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ئثدائهزشینراالمشیخه ی اکنزالسالکین خ نرئناحّیبا امحدما

ئزاضخطبط تاکت وخ نۀاضدکحمادئنشگ هاتردئناوهاشی هۀا2143ا

ضۀااسیّراضزّیراطب طب ی ا
ّ
دهاس لا1395اشیس اوهائهتی ماواضقر

پژوهش ا ضؤسسۀا هیک هما و ا ضنصبها وها صا
ّ
ضتخل وربر ن ا

وها نسخهابدگددئنا وهاشیبۀا تردئنا دئنشگ ها وا ضکتببا ضیدئثا

چ پاهسیر.ادهاخاللاضکتبو تاواخطبطابدج ماض نرهادها

834ق(ا )د.ا ول ا نعیتاهللاا ش ها خدقۀا نسبتا ضحوبه،ا ضشیخۀا

وهاخطاهق عاضیت زادیرهاض اشبداکهاک تبازمداآنائزاخبدان ما

قاضزتدماکت بانیحادهو باهبیّتاومائظر ها
ّ
نبددهائستاواضزق

بدخ ا وها تبجها و ا سطبها ئینا نگ هنرۀا کددهائنر.ا الع ا
ّ
و ائط

ینا
ّ
شبئهراواقدئاناضعتقرائستاکهاک تباضحوبهائضیدانظ مائلر

عبرئلب ق امحدما)ضقتبلا920ق(افدزنراش هانعیمائلرینانعیتاهللاا

ث ن ا)د.احرودا900اق(ائست.اومانخستیناکسائزاضی نانبئدگ نا

ش هانعیتاهللااول ائستاکهاضن وعات هیخ ائزائواواهوئوطاوما

و ادولتاصفبماواو ن اآنادولت،اش هائسی عیل،ای داکددهائنر.ا

یناعبرئلب ق ا
ّ
بدخ ائزاضن وعائزائواتزتاعنبئنائضیداظریدئلر

نیحان مابددهائنرا)کدض ن ،ا1361:ا18؛ائضین اهدوم،ا1383:ا236؛اسیف ا

و ها انخستینا
ً
ئلزسین ،ا1379:ا57(.اظ هدئ قحوین ،ا1363:ا411؛ا

ش ها ئحبئلا دها هس لۀاخبیشا ضقرضۀا دها کدض ن ا عبرئلدزئقا

نعیتاهللااول اوهاس لا911قائزاومای داض اکنرا)کدض ن ،ا1361:ا

18(.اوماضبهداتبجهاش هائسی عیلاقدئهاگدفتاواوهاس لا917قا

وهاضنصباصرئهتا)سیف اقحوین ،ا1363:ا411(اوادها918قاوها

)ئضین اهدوم،ا1383:ا هسیرا هی یبنا نفیسا نفسا وک لتا ضق ما

395-396؛اخبئنرضید،ا1380:ا534/4(اواسدئنج ماوهاس لا920ق،ا

دهاجدی ناجنگاچ لرهئن،اوهادستاقبئماعثی ن اکشتهاشرا

)جر ناگش ماخ ق ن:ا500(.اا

ئزائیناهوائهییتائضیداعبرئلب ق امحدماعالوهابداآنکهاوما

وعرائزاوف تاپرهش،اش هانعیمائلرینانعیتاهللااث ن ادهاحرودا

س لا900اهجدم،اوهاصبهتاضشربهتدیناشخصیتاطدیقتا

بدجستۀانعیتائللر اظ هداگشت،ادهائینانکتهانیحاهستاکها

هوزگ هائوادهائوئیلاسرۀادهماهجدماآغ زگداتع ضلات هیخ ا

نعیتائللری ناو اصفبی ناض او شر؛اتع ضل اکهاهداچنرادهاهوزگ ها

فدزنرشاش هانعیتاهللاامحدما)د.ا971ق(اوانبئدگ نشانیحاکماوویشا

ترئومای فت،الیکناهدگحاوهاسطحادوهۀائضیدعبرئلب ق اندسیر.ا

ئزا بدخبهدئهما وهالز ظا آنکها بدا عالوها ئضیدعبرئلب ق ا

