاجی بىیاق ؾق ایى کحاب ي٭ل ٌؿه که ؾق ؾیگك کحابهای ؾیگك کمحك بؿاو پكؾاؼحه
ٌؿه اوث وایى کحاب یکی ال هًاب ٟههن جاقیػ ا٬حّاؾی و اشحما٠ی ّ٠ك آ٬ ٪ىیىيلىها بٍماق هیقوؾ .جاقیػ ٠الن آقا ظحی
ؾقباقهی کاقبكؾ والضهای آجٍیى هىقؾ اوح٩اؾه ؾق شًگ ها يیم ظاوی ا٘ال٠ات اقلٌمًؿ اوث و ٘كل اوح٩اؾه ال والض ها قا با ؾ٬ث
آوقؾه اوث .قولبهاو ٔمى گماقي قویؿاؾها پاقه ای ال اوًاؾ و هکاجبات ولًٙحی و اؾاقی قا يیم ؾق کحاب ؼىیً آوقؾه اوث ال ایى
لعا ٚاو هىقؼی اوث که به اوًاؾ ؾیىايی ؾوحكوی ؾاٌحه اوث والآيها ؾق جألی ٧ؼىیً اوح٩اؾه کكؾه اوث? .بكای يمىيه هیجىاو
به ياههی ولٙاو ظىیى بای٭كا به ی١٭ىب ولٙاو و اٌاقه کكؾ که ظحی شىاب ایى ياهه قا ؼىؾ قولبهاو يىٌحه اوثٕ >.ؼًصی:8528،
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ْ
ؾیباچه کحاب  ٔ28جاقیػ ٠الن آقاي اهیًی ،يگاه ویژه اي ؾق ویك جاقیػ يگاقي و اؾبیات ٨اقوی ؾاقؾٕ٨ .ل الله به ً٠ىاو یک جاقیػ
يگاق و گماقٌگك ،بكؼی ال ههنجكیى شكیاوهای ویاوی و اشحما٠ی ایكاو قا ؾق یکی ال ظىانجكیى هكاظل جاقیؽی ذبث کكؾه و
ؼىؾ يیم به ً٠ىاو یک هًح٭ؿ که ؾق هحى بىیاقي ال هىائل ٬كاق ؾاٌحه به هىٔ ٟگیكي پكؾاؼحه و ي٭اؾايه ؾاوقي کكؾه اوث .او به ٌیىه
جاقیؽًگاقي ؼىیً که هبحًی بك هٍاهؿه و ًٌیؿو ال اٌؽاَ ٌایىحه و ؾقؼىق ا٠حماؾ اوث ،جکیه هیکًؿ و بك بی ٘ك٨ی ؼىؾ ؾق

