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 چکیده
ايهع.  هؼؽوف و هههىؼ ظؼ ایؽاو، ضايعاو ؿلاؼی اقث. اؿلب اكؽاظ ایى ضايعاو قاکى نههؽ کانهاو بىظه های ظوظهاو اؾ

ؼقع. بؽضی اؾ قؽنًاقاو ایى ضايعاو، اؾ  هی ياهۀ ایى ضايعاو به ابىغؼ ؿلاؼی، يسابی هؼؽوف ؾهاو پیاهبؽ هندؽ
ايع. ظؼباؼۀ بؽضی اؾ ههاهیؽ ایى ضايهعاو کحهاو و هوالهه  هًًباو ظوؼۀ هاخاؼ و پهلىی و بؽضی يیؿ هًؽهًع بىظه يازب

ايع. ظؼ ایى هواله به جبییى و بؽؼقی چهاؼ جى اؾ  ىل هايعهالملک و بؽضی يیؿ هـل بكیاؼی يىنحه نعه اقث همچىو کمال
ای و اؾ نیىۀ جبییًهی جسلیلهی بهه پهؽظاؾل  اػُای ایى ضايعاو پؽظاضحه نعه اقث. ؼول گؽظآوؼی اْالػات کحابطايه

و  ی"ا یپ یا"آهؽیکا  یاقحًاظ ايدمى ؼوايهًاق ۀنیى)هحًی  اْالػات پؽظاضحه نعه اقث. اؼخاع به هًابغ به ؼول ظؼوو
نهعه  اهحمامها  قًع اقحلاظه نعه و به ضىايم آو 02اقث. ظؼ ایى هواله اؾ  ی"(ام ال ا"ايدمى ؾباو هعؼو آهؽیکا  ۀنیى

 اقث.
ضاو  هسمعزكیى ضاو )كؽشالممالک ؿلاؼی،  ههًعـالعوله،  ضاو اهیى كؽشضايعاو ؿلاؼی کاناو،  واژگان کلیدی:

 هسمىظ ؿلاؼی.ثايی(، 
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 شان. خاودان غفاری کا1
ایؽاو بهه نهماؼ قال کهىؼ باقحايی  های کهى ظاؼ ایؽاو و اؾ خمله ظوظهاو اؾ ْىایق ايیل و ؼیهه ؿلاؼی کاناو ضايعاو

بؼعيكهل بها  ؼوظ. ندؽۀ زكب و يكب آو هی ها به اقحًاظ هآضػ و هعاؼک هؼحبؽ اؾ يعؼ اقهالم جها ػًهؽ زاَهؽ يكالن
آههع آو  هؽ ػهع و ؾهاو به اهحُای اوَاع و ازىال پیم جكلكل و پیىقحگی کاهلی ههطى و هسلىٔ هايعه اقث. ظؼ

ؿلاؼی زكى يؽاهی و كؽش ؿلاؼی، ضايعاو ايع ) بؽضاقحههای باؼؾ و ؼخال هؤثؽ ياهبؽظاؼی اؾ هیاو آياو  ػًؽ نطًیث
ههای کانهاو بهه ابهىغؼ ؿلهاؼی،  قلكلۀ يكب ؿلاؼی. الملک که هًؽهًع هؼؽوكی اقث کمال همچىو (3Fکاناو، و

 جیهؽ 32ضیابهاو ؼقع. بطهی اؾ جباؼياهۀ ضايعاو ؿلاؼی ظؼ کحابطايه و هىؾۀ هلک واههغ ظؼ جههؽاو  ف، هیيسابی هؼؽو
 يًب نعه اقث.

 الدوله خان امیه فزخ. 2
لاؼی کانی، ، پكؽ هیؽؾا هسمعههعی ؿالعوله اهیىهلوب به  ،همؽی ۹088جا  ۹009 (ضاو كؽش) لاؼیهیؽؾا ابىْالب ؿ

او اؾ  .و يام ايلی وی ابىْالب اقث ؼا يايؽالعیى ناه ايحطاو کؽظه اقثD ضاو كؽشEظاهؽان اقن .  بىظ هاخاؼ ؼخالاؾ 
وی اؾ يؿظیکاو ناه هاخاؼ )يايؽالعیى ناه( بىظه و اقث.  کاناو های قاکى نهؽ كلۀ هههىؼ ؿلاؼیو قل ضايعاو بؿؼگ

العوله اقث که ظؼ بهاؾاؼ نههؽ جههؽاو  اهیى هكدع و هعؼقۀهًهأ ضعهاجی اقث. اؾ خمله ضعهات و یاظگاؼهای ایهاو، 
 .هؽاؼ ظاؼظ

و قهسف  ايلهاوؼجبٔه قؽهًگی ؼقیع و هعجی زکمؽاو  به ۹039نع. ظؼ  كحسؼلی ناهظؼ خىايی واؼظ ظؼباؼ  العوله اهیى
 ۹070ؼكث. ظؼ قهال  کاناوهًًىو نع و هعجی به زکىهث  هسمع ناه هاخاؼظاؼی  به يًعوم ۹062نع. ظؼ  گیالو

اػهؿام  ياپلئىو قىمه ظؼباؼ کبیؽ بىاو قلیؽبه ػً هؼاهعٔه پاؼیفالملک گؽكث و بؽای اهُای  اؾ يايؽالعیى ناه لوب اهیى
ضهاْؽ ثبهث ههػاکؽات  ای يىنث که به هعت اهاهث ضىظ ظؼ اؼوپا قلؽياهه باؾگهث. وی ظؼ ایؽاونع و قه قال بؼع به 

لیف جىخه هىؼضهاو ؼا خلهب قیاقی با اكؽاظی يظیؽ ياپلئىو قىم، هىقماو، لئىپىلع بلژیک، و ناهؿاظه ویکحىؼیای ايگ
يگهاؼ  جاؼیصب کؽظ. ظکحؽ وزیع وزعت، ؼكحه ههاهعات ؿیؽقیاقی هیؽؾا كؽش ضاو يیؿ جىخهات ؼا به ضىظ خل کؽظ. ؼكحه

او ؼا یکهی اؾ هًهابغ هههن ظؼ  ۀالعوله، قهلؽياه هؼماؼی، با جسلیل ههاهعات هؼماؼی و نهؽقاؾی هیؽؾا كؽش ضاو اهیى
لیق أ، ج(Dالعوله )هطؿو الىهایغ ضاو اهیى قلؽياهه كؽشEکحاو  ع.هعؼيیحه ظؼ ایؽاو هی ظايای بىهی اؾ  گیؽی جدؽبه نکل

العوله به يمایًعگی ایهؽاو بهه همالهک  ضاو اهیى هىؼیث و هكاكؽت كؽشأنؽذ ه، ؾباو كاؼقیه قؽابی به عالل  ػب بى زكیى
 .اقث یالظیه ۹856همؽی هٓابن  ۹070اؼوپایی ظؼ قال 

العوله يائل آهع. وی هعجی وؾیؽ ظؼباؼ يايؽی بىظ و هعجی هن به زکىههث  ؽش ضاو پف اؾ باؾگهث به لوب اهیىك هیؽؾا
ظكهى  ههنضًىيی ظؼ  ای ههوبؽ ظؼگػنث و ظؼ جهؽاوهمؽی ظؼ  ۹088قالگی ظؼ قال  59ؼقیع. او ظؼ  يًٓؿو  ضىايكاؼ

 .العوله ظؼ باؾاؼ کاناو اناؼه کؽظ العوله اؾ ضىظ به خای گػانث هی جىاو به چاؼقىم اهیى نع. اؾ خمله آثاؼی که اهیى

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B9_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
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هایی بؽای وی ياظؼ کؽظه اقهث.  ضاو اؾ ؼخال قیاقی ؾهاو يايؽالعیى ناه هاخاؼ اقث و ناه هاخاؼ ازکام و ياهه كؽش
هها اْالػهات اؼؾنهمًعی اؾ ظوؼۀ  يگهعاؼی هعاؼک و هحىو کهى وخىظ ظاؼظ و ضىايم و باؾیهابی آوایى اقًاظ ظؼ هؽاکؿ 

اقهًاظ جهاؼیطی ضايهعاو Eالعولهه ظؼ کحهاو  ضهاو اهیى ياهۀ يايؽالعیى ناه بهه كؽشای اؾ  ظهع. يمىيه ظقث هی هاخاؼ به
آههعه اقهث. ياههۀ ههػکىؼ  >:;يلسۀ  > خلع  ايـؽ ػمؽاو، به جألیق کؽین ايلهايیاو و بهؽام ؿلاؼی و ػلی Dؿلاؼی

هه بهبههايی ظؼ ضیابهاو  هًؽقحايی با يهام آیثنىظ  گلحه هی. ظؼباؼۀ خلىگیؽی هؽظم اؾ هؽاخؼه به ْبیب ايگلیكی اقث الل 
العوله اؾ نهؽ کاناو بىظه و بهه  اؾ آيدایی که اهیى ضاو آو ؼا اهعا کؽظه اقث. واهغ نعه اقث که كؽشچهاؼ ؼاه قیؽوـ 

ًایی کاهل ظانث، ايالزاجی ؼا ظؼ آو نهؽ ايدام ظاظه و بًاههایی ؼا ازهعاخ کهؽظ. نهؽذ بًاههای بهاؾاؼ يهى آو نهؽ آن
کحاو هؽآت هاقاو )جاؼیص کاناو  :B>جا  A>>کحاو آثاؼ جاؼیطی کاناو و يًٓؿ و يلسۀ  >B>العوله ظؼ يلسۀ  اهیى

 چاپ ظوم( غکؽ نعه اقث.
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 ;قًع 
هدمىػۀ اقًاظ و هعاؼک كؽش ، :?=;، ايلهايیاو، کؽین

هههاؼات ظايهههگاه جهههؽاو، ايحجهههؽاو، العولههه، ضههاو اهیى
 ?A>; ه<A>;های هكمث قىم، هؽبىِ به قال
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 >قًع 
 الملک و هیئث قلاؼت او ظؼ زُىؼ ياپلئىو قىمكؽش ضاو اهیى
ال بهه يهاپلئىو العوله ظؼ زال جسىیهل اقهحىاؼياههكؽش ضاو اهیى

 قىم اقث.
هدمىػۀ اقهًاظ و ههعاؼک كهؽش ضهاو ، <?=;، ايلهايیاو، کؽین

 چهاؼمايحهاؼات ظايهگاه جهؽاو، هكمث ؽاو، جهالعوله، اهیى
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3قًع   
العوله ظؼآؼاهگاه كؽش ضاو اهیى  

 زؽم زُؽت هؼًىهه
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 ولهالد امیه خان فرخ . قرآن2.1
جىاو اؾ هؽآيی يهام  های آو هی ظاظ. اؾ يمىيه به اهىؼ ضیؽ ظیًی و گكحؽل هؼاؼف اقالهی اهمیث هی العوله اهیى ضاو كؽش

