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 دٍيچک

بهِ  فِ ٍ با ٍجَد تسلط ٍ قذست بش دستگاُ خالفت، ٘با خل ٖسغن تضاد هزّب بِ، م(145ق/334بغذاد ) بِ ٍسٍد اص بَِٗ پس آل

 ٔاسائه  ٍ ٖله ٘تحله   ٖف٘تَصه  دسصذد است تا با سٍش ٕسٍ ص٘ي، پژٍّص پًٗوَدًذ. بٌابشا اى سا ابقا٘اسهقام خالفت عبّعللٖ 

ها  ٘ه ٍ هَقع ٖط هزّبٗآًاى ٍ ضشا ٖطلب است ٍ قذست٘ل سٗدس ر ِ ساٗبَ آل ٕاى اص سَ٘اسعبّ ٕابقاعلل ، ٖخٗتاس اسٌاد ت آًْ

ِ بَدًذ، بشسسٖ کٌذ. بَْٗ٘اى، کِ دسصذد تصشف هشکض خالفت  ًٖٗسبت بِ خالفت ٍ سقبا ِ  ل٘ه ه که  داضهتٌذ،  حکَههت  به

 اص اسهتفادُ  بها  ٍ ٖاسه عبّ خالفهت  اصهل  بِ ت هسلواًاى ًسبتٗاکثش اعتقاد بِ تَجِ با ،ّٖوگاً ضَسش اص ٕش٘جلَگ ٕبشا

ٌذ ،لٍِ٘س يٗبذ تا بشآهذًذ ٖاسعبّ خالفت حفظ دسصذد ،ٌٖٗد ٕهذاسا ٍ تساهح ِ اسه ٘سًظهام   بهش  تسلط با بتًَا تهذسٗ،،    ٖ، به

ها،    ٖ خلفهإ به   با اسهتفادُ اص ، کشدُ دفع سا صٗخَ ٕسقبا خالفت چتش شٗص دسسا تشٍٗ، کٌٌذ ٍ  خَد هزّب قهذست ٍ ًهام آًْ

 شًذ.٘گ صٗخَ کام بِ اس حکَهت

 عباس. ، عباسٖ، ابقإ بٌٖاى، خالفتاس٘بعِ، دٗلو٘اى، ٗبَ آل ُا: كليدّاژٍ
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 هقدهَ

ِٚتٞب  عىٛٔت ٣٤بك٤ٚؼ، ك٤ٚتبك قَٛ ؿك ٛاكٜ ٔمبكٖ ٢ٞب ٚ ؿ ٝ  ؿاضتٝ ٣پ ؿك ٣٤ٚ تؿبؿٞبٞب  صبِص ٕٞ ٝ  وه ٚ  ثه ـاَ   ره

 تٟٙب ٘ٝ ،ٔتمبكٖ ٢ٞب عىٛٔت ٣ثلؽ ع٣ّّ ثٝ ،اسالْ ؼ٤تبك ؿك أب .است ضـٜ ٔٙزلٟب آ٘ ام ٣ثلؽ ٚ عقف ٥ٕٗبث٥ف رًٙ

 .ولؿ٘ـ ٣ٔ اؿاكٜ ٣عجبس ؽالفت پلصٓ ل٤م كا ؽٛؿ ٢ؽٛؿكأ ٚ ثّىٝ عىٛٔت ٔستمُ ،ا٘ـ ٘ىلؿٜ ؿفع كا ٍل٤ىـ٤

ـام پس ٢لٕل 656 تب 231 سبَ ام وٝ ،٣اسالٔ ٢ؽّفب ؿٚؿٔبٖ ٥ٗؿٚٔ ٛ   ٢ام ثلا٘ ٝ  ٢ؿٚؿٔهبٖ أه ٚا  ثه  ٣٤فلٔهب٘ل

ٚاكث بٖ ثٛؿ٘ـ٥ـ٘ـ، عجبس٥كس  ثهٛؿ  آٖ تل ام ٚس٥ع ثس٥بك ،عم٥مت ؿك وٝ ضـ٘ـ ٚس٥ع ٛك٢تأپلا ثّىٝ، پٟٙبٚك لّٕل٢ٚ وٝ 

ٚاسف ٚ ص٥ٗ ٔلمٞب٢ ام ،ضلق ؿك ٛك٢تأپلا ا٤ٗ عـٚؿ .ثٛؿ٘ـ ثلؿٜ اكث ثٝ كاضـ٤ٗ ؽّفب٢ ام ا٤ٛٔبٖ وٝ ـ  ا  ضهلٚ   ٞٙه

ٛاعُ تب ٚ ضـ ٣ٔ ـاؿ ،غلة ؿك، اقّس ال٥ب٘ٛس س َ  سهٕت  ثٝ فلا٘سٝ ؿك پ٥ل٘ٝٞب٢  وٜٛ تب آ٘زب ام ٚ ٤بفت ٣ٔ أت  ضهٕب

 ثهالؿ  ا٘تٟهب٢  تهب  ٚ ضـ ٣ٔ ضلٚ  لفمبمٞب٢  وٜٛ ٚ ؽنك ؿك٤ب٢ ام٥٘ن  عجبس٣ لّٕلٚ ضٕبَ رٟت ام. ٤بفت ٣ٔ ٌستلش

ـاؿ رٙٛة ؿك ،٘ٛثٝ ِٚت .٤بفت ٣ٔ أت  ثهنكي ١ ٔٙكم 83 ثل ٔطتُٕ ٚ ٌلفت ٣ٔ ؿكثل كا ثنكي سلم٥ٔٗ صٟبكؿٜ عجبس٣ ؿ

ـ   2.ؿاك٘ـ للاك آٖ رغلاف٥ب٢ ؿك م٤بؿ٢ كٞب٢وطٛ ألٚمٜ وٝ ضـ ٣ٔ َ  ٠ ام ٕٞهبٖ سه ْ  ،عجهبس  ٘ؾسهت ؽالفهت آ  عىهب

ٛاع ِٚت كٚم ثٝ كٚم وٝ ضـ سجت أل ٤ٗا 1.ثلافلاضتٙـ ب٥ٖعّٓ قغ ٣٘ ُ  ٚ ،ضهٛؿ  ٔغهـٚؿتل  ٣عجبسه  لّٕلٚ ؿ ه ِٚهت  ٞا  ؿ

 ٤ٗه ا ٤ٗتهل  ه٤ه ٘نؿ ام ٣ى٤ٌلؿؿ.  ؽٛش تكبَٚ ؿست ٞٓ ؽالفت ٔملّ وٝ آ٘زب تب ،ل٘ـ٥ٌ ص٥پ ٣ؽٛؿوبٍٔ كٜا ه٤ٞل

ـاؿ ثٝ ؽٛؿوبٔىبٖ ؾهع    ٢ٞب ؿكسبَ ،صٟبكْ للٖ ؿك ثٛؿ٘ـ وٝ ٣ع٥ض ص٤ٌلا ثب ٝ ٤ثٛ آَه   ب٥ٖٔلون ؽالفت عجبسه   ثغ

ـاؿ١ ف٥ؽّ ،تلن ٢ألا وٝ ،٣بسجؽالفت ع ٚ ا٘غكبـ ٝ  ٚ لـكت٠ ٘طب٘ـ ؿست كا ثغ ٛ  غّجه ٝ ٤ؽه ـ  ص سهبؽت ، ظهبٞل  ثٛؿ٘ه

ـاؿ ٚ ولؿٜ استمالَ ٢ٚ اؿعب ضـ٘ـ تهب   333سهبَ   ام ٣عجبسه  ؽالفت ام ٢ؿاضتٗ ظبٞل ثب ٍ٘ٝ آ٘بٖ .ولؿ٘ـ كا تػلف ثغ

 3.بفتٙـ٤ ؿست ضعجٝ ؿك سٝ ٣لّٕلٚ اسالٔ ثل عىٛٔت ثٝ ،ق 337

 ولؿ٘ـ ٣ٔ عىٛٔت ٣اسالٔ لّٕلٚ ام ٣ثؾط ؿك ٣عجبس ٢ؽّفب١ ٤سب ؿك ٤ٝثٛ ام آَ ص٥پ وٝ ٣٤ٞب ام عىٛٔت ٣ثلؽ

عىٛٔهت   ثٝ ٚاثستٝ كا ؽٛؿ ،٣كا٘ عىٓ ؿك ٚرٛؿ استمالَ ثب ،ؽّفب ثٝ ؿن اعتمب٥بٖ ٚ ٥٘عجبس ثب ٢اعتمبؿ ٣٤ٕٞسٛ سجت ثٝ

ـاؿ ٢ٔلون  ثٛؿ٘هـ،  اعتمهبؿ  ثه٣ ثٝ ؽالفت  ،ثٛؿ٘ـسبؽتٝ وٝ ؽٛؿ كا ٔستمُ  ،ن٥ٍل ٤٘ؿ ٣ؿا٘ستٙـ. ثلؽ ٣ٔ عجبس ٣ٚ ثٙ ثغ

ـاضتٙـ ٣ِٚ ـاضهتٗ   اعتمهبؿ  ن٥ٚ ٘ ٍل٤ؿ تٙبلؿبت ٚ ٣ٔقٞج ٢غـكغـ كغٓ تؿبؿ ثٝ ٤ٝثٛ آَ أب .لـكت تسّف ثل آٖ كا ٘ ٘

ٖ  لـكت ٞلصٙـ سبؽتٙـ، اثمب ؽٛؿ ؽالفت ؿك كا عجبس ٣ثٙ ،لـكت ٚرٛؿ ٚ ثب ٣عجبس ٢ؽّفب ثٝ  بك٥ٚ ثسه  ٔغهـٚؿ  كا آ٘هب

 كئفهب  ٣عجبسه  ٢ثل ؽّفهب  ٔقٞت ٝع٥ض١ ٤ثٛ آَ ثب آ٘ىٝ وٝ ٌلؿؿ ٣ٔ پلسص ٔكلط ٤ٗا ،غٛكت ٤ٗا ؿك. ؿ٘ـول  ٥ؾع

ٛ  ام عجبس ٣ثٙ اثمب٢ عُّ، ٍل٤ؿ ثٝ عجبكت ٟبؿ٘ـ؟ٟ٘ٙب آ٘ ؼ٤ثل تبك ٣ب٤٘پب١ ٘مك پس صلا ،آٔـ٘ـ ٚرهٛؿ   ثهب  ٤ٝه ثٛ آَ ٢سه

 ست؟٥ص ٤ٝثٛ آَ ٢لـكتٕٙـ

 ___________________________________  

 .591ظ، علة تبك٤ؼ، عت٣ ؽٛك٢ ف٥ّ٥پ؛ 82-88ظ، اسالْ تٕـٖ تبك٤ؼ ،. رلر٣ م٤ـٖا2

ّٛن، د ٚ االٔٓ تبك٤ؼ ،رل٤ل قجل٢ . ٔغٕـث1ٗ ٙتظٓ ،رٛم٢ اثٗ؛ 188ظ ،8؛ د588ظ ،7إِ ّٛن، د االٔٓ تبك٤ؼ ف٣ إِ  .267ظ، 28ٚ إِ

عجل، د ،ؽّـٖٚ . اث3ٗ  .756ظ، 1ِا
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ٚا٘ ٢ٞب مبت ٚ ٘ٛضت٥ٝتغم أهب   ؛ا٘ـ بٖ پلؿاؽت٤ٟ٥ٌٝٛ٘بٌٖٛ عىٛٔت ثٛ ٢ٞب رٙجٝ ٥ّ٣تغّ ٚ ٣ف٥تٛغ ٣ثٝ ثلكس ٣فلا

ـ   ٣فت عجبسٝ ؽال٤ثٛ آَ ثبك٠ عُّ ا٤ٗ ٔٛؾٛ  وٝ صلاؿك ٣ُ ربٔع ٚ ٔستم٥ّه ثٝ تغ٤ّ ش٥ٞ  ،كا ثٝ ظبٞل ٍ٘هبٜ ؿاضهتٙ

ِٚهٝ   ٣سٙ ،ع٥ٝت ض٥وٝ الّ 2،«٤ٝثٛ آَ ٣بست ٔقٞج٥ثٝ س ٣ٍ٘بٞ» ١ٙىٝ ٔمب٤ِرن ا ،ا٘ـ ٘پلؿاؽتٝ ـ ثٛؿٖ تلوبٖ سپبٜ ٔعنِا

ٛ    ؿك ٣آٖ ٞٓ ثٝ غٛكت ارٕهبِ  ،ت كا٥كل ٢ٞب ٗ ٚرٛؿ لـكت٥ٚ ٕٞضٙ ٖٛا عّهُ اثمهب٢     ٤ؽهالَ ثغهج ؽه ص ثهٝ عٙه

 فول ٕ٘ٛؿٜ است. عجبس ٣ثٙ

ـ ٕ٘ٛؿ. ثلا ٢تل ربٔع عُّ ُ ٔقوٛك،٤ُ ؿال٥افنٖٚ ثل تفػ ٢كٚ ص٥ٚٞص پپژ ٛٞا  ٢ثب ٌهلؿآٚك  ،اسبسٗ ٤كا اكائٝ ؽ

 ٢ٞهب ٝ ٥ؿك فلؾه  ،٣ؾ٤ٔٙبثع تبككا ام قل٤ك پبسؼ پلسص ٔقوٛك  ،٣ف٥تٛغ ه  ٥ّ٣تغّ ٣كٚض ٚ ثب ٢ا اقالعبت وتبثؾب٘ٝ

ْٟب آ٘ ٢كٚ ص٥پ ٢ٞب ت٥ٝ ثٝ عىٛٔت ٚ ٔٛلع٤ثٛ ُ آ٥َٔ ـٚا  ب٥ٖوٝ ٔب٘ع عقف اغهُ ؽالفهت عجبسه    ،ٛٔتطبٖعى ؿك ت