ؾوقاو پكؾاؼث@ ٬أی اظمؿ ٩٤اقي و یعیی بى ٠بؿ اللٙی٬ ٧مویًی ،ؾو جى ال جاقیؽًگاقاو ایكايی پاقهاي ال ایى قویؿاؾها قا به
گىيهاي آوقؾهايؿ که با يٝكیات يىیىًؿه يمؾیک اوثٕ .هىوىیٌ :8520،ماقه  ٔ80اگك يىیىًؿه به ً٠ىاو جاقیؽًگاق ؾقباق ولٙاو
ی١٭ىب ال بكشىحگیهای اؼال٬ی و ٨كهًگی وي یاؾ کكؾه٨ ،ىاؾ اؼال٬ی او و ؾیگك ؾقباقیاو قا يیم ال يٝك ؾوق يؿاٌحه اوث .چًايکه
ْ
همیى يکحه قا ؾقباقه ٬باظث ؼمك و جىبه کكؾو ولٙاو ال باؾه گىاقي بؽىبی هیجىاو ؾق کحابً هٙال١ه کكؾٕ٨ .ل الله ال آيصا که
هكؾي هفهب ی اوث ؾق جصمیه و جعلیل قویؿاؾهاي جاقیؽی و يیم بكقوی ٌؽّیث اٌؽاَ ،جكشیط هیؾهؿ که ٬لن ؼىؾ قا به ي٭ل
هاشكاهاي ٨حًه ايگیم آلىؾه يکًؿ و جا هیجىايؿ ال ـکك و جکكاق هٙالبی که ٌك ٞآو قا ٬بیط و يکىهیؿه ٌمكؾه ،پكهیمکًؿ .ایى شهايبیًی قا
هیجىاو ؾیؿکه يىیىًؿه با آوقؾو آیهاي ال ٬كآو یا ٔكب المرل و یا هّكا٠ی٩ِ ،ثها و ؼىيهاي يیک ايىايی قا هیوحایؿ و به
٠بكت آهىلي آو قویؿاؾ اٌاقه هیکًؿ .قولبهاو ؼًصی ،ؾق جىشیه وجاییؿ ظکىهث و ؼال٨ث ٌاهاو آ٬ ٪ىیىيلى به ـکك ؼّایل
يىبی و ظىبی که به ٠٭یؿه وی ؾق ٌاهاو یاؾ ٌؿه ،به کاهلجكیى وشهی هىشىؾ اوث ،بىًؿه يمیکًؿ و بكای جبییى يٝكیات ؼىؾ@
هرل اوحاؾي شالل الؿیى ؾوايی الآیات ٬كآيی وىؾ هیبكؾ .ال آو شا که او هكؾی هفهبی و ٌكی١ث ياهه يىیه اوث ،هیکىٌؿ ؾق
٬كآو بك اوان شاه١ه اٌاقاجی به ٨كهايكوایی آ٬ ٪ىیىيلىها بیابؿ ،چًايکه با اوحًاؾ به واژه ?بٕ٬ٕ >ٟكاو کكین ،قوم آیهی  ٔ0که ؾق آیه
چهاقوىقه قوم آهؿه و بكاوان ظىاب شمل  8007 /278و ه٭اقو با ٌكو ٞولًٙث اولو ظىى اوث ،ال پاؾٌاهی وی به ً٠ىاو
ظکىهث الهی که ؼؿاويؿ ؾق ٬كآو هصیؿ يیم و٠ؿه ٜهىق آو قا ؾاؾه ،یاؾ هیکًؿ .او ؾق پایاو جىشیهات ٌك٠ی و ٠٭لی ؼىؾ بكای
هىحعکن کكؾو پایه های ظکىهث اولو ظىى ،باق ؾیگك با اٌاقه به آیه٨ :ی اؾيی االقْ و هن هى ب١ؿ ٤لبهن وی٥لبىو ذابث هیکًؿ
که واژه ٕاؾيی االقْٔ به ظىاب شمل ٠ؿؾ  ،8007 /278هیٌىؾ که با وال ٌكو٨ ٞكهايكوایی اولو ظىى ؾق ایكاو هٙاب٭ث ؾاقؾ.
په ال ایى جىٔیعات٨ ،حىظات اولو ظىى قا به ٘ىق ؼالِه ٌكض هی ؾهؿ .آو گاه ؾقباقه پایاو ليؿگی او و ؾق هىقؾ شايٍیى وی،
ولٙاو ی١٭ىب چًیى هیيىیىؿ:
"الشكم چىو ابكاهین آوا به بىٗ بى اٖ ي١ن با اهل ٠الن هىاوا ٨كهىؾ و به ظکن وهبًا له اوعا ٪و ی١٭ىب يا٨له به شمای ه٩حكٔات
٘ا٠ات الهی يا٨لهای همچى ظٕكت ا٠لی ی١٭ىبی قا بك جؽث پاؾٌاهی یاؾگاق گفاٌث" .
ٕ٨ل الله با آوقؾو ال٭اب و ً٠اویى پك جکل ٧ال ولٙاو ی١٭ىب به ً٠ىاو شايٍیى ٌایىحه اولو ظىى یاؾ هیکًؿ و هیيىیىؿ که
?٤كْ ال جألی ٧ایى جاقیػ ٠الن آقای ،بیاو وىايط آو ظٕكت اوث >.او باوق ؾاقؾ که جمام ?هکاقم ظىبی و يىبی و کماالت اقذی
و هکحىبی>  ،که ال ظؿ ٌماق بیكوو اوث ،به ولٙاو ی١٭ىب قویؿه و ا٨موو بك ایى يکات ،ؾق هٍث باب به ٌكض ویژگیها و
ِ٩اجی@ همچىو :شال لث يىبٌ ،کىه ِىقتٌ ،صا٠ث و شىايمكؾی ،هكظمث گىحكی٠ ،ؿالث و ؾاوقی ،ؾايً و ظىى ا٠ح٭اؾ

طهرايی

به ویژه ؾق هٙالب آ٤الیى و پایايی هك ّ٨ل ،یا هٙالبی که ؾقباقه ظاؾذههای ياگىاق یا ٌؽّیث بكشىحه کحاب هیآیؿ ،بىٔىض

