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سیر تحىل حمل بر تقیه در فقه از دوره شیخ طىسی تا دوره هقدس اردبیلی تحىل از طریقت به هىضىعیت

یکی ال قويهاد ٨٭هاد ٌی١ه ؾق هىاشهه با قوایات هح١اقْ ،ظمل یکی ال قوایات بك ج٭یه بىؾه اوث ،ولای ٔاىابٗ
ایى ظمل ؾق ٘ىل ؾوقههاد هؽحل ٧ج٥ییكات ههمی کاكؾه اواث .ال ههنجاكیى ایاى ؾوقههاا ،ؾوقه ٌایػ ٘ىوای ؾق ٬اكو
پًصن اوث که ؾق ؾوقه ود ایى ظمل اولیىباق قواز گىحكؾهیا٨ث و او قوایات هح١اؿؾد قا ظمال باك ج٭یاه کاكؾ ،اهاا هداايی
ٌایػ ؾق اجؽااـ ایاى قوي ،ؾق ؾوقههااد ب١اؿد ٨٭اه ٌای١ه ج٥ییاك هییا٨اث و هاك ؾواحه ال اِاعاب٘ ،دا ٫هداايی ؼااىؾ
قویکكؾهاد هح٩اوجی قا پیً هیگك٨حًؿ< چًاوکه ؾق يهایث هًصك به ج٥ییك هاهىد ظمل بك ج٭یاه ٌاؿ .آيچاه ٌایػ ٠كٔاه
ن
کكؾه بىؾ که ِك٨ا ٘كی٭ی بكاد کٍ ٧وا ٟ٬بىؾ ،جدؿیل به ابماقد بؿوو ج١هؿ باه وا٬ا ٟگكؾیاؿ .همچًایى باه شهاث قواباٗ
هح٭ابل ایى هىئله با بٕ١ی ؾیگك ال هداظد ٨٭هی و اِىلی ،ایى ج٥ییكات ي٭ً جأذیكگفاقد ؾق بٕ١ی ال جعىالت ٨٭ه ٌی١ه
ؾاٌحه اوث .بكقوی آو لوایاد پًهايی ،چكایی قغؾاؾو بٕ١ی ج٥ییكات قا قوٌى ؼىاهؿ کكؾ .ایى پژوهً باه بكقوای ایاى
اوحعاله و ٠لل هإذك ؾق آو و همچًیى آذاق آو ؾق بٕ١ی ظىلههاد ؾیگك هیپكؾالؾ.

رويذ حمل بر جمیه از دوره غیخ ؼىضی
 .1دوره شیخ طىضی در لرو پًجن

اي٩كاؾات ٨٭هی ال ّ٠ك ٌیػ آ٤ال ٌؿ .وكآ٤ال جىشاه باه هىائله 
ظمل قوایات بك ج٭یه و
ِ
ج٭یه و اوح٩اؾه شؿد ال آو باهً٠ىاو اباماقد کاقآهاؿ ؾق هىاشهاه باا قوایاات ،ال لهااو ٌایػ
٘ىوی و قویکكؾ شؿیؿ او هن ؾق شمٟآوقد قوایات و هن ؾق جًّی ٧کحب ٨٭هی بىؾه اوث.
اگكچه يٍايههایی ال ایى ظمل ؾق آذاق اِعاب هح٭ؿم يیم وشىؾ ؾاقؾ ،اها قویکكؾ آيها هن ؾق
کمیث و هن ؾق کی٩یث ،ج٩ااوجی هااهىد باا قویکاكؾ ٌایػ ؾاقؾ کاه ؾق بعرای هصاما باه آو
پكؾاؼحه ٌؿه اوث.
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ؾقباقه ٠لث ٌکلگك٨حى قویکكؾ هحمایم ٌیػ ؾق ظمل بك ج٭یه ،ؾالیلی چًؿ وشاىؾ ؾاقياؿ
که هكیک هیجىايًؿ بؽٍی ال اب١اؾ هىئله قا جىٔیط بؿهًؿ .ههنجكیى و هٍاهىقجكیى ؾلیال
اوح٩اؾه ٨كاگیك او ال ظمل بك ج٭یهّ ،
هن او باك شماٟآوقد جماام قوایاات ا٠ان ال ایًکاه آيهاا قا
ِعیط بؿايؿ یاا ياه باىؾه اواث< اهاكد کاه ؾق ه٭ؿهاه تهذیب باك آو جّاكیط کاكؾه اواث
(٘ىوی :1417 ،زّ .)3َ ،1اها ایى قوي ؾق جٕااؾ باا قوي اِاعاب هح٭اؿم پایً ال او
بىؾه اوث که ٨٭ٗ قوایات هؽحاق و ٨حاواد ؼىؾ قا ي٭ل هیکكؾهايؿ< هماو٘ىقکه ِاؿو ٪ؾق
مناحبسضر به آو اٌاقه کكؾه اوث (ِؿو :1413 ،٪ز.)3َ ،1
ؾیگك ٠اهل ؾؼیل ،هدًاد ٌیػ ؾق ظصیث ج١دؿد ؼدك واظؿ اوث .او باكؼال٬ ٦اؿهایی
هايًاؿ اواحاؾي ،ویؿهكجٕای و ٌاایػ ه٩یاؿ کاه ٬ائاال باه ٠اؿم ظصیااث ؼداك واظاؿ بىؾيااؿ
(ویؿهكجٕاای :1376 ،ز <519َ ،2ز ،)213َ ،1يؽىااحیىباق بااهِااكاظث ٬ائاال بااه
ظصیث ؼدك واظؿ ٌؿ و ایى ا٠ح٭اؾ قا هىقؾ اشما ٞاِاعاب ً٠اىاو کاكؾ (٘ىوای:1417 ،
ز .)126َ ،1یکی ال لىالم اجؽاـ ایى هدًا ؾق بعد ج١ااقْ اؼدااق و چگاىيگی بكؼاىقؾ باا
ایى پؿیؿه اوث< چكاکه ؾق ِىقت ٬ىل به ظصیث ج١دؿد به ٠لث وشىؾ ؾلیل ٌك٠ی ،ظحای
ؾق ٨كْ ج١اقْ يیم ٘ك٨یى ج١اقْ هك ؾو ظصث ؼىاهًؿ بىؾ و ٨٭اٗ بایاؿ هكشعای وشاىؾ
ؾاٌحه باٌؿ که ِعث هٕمىو یکی ال ؾو ؼدك قا جأییؿ کًؿ .ظمل قوایث هىا ٫٨با ٠اهاه باك
ج٭یه به شاد ؼؿٌهکكؾو ؾق اِل ِاؿوق آو ،هكشعای اواث کاه ٔامى ظ٩ا ٛظصیاث و

