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هقذهۀ نىیسنذگاو

همىاؿه ايناوهای عیـايؼيو ػؿ ٕىل تاؿيظ بىػهايؼ .ايناوهايی کهه بهه
هههـػم عههؼهت هیکـػيههؼ و هههـػم ؿا ػومههت ػاىههتًؼ .مٞیيههاو ػؿ
بـآوؿػهکـػو يیافهای ٩يـ کنػؿآهؼ راهٞه بىػ .بـای عؼهت به هـػم با
هقيًههۀ ىغَههی عههىيو ،اهههاکًی هم ههىو آبايبههاؿ ،بیماؿمههتاو،
کاؿواينـا ،هنزؼ ،و صىفۀ ٝلمیه اصؼاث کـػه و آوها ؿا و ٤٩بـ ههـػم
کـػهايؼ تا با گؾؿ فهاو ايى اههاکى و هًها ٜ٥آو ػمهت يهااهالو يی٦تهؼ و
راهٞه همىاؿه اف آوها امت٦اػۀ ههاػی و هًٞهىی ببهـػ .اف رملهۀ چًهیى
ايناوهايی هیتىاو اف عايؼاو ايتٚاموفيـی يام بـػ .عايؼايی که ػؿ ػوؿۀ
٩اراؿ و پهلىی هًيهؤ عیهـات و بـکهات بىػيهؼ و هًهىف ههن راهٞهه اف
هى٩ى٥اتی کهه اف آوهها بـرهای هايهؼه امهت ،بهـههًهؼ امهت .عايهؼاو
ايتٚاموفيـی مٞیياو ػؿ کمک و ياؿی ػاػو به اينهاوهای بیبْهاٝت
بىػ.

عايؼاو وفيـی ػؿ اٍل ت٦ـىی هنتًؼ .ۻ ػؿ ت٦ـه و آىتیاو بلکه گـکاو
اؿباب ٩لن و اٍضاب امتی٦ا و هضامبیى ػ٥تـی فياػ ورىػ يا٥تهايهؼ کهه

همه ػؿ ػ٥تـ پاػىاهی ٍهاص ؿتبهۀ ٝهالی ىهؼه[ .بـعهی اف] هٞهاؿ٣
اؿباب ٩لن ت٦ـه :هـصىم هیـفا هىمی وفيـ و هیـفا ٝینی وفيـ امت.
ۻ .لیال با٩ـی ،ػيؼاؿ با وفيـ هـػهؼاؿ ػؿ صىالی بهيت.۴ً ،
ۼ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،هـآة البلؼاو ،د.۷۵۸ً ،۱

ۼ

۸
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ػؿ يىىتاؿ صاّـ ،به هٞـ٥ی ا٥ـاػ مـىًاك ايى عايهؼاو ٕهیهـفا هىمهی
ْ
وفيـ ت٦ـىی ،هیـفا ٝینی عاو وفيـ ،میؼٝبؼالله عاو ايتٚامالنهلًٖه،
ْ
مههیؼهضمؼ ايتٚامالنههلًٖه ٕبیًيههٞلیٔ ،مههیؼٝبؼالله ايتٚههاموفيـی،
ْ
میؼيَـالله ايتٚاموفيـیٔ و بیهاو عهؼهات آوهها عهىاهین پـػاعهت.
هم ًیى هـوؿی هیکًین بـ مهًؼی اف ياٍهـالؼيى ىهاه ٩ارهاؿ ،کهه ػؿ
ت٪ؼيـ اف هیـؿفا ٝینی عاو وفيـ ٕيکی اف ا٥ـاػ مـىًاك ايهى عايهؼاؤ
امت.
مٞی ىهؼه امهت اف کتابهها و هًهاب ٜهٞتبهـ تهاؿيغی امهت٦اػه ىهىػ.
هم ههىو کتابهههای هضمؼصنههى عههاو ه٪ههؼم هـا١هههای هل ٪ه بههه
ًٍیٜالؼوله و مپل اٝتماػالنلًٖه .وی اف ؿرال ػؿبهاؿ ػوؿه ٩ارهاؿ و
ٝهؼ ياٍـالؼيى ىاه و ٍاص کتابههای بنهیاؿ بهىػ .و٥هاتو ػؿ ۱۸
ىىال ٩ ۱۳۱۳مـی امت .با تىره به ايًکهه ػؿ فههاو ياٍهـالؼيى ىهاه
٩اراؿ هیفينته امت ،هکتىبات وی هًب٩ ٜابل اٝتماػی امت.

1. http://yon.ir/BH0WO.
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هٖال کتاب ٞ٥الیهت هيهتـن يىينهًؼگاو ٕهًَهىؿ ؿىهیؼی و ٝلهی
ً٩بـياؤ بىػه و بـاماك ه٦اػ و هضتىای امًاػ و ههؼاؿن بهػمهت آههؼه
امت .فوايای فيؼگايی عايؼاو وفيـی و هم ًیى عؼهاتياو بیو اف آو
چیقی امت که ػؿ کتاب صاّـ گـػ آهؼه امهت .ػؿ آيًهؼه بها بهػمهت
ً
آهؼو امًاػ ػيگـٖٞ٩ ،ا هٖال راهٜتـ و ٝمی٨تـی ينبت بهه عايهؼاو
وفيـی بیاو عىاهؼ ىؼ.
ً
امًاػ و تَاويـ ػؿ کتابٝ ،مؼتا ػؿ کتابغايهۀ ىغَهی آ٩های هًَهىؿ
ؿىیؼی ٕمـپـمت ه٪بـۀ هیهـفا ٝینهی عهاو وفيهـ و وکیهل و يمايًهؼۀ
ْ
عايىاػۀ آ٩ای میؼٝبؼالله ايتٚاموفيـیٔ هىرىػ بىػ .ايياو با بقؿگهىاؿی
تمام ،امًاػ ؿا بـای امکى و امت٦اػۀ ػؿ کتاب ،ػؿ اعتیاؿ گؾاؿػيؼ .اگهـ
هناٝؼتهای ايياو يبىػ ،ايى تض٪ی ٨با ايى کی٦یت به حمـ يمیگيهت؛
عؼايو عیـه ػهؼ.
ٕب ٨رملۀ هيهىؿ« ،اهل البیت اػؿی بما ٥ی البیهت» هٖاله کتهاب
بٞؼاف تًٚهین يههايی و ٩بهلاف چهاپ ػؿ اعتیهاؿ عهايىاػۀ ايتٚهاموفيـی
گؾاىته ىؼ و هىؿػ تؤيیؼىاو ٩ـاؿ گـ٥ت.

ۻ .اهل عايه بهتـ هیػايؼ که ػؿ عايه چینت.

۱۰
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چاپ اول کتاب ػؿ اؿػيبهيتهاه  ۱۳۹۸ىمنی ايزام ىؼ و هنايًهک
ٕهـػاػ  ۱۳۹۹ىمنیٔ چاپ ػوم کتاب هیباىؼ .اف آيزا که ػؿ يىىهتاؿ
صاّـ يام و اماهی بنیاؿی اف ؿرال ػوؿه ٩اراؿ و پهلىی آههؼه امهت،
بـای مههىلت کهاؿ هض٪٪هاو و عىايًهؼگاو ػؿ يها٥تى ىغَهیت ههىؿػ
يٚـىاو ،يمايهای ٕ٥هـمتیٔ ػؿ ايتههای چهاپ ػوم ا٥هقوػه ىهؼ .يمايهه
ىاهل ايى هىاؿػ امهت :اىهغاً ،اهاکى،گـوههها ،آيهات ،اصاػيهج و
رمالت ٝـبی ،کتابها ،و ابیات.
ّ ْ
َ ّ ُ َ
الم على َه ِى ات َب َع ال ُهذی .
و الس
هًصىر رشیذی /على قًبریاو
تهراو
13تیر  1399شمسى
هصادف با هیالد اهام رضا

ۻٕ .ه.۴۷/۲۰ :

فصل اول :هیرزا هىسى وزیر تفرشى

فصل اول

میرزا موسی

وزری تفرشی
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هیـفا هىمیۻ هنتى٥ی ت٦ـىهی هتىلهؼ مهال ٩ ۱۱۹۸مهـی پنهـ هیهـفا
ابىال٪امن۽ و پؼؿ هیـفا ٝینی وفيـ و مهیؼٝبؼالله عهاو ايتٚامالنهلًٖه

ۻ٩ .ائنه٪ام ٥ـاهايی با هیـفا هىمی بارًا ٧بىػٍ .اػ ٧صْـتی ،ؿرال و هياهیـ آىتیاو،
ً.۱۲۱
ۼ .ههؼی باهؼاػ ،ىـس صال ؿرال ايـاو ،د۱۶۴ً ،۴ه.۱۶۵
ػؿ مالًاهۀ ت٦ـه ٍ٦ضۀ  ،۱۱۱به اىتباه ،تاؿيظ والػت ٩ ۱۲۶۶مـی حبت ىؼه امت.
ْ
ْ
۽ .به ٪ٝیؼۀ امتاػ امؼالله آىتیايی ،هیـفا هىمی ٥ـفيؼ هیـفا هؼايتالله ت٦ـىی امت.
ْ
هیـفا هؼايتالله يکی اف چهاؿ وفيـی امت که ٥تضٞلی ىاه ػؿ مهال ٩ ۱۲۲۱مهـی بهـای
کاؿهای ػولتهی بـگقيهؼ و مهمت وفيـليهکـی و ؿيامهت کهل ػاؿايهی اؿتهو ؿا ػاىهت.
١الهـّا مضاب ،مالًاهۀ ت٦ـه.۱۹۲ً ،
يٚـ امتاػ آىتیايی ٍهضیش يینهت .فيهـا ػؿ تمهاهی کتابههای تهاؿيغی و هم ًهیى ػؿ
کتیبهای که ػؿ هنزؼ ٝینی وفيـ امت ،يام پؼؿ هیـفا هىمی ،ابىال٪امن ؽکـ ىؼه امت.
ػؿباؿۀ هیـفا ابىال٪امن  ۳اصتمال ورىػ ػاؿػ:
ال ٔ٤هیـفا ابىال٪امن ٩ائنه٪ام ٥ـاهايی.
بٔ هیـفا ابىال٪امن هنتى٥ی اٍ٦هايی ،هل ٪به هٞیىالملک.
وی اف هنتى٥یاو َٝـ ٩اراؿ بىػ .وی ػؿ مال ٩ ۱۲۷۶مـی به پیيکاؿی و کاؿگقاؿی بهـام
هیـفا هٞقالؼوله ،صاکن آؽؿبايزاو و ػؿ مال ٩ ۱۲۷۷مـی به ممت ليکـيىيلباىیگـی
تٞییى ىؼ .ػؿ ؽیصزۀ  ،۱۲۸۷بهرای هیـفا هضمؼصنیى ػبیـالملک ٥ـاهايی بهه تىلیهت
آمتاو ٩ؼك ؿّىی هًَىب ىؼ و تها مهال  ۱۲۸۸يها بهه ٩هىلی هضهـم مهال  ۱۲۸۹کهه
ػؿگؾىت ،ػؿ ايى ممت با٩ی بىػ .هؼ٥ى وی ػؿ ّل ٜرًىبی ؿوا ٧گًبؼ صاتنعايی واٜ٩
امههت .هضمههؼ مههىهايیاو ص٪ی٪ههی و ؿّهها ي٪ههؼی ،آمههتاو ٩ههؼك ؿّههىی :هتىلیههاو و
ياي التىلیهها.۹۴ً ،

۱۴
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کـين اٍ٦هايیاو ػؿ کتاب «هزمىٝۀ امًاػ و ههؼاؿن ٥هـط عهاو اهیىالؼولهه هـبهىٓ بهه
مالهای ۱۲۷۴ه  »۱۲۷۵رلؼ ٦ٍ ۳ضۀ  ،۱۹۹هیـفا ابىال٪امن ؿا ت٦ـىی ػاينته امت يهه
اٍ٦هايی .هم ًیى هیيىينؼ که وی ػؿ  ۱۲۷۵به ل ٪هٞیىالملک هل ٪ىؼ.
هٞیىالملک پؼؿ هیـفا هىمی هنتى٥ی ت٦ـىی يینت؛ فيـا:
ه ػؿ م٦ـياهۀ می٤الؼوله ٍ٦ضۀ ۱۵ه ۱۶آهؼه امت که هٞیىالملک ػؿ مال ٩ ۱۲۸۹مـی
اف ػيیا ؿ٥ته امت .اف ٕـ٥ی هیـفا هىمهی ػؿ مهال ٩ ۱۲۸۲مهـی ٕ ۸۴مهالگیٔ ػؿگؾىهته
امت .پل ،اف يٚـ ٝـ٥ی عیلی بٞیؼ امت که هٞیىالملک پؼؿ هیـفا هىمی باىؼٝ .باؿت
می٤الؼوله ػؿ م٦ـياهه ايى امت:
«می٤الؼوله ػؿ هاه ؿبیٜالخايی ٩ ۱۲۸۹مـی ،بهرای هیـفا ابىال٪امهن هٞهیىالملهک کهه
چًؼ هاه پیو ػؿگؾىته بىػ ،بهممت يیابت تىلیت آمتاو ٩ؼك ؿّىی تٞییى ىؼ».
ههه ػؿ بـعههی اف کتابههها ٕهايًههؼ :کتههاب هيههاهیـ هههؼ٥ىو ػؿ صههـم ؿّههىی ،د،۳
ً۲۳۹ه ٔ۲۴۰هیـفا ابىال٪امن هٞیىالملهک ،اٍه٦هايی و پهؼؿ هیهـفا ؿّهای هنهتى٥ی
هٞیىالنلًٖه هٞـ٥ی ىؼه امت .ػؿصالیکه هیـفا هىمی ،بـای ت٦ـه امت يهه اٍه٦هاو.
هم ًیى ػؿ کت تاؿيظ ،بـاػؿی با يام هیـفا ؿّا بـايو يام بـػه ييؼه امت.
پٔ هیـفا ابىال٪امهن ت٦ـىهی ٕوالػت  .ٔ٧۱۲۶۶وی اف ٕهـ ٣يَهـتالؼوله بهه وفاؿت
٥اؿك هًَىب ىؼ١ٕ .الهـّا مضاب ،مالًاهۀ ت٦ـه.ٔ۱۱۲ً ،
ػؿ هًب٥ ٜىٕ ٧مالًاهۀ ت٦ـهٔ ،هیـفا ابىال٪امن ت٦ـىهی و هیهـفا هىمهی ؿا ػؿ ؽيهل ًٝهىاو
«عايؼاو ايتٚاهی و وفيـی» آوؿػه امت .اف ايهى ٕب٪هبًهؼی ػاينهته هیىهىػ کهه اف يٚهـ
يىينًؼۀ هضتـم کتاب ٕ١الهـّا مضابٔ ،هیـفا ابىال٪امن ت٦ـىی ينبتی با هیـفا هىمهی
پؼؿ هیـفا هىمی وفيـ ت٦ـىی يینت .فيـا وی ػؿ مال ۱۲۶۶
وفيـ ػاؿػ .اها ايى ىغَیت ّ
٩مـی به ػيیا آهؼه امت؛ ػؿصالیکه هیـفا هىمی وفيـ ت٦ـىهی ػؿ مهال ٩ ۱۲۸۲مهـی ػؿ
مى  ۸۴مالگی اف ػيیا ؿ٥ته امت .هگـ آيکه بگىيین ۱۲۶۶ ،مال و٥ات هیهـفا ابىال٪امهن
ت٦ـىی بىػه امت يه مال والػتو.
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۱۶

بىػه امت .ػؿ مال ٩ ۱۲۶۳مهـی کهه ياٍهـالؼيى هیهـفا ،ولیٞههؼ ،بهه
صکمـايی آؽؿبايزاو تٞییى هیىىػ ،هیـفا هىمی ممت هنهتى٥ی کهل،
پیيکاؿ ػاؿايی ،ؿا بـ ٝهؼه هیگیـػ .هیـفا هىمی ػؿ هزلنی که اف ٝلما
و ؿرال بـای هًاٙـه و هباصخه با میؼٝلیهضمؼ باب ػؿ صْىؿ ولیٞههؼ
ػؿ همیى مال تيکیل هیىىػ يیق صْىؿ ػاىته امت.

ػؿ مال ٩ ۱۲۶۴مـیۻ که ياٍـالؼيى هیـفا ،پاػىهاه و هیهـفا ت٪هی عهاو
ٍؼؿاٚٝن ىؼ ،امکًؼؿ هیـفا ،پنـ ىين ٝبهاك هیهـفا ياي النهلًٖه،
به وفاؿت و پیيکاؿی هیـفا هىمی به صکىهت ٩قويى هًَىب گـػيؼ.

ۼ

ػؿ مال ٩ ۱۲۶۹مـی که ياٍـالؼيى ىهاه َ٩هؼ هنها٥ـت بهه عهاؿد اف
تهـاو بـای ت٦ـيش و گـػههای ٕىاليی ػاىهت و هٞهیىالهؼيى هیهـفای
ولیٞهؼ ،کهىػن ىهیـعىاؿه ؿا ،ػؿ تههـاو گؾاىهت ،هیهـفا هىمهی ؿا بهه
وفاؿت ٕهٞاويتٔ صکىهت تهـاو هًَىب کـػ .اف ايى تاؿيظ به بٞؼ بىػ
که هیـفا هىمی هٞـو ٣به وفيـ ىؼ.

۽

ۻ .ػاؿيىه ىهبافی وفاؿت هیـفا هىمی ؿا ػؿ ٩قويى ،مال  ۱۲۶۹ىمنی ػاينهته امهت.
ٕؿوايتی اف تهـاو ٩ؼين ،دٔ۱۸۹ً ،۱
ۼ .ههؼی باهؼاػ ،ىـس صال ؿرهال ايهـاو ،د۱۶۴ً ،۴؛ بهه ي٪هل اف :صنهیى هؼؿمهی
ٕبإبايی ،بـگی اف تاؿيظ ٩قويى.۹۶ً ،
ػؿ کتاب «م٦ـياهۀ هیـفا هضمؼصنیى ٥ـاهايی ٍ٦ضۀ  ۲۱آهؼه امت« :هیـفا هىمی وفيـ
صاکن ٩قويى بىػ».
۽ .صنیى ىهیؼی ،مـگؾىت تهـاو.۴۰۸ً ،
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هیـفا هىمی وف يهـ بهـای بـ٩هـاؿی يٚهن و آؿاههو ػؿ تههـاو و بـ٩هـاؿی
ٝؼالت ،به تؤػي هزـهاو هیپـػاعت .ايى هٖل اف ياههۀ ياٍهـالؼيى
ً
ىاه به ٥ـط عاو اهیىالؼوله ،کاهال هيهىػ امت:
«ػؿ باب ٩تلی که ػؿ وؿاهیى وا ٜ٩ىؼه امهت ،چًهؼ ؿوف ٩بهل بهه هیهـفا
هىمی وفيـۻ صکن ىؼ که يا ٩اتل ؿا گـ٥تهه بهه َ٩هاً بـمهايؼ ،يها بهه
ۼ
اهْای ْوؿاث ،هىا ٨٥ىـ« ٛعىوبنت» يمايؼ.
ػؿ مالًاهۀ ت٦ـه ٍ٦ضۀ  ۱۱۱آهؼه امت که :هیـفا هىمی وفيـ به هًگام
ملًٖت ه٦ٚـالؼيى ىاه ،ؿئیل تلگـا٥غايهۀ بىىههـ ىهؼ .ايهى هٖله
ٍضیش يینت؛ فيـا ه٦ٚـالؼيى ىاه ػؿ مال ٩ ۱۳۱۳مـی بهه پاػىهاهی
ؿمیؼ ،ػؿصالیکه هیـفا هىمی وفيـ مالها ٩بل ٕ٩ ۱۲۸۴مـیٔ اف ػيیها
ؿ٥ته بىػ.
به ٪ٝیؼۀ امتاػ ٝبؼلی آىتیايی ،هیـفا هىمی وفيـ با هیهـفا هضمهؼر٦ٞـ
هزتهؼ آىتیايی بارًا ٧بىػه امت.

۽

ۻ .صاکن تهـاو.
ۼ .کـين اٍ٦هايیاو و بهـام ٦١اؿی و ٝلیاٍ٢ـ ٝمـاو ،امًاػ تهاؿيغی عايهؼاو ٦١هاؿی،
د۱۰۲ً ،۲ه.۱۰۳
۽ .هیـفا هضمؼر٦ٞـ ٥ـفيؼ هیـفا هضمؼٍاػ ٧آىتیايی اف ْ٥الی ٩ـو مهیقػهن هزهـی
امت .وی تا مال ٩ ۱۲۵۵مـی فيهؼه بهىػه و چًهؼ کتهاب ٪٥ههی ؿا کتابهت کهـػه امهت.
.http://yon.ir/FYzMu
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پنـ هضمؼ ىاه اف فيی ٍی٢ه اف اهل اوؿهیهۻ ػؿ صؼوػ  ۱۲۶۲هتىلؼ ىؼ
و ػؿ  ۱۲۷۳صکىهت تهـاو به وی ػاػه ىؼ و هیـفا هىمی ت٦ـىهی اف او

يیابتۼ هیکـػ .۽ هیـفا هىمی ػؿ مال ٩ ۱۲۷۷مـی ،بٞؼاف هؼتی و٦٩ه،
ػوباؿه به وفاؿت تهـاو هًَىب ىؼ.

ۻ .اؿوهیه.
ۼ .ػؿ  ۱۲۷۳که هضمؼت٪ی هیـفای ؿکىالؼولهه صهاکن تههـاو ىهؼ ،وفاؿت هیهـفا هىمهی
هم ًاو با او بىػ.
هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،چهل مال تاؿيظ ايـاو ،د.۵۳۹ً ،۲
۽ .هماو ،د.۵۳۸ً ،۲
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ايى ٩اب ٝکل ػؿ عايؼاو وفيـی يگهػاؿی هیىىػ .ؽيهل
آو يىىته ىؼه امت:
«هیـفا هىمی وفيـ ،پنـ هیـفا ابىال٪امهن عهاو ٩ائنه٪هام
ْ
ػائی هیـفا ٝبؼالله وفيـ ٩قويى»
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ػؿ کتاب «چهل مال تاؿيظ ايـاو» ػؿ ايىباؿه آهؼه:
«ػؿ  ۱۲۷۷به ٝلت اعتال٥ی که هیاو او ٕهیـفا هىمیٔ و يَـتالؼولهه
٥یـوف هیـفا صاکن تهـاو پیو آهؼ و اف ايى ى٢ل هنت٦ٞی ىؼه بهىػ و ػؿ
ملک هنتى٥یاو ػؿآهؼه بىػ ،ػوباؿه يٚـ به ٩ؼهت عؼهت و امتضْهاؿ
ً
ۻ
کاهل ػؿ ههمات واليت ،هزؼػا به وفاؿت تهـاو ؿمیؼ».
ػؿ کتاب «ياهههای صکىهتی ٥یـوفهیـفا ٥ـهاي٦ـها» چًیى آهؼه امت:
«ػؿ مال ٩ ۱۲۷۷مهـی ػؿ تههـاو ٩ضٖهی ؿوی ػاػ و يهاو يايهاب ىهؼ.
همقهاو با آو بـوف وبا و هـگوهیـ ياىی اف آو هـػم ؿا وصيتفػه کهـػ.
هـػم يايىايیها ؿا ١اؿت کـػيؼ و به هؤهىؿيى ػولتی هزهىم آوؿػيهؼ .بهه
اٝیاو ىهـ ػؿ عايۀ يَـتالؼوله ارهالك کـػيهؼ و
ػمتىؿ ىاهٝ ،لما و ّ
اهـ عبافها به آ٩ا ههؼی هلکالتزاؿ واگؾاؿ ىؼ.ۼ ػؿ همیى مهال هیهـفا

هىمی ت٦ـىی که مالهها وفاؿت صهاکن ػاؿالغال٥هه ؿا ٝههؼهػاؿ بهىػ و
چًؼی ٩بل ػؿ احـ بـوف اعتال ٣بیى او و ٥یـوف هیـفا اف ايى ى٢ل هٞها٣
ً
۽
ىؼه بىػ ،هزؼػا به ممت هقبىؿ هًَىب ىؼ».

ۻ .هماو ،د.۵۳۹ً ،۲
ۼ .امماٝیل يىاب ٍ٦ا ،ىـسصال ٥ـهاػ هیـفا هٞتمؼالؼولهه ،د۲۴۳ً ،۱؛ بهه ي٪هل اف:
٥یـوف هیـفابىٝباك هیـفا ٥ـهاي٦ـها ،ياهههای صکىهتی ٥یـوفهیـفا ٥ـهاي٦ـها.۱۹ً ،
۽٥ .یـوف هیـفابىٝباك هیـفا ٥ـهاي٦ـها ،ياهههای صکىهتی ٥یـوفهیـفا ٥ـهاي٦ـها.۱۹ً ،
ٕه٪ؼههٔ
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اف هتى باال ٝالوۀ بـ آيکه ػاينته هیىىػ ،هیـفا هىمهی ػؿ مهال ۱۲۷۷
٩مـی به وفاؿت ؿمیؼ ،هم ًهیى تَهـيش ػاؿػ بهـ ايًکهه هیهـفا هىمهی
٩بلاف مال هؾکىؿ مالهايی وفاؿت ىهـ تهـاو ؿا بـ ٝهؼه ػاىته امت.
هَلضتعايهای ػؿ فهاو ٩اراؿ تيکیل ىؼه بىػ که ػؿ اهىؿ ههن کيىؿ
تَمینگیـی هیکـػ .هیـفا هىمی وفيـ اف اْٝای هَلضتعايه بىػ:
«ٝالوه بـ هزلل ىىؿای ػولتی ،صن االهـ هزلل ،هَهلضتعايهه
بـای اهىؿ ػولت تـتی يا٥تهٝ ،ینیعاو اٝتماػالؼوله ؿا بهه ؿيامهت آو
هزلل بـ٩ـاؿ و ه٪ـؿ ٥ـهىػيؼ که همهؿوفه اف ٍبش تا چهاؿ مهاٝت بهه
١ـوب هايؼه ػؿ هزلل هغَىً ارقای هنهٖىؿه ػؿ ؽيهل بًيهیًًؼ و
گ٦توگى ػؿ ههام کيىؿ و ليکـ يمايًؼ و ايتٚهام کلیهۀ اههىؿ و آمهايو
ؿٝیت و آباػی هملکت و تـ٩ی ػولت ؿا ػؿ هؼيٚـ ػاىته باىًؼ[ .بـعی
اف] ار هقای هَههلضتعايههه اف ايههى  ٩هـاؿ امههت :هیههـفا هىمههی وفيههـ
ػاؿالغال٥ه».

ۻ

ياٍـالؼيى ىاه به ٥ـط عاو اهیىالؼوله ػؿباؿۀ فياػ ىؼو پىل میاه و باال
ؿ٥تى ٩یمت ياو چًیى ػمتىؿ هیػهؼ:
«اهیىالؼوله ،ػؿ ٪٥ـۀ فياػی پىل میاه ػؿ تهـاو و کناػی هٞاهلهۀ ؿٝايها
اف ايى رهت ،هیـفا هىمی وفيـ ىـصی يىىته بىػ ،و ايى ٪٥ـه بنیاؿ بهؼ
امت و چاؿه بايؼ کـػْ .
البته بٞؼ اف ؿمیؼو ايى ػمتغٔ ،هیـفای وفيـ ؿا
ۻ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،هـآة البلؼاو ،د۱۳۴۰ً ،۲ه.۱۳۴۱
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۲۲

با هٞیـالممالک صاّـ بکى .با چًؼ ي٦ـ اهل عبـه٩ ،ـاؿ ػؿمتی ػؿ ٪٥ـۀ
پىل میاه بگؾاؿ که ؿ ٜ٥ايى صـ٣ها بيىػ».

ۻ

ىغَیت ػيگـی با يام هیـفا هىمهی وفيـليهکـۼ ػؿ فههاو ياٍهـالؼيى

ىاه بىػ و الفم امت که با ىغٌ هىؿػ بضج ها علٔ و اىهتباه ييهىػ.
ٕب ٨بـؿمی که ايزام ػاػين ،ػؿ کتابهای تاؿيظ و تـارن ىغٌ هىؿػ
بضج ػؿ ايى کتاب« ،هیهـفا هىمهی وفيهـی» و ىهغٌ ػيگهـ «هیهـفا
ّ

ولهؼ هـصهىم هیهـفا
هىمی وفيـليکـ» عىايؼه ىهؼهايؼ .هیهـفا صنهىّ ،

هىمی وفيـليکـ هنتى٥ی ٩قويى امت.

۽

ۻ .کـين اٍ٦هايیاو و بهـام ٦١اؿی و ٝلیاٍ٢ـ ٝمـاو ،امًاػ تهاؿيغی عايهؼاو ٦١هاؿی،
د.۱۱۲ً ،۲
ۼ .هیههـفا هىمههی وفيـليههکـ آىههتیايی و٥ههات  ۳رماػیالخههايی  ،۱۲۹۸اف ؿرههال ػوؿۀ
ياٍـالؼيى ىاه بىػٔhttp://yon.ir/2kzLKٕ .
ػؿ آػؿك ٥ى ٧آهؼه امت که« :هیـفا هىمهی وفيـليهکـ ،پهل اف ههؼتی عايههييهیًی بهه
ً
وفاؿت ٩قويى هًَىب ىؼ و پل اف چًؼی صکىهت ٩قويى هنهت٪ال بهه او ػاػه ىهؼ ».اف
آيزا که هیـفا هىمی ت٦ـىی به وفاؿت ٩قويى يائل ىؼه بىػ ،اصتمال ػاؿػ که بهعإـ تيابه
اممی علٔ و اىتباه ٍىؿت گـ٥ته باىؼ.
۽ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،تاؿيظ هًتٚن ياٍـی ،د.۲۰۹۸ً ،۳
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هیـفا هىمی وفيـليکـ

23

خايذاو ايتظاموزیری

۲۴

يىينًؼگاو فههاو ياٍهـالؼيى ىهاه
هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه اف
ّ

٩اراؿ ػؿ کتاب هـآةالبلؼاو ػؿباؿۀ وفيـليکـ چًیى آوؿػه امت:
ْ
«ػؿ ىٞباوالمٚٞن مًۀ  ،۱۲۹۶هىک همايىو ىهـياؿیۻ اػاماللههلکه
هم ًههاو ػؿ يههیال ٧الؿ و ٥یـوفکههىه هههیباىههؼ .رًههاب هیههـفا هىمههی
وفيـليکـ به اٖٝای يياو و صمايل اف ػؿرۀ اهیـتىهايی مـا٥ـاف آهؼ».

ۼ

هیـفا هىمی وفيـ بهعإـ عؼهاتی که به ػولت و هلهت ايزهام ههیػاػ،
هىؿػ ت٪ؼيـ ىاه ٩ـاؿ هیگـ٥ت .به ػو يمىيه اىاؿه هیىىػ:
ال ٔ٤هیـفا هىمی وفيـ ػاؿالغال٥ه بههرههت هنهاٝی رمیلهه ػؿ اههىؿ
صکمـايی ىهـ و تىاب ،ٜهىؿػ هـاصن اٝلیصْـت ىاهًياهی ػامهلکه
گـػيؼيؼ.

۽

بٔ يىاب واال اؿػىیـ هیـفا صکمـاو ػاؿالغال٥ۀ باهـه ،به يک حىب ربۀ
تـهه فهـػی صاىیهػاؿ و هیـفا هىمی وفيـ ػاؿالغال٥ه ،به َٝای هـٍٜ
به رىاهـ ه٦تغـ گـػيؼيؼ.

۾

ۻ .هَ٪ههىػ «ياٍ هـالؼيى ىههاه» امههت .في هـا مههال کيههته ىههؼو وی٩ ۱۳۱۳ ،مههـی ٕ۱۲
اؿػيبهيت  ٔ۱۲۷۵امت .با تىره به صکىهت  ۴۸مالۀ وی ،ػؿ ٩ ۱۲۹۶مهـی وی ػوؿاو
پاػىاهی ؿا هیگؾؿايؼه امت.
ۼ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،هـآة البلؼاو ،د.۲۳۹۲ً ،۴
۽ .هماو ،د.۱۲۲۵ً ،۲
۾ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،ههـآة البلهؼاو ،د۱۲۵۱ً ،۲؛ هضمؼصنهى عهاو
اٝتماػالنلًٖه ،تاؿيظ هًتٚن ياٍـی ،د.۱۷۸۶ً ،۳
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هیـفا هىمی وفيـ بـاػؿی ػاىته که هًَه ؿيامهت پلهیل ؿا ػاؿا بهىػه
امت .صنیى ىهیؼی بهؼوو ؽکهـ يهام بهـاػؿه ،اف ٩هىل بهـوگو ي٪هل
هیکًؼ که:
«بـاػؿ هیـفا هىمی وفيـ ؿا بهرای هضمىػ عاو ،کاليتـ ماب ٨گماىهتًؼ
و او ؿئیلپلیل و همهکاؿۀ ىهـ ىؼ» .

ۻ

هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،ػو تى اف بـاػؿاو هیـفا هىمی وفيهـ ؿا
ٕهیـفا امماٝیل ت٦ـىی و هیـفا فهاؤ ،اف کاليتـاو ىهـ تهـاو يهام بهـػه
امت.

ۼ

هیـفا هىمی وفيـ ػؿ ى يىفػهن هضـم ۽ مال ٩ ۱۲۸۲مهـی۾ ػؿ مهى

 ۸۴مههالگی ػؿگؾىههتۿ و ػؿ ٩نههمت ىههـ٩ی ٍههضى صْههـت اهههام

ۻ .صنیى ىهیؼی ،مـگؾىت تهـاو.۴۸۱ً ،
ۼ .چهل مال تاؿيظ ايـاو ،د.۵۱ً ،۱
۽ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،هـآة البلؼاو ،د.۱۴۸۴ً ،۳
۾ .ػؿ ه٪الۀ «ػيؼاؿ با وفيـ هـػهؼاؿ ػؿ صىالی بهيت» ٍ٦ضۀ  ۴که ػؿ هزلهۀ هميههـی
هضله هًتيـ ىؼه امت ،و٥ات هیـفا هىمی وفيـ مال ٩ ۱۲۶۴مـی يىىته ىؼه امهت کهه
ٍضیش يینت.
ۿ .صنیى ىهیؼی ،مـگؾىت تهـاو۴۰۹ً ،؛ هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،تهاؿيظ
هًتٚن ياٍـی ،د.۱۸۷۳ً ،۳
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۲۶
صنیى

ػؿ ه٪بـۀ ومی ٜو هزللی که عىػه ػؿ فهاو صیات عىيو

بًا کـػه بىػ ،هؼ٥ىو ىؼ.

ۻ

ياٍـالؼيى ىاه ٩اراؿ ػؿ م٦ـياهۀ عىيو به ٝتبات ٝالیات ٝـا ،٧ه٪بـۀ
وفيـه ؿا فياؿت کـػه و آو ؿا چًیى تىٍی ٤هیکًؼ:
«ؿوف رمٞه هيتن [هاه ؿهْاو] ياهاؿ ؿا هًقل عىؿػين .چهاؿ به ١ـوب
هايؼه فياؿت ؿ٥تین .مـ ؿاه فياػ ىلى ٟبىػ .ها ؿمیؼين به ٍضى ه٪ؼك.
ْ
فياؿت کـػين ،يماف کـػين ،ػٝا کـػين .اوىاءالله هنتزاب امت .بٞؼ
ْ
ؿوا ٧صْـت ؿا گيتن ،عـاب امت .اوىاءالله بايؼ تٞمیـ ىىػ٥ .ـه،
ْ
٩الی ،و يمؼ [امت] .گًبؼ هٖهـ بؼ امت .بايؼ اوىاءالله يى بيىػ .بٞهؼ
ؿ٥تن ػوؿ صزـات ٍضى ؿا گيتن ،ىیظ ٝبؼالضنیى هـصىم با پهىل هها

تٞمیـ کـػه امت .عىب ماعته امت .اها افاؿهۼهای کاىی بايؼ مهً
ْ
بيىػ ،اوىاءالله .ؿٕىبت فياػ امت .افاؿهها ؿيغته .ه٪بهـۀ عهىػ ىهیظ
هن ػؿ يکی اف صزـات امت .ه٪بـۀ هیـفا هىمی وفيـ تههـاو ػؿ ايهىايی
امت بقؿگ ػؿ مهمت صزهـات ؿو بهه رًهىب .ىهمٞؼاو و چهـا[ ٟو]
هنتض[ ٘٦و] ٩اؿی ػاىت».

۽

ۻ .کـين اٍ٦هايیاو ،هزمىٝۀ امًاػ و هؼاؿن ٥ـط عاو اهیىالؼولهه هـبهىٓ بهه مهالهای
۱۲۷۴ه  ،۱۲۷۵د.۳۹۱ً ،۳
ۼ .اٍل :صْاؿه.
۽ .ياٍـالؼيى ىاه ٩اراؿ ،ىهـياؿ راػهها۱۱۵ً ،ه.۱۱۶
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فزسوذان

ّ
 1و  .2میزسا عیسی خان وسیز و سیذعبذالله خان اوتظامالسلطىه

ايى ػو ي٦ـ اف ىغَیتهای ػوؿۀ ٩اراؿ بىػهايؼ .ػؿبهاؿۀ ههـ ػو ي٦هـ ػؿ
َ٥ىل آتی کتاب صاّـ ٍضبت ىؼه امت.
 .3سیذاحمذ

هیـفا هىمی وفيـ ٥ـفيؼی با يام میؼاصمؼ ػاؿػ .وی اف هنتى٥یاو بهىػه و
ياي ماوربال ٟيیق بىػه امت .اصتمال ايًکه مهیؼاصمؼ٥ ،ـفيهؼ هیهـفا
هىمی وفيـليکـ ٕهتى٥ای ٩ ۱۲۹۸مـیٔ باىؼ ،هًت٦هی امهت فيهـا ػؿ
هًاب ٜتاؿيغی بـای وی ٥ـفيؼی با ايى امن ؽکـ ييؼه امت.
ػؿ بـعی اف هًاب ٜو آحاؿ تاؿيغی يام وی ؽکـ ىؼه امت؛ اف رمله:
ال« ٔ٤م٦ـياهۀ ٝـاٝ ٧زن» چًیى آهؼه امت:
«ً٩اتی هیـفا میؼاصمؼ هنتى٥ی بـاػؿ هیـفا ٝینی وفيهـ ػؿآوؿػه امهت
که اػي الملک و بْٞی ػيگـ اف پیيغؼهتها مـ همهاو ً٩هات چهاػؿ
فػهايؼ و عیلی تٞـي ٤اف آب ايى ً٩ات هیکـػيؼ و همیى آب امت کهه
اف عايههۀ صههاری ْ
هضمههؼابـاهین تههارـ ،رههاؿی امههت و اف ْ
٥ههىاؿهههها
هیرهؼ».

