
 تكُف

ای از ؼلُک ةاظيی دیيی در ؾالم اؼالم اؼت. ػاٍعاو هاژً قُفی در كعن دهم، در  تكُف، ؾيُان كؽم ؾهطً

ةعصی از ؼعزنیيَای اؼالنی، ةضكُص در ةیو اليَعیو، نتطاهل ؿط. کؽاىی کٌ در كعن دهم قُفی صُاىطً 

ؾتارت دیگع، تـکیالت  ىطاؿتيط؛ ةٌؿطىط، تـکیالت ادتهاؾی ه نکتب ه ىؼام فکعی ه ؾعفاىی صاقی  نی

چيیو ىؼام فکعی ه اؾتلادی ای کٌ  صاىلاٍی ه راةعٌ نعیط ه نعادی ه آداب ه رؼُم صاص قُفیٌ، ه ٍم

 دٍط، در كعن دهم ه زتی در رةؽ اهل كعن ؼُم پطیط ىیانطً ةُد. ىؼعی تكُف را تـکیل نی ديتٌ

 

 نيـا تكُف 

ای ناىيط نعکػ ه ناکطهىالط ه آؼیو  اىط: ؾطً اری اةعاز کعدًٍای ةؽی درةارً نيـا تكُف نسللیو ىؼعیٌ

اىط.  پاؼالیُ ه ىیکلؽُن نيـا تكُف را از ةعو فلؽفٌ ىُافالظُىی ه ه زٍط ه ؾعفان نؽیسیت ةیعهن کـیطً

ٌٔ هن ةع ادهارد ه اىط کعدً دؽتذُ ٍيطهان ی «تا هدان» فُن کعیهع ه دهزی نيـا تكُف ایعاىی را در فلؽف

اؼت. لُئی ناؼیيیُن ه ؼیطىی اؼپيؽع تكُف را  اکيـی آریایی در ةعاةع دیو دانط ؼانیان داىؽتٌتكُف را ه

داىيط کٌ در زنیيٌ اؼالم ةُدُد آنطً ه آىعا دىتالٌ ؼیع تکانلی گعایـَای زاٍطاىٌ ىضؽتیو ؼطً  ای نی پطیطً

گعی ةع زنیيٌ اؼالنی ه ةع گُیط: قُفی رٍتعی اؼالم ةـهار آهردً ه پععهؿفؽکی ضهو تائیط ایو ؾلیطً نی

اجع ؼیع تکانلی دیو اؼالم ه در ؿعایط دانؿٌ فئُدالی پطیط آنطً ه نؿتلطاتی ؾعفاىی غیع اؼالنی نُدب 

اؼت. ؼؿیط ىفیؽی تكُف ایعان را از  ػَُر تكُف ىـطً هلی ةؿطٍا اىطکی تاجیعی در ؼیع ةؿطی آن داؿتٌ

تكُف را زکهتی ةٌ کلی آریایی داىؽتٌ ه ٍعگُىٌ راةعٌ  ؾعفان ؾعاق ه ةیو اليَعیو ه نغعب نتهایغ کعدً ه

اؼت. هی ٍهچيیو تاجیع فلؽفٌ ىُافالظُىی ه تفکع اؼکيطراىی، ٍعنؽی،  آن ةا افکار ؼانی را اىکار کعدً

داىط. ةا ایيسال ىفیؽی تاجیع فلؽفٌ ناىُی را ةع تكُف  اؼعائیلی، ؾتعاىی ه ناىيط آىعا ةع تكُف ایعاىی نعدهد نی

ه ٍهاىطی ایو ده رهىط فکعی را تائیط کعدً ه تاجیع فلؽفٌ ةُدایی را ةع تكُف ایعان ه رهاةط نتلاةل ایو ایعان 

ٍای تكُف را  اؼت. ةعصی دیگع ریـٌ ده را ةا ٍم پظیعفتٌ ه ظعیلٌ تكُف ایعان را ظعیلٌ ٍيط ه ایعان ىانیطً