والهث ؼدك ،ال شهث هٕمىو آو قا ال ا٠حداق هیايؿالؾ و ج١اقْ قا ظل هیکًؿ.
ؾق ه٭ابل ٌیػ ٘ىوی٬ ،ؿهایًؿ که ٬ائل به ظصیث ؼدك واظؿ به ِكً٠ ٦ىاو ؼدك واظؿ
يدىؾيؿ و يگاهٍاو ٨٭ٗ به ؼدكد بىؾ که ه٩یؿ ٠لن باٌؿ .آيااو باه ظصیاث ج١داؿد قوایاات
٬ائل يدىؾيؿ جا ب١ؿ ؾق ٨كْ بكول ج١اقْ ،با ظمل بك ج٭یه ظصیث قوایاات ظ٩اٌ ٛاىؾ ،بلکاه
هٕمىو هك قوایحی ؾق ِىقت ا٨اؾه٠لن ،ظصث جل٭ی هیٌؿ و ال شمله اهاقات ا٨ااؾه ٠لان،
ج٭یهاديدىؾو قوایث بىؾ .ؾق يحیصه آيها هك قوایث قا ٬دل ال پیًآهاؿو ج١ااقْ باا ٕ٬ااوت

هىااح٭ل بكقواای و آو قا ه٩یااؿ یااا ٤یكه٩یااؿ ٠لاان جل٭اای هیکكؾيااؿ ،بااكؼالٌ ٦اایػ کااه جااا
ن
پیًيیاهؿو ج١اقْ ،اواوا قوایات قا ِعیط و ظصث جل٭ی هیکكؾ .په ٌایػ ٘ىوای باه
ودب هدًایً ؾق ظصیث ؼدك واظؿ ،ال ٘ك٨ی ،اؼداقد قا که هاىقؾ ٠مال اِاعاب يدىؾياؿ،
شمٟآوقد هیکكؾ و ال ٘ك٨ای ؾیگاك ،باكاد ظ٩ا ٛظصیاث آيهاا ال ظمال باك ج٭یاه اواح٩اؾه
هیکكؾ ،ولی ؾیگك اِعاب هايًؿ ویؿهكجٕی که ٬ائل به ظصیث ؼدك واظؿ يدىؾهاياؿ ،جاابٟ
ن
هالکات ٠لن ؾق ایى ؼّىَ بىؾيؿ و باه همایى شهاث اواواا باه ظمال باك ج٭یاه اظحیااز
يؿاٌحًؿ.

دوره ابىادریص در لرو ششن

ایى ؾوقه قا هیجىاو ؾوقه جأییؿ و جکكاق ج٭یههاد ٌیػ ٘ىوی ٌمكؾ .ؾق اولایى ؾوقه ب١اؿ
ن
ال ٌیػ ،هكچًؿ ؾق ا٠ح٭اؾ به ظصیاث ؼداك واظاؿ ،ج٭كیداا جماام هحاأؼكیى ال او ال هدًااد او
٠ؿول کكؾيؿ و با جد١یث ال يٝك ویؿهكجٕی ٬ائل به ٠ؿم ظصیث ؼداك واظاؿ ٌاؿيؿ .بكؼای
هايًؿ ابىلهكه به ٠لث ٨٭ؿاو ؾلیل ٌك٠ی و اکرك آياو به ٠لث ٠ؿم ا٨ااؾه ٠لان ؼداك واظاؿ
هايًؿ ؼىؾ ابىاؾقیه ،ابیالمصؿ ظلدی ،ابىٌهك آٌىب٘ ،دكوای و ابى٘ااوون ٬ائال باه
٠ؿم ظصیث ؼدك واظؿ بىؾيؿ< اها ؾق ظمل قوایات بك ج٭یه ،هیكاخ او ؾق هیاو اِعاب باا٬ی
ن
هايؿ و بهق٤ن ایًکه ظمل بك ج٭یه چًؿاو قوي پكاوح٩اؾهاد يدىؾ ،اها اِاعاب ج٭كیداا جماام

سیر تحىل حمل بر تقیه در فقه از دوره شیخ طىسی تا دوره هقدس اردبیلی تحىل از طریقت به هىضىعیت

با جىشه به ایى هدًا و آو قويٌ ،یػ ٘ىوی اولیىباق بهِىقت گىاحكؾه هكجکاب ظمال
قوایات بك ج٭یه ٌؿ< اهكد که ال شمله يحایصً ،پیًآهاؿو اي٩اكاؾات و ظحای جىلاؿ ً٠ااویى
شؿیؿ ؾق ابىاب ٨٭هی بىؾ .
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ن
قوایاجی قا که ٌیػ ظمل بك ج٭یاه کاكؾه باىؾ٠ ،یًاا ي٭ال و جأییاؿ هیکكؾياؿ کاه ایاى جد١یاث،
هیجىايؿ ج٭لیؿ اِعاب ال قوي ٌیػ ؾق ج١كْ به جمام قوایات باىؾه باٌاؿ .ؾق کحاب ٨٭های
ب١ؿ ال ٌیػ ،قویه او ؾق ج١كْ به قوایات هىا ٫٨و ه١اقْ ،جدؿیل باه قویاه قایاس ٌاؿ و اکراك
اِعاب ؾق هك هىئله جمام قوایات هٙكض قا ي٭ل هیکكؾيؿ ،بك ؼال ٦قوي ٬اؿها کاه ٨٭اٗ
قوایااات هااىقؾ ا٠حماااؾ قا ي٭ال هیکكؾيااؿ و هح١ااكْ قوایااات ؾیگااك يمیٌااؿيؿ< اهااكد کااه ال
يحایصً ،ا٠حماؾ بك هدايی ٌیػ بهق٤ن وشىؾ اؼحال٨ات هدًایی اوث< چكاکه قوي ٌایػ ؾق
قوایات هح١اقْ که هكشىضٌمكؾو قوایات ج٭یه بىؾ و ایى قوي هىقؾ اج٩ا ٪همه باىؾ ،هاىقؾ
جأییؿ اِعاب يیم بىؾ< هكچًاؿ ؾق اِال ظصیاث ؼداك باا او اؼاحال ٦هدًاایی ؾاٌاحًؿ .ایاى
ا٠حماؾ به ٕ٬اوت ٌیػ ؾق هىاقؾ لیاؾد به ٌاکل ي٭ال ٠ایى ٠دااقات ٌایػ قغ ؾاؾه اواث
(ابىاؾقیااه :1411 ،ز .)336َ ،3الدحااه ؾق بٕ١اای هااىاقؾ يیاام ؾاوقد ٌاایػ بااه شهااث
هٍکالت هٕمىيی قوایث هىقؾ ايح٭اؾ ٬كاق هیگك٨ث (ابىاؾقیه :1411 ،ز.)241َ ،3
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ؾیگك ٠لث ایى اهك ،اوح٩اؾه اِعاب ال ایى قوي ؾق بكؼىقؾ با اؼداق واظاؿ اواث کاه ال
ظمل بك ج٭یه بهً٠ىاو ابماقد بكاد قؾکكؾو آيها اوح٩اؾه هیکكؾياؿ< هايًاؿ هىٔا١ی کاه ؾق
شاىال هح١اه ،ال ایاى جىشیاه اواح٩اؾه کاكؾه اواث
واظاؿ
اؼداق ِ
ِ
هؽاالِ ٧
آو ابىلهكه بكاد قؾ ِ
(ابىلهكه.)359َ :1417 ،
ؾق هیايه ایى ا٬دال کنقيگٌ ،اؼُجكیى چهكه ایى ؾوقه که ال ظمل باك ج٭یاه اواح٩اؾه
کكؾ ،ابىاؾقیه اوث< هكچًؿ او يیم جًها قوایاجی قا که ٌیػ ظمل بك ج٭یه کكؾه اواث ،ي٭ال
هیکًؿ و ال جىو١ه ؾق ایى لهیًه و اوح٩اؾه ال ایى ظمل ؼىؾؾاقد هیوقلؾ .به همیى شهاث
٨٭ٗ وه قوایث هٍاهؿه هیٌىؾ که ابىاؾقیه هىح٭ل ال ٌیػ آيها قا ظمل باك ج٭یاه کاكؾه
اوث:یکی قوایحی ؾق باب ٠ح ٫که ب١ؿ ال واقؾکكؾو ايىا ٞؼؿٌهها ؾق آو ،ال ٠اؿم ؾلیال ؾق
کحاب و وًث جا ٨٭ؿاو اشما ٞو هؽال٩ث با اِل و ؼدك واظؿ بىؾو ،ابىاؾقیه آو قا ظمال
بك ج٭یه هیکًؿ ،به ایى ٠لث کاه هٙااب ٫هافهب ٌاا١٨ی اواث (ابىاؾقیاه :1411 ،ز،3
َ ،)17و ؾق يهایث قوایحی ؾق باب اٌكبه که ب١ؿ ال بیااو ایكاؾاجای هٍاابه ایاكاؾات واقؾ باك
قوایث ٬دلی ،ایىباق به شهث هٙاب٭ث با ٨حىاد ابىظًی٩اه ،قوایاث قا ظمال باك ج٭یاه هیکًاؿ

