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نقدی بر کتاب کیسانیه (تاریخ ،ادبیات)
علياکثرعثاسي 
چکیده
ٔٛضٛع ایٗ ٔماِ٘ ٝمذ  ٚبشسػی آساء ٚداد اِماضی ِٔٛف وتاا ویؼاا٘ی ٝدسبااس ٜآٖ
ٔزٞب اػت و ٝب ٝسٚؽ تٛكیفی – تحّیّی  ٚبا اػتٙاد بٙٔ ٝابغ ا٘جاْ ٌشفت ٝاػات.
با تٛج ٝب ٝتؼّط ٚداد اِماضیبش ادبیات ػش ٚی ب ٝخٛبی اص ػٟذ ٜاػتفاد ٜاص ٔٙاابغ
ٔتمذْ ػشبی  ٚاػٙاد خطی ٔشبٛط بٛٔ ٝضٛع بشآٔذ ٜاػتِٛٔ .ف اص اؿؼاس ؿااػشاٖ
ویؼا٘ی  ٓٞ ٚاص دیذٌاٜٞای  ٚسدیٞٝای ٔخاِفاٖ آ٘ااٖ باشای تحّیاُ ٘مااط تاسیاه
تاسیخ ویؼا٘ی ٝبیـتشیٗ بٟش ٜسا بشد ٚ ٜب ٝخاللیتٞای ٕٟٔی دػت یافت ٝاػات أاا
با ٚجٛد ایٗ بشای بشسػی ٘ماط ٔب ٟٓتحٛالت ٔشبٛط با ٝویؼاا٘یاٖ ٌٕااٖٞاایی دس
اثااشؽ سا ٔطااشد وااشد ٜاػاات واا ٝبشخاای اص آٟ٘ااا بااا ؿااٛاٞذ تاااسیخی ٕٞخااٛا٘ی
٘ذاسدِٛٔ.ف ػبذاهلل بٗ ػبا سا ؤ ٝحمماٖ دسباسٚ ٜجٛد تاسیخی ٚی تشدیاذ جاذی
داس٘ذ ٚالؼیت تاسیخی دا٘ؼت ٚ ٝدس ٔٛاسد بؼیاسی الذأات ػابیی ٝسا ٔحاٛس بحا ؾ
لشاس داد ٜاػت ٚی ػخٙاٖ ػّی(ع) دسباس ٜفشص٘اذؽ ٔحٕاذ سا ٞآ جاأغ ٔاٛسد
بشسػی لشاس ٘ذاد ٜاػتٕٞ .چٙیٗ ِٔٛف بشخی الذأات غاِیاٖ پغ اص ٔختااس سا باٝ
خٛد ٚی ٘ؼبت داد ٜاػت ٚداداِماضی دس بحث اص تطٛس ٔف ْٟٛسجؼت  ٚغیبت اص
وٙىاؽ آیات لشآ٘ی  ٚسٚایات ٘بٛی دس ایٗ باس ٜغفّت ٚسصیذ ٜاػت.
کلیدواژههاٚ :داد اِماضی ویؼا٘یٔ ٝختاس ٔحٕذبٗ حٙفی ٝػبذاهلل بٗ ػبا.

.1مقدمه
٘مذ وتا ٘ ٚمذ آساء  ٚآثاس دا٘ـٕٙذاٖ ٔ ٚحمماٖ ٔیتٛا٘ذ ب ٝغٙای ػّٕی آثاس آ٘اٖ وٕه
وٙذ دس ٚالغ ٞش ٔحممی با ٚجٛد تالؽ فشاٚاٖ  ٚس٘جی سا ؤ ٝتحُٕ ٔیؿٛد تا یه اثاش
اسص٘ذ ٜػّٕی سا تِٛیذ وٙذ ٕ٘یتٛا٘ذ ادػا وٙذ و ٝواس تاِیفی  ٚتحمیمی ٚی بای٘ماق ٚ
اػتادیاس ٌش ٜٚتاسیخ دا٘ـٍا ٜاكفٟاٖAa_abbasi_z@yahoo.com .

تاسیخ دسیافت 1397/4/13 :تاسیخ پزیشؽ1397/7/2 :
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ػیب اػت دس پشت ٛػمُ جٕؼای  ٚپاغ اص ٘ـاش اثشتحمیمای ٘ ٚماذ آٖ ٔ ٚطاشد ؿاذٖ
بشداؿتٞای دیٍشاٖ اص ٔتٔ ٖٛتمذْ جذا اص آ٘چِٛٔ ٝاف دسبااسٛٔ ٜضاٛع تحمیاك باذاٖ
سػیذ ٜاسصیابی دسػت اثش ػّٕی ٕ٘ایاٖ ٔی ؿٛد .با ٘مذ كاحی  ٚاكاِٛی یاه اثاش
ػّٕی ٔیتٛا٘ذ پشباستش ؿٛد با ػیاٖ ؿذٖ ٘ماط ضؼف  ٔ ٚبت یاه اثاش اص ٍ٘اا٘ ٜالاذاٖ
صٔی ٝٙپظٞٚؾ  ٚتذبش بیـتش دس ٔٛضٛع ٔٛسد تحمیك دس ٔخاطباٖ  ٚخٛا٘ٙذٌاٖ  ٓٞایجاد
ٔیؿٛد .
وتا «اِىیؼا٘ی ٝفی اِتاسیخ» اثش ٚداداِماضی تاِیفی اسصؿٕٙذ دس صٔی ٝٙویؼا٘ی ٝاػات واٝ
دس وٙاس ػایش آثاسی دا٘ـٍاٞی و ٝباا دیاذٞای ٔتفااٚت دسبااس ٜویؼاا٘یٛ٘ ٝؿات ٝؿاذٜ
تٛا٘ؼت ٝاػت ابٟأات صیادی سا دسباس ٜویؼاا٘ی ٚ ٝفشلاٞٝاا ٌ ٚشٟٞٚاای ٔٙتؼاب باذاٖ
سٚؿٗ وٙذٔ .حمك با ؿیٜٛای دا٘ـٍاٞی  ٚاػتذالِی  ٚبا بٟاشٌ ٜیاشی اص ٔتأ ٖٛختّاف
تاسیخی  ٚادبی ٕٞ ٚچٙیٗ بشسػی ٔماالت  ٚآثاس ٔؼتـشلاٖ ٔؼاكش دس ایٗ صٔی ٝٙتٛا٘ؼتٝ
اػت ػیش ٔٙطمی تاسیخی تحٛالت فشل ٝویؼا٘ی ٝدس لش٘ ٖٚخؼتیٗ سا بشسػی  ٚتجضیاٚ ٝ
تحّیُ ٕ٘ایذ.
آ٘چ ٝدس ایٗ ٔماِ ٝدسباس ٜاسصیابی اثش ٔزوٛس  ٚبیاٖ واػتی ٞای آٖ ٔطشد ؿذ ٜاػات باٝ
ٞیچ ٚج ٝبٙٔ ٝضِ ٝصیش ػٛاَ بشدٖ ِٔٛف  ٚیا واػتٗ اص اسصؽ ػّٕی اثاش ػّٕای ٚصیاٗ
ِٔٛف ٘یؼت بّى ٝتٛج ٝب ٝایٗ ٘ىت ٝاػت وٞ ٝش اثش ػّٕای ٔای تٛا٘اذ ٘ما لای داؿاتٝ
باؿذ  ٚتالؽ ٘الذ بشآٖ اػت و ٝبا دیذٌاٞی ػّٕی  ٚباذٚس اص ٔٛضاغٌیاشی بشخای
واػتیٞای وتا سا سٚؿٗ ػاصد.دس ایٗ ٔختلش ابتذا ٔؼشفی وّی اثش  ٚػپغ جایٍاٚ ٜ
ؿاٖ ػّٕی ِٔٛف  ٚدس ٟ٘ایت بخؾ اكّی ٔماِ ٝو ٝاسصیابی وتا ِٔٛاف ٞؼات ٔای-
پشداصیٓ.