 است. ولؿٜ ٣ثلكس ،ضـ ٣ٔ

 اىيِيبْ يطلب ّ قدرث اسجيس

كا عجبسه٣  ؽالفهت   ثب ا٤ٙىٝ ،ـٜ ثٛؿ٘ـ٤بم٤ؿست  ٣ؿك ٔلون ؽالفت اسالٔ ٣ثٝ عىٕلا٘ ،ل٥طٝ ٚ تـث٤وٝ ثب ا٘ـ ،٤ٝثٛ آَ

ْ ثؾط٤ت ؽٛثٝ عىٛٔ ،ٗ ؽالفت١ٕٞ٥ ٤ظ ؿاؿ٘ـ ؿك سب٥تلر ،ؿا٘ستٙـ ٣ٔ ت٥فبلـ ٔطلٚع ـٚا ثهب ٍ٘هٝ ؿاضهتٗ     ،ـ٥ٜص ت

 ٣فلغهت  ؽالفهت كا  ٣فٝ ٚ ٘بْ پٛضهبِ ٥بثٙـ. آ٘بٖ غلف ٚرٛؿ ؽ٤ّص ؿست ٤ثٝ ٔمبغـ ؽٛ ،ام ؽالفت ٣پٛضبِ ٢ظبٞل

ظهبٞل٢  آ٘ىٝ ؿكغهـؿ عهقف    ٣ث ،  ؽالفت٥ؿ٘ـ ثب تؿعول ٣سع ،ع ؿاؿ٥ٜص تطؾ٤ت ؽ٥ٛت ٔٛلع٥تخج ثلا٢ٔٙبست 

 ،ـ٥وطه  ٣ٔه  ـن٤ه كا  «ؽالفهت »وٝ ٘بْ  ،لـكتٕٙـ ٣فنٖٚ وٙٙـ ٚ ثٝ عىٛٔتص كا ا٤لـكت ؽٛ ،ٙـ٤ؿستٍبٜ ؽالفت ثلآ

َ    ،٣جبٖ اعتٕب٥ِثبثت كلام بَ ؽٛؿ كا ٥ؽ س٢ٛ ؿ٤ٍل،ام . ٙـٙثسٙـٜ و ـ  ٣ٔه ٝ ثل٤ه ثٛ وهٝ ؿكغهـؿ عهقف آ آسهٛؿٜ   ،آٔـ٘ه

ِٚٝ ،٢كٚٗ ٥سبؽتٙـ. امٕٞ ـ ٛاست ثب ٣ٔ ٔعنِا غسٗ ؽ ِٛا ٝ  ٣ِٚ ،وٙـ عت٥ث ٢عّٛ ٢ـ٤م ٣٥غ٤ٔغٕـثٗ  اث ـ ٤ه ؿ غهالط  ثه

ٖ  ام ٢ثهٝ فهلؿ   كا ب٥ٖعجبس ام ع٥ٔك ٢ا ف٥ٝؽّ ٚ ضـ ٔٙػلف ٗ وبك٤ا ام ،٢ٕل٥غ ،لش٤ٚم ـا . ؿاؿ ظ٥تهلر  ٣عّه  ؽب٘ه

ِٚٝ ثبضـ، ٢عّٛ فٝ،٥اٌل ؽّ وٝ ثٛؿ ٔعتمـ ٢ٕل٥غ ـ ـ ٘بصبك ٔعنِا ٛٞا ٝ  ٚ وٙـ اقبعت ثٛؿ ام ٚا ؽ ٝ  فمهف  ثسهب  صه  ١ٔٙنِه  ثه

ٛ  ثهل  كا ضهٟلٞب  ٔلؿ٠ْ تٛؿ ٚ ؽلاسبٖ ٔلؿْ وٙى ث٥عت ٚا ثب لاٌ :ٌفتٝ ثٛؿ ٢ٕل٥غ. ـ٤٘مص ٕ٘ب ٢فب٤ا ِطىل فلٔب٘ـٜ  ته

ـا٘ى عجبس ثٙى. پ٥ٛ٘ـ٘ـ ثـٚ ٚ وٙٙـ كٞب كا تٛ ؿ٤ّٕبٖ ٚ ضٛكا٘ـ ٔى ٖ  ٌبٞى ؛پ٥لٚمٔٙـ٘ـ ؽب٘ ِٚتطهب  ٌهبٜ  ٚ ضهٛؿ  ث٥ٕهبك  ؿ

لا٘هـٖ ٚ  ٥ٔ ٢ثهٝ رهب   كا ٣ظ ؿاؿ٘ـ ؽالفت عجبس٥تلر ،ٌٛ٘ٝٗ ٤ٚ ثـ 1.«است ٥٘لٚٔٙـ ث٥طتل ٚ سست ٌبٜ ،٤بثـ ٔى ثٟجٛؿ

ٖ  ٢ٕبكٌٛ٘ٝ ثل رب٥ث ،٘بثٛؿ سبؽتٗ ٛ   ،ٌقاك٘ـ ٚ ؿك لجهبَ آ ٝ ٤بَ ا٥ه طهٝ وٙٙهـ ٚ ؽ  ٥پ ٣ص كا ؿك عىٕلا٘ه ٤ٔمػهـ ؽه  ٙىه

 ـ.٥لٛت ثؾطٟب بٖ كا ؿك آ٥٘ؽالفت عجبس ٢فىل اثمب وٙٙـ،كا سّت ٟب ٕٔىٗ است لـكت آٟ٘ب طبٖ آ٥٘و ٞٓ

ِٚٝ س٥بست ـ ٝ  لـكت عفظ ثب وٝ ثٛؿ ا٤ٗ عجبس٣ فتؽال ثٝ ٘سجت ث٤ٛٝ آَ لـكتٕٙـ ألا٢ ؿ٤ٍل ٚ ٔعنِا ٛ  ؽ٥ّفه  ِٚه

 ___________________________________  

٣»، عن٤ن٢ ٔغٕـثبلل قبِص .2 ٞب ٤ٝ آَ ٔقٞج٣ س٥بست ثٝ ٍ٘  .37ه31 ظ، «ٛث

ّٛن ٚ االٔٓ تبك٤ؼ، رل٤ل قجل٢ ٔغٕـثٗ .1 ٣ ؛ ٔغٕـث355ٗه353ظ ،22د ،إِ ّه ٕٞـ٘ا كجل٢ تبك٤ؼ تىّٕٝ، عجـإِ  .239ظ، 2د، ِا
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ٛ  ٍ٘ٝ كاؾ٣ كا ؽٛؿ لّٕلٚ ٔقٞجبِٖ س٣ٙه  ظبٞل٢ غٛكت ثٝ ـ     ص كا٤ؿاك٘ـ ٚ عىٛٔت ؽه ٚ ، ٔغىهٓ ٚ پهب ثلرهب وٙٙه

ـا ،عٝ ثٛؿ٥ٖكغٓ ض ٣عّ ِٚٝ ضؾع اٌل : م٤لاؿ٘ـولبست ٥س ٢ٔقٞت كا ف ـ ٝ  ٚ ثٛؿ كاسؼ ؽٛؿ تط٥ع ؿك ٔعنِا  كاسهتى  ثه

ٝ  ،ٚم٤لش استـالَ غلف ثٝ ٚ ولؿ ٔى ٔٙتمُ ع٤ّٛبٖ ثٝ كا عىٛٔت ثب٤ست ٔى ،ؿاضت ا٤ٕبٖ ٌلى ض٥عٝ ١ا٘ـ٤ط ثٝ  وه

ٛالت ام كا ٚا  . ؿاضت ثلٕ٘ى ؿست وبك ا٤ٗ ام ،ؿاؿ ٔى ث٥ٓ ٚى ؿست ام ؿ٥٘ٛى عىٛٔت ضـٖ ؽبكد ٚ وبك ا٤ٗ ع

ِٝٚ ـ ـِا ـاؿ ٚ  ٣مٔب٘ عؿ ِٚٝوٝ ثل ثغ ـ ـْا٥ؿك ٘ؾست ،ق(363) بفت٤ال ٥است عنِا ـاؿ ثبمٌلؿا٘  ف٥ؽّ ،ٗ ال  ـ.٥ه ٝ كا ثهٝ ثغه

ـاؿ ؽهبكد   ام وٝ ضـ ٣ٔ 2كٚم ست٥ث لل٤ت ف٥ٝؽّ ٝ   ٚ ؿك ثهٛؿ  ضهـٜ  ثغه ٛا٘هـٜ  ٔسهبرـ ؽكجه ٝ  1ضهـ.  ٣ٕ٘ه  ؽ ِٚ ـ ـِا  عؿه

ٛاست ٣ٔ ـاؿ كا تسّكص ،ٔقٞت ٣س١ٙ ف٥ؽّ ت٤عٕب ثب ؽ ُ ت٤عٕب ام ٚ ت وٙـ٥تخج ثل ثغ ـاؿ   ٞا  ثلؽهٛكؿاك  ن٥ه ٘ تسهٙٗ ثغه

ـ  ت٥ٔطهلٚع  ام ٢ثلؽٛكؿاك ٢ٚ ثلا ثٛؿ٘ـ ٌلفتٝ ف٥ٝؽّ ما كا ؽٛؿ عىٛٔت ٣كسٕ ٠اربم آ٘بٖ .ضٛؿ ٝ ه   ـاك٤ه ٘بپب ٞلصٙه  ثه

ِٚٝ .ثٛؿ٘ـ بمٔٙـ٥٘ ٣سٙ ١ف٥ؽّ تمـس ١ٞبِ ـ ـِا  ٤ٝه ثٛ آَ ثٝ كا آٖ ٚ بثـ٤ ؿست ن٥٘ ؽّفب ٢ٔعٙٛ لـكت ثل تب ولؿ ٣سع عؿ

ـْا ظبٞل ٣ث سبمؿ، ٔٙتمُ ٝ  كا ؿؽتلش ،٤ٗثٙبثلا ٕ٘ٛؿٜ ثبضـ. ٣ثٝ عقف ؽالفت عجبس ٢آ٘ىٝ ال ٚاد ثه كهبئع  امؿ  ثهبل  ِا

ِٚٝ ٞـف ٤ٝٔسىٛ اثٗ 3.ؿكآٚكؿ ـ ـِا ٝ  ضهٛؿ  ٢پسهل  ٢ؿاكا: »وٙـ ٣ٔ ب٥ٖث ٌٛ٘ٝٗ ٤ا كا ف٥ٝؽّ ثب ؿؽتلش ٚغّت ام عؿ  وه

ِٚت ؿك ؽالفت ٚ ٣پبؿضبٞ، ثلسـ ٤ٝثٛ آَ ثٝ ؽالفت ٚ ثبضـ عٟـ٥ِٚ  3.«ضٛؿ ٣ى٤ ٤ّٕ٣ؿ ؿ

ٖ  ام ٢بك٥ثسه  ٕٞضٖٛ ن٥٘ ٤ٝثٛ آَ عبوٕبٖ وٝ ٌفت ـ٤ثب ،٤ٗثٙبثلا ٖ  پبؿضهبٞب  عفهظ ٚ  رٟهت  ؿك ،ٍهل ٤ؿ ٚ عبوٕهب

ـ  ب٥ٖثٝ ؽالفت عجبس ٢ٙىٝ اعتمبؿ٤ؿاضتٙـ ٚ ثب ا ٣ٔثل لـْ ؽٛؿ ٣بس٥ٔٙبفع س تأ٥ٔٗ ٚ لـكت ٥ٓتغى ـاضهتٙ ؽالفهت   ،٘

 5ٕ٘ب٘ـ. ٣ثبل ٣بٖ رن ٘ب٥ٔص ثل٘ـ ٚ ام عجبس٥كا پ عىٛٔت ؽٛؿ ،«ؽالفت»اسٓ  تب ثب ٌقاكؿ٘ـ ٣كا ثبلٟب آ٘

 اسالم جِاى کزدى کپارچَيّ  اسالم جِاىدر  چالش ش اسيپزُ

ُ  ؿك آ٘بٖ استـثبك ٚ استمجبَ .ؿاك٘ـ ٤ٗبؿ٥ثٙ ٘مص ٔلؿْ ،ربٔعٝ ٣بس٥س بت٥ع ؿك  ٣مه ٥عٕ احهل  ،عىٛٔهت  ثبفهت  ٚ ضهى

ٛا٘ٙـ ٣ٔ ؛ٌقاكؿ ٣ٔ ْ  عنَ ٚ ٘ػت ؿك ٚ ؿٞٙـ ل٥٥تغ ٔغـٚؿ ٣ٔـت ؿك كا ٣بس٥س ٢ٞب ب٤ٖرل ل٥ٔس ت ـ  ٚ ؿاكٖا مٔهب  لٖا٤ٔه

 .ثن٘ٙـ كا آؽل علف

١ عبٔه  ٚ ثٛؿ ٌستلؿٜ اسالْ رٟبٖ ٟٔٓ ٢ٞبٗ ٥سلمٔ ثل كا ؽٛؿ ٘فٛف٠ كل٥س وٝ ثٛؿ ٢ؿكام ب٥ٖسبِ ٣عجبس ؽالفت

ـا ام اقبعت ضٖٕٛٞ ٚ ،ثٛؿ٘ـ ثستٝ ؿَ آٟ٘ب ثٝ ٚ ولؿٜ عبؿت آٟ٘ب غبت٥تجّ ثٝ ٔلؿْ ـا كسَٛ ٚ ؽ  اقبعهت  آٟ٘هب  ام ؽ

ـاؿ ت٥رٕع. ولؿ٘ـ ٣ٔ ٖٛا ثٝ ثغ ـ  ٣سهٙ  طهتل ٥ث ن٥ه ٘ علاق ٣قٛكوّ ثٝ ٚ اسالْ رٟبٖ ؽالفت ٔلون عٙ  تزهبكة  6.ثٛؿ٘ه
 ___________________________________  

