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 چکیدٌ

 ٚ تغ ٛت  ٚل ب٤ى ٚ تی٥٥ لا     ٣ٚ ثلكس  تفىل تغم٥ك،  ، أبٌقكؿ ٢ٔ٣ م٤بؿ٢ ام تبك٤ؼ غـك اسالْ ٞب سبَ

تغم٥ ك ؿك ا٤ ٗ    ٤ٗثٙبثلا .ٌطب٤ـ ٣ٔ ٤ـٌبٖؿٔف٥ـ٢ كا ؿك ثلاثل  ٢ا٘ـامٞب صطٓآٖ ؿٚكٜ ارتٕبي٣  - س٥بس٣

ٖ ؿك رٛا٘ت ٔتًـؿ ٚ ل لاك ؿاؿٖ آٖ ؿك ؿس تل    ٚ ٔٛاكؿ تبك٤ؾ٣  أ ل٢ تمْ ٚ ؾ لٚك٢ ث ٝ ٘ه ل      ؿ٤ٍ لا

ربًٔ ٝ ٚ ث ٝ ؿ٥ِ ُ     ثبمٍ٘ل٢ تبك٤ؾ٣ ضٟل ٔـ٤ٙٝ ثٝ رٟت ثبك اكمض٣ آٖ ٚ پ٥ٛست٣ٍ ثب سل٘ٛضتكسـ.  ٣ٔ

ا٤ ٗ   ٚر ٛؿ  ٤ٗث با  ،تٛر ٝ اس ت   ؿكؽ ٛك ثٟتل م٘ ـ٣ٌ ؿك ع بَ ٚ آ٤ٙ ـٜ     ٞب٢ ٥ٜٛضؿك ٌن٤ٙص  ٥لٌقاك٢تأح

ٝ ٚ ا٤ٗ  ولؿ٘ـ ٣ٌٔ٣ ـم٘ ؿكٌقضتٝوٝ  ٣٤ٞب ا٘سبٖؿك يلغٝ تزلث٥ب   ٞب ٢ثبمٍ٘ل ثط ل ٔخ ُ    ٢ٞ ب  ا٘ـٚؽت 

اف نا٤ص  ث ٝ  ٚ عف م ٕ٘ب٤ ـ   كا ؿك ثلاثل فلًٞٙ ث٥ٍب٘ٝ  اسال٣ٔ –ا٤لا٣٘  ١ربًٔ تٛا٘ـ ٤ٔ٣ه ٌٙذ تبك٤ؾ٣ 

م٤بكت٣  ٥تٔٛلًؽٛة ٚ  ٢ٚٞٛا آةضٟل ٔـ٤ٙٝ ثٝ ؿ٥ُِ ؿاكا ثٛؿٖ . وٕه وٙـ ٤ست٣م ٞٓتفبٞٓ ٚ  ٞب٢ ٥ٙٝمٔ

ؿك ٔـ٤ٙٝ ؿك فبغّٝ  ٞب٢ ثب٘فٛف ٌلٜٚثب ثلكس٣  ا٤ٗ ٘ٛضتبك .ٜ استثٛؿ ٔٛكؿتٛر٥ٕٞٝطٝ ، ٚ ارتٕبي٣ ؽبظ

ث ٝ   عىٛٔت وٝ ثب سپل٢ ضـٖ كٚمٌبك عىٛٔت ؽّفب٢ كاضـ٤ٗ، استٞزل٢  132تب  61 ٞب٢ سبَمٔب٣٘ 

تمٛا  ،ثلاؿك٢ .ضٟل ٔـ٤ٙٝ ضـ٘ـ ٤ٚژٜ ثٝاسالْ  رٟبٖ ؿكفلاٚا٣٘  تی٥٥لا ثبيج ٚ آ٘بٖ كس٥ـ  ا٥ٔٝ ث٣ٙؽّفب٢ 

ا٥ٔ ٝ،   ثٙ ٣ لا٘بٖ رب٢ عىٕ ث٣بك٢ وٝ ام ٔملكا  ؿ٤ٗ اسالْ است ثٝ يّت ؽٛؿؽٛا٣ٞ ٚ تًػجب  ٚ پل٥ٞنٌ

 آماك ٚ تغم٥ل ؿاؿ. ،ستٓ ،رب٢ ؽٛؿ كا ثٝ نّٓ

اف لاؿ ٚ رل٤ب٘ ب  ٌٛ٘ بٌٖٛ ض ٟل      ٤ٗت ل  فل٣ٍٙٞ ٚ عؿٛك سلضٙب  ٚ ارتٕبي٣ ،ثٝ رٟت ا٥ٕٞت س٥بس٣

ثسنا٣٤ ام ؽٛؿ ثل رب ٌقاضت. ثًـ ام ٚل ب٤ى تّ ؼ    ل٥ٞب تأح ٞلوـاْ ام آٖ ٚـ ضٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ  ى٤آثستٗ ٚلب ٤ٝٙٔـ

ُ  ضٟبؿ ثٝ  ٥ٝأ ٣پ٥بٔجل ؽـا تٛسف عىٛٔت ثٙ ت٥ث يبضٛكا وٝ اُٞ َ  ت٥  ث كس٥ـ٘ـ ٚ اٞ  ث ب   اهلل كس ٛ

                                                 
 ؿا٘طٍبٜ ثبللاًِّْٛكضتٝ تبك٤ؼ اسالْ وبكضٙبس٣ اكضـ آٔٛؽتٝ  ؿا٘ص . 
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ٚ ٚاكؿ ٔـ٤ٙٝ ضـ٘ـ، عؿٛك ا٤ ٗ ؽب٘ ـاٖ ؿك   ثٝ  ت٤ٚؾى ثس٥بك فز٣ً٥ ثٝ اسبك  ثلؿٜ ضـ٘ـ ٚ ؿكٟ٘ب  ٔـ٤ٙ ٝ 

رـ٤ ـ٢ كا ث ٝ ٚر ٛؿ آٚكؿ. تس ّف     ، ؿ٤ٍل ٚؾ٥ًت س٢ٛٚ ثب عىٛٔت ام  قلف ه٤ثب ٔلؿْ ام ٘بٖآتًبٔال  

ٝ        ٢ٞب بست٥ثل ٔٙبغت ٚ س ٥ٝأ ٣ثٙ  ،ؽبظ آ٘بٖ ؿك اكتجبـ ث ب ض ٥ً٥بٖ ٚ أبٔ بٖ ض ٥ًٝ ٚ ث ب ٔ لؿْ ٔـ٤ٙ 

تغ٣ّ٥ّ ؿك  -ٚ كٚش تٛغ٥ف٣  ٢ا ا٤ٗ تغم٥ك ثب استفبؿٜ ام ٔٙبثى وتبثؾب٘ٝ ام ٚلب٤ى كا ؿأٗ مؿ. ٢ا ٔزٕٛيٝ

 ٥ٝ  أ ٣ام ٚالًٝ يبضٛكا ت ب س مٛـ ثٙ     پسٔـ٤ٙٝ س٥بس٣، ارتٕبي٣، فل٣ٍٙٞ ٚ ي٣ّٕ پ٣ ثلكس٣ تغٛت  

 است.

 .آَ مث٥ل فمٟب، تبث٥ًٗ، ث٥ت، ض٥ً٥بٖ، ٔـ٤ٙٝ، اُٞ  َای کلیدی: ياشٌ

 مقدمٍ

ٝ ٟٔ ٓ   ٢ضٟل ٔـ٤ٙٝ ض ٟل ، ا٥ٔلاٖ ا٢ٛٔ أبك  ٚفبكٌ ام فؿب٢ س٥بس٣   ا٢ ٚ ثبس بثم

آٖ ؿك يٟ ـ   ٔلون٤ ت  تطى٥ُ عىٛٔت اسال٣ٔ تٛسف پ٥بٔجل،. قٛت٣٘ ؿك أل س٥بست ثٛؿ

 قٛت٣٘ كا ثٝ آٖ ثؾط٥ـٜ است. ١سبثمرٟبٖ اسالْ ام ا٤ٗ ضٟل  ٠اؿاكؽّفب٢ ٘ؾست٥ٗ ٚ 

ـ  ٔ ٣ ٔؾتّف تطى٥ُ  ٞب٢ ٌلٜٚسبوٙبٖ ٔـ٤ٙٝ ام  ٖ  اَٚ: ١ؿس ت  ض ـ٘ ث ٣ٔٛ ٚ   س بوٙب

 ثٛؿ٘ـ. اٚ  ٚ ؽنكد ٥ّٝلج ؿٚ لبِتؿك ايلاة وٝ لجُ ام عؿٛك پ٥بٔجل 

ام  ٚٝ ا٤ ٗ ض ٟل ٚاكؿ ض ـ٘ـ    وٝ ؿك ٍٞٙبْ ٞزل  ٔسّٕب٘بٖ ث   ٟٔبرل٤ٗ ؿستٝ ؿْٚ: 

 ؽالفت اثٛثىل،، ٚ ؿك تغٛت  ٔلثٛـ ثٝ ؿٚكاٖ پ٥بٔجل ضـ٘ـ ٣ٔف س٥بس٣ لّٕـاؿ ٛف٘ثبٌلٜٚ 

 ٚ يخٕبٖ ٘مص ٣ٕٟٔ ؿاضتٙـ. يٕل

ٓ  ثٙ ٣ ثًـ٢ ثٝ تلت٥ ت   ٞب٢ ؿستٝ ثٛؿ٘ـ ٚ تبثًبٖ ؿستٝ سْٛ: و ٝ ر نخ ؽب٘ ـاٖ     ٞبض 

ٚ عؿٛك غغبثٝ  پ٥بٔجل٘ـ ٚ ض٥ً٥بٖ ٚ فمٟب ثٝ ايتجبك ٔلون٤ت ٔـ٤ٙٝ ؿك فمٝ ٚ اعىبْ اسال٣ٔ

ؽٛؿ ؿك تغ ٛت  ٔـ٤ٙ ٝ    ٘ٛثٝ ثٝ ٞلوـاْ ثٛؿٖ ٚ ٔٙجى ضٙبؽت ا٤ٗ اعىبْ يٙٛاٖ ثٝٚ تبث٥ًٗ 

 .ؿاضتٙـ٘مص 



 203 هجری( 231تا  62های بانفوذ در مدینه ) بررسی نقش گروه 

 

ـ  ٣ٔ  ؿك ٔـ٤ٙٝ م٘ـ٣ٌ  ثب٘فٛف٢ ٞب٢ ٌلٜٚوٝ صٝ پژٚٞص آٖ است  سؤات  ٚ  ؟ولؿ٘ 

ؿك تی٥٥ ل ٚ تغ ٛت     ث ب٘فٛف  ٞب٢ ٌلٜٚ ٚ ٘مصٔـ٤ٙٝ ؿاضتٙـ؟ ؿك تغٛت  آ٤ب ٘مط٣  ٤ٙىٝا

 ٔـ٤ٙٝ صٍٛ٘ٝ ثٛؿ؟

ؿكث بكٜ ض ٟل ٔـ٤ٙ ٝ أ ل٢     تغم٥ ك   تٟٙ ب  ٘ٝ ؿك ؾلٚك  ا٘زبْ تغم٥ك ثب٤ـ ٌفت وٝ

عبؾل ؿك ضٟل  ثب٘فٛف ٞب٢ ٌلٜٚس٥بس٣ ٚ  ٔسبئُثّىٝ ثلكس٣ ٚ پ٣ ثلؿٖ ثٝ  استؾلٚك٢ 

ؿٚصٙ ـاٖ  ثبض ٙـ   ٥لٌ قاك تأح ٚ عبؿح ٝ يبض ٛكا   ٥بٔجلپثًـ ام كعّت  تٛا٘ستٙـ ٣ٔ ٞلوـاْوٝ 

س٥بس ٣ ٚ   ث ب٘فٛف تغم٥ك عبؾل ؿكغـؿ ث٥بٖ ٚ ًٔلف٣ صٙ ـ ٌ لٜٚ   ِقا  ؾلٚك٢ ؽٛاٞـ ثٛؿ

 است. ا٥ٔٝ ٣ثٙ ١سّسّٔؾتػل ٚ ٔف٥ـ ثًـ ام عبؿحٝ يبضٛكا تب مٔبٖ ا٘ملاؼ  قٛك ثٝ ٥لٌقاكتأح

 در مدیىٍ ، اجتماعی، فرَىگی ي علمیسیاسی باوفًذ َای گريٌ

 آَ مث٥ل ثٛؿ٘ـ. تبث٥ًٗ ٚ فمٟب، لبك٤بٖ ، ،ض٥ً٥بٖثب٘فٛف ٔـ٤ٙٝ؛  ٞب٢ ٌلٜٚ

 شیعیان 

ٝ  ٣ثٙ  ؿٚكٜ سّكٝ اِسالْ،  ٥ٝيّي٣ّ  ٔؤٔٙبٖ ٥لأثًـ ام ضٟبؿ   ؿك لّٕ لٚ رٟ بٖ    ا٥ٔ 

ٝ  ٥ ت بوٕع ث بك  ؽسبك ٤ى٣ ام آحبك ؽكل٘بن ٚ  .اسالْ، آغبم ضـ ٝ  ٣ثٙ   سّس ّ ، ٔج بكمٜ  ا٥ٔ 

ٖ آث ٛؿ.   تط ٥ى  ٔىت ت  سبم ا٘سبٖ ٢ٞب آكٔبٖض٣ً٥ ٚ  ٢ٞب صٟلٜآ٘بٖ ثب تط٥ّى ٚ  ٚلفٝ ٣ث  ٘ ب

ُ  -ٔفسّلاٖ عم٥م٣ ٥ّٝٚس ثٍٝ٘قاضتٙـ عمب٤ك ٚ ًٔبكف ؿ٤ٗ،  ْ  ٥ٟٓيّ   ٥ ت ث اٞ  ؿك  - اِس ال