ظؼ قهال همث ایهاو، به جؼعاظ ؾیاظ، ظؼ ؾهاو يايؽالعیى ناه هاخاؼ چاپ و هًحهؽ و وهق بؽ هكهلماياو نهع.  بؽظ که به
اآلیات و كهؽقهث  ، بها کههقكه و ايگلكهحاو و اؼوپهای ؿؽبهی ههأهىؼ نهعقلاؼت كؽايه ب العوله که اهیى همؽی ۹073

اآلیات ظؼ ایهؽاو چهاپ و هًحههؽ کًهع.  همؽاه کهق کلمات هؽآو ظؼ نهؽ پاؼیف آنًا نع و جًمین گؽكث که هؽآو ؼا به
آو، همؽی و جدعیع چهاپ  ۹079االبیات بىظه و ظؼ هٓغ ؼزلی اقث و چاپ اول آو ظؼ يلؽ  هؽآو هػکىؼ ظاؼای کهق
اؼی هؼهاووالعول وقیله يىاظۀ هؽزىم اهیى هپف اؾ يع و یاؾظه قال ب  ۹392ظؼ غیوؼهعه العولهه  ه یؼًی آهای زكًؼلی ؿل 

 ايدام نع. 
 الدوله: امیه خان فرخخىاوش برخی از صفحات قرآن 

 ؼوی خلع: 
 ۹392. جدعیع چاپ غیوؼعه ۹079العوله يلؽ  اهیى ضاو كؽشهؽآو هدیع. چاپ 

 ی هؽآو:يلسات ابحعای
که ظؼ جىاؼیص هؼهؽوف  چًاو ،پیىيعيع العوله کانايی که يكب نؽیلم به ابىغؼ ؿلاؼی يسابی گؽاهی هی ضاو اهیى كؽش

بهؽ  ػهالوه قلاؼت كؽايكه و ايگلكحاو و اؼوپای ؿؽبی هأهىؼ نع و او ظؼ ایى قلؽه هدؽی همؽی ب ۹073اقث ظؼ قال 
ایی زايهل کهؽظ و ظؼ قهایه ایهى نًاقاو اؼوپا آنهً همًعاو و نؽمای اؾ ظاي ، با ػعهقیاقیبؽضی هكائل هٓغ و كًل 

 ْبغ ؼقايیعه نعه اقث.ه اآلیات و كهؽقث کلماجی بؽای هؽآو هدیع جؽجیب ظاظه و ب آنًایی ظايكث که کهق
ههع آاآلیات و كهؽقث کلمات بؽ هؽآيی با آو کهقالعوله ایى کحاو ؼا با ضىظ به ایؽاو آوؼظ و ظؼ جهؽاو ظؼيعظ ْبغ  اهیى

ع ايلها لیو ایى کاؼ ؼا جسث يظؽ آضىيع هال  ػ اؼ يدنهسم  ػلیهما کهه اؾ  هالل   الملک ؼزمة يی پعؼ هؽزىم زاج ػبعالـل 
هههىؼ وه بؽ آو اهحیاؾ ؼػایث هؽائث ؿیؽػال ،ايدام ؼقايیع. ظؼ ایى هؽآو نؽیقه ظايهمًعاو ياهعاؼ ظوؼۀ يايؽی بىظيع ب

یى کحاو ػؿیؿی الؾم اقث هىؼظ ؼػایث هؽاؼ گؽكحه اقث. ایًک پف اؾ يهع ػاين يیؿ نعه و َىابٓی هن که بؽای چً
اؼی هؼاووالعول وقیله يىاظۀ هؽزىم اهیى هو یاؾظه قال ایى هؽآو نؽیق ب العوله جدعیع چاپ و  ه یؼًی آهای زكًؼلی ؿل 

ی بؽای ضايعاو و یاظگاؼی نىظ جا باهیات يالساج هًعاو به هؽآو گػاؼظه هی هعا ظؼ ظقحؽـ اهل ایماو و ػالههيىؼت ا هب
بانع. اهیع اقث که ایى ػمل کىچک ظؼ پیهگاه پؽوؼظگهاؼ بهؿؼگ، ػهؿ  هبهىل یابهع و بؽای ظػای ضیؽ يیکاو و يالساو 

جالوت کًًعگاو نؽیق يیؿ اؾ يمین هلب و با ظل پاک و يیث ظؼقث بايی و يانؽ و همه کكايی ؼا که به يسىی ظؼ چاپ 
 ايع، به ظػای ضیؽ یاظ يمایًع.  بىظهو ايحهاؼ ایى هؽآو نؽیق ظضیل 

ها یکایهک اقهحطؽاج  های ضاو و قهىالولن الطّ ىؼظ ؼقیعگی ظهین هؽاؼ گؽكث و ؼقنهؽآو ه ان ظؼ جدعیع چاپ هدعظ
ث ظؼ کحاو ػؿیؿ آقمايی ؼا واخب ههی نع و ایًک َمى خعولی ػؽَه هی ههؽآو ضهىظ ؼا  ،ظايًهع نىظ جا کكايی که ظه 
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قهؽائی هوابلهه و جٓبیهن  ههؼلىم يبىظه اقث با هؽآو چاپ باؿچهيظؽ ثايىی آيداها که بعاهةن  جدعیعظؼ  .ايالذ كؽهایًع
 نعه اقث.
 نأيه بكمه جؼالی

شو يايؽ ظیى و ظولث زاههآ ثچىو خًاو خالل و الطاههاو كؽ  ث هوؽ  العولهة الؼلیهة الؼالیهة  ضهاو اهیى ی هلک و هل 
ث جاؾی و هىای ضعهث ؼالی ظؼال اخالله ظام ناهًهاه ؿاؾی همىاؼه ؾزمث ؼا بؽ ؼازهث و جؼهب ؼا بهؽ ْهؽو  ؼواج هل 

ه ایؽاو و ظولث ب اه که كی هاگ و، و آاضحیاؼ كؽهىظ ككهاظ  ه ضانهاک كحًهه وه ايگلیف ؾالل و ظاظ و اجساظ بهیبیى ظولث ػلی 
ؼ و لٓایق هًاظهث و هًاكات ب ل آهکع  و پاقهص  اكههاو نهع، قلیؽ ْؽكیى پیکهاو جیهؽ پؽهعه هًاخؿت و هباؼات هبع 

ايالذ غات بیى ؼا كسلی بایكث که ؾبايم جیؾ هًؽی ؼا هايع که وههث هكهالمث  .ؾباو جیؾ قؽ اكهاو اكحاظه خايبیى ب
جؽ اؾ يؽيؽ ظهاؼ بانهع  جؽ اؾ ؾباو هاؼ و خايکاه جؽ اؾ آو ؾالل و گىهؽباؼجؽ اؾ گًح آلل آیع و هًگام هًاههث کؽظيعه يؽم

گاه به آيکه ظؼ ؼاه ظیى و ظولث ایى کللث ؼا يؼب نماؼظ   بیالعوله  ؼا اضحیاؼ كؽهىظ و اهیىظقث اضحباؼ او  ناهًهاه کاؼآ
کهه اكهؿوو  همالک ؼوم و كؽايف و ايگلیف ؼا ظؼ يىنث و ایى ضعهث بؿؼگ ؼا چًاواهًاؼ و  اوظیه و نؼب ؼا ظؼ قسؽظ و

 . ؾيگؼا بؽبكث و پای ككاظ ؼا بهکكثظقث كحًه  ،اؾ زىيله َمیؽ و بیؽوو اؾ ايعاؾه جعبیؽ بىظ قاضحه و پؽظاضحه کؽظه
جلًهیل  هخملهه ظؼ کحهب جهىاؼیص ب کهه نهؽذ ایهى چًهاو ا بؿظوظ و باو يلر و يلا ؼا بگهىظيیؽيگ کعوؼت و بـُا ؼ

ت که ضعهحم ؼا اهاهث پاؼیف ياگؿیؽ بىظ هكٓىؼ اقث بالدمله بی ؼا که ػلمای كؽيگكحاو ظؼ کهق آیهات کحا ،آو هع 
، یهات زهن  و باْهل اقهثالطٓاو و زاکی آ ه ؼهیمه كًلهالزظه كؽهىظ و ظؼ ضاْؽل ک بىظيعهؽآو هدیع ؼهن کؽظه 

 و هدیع ؼا بهاكؽهاو کؽظ جا هؽآ [يكطه: ْهؽاو] هؽاوه ظاؼالطالكه جایؽاو و يؿول به اؾ هؽاخؼث ب، الخؽم و بؼعيمىظ قحىظه
ع يگانحه و ػعظی کثیؽ ب یات ظؼ یکاآل جماهث کهق ی ظانحًۀ یله زهدل  ع و آو خمله ؼا ظؼ ؼاه ظیى هبهیى بهؽ ْبغ هسل 

هث يههاظه ظؼ ظػهای ظولهث  هكلمات و هكلمیى وهق كؽهىظ به نؽِ آيکه هؽکف بؼعاؾ هؽائث قهىؼه و پهاؼه کهه بهؽ غه 
 [352۹، و4زكى ايىؼی، كؽهًگ بهؿؼگ قهطى، ج .جاج و جطث: پًاه واؼخ ظیهین و کاه ]ظیهین و کاه خهاوناهًهاه 

هيايؽ ظیى اله يايؽالعیى پاظن عالل  . و ؽام و بیهؽوو جکهالیق اقهالم ظايهعو همانهات ؼا زهقلٓايه هكاهسه  و هلکه اه ضل 
 .ضؽان و ظاهؽان و باًْان و آ ه اوالن لل  السمع

ه و زكى جىكیوه يىؼت اجمام  جؽ اؾ  هدیع و كؽهاو زمیهع کهه السهن هٓبهىعو ، ایى هؽآث اضححام پػیؽكثو قمبسمعالل 
 کؽةن بؼع ههؽةن جًسیر آو جؽ اؾ کل كؽهايهای هحؽقمه اقث چىو جًعی ظؼ  و آؼاقحهجؽ  ىػه و يسیرهای هٓب ؿالب هؽآو

ههعه ه ػمهل آو کمهال اهحمهام و بهػل خههع به [گیؽی نهع هؽجبه جًسیر و ؿلّ چًعیىهوًىظ ایى اقث که هؽآو ] نع
ههث آو و ػالکه زلى اقث اؾ ػاين ؼوایث بکؽ و ؼوایث ه کمال اهحیاؾ ؼا ضىاهع ظانث و چىو ايل هؽآناءالل   او

 ظیًی هلحمف ظػای ضیؽ هكحن م.يمایع و اؾ بؽاظؼاو  ه هؽ ظو يسى هؽائثکه ضىاهع باقث يیؿ ظؼ زىانی ثبث اكحاظ جا هؽ
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ه الـًی ػلی ه غيىبهما و کاو اللؽاؽ یهىم الدمؼهة   و ايا المسحاج الی ػلى ؼب  هسمع بى هسمع زكیى االيلهايی ؿلؽ الل 
 .۹079الثاهى ػهؽ هى نهؽ يلؽ المظلؽ 