 ق.363 كرت 8 تب االَٚ رٕبؿ18٢ رٕعٝ كٚم ام .2

٤ٗ . ضٕس1 ٥ل ٚف٥بت ٚ االسالْ تبك٤ؼ ،اعٕـ فٞج٣ ٔغٕـثٗ اـِ طٞب  .158ظ، 16د، ٚاالعالْ إِ

ع٣ّ ٔسى3ٝ٤ٛ ُ»، ضبول٢ ٔل٤ٓ ؛363ظ، 6 د، االٔٓ تزبكة ،كام٢ . اٛث ٤ٝ ٌل٢ ٔقٞج٣ آَ تسٞب  .73ه53، ظ«ٛث

ع٣ّ ٔسى3ٝ٤ٛ  .363ظ، 6 د، االٔٓ تزبكة ،كام٢ . اٛث

عجل، د، ؽّـٖٚ ؛ اث121ٗظ ،22 د ،النهاية ٚ البداية، ؿٔطم٣ وخ٥ل . اث5ٗ  .759ظ، 1ِا

 .283ظ، ا٤لٖا ؿك تط٥ع تبك٤ؾ٣ ٞب٢ ك٤طٝ، ٔغٕـع٣ّ عبر٥ّٛ؛ 88ظ، 1 د، ٔـ٤ٙٝ تب ٔـ٤ٙٝ ام عس٣ٙ٥ وبكٖٚا ثب، . ع٣ّ ضب6٢ٚ
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ٗ  2.٘جهٛؿ  ٤ٗلل ٢ٍل٤ؿ ن٥ص ثب لتُ ٚ ٣سلوٛث ثب رن ،لـكت ٚ ؽالفت عػَٛ ن ؿك٥٘ ب٤ٖعّٛ ٝ  اٌهل ك٢ٚ،  ثهـ٤ ِٚه ـ   ٔعنِا

ـاؽت ٣ثلٔ كا ٣عجبس ؽالفت ْٛا ،٘طب٘ـ ٣ٔ آٖ ٢رب ثٝ كا ٢عّٛ ؽالفت ٚ ا٘ ٝ  ،٣اسالٔ ٢ٞبٗ ٥سلمٔ ال ٖ  وه  ث٥طتلضهب

ُ ٚرن ـٖا ىجبك٤ٜ، ثٛؿ٘ـ  تسٙ ٞا ٓ ٤ٝثٛ آَ ٢ثلا ٢ا ـ٤ٜعـ ٔٙبمعبت ٚ ٔطىالت ٚ ٟ٘بؿ٘ـ ٣ٕ٘ ٌلؿٖ ث  .ولؿ٘ـ ٣ٔ فلٞا

ـٖا ل٥٥تغ وٝ ٢ؽكل ،٤ٗثٙبثلا ٖ ٘مبـ  ؿك وٝ ثٛؿ ب٥ٖعجبس ؿاكٖا ضٛكش قلف ،ؿاضت ؿ٘جبَ ثٝ ؽالفت ؽب٘  ٌٛ٘هبٌٛ

 ـ .٤ٌلؿ ٣ٔ ٥ٗتأٔ ف٥ٝؽّ فلٔبٖ ثبٞب  ٔتعىٛ ت٥ٔطلٚع ،آ٘بٖ ٘ظل ؿك ٚ ثلؿ٘ـ ٣ٔ سل ثٝ ت٤ؿك اوخل عىٛٔت لّٕلٚ

ُ فطبك ٚ ٣ع٥ض ٢ٞب ص٤ٌلا ب٥ٖٔ وٝ ولؿ ٣ٔ ل٤كا ٘بٌن ٤ٝثٛ آَ ٣سٙ تلن ب٥ٖٚرٛؿ سپبٞ ،ٍل٤ؿ س٢ٛ ام  سهٙت  ٞا

ٛام٘ٝ  ٚ ؿك عهلاق  ٔهقٞت  ٣سهٙ  ١فه ٥ؽّ ثٝ ٘سجت ٔلؿ٠ْ ٌستلؿ اعتلْا ٚ اعتمبؿ ام ٤ٝثٛ آَ لا٤م ؛ثلللاك سبم٘ـ ك٥ؿل ٢ا ٔ

 اسهتفبؿٜ  ص٤ؽٛ لـكت ثٝ ـ٥ٖثؾط ت٥ٔطلٚع ٢ثلا ٢ا ٥ّٝٚس ١ٔخبث ثٝ آٖ ام ٚ ،ثٛؿ٘ـ آٌبٜ رٟبٖ اسالْ ؿك ،٣وّ قٛك ثٝ

ؾب . ولؿ٘ـ ٣ٔ ـ  كا ؽالفهت  ٔمبْ وٝ ؿاؿ ٣ٕ٘ آ٘بٖ ثٝ كا أىبٖ ٤ٗا ٞٓ ؽالفت ٢ٞبٗ ٥ثل سلمٔ عبوٓ ٚا ـام٘ه لا ٤ه م ؛ثلا٘

الً، ٔؤحل ٔسئّٝ ٤ٗا عبُٔ ؿك صٙـ ـاؿ ٔلؿْ ت٤اوخل ثٛؿ: ٚا ثؾهص   بً،٥ه حب٘. ثٛؿ٘ـ ٣عجبس ف٥ٝؽّ ثٝ ٚ ٚفبؿاك ٔقٞت ٣سٙ ثغ

ٗ  ٔهقٞت  جٙـ٤پب ضـت ثٝ وٝ ؿاؿ٘ـ ٣ٔ ٥ُتطى ٔقٞت ٣سٙ تلوبٖ كا ٤ٝثٛ آَ ب٥ٖسپبٞ ام ٣ثنكٌ ـ  تسهٙ لهـكت   ٚ ثٛؿ٘ه

ٛا٘سهت  ٣ٔ ب٥ٖٗ سپب٤ٞا ك٤قل ام ٣ِٚ ثٛؿ، ٢ظبٞل ٚ ٣اٌلصٝ اسٕ ف٥ٝؽّ ٝ  لهٜٛ  ام ت ُ  ثه ـ  فعه  ،٤ٗثٙهبثلا  ،ضهٛؿ  ٤ُتجه

ْ  ت٤اوخل٘ظل ام  آٖ ثٛؿٖ ٣لب٘ٛ٘ ٚ ت٥ؽالفت ٚ ٔطلٚع ٟ٘بؿ ٤ٗا ثل عالٜٚ. ٘جٛؿ ٔعمَٛ ،تلن ب٥ٖبٞسپ ك٘زب٘ـٖ  ٔهلؿ

ُ ژ٤ٜٚ ثٝ ٚ ـاؽتٗ آٖ لـٔت٣ ؿ٤ل٤ٙٝ ؿاضت، تسٙٗ ٞا ُ  ٢وهبك  ثلا٘ ُ  ٚ ثهٛؿ  ٔطهى ه ُ  كا ص٥هن٢  ٥ٗسهٙت صٙه   ٞا  تغٕه

 ،ٝ ؽهٛؿ ٥ه عّ ٣ٍٕٞهب٘  ٣ام ضٛكضه  ٢ل٥رٌّٛ ٢ص ٚ ثلا٤ٓ لـكت ؽ٥ٛعفظ ٚ تغىثلا٢ ٝ ٤ثٛ ٗ آ٤َثٙبثلا 1ولؿ٘ـ. ٣ٕ٘

 ٍقاك٘ـ.ث ٣عجبس كا ثبل ٣٘بصبك ثٛؿ٘ـ ؽالفت ثٙ

 يهذُب حساُل ّ حساهح

ٝ  3ولؿٖ است كفتبك ٣ٌلفتٗ ٚ ثٝ ٘لٔ آسبٖ ،ٍل٤ىـ٤ٌلفتٗ ثل  سُٟ ٢ٔعٙب ثٝ «تسبُٞ» ٓ   وه  ٚ عهلؼ  ٔعٕهٛالً ٞه

 ٢ٙزهب ثهٝ ٔعٙهب   ٤ٚ ؿك ا غبِجهبً  ٣ِٚه  3،ولؿٖ ٞهٓ ٞسهت   ٣وٛتبٞ «تسبٔظ» ٢ٞلصٙـ ؿك ٔعٙب .ـ٤آ ٣ٔ تسبٔظ ثب ٕٞلٜا

 ٌلفتٝ ضـٜ است. «تسبُٞ»

ـاؿ ثل ؽٛؿ تسّف آغبم ؿك ٤ٝثٛ آَ ـ  ع٥ٝض ذ ضعبئل٤تلٚ ٚ ؽٛؿ ٣ع٥ض اعتمبؿات اظٟبك ثٝ اٌلصٝ ،ثغ ٝ  أهب  5،پلؿاؽتٙه  ثه
 ___________________________________  

ّٛن ٚ االٔٓ تبك٤ؼ، رل٤ل قجل٢ ـثٗ؛ ٔغ387ٕ -386 ظ، 1 د، ٤عمٛث٣ تبك٤ؼ ،٤عمٛث٣ اسغبق . اعٕـث2ٗ عس٥ٗ  ثٗ ؛ ع551ٚ611٣ّظ ، 7د ،إِ

قٞت ٔلٚد، ٔسعٛؿ٢ زٛٞل ٔعبؿٖ ٚ ِا ِٚت ٚ ّٔىـاك٢ آؿاة ؿك فؾل٢ تبك٤ؼ، قمكم٣ قجبقجب اثٗ ثٗ ع٣ّ ٔغٕـثٗ؛ 198 ظ، 1  د ،ِا ، اسال٣ٔ ٞب٢    ؿ

عجل، د اثٗ ؛113ظ  .332ظ، 1  ؽّـٖٚ، ِا

 .286 ظ، ا٤لٖا ؿك تط٥ع تبك٤ؾ٣ ٞب٢ ك٤طٝ، عبر٥ّٛ . ٔغٕـع1٣ّ

 .793ظ، 2د، ٔع٥ٗ فبكس٣ فلًٞٙ ،. ٔغٕـ ٔع3ٗ٥

 . ٕٞبٖ.3

ىبُٔ ،اح٥ل . اث5ٗ تبك٤ؼ ف٣ ِا ٙتظٓ، رٛم٢ اثٗ؛ 539ظ، 8 د، ِا ّٛن االٔٓ تبك٤ؼ ف٣ إِ  .258ظ، 23د، ٚ إِ
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ـاؿ ؿك ؿ٘جبَ استملاك ٛاكؿ رن ،ثغ نْا ولؿٜ عبْ ضٛكش ٚ فتٙٝ كفع وٝ ٢ؿك ٔ ُ ضعبئل ؿكغـؿ ٔٙع ،ثبضـ ِا  ب٤ه  ٚ سهٙت  ٞا

ـاؿ٘ـ ٚ ٔعٕهٛالً  ٘طبٖ ؽٛؿ ام ٣جتعػ ،ثبكٜٗ ٤ا ٚ ؿك بٔـ٘ـ٥ثل٘ ؽٛؿ ٣ٔقٞج كٞجلٖا ـ٤عمب ثب آ٘بٖ ٔؾبِفت ام ٢ل٥رٌّٛ ٘ 

ـاكا بست٥س ت ل٤سب ثٛؿٖ ثب لا٤پق ٚ ٔ ُ ٔب٘ٙـ ٔقٞا ُ  وٝ آ٘زب ؿاضتٙـ. تب ص٥ؿك پ كا سٙت ٞا ٓ »: اسهت  ضهـٜ  ٘مه  ٔهتىّ

ـِس٣ ثٝ ٔتطل  ٚا٤ُ ؿك وٝ ،سعـ٢ ٗٔغٕـث اعٕـثٗ اثٛعٕل ٘بْ ا٘ ـاؿ ام پٙزٓ للٖ ا ٖ  ثغ ـ  ام، وهلؿ  ٔهى  ؿ٤هـ  ٠ٔطهبٞ

ٖٚا ٔطٟٛك قج٥ت ٍٞٙب٣ٔ وٝ ٚ ضـ ع٥لت ؿصبك ،ؿٚكٜ آٖ ثل عبوٓ ٔفلـ تسبُٞ ٚ تسبٔظ ـ  اثهى  اثٛٔغٕـثٗ، ل٥ل ، م٤ه

ٝ  رّسٝ ٘ؾست٥ٗ ؿك وٝ ولؿ ٘مُ ٚا؟ ٘ٝ ٤ب است ٤بفتٝ عؿٛك ٔتىّٕبٖ ٔزبِس ؿك وٝ پلس٥ـ ٚا ام ٝ ٤ب عؿهٛك  ا٢ وه  فته

ـٖا ،ؿٞل٤بٖ ،ٔزٛسبٖ ،وبفلٖا ثّىٝ ،ٞب  فللٝ تٕبْ ٔسّٕب٘بٖ فمف ٘ٝ ،ثٛؿ  عبؾهل  تٕبْ وفهبك  ؽالغٝ ٚ ع٥س٤ٛبٖ ،ّٔغ

 2.ؿاضت ٌٛ سؾٗ ٤ه ،اعتمبؿ٢ ؽٛؿ ٔٛؾع ام ثلا٢ ؿفب  ٞب فللٝ ام ٞل٤ه ثٛؿ٘ـ ٚ

ٝ ثال ٥٘هن  ثهبكٜ  ؿك ا٤ٗ ؿٞٙـ. ٣ٔ اكائٝ ٌناكض٣ ٔعناِـِٚٝ ٔقٞج٣ ؿك ؽػٛظ تعػت ٔٙبثع ٝ  فبغهّ تٛغه١٥   ثه

ـ  ؿكٞهب٢  ق ثهل 352 سبَ ؿك. آٔـ عُٕ ثٝ ر٥ٌّٛل٢ ثلا٥ٍ٘ن اؽتالف ٔقٞج٣ تعػجبت ام، ٚم٤لش  ثغهـاؿ  ٔسهبر

ٚ  غػت فبقٕٝ ام كا فـن وٝ ٣وس ثل ِعٙت بٖ!٥اثٛسف پسل ٤ٝٔعبٚ ثل ؽـا ِعٙت وٝ وٙـ٘ـ  ثهل  ِعٙهت  وهلؿ! 

