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 38فٍٖٕبِٗ ربهيـ اٍالَ ، ّّبهٖ 

.......................................... 

 در مصر قرون سىم و چهارم هجري نقش سياسي و اقتصادي خاندان ماذرائي

 *اٌٙبَ اِيٕي کبّبٔي

 15/10/87: ربهيـ رأييل 25/8/87: ربهيـ كهيبفذ

 266٘بي  اػضبي ايٓ فبٔلاْ رٛأَزٕل كه فبٍٕٗ ٍبي. اٍذِبمهائيبْ ٔبَ فبٔلأي ايوأي ٕبؽت ِٕٖت كه ِٖو ٚ ّبَ 

اِٛه الزٖبكي ٚ ( ق 358ـ  323)ٚ افْيليبْ ( ق 323ـ  292)، ٚاٌيبْ (ق 292ـ  254)طٌٛٛٔيبْ : ٚ كه ٍٗ كٚهٖ. ق 335ـ 

بِيكاْ آٚاىٖ للهد آٔبْ رٕٙب ثٗ ِٖو ِؾلٚك ْٔل ثٍىٗ ٔبِْبْ كه ثغلاك ُ٘ كه فٙوٍذ ٔ. ٍيبٍي ها ثٗ كٍذ ثگيؤل

اى ِيبْ افواك ايٓ فبٔلاْ اثٛ ىٔجٛه ؽَيٓ ثٓ اؽّل ٚ اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ِْٙٛهرؤل ٚ للهد . ِٕٖت ٚىاهد لواه گوفذ

كه ايٓ ِمبٌٗ ٍؼي ثو آْ اٍذ اػضبي ايٓ فبٔلاْ وٗ ٔبِْبْ كه . ٚ آٚاىٖ ايٓ فبٔلاْ، ثيْزو ِليْٛ ايٓ كٚ ٔفو اٍذ

 .ْ كه اِٛه الزٖبكي ٚ ٍيبٍي ِٖو ٚ ّبَ ٚ گبٖ ثغلاك ثوهٍي گوككربهيـ ثبلي ِبٔلٖ اٍذ ِؼوفي ٚ ٔمِ آٔب

 .ِبمهائي، ِٖو، فواط، طٌٛٛٔيبْ، ٚاٌيبْ، افْيليبْ، فٍفبي ػجبٍي، ٚىها: ٘بي وٍيليٚاژٖ

 َٔت

 ـ اى ٕبؽت ِٕٖجبْ ٚ ٚاٌيبْ فواط[ 2]ٔبَ فبٔلأي اٍذ ـ ثٗ اؽزّبي ىيبك ايوأي[ 1]ِبمهائي، ِبكهائي ٚ گبٖ ِبهكّأي،

كه [ 4]ٚ يب ِبكهايب[ 3]ي ِبمهايب أزَبة آٔبْ ثٗ ايٓ ٔبَ، ثوگوفزٗ اى لويٗ. ِٖو ٚ ٍٛهيٗ كه لوْٚ ٍَٛ ٚ چٙبهَ ٘غوي

كه ايٓ ِٛهك وٗ ايٓ [ 7.]ايٓ لويٗ كه ىِبْ يبلٛد ٚيواْ ثٛكٖ اٍذ[ 6.]كه ثبالي ٚاٍظ ٚ ِمبثً ٔٙو ٍبثًٛ[ 5]ثٖوٖ،

اِب اٌٚيٓ فوك اى ايٓ . ها رون ووكٖ ٚ ثٗ ِٖو هفزٕل اطالػي كه كٍذ ٔيَذفبٔلاْ چٗ ىِبٔي ٚ چوا ٍوىِيٓ ِبكهي فٛك 

فبٔلاْ اثٛثىو اؽّل ثٓ اثوا٘يُ ثٛك وٗ كه ىِبْ اؽّل ثٓ طٌْٛٛ ثٗ ِٖو هفذ ٚ پٌ اى ايٕىٗ ِٛلؼيذ فٛك ها كه آٔغب 

