
 159 -137غلغبت ، 95پب٨٧ن ٝ مٗستبٙ، س٨نؿ١ٖض٘بك٣ ، ١لتٖسبّ ، ٛب٤ٗ ا٧لاٙ ثؼـ ام اسالٕ پژ١ٝط٦ تبك٧ؼ -ؿٝكػٜٔب٠ٗ ػ٦٘ٔ

 01/08/95 تبك٧ؼ پق٧لش ٢ٛب٦٧: 29/01/95: تبك٧ؼ ؿك٧بكت

 
 

 جایگاه، نقش و اهمیت منصب امیرالحاجی در دوره سلجوقی
 1داٍد کاظوی ًسة

 2حسیي آلیاری

 3داٍد اصفْاًیاى

 4اسذالِ صالحی پٌاّی

 چکیذُ

ؿك قّٞ تبك٧ؼ اسالٕ، ثلُناك٥ ٗلاسٖ عذ تأ٨ٗٚ ا٨ٜٗت عزبد ؿك ككت ٝ ثلُطت ام ؿؿـؿ٠ ١ب ٝ 
ٗوبٕ ا٨ٗلآغبد ٠ً مػبٗت ا٧ٚ ٜٗبسي  ثلٛب٠ٗ ١ب٥ ٢ٖٗ عٌٞٗت ١ب٥ اسال٦ٗ ثٞؿٟ ٝ ؿك ا٧ٚ كاستب

ؿاك ثٞؿ، ٢ٗ٘تل٧ٚ ٗسئ٨ٓٞت كا ثل ػ٢ـٟ ؿاضت. پژ١ٝص عبؾل ثل اسبس ا٧ٚ ٗسأ٠ٓ ضٌْ  كا ػ٢ـٟ
ُلكت٠ است ٠ً ٜٗػت ا٨ٗلآغبر٦ ؿك ؿٝكٟ سٔزٞه٦ ام ص٠ رب٧ِب٦١ ثلؽٞكؿاك ثٞؿ ٝ ص٠ ٝظب٧ل٦ كا 

ٌٞٗت ١ب٥ پ٨ط٨ٚ صٞٙ ؿن٧ٞٛبٙ ٝ آّ سٔزٞه٨بٙ ث٠ ٗبٜٛـ عؿك ثلُناك٥ عذ ثل ػ٢ـٟ ؿاضت٠ است؟ 
ث٠٧ٞ ٝ كبق٨٘بٙ، ث٠ ا٧ٚ ٛت٨ز٠ كس٨ـٟ ثٞؿٛـ ٠ً ث٢تل٧ٚ ٝس٠ٔ٨ ثلا٥ سٔك٠ ثلر٢بٙ اسالٕ علظ اهتـاك 

اٛـام٥ عذ ٝ اٗٞك ٗلثٞـ ث٠ آٙ است.  ٗؼ٥ٜٞ ٝ ًست ٗطلٝػ٨ت ام قل٧ن تسٔف ثل ٠ٌٗ ٝ كاٟ
ٌبٛبت سلل ٝ اهبٗت آ٢ٛب ؿك ٗس٨ل كاٟ ٝ ٠ٌٗ ٝ ٥ عذ ٝ تأ٨ٗٚ ا١ٗبٙ ام٥ ًبكٝااٛـٟ ثٜبثلا٧ٚ ؿك م٠ٜ٨ٗ كا

سٔزٞه٨بٙ ر٢ت اق٨ٜ٘بٙ ؿك كاستب٥ ؿست ٧بث٦ ث٠ ا١ـاف ٝ ثلٛب٠ٗ  .ٗـ٠ٜ٧ تٞر٠ ٧ٝژٟ ا٥ ؿاضتٜـ
١ب٥ ؽٞؿ، ام ١٘بٙ اثتـا ٗوبٕ ا٨ٗل آغبر٦ كا ث٠ اٗلا٥ ٛظب٦ٗ تلى ٠ً ؿاكا٥ ٗٞهؼ٨ت ثلتل ٛظب٦ٗ ٝ 
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Abstract 
Throughout the history of Islam, organizing Hajj ceremony and 

ensuring the security of the pilgrims were among the important concerns 

and plans of the Islamic states. In this regard, the Amir al-hajj who was 

in charge for this ritual had the most important responsibility. The 

present study tried to examine the position and the responsibilities of the 

Amir al-hajj in performing Hajj in the Seljuk Period. The Seljuks like the 

previous governments such as Ghaznavian, Buwayhid and Fatimids had 

come to the conclusion that the best way for dominating the Islam world 

was maintaining the moral authority and seeking legitimacy through 

dominance over Mecca and launching hajj and its related matters. 

Therefore, they paid particular attention to organizing Hajj convoys and 

providing travel facilities and accommodations for the pilgrims on the 

route to Makkah and Madinah. To ensure the fulfillment of their goals 

and programs, from the beginning they assigned Turk military rulers 

who had good military position as well as social and religious legitimacy 

as the Amir al-Hajj. This was very effective for their policies.  
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 هقذهِ
لؿٛـ ك١جلاٙ آ٢ٛب ً ٦ٗسٔزٞه٨بٙ ٦ٌ٧ ام هجب٧ْ تلً٘ٚ ثٞؿٛـ ٠ً ؿك تلًستبٙ مٛـ٦ُ 

تط٨ٌْ ؿ١ٜـ ٠ً ثالؿ ٗبٝكاءا٢ٜٓل، ؽلاسبٙ، تٞاٛستٜـ ؿك ٠٘٨ٛ اّٝ هلٙ پٜزٖ ؿٝٓت٦ ٝس٨غ 
كبكس، اغل٢بٙ، ك٥، ١٘ـاٙ، ُلُبٙ، قجلستبٙ تب ػلام ٝ آفكثب٧زبٙ كا م٧ل سٔك٠ ؽ٧ٞص 

ؿاضتٜـ ٝ ام هـكت ٛظب٦ٗ ثبال٦٧ ٨ٛن ثلؽٞكؿاك ثٞؿٛـ.  ؿكآٝكؿٛـ. سالرو٠ ٗق١ت سٜت )عٜل٦(
كت ػجبس٦ ثٞؿ. آٛبٙ ؽ٨ٔل٠ ٨٘١ٚ ٗسئ٠ٔ كٗن ثلتل٥ آ٢ٛب ٝ كٗن استغٌبٕ كٝاثف آ٢ٛب ثب ؽال

ؿاٛستٜـ. سٔزٞه٨بٙ پس ام ؿٔج٠ ١ب٥ اسال٦ٗ ٦ٗػجبس٦ كا كئ٨س كس٦٘ عٌٞٗت ٝ سلم٨ٗٚ
ٝ ؿكغـؿ ع٘ب٧ت ام ؽبٛـاٙ ػجبس٦  ثل آّ ث٠٧ٞ ٗتٞر٠ اٝؾبع ٛب ثسبٗبٙ عٌٞٗت ػجبس٦ ضـٛـ

ربٗؼ٠ ؿك ٗوبث٠ٔ ثب ؿضٜ٘بٙ آٙ ام ر٠ٔ٘ كبق٨٘بٙ ثلآٗـٛـ. آ٢ٛب ثلا٥ ٗطلٝػ٨ت ؽٞؿ ؿك 
١ب٥ اسال٦ٗ ؿاضتٜـ؛ ثٜبثلا٧ٚ اسال٦ٗ ٨ٛبم ث٠ ؽالكت٦ پل رقث٠ ٝ هـكتٜ٘ـ ؿك سكظ سلم٨ٗٚ

ؿك ر٢ت علظ ؽالكت ٝ ع٘ب٧ت ام آٙ ؿست ث٠ اهـاٗبت٦ مؿٛـ. سٔزٞه٨بٙ ث٠ ػٜٞاٙ هـكت٦ 
تبمٟ ٝاكؿ ٨ٛبمٜٗـ ٗطلٝػ٨ت ؿك ربٗؼ٠ اسال٦ٗ ثٞؿٛـ. ام قلك٦ ؽ٨ٔل٠ ٨ٛن ٨ٛبم ث٠ هـكت ٝ 

ربٗؼ٠ اسال٦ٗ ؿاضت. ٦ٌ٧ ام كا٢١ب٥ ٗطلٝػ٨ت سالرو٠ ع٘ب٧ت ٝ تأ٨٧ـ ؽ٨ٔل٠ غالثت ؿك 
ٝ ٦ٌ٧ ام كا٢١ب٥ هـكت ٝ غالثت ؽٔلب، ػالٟٝ ثل ع٘ب٧ت س٨بس٦ ٝ ٛظب٦ٗ سالرو٠، تسٔف 

١ب٥ ٗٞسٖ عذ ثٞؿ. ثل ٨٘١ٚ ثل عل٨ٗٚ ٝ ثلُناك٥ ٗلاسٖ عذ ٝ آٗـٙ ٛبٕ آ٢ٛب ؿك ؽكج٠
ؿٛـ ثب تسٔف ثل عذ ٝ كا٢١ب٥ عذ ا٧ٚ ٗطلٝػ٨ت كا اسبس سٔزٞه٨بٙ ؿك ١٘بٙ اثتـا سؼ٦ ًل

ؿست آٝكٛـ. آ٢ٛب ثب س٨بست رب٧ِن٦ٜ٧ اٗلا٥ تلى ث٠ رب٥ ا٨ٗلاٙ ؿ٨ل تلى تالش ؿاضتٜـ  ث٠
تٞاٙ ث٠  ث٠ ا٧ٚ ٢ٖٗ ؿست ٧بثٜـ. ام ر٠ٔ٘ ا٨ٗلآغبد ١ب٥ هـكتٜ٘ـ تلى ؿٝكٟ سٔزٞه٦ ٦ٗ

اكرٞا٦ٛ اضبكٟ ًلؿ. ؿكٝاهغ ٝ ؽتٔؾ ثٚ ًٜت٨ٌٚ، ٛزٖ آـ٧ٚ ؽ٘بكت٨ٌٚ عسٜب٦ٛ ٝ هب٧٘بم 
تجبك ٝ هـكتٜ٘ـ ث٠ اٗبكت عذ ؿكٝاهغ ؿك  غٞكت ٦ًٔ ثب٧ـ ُلت ٠ً اٛتػبة اٗلا٥ تلى ث٠

قٞك ًبْٗ ؿّ ث٠ ؽٔلب٥ س٦ٜ  ُبٟ ث٠ كاستب٥ س٨بست تلسبٛـٙ ضلكب٥ عزبم ثٞؿ ٠ً ٨١ش
ؿٟ ٝ ٛبٕ ١ب كا ام ؽكج٠ عقف ًل ا٥ ٛبٕ آٙ تل٧ٚ اضٌبّ ٝ كبغ٠ٔ ؿاؿٛـ ٝ ثب ًٞصي ثــاؿ ٦٘ٛ

 ًلؿٛـ. ١ب ٦ٗ ؽٔلب٥ كبق٦٘ كا رب٧ِن٧ٚ آٙ
ا٥ ؿك م٠ٜ٨ٗ عذ ؿك ا٧لاٙ ٝ ًطٞك١ب٥ اسال٦ٗ اٛزبٕ ُلكت٠ است ٠ً ام تغو٨وبت ُستلؿٟ

ٞاٙ ث٠ ًبك١ب٥ كسّٞ رؼلل٧بٙ ٝ ًبك ؽبٖٛ اسلاء ؿٝؿبٙ اضبكٟ ٛ٘ٞؿ. ثب ا٧ٚ ت ٦ٗآٙ ر٠ٔ٘ 
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ا٥ ام ٛـ ٝ ام ٨٘١ٚ كٝ عزٖ ُستلؿٟٝرٞؿ ا٧ٚ ًبك١ب ً٘تل ث٠ ٧ي ؿٝكٟ تبك٧ؾ٦ اؽتػبظ ؿاك
اٛـ. ؿك م٠ٜ٨ٗ عذ ؿك اقالػبت تبك٧ؾ٦ كا ام آؿبم اسالٕ تب ؿٝكٟ ٗؼبغل ؿك آحبك ؽ٧ٞص ُٜزبٛـٟ

كهبثت ٞاٙ ث٠ ًتبة آؾلاثط٠ ثب ػٜٞاٙ ت ٦ٗؿٝكٟ سٔزٞه٦، ث٠ غٞكت اؽتػبغ٦ ت٢ٜب 
ؿك ف٧ْ كٝاثف ث٨ٚ  اضبكٟ ٛ٘ٞؿ ٠ً ٗسئ٠ٔ عذ ػجبس٨بٙ ٝ كبق٨٘بٙ ؿك س٨بؿت عل٨ٗٚ ضل٧ل٨ٚ

سالرو٠ ٝ ػجبس٨بٙ ام ٧ي سٞ ٝ ؽٔلب٥ كبق٦٘ ام س٥ٞ ؿ٧ِل ُٜزبٛـٟ ضـٟ است ٝ اقالػبت 
ؽٞث٦ ؿك ٗٞكؿ ٝؾؼ٨ت عذ ٝ عزبد آٝكؿٟ است. ثب ا٧ٚ ٝرٞؿ ا٧ٚ احل ٨ٛن ً٘تل ٗسئ٠ٔ اٗبكت 

 س٨بس٦ ث٠ ٗبٜٛـ ًتبة ٗبٝكؿ٥ كا -١ب٥ كو٦٢عذ ٝ ٝظب٧ق ثلض٘لؿٟ ثلا٥ ا٨ٗل عذ ؿك ًتبة
ٗٞكؿ ٝاًب٥ٝ هلاك ؿاؿٟ ٝ ُب٦١ ث٠ غٞكت ُقكا ٝ ٗؾتػل ث٠ آٙ ا٨ٗلاٙ عذ ؿك ا٧ٚ ؿٝكٟ ٝ 

ام ٨٘١ٚ كٝ تغو٨و٦ ربٗغ ٝ ًبْٗ ؿك  ت٢ٜب ؿك اكتجبـ ثب عٞاؿث عل٨ٗٚ اضبكٟ ٛ٘ٞؿٟ است.
ٛ٘ٞؿ ٝ ا٨ٗـٝاك٧ٖ تٞاٛست٠ ثبض٨ٖ ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ٗٞكؿ اٗبكت عذ ؿك ؿٝكٟ سٔزٞه٨بٙ ؾلٝك٥ ٦ٗ

 ٨٧ٖ.كتظ ثبث٦ ٛ٘ب

 حج پیش اس دٍرُ سلجَقی
(. اٝ 169: 1376)س٢٘ٞؿ٥،  ؿك سبّ ٢ٖٛ پ٨بٗجل اثٞثٌل غغبث٦ ؽٞؿ كا ا٨ٗلآغبد ًلؿ

)ظ( ثب ا٠ٌٜ٧ ؽٞؿ ؿك ا٧ٚ عذ ٛجٞؿٛـ اٗب ام ا٧ٚ  ٛؾست٨ٚ ا٨ٗل آغبد ؿك اسالٕ ثٞؿ. پ٨بٗجل
اٛزبٕ ؿاؿ. ثب كلغت ٨ٛن استلبؿٟ ًلؿٟ ٝ ثب اثالؽ آٛض٠ ٠ً ث٠ ٥ٝ ٝع٦ ضـٟ ثٞؿ كسبٓتص كا 

 ـ ٝ ٗطلًبٙ ؿ٧ِل عن ضلًت ؿك آٙ كا ٛـاضتٜـض ٦ٗا٧ٚ اهـإ عذ ٜٗبس٦ٌ سلاسل اسال
(. اثٞثٌل ؿك ؿٝكاٙ ؽالكتص ٠ً ؿٝ سبّ قّٞ ًط٨ـ، ٧ٌجبك 102-101: 1386)آسجبػ٦، 