کييط.  تاط آن ةا ؾالم صارج از اؼالم را ىفی نیٍای اؼالنی نتيی ةع پعٍیغ از دىیا داىؽتٌ ه ارت ةٌ زٍط ه آنُزً

 در ایو نیان ؾتط العفیؽ زلیلت پژهٍـگع ه ؿاؾع ایعاىی تاؼیػ تكُف را از ظعیق انام قادق نی داىط

 تكُف از اةتطا تا پایان كعن ؿـم ٍذعی 

طاری ه قُفیان ىضؽتیو کؽاىی ةُدىط کٌ تُدٌ ةٌ زىطگی دىیُی ه تذهل پعؼتی را نغایع ةا زلیلت دیي

داىؽتيط ه آىچٌ ةعایـان اٍهیت داؿت، رؼتگاری در آصعت ه ةَعً نيطی از ىؿهتَای اصعهی  صطاپعؼتی نی



تطریخ تـکیالت  ه ةضكُص للای صطاهىط در ةَـت ةُد؛ انا از اهاؼط كعن ؼُم ٍذعی ةٌ ةؿط، قُفیان ةٌ 

ضی از نـایش ىیغ ةٌ ىُؿتو رؼالٌ ه ادتهاؾی پیطا کعدىط ه راةعٌ نعیط ه نعادی در نیان آىَا پطیط آنط. ةؿ

ٍای ىؼعی ه آداب ادتهاؾی  کتاب پعداصتيط ه از ایو ظعیق نتازث ىؼعی ظعیلت صُد را ؿعح دادىط ه ديتٌ

 اٍل تكُف را ةٌ نعیطان آنُزش دادىط.

ظُرکلی کؽاىی کٌ اٍل ؼیع ه ؼلُک ةُدىط، کم هةیؾ در نياظق گُىاگُن پعاکيطً ةُدىط.  قُفیان، ه ةٌ

عیو نعکغ آىَا در ىیهٌ دهم كعن ؼُم ٍذعی، ةغطاد ةُد. نـایش ةيانی ٍهچُن اةُاللاؼم ديیط ةغطادی نَهت

ٍذعی كهعی(، اةُؼؿیط صّعاز ۲ٍٕٙذعی كهعی(، اةُالسؽیو ىُری )درگظؿت ٕ٘ٙیا  ٕٗٙ)درگظؿت 

 ٍذعی كهعی( ه اةُةکع ؿتلی )درگظؿتٍٖٙٓذعی كهعی(، اةو ؾعا ااَلْدنی )درگظؿت ٕٗٗ)درگظؿت 

کعدىط. ةعصی از آىَا نعیطاىی داؿتيط ه ةٌ تعةیت ه آنُزش ایـان  ٍذعی كهعی( در ایو ؿَع زىطگی نی۳ٖٖ

هرزیطىط. نؿعهفتعیو ه نتيفظتعیِو آىَا ديیط ةغطادی ةُد کٌ ةؽیاری از قُفیان ةؿطی ظعیلٌ صُد  اٍتهام نی

نكع ه فارس ه آذرةایذان ه آنل ه صعاؼان اىط. التتٌ در نياظق دیگع، از دهلٌ در ؿام ه  را ةٌ اه نيؽُب کعدً

ىیغ نـایش دیگعی ةُدىط. در هاكؽ، تكُف در ٍع نيعلٌ ه ةلکٌ در ٍع ؿَع تاةؽ صكُقیات اصالكی ه فکعی ه 

 کعد. نؿيُی ؿیش ةغرگی ةُد کٌ در آن ؿَع زىطگی نی

ُّر در کعدىط. ن نـایش قُفیٌ، کٌ ؾهُناو اٍل ؼّيت ةُدىط، از نظٍب فلَی هازطی پیعهی ىهی سهط ةو ني

اىط، هلی  کتاب اؼعارالتُزیط ىُؿتٌ اؼت کٌ قُفیان ةؿط از ؿافؿی، ٍهٌ صُد را ةٌ نظٍب ؿافؿی ىؽتت دادً