(ابىاؾقیه :1411 ،ز ،)133َ ،3و هىقؾ واىم بیااو کلای ابىاؾقیاه ؾق بااب قوایااجی
اوث که بكؼال ٦اِالة الٙهاقه ظکن هیکًًؿ ،با ایى بیاو که ایى هدًا ال ابىظًی٩ه اواث و
اگك چًیى قوایاجی ؾق کحب اِعاب ها وشىؾ ؾاٌحه باًٌؿ ،هعمىل بك ج٭یهايؿ (ابىاؾقیاه،
 :1411ز.)181َ ،1
ن
ب١ااؿ ال يیمااه اول ایااى ؾوقه کااه ؾق آو ِااك٨ا ج٭یااههاد ٌایػ بااالگى هیٌااؿيؿ و يیاام ه١ااؿوؾ
اٌؽاِی هايًؿ ابىاؾقیه و ابىلهكه که ـکكٌاو گفٌث و ابى٘اوون (ابى٘اوون:1419 ،
َ ،)211قوایات ه١ؿوؾد قا ظمل بك ج٭یه کكؾيؿّ ،اها ؾق يیمه ؾوم ایى ؾوقه ظحی ي٭ل ظمل باك
ن
ج٭یههاد ٌیػ يیم ال قواز هیا٨حؿ و اکرك کحاب ٨٭های آو ؾوقه ،اواواا ال چًایى ظملای ؼاالی
هیٌىيؿ .ابىظممه ؾق وضیله ،ابیالمصؿ ظلدای ؾق احذ ادواالطذبقاو یعیای بىوا١یؿ هملای ؾق
الد مغاللشرائغ ،هٍهىقجكیى ٨٭هاد ایى ؾوقهايؿ که کحابهاد آياو به٘ىق کلی ال چًیى هٙلدی
ؼالیايؿ .وشه هٍحك هیاو ایى اٌؽاَ ،بهشم ه١ؿوؾ هىاقؾد کاه گماقٌای ال هدايیٌااو ؾق
ؾوحكن يیىث ،ا٠ح٭اؾ به ٠ؿم ظصیث ؼداك واظاؿ اواث< همايًاؿ ابیالمصاؿ ظلدای ؾق احذ دوا
الطبق (ابىابیالمصؿ ظلدی 47َ :1414 ،و .)62
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ؾق هصمااى ٞؾق ؾوقه ب١ااؿ ال ٌاایػ ،ایااى هىاائله بااه ؤااىض ؾیااؿه هیٌااىؾ کااه بااهق٤ن
قوازیااا٨حى قوي او و اوااح٩اؾه اِااعاب ال ٌاایىه ظماال بااك ج٭یااه ،ایااى قوي قواز چًااؿايی
ن
گفاٌث و ه١ؿوؾ هىاقؾ ظمل يیم یا ٠یًا ي٭ل ظملهاد ٌیػ بىؾياؿ یاا هحاأذك ال قوي ظمال
او< پؿیؿهاد که ال ههنجكیى يٍايه هایً٠ ،اؿم جىلاؿ اي٩اكاؾات شؿیاؿ ؾق يٝكیاات و اباىاب
٨٭هی اوث و هدحًیبىؾو جمام هىاقؾ بك هىأ١ی که ٌیػ هٙكظٍااو کاكؾه باىؾ کاه ٌاایؿ
٠لث اِلیاي ٤لده هدًاد ٠ؿم ظصیث ؼدك ؾق ایى ؾوقه بىؾه باٌاؿ ،چاه باه شهاث ٠اؿم
ا٨اؾه ٠لن و چه به شهث ٨٭ؿاو ظصث ٌك٠ی< هماو٘ىق که ؾیگك ؼّىِیث ایى ؾوقه آو
ن
اوث که کماکاو هىاقؾ هعمىل بك ج٭یهِ ،ك٨ا ؾق ِىقت ذابثٌؿو هًاٖ ج٭یه ،هىقؾ چًیى
ن
ظملی ٬كاق گك٨حًؿ و يه ِك٨ا بكاد قؾکاكؾو قوایاث هؽاال .٧ههنجاكیى يٍاايه ایاى اهاك آو
اوث که ظمل بك ج٭یه با اوحًاؾ به هكظله جؿویى قوایاات و ج٩ىایكد کاه شماٟآوقاو قوایاات
هايًؿ ٌیػ ؾاٌحًؿ ،ايصام ٌؿه اوث ،يه ایًکه هايًؿ ؾوقههاد هحأؼك ،قوایاجی کاه ؾق ؾوقاو
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شمٟآوقد قوایات ظمل بك ج٭یه يٍؿيؿ ،ب١ؿها بًاا باه ٔاكوقیات ٨٭های ؾق قؾ یاا ٬داىل یاک
قوایث ،ظمل بك ج٭یه بٍىيؿ.
دوره هحمك حلی در لرو هفحن