ا٨ٗلآغبد ثٞؿ. ٥ٝ ؿك سبّ ٧بمؿ١ٖ ػجـآلع٘ٚ ثٚ ػٞف ام غغبث٦ ثنكٍ پ٨بٗجل ٝ ٧ب ػتبة 
 (. 1478، 4: د1375)قجل٥،  ث٠ سبالك٥ عذ ٜٗػٞة ًلؿاثٚ اس٨ـ كا 

١بى عٌٞٗت ؽٞؿ ثلاى ٗلؿٕ عذ ُناكؿ. ؿك  ػ٘ل ثٚ ؽكبة رن ؿك سبّ اّٝ ؿك ٠٘١ سبّ
م١ُلى ٗسئ٨ٓٞت عذ ُناكى   ػٞف  ثٚ  آٙ سبّ ٨ٛن ٠ً سبّ س٨نؿٟ ١زلى ثٞؿ، ػجـآلع٘ٚ

١بى  ٙ ؿك ت٘بٗى سبّػخ٘بٙ ثٚ ػلب(. 1631، 4: د1375)قجل٥،  ٗلؿٕ كا ثل ػ٢ـٟ ؿاضت
ا٨ٗلآغبد  م١ُلى  ػٞف  ثٚ  ٟ. م ٠ً ػجـآلع٘ٚ 24رن سبّ اّٝ ٧ؼٜى سبّ  ،عٌٞٗت ؽٞؿ

(. اٗبكت عذ ؿك مٗبٙ اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ٝؾغ 2094، 4: د1375)قجل٥،  عذ ُناكؿؽٞؿ  ثٞؿ،
)ع( ؽٞؿ ثـ٨ْٓ ضلا٧ف ٧ٝژٟ آٙ مٗبٙ ٝ ؿك٨ُل٥  ١ب٥ پ٨ط٨ٚ ؿاضت. اٗبٕ ػ٦ٔ ٗتلبٝت٦ ثب سبّ
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ب ٗؾبٓل٨ٚ ٝ ٗـػ٨بٙ ٛتٞاٛست ضؾػب سبالك٥ عذ كا ث٠ ػ٢ـٟ ث٨ِلؿ. ك٧ٝـاؿ١ب٦٧ صٞٙ ث
ر٢ِٜب٥ رْ٘ ٝ غل٨ٚ ٝ ٢ٛلٝاٙ...، ثبػج ضـ ٠ً اٗبٕ ػ٦ٔ)ع( ٗزبّ ٨ٛبثـ تب ضؾػب ث٠ اهب٠ٗ 

(. اٗب ثلا٥ اٗل عذ ١ل سب٠ٓ ا٨ٗلآغبر٦ ٜٗػٞة 891، 2: د1374)ٗوـس٦،  عذ اهـإ ًٜـ
(. ٜٗػت ا٨ٗلآغبد ام ؿ٧ـُبٟ ا٧ٞٗبٙ ٨ٛن ام رب٧ِبٟ ٝ ا٨٘١ت 2،140د :1371)٧ؼوٞث٦،  لؿً ٦ٗ

آ٢ٛب سؼ٦ ؿاضتٜـ ا٨ٗلآغبر٢ب كا ام ٨ٗبٙ  س٨بس٦ ٝ ٗق١ج٦ ٦٘٢ٗ ثلؽٞكؿاك ثٞؿ ث٠ قٞك٥ ٠ً
ؽبٛـاٙ ا٥ٞٗ ٧ب ٝاثستِبٙ ث٠ آ٢ٛب اٛتؾبة ًٜٜـ. ػالٟٝ ثل ا٧ٚ، ؽٞؿ ؽٔلب٥ ا٥ٞٗ ٨ٛن ثست٠ ث٠ 

ضـٛـ. ث٠ ٛٞضت٠ ٗسؼٞؿ٥ ٗؼب٠٧ٝ ثٚ اثٞسل٨بٙ، ا٨ٗلآغبد ٦ٗ ضلا٧ف ٝ ٝؾؼ٨ت ٗٞرٞؿ، ؽٞؿ
(. اٛتؾبة 29، 2: د1374)ٗسؼٞؿ٥،  ٟ. م ثلاى ٗلؿٕ عذ ُناكؿ 50ٟ. م ٝ سبّ  44ؿك سبّ 

 ١زل٥ تٞسف ٨ٓٝـ ثٚ ػجـآ٘ٔي 87ػ٘ل ثٚ ػجـآؼن٧ن ث٠ سلپلست٦ عزبد ؿك سبّ 
٨لآغبر٦ ام ٛوص ٝ رب٧ِبٟ (. ٨ٛن ٛطبٙ ٦ٗ ؿ١ـ ٠ً ٜٗػت ا765ٗ، 2: د1374)ٗسؼٞؿ٥، 

 (.217: 1415)اثٚ ؽ٨بـ،  ٦٘٢ٗ ؿك ا٧ٚ مٗبٙ ثلؽٞكؿاك ثٞؿٟ است

١ب٥ ٗؾتٔق  ١ب٥ پ٨ص ام آٙ، ث٠ ؿ٨ْٓ تط٨ٌْ عٌٞٗتؿك مٗبٙ ػجبس٨بٙ ثلؽالف ؿٝكٟ
س٨س ؽالكت كبق٨٘بٙ ؿك ٗػل ث٠ ػٜٞاٙ أ١ب٥ ُٞٛبُٞٙ هٔ٘لٝ ؽالكت ٝ ١٘ض٨ٜٚ ت ؿك ثؾص

٨لآغبر٦ ٝ عذ ُقاك٥ ا٨٘١ت ٗؿبػل٦ پ٨ـا ًلؿ. اثٞآؼجبس كه٨ت ؽالكت ػجبس٦ ٜٗػت اٗ
١زل٥ ػ٥ٞ٘ ؽٞؿ ؿاٝؿ ثٚ ػٔى كا ا٨ٗل آغبد ٝ  132سلبط ا٨ٓٝٚ ؽ٨ٔل٠ ا٥ٞٗ ؿك سبّ 

-79، 15: د1371)اثٚ اح٨ل،  ١٘نٗبٙ ث٠ عٌٞٗت ٠ٌٗ، ٗـ٠ٜ٧، ٧٘ٚ ٝ ٧٘ب٠ٗ ٜٗػٞة ًلؿ
 )اثٚ اح٨ل، ص ا٨ٗلآغبد ثٞؿؿك ؿٝكاٙ ؽالكت 164ٝ  ١160ب٥  (. ٢ٗـ٥ ؿٝثبك ٝ ؿك سب81ّ

(. ١بكٝٙ آلض٨ـ ث٨ص ام ٠٘١ ؽٔلب٥ ػجبس٦ 5086، 12: د1375؛ قجل٥، 296، 15: د1371
٠ُٛ ثبك ث٠ قٞك پلاًٜـٟ   ضؾػب اٗبكت عذ كا ثؼ٢ـٟ ُلكت ثٜب ث٠ ُلت٠ ػت٨وى، ١بكٝٙ آلض٨ـ 

 188ٝ  186، 181، 179، 177، 175، 174، 173، ١170بى  ثلاى ٗلؿٕ عذ ُناكؿ ٠ً ؿك سبّ
آ٧ـ ٜٗػت  (. ١٘بٛكٞك ٠ً ام ٗكبٓت ثبال ثل 2،340٦ٗ: د1386)كبس٦،  ٟ. م ثٞؿٟ است

ا٥ ٢ٖٗ ثٞؿٟ است ٠ً ؽٔلب٥ ػجبس٦ ؽٞؿ ضؾػب آٙ كا ثلػ٢ـٟ  امٟاٛـ ٠ا٨ٗلآغبر٦ ث
ُلكتٜـ ٝ ٧ب ٦ٌ٧ ام اكلاؿ ؽبٛـاٙ ؽٞؿ ثؾػٞظ ٨ٓٝؼ٢ـ كا ث٠ سلپلست٦ ًبكٝاٙ اٛتؾبة  ٦ٗ
ؿ١ـ ٠ً ٜٗػت ا٨ٗلآغبد ؿك ثبال ثلؿٙ ٝر٠ س٨بس٦ ٝ  ؾٞع ٛطبٙ ٦ًٗلؿٛـ. ا٧ٚ ٗٞ ٦ٗ

 ٗق١ج٦ ؽٔلب٥ ػجبس٦ ٛوص ٦٘٢ٗ ؿاضت٠ است.
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ضٞؿ صلا ٠ً ؿك  ٝؾغ ؿُلُٞٙ ٦ٗ -تسٔف آّ ث٠٧ٞ ثل ثــاؿ -ؿك ؿٝكٟ ؿٕٝ ؽالكت ػجبس٦
١ب ؽكج٠ ث٠ ٛبٕ آ٢ٛب ؿك ٠ٌٗ  ٨لٛـ ٝ ثلا٥ سبُّ ٦ٗا٧ٚ ؿٝكٟ ؽٔلب٥ كبق٦٘ ؿك عل٨ٗٚ هـكت 

ضٞٛـ ؿك ا٧ٚ ؿٝكٟ ًسب٦ٛ ٠ً ثلا٥ سلپلست٦ ًبكٝاٙ عذ اٛتؾبة ٦ٗ ضٞؿ.ٗـ٠ٜ٧ ؽٞاٛـٟ ٦ٗ ٝ
ػ٘ٞٗب ثب ا٧ٚ ١ـف است ٠ً ثتٞاٜٛـ ؿك عل٨ٗٚ ثلا٥ ؿستِبٟ ؽالكت ٛلٞف ٝ اػتجبك عبغْ 
ًٜٜـ ٝ ثغلاٙ ٗطلٝػ٨ت ا٧ٚ ؿستِبٟ كا عْ ًٜٜـ صلا ٠ً تسٔف ثل عل٨ٗٚ ؿك ؿ٧ـ ٗلؿٕ 

ث٠ ػٜٞاٙ ٗخبّ ؿك سبّ س٨ػـ ٝ پٜزبٟ ٝ آٝكؿ. ٥ ؽالكت اػتجبك ٦ٗا٨٘١ت ٧ٝژٟ ؿاضت ٝ ثلا
١طت ث٠ ٛبٕ ٗؼنّ ثٚ ت٨ٖ٘ ٗؼـ ثٚ ٜٗػٞك ػج٨ـى عبًٖ ٗػل ؿك ٠ٌٗ ٝ ٗـ٠ٜ٧ ٝ ٧٘ٚ، ؽكج٠ 

١ب اثٞاع٘ـ ام ثــاؿ،  ػجبس عقف ُلؿ٧ـ ٝ ؿك ا٧ٚ سبّ سلؿست٠ قبٓجى ؽٞاٛـٟ ضـ ٝ ٛبٕ ثٜى
 (. 2،348: د1386)كبس٦،  ثلاى ٗلؿٕ عذ ُناكؿ

 اّویت حج تزای سلجَقیاى

اّٝ هلٙ پٜزٖ ث٠ ؿ٨ْٓ ؾؼق آّ ث٠٧ٞ ٝ ١٘ض٨ٜـٚ هـكت ؽٔلب٥  ؿك هلٙ ص٢بك ٝ ٠٘٨ٛ
١ب٥ اهتـاك ٝ ٗطلٝػ٨ت ؽالكت ػجبس٦ ٧ؼ٦ٜ عل٨ٗٚ ضل٧ل٨ٚ ام ؿست كبق٦٘ ٦ٌ٧ ام ٛطب٠ٛ

م ١زل٥ ٠ً كبق٨٘بٙ تٞاٛستٜـ ثل ٜٗكو٠ عزب 367ؽالكت ػجبس٦ ث٨لٝٙ ضـٟ ثٞؿ ٝ ام سبّ 
١زل٥ ٠ً ا٨ٓٝٚ ًبكٝاٙ عذ ػلام ؿك مٗبٙ سالرو٠ ام ػلام ػبمٕ  455ٗسٔف ضٞٛـ تب سبّ 

اٛـٟ ٛطـٟ ثٞؿ ٝ عذ ا٥ ث٠ ٛبٕ ؽٔلب٥ ػجبس٦ ؿك ا٧ٚ سلم٨ٗٚ ؽ٠ٌٗٞ ضـ، ٨١ش ؽكج٠
ُلكت. ٧ي سبّ ١ب ث٠ غـٞكت رنئ٦ اٛزبٕ ٦ٗ ١ب ١ٖ ام كٝٛن اكتبؿٟ ثٞؿ ٝ ثلؽ٦ سبّ ػلاه٦

آٓت اكسالٙ، سٔكبٙ ٝهت ؿٝٓت سٔزٞه٦ ٠ً  س٦ سجت ضـ تب تٞر٠ثؼـ عقف ٛبٕ ؽ٨ٔل٠ ػجب
ا٥ ث٠ عذ ٝ عزبد ٝ ا٨ٜٗت ٗس٨ل١ب٥ عذ ؿاضت ث٠ ا٧ٚ ٗسئ٠ٔ رٔت ضٞؿ. ا٧ٚ ػٜب٧ت ٧ٝژٟ

١٘بٙ س٨بست٦ ثٞؿ ٠ً قـلّ پس ام ٝكٝؿ ث٠ ثــاؿ قلاع٦ ًلؿ، اٗب تٞر٢ص ث٠ عزبم 
ـُبٙ تلى ٝ ؿ٦٘ٔ٧ ؿك پ٦ ٗؼكٞف ٛطـ، صلا ٠ً ١٘ضٜبٙ ؿك پ٦ تس٠٧ٞ عسبة ثب ثبمٗبٛ

ضٞكش ثسبس٨ل٥ ؿك ػلام ثٞؿ ٝ تب مٗبٙ ٗلُص ث٨طتل ؿك كٌل تخج٨ت هـكت سالرو٠ ؿك 
ا٧لاٙ ٝ ام ٨ٗبٙ ثلؿاضتٚ ٗؾبٓلبٙ س٨بس٦ ثٞؿ. ثب ٗلٍ قـلّ ث٨َ ٝ ربٛط٦ٜ٨ آٓت اكسالٙ 

١ب٥ سالرو٠ ث٨ص ام پ٨ص ٗتٞر٠ ٠ٌٗ ٝ ٗسئ٠ٔ عذ ضـ ٝ ؿك ١زل٥ تالش 455ؿك سبّ 
١زل٥ ػبمٕ عذ ثٞؿ، سٔكبٙ رـ٧ـ ثلا٥ تغون  ٠456 ًبكٝاٙ عذ ػلاه٦ ؿك سبّ مٗب٦ٛ ً

 (.103، 4: د1363)اثٚ ؽٔـٝٙ،  ا١ـاف سالرو٠ ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ ؿست ث٠ ًبك ضـ
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١ب٥ اػنإ ام٥ ٝ م٠ٜ٨ٗاٛـٟ ثب٧ست ًبكٝاٙ عزبد ػلام كا كاآٓت اكسالٙ پ٨ص ام ٠٘١ ٦ٗ
١ب ث٠ ؿ٨ْٓ ا ٠ً پ٨ص ام اٝ ًبكٝاٙ عذ ػلاه٦ًلؿ صل١ب كا كلا١ٖ ١٦ٗل سب٠ٓ ا٧ٚ ًبكٝاٙ

١ب ٝ هغك٦ تول٧جبً ث٠ غٞكت تؼك٨ْ ؿك آٗـٟ ثٞؿ. ٗؤٓق ضلبءآـلإ ضلا٧ف ٛبٗسبػـ ٝ ثغلاٙ
١زل٥، ٧ؼ٦ٜ ام مٗبٙ تأس٨س  ١431ب٥ ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ ػـٕ ٝكٝؿ عزبد ػلام ث٠ ٠ٌٗ ؿك سبّ

٠ٌ ٝ ٛبٜٗظ٦٘ آٗـٙ عزبد ػلام سٔس٠ٔ سالرو٠ تب ٝكٝؿ ا٨ٓٝٚ ًبكٝاٙ عذ آت اكسالٙ ث٠ ٗ
ؿك سبّ ص٢بكغـ ٝ سى ٨ٛن ًسى ام ػلام، ٗػل ٝ ضبٕ ث٠ عذ ٛلكت... »٧ٞٛسـ: ٝ ؽلاسبٙ ٦ٗ

١٘ض٨ٜٚ ؿك سبّ ص٢بكغـ ٝ سى ٝ ؿٝ ٨ٛن ًسى ام ا١ْ ػلام، ث٠ عذ ٛلكت. سبّ ص٢بكغـ ٝ 
ؿك ١بى پ٨ص ام آٙ ٨ٛن ًسى عذ ث٠ رب ٨ٛبٝكؿ؛ ٝ ام ر٠ٔ٘ ا٧ٚ ٠ً  سى ٝ ١لت ٝ سبّ

ٝ ص٢بكغـ ٝ ص٢ْ، ًسى ام ٗلؿٕ   ، ص٢بكغـ ٝ سى ٝ ٠ٛ ١بى ص٢بكغـ ٝ سى ٝ ١لت سبّ
ًسى ام ػلام ث٠ عذ ٛلكت٠ است. ؿك  448ٝ  441، 443، 446 ػلام، ث٠ عذ ٛلكت... ؿك سبّ

٨ٛن ٝؾغ ث٠ ٨٘١ٚ ٜٗٞاّ ثٞؿ. ١لصٜـ  ٨ٛ452ن ًسى ام ػلام، عذ ِٛناكؿ. ؿك سبّ  451سبّ 
ؿك سبّ  آٗـٛـ ٝ ث٠ اتلبم ر٘ؼى ام ٢ِٛجبٛبٙ، ك١سپبك عذ ضـٛـ. ر٘بػتى ؿك ًٞك٠ ُلؿ١ٖ

 (.359-356، 2: د1386)كبس٦، « ٨ٛن ًسى ث٠ عذ ٛلكت. 453

 جایگاُ، ًقش ٍ اّویت هٌصة اهیزالحاجی در دٍرُ سلجَقی
ٜٗػت ا٨ٗلآغبر٦ ؿك ؿٝكٟ سٔزٞه٦ ث٠ ؿ٨ْٓ كهبثت ثب كبق٨٘بٙ ا٨٘١ت ؿٝصٜـاٙ ٧بكت. 