 .ٔٙتطل ضٛؿ٥ٔبٖ أت اسال٣ٔ 

ٕٞٝ تٛسف  ٚوٛفٝ ٚ ثػلٜ ثٛؿ  ،ضٛكش ض٥ً٥بٖ ي٥ّٝ عىٛٔت ا٢ٛٔ ث٥طتل ؿك ٔـ٤ٙٝ 
ٝ  ، يبٔالٖ أ ٢ٛ ٚ ؽّف ب   ،ؿك ٔـ٤ٙٝ .ا٤ٛٔبٖ سلوٛة ضـ٘ـ ث ب ض ٥ً٥بٖ ٚ    ٢ا كفت بك ؽػ ٕب٘

ٚ ثس ٥بك٢ ام   ٥ٗٚ أبْ عس أبْ عسٗ. ضٟبؿ  اغغبة ٚ ؽب٘ـاٖ كسَٛ ؽـا ؿاضتٙـ

 ا٥ٔ ٝ،  ٣ؿٚكاٖ ثٙ  ؿك ع لٜ   ١ٔـ٤ٙ ٝ ؿك ٚالً    ٚ ٔلؿْٚ ثس٥بك٢ ام ض٥ً٥بٖ  ٞبضٓ ٣ثنكٌبٖ ثٙ
ؿض ٣ٕٙ  اٚ،  ٤١لوب٘ؿٚكاٖ ًٔب٤ٚٝ ثٝ ؽبقل س٥بست منّٓ ٚ ستٓ ثٝ ض٥ً٥بٖ ثٛؿ. ؿك  ٕ٘ب٤بٍ٘ل
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ثب ض٥ً٥بٖ رٛ آكا٣ٔ ؿاضت ٣ِٚ مٔبٖ ٤ن٤ـ، يبٔالٖ اٚ ؿك ٔـ٤ٙٝ ثل ؾـ ض٥ً٥بٖ ٚ اغغبة ٚ 
 .ـمؿ٘ا٤ٛٔبٖ كلٓ  ٣ٍٙ٘١ ؿك وبك٘بٔ ١تبمٜ ٚ ِى ١ٔلعّ، ؽب٘ـاٖ كسَٛ ؽـا

ؿك ص٥ٙٗ ٚؾ٥ًت٣، اؽتٙبق، كيت، ٚعطت، ٘هبك  ضـ٤ـ ٚ تسّف ربسٛس بٖ أ ٢ٛ،    

اضلاف٥ت، تىجل، ؽٛؿؽ ٛا٣ٞ، نّ ٓ،   ا٥ٔٝ، ؿٚكاٖ  ٣ثٙ ؿٚكاٖ .ٕٞٛاكٜ ؿك ٔـ٤ٙٝ رل٤بٖ ؿاضت

 ستٓ ٚ ٔفبسـ ا٢ٛٔ ٚ ٔلٚا٣٘ ثٛؿ.

ِّٕه اٚ كا ث ٝ ٔ ـّ  ؿٚ س بَ    پس ام ضىست يجـاهلل ثٗ مث٥ل تٛسف عز بد، يج ـا   

اٚ ٌ لؿٖ   .عزبد ؿك ٔـ٤ٙٝ ثٝ رٙب٤ب  فز٣ً٥ ؿست مؿ .عبوٓ عزبم ٔٙػٛة ولؿ يٙٛاٖ ثٝ

ر بثل  صٖٛ مؿ، افلاؿ ٘بٔـاك٢  -وٝ ام ثنكٌبٖ ٔـ٤ٙٝ ثٛؿ٘ـ-كا  ٥بٔجلپٌل٣ٞٚ ام غغبثٝ 

ٟ٘ بؿ   ؽٛاك ولؿٖ، ؿاٌ لػـ ثٝكا  ...ثٗ يجـاهلل ا٘ػبك٢، ا٘س ثٗ ٔبِه، سُٟ ثٗ سبيـ٢ ٚ

 .ا٘ـ يخٕبٌٖبٖ ـوطٙ بٖآ٘ثٝ ا٤ٗ ثٟب٘ٝ وٝ 

ثٝ مثبٖ آٚكؿ ٚ ثٝ س بعت   ٢ا عزبد ٍٞٙبْ تلن ٔـ٤ٙٝ، سؾٙبٖ ثس٥بك مضت ٚ م٘ٙـٜ 

٤ٌٛٓ وٝ ٔلا ام ا٤ٗ ضٟل  ٣ٔؽـا كا سپب  »اٚ ٌفت:  .اٞب٘ت ولؿ ٔمـ  پ٥بٔجل كعٕت

ٗ أث ٝ   ثلؿ. ا٤ٗ ضٟل ام ٕٞٝ ضٟلٞب پ٥ّـتل ٚ ٔ لؿْ آٖ ٘س جت   ٣ٔثنكي ث٥لٖٚ   ٥لإِ ؤ٥ٙٔ

. اٌل سفبكش ا٥ٔلإِؤ٥ٙٔٗ ٘جٛؿ، ا٤ٗ ض ٟل كا ث ب ؽ بن    تل٘ـ ٌستبػٚ  ثبمتل عمٝيجـإِّه( )

ا٢  ٥ـٜپٛس  ولؿْ، ؿك ا٤ٗ ضٟل رن پبكٜ صٛث٣ وٝ ٔٙجل پ٥بٔجل ؽٛا٘ٙـ ٚ استؾٛاٖ  ٤ٔ٣ىسبٖ 

 امِغبل٢ ثٛؿ وٝ ا ٌٛ٘ٝ ثٝٚؾ٥ًت ض٥ً٥بٖ ؿك ٔـ٤ٙٝ  «.ؿا٘ٙـ، ص٥ن٢ ٥٘ست ٣ٔوٝ لجل پ٥بٔجل 

نبٞل٢ ٚ و٥ف٣ ٚ ؿك اثًبؿ ًٔلفت٣، س٥بس٣، ارتٕبي٣، ايتمبؿ٢ ٚ ؿ٣ٙ٤، ؿك ٚؾ٥ًت ثس ٥بك  

ؿك تٕ بْ  »اِسالْ ؿك تٛغ٥ف ص٥ٙٗ ٚؾ٥ًت٣ فلٔ ٛؿ:   ٥ٝيّثٛؿ٘ـ. أبْ سزبؿ  للاكٌلفتٝثـ٢ 

اِی ـ٤ل ف ٣ اِىت بة ٚ اِس ٙٝ ٚ     ) ٔىٝ ٚ ٔـ٤ٙٝ، ث٥ست ٘فل ٥٘ستٙـ وٝ ٔب كا ؿٚس ت ثـاك٘ ـ.  

 (189ظ:  ،9اتؿة، د 

عّ ف  ام ثبمٔب٘ ـٌبٖ  ؽٛاست وٕ ه  ؿكٚ  ضجب٘ٝ ؽلٚدٚ ٔلؿْ ٔـ٤ٙٝ  ٤بك٢ام ـ٢ ٥٘بأ

ٖ ٤ا ـ٥٢  ٘بأ ثل ٌٛا٣ٞ يتجٝ ثٗ ـ٥ِٚ أبك  مٔبٖ ؿك ٥ٗعسأبْ  اِفؿَٛ ُ  ام ط ب  اٞ 
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 ٔلؿْ ٔٛكؿتٛرٝ سزبؿ أبْ ٝو كفت ٣ٔ پس ام ضٟبؿ  أبْ عس٥ٗ ا٘تهبك .است ٤ٝٙٔـ

 ٚ ٟٔ ل٢  ٣ث  ٚ  ٔٛكؿ الجبَ ٔلؿْ ل لاك ٍ٘لف ت   سزبؿ أبْ ؼ،٤تبك ضٟبؿ  ثٝ ثبضـ، أب

 ام سزبؿ أبْ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٢ثلا ٥ست٘ ا٘ىبك لبثُ سزبؿثٝ أبْ  ٘سجت ض٥ً٥بٖ ٔـ٤ٙٝ ٣ٛتبٞو

 ام ٝو   ٣خ٤اع بؿ  ثب ا٤ٗ ٔلؿْ صٝ و ٙٓ اٌ ل   ؿا٘ٓ ٣ٕ٘» :ولؿ ٣ٔٝ ٤ٌالص٥ٙٗ ض٥ً٥بٖ ٔـ٤ٙٝ 

 ٝو   ٤ٓ٘ ـاك  كا آٖ ت بة  ٍ ل ٤ؿ وٙٙـ ٣ٔ ٔسؾلٜ ٚ ؽٙـ٘ـ ٣ٔ ٓ،٥ٙو ثبمٌٛ ٓ،٤اٜ  ـ٥ضٙ بٔجل٥پ

ٗ  ٤ًمٛة ثٗ ٔغٕـ. )«ثٕب٥٘ٓ توسب ٖ  صٟ بكْ،  ص بح  اِى بف٣،  و٥ّٙ ٣،  اس غبق  ث   :تٟ لا

 (234 ظ 3 د 1365اتسال٥ٔٝ، ؿاكاِىتت

ٖ  اٚاؽ ل  ٚ سزبؿ أبْ يٕل پب٤بٖ ثٝ ٞلصٝ ،ٚرٛؿ ٤ٗثبا  ض ٤ٛٓ،   تلٔ ٣  ٤ ه اَٚ ٘نؿ ل ل

در مورد  بیمس د بنیسع طبق نقلی از .ضٛؿ ٣ٔ عؿل  ث٥طتل آٖ ثٝ ٌلا٤ص ٔلؿْ ٔـ٤ٙٝ

ٛ  ثٝ عذ، ا٘زبْ رٟت لْٛ که: است جایگاه امام در میان شیعیان مدینه آمده ٝ  ٢س   ٔى 

 اٚ ث ب  سٛاك ٞناك ٚ ٔب ٚ ضـ ٣ٔ ؽبكد اٚ پس .ضٛؿ عس٥ٗ، ؽبكد ثٗ ي٣ّ تب ضـ٘ـ ٣ٕ٘ ؽبكد

 (140 ظ پ٥ط٥ٗ، اِلربَ، ًٔلفٝ اؽت٥بك قٛس٣، ض٥ؼ)ضـ٤ٓ.  ٣ؽبكد ٔ

ٝ  ،تب عـٚؿ٢ ثٟتل ضـ ٤ذتـك ثٝ ٤ٝٙٔـ س٢ٛ ٔلؿْ ام ٥تث اُٞ ثٝ ياللٝ ٖ  ث  ٔخ بَ   يٙ ٛا

ٝ  ٔط یَٛ اٞب٘ ت   ٔٙج ل  ٢كٚ ثل ٤ٝٙٔـ ٣ٚاِ هيجـإِّ ثٗ ؽبِـ مٔب٣٘ وٝ  ٥ٗلإِ ؤٔٙ ٥أ ث 

ٛ  ؿكٌٚ كا اٚ ف لااخ،  س٥ث ٗ ل    ؿاٚؿ ٛؿ،ث ٣يّ عؿل  ـ  ٌ   عؿ ل   ٥ٗلإِ ؤٔٙ ٥أ ام ٚ ؽٛا٘ 

 (452 ظ ،5 دپ٥ط٥ٗ،  سًـ، )اثٗولؿ.  ؿفبو ٣يّ

 ٔط بٞـٜ  ق 121سبَ  ؿك ـ٤م ب٥ْل ؿك كا ٤ٝٙٔـ ض٥ً٥بٖ ص٤ٌلا تٛاٖ ٣ٔام قلف٣ ٞٓ 

 ٢سٛ ثٝ ـ٤م اؽلاد ؿكثبكٜ يلاق ٓوعب ثٝ هيجـإِّ ثٗ ٞطبْ ؿستٛك ؿك اؿيب ٤ٗا ضبٞـ .لؿو

ٙ ٝ،  ٤ٔـ ر ن  ٢ض ٟل  ٞل ٔلؿْ ك ٌفت وٝؿستٛ ٤ٗا سجت ب٥ٖث ؿك ٞطبْ .است ٟ٘فتٝ ٤ٝٙٔـ

 ـ،٤ضٟبؿ  م ام پس ٞطبْ (168ظ، ،7 د ٗ،٥ط٥پ ،٢قجل (ٞستٙـ. ـ٤م ؿيٛ  ٢پبسؾٍٛ

ـ  اث ٣  . )اثٗتج٥ًـ ولؿ ٔـ٤ٙٝ ثٝ ل٥بْ، تل  ام كا يلاق ٞبضٓ ٣ثٙ  ظ ،7 دپ٥ط ٥ٗ،   ،اِغـ٤ 

 أ ب  است، ٞبضٓ ٣ثٙ اغ٣ّ ٚقٗ ثبآ٘ىٝ وٝ ٔـ٤ٙٝ ولؿ ٥ـتأو ٟٔٓ ٘ىتٝ ا٤ٗ ٞطبْ ثل (165

 ـ.وٙٙ   ثبم ا٢ ٤ژٜٚ آٖ عسبة ٢كٚ تٛا٘ٙـ ٣ٕ٘ٞبضٓ  ٣ثٙ ٚ ٘ـاكؿ ٞبضٓ كا ٣ثٙام  عٕب٤ت تٛاٖ
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 ٘س جت  ٤ٝٙٔـ ٔلؿٔبٖ ص٤ٌلا ؿاؿٖ ٘طبٖ كغٓ ثٝ ،٣ؾ٤تبك ٢ٞب ٌناكش ٚ ضٛاٞـ ،ٞلعبَ ثٝ

ُ  ب٤ ٚ ٢ايتمبؿ ص٤ٌلا احجب  ٢ثلا، ٥تث اُٞ ثٝ  ٢ث لا  ٤ ٣ ارلا ٕٞ ت ؿاض تٗ   ع ـال

 ٥ست.٘ٚ ض٥ً٥بٖ، وبف٣  ٥تث اُٞ ٞـف ثٝ ـ٥ٖكس

 فقُا

اس تؾلاد اعى بْ اس ال٣ٔ ام     ٥١ٙوٝ ؿكمٔ ضٛؿ ٣اغكالط ثٝ وس٣ اقالق ٔ ؿك ٥ٝفم 

ـ   للآٖ ٚ سٙت ثٝ وٕه يمُ ٚ ٕٞض٥ٙٗ استؾلاد فلٚيب  اعىبْ ام ٔٙبثى ٚ اغَٛ ٔلث ٛ

ٞ ب٢ ث ب٘فٛف س٥بس ٣     فمٟب ؿك ؿٚكاٖ ا٤ٛٔبٖ ٘مص ثسنا٣٤ ؿك كٞج ل٢ ٌ لٜٚ  تالش ٕ٘ب٤ـ. 

