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 5(هـ 242تا  125)حک:  ی با حاکمان سنگیسنرتباط متقابل عالمان ا

 

 2ػليطضب اضشطی سلطضي
 ، ايطاىاسشبزيبض زاًطگبُ ثيي الوللي اهبم ذويٌي)ضُ(، هعٍيي

 

 هْطی گَزيٌي
 ، ايطاىًبضضٌبس اضضس سبضيد ٍ سوسى هلل اسالهي، زاًطگبُ ثيي الوللي اهبم ذويٌي)ضُ(، هعٍيي

 

 چکیده
زض زٍضاى  ٍ هصّت ظًگيبى زض ثرطي اظ ػطام ٍ ضبم ثِ هسضر ضسيس يسٌّؼطی، حٌَهز  ضطن ُزض سس

اػشوبػي ثيطشط ثطای اّل  -سبظ اهشساض سيبسي ظهيٌِ سَاًسزحيبر ذَز،  ِحسٍزاً يي غس ٍ ثيسز سبل

ّبی ضاّجطزی ظًگيبى زض ايي ضاسشب،  اظ ػولِ سيبسز ؛ي زض هٌبعن سحز حٌَهز ذَيص ثبضسسسٌ

ّبی سيبسي ٍ اػشوبػي  ٍ ًيع ٍاگصاضی ثطذي هوبمي سٌظ سبظًسُ ثب ًْبز آهَظش ٍ ػبلوبى ثطهطاضی ضٍاث

ّبی ايي عجوِ زض اًؼبم اهَض زيَاًي، اظ ًلَش اػشوبػي ثِ ايطبى ثَز سب ضوي ثْطُ ثطزى اظ سَاًوٌسی

ديساسز س. ٌهصّجي ٍ سحٌين حبًويز ذَيص اسشلبزُ ًوبي -زض ػْز ديطجطز اّساف سيبسيًيع ايطبى 

 ،ي، ّط زٍ عيق سيبسي ٍ هصّجيسٌهيبى حبًوبى ظًگي ٍ ػبلوبى  يديًَس هحٌو ًِ اظ ضّگصض چٌيي

 .سحون ثرطٌسهٌس گطزًس ٍ هوبغس سيبسي ٍ هصّجي ذَيص ضا  اّل زضگبُ ٍ اّل هسضسِ ثْطُ

 

 ي.ضٍاثظ زضگبُ ٍ هسضسِ، سسٌظًگيبى، ايَثيبى، ػبلوبى، ها:  کلیدواژه 
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 مقدمه

سلؼَهيبى زض  ديای اظ ٍاثسشگبى سيبسي ٍ ًظبهي ثِ زضگبُ سالػوِ ثَزًس ًِ زض سلسلِظًگيبى 

 اذشالكبر ثط سط هسألِ زًجبلِ ثگيطی اظ ضطايغي ًِ  هسضر ثرطيسى ثِ اسبثٌبى ذَيص ٍ ثب ثْطُ

، ثط ضبم، ّـ642سب  521ػبًطيٌي هلٌطبُ سلؼَهي زض زضگبُ سلؼَهيبى دسيساض ضس، اظ سبل 

ّبی  ٍاسغِ سؼبهت سلؼَهيبى ٍ ديطٍی اظ سيبسز ثِ 3ضْطظٍض كطهبًطٍايي ًطزًس. سٌؼبض، ػعيطُ ٍ

اػشوبػي  -اًشوبل كطايٌس ثبظسَليس اهشساض سيبسي سَاى ٍاسغِ گطايبًِ ايطبى، ظًگيبى ضا هي يسٌ

ي اظ ايطاى ٍ ػطام ثِ ضبم ٍ سذس هػط ػْس ايَثي ًيع ثِ ضوبض آٍضز. زض ايي هسيط، سسٌاّل 

ي ثِ ضبم ٍ سذس هػط ًِ ثرص سسٌاػشوبػي اّل  -س اًشوبل اهشساض سيبسييؼٌي زض كطايٌ

يبكشِ  ٍيژُ ػبلوبًي ًِ دطٍضش ي، ثِػبلوبى سٌهْوي اظ زسشبٍضزّبی حبًويز ظًگيبى ثَز، 

ٍيژُ  ي ٍ احيبی اهشساض آى، ثِسسٌهساضس ًظبهيِ ثَزًس، ػبيگبُ هْوي زاضشٌس. ايطبى زض سؼوين 

چٌيي زض هؼطؼ ذغط سْبػن غليجيبى ثَز، حضَضی  ن هطظ ٍ ّنزض ضبم ًِ ثب هػط كبعوي ّ

سيبسي هٌبسجي  -ي ٍ ظًگيبى، كطاّن ضسى ثسشط اػشوبػيسٌديًَس ػبلوبى  هإطط زاضشٌس. طوطُ

سَاى گلز ًِ ضٍاثظ  ثطای ديطجطز اّساف سيبسي ٍ هصّجي حبًويز ظًگي ثَز. ثسيي سطسيت هي

هَػت سطهي ػبيگبُ  ،ظهبى ي ثطهطاض گطز ٍ ّنٌسای هيبى ظًگيبى ثب ػبلوبى ًبهَض  سبظًسُ

 ّبی حبًوبى ظًگي گطزيس. سيبسي ٍ اػشوبػي ػبلوبى زض هلوطٍ ظًگيبى ٍ ديطجطز ثْشط سيبسز

 

 ی و  نهاد آموسش رسمیسنرویکزد حاکمان سنگی نسبت به عالمان 

ظش اػشوبػي ٍ هصّجي هلوطٍ ظًگيبى زض ًگطش آًبى ثِ ػبلوبى ٍ ًْبز آهَ، ضطايظ سيبسي

ّبی ضيؼي زض ايطاى، ػطام ٍ  ظهبى ثب اهشساض حبًويز ّن، ّؼطی هطى چْبضم يعسأطيطگصاض ثَز. 

ضبم  اظ ّبيي ثط ثرص بىيكبعو هػط، زض ضبم ًيع حبًوبى ضيؼي اهشساض هغلَثي زاضشٌس؛ اظ ػولِ

ثب ايي حبل، سشبضُ اهجبل . ٍ ًَاحي اعطاف ضا زض اذشيبض زاضشٌسحلت  يبى ًيعحوساً ٍ سلغِ

ثط  ،دٌؼن ًيوِ زٍم سسُزض گطای ثب ظَْض سالػوِ زضذطيسى گطكز ٍ ايطبى يحبًوبى سٌ

هحسٍز  ييسطظهي ضا ًيع ثط ايي ٍ ًلَش ذالكز كبعوم يبكشٌس ّبی ضيؼي ضبم سلَ حبًويز

ثب آضاء، هصاّت ٍ  هَاػِي زض ضبم، ذَز ضا سٌضؿن چٌيي زسشبٍضزی، حبًويز  طث 4.سبذشٌس

زيس ٍ اظ ايي ضٍ،  ّبی ضيؼي هي ّبی ثبعٌي ٍ ػطيبى شللي، اظ ػولِ گطايصّبی كٌطی هر ػطيبى

                                                 
 .EI2, I: 452-455؛ 441 -438؛ ثطای اعالع ثيطشط ًي: اثي ػجطی، 1/22ي: اثَضبهِ، . 3ً

 .37 -36 هوسم،. 4

Archive of SID

www.SID.ir



  95ّـ(/ 642سب  521اضسجبط هشوبثل ػبلوبى سٌي ثب حبًوبى ظًگي )حي: 

 

هصّجي، سساثيط هٌبسجي اسربش  -ؿلجِ ثط هطٌالر ًبضي اظ ايي چبلص سيبسيطای ٍاػت ثَز سب ث

 ًوبيس.

ّبی غليجي چَى ضُّب ٍ اًغبًيِ، زض ّوسبيگي ظًگيبى،  ًطيي زض اهيط ثط ايي،كعٍى ا

اظ ايي ضٍ، ظًگيبى اظ  5ثب اسالم ٍ هسلوبًبى ٍػَز زاضز. ّبی ًيطٍهٌسی ثطای ضسيز اًگيعُ

سَػِ زاضشٌس، ذبغِ اظ آى ضٍ ًِ ثرص هْوي اظ  يعًاثشسای ضسيسى ثِ هسضر ثِ ايي ػجِْ 

 6يبكز. هؼٌب هي آًبىػٌگبٍضاى غليجي ٍ سوبثل ثب  زض ػْبز ثطضس اسبسبضبى  ٌَهزهططٍػيز ح

 ،ٍ اظ ايي ضٍ سًسيز يهَاػِ هًظبهي ٍ هصّجي هربللبى ذَز ضا ثب زٍ ػجِْ اظ  بىيظًگعَض ًلي،  ثِ

اثعاضی ثطای  ػٌَاىثِ  يسسٌضسوي اّل  اظ ًظبم آهَظش بى،يجيضس غلي ثطًظبه بريزض ًٌبض ػول

ضٍحيِ ايؼبز ٍ سوَيز ی الظم ثطای بظسثسشطثطزًس سب ضوي  ثْطُ هي ّبی اسالم سٌي آهَظُسؼوين 

ضا زض ثطاثط سحَالر ًبهغلَة اػشوبػي ًبضي اظ ٍػَز زضوٌبى ًظبهي، ايطبى  ضسػْبزی ثط

ي، هإططسطيي حبًن ظًگ ييًَضالسثبٍضّب ٍ هصاّت ضهيت يبضی ضسبًس. زض چٌيي كضبيي ثَز ًِ 