ایو زکم قسیر ىیؽت. التتٌ قُفیان ىیـاةُر در كعن پيذم ه ؿـم ةع نظٍب ؿافؿی ةُدىط، هلی قُفیان 

دیگع اصتالف  ه رهؿَای تعةیتی ىیغ ةا یک ؿَعٍای دیگع نظاٍب دیگعی داؿتيط. قُفیٌ در ؾلایط قُفیاىٌ

دیگع ه اصتالف ىؼع ایـان در ةارً ةؿضی نؽائل کالنی ه  ظُر کلی، دطا ةُدن نـایش ؿَعٍا از یک داؿتيط. ةٌ

ؿط کٌ  آنُصتيط، نُدب نی چيیو رهؿَای تعةیتی ه آداةی کٌ ٍعیک ةٌ نعیطان صُد نی اؾتلادی ه ٍم

 ع دیگع تفاهتَایی پیطا کيط.نکتب ةاظيی یا تكُف یک ؿَع ةا ؿَ

قُفیاِن نياظق ه ؿَعٍای گُىاگُن ریاضتَا ه رهؿَای صاص صُد را در ؼلُک داؿتيط؛ ةؿضی در غظا 

ناىطىط، ه ةؿضی نطام ةٌ ؼفع  گعفتيط، ةؿضی در یک دا نی کعدىط ه اغلب رهزً نی صُردن انؽاک نی

ع ىتُدىط، هلی نحالو اةعاٍیم ادٍم )درگظؿت رفتيط. ديیط ةغطادی ه اةَُزْفف زّطاد ىیـاةُری اٍل ؼف نی

ٍذعی كهعی( نطتی از ؾهع صُد را در ؼفع گظراىطىط. از ۳ٓ۲ٍذعی كهعی( ه اةُؾلی دّكاق )درگظؿت ۶ٔٔ

ىـیيی ه پياً  کٌ گُؿٌ ىؼع قُفیاِن اٍِل ؼفع، ازؽاس غعةت در ؿَعٍای ةیگاىٌ تأجیع تعةیتی داؿت، ٍهچيان

 داىؽتيط. در تلُیت تُکل ه قتع ه رضا نُجع نیٍا ه کٍَُا را  ةعدن ةٌ صعاةٌ



دیگع ةیـتع ؿط ه رفت هآنط ؼالکان ه نـایش ةٌ ؿَعٍا،  از اهاؼط كعن ؼُم، ارتتاط اٍل ؼلُک ةا یک

ةضكُص ةٌ ةغطاد، نُدب ؿط کٌ تؿالیم نـایش ایو ؿَع، ه در رأس ایـان ديیط ةغطادی ه ؼپػ اةُةکع 

ٍذعی در ةغطاد، تأجیع ژرفی ةع ٖٙٓزؽیو ةو نيكُر زالج در  ؿتلی، ةٌ ؿَعٍای دیگع ىفُذ کيط. كتل

تطریخ نعکغیت صُد را در تاریش تكُف از دؼت داد. نـایش ةغطاد  تكُف گظاؿت. پػ از ایو هاكؿٌ، ةغطاد ةٌ

ؿاگعدان فعاهاىی از ىلاط دیگع، ةضكُص صعاؼان، ِگعد صُد دهؽ کعدً ةُدىط کٌ از آن پػ ةؽیاری از ایو 

کيطً ؿطىط ه ةٌ ؿَعٍا ه نياظق صُد ةازگـتيط ه ٍهیو انع نُدب گؽتعش تكُف ه تؿالیم ؿاگعدان پعا

 قُفیان ةغطاد، ةضكُص ديیط ةغطادی ه ؿتلی، در نياظق دیگع گعدیط.