ـ  ٣٘ف كا اثٛفك وٝ ٣وس ٚ ،ـ٤ٌلؿ ؽـا كسَٛ رـش لجل وٙبك ؿك ٣ٔزتج أبْ رسـ ؿفٗ ٔب٘ع وٝ ٣وس  ثّه

ٛ  ٘تٛا٘ست ثٛؿ، ٔعناِـِٚٝ عىٓ صٖٛ ٔغىْٛ ؽ٥ّفٝ ؽبكد سبؽت! ضٛكا ام كا عجبس ٚ، ٕ٘ٛؿ لؿ. ٥ه آٖ كا ثٍ ٢رّه

ـ  صٙبٖ ٔػّغت( ّّٟٔج٣) ٟٔـ٢ ٔغٕـثٗ ٚم٤ل، تب ثلپب ثٛؿ فتٙٝ ا٤ٗ ثٝ پب ضـ، ٚ ثغـاؿ ؿك آضٛث٣ ؿك ٘ت٥زٝ،  ؿ٤ه

ٗ  ال ِعٗ» كا ٘ٛضتٙـ: وّٕٝ سٝ ؿٚ ا٤ٗ وّٕبت، آٖ رب٢ ثٝ ٚ ٘جل٘ـ ٘بْ كا وس٣ ٔعب٤ٚٝ رن ؿك ِعٗ وٝ  اِظهب٥ِٕ

ٗ  غٛغب ـ ٚم٤ل، آ٤ٖٚ ثٝ غٛاة ؿ «ٚسّٓ آِٝ ٚ ع٥ّٝ ال غ٣ّ ال كسَٛ ٦َ ٝ  ٤.1بفهت  تسهى٥ ٗ  اسهتخٙب٢  ثه  ا٤ه

ٖ  اؽهتالف  ٚ ضٛكش ام ر٥ٌّٛل٢ ثلا٢ ٔعناِـِٚٝ ٚم٤ل ؿ٤ـ غالط ثٝ سلا٘زبْ ٞٓ آٖ وٝ ٔبرلا، ٖ  ٥ٔهب  ٚ ضه٥ع٥ب

ٝ  اعسبسبت تغل٤ه ثلا٢ ث٤ٛٝ آَ ألا٢ ؿاك٢ رب٘ت ام ؿ٤ٍل٢ ٞب٢ ثٛؿ، ٕ٘ٛ٘ٝ ضـٜ ثغـاؿ ٔٙتف٣ س٥ٙبٖ  ٚ ضه٥ع

 ؽٛكؿ. ٣ٕ٘ صطٓ ثٝ اسالْ ثالؿ ٘ط٥ٗ ض٥عٝ ٘ٛاع٣ ؿ٤ٍل ٚ ثغـاؿ ؿك س٣ٙ

ـاؿ ؿك اغتطبش ٞلٌٛ٘ٝ ام ارتٙبة ؾلٚكت ٚ ؿ٤ّٓ لْٛ ٘سج٣ ٔقٞج٣ تسبٔظ كٚط ٝ  ،ثغ ِٚه ـ  كا ٘طه٥ٙب٘ص رب ٚ ٔعنِا

ٛاكؿ ؿك رن  ٔغه٥ف  ا٤زهبؿ  ؿك ٚ ؿاضهت  ٔه٣  ثلوٙهبك ٞب  س٣ٙٞب٢  تعػت ثب ٔمبثّٝ ام ٔقٞج٣ اعسبسبت ضـ٤ـ تغل٤ه ٔ

، ؿاؿ ٔه٣  كػ عبضهٛكا  كٚمٞب٢ ؿك٤ٚژٜ  ، ثٝض٥عٝ ٚ س٣ٙ ٥ٔبٖ ٌب٣ٞ مٔبٖ ؿكآٖ وٝ ٤٣ٞب ٘نا  ؿك. ولؿ وٛضص ٣ٔ تل آكْا

ٖ  ؽبٔٛش ؿك آٟ٘ب ث٥طتل وٛضص ثّىٝ ،ـاضتٙـ٘ ض٥ع٥بٖ تغل٤ه ؿك سع٣ تٟٙب ٘ٝ ث٤ٛٝ آَ ألا٢  تهل  سهل٤ع ٞلصهٝ   وهلؿ

ـا ٔٛرت ٘ٛع٣ ثٝ وٝ ٞلوبك٢ ام ولؿ٘ـ ٣ٔ تالش آ٘بٖ. ثٛؿ ؿاؽ٣ّ رًٙٞب٢  ضعّٝ ـ  ٣ٔ س٣ٙ ٚ ض٥عٝ ٥ٔبٖ ٤٣ر  ،ضه

ٖ  س٥بس٣ ٤ٍب٣ٍ٘ ثل ثبك٢ م٤بٖ احلات ٔقٞج٣ اؽتالفبت وٝ ٍ٘قاك٘ـ ٚ وٙٙـ ر٥ٌّٛل٢ ـ  ٚاكؿ لّٕلٚضهب  ٥٘هن  ٌهب٣ٞ . وٙه

ٝ  آَ ألا٢ وٝ ثٛؿ عـ٢ ثٝ س٥ٙبٖ ٚ ض٥ع٥بٖ ٥ٔبٖ لؽٛكؿٞب٢ث ٝ  ٔٛفهك  ،ثسه٥بك  معٕهبت  ثهب تٟٙهب   ث٤ٛه ٖ  ثه  ؿاؿٖ پب٤هب
 ___________________________________  

٤ٝ آَ عٟـ ؿك فل٣ٍٙٞ اع٥ب٢، َ. ولٔل . رٛئ6ُ  .281ظ ،ٛث
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يَ عباص حْسط آل علل ابقاي بٌي  ::  ْب

ـاؿ  «وهلػ » ١ٔغّ س٥ٙبٖ ٚ ض٥ع٥بٖ ٥ٔبٖ ٘نا  امرّٕٝ ؛ضـ٘ـ ٣ٔ ؿٚفللٝ ا٤ٗ ؿاكٖا قلفٞب٢  ضٛكش ٝ  ثغه ْ  ؿك وه  تٕهب

 2.است ضـٜ اضبكٜ آٖ ثٝ اغ٣ّ ٔٙبثع

ـ ام ٍل٤ؿ ٣ى٤ ٛٞا ـاكا ض  تٛسهف  ٣فلٍٞٙه  ٚ ٣عّٕه  ٢ٞهب  ا٘زٕٗ ٚ ٔزبِس ٥ُتطى ،٤ٝثٛ آَ ٣ٔقٞج ٚ ٤ٙ٣ؿ ٢ٔ

ٓ  ام ن٤ٔتٕهب  ٤ٙ٣ؿ ٚ ٣ٔقٞج ٞب٢ ص٤ٌلا ثب ٣ٔؾتّف افلاؿ است وٝ لٖا٥أ ٚ لٖا٤ٚم ام اعٓ، ٤ٝثٛ آَ ٣بس٥س ٘ؾجٍبٖ  ٞه

ٝ  كا، ٣عّٕه  ٢ٞهب  ٌٛٚ ٌفت، ٢ـ٥تٛع ب٥ٖاثٛع. پلؿاؽتٙـ ٣ٔ ؽٛؿ بت٤٘ظل قلط ثٝ ٚ ؿاضتٙـ عؿٛك ٔزبِس آٖ ؿك  ؿك وه

ِٚٝ ل٤ٚم، ٣ّّٟٔج اثٛٔغٕـ ١ضجب٘ ٔزبِس ـ  1است. ولؿٜ حجت ،ضـ ٣ٔ ثلٌناك ،ٔعنِا

ـ ٤ه ن ثب٥ثٛؿ٘ـ ٘ ب٤ٟ٥ٖٗ ث٤ٛٔؾبِ  ٔقٞت ٚ ؿ ٤ٗٚ ؿ ٔقٞت وٝ ؿككا  ٣عؿٛك وبكٌناكا٘ ضـٜ، ٘ىبت ٌفتٝعالٜٚ ثل 

ـاك ؿ٤تا ٚ وبتت غبث٣ ٓ.٤ضٕبك آٚك ٝ ث٤ٝثٛ آَ ٣ٔقٞجه  ٣بس٥تسبٔظ س ام رّٕٝ ٕ٘ٛؿٞب٢ ِٚٝ ٘بٔ ـ ِٚٝ ٚ ٔعنِا ـ  ثٛؿ عنِا

ِٚٝ وبتت ٕٞض٥ٙٗ 3.كا ؿاضت ٣ٔطلوبٖ غبث ٔقٞت وٝ ـ  پسهل  ؿستٍبٜ ؿك ٚا ٚ ثٛؿ ٔس٥غ٣ اثٛسع٥ـ ،ض٥لام ؿك عٕبؿِا

 3.ؿاضت ٚماكت ٔٙػت ث٤ٛٝ

ِٚٝ ،ٍل٤ؿ ٢سٛ ام ـ ـِا ـاؿ ثٝ لام٥ض ام وٝ ،٤ّٕ٣ؿ عؿ ٝ  ثل ٚ آٔـ ثغ ِٚه ـ ٛ  پسهل  عنِا ٛ  ٢عٕه ـ  فهبئك  ص٤ؽه ٚ  ٌلؿ٤ه

ِٚٝ ام افنٖٚ لّٕلٚش تغت ٔٙبقك ٚطتل ٥ث ف٥ٝؽّ ثل لـكتص٠ كل٥س ـ ـاؿ  ب٤ٟ٥ٖثٛ سسؤٔه   ٔعنِا ـٖا  ، ثهٛؿ ه   ثغه ؽب٘ه

ُ آضىبكا ثّىٝ 5،ام ؽالفت عنَ ٘ىلؿ كا ٣عجبس ٗ  ٘بْ ثٝ ٣غ٥ٔس ٢ل٤ٚم ٣عت ٚ ثٛؿ ٣ٔقٞج تسبٔظ ٞا ٖ  ٘ػهلث  ٞهبكٚ

ٚ  6ؿٞهـ.  لهلاك  ب٥ٖ٘ػلا٘ ٢ثلا ٣غـلبت ٚ وٙـ ٔلٔت كا لٞب٤ؿ ٚ سبٞب٥وّ بفت٤ اربمٜ وٝ ؿاضت ٓ  ٢ؽهبمٖ   اثٛ٘ػهل  ٞه

ٛافضبٜ ٚاؽل ؿك ٞلصٙـ وٝ ثٛؿ ٔزٛس٣ ؽ ٓ ٞهب   سبَ ق٣ِٚ٣ ، ثٛؿ ضـٜ ٚالع سؾف ٔٛكؿ عٕل ا ْ  ٚ ٘هـ٤ ٚ ٔغهُ   ٔغهل

 7كفت. ٣ٔ ٞٓ سفبكت ثٝ ٚا رب٘ت ام ٔىلك ٚ آٔـ ٣ٔ ضٕبك ثٝ ٢ٚ اعتٕبؿ

ـٖا ثٛ ى٤ٌلا تسبُٞ ٗ، ؿك٤ثٙبثلا ٛاؿٌى بت٥غؽػٛ ٚ سلضت ثل عالٜٚ ٝ،٤ؽب٘ ـاكا ٥١كٚع رّٕٝ ام، فلؿى ٚ ؽب٘ ٔ ٚ 

ؾب  ٚ ؾى٤تبك ٞبى ٥ٝٙمٔ، ؿٚستى عّٓ ـاؿ ضٟل. ثٛؿ ٔؤحل ن٥٘ عػل آٖ ٣بس٥س ٚ فلٍٞٙى ٚا  عجبسهى  ؽالفهت  ٔلون، ثغ

ٖٚا٥پ سىٛ٘ت ٚ ٔقٞجى ٚ بسى٥س ٔؾتّ  ٞبى فللٝ ٚ اعناة ٚرٛؿ ٚاسك١ ثٝ  والٔى ٔىبتت ٚرٛؿ ٚ ٔؾتّ  ب٤ٖاؿ ل

ـٖا، ٔتىّٕبٖ، ّسٛفب٥ٖف ؿكثل ؿاضتٗ ن٥٘ ٚ آٖ ؿك فّسفى ٚ  ٔٙهبقك  ٚ ضهٟلٞب  ل٤سهب  ام، ثنكي ٘ظلٖا غبعت ٚ ؿا٘طٕٙ
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ٛ  لٖا٥ه أ. ـ٥ه قّج ٔهى  كا ؽبغى ٞبى ژٌى٤ٚ ٚ ف٤ضلا، آٖ ثل عىٛٔت، ٤ٗثٙبثلا. ثٛؿ ن٤ٔتٕب اسالٔى ٥ٗسلمٔ  ثهب  ٟى٤ثه

ؾب  ثل ٔقٞجى اؿاكىكٚ ٚ تسبُٞ بست٥س اعٕبَ ثب آ٘بٖ. بفتٙـ٤ؿك كا ٟٔٓ ٤ٗا ص،٤ؽٛ ت٤ؿكا ٚ ؿكن ، ضهـٜ  ٔسهّّف  ٚا

 ٔهقٞجى  ٚ فىلى ٔجب٘ى سجت ثٝ ٤ٝثٛ آَ وٝ ثٛؿ عبِى ؿك ٤ٗا. ـ٘ـ٤ٌلؿ ثلؽٛكؿاك ٔؾتّ  ٞبى فللٝ ٚ اعناة ت٤عٕب ام

ـاضتٙـ عىٛٔت ثلاى كا المْ اعتجبك ٚ ت٥ٔطلٚع ٚ ثٛؿ٘ـ ٔغلْٚ سٙى رٕبعت ت٤عٕب ام ،(ع٥تط) ص٤ؽٛ ٘. 

