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(تاضٔد زضٔافت مقالٍ -31/6/12:تاضٔد پصٔطش وُأی)31/3/6:

چكيذه

تساَل ي مدسرضر زض يطغدٍَدا وًوداوًن ي بدٍ زئدل مرتي دٓ پسٔدس مدٓآٔدس وداٌ،
مى ًتقيبی مًرب مسرضر با وطيٌَا متىاظو میوطزز ي واٌ ،پطدتًروّ فردطْ زٔیدط
زرضز زض مٕان بطذی ياضفان ،ضيحٕۀ تساَل ي مسرضر بٍسبب آمٕرته قًريس يالم يحست
ي كخطت پسٔس مٓآٔس؛ بسٔه مًىی كٍ آوان زض يالم يحست باقٓ ماوسٌ ،ي ذًرستٍروس كدٍ
با ویاٌ يحستوطرٔاوٍ بٍ يالم كخطت بىیطوس؛ پس ،بٍ ذيف مطرتب ي آمٕرته قًريدس ضي
آيضزٌروس زضحقٕقت ،رٔه وطيٌ يرضز ررتماو مٓضًوس ،رمدا مدٓذًرَىدس بدا قًريدس يدالم
يحست باظْ كىىس ربطروسٔطٓ ي زض يمل «غيح كل بًزن» رظ ريًٌَاْ مُم رٔده ویداٌ
بٍ ضماض مٓضيز زض مٕان تساَلوطرٔان ،وطيٌ زٔیطْ وٕع َسدت كدٍ ضفتاضضدان مىطدأ
ريتقازْ ي فقُٓ زرضز؛ رٔه وطيٌ تحت تأحٕط ضيرد بطذٓ روسٔطدٍَداْ مدسرضروط زض فقدٍ
رَلسىت قطرض زرضوس ي ييت تساَلپٕطیٓ آوان پٕطي رظ فقُا زض رٔه ظمٕىٍ رست
وصضتٍ رظ رویٕعٌَأی كٍ بطر ضي آيضزن بٍ تساَل بٕان ضس ،زستۀ زٔیط وٕدع رظ
رٔه ضًٌٕ بٍيىًرن حطبٍرْ رذالقی ي ررتمايٓ بُطٌ میبطوس رٔه ضفتاض واضٓ رظ يكًفت
يرًز رٔه ياضفان رست ي رظ رٔه ضرٌ مطزم ضر مزدصي ذدًز مدیسداظوس؛ پٕدطيرن رٔده
ویطش با ستمیطرن وٕع تقٍٕ پٕص مٓوٕطوس تا رظ آسٕبَا بعضگ ريًوٕطْ كىىدس زض
رٔه پژيَص ،بطآوٕم كٍ رٔه ویاٌَاْ مت ايت ضر با تططٔح بٕطتط مباوٓ وهطْ ،ي بطضسٓ
ضًرَس ي ومًوٍَاْ تاضٔرٓ تبٕٕه ومإٔم

کليذ واژهها :تساَل ،تػًف ،غًفٕان كخطت ،مسرضر ،ورستٕه ،يحست
 2زروطزًْ زكتطْ ظبان ي رزبٕات فاضسٓ زروطیاٌ تُطرن

Email: mehdiheidari8@ut.ac.ir
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مقذمه
زض زٔه رسالم بط سًّ غسض ي ضفتاضكطزن بٍ يدسرلت ي وٕردٓ بسدٕاض تأكٕدس ضدسٌ رسدت
رغكالح رسٔس پيًضرلٕسم سٕاسی َم بطپأۀ مسرضرست ،رما رٔه وًو مدسرضر رظ بدٓريتقدازْ
رًرمى ي رفطرز سطچطمٍ میوٕطز ي غ تی رذالقٓ وٕست؛ بيرٍ ،ضًِٕ زيلت ي حرًمت ،ي
يركىطٓ رست كٍ ضُطيوسرن ،بطقبق ضسم ي بٍيىًرن يؿً رظ رامًدٍ ،زضبطربدط ضفتداض ي
رفراض زٔیطرن وطان مٓزَىس زضيرقى ،مبىاْ رٔه وًو تساَل ترخطوطرٔٓ رست كٍ بطرساس
آنَ ،طچٍ زرمىّ روترا َاْ فطز -رظ بٕه ضرٌَا ،مسيكَا ي يقٕسٌَدا -بٕطدتط باضدس ،بدٍ
روساوٕت ذًز وعزٔكتط میضًز و تىی رست كٍ زض رٔه روتردا َ ،دٕ ٔدك رظ وعٔىدٍَدا
بطر فطز بطتطْ ي ضرحاوی وسبت بٍ وعٔىۀ زٔیط وسرضز؛ ظٔدطر ،مدال ي مًٕداض متقىدی زض
رٔه ظمٕىٍ زض زسدت وٕسدت بىدابطرٔه ،يمدل ي ريتقداز بدٍ رٔده ودًو تسداَل بدٍمىعلدّ
وسددبٓوطرٔددٓ مًطفتددٓ ،ي غٕددط قابددل زريضْ زروسددته حددق ي حقٕقددت رسددت بطذددٓ رظ
ؤًسىسوان رٔه ضراكٕت پيًضرلٕستٓ ضر بٍ يطفان رسدالمٓ َدم وسدبت زرزٌرودس؛ چىاوردٍ
محمسضؾا زضئص وًضتٍ رست« :زض يطفاوٓ رظ زٔه بٍزلٕل كاضبطز تدأئيٓ آن ،ي ترٕدٍ
بط تزطبّ باقىٓ ي بٕطيوٓ َط روسان ،بٍوًوٍرْ مستقل بدطرْ تًدالٓ ي بػدٕطت حقٕقدت،
ؾطيضتاً رظ مىهطْ كخطتویط ،مىطٓ تسامحقيب ي سطضتٓ متًرؾدى ،متدٕه ي تىدًوپدصٔط
بطذًضزرض رست ي بط رٔه رساس ،زض يطفاوٓ ي تًحٕسْ رظ زٔه با مؿدمًن پيًضرلٕسدم ،ي
زٔیط رلعرمات زمًكطرسٓ َمذًروٓ زرضز»[ ،28ظ 222ي ]229
بیتطزٔس ،رٔه وتٕزٍوٕطْ با بطذی يطفانَا غٕطرسالمی بسدٕاض سداظواض رسدت ،رمدا
سره رظ تسامح رسالمٓ بٍ مًىاْ يرزضْوطْ ي وسبٕتوطرٔٓ رمطيظْ وٕسدت ،ي تسداَل
يطفاوٓ رظ سىد پيًضرلٕسدم ضدمطزٌ ومدیضدًز[ ،12ظ123؛  ،11ظ291؛  ،11ظ]38؛
حتٓ ؤًسىسٌر چًن يبسرلرطٔم سطيش ،رظ وهطٍٔپطزرظرن يطغّ پيًضرلٕسدم زٔىدیَ ،دم
زضرٔه باضٌ و تٍ رست« :روطچٍ زض يطفان لكافتٓ ذداظ ي حيدم ي مدسرضر يردًز زرضز ،رمدا
رٔىُا مسلًل پيًضرلٕسم سٕاسٓ ودسرضز»[ ،11ظ ]69زض بطذدی رظ مراتدب يطفداوی ودً زض
غط  ،كٍ بط مسرض تًطٔف رسٔسْ رظ يطفدان سداظمان مدٓٔابدس ،ضدًُز چٕدعْ ردع ٔدك
رحساس ي تزطبّ باقىٓ وٕست ،ي بٕه ومًزَا محسًس ي نداَطْ آن ت دايتٓ رظلحدال
مًطفتٓ يرًز وسرضز ؛ بٍ بٕان زٔیط ،يطفان تزطبٍ رسدت ي َطچدٍ يداضف زضبداضِ آن بٕدان
كىس ،تطرمۀ آن رست؛ رظ آوزا كٍ تطرمٍ َمًرضٌ بٕطين رظ زضيرظِ تزطبٍ قطرض مٓوٕطز ،رٔه
بٕان بٍ پيًضرلٕسم مًطفتٓ مٓروزامس پس ،زضرٔهباضٌ بأدس مطرقدب بدًز كدٍ يطفدانَدا
غٕطرسالمی ضر با يطفان رسالمٓ زض َم وٕامٕرت ي تساَلوطرٔٓ شرتٓ ٔرٓ ضر بدٍ زٔیدطْ
وسبت وسرز
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زض زٔسواٌ پيًضرلٕستٓ ،با رستسيلَا ذاظ آن ،حق ظودسوی بدطرْ َمدۀ مدطزم زض
يطغّ ررتماو پصٔطفتٍ ضسٌ رست ،رما وتٕزّ وُأٓ آن وًيٓ مسرضرْ سطكً وط بٍ ضدماض
میضيز؛ رٔه بٍ مًىاْ و ٓكطزن ي باقلزروسدته َمدّ روسٔطدٍَدأی رسدت كدٍ رظ وهدام
ررتمايٓ ذاغٓ زفاو مٓكىىس ظٔطر رظلحال وهطْ ،حتی زض رامًدّ آضمداوٓ لٕبدطرل َدم
وعزٔكضسن پٕطيرن َط مرتب بٍ حطٔم ي رغدًل وهدام زض يمدل مزداظ وٕسدت ،ي َطوداٌ
بايضْ زض شَىٕت يمًم مطزم رامًٍ ضسًخ ومأس ،ضٔطٍكده ذًرَدس ضدس[ ،6ظ ]62بدا
تًرٍ بٍ رَمٕت مسرضر ي تساَل زض يطفان رسدالمی ي لدعيم تطدطٔح ئژودیَدا يطفدان
رسالمی زض قٕاس با زٔیط مرتبَا يطفاوی -كٍ فؿا كاض وستطزٌر مدیقيبدس ،-زض
رٔه تحقٕق بطآوٕم كٍ تساَل ضر با تًرٍ بٍ ييتَا ي رویٕعٌَاْ آن ي با ترٕدٍ بدط ضدًرَس
تاضٔرٓ ي متًن غًفٍٕ ،تا سسۀ چُاضم ،بطضسدی كىدٕم؛ رٔده محدسيزۀ ظمداوٓ ضر روتردا
كطزٔم تا بٍ سطچطمٍَاْ يطفان ،ي ظوسوٓ غًفٕان ورستٕه زض يػط ذالفدت رمًٔدان ي
يباسٕان وعزٔكتط باضٕم
 .1مذارای منفی
الف) مذارا تا ريشة عزفانی و تزآمذه اس خلط مزاتة

بسٕاضْ رظ وهطٍَٔا يطفاوی بٍ يالم يحست رذتػاظ میٔابس كٍ زض راْ ذًز ،ویطضدی
زضست بٍ ضماض میضيز ظٔطر ،ياضف زض مطرتب سيً ذًز يالم قبًٕت ي رحرام بطآمسٌ رظ
آن ضر پطت سط مٓوصرضز ري زض مقام يحست وهط بٍ يرٍ حق مٓزيظز كٍ بٓكدطرن رسدت
ي زض َط سًٔٓ بٍ چطم میذًضز بٍ يباضت زٔیط ،حق ضر زض َط كطروٍرْ مدٓبٕىدس ي ري ضر
ي كاض ري ضر مٓویطز كٍ رع ظٔبأٓ وٕست زض رٔه مطتبٍ ،كدٍ بدٍ «يحدست يردًز» تبٕدٕه
مٓوطززَ ،مٍچٕع ٔیاوٍ ريًٌ مٓكىس؛ رظرٔهضي ،ياضف ذدً ضر بدٍيىدًرن ذدً  ،ي غٕدط
ذً ضر َم بٍيىًرن ذً مٓپصٔطز[ ،1ظ ]132رٔه يالم َمان يالم فىاْ مكيق رسدت
كٍ بأعٔس زضباضۀ آن و تٍ رست« :بط مٕسرن وٕستی يرضز ضسم پدس زٌ سدال زرئمداً زض آن
پطيرظ میكطزم تا رٔىرٍ ،رظ وٕستی با وٕستی بٍ وٕستی زضآمسم»[ ،12ظ]981
زض مطتبۀ يحست يرًز ،ياضف سالك َمّ پسٔدسٌَدا َسدتٓ ضر ريدًٌرْ رظ ريدًرت
حؿطت حدق ،ي مهُدطْ رظ رسدما م مدٓزرودس[ ،12ظ ]118 - 111زضحقٕقدت ،رٔده
حايت مرػًظ كساوٓ رست كٍ س ط ريل رظ رس اض رضبًٍ ضر قٓ كطزٌ ،ي رظ ذيق بدٍ حدق
آمسٌروس زض رٔه يالم بٓضویٓ رست كٍ يٕهرلقؿات مصرَب َ تازيسٍواودٍ ضر ٔردٓ مدٓ-
زروس 2ي بايتط رظ آن ،مٕان بتپطستٓ ي ذسرپطستٓ َم فطقٓ ومٓبٕىس1؛ ٔا مًلًْ مًسٓ ي
فطيًن ضر آضتٓ مٓزَس رما ،ياضف كامل آن رسدت كدٍ پدس رظ سد ط ريل (رظ كخدطت بدٍ
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يحست) ي زيم (س ط زض يحست) ،زض مًٕت حق بٍسًْ كخطت باظ وطزز (س ط سًم) ي بدٍ
زستیٕطْ ذيق بپطزرظز (س ط چُاضم) زضيرقى ،رظ محً بدٍ غدحً ضسدٕسن ،بدطرْ زرضدته
ویاَی رذالقی ي ررتمايی ،ؾطيضْ رست رٔهوًوٍ رست كٍ ذًز مًلًْ مدٓؤًدس« :ي آن
ضر زض باقه وامٓ وٕست ،رما چًن رظ باقه ،سًْ وايزرن ظبدان ،آن آ مًىدٓ ضيرن ضدًز،
رفسطزٌ وطزز ،وقص ي يباضت ضًز ي رٔىزا وامص ك دط ي رٔمدان ي وٕدك ي بدس ضدًز»[،18
ظ]38
زضيرقىَ ،ىیامٓ كٍ حقأق بٍ ذسر باظ وطزروسٌ مٓضًوس ،سالك كخدطت ضر پطدت سدط
میوُس ي رع يحست ومٓبٕىس؛ زضرٔىزا ،رظ يباضت «يىسم» رست ازٌ مٓضدًز رمدا ،يقتدی
رضٕا زض مًقه كخطت لحال مٓضًوسَ ،ط مًرًزْ حرم ذًز ضر مٓٔابس زض رٔده حالدت
كٍ ذٕط ي ضط وسبٓ نًُض مٓكىس ،ذٕط وٍ با يباضت «مه يىسم» كٍ با يباضت «مه م»
بٍ ذسر مستىس مٓوطزز ،ي ضط بٍ و س روسان وسدبت زرزٌ مدٓضدًز كسداوٓ كدٍ ح دم
مطرتب ومٓكىىس« ،كان مه يىسم» ضر بط يالم كخطت تكبٕق مدٓزَىدس ي زض رٔده حدال،
وطفتاض ربط مٓضًوس ٔا بط تىاقؽ ومان مٓبطوس[ ،6ظ]63
ب) مذارا تا ريشة فقهی-سياسی تزآمذه اس اعتقادات و احكام

ياضفان زض مسائل يالم كخطت بٍ بسٕاضْ رظ رحرام فقُٓ وطزن مٓوُازٌ ،ي مًتقس بًزٌرودس