 

 پیطایؾ ادةیات تكُف 

تسُل دیگعی کٌ در كعن چَارم قُرت گعفت ایو ةُد کٌ قُفیان ةیؾ از پیؾ ةٌ ىُؿتو رؼالٌ ه کتاب 

ٍای  ن دادىط. در ىیهٌ دهم كعن ؼُم نـایش ةغطاد، ناىيط ديیط ةغطادی ه صّعاز ه ىُری، آرا ه اىطیـٌرغتت ىـا

ىُؿتيط، انا از اهاؼط كعن چَارم ةٌ ةؿط ىُع ادةی صاقی در تكُف پطیط  ٍای کُتاً نی قُرت رؼالٌ صُد را ةٌ

ٌ نَم در ایو دهرً ىُؿتٌ ؿط کٌ ٍای قُفیاىٌ ةُد. دؼت کم چَار رؼال آنط ه آن کتاةَای دانؽ یا رؼالٌ

ٍذعی كهعی(؛ کتاب الّلهؽ فی التكُف ۶ٖ٘ؾتارت اىط از: كُت الللُب ىُؿتٌ اةُظالب نکی )درگظؿت 

ىُؿتٌ اةُىكع ؼّعاج ظُؼی؛ کتاب التؿعف لهظٍب اٍل التكُف ىُؿتٌ اةُةکع کالةاذی؛ ه تَظیب االؼعار 

ٍای كعن چَارم ٍهٌ ةٌ ؾعةی ةُدىط.  هعی(. رؼالٌٍذعی ك۳ٓ۶ىُؿتٌ اةُؼؿط صعگُؿی ىیـاةُری )درگظؿت 

ٍذعی كهعی( ىیغ رؼالٌ صُد را ۳۶۲ٍا افغهدً ؿط. اةُاللاؼم كـیعی )درگظؿت  در كعن پيذم ةع تؿطاد رؼالٌ

ةٌ ؾعةی ىُؿت ه ةٌ ٍهیو ؼتب اىتـار هؼیؿی در نياظق دیگع پیطا کعد؛ انا اةُاةعاٍیم اؼهاؾیل نؽتهلی 

ةاذی را ةٌ فارؼی ؿعح کعد ه ةطیو تعتیب ىضؽتیو دایعً الهؿارف تكُف را ةٌ ةضاری کتاب التؿعف کال

فارؼی ىُؿت. کـف الهسذُب ؾلی ةو ؾحهان ٍذُیعی ىیغ رؼالٌ فارؼی دیگعی ةُد کٌ در نیان قُفیان 

ٍذعی كهعی( ىیغ پػ از ىُؿتو ازیاءؾلُم الطیو ۲ٓ۲فارؼی زةان ؿَعت یافت. اةُزانط غغالی )درگظؿت 

را ةٌ فارؼی ةا ىام کیهیای ؼؿادت ىُؿت. ؼّيت رؼالٌ ىُیؽی در تكُف در  رهایت نضتكع آن ةٌ ؾعةی،

الطیو ؾهع ؼَعهردی )درگظؿت  كعىَای ةؿط ىیغ تطاهم یافت. نؿعهفتعیو رؼالٌ ؾعةی ؾُارف الهؿارف ؿَاب

لَطایٌ ه ا ٍای نتؿطدی از آن ةٌ ؾهل آنط، کٌ از آن دهلٌ اؼت نكتاح ٍذعی كهعی( اؼت کٌ تعده۶ٌٖٕ

ٍذعی كهعی( کٌ صُد از دَاتی ةٌ نيغلٌ کتاةی ۲ٖٗالکفایٌ ؾغالطیو نسهُد کاؿاىی )درگظؿت  نفتاح

 تألیفی اؼت.



صُاؼتيط ؿاگعدان ه نعیطان، آىَا را ةطاىيط. در ایو کتاةَا ٍم  ٍا دانؽ نؿارفی ةُدىط کٌ نـایش نی رؼالٌ

عیف تكُف ه نؿعِّفی قُفیان ةغرگ، ةسث ؿط ه ٍم نؽائل ؾلهی تكُف. تؿ نؽائل اؾتلادی نععح نی

نؿعفت ه تُزیط، ةسث ازُال ه نلانات، ةیان آداب ؾتادتَا ه رفتار ادتهاؾی ه انُر ؿضكی از كتیل لتاس 