ثٝ تًّ ٥ٓ ٚ تلث٥ ت اعى بْ    ٚ اسال٣ٔ سىٛ٘ت ؿاضتٙـ  ٞب٢ ٥ٗؿك سلاسل سلمٔ بٖآ٘ .ؿاضتٙـ

ٌٛ٘ ٝ و ٝ ثب٤ ـ     آٖ ٚفلاٚا٘ ٣ ؿاض تٙـ    ٞ ب٢  ٤تٞلصٙـ فمٟب ٔغ ـٚؿ  پلؿاؽتٙـ. ٣اسال٣ٔ ٔ

ؽّف ب٢   ١ثب٤ـ قجك ؽٛاس ت  ٚ ٔسبئُ ؿ٣ٙ٤ كا ث٥بٖ وٙٙـانٟبك يم٥ـٜ ٕ٘ب٤ٙـ ٚ  تٛا٘ستٙـ ٣ٕ٘

ام ضل٤ًت اسالْ  ٤ٌٛـ ٢٣ ثنكي ٔوٝ ا٘س ثٗ ٔبِه ام فمٟب ٢ا ٌٛ٘ٝ ثٝ ؿاؿ٘ـ ٣ا٢ٛٔ فتٛا ٔ

 (51 ظ 1رًفل سجغب٣٘ د ) ص٥ن٢ رن ٕ٘بم ثبل٣ ٕ٘ب٘ـٜ ثٛؿ. ا٥ٔٝ ٣ؿك ؿٚكاٖ ثٙ

ض ٟل ٔـ٤ٙ ٝ ث ٝ     .رٛ ؽفمبٖ ثل ؾـ فمٟب ؿك آٖ مٔبٖ اس ت  ٠ؿٞٙـ ا٤ٗ ايتلاف ٘طبٖ 

ـ  ؿك ٌقضتٝ وٝ ٤ٗسجت ا ٚ ث ٛؿ   ض ـٜ  ٤ُٔلون عىٛٔت اسال٣ٔ ثٛؿ ثٝ ٔلون ٘طل اسالْ تج 

، سًـ ثٗ اث٣ ٚلبظ، كافى ٤لٜاثٛٞل. ام فمٟب ٚ يّٕب٢ اسالْ ؿك آٖ سىٛ٘ت ؿاضتٙـ ٥بك٢ثس

ثٗ حبث ت، اث ٛ ا٤ ٛة     ٤ـربثل ثٗ يجـاهلل ا٘ػبك٢، م، ل٥س ثٗ سًـ ،ثٗ ِج٥ـ ٤بؿثٗ ؽـ٤ذ، م

م٘بٖ فم٥ ٝ  ام  يب٤طٝ ٚ م٤ٙت ثٙت ث٣ٙ سّٕٝ ،اْ عج٥جٝ ،ٚ اْ سّٕٝام فم٥ٟبٖ ٔلؿ ..ا٘ػبك٢،.

ٝ  ٤لٜوٝ اثٛٞلاست . ثالفك٢ آٚكؿٜ ثٛؿ٘ـؿك ٔـ٤ٙٝ  ام ايتج بك   ٢ا ؿك عىٛٔت ا٤ٛٔبٖ ثٝ ؿكر 

ثالفك٢ ) .ؿاؿ ٣وٝ ٔلٚاٖ ٚلت٣ ؿك ٔـ٤ٙٝ ٘جٛؿ اٚ كا رب٘ط٥ٗ ؽٛؿ ؿك ٔـ٤ٙٝ للاك ٔ ٤بفت ؿست

 ، ظ 2 ، د٤ًم ٛث٣  و   ْ  1995 ،ًٕ بكف ، ؿاكاِلبٞلٜ ،  42 ، ظ 1 ، دا٘سبة اتضلاف ، 

238) 
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ٝ ٕلٚ ثٗ ثٗ ي يجـاهلل  ؿْٚ صط ٓ ث ٝ    ٤١  ًٔبٚؿك مٔ بٖ   ؽكبة ٤ى٣ ام فمٟب٢ ٔـ٤ٙ 

ٝ  ولؿ ٣ؽالفت ؿٚؽتٝ ثٛؿ ٣ِٚ رلئت ٕ٘ اش كا ث ٝ   تب مٔب٣٘ وٝ ا٤ٛٔبٖ لـك  ؿاك٘ـ ؽٛاس ت

ـ. ٔ لٚاٖ ؿك اؿي ب٢ ؽالف ت ض      بٖثًـ ام ٔ لي ًٔب٤ٚ ٝ ؿْٚ ٤ى ٣ ام كل٥ج      أبمثبٖ آٚكؿ 

ٔ لؿْ ؿس تٛكا     ٚؿاض ت   اٚ ٘مص كٞجل٢ ؿ٣ٙ٤ ٔلؿْ ٔـ٤ٙٝ كا (350 ، ظ2 د ثالفك٢،)

ؽّفب٢ ا٢ٛٔ ٞ ٓ ؿك ٔس بئُ ث ٝ اٚ كر ٛو     ٚ عت٣  آٔٛؽتٙـ ٣ؿ٣ٙ٤ ٚ اعىبْ ضلو كا ام اٚ ٔ

ٔتًجـ ثٝ ؿك نبٞل اٚ ولؿ.  ٣ٚ يُٕ ٔ ؿاؿ ٣اٚ ٞٓ قجك ٥ُٔ ؽّفب٢ ا٢ٛٔ فتٛا ٔولؿ٘ـ ٚ  ٣ٔ

 .ؿاؿ ٣ٚ ؿ٤ ٗ أ ٢ٛ كا ت لر٥ظ ٔ      ؿاؿ ٣تی٥٥ل ٔ ؿ٤ـ ٣ٞل رب تمْ ٔ أبسٙت كسَٛ ؽـا ثٛؿ 

 (468 ، ظ3 د )يجـاًِن٤ن اِجی٢ٛ،

ٔـ٤ٙٝ ٔغس ٛة   اٖفمٟب ٚ يبِٕبٖ ام ثب٘فٛف ،ٔـ٤ٙٝ وٗبس ؿك ٥ٔبٖ ثنكٌبٖ ،ٞلعبَ ثٝ 

ا٤ٗ ٌ لٜٚ ام ت أح٥لا     .ؿاضتٙـ ثل يٟـٜضـ٘ـ ٚ ٚن٥فٝ ٞـا٤ت ؿ٣ٙ٤ ٚ اؽالل٣ ربًٔٝ كا ٣ٔ

 بٖآ٘ .ٔطٟٛؿ است آ٘بٖ ٢فتبٚاا٤ٗ تأح٥لا  ؿك  ٚ ا٤ٛٔبٖ ؿك ٔـ٤ٙٝ، ٔػٖٛ ٕ٘ب٘ـ٘ـ فل٣ٍٙٞ

ضٕلؿ٘ـ ٚ ٌبٜ ؽٛؿ ؿك ا٤ٗ ٔزبِس عؿٛك غٙب ٚ ٔٛس٥م٣ كا ٔزبم ٣ٔ، يلاق فمٟب٢ ثلؽالف

ولؿ٘ ـ. اف لاؿ٢ ثس ٥بك٢ ام    ؽٛاٖ كا ثٝ ٔزبِس ؽٛؿ ؿيٛ  ٤٣ٔبفتٙـ ٚ ٤ب و٥ٙناٖ آٚام٣ٜٔ

مث٥ ل ث ٗ   ثٗ  تل٤ٗ كا٤ٚبٖ اٚ يل٠ٚام ٟٔٓ .ولؿ٘ـعـ٤ج ٘مُ ٣ٔ يب٤طٝغغبثٝ ٚ تبث٥ًٗ ام 

اث ٗ اث ٣ كث بط ؿك     ٘ ـ. ٞز ل٢( ثٛؿ  114اثٗ اث٣ كثبط )ِقا ، ٜ( 58) ٤لٜاثٛٞل، ٜ( 94يٛاْ )

سلا٣٤ وٙـ. ٔبِ ه ام فمٟ ب٢   ثٗ سل٤ظ ؽٛا٘ٙـٜ كا فلاؽٛا٘ـ تب ٘یٕٝ، ٔلاسٓ رطٗ فلم٘ـش

ٔس ّٓ ًٔ لٚف ث ٝ اث ٗ ض ٟبة       ثٗ ثنكي اُٞ سٙت ؿك عـٚؿ س٥ػـ و٥ٙن ؿاضت. ٔغٕـ

بٖ ثٛؿ ٚ ؿك ؿكثبك ا٤ٛٔبٖ ثٝ ؽـٔت اضتیبَ ؿاضت ٚ ؿك اعىبْ فم٣ٟ مٞل٢ ام ثنكٌبٖ ٔغـح

ث ـ٤ٗ س جت ؿك ثلاث ل فمٟ ب٢     ٚ  ولؿٞب٢ ا٢ٛٔ كا كيب٤ت ٣ٔؽٛؿ اغَٛ عٕب٤ت ام ثل٘بٔٝ

 پلؿاؽت.يلاق ثٝ ؿفبو ام غٙب ٣ٔ

است يلٜٚ ثٗ مث٥ل ٔغـث ٚ فم٥ٝ ثنكي للٖ اَٚ ٞزل٢  ام ؿ٤ٍل فم٥ٟبٖ ا٤ٗ ؿٚكٜ، 

ام فمٟب٢ يػل ًٔب٤ٚٝ تب است ٚ  ثٗ مث٥ل ٔطٟٛكتل٤ٗ فلؿ ام ؽب٘ـاٖ مث٥ل وٝ پس ام يجـاهلل
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 كا آتص مؿ٘ـ. ٤صٞب ٘ٛضتٝ ؿك ٚالًٝ علٜ است ٥ِٚٚـ ثٗ يجـإِّه ٚ ام فمٟب٢ سجًٝ ٔـ٤ٙٝ 

 (176 ، ظ2 ع٥ّٝ ات٥ِٚب، د )اثٛ ٥ً٘ٓ اغفٟب٣٘،

ثٝ يّٓ ٚ ؿا٘ ص   فلم٘ـا٘ص كا ٚيلٜٚ ثٗ مث٥ل ام ٘ؾست٥ٗ س٥لٜ ٤ٛ٘سبٖ للٖ اَٚ ثٛؿ  

)اث ٗ س ًـ،    ام يّٕ ب٢ ٔـ٤ٙ ٝ ض ـ٘ـ.    -٤غ٣٥ ٚ يجـاهلل  ،ٞطبْ- اٚ فلم٘ـاٖ ؽٛا٘ـ. ٣فلأ

 (395 ، ظ2 د قجمب  اِىجل٢،

اٚ ؿك وٙبك ث لاؿكش اث ٗ مث٥ ل ؿك     ٚرٛؿ ٤ٗثبا ولؿ ٣ٔيلٜٚ ام رل٤ب٘ب  س٥بس٣ ؿٚك٢  

ٔىٝ ي٥ّٝ ا٤ٛٔبٖ ضٛكش ولؿ ٚ پس ام ضىست ثلاؿكش ثٝ ضبْ كفت ٚ ثب يجـإِّه ث٥ًت 

 .ٌلفت ضىُ ٔـ٤ٙٝ ؿك سجًٝ ؿٚكٜ، فمٟب٢ ٥ٕٞٗ ( ؿك115 ، ظ8 )قجمب  اِىجل٢، دولؿ. 

