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چکیعه
ؼكهؿیًاو ٕؼكهؿیًیهٔ ،شًبٍی اشحما٠ی و ؾق هؽال٩ث با ظاکمیث ٠باویاو که ؾق وؿه ؾوم ،ؾق وكلهیىهای
ٌك٬ی ؼال٨ث و ٌمال ٤كبی ایكاو و به ویژه آـقبایصاو ،به وشىؾ آهؿ .ه٭اله پیً قو به بكقوی چگىيگی ؾوث یابی
٠باویاو به ٬ؿقت به وویله ٨كیب ا٨کاق ٠مىهی با ً٠اویًی چىو ؾ٠ىت به ;الكٔا هى آل هعمؿ :بكای جّؿی اهك
ؼال٨ث اٌاقه هیکًؿ .يىیىًؿه ال وىیی با يگاهی گفقا به شًبًهای اشحما٠ی پكؾاؼحه اوث و ال وىی ؾیگك
اقجباٖ ایى شًبًهای ال شمله ؼكهیه و بابکیه با ٌی١ه اهاهیه قا هىقؾ کًکاي ٬كاق هیؾهؿ .هبعد ابحکاقی ایى
ه٭اله بكقوی قويؿ ٘كاظی ،واؼث و وكايصام جبلی ٣يٝكیه ايح٭ال اهاهث ال ٠لىیاو به ٠باویاو ٕال ابىهاٌن کیىايی
به هعمؿ بى ٠لی ٠باویٔ ؾق ّ٠ك هًّىق هیباٌؿ .يىیىًؿه ه١ح٭ؿ اوث که ایى هىئله ال ؾقو ٢پكؾالیهای
ؼال٨ث ٠باوی و هىقؼاو ؾوحگاه آوها هعىىب هیٌىؾ .هؿ ٦هحكشن ،بكگكؾايی ایى ه٭اله ال ٠كبی به ٨اقوی
اوث و ي٭اؾی آو هؿيٝك يیىث .با ایى ظال ظىب بكؼی ياهمؽىايیهای ؾقويی هىشىؾ ؾق هحى ،به ِىقت ؼالِه
به ایى ياهمؽىايی و اٌاقه به بكؼی هّاؾی ٫ؼىاهؿ ٌؿ.
واژههای کلیعی :ؼال٨ث ٠باوی ،هًّىق ٠باوی ،ابىهىلن ،ؼكهیاو ،بابکیه ،جٍی ٟاذًی ٍ٠كی ،ابىهاٌن،
کیىايیه.

 .1ایى ه٭اله بكگكؾاو ه٭اله ;ايح٩أات الؽىقهیه ٨ی الٍك ٪االوالهی :که ؾق العىاق المحمؿو 2 ،ؾیىمبك ٔhttp://ahmadsabryali.blogspot.ae -2225 ،به چاپ
قویؿه اوث.
 .2پژوهٍگك و ه١اوو هكکم ظ٭ى ٪بٍك ٨صك ٬اهكه ،کاقًٌان اقٌؿ جاقیػ اوالم ؾايٍگاه اوکًؿقیه هّك
 .3ؾايٍصىی ؾکحكی جاقیػ اوالم ؾايٍگاه هفاهب اوالهی جهكاو mmajid.menhaji@gamil.com
جاقیػ ؾقیا٨ث 7935/73/19 :جاقیػ پفیكي7931/19/33 :

هوعهه
هكظله اول بالًؿگی ؼايؿاو ٠باوی ؾق قاوحای کىب ٬ؿقت که بیى والهای  793جا  393هـٌ ،اهؿ ٬یام ها و
شًبًهای اشحما٠ی هىحین .ال يٝك هىقؼاو ٬یامها و ظكکثهای ٌی١یاو به ٌکل ٠مىهی لیك يٝك ٌؽّیثهای
ً
٠لىی یا هاٌمی بىؾ ،ولی شًبًهای ؼىاقز ِك٨ا به ٌ١اقها و ایؿههای ٨کكی ؼاقشی اکح٩ا هیٌؿ .ؾوحیابی
ؼمىؾگی شًبٍی ٌؿيؿ .ايؿیٍمًؿاو ؼىاقز به ویژه ابأیه به يٝكیه پكؾالی ها و جىشه به هباظد ٠لمی بكای
هفهبٍاو هحمكکم ٌؿيؿٕ .هعمىؾ اوما٠یلٔ39-33 :7331 ،
ؾق ایى بیى ؾوحگاه ٠باوی ؾق اِىل و ٨كو ٞال هفاهب اهل وًث ظمایث و پیكوی کكؾيؿ و شًبًهای هؽال٧
ؾیًی و اشحما٠ی ال هفهب جٍی ٟو اهل بیث ٕ٠لیهن الىالمٔ پیكوی کكؾيؿٕ .پٙكوٌ٩ىکیٔ773-773 :7333 ،
بكؼی ال ایى شًبًهای اشحما٠ی – به ویژه شًبًهای بكؼاوحه ال ٌك -٪ابهاهات لیاؾی ؾق آقاء و ا٨کاق
ایؿئىلىژیکی و ٠٭یؿجی ؼىؾ پیؿا ؾاقيؿ ،که ياٌی ال آٌ٩حگیهای قوٌى ا٘ال٠اجی که قوایات هً٭ىل ؾقباقه آياو بیاو
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٠باویاو به ٬ؿقت و اجکای آو به اٌكا ٦ایكايی هىشب گىٌه يٍیًی ٨ك ٪وابىحه به ؼىاقز ؾق ٌك ٪و به يى٠ی ؾچاق

ٌؿه ،هیٌىؾ.
٠الوه بك ایى ؾوحگاه ٠باوی جالي و اهحمام ٨كاوايی بكای ال بیى بكؾو هكگىيه هحًی که بیاو کًًؿه آقاء ؾیًی قهبكاو آياو
ٕقهبكاو شًبًهای هؽال ٧ظکىهث ٠باویٔ باٌؿ ،ؾاٌث .بكای جٍىیً اـهاو ٠مىهی اوالم به وویله
قوايههای ؼىؾ که جالي لیاؾی هیکكؾيؿ که ایى شًبً ها قا ٨ا٬ؿ هٍكو٠یث شلىه ؾهًؿ و ایى اجهاهات قا ال ٘كی٫
بیاو ایًکه قهبكاو آياو جالي ؾاقيؿ که ؾیى اوالم قا ال بیى ببكيؿ و جمؿو واوايی و آییىهای گفٌحه به ویژه همؾکی
گكی قا ؾوباقه ليؿه کًًؿٕ .ال٩كؾووی <121 – 118/2 :1993 ،يٝام الملکٔ242 :1975 ،
٠الوه بك ایى آياو قا هحهن به جكویس اباظه گكی و ا٠ح٭اؾ اٌحكاکی بىؾو اهىال و لياو هیکكؾيؿ .شؿای ال ایى هىاقؾ،
ؼاوحگاه و وكچٍمه ایى اهكم ٍ٨اقها بكؼاوحه ال جّ١بات يژاؾی يىبث به يژاؾ ایكايی و جكکی اوث و ال وىی ؾیگك
شكات يمیکكؾيؿ ایى اجهاهات قا هحىشه قهبكاو ٠لىی و یا ظحی ؼىاقز که يژاؾٌاو ٠كبی بىؾه ،بکًًؿ.
پیكولی چٍمگیك و ٨كاگیك ایى قوايههای بكؼاوحه ال يٝام ولٙه ،ظحی ؾاهى هىقؼاو قا گك٨ث و هىشب ٌؿ که
هىقؼاو به کحماو ظ٭ای ٫ؾقباقه هاهیث شًبًهای هؽال ٧ؾاٌحه باًٌؿ .هى٨٭یث ؾیگك جىؽیك و اً٬ا ٞاـهاو
٠مىهی هكؾم هىلماو بكای جؤییؿ جالي قوايه ها هیباًٌؿ < که ّ٬ؿ ؾاقيؿ ؾیى اوالم قا بیى ببكيؿ و اباظی گكی قا
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جكویس کًًؿ٠ٕ .لی بى الىلیؿ ٔ 11 /7 ،7333 ،ایى پیكولی گىحكي پیؿا کكؾ و ؾاهًه آو به هىحٍك٬او و هع٭٭او
ه١اِك قا با وشىؾ همه پیٍك٨ثهایی که ؾق هٙال١ات ٠لن جاقیػ ؾق ایى بكهه لهايی ؾاٌحه ،قا هن ؾق بكگك٨ث .با
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وشىؾ ایًکه بىیاقی ال ایى هع٭٭او جٝاهك به ٨هن ایى جاليهای ياؾقوث که جىوٗ هىقؼاو ؾوحگاه ٠باوی ايصام
گك٨حه ،هیکًًؿ و به ِىقت کلی و شمئی کی٩یث آو قا بكقوی هیکًًؿ .بىیاقی ال ایى هع٭٭او اجهاهات اؼال٬ی که
ؾقباقه ایى شًبً ها ٌؿه اوث ،قا قؾ هیکًًؿ ،ؾق ظالی که به قاظحی به اجهاهات ک٩ك و العاؾ قا هیپفیكيؿ.
آيچه ؾق ابحؿا ٌایىحه جىشه اوث ،اج٩ا ٪يٝك همه يىیىًؿگاو و هىقؼاو ؾوحگاه ٠باوی هبًی بك وابىحگی همه
ظكکثهای ایى شًبًها به شكیاو ٌی١ه هیباٌؿ ،وپه گىحكي ایى جالي ها ؾق قاوحای ؾ٠ىت به آییىهای
ایكايیاو باوحاو و یا به اباظی گكی و اٌحكاکی بىؾو ؾق لياو و اهىال اوثٕ .ابى ظمم الٝاهكی<729/ 5 ،7923 ،
الٍهكوحايی <751-751/ 7 ،7923 ،الب٥ؿاؾیٔ351-327 ،7331 ،
ؾق ایى ه٭اله به ؾو گ٩حماو پكؾاؼحه هیٌىؾ:
 ٔ7اؤاٌ ٞی١ه ؾق ّ٠ك ٜهىق و بكول شًبًهای اشحما٠ی
 ٔ3قوابٗ شًبًهای اشحما٠ی با جٍیٟ
اوظاع نیؼه ظؼ ػصؽ ظهىؼ و بؽوؾ خًبمهای اخحماػی
په ال ٬یام اهام ظىیى بى ٠لی [٠لیهن الىالم] آ٤ال بالگٍث ظاکمیث جصاقی به ویژه ؼكؾه پاها و ِاظباو ًِایٟ
کىچک بك همکاقی ؾق ظكکثها ٕشًبًهایٔ ویاوی به ٌماق هیآیؿ .به ویژه يىبث به ٘ب٭ه هىالی که ال ؾوقه
ؼال٨ث اهام ٠لی [٠لیه الىالم] بهكه بكؾيؿ .آيگاه که به ٘ىق هىاوی ٙ٠ایا قا بیى ٠كب ج٭ىین هیکكؾ .اهام ٠لی
[٠لیه الىالم] کمک ها و وامهای هالی ال ؾولث ٕبیث المالٔ به ٨٭كا و يیالهًؿاو هىالی هیکكؾ ،جا به کاقهای
جصاقی هكچًؿ کىچک بپكؾاليؿٌٕ .یكالی ٔ 33 ،7333 ،ؾق ایى هیاو بكؼی ال بمقگاو هىالی ال ه٭كباو اهام [٠لیه
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الىالم] گٍحًؿ و با وشىؾ ایًکه ال هىالی و ٨٭كا به ٌماق هیق٨حًؿ ،اها به هٍاوقاو ظٕكت [٠لیه الىالم] هبؿل
ٌؿيؿ .هیرن جماق ٕؼكها ٨كوئ يمىيه ایى ا٨كاؾ بىؾٕ .الم٩یؿ ٕاالؼحّأَٔ11- 3- 9 ،7339 ،
همايگىيه که اهام ٠لی [٠لیه الىالم] ال کٍاوقلاو هًٙ٭ه وىاؾ ؼىاوث جا ٨كؾی قا به ً٠ىاو يمایًؿه ؼىؾ ؾق قاوحای
پیگیكی هٙالبات و ظ٭ىٍ٬او ايحؽاب کًًؿ .بك اوان بكؼی قوایات ،يام یکی ال ایى يمایًؿگاو ٌؽّی به يام
;يكوا :بىؾٕ .اظمؿ ِبكی الىیؿ ٔ711/7 ،7233 ،شًب و شىي و همکاقی ٬ابل جىشه ٘ب٭ه هىالی با شًبًهایی
چىو شًبً ٠یى الىقؾه به قهبكی ولیماو بى ِكؾ ؼما٠ی٬ ،یام هؽحاق بى ٠بیؿالله ذ٭٩ی٬ ،یام لیؿ بى ٠لی ٕالم٩یؿ

ٕاالؼحّأَ <713 ،7339 ،هاٌن ه١كو ٦العىًی ،7339 ،ال٭ىن الرايی <713 ،المصلىی-929 /3 ،7339 ،
 ٔ915-922و ٨كليؿي یعیی قا ٌاهؿ هىحینٕ .پٙكوٌ٩ىکی <777-13 ،7333 ،هعمىؾ اوما٠یل-91 ،7335 ،
ٔ91
بكؼال ٦جّىیك و جّىقی کحابهای ٨ك ٪که و١ی کكؾيؿ که ایى ظكکث ها و شًبًهای اشحما٠ی قا ٌی١ی شلىه
ؾهًؿ< اها ایى شكیايات گىیای هیچ گىيه جّىیكی ال ٨ك ٪و يگكيهای ٠٭یؿجی ٌی١ی يیىحًؿ .ؾلیل قوٌى بكای ایى
ظكکث ها ؾق بكابك اهام ٠لىی ٨كوجى و ه٭لؿ و پیكو بىؾهايؿ که ؾق ؼالل آو والها ،ال اهاهايی چىو اهام ٠لی بى
العىیى ٕ 35هـٔ و اهام هعمؿ بى ٠لی البا٬ك ٕ 772هـٔ و اهام ش٩١ك بى هعمؿ الّاؾ 723ٕ ٪هـٔ پیكوی و ج٭لیؿ
کكؾهايؿ .ال وىی ؾیگك هیجىاو بك ٠ؿم ِعث آيچه که کحب ٨ك ٪اؾ٠ا هیيمایًؿ و بكؼی ال قوایات جاقیؽی بكکًاقی
ایى اهاهاو ال ١٨الیثهای ویاوی بیاو هیکًًؿٕ .الم٩یؿ ٕاالقٌاؾٔ <719-713/3 ،7339 ،هاٌن ه١كو ٦العىًی،
 ،7339ال٭ىن الرايی <713 ،المصلىیٔ915-922-929 /25 ،7339 ،
ال وىی ؾیگك اهاهاو ٠لىی جالي لیاؾی بكای ايحٍاق ؾ٠ىت ٌی١ی ؾق ٌك ٪اوالهی کكؾيؿ [ؾاٌحًؿ] و ایى ؾ٠ىت ؾق
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هؿ٠ا ،او شایگاه ق٨ی١ی که ایى ٬یام ها ؾق هًاب ٟهفهب اهاهیه اذًی ٍ٠كیه ؾاقيؿ و ایى بؿاو هً١ی اوث که ایى