پُؿیطن ه ظؿام صُردن، ةسث ؼهاع ه ؿؿع ه آالت نُؼیلی ه ؿعکت در نذالػ ؼهاع، ه ةاالصعً تؿعیف 

 ٍا ةُد. ز دهلٌ نعالب اقلی رؼالٌاقعالزاتی کٌ در نیان قُفیٌ رایخ ةُد، ا

ای را داؿتيط کٌ ىُیؽيطً  ٍا، ٍعیک از آىَا صكُقیات نکتب قُفیاىٌ ه نيعلٌ ةا هدُد ؿتاٍتَای کلی رؼالٌ

ةطان تؿلق داؿت؛ كُت الللُب اةُظالب نکی ةیان کييطً نؿارف قُفیاىٌ ةكعً ةُد، الّلهؽ ؼّعاج در ةیان 

ةغطاد آنُصتٌ ةُد، التؿعف کالةاذی ه ؿعح تؿعف نتّیو تكُف رایخ در تكُفی ةُد کٌ ىُیؽيطً ظُؼی آن در 

ةضارا ه اظعاف آن ةُد، ه تَظیب االؼعار صعگُؿی ه رؼالٌ كـیعی ه ازیاءؾلُم الطیو غغالی نيؿکػ کييطً 

 ؼّيت قُفیاىٌ ىیـاةُر ةُدىط.

 

کٌ اٍل تكُف صُد را پیعهان  ٍای قُفیاىٌ کٌ از ىیهٌ دهم كعن چَارم ىُؿتٌ ؿطىط، زاکی از آن اىط رؼالٌ

داىؽتيط ه  نظٍتی ةاظيی ه ؾعفاىی، ةا اقُل ؾلایط ه آداب ه ؾتادتَا ه دایگاً ادتهاؾی ه ؾتادتگاً صاص، نی

تُاىؽتيط ایو تاریش را ةا نؿارف پیـیيیان صُد  در نُرد نظٍب صُد ةعداؿتی تاریضی پیطا کعدً ةُدىط ه نی

زاٍطان ه ؼالکان كعن دهم ه قُفیان كعن ؼُم ه اهایل كعن چَارم، ةعای ةٌ ىُآنُزان اىتلال دٍيط. ةؿضی از 

آنطىط ه ؼیعً ه  ؿهار نی ٍای ةؿط ٍهُارً ةٌ نيغلٌ ةغرگتعیو ؿضكیتَای تكُف ةٌ نـایش ه ىُیؽيطگان دهرً

 آداب ه رفتار ه ؼضيان ایـان ةَتعیو یادگار ه الگُ ةعای نعیطان ه ظالتان ظعیلت ةُد.

ای  اىط، ؼضيان کُتاً ه تؿعیف گُىٌ ٍا از كُل قُفیان پیـیو ىلل کعدً کٌ ىُیؽيطگان رؼالٌاز دهلٌ نعالتی 

اىط. ةسث در ةارً ازُال ه  اؼت کٌ ةعصی از ایـان در پاؼش ةٌ ؼؤاالتی در ةارً تكُف ه قُفی اػَار کعدً

ه کتاةَای نؽتلل هٍم  ٍا نلانات یا نيازل ؼلُک ٍهُارً نُرد ؾالكٌ قُفیان ةُدً ه از كطیم، ٍم در رؼالٌ

اىط. ایو ةسث نتتيی ةع تكُری ةُد کٌ قُفیٌ از ؼیع کهال  ٍای قُفیاىٌ، در ةارً آن ؼضو گفتٌ در رؼالٌ

ظُر کٌ در ؼفع ػاٍعی، نؽافع در نيازل  اصالكی ه نؿيُی صُد، ةٌ نيغلٌ ؼفعی ةاظيی، داؿتيط. ٍهان

يی ٍم ؼالک از نيازل یا نلانات نضتلف ؾتُر کيط، در ظُل ؼفع ةاظ آیط ه اكانت نی گُىاگُن فعهد نی