ٗ  ٥ـس ً  ،ٔؾنٚٔ ٣  ثٗ يجـاِلعٕبٖ اثٛثىل ،يٛاْ ثٗ مث٥ل ثٗ : يلٜٚام ثٛؿ٘ـ يجبك آ٘بٖ   ث 

ٚ  ٤س بك  ثٗ س٥ّٕبٖ ،حبثت ثٗ ثٗ م٤ـ ؽبكر١ ،ثٗ يتجٝ ثٗ يجـاهلل يج٥ـاهلل ،ٔؾن٣ٔٚ ٔس٥ت

ٗ  ؿك ٔـ٤ٙٝ فم٥ٟبٖ ؿ٤ٍلام  .ثىل اث٣ ثٗ ثٗ ٔغٕـ لبسٓ ٖ  ٣ٔ   ؿٚكٜ ا٤  ٝ  ام ت ٛا ث ٗ   لج٥ػ 

 .٤بؿولؿثٗ يفبٖ  ثٗ يخٕبٖ اثبٖ ثٗ عٙف٥ٝ ٚ عسٗ ثٗ ٔغٕـ ،ؽناي٣ ف٤ٚت

 ثٝ تٛرٝ ٚ كٚا٣٤ ٢ٞب ٔزٕٛيٝ ؿك ب٢ ٔـ٤ٙٝفمٟ ٞب٢ ٤تكٚا ٌٛ٘ٝ ضٙبس٣ ثٝ ثب ٍ٘ب٣ٞ 

ُ  ٔىتت ٔمبثُ ؿك ؽّفب ٔىتت ؿٞـ وٝ ٣ٔ ٘طبٖ ٘بٖآ ٚ ضبٌلؿاٖ ض٥ٛػ  ل ـك   ام ٥ ت ث اٞ 

ْ  ٌلا٤ص ٘ن٣ِٚ س٥ل ٘طبٍ٘ل لـك  ٔىتت ؽّفب، عبغُ ٚ است ثٛؿٜ فلاٚا٣٘ ثلؽٛكؿاك  ٔ لؿ

 ٕ٘ ٛؿ  ٣ٔ عـ٤ج ٚ ٘مُ ولؿ ٣ٔ تـك٤س ٔـ٤ٙٝ ؿك سزبؿ أبْ .ٞست ٥تث اُٞ ثٝ ٔـ٤ٙٝ

 ٘فٛف ايٕبَ ؿٞـ. ٣ٔ ٘طبٖ كا ؽّفب ٔىتت ثٝ ٤صٌلا ،سجًٝ فمٟب٢ ام ا٤طبٖ ٘طـٖ ضٕلؿٜ أب

 ثٝ كا تلامٚ وفٝ ٥تث اُٞ فىل٢ رل٤بٖ ثل ؽٛؿ ٔٛافك فىل٢ ؿاؿٖ رل٤بٖ غّجٝ ثلا٢ ا٥ٔٝ ٣ثٙ

 ٢مٞ ل  ضٟبة اثٗ ٕ٘ٛ٘ٝ، ثلا٢ ظ( 168،د 5پ٥ط٥ٗ، سًـ، )اثٗ .ولؿ ٣س٥ٍٙٗ ٔ آ٘بٖ ٘فى

ٗ  يجـإِّه فلم٘ـاٖ ضبْ ًّٔٓ ؿك فمٟب٢ ٔـ٤ٙٝ ام ق( 124) ٔ لٚاٖ ث ٛؿ ٚ ٔ ـت٣ ٞ ٓ      ث 

 اثٗ فمٝ ثٝ تٕسه ؽٛؿ ؽالفت ؿٚكاٖ ؿك يجـاًِن٤ن ثٗ يٕل يجـإِّه ضـ. ثٗ ٤ن٤ـ لبؾ٣

 (510 ظ ،1 د ق، 1403 اِػبؿق، اتٔبْ )اسـ ع٥ـك، .ولؿ ٣ٔ تٛغ٥ٝكا  مٞل٢ ضٟبة
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ٝ يّ ٔغٕـثبللا٤ٗ ك٤ٚٝ اؿأٝ ؿاضت تب ا٤ٙىٝ ؿك آؽل سـٜ اَّٚ ٞزل٢، أبْ    ٥  ْ  اِس ال

ع ٛمٜ ؿ٤ٙ ٣ ض ٥ًٝ كا ؿك س لم٥ٔٗ      ٥ٗاِٚام ؿكا٤ت ٚ عىٕت ي٥ٕك،  ٥ل٢ٌ ثٟلٜتٛا٘ست ثب 

ش ٚ فم٥ٟبٖ ثنك٣ٌ ؿك ٔغؿل ا٤ ٗ أ بْ ٕٞ بْ پ لٚك     ٔغـحبٖعزبم ٚ ٔـ٤ٙٝ، ث٥ٙبٖ ٟ٘ـ. 

ـ  ٔقٞت ض ٥ًٝ، ٕٞ ٛاكٜ ٔك لط    ٢ٞب يٙٛاٖ استٛا٘ٝ ث٤ٝبفتٙـ وٝ ٞل٤ه ام آ٘بٖ   )رًف ل  .ا٘ 

 ،1 د ش، 1377 اِػ بؿق،  اتٔبْ ٔٛسس١ :لٓ اِفمٟبخ، قجمب  ٔٛسٛي١ ؿ٤ٍلاٖ، ٚ سجغب٣٘

 (549 ظ

ُ  ٣اغّ ٔقٞت صٟبك ام ٔقٞت سٝ ص٤ـا٥پ ٗ ؿك ا س ٙت  اٞ   اس ت. ام  ٣مٔ ب٘  ؿٚكٜ ٤ 

 اضبكٜ افلاؿ ٤ٗا ثٝ تٛاٖ ٣ٔ ؿاضتٙـ، ٣ؿكس عّمٝ ٣ٔسزـاِٙج ؿك ٝو يػل ٤ٗا ٔطٟٛك ب٥ٖفمٟ

ـ  ،(ق 117اي لد )  ث ٗ ٞلٔ ن   يجـاِلعٕبٖ :لؿو ٗ  ٔغٕ   ،(ق 121عج بٖ ) ث ٗ   ٥ ٣ غ٤ ث 

ٗ  ،(ق 126ثى ل )  ٣ث ٗ اث    ثٗ ٔغٕـ ثٗ لبسٓ يجـاِلعٕبٖ  ،(ق 124) ٢مٞ ل ض ٟبة   اث 

 ق(.132)عنْ  يٕلٚ ثٗ ثٗ لىث ٣ثٗ اث ٔغٕـ ،(ق 130) ٛاٖوثٗ ف يجـاهلل اثٛاِن٘بؿ،

ـ  ٣ٔ ٘طبٖ ٙٝ،٤ٔـ يػل ٤ٗا ٔطٟٛك ٟب٥ٖفم ؼ٤ٔطب ٣ثلكس   ،ٖآ٘ ب  ام ٣ثلؽ   ٝو   ؿٞ 

 ٣ؽنكر   ـ٥ثٗ س ً  ٣٥غ٤، ٢مٞل .ثلؿ٘ـ ٣ٔ سٛؿ ٥تث اُٞ ٚ ؽّفب تتىٔ ٢يّٕب ام مٔبٖ ٞٓ

ٓ  ٚ ثٗ ٔبِه ا٘س ام ٞٓ وٝ -اثٛاِن٘بؿ ٚ (ق 143ؿك سبَ  ل٥ٜع ٚ ٤ٝٙٔـ ٣لبؾ) ْ  ام ٞ   أ ب

ٗ  ثٝ ًٔلٚف ل٥ٜثٗ ٔی يجـاِلعٕبٖ ثٗ ٚ ٔغٕـ -وٙـ ٣ٔ ٘مُ سزبؿ كٚا٤ت  ف٤ٚ ت  ٣اث   اث 

 سجغب٣٘، . )رًفلا٘ـ ولؿٜ٘مُ كٚا٤ت  ٥تث ا٢ُٞ ٔىتت ؽّفب ٚ ام يّٕب (ق 159) ٣للض

 (434 ظ، 1 د ،ٕٞبٖ

 ٢ٚ فتٛاٞ ب  ٞب ٤تكٚا ٣ثلكس ٚ ٥تث اُٞ تتىٔ ام افلاؿ ٤ٗا ٣٘سج ٢ثلؿاك ثٟلٜ ثبٚرٛؿ 

ٖ  ت.ؿا٘س ؽّفب تتىٔ لٚا٥ٖپ ام كا آ٘بٖ ـ٤ثب ٝو ضٛؿ ٣ٔ ٔطؾع ،آ٘بٖ ٝ  آ٘ ب ُ  ث   ،٥ ت ث اٞ 

ٌفت و ٝ ؿك ٔـ٤ٙ ٝ    تٛاٖ ٣. ٔولؿ٘ـ ٣ٔ ٍ٘بٜ ٍل٤ؿ ٔغـحبٖ يلؼ ؿك ٔغـث ٤ه يٙٛاٖ ثٝ

ٚ  يّ ٣  عؿل  ا٥ٔلإِؤ٥ٙٔٗ ٞب٢ ٤تكٚا ثٝ ٘سجت ،ثٝ سجت ٔٙى عـ٤ج ؿك مٔبٖ ؽّفب
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ٝ   أبْ فم٣ٟ ٞب٢ ٤تكٚا  اهلل )ين٤ ن  .ؿؿاك ٚر ٛؿ  غ٥لقج٥ً ٣  اِس الْ( و بٞص   عس ٗ )ي٥ّ 

 (680 ، ظ738 ي٣ّ،ثٗ  اِغسٗ اث٣ ٔغٕـ إِزتج٣ اتٔبْ ٔسٙـ يكبكؿ٢،

يٕ ُ   ٞ ب  آٖثلؽ٣ ام فمٟب ٞٓ ثٛؿ٘ـ وٝ تس٥ّٓ ٔىل ؽّفب ٘طـ٘ـ ٚ ٕٞٛاكٜ ؿك ٔمبثُ  

ٔخُ س٥ًـ ثٗ ٔس٥ت وٝ استبؿ ٚ سلپلست ٔىتت فم٣ٟ ٔـ٤ٙٝ ثٛؿ ٚ غبِت يّ ٓ   ولؿ٘ـ ٣ٔ

ٚ ٘هلا  يّٕ ٣ اٚ   ٣آكاخ فمٟٚ ام  ٘طستٙـ ٣ٔٚ ، پب٢ ؿك  اآٔـ٘ـ ٣ٔر٤ٛب٣٘ وٝ ثٝ ٔـ٤ٙٝ 

يج ـاًِن٤ن   يٕل ثٗٚ ؿك ًٔؿال  ٚ ٔطىال  فم٣ٟ ٔغُ كرٛو ٔلؿْ ثٛؿ.  ثلؿ٘ـ ٣ٔثٟلٜ 

ؿكثبكٜ آٖ ام س٥ًـ ثٗ  وٝ ٤ٗا، ٍٔل ولؿ ٥ٕٞ٘٣ش أل٢ لؿبٚ   ؿك عبوٓ ٔـ٤ٙٝ ثٛؿ، وٝ آٍ٘بٜ

 .ولؿ ٣ٔٔس٥ت استفتبخ 

صٖٛ اثٛعٕنٜ، اثٛغبِت اسـ٢، حٕب٣ِ ٚ اث بٖ   اِسالْ ٥ٟٓاضؾبغ٣ ام اغغبة ائٕٝ يّ 

٘م ُ   ٚاسكٝ اٚ كٚا٤بت٣ ام أبْ س زبؿ  ثٗ تیّت ام ضبٌلؿاٖ س٥ًـ ثٗ ٔس٥ت ثٛؿ٘ـ ٚ ثٝ

اٚ ٕٞ ٛاكٜ ؿك عؿ ٛك فلٔب٘لٚا٤ بٖ ٚ     (80 ظ ،4 د )احجب  اِٟـا٠، اِغ ل اًِ ب٣ّٔ،  . ا٘ـ ولؿٜ

 د )اِكجمب  اِىجل٢، .ولؿ ٣ٖ پل٥ٞن ٔٚ ام ًٔبضل  ثب ا٤طب ٌفت ٣ٔكا سؾٗ عكا ، سالق٥ٗ

ٚلت ٣  ) .253 ظ ،2 د تبك٤ؼ ا٥ًِم ٛث٣،  (ؿا٘ست ؽالفت ٤ن٤ـ كا ٔطلٚو ٣ٕ٘ (291 ظ ،2

ث٥ًت ٕ٘ب٤ـ ٌف ت  يٙٛاٖ ثٙـٜ ٤ن٤ـ ثب ٢ٚ  ؿك ٚالًٝ علٜ ٔسّٓ ثٗ يمجٝ ام ٢ٚ ؽٛاست تب ثٝ

ت ث٥ً پسلي٢ٕٛ كسَٛ ؽـا ٣ض٥ؾ٥ٗ ٚ يّ ٚ بٔجل٥ثل وتبة ؽـا ٚ سٙت پوٝ 

يمجٝ لػـ وطتٗ ٢ٚ كا ؿاضت، ال ٛاْ ٢ٚ ٘ نؿ ٔس ّٓ ض فبيت ٢ٚ كا     ثٗ ٔسّٓ . وٙٓ ٣ٔ

يجـإِّه كا فليٖٛ ( اٚ 232، ظ 10 است. )ا٘سبة اتضلاف، دولؿ٘ـ ٚ ٌفتٙـ ٢ٚ ؿ٤ٛا٘ٝ 

 (281 ظ ،2 د . )تبك٤ؼ ا٥ًِمٛث٣،ولؿ ؽكبة ٣ٔ مٔبٖ 

 ٠عز ل يٕل ثٗ يجـاًِن٤ن ثٝ ؿستٛك ٥ِٚ ـ ث ٗ يج ـإِّه ال ـاْ ث ٝ تؾل٤ ت        ٣ٚلت 

ثٝ ٔؾبِفت ثب اٚ ثل ؽٛاست ٚ ٌفت ٔلؿْ ث ٝ ام  ثٗ ٔس٥ت ٕ٘ٛؿ، س٥ًـ  بٔجل٥ٕٞسلاٖ پ

اٍِ ٛ   بٔجل٥  وٙٙـ ٚ ام مٞـ پ لػـ م٤بك  ٞزل  ٣ٔ الػ٣ ٘مبـ رٟبٖ ثٝ ا٤ٗ ٔىبٖ ثٝ

اْ وٝ اٌل  كس٥ـٜ ٣٤رب ثٝس٥ًـ  ٢ا ٌفت: اٚ ثٗ ٔلٚاٖ ثٝ يجـإِّهكٚم٢  .ٕ٘ب٤ٙـ ٣ٔ ٢ل٥ٌ
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ض ْٛ،   ضْٛ ٚ اٌل وبك ثـ٢ ا٘زبْ ؿٞ ٓ ٘بكاع ت ٕ٘ ٣    ٣ٕ٘ وبك ؽ٥ل٢ ا٘زبْ ؿٞٓ ؽٛضغبَ

مٔبٖ ا٤ٛٔبٖ سٟٓ ٢ٚ ام  ت. ؿكپ٥ص تٛ وبُٔ ضـٜ اس، س٥ًـ ثٝ ٢ٚ ٌفت: ا٦ٖ ٔلي لّت

، 5  وج ل٢، د  قجم ب ) ؿ.س٣ ٞناك ؿ٤ٙبك ثٛؿ ٣ِٚ ٢ٚ ام ٌلفتٗ آٖ ؽٛؿؿاك٢ ول إِبَ ت٥ث

ؿك مٔبٖ تسّف يجـاهلل ثٗ مث٥ل  ٔلتجٝ ه٢ٚ٤ ؿٚٔلتجٝ ؿك مٔبٖ ؽّفب تبم٤ب٘ٝ ؽٛكؿ،  (97ظ 

ٖ  يجـإِّهؿك مٔبٖ ٢ ؿ٤ٍلتٛسف ٚا٣ِ ٢ٚ ثل ٔـ٤ٙٝ ٚ  تٛس ف ع بوٓ ٢ٚ ث ل     ثٗ ٔ لٚا

 (55، ظ 1 )اتغبثٝ، د ٔـ٤ٙٝ.