كٍ يطفان رُتوصرضْ مٓكىس ،رما ومٓتًروس قاوًوی رامى ي رعئٓویط بطر مسدائل يدالم
كخطت يؾى ومأس زضحقٕقت ،رظ رىبّ وهط ي فيس ی ،ريتقدازرت مًدٕه وتٕزدّ تأمدل ي
تًمق ياضف رست زضباضِ رلُام وامًٕىٓ كٍ زض لحهدّ رضدطرد زسدت زرزٌ رسدت؛ بدٍ قدًل
ضرسل« :غالباً ريتقازرتٓ كٍ َٕ رضتباـ يرقًٓ با لحهدّ ضدًُز وسرضودس ،بًدسرً ودطز َسدتّ
رغيٓ رلُام رمى مٓضًوس ي رظ رٔه راست كٍ مٓبٕىٕم ياليٌ بط ريتقازرتٓ كٍ َمدّ رَدل
يطفان زض آنَا سُٕمروس ،ريتقازرت زٔیطْ وٕع َست كدٍ بٕطدتط رىبدّ محيدٓ ي مًقدت
زرضز ،ي بٓ ضك رٔه ريتقازرت با آوچٍ بٍ حرم رٔقان شَىٓ ذًز رساساً يطفاوٓ بًزٌ رسدت،
زضمٓآمٕعوس»[ ،12ظ ]11رٔه پسٔسٌ زض تػًف ورستٕه زيضۀ رسالمٓ ،كٍ با ظَس پًٕودس
ذًضزٌ بًز ،بٕطتط بٍ چطم مٓآٔس؛ ظٔطر زض رٔه زيضٌ ،تساَلوطرٔدٓ ررتمدايی ي سٕاسدی
غًفٕان بٕص رظ آورٍ بطآمسٌ رظ ذيف مطرتب باضس ،رظ ريتقازرت آوُا سطچطمٍ مدیوطفدت
مسئيّ راوطٕىٓ پٕامبط (ظ) رظ رميدّ ريتقدازرت رَدلسدىت بدٍ ضدماض مدیضيز كدٍ زض
تساَلوطرٔٓ غًفٍٕ َم وقص زرضتٍ رست زض تًرٍٕ يقًو رٔه حازحٍ ،ضيرٔاتٓ بٍ پٕدامبط
وسبت زرزٌ ضسٌ كٍ وًيٓ تطئذ زمًكطرسٓ غطبٓ رست؛ چىاورٍ مًتقسوس پٕامبط كسدٓ ضر
بٍ راوطٕىٓ ذًز بط ویعٔس ،ي رمط تًلّٓ حرًمت ضر بٍ ررماو مطزم يروُازٌ ،ي فطمًزٌ رست:
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«ي ٔزمى م رمّتٓ ييٓ ؾاللّ ربسرً ي ٔس م ييٓ رلزمايّ فاتّبًًر رلسّدًرز رييهدم فاوّدٍ
مه ضصَّ ،ضصَّ فٓ رلىاض[ ،8د ،2ظ ]113حتی ،ييٓ (و) وٕع مطزم بًس رظ ذًز ضر زضظمٕىدّ
ذالفت بٍ ذسريوس سپطزٌ ،ي و تٍ رست« :مه بطر ضما راوطٕىی تًٕٕه ومیكدىم ،بيردٍ
ضما ضر بٍ ذسر يروصرض میومأم كٍ روط بطرٔتان ذٕط برًرَسٔ ،قٕىاً ضما ضر بدط بُتطٔىتدان
رمى ذًرَس كطز»[ ،11د ،9ظ]2112
وهطّٔ يسل غحابٍ ي ررتُاز رٔطان ،رظ مُمتطٔه بىٕازَاْ ريتقدازْ تسداَلآمٕدع زض
مٕان رَلسىت رست وازٔسٌوطفته حقأق تاضٔرٓ زض رٔه ظمٕىٍ سبب ضسٌ رست كدٍ بدٍ
ضفتاضَاْ متىاقؽ غحابٍ رضاضٌر وطًز ي َمّ آوُا يازل فطؼ ضًوس رٔهوًوٍ رست كدٍ
رَلسىت زض زيضٌَاْ بًس وٕع َمیان ضر بٍ ساظش با ذي ا ي حرما ،حتی ردائطٔه آنَدا،
رمط مٓكىىس؛ زضرٔهباضٌ ،ضيرٔتٓ بٍ حصٔ ّبهٔمان مىسً رست كدٍ رظ قدًل پٕدامبط وقدل
مٓكىس« :پس رظ مه پٕطًرٔاوٓ ذًرَىس بًز كدٍ بدط ضرٌ ومدٓضيودس ي بدٍ ضيش مده يمدل
ومٓكىىدس پداضٌرْ رظ رٔطدان زلَدأٓ َمچدًن زل ضدٕاقٕه زرضودس ،روطچدٍ بدٍنداَط
روسانروس» حصٔ ٍ مٓؤًس« :و تم ٔا ضسًل (ظ) روط مه زض آن ظمدان باضدم چدٍ كدىم؟
فطمًز :بطىً ي رظ آن رمٕط رقايت كه روط ري بط پطدتت برًبدس ي مالدت ضر ببدطز ،تدً بأدس
فطمان ببطْ ي وًش بٍ زستًضش باضی»[ ،19ظ ]12رٔهوًوٍ رفراض بدٍتدسضٔذ زض مٕدان
غًفٕان رٔه زيضٌ ضيرد ٔافت ،غًفٕاوی كٍ بٕطتط رَل حدسٔج ي فقدٍ بًزودس؛ چىاوردٍ رظ
روتقازرت ذًرضد بط غًفٕان رٔه بًزٌ رست كٍ آوان زض َمّ رحًرل مكٕى سيكان يقتطدان
َستىس؛ حتٓ ،روط آن سيكان ستمراض باضس[ ،1ظ ]33وطيَٓ رظ رغحا حسٔج پدا ضر رظ
رٔه َم فطرتط وصرضتٍ ،ي و تٍروس كٍ مإمىان ،زض پطتٕباوی رظ حرمطرن ذًز ،بأس بدا تمدام
ضًضضیطرن (بُغاِ) بزىیىس؛ حتی ،روط حاكمٓ كٍ رٔه ضًضضدیطرن بدط ري قٕدام كدطزٌرودس،
زضستراض وباضس[ ،91ظ ]112رظوهط آودان ،مإمىدان وبأدس زض مسدائل پٕطرمدًن ضَبدطْ
سٕاسٓ رمت ،زض ظمان ذًز ،زچاض زضوٕطُٔا ت طقٍرویٕع ضًوس؛ َمدانوًودٍ كدٍ ذدًز ضر
زضوٕط بحج ي رسلَاْ فطقٍوطرٔاوٍ زضباضِ ورستٕه زيضِ رىگَاْ زرذيدٓ ومدیكىىدس
بطرساس رٔه ویطش ،بُتطٔه يركىص زضبطربط حرًمتَداْ ندالم تحمدلكدطزن آوُاسدت
رظآوزا كٍ َسرٔت ي غالح ودٍ بدٍ زسدت حداكم ،بيردٍ زض مٕدان رمدت ضدرل مدیوٕدطز،
َمبستیٓ مإمىان بسٓ مُمتط رست تدا رقمٕىدانٔدافته رظ يدسل حرمدطرن؛ ظٔدطر ،حتدٓ
حاكمان نالم َم رضرزِ ذسريوس ضر تحقق مٓبرطىس ،رمدا رىدگ زرذيدٓ بسدٕاض ظٔدانبداض
رست[ ،91ظ]198
بطذٓ رظ مطزم بايض زرضتىس كٍ زضحقٕقت ،حاكمان ندالم مأمًضٔدت زرضودس مإمىدان ضر
بٍسبب وىاَاوطان كٕ ط زَىس رظرٔهضي َٕ ،كس حق وسرضز زضبطربدط حاكمدان زسدت بدٍ
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سالح ببطز ي بأس نيم آوان ضر با بطزباضْ تحمل كطز مدطزم فقدف زض غدًضتٓ مدیتًروىدس
زست بٍ مقايمت ،بٍوًوٍرْ رو ًالٓ ي مسالمتآمٕدع ،بعوىدس ي رظ حردم حداكم سدطپٕچٓ
كىىس كٍ مإمىان ضر يرزرض بٍ وافطماوٓ ذسريوس كىس بطرساس آن وسرٍ رظ مطرموامّ ريتقدازْ
رَلسىت ي رمايت كٍ يُراضٍ زض سال 111د ي زض بػطٌ تسئه كطز ،مإمىان مًنفرودس
زض رُاز ضطكت كىىس ،غطفوهط رظ رٔىرٍ ذيٕ ٍ زضستراض باضس ٔا وٍ؛ وٕع ،بأس وماظ رمًٍ
ضر بٍ رقتسرْ َط حاكمٓ ،حتٓ فاسس ،بٍ ردا آيضودس[ ،91ظ ]193 - 198رظوهدط بطذدٓ
زٔیط ،مإمىان زض غًضتٓ ينٕ ٍ زرضوس با ضًضشوطرن بزىیىس كٍ حاكم يازل باضدس رٔده
وهط ضافًٓ َم رست كٍ ذًز چىسرن رظ رغحا حسٔج وبًز؛ رما مرتب فقُدٓرْ كدٍ بدٍ
وام ري ضىاذتٍ ضس ،يمًماً حسٔجوطر ضمطزٌ ضسٌ رست با رٔده َمدٍ ،حتدٓ ضدافًٓ وٕدع
وی تٍ رست كٍ روط حاكم واحق ي بط ذكا بًز ،مإمىان مٓتًروىس بدا ضدًضشودطرن َمدطرٌ
ضًوس زضمزمًو ،زٔسواٌ مًمًل ي متًداضف رغدحا حدسٔج رٔده بدًزٌ رسدت كدٍ رودط
ضًضضٓ بٍ پا ضس ،مإمىان بأس بٓقدطف بماوىدس ،يرضز رىدگ وطدًوس ي ضدرع پٕدطيظ ضر
بٍضدطـ رٔىردٍ قطٔطدٓ ٔدا زسدتكدم مسديمان باضدس ،بدٍيىدًرن ذيٕ دٍ بدٍ ضسدمٕت
بطىاسىس[ ،91ظ]112
يسم وطرٔص بٍ فًالٕت سٕاسٓ ي ررتمايی زض سسٌَا ورست رسدالمی بدسٔهسدبب
بدًز كدٍ مسديماوان زٔیدط رمدام ي ضَبدط ضر زض تًٕدٕه سطوًضدت رذدطيْ مإمىدان مددإحط
ومٓزٔسوس؛ روط ري رَل غالح ي َسرٔت بًز ،مإمىان روتهاض وسرضتىس كٍ زض رٔه رُان ي آن
رُان زض ضستیاضْ ي وٕكفطرامٓ ري ضطٔك باضىس؛ ي روط ذكاكاض بًز ،تػًض ومدٓكطزودس
كٍ َمطرٌ ري تباٌ ضًوس بٕطتط م سطرن رٔه زيضٌ ،ضًِٕ تاظٌرْ زض پٕص وطفتىس تدا وطدان
زَىس كٍ قطآن ي سىت پٕامبط رسدت كدٍ ومأىدسۀ ذسريودس ،آن حداكم حقٕقدی ،ضدمطزٌ
میضًز ،ي وٍ ذيٕ ٍ بىابطرٔه ،زٔیط حاكماوی ماوىس ذي داْ ضرضدسٔه وطداوٍَداْ قطٔدق
وٕستىس تا مإمىان ضرٌ ضستیاضْ ضر با آوان بپٕمأىس وطيٌَأٓ چًن مًتعلٍ َم بًزوس كدٍ
پٕطًرٔٓ ضَبطرن ستمیط ضر غٕطمططيو ،ي قٕام مسيحاوٍ بط آوان ضر رأع مٓزروستىس؛ رلبتٍ،
زض غًضتی كٍ ضَبطْ روقال ضر پٕطًرٔی زرزوط يُسٌزرض باضدس ،تدا مدطزم بدا يْ پٕمدان
ببىسوس[ ،13ظ ]929رما ،وصضتٍ رظ مًتعلٍ ،رضًطٔان ي ،بٍ زوبال آوان ،بٕطتط رَدلسدىت
بط رٔه بايض بًزوس كٍ زضَطحال ،مسيمان بأس فطمانبطزرض حاكمان مسديمان باضدس؛ حتدی
روط آوان رظ زٔاوت ي رستقامت زض ضرٌ زٔه بٕطين ضيوس ،ذطيد ي قٕام بدط آودان بدا سدالح ي
ضمطٕط ضير وٕست ي مسيمان بأس رظ رٔهوًوٍ فتىٍَا بپطَٕدعز رظوهدط آودان ،مقدام حداكم
ضأوّٕت زوًْٕ زرضز ي ح م كٕان رسالم بٍ يرًز رمٕط ي حاكم بستیٓ زرضز بىابطرٔه ،قٕام
ييٍٕ پٕطًرٔانْ پأٍَا حرًمت رسالمٓ ضر سست میكىس[ ،29ظ]282
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رٔهوًوٍ رست كٍ رضايطٌ زضغسز تًرٍٕ بطذی ضفتاضَا حاكمدان ي ذي داْ وصضدتٍ
بطآمسودس  9زضحقٕقدت ،زض رامًدٍَداْ تسدرٕطْ وهدام رامًدٍ حداكم بدط روسدان ،ي زض
رامًٍَاْ تسبٕطْ وهام زض ذسمت روسان رست َمٕه حالدت تحمٕيدٓ ي رربداضْبدًزن
وهام بط رامًٍ سبب میضًز كٍ رفطرز وتًروىس بٍ رضرزٌ ي تدًرن ذدًز بدايض زرضدتٍ باضدىس؛
زضوتٕزٍ ،ضيح رضًطْ زض يرًز آوان پسٔسٌ میآٔس ي تقًٔت مٓوطزز[ ،19ظ ]161وهدط
رمامٍٕ ،كٍ زض رقيٕت قطرض زرضتىس ،ذالف رٔه وطيٌ بًز؛ آوان مًتقس بًزودس كدٍ زضغدًضت
يسم حؿًض رمامِ مىػً ي بايوطفته آتص نيم ي ستم حداكم ،ذدطيد ي قٕدام زض بطذدٓ
ظمانَا رأع ،ي واٌ يررب رست[ ،29ظ ]288سدٕس مطتؿدٓ ،بطرسداس زسدتًض كيدٓ
رظسًْ رمام مًػًمَ ،مراضْ با سالقٕه ضر وٕع با ح م حسيز بسين رضرال مٓزرودس[،29
ظ]232
فالس ٍ َم كمابٕص ویاٌ رَلسىت ضر زرضودس؛ چىاوردٍ ربدهسدٕىا مرال دت بدا حداكم
تًٕٕهضسٌ ضر رأع ومیزٔس ي مرال ان ضر ضأستّ كطدتٍضدسن مدیزروسدت[ ،19ظ]61
ربًرلحسه مايضزْ ،كٍ زض رٔه ظمٕىٍ وهطٍٔپطزرظ رست ،زض كتا ريحردام رلسديكاوٍٕ رٔده
زٔسواٌ ضر تإٔٔس ،ي رظ پازضاٌ پطتٕباوٓ وهطْ مٓكىس[ ،29ظ ]233بدٍ بدايض ري ،مإمىدان
بأس مالٕات ذًز ضر بٍ حاكم يقت بپطزرظوس؛ ذدًرٌ حداكمی غدالح باضدس ،ذدًرٌ ودٍ [،91