ضن صباصرئهتاواوک لتائزاشخصیتاه مابدجستۀاسی س ا

دهاعرراش هائسی عیلاصفبماشن ختهاشرهائست،او اتبجهاوها

ضیدئثاصبفی نه،اعلی اوائدو ادودض ناوانی ک نانعیتائللر ا

خبیش،انحداتذکدهانگ هئناعصداصفبم،اوهاعنبئنایکاش عداوا

خبشنبیسابدجستهانیحاشن ختهاشرهائست؛اچن نکهاس ماضیدزئا

صفبمادهاصزیفۀادوماتحفۀ سامی کهاوهاذکداس دئتاواعلی ا

ئختص صادئهد،انخستاوهاشدحائحبئلاضیداعبرئلب ق اپددئختها

شردتا غ یتا ئزا عبرئلب ق ا ئضیدا ضیدزئ،ا س ما وهاو وها ئست.ا

ئحتی جاوهاتعدیفانرئشتهائستاوائوامینادهجاضن صباع ل ا

ومانحداش هائسی عیل،ائزادیبئناغحلائوای داکددهائستا)صفبم،ا

ئضیدا تبّزدا وا تقّدبا هیینا وهاوئسطۀا ا
ً
ظ هدئ ا 31-32(.ا و ات :ا

عبرئلب ق ادهاسی ستاوافنبناعلماوائدباوبدهائستاکهائوا

وما و ا شطدنجا لعبا وها ئسی عیلا ش ها هینشینا وهاعنبئنا

ض اپددئختا)ئضین اهدوم،ا1383:ا362(.ا

ائضیداعبرئلب ق ادهاخبشنبیس انیحایراطبالی ادئشتهائستا

واگبی ائزاخبشنبیس ناوهان ماهوزگ هاخبیشاوبدهائست؛اچن نکها

 ائضیداعبرئلب ق اهئا
ّ
ق م ائحیراقی اکهاخبدابدخ ائزاآث هاخط

ضالحظهاکدده،ادهئیناو ههائظر هاض انی یر:ا

نّبئبائضیدعبرئلب ق ائزادئهئلعب دۀامحدائستاوائزائوالداع هفا

هو ن اش هانعیتاهللااول ائست.اس لاه اضنصباصرئهتاوا

بسی ها هئا تعلیقا نیبده،ا ئسی عیلا پ دش هاجلیلاش ها وک لتا

خبشاض انبشته،اوهانحئکتاواپختگ اخطائواکماضالحظها

شره.ائحک ماوائسن داضش یخاواضبئل ادئهئلعب دۀامحداوهاخطا

شدیفاآناحضدتاضش هرهاشر.ا)قی ،او ات :ا46-47(ا

 مح  رضا ۀببسن مه بتک

ئست دی هادئنشگ هاوینائلیلل ائهلاویتع
abuimehrizi@yahoo.com

پیشکشاوهاهوئنش دادکتداضزسناجعفدماضذهباحقیق 

د یان 
ت
یازی یسوش ه نن ناخ شخ ش ۀا 

ار ۀا تمعن هاش ۀق خ تبسن بتاک
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و اوجبداتبصیفاضحوبه،ات اکنبنائطالع ائزاآث هاخبشنبیس ا

ئضیداعبرئلب ق ادهادستانببد.اح لاوهانظداض اهسرانیبنهائمائزا

آث هاخبشنبیس ائوادهامشیخۀ خ نرئناحّیبا امحدمادیرها

ض اشبداکهاضضیبناآنانسبتاخدقۀاش هانعیتاهللااول ائست.ا

ضطلباضحوبهاوالف صلهاپیشائزای دگ همائضیداعبرئلب ق ابدئما

یناضزیراحّیبیۀائولاوهاس لا911اهجدمانگ شتها
ّ
س لکائلر

شرهائست.ای دگ هماکهائضیدعبرئلب ق اوهات هیخاذماقعرةائلزدئما

س لاضذکبهابدئماس لکائلریناضزیراحّیبیۀامحدمانگ شتهاوها

عب هتازمدائست:

ه
ّ
ر الل

ّ
هاوئالسی ءائلزسن اکل

ّ
بسماهللااوو لل

هائلصیرائعتیراواهباقصرماف اجییعائلیق صرافلهائلزیرا
ّ
و لل

عل اسببغانعیهائلب طنةاوائلظ هدةاواشیبعاکدضهاف ائالول ا

ا
ّ
وئآلخدةاسیّی اتبفیقائالهترئءاوررئیةائلرلیلائل اطدیقائلزق

ضزّیرائلیبعبثائل اق طبةائلخلقائلیبعبثاوزسنائلخلقاوا

 اهللااعلیهاواآلهاواعتدتهائلینتجبیناوخلقهاواسیدته.ا
ّ
ئلخلقاصل

ئلیبل ا و ستی عاذکدکاجن با کثیدةا ا
ً
ضدئهئ فلّی افحتا وعرا وا

ائالوف ائلس لکاف ا
ّ
ئالوهعائالوق ائلف محاضنائلکی التاو لزظ

ج دةائالف دةاوئلن سکاف اسج دةائلحه دةائلتق ائلنق ائلحک ا

ا
ً
اس لک 

ً
ئلسلیمائلفکبهائلبقبهائالّوئهائلزلیماالزئلاضناهللااضؤیّرئ

اوئسن انسباوآث ههاوئنسبان هائلنبهاضناطبها
ً
للریناضزّیرئ

اتنس ن اف ائلخلبئتاوص لحا
ّ
ئطبئههائحببتائنائکتباتذکدةالئال

رماوفقن السلبکاطدیقائلعدف ناوئجعلن اوفضلکا
ّ
ئلرعبئت.ائلل

کاول ائلتبفیقاو ج وةائلرئع احقیق.
ّ
هفیقافدیقائالیق ناف ن

کتبهائلش کدالنعیةاهللاائلبل اعبرئلب ق ائلزسین 

اختماهللاالهاو لزسن 

ف اذماقعرةائلزدئماسنةائحرماعشدا

وتسعی اه
تم1

هدچنرانسبتاخدقۀاش هانعیتاهللاادهاصفزۀاپیشینای دگ هما

ئضیداعبرئلب ق اواو اخط اضتف وتانبشتهاشرهاوازمداآناک تبا

ن ماخبیشاهئاقیرانکددهاوائزاهییناهوانبیسنرۀاضقرضۀاچ پا

عکس ،اسیّراضزیراطب طب ا اوربر ن ،ائزاص حباآنائظر ها

و ائطالع اکددهائست،الیکناوهانظداض اهسراو اتبجهاوهاآنکها

ئینادواضطلب،اهدچنراو ادواهسمائلخطاضتف وت،اوالف صلهاقیرا

شره،اوانیحاو ادهانظداگدفتناگحئهشاق م ائحیراقی ادها

تعلیق،اص حبا دهاخطا عبرئلب ق ا ئضیدا ئست دما وا ضر هتا

نسبتاخدقۀاش هانعیتاهللااول ،اکس اجحاص حبای دگ هما

کهاوعرائزاضطلباضحوبهابدئماس لکائلریناحّیبیهانبشتهاشره،ا

یعن ائضیداعبرئلب ق ،انی اتبئنراو شر.ائینائلبتهائضداضتع هف ا

ئستاکهاک تب اکهادوای اچنراضطلباهئاپی پ ادهاضض ضینا

ضختلفابدئمایکاضررمائلیهادهایکاضشیخهای اضجیبعۀاخط ا

نگ شته،ائزاذکدان ماخبدابدئماهیۀاآنر اپدهیحاکنراواتنر اوهاذکدا

وها تبجها و ا گ ه،ا وا کنر.ا بسنرها خبدا نگ شتۀا آخدینا دها آنا

خصلتاضض ضیناضختلفانگ شتهاه ماخبد،اآنر اهئاو اخطبطا

ی اهسمائلخطاه ماگبن گبناونگ هد.ادهائینج انیحائستف دهائزادوا

خطاواچهابس ادواقلماضتف وتائضدماتبجیهاپذمدائست:ایک ا

و اخط اخبشاواضیت زاوهاضنظبهانگ هشانسبتاخدقۀانی ما

بحهگشاکهائزاضنحلتاوئالماضذهب اواضعنبمابدخبهدئهاوبده؛ا

دیگدماو اخطاتزدمدماع دم،اوهاقصرانگ شتنای دگ هماواو ا

تبجهاوهاهوئوطادوست نهاواصییی او اضررمائلیه.اا

سیّرا ی دگ هما شدحا زمدا وربر ن ا طب طب ا ا ضزیرا سیّرا

عبرئلب ق احسین ادهافردستاضنرهج تاکت ب،اوماهئادهازضدۀا

ر اذکداکددهاکهاگبی اس کناض ه ناوبدهائست.ا
ّ
صبفیۀانعیتائلل

ئوادهائدئضهاو ائستن داوهاکت بارجال حبیب السیر ض انبیسراکها

گبی ائیناشخصاهی نائضیدانظ مائلریناعبرئلب ق اصرهاش ها

و شرا)حّیبا امحدم،ا1395:اضقرضه،ا38(،ادهاح ل اکهاذکداعب هتا

»کتبهائلش کدالنعیةاهللاائلبل اعبرئلب ق ائلزسین «،اج ماهیچا

تددیرماو ق انی اگذئهداکهاوماهی نائضیداعبرئلب ق ائستاکها

ـااهفتاس لاوعرائزائین،اوهاصرئهتاواوک لتاش هائسی عیلا ششاا

هسیرهائست.ادهاو باضزلائق ضتائضیداعبرئلب ق انیحاو یراگفت،ا

عل اهغماآنکهاخ نق هاواضحئهاش هانعیتاهللااول ادهاض ه ناکدض نا

قدئهادئشتهاواقصبۀاضحوبهائزاک نبناه مائصل اطدیقتاوادودض نا

ر اوبدهائست،اچن نکهادهاضشیخۀاخ نرئناحّیبا انیحا
ّ
نعیتائلل

ضزلانگ هشادستاکمادوای دگ همائزاوئبستگ ناوادهویش نا

ر ابدئماس لکائلریناضزیراحّیبا اوهاس لا926ادها
ّ
نعیتائلل

ض ه ناواآست نۀاش هانعیتاهللااول ادهاآناقصبهاوبدهائستا)هی ن:ا

7-9(،ائض اوهاگبئه اضن وع،ائضیداعبرئلب ق ادهامحدائق ضتادئشتها

ئست،اچن نکهااپرهاوماش هانعیمائلرینانعیتاهللااث ن ادهامحدا

س لا875ا وها وا 35/1(ا )نر ونرم،ا1924-1931:ا دئشتا نا
ّ
تبط

ضزیلاحجاهئاکهاوهائضدائوزوناحسناآقاقبیبنلبادهامحداتدتیبا
ضه،ا

ّ
حّیبا امحدم،ا1395:ا22.اوهانظداسیّراضزیراطب طب ا اوربر ن ا)هی ن:اضقر 1.ا
38(،ات هیخازمدای دگ همائفحودهاوهاخطاس لکائلریناضزیراحّیبا ائست.ا
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دئدهاوبدنرادهاقماوهائوزوناحسناهس نرات اوهاضکهاگسیلاشبدا