ۻ

بٔ آ٩ای هیـفا میؼاصمؼ پنـ هـصىم هیـفا هىمی وفيـ.

ۻ .ياٍـالؼيى ىاه ٩اراؿ ،م٦ـياهۀ ٝـاٝ ٧زن.۵۶ً ،
ۼ٩ .هـهاو اهیىليکـ ،ؿوفياهۀ عإـات اهیىليکـ.۲۴۵ً ،

ۼ
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۲۸

مهاب٨
وفيهـ
پٔ هیـفا میؼاصمؼ هنتى٥ی پنهـ هـصهىم هیهـفا هىمهی،
ّ
ّ
ۻ
ػاؿالغال٥ه.
تٔ هنتى٥یايی که ػؿ ػ٥تـعايۀ هباؿکه عؼهت هغَىً يؼاؿيؼ :هیهـفا
میؼاصمؼ پنـ هـصىم هیـفا هىمی وفيـ.

ۼ

ثٔ هیـفا میؼاصمؼ ولؼ ٝالیزاه ه٪ـبالضْـت هیـفا هىمی وفيـ کهه
ياي ماوربال ٟبىػ.

۽

دٔ ه٪ـب الغا٩او هیـفا میؼاصمؼ ولؼ هـصهىم هیهـفا هىمهی وفيهـ ػؿ
مال تغا٩ىیئیل  ۱۲۷۷به هًَ امتی٦ا مـا٥ـاف ىؼه.

۾

چٔ ؿوف مهىًبه  ۲۶ىهـ ٍ٦ـ الم٦ٚـ اوػئیل  ،۱۳۰۷رًاب آ٩ها هیهـفا
میؼاصمؼ بـاػؿ رًاب هیـفا ٝینی وفيـ.

ۿ

ٝلیؿ١ن ورىػ هًاب ٜتاؿيغی هؾکىؿ ػؿ احبات «میؼاصمؼ» ،پنـی بها
ايى يام بـای بافهايؼگاو عايؼاو ايتٚاموفيـی هضـف ييؼه امت.

ۻ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،چهل مال تاؿيظ ايـاو ،د.۶۰ً ،۱
ۼ .هماو ،د.۳۸۱ً ،۱
۽ .هضمؼٝلی عاو ؿىىيؼ ،هزمل ؿىىيؼ.۱۳۰ً ،
ْ
۾ .امهههؼالله ٝبهههؼلی آىهههتیايی ،امهههاهی و هىارههه هنهههتى٥یاو َٝهههـ ياٍهههـی
ٕ۱۳۰۴_۱۲۷۲ه.۱۲۶ً ،ٔ٧.
ۿ٩ .هـهاو اهیىليکـ ،ؿوفياهۀ عإـات اهیىليکـ.۲۲۸ً ،
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خذمات
 .1مسجذ

هنزؼ هیـفا هىمی هـبىٓ بهه ػوؿۀ ٩ارهاؿ امهت و ػؿ تههـاو ،عیابهاو

ياٍـعنـو ،کىچۀ پلۀ يىؿوفعاو ؿوبهؿوی هنزؼ راه ٜۻ وا ٜ٩ىهؼه و
ايى احـ ػؿ تاؿيظ  ۲۵ههـ  ۱۳۸۳با ىماؿه  ۱۱۱۹۸بهًٝىاو يکی اف آحهاؿ

هلی ايـاو به حبت ؿمیؼه امت.ۼ ايهى هنهزؼ هناکًهىو بها يهام «هیهـفا
هىمی» عىايؼه هیىىػ.
ْ
ْ
آيتالله ٝبؼالٞلی تهـايی و ٥ـفيؼه آيتالله هـتْی تهـايی ،اف ٝلمای
ػؿ هنزؼ هیـفاهىمهی
تهـاو ،اهام رماٝت هنزؼ هؾکىؿ ُبىػهايؼ .مـ ّ
ٓ َ َّ ٓ ََ
َ َ ٓ ِ َ َ َ َّ ٓ
الت٪ىی ّهى أو ّل يىم أص٨
چًیى يىىته ىؼه امت « :لمن ّزؼ أمل ٝلی
ٓ
َ َ ٓ َ َ َّ ُ َ َّ
ِ
َّ
۽
الل ُ
َأ ٓو َت َُ ٪
يضه ال ُمٖههـيى
هه
و
وا
هـ
ه
ٖ
يت
و
أ
هىو
ب
يض
رهال
ؿ
٥یه
٥یه
ىم
ّ
ّ
ّ ّ ّ
ْ
ٍؼ ٧الله الٞلی الٚٞین».
ْ
آيتالله امتاػی ػؿ ياػػاىی ػؿباؿۀ ايى هنزؼ چًیى آوؿػه امت:
«هنزؼ هیـفا هىمهی کهه تهاؿيظ ٩ ۱۲۸۲مهـی ػؿ مهاعتماو آو ػيهؼه
هیىىػ؛ يًٞی بیو اف  ۱۵۰مال اف ٝمـ آو هیگؾؿػ .بـعی هیگىيًؼ:

ۻ .لیال با٩ـی ،ػيؼاؿ با وفيـ هـػهؼاؿ ػؿ صىالی بهيت.۴ً ،
2. yon.ir/VwXbX.
۽ .تىبه.۱۰۸/۹ :

۳۰
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ايى هنزؼ و صزـات آو که به ايى عإـ هؼؿمه هن بىػه ،تىمٔ هیهـفا
هىمی وفيـ ٕهتى٥ای  ٔ٧۱۲۸۲ماعته ىؼه امت.

ۻ

هغتل ٤کتیبههای هنزؼ ػاينته هیىهىػ کهه هنهزؼ ػؿ
اف تاؿيظهای
ّ

ػوؿۀ ٩اراؿ اصؼاث ىؼه و ػؿ ػوؿۀ پهلىی و اي٪الب امالهی بافمافی و
تٞمیـ ىؼه امت.

1. yon.ir/a4tP8.
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۳۲
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کتیبۀ هنزؼ هیـفا هىمی

ا٩ل الضاد صاری هضمؼؿّا هيهؼی ۱۲۸۴
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کاؿعايۀ کاىیمافی س آ ابـاهین ۱۳۲۲
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۳۴

کتیبۀ هنزؼ هیـفا هىمی
م .ؿافی  ۱۳۴۷ىمنی ،مافيؼۀ کاىی عانيگاؿ ه٪ؼم
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کتابغايۀ هنزؼ هیـفا هىمی ،تؤمیل  ۱۳۵۹ىمنی
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 .2کاروانسزای میزسا مىسی وسیز در قشویه

امًاػ مهافهاو او٩ها ٣اىهاؿه
به هى٩ى٥ات هیـفا هىمی وفيـ ػؿ بـعی اف ّ
ىؼه امت .ايى امًاػ هناکًىو يقػ آ٩های هًَهىؿ ؿىهیؼی ،مـپـمهت

ه٪بـۀ هیـفا ٝینی عاو وفيـ ،امت.
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۳۸
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ػؿ مًؼ ٥ى ٧که اف مىی وفاؿت ٥ـهً ٍاػؿ ىؼه امت ،چًیى آهؼه:
«وفاؿت ٥ـهً ه  .ىههماؿۀ  .۹۵۸۹تههاؿيظ .۳۶/۰۴/۲۴ :رًههاب آ٩ههای
ْ
ٝبؼالله ايتٚام هؼيـٝاهل هضتـم ىـکت هلی ي٦ت .بًا بهه پیيهًهاػ اػاؿۀ
کل او٩ا ٣و تَىي وفاؿت ٥ـهً تَؼی هى٩ى٥ۀ هـصىم هیـفا هىمی
وفيـ ػؿ ٩قويى به آو رًاب واگؾاؿ هیىىػ که ينبت بهه اػاؿه کهـػو آو
ػمتىؿ الفم به يمايًؼۀ عىػ ٍاػؿ ٥ـهايًؼ .تى٥ی ٨آو رًاب ؿا ػؿ ايزهام
يیات وا ٤٩اف عؼاويؼ هتٞال هنئلت ػاؿم .هؼيـ کل او٩ا ٣هيکىتی .با
ْ
ت٪ؼين اصتـام يَـتالله هيکىتی ۲۴ ،تیـ .»۱۳۳۶
 .3آباوبار

يکی اف عؼهات هیـفا هىمی وفيـ آبايباؿی بهقؿگ ػؿ ىههـ تههـاو ػؿ
آعـ عیاباو میـوك هضلۀ چالههیهؼاو رًه اههاهقاػه میؼامهماٝیل

ۻ

امت .به يٚـ هیؿمؼ آبايباؿ هیـفا هىمهی بهه هًامهبت آيکهه ػؿ کًهاؿ
اهاهقاػه میؼامماٝیل ٩ـاؿ ػاىته به آبايباؿ میؼامماٝیل هٞـو ٣ىهؼه
باىؼ.
اٝتماػالنهههلًٖه ػؿ «هـآةالبلهههؼاو» رلهههؼ ٍ ۴ههه٦ضۀ  ،۷۹آو ؿا اف
هنتضؼحات هیـفا هىمهی هنهتى٥ی ت٦ـىهی هٞهـو ٣بهه وفيهـ هٞـ٥هی
هیکًؼ .بـعی اف هىؿعاو يیق آو ؿا به آبايباؿ هیـفا هىمی هیىًامهًؼ.
ً
ٙاهـا ايى آبايباؿ ٩ؼيمی ابتؼا ػؿ ػوؿاو وفاؿت هیهـفا هىمهی تٞمیهـ و
ۻ .ههؼی باهؼاػ ،ىـس صال ؿرال ايـاو ،د.۱۶۴ً ،۴
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هـهت و اف ايى بابت به او هًنىب ىؼه و مپل مهالها بٞهؼ ،ػؿ فههاو
پنـ هیـفا هىمی يیق چًیى ات٦ا٩ی ؿط ػاػه امت.
وفاؿت هیـفا ٝینیّ ،

ۻ

ػؿ کتاب «هـآة البلؼاو» ػؿباؿۀ آبايباؿ آهؼه امت:

«ػيگـ اف ابًیۀ عیـيهه و آحهاؿ ىههیـه کهه ػؿ صهىالی ايهى هضلهه امهت،
آبايباؿی امت که هیـفا هىمی هنتى٥ی ت٦ـىی وفيـ ػاؿالغال٥ۀ تههـاو
ػؿ هباػی همیى ٥ـعًؼهٝهؼ بًا کـػه امت و کمال ٚٝمت ؿا ػاؿػ ولهی
اگـ ػؿ هـهت و اتمام ايهى آبايبهاؿ تهىرهی ييهىػٝ ،هى٩ـيه هًههؼم
عىاهؼ ىؼ».

ۼ

ياٍـ يزمی ٩ؼهت آبايباؿ ؿا هـبهىٓ بهه ػوؿۀ مهلزى٩یاو ػاينهته کهه
تىمٔ هیـفا ٝینی عاو وفيـ ٕيه هیـفا هىمیٔ تٞمیـ و بافمهافی ىهؼه
امت:
«يکی اف ههنتـيى آبايباؿهای ػاؿالغال٥ۀ تهـاو ،آبايباؿ میؼامماٝیل
ايباؿ تاؿيغی و کهًنال ابتؼا ػؿ فهاو صکىهت ملزى٩یاو و
بىػ .ايى آب ّ
ملًٖت ٕ٢ـل اول به ورىػ آهؼ ،ولی بٞؼها هتـوکهه گـػيهؼ .آوگهاه ػؿ

ػوؿاو ٍ٦ىيه ،ىاه ٕهمام اول اهـ به تٞمیـ ايى آبايباؿ ػاػ ولی بهاف
هن به هـوؿ فهاو و به ػلیل ٝؼمتىره هتـون گـػيؼ تا ايًکه صاد ٝینی

ۻ .ػاؿيىه ىهبافی ،ؿوايتی اف تهـاو ٩ؼين ،د.۴۱ً ،۱
ۼ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،هـآة البلؼاو ،د.۱۹۷۳ً ،۴
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۴۰

وفيههـ ٕبیگلـبیگههی ٩ارههاؿٔ ػمههتىؿ تزؼيههؼبًای آو ؿا ػاػه بههه ٍههىؿت
ۻ

اهـوفی ػؿآهؼ».
ْ
البته ياٍـ يزمی هؼؿن و مًؼی ػال بـ تٞل ٨آبايباؿ به ػوؿۀ ملزى٩ی
ايبهاؿ میؼامهماٝیل ػؿ ػوؿۀ
اؿائه يؼاػه امهت ٝهالوه بهـ ايهى بهايی آب ّ

٩اراؿيه ،صاد ٝینی وفيـ يبىػه بلکه پؼؿ وی هیـفا هىمهی وفيهـ بهىػه

امت.

ۼ

ر٦ٞـ ىهـی ػؿباؿۀ ايى آبايباؿ هیيىينؼ:
«آبايباؿ يیق بـ پها و بههرق پاىهیـ و پلهۀ آو ،ب٪یهه بـ٩هـاؿ و ػؿ هٞهـُ
تماىای ٝمىم هیباىؼ .فيـبًايی هٞاػل هقاؿو پايَؼ ؽؿ ٛهـب ٜػاؿػ که
هقاؿوػوينت ؽؿ ٛمٖش آبگیـ آو ،ػؿ ىو ؿػيه ٤مهتىو آرهـی پهًذ
آرـ ػؿ پًذ آرـ ػؿ پًذ آرـ ىهمال و رًهىبی و هيهت ؿػيه ٤مهتىو
ً
ىـ٩ی و ١ـبی بًا ىؼه که هزمىٝا چهلوهيت متىو ػؿ آو بهکاؿ ؿ٥تهه
و ٥اٍلۀ هیاو هـ متىو چهاؿ ؽؿ ٛهیباىؼ که چىو پايهها ؿا بهـ ٥اٍهله
بی٦قايین ،می ؽؿ ٛػؿ چهل ؽؿ ٛهناصت کل به ػمت هیآيؼ که همهاو
هقاؿوػوينت ؿا بهػمت هیػهؼ .ػؿ اؿت٦ا ٛهيت ؽؿ ٛکه پل اف وّٜ
ّغاهت پايهها صؼوػ يه هقاؿ و میَؼ و ػوافػه هتهـ هکٞه آبگیهـ آو
هیباىؼ».
ۻ .ياٍـ يزمی ،ػاؿالغال٥ۀ تهـاو.۸۹ ً ،
ۼ .صنیى ىهیؼی ،مـگؾىت تهـاو.۴۰۸ً ،
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ر٦ٞـ ىهـی ػؿ پايىيل ٍ٦ضه هیا٥قايؼ:
«ايى يیق لىصهاينت که اراؿهػاؿ ٞ٥لی ،اف وّٞیت آو تهیهه کهـػه و ػؿ
هٞـُ إالٝ ٛمىم گؾاؿػه امتٝ :ـُ  ۲۸ /۵۰هتـٝ ،مه ۱۰ ٨هتهـ،
ّ
صزن  ۱۱۶۸۵هتـ هک ، ٞآبگیـ  ۷۵۰۰هتـ هک ، ٞتاؿيظ بًها ۱۲۶۲
٩مـی بـابـ با  ۱۲۲۵ىمنی که ػؿ لىصهۀ آبايبهاؿ [ ۱۸۴۶ههیالػی] و
بايی آو بیگلـبیگی ،صاکن تهـاو ٩یؼ ىؼه امت».
ر٦ٞـ ىهـی ػؿ اػاهه هیا٥قايؼ:
«اهمیت ايى بًا ٍـ٣يٚـ اف پايقػهههقاؿ هتـهکٞه عهانبهـػاؿی ػؿ
ٝم ٨ػه ؽؿٝی فهیى با ٪٥ؼاو ومايل آو ؿوف ،ػؿ امهلىب بًها و ٙـا٥هت
ماعتماو و اٍىل هٞماؿی آو هیباىهؼ کهه آبگیهـی بها ايهى ٚٝمهت،
ماؿود و هخل آو ػؿ ؿوکو آو بهکاؿ يـ٥ته ،آرـههای آو يمايهاو و ٪٥هٔ
بهٍىؿت ػيىاؿ ،بًؼکيی امت  ...پاىیـ آو که مه ىیـ بقؿگ ػؿ آو کاؿ
گؾاىته ىؼه بىػ ،چهل و مه پله ػاىت که بٞؼاف هـچًؼ پلهه ،پهاگـػی
بـای ؿ ٜ٥عنتگی ػؿ آو تٞبیه ىؼه بهىػ و عهىػ پاىهیـ ْ٥هايی صهؼوػ
ػوافػه هتـ هـب ٜرهت اينتاػو ػؿ يىبت و چالهههايی ػؿ فيهـ ىهیـ بهه
ابٞاػ يک ؽؿ ٛهک ٞکه کىفه و مٖل و هيهک ،هـچًهؼ بهقؿگ هضهل
ػاىته باىؼ و ػؿ تابنتاوها رايی که اف ٥هـٓ عًکهی و لٖه ٤ههىا کهه
تؼاٝی تىچال و پل٩لٞه هیيمىػ.

۴۲
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م ٤٪آو ػاؿای باػگیـهای هتٞؼػ بىػ کهه ههىا ؿا عهـود و ػعهىل ػاػه،
تٞؼيل هیيمىػ و ػؿ بام آو کاؿواومـا و باؿايؼاف و بـ ربهۀ پاىیـ آو کهه
و ٤٩آبايباؿ گيته و ٝىايؼ
هيـ ٣به کىچۀ میؼامماٝیل بىػ ،ػکاکیًی ّ
آو هغَىً لزىکيی و تٞمیـ و هَاؿ ٣آو گـػيؼه بىػ .اف هٞمهاؿی
و اٍىل ماعتماو آو همیى بل که تا اهـوف که بیو اف ٍؼ و می مهال
اف تاؿيظ بًای آو هیگؾؿػ ،صتی ايؼنتٞمیـی بههن يـمايیؼه ،بها آيکهه
٩نمت ىـ٩ی آو ػؿ عیاباوکيیهای فهاو ؿّا ىاه ،ک ٤پیاػهؿو و فيـ
يهـ آب آو وا ٜ٩ىؼه ،الهضاله ؿٕىبت اف عىػ ي٦هىؽ ههیػههؼ ،ايهؼن
يَ٪ايی ػؿ آو بهورىػ يیاهؼه ػؿ کمال ٍضت و ػؿمتی بـ رها هايهؼه و
اف اهمیت هٞمهاؿی آو ػؿ ٝهؼم٩بىل ي٦هىؽ ؿٕىبهت يیهق آو کهه اههـوفه
بهٍىؿت هىفه ػؿآهؼه ،اراؿهػاؿ آو ؿا ٩هىهعايه و تماىاعايه و ؿمتىؿاو
يمىػه ،تماهی آو ؿا ؿي لٞابی که با آو گچ و ػيهىاؿ و راههای عيهک
ؿي هیکًًؼ فػه و لکهای ين اف آو به ٙهىؿ يـمهیؼه ،عيهک و تمیهق و
يکػمههت عىػيمههايی هههیکًههؼ  ...يکههی اف کاؿهههای ههمههی کههه
میؼّیاءالؼيى ،ؿئیلالىفؿای کىػتای  ،۱۲۹۹ػمت بؼاو فػ تا رله
هـػم پايتغت کًؼ ،لزىکيی ايى آبايباؿ بىػ .اف آو رهت که کنی ػؿ
ٍؼمالۀ اعیـ چه ػولتی و چه هلتی تا آيزها کهه پیهـاو و مهالغىؿػگاو
يياو هیػاػيؼ ،بهعإـ عـد و هٖٞلیاه رـأت آو يکـػه بىػ.
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آب ايى آبايباؿ ً٩ ...اتهای ىاه و صاد ٝلیـّا [ ...ؿا] تؤهیى هیيمىػ
و ػؿ تابنتاوها ،اههالی صهؼوػ اههاهقاػه میؼامهماٝیل ،و کىچههههای
صمامگليى ٕػؿ عیاباو میـوك ه٪ابل هیؼاو کهاه٥ـوهههأ و ٩نهمت
اٚٝن رًىبىهـ و مکًۀ إـا ٣و هیؼاوهای هال٥ـوهها و کاه٥ـوىها
و اهیىالنلٖاو و هـػم بافاؿ ػؿوافه و بافاؿ صْـتی و بافاؿ پاالوػوفها و
عیاباو امماٝیل بقاف ٕعیاباو هىلىیٔ و کىچۀ پيت بؼيه و مـ ٩بـ آ٩ا و
إـا ٣آو ؿا ،هيـوب هیيمىػ ،کهه بهومهیلۀ مهٖل و کهىفه و عیهک و
هيک به ػکاوها و عايهها و پقيؼگی و اهل صارت هیؿمیؼ».

ۻ

هناکًىو ٕمال  ۱۳۹۷ىمنیٔ ،يک آبعىؿی ػؿ بهافاؿ تههـاو هضلهۀ
مبقههیؼاو ورىػ ػاؿػ و باالی آو ؿوی کاىی آبیؿيگهی ،اف مهىی اػاؿۀ
او٩ا ٣و اهىؿ عیـيه يىىته ىؼه امت« :هى٩ى٥هۀ آبايبهاؿ هیهـفا هىمهی
وفيـ».

ۻٕ .هـاو ٩هؼين ،د ۹۳ً ،۲هه ۹۵؛ بهه ي٪هل اف :صنهیى ىههیؼی ،مـگؾىهت تههـاو،
ً۴۰۹ه.۴۱۱

۴۴
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هى٩ى٥ۀ آبايباؿ هیـفا هىمی وفيـ
بافاؿ تهـاو ،مبقههیؼاو ۱۳۹۷ ،ىمنی
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ْ
ابىال٦تش عاو رىاوىیـ ،اهاوالله عاو ٕوالی کـػمتاؤ
اصمؼ عاو بیگلـبیگی هـا١ه ،هضمؼ عاو ايـوايی
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هیـفا ٝینی ت٦ـىی هٞـو ٣به وفيـ٥ ،ـفيؼ هیـفا هىمی وفيـ ت٦ـىهی و
ْ
بـاػؿ میؼٝبؼالله عاو ايتٚامالنلًٖه امتٝ .ینهی عهاو وفيهـ بها ۲۹
پيت به اهام فيىالٞابؼيى

هیؿمؼ .اييهاو افػواد کهـػه بهىػ ولهی

٥ـفيؼی يؼاىت .وی ىهىهـعىاهـ هیهـفا يىمه٤ۻ هنهتى٥یالممالک

ٍٕؼؿاٚٝن ياٍـالؼيى ىاهٔ۽ بىػ.

ۼ

۾

بٞؼاف يٚنالؼوله ،هیـفا ٝینی عاو وفيـ ؿئهیل يٚمیهه ىهؼ و بهـ يهک
ٝؼه ای ا٥نـاو اؿىؼ و ؿٍؼباىی و ػاؿو١ه و مايـ ٝىاهلی که آمايو و
اهًیت ىهـ ؿا تؤهیى و با هتغل٦او ػؿ هباؿفه بىػيؼ ،ؿيامت ػاىت .گ٦ته
ىؼه وی وٙاي ٤عىػ ؿا به ػ٩ت ايزام ههیػاػ و ػؿ ارهـای ػمهتىؿهای
ههؼ٥ىو هنهتًؼٕ .هَهاصبه بها امهتاػ

ۻ .هیـفا يىم ٤و هیـفا صنى ػؿ ػاييگاه القهـا
ْ
امؼالله ٝبؼلی آىتیايی ،هَاصبهگیـيؼهٝ :لی ً٩بـياؤ.
ۼ .ػؿ بـعی هًاب ٜعال ٣هٖل ٥ى ٧آهؼه امت:

٩ائن ه٪ههام ٥ـاهههايی بهها هیههـفا هىمههی بارًهها ٧بههىػ .همنـىههاو عههىاهـ هیههـفا يىمهه٤
هنتى٥یالممالکٍ ،ؼؿاٚٝن ياٍـالؼيى ىاه هل ٪به رًاب آ٩ا امتٍ .اػ ٧صْهـتی،
ؿرال و هياهیـ آىتیاو.۱۲۱ً ،
۽ .هیـفا يىم ٤هنتى٥یالممالک و عىييهاويؼ او هیهـفا ٝینهی وفيهـ اف هالکهاو بهقؿگ
ْ
ىمال و ١ـب تهـاو بىػيؼ و ػؿ ىمال تهـاو هالک ػهات هتٞؼػی بىػيؼ که فهیىهايياو
به هـوؿ ت٪نین هیىؼ ،يا به ٥ـوه هیؿمیؼ .هیـفا صنیى عاو هبَـالنلًٖه ،هـامهالت
ٕهـاو.۲۵ً ،
۾ .ػاؿيىه ىهبافی ،ؿوايتی اف تهـاو ٩ؼين ،د۱۸۹ً ،۱ه.۱۹۰

خايذاو ايتظاموزیری

۵۰

ه٪اهات باال بنیاؿ رؼی بهىػ .ۻ پهل اف ػؿگؾىهت هیهـفا ٝینهی عهاو
وفيـ ،کـين عاو هغتاؿالنلًٖه به ممت وفيهـ يٚمیهه هًَهىب ىهؼ و
ىـو ٛبه اٍالصات ايى ػمتگاه کـػ.

ۼ

هـچًؼ هیـفا ٝینی پل اف ٥ىت پؼؿه بههًٝىاو ياي الضکىههه تههـاو
ٕوفاؿت تهـاو و پیيکاؿی صکىهتٔ ،تٞییى ىؼ 3،اها ػؿ ههاه ؽیصزهۀ
مال ٩ ۱۲۸۳مـی که ياٍـالؼيى ىاه ٝافم عـاماو ىؼ ،ػؿ ١یاب عهىػ
ً
کاؿها ؿا اماما به هیـفا يىم ٤آىتیايی هنتى٥یالممالک واگؾاؿ يمىػ و
ً
بًا به ٍىابػيؼ و پیيًهاػ وی ،هیـفا ٝینی ؿمهما بهه مهمت ؿيامهت
عالَزات و وفاؿت و پیيکاؿی ٕهٞاويتٔ کاهـاوهیـفا ياي النهلًٖه
ٕصاکن تهـاو و کىػن ػوافػهمالهٔ ،هًَىب ىؼ و صؼوػ يک مهال ػؿ
ايى ه٪ام بىػ.

۾

وی پل اف ٩ضٖی و گـايی مال  ۱۲۸۸اف وفاؿت تهـاو هٞقول و بهرای
او پاىاعاو اهیىالملهک کهه ػؿمهال ٩ ۱۲۸۳مهـی بهه ّمهمت هههـػاؿ

1. yon.ir/SUyLw.
ۼ .مايت إالٛؿمايی يیـوی ايتٚاهی.
۽١ .الهـّا مضاب ،مالًاهۀ ت٦ـه.۱۱۱ً ،
۾ .صنیى ىهیؼی ،مـگؾىهت تههـاو۴۰۹ً ،؛ ١الهـّها مهضاب ،مهالًاهۀ ت٦هـه،
ً۱۱۱ه۱۱۲؛ ػاؿيىه ىهبافی ،ؿوايتی اف تهـاو ٩ؼين ،د۱۸۹ً ،۱ه۱۹۰؛ لیال بها٩ـی،
ػيؼاؿ با وفيـ هـػهؼاؿ ػؿ صىالی بهيت.۴ً ،
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ملًٖتی هًَىب ىؼه بىػ ،به پیيکاؿی ياي النهلًٖه و وفاؿت تههـاو
ۻ

هًَىب ىؼ.
ْ
ٝبؼالله هنتى٥ی ٩ضٖی ٝمىهی ػؿ ايـاو ؿا بها ٝبهاؿات فيهـ بیهاو کهـػه
امت:
«مال  ،۱۲۸۸مال ٩ضٖی ٝمىهی ايـاو امت .اف يکهی ػو مهال پهیو
کنباؿايی ىـو ٛو گـايی و تًگهی عىاؿبهاؿ عىػيمهايی هیکهـػ ولهی ػؿ
فهنتاو مال  ۱۲۸۷باؿاو هیچ يباؿيؼ و هايههای مًىاتی هن تمام ىهؼه
بىػ٩ ،یمت ياو که ػؿ اوايل  ۱۲۸۷بیو اف يکهى ىهو ه٦هت ىهاهی
يبىػ ،به هـوؿ تـ٩ی کـػه ػؿ ايىو٩ت به يهکهى يهک٩ـاو ؿمهیؼ .ههـػم
پايتغت ايى اىٞاؿ ؿا ماعته بهٕىؿ تًَی ٤هیعىايؼيؼ.
ىهاه کهذکهال

ؿ٥تههه کـبههال

گيههته بیبهال

ياو ىهؼه گهـاو

يکهى يک٩ـاو

يکهى يک٩ـاو

هها ىؼين امیهـ

اف ػمهت وفيهـ

اف ػمهت وفيهـ
وفيـ ماب ٨تههـاو امهت
هَ٪ىػ اف وفيـ ،هیـفا ٝینی پنـ هیـفا هىمی ّ

که بٞؼاف پؼؿ تافه به وفاؿت تهـاو و پیيکاؿی يائ النلًٖه بـ٩ـاؿ ىهؼه

ۻ .ػاؿيىه ىهبافی ،ؿوايتی اف تهـاو ٩ؼين ،د۱۸۹ً ،۱ه.۱۹۰
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۵۲

بىػ .ايى تًَی ٤ؿا ػه پايقػه مال بٞؼ ػؿ ايام کىػکی ىًیؼهام .صاال کهه
وفو آو ؿا تٖبی ٨هیکًن به آواف ؿهاب ىىؿ هیعىؿػ.
باؿی ػىمًاو هیـفا ٝینی بـای اف کاؿ ايؼاعتى او ايى تًَی ٤ؿا ماعته
بىػيؼ؛ چًاوکه بقوػی هیـفا ٝینی هٞقول و پاىا عاو اهیىالملهک بهه
پیيکاؿی ياي النلًٖه و وفاؿت تهـاو بـ٩ـاؿ ىؼ.

ۻ

وی پل اف ػؿگؾىت هضمؼ ابهـاهین عهاو ،وفيهـ يٚهام ،ػايهی کهاهـاو
هیـفا ،ػؿ ٦ٍ ۸ـ ٩ ۱۳۰۹مـی بـای باؿ ػوم وفيـ تهـاو ىهؼ و يکمهال
ۼ

بٞؼ ػؿ ٦ٍ ۲۲ـ مال ٩ ۱۳۱۰مـی به ياعىىی وبا ػؿگؾىت.
ً
بیگـبیگیها هٞمىال پیيکاؿ يا هٞاويی ػاىتًؼ که وفيـ ياهیؼه هیىهؼ.
هیـفا ٝینی وفيـ يا هیـفا هضمىػ وفيـ ،اف وفؿای هيهىؿ تهـاو بىػيؼ.

۽

هیـفا ٝینی اف هنتى٥یاو ٚٝاهی بىػ که به عٖاب رًابی ا٥تغهاؿ يا٥تهه

بىػ .۾ هیـفا ٝینی همايًؼ پؼؿه عهؼهات بنهیاؿی ايزهام ػاػ و ههىؿػ
تيىي ٨ىاه ٩اراؿ بىػ .ػؿ کتاب «هـآة البلؼاو» آهؼه:
«هیـفا ٝینی وفيـ ػاؿالغال٥ه به اٖٝای يک ٖٞ٩ه يياو تمخال همهايىو
مـا٥ـاف آهؼ».

ۿ

ْ
ۻٝ .بؼالله هنتى٥ی ،ىـس فيؼگايی هى ،د.۱۱۰ً ،۱
ۼ .صنیى ىهیؼی ،مـگؾىت تهـاو.۴۸۵ً ،
۽ .هماو.۱۷۶ً ،
۾ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،چهل مال تاؿيظ ايـاو ،د.۳۷۹ً ،۱
ۿ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،هـآة البلؼاو ،د.۱۵۶۴ً ،۳
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هیـفا ٝینی وفيـ اف اْٝای هزلل تض٪ی ٨ػولتی بىػ .ايى هزلهل ػؿ
تاؿيظ ىًبه  ۶ؿبیٜاالول  ۱۲۹۹تيهکیل ىهؼه بهىػ .اهیىالملهک يًٞهی
هیـفا ٝلی عاو ٕاهیىالؼوله بٞؼیٔ بهًٝىاو ؿيامت آو تٞیهیى گيهت و
ػؿ تٞییى اْٝای آو هنتى٥یالممالک يام اٝتماػالنلًٖه ؿا يیق بهـػ و او
اف ايى رهت کتاب ۀ هغتَـی ػؿ باب ايى هزلل يىىت.
اْٝای ػيگـ هزلل ٝباؿت بىػيهؼ اف وفيهـ ػ٥تهـ کهه بهاالعـه ؿئهیل
هزلههل ىههؼ ،صههاری هیههـفا ٝلیً٪ههی ،اهیىليههکـ ،هٞیىالههىفاؿ يًٞههی
ٝالءالنلًٖه بٞؼی پؼؿ صنیى ٝال ،هنتياؿ يًٞی هیـفا يىمه ٤عهاو،
ۻ

گـايمايه يًٞی صاد هیـفا صنیى عاو مـابی هئل ٤هغقو الى٩اي.ٜ
ً
ٙاهـا هیـفا ٝینی وفيـ هغال٦تی با مپهناالؿ ػاىت و ياٍـالؼيى ىهاه
که هايل به ٝىػ مپهناالؿ بىػ ،هغال٦یى او ؿا اف کاؿ بـکًاؿ يمىػ .يکی اف
آو ا٥ـاػ که به ايى ػلیل به کـهاو تبٞیؼ ىؼ هیـفا ٝینی وفيـ بىػ.

ۼ

هضمؼابـاهین بامتايی پاؿيقی ػؿ ايى فهیًه يىىته:
ْ
«چًؼ مال پیو يک ؿوف عؼهت ٝبؼالله ايتٚام بىػم .او به هى گ٦ت که
ها ايتٚامها با ىما کـهايیها ٩ىموعىيو هنتین .اولبهاؿ ايهؼکی بهـاين
٩بىل آو هيکل بىػ و آو ؿا يىٝی تٞاؿ ٣تل٪ی کـػم .اهها بٞهؼها هتىرهه
ۻ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،چهل مال تاؿيظ ايـاو ،د.۷۲۱ً ،۲
ۼ .صنیى٩لی عاو يٚامالنلًٖه ها٥ی ،عإـات و امًاػ صنیى٩لهیعهاو يٚهامالنهلًٖه
ها٥ی ،د.۷۱ً ،۱
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ىؼم هیـفا ٝینی وفيـ و٩تی به ػمتىؿ ياٍـالؼيى ىاه بهه کـههاو تبٞیهؼ
ىؼه بىػ با يک فو کـهايی اف عايؼاو هؼايتٝلیىهاه کىهبًهايی افػواد
کـػه بىػ».

ۻ

ػؿ مال ٩ ۱۳۱۰مـی وبا تهـاو ؿا ٥ـاگـ٥ت و تٞؼاػ بنهیاؿی ػؿ ههـ ؿوف
راو عىػ ؿا اف ػمت هیػاػيؼ .هیـفا ٝینی وفيـ ه٪یؼ بىػ که ارناػ بها
آػاب کاهل امالهی ٕ١نل و ک٦ىٔ ػ٥ى ىىيؼ و تٞؼاػ فياػ هـػگاو هايٜ
ً
اف ايى ٝمل ييؼ و عىػه ىغَا يٚاؿت هیکـػ تها تغل٦هی ٍهىؿت
يگیـػ .هیـفا ٝینی رايو ؿا ػؿ ايى ؿاه ٥ؼا کهـػۼ و بهـ احهـ وبها ،ػؿ ۲۲
۾

ٍ٦ـ مال ٩ ۱۳۱۰مـی۽ ػؿگؾىت.
ْ
ٝبؼالله هنتى٥ی ػؿباؿۀ وبا و هـگ هیـفا ٝینی عاو وفيـ هیيىينؼ:

«آو ؿوفها البته آهاؿ و اصَائیهای يبىػه امت کهه ٝهؼۀ هبتاليهاو وبها و
اههىات
اهىات آيها ؿا تيغیٌ ػهؼ ولی اف ٩ـاؿی کهه هیگ٦تًهؼٝ ،هؼۀ
ّ
ۻٍ .اػ ٧صْـتی ،ؿرهال و هيهاهیـ آىهتیاوٕ .۲۸ً ،ه٪ؼههۀ هضمهؼابـاهین بامهتايی
پاؿيقیٔ
ۼ .هَاصبه با هًَىؿ ؿىیؼی ،هَاصبهگیـيؼهٝ :لی ً٩بـياو.
۽ .بهاؿه عنـوی ػؿ ه٪الۀ «رنتورى ػؿ تهاؿيظ  ۱۳۷مهالۀ يهک هنهزؼ و هؼؿمهه»،
ٍ٦ضۀ  ۱۵و هم ًیى پايگاه إالٛؿمايی به آػؿك ، yon.ir/SUyLw :مال و٥ات هیـفا
ٝینی ؿا مال  ۱۲۸۸ىمنی ؽکـ کـػه امت که اىتباه امت فيـا ػؿ کته تهاؿيغی مهال
و٥ات ٦ٍ ۲۲ـ ٩ ۱۳۱۰مـی امت که بـابـ هیىىػ با ىهـيىؿ  ۱۲۷۱ىمنی.
۾ .صنیى ىهیؼی ،مـگؾىت تهـاو.۴۸۵ً ،
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تهـاو ػؿ يکی ػو ه٦ته به ؿوفی میَؼ ي٦ـ ههن ؿمهیؼه بهىػه امهت .اف
رملۀ و٥یات ،هیـفا ٝینی وفيـ تهـاو بىػ که ػؿ مال گؾىته ٩بلاف وٞ٩ۀ
ً
ۻ
وفيـ تهـاو ،هزهؼػا
تًباکى و بٞؼاف هـػو هضمؼ ابـاهین عاو وفيـيٚام ّ
ۼ
به ايى ى٢ل هًَىب ىؼه بىػ».
و ػؿ «ؿوفياهۀ عإـات ٝیىالنلًٖه»۽ رلؼ ٦ٍ ۱ضۀ  ،۴۸۴چًیى آهؼه

امت:
ْ
«ىًبه  ۲۹هضـمٍ ،بش امت بیـوو يينهتهام .للهه الضمهؼ تها صهال اف
بـکت ػٝاهای هغَىٍه مالهت هنتین ،تها بٞهؼ عهؼا چهه عىاههؼ.
ً
چًؼاو تغ٦ی٦ی ػؿ ايى هـُ صاٍل ييؼه امت .هـػم ىهـ تماها ٥هـاؿ
کـػهايؼ .کىچهها علىت امت .تمام ػکاوها بنته امت .ػل ههـػم ّپهی

کاؿ يمیؿوػ .ػؿ ىمـايات ايى ههـُ هنهت ،لهیکى اف بابهت ومهٞت
هکاو و آب و هىای عىه چًهؼاو فيهاػ يینهت .بهتهـيى کاؿهها تىکهل
امت .عیلیها ٥ـاؿ کـػيؼ و هبتال ىؼه تيهـي ٤بـػيهؼ .ؿوّههعهىايی
تمام ىؼ.