يمذ و بررسی جطبیمی جار یخًگاری کحاب عالن آرای اهیًی از روزبهاو خًجی و کحاب دیار بکر یه از ابىبکر

يگاقي جاقیػ جأکیؿ ؾاقؾ .او ج٩اوت ؼكا٨ات و جاقیػ هىحًؿ قا قوٌى هیکًؿ و اقلي جاقیػ ؼىؾ قا با جىشه به ٔىابٗ اوالهی
ْ
آيگىيه که يىیىًؿه به آو باوق ؾاقؾ به ؼىايًؿه هیًٌاوايؿ .بكاي قوٌى ٌؿو يٝكیات ٕ٨ل الله بایؿ به بكقوی قویؿاؾهاي هماو

ْ
هیپكؾالؾ و گاهی هحًاوب با هىٔى١ٌ ،ٞكی قا چاًٌی هٙلب هیوالؾٕ .بكلگك :8530،ي ٕ٨ ٔ85ل الله بیٍحك گماقيهای
جاقیؽی ؼىؾ قا به ِىقت هًٙ٭ی و ؾلکً بال هیگىیؿ .او ؾق ـکك ظىاؾذی که ؼىؾ ٌاهؿ آو يبىؾه به ًٌیؿههای ٬ابل ا٠حماؾ جکیه
هیکًؿ و ؾق بیاو قویؿاؾهاي قولگاق ؼىؾ ال هٍاهؿات ؼىیً و ا٨كاؾ ٬ابل ا٠حماؾ بهكه هیگیكؾ .والهاي ب١ؿی که ؾق ؼؿهث
ولٙاو ی١٭ىب گفقايیؿه ،به يٝك هیقوؿ که ؾق ظؿ پیً يىیه با٬ی هايؿه اوث .بؿوو ایًکه جالي کًؿ ایى قویؿاؾها قا يٝن و
جكجیب ببؽٍؿ .ظحی ؾقباقه پیىوحى ؼىؾ يىیىًؿه به ؾقباق ولٙاو ی١٭ىب يیم ایى آٌ٩حگی يمىؾاق اوثْ .اها یکی ال هًاب ٟهىذ٫
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57