)طردئن ،ا1356:ا553(.ادهضبهدائضیداعبرئلب ق انیحاهدچنرائزا

ت هیخاوالدتاومائطالع ادهادستانیست،ائض اضزلاوالدتشا

هئائضینائحیراهئزمادهامحدانبشتهائستا)هئزم،ا1378:ا1/ا148(.ا

عبرماویگاشیدئزمانیحادهو بائواض انبیسر:ا»سیراعبرئلب ق ا

ر اکهادهادئهئلعب دۀامحدابداسدمداهرئیتاضتیکناوبد«ا
ّ
نعیةائلل

ئضین ،ا ئبدئهیما صرهئلرینا 51(.ا 1369:ا شیدئزم،ا )عبرماویگا

ص حبافتوحات شاهی،اکهاپیشگ مات هیخانگ همابدئماش ها

ئسی عیل،او ن ادولتاصفبم،ائستاواخبدائزانحدیکاو ائضیدا

ش ها ئخب ها بدخ ا حت ا وا دئشتها ضدئودها وا ئهتب طا عبرئلب ق ا

ئسی عیلاهئابدئمامبطادهافتوحات شاهی ئزائوائستی عانیبدها

دفعا ئخب ها ذکدا دهاخاللا هدوم،ا1383:ا362(،ا )ئضین ا ئستا

شبهشاضزیراکّدهادهامحداوهاس لا910،ایعن ایکاس لاپیشائزا

ی دگ همانبشتنائضیداعبرئلب ق ابدئماس لکائلریناضزیراحّیبیۀا

ئولادهاضشیخۀاخ نرئناوم،ائزاپیبستنائضیداعبرئلب ق ائزادهونا

شردامحداوهائهدوماش هائسی عیل،اکهادهصردادفعاضزیراکّدها

وبدنر،اسخناض اهئنرا)هی ن:ا236-237(.ا

وهانظداض اهسراکهانخستیناتی سائضیداعبرئلب ق او اش ها

ئسی عیلاضدوبطاوهاحبئدثاوعرائزاس لا908ادهاجدی نافتحا

شیدئزاوامحداتبسطاآناپ دش هاواپیشائزاتالشاضجرداومابدئما

فتحامحدائست،اکهابدائثداشبهشاضزیراکّدهائزافدض نائواخ هجا

شرهاوبد.اچن نکهائضین اهدومادهاذیلائخب هادفعاشبهشاضزّیرا

کّدهادهامحداوهاس لا910اهجدماواپیبستنائضیداعبرئلب ق ائزاشردا

محداوهائهدوماش هائسی عیلاض انگ هد:ا

قبلائزائینانیحاپ هس لاعدمهادئشتاواهس یلاوائتز فاهرئی ا

واوس یلالبئزمائنع ماوخششاهئاوهاضدئتباس یلاگشتهاوبدا

)هی ن:ا237(.اا

گحئهشاه مائضین اهدومائزانخستیناضن سب تائضیداعبرئلب ق او ا

ش هائسی عیلادهاحروداس لاه ما909اوا910اهجدم،انحدیکا

وهازض نات هیخای دگ هماومادهاضشیخۀاخ نرئناحّیبا امحدماکها

ضدوبطاوهاپیشائزاوق یعاس لا916اوائنتص باوماوهاضن صبا

صرئهتاواوک لتانفسانفیساهی یبناآناپ دش هائست،اح ئحا

حبیب السیر  ئهییتاض او شر؛ازمدئادیگداضن وعاصفبماچبنا

خبئنراضید،اجهانگشای خاقان،الب التواریخ ضیدایزی اسیف ا

قحوین ،اتاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسبائزاضزیبدونا

خبئنراضید،اتکملة االخبار عبرماویگاشیدئزماواتاریخ ایلچی 

نظامشاهاخبهش هاوناقب دائلزسین ائزاآناضن سب تائولیۀائضیدا

ضحوبهاو اش هاصفبمادهامحدای دمانکددهائنر.اتبئهیخاحی س اش ها

ئسی عیل،اکهائغلبادهادوهۀاضتأخداصفبمادهاق لباآث هماچبنا

عالم آرای صفوی واعالم آرای شاه اسماعیل وهانقلاسدگذشتا

حی س اش هائسی عیلاپددئختهائنر،ادهاخاللاحبئدثاس لاه ما

نخستاسلطنتاش هائسی عیلاوائقرئض تاآناپ دش هادهادفعا

طغی ناضزیراکّدهای اکّده ادهامحداواتعدم تائزوک ناوهاآناشرد،ا

ئزاش ها محدما نعیتاهللاا ئستیرئداش ها ئزا ض جدئه ی ا وهاشدحا

ئسی عیلاواتع ضلاو اآناپ دش هادهاهوی هوی او اضس الاضحوبها

327-333؛ا 132-139،ا اسماعیل:ا شاه  )عالم آرای  ض اپددئزنرا

عالم آرای صفوی:ا99-103،ا271-278(.ااوهانظداض اهسراضدئدائزا

ش هانعیتاهللاامحدماضذکبهادهاتبئهیخادئست ن اواحی س اش ها