.2معرفی کلی اثر
ِٔٛف وتابؾ سا دس ؿؾ فلُ تٙظیٓ واشد ٜاػات فلاُ ا َٚبا٘ ٝماذ  ٚبشسػای ٔٙاابغ
اختلاف داد ٜؿذ ٜاػت ٚی دس كذس ٙٔ ٕٝٞابغ آثاس بالی ٔا٘ذ ٜاص خٛد ویؼاا٘یٞاا سا
ٔطشد  ٚدس باس ٜآٖ تٛضی ٔیدٞذ .آ٘چ ٝسا  ٓٞبشخی ٔخاِفااٖ ویؼاا٘ی دس صٔاٟ٘اایی
بؼیاس دٚس بذا٘اٖ ٘ؼبت دادٜا٘ذ سد ٔیوٙذ ٚداد اِماضی دس ٔاٛسد یىای اص ایاٗ ٘اٛع
وتابٟا ٔی٘ٛیؼذ؛ « ...آ٘چ ٝابٔٛحٕذ یٕٙی  ٚ....غالْ حّیٓ پؼش ؿیخ لطب اِذیٗ دّٞاٛی
 ...ب ٝآ٘اٖ ٘ؼبت دادٜا٘ذ چیضی جض لیاع باطُ با پیشٚاٖ دیٍش فشلاٞٝاا ٘باٛد ٜاػات»...
(ٚداد اِماضی ٚ )17 :1395ی دس ٕٞاٖ ابتذای فلُ تاویذ ٔیوٙاذ وا ٝآ٘چا ٝاص خاٛد
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ویؼا٘یٞا بالی ٔا٘ذ ٜتٟٙا چٙذ لطؼ ٝؿؼش اػت  ٚاص ایٗ اؿؼاس و ٝاص آٖ وُ یش ػِض ٚ ٜػایذ
حٕیشی ٞؼت ٟ٘ایت بٟش ٜسا بشدٔ ٚ ٜخلٛكا دس فلُ آخش وتا ٔفلُ ب ٝاؿؼاس ایاٗ
د٘ ٚفش اػتٙاد وشد ٜاػت .ػایش ٔٙابغ سا ب ٝد ٚدػت ٝوّی ٔٙابغ ا َٚآثااس فشلاٍ٘ ٝااسی ٚ
د ْٚآثاس تاسیخی  ٚؿشد حاَ تمؼیٓ ٕ٘ٛد ٜاػتِٛٔ .اف دس ؿاشد ٘ماذ  ٚاسصیاابی ٚ
ٔمایؼٝی ٔطاِبی و ٝایٗ ٔٙابغ دسباس ٜویؼا٘ی ٝداس٘ذ ٘ىات اسص٘ذٜای سا ٌٛؿضد ٔیوٙاذ اٚ
ٔٙابؼی ؤ ٝطاِب اسص٘ذ ٜبذیغ  ٚیا الال ٘ىتٞٝایی لابُ تٛج ٝدسبااس ٜویؼاا٘ی ٝداس٘اذ سا
دس ایٗ بخؾ فٟشػت وشد ٜاػت  ٚدس ایٗ ِیؼت اص آٚسدٖ ٘اْ ٔٙابؼی ؤ ٝطّب تاصٜای
٘ذاس٘ذ  ٚفمط اص ٔطاِب ٔتمذْتشٞا اػتفاد ٜوشدٜا٘ذ خاٛدداسی واشد ٜاػات .دس ؿاشد ٚ
اسصیابی ٔطاِب  ٚسخذادٞای ٔشبٛط ب ٝویؼا٘ی ٝدس آثاس تاسیخی  ٚؿاشد حااَ ٘یاض ایاٗ
لاػذ ٜسػایت ؿذ ٜاػت ٚداد اِماضی دس پایاٖ روش آثاس فشلاٍ٘ ٝااسی اص د ٜاثاشی واٝ
چاپ ٘ـذٜا٘ذ  ٚب ٝكٛست ٘ؼخ ٝخطی ٚجٛد داس٘ذ  ٚحاٚی اطالػاتی ٞش چٙذ ا٘اذن
دسباس ٜویؼا٘یٞ ٝؼتٙذ ٛٔ ٚسد اػتفادٚ ٜی ٚالغ ؿذٜا٘ذ ٘یض یاد وشد ٜاػت .ا ٚخٛد تاویذ
ٔیوٙذ وٛٔ ٝػؼ ٝتبادَ آوادٔیه إِٓاٖ ( )DAADؿشایط سا بشای تحلایُ یىؼااِٝاؽ
دس دا٘ـٍا ٜتٛبی ٍٗٙإِٓاٖ  ٚاػتفاد ٜاص ٘ؼخ خطی بشِیٗ  ٚاػتا٘ب َٛفشا ٓٞوشد ٜاػات(
ٔمذِٔٛٔ ٝف) ِٔٛف دس پایاٖ بخؾ دِٔٚفلُ ا َٚدسباسٙٔ ٜابغ ٔتماذْ حاذی ی أاأی ٚ
یه ٔٙبغ والٔی اػٕاػیّی ٝو ٝدس تمؼیٓ بٙذی ٚی جای ٍ٘شفتاٝا٘اذ  ٚاطالػاات خاٛبی
دسباس ٜویؼا٘یاٖ داس٘ذ دس حذپا٘ضد ٜخط تٛضیحاتی سا اسا  ٝواشد ٜاػات(ٚداد اِماضای
 :1395كق .)40-39دس ٔجٕٛع ِٔٛف دسبااسٚ ٜیظٌیٟاای ٔٙاابغ ارٟاس٘ظشٞاای بؼ اا
ػإِا٘ٝای وشد ٜاػت.
با تٛج ٝب ٝإٞیت لیاْ ٔختاس دس ٔزٞب ویؼا٘یٚ ٝداد اِماضای فلاُ د ْٚوتاابؾ سا باٝ
بشسػی ٘ ٟت  ٚلیاْ ٔختاس  ٚاستباط ویؼا٘یاٖ با ٔختاس تفاٚتٟای ٔختاسی ٚ ٝویؼا٘یٚ ٝ
ٔشصبٙذیٞای ویؼا٘ی ٝپشداخت ٝاػت ا ٚدس ایٗ فلُ ابتذا ػاِـإاس حاٛادم ٔشباٛط باٝ
ص٘ذٌی ٔختاس سا روش وشد ٜاػت پغ اص آٖ دسباسٔ ٜحذٚد ٜصٔا٘ی  ٚجغشافیایی حىٔٛات
ا ٚتٛضیحاتی سا اسا  ٝوشد ٜاػت ٚداداِماضی دسبااس ٜسابطا ٝویؼاا٘یاٖ ٔ ٚختااس ٚ ٚجاٝ
تؼٕیِ ٝمب ویؼاٖ تٛضیحاتی سا دس ایٗ فلُ اسا  ٝداد ٜاػت ا ٚتاویذ داسد و ٝبؼایاسی
اص ػمایذ ویؼا٘ی ٝپغ اص ٔختاس  ٚتٛػط ویؼاٖ ؿىُ ٌشفت ٚ ٝاكطالد ویؼا٘ی ٝبٔ ٝؼٙای
ٚالؼی ب ٝبشخی اص طشفاذاساٖ  ٚیااساٖ ٔختااس وا ٝپاغ اص وـات ٝؿاذٖ ا ٚاص ویؼااٖ ٚ
ا٘ذیـٞٝای ا ٚتبؼیت وشد٘ذ اطالق ٔیؿٛد.ػمایذ یاساٖ ٔختاس و ٝدس بشخی ٔٙابغ با ٘ااْ
ٔختاسی ٝیاد ؿذٜا٘ذ سا تا حذٚدی ٔتفاٚت اص ویؼا٘یٔ ٝی دا٘ذ و ٝدس دٚسٜٞای بؼذ تطٛس
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صیادی یافتٙذ دس ایٗ فلُ ِٔٛف اص ٚیظٌیٟای ٔحٕذ بٗ حٙفی ٚ ٝدِیُ ایٗ ؤ ٝختاس اص
أأت أٟ ٚ ٚذی خٛا٘ذٖ ٚی یاد وشد ػخٗ ٌفت ٚ ٝفاشاص ٘ ٚـایب سٚاباط ٔختااس باا
ٔحٕذ حٙفی ٝسا ٘ؼبتا با تفلیُ یاد وشد ٜاػت .استباط ٔختاس با ا٘ٛاع ٌشایؾٞاای ؿایؼی
دس وٛف ٚ ٝتفاٚتٞای لیاْ ا ٚبا تٛابیٗ  ٚتٛج ٝب ٝبش٘أٞٝاای التلاادی  ٚاجتٕااػی دس
وٛف ٝاص دیٍش ٔٛاسد ٔطشد ؿذ ٜدس ایٗ فلُ اػت.
فلُ ػ ْٛحاٚی حٛادم ٔشبٛط ب ٝویؼاا٘ی ٝپاغ اص ػاشو ٛلیااْ ٔختااس تاا ٚفاات
ابٞٛاؿٓ ػبذاهلل دس آخش لشٖ اٞ َٚجشی ٞؼت .دس بشسػی ایٗ دٚساٖ ٚداد اِماضای باش
د٘ ٚىت ٝتاویذ وشد ٜاػت؛ اتفالات ػیاػای  ٚسخاذادٞای حىأٛتی وا ٝباش ػش٘ٛؿات
ویؼا٘ی ٝتاثیشٌزاس بٛد ٚ ٜتالؿٟای ویؼا٘یاٖ بشای ػّٕی وشدٖ بش٘أٞ ٝای حىٔٛتیاؿااٖ
 ٚدیٍش دٌشٌ٘ٛیٞا  ٚتغییش  ٚتبذیُٞا دس ا٘ذیـٔ ٝزٞبی ٌشٟٞٚای ٔختّف ویؼا٘ی واٝ
ایذٜٞای جذیذ ٘ ٚادسی سا دس ٔجٕٛػ ٝؿاخٞٝای ٔزٞب ویؼا٘ی ایجااد ٕ٘ٛد٘اذ .ا ٚدس
ایٗ فلُ تاویذ ٔی وٙذ وٛٞ ٝاخٛاٞاٖ أأت ٔحٕذ حٙفیا ٚ ٝبمایاای ٔختاسیا ٝپاغ اص
ؿىؼت دس ٘لیبیٗ اص ٘یشٞٚای ػبذإِّه ٔشٚاٖ ب ٝوٛف٘ ٚ ٝضد ٔ ٓٞزٞبا٘ـاٖ و ٝایٙاه
س یؼـاٖ ویؼاٖ بٛد بشٌـتٙذ  ٚبش ایٗ اػاع ٔی تٛاٖ اص ایٙجا ب ٝبؼاذ اص فشلا ٝای باٝ
٘اْ ویؼا٘ی ٝػخٗ ٌفت(ٚداد اِماضی ف  ٚ )124دس ادأا ٚ ٝدس ٕٞایٗ فلاُ تاویاذ
داسد و ٝدس ػاَ ٔ 81حٕذ حٙفی ٝاص د٘یا سفت ٔ ٚشي أ ٚای تٛا٘ؼات ؿىؼاتی باضسي
بشای ویؼا٘ی ٝباؿذ .ا ٚدس ادأٔ ٝی ٘ٛیؼذ ؛ « ....بی ؿه وؼا٘ی ؤ ٝشي ا ٚسا پزیشفتٙاذ
ب ٝایٗ ؿىؼت تٗ داد٘ذ ٚدیٍش پغ اص آٖ ویؼا٘ی ٝؿٕشدٕ٘ ٜی ؿذ٘ذ دس ادأا ٝپاظٞٚؾ
٘یض ب ٝآ٘اٖ ٘خٛاٞیٓ پشداخت»(ٕٞاٖ .)135
تجضیا ٚ ٝا٘ماشام اػات دس
تحٛالت ویؼا٘ی ٝپغ اص لشٖ ٘خؼت وا ٝدٚساٖ ؿاىا
فلُ چٟاسْ جای ٌشفت ٝاػت .دس ٚالغ دالیّای وا ٝباػاث ؿاذ ویؼاا٘یاٖ ٔحبٛبیات ٚ
ٔٛلؼیت خٛیؾ سا اص دػت بذٙٞذ  ٚجایٍإٟٔ ٜی دس لشٖ د ْٚدس بیٗ ؿایؼیاٖ ٘ذاؿاتٝ
باؿٙذ ب ٝخٛبی دس ایٗ فلُ تبییٗ ؿذ ٜاػت ِٔٛف بش فشلٌٝشایی ٘ ٚفاٛر ا٘ذیـاٞٝاای
غاِیا٘ ٝتاویذ بؼیاس داسد ٔ ٚی٘ٛیؼذ با تٛج ٝب ٝصٔیٞ ٝٙا  ٚؿشایطی و ٝدس بطاٗ ویؼاا٘یٝ
اص ٕٞاٖ ابتذا ٚجٛد داؿت ایٗ ٔزٞب با ؿتا صیاد داسای ا٘ذیـاٞٝاای غاِیا٘ا ٝؿاذ ٚ
طبیؼتا با ایٗ ا٘ذیـٞٝای تٙذسٚا٘٘ ٝفٛر ٛٔ ٚلؼیت خٛیؾ سا دس بایٗ ٔؼإّا٘اٖ  ٚدیٍاش
ؿیؼیاٖ اص دػت دادِٛٔ .ف وؼا٘ی اص ویؼا٘یٞا و ٝب ٝدیٍاش ٌشٟٞٚاا اص جّٕا ٝخا٘اذاٖ
ػباػی پیٛػتٙذ سا ویؼا٘ی ٕ٘یدا٘ذ  ٚبا ایٗ تؼشیف ٔحاذٚد ٜویؼاا٘یٞاا  ٚؿإاس آٟ٘اا
پغ اص ػاَ كذ ٞجشی ب ٝؿذت واٞؾ ٔییابذ.
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دس فلُ پٙجٓ ب ٝبشسػی  ٚتحّیُ سابط ٝویؼا٘ی ٝبا دیٍش ٌشٟٞٚای ؿیؼ ٝپشداختا ٝؿاذٜ
اػت ابتذا ٔٙاػبات أأی ٚ ٝویؼا٘یٛٔ ٝسد تٛجِٛٔ ٝاف لاشاس ٌشفتا ٚ ٝكافحات ٘ؼابتا
بیـتشی بذاٖ اختلاف داد ٜؿذ ٜاػت ب ٝصػٓ ِٔٛف بٙا ب ٝدالیّی أأی ٝاٍ٘یض ٜبیـتشی
بشای الذاْ بش ضذ ویؼا٘یٞا  ٚجؼُ سٚایت ب٘ ٝفغ خٛدؿاٖ دس تؼأاُ باا آ٘ااٖ داؿاتٙذ
پغ اص آٖ ٚداد اِماضی ب ٝتؼأُ اػٕاػیّیاٖ  ٚویؼا٘یاٖ ٘یض تٛج ٝوشد ٜاػات كافحات
ٔحذٚدتش  ٚپایا٘ی ایٗ فلُ ٘یض ب ٝسابط ٝویؼا٘ی ٝبا صیذیٔ ٚ ٝؼتضِ ٝاختلاف داد ٜؿذٜ
اػت.
فلُ آخش  ٚپایا٘ی وتا تحت ػٛٙاٖ «ویؼا٘ی ٚ ٝادبیات» ِٔٛف اص ػ ٝؿاػش ویؼا٘ی باٝ
٘أٟای ابٛطفیُ ػأش بٗ ٚاثّ ٝوٙا٘ی وُ یش ػِض ٚ ٜػیذ حٕیشی ٘اْ باشد ٚ ٜاؿؼاسؿااٖ سا
ب ٝتفلیُ ٔٛسد ٘مذ  ٚاسصیابی لشاس داد ٜاػت .دس بیٗ ایٗ ػ٘ ٝفش ٞآ ِٔٛاف بیـاتش اص
 ٕٝٞدسباس ٜاؿؼاس ػیذ وٙىاؽ وشد ٜو ٝب ٝلٚ َٛی دس اؿؼاس ٚی «ػش٘ ٚ ٜاػاش ٜبؼایاس
دس  ٓٞپیچیذٚ (»ٜداداِماضی ِٛٔ)261 :1395ف ٔؼتمذ اػت  211للایذٙٔ ٜؼا ٛباٝ
ػیذ حٕیشی داسای چٟاس ٘ٛع ٌشایؾ ٔزٞبی اػٓ اص تـایغ ػااْ ویؼاا٘ی ٔاذد بٙای
ػباع  ٚأأی ٞؼت ٚ .داد اِماضی ٔؼتمذ اػت اؿؼاس أأی ػیذ ػٕذتا بشػاخت ٝدػت
أأیاٖ دس لش ٖٚبؼذ اػت  ٚدس صٔا٘ی و ٝویؼا٘یٚ ٝجاٛد خااسجی ٘ذاؿات ٝا٘اذ بضسٌااٖ
أأی بشای تمٛیت ٔزٞب خٛیؾ  ٚخط بطالٖ وـیذٖ باش ا٘ذیـاٞٝاای ویؼاا٘ی ایاٗ
اؿؼاس سا ػاخت ٚ ٝب ٝػیذ حٕیشی ٘ؼبت دادٜا٘ذِٛٔ .ف اص جٟات ٔختّف ایٗ اؿاؼاس سا
ٔٛسد ٘مذ  ٚاسصیابی ادبی تاسیخی ٔ ٚزٞبی لشاس داد ٜاػت حاكُ ٘ ٚتیج ٝوااس ِٔٛاف
 ٓٞدس پایاٖ وتا دس ؿؾ كفح ٝروش ؿذ ٜاػت.


.3درباره نویسنده (نقد و تحلیل خاستگاه اثر)

ِٔٛف وتا ویؼا٘یٔ ٝتخلق دس ادبیات ػشبی ٔ ٚطاِؼات اػاالٔی اػات ا ٚػاللٕٙاذ
ب ٝسؿت ٝادبیات ػش بٛد ٚ ٜبٕٞ ٝیٗ دِیُ ٞش ػٔ ٝمطغ تحلیّی دا٘ـٍاٞی1خاٛیؾ سا
دس ایٗ صٔی ٝٙادأ ٝداد ٜاػت ػش بٛدٖ ٚی  ٚتِٛذ  ٚص٘ذٌی دس ِبٙاٖ  ٚادأا ٝتحلایُ
دس دا٘ـٍا ٜآٔشیىایی بیشٚت  ٓٞدس غٙای تخلق ٚی بیتاثیش ٘بٛد ٜاػت وتا حاضش
دس ٚالغ پایاٖ ٘أ ٝدوتشی ِٔٛف تحت ػٛٙاٖ «اِىیؼا٘ی ٝفی اِتاسیخ » ٞؼت و ٝدس ػااَ
 1372( 1973ؽ) با ٔٛفمیت دفاع ؿذ ٜاػتٕٞ .ایٗ ٔٛضاٛع باػاث ؿاذ ٜاػات واٝ
بخـی اص پایاٖ ٘أ ٝدوتشی ٔؼتمیٕا ٔشبٛط ب ٝویؼا٘ی ٚ ٝادبیات باؿذ  ٚبخؾٞای دیٍاش
تضؽ ٘یض بیتاثیش اص ٔت ٖٛادبی اػٓ اص ٘ظٓ  ٘ ٚش ٘باؿذ .ػایش آثاس ٔٛ٘ ٟٓیؼٙذ ٜتلاحی
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ٔت ٖٛادبی لش٘ ٖٚخؼتیٗ اػالٔی اص لبیُ «تلحی االؿاسات اِٟی »ٝابٛحیااٖ تٛحیاذی
«تلحی اِبلا ش  ٚاِزخا ش» ٕٞاٖ ٘ٛیؼٙذٔ ٜیباؿذ ػایش تاِیفات ِٔٛف ٞآ با٘ ٝاٛػی
ٔشبٛط ب ٝاد ػشبی ٔیؿٛد اص لبیُ «ٔختااسات ٔاٗ اِ ٙاش اِؼشبای» ٕٞ ٚچٙایٗ وتاا
«اِشٚیا  ٚاِؼباسٚ . »ٜداد اِماضی اص ػاَ 1367( 1988ؽ) ب ٝدا٘ـٍا ٜؿیىاوٙٔ ٛتمُ ؿذٜ
 ٚتا صٔاٖ باص٘ـؼتٍی دس آٖ دا٘ـٍأ ٜـغ َٛتذسیغ بٛد ٜاػت .ؿخلیت ػّٕای ٚداد
اِماضی باػث ؿذ ٜتا بشخی اص دا٘ـٍاٟٞای ٔؼتباش جٟااٖ اص ٚی دسخٛاػات ٕٞىااسی
داؿت ٝباؿٙذ .دا٘ـٍاٟٞای ٞاسٚاسد بیُ  ٚوّٕبیا اص جّٕ ٝدا٘ـٍاٟٞایی ٞؼاتٙذ واٚ ٝی
دس آٟ٘ا ب ٝتذسیغ پشداخت ٝاػت .با تٛج ٝب ٝتبحش ٚداد اِماضی دس ادبیات ػش  ٚتؼّط
ٚی ب ٝصباٖ اٍّ٘یؼی  ٚآؿٙایی ٚی با ٚاطٌاٖ ٔطاِؼات اػالٔی ٚی ػش ٚیشاػاتاس ٔشاواض
ػّٕی ٕٟٔی ٔ ُ ٔجٕٛػ ٝوتابٟای «تاسیخ  ٚتٕذٖ اػالٔی» اػت و ٝصیش ٘ظش ا٘تـااسات
ٔؼتبش بشیُ دس ّٙٞذ ٔٙتـش ٔی ؿٛد ٕٞ ٚیٗ ػٕت سا بشای «دا ش ٜإِؼااس لاشآٖ» دس
ػاِٟای  1996تا 1384-1375 (2005ؽ) ٔیالدی بش ػٟذ ٜداؿت ٝاػتٚ .ی  ٓٞاوٙاٖٛ
٘یض ػ  ٛؿٛسای ػّٕی ٚیشاػت ػ« ْٛدا شٜإِؼاس اػاالْ» دس ِیاذٖ ّٙٞاذ « ٚدا اشٜ
إِؼاس ا٘ذیـ ٝػیاػی اػالٔی» دس دا٘ـٍا ٜپشیٙؼت ٖٛآٔشیىا ٔیباؿذ.