ت ثب ،ضبٖ ٣ع٥ض اعتمبؿات ٓكغ ثٝ ٤ٝثٛ آَ لٖا٥أٞلعبَ،  ثٝ ٗ تسهبٔظ ٚ  ٤ا ولؿ٘ـ ٚ ٣ٔ ثلؽٛكؿ تسبٔظ ثب ٍل٤ؿ ٔقٞا

ت٤ٝ ثب ؿ٤ثٛ وٙبك آٔـٖ آَ تسبُٞ ٚ ٛا٘ـ ثبضـ وٝ آ٘بٖ ثب ؽالفت ؾع ٣ٔ ٗ ٔعٙب٤٘طبٍ٘ل ا ،ٍل ٔقٞا عجهبس   ٣ث٠ٙ ضـ  ٥ت

ـاضتٙـ ٚ اثمب٢ ثٙ ٣ٚ ٔقٞت آ٘بٖ ٔطىّ ـاف ؽهٛؿ ط٥ؿك رٟت پ ٣عّ عجبس ؿك ٔمبْ ؽٛؿ كا كٜا ٣٘ ؿا٘سهتٙـ.   ٣ٔه  جلؿ ٞا

نأبت ،آغبم ؿك» :٤ٛ٘سٙـ ٣ٔ ٔٙبثع ٣ثلؽ ـٖا ؿ٣ٙ٤ ِا ٝ  ٘سهجت ٟهب  آ٘ ٍ٘هلش  ٚ ٘ىلؿ رّت ؽٛؿ ثٝ كا ث٤ٛٝ آَ تٛرٝ صٙ  ثه

ـا٘ٝ ٍ٘لض٣ اللاك٢ ٚ ؿ٣ٙ٤ ٔسبئُ  2.«ثٛؿ الل٥

 در اقليج بْدى شيعياى

 رهب٢  ام است ٕٔىٗ ثلا٘ـامؿ كا ؽالفت اٚ اٌل ٚ ٥٘ستٙـ ث٥ص ال٥ّت٣ ض٥ع٥بٖ وٝ ؿا٘ست ٣ٔٔعناِـِٚٝ  ٌٕبٖ ث٣

ٚ  ثل س٥ٙبٖ كا ؽ٤ٛص عىٛٔت ٞٓ تب ؿاكؿ ٍ٘ٝ م٤ل سّك١ ؽ٤ٛص كا ؽالفت ثٛؿ ثٟتل پس. سلثلآٚكؿ ؿ٤ٍل  لّٕهل

ـ  ؿك ٞٙٛم ؽّفب وٝ ٔع٢ٛٙ، اعتجبك ثٝ ٚس١ّ٥ ٞٓ ٚ ؿٞـ رّٜٛ ٔطلٚ  ؽ٤ٛص ـ  ثلؽهٛكؿاك  آٖ ام ثهبال٣٤  عه ، ثٛؿ٘ه

ٝ ٤  آٖ، آكاء ٚ ا٘ـ٥ك، ثب اثمب٢ ؽالفت ٚ تؿهع ٤ٗ قل٤ص كا استٛاك سبمؿ ٚ ثـ٤ت ؽ٥ٛعبوٕ ه   ٣بسه ٥س ٢ٞهب  طه

 ُ وٙـ.٥ؽٛؿ كا ثل ربٔعٝ تغٕ ٣ٔقٞج

ع١ ٚ عىٛٔت لـكت ٢ٝ تلام٤ٚٛث اسبس، َآ ٤ٗثلا ـ   تهل  ٥ٗسٍٙ ع٥تط قلف ٝث كا ٣اسالٔ رٔب ؿ٘ه ٖ . وهلؿٜ ٛث هب  ؿكغهـؿ  ٘آ

ف ٚ  ثب ٣ع٥ض ٛ٘  ام ٣اسالٔ ب٘ت٤ؿ ٚ ٣ل٘ا٤آؿاة ا ك٥ّت ؿـ٘ ؿـ٘ ؿكغـؿ ،٣عجبس ؽالفت ٢اثمب ٛث ٝ  ٚ تعبؿَ ٛث ٛام٘ه ٝ   ؿك كا ٔ عه رٔب

ٝ  ٝث ٘فع ب. ؿاكـ٘ ؽٛؿش ٍ٘ ٖٚ ٤ٚرٛؿ عّٛ ؿك كا عٙػل تعبؿَ ٤ٗا آٟ٘ ٛلع٥ٞهب په   ٔـت ام وٝ بفتـ٤ٙ ٖب٥ع٥ض ب  ؿك كا ؽهٛؿ   ت٥ه ص ٔ

١ ٥ٞأت ؿـ٘  ولؿٜ ت٥تخج ٣عجبس ؽالفت ٔؾِب  رٟج ٘ت. ٛث ٝ،٥ؿك  ٚ ع٥ّٛع٥ض ٝث ز  ٖ  ٖب٥ع٥ٚ ضه  ؿاؿـ٘ ٖب٘ط ٢طتل٥ت ث٤عٙب ٖب٤ب

ستـٙ ضعبئل ٣ٔ ٣كاعت ٝث ٛ٘ا ب كا ص٤ؽٛ ت ٞ ٤اثلام ٕ٘  ٚ ٛٝ٘ ش٥ـٙ ٝ  ٘جٛؿ؛ صٖٙب ٣ؽفمب٘ ٌ ِٚٝو ـاؿ  ل٥ام تسهؾ  پهس  ٔعناـِ  فهلٚؿ  ٚ ثغه

ـٖ ٝ،٥ؽّ لػل ؿك ٔآ ٓ ٞناك ؿٜ ؿاؿ ؿستٛك ف ٖ تمس٤ٖب ع٥ّٔٛ ؿك ثجلـ٘ تب قِبت ٣َآ اث 1ت٥٘م ٘نؿ ؿٞك ـ. ٥ٓب ْ    3وٙ ٗ اعتهلا ٕٞضٙه٥

عبؿ اعتلْا فٛق ٝ ٤ٛث ٜ َآِا ب ٣3ـ ٔلتؿ٥سٚ  ـ٥ؼ ٔف٥ضٝ ث ٝ تط٤٘طب١٘ ٕت ٖب ث ٚ س٥ٍُٙ ٘آ ٛؿٖ وف١ تط٥ع  ؿ.٥ٗ ٕ٘  ع ٛث
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 .138ظ  ،3د  (،وٕجل٤ذ) ا٤لٖا تبك٤ؼ ،. ك٤ضبكؿ٥ّ٘سٖٛ فلا2٢

 ٚ ٥٘هن  عجبس٥بٖ عجبس٣، ٘مجب٣٤ ثلا٢ اؿاك٠ أٛك ؽالفت آغبم ؿك. ؿاضت ثلعٟـٜ ٔطؾػ٣ كا سلپلست٣ ٌلٜٚ وٝ ضـ ٔى وس٣ اقالق ثٝ «٘م٥ت. »1

تؾبة ع٤ّٛبٖ ٤سـ: عّت ٔبٚكؿ٢ ٣ٔ. ضـ٘ـ ٔى ٘ا تػبة ٛ٘ ؿ ا٤ٗ ٘م٥ت ٘ا ب ع٢ّٛ ٚ اضلاف ٚ سبؿات ام وس٣ غ٥ل وٝ ٛث سلپلست٣ ٘ىٙهـ.   عجبس٣ ثل آٟ٘

سّكب٥٘ٝ ٔبٚكؿ٢، االعىبْ ٔغٕـ ثٗ ك.ن: ع٣ّ ال٤بت ِا ٥ٙ٤ٝ، ظ ٚ اِٛ  .97-96 اـِ

غسٗ . لبؾ3٣ ِا ٙطٛاك، ع٣ّ تٙٛؽ٣ ثٗ اٛث غبؾلٜ ٚ ِا  .92ظ، 3د ، إِ

ٙتظٓ، رٛم٢ . اث3ٗ ّٛن االٔٓ تبك٤ؼ ف٣ إِ  .257ظ، 2 د، ٚإِ



يَ عباص حْسط آل علل ابقاي بٌي  >:  ْب

ِٝٚ ـ ٥ِٚٗثلا٢  كا عبضٛكاتعك٣ّ٥ كٚم  ٚ عناؿاك٢ ؿستٛك ق351 سبَ ؿك ٔعنِا ـ ٤٘ٛ ٣ٔه  ٔٙهبثع  .ولؿ غبؿك ثبك ا  :سهٙ

«ِٝٚ ـ  ثبماكٞهب  ؿك ٚ... ضـ٘ـ ثستٝ ثبماكٞب كٚم ا٤ٗ ؿك. وٙٙـ عنٖ اظٟبك ٚ آ٤ٙـ ٞٓ ٌلؿ عبضٛكا كٚم ٔلؿْ ؿاؿ ؿستٛك ٔعنِا

 2.«ولؿ٘ـ ٣ٔ ٘ـثٝ عس٥ٗأبْ  ثل ٚ ٌلؿ٤ـ٘ـ ٣ٔ ضٟل ؿك ٚ مؿ٘ـ ٣ٔ ؽٛؿ ك٢ٚ ٚ سل ثل م٘بٖ. ولؿ٘ـ ثلپبٞب  ؽ٥ٕٝ

ُ ٚ ضـ تىلاك ٔلاسٓ ٥٘ن ا٤ٗ ق355 سبَ ؿك  1.ثهٛؿ  ض٥عٝ سّكبٖ م٤لا ؛ث٤ٍٛٙـ ص٥ن٢ وٝ ٘جٛؿ آٖ ٤بكا٢ كا سٙت ٞا

ِٝٚ ـ ٖٛا ثٝ كا عبضٛكا ٔلاسٓ تٟٙب ٘ٝ ٔعنِا ُ ثل ٚاكؿٜٞب٢    ٔػ٥جت ثلا٢ ض٥ع٥بٖ عنٖ ٚ ا٘ـٜٚ كٚم عٙ  م٘هـٜ  پ٥غٕجل ث٥ت ٞا

ٝ  ع٣ّ أبْ تع٥٥ٗ كٚم ،غـ٤ل ٤ع٣ٙ ،ض٥ع٥بٖ ثنكي ع٥ـ ثٝ ٥٘ن ثس٥بك٢ تٛرٝ ثّىٝ، ولؿ َ  پ٥هبٔجل  رب٘طه٣ٙ٥  ثه  ٔجهقٚ

غزٝ ٢ف ٞزـٞٓ ؿك ٚا. »ؿاضت ـ ٞب  م٤ٙت ثٝ كا ؽٛؿ ٚ وٙٙـ ؿكثل ٘ٛ رب١ٔ وٝ اؿؿ فلٔبٖ ٔلؿْثٝ  ق353 سبَ ِا  ث٥بكا٤ٙه

 3.وٙٙـ ضبؿٔب٣٘ت، اس ض٥عٝ اع٥بؿ ام وٝ ،غـ٤ل ع٥ـ سجت ثٝ ٚ

ـاؿ تسّف ام پس ث٤ٛٝ آَ ٕٞض٥ٙٗ ٝ  ،كا ض٥ع٥بٖ ٔؾتع ضعبكٞب٢ ام ثلؽ٣ ،ذ٤ثٝ تـك عجبس٣، ؽّفب٢ ٚ ثل ثغ  ام وه

ـاضتٙـ كاآٟ٘ب  اظٟبك تئرل تلس عُٕ ع٣ّ ع٣» ضعبك رّٕٝ ام؛ ولؿ٘ـ م٘ـٜ ؿٚثبكٜ ،٘ . ؿك «ؽ٥لِا ـ  ؿك تٙهٛؽ٣  3افٖا  رّه

َ  ؿك كا «ال ِٚه٣  ع٥ّهبً  اََّٖ اَضهٟـد  » ١رّٕه  ض٥عٝ ف٘بٖؤٔ لٕل٢ ٞزل٢ صٟبكْ للٖ ؿك :٤ٛ٘سـ ٣ٔ الوحاضزُ ًطَار ٚا

ـاؿ «لك٥عٝ» ١ٔغّ ؿك ف٣٘ؤٔ امرّٕٝ ؛ٌفتٙـ ٣ٔ افٖا  5ٌفت. ٣ٔ افٖا ؿك كا رّٕٝ ا٤ٗ ثغ

ٛامٖ ٚ ثلتل ٢وبكٞب م كٜاا ٣ى٤ ،٤ٗثٙبثلا ل ٥٥ه تغ ،٣ـت٥ه ٚ عم ٣ٔقٞج ٣ٚ عت ٣ت٤ل٤ٚ ٔـ ٣بس٥س ٣٤رٛ ٢ٕٔىٗ ؿك ت

ٖٛا ثهب   ، ٔه٣ ٣اعتٕبِ ب٤ٚ  ٣عتٕ ٢ٞب ٚ صبِصٞب  ت٥ؾتٗ عسبس٥ٗ ٔعٙب وٝ ثـٖٚ ثلا٤ٍ٘ثـ؛ ٘لْ است ل افىهبك ٚ  ٥٥ه تغ ته

ٜٛا تغ١ زٝ كا ثٝ ٥ٌ٘ٛ٘ت ،ـ٤عمب  ل ؿاؿ.٥٥ؿِؾ

 يگز بالد اسالهيدر د بيّجْد رق

 ٗ سهل ٤ٔقٞت وٝ ؿك ضهبْ ٚ ثغهل  ٝ ع٥ض ٢كلجب ژ٤ٜٚ ثٝ ،ثٛؿ جب٥ٖكل ٚرٛؿ ،ولؿ ٣ٔ ـ٤تٟـ كا ٤ٝثٛ وٝ آَ ٣ام ؽكلات ٣ى٤