ن
ن
قویه اشماال هىا ٫٨ولی کنقواز و همكاه با ايح٭اؾ ؾوقه پیٍیى که ؾق آو ؾق باالجكیى ظاؿ ِاك٨ا
ج٭یههاد ٌیػ ي٭ل هیٌؿيؿ ،ؾق يهایث هًصك به ٜهىق هع٭ ٫ظلی ؾق ٬كو ه٩حن ٌؿ که هؽال٩ی
شؿد با ٌیػ بىؾ .هع٭ ٫ظلی بهً٠ىاو هعّىل ٘دی١ی جکاهل ایى ؾوقه اوث که ال ِاك ٦ي٭ال
ج٭یههاد ٌیػ ٌكو ٞو به هٙكوؾٌؿو آيها ؾق ايحهاد ؾوقه هًحهی ٌؿ جا به هؽال٩ث با ٌیػ قویؿ<
هؽال٩حی که ٬دل ال هىائل هدًایی ،به ي٩ه قوي ٌیػ ؾق اظكال ج٭یهادبىؾو قوایات ج١ل ٫ؾاٌث.
هع٭ ٫ال وه شهث ؾق قوي ٌیػ اٌکال واقؾ کكؾ :
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 .1يدىؾ ؾلیل :هع٭ ٫ؾق ؼّىَ ؾو قوایث ؾق بابهاد وإق و ؤى ،ب١اؿ ال ـکاك يٝاك
ٌیػ که آيها قا ظمل بك ج٭یه کكؾه اوث ،اٌکال هیکًؿ که ؾلیلی بك ایى ظمل وشىؾ ياؿاقؾ
یا ٠مل به ایى قوایات هٍکلی يؿاقؾ (هع٭ ٫ظلی :1417 ،ز 278َ ،1و .)98
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٨ .2ىاؾ اؾ٠اد هىا٨٭اث باا ٠اهاه :ؾق ؼّاىَ قوایحای ؾقبااقه اـاو هع٭ا ٫هیگىیاؿ
ن
اؾ٠اد ج٭یه ٌیػ يمیجىايؿ ؾقوث باٌؿ< لیكا هىا٨٭اث باا ٠اهاه اواواا ؾق ایاى قوایاث ٬ابال
جّىق يیىث ،به ٠لث ـکك ظی ٠لی ؼیكال١مل .همچًیى ؾق ایًصا هع٭ ٫بكاد ظل ج١اقْ
پیًٍهاؾ ؾیگكد هیؾهؿ که اٌهكؾايىاحى قوایاث هاىقؾ ٠مال اواث و ياه ج٭یاهادؾايىاحى
قوایث هحكو (هع٭ ٫ظلی :1417 ،ز.)145َ ،2
.3وشىؾ اؼحیاق اِعاب ؾق هىقؾ آو ٬ىل :همچًیى هع٭ا ٫يٝاك ٌایػ قا ؾق ؼّاىَ
قوایحی ؾقباقه ً٬ىت ،ؾق ؼّىَ ج٭یهادبىؾو قوایث ِائب يمیؾاياؿ و هیگىیاؿ ابىبابىیاه
ایى قوایث قا ـکك کاكؾه -و جًهاا قوایاات هاىقؾ ٬داىلً قا ـکاك هیکاكؾه -و ابىشًیاؿ آو قا
اؼحیاق کكؾه اوث .ؾق ایًصا يیم هايًؿ هىقؾ واب ،٫قاه ظل ج١اقْ قا اؼحیااق اٌاهك هایؾاياؿ
(هع٭ ٫ظلی :1417 ،ز <)313َ ،2همچًاوکه ؾق ؼّىَ قوایث ؾیگكد ؾق باب ٠دؿ
و اهال ،اظحمال ج٭یهادبىؾو قا قؾ هیکًؿ ،با ایى بیاو که ایى قوایاث قا شم١ای ال هع٭٭ایى

اِعاب اؼحیاق کكؾهايؿ و همچًایى بميٙای آو قا قوایاث کاكؾه و چگىياه اٌؽاِای هايًاؿ
ابى٠٭یل و بميٙی همکى اواث هافهب اهاهیاه قا اٌاحداه هحىشاه بٍاىيؿ! (هع٭ا ٫ظلای،
 :1417ز.)511َ ،2
اها ههنجك و ِكیطجك ال ایى هىأ٨ ٟ٭هی آو اوث که هع٭ا ٫ؾق کحااب اِاىلی ؼاىؾ،
مؼ دجااحصىل ،به اوان هدًاد ٌیػ ؾق هىقؾ ظمل بك ج٭یاه ظملاه هیکًاؿ و ب١اؿ ال ي٭ال
٬ىل ٌیػ که هیگىیؿ ;اگك ؾو قوایث ؾق ٠ؿؾ و ٠ؿالث هىاود بىؾيؿ ،به آيکاه اب١اؿ ال ٬اىل
٠اهه اوث٠ ،مل هیٌىؾ ،:ؾق کًاق ایاكاؾ باه ابحًااد ایاى اؾ٠اا باك ؼداك واظاؿ و هؽال٩اث
ٕ٨الیی هايًؿ ه٩یؿ با آو ،هیگىیؿ همکى اوث که قوایث هؽال٠ ٧اهه هن ٨حاىاد وا١٬ای
اهام يداٌؿ و هماو٘ىق که هعحمل اوث ٨حىا ال قود هّلعحی ِااؾق ٌاؿه باٌاؿ ،همکاى
اوث ٨حىا ؾاقاد جأویلی باٌؿ که ال ها پًهاو هايؿه و هّالعث آو قا ا٬حٕاا هیکاكؾه اواث
(هع٭ ٫ظلی.)225َ :1423 ،

 .4دوره ػالهه حلی در لرو هشحن

ایى ؾوقه ،ؾوقه ا٬دال هًح٭ؿايه به قوي ٌیػ اواث .باا ٜهاىق ٠الهاه ظلای ( )726کاه
ظصیث ؼدك واظؿ قا ؾق ٠یى وقوؾ به شمئیااجی ؾقبااقه قوات ،اهاا باؿوو ٬یاىؾد کاه ٌایػ و
هحأؼكیى لعا ٚهیکكؾيؿ هايًؿ ٬كیًه یا ٠مل اِعاب ،به ٘اىق هٙلا ٫اذداات کاكؾ (ظلای،
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با وشىؾ ایى يگاه ايح٭اؾد به ظمل بك ج٭یه ،هع٭ ٫اولیى کىی باىؾ کاه ب١اؿ ال ؾوقاو ٘اىاليی
هؽال٩ث با ظصیث ؼدك واظؿ ؾق ٘ىل ؾو ٬كو ب١ؿ ال ٌیػ ٘ىوی ،با ٬دىل ظصیث ج١داؿد آو ب١اؿ
ال پفیكي اهکاو ٠٭لی ج١دؿ به آو ،به ایى ؾوقه پایاو ؾاؾ و لهیًه قا بكاد ؾوقه پفیكي ظصیث ؼداك
واظااؿ بااا ٜهااىق ٠الهااه ظلاای  ٨اكاهن کااكؾ (هع٭اا ٫ظلاای :1417 ،ز <29َ ،1همااى:1423 ،
َ <)213ؾوقهاد که با ٤لدهیا٨حى آو بك ٕ٨اد ٨کكد ٌی١ه ؾق ٨٭هاد ٬اكو ه٩احن باه ب١اؿ ،باه
يى٠ی یکی ال ههنجكیى پیًلهیًهها بكاد يمؾیکی ؾوباقه ٕ٨اد ٨٭ه ٌی١ه با هدايی ٌیػ قا ٨كاهن
آوقؾ که با قوازیا٨حى هدًاد ٌیػ ؾق ظصیث ؼدك واظؿ ،ؾیگك هدايی او ؾق لهیًه هىاشهه باا اؼدااق ال
شمله ظمل بك ج٭یه يیم ؾوباقه قواز یا٨حًؿ و ؾوقه ايح٭اؾ و ٠ملث آيها ،ؾق آوحايه ٬كو هٍحن و با ٤لده
٬ىل به ظصیث ؼدك واظؿ ،به پایاو قویؿ .
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 <235َ ،228َ :1381هماااو 215َ :1414 ،و  <219هماااو 345َ :1425 ،و
٬ ،)437ىل به ظصیث ؼدك واظؿ که ب١ؿ ال ؾو ٬كو ؾوباقه هع٭ ٫آو قا هٙكض وااؼحه باىؾ،
قایس گكؾیؿ و بهجد ،ٟؾق ؾیگك هىائل هن آذاق هدايی و يٝكیات ٌیػ قواز ؾوباقه پیاؿا کكؾياؿ<
ال شمله ایى هىاقؾ ،بعد ظمل بك ج٭یه بىؾ که ٠الهاه بهؼّاىَ ا٠ح٭ااؾ هعکمای باه آو
ؾاٌث و ب١ؿ ال ؾوقاو ٨حكت آو ؾق ٬كو ٌٍان و بهؼّاىَ ه٩احن ،اواح٩اؾه ال آو قا قواز
ؾوباقهاد بؽٍیؿ< قویهاد که ال کحابهاد هحأؼكجك ٠الهه ٌكوٌ ٞؿ و بكؼال ٦کحاب هاد