.4ارزیابی کتاب
دس ایٗ بخؾ اص ٔماِ٘ ٝىات ٔ بت ٙٔ ٚفی وتا ویؼا٘ی ٝسا اص جٟاات ٔختّاف ٔاٛسد
بشسػی  ٚاسصیابی لشاس ٔیدٞیٓ  ٚب ٝایٗ ػٛاَ پاػخ ٔیدٞیٓ ایٗ وتا تاا چا ٝحاذی
تٛا٘ؼت ٝابٟأات دسباس ٜویؼا٘ی ٝسا بشطش وٙذ  ٚآیا ِٔٛف با تٛج ٝبٔ ٝحذٚدیت اػاٙاد
ٙٔ ٚابغ دػت ا َٚبٟتش اص ایٗ ٕ٘یتٛا٘ؼت ٝدسباس ٜویؼا٘یاٖ ب ٝواٚؽ بپشداصد؟ ِغضؽٞا ٚ
٘تیجٌ ٝیشیٞای غّط  ٚیا حذع ٌٕ ٚاٖٞای اؿتبا ٚ ٜبشداؿاتٞاای ٘أٙاػاب دس چاٝ
حذی اػت؟ آیا ِٔٛف تحت تاثیش اخباس ػاختٍی  ٚجؼّای لاشاس ٌشفتا ٝاػات یاا ٘اٝ؟
ِٔٛف دس بشسػی ا٘تمادی ٔت ٖٛو ٟٗتا چ ٝحذی ٔٛفك ػُٕ وشد ٜاػت؟ پاػخ ب ٝایاٗ
ػٛاالت دس د ٚبخؾ ٔضایا ٔ ٚؼایب وتا اسا  ٝخٛاٞذ ؿذ.

.7-4نقدشکلياثر

بشخی اص ایشادٞای ؿىّی دس وتا ٚجٛد داسد و ٝب٘ ٝظش ٔیسػاذ ػاٟٛی اػات ٔا ال
ػٛٙاٖ فلُ ػ « ْٛتطٛس ویؼا٘ی ٝپغ اص لیاْ ٔختاس تا اٚایُ لشٖ ٘خؼت» كحی ٘یؼات
 ٚبایذ تا اٚایُ لشٖ د ْٚباؿذِٛٔ .ف دس فلاُ پاٙجٓ  ٚدس بحاث اص «ویؼاا٘ی ٚ ٝدیٍاش
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فشلٞٝا» ػاَ .ٜ 268ق سا ػاَ ٚفات أاْ یاصد ٓٞأأی ٝروش وشدٚ(ٜداد اِماضای :1395
 ٚ )223آٖ ػاَ سا ؿشٚع غیبت كغشی اص ٔٙظش أأیاٖ دا٘ؼت ٝاػت دس حاِی و ٝبٙا باش
ٔـٟٛس  ٚبش اػاع ٔٙابغ ٔتؼذد(ٔفیذ بی تا  321 /2 :؛ لٕی  205 :1361؛ ٔؼؼٛدی
 )112 /4 :1409ػاَ ؿٟادت أاْ ػؼىشی(ع)  ٚآغاص أأت أاْ صٔاٖ  ٚؿاشٚع غیبات
كغشی .ٜ 260ق ٔیباؿذِٛٔ .ف دس تمؼیٓ بٙذی ویؼا٘یاٖ بٌ ٝشٟٞٚای ٔختّف پاغ اص
ٚفات ابٞٛاؿٓ ػبذاهلل اص طشفذاساٖ ػبذاهلل بٔ ٝؼاٚی ٓٞ ٝیاد ٕ٘ٛدِٚ ٜی ٘ااْ پاذسبضسٌؾ
سا جؼفش باٗ ابای طاِاب رواش واشد ٜاػات(ٚداداِماضای  )173 :1395دس حااِی واٝ
پذسبضسي ػبذاهلل بٗ ٔؼاٚی ٝػبذاهلل بٗ جؼفش بٛد ٜاػتٚ .داداِماضی ٔی٘ٛیؼذ؛ «چاٖٛ
ابٞٛاؿٓ فشص٘ذی ٘ذاؿت» (ٕٞاٖ ٚ )174ی دس فلّی دیٍش ٕٞ ٓٞایٗ ادػاا سا تىاشاس
ٔی وٙذ؛ « ...ػبذاهلل بٗ ٔحٕذ بٗ حٙفی ٝبیٞیچ فشص٘ذی اص د٘یا سفات ٕٞ( »...ااٖ )240
دس حاِی ابٞٛاؿٓ ؿؾ دختش داؿت  ٚفشص٘ذ پؼشی ٘ذاؿات  ٚیىبااس اص ػاٛی خّیفاٝ
أٛی با طؼ ٝٙابٛاِبٙات ٔٛسد خطا لشاس ٌشفات(اخباساِذِٚا ٝاِؼباػای.)177 :1391 ٝ
دس ف  128وتا وّٕ« ٝاِٚای» با ٝاؿاتبا« ٜاٚال» تایا ؿاذ ٜاػات  ٚدس كافح238 ٝ
پاساٌشا ػ ْٛخط ػیضد ٓٞب ٝجای ویؼا٘یاٖ وؼیا٘یاٖ تای ؿذ ٜاػت .ػ ٝخط بؼاذ
اص آٖ  ٓٞضٕٗ كحبت اص الذأات ػبذاهلل بٗ ٔؼاٚیٔ ٝی٘ٛیؼذ؛ « ...دس آٖ ٔزٞب تبحاش
یافت  ٚتٛطیذ آٖ سا ٚضغ ٟ٘اد  »...و ٝوّٕ« ٝتٛطیذ» بی ٔؼٙی ب٘ ٝظش ٔیسػذ .دس ٘تیجاٝ
وتا تحت ػٛٙاٖ« فشجاْ ػخٗ»  ٚدس ف  303ػاطش آخاش پااساٌشا د ْٚبا ٝجاای
«٘ذاسد» ٚاط٘ « ٜذاؿت» بایذ ٌٙجا٘ذ ٜؿٛد  ٚدس ف 304ػطش پٙجٓ ٚاطٔ« ٜذػیات» بایاذ
با ؤّٕ « ٝذػیاٖ» جایٍضیٗ ؿٛد .ضٕٗ ایٗ و ٝحش ٚچیٙی  ٚكفح ٝآسایی وتا دس
تشجٕ ٝفاسػی ػاِی اػت طشد جّذ ٘اؿش(ٚالؼ ٝوشبال اثش ػبااع إِٛػاٛی) –چااپ
تشجٕ ٝوتا – بشای ٔٛضٛع ویؼا٘یٙٔ ٝاػاب ٘یؼات  ٚبٟتاش اػات دس چاپٟاای بؼاذی
وتا با طشد جّذی ٔٙاػب ػٛم ؿٛد .تشجٕا ٝاحؼااٖ ٔٛػاٛی خّخااِی اص وتاا
ویؼا٘یٚ ٝداد اِماضی سٚاٖ  ٚػاِی اػت ٔ ٚتشجٓ ب٘ ٝح ٛاحؼٗ اص ػٟذ ٜتشجٕ ٝبشآٔاذٜ
 ٚاكطالحات ٔٙاػبی سا بشای تشجٕ ٝبشٌضیذ ٜاػت دس ٔٛاسد ٘ادسی ٚاطٌااٖ با ٝؿاىُ
غیش ٔتؼاس آٖ ب ٝواس سفت ٝاػت ٔ ُ ٚاط« ٜحتی» و ٝدس جاای جاای وتاا با ٝؿاىُ
«حتا» آٔذ ٜاػتٔ .تشجٓ بشای ا٘جاْ تشجٕ ٝكحی ٟ٘ایت تالؽ خٛیؾ سا ا٘جاْ دادٚ ٜ
دس ٔٛاسدی بشای تشجٕ ٝدلیكتش اص خٛد ِٔٛف وٕاه  ٚسإٙٞاایی خٛاػات ٝاػات(ٚداد
اِماضی ف ٚ 16ف )269
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.1-4نقدهحتوایي

وتا ویؼا٘ی ٝاثش ٚداد اِماضی اص پظٞٚؾٞای ٟٔآ دسبااس ٜایاٗ فشلا ٚ ٝا٘ـاؼابٟای آٖ
اػت و ٝتٛػط ٔحممی دا٘ـٍاٞی  ٚبا حٛكّٛ٘ ٝؿت ٝؿذ ٜاػت دس صیاش ابتاذا با ٝاٞآ
ٔضایای ایٗ پظٞٚؾ اسصؿٕٙذ اؿاسٜای ٔیؿٛد.

.1-2-4استفبدُ اس گًَِّبی هتؼذد هٌبثغ چبپی ٍ ًسخ خطی
ِٔٛف وتا ویؼا٘ی ٝتالؽ صیادی ا٘جاْ داد ٜاػت و ٝپاػاخی ٔٙطمای ٔ ٚؼاتذَ باشای
بؼیاسی اص ٔجٟٛالت دسباس ٜویؼا٘ی ٝاسا  ٝوٙذ  ٚدس ٔٛاسد صیادی ٞآ ٔٛفاك باٛدٜاػات
ٚداد اِماضی تمشیبا تٕاْ اػٙاد ٙٔ ٚابغ و ٟٗسا و ٝدسباس ٜویؼا٘یٔ ٝطّبی داؿاتٝا٘اذ ٔاٛسد
ٔالحظ ٝلشاس داد ٚ ٜاص خالَ بشسػی ٔ ٚمایؼا ٝآ٘ااٖ  ٚتاذلیك ؿاذٖ دس ٌاضاسؽٞاای
تاسیخی ب٘ ٝىات ٘ ٚ ٛتاص ٜسػیذ ٜاػت .أتیاصات  ٚخاللیتٞای ٔٙابغ ٘ ٚماقٞایـااٖ
سا ب ٝخٛبی ٕ٘ایاٖ ػاخت ٝاػتِٛٔ .ف ػاؼی دس بشسػای ٚ ٚاوااٚی ٔٙاابغ داؿات ٚ ٝاص
اؿؼاس خٛد ویؼا٘یاٖ بیـتشیٗ بٟش ٜسا بشد ٚ ٜاص ٔٙابغ ٔٛسد اػتفاد ٜوتب لاش٘ ٖٚخؼاتیٗ
اػالٔی ٘یض یاد وشد ٚ ٜدسباس ٜكحت  ٚػمٓ ٔطاِبـاٖ تحّیُٞای جاِبی اسا ٔ ٝای وٙاذ
ا ٚدسباس ٜسػاِ ٝحؼٗ بٗ ٔحٕذ بٗ حٙفی ٝدسباس«ٜاسجاء» ٔی٘ٛیؼذ ؛ «تٟٙا ٔٙبؼای اػات
ؤ ٝی تاٛا٘یٓ با ٝوٕاه آٖ اطالػااتی صٔإ٘ٙاذ دس بااس ٜایاٗ فشلا[ ٝویؼاا٘ی ]ٝبیاابیٓ»(
ٚداداِماضی ٔ )18 :1395مایؼٝای و ٝدسباسٞاطالػات اسا ا ٝؿاذ ٜدس د ٚوتاا «فاشق
اِـیؼٛ٘ »ٝبختی « ٚإِماالت  ٚاِفشق» اؿؼشی لٕی دسباس ٜویؼا٘ی ٝا٘جاْ داد٘ ٜیض دس ٘اٛع
خٛدؽ جاِب تٛج ٝاػت(ٚداد اِماضی  :1395كق .)23-18تؼاّط ٚی باش صبااٖ ٚ
ادبیات ػش  ٓٞدس اسا  ٝتحّیُٞای تاص ٜدس ایٗ پظٞٚؾ بایتااثیش ٘باٛد ٜاػاتٔ .بٙاای
تاسیخی ٘یؼت بّى ٝأأت ٔحٕذ حٙفی ٝدس دٚسٞ ٜاای ٔختّاف
بحث ا ٚدس ایٗ وتا
 ٚاػتماد بٟٔ ٝذٚیت  ٚص٘ذ ٜبٛدٖ أ ٚبٙای پظٞٚؾ ٚداداِماضای دسبااس ٜویؼاا٘ی ٝباٛدٜ
اػت.
.2-2-4رػبیت اخالق پژٍّشی
یىی اص ٘ىات لابُ تٛج ٔ ٚ ٝبت دس ایٗ پظٞٚؾ سػایت دلیك اخالق پظٞٚـای ِٔٛاف
ٞؼت تٕاْ اسجاػات ِٔٛف بٙٔ ٝابغ و ٚ ٟٗتحمیمات جذیاذ دسػات  ٚاكاِٛی ا٘جااْ
ؿذ ٜاػتِٛٔ .ف بٞ ٝیچ ٚج ٝتحّیُٞای دیٍشاٖ سا ب ٝخٛد ٘ؼبت ٕ٘یدٞذ ٚی ػاؼی
وشد ٜاػت اص حاكُ تحمیمات تٕاْ ٔحمماٖ غشبی  ٚبؼ اا ؿاشلی وا ٝدسبااس ٜویؼاا٘یٝ
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پظٞٚؾٞایی سا ا٘جاْ داد ٜبٟش ٜببشد  ٚدس ٔٛاسدی ٘ظشات دیٍشاٖ سا ٘ماذ  ٚدس ٔاٛاسدی
ضٕٗ تاییذ دیذٌاٟٞای ٔحمماٖ ٘ىات  ٚخاللیتٟاای جذیاذی سا با٘ ٝظاشات ٔتماذٔیٗ
اضافٔ ٝیوٙذ  ٚایٗ  ٕٝٞپظٞٚؾ ٚی سا دس دیذ ٔحمك لابُ تحؼیٗ ٔیػاصد .اص جّٕٝ
ٔحمما٘ی و٘ ٝظشاتـاٖ ٔٛسد اػتفاد ٚ ٜاحیا٘ا ٘مذ ٚداد اِماضای لاشاس ٌشفتأ ٝایتاٛاٖ اص
فشیذِٙذس ٘اٌُ فّٛتٗ ٔادِٔ 2ً٘ٛـىٛس بّٛؿِٟٚ ٚ ٝاٚصٖ ٘اْ بشد٘ .مذٞای ا ٚبش
آساء دیٍشاٖ  ٓٞبا ٟ٘ایت سػایت احتشاْ اػت اِبت ٝاص بشخی ٔحممیٗ بذ٘ ٖٚااْ باشدٖ اص
آ٘اٖ یاد ٔیوٙذ  ٚدیذٌاٟٞایـاٖ سا دس ضٕٗ بح ؾ آٚسد ٜاػت ٔ ال اص ٔلاح وتاا
إِماالت  ٚاِفشق – دوتش ٔحٕذ جٛاد ٔـىٛس -ب٘ ٝاْ روشی بٔ ٝیاٖ ٘یاٚسد ٜاػات ِٚای
٘ظشات  ٚدیذٌاٟٞای ٚی با ٘اْ ٔلح وتب إِماالت  ٚاِفشق آٚسد ٜاػت(ٚداد اِماضی
.)23-20 :1395ػاللِٛٔ ٝف ب٘ ٝاْ بشدٖ اص ٔحممایٗ غشبای ٔ ٚطاشد واشدٖ تحّیاُ-
ٞایـاٖ بیـتش دس ٔتٗ وتا حغ ٔیؿٛد.
.3-2-4خاللیتّبی هَلف درثبرُ کیسبًیِ
اص ٕٟٔتشیٗ ٔضایای پظٞٚؾ ٚداد اِماضی بیاٖ ٘ىتٞ ٝای ٘ ٚ ٛطشد  ٚتشػیٓ خاللیتٟاایی
دسباس ٜبخؾٞای ٔب ٟٓجأؼ ٝویؼا٘ی اػت اِبت ٝجؼاست ِٔٛف دس ارٟااس ٘ظاش دس ایاٗ
ٔٛسد دس ٟ٘ایت دس ٔٛاسدی چٙا٘ى ٝدس كفحات آتی ٕٞیٗ ٔماِ ٝخٛاٞاذ آٔاذ ٔٙجاش باٝ
اػتٙتاج ٞای غّط  ٓٞؿذ ٜاػت أا دس ٔجٕٛع ٘ىات رشیف جاِبی سا دسباس ٜبخؾٞای
ٔب ٟٓتاسیخ ویؼا٘یٔ ٝطشد وشد٘ ٚ ٜاٌفتٞٝای صیادی سا ٔطشد وشد ٜاػت  ٚخاللیتٞای
ا ٚدس ایٗ تحمیك وٓ ٘یؼت .الال دس ٔٛاسدی صیادی رٔ ٗٞخاطب سا ب ٝتاذبش دس بؼ ای
اص حٛادم  ٚپیأذٞای آٖ ٚأیداسد.
.4-2-4ارسیبثی صحت ٍ سمن اشؼبر هٌسَة ثِ شبػزاى کیسبًی
ِٔٛف ب ٝبٟتشیٗ ٘حٕٔ ٛىٗ دسباس ٜاكااِت  ٚػاذْ اكااِت اؿاؼاس ُو یاش ػِاض ٚ ٜػایذ
حٕیشی بحث وشد ٚ ٜبا تخللؾ دس ادبیات ب ٝخٛبی اص ػٟاذ ٜآٖ بشآٔاذ ٜاػاتٚ .ی
جؼّیات ٘ؼبت داد ٜؿذ ٜب ٝػیذ حٕیشی اص لشٖ چٟاسْ  ٚبخلاٛف اص لاشٖ ؿـآ باٝ
بؼذ سا با سیضبیٙی  ٚدلت صیاد بشسػی وشد ٜاػت اؿؼاسی و ٝابتذایؾ اص ػیذ  ٚا٘تٟاایؾ
جؼّی ٞؼتٙذ سا با بیاٖ اٍ٘یضٜٞای جاػالٖ  ٚبشسػای ٘ىتاٞٝاا  ٚسد پاٞاایی وا ٝجؼاُ
وٙٙذٌاٖ اص خٛد بش جای ٌزاؿتٝا٘ذ سا ب ٝبٟتشیٗ ٘حٕٔ ٛىٗ تحّیُ وشد ٜاػت .اِبتا ٝدس
ایٗ بخؾ  ٚدس بحث اص ؿؼش ػیذ  ٚدس جایی و ٝاص حك ٔٛسٚم بٙی اِؼباع اص دیاذٌاٜ
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ػیذ حٕیشی دس آغاص خالفت آ٘اٖ ػخٗ سا٘ذ ٜاػت(ٚداد اِماضی ِٛٔ )287 :1395اف
ب ٝتاثیش احتٕاِی ایٗ اؿؼاس بش ا٘ذیـٙٔ ٝلٛس ػباػی ٔبٙی بش ٔطشد وشدٖ ٚساثت اػٕااْ
ٞیچ اؿاسٜای ٘ىشد ٜاػت ِٚی تاویذ داسد و ٝصٚدتش اص ػٟذ ٔحٕذ ٟٔذی خّیف ٝػباػی
بحث ٚساثت اػٕاْ دس ؿؼش ػیذ ٔطشد ؿذ ٜاػت.بشداؿت ٞای اؿتباِٛٔ ٜف دسایٗ باسٜ
بٙظش جض ی اػت  ٚدس بخؾٞای بؼذی ٔماِ ٝبذاٖ اؿاس ٜؿذ ٜاػت.