جت ْٔل وٗ آٔٙب كيگو ثٗ اٌجزٗ ِٛلؼيذ ايٓ فبٔلاْ كه ِٖو ٍ. رضجيذ ووك كيگو افواك فبٔلأِ ها ثٗ ِٖو فوا فٛأل

٘بيي ثوفي افواك ايٓ فبٔلاْ كه ثغلاك ٍبوٓ ثٛكٖ ٚ يب ثٗ آٔغب  ىاكگبْ٘بْ رٛعٗ ٔىٕٕل ٚ چٕبٔىٗ فٛا٘يُ كيل كه ثو٘ٗ

 .ووكٔل هفذ ٚ آِل ِي

 اثٛثىو اؽّل ثٓ اثوا٘يُ ثٓ ؽَٓ االطوُٚ. 1

ٔبَ [ 8.]ّل ثٓ اثوا٘يُ ثٓ ؽَٓ االطوُٚ اٍذاٌٚيٓ فوك اى ايٓ فبٔلاْ وٗ كه ِٕبثغ اى ٚي يبك ّلٖ اٍذ، اثٛثىو اؽ

[ 9.]ٚي اؽّل ثٓ ػيَي ثٓ هٍزُ ٚ ّ٘چٕيٓ اؽّل ثٓ اثوا٘يُ ثٓ اٌؾَيٓ ثٓ ػيَي ثٓ هٍزُ ٔيي صجذ ّلٖ اٍذ

ثب ِْبهوذ ػٍي ثٓ ؽَيٓ ثٓ ّؼيت اٌّلائٕي، ( ق 270ـ  254)ٚي كه ىِبْ اؽّل ثٓ طٌْٛٛ . ّٔبيل رو ِي وٗ كهٍذ

اِب ايٓ ِْبهوذ چٕلاْ طٛي ٔىْيل ٚ اؽّل ثٓ طٌْٛٛ، اٌّلائٕي ها . ٛهيٗ ها كه كٍذ گوفذَِئٌٛيذ فواط ِٖو ٚ ٍ

ثٗ گياهُ ِموييي، اؽّل ثٓ طٌْٛٛ ثٗ اّبهٖ ِؼزّل ػجبٍي [ 10.]ثٗ ىٔلاْ ألافذ ٚ اٚ ثٗ رٕٙبيي َِئٛي فواط ّل

: رٓ اى فوىٔلاْ اؽّل موو ّلٖ اٍذكه ِٕبثغ، اٍبِي چٕل [ 11.]اؽّل ثٓ اثوا٘يُ ها َِئٛي فواط ووك( ق 279ـ  256)
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ٚ [ 13]ٚ كيگو فوىٔلاْ ٚي ؽَٓ[ 12.]ػٍي وٗ پلهُ اٚ ها عبْٔيٓ فٛك لواه كاك ٚ ؽَيٓ وٗ اٚ ها ثٗ ّبَ فوٍزبك

اٚ كه ِٖو اى چٕبْ ٔفٛم ٚ اػزجبهي ثوفٛهكاه ثٛك وٗ رٛأَذ فٛك ها اى رّٙذ افزالٍي وٗ ثٗ ٚي ىكٖ . ثٛكٔل[ 14]اثوا٘يُ

 [16.]وٗ كه ِٖو وْزٗ ّل كه ِٕٖت فواط ثبلي ِبٔل. ق 280ٚي رب ٍبي [ 15.]زي رجوئٗ وٕلثٛكٔل ثٗ هاؽ

 ػٍي ثٓ اؽّل ثٓ اثوا٘يُ اٌّبمهائي. 2

اٚ اٌٚيٓ وَي [ 17.]ىاكٖ ّل. ق 226ػٍي كه ٍبي . پٌ اى ِوگ اؽّل، پَوُ ػٍي ثٓ اؽّل عبْٔيٓ ٚي ّل

ٚىيو فواط ثٛك ٚ كه ( ق 282ـ  270)ٚ كه ؽىِٛذ فّبهٚيٗ ثٓ اؽّل ا[ 18.]اٍذ وٗ كه ايٓ فبٔلاْ ثٗ ِبمهائي ّٙود كاهك