ًبكٝا٦ٛ ثلا٥ عذ اػنإ ًلؿ. ا٧ٚ ًبكٝاٙ ٛؾست٨ٚ ًبكٝا٦ٛ ثٞؿ  .م455١آٓت اكسالٙ ؿك سبّ 
٠ً ؿك مٗبٙ آٓت اكسالٙ ػبمٕ ٠ٌٗ ضـ ٝ ام ا٧ٚ مٗبٙ ث٠ ثؼـ ١لسبّ ًبكٝاٙ ػلام ث٠ عذ 

آٗـ ؽجل٥ ٛطـ. سٔزٞه٨بٙ ؿك  ١ب پ٨ص ٦ٗ ١ب٥ ٠ً پ٨ص ام آٙ ؿك عذ ػلاه٦ككت ٝ ام ٝهل٠
ثب استلبؿٟ ام ؾؼق كبق٨٘بٙ ثل ضبٕ، اكؿٙ ٝ كٔسك٨ٚ  ا٧ٚ مٗبٙ ؿك اٝد هـكت ٛظب٦ٗ ثٞؿٛـ ٝ

صٜبٙ ؿك ٝؾؼ٨ت ؽٞث٦ ثٞؿٛـ ٠ً  ٧بكت٠ ثٞؿٛـ. امٛظل ٗب٦ٓ ٨ٛن آٙ ؿك ا٧ٚ سبّ ؿست
١ب ثلا٥ ضلكب٥ ٠ٌٗ ٠ً ضب٧ـ  ؿاكٛـ. آجت٠ ٠٘١ ا٧ٚ تٞاٛستٜـ ضل٧ق ٠ٌٗ كا كاؾ٦ ٠ِٛ  ٦ٗ

١ب ؿك  ٝ آٙ ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً آٙ ١ٜٞم ت٘ب٦ٔ٧ ث٠ ؽالكت كبق٦٘ ؿاضتٜـ ٧ي ٗؼٜب٥ ؿ٧ِل ؿاضت
ؽٞث٦ اعسبس  ص٨ٜٚ ٝؾؼ٨ت٦ ؽكل سٔزٞه٨بٙ كا ؿك ٗلم١ب٥ ض٘ب٦ٓ عزبم ٝ ضبٕ ث٠ 

ًلؿٛـ. سٔزٞه٨بٙ ٝ ػجبس٨بٙ ث٠ ا٧ٚ ٛت٨ز٠ كس٨ـٟ ثٞؿٛـ ٠ً ث٢تل٧ٚ ٝس٠ٔ٨ ثلا٥ عٌٞٗت  ٦ٗ
اٛـام٥  ثلر٢بٙ اسالٕ علظ اهتـاك ٗؼ٥ٜٞ ٝ ًست ٗطلٝػ٨ت ام قل٧ن تسٔف ثل ٠ٌٗ ٝ كاٟ
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ٝ اٗٞك ٗلثٞـ ث٠ آٙ است ٝ ام ٨٘١ٚ كٝ ثب اكسبّ غ٠ٔ ٝ ١ـا٧ب ٝ ً٘ي ٗب٦ٓ ث٠ ضلكب٥  عذ
عزبم ٝ ؿك غٞكت ٓنٕٝ استلبؿٟ ام ٜٗكن مٝك ٝ ت٢ـ٧ـ، ثٞؿ ٠ً ام قل٧ن اكسبّ ٨ٛل٥ٝ ٛظب٦ٗ 

١ب٥ ؽ٧ٞص كا ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ اػ٘بّ ضـ، س٨بست١ب٥ تزبك٥ اػ٘بّ ٦ٗث٠ ١٘لاٟ ًبكٝاٙ
 (.52: 1385)آؾلاثط٠،  ًلؿٛـ

قبٓج٨٨ٚ ا٨ٗل آغبد ثٞؿ. اثٞ آـٜبئٖ  1.م اثٞآـٜبئٖ ٛٞك آـ٧ٚ آن٧ٜى ٛو٨ت١ 456 ؿك سبّ
١٘ضٜبٙ ؿك ٠ٌٗ ٗبٛـ ٝ ا٨ٗل ٗغ٘ـ ثٚ رؼلل عبًٖ ٠ٌٗ كا ام اقبػت ػج٨ـ٧بٙ ثِلؿا٨ٛـ تب ؿك 

، ثبك 462(. ؿك سبّ 146، 3: د1363)اثٚ ؽٔـٝٙ،  ؽكج٠ ث٠ ٛبٕ ثٜى ػجبس ًلؿ 458سبّ 
اكسالٙ سٔزٞهى ٝ هبئٖ )ؽ٨ٔل٠  ١ب، ٧ؼٜى سٔكبٙ آت ل ؿك ٠ٌٗ، ؽكج٠ ث٠ ٛبٕ ػجبسىؿ٧ِ

 .(358، 2: د1386)كبس٦،  ػجبسى( ؽٞاٛـٟ ضـ
اى  اى ث٠ ١٘لاٟ ١ـ٠٧ م آ٘ستٜػل ثب٠ّٔٓ ػٔٞى كلٗبٛلٝاى ٗػل ٛب١٠ٗ. 467ؿك سبّ 

ٛبٕ اٝ ؿك ٠ٌٗ  ُلاٛ٘ب٠٧ ٛنؿ عبًٖ ٠ٌٗ اثٚ اثى ١بضٖ كلستبؿ ٝ ام ٝى ؽٞاست ٠ً ؽكج٠ ث٠
سُٜٞـ تٞ ٝ پ٨٘بٙ تٞ ثلاى آوبئٖ ٝ سٔكبٙ آت »ُلت٠ ثٞؿ   اػبؿٟ ضٞؿ، ٝ ؿك ٛب٠ٗ اكسبٓى

عٌ٘لاٙ ٠ٌٗ « اٛـ. اكسالٙ ثٞؿ ٠ً )ثٜبٕ آ٢ٛب ؽكج٠ ؽٞاٛى( ٝ اًٜٞٙ ١ل ؿٝى آ٢ٛب ؿكُقضت٠
-74، 23: د1371)اثٚ اح٨ل،  ثٜبٕ آ٘ستٜػل ؽكج٠ ؽٞاٛـ ٝ ٛبٕ آ٘وتـى كا ام ؽكج٠ اٛـاعت

: 1407)اثٚ ًخ٨ل،  ١ب ؽٞاٛـٟ ضـ ، ثبك ؿ٧ِل ؽكج٠ ث٠ ٛبٕ ػجبسى468عز٠ سبّ  (. اٗب ؿك فى75
 (.112، 12د

 ٨٘١ٚ ثغج ؽٞاٛـٙ ؽكج٠ ث٠ ٛبٕ ؽ٨ٔل٠ ٝ اؿٔت اٝهبت، ػٞؼ ضـٙ آٙ ؿك ١ل سبّ
سجت ضـ ٠ً سٔزٞه٨بٙ تـ٨٨ل ك٠٧ٝ ؿاؿٟ ٝ ام ا٨ٗلآغبد ١ب٥ تلى ثلا٥ اٗل عذ استلبؿٟ ًٜٜـ 

ثتٞاٜٛـ ام تٞاٙ ٛظب٦ٗ آ٢ٛب ثلا٥ ٗٞؾٞع ؽكج٠ ١ٖ استلبؿٟ ًٜٜـ. س٨بؿت عذ ٝ اٗبكت آٙ  تب
ث٠ اٗلا٥ ٨ٛلٜٝٗـ تلى سپلؿٟ ضـ تب ثتٞاٜٛـ س٨بؿت آٛبٙ كا ثل عزبم تؿ٨٘ٚ ًلؿٟ ٝ ١ل ٛٞع 
تؾك٦ ٝ تزبٝم ام س٥ٞ ضلكب٥ عزبم ؿك ثلاثل س٨بؿت ػجبس٨بٙ ٝ سٔزٞه٨بٙ كا پب٧بٙ ؿ١ٜـ. 

١ب٥ تلى  ـ ا٧ٚ س٨بست سٔزٞه٨بٙ ؿٝ ػٔت ؿاضت اّٝ ا٠ٌٜ٧ ث٠ ا٨ٗلآغبدث٠ ٛظل ٦ٗ كس

                                                           
اؿاك٥ عٌٞٗت ػجبس٨بٙ اقالم  -ثل آٙ ثؾص ام تط٨ٌالت س٨بس٦ است ٝ ؿ٧ٞاٙ ٛوبثت، «سل پلست٦ ٝ ك٧بست»ٛوبثت ث٠ ٗؼ٦ٜ  - 1

كا ثل ػ٢ـٟ ؿاضت. ؽ٨ٔل٠ ٧ب سٔكبٙ  )ث٦ٜ ١بضٖ( ٝظ٨ل٠ سلپلست٦ سبؿات ت ٝـ ٠ً ؿك ٠٘٨ٛ ٛؾست هلٙ سٕٞ ١زل٥ ضٌْ ُلكض ٦ٗ
ن٧ـ ٝ اؿاكٟ ُ ١٦ٗب٥ م٧ل كلٗبٙ ؽٞؿ ثل  غبٓظ ٝ ٗوجّٞ ث٦ٜ ١بضٖ، سلپلست٦ ثلا٥ ت٘ب٦ٗ سبؿات سلم٨ٗٚ ١ب٥ ػبٖٓ، ام ٨ٗبٙ ضؾػ٨ت

 (.139: 2535 )اٛٞك٥، ١ب ثل ػ٢ـٟ ٥ٝ ثٞؿ ؿ٧ٞاٙ ٛوبثت ٝ اٛتؾبة ٛو٨جبٙ ض٢ل١ب، هجب٧ْ ٝ ٗغ٠ٔ
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 ١ب٥ ػ٥ٞٔ ض٨ؼ٠ ٝ ؿ٨ل تلى اػت٘بؿ ث٨طتل٥ ؿاضتٜـ ٝ ا٧ٚ اػت٘بؿ ضب٧ـ ٛسجت ث٠ ا٨ٗلآغبد
١ب٥ هج٦ٔ  ١ب ثبضـ. ؿٕٝ ا٠ٌٜ٧ ا٨ٗلآغبد ٛبض٦ ام تجبك ٗطتلى سٔزٞه٨بٙ ثب ا٧ٚ ا٨ٗلآغبد

١ب٥ تلى  ثلاثل ضل٧ق ٠ٌٗ هـكت٦ ٛـاضتٜـ اٗب ا٨ٗلآغبداٗلا٥ ٛظب٦ٗ ٛجٞؿٛـ ٝ ٓقا ؿك 
ثلػٌس هجْ ام آ٠ٌٛ ا٨ٗل عذ ثبضٜـ، ا٨ٗل ٛظب٦ٗ ثٞؿٛـ. تب هجْ ام ا٧ٚ ؽ٨ٔل٠ ٛظل هكؼ٦ ؿك 

تٞاٛست  ؿاؿ ٝ ١لصٜـ اكلاؿ٥ صٞٙ ػؿـآ٘ٔي ث٦٢٧ٞ ٦ٗ ٗٞكؿ ا٨ٗل عذ ٝ اٛتؾبة آٙ كا ٦ٗ
ؿاؿ؛ اٗب ام ا٧ٚ تبك٧ؼ ث٠ ثؼـ تلًبٙ ؿك ٦ا٨ٗلآغبد كا ٗطؾع ًٜـ ٦ٓٝ عٌٖ اٝ كا ؽ٨ٔل٠ ٗ

ًلؿٛـ. صلا ٠ً سٔزٞه٨بٙ اٛتؾبة ا٨ٗلآغبد ١٘ضٞٙ ؽ٦ٔ٨ ام اٗٞك ؿ٧ِل ؽٞؿسل ػْ٘ ٦ٗ
هـكت ثلتل ٝ ثالٜٗبمع ثٞؿٛـ ٝ ثب ثبمُلؿاٛـٙ ع٨خ٨ت س٨بس٦ ٗق١ج٦ ؽالكت ا١ْ سٜت ؿ٧ِل 

كؿ ٛظل ؽالكت ٠ً ١٘بٛب ٨ٛبم٥ ث٠ ٛظل ؽ٨ٔل٠ ٛـاضتٜـ. صلا ٠ً ؿه٨وب ؿك كاستب٥ ا١ـاف ٗٞ
ًلؿٛـ. ٛؾست٨ٚ ا٨ٗل تلى تجبك ٠ً ث٠  تؿؼ٨ق كبق٨٘بٙ ٝ ٗٞهؼ٨ت آ٢ٛب ؿك ٠ٌٗ ثٞؿ ػْ٘ ٦ٗ

: 1361)اثٚ رٞم٥،  ٗوبٕ اٗبكت عذ كس٨ـ ا٨ٗل ٜٗػٞك ؽتٔؾ ثٚ ًٜت٨ٌٚ ٗؼلٝف ث٠ ق٧ْٞ ثٞؿ
ه٘ل٥ ا٨ٗلآغبد ضـ. ا٧ٚ ػْ٘ ٗٞرت رـا٢ٓب٥ ضـ٧ـ٥ ث٨ٚ  ٠ً468 ؿك سبّ (، 191-193

ضـٟ ثٞؿ ٝ  ػ٧ٞٔبٙ ٝ ا٨ٗلآغبد تلى ضـ. ضٞكش ثلؿُبٙ ؿك ٠ٌٗ ٠ً تٞسف ػ٧ٞٔبٙ كاٟ اٛـاؽت٠
١ب ٜٗزل ضـ ام ٨٘١ٚ ٛبكؾب٧ت٦ ػ٧ٞٔبٙ  ث٠ ضٌست ثلؿُبٙ ٝ ًطت٠ ضـٙ تؼـاؿ ًخ٨ل٥ ام آٙ

، 1: د1983)ٗغ٘ـ رنك٥،  لكتُ ٦ٗام ًٜبك ُقاضت٠ ضـٙ ؽٞؿ ام ٜٗػت ا٨ٗلآغبر٦ ٛطأت 
551.) 