اول او هايًؿ تیکره که کمحك ـکكد ال ظمل بك ج٭یه آهؿه اوث و ه١ؿوؾ هىاقؾد هن که ـکك
ن
ٌؿهايؿِ ،ك٨ا ي٭ل ٬ىل ال ٌیػ هىحًؿ ،ؾق کحابهاد هحأؼكجك او هايًؿ مختلذ و منتهذی،
٠الوه بك کركت ؾق اوح٩اؾه ال ایى ظمل٠ ،الهاه ٌاكو ٞباه اي٩اكاؾ ؾق ایاى ظمال يیام کاكؾ<
هماااو٘ىق کااه واقؾ ي٭ااؿ ظماالهاااد ٌاایػ يیاام ٌااؿ< اهااكد کااه ؾق مختلذ کااه ال آؼااكیى
کحابهاد اووث ،به اوز ؼىؾ هیقوؿ .
قویکكؾ ٠الهه قا ؾق ج٭یه هیجىاو ؾق وه ظیٙه کلی ِىقتبًؿد کكؾ :
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. 1جأییؿ و جکكاق هىاقؾد که ٌیػ ظمل بك ج٭یه کاكؾه اواث کاه اکراك هاىاقؾد قا کاه او
ـکكد ال ج٭یه به هیاو آوقؾه اوث ،جٍکیل هیؾهؿ .ایى قویه بهؼّىَ ؾق کحب هح٭اؿم او
هايًؿ تیکره ٤الب اوث (ظلی :1414 ،ز.)387َ ،1
. 2ي٭ؿ بٕ١ی ال هىاقؾ ظمل بك ج٭یه ٌیػ ال شهات هؽحل ،٧ال ؼؿٌه ؾق وشاىؾ ج١ااقْ
و هٙكضکكؾو اظحمال شم ،ٟجا ٬اىل باه جى٬ا .٧ایاى اج٩اا ٪بهؼّاىَ ؾق کحاب هحاأؼكجك
٠الهه بیٍحك قغ ؾاؾه اوث< هايًؿ قوایحی ؾق بااب ٘اال ٪کاه ٠الهاه ؾق ج١ااقْ آو جكؾیاؿ
کكؾه و اظحمالی بكاد شم ٟبیى قوایات هٙكض واؼحه اوث (ظلی :1413 ،ز<)341َ ،7
يیم قوایحی ؾق باب يکاض (ظلی :1413 ،ز ،)418َ ،7قوایحی ؾق باب هیحه (ظلی:1413 ،
ز :)334َ ،8و قوایحی ؾق باب ٌهاؾات کاه ٠الهاه ظمال باك ج٭یاه ٌایػ قا يمیپافیكؾ و
هیگىیؿ ها ؾق ایى هىئله جى ٧٬هیکًین (ظلی :1413 ،ز.)487َ ،8
. 3اي٩كاؾ و اؾ٠اد ج٭یه ؾق قوایاجی که ٌیػ بك ج٭یه ظمل يکكؾه بىؾ .ایى هىاقؾ به هكوق به
لیكبًاد اي٩كاؾات ب١ؿد اِعاب جدؿیل ٌؿيؿ و اولیى وكٌاؼههاد ظمل بك ج٭یاه هىاح٭ل

ال ج٭یههاد ٌیػ قا بهوشىؾ آوقؾيؿ .ؾق جمام ایى هىاقؾٌ ،یػ ٘ىوی یا به قوایات ٠مل کاكؾه
یا ال ظملهاد ؾیگكد شم ج٭یه بكاد ظل ج١اقٔاجٍاو بهاكه شىاحه اواث )ظلای:1413 ،
ز٘ <437َ ،2ىواااای :1417 ،ز 216 ،317َ ،2و ظلاااای :1412 ،ز<345َ ،11
٘ىوااای :1391 ،ز 217َ ،2و ظلااای :1413 ،ز٘ <112َ ،7ىوااای :1417 ،ز،7
َ.(416
ؾق هصمى٠ ٞالهه بهؼّىَ ؾق آذاق هحأؼكي ،ظمل قوایث بك ج٭یه قا ؾوبااقه قواز ؾاؾ،
الدحه با ي٭ل و ي٭اؾد قوي ٌیػ و با پیٍیگك٨حى ال ٌیػ ؾق ظمال قوایااجی بیٍاحك باك ج٭یاه
اي٩كاؾات ٠الهه يىدث به ٌیػ لیكبًاد ؾوقهاد ٌؿيؿ که بال٨اِله ب١اؿ ال او ٌاكوٌ ٞاؿ و
ؾوقاو ٌیى ٞاي٩كاؾات شؿیؿ ؾق ظمل بك ج٭یه بىؾ .ا٬دالی که او ب١اؿ ال ؾو ٬اكو باه ظمال باك
ج٭یههاد ٌیػ يٍاو ؾاؾ ،به همكاه ظمایث او ال هدًاد ٌیػ ؾق ظصیث ؼداك واظاؿ ،ب١اؿ ال
ؾو ٬كو ٬ىل به ٠ؿم ظصیث آو ،هكؾو به ٌؿت هىقؾ ٬داىل و ج٭لیاؿ ٨٭هااد ب١اؿ ال او ٬اكاق
گك٨حًؿ و ؾوقاو ٌیى ٞاي٩كاؾات شؿیؿ ؾق ظمل بك ج٭یه قا به وشىؾ آوقؾيؿ.
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ایى ؾوقه که بال٨اِله ب١ؿ ال ٠الهه و با ٨ؽكالمع٭٭یى (ٌ )771كوٌ ٞؿ ،بكؼال ٦قویه
٠الهه که ي٭اؾد ؾق آو ي٭ً ههمی ؾاٌث ،کمحك هحٕامى ي٭اؿ ظملهااد ٌایػ اواث و
ظمال هاىاقؾ شؿیاؿ اواث کاه ایاى
هٝ١ن هىاقؾ آو ،یا ي٭ل ج٭یههاد ٌیػ هىحًؿ یا
ٌاكوِ ٞ
ِ
ؾوهی به هكوق لهاو ؾچااق جىوا١ه ٌاؿیؿد ٌاؿ ،جىوا١هاد کاه بهؤاىض بكپایاه اي٩اكاؾات
اٌؽاَ هح٭ؿم بىؾ و ج٭یهها ؾوث به ؾوث هًح٭ل ٌاؿيؿ و جىوا١ه یا٨حًاؿ .ال شملاه ٠لال
ذدات ایى الگى ؾق ٘ی ایى ؾوقه ،هیجىايؿ ذدات هىٔ٨ ٟ٭هاد ایى ؾوقه ؾق هىقؾ ظصیث ؼدك
ن
واظؿ باٌؿ .ج٭كیدا جمام ٨٭هاد هٙكض ایى ؾوقه٬ ،ىل باه ظصیاث ج١داؿد ؼداك واظاؿ قا ،باه
ٌكٖ ا٠حٕاؾ به ٬كیًه یا ٠مل اِعاب پفیك٨حًؿ و ایى ٬اىل جداؿیل باه هدًااد ظااکن ٌاؿ.
هىاقؾد ال قوایات هىحًؿ که ٨ؽكالمع٭٭یى يؽىحیىباق ظمل بك ج٭یه کكؾ ،ؾق بكابك ٌیػ که
آيها قا ظمل بك ج٭یه يکاكؾه باىؾ (٨ؽاكالمع٭٭یى :1387 ،ز <99َ ،1ؾق ه٭ابال ٘ىوای،
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کرکی در لروو هشحن و يهن