دٍط. در قطر تاریش تكُف، تؿطاد ایو نيازل یا نلانات ةؽیار  کيط ه در ایو نلانات ازُالی ةٌ اه دؼت نی نی

ای ةٌ ىام آداب الؿتادات، از چَار نيغل ؼضو  ٍذعی(، در رؼال۳ٌٙٔنسطهد ةُد. ؿلیق ةلضی )درگظؿت 

زٍط ه صُف ه ؿُق ه نستت. در كعىَای ةؿط، ةع تؿطاد نلانات ه نيازل افغهدً گفتٌ اؼت کٌ ؾتارت اىط از: 

 اىط. لٌّ اىكاری از قط نیطان یا نيغل، ه رهزةَان ةللی ؿیعازی از ٍغار ه یک نلام یاد کعدً



چيیو رفتار  ع کاری، اؾم از ؾتادتَای ؿعؾی ه اؾهال ؾتادی صاص قُفیٌ ه ٍمرؾایت آداب صاص ةعای ٍ

ادتهاؾی ه نؿاؿعت ةا نعدم، ةضكُص ةا قُفیان ه نـایش، یکی از انُری ةُد کٌ نـایش قُفیٌ ؼضت ةع آن 

آىان  هرزیطىط. نعیطان ةایط ٍهٌ فؿالیتَای صُد را، چٌ در صلُت چٌ در ادتهاع، نعاةق آداةی کٌ ةٌ تأکیط نی

دادىط. ىهاز صُاىطن، ذکع گفتو، غظا صُردن، لتاس پُؿیطن، صُاةیطن ه از صُاب  آنُصتيط، اىذام نی نی

ةعصاؼتو، گفتگُ ةا قُفیان دیگع، هرهد ةٌ صاىلاً، چلٌّ ىـیيی، ةٌ زضُر ؿیش یا پیع رفتو ه ةا اه گفتگُ 

ارً آىَا نُضُؾی ةُد کٌ ىُیؽيطگان ةُد. ةعؿهعدن آداب ه ةسث در ة کعدن، ٍهٌ ةایط نعاةق ةا آداب نی

ایو نُضُع  ٍای قُفیاىٌ ةضـی را ةٌ قُفی از كعن چَارم ةٌ ةؿط در آجار صُد نععح کعدىط ه در رؼالٌ

اصتكاص دادىط. ةؿضی دیگع از ایو ىُیؽيطگان، ناىيط اةُؾتطالعزهان ؼلهی ه اةُنيكُر اقفَاىی )درگظؿت 

 ر ایو ةارً تألیف کعدىط.ٍای نؽتللی د ٍذعی كهعی(، ىیغ رؼال۳ٌٔ٘

 

 

 ٍا  صاىلاً

تُدٌ صاص ةٌ نُضُع آداب در تكُف، نالزم پیطایی راةعٌ صاقی ةُد کٌ نیان قُفیان نذّعب ه کار 

ای  آزنُدً، در نلام ؿیش یا پیع، ةا ىُآنُزان یا ؿاگعدان پطیط آنط. راةعٌ نعیطی ه نعادی، دهؽ ؿطن ؾطً

ا ه تؿالیم ظعیلت از هی نؽتلغم داؿتو نسلی صاص ةُد. در ةؿضی دهر یک پیع ه دریافت دؼتُرٍ ؿاگعد ةٌ

کعدىط. گاٍی نسل تذهؽ ه دیطار آىان صاىٌ پیع ةُد. هلی ةؿطاو، قُفیان  ؿَعٍا قُفیٌ از نؽذط اؼتفادً نی

گفتيط. در صعاؼان ه  نی« رةاط»یا « ُدهیِعً»نسلَای صاقی ةعای صُد تأؼیػ کعدىط کٌ نؿهُالو ةٌ آن 

ةعدىط، ه  ٍای صُد ةٌ کار نی را ةعای نسّل تذهؽ ه نطرؼٌ« صاىٌ گاً»َع، کّعانیان لفغ صاىلاً یا ناهراءالي