١زل٥، اثٞآكبٓت م٧ٜج٦ كا ث٠ ١٘لاٟ  469هؼـٟ سبّ  ـ٥ ٝ سٔزٞه٨بٙ ؿك ف٥ؽ٨ٔل٠ آ٘وت
١ب ٝ اٗٞاّ كلاٝاٙ ث٠ ٛنؿ ضل٧ق ٠ٌٗ كلستبؿٛـ تب ام ا٨ٗل هتٔؾ ٠ً ا٨ٗل ًٞك٠ ثٞؿ، ١٘لاٟ ؽٔؼت

اٝ ثلا٥ ؽ٨ٔل٠ ٝ سٔكبٙ ٌٗٔطبٟ ث٨ؼت ث٨ِلؿ. ا٧ٚ ؿك عب٦ٓ ثٞؿ ٠ً ؿك ١٘بٙ سبّ ؿك ٗـ٠ٜ٧ 
 (.180: 1361)اثٚ رٞم٥،  ق٦٘ ؽٞاٛـٟ ضـؽكج٠ ث٠ ٛبٕ ؽ٨ٔل٠ كب

اػتلاؼ ػ٧ٞٔبٙ ث٠ ام ؿست ؿاؿٙ ٜٗػت ا٨ٗلآغبر٦ اؿا٠ٗ ؿاضت ٝ ؿك ٨٘١ٚ كاستب 
ا٥ ث٠ ؽ٨ٔل٠ ِٛبضت ٝ ؿك آٙ اػتلاؼ ًلؿ ٠ً ام مٗب٦ٛ ٠ً اٝ ػنّ ضـٟ اثٞآـٜبئٖ م٧ٜج٦ ٛب٠ٗ

)اثٚ  ٨ص ٛلكت٠ استاٛـ، ًبك١ب٥ عذ ث٠ ؿكست٦ پ اٛـكًبك اٗٞك عذ ضـٟ است ٝ ػ٧ٞٔبٙ ؿست
١زل٥ ث٠ هتٔؾ ٝ ٧بكاٛص ٝ ًطت٠ ضـٙ  ١472ب ؿك سبّ (. ع٠ٔ٘ سٞؿا193٦ٛ: 1361رٞم٥، 

تؼـاؿ٥ ام آٛبٙ ؿك ًٜبك ًؼج٠ ٝ ع٠ٔ٘ ث٠ ؽب٤ٛ اٝ ؿك ٠ٌٗ ١ٖ ث٠ ث٨ب٦ٛ، ث٠ تغل٧ي ٝ رٔت ٛظل 
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 اثٚ اث٦ ا٢ٓبضٖ عبًٖ ١بض٦٘ ٠ٌٗ ثٞؿ. ا٧ٚ ػْ٘ ٠ٛ ؿك٨ُل٥ سٔزٞه٨بٙ ثب ضلكب٥ عزبم،
)اثٚ  ث٠ٌٔ ؿك اغْ اػتلاؼ ٨ٌٗبٙ ث٠ عؿٞك ا٨ٗلآغبد تلى ؿك كأس ًبكٝاٙ ػلام ثٞؿ

 (.205: 1361رٞم٥، 
١زل٥ ؿك ٗٞسٖ عذ ثبم ١ٖ ؽٞاٛـٙ ؽكج٠ ث٠ ٛبٕ  472ٝ  471، ١470ب٥ ؿك سبّ

ػجبس ٝ  ١زل٥ ؽكج٠ ث٠ ٛبٕ ؽٔلب٥ ث٦ٜ 479تب سبّ  كبق٨٘بٙ اؿا٠ٗ ؿاضت. ثؼـ ام آٙ سب٢ٓب
ؽٞاٛـٟ ضـ. ؿك ا٧ٚ مٗبٙ ثٞؿ ٠ً ا٨ٗلآغبد ١ب٥ تلى ثب اٗبكت هتٔؾ اٗٞك  سالق٨ٚ سٔزٞه٦

ًلؿ. اٗل عذ قٞك ًبٗالً ٜٗظٖ ١٘لا٦١ ٦ٗ ١ب كا ث٠عذ كا ث٠ ؿست ُلكتٜـ ٝ ا٨ٗلآغبد، ًبكٝاٙ
(. ؿك ًْ 188: 1359)ك٢ـ ثـك٥،  تل ام هجْ ضـ ٝ س٨كلٟ ػجبس٨بٙ ثل ٠ٌٗ اؿا٠ٗ ٧بكت ٜٗظٖ

١زل٥ ه٘ل٥  479تب  ١468ب٥  اٗٞك ٗلثٞـ ث٠ اٗبكت عذ ؿك ق٦ سبّا٨ٗلاٙ تلى ؿك اٛزبٕ 
ٛط٨ٜبٙ ػلة كا ثب  ١ب كا ا٧٘ٚ سبمٛـ ٝ ع٘الت ثبؿ٠٧ ٗٞكن ثٞؿٛـٝ ؿك ٨٘١ٚ كاستب تٞاٛستٜـ كاٟ

(. ام اهـاٗبت ا٨ٗل 103، 4: د1366)اثٚ ؽٔـٝٙ،  ثلؿثبك٥ ٝ ضزبػت ؽبظ ؽٞؿ ؿكغ ٛ٘ب٧ٜـ
 ١ب٥ ٗٞرٞؿ ؿك ٗس٨ل كاٟ ٠ٌٗ اضبكٟ ٛ٘ٞؿ١ب ٝ سبؽت٘بٟٙٞاٙ ث٠ تؼ٨٘ل ٝ اغالط صبت ٦ٗهتٔؾ 

١زل٥ ٠ً ا٨ٗل آغبد ػلام ثٞؿ  485(. ١٘ض٨ٜٚ ؿك سبّ 262/ 16م: 1412)اثٚ رٞم٥، 
١ب٥ عزبد ػلام ٝ تـاث٨ل ضـ٧ـ٥ كا ؿك ٗوبثْ اػلاة ثـ٥ٝ هج٤ٔ٨ ؽلبر٠ ٠ً پ٨ٞست٠ ث٠ هبك٠ٔ

  .(301)١٘بٙ،  ًلؿٛـ اتؾبف ٛ٘ٞؿؽلاسبٙ ع٠ٔ٘ ٦ٗ
ؼـ ام ٗلٍ ا٨ٗل هتٔؾ ا٨ٗل تلى ؿ٧ِل٥ ث٠ ٛبٕ ٛزٖ آـ٠ٓٝ ٧ب ٛزٖ آـ٧ٚ ؽ٘بكت٨ٌٚ ث

تل٧ٚ ًبك اٝ اؿا٠ٗ ؽكج٠ ث٠  ١زل٥ ا٨ٗلآغبد ثٞؿ. اغ٦ٔ 498عسٜب٦ٛ ا٨ٗلآغبد ضـ ٝ تب سبّ 
ٛبٕ ؽ٨ٔل٠ ٝ سٔكبٙ ثٞؿ. ؿك مٗبٙ اٝ ث٠ ؿ٨ْٓ ثلؽ٦ ام اػ٘بٓص ام ر٠ٔ٘ عقف ٛبٕ ؽ٨ٔل٠ 

٠ٛ ًؼج٠ ٝ ضٞكش ٝ اػتلاؼ عزبد كبق٦٘ ٝ ضل٧ق ٠ٌٗ ٝ ١٘ض٨ٜٚ كبق٦٘ ام ك٥ٝ ؿك ؽب
ُلؿ ؿك كاٟ ٠ٌٗ ٝ ٗلٍ سٔكبٙ سٔزٞه٦، اٗٞك عذ ت٘تغ ثلُناك ِٛلؿ٧ـ ٝ ث٠  ؿٔج٠ هجب٧ْ ث٨بثبٙ

١ب ثٞؿ ٠ً ٛبٕ  ١زل٥ عذ اٛزبٕ ٛپق٧لكت. ؿك ٨٘١ٚ مٗبٙ 489ٗـت س٠ سبّ تب سبّ 
ٕ ًبكٝاٙ ام ػلام ث٠ ٠ٌٗ ٨ٛن ٗتٞهق ُلؿ٧ـ. سٔزٞه٨بٙ ٝ ػجبس٨بٙ ام ؽكج٠ اٛـاؽت٠ ضـ ٝ اػنا

١بى ٌٗ٘ٔت  پس ام ٝكبت ٌٗٔطبٟ، ؿك ٠ٌٗ ٝ ؿك ٗـ٠ٜ٧ ٝ ؿك ٠٘١ سلم٨ٗٚ 485اٗب ؿك سبّ 
(. 139، 12: د1407)اثٚ ًخ٨ل،  سٔزٞهى، ؽكج٠ ث٠ ٛبٕ سٔكبٙ ثل٨ًبكم سٔزٞهى ؽٞاٛـٟ ضـ

، عبر٨بٙ ام ؿٗطن ثب م ُناكؿٙ عذ ام ػلام ثٜب ثؼْٔ ٝ ٗٞرجبتى هكغ ضـ١. 486 ؿك سبّ
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ا٨ٗلى ٠ً تبد آـ٠ٓٝ تتص )ث٠ سلپلستى آ٢ٛب( ُ٘بكؿٟ ثٞؿ، كٝا٠ٛ ٠ٌٗ ضـٛـ. ٨٘١ٚ ٠ً ٗلاسٖ 
عذ كا اٛزبٕ ؿاؿٛـ، ٝ ثلُطتٜـ، ا٨ٗل ٠ٌٗ ٠ً ٗغ٘ـ ثٚ اثى ١بضٖ ثٞؿ سپب١ى ثـٛجبّ آ٢ٛب 

ضبٙ كا ؿبكت  آ٢ٛب ٝ ضتلاٙ  كٝا٠ٛ ًلؿ ٝ ٛنؿ٧ي ٠ٌٗ ث٠ عبر٨بٙ كس٨ـٛـ ٝ ثس٨بكى ام ؿاكائى
ًلؿٛـ. عبر٨بٙ ث٠ ٠ٌٗ ثلُطتٜـ ٝ ام ا٨ٗل ٠ٌٗ توبؾب ًلؿٛـ آٛض٠ ام آ٢ٛب ُلكت٠ ضـٟ، 

اى ام آٛض٠ ام آ٢ٛب ُلكت٠ ضـٟ ثٞؿ، پس ؿاؿٟ ضـ اٗب ؿك كاٟ ثبمُطت  ثلُلؿاٜٛـ ؿك ٢ٛب٧ت پبكٟ
ب كا ُل١ٝى ام اػلاة ام صٜـ ر٢ت ث٠ آ٢ٛب ع٠ٔ٘ ًلؿٛـ ٝ ػـٟ م٧بؿى كا ًطتٜـ ٝ اٗٞاّ آ٢ٛ

)اثٚ اح٨ل،  ؿبكت ًلؿٛـ. ػـٟ ا٥ ؿ٧ِل ثسجت ٛبتٞاٛى ٝ ؿٝك ٗبٛـٙ ام ًبكٝاٙ ١الى ضـٛـ
، ؿك مٗبٙ ا٨ٗلآغبر٦ ا٨ٗلؽ٘بكت٨ٌٚ عسٜبت٦ ثس٨بكى 489( ؿك سبّ 202-201، 23: د1371

ام اٗٞاّ ٝ اعطبٕ ٝ ؽٞكاًى عبر٨ب٦ٛ ٠ً ؿك ٛنؿ٧ٌى ٝاؿى ٛؾ٠ٔ اهبٗت ًلؿٟ ثٞؿٛـ، ثل احل 
م ٨ٗبٙ ككت ٝ ثس٨بكى ام آٛبٙ ؿلم ضـٛـ ٝ رن ًسبٛى ٠ً ث٠ ًٟٞ پٜبٟ ثلؿٟ س٨ْ ػظ٨٘ى ا

 (.12،153: د1407)اثٚ ًخ٨ل،  ثٞؿٛـ، ًسى ٛزبت پ٨ـا ٌٛلؿ
ٗٞرت ضـ ٠ً ؿك ٗٞسٖ عذ  487ربٛط٦ٜ٨ هبسٖ ث٠ رب٥ ٗغ٘ـ ثٚ رؼلل ضل٧ق ٠ٌٗ ؿك 

ً٘بٛبٙ ث٠ ؿك ٠ٌٗ ث٠ ٛبٕ كبق٨٘بٙ ؽكج٠ ؽٞاٛـٟ ضٞؿ ٠ً ا٧ٚ اٗل ثبػج ٓطٌلًط٦ تل
كلٗبٛـ٦١ ا٨ٗل اسپ٢جـ ثٚ سبٝت٨ٌٚ ث٠ ٠ٌٗ ٝ تػلف آٙ ض٢ل ضـ. ١لصٜـ ٠ً ؿك ٢ٛب٧ت 

)اثٚ اح٨ل،  هبسٖ ٓطٌل سٔزٞه٦ كا ؿك ػسلبٙ ضٌست ؿاؿ ٝ اٗبكت ؽٞؿ كا ثبمپس ُلكت
-١زل٥ ث٠ ٛبٕ ػجبس٨بٙ ؽكج٠ ؽٞاٛـ ٝ ًبكٝاٙ 489(. اٗب ثبم١ٖ ؿك سبّ 215، 23: د1371

١زل٥ ١٘ضٜبٙ عذ ًبكٝاٙ ػلام ربك٥ ثٞؿ ٝ  510ذ ضـٛـ ٝ تب سبّ ١ب٥ ػلاه٦ ك١سپبك ع
ضـ ٝ ا٨ٗلآغبد ػلام ١ل سبّ ؿك ؽكج٠ ث٠ ٛبٕ ؽ٨ٔل٠ ػجبس٦ ٝ سٔكبٙ سٔزٞه٦ ؽٞاٛـٟ ٦ٗ

 (.69: 1385)آؾلاثط٠،  آٝكؿ١ب كا ث٠ ٠ٌٗ ٝ ثلا٥ ضل٧ق ٦ٗٗٞسٖ عذ ١ـا٧ب ٝ اٗٞاّ ٝ ؽٔؼت

ٗستظ٢ل٥ ام قلف ٗستظ٢ل ػجبس٦  ١زل٥ ا٨ٗل ٧٘ٚ ثٚ ػجـاهلل 510ؿك سبّ 
١ب٦٧ ٛ٘ٞؿ ا٨ٗلآغبد ضـ ٠ً ثب ٨ٛل٥ٝ ٛظب٦ٗ ٠ً ١٘لاٟ ؿاضت ث٠ ٗلؿٕ ٠ٌٗ ٝ ٗـ٠ٜ٧ ا١بٛت

١ب٥ قلكـاك ؽ٨ٔل٠ كبق٦٘ ثٞؿ ٠ً ا٧ٚ ػْ٘ ٠ً ١ـف ٥ٝ ؽٞاك ض٘لؿٙ ا٨ٗل ٠ٌٗ ٝ سٞؿا٦ٛ
(. ؿك سبّ 145، 17ٕ: د1992م/1412)اثٚ رٞم٥،  ٗٞكؿ ١ٌٞٛص ١ِ٘بٙ هلاك ُلكت