بیى کٍاوقلاو ٘ب٭ه هحىوٗ به ویژه ؾق هًٙ٭ه ؼكاواو جكویس ٌؿ< لیكا به وبب ایًکه بكياهه آوها ؾ٠ىت به ٠ؿالث
اشحما٠ی و کًاق گفاٌحى ٨اِله ٘ب٭اجی و بكجكی يژاؾی که ؾولث اهىی ؾق پی آو بىؾ .ایى هىحًؿ به جصكبیاجی بىؾ که
ال ؾوقاو ؼال٨ث اهام ٠لی [٠لیه الىالم] با٬یمايؿه هايؿه بىؾٕ .الم٩یؿ ٕاالهالیٔ ٔ711-715 ،7339 ،ي٭ل قوایاجی
ؾق هال٠ام ال ایى ؾوقاو بك قوظیه آوها هیا٨موؾ .ال شمله ایى قوایات; :او ٘ائ٩ه هى اِعاب اهیكالمؤهًیى ٠لی بى
ابی ٘الب [٠لیه الىالم] هٍىا الیه ً٠ؿ ج٩كً٠ ٪ه و ٨كاق کریك هًهن الی ه١اویه ٘لبا لما ٨ی یؿیه هى الؿيیا٨ ،٭الىا له:
یا اهیكالمؤهًیى ا ٗ٠هفه االهىال ،و ٕ٨ل هىالء االٌكا ٦هى ال١كب و ٬كیً ٠لی المىالی و ال١صن ،و هى جؽا٦
ؼال٨ه ٠لیک هى الًان و ٨كاقه الی ه١اویه.
٨٭ال لهن اهیكالمؤهًیى [٠لیه الىالم] :اجاهكويی او ا٘لب الًّك بالصىق؟ ال والله ال ا١٨ل ها ٘ل١ث ٌمه ،و الض
٨ی الىماء يصن .والله لى کايث اهىالهن لی لىاویث بیحهن٨ ،کی ٧و ايما هی اهىالهن؟ٖٕ:هماؤ
يظؽیه ايحوال اهاهث اؾ ػلىیاو به ػباقیاو
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آو هًگام که ٤كوب ؾولث اهىی يمؾیک هیٌؿ ،يحایس ١٨الیث ها و ا٬ؿاهات ٌی١یاو به ویژه شًبًهایی که به يام
٠لىیاو ؾق ؼكاواو و ٨اقن بكپا ٌؿ ،قوٌى و هٍؽُ گٍث .ج٩اوجی يمیکكؾ که ایى ٬یام ها به قهبكی ٠بؿالله بى
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ه١اویه و یا ابىهىلن ؼكاوايی باٌؿ.
اولیى ؾوؾوحگی ؾق شكیاو ٌی١ه به وویله ٠باویاو و هعمؿ بى ٠لی بى ٠بؿالله بى ٠بان ٕ 732هـٔ ِىقت گك٨ث.
اهىیاو بكای کًحكل ١٨الیثهای ویاوی ،اٙ٬ا٠اجی ؾق ٌام به ؼايؿاو ٠باوی واگفاق کكؾيؿ .بًابكایى ایى ؼايؿاو ؾق
ظمیمه ٌام واکى ٌؿيؿ.
آ٤ال ١٨الیث ؼايؿاو ٠باوی به ؾوقه ٠لی بى ٠بؿالله ٕ 773هـٔ بال هیگكؾؾ و وپه ؾق ؾوقه هعمؿ بى ٠لی ٘كض و
بكياهه قیمی ؾ٠ىت گىحكي یا٨ث .بًابك بكؼی قوایات ٠لی بى ٠بؿالله ؾق وال  31هـ ؾا٠یايی به ؼكاواو ٨كوحاؾ و
به آياو ؾوحىق ؾاؾ و بؿوو ایًکه ـکك يام اهام و ٨٭ٗ با ٌ١اق ;الكٔا هى آل هعمؿ :جبلی ٣کًًؿ٨ .كهاو ؾیگك ٠لی بى
٠بؿالله بكظفق ؾاٌحى ؾا٠یاو ال جبلی ٣ؾق هًاٌ٘ ٫ی١ه يٍیى بىؾ .به ي٭ل ال ٘بكی یکی ال ؾا٠یاو ٌی١ه به يام ٤الب با
ؾا٠ی ٠باویاو ب١ؿ ال ایًکه ظ٭ی٭ث اهاهی که بكای ؾ٠ىت هیکكؾيؿ ،کٌٍ ٧ؿ ،ؾقگیك ٌؿيؿ .ایى چًیى بىؾ که
هكظله اول ؾ٠ىت ٠باوی با ٌکىث هىاشه ٌؿ و ؾه جى ال ؾا٠یاو آياو ؾق وال  713هـ کٍحه ٌؿيؿٕ .ابى کریك،
يىؽه کاهپیىجكی ،ز  ،3ظىاؾخ وًه  773هـ< الٙبكیٔ51-23/1 ،7331 ،
ب١ؿ ال ایى ؾوقه ٕلهايی که پیكولی قویؿو به ظاکمیث يمؾیک ٌؿيؿ٠ ٔ.باویاو ا٠الم کكؾيؿ بك اهاهث ؾوث یا٨حًؿ
و ایى اهك بىاوٙه وِیحی ال ابىهاٌن ٠بؿالله بى هعمؿ بى ٠لی بى ابی ٘الب ٕ 33هـٔ که اهاهث به هعمؿ بى ٠لی
بى ٠بؿالله هًح٭ل ٌؿه اوث .ایًگىيه بىؾ که ولىله ای ال اهاهث جٍکیل ٌؿ:
 ٔ7پیاهبك َٕٔ
 ٔ3اهام ٠لی [٠لیه الىالم]
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 ٔ9اهام ظىى [٠لیه الىالم]
 ٔ2اهام ظىیى [٠لیه الىالم]
 ٔ5هعمؿ بى ٠لی ٕهعمؿ ظً٩یهٔ
 ٔ1ابىهاٌن ٠بؿالله بى هعمؿ بى ٠لی
 ٔ1هعمؿ بى ٠لی بى ٠بؿالله بى ٠بانٕ .الب٥ؿاؾی <33 ،7331،المى١ىؾی <733/3 ،7311 ،الًىبؽحی،
٠ <99 ،7332اق ٦جؤهك <793-793 ،7331 ،الىیى٘ی ،جاقیػ الؽل٩اء ،بی جأ393 ،

بًابكایى ٠باویاو جىايىحًؿ با ٌکل گیكی ایى اؾ٠اء ٠ىا٘ ٧و اظىاوات ياآگاه که هىلماياو آيكا بكای اهام ٠لی [٠لیه
الىالم] و ؼايؿايً ٬ائل بىؾيؿ ،قا بكای ؼىؾ شلب کًًؿ .بؿوث آوقؾو بكؼی ال یاقاو و ظاهیاو هكچًؿ که بىیاقی
ال ٌی١یاو قا گمكاه واؼحًؿ و ایى جبلی٥ات چیمی شم ؾقو ٢قوايه ای و جبلی٥اجی ؾوحگاه ٠باوی يبىؾ.
ابىهاٌن ؾق وال  33هـ ال ؾيیا قؼث بىث ،ؾق ظالی که بك اوان قوایات جاقیؽی ٨كاؼىاو ٠باویاو ال وال  31هـ
و به وویله ٠لی بى ٠بؿالله آ٤ال ٌؿ .ؾق ظالی که ياهی ال ولىله اهاهث ٘كاظی ٌؿه ال وىی ؼىؾٌايؿق کاق يبىؾ و
٠الوه بك ایى ؾوحىق هعمؿ بى ٠لی ٠باوی به ؾا٠ی اول به ٠ؿم ٨اي کكؾو يام اهاهی که بكایً جبلی ٣و ؾ٠ىت
هیکًًؿ و به ٌ١اق ;الكٔا هى آل هعمؿ :بىًؿه کًًؿ و ال ؾا٠یاو ٌی١ه ؾوقی گمیًًؿ< ایى بك با٘ل و ؾوق ال واٟ٬
بىؾو ایى اؾ٠ا جاکیؿ هیکًؿٕ .الممی ،يىؽه کاهپیىجكی -26/17،جكشمه ٠بؿالله بى هعمؿ بى ٠لی و جكشمه هعمؿ
بى ٠بؿالله بى ٠بانٔ
٨ك ٪يگاقاو بك ایى هٍی ٠اؾت کكؾيؿ که همه شًبً ها و ظكکثهایی که ؾق لیك لىای هاٌمیاو ال ٤یك ٠لىیاو یا
٬یام کًًؿگاو ٌی١ی ال ٠كب یا هىالی قا ؾق ایى ٨ك٬ه شای هیؾهًؿ و ایى به ٠لثهای هؽحل ٧و به ؾلیل اهمیث لیاؾ
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ایى واؼحگی بىؾو ایى ولىله اهاهث قا قوٌى هیکًؿ.

آو باٌؿ .اهمیث آو بؿیى شهث بىؾ که جمایل ویژهای به آو ؾاٌحًؿ ٕؾق پی آو بىؾيؿٔ که اذبات کًًؿ که:
 ٔ7بًی ٠لی و ٨ا٘مه ال هؽال٩او ٨کك ٬یام بك ٔؿ ظاکمیث هىحًؿ.
 ٔ3به ؾلیل ٠ؿم ؤىض و قوًٌی اقجباٖ بیى ایى ٬یام ها با اهاهاو به ٠لث به کاقگیكی ج٭یه
ای ى چًیى بىؾ که بكای اذبات وشىؾ ؼىؾ به اٌ١اق ٌا٠كاو ه١كوٌ ٦ی١ی هحمىک ٌؿيؿ .به ً٠ىاو هرال جمىک به
ایى ٌ١ك کریك ٠مهٕ :الب٥ؿاؾیٔ33-33 ،7331 ،
اال او االئمه هى ٬كیً واله الع ٫اقب١ه وىاء ٠لی و الرالذه هى بًیه هن االوباٖ لیه بهن ؼ٩اء
٨ىبٗ وبٗ ایماو و بك و وبٗ ٤یبحه کكبالء و وبٗ ال یكل ٪المىت ظحی ی٭ىؾ الؽیل ی٭ؿهها اللىاء
ج٥یب ال یكی ٨یهن لهايا بكٔىی ً٠ؿه ٠ىل و هاء
ٌا٠ك ٨كليؿاو اهام ٠لی [٠لیه الىالم] قا ظىى و ظىیى [٠لیهن الىالم] و هعمؿ ه١ك٨ی هیکًؿ و کلمه وبٗ قا بك
شملگی ا٘ال ٪کكؾه اوث; .وبٗ :کلمه ای به هً١ی ;يىه ؾؼحكی :و به يى٠ی هّٙلط بك ظىًیى [٠لیهن الىالم]
که ال ظٕكت ٨ا٘مه [والم الله ٠لیها] هىحًؿ ،با ً٠ىاو يىاؾگاو پیاهبك َٕٔ ا٘الٌ ٪ؿه اوث و ٌاهل هعمؿ بى
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٠لی ٕه١كو ٦به هعمؿ ظً٩یهٔ که ال ؾیگك همىكاو اهام ٠لی [٠لیه الىالم] و ال بًی ظً٩یه به ٌماق هیآهؿ،
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يمیٌىؾ.
ً
٠الوه بك ایى اواوا يٝكیه اهاهث ؾق يمؾ ٌی١ه به ٬كابث با پیاهبك َٕٔ بًا ٌؿهى ياه١٭ىل اوث که ٌی١ه اهاهث اهام
٠لی بى العىیى [٠لیهن الىالم] قا که ال يىاؾگاو پیاهبك َٕٔ به ٌماق هیق٨ث ،قا قها کًًؿ و به اهاهث ٨كؾ ؾیگكی
ال ٨كليؿاو ایٍاو که اقجباٖ هىح٭یمی با پیاهبك َٕٔ يؿاقؾ قا ا٠الم کًًؿ .ؾق ِىقت اذبات اؾ٠ای هعمؿ ظً٩یه،
اؾ٠ای هعمؿ بى ٠لی و ٨كليؿي ٠بؿالله ذابث يمیٌىؾ و اگك اؾ٠ای آياو قا بپفیكین ياه١٭ىل اوث که ابىهاٌن
اهاهث قا به هعمؿ بى ٠لی ٠باوی واگفاق کًؿ ؾق ظالی که ٨كليؿي ٠یىی و بكاؾقايً ظىى ٕ 33هـٔ٠ ،ىو و
ابكاهین قا قها کًؿ.
واؼث و پكؾاؼث [٘كاظی] و جبلی ٣يٝكیه اهاهث ؾق قاوحای ایصاؾ جىشیه ٌك٠ی بكای اهؿا ٦ویاوی ٠باویاو
٬لمؿاؾ هیٌىؾ ٠ .باویاو ؾقیا٨حًؿ که ؾق لهیًه قاه ايؿالی و ظحی اوحمكاق ٬یام يىبث به ٌی١ه و ؾق هىاشهه با آياو به
ٌؿت ٔ ٧١شایگاهی و ه٭بىلیث کمحكی ؾق يمؾ ٠اه ه هكؾم ؾاقيؿٌ .ی١یاو ال گفٌحه ؾاقای شایگاهی ویژه ؾق لهیًه
ايصام ١٨الیثهای جبلی٥ی و هًملحی ؼاَ ؾق هیاو کٍاوقلاو و ٘ب٭ه جاشكاو هحىوٗ و ظحی قؾه باال ؾاٌحًؿ.
بًابكایى ٠باویاو جالي کكؾيؿ با ٌی١یاو ؾق ؼكاواو اقجباٖ بك٬كاق کًًؿ .همايگىيه که و١ی کكؾيؿ با شًبًهای
ٌی١ی که به وویله ٠بؿالله بى ه١اویه بى ٠بؿالله بى ش٩١ك بى ابی ٘الب و ؾق وال  731هـ ؾق ٨اقن ٌکل گك٨ث و
اِ٩هاو هكکم ٬كاق ؾاؾٕ ،ابىال٩كز االِ٩هايی ،بی جا 715 ،جا  ٔ713اقجباٖ بك٬كاق کًًؿ .با جىشه به ي٭ل قوایات
هًگاهی که ٠بؿالله بى ه١اویه واقؾ اِ٩هاو ٌؿ ،ابىش٩١ك هًّىق همكاه او بىؾٕ .هماو ،به ي٭ل ال ابىالً١ین-29 /3 ،
 ٔ711شًبً ٠بؿالله بى ه١اویه جا وال  733هـ اؾاهه پیؿا کكؾ.
ال وىی ؾیگك هًگاهی که ٠بؿالله هى ه١اویه به يمؾ ابىهىلن ؾا٠ی ٠باوی ق٨ث جا ال وی ؾق بكابك هكواو ظماق آؼكیى
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ؼلی٩ه اهىی کمک و اوحمؿاؾ بؽىاهؿ ،ابىهىلن وی قا ؾوحگیك کكؾٕ .هماو ٔ713 -
ؾق وا ٟ٬جىلٗ ابىهىلن بك ؼكاواو به يام ٠باویاو يبىؾ ،بلکه با جىشه به جبلی٥اجً ،هؿ ٦ال ٬یام قا ؼىيؽىاهی یعیی
بى لیؿ ٕ 735هـٔ ا٠الم کكؾٕ .هماو <753 ،ؼىايؿهیك٠ ٔ751 ،7331 ،لی ق٤ن هى٨٭یث ٠باویاو ؾق قویؿو به
اهؿا ٦و يیل يهایی به ظاکمیث ،پك وأط اوث که بىیاقی ال ؾا٠یاو ٠باوی جمایل به ٠لىیاو ؾاٌحًؿ و ٌایؿ ال
ههنجكیى آو ها ،ابىولمه ؼالل اولیى ولیك ؾولث ٠باوی اوث و ظحی بكؼی ؾیگك ال ؾا٠یاو که به ٌایىحگی و
اوحع٭ا٠ ٪لىیاو به اهاهث و ل٠اهث يیم پی بكؾه و ه١ح٭ؿ ٌؿه بىؾيؿ.