ـا٘ ـٖا ثب ٢ٚ ٕٞىبك ٥ٙ٣ص تٛقئٝ ثب، ؿك ضبْ ب٥ٖثلآٚكؿٜ ثٛؿ٘ـ. عٕ  ٣ٔهـع  لّٕهلٚ ؽهٛؿ ٚ   ٌستلش غـؿكؿ ،٣عجبس ؽب٘

ـاؿ ٚ آَ ثل تسّف ـاك ٥ه ٘ ٣ٔسهتىف فهٝ  ٥ؽّ ٢ثلوٙبكثٛؿ٘ـ. عّت  ٤ٝثٛ ثغ ـا٘  ٢ٚ ٢ن قلفه  ٣ّٕه ٤لا ؿ٤ه م؛ بٖ ثهٛؿ ٥ام عٕه

ـٖا ص ٣كا ٔتٟٓ ولؿ وٝ ام ثٙ ٣ٔستىف  ت٥ه ٚ عبَ آ٘ىٝ تخج 6،٘ٛضتٝ استٟب آ٘ ثٝ كا ٢ٚ اسلاك ٚ اؽجبكٚ  ـ٥ٜنٞب پلس٥عٕ

ـاؿ ت٥ٚؾع  .٘جٛؿ كٚضٗ ٞٙٛم ٤ٝثٛ آَ ٘فع ثٝ ثغ
 ___________________________________  

ٛم٢ . اٗث5 ٙتظٓ، ر ّٛن االٓٔ تبك٤ؼ ف٣ إِ ُ، اح٥ل اٗث؛ 258 ظ، 23د، ٚإِ ِتبك٤ؼ ف٣ ِاىٔب  .133ظ  ،22د، النهاية ٚ البداية، وخ٥ل ؿٔطم٣ اٗث؛ 539ظ ، 8 د ،ا

ىبُٔ، اح٥ل اثٗ .6 تبك٤ؼ ف٣ ِا  .539ظ ،8 د ،ِا

ّٛن ٚ االٔٓ تبك٤ؼ، رل٤ل قجل٢ . ٔغٕـث7ٗ ٙتظٓ ،رٛم٢ اثٗ ؛388ظ، 22د، إِ ّٛن االٔٓ تبك٤ؼ ف٣ إِ ، وخ٥ل ؿٔطهم٣  اثٗ؛ 252 ظ، 23 د، ٚإِ

 .133ظ ،22د، النهاية ٚ البداية

ٙتظٓ، رٛم٢ . اث2ٗ ّٛن االٔٓ تبك٤ؼ ف٣ إِ ىبُٔ، اح٥ل اثٗ؛ 315ظ،25 د، ٚإِ تبك٤ؼ ف٣ ِا  .562 ظ ،9 د ،ِا

غسٗ . لبؾ1٣ ِا ٙطٛاك، تٙٛؽ٣ ع٣ّ ثٗ اٛث غبؾل ٚ ِا  .233، ظ 2د ،ٜإِ

سعٛؿ٢ عس٥ٗ ثٗ ٣عّ .3 قٞت ٔلٚد ،إِ زٛٞل ٔعبؿٖ ٚ ِا  .739ظ، 1د، ِا



:=     ، ار ّ حابسخاى ، 97، پياپي اّلدُن، شوارٍ چِارسال  ;<68ِب

ـا٘ ِٚٝ عٕ ـ ٛا٘ست ٣ٕ٘ ٣٘بغلِا ـ  ٣ع٥ضه  ٢ٞهب  ص٤ٌلا ؿٚ ٞللؿب  ام وٝ ،كا ب٤ٟ٥ٖثٛ عؿٛك ت ُ  ،ؿاضهتٙ وٙهـ.   تغٕه

ِٚٝ سپبٜ ؿٚ ،٤ٗثٙبثلا ـ ِٚٝ ٚ ٘بغلِا ـ ِٚٝ .ٌلفتٙـ للاك ثلاثل ٞٓ ؿك ٔعنِا ـ ـاؿ ٚ  ٣غلثه  سٕت ٔعنِا ٝ  ثغه ِٚ ـ  سهٕت  ٘بغهلِا

ـٖا ّٕب٤ٖؿ سپبٜ ت٥ٚؾع ٙى٤ٝا ثب .ٙـؿاضت بك٥اؽت ؿك كا آٖ ٣ضلل ٝ  ٚ ٔٙبست ٘جٛؿ صٙ ِٚه ـ ٝ  ثبمٌطهت  ١آسهتب٘  ؿك ٔعنِا  ثه

ٛا ٛا٘ست ،م ثٛؿٞا ـا٘ ؿضٕٗ ،٣رٍٙ ٥ّ١ع ه٤ ثب ت ٕك ٚ ؿاؿٜ ضىست كا ؽٛؿ ٣عٕ ؾالفهٝ ٔسهتمل   كا ع٥ِا  .سهبمؿ  ؿك ؿاكِا

ِٝٚ ـ ص تلوبٖ ٔطىُ وٝ ،٘بغلِا ِٚهت  ت٥ه ٔٛلعسهبٖ،  ٗ ٤ٚ ثـ ؾت٤ٌل ٔٛغُ ثٟٝب ـ آ٤٘تٟـ ت، ثبؿاض ن٥٘ كا ٕٞلٞا  ؿ

ِٚٝ ٤ٟ٣ثٛ ـ ـاؿ ؿك ٔعنِا  2.ت ضـ٥تخج ثغ

بٖ ثهٝ  ٥ه ٤ٟثٛ ٢ثهلا  ٣جه ٥كل 1،ُ ؿاؿٜ ثٛؿ٘ـ٥تطى ٣ٗ عىٛٔت٤ؿك ثغل ق186ؿك سبَ بٖ وٝ ٥للٔكٍل، ٤ؿ ٢ام سٛ

٠ِٝٚ آٔـ٘ـ ٚ فلستبؿ ٣ٔ عسبة ـ ٛا٘ـٖ ؽكجٝ ثٝ ٘بْ ٚا فلستبؿٜ ضـٜ ثهٛؿ  ٢وٝ ثلاكا،  ٔعنِا لٖٚ ٥ه ث، عىٛٔت عٕبٖ ٚ ؽ

ضـ  ٣ٔ ثلوٙـٜ ٢ت ام ربؽالف٤بفتٗ ٚ صٙب٘ضٝ  لـكت للأكٝ ؿك غٛكت پس 3ؽبستٙـ.ثل ب٤ٟ٥ٖكا٘ـ٘ـ ٚ ثٝ ٔمبثّٝ ثب ثٛ

ـاؿ ثٝ  ـ ٘جٛؿ٥ثع ضـ ٣ٔ ٔلد ٔلون ؽالفت ؿصبك ٞلد ٚ، ٗ غٛكت٤وٝ ؿك ا ؿك  ،٤ٗص ام ا٥پ٤ٚژٜ آ٘ىٝ  ثل٘ـ، ثٝٛكش ٤ثغ

ـاؿ كا ؿك ٞٓ وٛث١ ف٥بٖ ٔعتؿـ ؽ٥ّسپبٜٞ، ن ثػلٜ كا تبكاد ولؿ٥ق 187٘سبَ  3ـٜ ثٛؿ٘ـ.٥ثغ

ـ   6،بٖ ؿك ضلق لّٕلٚ ؽالفت٥ٚ سبٔب٘ 5ؿك ٔػل ب٤ٖـ٥اؽط ٛا   ،وٝ ٞل ؿٚ ٔقٞت تسهٙٗ ؿاضهتٙ ١ فه ٥ؽّ ٢تغهت ِه

 ؽالفهت  وٗ ولؿٖ اغُ ط٤ٝٔتعػت ثٛؿ٘ـ ٚ ك ٣ولؿ٘ـ ٚ ٘سجت ثٝ ؽالفت عجبس ٣ٔ ٣عىٕلا٘ ٠ٚ٢ ٚ ثب اربم ٣عجبس

ٚاوٙص رـ ٣ٔ ٛا٘ست  ـا م٥كا ثٝ ؿ٘جبَ ؿاضتٝ ثبضـ. ٞلصٙـ سبٔبٟ٘ب آ٘ ٢ت ٕكعهت  ٥ث ل ثهبك ٤ه بٖ ؿك اثت ١ فه ٥ؽّ ع ثهبل ٥ه ِا

ٗ مٔهبٖ ٞهٓ ثهٝ ٘هبْ     ٥ٚ ؿك ٕٞه  طبٖ ٟٔٓ ثهٛؿ ٤ثلا ٣ؽالفت عجبسئ١ّ اغُ ٔس ٣ِٚ ،كفتٙـ ٣ٕ٘ ب٤ٟ٥ٖثٛ ٠٘طب٘ـ ؿست

ٕستىف ٛا٘ـ٘ـ وٝ  ه ؽكجٝ ٣ٔ ٔعن١َٚ ف٥ؽّه  ٣ِا  7.فٝ ٞٓ اؿأٝ ؿاضت٥ٗ ؽ٤ّپس ام ٔلي ا ٣تب ٔـتؽ

ـ  ٣ٔ ضٕبك بٖ ث٤ٟ٥ٝعىٛٔت ثٛ ٢ثلا ٢ـ٤تٟـ ٣وٝ ؿكٖٚ ٕٔبِه اسالٔ ٣٤پس ؽكل كلجب ـاؽتٗ   ٘عٔهب  ،كفتٙه ثلا٘ه

 ـ.٤ٌلؿ ٣ٔ ؽالفت١ ّئاغُ ٔس

 عيي هخِن ًبْدى گيزي اس ضعف ًِاد خالفج بزاي پيشبزد اُداف شيعي، در بِزٍ

 ٢ٞهب  ٢سبم ٥ٝٙمٔ ٚ تٛقئٝ ؽالفت ٔغُ ؿستٍبٜ .ؾع  تسّف تلوبٖ ثٛؿ٘ـ ؿصبك ٤ٝثٛ آَ ٚكٚؿ ص ام٥پ ٣عجبس ٢ؽّفب

 ___________________________________  

ع3٣ّ ىبُٔ، اح٥ل اثٗ؛ 216-212ظ ،6د، االٔٓ تزبكة، كام٢ ٔسى٤ٛٝ . اٛث تبك٤ؼ ف٣ ِا  .355-353ظ، 8 د، ِا

ّٛن ٚ االٔٓ تبك٤ؼ، رل٤ل قجل٢ . ٔغٕـث5ٗ ع٣ّ؛ 72، ظ 28د، إِ  .9ظ ،5 د ،االٔٓ تزبكة، ٔسى٤ٛٝ كام٢ اٛث

 .219ظ، «ثغل٤ٗ للٔك٥بٖ ؽبكر٣ كٚاثف» ،ٔؤ٣ٙٔ ٔغسٗ؛ 152 ظ ،6د  ،. ٕٞب6ٖ

ع7٣ّ ىبُٔ، اح٥ل اثٗ ؛21-22ظ ،5 د ،االٔٓ تزبكة، كام٢ ٔسى٤ٛٝ . اٛث تهبك٤ؼ  ف٣ ِا ٗ  ؛399˚398 ، ظ7 د، ِا  ؽهبكر٣  كٚاثهف »، ٔهؤ٣ٙٔ  ٔغسه

 .228ظ، «ثغل٤ٗ للٔك٥بٖ

ّٛن ٚ االٔٓ تبك٤ؼ، رل٤ل قجل٢ . ٔغٕـث8ٗ  .198ظ ،22د  ،إِ

 .523ظ، 9د  ،. ٕٞب9ٖ

ىبُٔ ؛ اث378ٗظ ،22د ،ٕٞبٖ .2 تبك٤ؼ ف٣ اح٥ل، ِا  .587ظ، 8 د، ِا



يَ عباص حْسط آل علل ابقاي بٌي  <:  ْب

ـاضت ٣لـكت ش٥ٞ وٝ ،ّف٥ٝؽ ٚ ثٛؿ ٍل٤ىـ٤ؾـ  ثل ٢ِطىل سلٖا ٚ ٢ؿكثبك كربَ اما٢  عـٜ أٛك  ٌقكٖا ٢ثلا غبِجبً ٚ ٘

ٝ ٤رل ٚ ٚمكا عٛؼ ولؿٖ ثٝٚلت ٤ه ثبك  ٞلصٙـ ،ٔب٘ـ ٣ٔ پَٛ ٣ث ٛاَ  ٔػهبؿك  ٚ ٕه ٖ ٤ا٠ أه  بت٤ه ٚال ٖأهأٔٛك  ب٤ه  طهب

 2ثٛؿ. ٢ِطىل سلٖا ٚمكا ٚ ؿست آِت ٞٓ وبك ٤ٗؿك ا ٚ پلؿاؽت ٣ٔ

ٝ  ـ٥ٖكسه ثلا٢  فلغت ٤ٗا ام ٚ مؿ٘ـ صًٙ ٔغىٓ علثٝ ٤ٗا ثٝ ،ؽالفت ٟ٘بؿ ؿك ٣ؾعف ٥ٗصٙ ؿكن ثب ٤ٝثٛ آَ  ثه

ٖٛا ثب وٝ ثٛؿ٘ـ بفت٤ٝؿك ب٤ٟ٥ٖثٛ. ثلؿ٘ـ ثٟلٜ ص٤ؽٛ آٔبَ ـ  ٣ٔ ٣كاعت ثٝ ،ربٔعٝ أٛك٠ اؿاك ؿك ف٥ٝؽّ ولؿٖ ٘بت ٛا٘ٙه  ثهل  ت

ؽهٛؿ   ن ام٥٘ بٔـٞب ٚ ؽكلات ثلوٙـٖ اغُ ؽالفت كا٥پ ،ضٛ٘ـ ٚ ؿك ؾٕٗ ل٥ٜص ٣اسالٔ لّٕلٚ ٣عىٛٔت ٚ ٣بس٥س أٛك

 ؿٚك ولؿٜ ثبضٙـ.