ئسی عیل،ادهائصلائضیداعبرئلب ق اوبدهائستاواقّصهاخبئن ناعصدا

صفبماکهاضس الات هیخ اهئادهاق لباه مادئست ن اواعبئماپسنرئنها

ئضیدا ن ماش هانعیتاهللااهئاکهاهمافدزنراضشربها دهض اآوهدنر،ا

عبرئلب ق اوبداکهادهاهوزگ هاسلطنتاش هاطری سبائزاطدیقا

ئزدوئجاو اخ نشاویگم،ادختداش هائسی عیل،اضفتخداوهادئض دما

خ نرئناصفبماگددیراواهماون ابداهمان ض او انی مابحهگش،ائشردا

ر اوبد،اوهاج مائضیداعبرئلب ق انر دهائنر.
ّ
دودض نانعیتائلل

دها دخیلا ئیناسطبه،اشخصا نگ هنرۀا و وها وها ون بدئینا

حک ی تاضحوبه،اضبسبماوهاش هانعیتاهللا،ادهوئقعائضیداعبرئلب ق ا

محدماوبدهائست،1ازمدئائزالز ظات هیخ ،ازض ناوقبعاحبئدثاو ا

اتن سبادئهد.امیناآنکهائصلا
ً
دوهۀاحی تائضیداعبرئلب ق اک ضال

وق یع اکهاحک ی تاضذکبهادهاق لباآنر اهوماض ادهر،ایعن ا

شبهشاضزیراکّدهادهامحداواهجبمائزوک ناوهاکدض ناوامحد،اهئا

ضن وعاهسی اعصداصفبماوروناذکدمائزان مائضیداعبرئلب ق ا

د،اتعدم تائزوک ناهئاوهاکدض نا
ّ
تأییراض اکننر.اضن وعاهسی اضتعر

کهازضینهاس زالشکدکش اش هائسی عیلاوهاخدئس ناوافتحاآنادها

هی یزد در عصر صفویا)ئوبا اضردمحم،ا
ّ
نگ هنرهاپیشتدادهاکت باسادات نعمت الل 1.ا

هاضذکبها
ّ
1383:ا104-110(اوهاتفصیلادهو باتطبیقائضیداعبرئلب ق او اش هانعیتائلل

دهاتبئهیخاحی س اش هائسی عیلاسخناگفتهائست.اترویناواچ پائثداضحوبها
ضدوبطاوهازض ن اوبداکهاهنبزاکت بافتوحات شاهی صرهئلرینائبدئهیمائضین ا
هدوم،اکهادهبددئهنرۀاگحئهشاه ی ائهزشینرادهو هۀاهوئوطاضی نائضیداعبرئلب ق او ا
ش هائسی عیلائست،اوهاچ پاندسیرهاوبد.اح لاو اتبجهاوهائیناضسأله،انگ هنرهابدا
هان ضبددهادهاتبئهیخاحی س اش هائسی عیلا

ّ
دیرگ هاخبداضبن ابدائینکهاش هانعیتائلل

دهوئقعاهی نائضیداعبرئلب ق اضع صداش هائسی عیلائست،اضصیماتداگددیرهائست.ا
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س لا916ااگددیراهوئیتاکددهائنر،اول ائش ههائماوهاکشیرهاشرنا

دئضنۀائیناتعدم تاوهامحدادهائیناگحئهشاه ادیرهانی اشبد.او ا

ئیناهیه،اضزّیرضفیراضستبف او فق ،ادهاخاللاشدحائحبئلایک ا

ئزابحهگ نامحد،اضشربهاوهاسیراگلاسدخاکهاضع صداش هائسی عیلا

وبده،اوهاذکداض جدئی ائزاوماض اپددئزداکهادهاحیناهجبمائزوک نا

وهامحداهخادئدهائستا)ضستبف او فق ،ا1385:ا534/3(.ا

ئضیدا ئجتی ع ا وا ضذهب ا وئالما ضنحلتا بدا عالوها ش یرا

عبرئلب ق ،انقشائوادهاتع ضالتاو اش هائسی عیلادهامحدانیحادها

تدغیباس لکائلریناضزیراحّیبا ائولاوهادهخبئستائزاوما

جرتانبشتنای دگ هماوانسبتاخدقۀاش هانعیتاهللااول ادها

ضشیخۀاخ نرئناحّیبا اضؤثداوبدهاو شر.اهی نگبنهاکهاگذشت،ا

نخستیناضن سب تادوست نۀائینانبئدۀاع ل اضق ماش هانعیتاهللااول ا

و او ن ادولتاصفبم،اکهاوهاضث وۀاضقرضهائماجرتائهتق ماوماوها

ضن سباضیت زادستگ هاش هاصفبمادهاس لاه ماوعراوبدهائست،ا

ئزات هیخای دگ هماوانسبان ضۀاضحوبهاوهاوقبعاپیبستها پیشا

ئست.اوهاهداتقرمد،انسبتاخدقۀاش هانعیتاهللااول ااوهاکت وتا

ئضیداعبرئلب ق ادهاضشیخۀاخ نرئناحّیبیۀامحدماوهاقدئهازمدا

ض او شرا)حّیبا امحدم،ا1395:ا21(:

نســبتاخـــــــــدقهائماکــهاضــنادئهم

آگ ه شـــــــبما ت ا کها ضنا ئزا بشنبا

ــدحش ــماش ــهاض اده ــتاک ــنائس ئینچنی

هللا ــبلا هس هســـــــــرا ما
ّ
ــر ج وها ت ا

نسبتاخدقۀائینافقیدانعیةهللااوناعبرهللااوناضزّیروناعبرهللاا

قیناقروةائلس لکینا
ّ
ئلزسین ائزاحضدتاو اهفعتاقطبائلیزق

ح فظاوالدهللاان صداعب دهللااشیخاعبرهللاائلی فع اهحیةاهللااعلیها

وائوائزاس لکاضس لکاضک شفتاواع لماع لماضش هرئت1اشیخا

ص لحائلبدبدم2ااهحیةااهللااعلیهاوائوائزاضدشراک ضلاضکّیلا

وئصلاشیخاکی لائلکبف اوائوائزاشرسبئهاضیرئناهی متاوا

ت جافدقائهلاوالیت،اشیخائوبئلفتبحائلصعیرم3اوائوائزااضجّددا

جر ناتزدمداواضفدداع لماتقدمداشیخائو اضرینائلیغدو اوائوا

ئنس اواضعتکفاخلبتخ نۀاقرس اشیخا ئزاس کناسدئپددۀا

مائصز باضق ض تاواسدوها
ّ
ئوبسعبدائالنرلس 4اوائوائزاضقر

ئهو باح التاشیخائوبئلبدک تاوائوائزاضج وهاکعبۀاحقیقتا

شیخا شدیعتا ضرهسۀا ضرّهسا وا طدیقتا خ نق ها ضفت ا وا

ئوبئلفضلاوغرئدماوائوائزاضظرداجی لاذوئلجالل اشیخائحیرا

قاشیخائوبوکدا
ّ
قاواصریقاضصر

ّ
ئلغحئل اوائوائزاحقیقاضزق

نّس جاوائوائزاشیخائلیش یخاواش کداع لماواذئکدادئیماشیخا

ئوبئلق سماوائوائزاههنی ماس لک ناواضقترئماوئصالناشیخا

ئوبعثی نائلیغدو اوائوائزاح فظاضکتباخ نۀا﴿و علّمناه من دلّن5  

علامً﴾ )کرف،ا65(اشیخائوبعبرهللاائلک تب6اوائوائزاسیّراط یفۀا

صبفیۀاضصداضعن ادضشقاادلش دم7اشیخاجنیرائلبغرئدماوائوا

ئزاسدخیلاع هف ناواضدّو اع شق ناشیخاسدماسقط اوائوائزا

 اواجحوم،اضعدوفاکدخ اوائوا
ّ
ع هفاضعدفتاهضبزاکنبزاکل

ئزاوجبداحضدتاکبدی ی اشیخادئوداط ی اوائوائزاح لتا

ضطلبباواضزّباضزببباحبیباعجی اوائوائزاههنی ماآست نا

ضلکبتاواش هب زافض ماجبدوتاشیخاحسناوصدماهحیةاهللاا

وئلجی عةا ضزی ائلسنةا ئالاّیها ئض ما ئزا ئوا وا ئجیعینا علیرما

سلط نااائالولی ءاوابده ناائالصفی ءاضظردائلعج یباواضظرداا

ئونا عل ا ئو ائلزسنا ا
ّ
ئلزق ئالض ماا ئضیدئلیؤضنینا ئلغدئیبا

دئمدۀا نقطۀا ئزا ئوا وا علیها سالضها وا هللاا صلبئتا ئو اط لبا

نبّبتاظربهائحریتاواضدکحائظر هاضزیطاوئحریتائّولاوها

ما
ّ
 اهللااعلیهاواآلهاواسل

ّ
ضعن اآخداوهاصبهتاضزّیراضصطف اصل

ة.اواحّدهه...ا
ّ
وائلزیرهللااوائلین

هئا ول ا نعیتاهللاا ش ها ئحبئلا دها هس لها کدض ن ،ا عبرئلدزئقا

وهافدض یشائضیداعبرئلب ق ادهاشبئلا911اهجدماوهانگ هشا

دهآوهدهائستا)کدض ن ،ا1361:ا16-19(.ای دگ همائضیداعبرئلب ق ا

کها حّیبی ،ا س لکائلرینا بدئما ول ا ش ها نسبان ضۀاخدقۀا وا

ضدوبطاوهاذماقعرۀاهی ناس لاوبدهائست،اتنر ایکاض هاوعرائزا

ئینا ئهییتا ئست.ا شرها نبشتها کدض ن ا عبرئلدزئقا تذکدۀا

دویما ئصلا دها کدض ن ا عبرئلدزئقا کها ئستا آنا دها ضبمبعا

هس لۀاخبیشائزاسلسلۀاخدقۀاش هانعیتاهللااول اسخناگفتها

ئستا)هی ن:ا54-63(.ایک ائزائینادواوهانظماف هس او ائستن دا

وهادیبئناش هانعیتاهللااوادیگدماوهانثداعدو ائزاشرح اربعینا

عدو ا نسبان ضۀا ئست.ا شرها نقلا ئحیرا نظ مائلرینا ح ج ا