٠باویاو و ؾا٠یاو آو ها هرل ابىهىلن ؼكاوايی بك ؾوث یابی بك وِیث ابىهاٌن بى هعمؿ ظً٩یه و ايح٭ال اهاهث به
ؼىؾ جبلی ٣هیکكؾيؿٕ .هماو ٔ 755-7331،752 ،همايگىيه که بىیاقی ال ٌكکث کًًؿگاو ؾق ایى شًبً ال جصاق
ً
ؼكؾپا و ٘ب٭ات هحىوٗ ،بك ایى اوان که ؾ٠ىت ٠لىی – ٠باوی اوث و اواوا هاهیحی واظؿ ؾاقؾ ،با آياو هٍاقکث
کكؾيؿ و هیپًؿاٌحًؿ که ایى شًبً اظیاگك بكياهههای ا٬حّاؾی – اشحما٠ی اهام ٠لی [٠لیه الىالم] هیباٌؿ .اهام
٠باویاو شم به اٌكا ٦و ٘ب٭ه ذكوجمًؿ ایكايی به ؾیگك پیكواو و٨اؾاق ؼىؾ جىشه يمیکكؾيؿٕ .ظىیى ٬اون ال١میم،
اولیى يٍايه اؼحال ٦هیاو ٠لىیاو و ٠باویاو٬ ،حل ابىولمه ؼالل ؾق وال  793هـ و ابىهىلن ؼكاوايی ؾق وال 791
هـ اوث .به شهث ایًکه هك ؾو ال ایكايی يژاؾ بىؾيؿ و به ٜاهك بكای ٠لىیاو جبلی ٣هیکكؾيؿ و ٠اهه هكؾم هیپًؿاٌحًؿ
٬حل آوها جىوٗ ٠باویاو یً١ی ؼؿ٠ه ٠باویاو ٠لیه ٠لىیاو اوث .ال وىی ؾیگك ؾا٠یاو ؾوحگاه ٠باوی ،جاليهای
لیاؾی ؾق قاوحای جبكئه کكؾو ابىال١بان و٩اض ؾق هاشكای ٬حل ابىولمه و ایًکه جالي وا٨كی ٌؿ که ایى ٬حل با
هىا٨٭ث ابىهىلن ِىقت گك٨حه اوث .ایى ؾق ظالی اوث که ابىهىلن ؾق ؼكاواو بىؾ و ٬حل ابىولمه ؾق کى٨ه
ِىقت گك٨حه اوثٕ .ؼىايؿهیك[ٔ755-7331،752 ،ؾق ٬حل ابىولمه ؼالل قؾپای ابىهىلن هٍهىؾ اوث ،هكچًؿ
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 <719-713 ،3111هعمىؾ اوما٠یلٔ95 ،7335 ،

ابىهىلن ؾق آو لهاو ؾق ؼكاواو باٌؿ و ٬حل ابىولمه ؾق کى٨ه قغ ؾاؾه باٌؿ].
ؾق وال  791هـ ابىش٩١ك هًّىق به ٬حل ابىهىلن ؾوث لؾ و قوایات جاقیؽی هٙلبی شم ایًکه ابىهىلن ّ٬ؿ کٍحى
هًّىق قا ؾاٌث ،ـکكی به هیاو يیاوقؾهايؿ .پك وأط اوث که هًّىق ،ابىهىلن قا هحهن به واگفاقی ؼال٨ث به
٠لىیاو هیکكؾ [ .ولی اجهام اِلی ابىهىلن که به ٬حل وی هًصك ٌؿ ،گىحكي ؾاهًه ٬ؿقت وی بىؾ که هىشب هكان
و يگكايی و٩اض و هًّىق ٌؿه بىؾ ].ال وىی ؾیگك قوایات جاقیؽی اٌاقه هیکًًؿ که ابىهىلن پیکی همكاه با ياهه به
هًّىق ٨كوحاؾ که وشىؾ اهاهث قا بكای او هًکك ٌؿ و ایى ا٠ح٭اؾ-که ٠باویاو ؾاقای اهاهث هىحًؿ -.جىبه کكؾٕ .ابى
کریك ،يىؽه کاهپیىجكی ،ز  ،71جكشمه ابىهىلنٔ
هممهاو با ٬حل ابىهىلن ،ؼال٨ث ٠باوی ولىله اهاهث شؿیؿی قا ا٠الم کكؾ:
[ ٔ7ظٕكت] هعمؿ [َ]
٠ ٔ3بان [٠مىی پیاهبك]
٠ ٔ9بؿالله بى ٠بان
٠ ٔ2لی بى ٠بؿالله
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 ٔ5هعمؿ بى ٠لی
 ٔ1ابكاهین بى هعمؿ
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 ٔ1ابىال١بان و٩اض
 ٔ3ابىش٩١ك المًّىقٕ .الًىبؽحیٔ7332،51 ،
ال ؾیؿگاه يىبؽحی پیؿایً ولىله اهاهث ٠باویاو به ّ٠ك ههؿی ٠باوی بالهیگكؾؾ .اها پك وأط ٘كاظی آو ؾق
لهاو هًّىق اوث و ؾق ياهه يگاقی هحباؾله بیى هًّىق و هعمؿ ي٩ه لکیه [قشى ٞبه :الهی لاؾه 727 ،7935 ،جا
 ] 711و همچًیى ؼٙابه هًّىق بكای ؼكاوايیاو ب١ؿ ال ٬حل ٠ام بًی العىى به ؤىض هٍهىؾ اوثٕ .هماو،
الٙبكی <513/1 ،7331 ،المى١ىؾیٔ312-319/3 ،7311 ،
ال هً ٝك بىیاقی ال ٘ك٨ؿاقاو ؼايؿاو ٠باوی ایى جّك ٦و واؼث و پكؾالي ها به هرابه ؼیايث به ٠لىیاو به ٌماق
هیآیؿ  .بك اوان بكؼی قوایات ایى جّك٨ات و ایصاؾ ولىله اهاهث شؿیؿ که ؾق قاوحای جؤییؿ ؾولث يىپای ٠باوی
هیباٌؿ ،آ٤ال ايٍ٭ا ٪و ٌکا٠ ٦لىیاو و ٠باویاو اوثٕ .الًىبؽحیٔ7332،51 ،
ؼوابػ خًبمهای اخحماػی با جهیغ
ؾق پی ٬حل ابىهىلن ،ظكکثهای بىیاقی ؾق قاوحای ؼىيؽىاهی او ِىقت گك٨ث .هرل ٌىقي اوعا ٪جكک ٕوال
 791هـٌٔ ،ىقي وًباـ ٕوال  791هـٔ ،شًبً قاويؿیه ٕوال  727هـٌٔ ،ىقي وپاهیاو ؼكاوايی به قهبكی
اوحاـویه ٕوال  751هـٔ ،شًبً الم٭ً ٟهكولی ٕال وال  753جا  719هـٌٔ ،ىقي ؼكهیه ؾق گكگاو ٕوال 713
هـٌٔ ،ىقي بابک ؼكهؿیى ٕال وال  317جا  339هـٔ و ٌىقي هالیاق ٕوال  335هـٔ
به ِىقت اشمالی هىقؼاو و ٨ك ٪يگاقاو ال ٠لل ٠مؿه و٬ى ٞایى ٌىقي ها و ظكکث ها قا بالجاب ٬حل ابىهىلن و ؾق
قاوحای ؼىيؽىاهی ال ایى ٬حل ِىقت گك٨حه اوث .همه ایى ظكکثها و شًبًها قا به يابىؾی اوالم ،اظیای ؾولث
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واوايی ،جكویس اباظی گكی واٌحكاکیبىؾياهىالىلياو و ال بیى بكؾو ٌكی١ث و واشبات ؾیًی هحهن هیکًًؿ و آياو قا
همیٍه ايٍ١ابی ال همؾکیاو هیؾايىحًؿ و بك همه آوها ;ؼكهؿیًاو یا ؼكهیه :ا٘الٌ ٪ؿٕ .يٝام الملک،7315 ،
 <359ابى الًؿین ،يىؽه کاهپیىجكی ،اؼباق الؽكهیه البابکیه< ظىیى ٬اون ال١میمٔ733-733 ،3111،
اگك ؼىاهاو بكقوی قوابٗ ظكکثهای هكؾهی و شًبًهای اشحما٠ی ؾق ٌك ٪اوالهی با جٍی ٟباٌین ،اللم اوث ؾو
گ٩حاق قا بكقوی کًین:
ٌ ٔ7ؽّیث ابىهىلن ؼكاوايی و ؾیؿگاههایً ؾقباقه ٠باویاو و ٠لىیاو

 ٔ3ؼكهؿیًاو ٕبه ٘ىق هّٙلط و ٠٭ائؿ هًىىب به آوهأ
ابىهكلن ضؽاقايی
قوایاجی پكاکًؿه بىیاقی به ٌكض ١٨الیثهای ابىهىلن و چگىيگی پیىوحى ایٍاو به ؼايؿاو ٠باوی هیپكؾالؾ
ٕالمى١ىؾی <733-733/3 ،7311 ،ابى کریك ،ز  ،71جكشمه ابی هىلن< الؽٙیب الب٥ؿاؾی ،يىؽه کاهپیىجكی ،ز
بى هاهاو و ولیماو بى کریك ِىقت گك٨حه اوثٕ .الٙبكیٔ733-733/1 ،7331 ،
قوٌى اوث که ؾا٠یاو ٠باوی جىايىحًؿ با جبلی٥ات ؼىؾ ،پیكواو ؼايؿاو ٠باوی قا ٬اي ٟکكؾو که ایى ولىله
ٌایىحگی بیٍحكی به اهاهث ؾاقيؿ .وؽًكايی هًّىق اٌاقه هیکًؿ که ابىهىلن ال لهاو ابكاهین بى هعمؿ بى ٠لی به
ؼؿهث ٠باویاو قوی آوقؾٕ .ابى کریك ،ز  ،71جكشمه ابی هىلن< الؽٙیب الب٥ؿاؾی ،يىؽه کاهپیىجكی ،ز ،71
جكشمه ابىهىلنٔ
قوایات جاقیؽی گىیای ایى هٙلب هىحًؿ که ابىهىلن ؼىؾ قا ٨كؾی ٌی١ی ه١ك٨ی هیکكؾه اوثٕ .الٙبكی،7331 ،
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 ، 71جكشمه ابىهىلنٔ و آيچه هىقؾ اج٩ا ٪ایى اوث که پیىوحى ابىهىلن ال ٘كی ٫ؾا٠یاو ؼايؿاو ٠باوی به ویژه بکیك

 ٔ 911/1ال وىی ؾیگك هًگاهی که ٠بؿالله بى ه١اویه ظكکحی ٌی١ی ؾق اِ٩هاو بك ٔؿ اهىیاو به قاه ايؿاؼحه بىؾ ،ال
ً
ابىهىلن کمک ؼىاوث .اها ابى هىلن به ِىقت کاهال پ ًهايی ٠بؿالله بى ه١اویه قا ليؿايی کكؾ .چىو ال جاذیكگفاقی
او بك يیكوهای ٌی١ی جعث ٨كهايؿهی ؼىؾ به ٌؿت هكاوًاک بىؾٕ .ابىال٩كز االِ٩هايی ٔ713 ،ایًکه ٠بؿالله بى
ه١اویه ال ابىهىلن ؼىاهاو کمک ٌؿ ،گىاه ایى هٙلب اوث که وی گماو هیکكؾ که ابىهىلن بكای اهام ٠لىی
ً
ٕالكٔا هى آل هعمؿٔ جبلی ٣و ؾ٠ىت هیکكؾ .ظمایث ابىهىلن ال ٠باویاو ِك٨ا بكای ؾوحیابی به ه٭اهی ب١ؿ ال
قویؿو ایى ؼايؿاو به ٬ؿقت بىؾ.
هًاب ٟجاقیؽی به ٘ىق گىحكؾه اٌاقه ای به ٠ىاهل چكؼً و جعىل ابىهىلن يکكؾهايؿ .اها آؼكیى ياهه و پیک ابىهىلن
به هًّىق گىیای بكهال ٌؿو ؼؿ٠ه ها و يیكيگهای ٠باویاو يىبث به وی ٌؿ و وكايصام کٍ ٧وِیحًاهه ؾقو٤یى
ابىهاٌن که ال وىی ٠باویاو اؾ٠ا ٌؿه بىؾ .ؾق ٬ىمحی ال ایى ياهه آهؿه اوث; :اها ب١ؿ ٨٭ؿ کًث اجؽفت اؼاک
اهاها و ش١لحه ٠لی الؿیى ؾلیال ل٭كابحه و الىِیه الحی ل٠ن ايها ِاقت الیه٨ .او٘ا بی ٍ٠ىه الٝالله و اوه٭ًی ٨ی قب٭ه
ال٩حًه و اهكيی او آؼف بالًٝه و ا٬حل ٠لی الحهمه و ال ا٬بل الم١فقه٨ .هحکث باهكه ظكهات .ظحن الله ِىيها و و٩کث
ؾهاء٨ .كْ الله ظ٭ًها و لویث االهك ٠ى االهله و ؤ١حه هًه ٨ی ٤یك هعله٨ .او ی ٧١الله ً٠ی ٨بٕل الله هًه و
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ی١ا٬ب ٨بما کىبث یؿای و ها الله بٝالم لل١بیؿٕ :.الؽٙیب الب٥ؿاؾی ،يىؽه کاهپیىجكی ،ز  ،71جكشمه ابىهىلن<
اظمؿ لکي ِ٩ىتٔ39/9 ،7399 ،
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هیجىاو گ٩ث ابىهىلن ؾق يٝك ؾاٌث که ظکىهث قا ال ٘كی٠ ٫باویاو به چًگ آوقؾ و به اهاهی ٠لىی بىپاقؾ .کٍحى
ولیماو بى کریك ؾا٠ی هٍهىق ٠باوی ؾق همیى قاوحا اوث و ؾلیلی بك ایى هىئله اوث.
ال ٠باقت ;و لویث االهك ٠ى االهله -ظکىهث قا ال اهلً ِٕاظبائً بكگكؾايؿی ،:قوٌى هیٌىؾ که ظ٭ى٪
٠لىیاو قا ؾق هىئله اهاهث قا هؿيٝك ؾاقؾ و ؾق وا ٟ٬ایى ؾلیل اِلی ؾٌمًی ياگهايی بیى ابىهىلن و هًّىق ؼلی٩ه
٠باوی اوث که هًاب ٟجاقیؽی بؿاو اٌاقه يکكؾه ايؿ .ؾلیل ٠ؿم ي٭ل ایى هىائل و ٕ٬ایا ال وىی هًاب ٟجاقیؽی،
چیمی شم جبكئه هًّىق ٠باوی و اجهام ليؿ٬ه به ابىهىلن اوث.
ضؽهیه
ٌكض و ج٩ىیكهای لیاؾی بكای اون ;ؼكهیه :وشىؾ ؾاقؾ .ؼىاشه يٝام الملک ایى يام قا هًىىب به همىك همؾک
یً١ی ؼكهه بًث ٨اؾه هیؾايؿ و اٌاقه هیکًؿ ; :که ؼكهه به همكاه ؾو هكؾ ال هؿائى گكیؽث و به ا٘كا ٦قی ق٨ث و
هكؾم قا به کیً همىكي ٨كاؼىايؿ .هًگاهی که بىیاقی ال هكؾم لقؾجٍحی به او گكایً پیؿا کكؾيؿ ،به آوها ؼكهیاو
گ٩حه ٌؿٕ:.يٝام الملک ٔ353 ،7315 ،ایى هٙلب قا جًها ؼىاشه يٝام الملک هٙكض کكؾه اوث و هصالی بكای
اذبات آو يیىث ،به ویژه که ؾق اقجبا٘ی بیى همؾکیاو که ؾق ؾوقه واوايی بىؾيؿ و ایى شًبًهای هىوىم و هحهن به
ؼكهیه ؾق ّ٠ك اوالهی وشىؾ يؿاقؾٕ .ال٩كؾووی /3 ،7339 ،ال  773جا  <737يٝام الملک ،7315 ،ال  391جا
ٔ357
هى١ىؾی و یا٬ىت ظمىی وشه جىمیه ؼكهیه قا هًىىب به هًٙ٭های ؾق ياظیه آـقبایصاو ؾايىحهايؿٕ .ظىیى ٬اون
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ال١میم ٔ 723 ،3111 ،و ایى يیم ه٭ىله ٬ابل جىشه يیىث< لیكا اولیى کىی که ؾق وال  773هـ ؾ٠ىت به ايؿیٍه
ً
ؼكهیه کكؾ٠ ،ماق بى یمیؿ هل٭ب به ؼؿاي ؾا٠ی ٠باوی اوث ٕالٙبكی ٔ713/ 1 ،7331 ،و آو کاهال بی اقجباٖ با
ياظیه آـقبایصاو اوث و ایى بكؾاٌث هكبىٖ به بابک ؼكم ؾیى که ؾق آـقبایصاو و ؾق اواؼك ّ٠ك اول ٠باوی به قاه
ا٨حاؾ ،هیٌىؾ.
ج٩ىیك وىم ال واژه ؼكهیه هح١ل ٫به ٨لىگل هىحٍك ٪آلمايی اوث٨ .لىگل کلمه ;ؼكم :قا به هً١ی ;هاشى ،هكض،
هىحهحك :به هً١ای ;هكؾ ٌىغٌ ،اؾ ،پكو ،بی ظیاء و ؼىٌگفاقاو :و لهاولو ؼكهیه ؾق ٌماق ٨ك ٪به ظىاب