ؾقباقه قؼؿاؾهاي اِ٩هاو ،پؿق يىیىًؿه بىؾه که قوایات ٌ٩اهی او ؾق ایى کحاب بؿوو ـکك يام آهؿه اوثٕ .وذى٬یٌ :8577،ماقه
ْ
ْ
 ٔ88جاقیػ ٠الن آقاي اهیًی به ً٠ىاو یک اذك اقلٌمًؿ اؾبی يیم ٬ابل بكقوی اوث .يرك يىیىًؿه ؾق ظؿبیى ٬كاق ؾاقؾ ،يه هحکل ٧اوث
و يه هًّىّ٬ .ٞؿ يىیىًؿه آواو يىیىی بىؾه اوث جا ؼىايًؿگاو هٙالب و هىٔى٠ات جاقیؽی قا به آوايی ؾقٮ يمایًؿ ْاها اهكول يرك
او چًؿاو واؾه به يٝك يمیقوؿ  .جمریل قا که ؾق ٨ى بال٤ث ه٭ام ق٨ی١ی ؾاقؾ اوحاؾايه و هاهكايه به کاق هیگیكؾ ،گاهی ؼىؾ هرل هیميؿ
و لهايی ال ؾیگكاو هیآوقؾ@ ال آیات ٬كآيی و ظؿید گك٨حه جا اٌ١اق ٌ١كا یا اهرله وایك .هیؼىاهؿ کالم قا قيگیى کًؿ و به هً١ی
ْ
جصىن بؽٍؿ ،په ٌاهؿ هیآوقؾ و ال بیايً يحیصه هیگیكؾ .او پفیك٨حه بىؾ که آيچه به اظاؾید يبىي و ٨٭ه اوالهی ج١ل ٫ؾاقؾ ،ؾق
ؾقشه يؽىث اهمیث اوث و گكیم به ٠لىم اوالهی و ؾیگك هىائل ؾیًی هكگم اهكي ؼاقز ال هىٔى ٞيیىث .ؾق به کاقگیكي واژههای
ؾٌىاق ٠كبی ؾوحی جىايا ؾاقؾ .وبک او ؾقؼٍاو و ٬ؿقت جؽیل و جّىیك والي او يى و ٬ىي اوث و به ً٠ىاو یک يىیىًؿه با جصكبه
هكگم ؾق یا٨حى واژههای هًاوب ،ه٭ایىههای لیبا و کًایات لٙی ٧بال يمیهايؿ@ با ً٠ایث به هىٔى ،ٞآگاهی ؼىؾ قا ال آو ٨ى به کاق
هیبكؾ  .ؾق ایى کحاب ال٭اب و ً٠اویى ؾقباقي شایگاه ؼاِی ؾاقؾ و هیجىايؿ قاهًماي اقلٌمًؿ و ه٩یؿي بكاي ًٌاؼث ٘ب٭ات
اشحما٠ی٬ ،ىهیث ها ،هًاِب و هٍا٤ل آو قولگاق به ٌماق آیؿ .ل٥ات جكکی و ه٥ىلی ؾق ایى اذك يىبث به هًاب ٟؾیگك ایى ؾوقه ؾق
ْ
ظؿ ا٠حؿال به ِىقت ?واژگاو> به کاق ق٨حه اوث و ایى یکی ال و یژگیهای اقلٌمًؿ کحاب اوث که ؾق ٨هكوث پایاو کحاب ؾق
ْ
بؽٍی به يام ال٩بایی با هً١ی ؾ٬ی ٫و ه٭حٕی ظال گًصايیؿه ٌؿه اوثٕ٨ .ل الله ؾق ٠الن ٌ١ك و ٌا٠كي يیم ؾوحی ؾاٌحه و ؾق ایى
لهیًه اٌ١اقي ال وي بك شا هايؿهْ ،اها ال شهث کی٩یث با ٌ١كهاي ؼىب ٌا٠كاو هن ّ٠ك او ٬ابل ه٭ایىه يیىث .ؾق هحى ٠الن آقا
جؽلُ او اهیى اوث و با يىٌحى يام لمىجل٩ه ج١ل ٫اٌ١اق قا به ؼىؾي هٍؽُ هیکًؿ .يىیىًؿه به ً٠ىاو ٨٭یهی ِاظب يٝك ،به
هىائل و شكیايات ظ٭ى٬ی ّ٠ك ؼىؾ جىشه کاهل ؾاقؾ و کمحك جاقیؽًگاقي چىو او ،به ایى هىائل پكؾاؼحه اوث و همیى يکحه
هیجىايؿ یکی ال ویژگیهاي ههن ٠الن آقاي اهیًی به ٌماق آیؿ که ال باب يمىيه هیجىاو به اِالظات اقٔی ولٙاو ی١٭ىب و هاشكاي
ٕ٬اوت ٬أی ال٭ٕات ٌیػ ٠یىی ِؿق اٌاقه کكؾ .یکی ؾیگك ال ویژگیهاي ؼىب ایى جاقیػ ،آگاهیهای يىیىًؿه ؾقباقه ٌهكها و
هًا٘٬ ٫لمكو ٌاهاو آ٬ ٪ىیىيلىوث که اهكول بؽٍی ال ایى آباؾیها ؾق کٍىقهاي آـقبایصاو ،اقهًىحاو و گكشىحاو هیباٌؿ.
يمذ جاریخًگارايه کحاب دیار بکر یه از ابىبکر طهرايی
ً
کحاب ؾیاق بکكیه کاهال بی ٘ك٨ايه يىٌحه يٍؿه ،لیكا يىیىًؿه قویؿاؾهای ههمی قا که اظحمال ٨كاهىي کكؾو آوها يبىؾه اوث ٌایؿ
بكای آيکه ؼؿٌهای به ٌهكت آ٬ ٪ىیًلىها واقؾ يیاوقؾ ـکك يکكؾه اوث .یکی ؾیگك ال کاوحیهای ایى کحاب ـکك يکكؾو جاقیػ
قویؿاؾهاوث .هإل ٧هیجىايىث ،با ايؿکی ؾ٬ث ،آو ها قا ه١لىم کًؿ ،اها او ظحی جاقیػ و٬ای١ی قا که ؼىؾ ٌاهؿ و ياٜك آوها بىؾه،
يیاوقؾه اوث .با ایًهمه ،کحاب ظاوی هٙالبی ؾق باقة ؾولثهای ٬كا٬ىیًلى و ش٥حاییهاوث که يىیىًؿه ،بیٍحك آوها قا بك پایة
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هٍاهؿات ؼىؾ يىٌحه اوث .ا٨موو بك ا٘ال٠ات با اقلي ؾق باقة آ٬ ٪ىیًلىها ،ا٘ال٠ات ؾ٬ی٭ی يیم ؾق باقة ٬كا٬ىیًلىها ،بىیژه
اوکًؿق ٕهحى٨ی  ،ٔ 208شهايٍاه و ظىى ٠لی ؾق کحاب ـکك ٌؿه اوث همچًیى ؾق باقة والهاو يٝاهی ،ویاوی و اؾاقی ؾولثهای
٬كا٬ى یًلى و آ٬ ٪ىیًلى و يیم ؤ ٟهكؾم آيا٘ىلی ٌك٬ی و شًىبی ؾق وؿة يهن ا٘ال٠ات وىؾهًؿ و ههمی ؾق ایى کحاب آهؿه اوث.
کحاب ؾیاق بکكیه ،به ق٤ن ٌهكت يىیىًؿة آو ،ؾق هیاو هىقؼاو ب١ؿی چًؿاو هىقؾ جىشه يبىؾه اوث .ؼىايؿهیك ال وشىؾ ایى کحاب
ا٘ال ٞؾاٌحه ،اها ؾق بؽً هكبىٖ به ج كکماياو کحاب ؼىؾ ال آو وىؾ يصىحه اوث ٕ٨ل بى قولبهاو ؼًصی با کحاب ؾیاقبکكیه