 ييػالٍُ ثط ًطط ػلن، اظ ث»اظ سبذز هساضس ضا ص ذَي ّسف ظًگي زض گسشطش هساضس زض ضبم،

ثبيس ثِ ايي ًٌشِ سَػِ ًوَز ًِ ذسهز  7طز.اػالم ً «يسسٌگط سبذشي ضؼبئط   ػلَُثطزى ثسػز ٍ 

 سبذز. زض ايي ضاُ، ذبًساى ظًگي ضا ّوَاض هي ظًگيبىّبی هططٍػيز حبًويز  ظهيٌِ ي،سسٌثِ 

ضيعی  ذَثي آگبُ ثَزًس ًِ دي ايطبى ثِ. ضٍاثغي سبظًسُ ثطهطاض ًٌٌس يسٌثب ػبلوبى سب  سًسيًَض

)هصّت ضسوي ذبًساى  ٍيژُ هصاّت حٌلي ي، ثِسسًٌظبم آهَظضي ٍ هضبيي ثط دبيِ هصاّت 

ٍاثسشگي ٍ ّوطاّي  ّن هَػتي سٌظًگي( ٍ ضبكؼي ٍ سذطزى هٌبغت ًليسی ثِ ػلوبی ًبهساض 

ثرطس ٍ  ًظبضر حٌَهز ثط ػولٌطز آًبى ضا سساٍم هي ّنضَز ٍ  ّبی حبًويز هي آًبى ثب سيبسز

 سبظز. سط هيالجشِ ضاُ ضا ثطای هططٍػيز حبًويز ايطبى اظ ّط ًظط ّوَاض

ثط  يسٌ ػبلوبى گوبضزىػالٍُ ثط  ،ثي آهسٌوط يظًگ ييػوبزالسظًگيبى،  هإسس سلسلِ

ٍ زض هلٌساضی ًيع ثِ ضايعًي ايطبى،  زاضز ػبحجشي هسامبى هايطثب ّبی حٌَهشي،  هوبم

اظ هػبحجبى حلظ ًٌس.  ػبلوبىزضگبُ ذَز ضا ثب  ًَسيدسب ّوَاضُ  سيًَض يه یٍ 8.ًطسز هي

هلوت ثِ ، نيثي اثطاّ يحسي ثي ػل يػلاثَايطاًي،  ًبست هطَْضسَاى ثِ  هيزضگبُ ٍی 

ٍ  وبىياظ ًس ذظ ٍ دطًبض ٍذَش  ی اضبضُ زاضز ًِ اظ ًسّبذبىثـساز يٌيبة ػَشّكرطالٌُ

                                                 
 .31 /1ػبضَض،  ؛ ًيع ًي:30-1/28اثَضبهِ، . 5

 .234 /2 ،يحش؛ ًيع ًي: 1/56، اثَضبهِ. 6

 .117 /1 اثَضبهِ،. 7

 .176 ل،يذل. 8
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احشطام ٍ چٌبى  ًَضالسيي، ّن اٍ، زض زضگبُ كطظًس ٍی ًيعٍ دس اظ  ًعزيي ػوبزالسيي ثَزهؼبضطاى 

ّبی حٌَهشي، اظ ػغبيبی ٍيژُ سلغبًي ًيع  چٌيي ػبلوبًي، اكعٍى ثط هوبم 9.كطاٍاى زاضز نيسٌط

ّعاض زيٌبض ثِ ًوبل السيي ضْطظٍضی، زيگط ػبلن  10ًِ دطزاذز سبليبًِ  ثطذَضزاض ثَزًس، چٌبى

 یهحوَز ثي احوس ذؼٌس 10.گيطی ثطذي زضثبضيبى ثَز ثطػسشِ زضگبُ ظًگيبى، حشي هبيِ ذطزُ

ثَز ًِ ثطای  يظًگ ييػوبزالس ًبهساض، اظ زيگط ًعزيٌبى ضبػط ٍ ًبست ٍاػظ، ِ،يكو ،یًحَي، زهطو

 11.سيثرط یثِ ٍ ی ضْطظٍضبٌّهِ ًبحيِزض  ِيثِ ًبم زٍاً یا ؼِيضًيع  ييسطٍز ٍ ػوبزالس یضؼطاٍ 

ي اضبضار سسٌثِ اش  ثٌسی ي ٍ دبیسٌػبلوبى اٍ اظ زض ضطح حبل ًَضالسيي ًيع ثِ سٌطين 

ي، كويِ هطَْض ٍ اظ هربللبى اثَثٌط ثي هسؼَز ثي احوس ًبسبًًِ  ٌبىكطاٍاًي ضكشِ اسز؛ چ

 ّوعهبىهطاض گطكز ٍ  ييهَضز احشطام ًَضالس ،دس اظ ٍضٍز ثِ حلتسطسرز اػشعال ٍ سطيغ، 

 يضطه ِيزض ظاٍ سيسسض ي،يهسؼس سطاػ هسضسِهؼطٍف ثِ  ،ِيٍ ًظبضر زض هسضسِ حالٍ سيسسض

  12.سذطزُ ضس یثِ ٍاظ سَی ًَضالسيي  ،ِيػبٍل هسضسِسسضيس زض ٍ حلت ػبهغ 

سَاى ثِ هغت  ای زاضشٌس، هي اظ زيگط ػبلوبى هطَْضی ًِ ثب زضثبض ظًگيبى ضٍاثظ سبظًسُ

ًطز، ذَضحبل ضا ثسيبض  ييًَضالس .،ّـ568السيي ًيطبثَضی اضبضُ ًطز ًِ ٍضٍزش ثِ حلت زض 

هغت  ثِ زهطن كطاذَاًس.اٍ ضا ًيع سًٌَز زاز ٍ ثؼسّب  «ثبة ػطام» ضا زض هسضسِ یًٍِ  چٌبى

 سيسسض ،يًػط هوسس ديضظاٍيِ هؼطٍف ثِ  ،ي ػبهغ زهطنؿطث ِيزض ظاٍ یطبثَضيً ييالس

هسضسِ ثعضٍ  یٍ طایث ييًَضالسسذس . سًٌَز زاضزػبضٍم  ًطز ٍ زض هؼبٍضر هسضسِ هي

ضٍاثظ  ّطچٌس هغت السيي ػبلوي ضبكؼي ثَز، اهب 13.ثٌب ًطز ًِ هرشع ضبكؼيبى ثَز،ضا  ِيػبزل

  14.اًس ٍی ثب ًَضالسيي ضا ثسيبض ًعزيي ٍ زٍسشبًِ سَغيق ًطزُ

اظ زيگط ػبلوبًي ثَز  (،ّـ 570)زحؼط يهؼطٍف ثِ اثي اث ي،اًاثَاللضل حبهس ثي هحوَز حطّ

اى ثٌب ًطز. اٍ زض حطّ ی ٍیثطا یا هسضسِ ييًَضالسگطكز ٍ  ًِ هَضز حوبيز ظًگيبى هطاض

                                                 
 .2/131 اثي ذلٌبى،. 9

 اعالع ثيطشط اظ احَال ايي ػبلن ًي: ازاهِ ّويي هوبلِ.؛ ثطای 16-2/15 ،يًطز ػل .10

 .3/264 ي،هلغ .11

 .4354 -4347 /10 ن،ياثي ػس .12

 .173-172 /2اثَضبهِ،  .13

 ،یة  ٍ الٌْـب  یة  الجسا ط،ياثي ًظ؛ 250-248 /1  اثي ضساز، ؛ 107-106 /1اثَضبهِ،  ؛171، الجبّط ديالشبض ط،ياثي اط .14

12/270 ،312. 
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  97ّـ(/ 642سب  521اضسجبط هشوبثل ػبلوبى سٌي ثب حبًوبى ظًگي )حي: 

 

ٍی چٌسی ًيع ثِ ذَاسز ًَضالسيي  15.زاضز ُػْس اى ضا ثطػوبضر ػبهغ حطّ يسطدطسشچٌيي  ّن

 16ثِ ايطاز ذغجِ دطزاذز.

ثي سْل  سيسؼ اثَهظلط زيگط ػبلوي ًِ اظ ػبًت ظًگيبى هَضز حوبيز ٍ سٌطين ٍاهغ ضس،

. ٍی ًِ اظ حبًن ثَز 17ذَاضظم اهيطسبثن  طي، ٍظيهؼطٍف ثِ كلٌ ی،طبثَضيثي هحوس ثي ػجساهلل ً

 يٌيحسي هسَال. زض حلت اظ اثثِ حلت آهس دس اظ اًؼبم هٌبسي حغ، ،ثَز ذَاضظم ثيوٌبى گطشِ

ضحل اهبهز ى ثي هحوَز بػجسالطحو ييًعز ػالءالس يييحالٍ ًطز ٍ زض هسضسِحسيض اسشوبع 

دطزاذز ٍ  ضيثِ اسشوبع حس ضكز ٍ زض آًؼب زهطن چٌسی ثؼس ثًِطز. حسيض ٍ اهالء  اكٌٌس

 اػبظُ بىياظ كطًگ ييًَضالس ،یي سًٌَز زاز. ثِ زضذَاسز ٍضا زض ذبًوبُ سُويسبع یٍ ييًَضالس

اٍ ضا ثِ ػٌَاى  ييثِ زهطن ثبظگطز ٍ ًَضالس بضريدس اظ ظ ؛گطكز صيالووسس ضا ثطا زيث بضريظ

 یهبًس. ٍ يسوز ثبه ييزض ا (ّـ560) ػوط بىيسب دب ٍ ضثبط سُويسبعي هٌػَة ًطز ديض

 18.زاضز بًوبُ ٍ ًيع ػَايس هَهَكبر آى ًظبضرثط احَال ٍ ٍضغ هؼيطز غَكيبى آى ذ ييچٌ ّن