 قاریان قرآن

ؽكبثٝ ٚ فٖٙٛ ؿ٤ٍل كا تل٤ٚذ  ،ضًل غّتٚ ا ثٝ ٘طل يّْٛ ؿ٣ٙ٤ ياللٝ ٘ـاضتٙـا٤ٛٔبٖ  

 ثٝكا  ٖبآ٘ ،ام أٛك س٥بس٣ ٘ؾجٍبٖ ٚفمٟب  ،ؿٚك ولؿٖ غغبثٝ لػـ ثٝؿاؿ٘ـ أب ؿك ٔـ٤ٙٝ ٣ٔ

 .ولؿ٘ـ ٣ٔتط٤ٛك  ٖآأٛك ؿ٤ٍل ٔخُ للائت لل

ث ٝ يّ ت اض تیبَ    ٚ ثس٥بك٢ ام ثنكٌبٖ ٔـ٤ٙٝ ثٝ للائت ٚ وتبثت للآٖ ٔطیَٛ ضـ٘ـ  

ٖ، ٔـ٤ٙٝ يٙٛاٖ ؿاكاِملاخ ٤بف ت. ام ثنكٌ بٖ ا٤ ٗ ض ٟل ؿك     غغبثٝ ثٝ للائت للآام ثس٥بك٢ 

ٗ للائت كا ام اٚ ٥ًتبث ٢ اماث٣ ثٗ وًت ثٛؿ وٝ ثس٥بك، للائت للآٖ ٚ آٔٛمش آٖ ثٝ ؿ٤ٍلاٖ

ٝ ٞ ٓ   ٢ ٔؾتّ ف، لبك٤ بٖ ث ٝ ض ٟلٞب   ، يالٜٚ ثل ا٤ٗ .٤بؿ ٌلفتٙـ ـ  ث  ٞ ٓ   ٚ آٔ ٛمش  لػ 

 يٙٛاٖ ثٝؿك ٔـ٤ٙٝ  يّتٗ ٤ا ثٝحبثت  ثٗ ـ٤م. ضـ٘ـ ٣ٔايناْ  س٥بس٣ ٚ ارتٕبي٣ ٢ٞب ن٥ٜثباٍ٘

 ،و لؿ احج ب  ٔ ٣   ٤ٗٙب٣٘ وٝ ثلتل٢ ا٘ػبك كا ث ل ٟٔ برل  لبك٢ ا٘تؾبة ضـ تب ام تل٤ٚذ سؾ

ٓ      نام ٥ٔ بٖ ض ٥ً٥بٖ ٥٘     ـ.ر٥ٌّٛل٢ وٙ ٖ ت ل٤ٗ آ لبك٤ ب٣٘ ٚر ٛؿ ؿاض ت و ٝ ٟٔ  ائٕ ٝ   ٘ ب

 ثٛؿ٘ـ. ٥ًٗٔػٛٔ

ٚ ٔغٛك علوتضـ٘ـ ؽٛاظ ٚ ٘ؾجٍبٖ ضٟل ٔغسٛة ٣ٔ لبك٤بٖ ؿك ٔـ٤ٙٝ وٝ٘مص  

ل لآٖ   ل بك٢ يالٜٚ ث ل   .يم٥ـت٣، ارتٕبي٣ ٚ س٥بس٣ ثٛؿ٘ـ عبئن ا٥ٕٞت است ،ٞب٢ فىل٢

وٝ عىٛٔت ثٝ ؿست ا٤ٛٔبٖ افتبؿ ثلؽ٣ ام فمٟ ب ٚ   ثًـامآٖٔغـث ٚ فم٥ٝ ٥٘ن ثٛؿ٘ـ. ، ثٛؿٖ
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ٗ  ثلؽ٣ ٔخُ سًـٚ ٘ط٣ٙ٥ اؽت٥بك ولؿ٘ـ لبك٤بٖ ٌٛضٝ ٚل بظ ؽ بكد ام ض ٟلٞب ث ٝ     اث ٣  ث 

ـ٘ـ ٚ افىبك قجمٝ ع بوٓ كا ث ٝ ٔ لؿْ    ا٥ٔٝ رٕى ضؿاؿ٘ـ. ٌل٣ٞٚ ٥٘ن ٌلؿ ث٣ٙسىٛ٘ت اؿأٝ 

 ولؿ٘ـ تب ثبيج تغى٥ٓ لـك  ا٤ٛٔبٖ ضٛ٘ـ.اِمب ٣ٔ

 هیتابع

ضٛؿ وٝ ٤ه ٤ب صٙـ ٘فل ام غغبثٝ كا ٔاللب  ولؿٜ ٚ ثب آ٘بٖ  تبث٣ً ثٝ وس٣ ٌفتٝ ٣ٔ 

ًٔبضل  ٚ ٔػبعجت ٚ ٕٞلا٣ٞ ؿاضتٝ ثبضـ. ثلؽ٣ ٥٘ن ضلا٤ف ؿ٤ٍل٢ ٔب٘ٙـ ؿاضتٗ ا٤ٕ بٖ  

)ؽك٥ت ثیـاؿ٢، اعٕـ ثٗ ي٣ّ، ا٘ـ.  ؿك مٔبٖ ٔاللب  ثب غغبثٝ كا ثٝ ا٤ٗ تًل٤ف اؾبفٝ ولؿٜ

ؿٚكٜ ام اٚاؽل للٖ اَٚ تب  ا٤ٗ( تب ، ث٣المکتبة العلمیة، ٔـ٤ٙٝ، 22، ظ ةالکفایة فی علم الروای

ـ پب٤بٖ ؿٚكاٖ ا٤ٛٔبٖ آغبم ضـ. ؿكٚالى تبث٥ًٗ ضبٌلؿاٖ غغبثٝ ثٝ ضٕبك ٔ ٣  ؿك كأ   .آٔـ٘ 

صٖٛ ثب ؿاض تٗ  وًت ثٝ س٥ـإِس٥ّٕٗ ٔطٟٛك ضـ  ثٗاث٣ ، ٔغـحبٖ ٚ ٔفسلاٖ ٔـ٤ٙٝ ،يّٕب

استفبؿٜ  ا  ٥ّ٣قٛك وٝ مٔبٖ غغبثٝ ٌل٣ٞٚ ام اسلائ ٕٞبٖ ا٤ٕبٖ، غغبثٝ كا ؿكن ولؿٜ ثٛؿ.

ثبيج ا٤زبؿ ض ه ٚ تلؿ٤ ـ ؿك اس الْ    ا٤ٗ رل٤بٖ ؿك مٔبْ تبث٥ًٗ ٞٓ كا٤ذ ثٛؿ ٚ ولؿ٘ـ ٣ٔ

اِس الْ  أبْ ٔغٕـثبلل ٚ أبْ رًفل غبؿق ي٥ّٟٓ ،أبْ سزبؿ -ائٕٝ اقٟبك ثلؽ٣ ام . ضـ ٣ٔ

٘بْ ا٤ٗ ثنكٌٛاكاٖ ؿك ثس ٥بك٢ ام وت ت    عـ٤جٔٙى وتبثت ٣ِٚ ثٝ يّت  ام تبث٥ًٗ ثٛؿ٘ـ٥٘ن 

اثٛاًِب٥ِٝ كف٥ ى ث ٗ ك٤ بع٣ ٚ     امؿك ٔـ٤ٙٝ  است.اُٞ سٙت ٔخُ اتتمبٖ س٥ٛق٣ فول ٘طـٜ 

ٔػبؿف ثب ؿٚكاٖ أ بْ   ،٥ٗتٛاٖ ٌفت يػل تبث٣ًٔ. است بؿضـ٤ٜلن٣ مٔغٕـ ثٗ اِىًت اِ

ـ٤ٙ ٝ ا٤ز بؿ   ٞب٣٤ ام قلف ا٤ٛٔبٖ ؿك ضٟلٞب٢ ٔؾتّف امرّٕٝ ٔٔىتتٚ است  سزبؿ

٥٘ن ضىُ ٌلفت ٚ  ٔىتت ي٣ّٕ أبْ سزبؿ ،ضـ. ؿك ٔمبثُ ا٤ٗ ٔـاك  ٚ ٔىبتت ي٣ّٕ

 ؿاضت.كا  …اسبت٥ـ٢ صٖٛ س٥ًـ ثٗ ٔسجت ٚ يل٠ٚ اثٗ مث٥ل ٚ 

ٞب٢ عىٛٔت ٚ ٞزل  ثلؽ ٣ ام ا٘ـ٤ط ٕٙـاٖ ث ٝ     ثب ٌستلش ؿِٚت اسال٣ٔ ٚ عٛمٜ

ٞب٢ يّْٛ اس ال٣ٔ ض ىُ ٌلف ت ٚ     ٘ٛاع٣ ٌٛ٘بٌٖٛ سلم٥ٔٗ اسالْ، ؿك ؿٚكٜ تبث٥ًٗ عٛمٜ

ٔـاك  تفس٥ل٢  ٔلثٛـ است.ٞب٢ تفس٥ل٢ ثٝ ا٤ٗ يػل  پ٥ـا٤ص قجمب  ٔفسلاٖ ٚ رل٤بٖ
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ٞ ب٢   فس٥ل ام ا٥ِٚٗ يّْٛ ٔت ـاَٚ ؿك ع ٛمٜ  ت. ٞب است ٔىٝ، ٔـ٤ٙٝ ٚ يلاق ٔطٟٛكتل٤ٗ آٖ

فٞج ٣، ٔغٕـعس ٥ٗ، اِتفس ٥ل ٚ    ؿك ا٤ ٗ ٔلاو ن ٌس تلش ٤بف ت. )     ٚ يّْٛ اسال٣ٔ است

ثس ٥بك٢ ام   .ت ب(  ، ث٥لٚ ، ؿاك اع٥بخ اِتلاث اًِلث٣، ث ٣ 127 – 100، غع 1إِفسلٖٚ، د 

ثٝ سب٤ل ثالؿ اسال٣ٔ ك٢ٚ ٥٘بٚكؿ٘ـ.  ،ؿ٤ٍل ٢ا يـٜثلؽالف غغبثٝ ؿك ٔـ٤ٙٝ ٔم٥ٓ ضـ٘ـ ٚ 

ٖ آ ٔز بِس كس ٣ٕ ؿك  ؿك ٔـ٤ٙ ٝ ؿاض تٙـ و ٝ       ،٘بٖ ثلا٢ ت٥ًّٓ وتبة ؽـا ٚ تفس٥ل ل لآ

ٔىتج ٣   ز٥ٝٚ ؿك٘ت ضـ٘ـ ٣ؿك تفس٥ل للآٖ ام ا٤ٗ ٔزبِس ٔستف٥ؽ ٔ« تبث٥ًٗ»ثس٥بك٢ ام 

تغت  ضـ  ثٝٚ سلم٥ٔٗ ضبْ  ولؿ٘ـ ٣ٔؿك تفس٥ل ثٝ ٚرٛؿ آٔـ وٝ اُٞ ٔـ٤ٙٝ ام آٖ پ٥ل٢ٚ 

ٔغبف ُ  ؿك وٙ بك   .، ا٤ٗ ٘فٛف ٔطٟٛؿ ثٛؿللائت تب فمٝ٘فٛف ٔـ٤ٙٝ ثٛؿ ٚ ؿك اثًبؿ ٌٛ٘بٌٖٛ ام 

ـ ، ٔىتج٣ صٖٛ اثٛفك ٚ اثٛ ؿكؿاخ، ٘فٛف تًب٥ِٓ وسب٣٘ ام غغبثٝ ٔـ٤ٙٝ ٌلا ؿك ض بْ   ٌ لا  مٞ 

١ ٥ً٘ٓ اغفٟب٣٘، ع٥ّ   )اعٕـ اثٛٔـ٣٘ ؿٚك ثٛؿ.  ٠ض٥ٛپـ٤ـ آٚكؿٜ ثٛؿ وٝ ثٝ ٘غٛ آضىبك٢ ام 

 ْ( 1932ق/ 1351، لبٞلٜ، 123 ، ظ2 ات٥ِٚبخ، د

ٔٛر٣ ام ؽطٓ ٚ ٘فل  ؿك ٔٙبقك اسال٣ٔ ث ل ؾ ـ    ٥ٗپس ام ضٟبؿ  أبْ عس 

عىٛٔت ٤ن٤ـ ثلا٥ٍ٘ؾتٝ ضـ. ؿك ضٟل ٔـ٤ٙٝ وٝ ٔلون ؽ٤ٛطبٚ٘ـاٖ پ٥بٔجل ٚ غغبثٝ ٚ تبث٥ًٗ 

ـ  -يخٕبٖ ثٗ ٔغٕـ ثٗ اث٣ سف٥بٖ -ثٛؿ، ٔلؿْ ثٝ ؽطٓ آٔـ٘ـ. عبوٓ ٔـ٤ٙٝ  ، ثب اضبكٜ ٤ن٤ 

