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  چك٘ذُ

تٛاٖ ٌفت  االٔٓ ٥ٌ٘ت، ٣ٔ ٔٙغٔل ؿك وتبة تزبكة ٌٔى٤ٛٝ ٍ٘بك٢ تبك٤ؼ وبك٘ب١ٔ اٌلصٝ ثلك٣ً
 پٙزٓ ٚ صٟبكْ ٞب٢ ًـٜ ثلرٌت١ ٔٛكػ ٥ٌلؿ. ٌٔى٤ٍٛٝ٘بك٢ ٢ٚ كا ؿك ثل ٣ٔ ُبو١ّ ا٣ّٓ تبك٤ؼ

 ؿك كا ؽبّ ٍ٘ل٣ُ ؽٛؿ آحبك تأ٥ِف ثب كٚؿ وٝ ا٘تمبؿ٢ ثٝ ُٕبك ٣ٔ ٍ٘بك٢ تبك٤ؼ ٌقاكاٖٖث٥ٙب ام ٞزل٢
ٞب ٚ  افك تى٤ٛٗ كٚ٘ـ ؿك اًتفبؿٜ ولؿٜ ٍ٘بك٢ تبك٤ؼ ؿك اٚ وٝ ا٢ ٥ُٜٛ .اًت ولؿٜ افٕبَ ٍ٘بك٢ تبك٤ؼ

 ـٔٙبث ُٙبًب٣٤ ُ٘ٛتبك ا٤ٗ ا٣ّٓ اًت. ٔٛضٛؿ ٌقاُتٝ ثل رب٢ ثٌنا تأح٥ل٢ ٍ٘بك٢ و٥ّت تبك٤ؼ
االٔٓ اًت. اًتفبؿٜ ام ٔتٖٛ ٔٙبثـ اؿث٣ ٚ تبك٤ؾ٣ ا٤لاٖ  تبك٤ؼ ٍ٘بك٢ ٌٔى٤ٛٝ ؿك تزبكة اعالفبت

ٍ٘بك٢ اًال٣ٔ ٚ اًتفبؿٜ ام تغم٥مبت ٥ٔـا٣٘ صٖٛ فلاٌلفتٗ اؽجبك  ثبًتبٖ، ثٝ وبك ٌلفتٗ ٔتٖٛ تبك٤ؼ
ؿك اكتجبط ثب ٚ ُٛاٞـ تبك٤ؾ٣ ام ُبٞـاٖ ٚ ٘بؽلاٖ لضب٤ب ٚ تأُٔ ؿك ك٤ٚـاؿٞب٢ مٔب٘ٝ، آٖ ٞٓ 

ٞب٢ اثٗ ٌٔى٤ٛٝ ؿك ٞب٢ تبك٤ؾ٣، ام ر١ّٕ ٔغٛكٞب٢ ا٣ّٓ ٔٙبثـ ٚ ٥ُٜٛتغٛالت ٚ كؽـاؿٞب٢ ؿٚكٜ
ٍ٘بك٢ ا٤لا٣٘  ؿاك ًٙت تبك٤ؼوٌت اؽجبك ٚ ٔقلفت تبك٤ؾ٣ ثلا٢ ُ٘ٛتٗ تبك٤ؼ ثٛؿٜ وٝ ٢ٚ كا ٥ٔلاث

 ٚ اًال٣ٔ ًبؽتٝ اًت.
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Investigation of Moskuya Historygraphy in Tajarob-Al-

Omam with Emphasis on Resources 

 

 

Abstract 

Although the study of the historiography of Moskuya is not limited to 

the book of Tajarob-Al-Omam, it can be said that the main branch of his 

historiography includes. The prominent historian of the fourteenth and 

fifth centuries is one of the founders of critical historiography. Who, by 

composing his works, has made a special attitude in the historiography. 

The way he uses historiography has had a profound effect on the 

development of the horizons and the entire history of historiography. The 

main subject of this paper is to identify the sources of information on the 

history of Moskuya in Tajarob-Al-Omam. The use of literary and 

historical sources of ancient Iran, the use of Islamic historiography texts, 

and the use of field research, such as the acquisition of historical news 

and evidence from witnesses and observers of events and reflection on 

events of the time, also in connection with the developments and events 

of historical periods , Is one of the main axes of the sources and practices 

used by Ebn-E- Moskuya in gaining historical news and historical 

knowledge for writing history that has led him to be inherited from the 

tradition of Iranian and Islamic historiography. 

Key words: historiography, Moskuya, Tajarob-Al-Omam, oral sources, 

written. 

 



 

 

 

 

 ٔٙبثـ ثل تأو٥ـ االٔٓ ثب ٍ٘بك٢ ٌٔى٤ٛٝ ؿك تزبكة ثلك٣ً تبك٤ؼ

 

 هقذهِ

اًت وٝ، ثب  ٞزل٢ پٙزٓ ٚ صٟبكْ ٞب٢ًـٜ ثلرٌت١ ٔٛكػ كام٢ ٌٔى٤ٛٝ اثٛف٣ّ
ٌِٛؿٜ  ٍ٘بك٢ اًال٣ٔ ٞب٣٤ كُٚٗ ؿك تبك٤ؼٍ٘بك٢ ؽٛؿ ٔجت٣ٙ ثل تغ٥ُّ ٚ تق٥ُّ، افك تبك٤ؼ

ٌٔى٤ٛٝ ام عٛفبٖ ٘ٛط  آٖ ؿك وٝ كٚؿ ثٝ ُٕبك ٣ٔ ف٣ٕٔٛ تٛاك٤ؼ مٔل٠ االٔٓ ؿك اًت. تزبكة
 ُ٘ٛتبك ا٤ٗ ا٣ّٓ ٔٛضٛؿ ؿٞـ. وٙـ ٚ تب ؿٚكاٖ آَ ث٤ٛٝ اؿأٝ ٣ٔتبك٤ؼ ؽٛؿ كا ُلٚؿ ٣ٔ

ٍ٘بك٢ ٢ٚ ؿك آٖ ٚ ٕٞض٥ٙٗ  تبك٤ؼ كٍٚ ٚ االٔٓ ٌٔى٤ٛٝ ؿك وتبة تزبكة ٔٙبثـ ُٙبًب٣٤
 اًت اًتٛاك ٞب٤٣٤بفتٝ ثل ٔمبِٝ ا٤ٗ ا٣ّٓ اًت. ٔغٛك فىل٢ ٌٔى٤ٛٝ ٔٙبثـ ٚ ٞب ًلصِٕٝ

االٔٓ ام صٝ ٔٙبثق٣  . ٌٔى٤ٛٝ ؿك تزبكة1 :آٔـٜ اًت ؿًت ثٝ م٤ل ٞب٢پلًَ ثٝ پبًؼ ام وٝ
 فىل٢ ٞب٢ٔب٤ٝ ثٗ .3 ا٢ ؿاكؿ؟. ُٙبًب٣٤ ا٤ٗ ٔٙبثـ صٝ اكمٍ ٚ فب٤ـ2ٜاًتفبؿٜ ولؿٜ اًت؟ 

 اًت؟ ثٛؿٜ صٝ ؾ٣تبك٤ عٛاؿث ؿك ٌٔى٤ٛٝ

 ٚ آحبك ٚ اعٛاَ ُلط ؿك ث٥ٌبك ٞب٣٤ وتبة تبوٖٙٛ ُٛؿ فول ثب٤ـ پوَٚٞ پ١ٙ٥ِ٥ ثبة ؿك 
 االٔٓ تزبكة وتبة تلر١ٕ ؿك أب٣ٔ ُـٜ اًت. اثٛاِمبًٓ ُ٘ٛتٝ ٌٔى٤ٛٝ ف٣ّٕ وبكٞب٢

 اهلل فٙب٤ت .ؿٞـ ٣ٔ للاك تغم٥ك اُٞ ؿك اؽت٥بك ٌٔى٤ٛٝ آحبك ٚ م٘ـ٣ٌ ام اكمُٕٙـ اعالفبت٣
 ٚ وتبة ٘بْ ثبة ؿك «االٔٓ تزبكة وتبة ٚ ٌٔى٤ٛٝ اثٛف٣ّ ؿكثبك٠ ٘ىبت٣» ٔمب١ِ ؿك ٘واؿبتغ٣ف

٣ِٚ ؿك ٔمب١ِ ٔقوٛك ثٝ عٛك وبُٔ ثٝ ٔٙبثـ ٚ  .وٙـ فلضٝ ٣ٔ اعالفبت٣ ٌٔى٤ٛٝ ٔٙبثـ
ا٢ ثب فٙٛاٖ ُٛؿ. ٟٔـ٢ و٥ٛاٖ ؿك ٔمبِٝٞب٢ فىل٢ ٌٔى٤ٛٝ پلؿاؽتٝ ٣ًٕ٘لصِٕٝ

ٔغبِج٣ اكمُٕٙـ آٚكؿٜ ٚ ام ٔٙبثـ آٖ « ؿك ثبة تبك٤ؼ اًالْ ٚ ا٤لاٖاالٔٓ احل٢ ٟٔٓ  تزبكة»
ٞٓ ًؾٗ ٌفتٝ اًت؛ ٣ِٚ ؿك صبكصٛة ٚ ٌٔئّٝ تغم٥ك اثٟبٔبت٣ ث٥ٌبك ٚرٛؿ ؿاكؿ. ٕٞض٥ٙٗ 

ا٢  لٕل٢ كا ثب ٔمـٔٝ 329-297ٞب٢  االٔٓ ٔلثٛط ثٝ ًبَ ٔغّٕـ فضبئ٣ّ ثؾ٣ِ ام تزبكة
ثٝ صبح كًب٘ـٜ اًت. ٕٞض٥ٙٗ  1366بَ ٥ِ٘ٗ ٚ ٔف٥ـ، ثـٖٚ ٥ٞش فٟلًت٣، ؿك ً ؿَ

ُ٘ٛتٝ ُـٜ  1363االٔٓ ِئٖٛ وب٤تب٣٘ تلر١ٕ پل٤ٚن افوب٣٤ ؿك ًبَ  ا٢ ثل وتبة تزبكة ٔمـٔٝ
 ؿك ٌٔتمُ ُٙب٣ً تبك٤ؾ٣ ؽ٣ّ٥ ٔف٥ـ اًت. ثب ٚرٛؿ ا٤ٗ، تغم٥م٣ اًت وٝ ام ِغبػ كٍٚ

 .اًت ٍ٘لفتٝ ُٙب٣ً ٓٛكت ٌٔى٤ٛٝ ثٝ ِغبػ ٔٙجـ ٍ٘بك٢ تبك٤ؼ ثبة
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 ًاهٔ هسكَِٗگٖصًذ

ٚ ام  ٚ اٚائُ للٖ پٙزٓ ٞزل٢ثنكي للٖ صٟبكْ  ٚ ٔٛكػ ٌٔى٤ٛٝ ف٥ٌّٛف اثٛف٣ّ
٤ق٣ٙ ٤ه  -ٞزل٢ 421تب  320اًال٣ٔ اًت وٝ ام ًبَ  ١ا٘ـ٤ِ ، تبك٤ؼ ٚعىٕتٞب٢ صٟلٜ

 ؿك ت. ٌٔى٤ٛٝتل٤ٗ ٚ ُىٛفبتل٤ٗ اؿٚاك تٕـٖ اًال٣ٔ م٤ٌتٝ اً ؿك ؿكؽِبٖ -للٖ وبُٔ
 (. ام254/2: 1390؛ ؽٛاٌ٘بك5،٢ تب: ُـ )ع٢ٕٛ، ث٣ ٔتِٛـ ك٢ علافا ؿك ق 320 ًبَ عـٚؿ
 كا ؿك ؽٛؿ فٕل ٘ؾٌت٥ٗ ؿ١ٞ عـٚؿ ؿٚ. ٥ٌ٘ت ؿًتلى ؿك صٙـا٣٘ اعالؿ اثٛف٣ّ كُـ ؿٚكاٖ

 ٘ـ٤ٓ ٚ ٔٔبعت ًبَ ؿٚامؿٜ عـٚؿ ٚ پ٥ًٛت ثغـاؿ ؿك ث٤ٛٝآَ ؿكثبك ثٝ ًپي ٌقكا٘ـ؛ ك٢
(. ًپي 346: 1353ثٛؿ )ًزٌتب٣٘،  ٣ّٕ٤،ؿ ٔقناِـِٚٝ ا٥ٔل ٚم٤ل ّٟٔج٣، عٌٗ اثٛٔغٕـ

 ٚ (15ق:  1304ثٛؿ )حقبِج٣،  ك٢ ؿك اِـِٚٝ كوٗ ؿكثبك ؿك ف٥ٕـ اثٗ ؽـٔت ؿك ٥٘ن ٞفت ًبَ
 ف٥ٕـ، اثٗ اثٛاِفتظ لتُ ام پي .ؿاُت كا ٔـاكن ٚ اًٙبؿ ٍ٘بٞـاك٢ ٚ وتبثـاك٢ ًٕت

 آَ كٚا٤بٖ فلٔبٖ ام ٤٣ى ؽـٔت ثٝ ٌٔتم٥ٕبً ٘پق٤لفت ٚ كا فجبؿ ثٗ ٓبعت ؿًتٍبٜ ثب ٕٞىبك٢
ك٥ًـ )ًزٌتب٣٘،  اِـِٚٝ ٕٓٔبْ پٌلٍ ؽـٔت ثٝ فضـاِـِٚٝ ٔلي ام پي. ؿكآٔـ ث٤ٛٝ

 ٕٞـا٣٘ اِنٔبٖ ثـ٤ـ ٚ تٛع٥ـ٢ اثٛع٥بٖ ثب ٚ ثٛؿ ٥ًٙب اثٛف٣ّ ٔقبٓلاٖ ام (. 347٢ٚ: 1353
 (.176ْ، 1992؛ اثٗ اِقجل٢، 18 ق:1417ؿاُت )تٛع٥ـ٢،  ٥٘ن ٔىبتجٝ

 اًت ث٥ٌبك ٌلا٣ٔ ؿاُتٝ كا اٚ ٚ ؿاٌ٘تٝ مٔبٖ اف٥بٖ ام كا ٌٔى٤ٛٝ ًزٌتب٣٘ اث٥ًّٕٛبٖ
ؿاكؿ وٝ ٌٔى٤ٛٝ ثٝ فّْٛ اؽٟبك ٣ٔ« اِٛاف٣ ِّٛف٥بت»ٓفـ٢ ؿك  (.347: 1353)ًزٌتب٣٘، 

 ٞب٢ فٌّف٣ ٚ تبك٤ؾ٣ ث٥ٌبك٢ ت٥ٙٔف ٕ٘ٛؿٜ اًت )ٓفـ٢، پ٥ٙ٥ِ٥بٖ آٌبٜ ثٛؿ ٚ وتبة
وٙـ وٝ اثٛف٣ّ ؿك ل١ّ  تٔل٤ظ ٣ٔ« ِـٞل٤ت٥ٕٝ ا»(. حقبِج٣ ٞٓ ؿك تت١ٕ 109/8ق:  1420