 :1417ز 326َ ،2و ٨ؽكالمع٭٭یى :1387 ،ز <128َ ،1ؾق ه٭ابل ٘ىوی:1417 ،
ز 134َ ،3و ٨ؽااكالمع٭٭یى :1387 ،ز <143َ ،4ؾق ه٭اباال ٘ىواای :1417 ،ز،9
َ.)5
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ب١ؿ ال ٨ؽكالمع٭٭یىٌ ،اهیؿ اول (٬ )786اكاق ؾاقؾ کاه او يیام هاىاقؾ ظمال باك ج٭یاه قا
جىو١ه هصؿؾ ؾاؾٌ .هیؿ اول يمىيهاد ٠الی ال الگىیی اوث که بههكوق ؾق بیى اِاعاب ؾق
لهیًه ظمل بك ج٭یه ٌکل هیگیكؾ :ال ٘ك٨ی ،او بٕ١ی ال اي٩اكاؾات ٨ؽاكالمع٭٭یى قا ي٭ال
هیکًؿ و به آيها ا٠حداق هیؾهؿ جا باه ؾوقههااد ب١اؿد ٨٭اه ايح٭اال یاباؿ و ال ٘ك٨ای ؾیگاك،
اي٩كاؾات ؼىؾي قا ال هحاأؼكیى ال او ي٭ال هیکًًاؿ و اي٩اكاؾات او باههكوق باه ظکان ٤الاب
اِعاب جدؿیل هیٌاىيؿ (ٌاهیؿ اول :1417 ،ز <323َ ،2ؾق ه٭ابال ٘ىوای:1417 ،
ز 245َ ،8و ٌاااهیؿ اول :1417 ،ز <355َ ،2ؾق ه٭ابااال ٘ىوااای :1417 ،ز،9
َ 391و ٌهیؿ اول :1417 ،ز <8َ ،3ؾق ه٭ابل ٘ىوی :1417 ،ز 5َ ،9و ٌاهیؿ
اول :1417 ،ز <357َ ،3ؾق ه٭ابل ٘ىوی :1417 ،ز.)156َ ،7
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ب١ؿ ال ٌهیؿ اول ،ایى قویه ؾق ؾوقه وه ٨٭یه اواؼك ایى ؾوقه٨ ،أل ه٭ؿاؾ ،شمالالاؿیى
ظلی و هع٭ ٫کكکی به اوز ؼىؾ هیقوؿ و هكکؿام ٔمى ي٭ل ج٭یههاد هح٭ؿهیى ،ؼىؾ يیم
ج٭یههایی قا أا٨ه هیکًًؿ .يکحه ههن ایى ؾوقه ،جأذك ٌؿیؿ ایى اٌاؽاَ ال هع٭ا ٫ظلای،
هًح٭ؿ شؿد ٌیػ ؾق ؾوقه پیٍایى ،اواث .ایاى اهاك کاه ياٌای ال هعىقیاث جاؿقیصی کحاب
هع٭ ٫هايًؿ حرابغ و مختصر ؾق ٕ٨اد ٠لمی ٌی١ه اوث ،به يعاىد کاه اکراك کحاب ایاى
ؾوقه بهً٠ىاو ٌكض و ظاٌیه بك کحب او جًّیٌ ٧ؿهايؿ ،با٠اد ٌاؿ کاه ایاى اٌاؽاَ ؾق
هًگام هىاشهه با ظملهااد ٌایػ ،ايح٭ااؾات هع٭ا ٫قا يیام هٙاكض کًًاؿ و ؾق ِاؿؾ ظال
ن
بكبیایًؿ .ایى هىاقؾ اکركا هًصك به شايبؾاقد ال ٌیػ و قؾ اٌاکاالت هع٭اٌ ٫اؿ .ایاى اهاك
ٌایؿ ياٌی ال ایى هىئله باٌؿ که آقاد ايح٭اؾد هع٭ ٫يه ؾق حرابغ و مختصر ،که ؾق کحاب
ه١حدك او ـکك ٌؿهايؿ .کحاب مؼتبر هعاىق جاألی ٧کحاب ؾیگاك يداىؾ< هكچًاؿ اکراك اِاعاب
هًگام بكقوی يٝك او ،به يٝكیات او ؾق مؼتبر يٝك ؾاٌحًؿ .ایاى ؾوقه باا ایاى اٌاؽاَ و باا
جأییؿ ٌیػ و جىو١ه ج٭یه بك هدًاد ٌیػ به پایاو هیقوؿ .