سَاى ثِ اثَالوبسن  اظ زيگط ػبلوبًي ًِ اظ ػبًت حبًوبى ظًگي هَضز حوبيز هطاض گطكز، هي

( اضبضُ ًطز. ٍی كوِ ضا زض ظازگبّص زض هحضط اثَالؼجبس ّـ619 زًػط ثي ػويل ثي اضثلي )

طوي كطاگطكز. دس اظ ثبظگطز ثِ سذس زض ًظبهيِ ثـساز  ًعز يَسق زه )ذػط( ثي ًػط ٍ ذضط

هظلطالسيي، ٍالي اضثل، ثط ٍی ذطن  ّـ606اضثل، ثِ غسٍض كشَی ٍ سسضيس هطـَل ضس. زض سبل 

اهيط  ٍ هَضز سَػِ ٍ احشطام گطكز ٍ اهَالص ضا هػبزضُ ًطز، اظ ايي ضٍی، اضثلي ثِ هَغل ضكز

  19گطكز.هطاض  هَغل، اسبثي ًَضالسيي اضسالى ضبُ ثي هسؼَز ظًگي

بيگبُ ػبلوبى زض زضگبُ ظًگيبى چٌساى ضكيغ ثَز ًِ گبُ حشي حبًوبى ظًگي ضا هَضز ػ

 ي ٍحٌل ، كويِنيثي هحوس ثي اسؼس ثي حل ييحس ييًؼن السًِ  زازًس؛ چٌبى ػشبة هطاض هي

                                                 
 .392 /6 ،يجلحٌ اثي ػوبز .15

 .334-332 /3اثي ضػت،  .16

اًس، اهب ثطاسبس هطايي سـبضيري، يؼٌـي زٍضاى حيـبر كلٌـي، ايـي       ًبم زهين حبًن ذَاضظم سػطيح ًٌطزُ هٌبثغ ثِ . 17

ّــ( ثبضـس   567-551ضـبُ )   ذـَاضظم  سسـع اّـ( يب ايل اضسالى ثي 551-522حبًن ثبيس اسسع ثي هحوس ذَاضظم ضبُ )

 .(584ٍ 582اهجبل، ؛ 1/434)ًي: اثي ػجطی، 

 .4311 -4304 /9 ن،ياثي ػس .18

 .1/72 ،یاسٌَ .19
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ثب اٍ ثِ  زض ػْس ًَضالسيي زض زيساضی ذػَغي ّب اظ هبليبر ًَػي، ثِ حلت ِيحساز هسضسِهسضس 

 21.زاز 20ًَضالسيي ًيع ثالكبغلِ كطهبى ثِ لـَ آى ًَع هبليبر ز ٍغطاحز اػشطاؼ ًط

ػبلوبى، اّشوبم ثِ گسشطش آهَظش هَسضسي ًيع ٍػْي  ّوذبی سٌطين ًِ زيسين، چٌبى ّن

زاز. گسشطش آهَظش ضسوي  ي ٍ ظًگيبى ضا ضٌل هيسٌهْن اظ اضسجبط سبظًسُ هيبى ػبلوبى 

ايطاى ٍ ػطام، زض سطاسط ػْس ظًگيبى زًجبل  الْبم اظ زسشبٍضزّبی ػْس سلؼَهي زضثب ي، سسٌ

سطيي اًگيعُ ثطای  ، زض هيبى حبًوبى ظًگي، ثيصسيثِ هسضر ضس ّـ542 ًِ زض ييًَضالسضس.  هي

  22.اًس ثطدبيي هساضس ضا زاضز، چٌبى ًِ هساضس ضبم ضا هيطاص ٍی ذَاًسُ

ّوبًٌس ثطذي ثطای حبًوبى ظًگي چٌساى ثَز ًِ  «هسضسِ»اّويز ًوبزيي ٍ الجشِ هصّجي 

هسضسِ ثِ هعاض سالعيي ٍ ثعضگبى ايي ذبًساى سجسيل ضس ٍ  23،هصّت ّبی سٌي اظ زيگط سلسلِ

، ػسس   ّـ522زض  ثب سبضيد سيبسي آًبى ديًَس يبكز. اظ ػولِ ػوبزالسيي، دس اظ كشح حلت

ّوبى حَالي )زض  24بيجطًَهطْس هَ(، ضا اظ هعاض هؼطٍف ثِ ّـ487 )ز.ػجساهلل ثي سياثَسؼدسضش، 

ػب  سبذز ٍ آى یا هجِی آى زض ضوبل ايي هسضسِ زاز ٍ ثطا ًشوبلحلت ا ِيّػبػظُ ثِ هسضسِ ط(ضْ

ػسس ًَضالسيي  25.هوطّضی هبضيبى آًؼب اكعٍز ٍ ًيعي سجسيل ًطز ٍ ثط اٍهبف ذبًساى ظًگ ضا ثِ هوجطُ

 قيسچٌيي  ّن 26.ثِ ذبى سذطزُ ضس ،زهطن يؼٌي ًَضيِ ،شذَز ًَضالسيي ًيع زض هسضسِ

 27.ُ ضسثِ ذبى سذطززض هَغل  وِيػش ِيزض هسضسِ اسبثٌ(ّـ544سٌوط)ز می ثي آؿبظ ييالس

ای ًِ زض هَغل هوبثل زضثبض ذَيص  ًيع زض هسضسِ( ّـ 589يب  588زهسؼَز ثي هَزٍز) ييػعالس

 28.ثٌب ًْبزُ ثَز، زكي ضس

                                                 
 ّبی ٍضغ ضسُ ثط چبضدبيبى ثَزُ اسز.ظبّطاً هبليبر هَضز ًظط اظ هبليبر. 20

 .658 -657 /2 ،يييعجوبر اللوْب الطبكؼ ط،ي؛ اثي ًظ301-300 /1 ،یًٍَ ؛ ًيع ًي:2746-2745 /6 ن،ياثي ػس. 21

 . 314، 126 ،يضلجع ًي: ؛ ًي97-96/ 1اثَضبهِ،  .22

 . 96-94اضشطی سلطضي،  .23

ضس ٍ سذس زض ًالم ػبهِ ثـِ   ذَاًسُ هي« هوط األًجيبء»ّبی هؼطٍف حلت ثَز ًِ ظبّطاً اثشسا  گبُ ايي ثٌب اظ ظيبضر. 24

 .  (ثِ ثؼس 5ًي: ذبهِ يبض، ) هطًجيب سلريع ضسُ ثَز؛ زض ػْس ظًگيبى ثٌبيي ًيع ثط آى سبذشِ ضس

 .110 /1 ،يسجظ اثي الؼؼو ؛ 241 /1اثي ذلٌبى، ؛ 242-241 /1اثي ضساز، . 25

 .285-284 /2 ،يحش. 26

 .  151-139 /27 ؛ ًَيطی،227 /12، ی ٍ الٌْب ی الجسا، طي؛ اثي ًظ139 -11/138 ،الٌبهل اثي اطيط، .27

 .97-1/96 ،يويًؼ؛ 270-269 /4، الؼجط ،ي؛ شّج101 /12، ّوبى ط،ياثي اط. 28
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  99ّـ(/ 642سب  521اضسجبط هشوبثل ػبلوبى سٌي ثب حبًوبى ظًگي )حي: 

 

هساضس ٍ زيگط ًْبزّبی آهَظضي ًِ هطًع اغلي حضَض ٍ  ايؼبزًِ ظًگيبى زض  ديساسز

، سٌوط ؿبظی ثي آمسَسظ  ًِاسبثٌيِ  هسضسِ ،ثَز، ّوشي ٍيژُ زاضشٌس. ثطای ًوًَِ سطثيز ػبلوبى

 اثي ذلٌبى ؿبظی ؛ي ثَزٍ حٌل يضبكؼ یكوْبی ثعضٍ ٍ ٍهق ا هسضسِ، سبذشِ ضس ٍ هَغلاهيط 

« ي ٍ ػبلوبىسسٌزٍسشساض هيطاص ػلوي »ضا سٌْب ثِ اسشٌبز سبذز ّويي هسضسِ،  سٌوط ثي آم

اظ  30.زض هؼبٍضر ثبة الططػِ هَغل سبذز ي ًيع ثطای غَكيبىضثبع ؿبظی 29اسز. َاًسُذ

 ي،يجيسٌؼبض، ًػ حبًنسٌوط،  ثي آم يثي هَزٍز ثي ظًگ يظًگ ييػوبزالسثسشگي  ّبی زل ًطبًِ

  31.ای ثطای كوْبی حٌلي زض سٌؼبض زاًسشِ ضسُ اسز سبذز هسضسِ ،ػبلوبىثِ  ذبثَض ٍ ضهِ

هصّت  ٍ سٌْب كطز ضبكؼيهَغل  گي، اهيطثي هَزٍز ظً هسؼَز يياضسالى ضبُ ثي ػعالسچٌيي  ّن

 32.ي ثطدب زاضزهصّت ضبكؼ طٍاىيد یثطای ثعضٍ ا زض هَغل هسضسِذبًساى ظًگي، 

ي اذشػبظ زاضشٌس، ًْبز آهَظضي سسٌاكعٍى ثط هساضس ًِ ثيطشط ثِ سؼلين كوِ اّل 

ثٌسی ًبهل ظًگيبى  دبیزيگطی ثِ ًبم زاض الحسيض ًيع عي زٍضاى ظًگيبى دسيساض ضس ًِ ًطبى اظ 