تبث٥ًٗ ٚ غغبثٝ كا ثٝ ٕ٘ب٤ٙـ٣ٌ ام قلف ٔلؿْ ٔـ٤ٙٝ ثٝ ؿٔطك فلس تبؿ  ، ٌل٣ٞٚ ام ثنكٌبٖ

، تب ام ٘نؿ٤ه، ؽ٥ّفٝ رٛاٖ كا ثج٥ٙٙـ ٚ ام ٔلاعٓ ٢ٚ ثلؽٛكؿاك ضٛ٘ـ تب ؿك ثبمٌطت ثٝ ٔـ٤ٙٝ

 ثٝ ؿ٘جبَ ا٤ٗ قلط، يخٕبٖ ٥ٞئت٣ ٔلو ت  .ٔلؿْ كا ثٝ اقبيت ام عىٛٔت ٢ٚ تط٤ٛك وٙٙـ

يجـاهلل ثٗ عٙهّٝ غس٥ُ »، «يج٥ـاهلل ثٗ اث٣ يٕلٚ ٔؾن٣ٔٚ»، «ٔٙقك ثٗ مث٥ل ثٗ يٛاْ»ام 

ٔـ٤ٙٝ كا رٟت ؿ٤ـاك ثب ٤ن٤ـ ثٝ  ٥ٗثنكي ٚ تبثً ٞب٢ ٥تٚ صٙـ تٗ ؿ٤ٍل ام ضؾػ« إِالئىٝ

ؿٔطك كٚا٘ٝ سبؽت. امآ٘زبوٝ ٤ن٤ـ ٘ٝ ام تلث٥ت اسال٣ٔ ثلؽٛكؿاك ثٛؿ، ٘ٝ ٔطبٚكا٣٘ ؿاض ت  

ؿاض تٝ ثبض ـ ٚ ٘ ٝ     ا٢ ٥ـ٥ٜٝ وٙٙـ وٝ عـالُ ؿك عؿٛك آٖ ٥ٞئت كفتبك س ٙز وٝ ثٝ اٚ تٛغ

ـ  ٣تـث٥ل پـك كا ؿاضت وٝ ثـا٘ـ وس٣ وٝ ثٝ ٘بْ اسالْ ثل ٔسّٕب٘بٖ عىٛٔت ٔ ، ع ـالُ  وٙ 

ٞب ٚ  تطى٥ُ ثنْ ،سً ثبم٢ ٢،ؽٛاك ثب٤ـ نٛاٞل اسال٣ٔ كا عفم وٙـ، ٘نؿ آ٘بٖ ٥٘ن ام ضلاة
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ام آ٘بٖ ؿك وبػ ؽ ٛؿ   ٣ٔزبِس سبمٚآٚام ٚ فسك ٚ فزٛك وٛتب٣ٞ ٘ىلؿ أب پق٤لا٣٤ ثبضىٛٞ

َ  ولؿ ٣ثٝ آ٘بٖ اعتلاْ ثس٥بك ولؿ. اٚ فىل ٔ ٚ ثٝ يُٕ آٚكؿ ٞ ب ٚ   وٝ آ٘بٖ ثب ؿك٤بفت ا٤ٗ پ ٛ

ٗ ثب آٖ پق٤لا٣٤ رب٘ب٘ٝ ؿك وبػ سجن ؿٔطك، ؿك ثبمٌطت ث ٝ ٔـ٤ٙ ٝ، ام اٚ تٕز٥ ـ ٚ تغس ٥    

 تٟٙب ثٝ ٘فى اٚ تٕبْ ٘طـ ثّى ٝ و بٔالن ٘ت٥ز ٝ يى س ثؾط ٥ـ.      أب ا٤ٗ ؿ٤ـاك ٘ٝ ؽٛاٞٙـ ولؿ

 (46-30، غع 4)اعٕـ ثٗ ٤غ٣٥ اِجالفك٢، ٕٞبٖ، د 

ٝ  ٣ٔٝ وام تبث٥ًٗ ٔـ٤ٙٝ ثٛؿ ٚ ام يكبخ ثٗ سبئت ٘مُ ضـ  يجـاهللسبِٓ ثٗ  اس ت   ٌفت 

لؿ. س بِٓ ث ٝ آٖ ٔ لؿ    و غبؿكاٚ كا ثٝ  ٢طتٗ ٔلؿوثٝ سبِٓ ؿاؿ ٚ فلٔبٖ  ٢ل٥عزّبد ضٕط

ـ ٥ا٘ز بْ ث ـٜ. س بِٓ پلس      ا٘ـ ؿاؿٜٝ ثٝ تٛ وكا  ٣ٚ فلٔب٘ ٢؟ ٌفت: آك٣ب تٛ ٔسّٕب٤ٌ٘فت: آ

ل كا رّ ٛ  ٥ص عزبد ثلٌطت ٚ ضٕط٥. سبِٓ پ٢؟ ٌفت: آك٢ا ؽٛا٘ـٜٗ ألٚم ٕ٘بم غجظ ٥ٕٞ

اس ت.  ٗ ألٚم ٕ٘بم غجظ ٌناكؿٜ ٥ٔسّٕبٖ است ٚ ٕٞ ٤ٌٛـ ٣ٔٗ ٔلؿ ٤اٚ ا٘ـاؽت ٚ ٌفت: ا

س ٕ٘بم غجظ ثٍناكؿ ؿك وٞل »فلٔٛؿٜ است  بٔجل٥ٝ پواٚ ؿك پٙبٜ ؽـا للاك ؿاكؿ  ٤ٗثٙبثلا

است  ٣سب٘وٝ اٚ ام ىثّ وط٥ٓ ٣ٕٕ٘٘بم غجظ  ٢عزبد ٌفت: ٔب اٚ كا ثلا«. پٙبٜ ؽـاٚ٘ـ است

ؽ ٖٛ   ٢ٝ ث لا و  ٞس تٙـ   ٣س ب٘ و ٤ٙزباؿاؿٜ است. سبِٓ ٌفت:  ٢بك٤طتٗ يخٕبٖ وٝ ؿك و

ـ ٥ـ پلس  ٥ثٗ يٕ ل كس    يجـاهللٗ ؿاستبٖ ثٝ ٤ٚ سناٚاكتل٘ـ. صٖٛ ا تل ٤ستٝضبيخٕبٖ ام ٔٗ 

ٚ  نل٤م ٢ثٗ يٕل ٌفت: آك يجـاهلللؿ. وٗ ٚ صٙبٖ كفتبك ٥ٝ صٙولؿ؟ ثٝ اٚ ٌفتٙـ وسبِٓ صٝ 

 (312 ظ ،5 د اِىجل٢، )اِكجمب سٙذ است.  ٘ىتٝ

ث ٗ   سا٘   ،٢ربثل ثٗ يج ـاهلل ا٘ػ بك   ثٛؿ ٚٞطبْ ثٗ يلٜٚ ثٗ مث٥ل ام تبث٥ًٗ ٔـ٤ٙٝ  

ام اٚ ثب اِمبث٣ ٔخُ حمٝ ٤ب عزت ٤ب أبْ ف٣ اِغـ٤ج ٚ  لؿ.ٔبِه ٚ سُٟ ثٗ سًـ كا ؿكن و

 (80 ، ظ6 د ا  اتي٥بٖ، ٚف٣ اثٗ ؽّىبٖ،) ا٘ـ. ٤بؿولؿٜٔـ٤ٙٝ  ٥ٝفم

اٚ ؿك رل٤ بٖ   .ام تبث٥ًٗ ٔـ٤ٙٝ ث ٝ ٤غ٥ ٣ ث ٗ ي لٜٚ ث ٗ مث٥ ل اض بكٜ و لؿ         تٛاٖ ٣ٔ

 لـك تبم٤ب٘ٝ ؽٛكؿ تب ؿكٌقضت. ؿاضت آٖ -اثلا٥ٞٓ ثٗ ٞطبْ -وٝ ثب عبوٓ ٔـ٤ٙٝ  ٣٤ٞب ٔٙبمو

 (445 ، ظ1 )ثالفك٢، ا٘سبة ات ضلاف، د



 225 هجری( 231تا  62های بانفوذ در مدینه ) بررسی نقش گروه 

 

ًٔتمـ ثٛؿ مٔب٣٘ وٝ ًِٗ ي٣ّ كسٓ ضـ ؽـاٚ٘ـ  -ام تبث٥ًٗ ٔـ٤ٙٝ  -يجـاهلل ثٗ يلٜٚ  
وٝ ثٝ  ولؿ ٣سفبكش ٔ كٚ ٤ٗاما. ضلافت ٚ فؿُ ٚ ٔغجت ي٣ّ كا ؿك ؿَ ٔؤٔٙبٖ ث٥طتل ولؿ

 (143 ، ظ13 اثٗ ٔٙهٛك، تبك٤ؼ ٔؾتػل ؿٔطك، د) .٘ى٥ٙـ لا٣ٔاعت ٣ي٣ّ ث

 زبیریان

ٚ ام لل٤ص ث ٛؿ.  مث٥ل ثٗ يٛاْ يجـاهلل ثٗ مث٥ل ام ٔؾبِفبٖ ؽّفب٢ مٔبٖ ؽٛؿ ٚ فلم٘ـ  

 ِٔٛٛؿ ٟٔبرلاٖ ؿك ٔـ٤ٙٝٚ ؽٛاٞل يب٤طٝ ثٛؿ. يجـاهلل ٘ؾست٥ٗ   اسٕب ؿؽتل اثٛثىل ٔبؿكش 

ٝ  ث٥ًت ٘ىلؿٖ ٚاسكٝ  ثٛؿ. ضٟل  اثٗ مث٥ل ث٥طتل ثٝ ، اؿي ب٢ ؽالف ت ٚ    ثب ٤ن٤ـ ثٗ ًٔب٤ٚ 

ق. 64ضـ. اثٗ مث٥ ل ؿك  ٔىٝ وٝ ٔٙزل ثٝ عّٕٝ سپبٜ ٤ن٤ـ ثٝ ضٟل  ٔىٝ است پٙبٜ ثلؿٖ ثٝ 

ٝ  -اٞب٣ِ ضبْ ٚ عزبمٚ ثس٥بك٢ ام  ؽ٥ّفٝ ؽٛا٘ـ ؽٛؿ كا  ث ب اٚ ث٥ً ت    -امرّٕٝ ٔىٝ ٚ ٔـ٤ٙ 

ٚ  ٣ؿٞٙـ. اٚ ؿك ٞفتبؿٚؿٚسبٍِ كا ثٝ اٚ ٘سجت ٣ٔ ٔطٟٛك وًجٝٞب٢  ولؿ٘ـ. ٤ى٣ ام ثبمسبم٢

ٗ  .وطتٝ ضـ ـ٣ٞ عزبد ثٗ ٤ٛسف حمف٣فلٔب٘ؿك ٔىٝ ثٝ ؿست سپب٥ٞبٖ ضبْ ثٝ  اح٥ ل،   )اث 

، ث٥ لٚ :  242    241، غ ع  3اِػ غبث١، د   ي٣ّ ثٗ ٔغٕـ رنك٢؛ اسـاِیبث١ ف ٣ ًٔلف ١  

 ٞ (1417ؿاكاِىتت ا١٥ًِّٕ، 

ُ . ؿك ؿٚكٜ ؽالفت اٚ ؽٛة ٘جٛؿ ٞبضٓ ٣ثٙ ثب ٥لمث كاثكٝ اثٗ  ٔغٕـ ثٗ عٙف٥ٝ ؿك ٔمبث 

٘هل ٕٞٝ ٔسّٕب٘بٖ ثل ؽالفت اٚ كا ضلـ  اتفبق ؿكؽٛاست ث٥ًت اثٗ مث٥ل، پبسؼ ٔخجت ٘ـاؿ ٚ

ٝ 248 ، ظ6 )اِفتٛط، د .٤بفت٣ٙ ٘جٛؿ ولؿ؛ ضلق٣ وٝ ؿست أ بْ  ا٢ ث ٝ   ( اثٗ مث٥ل ؿك ؽكج 

ا٢ ؿك ايت لاؼ ا٤ لاؿ ٕ٘ ٛؿ ٚ ٔ لؿْ ٚ      ت٥ٞٛٗ ولؿ ٚ ٔغٕـ ثٗ عٙف٥ٝ ٥٘ن ؽكجٝ ٣يّ

 .ثنكٌبٖ لل٤ص كا ثٝ ٚاوٙص فلاؽٛا٘ـ

بْ ٥  ٕٞضٙبٖ اؿأٝ ٤بفت ٚ پس ام ل ـ ثٗ عٙف٥ٝت ٔغ٥ًٕٔبرلا٢ اغلاك اثٗ مث٥ل ثل ث 

م٤ ل   ـ ثٗ عٙف٥ٝؿ٤ٍل ٔغٕ ثبك -ل٥يبُٔ اثٗ مث -ى٥ٛفٝ ٚ اؽلاد يجـاهلل ثٗ ٔكؤؾتبك ؿك 

م٘ـا٣٘ ولؿ ٚ ٌفت وٝ ثب ؽـا يٟـ  مٔنْعزلٜ  ؿك كا ٤بكا٘صٚٚ ا٤ٗ ثبك اٚ  للاك ٌلفتفطبك 

ـ   ولؿٜ است وٝ اٌل ٔغٕـ ث٥ًت ٘ىٙـ، اٚ كا ؿك  )ٔ لٚد  . ا٤ٗ ٔىبٖ ثسٛما٘ـ ٤ ب ٌ لؿٖ ثن٘ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
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( اثٗ مث٥ل ام عبؿحٝ ولثال، ل٥بْ اُٞ ٔـ٤ٙٝ ٚ ؽالخ س٥بس٣ ٚ كٞج ل٢  80، ظ 3 اِقٞت، د

ثٛؿ ٚ ٥٘ن ام ا٘تمبؿٞب٢ ضـ٤ـ ٔلؿْ ٘سجت ثٝ ٤ن٤ـ استفبؿٜ  آٔـٜ ص٥وٝ ثًـ ام ٔلي ًٔب٤ٚٝ پ

ٔـ٤ٙ ٝ   -٘ؾست٥ٗ آٖ  ٢رب ثٝ ٞب٢ ؽٛؿ للاك ؿاؿ تب ؽالفت كاولؿ. اٚ عزبم كا ٔلون فًب٥ِت

استخٙب٢ ٕٞٝ ثٝٚ ثبمٌلؿا٘ـ. اٚ ٕٞلا٣ٞ ثنكٌبٖ ٘زـٜ ٚ تٟبٔٝ كا ثٝ ث٥ًت ثب ؽٛؿ فلاؽٛا٘ـ  -

 ٔغٕـ ثٗ عٙف٥ٝ ٚ يجـاهلل ثٗ يجب  ثب اٚ ث٥ًت ولؿ٘ـ.