ً
يمیآوقؾ و ِك٨ا آو قا هحمایل به اباظی گكی ه١ك٨ی هیکًؿٕ .ظىیى ٬اون ال١میم ٔ723 ،3111 ،ایى ج٩ىیك به
وا١٬یث و ؾقوحی يمؾیکجك اوث.
قوٌى اوث که هىقؼاو و ٨ك ٪يگاقاو اهل وًث واژه ؼكهیه یا ؼكهؿیى قا اجهاهی بكای قهبكاو شًبًهای اشحما٠ی
بکاق بكؾهايؿ ،یً١ی هماو اباظه گكی و اظیاء هفهب همؾکی اوثٕ .الب٥ؿاؾی <359 ،7331 ،ابى الًؿین ،يىؽه

ل٥ىی ه١ك٨ی هیکًؿ  .ولی به هًاب ٟه١حبك جاقیؽی جکیه يؿاقؾ ،او آقای ؼكهؿیًاو و آجً پكوحاو قا که پیً ال آياو
بىؾيؿ ،به هن هیآهیمؾٕ .ظىیى ٬اون ال١میم <723 -723 ،3111 ،همى٨ <792 /7 ،7311 ،اقو٠ ٪مك٨ىلی،
ً
 ٔ311/7 ،7333بىيییاجى٨ ٦كاهىي کكؾه اوث که ؼكهیه ِك٨ا ل٭بی اوث که قهبكاو و بكپاکًًؿگاو ایى ظكکث
بكؼىؾ ا٘ال ٪يکكؾه ايؿ ،بلکه ل٭بی اوث که ظاکیث ٠باوی و يىیىًؿگاو اهل وًث که با آياو هؽال ٧بىؾيؿ ،بك
آياو گفاٌحًؿ.
آيچه هًاب ٟجاقیؽی ؾقباقه ای ى شًبً يگاٌحًه ايؿ ،یا ال هؽال٩یى ایى ظكکث به ٌماق هیق٨حًؿ و یا ؾق قؾی٧
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کاهپیىجكی ،اؼباق الؽكهیه البابکیهٔ اها بىيییاجىٌ ٦كًٌ ٪ان ه١كو ٦ایى ؾیؿگاه قا به ٘ىق کاهل قؾ و ؾ٨اٞ
ً
هبىى٘ی قا ال شًبًهای اشحما٠ی قا ايصام هیؾهؿ .بىيییاجى ٦واژه ؼكم قا ال آجً هیؾايؿ و ایى ج١بیك ِك٨ا ج٩ىیك

وابىحگاو شكیاو [ؾوحگاه] جبلی٥اجی هؽال ٧و ه١ايؿ به ظىاب هیآیًؿ.
اجهام به اظیاء همؾکی گكی و جكویس ٠٭ایؿ ایى کیً به يام ؼكهؿیًاو ،اجهاهی ٠مىهی که بك همه شًبً ها و ٨ك٪
ٌی١ی [و ٤یك ٌی١ی] که هؽال ٧ؾولث ٠باوی بىؾيؿ ،ا٘ال ٪هیٌؿ و هؿ ٦اواوی آياو ال ایى اجهام ليی ها ،ایى
شًبً ها قا ٨ا٬ؿ هكگىيه ٌكی١ث اوالهی ه١ك٨ی کًًؿ .ال وىی ؾیگك ؼل٩ای ٠باوی قا يىبث به آيچه که ايصام
هیؾهًؿ ٕکٍحاق ،اواقت و  ٔ...جبكئه کًًؿ.
ؼظ اجهاهات ضؽهیاو
ؾق ایى قاوحا ،ؾالیل بی ٌماقی بكای جبكئه هیجىاو جّىق کكؾ:
.7بىیاقی ال قهبكاو ایى ٬یامها همايًؿ ؾیگك هىلماياو لیىحًؿ و همکاقی ایى قهبكاو با ؾ٠ىتهای ٌی١ی و وپه
٠باوی به شهث هىائل ا٬حّاؾی – اشحما٠ی و یا هىائل ؾیًی ،گىاه ٠ؿم آگاهی آياو به هكگىيه ج٩کك ایؿئىلىژیکی
ؾیگك بىؾ.
ؾوق ال وا١٬یث اوث قهبكاو ایى ٬یام ها ؾق قاوحای بكپا کكؾو ظكکث ؼىؾ ،به اظیاء هفاهب و کیًهای ال بیى ق٨حه،
جمىک و اوح٩اؾه کًًؿ .به ویژه ایًکه هیچ گىيه هًب١ی بكای همؾکیاو ـکك يٍؿه اوث.
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آيچه ؾقباقه ٠ماق بى یمیؿ ٕؼؿائ گ٩حه ٌؿه ،قوایات ٘بكی اوث که ج١اقْ ؾق آوها هىز هی ليؿ; :چىو به هكو
ؾقآهؿ ٕآيگىيه که گ٩حه ٌؿه اوث ٔ.يام ؼىؾ قا ج٥ییك ؾاؾ و ؼؿاي ؼىايؿه ٌؿ و هكؾم قا به وىی هعمؿ بى ٠لی
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٨كاؼىايؿ .هكؾم يیم ؾ٠ىت ؼؿاي قا پفیك٨حًؿ و به وىی او قهىپاق ٌؿيؿ و به ا٘ال٠ات وی ؾقآهؿيؿ .وپه قویه
ؼىؾ قا يىبث به آيچه ؾ٠ىت کكؾه بىؾ ،ج ٥ییك ؾاؾ و ؼكهؿیًی بىؾو ؼىؾ قا اٜهاق کكؾ و هكؾم قا به آو ؾ٠ىت کكؾ.
اٌحكاکی بىؾو لياو قا ا٠الم کكؾ و به آياو گ٩ث که ایىها ؾوحىقات هعمؿ بى ٠لی اوث.
اؼباق ؼؿاي به اوؿ بى ٠بؿالله قویؿ .شاوىوايی بك او گماٌث و هًگاهی که بكای پیکاق به بلػ هیق٨ث ،ال
اظىالً پكویؿ  .ؼؿاي به جًؿی به او پاوػ ؾاؾ .اوؿ بى ٠بؿالله ؾوحىق ؾاؾ ،ؾوحايً قا  ٟٙ٬کًًؿ و لبايً قا بیكوو
کًٍؿ و چٍمايً قا قا هیل کًٍؿ:.
ایى قوایث به ٠لل ج٥ییك قویه ياگهايی ؼؿاي قا بیاو يمیکًؿ و به بیاو ایى يکحه هیپكؾالؾ که ب١ؿ ال اٜهاق جمایل به
ؼكهؿیًاو ،همچًاو به يام هعمؿ بى ٠لی ٠باوی ؾ٠ىت هیکكؾ .به ؾوق ال وا١٬یث اوث که به يام اهام هىلمايی که
يىب به پیاهبك َٕٔ هىلماياو هن بكوؿ ،بكای آئیًی ؾیگك جبلی ٣کًؿ .شكاجی که ؼؿاي ؾق هًگاهه وؽى با اوؿ بى
٠بؿالله والی اهىی ؾاٌث و با هبايی ؼؿاي که ؾ٠ىت به اباظی گكی هیکًؿ ،ج١اقْ ؾاقؾ.
ال قوایث ؾوم ٘بكی بكؼی ال ظ٭ای ٫ؾیگك قوٌى هیٌىؾ٠; :لی بى هعمؿ ال هٍایػ ؼىؾ ي٭ل هیکًؿ ،هًگاهی که
اوؿ بى ٠بؿالله ال آهل آهؿه بىؾ .ؼؿاي که ؾا٠ی هاٌمی بىؾ ،قا يمؾ او آوقؾيؿ ،ؾوحىق ؾاؾ ،لبايً قا  ٟٙ٬کكؾيؿ و
چٍمايً قا هیل کٍیؿيؿ .وپه گ٩ث; :العمؿلله الفی ايح٭ن البکك و ٠مك هًک :او قا به يمؾ یعیی بى ي١ین
ٌیبايی والی آهل ٨كوحاؾٕ :.الٙبكی <713/ 1 ،7331 ،هعمىؾ اوما٠یلٔ37 ،7331،
ال ٠باقت پایايی بك هیآیؿ که ؼؿاي يىبث به ابىبکك و ٠مك گىحاؼی کكؾه اوث و ایى ؾاللث بك گكایً و جمایل
ؼؿاي به ٠لىیاو هیکًؿ .هٍهىق اوث که ٠لىیاو بكؼال٠ ٦باویاو يىبث به اٜهاق يٝك ؾقباقه ٌیؽیى ج٭یه
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هیکكؾيؿ .قوٌى اوث که ؼؿاي بكای اهام ٠باوی ؾ٠ىت يمیکكؾ ،هماو گىيه هىقؾ بعد اوث ،ؼؿاي بكای اهام
٠لىی ه١اِك ؼىؾ یً١ی اهام ش٩١ك بى هعمؿ بى ٠لی [٠لیهن الىالم] ؾ٠ىت هیکكؾ و ایى اهك با٠د ٌؿ که هًابٟ
٠ب اوی آو قا هىقؾ هصمه ٬كاق ؾهًؿ .همچًیى ال شايب ظاکن اهىی هىقؾ ٌکًصه و پیگیكؾ ٬كاق گیكؾ و آيچه والی
اهىی قا بك آو ؾاٌث که ؼؿاي قا هحهن کًؿ ،گىحاؼی به ٌیؽیى ٨٭ٗ يبىؾ.
 .3به اـ٠او هًاب ٟهؽال ،٧ؼكهیاو هىلماو هىحًؿ .هكچًؿ ایى اـ٠او به ٘ىق ٔمًی اوث .ؼىاشه يٝام هیيىیىؿ:
; ؾق باؾی اهك اٜهاق قاوحگىیی ،ج٭ىا و هعبث آل قوىل هیکكؾيؿ :.ؼىاشه ا٠حكا ٦هیکًؿ که قهبكاو ایى ظكکث ها

يىبث بك ٌ١ائك و هٝاهك اوالهی هماقوث و جىشه ؾاٌحًؿٕ .يٝام الملک ٔ331 ،7315 ،ب٥ؿاؾی ؾقباقه پیكواو
الم٭ً ٟؼكاوايی هیيىیىًؿ; :آوها ؾق هك قووحایی که واکى هىحًؿ ،هىصؿی ؾاٌحًؿ .ؾق آو يمال يمیؼىايؿ ،ولی
هؤـو قا وا هیؾاٌحًؿ که جکبیك و اـاو بگىیؿ :.و ؾق اؾاهه قوایحی قا ـکك هیکًؿ که يا ٓ٬قوایث پیً اوث.
;هًگاهی که آياو بك هىلماياو پیكول هیٌؿيؿ ،کاقی با هؤـو و هىصؿ يؿاٌحًؿ :.قوایث اول ياٜك بك ظالث جاقک
الّاله بىؾو ؼكهیاو ؾق هىاشؿٌاو و ؾق قوایث ؾوم جىشه به هؤـو و هىصؿ ظحی ؾق ظالث شًگ قا بیاو هیکًؿ.
ب٥ؿاؾی ؾقباقه پیكواو بابک ؼكهؿیى هیيىیىؿ; :ؾق کىهىحاوهای لیك ویٙكه ؼىؾٌاو ،هىاشؿی بكای هىلماياو
واؼحًؿ که ؾق آو اـاو بگىیًؿ :.ایى قوای ث گىیای ایى يکحه اوث که آياو هىلماو يیىحًؿ .اها ب٥ؿاؾی با جىشه به
اولىب و ٠اؾت ؾق يگاقي ٬ىل ي٭ٕی ؾیگكی قا ي٭ل هیکًؿ; :آياو ٨كليؿاو ؼىؾ قا ٬كآو و يمال آهىلي هیؾاؾيؿ .اها
ؾق يهاو يمال يمیؼىايؿيؿ و ؾق هاه قهٕاو قوله يمیگك٨حًؿ و شهاؾ با ک٩اق قا ٬بىل يؿاٌحًؿٕ :.هماؤ352-359 ،
یکی ال هع٭٭او ه١اِك قوایات هحًا ٓ٬ب٥ؿاؾی قا ؾلیلی بك ا٠ح٭اؾ ؼكهیاو هبًی بك آلاؾی ؾیايث و ٠باؾت ؾايىحه
اوثٕ .ظىیى ٬اون ال١میم ٔ759 ،3111 ،ایى جبكئه کكؾو ياه١٭ىل به يٝك هیقوؿ ،لیكا که واؼث هىاشؿ و
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ٕالب٥ؿاؾیٔ325-322 ،7331 ،