3

.9-4هعایةکتاب

با ٚجٛد اسصؿٕٙذ بٛدٖ وتا ٚداد اِماضی دس ٔٛاسدی و ٝروش ؿذ  ٚداسا بٛدٖ تحّیاُ-
ٞای خ ٛدسباس ٜپیذایؾ س٘ٚك  ٚا٘حطاط ویؼا٘یاٖ ِٔٛف دس ٔٛاسدی دچاس بشداؿات-
ٞای اؿتبإٌ ٜاٖ ٞای غّط  ٚیا سٚایات تحشیف ؿذ ٜلشاس ٌشفت ٝاػت و ٝدس صیش باٝ
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای اص آٖ اؿاسٜای ٔیؿٛد؛

.1-3-4فمذاى ارسیبثی درست اس گزایش هذّجی هسؼَدی
با ٚجٛد بشسػی دلیك ٌشایؾٞای ٔٙابغ چٙا٘ى ٝدس بحث ٔضایای وتا ٔطشد ؿاذ دس
یه ٔٛسد ٚلتی دس باسٔ« ٜشٚج اِزٞب ٔ ٚؼادٖ اِجٞٛش» كاحبت ٔایوٙاذ ٚی سا داسای
ٌشایؾٞای سٚؿٗ ؿیؼی أأی ٔییابذ صیشا ٚی ب ٝسٚایات ابی ٔخٙف دسبااسٔ ٜختااس
بؼٙذ٘ ٜىشد ٚ ٜسٚایت ٞای دیٍشی سا ٘یض افضٚدٔ ( ٜؼؼٛدی  )74/3 :1409واٞ ٝاذ
بشخی اص آٟ٘ا ٘ـاٖ دادٖ ٌشایؾ ٔختاس با[ ٝأااْ]صیاٗ اِؼاباذیٗ اػات (ٚداد اِماضای
ِٚ )38 :1395ی ٚالؼیت غیش اص ایٗ اػتٔ .ؼؼٛدی اٌش چ ٝداسای ٌاشایؾٞاای ؿایؼی
اػت ِٚی بٞ ٝیچ ٚج ٝؿیؼ ٝأأی ٘یؼتٔ .ؼؼٛدی ٔؼٕٛال باشای پیاأبش (ف) ػبااست
كّی اهلل ػّی ٚ ٝػّٓ  ٝ٘ ٚكّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ٚ ٝػّٓ سا روش ٔیوٙذ( ٔؼاؼٛدی :1409
 ٚ )51 /3 63/3بشای ا ٕ ٓٞ ٝػٕذتا ٚاط ٜسضی اهلل ػ ٝٙسا ب ٝواس بشدٕٞ (ٜاٖ 10 /4
 ) 309 278 85چٙا٘ى ٝبشای ح شت صٞشا ٚاط ٜػالْ اهلل ػّیٟا ب ٝواس باشدٕٞ(ٜااٖ
ٔ ٚ)237/3 ٚ 301 289/2لححیٗ ب ٝاكطالحات ب ٝواس سفتا ٝدس ٔاتٗ اكاّی ٘ؼاخ
اؿاس ٜداس٘ذ .احتشاْ ٚی با ٝخّفاای ٘خؼاتیٗ (ٕٞااٖ ٘ ٚ )338 331 312 /2اٛع
چیٙؾ ٔطاِب ؿىی بالی ٕ٘یٌزاسد وٚ ٝی أأی ٔزٞب ٘یؼت .ؿایذ بإٞ ٝایٗ دِیاُ
:1368
ٞؼت وٛ٘ ٝیؼٙذٌا٘ی ٔ ُ صسیٗ وٚ ٛی سا ؿافؼی دا٘ؼت ٝا٘اذ(صسیاٗ واٛ
 )591ایذٚ ٜداد اِماضی دس باس ٜایٗ و ٝأأی ٝسٚایااتی سا ػااختٙذ تاا استبااط ٔختااس باا
بشادسصادٔ ٜحٕذ بٗ حٙفی ٝسا ٔمذْ بش استباط با خٛد ا ٚبذا٘ٙذ باػث ؿذ ٜتا ٘ق كاشی
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وتا «ٔشٚج اِزٞب» سا و ٝخال ایذٜاؽ ٞؼت تحت تاثیش تؼلب ٔازٞبی ٔؼاؼٛدی
بذا٘ذ  ٚدس ٕٞیٗ ساػتا كاحب ٔشٚج اِزٞب سا أأی ٔؼشفی ٔیوٙذ.
ٍ.2-3-4الؼی داًستي ػجذاهللثي سجب ٍ تبکیذ ثز ٍجَد فزلِ سجئیِ
یىی اص ایشادٞای جذی ٚاسد ٜبش وتا ویؼا٘ی ٝحذعٞای ٘ادسػت ِٔٛاف  ٚتاویاذ ٚی
بش دسػت بٛدٖ ٌٕاٖٞایؾ  ٚاسا  ٝبشخی ٘ظشات بش اػااع ٕٞااٖ ٌٕااٖٞاای خطاا ٚ
٘ادسػت اػت ب ٝطٛسی و ٝبخؾٞایی اص تاسیخ ویؼا٘یاٖ  ٚخالءٞای ٔٛجاٛد دس تبیایٗ
حٛادم بش ایٗ اػاع پاػخ داد ٜؿذ ٜاػتٚ .داداِماضی ػباذاهلل باٗ ػابا سا ؿخلایتی
ٚالؼی ٔیدا٘ذ  ٚطشفذاسا٘ؾ سا غاِیاٖ ػبا ی٘ ٝاْ ٟ٘اد ٜاػت(ٚداد اِماضای  )1395:81اٚ
دس ایٗ باس ٜبح ی دس پی ٘ٛؿت ٞا آٚسد ٚ ٜافؼا٘ٝای بٛدٖ ابٗ ػابا سا باا دالیّای غیاش
ٔٙطمی سد وشد ٜاػت( ٕٞاٖ كق )110-109دس حاِی و ٝبا ٚجٛد ح ٛس غاِیااٖ دس
ػٟذ ٔختاس  ٚپغ اص آٖ ٕ٘یتٛاٖ ػشٔٙـاء غّ ٚ ٛغااِی ٌاشی سا دس الاذأات  ٚبش٘أاٝ
ٞای ؿخلی ٔ ْٛٞٛؤ ٝؼٕٛال ٌفتٔ ٝیؿٛد یٟٛدی  ٓٞباٛد ٜاػات دا٘ؼات(كافشی
فشٚؿا٘ی ٚ .)75-73 :1388الؼیت ایٗ اػت و ٝافؼا٘ ٝػباذاهلل باٗ ػابا باذیٗ خااطش
ٔطشد ؿذ ٜاػت و ٝبا ٔطشد ؿذٖ تمذع تٕاْ اكحا بشای بشخی ٔالحظا ٝدسٌیاشی
بشخی اص كحاب ٝسػ َٛخذا ػخت بٛد ٚ ٜبشای تٛجی ٝج ٚ ًٙدسٌیشی بیٗ ؿخلیت-
ٞای ٔطشد كذس اػالْ الذأات وؼا٘ی أ اَ ػبذاهلل بٗ ػبا سا باػث دسٌیشی دا٘ؼتٝا٘اذ
 ٚبذیٗ كٛست ػؼی وشدٜا٘ذ تٕاْ كحاب ٝسا ب ٝدٚس اص خطا  ٚاؿتبا٘ ٜـاٖ دٙٞذ.بؼ ی
اص ٔحمماٖ ٔ ٓٞؼتمذ٘ذ ػبذاهلل بٗ ػابا ٚجاٛد خااسجی ٘ذاؿاتِٚ ٝای ػٕااس باٗ یاػاش
خلٛكیات ٚ ٚیظٌیٟایی داؿت ٝو ٝبا بیـتش الذأات ػبذاهلل بٗ ػبا ٕٞاٙٞاً اػات دس
ٚالغ اتٟاْ صدٖ ب ٝػٕاس بٗ یاػش بٚ ٝاػطٔ ٝخاِفتؾ باا خّیفا ٝػا ْٛػاخت باٛد صیاشا
سٚایات فشاٚا٘ی اص سػ َٛخذا دس ٔذد اٚ ٚجٛد داؿاتِٚ4ای باا ٘ااْ ػباذاهلل باٗ ػابا
ٔـىّی سا ایجاد ٕ٘یوشدٚ(.سدی ٚ )175 :1954داد اِماضی تحت تاثیش آساء ا ُٞػاٙت
 ٚسٚایات ػیف بٗ ػٕش اص غاِیاٖ با ٘اْ ػبا ی ٝیاد ٔیوٙذ  ٚكحبت اص ٘اْ غاِیاٖ با ایاٗ
٘اْ سا خیّی بذیٟی فشم وشد ٚ ٜدس جای جای وتا دسباس ٜآٟ٘ا  ٚتاثیشات الذأاتـااٖ
بش ویؼا٘ی ٝػخٗ ٔیسا٘ذ.ا ٚبشای تٛجی ٝتىی ٝبش سٚایات ػیف ٔای٘ٛیؼاذ ؛ ٘بایاذ ٕٞاٝ
سٚایات ػیف سا جؼّی دا٘ؼت(ٚداد اِماضی ِٚ )110 :1395ی اص ایٗ ٘ىت ٝغافُ اػات
و ٝبؼیاسی اص اخباس ػیف دسباس ٜػبذاهلل بٗ ػبا واٚ ٝی باش اػااع آٟ٘اا ٘ظاش داد ٜباا
ؿٛاٞذ  ٚلشا ٗ ٕٞا٘ ًٙٞیؼتٛٔ.سخیٗ بضسي لبُ اص طبشی اص ٚی -اباٗ ػابا -یاادی