(. تٛع٥ـ٢ ٞٓ، ثب آ٘ىٝ افتمبؿ 96/2ق: 1403فضُ، اؿة، ثالغت ٚ ُقل للاك ؿاكؿ )حقبِج٣، 
صٙـا٣٘ ثٝ ٔـاكد ف٣ّٕ ٚ فىل٢ ٌٔى٤ٛٝ ٘ـاكؿ ٚ ثب آ٘ىٝ آمٔٙـ٢ اٚ ٚ اُتغبالت 

ٛرٛؿ ام آكا ٚ (، وبّٔتل٤ٗ ٌناكٍ 83ٔ ق:1425 وٙـ )تٛع٥ـ٢، اٍ كا تغم٥ل ٣ٔ و٥ٕ٥بٌلا٘ٝ
« اِٟٛأُ ٚ اِِٛأُ»ٞب٢ اٚ كا ؿك ثبة ٌٔبئُ اؿث٣ ٚ فٌّف٣ ؿك وتبة فٕـ٠ ؿ٤ٍلٍ  ا٘ـ٤ِٝ

 .(204: 1372ؿٞـ )ٔبرـ، ثٝ ؿًت ٣ٔ

ٟٔٓ ؿك ا٤ٗ ثبة ام  ٣٘ؾل٢ وٕتل ؿاكا٢ ُٟلت اًت ٚ تأ٥ِفبت ١ؽبٞلاً ٌٔى٤ٛٝ ؿك فٌّف



 

 

 

 

 ٔٙبثـ ثل تأو٥ـ االٔٓ ثب ٍ٘بك٢ ٌٔى٤ٛٝ ؿك تزبكة ثلك٣ً تبك٤ؼ

 

ٌف١ اؽالل٣ اٚ اًت. اٚ ٔقٞج٣ ثّىٝ ا٥ٕٞت اًب٣ً ٌٔى٤ٛٝ ؿك فّرب٢ ٕ٘ب٘ـٜ اًت.  ل٢ٚ ث
م٥ٔٗ ؿاكا٢ ا٥ٕٞت  فٌّف٣ ؿك اؽالق ام ؽٛؿ ثلرب٢ ٌقاُت وٝ تب ألٚم پ٥ًٛتٝ ؿك ِٔلق

ثٛؿٜ اًت ٚ آٖ تلو٥ج٣ اًت ام آكاء افالعٖٛ، اكًغٛ، رب٥ِٙٛى ٚ ُل٤قت اًالْ 
 (.12: 1362)ٞٙل٢،

 ٍ تأل٘فات هسكَِٗ آثاس

 ٚ اؽالق فمٝ، والْ، فٌّفٝ، تبك٤ؼ، ؾتّفٔ ٞب٢فلٓٝ ؿك ٚ ُٕبكث٣ ٢ٚ تٔب٥٘ف ٚ آحبك
فلضٝ  وٛتبٜ ٔمبالت ٥٘ن ٚ عزٓ وٓ كًبالت رّـ٢، صٙـ ٔفُٔ آحبك ٓٛكت ثٝ وٝ اًت اؿة
ٔتأًفب٘ٝ صٙـ٤ٗ احل ام ٢ٚ ث٥ِتل ؿك ؿًتلى ٥ٌ٘ت. أب ام رٟت وخلت آحبك ٚ  وٝ اًت ولؿٜ

 ؿًت١ صٙـ ٌٔى٤ٛٝ ُبُٔ آحبك تل٤ٗ ٟٔٓ .وٙٙـ ٣ٔ ٔمب٤ٌٝ عجل٢ ثب كا اٚ تٛاٖ تأ٥ِفبت ٣ٔ
 ثلؽ٣ ٚ ٔٛرٛؿ اًت ثلؽ٣ وٝ ُٛؿ ٣ٔ ٔٙغك ٚ فٌّفٝ اؿة، والْ، فمٝ، ٥ًبًت، تبك٤ؼ،
 :ام فجبكت اًت ٢ٚ آحبك ام ثلؽ٣ أب. ُـٜ اًت ٔفمٛؿ ٥٘ل ؿ٤ٍل

 (؛212/1، 1989؛ مكو٣ّ، 73/1، 1951اؽالق )ثغـاؿ٢،  ؿك االوجل، اِفٛم -1

 ٘جٛت؛ ٚ تٛع٥ـ، ٔقبؿ  آُ ًٝ ؿكثبك٠ ثغخ٣ «االٓغل اِفٛم وتبة -2

وٝ ثٝ اثٛع٥بٖ تٛع٥ـ٢ ُ٘ٛتٝ ٚ ؿكآٖ ثٝ تم٥ٌٓ ا٘ٛاؿ ٚ الٌبْ فـَ « ف٣ ٔب٥ٞٝ اِقـَ» -3
 (؛722: 1371ام عج٥ق٣ ٚ ٚضق٣ ٚا٣ِٟ ٚ اؽت٥بك٢ پلؿاؽتٝ اًت )ٔغمك، 

ا٢ ام اُقبك ٚ اؽجبك ٚ عىٕت ٞب ٚ أخبَ وٝ ٔزٕٛفٝ« أ٘ي اِؾٛاعل»٤ب  «اِفل٤ـ أ٘ي» -4
 ٞب٢ ؿاًتبٖ ؿكثبك٠ اًت وٝ وتبث٣ ثٟتل٤ٗ وتبة ا٤ٗ» ا٘ـٌفتٝ وتبة ا٤ٗ اًت. ؿكثبك٠

 (؛217: 1371)لفغ٣،« اًت ُـٜ ُ٘ٛتٝ ِغ٥ف ٞب٢٘ىتٝ ٚ وٛتبٜ

 ف٣ّٕ؛ عىٕت ؿك وتبث٣ «اِؾبِـ٠ اِغى١ٕ» ٤ب «ؽلؿ رب٤ٚـاٖ» -5

  اًت؛ ُ٘ٛتٝ عىٕبء اعٛاَ ؿك وٝ اًت ا٢كًبِٝ «اٌِّف اِغىٕبء اعٛاَ» -6

 ثلٌن٤ـٜ؛ اُقبك ثبة ؿك اًت إٌِتٛف٣ وتبة ٕٞبٖ وٝ «االُقبك ٔؾتبك» -7

 ٘ٔلا٣٘ اِت٥ّٕق اثٗ ثٝ ٔقلٚف عج٥ت ٚ عى٥ٓ ٓبفـ ثٗ اِّّٝ ٞج١ وٝ «االُلث١ وتبة» -8



 

 

 

 

96ثٟبك ٚ تبثٌتبٖ  ،صٟبكؿُٕٞٓبك٠ ، ِٞتًٓبَ ، لاٖ ثقـ ام اًال٤ْ٘ب١ٔ ا تبك٤ؼ 

 

 اًت؛ ولؿٜ ٔؾتٔل كا آٖ

ؿك ثل  ٞزل٢ كا 369 ًبَ تب آؿْ ؽالفت ام اًت ف٣ٕٔٛ تبك٤ؼ ؿك وٝ «االٔٓ تزبكة» -9
ٍ٘بكا١٘ ٢ٚ ٥ٕٞٗ وتبة اًت  ٗ احل تبك٤ؼتل٤ تٛاٖ ٌفت وٝ ٟٔٓ ثٝ ٘ٛف٣ ٣ٔ .٥ٌلؿ ٣ٔ

ٞب٢ ثقـ ام اٚ ٔٛكؿ تٛرٝ ث٥ٌبك٢ ام ٔٛكؽبٖ اًال٣ٔ ٘ؾ٥ل اثٗ اح٥ل ٚ اثٗ  وٝ ؿك ؿٚكٜ
 ؽّـٖٚ للاك ٌلفتٝ ثٛؿ؛

 اِفلى؛ ٚ اِقلة آؿاة  -10

 ٌٔى٤ٛٝ اثٗ اؽالل٣ ٚ فٌّف٣ ت٥ٙٔف تل٤ٗ ٟٔٓ «االفلاق تغ٥ٟل ٚ االؽالق تٟق٤ت»  -11
 آكا٢ ام اًت ا٢ٔزٕٛفٝ آٖ ٚ اًت وتبة ٥ٕٞٗ ُٙبًب٘ـٜ ٥ٗمٔ ِٔلق ؿك كا اٚ ٘بْ وٝ

 ق(.1398اًال٣ٔ )ٌٔى٤ٛٝ،  ُل٤قت اعىبْ ٚ رب٥ِٙٛى ٚ اكًغٛ ٚ افالعٖٛ اؽالل٣

 ثلؿ. ٣ٔ ٘بْ آٖ ام« اؽالل٣ تٟق٤ت» ؿكوتبة وٝ «اِقّْٛ ٔٙبمَ ٚ اٌِقبؿات تلت٥ت»  -12

 ًگاسٕ اتي هسكَِٗ سٍش تاسٗخ

االٔٓ ٔجت٣ٙ ثل تق٥ُّ ٚ ا٘تمبؿ اًت وٝ اٚ  كةكٍٚ تغم٥م٣ ٌٔى٤ٛٝ ؿك وتبة تزب
ؽٛث٣ ا٤ٗ ٚؽ٥ف١ ؽٛؿ كا ا٘زبْ ؿاؿٜ اًت. ٍ٘بٜ ا٘تمبؿ٢ ٌٔى٤ٛٝ ٔٛرت ُـٜ اًت تب  ثٝ

ؿًٚت ٚ ؿُٕٗ ؿك ٓٛكت ٌٔتغك ثٛؿٖ ام آٖ ؿك أبٖ ٕ٘ب٘ٙـ. ٌٔى٤ٛٝ كا ثب٤ـ ٘ؾٌت٥ٗ 
ٍ٘بك٢ ألٚم  ٝ تبك٤ؼٍ٘بك٢ اٚ ث ٔٛكؽ٣ ؿاٌ٘ت وٝ كاٜ ثٝ فٌّفٝ تبك٤ؼ ثلؿٜ ٚ ُىُ تبك٤ؼ

ث٥ٌبك ُج٥ٝ اًت. اٚ ؿك وٙبك ؿإِ٘ٙـا٣٘ ٕٞضٖٛ تٛع٥ـ٢، فبٔل٢ ٚ ًزٌتب٣٘ كٍٚ فٌّف٣ 
تٛاٖ ٌفت وٝ ٌٔى٤ٛٝ ثب تقٕك  ٌلا٤ب٘ٝ ؿكآ٥ٔؾت. ثٝ عٛك٢ وٝ ٣ٔ كا ثب ٘ٛف٣ ك٤ٚىلؿ تبك٤ؼ

ؿٜ ٣ٌ٤ٛ٘ رٕـ ول ؿك فّْٛ فم٣ّ پ٥َ ام اثٗ ؽّـٖٚ ٚرٟٝ ٘ؾل فٌّف٣ كا ثب ؿلت ؿك تبك٤ؼ
تل٤ٗ تبك٤ؼ حجت  ٍ٘بكاٖ ٔقبٓل، ٌٔى٤ٛٝ ثل آٖ اًت وٝ وٟٗ اًت. ثٙب ثل ٘ؾل ثلؽ٣ ام تبك٤ؼ

ُـٜ تبك٤ؼ ُبٞبٖ ا٤لاٖ اًت؛ ثٙبثلا٤ٗ وتبة كا ثب تبك٤ؼ ا٤ِبٖ ُلٚؿ ولؿٜ ٚ تب پب٤بٖ 
تٛاٖ ثب لغق٥ت ٚ ٤م٥ٗ  ( ثٝ ٞل عبَ 121٣ٕ٘: 1375ًبًب٥٘بٖ اؿأٝ ؿاؿٜ اًت )ًزبؿ٢، 

 ٣ٌ٤ٛ٘ تبك٤ؼ ام ٘ٛ ًجى٣ ُبٞـ ٍ٘بك٢ ٌٔى٤ٛٝ ب كا پق٤لفت. ٣ِٚ ؿك تبك٤ؼوبُٔ ا٤ٗ اؿف
ٞب٢ كٍٚ تبك٤ؼ  تل٤ٗ ٤ٚو٣ٌ ُٛؿ. ثٙبثلا٤ٗ ٟٔٓ ٌٞت٥ٓ وٝ ؿك ٔٛكؽبٖ لجُ ام ٢ٚ ؿ٤ـٜ ٣ٕ٘



 

 

 

 

 ٔٙبثـ ثل تأو٥ـ االٔٓ ثب ٍ٘بك٢ ٌٔى٤ٛٝ ؿك تزبكة ثلك٣ً تبك٤ؼ

 

 ٍ٘بك٢ ٌٔى٤ٛٝ فجبكت اًت ام:

ولؿ٘ـ ام  ٞب: ٔٛكؽب٣٘ وٝ لجُ ام ٌٔى٤ٛٝ م٘ـ٣ٌ ٣ٔ پل٥ٞن ام كٍٚ ٘م٣ّ ؿك ٌناكٍ -1
ولؿ٘ـ. عت٣ عجل٢ ٞٓ وٝ ٌٔى٤ٛٝ ام ٢ٚ پ٥ل٢ٚ  تبك٤ؼ ٍ٘بك٢ كٚا٣٤ اًتفبؿٜ ٣ٔ ٠ٛ٥ُ
پلؿاؽتٙـ. أب ٌٔى٤ٛٝ  ولؿٜ اًت ام كٍٚ كٚا٣٤ اًتفبؿٜ ٕ٘ٛؿٜ ٚ ثٝ تغ٥ُّ ٚ تج٥٥ٗ ٣ٕ٘  ٣ٔ

تزن٤ٝ ٚ تغ٥ُّ  اٍ ثل ا٤ٗ ثٛؿ تب ثب ك٤ٍٚلؿاٖ ثٛؿ ٚ ًق٣ ٘م٣ّ كٍٚ ؽٛؿ ام ٍ٘بك٢ ؿك تبك٤ؼ
 ٞب٢ ٌقُتٝ ٌٔى٤ٛٝ ٔقتمـ ثٛؿ وٝ ث٥ِتل تبك٤ؼ ٘بؿكًت٣ آٖ ؿًت ٤بثـ. عٛاؿث ثٝ ؿكًت٣ ٤ب

( وٝ ٥ٞش 48/1: 1389اًت )ٌٔى٤ٛٝ،  آٚك ؽٛاة ٞب٢ افٌب٘ٝ ٚ فب٤ـٜ ث٣ ٞب٢ ّٕٔٛ ام لٔٝ
وٙـ  ٤بؿ كا ص٥ن٢ فمظ ٥ٔبٖ آٖ ام تزلثٝ ٚ فجلت٣ ثلا٢ ؿ٤ٍلاٖ ٘ـاكؿ؛ ام ا٤ٗ كٚ تالٍ ولؿ