ی اقث و السن ؼيهح بكهیاؼ و اآلیات که زاوی خمیغ آیات و کلمات هؽآي ه و زكى جىكیوه که ایى يكطه کهقبسمعالل  
 ۹079اآلضؽ قهًه  م الدمؼة كهی اواضهؽ ؼبیهغیى، قمث اجمام و اضححام پػیؽكث كی و کهیعه نعهنماؼ ظؼ آ ؾزمث بی

ً   جیى بؼع االلق بیع السویؽ اللویؽ اهل  جكغ و قبؼیى و هأ الدبهاؼ الكهمیؽی  ػبعلیى و المهحـلیى ػلی ايـؽ بى المس
 ه المدیب ضیؽ االخابة.الل   ء و ػىضیؽ العػاه ػى قیئاجهما و الملحمف ػى المًحلؼیى ػلی الل   االيلهايی 

 .اكثايٓباع یهسمع باهؽ الٓهؽايی قمث  ها هیؽقاللة الكاظات آ المًاهب و الملاضؽ ى غوحؽقمیضايه اقحاظ المو ظؼ کاؼ
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4قًع   
 يىنحۀ ؼوی خلع هؽآو

العوله ضاو اهیىكؽش  
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5قًع   
 جًىیؽ یکی اؾ يلسات هؽآو

العوله ضاو اهیىكؽش  
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 جًىیؽ یکی اؾ يلسات هؽآو

العوله ضاو اهیىكؽش  
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 . تشابه اسمی1.1
العوله که اولیى پاؼک ایؽاو اؾ ضعهات  العوله هكحًع. یکی هیؽؾا ػلیطاو اهیى جى اؾ ؼخال با ػًىاو اهیى 0ظؼ ظوؼه هاخاؼ 

ههؽ های اوقث. اؾ آيدها کهه  ظؼ باؾاؼ بؿؼگ جهؽاو اؾ یاظگاؼی العوله هكدع اهیى العله که ضاو اهیى اوقث و ظیگؽی كؽش
ظو نطى اؾ ؼخال ػًؽ يايؽالعیى ناه هكحًع، همکى اقث بیى ایى ظو نطًیث ضلّ و انحباه نىظ و آثاؼ و ازکام 
و ضعهاجهاو به اقن ظیگؽی ثبث نىظF لػا هىؼضاو و هسوواو جاؼیص الؾم اقث، به ایى اهؽ جىخه ظانحه و ظؼ کًاؼ ػًىاو 

Eالعوله اهیى Dهمهؽی  ۹088همهؽی و هحىكهای  ۹009العولهه، هحىلهع  ضاو اهیى ع. كؽشها یا جاؼیص وكاجهاو ؼا آوؼي يام آو
ضهاو، ػلیطهاو  م وكهات كؽشهمؽی اقث. یؼًهی هًگها ۹300همؽی و هحىكای  ۹059العوله هحىلع  اقث. ػلیطاو اهیى

 ضاو چًیى آهعه اقث: جاؼیص ظؼباؼۀ هیؽؾا ػلیقاله بىظه اقث. ظؼ 09خىايی 
 ۹099االول  ؼبیهغ6ُای هدلف جسوین ظولحی بىظ. ایهى هدلهف ظؼ جهاؼیص نهًبه وؾیؽ اؾ اػ  هیؽؾا ػیكی ومىوۀ اول:

ػًىاو ؼیاقهث آو جؼیهیى گههث و ظؼ جؼیهیى  العوله بؼعی( به الملک یؼًی هیؽؾا ػلی ضاو )اهیى جهکیل نعه بىظ. اهیى
او ایهى هدلهف الممالک يام اػحماظالكلًٓه ؼا يیؿ بؽظ و او اؾ ایى خههث کحابچهۀ هطحًهؽی ظؼ به اػُای آو هكحىكی

 يىنث.
لههکؽ،  اػُای ظیگؽ هدلف ػباؼت بىظيع اؾ وؾیؽ ظكحؽ که باالضؽه ؼئیف هدلهف نهع، زهاخی هیهؽؾا ػلیًوهی، اهیى

الىؾاؼ یؼًی ػالءالكلًٓه بؼعی پعؼ زكیى ػال، هكحهاؼ یؼًی هیهؽؾا یىقهق ضهاو، گؽايمایهه یؼًهی زهاج هیهؽؾا  هؼیى
 (.70۹، و0 ضاو اػحماظالكلًٓه، چهل قال جاؼیص ایؽاو، جزكیى ضاو قؽابی هؤلق هطؿو الىهایغ )هسمعزكى 

هیؽؾا هسمع ضاو هدعالملک قیًکی یکی اؾ ؼخال و وؾیؽاو ياهی ظؼباؼ يايهؽالعیى نهاه هاخهاؼ بهىظ. وی  ومىوۀ دوم:
ظکحهؽ . العوله و هیؽؾا جوی ضاو هدعالملک و يیای ضايعاو اهیًی هدهعی و قهیًکی بهىظ ضاو اهیى پعؼ زاج هیؽؾا ػلی

وؾیؽ ایؽاو ظؼ ػًؽ پهلىی اؾ اػواو او اقث. او ضىاهؽؾاظه هیؽؾا آهاضهاو اػحماظالعولهه يهعؼاػظن  لی اهیًی يطكثػ
 م۹075ایؽاو بىظ. هیؽؾا هسمع ضاو هدعالملک قیًکی هعجی پیهکاؼ هاظِؼ هسمع ناه هاخاؼ بىظه اقث. وی ظؼ قال 

کهىؼ كؽقحاظه نع که ظؼ ایى هأهىؼیهث، پكهؽ بهؿؼگم یؼًهی  بؽای جكىیه هؽاؼظاظهایی که بیى ایؽاو و ػثمايی بىظ به آو
 هسمهع )هیهؽؾا با او همؽاه کؽظه بىظيع ،العوله ؼا که ظؼ آو ؾهاو هًهی وؾاؼت اهىؼ ضاؼخه بىظ ضاو اهیى زاج هیؽؾا ػلی

 .D(ههEو D ظEو،  هدعیه، ؼقاله ضاو هدعالملک،
العولهه ظؼ ههعاؼـ خعیهع بهىظ.  ضهاو اهیى هیهؽؾا ػلیآباظی یهاؼ و یهاوؼ هؼًهىی هؽزهىم  نیص هاظی يدن ىم:سومىوۀ 

العوله اؾ يعاؼت، هعؼقهۀ ؼنهعیه جأقهیف  ها بؼعاؾ ػؿل اهیى که ؿاكلیى با آو هطالق بىظيعF چًعاو که هعت ظؼزالی
ياههه و ضهعهات ػلمهی و كؽهًگهی  ظاؼی يمىظ )ػلی ظوايی، ؾيعگی ػًایث هؽظايه يگهیۀ نع و هعیؽ آو هعؼقه ؼا ظؼ قا

 (.C>هA>آباظی، و ه زاج نیص هاظی يدنالل   آیث
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العولهه ظػهىت  آباظی گؽكث کهه اؾ اهیى قال هیؽؾا ]ؼَای کؽهايی[ ؼا هن هؽزىم زاج نیص هاظی يدن م:چهار ومىوۀ 
يمىظ و ظؼ قاػث پًح اؾ نب گػنحه، هدلكی که زاَؽیِى آو قه يلؽ بىظيهع، ]یؼًهی[ نهطِى زهاج نهیص ههاظی و 

زاج نیص هاظی. ْؼام آو هدلف ؼا ]هن[ ضىظ زاج نهیص ههاظی ههیها يمهىظ کهه ْهبص العوله و یکی اؾ هساؼم  اهیى
زُىؼی کؽظه بىظ... پف اؾ يؽف ؿػا زاَؽیى ْلب ؼزمث و هـلؽت يمىظيع بؽای هیؽؾا ؼَا کؽهايی. اؾ يحایح ایى 

  ی ل ػ ى عب م س ه) العوله به اكححاذ هعؼقهۀ ؼنهعیه و جهؽویح هؼهاؼف و جکثیهؽ ههعاؼـ و هکاجهب هدلف بىظ اهعام اهیى
ياهه و ضهعهات ػلمهی و كؽهًگهی  F به يول اؾ: ػلی ظوايی، ؾيعگی97االقالم کؽهايی، جاؼیص بیعاؼی ایؽايیاو، و ياظن
ه زاج نیص هاظی يدن آیث  (.42آباظی، و الل 
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 7قًع 
 العولههیؽؾا ػلیطاو اهیى
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 الممالک غفاری . مهىدس3
ههایی ظؼ ایهؽاو ازهعاخ کهؽظ و ههن  اظهالممالک ؿلاؼی ظايهمًع و قیاقحمعاؼ که هن خ العیى ضاو ههًعـ هیؽؾا يظام

 >یکهًبه )همؽی  ۹333جألیلاجی ػلمی ظانث. وی چًعباؼ وؾیؽ نع )وؾیؽ كىایع ػاهه و هؼاظو و وؾیؽ ػلىم( و ظؼ قال 
او ػمهىؾاظۀ  .(72)زكى يؽاهی و كؽش ؿلاؼی، ضايعاو ؿلاؼی کاناو، وقالگی وكات کؽظ  73ظؼ  (هیالظی ?;C;هه 

 الكهلٓاو بهىظ و هحهؽخن اهیىظايكهحه  ضهىبی ههی ؾبهاو كؽايكهه ؼا بههالممالهک  ههًهعـ اقهث.العولهه  كؽش ضاو اهیى
العیى ناه جها ۀ يايؽاؾ ظوؼو  (:B=ناه ظؼ قلؽ قىم كؽيگكحاو، و ضاْؽات يايؽالعیى ۀ، ؼوؾياهناه هاخاؼ يايؽالعیى)

 (.AB=A، و:; ج الكلًٓه، ، ؼوؾياهۀ ضاْؽات ػیىلكلًٓها قالىؼ ػیى او هیؽؾاههؽه) ازمع ناه هؼؿؾ و هسحؽم بىظ
 وامۀ تفصیلی . زودگی2.1

 الؼابهعیى ؾیهى بهؽاظؼ و (زهاکن کانهاو) كؽؾيهع هیهؽؾا ابهؽاهین ؿلهاؼی الممالک ؿلاؼی العیى ضاو ههًعـ هیؽؾا يظام
هػبع بهى زكهیى) ( اقهثضاؼخهه وؾاؼت ۀؼجب یػال هًًباو يازب اؾ) العوله نؽیق  ضهاو كهؽش قهلؽياهه ،قهؽابی هالل 

   .(Aو ،"الىهایغ هطؿو" العوله اهیى
ههیالظی کهه ایهام  B?C;همهؽی هٓهابن  ?A>;همؽی ظؼ هؽیۀ بؽؾآباظ کاناو هحىلع نع. ظؼ قال  :@>;ظؼ ظهن نؼباو 

ؽاو به اجلهام هؽزهىم زكهیًؼلی ضهاو گؽوقهی اهیؽيظهام بهؽای اهسؽاجىؼی ياپلئىو قىم بىظ، خؿء هحؼلمیًی که ظولث ای
 جسًیل به كؽيگ كؽقحاظ، به كؽايكه ؼكث. 