ك٢ اثٗ مث٥ل فلستبؿ ا ٔب ٔس ّٓ ث ل اح ل ث٥ٕ ب     ٣يمجٝ كا ثلا٢ سلوٛث ٔسّٓ ث٥ٗ، ٤ن٤ـ 

ٝ ٥ٗ ثلا٢ پ٥لٚم٢ ػعُ. ٥ٗ ثٗ ٥ٕ٘ل ٚاٌقاك ولؿػكا ثٝ عُ ؿكٌقضت ٚ فلٔب٘ـ٣ٞ كا ث ٝ   ٔى 

ؽجل ٔ لي   ثبٔغبفهت ام ضٟل كا ثل يٟـٜ ٌلفتٙـ.  زـ٤ٌٝل٣ٞٚ ام ؽٛاكد ٘ .ٔٙز٥ٙك ثست

اثٗ ٤ن٤ ـ ث٥ً ت    ٤ًٝٔبٚوط٥ـ ٚ كا٣ٞ ضبْ ضـ. ؿك ضبْ ثب  ؿستام ٔغبغلٜ اثٗ ٥ٕ٘ل ، ٤ن٤ـ

ٚ   .٥ٔـضـ أب اثٗ مث٥ل ؿك ٔىٝ ؽٛؿ كا ؽ٥ّفٝ ٘ب ٚر ٝ   ؿكٚالى يٛأُ ٔٛفم٥ت اثٗ مث٥ ل ؿكٌ ل

ٞٓ ام رب٘ت ٔ بؿك ٚ ٞ ٓ ام   ، بؿضـ٤ٜٔقٞج٣ ؿك ث٥ٗ ٔلؿْ ٔـ٤ٙٝ ثٛؿ. ٢ٚ يالٜٚ ثل يٛأُ 

 رب٘ت پـك ثب پ٥بٔجل ؽ٤ٛط٣ ؿاضت.

تل٤ٗ افلاؿ ثلا٢ ايتٕبؿ ٔلؿْ عزبم ٔج٣ٙ ثل ا٤ٙىٝ فلم٘ـاٖ ٤بكاٖ لـ٤ٓ پ٥بٔجل ضب٤ستٝ 

ٖ اٚ كا ؿٚصٙـاٖ ٔػٕٓ ولؿ. عٕب٤ت ام اثٗ مث٥ل ؿت٤ُ التػ بؿ٢  لجَٛ ؽالفت ٞستٙـ ٤بكا

ـ  ٤ًٝٔبٚٞٓ ؿاضت. اغالعب  ٔب٥ِبت٣  ٖ اغ ٣ّ ل لاك   ا٤ٛٔ ب  .ثبيج وٕه ثٝ ٔؾبكد اٚ ٘ط 

ـ ثٛؿم ؿك ؽ ـٔت ٥٘لٚٞ ب٢ ٘ه ب٣ٔ    وسب٣٘ وٝ ث ب يٙ ٛاٖ س لثب    ،ؿاؿ٘ـ وٝ ثل اسب  آٖ  ٘، 

زبم كا وٝ ٚاكث ٘ؾست٥ٗ ؿك٤بفتضٕبك٢ ام اُٞ عٔستٕل٢ ؿك٤بفت وٙٙـ. ا٤ٗ أل يـٜ ث٣

٘سجت  ٞب آٖ ص٥امپ ص٥ثٔغلْٚ ولؿ ٚ ثبيج ؽطٓ  عمطبٖوٙٙـٌبٖ ا٤ٗ ٔستٕل٢ ثٛؿ٘ـ ام 

فمف ٌل٣ٞٚ ام ٔلؿْ  ٚ وخل٤ت ٔلؿْ ا٤ٗ ٔٙكمٝ فم٥ل ثٛؿ٘ـالتػبؿ٢ ا امِغبلثٝ ا٤ٛٔبٖ ضـ 

 ؽ ٛك ؿكس٥بس٣ ٔ لؿْ عز بم فًب٥ِ ت     ام٘هلام عٕب٤ت عىٛٔت ٚ ؽالفت ثلؽٛكؿاك ثٛؿ٘ـ. 

 ٖبؿاؿ٘ـ آ٘  تلر٥ظ ٣ٔ ب٤ٝ٘رٍٙزٛٞب٢ تٛر٣ٟ ٘ـاضتٙـ ٚ م٘ـ٣ٌ يبؿ٢ ؽ٤ٛص كا ثل ا٥ٍ٘نٜ

ثٝ ٕٞ ٥ٗ يّ ت ؿك ؿٚكٜ ؽالف ت ٤ن٤ ـ     ٚ ؿا٘ستٙـ ؽٛؿ ٣ٔ ا٢ثٟتل ام ا٤ٛٔبٖ ثل كا مث٥ل٤بٖ
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 ن٤ـ ؿك ا٘ـ٤طٝ ا٤زبؿ كاثكٝ. ٤ٚرٛؿ ؿاضت ل٥يجـاهلل ثٗ مثؿك٥ٌل٢ س٥بس٣ ثس٥بك٢ ث٥ٗ اٚ ٚ 

ٌ   تب اٚ كا ام غغٙٝ كلبثت عقف وٙـ.  ثٛؿ ل٥اثٗ مثآ٥ٔن ثب ٔسبِٕت  ٣ٌلٚٞ ٣ كا ث ٝ س لولؿ

ث ٗ  يج ـإِّه   - اٚ پس ل  ٔلٚاٖ ٚ، ٔـ٤ٙٝ ؿككاٜثٝ ٔـ٤ٙٝ فلستبؿ ٚ  «ثٗ ٚنب٤ف اضًل٢»

 .كا ثب اٚ ٕٞلاٜ ولؿ -ٔلٚاٖ

 ؽّف ب  ث ب آَ مث٥ل  فل٣ٍٙٞ– ي٣ّٕ ٚ ارتٕبي٣–كٚاثف ٚ ٔٙبسجب  س٥بس٣  ٚرٛؿ، ٤ٗثبا

تٟٙب ثٝ ؿ٥ِ ُ   -كا وٝ اثبٖ ثٗ يخٕبٖ ٘ٛضتٝ ثٛؿ  ا٢ ٥لٜعبوٕبٖ ا٢ٛٔ س .ثس٥بك ٘نؿ٤ه ثٛؿ

اؽجبك س ٥لٜ كا پ ٣   ، ام ث٥ٗ ثلؿ٘ـ ٚ يجـإِّه پ٥ٛستٝ ام يلٜٚ -ٚرٛؿ ثلؽ٣ فؿب٤ُ ا٘ػبك 

ؿض٣ٕٙ آ٘بٖ ثب ي٣ّ ٚ  ٥ست.ٚ ا٤ٗ رن ٕٞس٣٤ٛ ي٣ّٕ آَ مث٥ل ثب ؽّفب ٚ ا٤ٛٔبٖ ٘ ٌلفت ٣ٔ

 كل ٓ مؿ. آَ مث٥ ل ؿك   بٖٚ سب٘سٛك كا ؿك س٥بس ت يّٕ ٣ آ٘     ٢پلؿام ت ؿكٌٚؿٚ رٟ ٤بٖيّٛ

ـ  ٥ت، ث ؿض٣ٕٙ ثب اُٞ ًٔب٤ٚ ٝ ام ثلؽ ٣ ام غ غبثٝ ٚ     .ثبم٢ٚ لـكتٕٙـ٢ ثلا٢ ا٤ٛٔ بٖ ثٛؿ٘ 

ٝ ٚ تبث٥ًٗ  اِس الْ وٕ ه    ام ؽب٘ـاٖ مث٥ل٢ ٔخُ يلٜٚ ثلا٢ عـ٤ج سبم٢ ثل ؾـ ي٣ّ ي٥ّ 

 (63 ، ظ4 ، داِجالغٝ )اثٗ اث٣ عـ٤ـ، ضلط ٟ٘ذ. ٌلفت ٣ٔ

 ٠آَ مث٥ل ٚ ا٤ٛٔبٖ ؿك ثلاثل ي٤ّٛبٖ ٚ ٔٙبسجب  آَ مث٥ ل ٚ ا٤ٛٔ بٖ ام ؿٚك   ٥ل٢ٌ رجٟٝ 

ع ٛاؿث س٥بس ٣ ٚ اكتجبق ب      .عىٛٔت ي٣ّ ٚ ٔؾبِفت مث٥ل ثب ؽالف ت آٖ عؿ ل  ث ٛؿ   

، كا كلٓ مؿ. ضًبك ٞل ؿٚ ٌ لٜٚ ث ب٘فٛف س٥بس ٣    ٖٕٞس٣٤ٛ آ٘ب ،ؽب٘ٛاؿ٣ٌ آَ مث٥ل ثب ا٤ٛٔبٖ

، تب ا٤ٙىٝ پس ام ضىست يجـاهلل ثٗ مث٥ل ٚ پ٥لٚم٢ ٔلٚا٥٘بٖ ثٛؿؽٖٛ يخٕبٖ  ام ٣٤رٛ ا٘تمبْ

ا٤ٛٔ بٖ   ٚرٛؿ، ٤ٗثبا (47 ظ )ٔػًت مث٥ل٢، ًٔبؿت  س٥بس٣ ا٤ٗ ؿٚ ؽب٘ـاٖ ثٝ ٞٓ ؽٛكؿ.

آَ مث٥ل تًٟـ ؿاؿ٘ـ وٝ ي٥ّ ٝ   .ـٙؿاضتٝ ثبض ٕٞس٣٤ٛوٝ ثب٤ـ ثب آَ مث٥ل س٥بست  ؿا٘ستٙـ ٣ٔ

)ٕٞبٖ،  ا٤ٛٔبٖ ضٛكش ٘ىٙٙـ ٚ ا٤ٛٔبٖ ٞٓ تًٟـ ؿاؿ٘ـ وٝ ٔتًلؼ وبكٞب٢ مث٥ل٤بٖ ٘طٛ٘ـ.

 (246 ظ

٘ نؿ  ٚ ٔٙقك ثٗ مث٥ل ثٝ ضبْ  ٔخُ يلٜٚ ٚ وٝ افلاؿ٢ ام آَ مث٥ل ؿ٤ـ٘ـ ٣ٔلؿْ ٔـ٤ٙٝ ٔ 

ث لا٢ ٔ لؿْ ٔـ٤ٙ ٝ     ٞب ٥تا٤ٗ ٔٛلً وٙٙـ. ٣كا اعتلاْ ٔ ٖؽّفب٢ ا٢ٛٔ ٥٘ن آ٘ب كٚ٘ـ. ٣ؽّفب ٔ
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 ٢ث٥ٗ ؽٛؿ ثب ؽّفب ١ثبكٞب ؿك عُ ٔطىال  ٔـ٤ٙٝ ثلؽ٣ ام آَ مث٥ل كا ٚاسك ٘بضٙبؽتٝ ٘جٛؿ ٚ

 (150، ظ 1 د مث٥ل ثٗ ثىبك، رٕٟلٜ ٘ست لل٤ص ٚ اؽجبكٞب،) ؿاؿ٘ـ. ٣ٔلٚا٣٘ للاك ٔ

٘نؿ٤ى٣ ؿاضت أب عٛاؿث س٥بس٣ ٚ اكتجبقب   ت٘سج ٣مث٥ل ام٘هل ؽب٘ٛاؿ٣ٌ ثب يّ 

 اثٗ اث٣ عـ٤ـ،ٚ مث٥ل كا لكى ولؿ. ) ٣ٕٞس٣٤ٛ يّ ،ؿ٣ٌ آَ مث٥ل ثب ؽّفب ٚ ا٤ٛٔبٖؽب٘ٛا

كا يبٔ ُ ا٤ ٗ    يج ـاهلل پس ل مث٥ ل    ،ٖ ض٥ًٝ ٚ س٣ٙبٔٛكؽ (79 ظ ،4 اِجالغٝ، د ضلط ٟ٘ذ

يب٤طٝ يجـاهلل  ،يب٤طٝ ثٛؿ ٤١بفت پلٚكش، يجـاهلل .ا٘ـ رـا٣٤ ٚ ك٤طٝ ا٤ٗ ؿض٣ٕٙ ًٔلف٣ ولؿٜ