 ثبي ٍ اضشيبم ايطبى ثِ سطٍيغ حسيض زاضز. زاضالحسيض ًَضيِ زض زهطن، سسٌثِ هيطاص ًولي 

اهلل ثي ػجساهلل  ةهبثي حسي ثي  ياثَالوبسن ػلثِ آى ضا  َخيض يسطدطسشثطدب ضس؛  ّسفّويي 

 33.َض، سذطزًس(، چْطُ ًبهساض ذبًساى اثي ػسبًط ٍ هَضخ هطّْـ571ي)زضبكؼ يثي ػسبًط زهطو

گطای،  يهساضاى سٌ سيبسزّبی ثطػسشِ  سٌْب سأسيس ّويي ًْبز، ًبم ًَضالسيي ضا زض ًٌبض ًبم

  34.چَى ًظبم الولي، هطاض زاز

 

 انیسنگ مذهبی -یاسیاهداف س شبزدینقص عالمان در پ

 يبكشيسَاى زض هسضر  ي ثب حبًوبى ظًگي ضا هيسٌگبهي هسشوين ػبلوبى  ضَاّس اظ ّن ًرسشيي

ثب زضگبُ   ًَسيٍ د یكطز یّب يژگيػْز ٍ ثِ يظًگ ييگطچِ ػوبز السيي ذبًساى سطاؽ گطكز. ا

اهط ًوص  ييزض اػبلوبى ًطز، اهب  سيسأضا س بىيظًگ ٍ سلسلِ سيثِ هسضر ضس يسلغبى سلؼَه

                                                 
 .4 /4اثي ذلٌبى، . 29

 . 151 /27 ؛ ًَيطی،1/231، ةماثَضب؛ 93، الجبّط ديالشبض ّوَ،؛ 139 -138 /11، الٌبهل ط،ياثي اط. 30

 .16 /13، ی ٍ الٌْب ی الجسا، طياثي ًظ ؛191، الجبّط ديالشبض ،ّوَ؛ 12/132، الٌبهل ط،ياثي اط. 31

 .85-84 /2، زٍل االسالم ي،؛ شّج771 /2 ،يييعجوبر اللوْب الطبكؼ ،طياثي ًظ. 32

 .3/302، 2/347؛ اثي ػوبز حٌجلي، ةيشيل زاضالحسيض ًَض 1/75؛ ًؼيوي، 13/38، ةيالجسا اثي ًظيط، . 33

 . 242-241 ؼَضع،يز .34
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سٌوط ثطسوي، حبًن هَغل، كطظًسش ػعالسيي  ثِ زًجبل هطٍ آم ، ّـ521ٌس؛ زضزاضش یططإه

ضس، اهب اٍ ًيع سٌْب اًسًي ثؼس ٍ زض حبلي ًِ ضحجِ ضا هحبغطُ  ػبًطيي ٍیهسؼَز ثي ثطسوي، 

ثطازض ذطزسبلص ثِ حٌَهز ضسيس، اهب كطزی هَسَم ثِ ػبٍلي،  ًطزُ ثَز، زضگصضز. دس اظ ٍی

سظجيز حٌَهز طای اهَض ضا ثط ػْسُ گطكز ٍ ث ازاضُ اهيطاى هحلي، ػواليٌي اظ ؿالهبى ٍی ٍ اظ 

يؼٌي هبضي ثْبء السيي ػلي  ،ثب هحَضيز زٍ سي اظ ػبلوبى ثطػسشِ ػعيطُ كطظًس ثطسوي، ّيأسي

ضا ثِ زضگبُ سلغبى  35ثي هبسن ضْطظٍضی ٍ غالح السيي هحوس ثبؿيسيبًي/ثبؿسيبًي/يبؿيسيبًي

ضؿن ًوبيٌسگي اظ سَی ػبٍلي، ثب حٌَهز ٍی طهحوَز ثي هلٌطبُ سلؼَهي كطسشبز. ايي زٍ ث

ذغط زليل ثِ يط اٍ، ضطف السيي اًَضطٍاى ثي ذبلس، ذَاسشٌس هربللز ٍضظيسًس ٍ اظ سلغبى ٍ ٍظ

ػعيطُ، ضبم ٍ هػط، ثِ كٌط كطهبًسُ هإططی ثطای  ثط ضسحضَض غليجيبى زض ضبم ٍ سْسيسار آًبى 

ػوبزالسيي ظًگي ثِ حٌَهز هَغل  ، ًْبيشبثِ ديطٌْبز غطيح ايي ػبلوبى ؛ايي ًَاحي ثبضٌس

سوبم هٌبعن  یضا ثِ هضب یضْطظٍض ييثْبء السؼبهلي سبظًسُ ضسيس. الجشِ ػوبزالسيي ًيع زض س

   36ظز. ثب  اٍ ضأی هيزض اهط هلٌساضی  ٍ ّوَاضُ وبضزگسحز سػطكص 

 ثلٌِ ،هغطح ًجَز زض ػطيبى ثِ هسضر ضسيسى ػوبزالسيي سٌْب ثِ سوبثل ثب غليجيبى ٌبيزػ

زض ايي ضاُ،  ٍ زاضزّبی ايطبى هطاض  زٍضاى ظًگيبى، زض اٍلَيز سيبسز ضٍيٌطز زض سطاسطايي 

ّبی اػشوبػي ايطبى، يؼٌي ًْبزّبی آهَظضي ٍ سجليـبسي اّل  ي ٍ دبيگبٌُچٌبى ػبلوبى س ّن

سَاى ثِ ًوص  ّب ّوگبم ثَزًس. اظ ػولِ ضَاّس سبضيري ايي ّوطاّي، هي ي، ثب ايي سيبسزسسٌ

اضز. سْسيس غليجيبى اضبضُ ز ثب ًَضالسيي ثطضسزض ّوطاّي  اثي ػسبًط، ػبلن ٍ هَضخ هطَْض،

اثي ػسبًط اسبس ايي ّوٌبضی ثط سأًيس ثط ًوص سٌز زض ايؼبز ضٍحيِ ػْبزی اسشَاض ثَز. 

 ُضا ييثْشطي، سسٌضسَل اهلل)ظ( ٍ غحبثِ ٍ سطٍيغ هؼبضف  سؼلين حسيض ٍ سيطُهؼشوس ثَز ًِ 

 ّبی سطيي اًگيعُ س زض ثطاثط غليجيبى ذَاّس ثَز ٍ يٌي اظ هْنای هشح ی زسشيبثي ثِ ػجِْثطا

اظ . سَاى زض ايي ظهيٌِ ػسشؼَ ًطز سَسظ اثي ػسبًط ضا هي یزض ػبهغ اهَ ضيحس زيء ٍ ضٍااهال

 هَكن ثط ضس سلغبى هؼبّسضا  يياثي ػسبًط ًَضالسسَی زيگط، زض سؼبهلي سبظًسُ، زض حبلي ًِ 

زاًسز، ًَضالسيي ًيع اظ سسضيس ٍی زض زهطن ثب اذشػبظ هَهَكبر ٍيژُ حوبيز  غليجيبى هي

  37.ًطز هي

                                                 
 اثي ػوط، ثبضس. سَاًس سػحيلي اظ ثبػَيٌبطبيي، هٌشست ثِ ثبػيٌبطب، ضْطی اظ ػعيطُ ايي ًبم هي .35

 .265-263 /5 اثي ذلسٍى،؛ 123 -27/117؛ ًَيطی، 35 -34، الجبّط ديالشبض ط،ياثي اط. 36

 .43 -41؛ ثطای ضٍيٌطز ًَضالسيي ثِ ػْبز ًي: ػوبز ًبست اغلْبًي، 9-5حبكظ، . 37
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  101ّـ(/ 642سب  521اضسجبط هشوبثل ػبلوبى سٌي ثب حبًوبى ظًگي )حي: 

 

 يبر هطآى ٍ يب شًط احبزيظيسالٍر آ ، ثبًجطز ّبیحضَض زض غحٌِسبيط ػبلوبى ًيع ثِ ػع 

 ثِ زًجبل هحبغطٍُ  ّـ543زض  ًِ چٌبى هطـَل ثَزًس؛ ، ثِ سْييغ ػٌگبٍضاىػْبز زيزض كضل

ي، هـطث یًبس كٌسالٍ یثي ز َسقي ييالس ةحجٍ هحسص هطَْض،  ِيكو ،غليجيبىزهطن سَسظ 

  38.، زض ًجطز حضَضی هإطط زاضزضؿن سبلرَضزگيطث

ّبی ػبلوبى ثَز ًِ ثِ  ًيع اظ ػولِ كؼبليز بة ػْبزثعي ايي زٍضاى، سأليق آطبضی زض 

عبّطثي ًػطاهلل ثي  ييهؼسالسًطز.  ثطز اّساف ظًگيبى زض هوبثلِ ثب غليجيبى ًوي هي ديص

 ِػْبز ًَضز ٍ زض هسضس /كضبئلزيزض كضل يًشبث ييًَضالس یثطا (،ّـ 596)ز  يل حلججَِْػَ

  39.ًطز سيسسض ِيًَض

هحسص هطَْض  (،ّـ 527 يبٍ  ّـ520ز)ثي ػسبًط يهبسن ثي ػلچٌيي، زض هيبى آطبض  ّن

ٍ زيگطی ثِ ًبم  ػْبز اضؼطی هصّت ٍ اظ ضيَخ زاضالحسيض ًَضيِ، ثِ زٍ ًشبة يٌي ثِ ًبم

ٍ ثيز الووسس ٍ احشوبال ثطای سْييغ  )ظبّطاً زض ثبة كضبئل هؼٌَی هسؼس األهػي الوسشوػي