ٟ.م ا٨ٗل ٛظل ا٨ٗلآغبد ثٞؿ. ؿك ا٧ٚ سبّ ؿك ٠ٌّٗ ٨ٗبٙ ا٨ٗل ١بضٖ ثٚ ك٨ٔت٤ ثٚ هبسٖ 529
، عبًٖ ٠ٌّٗ، ٝ ا٨ٗل ٛظل ؽبؿٕ، ا٨ٗل عبد، ٛناػى ؿكُلكت. اكلاؿ ا٨ٗل ١بضٖ  ػٔٞى عس٨ٜى
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اٗٞاّ عبر٨بٙ كا ١ِٜب٦ٗ ٠ً آ٢ٛب ؿك ٗسزـ آغلإ ث٠ قٞاف ٝ ٛ٘بم ٗطـّٞ ثٞؿٛـ، ؿبكت 
١٘ضٜبٙ عذ ًبكٝاٙ ػلام ربك٥  544(. تب سبّ 3044، 5: د1382هن٦ٜ٧ٝ،  )تت٥ٞ ٝ ٛ٘ٞؿٛـ

ضـ ٝ ا٨ٗلآغبد ػلام ١لسبّ ثٞؿ ٝ ؽكج٠ ث٠ ٛبٕ ؽ٨ٔل٠ ػجبس٦ ٝ سٔكبٙ سٔزٞه٦ ؽٞاٛـٟ ٦ٗ
 554آٝكؿ. ؿك سبّ ١ب كا ث٠ ٠ٌٗ ٝ ثلا٥ ضل٧ق ٦ٗؿك ٗٞسٖ عذ ١ـا٧ب ٝ اٗٞاّ ٝ ؽٔؼت
ٞا٦ٛ ضل٧ق ٠ٌٗ ث٠ ًبكٝاٙ عذ تؼلؼ ًلؿ. ًبكٝاٙ ١زل٥ ؿك مٗبٙ ا٨ٗلآغبر٦ هب٧٘بم اكر

١٘ض٨ٜٚ ؿك كاٟ ٠ٌٗ ث٠ ٗـ٠ٜ٧ ث٠ ؿ٨ْٓ ع٠ٔ٘ اػلاة ث٦ٜ مؿت ؿك ٗبٟ ٗغلٕ ١٘بٙ سبّ ؿصبك 
هتْ ٝ ؿبكت ٝ ًطتبك ُلؿ٧ـ ٝ تؼـاؿ م٧بؿ٥ ام عزبد ًطت٠ ضـٛـ. ثؼـ ام ا٧ٚ، عٞاؿث ٗطبث٦٢ 

ٚ اٗل ث٠ ٛٞث٠ ؽٞؿ، ٛطبٙ ام ؾؼق ٨ٛن كػ ؿاؿ ٠ً ٠٘١ ٛبض٦ ام ؾؼق ا٨ٗلآغبد ثٞؿ ٠ً ا٧
تٞر٦٢ ث٠ ٠ٌٗ ٝ ٗسئ٠ٔ عزبد  ؿٝٓت سٔزٞه٦ ٝ ُلكتبك٥ آٙ عٌٞٗت ث٠ ٗسبئْ ؿاؽ٦ٔ ٝ ث٦

ػٔت ثلٝم  »...( اثٚ اح٨ل ؿكثبكٟ ػٔت ا٧ٚ ٝاهؼ٠ ٦ٗ ٧ٞٛسـ: 565، 1: د1983)ٗغ٘ـ رنك٥، ثٞؿ
كا ث٠   ل هب٧٘بم اكرٞاٛىا٧ٚ ٝاهؼ٠ آٙ ثٞؿ ٠ً ا٨ٗل ٛظل، ا٨ٗل آغبد، ٝهتى ام ع٠ٔ ثلُطت، ا٨ٗ

ربى ؽٞؿ ا٨ٗل آغبد سبؽت. هب٧٘بم ٠ً رٞاٙ ٝ ٗـلٝك ثٞؿ آٛبٙ كا ث٠ ٠ٌٗ ثلؿ. ا٨ٗل ٠ٌٗ ٝهتى 
٧ـ اٝ كا ًٞصي اِٛبضت ٝ ث٠ ص٨نى ٛط٘لؿ ٝ ق٘غ ؿك اٗٞاّ عبر٨بٙ ثست. ٝٓى ؿك هب٧٘بم كا ؿ

ظب١ل ثب هب٧٘بم ٗالقلت ًلؿ تب ١ِٜبٗى ٠ً ام ٠ٌٗ ٗلارؼت ٛ٘ٞؿٛـ. هب٧٘بم ٝهتى ام ٠ٌٗ ككت 
ض٨ٜـ ٠ً ُل١ٝى ام اػلاة ارت٘بع ًلؿٟ ٝ هػـ ع٠ٔ٘ ث٠ عبر٨بٙ كا ؿاكٛـ. ٓقا ث٠ عبر٨بٙ 

عبر٨بٙ ػزٖ ٠ً ا٧ٚ علف كا « ت ٠ً ٗب ث٠ ض٢ل ٗـ٠ٜ٧ ٛل٧ٖٝ.ٗػٔغت ؿك ا٧ٚ اس»ُلت: 
ض٨ٜـٛـ كل٧بؿ ثل آٝكؿٛـ ٝ ت٢ـ٧ـش ًلؿٛـ ٠ً ام ؿستص ث٠ سٔكبٙ سٜزل ضٌب٧ت ؽٞا١ٜـ ثلؿ. 

پس ٗجٔـى پّٞ ث٠ اػلاة ثـ٨١ـ تب ثب پلؿاؽت »هب٧٘بم ١ٖ ٠ً ٝؾغ كا ثـ٧ٚ ٜٗٞاّ ؿ٧ـ ُلت: 
ٓى عبر٨بٙ ا٧ٚ پ٨ط٢ٜبؿ كا ٨ٛن ٛپق٧لكتٜـ. اٝ ١ٖ ٝ« ا٧ٚ پّٞ ضلضبٙ كا ام سل ؽٞؿ ؿٝك ٨ًٜٖ.

اى ٠ً ٨ٗبٙ ؿٝ ًٟٞ اٗتـاؿ ؿاضت.  عبر٨بٙ كا ث٠ ؿلاثى ثلؿ. ؿلاثى ٜٗنٓى ثٞؿ ٗتػْ ث٠ ُلؿ٠ٛ
ا٨ٗل هب٧٘بم ٝ عبر٨بٙ ؿك ؿ١ب٠ٛ ا٧ٚ ُلؿ٠ٛ تٞهق ًلؿٛـ ٝ ثب علا٨ٗبٙ ث٠ مؿ ٝ ؽٞكؿ پلؿاؽتٜـ. 

رن است ت٢ٜب ًبكى ٠ً ًلؿ ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً ثلاى ربٙ هب٧٘بم ٝهتى ؿ٧ـ ٠ً ام ؿٔج٠ ثل اػلاة ػب
ؽٞؿ ام آٛبٙ اٗبٙ ُلكت. اػلاة ثل عبر٨بٙ ؿٔج٠ ًلؿٛـ ٝ اٗٞاّ ٝ ٠٨ًٔ ٝسبئٔى ٠ً ثب ؽٞؿ 
ؿاضتٜـ ث٠ ؿ٨ٜ٘ت ثلؿٛـ. ٗلؿٕ ؿك ث٨بثبٙ پلاًٜـٟ ضـٛـ ٝ ُلٟٝ اٛج١ٞى ٠ً ام ثس٨بكى ث٠ ض٘بك 

.م ١ 565(. ؿك سبّ 180-181، 26د :1371)اثٚ اح٨ل،  «آٗـٛـ ربٙ سپلؿٛـ... ؿك ٛ٘ى
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ُقضت ١ب ٦ٗقبضت٨ٌـٚ ٗستزٜــ٥ ض٨ـؼ٦ ا٨ٗل آغـبد ضـ. ٥ٝ ًٖ عـلف ثٞؿ ٝ ُبٟ ١لت٠
٠ً ا٨ٗل قبضت٨ٌٚ ث٠ عذ آٗـ، تؼـاؿ م٧بؿ٥ ام اٗلا٥  ٧579ي ٠ً٘ٔ علف ٦٘ٛ مؿ. ؿك سبّ 

٧ي  عذ ثب ٗلؿٕ ث٠ رب٥ آٝكؿ ٝ ؿك عزبم ٦٧ُٞ 26ػزٖ ؽلاسب٦ٛ ١٘لا١ص ثٞؿٛـ. ٥ٝ 
پبؿضبٟ ثٞؿ. ٥ٝ ثؼـ١ب ٗت٢ٖ ضـ ٠ً ثب غالط آـ٧ٚ ا٧ٞث٦ ثلا٥ تػلف ثــاؿ ٌٗبتج٠ ًلؿٟ ٠ً 
ث٠ ٛظل اثٚ ًخ٨ل ؿكٝؽ ثٞؿ. ع٠ّٔ ٠ً ض٨ؼ٦ ٛط٨ٚ ثٞؿ، ؿك اهكبع اٝ ثٞؿ. قبضت٨ٌٚ ؿك تستل 

 (.81: 1385)رؼلل٧بٙ،  ٝكبت ٧بكت ٝ رٜبمٟ اش كا ث٠ ٛزق ثلؿٛـ ٝ ؿك آٛزب ؿكٚ ًلؿٛـ

١ب٥ ٗؾتٔق ام ا٨ٗـلاٙ   غٞكت ٦ًٔ ثب٧ـ ُلت ٠ً تؼ٧ٞؽ اٗلا٥ عذ ؿك ؿٝكٟ ث٠ؿكٝاهغ ٝ 
ؽبٛـا٦ٛ ث٠ ػ٥ٞٔ ٝ ػ٥ٞٔ ث٠ تلى ٠٘١ ٗػـام ا٧ٚ اٗل ثٞؿ ٠ً ؽٔلـب٥ ػجبسـ٦ ٝ سـالق٨ٚ    

ث٠٧ٞ ٝ سالرو٠ ؿك رل٧بٙ كهبثت ؽـٞؿ ثـب    ٗسٔف ثل ٜٗبقن ؿلث٦ ؽالكت اسال٦ٗ ١٘ضٞٙ آّ
ؽ٧ٞص ثل عزبم ٝ تخج٨ت س٨بؿت ؽٞؿ ثـل عـل٨ٗٚ   ٛلٞف  ٗػل ٝ ؽٔلب٥ كبق٦٘ سؼ٦ ؿك اػ٘بّ

تجبك ٝ هـكتٜ٘ـ ثـ٠ اٗـبكت عـذ ؿكٝاهـغ ؿك كاسـتب٥       ؿك ٗٞسٖ عذ ثٞؿٛـ. اٛتػبة اٗلا٥ تلى
قـٞك ًبٗـْ ؿّ ثـ٠ ؽٔلـب٥      ُبٟ ث٠ ٨٘١ٚ س٨بست ٝ ثلا٥ تلسبٛـٙ ضلكب٥ عزبم ثٞؿ ٠ً ٨١ش

كا ام ؽكج٠ عقف ًـلؿٟ ٝ   ١ب ا٥ ٛبٕ آٙ تل٧ٚ اضٌبّ ٝ كبغ٠ٔ ؿاؿٛـ ٝ ثب ًٞصي س٦ٜ ثــاؿ ٦٘ٛ
ًـ٠   591(. تـب سـبّ   104: 1385)آؾلاثطـ٠،   ًلؿٛـ١ب ٦ٗ ٛبٕ ؽٔلب٥ كبق٦٘ كا رب٧ِن٧ٚ آٙ

سالرو٠ هـكت ؽ٧ٞص كا ام ؿست ؿاؿٛـ ا٨ٗلآغبد ام اٗـلا٥ تـلى ثـٞؿٟ اسـت؛ اٗـب ثـب ٝكٝؿ       
آـ٧ٚ ا٧ٞث٦ ث٠ غغ٠ٜ س٨بست ؿك ٜٗبقن ؿلث٦ اسـال٦ٗ ٝ ثلاكتـبؿٙ ؽالكـت كـبق٦٘      غالط

١ـب ثـل سـل عـل٨ٗٚ پب٧ـبٙ ٧بكـت ٝ سـپب٦١ ثـ٠         ١زل٥ ت٘بٕ كهبثـت  567ٞسف اٝ ؿك سبّ ت
كلٗبٛـ٦١ تٞكاٙ ضبٟ ثلاؿك سٔكبٙ ا٧ٞث٦ ث٠ ٧٘ٚ كلستبؿٟ ضــ ًـ٠ ام ٌٗـ٠ ُقضـت ٝ ٗـٞكؿ      
استوجبّ ضل٧ق ٠ٌٗ هلاك ُلكت. ام ا٧ٚ مٗبٙ ث٠ ثؼـ ٛبٕ ؽٔلـب٥ كـبق٦٘ عـقف ٝ ت٢ٜـب ٛـبٕ      

 (  54تب:  )اثٞآلـاء، ث٦ ضـ ؽٔلب٥ ػجبس٦ ؿك ؽكج٠ ؽٞاٛـٟ ٦ٗ

 ٍظایف هٌصة اهیزالحاجی

ضـٟ ام س٥ٞ ؽٔلب ٝ عٌبٕ ثب٧ست٦ كلؿ٥ ٗكٔغ، ػبهْ، ثب٨١جت ٝ ١بؿ٥  ا٨ٗلآغبد اٛتؾبة 
ضـٟ ١ـا٧ت ًـلؿٟ، سلپلسـت٦ ٛ٘ب٧ــ ٝ     ثٞؿ ٝ ٝظ٨ل٠ ؿاضت ٠ً ًبكٝاٙ كا ؿك ٗس٨ل تؼ٨٨ٚ  ٦ٗ

ٝسف كاٟ اٛزبٕ ؿ١ـ ٝ اٗـٞك ٗلثـٞـ ثـ٠    اٗٞك ٛظبكت٦ ٝ اؿاك٥ ًبكٝاٙ كا ؿك ٜٗبمّ ٝ ض٢ل١ب٥ 
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ـ    -225: 1364)ٗغ٘ــ رـنك٥،    ضؼب٧ل ٧ٝژٟ عذ ثلا٥ ٠٘١ ٗسـٔ٘بٛبٙ ؿك ٌٗـ٠ كا اؿاكٟ ٛ٘ب٧ـ
227.) 

 ثٜبثلا٧ٚ عٞمٟ اؽت٨بكات ا٨ٗلعذ ٗلثٞـ ث٠ ٝال٧ت ؿك اٗل عذ ثٞؿ. ٝال٧ت عذ ثل ؿ٠ُٛٞٝ
ثلُناك٥ اغْ ٗلاسٖ ـ ٝ ؿٕٝ آ٠ٌٛ ث٠ ض ٦ٗثٞؿ: ٛؾست آ٠ٌٛ ث٠ كٝاٙ ًلؿٙ عبر٨بٙ ٗلثٞـ 

ُطت. ٝال٧ت ثل كٝا٠ٛ ًلؿٙ عبر٨بٙ ث٠ ٗؼٜب٥ س٨بست، ك١جل٥ ٝ تـث٨ل است ٝ عذ ثبم ٦ٗ
ؿاك٥ ص٨ٜٚ ػٜٞاٙ ٦٘٢ٗ ثبضـ.  ثٜبثلا٧ٚ ا٨ٗلآغبد ثب٧ـ ؿاكا٥ ضلا٧ف ٜٗبست ثلا٥ ػ٢ـٟ

١ب٥ ضؾػ٨ت٦ ا٨ٗل آغبد ٝ ٝظب٧ق اٝ آٝكؿٟ است ٗبٝكؿ٥ ٠ً ضلع٦ ًبْٗ ؿك ٗٞكؿ ٧ٝژ٦ُ
 ٧ٚ ٗٞكؿ ٦ٗ ٧ٞٛسـ ٠ً ا٨ٗل آغبد ثب٧ـ:ؿك ا

 ا١ْ س٨بست ٝ تـث٨ل ٝ ثبًلب٧ت ثبضـ −
٥ ك١جل٧ت ٗلؿ٥ كلٗبٛلٝا ٝ ثب اث٢ت ٝ ًبكؿاٙ ثبضـ ٝ غبعت ٛظل تب ثتٞاٛـ ام ػ٢ـٟ −

 عذ ثلآ٧ـ.