 662پژوهشنامة انتقادي ،سال هجدهم ،شمارة دهم ،دي 1931

٘ىشدٜا٘ذ  ٓٞ ٚایٗ و٘ ٝؼب ٚی ٔؼّ٘ ْٛیؼت دس حاِی و ٝاػشا یٕاا٘ی  ٚػاذ٘ا٘ی باش
٘ؼب تاویذ صیادی داؿتٙذ تٛجی ٝاختالفات بشخی كاحاب ٝباضسي ٔتماذْ اص طشیاك ایاٗ
ٌ ٝ٘ٛافؼا٘ٝای أىاٖپزیش بٛد ِمب ػبیی  ٚػبیی ٝو ٝدا ٓ ٚداد اِماضی دسباسٕٞ ٜفىاشاٖ
ػبذاهلل بٗ ػبا ب ٝواس ٔیبشد لبُ اص لشٖ دٞ ْٚجشی دسباس ٜاػشا یٕا٘ی جٟت ٘ؼابت
دادٖ آٟ٘ا ب ٝػبا بٗ یـحب بٗ یؼش بٗ لحطاٖ ب ٝواس ٔیسفاتٚ .داد اِماضای ٔؼتماذ
اػت و ٝدس سػاِ ٝحؼٗ بٗ ٔحٕذ بٗ حٙفی ٝو ٝپغ اص ػاَ ٍ٘ 73اؿت ٝؿاذ ٜػبااست
ػبیی ٝبشای یاساٖ ٔختااس با ٝوااس سفتا ٝاػات(ٚداداِماضای  )84 :1395دس حااِی واٝ
ٔـخق ٘یؼت ب ٝچ ٝدِیّی آ٘اٖ ب ٝػبییٔ ٝؼش ٚؿذ٘ذ آیا حؼٗ و ٝاص آ٘اٖ ٔتٙفش ؿذٜ
بٛد ایـاٖ سا بذیٗ ٘اْ ٔی خٛا٘ذ  ٚیا ایٗ و ٝبشای تحمیشؿاٖ  ٚب ٝجٟت یٕا٘ی بٛد٘ـاٖ
 ٚا٘تؼابـاٖ ب ٝػبا بٗ یحـب آ٘اٖ سا بذیٗ ٘اْ ٔیخٛا٘ذ.
ً.3-3-4سجت دادى ثزخی اس ػمبیذ افزاطی کیسبًیبى ثِ هختبر
با ایٗ وِٛٔ ٝف دس جای جای وتا اؿاس ٜداسد و ٝویؼا٘ی ٝبا ایٗ ٘اْ بؼذ اص ٔشي ٔختاس
 ٚلبُ اص ٔشي ٔحٕذ حٙفی ٝتٛػط بشخی ٛٞاخٛاٞاٖ ا ٚؿاىُ ٌشفتٙاذ( ٚداد اِماضای
 :1395ب ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛكق  ٚ )124 ٚ 123با ٚجٛدی و ٝتزوش ٔیدٞذ و ٝبؼایاسی اص
جض یات ػمایذ ویؼا٘ی ٝبؼذا ب ٝایٗ ٔزٞب ٚاسد ؿذ  ٓٞ ٚایٗ ؤ ٝخاِفاٖ ٔختاس تٕٟت-
ٞای صیادی سا ٔتٛج ٝا ٚوشد٘ذ ِٚی باص  ٓٞبؼیاسی اص ایٗ تٕٟتٞا  ٚبؼیاسی اص ػمایاذ
افشاطی ویؼا٘ی ٝسا ب ٝخٛد ٔختاس ٘ؼبت ٔیدٞذ ادػای پیأبشیتٛػط ٔختاس وا ٝاص ػاٛی
ٔخاِفاٖ ٚی بذاٖ دأٗ صدٔ ٜای ؿاذ سا ٔطاشد  ٚآٖ سا پزیشفتا ٝاػات(ٚداد اِماضای
 )79 :1395دس حاِی و ٝلشا ٗ آٖ سا تاییذ ٕ٘یوٙذ  ٚؿٛاٞذی بش خال آٖ ٚ ٓٞجاٛد
داسد  .آ٘چ ٝسا ؤ ٝخاِفاٖ ٔختاس دسباس ٜادػای پیأبشی ٚی ٔطشد واشدٔ ٚ ٜاٛسد اػاتٙاد
لشاس داد ٜا٘ذ ٘أ ٝا ٚب ٝاحٙف بٗ لیغ اػت و ٝدس آٖ تلشیحی ب ٝدػٛی ٘بٛت ٘یؼات.
دس ٘أٔ ٝختاس آٔذ ٜاػت ؛ « ...ؿٙیذ ٜاْ ٔشا دسٚغٍٔ ٛی٘أیذ پیأبشاٖ سا ٘یض لباُ اص ٔاٗ
دسٚغٍٔ ٛیٌفتٙذ  ٗٔ ٚاص بؼیاسی اص آٟ٘اا بٟتاش ٘یؼاتٓ»(طباشی  )69-68/6 :1967دس
ٕٞیٗ ساػتا ِٔٛف تحت تاثیش تبّیغات ٔخاِفاٖ ٔختااس باش ضاذ اٚ ٚی سا داسای ٘مـای
وا ٗٞػاحش  ٚپیـٍ ٛدا٘ؼت ٚ ٝبش اػاع آٖ بشخی اص تٙذسٚیٞای ویؼا٘یاٖ سا تٛجیاٝ
ٔیوٙذ.
اص بؼیاسی اص اخباسی و ٝحىایت اص ػمیذ ٜاػتذاِی بشخی اص یاساٖ ػش ٔختاس  ٚاػتمااد
آ٘اٖ ب ٝبشحك بٛدٖ ٔختاس ٕٞ ٚا ًٙٞبٛدٖ ٚی باا ػایش ٜػّای(ع) داسد چـآ پٛؿای
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ٕ٘ٛد ٜاػت ٔ ال ػخٙاٖ ػبذاهلل بٗ ػٕشٟ٘ ٚذی دس آخش ٘ ٟت ٔختاس سا رواش ٘ىاشدٜ
اػت .ػبذاهلل ٔؼتمذ بٛد ٘ ٟت ٔختاس بش حك  ٚپیىاس ب ٝطشفذاسی اص ا ٚؿابی ٝجٙاً
كفیٗ ب ٝطشفذاسی اص ػّی اػت ٚی پغ اص ؿىؼت یاساٖ ٔختاس دس ج ًٙباا ٘یشٞٚاای
ٔلؼب ٔیٌفت با ٕٞاٖ ٘یتی و ٝدس كفیٗ اص ػّی حٕایت ٔی وشدْ دس ایٙجاا ٞآ ٔای
ج (ٍٓٙطبشی  ٚ )100/6 :1967ب ٝپیىاسؽ ادأ ٝداد تا وـت ٝؿذ .دس ٚالغ ٔتا٘ٛی واٝ
تاییذ وٙٙذ ٜدیذٌاٞؾ ٞؼت سا ب ٝخٛبی اص ٞش ٘ٛػی باؿذ ٔطشد  ٚتفؼیش ٔی وٙذ  ٚدس
ٔٛاسدی ٔ ُ ٔٛسد فٛق ٔٛسد بی تٛجٟی لشاس ٌشفت ٝاػت.
.4-3-4فزضیِّبی غیزهٌطمی ،حذسّب ٍ گوبىّبی اشتجبُ
ِٔٛف دس ابتذای وتا ٔی٘ٛیؼذ ؛ «دس ٘بٛد ؿٛاٞذ ٌشیضی اص حذػیات ٔٙطمی ٔ ٚؼمَٛ
٘یؼت»(ٚداد اِماضی 1395ف ٚ )14 :دس ٕٞیٗ ساػتا بشای پش وشدٖ بشخای خاالء ٞاا
حذعٞای ػجیبی ٔیص٘ذ و ٝسٞبش ػیاػی خاكی بشای طشفذاساٖ ٔختااس پاغ اص ٔاشي
ٚی دػت  ٚپا وٙذ ٚی اص ػىٛت ٔٙابغ دسباس ٜػش٘ٛؿت ابٛػٕش ٜویؼاٖ اػتفاد ٜوشدٜ
ٚ ٚی سا ٞذایت وٙٙذ ٜیاساٖ ٔختاس پغ اص وـت ٝؿذٖ أ ٚیدا٘اذ وا ٝدس ٔٛكاُ جٕاغ
ؿذ ٚ ٜد٘باَ بش٘أٞٝایـاٖ بٛد٘ذ ِٚی ٚالؼیت ایٗ اػت و ٝص٘اذٔ ٜا٘اذٖ ویؼااٖ وا ٝاص
طشفذاساٖ دٚآتـٔ ٝختاس بٛد دس جًٞٙایی ٔتؼذدی(ٔؼؼٛدی  )98/3 :1409واٙٔ ٝجاش
ب ٝػمٛط حىٔٛت ا ٚؿذ ػجیب ب٘ ٝظش ٔیسػذ ضٕٗ ایٗ و ٝچطٛس ٔای تاٛاٖ تلاٛس
وشد و ٝبؼذ اص جًٞٙای بؼیاس  ٓٞو ٝؿؾ ٞضاس ٘فاش با ٝللاش پٙاا ٜبشد٘اذ (دیٙاٛسی
 )308 :1368ویؼاٖ و ٝس یغ ؿشطٔ ٝختاس بٛد ب ٝللش پٙاا٘ ٜباشد ٜباؿاذ  ٔ ٚاُ بمیاٝ
ٌشدٖ صد٘ ٜـذ ٜباؿذ .اص طشفی آیا اؿشا ػش  ٚفشص٘ذاٖ آ٘ااٖ ٔ اُ ػباذاِشحٕٗ باٗ
ٔحٕذ بٗ اؿؼث و ٝیاساٖ ٔختاس ٔ ٚخلٛكا ػجٓ ٞا سا باػث  ٚبا٘ی بذبختی ؿاٖ ٔای
دا٘ؼتٙذ ٔ ٚلؼب سا ٚاداس ب ٝوـتٗ تٕاْ تؼّیٓ ؿذٌاٖ یااساٖ ٔختااس وشد٘اذ( طباشی
 )116/6 :1967اجاصٔ ٜی داد٘ذ و ٝویؼاٖ و ٝدس ساع ٞضاس ایشا٘ی خا٘ٞٝایـاٖ سا خشا
وشد ٚ ٜأٛاِـاٖ سا بشداؿت ( ٝدیٛٙسی  ٚ )292 :1368دس ٚالغ اص ٔؼببیٗ دسبذسی ؿااٖ
بٛد ساحت ب ٝحیاتؾ ادأ ٝدٞذ .حتی ٔ ّی دسباس ٜخا٘ ٝای وا ٝاباٛػٕش ٜبا ٝآٖ خا٘اٝ
ٚاسد ؿذ ػاخت ٝؿذ  ٚوٙای ٝاص خا٘ٝای بٛد و ٝا ُٞآٖ بذبخت  ٚدسباذس ؿاذ٘ذ(اؿاؼشی
لٕی  166 :1360تؼّیمات دوتش ٔـىٛس)  ٚدس ٕٞایٗ ساػاتا حتای دس ؿاؼشی ؿااػش
ابٛػٕش ٜویؼاٖ سا اص ؿیطاٖ بذتش ٔی دا٘ذ(ٔجّؼی  ٚ )345/45 :1404ایٗ خٛد ٘ـااٖ
اص تشع ٚ ٚحـت اؿشا ػش وٛف ٝاص ابٛػٕش ٜویؼاٖ بٛد با ایٗ ٚضاغ آ٘ااٖ چٍ٘ٛاٝ
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اجاصٔ ٜی داد٘ذ وٚ ٝی ص٘ذ ٜباؿذ  ٚبش٘أٞٝای افشاطیؾ سا د٘باَ وٙذ  ٚب٘ ٝلیبیٗ باشٚد
 ٚب ٝفىش تـىیُ حىٔٛت  ٓٞباؿذ .دس ٔٛاسدی ؤ ٝی تٛاٖ ٌٕاٟ٘ایی ؿبی ٝحذع ٞای
ٚداداِماضی سا ٔطشد وشد ٔ ال دس ؿؼش ػیذ حٕیشی دسباس ٜبماء خالفت ػباػی ٔ ٚاذد
ٔٙلٛس آٔذ ٜاػت؛ «...خذا٘ٚذ ّٔىی ب ٝؿٕا داد و ٝصٚاَ ٘اپزیش ٞؼات  ٚادأا ٝخٛاٞاذ
داؿت تا ایٗ و ٝپادؿا ٜچیٗ ٘ضد ؿٕا بیایذ»( ٚداد اِماضی ف  286با٘ ٝماُ اص دیاٛاٖ
ػیذ حٕیشی) با تٛج ٝب ٝحشوت ٞالو ٛخاٖ ٔغٛالٖ بشای ٘ابٛدی ػباػیاٖ دس ػااَ 651
اص پىٗ ٔی تٛاٖ چٙیٗ اػتٙباط وشد و ٝایاٗ ؿاؼش باش اػااع ٚالؼیاات س داد ٜبؼاذ اص
ػمٛط ػباػیاٖ ػشٚد ٜؿذ ٚ ٜب ٝػیذ حٕیاشی دس لاشٖ دٞ ْٚجاشی ٘ؼابت داد ٜؿاذٜ
اػت.
ً.5-3-4مذ ًظز هَلف درثبرُ ٍجِ تسویِ کیسبًیبى
ب٘ ٝظش ٔی سػذ ٘اْ ویؼا٘ی ٓٞ ٝبیـتش اص آٖ و ٝب ٝسٞبشی ابٛػٕش ٜبش یاساٖ ٔختاس پاغ اص
وـت ٝؿذ٘ؾ ٔشبٛط باؿذ ب ٝطؼ ٝٙاؿشا ػش وٛف ٝبش ٔاٞیت لیاْ  ٚطشفذاساٖ ٔختااس
ٔشبٛط باؿذ .آ٘اٖ ػجٓ سا تحمیش ٔی وشد٘ذ ٔ ٚختااس سا وازا ٔای خٛا٘ذ٘اذ(طباشی
 ٚ )116/6 :1967ػش ؿیؼ ٝوٛف ٝسا بابت ٕٞشاٞی با ػجٕاٖ ػشص٘ؾ ٔیٕ٘ٛد٘اذ(اباٗ
اثیش  .)269/4 :1385بؼذ اص ٔشي ٔختاس  ٓٞبشای تٛجی ٝلتُ ػاْ یااسا٘ؾ ٞ ٚآ باشای
ط ؼ ٝٙصدٖ ب ٝػّٕىشدؿاٖ  ٚیادآٚسی افشاطی بٛدٖ آٟ٘ا ٘ااْ ویؼااٖ سا باش ٕٞا ٝاؿااٖ
اطالق وشد٘ذ تا ٛٞ ٕٝٞاخٛاٞاٖ ٔختاس سا ٔتؼلب  ٚافشاطی  ٚب ٝؿذت ضذ ػش ٘ـاٖ
دٙٞذ  ٚتبّیغات ٚػیؼی دس ایٗ صٔی ٝٙب ٝسا ٜا٘ذاختٙذ تا ایٗ رٙٞیات ؿاىُ بٍیاشد ؿابیٝ
آ٘چٔ ٝخاِفاٖ فاطٕیاٖ دسباس ٜػمایذ اػٕاػیّی ٝتبّیغ ٔی وشد٘ذ ٕٞ ٚا ٝآ٘ااٖ سا لشٔطای
ٔی٘أیذ٘ذ  ٚیا ٔخاِفاٖ صستـتیاٖ و ٝاص سٚی طؼ ٚ ٝٙبشای تٕؼخش  ٕٝٞآ٘اٖ سا ٔجٛػای
ٔیخٛا٘ذ٘ذ  ٚایٗ ؿیٕٛٞ ٜٛاس ٜدس ط َٛتاسیخ اص ؿٍشدٞای ٘یشٞٚاا ٌ ٚشٟٞٚاای فاات
بٛد ٜاػت.
.6-3-4تٌبلض هطبلت هَلف ثب ٍالؼیبت تبریخی
ِٔٛف دس ضٕٗ بحث اص الذأات ٔختاس دس ٔجاصات لاتالٖ أاْ حؼیٗ(ع) ٔی٘ٛیؼاذ؛ «
اص جّٕ ٝایٗ ٔأٛسیتٞا و ٝإٞیت ٕ٘ادیٗ بؼیاس داسد ٔأٛسیات لتاُ ػٕاشبٗ ػاؼذ ٚ
پؼشؽ حفق بٛد ایٗ ػٕش بٗ ػؼذ فشٔا٘ذِ ٜـىشی بٛد و ٝب ٝج ًٙحؼیٗ(ع) سفت ٚ
ا ٚسا وـت ػش ایٗ د٘ ٚفش تٟٙا ػشٞایی بٛد و ٝبشای اباٗ حٙفیا ٝاسػااَ ؿاذ ٚ( »...داد
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اِماضی  )56 :1395دس حاِی و ٝبٙا ب٘ ٝمُ ٔٙابغ ػشٞای دیٍشی  ٓٞباشای ٔحٕاذ باٗ
حٙفی ٝاسػاَ ؿذ ػش ػبیذاهلل بٗ صیاد( بالرسی  287/3 :1397؛ اباٗ حجاش ػؼامال٘ی
 ٚ )277/1 :1415ػش ؿٕش بٗ ری اِجٛؿٗ (دیٙاٛسی  305 :1368؛ ٔمذػای بایتاا:
 )21/6اص جّٕ ٝدیٍش ػشٞایی بٛد وا ٝباشای اباٗ حٙفیا ٝاسػااَ ؿاذٕٞ.چٙایٗ ِٔٛاف
اخالف ٔختاس سا دس ٘پزیشفتٗ ؿفاػت ٘ضدیىتشیٗ یاسا٘ؾ دسباس ٜلاتالٖ أاْ حؼیٗ (ع)
سا دس بحث ػشػپشدٌی ابٛػٕش ٜویؼاٖ ب ٌٝ٘ٛ ٝای ٔطشد وشد ٜاػت وٌٛ ٝیاا ٚی ایاٗ
سػٓ ػش سا ٔیخٛاػت سػایت وٙذ  ٚباشای خاالف ؿاذٖ اص ؿاش ػٛالاب آٖ ایاٗ
ٔأٛسیت سا ب ٝابٛػٕش ٜویؼاٖ ٚاٌزاس وشد( ٚداد اِماضی )56 :1395طبیؼتا با ایاٗ ٘اٛع
ػّٕىشد ٔختاس بٗ ابٛػبیذ ٔزٔت اػشا بش ٚی و ٝپٙاٙٞاذ ٜسا ٘پزیشفتا ٝباٛد اص بایٗ
ٕ٘ی سفت .دس ٚالغ ٔختاس ػٕال با ایٗ واس ایٗ ٘ٛع ػشص٘ؾٞا سا ب ٝجااٖ ٔایخشیاذ ٚ
بشای ا ٚخ٘ٛخٛاٞی  ٕٝٞجا٘ب ٝاص  ٕٝٞلاتالٖ حؼیٗ بٗ ػّی (ع) ٕٟٔتش اص سػ ْٛػٟاذ
جاّٞی ػش بٛد ٚ ٚداداِماضی بٙا بش تؼشیفی و ٝاص ؿخلیت ٔختاس  ٚدِٚاتؾ داسد باٝ
ٌ ٝ٘ٛای خاف الذاْ ٚی سا تفؼیش ٔیوٙذ وٙٔ ٝطمی ب٘ ٝظش ٕ٘یسػذِٛٔ .ف ٔی ٘ٛیؼاذ
؛ « ػیذ حٕیشی ...یٍا٘ٙٔ ٝبؼی اػت وٛٔ ٝضٛع خٛا ػّی بٗ ابیطاِب ب ٝجای پیاأبش
دس ؿب ٞجشت بٔ ٝذی ٝٙسا ٘مُ وشد ٜاػت» ایٗ دس حاِی اػات وا ٝػٕاٙٔ ْٛاابغ ایاٗ
ٚالؼ ٝسا روش وشد ٜا٘ذ ٔفؼشاٖ دس تفؼیش آی ٗٔ ٚ« ٝاِٙاع ٔٗ یـشی  (» ...آی 207 ٝبماشٜ
)  ٚػیشٛ٘ ٜیؼاٖ  ٚتاسیخ ٘ٛیؼاٖ دس روش ٚلایغ ٔشبٛط بٞ ٝجشت سػ َٛاهلل اص ٔى ٝباٝ
ٔذیٙاأ ٝفلااُ بااذاٖ پشداختاا ٝا٘ااذ(طبااشی  373 /2 :1967؛ ابااٗ جااٛصی /3 :1412