تدتیبا دئهد.ا ف هس ا نسبان ضۀا و ا جحا ا ئختالف تا بدخ ا

ئس ض اسلسلۀاضش یخادهانبشتۀائضیداعبرئلب ق اویشتداوهاسدودۀا

ئضیدا کها ض اهسرا نظدا وها هوا ئینا ئزا دئهد.ا ول اشب هتا ش ها

بدئس ساسدودۀا نی مابحهگشاهئا عبرئلب ق انسبان ضۀاخدقۀا

ظ:اضع لماضش هرت. 1.ا
 
ٔ
ه ولیا)ول ،ا1374:ا724(اواتذکره

ّ
ئصل:ائلبدضبم؛ائزاکلیات اشعار شاه نعمت الل 2.ا
عبدالرزاق کرمانیا)کدض ن ،ا1361:ا54(انقلاشر.

3.ائصل:اشیخائوبئلفتبحائلسعیرم؛ائزاضن وعاپیشینانقلاشر.

ئصل:اشیخائوبسعیرائالنرلس .ائزاضن وعاپیشینانقلاشر. 4.ا
5.ائصل:الرن ه.

 عبدالرزاق کرمانیا
ٔ
ه ولیا)ول ،ا1374:ا724(اواتذکره

ّ
کلیات اشعار شاه نعمت الل 6.ا

)کدض ن ،ا1361:ا54(:ائوبعل اک تب.اوعرائزائواوبعل اهودو همائستاکهادهائینج ا
ذکدانشرهائست.

7.ائصل:ادضشقائلش دم؛ائزاضن وعاپیشینانقلاشر.
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دورۀ سوم، سال دوم

شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹6

خبدائواوهانثداف هس ادهاآوهدهاوانبشتهائست.اعل اهغماخطا

ضیت زائینانسبان ضه،ابدوزاپ ههائمائغالطادهاآن،او اتبجهاوها

ضنبعاضنظبماآنائزادیوان ش هاول ای اتذکرۀ عبرئلدزئقاکدض ن ا

ئزا ن ش ا وهائحتی لاض اتبئنرا هاول ،ا
ّ
نعیتائلل ضن قباش ها دها

نبشتناآناو ائعتی داوهاح فظهاوای اضغلبطاوبدنانسخۀاضنقبلا

عنر ای اغلطاخبئن اشخصاک تباوبدهاو شر.

ج لبائستاکهاس لکائلریناضزیراحّیبیهاعالوهابدانسبتا

اآناهئاوها
ً
خدقۀاش هاول ،اوهانسبان ضۀاومانیحاتبجهاکددهاواظ هدئ

خطاخبدانگ شتهائستا)حّیبا امحدم،ا1395:ا243(.اوماهیچنینا

ئوی ت ائزاش هاول ادهاضشیخهاضضببطاس ختهائستا)هی ن:ا10،ا

245،ا246(.ائواهیچنیناسلسلةائلخدقهاوانسبةائالهئدةاش هاول اهئا

وهاهوئیت اضتف وتائزاآنچهائضیداعبرئلب ق انگ شته،ائزاطدیقائضیدا

ن صدئلریناعل ائلکدض ن 1،اوهائنضی مانسبان ضهاوائخب هات هیخا

والدت،اوف تاواضرفناواضدقراومادهاض ه ناکدض ناذکداکددها

ئست.2ائیناضسألهاعالقهاوائهئدتاس لکائلریناضزیراحّیبا ا

هاول اواطدیقتائوانش نا
ّ
هئاوهاشخصیتاع هف نۀاش هانعیتائلل

ر ،ا
ّ
ض ادهر؛ائهئدت اکهادئضنۀاآناوهانبئدگ ناوادهویش نانعیتائلل

ئزاجیلهاشخصیتابدجستۀائضیداعبرئلب ق امحدمانیحاکشیرها

شرهائستاواس لکائلریناهئاتدغیباس ختهاکهاضشیخۀادودض ن ا

هائزاسلسلةائلخدقۀا
ّ
خبیشاهئاوهائوی ت ائزائشع هاش هانعیتائلل

وم،ادهاصرهانگ شتۀاخبد،اضحیناس زدا)حّیبا امحدم،ا1395:ا

246(؛ائوی ت اکهاعبرئلدزئقاکدض ن انیحادهاهس لۀاتقریی اخبداوها

ه 
ّ
ئضیداعبرئلب ق امحدم،اضبسبماوهامناقب حضرت شاه نعمت الل

ولی،اضدقبماس ختهائستا)کدض ن ،ا1361:ا48-49(:ا

نعیــةاهللااهئائگــداخــــبئه اکــهاضری نــ اکن 

کشیر و یرا سدت وهاسدا جر نا گددا سفدهائما

وهاوهاقــــرهاهیتشاس زماســدئی اضختصد

کشیر دهو یرا ئقلیما هفتا وها چـ هدیبئهما

منابع

ا هی یزد ـ
ّ
ئوباـ اضردمحم،اضزیرهمـ ا)1383(.اسـادات نعمت الل

در عصر صفوی.امحد:اهیز نةائلدسبل.