آهىلي ٬كآو به ٨كليؿاو ؼىؾ ،به آلاؾی ؾیاي ث و ٠باؾت اقجبا٘ی يؿاقؾ ،بلکه به جكویس ٠باؾت هكبىٖ اوث ،به ویژه
ایًکه ؾیى اوالم هماو ؾیى ؾولث و ظکىهحی اوث که شًبً آوها قا وكکىب و ٬ل ٟو ٬م ٟکكؾه اوث .اِٙؽكی با
وشىؾ جكؾیؿ ؾق ٌای١ات ؾق قوایات ،ولی بك اوالم آياو جاکیؿ هیکًؿ; .ؾق قووحاهای آياو هىاشؿی وشىؾ ؾاقؾ و
٬كآو جالوت هیکكؾيؿ ،هكچًؿ قوایات ؾیگكی وشىؾ ؾاقؾ که ؾاللث هیکًًؿ بك ایًکه آوها شم اباظه گكی به چیم
ؾیگكی ا٠ح٭اؾ يؿاٌحًؿ٠ٕ :.بؿالصلیل ظىى ،هصله الکاجب٠ ،ؿؾ  ،771ؾیىمبك ٔ719 ،7335
ب٥ؿاؾی ؾقباقه پیكواو هالیاق هیگىیؿ; :اهكوله پیكواو هالیاق ؾق کىهىحاوهای هعل وکىيث ؼىؾ ،بیً ال وىاؾ
شكشاو به اٜهاق اوالم هیپكؾاليؿٕ :.الب٥ؿاؾیٔ352 ،7331 ،
ایى ا٠حكا٨ات با وشىؾ ٠ؿم ِكاظحٍاو ،اها به ايؿاله ای يىبث به ٠٭ایؿ ایى شًبً ها جبییى کكؾه اوث .واؼث
هىاشؿ ؾلیلی بك اوحمكاق ؾق به پاؾاٌحى يمال و ؾیگك ٌ١ائك اوالهی اوث٠ .ؿم هماقوث بك يمال به ِىقت ٠لًی یا
ؾق هىاشؿ ؾلیلی بك ایًکه آو ها ٤یك هىلماو هىحًؿ ،يیىث .بكؼی ال ٨كٌ ٪ی١ی اوالهی١ٌ ،ائكٌاو قا به ِىقت
وكی و ؾوق ال هىاشؿ ايصام هیؾهًؿ و ایى به شهث ج٭یه و جكن و يگكايی ال ؾقبًؿ کٍیؿو و هىقؾ ٜلن ٬كاق گك٨حى
اوث .ال يمىيههای ایى ٨ك٠ ٪لىی ؾق جكکیا قا هیجىاو بكٌمكؾٕ .هعمؿ يىقالؿیى ،هصله الًىق ،لًؿو ،51 ٞ ،یىلیى،
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 ٔ71 ،7335همايگىيه که جالوت ٬كآو و آهىلي آو به ٨كليؿايٍاو بیاو کًًؿه و ؾلیل قوًٌی اوث بك ایًکه آياو
هىلماو هؤهى هىحًؿ.
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.9قوایات جاقیؽی و کحابهای ٨ك ٪که همیى اجهاهات یً١ی اظیای همؾکی گكی و آئیىهای لقؾجٍحی و ؾولث
واوايی با وشىؾ هىلماو بىؾو اوما٠یلیه بك آياو يیم ا٘ال ٪هیٌؿ٠ٕ .لی بى الىلیؿ <19/7 ،7333 ،ب٥ؿاؾی،
 313 ،7331به ب١ؿٔ
آيچه ٬ابل جىشه اوث ایًکه اوما٠یلیاو به ً٠ىاو یک آئیى اوحمكاق پیؿا کكؾ و ؾا٠یايً به قؾ ایى اجهاهات پكؾاؼحًؿ.
ؾق ِىقجی که ال ایى شًبً ها جالی٩ات و یا هىحًؿاجی بكای قؾ و پاوػ گىیی به ایى اجهاهات با٬ی يمايؿه اوث.
اجهاهاجی يٝیك اباظی گكی ،اظیای ؾولث واوايی و آئیىهای ایكاو باوحاو بك ٠مىم ٨كٌ ٪ی١ه ا٘ال ٪هیٌؿٕ .ابى
ظمم 791/5 ،7923 ،به ب١ؿٔ
ظالیل جاؼ یطی اؼجباغ خًبمهای اخحماػی و ضايعاو اهاهاو اثًی ػهؽیه
ال وىیی ؾالیل بىیاق ِكیط و هىحؽكز ال هًاب ٟو ال وىی ؾیگك به لعا ٚهً ٫ٙجاقیؽی اقجباٖ بىیاق قوٌى هیاو
شًبًهای اشحما٠ی و ؼايؿاو اهاهاو ٠لىی ٕاذًی ٍ٠كیهٔ وشىؾ ؾاقؾ.
.7بىیاقی ال ٨ك ٪يگاقاو ،ؼكهیه قا ٨ك٬ه ای هًٍ ٫ال شكیاو ٌی١ی کیىايی هیؾايؿ .اها اؼحال ٦اواوی ؾقباقه
چاقچىب و هعؿوؾه ايٍ١ابات کیىايیه که ؼكهیه ال آو هًٌٍ ٫ؿه اوث ،هیباٌؿ .به اؾ٠ای ٌهكوحايی ،ایى ٨ك٬ه ال
ايٍ١ابات ٨ك٬ه ای اوث که هؤوه آو ٠بؿالله بى ه١اویه بى ٠بؿالله بى ش٩١ك هیباٌؿ; .و ً٠ه يٍؤت الؽكهیه و
الممؾکیه بال١كإٌ :.٪هكوحايی ٔ751/7 ،7923 ،اها يىبؽحی ؾق کحاب ;٨ك ٪الٍی١ه :ؼىؾ هیيىیىؿ; :ؼكهیه ال
ايٍ١ابات ٨ك٬ه ابىهىلن ؼكاوايی اوث و ایى ٨ك٬ه ال ٌاؼههای ٨ك٬ه قاويؿیه که ٬ائل به اهاهث ٠بان ٠مىی پیاهبك
َٕٔ هىحًؿ ،هیباٌؿ و ؾق يىل ٠بان شكیاو اهاهث اوحمكاق پیؿا کكؾ :.هى١ىؾی ،ابى يؿین و ؼٙیب ب٥ؿاؾی ایى
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يٝكیه قا جؤییؿ هیکًًؿٕ .الًىبؽحی <21-21 ،7332 ،المى١ىؾی <393/3 ،ابى الًؿین ،يىؽه کاهپیىجكی ،اؼباق
الؽكهیه البابکیه< الؽٙیب الب٥ؿاؾی ،ز  ،71جكشمه ابىهىلنٔ ؼٙیب ب٥ؿاؾی هیا٨مایؿ; .او الؽكهیه جؿ٠ى الی
اهاهه ٨ا٘مه بًث ابی هىلن .ؼكهیه [هكؾم] قا به اهاهث ٨ا٘مه بًث ابى هىلن ؾ٠ىت هیکكؾيؿٕ :.الؽٙیب
الب٥ؿاؾی ،ز  ، 71جكشمه ابىهىلنٔ ٠بؿال٭اهك ب٥ؿاؾی ه١ح٭ؿ اوث که ؼكهیه هًٍ١ب ال اوالم اوث ولی ج١ل٭ی به
آو يؿاقؾٕ .الب٥ؿاؾیٔ352-359- ،7331 ،

گفٌث که ٨ك٬ه کیىايیه ٨ك٬ه ای واؼحگی او ث و اؾله بىیاقی بك ایى هىئله وشىؾ ؾاقؾ[ .قشى ٞبه :اظمؿ ِبكی
الىیؿ-هصیؿ هًهاشی ،7939 ،ي ]3
اها اؾ٠ای ٌهكوحايی هبًی بك ايٍ٭ا ٪ؼكهیه ال ٨ك٬ه ٠بؿالله بى ه١اویه بی پایه به يٝك هیقوؿ ،لیكا ٠بؿالله بى
ه١اویه هیچ گاه بكای اهاهث ؼىؾ هكؾم قا ؾ٠ىت يکكؾ ،بلکه همیٍه هكؾم قا به ;الكٔا هى آل هعمؿ٨ :كا هیؼىايؿ.
ٕابىال٩كز االِ٩هايی ،بی جأ715 ،
اوماء ؾؼحكاو ابىهىلن قا ظحی ؾق ؾ٠ىتها و ظكکثهای ؼىيؽىاهايه پؿقٌاو قا ـکك يمیکًًؿ .ال وىی ؾیگك
اؾ٠ای ؾ٠ىت به اهاهث بكای ؾؼحك ابىهىلن وؽًی گما٨ی اوث< لیكا ؾق ه٭ ٟٙجاقیؽی هیچ کىی و شكیايی چًیى
اؾ٠ا و ؾ٠ىجی بكای اهاهث یک لو يکكؾه اوث .به يٝك هیقوؿ ایى ٌیىه ال اجهام به اباظی گكی يمؾ ؼكهؿیًاو قا
ؼىاشه يٝام الملک به کاق بكؾه اوث و ایٍاو هؿ٠ی اوث که اباظی گكی ؼكهؿیًاو ال ٘كی ٫ايحىابٍاو به همىك
همؾک اوثٕ .يٝام الملکٔ331 ،7315 ،
اها اؾ٠ای يىبؽحی هبًی بك ايٍ٭ا ٪ؼكهیه ال ٨ك٬ه ابىهىلن و ؾ٠ىت آياو به اهاهث ٨كليؿاو ٠بان ،گ٩حاقی هحًآ٬
ً
با و٬ای ٟجاقیؽی ؾاقؾ .قاويؿیه اواوا ال شمله ٨ك٬ههایی که ظكکحی اي٭البی قا ٠لیه ٠باویاو به قاه ايؿاؼث و ياهمکى
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آيچه قا ؼٙیب ب٥ؿاؾی بیاو کكؾه اوث٤ ،یك هكجبٗ و واقؾ يیىث< لیكا هًاب ٟجاقیؽی شایگاه و ي٭ٍی بكای ٨ا٘مه و

اوث که ال وىیی ٠لیه ؾوحگاه ٠باوی ظكکث اي٭البی به قاه ايؿالؾ و ال وىی ؾیگك ه١ح٭ؿ به اهاهث ٨كليؿاو ٠بان
باٌؿ و ظحی بكای اهاهث آوها هكؾم قا ؾ٠ىت کًًؿٕ .ابى کریك ،يىؽه کاهپیىجكی/71 ،ظىاؾخ وًه  727هـٔ ٠الوه بك
ایى ابىهىلن به اجهام جالي بكای بكايؿالی ظکىهث ٠باوی کٍحه ٌؿ .يکحه ٬ابل جىشه ایًکه ؼكهیه قا ٨ك٬ه ای
همچىو کیىايیه پًؿاٌحه ٌىؾ٬ ،ابل ٬بىل يیىث.
بىیاقی ال قهبكاو شًبًهایی که ؾق قاوحای ؼىايؽىاهی ابىهىلن جىوٗ ایكايیاو بكپاٌؿ ،اهیكاو و ؾا٠یايی بىؾيؿ که
ؾق گفٌ حه جعث ٨كهاو و ؾق وپاه ابىهىلن ظٕىق ؾاٌحًؿ .ابىهىلن ؾ٠ىت ؼىؾ قا ابحؿا با ٌ١اقؼىيؽىاهی ال یعیی
بى لیؿ ٠لىی آ٤ال کكؾ ،که جىايىث با ایى اؾ٠ا بىیاقی ال ٌی١یاو قا به ؾوق ؼىؾ گكؾآوقؾ و شیً الؽكاوايی [ابًاء
الؿوله ال١باویه] یا هماو وپاهیاو ؼكاوايی هماو ا٨كاؾ به ٌماق هیآهؿيؿٕ .الٙبكی-913-951-951/1 ،7331 ،
ٔ511-911
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هعمؿ بى ٠بؿالله ي٩ه المکیه ؾق ياهه يگاقیهای با هًّىق به شایگاه و ي٭ً اواوی ٠لىیاو و ظحی ا٨كاؾی که به
شهث ٠لىیاو و اقاؾت به ؼايؿاو پیاهبك َٕٔ ،ؾق ٬یام ٠باویاو هٍاقکث کكؾيؿ ،هیپكؾالؾ٨; .او الع ٫ظ٭ًا ،و ايما
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ؾ٠یحن هفا االهك لًا ،و ؼكشحن له بٍی١حًا[ :.قشى ٞبه :الهی لاؾه 727 ،7935 ،جا ]711
٬حل ابىهىلن بؿوث ٠باویاو ،پایاو کىًٌهای ٌی١یاو بكای ال بیى بكؾو ٠باویاو به ٌماق هیقوؾ و ایى قا ال
هیجىاو ال ظكکث ها و شًبًهای اشحما٠ی ؾق قاوحای ؼىايؽىاهی ابىهىلن ؾقیا٨ث .به جّكیط ابى يؿین ،اوعا٪
جكک ال ؾا٠یاو ؼىيؽىاهی یعیی بى لیؿ و ظحی ال يىل او اوثٕ .ابى الًؿین ،يىؽه کاهپیىجكی ،اؼباق الؽكهیه
البابکیهٔ ایى جّىیكی ؾوقی ال ـهى اوث و اگك اوعا ٪جكک قا ال ؾا٠یاو ؼىايؽىاه یعیی بى لیؿ بؿايین٬ ،ابل ٬بىل
جك اوث و ٬یام یعیی بى لیؿ لهیًه وال ٜهىق ابىهىلن ؾق ؼكاواو ٌؿ.
همچًیى ابى اذیك ،ه٭ً ٟؼكاوايی ٕهٍام بى ظکینٔ قا ؾق ٌماق ؼىايؽىاهاو یعیی بى لیؿ هیؾايؿ و اٌاقه هیکًؿ
که ٠لث ؾو ٬یام وال  791و  753هـ ٬حل ابىهىلن يبىؾه اوث[ ،آياو ؼىيؽىاه ابىهىلن يبىؾيؿ ].و ٠لث ٬یام آوها،
ا٘ال ٞال ٨كیب ٠باویاو اوثٕ .ابى اذیك /1 ،7335 ،ظىاؾخ وال  791هـٔ
٠الوه بك ایى هیجىاو ؾالیل هفکىق قا بكای ٬یام وًباـ که ال اهیكاو ابىهىلن بىؾ ،ـکك کكؾ .چًايکه ؼىاشه يٝام الملک
بؿیى يکحه جّكیط هیکًؿ که به ٘ىق اواوی شًبً وًباـ ،شًبً ٌی١ی و بكای اهام ههؿی ؾ٠ىت هیکكؾ< لیكا
وًباـ ال ٌهك قی که ٌی١ه هفهب بىؾ ،ؼكوز هیکًؿ و با جىشه به بكؼی ال قوایات ال يیٍابىق ؼكوز ؼىاهؿ کكؾ که
ایى يیم ؾلیل ؾیگكی بك اقجباٖ با ایى هفهب اوث .ؼىاشه اٌاقه هیکًؿ که اهالی قی ،آبه٬ ،ن ،کاٌاو و ا٬لین
٘بكوحاو و هاليؿقاو ال قوا ٓ٨و اؾ٠ای جٍی ٟؾاقيؿٕ .يٝام الملکٔ311-359 ،7315 ،
ً
اواوا اهیكاو ؼكاوايی ال ٌی١یاو ابًاء [اهام] ٠لی و ٨ا٘مه [٠لیهن الىالم] به ٌماق هیق٨حًؿ .اگك بؽىاهین ظصن
هىالییاو ٠لىیاو قا اٌاقه کًین< [کا٨ی اوث] به کحاب البؿایه و الًهایه ابى کریك هكاش١ه ٌىؾ .به ي٭ل ال ابى کریك،
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٠بؿالصباق بى ٠بؿالكظمًالؾی ظاکن ٠باوی ؼكاواو ؾق وال  721هـ هصمى٠های ال اهیكاو ؼكاوايی قا به ؾلیل
ٌىقي ٠لیه ابی ؾاوؾ ظاکن واب٬ ٫حل ٠ام کكؾ و ؾق اؾاهه اٌاقه هیکًؿ که آوها بكای ٠لىیاو ؾ٠ىت هیکكؾيؿٕ .ابى
کریك ،يىؽه کاهپیىجكی ،ز /71اظؿاخ وًه  ٔ721همچًیى ابى کریك ؾقباقه بكؼی ٠ىاهل ٬یام اوحاـویه ؾق وال
 751هـ قا ؾق قاوحا و هٍی ٠لىیاو هٙكض هیکًؿٕ .هماؤ ظكکث شًبٍی قاويؿیه ؾق وال  727هـ و ٌىقي هالیاق
جكک ؾق وال  751هـ ٠لیه ظاکمیث ٠باویاو با همیى قویکكؾ اوثٕ .الىیى٘ی ،بی جا <322 ،المى١ىؾی،7311 ،

 ٔ917/3ؼىاشه يٝام الملک بك ایى يکحه ؾق ویاوث ياهه جّكیط و جاکیؿ هیکًؿ ،که ؼكهیاو ؾق ٜاهك هعب آل
بیث [٠لیهن الىالم] و همچًیى بكای آوها ؾ٠ىت هیکكؾيؿٕ .يٝام الملکٔ331 ،7315 ،
هصمى٠ه ایى ٌىاهؿ گىاه اقجباٖ ایى شًبًها ؾق ٌك ٪با جٍی ٟاهاهی ٕاذًی ٍ٠كیٔ ؾاقؾ .ایى هٙلب اللم به جىٔیط
اوث که ٌكکث اهیكاو و قهبكاو ؼكاوايی ؾق ٬یام ٠باویايکه ؾق قاوحای ؼىيؽىاهی یعیی بى لیؿ بىؾ ،بؿاو هً١ی