ِٛٔ.)49ف دِیُ ایٗ و ٝػیذ حٕیشی دس اؿؼاسؽ ب ٝػؼذ ابی ٚلاف دؿاٙاْ داد ٜاػات
سا ایٗ ٔی دا٘ذ وٚ ٝی دس ػمیف ٝب ٝضشس ػّی(ع) ٔٛضؼٍیشی وشد ٜاػت(ٚداد اِماضی
ف  )267دس حاِی و ٝػؼذ اكال دس ػمیف ٝح ٛس ٘ذاؿت  ٚدس آ٘جا فمط تٟٙا چٟاس یاا
پٙج تٗ اص ٟٔاجشاٖ ح ٛس داؿتٙذٍٔ 5ش ایٗ و ٝبٍٛییٓ ػؼذ ٘ؼبت با ٝا٘تخاابی وا ٝدس
ػمیف ٝكٛست ٌشفت -پغ اص ا٘تـاس خبش -خـٛٙد بٛد  ٚػیذ حٕیشی اص ایٗ بابات دس
ؿؼشؽ بٚ ٝی دؿٙاْ داد ٜاػت  ٚیا ایٗ و ٝػّٕىشد ػاؼذ دس دٚساٖ خالفات ػّای(ع)
دِیُ ٔٛضؼٍیشیٞای ػیذ بٛد ٜاػت.
.7-3-4ثشرگًوبیی فزلِّبی غبلی کیسبًی
ِٔٛف اص بشخی فشلٞ ٝای غاِی وٛچه ٔٙـؼب ؿذ ٜاص ویؼا٘ی ُ ٔ ٝحٕاض ٜباٗ ػٕااسٜ
بشبشی  ٚیا بیاٖ بٗ ػٕؼاٖ  ٚیا ػبذاهلل بٗ ٔؼاٚی ٝیا ػبذاهلل بٗ ػٕش ٚباٗ حاش (ٚداد
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اِماضی  )193 191 189 172 126 :1395بٌٝ٘ٛ ٝای كحبت ٔیوٙذ و ٝخٛا٘ٙذٜ
تلٛس ٔیوٙذ فشلٔ ٚ ٝزٞب پشطشفذاسی بٛد ٜاػت  ٚبخؾ صیادی اص ویؼا٘یاٖ سا دس باش
ٔیٌشفت ٝدس حاِی و ٝا٘ؼىاع آٖ دس ٔٙابغ ایٗ ٌ٘ ٝ٘ٛیؼت .ػاخٙاٖ غاِیا٘ا ٝایاٗ افاشاد
ٞیچ ٌا ٜاو شیت ویؼا٘ی ٝسا دس بش ٍ٘شفت ٔ ٚؼٕٛال تؼذاد ٔؼذٚدی اص ویؼاا٘یاٖ با ٝایاٗ
افشاد ٔییپٛػتٙذ  ٚپغ اص فشٚوؾ وشدٖ ٞیجاٖ اِٚیٕٞ ٝاٟ٘ا  ٓٞاص اطاشا سٞباش غااِی
پشاوٙذٔ ٜیؿذ٘ذ.
.8-3-4فمذاى ثزرسی دلیك اخجبر هزثَطثِ سخٌبى اهبم ػلی(ع) درثبرُ هحوذثيحٌفیِ
ٍ٘اس٘ذ ٜدس بحث اص «ٍ٘ا ٜأأی ٝب ٝػمایذ ویؼا٘ی »ٝبا ٝجاٛا ٞاای أأیا ٝبا ٝادػاٞاای
ویؼا٘ی ٝدسباس ٜأأت ٔحٕذ بٗ حٙفی ٝپشداختا ٝاػات  ٚدس یاه ٔاٛسد ٘ظاش ویؼاا٘یاٖ
دسباس٘ ٜق  ٚأأت ٔحٕذ حٙفی ٚ ٝاػتٙباط آٖ اص ػخٗ ػّی(ع) بٔ ٝحٕاذ حٙفیا ٝواٝ
«ت ٛبشاػتی پؼش ٔٙی» جٛا ؿیخ ٔفیذ سا روش وشد ٜاػات(ٚداداِماضای .)229 :1395
ٚداد اِماضی ب ٝصٔی ٝٙتاسیخی  ٚف ای كذٚس ایاٗ واالْ أیشإِاٙٔٛیٗ(ع) خطاا باٝ
فشص٘ذؽ ٔحٕذ ٞیچ اؿاسٜای ٘ىشد ٜاػت ٚالؼیت ایٗ اػت وا ٝدس ابتاذای ٘باشد جٕاُ
ٔحٕذ ػّیشغٓ دػتٛس پذسؽ ٔبٙی بش حّٕ ٝب ٝدؿٕٗ ب ٝػّت باساٖ تیش ِـاىشیاٖ جٕاُ
اص حّٕ ٝخٛدداسی وشد تا وٕی ؿذت تیشا٘اذاصی وااٞؾ یاباذ  ٚباشای ٕٞایٗ دػاتٛس
پذسؽ سا بشای باس د٘ ٓٞ ْٚادیذٌ ٜشفت  ٚچ ٖٛابٛاِحؼٗ تشع ٚی سا ٔـااٞذ ٜواشد
ب ٝػٛی فشص٘ذؽ ٔحٕذ آٔذ ٚ ٜپشچٓ سا اص ٚی ٌشفت ٌ ٚفت «سٌ ٝتشػی اػت وا ٝاص
ٔادس ب ٝت ٛسػیذ ٜاػت»(ٔؼؼٛدی  ٚ )366/2 :1409خٛد ب ٝلّب ػپا ٜدؿإٗ تاخات
پغ اص آٖ و ٝحّٕٕ٘ ٝایا٘ی داؿت دسفؾ سا بٔ ٝحٕذ ٚاٌزاؿت  ٚبٚ ٝی ٌفت ػؼاتی
حّٕ ٝا َٚسا با حّٕ ٝدٔ ْٚح٘ ٚ ٛابٛد وٗ  ٚایٗ ٌش ٜٚا٘لاس با ت ٛخٛاٙٞذ بٛد( ابٗ ابی
اِحذیذ ٔ ٚ )245/1 :1337حٕذ ؿجاػت بؼیاس اص خٛد ٘ـاٖ داد تا جایی و ٝافاشادی
اص ا٘لاس – خضیٕ ٝبٗ ثابت  -دس حٕایت اص ٚی  ٚػتایؾ  ٚدِیشیؾ ؿؼش ػشٚد٘ذ( ابٗ
ابی اِحذیذ  ٚ )245/1 :1337أاْ  ٓٞب ٝجٟت دِجٛیی اص ٚی ٌفت ؛ « ت ٛبا ٝساػاتی
فشص٘ذ ٔٙی» بشخی اص ٔٙابغ دس ٕٞیٗ ساػتا ٔی٘ٛیؼٙذ ؤ ٝحٕذ اص پذسؽ ٌّا ٝواشد واٝ
ٚی سا دس ٔؼشم ػش٘یضٞ ٜا  ٚؿٕـیشٞای دؿٕٗ لشاس ٔیدٞذ  ٚحؼٗ  ٚحؼایٗ سا دس
ٔؼشم تیغ دؿٕٗ لشاس ٕ٘ی دٞذ أاْ بٚ ٝی جٛا داد و ٝتا ٛفشص٘اذ ٔٙای  ٚحؼاٙیٗ
فشص٘ذاٖ پیغٕبش٘ذ(صسیٗ و )139 :1369 ٛدس ٕٞیٗ سابطا ٝأااْ دس لیااع ٔحٕاذ باا
حؼٗ  ٚحؼیٗ ٔیفشٔایذ ؛ « ػتاس ٜوجا با خٛسؿیذ ٔ ٚأ ٜیتٛا٘ذ بشابشی وٙذ( ابٗ ابای
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اِحذیذ ٚ )245/1 :1337داداِماضی ب ٝایٗ ػخٗ أاْ  ٚتحّیُ  ٚیاا ٘ماذ آٖ اؿااسٜای
٘ذاسدٚ .داد اِماضی اص بش٘أٔ ٝحٕذ حٙفی ٝبشای سفتٗ ب ٝوٛف ٝبشای سٞایی یااساٖ ٔختااس
اص ا٘حشافی و ٝا ٚبذاٖ دأٗ ٔی صد  ٓٞیاد وشد ٜاػت(ٚداد اِماضی ف )67دس حااِی
و ٝبشسػی ص٘ذٌی ٔحٕذ  ٚػّٕىشد ػیاػی ٚی ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝاٚ ُٞاسد ؿذٖ ب ٝایٗ
ٔٙالـات ٘بٛد ٜاػت  ٚبؼیذ اػت چٙیٗ ا٘ذیـا ٝای دس ػاش پشٚسا٘اذ ٜباؿاذ( بٟشأای
 )222 :1394بشخی اص ٔٙابغ  ٓٞتلشی وشد ٜا٘ذ وٚ ٝلتی ػپاٞیاٖ ٔختاس بشای ٘جات اٚ
بٔ ٝى ٝسفتٙذ بذا٘اٖ ٌفت؛ « ٞش وغ خذا سا بش خٛد داسای حك ٔی بیٙذ ؿٕـایشؽ سا
دس ٘یاْ وٙذ ٔشا ٘یاصی ب ٝحىٔٛت بش ٔشدْ ٘یؼت اٌش با آؿتی  ٚػالٔت حىٔٛت بٗٔ ٝ
داد ٜؿٛد ٔی پزیشْ  ٚاٌش ٘اخٛؽ بذاس٘ذ ٞشٌض با صٚس حىٔٛت بش ایـااٖ سا با ٝچٙاً
ٕ٘ی آٚسْ»(ابٗ ابی اِحذیذ )124/20 :1337
 .9-3-4ارسیبثی دیذگبُ ٍداد المبضی درثبرُ تؼبهل اهبهیِ ٍ کیسبًیِ
دسباس ٜتالؽ ٞای أأی ٝبشای ا٘ىاس أأت ٔحٕذ بٗ حٙفیِٛٔ ٝاف ٘ؼابتا ٔفلاُ بحاث
وشدٌ ٚ ٜضاسؿٟای صیادی سا روش وشد ٜاػت و ٝؿأُ سٚایاتی اص صباٖ ابٛخاِذ واابّی دس
ایٗ با اص وتا اِغیب ٝطٛػی ٔی باؿذ ٕٞچٙیٗ اػتذالَٞاایی اص صبااٖ ؿایخ ٔفیاذ دس
وتا «فل َٛإِختاس٘ »ٜمُ وشد ٜاػت وٙٔ ٝطمیتش ب٘ ٝظش ٔایسػاذ .سٚایاات دسبااسٜ
ٔشي ٔحٕذ بٗ حٙفی ٝاختلاكی بٙٔ ٝابغ أأی ٘ذاسد  ٚدس ٔٙابغ غیش والٔی  ٚدس ٔٙاابغ
غیش أأی  ٓٞبذاٖ اؿاس ٜؿذ ٜاػت(دیٛٙسی ٘ ٚ )309 :1368یاصی ٘بٛد تا أأیااٖ دس
ایٗ باس ٜخٛد سا ب ٝصحٕت ا٘ذاص٘ذ آٍ٘ ٝ٘ٛوِٛٔ ٝف بش آٖ اكشاس ٔیٚسصد.
ِٔٛف دس ٔٛاسدی سٚایات ؿار ٘ ٚادسی دس بشخی ٔٙابغ أأی ٝپیذا واشد ٚ ٜآٖ سٚایاات
سا دِیُ بش تالؽ بؼیاس أأی ٝبشای تبّیغ بش ضذ ویؼا٘ی ٝدا٘ؼت ٝاػت  ٚیاا تاالؽ باشای
ٔباسص ٜبا بشخی اص ػمایذ ویؼا٘ی ٝدا٘ؼت ٝو ٝدس اسصؿٟای دیٙی أأیٞا خُّ ایجااد ٔای-
وشد ٜاػت .أ ٚؼتمذ اػت آ٘چ ٝأأی ٝسا بذاٖ جؼّیات ٚا ٔایداؿات ت ااد  ٚتؼااسم
بشخی ػمایذ ویؼا٘ی با ػمایذ أأی بٛد ٜاػت ٘ىت ٝلابُ روش دس ایٗ باس ٜایٗ اػات واٝ
بؼیذ اػت أأی ٝدس لشٖ چٟاس ب ٝبؼذ و ٝویؼا٘یٞا بشای ایـاٖ خطشی ٘ذاؿت ٚ ٝاص بایٗ
سفتٝا٘ذ چٙیٗ تالؽٞایی سا ا٘جاْ داد ٜباؿٙذ.دسػت اػت وٕٞ ٝاٖ ٌ ٝ٘ٛوِٛٔ ٝف ثابت
وشد ٜاػت بشخی بضسٌاٖ ویؼا٘ی ٞیچ ٌا ٜأأی ٘ـذٜا٘ذ ِٚی الالاُ ؿاٛاٞذ تااسیخی
پیٛػتٗ ٌشٟٞٚایی اص ٔشدْ ػادی ویؼا٘ی ب ٝدیٍش ٌشٟٞٚای ؿیؼی – پاغ اص بحشاٟ٘اای
فىشی دس دس ٖٚویؼا٘ی ٚ - ٝاص جّٕ ٝأأیا ٝسا تاییاذ ٔایوٙاذٚ .داداِماضای اص جّٕاٝ
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دالیّی و ٝبش أأی ٘ـذٖ ػیذ حٕیشی روش ٔی وٙذ یىی  ٓٞایٗ اػات وا ٝا ٚدس سثاای
٘فغ اِضوی ٚ ٝدیٍش لیاْ وٙٙذٌاٖ ػٟذ ا َٚػباػی ؿؼشی ٘ؼشٚد ٜاػات( ٚداداِماضای
ف ِٚ )285ی ایٗ دِیُ ٚی ٔٙطمی ب٘ ٝظش ٕ٘ی سػذ ٘فاغ اِضویا ٝباا أااْ كاادق(ع)
دسباس ٜلیاْ بش ضذ ػباػیاٖ دچاس اختال ٘ظش ؿذ ٚ ٜأاأی ٘باٛد ا ٚ ٚپاذسؽ باا أااْ
كادق ٔیا٘ ٝخٛبی ٘ذاؿتٙذ  ٚلطؼا أأی ٔحؼٕ٘ ٛیؿ٘ٛذ .دس بحث اص تؼأُ ویؼا٘یٝ
 ٚأأیِٛٔ ٝف تاویذ داسد و ٝبشخی اؿؼاس «ویؼا٘ی ٔؼّه» ػیذ حٕیشی بؼذ اص ؿٟادت
أاْ كادق(ع) ػشٚد ٜؿذ ٚ ٜإ٘ ٚی تٛا٘ذ تٛػط آٖ أاْ بٔ ٝزٞب أأی س ٖٕٛٙٞؿاذٜ
باؿذ  ٚبحث « تجؼفش» یا ٕٞاٖ جؼفشی ؿذٖ ا ٚبی ٔؼٙی اػت  ٚاص ٕٞایٗ جاا جؼّای
بٛدٖ آٖ آؿىاس اػت(ٚداد اِماضی ف  .)272دالیُ ا ٚبشای جؼّی بٛدٖ بشخی اؿاؼاس
ٔٙؼ ٛب ٝػیذ ٔٙطمی ب٘ ٝظش ٔی سػذ ِٚی ایٗ سا  ٓٞبایذ دس ٘ظش داؿت و ٝیىی دیٍش
اص ٘أٟای ٔزٞب أأی اص ٕٞاٖ دٚساٖ أاْ كادق(ع) ٔزٞب جؼفشی بٛد ٜاػت.
.11-3-4ارسیبثی ًظزات هَلف درثبة «غیجت» ٍ«رجؼت»
دس بحث اص غیبت ٘یض ِٔٛف ٔیتٛا٘ؼت ب ٝاػتٙتاجٞای دیٍشی غیش اص آ٘چ ٝبذاٖ سػایذٜ
اػت بشػذ ٚداد اِماضی ػؼی داسد بحث ٟٔذی ٔٙتظش سا غاِیا٘ ٚ ٝحاكُ سٚیا پاشداصی
ویؼا٘یاٖ پغ اص ٚفات ٔحٕذ بٗ حٙفی ٝبذا٘ذ(ٚداد اِماضی ف  ٚ )135اص تاثیش ٌزاسی
آٖ بش ػایش فشلٞ ٝا ٔ ُ صیذی ٚ ٝأأی ٝكحبت وٙذ ِٚی ٔیتٛاٖ و شت سٚایاات دسبااسٜ
رٟٛس ٟٔذی ٔٙتظش سا بٌٝ٘ٛ ٝای دیٍش  ٓٞتحّیُ وشد وٚ ٝجٛد ایٗ  ٕٝٞسٚایات دس بیٗ
وتب ٔختّفِ تٕاْ فشق اػالٔی6حاوی اص تاویذ سػ َٛخذا(ف) بش رٟٛس ٟٔاذی ٔٙتظاش
دس آخشاِضٔاٖ اػت  ٚفمط بشای پیذا وشدٖ ٔلذاق ٚالؼی ٟٔذی ٔزاٞب اػالٔی دچاس
اختالفٟایی ؿذٜا٘ذ .دس ٚالغ یىی اص اِٚیٗ افشادی و ٝبشای ٟٔذی ٔطشد ؿاذٔ ٜلاذاق
پیذا وشدٔ ٜختاس  ٚیىی اص ٘خؼتیٗ ٔزاٞبی و ٝبذاٖ دأٗ صد٘ذ ویؼاا٘ی ٝبٛد٘اذ .ؿاشایط
جٟاٖ اػالْ  ٚجٍٟٙا ٞ ٚشج ٔشج داخّی  ٚدسٌیشیٞای آَ صبیش  ٚآَ أی٘ ٚ ٝااأٙیٞاا
 ٓٞدس سؿذ ایٗ حغ و ٝؿشایط بشای رٟٛس ٟٔذی فشا ٓٞؿذ ٜاػت ٔٛثش بٛد .ایٗ وٝ
ویؼا٘یاٖ چٍ ٝ٘ٛتٛا٘ؼتٙذ ٔبحث ٟٔذٚیت اختشاػی! خٛد سا دس بیٗ ٕٞا ٝفاشق تٛػاؼٝ
دٙٞذ 7بیپاػخ سٞا ؿذ ٜاػت .بشداؿت دلیك تاش  ٚجاأغ تاشی اص ا٘ذیـا ٝغیبات ٚ
ٟٔذٚیت دس بیٗ ویؼا٘ی ٝدس آثاس بشخی ٔحمماٖ داخّای دس ػااِٟای اخیاش ٔطاشد ؿاذٜ
اػت(بٟشأی ٕٞ )246-203 :1394چٙیٗ ِٔٛف با اػتٙاد سػاِ ٝاسجاء حؼٗ بٗ ٔحٕذ
بٗ حٙفی ٝپیذایؾ سجؼت سا بشای ا َٚباس ب ٝویؼا٘ی ٝپغ اص ٔشي ٔختاس ٘ؼبت ٔیدٞاذ
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دس حاِی و ٝسجؼت ٔٙـاء لشآ٘ی داسد( ػٛس ُٕ٘ ٜآی ٚ )83 ٝبشخای اص تفاػایش ٘یاض دس
ایٗ باس ٜتٛضیحات بیـتشی سا اسا  ٝوشد ٜا٘ذ .بیـتش ؿشایط ویؼا٘ی ٝدس آٖ دٚساٖ باػث
ؿذ ٜتا بذاٖ دأٗ ص٘ٙذ  ٚدس بیٗ ػٕ ْٛطشفذاسا٘ـاٖ ٔطشد وٙٙذ ٘ ٝایٗ و ٝایاذ ٜسجؼات
سا ب ٝػٛٙاٖ یه بذػت بٚ ٝجٛد آٚسد ٚ ٜباػاث ایجااد ا٘حاشا دس دیاٗ ؿاذ ٜباؿاٙذ.
ٕٞچٙیٗ تّمی  ٚبشداؿت بشخی فشق ویؼا٘ی اص سجؼت ٔتفاٚت اص تاویذ لشآ٘ی آٖ بٛد.