 ظؼباؼۀ اػؿام به كؽايكه چًیى آهعه اقث: اقًاظ جاؼیطی ضايعاو ؿلاؼیظؼ کحاو 
ای کكهب العیى نهاه، بهؽؽ اؾ خىاياو هابهل ایؽايهی بهه يايهؽپیهًهاظکًًعه اػؿام چهل و ظو يل ?A>;خماظی الثايی  ?;

ًه ت ػالیه به كؽايكه کهه بؼهعها هؽیهکجسًیال  ً اکبهؽ ضهاو  ايی ؾبؽظقهث نهعيع، چهىو: هیهؽؾا ػلیاؾ آيهاو هحط
ى ى ػلن يدىم، هؿی   ً الهعیى  ، ظايهمًع نیمی، هیؽؾا يظامهیؽؾا کاظن العوله يوال هؼؽوف، هسمىظ ههاوؼالملک هحط

ن ايهلهايیاو و بههؽام ؿلهاؼی و کهؽیبؽخكحه و ؿیؽه )، ْبیب و يوال الىهاو ؿلاؼی(، ػبع الممالک  ؿلاؼی )ههًعـ
 (.:>، و; اقًاظ جاؼیطی ضايعاو ؿلاؼی، ج ،ايـؽ ػمؽاو ػلی

الحسًهیل هوهعهاجی ؼا ظؼ نههؽ ؼواو  جسًهیل کهؽظ و اهحسهاو كاؼؽ Dieppeقه قال هوعهات ؼا ظؼ هعؼقۀ بًعؼظیپ 
Rouen  ظاظ و به پاؼیف آهع. ػلىم هحىقٓه ؼا ظؼ هعؼقۀ قى لىییSt Louis  كؽاگؽكث و ظؼ اهحسهاو آضهؽ آو قهال ظؼ

ػًىاو نهاگؽظی اول  جمام ػلىهی که ظؼ آو هعؼقه جسًیل کؽظه بىظ پاظال اول به او ظاظه نهع. بؼهعاؾ ظاظو اهحسهاو بهه
پاؼیف نع. ظؼ هعت جسًیل ظؼ ایى هعؼقه به ؼجبۀ هؼلمی ػلهن هًعقهۀ  Polytechniqueظاضل هعؼقۀ پىلیحکًیک 

جًًیلات چًعی اؾ او ظؼ هكهائل هههکل ؼیاَهی ظؼ ؼوؾياههۀ ػلمهی هعؼقهۀ قى لىیی يایل نع. جسلیلی ظؼ هعؼقۀ 
به ْبغ ؼقیع. بؼعاؾ ظو قال جىههق ظؼ پىلیحکًیهک  Gerono et Terquem ػلمی ژؼويى وجؽکىئنپىلیحکًیک و ؼوؾياهۀ 

 اهحساو ظاظ و به هعؼقۀ هؼعو پاؼیف ظاضل نع. 



 تبییه و بررسی چهار ته از رجال دودمان غفاری کاشاوی
17 

 

 الممالک گىیع: و ؼكاهث ضىیم با ههًعـ ظؼباؼۀ جسًیل ظؼ پاؼیفالعوله  همحسى
ياو و پًیؽ و یا گىنث پطحه ضؽیعاؼی  ،( با وخه هطحًؽی الممالک  ؾها با هؽزىم هیؽؾا يظام )ههًعـو ؿالب نبها و ؼو

ؼكحین  ؼ هؿیى بىظ هیاندا واقٓۀ ؼیؿ ضًعم پاؼیف که به اوهات به قؽ ضاک ضىؼظین و اؿلب کؽظه ظؼ گىنه و کًاؼها هی
زكهیًولی ضهاو نهع ) او يوال )هؿیى العوله( با ها نؽیک ههیاکبؽ ض يمىظین. گاهگاهی هن هیؽؾا ػلی ىع هیو قع خ

 (.A@العوله، و ضاْؽات همحسى ،نواهی
نًاقی بىظ که هىؼظ ازحیاج کاهل ایؽاو بىظ چىو بهه ایهؽاو باؾگههث ههعجها  با آيکه جسًیالت او ظؼ ؼیاَیات و هؼعو

لی ضاو اهیؽ يظام وؾیؽ كىایع ضىاقث ؼاه الؼیداو ؼا جكٓیر کًع و او ؼا به ایى کهاؼ ههأهىؼ بیکاؼ بىظ جا ؾهايی که زكًؼ
الكلٓاو اؾ وخىظ او اقحلاظه نع و ظؼ ایى هأهىؼیهث  ايـؽ ضاو اهیى اضحى ؼاه هن هن اؾ ْؽف هیؽؾا ػلیظؼ ق بؼعان  کؽظ.

جا به وؾاؼت هؼهاظو و ْهؽم و نهىاؼع و ظؼ ابحهعای جؽهی هیؽؾا يظام نع  ایى ظو باهن آنًایی یاكحًع و ایى آنًایی هوعهۀ
ؽ ظؼ کحاو ایهؽاو ػلی ضاو هىؼش العوله قسهنؽذ زال هلًل او ؼا ظاهاظل ازمع ههؽوْیث به وؾاؼت هؼاؼف ؼقیع.

جهؽیى هسًهلیى ایهؽاو ظؼ كؽايكهه بهىظ  جهؽیى و ؾؼيهگ يىنهحه اقهث. او اؾ بهاهىل =A;و  >A;و خًگ بؿؼگ يهلسۀ 
 (.736، و0 كلًٓه، چهل قال جاؼیص ایؽاو، ج)هسمعزكى ضاو اػحماظال

ضعهحاو همایىيی به هؼلمهی يايهؽالعیى نهاه هلحطهؽ گؽظیهع. ظؼ  هیالظی ظؼ قلک پیم B@B;همؽی /  <B>;ظؼ قًۀ 
هؽاخؼث هىکب همایىو اؾ قلؽ کؽبال که زاخی هیؽؾا زكیى ضاو ههیؽالعوله بهه وؾاؼت ػعلیهه بؽههؽاؼ نهع ؼیاقهث 

به هیؽؾا يظام واگػاؼ نع و ؾهاو وؾاؼت خًهگ هههیؽالعوله )قسهكهاالؼ اػظهن( اؾ وؾاؼت هدلف جسوین وؾاؼت ػعلیه 
همؽی به هًًب قهؽهًگی  BB>;ػعلیه اقحؼلا ظاظ و بؼع یکی اؾ نم يلؽ اػُای هدلف لىاؾم ػكکؽیه نع. ظؼ قًۀ 

گكحاو ؼكث. ظؼ هؽاخؼهث قؽاكؽاؾ گؽظیع و اؾ خايب ظولث بؽای ضؽیع بؼُی لىاؾم ػكکؽیه اؾ هبیل جىپ و ؿیؽه به كؽي
اؾ ایى قلؽ ظؼ هماو قال ظؼ ایام يعاؼت زاج هیؽؾا زكیى ضاو به هًًب آخىظايی هطًهىو هظلؽالهعیى هیهؽؾای 

ظؼ آيدا ههـىل ضعهث بىظ  <C>;ولیؼهع هؼیى نع و ظؼ الحؿام ؼکاو وی به ِقمث هؼلمی به آغؼبایداو ؼكث و جا قًۀ 
ػههع  وهی يائل نع. ظؼ آضؽ قال هؿبىؼ به اهؽ يايؽالعیى ناه اؾ ضعهات ولیضايه و به ؼجبۀ قؽجیپ ظ و به ؼیاقث ظؼو

يام کاويعی قًگ هؼعو ْالیی ظؼ خلگۀ  هاه جىهق ظؼ کاناو ؾهايی که یاؼی هؼؿول نع و به کاناو ؼكث. بؼعاؾ ههث
ع نهع، هیهؽؾا يظهام ههن ههأهىؼ بهه کاويهاجابک اػظن  الكلٓاو پعؼ و به جهؽاو آوؼظ و اهیىکاويع اؾ هؽاء ضمكه پیعا کؽظ 

الكلٓاو به کاويع ؼكهث. ههعت ظو قهال ظؼ کاويهع ضمكهه و ظؼ کهىه ؾؼظ  اجلام اهیى جلگؽاكی اؾ کاناو ازُاؼ نع و به
ظاهـاو هأهىؼ کهق هؼاظو ْال نع. چىو به جهؽاو هؽاخؼث کؽظ به لوب ههًعـ هلحطهؽ گؽظیهع و ههأهىؼ قهاضحى ؼاه 

الممالکی هلوب و ههأهىؼ  قه قال که ؼاه هؿبىؼ به اجمام ؼقیع، به لوب ههًعـ نىقه جهؽاو به آهل هاؾيعؼاو نع. بؼعاؾ
قاضحى ؼاه  نىقۀ جهؽاو به هن نع. بؼعاؾ اجمام ؼاه آيدا چًعقالی ههـىل جألیق کحهب ػلمهی بهه ؾبهاو كاؼقهی بهىظ. 

. یک خلع ظؼ ػلن هًعقۀ جسلیلی و جألیلاجم ػباؼت اقث اؾ: ظو خلع ظؼ خبؽ و هوابلۀ اػلی. یک خلع ظؼ ػلن هثلثات
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يیؿ ظؼ زكاو جلاَلی و ايلی ظؼ ػلن هىی و زؽکث وقٓی و اػلی. یک خلع ظؼ هًعقۀ اػلی. ظؼ ؾهايی کهه نهؽوع 
م بهه BBC;م / @:=;به جألیق کحابی ظؼ ػلن هیأت اػلی کؽظه بىظ، هكاكؽت قىم يايؽالعیى ناه بهه اؼوپها ظؼ جهاؼیص 

الممالک به ؼجبۀ قؽجیسی اول قؽاكؽاؾ و به ِقمث ژيؽال آخهىظايی همهایىيی هلحهؿم ؼکهاو ـ ههًع  هیؽؾا يظامهیاو آهع و 
الممالک جألیق کؽظه ايٓالزات و ػالهات ػلىم ؼیاَی و ْبیؼهی ؼا بهه كاؼقهی اقهحؼمال  نع. ظؼ کحبی که ههًعـ

ؼیاقهث ظكحهؽ يهعاؼت کؽظه و ػالهث گػاؼظه اقث. ظؼ هعت قلؽ و بؼعاؾ آو قلؽ ؼیاقث ظكحؽ وؾاؼت اػظن و بؼهع 
بهه  ۹328به او هسىل نهع. ظؼ قهال  ۹327ػظمی با او بىظ و هأهىؼیث يمایًعگی ظولث ظؼ بايک ناهًهاهی ظؼ قال 