ۻ .يهْت تًباکى ػؿ  ۲۸ؿر  ۲۹ /٧۱۳۰۷امهً٦ؼ ۱۲۶۸ه ،بها اهْهای ٩هـاؿػاػ ؿیی
تىمٔ ياٍـالؼيى ىاه ىـو ٛىؼ و ػؿ اوايل رماػیاالولی  ۱۳۰۹با ٍؼوؿ صکن تضهـين
امتٞمال تًباکى و تىتىو تىمٔ هیـفای ىیـافی به پاياو ؿمیؼٔyon.ir/uf4nJٕ .
ْ
ۼٝ .بؼالله هنتى٥ی ،ىـس فيؼگايی هى ،د.۴۸۲ً ،۱
۽ .يىينًؼه٩ :هـهاو هیـفا مالىؿ ٝیىالنلًٖه.

۵۶
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ىاه هـصىم هميیـۀ کىچک اٝلیصْهـت
و٥یات وبا٦ٝ :تالؼوله بًت ّ

بههه همههیى هههـُ بههؼؿوػ فيههؼگايی گ٦تًههؼ .عیلیههها هـصههىم ىههؼيؼ.
وفيهـ
َٝمتالنلًٖه والؼۀ ٙل النلٖاو هـصىهه ىؼيؼ .هیـفا ٝینهی
ّ
تهـاو پـيي به ؿصمت ايقػی پیىمت .ىهـ اآلو بهیٍهاص امهت.
آ٩ای ياي النلًٖه اوىاو ٥ـاؿ کـػهايؼ .هًىف وفيـی تٞییى ييؼه امت.
ىمیـايات به ىؼتی ىلى ٟىؼه امت که چه يىينن».
هیـفا ٝینی وفيـ وٍهی ؿا بهـاػؿفاػهاه ٕمهیؼهضمؼ ايتٚامالنهلًٖهٔ
ْ
٩ـاؿػاػ .فيـا بـاػؿه ٕمهیؼٝبؼالله عهاو ايتٚامالنهلًٖهٔ فوػتهـ اف وی
و٥ات کـػ .اف آيزها کهه هیهـفا ٝینهی ٥ـفيهؼی يؼاىهت ،هیهـفا صنهى

هنتى٥یالممالکۻ ٝالوه بـ اؿث پؼؿی ،اف ٝمۀ عىػ ،فو هیهـفا ٝینهی
وفيـ ،هن حـوت هًگ٦تی به اؿث بـػ و همه ؿا ػؿ ؿاه آ٩ائی عـد کـػ.

ۻ

ۻ .وی ٍؼؿاٚٝن ايـاو و هٞـو ٣به آ٩ا بىػٍ .اػ ٧صْهـتی ،ؿرهال و هيهاهیـ آىهتیاو،
ًٕ .۲۸ه٪ؼهۀ هضمؼابـاهین بامتايی پاؿيقیٔ
هیـفا صنى هنتى٥یالممالک پنـ هیـفا يىم ٤هنتى٥یالممالک ،هتىلؼ ٩ ۱۲۹۲مـی ػؿ
ىو يا ه٦ت مالگی با ل ٪هنتى٥یالممالکی ؿئیل ػ٥تـ امهتی٦ا ٕوفاؿت هالیههٔ ىهؼ و
هیـفا هؼايت وفيـػ٥تـ ممت مـپـمتی او ؿا ػؿ کاؿهای اػاؿی يا٥ت و چىو هنهتى٥ی ػوم
يًٞی هیـفا يىم ٤ػؿگؾىت ،همۀ کاؿهايی که ػاىت به امتخًای ٍؼاؿت به يگايه پنـه
هیـفا صنى تٞل ٨گـ٥ت و هیـفا هؼايت هم ًاو اف او يیابت هیکـػ و ياٍـالؼيى ىاه هن
هماو اصتـام پؼؿه ؿا بـای او ٩ائل بىػ .هنتى٥ی هم ًاو بـ مـ کاؿ بهىػ تها ػؿ مهلًٖت
ه٦ٚـالؼيى ىاه ػؿ ٩ ۱۳۱۸مـی م٦ـی به اؿوپا ؿ٥ت و ه٦ت مال ػؿ پاؿيل ا٩اهت يمهىػ
ً
و ػؿ ايى هؼت ١البا هـؿوفه ،ػه ػوافػه ي٦ـ اف ايـايیها ههماو او بىػيؼ و و٩تی ههن کهه بهه
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ينغۀ عٖی به ىماؿۀ ۴۳۳۷ /۶؛ ػاييگاه  ۲۱۹۲ /۱۱ػؿباؿۀ مـگؾىت
هیـفا ٝینی وفيـ و هیـفا يىمٍ ٤ؼؿاٚٝن امت ،ػؿ چًؼ َ٥ل .تاؿيظ
میامی ؿوفگاؿ ٩اراؿ و آى٦تگیهای آو ؿوفه اف آو ؿوىى هیگـػػ .آ١اف
ينغه« :بنمله .هیـفا ٝینی ؿا بـ عىػ ت٪هؼين يؼههؼ و ههن ػؿ وٍه٤
هیـفا هىمی تَ٪یـ کـػه».

ۼ

تَضیش و بافعىايی ايى ينغه ،إالٝات بنیاؿی ػؿبهاؿۀ ٞ٥الیتههای
هیـفا ٝینی عاو وفيـ بهػمت هیػهؼ.

ايـاو بـگيت هىؿػ اصتـام ٝمىهی و ػؿ ص٪ی٪ت ٥ـػ ىهاعٌ هلهی بهىػ .چهه ههـػی بهىػ
ؿئى ٣و ههـباو و ػؿ ػومتی حابت و به تمهام هًٞها «آ٩ها» و ػؿ ٝهیى صهال وٕهىپـمهت.
هنتى٥ی با هیـفا ٝلیاٍ٢ـ عاو اتابک به ايـاو بافگيت و ػؿ کابیًۀ اتابک وفيـ رً ىؼ
ً
و پل اف امت٪ـاؿ هيـوٕیت پايقػه باؿ وفيـ و يافػه باؿ ؿئیلالىفؿا ىؼ و ١البا هن اف تهـاو
به يمايًؼگی ايتغاب هیىؼ .اف ػوؿۀ ه٦تن به بٞؼ يمايًؼگی ؿا يپؾيـ٥ت .ػؿ ىين ىهـيىؿ
۱۳۱۱ه که ػؿ عايۀ هیـفا ؿّا عاو صکمت ٕمـػاؿ ٥اعـٔ ههماو بىػ صالتی ىبیه مکته
به او ػمت ػاػ و با ايًکه ػکتـ ههؼی هلکفاػه ػؿ ه٪ام هٞالزه بـآهؼ ٝالد مىػی يؼاػ و
هنتى٥ی ػؿگؾىت و ػؿ ه٪بـۀ عايىاػگی ػؿ ويک هؼ٥ىو ىؼ و ػامتاو هـگ او هم ًیى ػؿ
تـػيؼ و ابهام با٩ی هايؼ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،چهل مال تهاؿيظ ايهـاو ،د،۲
ً.۴۹۳
ۻ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،چهل مال تاؿيظ ايـاو ،د.۴۹۳ً ،۲
ۼ .اصمؼ هًقوی٥ ،هـمتواؿۀ کتابهای ٥اؿمی ،د.۹۸۳ً ،۲

۵۸
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خذمات
 .1مسجذ ،مذرسه ،و مقبزۀ میزسا عیسی وسیز

فهاو ٩اراؿ پاؿنىهـ گىؿمتاو بىػ .اهالن هیـفا ٝینی عاو وفيـ ههن
ػؿ هزاوؿت ايى گىؿمتاو ٩ـاؿ ػاىت .او بـای کمک به ايتهام بها هقيًهۀ
ىغَی عىػ هغاؿری ٕهايًؼ هنزؼ و هؼؿمهٔ ٩ـاؿ ػاػ.

ۻ

هنزؼ و هؼؿمۀ هیـفا ٝینی عاو وفيـ ػؿ مهال ٩ ۱۲۹۵مهـی مهاعته
ىؼه امت .هنزؼ و ه٪بـه ػؿ کًاؿ ٩بـمتاو بىػ .بٞؼها ٩بـمتاو ؿا اف بیى
بـػه و ػؿ هضل ٩بـمهتاو پاؿنىههـ کًهىيی ؿا اصهؼاث کـػيهؼْ٥ .های

۽
ۼ
مهـػؿ هنهزؼ ايهى ؿوايهت
ػؿ
ىؼ.
بافمافی
هنزؼ ػؿ مال ۱۳۵۵
َ ّ
ٓ
ٓ
َّ
َ َ ُ ُ
هىل اللهه [ ] أ َيها َه ّؼ َيًه ُ ال ّٞلهن َو َّ ٝل ِ
هی
يىىته ىؼه امهت٩« :هال ؿم
ّ
ّ
َب ُاب َها» .اهالکی ػؿ اىتهاؿػ و هم ًیى ه٢افههای إـا ٣هنهزؼ هیهـفا

ٝینی وفيـ ،همگی و ٤٩بـ هنزؼ ،صهىفه،ۿ و ايتهام ىهؼه امهت .ػؿ

وٍیتياهه هن اىهاؿه بهه هى٩ى٥هات ىهؼه امهت و عىؿىهیؼ عهاين ٕاف
ۻ .بهههاؿه عنههـوی ،رنههتورى ػؿ تههاؿيظ  ۱۳۷مههالۀ يههک هنههزؼ و هؼؿمههه.۱۵ً ،
ٕهَاصبه با آ٩ای هًَىؿ ؿىیؼیٔ
ۼ .ػاؿيىه ىهبافی ػؿ کتاب «ؿوايتی اف تهـاو ٩هؼين» ،رلهؼ ٍ ۱ه٦ضۀ  ،۱۹۷بافمهافی
هنزؼ ؿا ػؿ مال  ۱۳۵۰ؽکـ کـػه امت.
۽ .لیال با٩ـی ،ػيؼاؿ با وفيـ هـػهؼاؿ ػؿ صىالی بهيت.۴ً ،
۾ .صنىبىٝلی ابىىٞبه صـايی ،تض٤ال٪ٞىل.۴۳۰ً ،
ۿ .ػؿ ماب ٨ػاعل هنزؼ هیـفا ٝینی وفيـ صىفۀ ٝلمیه بىػه امت .اآلو صىفه اف بیى ؿ٥ته
امت.
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عايؼاو ٦١اؿیٔ يیق وٍیتياهه ؿا اهْا کـػه امهت .اٍهل وٍهیتياهه
ػؿ اعتیاؿ ٥ـفيؼاو آ٩ای ايتٚام امت و ؿويىىهت آو يهقػ آ٩های هًَهىؿ
ؿىیؼی امت.
ػاييهمًؼاو هيهـوٕه ػؿ هؼؿمهۀ هیهـفا
ا٥ـاػ فياػی اف ْ٥الٝ ،لمها ،و
ّ
ٝینههی وفيههـ تههؼؿيل و تضَههیل کـػهايههؼ .ۻ هناکًههىو ٕمههال ۱۳۹۸
ىمنیٔ احـی اف صىفه و صزـات ٕالب با٩ی يمايؼه امت و هنهزؼ و
ه٪بـه بهومیلۀ ػيىاؿی اف يکؼيگـ رؼا هنهتًؼ .کًهاؿ ػيهىاؿی کهه کتیبهۀ
ُ
ىزـهياهه يَ ىؼه ػؿی هنت که به صیآ ي٪لی و باٍه٦ای ػيگهـی
هؼايت هیکًؼ .صیإی با يک ػؿعت عـهالى ػؿ ومٔ .ايتهای صیهآ
چًؼ پله هیعىؿػ و ايىايی و بٞهؼ ػؿی آهًهی بها ٕـسههای امهلیمی و
ىیيههای ؿيگی۲ .مً ٩بـ ومٔ ايى اتا ٧بقؿگ ٩بلاف ػيگهـ ارهقای
اتا ٧تىرهتاو ؿا رل هیکًؼ .يکی هتٞل ٨به هیـفا ٝینهی عهاو وفيهـ
امهههت و ػيگهههـی هتٞلههه ٨بهههه بهههـاػؿفاػهاه رًهههاب مهههیؼهضمؼ
ايتٚامالنلًٖه.

ۼ

هنزؼ فيـيٚـ او٩ا ٣اػاؿه هیىىػ .ه٪بـه اف هى٩ى٥ات يینت بلکه هلک
ىغَهی عايهؼاو ايتٚههاموفيـی امهت و بهػمههت آيهاو اػاؿه هیىههىػ.
ْ
ۻٝ .لی ػوايهی ،فيؼگیياههه و عهؼهات ٝلمهی و ٥ـهًگهی آيتاللهه صهاد ىهیظ ههاػی
يزنآباػی.۷۸ً ،
2 . yon.ir/BQJTT.
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۶۰

هناکًههىو مـپـمههت ه٪بههـه ،آ٩ههای هًَههىؿ ؿىههیؼی ٕ٥ـفيههؼ ٝلیبابهها
ؿىههیؼیٔ امههت .بًههای هنههزؼ ػؿ عیابههاو ىههاهپىؿ ته هـاو ٕوصههؼت
امالهیٔ فيـ چهاؿ ؿاه صنىآباػ ؿوبهؿوی عیاباو بهيت اف حلج ػاؿايی
هیـفا ٝینهی وفيهـ مهاعته ىهؼه امهت .هیهـفا ٝینهی وفيهـ ػؿ فاويهۀ
ىمال١ـبی همیى هنزؼ هؼ٥ىو امت.

ۻ

هـ ه٦ته ػؿ هنزؼ ،هیئت فيزايیها ٝقاػاؿی و تىمل ػاؿيؼ .ػؿ ػاعهل
اب هنزؼ  ۲کتیبه ورىػ ػاؿػ:
هضـ ّ

ال« ٔ٤مًۀ  »٧۱۴۰۱که يياوػهًؼۀ مهال تٞمیهـ و بافمهافی هنهزؼ
امت.
بٔ «ٝمل میؼهضنى اصمؼی» .يام مافيؼۀ کاىیهای هضهـاب و يها
همکى امت يام هٞماؿ باىؼ.
هتؤم٦ايه هؼؿمۀ  ۱۲۸مالۀ هیـفا ٝینی وفيـ که ػؿ صزـهههايو ؿوفی
هـصىم ػهغؼا ٕ ۱۲۵۷ىمنی تا  ۱۳۳۴ىمنیٔ بهه گ٦تهۀ عهىػه ػه
ۼ

مال يقػ صاد ىیظ هاػی تلمؾ هیکـػه تغـي ىؼه امت.
ْ
ه٪بهـه ػؿ مهال  ۱۳۵۶ىمنهی تىمههٔ مهیؼٝبؼالله ايتٚهاموفيـی و بهها
يٚاؿت رًاب آ٩ای مٞیؼ ماٝی و ٝلیبابا ؿىیؼی ٕمـپـمهت ه٪بهـهٔ
بافمافی ىؼ .مـپـمت ه٪بـۀ هیـفا ٝینی ،هـصهىم هضمهؼ ؿىهیؼی و
ۻ .صنیى ىهیؼی ،مـگؾىت تهـاو.۴۸۵ً ،
ۼ .هضمؼٝلی يزنآباػی ،الٞلماء با٩ىو ها ب٪ی الؼهـ.۱۶ً ،
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بٞؼاف وی ٥ـفيؼه هـصىم ٝلیبابا ؿىیؼی و بٞؼاف ٝلیبابها٥ ،ـفيهؼه
صاد هًَىؿ ؿىیؼی امت.
کتیبهای بر در ورودی هسجذ يصب است .برخى از هىاردی کهه در
آو يىشته شذه است:
ال ٔ٤هنزؼ و هؼؿمۀ هیـفا ٝینی وفيـ ػؿ مال ٩ ۱۲۹۵مـی به همت
هـصىم هیـفا ٝینی وفيـ اصؼاث هیىىػ.
بٔ ا٥ـاػ فياػی اف ْ٥الٝ ،لما ،و ػاييمًؼاو هيـوٕه ػؿ همیى هؼؿمه
تؼؿيل و تضَیل کـػهايؼ.
پٔ ايى هنزؼ و هؼؿمه اف اؿاّی هتٞل ٨به میؼ هیـفا ٝینی هٞهـو٣
به وفيـ اصؼاث ىؼه امت.
تٔ هنزؼ و هؼؿمۀ هیـفا ٝینی وفيـ ػاؿای صیإی باٍ٦ا و فيبها بهىػ
کههه ػؿ إههـا٥و هههؼؿك بههقؿگ و صزههـات ٩ههـاؿ ػاىههتًؼ .ػؿ ّههلٜ
ىمال١ـبی صیآ ،ه٪بـۀ هـصىم ٝینی وفيـ ٩هـاؿ ػاؿػ .بهـ ؿوی ػيهىاؿ
وؿوػی هنزؼ ٩ؼيمی ،کتیبهای يیق يَ ىؼه امهت .هتؤمه٦ايه بههرق
وؿوػی هنزؼ و هؼؿمه و ٍضى ٩ؼيمی هنزؼ ،ب٪یۀ بًا تغـي ىهؼه
امت.
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۶۲

هنزؼ ٝینی عاو وفيـ
هًَىؿ ؿىیؼی ٕهئل ٤کتابٔ يقػ
صزتاالمالم ٝلیاکبـ واٚٝی
ٕاهام رماٝت هنزؼٔ
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بـ ؿوی کتیبه يام ارؼاػ هیـفا ٝینی عاو وفيـ تا اهام فيىالٞابهؼيى
صک ىؼه امت:
«ٍههىؿت اينههاب مههلیل االٕیههاب و االيزههاب مههتىػۀ آػاب و وفاؿت
هً٪بت ٥لک ؿٞ٥ت آمماو هًقلت ا٥تغاؿ الناػات الٚٞهام فبهؼة ي٪بهاء
الکـام ٩ؼوة آل ٕه و يل عالٍ اص٦اػ صْهـت اهیـالمهئهًیى و اههام
المت٪یى میؼ الىفؿاء ٥ی الٞالمیى آ٩ای آهیهـفا ٝینهی وفيهـ ػاؿالغال٥هه
ْ
ۻ
ٕاب الله حـاه و رٞل الزً هخىاه ٥هی ىههـ هضهـم الضهـام ئیهل پهاك
 ۱۳۱۰آ٩ا هیـفا ٝینی ،آ٩ها هیهـفا هىمهی ،آ٩ها هیهـفا ابىال٪امهن ،هیهـفا
ْ
ْ
ٝینهههی ،هیهههـفا ْ٥هههلالله ،هیـيضیهههی ،هیـٝبؼاللهههه ،هیـهنهههٞىػ،
هیـمیؼصنههى ،هیـفيىالٞابههؼيى ،هیههـفا هٖهههـ ،هیههـفا ٝبؼالىامهه،ٜ
هیـي٢ما ،هیـر٦ٞـ ،هیـاهیىالؼيى ،هیـؿکىالؼيى ،هیـهضمهؼ ،هیـ٥غهـ،
ْ
هیـت٪یالههؼيى ،هیـفهههاو ،هیـلٖ٤اللههه ،هیـىههملالؼيى ،هیـهضمههؼ،
ْ
هیـمیؼصنى ،هیـىـ٣الؼيى ،هیـصنیى ،هیـلٖ٤الله ،هیـتادالهؼيى،
هیـ٩ىامالؼيى ،هیـىـ٣الؼيى صنیى ،هیـمیؼهـتْی اٚٝن ،هیـمهـاد،
هیـکمهههال ،هیـؿ٥یٜالهههؼيى هیـمیؼصنهههى وا٩ههه ،٤مهههیؼاهیىالؼيى،
مههیؼبـهاوالؼيى ،هیههـ١الم ابىهضمههؼ ،هیـابىالْ٦ههل ،هیـامههماٝیل،

ً
ۻ« .ئیل» به هًٞای مال امت« .ئیلپاك» ٙاهـا هماو «پاؿكئیل» يا «باؿكئیل» بىػه و
به هًٞای مال پلً امت که مال مىم اف ػوافػه مال تـکی امت.

۶۶
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هیـابىٕال  ،مهیؼهضمؼ ،میؼصنهیىٝ ،لهی ٝمهـاو صنهى اٖ٥هل،

ۻ

اههههاهقاػه ٝلیاٍههه٢ـ ،صْهههـت ٝلیبىالضنهههیى میؼالنهههارؼيى
فيىالٞابههؼيى ؿوصههی و ؿوس الٞههالمیى ٥ههؼاهٝ .مههل میؼهضمؼؿّهها
.»۱۳۲۳

ْ
ْ
ۻٕ .ب ٨ي٪ل بـعی صنى اٖ٥ل رؼ آيتالله میؼٝلی عاهًهای امت.
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۶۸

ؿوی ٩بـ هیـفا ٝینی عاو وفيـ يک مً م٦یؼ ٩ؼيمی تـنعىؿػه ٩ـاؿ
گـ٥ته که باالی مً ػو ٥ـىتۀ کىچک صزاؿی ىؼه .باالی مهً ٩بهـ
ۻ

بیًيٞلی ىاه ػو تبـفيى صزاؿی ىؼه.
ُ َ ٓ َ ْ َّ
ُ ُ
ؿوی مً هقاؿ هیـفا ٝینی وفيـ ،آيۀ «هى الضی الؾی ال يمهىت »

ۼ

صک ىؼه امت و مپل اىٞاؿ ؽيل يىىته ىؼه امت:
بههه تههافگی ف چمههى يىبهههاؿ کههـػ ٥هـاؿ

گـ٥ههت ؿاه ي٦ههل ػؿ گلههىی بلبههل فاؿ

عمیؼ ٩اهت مـ و مضی ف هضًت و ١ن
هماؿه ىیىۀ ايى چـط م٦لهپـوؿ ػوو

ف ؿيذ و َ١ه ى٪اي ٨میه يمىػ ّػحهاؿ

متن بىػ بهه بقؿگهاو و رهىؿ بهـ ابهـاؿ

چًههاوکههه تههافهگل هی ؿا ف بهها ٟپی٢مبههـ
ََ
چه يىگلی که به هًگام بهؾل پهیو ک٦هو

به يینچين فػو بـػ و ػل يمىػ ٥کهاؿ
ٖٝای صاتن و رىػ هٞى چهه يهکػيًهاؿ

ّههیى وفيـ که چىو او به هلک ؿی يبؼی

بـ آمتاو ىهًيهه اههیى و عهؼهتکاؿ
بههقؿگ ههههـ بههه تههؼبیـ و آٍهه٦یآحههاؿ

۽

۾
ۿ
܀

ؿمىل رؼه هىمیو باب و ٝینی يام
به مال میقػه و ػه ُبؼ ف هزـت عاتن

پل اف هقاؿ که بـػه وبا بهه ػاؿ ٩هـاؿ

بقؿگههىاؿ و عههؼايا بههه ٝههقت اصمههؼ

به ٩ؼؿ و هـتبه و رايگهاه هيهت و چههاؿ

بههه ؿوف صيههـ بههه پههیو ل هىای پی٢بههـ

بکى ف ؿصمت عىػ مهـ٥ـاف و بـعهىؿػاؿ

ۻ .لیال با٩ـی ،ػيؼاؿ با وفيـ هـػهؼاؿ ػؿ صىالی بهيت.۴ً ،
ۼ٥ .ـ٩او.۵۸/۲۵ :
۽ ّ .ػحاؿ :لبامی که ؿوی لباكهای ػيگـ هیپىىیؼيؼ .صنى ايىؿی٥ ،ـهً بقؿگ مغى،
د.۳۰۱۱ً ،۴

۾ .هٞى :اف ؿرال هٞـو ٣اػبی.
ۿ ّ .ههیى :بقؿگتـ .صنى ايىؿی٥ ،ـهً بقؿگ مغى ،د.۷۵۴۰ً ،۷
܀ .آٍ :٤وفيـ باتؼبیـ صْـت ملیماو

.
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ۺۻ بیت ىٞـ ؿوی مً هقاؿ صک ىؼه امت .مهـايًؼۀ اىهٞاؿ هٞلهىم
يینت .يکتههايی اف اىٞاؿ بهػمت هیآيؼ:
ال ٔ٤اف ل« ٘٦رؼه» ػؿ بیت ه٦تن ػاينته هیىىػ که هیـفا ٝینهی اف
ماػات امت.

بٔ ػؿ بیت هيتن با ٝباؿت «به مال میقػه و ػه ُبؼ ف هزـت عاتن پل

و٥ات هیـفا ٝینی اىاؿه ػاؿػ :ۺۻ۽ۻ ٩مـی.
اف هقاؿ» ،به مال ّ

پٔ ٝباؿت «بـػه وبا به ػاؿ ٩ـاؿ» به يضهىۀ و٥هات وی اىهاؿه ػاؿػ کهه
هماو بیماؿی وبا امت.
ّم َمت ػاىتى هیـفا ٝینی ػؿ ػؿباؿ باٝج ييؼ کهه اف ٥کهـ ههـػم ١ا٥هل
ىىػ .او اف ٝاؿ٥او ػوؿۀ عىػ بىػ و فهايی کهه وبهای ٝهام و هٞهـو ٣ػؿ
تهـاو ىیى ٛپیؼا کهـػ و آو٩هؼؿ کيهته ػاػ کهه هزبهىؿ بىػيهؼ هـػههها ؿا
گـوهی ػ٥ى کًًؼ ،ػمتىؿ ػاػ ػ٥ى اهىات بها آػاب امهالهی و همهـاه بها
١نل و ک٦ى ايزام ىىػ و آو٩ؼؿ به ايى اهـ اهتمام ػاىت کهه رهايو ؿا
ْ
بـ مـ ايى ؿاه گؾاىت .يَـالله صؼاػی تهـاوىًاك ػؿايىباؿه هیگىيؼ:
هیـفا ٝینی عاو با ورىػ ه٪اهی که ػؿ ػؿبهاؿ ػاىهت هنهت٪ین بهـ کهاؿ
ؿمیؼگی به بیماؿاو گـ٥تاؿ وبا و تؼ٥یى اهىات يٚاؿت هیکـػ ،تا آيزا که
به ػلیل تماك هنت٪ین با هبتالياو به وبا عىػه هن وبا گـ٥ت و ػؿ ههاه

ٍ٦ـ مال ٩ ۱۳۱۰مـی اف ػيیا ؿ٥ت.

ۻ

ۻ .لیال با٩ـی ،ػيؼاؿ با وفيـ هـػهؼاؿ ػؿ صىالی بهيت.۴ً ،

۷۰
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ٝلی ً٩بـياو و هًَىؿ ؿىیؼی ٕيىينًؼگاو کتاب صاّـٔ
ه٪بـۀ هیـفا ٝینی عاو وفيـ و میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه
 ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ىمنی
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ٝلی ً٩بـياو و هًَىؿ ؿىیؼی ٕيىينًؼگاو کتاب صاّـٔ
صیآ ه٪بـۀ هیـفا ٝینی عاو وفيـ و میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه
ّ
 ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ىمنی
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۷۲

بـ ؿوی مـػؿ يىىته ىؼه امت:
«هنزؼ و هؼؿمۀ هـصىم هیـفا ٝینی عاو وفيـ»
ػؿ صىفۀ ٝلمیۀ هیـفا ٝینی ا٥ـاػی چىو ٝلیاکبـ
ػهغؼا تضَیل کـػهايؼ .هتؤم٦ايه بـ احـ تناهش و
مهلايگاؿی ،صىفۀ ٝلمیه تغـي ىؼه امت.
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هیئت هضباو صْـت ٝلیبىابیٕال
ه٪بـۀ هیـفا ٝینی عاو وفيـ
ٙهـ اؿبٞیى اهام صنیى
مال  ۱۳۹۵ىمنی
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۷۴
هیئت هضباو صْـت ٝلیبىابیٕال

ػؿ ايى ه٪بـه هـامن بـگهقاؿ

هیکًؼ .ايى هیئت ػؿ ػو ؿوف اف مال هىٙ ٜ٩هـ ،اهالی هضل ،هم ًیى
هنتمًؼاو و يیافهًؼاو ؿا إٞام هیکًؼ :ؿوف هیالػ اههام ٝلهی
ؿر ٔ و اؿبٞیى اهام صنیى

ٕ۱۳

 .اؿبٞیى مال  ۱۳۹۵ىمنی ،مه هقاؿ

وٝؼۀ ١ؾا بیى کاؿتىعىابها و اهالی هضل تىفي ٜىؼ .همهىاؿه ػؿ ايهى
ه٪بـه هؼس و هً٪بت هىلی عىايؼه هیىىػ و ايى هـامن و إٞهام اف
ْ
هماو مالهای صیات میؼٝبؼالله ايتٚاموفيـی بـگهقاؿ هیىهىػ.ۻ يٚهـ
ْ
میؼٝبؼالله ايتٚهاموفيـی آو بهىػ کهه بهه ؿوّههعىايی و هـامهن اههام
صنیى

عیلی اهمیت ػاػه ىىػ و ػؿ هنزؼ هیـفا ٝینی مهىگىاؿی

اهام صنیى

بـپا ىىػ .هم ًیى ػؿ ه٪بـۀ هیـفا ٝینی وفيهـ٪٥ ،هـا و
ۼ

بیعايماياو إٞام ىؼه و ١ؾای گـم بغىؿيؼ .ػؿ هى٩ى٥ات هیـفا ٝینی
عاو وفيـ آهؼه امت که ى های رمٞه إٞام کًًؼ و ايى مًت صنهًه
اف آو فهاو تاکًىو اػاهه ػاؿػ و بٞهؼاف يمهاف ه٢هـب و ٝيها ،ػؿ هنهزؼ
م٦ـهای پهى هیىىػ.

ۻ .هماو.۵ً ،
ۼ .هَاصبه با هًَىؿ ؿىیؼی ،هَاصبهگیـيؼهٝ :لی ً٩بـياو.
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هیئت هضباو صْـت ٝلیبىابیٕال
ه٪بـۀ هیـفا ٝینی عاو وفيـ
ؿوف ٝاىىؿا ،مال  ۱۳۹۶ىمنی
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تهـاو ،ه٪بـۀ هیـفا ٝینی عاو وفيـ و میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه،
ْ
اف ؿامت :امتاػ امؼالله ٝبهؼلی آىهتیايی ٕپژوهيهگـ امهًاػٔ،
هًَههىؿ ؿىههیؼی ٕپژوهيههگـ تههاؿيظٔ ،ػکتههـ اومههاهى اوتنههىکا
ٕػاييههگاه تىکیههىٔٝ ،لههی ً٩بـيههاو ٕمههًؼپژوهٔ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ،
ىمنی
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ػکتـ اوماهى اوتنىکا اف ػاييگاه تىکیى ػؿ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
ىمنههی ،ػيههؼاؿی اف ه٪بههـۀ هیههـفا ٝینههی عههاو وفيههـ و
میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه ػاىت .هٖل ٥ى ٧ؿا بههًٝىاو
ياػگاؿی بـای آ٩ای هًَىؿ ؿىیؼی يگاىتًؼ.
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۷۸
 .2بیمارستان وسیزی

ۻ

بیماؿمتاو وفيـی هـبىٓ به ػوؿۀ ٩ارهاؿ امهت و ػؿ تههـاو ػؿ عیابهاو
ولیَٝـ ،فيـ چهاؿ ؿاه رمهىؿی هضلۀ صنىآباػ اف حلج ػاؿايی هیهـفا
ٝینی وفيـ مهاعته ىهؼه امهت .اصهؼاث بیماؿمهتاو ػؿ مهال ۱۳۱۷
ىـو ٛىؼ.

ۼ

۽

ػؿ کتاب «ؿوفىماؿ تاؿيظ هٞاٍـ ايـاو» رلؼ ٦ٍ ،۱ضۀ  ،۲۸۸ا٥تتهاس
بیماؿمتاو هـصىم هیـفا ٝینی وفيـ ؿا پًذىهًبه  ۲۶ههـػاػ ۱۳ /۱۳۰۰
ؽی الضزه  ۱۳۳۹ؽکـ کـػه امت و چًیى اػاهه ػاػه امت:
«صکینالؼوله وفيـ ٍهضیه و اههىؿ عیـيهه اف بیماؿمهتاو تهافه تؤمهیل
هـصىم «هیـفا ٝینی وفيـ» بافػيؼ يمىػ و وٝؼه ػاػ که به فوػی يىاٌ٩
آو ؿا بـٕـ ٣يمايؼ .ايى بیماؿمهتاو بهه همهت ىهغٌ صکهینالؼولهه

۾

تؤمیل ىؼه بىػ».

ۻ .ػاؿيىه ىهبافی ،ؿوايتی اف تهـاو ٩ؼين ،د.۱۹۰ً ،۱
ۼ .بـعی مال ا٥تتاس بیماؿمتاو ؿا  ۱۳۱۸ػؿ ػوؿۀ ه٦ٚـالؼيى ىاه ؽکـ کـػهايؼ .صنى ٪٥یه
ٝبؼاللهی ،هَاصبه با امتاػ ػکتـ هضمىػ يزنآباػی امتاػ تاؿيظ پقىکی و ْٝهى پیىمهتۀ
٥ـهًگنتاو ٝلىم پقىکی ايـاو۱۰ً ،ه۱۱؛ ههؼی باهؼاػ ،ىـس صال ؿرهال ايهـاو ،د ،۲
ً .۵۱۷ -۵۱۴
۽ٝ .بؼالضنیى عاو مپهـ ،هـآت الى٩اي ٜه٦ٚـی ،د.۳۹۹ً ،۱
۾ .اف اْٝای ايزمى اعىت.
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صماهی يیق بـای ؿ ٜ٥اصتیاد هـيِعايۀ هیـفا ٝینی و هـػم عاؿد ػائـ
ىؼه بىػ .ػؿ اؿاّی اىتهاؿػ يقػيک يزنآباػ يیق هلکی با يام ٍضتآباػ
امت که بـای تکمیل ٝىائؼ هـيِعايه ػاعل ػؿ هى٩ى٥ات هـيِعايه

ۻ
مـػؿ بیماؿمهتاو
بـ
الرىؿػی
کاىی
اف
ای
کتیبه
اواعـ
همیى
تا
امت.
ّ

ورىػ ػاىهت کهه ؿوی آو بهه عهٔ مه٦یؼٝ ،بهاؿت «بیماؿمهتاو هلهی

وفيـی» ػيؼه هیىؼ.

ۼ

کتیبهای بر در ورودی بیمارسهتاو وزیهری يصهب اسهت .برخهى از
هىاردی که در آو يىشته شذه است:
ال ٔ٤بیماؿمتاو وفيـی اف حلج اههىال هیهـفا ٝینهی هيههىؿ بهه وفيهـ
اصؼاث ىؼ.
بٔ ماعتماو بیماؿمتاو ػؿ مهال ۱۲۷۵ه ٧۱۳۱۴ /ىهـو ٛىهؼ و ػؿ
مـػؿ بیماؿمهتاو
مال ۱۲۷۹ه ٧۱۳۱۸ /پاياو يا٥ت ٕٕب ٨کتیبهای که ّ

يَ ىؼه امتٔ .ػؿ آو فههاو بیماؿمهتاو ىهاهل چًهؼ اتها ٧بهىػ کهه

گًزايو  ۱۰تغتعىاب ؿا ػاىت و آو ؿا به ػو ٩نمت ٕبی و رـاصی

ْ
ۻٝ .لی ػوايهی ،فيؼگیياههه و عهؼهات ٝلمهی و ٥ـهًگهی آيتاللهه صهاد ىهیظ ههاػی
يزنآباػی۲۷ً ،ه.۲۹
ۼ .صنى ٪٥یه ٝبؼاللهی ،هَاصبه با امتاػ ػکتـ هضمىػ يزنآباػی امتاػ تاؿيظ پقىکی و
ْٝى پیىمتۀ ٥ـهًگنتاو ٝلىم پقىکی ايـاو۱۰ً ،ه.۱۱

۸۰
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ت٪نین هیکـػيهؼ٩ .نهمت ٕبهی فيـيٚهـ هـصهىم ػکتهـ مهیؼابىتـاب و
ُ
٩نمت رـاصی فيـيٚـ ػکتـ ل٤ۻ آلمايی اػاؿه هیىؼ.
پٔ هقؿٝهای ػؿ إـا ٣يزنآباػۼ يقػيهک اىهتهاؿػ بهه يهام ٍهضتآباػ
و ٤٩بیماؿمتاو ىؼه امت.
تٔ ػؿ مال  ۱۳۱۵يک بغو به بیماؿیهای فياو اعتَهاً ػاػه ىهؼ
که ػؿ آعـ ؿيامت آو با هـصىم ػکتـ صمیؼ آهی بىػ و ػؿ مال  ۱۳۱۹به
ػاييکؼۀ پقىکی ّمیمه و هـکق آهىفه ؿىتۀ فياو و هاههايی ػاييهگاه
تهـاو ىؼ .بنیاؿی اف امهاتیؼ ٞ٥لهی ايهـاو ػؿ ؿىهتۀ فيهاو و هاههايی اف
هتغََاو ايى بیماؿمتاو هنتًؼ .ػؿ مهال  ۱۳۳۰بهـای آفهاييهگاه و
ؿاػيىلىیی ماعتمايی اف ٕـ ٣ػاييکؼۀ پقىکی ػؿ ايهى بیماؿمهتاو بًها
ىؼ .هتؤم٦ايه ػؿ مال  ۱۳۵۰ىمنی بیماؿمتاو که صؼاکخـ امهت٦اػه اف
آو به ٝمل آهؼه بىػ بهٍىؿت هنتهلک ىؼه ،بهه هتهىلی و٩هت ٝهىػت
ػاػه ىؼ .ػؿ مهال  ۱۳۵۵ىمنهی وفاؿت بههؼاؿی و٩هت بیماؿمهتاو ؿا
ٕعىىبغتايه به ١یهـ اف بًهای رًهىبی آؤ عهـاب کهـػ تها ػؿ هضهل آو
بیماؿمتايی رؼيؼ بنافػ.
1. Luff.
ۼ .يزنآباػ َ٩بهای امت اف ػهنتاو ا٥ياؿيه ماوربال ٟىهـمتاو کـد ػؿ  ۴۸هقاؿ گقی
ه٢ـب کـد و  ۱۸هقاؿ گقی رًىب ؿاه کـد به ٩قويى .ػؿ رلگهۀ هٞتهؼلی وا٩ه ٜامهت و
 ۲۶۷۴تى مکًه ػاؿػٝ .لیاکبـ ػهغؼا ،ل٢تياهه؛ به ي٪ل اف :ػاؿيىه ىهبافی ،ؿوايتی اف
تهـاو ٩ؼين ،د.۱۹۲ً ،۱
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ثٔ بیماؿمتاو وفيـی ػؿ مال  ۱۳۷۷تضت ىماؿۀ  ۲۳۸۳به حبت آحهاؿ
هلی ؿمیؼه امت.