يکكؾيؿ و با جىشه به قوایات جاقیؽی ؾ٠ىت به ;الكٔا هى آل هعمؿ :هیکكؾيؿ .شایگاه وحكگ و هًملث واالیی که
لیؿ بى ٠لی و ٨كليؿي یعیی ؾق يمؾ ٌی١یاو ؾاٌحًؿ ،ؾلیلی بك ایى هؿ٠اوث و هًگاهی که لیؿیه ؾق ؾوقاو هحؤؼك به
هفهبی هىح٭ل جبؿیل ٌؿ ،اهاهث اهاهاو اذًی ٍ٠ك قا ايکاق يکكؾيؿٕ .الٍك٨یّ٨ ،3111 ،ل المیؿیه ال جك ٓ٨اهاهه
االئمه االذًی ٍ٠كٔ
قوائل اؼىاو الّ٩ا ٕيیمه ؾوم ٬كو وىم هصكیٔ ٕی١٭ىب بى کله <793-793 ،7333 ،اظمؿ الّبكی،7232 ،
ال٭ىن الرايی ،ال١ؿؾ  ٔ77به ي٭ؿ و بكقوی ٠٭ائؿ ؼكهیاو هیپكؾالؾ و هیاو ؼكهیاو و ٘ائ٩ه ٌی١ی اهاهیه یً١ی
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يیىث که آو ها لیؿی هفهب بًگاقین< لیكا جا آو بكهه لهايی لیؿیه ٨ك٬ه هىح٭ل لیؿی به ٌماق يمیق٨ث و ٬یام لیؿ
ً
بى ٠لی و پىكي یعیی ِك٨ا ٬یام بكای ٬ائن بىؾ و هیچ گاه لیؿ و پىكي یعیی ؾق اذًای ٬یاهٍاو اؾ٠ای اهاهث

;هؽمىه٬ :ائل به اقجباٖ ٌؿيؿٕ .اؼىاو الّ٩ا ٔ733-731/ 9 ،7331 ،اهمیث يُ اؼىاو الّ٩ا به شهث ایًکه
ً
ج٭كیبا هن ّ٠ك ؼكهیاو و ال وىی ؾیگك به ٠٭ایؿ آوها پكؾاؼحه اوث ،اها اللم به جىٔیط و جبییى هیباٌؿ.
هؽمىه ٠ؿؾ ؼمه ٕپًس ٔ5-قا ه٭ؿن هیايگاقؾ و اوحؿالل هیکًًؿ که پیاهبكاو الىلى ال١مم که پًس ي٩ك بىؾيؿ.
ٕيىض ،ابكاهین ،هىوی٠ ،یىی و [ظٕكت] هعمؿ [َ]ٔ ،پًس جى آل بیث يبىی ٕآل کىاءٔ [ظٕكت هعمؿ َٕٔ،
ظٕكت ٠لی ٕ٠لیه الىالمٔ ،ظٕكت ٨ا٘مه ٕوالم الله ٠لیهأ ،اهام ظىى ٕ٠لیه الىالمٔ ،اهام ظىیى ٕ٠لیه
الىالمٔ] ،يمالهای پًس گايه [ِبطٜ ،هكّ٠ ،ك ،ه٥كب و ٍ٠اء] ،ج١ل ٫لکات بك پًس چیمٌ ،كوٖ و اقکاو پًس گايه
ایماو ،ظكو ٦بکاق ق٨حه ؾق اولیى وىقه ٬كآو ال یک جا پًس ،وحاقگاو ؾق گكؾي ؾق کهکٍاو قاه ٌیكی ٕلظل،
هٍحكی ،هكیػ ،لهكه و ٙ٠اقؾٔ ،اشىام پًس گايه ٘بی ١ث [بك اوان ج١كی ٧اؼىاو الّ٩ا :شىن ال٩لک ،و اقکاو
چهاقگايه :آجً ،هىا ،ؼاک و آب ٕهماو ،]ٔ311/9 ،پًس شًه ال ظیىايات [بك اوان ج١كی ٧اؼىاو الّ٩ا :ايىاو،
پكيؿگاو ،الىائط ،قويؿه ؾو پا ،قويؿه چهاقپا و ؼميؿگاو ٕهماؤ] ،ظىان پًس گايه بكای ظیىايات ًٌٕىایی ،بىیایی،
بیًایی ،چٍایی و الهىهٔ ٕهماو٨ ،ٔ313-311 ،كٌحگاو پًس گايه ه٭كب باقی ج١الی ;ؼل٭هن الله لع٠ ٛ٩المه ،و
ش١لهن وکاو وماواجه و هؿبكی ا٨الکه و هىیكی کىاکبه و هًهن الى٩كاء بیًه و بًی ايبیائه هى بًی آؾم و هًهن ی٭ٟ
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الىظی و الًبىاتٕ :شبكئیل ،هیکائیل ،اوكا٨یل٠ ،مقائیل و قا٨ائلٔ و هك کؿام ؾاقای پًس هماق و یا پًصاه هماق و یا
پايّؿ هماق ٨كٌحه هیباًٌؿ.
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هؽمىه ؾق قاوحای اوحؿالل به هٙالب ٨ى ٪الفکك اٌاقه به آیات و قوایاجیمی کًًؿ:
َ َ ُ َّ َ
َ َ
َ َٓ َ
َ َ
; َو َها ي َحً َّمل ّإال ّبؤ ٓه ّك َق ِّبک ل ُه َها َب ٓی َى أ ٓی ّؿیًا َو َها ؼلً٩إ <:وىقه  :73هكین  -شمء  71آیه ٔ12
ٓ ُ ِّ َ
ٓ
الك ُ
; َج ًَ َّم ُل ٓال َم َالئ َکه َو ُّ
وض ٨یها ّب ّئـ ّو َق ِّب ّه ٓن ّهًٯ ِّل ٓهكٕ <:وىقه  :31ال٭ؿق  -شمء  –91آیه ٔ2
ّ
َ
َ
ُ
ُّ
َ
َ َ َّ َّ ُ ِ َ ٓ َ َّ َ ٓ ُ َّ َ
الّا٨ىوٕ:وىقه  :91الّا٨ات  -شمء  -39آیات ٔ715-712
;و ها ّهًا ّإال لهن َ٬ام ه١لىم ِو ّإيا لًعى

پیاهبك َٕٔ هی٨كهایًؿ ; :ظؿذًی شبكئیل ٠لیه الىالم ٠ى هیکائیل ٠ى اوكا٨یل ٠ى اللىض ٠ى ال٭لن[:.هماو< ٌیػ

ِؿو ،7913 ،٪باب ؼبك ياؾق ٠ى الكٔا  -باب  ]93جؤذیك ٨لى٩ه ٨یرا٤ىقذی ؾق ايؿیٍه آوها هٍهىؾ اوث و ایى به
شهث ا٠ح٭اؾ آوها به هىشىؾات و جؤذیك آوها ال ٘بی١ث ا٠ؿاؾ اوثٕ .اؼىاو الّ٩أ313/ 9 ،7331 ،
هًابٌ ٟی١ی ٠٭ایؿ ؾیگكی قا بكای هؽمىه بیاو هیکًؿ ،ال شمله ه٭كباو به اهام ٠لی [٠لیه الىال] پًس ي٩ك بىؾيؿ.
ٕولماو ،ه٭ؿاؾ٠ ،ماق ،ابىـق و ٠رماو بى ه١ٝىؤٕ٠بؿالكوىل ال٩٥اق ،يىؽه کاهپیىجكی٠ <13-11-11 ،بؿالله
العىیًی -711-711 ،7331 ،ي٭ال ٠ى لىیه هاویًیىؤ و ٬ائل ٌؿيؿ که ؼؿاويؿ جؿبیك آ٨كیًً قا بكای آوها ٬كاق
ؾاؾٕ .هماو ٔ13-11-11 ،پك وأط اوث که ایى پًس جى قهىلی هىحًؿ که اؼىاو الّ٩ا آوها قا ـکك کكؾهايؿ .ایى
٨ك٬ه جا ّ٠ك ٤یبث اهام ؾوالؾهن به ظیات اشحما٠ی ؼىؾ اؾاهه ؾاؾيؿ و ؾق هًا٘ ٫هؽحل ٧که ؾق آيصا جعث ي٩ىـ
ٌی١یاو به ویژه ؾق کكغ ب٥ؿاؾ٬ ،ن و کاٌاو هًحٍك و اوح٭كاق پیؿا کكؾيؿ .ال آيچه اؼىاو الّ٩ا اٌاقه کكؾهايؿ هیجىاو
گ٩ث که ؼكهیاو و هؽمىه ٨ك٬ه ای واظؿی هىحًؿ و اؼحال٨اجی ؾق آو بالؾه لهايی و باجىشه به بكؼی پیٍك٨ث ها و
ؾگكگىيیهایی ؾق ٠٭یؿه به وشىؾ آهؿ.
ايؿیٍههای هؽمىه ؾق ّ٠ك ٤یبث اهام ؾوالؾهن ؾچاق ؾگكگىيیهایی ٌؿ و ؾق ٌام به يام ;يّیكیه :بكول پیؿا کكؾ.
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ٕهاٌن ٠رماو ،7332 ،ال  37جا  ٔ772اها ؾق ایكاو و آـقبایصاو ؾگكگىيیهای ووی١ی پیؿا کكؾيؿ و به ِىقت ٨ك٬ه
اهل ظ٠ٕ ٫لی االهیٔ ٜهىق کكؾٕ .پٙكوٌ٩ىکی ٔ339 ،7333 ،ؾو ٨ك٬ه ؼكهیه و هؽمىه ؾق هباظد اواوی
اج٩ا ٪يٝك ؾاقيؿ ،اها ؾق بكؼی هىائل ؾیگك اؼحال ٦ؾاقيؿ .قوٌى اوث که به ٘ىق گىحكؾه ٨ك٬ه ٠لی االهیاو بیايگك
آقاء و ٠٭ایؿ ؼكهیاو اوث.

 .7قوایات جاقیؽی جاکیؿ بىیاقی بك ایى يکحه ؾاقيؿ که ائمه آل بیث [٠لیهن الىالم] ؾق جًگًای ظاکمیث ٠باویاو
بىؾيؿ و هىقؾ هصمه و ج١كْ ایى ؼايؿاو ٬كاق هیگك٨حًؿ و ایى يکحه بیايگك اقجباٖ و ١٨الیث ائمه آل بیث [٠لیهن
الىالم] با شًبًهای اشحما٠ی اوث.
اهام ش٩١ك بى الّاؾ٠[ ٪لیه الىالم] ؾق بیى والهای  791جا  723هـ وؽحی ها و ٍ٨اقهای بىیاقی قا جعمل
کكؾيؿ .با جىشه به قوایات جاقیؽی ،ؼلی٩ه ٠باوی باقها وىگًؿ یاؾ کكؾ که ایٍاو [اهام ِاؾ ]ٕٔٞ ٪قا به ٬حل قوايؿ.
٬یام ٠لیه ؼلی٩ه بىؾ .هًاب ٟجاقیؽی کٍحه ٌؿو اِعاب اهام [٠لیه الىالم] ال وىی ظاکمیث ٠باوی قا اٌاقه
کكؾهايؿٕ .هماو <311-315 ،الم٩یؿ ٕاالقٌاؾٔٔ735-732/3 ،7339 ،
به ؾلیل ٨ىت اوما٠یل ٨كليؿ اهام ِاؾ ٕٔٞ ٪ؾق وال  725هـ ،اهام [٠لیه الىالم] به ياچاق ،وكاو ٠باوی قا بكای
گىاهاو بك ٨ىت ایٍاو ظأك يمایؿ و ایى به ٠لث ١٨ال بىؾو اوما٠یل ؾق هىاشهه با ٠باویاو و اقجباٖ با بكؼی ال
شًبًهای ٔؿ ٠باوی بىؾ .باجىشه به اٌاقه قوایات ٌی١ی ،اهام ِاؾ٠[ ٪لیه الىالم] ؼكاوايیاو قا ٠لیه ظاکمیث
٠باوی جعكیٓ و جٍىی ٫هیکكؾ٠ٕ .اق ٦جؤهك <95 ،7331 ،اؾقیه ال٭كٌی ،317 ،7337 ،الٍهكوحايی،7923 ،
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ٕهاٌن ه١كو ٦العىًی٠ ٔ319-312 ،7331 ،لث اِلی اجهام ٠لیه اهام [٠لیه الىالم] ،جعكیک و بكايگیؽحى

 <35/3هعمىؾ اوما٠یلٔ713 ،7335 ،
هصمى٠ه ال ایى قوایات بالجاب و قوًٌایی ال بكؼی شىايب هؽ٩ی ال ليؿگی اهاهاو قا اقائه هیؾهًؿ .ایى جّىیك
هً٩ی و ولبی به ٌماق يمیآیؿ که بكؼی ال هىقؼاو وابىحه به ظاکمیث آو قا به يمایً گفاٌحًؿ .ؾو ٬یام بمقگ
٠لىیاو٬ ،یام هعمؿ بى ٠بؿالله ي٩ه المکیه ؾق هؿیًه و ابكاهین بى ٠بؿالله ٬حیل باؼمكا ؾق بّكه ؾق ّ٠ك هًّىق
٠باوی ؾق وال  725هـ قغ ؾاؾ :هًّىق هى ٫٨به وكکىبی و اوحیالء بك هك ؾو ٬یام ٌؿ و ا٬ؿام به ٬حل ٠ام هصمى٠ه
بمقگ و ووی١ی ال ٨كليؿاو ٠لىیاو ظىًی پكؾاؼثٕ .ابىال٩كز االِ٩هايی ،بی جا ،هى ٬حل هى الٙالبییى ٨ی ٠هؿ ابی
ش٩١ك المًّىقٔ
با جىشه به جاکیؿ قوایات جاقیؽی ،اهام ِاؾ٠[ ٪لیه الىالم] ؾق ایى ٬یام ٌكکث يؿاٌحًؿ .اها ؾق جًگًا ٬كاق گك٨حى اهام
[٠لیه الىالم] ؾق ٘ىل ّ٠ك لهاهؿاقی ابىش٩١ك المًّىق ،ؾاللث بك جىشه ،اهحمام و ِله ایٍاو بك ایى شًبًها
هیکًؿ .ؾق ّ٠ك هًّىق ٕ ٔ753-791هیچ شًبً اشحما٠ی هكجبٗ با جٍی ٟبصم هماو شًبًهای هىقؾ بعد ،قغ
يؿاؾه اوث و هًگاهی که هًّىق ال قظلث اهام ِاؾ٠[ ٪لیه الىالم] باؼبك ٌؿ ،به والی ؼىؾ ؾق هؿیًه ؾوحىق ؾاؾ که
وِی اهام قا به ٬حل قوايؿٕ .هاٌن ه١كو ٦العىًیٔ932 ،7331 ،