ً
٬أی اظمؿ ٩٤اقی ،اوکًؿقبیگ هًٍی و ظىى بیگ قوهلى ٕشاهای هح١ؿؾٔ وىؾ بكؾهايؿ .کحاب ؾیاق بکكیه کاهال بی ٘ك٨ايه يىٌحه
يٍؿه ،لیكا يىیىًؿه قویؿاؾهای ههمی قا که اظحمال ٨كاهىي کكؾو آوها يبىؾه اوث ٌایؿ بكای آوکه ؼؿٌه ای به ٌهكت آ٪

٬ىیًلىها واقؾ يیاوقؾ ــ ـکك يکكؾه اوث٠ٕ .اؾلٌ :8528،ماقه ٔ70
یکی ؾیگك ال کاوحیهای ایى کحاب ـکك يکكؾو جاقیػ قویؿاؾهاوث .هإل ٧هیجىايىث ،با ايؿکی ؾ٬ث ،آوها قا ه١لىم کًؿ ،اها او
باقه ؾولثهای ٬كا٬ىیًلى و ش٥حاییهاوث که يىیىًؿه ،بیٍحك آوها قا بك پایه هٍاهؿات ؼىؾ يىٌحه اوث .ا٨موو بك ا٘ال٠ات با
اقلي ؾق باقه آ٬ ٪ىیًلىها ،ا٘ال٠ات ؾ٬ی٭ی يیم ؾق باقه ٬كا٬ىیًلىها ،بىیژه اوکًؿق ٕهحى٨ی  ،ٔ208شهايٍاه و ظىى ٠لی ؾق کحاب
ـکك ٌؿه اوث .همچًیى ؾق باقه والهاو يٝاهی ،ویاوی و اؾاقی ؾولثهای ٬كا٬ىیًلى و آ٬ ٪ىیًلى و يیم ؤ ٟهكؾم آيا٘ىلی ٌك٬ی و
شًىبی ؾق وؿه يهن ا٘ال٠ات وىؾهًؿ و ههمی ؾق ایى کحاب آهؿه اوث .ابىبکك ٘هكايی ؾق ؾقباق ال کاقهًؿاو ؾقشه یک بىؾ ابىبکك
٨كؾی وًی و اؾیب و ه١حؿل بىؾ و هفهب لیاؾ بكایً اهمیث يؿاٌث يام کحابً ?ؾیاقبکكیه> هن اٌاقه به يام ؼىؾي و هن اٌاقه به
جاقیػ بکكیه ؾاقؾ که لاؾگاه آ٬ ٪ىیىيلىها اوث ٕ٘هكايی ٔ848/8 :8537،او ایى کحاب قا به يام ظىى پاؾٌاه يىٌث کحاب قا جاوال
 270يىٌحه اوث ظىى ب١ؿ ال جاقیػ يىٌحى کحاب يیم ليؿه بىؾه اوث چىو ؾق وال  272او ال ٠رمايی ها ٌکىث وًگیًی
هیؼىقؾ ,ه١لىم هیٌىؾ اوبکك ٘هكايی ال ٌؿت ياقاظحی يمیجىايؿ بًىیىؿ چىو او هؿام هیؼىاوث ٌصا٠ث ولٙاو ظىى قا
ً
يٍاو ؾهؿ که ایى ؾق کحایً کاهال هٍهىؾ اوث چىو ؾق ابحؿای کحاب یک يىب ياهه ٘ىاليی بكای ظىى اقائه هیؾهؿ و يىب او قا
به ظٕكت آؾم هیقوايؿ اها او ؾق ایى يىب ياهه یک ولىله ال باوقها و يىبهای جكکی و ٌؽّیث شهايی آوها ؾق ایى يىب ياهه
ً
اقائه هیؾهؿ هرال :يى ٞجىلؿ بؿوو پؿقو هاؾق که ال ظٕكت هىیط و چًگیم ؾاقین او بكای ولٙاو ظىى هیآوقؾ که هیگىیؿ
پؿقبمقگً شؿی به يام به يام بیىىت ؾاقؾ که ؾاوحاو او ٌبیه او٤ىل اوث و ج٩کكات اوٙىقه ای ٌبیه جكکاو ؾق آو جصلی پیؿا هیکًؿ.
پاؾٌاهی ؾق ایكاو اقذی بىؾه اوث و هٍكو٠یث الهی ؾاٌحه اوث ،اها ؾق ایى اوٙىقه والی ها ٘هكايی ً٠اِك ایكايی قا يا ؾیؿه
هیگیكؾ و و١ی هیکًؿ ً٠اِكی قا بیاو کًؿ که جكکی باًٌؿ .ایى کحاب چًؿ کايىو اِلی ؾاقؾ:
-8جیمىقیاو :که يگاه هربحی ؾاقؾ چىو ظکن ظکىهحی قا جیمىق به آو ها ؾاؾه اوث و آو ها ظاکن جیمىق ؾق هًٙ٭هی ؾیاق بکكیه بىؾيؿ.
٬-8ك٬ىیىيلىها :ؾیؿگاه هربث يیىث ابىبکك ٘هكايی يى٠ی هً٩ی يگكی ویاوی يىبث به ٬كا٬ىیىيلى ها ؾاقؾ و هحٕاؾ يگاه قولبهاو
ؼًصی اوث ,ابىبکك ٘هكايی ق٨حاقهای ویاوی ؼايؿاو شهاو ٌاه قا جأییؿ يمیکًؿ وظحی ٨كليؿاو شهاو ٌاه ٬ك٬ىیىيلى قا ب٩ىاؾ هحهن