۸۲
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و٤٩ياهۀ بیماؿمتاو
هیـفا ٝینی عاو وفيـ
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يمای بیـويی بیماؿمتاو وفيـی
هناکًىو بیماؿمهتاو ٥ـمهىػه ىهؼه و ١یـ٩ابهل
امت٦اػه امت .اهیؼواؿين تؼابیـی ايؼييیؼه ىىػ
و با هناٝؼتهای مافهاو او٩ها ،٣بیماؿمهتاو
بافمافی ىؼه و هىؿػ بهـهبـػاؿی ٩ـاؿ گیـػ.
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۸۴
1
 .3اراضی مىقىفه در اضتهارد (قزیۀ مزادتپه)

بـاماك مًؼهای و٦٩ی که ػؿ کتابغايۀ ىغَی آ٩ای هًَهىؿ ؿىهیؼی
هىرىػ امت ،بـعی اف هى٩ى٥ات هیـفا ٝینی وفيهـ ػؿ اىهتهاؿػ و ٩ـيهۀ
هـاػتپۀ ىهـمتاو کـد امت .مافهاو او٩ا ٣و اهىؿ عیـيه اٝالم کـػ:
مًؼ تکبـگی هى٩ى٥ۀ هیـفا ٝینی وفيـ بیماب٪هتـيى اعؾ مًؼ هى٩ى٥ات
ػؿ کيىؿ امت .با ٍؼوؿ مًؼ هالکیت هیـفا ٝینی وفيـ ،بیو اف ۳۰۰
ؿ٩به ػؿ ىهـمتاو اىتهاؿػ مًؼػاؿ عىاهؼ ىؼ که با اتَال ؿ٩بات به
اٍل مًؼ ػؿ ماهايۀ راه ،ٜايى هىّى ٛبه حبت عىاهؼ ؿمیؼ .هناصت
ايى هى٩ى٥ه که به يام هیـفا ٝینی وفيـ به حبت ؿمیؼه امت ،ػو هیلیىو و
چهاؿٍؼ و هيتاػ و پًذ هقاؿ هتـ هـبٕ ٜبیو اف  ۲۴۸هکتاؿٔ امت.
به ػلیل ايًکه هالکیت آو ىو ػاي

و ٝـٍه و اٝیاو آو و٦٩ی امت،

اعؾ ايى مًؼ بـای مافهاو او٩ا ٣و اهىؿ عیـيه بنیاؿ ههن و اؿفىمًؼ
به ىماؿ هیؿوػ و اؿفه ؿيالی ايى هى٩ى٥ه بنیاؿ باال ،اؿفىمًؼ و ىاهل
بغوهای هنکىيی و تزاؿی فؿاٝی امت ...بًا به اٙهاؿ مـپـمت
ػ٥تـ يمايًؼگی او٩ا ٣اىتهاؿػ ،يیات ايى وا ٤٩عیـايؼيو ،کمک به
هقيًههای صىفۀ ٝلمیه ،ايزاػ هنزؼ ،بـپايی هـامن ؿوّهعىايی ،و
کمک به ا٥ـاػ يیافهًؼ هیباىؼ.

ۼ

ۻ .ػاؿيىه ىهبافی ،ؿوايتی اف تهـاو ٩ؼين ،د۱۸۹ً ،۱ه.۱۹۰
2. yon.ir/1ozfd.

فصل دوم :هیرزا عیسى خاو وز یر

85

ػؿ يکی اف مًؼهای مافهاو او٩ا ٣ػؿباؿۀ هى٩ى٥ات هؾکىؿ چًیى آهؼه
امت:
امهههتاو البهههـف ،ىهـمهههتاو اىهههتهاؿػ ،بغهههو ههههقاؿ ،ٛهنهههاصت:
 ،۲۴۸۵۵۵۲۹۳تاؿيظ حبت :عـػاػههاه  ،۱۳۹۴ىهماؿۀ ػ٥تهـ اههالن:
٦ٍ ،۹۰ضۀ  ،۸۲ىماؿۀ حبت هلک ،۱۴۳۰۹ :يى ٛهلک٩ :ـيه ،وّٞیت
عاً :و ۶ ،٤٩ػاي ٝـٍهه و اٝیهاو ،ييهايی هلهک :اىهتهاؿػ ٩ـيهۀ
هـاػتپه ،هيغَات هالک :هى٩ى٥ۀ هیـفا ٝینی وفيـ.

۸۶
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هى٩ى٥ات هیـفا ٝینی وفيـ

ػؿ ٩ـيۀ هـاػتپۀ ىهـمتاو کـد
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۸۸
 .4بیمارستان راسی

هیـفا ٝینی عاو وفيـ ػؿ عیاباو وصؼت امهالهی ،بیماؿمهتاو ؿافی ؿا
هن تؤمیل کـػ که هًىف ػايـ امت.

ۻ

 .5قىات سزاب وسیز

ً٩ات مـاب وفيـ ًٕ٩ات هیـفا ٝینی وفيـٔ رقو هى٩ى٥ات هیـفا ٝینهی

امتۼ و ػؿ عیاباو ههؼیعايی ،کىچۀ ل تيًه که صاال يهاهو ىههیؼ
صیؼؿی امت هٚهـ پیؼا هیکـػ .بیيتـ بیماؿیهای ههـػم ػؿ آو فههاو
ياىی اف آب آلىػه بىػ و تًها آب پان آب همیى ً٩اتهها بهىػ و راله
ايًکه ا١ل ا٥هـاػی کهه ً٩هات ػاىهتًؼ ههافاػ آب عهىػ ؿا و٩ه ٤ههـػم
هیکـػيؼً٩ .ات آب ىاه ،اول ػؿ َ٩ـ ىاه هیگؾىت و بٞهؼ بهه ههـػم
هیؿمیؼ و ً٩ات ٥ـهاي٦ـها ،اول ػؿ عايهاه هیچـعیؼ و ...اهها هیهـفا
ٝینی کل آب ً٩ات ؿا و ٤٩هـػم هیکًؼ يه ههافاػه ؿا .هضلهۀ مهـاب
وفيـ هن به ػلیل همیى ً٩ات به ايى امن هيهىؿ ىؼه امت.

۽

ػؿ کتابهای تاؿيغی اىاؿه به ً٩ات ٝینی عاو ىؼه امت؛ يمىيه:

ۻ .بهاؿه عنـوی ،رنتورى ػؿ تاؿيظ  ۱۳۷مالۀ يک هنزؼ و هؼؿمه.۱۵ً ،
ۼ .ػاؿيىه ىهبافی ،ؿوايتی اف تهـاو ٩ؼين ،د۱۸۹ً ،۱ه.۱۹۰
۽ .هماو ،د.۱۹۹ً ،۱
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«٩یمت اراؿۀ آب آو عايه ۱۰ ،تىهاو ػؿ مال بىػ و اف ً٩ات هیـفا ٝینی
وفيـ که کًاؿ م٦اؿت راؿی بىػ ،آب هیگـ٥تًهؼ و ههاهی ػو مهه ههقاؿ
ػيًاؿ هن به هیـآب هیػاػيؼ».

ۻ

 .6گستزش ضهز تهزان و احذاث خىذق

ايياو به ػمتىؿ ياٍـالؼيى ىاه ،ي٪يۀ رؼيؼ ػاؿالغال٥ۀ تهـاو ؿا ػؿ ػوؿۀ
ٍؼاؿت هیـفا يىم ٤هنتى٥یالممالک تًٚین کـػ .البته هىمهیـ بهىهلـ
٥ـاينىی و هىمیى کـىیو اتـييی هٞلن هؼؿمۀ ػاؿالً٦هىو و هم ًهیى
ههًؼك ب٢ايـی ػؿ ايى کاؿ به او کمک کـػيؼ.

ۼ

بًابـايى ومٞت ػاػو ىهـ تههـاو و اصهؼاث عًهؼ ٧بهـای رلهىگیـی اف
مههیل ،بهػمههت باک٦ايههت هیههـفا ٝینههی عههاو وفيههـ ٍههىؿت گـ٥ههت.
هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه هیيىينؼ:
« مًۀ هقاؿ و ػوينت و هيتاػ و چهاؿ ٝهقم هلىکايهه بهـ ومهٞت ىههـ
تهـاو تٞل ٨يا٥ت لهؾا ه٪ـؿ ٥ـهىػيؼ که ىهـ تههـاو ؿا اف مهمت ػؿوافۀ
ىمیـاو يهکهقاؿ و هيتَهؼ ؽؿ ٛو اف مهه رايه ػيگهـ اف ههـ ٕهـ٣
يکهقاؿ ؽؿ ٛومٞت ػهًؼ و ک٦الت ايى اههـ ؿا بهه ٝههؼۀ رًهاب آ٩های
وفيـ ػاؿالغال٥ه هىکىل ٥ـهىػيؼ و يیهق
هنتى٥یالممالک و هیـفا ٝینیّ ،

ه٪ـؿ ىؼ که عًؼ٩ی ص٦ـ کًًؼ که ؿ٥هٝ ٜبهىؿ هـػههاو اف عهاؿد ػؿوافه

ۻ .هیـفا صنیى عاو هبَـالنلًٖه ،هـامالت ٕهـاو۳۲ً ،؛ هًَىؿه اتضاػيهه و مهٞیؼ
ْ
ؿوصی ،ػؿ هضْـ ىیظ ْ٥لالله يىؿی :امًاػ ص٪ى٩ی ٝهؼ ياٍـی ،د.۴۴ً ،۱
ۼ .ػاؿيىه ىهبافی ،ؿوايتی اف تهـاو ٩ؼين ،د۱۸۹ً ،۱ه.۱۹۰
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۹۰

بيىػ و ىهـ اف آ٥ت میل هض٦ىٗ هايؼ .ؿوف يکيًبه يهافػهن ىهٞباو ػؿ
ً
بیـوو ىهـ ىـو ٛبه ايى کاؿ ىؼ .اٝلیصْـت ىهـياؿی بؼوا کلًگهی
به فهیى فػيؼ و بٞؼ مايـيى ىـو ٛبه ص٦ـ عًؼ ٧کـػيؼ و هیهـفا ٝینهی
وفيـ هتٞهؼ ىؼ که مهماله ص٦ـ عًؼ ٧تمام ىهىػ .ػوؿ ايهى ىههـ مهه
٥ـمظ و يین ىؼ و ػوافػه ػؿوافه بهه ػوؿ او مهاعته آههؼ و هیهـفا ٝینهی
هت٪بل ىؼ که او ػؿيى عؼهت هزاهؼه کًؼ و پاؿهای اف اؿاّی بايـه کهه
ػاعل ػؿ هضآ ىهـ رؼيؼ هیا٥تؼ اف او باىؼ و هًهىف بْٞهی اؿاّهی
ۻ ۼ

هتٞل ٨به هیـفا ٝینی هنت» .

هم ًیى هضمؼصنى عهاو اٝتماػالنهلًٖه ػؿ کتهاب ػيگهـه ٕههـآة
البلؼاؤ هیيىينؼ:
«چىو رمٞیت و آباػی ػاؿالغال٥هه يهايهت ؿو بهه افػيهاػ يههاػ و ىههـ
گًزايو رمٞیت صالیه ؿا يؼاؿػ ،ؿأی ٍىابيمای هلىکايه ا٩تْا ٥ـهىػ
که ومٞت هکايی بـای اهالی صاٍل آيؼ .لهؾا ه٪ـؿ ٥ـهىػيؼ کهه ىههـ
تهـاو اف ممت ػؿوافه ىمیـاو يکهقاؿ و هيتَؼ ؽؿ ٛو اف مهه رايه
ػيگـ اف هـ ٕـ ٣يکهقاؿ ؽؿ ٛومٞت ػهًؼ و ک٦الت ايى اهـ ؿا بهٝهؼۀ
وفيهـ ػاؿالغال٥هه هىکهىل
رًاب آ٩ای هنتى٥یالممالک و هیـفا ٝینهی
ّ
ۻ .هم ىو ٩لٞهۀ يَهـتآبهاػ .هضمؼصنهى عهاو اٝتماػالنهلًٖه ،ههـآة البلهؼاو ،د،۳
ً.۱۶۶۴
ۼ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖهٍ ،ؼؿالتىاؿيظ ۲۸۵ً ،و چهل مال تهاؿيظ ايهـاو،
د.۱۰۴ً ،۱
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٥ـهىػيؼ و چًؼ ي٦ـ اف ههًؼمیى ؿا يیهق ههؤهىؿ تٞیهیى صهؼوػ و ٕهىل و
ٝـُ عًؼ ٧آو ٥ـهىػه ،ه٪ـؿ ىؼ که ٩نمتی عًؼ ٧ؿا ص٦ـ کًًؼ که اف
بـای هتـػػيى هٞبـ يباىؼ و ىهـ اف ا٥ت میل هَىو هايؼ.
ؿوف يکيًبه يهافػهن ىهٞباو [مهال ٩ ۱۲۸۴مهـی] ػؿ بیهـوو ىههـ ػؿ
هضاؽی ػؿوافه ػولت ،مـاپـػه هغَىً ؽات ه٪ؼك همهايىو ؿا بـپها
يمههىػه ،وفؿا و ىههاهقاػگاو صتههی وفؿای ػول عاؿرههه ه٪ههین ػؿبههاؿ
هٞؼلتهؼاؿ ػؿ ايى هضل ػؿ فيـ چاػؿها رم ٜآهؼه مهالم ٝهام هً٪ٞهؼ
گـػيؼ .بٞؼ ػؿ هىّٞی که ٕـس عًؼ ٧ؿا ؿيغته بىػيؼ ،با کلًگی کهه اف
ي٪ـه و ػؿ کمال اهتیاف ماعته ىؼه بهىػ ،بًهؼگاو مهـکاؿ اٝلهیصْهـت
ىاهًياهی کلًگی بهه ػمهت هبهاؿن بهـ فههیى فػه و صْهـت اهزهؼ
ىاهًياهفاػۀ واال ياي النلًٖه [کاهـاو هیـفا] يیق ا٩تؼا به ورىػ هنٞىػ
هباؿن کـػه ايياو هن کلًگی به فهیى فػيؼ .اف آو پل هؤهىؿيى به ص٦هـ
عًؼ ٧هي٢ىل گـػيؼيؼ و وفيـ ػاؿالغال٥ه هتٞهؼ ىؼ که مهمهاله ص٦هـ
ً
عًؼ ٧تمام ىىػ .ػوؿ ايى ىهـ تغمیًا مه ٥ـمً و يین عىاههؼ ىهؼ و
ػوافػه ػؿوافه ه٪ـؿ امت که ماعته ىىػ و اف ايى ؿوف ىهـ تهـاو هىمىم
به ػاؿالغال٥ۀ ياٍـی گـػيؼ.

ۻ

ۻ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،هـآة البلؼاو؛ به ي٪ل اف :صنیى ىهیؼی ،مـگؾىهت
تهـاو.۱۴۴ً ،

۹۲
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با ٕـس ومٞت يا٥تى هضؼوػۀ ىهـ تههـاو ،بنهیاؿی اف فهیىههايی کهه
عاؿد اف ىهـ تهـاو بىػ ،ػاعل هضؼوػۀ تهـاو بقؿگ ٩ـاؿ گـ٥ت لؾا ايى
ٕـس بـای ٍاصباو ايىگىيه فهیىها حـوتعیق ىؼ:
«فهیىهای فياػی ػؿ ىمال و بهعَىً ػؿ ١ـب ،ػؿ هضؼوػۀ رؼيهؼ
ىهـ ٩ـاؿ ػاىت .هنچًیى فهیىهای بايـ و با١اتی که هتٞل ٨به ؿرهال و
وفؿا بىػيههؼ ،ػؿ آو هضههؼوػه وا ٩ه ٜبىػيههؼ .ػو ي٦ههـ اف هالکههیى بههقؿگ،
وفيهـ تههـاو و ؿئهیل
هنتى٥یالممالک و عىيو او هیـفا ٝینی وفيـ،
ّ

عالَهرات بىػيؼ .بؼوو ىک تملک فهیىهای ايى هضهؼوػه ،تىمهٔ
ايى ػو ي٦ـ به هًٚىؿ امهت٦اػۀ آتهی بهىػ .عهايىاػۀ هنهتى٥یالممالک ػؿ
٩ ۱۲۶۹مـی ،ػؿ مًگلذ فيؼگی ههیکـػيهؼ و ٍهاص چًهؼيى عايهه

بىػيؼٝ .ؼهای اف إـا٥یاو و ا٩ىام او يیق ػؿ هماو صىالی بىػيؼ و پنهـه
که ل ٪و ّم َمت او ؿا ػؿ ٩ ۱۳۰۳مـی ،به اؿث بـػٍ ،اص فهیىههای
ۻ
ومیٞی ػؿ مًگلذ ىؼ و اف هالکیى بقؿگ تهـاو بىػ».
 .7کفالت مخارج محصالن

ػؿ امالم به ٝلن و ػايهو اهمیهت ٥ـاوايهی ػاػه ىهؼه امهت و آيهات و
ؿوايات بنیاؿی ػؿ تکـين ػاييمًؼاو و بـتـی آياو واؿػ ىهؼه امهت .اف
عؼهات پنًؼيؼۀ هیـفا ٝینی عهاو وفيهـ ،پـػاعهت هقيًهۀ تضَهیلی
ْ
ۻ .هًَىؿه اتضاػيه و مٞیؼ ؿوصی ،ػؿ هضْـ ىیظ ْ٥لالله يىؿی :امًاػ ص٪هى٩ی ٝههؼ
ياٍـی ،د.۴۲ً ،۱
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ػاييزىياو امت تا آوها با ٥ـا ٟعإـ بتىايًؼ تضَیل ٝلهن و کمهاالت
کـػه و بـای راهٞه ه٦یؼ باىهًؼ .ػؿ کتهاب «ههـآت الى٩هاي ٜه٦ٚهـی»
چًیى آهؼه امت:
ً
«اهیىالؼوله که بايی هؼؿمۀ ؿىؼيه امت و چهل ىاگـػ آورا ؿا هزايها
هتک٦ل عـد امت و بینت ىاگـػ آورا ؿا اف حلج هـصىم هیـفا ٝینهی
وفيـ ،آ٩ا ىیظ هاػی هزتههؼ هتک٦هل هغهاؿد امهت .اههیىالؼولهه ػؿ
ىههٞباو المٚٞههن ػؿ ؿىههت ىههًیؼ کههه هغههاؿد هؼؿمههه ؿا صیهه٤وهیههل
هیکًًؼ .به آ٩ا ىیظ هاػی يىىت که هغاؿد هؼؿمه ؿا ؿمیؼگی يمايؼ و
اعتیاؿه با او باىؼ .آ٩ا ىیظ هاػی هزتهؼ يیق هیعىاهؼ هؼؿمۀ هلهی
ورهه
ا٥تتاس يمايؼ .اف ٩ـاؿ هؾکىؿ ػؿ ايى هؼت ه٦تاػ هقاؿ تىهاو ،ههـػم ّ
ۻ
اٝايه بـای هؼاؿك هلی تهـاو ػاػهايؼ و تمام ؿا ؿإما عىؿػهايؼ».

ۻٝ .بؼالضنیى عاو مپهـ ،هـآت الى٩اي ٜه٦ٚـی ،د.۴۷۲ً ،۱

۹۴
هیههـفا مههیؼهضمؼ ت٦ـىههی
عىاهـفاػۀ هیـفا ٝینی وفيـ
و بـاػؿ هیـفا میؼيىم ٤بىػ.
پههههل اف ايًکههههه هیههههـفا
میؼيىم ٤ت٢ییـ ممت ػاػ و
ػؿ مهههههال ٩ ۱۳۰۱مهههههـی
هنتيههاؿ اول و ؿئههیل اتهها٧
ػٝاوی اػاؿۀ پلیل ىؼ ،هیـفا
میؼهضمؼ بهرای وی ؿئیل
هضلۀ مًگلذ ىؼ و به هؼت
 ۴مال ػؿ ايى ممت بها٩ی و
بـ٩ـاؿ بىػ..
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۹۶

هًَىؿ ؿىیؼی
مـپـمت ه٪بـۀ هیـفا ٝینی عاو وفيـ
صذ تمت ۱۳۹۳ ،ٜىمنی
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ّ
فصل سىم :سیذعبذالله خاو انتظامالسلطنه

ْ
هیههـفا مههیؼٝبؼالله عههاو بههـاػؿ هیههـفا ٝینههی وفيههـ و پههؼؿ هیههـفا
ْ
میؼهضمؼعاو ايتٚامالنلًٖه ٕبیًيٞلیٔ و رهؼ آ٩ايهاو مهیؼٝبؼالله و
ْ
میؼيَـالله ايتٚاموفيـیۻ ػؿ عؼهت اػاؿۀ يٚمیۀ فهاو ياٍـالؼيى ىهاه

بىػ .ػؿ  ۶ؿر ۱۳۰۹ۼ بهه رهای کًهت ػوهىيهت ٥هىؿت اتـييهی يها
ايتالیايی ،ؿئیل ىهـبايی ىؼ که ػؿ آو فهاو وفيـ يٚمیه ياهیؼه هیىهؼ
و به هًامبت ؿيامت ىهـبايیاه به ايتٚامالنلًٖه يیق هل ٪گـػيؼ.

۽

وفاؿت يٚمیۀ ايتٚامالنلًٖه بهیو اف ه٦هت ههاه ٕهىل يکيهیؼ .چـاکهه

ايتٚامالنلًٖه ػؿ ؽیصزۀ۾ هماو مال ػؿگؾىت و بهه رهای او هیهـفا
ابىتـاب عاو عىاره يىؿی که پیوتـ هٞاوو کًت بىػ بهه مهمت وفيهـ
يٚمیه بـگقيؼه به هًامبت ى٢لو هل ٪به يٚنالؼوله ىؼ.

ۿ

ۻ .صنى ٪٥یه ٝبؼاللهی ػؿ کتاب «هَاصبه با امتاػ ػکتـ هضمىػ يزنآباػی امتاػ تهاؿيظ
پقىکی و ْٝى پیىمتۀ ٥ـهًگنتاو ٝلىم پقىهکی ايهـاو» ٍه٦ضۀ ۱۰هه ۱۱و هم ًهیى ػؿ
ْ
مايت به آػؿك  yon.ir/Z6cA8به اىتباه ،هیـفا ٝینی وفيـ ؿا بهًٝىاو رؼ مهیؼٝبؼالله
ْ
و میؼيَـالله ايتٚاموفيـی هٞـ٥ی کـػه امت.
ۼ .کـين ملیمايی ،ال٪اب ؿرال ػوؿۀ ٩اراؿيه.۴۸ً ،
۽ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،چهل مال تهاؿيظ ايهـاو ،د۶۸۵ً ،۲؛ ١الهـّها
مضاب ،مالًاهۀ ت٦ـه ۱۱۲ ً ،و .۱۹۴
۾ .ؿوف مهىًبه ه٦ؼهن ؽیصزه .ياٍـالؼيى ىاه ٩اراؿ ،م٦ـياهۀ ٝـاٝ ٧زن.۱۳۵ً ،
ۿ .صنیى ىهیؼی ،مـگؾىت تهـاو۱۹۶ً ،؛ .yon.ir/SUyLw
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۱۰۰

همتضىالؼوله ػؿ عهإـات عهىيو ػؿبهاؿۀ عَىٍهیات اعال٩هی وی
چًیى آوؿػه امت:
ْ
«هـصىم میؼٝبؼالله بنهیاؿ بنهیاؿ آػم عهىههًٚهـ و عهىهٖ٥هـت و
٥ـيگیهآب بىػ و عؼهت به يى ٛفياػ هیکـػ .همیى آ٩ا میؼ ،به ٕـاصی
و ي٪يهکيی بًؼهٝ ،ماؿت و با١ی ػؿ عاؿد ػؿوافۀ ٩قويى ػؿ مـ ً٩هات
هـصىم هیـفا میؼهىمی وفيـ ،بناعت و ١ال او٩ات بها ههن هضيهىؿ
ۻ

بىػين و ؿ٥ت و آهؼ ػاىتین».
ْ
اٝتماػالنههلًٖه ْ
هههىؿط هٞاٍههـ بهها مههیؼٝبؼالله عههاو بهها ًٝههىاو

«هٞتمؼالنلٖاو» ياػ کهـػه و اف بها١یۼ يهام هیبهـػ کهه ػؿ تملهک وی
امت.۽ ىايؼ هماو با١ی باىؼ که ػؿ هضؼوػۀ هیؼاو هًیـيهۀ کًهىيی ػؿ
ىهـ تهـاو بهىػه و ػؿ اعتیهاؿ ٥ـفيهؼه مهیؼهضمؼ بهىػ .البتهه بهـ احهـ
ماعتمافهای ػؿ ىهـ تهـاو ،هناکًىو احـی اف با ٟياػىؼه يینت.
ػؿ کًاؿ با ٟاو وا٩ه ٜػؿ عیابهاو اهیـيهه ايتههای کىچهۀ ايتٚامالنهلًٖه،
ْ
۾
آمیابی بىػ هيهىؿ به آمیاب میؼٝبؼالله عاو.
ۻ .صنیى٩لی عاو ى٪ا٩ی ،عإـات همتضىالؼوله.۲۴۱ً ،
ۼ .وا ٜ٩ػؿ عیاباو اهیـيه ايتهای کىچۀ ايتٚامالنلًٖه که با ي٪يهۀ ٥ـيگهی مهاعته ىهؼه و
آمیايی يیق ػؿ پهلىی آو بىػ که تًىؿهاه ػؿ آو با ٟبىػ و ػؿ هى ٜ٩عىػ اف باٟههای عیلهی
رال و عىههًٚـه و ٝالی بىػ.
۽ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،چهل مال تاؿيظ ايـاو ،د.۱۲۰ً ،۱
4. yon.ir/of6R8.
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ْ
همههتضىالؼولههه ػؿ بغيههی ػيگههـ اف عههإـاتو ػؿبههاؿۀ مههیؼٝبؼالله
ايتٚامالنلًٖه گىيؼ:

«يکی اف هميیـههای ياههيگاؿ ؿا هاػیبیک گـ٥ته ػعتـی آوؿػ که به آ٩ا
ً
ٝلی اهیى صْىؿ کهه ٩هبال وٍه ٤او ؿا يىىهتن ػاػيهؼ و پهل اف ٥هىت
هاػیبیک هاػؿ ايى ػعتـ ٝیال هـصىم هیـفا میؼ هىمهی ت٦ـىهی وفيهـ
ْ
ۻ
تهـاو گيت و يک پنـ به يام میؼٝبؼالله و ػو ػعتـ آوؿػ.
ْ
ػو عىاهـ هیـفا میؼٝبؼالله يکی ٝیهال هیهـفا امهماٝیل پنهـ ٍهاص
ػيىاو آىتیايی گيت و پنـی آوؿػ هیـفا ى٦ی ٜيام که بٞهؼها هل٪ه بهه
ه٪تؼؿالملک گـػيؼ و پل اف هًَ امتی٦ا ،ؿيامهت تيهـي٦ات وفاؿت
عاؿره و بٞؼ هٞاويت وفيـهغتاؿ ايـاو ػؿ ايتالیا به او هضىل گيت.
عىاهـ ػيگـه ٝیال هیـفا ابىال٪امن پنـ صاری هیـفا ٝبامه٪لی کهه اف
اىـا ٣تهـاو بىػ ،ىؼ».

ۼ

ًٝىاو ايتٚهامالنهلًٖه ػؿ بـعهی اف کته تهاؿيغی بهـ ا٥هـاػی ١یهـ اف
ْ
میؼٝبؼالله عاو يیق إال ٧ىؼه امت؛ به ًٝىاو يمىيه:
ً
ۻ .ػؿ ايًزا همتضىالؼوله هیچ اممی اف هیـفا ٝینی عاو وفيـ يیاوؿػه امتٙ .اهـا هیـفا
ٝینی اف همنـ ػيگـ هیـفا هىمی ت٦ـىهی بهىػه امهت .ػؿ ايهى ٍهىؿت ،اف يٚهـ ٪٥ههی
ْ
میؼٝبؼالله عاو و هیـفا ٝینی وفيـ ،بـاػؿ ابی بىػهايؼ .يًٞی پؼؿىاو يکهی امهت اهها اف
هاػؿ رؼا هنتًؼ .بـػاىت ٥ى ٧بـاماك گ٦تۀ همتضىالؼوله امت ولی ػؿ هیاو بافهايؼگاو
کًىيی عايؼاو ايتٚاموفيـی تضلیل هؾکىؿ ٍضیش يینت.
ۼ .صنیى٩لی عاو ى٪ا٩ی ،عإـات همتضىالؼوله.۲۴۱ً ،
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۱۰۲

رمٞه  ۲۹ؿبیٜاالول ٕ٥ ۴ىؿيه  ٔ۱۹۱۶اف ٕـ ٣ىهاهقاػه ؿئیلالهىفؿاء
ايتٚامالنلًٖه به ممت ؿيامت هـکق و ايتغابات وفاؿت ػاعلهه بـ٩هـاؿ
ۻ

گـػيؼ.
ْ
ً
ً
ٖٞ٩ا و ي٪یًا هـاػ اف ايتٚامالنلًٖه ػؿ ٝبهاؿت ٥هى ،٧مهیؼٝبؼالله عهاو
ْ
يینت .فيـا مالها ٩بلاف  ۱۹۱۶هیالػی ،میؼٝبؼالله عاو و٥ات کهـػه
امت.
ْ
 ۲ىغَیت ػؿ ػوؿۀ ٩اراؿ هنتًؼ که ىهباهت امهمی بها مهیؼٝبؼالله
عاو ايتٚامالنلًٖه ػاؿيؼ و الفم امت که بیى آوها علٔ و اىتباه ييىػ.
ْ
الٝ ٔ٤بؼالله عاو ياٙنالنلًٖه .وی پنـ ٝالءالؼوله و پؼؿ صبی اللهه
عاو هى٩ـالنلًٖه ػؿ اوايل ملًٖت ياٍهـالؼيى ىهاه مـػمهتۀ ١الههاو
ىاهی بىػ و کيیکعايه به او واگؾاؿ ىؼ .وی با بهـاػؿه اصمهؼ عهاو
ٝالءالؼوله ؿ٩ابت ػاىت .وی ػؿ  ۱۳۰۲ىمنی ػؿگؾىت.

ۼ

بٔ هضمؼصنىبىٝلی اٝتماػالنلًٖه .کتهابی هًتيهـ ىهؼه امهت ػؿ
ؿابٖۀ با ايى ىغَیت .هيغَات کتابىًامی ٝباؿت امت اف:
با ًٝىاو «ؿوفياهۀ عإـات اٝتماػالنلًٖه :وفيهـ ايٖباٝهات ػؿ اواعهـ
ػوؿۀ ياٍـی هـبىٓ به مالهای  ۱۲۹۲تا  ۱۳۱۳هزـی ٩م ـی اف ؿوی

ۻ .اصمؼٝلی مپهـ ،ايـاو ػؿ رً بقؿگ .۳۲۲ً ،۱۹۱۴ -۱۹۱۸
ۼ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،چهل مال تاؿيظ ايـاو ،د.۵۱۸ً ،۲
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يگايه ينغه و هىرىػ ػؿ کتابغايۀ آمتاو ٩ؼك ،ه٪ؼهه و ٥هاؿك :ايهـد
ا٥ياؿ ،تهـاو ،ً ۱۱۰۷ ،چ ػوم ،ىماؿۀ کتابيًامی هلی.۱۲۳۷۷۳ :

۱۰۴
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فصل چهارم :سیذهحمذ انتظامالسلطنه (بینشعلی)

ْ
مههیؼهضمؼ ايتٚامالنههلًٖه ٕبیًيههٞلیٔ ٥ـفيههؼ مههیؼٝبؼالله عههاو

ايتٚامالنلًٖهۻ ػؿ يافػهن ؿر ٩ ۱۲۸۶مـی بـابـ بها بینهت و پهًزن
ههـ هاه  ۱۲۴۸ىمنی به ػيیا آهؼ .يهام ٕـي٪تهیاه بیًيهٞلی بهىػ .ػؿ
ػاؿالً٦ىو فباو ٥ـاينه و ً٥ىو يٚاهی ؿا آهىعت .ممت ؿيامت يٚمیه ؿا
بـ ٝهؼه ػاىت.

ۻ .ػؿ کتاب «عايؼاو ٦١اؿی کاىاو» ٍ٦ضۀ  ،۲۷هـصىم میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه ؿا يىۀ
ْ
هیـفا ٝینی وفيـ هٞـ٥ی کـػه امت که اىتباه امت .فيـا مهیؼهضمؼ ٥ـفيهؼ مهیؼٝبؼالله
امت و هیـفا ٝینی عاو ٝمىی وی امت يه پؼؿبقؿگو.
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۱۱۰

میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه
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ايتٚامالنلًٖه ػؿ ػوؿاو ؿيامت ٙهیـالؼوله بهـ ايزمهى اعهىت ،يايه
ؿئیل بىػ و پل اف ٥ىت ٙهیـالؼوله ،به ؿيامت ايزمى بـگقيهؼه ىهؼ.

ۻ

البته ػؿ بـعی اف هًابٜۼ آهؼه امت کهه هـصهىم بیًيهٞلی ٕمهیؼهضمؼ
ايتٚامالنلًٖهٔ اف ؿيامت بـ ايزمى اعىت عىػػاؿی کهـػ .ههتى ؽيهل
ىاهؼ بـ ايى هؼٝامت:
کًهىيی ملنهلۀ رؼيهؼۀ
«يام ياهی و اماهی مهاهی هيهايظ تٞییىىهؼۀ
ّ
يٞمتاللهی که ػؿ ييـ اعال ٧ػؿوييی و پیماو گـ٥تى بهه اٍهىل ْ
مهتۀ
تَى ٣هٞاويت و کمکن هی٥ـهايًؼ اف ايى ٩ـاؿ هـ٩هىم ههی٥ـهايهؼ... :
آ٩ای هیـفا میؼهضمؼعاو ايتٚامالنهلًٖه .ؽیٞ٩هؼۀ  ۱۳۳۶ػؿ تههـاو ه
ٍ٦اٝلی .ػؿ کتاب رؼيؼ التؤلی« ٤ػو ؿماله ػؿ تهاؿيظ رؼيهؼ ْ
تَهى٣
ايـاو» ػو ؿوايت آهؼه امت[ :يکی ايًکه] ٙهیـالؼوله ،ايتٚهامالنهلًٖۀ
هـصىم ؿا به راييیًی عىػ تٞییى کـػ ولی او ٩بىل يًمىػ و پل اف ٥هىت
ٙهیـالؼوله يیق اف ػمتگیـی عىػػاؿی کـػ».
بیًيٞلی بـعی اف ؿمهالههای امهتاػه ٍٕه٦اٝلیٔ ؿا امتًنهاط کهـػه
ْ
امهت .هـصهىم ايههـد ا٥يهاؿ اف ٩هىل مههیؼٝبؼالله ايتٚهاموفيـی چًههیى
هیگىيؼ:

ۻ .ػاؿيىه ىهبافی ،ؿوايتی اف تهـاو ٩ؼين ،د.۱۹۸ً ،۱
ۼٝ .لیبىهضمؼياٍـ ٙهیـالؼوله ،م٦ـياهۀ ٙهیـالؼوله۳۴ً ،ه.۳۵
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۱۱۲

ْ
میؼٝبؼالله ايتٚام ٥ـهىػيؼ ينهغهای اف «تهاؿيظ بهیػؿو »ٟػؿ اعتیهاؿ
ػاؿم که پؼؿم ٕيًٞی هـصىم میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه اف ياؿاو ص٪ی٪ی و
پیـواو واٞ٩ی و هغلٌ هـصىم ٙهیـالؼولهٔ اف ؿوی ينغۀ عٔ هئله٤
يىىته امت .پل عىػ اف ؿاه لٖ ٤ينغۀ چهاپی ؿا بها آو ينهغۀ عٖهی
ً
٩ابل اٝتماػ ه٪ابله و هىاؿػ اعهتال ٣ؿا کهه هتٞهؼػ بهىػ ،ػ٩ی٪ها اٍهالس
کـػيؼ و همیى ٍىؿت تَضیشىؼۀ ايياو امت که اماك ٕب ٜصاّهـ
٩ـاؿ گـ٥ت.

ۻ

بیًيٞلی اف رمله هتملکیى بقؿگ ىهـ تهـاو بىػ .با ٟاو ػؿ اهیـيه بهیو
اف پًزاههقاؿ هتـ هـب ٜومٞت ػاىت.

ۼ

ۻ .ايـد ا٥ياؿ ،عإـات و امًاػ ٙهیـالؼوله ،د  ً ،۱ػه و يافػه.
ۼ .ػاؿيىه ىهبافی ،ؿوايتی اف تهـاو ٩ؼين ،د.۱۹۸ً ،۱
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ايـد ا٥ياؿ ،عإـات و امًاػ ٙهیـالؼوله ،د ۶۲۷ً ،۱
ههمايی بيیـالنلٖاو ػؿ با ٟايتٚامالنلًٖه ٕبا ٟاهیـيهٔ
ْ
 ،۱۳۳۱اف هزمىٝۀ ٝکلهای ٝبؼالله ايتٚام
میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه يينته ػؿ ُػ ُؿىکه

113

خايذاو ايتظاموزیری

۱۱۴

میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه
با ٟاهیـيه
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ٙهیـالؼوله ػؿ ارافهای کهه بهه مهیؼهضمؼ ايتٚامالنهلًٖه ػاػه امهت،
چًیى يىىته:
«رًاب بـاػؿ باراوبـابـ ،آ٩ای هیـفا میؼهضمؼعاو ايتٚامالنهلًٖه کهه
هتَ ٤و هتغل ٨به ٍ٦ات و اعال ٧تَى ٣و ػؿوييی هنتًؼ اف ٕـ٣
٪٥یـ هؤهىؿ و هزافيؼ که گنگيتگاو واػی صیـت ؿا به ٍهـآ هنهت٪ین
ٕـي٪ت هؼايت و به اعال ٧پنًؼيؼه و اٍىل ْ
متۀ ْ
تَى ٣ػاللت يمىػه
و ػمتگیـی و ٩بىل پیماو ٥ـهايًؼ .التمهاك ػٝها ػاؿػٍ .ه٦ا ٝلهی-[ ».
ۻ
ُههـ]
میؼهضمؼ ايتٚامالنهلًٖه هؤهىؿيتههايی بهه عهاؿد اف کيهىؿ ػاىهته
ً
ٕپههؼؿ همنههـ
الؼولههه
هٞاوو
بهها
۱۳۲۶
و
ؿهْهها
۱۵
ػؿ
هههخال
امههت؛
ّ
میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه و ٥ـفيهؼ مهىم ٥ـطعهاو اهیىالؼولهه و مه٦یـ
ايـاو ػؿ ايتالیأ ؿهنپاؿ ايتالیا ىؼه امت.