ظ ]121چىاورٍ مٓبٕىٕم ،پازضاَان ي حرمطروان َمدًرضٌ كًضدٕسٌرودس مُيدك ي زٔده ضر
تًأمان زرضتٍ باضىس؛ ظٔطر ،تقسٔس قسضت مطزم ضر زض مباضظٌ با آن سست ي واتًرن مٓكىس
زض سسۀ پىزم ،غعرلٓ قًسٓ پأٍَاْ رٔه وهطٍٔ ضر بٕصرظپٕص تخبٕت كطز
نمونههاي تاريخي مذارا تز پاية عوامل مذکور

زض كتا َا غًفٍٕ رظ رأعٌَا وطروبُأی ٔداز ضدسٌ رسدت كدٍ زض زيضٌَداْ رمدًْ ي
يباسٓ بٍ يالمان زٔىٓ رَسر وطزٔس رٔده َدسرٔا ضر بدا مٕدل ي ضغبدت پدصٔطفته ،ذدالٓ رظ
تساَلوطرٔی وبًزٌ رست رٔىرٍ پٕطًرٔان فقُٓ رَلسدىت ،ماوىدس مالدكبدهرودس ،بُدطۀ
فطريرن رظ ضيظ زرضتىس ،بٍسبب َمٕه برطصَا ي پازرشَا رمطر بدًز[ ،26ظ111؛ ،1
ظ ]911رلبتٍ ،چىٕه ومًوٍَأٓ َمٕطٍ وطاوّ تساَل مى ٓ وٕست؛ ظٔطر ،زض سطوصضت
رمامددان ضددًٍٕ وٕددع بددٍ مددًرضزْ رظ رٔدده زسددت بطمددٓذددًضٔم؛ چىاورددٍ آيضزٌروددس رمددام
مًسٓبهرً ط (و) ٔك باض زض مالقات با َاضين رنُاض تىگزستٓ ومًز تدا ورسدت شَده
َاضين ضر رظ روسٔطۀ فًالٕتَأٓ زيض ومأس كٍ بٍ ضَبطْ حؿطت ي بٍغًضت پىُاوی ييٕدٍ
ري روزام مٓضس سپس ،آوچٍ مٓوٕطز ضر زض َعٔىٍَاْ ؾطيضْ غدطف كىدس؛ َداضين َدم
1
غسَعرض زضَم ي چىسٔه زست رامٍ بٍ رمام (و) زرز[ ،22ظ]211
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زض ضفتاضَاْ غًفٍٕ وٕع رظ رٔه ومًوٍَدا زٔدسٌ مدٓضدًز ،ضفتاضَدأی كدٍ بدٍسدازوٓ
ومٓتًرن آوُا ضر ساظش با رمطر قيمسرز كطز بطر ومًوٍ ،آيضزٌروس كٍ كسٓ رظ حسه بػطْ
پطسٕس« :آٔا حقًقٓ ضر كٍ زض بٕترلمال زرضم بیٕطمٔ ،ا ویٕطم تا بٍرداْ آن زض ضيظ قٕامدت
رظ حسىات رمًٔان بٍ مه زَىس؟» ري پاسد زرز« :بطي بیٕط كٍ رٔىُا زض ضيظ قٕامت بُطٌرْ رظ
حسىات وسرضوس كٍ رظ آن بٍ تً زَىس»[ ،22ظٔ ]211ك باض وٕع حسده بدا ضدًبٓ ي ربده
سٕطٔه 1بط يمطبهَبٕطٌ ،حاكم بػطٌ ،زضآمسوس يمط زستًض زرز زئست زضَم بٍ حسه ي
َعرض زضَم بٍ َطٔك رظ آن زي زٔیط بسَىس حسه رٔه مبيغ ضر وطفت ،رمدا ربدهسدٕطٔه رظ
پصٔطش آن ذًززرض كطز حسه ييت ضر پطسٕس ،ي ري پاسدد زرز« :تدا يقتدٓ َمدّ مدطزم
ویٕطوس ،مه َم ورًرَم وطفت» حسه و ت« :روط مه ي تً با ٔك زظز ضيبدٍضي ضدًٔم ي ري
رامّ مه ي تً ضر بیٕطز ي پس رظ وطفته رامّ مه پطٕمان ضًز ي آن ضر باظ پس زَس ،آٔدا
مه بأس بیًٔم كٍ مه رامٍرم ضر پس ومٓوٕطم تا يقتٓ رامّ ربهسٕطٔه ضر َم بدٍ ري بداظ
زَٓ؟» رلبتٍ ،حسه زضباضۀ آوچٍ رظ حاكمان قبًل مٓكطز ،بدطرْ ذدًز حدسيمطظْ وُدازٌ
بًز؛ رظرٔهضي ،ري رٔه پٕطدىُاز ضر وپدصٔطفت كدٍ رظ ظمدٕهَداْ مدًرت حردًمتٓ قكًدٍرْ
بیٕطز رفعينبطرٔه ،برص ظٔازْ رظ مقطض ذًٔص ضر َم بٍ زٔیطرن مدیبرطدٕس؛ َطچىدس
كٍ واٌ رٔه مقطض ضر ،بٍسبب سرىان ي بطذًضزَاْ تىسش ،قكى مٓكطزودس[َمدان] بدا
آورٍ حسه بػطْ حاكمان ظمان ذًز ،بٍئژٌ حزّاد ،ضر ورًَص مدیكدطز ،چىدس ضيرٔدت
َست كٍ وطان میزَس يْ ذيق ضر رظ قٕام ييٍٕ آوان ،ي حتٓ رظ زضدىامزرزن بدٍ رٔطدان،
مىى مٓومًزٌ رست[ ،22ظ ]282 - 213ضأس روسٔطدۀ ضرٔدذ مٕدان رَدلسدىتًٔ ،ىدٓ
قٕامورطزن بط حاكم رائط ،سطچطمۀ رٔهوًوٍ ضفتاضَا باضس؛ روطچٍ ،رظ سٕاسدت تقٕدٍ وٕدع
زض رٔه مًرضز ومٓتًرن چطمپًضٓ كطز
رظسً زٔیطَ ،مًرضٌ رحتطرم ستمیطرن بٍ كسٓ سبب محرًمكطزن ري ومیضًز؛ ظٔدطر،
زض ضيرٔات ضًٍٕ وٕع مٓذًروٕم كٍ َاضين زي چطم رمام مًسٓ (و) ،ي حزّاد زست حسه
بػددطْ ضر بًسددٕس وٕددع ،حسدده بػددط بددًز كددٍ يىددًرن «رمٕطرلمددإمىٕه» ضر زض وامددٍ بددٍ
يمطبهيبسرلًعٔع ي ذيٕ ٍ يبسرلميك بٍ كاض بطزٌ رست؛ مطابٍ رٔه يىًرن ضر رمامان ضًٍٕ ي
وٕع ييماْ بعضوی چًن سٕس مطتؿٓ ،ضطٔف ضؾٓ ،ضٕد قًسٓ ي ضٕد قبطسدٓ ،رظبدا
تقٍٕ ٔا بٍ َط مالحهّ زٔیدط ،بدٍ ذي دا ي حردام وسدبت زرزٌرودس[ ،22ظ 111ي ]162
س ٕان حًضْ ،فؿٕل يٕاؼ ،ربهمباض ًٔ ،سفربهرسباـ ،ربطرَٕم رزَم ،ربدًبرط ذدًرظ ي
بطط حافٓ وٕع با سالقٕه بٍ مسامحٍ ضفتداض مدیكطزودس؛ چىاوردٍ محاسدبٓ ،زض مًؾدًو
حمأت رظ سالقٕه ،سره رٔطان ضر وقل مٓكىس كٍ« :رظ فطمداوطير وطٔدع وٕسدت ،ذدًرٌ
وٕرًكاض باضس ٔا فارط ،ظٔطر رمًض مطزم رغالح ومیوطزز میط بدا رمدامی كدٍ پطدت ري ومداظ
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بیعرضوس ي ضرأات ضر وعز ري بطوس ي ي ضرٌَا ي پلَا ي مسارس ضر تًمٕط كىس ي حدذ بدط پدا
زرضز ي زيرئه ضرست وطزروس»[ ،19ظ ]121رظ يبسمبهمباض َم وقل رسدت« :ياقدل ضر
ضأستٍ رست كٍ سٍ وطيٌ ضر ذًرض وسرضز :ييما ،سالقٕه ي زيسدتاوص ضر ظٔدطر َدطكس
سيكان ضر كًچك بطماضز ،زوٕا ذًز ضر رظ زست میزَس»[ ،1ظ]962
زضباضِ مًطيف كطذٓ آيضزٌروس كٍ يْ زض رٔام ودعرو رمدٕه ي مدأمًن ي قتدل رمدٕه زض
بغسرز ،حاؾط بٍ تط رٔه ضُط وبًزٌ رست رظ ري سًرل كطزودس« :ر ربدامح ًل زض چىدٕه
ضُط رقامت میكىی؟» پاسد زرز« :بسٕاض رظ ما بُتط با بسٕاض رظ رٔطان بستط َمىطدٕه
بًزٌروس؛ چىاورٍ ظن فطيًن مػاحب فطيًن بدًزٌ رسدت»[ ،2ظ ]261 - 269ویداٌ رٔده
وطيٌ واٌ تا آوزا بٍ تساَل آمٕرتٍ میضًز كٍ ودًٔی رظ مىهدط يافٕدتقيباودٍ بدٍ َمدّ
رىگَاْ تاضٔد مٓویطوس؛ چىاورٍ ربًحاتم ضرظْ ،زض كتا «رلعَس» ،ضماض كطتیان رىدگ
غ ٕه ضر با رفسًس َ ،تازَعرض و ط شكط مٓكىس ي بٍودًيٓ َدط زيِ آوُدا ضر سدطظوص مدٓ-
كىس[ ،23ظ ]63محاسبٓ وٕع زض تطئذ روسٔطٍَاْ تساَلآمٕع سٕاسٓ زض َمٕه مسٕط
وام بطزرضتٍ ،ي زضمًضز حاكم و تٍ رستَ« :طواٌ ري وٕری كىدس ي پطَٕعوداض باضدس ،مدطزم
رغالح میضًوس ي روط فسقيفزًض ومأس ،مًرب فساز ضيٕت میوطزز رما غبط بدط رقامدت
َمطرٌ بدا ري ،ي پطَٕدع رظ تدطم رمايدت ي ذدطيد رظ حاكمٕدت ي  ،ي روزدام مًدامالت ي
ذطٔسيفطيش ي سأط رمًض زض زيلت رٔه حاكم رأع رست» [ ،19ظ ]128ري َمچىدٕه بدٍ
وقل سرىاوٓ رظ ذي ا ،غحابٍ ي ضسًل ذسر (ظ) زض رٔه مًؾًو مٓپطزرظز؛ چىاورٍ رظ قًل
يمط َمٍ ضر بٍ غبط بط نيم حاكم فطرمٓذًروس ي رظ قًل حصٔ ٍ مٓؤًسس« :سالحكطدٕسن
بط ضي سيكان رظ سىت وٕست»[َمان] سپس ،رظ وطيَٓ ٔاز مٓكىس كدٍ تردسّْودطْ ي
ذًضٍچٕىٓ ،رُاز ي رلبتٍ تساَل ضر سطلًحّ كاض ذًٔص قطرض مٓزرزوس ي بط رىیٕسن ظٔط
پطچم َط رمٕط  ،ذًرٌ يازل ذًرٌ فارط ،تاكٕس زرضتىس ي َطكٍ رظ رٔه رمط تريف مدیكدطز
ضر ذكاكاض ٔا راَل میزروستىس[ ،19ظ ]122ذًز محاسبٓ وٕع مًتقس بًز كدٍ زض َمدّ
ضُطَاْ يالم رسالم ،بٕطتط ييما غعي ،حذ  ،ضطر  ،بٕى ي ماوىدس آن ضر ،رظ آغداظ تدا پأدان
رسالم ،زض َط ضطرٔكٓ غحٕح مٓزروىدسَ« :دٕ متّقدیِ محافهدتكىىدسٌ رظ زٔده ضر نيدم
نالمی ؾطض ومیضساوس ،روط ري فقُٕی حسابیط زض تزداضت ي غدىًتص باضدس ي مراسدب ي
مطاغل با نالمبًزن حاكم ،فاسس ومیوطزز»[ ،19ظ]121 - 122
محاسبی مال رظ رائطرن بٍرضث بطزن ضر بسين رضرال مٓزٔس ي رٔهوًوٍ میروسٔطٕس كٍ
بٕطتط تابًٕه َم رظ سالقٕه قبًل يرٍ مدیكطزودس[ ،19ظ ]112ومداظ زض مسدزسَا
حرًمتٓ ،ي رست ازٌ رظ چاٌَا ،پل َا ،باظرضَا ي ضرٌَأی كٍ بٍ زستًض حاكم سداذتٍ ضدسٌ
رست ضر وٕع زض َط ضطرٔكٓ رأع مٓزروست[ ،19ظ ]192ري رظ پٕدامبط (ظ) وقدل كدطزٌ
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رست « :بًس رظ مه رمطرٔٓ بط ضما ذًرَىس آمس كٍ وماظ ضر رظ يقتص بدٍ تدأذٕط مدٓرفرىىدس
ضما ،ذًز ،وماظ ضر زض يقت بٍ راْ آيضٔس ي زيباضٌ بٍيىًرن وافيدٍ بدا ومداظ رٔطدان َمدطرٌ
ضًٔس»[ ،19ظ ،]191ي زض رٔه ظمٕىٍ كاض ضر بٍ رأٓ مٓضساوس كٍ مٓؤًدس« :بدٍ پٕدامبط
(ظ) و تٍ ضس كٍ آٔا با رمطر رائط مباضظٌ كىٕم؟ ي ري فطمًز كٍ زست رظ رٔطدان بسرضٔدس
مازرمی كٍ بط قبيٍ وماظ میوعرضوس»[َمان] سپس ،با وقل سرىاوٓ رظ ربًبرط ي ربهيمط كدٍ
سبّ سالقٕه ضر وُٓ مٓكىىس ،مٓؤًسس« :روط ضما بٍ آوُا زضىام وسَٕس ،ذسريودس يدصر
آسماوٓ بط رٔطان فطيمٓفطستس پس ،بیًٕٔس ذسريوسر رٔطان ضر آظرض زٌَ ،مانوًوٍ كدٍ مدا
ضر آظرض زرزوس»[َمان] زضوُأت ،محاسبی وتٕزٍ مٓوٕطز« :رَل ييم بط قٕداموردطزن ييٕدٍ
رمطر مسيمٕه ي فطماوبطزرض رظ رٔطان زض سرتی ي آساوی ،ي مىاظيدتوردطزن بدا رٔطدان
میط زض مًػٕت ذسريوس ررماو زرضوس ي َماوا رقتسر بٍ رمام مسديماوی كدٍ بدسيتی وردطزٌ،
مازرم كٍ بط قبيٍ وماظ میوعرضز ،غحٕح رست ي روط فاسق ي فارط َم باضس ،زضىامزرزن بٍ
ري حطرم رست»[َمان]
تساَل زض مٕان بطذٓ رظ ظَاز حماوّٕ زض ورسدتٕه زيضِرسدالمی َدم زٔدسٌ مدٓضدًز؛
چىاورٍ زضباضۀ ضبٕىبهذخٕم آيضزٌروس كٍ پس رظ ضُازت رمام حسٕه (و) رنُاض تأسف كطز ي