طهرايی

ظحی جاقیػ و٬ای١ی قا که ؼىؾ ٌاهؿ و ياٜك آوها بىؾه ،يیاوقؾه اوث .الو یژگیهای هربث کحاب با ایىهمه ،کحاب ظاوی هٙالبی ؾق

يمذ و بررسی جطبیمی جار یخًگاری کحاب عالن آرای اهیًی از روزبهاو خًجی و کحاب دیار بکر یه از ابىبکر

آًٌایی ؾاٌحه ،اها يام يىیىًؿه قا ؾق کحاب ؼىؾ ـکك يکكؾه اوث .وی ؾق جاقیػ ٠الن آقای اهیًی هیگىیؿ? :چىو ؾق کحاب ؾیاق بکكیه
ْ
که ؾق اظىال و وا١٬ات ٠الیعٕكت آوماو ق١٨ث ِاظب ٬كاو هأی اياقالله بكهايه هىٙىق اوث ،ج٩اِیل اوماء اشؿاؾ آو
ظٕكت با ُه َ
صمل اظىال ایٍاو هفکىق گٍحه به جکكاق اظحیاز يؿیؿ> ٕؼًصی ٔ88 :8528،ال ایى کحاب ،جاقیػ يگاقاو ؾیگكی چىو

هیکًؿٕ٘ .اهكؼايی و وپهكیٌ :8537،ماقه  ٔ 8کحاب ؾیاق بکكیه ال يٝك لهايی کمحك به جاقیػ جىشه کكؾه اوث ؾق ایى کحاب اي٭ٙاٞ
هعحىایی لیاؾ اوث ابىبکك هكچًؿ بكاوان هىٔى ٞپیٍك٨حه اوث اها هٙالبً ٌکىث ؾاقؾ وؼىايًؿه قا به یک يگاه اشمالی ال قويؿ
قو یؿاؾهای آ٬ ٪ىیىيلى ها يمیقوايؿ هٙلب وی بیٍحك به گماقيهای جکه جکه ؾق کًاق هن چیؿه ٌؿه اوث ٌبیه اوث ؾق بىیاقی ال
هىا ٟ٬هٙالب ّ٨ىل اقجباٖ هً١اؾاقی با یکؿیگك يؿاقيؿ چه بىا ؼىايًؿه ؾق ٨هن ایى قویؿاؾ ها ؾچاق هٍکل هیٌىؾ .کحاب ؾیاق
بکكیه پك اوث ال اواهی هًٙ٭ه ای و ٨كؾی که ؼیلی ال آو ها جا اهكول ًٌاوایی يٍؿهايؿ .ایى اواهی با٠د ٌؿه که يى٠ی پیچیؿگی و
ابهام ؾق هحى بىشىؾ آیؿ با ایى همه کحاب ؾیاق بکكیه ههنجكیى و ياؾقجكیى کحاب و هًب ٟؾقباقهی ٌاه ظىى اوث هكچًؿ کحاب به
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57