 .5نقد و تحلیل رویکرد کلی کتاب
دس ٔجٕٛع وتا ویؼا٘یٚ ٝداد اِماضی بٟتشیٗ وتابی اػت و ٝیه ٔؼتـشق دسبااس ٜایاٗ
فشل ٝؿیؼی ٘ٛؿت ٝاػت ٘ ٚؼبت بٔ ٝمااالت  ٚآساء دیٍاش ٔؼتـاشلاٖ دسبااس ٜویؼاا٘یاٖ
إٞیت  ٚاسصؽ خیّی بیـتشی داسد ٔ ٚخلٛكا ٘ؼبت ب ٝػایش آثاس اص جأؼیت خاكای
دسباسٛٔ ٜضٛع ٔٛسد بحث بشخٛسداس اػت آٌااٞی اص دیاذٌاٟٞای ٔؼتـاشلاٖ ٘ ٚىاات
٘ظشات بىش  ٚاسص٘ذ ٜآ٘اٖ بشای جأؼ ٝدا٘ـٍاٞی ٔا بؼیاس ضشٚسی  ٟٓٔ ٚاػت بشسػای
ا٘تمادی ایٗ تاِیف ػتشي ٔی تٛا٘ذ سا ٜسا بشای اػتفاد ٜبٟی ٝٙاص آٖ فشا ٓٞوٙذ  .اص طشفای
ضؼف وّی ٔذ٘ظش دس آثاس ٔؼتـشلاٖ  ٚبشسػی ٘ ٟت  ٚفؼاِیتٟای ویؼاا٘ی ٝباش اػااع
فمط ؿٛاٞذ ػمّی  ٚاػٙاد دس ایٗ وتا ٔ ٓٞـٟٛد اػت ٞش چٙذ اص یه ٔؼتـشق بایؾ
اص ٕ٘یتٛاٖ ٘ ٚبایذ ا٘تظاسی باالتش داؿتٕٟچٙیٗ ِٔٛف ب ٝآساء فىاشی  ٚجشیااٖ ؿٙاػای
ویؼا٘ی ٝآٖ چٙاٖ و ٝبایذ  ٚؿایذ ٘پشداخت ٝاػت .بشای پٛؿؾ بشخی ضؼف ٞای وتاا
 ٚیا دیذٖ بشداؿت ٞایی دیٍش اص فؼاِیات ٞاا  ٚتااثیشی ٌازاسی ویؼاا٘یٔ ٝای تاٛاٖ باٝ
پظٞٚـٟای داخّی دس ایٗ صٔیٙا ٚ ٝاص جّٕا ٝاثاش اسصؿإٙذ سٚد اهلل بٟشأای باا ػٙاٛاٖ
«ویؼا٘ی ٝ؛ جشیاٖٞای فىشی  ٚتىاپٞٛای ػیاػی» ٔشاجؼ ٝوشد و ٝبا تؼشیفی ٔتفااٚت اص
ویؼا٘ی ٝب ٝتاثیش ویؼا٘ی ٝبش ٘ ٟت ػباػیاٖ  ٓٞپشداختأ – ٝبح ای واٚ ٝداد اِماضای دس
وتابؾ آٖ سا ٔشبٛط ب ٝویؼا٘ی٘8ٝذا٘ؼت ٝاػت –  ٓٞ ٚبشداؿتی دیٍش اص ٔؼاا٘ی ٔتفااٚت
ٟٔذٚیت غیبت  ٚسجؼت سا اسا  ٝداد ٜاػت.