و ت كٍ كساوٓ ضر كطتٍروس كٍ روط ضسًل ذسر (ظ) آوُا ضر مٓزٔس ،زَاوطان ضر مدٓبًسدٕس
ي رٔطان ضر زض زرمه ذًز مٓوطاوس؛ بارٔهحال ،بًؿٓ و تٍروس كٍ يْ حاؾط وبًز رظ ٔعٔس بدٍ
بسْ ٔاز ضًز ي فقف مٓو ت كٍ باظوطت آوُا بٍ ذسر ،ي حسابطان بدا ريسدت[ ،21ظ216
  ]211يقأى زٔیط َم َست كٍ ضيحّٕ تساَلوطرْ بطذٓ ظَداز ضر آضدراض مدیسداظز؛رظرميٍ رٔىرٍ آوان با مطغًلساذته ذًز بٍ رىگَاْ ذاضرٓ ،رظ وعروَداْ زرذيدٓ كىداضٌ
مٓرستىس رىگَاْ وستطزٌ ،زض زيضِ ذالفت ،يركىطی آمٕرتٍ با تساَل زض مٕان بطذٓ
وطيٌَا رٔزاز كطزٌ بًز بٍيىًرن ومًوٍ ،بطذی زض مطدطييٕت كطًضوطدأَٓداْ َمدطرٌ بدا
رُاز ي رىگ تطزٔس مٓكطزوس ،تارأیكٍ ضماض رظ كطّرمٕان بايض زرضدتىس ربدهكدطّرم بدطرْ
پٕامبطْ رظ پٕامبط رسالم ضأستٍتط بًزٌ رست؛ ظٔطر ،ظرَسروٍ ظوسوٓ كطزٌ ،ي زست بٍ رىدگ
وعزٌ رست[ ،91ظَ ]692مچىٕه مًتقس بًزوس كٍ ييدٓ (و) ي مًائدٍَ ،دط زي ،زض قيمدطي
حرًمت ذًزضان ضَبطروٓ بطحق ي مططيو بٍ ضماض میضفتىس رظوهط آوان ،ضَبطْ ييدٓ (و)
مىكبق با سىت بًز ،ي ضَبطْ مًائٍ بطذالف سىت؛ زضَطحال ،كطّرمٍٕ رقايت پٕطيرن رٔده
زي رظ ضَبطروطان ضر يررب میزروستىس[ ،91ظ]118
رحمسبهحىبل رظ كساوی بًز كٍ بايض زرضتىس حتٓ رظ مدأمًن َدم بأدس رقايدت كدطز؛
َطچىس مأمًن ذيٕ ّ ناَطْ ي غٕط ضرضس بًز ،مطزم بأس رظ ري رقايت میكطزوس ظٔدطر ،زض
ظمان ذًز تىُا كسٓ بًز كٍ رٔه مىػب ضر بط يُسٌ زرضت رمدا زض ظمدان مًائدٍ ي ييدٓ
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(و) ،كسٓ كٍ رظوهط رَلسىت َدم ذيٕ دٍرْ ضرضدس محسدً مدٓ ضدس ،ييدٓ (و) بدًز
رٔهوًوٍ زضمیٔابٕم كٍ رمران ضَبطْ زي حداكم ،ي ذالفدت نداَطْ زي ضدرع زض ٔدك
ظمانَ ،مًرضٌ رظ مباحج مسئيٍبطرویٕع مٕان رَلسىت بًزٌ رست رفعينبطرٔه،رٔه يرقًٕدت
كٍ حاكمان زوًْٕ ي يطفْٓ رُدان رسدالم ضر مٕدان ذًزضدان تقسدٕم كدطزٌ بًزودس وٕدع،
مًؾًيٓ مىاقطٍبطرویٕع بًز؛ رما تا ظماوٓ كٍ رٔه حاكمان وًضسٕسٌ ذًز ضر رسماً يفازرض بدٍ
ذيٕ ٍ مًطفٓ مٓكطزوس ،بٍ يحست زٔىٓ مإمىان آسٕبٓ ومٓضسٕس ظٔطر َٕ ،كس روتهاض
وسرضت كٍ رٔه حاكمدان بدط قيدً مإمىدان فطمدانضيرٔدٓ كىىدس[ ،91ظ]113 - 118
غًفٕان َم زض رٔه ظمٕىٍ ،چىاورٍ و تٕم ،بٕطتط تدابى مرتدبَدا فقُدٓ بًزودس؛ مدخالً،
سُل تستطْ كًضص مٓومًز رظ مباحج كالمٓ زيض بماوس ،مباحخی كٍ زضذالل زٍََاْ
قبل رامًّ رسالمٓ ضر زضوٕط كطزٌ بدًز ري َدم رقايدت رظ فطمداوطيرْ سٕاسدٓ رامًدٍ ضر
ينٕ ّ میزروست[ ،91ظ ]228زٔیط غدًفٕان ،چدًن سدطْ سدقكَٓ ،دم رظ رقتدسر بدٍ
رماياتِ حاكمان ذًززرضْ ومٓكطزوس[ ،26ظ]162
زض رٔه مٕان ،مارطرْ حالد بحج ئژٌرْ مٓقيبس زٔسواٌ آمٕرتٍ با مسرضر حالد ضر
ومٓتًرن بطوطفتٍ رظ روسٔطٍَاْ فقُٓ زروست؛ تساَلوطرٔٓ يْ رظوًو ذيف مطرتب بدًزٌ
رست وىاٌ حالد «زيًِ رلطبًبٍّٕ» 6بًز ،رطمی كٍ زض سال 138د ربدهبطدط ،ضداوطز ري ،ضر
وطفتاض كطز زيًت زض رٔىزا بٍ مًىٓ مًيهّ يام ي ييىٓ رست ،ي ضبًبٕت يبداضت رسدت رظ
بطتطزروسته حرًمت يالّٕ حق رظ رمٕى وٕابت قسضتَا كٍ بدٍ پٕغمبدطرن ي رمامدان يكدا
كطزٌ رست تا زيلتَا ضر بىٕاز وصرضوس ي حرًمت كىىس؛ چىٕه رزيأی َم مًردب تُسٔدس
ضطو رسالم مٓضس ،ي َم رمىٕت كطًض ضر بٍ ذكط مٓرودسرذت[ ،12ظ ]211پدس ،رٔده
رطم ضٔطٍَاْ يطفاوٓ زرضز ،رما پًٕوس ظٔازْ با مسائل ررتمايی مٓٔابس چىاوردٍ و تدٕم،
مىطأ رٔه رمط ضر بأس زض بٍ َم آمٕرته قًريس يالم يحست ي كخطت زروست كساوٓ كٍ بدا
سيًكٓ واقع زض يالم يحست باقٓ مٓماوىس ،ویاَطان بٍ يالم كخطت مىاقطٍرویٕع ذًرَس
بًز ،ي رٔه بٍ ضكحؤًٓ ي تُسٔس رفراض يمدًمٓ مىزدط مدٓودطزز؛ چىدانكدٍ سديمٓ زض
«غيكات رلػًفٍٕ» و ت« :ضكح بطر ذطرساوٕان رست ،ظٔدطر آودان بطرسداس رحدًرل ذدًز
سره میؤًىس ي رضتباَی كٍ زض مٕان رٔه قًم پسٔس آمسٌ ،تػًض زضرٍر رظ ييم ي حال
رست كٍ تريٕف رظ آوان ساقف میوطزز؛ چىاورٍ ربًييی ضيزبداض و تدٍ :زض رٔده رمدط بدٍ
رأی ضسٕسٌ رٔم كٍ مخل لبّ ضمطٕط رست ي روط چٕع بیًٕٔم زض زيظخ ذدًرَٕم بدًز ،ي
رٔه بٍسبب نطرفت مقام ي حال رست» [ ،13ظ]163
سالرٓ كٍ زض مقام ضكح مٓماوس ،بٍ ك ط ري حرم مٓضًز میط رٔىردٍ ،يىأدت رلُٕدٍ
ٔابس تا حالت محًش ظرٔل وطزز ي حالت غحً ري ضر زضبطوٕطز[ ،11ظ ]699ذدًز حدالد
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َم بط غٕدط قابدل فُدم بدًزن كالمدص بدطرْ يدًرم آوداَی زرضز؛ چىاوردٍ و تدٍ رسدت:
«ومیپىسرضم كٍ كسی كالم ما ضر ب ُمس ،میط آورٍ بٍ قًس حداوی ضسدٕسٌ باضدس ،ي قدًس
حاوی مقامی پإٔهتط رظ لًح رست»[ ،29ظ ]91رٔه بٕىص يحستوطرٔاوٍ سدبب ضدس كدٍ
حالد بٍ فتًتِ ربيٕس ي فطيًن حرم كىس[ ،21ظ ،]12 - 12ي مًسٓ ي فطيًن ضر كيمدّ
حق زروس ي ؤًدس « :روُّمدا كيمتدان رطتدا فدٓ ركبدس كمدا رطتدا فدٓ ريظل»[ ،11ظ]18
َمچىٕه ،يْ َمّ رزٔان ضر ٔرٓ مٓزروست كٍ زض قالب رلقا ي رسامٓ متغٕطروس؛ چىاوردٍ
و تٍ رست« :زض رزٔان بسٕاض روسٔطٕسم ي َمّ آوُا ضر زرضر رغيی ٔرسان زٔسم كدٍ ضدًب
وًواوًوی زرضوس»[َمان] بیتطزٔس ،فُم رٔه مسائل بطرْ يدًرم ،كدٍ زض كخدطت مدٓظٔىدس،
وعزٔك بٍ محال رست ي مًرب سطزضومٓ رٔطان مٓوطزز رظ رٔه زست سرىان زض رقًرل
حالد بسٕاض رست ،سرىاوی كٍ مطظ حدق ي باقدل ضر زض يدالم كخدطت رظ بدٕه مدٓبدطز؛ ري
مٓؤًس « :بط ضي ظمٕه َٕ ك ط وٕست میدط آوردٍ تحدتص رٔمداوی رسدت ،ي قدايتی
وٕست میط آورٍ تحتص مًػٕتی بعضگتط يرًز زرضز»[ ،11ظ ،]83 - 88ي وٕع« :مه بدٍ
زٔه ذسريوس كافط ضسٌرم ي ك ط ودعز مده يرردب ي زض ودعز مسديماوان قبدٕح رسدت»[،11
ظ ]33آواَی رظ سرىان حالد بطرْ پٕصبٕىٓ سطروزام ري كافٓ رسدت ،سدرىاوی چدًن
بٕت ظٔط كٍ رظ يامۀ مطزم َم پىُان وبًز:
ي ي رلبكحددددا رُضٔددددس ي ي رلمسٔىددددٍ»
«ف ددٓ زٔدده رلػدديٕب ٔرددًن مددًتٓ
[ ،11ظ]81 - 82
َىیامی كٍ كسی زض باظرض بغسرز چىٕه سطرٔس ،ؤًی ذًز آضظيْ قتدل ذدًٔص كدطزٌ
رست ضفتاضَاْ ذالف يطف حالد ،ماوىس سٕاٌپًضٕسن زض ضيظ يٕس ي مطزم ضر بٍ زضدمىٓ
ذًٔص فطرذًروسن ،آویاٌ كٍ با حرمَأٓ مخل تبسٔل حذ َمطرٌ مٓوطزٔدس ،فتىدٍآفدطٔه
مٓوطت فتًر بٍ حذكطزن زض محطر ذاوّ ذًز زرزن ،سبب ضس كٍ ري ضر قطمكٓ بسروىس
وٕع ،رظ مطزم مٓذًرست كٍ بٍرا روزام مطرسم حذ ،زيًت رٔتام كىىس ي بطرْ آودان غدصر
ي لباس فطرَم ومأىدس[ ،11ظ ]211 - 212رٔدهوًودٍ بدًز كدٍ ري ضر ردازيوط وامٕسودس؛
چىاورٍ سيمٓ وقل مٓكىس كٍ حالد بطرْ تًيّم سحط بٍ َىس س ط مٓكطز تا بسرن ذيق ضر
بٍ ذسر زيًت كىس[ ،11ظ ]921س طَاْ ري بٍ قيمطي قطمكٕان ي وامٍَأٓ كٍ رظ مططد
ظمٕه زضٔافت مٓكطز ،سبب بسوماوی زستیاٌ ذالفت بٍ ري وطزٔس[ ،91ظ ]291تارٔىرٍ،
ؤًىس وامٍرْ رظ ري ٔافتىس كٍ يىًروص «مِه رلطّحمه رلطحٕم رلٓ فالنبهفالن» بًز ي َمدان
سبب رحؿاض ري بطر پاسدؤًٓ ضس حالد زض زفاو رظ ذًز زيًْ ضبًبٕت ضر و دٓ كدطز ي
آن ضر قًل بٍ يٕهرلزمى ذًروس[ ،11ظ ]921 - 929بارٔهَمٍ ،مسٕط تاضٔد بدٍوًودٍرْ
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زٔیط پٕص ضفدت؛ فقُٕدان ي يالمدان زض محؿدط سديكان بدا حدالد مىدانطٌ كطزودس ،بدط
ظوسٔقبًزن ري حرم زرزوس 1ي حامسبهيباس ،يظٔط ذيٕ ٍ ،رظ فقُٕان بط فاسسرلًقٕسٌ بدًزن
حالد رمؿا وطفت ،11[8ظ ]921 - 921ماسٕىًٕن مًتقس رست كدٍ سٕاسدت ضدًٕٕان
رمامٓ بٍئژٌ ذاوسرن بىًوًبرت زض قتل حالد تأحٕط فطريروٓ زرضدتٍ ،ظٔدطر ري بدٍ بطذدٓ رظ
رغًل رمامٕان مًتطؼ بًزٌ رست  3بٍ َط تقسٔط ،سٕط ضئسرزَا بٍ غسيض حردم قتدل ري زض
زرزواٌ روزامٕس
و تىی رسدت كدٍ زض ظمدان محاكمدّ حدالد ،مىػدب قؿدايت رظ قؿدات ضسدمٓ بدٍ
سٕاستمسرضرن سپطزٌ ضسٌ بًز زضيرقى ،زوطوًوی سدطًٔی زض ودٕمقدطن ضخ زرزٌ بدًز كدٍ
بٍزوبال آنَ ،ط كاتبَ ،ط مىطٓ زيلت ي َط يظٔط بٍيىًرن فقٕدٍ قدس ييدم مدیكدطز ،ي
باظپطسٓ رظ متُمانِ روحطرفِ ريتقازْ ضر ذًز بط يُسٌ میوطفت؛ ًٔىدی ،زرزوداٌ ضيظبدٍضيظ
بٕطتط غًضت زًٔرن سٕاسٓ ٔافت ي زض رذتٕاض ودطيٌ حداكم قدطرض وطفدت[ ،12ظ]122
َمٕه وطيٌ بًزوس كٍ حرم بٍ ميحسبًزن حالد زرزوس رغكالح «ميحدس» ،رظ زيضِ يباسدٓ
بٍبًس ،بٍ كسٓ رقالد مٓضس كٍ ذكأص رمىٕت كطًض ضر تُسٔس مٓكدطز؛ ًٔىدٓ ،ظوسقدٍ
وًيٓ سطكطٓ ي ٔاغٓوطْ محسً مٓضس كٍ رطمٓ ررتمدايٓ ي وداٌ سٕاسدٓ تًطٔدف
ضسٌ بًز[ ،12ظ ]239ذيٕ ٍ َم رشن وطزنظزن حالد ضر ،بٍ ردطم رلحداز ،غدازض كدطز