غغ٥ظ كا ثٝ اٚ ا٘تمبَ ؿاؿ. ) ٣ٚ و٥ٙٝ ٚ ؿض٣ٕٙ ؽٛؿ ثب أبْ يّ ؿا٘ست ٣كا فلم٘ـ ؽٛؿ ٔ

ؽّفب٢ أ ٢ٛ ا٤ ٗ ر ـا٣٤ كا     (110 ، ظ20 ٚ اثٗ اث٣ عـ٤ـ، د 107 ، ظ2 د اِجؾبك٢،

آَ مث٥ل ث ٝ   ٣٤تطـ٤ـ ولؿ٘ـ ٔخُ ٔزجٛك ولؿٖ ي٤ّٛبٖ ثٝ ٘بسنا٣٤ٌٛ ثٝ آَ مث٥ل ٚ ٘بسناٌٛ

 )مث٥ل ثٗ ثى بك، د ؿ. للـكتٕٙـ لل٤ص كا تؿ٥ًف و ا٤ٗ س٥بست ا٤ٛٔبٖ ٞل ؿٚ ٌلٜٚ. ي٤ّٛبٖ

 (142 ظ ،1
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 گیری وتیجٍ

ٚ ي٥ّٝ وفل ٚ اِغ بؿ ٔط لوبٖ ٔى ٝ     ٢ ٔقٞج٣ضٟل ٔـ٤ٙٝ ؿك مٔبٖ كسَٛ اولْ

ا٢ آٔـ٘ـ وٝ ٔؾبِفت سلسؾتب٘ٝرن ا٤ٗ ٌلٜٚ ثٝ ضٕبك ٣ٔ ٥٘ن ثٛؿ ٚ ا٤ٛٔب٤ٖلٜ يلة رن ضجٝ

آغبم٤ٗ ثًخت ام س٢ٛ ٔلؿْ ٔىٝ پق٤لفتٝ ٘طـ ٚ  ٞب٢ثب پ٥بٔجل ؿاضتٙـ. ؿيٛ  پ٥بٔجل ؿك سبَ

ام و٥بٖ اسالْ ٔغبفه ت ٕ٘ب٤ ـ ٚ ث ٝ ٘ط ل آ٤ ٥ٗ      بٖ، ثٝ ٔـ٤ٙٝ ٟٔبرل  ولؿ تب ؿك ٥ٔبٖ آ٘

٢ اؽالل٣ ٚ ؿ٤ٗ ٔج ٥ٗ  ٞب اكمشام كعّت پ٥بٔجل اسالْ ربًٔٝ ٔـ٤ٙٝ ام  پس .اسالْ ثپلؿامؿ

فسبؿ ٔب٣ِ ٚ ، وبك آٔـٖ ا٤ٛٔبٖلجُ ام ك٢ٚ ٚ  ؽّفب ٠ؿك ؿٚك اسالْ تب عـٚؿ٢ فبغّٝ ٌلفت.

ث ب ض ٟبؿ  أ بْ     .ؿك ٔـ٤ٙ ٝ ٌس تلش ٤بف ت    ژ٤ٜ  ٚ اسال٣ٔ ثٝ ١ا٘غكبـ اؽالل٣ ؿك ربًٔ

ٚ تػبعت لـك  ام رب٘ت ًٔب٤ٚٝ، اضلاف لل٤ص وٝ ؿكآٔـ وال٣٘ ام ؽنا٘ٝ ؿِٚ ت   ي٣ّ

ـ٤ٗ پلؿاؽتٙـ ث ٢ا٘ـٚم ثٝ حلٚ  ضـ٘ـ ٣ٔٙـ ٔ ؽ٥ّفٝ ٚ ألا ٥٘ن ثٟلٜ ٢ٞب ؿاضتٙـ ٚ ام ثؾطص

. ٤بف ت ٢ ا عت٣ ؿك ٔىٝ ٚ ٔـ٤ٙ ٝ كٚاد ٌس تلؿٜ   ٣پلست ٥ت ٚ تز٣ُٕ، اضلافقّج تلت٥ت كفبٜ

 .ٚ غالٔبٖ ثس٥بك٢ ؽل٤ـ٘ـ نا٥ٖأالن ٚ ٔستیال  فلاٚا٣٘ رٕى ولؿ٘ـ ٚ وٙآ٘بٖ 

٘ ٝ يبث ـاٖ ام آٖ    ؿا٘ستٙـ ٣ٔٔغ٥ف ٔـ٤ٙٝ قٛك٢ ضـٜ ثٛؿ وٝ ٘ٝ يبِٕبٖ غٙب كا ٘بكٚا 

كلع ٚ ٔزّس  ( ؿك ٔـ225ٝٙ٤ ، ظ8 لد اغفٟب٣٘ اتغب٣٘، داثٛاِف. )ولؿ٘ـ ٣ؽٛؿؿاك٢ ٔ

 ٌٛ٘ٝٗ ٤ا٤ى٣ ام ثب٥٘بٖ  .ثبضـ ٢ا پلؿٜثـٖٚ آ٘ىٝ ؿك ٥ٔبٖ م٘بٖ ٚ ٔلؿاٖ  ضـ ٣ٔتطى٥ُ  آٚام

ٝ ٔزبِس يب٤طٝ ؿؽت ل قّغ ٝ ث ٛؿ و ٝ ؿك      ْ  اش ؽب٘  ٚ  ؿاؿ ٣ٔ  ٔؾتّ ف تلت٥ ت    ٢ٞ ب  ث ن

 ثٝ ٚر ٛؿ  ٤ٝٙؿك ٔـ ٢ا ّّٟٞٝصٙبٖ ضٛك ٚ  ٖبٚ ثلا٢ ؿ٤ـٖ آ٘ ولؿ٘ـ ٣ٔاستمجبَ  ؽٛا٘بٖ آٚامٜ

ا٤ٗ ( 208 )ٕٞبٖ ظ .ـ٘ـ٥وط ٣ٔثٝ تٕبضب غف  طب٤ٖٞب ؽب٘ٝوٝ اٞب٣ِ ٔـ٤ٙٝ ثل ؿك  آٔـ ٣ٔ

٘ بٖ ؿك ا٤ ٗ   آٚ ٘م ص   تغم٥ك ثب ثلكس٣ ٚؾ٥ًت ض٥ً٥بٖ، فمٟب، لبك٤بٖ، تبث٥ًٗ ٚ آَ مث٥ ل 

ؿك ٔـ٤ٙٝ ٝ عىٛٔت ٢ ٔتًـؿ ؽٛؿ ي٥ّٞب ضٛكش٥ً٥بٖ ثب ضتغٛت  ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥زٝ كس٥ـ وٝ 

ٚ ا٤ٛٔبٖ وٝ ٍ٘ لاٖ   ثٛؿ٘ـ( ؽالفت ٚ فـنؽٛؿ )ثبم٤بث٣ لـك  س٥بس٣ ٚ التػبؿ٢  ؿكغـؿ

ض٥ً٥بٖ كا تغت  ضـ  ثٝ ٥ت ٚ ض٥ً٥بٖ ثٛؿ٘ـث اُٞام ؿست ؿاؿٖ ا٤ٗ لـك  ٚ تٛإ٘ٙـ ضـٖ 
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ؿ٤ٍل ثغج ؽٛ٘ؾٛا٣ٞ يخٕ بٖ ث ٛؿ ٜ تٛس ف     ٔسئّٝ. للاكؿاؿ٘ـؽفمبٖ س٥بس٣ ٚ ارتٕبي٣ 

يبٔالٖ ا٢ٛٔ ٚ ؽّفب كفتبك ؽػ ٕب٘ٝ   ثٛؿ ٚ ضـٜ ٔكلطًٔب٤ٚٝ ثلا٢ ثٝ ؿست آٚكؿٖ ؽالفت 

ٚ أ بْ   أبْ عسٗ ضٟبؿ ؿاضتٙـ  ا٣٤ ثب ض٥ً٥بٖ ٚ اغغبة ٚ ؽب٘ـاٖ كسَٛ ؽـا

٥ًبٖ ٚ ٚ وطتٗ ثس٥بك٢ ام ض٥ ا٥ٔٝ ٣ؿٚكاٖ ثٙؿك  ٞبضٓ ٣ٚ ثس٥بك٢ ام ثنكٌبٖ ثٙ ٥ٗعس

 ثٛؿ.ا٤ٛٔبٖ  ٣ٍٙ٘١ ؿك وبك٘بٔ ١ِى، علٜ ١ٔـ٤ٙٝ ؿك ٚالً ٔلؿْ

ٌفت وٝ ؿك ٥ٔبٖ ثنكٌب٣٘ وٝ ؿك ٔـ٤ٙٝ سىٛ٘ت ؿاضتٙـ فمٟب ٚ  تٛاٖ ٣ٔ ؿك ٔٛكؿ فمٟب

ضـ٘ـ ٚ ٚن٥فٝ ٞـا٤ت ؿ٣ٙ٤ ٚ اؽالل٣ ربًٔٝ كا يبِٕبٖ ام سبوٙبٖ ثب٘فٛف ٔـ٤ٙٝ ٔغسٛة ٣ٔ

ـ   لا  فل٣ٍٙٞؿاضتٙـ ا٤ٗ ٌلٜٚ ٥٘ن ام تأح٥ ثل يٟـٜ ا٤ ٗ   .ا٤ٛٔبٖ ؿك ٔـ٤ٙٝ، ٔػ ٖٛ ٕ٘ب٘ـ٘ 

غٙب ٚ ٔٛس٥م٣ وٝ يلاق  مٟب٢ف ثلاثلؿك  ٖبفمٟب٢ ٔـ٤ٙٝ ٔطٟٛؿ است آ٘ ٢فتبٚا تأح٥لا  ؿك

ؽٛاٖ كا ث ٝ  ٤بفتٙـ ٚ ٤ب و٥ٙناٖ آٚامٌٜبٜ ؽٛؿ ؿك ا٤ٗ ٔزبِس عؿٛك ٣ٔ ،ضٕلؿ٘ـ٣ٔ علاْكا 

 ولؿ٘ـ.ٔزبِس ؽٛؿ ؿيٛ  ٣ٔ

ٔٛر٣ ام ؽطٓ ٚ ٘فل  ؿك ٔٙ بقك اس ال٣ٔ    اِسالْ( )ي٥ّٝ ٥ٗپس ام ضٟبؿ  أبْ عس

ثل ؾـ عىٛٔت ٤ن٤ـ ثلا٥ٍ٘ؾتٝ ضـ. ؿك ضٟل ٔـ٤ٙٝ وٝ ٔلون ؽ٤ٛطبٚ٘ـاٖ پ٥بٔجل ٚ غغبثٝ ٚ 

ثب اضبكٜ  -يخٕبٖ ثٗ ٔغٕـ ثٗ اث٣ سف٥بٖ -تبث٥ًٗ ثٛؿ، ٔلؿْ ثٝ ؽطٓ آٔـ٘ـ. عبوٓ ٔـ٤ٙٝ 

ٕ٘ب٤ٙـ٣ٌ ام قلف ٔلؿْ ٔـ٤ٙٝ ث ٝ ؿٔط ك    ٚ غغبثٝ كا ثٝ ٤ٗ٥ن٤ـ ٌل٣ٞٚ ام ثنكٌبٖ ٚ تبثً

فلستبؿ تب ام ٘نؿ٤ه، ؽ٥ّفٝ رٛاٖ كا ثج٥ٙٙـ ٚ ام ٔلاعٓ ٢ٚ ثلؽٛكؿاك ضٛ٘ـ تب ؿك ثبمٌطت ثٝ 

آٔ ـٖ   ثٝ ٚر ٛؿ وٝ ا٤ٗ سفل ثبيج  ٔلؿْ كا ثٝ اقبيت ام عىٛٔت ٢ٚ تط٤ٛك وٙٙـ ،ٔـ٤ٙٝ

 ؿكؿ٤ٍ ل و ٝ    ٌ لٜٚ  تی٥٥لا  ٚ تغٛت  س٥بس٣ ٔتًـؿ ٔخُ عبؿحٝ تّؼ علٜ ؿك ٔـ٤ٙٝ ض ـ. 

ًٔب٤ٚٝ ام ثلؽ ٣ ام  آَ مث٥ل ثٛؿ٘ـ. ثبم٢ٚ لـكتٕٙـ٢ ثلا٢ ا٤ٛٔبٖ ثٛؿ٘ـ  ٥تث ؿض٣ٕٙ ثب اُٞ

اِس الْ   ام ؽب٘ـاٖ مث٥ل٢ ٔخُ يلٜٚ ثلا٢ عـ٤ج سبم٢ ثل ؾـ ي٣ّ ي٥ّٝٚ غغبثٝ ٚ تبث٥ًٗ 

ثٝ  يلٜٚ ٚ ٔٙقك ثٗ مث٥ل ٔخُ وٝ افلاؿ٢ ام آَ مث٥ل ؿ٤ـ٘ـ ٣ٔلؿْ ٔـ٤ٙٝ ٔ ٌلفت. ٣وٕه ٔ

 وٙٙـ. ٣كا اعتلاْ ٔ بٖؽّفب٢ ا٢ٛٔ ٥٘ن آ٘ٚ  كٚ٘ـ ٣٘نؿ ؽّفب ٔٚ ضبْ 
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 1381 ق ٔىتجٝ ؿاكاًِلٚثٝ،، 1د  مث٥ل ثٗ ثىبك، رٕٟلٜ ٘ست لل٤ص ٚ اؽجبكٞب، .16

 تب ٣ث، ؿاك اِىتت ا٥ًِّٕٝ، 1 ، اتغبثٝ، دمغَّٛ، س٥ًـ .17

 ش 1377، اِػبؿق اتٔبْ ٔٛسس١ :لٓ ،1 اِفمٟبخ، د قجمب  ٔٛسٛي١ ؿ٤ٍلاٖ، ٚ ، رًفلسجغب٣٘ .18
 1388ٔلون ٘طل آحبك يالٔٝ ٔػكف٢ٛ،   اِلربَ، ًٔلفٝ اؽت٥بك ثٗ عسٗ، ٔغٕـ قٛس٣، .19
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