ُلؿ آٝكؿٙ ٗلؿٕ ص٠ ؿك مٗبٙ كا٦١ ضـٙ ٝ ص٠ ؿك مٗبٙ تٞهق تب ام ١ٖ پلاًٜـٟ  −
 ٛطٞٛـ.

٢ٛب ؿك رل٧بٙ علًت ٝ ؿك ١ِٜبٕ ثبك ُطٞؿٙ، ر٨ُٞٔل٥ ٛظٖ ٝ تلت٨ت ثؾط٨ـٙ ث٠ آ −
 ام ٛناع ٗلؿٕ ٝ پ٨ل٥ٝ ا٧طبٙ ام رٔٞؿاكضبٙ ٝ ا٠ٌٜ٧ اٝ كا ُٖ ٌٜٜٛـ.

 كػب٧ت عبّ ٠٘١ عبر٨بٙ كا ثٌٜـ. −

١ب ثِقكاٛـ ٝ ام ُقك ام  ا٧طبٙ كا ام كا٢١ب٥ ضٜبؽت٠ ضـٟ ٝ ام ؽلٕ تل٧ٚ سلم٨ٗٚ −
 ٥ ؽطي ٝ سِٜالػ ٝ ؿضٞاك ثپل٨١نؿ.١بٚ سلم٨ٗ

١ِٜبٕ ات٘بٕ آة ًبكٝاٙ ثلا٥ عبر٨بٙ آة ت٠٨٢ ٛ٘ب٧ـ ٝ ؿك غٞكت ٨ٛبم ٨ٛن صلاُبٟ  −
 ث٨بثـ.

 ١ِٜبٕ ثبك ٢ٛبؿٙ ٢ِٛجب٦ٛ ًٜـ ٝ ١ِٜبٕ ثستٚ ثبك ٗلاهت ثبضـ تب ٗب٦ٓ ٗلوٞؿ ِٛلؿؿ. −

اُل ًس٦ ٗبٛغ كاٟ ًبكٝاٙ ضٞؿ ؿك غٞكت تٞاٙ رَٜ اٝ كا ؿٝك ًٜـ ٝ ؿك ؿ٨ل ا٧ٚ  −
 ٧ت عبر٨بٙ ؿك ا٧ٚ اٗل ضلـ است.غٞكت ثب تك٨٘غ ٗب٦ٓ ٠ً كؾب

٨ٗبٙ ًسب٦ٛ ٠ً ؿك ًبكٝاٙ ٗطبرلٟ ؿاكٛـ غٔظ ًٜـ؛ عن ؿاٝك٥ ٛـاكؿ ِٗل ا٠ٌٜ٧  −
 ص٨ٜٚ عو٦ ث٠ ٥ٝ تل٧ٞؽ ضـٟ ثبضـ.
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 ًبكٝا٨ٛبٙ ؽبق٦ كا س٨بست ًٜـ. −

ٝهت كا كلاػ تٜظ٨ٖ ًٜـ تب ث٨ٖ اتالف ٝهت ٛجبضـ ٝ ت٦ِٜ مٗبٙ ثبػج ضتبة ؿك  −
 .(227 – 225: 1383علًت ٛطٞؿ )ٗبٝكؿ٥، 

ػجـآغس٨ٚ ا٦ٜ٨ٗ ١ٖ ؿك ًتبة ؽٞؿ آــ٧ل، ٝظبئق ؿ١ِب٠ٛ ٗطبث٦٢ ثب ٗبٝكؿ٥ كا ثلا٥ 
 (.287-284، 4: د1390)ا٦ٜ٨ٗ،  ٜـً ٦ٗا٨ٗلآغبد فًل 

٧بثـ ٝ ا٧ٚ ثبك ٝظ٨ل٠ اٝ ١ِٜب٦ٗ ٠ً ًبكٝاٙ ث٠ ٠ٌٗ كس٨ـ ٝظبئق ا٨ٗلآغبد ٨ٛن تـ٨٨ل ٦ٗ
٨ٗل آغبد ثب٧ـ ام ٛغٟٞ ثلُناك٥ ٜٗبسي عذ اقالع ثلُناك٥ ٗلاسٖ عذ است. ثلا٥ ا٧ٚ اٗل ا

ٝ ٝهٞف ًبْٗ ؿاضت٠ ثبضـ ٝ ثـاٙ ٗسٔف ثبضـ. ٗـت ك١جل٥ ا٨ٗلآغبد ؿك اٛزبٕ ٜٗبسي عذ 
آغز٠  آغز٠ آؿبم ٝ ؿك كٝم س٨نؿ١ٖ ٗبٟ ف٥ كوف ١لت كٝم است ٝ ام ٛ٘بم ظ٢ل كٝم ١لتٖ ف٥

 ث٠ ضلط ف٧ْ ؿاكؿ: ٧بثـ. ا٨ٗلآغبد ؿك ا٧ٚ ١لت كٝم صٜـ ٝظ٨ل٠ ؽبت٠٘ ٦ٗ

عزبد ٝ مائل٧ٚ ث٨ت اهلل كا آٗٞمش ؿ١ـ ٠ً كٝم١ب٥ اعلإ ًـاٜٗـ ٝ ص٠ِٛٞ ٝ ام ًزب  -
اعلإ ثجٜـٛـ ٝ علًت ثلا٥ ؿكى ٗطبػل ٗطلك٠ ص٠ كٝم٥ است ٝ ص٠ ضلائك٦ ؿاكؿ ٝ ثب٧ـ 

 ١ِ٘بٙ تبثغ اٝ ثبضٜـ ٝ ثب اٝ اهتـا ًٜٜـ.
ٗولك ضـٟ ارلا ًٜـ ص٠ ٝارت ثبضـ  ٜٗبسي عذ كا ث٠ ١٘بٙ تلت٨ج٦ ٠ً ؿك ضلع ٗوـس -

 ٧ب ٗستغت، ٧بؿآٝك٥ ٝ ػ٦ٔ٘ سبمؿ تب ؿ٧ِلاٙ ٨ٛن ام ٥ٝ پ٨ل٥ٝ ًٜٜـ.

تٞهق ؿك ٦ٜٗ ٝ ٗطبػل ٝ ػلكبت ام عـ المٕ تزبٝم ٌٜٛـ ٝ ث٠ ٗٞهغ ٗؼ٨ٚ ًٞس ًٜـ ٝ  -
 ثو٠٨ عزبد ٨ٛن ام اٝ تجؼ٨ت ًٜٜـ.

٦ٗ ٠ً ث٠ ٨ٗوبت كس٨ـٛـ ث٠ ٗلاهت ٝهت ثبضـ ٝ ث٠ ٗٞهغ ٜٗبسي عذ كا ؿك٧بثٜـ ٝ ١ِٜب -
عـ ًبك٦ ث٠ عزبد ث٨ت اهلل آغلإ كلغت ؿ١ـ تب آ٢ٛب ثب اٛزبٕ ٝارجبت ٝ ٗستغجبت اعلإ كا 

 اٛزبٕ ؿ١ٜـ.

عزبد كا ؿك اكًبٙ عذ كا١ٜ٘ب٦٧ ٝ آٗٞمش ؿ١ـ ٝ كام ٝ ٨ٛبم ؽبٓن ٧ٌتب ٝ ٗؼجٞؿ ؽٞؿ  -
 ا٨٘١ت م٧بؿ هبئْ ضٞؿ.

 (.327، 7: د1390،)ا٦ٜ٨ٗ اٗبٗت عزبد ؿك ٛ٘بم١ب٥ ٠٨ٗٞ٧ -

)ٗبٝكؿ٥،  ًٜـٗبٝكؿ٥ ٨ٛن ٝظب٧ق ٗطبث٦٢ ؿك ثلُناك٥ عذ ثلا٥ ا٨ٗلآغبد فًل ٦ٗ
1383 :229 - 230.) 
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ؿك ًتت كو٦٢ ٝ ض٘بك٥ ام كٝا٧بت ٝ اعبؿ٧ج ١ٖ ؿبٓجب اعٌب٦ٗ استغجبث٦ ثلا٥ ا٨ٗلآغبد 
 ٨ًٜٖ:اٛـ ٠ً ؿك اؿا٠ٗ ث٠ تؼـاؿ٥ ام آ٢ٛب اضبكٟ ٦ٗفًل ٛ٘ٞؿٟ

بم ظ٢ل ٝ ػػل ؿك كٝم تل٠٧ٝ ٧ؼ٦ٜ كٝم ١طتٖ ف٥ عز٠ ثؼـ ام ٗغلٕ ضـٙ. ؿك اهب٠ٗ ٛ٘ -
كٝا٧ت٦ ام اٗبٕ غبؿم آٗـٟ ٠ً ٝظ٨ل٠ اٗبٕ است ٠ً ؿك كٝم تل٠٧ٝ ٛ٘بم ظ٢ل ٝ ػػل كا ؿك 
 ٗسزـ ؽ٨ق ثؾٞاٛـ ٝ ؿك كٝم ٛلل ٝ ًٞس ًلؿ ام ٛ٘بم ظ٢ل ٝ ػػل كا ؿك ٗسزـآغلإ ثؾٞاٛـ

 (.52، 13: د1412)علػب٦ٔٗ، 
ا٨ٗلآغبد ثب٧ـ هجْ ام ٠٘١ ٝاكؿ ٦ٜٗ ثطٞؿ ٝ آٛزب ٗستول ثطٞؿ ٝ م٠ٜ٨ٗ كا ثلا٥ اسٌبٙ  -

 ٝ ككبٟ عزبد كلا١ٖ ًٜـ ٝ ٗلؿٕ كا ث٠ س٥ٞ ككتٚ ث٠ ٦ٜٗ تط٧ٞن ًٜـ.

ٗبٛـٙ ؿك ٗطؼلآغلإ ام ؿ٧ِل ٝظبئق ا٨ٗلآغبد است. ؿك كٝا٧بت ٗبٛـٙ ؿك ٗطؼل ثلا٥  -
ؿك ا٧ٚ اٗل ٗؾ٨ل ١ستٜـ. ام اٗبٕ غبؿم ٛوْ ضـٟ ٠ً ا٨ٗلآغبد تب٨ًـ ضـٟ ٦ٓٝ ثو٠٨ عزبد 

٧ٜجـ٦ ٓالٗبٕ اٙ ٧وق ٧ز٘غ عت٦ تكٔغ آط٘س ٝ سبئل آٜبس اٙ ضبئٞ اػزٔٞ ٝ اٙ ضبئٞ »
 (.26، 13: د1412)علػب٦ٔٗ،  «اؽل

آغز٠ ١ٖ ام ؿ٧ِل ٝظبئق ا٨ٗلآغبد است صلا ٠ً مٗبٙ ٝهٞف ؿك  حجٞت ١الّ ف٥ -
 ٦ِ٘١ ثست٦ِ ث٠ ا٧ٚ اٗل ؿاكؿ.ػلكبت، ٗطؼل، ٦ٜٗ ٝ اػ٘بّ عذ 

سؾٜلا٦ٛ ثلا٥ عزبد ؿك ت٘بٕ ٗلاسٖ عذ ٝ آضٜب ًلؿٙ ٗلؿٕ ثب اػ٘بّ ٝ ٜٗبسي عذ ٝ  -
 ٝظبئق آ٢ٛب.

اهب٠ٗ ٛ٘بم ظ٢ل ٝ ػػل ؿك كٝم س٨نؿ١ٖ ؿك ٗسزـآغلإ ٝ آُبٟ ًلؿٙ عزبد ام ٨ًل٨ت  -
 (.52، 13: د1412)علػب٦ٔٗ،  ٝؿاع ٗلاسٖ عذ

كس٨ـٛـ ١ل ًـإ ام آ٢ٛب ٠ً هػـ ثبمُطت ٛـاضت٠ ثبضٜـ  ١ِٜب٦ٗ ٠ً عبر٨بٙ ث٠ ٠ٌٗ
ضٞؿ ٝ ؿ٧ِل ٨١ش سٔك٠ ا٥ ثل ٥ٝ ٛـاكؿ. اٗب ١ل ًس هػـ ٝال٧ت ت٦ٓٞ عذ ام اٝ ثلؿاضت٠ ٦ٗ

ثبمُطت ؿاضت٠ ثبضـ، ١٘ضٜبٙ تغت ٝال٧ت آٙ ٗت٦ٓٞ ثٞؿٟ ٝ ثب٧ـ كلٗبٙ اٝ كا ثپق٧لؿ. ٥ٝ 
 ست آٛبٙ كا ث٠ ٜٗظٞك م٧بكت هجل پ٨بٗجل اًلٕلؿاٛـ ثب٧ست٠ اُ ١٦ِٜٗب٦ٗ ٠ً ًبكٝا٨ٛبٙ كا ثبم

)ظ( ام كاٟ ٗـ٠ٜ٧ ثبمُلؿاٛـ تب آٛزب كا م٧بكت ًٜٜـ. ص٠ ا٧ٚ ًبك ١ل صٜـ ام ٝارجبت ٨ٛست ٦ٓٝ 
 )١٘بٙ(. ام اٗٞك ٗستغت ضلع ٝ ام ػبؿات پسٜـ٧ـٟ عبر٨بٙ است

آ٢ٛب ٗٞسٖ عذ ؿاكا٥ ٜٗبسجبت ؽبغ٦ ثٞؿ ٠ً سالق٨ٚ ٛسجت ث٠ آٙ ػٜب٧ت ٧ٝژٟ ؿاضتٜـ. 