ۼ

ۻٝ .لیبىهضمؼياٍـ ٙهیـالؼوله ،م٦ـياهۀ ٙهیـالؼوله.۳۵ً ،
ۼ .ايـد ا٥ياؿ ،عإـات و امًاػ ٙهیـالؼوله ،د .۳۹۷ً ،۱

۱۱۶
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میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه و آ٩ا ابـاهین اٍ٦هايی
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ايـد ا٥ياؿ ،عإـات و امًاػ ٙهیـالؼوله ،د ۶۲۴ً ،۱
ٝکل ايزمى اعىت .اف ؿامت به چپ:
ي٦ـ اول :هـآتالممالک
ي٦ـ چهاؿم :يکی اف بـاػؿاو صکینالملک
ي٦ـ پًزن :میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه
ي٦ـ ىين :ىاهقاػه ٝیىالؼوله
ي٦ـ ه٦تنٙ :هیـالؼوله
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۱۱۸

تابلىی يَ ىؼه ػؿ هنزؼ هیـفا ٝینی عاو وفيـ
اف ممت ؿامت ،پايیى:
میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه ٕبیًيٞلیٔ٦ٍ ،یٝلی ىهاه
ْ
ٕ٩ههـآو ؿا بههه يٚههن ػؿآوؿػٔ ،ىههاه يٞمتاللههه ولههی،
ؿصمتٝلی ىهاه ٕػؿ ىهیـاف و ٩بهلاف ٍه٦یٝلی ىهاه
بىػٔٙ ،هیـالؼوله ٕػاهاػ ياٍـالؼيى ىاهٔ ،ماالؿ اهزؼ
ٕه٪بـهاه ػؿ ٩بـمتاو ٙهیـالؼوله امتٔ

فصل چهارم :سیذهحمذ ايتظامالسلطًه ٔبیًشعلىٓ

119

تمبـ میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه
ً ۱۳۱۷
BINECHE-ALI
ENTEZAM-ES-SALTANEH
ٙهیـالؼوله بـای ملنله آؿهی تٞیهیى يمهىػ کهه
ً
٩بال ػؿ تاؿيظ تَى ٣ماب٪ه يؼاىت که اف متاؿۀ
ػاووػ ٕآؿم کًینههههٔ ا٩تبهههاك ىهههؼه امهههت...

ٙهیـالؼوله ػؿ  ۱۳۱۷ايزمى اعهىت ؿا تؤمهیل
يمىػ٦ٍ ...ا هيايظ فياػی تٞییى يمىػ و هـصىم
ايتٚههام ٕبیًيههٞلی ىههاهٔ ؿا مـپـمههت ايزمههى
اعىت ٩ـاؿ ػاػ.
يىؿالؼيى هؼؿمی چههاؿػهی ،مالمهل تَهى٣
ايـاو.۵۶۸ً ،
آؿهههی کههه هـصههىم ٙهیـالؼولههه ب هـای ايزمههى
اعتَاً ػاػه امت :کيکىل ،تبـفيى.

خايذاو ايتظاموزیری

۱۲۰

میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه
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۱۲۲
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صْـت بیًوٝلی ىاه ٕايتٚامالنلًٖهٔ
هـ عیاالتی ف ايناو مـ فيؼ /ػؿ هىا هم ىو کبىتـ پـ فيؼ
آو عیاالتی که ػام اولیا امتٝ /کل ههـوياو بنتاو عؼامت
ً  .۱۳۱۷ايزمى اعهىت .بهه تهاؿيظ ٝيهـ آعهـ ىههـ د،۱
 ،۱۳۳۲يمـه۲۷ :
يىىتۀ ٙهیـالؼوله ٍٕ٦اٝلیٔ
رًههاب ب هـاػؿ بهها رههاو بـابههـ آ٩ههای هیههـفا مههیؼهضمؼ عههاو
ايتٚامالنلًٖه که هتَ ٤و هتغل ٨به ٍ٦ات و اعال ٧تَى٣
و ػؿوييههی هنههتًؼ اف ٕههـ٪٥ ٣یههـ هههؤهىؿ و هزافيههؼ کههه
گنگيههتگاو واػی صیههـت ؿا بههه ٍ هـآ المنههت٪ین ٕـي٪ههت
هؼايت و به اعهال ٧پنهًؼيؼه و اٍهىل مهتۀ تَهى ٣ػاللهت
يمىػه ،ػمتگیـی و ٩بىل پیماو يمايًؼ .التماك ػٝا ػاؿم .ههـ:

«ٍ٦اٝلی».
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ػمتىؿالٞملی ملىکی

به عٔ ٍ٦یٝلی ىاه
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۱۲۴

همنههـ مههیؼهضمؼ ايتٚامالنههلًٖه ،عىؿىههیؼ عههاين ٦١ههاؿی امههت.
عىؿىیؼ عاين ٥ـفيؼ هضمؼصنیى عاو ٦١اؿی ٕ٥ـط عاو حايیٔ امت.
٥ـط عاو اهیىالؼوله ٕهیـفا ابىٕال ٦١اؿیٔ ٥ـفيؼ هیـفا هضمؼههؼی
٦١ههاؿی کاىههی امههت٥ .ههـط عههاو مههه پنههـ ػاىههت .يکههی اف آوههها
هضمؼصنیى عاو امهت کهه بها ػعتـٝمهىيو ٕ٥ـعًهؼهعاينٔ افػواد
کـػ .عىؿىیؼ عاين ٥ـفيؼ آوهامت .کمالالملک يیق اف عايؼاو ٦١اؿی
امت.
حمـۀ افػواد میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه و عىؿىیؼ عاين چهاؿ ٥ـفيؼ ىؼ
ْ
ْ
بهها يامهههای٥ :ـطل٪هها عههاين؛ مههیؼٝبؼالله ايتٚههاموفيـی؛ میؼيَهـالله
ايتٚاموفيـی؛ فهـاملٖاو عاين.

ۻ

ۻ .صنى يـا٩ی و ٥ـط ٦١اؿی ،عايؼاو ٦١اؿی کاىاو.۲۷ً ،
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عىؿىیؼ عاين
پؼيؼآوؿيؼه :هیـفا ابىالضنى عاو ٦١اؿی٧۱۲۵۹ ،
تکًیک :آبـي  ،ابٞاػ ۱۵/۵ :ػؿ  ۱۹مايتیهتـ
اهؼايی بًیاػ ٝقتملک هلک ٕمىػآوؿٔ
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۱۲۶
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مـايزام میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه پهل اف ٝمهـی تهاله و کىىهو و
عؼهت به عل ،٨ػؿ بینت و هيتن ؿهْاو ٩ ۱۳۴۹مـی بـابـ با بینت
و هيتن بهمى هاه  ۱۳۰۹ىمنی اف ػيیا ؿ٥ت و ػؿ رىاؿ ه٪بهـۀ ٝمهىی
عىيو ،هیـفا ٝینی عاو وفيـ ،به عان مپـػه ىؼ.
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۱۲۸

مً ٩بـ میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه

بـ ؿوی مً ٩بـ ٝباؿات ؽيل صک ىؼه امت:
«ً  .۱۳۱۷مههیؼهضمؼ ايتٚامالنههلًٖه بیًيههٞلی.
تىلؼ يافػهن ؿر ٩ ۱۲۸۶مـی [بـابـ با] بینهت و
پًزن هههـ ههاه  ۱۲۴۸ىمنهی[ .و٥هات] بینهت و
هيههتن ؿهْههاو ٩ ۱۳۴۹مههـی [بـابههـ بهها] بینههت و
هيتن بهمى هاه  ۱۳۰۹ىمنی».
ً :هغ ٤٦ملنلۀ ٍ٦یٝلی ىاه امت.
 :۱۳۱۷مالی امت که ٍ٦یٝلی ىاه و ٙهیـالؼولهه
ايزمى اعىت ؿا تؤمیل کـػيهؼ .بٞهؼاف ٍه٦یٝلی
ىاه ،ؿيامهت ملنهله بها ٙهیـالؼولهه و بٞهؼاف وی
ٕبًابـ يکی اف  ۲يٚـيهٔ با بیًوٝلی بىػ.
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ه٪بـۀ هیـفا ٝینی عاو وفيـ و
میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه
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۱۳۰
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سىذ تقذیز واصزالذیه ضاه قاجار

مًؼ ت٪ؼيـ ياٍـالؼيى ىاه ،بابت عهؼهات و تالهههای هیهـفا ٝینهی
عاو وفيـ امت .ػؿ ايتهای مًؼ ،تاؿيظ «٥ی ىههـ ٍه٦ـ الم٦ٚهـ مهًۀ
 »۱۳۱۰ػؿد ىؼه امت .مًؼ فهايی ٍاػؿ ىؼه امت که هیهـفا ٝینهی
ٝباؿت «هـصىم هیـفا
عاو وفيـ و٥ات کـػه امت فيـا ػؿ بغيی اف مًؼ
ّ

ٝینی وفيـ» آهؼه امت که ػاللت بـ ٥ىت هیـفا ٝینی ػاؿػ.

با تىره به ايًکه ػؿ کت تاؿيظ ،و٥هات هیهـفا ٝینهی ٍ ۲۲ه٦ـ ۱۳۱۰

٩مـیۻ ؽکـ ىؼه ،ػاينته هیىىػ که ت٪ؼيـ ياٍـالؼيى ىاه بیى ٦ٍ ۲۲ـ
تا  ۲۹يا ٦ٍ ۳۰ـ ٩ ۱۳۱۰مـی ايزام ىؼه امت.
هتى سًذ
ْ
الـصمى ْ
الله ْ
الـصین
بنن
ههـ« :الملک ْلله ٰ
تٞالی 2.تا که ػمت ياٍـالؼيى عاتن ىاهی گـ٥ت
1 4

ٍّیت 3ػاػ و هٞؼلت اف هاه تا هاهی گـ٥ت .» ۱۲۶۴

ۻ .صنیى ىهیؼی ،مـگؾىت تهـاو.۴۸۵ً ،
ُ َّ ُ َ ٓ ٓ
ۼ .اىاؿه امت به آيۀ ّؽلک ُن الل ُه َؿبک ٓن ل ُه ال ُملک ٥إـ.۱۳/۳۵ :
۽ٍ .یت :ىهـت ،آوافه .صنى ايىؿی٥ ،ـهً بقؿگ مغى ،د.۴۷۹۳ً ،۵
َ
۾ ۱۲۶۴ .مال ي٪ـ ٕماعتٔ ههـ امت .ػؿ آو فهاو ياٍـالؼيى ىاه  ۱۸ماله بىػه امهت.
وی چًؼيى ههـ ػاىته امت و به اکخـ ٥ـاهیى همیى ؿا ههـ ؿا هیفػه امهتٕ .هَهاصبه بها
ْ
امتاػ امؼالله ٝبؼلی آىتیايی ،هَاصبهگیـيؼهٝ :لی ً٩بـياؤ.
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اف آيزا که بـ ْؽهت همت هلىکايه ٥ـُ و هتضتن ٥ـهىػهاين کهه هـيهک
اف چاکـاو ػؿباؿ هٞؼلتهؼاؿ که ٝمهـ عهىػ ؿا ٍهـ ٣عهؼهت ػولهت
يمىػه و به ؿصمت ايقػی پیىيؼيؼ ،پاك٩ 2نمتی ص٪ى ٧آوها ؿا ػؿ صه٨

ا٪ٝههاب و بافهايههؼگاو هًٚههىؿ ٥ـهههايین کههه امههباب اهیههؼواؿی ٝمههىم
ْ
عؼهتگقاؿاو۽ بىػه با کمال ػ٩ت هي٢ىل عؼهت باىًؼ.
عهؼهت
ّهىرمله هـصىم هیـفا ٝینی وفيـ که تمام ٝمـ عهىػ ؿا ػؿ ؿاه
ّ
ػولت ٍـ ٣کـػه بهه پايهاو ؿمهايیؼ .بهـای پهاك عهؼهات آو هـصهىم

ػؿ کتاب «ىـس صال ؿرهال ايهـاو» ،د ۱۶۴ً ،۴و کتهاب «بـگهی اف تهاؿيظ ٩هقويى»،
ً ۹۶آهؼه که ياٍـالؼيى ىاه ػؿ مهال ٩ ۱۲۶۴مهـی بهه پاػىهاهی ؿمهیؼ .بًهابـايى بهه
اصتمال ٥ـاواو ،ههـ هؾکىؿ اولیى ههـ ياٍـالؼيى ىاه امت.
ۻ .ههـ چهاؿگىه کالهکػاؿ امت .ؿّا ٥ـامتی ،ههـهای ىاهاو ٩اراؿ۱۷۵ً ،ه.۱۷۶

ۼ .پاك :ؿٝايت ،هالصٚه .صنى ايىؿی٥ ،ـهً بقؿگ مغى ،د.۱۲۴۰ً ،۲
۽ .مًؼ :عؼهتگؾاؿاو.

۱۳۲
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هيتَؼ تىهاو بٞؼاف ؿمىمۻ اف هىار ۼ هـصهىم وفيهـ ػؿ صه ٨يتیزه
الهههىفؿاء الٚٞهههام رًهههاب ٥غاهتيَهههاب هیهههـفا مهههیؼهضمؼعاو
ايتٚامالنلًٖه وفيهـ يٚمیهه پنهـ هـصهىم ايتٚامالنهلًٖه بهـاػؿفاػۀ آو
ُ
3
هـصىم هـصمت ٥ـهىػين که ٝالوه بـ هىار عىػه اف هضل ت ُیىالت
وفيـ هـصىم به هىر تَ٦یل اعؾ و ػؿيا٥ت ػاىته به هـامهن ٥هؼويت

٩یام و ا٩ؼام يمايؼ .ه٪ـؿ ايًکه هنتى٥یاو ٚٝام و کتبۀ کـام 4ىـس ٥ـهاو

ۻ .ؿمىم :کنىؿاتی که هنتى٥یاو بـهیػاىهتًؼ .تهىهًی  ۲۰۰ػيًهاؿ يها يهک ٝبامهی صه٨
ْ
کمینیىو آو ها بىػهٕ .هَاصبه با امتاػ امؼالله ٝبؼلی آىهتیايی ،هَهاصبهگیـيؼهٝ :لهی
ً٩بـياؤ.
ۼ .هىار ٝ :ـبی امت به هًٞای وار گـػايیؼهىؼه .اٍٖالصی امت بـای آي ه که ػؿ
افای عؼهت به ىغٌ ؿمايًؼ .اگـ ٝمل ػيىاو يا ىـ ٛباىؼ ػؿ رقو هنتمـی هضنهىب
ػاؿيؼ و اگـ يىکـ و عؼهتکاؿ باىؼ اف هـ ٕب٪ه اف ٕب٪ات اٝهال اف اههـا و وفاؿا و اف ٕب٪هات
پايیى اف ٥ـاه و ٝقب ههتـ و ٩إـچی به ل ٘٦هىار يگاؿيؼ و ػؿ رقء إال٩ی باىؼ.
ْ
امؼالله ٝبؼلی آىتیايی ،میا :٧تاؿيظ آهىفه ػيىاوماالؿی و ؿياّی صنهابؼاؿی ،د،۲
ً.۱۰۰۵
ُ
۽ .ت ُیىل :واگؾاؿی فهیى و هلک به کنی اف ٕـ ٣پاػىاه که آو ىغٌ اف ٕـيه ٨هالیهات
آو هلک ،بـای عىػ ػؿآهؼی ٥ـاهن هیآوؿػٕ .مايت وایهياب٥ ،ـهً ٥اؿمی هٞیى ،ؽيهل
ُ
وایۀ ت ُیىلٔ
ً
کاتبیى ايٖ٦اؿ.۱۱/۸۲ :
۾ .اىاؿه امت به آيۀ ّکـاها ّ
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همايىو ؿا ػؿ ػ٥اتـ علهىػ 1حبهت و ّهبٔ يمهىػه ػؿ ٝههؼه ىًامهًؼ.

2

٥یىهـ ٍ٦ـالم٦ٚـ مًۀ .۱۳۱۰
اف هتى مًؼ چهاؿ يکتۀ ههن تاؿيغی بهػمت هیآيؼ:
ال ٔ٤يکی آيکه میؼهضمؼعاو ايتٚامالنلًٖه ٕبـاػؿفاػۀ هیهـفا ٝینهی
عاو وفيـٔ ،ػؿ ٍ٦ـ ٩ ۱۳۱۰مـی وفاؿت يٚمیه ؿا بـ ٝهؼه ػاىته امت.
بٔ ػيگـ آيکه ،اف میؼهضمؼعاو با ًٝىاو يتیز الىفؿاء الٚٞام يام بـػه
پههؼؿبقؿگ
ىههؼه امههت کههه ػاللههت ػاؿػ بههـ ايًکههه ارههؼاػ بههاالتـ اف
ّ
میؼهضمؼعاو يیق اف وفؿا بىػهايؼ.
ْ
پٔ ياهی اف میؼٝبؼالله عاو ايتٚامالنلًٖه ٕبـاػؿ هیهـفا ٝینهی عهاو
ْ
وفيـٔ بـػه ييؼه امت بلکه اف ٥ـفيؼ میؼٝبؼالله يًٞی میؼهضمؼعاو،
ْ
ت٪ؼيـ ىؼه امتٝ .لت آو امت که میؼٝبؼالله عاو ػؿ ؽیصزۀ مهال
٩ ۱۳۰۹مـی و ٩بلاف ٝینی عاو ػؿگؾىته امت.

۽

ۻ .ػ٥اتـ علىػ :ػ٥اتـی که هايؼگاؿ امت هايًؼ ػ٥اتـ اواؿره ،تىریه ،ه٦ـػه ،و ؿوفياه هه.
ْ
ٕهَاصبه با امتاػ امؼالله ٝبؼلی آىتیايی ،هَاصبهگیـيؼهٝ :لی ً٩بـياؤ.
ۼ .اف ٝباؿت «ػؿ ٝهؼه ىًامًؼ» ػاينته هیىىػ که مًؼ اف يى٥ ٛـهاو امتٕ .هَاصبه با
ْ
امتاػ امؼالله ٝبؼلی آىتیايی ،هَاصبهگیـيؼهٝ :لی ً٩بـياؤ.
۽ .هضمؼصنى عاو اٝتماػالنلًٖه ،چهل مال تاؿيظ ايـاو ،د.۶۸۵ً ،۲

خايذاو ايتظاموزیری

۱۳۴

تٔ ياهی اف٥ـفيهؼاو ٝینهی عهاو وفيهـ بهه هیهاو يیاههؼه امهت .فيهـا

هماوٕىؿ که کتابهای تاؿيظ گهىاهی هیػهًهؼ،ۻ هیهـفا ٝینهی عهاو
٥ـفيؼی يؼاىته امت.

ػؿ مًؼ اف هميیـههای هیـفا ٝینی عاو وفيـ ٕعؼيزه ملٖاو عهاين و
صاریه هـواؿيؼ عاينٔ و هم ًیى ٝیال ايياو ٕبیبهیٔ يهام بهـػه ىهؼه
امت و بـای آوها اف ٕـ ٣ياٍـالؼيى ىاه ٩اراؿ هبال٢ی ػؿ يٚهـ گـ٥تهه
ىؼه امت.
مًؼ ي٦یل و يگايۀ ت٪ؼيـ ياٍـالؼيى ىاه ٩اراؿ اف عؼهات هیـفا ٝینهی
ّ
عاو وفيـ ،ػاؿای ههـ ملًٖتی و اهْای ياٍـالؼيى ىاه امت .ايى مًؼ

يقػ آ٩ای هًَىؿ ؿىیؼی ،مـپـمهت ه٪بهـۀ هیهـفا ٝینهی عهاو وفيهـ،
يگهػاؿی هیىؼ و ػؿ تهاؿيظ  ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ىمنهی تىمهٔ اييهاو بهه
کتابغايه ،هىفه ،و هـکق امًاػ هزلل ىهىؿای امهالهی اههؼا ىهؼ و بها
ىهماؿۀ مههًؼ  ۲۳۳و بافيهابی  ۱۰۱۰ػؿ ػ٥تههـ امهًاػ کتابغايههۀ هزلههل
ىىؿای امالهی حبت گـػيؼ.

ۼ

ۻ .ػؿ هَاصبهای که با آ٩ای هًَىؿ ؿىیؼی ٕمـپـمت ه٪بـۀ هیهـفا ٝینهی عهاو وفيهـٔ
ػاىتن ،ايياو يیق تَـيش ٥ـهىػيؼ که هیـفا ٝینی ٥ـفيؼی يؼاىته امتٕٝ .لی ً٩بـياؤ
2. yon.ir/gOi3m.
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اٍل ؿوی مًؼ
ّ
«٥ـهاو ت٪ؼيـ ياٍـالؼيى ىاه ٩اراؿ اف هیـفا ٝینی عاو وفيـ»
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هـ مًؼ
ٙ
اٍل ّ
ّ
«٥ـهاو ت٪ؼيـ ياٍـالؼيى ىاه ٩اراؿ اف هیـفا ٝینی عاو وفيـ»
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اٝالم وٍىل اهؼاء «٥ـهاو ت٪هؼيـ ياٍهـالؼيى ىهاه ٩ارهاؿ اف
مهًؼ
هیـفا ٝینی عاو وفيـ» .آ٩های هًَهىؿ ؿىهیؼی اٍهل ّ
٥ـهاو ؿا به کتابغايۀ هزلل ىىؿای امالهی اهؼا کـػه امت.
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فصل پنجم

سیدعبداّلله

انتظاموزریی
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ْ
مههیؼٝبؼالله ايتٚههاموفيـی ػؿ ىيههن ٥ههـوؿػيى ۱۲۷۴ۻ ػؿ يکههی اف

عايىاػههههای مـىههًاك ٩ارههاؿ هتىلههؼ ىههؼ .وی ٥ـفيههؼ مههیؼهضمؼ
ايتٚامالنلًٖه بىػ .بٞؼاف اتمام ػوؿاو ػبیـمتاو و تضَیالت ٝهالی واؿػ
ػيیای میامت ىؼ و تىاينت به مـٝت هؼاؿد ػيپلماتیک ؿا ٕی کًهؼ.
ْ
میؼٝبؼالله ايتٚاموفيـی اف ػيپلماتهای باماب٪ۀ وفاؿت اههىؿ عاؿرهه
بىػ 2 .وی مالها هيا١ل صناك میامی و کًنىلی و م٦اؿت ايـاو ػؿ
کيههىؿهای هغتلهه ٤و ؿيامههت اػاؿات هغتلهه ٤وفاؿت اهىؿعاؿرههه و
هؤهىؿيتهای میامی ػؿ آلماو و آهـيکا ؿا به ٝهؼه ػاىت .۽ هم ًهیى
هؼتی ؿئیل ػاييکؼۀ ٥لن٦ۀ ػاييگاه تهـاو بىػ.
ػؿ مال  ۱۳۳۰ىمنی وفيـ اهىؿ عاؿرۀ کابیًۀ صنیى ٝالء بىػ .مپل
ياي يغنتوفيـی ؿا بـ ٝهؼه ػاىت و يمايًؼۀ ايهـاو ػؿ مهافهاوهای
بیىالمللی بهىػ .ايتٚهاموفيـی ػؿ تهاؿيظ  ۲۰رهىالی  ۲۹ٕ ۱۹۵۳تیهـ
 ٔ۱۳۳۲رقء هیئت کاؿىًاماو صل اعتال ٣و اي٪ٞاػ ٩ـاؿػاػ کًنـمیىم
ايتغاب ىؼ.
ۻ .ايى تاؿيظ بـ ؿوی مً ٩بـ يىىته ىؼه امت.
ْ
ػؿ کتاب «هؼيـاو ًٍٞت ي٦ت ايـاو» تؤلیٝ ٤باك ٕـ٥ی ٕٝبؼاللههپىؿٔ رلهؼ ٍ ۴ه٦ضۀ
 ،۹۷۱تاؿيظ تىلؼ  ۱۲۸۷ؽکـ ىؼه امت که ٍضیش يینت.
ْ
ۼٝ .باك ٕـ٥ی ٕٝبؼاللهپىؿٔ ،هؼيـاو ًٍٞت ي٦ت ايـاو ،د۹۷۲ً ،۴ه.۹۷۳
۽ .صنى يـا٩ی و ٥ـط ٦١اؿی ،عايؼاو ٦١اؿی کاىاو.۲۹ً ،

۱۴۲
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ْ
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وی ػؿ مال  ۱۳۳۶ػؿ ػوؿاو يغنتوفيـی صنهیى ٝهالء ،اف میامهت
کًاؿه گـ٥ت و به ممت ؿئیل هیئتهؼيـه و هؼيـٝاهل ىـکت هلی ي٦ت
ايـاو هًَىب ىؼۻ و تا مال  ۱۳۴۲ػؿ ايى ممت بىػ .ايتٚهاموفيـی ػؿ

وفيهـ
هؼت تَؼی ؿيامت ىـکت هلی ي٦ت ،اف هياوؿاو يقػيک ىاه و
ّ
ػؿباؿ و٩ت ،صنیى ٝالء بىػ .وی ػؿ مال  ۱۳۳۹به عاػم ا٥تغاؿی صـم
ّ
اهام ؿّا هًَىب ىؼ .صکن ٍاػؿ ىؼه اف ٕـ ٣هتىلی صـم ،ؿوی
ػيىاؿ ه٪بـه آويقاو امت.

ۼ

ْ
ۻ .میؼٝبؼالله ايتٚاموفيـی بٞؼاف مهامالنلٖاو بیات ،کـمهی ؿيامهت هیئهت ههؼيـه ؿا
بهػمت آوؿػ.
ْ
ٝباك ٕـ٥ی ٕٝبؼاللهپىؿٔ ،هؼيـاو ًٍٞت ي٦ت ايـاو ،د.۸۸۰ً ،۴
وی  ۲هـتبه ؿئیل هیئت هؼيـه و هؼيـٝاهل ىهـکت هلهی ي٦هت ايهـاو ىهؼ .هـتبهۀ اول اف
 ۱۳۳۶ىمنی تا ػوم آباو هاه  ۱۳۴۲و هـتبۀ ػوم اف آؽؿ هاه  ۱۳۵۷تا  ۲۲بهمى  .۱۳۵۷ػؿ
فهاو ؿيامت ايياو ،اهیـٝباك هىيؼا ؿئیل کل اهىؿ اػاؿی بىػ.
ۼ .ػؿ ه٪الۀ «ػيؼاؿ با وفيـ هـػهؼاؿ ػؿ صىالی بهيت» ٍ٦ضۀ  ،۴ػؿبهاؿۀ بها صکهن صهـم
اهام ؿّا

 ۳اىتباه ورىػ ػاؿػ:

ال ٔ٤مال صکن ؿا  ۱۳۳۸ؽکـ کـػه امت.
بٔ اف ل ٘٦تىلیت صـم صْـت ٝلیبىهىمی الـّا

امت٦اػه کـػه امت؛ ػؿصالیکهه

تىلیت يینت بلکه عاػم ا٥تغاؿی امت.
پٔ صکن ؿا به میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه ينبت ػاػه امت.

۱۴۴
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ىماؿۀ ۲۷۵۳/۳۱۷۲
تاؿيظ  ۲۴اؿػيبهيت هاه ۱۳۳۹
ْ
رًاب آ٩ای ٝبؼالله ايتٚهام يٚهـ بهه پهاکی يیهت و علهىً
٪ٝیؼتی که ينبت به ػؿباؿ واليتهؼاؿ صْـت حاهى االئمه
ٝلیه آال ٣الخًاء و ْ
التضی ػاؿيهؼ بهه هىره ايهى صکهن بهه
مههمت عههاػم ا٥تغههاؿی آمههتاو ٩ههؼك ؿّههىی هًَههىب
هیىىيؼ تا اف ٥یِ عؼهت بـعىؿػاؿ و به ٝهقت و ا٥تغهاؿ
هًٞىی يائل و همىاؿه مـ٥ـاف باىیؼ.
يیابت تىلیت ٚٝمی هضمؼ ههـاو
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ايتٚاموفيـی ػؿ ػوؿاو تَؼی به ٝلت ايًکه ػؿ رـيهاو و٩هايٞی کهه بهه
بافػاىت اهام عمیًی

و ٩یام عىيیى  ۱۵عـػاػ  ۱۳۴۲و کيتاؿ هـػم

ايزاهیؼ ،به ات٦ا ٧صنیى ٝالء که ػؿ آو فهاو وفاؿت ػؿباؿ ؿا بهه ٝههؼه
ػاىت و چًهؼتى ػيگهـ اف ؿرهال میامهی آو ؿوف هايًهؼ مهـػاؿ ٥هاعـ
صکمت و یيـال يقػاوپًاه ٕؿيامت بافؿمی ىاهًياهیٔ يقػ ىاه ؿ٥ت و
ٝىا ٩ه میامههت ٝلههن ؿا ػؿ بـابههـ ؿوصايیههت گىىههقػ کههـػ و بههاالعـه
يتىاينت آو ٕىؿی که بايؼ و ىايؼ هًاٍ ٜ٥اصباو ٩ؼؿت ؿا ص ٘٦کًهؼ.
ؿوف پًذىًبه ػوم آباو  ۱۳۴۲اف ؿيامت هیئتههؼيـه و ههؼيـيت ٝاههل
ْ
ىـکت هلی ي٦ت ايـاو امت٦ٞا کـػ.ۻ میؼٝبؼالله ايتٚهاموفيهـی پهل اف
کًههاؿهگیـی اف هههؼيـ ٝههاهلی ىههـکت هلههی ي٦ههت ايهـاو بهههًٝىاو يائه
يغنتوفيـ و وفيـ هياوؿ واؿػ کابیًۀ صنیى ٝالء ىؼ.

ْ
ۻٝ .بهههاك ٕـ٥هههی ٕٝبؼاللههههپىؿٔ ،ههههؼيـاو ٍهههًٞت ي٦هههت ايهههـاو ،د۹۷۱ً ،۴؛
.http://yon.ir/1kBtX
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ْ
میؼٝبؼالله ايتٚام ػؿ کابیًۀ صنیى ٝال ک٦یل يغنتوفيـ بىػ
اف چپ:
ْ
ػکتـ رهايياه ٍالش ،ػکتـ اؿػالو ،اهیـ امهؼالله ٝلهن ،ػکتهـ
ْ
ه٪بل١ ،الهضنیى ٥ـوهـ ،صنیى ٝالٝ ،بؼالله ايتٚام ،ال٪ايی،
مـليکـ وحى ،٧هضمىػ هؼايت

۱۴۸
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وی پل اف م٪ىٓ ػکتـ هَؼ ٧ممت وفاؿت اهىؿ عاؿرهه ؿا ػؿ کابیًهۀ
مـليکـ فاهؼی به ٝهؼه گـ٥تٝ .لت بـکًاؿی او اف ممت وفاؿت اهىؿ
عاؿره ايى بىػ که او به هیچوره صاّـ يبىػ تا فيـ باؿ اهْهای الضها٧
ايـاو به پیماو ب٢ؼاػ ٕکه يک ٩ـاؿػاػ ي٦تی بىػٔ بـوػ.

ۻ١ .الهـّا مضاب ،مالًاهۀ ت٦ـه.۱۱۳ً ،

1

ّ
فصل پًجن :سیذعبذالله ايتظاموزیری

ْ
ي٦ـ ػوم اف باال ممت چهپ :مهیؼٝبؼالله ايتٚهاموفيـی
(وفيـ اهىؿ عاؿره)
ي٦ـ ػوم اف ممت ؿامت :ػکتـ ٝلی اهیًی (وفيـ ػاؿايیٔ
ي٦ـ مىم اف ممت ؿامت :مپهبؼ فاهؼی (يغنتوفيـٔ
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ْ
بًههابـ تَههىي هیئههت وفي هـاو ػؿ تههاؿيظ  ۱۳۴۷/۰۱/۱۷مههیؼٝبؼالله

ايتٚاموفيـی ْٝى هیئت ٝالی بـياهه ىؼ .وی ْٝى يهافػه ي٦هـۀ هیئهت
ْ
هياوؿ ايزمهى اعهىت امت که پل اف مهپهبؼ ٥هـداللهه آ ٧اولههی ػؿ
مهال  ۱۳۵۴بههًٝهىاو ؿئهیل ايزمهى ايتغهاب ىؼ.

1

هضمؼؿّا ىاه ،ػؿ مال ۱۳۵۷ه ،که عٖـ م٪ىٓ ملًٖت عهىيو ؿا
اصناك هی کـػ ،اف ايتٚام عىامت که ه٪ام يغنتوفيـی ؿا بپؾيـػ اها

وی ٩بىل يکـػۼ.

ايتٚام ػؿ مال  ۱۳۵۷ػؿ بضبىصۀ اٝتَابات کاؿکًاو ًٍٞت ي٦ت بهـای
هؼت کىتاهی ،باؿ ػيگـ هؼيـيت ٝاهل و ؿيامت هیئت ههؼيـۀ ىهـکت
هلی ي٦ت ايـاو ؿا به ٝهؼه گـ٥ت .هؼيـاو و کاؿکًاو مٖش باالی ىـکت
ي٦ت ،ايتٚاموفيـی ؿا پؾيـا ىؼيؼ ،ولی کاؿگـاو اٝتَابی ىهـکت ي٦هت
ػؿ آمتايۀ پیـوفی اي٪الب ،صاّـ به تـن اٝتَاب و بافگيت اف ؿاه ؿ٥ته
ْ
يبىػيؼ .میؼٝبؼالله ايتٚاموفيـی با پیـوفی اي٪الب باؿ ػيگـ عايهييیى
ْ
ْ
ىؼٝ 3.بؼاللهه و بهـاػؿه يَهـالله ،ػؿ ٝـٍهه میامهی ايهـاو ػؿ ػوؿاو

ۻ .هنٞىػ همايىيی ،تاؿيظ ملنلههای ٕـي٪ۀ يٞم اللهیه ػؿ ايـاو :اف مال  ۱۱۹۰هزهـی
٩مـی تا مال  ۱۳۹۶هزـی ٩مـی.۲۱۷ً ،
2. yon.ir/qP1Gr.

ْ
۽ٝ .باك ٕـ٥ی ٕٝبؼاللهپىؿٔ ،هؼيـاو ًٍٞت ي٦ت ايـاو ،د۹۷۱ً ،۴ه.۹۷۳

ّ
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هٞاٍـ صْىؿ چيمگیـی ػاىتًؼ تا رايی که ػو بـاػؿ بهه «ػو٩لىههای
میامی» هٞـو ٣ىؼيؼ.

ۻ

ْ
میؼٝبؼالله ايتٚاموفيـی

1. yon.ir/Z6cA8.
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۱۵۲

ْ
میؼٝبؼالله ػؿ فهاو ؿيامت ػکتـ هضمؼ يَهیـی بهـ هـکهق هٖالٞهات

ٝالی بیىالمللی ،اف اْٝای آو هـکق بىػ.

ۻ

هتى يکی اف امًاػی که يقػ آ٩ای هًَىؿ ؿىیؼی امت:
مًؼ :ػاييگاه تهـاو
ػ٥تـ ؿئیل ػاييگاه۲۵۳۶/۰۲/۲۸ .۱۲۸۷۴ .
ْ
رًاب آ٩ای ٝبؼالله ايتٚام به پیيًهاػ ػاييکؼۀ ص٪ى ٧و ٝلىم میامی و
تَىي ىىؿای ػاييکؼۀ هقبىؿ و به امتًاػ اماكياهۀ هـکهق هٖالٞهات
ٝهالی بیىالمللههی بههه هىره ايههى صکههن بههه ْٝههىيت ىههىؿای هـکههق
هٖالٞات ٝالی بیىالمللی ػاييکؼۀ هقبىؿ تٞییى هیىىيؼ .ي٪یى امهت
همکاؿی و ؿاهًمايی رًابٞالی ػؿ پیيـ٥ت وٙاي ٤و ٞ٥الیتهای هههن
آهىفىی و تض٪ی٪اتی ايى هـکق ؽی٩یمت عىاهؼ بىػ.
ؿئیل ػاييگاه تهـاو ،اصمؼهىىً ىـي٦ی

ۻ .إالٝاتی ػؿباؿۀ هـکق هٖالٞات ٝالی بیىالمللی.۱ً ،

ّ
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۱۵۴

ۼ

وی کتاب «مـيىىت بيـ»ۻ يىىتۀ لکًت ػويىئی و يىىتههای ػيگهـ ؿا
ْ
تـرمه کـػ .میؼٝبؼالله ايتٚاموفيـی ػؿ ىٞـ و اػب هٖالٞهه ػاىهت و
اف يىىتههای او هیتىاو به ملنله ه٪هاالت «يٚهـی تهافه بهه تَهى ٣و
ٝـ٥او» با اهْای الاػؿی اىاؿه کـػ .ييـيۀ ٝههؼ تـ٩هی اف رملهه آحهاؿ
اومت.
ْ
آ٩ای مهی٤الله وصیهؼيیا ٕؿئهیل ايتيهاؿات وصیهؼٔ ػؿ ه٪ؼههۀ کتهاب
3

«هبايی مـيىىت يا اػؿان هاوؿای صىاك» ػؿباؿۀ ايياو گىيؼ:
ْ
هتـرن کتاب ،فيؼهيام میؼٝبؼالله ايتٚهاموفيـی اف هت٦کهـاو فههاو هها
بىػ .وی هـػی فباوػاوٝ ،اؿ ،٣ىاٝـ ،اهل هٖالٞه و ٥کهـ ،و ٍهاص
ايؼييه بىػ .کتاب «مـيىىت بيـ» ؿا مالیاو پیو تـرمه کـػ و «يٚـی
تافه به تَى ٣و ٝـ٥او» ؿا يیق يىىت که تضت يهام «الاػؿی» ػؿ هزلهۀ
ً
وصیؼ چاپ و بٞؼا بهٍىؿت کتهاب ػؿ ػمهتـك ٝال٩ههًهؼاو گؾاىهته
ىؼ« .هبايی مـيىىت يا اػؿان هاوؿای صىاك» يیق اف آحاؿ آو ىهاػؿواو
امت که يک مال پیو اف ؿصلت آو ؿا تـرمهه و آههاػه مهاعته و بهـای
چاپ و ييـ به ايى اؿاػتمًؼ مهپـػه بهىػ و اکًهىو بهـای ىهاػی ؿوس آو
هـصىم و تنالی عإـ همنـ ػا١ؼيؼهاه ٕ٥ـسٝلیای فيؼ ايَاؿی کهه
ْ
ۻ .إالٝههات کتههاب :ػويههىئی ،لکًههت ،بیتهها ،مـيىىههت بيههـ ،هتههـرن :مههیؼٝبؼالله
ايتٚاموفيـی ،بیرا ،ايتياؿات ٍ٦یٝلی ىاه.
ۼ .هايًؼ کتاب «هبايی مـيىىت يا اػؿان هاوؿای صىاك».
۽١ .الهـّا مضاب ،مالًاهۀ ت٦ـه.۱۱۳ً ،
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اف ٕاي٦ۀ کـين عاو فيؼ امتٔ و ياؿاو و٥هاػاؿه بهه فيهىؿ ٕبه ٜآؿامهته
هیىىػ.