.6نتیجهگیری

وتا «ویؼا٘ی ٝدس تاسیخ» تاِیف ٚداد اِماضی اثشی ٔ ٟٓدس صٔی ٝٙویؼا٘یٔ ٝحؼٔ ٛی-
ؿٛد ِٛٔ ٚف اص ٔٙابغ اكّی ٔ ٚتمذْ بیـاتشیٗ بٟاش ٜسا باشد ٜاص ٘مطا٘ ٝظاشات ٔحممااٖ
ٔؼاكش خلٛكا ٔؼتـشلاٖ  ٓٞبٟشٞ ٜای فشاٚاٖ بشد ٜاػت ٞش چٙذ اص بشسػای بشخای
دیذٌاٟٞای ٔحمماٖ ؿشلی دس ایٗ باس ٜغفّت وشد ٜاػت .ؿایذ وٕتاش پظٞٚـای دس ایاٗ
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صٔی ٝٙب ٝا٘ذاص ٜایٗ اثش ٘ىتٞ ٝای ٘ ٚ ٛتحّیُٞای تااص ٜاسا ا ٝداد ٜاػات باا ٚجاٛد ایاٗ
ِٔٛف بشای بشسػی  ٚسٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ ابٟأات ویؼا٘یاٖ دس دٚسٜٞاای ٔختّاف  ٚبشسػای
تطٛس ػمایذؿاٖ دس ٔٛاسدی ٘اچاس ؿذ ٜاػات وا ٝبا ٝحاذع ٌٕ ٚااٖ سٚی آٚسد  ٚدس
بشخی ٔٛاسد ایٗ ٌٕاٟ٘ا اص ٚالؼیت دٚس اػت  ٚبا ؿٛاٞذ  ٚلاشا ٗ تااسیخی ٕٞااٍٙٞی
٘ذاسد دسباس ٜدِیُ ٘أٍزاسی ویؼا٘ی ٝاص ػاٛی ٔخاِفااٖ باذیٗ ٘ااْ ٞ ٚآ دسبااس ٜسٞباش
ویؼا٘یاٖ پغ اص وـت ٝؿذٖ ٔختاس ٘ ٚیض دسباس ٜتٕییض دادٖ الاذأات غاِیااٖ ویؼاا٘ی اص
الذأات خٛد ٔختاس  ٓٞ ٚدس بضسي ٕ٘ایی الأات غاِیاٖ  ٚا٘ـؼابات دس٘ٚی آ٘اٖ تحات
تاثیش بشخی ٌٕاٟ٘ا ٕٞ ٚچٙیٗ بؼ ی سٚایات جؼّی باش خطاا سفتا ٝاػات ٚداد اِماام
دسباس ٜػبیی ٚ ٝػبذاهلل بٗ ػبا دس جای جای وتابؾ بٌٝ٘ٛ ٝای كحبت وشد ٜاػت وا ٝاص
بذیٟیات تاسیخی ٞؼت دس حاِی و ٝبشخی ٔحمماٖ ٔؼاكش ب ٝحاك دسبااسٚ ٜی  ٚفشلاٝ
ٔٙؼ ٛب ٝا ٚتشدیذی ٞای جاذی داؿات ٚ ٝداس٘اذ ٕٟٔ ٚتاش ایاٗ وأ ٝحاٛس بشخای اص
اػتذالَٞای ا ٚالذأات ٌش ٜٚػبیی ٝدس دٚسٜٞای ٔختّاف ٞؼات .دس ٔاٛاسدی ِٔٛاف
ٛٔ ٕٝٞاد تاسیخی ٔٙابغ سا دسباس ٜبشخی ٔٛضٛػات ٔٛسد وٙىاؽ لشاس ٘ذاد ٜاػت دسباسٜ
ػخٙاٖ أاْ ػّی(ع) دسبااس ٜفشص٘ذؿااٖ ٔحٕاذ باٗ حٙفیاٞ ٚ ٝآ دسبااس ٜتحّیاُ آٖ اص
بؼیاسی اص فمشات ٔ ٟٓچـٓ پٛؿای ٕ٘اٛد ٜاػات  ٚدسبااس ٜبحاث سجؼات غیبات ٚ
ٟٔذٚیت  ٓٞاص بشسػی سٚایی  ٚلشآ٘ی ٔٛضٛع خٛداسی ٚسصیذ ٚ ٜوٙىاؽ الصْ دس ایاٗ
صٔی ٝٙسا ا٘جاْ ٘ذاد ٜاػت  ٚتٟٙا ب ٝبحث ػیش تاسیخی پیذایی آٖ دس بیٗ ویؼا٘یاٖ  ٚػیش
تطٛس دس ٔفاٞیٓ آٖ ٔ ٚلادیك تاسیخیاؽ بؼٙذ ٜوشد ٜاػت.

پینوشت
1اِبت ٝپایاٖ ٘أ ٝدوتشی ٚی بیـتش اثشی تاسیخی – ادبی اػت  ٚبا ػٙاٛاٖ سؿات ٝا( ٚادبیاات ػاش ٚ
ٔطاِؼات اػالٔی) ٕٞخٛا٘ی داسد.
ٔ2ماِٚ ٝصیٗ ٔادِ ً٘ٛدسباس ٜویؼا٘ی ٝدس دا ش ٜإِؼاس اػالْ ب ٝصباٖ اٍّ٘یؼی تٛػط بٙاذ ٜتشجٕاٚ ٝ
دس فلّٙأ ٝا٘جٕٗ تاسیخ پظٞٚاٖ ؿٕاس ٜیاصد( ٜپاییض  )1386ب ٝچاپ سػیذ ٜاػت.
3بحث ٚساثت اػٕاْ س ا و ٝدس ٘أٞ ٝای ٔٙلاٛس با٘ ٝفاغ اِضویأ ٝطاشد ؿاذ  ٚدس دٚساٖ خالفات
فشص٘ذؽ ٟٔذی ایذ ٜسػٕی ػباػیاٖ ؿذ سا ب ٝبٟتشیٗ ٚجٟی دوتاش ٔحٕاذ حؼاٗ اِٟای صاد ٜدس
ٔماِٝای تحت ػٛٙاٖ « جؼتاسی دس ٚساثت اػٕااْ ٚ ٚساثات بٙاات» دس فلاّٙأ ٝتااسیخ اػاالْ
دا٘ـٍا ٜبالشاِغّ ْٛلٓ ؿٕاس 10 ٜتابؼتاٖ  1381ب ٝچاپ سػا٘ذ ٜاػت.
4سٚایات سػ َٛخذا (ف) دسباس ٜبش حك بٛدٖ ػٕاس آ٘مذس ٔؼشٔ ٚ ٚـاٟٛس باٛد وا ٝػاذ ٜای دس
كفیٗ ب ٝد٘باَ ػٕاس بٛد٘ذ تا بش اػاع ػّٕىشد إٞ ٚ ٚاشا ٜباٛدٖ باا ا ٚاص ٌاش ٜٚباش حاك جاذا
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٘باؿٙذ س.ن؛ ٘لش بٗ ٔضاحٓ؛ ٚلؼ ٝكفیٗ ف 335بشای آٌااٞی اص تحّیّای جاِاب اص اباٗ ابای
اِحذیذ دس ایٗ باس ٜس.ن ؛ ابٗ ابی اِحذیذ ؿشد ٟ٘ج اِبالغ ٝج 8ف 17
ٞ5یچىذاْ اص ٔٙابغ اص ح ٛس ػؼذ بٗ ابی ٚلااف یااد ٘ىاشدٜا٘اذ  ٚاص ٟٔااجشیٗ اص اباٛبىش ػٕاش
ابٛػبیذ ٜجشاد  ٚػآِ ٔٛالی ابٛحزیف ٚ ٝجٕاػتی اص لشیؾ یاد ؿاذ ٜاػات س.ن اباٗ ػباذاِبش
االػتیؼا ج 4ف  ٚ 1649ابٗ اثیش اِجضسی اػذاِغاب ٝج 5ف  .103اٌاش اباٗ ابای ٚلااف
ح ٛس ٔی داؿت با تٛج ٝب ٝإٞیت  ٚجایٍاٞؾ دس دٚساٖ كذس اػالْ لطؼا ب٘ ٝااْ اص ٚی یااد
ٔیؿذ.
ٔ6جٕٛػٝای اص ا٘ٛاع ٔٙابغ غیش ؿیؼی و ٝبحث سٚایات ٟٔذی ٔٙتظش سا ٘مُ وشد ٚ ٜحتای ٔلاذالؾ
سا ٔحٕذبٗ حؼٗ اِؼؼىشی دا٘ؼتٝا٘ذ تٛػط دوتش ٔحٕذ تیجا٘ی ت٘ٛؼای جٕاغآٚسی ؿاذٜا٘اذ
س.ن ؛ ٕٞشا ٜبا ساػتٍٛیاٖ تاِیف ٔحٕذ تیجا٘ی ت٘ٛؼی تشجٕٔ ٝحٕذ جٛاد ٟٔشی ف.410
7خٛد ٚداد اِماضی ب ٝسٚاج ا٘ذیـٟٔ ٝذٚیت دس بیٗ تٕتٓ فشق اػالٔی ب ٝطٛس ضٕٙی اؿاسٔ ٜیوٙاذ.
س.ن ؛ ٚداد اِماضی ویؼا٘ی ٝف .150
8تؼشیف ٚداداِماضی اص ویؼا٘ی ٝدس كفحات لبّی ٔماِ ٝآٔذ ٜاػت.

كتابنامه

قرآن کریم
ابٗ ابی اِحذیذ ػبذاِحٕیذ بٗ ٞب ٝاهلل (.)1337ؿشد ٟ٘ج اِبالغ ٝتحمیك ٔحٕذ ابٛاِف ُ ابشاٞیٓ جّاذ ٚ 1
جّذ  20چاپ ا َٚلٓ ٘ :اؿش وتابخا٘ ٝآی ٝاهلل ٔشػـی ٘جفی .
ابٗ اثیش اِجضسی ابٛاِحؼٗ ػّی( .)1965/1385اِىأُ فی اِتاسیخ جّذ  4اِطبؼ ٝاالِٚی بیشٚت  :داسكاس.
ابٗ اثیش اِجضسی ابٛاِحؼٗ ػّی ( .)1409اػذاِغاب ٝفی ٔؼشف ٝاِلحاب ٝجّذ  5بیشٚت :داساِفىش.
ابٗ جٛصی ػبذاِشحٕٗ بٗ ػّی ( .)1412إِٙتظٓ فی تاسیخ االٔٓ  ٚإِّٛن تحمیك ٔحٕذ ػبذاِمادس ػطا ٚ
ٔلطفی ػبذاِمادس ػطا جّذ  3اِطبؼ ٝاالِٚی بیشٚت  :داساِىتب اِؼّٕی.ٝ
ابٗ حجش ػؼمال٘ی احٕذ بٗ ػّی ( .)1415االكاب ٝفی ٔؼشف ٝاِلحاب ٝتحمیاك ػاادَ احٕاذ ػباذإِٛجٛد
جّذ  1اِطبؼ ٝاالِٚی بیشٚت  :داساِىتب اِؼّٕی.ٝ

ابٗ ػبذاِبش ابٛػٕش یٛػف بٗ ػبذاهلل ( .)1412االػتیؼا فی ٔؼشف ٝاالكحا

تحمیك ػّی ٔحٕذ اِبجاٚی

جّذ  4بیشٚت  :داساِجیُ.
اؿؼشی لٕی ػؼذ بٗ ػبذاهلل ( .)1360إِماالت  ٚاِفشق چاپ د ْٚتٟشاٖ  :ػّٕی  ٚفشٍٙٞی.
اِٟیصادٔ ٜحٕذ حؼٗ(« . )1381جؼتاسی دس ٚساثت اػٕاْ ٚ ٚساثت بٙات» فلّٙأ ٝتاسیخ اػاالْ دا٘ـاٍاٜ
بالشاِؼّ.ْٛ

بالرسی احٕذ بٗ یحیی ( .)1417ا٘ؼا االؿشا
االِٚی بیشٚت  :داساِفىش.

تحمیك ػٟیُ صوااس  ٚسیاام صسوّای جّاذ  3اِطبؼاٝ
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بٟشأی سٚد اهلل ( .)1394ویؼا٘ی ٝجشیاٟ٘ای فىشی  ٚتىاپٞٛای ػیاػای چااپ ا َٚتٟاشاٖ  :پظٞٚـاٍاٜ
تاسیخ اػالْ.
تیجا٘ی ت٘ٛؼی ٔحٕذ (ٕٞ .)1389شا ٜبا ساػتٍٛیاٖ تشجٕٔ ٝحٕذ جٛاد ٟٔشی چاپ ٞفاذ ٓٞلآ  :بٙیااد
ٔؼاس اػالٔی.
دیٛٙسی ابٛحٙیف ٝاحٕذ بٗ داٚد ( .)1960اخباساِطٛاَ تحمیك ػبذإِٙؼٓ ػأش ٔشاجؼ ٝجٕاَ اِذیٗ اِـایاَ
ٔلشٚ :صاس ٜاِ ماف ٝاالػالٔی.ٝ
صسیٗ وٛ

ػبذاِحؼیٗ( .)1369بأذاد اػالْ چاپ ؿـٓ تٟشاٖ  :أیشوبیش.

صسیٗ وٛ

ػبذاِحؼیٗ(.)1368تاسیخ ٔشدْ ایشاٖ جّذ  2چاپ د ْٚتٟشاٖ  :أیشوبیش .

كفشی فشٚؿا٘ی ٘ؼٕت اهلل( .)1388غاِیاٖ چاپ دٔ ْٚـٟذ  :بٙیاد پظٞٚـٟای آػتاٖ لذع سضٛی.
طبشی ابٛجؼفش ٔحٕذ بٗ جشیش ( .)1967/1387تاسیخ اِطبشی تحمیك ٔحٕذ ابٛاِف اُ اباشاٞیٓ جّاذ ٚ 2
جّذ  6اِطبؼ ٝاِ ا٘ی ٝبیشٚت :داساِتشام.
لٕی حؼٗ بٗ ٔحٕذ ( .)1361تاسیخ لٓ تشجٕ ٝحؼٗ بٗ ػّی لٕی تحمیك ػایذ جاالَ اِاذیٗ تٟشا٘ای
چاپ ا َٚتٟشاٖ  :تٛع.
ٔادِٚ ً٘ٛیّفشد («.)1386ویؼا٘ی »ٝتشجٕ ٝػّی اوبش ػباػی فلّٙأ ٝا٘جٕٗ تااسیخ پظٞٚااٖ٘.اؿاش ا٘جٕاٗ
تاسیخ پظٞٚاٖ.
ٔجّؼی ٔحٕذ بالش ( .)1404بحاساال٘ٛاس جّذ  45بیشٚت ٛٔ :ػؼ ٝاِٛفاء.
ٔج َٟٛإِِٛف ( .)1391اخباساِذ ِٝٚاِؼباػی ٝتحمیاك ػباذاِؼضیض اِاذٚسی  ٚػباذاِجباس إِطّبای بیاشٚت :
داساِطّیؼ.ٝ
ٔؼؼٛدی ابٛاِحؼٗ ػّی بٗ حؼیٗ (ٔ .)1409شٚج اِزٞب ٔ ٚؼادٖ اِجٞٛش تحمیك اػؼذ داغش جّاذ ٚ 2
جّذ  3چاپ د ْٚلٓ  :داساِٟجش.ٜ
ٔفیذ ٔحٕذ بٗ ٔحٕذ بٗ ٘ؼٕاٖ (بیتا) .االسؿاد تشجٕ ٝػیذ ٞاؿٓ سػِٛی ٔحالتی جّاذ  2چااپ دْٚ
تٟشاٖ  :اػالٔی ٝچاپ د.ْٚ
ٔمذػی ٔطٟش بٗ طاٞش (بیتا) .اِبذء  ٚاِتاسیخ تحمیك بٛسػؼیذ جّذ [ 6بی جا] ٔىتب ٝاِ ماف ٝاِذیٙی.ٝ
ٔٙمشی ٘لشبٗ ٔضاحٓ (ٚ .)1404لؼ ٝكافیٗ ٔلاح ػبذاِؼاالْ ٔحٕاذ ٞااس ٖٚلآ ٙٔ :ـاٛسات ٔىتباٝ
إِشػـی اِٙجفی.
ٚداد اِماضی ( .)1395ویؼا٘ی( ٝتاسیخ ادبیات) تشجٕ ٝاحؼاٖ ٔٛػٛی خّخاِی چاپ ا َٚتٟشاٖ  :ا٘تـاسات
وتا سایضٖ.
ٚسدی ػّی (ٚ .)1954ػاظ اِؼالطیٗ سای فی تاسیخ اِفىش االػالٔی فی ضٛء إِٙطك اِحذیث بغذاد  :وّیٝ
اآلدا  ٚاِؼّ. ْٛ