همؽی يهاو ظؼخۀ اول ضاؼخه با زمایل قهبؿ  ۹3۹2ظؼ قال اػٓای یک هبُه نمهیؽ هؽيغ اؾ ظؼخۀ اول هلحطؽ نع. 
اؾ ْؽف ظولث ػلیه به یک ثهىو خبهه و نمههیؽ  ۹3۹3نع و ظؼ قال  يهاو جمثال ظؼخۀ اول به او ظاظه ۹3۹۹و ظؼ قال 

همهؽی، ظؼخهۀ  ۹3۹3هؽيغ ظؼخۀ اول و ؼجبۀ خًهابی و ػُهىیث ظاؼالههىؼای کبهؽی ههؽیى اكحطهاؼ گههث. ظؼ قهال 
همؽی، ظولث ػثمايی او ؼا به يههاو اول هدیهعی و  ۹3۹4اهیؽجىهايی و يهاو و زمایل آو ؼجبه ؼا ظؼیاكث کؽظ. ظؼ قال 

هٓهابن  ۹3۹7وؾاؼت كىایع ػاهه و هؼاظو به او واگػاؼ نهع و ظؼ قهال  ۹3۹6یل هطًىو آو همحاؾ کؽظ. ظؼ قال زما
هیالظی با همیى ِقمث هلحؿم ؼکاو هظلؽالعیى ناه به اؼوپا قلؽ کؽظ. ظؼ هؽاخؼث اؾ اؼوپا به پاـ ضعهاجی کهه  ۹922

هیالظی که هدعظان نهاه بهه  ۹920هلحطؽ نع. ظؼ قال  ظؼ قلؽ کؽظه بىظ به يهاو هکلل ظؼخۀ اول نیؽ و ضىؼنیع ایؽاو
 الممالک با ِقمث وؾاؼت كىایع ػاهه و هؼاظو هلحؿم ؼکاو بىظ.  ؼكث، ههًعـ اؼوپا هی

  ؿالهسكیى اكُل الملک گىیع: 
 به ػالن یهؽظ که ، کالممال  ههًعـ العیى م يظا هیؽؾا به اوهات ایى بىظ، ػلىم وؾاؼت خؿءان قابو که ایؽاو، هؼاظو وؾاؼت

 ظقحطّ هباؼک واگػاؼ نع. اقث، ایؽاو اهل ظايهمًعاو ؼوين و ؾیىؼ وخىظل و اقث اؼوپ هىايیى و هًعقه و زكاو
او نؽف يعوؼ یاكحه، اؾ هؽاؼ غیل اقث. چىو بهه ػلهن و اقهحسوام بهه ایهى هًًهب  که ظؼ جلىیٍ ایى هًًب ظؼباؼۀ

 ن، الین بكی هًايب ظیسلىهاقی اقث.و ایى هؽظ ػال يگاؼم. ؼقیعه اقث، ػیى ظقحطّ او ؼا هی
Eضعهات او اؾ ؾههاو  و و چاکؽاو هطًىو ظولث، و قابوۀؾاظا ضايه اؾ خملۀ  الممالک  العیى ههًعـ چىو هیؽؾا يظام

لهػا، بؽزكب  يظؽ اقث و ػلن و اْالع و ازاْۀ او ظؼ کاؼ هؼاظو ظؼ زُىؼ هباؼک هههىظ اقث، ولیؼهعی جاکًىو ظؼ
هىخب ایهى ظقهحطّ هبهاؼک، وؾاؼت کلیهۀ  ايـؽ ضاو يعؼاػظن، بهه اکؽم هیؽؾا ػلی انؽفجًىیب و جًعین خًاو 

هؽيغ بهؽای  هؼاظو ؼا به ػهعۀ کلایث و کلالث ههاٌؼالیه واگػاؼ ظانحه و هسٍ جکمیل هؽزمث یک ثىو لباظۀ نمكۀ
پؽظاضحهه، هؽاقهن  الؼمل خًاو انؽف يعؼاػظن، به هؽاقن ضعهث هؿبىؼهو ػًایث كؽهىظین: که هىاكن ظقحىؼضلؼث ا

B= F>و الحهىاؼیص، اكُهل )ؿالهسكهیى اكُهل الملهک، .D@;=;کلایث ضهىظ ؼا بیههحؽ ظهاهؽ قهاؾظ. ؼبیهغ االول 
 (.A?>، و;ج،  الىهایغ هظلؽی هؽآتقسهؽ،  ػبعالسكیى ضاو
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های ضاؼخی  هایی که اؾ ْؽف ظولث المللی اول ِقمث وؾیؽ كىایع و بؼع ِقمث وؾیؽ ػلىم ؼا ظانث. يهاو ظؼ خًگ بیى
 به ایهاو ظاظه نع، ػباؼت اقث اؾ:

 يهاو ظؼخۀ ظوم اقحايیكالـاؾ ظولث ؼوقیه 
 اؾ ظولث ؼوقیه يهاو ظؼخۀ ظوم ػواو هؽهؿ

 اؾ ظولث اجؽیم يهاو ظؼخۀ ظوم كؽايكىاژؾف
 يهاو ظؼخۀ ظوم  وباظو باظ ظولث باویؽظو وؼجاهبىؼگاؾ 
 يیعؼاليعه لیىويهاو ظؼخۀ ظوم  ظولث هلًعاؾ 
 لئىپلعىم ظولث بلژیک يهاو قاؾ 
 Officier de I'Instruction قیه ظولًف جؽوکكیىو پىبلیه  ظيؽ و يهاو اكی لژیىوظولث كؽايكه يهاو ظؼخۀ چهاؼم اؾ 

Publique 
  (.?<ه  ><)زكى يؽاهی و كؽش ؿلاؼی، ضايعاو ؿلاؼی کاناو، و اؾ ظولث ايگلیف يهاو اول جمثال هلکه

به كاؼقی اقن بهؽظه و  جمام ايٓالزات و ػالهات ػلىم ؼیاَیه و ْبیؼیه ؼا ،جألیق کؽظه الممالک ؼ کحبی که ههًعـظ
قهسهؽ، ایهؽاو ظؼ خًهگ ازمعػلی ػالی ایؽاو ؼا او ایداظ کؽظه اقث )ػالهث گػاؼظه اقث و ظؼ زویوث ؾباو ػلمی ا

 (.=A;و، <;C;B- ;C;بؿؼگ 
ی کحب هؼحبؽه يًاظیع که اؾ ؼو الممالک  العیى کانايی ههًعـ ػلیای هؼحمع الطاهاو هیؽؾا يظام وقٓی و کحب هًعقۀ

الىيهق يمهىظه الؼاظه کههیعه و ضهعهث ؾایع کؽظه اقث، زوا که ؾزمث كىماؼوپا به كاؼقی جؽخمايی  مالکاقاجیع ه
)هسمعزكهى ضهاو اػحماظالكهلًٓه، چههل قهال اقهث  های هًعقه جاکًىو به ْبغ يؽقیعه اقث. ظؼیـا که ایى کحاو

 (.۹74، و۹ جاؼیص ایؽاو، ج
چهاؼ  (كحسؼلی ناه پكؽ پًداه و پًدن) العیى هیؽؾا خالل وله ظضحؽالع ضاين ْلؼث الممالک اؾ اؾظواج با بایكحه ًعـهه

الممالک ظوم( بهىظ. یکهی اؾ پكهؽايم بهه  ههًهعـ) العیى ؿلاؼی اهیؽ خالل پكؽ و پًح ظضحؽ ظانث. پكؽ اؼنع ایهاو
العیى  قهیق قال وؾیؽهطحاؼ ایهؽاو ظؼ قهىئیف بهىظ. پكهؽ ظیگهؽل اهیهؽچًع (العیى ؿلاؼی )غکاءالعوله اهیؽقهام يام

الملىک ؿلاؼی با قلٓاو  اؾظواج کؽظ. اؾ ظضحؽايم ضاين يًؽت ضاو هدعالعوله هلی ههعی ؿلاؼی با قؽوؼ اهعـ ظضحؽ
اؾظواج کهؽظ و یکهی ظیگهؽ اؾ ظضحهؽايم بهه يهام ضهاين اككهؽالملىک  العولهه هسمهعجوی هیهؽؾا ؼکى زكیى هیهؽؾا پكهؽ

  .العوله( نع هىؼش) ازمعػلی قسهؽ ػیال
کهاؼ ضیهؽ ایههاو بهىظه اقهث. ایًکهه  العیى کانهايی هیؽؾا يظامبؽظ که بايی آو  ای يام هی اؾ هكاكؽضايه  ه هكحىكیػبعالل  

ها و جسویوات بیهحؽ  های ظیگؽ اضؽوی يیؿ ظانحه اقث، ازحیاج به پژوهم هًسًؽ ظؼ همیى هكاكؽضايه بىظه یا كؼالیث
 چًیى اقث:  ه هكحىكیػبعالل  هايعه اؾ ظوؼاو هاخاؼ اقث. ػباؼت  ایی جاؼیطی و اقًاظ ضٓی بؽخها ظؼ کحاو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1
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ؾاویه هن اؾ ایى قمث اول ظه ؾؼيع بىظ و زن يبىظ هها اؾ ظه او ظاظ که ظػىت ایهاو ؼا ؼظ کًین.  یهكحىكی قاوه، اخاؾه يم
 .ک واؼظ نهعینه قهاوه و زهاخی بلهىنب ؼا ظؼ ؾاویه گػؼايهعین و كهؽظا ػًهؽ به ؼظ نعه ظػىت او ؼا اخابث يکًین. آو

اؾ آبهاظ گػؼايهعه و ؼوؾ قهىم ػًهؽ  ظو نبی ظؼ آيدا و ظو نبی ظؼ ػلی .زاکن و اهل نهؽ هثل قال هبل بىظ ظیعوباؾظیع
ه اقهن بهايی آو هیهؽؾا يظهام ای کهه به به ههمايطايهه .ه هن ؼقیعینيًق نب بىظ که ب .آباظ بؽای هن زؽکث کؽظین ػلی

ه) ههًعقیه بىظ، واؼظ نعینه هؼؽوف ب  کالممال ههًعـ  (.A;?، و; ج نؽذ ؾيعگايی هى، هكحىكی،  ػبعالل 
هها بهؽظه  ی اؾ آوبیاو نعه اقث ولی ياهالممالک  اهبث بعكؽخام قه كؽؾيع ههًعـػالكلًٓة،  ضاْؽات ػیى ۀؼوؾياهظؼ 

 :يهعه اقث
ال که جهاؾه  هلحه به گلىظؼظ هؽزىم نعيع و ػماؼت وقّ ايعؼويی کک ظؼ ظؽف یالممال ظؼ ایى هلحه قه پكؽ ههًعـ

اهها نهاه و يهعؼاػظن  اضىل اقث. ضیلی بیچهاؼه يهعهه کههیعقاضحه بىظ با هبل و اقباو و ؿیؽه قىضث. ػیالم ي
 (.=@?، و; ج الكلًٓه، ، ؼوؾياهۀ ضاْؽات ػیىلكلًٓها قالىؼ ػیى او هیؽؾاههؽه) عجالكی کؽظي