 . اًت آٔٛم تزلثٝ ٚ ًٛؿٔٙـ ٍٕٞبٖ ثلا٢ ٚ وٝ ؿكًت

اثٛف٣ّ ٌٔى٤ٛٝ ام ر١ّٕ ٔٛكؽب٣٘ اًت وٝ ٌٔتم٥ٕبً كٚمٌبك ؽٛؿ ٚ فّٕىلؿ ألا٢ آَ 
تل ُ٘ٛتٝ ٚ فالٜٚ ثل  تل ٚ تغ٣ّ٥ّ ث٤ٛٝ كا ٘مـ ولؿٜ اًت. ٌٔى٤ٛٝ تبك٤ؼ مٔب١٘ ؽٛؿ كا ٔفُٔ

ؿك  ا٘ـ٣ِ٤ ثٝ ٘مـ و٥ِـٜ اًت. ٌٔى٤ٛٝ علفب٘ٝ، ُزبفب٘ٝ ٚ ثٝ ؿٚك ام ّٔٔغت ا٤ٗ، آٖ كا ث٣
رب٢ رب٢ تبك٤ؾَ ثب تٛرٝ ثٝ ؿًتبٚكؿٞب ٚ پ٥بٔـٞب٢ كؽـاؿٞب ٚ ٘مـ آكا٢ ٘بؿكًت ٚ 

مؿٜ لضبٚت ولؿٜ اًت. ؿك ؿ٤ـٌبٜ اثٛف٣ّ ٌٔى٤ٛٝ، ٚؽ٥ف١ ٔٛكػ ٘مـ اٚضبؿ ٚ عٛاؿث  ُتبة
ٞب ٚ  آٔٛم٢ ثبُـ، ثب٤ـ آٖ كا ٘مـ ولؿ، ؽٛة تبك٤ؾ٣ كٚمٌبكٍ اًت. اٌل ٞـف ام تبك٤ؼ تزلثٝ

ٞب٢ ٌٔى٤ٛٝ ؿكثبك٠ تبك٤ؼ ثب تٛرٝ ثٝ پ٥ِ٥ٙٝ ٚ  ٚ ام ٞٓ ت٥ٕن ؿاؿ. لضبٚتثـٞب كا ُٙبؽت 
ث٥ٙٙـ ٚ  پ٥بٔـٞب٢ ٚلب٤ـ ٓٛكت ٌلفتٝ اًت، ؿك عب٣ِ وٝ ٔلؿْ فبؿ٢ ٚلب٤ـ كا ٔمغق٣ ٣ٔ

٥ٌل٘ـ ٚ لضبٚتِبٖ ٥٘ن ثل ٥ٕٞٗ اًبى اًت. ٌٔى٤ٛٝ ك١ِ٤  ًٛؿٞب٢ آ٣٘ كا ؿك ٘ؾل ٣ٔ
ك٣ً و٣ّٕ، ٚ ٘ٝ  ؿاكاٖ ٚ عٌبة ٖ عىٛٔت ام ًلٔب٤ٝٞب٢ التٔبؿ٢ كا عٕب٤ت ٘ىلؿ ٘بثٌبٔب٣٘

(. ؿك ا٤ٗ ؿٚكٜ عىٛٔت آَ ث٤ٛٝ ثلا٢ پلؿاؽت 134/6: 1376ؿا٘ـ )ٌٔى٤ٛٝ،  و٥ف٣، ام آ٘بٖ ٣ٔ
ٞب٢ كٚما٘ٝ ؿكثبك٤بٖ ٚ ٔتّٕمبٖ، رن ٔٔبؿك٠ أٛاَ ٔلؿْ ٚ تزبك  ٔٛارت ًپب٥ٞبٖ ٚ ٞن٤ٙٝ

ٚ ٌٌتلٍ ؽجلص٣ٙ٥ كا ؿك پ٣ ؿاُت. ُٙبؽت، وٝ آٖ ٥٘ن تًُٛ ثٝ مٚك ٚ ؽِٛ٘ت  كا٣ٞ ٣ٕ٘
اثٛف٣ّ ٌٔى٤ٛٝ ؿك ؿٚك٠ آَ ث٤ٛٝ ام ٌلا٣٘ اكماق، لغغ٣، اٚضبؿ ثـ التٔبؿ٢، ٥ُٛؿ 

٤ٌٛـ وٝ ؽٌبكات ٥ًٍٙٗ ٔب٣ِ ٚ رب٣٘ ثل  ًؾٗ ٣ٔ ٞبٜ ِلم ٞب، ٔلي ٚ ٥ٔل، ٚ م٥ٔٗ ث٥ٕبك٢
ت ٓغ٥ظ ٌلاٖ ؿك ٔـ٤ل٤ ولؿ. اٚ ١ٕٞ ا٤ٟٙب كا ٘ب٣ُ ام ضقف عىٛٔت ؿٍٚ ٔلؿْ تغ٥ُٕ ٣ٔ



 

 

 

 

96ثٟبك ٚ تبثٌتبٖ  ،صٟبكؿُٕٞٓبك٠ ، ِٞتًٓبَ ، لاٖ ثقـ ام اًال٤ْ٘ب١ٔ ا تبك٤ؼ 

 

آ٥ٔن عىٛٔتٍلاٖ آَ ث٤ٛٝ ؿك ك٤ٚبك٣٤ٚ ثب ٔلؿْ ثٝ  ؿا٘ـ. كفتبك ؽِٛ٘ت ك٤ن٢ ؿل٥ك ٣ٔ ٚ ثل٘بٔٝ
افنٚؿ. مؿٚثٙـٞب٢ ٥ًب٣ً ٚ التٔبؿ٢ ٚ  ٞب ٣ٔ ا٘زب٥ٔـ وٝ ثل ٘بثٌبٔب٣٘ ٞب٢ ٔلؿ٣ٔ ٣ٔ ُٛكٍ

و٥ِـ. ِٔىُ ؿ٤ٍل  ٞب٢ والٖ ام ر١ّٕ ٔٛاكؿ٢ اًت وٝ ٌٔى٤ٛٝ ثٝ ٘مـ ٣ٔ ؽٛاك٢ كُٜٛ
پ٣ُٛ كوٗ اِـِٚٝ ام ٘بؿكًت٣ ٞب٢ ًپبٜ فبُٔ ٘بثٌبٔب٣٘  آَ ث٤ٛٝ ًپبٜ ثٛؿ. صِٓ عىٛٔت

 ؿ٤ٍل٢ ثٛؿ وٝ عىٛٔت آَ ث٤ٛٝ ثـاٖ ؿصبك ثٛؿ. 

 ٚ تج٥٥ٗ ثٝ تٛاٌ٘تٝ اًت ؿِٚت٣ ٞب٢ ثب٤ٍب٣٘ ٚ اًٙبؿ ام ٥ٌل٢ ثٟلٜ ثٝ فّت ٌٔى٤ٛٝ -2
ؽبكد ُٛؿ ٚ  ٓلف ت٥ٓٛف مٍ٘بك٢ اٚ ا ُٛؿ تبك٤ؼ ثپلؿامؿ ٚا٤ٗ ثبفج ٣ٔ ٥٘ن ك٤ٚـاؿٞب تغ٥ُّ

 ثٝ تغ٥ُّ ٚتج٥٥ٗ آٟ٘ب ٥٘ن ثپلؿامؿ.

 تبك٤ؼ ثبكم ٓفبت ر١ّٕ ام كؽـاؿٞب ث٥بٖ ثل پب١٤ ؽلؿ ؿك ؿل٥ك ٚ ؿكًت تِؾ٥ْ -3
 فولولؿٖ ُب٤ٌتٝ كا تبك٤ؾ٣ ٞب٢ كٚا٤ت ام ؿًتٝ ٌٔى٤ٛٝ آٖ. اًت ٌٔى٤ٛٝ ٍ٘بك٢

 ٚ ٤ٚلا٤َ ثٝ ٢ٚ ًجت ٥ٕٞٗ ثٝ ثبُـ. ؿاُتٝ كا آٖ فٟٓ تٛا٘ب٣٤ اٌ٘ب٣٘ ؽلؿ وٝ ؿاٌ٘ت ٣ٔ
 فول ام ٚ پلؿاؽت ثٛؿ ؿًت اٚ ك٥ًـٜ ثٝ وٝ تبك٤ؾ٣ اعالفبت ٥ٔبٖ ؿك فمال٣٘ ٌن٣ِٙ٤

 پ٥ِبٔـٞب ؿك ٢ٚ كٚمٌبك ٔلؿْ وٝ ٔقتمـ ثٛؿ صلا وٙـ؛ ٣ٔ ؽٛؿؿاك٢ پ٥بٔجلاٖ ٞب٢ ٔقزنٜ
 (.48/1: 1389ث٥ٍل٘ـ )ٌٔى٤ٛٝ،  تٛا٘ٙـ ٣ٕ٘ آٖ ام پٙـ٢

ٍ٘بك٢ ٌٔى٤ٛٝ ٍ٘لٍ ف٣ّّ ثٝ عٛاؿث اًت. اٚ ثٝ  ك٤ؼٞب٢ تب ٤ى٣ ؿ٤ٍل ام كٍٚ -4
ا٢ فّت٣ پ٥ـا وٙـ. ٥ٕٞٗ فبُٔ ثبفج ُـٜ اًت وٝ كٚم٘تبَ  ؿ٘جبَ آٖ اًت وٝ ثلا٢ عبؿحٝ

ا٢ ثّٙـ ا٤ٌتبؿٜ  ؿك تبك٤ؼ ٣ٌ٤ٛ٘ ثل پب٤ٝ»ؿكثبك٠ ٌٔى٤ٛٝ ٚ كٍٚ تبك٤ؼ ٍ٘بك٢ ٢ٚ ث٤ٌٛٙـ: 
ك٤ؼ اكد ٟ٘ـ.آ٘ضٝ كا ؿاكا٢ اكمٍ ٞب٢ ث٣ اكمٍ تب آ٤ـ وٝ ٢ٚ ثٝ ٌناكٍ اًت.وٓ پ٥َ ٣ٔ

٤ٌٛـ ٚ  ُٙبًـ ٚ كٚا٤بت تبك٤ؼ كا ثب ًبٔب٣٘ ؽلؿپق٤ل ثبم٣ٔ تبك٤ؾ٣ اًت ثٝ ؽٛث٣ ثبم٣ٔ
: 1364)كٚم٘تبَ، « ٕ٘ب٤ب٘ـ اٍ ٣ٔ پ٥ٛ٘ـ٢ كا وٝ ؿك ٥ٔبٖ عٛاؿث ٚرٛؿ ؿاُتٝ اًت ثٝ ؽٛا٘ٙـٜ

197.) 

اّو٘مج آى  االهمن ٍ ضمٌا ج یاٗگماُ ٍ     هٌاتع اتي هسكَِٗ دس تأل٘ف تجاسب
 هٌاتع دس تحق٘قات تاسٗخٖ

ْ  عتی٣  ٚ ثٛؿ ا٣ّٓ اًال٣ٔ ًلم٥ٔٗ ام ا٤لاٖ ٚ فلاق رنئ٣ آ٘زب وٝ ام ٖ  ؿك آٖ فّیٛ  لیل



 

 

 

 

 ٔٙبثـ ثل تأو٥ـ االٔٓ ثب ٍ٘بك٢ ٌٔى٤ٛٝ ؿك تزبكة ثلك٣ً تبك٤ؼ

 

 كٌ٘ب٘ي فٔل تٛاٖ ٣ٔ كا للٖ ا٤ٗ ٤بفت، تًٛقٝ فبِٓ غلة تب ُلق ام ٞزل٢ صٟبكْ ٚ پٙزٓ
 ٘میبط  الٔی٣  ام ؿاِ٘ی٣  ٞل اَٚ ؿًتٝ ٚ ٟٔٓ ٔٙبثـ ٥٘ن ًجت ٥ٕٞٗ ثٝ. ولؿ ٘بٍٔقاك٢ ف٣ّٕ
ك٥ًـ. أب ثٝ عٛك و٣ّ ٔٙبثـ ٔٛكؿ اًتفبؿ٠  ٣ٔ ثٝ ؿإِ٘ٙـاٖ ٚ فبِٕبٖ ا٤ٗ ٔٙغمٝ اًالْ رٟبٖ

االٔٓ ثٝ ؿٚ ثؾَ لجیُ ام اًیالْ ٚ ؿٚكٜ اًیال٣ٔ تمٌی٥ٓ      اثٛف٣ّ ٌٔى٤ٛٝ ؿك تأ٥ِف تزبكة
 ُٛؿ. ٣ٔ

ك ٘ؾ٥یل٢ كا آٚكؿٜ اًیت ویٝ ؿك آحیب     ؿك ثؾَ ا٤لاٖ ثبًتبٖ ٌٔى٤ٛٝ ٔت٣٘ٛ ثب اكمٍ ٚ ث٣
ٔٛكؽبٖ ثنك٣ٌ ٕٞضٖٛ عجل٢، ٤قمٛث٣، ؿ٥٘ٛك٢، ٌٔقٛؿ٢، حقبِج٣، اثٗ اح٥ل، اثیٗ ؽّیـٖٚ ٚ   

ٌٕیبٖ ام ٔٙیبثـ ؿًیت     وٝ ث٣ «٥ًلٜ ا٥ُٛ٘لٚاٖ»ٚ « فٟـاكؿ٥ُل»ٔب٘ٙـ  ؿ٤ٍلاٖ ٥٘بٔـٜ اًت.
(. ثؾَ ؿٚكٜ اًیال٣ٔ،  19: 1354اَٚ ؿك تبك٤ؼ ٚ فلًٞٙ ا٤لاٖ ؿٚكٜ ًبًب٣٘ اًت )٢ٛٙ٥ٔ، 

تل٤ٗ ٚ ٔقتجلتل٤ٗ ٔٙبثـ تبك٤ؼ آَ ث٤ٛٝ ؿك للٖ صٟیبكْ   ٔؤِف اًت، ام ٟٔٓوٝ ٌناكٍ كٚمٌبك 
لٕیل٢ فویل    340كٚؿ. ٌٔى٤ٛٝ ُلٚؿ ا٤ٗ ثؾَ كا ثب ُلط عٛاؿث ًیبَ   لٕل٢ ثٝ ُٕبك ٣ٔ

ٞب٢ ؽٛؿ ٔیٗ   ٚ ؿ٤ـٜ ٞبٜ آٚكْ ام ِٔبٞـ ٞب٣٤ وٝ پي ام ا٤ٗ ًبَ ٣ٔ ث٥ِتل ٌناكٍ»وٙـ:  ٣ٔ
(. 331/1 :1371)لفغی٣،  اْ  ویٝ ام ؿ٤ٍیلاٖ ُی٥ٙـٜ   ٢ ٔٗ ٞبٜ ًًٙ ؿ٤ـ ٤ب ٌناك٣ُ اًت ٞٓ

ٚ اًیتفبؿٜ ام   ٞیب ٜ ٌّٕٔبً ؿك ا٤ٗ ٥ُٜٛ آُٙب٣٤ ثٝ ؿ٤ٍل مثبٟ٘ب، ثلا٢ ؿك٤بفت ٚ فٟٓ وبُٔ ٥ُٙـ
ٞیب٢ فلثی٣،    ُٛؿ. ثلؽ٣ ام ٔٛكؽبٖ ثٝ مثبٖ ٔٙبثـ ٔىتٛة، ٔن٤ت٣ ثلا٢ ٔٛكؽبٖ ٔغٌٛة ٣ٔ