ؤًىس آذطٔه چٕعْ كٍ حالد قبل رظ كطتٍضسن و ت ،رٔه بًزٔ« :ستًزل بُا رلدصٔه ي
ٔإمىًن بُا ي رلّصٔه آمىًر مط قًن مىُا ي ًٔيمًن روُّا رلحق»[ ،11ظ]96
وصضتٍ رظ بعضواوی كٍ و تٕم ،حرٕم تطمصْ وٕع زض آحاضش بٍ تساَل مٕل كطزٌ رسدت
كٍ رٔه وطرٔص بٕطتط ضٔطّ فقُٓ زرضز ري كٍ رذتالف رغحا ضسًل ذسر (ظ) ضر واضدٓ
رظ ررتُدداز زروسددتٍ ،ي آن ضر محمددًز ذًروددسٌ رسددت[ ،8د ،2ظ ،]111زض مددًضز غددحابٍ
مٓؤًس« :رٔطان ستاضواوی َسرٔتیطروس ي ررتُاز ضر  ،بٍ قًت فؿل ٔقٕه ،بطرٔطان مزداظ
بًزٌ رست پس ،رظآوزاكٍ آوُا زض ررتُاز ذًز رذتالف كطزٌروس ،بط َطكس كٍ رَل تمٕٕدع
وٕست ،يررب رست كٍ ماوىس ذاودسروص رظ قدًل ٔردی رظ رغدحا تبًٕدت كىدس»[ ،8د،1
ظ ]221رٔه ویطش تطمصْ ظمٕىۀ بعضگزرضته حاكمان ي ذي ا وطت؛ چىاوردٍ َمیدان
ضر رظ بطذًضز ٔرسان با ميً ي ضيٕت وُٓ مٓكطز ي چىدٕه ضفتداضْ ضر رسدتر اف ضدأن
سيكان مٓزروست ري رظ كساوی روتقاز كطز كٍ رظ حاكمان زيض رستىس« :ري سأّ ذدسر زض
ظمٕه رست كٍ و ًس بسي آضرم میوٕطوس ي رمًض مزىمدى مدیوطزودس ،ي َماودا وطيَدی رظ
وصضددتیان رظ سددالقٕه پطَٕددع مددیكطزوددس ،ظٔددطر ضددًُت زض يرًزضددان ومددطزٌ بددًز ي
قيبَأطان سأّ ذسر بط رٔه سدالقٕه ضر ومدیزٔدس»[ ،8د ،2ظ ]112تطمدص ريتقداز
زرضت كٍ پطَٕعكىىسوان بطزرضتِ وازضستی رظ حدسٔج پٕدامبط زرضودس كدٍ فطمدًزٌ رسدت:
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«ميًًن مه ركطم بالغىٓ ي أَان بال قٕط» ،ي زض رٔه باضٌ مٓؤًسس« :ي رٔه بٍسبب ضدىاذت
كم رٔطان رظ تائل حسٔج رست ،كٍ روط با وهط غحٕح بٍ سالقٕه میویطٔسدتىس ي سدأّ
ذسر ضر بط رٔطان میزٔسوس ،رظ َمّ رفراض ذًز زست بطمیزرضدتىس ي رذدتالـ بدا رمدطر بدٍ
رٔطان ؾطض ومیضساوس ،ي با َمٕه قًّت بًز كٍ غحابٍ ي تدابًٕه حتدی بدا رمٕطرودی كدٍ
رًضضان ناَط بًز ،زٔسرض میكطزوس ي رًرٔعضان ضر میپصٔطفتىس ي آودان ضر مدًضز لكدف ي
وػٕحت ذًز قطرض میزرزوس»[َمان] ري بايض زرضت كٍ بأس با رغىٕا ضفق ي مدسرضر كدطز ،رمدا
بٍ آوچٍ رظ زوٕا زض وعز رٔطان رست ،ودطرٔص قيبدٓ وسرضدت ،ي رظ ضسدًل ذدسر (ظ) وقدل
مٓكىس كٍ «رشر را كم كطٔم قًم فأكطمًٌ»[ ،8د ،2ظ]111
تطمص مًتقس بًز كٍ قحكٓ ،فساز ي ؾًف بدا حرًمدت رمٕدط ردائط ضيرد مدٓوٕدطز
بارٔهَمٍ ،ريتقاز بٍ غبط بط رًض سيكان زرضت ي وًضتٍ رست« :سيكان نلم زض ظمدٕه
رست كٍ َمّ بىسوان مهيًم ذسر بٍ ري پىاٌ میبطوس ي روط يازل باضس رردط مدیبدطز ي بدط
ضيٕت َم ضرطوعرض يررب میوطزز رما روط نالم باضدس يدًرقبص بدطر ذدًز ريسدت ي
ضيٕت بأس بط رًض ي غبط كىىس»[ ،8د ،1ظ982؛  ،1ظ ]218زض ضسالّ رحبدات رلًيدل،
ري يرًز سيكان ضر ومًزْ رظ سيكىت حق زروستٍ رست كٍ روط ري ومٓبًز ،مدطزم ذدسر ضر
رقايت ومٓ كطزوس[ ،1ظ ]218وٕع ،پازضاٌ ضر ٔرٓ رظ چُداض ضكده آحداض رلُدٓ زض ظمدٕه
ضمطزٌ ،ي وًضتٍ رست« :بٍ رٔه سبب رست كٍ ظمدٕه بداقی ي پأدسرض رسدت كدٍ زض وبدًزِ
سيكان ظمٕه رظ بٕه میضيز ي قٕامت بط پا ذًرَس ضس»[ ،1ظ ]213 - 218ري سديكان ضر
بطرْ رقامّ وماظ بط مطزوان سعريرتط رظ زٔیط مسيماوان مٓزروسدت ،مسديماواوی ردع ريلٕدا
ذسريوس كٍ چُل و ط َستىس ي زضباضۀ آوُا و تٍ رست« :آوُا رظ سيكان يريمقامتطرودس ،ظٔدطر
رٔطان با وًض ذسر بط مّٕت وماظ میوعرضوس ،ي سيكان با سأّ ذسر»[َمان] يْ وماظ رمام بدط
مّٕت ضر سىت مٓزروس ،ظٔطر رمام حسٕه (و) سًٕسبهياظ ،رمٕط بىٓرمٕدٍ ،ضر مدأمًض رقامدّ
وماظ مّٕت بط رمام حسه (و) ومًز زضوُأت ،ري رٔه حسٔج ضر بٍيرسكۀ ربدًبرط بدٍ پٕدامبط
(ظ) مىسً مٓكىس كٍ «رلسيكان نلّم فٓ رضؾدٍ ،منده وػدحٍ رَتدسْ ي مده غطّدٍ
ؾنلّ»[ ،1ظ]282
رىٕس بغسرزْ َم زض «ضسائل» ذًز َمیان ضر بط غبط بط ضفتاضَاْ سيكان زيًت مٓ-
كىس ي مٓؤًسس« :ذطيد رظ حرم پٕطًرٔان ،فًلِ راَالن فاسق ي ومطرٌ رست كدٍ فتىدٍ ي
فساز زض ظمٕه میرًٔىس ي آوان زضمىاوی نالمىس»[ ،22ظ]219
كالباشْ ماوىس َمّ رَلسىت بدط يدسرلت غدحابٍ پافطداضْ زرضدت ي وًضدتٍ رسدت:
«غًفٍٕ بط مقسّمزروسته ربًبرط ي يمط ي يخمان ي ييدی (و) ررمداو كدطزٌرودس ي رقتدسر بدٍ
غحابّ سنينف ضر غحٕح زروستٍروس ي رظ و تداض زضبداضِ مطدارطرت مٕدان رٔطدان ذدًززرض
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ومًزٌ ،ي آن ضر واقؽ ضحمت مسبًد ذسريوس بط رٔطان تيقی وردطزٌرودس»[ ،98ظ ]11يْ
َمچىٕه وماظ ،رُاز ي حذ ضر بٍ رقتدسر َدط رمدامٓ ،چدٍ بدطّ ي چدٍ فدارط ،غدحٕح مدٓ
زروست[ ،98ظ]216
ربًقالب مرٓ با روتقاز رظ ذًرضد ،كٍ ذطيد بط سيكان ضر ردأع مدٓزروسدتىس[ ،11د،1
ظ669؛ د ،9ظ ،]2182-2113غيح رمام حسه (و) با مًائٍ ضر سىت رمايت ذًروسٌ،
ي رظ قًل رٔطان وقل كطزٌ رست كٍ« :رظ فطماوطيرٔی مًائٍ كطرَت وسرضتٍ باضٕس ،ظٔطر رٔده
رمط پس رظ مه رت اد ذًرَس رفتاز ي روط رظ آن رمتىاو كىٕدس ،بدا ضمطدٕطَا تيدد ضيبدٍضي
ذًرَٕددس ضددس»[ ،11د ،9ظ]2112؛ رٔدده رميددٍَددا تدداحٕط بسددٕاض ريتقددازرت فقُٕددان ي
رَلحسٔج زض مٕان غًفٍٕ ضر وطان میزَس  22بسٔهسبب بًز كدٍ مردٓ ريتقداز يمدًمٓ
غًفٍٕ ضر چىٕه وًضت َٕ« :واٌ با ضمطٕط بط حرام ذطيد ومیومأىس ي بدط ردًض رٔطدان
غبط میكىىس»[ ،11د ،9ظ ،]2119ي كاض ضر بٍ رأٓ ضساوس كٍ ،رظ قًل ربًمحمدس سدُل،
كساوی ضر تىُا فطقّ وزاتٔافتٍ رظ َ تازيسٍ ميت زروست كٍ َمدطرٌ سديكان َسدتىس ،ي :
«َ تازيزي فطقٍ َالم میوطزوس كٍ َمیی با سالقٕه زضمهروس ،ي فطقّ وداری آودانرودس
كٍ َمطرٌ حرامروس ،ي رظ ري پطسٕسٌ ضس كدٍ كدسرمٔدك رظ مدطزم بُتدطٔهرودس؟ پاسدد زرز:
سيكان و تىس :چىٕه میزروستٕم كٍ بستطٔه مطزم سالقٕهروس پدس ردًر زرزَ :ماودا
ذسريوس ضر زض َط ضيظ زي وهط رست؛ ٔری بٍ سالمت رانَا ي رمًرل مسديمٕه ي زٔیدط بدٍ
سالمت ي مػًوٕت رظيرد ي زذتطرن رٔطدان پدس بدا حػدًل آن ،تمدام وىاَدان سديكان
برطٕسٌ میضًز»[َمان] وٕع ،با رستىاز بٍ حسٔخٓ مىسً بٍ پٕامبط (ظ) ،مسديماوان ضر
رظ قِتال با حرام رائط ،مازرمٓ كٍ وماظ بط پا مٓزرضوس ،بطحصض زرضدت[ ،11د ،9ظ،]2111
ي و ت« :بط ضما رمطرٔی ذًرَىس آمس كٍ فساز میكىىس ،رما آوچٍ ذسريوس بٍ زسدت رٔطدان
رغالح میوطزروس ،بٕطتط رست»[َمان] ري پا ضر رظ رٔه َم فطرتط وصرضدت ي رظ قدًل سدُل
تستطْ وقل كطزَ« :طكس رمامت سيكاوی ضر روراض كىسٔ ،قٕىاً ظوسٔق رسدت ي َدطكس كدٍ
سيكان ري ضر فطربرًروس ي رًر وسَس ،بدسيتودصرض رسدت كدٍ ودطزٌَدا چدًبٕهِ ربدًر
سددالقٕه رظ َ تدداز قاؾددی كددٍ زض مسددزس حرددم مددیكىىددس ،بددطر مسدديماوان و دافىتددط
رست»[َمان] رلبتٍ ،ذًز مرٓ وٕع زضوُأت بٍ رفطرقٓبًزن رٔه وهطِ سُل ريتطرف كدطز ي
قًل رمام رحمسبهحىبل ضر ،كٍ رمام غالح ضر بطتط رظ غالحان رمت ي غالحان ضر بطتط رظ رمدام
فاسق ذًروسٌ رست ،يازيوٍتط ذًروس[َمان]
ذطوًضٓ وٕع زض كتا تُصٔب ريسطرض رظ ضربكّ ذً بطذٓ رظ غًفٕان با ذي ا سدره
و تٍ[ ،26ظ ،]116ي رظ ضرػٕتَأٓ ماوىس يبسرلميكبهمدطيرن ي مدأمًن َدم زض رٔده
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حرأتُا تقسٔط ومًزٌ ،ي آوُا ضر تقسٔس كدطزٌ رسدت؛ حتدی زياَدأٓ بسدٕاض بايهمدت ي
22
سرىاوٓ حرٕماوٍ َم بٍ آوُا وسبت زرزٌ رست
سيمی ضربكٍ با حاكمان ي ضؤسا ضر بطرْ يابسرن ي سالران مٕاوٍحال ،رظسدبٕل تدطذّع
ضير مٓزروس ي مٓؤًسس« :بطپا ذاسته وعز سالقٕه ي ذًضطئی بدا آوُدا غدحٕح رسدت ي
آزر غًفٍٕ زض رٔه با چىٕه بًزٌ كٍ بٍ ضطـ قمىورطزن زض زوٕا ي يدسم قيدب رداٌ
وعز حرام ،ضفتاضَا مصكًض ضر زضسدت مدیزروسدتٍرودس»[ ،13ظ ]111 - 116زض كتدا
قبقات رلػًفٍٕ ،ي بطذٓ رقًرل تساَلآمٕدع غدًفٕان ضر زض مسدائل فدطزْ ي ررتمدايٓ
بٕان مٓزرضز 21،تارأیكٍ رظ قًل حمدسين قػداض غد اتی يطفداوی ضر بدٍ سديكان وسدبت
میزَس« :رظ آن َىیام كٍ زروستم سيكان وسبت بٍ رضطرض باقهبٕىی ي فطرست زرضز ،تطس
سيكان رظ قيب مه ذاضد وطسٌ رست»[ ،16ظ ]216رلبتدٍ ،سديمی ذدًز زض مًرؾدًٓ رظ
29
رفطاْ رسطرض حق رظسً كساوٓ ضرأت مٓكىس كٍ زض يالم يحست ماوسٌروس
زض زيضٌَاْ پس رظ يػط مًضز بحج ما وٕع ،ضفتاضَاْ تساَلآمٕع غدًفٍٕ ،بدٍضدريٓ
وستطزٌتط ،رزرمٍ زرضز؛ چىاورٍ زض رفساوٍَاْ مقامات ربًسدًٕس ربدًرلرٕط آمدسٌ رسدت كدٍ
يقتٓ سيزًقٕان ،زض آغاظ يضيزضان بٍ ذطرسان ،بٍ زضت ذايضرن آمسوس ،بًسًٕس ذطرسان
ضر بٍ چغطْ ،ي يطرد ضر بٍ قغطل برطٕس[ ،91ظ ]18حرأت مصكًض ضودگ رفسداوٍ زرضز،