 ،لههکؽ اههیى ههؽههاو) يام بهؽظه نهعه اقهثلک، الممال م هیؽؾا ػباـ ضاو ههًعـجاؼیص اؾ نطًیث ظیگؽی با ياظؼ 
، بهؽای يگاؼيهعه ؼونهى کالمماله ههًهعـ الهعیى م يظها هیؽؾا اایهاو باؼجباِ  (.C@=لهکؽ، و ۀ ضاْؽات اهیىؼوؾياه
 .يیكث

 الديه غفارى . امیر سهام1.1
 ?@>;ظاياو هههىؼ ایؽايهی( ظؼ اقهلًع  )اؾ ؼیاَی  الممالک العیى ؿلاؼی هلوب به غکاءالعوله كؽؾيع ههًعـ اهیؽ قهام

مؿهاو با يهُث ههؽوْیث بؽای اظاهۀ ظؼ ؾاظگاهم به پایاو بؽظ. هجسًیالت ابحعایی و هحىقٓه ؼا  ظؼ جهؽاو هحىلع نع.
يـیؽ به ایؽاو آهع و ظؼ وؾاؼجطايۀ اؾ اقحبعاظ ػلىم هالی ظايهًاهه گؽكث. او بؼعاهحًاظ  جسًیل به اؼوپا ؼكث و ظؼ ؼنحۀ

ؼع ظؼ وؾاؼت هؼاؼف العوله ظؼیاكث کؽظ. چًعی ببا پعؼل بىظ هعیؽ نعه، لوب غکاء ع ػاهه و جداؼت که وؾاؼت آوكىای
گاه  جؼلیمات ػمىهی ؼقیعه، هعجی يیؿ هؼلن ازمع ناه نع. بؼع به ؼیاقث باؾؼقی هًًىو گؽظیع. آو به ؼیاقث اظاؼۀ

اؾ ظیگهؽ هههاؿل اوقهث: زکىههث  ايٓباػات ؼا ظؼ ػهعه جًعی گؽكث. ػُى نىؼای ػهالی هؼهاؼف ههن بهىظ. اظاؼۀ
ی هسًلیى ایؽايی ظؼ اؼوپا، يمایًعگی ظولث ایؽاو ظؼ هدمهغ اجلهام هاؾيعؼاو، وؾیؽهطحاؼی ایؽاو ظؼ قىئیف، قؽپؽقح

المللهی يهلیب قهؽش. او ههعالهایی ههن اؾ  یى المللی ههاؿل ظؼ ژيى و يمایًعۀ ایؽاو ظؼ کًلؽايف بیىهلل و کًلؽايف ب
ا بؽگؿیهعه بهىظ ظولث ایؽاو و چًع ظولث ضاؼخی ظؼیاكث کؽظه اقث. غکاء العوله که ظؼ ایى اواو يام ضايىاظگی ؿلاؼی ؼ

ىظ ههای ضه ای ای اؾ همهعوؼه به قؽپؽقحی هیؽؾا هىقی نیبايی )غکاء الكلًٓه( و ظکحؽ هسمع هًعم و همکهاؼی ػهعه
ل که ظايهگاه جههؽاو جأقهیف نهع اؾ وی ههن بهؽای =;=;اهعام به جأقیف و ايحهاؼ يهؽیۀ هاهايۀ هدلۀ ػلمی کؽظ. ظؼ 

به ػمل آهع و چىو به چًع ؾباو ضاؼخی اؾ خملهه آلمهايی جكهلّ های اظبیات و زوىم آو ظػىت  جعؼیف ظؼ ظايهکعه
آهى قؽاقؽی به ايحوهاظ  يًؼحی آلمايیها هًًىو گؽظیع. ؿلاؼی هًگام ازعاخ ضّ ؼاه ، به هعیؽیث هعؼقۀکاكی ظانث
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انث نع و ؼو باؾظ هایم پاكهؽظ. اؾایى و بیاو آثاؼ هًلی آو بؽای ظايهدىیاو پؽظاضث و ظؼ يظمیه )نهؽبايی( هن بؽ گلحه
 ؾیؽ نکًده هؽاؼ گؽكث.

ػلیه قؽپاـ هطحهاؼی )ؼئهیف وههث کهل نههؽبايی( و  :>=;چًعی هن به ؾيعاو اكحاظ. جا ایًکه پف اؾ وهایغ نهؽیىؼ 
هًًهىو کل ايحهاؼات و جبلیـهات  او پف اؾ آو هعجی به ؼیاقث اظاؼۀ ػمال نهؽبايی نکایث و اػالم ظاظضىاهی کؽظ.

و جلگؽاف و جللى ؼا بؽ ػهعه گؽكث اها پف اؾ هعت کىجاهی که ازمع هىام وؾاؼت پكث  ظؼ کابیًۀ <>=;نع. ظؼ بهمى 
ائحالكی( نعيع خای ضىظ ؼا به هًىچهؽ اهبال قسؽظ و ضىظ به  چًعجى اؾ اػُای زؿو جىظه واؼظ کابیًۀ )هههىؼ به کابیًۀ

ظػىت به کاؼ نع و  ،وؾیؽ يطكث ،ل اؾ قىی ظکحؽ هًعم:==;مه ایؽاو يهكث. ظؼ اواقّ ؼیاقث نؽکث قهاهی بی
 ،زكى كؽاههايیظؼگػنث ) ;==;جیؽ  @>ؽاؾ بؽوظ ظؼ ولی هبل اؾ ایًکه به نی ن اقحايعاؼی كاؼـ ؼا ظؼ ظقث گؽكثزک

 (B;<، و> ، ج ؼوؾنماؼ جاؼیص هؼايؽ ایؽاو
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 8قًع 
 الممالک ؿلاؼیالعیى ضاو ههًعـهیؽؾا يظام

اؾ هكئىالو کهىؼی ظؼ ؾهاو هظلؽالعیى ناه هاخاؼ اقث. وی 
 پعؼبؿؼگ ظکحؽ قهؽاو ؿلاؼی اقث.
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 9قًع 

 اؾ قمث ؼاقث:

 الممالک، يعؼاػظن اجابک اػظن، هظلؽالعیى ناه هاخاؼههًعـ
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 :9تىضیحات سىد شمارۀ 
ايگلهیف اقهث. ایهى ػکهف ظؼ  پىؼجمهىخظؼ ػؽنه کهحی جلؽیسهی ظؼ  هیالظی ۹920آگىقث  02 ػکف هؽبىِ به

 ظوهیى قلؽ هظلؽالعیى ناه هاخاؼ به اؼوپا گؽكحه نعه اقث.
 ايع اؾ: های ههن ظؼ جًىیؽ ػباؼت جى اؾ نطًیث8
 اه هاخاؼ )يلؽ ظوم يهكحه اؾ چپ(. هظلؽالعیى ن۹
و هكهحؼمؽات  ،ایؽلًهع، کبیؽ بؽیحايیایپاظناه پاظناهی هحسعه . ۹9۹2ه  ۹84۹. آلبؽت اظواؼظ هلحن، پاظناه ايگلیف، 0

 )يهكحه بیى ظو ؾو( .بىظ ۹9۹2جا  ۹92۹اؾ  اوهًعوقحبؽیحايیا و اهسؽاجىؼ 
ولیؼهع خىؼج پهًدن )پهعؼبؿؼگ  .۹970ه۹894)اظواؼظ ههحن(  اظواؼظ آلبؽت کؽیكحیى خىؼج ايعؼو پاجؽیک ظیىیع. 3

وی بهؽای اؾظواج بها  .بهىظ بؽیحايیهای کبیهؽپاظناه  ۹936ظقاهبؽ  ۹۹جا  ۹936ژايىیٔه  02اؾ جاؼیص (. هلکه الیؿابث كؼلی
 ال قلًٓث ؼا ؼها کؽظ. )يلؽ اول يهكحه اؾ چپ( هؼهىهه

 )ؾو يهكحه ظؼ قمث چپ جًىیؽ( هلکه الکكايعؼا همكؽ پاظناه. 4
 )ؾو يهكحه ظؼ قمث ؼاقث جًىیؽ( ه ویکحىؼیا ظضحؽ پاظناهناهؿاظ. 5
 ظقث ظؼ قمث ؼاقث جًىیؽ( )ایكحاظه و نمهیؽ به ناهؿاظه آؼجىؼ، بؽاظؼؾاظه پاظناه. 6
 ( هلکه الکكايعؼا. يعؼاػظن اجابک اػظن )ایكحاظه بیى هظلؽالعیى ناه و 7
 ظواؼظ هلحن()ایكحاظه پهث ا الممالک ؿلاؼی العیى ضاو ههًعـ هیؽؾا يظام. 8

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
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 ۹2قًع 

 اؾ قمث ؼاقث:

 الممالک، يعؼاػظن اجابک اػظن، هظلؽالعیى ناه هاخاؼههًعـ
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 ۹۹قًع 
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 خان ثاوی( . محمدحسیه خان )فزخ4
ه ضهاو و هسمعزكهیى ضهاو ) ضاو اهیى كؽش كهؽش ضهاو العوله اؾ همكؽ ضىظ، ضىؼنیع ضاين، ظو پكؽ ظانث: يًؽالل 
. هسمعزكیى ضاو اؾ كؽضًعه ضاين ظضحؽػمىی ضىظ یک ظضحؽ به يام ضىؼنیعلوا ضاين ظانث که ػیهال هؽزهىم (ثايی

 (.07و  04)زكى يؽاهی و كؽش ؿلاؼی، ضايعاو ؿلاؼی کاناو، و نىظ الكلًٓه هی يحظاماقیعهسمع
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 ۹0قًع 
وقهّ ایكهحاظه کًاؼ یکهعیگؽ اقهث. كهؽظی کهه ظؼ جًىیؽ قه پكؽ كؽش ضاو ؿلاؼی )اهیى العوله( ظؼ 

انهحه اقهث. ظو يلهؽ ؼيگ با يوم بىجه خوه بؽ جى ظاؼظ و کالهی ههکی بؽقؽ گػیک هبای هؽهؿ اقث،
ؼاه ؼاقث ؼاهايع. یوه كؽظ قمث ؽ قؽ گػانحه و پیؽاهى آبی پىنیعهؼيگ و کاله ههکی بکًاؼی هبای کؽم

جمهام اقهث. اقهاهی پكهؽاو كهؽش ضهاو ؼاه هؽهؿ و آبی ظاؼظ. اثؽ يیمهقلیع ههکی و كؽظ قمث چپ ؼاه
 ؿلاؼی:

 کؽظF ضاو ؿلاؼی، که پف اؾ كىت پعؼ، يايؽالعیى ناه او ؼا كؽش ضاو يعا هیهسمعزكیى .۹
ه و العوله لوب گؽكث و باؼهها بهه وؾاؼت اههىؼ ضاؼخهه و هالیهضاو ؿلاؼی، که هؼاووهسمعابؽاهین .0