 ا٘ـ. ٤ٝ ٚ ٔمـ٣ً ام آٖ رّٕٝفجل٢، ًل٤ب٣٘، ٤ٛ٘ب٣٘ ٚ پ٢ّٟٛ آُٙب٣٤ ؿاُتٙـ؛ ٌٔىٛ

ٌٔى٤ٛٝ ثلا٢ ٌلؿآٚك٢ ٔٙبثـ ٥ُٙـاك٢ ٚلب٤ـ، فمظ ثٝ لَٛ ٤ه فیلؿ ام افیلاؿ عبضیل ؿك    
ٓغ١ٙ ك٤ٚـاؿ اوتفب ٘ىلؿٜ اًت. پلى ٚ رٛٞب٢ اٚ ام افلاؿ ؿؽ٥ُ ؿك ٌٔبئُ ٥ًب٣ً، آٌیب٣ٞ  

٣ ولؿ )ٌٔى٤ٛٝ، اٚ كا ام ٚضـ الٛاْ، ؽب٘ـاٟ٘ب، افلاؿ ٚ ٌٔبئُ ٥ًب٣ً، التٔبؿ٢ ٚ... وبُٔ تل ٔ
االٔٓ ام ع٥ج افتجبك ٔٙبثـ ٚ علم تفىل ٤ٌٛ٘ٙـٜ آٖ، رب٤ٍیبٜ ٕٔتیبم٢    تزبكة (.110/1: 1389

ا٢ وٝ اٌیل عجیل٢ كا ؿك ُ٘ٛیتٗ تیبك٤ؼ فم٥یٝ ٚ ٔغیـث، ٤قمیٛث٣، ٌٔیقٛؿ٢ كا          ؿاكؿثٝ ٌٛ٘ٝ
رٟبٍ٘لؿ، ث٥ل٣٘ٚ كا ؿإِ٘ٙـ، حقبِج٣ كا اؿ٤ت ٣ٔ ٤بث٥ٓ ٌٔى٤ٛٝ ف٥ٌّیٛف٣ اًیت ویٝ وتیبث٣     

 (٥1ٚ2ٕب٘ٝ ؿك تبك٤ؼ ُ٘ٛتٝ اًت ٚ ؿك وبك ؽٛؿ ثٝ آبِت فُٕ ٘ؾل ؿاُتٝ اًیت )ٕٞیبٖ،   عى
٢ٚ ؿك ا٤ٗ وتبة ث٥بٖ عٛاؿث تبك٤ؾ٣ ٚ تزبكة أتٟب ثٝ ُی٥ٜٛ رـ٤یـ٢ ؿًیت مؿٜ اًیت ٚ     

   .(151/1: 1377ثلا٢ ثِل ام تبك٤ؼ پٙـ ًبؽتٝ اًت )آ٤ٙٝ ٚ٘ـ، 
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ٖ  وبك٘بٔٝ اك»ٌٔى٤ٛٝ ضٕٗ ُٔٛىبف٣ ؿك ٔٙبثق٣ ٔب٘ٙـ  تٛریٝ ثیٝ آ٤ی٥ٗ ٚ    « ؿُی٥ل ثبثىیب
ٔقٞت كا٤ذ فٟـ ًبًب٣٘ ٚ عفؼ رغلاف٥ب٢ ا٤لاٖ ٚ ٚرٛؿ پبؿُب٣ٞ لـكتٕٙیـ ٚ ٔتٕلوین كا ام   

 (.  113 :٣ُٚ1378،  غ٥ُّ ٕ٘ٛؿٜ اًت )فلٜمثبٖ اكؿ٥ُل ثبثىبٖ ت

ثؾیَ لجیُ ام   االٔٓ ثٝ ؿٚ  ثٝ عٛك و٣ّ ٔٙبثـ ٔٛكؿ اًتفبؿ٠ اثٛ ف٣ّ ٌٔى٤ٛٝ ؿك تزبكة 
 ُٛؿ: اًال٣ٔ تم٥ٌٓ ٣ٔ اًالْ ٚ ؿٚك٠

 اسالمهٌاتع قثل اص  -1

االٔٓ، ثب٤ـ فُّ اًتفبؿ٠ ٢ٚ ام  لجُ ام ثلك٣ً ٔٙبثـ ٔٛكؿ اًتفبؿ٠ اثٗ ٌٔى٤ٛٝ ؿك تزبكة
ٔٙبثـ ا٤لاٖ ثبًتبٖ ٚ ص٣ٍٍ٘ٛ ثٝ ؿًت آٚكؿٖ آٖ ٔٙبثـ ِٔؾْ ُٛؿ. ٌٔى٤ٛٝ ثل ا٤ٗ ثبٚك 

. ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ، تبك٤ؼ ؽٛؿ كا ام تل٤ٗ تبك٤ؼ حجت ُـٜ تبك٤ؼ ُبٞبٖ ا٤لاٖ اًت اًت وٝ وٟٗ
ا٢ پ٥ِـاؿ٤بٖ ُلٚؿ ٚ تب پب٤بٖ ًبًب٥٘بٖ اؿأٝ ؿاؿٜ ٚ ؿك ؽالَ ثغج ام ثبث٥ّبٖ،  ١ًٌّّ افٌب٘ٝ

ك٥ٔٚبٖ، ٤ٛ٘ب٥٘بٖ ٚ افلاة ثبًتبٖ ٤بؿ ولؿٜ اًت. ٞـف ٌٔى٤ٛٝ ام اؽتٔبّ لٌٕت افؾٓ 
ِٚٝ ؿ٣ّٕ٤ ؿك اع٥ب٢ ٞب٢ ٕٔـٚط اٚ فضـاِـ ٔغبِت ؽٛؿ ثٝ ا٤لاٖ ثبًتبٖ ُب٤ـ ثٝ ٥ًبًت

ُٛؿ. صٖٛ ا٤ٗ وتبة ؿك مٔب٣٘ تأ٥ِف  ُبِٞٙب٣ٞ ا٤لاٖ ؿك ٔمبثُ ؽّفب٢ فجب٣ً ٔلثٛط ٣ٔ
ُـٜ اًت وٝ ٔٛرجبت كٞب٣٤ ا٤لاٖ كا ام اًبكت عبو٥ٕت فلث٣ ؽّفب٢ فجب٣ً فلاٞٓ آٔـٜ 

ُ ثٛؿ، ثلا٢ ا٤لا٥٘بٖ ا٥ٕٞت ؿاكؿ. ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ماؿٌبٜ اثٗ ٌٔى٤ٛٝ ُٟل ك٢ ثبًتبٖ ٔغ
( ٞـف 302: 1363تزٕـ ا٤لا٥٘بٖ ُقٛث٣ ٔقٞت ٚ ٔجبكم ف٥ّٝ ؿِٚت فجب٣ً ثٛؿ )وب٤تب٣٘، 

ٞب٢ وٓ ٚ ث٥َ مٍ٘بك  االٔٓ اكائ١ ت٤ٛٔل٢ اًت ام ؿكٖٚ ٚ ٔجب٣٘ اكمٍ ٌٔى٤ٛٝ ؿك تزبكة
ٞب٢  ٌلفت١ ربٔقٝ ا٤لاٖ ؿك كٚمٌبك ؿ٤بِٕٝ ؿك ٔمبثُ آكٔبَ٘ وٝ فجبكت اًت ام اع٥ب٢ آ٥٤ٗ

كٚا٣٤ ًبًب٥٘بٖ. ا٤ٗ ٔٛضٛؿ ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ اًت وٝ فضـاِـِٚٝ ٚ  ٢ فلٔبٖٞب ا٤لا٣٘ ٚ كٍٚ
: 1376ث٥ٙـ )ٌٔى٤ٛٝ،  ٔٙـ ٣ٔ ٞب٢ وٟٗ ا٤لا٥٘بٖ فاللٝ اثٗ ف٥ٕـ كا ؿك اع٥ب٢ آؿاة ٚ كٍٚ

1/5.) 
٘ىت١ ُب٤بٖ تٛرٝ ا٤ٗ اًت وٝ ا٘ـ١ِ٤ ٌٔى٤ٛٝ ا٤لا٣٘ أب ُ٘ٛتبك ٢ٚ فلث٣ اًت. ٢ٚ 

« ًّغبٖ»٣ فلٜ ا٤نؿ٢ لبئُ ُٛؿ. ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ ؽ٥ّفٝ كا ٣ٕ٘ ؽٛاًت ثلا٢ ؽّفب٢ فجبً
ٞب٢ وِٛكؿاك٢ پبؿُبٞبٖ ًبًب٣٘  (. ؿك ٔمبثُ ؿِٚت آَ ث٤ٛٝ كا ثٝ 11ٜٛ٥ُ٘بٔـ )ٕٞبٖ،  ٣ٔ

 ؽٛا٘ـ. فلا٣ٔ



 

 

 

 

 ٔٙبثـ ثل تأو٥ـ االٔٓ ثب ٍ٘بك٢ ٌٔى٤ٛٝ ؿك تزبكة ثلك٣ً تبك٤ؼ

 

٤ٌٛ٘ـ: ؿك كٚمٌبك رٛا٣٘  ٌٔى٤ٛٝ ؿكثبك٠ ص٣ٍٍ٘ٛ ثٝ ؿًت آٚكؿٖ ٔٙبثـ ا٤لاٖ ثبًتبٖ ٣ٔ
ق( ؿ٤ـٜ تب ًلا٘زبْ آٖ كا ؿك فبكى 255تب  150بث٣ ام ربعؼ )٘بْ ا٘ـكم٘ب١ٔ ثنكٌٕٟل كا ؿك وت

(. ام علف ؿ٤ٍل ٌٔى٤ٛٝ، ثٝ ؿ٥ُِ ٘نؿ٤ى٣ 202: 1376٘نؿ ٔٛثـاٖ ٔٛثـ ٤بفتٝ اًت )تفض٣ّ، 
اِق٥ٕـ ٚ  ا٢ وٝ ثب ا٥ٔلاٖ ٚ ٚم٤لاٖ آَ ث٤ٛٝ ام رّٕٝ فضـاِـِٚٝ ٚ پٌلٍ اثٛاِفتظ ٤ب اثٗ ٤ٚوٜ

وٝ ٚٓف آٟ٘ب ؿك تبك٤ؼ -ث٥ٌبك ٘ف٥ي ٚ ثباكمٍ  ٞب٣٤ ؿ٤ٍلاٖ ؿاُتٝ اًت، وتبثؾب٘ٝ
ؿك اؽت٥بك اٚ ٤ب م٤ل ًلپلًت٣ ٢ٚ ثٛؿٜ اًت.  -ٞب٢ ثنكي تبك٤ؼ ؽٛا٘ـ٣٘ اًت وتبثؾب٘ٝ
ٞب٢ اًال٣ٔ آٖ مٔبٖ كا ؿك  ٞب٢ ثبًتب٣٘ ٚ فّْٛ ٚ فٖٙٛ ٤ٛ٘ٗ ٚ ثل٘بٔٝ ٞب٣٤ وٝ ٘بٔٝ وتبثؾب٘ٝ
ؿك ثؾَ لجُ ٚ صٝ ثقـ ام اًالْ، رب ؿاُتٝ ٚ ٌٔى٤ٛٝ ؿك ُ٘ٛتٗ تبك٤ؼ ؽٛؿ، صٝ  ؽٛؿ ٤ه

 (.1: ٔمـٔٝ/1389ًٛؿ فلٚاٖ ام آٖ رٌتٝ اًت )ٌٔى٤ٛٝ، 
 تاسٗخ طثشٕ -1-1

االٔٓ ؽٛؿ ام آٖ ًٛؿ  ٤ى٣ ام ٔٙبثـ ا٣ّٓ ٚ ٣ٕٟٔ وٝ ٌٔى٤ٛٝ ؿك تأ٥ِف وتبة تزبكة
 ً٘ٛـ:  ثلؿٜ اًت تبك٤ؼ عجل٢ اًت. صٙب٘ىٝ ؽٛؿ ٣ٔ

 وتبة ٔٗ. ؿكٌقُت( كٜ) لبضى وبُٔ ثٗ اعٕـ ثىل اثٛ( ٞزل٢ 335)ًبَ  ا٤ٗ ؿك»
 اٚ ثل ٞب وتبة ث٥ٌبك ٚ ثٛؿ اثٛرقفل ٤بكاٖ ام اٚ ولؿْ. ُٙٛائى اٚ ٘نؿ ثٝ كا عجلى رقفل اثٛ تبك٤ؼ

 ٚ ؽٛا٘ـْ اٚ ثل آٖ كا ام ثلؽى ٘ىلؿْ؛ ُٙٛائى اٚ ام اثٛرقفل وتبة ا٤ٗ رن ٔٗ ِٚى ثٛؿ؛ ؽٛا٘ـٜ
 (. 232/6: 1376)ٌٔى٤ٛٝ، « ؿاؿ اربمت ٔٗ ثٝ كا ؿ٤ٍل اى پبكٜ

٢ٚ ثؾَ م٤بؿ٢ ام ٔغبِت وتبة ؽٛؿ ؿك ٔٛكؿ ؿٚكاٖ لجُ ام اًالْ ٚ عت٣ ؿٚكاٖ 
ا٢ ا٤لاٖ كا  اًال٣ٔ كا ام وتبة عجل٢ ث٥بٖ ولؿٜ اًت. ثلا٢ ٔخبَ، ًؾٙبٖ ٔٙٛصٟلُبٜ افٌب٘ٝ

ٍ٘بك٢ رٟب٣٘ ثٝ  (. عجل٢ ؿك تبك٤ؼ30/1: 1389ف٥ٙبً ام عجل٢ ٘مُ ولؿٜ اًت )ٌٔى٤ٛٝ، 
ٞب٢  بٌٖٛ ٔب٘ٙـ اؽجبك اًلا٣ّ٥٤، تبك٤ؼ فلة، تبك٤ؼ ا٤لاٖ ٚ ث٥ٔلتٔٛضٛفبت٣ ٌٛ٘

ٔـاكاٖ عىبْ ٚ ٚا٥ِبٖ تٛرٝ ولؿٜ اًت ٚ اوخل ٔٛكؽبٖ ؿك تأ٥ِف وتبة ؽٛؿ ثٝ تبك٤ؼ  ٥ًبًت
االٔٓ تب عـٚؿ ًبَ  ٌٔى٤ٛٝ ؿك فول ٚلب٤ـ فٔل اًال٣ٔ ؿك تزبكةؿٞٙـ.  عجل٢ اكربؿ ٣ٔ