 

 

 

 

153 رب٧ِبٟ، ٛوص ٝ ا٨٘١ت ٜٗػت ا٨ٗلآغبر٦ ؿك ؿٝكٟ سٔزٞه٦

 

ٗوبؿ٧ل م٧بؿ٥ ام اٗٞآطبٙ، غـهبت ٝ مًبت كا ث٠ ٗػلف كولاء ث٨ت اهلل آغلإ ٦ٗ كسبٛـٛـ. ام 
ٝ ٌٗٞس ٗولك ضـٟ ؿك آٙ ثوبع قب١ل ثٞؿ ٝ ثب  1س٥ٞ ؿ٧ِل ت٘ب٧ْ آ٢ٛب ثلا٥ آـبء ؾلائت

تـاكى ١ب٥ ثس٨بك ا١ب٦ٓ كا ٧بك٥ ٦ٗ كسبٛـٛـ ٝ ؽػٞغبً ًسب٦ٛ كا ٠ً ُلكتبك كول ثٞؿٟ ٝ 
ٜـ ٗبّ، قؼبٕ ٝ ٗغْ آسب٧ص ثٞؿٛـ. آ٢ٛب ثلا٥ عٌبٕ ا٧ٚ اٗبًٚ ٗوـس٠ ؿك اما٥ ٌٗٞس٦ ٨ٛبمٗ

١ب٥ ٨ٌٛٞ ٦ٗ ثؾط٨ـٛـ ٝ اهكبػبت ٝس٨غ ؿاكا٥ اكاؾ٦ عبغٔؾ٨ن ًلؿٛـ ؽٔؼت٠ً سبهف ٦ٗ
ًلؿٛـ. سالق٨ٚ سٔزٞه٦ ١٘ض٨ٜٚ تٞر٠ ؿك ٗػل ٝ ضبٕ ثلا٥ ًست كؾب٧تطبٙ تٞم٧غ ٦ٗ

ٞؿ ؿاضتٜـ ٝ آ٢ٛب كا ام ٨ٗبٙ هـكتٜ٘ـتل٧ٚ اٗلا٥ ٛظب٦ٗ ؽبغ٦ ث٠ ا٨ٗلآغبد ١ب٥ ٜٗسٞة ؽ
لؿٛـ ا٧ٚ ٗٞؾٞع ٝ اؽتػبظ اهكبع ١ب٥ م٧بؿ ث٠ آ٢ٛب ٛطبِٛل ا٨٘١ت ٝ ً ٦ٗؽٞؿ اٛتؾبة 

(. سالق٨ٚ 223: 1984)آٜبغل آغز٦،  رب٧ِبٟ ا٧ٚ ٜٗػت ثلا٥ سالق٨ٚ سٔزٞه٦ است
ث٠ ٗسئ٠ٔ عذ ٝ تأ٨ٗٚ ا٨ٜٗت  ٥اسٔزٞه٦ ٨ٛن ث٠ ٗبٜٛـ عٌ٘لاٛبٙ سب٧ل عٌٞٗت٢ب تٞر٠ ٧ٝژٟ

ؿاؿٛـ. عزبد ؿاضتٜـ ٝ ثؾط٦ ام ا٧ٚ اهـاٗبت كا تٞسف اٗلا٥ عذ ٜٗسٞة ؽ٧ٞص اٛزبٕ ٦ٗ
رٔت حٞاة ؿ٨ٛب ٝ آؽلت ٝ رٔت كؾب٧ت ٗلؿٕ ٝ ث٢لٟ ثلؿاك٥ س٨بس٦ ٝ تج٨ٔـبت٦ ث٠ ٛلغ ؿٝٓت 

ككت، ك ٦ٗسٔزٞه٦ ٝ ػجبس٦ ام ا١ـاف ٢ٖٗ آ٢ٛب ؿك كس٨ـ٦ُ ٝ تٞر٠ ؽبظ ث٠ كا٢١ب ث٠ ض٘ب
ام ٨٘١ٚ كٝ ثل ؽالف ؿٝكٟ هجْ ٠ً ٝا٦ٓ ًٞك٠ ٗسئّٞ علظ ا٨ٜٗت كا٢١ب٥ عذ ام قلف 
ؿستِبٟ ؽالكت ػجبس٦ ثٞؿ، ؿك ٠٘٨ٛ ؿٕٝ هلٙ پٜزٖ سٔزٞه٨بٙ ا٧ٚ ٝظ٨ل٠ كا ث٠ ػ٢ـٟ ُلكتٜـ 

 (191-199م: ظ1361)سجف ثٚ رٞم٥،  ـض ٠ً٦ٗ ام قل٧ن ا٨ٗلآغبد اٛزبٕ 
٠ٜ٨ٗ عذ ؿك ت٘ب٧ْ اٝ ثلا٥ اؿا٥ كل٧ؿ٠ عذ، اغالط كاٟ ٛؾست٨ٚ اهـإ قـلّ ث٨َ ؿك م

عذ ٝ ث٠ كاٟ اٛـاؽتٚ ؿٝثبكٟ ًبكٝاٙ عذ ػلام ٠ً ث٠ ؿ٨ْٓ ؽكلات ث٠ ٝرٞؿ آٗـٟ تؼك٨ْ ضـٟ 
)اثٚ اح٨ل،  ثٞؿ، غٞكت ُلكت، ٠ً آجت٠ ث٠ سجت ٗطٌالت ٝ ٗلٍ ٥ٝ ٗٞكن ث٠ اٛزبٕ آٙ ٛطـ

ؿك م٠ٜ٨ٗ عذ، ثلاٛـاؽتٚ عٌٞٗت  ( ٦ٌ٧ ام ٢ٗ٘تل٧ٚ اهـاٗبت سالرو312٠/ 22، 1371
١زل٥ ثٞؿ، ٠ً ثـ٧ٚ تلت٨ت كاٟ عذ ٝ عزبد ام ؿبكت ٝ هتْ ٝ  469هلاٗك٠ اعسبء ؿك سبّ 

(. ١٘ض٨ٜٚ ثب٧ـ ث٠ اهـاٗبت ٌٗٔطبٟ ؿك 150-151: 1982)آٞا٦ٓ،  ًطتبك هلاٗك٠ ك١ب٦٧ ٧بكت
١ب٥ عذ، ٗب٨ٓبت كٝاٙا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ اضبكٟ ٛ٘ٞؿ. ٌٗٔطبٟ ث٠ ٜٗظٞك ا٧زبؿ تس٨٢الت المٕ ؿك اٗل ًب

                                                           
 (.103: 2535)اٛٞك٥،  ـٟ استض ٦ٗؽلاد ٝ ٗب٦ٓ ثٞؿٟ است ٠ً ثٜب ثل كسٖ ٝ ث٠ عٌٖ عبًٖ اؽق  - 1
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١ب٥ ٗتؼٔن ث٠ اٝ ثٞؿ ٓـٞ ًلؿ ٝ كلٗبٛص كا ام ًْ عزبر٦ ٠ً ؿك سلم٨ٗٚ 1ٌٗٞس ٝ ؽلبكات
ؿك ؿٝ ٓٞط ؿك ثبة آغٔج٠ ٝ ربٗغ آوػل ثــاؿ ٛػت ُلؿ٧ـ. ٥ٝ ٗجبٓؾ كلاٝا٦ٛ ث٠ اػلاة ثبؿ٠٧ 

٦ ٠ً ام عزبد ٛط٨ٚ اػكب ًلؿ ٝ كا٢١ب كا ام تزبٝمات آٛبٙ ا٧٘ٚ ًلؿ ٝ ٗتؼ٢ـ ضـ ٠ً ١ل ٗبٓ
( اٝ ضؾػبً اٗٞك 309/ 16م: 1412)اثٚ رٞم٥،  ُلكت٠ ضٞؿ ام ؽنا٤ٛ ؽ٧ٞص پلؿاؽت ًٜـ

عزبد ٝ ٛظبكت ثل علًت آٛبٙ ام ػلام ث٠ س٘ت عزبم كا ثلػ٢ـٟ ُلكت ٝ ؽٞؿ ١٘لاٟ 
١زل٥ تب ػق٧ت ١٘لاٟ ًبكٝاٙ عزبد ثٞؿ.  480آٗـ صٜب٠ٌٛ ؿك سبّ ًبكٝاٙ عزبد ث٨لٝٙ ٦ٗ

)اسلاء ؿٝؿبٙ،  هػـ عذ ٛ٘ٞؿ ٠ً ث٠ ؿال٦ٔ٧ ٛتٞاٛست ث٠ اٛزبٕ ثلسبٛـ ٝ عت٦ ٧ي ثبك ١ٖ
١ب٥ ٗس٨ل كاٟ ٝ ُقكُبٟ ١ب٥ هبك٠ٔ ١ب٥ عذ كا تؼ٨٘ل ًلؿ ٌٗٔطبٟ ١٘ض٨ٜٚ صبٟ .(56: 1389

ضـ، ٓـٞ ُلؿا٨ٛـ. ؿك ارلت٦ كا ٠ً ثلا٥ ٗغبكظت ام آ٢ٛب ام عزبد ُلكت٠ ٦ٗ 481ٝ ؿك سبّ 
ا٥ ثٜب ٢ٛبؿ ٝ ام آٛزب ٠ً ؿك ثٜب٥ ٛنؿ٦ٌ٧ ٝاهػ٠ ٜٗبكٟ ١زل٥ ٌٗٔطبٟ ١٘ض٨ٜٚ ؿك 485سبّ 

ٜٗبك٣، ضبػ ع٨ٞاٛبت ضٌبك ضـٟ هلاك ؿاؿٟ ضـٟ ثٞؿ، آٙ كا ٜٗبكٟ آولٝٙ ٛب٨ٗـٛـ. ث٠ ؿستٞك 
ٌٗٔطبٟ سٔزٞه٦ ١٘ض٨ٜٚ، صب٦١ ؿك ٜٗنّ ٝاهػ٠ ًٜـٟ ضـ ٠ً ع٘ـاهلل ٗستٞك٦ اثؼبؿ آٙ كا 

 (.46: 1381؛ ٗستٞك٦، 105: ٦ٜ1380، )عس٨ ًٜـُن فًل ٦ٗ 400ُن ٝ ػ٘ن  15ؿك  15
ػالٟٝ ثل سالق٨ٚ سٔزٞه٦، ٝمكاء، اٗلاء آغبد، ٝ سب٧ل ٝاثستِبٙ ث٠ ربٗؼ٠ ا٧لا٦ٛ ػػل 

ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ اٛزبٕ ؿاؿٛـ. ٛظبٕ آ٘ٔي ٝم٧ل آٓت اكسالٙ ٝ ٌٗٔطبٟ ٠ً  سٔزٞه٦ ٨ٛن اهـاٗبت٦
ٛـ كا اؿا٠ٗ ؿاؿ ٝ ؽٞاست٠ سبّ ػ٢ـٟ ؿاك ٜٗػت ٝماكت ؿك ؿٝٓت سٔزٞه٦ ثٞؿ ا٧ٚ كٝ 29ثلا٥ 

ث٠ ثبمسبم٥ عل٨ٗٚ پلؿاؽت ٝ تٞاٛست كاٟ عذ كا ثبك ؿ٧ِل  قـلّ كا رب٠ٗ ػْ٘ پٞضبٛـ. اٝ
ثبمُطب٦٧ ٝ ثبمسبم٥ ًٜـ ٝ ثـ٧ٚ تلت٨ت ثبك ؿ٧ِل اٗٞك ٗلثٞـ ث٠ عزبد سبٗبٙ ُلكت ٝ ثبك 

 (140/ 3: 1968)سج٦ٌ،  ١ب٥ عذ ام ؽلاسبٙ ٝ ػلام ث٠ س٘ت عزبم ث٠ كاٟ اكتبؿؿ٧ِل هبك٠ٔ
٨ٛن، ؾ٘ٚ ؿػٞت ام اػلاة، علبظت ام ٗس٨ل عـذ كا   ػ٘بؿآـ٧ٚ سبٝت٨ِٚ، ؿ٧ِل ا٨ٗل عذ

ـ   .(58: 1389)اسـلاء ؿٝؿـبٙ،    ث٠ آٛبٙ سپلؿ ٝ ٗب٨ٓبت ١ب٦٧ كا ٠ً ام آ٢ٛب قٔت ؿاضت، ثؾطـ٨
١ـب ؿك  ١ـب ٝ هٜـبت  سٔزٞه٨بٙ ١٘ض٨ٜٚ اهـاٗبت٦ ثلا٥ تك٨٘غ هجب٧ْ اقلاف آة اٛجبك١ب ٝ ثل٠ً

عذ ام ر٠ٔ٘ اػلاة ث٦ٜ ضـ٨ج٠ ًـ٠ ؿك اقـلاف آة ػلكـبت ثٞؿٛــ اٛزـبٕ ؿاؿٛــ تـب ام         ٗس٨ل 

                                                           
 (.101: 1385)آؾلاضج٠،  ضـ ٌٗٞس ٝ ؽلبكات پ٢ٓٞب٦٧ ٠ً ام عزبد ؿك ٠ٌٗ ٧ب قّٞ ٗس٨ل تٞسف هجب٧ْ ُلكت٠ ٦ٗ - 1
 



 

 

 

 

155 رب٧ِبٟ، ٛوص ٝ ا٨٘١ت ٜٗػت ا٨ٗلآغبر٦ ؿك ؿٝكٟ سٔزٞه٦

 

/ 5: 1968)اثٚ ؽٌٔـبٙ،   سؾت٨ِل٥ ٛسجت ث٠ عزبد ٝ هكغ آة ؽٞؿاك٥ ًٜٜـ ٝ تؼ٢ـ ثسپبكٛـ
14 .) 

 ًتیجِ 

١ب٥ ٗؾتٔق ٦٧ ٗسٔ٘بٛبٙ سلاسل هٔ٘لٝ اسال٦ٗ ؿك ؿٝكٟعذ ث٠ ػٜٞاٙ ثنكُتل٧ٚ ُلؿ١٘ب
٧ٝژٟ ؿاضت٠ ٝ ٗتؼبهت آٙ ؿٝٓت٦ ٠ً ت٨ٓٞـت ثلُـناك٥ ا٧ـٚ ٗلاسـٖ كا ثـ٠      تبك٧ؼ ا٧لاٙ ا٨٘١ت 

تٞاٛــ ام آٙ ثـ٠   ًلؿ ٠ً ٦ٗػ٢ـٟ ؿاضت٠ است ث٠ ا٧ٚ ًِٜلٟ ػظ٨ٖ ث٠ صطٖ ٗٞهؼ٨ت٦ ِٛبٟ ٦ٗ
ػٜٞاٙ كلغت٦ ثلا٥ ٛطبٙ ؿاؿٙ ؿ٧ٜـاك٥ ٝ ع٘ب٧ت ؽٞؿ ام ضلع ٗوــس، ًسـت ٗطـلٝػ٨ت    

١ب٥ ؽٞؿ ث٠ آعبؿ ٜٗٞٗـبٙ اسـتلبؿٟ ًٜــ.     ٨بٕس٨بس٦ ٝ ٗق١ج٦ ؿك ٨ٗبٙ ٗسٔ٘بٛبٙ ٝ كسبٛـٙ پ
ضٞؿ ٨ٛن ا٨٘١ـت  ثٜبثلا٧ٚ اٛتؾبة ًس٦ ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ ا٨ٗلآغبد ٗبٗٞك ثلُناك٥ ا٧ٚ ٗلاسٖ ٦ٗ

٧بثـ تب ثتٞاٛـ ٗبٗٞك٧ت ؽٞؿ كا ث٠ ث٢تل٧ٚ ضٌْ ٌٗ٘ٚ ث٠ اٛزبٕ ثلسبٛـ. ثؼـ ام ٝكـبت   ٧ٝژٟ ٦ٗ
ـ  ٦ٗ٠ ٨٘١طـ٠ سـؼ٦ ؿاضـت   ٥ اسال١بٚ پ٨بٗجل ٌٗلٕ اسالٕ، عٔلب ٝ اٗلا٥ سلم٨ٗ ؿك م٨ٜٗـ٠   اٛـ

اٛتؾبة ا٨ٗلآغبد ث٨طتل٧ٚ ؿهت كا ث٠ ؽلد ؿ١ٜـ تب ث٢تل٧ٚ ٝ ٛنؿ٧ٌتل٧ٚ اكلاؿ ث٠ ؽـٞؿ كا ثـ٠   
سلپلست٦ عزبد اٛتؾبة ًٜٜـ، صلا ٠ً ا٧ٚ ٜٗػت ؿك ٝاهغ ٛ٘ب٧ٜـٟ سٔكبٙ ٧ـب ؽ٨ٔلـ٠ ؿك اٗـل    

ؽ٨ٔل٠ ؿك ٛنؿ ٗس٨٘ٔٚ  ـ ٠ً آٙ سٔكبٙ ٧بض ٦ٗعذ ثٞؿ ٝ ٗٞكو٨ت ٥ٝ ؿك ثلُناك٥ عذ، ثبػج 
ٗغجٞث٨ت م٧بؿ٥ ًست ًٜـ ثٜبثلا٧ٚ ٜٗػت ا٨ٗلآغبر٦ ام رب٧ِبٟ ٦٘٢ٗ ؿك ٜٗبسجبت س٨بس٦ 

 لؿ. ً ٦ٗٗق١ج٦ ٗسٔ٘بٛبٙ ا٧لب 

اسالٕ ؿك اٗل عذ ث٠ ا٧ٚ ٛت٨ز٠ كس٨ـٟ ثٞؿٛـ  سٔزٞه٨بٙ ثب استلبؿٟ ام تزلث٠ ُقضت٠ ر٢بٙ
هتـاك ٗؼ٥ٜٞ ٝ ًست ٗطلٝػ٨ت ام ٠ً ث٢تل٧ٚ ٝس٠ٔ٨ ثلا٥ عٌٞٗت ثل ر٢بٙ اسالٕ علظ ا