للهد ٔفٛم ٚ اػزجبه ٚي كه فّبهٚيٗ اى هٚايزي وٗ ِموييي ٔمً [ 19.]ػيٓ ؽبي ثو رّبَ اِٛه ِٖو ٚ ّبَ ٔظبهد كاّذ

ؽَٓ ثٓ  -ثٗ گياهُ ٚي، هٚىي ػٍي ثٓ اؽّل ثب فّبهٚيٗ كهثبهٖ َِئٛي ثويل ِٖو . ووكٖ اٍذ ثٗ فٛثي ّٔبيبْ اٍذ

ثٗ فّبهٚيٗ فجو كاك وٗ اثٓ ِٙبعو اى ِبٌي فجو كاهك وٗ اثٓ طٌْٛٛ آْ ها ثواي عبْٔيٕبِٔ . ووك ٕؾجذ ِي -ِٙبعو 

فّبهٚيٗ ٔيي ٚي ها اؽضبه ووك ٚ آٔمله ثٗ اثٓ ِٙبعو فْبه آٚهك رب ٚي ِغجٛه ّل، ِىبْ آْ ِبي ها ْٔبْ . پٕٙبْ ووكٖ ثٛك

كيٕبه ثٛك، ثٗ ػٍي ثٓ اؽّل ٍپوك رب آْ ها كه اِٛه ( يه ِيٍيْٛ)ؽلٚك ٘ياه ٘ياه  فّبهٚيٗ ٔيي آْ ِبي ها وٗ كه. ك٘ل

اِب ػٍي ثٓ اؽّل ايٓ وبه ها ٔىوك ٚ آْ ها ٔيك فٛك ٔگبٖ كاّذ ٚ فوط اِٛه ها اى اِٛاي ػبَ إٌّفؼٗ ٚ . ٍِّىزي ٘ييٕٗ وٕل

 [20.]ُ، اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي، اى آْ ثٙوٖ ثوكايٓ ِبي ٔيك ٚي پٕٙبْ ِبٔل رب ايٓ وٗ فوىٔل. ٘ب ربِيٓ ووك ي ىِيٓ ثٙوٖ

 

اي اى اػزجبه ٚ ٔفٛم ػٍي ثٓ اؽّل  طجوي ّٔٛٔٗ[ 21.]ّل( ق 283ـ  270)پٌ اى فّبهٚيٗ، ٚي، كثيو عيِ ثٓ فّبهٚيٗ 

وٗ ٍپب٘يبْ ِغوثي ٚ ثوثوي ثو عيِ ثٓ فّبهٚيٗ ّٛهيلٔل ٚ فٛاٍزبه . ق 283ِبمهائي ها ثيبْ كاّزٗ اٍذ؛ كه ٍبي 

 [22.]ّلٔل، ػٍي ثٓ اؽّل ثٗ ػٕٛاْ كثيو عيِ ثب آٔٙب ِناووٖ ووك ػيي ٚي

 

كهثبهٖ وْزٗ ّلْ ٚي هٚايذ ّلٖ وٗ يه هٚى لجً اى وْزٗ [ 23.]ػٍي ثٓ اؽّل كه ّ٘بْ ٍبي كه ِٖووْزٗ ّل

كه ِيبْ ٍپب٘بْ . ّلٔل ٚ ِبمهائي ثواي ثلهلٗ آٔبْ ثيوْٚ هفذ ّلِٔ، گوٚ٘ي ثواي عٕگ ثب هَٚ اى ِٖو فبهط ِي

اٚ ثب كيلْ ايٓ ِٕظوٖ، آْ چٕبْ . هغُ ٔبرٛأي، ّّْيوي ثٗ كٍذ گوفزٗ ٚ ثب آٔبْ ّ٘واٖ اٍذ پيوِوكي ها كيل وٗ ػٍي

ِزبصو ّل وٗ كٍزٛه كاك ثٗ آْ پيوِوك يه غالَ ٚ ِووت ٘ليٗ كٕ٘ل ٚ لٛي كاك وٗ اگو آْ ِوك ٍبٌُ ثوگوكك، ٘و ٍبي ِضً 