  40.ذَضين ( ثطهيهطزم ثِ ػْبز

ضا اظ اّساف هطاًع آهَظضي ايي ٍ ػْبز  يعلج ضْبزر ِيضٍح اضبػِسَاى  عَض ًلي، هي ثِ

ػػط ٍ ػبهل هإططی ثطای ضٍيبضٍيي ثب غليجيبى زاًسز؛ عي ايي زٍضاى، هيبى ػلَم اسالهي 

ض هطثَط ثِ ًجطز ثب غليجيبى ٍ ػْبز ثطای كشح ّبی زضگبُ ظًگي ٍ هجبح هَسضسي، سيبسز

سَاى گلز  ًِ هي چٌبى 41؛ٍػَز زاضز ٍطينضكشِ اسالهي، ديًَسی  ّبی اظ زسز سطظهيي

سَاًسشٌس  ّبی ًظبهي ي، زض ًٌبض ديطٍظیسسٌثسشطسبظی هٌبست ثطای گسشطش هيطاص ػلوي 

  42.ظًگيبى ضا ثِ هْطهبًبى ًبهساض سبضيد اسالم سجسيل ًٌٌس

اهشساض  ْسيسار زاذلي هلوطٍ اسالهي ثط ضسزيگط سيبسز هْن ظًگيبى، ضٍيبضٍيي ثب س

ٍيژُ زض هبلت ضٍيبضٍيي ثب اهشساض  ي، ثِثب ّوگبهي ػبلوبى سٌي ثَز ًِ سسٌسيبسي ٍ اػشوبػي 

 سيهحَ آطبض ٍ ػوب ٍ بىيؼيثِ هوبثلِ ثب ض بىيگًَِ ًِ سلؼَه ّوبى. گطكز غَضر هيضيؼيبى، 

                                                 
 .130-129 /11، الٌبهل ط،ياثي اط. 38

 .2/26ضْجِ، هبضي اثي  .39

 .2/34، اثي هبضي ضْجِ ؛754 -753 /2 ،يييعجوبر اللوْب الطبكؼ ط،ياثي ًظ .40

  . 7؛ اثي ػسبًط، 108 /1 ،ةمباثَض .41

 .2–1 اثي هغلَثـب، .42
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 43،سي ًوَزًسسٌ نيگسشطش ٍ سؼو اهسام ثِ ِيهساضس ًظبه سيسأبضشٌس ٍ ثب سّوز گو يؼيض

ٍ  شبمياثطای  ذبًِهٌشت ض،يضا زض هبلت سبذز هسضسِ، زاضالحس گطايي يسًٌْضز  عيً يآل ظًگ

ي ٍ سأًيس ثط ًوص هإطط سيبسي ٍ سٌي، ايؼبز ضٍاثظ سبظًسُ ثب ػبلوبى هطاًع آهَظض گطيز

سَاى ثِ  ّبی ايطبى زض ايي ظهيٌِ هي سطيي سيبسزاظ اٍليي ٍ ضبذع .گطكشٌس يداػشوبػي ايطبى 

اضبضُ اظ اشاى زض ضْط حلت  «الؼول طيذ يػل يِح» ي ػجبضرؼٌي يؼيط ضئاظ ضؼب يٌيهحَ 

 يب 546ز)ي حٌليثي حسي ثلر ياثَالحسي ػل ييثطّبى الس يٍ ّوطاّ زيثب حوبزاضز ًِ 

اًيِ ٍ ػبلن ًبهساضی ًِ ًَضالسيي زض ػلسبر زضس ، هسضس هساضس ثلريِ ٍ ذبسًَيِ ثطّ(ّـ 548

  44.ضس، اضبضُ ًطز اٍ حبضط هي

هَضَع ضؼبئط ضيؼي زض اشاى ٍ حصف آى زض حلت چٌساى اّويز زاضز ًِ چٌسی دس اظ 

، ضكز ٍ هياهطٍ  حشوبلاٍ حشي ثَز حصف اٍليِ ضؼبئط ضيؼي، ظهبًي ًِ ًَضالسيي سرز ثيوبض 

ثب ای اظ ثعضگبى ٍ هطزم  ثي ثِ هسضر، ٍاضز حلت ضس ٍ ػسًُػطر السيي، ثِ عوغ زسشيب شثطازض

ٍی ثيؼز ًطزًس. اٍ ثِ هٌظَض ػلت اػشوبز ٍ حوبيز هطزم، يٌچٌس دصيطكز سب اشاى حلت، 

ّوبًٌس هجل ٍ ثب ضؼبئط ضيؼي گلشِ ضَز، اهب چٌسی ثؼس، ًَضالسيي ًِ ثْجَز يبكشِ ثَز، هبضي 

ظهبى، ذَاّبى حصف هؼسز  ػوبػز حلت گوبضز ٍ ّن اثَاللضبئل ثي اثي ػطازُ ضا ثِ اهبهز

ضؼبئط ضيؼي اشاى گطز. ايي ثبض، سػوين ًَضالسيي ثطای حصف زٍثبضُ ضؼبئط ضيؼي اظ اشاى، 

ًِ  ضكز، سب ايي ثحطاًي اظ سَی ًبضاضيبى ثِ سػوين ًَضالسيي اًشظبض هيايؼبز ضس ٍ  سبظ لِأهس

الطسَل ٍ اٍلي اهلل ٍ اعيؼَا  اعيؼَا » آيِ هبضي اثَاللضبئل ثب ًٌَّص ػول هطزم، ضوي هطائز

آًبى ضا ثِ ديطٍی اظ كطهبى ًَضالسيي )يؼٌي حصف ضؼبئط ضيؼي اشاى( كطاذَاًس ٍ  «االهط هٌٌن

  45ػبهِ ًيع ثِ گلشبض اٍ سط ًْبزًس ٍ اهط ًَضالسيي ضا اعبػز ًطزًس.

سسٌي ثطای سسضيس زض هطاًع آهَظضي، اظ زيگط  هصّت ثٌس ثِ گوبضزى ػبلوبى دبی

 یالوَ اثَاللشح ًػطاهلل ثي هحوس ثي ػجسي ثَز. ز هصّت سسٌی ظًگيبى زض ػْز سوَيّب سيبسز

ًِ ػلَم اسالهي ضا زض زهطن اظ ًسبًي  ،(ِيالشهزض ّـ 448ز) يضبكؼ ِيكو ،يالشه يػيهػ

ػظوبى سؼس ثي َالؼالء، اث ياث ييالوبسوَاث ،تيثٌط ذغ َاث ي،الشهاسؼس ثي هحوس  اثَالحسي چَى

زض ثـساز اظ ٍ  ؛یػشجِ ثربضَاث ،یثي هطظٍم ثػط نياثطاّ ،يلثي حسي غو يسهَ ،يػظوبى حوػ

                                                 
 .231 ،يالًي؛ 117ً-116 وِ،ي؛ ؿ67ٌ-66 ،14-13يي، ًسب .43

 .475 -474 /12 ،يًشج ًيع ًي:؛ 245 -6/244 ،ياثي ػوبز حٌجل؛ 318 -317 /37، االسالم ديسبض ،يشّج .44

 .222-1/221سجظ اثي اػؼوي،  .45
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  103ّـ(/ 642سب  521اضسجبط هشوبثل ػبلوبى سٌي ثب حبًوبى ظًگي )حي: 

 

ٍ ًظبم  ِيثي ضٌطٍ يزض اغلْبى اظ هحوس ثي ػلٍ ثي الحسي؛  بغنضظم اهلل ثي ػجسالَّبة ٍ ػ

ي ٍ ي ٍ اظ ػبلوبى سرز دبيجٌس ثِ سسٌاظ ػولِ هسضسبى هطَْض ػْس ظًگ آهَذشِ ثَز،الولي 

  ًالم اضؼطی ثَز.

 يغيلِطؿُكُ یَضوُضَ يهطعج ياًسلس یهطاز وبىيثي احوس ثي سل وبىيثي سل ياثَالحسي ػل

ًَش ثطای گسشطش ٍ زكبع اظ اظ هسضسبى ػْس ظًگيبى ٍ اظ ػبلوبى سرز ًيع ( ّـ544ز ) يضبكؼ

ػلَم اسالهي ضا زض سلط ثِ ذطاسبى اظ ػبلوبى هطَْضی چَى هحوس اظ ي ثَز؛ اٍ ًيع ثطذي سسٌ

  46)زض ًيطبثَض(، اثَػجساهلل ّطٍی ٍ اثَهظلط هطيطی كطاگطكشِ ثَز. ليثي يحيي ؿعا
 

 انیسنگ منصب در درگاه صاحب عالمان

زض ًْبز سؼلين ٍ سطثيز، آًبى ضا زض اهَض اػطايي ٍ بلوبى ػظهبى ثب حوبيز اظ ًوص  ظًگيبى ّن

زضثبض  ذعاًِ. گطكشٌس ّبی هبلي ٍ هضبيي ثِ ذسهز هي ّبی ًالى ٍ ًيع زض زيَاى گيطی سػوين

سَاى حضَض ػبلوبى ضا زض آى هطبّسُ  ّب ثَز ًِ هي ّبی هبلي آى سطيي زيَاى ظًگيبى، اظ ػولِ هْن

زاض ثطگعيسُ ًَضالسيي  (، ذعاًِّـ556)ز ػطازُ يثأػع ثي أ اثَالجطًبري هبض ًطز؛ ثطای ًوًَِ،

 47.ثَز

ًيع اظ ػولِ  ةػطازَثي اثاهلل ثي احوس  ةهباهلل ثي هحوس ثي  ةهباثَالحسي احوس ثي  يهبض

 ، ّـ575ٍی اظ . ثَز ليهلي اسوبػزاض ذعاًِ  ػبلوبًي ثَز ًِ ضوي دطزاذشي ثِ اهط هضب، چٌسی