االٔٓ  ؿك تزبكةًْٛ لٕل٢ فول ٚلب٤ـ ًـ٠  .ؿٜ اًتق ث٥ِتل ثل تبك٤ؼ عجل٢ افتٕبؿ ول270
ٔأؽق ٔؤِف ثٛؿٜ ٚ اثٛف٣ّ ثـٖٚ  ٤ٍب٘ٝكًـ تبك٤ؼ عجل٢  ا٢ اًت وٝ ثٝ ٘ؾل ٣ٔ ثٝ ٌٛ٘ٝ
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 ت.ٞب كا ف٥ٙبً ٘مُ ولؿٜ اً فجبكت -ثـٖٚ ا٤ٙىٝ ام ٢ٚ ٘بْ ثلؿ-تغ٥٥ل٢ ؿك ٘خل عجل٢  ٌٛ٘ٝ ٥ٞش

ا٤لاٖ فٙب٤ت ؿاُتٝ ٚ ام فول ٚلب٤ق٣ وٝ  ثٝ تبك٤ؼ فمظ، ٌٔى٤ٛٝ ؿك ٘مُ ا٤ٗ كٚا٤بت ٕٞض٥ٙٗ
ٞب٢ فلث٣ ٤ب كْٚ اتفبق افتبؿٜ ٚ ثب ا٤لاٖ اكتجبط ٘ـاُتٝ اًت ثٝ و٣ّ صِٓ پ٥ُٛـٜ  ؿك ًلم٥ٔٗ

 .٤ب آٟ٘ب كا ث٥ٌبك ٔؾتٔل آٚكؿٜ اًت

 کتاب عْذ اسدض٘ش )اًذسصًاهٔ اسدض٘ش تاتكاى( -1-2

ا٘ـ؛ أب تٟٙب و٣ٌ وٝ  ٍبٜ ولؿٜٔٛكؽبٖ اًال٣ٔ ٣ٍٕٞ ثٝ تبك٤ؼ ام ؿ٤ـٌبٜ ؿكى ٚ ا٘ـكم ٘
ٔٛاكؿ تزلثٝ ٚ فٛا٤ـ ف٣ّٕ  ؿك ا٤ٗ ثبة اًتـالَ عى٥ٕب٘ٝ ٚ فٌّف٣ ٚ ؿ٤ـ اؽالل٣ ؿاُتٝ ٚ ثٝ

(. ٌٔى٤ٛٝ وٌت ًقبؿت ؿ٥٘ب ٚ 181تب:  آٖ اُبكٜ ولؿٜ اًت ٌٔى٤ٛٝ اًت )مكثبة ؽ٣٤ٛ، ث٣
ؿا٘ـ. ٤ى٣ ؿ٤ٍل ام ٔٙبثـ ا٣ّٓ ٌٔى٤ٛٝ ؿك  ٥ٌل٢ ؿكًت ام تبك٤ؼ ٣ٔ آؽلت كا ؿك ثٟلٜ

« ٥ُلفٟـ اكؿ»اًت. اعٌبٖ فجبى ؿك تأ٥ِف ؽٛؿ ثٝ ٘بْ « فٟـ اكؿ٥ُل»االٔٓ وتبة  تزبكة
 (.58: 1347)فجبى، « ٞبًت االٔٓ ٤ى٣ ام ٔٙبثـ ا٣ّٓ ا٤ٗ ا٘ـكم٘بٔٝ تزبكة»٤ٌٛ٘ـ:  ٣ٔ

االٔٓ وٝ ِٔتُٕ اًت ثل ٚٓب٤ب٢ ٥ًب٣ً اكؿ٥ُل ثبثىبٖ  فٟـ اكؿ٥ُل ٔٙمَٛ ؿك تزبكة
 ،ؿاكا٢ ٔغبِت ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ ام ا٤ٗ لج٥ُ اًت: تأو٥ـ ثل اتغبؿ ؿ٤ٗ ٚ ؿِٚت ثٝ ُبٞبٖ ثقـ٢

ؿث٥لاٖ »، «كٚعب٥ٖ٘ٛ»، «رٍٙز٤ٛبٖ)»ٌقاك؛ عجمبت صٟبكٌب١٘ كفب٤ب  ثـفتٞب٢  ثلا٘ـام٢ فللٝ
آًب٣٤،  ؛ پل٥ٞن ام ًٟٛ، تٗ«(ٓٙقتٍلاٖ ٚ ثبمكٌب٘بٖ ٚ وِبٚكماٖ»، ٚ «ٚ ٔٙزٕبٖ ٚ پنُىبٖ

ك٢ٚ. ام ٔغبِت ٟٔٓ فٟـ اكؿ٥ُل ًفبكٍ پبؿُبٜ  ثؾُ، ؽِٓ، ًتٓ ٚ عٌـ ٚ تأو٥ـ ثل ٥ٔب٘ٝ
 وٙـ وٝ ُبٜ ٘جب٤ـ ٘بْ رب٥ِ٘ٗ ؽٛؿ كا آُىبك وٙـ ٥ٓٛٝ ٣ٔثٝ ا٘تؾبة ٥ِٚقٟـ ؽٛة اًت. اٚ ت

 (.216ٚ217: 1376)تفض٣ّ، 

( ٔغبِت ا٤ٗ ا٘ـكم٘بٔٝ ثب ٘ب١ٔ تٌَْٙٓل )ام كٚعب٥٘بٖ ٔقلٚف اٚا٤ُ ؿٚك٠ ًبًب٣٘
وٝ ام ٘بْ آٖ پ٥ـاًت آُ آٖ اعتٕبالً ثٝ اٚا٤ُ ؿٚك٠ ًبًب٣٘  ٞب٣٤ ؿاكؿ ٚ صٙبٖ ٕٞب٘ٙـ٢

فٟـ وتبة  آُ پ٢ّٟٛ. ٣ ؿك اٚاؽل ؿٚك٠ ًبًب٣٘ تـ٤ٚٗ ُـٜ اًتأب ٔتٗ فقّ. ٌلؿؿ ثبم٣ٔ
االٔٓ، صٙـ تغل٤ل فلث٣ ؿ٤ٍل  أب ٌقُتٝ ام ٔتٗ ٔٙمَٛ ؿك تزبكة اًت؛ اكؿ٥ُل ام ٥ٔبٖ كفتٝ

ْ ؿك ث٥لٚت 1967 ق/1387فٟـ اكؿ٥ُل ثٝ وَُٛ اعٌبٖ فجبى ؿك اًت. ام آٖ ثبل٣ ٔب٘ـٜ 
 (.35/1: 1387)فجبى،  ثٝ صبح ك٥ًـٜ اًت
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ٞب٢ تبك٤ؼ ٚ اؿة ام آٖ  ٟـ اكؿ٥ُل ؿك ؿٚك٠ اًال٣ٔ ٔقلٚف ثٛؿٜ ٚ ؿك ث٥ٌبك٢ ام وتبةف
ثٝ ٌفت١ ربعؼ، ؿث٥لاٖ ام فٟـ اكؿ٥ُل ٚ أخبَ  (60/1: 1921)اثٗ ثّؾ٣،  ٤بؿ ُـٜ اًت

 ولؿ٘ـ. ثنكٌٕٟل اًتفبؿٜ ٣ٔ

 س٘شٓ اًَض٘شٍاى -1-3

اًالْ اًتفبؿٜ ُـٜ اًت  ٔٙجـ ٣ًٔٛ وٝ ؿك تبك٤ؼ ٍ٘بك٢ ٌٔى٤ٛٝ ؿكثبك٠ عٛاؿث لجُ ام
اًت. ٌٔى٤ٛٝ ؿك ٚالـ، ثب ٔغبِق١ ٥ًل٠ ا٥ُٛ٘لٚاٖ، ص٣ٍٍ٘ٛ ثلؽٛكؿ ثب « ٥ًل٠ ا٥ُٛ٘لٚاٖ»

ؿاك٢، كٚاثظ ؿ٣ٙ٤ ٚ ؽبكر٣، ك٥ًـ٣ٌ ثٝ أٛك ٔب٥ِبت٣  ٞب٢ ّٕٔىت ٌقاك ٚ ٥ًبًت ٌلٜٚ ثـفت
ا٤ٗ ٤ق٣ٙ ٚ ًب٤ل ٔٛاكؿ كا ثلا٢ اؿاك٠ ثٟتل ّٕٔىت ثٝ فضـاِـِٚٝ ٤بؿآٚك٢ ولؿٜ اًت ٚ 

تأح٥ل ٞٓ  آٔٛؽتٗ ف٣ّٕ تزلثٝ ام تبك٤ؼ؛ ؿكًت اًت وٝ ثٝ ٞـف ٟ٘ب٣٤ ؽٛؿ ٘ل٥ًـٜ ٣ِٚ ث٣
 ٘جٛؿٜ اًت. 

تٛا٘ـ  ثٝ فجبكت ؿ٤ٍل، تبك٤ؼ ؿك ٘ؾل ٌٔى٤ٛٝ ِٔتُٕ ثل ك٤ٚـاؿٞب٣٤ اًت وٝ اٌ٘بٖ ٣ٔ 
ؿك م٘ـ٣ٌ فلؿ٢ ٚ ارتٕبف٣ ؽ٤َٛ ام آٖ پٙـ ث٥ٍلؿ. ٍٞٙب٣ٔ وٝ اٌ٘بٖ آٖ عٛاؿث ٚ 

اٍ كا ثِٙبًـ ٚ ام آٖ پٙـ ث٥ٍلؿ ًجت ؽٛاٞـ ُـ تب ام عٛاؿح٣ وٝ ؿك  ٞب٢ آم٣٘ٛٔ اكمٍ
تبك٤ؼ ثل ًل ٔلؿْ آٔـٜ اًت ارتٙبة ٚكمؿ. ام ٣٤ًٛ ٌٔى٤ٛٝ ثل ا٤ٗ فم٥ـٜ اًت وٝ 

ُٛؿ ٣٤ٌٛ  ك٤ٚـاؿٞب٣٤ وٝ ؿك ٌقُتٝ ك٢ٚ ؿاؿٜ اًت ٚ اٌ٘بٖ ام ثلك٣ً تبك٤ؼ ثل آٖ آٌبٜ ٣ٔ
: 1389ٞب ٌلفتبك ُـٜ اًت )ٌٔى٤ٛٝ،  ٚ ٣٤ٌٛ ؽٛؿ ثـاٖ ٞب٢ ؽٛؿ اٚ اًت ٣ٍٕٞ آمٖٔٛ

 ا٢ ام تزلث٥بت، (. ام ٘ؾل ٌٔى٤ٛٝ تبك٤ؼ وٝ ٕٞبٖ ٥ًبًت ٌقُتٝ اًت ٚ ٌٙز46/1ٝٙ٥
 ٞبًت. ٞب ٚ ٘بوب٣ٔ ٞب ٚ ٔٛفم٥ت وَُٛ

ؿك  فمظوٝ ٔتٗ آٖ  ،٘ب١ٔ ؽٌلٚ ا٥ُٛ٘لٚاٖ ٘ب١ٔ ؽٛؿٍ٘بُت ٤ب ًلٌقُت م٘ـٌب٣٘
، ام ٔٙبثـ ٟٔٓ ؿك ُٙبؽت ؿٚك٠ پبؿُب٣ٞ ؽٌلٚ ا٥ُٛ٘لٚاٖ االٔٓ ثبل٣ ٔب٘ـٜ اًت تزبكة

ا٤ٗ ٔتٗ اعتٕبالً ٕٞبٖ وتبث٣ اًت وٝ اثٗ ٘ـ٤ٓ  (.364/1)اثٗ ٘ـ٤ٓ، ث٣ تب:  ُٛؿ ٔغٌٛة ٣ٔ
( 132 :ٕٞبٖ( ٚ ؿك رب٢ ؿ٤ٍل )364)ّ  «اِىبك٘بٔذ ف٣ ٥ًل٠ اُ٘ٛلٚاٖ»رب آٖ كا  ؿك ٤ه

وٝ اثٗ ٔمفـ آٖ كا ثٝ فلث٣ ثلٌلؿا٘ـٜ ٚ اثبٖ ٘ب٥ٔـٜ ٚ ٌفتٝ اًت  «اِتبد ف٣ ٥ًل٠ اُ٘ٛلٚاٖ»
 ا٥ُٛ٘لٚاٖ ؿك وبك٘ب١ٔ(. 223: 1376ت )تفض٣ّ، آٖ كا ثٝ ُقل فلث٣ ؿكآٚكؿٜ اً ٞٓالعم٣ 
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٘ـ٤ٓ، اثٗ ثّؾ٣ ٥٘ن ثـاٖ اًتٙبؿ  افنٖٚ ثل اثٗ ،ثٛؿٜ ٚ ٥ٔبٖ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ؿٚك٠ اًال٣ٔ ٔقلٚف
ؿك آ٘ضٝ اُ٘ٛلٚاٖ ؿكثبك٠ »ُٛؿ:  االٔٓ ص٥ٙٗ آغبم ٣ٔ ولؿٜ اًت. ٔتٗ ٔٙمَٛ ؿك تزبكة

٘بٔٝ وٝ ٔغبِت آٖ ثٝ كٚا٤ت اَٚ ُؾْ ٘مُ  ا٤ٗ م٘ـ٣ٌ .ؽٛا٘ـْ م٘ـ٣ٌ ؽ٤َٛ ُ٘ٛتٝ اًت
ؿ )ٌٔى٤ٛٝ، ُٛ آغبم ٣ٔ« لبَ اُ٘ٛلٚاٖ» فجبكت٤ه ثب  ثؾَ اًت وٝ ٞل ؿٚامؿُٜـٜ ؿاكا٢ 

1389 :188/1.) 