رما رٔه ورتٍ مسيم رست كٍ زض زيلت سالرقٍ َم پازضاَان ،ي َم حرام ي يظضرْ رٔطدان
با ربًسًٕس ضربكۀ ذًبی زرضتىس[ ،91ظ ]13ربًسًٕس ،زض مقدام ضدٕد ذاوقداٌ ،زضوُأدت
مترٓ بٍ ذٕطرت ي َسرٔأٓ بدًز كدٍ رظسدً ًَرذًرَداوص مدٓضسدٕس؛ رظوهدط باسدًضث،
ضطدضىاس رویيٕسی ،رٔه ذٕطرت وٍواٌ غًضت باد -باری بٍ ضيحاوٕان -میوطفدت رٔده
رَمال زض كاض مًرب مٓضس كٍ فًاين رامًٍ ري ضر ورًَص كىىس[ ،9ظ]231
سٕاستٓ كٍ وهامرلميك بطرْ تبيٕغ زيلت سيزًقٓ رذتٕاض كدطز ،زض رُتدٓ بدًز كدٍ
مٓتًروست ظمٕىّ وستطش يقأس ي ضضسكطزن ضر بطرْ غًفٕان فدطرَم آيضز رظوهدط زكتدط
ض ًٕٓ كسكىٓ ،سيزًقٕان با رست ازٌ رظ ربعرض تػًف با زضدمىان ميدٓودطر ٔدا ذطزودطر
ذًز مباضظٌ كطزوس پازضاَان سيزًقی بٍ غًفٕان پطيبال بسٕاض زرزودس؛ غدًفٕان َدم ،بدا
آمًظشَاْ ذًز ي با ضمطٕطْ بٍ وام يطق ،رظ ٔك سً يقل ،ي رظسً زٔیدط وطرٔطدُا
ميی ضر سطكً كطزوس [ ،91ظ ]13زض زيضٌَاْ بًس ،مسرضر با حرام وستطش ٔافت ،ظٔدطر
رضتباـ غًفٕان ي رَلسٕاست با ٔردسٔیط ضيظبدٍضيظ بٕطدتط مدیضدس زض مقابدلِ ضئردطز
آمٕرتٍ با تساَل رما مى ٓ رٔه غًفٕان ،وطيٌ زٔیط رظ غدًفٍٕ َسدتىس كدٍ ضفتاضَداْ
تسامحوطرٔاوٍر  ،با بٕىطی يمٕقتط ،زض يطغّ ررتماو زرضودس ي زض قسدمت بًدس بدٍ آوُدا
ذًرَٕم پطزرذت
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رغًيً إٓٔه تػًف بط پأّ مُط ي محبت رستًرض بًز ي پٕطرن ضرسدتٕهْ يقدسٌَدأی كدٍ بدٍ
زضمىی میروزامٕدس ضر بدا رظذًزوصضدتیٓ مدٓوطدًزوس[ ،93ظ ،]131تابدٍحدسْ كدٍ
يىػطرلمًالٓ ،زض قابًسوامٍ ،زض يغف غًفٓ ؤًسَ« :طوع بٍ ذًن كس زلٕدطْ ورىدس ي
فتًْ وسَس ،روطچٍ زروس كٍ آن كس مستًرب قتل رست؛ ظٔطر كٍ َمٍ فتًْ ذكدا ضر زض
تًرن ٔافت ،میط قتل ضر كٍ مطزٌ ظوسٌ وطًز ،ي يررب ورىس كٍ زض تًػب مدصَب كدس ضر
كافط ذًروس ،ي بط كتابٓ ي ييمٓ غطٔب روراض ورىس كٍ وٍ َطآوچٍ ري وسرودس ،ك دط بدًز»[،12
ظ ]112رٔهوًوٍ تسامح -روطچٍ زض كدالم يىػدطرلمًالٓ ضودگ رفدطرـ زرضز -بدٍ مًىدا
پصٔطش ضراكاوّ تمام يقأس وٕست ،بيردٍ ضفتداضْ رسدت مبتىدٓ بدط تإٔٔدس حدقوُدازْ
زٔیطرن[ ،96ظ ]182كٍ رظ وستطش و اد ي تهاَط ،ي زضوُأت رظ فطيغيتٕدسن رامًدٍ زض
يضقّ رستبسرز ريًوٕطْ مٓكىس[ ،96ظ ]263رٔه روسٔطٍ مىطأ قطآوٓ َم زرضز؛ ذسريوس
زض آٔات فطريروٓ زض قطآن كطٔم رظ مسيماوان مٓذًرَس كٍ با رَلكتا ضيربدف زيسدتاوٍ ،ي
َمظٔستٓ مسالمتآمٕع زرضتٍ باضىس« :قل ٔا رَلرلرتا تًدالًر رلدٓ كيمدّ سدًر بٕىىدا ي
بٕىرم» 21بىابطرٔه ،آوان كٍ سًّ وهط ي يسًت فرطْ زرضتىسَ ،مًرضٌ -با رستىاز بٍ قدطآن
ي سىت -سًٓ مٓكطزوس رظ مطرالت ررتمايٓ مطزم براَىدس ي ضرٌحيدٓ بدطرْ مًؿدالت
يمًمٓ پٕسر كىىس[ ،99ظ]11
تػًف ،بٍيىًرن ومًزْ ررتمايٓ رظ غ اْ قيبَٓ ،مًرضٌ ييٍٕ قططْویطَْاْ م طـ
رٔستازٌ رست[ ،12ظ ]212پس بطرْ بطقطرضكطزن غيح ،يطفان رسالمٓ تىُا بٍ رقدسرمات
سكحٓ ي ضيبىأٓ ركت ا ومٓكىس ،بيرٍ حايْ يىاغطْ رست كٍ تًرٍ بٍ آوُا ضٔطدٍَداْ
ذطًوت ي رىگ غٕطيازيوٍ ضر مدٓذطدراوس[ ،99ظ ]82وٕدع ،تًردٍ رغديٓ يطفدان بدٍ
آضرمص زضين رست؛ ظٔطر ،غيح بٕطيوٓ بدطرْ زضين وداآضرم ي مؿدكط سدًزْ ودسرضز[،99
ظ ]81بىابطرٔه ،وطرٔص ياضفان بٍ پصٔطش رغالت ي تقدسم غديح رسدت ،ودٍ و دٓ مكيدق
رىگ[ ،99ظ ]81ياضف ضحمت ضر رغٕل مٓزروس ،ظٔطر يردًز ضر ذٕدط محدؽ ،ي ضدط ضر
رمطْ يسمٓ ،تبًٓ ي يطؾٓ مٓضمطز[ ،99ظ ]31زض تاضٔد رسالم ،رظ آغاظ تا پأان سدسۀ
چُاضم ،رٔهوًوٍ روسٔطٍَا ي ضفتاضَا بٍيفًض ٔافت مٓضًز بطرساس تًدالٕم قدطآن ،پٕدامبط
(ظ) مبىاْ ضيضىٓ رظ تساَل ضر زضبطربط پٕطيرن رزٔان زٔیط بىا وُاز ي بايرًز حسازتَدا
ي زضمىَٓا ،زض مقابل بدسضفتاضْ آودان غدبًض بدًز؛ بدٍذػدًظ ،بطذدًضز واذًضدأىس ي
ذػماوۀ ًُٔزٔان مسٔىٍ وسبت بٍ ذدًز ي مسديماوان ضر تدا مدیآيضز[ ،96ظ ]261زض
زيضِ بطذٓ رظ ذي اْ ضرضسٔه ،ذطًوت ضيرد ٔافت ،رما ييدٓ (و) سدًّ غدسض زض و تداض ي
ضفتاض ضر ،بٍ يىًرن ربدعرض رغديی ضٔاسدت ،سدطلًحّ كداض ذدًٔص قدطرض زرز  21ري زض ٔردٓ رظ
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زستًضرلًملَاْ حرًمتٓ ،بٍ ٔرٓ رظ كاضوعرضروص ،مٓفطمأس« :زضضتٓ ضر با پاضٌرْ وطمدٓ
زض َم آمٕع ،ي َطرا كٍ مسرضر ضأستٍتط رست ،مسرضر كه ي آنرا كٍ رع با ضستيمل كداض
پٕص ومٓضيز ،ضست بٍ كاض بىس با مطزم فطيته باش ي ضيْ وطازٌ زرض ي وطمص ضر وسدبت
26
بٍ آوان وػبرلًٕه ذًز وطزرن»[ ،96ظ]261
رمامان ضًٍٕ (و) َمًرضٌ ،مستقٕم ٔا غٕطمسدتقٕم ،يسدًت زٔدس ذدًز ضر زض مًؾدًو
مددسرضر وطددان مددٓزرزوددس؛ زض زيدداْ مطظباوددان رظ غددحٕ ّ سددزازٍٔ ،رمددام سددزاز (و) ريد
مػيحتوطرٔٓ ي تساَل ي مسرضرْ ذًز ضر وطان مٓزَس ي ٔازآيض مٓضدًز كدٍ ضيظْ كدٍ
مػالح رُاوٓ رسالم مكطح رست ي زضمه ذاضرٓ ضئاضيْ رٔستازٌ رست ،بأس بدٍ رسدالم
ي مسيماوان بٍ مًىاْ ريم روسٔطٕس حتٓ تسيف ذاوسرن بىٓرمٍٕ ي مطيروٕدان بدط ذالفدت
رسالمٓ َم ماوى رظ بٍكاضوٕط رٔه سٕاست ومٓضس؛ ظٔطر ،حؿطت متًردٍ مىدافى رسدالم
بًز ري مٓ فطمأس« :رليُمّ رضغل رلمططكٕه بالمططكٕه يه تىايل رقطرف رلمسديمٕه»[،91
ظ]291
«تقٍّٕ» رظ سٕاستَاْ مُمٓ رست كٍ بسٕاضْ فِطند رظ آن غافل بًزٌروس ي رٔده غ يدت
مىطأ فزأى ررتمايٓ فطريروٓ ضسٌ رست تقٍّٕ وًيٓ ربعرض مباضظٌ رست كدٍ ضودگ تسداَل
زرضز؛ رما متأس اوٍ ركخط وطيٌَاْ رَلسىت آن ضر بٍيىًرن رغيی مصَبٓ ٔدا سٕاسدٓ بدايض
وسرضتىس ،ظٔطر آن ضر ظمٕىٍسداظ و داد زض رامًدٍ مدٓزروسدتىس ،29[21ظ ]286 - 281رظ
سرىان رضًطْ چىٕه بطمٓآٔس كٍ رَلسىت بٍقًضكيٓ با «تقٍّٕ» مرالفروس ي رٔه مًؾًو
سبب كطمرصَا ي ذًنضٔعَْا بسٕاض زض تداضٔد رسدالم وطزٔدسٌ رسدت تمسدك ي
يمل بٍ تقٍّٕ رظ ذػيتَاْ تططًٔٓ رست كٍ قطآن ي مًػًمٕه (و) آن ضر بٍ مسديماوان
تًغٍٕ مٓكىىس ،تا رظ كٕان رسالم زض مًررٍُ با زضمىان ي مرال ان محافهت كىىس ظٔدطر،
ريتطرؼ ي ذطًوت تطىذآفطٔه رامًٍ ضر زچاض بٓوهمٓ مدٓكىدس ي بدٍ تبداَی و دًس ي
رمًرل مطزم مىزط مٓوطزز[ ،96ظ ]219زض رٔه برص ،پداضٌر رظ ضفتاضَدا ي و تاضَدا
مسرضروط غًفٕان ضر رظ رٔه ظرئٍ میویطٔم
نمونههای تاريخی مذارای مثثت
زض مٕددان غددًفٕان ورسددتٕه ،حسدده بػددطْ آضددراضر تقّٕددٍ ضر تددا ضيظ قٕامددت رددأع
مٓزروست[ ،22ظ ]62ي ذًز وٕع ،زض بطذًضز با حردام ردائط ،وداٌ بطپأدۀ تقّٕدٍ سديً
میومًز[ ،22ظ ]262ري بٍ تساَل ريتقاز كامل زرضت ي زض مًريم ذدًز ،بدا رلُدام رظ
تًالٕم رسالم ،رظ مسالمت ي آضرمص ي بطرزضْ سره مٓ ضروس ري ٔری رظ وطاوٍَاْ مسيمان
ضر رٔه مٓزروست كٍ َمّ وامسيماوان رظ وعوس ري زض رمدان باضدىس ،رلبتدٍ وامسديماواوی كدٍ
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پٕمان غيح با مسديماوان ضر پصٔطفتدٍ بًزودس[ ،22ظ ]221حسده بػدط بدا رحسدان ي
مسرضركطزن سًٓ زض رص زٔیطرن زرضت؛ چىاوردٍ آيضزٌرودس رظ َمسدأّ ظضزضدتٓ ذدًز
يٕازت ومًز وٕعَ ،ىیامٓ كٍ ٔداضروص پٕطدىُاز كطزودس رظ ٔردٓ رظ ذدًرضد بدٍ حرًمدت
ضرأت كىس ،وپصٔطفت؛ وطچٍ آن ضدرع زض مزيدس ييدم حسده حؿدًض مدٓٔافدت ي
حاؾطرن ضر مٓآظضز[ ،22ظ]226
رظ رٔه زست مسرضر ي تساَل زض مىص بعضوان زٔیط َم بسٕاض رسدت رظرميدٍ ،سد ٕان
حًضْ مطٔسرن ذًز ضر بٍ غيح ي مسرضر زيًت مٓكطز؛ چىاورٍ آيضزٌروس« :روٍّ كان ٔقدطأ ي رن
رىحًر ليسّيم فارىح لُا»[ ،16ظ ]212بططبهحاضث وٕع و تٍ رست« :كامل ورًرَی ضدس
میط رٔىرٍ زضمىت رظ تً زض رمان باضس ي چیًوٍ زض تً رمٕدس ذٕدط رسدت ،حدال آن كدٍ
زيستت رظ تً زض رمان وٕست؟»[ ،16ظٔ ]19حٕٓبهمًاش رظ فطمان ذسريودس بدٍ مًسدٓ ي
َاضين پىس مٓوٕطز ،آنواٌ كٍ رظ آوان مٓذًرَس با قًل لّٕه فطيًن ضر مًضز ذكدا قدطرض
زَىس[ ،11د ،2ظ11؛  ،92ظ ،]229ي سُل تستطْ ٔرٓ رظ رغًل يبازت ضر كدفّريشْ
مٓذًروس[ ،3ظ ]18زضباضۀ حالد وٕع آيضزٌروس كٍ ضًِٕ رضضاز ي تبيٕغ يْ بسٕاض سدازٌ ي
بٓپطير بًز؛ روط ذبط مٓٔافت كٍ مطزمان ٔدك ضدُط مًتعلدٓ َسدتىس ،ذدًز ضر مًتعلدٓ
مٓذًروس ي روط رظ رمامٍٕ بًزوس ،ذًز ضر رمامٓ مًطفی ،ي ريالم مدٓكدطز كدٍ رمدام آودان ضر
مٓضىاسس رٔه ضًٌٕ كٍ رضضاز تسضٔزٓ ي وامبٍوام قطمكٕان ضر زض زيًت سٕاسٓ بٍ ٔداز
مٓآيضز ،بطرْ حالد تىُا رَمٕت ضطيٓ ،زض تًيٕم ضطيٕات ،زرضت[ ،12ظ ]88تطمدصْ
سرتوٕطْ فطريرن بط مطزم رامًٍ ضر وطاوّ رُل بٍ يًٕ ذًز مٓزرودس ي بدا رضداضٌ بدٍ