ثي هغت  ييػوبزالس، ييػعالس، هلي هلي غبلحثَز ٍ زض سطاسط ػْس آى  يحلت ٍ ًَاح هبضي

ض ايي ًَاحي ايَثي ثِ هضبٍر ز ييحٌَهز غالح الس یاثشساًيع ٍ  يثي هَزٍز ثي ظًگ ييالس

گطايي ايطبى، ٍی ًِ  هسضر ضسيسى ايَثيبى زض هلوطٍ ظًگيبى ٍ ضبكؼي هطـَل ثَز؛ ّطچٌس ثب ثِ

   48.ػبلوي حٌلي هصّت ثَز، ًلَش اػشوبػي ٍ هصّجي ذَز ضا ثِ ًلغ ػبلوبى ضبكؼي اظ زسز زاز

كويِ ٍ ػبلن حٌلي ٍ ، (ّـ562)ز49یضطزَولبذط ػجسالـلَض ثي لووبى ثي هحوس ًَالاثَ

 ،سيضطح الشؼط يك سيٍ الوع سيالول، ِلاهَأٍ  ُذجبضي أك ةفیحن يثًشػبض ألالاغبحت آطبضی چَى 

                                                 
 .320 -319 /1  ضْجِ،هبضي ؛ اثي 197 -37/196، االسالم ديسبض ،يشّج .46

 .5/360 ،یثطز یاثي سـط ؛2074-5/2073، هؼؼن االزثبء بهَر،ي .47

 .5/2082، ّوبى ،بهَري .48

 .(4/129، هؼؼن الجلساىيبهَر، ) ًَطزَض اظ ًَاحي ذَاضظم اسز .49
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حلت ضا ثط ػْسُ  ی، ثِ كطهبى ًَضالسيي هضبحلت ييهسضسِ حسازس ٍ هسض طيضطح ػبهغ الػـ

  50.زاضز

ػجسالسالم ثي  يسَاى ثِ اثَالوؼبل يه بىيزض حٌَهز ظًگ غبحت هٌػت ػبلوبى زيگطاظ 

ی زض اضبضُ ًطز. ٍ اًس، ًِ اظ اٍ ثِ ػٌَاى حٌين ٍ كيلسَف ًيع ًبم ثطزُ ،ِيثي احوس كوهحوَز 

اضسالى  يياظ ػبًت ًَضالساٍ زض اٍاذط ػوط ططٍسوٌس، غبحت ًلَش ٍ هؼشجط ثَز.  یسبػط ػيي حبل،

 51.ٍ ثِ هوبم ٍظاضر گوبضزُ ضسثِ هَغل كطاذَاًسُ اظ هػط  يهسؼَز ثي ظًگ ييضبُ ثي ػعالس

 ييًوبل الس ةالوضب يهبضسَاى ثِ  هٌػت زض زضگبُ ًَضالسيي، هي ط ػبلوبى غبحتاظ زيگ

( ّـ572ي، زذطاسبً ي)هؼطٍف ثِ ثٌ يهَغل یهحوس ثي ػجساهلل ثي هبسن ثي هظلط ضْطظٍض

ًظبضر ثط اٍهبف ٍ  ٍ زهطن یهضب ِدس اظ هْبػطر ثِ ضبم، ثِ كطهبى ًَضالسيي ثًِ  ًطزاضبضُ 

ًلَش . سب هوبم ٍظاضر اضسوب يبكزسذس  گوبضزُ ضس ٍهساضس  ٍ سهسبػ ٍ بىسلغ یّب ييزاضا

سيبسي ٍ اػشوبػي ضْطظٍضی اٍ ضا عي زٍضاى ظًگي ٍ حشي ثؼسّب زض ػْس ايَثيبى، ثِ يٌي اظ 

اًس.  ّبی سيبسي ضبم سجسيل ًطز، چٌبى ًِ اٍ ضا حبًن هغلن ضبم سَغيق ًطزُ سطيي چْطُ هْن

 یثطا ييجيزض هَغل ٍ ًػ يهساضسطاٍاًي ٍهق ًطز ٍ ضْطظٍضی كطزی ططٍسوٌس ثَز ٍ اهَال ك

ٍاسغِ اضسجبط ِ ضْطظٍضی ث 52ثطدب زاضز.)ظ( يالٌج ٌِيزض هس يٍ ضثبع يهصّت ضبكؼ طٍاىيد

، زض ضٍاثظ هيبى زضثبض (ـ55ّ-530حي: ) هٌبست ثب ذالكز ػجبسي ٍ اظ ػولِ ذليلِ الووشلي

 ثظ هٌبست ٍی ثب الووشليٍاسغِ ضٍاِ ًِ ث زاضز، چٌبى ظًگيبى ثب ثـساز ًيع ًوص هظجشي ايلب هي

 ضبم ضسُ زضّبی كشح  سطظهيي ّبی ًَضالسيي هجٌي ثط سأييس هططٍػيز حٌَهز ٍی ثط زضذَاسز

 یثطا یا سبذز هسضسِطای زض سبحل زػلِ ث يٌيسولي اهغبػبر دسضش،گطكشي ظه ،ػعيطُ ٍ

هَضز هَاكوز ذليلِ هطاض ، هسضسِی آى اهغبػبر دسضش ثطا ثرطي اظ ٍ ٍهق يضبكؼ كوِ طٍاىيد

 53.گطكز

                                                 
 .135 -134 اثي هغلَثـب، .50

 .66-65 /2، هؼؼن الجلساى بهَر،ي .51

 /40، االسـالم  ديسـبض  ،يشّجـ  ؛297 -296 /12،  یة ٍ الٌْـب   یة الجسا ط،ي؛ اثي ًظ280  ،20-19 /2ّوبى،اثَضبهِ،  .52

 -15/ 2 ضـْجِ، هبضـي  ؛ اثـي  79 /6 ،یثـطز  یسـطاثي ؛ 118 -117 / 6 ،یالٌجط  یفععجوبر الطب ،ي؛ سج104-106ٌ

16. 
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  105ّـ(/ 642سب  521اضسجبط هشوبثل ػبلوبى سٌي ثب حبًوبى ظًگي )حي: 

 

ًيع اظ زيگط ػبلوبى  ،(ّـ586)زاثَحبهس هحوس  ييالس ييهح ةالوضب يهبض كطظًس ضْطظٍضی،

ثي  سيهٌػَض سؼ َكوِ ضا زض ثـساز ًعز اثهٌػجبى ًبهساض ايي زٍضاى ثَز ًِ  غبحتاظ ثطػسشِ ٍ 

زض ضبم ثِ اٍ ًطز. يض حساسشوبع  ،ثٌط هحوس ثي هبسنَاث ،دسضش یاظ كطا گطكز ٍ اظ ػوَضظّ

. ثِ ًبضّبی حٌَهشي دطزاذز ٍ ّوعهبى ثِ سسضيس ٍ هضبٍر ًيع اضشـبل زاضز شاظ دسض بثزيً

 ي ٍهسؼَز ثي ظًگ ييهلي ػعالسچَى  هحيي السيي ثَاسغِ ضٍاثظ دسضش ثب حبًوبى ظًگي، ّن

ٍ اظ ّويي ، حبًن حلت، ضٍاثظ هٌبسجي ثب ايطبى ثطهطاض سبذز ييثي ًَضالس ليهلي غبلح اسوبػ

زض حٌَهز  شدسض ييػبًط ،يوّاثي هلثِ گلشِ ضٍ، زض حٌَهز حلت ًوص هإططی زاضز ٍ 

چٌيي هحيي السيي ثِ سلبضر اظ سَی ظًگيبى ثِ زضثبض ذليلِ ػجبسي زض  ّنزهطن ضس. 

  54.ٍآهس ٍ هَضز احشطام كطاٍاى ذليلِ ثَز ضكز

، اظ ازيجبى، ؼطٍف ثِ ػوبز ًبسته ،ياثَػجساهلل هحوس ثي هحوس ًبست اغلْبً ييػوبزالس

ٍی ثْطُ ًجَز.  ّبی زضثبض ظًگي زض ضبم ثي هَضذبى ٍ ػبلوبى هطَْض ايي زٍضاى ًيع اظ حوبيز

ظهبى  چٌسی ثِ سَغيِ ًوبل السيي ضْطظٍضی ثِ سطدطسشي زيَاى اًطب زض زهطن ًبيل آهس. اٍ ّن

ضٍاثظ هٌبست ثب  سجت ثِاضز. ػوبزالسيي ثِ سسضيس ػلَم زيٌي ًيع اضشـبل ز ، ّـ567زض

  55.كطسشبزُ ضسزضثبض ذليلِ الوسشٌؼس ًيع ثِ  سلبضرثِ ًَضالسيي، 

ذسهز هي ًطزًس؛ چٌبى ًِ گبُ ػبلوبى ثطػسشِ زض هوبم هطبٍضاى سيبسي حبًوبى ظًگي 

، ًبيت حيػجسالوس ييكرطالسثِ هَغل ثطای سطًَة ّـ 566 يي زضًَضالسزض دي سْبػن 

اش سيق السيي ؿبظی ثي هغت السيي ظًگي، ًَضالسيي غلحٌبهِ سٌظين ضسُ ثب سيق  ظازُثطازض

 ياثػجساهلل ثي  ييضطف الس ةالوضب يهبض السيي ضا سٌْب ثب اعويٌبى اظ ثطضسي ٍ سأييس ًْبييِ

اثي اثي ػػطٍى ًِ ػلَم اسالهي ضا ًعز ػبلوبى هطَْض  56.ي، اهضب ًطزضبكؼ، ػبلن هطَْض ػػطٍى