ۻ

و ػؿ ه٪ؼهۀ کتاب «يٚـی تافه به ٝـ٥هاو و تَهى »٣ػؿبهاؿۀ ايهى کتهاب
چًیى آوؿػه:
هزمىٝهای ػؿ بـابـ ػيؼگاو ػاؿی کنصزن و پـهًٞا .هى آو ؿا عىايؼم و
پنًؼيؼم و به ييـ آو ػؿ هزلۀ وصیؼ هباػؿت وؿفيؼم تها ي٦ه ٜآو ٝهامتـ
باىؼ و هقاؿاو عىايًؼۀ کًزکاو و هيتا ٧هزلهه يیهق آو ؿا بغىايًهؼ و اف
هزالل ىیـيى و راؽب و رال آو بهـهوؿ ىىيؼ .اکًهىو بهه عىامهت
گـوهی اف عىايًؼگاو به ييهـ رؼاگايهۀ آو پـػاعتههام تها ىهما و ػيگهـ
ٕالباو هٞـ٥ت ؿا ػؿ ايى رهاو هاػی. ...

ۼ

ْ
ۻ .آؿتىؿ کىمتلـ ،هبايی مـيىىت يا اػؿان هاوؿای صىاكٕ .۷ً ،پیوگ٦تهاؿ مهی٤الله
وصیؼيیأ
ْ
ۼ .میؼٝبؼالله ايتٚاموفيـی ،يٚـی تافه به ٝـ٥او و تَىٕ .۴ً ،٣ه٪ؼهۀ ياىـٔ

۱۵۶
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اف آيزا که ايتٚام ٥ـػ ٥ـهً ػومتی بهىػه امهت ،بـعهی اف ينهغههای
عٖی ؿمالههای اماتیؼ و ػومتايو يقػ وی بىػه امت .ينغههايی کهه
اگـ تَضیش و اصیا ىىيؼ ،ػؿ پیيهبـػ ٝلهن و ٥ـهًه بنهیاؿ تؤحیـگهؾاؿ
عىاهًؼ بىػ .ػؿ م٦ـياهۀ ٙهیـالؼوله ٍ٦ضۀ  ۳۲به ايى هٖله تَهـيش
ىؼه امت:
«آ٩ا ؿّای صْىؿٝلی هل ٪به ىمل الٞـ٥ا که بـاػؿ ٍه٦ی ههیبهىػه
امت بـعی اف مىايش صیات او ؿا هن بهه ي٪هل اف ىهغٌ وی ٍٕه٦یٔ
ْ
هًٚىم کـػه امت و ينغۀ هًٚىهه او بهػمت ٝبهؼ اللهه ايتٚهام هـصهىم
هیبىػه امت».
ْ
ْ
مههیؼٝبؼالله ايتٚههاموفيـی اف میؼيَههـالله بقؿگتههـ بههىػ و پؼؿىههاو
ْ
ٕمیؼهضمؼٔ ،میؼٝبؼالله ؿا وٍی عىػ ٩ـاؿ ػاػ.
هتىلی هى٩ى٥ات هیـفا هىمی وفيـ ت٦ـىهی و هیهـفا ٝینهی عهاو وفيهـ،
ْ
مهههیؼهضمؼ ايتٚامالنهههلًٖه ٕبیًيهههٞلیٔ و بٞهههؼاف وی مهههیؼٝبؼالله
ْ
ايتٚاموفيـی و هناکًىو میؼهضمؼ ٕ٥ـفيؼ میؼٝبؼاللهٔ امت.
ػؿ يکی اف امًاػ چًیى آهؼه امت:
«بـامههاك ؿأی ىههماؿۀ  ۱۷۳۸هههىؿط  ۱۳۳۵/۱۰/۲۹اػاؿۀ کههل تض٪یهه٨
او٩هها ٣و ياهههۀ ىههماؿۀ  ۹۵۸۹هههىؿط  ۱۳۳۶/۰۴/۲۴ىمنههی تَههؼی
ْ
هى٩ى٥ۀ هیـفا ٝینی وفيـ به آ٩ای ٝبؼالله ايتٚام واگؾاؿ ىؼ».

۱۶۰
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ْ
میؼٝبؼالله ايتٚام ػؿ تاؿيظ  ۱۳۲۵/۱۱/۲۵ػؿ یيهى بهىػه و بهه هضمهىػ
٦١اؿی ٕىىهـعىاهـهٔ ػؿ اؿتبآ با هى٩ى٥ات هیـفا ٝینی عاو وفيهـ

وکالت ػاػ.
عىايو وکالتياهه:
یيى 1به تاؿيظ  ۲۸بهمى ۱۳۲۵
به هىر ايى وؿ٩ه رًاب آ٩ای هضمىػ ٦١اؿی ػاؿای ىًامهًاهۀ ىهماؿۀ
ْ
 ۲۵۶۹۴بغو چهاؿ تهـاو 2اف ٕـ ٣ايى راي ٝبؼاللهه ايتٚهاموفيـی
ػاؿای ىًامًاهۀ ىماؿۀ  ۶۴بغو چهاؿ تهـاو 3هتىلی هى٩ى٥هات هـصهىم
هیـفا ٝینی وفيـ وکالت ػاؿيؼ که ينبت به ْ
کلیۀ اهالن هى٩ى٥ۀ هقبهىؿ و
ََْ
هنهت٢الت 6و
ؿ٩بات ػؿ تهـاو 4و بلىن اىتهاؿػ و صىهۀ تههـاو 5اٝهن اف
يغ ال و اهالن هقؿوٝی و ١یـه ،هـگىيه هٞاهلۀ ي٪اله اٝهن اف ٖٞ٩هی و
ىـٕی و ؿهًی و هٞاوّه و هباػله و اراؿه ػاػو با هـکنی ػؿ هـ ههؼت
و هـ هبل ٠که ٍالس بؼايًؼ ايزام ػاػه ػؿ تًٚین امًاػ و اهْهاء اوؿا ٧و
ػ٥اتـ و اعؾ ورىه و ارـتالمخل و عنهاؿت و يیهق ػؿ ٥نهظ و تزؼيهؼ
ۻ .یيى :ػوهیى ىهـ پـرمٞیت کيىؿ مىئیل پل اف فوؿيظ امت.
ۼ .مًؼٕ« :هـاو».
۽ .مًؼٕ« :هـاو».
۾ .مًؼٕ« :هـاو».
ۿ .مًؼٕ« :هـاو».
ْ
܀ .هضلی که اف آو کـايه هیگیـيؼ.

ّ
فصل پًجن :سیذعبذالله ايتظاموزیری

161

هٞاهالت و ت٪اّای ٍؼوؿ ارـائیه ينبت به ٝملیات ارـايی هى البهؼو
الی الغتن و ايزام مايـ تيـي٦ات و ىئىيات هـارٞه به هىّه ٜوکالهت
وکیل هـ٩ىم ػاؿای هماو اعتیاؿاتی عىاهًؼ بىػ که ايى راي ينهبت بهه
تىلیت ػاؿم و ػؿ ّمى تىکیل ١یـ ػؿ تمام هـاصل يیق هزافيؼ.
ْ
1
اهْاءٝ« :بؼالله ايتٚاموفيـی»
ىماؿۀ ۲۸۰/۶۴
تاؿيظ ۲۵/۱۱/۲۹

ْ
٩ىينىلگـی 2م٦اؿت ىاهًياهی ػؿ بـوٍ 3ضت اهْای آ٩ای ٝبؼاللهه

ايتٚاموفيـی ؿا کهه ػؿ بهاال بهه ٝالههت ّٕهـبؼؿٔ هيهغٌ گـػيهؼ،

تَؼي ٨هیيمايؼ .هبل٥ ۴/۶۰ ٠ـايک۾ ػؿيا٥ت و هٞاػل  ۳۵ؿيهال تمبهـ
بإل گـػيؼ.
ههـ« :بإل»
ههـ٩« :ىينىلگـی ىاهًياهی ايـاو بـو»

ْ
ً
ۻ .تا ايًزا ػمتعٔ میؼٝبؼالله ايتٚام امت .اف ايًزها بهه بٞهؼٙ ،هاهـا يىىهتۀ کاؿهًهؼ
م٦اؿتعايه امت.
ۼ .هًنىط امت .کًنىلگـی .صنى ايىؿی٥ ،ـهً بقؿگ مغى ،د.۵۶۱۰ً ،۶
۽ .بـو :پايتغت کيىؿ مىئیل امت.
۾٥ .ـايک :واصؼ پىل کيىؿ مىئیل امت.
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۱۶۲

ْ
وکالت میؼٝبؼالله ايتٚام به هضمىػ ٦١اؿی ٕىىهـعىاهـهٔ
ػؿ اؿتبآ با هى٩ى٥ات هیـفا ٝینی عاو وفيـ
یيى۱۳۲۵/۱۱/۲۸ ،
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ْ
میؼٝبؼالله اف يیکىکاؿاو ؿوفگاؿ بىػ و ػؿ ػمتگیـی و يىافه هنتمًؼاو
و ٪٥ی هـاو ،بههه رههؼ عههىيو ،صْههـت ٝلههی

تمنههک کههـػه بههىػ؛

بهٕىؿیکههه بهـای بـعههی اف ػؿهايههؼگاو ه٪ههـؿی تٞیههیى کههـػه بههىػ کههه
بهٍىؿت هاهیايه هبال٢ی به آوها بؼوو هیچگىيهه هًتهی هؼيهه هیکهـػ.
ً
آباػ تغتی ،تقریبا  841واحد وقف ستفندادا
هم ًیى ػؿ هضلۀ عايی ّ
کرده است.
ْ
میؼٝبؼالله با آيکه آباء و ارؼاػه اف بقؿگاو و وفاؿای هملکهت بهىػه و
عىػه يیق به هؼاؿد ٝالی ارتماٝی و ى٢لی ؿمیؼه بىػ ،ؽؿهای ١ـوؿ و
تکبـ ػؿ ورىػه يبىػ؛ بهگىيهای که پل اف امهت٦ٞا اف ؿيامهت ىهـکت
ً
ي٦ت ،کاؿگاه آهًگـی اصؼاث کـػ و ىغَها بهه کىػکهاو بیبْهاٝت و
٪٥یـًٍٞ ،ت آهًگـی آهىفه هیػاػ.

۱۶۴
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ْ
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۱۶۶

ْ
میؼٝبؼالله  ۲همنـ ػاىت.
ال ٔ٤همنـ اولو با يام هاػام هاؿگـيت بىػ .ايياو اٍالتو آهـيکهايی

بىػ .اف وی ٥ ۲ـفيؼ ػاؿػ:

ۻ

ه میؼهضمؼ ٕهیىم صىؿاؤ .وی م٦یـ آهـيکا ػؿ ٝـبنتاو مٞىػی بىػ.
ه لیال بـياو.
بٔ همنـ ػوهو ٥ـسٝلیا فيهؼ ايَهاؿی اف عايهؼاو کهـين عهاو فيهؼ
ْ
امت .وی فهايی مغًگىی ػولت بهىػه امهت .مهیؼٝبؼالله اف همنهـ
ػوهههو ٥ـفيههؼی يؼاىههت .همنههـ وی اف عیههـيى بههىػ و ب هـای ايتههام،
هتمًؼاو کهـيههقن ،هبههال٢ی هَههـ ٣و اهههؼا
رقاهیههاو ،يابیًايههاو ،و هنه
ّ

هیکـػ.
ْ
همنـ ػوهو يَـالله ايَاؿی امهت .وی ػيپلمهات وفاؿت اههىؿ
پؼؿ
ّ
عاؿرۀ ػوؿۀ پهلىی بىػ .ػؿ ؿوف يیمۀ ىهٞباو تهاؿيظ  ۱۲ههـػاػ ،۱۳۲۳

هًگام بافگيت اف هؤهىؿيت اػاؿی اف ىیـاف ،ػؿ مهايضۀ هىاپیمها عهىػ،
همنـ ،و ػعتـه ٕٝقيقه ايَاؿی و بايى هاهتاباو ايَاؿیٔ ػؿگؾىهتًؼ.
ْ
ه٪بـۀ ايى مه ي٦ـ ػؿ آؿاهگاه اهاهقاػه میؼٝبؼالله ػؿ ىهـ ؿی امت.

ۻ .ػؿ کتاب «هؼيـاو ًٍٞت ي٦ت ايـاو» رلؼ ٦ٍ ۴ضۀ  ۹۷۳به اىتباه يىىته ىهؼه امهت
ْ
که میؼٝبؼالله ايتٚام ٥ ۳ـفيؼ ػاىت.

ّ
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۱۶۸

ه٪بـۀ ٥ـسٝلیا فيؼ ايَاؿی
ْ
همنـ ػوم میؼٝبؼالله ايتٚاموفيـی
ّ
تهـاو ،بهيت فهـا  ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ،ىمنی
مً ٩بـ:
ْ
هى  .۱۱۰هـصىهه بايى ٥ـسٝلیا فيؼ ايَهاؿی ٥ـفيهؼ يَهـالله
ْ
همنههـ هـصههىم مههیؼٝبؼالله ايتٚههام .تىلههؼ .۱۳۰۴ :و٥ههات:
.۱۳۷۶/۰۲/۰۵

ْ
هـصىهه عاين ٕهاهـه فيهؼ ايَهاؿی ٥ـفيهؼ يَهـالله همنهـ

لٖٞ٦لهههی عهههاو و٥هههائی .تىلهههؼ .۱۳۰۷/۰۱/۰۱ :و٥هههات:
ٖٞ٩ .۱۳۸۳/۰۸/۳۰ۀ  ۷۰ؿػي ۱۵ ٤ه .۳۴

ّ
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هًَىؿ ؿىیؼی ٕمـپـمت ه٪بـۀ هیـفا ٝینی عاو وفيـٔ يقػ
ْ
ْ
ه٪بـۀ يَـالله ايَاؿیٝ ،قيقه ايَهاؿی ٕ٥ـفيهؼ يَهـاللهٔ ،و
ْ
هاهتاباو ايَاؿی ٕهمنـ يَـاللهٔ
ْ
تهـاو ،اهاهقاػه ٝبؼالله  ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ،ىمنی
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۱۷۰
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ْ
میؼٝبؼالله ايتٚامالنلًٖه ػؿ ػوم ٥ـوؿػيى ۱۳۶۲ۻ و٥ات کـػ و ػؿ ىهـ

ؿی آؿاهگاه ابىبابىيه آؿهیؼ.

ۻ .ايى تاؿيظ بـ ؿوی مً ٩بـ يىىته ىؼه امت.
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ٝلی ً٩بـياو و هًَىؿ ؿىیؼی
ْ
ىهـؿی ،ابىبابىيه ،ه٪بـۀ میؼٝبؼالله ايتٚاموفيـی
بهمى  ۱۳۹۷ىمنی
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۱۷۲

ّ
اضعاری در ستایص سیذعبذالله اوتظاموسیزی

ابراهین صهبا1362/01/03 ،
ای ػؿي٢هها ای ػؿي٢هها ايتٚههام اف ػمههت ؿ٥ههت
٥اّههههلی آفاػه و وااله٪ههههام اف ػمههههت ؿ٥ههههت
ٍههبضگاهاو ػؿ کًههاؿ عايههؼاو عههىيو بههىػ
ياگهاو باؿ مه٦ـ بـبنهت و ىهام اف ػمهت ؿ٥هت

ْ
او کههه ٝبؼاللههه و ػؿوييههی ً٩اٝتپیيههه بههىػ

ػؿ رهاو گـ ىهاػکام و تلغکهام اف ػمهت ؿ٥هت
ٝمههـ عههىػ ؿا کههـػ ٍههـ ٣عههؼهت يههى ٛبيههـ
ؿ٥ت اهها صیه ٤ههـػی يیکيهام اف ػمهت ؿ٥هت
گـچههه رههايو ػؿ بهيههت رههاوػاو باىههؼ ولههی
ای بنا ا٥نىك کاو يیکىهـام اف ػمت ؿ٥ت
ػومتاو گىيًؼ ػؿ مهىگو بهه چيهمی اىهکباؿ
ای ػؿي٢هها ای ػؿي٢هها ايتٚههام اف ػمههت ؿ٥ههت

ّ
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ابىالقاسن حالت1362/01/05 ،
کهههل يؼيهههؼم ػؿ رههههاو اف عهههاً و ٝهههام
ْ
بهههههههه ف ٝبؼاللهههههههه عهههههههاو ايتٚهههههههام
بههههههىػ يیکههههههی ػؿ ورههههههىػ او تمههههههام
يیهههههههکؿوی و يیهههههههکعىی و يیکيهههههههام
گـچههههه اف ػيیهههها بههههه ٙههههاهـ ؿ٥تههههه امههههت
تههههها ابهههههؼ ػؿ ٩لههههه هههههها ػاؿػ ه٪هههههام
ٝمههههـ او چًههههؼاو ػواهههههی گههههـ يیا٥ههههت
بههههههههاػٝ ،مههههههههـ بنههههههههتگايو ؿا ػوام

۱۷۴
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هحمذ جبلعاهلى
ايههى ايتٚههام هههها کههه بهههه عههاکو گؾاىهههتین
بگؾاىههههههتین و ػمههههههت اف او بـيؼاىههههههتین
و اهههها چهههه ا٥کًهههؼ بهههـ ع٦تگهههاو عهههان
ايهههى مهههـو ؿا بهههه ٩اههههت عىابیهههؼه کاىهههتین

ّ
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اردشیر بیًش آقاولى از آهریکا1362/01/06 ،
آه و ا٢٥ههههاو کههههق هیههههاو بـچیههههؼ ؿعههههت
هٚههههههههـ ت٪هههههههىا و ايمهههههههاو ايتٚهههههههام
ػؿ تىاّهههههههه ٜهههههههههـػی و هـػايگههههههههی
ػؿ ک٦ايههههههت ٪ٝههههههل و تههههههؼبیـ او بًههههههام
مههههههالهای ٝمههههههـ او پـبههههههـگ و بههههههاؿ
ٍههههـ ٣کيههههىؿ گيههههت و ايزههههام ههههههام

صهههه ْ ايههههـاوٝ ،يهههه ٨و هههههن آيههههیى او

و٩هههه ٤ايههههـاو کههههـػ ٝمههههـ عههههىػ تمههههام
آؿهههههههايو عههههههؼهت هنيههههههى ٛبههههههىػ
ػ٥تهههههههـ ايخهههههههاؿ ؿا بهههههههىػ اعتتهههههههام
گـچههههه پًههههؼاؿی ف هههههـگو تیههههـه ىههههؼ
ٍهههبش ْ٥هههل و ػايهههو و ت٪هههىا چهههى ىهههام
آيکههههه راويههههؼاو بههههه ايـاينههههت اومههههت
فيؼهراويهههههههههؼ باىهههههههههؼ ايتٚهههههههههام
آيکههههههه ػؿ ؿأی و يیکههههههی ىهههههههـه بههههههىػ
٥هههههاؿ ٟاف مهههههین و فؿ و رهههههاه و ه٪هههههام
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۱۷۶

تهراو ،حسامالذیى دولتآبادی
ْ
هاػۀ تاؿيظ هـگ امً٦ان میؼٝبؼالله ايتٚام ؿرل میامی و ٍؼي ٨ايـاو
ٕاب حـاه
ْ
ٝبؼاللهههه آوکهههه هههههـ و ٍههه٦ايو ههههـام بهههىػ
ؿ٥هههت اف رههههاو و علهههؼ بهههـيًو ه٪هههام ىهههؼ
آفاػگهههههی و ؿامهههههتی و صههههه٨پـمهههههتیو
ه٪بهههىل عهههإـ و يٚهههـ عهههاً و ٝهههام ىهههؼ
ػؿ ػايهههو و ٍهههؼا٩ت و ٥ـفايگهههی و ههههىه
همتههههاف و پاکبههههاف و ٝقيههههق و بًههههام ىههههؼ
يههک رههى ٥ـيهه يٞمههت ػيیههای ػوو يغههىؿػ
٥هههاؿ ٟف ػايهههه گيهههت و گـيهههقاو ف ػام ىهههؼ

ْ
ٝههههق مههههلًٖت هًٞههههىی ؿمههههیؼ
آؿی بههههه

ههههـکل ف ؿوی ٍهههؼٝ ٧لهههی ؿا ١هههالم ىهههؼ
هيهههتاػ و ايهههؼ هايهههؼ بهههه ػيیههها و ٝا٩بهههت
ػيههههؼاؿ ػومههههت او ؿا عیههههـ الغتههههام ىههههؼ
چههىو ػاػ رههاو بههه رايههاو اف عاهههۀ صنههام
تهههاؿيظ او بهههه هزهههـی «ای ايتٚهههام» ىهههؼ
۱۴۰۳هزـی ٩مـی

ّ
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ْ
ىاػؿواو میؼٝبؼالله ايتٚام ػؿوييی واؿمته ،ههـػی پهان و ٍهمیمی،

ؿرل میامی و اؿفيؼه بىػ .ؿوف ػوم ٥ـوؿػيى  ۱۳۶۲بـابـ رماػیالخايی
 ۱۴۰۳به ؿصمت ص ٨پیىمت.

۱۷۸
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دکتر غالهعلى رعذی آررخشى1362/2/7 ،
ْ
ػؿ هـگ هـصىم ٝبؼالله ايتٚام
ايتٚههههام آو ؿاػهههههـػ آو يیکغههههىی پاکبههههاف
ْ
کههق يغنههت اف يههام ٝبؼاللههه بههىػی مههـ٥ـاف
مالکی واؿمهته ىهؼ و ف ؿامهتی مهـ بهـ يتا٥هت
تهها بههه عههىهيههاهی بههه پايههاو بههـػ ايههى ؿاه ػؿاف
بی يیافی رق به ص ٨چهىو بهىػ او ؿا ػؿ مـىهت
ىههؼ ً٩اٝههتپیيههه و فػ تیيهههههها بههـ ٥ههـ ٧آف
ػاىههت بهها آؿاهههو بههإى لبههی عًههؼاو چههى گههل
ويههى چًههیى هههیکههـػ بهها هٞبههىػ عههىػ ؿاف و يیههاف
هال ػيیا عهىاؿ بهىػه ػؿ يٚهـ پهل رهاه يا٥هت
چاؿهرىيی کهـػ و ىهؼ ػؿهايهؼگاو ؿا چهاؿهمهاف
بههىػ گ٦تههاؿه ف لٖهه ٤و يکتهههمههًزی ػلًيههیى
بهههىػ ؿ٥تهههاؿه ف تکهههـين و تىاّهههش ػلًهههىاف
ؿ٥ههت چههىو ؿاه ٕـي٪ههت ىههؼ ؿههها اف گمـهههی
ػيؼ چىو ؿوی ص٪ی٪هت چيهن پىىهیؼ اف هزهاف
ؿافهههههههها ػؿ ػل يه٦هههههههت آو ؿافػاو و ؿافػاؿ
فايکههه بهها ياهضـهههاو هـگههق ييههايؼ گ٦ههت ؿاف

ّ
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ػؿ میامت يها بهه ٝـ٥هاو يها بهه ػايهوههای يهى
کههل يبههىػ آو بیههًوآيههیى یؿ٣بههیى ؿا همٖ هـاف
رای وی ؿا کل يگیـػ آيکه فايکه او هـرا که بىػ
ػاىههت بههـ ا ٩هـاو عههىػ بههیهههیچ ػٝههىی اهتیههاف
ػؿ بنههههیٔ فيههههؼگی ػوؿ اف ي٦هههها ٧و بًههههؼگی
بهها هًاٝههت گههامههها فػ ػؿ ييههی و ػؿ ٥ههـاف
آؿی آؿی فا ٟو کهههـکل ؿا اگهههـ باىهههؼ رهههؼال
بـتههـ اف ايههى هارـاههها پههـ گيههايؼ ىههاهبههاف
وارهه آهههؼ مههزؼه بههـ ػؿگههاه امههتً٢ای او
چههىو يبههـػی بههـ ػؿػ و يههاو کبههـ آيههیى يمههاف

ۻ

او کهههه اف ؿاه کهههـم يهههاف ٪٥یهههـاو ههههیکيهههؼ
مههىی ٍههاص ػولتههاو گههاهی يههقػ اال بههه يههاف
اف ٍ٦ا و ههـ رايو چىو ٩ـيى ىهؼ بها «٥هـس»
ٝا٩بههت ػؿهههای ؿصمههت ؿا بههه ؿويههو کههـػ بههاف
هم ى ىمٞی ؿوىهًی ههیػاػ پیـاههىو عهىيو
گـچه اف ؿوىىػلی ػهنهاف بهىػه مهىف و مهاف
ۻ .ايى هَـا ٛه٪ؼاؿی هبهن امت .ها ٝیى يىىته ؿا ي٪ل کـػين .با تىرهه بهه ايًکهه اٍهل
يىىته يقػهاو يبىػ ،همکى امت اىتباه اف تايپکًًؼۀ ٩بلی باىؼ.

۱۸۰
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ػيگههـ آهههًگو بههه بههقم ػومهتاو يايههؼ بههه گههىه
يای گىيی ىؼ عمىه و ياگههاو بيکنهت مهاف
آوکههه بههقهو ػلکههو و رههاو َپه َـوؿ و ُپـبههاؿ بههىػ
گيت هـگو ١ن٥قا و ػؿػيان و راوگؼاف
بههاؿی او ؿ٥ههت و ػل ههها گههـ ف ١ههن ا٥نههـػه کههـػ
بههاػ ؿوصههو چههىو گههل اف بههاػ مههضـ ػؿ اهتهقاف
ػؿ هقاؿ و میَؼ و ىَت و ػو اف ىمنی ىهماؿ
مههىی آو پیههک مههٞاػت پیههک هههـگ آهههؼ  ٥هـاف

ّ
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دکتر يشاط
ْ
ػؿ ؿحاء بقؿگملنلۀ ٍ٦اٝلیىاهی يٞمتاللهی رًاب ٝبؼالله ايتٚام.
ػؿػا کهههه پیهههـ ٪٥هههـ و ً٥ههها ايتٚهههام ؿ٥هههت
هههـػ ب٪هها بههه مههؼؿه چههه بهها اصتيههام ؿ٥ههت
گهههاه بههههاؿ گهههل ػههههؼ اف ٕهههـ ٣گلنهههتاو
ػؿ ايهههى بههههاؿ هـىهههؼ هههها ايتٚهههام ؿ٥هههت
او بههههىػ ٍههههؼؿ ملنههههله و پیههههـ ؿاه ههههها
علههىتييههیى ٝيهه ٨چههه بهها اصتههـام ؿ٥ههت
عههىػ بههؼ ٚٝههین و ٝههقم بقؿگههی ػوػه امههت

ۻ

اف ايهههى مهههـاچه پهههی مهههپـ اٝتٚهههام ؿ٥هههت
ههههیػيهههؼ هًنهههزن ييهههىػ عیهههل ٍهههى٥یاو
اف هلهههک ٪٥هههـ رلهههىهگهههـ اينهههزام ؿ٥هههت
تنههلین هضههِ بههىػ و بزههاو ١ههـ ٧ػؿ ؿّهها
٥ـٍهههت ىهههمـػ لمضهههه و بهههه ا١تًهههام ؿ٥هههت
بههههؼ هًتهههههی بههههه هـتبههههت مههههیـ ٝـ٥ههههاو
َ
يک َههههتۼ ىهههًیؼ و بهههـ احهههـ اىهههتمام۽ ؿ٥هههت
ۻ  .ػوػه :ػوػهاو ،عايؼاو .صنى ايىؿی٥ ،ـهً بقؿگ مغى ،د.۳۳۸۴ً ،۴
َ
ۼ .يک َهت :بىی عىه .صنى ايىؿی٥ ،ـهً بقؿگ مغى ،د.۷۹۴۵ً ،۸
۽ .اىتمام :بى کـػو .ل٢ت اىتمام ػؿ کتاب «٥ـهً بقؿگ مغى» هؼعل ييؼه امت.

خايذاو ايتظاموزیری

۱۸۲

ػاينهههت ػؿ مهههـاچۀۻ هًٞهههی چهههه هههها ػهًهههؼ

پهههی کهههن يمهههىػ و بهههـ يٚهههـ ا٩تنهههامۼ ؿ٥هههت

ػايهههی کهههه ايَ٦هههام۽ يباىهههؼ بهههه گهههاه صههه٨
بههـ وٍههل هههى ىههتا٥ت يههه بههـ ايَ٦ههام ؿ٥ههت
بههـ رمهه ٜؿهههـواو چههى ىهه٦ی ٜامههت ١ههىث ههها
بههـ گههاه ىههه ٍهه٦ی بههه اهیههؼی تمههام ؿ٥ههت
تهههاواو گمـههههاو بهههه عهههؼا پیهههـ ؿه ػههههؼ

يهههقػ ٝلهههی بزهههاو ف پهههی ا١تهههـام۾ ؿ٥هههت

او بههىػ هـىههؼی بههه کمههال و عههىػ اف ؿىههؼ
بههها اولیههها ٩هههـيى ىهههؼ و ػؿ التهههقام ؿ٥هههت
ػاهنههت ايههى ىهههىػ و هگىيیههؼ اف چههه ؿوی
ؿيهههؼی ف تهههى بـمهههته اف ايهههى کهًههههػام ؿ٥هههت
بههههىػ او هًههههقه اف بههههؼو ،فػ ػؿ تمههههام ٝمههههـ

بههـ ٩ههـب هههى بههه ٩ههؼؿت و بهها اٝتَههامۿ ؿ٥ههت

ۻ .مـاچه :عايه يا اتا ٧کىچک .هماو ،د.۴۱۰۴ً ،۵
ۼ .ا٩تنام٩ :نمت کـػو.
۽ .ايَ٦ام :اف هن رؼا ىؼو .هماو ،د.۶۲۷ً ،۱
۾ .ا١تـام٩ :ـُ اػا کـػو .تاواو و رـيمه ػاػو.
ۿ .اٝتَام :عىػ ؿا اف گًاه بافػاىتى.

ّ
فصل پًجن :سیذعبذالله ايتظاموزیری
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بؼ يکههقاؿ و میَهؼ و ىَهت و ػو ای ييهآ

مهههالی کهههه ايتٚهههام ّپهههی اٝتَهههامۻ ؿ٥هههت

تکمیهل کهاهلی امههت بهه اکمهل بههؼاو تهى هههـگ

ف ايههههى ؿاه هًتهههههی و پههههی اٝههههتالم ؿ٥ههههت

ۻ .اٝتَام :هتىمل ىؼو.

۱۸۴
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ّ
فصل پًجن :سیذعبذالله ايتظاموزیری
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ّ
فصل ششن :سیذيصرالله ايتظاموزیری

ّ
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ْ
میؼيَـالله ايتٚاموفيـی ػؿ  ۱۲۷۸ىمنی 1ػؿ تهـاو هتىلؼ ىهؼ .وی
ْ
بـاػؿ کىچکتـ میؼٝبؼالله ايتٚاموفيـی امت .وی يکی اف چهـهههای
میامی ػوؿاو صکىهت عايؼاو پهلهىی امهت .تضَهیالت عهىػ ؿا ػؿ
هؼؿمۀ ص٪ى ٧و مپل ٝلىم میامی ػاييگاه تهـاو گؾؿايؼ و تضَیالت
تکمیلی ؿا ػؿ پاؿيل اػاهه ػاػ .وی کاؿ عىػ ؿا بها وفاؿت اههىؿ عاؿرهه
آ١اف کـػ .ػؿ اواعـ ملًٖت ؿّا ىاه به تهـاو ٥ـاعىايؼه ىؼ و به ممت
ؿيامت تيـي٦ات ػؿباؿ هًَىب ىؼ 2 .وی مالها م٦یـ و کاؿػاؿ ايهـاو
ػؿ کيىؿهای اؿوپايی هايًؼ ٥ـاينه بىػ.

۽

ْ
ۻ .مال  ۱۲۷۸بهـ ؿوی مهً ههقاؿ هـصهىم میؼيَهـالله صهک ىهؼه امهت .ػؿ کتهاب
«مالًاهۀ ت٦ـه» ٍ٦ضۀ  ،۱۱۳مال تىلؼ  ۱۲۷۹يگاىته ىؼه امت.
ۼ .ؿئیل تيـي٦ات ملًٖتی.
۽ .صنى يـا٩ی و ٥ـط ٦١اؿی ،عايؼاو ٦١اؿی کاىاو.۲۹ً ،
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۱۸۸

ْ
میؼيَـالله ايتٚاموفيـی

ّ
فصل ششن :سیذيصرالله ايتظاموزیری

ْ
میؼيَـالله ايتٚاموفيـی
يقػ پؼؿ
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۱۹۰

با م٪ىٓ ؿّا ىاه به مـٝت هؼاؿد تـ٩ی ؿا ٕهی کهـػ .ػؿ مهال ۱۳۲۱
وفيـ بهؼاؿی کابیًۀ ٩ىام و به تـتی وفاؿتهای پنت و تلگهـا ،٣ؿاه ،و
اهىؿ عاؿره ؿا ٝهؼهػاؿ بىػ .ػؿ مال  ۱۳۲۹بها  ۳۲ؿأی اف هزمهى۵۴ ٛ
ؿأی به ؿيامت هزمٝ ٜمىهی مافهاو هلهل هتضهؼ ؿمهیؼ 1 .مهپل ػؿ
مال  ۱۳۳۱يمايًؼۀ ػائمی ايـاو ػؿ مافهاو هلل و م٦یـ ايـاو ػؿ آهـيکها
ىؼ .اف آو پل مالها ػؿ مافهاوهای بیىالمللی يمايًؼۀ ايـاو بىػ .وی
ػاؿای يياو ػؿرۀ اول همايىو بىػ.

ۼ

پل اف بـگقاؿی هزمٝ ٜمىهی ،ايتٚام به ممت ؿئیل هیئت يمايًهؼگی
ايـاو ػؿ مافهاو هلل بـگقيؼه ىؼ .به هًگام تَؼی ايى پنت اف مهىی
ايتٚام ،هضمؼؿّا پهلىی بًا به ػٝىت ؿئیلرمهىؿ آهـيکا ،م٦ـی بهه
ايى کيىؿ کـػ و ايتٚام به هًگام وؿوػ ىاه بهه يیىيهىؿن اف وی امهت٪بال
کـػ .ػؿ رـياو هـامن امت٪بال ،ايتٚام بـعال ٣هٞمهىل ػمهت ىهاه ؿا
يبىمیؼ و ايى اهـ هىر ؿيزو و َٝبايیت وی گـػيؼ ...بٞهؼها ىهاه
ْ
همىاؿه اف ٝؼم ػمتبىمی يَـالله ايتٚام و بیاصتـاهی که به وی ىهؼه
بىػ گلههًؼ بىػ.

3

ۻ .ػؿ ػوؿۀ پًزن.
ۼ .هماو.۲۹ً ،
ْ
۽ .هضمؼؿّا ٝبامی و بهـوف ٕیـايی ،عإـات يَـالله ايتٚام :ىهـيىؿ  ۱۳۲۰اف ػيؼگاه
ػؿباؿ ً ،يافػه.

ّ
فصل ششن :سیذيصرالله ايتظاموزیری

ْ
میؼيَـالله ايتٚاموفيـی
ػؿ مافهاو هلل هتضؼ
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۱۹۲
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اف چپ :بًیاهیى کهىهى ٕػمهتیاؿ ػبیهـ کهل و ؿئهیل اػاؿۀ إالٝهات
ْ
همگايیٔ ،میؼيَـالله ايتٚاموفيـی ٕؿئیل هزمٝ ٜمىهیٔ ،ايهؼؿو
کـػبه ٕػمتیاؿ ارـايی ػبیـ کلٔ
ٍضى هزمٝ ٜمىهی مافهاو هلل هتضؼ ،يیىيىؿن ۱۹۵۰ ،هیالػی

ّ
فصل ششن :سیذيصرالله ايتظاموزیری

ْ
میؼيَـالله ايتٚاموفيـی ي٦ـ ػوم اف ممت ؿامت
ؿئیل پًزمیى ارالك هزمٝ ٜمىهی
ػؿ صال هَاصبه با عبـيگاؿاو ،يیىيىؿن ۱۹۵۱
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۱۹۴
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يمايًؼگاو ايـاو ػؿ رلنۀ ىىؿای اهًیت مهافهاو هلهل اف
ؿامت:
ْ
میؼيَـالله ايتٚاموفيـیٝ ،باك علٞتبـی ،با٩ـ کاٙمی،
ُ
يٚاهی ،هًَىؿالنلًٖهٝ ،ؼل ،رالل ٝبؼه ،ت٪یفاػه
مال  ۱۹۴۶هیالػی ۱۳۲۵ /ىمنی

ّ
فصل ششن :سیذيصرالله ايتظاموزیری

ْ
میؼيَـالله ايتٚاموفيـی همـاه تـيگىه لی
يیىيىؿنٝ ،یاػت اف ػکتـ هَؼ ۱۹۵۱ ،٧هیالػی

195
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۱۹۶

ىیکپىىی او ػؿ هضا٥ل هغتل ٤ػيیا ّـبالمخل بهىػ .ػؿ تمهام ٝمهـ
همنـی ايتغاب يًمىػ.

ۻ

ايتٚاموفيـی پل اف پیـوفی اي٪الب امهالهی بافػاىهت ىهؼ و پهل اف
چًؼی به ػلیهل بیمهاؿی آفاػ ىهؼ .وی ػؿ  ۱۳۵۹/۹/۲۹ىمنهی ػؿ ۸۱
مالگی ػؿگؾىت  2و ػؿ ٖٞ٩ۀ  ۷ؿػي ۱۳۹ ٤ىماؿۀ  ۲۴بهيت فهـا
به عان مپـػه ىؼ.
ْ
۽
کتاب عإـات میؼيَـالله ايتٚاموفيـی چاپ ىؼه امت.