هىاقؾ اي٩كاؾ ظمل بك ج٭یه جىوٗ ٨٭هاد ایى ؾوقه يىدث به ٌایػ ٘ىوای و هاىاقؾ هٍاحك
بیى آياو و چگىيگی ايح٭الٍاو ال ٠الهه٨ ،ؽكالمع٭٭یى و ٌهیؿ اول٬ ،ابل جىشه اواث .باكاد
هرال هیجىاو هاىاقؾ اي٩اكاؾ ٨أال ه٭اؿاؾ ( ٨أال ه٭اؿاؾ :1414 ،ز 237َ ،1ؾق ه٭ابال
٘ىوی :1417 ،ز٨ <134َ ،3أل ه٭اؿاؾ :1414 ،ز 387َ ،2ؾق ه٭ابال ٘ىوای،
 :1417ز٨ <245َ ،8أاال ه٭ااؿاؾ :1414 ،ز 341 ،332َ ،3ؾق ه٭اباال ٘ىواای،
 :1417ز٨ <138َ ،8أاال ه٭ااؿاؾ :1414 ،ز 32َ ،4ؾق ه٭اباال ٘ىواای:1417 ،
ز٨ <6 ،5َ ،9أااال ه٭اااؿاؾ :1414 ،ز 53َ ،4ؾق ه٭ابااال ٘ىوااای :1417 ،ز،9
َ٨ <88أل ه٭ؿاؾ :1414 ،ز 416َ ،4ؾق ه٭ابل ٘ىوی :1417 ،ز.)183َ ،11
و هىاقؾ اي٩اكاؾ شماال الاؿیى ظلای (شماال الاؿیى ظلای :1417 ،ز 339َ ،1ؾق ه٭ابال
٘ىوی :1417 ،ز <318َ ،2شمال الؿیى ظلی :1417 ،ز 341َ ،1ؾق ه٭ابال ٘ىوای،
 :1417ز <317َ ،2شمال الؿیى ظلی :1417 ،ز 368َ ،1ؾق ه٭ابال ٘ىوای:1417 ،
ز <74َ ،2شمااال الااؿیى ظلاای :1417 ،ز 161َ ،4ؾق ه٭اباال ٘ىواای :1417 ،ز،9
َ <68شمال الؿیى ظلی :1417 ،ز 191َ ،4ؾق ه٭ابل ٘ىوای :1417 ،زِ ،9اُ-5
 <6شمال الؿیى ظلی :1417 ،ز 214َ ،4ؾق ه٭ابل ٘ىوی :1417 ،ز.)76َ ،9

 .6دوره همذش اردبیلی در لرو دهن

ؾقایى ؾوقه ٘كی٭یث قوي ظمل بك ج٭یه قومیث هییابؿ و به جکاهال هیقواؿ .قویاهاد کاه ؾق
ايحهاد ؾوقه ٬دل و ايحهاد ٬كو ؾهن به اوز ؼىؾ قویؿه بىؾ ،با ٜهىق ه٭ؿن اقؾبیلی واقؾ ِاىقت
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و هىاقؾ اي٩كاؾ هع٭ ٫کكکی (هع٭ ٫ذايی :1414 ،ز 427َ ،1ؾق ه٭ابل ٘ىوی:1417 ،
ز <194َ ،3هع٭ ٫ذاايی :1414 ،ز 37َ ،2ؾق ه٭ابال ٘ىوای :1417 ،ز<354َ ،2
هع٭اا ٫ذااايی :1414 ،ز 243َ ،2ؾق ه٭اباال ٘ىواای :1417 ،ز <71َ ،2هع٭اا ٫ذااايی،
 :1414ز 356َ ،2ؾق ه٭ابل ٘ىوی :1417 ،ز <331َ ،2هع٭ا ٫ذاايی :1414 ،ز،11
َ 278ؾق ه٭ابل ٘ىوای :1417 ،ز <245َ ،9هع٭ا ٫ذاايی :1414 ،ز 218َ ،12ؾق
ه٭ابل ٘ىوی :1417 ،ز <313َ ،7هع٭ ٫ذايی :1414 ،ز 191َ ،13ؾق ه٭ابل ٘ىوی،
 :1417ز )243َ ،7قا هىقؾ جىشه و ه٭ایىه ٬كاق ؾاؾ.

014
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شؿیؿد ٌاؿ کاه يحیصاه ٘دی١ای آو ؾوقاو اوز هح٭اؿم باىؾ .اکرااق ؾق ظمال باك ج٭یاههایی کاه ؾق
ؾوقههاد هحأؼك کٍ ٧هیٌؿيؿ ،بههكوق با٠د ٌؿ ایى ظمل جدؿیل به قوٌی هىح٭ل بٍىؾ٨ ،ااق٢

ن
ال وا١٬یث ؤ ٟقوایث و ٠مال بؿوو ج١هؿ به وا١٬یث جاقیؽی .ه٭ؿن اقؾبیلی ٌؽّایحی باىؾ کاه
ن
اولیىباق آو آؼكیى ج١هؿات با٬یهايؿه قا يیم ٠مال قها کكؾ و ال ظمل بك ج٭یه بهً٠ىاو ابماقد ِك٦
بكاد قؾ يٝك هؽال ٧اوح٩اؾه کكؾ .ال ههنجكیى يٍايههاد آو ،ايح٭ال ظمل بك ج٭یه ال جکقوایث که
قوي هكوىم و ٘دی١یاد بىؾ که هدحًی بك ج٩ىیك ٨٭ها ال قوایات ج٭یهاد بىؾ ،به ؾواحهقوایات باىؾ<
قوٌی که ؾق آو ؾیگك قوایات بٍؽّه بكقوی يمیٌؿيؿ ،بلکه هٕاهیى بكچىب ج٭یه هیؼىقؾياؿ<
هماو٘ىق که ال ؾیگك يٍايههایً ،ايحؽاب و جكشیط بیى ظمال باك ج٭یاه و ؾیگاك ظملهاا اواث،
ن
ِك٨ا با جىشه به يحیصهاد که ال ٬دل ؾقِؿؾي اوث .ؾق ایاى هاىاقؾ جًهاا ؾق ؾو شلاؿ اول مدمذغ
الا ئده ،او هصمى٠هاد ال قوایات قا یکصا ظمال باك ج٭یاه هیکًاؿ (اقؾبیلای :1413 ،ز،78َ ،1
ز )171َ ،2و ؾق ایى هىاقؾ بال جًها ؾق ؾو شلؿ اول مدمغاالا ئده ،با ایًکه وشاىهی باكاد شماٟ
ـکك هیکًؿ ،ؾق يهایث اهکاو ج٭یه قا هٙكض هیکًؿ یا آيچه جكشیط هیؾهؿ ،هٙاب ٫يٝاك ؼاىؾي
اوث (اقؾبیلی :1413 ،ز 312 ،257 ،236 ،169 ،115َ ،1و  ،321ز 8َ ،2و .)98
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يحیجهگیری

ن
ال آيچه گفٌث ،هٍؽُ ٌؿ ظمل باك ج٭یاه کاه اواواا ؾق ٨٭اه هح٭اؿم ؾق ٬اكو واىم
ن
شایگاه ؾق ؼىق ا٠حًایی يؿاٌث ،اوال ،با ٜهىق ٌیػ ٘ىوی ؾق ٬كو پاًصن شایگااه ؼٙیاكد
ن
ؾق اوحًداٖ اظکام یا٨ث و ذايیا ،با جىو١هیا٨حى هدايی و قويهاد ٌیػ ،ؾق يهایاث ؾق ٬اكو
ؾهن به شایگاهی هىح٭ل قویؿ .بكقوی ویكد که ؾق ایى بیى ٘ی ٌؿ ،يٍاو ؾاؾ که جا چه
هیماو قوي ظمل قوایث بك ج٭یه ال هؿ ٦اِلی ؼىؾ ٨اِله گك٨ث و باا آيچاه ؾق قوایاات ؾق
هىقؾ ظل ج١اقْ آهؿ ،ج٩ااوت پیاؿا کاكؾ ،ج٩ااوجی کاه ال ههنجاكیى يٍاايههایً ،ظمال باك
ج٭یهکكؾو قوایاجی بىؾ که جا ؾه ٬كو ب١ؿ ال ِؿوق ال ائمه و هٍث ٬اكو ب١اؿ ال جاؿویى جىواٗ
ن
اِعاب٤ ،یكج٭یهاد جل٭ی هیٌؿيؿ و ِك٨ا باا پیًآهاؿو يیاال باه قؾ یاا اذداات یاک ٬اىل،
ياگهاو ؾق ٬كو ؾهن ظمل بك ج٭یه ٌؿيؿ .ایى پؿیؿهاد ٤یك٠لمی بىؾ که ال شمله ؾق ايحهاد
٬كو ؾهن هًصك به پیؿایً هکحدی به ٌؿت ايح٭اؾد ٌؿ و ٌهیؿ ذاايی و ب١اؿ ال او ِااظب