ٛاك  عجبس ٚ ٣ثٙ ٢ظ ؿاؿ٘ـ ثب اثمب٥ٝ تلر٤ثٛ آَ ،٢كٚٗ ٥امٕٞ  ب٤ه ؿؽبِهت ٚ  سبؽتٗ ا٤طهبٖ ٚ ٔٙهع   تسّف ثل آ٘بٖ ٚ ؽ

ٛا٘ٙـ ؿك م ،٢  آ٘بٖ ؿك أٛك وطٛكؿاك٥ؿعت ـاك عػل ؿك تب آ٘زب وٝ ،وٙٙـ ٣ل صتل آ٘بٖ عىٕلا٤٘ثت  بم٥تٟٙب أت ،٤ٝثٛ آَ الت

ـا٘زب وبك ٚ ضـ ٌلفتٝ ٚا ام ن٥٘ ،٘ػت ٚ عنَ ٣ع٤ٙ ء،ٔلالاال٥أ ثٝ ٘سجت ف٥ٝؽّ ٕك وٝ ـ٥كس ث ـ ، بك٥ثؾتثٝ  ل ع٥ِا  فلم٘ه

ِٝٚ ـ  ٢آٚك٘ـ تب ٔلؿْ كا ثهلا  ٣ٔ جبٖ ضٕب ثل ٔٙجلٞب٥ٗ ٘بْ كا ؿاكْ وٝ ؽك٤ضٕب ا ٢ٔٗ تٟٙب ثلا»: ٌفت عزن مثبٖ ثب ٔعنِا

ٛٞا .ضٕب آكْا وٙٙـ ٓ كفت ٚ ٕٞٝ وبكٞب كا ثٝ ضٕبوٙبك  ،ل٥ْن وٙبكٜ ٥ٌٗ ٤٘ـ ام ا٥ٞلٌبٜ ؽ ٛٞا  1.«سپبكْ ٣ٔ ؽ

 هاًدٍ اس دّرة سلطت حزكاى جاي بَ يزاالهزائياه گيزي اس ًظام بِزٍ

ٚا ام تلن غالٔبٖ ٝ  ب٥ٖعجبسه  ؽالفت ؿستٍبٜ ؿك، ب٤ٖٔعتػٓ ثٝ غٛكت ٕ٘ب ف٥ٝؽّ مٔبٖ ام ٚ ٢ٞزل سْٛ للٖ ٤ُا  ثه

ِٛ ٚ ضـ٘ـ ٌلفتٝ ؽـٔت ٓ بٖآ٘ ام ٣ثنكٌ ٢ِطىلٞب وٝ ـ٥٘ىط ٣ق  ٔٛرهت  تهلن  ب٥ٖ٘ظبٔ سلوص قجع أب. آٔـ فلٞا

 ؽالفهت  ؿسهتٍبٜ  ؿك تهلن  غالٔبٖ لـكت .ٕ٘ب٘ـ٘ـ ت٥٘ػ ٣ث آ٘بٖ ؽطٛ٘ت ام ن٥٘ ٣عجبس ٢ؽّفب ٚ 3ضـ ٔلؿْ ٣٘بكاعت

ـامٜ آٖ بتـك٤ذ، ت ثٝ  6.وطتٙـ ٣ٔ كا ٚا ب٤ ٚ 5ولؿ٘ـ ٣ٔ ؽّع ب٤ 3ٕ٘ٛؿٜ، ٥ٝتٙج كا ف٥ٝؽّ ٣ٌبٞ وٝ بفت٤ ص٤افنا ا٘

لا ٣ٚلت ِٚت ٣ثغلا٘ ت٥ٚؾع ٔتٛرٝ ٚ آٔـ وبك ٢كٚ( 319-311) ثبل ٣ؾِا ٞ  تٕلؿ ٚ ٣ؽب١ِ ؽنا٘ ن٥ٚ ٘ ؿ  ب٥ٖسهپب

ـٖا ضـ ا٘تمبؿ ٚ ؾب  ثٝ ٌلفت ٥ٓتػٕ ،ضٟلٚ٘ ْ  ثٝ ٢ـ٤رـ ٟ٘بؿ سبس،اٗ ٤ثلا. ثـٞـ ٣سبٔب٘ سل ٚ ٚا  «ءلاالٔهلا ٥ٔا» ٘هب

ِٛ ام ٣تب ثلؽ ولؿ س٥تأس ٍ  ثهبك  ٚ لؿ٥ه ٌ عٟـٜ ثل كا ٣ٔبِ ٚ ٣٘ظبٔ ،٣بس٥س ٢ٞب ت٥ٔسئ ٝ ٥ؿٚش ؽّكا ام  آٖ ٥ٗسهٙ  فه

 ___________________________________  

ّٛن ٚ االٔٓ تبك٤ؼ، رل٤ل قجل٢ . ٔغٕـث1ٗ ىبُٔ اثٗ؛ 369-356 ٚ 389، 183-181، ظ 9د  ،إِ تبك٤ؼ ف٣ اح٥ل، ِا  .311ظ، 8 د، ِا

ع3٣ّ ىبُٔ، اح٥لٗ ٥٘ن، ك.ن: اث؛ 358-339ظ، 6 د، االٔٓ تزبكة، ٔسى٤ٛٝ كام٢ . اٛث تبك٤ؼ ف٣ ِا ٗ  ضهٕس ؛ 629ظ، 8د، ِا هـ٤ ٗ  ِا ـ  ٔغٕهـث  اعٕه

٥ل ٚف٥بت ٚ االسالْ تبك٤ؼ، فٞج٣ طٞب  .138ظ، 16 د، ٚاالعالْ إِ

ّٛن ٚ االٔٓ تبك٤ؼ، رل٤ل قجل٢ . ٔغٕـث3ٗ قٞت ٔلٚد، ٔسعٛؿ٢ عس٥ٗ ثٗ ؛ ع28٣ّ-27ظ  ،9د  ،إِ زٛٞل، ٔعبؿٖ ٚ ِا ، اح٥هل  اثٗ ؛367ظ، 1د ِا

ىبُٔ تب ف٣ ِا  .351ظ ،6د  ،ك٤ؼِا

ّٛن ٚ االٔٓ تبك٤ؼ، رل٤ل قجل٢ . ٔغٕـث5ٗ  .389ٚ358ظ  ،9د، إِ

 .238ظ ،28؛ د338ٚ389، 137-133ظ  ،9ٕٞبٖ، د  .6

 .363ٚ389-118،362-111ظ ،9د  ،. ٕٞب7ٖ
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ـٖا ٣صٖٛ كاؾ»: سـ٤٘ٛ ٣ٔ الکاهلؿك  ل٥اح اثٗثلؿاكؿ.   .«ٔىبتجٝ وهلؿ  اثٛثىل ٔغٕـثٗ كائكل ثب ٤٘بٌن ،ـ٤ٌٛ٘ٝ ؿ عبَ كا ث

لاؾ ،سلا٘زبْ ِٛ ٚ ٌٕبضت ٔٙػت ٤ٗا ثٝ كا كائك ٔغٕـثٗ ،٣بس٥س ف٤ضلا فطبك تغت ٣ِا  أهٛك ٠ اؿاك ٚ سهپبٜ  ت٥ٔسئ

ٝ  اسهت  ربِت 2.سپلؿ ٚا ثٝ كا ٔٙبقك١ ٕٞ ثٝ ٔلثٛـ ٣ٛا٤٘ؿ ٚ ٣بس٥س أٛك ٘فمبت ٚ ٚ ادؽل ٚ ٣ٔبِ ٝ  ءلاالٔهلا ٥أ وه  ثه

بٖ لب٘ع ٘طـ ٟٚب ٤ٙا ثٝ لـكتص،١ ٤پب ٥ٓتغى ٔغؽ ٛٞا ٝ ٥ؽّ ثٝ ٔلثٛـ ٣اؽتػبغ أٛك ؿك ٔطبكوت ؽ ـ  فه ٝ ٥ؽّ ٚ ضه  فه

ٛافمت ولؿ آٖ ثب ن٥٘ ٛا٘ـ٘ـ. ٣ٔ ؽكجٝ ن٥٘ ءلاالٔلا٥أ اسٓ ثٝ ،ف٥ٝؽّ اسٓ وٙبك ؿك ٔٙجلٞب، سل ثل پس، آٖ ام. ٔ  1ؽ

 زهبؿ ٤ا ثهب  ٚ٘هـ  ٚاٟ٘بؿ تهلن  لٖا٤ٚم ٚ سلٖا ثٝ وٓ وٓ كا ص٤ؽٛ لـكت ،تلوبٖ تسّف ثب ٣عجبس ٢ؽّفبسبٖ، ٗ ٤ثـ

ؾب  ثل كا ص٤ؽٛ تسّف، عٕالً ق313 ثٝ سبَ ٣ئلاالٔلا٥أ ٘ظبْ ٖ  ٘ػت ٚ عنَ ٣عت ٚ ؿاؿ٘ـ ؿست ام عىٛٔت ٚا  آ٘هب

 3.ٌلفت ٣ٔ غٛكت تلن ب٤ٖؿكثبك ٚ لٖا٤ٚم ؿست ثٝ ن٥٘

( ثهٝ ٔمهبْ   ٣بسه ٥ه ٍ٘هلش س ٤ه ٝ )ثب ٤ضـ تب آَ ثٛ ٥ّ٣ٝ ؿ٤ِثٛ ص ام ٚكٚؿ آ٥َپ ٣لاالٔلائ٥ٗ ٚرٛؿ ٘ظبْ ا٤ٔثٙبثلا

ٚالع ٢ظبٞل ٣لاالٔلائ٥أ ْ    ٣عىٕلا٘، فٍب٥ٖثب تسّف ثل ؽّ ،ثسٙـٜ وٙٙـ ٚ ؿك  ـاك ٞلصهٝ تٕهب ثهب ٘هبْ   تهل،   وٙٙـ ٚ ثب الته

ص كا ٤لـكت ؽٛ ٢ن٥آٔ بك ٚ ثٝ قلم عمبكت٥ثب تٕبْ اؽت ،زبؿ ولؿٜ ثبضٙـ٤ا ٣ت٥آ٘ىٝ صبِص ٚ عسبسثـٖٚ  ،٣لاالٔلائ٥أ

 :ؽّـٖٚ اثٗ ١ثٝ ٌفتوٙٙـ. اعٕبَ  ثل ؽّفب
ًَِ اس ذٗجذ ٔف٘خل ْ اهز در دخالت ّزگ تخاب ٍ شذ هوٌَع ًٍٖ  ٍِل ػْذُ ز ِبٍٗس ًا ِ  را وـ   ّز وِ آهذ هؼشالذ  وـ

ذ  ٍا ٕدربار ٍ ٖداخل ٕوارّا ٍ فِ٘خل اهَر اهالن در هٌحصز ّن زٍٗس يٗا ارات٘اخت ٍ ،ٌذٗبزگش شغل يٗإ بزا خَّا

ٍِل  ػوال ِب ،صَرت الطاع ِب چِ ٍ تٍٗال صَرت ِب چِ، آى ٖاراض ٍ ػزاق اػوال. بَد  تؼلك ٍا اىٗلشىز ٍ هؼشالذ

چِ. گزفت ٍِل ٓبا اجاس افتادٖ ه اسً٘ را فِ٘خل ًآ ِ  ٍ هٌبـز  ٍ تخـت  جش ٍا، ٍالغ در. دادًذٖ ه ٍا ِب هؼشالذ  هْـز  ٍ سـى

ـ  ش٘آه ت٘الماب تح ٍ يٗػٌاٍ ٕا پارُ ٍ آهذًذٖ ه اطزاف اس وِ ّٖٗا تأّ٘ با هاللات ٍ ّا حَاِل ّا ٍ ًاهِ بز ًْادى  چّ٘

ٍلت در .ًذاشت ـ ا در ٍ گفتٌذٖ ه «سلطاى»داشتٌذ  ِب دست را هله سهام وِ را ٖوساً ،اى٘سلجَل ٍ ِٗبَ آل د  يٗ

ا با و  چّ٘ ،ػٌَاى  ،ًْٖ ٍ اهز اس ،اهَر تصزف در ٍ ػشت ٍ ابْت ٍ لذرت ٍٖ لَاسم پادشاّ ٍ ًذاشت شزوت ىًآ

ْا اس را فٍِ٘ خل بَد سلطاى آى اس ّوِ  4ٖبذٍى هؼٌ بَد ٖلفظ ػباسٖ بٌ ٕبزا خالفت. ًبَد ٕا بْزُ ًآ

 گيزي جَيًخ

ٓ  ثٝ ؿاؿ٘ـ ظ٥تلر ،ؽٛؿ ٣بس٥س ٔٙبفع ٢كاستب ؿك ٚ لـكت ٥ٓتغى ٚ عفظ رٟت ؿك ٤ٝثٛ آَ عبوٕبٖ  ٣ٔهقٞج  تؿهبؿ  كغه

ْ  ص٤ؽٛ عىٛٔت ثٝ ٟب،آ٘ ؽالفت١ ٤سب ؿك ،٣عجبس فٍب٥ٖؽّ ثب ـٚا ٝ  ثهب ، ـ٥ٜثؾطه  ته ٗ  ٍ٘ه  ام ٣پٛضهبِ  ٢ظهبٞل  ؿاضهت

ثهلا٢   ٔٙبسهت  ٣فلغهت  كا« ؽالفهت » ٣پٛضهبِ  ٘بْ ٚ ف٥ٝؽّ ٚرٛؿ غلف آ٘بٖ. بثٙـ٤ ؿست ص٤ؽٛ ٔمبغـ ثٝ ،ؽالفت