1. yon.ir/qId10.
ۼ١ .الهـّا مضاب ،مالًاهۀ ت٦ـه.۱۱۳ً ،
ْ
۽ .هضمؼؿّا ٝبامی و بهـوف ٕیـايی ،عإـات يَـالله ايتٚام :ىهـيىؿ  ۱۳۲۰اف ػيؼگاه
ػؿباؿ.

ّ
فصل ششن :سیذيصرالله ايتظاموزیری

هًَىؿ ؿىیؼی ٕمـپـمت ه٪بـۀ ٝینی وفيـٔ يقػ
ْ
ه٪بـۀ میؼيَـالله ايتٚاموفيـی
تهـاو ،بهيت فهـا
 ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ىمنی
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۱۹۸
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ّ
فصل ششن :سیذيصرالله ايتظاموزیری

فصل هفتم

خاندان غفاری

نس
ب
و ت آانن با
وزرییاه
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۲۰۰
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عايؼاو بقؿگ و ملنلۀ هيهىؿ ٦١اؿیهای ماکى ىهـمتاو کاىاو يکی
اف ٕىاي ٤اٍهیل و ؿييههػاؿ ايهـاو و اف رملهه ػوػهاوههای کهىمهال
کيىؿ بامتايی ايـاو به ىماؿ هیؿوػ .ىهزـۀ صنه و ينه آوهها بهه
ً
امتًاػ هآعؾ و هؼاؿن هٞتبـ اف ٍؼؿ امالم تا َٝـ صاّـ ينالبٞؼينل
با تنلنل و پیىمتگی کاهلی هيغٌ و هض٦ىٗ هايهؼه امهت .ػؿ ههـ
ٝهههؼ و فهههاو بههه ا٩تْههای اوّهها ٛو اصههىال پیوآهههؼ آو َٝههـ
ىغَیتهای باؿف و ؿرال هئحـ ياهبـػاؿی اف هیاو آياو بـعامهتهايؼ.

ۻ

هم ههىو کمالالملههک کههه هًـهًههؼ هٞـو٥ههی امههت .ملنههلۀ ينههل
٦١اؿیهای کاىاو به ابىؽؿ ٦١اؿیٍ ،ضابی هٞـو ،٣هیؿمؼ .بغيهی
اف تباؿياهۀ عايهؼاو ٦١هاؿی ػؿ کتابغايهه و ههىفۀ هلهک وا٩ه ٜػؿ تههـاو
عیاباو  ۳۰تیـ يَ ىؼه امت.
اؿتبههآ ٦١اؿیههها و ايتٚاموفيـیههها ،ينههبی و ؿّههاٝی يینههت بلکههه
اؿتبإی مببی امت که اف ٕـي ٨افػواد صاٍل ىؼه امت:
ال ٔ٤میؼهضمؼ ايتٚامالنلًٖه ٕبیًيٞلیٔ بها عىؿىهیؼ عهاين افػواد
کـػ .حمـۀ افػواد مهیؼهضمؼ ايتٚامالنهلًٖه و عىؿىهیؼ عهاين چههاؿ
ْ
٥ـفيههؼ ىههؼ بهها يامهههای٥ :ـطل٪هها عههاين؛ مههیؼٝبؼالله ايتٚههاموفيـی؛

ۻ .صنى يـا٩ی و ٥ـط ٦١اؿی ،عايؼاو ٦١اؿی کاىاو.۳ً ،

۲۰۲
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ْ
میؼيَـالله ايتٚاموفيـی؛ فهـاملٖاو عهاين .ۻ ٥ـطل٪ها عهاين همايًهؼ
ْ
ْ
بـاػؿه میؼيَـالله افػواد يکـػ و  ۴۰ؿوف بٞؼاف و٥ات میؼيَـالله اف

ػيیا ؿ٥ت.
عىؿىیؼ عاين اف عايؼاو ٦١اؿیها ػؿ ػوؿاو ٩اراؿ امت که بهه رههت
فيبايی هؼل ي٪اىی ًٍیٜالملک ٩ـاؿ هیگیهـػ .عىؿىهیؼ عهاين کهه بهه
صاری ٝمه يیق ىهـت ػاىته امت ػاؿای ينهبت ٥هاهیلی و اف يقػيکهاو
ًٍیٜالملک امت و به همیى رهت تىاينت هؼتها مىیۀ ي٪اىهی وی
باىؼ .ػؿباؿۀ عىؿىیؼ عاين يک ي٪ل تاؿيغی ورىػ ػاؿػ که هىؿػ اىهاؿۀ
امتاػ ايىاؿ بىػ .وی اولیى کاؿآ٥ـيى فو ايـايی امهت کهه ه٪ابهل کهاالی
ۼ

عاؿری اينتاػ و بهىؼت هىؿػ تىره اهیـکبیـ ٩ـاؿ گـ٥ت.

پؼؿ عىؿىیؼ عاين ،هضمؼصنیى عاو هٞاووالؼوله امت .وی هنتياؿ
ّ
م٦اؿت ايـاو ػؿ ايتالیها بهىػ .هضمؼصنهیى عهاو پنهـ مهىم ٥ـطعهاو

اهیىالؼوله امت٥ .ـطعاو اف ؿرال میامی فهاو ياٍـالؼيى ىاه ٩اراؿ
امت و ىاه ٩اراؿ اصکام و ياهههايی بـای وی ٍاػؿ کهـػه امهت .ايهى
امًاػ ػؿ هـاکق يگهؼاؿی هؼاؿن و هتىو کههى ورهىػ ػاؿػ و عهىايو و
بافيابی آوها إالٝهات اؿفىهمًؼی اف ػوؿۀ ٩ارهاؿ بهػمهت هیػههؼ.
يمىيهای اف ياهۀ ياٍـالؼيى ىاه به ٥ـطعاو اهیىالؼوله ػؿ کتاب «امهًاػ
ۻ .هماو.۲۷ً ،
2. yon.ir/dZbmj.
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تاؿيغی عايؼاو ٦١اؿی»ۻ رلؼ ٦ٍ ۲ضۀ  ۱۰۲آهؼه امت .ياهۀ ههؾکىؿ
ػؿبهاؿۀ رلههىگیـی هههـػم اف هـارٞههه بهه ٕبیه ايگلینههی امههت .امههن
٥ـطعاو اهیىالؼوله ؿا ياٍـالؼيى ىاه ايتغاب کـػه امت و يهام اٍهلی
وی ابىٕال امت.

ْ
ىًیؼهها صاکی امت که هًـمتايی با يهام آيتاللهه بهبههايی ػؿ عیابهاو
چهاؿ ؿاه میـوك هنت که ٥ـط عاو آو ؿا اهؼا کـػه امت.

ۻ .يىينًؼگاو کتاب :کـين اٍ٦هايیاو و بهـام ٦١اؿی و ٝلیاٍ٢ـ ٝمـاو هنتًؼ.

۲۰۴
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اٍ٦هايیاو ،کـين ،۱۳۵۰ ،هزمىٝۀ امًاػ و هؼاؿن ٥ـط
عههاو اهیىالؼولههه ،ته هـاو ،ايتيههاؿات ػاييههگاه ته هـاو،

٩نمت مىم ،هـبىٓ به مالهای ۱۲۷۴ه ۱۲۷۵
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٥ـط عاو اهیىالملک و هیئت م٦اؿت او ػؿ صْىؿ ياپلئىو مىم
٥ـط عاو اهیىالؼوله ػؿ صال تضىيهل امهتىاؿياههاه بهه يهاپلئىو
مىم امت.
اٍ٦هايیاو ،کـين ،۱۳۵۴ ،هزمىٝۀ امهًاػ و ههؼاؿن ٥هـط عهاو
اهیىالؼوله ،تهـاو ،ايتياؿات ػاييگاه تهـاو٩ ،نمت چهاؿم

خايذاو ايتظاموزیری

۲۰۶

تَىيـ ؿوی ػيىاؿ:
هیـفا ابىٕال ٦١اؿی هٞـو ٣به ٥ـط عاو اهیىالؼوله
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ي٪اىی ٥ـطعاو اهیىالؼوله که تىمٔ ياٍـالؼيى ىاه ٩اراؿ کيیؼه ىؼه
امت .ايى ي٪اىی با اولیى عىػکاؿی کيیؼه ىؼه که اف ٥ـاينه واؿػ ايـاو
ىؼ .اهْا و ػمتعٔ ياٍـالؼيى ىاه ػؿ ؽيهل ي٪اىهی ػيهؼه هیىهىػ.
ياٍـالؼيى ىاه بغيی اف ياػػاىت عهىػ ؿا بهه ٥ـاينهه يگاىهته امهت.
ً
ٙاهـا ػؿ فهاو وی ،فباو بیىالمللی ٥ـاينه امت يه ايگلینی.
ياػػاىت ٥اؿمی ياٍـالؼيى ىاه:

«ىبیه ٥ـطعاو امت .ػؿ کًؼۻ کيیؼه ىؼ با تٞزیل تمام اها ٥ـطعاو اف
بل تکاو هیعىؿػ ،يمیگؾاىت ػؿمهت کيهیؼه ىهىػ بها ٩لهن آهًهی
ً
ۼ
٥ـيگی هن کاؿ هيکل امت تضـيـا ٥ی ايتئیل.
ياػػاىت ٥ـاينىی ياٍـالؼيى ىاه:

Farokh khan chambellan prive de la cour
هٞاػل ايگلینی:
Farokh khan Private chamberlain of the court
هٞاػل ٥اؿمی٥ :ـطعاو پیيکاؿ عَىٍی ٕؿئیل علىتٔ ػؿباؿ
ۻ .کًؼ :ل ٘٦تـکی امت به هًٞای يیال ٧و آباػی .اصتمال هن ػاؿػ ههـاػ اف «کًهؼ» همهاو
«کى» باىؼ فيـا ػؿ صاىیۀ ٝکنی ،ياٍـالؼيى ىاه «کى مىل٪او» ؿا «کًؼ مىل٪او» يىىته
امت.
ً
ۼ .تضـيـا ٥ی ايتئیل :ػؿ مال م يىىته ىؼ.
ايتئیلٕ :تـکهیّ ،ا هـکه ٔ .مهال مه  .يهام مهال يهافػهن اف ػوؿۀ ػوافػهمهالۀ تـکهاو.

ٕٔyon.ir/gu5JB
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بٔ مـهً هضمىػ عاو ٦١اؿی با فهـا عاين ػعتـ هـصىم میؼهضمؼ
ايتٚامالنلًٖه افػواد کـػ .هضمىػ ٦١هاؿی ک٦یهل وفاؿت کيهاوؿفی و
ؿئیل يٚمیۀ ؿىت و تبـيق بىػ .کمالالملک ٕهضمؼ ٦١هاؿیٔ هًـهًهؼ
ْ
ٝمىی هضمىػ ٦١اؿی امت .ۻ و٩تی میؼٝبؼالله ايتٚهاموفيـی
هٞـو،٣
ّ
ػؿ یيى ػؿ هؤهىؿيتهای میامی بىػ ،ػؿ اؿتبآ بها ه٪بهـۀ هیهـفا ٝینهی
وفيـ و هى٩ى٥اتو به هضمىػ ٦١اؿی وکالهت ػاػ .امهکى وکالتياههه ػؿ
کتاب صاّـ آهؼه امت.
صاٍل افػوارياو ٥ ۳ـفيؼ با يامهای ٝبؼالٞلیٝ ،باك ،و ٥إمه بىػ.
ه ٝبؼالٞلی عاو .وی بها ٥ـيهؼه عهاين ػعتهـ آ٩های مهلیماو رايهؼيـی
وٍلت کـػ و ػاؿای يک پنـ به يام هضمىػ و يک ػعتـ به يهام ههکاههه
ىؼ .ػؿ تَىيـی اف ىـکت هلی ي٦هت کهه ػؿ آو ههؼيـاو ىهـکت ي٦هت

هنتًؼ،ۼ تَىيـ ٝبؼالٞلی يیق ػيؼه هیىىػ .هٞلىم امت که ٝبهؼالٞلی
٦١اؿی ٩بل اف اي٪الب اف اْٝای ٝالیؿتبۀ ىـکت ي٦ت بىػه امت.
ػؿ کـد اهاهقاػهای امهت بها يهام بیبیمهکیًه .ػؿ رهىاؿ بیبیمهکیًه
آؿاهگاهی امهت کهه ههؼ٥ى فههـا عهاين ،عهىاهـه ٥ـطل٪ها ،هضمهىػ
٦١اؿی ،و ٝبؼالٞلی ٦١اؿی آيزامت.
ۻ .هَاصبه با هًَىؿ ؿىیؼی ،هَاصبهگیـيؼهٝ :لی ً٩بـياو.
ْ
ۼ .هم ىو میؼٝبؼالله ايتٚاموفيـی ٕهؼيـٝاهل ىهـکتٔ کهه ػائهی ٝبهؼالٞلی امهت و
هىيؼا.
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هه ٝبهاك عههاو ٦١هاؿی .وی اف  ۱۱ػیهههاه ٩ ۱۳۴۰ائنه٪هام يمايًههؼگی
ىـکت هلی ي٦ت ايـاو ػؿ يیىيىؿن ىهؼ .بها الیقابهت ،عهاين آهـيکهايی
وٍلت کـػ و ػاؿای مه پنـ با يامهای ٕکاهـاو ،رههاوىهاه ،و کیهىاؤ
ىؼ .پل اف و٥ات همنـ اولو ٕالیقابتٔ ،با عاين آويؼه بههـوف افػواد
کـػ .آويؼه بهـوف اف فيهاو يیکىکهاؿ و عیهـ امهت .وی يهىۀ هضمهؼٝلی
٥غـالممالک ٦١اؿی امت٥ .غـالممالهک  ۱۳ػه و آبهاػی کاىهاو ؿا بهه
ؿٝايای آيزا بغيیؼيؼ و به تهـاو آهؼيؼ٥ .ـطعاو اهیىالؼوله رؼ عاين
آويؼه بهـوف امتٝ .باك ٦١هاؿی اف ػيیها ؿ٥تهه و ه٪بهـهاه ػؿ آهـيکها
امت.

ه ٥إمه عاين .همنـ وی ػکتـ هضمؼ يهقػی امهت .ۻ ٥إمهه عهاين بها
همنـه ػؿ مال  ۱۳۷۷ىمنی  ۱۲۰واصؼ هنکىيی ػؿ ػاييگاه ىهیؼ
بهيتی ؿا و ٤٩ػاييزىياو کـػهايهؼ .هم ًهیى ػؿ ػاييهگاه القههـا
ًٍؼو٩ ٧ـُالضنًهای ؿا بًیاػ يهاػهايؼ .هؼ٥ى ٥إمه ٦١اؿی ػؿ کيىؿ
آهـيکا امت.

لح ه ه
رّ لععامین
و آرخ دعواان أن ا مد لل

ۻ .صنى يـا٩ی و ٥ـط ٦١اؿی ،عايؼاو ٦١اؿی کاىاو.۵۱ً ،
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ْ
اينتاػه اف ؿامت :میؼٝبؼالله ايتٚهاموفيـی ،مهیؼهضمؼ ايتٚامالنهلًٖه
ٕبیًيٞلیٔ ،هضمىػ ٦١اؿی ٕهمنـ فهـا ايتٚاموفيـیٔ
ْ
ؿػي ٤رلهى اف ؿامهت :هاؿگـيهت ٕهمنهـ مهیؼٝبؼالله ايتٚهاموفيـیٔ،
ٝبؼالٞلی ٦١اؿی٥ ،ـطل٪اء ايتٚاموفيـی٥ ،إمه ٦١اؿی ،عىؿىیؼ عهاين
ْ
ٕهمنههـ مههیؼهضمؼ ايتٚامالنههلًٖهٔ ،مههیؼهضمؼ ٕ٥ـفيههؼ مههیؼٝبؼالله
ايتٚاموفيـیٔ ،فهـا ايتٚاموفيـیٝ ،باك ٦١اؿی
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هضمىػ عاو ٦١اؿی
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۲۱۶

ياػگاؿیيىىت ايـد ا٥ياؿ بـای ٝبؼالٞلی
٦١اؿی بـ ؿوی ٍ٦ضۀ ىًامًاهۀ کتابو
هتى ياػگاؿی:

به ياػ ٝلی ٦١اؿی ػومت ٝقيقم کهه ايهى
کتاب ؿا هٖالٞه کـػه امت.
اهْا ىؼ ايـد ا٥ياؿ
۸۱/۱۱/۱۰
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ٝباك ٦١اؿی
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فهرستها
فهزست مىابع و مآخذ کتاب
کتابها

٩ .۱ـآو کـين.
 .۲ابىىههٞبه صـايههی ،صنههىبىٝلی ،٧۱۴۰۴ ،تض٤ال٪ٞههىل،
هض ٨٪و هَضشٝ :لیاکبهـ ٦١هاؿی٩ ،هن ،ايتيهاؿات راهٞهۀ
هؼؿمیى ،چ ػوم.
 .۳اتضاػيه ،هًَىؿه و ؿوصی ،مٞیؼ۱۳۸۵ ،ه ،ػؿ هضْـ ىیظ
ْ
ْ٥لالله يىؿی :امًاػ ص٪ى٩ی ٝهؼ ياٍـی ،تهـاو ،ييـ تاؿيظ
ايـاو ،چ اول.
 .۴اٍ٦هايیاو ،کـين ،۱۳۵۰ ،هزمىٝۀ امًاػ و هؼاؿن ٥ـط عهاو
اهیىالؼوله ،تهـاو ،ايتياؿات ػاييهگاه تههـاو٩ ،نهمت مهىم،
هـبىٓ به مالهای ۱۲۷۴ه .۱۲۷۵
 ،۱۳۵۴ ،_________ .۵هزمىٝۀ امهًاػ و ههؼاؿن ٥هـط عهاو
اهیىالؼوله ،تهـاو ،ايتياؿات ػاييگاه تهـاو٩ ،نمت چهاؿم.
 .۶إالٝاتی ػؿباؿۀ هـکهق هٖالٞهات ٝهالی بیىالمللهی ،تههـاو،
ايتياؿات ػاييگاه تهـاو۱۳۵۲ ،ه.۱۳۵۳
 .۷اٍهه٦هايیاو ،کههـين و ٦١ههاؿی ،به هـام و ٝم هـاوٝ ،لیاٍهه٢ـ،
 ،۱۳۸۵امًاػ تاؿيغی عايهؼاو ٦١هاؿی ،تههـاو ،ياىهـ :بًیهاػ
هى٩ى٥ات ػکتـ هضمىػ ا٥ياؿ ،چ اول.
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 .۸اٝتماػالنلًٖه ،هضمؼصنى عهاو۱۳۶۷ ،ه ،تهاؿيظ هًهتٚن
ْ
هَضش :هضمؼامماٝیل ؿّهىايی ،تههـاو،
ياٍـی ،هض ٨٪و
ياىـ :ػيیای کتاب ،چ اول.
 ،۱۳۷۴ ،____________________ .۹چهههل مههال تههاؿيظ
ايـاو ،هض ٨٪و ْ
هَضش :ايـد ا٥ياؿ ،تهـاو ،ياىـ :امهإیـ ،چ
ػوم.
۱۳۶۷ ،___________________ .۱۰ه ،هـآةالبلهههههههؼاو،
هض ٨٪و ْ
هَضشٝ :بؼالضنیى يىايی و هاىن هضؼث ،تههـاو،
ياىـ :ػاييگاه تهـاو ،چ اول.
۱۳۵۷ ،__________________ .۱۱هٍ ،هههههههؼؿالتىاؿيظ،
هض ٨٪و ْ
هَضش :هضمؼ هيیـی ،تهـاو ،ياىهـ :ؿوفبههاو ،چ
ػوم.
 .۱۲ا٥ياؿ ،ايـد ،۱۳۶۷ ،عإـات و امًاػ ٙهیـالؼوله ،رلؼ اول،
تهـاو ،ايتياؿات فؿيى ،چ ػوم.
 .۱۳اهیىليکـ٩ ،هـهاو۱۳۷۸ ،ه ،ؿوفياهۀ عإـات اهیىليهکـ،
تهـاو ،ياىـ :امإیـ ،چ اول.
ْ
 .۱۴ايتٚههاموفيـی ،مههیؼٝبؼالله ،بیتهها ،يٚههـی تههافه بههه ٝـ٥ههاو و
تَى ،٣بیرا ،ايتياؿات وصیؼ.
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 .۱۵ايىؿی ،صنى۱۳۸۲ ،ه٥ ،ـهً بقؿگ مهغى ،تههـاو ،ييهـ
مغى ،چ ػوم.
 .۱۶باهؼاػ ،ههؼی ،۱۳۷۱ ،ىـس صال ؿرهال ايهـاو ،تههـاو ،ييهـ
فواؿ.
 .۱۷صْههـتیٍ ،ههاػ ،۱۳۸۲ ،٧ؿرههال و هيههاهیـ آىههتیاو٩ ،ههن،
ايتياؿات الماك ،چ اول.
 .۱۸ػوايیٝ ،لی ،۱۳۸۵ ،فيؼگیياهه و عؼهات ٝلمی و ٥ـهًگهی
ْ
آيتالله صاد ىیظ هاػی يزنآباػی ،تهـاو ،ايتياؿات ايزمهى
آحاؿ و ه٦اعـ ٥ـهًگی ،چ اول.
 .۱۹ػهغؼاٝ ،لیاکبـ ،ل٢تياهه ،تهـاو.
 .۲۰ؿىىيؼ ،هضمؼٝلی عاو۱۳۷۶ ،ه ،هزمل ؿىىيؼ ،هض٪ه ٨و
ْ
ْ
هَضش :هًىچهـ متىػه و ًٝايتالله هزیؼی ،تههـاو ،ياىهـ:
هیـاث هکتىب ،چ اول.
 .۲۱مههالىؿ ٝههیىالنههلًٖه٩ ،هـهههاو هیههـفا۱۳۷۴ ،ه ،ؿوفياهههۀ
ْ
هَهضش :هنهٞىػ مهالىؿ و
عإـات ٝیىالنهلًٖه ،هض٪ه ٨و
ايـد ا٥ياؿ ،تهـاو ،ياىـ :امإیـ ،چ اول.
 .۲۲مپهـ ،اصمؼٝلی۱۳۳۶ ،ه ،ايهـاو ػؿ رًه بهقؿگ -۱۹۱۸
 ،۱۹۱۴تهـاو ،ياىـ :چاپغايۀ بايک هلی ايـاو.
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 .۲۳مپهـٝ ،بؼالضنیى عهاو۱۳۸۶ ،ه ،هـآتالى٩هاي ٜه٦ٚهـی،
ْ
هَضشٝ :بؼالضنیى يهىايی ،تههـاو ،ياىهـ :هیهـاث
هض ٨٪و
هکتىب ،چ اول.
 .۲۴مضاب١ ،الهـّا ،مالًاهۀ ت٦هـه ،۱۳۹۳ ،مهال ىهايقػهن،
ػيیای ر٢ـا٥یای مضاب ،چ اول.
 .۲۵ملٖاو هضمؼ هیـفا ٩اراؿ۱۳۶۴ ،ه ،م٦ـياهۀ مهی٤الؼوله،
تهـاو ،ييـ يی ،چ اول.
 .۲۶ملیمايی ،کـين ،۱۳۷۹ ،ال٪اب ؿرال ػوؿۀ ٩اراؿيهه ،تههـاو،
ييـ يی ،چ اول.
 .۲۷مىهايیاو ص٪ی٪ی ،هضمؼ و ي٪ؼی ،ؿّا ،۱۳۹۷ ،آمتاو ٩هؼك
ؿّىی :هتىلیاو و ياي التىلیهها ،هيههؼ ،بًیهاػ پژوهوههای
امالهی آمتاو ٩ؼك ؿّىی ،چ اول.
 .۲۸ى٪ا٩ی ،صنیى٩لی عاو۱۳۵۳ ،ه ،عإـات همتضىالؼولهه،
تهـاو ،ياىـ :اهیـکبیـ ،چ اول.
 .۲۹ىهبافی ،ػاؿيىه ،۱۳۹۷ ،ؿوايتی اف تهـاو ٩ؼين ،د ،۱تهـاو،
ايتياؿات مايهباو هًـ ،چ اول.
 .۳۰ىهیؼی ،صنیى۱۳۸۳ ،ه ،مـگؾىت تهـاو ،تههـاو ،ياىهـ:
ؿاه هايا ،چ اول.
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ْ
ٕ .۳۱ـ٥ی ٕٝبؼاللهپىؿٔٝ ،باك۱۳۷۵ ،ه ،هؼيـاو ٍهًٞت ي٦هت
ايـاو ،د ،۴تهـاو ،ايتياؿات ماؿاو ،چ اول.
ٙ .۳۲هیـالؼولهههههٝ ،لیبىهضمؼياٍههههـ۱۳۷۱ ،ه ،مهههه٦ـياهۀ
ٙهیـالؼولههه ،هض٪هه ٨و هَ ه ْضش :هضمؼامههماٝیل ؿّههىايی،
تهـاو ،ياىـ :هنتى٥ی ،چ اول.
ٝ .۳۳بامههی ،هضمؼؿّهها و ٕیـايههی ،بهههـوف ،۱۳۷۱ ،عههإـات
ْ
يَـالله ايتٚام :ىهـيىؿ  ۱۳۲۰اف ػيؼگاه ػؿباؿ ،ػ٥تـ پهژوهو
و ايتياؿات ،چ ػوم.
ْ
ٝ .۳۴بؼلی آىتیايی ،امؼالله ،۱۳۹۵ ،میا :٧تاؿيظ آهىفه
ػيىاوماالؿی و ؿياّی صنابؼاؿی ،ويـامتاؿ :هزتبی
ه٪ؼمی ،تهـاو ،ييـ م٦یـ اؿػهال ،چ اول.

٥ .۳۵ـاهههايی ،هضمؼصنههیىبىههؼی۱۳۶۲ ،ه ،مهه٦ـياهۀ هیههـفا
ْ
هَهضش :هنهٞىػ گلهقاؿی،
هضمؼصنیى ٥ـاهايی ،هض٪ه ٨و
تهـاو ،ياىـ٥ :ـػومی ،چ اول.
٪٥ .۳۶یه ٝبؼاللهی ،صنى ،۱۳۸۵ ،فيؼگیياهه و عؼهات ٝلمی و
٥ـهًگی ػکتـ هضمهىػ يزنآبهاػی «هَهاصبه بها امهتاػ ػکتهـ
هضمههىػ يزنآبههاػی امههتاػ تههاؿيظ پقىههکی و ْٝههى پیىمههتۀ
٥ـهًگنتاو ٝلىم پقىکی ايـاو» ،تهـاو ،ايزمى آحاؿ و ه٦هاعـ
٥ـهًگی ،چ اول.
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۲۲۴

٥ .۳۷یـوف هیـفابىٝبهاك هیهـفا ٥ـهاي٦ـهها۱۳۷۷ ،ه ،ياهههههای
ْ
صکىهتی ٥یـوفهیـفا ٥ـهاي٦ـهها ،هض٪ه ٨و هَهضش٥ :تشاللهه
کياوؿف ،تهـاو ،ياىـ :مافهاو امهًاػ هلهی ايهـاو پژوهيهکؼۀ
امًاػ ،چ اول.
 .۳۸کىمهتلـ ،آؿتهىؿ ،۱۳۶۳ ،هبهايی مـيىىهت يها اػؿان هههاوؿای
ْ
صههىاك ،هتههـرنٝ :بؼاللههه ايتٚههاموفيههـی ،تههـاو ،ايتيههاؿات
وصیؼ ،چ اول.
 .۳۹گـوه تـارن و ايناب ،۱۳۸۷ ،هياهیـ هؼ٥ىو ػؿ صـم ؿّىی:
ٍاص هًَههباو و وا٦٩ههاو آمههتاو ٩ههؼك ؿّههىی ،فيههـ يٚههـ:
١الهـّا راللی ،هيهؼ ،ايتياؿات بًیاػ پژوهوهای امالهی
آمتاو ٩ؼك ؿّىی ،چ اول.
 .۴۰ها٥ی ،صنیى٩لی عهاو يٚامالنهلًٖه۱۳۶۲ ،ه ،عهإـات و
ْ
هَهضش:
امًاػ صنیى٩لیعاو يٚامالنلًٖه هها٥ی ،هض٪ه ٨و
هَٞىهه ها٥ی و هًَىؿه اتضاػيه و میـوك مٞؼويیاو و صمیؼ
ؿامپیيه ،تهـاو ،ييـ تاؿيظ ايـاو ،چ ػوم.
 .۴۱هبَـالنههلًٖه ،هیههـفا صنههیى عههاو۱۳۸۴ ،ه ،هـامههالت
ٕههههـاو ،هض٪ههه ٨و هَه ْ
ههضش :هًَهههىؿه اتضاػيهههه و مهههٞیؼ
هیـهضمؼٍاػ ،٧تهـاو ،ياىـ :کتاب میاهک ،چ اول.
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 .۴۲هؼؿمی ٕبإبايی ،صنیى۱۳۶۱ ،ه ،بـگی اف تاؿيظ ٩هقويى،
ْ
٩ههن ،ياىههـ :کتابغايههۀ صْههـت آيتاللههه الٚٞمههی هـٝيههی
يز٦ی  ،چ اول.
ْ
 .۴۳هنتى٥یٝ ،بؼالله۱۳۸۴ ،ه ،ىـس فيؼگايی هى ،تهـاو ،ياىـ:
فواؿ ،چ پًزن.
 .۴۴هًقوی ،اصمؼ۱۳۸۲ ،ه٥ ،هـمتىاؿۀ کتابهای ٥اؿمی ،تههـاو،
ياىـ :هـکق ػائـةالمٞاؿ ٣بقؿگ امالهی ،چ ػوم.
 .۴۵ياٍـالؼيى ىاه ٩اراؿ۱۳۷۲ ،ه ،ىهـياؿ رهاػههها ،هض٪ه ٨و
ْ
هَضش :هضمؼؿّا ٝبامی و پـويق بؼيٞی ،تهـاو ،ايتيهاؿات
مافهاو امًاػ هلی ايـاو.
۱۳۶۲ ،____________ .۴۶ه ،م٦ـياهۀ ٝـاٝ ٧زهن ،تههـاو،
ياىـ :تیـایه ،چ ػوم.
 .۴۷يـا٩ی ،صنى و ٦١اؿی٥ ،ـط ،۱۳۵۳ ،عايؼاو ٦١اؿی کاىهاو،
با ه٪ؼهۀ ابـاهین ٦١اؿی ،تهـاو ،ايتياؿات ٥ـهً ايـاو فهیى.
 .۴۸يٚامالنلًٖه ها٥ی ،صنیى ٩لی عاو ،۱۳۶۲ ،عإـات و
امًاػ صنیى٩لیعاو يٚامالنلًٖه ها٥ی ،هض ٨٪و هَضش:
هَٞىهه ها٥ی و هًَىؿه اتضاػيه و میـوك مٞؼويیاو و صمیؼ
ؿامپیيه ،تهـاو :ييـ تاؿيظ ايـاو ،چ :ػوم.
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۲۲۶

 .۴۹يههىاب ٍهه٦ا ،امههماٝیل ،۱۳۶۶ ،ىههـسصههال ٥ـهههاػ هیههـفا
هٞتمؼالؼوله ،تهـاو ،ايتياؿات فواؿ ،چ اول.
 .۵۰همههايىيی ،هنههٞىػ۱۳۵۵ ،ه ،تههاؿيظ ملنههلههههای ٕـي٪ههۀ
يٞم اللهیهه ػؿ ايهـاو :اف مهال  ۱۱۹۰هزههـی ٩مهـی تها مههال
 ۱۳۹۶هزـی ٩مـی ،بیرا ،هکت ٝـ٥او ايـاو.
مقاالت

 .۵۱با٩ـی ،لیال ،ػيؼاؿ با وفيـ هـػهؼاؿ ػؿ صىالی بهيهت ۱۷ ،آؽؿ
 ،۱۳۹۵ىماؿۀ  ،۶۳۵_۶۳۴هميهـی هضله ٕهًٖ٪ۀ .ٔ۱۱
 .۵۲عنـوی ،بهاؿه ،رنتورى ػؿ تاؿيظ  ۱۳۷مالۀ يک هنزؼ و
هؼؿمه ۳۱ ،تیـ  ،۱۳۹۴ىماؿۀ  ،۵۶۵هميـی هضله .۱۱
ْ
ٝ .۵۳بؼلی آىتیايی ،امؼالله ،اماهی و هىاره هنهتى٥یاو َٝهـ
ياٍههـی ٕ۱۳۰۴ههه۱۲۷۲هَ٥ ،ٔ٧.ههلًاهۀ هتىپژوهههی پیههام
بهاؿمتاو ،ػوؿۀ ػوم ،مال يهن ،ىماؿۀ بینتوهيهتن ،پهايیق و
فهنتاو ۹۱ ً ،۱۳۹۵ه.۱۵۱
٥ .۵۴ـامتی ،ؿّا ،ههـهای ىاهاو ٩اراؿ ،هزلهۀ تهاؿيظ هٞاٍهـ
ايـاو ،ك  ،۵ه  ،۱۷بهاؿ ۱۶۳ً ،۱۳۸۰ه.۲۰۵
پایگاهها و سایتهای ایىتزوتی

 .۵۵پايگاه إالٛؿمايی :يیـوی ايتٚاهی.
 .۵۶هههههههههههههههههههه :وایهياب.
.https://article.tebyan.net .۵۷
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.http://morteza-tehrani.blogfa.com% .۵۸
.https://fa.wikipedia.org .۵۹
.https://morteza-tehrani.blogfa.com .۶۰
.http://ehsannasr82.blogfa.com .۶۱
. https://ical.ir .۶۲
.https://alborz.oghaf.ir .۶۳
.http://fa.wikishia.net .۶۴
.http://newspaper.hamshahri.org .۶۵
.http://tehrannameh.com .۶۶
.http://rijaldb.com .۶۷
.http://iichs.ir .۶۸
.https://rasekhoon.net .۶۹
.https://tehranimage.com .۷۰
.http://vajehyab.com .۷۱
مصاحبهها

.ًبـياو٩ لیٝ : هَاصبهگیـيؼه، هَاصبه با هًَىؿ ؿىیؼی.۷۲
ْ
: هَهاصبهگیـيؼه،بهؼلی آىهتیايیٝ  هَاصبه با امتاػ امهؼالله.۷۳
.ًبـياو٩ لیٝ
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۲۲۸
فهزست اضخاص

ابىتـاب۸۰ :

اهام ؿّا

ابىٕال ۲۰۳ :

اهام فيىالٞابؼيى

اصمؼ عاو ٝالءالؼوله۱۰۲ :

۶۶

اصمؼ۲۷ :

اهام ٝلی

اصمؼی ،هضنى۶۰ :

اهاهقاػه ٝلیاٍ٢ـ۶۶ :
ْ
اهاوالله عاو۴۵ :

اؿػىیـ هیـفا۲۴ :

اهزؼ ،ماالؿ۱۱۸ :

اؿػالو۱۴۷ :

اهیـکبیـ۲۰۲ :

امتاػی۲۹ :

اهیىالؼوله۹۳ :

امکًؼؿ هیـفا۱۶ :

اهیىالؼوله٥ ،ـط عهاو،۲۱ ،۱۷ :

اٍ٦هايی ،ابـاهین۱۱۶ :

،۲۰۴ ،۲۰۳ ،۲۰۲ ،۱۲۴ ،۱۱۵

اٝتمههاػ النههلًٖه ،هضمؼصنههى

۲۰۸ ،۲۰۶ ،۲۰۵

عهههاو،۹۰ ،۸۹ ،۵۳ ،۳۸ ،۲۴ :

اهیىالؼيى۶۵ :

۱۰۲ ،۱۰۰

اهیىالملک٥ٕ ،هـط عهاؤ،۵۳ :

اٝتماػالؼولهٝ ،ینی عاو۲۱ :

۲۰۵

ا٥يههاؿ ،ايههـد،۱۱۳ ،۱۱۱ ،۱۰۳ :

اهیى صْىؿ۱۰۱ :

۲۱۶ ،۱۱۷

اهیًیٝ ،لی۱۴۹ :

اػي الملک۲۷ :

اهام صنیى

۷۴ ،۷۳ ،۲۶ :

اهام عمیًی۱۴۶ :

۱۴۳ :
،۶۵ ،۴۹ :

۱۶۳ :

ايتٚههامالنههلًٖه ،هضمههؼ،۷۷ :
،۱۱۵ ،۱۱۴ ،۱۱۳ ،۱۱۰ ،۱۰۴
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،۱۲۲ ،۱۲۰ ،۱۱۹ ،۱۱۷ ،۱۱۶

،۱۲۲ ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۱۱۲ ،۱۱۱

،۲۰۱ ،۱۴۱ ،۱۲۹ ،۱۲۶ ،۱۲۴

،۱۵۹ ،۱۳۳ ،۱۳۲ ،۱۲۸ ،۱۲۴

۲۱۳ ،۲۱۰
ْ
ايتٚهام ٕوفيهـیٔٝ ،بؼاللهه،۳۷ :

۲۱۳ ،۲۰۱
ايتٚاموفيـی ،فهـا۲۱۳ :

،۱۱۱ ،۱۰۰ ،۹۹ ،۷۴ ،۶۰ ،۳۸

ايتٚاموفيـی٥ ،ـطل٪ا۲۱۳ :
ْ
ايتٚههاموفيههـی ،يَههـالله،۹۹ :

،۱۵۰ ،۱۴۹ ،۱۴۷ ،۱۴۶ ،۱۴۵

،۱۸۸ ،۱۸۷ ،۱۵۹ ،۱۵۰ ،۱۲۴

،۱۶۱ ،۱۶۰ ،۱۵۹ ،۱۵۴ ،۱۵۲

،۱۹۳ ،۱۹۲ ،۱۹۱ ،۱۹۰ ،۱۸۹

،۱۶۶ ،۱۶۵ ،۱۶۴ ،۱۶۳ ،۱۶۲

۲۰۲ ،۱۹۷ ،۱۹۶ ،۱۹۵ ،۱۹۴

،۱۷۷ ،۱۷۶ ،۱۷۲ ،۱۷۱ ،۱۶۸

ايتٚام۵۹ :

،۲۱۰ ،۲۰۹ ،۲۰۱ ،۱۸۱ ،۱۷۸

ايَاؿیٝ ،قيقه۱۶۹ ،۱۶۶ :