مؼ لم و ِاظب مدادک ال ج٭یههاد هحأؼكیى جا ج٭یههاد ٌایػ قا هاىقؾ ي٭ااؾد ٌاؿیؿ ٬اكاق
ؾاؾيؿ< هماو٘ىق که ؾق ومث ؾیگك ؾق همیى ؾوقه ،با ٜهىق اؼداقیىو اوان ج١كیا ٧ج٭یاه
به جًاوب ي٭ٍی که ؾق جأهیى هٙالب هىقؾ يیال آو هکحب ؾاٌث ،اب١اؾ شؿیؿد پیؿا کكؾ .
همچًیى ؾق ایى ه٭اله هٍؽُ ٌؿ ٠ؿم قواز ج٭یه ؾق ؾو ٬كو پاه ال ٌایػ ٘ىوای و
يیم قواز ؾوباقه آو ؾق ایى ؾوقه جا ٬كو ؾهن ،يىدث هىح٭یمی با هدًااد اِاعاب ؾق لهیًاه
ظصیث و ٠ؿم ظصیث ؼدك واظاؿ ؾاٌاث و ؾق ؾوقههاایی کاه ٨٭هاا همايًاؿ ٌایػ ٬ائال باه
ظصیث ؼدك واظؿ بىؾيؿ ،ؾق هىئله ظمل بك ج٭یه يیم جد١یث ال او و يیم جىوا١ه ؾق اواح٩اؾه ال
آو٤ ،لده و قٌؿ بهومایی ؾاٌث .
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کحابًاهه
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 .1ابىابیالمصؿ ظلدی٠ ،لی بىظىى ( ،)1414اح دهاالطبق ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی ٬ن.
بىهًّىق ( ،)1411الطرائراالس ویالتسربراالات وا ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
 .2ابىاؾقیه ظلی ،هعمؿ 
 .3ابىلهكه ،ظممه بى٠لی ( ،)1417غنیااالنسوع ،هإوىه اهام ِاؾ٬ ،٪ن.
 .4ابىٌهكآٌىب ،هعمؿ بى٠لی ( ،)1369متش بهاالقرآ  ،ؾاقالدیؿاق٬ ،ن.
 .5ابى٘اوون ،قٔیالؿیى ٠لی ( .)1419فترااحبىاب ،هإوىه آل الدیث.
 .6اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1429اخىبااالمط ئل ،ؾلیل ها٬ ،ن.
 .7اقؾبیلی ،اظمؿ بىهعمؿ ( ،)1413مدمغاالا ئدواواالبره  ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
 .8شمال الؿیى ظلی ،اظمؿ بىهعمؿ ( ،)1417المهیباالب دع ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
 .9اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1411المقتصر ،هصم ٟالدعىخ االوالهیه ،هٍهؿ
 .11ظك ٠اهلی ،هعمؿ بىظىى ( ،)1419وض ئلاالشیؼه ،هإوىه آلالدیث٬ ،ن.
 .11ظلی ،ظىى بىیىو ،)1381( ٧تهیب االىصىل ،هإوىة االهام ٠لی ،لًؿو.
 .12اااااااااااااااااااااااااااااا( ،)1414مب ذیاالىصىل ،المٙد١ة ال١لمیه٬ ،ن.
 .13اااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1412منتهیاالمطل  ،هصم ٟالدعىخ االوالهیه ،هٍهؿ.
 .14اااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1413مختل االشیؼه ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
 .15اااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1414تیک ارواالاقه ء ،هإوىه آلالدیث٬ ،ن.
 .16اااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1425نه بااالىصىل ،هإوىه اهام ِاؾ٬ ،٪ن.
بىظىیى ( ،)1376الیدبؼه ،ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو ،جهكاو.
 .17ویؿهكجٕی٠ ،لی 
 .18ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا( ،)1415دض ئلاحرب االمرتضی ،ؾاقال٭كآو الکكین٬ ،ن.
ٌ .19هیؿ اول ،هعمؿ بىهکی ( ،)1414غ بااالمراذ ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
 .21اااااااااااااااااااااااااااااااااااا( ،)1417الددوشاالشرػیه ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
بى٠لی ( ،)1413مناحبسضرهاالاقیه ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
ِ .21ؿو ،٪هعمؿ 
٘ .22دكویٕ٨ ،ل بىظىى ( ،)1413مدمغاالبی  ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
٘ .23كابلىی ،ابىبكاز ( ،)1416المهیب ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
بىظىى ( ،)1364الخف  ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
٘ .24ىوی ،هعمؿ 
 .25ااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1391احضتبص د ،ؾاقالکحب االوالهیه ،جهكاو.
 .26ااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1411النه به ،ؾاقالکحاب ال١كبی ،بیكوت.
 .27ااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1417تهیب ااحزا  ،ؾاقالکحب االوالهیه ،جهكاو.
 .28ااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1414الرض ئلاالؼشر ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
 .29ااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1417الؼده ،بی يا٬ ،ن.
٨ .31أل ه٭ؿاؾ ،ه٭ؿاؾ بى٠دؿالله ( ،)1414التنقیراالرائغ ،کحابؽايه آیث الله هكٍ٠ی٬ ،ن.
٨ .31ؽكالمع٭٭یى ،هعمؿ بىظىى بىیىو ،)1387( ٧ابض ذاالاىائد ،هإوىه اوما٠یلیاو٬ ،ن.
بىی١٭ىب ( ،)1384الا فی ،المکحده االوالهیه ،جهكاو.
 .32کلیًی ،هعمؿ 
 .33هع٭ ٫ذايی٠ ،لی بىظىیى کكکی ( ،)1413دض لااق طغااللد ج ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.

 .34ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1414خ مغاالمق صد ،هإوىة آلالدیث ٬ ،ن.
 .35هع٭ ٫ظلی ،ش٩١ك بىظىى ( ،)1417المؼتبر ،هإوىة الىیؿالٍهؿال٬ ،ن.
 .36اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1423مؼ دجااحصىل ،هإوىة االهام ٠لی ،لًؿو
 .37ه٩یؿ ،هعمؿ بىهعمؿ بىي١ماو ( ،)1413مختصراالتیکره ،کًگكه شهايی ٌیػ ه٩یؿ٬ ،ن.
 .38هملی ،یعیی بىو١یؿ ( ،)1415الد مغاللشرابغ ،هإوىة الىیؿالٍهؿال ٬ ،ن.
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