ٌیىهی ویكه يگاقايه يىٌحه ٌؿه اوث ,اهاگاهی قو یؿاؾهای ظاٌیه ای ؾقاِل هٙلب ٤لبه کكؾه اوث .وبک يگاقي کحاب واؾه و
بؿوو لعا ٚآقایههای اؾبی اوث ؾق کحاب ٌ١ك ,ظؿید و آیههای ٬كآو بکاق يك٨حه اوث.
يحیجه گیری
با جىشه به جاقیؽًگاقی ّ٠ك ٬كا٬ىیىيلىها و آ٬ ٪ىیىيلىها که ؾقوا ٟ٬هماو اؾاههی واؾه يىیىی ٬كو ه٩حن اوث ؾق هییابین که
جاقیػ يىیىی ایى ؾو ؾوقه ؾقوا ٟ٬هکمل یکؿیگك هىحًؿ و ٌباهث بىیاق ؾاقيؿ هكچًؿ ؾق شمئیات کمی ؾچاق ج٥ییكاجی ؾق وبک
جاقیؽًگاقی هیٌىيؿ  .یاؾآوقی ایى يکحه ههن اوث که باجىشه به جكک لباو بىؾو پاؾٌاهاو ٬كا٬ىیىيلى و آ٬ ٪ىیىيلى ٠ال٬هی بىیاقی
ب ه لباو ٨اقوی ؾاٌحه و و١ی ؾق شفب ايؿیٍمًؿاو ؾاٌحًؿ و همايٙىق که ال هىٔى ٞهىقؾ هٙال١هی ها بك هیآیؿ ها با ايحؽاب
گمیًٍی کحاب ٠الن آقای اهیًی و ؾیاقبکكیه که هكکؿام ؾق یک ّ٠ك هىحًؿ هیجىاو جاقیؽًگاقی آو ها قا به ٌكض ـیل ي٭ؿ و بكقوی
کكؾ و با یکؿیگك جٙبی ٫ؾاؾ .قولبهاو ؼًصی که هؿ ٦ؼىؾ قا ال جاقیؽًگاقی بیاو وىايط ؾوقاو ولٙاو ی١٭ىب ه١ك٨ی هیکًؿ اها
ً
باجىشه به به ظؿن و گماو ؾقاقجباٖ با ؾیى او که اظحماال وًی ٌا١٨ی بىؾه اوث هؿ ٦اِلی و پًهاو او ال جاقیؽًگاقی ؾ٨ا ٞال
ؼال٨ث و ولًٙث اوث او جاقیػ قا اؼال٬ی و ٨لى٩ی هیايگاقؾ و جىشه ؾاقؾ که ظىاؾخ و قؼؿاؾهای اهكول و آیًؿه بىیاق به یکؿیگك
ٌباهث ؾاقيؿ او بكای جاقیػ ٨ىائؿ بىیاقی هیٌماقؾ ولی هؿ ٦اِلی جاقیػ و جاقیؽًگاقی قا ذبث و٬ای ٟو ٠بكت گك٨حى هیؾايؿ.
اللم بفکك اوث که وٙط ٠لمی قولبهاو ؼًصی يىبث به ابىبکك ٘هكايی باالجك اوث او ؾوحی جىايا ؾق بکاق گیكی ل٥ات ٠كبی و
بکاق گیكی آو ؾاٌحه اوث ظحی ال اهحیالات جاقیؽًگاقی او هیجىاو به بکاق گیكی آیات ٬كآو کكین و لٙای ٧وكایی بكای ٨هن بهحك
هؽا٘ب يام بكؾ که ال ایى لعا ٚکحاب ٠الن آقا يىبث به ؾیاق بکكیه شفاب جك اوث و ؼىايًؿه قا ال هٙال١هی هحى ؼىحه يمیکًؿ
ؾیگك ایًکه قولبهاو جا شایی که جىايىحه اوث و١ی ؾاٌحه که جاقیػ قا بؿوو ٤كْ وقلی و شايبؿاقی بًگاقؾ و ایى ؾق ظالی اوث که
ابىبکك ٘هكايی لیاؾ به ِعث گ٩حههای قاویاو هى باب ظىاؾخ جىشهی يؿاقؾ و ٨٭ٗ به ي٭ل و٬ای ٟبىًؿه هیکًؿ