حسٔج «يحيٕم رلّا شييخطِ» ،ي وٕع با وقل زرستاوٓ ساذتیی مٓؤًسسَ« :ىیامی كدٍ زرييز
(و) لغعش ذًز ضر زٔس ،بط ذيق مُطبان وطزٔس ي پٕص رظ آن بط ذكاكاضرن بٍضست سدرت
میوطفت رما َىیامی كٍ ذًز زچاض ذكا ضس ،با وىاَراضرن َمطرٌ میوطت ي مدیو دت:
مسرٕىی بٕه مسرٕىان رست ذسريوسر ذكاكاضرن ضر بدبرص تدا زرييز َدم ٔردی رظ آودان
باضس»[ ،8د ،1ظ]11
وطيٌ رذًرنرلػ ا وٕعَ ،مانوًوٍ كٍ رظ وامطان پٕسرسدت ،بدٍ غديح ي تسداَل مًتقدس
بًزوس ي واٌ حتٓ تحت تأحٕط شمّٕانِ مسيمانضسٌ كٍ رسالم ضر زٔه ضمطٕط مٓزروسدتىس،
رظ رُاز َم ضيْ میتافتىس[ ،91ظ ]699رما زض روسٔطٍَاْ آوان وًودٍَدأٓ رظ تسداَل
مخبت وٕع ٔافت مٓضًز؛ چىاورٍ وًضتٍروس« :ريلٕاْ ذسر ي بىسوان غالح ري كساوٓ َسدتىس
كٍ زض زضين ذًز بٍ غيح ي غ ا ضسٕسٌروس ي با زٔیطرن وٕع زض غيح ي غ ا بٍ سط مٓبطودس
بطرْ َٕ كس بسْ ومٓذًرَىس ي زض حق َٕ آفطٔسٌرْ كٕهيضظْ ومٓكىىدس»[َمدان]
ذطوًضٓ زض كتا ضطفرلىبٓ بٍ ضفتاضَاْ مسالمتآمٕع پٕدامبط (ظ) بدا سدطرن قًرٔدف
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غٕطمسيمان رضاضٌ زرضز؛ ري رظ ظبان پٕامبط (ظ) ذكا بٍ وزّاضٓ وًضتٍ رسدت« :ؤًدا مدا
رظلحال ريتماز بٍ تً ،تً َستٕم ي تً رظوهط مُطباوی بط ما ،مأی»[ ،21ظ]212
سلمي وٕع زض آحاض ذًز بٍ ورتٍَأی زض رٔده بدا مدٓپدطزرظز يْ و تدٍ رسدت كدٍ
ربطرَٕم (و) ورست ربا زرضت رظ رٔىرٍ كساوی غٕط رظ مًحسرن ي متقٕه رظ غدصرْ ري تىدايل
كىىس ،ي وًضتٍ رست« :پس ذسريوس بٍ ري سرايت ي فتًت آمًذت ي ري ضر آواٌ وطزروٕس كدٍ
زوٕا ي مافُٕا زض وهط رًرومطزرن رضظضدی ودسرضز»[ ،11ظ ]29يْ رظ قدًل ربدًبرط كتداوٓ
ظوسوٓ َمّ وطيٌَا ضر شٔل غ تٓ رظ غ ات ذسريوس قبقٍبىسْ مٓكىدس؛ چىاوردٍ مًتقدس
رست غافالن زض حيم رلُٓ مدٓظٔىدس [ ،16ظَ ]916مچىدٕه ،بدٍ وقدل رظ ضداٌ ضدزاو
كطماوٓ مٓؤًسسَ« :طكس كٍ با چطم ذًز بٍ ذيق بىیطز ،زضمىیرش با رٔطان قدًيوی
میوطزز ي َطكس با چطم حق بٍ مطزم ویاٌ كىس ،آوُا ضر مًصيض میزرضز كٍ َٕ كدس رظ
ربيّت ذًز ذاضد وتًروس ضس»[ ،11ظ ]911وٕع ،رظ قدًل ربًيبدسم سدزعْ زض تًطٔدف
فتددًت وًضددت« :فتددًت مُطبدداوی بددط َمددّ مددطزم رسددت چددٍ وٕرًكاضضددان ي چددٍ
وىاَراضضان»[ ،16ظ ]111رظ قًل ربًيبسم مقطْ َم فتًت ضر حسه ذيق بدا كسداوٓ
مٓزروس كٍ زضمىطان َستٓ ،ي بصل مال بطرْ كساوٓ كٍ واپسىسضان مٓزرضْ ،ي حسده
مػاحبت با كساوٓ كٍ رظ آوُا و طت قيبٓ زرضْ[ ،16ظ ]12سيمٓ ٔردی رظ وطداوٍَدا
فقٕط غازد ضر زضمىٓورطزن با ذيق ذدسر ،میدط بدط سدط زٔده ،مدٓزرودس[ ،13ظ ،]11ي
زضمًضز حسه ذيق ،حتٓ با ك اض ،رظ پٕامبط (ظ) وقل مٓكىس« :ذسريودس بدٍ ربدطرَٕم (و)
يحی كطز كٍ تً ذيٕل مه َستی پس رذالد ذًز ضر وٕرً وطزرن ،حتی وسبت بٍ ك داض،
تا بٍ مسرذل ربطرض قسم وُی»[ ،13ظ]139
بٍقًضكيٓ ،تًردٍ فطماوطيرٔدان ي ضردال سٕاسدٓ بدٍ مطدأد قطٔقدت ،زض زيضٌَدا
وًواوًن ،سبب مٓضس كٍ وآَ مطزم رظ رٔه حسه ضربكٍ رست ازٌ كىىس ي ذًرسدتٍَداْ
ذًز ضر بٍيسٕيۀ ضًٕخ بٍ يطؼ زًٔروٕان بطساوىس رٔهوًوٍ مٕاوزٓوطْ تىُا بٕه مدطزم ي
فطماوطيرٔددان وبددًز؛ مطددأد شْو ددًش -كددٍ رظ حطمددت ررتمددايٓ بطذددًضزرض بًزوددس -پٕددام
فطماوطيرٔٓ ضر بٍ فطماوطيرْ زٔیط میضساوسوس ،ي ٔا بٕه فطماوطيرٔدان ودًرحٓ ،رمدطر ي ضردال
سٕاسٓ يساقت مٓكطزوس تا غيح ي ضيربف حسىٍ بطقطرض وطزز ،ي مٓكًضٕسوس تدا كٕىدٍ ي
زضمىٓ آوان ضر بٍ غيح ي آضتٓ تبسٔل كىىدس[ ،93ظ]126 - 121؛ چىاوردٍ ربًيبدسم
مغطبٓ بطرْ ربطرَٕمبهضٕبان ،ضاوطزش كٍ بٍ رتُّام يرَٓ بٍ ظوسرن رفتدازٌ بدًز ،يسداقت
كطز ي رظ سيكان ذًرست كٍ ري ضر آظرز كىس[ ،26ظ]211
رظوهط تاضٔد سٕاسٓ ،زيضِ ساماوٕان يػط تساَل بًز رمدا بدا ضيْ كداض آمدسن زيلدت
غعؤًان ،رمٕطرن رٔه سيسيٍ با ذي اْ يباسٓ ي ييماْ متًػب زضبداضْ َمسسدت ضدسوس
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تا وطيوسوان مصرَب ي مطاض زٔیط ضر رظوهط فرطْ ي قيمٓ محدسيز كىىدس؛ َدمظمدان بدا
ضيرد تًػبَا ذػًمتباض راَالوٍ ي رىگَداْ ذدًنبداض مدصَبٓ ،ياضفدان ي يالمدان
آظرزروسٔص ،با سًّ فرط ،يحست مصرَب ي ميل ضر سطلًحّ كداض ذدًٔص قدطرض زرزودس[،12
ظ]112
زض پأان رٔه زيضٌ ،ربًرلحسه ذطقاوٓ ي ربًسًٕس ربًرلرٕط َىدًظ بدٍ يحدست مدصرَب
وطرٔص زرضتىس؛ چىاورٍ و تٍروس بط سطزض ذاوقاٌ ذطقاوٓ وًضتٍ ضسٌ بًزَ« :طكدٍ زض رٔده
زضواٌ آٔس ،واوص زَٕس ي آبص زَٕس ي رظ زٔىص مپطسٕس»[ ،92ظ ،]98ي وٕع آيضزٌروس كٍ
قُط ي و طت زض ؾمٕط ربًسًٕس رأٓ وسرضت تا بٍحس كٍ رظ تاليت آٔدات قُدط ي يدصر
رلُٓ ذًززرضْ مٓكطز ،ي ضفتاضش با ذكاكاضرن ي فاسقان چىان تأحٕطوصرض بًز كدٍ سدبب
تًبّ آوُا مٓوطت[ ،11د ،2ظ]81 - 89؛ ؤًىس پٕطظوی ذاكستط بط سط ربًسًٕس ضٔرت
رما ري بط پٕطظن ذطم ویطفت؛ رٔه مًرب ضس كٍ يقت بسٕاض رظ مطٔسرن ذدًش ودطزز ي
تًبّ كىىس[ ،11د ،2ظ ]123وٕع ،آيضزٌروس كٍ ي ٔك بداض زض كيٕسدأی رظ آنِ تطسدأان
وٕطابًض حاؾط ضس رميّ تطسأان وعز ري آمسوس ،ذدسمت كطزودس ،آٔدات قدطآن ضدىٕسوس ي
تؿطو بسٕاض ومًزوس چًن بٍ حال ذًٔص باظآمسوس ،ضٕد بطذاست ي بٕطين آمس ٔردی رظ
َمطرَان بًسًٕس و ت« :روط ضٕد رضاضت كطز َ ،مٍ ظوّاضَا باظ كطزوس  ،ي ضدٕد ردًر
زرز :ماضان يضوبستٍ بًزٔم تا باظوطإٔم»[ ،11د ،2ظ ]122حيم ي غبًض ضٕد راشبۀ
كالم ري ضر بٕطتط ،ي حقاوٕت بايضش ضر آضراض میومًز زضباضِ ضفتاض بًسًٕس با ضرػدی بدٍ
وام سٕس حمعِ ييً  ،كٍ رظ مطٔسرن ري بًز رما مستی بٍ فسقيفزًض مطدغًل وطدتٍ بدًز،
چىٕه آيضزٌروس كٍ «يقتی ضٕد ما بٍ قًس ضسٕس ي سدٕس حمدعٌ ضر قيدب كدطز ،و تىدس:
ضٕد ري ضر وتًروس زٔس كٍ مست چُل ضباضيظ رست كٍ ري بٍ فساز مطغًل رست ي غبًح بط
غبًح زرضز ي غالمان ي كىٕعكان ضر ذمط زرزٌ رسدت ضدٕد مدا و دت :يزدب بدط چىدان
زضواَی وىاٌ كم رظ رٔه وبأس ي بٕص رظ رٔه وی ت ي َٕ ريتدطرؼ وردطز ،ي چدًن سدٕس
حمعٌ ضر ذبط زرزوس كٍ ضٕد بًسًٕس ضسٕس ،حالی بٍ تطم آن كاض بی دت ي زٔیدط ضيظ بدٍ
ذسمت ضٕد آمس»[ ،11د ،2ظَ ]126مچىٕه ،با يالمان ي غًفٕان زٔیط بٍضًٕۀ مدسرضر
ي تساَل بطذًضز میكطز ،ي ضيربف مٕان مطأد ضر رغالح ي باظساظ میومًز؛ بدٍ و تدّ
مًلف رسدطرضرلتًحٕس ،ربًرلقاسدم قطدٕط پدس رظ مدستی ذػدًمت رظ َدًرزرضرن ربًسدًٕس
ضس[ ،11د ،2ظ ]89تحت تأحٕط ريؾاو حداكم بدط رامًدٍ ي زض َدط فطغدتی كدٍ پدٕص
میآمس ،ربًسًٕس لعيم ضيأت يسرلت ررتمدايٓ ي رزرْ حقدًد مهيًمدان ضر بدٍ غداحبان
قسضت ٔازآيضْ مٓكطز روط ذًرستٍَاْ قسضتمىسرن ضر مٓپدصٔطفت ي َدموطدٕه ي َدم-
غحبتطان مٓوطت ،تًقى پطَٕع رظ نيم ي ررطرْ يسرلت زرضت ي بطرْ رٔه كاض ،بٍودًيٓ،
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رظ آوان تًُس مٓ وطفت؛ چىاورٍ آيضزٌروس سٕفرلسيلٍٔ ،ردی رظ سدالقٕه ي يرلٕدان بدعضگ
وٕطابًض ،زض ذاوقاٌ ضٕد حؿًض ٔافت ،بسٕاض وطٔست ي و ت« :بأدس كدٍ مدطر بدٍ فطظودس
قبًل كىی ضٕد و ت :رظ ما پصٔطفتی كٍ نيم ورىی ي مسيماوان ضر وٕرً زرض ي لطدرط ضر
زست كًتاٌ زرض تا بط ضيٕت نيم ورىىس ،ي قطٔق يسل يضظ ؟ و ت :كطزم ضٕد و دت:
تً ضر بٍ فطظوس قبًل كطزٔم» ،ي ؤًىس رٔده يرلدی پدس رظ ذدطيد رظ محؿدط بًسدًٕس ،رظ
َمان سايت قطرض يسل ي وٕرًسٕطتی آغاظ وُاز ،تا چىدان وطدت كدٍ بدٍ يدسل ي سدٕطت
پسىسٔسٌ زض ذطرسان ي يطرد مطدًُض ضدس[ ،11د ،2ظ ]199زض رٔده زيضٌ ي زيضٌَدا
بًس ،بطذًضزَا حيٕماوٍ ي مسرضروط بطذی غًفٕان رحطرت فطَىیدی ،ررتمدايی ي سٕاسدی
وستطزٌر بط قبقات مرتيف مطزم ،رظ يًرم تا يالمان ي سدالقٕه ،بطردا مدیوصرضدت
وٕع ،ظمٕىٍَا َسرٔت رامًٍ ي يمقبرطٕسن بٍ بىٕازَا فرط ي يميی غًفٍٕ ضر رٔزاز
میكطز
نتيجه گيزي
مسرضر ي تساَل زض مٕان ياضفان مسيمان با رویٕعٌَا ي ييتَا وًواوًوی بٍ يردًز آمدسٌ
رست رٔه ضًٌٕ زض يطفدان رسدالمی مىطدأ تزطبدٍوطرٔدی وسدبی ي پيًضرلٕسدتی ودسرضز ي
رظرٔهوهط ،با بطذدی يطفدانَدا غٕطرسدالمی مت دايت رسدت تسدامح ،زض مٕدان ياضفدان
مسيمان ،واٌ بطرحط ذيف مطرتب پسٔس میآٔس؛ بٍ رٔه مًىی كٍ يقتی رٔطان بٍ يالم يحست
يالم بیضویی مكيق -میویطوسَ ،مّ پسٔسٌَا ضر يرُی رظ يرٍ ذسريودس مدیضىاسدىس ،يحتی مًسی ي فطيًن ضر بطربط میبٕىىس رما واٌ ياضف میذًرَس با َمان ویاٌ يحدستبدٕه