ا ئضین اهـدوم،اصرهئلریـنائبدئهیما)1383(.افتوحات شـاهی.اـ

تصزیـحادکتـداضزیرهمـ انصیـدم.اترـدئن:ائنجیـناآثـ هاوا

ضف خدافدهنگ .

جهانگشای خاقانا)1364(.اضقرضهاواپیبستاه ائزادکتداهللاادت ا ـ

ضضطد.ائسالماآو د:اضدکحاتزقیق تاف هس ائمدئناواپ کست ن.

ا ئلزسـین ،اخبهشـ هاوناقبـ دا)1379(.اتاریخ ایلچی نظام شـاه.اـ

تصزیـحادکتـداضزیرهم انصیـدماواکبایچـ اه نـهادئ.اتردئن:ا

ئنجیناآث هاواضف خدافدهنگ .

ا حّیبی امحدم،اس لکائلریناضزیراوادیگدئنا)1395(.االمشیخه ـ

)کنزالسالکین(.اتزقیقاواضقرضۀاسیّراضزیراطب طب ی اوربر ن ا

)ضنصبه(.اتردئن:اضیدئثاضکتبباوادئنشگ هاتردئن.

ا ضقرضۀاـ و ا حبیب السیر.ا )1380(.ا غی ثائلرینا خبئنرضید،ا

جاللائلریناهی ی ،ازمدانظدادکتداضزیرادویدسی ق .اتردئن:اخی م.

ا هئزم،ائضیـنائحیـرا)1378(.اتذکرۀ هفت اقلیم.اتصزیحاسـیّراـ

ضزیرهم اط هدما)حسدت(.اتردئن:اسدوش.

ا سیف اقحوین ،اضیدایزی ا)1363(.الب التواریخ.اتردئن:اضقرم.ـ

ا شـیدئزما)نبیـرم(،اعبـرماویـگا)1369(.اتکملة االخبـار.اـ

تصزیحادکتداعبرئلزسینانبئا .اتردئن:اان .

ا صفبم،اسـ ماضیـدزئا)و ات (.اتحفۀ سـامی.اتصزیـحاهکنائلریناـ

هی یبنافدخ.اتردئن:اعلی .

ا طردئن ،ائوبوکـدا)1356(.ادیاربکریه.اتصزیـحانج ت البغ لاواـ

ف هوقاسبضد.اتردئن:اکت وخ نۀاطربهم.

عالـم آرای شـاه اسـماعیلا)1388(.اتصزیـحائصغـداضنتظـدا ـ

ص حب.اتردئن:اعلی اوافدهنگ .

ـهاشـکدم.اتردئن:اا ـ
ّ
عالـم آرای صفـوی )1363(.اتصزیـحایرئلل

ئطالع ت.

ا قیـ ،اق مـ ائحیـرا)و اتـ (.اگلسـتان هنـر.اتصزیـحائحیـراـ

سریل اخبئنس هم.اتردئن:اکت وخ نۀاضنبچردم.

ا کدض نـ ،اعبرئلـدزئقا)1361(.اتذکـره در مناقـب حضرت شـاه ـ

ه ولی.اتصزیحاژئنائوون.اتردئن:اطربهم.
ّ
نعمت الل

ا ضسـتبف او فقـ ا)1385(.اجامـع مفیدی.اجلراسـبم.اتصزیحاـ

ئمدجائفش ه،اتردئن:ائس طید.

ا نر ونـرم،اعبرئلب قـ ا)1924-1931م(.امآثر رحیمی.اتصزیحاـ

ضزیراهرئیتاحسین.اکلکته:اضطبعاوپتساضش.

ا ه ولی.اـ
ّ
ول ،اش هانعیتاهللاا)1374(.اکلیات اشعار شاه نعمت الل

وهاسع ادکتداجبئدانبهوخش.اتردئن:ادکتداجبئدانبهوخش.

ئینائضیدان صدئلریناعل ائلکدض ن اوهائحتی لاهی نائضیدان صدئلریناوی ائستاکها 1.ا
ر ادهائوئخداسرٔهانرماهجدماوبدهائست.اعبرئلدزئقا

ّ
ئزابحهگ ناطدیقتانعیتائلل

اضن قباحضدتاش هانعیتاهللااول ائزائوای داکددهاواض اگبیراکها
ٔ
کدض ن ادهاهس له

وماخلف ماش هاول اهئادیرهاواو اآنر اویعتاکددهائستا)کدض ن ،ا1361:ا112(.ات هیخا
ا
ً
اضحوبهاس لا814انقلاشرهاکهانی اتبئنرادهستاو شراواظ هدئ

ٔ
ئینادیرئهادهاهس له
سرباک تبائست.

اضحوبهاهئاضستبف ا
ٔ
حّیبا امحدم،ا1395:ا246.اصبهتاضنظبمانسبتاخدقه 2.ا

و فق ،ا1385:ا8-9(،ائزادهویشا جامع مفیدیا)ضستبف ا و فق ادهاجلراسبما
اصنعاهللاا

ٔ
اسوانح االیام فی مشاهدات االعوام نبشته

ٔ
ضزیراضسکیناوهانقلائزاهس له

ر اکدض ن ،اآوهدهائست.
ّ
نعیتائلل