ابىبکك ٘هكايی قوٌی جعلیلی ؾق جاقیؽًگاقی يؿاقؾ و الیى يٝكقوي جاقیؽًگاقی او با قولبهاو بىیاق هح٩اوت اوث .قولبهاو
ؼًصی ٌاؼّهی کحابً اٌاقه به اِالظات اقٔی اوث که اهكوله ها ال آو بً١ىاو هًب ٟؾوث اول ؾقباقهی ًٌاؼث ایى هكلها و
اِالظات ؾق آـقبایصاو و اقهًىحاو و گكشىحاو اوح٩اؾه هیکًین ام ؾق اقجباٖ با کحاب ؾیاق بکكیه کحاب آيچًاو ا٘ال٠ات ههمی
ؾقباقهی هكلها و جاقیػ ویاوی يؿاؾه اوث و ال ي٭اٖ ٔ ٧١کحاب و جاقیؽًگاقی ابىبکك ٘هكايی بایؿ بگىیین جاقیػ قا بیٙك٨ايه
يًىٌحه اوث و هؿ ٦او بكجكی يٍاو ؾاؾو آ٬ ٪ىیىيلىها اوث و ال ـکك ظىاؾذی که بكجكی آوها قا ؼؿٌه ؾاق هیکًؿ اهحًا ٞوقلیؿه
اوث و ایى ؼىؾ یک اٌحباه ٨اظً ؾق جاقیؽًگاقی اوث .اها ياگ٩حه يمايؿ که يکحهی ههن کحاب ؾیاق بکكیه ـکك و٬ای١ی اوث ؾق
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ؾوقهی اوکًؿقشهايٍاه و ظىى ٠لی پاؾٌاه اوث که ؼىؾ يىیىًه ياٜك هىائل بىؾه اوث همچًیى کحاب ظاوی ا٘ال٠ات لیاؾی ال
باب ویاوثهای يٝاهی و لٍگكی اوث اها ایى ا٘ال٠ات ؾق جمام شًبهها يیىث و ٨٭ٗ به ـکك هىائلی پكؾاؼحه ٌؿه اوث که بكای
ظکىهث کىب هٍىق٠یث و هعبىبیث کًؿ په يگاه جاقیؽًگاقی شايبؿاقايه اوث .و یژگی هربث ؾیگكی که اللم اوث ال ظید
جاقیؽًگاقی به آو اٌاقه کًین ايحؽاب يام کحاب اوث که ؾیاق بکكیه با هىٌیاقی ؼاِی ايحؽاب ٌؿه اوث که اٌاقه به هعل جىلؿ
يىیىًؿه و لاؾگاه ظکىهث اوث .ؾق کحاب ؾیاق بکكیه ال شًگ با ٠رمايیها ِعبحی يمیٌىؾ چىو ال ا٠حباق پاؾٌاهاو هیکاهؿ و
ال يٝك ـکك و٬ای ٟجاقیؽی و ٌاهؿ و ياٜك بىؾو ؼىؾ يىیىًؿه به ظىاؾخ شمو هًاب ٟؾوث اول هعىىب هیٌىؾ .هىقؾ ؾیگك
ا٘ال٠ات جاقیؽی و ش٥كا٨یایی کحاب ٠الن آقای اهیًی ا٘ال٠ات ههمی ؾق لهیًههای ش٥كا٨یایی هیؾهؿ و ایى يٍايگك وىاؾ
ً
ش٥كا٨یایی يىیىًؿه اوث ولی ؾق کحاب ؾیاق بکكیه يام هعلهایی ؾاؾه ٌؿه اوث که اِال بكقوی ي٭ٍه و هًاب ٟؾیگك ـکك يٍؿه اوث
و ایى ؼىؾ ياآگاهی يىیىًؿه قا ال ا٘ال٠ات ش٥كا٨یایی يٍاو هیؾهؿ.
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