 ٍا ه رةاظَای صُد اؼتؿهال کعدىط. ؼپػ از اهاؼط كعن پيذم، قُفیٌ ىیغ ایو لفغ را در نُرد دهیعً

ادتهاؾی تـکل پیطا  ٍا یا رةاظَا یا صاىلاٍَای قُفیٌ ةاؾث ؿط کٌ اهالو قُفیان ةٌ لساظ تأؼیػ دهیعً

ایو نسلَا ه ؼکُىت در آىَا ه ىگَطاری از آىَا، آداب ه نلعراتی تؿییو کييط ه  کييط، ه جاىیاو ةعای رفتو ةٌ

کعدىط، نُكُفاتی  ةعای تأنیو نضارج صاىلاٍَا ه پعداصت ٍغیيٌ صادنان ه کؽاىی کٌ نطتی در آىذا اكانت نی

در ةارً نُضُؾات نعةُط ةٌ صاىلاٍَا ه نُكُفات آن در ةؿضی آجار نؿّیو ىهایيط. ىضؽتیو ةار اةُزانط غغالی 

 صُیؾ ةسث کعد.

 



 ٍای نـایش قُفیٌ  ٍا ه ؼلؽلٌ ؼیعً

از دیگع نُضُؾاتی کٌ از ىیهٌ كعن چَارم ٍذعی ةٌ ةؿط نُرد تُدٌ ىُیؽيطگان قُفی كعار گعفت، تاریش 

تاریش قُفیان را ىُؿت. اه در کتاب ظتلات  قُفیان گظؿتٌ ةُد. ىضؽتیو ةار اةُؾتطالعزهان ؼلهی ىیـاةُری

تو از پارؼایان ه قُفیان کم هةیؾ نؿعهف را، ةٌ لساظ تاریضی، ةٌ پيخ ظتلٌ تلؽیم کعدً ه  ٖٓٔالّكُفیٌ، 

ضهو نؿعفی ٍعیک، ةؿضی از اكُالـان را ىیغ ىلل ىهُدً اؼت. اةُىؿیم اقفَاىی ىیغ، تست تأجیع ؼلهی، کتاةی 

ء تألیف کعد ه قساةٌ ةغرگ ه زاٍطان ه ؾاةطان ه ىّؽاک ه قُفیان را از قطر اؼالم تا ةا ؾيُان زلیٌ االهلیا

لٌّ اىكاری، ةع اؼاس کتاب ؼلهی، ظتلات الّكُفیٌ صُد را ةٌ فارؼی ه ةٌ لَذٌ نعدم ٍعات تلعیع کعد. ةاةی 

 عی ىیغ ةٌ ٍهیو نُضُع اصتكاص دارد.الهسذُب ٍذُی از رؼالٌ كـیعیٌ ه کـف

 

دا  ایو ؼضيان ه نتتعک داىؽتو آىچٌ از ایـان ةٌ دهؽ آهری ؼضيان نـایش ةغرگ ه تُدٌ ازتعام آنیغ ةٌ

تطریخ اٍهیت یافت ه نؿهُالو  ناىطً ةُد، ناىيط صاىلاً ه نؽذط ه نغار ه زتی صعكٌ ه تؽتیر ه ؼذادً، ةٌ

 ش، نتُلی صاىلاً ه آجار ةازناىطً از آىَا ةُدىط.نعیطان یا فعزىطان ه ىُادگان نـای

دؼت ىیانطً ه تعدهٌ فارؼی آن ةا ؾيُان ؼیعت  لٌّ اةو صفیف ؿیعازی را ةٌ ؾعةی ىُؿت. اقل ایو کتاب ةٌ

ای ةعای اةُاؼساق  ٌ اةو صفیف ؿیعازی از اةو ديیط ؿیعازی نُدُد اؼت. در ٍهیو كعن زىطگیيانٌلّ

ٍذعی كهعی( ةٌ ىام فعدهس الهعؿطیٌ فی اؼعار الكهطیٌ ىُؿتٌ ؿط نيؽُب ةٌ ۳ٕ۶کازرهىی )درگظؿت 