 ظؼگػنثF  م۹336وؾاؼت يظمیه ؼقیع و ظؼ 
ههای ه و هسمهعػلی نهاه بهىظ و ظؼ کابیًهههسمعههعی ضاو ؿلاؼی، که اؾ ظؼباؼیاو هظلؽالعیى نا .3

قلًٓث هسمعػلی ناه، وؾیؽ كىایهع ػاههه )جدهاؼت( الكلًٓه هاكی، ظؼ هعت وؾیؽ اكطن و يظامکىجاه
  .به ؼیاقث اظاؼه پكث يایل گؽظیع ۹3۹6نع و اؾ 
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۹3قًع     
، 54۹7/05/999: باؾیهابی ۀنهماؼ، ایهؽاو یآؼنیى هلی: هسل يگهعاؼ، 30۹7692: هعؼک ۀنماؼ

، []ػکهف ضهاوضاو ؿلاؼی هلوب به كؽش هسمعزكیى: كیؽوؾ ظايهىؼ، ػًىاو و يام پعیعآوؼأ: هًه
گؽ جًىیؽ ظؼ کحابطايهه کاؼنًاـ جىيیق، مـ۹5×9 قلیعF و قیاه: ػکف ۹: ههطًات ظاهؽی

 هلی: ػماؼی
نهؽذ  85يلسه  3کكب اْالػات بیهحؽ به خلع : بؽاییاظظانث، 2۹/25/۹390جاؼیص جىيیق: 

پههعؼضاين  .العولهههضههاو اهیىضههاو پكههؽ كؽشؾیؽيههىیف ػکههف: كؽش ؼخههال باهههعاظ ؼخههىع نههىظ.
ه .الكلًٓه )ضىؼنیعلوا(ايحظام ؿلهاؼی، : جىيهیلگؽ، ه ايحظهامه و يًهؽالل  پهعؼبؿؼگ ههاظؼی ػبعالل 
ايلههؽاظی اؾ  جًههىیؽ، چکیههعه: ظولحمههؽظاو، ه اؼیاخه ،م۹095 -؟ ۹066، كههؽشبىزكههیىهسمع

 العوله.كؽش ضاو پكؽ كؽش ضاو اهیى .ضاو ؿلاؼی هسمعزكیى
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<;قًع   
ضاو ثايی( او )كؽشهسمعزكیى ض  
العولهضاو اهیىكؽؾيِع كؽش  



 تبییه و بررسی چهار ته از رجال دودمان غفاری کاشاوی
32 

 

 
  

۹5قًع   
الكلًٓه ضىؼنیع ضاين همكؽ قیعهسمع ايحظام  

   (ضاوكؽش) هیؽؾا ابىْالب ؿلاؼیو يىه 
م C?>;پعیعآوؼيعه: هیؽؾا ابىالسكى ضاو ؿلاؼی، 

هحؽ قايحی C;ظؼ  ?;/?جکًیک: آبؽيگ، ابؼاظ:   
 اهعایی: بًیاظ ػؿجملک هلک )قىظآوؼ(
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 . محمىد غفاری5
ه ضهاو و يهىۀ يهًیغ قؽهًگ هسمىظ ؿلاؼی كؽؾيع ػبعالؼلی ضاو و يىنابه ضاين )ظضحؽ قهیق بانهی(  الملک يوال الل 

 الكلًٓه اؾظواج کؽظ و ظاؼای قه كؽؾيع اقث: حظامهسمىظ ؿلاؼی با ؾهؽا ضاين ظضحؽ هؽزىم اياقث. 
ه يهام هسمهىظ و یهک الق( ػبعالؼلی ضاو با كؽیعه ضاين ظضحؽ آهای قلیماو خايعیؽی ويلث کؽظه ظاؼای یک پكهؽ به

 اهه اقث.ظضحؽ به يام ههک
نع. با الیؿابث،  هوام يمایًعگی نؽکث هلی يلث ایؽاو ظؼ يیىیىؼک هائن ۹342هاه  ظی ۹۹ػباـ ضاو ؿلاؼی. وی اؾ و( 

ناه، و کیىاو( نع. پف اؾ وكهات همكهؽ اولهم  های )کاهؽاو، خهاو ضاين آهؽیکایی ويلث کؽظ و ظاؼای قه پكؽ با يام
ؽ اقث. وی يىۀ هسمعػلی كطؽالممالک  )الیؿابث(، با ضاين آویعه بهؽوؾ اؾظواج کؽظ. آویعه بهؽوؾ اؾ ؾياو يیکىکاؼ و ضیِّ

العولهه  ضهاو اهیى و آباظی کاناو ؼا به ؼػایای آيدا بطهیعيع و به جهؽاو آهعيهع. كؽش ظه ۹3ؿلاؼی اقث. كطؽالممالک 
 ظؼ آهؽیکا اقث. ضاين آویعه بهؽوؾ اقث. هوبؽۀ ػباـ ؿلاؼی خعِّ 

 وازهع ۹02نمكهی  ۹377كاْمه ضهاين بها همكهؽل ظؼ قهال  كاْمه ضاين. همكؽ وی ظکحؽ هسمع یؿظی اقث.پ( 
ای  السكًه يًعوم هؽٌ ايع. همچًیى ظؼ ظايهگاه الؿهؽا وهق ظايهدىیاو کؽظه هكکىيی ظؼ ظايهگاه نهیع بههحی،

)زكى يؽاههی و كهؽش ؿلهاؼی، ضايهعاو ؿلهاؼی کانهاو،  ايع. هعكى كاْمه ؿلاؼی ظؼ کهىؼ آهؽیکا اقث. ؼا بًیاظ يهاظه
 (.;?و

ه اي که ظؼ آو هعیؽاو نؽکث يلث هكحًع ظؼ جًىیؽی اؾ نؽکث هلی يلث وؾیؽی ههعیؽػاهل  حظهام)همچىو قهیعػبعالل 
نىظ. هؼلىم اقث که ػبعالؼلی ؿلاؼی هبهل اؾ  جًىیؽ ػبعالؼلی يیؿ ظیعه هی ،(و هىیعای ػبعالؼلی اقث ظای نؽکث که

قکیًه  بی قکیًه. ظؼ خىاؼ بی بی ای اقث با يام بی اهاهؿاظهظؼ کؽج ؼجبۀ نؽکث يلث بىظه اقث.  ايوالو اؾ اػُای ػالی
 .ظ ؿلاؼی، و ػبعالؼلی ؿلاؼی اقثلوا، هسمى ضاين، ضىاهؽل كؽش آؼاهگاهی اقث که هعكى ؾهؽا

ًهع الملهک )هسمهع ؿلهاؼی( هًؽه کمالهسمىظ ؿلاؼی کلیل وؾاؼت کهاوؼؾی و ؼئیف يظمیهۀ ؼنهث و جبؽیهؿ بهىظ.  
ه (. گیؽيعه: ػلی هًبؽیاو با هًًىؼ ؼنیعی، هًازبه  هًازبههؼؽوف، ػمىِی هسمىظ ؿلاؼی اقث ) وهحهی قهیعػبعالل 

های قیاقی بىظ، ظؼ اؼجباِ با هوبؽۀ هیؽؾا ػیكی وؾیؽ و هىهىكاجم به هسمهىظ ؿلهاؼی  وؾیؽی ظؼ ژيى ظؼ هأهىؼیث مايحظا
 ياهه و ضىايم آو ظؼ هوالۀ زاَؽ آهعه اقث. کالثوکالث ظاظ. اقکى و
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@;قًع   

 هسمىظ ضاو ؿلاؼی



 تبییه و بررسی چهار ته از رجال دودمان غفاری کاشاوی
35 

 

 

A;قًع   

، قهٓر: پؽويهعۀ هیؽؾا ػیكی وؾیؽ ]قهًع[ ۀبًعی هىهىكبىظخه: ػًىاو، ۹8779/052: قًع ۀنًاق
ههطًهات نمكهی،  ;>=;: ایدهاظ ۀظوؼ جهاؼیص /، قاؾهاو اوهاف و اهىؼ ضیؽیهاقحايعاؼظ، هًهأ: 

 بهؽایهیؽؾا ػیكهی وؾیهؽ  ۀهسمىظ ؿلاؼی هحًعی هىهىك ۀاضٓاؼیبؽگ، ظاهًه و هسحىا:  ;ظاهؽی: 
/  ه ىظخب/  اؼُهاز/  ات ىكىهه، جىيیلگؽ: قاؾهاو اوههاف، جًظین بىظخه و پؽظاضث وخىه اؼاَی

 ۹8779/052، نًاقۀ قًع: ایؽاو یهلآؼنیى : قًع یهؽکؿ يگهعاؼ، یلوه ثیکاله/  جىلیث
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 خىاوش سىد

 07055نماؼه: 
 ۹3/۹۹/0۹نماؼه ثبث ظكحؽ: 

 ;۹4/۹۹/0۹جاؼیص: 
 0ه4۹ل ه

 هًگوؾاؼت كؽ
 اظاؼه کل اوهاف

 اضٓاؼ يىبث
 خًاو آهای هسمىظ ؿلاؼی وکیل هحًعی هىهىكه هیؽؾا ػیكی وؾیؽ

های گػنحه جسث جًعی ضىظ ؼوؾ  ضىاههمًع اقث بؽای جًظین بىظخه قال خاؼی و جؼهع پؽظاضث وخىه اؼاَی قال
نحه ظؼ اظاؼۀ کل اوههاف ظایهؽۀ اؾ ظهؽ با هعؼک وهلیث و ظؼآهع و هبىٌ وخىه اوهاكی قال گػ هبل ۹2قاػث  >۹/۹0/0۹

زكهاو قهال گػنهحه ؼا  اوهاف پایحطث زُىؼ به هن ؼقايیع و یا يمایًعه ؼقمی ضىیم ؼا اػؿام كؽهاییع و يیؿ يىؼت
 بلؽقحیع جا بؽای ؼقیعگی به اظاؼه جسوین اوهاف كؽقحاظ نىظ.

 ؼئیف کل اوهاف
۹0/۹۹/0۹ 

 ؼوؾ جؼویب نىظ 02اوهاف جهؽاو. پف اؾ 
 یؽان ظػىت نعه. ایى ياهه اػحباؼی يعاؼظ، بایگايی نىظ.آهای ؿلاؼی اض

  

                                                           
 .نمكی اقث ۹30۹. هوًىظ قال ;
 .نمكی اقث ۹30۹. هوًىظ قال >
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 B;قًع 
 ایكحاظه اؾ ؼاقث: 

ه ايحظهام ی هسمهىظ ؿلهاؼالكهلًٓه )بیًههؼلی(، ايحظاموؾیؽی، قهیعهسمع قیعػبعالل 
 وؾیؽی()همكؽ ؾهؽا ايحظام

 ؼظیق خلى اؾ ؼاقث: 
ه ايحظام وؾیؽی، ايحظام لواءكؽش ؿلاؼی، ػبعالؼلی (،وؾیؽیهاؼگؽیث )همكؽ قیعػبعالل 

)كؽؾيهع  قیعهسمعالكلًٓه(، )همكؽ قیعهسمع ايحظام ضىؼنیع ضاينؿلاؼی،  كاْمه
ه ايحظام  ػباـ ؿلاؼیوؾیؽی، ی(، ؾهؽا ايحظاموؾیؽقیعػبعالل 
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C;قًع   
 هیئث هعیؽۀ نؽکث يلث

ه ايحظام  وؾیؽی )يهكحه(قیعػبعالل 
 اهیؽػباـ هىیعا )اؾ ؼاقث يلؽ چهاؼم ایكحاظه(

 )اؾ ؼاقث يلؽ اول ایكحاظه( ػبعالؼلی ؿلاؼی
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ه ايحظام ظؼ جاؼیص  ظؼ ژيى بىظه و به هسمىظ ؿلاؼی )نهىهؽضىاهؽل( ظؼ اؼجبهاِ بها هىهىكهات  05/۹۹/۹305قیعػبعالل 
 هیؽؾا ػیكی ضاو وؾیؽ وکالث ظاظ.