135

ٍ٨اقها و جًگًاها ؾق لهاو هعمؿ ههؿی ٠باوی ٕ ٔ713-753اؾاهه یا٨ث و ایى باق اهام کاٜن [٠لیه الىالم] ٕ-733
 ،ٔ739ؾق يهایث به ظبه هعکىم ٌؿٕ .هماو ٔ931-931 ،و ؾلیل ایى ٍ٨اقها و جًگًاها ،ههؿی هیپًؿاٌث که
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بیى اهام کاٜن [٠لیه الىالم] و شًبًهایی که بیى وال  753جا  719اقجباٖ وشىؾ ؾاقؾ .اگك آو قا اقجباٖ يًاهین،
هیجىاو آيكا جٍىی ٫هىح٭ین بكای ٬یام ها ؾايىث و ایى بكاوان ًٌاؼث ههؿی ٠باوی بىؾ به ایًکه قهبكاو شًبً ها
ال ٌی١یاو و پیكواو اهام کاٜن [٠لیه الىالم] به ٌماق هیق٨حًؿ.
ؼىؾؾاقی هًّىق و ههؿی ٠باوی ال به ٬حل قوايؿو اهام ش٩١ك ِاؾ ٪و اهام هىوی کاٜن [٠لیه الىالم] با وشىؾ
همه ٬ىاوت ها و وؽث گیكیهای بك هؽال٩یى ،ؾلیل بك ايحٍاق جٍی ٟؾق بیى ا٬ىام هؽحل ٧و به ویژه ؾق ٌك٪
اوالهی و ٠كا ٪هیباٌؿ .ؾقباقه ظكکحی که بابک ٕظىى بى ابكاهینٔ به قاه ايؿاؼث ،با ٬عٙی که ؾق ٌك ٪اوالهی
و به ویژه ؾق ؼكاواو و اِ٩هاو و قی ؾق وال  317هـ ،هكجبٗ بىؾ و بك ؾه٭اياو و اهالی شبال و قووحائیاو واکى
هًا٘ ٫اقاو و آـقبایصاو جکیه کكؾيؿ٠ٕ .بؿالصلیل ظىىٔ711-753 ،7311 ،
بابک و٠ؿه ج٭ىین اٙ٬ا٠ات بمقگ و اقأی و جىلی ٟآو قا ؾاؾ و ایى ؾق ه٭یان بىیاق باالیی با جٍی ٟهكجبٗ اوث که
آ٤ال جؤذیك گفاقی آو به ؾوقاو ؼال٨ث اهام ٠لی [٠لیه الىالم] ٕ ٔ21-95بال هیگكؾؾٕ .الم٩یؿ ٕاالهالیٔ،7339 ،
ٌ <711-715كی ٧قٔیٔ91 ،7331 ،
هى١ىؾی آ٤ال ظكکث ؼكهیاو قا وال  312هـ هیؾايؿٕ .المى١ىؾی ٔ923/3 ،7311،و ؾق ایى وال ٌاهؿ
قویاقویی اولیه هؤهىو ٠باوی و شًبً بابکیه هىحین٠ٕ .بؿالصلیل ظىى ٔ711 ،7311 ،که ال هكظله ؾ٠ىت هكؾم
به هكظله جهؿیؿ يٝاهی بكای ظاکمیث ٠باوی جبؿیل ٌؿ .ال وىی ؾیگك ایى ؾوقاو هّاؾ ٦با ا٠الم والیح١هؿی اهام
٠لی بى هىوی الكٔا ٕ 319هـٔ ؾق وال  317هـ ال وىی هؤهىو هیباٌؿ.
بك اوان قویات جاقیؽی هؿ  ٦ظ٭ی٭ی هؤهىو ال ا٠الم والیح١هؿی اهام قٔا [٠لیه الىالم] ،آقام کكؾو ٠لىیاو که
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ظكکثهای پكاکًؿه ای ؾق شهاو اوالم به قاه ايؿاؼحه بىؾيؿ و قوایات ٌی١ی اٌاقه بؿیى هیکًؿ که بكول ظكکثهای
ٌی١ی ؾق ؼكاواو ٕپایحؽث ؼال٨ثٔ ،هؤهىو قا به اجؽاـ ایى ویاوث واؾاٌثٕ .هعمىؾ اوما٠یلٔ777 ،7335 ،
٤یاخ الؿیى ؼىايؿهیك ؾقباقه بی١ث با اهام قٔا [٠لیه الىالم] به ً٠ىاو ولی١هؿ ،هیيىیىؿ; :همه واکًیى ٬لمكو
٠باوی ال ًٌیؿو ایى ؼبك ؼىٌعال ٌؿيؿ و ٤بٙه هیؼىقؾيؿ ،هگك شما٠حی ال بًی ٠بانٕ :.ؼىايؿهیك،7331 ،
 ٔ732بكاوان قوایات ٌی١ی ،اهام قٔا [٠لیه الىالم] ال ا٤كاْ و اهؿا ٦هؤهىو آگاه و اٌكا ٦ؾاٌث و ال يمؾیکاو

٠لىی ؼىؾ ؼىاوث که ؾق ؼكاواو به همكاه ایٍاو واکى ٌىيؿ و ایى هىئله هىشب جٍىی ٫و جعكیک ٠لىیاو به
ظكکث ال ظصال به ٨اقن ٌؿ .ایى ظكکث اٌاقه به ٤كْ ظ٭ی٭ی آياو يیم ؾاقؾ.
٠لىیاو هًگام جكک ظصال ؾق اواؼك وال  317هـ با یاقاو و اجبا ٞؼىؾ ظؿوؾ وه هماق ي٩ك ال بىؾيؿ و قوایات ظاکی ال
آو اوث که چىو به ٌیكال قویؿيؿ٠ ،ؿؾٌاو به ظؿوؾ پًس هماق ي٩ك قویؿ و ایى ق٬ن ٬ابل جىشهی اوث.
هؤهىو ال ایى ظكکث هكاوًاک وهٕٙكب ٌؿ و به ظاکن ٌیكال ؼىؾ ؾوحىق جى ٧٬ایى ٬ا٨له قا ؾاؾ .ظاکن ٌیكال ال
ؼىقؾيؿ٠ .لث ایى ٌکىث ،بالگٍث بىیاقی ال ایى ٬ا٨له به ٠لث ؾقیا٨ث ؼبك قظلث اهام قٔا [٠لیه الىالم] بىؾ.
قوٌى اوث که هؿ ٦اهام قٔا [٠لیه الىالم] بكايگیؽحى ٌی١یاو و شم ٟکكؾو گكوههای هىلط ٌی١ه و ظكکث ؾاؾو
آياو به وىی ؼكاواو بىؾ .به ویژه با گفٌث آو ها ال هًاٌ٘ ٫ی١ه يٍیى لیاؾی چىو کاٌاو و قی که هكاکم ٌی١ه
يٍیى به ٌماق هیق٨حًؿ ،ؾق ایى هًگام ج١ؿاؾٌاو ا٨مایً هییا٨ث و ایى ٠الوه بك ٌی١یاو ؼكاواو اوث.
پیکاق ٌیكال که به ٌکىث ٠باویاو هًصك ٌؿ ،بیايگك ایى يکحه بىؾ که ٠لىیاو و پیكوايٍاو ال لعا ٚيٝاهی ؾاقای
قهبكی ٬ىیبىؾيؿ که جىايىحًؿ لٍکك چهل هماق ي٩كی ٠باوی قا ٌکىث ؾهًؿ .هؤهىو به قوًٌی اهؿا ٦ایى ظكکث قا
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لٍکك چهل هماق ي٩كی شهث جى٬ ٧٬ا٨له اوحمؿاؾ و کمک ٘لبیؿ .ؾق ؾقگیكی بیى ٘ك٨یى ؾق ؼاقز ال ٌهك ٌکىث

ؾقیا٨ث و ال وىی ؾیگك ٌکىث لٍکكیايً ؾق شًگ ٌیكال ال بكياهه قیمی ؾق ایى قاوحا پكؾه بكؾاٌث .بًابكایى
هؤهىو ،جؿبیك قا ؾق ٬حل اهام قٔا [٠لیه الىالم] ؾق وال  319هـ ؾیؿٕ .هعمؿ ٠لی الم١لنٔ23-23 ،7231 ،
اؼجباغ هیام بابکیه با نیؼه
آیا ظكکث بابکیه ال ظكکثهای ٌی١ی و ؾق قاوحای بكايؿالی ؼال٨ث ٠باوی به ٌماق هیقوؾ؟ٖ
ایى جّىق ؾوق ال وا ٟ٬يیى ث٬ .یام بابکیه ؾق آـقبایصاو ،ؾق آ٤ال با شًبً ٌی١ی همؽىايی پیؿا کكؾ و همکى بىؾ که
با شًبً ٌی١ی ؾق ي٭ٙه ای هٍحكک به هن هیقویؿيؿ ،یا آوها ال ٌیكال هیگفٌحًؿ ،به هن هحّل هیٌؿيؿ و با
قظلث اهام قٔا [٠لیه الىالم] ٌاهؿ آ٤ال ١٨الیثهای هىحین .آيچه که اقجباٖ هیاو ایى ظكکث و جٍی ٟقا بیٍحك
قوٌى کكؾٌ ،كکث هكؾم ٌی١ی ٬ن ؾق ؾو شًبً هن وى که اولی ؾق وال  371هـ به قهبكی یعیی بى ٠مكاو ٬می و
ؾیگكی ؾق وال  371هـ به قهبكی ش٩١ك بى ؾاوؾ ٬می اوثٕ ،ابى اذیك <933 / 1 ،7335 ،ظىیى ٬اون ال١میم،
 ٔ713-713 ،3111ال وىیی اقجباٖ ٬میاو با جٍی ٟاهاهی ٕاذًی ٍ٠كیٔ ه١كو ٦اوث.
ؾوق ال ـهى و ٬ابل جّىق يیىث که ٌكکث ٬میاو ؾق ایى ٬یام بؿوو يٝك و جىشه اهام هعمؿ بى ٠لی الصىاؾ ٕ331
هـٔ قغ ؾاؾه باٌؿ و یا ایى ٬یام ال پیكواو ایٍاو به ٌماق هیق٨حًؿ٠ .الوه بك ایى ٬یام هعمؿ بى ٬اون بى ٠لی ال١لىی
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ؾق وال  373هـ که ؾق ؼكاواو قغ ؾاؾ .ؼكاواو یکی ال هً ٫ٙپىیا و ١٨ال ؾق ٬یام بابکیه به ٌماق هیق٨ث و هیجىاو
گ٩ث که ٬یام هعمؿ بى ٬اون ال١لىی شمئی ال ظكکث بابکیه اوثٕ .ابىال٩كز االِ٩هايی ،بی جا ،ال  511جا <533
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ابى کریك ،يىؽه کاهپیىجكی ،ز /71اظؿاخ وًه  ٔ373که جعث ٬یاؾت و قهبكی اهام شىاؾ [٠لیه الىالم] بىؾيؿ و با
جىشه به قوایات جاقیؽی ؾ٠ىت به ;الكٔا هى آل هعمؿ :هیکكؾٕ .ابى کریك ،يىؽه کاهپیىجكی ،ز  /71اظؿاخ وًه
ٔ373
ؾق همیى ؾوقاو ظكکث ؾیگكی ؾق ؼكاواو ؾق وال  373هـ به قهبكی ٠لی همؾک قغ ؾاؾ که آو قا به ؼكهیاو يىبث
هیؾهًؿ .قوٌى اوث که با جىشه به اون قهبك آو ،که ياهی هكکب ال ٠لی و همؾک ؾاقؾ ،که بیايگك همکاقی ٌی١ه با
همؾکیاو بكای اظیای ج١الین همؾکیه -با جىشه به اؾ٠ای بكؼی ال هىقؼاو -که هًاؾی اباظی گكی هىحًؿٕ .يٝام
الملک ٔ331 ،7315 ،قظلث اهام شىاؾ [٠لیه الىالم] ؾق اواو شىايی ٕ 35والگیٔ و ؾ٠ىت ه١حّن ٠باوی بكای
آهؿو ایٍاو به ب٥ؿاؾٌ ،ک ؾق وشىؾ جى٘ئه ٬حل اهام [٠لیه الىالم] قا پكقيگ هیکًؿ .ال وىی ؾیگك هًابٌ ٟی١ی
جاکیؿ هیکًًؿ که اهام [٠لیه الىالم] بؿوث ه١حّن هىمىم ٌؿيؿٕ .هاٌن ه١كو ٦العىًیٔ223-221 ،7331 ،
يٝام الملک به بكؼی ال ٠٭ایؿ ؼكهیاو اٌاقه هیکًؿ; :کاو اول کالههن الح٩ص٠ ٟلی ٬حل ابی هىلن ِاظب الؿوله
و ل١ى هى ٬حله و الّاله ٠لی المهؿی و ٨یكول و هاقوو بى ٨ا٘مه بًث ابی هىلن الفیى ی٭ىلىو له ;کىؾک ؾايا :ای
ال٩ٙل ال١الن – اولیى وؽى ،آياو ؼىايؽىاهی ابىهىلن ؼكاوايی و لً١ث بك کىی که او قا به ٬حل قوايؿه ؾقوؾ بك
ههؿی و ٨یكول و هاقوو بى ٨ا٘مه بًث ابىهىلن که به او ;کىؾک ؾايا :هیگ٩حًؿٕ:.يٝام الملکٔ335 ،7315 ،
هحاو٩ايه يٝام الملک ًٌاؼحی ال ههؿی يؿاقؾ و ایى ا٠ح٭اؾ ویژه اذًی ٍ٠كیه ٕاهاهیهٔ اوث .اها اؼحّاَ ٨یكول یا
هاقوو بى ٨ا٘مه بًث ابىهىلن ياؾقوث اوث .ب٥ؿاؾی ال هعمؿ بى ٠بؿالمٙلب بى ٨هن بى هعكل ي٭ل هیکًؿ که او
ال يىاؾگاو ابىهىلن ٕال ؾؼحكي اوماءٔ اوثٕ .الؽٙیب الب٥ؿاؾی/71 ،جكشمه ٠بؿالكظمى بى هىلنٔ قوٌى اوث
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که ه٭ّىؾ ال ;ههؿی :هماو اهام ؾوالؾهن اوث ،ؾق ظالی که پًس واله ال ٠مكٌاو هیگفٌث٤ ،یبث کكؾ
ٕالمى١ىؾی <219/3 ،7311 ،هاٌن ه١كو ٦العىًی 593/7331،3 ،به ب١ؿٔ و بك اوان اؾ٠ای يٝام الملک
٠باقت ;ال٩ٙل ال١الن-کىؾک ؾايا :که ؼكهیاو به کاق هیبكيؿ ،ايٙبا ٪بك ایٍاو ؾاقؾ.
يوع و بؽؼقی
ایى ه٭اله به ؼىبی جىايىحه جّىیكی وأط ال اؤاٌ ٞی١ه ؾق ّ٠ك ٜهىق و بكول شًبًهای اشحما٠ی ؾق ّ٠ك
اهىی و به ویژه ٠باوی و قوابٗ ایى شًبًها با جٍی ٟقا اقائه هیؾهؿ .ؾق ایى ه٭اله هبعد ٘كاظی يٝكیه ايح٭ال

اهاهث ال ٠لىیاو به ٠باویاو ٕال ابىهاٌن کیىايی به هعمؿ بى ٠لی ٠باویٔ ؾق ّ٠ك هًّىق ال ابحکاقات ایى ه٭اله
هیباٌؿ .يىیىًؿه به بكقوی ١٨الیث ها و شك یاو ؼكهیه و بابکیه و اقجباٖ آوها با جٍی ٟاذًی ٍ٠كیه هىقؾ بكقوی ٬كاق
هیؾهؿ.
هؿ ٦هحكشن ،بكگكؾايی ایى ه٭اله ال ٠كبی به ٨اقوی اوث و ي٭اؾی آو هؿيٝك يیىث .با ایى ظال ظىب بكؼی
ياهمؽىايیهای ؾقويی هىشىؾ ؾق هحى ،به ِىقت ؼالِه به ایى ياهمؽىايی و اٌاقه به بكؼی هّاؾی ٫ؼىاهؿ ٌؿ.
 يٝكیه ايح٭ال اهاهث ال ٠لىیاو به ٠باویاو ٕال ابىهاٌن به هعمؿ بى ٠لی ٠باویٔ ؾق ّ٠ك هًّىق و بؿوث او٘كاظی و واؼحه و پكؾاؼحه ٌؿه اوث.
 يٝكیه اقجباٖ شًبًهای اشحما٠ی ٠لیه ظاکمیث ٠باویاو ال شمله ؼكهیه و بابکیه با هفهب جٍی ٟبه ویژه جٍیٟاذًی ٍ٠كی
.3يىیىًؿه و١ی ؾاقؾ به هك يعىی شًبًهای اشحما٠ی قا یا ٌی١ه یا هكجبٗ با شكیاو ٌی١ه به ویژه جٍی ٟاذًی
ٍ٠كی شلىه ؾهؿ.
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.7يىیىًؿه جاليهای هصؿايه ای بكای اذبات ؾو يٝكیه ؼىؾ ايصام ؾاؾه اوث.