ؿٞـ وٝ كٞجل آٟ٘ب  ٣ٔ ٌقاك كا ُلط ؿك ثؾَ ٤ىٓ ٚ ؿْٚ، ا٥ُٛ٘لٚاٖ تٛعئ١ ٌل٣ٞٚ ثـفت
 .ُٕلؿ وٙـ ٚ عتى لتُ ُبٜ كا ٚارت ٣ٔ ؿك ٔاللبت ثب اٚ ُزبفب٘ٝ فمب٤ـ ؽٛؿ كا اثلام ٣ٔ

ؿك ثؾَ  .ؿاك٢ ا٥ُٛ٘لٚاٖ ٞب٢ ّٕٔىت ٞب٢ ًْٛ ٚ صٟبكْ ِٔتُٕ اًت ثل ٥ًبًت ثؾَ
٤ٌٛـ وٝ  پٙزٓ اٚ ام ٔقتمـاٖ ثٝ ؿ٣ٙ٤ رن مكؿُت٣ )اعتٕبالً ٥ٌٔغ٥بٖ ٌ٘غٛك٢( ًؾٗ ٣ٔ

ثؾَ ُِٓ ِٔتُٕ ثل ٔقاول٠ ا٥ُٛ٘لٚاٖ ثب  .ولؿ٘ـ ف ّٕٔىت پٟٙب٣٘ آٖ كا تج٥ّغ ٣ٔاُلا
ؿك ثؾَ ٞفتٓ اٚ ام وبكٞب٢  .لجب٤ُ تلن ُٕب٣ِ )ٟٞٛ٘ب( اًت وٝ ثٝ اتغبؿ ثب ا٤ِبٖ ا٘زب٥ٔـ

ؿك ثؾَ ِٞتٓ ثٝ وبك . ٤ٌٛـ ْ( ًؾٗ 559٣ٔ) ؽٛؿ ؿك ث٥ٌت ٚ ِٞت٥ٕٗ ًبَ عىٛٔتَ
ؿك ثؾَ ٟ٘ٓ  .ٞب ٔأٔٛك ُـٜ ثٛؿ٘ـ ك٥ًـ٣ٌ ثٝ أل ٔب٥ِبت ٔقتٕـا٣٘ پلؿاؽتٝ اًت وٝ ثلا٢

ؿًتٝ ام تلوبٖ ٘بع١٥ ؽنك ؿك ٣ً ٚ ٞفت٥ٕٗ ًبَ ًّغٙتَ  صٟبكام پ٥ٕبٖ ثٌتٗ ُبٜ ثب ٞٓ 
ٞب٢ ؽٛؿ ٚ تأو٥ـ ثل ؿاؿٌل٢،  اؽٟبك ٘ـأت ؽبلبٖ ثنكي ام فٟـُى٣ٙ ؿ.كٚ ْ( ًؾٗ 568٣ٔ)

ٌبٔظ ٚ تٌبُٞ ٔقٞج٣ اٚ، ام ؿ٤ٍل ٞب٢ عىٛٔت٣ الٛاْ ؿ٤ٍل ٚ ت تٛرٝ پبؿُبٜ ثٝ كٍٚ
 (.226، 223: 1376ت )تفض٣ّ، ٘بٔٝ اً ٞب٢ ا٤ٗ م٘ـ٣ٌ ثؾَ

 اسالهٖ هٌاتع دٍسٓ -2

ُٛؿ. ًپي كٚمٌبك اثٛثىل، فٕل،  ٣ٔ ثؾَ ؿْٚ ام كٚمٌبك پ٥بٔجل اولْ ؿك رًٙ ؽٙـق آغبم
ًبَ  ٚ پ٥ٕبٖ ٔقب٤ٚٝ ثب عٌٗ ثٗ ف٣ّ، فول عٛاؿث ٚ ؽّفب٢ ا٢ٛٔ، تب فخٕبٖ ٚ أبْ ف٣ّ

ٚلب٤ـ ؽالفت « تبك٤ؼ افلاة»٤بثـ. ؿك رّـ ؿْٚ وتبة  فٔل ٔمتـ٢ فجب٣ً اؿأٝ ٣ٔ 284
االٔٓ ٘مُ ُـٜ اًت. ؿك ا٤ٗ رّـ تبك٤ؼ ؽّفب٢ فجب٣ً،  ٔأٖٔٛ تب ٌٔتق٥ٗ ام تزبكة

ا٢، تبك٤ؼ ا٤لاٖ ؿك ؿٚكاٖ آَ ث٤ٛٝ، اٚضبؿ  ٞب٢ ٥ًب٣ً ٚ ارتٕبف٣ ؽٟٛك ا٥ٔلاٖ ث٤ٛٝ م٥ٔٙٝ
 ٞب ثغج ُـٜ اًت. ٞب ٚ لضبٚت ، ث٥ٕبكًتبٖؿ٤ٛاٖ، ٔٛاؿ غقا٣٤

ٝ    عٛك و٣ّ ٟٔٓ ثٝ ٞیب٢   تل٤ٗ ٔٙبثـ اثٗ ٌٔى٤ٛٝ ؿك ؿٚك٠ اًال٣ٔ تیبك٤ؼ عجیل٢، ٌٙز٥ٙی
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ثٟب٢ آَ ث٤ٛٝ، تیبك٤ؼ حبثیت اثیٗ ًیٙبٖ، اِتیبر٣ فی٣ اِـِٚیٝ اِـ٥ّٕ٤یٝ، اِیٛمكا           ثلمي ٚ ٌلاٖ
ك٢ و٣ّ ا٤ٗ ؿًتٝ اثٛاِغ٥ٌٗ ٞالَ ثٗ ٔغٌٗ ٓبث٣ ٚ تغم٥مبت ٥ٔـا٣٘ ا٤ِبٖ اًت. ثٝ عٛ

. ٔٙیبثـ  2ٞیب٢ آَ ث٤ٛیٝ    . ٌٙز٥ٙٝ ٚ وتبثؾب1ٝ٘تٛاٖ ثٝ ؿٚ لٌٕت تم٥ٌٓ ولؿ:  ام ٔٙبثـ كا ٣ٔ
 فىل٢ ٌٔى٤ٛٝ.

 ّإ آل تَِٗ ّإ تشصگ ٍ کتاتخاًِ گٌجٌِ٘ -2-1

ٞب٣٤ وٝ ٔٛكؿ اًتفبؿ٠ ٌٔى٤ٛٝ ؿك ٍ٘بكٍ تبك٤ؼ ؽٛؿ ثٛؿٜ اًت  ٤ى٣ ام وتبثؾب٘ٝ 
ٞب٢ وتبثؾب١٘ اثٗ ف٥ٕـ كا  اًت. وتبةاِـِٚٝ  ٚم٤ل ؿإِ٘ٙـ كوٗاثٛاِفضُ ثٗ ف٥ٕـ وتبثؾب١٘ 

ٞب٢ اؿث٣  ٞب ٣ً ُتل ام وتبة ٥ِٕٞٝ ؿك ٌٔبفلتا٘ـ وٝ اٚ  فتٝٚ ٌؿاٌ٘تٝ ٓـ ثبك ُتل ٔقبؿَ 
ٔٛكػ ِٟٔٛك  ثنكي ١ؽبمٖ ٚ وتبثـاك ا٤ٗ وتبثؾب٘ ثلؿ. ٣ٔ ولؿ ٚ ٕٞلاٜ ؽٛؿ كا ثبك ٣ٔ المْ

(. ام ؿ٤ٍل 5/5ق: 1400؛ ٤بلٛت ع287/6،٢ٕٛ: 1376، )ٌٔى٤ٛٝ ٌٔى٤ٛٝ كام٢ ثٛؿاثٛف٣ّ 
ؿك فضـاِـِٚٝ ٞب٣٤ فلاٚاٖ ام آٖ ثلؿ وتبثؾب١٘  ث٤ٛٝ وٝ ٌٔى٤ٛٝ ثٟلٜ ٞب٢ ؿٚكاٖ آَ  وتبثؾب٘ٝ

ٞب٢ رٟبٖ اًالْ ثب تٕبْ  ُه ا٤ٗ وتبثؾب٘ٝ ٤ى٣ ام ٔٔبؿ٤ك ثبكم وتبثؾب٘ٝ ٥ُلام ثٛؿ. ث٣
 ١وتبثؾب٘ ،٘ؾل اثٗ ثّؾ٣ لثٙب ث ٞب ٚ ِٔؾٔبت ت٥ٓٛف ُـٜ ؿك ٌقُتٝ اًت. ٤ٚو٣ٌ

 ٤ٌٛ٘ـ: ا٤ٗ ثبكٜ ٣ٔ ؿك ٚا .پٙزٓ ٞزل٢ پب٤ـاك ثٛؿٜ اًت ٥ُ٠لام تب اٚاؽل ًـ فضـاِـِٚٝ ؿك
 (.174: 1343)اثٗ ثّؾ٣، «لـك وٝ آثبؿاٖ ٔب٘ـٜ اًت آٖ ًت،ا ؿاكاِىتت ٥٘ىٛ»

بْ ثلؿ. ٘ ٓبعت ثٗ فجبؿ ١وتبثؾب٘ٞب٢ ٔقلٚف ؿٚك٠ آَ ث٤ٛٝ ثب٤ـ ام  ام ؿ٤ٍل وتبثؾب٘ٝ
ٞب٢  م٥ٔٙٝؿك ف٣ّٕ آٖ ؿٚكاٖ  ثنكيٞب٢  ُؾ٥ٔتام « ؽبمٖ»اثٛف٣ّ ٌٔى٤ٛٝ ّٔمت ثٝ 

( ؽٛؿ 176ق: 1425)تٛع٥ـ٢،  تبك٤ؼ ٚ اؿة ،ِغت ،عت ،اؽالق ،والْ ،ك٤بض٥بت، عىٕت
وتبثـاك وتبثؾب١٘ اثٗ ف٥ٕـ ثٛؿ. ٌٔى٤ٛٝ، فالٜٚ ثل تٔـ٢ ؽبم٣٘ وتبثؾب١٘ اثٛاِفضُ ثٗ ف٥ٕـ 

ٞب٢ اثٛاِفتظ ثٗ ف٥ٕـ ٚ  (، ؽبم٣٘ وتبثؾب335/6ٝ٘: 1376)ٌٔى٤ٛٝ، ثٝ ٔـت ٞفت ًبَ 
ٜ ٚ ٌفتٝ اًت وٝ اٚ اُبكٜ ولؿ لفٟـٜ ؿاُتٝ اًت. ٢ٚ، ؽٛؿ ثٝ ا٤ٗ ٌٔئ٥ّ٘ٝن ثفضـاِـِٚٝ كا 

٤ٌٛـ  (. ٔمـ٣ً 51/1٣ٔ: 1389فضـاِـِٚٝ ثٛؿٜ اًت )ٌٔى٤ٛٝ،  ٠م وبكٌناكاٖ ٤ٚوا
)ٔمـ٣ً، « )وتبثؾب١٘ فضـاِـِٚٝ( اُلاف ؿاكؿٌٙزٛك٢ ام ثنكٌبٖ ُٟل ثل ا٤ٗ وتبثؾب٘ٝ »

1361 :668/2.) 
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 تل٤ٗ ٔٙبثـ فىل٢ ٌٔى٤ٛٝ فجبكت اًت ام: ٟٔٓ

 تاسٗخ ثاتج اتي سٌاى -2-2-1

احل حبثت ثٗ ًٙبٖ « ُـٜ تبك٤ؼ ٌٓ»ٞب٢ تبك٤ؾ٣ ث٥ٌبك ام رّٕٝ  ٌٔى٤ٛٝ ثب ٔغبِق١ وتبة
 ٚ ًٙبٖ عج٥ت ثٗ ُٙب٣ً ؽٛؿ كا ثٝ وٕبَ كًب٘ـ. حبثت ٚ ث٥ٔلت تبك٤ؼق( فٟٓ  340-295)

 للٖ اٚاؽل ٞب٢ ًبَ ام كا ؽ٤َٛ ٔقبٓل مٔبٖ تبك٤ؼ ٚ ثٛؿٜ فجب٣ً ؿِٚت ؽـٔت ؿك ٔٛكػ
 ٥ٌ٘ت، ؿًت ؿك اوٖٙٛ وتبة ا٤ٗ .اًت ؿكآٚكؿٜ تغل٤ل كُت١ ثٝ ٞزل٢ 360 ًبَ تب ًْٛ

 ام وبك ٌٔى٤ٛٝ اكمٍ ثل ا٤ٗ ٚ ٌٞت٥ٓ آٌبٜ ٖآ ٔغبِت ام ٌٔى٤ٛٝ ٚاًغ١ ثٝ فمظ ٔب ثٙبثلا٤ٗ
 .افنا٤ـ ٣ٔ تبك٤ؾ٣ رٙج١

 «التایٖ فٖ الذٍلِ الذٗلوِ٘» -2-2-2 

وبُٔ ٚ ٔقتجل ٕٞضٖٛ تبك٤ؼ عجل٢ كا ؿك  ٢ْ وٝ ٔؤِف ؿ٤ٍل ٔأؽق10ق/4ام اٚا٤ُ ًـ٠ 
احل اثٛاًغبق اثلا٥ٞٓ  «اِتبر٣»ؿًت ٘ـاُتٝ ام ٔٙبثـ ٟٔٓ ٚ ٔقتجل ؿ٤ٍل ٕٞضٖٛ وتبة 

ٚ تٛاك٤ؼ ؿ٤ٍل اًتفبؿٜ  (312/1: 1389)ٌٔى٤ٛٝ،  حبثت ثٗ ًٙبٖ «تبك٤ؼ»ق( ٚ ٣384 )ؿ ٓبث
ام آ٘زب وٝ ا٤ٗ ٔٙبثـ  .رن ؿك ٔٛاكؿ٢ ا٘ـن، ٘بْ آٖ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ كا ٥٘بٚكؿٜ اًت ،أببًت. ولؿٞ

 ٤ٚوٜ ثلؽٛكؿاك اًت ٣االٔٓ ام ا٥ٕٞت ألٚمٜ ؿك ؿًتلى ٔب ٥ٌ٘ت، ا٤ٗ ثؾَ ام وتبة تزبكة
 (.33/7: 1379)كٚفكا٢ٚ، 

 ق(444اثش اتَالحس٘مي ّالل اتي هحسمي صاتمٖ )د  «الَصساء»کتاب  -2-2-3

 .٘ی٠ٛ اثٛاِغ٥ٌیٗ ٞالَ اثٗ ٔغٌیٗ ٓبثی٣ ٚ ثؾ٣ِ ام تبك٤ؼ اٚ ألٚم ؿك اؽت٥بك ٔبًت
ُه وتبة رـٍ ٤ق٣ٙ اِتبر٣ كا ؿك اؽت٥بك ؿاُتٝ ٚ ؿك وتبة ؽٛؿ ام آٖ ثٟلٜ  ٞالَ ٓبث٣ ث٣
 (.70)ٕٞبٖ، كاٚك٢ ٥٘ن لغقبت٣ ام اِتبر٣ كا ٘مُ ولؿٜ اًتفكٚ وٝ ثلؿٜ اًت؛ صٙبٖ

ؽٛث٣  كاٚك٢ كا ثٝفاالٔٓ ثب اِٛمكاء ٓبث٣ ا٤ٗ ٘ؾل كٚ فجبكات ؿك تزبكةام ُجبٞت ثلؽ٣ 
ؿٞـ وٝ ٞالَ ٓبث٣ ٚ اثٛف٣ّ ٌٔى٤ٛٝ ٞل ؿٚ ام وتبة اِتبر٣ ثٟلٜ  وٙـ ٚ ِ٘بٖ ٣ٔ احجبت ٣ٔ

 (.53-51-31-30: 1958؛ ٓبث٣، 61/5: 1376)ٌٔى٤ٛٝ،  ا٘ـ ثلؿٜ
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ٚ اٚا٤ُ ًـ٠  ًْٛاٚاؽل ًـ٠   االٔٓ ؿك فول ٚلب٤ـ اِٛمكاء ٚ تزبكة ثٝ ٞل عبَ، ٥ٔبٖ وتبة
ؿٞـ ٔؤِف ٞل ؿٚ وتبة ؿك فول ٚلب٤ـ  ث٥ٌبك اًت وٝ ِ٘بٖ ٣ٔ ٣ٞب٤ ٕٞب٘ٙـ٢صٟبكْ ٞزل٢ 