ض ػْس زطام كطاگطكشِ ثَز، اثشسا زض هَغل ثِ سؼلين كوِ ٍ حسيض هطـَل ثَز ٍ سذس ايطاى ٍ ػ

، زهطن ػبهغ يؿطث ِيزض ظاٍ سيٍاضز زهطن ضس ٍ ػالٍُ ثط سسض ، ّـ549زض  ييًَضالسحٌَهز 

ٍ  حلتثطای سسضيس ٍی زض ضْطّبی  يياٍهبف هسبػس ضا ثط ػْسُ گطكز. ًَضالسًظبضر ثط 

 )زض زٍضُ غالح السيي ايَثي( اى ٍ زهطنحطّ زض سٌؼبض،اثي اثي ػػطٍى . ٌب ًْبزهساضسي ثحوع 

                                                 
 .144 /1 ي،؛ اثي هلو186ّ -6/185 ،يسجٌ .54

 .42-41 /2 ضْجِ،هبضي اثي  ؛62 /1، ةماثَضب .55

 .97، 26ػَزُ،  .56
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ثِ ًيبثز اظ ٍی هضبٍر  ،هحوس ييالس ييكطظًسش هحدطزاذز ٍ زض اٍاذط ػوط،  ثِ هضبٍر ًيع هي

  57ًطز. هي

ي زض ضْط حطّاى ثَز. اػشوبز حٌجل، اظ ػبلوبى ثطػسشِ اثَاللضل حبهس ثي هحوس ثي حبهس

 58.اٍ ضا زض سوبهي اهَض ضْط ػبًطيي ذَيص هطاض زاز بًاى ثَز ًِ ضسوسِ ٍی چًٌَضالسيي ث

ًيع اظ ػبلوبًي ثَز ًِ ضوي هوبم ( ّـ561ز)يحلج يى ثي حسي ثي ػؼوباثَعبلت ػجسالطحو

ضا ثط ػْسُ هسؼس الحطام  يسطدطسش عيً يهسس اًس، حشي گلشِهسؼس ثؼلجي ٍ  يسطدطسشسلبضر، 

  59.ًسا اًسشِز اسشَاضي ثسيبض سسٌ ثسشگي ثِ زاضز. اٍ ضا زض زل

 يهَغل ياضثل ًَسيهحوس ثي  ييػوبزالساظ زيگط ػبلوبى غبحت هٌػت هي سَاى ثِ 

سلغبى  ي زض زضثبضاضثل. طزًاضبضُ  هَغل يهبضٍ  آهَذشِ ًظبهيِ ثـساز (، زاًصّـ535 زي)ضبكؼ

ًِ ثَز ٍ ّوَ غبى اظ هؼبضطاى سل، ػبيگبُ هغلَثي زاضز ٍ هَغل ، حبًناضسالى ضبُ ييًَضالس

  60.ي زضآيسثِ ضبكؼ يحٌل سجت ضس سلغبى اظ هصّت

 ًوبشثي اهلل  ةهبثي  يسيثي ػ ياثَالحسي ػلزيگط ػبلن هطَْض زضثبضی عي ايي زٍضاى، 

ضْطسص ثِ سجت زاًص عت اٍ ثَز. اٍ ضوي ذسهز زض ثيوبضسشبى ًَضالسيي،  ػوسُ ثَز ًِ

. ثَزاًطب  َاىيًبست زچٌيي هسسي  لسيي ٍ ّنچٌسی ثِ ػٌَاى عجيت سلغبى زض ذسهز ًَضا

  61.زضآهسٍی اثَالحسي ثؼسّب ثب سػطف زهطن سَسظ غالح السيي ايَثي، ثِ ذسهز 

(، اظ زيگط ّـ606 يب 605ی)زؼطّهَ يالجطًبر اسؼس ثي هٌؼب ثي هَهل سٌَذَاث ياثَهؼبل

ظًگيبى هطـَل  ظهبى ثِ اهط هضبٍر ٍ ذسهز زض زضگبُ ػبلوبى هطَْض ايي زٍضاى ثَز ًِ ّن

  62.ثَز

 

 

 

                                                 
-217 /41، االسـالم  ديسـبض  ،ي؛ شّج 717-716 /2 ،يييالطبكؼ ءعجوبر اللوْب ط،ياثي ًظ؛ 54-3/53 ى،اثي ذلٌب .57

219 . 

 .39/392، ّوبى ،يشّج. 58

 .330 /6 ،ي؛ اثي ػوبز حٌجل 84 /39، ّوبى ،يشّج .59

 .311-43/310شّجي، ّوبى، . 60

 .505 -504 /9ی، ؛ اثي كضل اهلل ػوط 636-1/635 جؼِ،ياغ ياثي اث. 61

 .158 3- 4/1580 ن،ياثي ػس .62
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 نتیجه

ای اظ ضبم ٍ ػعيطُ ضا سحز  ضطن ّؼطی، هٌبعن گسشطزُ ذبًساى حٌلي هصّت ظًگي ًِ اظ سسُ

ثٌس ثِ سسٌي  زاض ٍ دبی ای ثب ػبلوبى ًبم سلغِ ذَز زضآٍضزًس، عي حٌَهز ذَيص ضٍاثظ سبظًسُ

ى ثِ ظًگيبى زض ضسيسى ثِ ي اظ يبضی ضسبًسسَی ايي ضٍاثظ، ػبلوبى سٌ ثطهطاض ًوَزًس. زض يي

ی حوالر غليجيبى سْسيس ػسٍيژُ زض ضٍيبضٍيي ثب  هسضر ٍ زسشيبثي ثِ اّساف ًالى سيبسي، ثِ

زض هٌبغت ّبی ضيؼي ّيچ زضيؾ ًساضشٌس ٍ زض سَی زيگط، ػبلوبى  ٍ حضَض ٍ كؼبليز ػطيبى

يبكشگبى  يطی دطٍضشًبضگ ًِ ػوالً ثِ هؼٌبی سساٍم ثِ ضسًس هيگوبضزُ  ًبض سيبسي ٍ هضبيي ثِ

آى ديطشط زض ضطم ٍ ثب ضٌَكبيي هساضس ًظبهيِ  ي ثَز ًِ سؼطثِّبی سٌ هساضس زض حبًويز

حبغل گطشِ ثَز. حبًوبى ظًگي، اظ عطين سبذز ٍ گسشطش هطاًع آهَظضي زض هٌبعن هرشلق 

ي اكعٍزًس ٍ اظ عطين ٍاگصاضی هٌبغت ثط حيغِ حضَض ٍ اهشساض ػبلوبى سٌسحز سلغِ ذَيص، 

اػشوبػي ايطبى ضا ثيص اظ سيبسي ٍ ي، دبيگبُ َاًي ٍ حٌَهشي ثِ ػلوبی ًبهَض سٌرشلق زيه

گيطی ايي سيبسز، هططٍػيز سيبسي ثيطشط ثطای ظًگيبى  ديص سوَيز ًوَزًس. اظ زيگط آطبض دي

آهس. زض ًبض  يع ثًِّـ( 648-567ي هصّت ايَثيبى)حبًويز سٌزض زض هلوطٍ ايطبى ثَز ًِ ثؼسّب 

ًرسز  ي زضگبُ ظًگيبى، ًوص هساضس ًظبهيِ، ثِ ػٌَاى دطٍضضگبُ حلوِحبل ػبلوبى سٌ ضطح

 ايي ػبلوبى ٍ ًيع ًوص ػبلوبى ايطاًي، هبثل سَػِ اسز.  

 

 کتابشناسی
، سحوين ًعاض ػيَى األًجبء كي عجوبر األعجبء(، ّـ668اثي اثي اغيجؼِ، هَكن السيي احوس ثي هبسن )م

 ، ثي سب. ةالحيب  لمکتبضضب، ثيطٍر، زاضا

، ثيطٍر، زاض غبزض، الٌبهل كي الشبضيد(، ّـ630اثي اطيط، ػعالسيي اثَالحسي ػلي ثي اثي الٌطم )م

 م. 1965/ ّـ1385

ثـساز، زاض الٌشت  – ة، سحوين ػجس الوبزض احوس، الوبّطثبلوَغل  بکیاألسب  لالشبضيد الجبّط كي السٍّوَ، 

 م.1963/ّـ 1382الوظٌي،   مکتب -  یثالحس

 ة، هػط، ٍظاضةكي هلَى هػط ٍ الوبّط ةالٌؼَم العاّط(، ّـ874اثي سـطی ثطزی، اثَالوحبسي يَسق )م

 ٍ االضضبز الوَهي، زاضالٌشت، ثي سب.   فالظوب

زيَاى الوجشساء ٍ الرجط كي سبضيد الؼطة ٍ الجطثط هي (، ّـ808اثي ذلسٍى، ػجسالطحوي ثي هحوس)م
 م.1988/ّـ1408، سحوين ذليل ضحبزُ، ثيطٍر، زاضاللٌط، يد(ػبغطّن هي شٍی الطبى االًجط)سبض
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، سحوين احسبى ػجبس، ثيطٍر، ٍكيبر األػيبى ٍ اًجبء اثٌبء العهبىاثي ذلٌبى، احوس ثي هحوس، 

 م.1900زاضغبزض،

 ، ثي سب. ف، ثيطٍر، زاضالوؼطٍ بلالصيل ػلي الصيل ػلي عجوبر الحٌباثي ضػت، ػجسالطحوي ثي احوس، 

، سحوين ظًطيب ةكي شًط اهطاء الطبم ٍ الؼعيط ةاألػالم الرغيط(، ّـ648هحوس ثي اثطاّين)م اثي ضساز، 