۲۱۳ ،۲۱۱
ايتٚامالنلًٖه،۱۰۲ ،۱۰۱ ،۷۶ :

ايَاؿی ،هاهتاباو۱۶۹ ،۱۶۶ :
ْ
ايَههاؿی ،يَهـالله،۱۶۸ ،۱۶۶ :

۱۳۲ ،۱۱۲ ،۱۱۱

۱۶۹

،۱۴۳ ،۱۴۱ ،۱۲۴ ،۱۱۳ ،۱۱۲

ْ
ايتٚامالنلًٖه ،میؼٝبؼالله عاو:

ْ
ايىاؿ ،میؼٝبؼالله۲۰۲ :

،۱۳۳ ،۱۰۹ ،۱۰۴ ،۱۰۱ ،۹۹

اوتنىکا ،اوماهى۷۷ ،۷۶ :

۱۷۰ ،۱۴۲ ،۱۴۱

ايـوايی ،هضمؼ عاو۴۵ :

ايتٚامالنلًٖه ،هیـفا مهیؼهضمؼ

آىهههتیايی هنهههتى٥یالممالهههک،

عهههاو ٕبیًيهههٞلیٔ،۱۰۹ ،۹۹ :

يىم۵۰ :٤

۲۳۰
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آىتیايی ،هضمؼر٦ٞـ۱۷ :

بیًيٞلی ىاه۶۸ :

آ ٧اولی ،اؿػىیـ بیًو۱۷۵ :
ْ
آ ٧اولی٥ ،ـدالله۱۵۰ :

پاىاعاو اهیىالملک۵۲ ،۵۰ :
پهلىی ،هضمؼؿّا۱۹۰ :

آويؼه بهـوف۲۱۲ :

تارـ ،صاری هضمؼابـاهین۲۷ :

آهی ،صمیؼ۸۰ :
ْ
آيتالله بهبهايی۲۰۳ :

تـيگىه لی۱۹۵ :
ت٦ـىی ،هیـفا میؼهضمؼ۹۲ :

بابٝ ،لیهضمؼ۱۶ :

ت٪یفاػه۱۹۴ :

بامتايی پهاؿيقی ،هضمهؼابـاهین:

تهـايیٝ ،بؼالٞلی۲۹ :

۵۳

تهـايی ،هـتْی۲۹ :

بـوگو۲۵ :

حاهىاالئمه۱۴۵ :

بـهاوالؼيى۶۵ :

رايؼيـی۲۱۰ :

بيیـالنلٖاو۱۱۳ :

رىاوىیـ ،ابىال٦تش عاو۴۵ :

ب٢ايـی۸۹ :

رهاو ىاه۲۱۲ :

بىهلـ۸۹ :
بیبی۱۳۴ :

صالت ،ابىال٪امن۱۷۳ :
ْ
صؼاػی ،يَـالله۶۹ :

بیگلـبیگی هـا١هه ،اصمهؼ عهاو:

صنى اٖ٥لٝ ،لی ٝمـاو۶۶ :

۴۵

صنههیى ٝههالء،۱۴۳ ،۱۴۱ ،۵۳ :

بیگلـبیگی۴۱ ،۴۰ :

۱۴۷ ،۱۴۶

بیًوٝلی۱۲۸ :

صنیى۶۶ :
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صْىؿٝلی ،ؿّا۱۵۹ :

،۱۵۲ ،۱۳۷ ،۱۳۴ ،۹۶ ،۸۴

صکینالؼوله۷۸ :

۱۹۷ ،۱۷۱ ،۱۶۹

صکینالملک۱۱۷ :

ؿّا ىاه۱۹۰ ،۱۸۷ ،۴۲ :

عؼيزه ملٖاو عاين۱۳۴ :

ؿٝؼی آؽؿعيی١ ،الهٞلی۱۷۸ :

علٞتبـیٝ ،باك۱۹۴ :

فاهؼی۱۴۹ ،۱۴۸ :

عىارههه يههىؿی ،هیههـفا ابههىتـاب

فيؼ ايَاؿیٕ ،اهـه۱۶۸ :

عاو۹۹ :

فيههؼ ايَههاؿی٥ ،ههـسٝلیهها،۱۵۴ :

عىؿىیؼ ٕل٪أ عاين،۱۲۴ ،۵۸ :

۱۶۸ ،۱۶۶

۲۱۳ ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۱۲۵

فيؼ ،کـين عاو۱۶۶ ،۱۵۵ :

ػولتآباػی ،صنامالؼيى۱۷۶ :

فهـا عاين۲۱۰ :

ػوهًت ٥ىؿت۹۹ :

فهـا ملٖاو۲۰۲ ،۱۲۴ :

ػويىئی ،لکًت۱۵۴ :

ماٝی ،مٞیؼ۶۰ :

ػهغؼاٝ ،لیاکبـ۷۲ ،۶۰ :

مـابی ،صنیى عاو۵۳ :

ؿصمتٝلی ىاه۱۱۸ :

مىػآوؿ۱۲۵ :

ؿىیؼیٝ ،لیبابا۶۱ ،۶۰ :

ىاه ٕهمام اول۳۹ :
ْ
ىاه يٞمتالله ولی۱۱۸ :

ؿىیؼی ،هًَىؿ،۶۰ ،۵۹ ،۳۶ :

ىـي٦ی ،اصمؼهىىً ۱۵۲ :

،۷۷ ،۷۶ ،۷۱ ،۷۰ ،۶۲ ،۶۱

ىمل الٞـ٥ا۱۵۹ :

ؿىیؼی ،هضمؼ۶۰ :

ىهـی ،ر٦ٞـ۴۱ ،۴۰ :

۲۳۲
ىهیؼی ،صنیى۲۵ :
ىیظ هاػی۹۳ ،۶۰ :
ٍالش ،رهايياه۱۴۷ :
ٍ٦اٝلی۱۲۲ ،۱۱۵ :
ٍهه٦ی ٝلههی ىههاه،۱۲۳ ،۱۱۸ :
۱۲۸

خايذاو ايتظاموزیری

ْ
ٝبؼالله عاو ايتٚامالنلًٖه،۱۳ :
۱۰۲ ،۵۶ ،۵۳ ،۴۹ ،۲۷
ْ
ٝبؼالله عاو۱۰۲ ،۱۰۱ :
ْ
ٝبؼالله هنتى٥ی۵۴ :
ْ
ٝبؼالله۱۰۱ :
ْ
ٝبؼلی آىتیايیٕ ،امهؼاللهٔ،۱۷ :

ٍ٦ی۱۸۲ ،۱۵۹ :

۷۶

ًٍی ٜالملک۲۰۲ :

ٝبؼه ،رالل۱۹۴ :

ّیاءالؼيى۴۲ :

ٝؼل۱۹۴ :

ٕ٢ـل اول۳۹ :

َٝمتالؼوله۵۶ :

ٙل النلٖاو۵۶ :

٦ٝتالؼوله۵۶ :

ٙهیـالؼولههههه،۱۱۳ ،۱۱۲ ،۱۱۱ :

ٝالء الؼوله۱۰۲ :

،۱۲۲ ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۱۱۷ ،۱۱۵

ٝالء النلًٖه۵۳ :
ْ
ٝلن ،اهیـ امؼالله۱۴۷ :

۱۵۹ ،۱۲۸
ٝاهلی ،هضمؼربل۱۷۴ :

ٝلیبىابیٕاله

ٝباك هیـفا۱۶ :

۷۵

ٝباك۲۱۰ :

ٝیىالؼوله۱۱۷ :

ٝبؼالضنیى۲۶ :

٦١هههههاؿی کاىهههههی ،هیهههههـفا
هضمؼههؼی۱۲۴ :

،۷۴ ،۷۳ :
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٦١اؿی ،ابىؽؿ۲۰۱ :

٥ـط عاو حايی۲۰۹ ،۱۲۴ :

٦١اؿی ،عىؿىیؼ۲۰۱ ،۱۲۴ :

٥ـطل٪ا۲۱۰ ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۱۲۴ :

٦١هههاؿیٝ ،بهههاك،۲۱۳ ،۲۱۲ :

٥ـعًؼه عاين۱۲۴ :

۲۱۸

٥ـوهـ١ ،الهضنیى۱۴۷ :

٦١ههاؿیٝ ،بههؼالٞلی،۲۱۱ ،۲۱۰ :

٥ـيؼه عاين۲۱۰ :

۲۱۷ ،۲۱۶ ،۲۱۳

ال٪ايی۱۴۷ :

٦١اؿیٝ ،لی۲۱۶ :

ً٩بـياوٝ ،لی۱۷۱ ،۷۱ ،۷۰ :

٦١اؿی٥ ،إمه۲۱۲ :

٩ىام۱۹۰ :

٦١اؿی ،هضمؼصنیى عاو۱۲۴ :

کاٙمی ،با٩ـ۱۹۴ :

٦١اؿی ،هضمؼ۲۱۰ :

کاهـاو هیـفا۹۱ ،۵۲ ،۵۰ :

٦١ههاؿی ،هضمههىػ،۱۶۲ ،۱۶۰ :

کاهـاو۲۱۲ :

۲۱۴ ،۲۱۳ ،۲۱۰

کـىیو۸۹ :

٦١اؿی ،هیهـفا ابىالضنهى عهاو:

کـين ،اٍ٦هايیاو۲۰۵ ،۲۰۴ :

۱۲۵

کمالالملک۲۱۰ ،۲۰۱ ،۱۲۴ :

٦١ههاؿی ،هیههـفا ابىٕاله ،۲۰۶ :

کىه بًايی ،هؼايتٝلی ىاه۵۴ :

۱۲۴

کىهى ،بًیاهیى۱۹۲ :

٥إمه۲۱۰ :

کیىاو۲۱۲ :
ُ
ل۸۰ :٤

٥ـطعاو اهیىالؼوله۲۱۲ :

لیال بـياو۱۶۶ :

٥ـس۱۷۹ :

۲۳۴

خايذاو ايتظاموزیری

هاؿگـيت۲۱۳ ،۱۶۶ :

،۲۲ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶

هضمؼ ايتٚامالنهلًٖه،۵۹ ،۵۶ :

،۲۸،۲۹ ،۲۷ ،۲۵ ،۲۴ ،۲۳

۷۱ ،۷۰

،۳۵ ،۳۴ ،۳۳ ،۳۲ ،۳۱ ،۳۰

هضمؼصنیى عاو۲۰۹ :

،۴۳ ،۴۰ ،۳۹ ،۳۸ ،۳۷ ،۳۶

هضمؼؿّا۶۶ :

،۱۰۰ ،۶۵ ،۵۷ ،۴۹ ،۴۵ ،۴۴

هضمؼ ىاه۱۸ :

۱۵۹ ،۱۰۱

هضمؼ۱۶۶ ،۶۶ :

هنتى٥ی ً٩اتی ،هیـفا مهیؼاصمؼ:

هضمؼؿّا ىاه۱۵۰ :
هضمؼٝلی ٥غـالممالک ٦١اؿی:

۲۸ ،۲۷
ْ
هيکىتی ،يَـتالله۳۸ :

۲۱۲

هيهؼی ،هضمؼؿّا۳۲ :

هضمىػ عاو۲۵ :

هَؼ۱۹۵ :٧

هغتاؿالنلًٖه ،کـين عاو۵۰:

ه٦ٚـالؼيى ىاه۱۷ :

هؼؿمههی چهههاؿػهی ،يىؿالههؼيى:

هٞههاووالؼولهههٕ ،هضمؼصنههیى

۱۱۹

عاؤ۲۰۲ ،۱۱۵ :

هـآت الممالک۱۱۷ :

هٞتمؼالنلٖاو۱۰۰ :

هـواؿيؼ عاين۱۳۴ :

هٞیـالممالک۲۲ :

هنتى٥یالممالک۵۳ :

هٞیىالؼيى هیـفا۱۶ :

هنههتى٥ی ت٦ـىههی ،هیههـفا هىمههی

هٞیىالىفؿا۵۳ :

ٕوفيـٔ ٕوفيهـ ليهکـٔ،۱۵ ،۱۳ :

ه٪بل۱۴۷ :
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ه٪تؼؿالملک۱۰۱ :

هیـؿکىالؼيى۶۵ :

ه٪ؼم ،عانيگاؿ۳۴ :

هیـفهاو۶۵ :

هلک التزاؿ ،ههؼی۲۰ :

هیـفيىالٞابؼيى۶۵ :

هلکٝ ،قتملک۱۲۵ :

هیـمـاد۶۵ :

همتضى الؼوله۱۰۱ ،۱۰۰ :

هیـمیؼصنى وا۶۵ :٤٩

هًَىؿالنلًٖه۱۹۴ :
ْ
هى٩ـ النلًٖه ،صبی اللهه عهاو:

هیـمیؼصنى۶۵ :

۱۰۲

هیـمیؼهـتْی اٚٝن۶۵ :

ههـاو ،هضمؼ۱۴۵ :

هیـىـ٣الؼيى صنیى۶۵ :
ْ
هیـٝبؼالله۶۵ :

ههکاهه۲۱۰ :

هیـ١الم ابىهضمؼ۶۵ :

هیـ ابىالْ٦ل۶۵ :

هیـ٥غـ۶۵ :

هیـابىٕال ۶۶ :

هیـ٩ىامالؼيى۶۵ :

هیـامماٝیل۶۵ :
هیـاهیىالؼيى۶۵ :

هیـکمال۶۵ :
ْ
هیـلٖ٤الله۶۵ :

هیـتادالؼيى۶۵ :

هیـهضمؼ۶۵ :

هیـت٪یالؼيى۶۵ :

هیـهنٞىػ۶۵ :

هیـر٦ٞـ۶۵ :

هیـيضیی۶۵ :

هیـصنیى۶۵ :

هیـي٢ما۶۵ :

هیـؿ٥یٜالؼيى۶۵ :

۲۳۶

خايذاو ايتظاموزیری

هیـفا ابىال٪امن ٕ٩ائنه٪هامٔ،۱۳ :

،۶۲ ،۶۱ ،۶۰ ،۵۹ ،۵۸ ،۵۷

۱۰۱ ،۶۵ ،۱۹ ،۱۵

،۶۹ ،۶۸ ،۶۷ ،۶۵ ،۶۴ ،۶۳

هیـفا امماٝیل۱۰۱ :

،۷۶ ،۷۵ ،۷۳ ،۷۲ ،۷۱ ،۷۰

هیـفا ت٪ی عاو۱۶ :

،۸۵ ،۸۴ ،۸۲ ،۷۹ ،۷۸ ،۷۷

هیـفا صنى ٕهنتى٥یالممالهکٔ:

،۹۲ ،۹۰ ،۸۹ ،۸۸ ،۸۷ ،۸۶

۵۶ ،۲۲

،۱۲۶ ،۱۱۸ ،۹۹ ،۹۵ ،۹۴ ،۹۳

هیـفا میؼاصمؼ۲۷ :

،۱۳۴ ،۱۳۳ ،۱۳۱ ،۱۳۰ ،۱۲۹

هیـفا میؼهضمؼ۹۴ :

،۱۶۰ ،۱۵۹ ،۱۳۷ ،۱۳۶ ،۱۳۵

هیـفا میؼيىم۹۴ :٤

۲۱۰ ،۱۹۷ ،۱۶۹ ،۱۶۲
ْ
هیـفا ْ٥لالله۶۵ :

هیـفا ٝبام٪لی۱۰۱ :
ْ
هیـفا ٝبؼالله ٕوفيـٔ۱۹ :

هیـفا هضمىػ۵۲ :
هیـفا هٖهـ۶۵ :

هیـفا ٝبؼالىام۶۵ :ٜ

هیـفا يىم ٤عاو۵۳ :

هیـفا ٝلی عهاو ٕاههیىالؼولههٔ:

هیـفا يىمٍ ٤ؼؿاٚٝن۵۷ :

۵۳

ياپلئىو مىم۲۰۵ :

هیـفا ٝلیً٪ی۵۳ :

ياٍـالؼيى هیـفا ٕىاهٔ،۱۷ ،۱۶ :

هیـفا ٝینی وفيـ،۲۸ ،۲۷ ،۱۳ :

،۴۹ ،۴۵ ،۲۵ ،۲۴ ،۲۲ ،۲۱

،۵۰ ،۴۹ ،۴۱ ،۴۰ ،۳۹ ،۳۶

،۱۰۲ ،۹۹ ،۸۹ ،۵۴ ،۵۳ ،۵۰

هیـفا ى٦ی۱۰۱ :ٜ

،۵۶ ،۵۵ ،۵۴ ،۵۳ ،۵۲ ،۵۱
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،۱۳۶ ،۱۳۵ ،۱۳۴ ،۱۳۰ ،۱۱۸

يقػاوپًاه۱۴۶ :

۲۰۸ ،۲۰۳ ،۲۰۲

يقػی ،هضمؼ۲۱۲ :

يزمی ،ياٍـ۴۰ ،۳۹ :

يىم ٤هنهتى٥یالممالهک،۴۹ :

ييآ۱۸۳ ،۱۸۱ :

۹۲ ،۹۰ ،۸۹

يَـتالؼوله ٥یـوف هیـفا۲۰ :
يَیـی ،هضمؼ۱۵۲ :
يٚاهی۱۹۴ :
يٚنالؼوله۹۹ ،۴۹ :
واٚٝیٝ ،لیاکبـ۶۲ :
وحى۱۴۷ :٧
ْ
وصیؼيیا ،می٤الله۱۵۴ :
وفيـيٚههام ،هضمههؼابـاهین عههاو:
۵۵ ،۵۲
و٥ائی ،لٖٞ٦لی عاو۱۶۸ :
هاػیبیک۱۰۱ :
هؼايت ،هضمىػ۱۴۷ :
هىيؼا ،اهیـٝباك۲۱۱ :
هیىم صىؿاو۱۶۶ :
الیقابت۲۱۲ :

خايذاو ايتظاموزیری

۲۳۸
فهزست اماکه

ابىبابىيه۱۷۱ ،۱۷۰ :
اػاؿه إالٝات همگايی۱۹۲ :

،۲۰۱ ،۱۹۰ ،۱۸۷ ،۱۷۶ ،۱۶۱
۲۱۲ ،۲۰۸ ،۲۰۲
آبايباؿ میؼامماٝیل۴۰ ،۳۹ :

اػاؿه کل تض٪ی ٨او٩ا۱۵۹ :٣

آؽؿبايزاو۱۶ :

امتاو البـف۸۵ :

آمتاو ٩ؼك۱۴۵ :
ْ
آمیاب میؼٝبؼالله عاو۱۰۰ :

اؿوهیه۱۸ :
اىهههههتهاؿػ،۸۵ ،۸۴ ،۷۹ ،۵۸ :
۱۶۰
اهاهقاػه میؼامماٝیل۳۸ :
ْ
اهاهقاػه میؼٝبؼالله۱۶۶ :
ْ
اهاهقاػه ٝبؼالله۱۶۹ :
اهیـيه۱۱۲ :
اهیىالنلٖاو۴۳ :
ايتياؿات وصیؼ۱۵۴ :
اوؿهیه۱۸ :
اوىاو۵۶ :
ايتالیا۲۰۲ ،۱۱۵ ،۱۰۱ :
ايـاو،۱۱۹ ،۱۱۵ ،۱۰۱ ،۵۱ ،۲۹ :
،۱۵۰ ،۱۴۸ ،۱۴۶ ،۱۴۳ ،۱۴۱

آلماو۱۴۱ :
آهـيکا،۱۹۰ ،۱۷۵ ،۱۶۶ ،۱۴۱ :
۲۱۲
بافاؿ تهـاو۴۴ :
بافاؿ صْـتی۴۳ :
بافاؿ ػؿوافه۴۳ :
با ٟاهیـيه۱۱۴ ،۱۱۳ :
باهـه۲۴ :
ب٢ؼاػ۱۴۸ :
بهيت فهـا۱۹۶ ،۱۶۸ :
بیبی مکیًه۲۱۰ :
بیماؿمتاو ؿافی۸۸ :
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بیماؿمتاو وفيـی،۸۱ ،۷۹ ،۷۸ :

صمام گليى۴۳ :

۸۳

عايیآباػ تغتی۱۶۳ :

پاؿن ىهـ۵۸ :

عـاماو۵۰ :

پاؿيل۱۸۷ :

عیاباو  ۳۰تیـ۲۰۱ :

پل٩لٞه۴۱ :

عیاباو امماٝیل بقاف۴۳ :

تبـيق۲۱۰ :

عیاباو اهیـيه۱۰۰ :

ت٦ـه۱۷ :

عیاباو بهيت۶۰ :

تىچال۴۱ :

عیاباو میـوك۴۳ ،۳۸ :

تهههههـاو،۲۱ ،۲۰ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ :

عیاباو ىاهپىؿ۶۰ :

،۵۰ ،۴۳ ،۳۹ ،۳۸ ،۲۹ ،۲۶

عیاباو هىلىی۴۳ :

،۶۰ ،۵۶ ،۵۵ ،۵۴ ،۵۲ ،۵۱

عیاباو ههؼی عايی۸۸ :

،۹۱ ،۹۰ ،۸۹ ،۸۰ ،۷۸ ،۶۹

عیاباو ياٍـعنـو۲۹ :

،۱۱۱ ،۱۰۱ ،۱۰۰ ،۹۳ ،۹۲

عیاباو وصؼت امالهی۸۸ :

،۱۸۷ ،۱۷۶ ،۱۶۸ ،۱۶۰ ،۱۱۲

عیاباو ولیَٝـ۷۸ :

۲۰۵ ،۲۰۴ ،۲۰۱

ػاؿالغال٥ه ياٍـی۹۱ :

چالههیؼاو۳۸ :

ػاؿالً٦ىو۱۰۹ ،۸۹ :

چهاؿ ؿاه صنىآباػ۶۰ :

ػاييکؼه ص٪ى ٧و ٝلىم میامهی:

چهاؿ ؿاه میـوك۲۰۳ :

۱۸۷ ،۱۵۳

صنىآباػ۷۸ :

ػاييگاه القهـا ۲۱۲ :

خايذاو ايتظاموزیری

۲۴۰
ػاييگاه تىکیى۷۶ :

ىمیـايات۵۶ :

ػاييههههگاه تهههههـاو،۱۵۲ ،۱۴۱ :

ىیـاف۱۶۶ ،۱۱۸ :

۲۰۵ ،۲۰۴ ،۱۸۷

ٍضتآباػ۷۹ :

ػاييگاه ىهیؼ بهيتی۲۱۲ :

ٍ٦اٝلی۱۱۱ :

ػؿوافه ػولت۹۱ :

ٝـا۲۶ :٧

ػؿوافه ىمیـاو۹۰ ،۸۹ :

ٝـبنتاو مٞىػی۱۶۶ :

ؿىت۲۱۰ ،۹۳ :

٥ـاينه۲۰۸ ،۱۸۷ :

ؿی۱۷۱ ،۱۷۰ ،۱۶۶ :

٥یـوفکىه۲۴ :

یيى۲۱۰ ،۱۶۲ ،۱۶۰ :

٩بـمتاو ٙهیـالؼوله۱۱۸ :

مافهاو هلل هتضهؼ،۱۹۱ ،۱۹۰ :

٩ههقويى،۳۷ ،۳۶ ،۲۲ ،۱۹ ،۱۶ :

۱۹۴ ،۱۹۲

۱۰۰ ،۳۸

ماوربال۲۸ ،۲۷ :ٟ

َ٩ـ ىاه۸۸ :

مبقه هیؼاو۴۴ ،۴۳ :

ً٩ات آب ىاه۸۸ ،۴۳ :

مـ ٩بـ آ٩ا۴۳ :

ً٩ات صاد ٝلیـّا۴۳ :

مًگلذ۹۴ ،۹۲ :

ً٩ات مـاب وفيـ۸۸ :

ىـکت ي٦هت،۱۵۰ ،۱۴۶ ،۱۴۳ :

ً٩ات ٝینی عاو۸۸ :

۲۱۲ ،۲۱۰ ،۱۶۳

ً٩ات ٥ـهاي٦ـها۸۸ :

ىمـايات۵۵ :

کاؿعايۀ کاىیمافی س آ ابـاهین:

ىمیـاو۹۰ ،۸۹ :

۳۳
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کاىاو۲۰۱ :

هـکق هٖالٞات ٝالی بیىالمللهی:

کتابغايه آمتاو ٩ؼك۱۰۳ :

۱۵۲

کتابغايه هزلل ىىؿای امالهی:

هىفه هلک۲۰۱ :

۱۳۷ ،۱۳۴

هیؼاو هًیـيه۱۰۰ :

کـبال۵۱ :

يزنآباػ۷۹ :

کـد۲۱۰ ،۸۷ ،۸۶ ،۸۴ :

يیىيهههههىؿن،۱۹۳ ،۱۹۲ ،۱۹۰ :

کـػمتاو۴۵ :

۲۱۲ ،۱۹۵

کـهاو۵۴ ،۵۳ :

وؿاهیى۱۷ :

کىچه ايتٚامالنلًٖه۱۰۰ :

وفاؿت اهىؿ عاؿره،۱۶۶ ،۱۴۸ :

کىچه میؼامماٝیل۴۲ :

۱۸۷

کىچه ىهیؼ صیؼؿی۸۸ :

وفاؿت کياوؿفی۲۱۰ :

کىچۀ پيت بؼيه۴۳ :
کىچۀ پلۀ يىؿوفعاو۲۹ :
کىچۀ ل تيًه۸۸ :
کهـيقن۱۶۶ :
الؿ۲۴ :
هؼؿمه ؿىؼيه۹۳ :
هـاػتپه۸۷ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ :

۲۴۲
فهزست گزوهها

ايزمى اعىت،۱۲۲ ،۱۱۹ ،۱۱۷ :
۱۵۰ ،۱۲۸
بیگلـبیگیها۵۲ :
پهلىی۱۸۷ ،۱۶۶ ،۳۰ :
عايههؼاو ٕايتٚههامٔ وفيههـی،۱۵ :
۵۹ ،۲۸ ،۱۹
عايؼاو ٦١اؿی۲۰۱ ،۱۲۴ ،۵۹ :
فيزايیها۶۰ :
ملزى٩یاو۴۰ ،۳۹ :
ٍ٦اٝلی ىاهی۱۸۱ :
ٍ٦ىيه۳۹ :
٩ارههاؿ،۴۰ ،۳۰ ،۲۹ ،۲۷ ،۲۱ :
،۱۴۱ ،۱۰۲ ،۷۸ ،۵۸ ،۵۷ ،۵۲
۲۰۲
ْ
يٞمتاللهی۱۸۱ ،۱۱۱ :
وفيـی۲۰۱ :
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فهرستها
فهزست آیات

َل َم ٓنز ِؼ ُأم َل ََ ٝلهی َّ
الت ٓ٪هىی ه ٓ
هى
ّ
َ َّ ّٓ َ َ َ ٓ َ ُ
ِ
َ
٥یه ّؿرال
٥یه ّ
أو ّل يىم أص ٨أو ت٪ىم ّ
َّ
َ َ ٓ َ َ َّ ُ َ ُ
يضه
يضبىو أو يتٖههـوا و اللهه ّ
ّ
ٓ ُ َّ
المٖهـيى ٕتى به۲۹ :ٔ۱۰۸ /۹
ُ َ ٓ َ ْ َّ
ُ
ههی الهههؾی ال ُيمهههىت:
ههههى الضه
ٕ٥ـ٩او۶۸ :ٔ۵۸ /۲۵
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۲۴۴
فهزستتتت احادیتتتج و جمتتتالت
عزبی

ََ
ُ ٓ ٓ َ
أيا َه ّؼ َيً ال ّٞل ّن َو ّ ٝل ِی َب ُاب َها۵۸ :

اهل البیت اػؿی بما ٥ی البیت۹ :
ْ ٓ
َ ْ ُ َ
الم ٝلی َههى ات َب َه ٜال ُههؼی:
و الن
ّ
۱۰
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فهرستها
فهزست کتابها

امًاػ تهاؿيغی عايهؼاو ٦١هاؿی:
۲۰۳
چهل مال تاؿيظ ايـاو۲۰ :
ْ
عإـات يَـالله ايتٚام۱۹۶ :
عههإـات و امههًاػ ٙهیـالؼولههه:
۲۱۵
ػو ؿماله ػؿ تاؿيظ رؼيؼ تَى:٣
۱۱۱
ؿوفىماؿ تاؿيظ هٞاٍـ ايـاو۷۸ :
مـيىىت بيـ۱۵۴ :
م٦ـياهه ٝـاٝ ٧زن۲۷ :
ٝهؼ تـ٩ی۱۵۴ :
٩ـآو۱۱۸ :
هبايی مـيىىت يا اػؿان ههاوؿای
صىاك۱۵۴ :
هزلۀ وصیؼ۱۵۵ ،۱۵۴ :
هغقوالى٩اي۵۳ :ٜ
هـآةالبلؼاو،۵۲ ،۳۹ ،۳۸ ،۲۴ :
۹۰
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هـآت الى٩اي ٜه٦ٚـی۹۳ :
ياهههای صکهىهتی ٥یهـوف هیهـفا
٥ـهاي٦ـها۲۰ :
يٚـی تهافه بهه تَهى ٣و ٝـ٥هاو:
۱۵۵ ،۱۵۴

خايذاو ايتظاموزیری

۲۴۶
فهزست ابیات

ای ػؿي٢ا ايتٚام اف ػمهت ؿ٥هت:
۱۷۲
ايههى ايتٚههام ههها کههه بههه عههاکو
گؾاىتین۱۷۴ :
آه و ا٢٥او کق هیاو بـچیؼ ؿعهت:
۱۷۵
به تافگی ف چمى يىبهاؿ کـػ ٥ـاؿ:
۶۸

ىاه کذ کال ؿ٥ته کـبال۵۱ :
ْ
ٝبؼالله آو که ههـ و ٍ٦ايو هـام
بىػ۱۷۶ :
کل يؼيؼم ػؿ رهاو اف عهاً و
ٝام۱۷۳ :
هـ عیهاالتی ف اينهاو مهـ فيهؼ:
۱۲۲
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کتابهای چاپشذه در نشر هیراث فرهیختگاو

 .۱آػاب هٞاىـت ػؿ امهالم :تَهضیش ؿمهالۀ آػاب الٞيهـه /فهنهتاو
.۱۳۹۵
 .۲ي٪و هقاد ػؿ تٞاػل اعال٥ /٧ـوؿػيى .۱۳۹۶
٥ .۳ىايهؼ و بـکهات امهالم و ايمهاو :تَهضیش ؿمهالۀ ػٝهائن االمههالم/
٥ـوؿػيى .۱۳۹۶
 .۴هى ٝلی ً٩بـياو هنتن٥ /ـوؿػيى .۱۳۹۶
ْ
ْ
 .۵هًاؿالتؼ٩یى و ٝلن التض٪ی :٨ياػياهۀ آيتاللهه المضهؼث ْ
هضمهؼٝلی
مً٪ـی صائـی ٕ۱۲۹۳ه ٥ /ٔ۱۳۷۸ـوؿػيى .۱۳۹۶
ْ٩ .۶اء و ٩ؼؿ و ىبهات اعتیاؿ٥ /ـوؿػيى .۱۳۹۶
 .۷هًاٙـۀ اهام ٍاػ٧

با فيؼي /٨اؿػيبهيت .۱۳۹۶

 .۸هـات هنهتی ػؿ صکمهت ٍهؼؿايی :تيهکیک ورهىػ /اؿػيبهيهت
.۱۳۹۶

ْ
ٍمؼيه بهٍىؿت پـمو و
 .۹آهىفه آماو اػبیات ٝـب :تـرمه کتاب
پامظ /اؿػيبهيت .۱۳۹۶
 .۱۰پًذ ؿماله اف ْ
هضمهؼکاٙن هقاؿرـيبهی :هضهک الًبیهیى ٥هی ىهؤو
اهیـالمئهًیى

 ،ملمايیه ،هضکااليمهاو ،ؿاٞ٥ه التهىهن ،ياىهًاعته/

اؿػيبهيت .۱۳۹۶

خايذاو ايتظاموزیری

۲۴۸
 .۱۱ابٞههاػ ىغَههیتی اهههام عمیًههی
ْ

ْ
ػؿ هًٚىهههه ٥کههـی آيتاللههه

میؼٝلیعاهًهایصٚ٦هالله /اؿػيبهيت .۱۳۹۶

 .۱۲آهىفه آماو اٍىل٪٥ه :تـرمه و تلغیٌ کتاب المىرق بهٍىؿت
پـمو و پامظ /اؿػيبهيت .۱۳۹۶

ْ
 .۱۳هَاصبههای صزتاالمالم ٝلی ً٩بـيهاو ْ
ٕ٥یهأُ ػؿ هزهالت و
مايتهای /اؿػيبهيت .۱۳۹۶
 .۱۴ػيىاو ابیهٞتى ٧صىيقی /اؿػيبهيت.
 .۱۵اعال ٧ػؿ ػيى اعال /٧اؿػيبهيت .۱۳۹۶
ْ
 .۱۶ت٦کـ ػؿ امالم :تَضیش ؿمالۀ «هؼاي ال٢ا٥لیى» /عـػاػ .۱۳۹۶
ؿوصیهه ػؿ ْ
 .۱۷ايناو ػؿ امالم؛ تَضیش ؿمالۀ « ْ
کی٦یهت اعهؾ ؿوس»/
عـػاػ .۱۳۹۶

 .۱۸فيؼگیياهههه و ْ
ٞ٥الیتهههای ٝلمههی ،تبلی٢ههی و ٥ـهًگههی صْههـت
ْ
الله صاد ىیظ ؿّها ؿّهىايیفاػه ػؿ هنهزؼ و اههاهقاػه ْ
مهیؼولی
آيت
ٕعافو الملکٔ /عـػاػ .۱۳۹۶
ُ
 .۱۹مغًاو گهـبهاؿ صْهـت ٝلهی؛ تَهضیش ؿمهالۀ ػوافػه کلمهه اف
تىؿات /عـػاػ .۱۳۹۶
ٍهىؿت
 .۲۰آهىفه آماو هًٖ٨؛ تـرمه و تلغیٌ کتاب المًٖه ٨بهه
ّ
پـمو و پامظ /تیـ .۱۳۹۶
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ْ
 .۲۱آهىفه اٍىل ػيى؛ بافيىينی اٍىل ٪ٝايؼ آيتالله هَباس يهقػی
بهٍىؿت پـمو و پامظ /تیـ .۱۳۹۶
 .۲۲مه گ٦تاؿ ػيًی /تیـ .۱۳۹۶
 .۲۳آهههىفه آمههاو ٥لنهه٦ه؛ تـرمههه و تلغههیٌ کتههاب بؼاي الضکم ه
ٍىؿت پـمو و پامظ /تیـ .۱۳۹۶
به
ّ
ْ
ْ
ْ ْ
 .۲۴گقيؼهای اف ٝلن هًٖٕ ٨هًٖ ٨ه٦ٚـ و صاىهیۀ ههال ٝبؼاللههٔ /تیهـ
.۱۳۹۶
 .۲۵رايگاه يا٥تهای رـمىًامی ػؿ آهىفههای ػيًی /تیـ .۱۳۹۶
ٝ .۲۶لن ؿرال و ػؿايه؛ بـؿمی و ي٪ؼ /تیـ .۱۳۹۶
ٍىؿت پـمو و پامظ؛ اف
 .۲۷تـرمه و تلغیٌ کتاب يهاي الضکم به
ّ
هـصلۀ ْاول تا پًزن /هـػاػ .۱۳۹۶
 .۲۸آهىفه تاؿيظ امالم؛ تؼويى کتاب ٥ـافهايی اف تاؿيظ پیاهبـ امالم
ّ
ْ
ْ
بهٍىؿت پـمو و پامظ هضهؼوػۀ پايهۀ اول صىفهههای ٝلمیهه /ههـػاػ
.۱۳۹۶
 .۲۹ؿويکـػهای يىيى ػؿ ٩ايىو هزافات امالهی /هـػاػ ۱۳۹۶.
 .۳۰بقهکاؿی فياو و پیيگیـی اف آو /هـػاػ ۱۳۹۶.
 .۳۱چـا ىیٞه ىؼم؟؛ تَضیش ؿمالۀ «يىصًا» /هـػاػ .۱۳۹۶
 .۳۲راهٞهىًامی مافهاوهای ١یـػولتی /اؿػيبهيت.۱۳۹۷
 .۳۳صکن اولیه و ْ
حايىيۀ ٪٥هی اهضاء کاالی ٩اچا /٧تیـ.۱۳۹۷

خايذاو ايتظاموزیری

۲۵۰

ْ٥ .۳۳هايل و کـاهههات ٝالهههه مه ْهیؼهضمؼههؼی بضـالٞلههىم۱۳۹۷ /
ىمنی.
 .۳۴ػؿ هکت امالم؛ تَضیش ؿمالۀ ٥ىايؼ لٖی٦ه ۱۳۹۷ /ىمنی.
 .۳۵بیـی یيـاو /بهاؿ .۱۳۹۸
 .۳۶صمامۀ عىؿىیؼ؛ هًٚىههای میامی ٝـ٥ايی ػؿ تبییى ٩یام صنیًی/
عـػاػ.۱۳۹۷
 .۳۷مـاد وا .٘ٝپژوهيی ػؿ آيات و ؿوايات اٍضاب وٝه٘ و هًبهـ»/
هـػاػ.۱۳۹۷
 .۳۸ايىاؿ رلیه ػؿ صکمت ٝملیه» /هـػاػ ۱۳۹۷.
ْ
هتَى٥ه و ٝـ٥ا .تَضیش ؿمالهای اف هضمؼکاٙن هقاؿرـيبی/
 .۳۹ي٪ؼ
 ۱۳۹۷ىمنی.
 .۴۰اهیـ بهيت .فياؿت هغَىً اهیـالمئهًیى
فباو اهام هاػی

ػؿ ٝیهؼ ١هؼيـ اف

با هضىؿيت هٞـ٥هی صْهـت ٝلهی

ػؿ ٩هـآو/

ىهـيىؿ ۱۳۹۷ىمنی.
 .۴۱تىصیؼ اٞ٥الی ػؿ آحاؿ ٍاػ٩یى  /ىهـيىؿ.۱۳۹۷
 .۴۲عايؼاوىًامهههی هضمؼصنىبىىهههیظ ٝبؼالضنهههیى تهـايهههی
ٕىیظالٞـا٩یىٔ بههمـاه بافعىايی ،ماعتاؿىًامهی ،و ٥هـمهتيگهاؿی
مًؼ افػواد هىؿعۀ ٩ ۱۳۰۸مـی ۱۳۹۷ /ىمنی.
ٕ .۴۳ـس راه ٜآهىفه ٩ـآو :کتاب کاؿ  /۱ههـ ۱۳۹۷ىمنی.
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۲۵۲

خايذاو ايتظاموزیری
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