؛ ٌٔى٤ٛٝ، 314-310-343-340)ٕٞبٖ،  ا٘ـ ولؿٜ ِٔتلن اًتفبؿٜ ٞب ام ٔٙبثـ ا٤ٗ ًبَ
ا٢ اًت وٝ ٔٔغظ وتبة اِٛمكاء  ا٘ـامٜ ٞب ثٝ ا٤ٗ ٕٞب٘ٙـ٢(. 95-166-260-258/5: 1376

االٔٓ تٔغ٥ظ ٤ب تى٥ُٕ  ٞب٢ ٌ٘ؾ١ اًبى ؽٛؿ كا ثب اتىب ثل تزبكة ٌبٜ اُتجبٞبت ٤ب افتبؿ٣ٌ
 (.95/5-94: 1376؛ٌٔى٤ٛٝ، 315/1-314: 1958)ٓبث٣،  ولؿٜ اًت

 ّا ٍ هطاّذات  َٗص آگاّٖ -2-2-4

كٚمٌبك ٔؤِف اتفبق ؿك االٔٓ ُلط ٚلب٤ق٣ اًت وٝ  تل٤ٗ ثؾَ وتبة تزبكةٓ ُه ٟٔ ث٣
٤ٚوٜ تبك٤ؼ آَ ث٤ٛٝ، ثل٤ـ٤بٖ  ٚ ثٝ صٟبكْ ٞزل٢تل٤ٗ ٔٙجـ ًـ٠  ٟٔٓ افتبؿٜ ٚ ا٤ٗ وتبة كا ثٝ

ام  وٝ ٔؤِف ثلؽ٣ ثٝ ٤ٚوٜ (.121: 1386ماؿٜ،  )ًزبؿ٢ ٚ فبِٓ ٚ عٕـا٥٘بٖ تجـ٤ُ ولؿٜ اًت
ثؾ٣ِ ام وتبة  .ض١ٕ٥ٕ وتبة ولؿٜ اًت وٝ اكمٍ تبك٤ؾ٣ ث٥ٌبك ؿاكؿٞب ٚ تٛل٥قبت كا  ٘بٔٝ

ٞب٢ ؽٛؿ ٔؤِف ٚ ٤ب ٘مُ ام وٌب٣٘ اًت وٝ ؽٛؿ ُبٞـ ٚلب٤ـ  ٞب ٚ ٥ُٙـٜ ٥٘ن عبُٓ ؿ٤ـٜ
اثٛاِفضُ اثٗ  ثٝ ٤ٚوٜث٤ٛٝ،   ٕٞض٥ٙٗ اؽجبك٢ وٝ ٢ٚ ٌٔتم٥ٕبً ام لَٛ ٚم٤لاٖ آَ. ا٘ـ ثٛؿٜ

ٚ ٥٘ین اثییٛٔغٕیـ ّٟٔجی٣ ٚ  -یٓ ٢ٚ ثیٛؿٜ اًیتًبَ ٘یـ٤ ٞفتوٝ ثٝ ٌفت١ ؽیٛؿ -ف٥ٕـ 
 (.315: 1376اًت )ٌٔى٤ٛٝ،  اثٛاِفتظ اثٗ ف٥ٕـ ٘مُ ولؿٜ اًت، ام ا٥ٕٞت فلاٚاٖ ثلؽٛكؿاك

ق تٔل٤ظ ولؿٜ وٝ پي ام ا٤ٗ ث٥ِتل آ٘ضٝ كا 340اثٛف٣ّ ٌٔى٤ٛٝ ؿك فول عٛاؿث ًبَ 
٤ٚوٜ ثنكٌب٣٘  ُبٞـاٖ ف٣ٙ٥ ٚ ث٤ٝب ام لَٛ  ٚلب٤ق٣ اًت وٝ ٤ب ؽٛؿ ُبٞـ آٖ ثٛؿٜ وٙـ ٘مُ ٣ٔ

 صٖٛ اثٗ ف٥ٕـ ٚ اثٛٔغٕـ ّٟٔج٣ ٥ُٙـٜ اًت.

 هٌاتع اص استفادُ دس هسكَِٗ هع٘اسّإ
 دقج ٍ اعتثاس هٌاتع -1

ٍ٘بك٢ اًال٣ٔ ثب فمٟب ٚ ٔٛكؽبٖ رٙج١ ٔغٛك تـاْٚ ٚ  ثٝ عٛك و٣ّ رل٤بٖ غبِت ؿك تبك٤ؼ
اًٙبؿ، ُٛاٞـ، ِٔبٞـات ُبٞـاٖ ٚ تخج٥ت ٤بفتٝ ثٛؿ، ٘مُ ٤ب حجت اؽجبك تبك٤ؾ٣ ثل اًبى 

ٔغٛك٢ ٚ حجت  ٍ٘ل٢ ٚ تٛرٝ ثٝ أٛك رنئ٣ وٝ تبك٤ؾ٣ ٚ مٔبٖ كٚا٤بت كٚا٤بٖ اؽجبك، رنئ٣
ٌب٘ٝ اًت وٝ  ٞب٣٤ ًٝ كؽـاؿٞب ثل اًبى ٔق٥بك تٛا٣ِ ٚ ٌ٘جت مٔب٣٘ ٚلٛؿ آٟ٘ب ٤ٚو٣ٌ
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ٍ٘بك٢  تبك٤ؼ(. ؿك 133: 1393ٍ٘بك٢ اًال٣ٔ تقل٤ف ولؿ )ٓـل٣،  تٛاٖ ثلا٢ ًٙت تبك٤ؼ ٣ٔ
٣ٌ٤ٛ٘ ؽجل٢ فىل  ٞب٢ تبك٤ؼ ٞب ٚ اكمٍ اًال٣ٔ ٔٛكؽب٣٘ ٔتفىل ثٛؿ٘ـ وٝ فلاتل ام ٤ٚو٣ٌ

ٞب٢ ارتٕبف٣ ٚ فىل٢  ُ٘ٛتٙـ. أب، ثٝ ٚاًغ١ تـاْٚ ُلا٤ظ ٚ م٥ٔٙٝ ولؿ٘ـ ٚ تبك٤ؼ ٣ٔ ٣ٔ
ٍ٘بك٢ اًال٣ٔ، ؿك رٛأـ اًال٣ٔ ص٥ٙٗ ًبعت ٔقلفت٣ ٞٓ ام ع٥ج ٔجب٣٘  ٔؤحل ؿك تبك٤ؼ

ُٙبؽت٣ صٙـاٖ تغ٥٥ل ٚ تغ٣ِٛ ٥٘بفت ٚ ؿك ُىُ ٔقلفت٣ غبِجبً ؽجل٢ ٚ  ٚ كٍٚ ٔقلفت٣
 (.134ٍ٘ل ثبل٣ ٔب٘ـ )ٕٞبٖ،  ٔٙـ ٚ رنئ٣ مٔبٖ

ا٢ تبك٤ؾ٣ ٘مُ  تبك٤ؼ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ثٛؿ وٝ ثلا٢ حجت عبؿحٝ ٍعجل٢ ؿك ٍ٘بك ٍكٚ
ٌلصٝ ؿك ثقض٣ ًپلؿ. ا آٚكؿ ٚ ؿاٚك٢ كا ثٝ ؽٛا٘ٙـٜ ٣ٔ ٞب٣٤ ٔتقـؿ كا ام كا٤ٚبٖ ٌٛ٘بٖ ٣ٔ لَٛ

ام ٔٛاكؿ تأ٥٤ـ ؽٛؿ كا ؿكثبك٠ ثقض٣ ام ٔٙمٛالت فول ولؿٜ ٚ ٤ب ٌبٜ ٘ؾل تلؿ٤ـآ٥ٔن ؽٛؿ كا افالْ 
 (.140/1: 1377ولؿٜ اًت )آئ٥ٙٝ ٚ٘ـ، 

كا « ٘مُ»ؿٞٙـ ٚ  ٍ٘بك٢ فٙٔل فمُ ٚ ؽلؿ كا ؿؽبِت ٣ٕ٘ ا٤ٗ ٌلٜٚ ام ٔٛكؽبٖ ؿك تبك٤ؼ
ٌٛ٘ٝ ؿؽُ ٚ تٔلف ٚ  ٚ ٌبٜ ٔتضبؿ كا ثـٖٚ ٥ٞشكٚ، كٚا٤بت ٔؾتّف  ُٕبك٘ـ. ام ا٤ٗ ٔلرظ ٣ٔ

أب (. 37: 1386ماؿٜ،  )ًزبؿ٢ ٚ فبِٓ وٙٙـ آٚك٘ـ ٚ فلضٝ ٣ٔ تٟق٤ت ٚ پبال٤َ ٌلؿ ٣ٔ
ًٛ ٚ ا٘تؾبة ٚ  ًٙـٞب ام ٤ه ١ٚ ثب عقف ًٌّّ اًت ا٢ ؿ٤ٍل پ٥َ ٌلفتٝ ٌٔى٤ٛٝ ٥ُٜٛ

ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل،  ٣٤،ٞبُ تل اًت ٚ ٥٘ن اؽٟبك ٘ؾلٞب ٚ تغ٥ّ ؿكًتٍ تٟق٤ت كٚا٤بت٣ وٝ ثٝ ٘ؾل
كٚ،  ؿًت، پ٥ًٛتٝ ٚ ٌٔٙزٓ ام تبك٤ؼ ثٝ ؿًت ؿٞـ. ام ا٤ٗ و٥ُٛـٜ اًت ًبؽتبك٢ ٤ه

ٚلب٤ق٣ كا ؿكؽٛك فول ٚ ؿاكا٢ اكمٍ تبك٤ؾ٣ ؿاٌ٘تٝ اًت وٝ ًبمٌبك ثب فمُ ٚ ٔٙغك ٚ ثٝ 
 ٥لؿؿٚك ام ٔجبِغٝ ٚ ؽلافبت ثبُـ، تب اٌ٘بٖ ؿك م٘ـ٣ٌ فلؿ٢ ٚ ارتٕبف٣ ثتٛا٘ـ ام آٖ فجلت ٌ

االٔٓ كا  ام ا٤ٗ كٚ، ٔغممبٖ تزبكة .ٚ ثل تزبكة ؽ٤َٛ ث٥فنا٤ـ (270/1: 1389)ٌٔى٤ٛٝ، 
  .ا٘ـ ٘ٛف٣ تبك٤ؼ تغ٣ّ٥ّ ؿاٌ٘تٝ

 ًقذ ٍ گضٌٗص حَادث تاسٗخٖ -2

 اًالْ ؿك فّْٛ و٣ّ تغٛك ٚ تغَٛ ثب اًال٣ٔ ٍ٘بك٢ تبك٤ؼ ٚ تبك٤ؼ افٔبك، ١ٕٞ ؿك
 ًغظ ثل اًال٣ٔ تلث٥ت ٚ تق٥ّٓ ؿك بك٤ؾ٣ت ٔقلفت رب٤ٍبٜ ٚ اًت ؿاُتٝ ٘نؿ٤ه پ٥ٛ٘ـ٢
 ٔؤِفِ ف٥ٌّٛف .(44 :1375 كٚم٘تبَ،)اًت  ٌقاُتٝ ثبل٣ لبعـ احل٢ ٍ٘بك٢ تبك٤ؼ فىل٢
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ٍ٘بك٢ فٔل اًال٣ٔ، عٛاؿث كا ٔٛكؿ تغ٥ُّ ٚ ؿلت  ثبك ؿك تبك٤ؼ ثلا٢ ٘ؾٌت٥ٗ االٔٓ تزبكة
٣ٞ ثلا٢ تغ٥ُٔ تزلثٝ ٌٔى٤ٛٝ تبك٤ؼ ثِل آمٔب٤ٍِب ؿك ٘ؾل اثٛف٣ّ .فمال٣٘ للاك ؿاؿٜ اًت

ثل آٖ اًت وٝ  . ٢ٚٚ اًتفبؿٜ ام آٖ ؿك ٥ًبًت ٔـٖ ٚ تـث٥ل ٔٙنَ ٚ تٟق٤ت اؽالق اًت
تٛا٘ـ ا٤ٗ ٞـف كا تغمك ثؾِـ، ٍٔل آ٘ىٝ عٛاؿث  ٍ٘بك٢ ٓلف ٣ٕ٘ فول عٛاؿث ٤ب ٚالقٝ

ؽٟٛك ٚ ا٘ملإ ٚ  ٞب ٞب، ُىٌت ِٔبثٝ ثب ٤ىـ٤ٍل ٔمب٤ٌٝ ُٛؿ ٚ فُّ ٚ اًجبة پ٥لٚم٢
اِجتٝ ٌفت٣ٙ اًت وٝ اثٛف٣ّ ٌٔى٤ٛٝ (. 46: 1386ماؿٜ،  )ًزبؿ٢ ٚ فبِٓ .فول ٌلؿؿ ٞب ؿِٚت

ٌٛ٘ٝ وٝ  آٖ-ؼ فٌّف١ تبك٤ ؿكثبك٠ٞب٢ ؽٛؿ  ٥٘ن ٕٞضٖٛ اثٗ ؽّـٖٚ ؿك ف٣ّٕ ًبؽتٗ ؿ٤ـٌبٜ
ثٝ  فمظتٛف٥ك صٙـا٣٘ ٥٘بفتٝ ٚ ؿك ث٥ِتل ٔٛاكؿ  -ا٘ـ ٞل ؿٚ ؿك ٔمـ١ٔ وتبة ؽٛؿ ٌفتٝ

االٔٓ تبك٤ؼ ف٣ٕٔٛ اًت، ٌٞت١ ا٣ّٓ ٚ  ٌلصٝ تزبكة ت.ؿٜ اًٍ٘بك٢ ٓلف ك٢ٚ آٚك ٚلب٤ـ
ٞب٢  وٝ ام فٙٛاٖ فُٔ صٙبٖ .ثٝ تبك٤ؼ ا٤لاٖ اؽتٔبّ ؿاكؿ وتبةلٌٕت افؾٓ ٔغبِت ا٤ٗ 

 ٚ...( پ٥ـاًت،« و٥ب٥٘بٖ ٚ ٔقبٓلاٖ ا٤ِبٖ»، «پ٥ِـاؿ٤بٖ ٚ ٔقبٓلاٖ ا٤ِبٖ)» وتبةا٤ٗ 
٤ٟٛؿ٢ كا كٞب ولؿٜ ٚ ام تبك٤ؼ فلثٌتبٖ ٞب٢  اثٛف٣ّ ٌٔى٤ٛٝ افٌب٘ٝ (12: 1362)وب٤تب٣٘، 

 اًت.  پ٥َ ام اًالْ فمظ ثٝ ك٤ٚـاؿٞب٣٤ اُبكٜ ولؿٜ اًت وٝ ٌٔتم٥ٕبً ثب تبك٤ؼ ا٤لاٖ ٔلتجظ
ًٛ ٔغبِت ٔٙبثـ  ٍ٘بك٢ ؽٛؿ ام ٤ه االٔٓ ثل پب١٤ آَٛ تبك٤ؼ افنٖٚ ثل ا٤ٗ، ٔٛكػ ؿك تزبكة

ثلٌن٤ـٜ ٚ ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل  ؽٛؿ كا ث٥ٌبك تّؾ٥ْ ولؿٜ، ٤ب ام كٚا٤بت ٔؾتّف ٤ى٣ كا
 ٢ؿك ٓٛكت اُبكٜ ثٝ آٟ٘ب، تٛر٥ٝ ٚ تف٥ٌل ،آ٥ٔن كا ثٝ و٣ّ كٞب ولؿٜ ٤ب ٞب٢ افٌب٘ٝ ٌناكٍ

ضغبن( )فمال٣٘ ٚ ؽلؿپٌٙـا٘ٝ ام آٟ٘ب ولؿٜ اًت؛ ٔخالً ٔبكٞب٣٤ كا وٝ ثل وتف ث٥ٛكاًت 
كا صٖٛ ؿٚ  ـ٠ ٌُٛت٥ٗ تقج٥ل ولؿٜ اًت وٝ ضغبن ثٝ ؽٛاًت ؽٛؿ آٟ٘ب٤ثٝ ؿٚ ما ثٛؿ ك٥٤ٚـٜ

 (.55/1: 1389)ٌٔى٤ٛٝ،  رٙجب٥٘ـ تب فلٚؿًتبٖ ٚ ٘بثؾلؿاٖ ام ٢ٚ ثٟلاًٙـ ؿًت ؽ٤َٛ ٣ٔ

  ًت٘جِ

ٍ٘بك٢ ا٤لا٣٘ اًال٣ٔ تأح٥لات٣  اثٛف٣ّ ٌٔى٤ٛٝ ام ر١ّٕ ٔٛكؽب٣٘ اًت وٝ ؿك تبك٤ؼ
 ؽٛؿ پ٥ِ٥ٗ ٔٛكؽبٖ ثب ٔمب٤ٌٝ ؿك فٌّف٣ ٍ٘بٜ آٖ ثب ٌٔى٤ٛٝ فلاٚاٖ ثل رب٢ ٌقاُتٝ اًت.