 م. 1991، فالظوب ةػجّبضُ، زهطن، هٌطَضار ٍظاض

ػجسالوحوس آيشي، سْطاى، اًشطبضار ػلوي ٍ  ، سطػوِسبضيد هرشػط السٍلاثي ػجطی، گطيگَضيَس، 

  ش.1377كطٌّگي، 

 ، ثيطٍر، زاضاللٌط، ثي سب.الغلت كي سبضيد الحلت  بغی(، ّـ660ي احوس)ماثي ػسين، ًوبل السيي ػوط ث

 . ّـ1415، ثيطٍر، زاضاللٌط، زهطن  ینسبضيد هس(، ّـ733اثي ػسبًط، اثَالوبسن ػلي ثي حسي )م

، سحوين ضصضار الصّت كي اذجبض هي شّت(، ّـ1089اثي ػوبز حٌجلي، ػجسالحي ثي احوس)م

 م.1986/ ّـ1406ض اثي ًظيط، ثيطٍر، زا -االضًبٍٍط، زهطن

، هسبلي االثػبض كي هوبلي الؼػبض(، ّـ749اثي كضل اهلل ػوطی، ضْبة السيي احوس ثي يحيي )م

 .ّـ1423اثَظجي، الوؼوغ الظوبكي، 

، سحوين حبكظ ػجسالؼلين ذبى، ثيطٍر،  فعیعجوبر الطب(، ّـ 851اثي هبضي ضْجِ، اثَثٌط ثي احوس )م

 .ّـ1407ػبلن الٌشت، 

، سحوين اثطاّين غبلح،  الحنفیسبع الشطاػن كي هي غٌّقّ هي (، ّـ879هغلَثـب، هبسن ثي هجبضى)م  اثي

 م.1992/ّـ1412ثيطٍر، زاضالوأهَى للشطاص، 

 م. 1986/ ّـ1407، ثيطٍر، زاضاللٌط،  یٍ الٌْب  یالجسا(، ّـ774اثي ًظيط، اسوبػيل ثي ػوط)م

  مکتبهحوس ظيٌْن هحوس ؿطة،  -ن احوس ػوط ّبضن، سحوين ٍ سؼليعجوبر اللوْب الطبكؼييّوَ، 

 م. 1993م/1413،  ینیالس  فالظوب

، سحوين ايوي ًػط الوصّت  حملالؼوس الوصّت كي عجوبر (، ّـ 804اثي هلوّي، ػوط ثي ػلي)م

 م. 1997/ ّـ1417،  العلمیهٌطَضار هحوس ػلي ثيضَى، زاض الٌشت  -سيس هٌْي، ثيطٍر  -االظّطی

، ثيطٍر،  حیٍ الػال  یالطٍضشيي كي اذجبض السٍلشيي الٌَض(، ّـ645لطحوي ثي اسوبػيل)م اثَضبهِ، ػجسا

 م. 2002/ّـ1422،  العلمیزاضالٌشت 

، سحوين ًوبل يَسق الحَر، هطًع الرسهبر ٍ االثحبص  فعیعجوبر الطب(، ّـ772اسٌَی، ػجسالطحين )م

 م. 1987/ ّـ1407،  العلمی، ثيطٍر، زاضالٌشت  فیالظوب
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، ضسبلِ «هإسسبر آهَظضي زٍضُ ايَثي )ػلل گسشطش ٍ ديبهسّبی آى(»شطی سلطضي، ػليطضب، اض

 ش. 1385ًبضضٌبسي اضضس، زاًطٌسُ الْيبر ٍ هؼبضف اسالهي، زاًطگبُ سْطاى، 

 ش.1382، اًشطبضار ثْعاز، سْطاى، سبضيد ايطاىاهجبل آضشيبًي، ػجبس، 

زاض ػوّبض،  -، ثيطٍر، هَسسِ الطسبلِالز الطبمكي ث  نیالوساضس الؼػطٍػَزُ، غبزم احوس زاٍز، 

 م. 1986/ ّـ1406

/ ّـ1427، زهطن، زاضالجيطٍسي،  یكي زاضالحسيض الٌَض  نیالوحبسي السلغبحبكظ، هحوس هغيغ، 

 م.2006

ًوبل اليبظػي، سحوين ػجطائيل ػجَض، ثيطٍر،  ، سطػوِسبضيد سَضيِ ٍ لجٌبى ٍ كلسغييحشي، كليخ، 

 م.1959،  فزاضالظوب

، ٌِ دژٍّصسبضيد زض آي، كػلٌبهِ «يب زض هػط ٍ ضبمؤشٌي ثط ضّبی هج ثطضسي ظيبضسگبُ»يبض، احوس،  ذبهِ

 ش.1391، ثْبض ٍ سبثسشبى 32ش

 .ّـ1406،  یثالعّطاء الحس  مطبع، هَغل، لططًِ هؼول ٍ ػوبزالسيي ظًٌيذليل، ػوبزالسيي، 

ٍ   عللغجب  القتیبثيطٍر، زاض -ليٌب هَكن زػجَل، زهطن ، سطػوِزهطن ػجط الؼػَضزيؼَضع، ػيطاضز، 

 م. 2007/ ّـ1428الٌطط ٍ الشَظيغ، 

، سحوين ػوط ػجسالسالم سبضيد اإلسالم ٍ ٍكيبر الوطبّيط ٍ األػالم(، ّـ748شّجي، هحوس ثي احوس)م

 م. 1993/ّـ1413سسهطی، ثيطٍر، زاضالٌشبة الؼطثي، 

 . ّـ1365،  نیالوؼبضف الؼظوبة، حيسض آثبز زًي، زائطزٍل االسالم كي الشبضيدّوَ، 

 م. 1984/ ّـ1363، سحوين غالح السيي هٌؼس، ًَيز، الشطاص الؼطثي، الؼجط كي ذجط هي ؿجطّوَ، 

، حلت، زاضالولن، ًٌَظ الصّت كي سبضيد الحلت(، ّـ884سجظ اثي الؼؼوي، احوس ثي اثطاّين)م

 .ّـ1417

، سحوين ػجساللشبح هحوس الحلَ ٍ الٌجطی  فعیعجوبر الطب(، ّـ771سجٌي، ػجسالَّبة ثي ػلي)م

 .ّـ1413ٍ الٌطط ٍ الشَظيغ،   عهحوَز هحوس الغٌبحي، ّؼط للغجب

هحوس حسيي  ، سطػوِآهَظش زض اسالم: اظ آؿبظ سب كطٍدبضي ايَثيبى زض هػطسبضيد ضلجي، احوس، 

 ش.1387سبًز، چبح اٍل، سْطاى، ًطط ًگبُ هؼبغط، 

 م.2009،  یاالًؼلَ الوػط  مکتب، ة، هبّطالصلیبی  ک الحطػبضَض، سؼيس ػجساللشبح، 

،  شمیالْب  المطبعن، سحوين ضٌطی كيػل، زهط، الؼػط ةالوػط ٍ ػطيس ةذطيس، ػوبز ًبست اغلْبًي

 م. 1961/ّـ1388
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ًَضاهلل ًسبيي، سْطاى، هَسسِ اًشطبضار   ، سطػوِّبی ثعضٍ اسالهي سبضيد زاًطگبُؿٌيوِ، ػجسالطحين، 

 ش. 1372ٍ چبح زاًطگبُ سْطاى، 

ػجسالوٌؼن زاٍز، ثـساز،   نبیل، سحوين كػيل السبهط ٍ يدضاػيَى الشَ(، ّـ 764ًشجي، هحوس ثي ضبًط)م

 م.1977/ ّـ1397،  عللغجب  یلحطزاضا

 م. 1969/ّـ1389، ثيطٍر، زاضالؼلن للوالييي، ذغظ الطبمًطزػلي، هحوس، 

 ش.1374، سْطاى، اهيطًجيط، طيطار ػلوي ٍ اػشوبػي آىأهساضس ًظبهيِ ٍ سًسبيي، ًَضاهلل، 

دژٍّطگبُ حَظُ ثْطٍظ ضكيؼي، سْطاى،  ، سطػوِسيط آضاء سطثيشي زض سوسى اسالهيًيالًي، هبػس ػطسبى، 

 ش.1387ٍ زاًطگبُ ٍ هطًع هغبلؼبر كطٌّگي ضْط سْطاى، 

، زاضالؼبلن الؼطثي، ة، هبّط الصلیبیظهي الحطٍة  ةاالؿشيبالر كي ثالز الطبم ٍ الؼعيطهوسم، هحوسػجساهلل، 

 م.2008

 م.1410، لعلمی، ثيطٍر، زاضالٌشت االساضس كي سبضيد الوساضس(، ّـ927ًؼيوي، ػجسالوبزض ثي هحوس)م 

، سحوين ػبزل ػجسالوَػَز ٍ ػلي هؼَّؼ، هرشػط عجوبر اللوْب(، ّـ676ًٍَی، يحيي ثي ضطف)م

 م.1995/ ّـ1416،  فیثيطٍر، هَسسِ الٌشت الظوب

 ، می، زاضالٌشت ٍ الَطبم الوَة، هبّطاالضة كي كٌَى االزة  یًْب(، ّـ733ًَيطی، احوس ثي ػجسالَّبة)م

 .ّـ1423

 .ّـ1414 ، ثيطٍر، زاضالـطة اسالهي،هؼؼن االزثبء(، ّـ626يبهَر)م

 م.1995، ثيطٍر، زاضغبزض، لجلساىهؼؼن اّوَ، 
 

EI 2: Encyclopeadia of Islam, Second Edition, Leiden: Brill. 
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