فی  ٍذعی كهعی(. نؿعهفتعیو زىطگیيانٌ نـایش، کتاب اؼعارالتُزیط۳۲ٗنسهُد ةو ؾحهان )درگظؿت 

ُّر، یکی از ازفاد اةُؼؿیط اةُالضیع، آن را در كعن ؿـم ىُؿت.  نلانات الـیش اةی ؼؿیط اؼت کٌ نسهط ةو ني

نعالب ایو ىُع کتاةَا از زیث قُری ؿتیٌ ةٌ ٍم اؼت: ؿعح دهران کُدکی ه اهایل ؼلُک ؿیش ه ریاضتَا ه 

ر افُاً ةُدً، زاالتؾ در اهاصع ؾهع ه ٍيگام کعانات ه ؼضيان اه، زکایتَایی کٌ در ةارً راةعٌ اه ةا دیگعان د

اىط. صُاىطن زىطگیيانٌ ؿیش ه زیارت نغار اه ه  نعگ، ه صُاةَایی کٌ دیگعان پػ از نعگ اه در ةارً اش دیطً

دادىط.  ةایؽت اىذام نی ةیتُتٌ کعدن در آن، ةضـی از آداب ه ؾتادتَایی ةُد کٌ نعیطان ه نؿتلطان ةٌ هی نی

گعفت ه  ٍای صاص، ؿیش یا هلیِّ ةضكُقی نُرد تُدٌ نعدم ه زکام كعار نی ر دهرًدر ةؿضی نياظق، د

ٍای نـایضی چُن ةایغیط  ؿط. در ایعان، نلتعً نغارش ةازؼازی ه آجار نکتُةؾ دهؽ آهری ه اؼتيؽاخ نی

 لی در ناٍان کعنان چيیو هضؿی داؿتٌ اؼت.لٌّ ه

ناْىط ه آن ؼلؽلٌ یا ظعیلتی ةُد کٌ پػ از هی ةٌ ىانؾ  ىام نـایش ةغرگ ه پعىفُذ از راٍی دیگع ىیغ زىطً نی

ؿط. از ظعیق ؼلؽلٌ، ةعکت ه نؿيُیت ؿیش ه اؾتلادات ه تؿالیم ةاظيی اه ه اذکار ه اهرادی کٌ ةٌ  تأؼیػ نی



کٌ  ٍا ؾهُناو از كعن ؿـم ةٌ ةؿط ؿکل گعفتٌ اىط ه چيان ؿط. ؼلؽلٌ ؼیيٌ نيتلل نی ةعد، ؼیيٌ ةٌ کار نی

گفتٌ ؿط، ىام ٍعیک از آىَا نؿهُالو از ؿیضی ةغرگ اصظ ؿطً اؼت؛ ناىيط ؼلؽلٌ زؽیيی، نيؽُب ةٌ نیع 

ٌٔ زیطر آنلی .ه ؼلؽلٌ ؼَعهردیٌ، نيؽُب ةٌ ؿَاب  ُیٌ،نُل ؼلؽلٌ ه( ۶ٖٕ الطیو ؾهع ؼَعهردی )درگظؿت

ٍذعی ۲ٍٕٓذعی كهعی(. ؿیش ازهط غغالی )درگظؿت ۶ٕٗالطیو رهنی )درگظؿت  ب ةٌ نُالىا داللنيؽُ

رؼاىيط.  ٍا ِاؼياد صُد را ةٌ اه نی ٍا ةؽیار نُجع ةُد ه ةؽیاری از ؼلؽلٌ كهعی(، در پطیط آنطن ؼلؽلٌ

ةا هاؼعٌ قُفیان پیـیو ةٌ  ٍا کُؿیطً اىط کٌ ةعای صُد ؿذعً َىَؽتی تعتیب دٍيط ه ؼلؽلٌ صُد را ؼلؽلٌ

 قساةٌ ه ؼپػ ةٌ پیانتع اکعم ةعؼاىيط.

 