 ٚضٛط ثٝ ٢ٚ آحبك اوخل ؿك أل ا٤ٗ ٚ اًت ثلٌن٤ـٜ تبك٤ؾ٣ عٛاؿث ؿكثبك٠ فمال٣٘ ك٤ٚىلؿ٢
ؿاكؿ. ا٤ٗ ٘ٛؿ ٍ٘بٜ ٘مبؿا١٘  رب٢ ا٘تمبؿ ٚ ٌٔى٤ٛٝ، تق٥ُّ ٍ٘بك٢ تبك٤ؼ وبٖ٘ٛ ؿك .اًت ٕ٘ب٤بٖ

 ؿك ٍ٘بك٢ اٚ ٞٓ تأح٥لٌقاك ثٛؿٜ اًت. ٢ٚ ٌٔى٤ٛٝ ؿك اًتفبؿٜ ام ٔٙبثـ اٚ ٚ ٠ٛ٥ُ تبك٤ؼ
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ٞب ٚ ٔٙبثـ فىل٢ ث٥ٌبك ٔقتجل  ًلصِٕٝ ولؿ. ثٝ عٛك٢ وٝ ثٝ ٔٙبثـ ث٥ٌبك ؿلت ٣ٔ ا٘تؾبة
ٚ ام كٍٚ كٚا٣٤ ارتٙبة ٚ تى١٥ ا٣ّٓ ؽٛؿ كا ثل تق٥ُّ ثٙب ٟ٘بؿٜ اًت. ثٝ  ولؿٜ ٔلارقٝ

 تقٔت، ٚ ؿاك٢ رب٘ت ٌٛ٘ٝ ٞل ام ؿٚك ثٝ تٛاٖ اٚ كا ٔٛكؽ٣ ٓبؿق ؿاٌ٘ت وٝ، عٛك٢ وٝ ٣ٔ
٤ٚوٜ تغم٥ك  ثب ثلك٣ً ٔٙبثـ ٔٛكؿ اًتفبؿ٠ ٌٔى٤ٛٝ ٚ ثٝ .اًت اؽتٝپلؿ ٚلب٤ـ حجت ٚ ٌناكٍ ثٝ

ٞب٢  تٛاٖ ٍ٘بٜ رٟب٣٘ ثٝ اثقبؿ تزلثٝ ٚ آمٖٔٛ ٥ٔـا٣٘ ٌٔتم٥ٓ ا٤ِبٖ ؿك تبك٤ؼ آَ ث٤ٛٝ، ٣ٔ
 ٔلؿْ، ؽلافت ٚ اكمٍ وبك ا٤ٗ ؿإِ٘ٙـ كا ثبمُٙبؽت.

 



 

 

 

 

 ٔٙبثـ ثل تأو٥ـ االٔٓ ثب ٍ٘بك٢ ٌٔى٤ٛٝ ؿك تزبكة ثلك٣ً تبك٤ؼ

 

 ٍ هأ ز هٌاتع

ٍبٜ فّْٛ اٌ٘ب٣٘ ِتٟلاٖ، پوٚٞ ،اسالهٖعلن تاسٗخ دس گستشُ توذى  ،(1377آئ٥ٙٝ ٚ٘ـ، ٓبؿق ) −
 ٚ ٔغبِقبت فل٣ٍٙٞ.

 فبكى. ٔغجٛفبت٣ اتغبؿ٤ٝ ٥ُلام، ثٟلٚم٢، ف٥ّٙم٣ وَُٛ ثٝ ،فاسسٌاهِ ،(1343) ثّؾ٣ اثٗ −

 ثٝ وَُٛ ؽ٥ُّ ُغبؿٜ، ث٥لٚت، ؿاكاِفىل. ،العثش ،ق(1401اثٗ ؽّـٖٚ، فجـاِلعٕٗ ثٗ ٔغٕـ ) −

 ث٥لٚت، ا٥ٌِٛفى، ٓبِغب٘ى ا٘غٖٛ تغم٥ك ،الذٍل صشهخت تاسٗخ ،(1992ْ) اِقجلى، اثٛاِفلد  اثٗ −
 .اِخبِخ١ ط اِِلق، ؿاك

 ث٥لٚت، ؿاك اع٥بء اِتلاث اِقلث٣. ،ّذِٗ العاسف٘ي ،ْ(1951ثغـاؿ٢، إًبف٥ُ پبُب ) −

ثٝ وَُٛ هاِٝ آٔٛمٌبك، تٟلاٖ،  ،تاسٗخ ادت٘ات اٗشاى پ٘ص اص اسالم ،(1376تفض٣ّ، اعٕـ ) −
 ِ٘ل ٘ٛ.

 اِق٥ّٕٝ. ؿاكاِىتت ث٥لٚت، ،الَصٗشٗي ا الق ،(ق1417) اثٛع٥بٖ تٛع٥ـ٢، −

ٔغٕـ،  ا٥ِِؼ ٔغٕـ، ا٤ٕبٖ ا٥ِِؼ غل٤ـ تغم٥ك ،ٍالوَاًسِ االهتاع ،(ق1425) ________ −
 اِقلث٣. ث٥لٚت، ؿاكاِىتبة

 ل٥ٕغٝ، ٔغٕـ ٔف٥ـ وَُٛ ثٝ ،الذّش ٗت٘وِ ،(ق1304)فجـإِّه  ٔٙٔٛك اثٛ ٥ِ٘بثٛك٢، حقبِج٣ −
 اِق٥ّٕٝ. ث٥لٚت، ؿاكاِىتت

، ل٥ٕغٝ ٔغٕـ ٔف٥ـ تغم٥ك ٚ ُلط ،2د  ،الذّش ٗت٘وِ تتوِ ،(ق1403) __________ −
 اِق٥ّٕٝ. ؿاكاِىتت، ث٥لٚت

 اِقلث٣. ؿاكاِتلاث ث٥لٚت، ،3 د ،االدتاء هعجن ،(ث٥تب)٤بلٛت  ع٢ٕٛ، −

 ؿاكاِفىل. ، ث٥لٚت،5د  ،االدتاء هعجن ،(ق1400) ع٢ٕٛ، ٤بلٛت −

 ، لٓ، إًبف٥ّ٥بٖ.2د  ،الجٌات اتسٍض ،(ق1390)ثبلل  ٔغٕـ ٥ٔلما ؽٛاٌ٘بك٢، −

 ثٝ وَُٛ اثٛاِمبًٓ أب٣ٔ، تٟلاٖ، ًلٍٚ. ،االهن رٗل تجاسب ،(1379كٚفكاٚك٢، ٔغٕـ ) −

 ٘ب. ف٣ّ، ثغـاؿ، ث٣ اعٕـ ٓبِظ تلر١ٕ ،عٌذالوسلو٘ي التاسٗخ علن ،(1364) فلا٘تي ،كٚم٘تبَ −
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 لـى آًتبٖ ِٟٔـ، ،آماؿ اًـهلل تلرٕٝ ،اسالم دس ًگاسٕ تاسٗخ تاسٗخ ،(1375) ________ −
 كض٢ٛ.

 ٍ العشب هي الٌساء ٍ الشیال ألضْش تشاین قاهَس األعالم ،(1989ْ)اِـ٤ٗ  ؽ٥ل مكوّى، −

 .اِخب١ٙٔ ط ِّٕال٥٤ٗ، اِقّٓ ؿاك ث٥لٚت، ،الوستطشق٘ي ٍ الوستعشت٘ي

 تٟلاٖ، ٚمكات والْ. ،هَس اى اٗشاى دس دٍسُ اسالم ،تب( مك٤بة ؽ٣٤ٛ، فجبى )ث٣ −

 تٟلاٖ، ًٕت.، اسالم دس ًگاسٕ تاسٗخ ،(1386)ماؿٜ  ٢ فبِٓٞبؿ ٚ ًزبؿ٢، ٓبؿق −

 وَُٛ ثٝ ،سسائل ثالث ٍ الحكوِ صَاى ،(1353)عبٞل  ثٗ اثًّٕٛبٖ ٔغٕـ، ًزٌتب٣٘ −
 ا٤لاٖ. فلًٞٙ ث٥ٙبؿ تٟلاٖ، ثـ٢ٚ، فجـاِلعٕبٖ

 .ؿاك ا٦فبق اِقلث٥ٝ، ثٝ وَُٛ فجـاٌِتبك اعٕـ فلاد، لبٞلٜ ،الَصساء ،ْ(1958) ٓبث٣، ٞالَ −

 تٟلاٖ پوِٚٞىـٜ تبك٤ؼ اًالْ. ،ًگاسٕ دس اٗشاى عصش سلجَقٖ تاسٗخ ،(1393ـل٣، ٘بٓل )ٓ −

 تٟلاٖ، فلؿٚى. ،تاسٗخ ادت٘ات اص آغاص عْذ اسالهٖ تا دٍسٓ سلجَقٖ ،(1333ٓفب، فث٥ظ اهلل ) −

 اِقلث٣. اِتلاث ؿاك اع٥بء، ث٥لٚت ،8د  ،تالَف٘ات الَافٖ ،(ق1420) ا٤جه ثٗ ٓفـ٢، ؽ٥ُّ −

 تلر١ٕ اثٛاِمبًٓ پب٤ٙـٜ، تٟلاٖ، اًبع٥ل.، تاسٗخ ،(1385ثٗ رل٤ل )عجل٢، ٔغٕـ −

 ٍبٜ تٟلاٖ.ِتلر١ٕ ث٥ٟٗ ؿاكاث٣، تٟلاٖ، ؿا٘ ،تاسٗخ الحكواء ،(1371لفغ٣، رٕبَ اِـ٤ٗ ف٣ّ ) −

 تٟلاٖ، ؿاٍِ٘بٜ تٟلاٖ، صبح ؿْٚ. ،کاسًاهِ اسدض٘ش تاتكاى ،(٣ُٚ1378، ثٟلاْ ) فلٜ −

تلر١ٕ پل٤ٚن افوب٣٤، ٔٙـكد ؿك  ،ش کتاب تجاست االهنإ ت هقذهِ ،(1363وب٤تب٣٘، ِئٖٛ ) −
 ٤بؿ٘بٔٝ فؾلا٣٤، ثٝ وَُٛ كضبماؿٜ ٍِٙلٚؿ٢، تٟلاٖ، ِ٘ل ٘ٛ.

پٛكرٛاؿ٢،  ٘ٔلاهلل ٘ؾل م٤ل فبك٣ً تلر١ٕ ،اسالم یْاى دس س٘ش فلسفِ ،(1372)ٔبرـ، فؾل٢  −
 ؿاٍِ٘ب٣ٞ. ِ٘ل تٟلاٖ، ٔلون

تلر١ٕ ف٥ّلضب فوبٚت٣ للاٌٛمِٛ، تٟلاٖ،  ،توذى اسالهٖ دس قشى چْاسم ،(1362ٔتن، آؿاْ ) −
 ًؾٗ.

 ٤غ٣٥ وَُٛ ، ث2ٝٔمبِٝ، د ٞفتبؿ ،اسالم دس فلسفِ ا القٖ هثاًٖ ،(1371)ٔغمك، ٟٔـ٢  −
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 افِبك، تٟلاٖ، اًبع٥ل. ٚا٤لد ٟٔـ٢ٚ

 ث٥ـاك. لٓ، ،اال الق تْزٗة ،(ق1398) ٌٔى٤ٛٝ، اثٛف٣ّ −

 ٢، تٟلاٖ، تٛى.، تلرٕٝ ف٥ّٙم٣ ٔٙن6ٚد، االهن تجاسب ،(1376) ________ −

 أب٣ٔ، تٟلاٖ، ًلٍٚ. اثٛاِمبًٓ ،تلر1ٕٝد ،االهن تجاسب ،(1389) ________ −

 ٘ٛا٤ى، اِغ٥ٌٗ فجـ تغم٥ك ،گضٗذُ تاسٗخ ،(1364ٍ)اعٕـ  ثٗ ثىل اثى ثٗ اهلل عٕـ ٌٔتٛف٣، −
 .ًْٛ س وج٥ل، ا٥ٔل تٟلاٖ،

 ٔٙن٢ٚ، ١ٕ ف٥ّٙم٣تلر ،2د ،هعشفٔاالقال٘ن فٖ التقاس٘ن احسي ،(1361) اثٛفجـاهلل ٔمـ٣ً، −
 ٔتلرٕبٖ. ٚ ٔؤِفبٖ ُلوت: تٟلاٖ

 تٟلاٖ، ؽٛاكم٣ٔ. ،گطٌسة تِ تٌسش ًاهِ هقذهِ ،(1354)٢ٛٙ٥ٔ، ٔزتج٣  −

ٚ  فل٣ٍٙٞ ا٢، تٟلاٖ، ف٣ّٕ ثـكٜ فل٤ـٖٚ تلر١ٕ ،فلسفِ تضسگاى ،(1362)ٞٙل٢، تٛٔبى  −
 و٥ٟبٖ.

 

 

 