.9يىیىًؿه به اقائه اوحًحاشات بؿوو اوحًاؾ به هًاب ٟجاقیؽی هیپكؾالؾ .اـ٠او به هىلماو بىؾو ؼكهیه و قؾ جماهی
ا٬ىال ٔؿ و ي٭یٓ .ایًگىيه به يٝك هیقوؿ که يىیىًؿه ٬بل ال يگاقي هبايی چیؿهايی ؼىؾ قا بك ایى ٬كاق ؾاؾه اوث
که به هك يعىی ؼكهیه قا هىلماو شلىه ؾهؿ .بًابكایى به قوایاجی اجکا هیکًؿ که ٨كٔیاجً قا اذبات هیکًؿ.
.2يىیىًؿه با بیًً اهكولیى ؼىؾ و بؿوو جىشه به ٬ا٠ؿه لهاو و هکاو به بكقوی قوایات جاقیؽی و به ویژه قوایات
ٌی١ی پكؾاؼحه اوث.
پیىقثها
ؾلیل ٠مؿه اؼحال ٦و ايٍ٭ا ٪ابىهىلن و و٩اض و هًّىق چیمی شم گىحكي ؾاهًه ٬ؿقت و ي٩ىـ و قویؿو به ه٭ام ال
وىی ابىهىلن و جكن و يگكايی ؼل٩ای ٠باوی يبىؾٌ .ىقي لیاؾ بى ِالط و وبا ٞبى ي١ماو به جعكیک و٩اض و با
و٠ؿه ظکىهث ؼكاواو که ابىهىلن ال ایى يیكيگ و ؼؿ٠ه باؼبك ٌؿ .وك لیاؾ قا بكای و٩اض ٨كوحاؾ و و٩اض شم
ؼاهىٌی هّلعحی يؿاٌث.
ؾقؼىاوث اهاقت ظصال وىی ابىهىلن و اوحًکا ٦و٩اض ال ایى واگفاقی با اٌاقت هًّىق ٕابى اذیك،7315 ،
 <253-253/5ه٭ؿوی ٕهٙهك بى ٘اهكٔ ٔ11/ 1 ،7333 ،ؾق وا ٟ٬و٩اض و هًّىق هكاوًاک بىؾيؿ که ابىهىلن ؾق
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هکه و هؿیًه با ٠لىیاو که هؿ٠ی ؼال٨ث بىؾيؿ ،همؿاوحايً و ؾو ؼال٨ث قا ال آياو بكگكؾايؿ .همچًیى ال ا٠حباق و
ي٩ىـ قول ا٨موو وی ؾق ؼكاواو و ایكاو يگكاو بىؾيؿ.
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به اِكاق هًّىق و جىِیه يمؾیکاو ابىهىلن بكای ؾٌ ٟ٨ىقي ٠بؿالله بى ٠لی ؾق يّیبیى ق٨ث .ؾق ایى هًگام هًّىق
با ا٠مام ٨كوحاؾه ای به يمؾ ابىهىلن ،ؾقؼىاوث ؾاؾو همه اهىال و ؼمائى شًگ ٌؿ و البحه ٨كهاو اهاقت هّك و ٌام
قا به وی ؾاؾ ،جا ابىهىلن قا ال یاقاو و ؼكاواو ؾوقکًؿ .آٌ٩حگی ابىهىلن و قؾ کكؾو ٨كهاو و قاه ؼكاواو ؾق پیً
گك٨ثٕ .ی١٭ىبی ،بی جا <911/3 ،ظممه اِ٩هايی ،بی جا٬ ٔ793 ،ؿقت ٨كاواو ابىهىلن هایه يگكايی ؾوحگاه ؼال٨ث
٠باویاو ٌؿه بىؾ /هى١٬یث و ي٩ىـ ویاوی او چًاو ٌؿ که ٨كهايكوایاو و وكؾاقاو يٝاهی ياظیه ٌك٬ی ؼال٨ث قا بی
اـو ؼلی٩ه يّب هیکكؾ و به يام ؼىؾ وکه هیلؾ و ؼلی٩ه بؿوو ؾوحىق او هیچ کاق ههمی ايصام يمیؾاؾ .و٬ى ٞچًؿ
قؼؿاؾ آجً ؾٌمًی ابىهىلن و ؼلی٩ه قا ؾو چًؿاو کكؾ که ههنجكیى آو هاشكای ابى هبیكه آؼكیى کاقگماق اهىی ٠كا–٪
بؽًٍ وی ال وىی و٩اض و هًّىق و ؼٍن ابىهىلن ؾق باقها و ٕی١٭ىبی ،بی جا ٔ952/3 ،و هاشكای لیاؾ بى ِالط
وكايصام ابىهىلن یا ابىهصكم ،جالی اقؾٌیك و اوکًؿق ؾق وال  791هـ با جى٘ئه و ٨كیب هًّىق به ٬حل قویؿٕ .جكکث
الكای بالكیٔ ٕابى اذیك <937 /2 ،7315 ،ی١٭ىبی ،بی جاِ <913-911/3 ،ؿی٭یٔ355 ،7913 ،
هًابغ
٬كآو کكین.
ابى الًؿین ،اللهؽقث ،يىؽه کاهپیىجكی ،اؼباق الؽكهیه البابکیه.
ابى ظمم الٝاهكی ٕ .ٔ7923اللصل كی الملل و االهىاء و الًسل ،جع٭ی٠ ٫بؿالكظمى ؼلی٩ه٬ ،اهكه.
ابى کریك ،البعایه و الًهایه ،يىؽه کاهپیىجكیwww.muhaddith.com ،
اظمؿ ِبكی الىیؿ ٠لی ٕ .ٔ7233هواله السوىم الكیاقیه كی اللکؽ االهام ػلی (هى هًؽلن الؼعاله) ،هى
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ابعاخ هىجمك االهام ٠لی و ال١ؿاله و الىظؿه و االهى ،المصلؿ االول٘ ،هكاو.
اظمؿ ِبكی الىیؿ ٠لی ٕ .ٔ7232هواله إضىاو الصلا -الوكن الثايی (المػهب العیًی -المؤللىو -الحًظین
الكؽی) ،هصله آ٨ا ٪العٕاقه االوالهیه٩ِ ،ك ،ال١ؿؾ .77
ــــــــــــــــ ٕجابىحاو ; .ٔ7939هواله کیكايیه و هًهاء پیعایم آو ،:جكشمه هصیؿ هًهاشیّ٨ ،لًاهه جاقیػ
يى ،ؾايٍگاه جكبیث هؿقن جهكاو ،ي .3
اظمؿ لکي ِ٩ىت ٕ .ٔ7399خمهؽه ضؽب الؼؽب كي ػصىؼ الؼؽبیه الؿاهؽه ،بیكوت :المکحبه ال١لمیه.

اؼىاو الّ٩ا ٕ .ٔ7331الؽقائل٬ ،اهكه.
اِ٩هايی ،ابىال٩كز ٕبی جأ .هواجل الؽالبییى ،جع٭ی ٫الىیؿ اظمؿ ِ٭ك ،بیكوت.
اِ٩هايی ،ظممه ٕبی جأ .جاؼیص قًی الملىک االؼض و االيبیاء ،بكلیى :هٙب١ه کاویايی.
الهی لاؾه ،هعمؿ ظىى ٕ .ٔ7935خًبم زكًیاو ،هاهیث كکؽی و جکاپىی قیاقی٬ ،ن :ايحٍاقات هىوىه
ٌی١ه ًٌاوی.
ب٥ؿاؾی٠ ،بؿال٭اهك ٕ .ٔ7331اللؽم بیى اللؽم ،بیكوت.
پٙكوٌ٩ىکی ،ایلیاولىیس ٕ .ٔ7919اقالم ظؼ ایؽاو ،جكشمه :کكین کٍاوقل ،جهكاو :پیام ،چ.1
پٙكوٌ٩ىکی ،ایلیاولىیس ٕ .ٔ7333جكشمه و ج١لی ٫ؾ .هعمؿ الىبا٠ی٬ ،اهكه.
الصمقی ،ابى اذیك ٕ .ٔ7315الکاهل كی الحاؼ یص ،بیكوت :ؾاقِاؾق.
الصمقی ،ابى اذیك ٕ .ٔ7335الکاهل كی الحاؼ یص ،بیكوت.
ظىیى الكأی ال١بؿالله ،جاؼیص كوه اهل البیث و اثؽه كی اصالذ المدحمغ ،يىؽه کاهپیىجكی.
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ب٥ؿاؾی ،ؼٙیب ،جاؼیص بـعاظ ،يىؽه کاهپیىجكی ،جكشمه ابىهىلن المكولی.

ظىیى ٬اون ال١میم ٕ .ٔ7311البابکیه ،ايحلاظه الهؼب االغؼبایدايی ظع الطالكه الؼباقیه ،ب٥ؿاؾ.
ظىیى ٬اون ال١میم ٕ .ٔ3111البابکیه ،االيحلاظه ظع الطالكه الؼباقیه ،ؾهٍ :٫ؾاق المؿی.
العىیًی٠ ،بؿالله ٕ .ٔ7331الدػوؼ الحاؼ یطیه للًصیؽیه الؼلىیه٬ ،اهكه.
ؼىايؿهیك٤ ،یاخ الؿیى ٕ .ٔ1982ظقحىؼ الىؾؼاء ،جكشمه و ج١لی ٫ظكبی اهیى ولیماو٬ ،اهكه.
ویى٘ی ،شالل الؿیى ،جاؼیص الطللاء ،بیكوت.
ٌك٨ی ،العىیى بى ياِك ٕ .ٔ3111هؽمر اآلهال ،جع٭ی٠ ٫بؿالله بى ٠بؿالله العىذی ،يىؽه کاهپیىجكی ،الیمى.
الٍكی ٧الكٔی ٕ .ٔ7331يهح البالؿهٌ ،كض هعمؿ ٠بؿه ،بیكوت.
ٌهكوحايی٠ ،بؿالکكین ٕ .ٔ7923الملل و الًسل٬ ،اهكه.
ٌیكالی ،هعمؿ ٕ .ٔ7333لماغا جأضؽ المكلمىو؟ ،بیكوت.
ِؿو ،٪هعمؿ بى ٠لی ابى بابىیه ٕ .ٔ7913ػیىو اضباؼ الؽظا (ع) ،جهكاو :شهاو.
ِؿی٭ی٤ ،الم ظىیى ٕ .ٔ7913خًبمهای ظیًی ایؽايی ظؼ هؽوهای ظوم و قىم هدؽی ،جهكاو :پاژيگ
٘بكی ،هعمؿ بى شكیك ٕ .ٔ7331جاؼ یص الؽقل و الملىک ،جع٭ی ٫هعمؿ ابىالٕ٩ل ابكاهین٬ ،اهكه.
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٠اق ٦جؤهك ٕ ،ٔ1992هؼدن اللؽم االقالهیه ،بیكوت.
ــــــــــ ٕ ،ٔ1997الوؽاهؽه ،ؾهٍ.٫
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٠بؿالصلیل ظىى ٕ; .ٔ7311ثىؼه الـاظبیى ،:هصله الکاجب-771 ٞ ،ؾواهبك.
٠بؿالكوىل ال٩٥اق ،نبهه الـلى ػًع الهیؼه (ؾقاوه جعلیلیه ٠ى يٍاه ال٥لى و اوبابه و هى ٧٬اهل البیث هى ال٥اله و
ؾوق الميؿ٬ه ٨ی الحكویس ال١٭ائؿ ال٩اوؿهٔ ،يىؽه کاهپیىجكی ،ؾاقالعصه البیٕاء ،بیكوت.
٠لی بى الىلیؿ ،الؿا٠ی الٍی١ی االوما٠یلی ٕ ،ٔ7333ظاهؾ الباؼل و زحق المًاظل (ؼظ ػلی کحاب كعائر
الباؼًیه ابی زاهع الـؿالی) ،جع٭ی ٫هّ٩ٙی ٤الب ،بیكوت.
٨كؾووی ،ابىال٭اون ٕ .ٔ1993ناهًاهه ،جكشمه ال٩حط بى ٠لی البًؿاقی ،جع٭ی٠ ٫بؿالىهاب ٠مام٬ ،اهكه.
٨ىلی٨ ،اقو٠ ٪مك ٕ ،ٔ1998الطالكه الؼباقیه٠ ،ماو.
هصلىی ،هعمؿ با٬ك ٕ .ٔ7339بساؼااليىاؼ ،بیكوت.
هعمؿ يىقالؿیى ٕ; .ٔ7335الؼلىیه خًاذ هى االقالم كی جؽکیا ،:هصله الًىق ،لًؿو 51 ،یىلیى.
هعمؿی قی ٌهكی ،هعمؿ ٕ .ٔ7937هًحطب هیؿاو السکمه ،جكشمه :ظمیؿ قٔا ٌیؽی٬ ،ن.
هعمىؾ اوما٠یل ٕ .ٔ7335كؽم الهیؼه بیى الحلکیؽ الكیاقی و الًلی العیًی٬ ،اهكه.
ـــــــــــ ٕ .ٔ7331السؽکات الكؽیه كی االقالم ،بیكوت.
همی ،شمال الؿیى یىو ،٧جهػیب الکمال ،يىؽه کاهپیىجكی ،جكشمه ٠بؿالله بى هعمؿ بى ٠لی و جكشمه هعمؿ
بى ٠بؿالله بى ٠بان.
هى١ىؾی ،هعمؿ بى ٠لی ٕ .ٔ1967هؽوج الػهب و هؼاظو الدىهؽ ،جع٭ی ٫هعمؿ هعی الؿیى ٠بؿالعمیؿ،
ال٭اهكه.
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ه١لن ،هعمؿ ٠لی ٕ .ٔ7231كاؼمه المؼصىهه ،يىؽه کاهپیىجكی٬ ،ن.
ه٩یؿ ،هعمؿ بى هعمؿ بى الً١ماو ٕ .ٔ7339االضحصاو ،جع٭ی٠ ٫لی اکبك ٩٤اقی ،هعمىؾ المقيؿی ،بیكوت.
ــــــــــــــــــــــ ٕ .ٔ7339االؼناظ كی هؼؽكه زدح الله ػلی الؼباظ ،بیكوت.
ــــــــــــــــــــــ ٕ .ٔ7339االهالی ،جع٭ی ٫ظىیى االوحاؾولی و ٠لی اکبك ٩٤اقی ،بیكوت.
ه٭ؿوی ،هٙهك بى ٘اهك ٕ .ٔ7373البعء و الحاؼیص ،کلماو هىاق ،بی شا.
يٝام الملک ٕ .ٔ1975قیاقث ياهه ،جع٭ی ٫هعمؿ ال١ماوی ،ال٭اهكه.

يىبؽحی ٕ .ٔ1984كؽم الهیؼه ،جع٭ی ٫الىیؿ هبه الؿیى الٍهكوحايی ،بیكوت.
هاٌن ٠رماو ٕ .ٔ7332هل الؼلىیىو الهیؼه؟ ،بیكوت.
هاٌن ه١كو ٦العىًی ٕ .ٔ7331قیؽه االئمه االثًی ػهؽ ،ال٭ىن الرايی ،بیكوت.
ی١٭ىب بى کله ٕ .ٔ7333الؽقاله المػهبه ،جع٭ی٠ ٫اق ٦جؤهك ،بیكوت.
ی١٭ىبی ،اظمؿ بى وأط ٕبی جأ .جاؼیص الیؼوىبی ،ؾاقِاؾق ،بیكوت.
جيتش رصنسیيان در صصق اسالنی
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