اٛـام٥ عذ ٝ اٗٞك ٗلثٞـ ث٠ آٙ است ٝ ام ٨٘١ٚ كٝ ثب اكسبّ غ٠ٔ ٝ  قل٧ن تسٔف ثل ٠ٌٗ ٝ كاٟ
مٝك ٝ ت٢ـ٧ـ، ثٞؿ  ١ـا٧ب ٝ ً٘ي ٗب٦ٓ ث٠ ضلكب٥ عزبم ٝ ؿك غٞكت ٓنٕٝ استلبؿٟ ام س٨بست

١ب٥ ضـ، س٨بست١ب٥ تزبك٥ اػ٘بّ ٠ً٦ٗ ام قل٧ن اكسبّ ٨ٛل٥ٝ ٛظب٦ٗ ث٠ ١٘لاٟ ًبكٝاٙ
)ٝ سالق٨ٚ  ؽ٧ٞص كا ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ اػ٘بّ ًلؿٛـ. ؿك٨ُل٥ ١ب٥ س٨بس٦ ؽالكت ػجبس٦

سٔزٞه٦( ٝ كبق٦٘ ثل سل ٗسئ٠ٔ عذ ٝ ػٞؼ ضـٙ ٛبٕ ؽٔلب ؿك ؽكج٠ ٠ٌٗ ؿك ١ل سبّ 
سجت ضـ ٠ً سٔزٞه٨بٙ تـ٨٨ل ك٠٧ٝ ؿاؿٟ ٝ ام ا٨ٗلآغبد ١ب٥ تلى ثلا٥ اٗل عذ استلبؿٟ ًٜٜـ 
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تٞاٙ ٛظب٦ٗ آ٢ٛب ثلا٥ ٗٞؾٞع ؽكج٠ ١ٖ استلبؿٟ ًٜٜـ. ثٜبثلا٧ٚ اٗبكت عذ ث٠  تب ثتٞاٜٛـ ام
اٗلا٥ ٨ٛلٜٝٗـ تلى سپلؿٟ ضـ تب ثتٞاٜٛـ س٨بؿت سٔزٞه٨بٙ ٝ ػجبس٨بٙ كا ثل عزبم تؿ٨٘ٚ 
ًلؿٟ ٝ ١ل ٛٞع تؾك٦ ٝ تزبٝم ام س٥ٞ ضلكب٥ عزبم ؿك ثلاثل س٨بؿت ػجبس٨بٙ ٝ سٔزٞه٨بٙ 

١ب٥ تلى  ٔزٞه٨بٙ ؿٝ ػٔت ؿاضت اّٝ ا٠ٌٜ٧ ث٠ ا٨ٗلآغبدكا پب٧بٙ ؿ١ٜـ. ا٧ٚ س٨بست س
١ب٥ ػ٥ٞٔ ض٨ؼ٠ ٝ ؿ٨ل تلى اػت٘بؿ ث٨طتل٥ ؿاضتٜـ ٝ ا٧ٚ اػت٘بؿ ث٠  ٛسجت ث٠ ا٨ٗلآغبد

اعت٘بّ م٧بؿ ٛبض٦ ام تجبك ٗطتلى سٔزٞه٨بٙ ثب ا٧ٚ ا٨ٗلآغبد ١ب ثبضـ. ؿٕٝ ا٠ٌٜ٧ 
ثل ضل٧ق ٠ٌٗ هـكت٦ ٛـاضتٜـ اٗب ١ب٥ هج٦ٔ اٗلا٥ ٛظب٦ٗ ٛجٞؿٛـ ٝ ٓقا ؿك ثلا ا٨ٗلآغبد
١ب٥ تلى ثلػٌس هجْ ام آ٠ٌٛ ا٨ٗل عذ ثبضٜـ، اٗلا٥ ٛظب٦ٗ ثٞؿٛـ. ػالٟٝ ثل آٙ  ا٨ٗلآغبد

اٛتؾبة ا٨ٗلآغبد ا٧لاٙ ٝ ػلام ام س٥ٞ سٔكبٙ سٔزٞه٦ ٛطبٙ ام س٨بؿت س٨بس٦ ٛظب٦ٗ 
ا٨ٗل عذ ٝ اٛتؾبة  آ٢ٛب ثل ؽ٨ٔل٠ ػجبس٦ ثٞؿ. صلا ٠ً تب هجْ ام ا٧ٚ ؽ٨ٔل٠ ٛظل هكؼ٦ ؿك ٗٞكؿ

تٞاٛست ا٨ٗلآغبد كا ٗطؾع ًٜـ  ؿاؿ ٝ ١لصٜـ اكلاؿ٥ صٞٙ ػؿـآ٘ٔي ث٦٢٧ٞ ٦ٗ آٙ كا ٦ٗ
ؿاؿ؛ اٗب ام ا٧ٚ تبك٧ؼ ث٠ ثؼـ سٔزٞه٨بٙ ؿك اٛتؾبة ا٨ٗلآغبد ١٘ضٞٙ ٦ٓٝ عٌٖ اٝ كا ؽ٨ٔل٠ ٦ٗ

بٙ ٝ ًلؿٛـ. ام س٥ٞ ؿ٧ِل كهبثت ١ب٥ س٨بس٦ سٔزٞه٨ؽ٦ٔ٨ ام اٗٞك ؿ٧ِل ؽٞؿسل ػْ٘ ٦ٗ
ـ ٠ً ؿك ٢ٛب٧ت تلام٥ٝ هـكت ض ٦ٗكبق٨٘بٙ ث٠ قٞك ٗغسٞس٦ ؿك اٗبكت عذ ٜٗؼٌس 

س٨بس٦ ث٠ ٛلغ سٔزٞه٨بٙ صلؽ٨ـ. ا٧ٚ كهبثت ١ب٥ س٨بس٦ ؿا٠ٜٗ ؿاك ؿك ا٧ٚ ؿٝكٟ ثل سل 
ثـست ُلكتٚ اٗبكت عذ ٛطبٙ ام ا٨٘١ت ٝ رب٧ِبٟ ٝاال٥ ا٧ٚ ٜٗػت ٢ٖٗ ؿك قّٞ تبك٧ؼ 

 اسالٕ ٝ ا٧لاٙ ؿاكؿ.
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 هأخذ ٍ هٌاتع
)تلر٠٘ آٌبْٗ( تلر٘ـ٠   تاریخ کاهل تشرگ اسالم ٍ ایزاى(، 1371اثٚ اح٨ل، ػنآـ٧ٚ ػ٦ٔ ) −

 : ٗؤسس٠ ٗكجٞػبت ػٔ٘ى. رٔـ٥، ت٢لاٙ 33،  ػجبس ؽ٦ٔ٨ٔ ٝ اثٞآوبسٖ عبٓت

الوٌتظن فی تاریخ ٕ(، 1992م/ 1412اثٚ رٞم٥، اثٞآللد ػجـآلع٘ٚ ثٚ ػ٦ٔ ثٚ ٗغ٘ــ )  −

رٔــ، ث٨ـلٝت:    19ـ ػجـآوبؿك ػكب ٝ ٗػكل٦ ػجـآوبؿك ػكب، ، تغو٨ن ٗغ٘األهن ٍ الولَک
 ؿاك آٌتت آؼ٠٨٘ٔ.

رٔــ،   6ػجـآ٘غ٘ـ آ٧تـ٦،  ، تاریخ اتي خلذٍى ،(1363اثٚ ؽٔـٝٙ، ٦ٓٝ آـ٧ٚ ػجـآلع٘ٚ ) −
 سس٠ ٗكبٓؼبت ٝ تغو٨وبت كل٦ِٜ١.ت٢لاٙ: ٗؤ

 ٓخوبك٠.ؿاكا :، ث٨لٝتتغو٨ن اعسبٙ ػجبس٦  ،ٍفیات االعیاى ،(1968)اثٚ ؽٌٔبٙ،  −

ِ (، 1415/1995اثٚ ؽ٨بـ، ؽ٨ٔل٠ ) − ، تغو٨ـن كـٞام، س اّٝ، ث٨ـلٝت: ؿاكآٌتـت     تاریخ خلیفه
 آؼ٠٨٘ٔ.

، تغو٨ن ػ٦ٔ ٗغ٘ـ آجزب٥ٝ، االستیعاب فی هعزفِ االصحاب(، 1412/1992اثٚ ػجـآجل ) −
 رٔـ٥، س اّٝ، ث٨لٝت: ؿاكآزجْ.4

ِ  (، 1986م/ 1407اثٚ ًخ٨ل، اثٞآلـاء اس٘بػ٨ْ ثـٚ ػ٘ـل )آـٗطـو٦(، )    − ، الثذایهِ ٍ الٌْایه
 رٔـ، ث٨لٝت: ؿاكآلٌل.15

رٔـ٥، س ضطٖ، ت٢ـلاٙ:   2 ،، ٗغ٘ـاثلا٨١ٖ آ٧ت٦تاریخ یعقَتی(، 1371اثٚ ٝاؾظ ٧ؼوٞث٦ ) −
 ػ٦٘ٔ ٝ كل٦ِٜ١.

 .تب ، ث٨لٝت: ؿاكآ٘ؼلك٠، ث٦الوختصز فی اخثار الثشزتب(،  اثٞآلـاء، ػ٘بؿآـ٧ٚ اس٘بػ٨ْ )ث٦ −

 رٔـ٥، ت٢لاٙ: ث٨ٜبؿ ثؼخت.11، ٗغ٘ـ ثبهل ث٢جٞؿ٥، الغذیز(، 1390ا٦ٜ٨ٗ، ػجـآغس٨ٚ ) −

، ت٢ـلاٙ: ًتبثؾبٛـ٠   اصطالحات دیَاًی دٍرُ غشًهَی ٍ سهلجَقی  (، 2535اٛٞك٥، عسٚ ) −
 ق٢ٞك٥.

 .36، ض٘بكٟ ٗز٠ٔ آ٘ٞكؿ، «تبك٧ؼ اٗلاء آغذ»(، 1359ثـك٥، ٗغ٘ـ ك٢ـ )مٗستبٙ  −
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، ثـ٠ تػـغ٨ظ ؿـالٕ كؾـب      تهاریخ الفهی  (، 1382تتٞى، هبؾى اع٘ـ ٝ آغق ؽبٙ هن٧ٜٝى ) −
 : اٛتطبكات ػٔ٘ى ٝ كل١ِٜى. قجبقجب٧ى ٗزـ، ت٢لاٙ

سس٠ ، س ؿٕٝ، هٖ: ٗؤالٌْایِ فی غزیة الحذیث ٍ االثز(، 1364رنك٥، ٗجبكى ثٚ ٗغ٘ـ ) −
 اس٘بػ٨ٔ٨بٙ.

، ٨ٗوـبت، ضـ٘بكٟ   حج گشاری هسلواًاى ٍ ًقش ایزاًیهاى در آى (، 1385رؼلل٧بٙ، كسّٞ ) −
57. 

(، ا٧ٌٞٓـت:  784-678) احَال العاهِ فی حکهن الووالیه   ٕ(، 1984آٜبغل ) ۀآغز٦، ع٨ب −

 ضل٠ً ًبظ٠٘ ٜٓٔطل.

اخثهار  ، التهَاریخ  ۀستهذ (، 1380عس٨ٜى، غـك آـ٧ٚ اثٞ آغسٚ ػٔى ثٚ ٛبغل ثـٚ ػٔـى )   −

ٚ   ، تلر٠٘ كٗؿبٙ ػٔى كٝط ا٢ٓى االهزاء ٍ الولَک السلجَقیِ ،  ، ث٠ تػغ٨ظ ٗغ٘ــ ٛٞكآــ٧
 . ثــاؿى : اٛتطبكات ا٧ْ ضب١سٞٙ ت٢لاٙ

سس٠ آّ ث٨ـت االع٨ـبء   رٔـ٥، س اّٝ، هٖ: ٛبضل ٗؤ 30  ،ٍسائل الشیعِ (،1412)علػب٦ٔٗ،  −
 آتلاث.

، رقاتت عثاسیاى ٍ فاطویاى در سهیادت حهزهیي یهزیفیي   (، 1385آؾلاثط٠، سـ٨ٔ٘بٙ )  −
 كسّٞ رؼلل٧بٙ، ت٢لاٙ: ٛطل ٗطؼل.

 .ٗطؼل، ت٢لاٙ: ٛطل تاریخ حج گشاری ایزاًیاى (،1389) ؿٝؿبٙ، اسلاء −

ِ (، 1386آسجبػ٦، اع٘ـ ) − ، تلر٘ـ٠ كسـّٞ   تاریخ هکِ اس آغاس تا پایاى دٍلت یزفای هکه
 رؼلل٧بٙ، ت٢لاٙ: ٛطل ٗطؼل.

ٛطـل ؿا٧ـلٟ آ٘ؼـبكف     ،هزآت الشهاى، م( 1361) سجف اثٚ آزٞم٥، ض٘س آـ٧ٚ اثٞآ٘ظلل −
 .ػخ٘ب٦ٛ، ع٨ـكآثبؿ: آـًٚ ١ٜن

 ٛب. ٦هب١لٟ: ث ، 3د ،ثزیطثقات الشافعیِ الک، (1968) سج٦ٌ، تبد آـ٧ٚ −

)تلر٠٘ ؽالغ٤ آٞكب ثبؽجبك ؿاك آ٘ػـكلى   اخثار هذیٌِ ،(1376س٢٘ٞؿى، ػال٠ٗ ٛٞكآـ٧ٚ ) −
 )ظ((، تلر٠٘ س٨ـً٘بّ عبد س٨ـرٞاؿى، س اّٝ، ت٢لاٙ: ٛطل ٗطؼل.
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رٔــ٥، س پـٜزٖ،    16، اثٞآوبسـٖ پب٧ٜــٟ،   تهاریخ طثهزی  (، 1375قجل٥، ٗغ٘ـ ثٚ رل٧ل ) −
 ت٢لاٙ: ٛطل اسبق٨ل.

 2، تلر٠٘ ٗغ٘ـ ٗوـس، یفاء الغزام تأخثار الثلذ الحزام(، 1386كبسى، ٗغ٘ـ ثٚ اع٘ـ ) −
 رٔـ٥، س اّٝ، ت٢لاٙ: ٛطل ٗطؼل.

، عسٚ غبثل٥، ت٢لاٙ: اٛتطبكات ػٔ٘ـ٦ ٝ  األحکام السلطاًیِ(، 1383ٗبٝكؿ٥، اثٞآغسٚ، ) −
 كل٦ِٜ١.

ؿث٨ل س٨به٦، هن٧ٝٚ:  ، ث٠ ًٞضص ٗغ٘ـًشِّ القلَب(، 1381ٗستٞك٦، ع٘ـاهلل ثٚ اث٦ ثٌل ) −
 عـ٧ج اٗلٝم.

رٔـ٥، س پٜزٖ، ت٢لاٙ:  2، اثٞآوبسٖ پب٧ٜـٟ، هزٍج الذّة(، 1374عس٨ٚ )ثٚٗسؼٞؿ٥، ػ٦ٔ −
 ػ٦٘ٔ ٝ كل٦ِٜ١.

رٔــ٥،   2، ٗغ٘ـكؾب ضل٨ؼ٦ ًــ٦ًٜ،  آفزیٌش ٍ تاریخ(، 1374ٗوـس٦، ٗك٢ل ثٚ قب١ل ) −
 س اّٝ، ت٢لاٙ: آ٠ُ.

ث٨ـلٝت: ؿاكآؼٔـٖ    ،حزکت ایتزاکیِ فی االسالم القزاهطِ اٍل، (1982) آٞا٦ٓ، ٗغ٘ـ ق٠ −
 آ٘ال٨٧ٚ.

 

 