 ياهه: ضىايم وکالث
 ۹305بهمى  08به جاؼیص  ژيى

 [ؽ پؽخمؼیث کهىؼ قىئیف پف اؾ ؾوؼیص اقثژيى: ظوهیى نه]
اؾ  D[ْههؽاوE]قًع:  بطم چهاؼ جهؽاو 05694به هىخب ایى وؼهه خًاو آهای هسمىظ ؿلاؼی ظاؼای نًاقًاهۀ نماؼۀ 

ه ايحظام هىهىكهات  هحىلی D[ْهؽاوE]قًع:  بطم چهاؼ جهؽاو 64وؾیؽی ظاؼای نًاقًاهۀ نماؼۀ  ْؽف ایى خايب ػبعالل 
ۀ اهالک هىهىكۀ هؿبهىؼ و ؼهبهات ظؼ جههؽاو  هؽزىم هیؽؾا ػیكی و  D[ْههؽاوE]قهًع: وؾیؽ وکالث ظاؼيع که يكبث به کلی 

ت D[ْهؽاوE]قًع:  بلىک انحهاؼظ و زىهۀ جهؽاو ال  ـَ ی که اؾ آو کؽایه هی اػن اؾ هكَح و یطچهال و اههالک  گیؽيع[ ]هسل 
و هؼاوَه و هباظله و اخاؼه ظاظو با هؽکكهی ظؼ ههؽ هؿؼوػی و ؿیؽه، هؽگىيه هؼاهلۀ يواله اػن اؾ هٓؼی و نؽْی و ؼهًی 

المثهل و  هعت و هؽ هبلؾ که يالذ بعايًع ايدام ظاظه ظؼ جًظهین اقهًاظ و اهُهاء اوؼام و ظكهاجؽ و اضهػ وخهىه و اخؽت
ضكاؼت و يیؿ ظؼ ككص و جدعیع هؼاهالت و جواَای يعوؼ اخؽائیه يكبث به ػملیات اخؽایی هى البعو الهی الطهحن و 

ایؽ جهؽیلات و نئىيات هؽاخؼه به هىَغ وکالث وکیل هؽهىم ظاؼای هماو اضحیاؼاجی ضىاهًع بىظ که ایى خايهب ايدام ق
 يكبث به جىلیث ظاؼم و ظؼ َمى جىکیل ؿیؽ ظؼ جمام هؽازل يیؿ هداؾيع. 

ه ايحظامEاهُاء:  ه ايحظام اقث. اؾ ایًدا بهه بؼهع، ظهاهؽان  ]جا ایًدا ظقث Dوؾیؽی ػبعالل  يىنهحۀ کاؼهًهع  ضّ قیعػبعالل 
 ضايه اقث[ قلاؼت
 64/082نماؼۀ 
 09/۹۹/05جاؼیص 

قلاؼت ناهًههاهی ظؼ  [56۹2، و6گؽی. زكى ايىؼی، كؽهًگ بؿؼگ قطى، ج ]هًكىش اقث. کًكىل هىيكىلگؽی
ه ايحظام ]بؽو: پایحطث کهىؼ قىئیف اقث[ بؽو وؾیؽی ؼا که ظؼ باال به ػالهث  )َهؽبعؼ(  يسث اهُای آهای ػبعالل 

 35ظؼیاكهث و هؼهاظل  ]كؽايک: وازع پىل کهىؼ قىئیف اقث[ كؽايک 62/4يمایع. هبلؾ  ؽظیع، جًعین هیههطى گ
 ؼیال جمبؽ باْل گؽظیع.

 DباْلEههؽ: 
 Dهىيكىلگؽی ناهًهاهی ایؽاو بؽوEههؽ: 
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:>قًع   
ه ايحظام به هسمىظ ؿلاؼی )نىهؽضىاهؽل(  وکالث قیعػبعالل 

ا هىهىكات هیؽؾا ػیكی ضاو وؾیؽظؼ اؼجباِ ب  
?>=;/;;/B>ژيى،   
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 گیزی وتیجه
ها بؽای ظوؼۀ هاخاؼ هكحًع:  اؾ آوظؼ ایى يىنحاؼ به بؽؼقی ؾيعگايی چهاؼجى اؾ ضايعاو ؿلاؼی کانايی پؽظاضحین. قه جى 

ضاو ثايی"( و یک يلؽ يیهؿ بهؽای ظوؼۀ پهلهىی  هسمعزكیى ضاو "كؽشالممالک ؿلاؼی،  ههًعـالعوله،  ضاو اهیى كؽش)
ضهاو  كؽش)هسمىظ ؿلاؼی همچىو ظو ضىیهاويع ظیگهؽ هسمعزكیى ضاو و همچًیى هسمىظ ؿلاؼی(. گؽچه اقث: )

ها و ضىايم قًعهای هؽبهىِ  اها بؽؼقی ؾيعگايی آوهههىؼ و هؼؽوف يیكحًع، (، الممالک ؿلاؼی ههًعـالعوله،  اهیى
 کًع. به آياو بطهی اؾ ؾوایای كؽهًگ ػًؽ هاخاؼ و پهلىی ؼا ؼونى هی
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 مآخذ و مىابع

 جههؽاو، ظايههگاه ايحههاؼات جههؽاو، العوله، اهیى ضاو كؽش هعاؼک و اقًاظ هدمىػۀ ،۹352 کؽین، ايلهايیاو، .۹
 .۹075 ه۹074 های قال به بىِهؽ قىم، هكمث

 جههؽاو، ظايههگاه ايحههاؼات جههؽاو، العوله، اهیى ضاو كؽش هعاؼک و اقًاظ هدمىػۀ ،۹354 کؽین، ايلهايیاو، .0
 .چهاؼم هكمث

: يانهؽ جههؽاو، ، ؿلاؼی ضايعاو جاؼیطی اقًاظ ،۹385 ايـؽ، ػلی ػمؽاو، و بهؽام ؿلاؼی، و کؽین ايلهايیاو، .3
 .اول چ اكهاؼ، هسمىظ ظکحؽ هىهىكات بًیاظ

ر و هسوهن ، ایؽاو جاؼیص قال چهل،۹374 ضاو، هسمعزكى اػحماظالكلًٓه، .4  جههؽاو، اكههاؼ، ایهؽج: هًهس 
 . ظوم چ اقاْیؽ،: يانؽ

 قههیؽوـ و اجساظیههه هًًههىؼه: هًههسر و هسوههن،  الحههىاؼیص اكُههلل، ۹36۹، ؿالهسكههیى الملک، اكُههل .5
 ، چ اول. ایؽاو جاؼیص يهؽ: ، جهؽاو قؼعويعیاو

 .اول چ اقاْیؽ،: يانؽ جهؽاو، لهکؽ، اهیى ضاْؽات ؼوؾياهۀ ل،۹378 ههؽهاو، لهکؽ، اهیى .6
 .ظوم چ قطى، يهؽ جهؽاو، قطى، بؿؼگ كؽهًگ ،۹380 زكى، ايىؼی، .7
ه آیث كؽهًگی و ػلمی ضعهات و ياهه ؾيعگی ،۹385 ػلی، ظوايی، .8  جههؽاو، آبهاظی، يدن ههاظی نهیص زاج الل 

 .اول چ كؽهًگی، هلاضؽ و آثاؼ ايدمى ايحهاؼات
ر و هسوهن الكهلًٓه، ػهیى ضهاْؽات ؼوؾياهۀ ل،۹374 هیؽؾا، ههؽهاو الكلًٓه، ػیى قالىؼ .9  هكهؼىظ: هًهس 

 .اول چ اقاْیؽ،: يانؽ جهؽاو، اكهاؼ، ایؽج و قالىؼ
 . ایؽاو هلی بايک يۀچاپطا: يانؽ جهؽاو، ،۹9۹4 -۹9۹8 بؿؼگ خًگ ظؼ ایؽاو ل،۹336 ازمعػلی، قسهؽ، .۹2
ر و هسوهن ، هظلؽی الىهایغ هؽآت ل،۹386 ضاو، ػبعالسكیى قسهؽ، .۹۹  جههؽاو، ، يهىایی ػبعالسكهیى: هًهس 

 .اول چ ، هکحىو هیؽاخ: يانؽ
ه بى زكیى ،قؽابی .۹0  کهؽین: رهًهسِّ  و هسون، ( الىهایغ هطؿو) العوله اهیى ضاو كؽش ۀقلؽياهل، ۹36۹،  ػبعالل 

 ، چ ظوم.اقاْیؽ: جهؽاو،  ؼونًی هالل   هعؼت و ايلهايیاو
 .هًبؽیاو ػلی: گیؽيعه هًازبه ؼنیعی، هًًىؼ با  هًازبه ػلی، هًبؽیاو، .=;
 .اول چ اهیؽکبیؽ،: يانؽ ، جهؽاو ،  العوله همحسى ضاْؽات ل،۹353 ضاو، هلی زكیى نواهی، .۹4
، چ  قیاقی های پژوهم و هٓالؼات ۀهؤقك: جهؽاو، ایؽاو هؼايؽ جاؼیص ؼوؾنماؼل، ۹385 ،زكى  ،كؽاهايی .۹5

 اول.
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ه، هكحىكی، .۹6  .پًدن چ ؾواؼ،: يانؽ جهؽاو، ، هى ؾيعگايی نؽذ ل،۹384 ػبعالل 
: هًسر و هسون،  كؽيگكحاو قىم قلؽ ظؼ ناه يايؽالعیى ضاْؽات ۀؼوؾياهل، ۹37۹، هاخاؼ ناه يايؽالعیى .۹7

 ، چ ظوم.ؼقا كؽهًگی ضعهات ۀهؤقك: جهؽاو،  ؼَىايی اقماػیلهسمع و هاَیها كاْمه
 اتايحههاؼ جههؽاو، ؿلهاؼی، ابهؽاهین هوعههۀ بها کاناو، ؿلاؼی ضايعاو ،۹353 كؽش، ؿلاؼی، و زكى يؽاهی، .81

 . ؾهیى ایؽاو كؽهًگ