 ___________________________________  

ىبُٔ . اث8ٗ تبك٤ؼ ف٣ اح٥ل، ِا  .311ظ، 8 د، ِا

 .313-311ظ ،. ٕٞب2ٖ

ع1٣ّ  .333-333، ظ 5د  ،االٔٓ تزبكة، كام٢ ٔسى٤ٛٝ . اٛث

لعٕبٖ .3 عجل، ؽّـٖٚ ثٗ ٔغٕـ ثٗ عجـِا  .759ظ، 1 د ؽّـٖٚ، اثٗ تبك٤ؼ ِا
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 ؽالفهت  ؿسهتٍبٜ  عهقف  كغهـؿ آ٘ىهٝ ؿ  ٣ثه  ،ؽالفت  ٥تؿع ثب تبولؿ٘ـ  ٣سع، ؿاؿٜ ع٥تطؾ ص٤ؽٛ ت٥ٔٛلع ت٥تخج

 .وٙٙـ افنٖٚ كا ص٤ؽٛ لـكت ،ٙـ٤ثلآ

 عفهظ ، ٔهقٞت  ٣سٙ تلن ب٥ٖسپبٞ ٚ تسٙٗ ٔقٞت ت٤اوخل ثٝ تٛرٝ ثب اسالْ رٟبٖ ضٛكش ٚ صبِص ام ٢ل٥رٌّٛ

ٖ  ثبٞب  عىٛٔت ت٥ٔطلٚع ،آ٘بٖ ٘ظل ؿك وٝ ـ٥قّج ٣ٔ كا ؽالفت ٢ظبٞل ٝ ٥ؽّ فلٔهب ـام  ٚ ـ٤ه ٌلؿ ٣ٔه  ٥ٗتهأٔ  فه  ٢ثلا٘ه

ٖ ٤ثلا كا ٔؾتّه   ٞهبى  فللٝ ٚ اعناة ت٤عٕب ٤ٟ٣ثٛ لٖا٥أ تسبٔظ ٚ تسبُٞك٢ٚ، ٗ ٥امٕٞ. تبفتٙـ ٣ٕ٘ثل كا ؽالفت  طهب

ٛا٘ـ ٣ٔ ٔعٙب ٤ٗا ٘طبٍ٘ل ٚ آٚكؿ اكٔغبٖ ثٝ ٖ  ٔهقٞت  ٚ عجهبس  ٣ثٙه ضـ٠   ٥ؾع ؽالفت ثب آ٘بٖ وٝ ثبضـ ت  ٣ٔطهىّ  آ٘هب

ـاضتٙـ. ٘ 

ـاف طلفت٥پ ؽالفت ظبٞل عفظ ٛاكتل كا ٤ٝثٛ آَ ٣ٔقٞج ٚ ٣بس٥س ٞا ٛغَٛ سُٟ ٚ ٕٞ ـ  لا٤متل سبؽت؛  ِا ٛا٘سهتٙ  ت

ٛامٖ ٝ  ـ٤ه عمب ٚ افىهبك  ؿك ٘لْ ٢ل٥٥تغ ثٝ ٚ ؿٞٙـ سٛق ب٥ٖع٥ض سٕت ثٝ كا لـكت ٚ ٣ٔقٞج ت ٝ  ٣ؿستلسه  ربٔعه  ؿاضهت

ـا تغمك ؿكغـؿ ،ف٥ٝؽّ ثل تسّف ثب٘ـ، ٚ ام س٢ٛ ؿ٤ٍل، ولؿ عفظ كا ؽالفت ظبٞلسٛ،  ه٤ امٟب آ٘. ثبضٙـ  ٣بس٥س فٞا

ٛا٘ست ٣ٔ ؽالفت اغُ ثلوٙـٖ. ثلآٔـ٘ـ ص٤ؽٛ ٣ٔقٞج ٚ ـاؿ(   ؽالفت ٔلون تػلف ؿك كا جب٥ٖكل٠ ن٥اٍ٘ ت  ت٤ه تمٛ)ثغه

 وسهت  ب٥ٖعجبس ام كا ص٤ؽٛ ت٥ٔطلٚع ٚ ؿاضتٙـ تعػت ؽالفت اغُ ثٝ ٘سجت وٝكا  ٣ٔغّ ٢ٞب عىٛٔت ن٥٘ ٚ وٙـ

ٖ  ؽهبكر٣ ٞب٢  لـكت ثلاثل ؿك ٔكٕئ٣ٙ طسال عجبس٣ ؽالفت ٢ظبٞل عفظ پسؿ. ٚاؿاك ٚاوٙص ٝ، ثولؿ٘ـ ٣ٔ  ٔسهّٕب

 .آٔـ ٣ٔ عسبة ثٝ ٤ٝثٛ آَ ٢ثلا

ٖٛا ثب وٝ ثٛؿ٘ـ بفت٤ٝؿك ،ؽالفت ؾع  ام ٣آٌبٞ ثب ٤ٝثٛ آَ ،٤ٗثٙبثلا  ٣كاعت ثٝ ،ربٔعٝ أٛك٠ اؿاك ؿك ف٥ٝؽّ ولؿٖ ٘بت

ٛا٘ٙـ ٣ٔ ـ  ل٥ٜه ص ٣اسالٔ لّٕلٚ ٣عىٛٔت ٚ ٣بس٥س أٛك ثل ت ٖ  ٚ ضهٛ٘ ٝ  ؿكوهٝ   صٙهب  ٔٙػهت  زهبؿ ٤ا ثهب  بٖتلوه  ٌقضهت

ٛا٘ٙـ ٣ٔ ،ثٛؿ٘ـ ٌلفتٝ ؿست ؿك كا ف٥ٝؽّ بك٥اؽت ٣لاالٔلائ٥أ  ؿسهت  ؿك كا ٣ّٕٔىته  أهٛك  مٔبْ ،٣لاالٔلائ٥أ ٔٙػت ثب ت

ْ كا ص٤ؽٛ ٣ٔقٞج ٚ ٣عىٛٔت آٔبَ ٞٓ ٚ ل٘ـ٥ثٍ ـٚا  ثٝ كا عىٛٔتطبٖ وٝ ،٣ل٥٘ٚث ٚ ٣ؿكٚ٘ ٢ٞب صبِص ٞٓ ٚ ثؾطٙـ ت

ـاؽت ٣ٔ ؽكل  .وٙٙـ ؿفع، ا٘
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 هٌابع
 ق.2386، ؿاكغبؿك، لٚت٥ث ،خيالتار يف الکاهل، ٤ٓاِىل عجـ ٔغٕـثٗ ٔغٕـثٗ ٤ٗعناِـ ،ل٥اح اثٗ
ٛاِفلد ،٢رٛم اثٗ ـاِلعٕبٖ اث ـاِمبؿك ٔغٕـ ك٥تغم ،ٍالولَک االهن خيتار يف الوٌتظنثٗ ٔغٕـ،  ٣عّ ثٗ عج ـاِمبؿك  ٣ٚ ٔػكف عكب عج  عجه

 ق.2321، ٥ٝاِعّٕ ؿاكاِىتت ،لٚت٥ث، عكب
ـاِلعٕبٖ ،ؽّـٖٚ اثٗ ـإِغٕـ تلرٕٝ، خلذٍى خ اتييتار العثز، ٔغٕـثٗ ثٗ عج ْ  س، ٣ته ٤آ عج ٖ  ،سهٛ  ٚ ٣عّهْٛ ا٘سهب٘   پژٚٞطهٍبٜ  ،تٟهلا

 .2383، ٣ٍفلٞٙ ٔكبِعبت
ٍلت ٍ يهلکذار آداب در يفخز خيتار، قجبقجب ثٗ ٣عّ ٔغٕـثٗ ،٣قمكم اثٗ ْ  س ،٣ٍهب٘ ٤ٌّپب ـ٥ٔغٕـٚع ١تلرٕ، ياساله يّا  د  ،صٟهبك

 .2383، ٣فلٍٞٙ ٚ ٣عّٕ،  تٟلٖا
 ق.2387، ؿاكاِفىل، ث٥لٚت ،النهاية و البدايةثٗ عٕل،  ؿٔطم٣، اسٕبع٥ُ ل٥وخ اثٗ
ٛاِغسٗ ٣لبؾ ،٣تٙٛؽ طَار، ٣عّ ثٗ اث  تب. ث٣ ،لٚت٥ث ،٣ضبِض عجٛؿ ك٥تغم ،الوحاضزُ ٍ اٌل
 ق.2388، ؿاكغبؿك ،لٚت٥ث، ٣اِمبؾ ٔلؿاؿ ظ٥تػغ، الذحائز ٍ الثصايز، ب٥ٖاثٛع ،ـ٥٢تٛع
 .2386، ٣ضٙبس ع٥ٝض ٣رٟب٘ ٔزٕع ،لٓ ،٣٤ظ غالٔلؾب قجبقجب٥تػغ ،زاىيا در عيتط يخيتار يّا طِير، ٣ٔغٕـعّ ،٥ّٛعبر
ٛاِمبسٓ ١تلرٕ ،عزب تاريخ، ف٥ّ٥پ ،عت٣ ٛك٢ؽ  .2388، فل٣ٍٙٞ ٚ ٣ّٕع ،تٟلٖا ،سْٛ س ،پب٤ٙـٜ اث
ْ  عٕل ك٥غمت ،ٍاالعالم زيالوطاّ اتيٍف ٍ االسالم خيتار، اعٕـ ٔغٕـثٗ ٤ٗاِـ ضٕس ،٣فٞج ـاِسهال ؿاكاِىتهبة   ،لٚت٥ه ث ،٢تهـٔل  عج

 ق.2323، ٣اِعلث
ـاِغس ،وٛةٗ ٤مك ، ا٥ٔلوج٥ل،  ،زاىيا هزدم خيتار، ٥ٗعج  .2367تٟلٖا
لوالْ ٣عّ ١تلرٕ ،اسالم توذى خيتار، ٣رلر ،ـٖا٤م ٛٞا  .2381ا٥ٔلوج٥ل،  ،تٟلٖا ،ؿٞٓ س ،ر

ِ يآ در خيتاار  ،«٤ٝه ثٛ آَ ؿٚكٖا ٣فلٍٞٙ ٚ ٣عّٕٞب٢  ا٘زٕٗ ٚ ٔزبِس» ،٢ؽؿل ـاعٕـكؾب٥س، ٔل٤ٓ ٚ ٢ضبول ، 2389 ،پاوٍّص  ٌا
 .213-99 ظ، 1 ش ،ٞفتٓ سبَ
 .77-53، ظ 21، ش 2386 ،پوٍّاى خيتار ًاهِ ،«٤ٝثٛ آَ ٣ٔقٞج ٢ٌل تسبُٞ» ،٤ٓٔل ،٢ضبول
ـا مٔنْ ،لٓ ،ؿْٚ س ،ٌِيهذ تا ٌِيهذ اس يٌيحس كارٍاى تا، ٣عّ ،٢ضبٚ  .2386، ت٤ٞ

 .37-31ظ ، 22ش، 2382 ،خيتار آهَسش رضذ «٤ٝثٛ آَ ٣ٔقٞج بست٥س ٝث ٣ٍ٘بٞ» ،ٔغٕـثبلل ،٢ن٤عن قبِص
ٛاِفؿُ ٔغٕـ ك٥تغم ،ٍ الولَک االهن خيتار، ل٤رل ٔغٕـثٗ ،٢قجل  ق.2387ؿاكاِتلاث اِعلث٣،  ،لٚت٥ث٥ٝ، اِخب٘، ـ. ٥ٓاثلٞا اث
 .2363 ل،٥لوج٥أ ،تٟلٖا ،ا٘ٛضٝ عسٗ ١تلرٕ ،(جيكوثز) زاىيا خيتار، ّس٥ٖٛضبكؿ٤٘ك ،٢فلا
 .2375، ٣ؿا٘طٍبٞ ٘طل ٔلون ،تٟلٖا ،٣وبضب٘ ٣٤عٙب ـ٥ٔغٕـسع ١تلرٕ، ِيتَ آل عْذ در يفزٌّگ ياياح، َ. رٛئُ ،ولٔل

ٚاثف«  ٔؤ٣ٙٔ، ٔغسٗ،  .237-225، ظ 33، ش 2387 ،اسالم خيتار، «٤ٗثغل ب٥ٖللٔك ٣ؽبكر ك
كؿ ِٛاغسٗ، ٢ٔٚب ال ٍ ِيالسلطًا االحکام ،ٔغٕـ ٗث ع٣ّ اث ـ ظ٥تػغ، ِيٌيالذ اتياَل ِفم ٔغٕـعٔب  ق.2383، ٣اسالٔ غبت٥تّج ؿفتل، ٓل، ٣ا
ٛاِمبسٓ ١تلرٕ ،الجَّز هعادى ٍ الذّة هزٍج، ٥ٗعس ثٗ ٣عّ ،٢ٔسعٛؿ  .2381، ٣ٚفلٍٞٙ ٣عّٕ ،تٟلٖا ،ٞفتٓ س ،ٙـ٤ٜپب اث
ٛاِمبسٓتغم٥ك ٚ ٔمـٔٝ  ،االهن تجارب، ٣اثٛعّ ،٢كام ٤ٝٔسىٛ ، سلٚش،  ،٣أبٔ اث  .2379س ؿْٚ، تٟلٖا
 .2381وُ،  ٣س ٘طل ،تٟلٖا، ييهع يفارس فزٌّگ، ٔغٕـ ،٥ٗعٔ

ـا٘ ـإِّه ٔغٕـثٗ ،٣ٕٞ تٕبْ ٝث، يالطثز خيتار تکوِل، عج  ْ.2958، ةيکيالکاتول مکتبة ،لٚت٥ث ،وٙعبٖ ٛس ٤ ٞا
َتي خيتار، قباسغ اعٕـثٗ ،٣عمٛث٤ ـاثلٞا ١تلرٕ ،يعق  .2389، ٣فلٍٞٙ ٚ ٣عّٕ ،تٟلٖا، ٣ت٤آ ٥ٓٔغٕ