پا بٍ يالم كخطت بیصرضز ،ي بسين ضيأت ضئًن يالم كخطت بٍ رمًض سٕاسدی ي ررتمدايی
ضي آيضز زض چىٕه ضطرٔكی ،تساَلوطرٔی ضخ مدیزَدس حدالد ٔردی رظ مًدطيفتدطٔه
كساوی رست كٍ بٍسبب رٔه زٔسواٌ ران باذت واٌ ،مسرضر سٕاسی ضٔطدّ فقُدی زرضز،
ظٔطر زض مٕان بسٕاض رظ فقُا رَلسىت ،رظ غسض رسالم تا بٍ رمطيظ ،رٔه وهط يرًز زرضتٍ
رست كٍ حتی بط حاكم رائط َم ومیتًرن قٕام كدطز زض كتدا َدا غدًفٕان ورسدتٕه
سسٌَا رسالمی ،رٔه زٔسواٌ بٍقًض كامل تططٔح وطزٔسٌ رست ،زٔسواَی كٍ تىُا ٔردی
رظ رویٕعٌَا تساَلوطرٔی ضمطزٌ میضًز زض يػدط حرًمدت ذي دا رمدً ي يباسدی،
تقٍٕ ي تساَل واٌ بُتطٔه ضرٌ ممره بطر ح م ران بسٕاض رظ مسيماوان بدًز بسدٕاض
رظ غًفٕان ،با بُطٌوٕط رظ يكًفدت روسداویر كدٍ زض مدطريزٌ بدا حاكمدان ي ظيضؤًدان
زرضتىس ،تًروستىس ران بسٕاض رظ روسانَا ضر وزات زَىس ،ي مدطزم ضر بدا ضفتداض حيٕماودۀ
ذًز َسرٔت كىىس رٔه ضًٕۀ سيًم ضر میتًرن مسرضر مخبت وامٕس
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مناتع

[ ]2ربهحمران ،ربٓييٓ رلحسهبهرلحسٕه (َ 2111د د) رل ًرئس ي ريذباض ي رلحرأدات

حققٍ يامطحسه غبطْ ،بٕطيت ،زرضرلبطائط ريسالمٍّٕ
[ ]1رٔعيتسددً ،تًضددُٕٕرً (َ 2981ددد ش) غًفٕسددم ي تائًئٕسددم تطرمددّ محمددسرًرز
وًَطْ ،چاپ سًم ،تُطرن ،ضيظوٍ
[ ]9باسًضث ،رزمًوس كيٕ ًضز (َ 2981د ش) تاضٔد غعؤًان تطرمّ حسه روًضٍ ،چداپ
چُاضم ،د  2ي  ،1تُطرن ،رمٕطكبٕط
[ ]1براضْ ،محمسسًٕس به محمسحسه رحمس (َ 2111د د) ريمام يبسمبدهرلمبداض
رلمطيظْ بٕطيت ،مرتبٍ رلطضس
[ ]1بددسي  ،يبددسرلطحمه (َ 2983ددد ش) تدداضٔد تػدًّف رسددالمی تطرمددّ محمًزضؾددا
رفتراضظرزٌ ،تُطرن ،رفطرظ
[ ]6پاضساوٕا ،حمٕس (َ 2981د ش) يطفان ي سٕاست چاپ زيم ،قم ،بًستان كتا
[ ]1تطمصْ ،محمسبهييدی (َ 2118دد د) كٕ ّٕدٍ رلسديً رلدٓ ض ّ رلًدالمٕه حققدٍ
ربطرَٕم كّٕالٓ ،بٕطيت ،زرضرلرتب رلًيمٍٕ
[َ 2129( ---------- ]8ددد د) وددًرزض ريغددًل فددٓ مًطفدٍ رحازٔددج رلطسددًل حققددٍ
مػك ٓ يبسرلقازض يكا ،رلكبًٍ رييلٓ ،د  2ي  ،1بٕطيت ،زرضرلرتب رلًيمٍّٕ
[ ]3تستطْ ،سُلبهيبسم ( 1221م) ت سٕط حققٍ محمس باسل يًٕن رلسًّز ،بٕدطيت،
زرضرلرتب رلًيمٍٕ
[ ]22حبًت ،ركبدط ،حسده بػدطْ (َ 2986دد ش) وىزٕىدٍ زرض ييدم ي يطفدان تُدطرن،
حقٕقت
[ ]22رىٕس بغسرزْ (َ 2932د ش) تداد رلًداضفٕه :ضسدأل ،سدرىان ي رحدًرل تطرمدّ
مسًًز روػاضْ ،تُطرن ،رامٓ
[ ]21رًرزْ آميٓ ،يبسم (َ2988د ش) حماسٍ ي يطفان چاپ زَم ،قم ،مطكدع وطدط
رسطر
[ ]29چيًویط ،محمسييٓ؛ باضروٓ ،محمسضؾا (َ 2988دد ش) «َدموطرٔدٓ ي يروطرٔدٓ زض
روسٔطّ سٕاسٓ رمامٍٕ ي حىابيٍ زض بغسرز زيضٌ آل بًٔدٍ» فػديىامّ ييمدٓ -پژيَطدٓ
ضًٍٕضىاسٓ ،قم ،سال ضطم ،ش  ،11تابستان ،غع 211 -121
[ ]21حالد ،حسٕهبهمىػًض ( 2329م) كتا رلكًرسدٕه تػدحٕح لدًٔٓ ماسدٕىًٕن،
پاضٔس ،بٓ وا
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[ ]21ذطرساوٓ ،ضؾا (َ 2981د ش) رذالد ي سٕاست زض روسٔطّ سٕاسٓ رسدالم چداپ
زيم ،قم ،بًستان كتا
[ ]26ذطوًضٓ ،ربًسًٕس يبسرلميك (َ 2111د د) تُدصٔب ريسدطرض حققدٍ رمدام سدٕس
محمسييٓ ،بٕطيت ،زرضرلرتب رلًيمٍّٕ
[َ 2962( ---------- ]21د ش) ضطف رلىبدٓ تطرمدّ وزدمرلدسٔه محمدًز ضريودسْ،
تػحٕح محمس ضيضه ،تُطرن ،روتطاضرت بابك
[ ]28زضئص ،محمسضؾا (َ 2918د ش) يطفان ي زمًكطرسٓ تُطرن ،قػٕسٌ
[ ]23ضرظْ ،ربٓحاتم محمسبهرزضٔس (َ 2111دد د) كتدا رلعَدس حققدٍ يدامط حسده
غبطْ ،بٕطيت ،زرضرلبطائط ريسالمٍّٕ
[ ]12ضرسل ،بطتطروس (َ 2986د ش) يطفدان ي مىكدق تطرمدّ وزدف زضٔابىدسضْ ،چداپ
چُاضم ،تُطرن ،وإَس
[ ]12سطّرد ،ربًوػط ( 2321م) رليمى فٓ رلتػًف حققٍ ضٔىًلس آلده وٕريسدًن ،لٕدسن،
مكبًٍ بطٔل
[ ]11سطيش ،يبسرلرطٔم (َ2911د ش) ضرظزروٓ ي ضيضى رطْ ي زٔىسرضْ تُطرن ،غطرـ
[ ]19سيمٓ ،ربًيبسرلطحمه (َ 2983د ش) تاضٔد رلػًفٍٕ تطرمّ غدعرل مُدارطْظرزٌ،
تُطرن ،قًُضْ
[َ 2112( ---------- ]11د د) حقائق رلت سٕط حققٍ سٕس يمطرن ،رلكبًدٍ رييلدی ،د
 2ي  ،1بٕطيت ،زرضرلرتب رلًيمٍّٕ
[ 2331( ---------- ]11م) ظٔازرت حقائق رلت سٕط حققدٍ رٕطَداضز بًيضٔىدغ ،قبًدٍ
رلخاوٍٕ ،بٕطيت ،زرضرلمططد
[َ 2911( ---------- ]16د د) قبقات رلػًفٍٕ حققٍ وًضرلسٔه ضطٔبٍ ،قاَطٌ ،رمايٍ
ريظَط ليىطط ي رلتألٕف
[َ 2988( ---------- ]11د ش) مزمًيۀ آحاض بٍ رَتمدام وػدطم پًضردًرز  ،چداپ
زيم ،د ،2تُطرن ،مإسسٍ پژيَطٓ حرمت ي فيس ۀ رٔطرن
[َ 2911( ---------- ]18د ش) مزمًيۀ آحاض رَتمام وػطم پًضردًرز  ،چداپ ريل،
د ،1تُطرن ،مطكع وطط زروطیآَ
[َ 2988( ---------- ]13د ش) مزمًيۀ آحاض ،بٍ رَتمام وػطم پًضرًرز ي محمدس
سًض  ،چاپ ريل ،د ،9تُطرن ،مإسسٍ پژيَطٓ حرمت ي فيس ّ رٔطرن
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رزٔان ي يطفان ،سال چُل ي ضطم ،ضماضٌ زيم ،پائٕع ي ظمستان 2931

[ ]92ضطٔ ٕان ،مُسْ (َ 2981د ش) «رامًٍضىاسٓ رزبٕدات غدًفٍٕ» مزيدّ ييمدٓ-
پژيَطٓ زروطرسِ رزبٕات ي ييًم روسداوٓ زروطدیاٌ رغد ُان ،رغد ُان ،زيضِ زيم ،ش
 ،11ظمستان ،غع 221 -291
[ ]92ض ًٕٓكسكىٓ ،محمسضؾدا (َ 2988دد ش) وًضدتٍ بدط زضٔدا :رظ مٕدطرث يطفداوٓ
ربًرلحسه ذطقاوٓ چاپ چُاضم ،تُطرن ،سره
[َ 2986( ---------- ]91ددد ش) چطددٕسن قًددم يقددت :رظ مٕددطرث يطفدداوٓ ربًسددًٕس
ربًرلرٕط چاپ سًم ،تُطرن ،سره
[ ]99ضرًضْ ،فطرمدطظ (َ 2913دد ش) «يطفدان ،حرًمدت ي سٕاسدت» وطدطّٔ كُٕدان
فطَىیٓ ،تُطرن ،ش  ،219ظمستان ،رس ىس ،غع 13-16
[ ]91ضٕمل ،آنماضْ (َ 2981د ش) ربًاز يطفاوٓ رسالم تطرمدّ يبدسرلطحٕم ودًرَٓ،
تُطرن ،زفتط وطط فطَىگ رسالمٓ
[ ]91ييٓبهرلحسٕه (و) (َ 2932د ش) غحٕ ّ سزازٍٔ بٍ كًضص ضسدًل رً طٔدان،
تُطرن ،كتابراوۀ مًظٌ ي مطكع رسىاز مزيس ضًضرْ رسالمٓ
[ ]96فطظروٍفط ،حسٕه (َ 2989د ش) «تساَل ي مسرضر زض روسٔطٍَاْ سٕاسدٓ رسدالم»،
مزيۀ مكالًات رسالمٓ ،مطُس ،ش  ،69بُاض ،غع 211 -281
[ ]91كطين ،پاتطٔطٕا (َ 2983د ش) تاضٔد روسٔطّ سٕاسدٓ زض رسدالم تطرمدّ مسدًًز
رً طْ ،تُطرن ،سره
[ ]98كالباشْ ،ربدًبرط محمدس (َ 2982دد د) رلتًّدطف لمدصَب رَدل ررتػدًف حققدٍ
يبسرلحيٕم محمًز ي قٍ يبسرلباقٓ سطيض ،قاَطٌ ،رحٕا رلرتب رلًطبٍٕ
[ ]93كٕاوٓ ،محسه (َ 2983د ش) تاضٔد ذاوقاٌ زض رٔطرن چاپ سًم ،تُطرن ،قًُضْ
[ ]12كٕراييسبهرسرىسض (َ 2989د ش) قدابًسوامدٍ تػدحٕح غالمحسدٕه ًٔسد ی،
تُطرن ،ييمی ي فطَىیی
[ ]12ماسٕىًٕن ،لًٔٓ (َ 2989د ش) مػأب حالد ،تطرمّ سٕس ؾٕا رلسٔه زَطدٕطْ،
تُطرن ،رامٓ
[---------- ]11؛ كطريس2311( ،م) رذباض رلحالد ،بٓ ردا ،مكبًدٍ رلقيدم ،مرتبدٍ
ريظيض
[ ]19محاسبٓ ،حاضثبهرسس ( 2363م) رلمسائل فٓ ريمال رلقيً ي رلزًرضح ي رلمراسب
ي رلًقل حققٍ يبسرلقازض رحمس يكا ،قاَطٌ ،يالم رلرتب

تساَل ي مسرضر زض تػًف رسالمٓ (بطرساس متًن وخط رظ آغاظ تا پأان سسۀ چُاضم قمط )
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[ ]11محقق زرماز ،سٕس مػك ٓ (َ 2911د ش) «يطفان ي ضُطٔاضْ» مزمًيّ مقدايت
كتا ذطز رايزرن :رطهوامّ سٕس رداللرلدسٔه آضدتٕاوٓ ،بدٍ كًضدص ييدی رغدغط
محمسذاوی ي حسه سٕس يط  ،تُطرن ،وطط فطظرن ضيظ611-696 ،
[ ]11محمسبهمىًض (َ2982د ش) رسطرضرلتًحٕس فدی مقامدات ضدٕد ربدیسدًٕس چداپ
پىزم ،د ،2تُطرن ،آواٌ
[ ]16محمًز ،يبسرلحيٕم (؟) س ٕان رلخًضْ رلكبًٍ رلخالخٍ ،قاَطٌ ،زرضرلمًاضف
[ ]11مرٓ ،ربًقالب (َ 2111د د) قًت رلقيً حققٍ محمًز ربدطرَٕم ضؾدًروٓ ،قبًدٍ
رييلٓ ،د  2ي  1ي  ،9بٕطيت ،زرضرلًيًم
[ ]18مًلًْ ،راللرلسٔه (َ2982د ش) فٍٕ ما فٍٕ ،تػحٕح بسٔىرلعمان فطيظرو ط ي مٕتطر
مُطآبازْ ،تُطرن ،زوٕاْ كتا
[ ]13وزاح محسه (َ 2981د ش) روسٔطّ سٕاسٓ مًتعلٍ تطرمّ باقط غسضْوٕا ،تُطرن،
ييمٓ ي فطَىیٓ
[ ]12وٕرًبرت ،واغط (َ 2989د ش) «يطفان رسالمٓ ،مرتب تسامح ي تسداَل» وطدطّٔ
زروطرسِ رزبٕات ي ييًم روساوٓ زروطیاٌ ضُٕس باَىط كطمان ،كطمدان ،زيضِ رسٔدس ،ش
 ،26پٕاپٓ  ،29ظمستان ،غع 121 -193
[ٔ ]12خطبٓ ،سٕس ٔحٕٓ (َ 2983د ش) پژيَطٓ زض وسبت زٔه ي يطفان چاپ چُاضم،
تُطرن ،پژيَطیاٌ فطَىگ ي روسٔطّ رسالمٓ
[َ 2986( ---------- ]11د ش) يطفان ي ضطًٔت ،تُطرن ،كاوًن روسٔطّ رًرن
[َ 2981( ---------- ]19ددد ش) مقسم دٍرْ بددط فيس د ّ سٕاسددت زض رسددالم تُددطرن،
رمٕطكبٕط