ووك رب ّٙبكد ٖٔيت ِبمهائي ّٛك ٚ فوكاي آْ هٚى ِبمهائي وْزٗ ّل ٚ پيوِوك ٔيي كه ؽك ٚي كػب . آْ ها ثٗ ٚي ثل٘ل

اٌجزٗ [ 24.]ِوكَ اى ِوگ ٚي ثَيبه ألٚ٘گيٓ ّلٔل ٚ لٖبيل ثَيبهي كه ٕٚفِ ٍوٚكٔل. گبٖ ّٕبفزٗ ْٔل لبرٍِ ٘يچ

كه رؾٍيً . ٛك كاهككه ِؾجٛثيذ ٚي، ٔيك ِوكَ ثب اللاِي وٗ كه ِٛهك پٕٙبْ ووكْ ِبي اثٓ طٌْٛٛ أغبَ كاك عبي ربًِ ٚع

رٛاْ اؽزّبي كاك وٗ پٕٙبْ كاّزٓ ِبي اثٓ طٌْٛٛ ارٙبِي ثٛكٖ وٗ ؽبٍلاْ ٚ هليجبْ ٍيبٍي ِبمهائي  ايٓ َِئٍٗ ِي

فجو  أل ٚ ِموييي فجو آْ ها اى ِٕبثغ پيْيٓ هٚايذ ووكٖ اٍذ ٚ يب ايٓ وٗ ؽميمذ كاّزٗ اِب ِوكَ اى آْ ثي ثٗ اٚ ثَزٗ

 .ثٛكٔل

 ٓ اؽّل ثٓ اثوا٘يُ اٌّبمهائياثٛىٔجٛه ؽَيٓ ث. 3

كه ىِبْ [ 26.]ثٗ كٔيب آِل. ق 232ٚي كه ٍبي [ 25.]فوىٔل كيگو اؽّل، اثٛػٍي ؽَيٓ ثٓ اؽّل ِؼوٚف ثٗ اثٛىٔجٛه ثٛك

ؽىِٛذ . ق 292كه ٍبي [ 28.]ٚ َِئٛي فواط ّبَ ّل[ 27]پلهُ ٚ ّ٘واٖ فّبهٚيٗ ثٓ طٌْٛٛ ثٗ كِْك هفذ

ِؾّل ثٓ . ثٗ ِٖو آِل( ق 295ـ  289)يّبْ وبرت اى طوف فٍيفٗ اٌّىزفي طٌٛٛٔيبْ ثوچيلٖ ّل ٚ ِؾّل ثٓ ٍٍ
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[ 30.]ٚي، اثٛىٔجٛه ؽَيٓ ثٓ اؽّل ها ثٗ عبي اثٛاٌطيت كه ِٕٖت فواط گّبّذ[ 29.]ٍٍيّبْ، چٙبه ِبٖ ٚاٌي ِٖو ثٛك

ؽّل كه ؽَيٓ ثٓ ا[ 32.]ِٖو ّل[ 31]پٌ اى ِؾّل ثٓ ٍٍيّبْ، ػيَي إٌّٛوي اى طوف اٌّىزفي ٚاٌي اٌٖالح

اٚ ّ٘چٕيٓ كه ايٓ ٍبي كه ٍپب٘ي وٗ إٌّٛوي ثواي ٍووٛثي اثٓ [ 33.]ىِبْ ٚي، ّ٘چٕبْ ٚاٌي فواط ثبلي ِبٔل

اثٛىٔجٛه كه ٍبي ثؼل، اى طوف اٌّىزفي [ 34.]ّووذ ووك -وٗ ثٗ طوفلاهي اى طٌٛٛٔيبْ كه فَطبط فوٚط ووكٖ ثٛك   -فٍيـ 

فٛاٍذ ثب ايٓ وبه ٘وگٛٔٗ اصوي اى ؽىِٛذ  ّبيل فٍيفٗ ِي[ 35.]اة وٕلِبِٛه ّل رب ِيلاْ ثيهگ اؽّل ثٓ طٌْٛٛ ها فو

 .طٌٛٛٔيبْ ها كه ِٖو اى ثيٓ ثجوك رب كيگو ليبِي ثٗ طوفلاهي اى آٔبْ هؿ ٔل٘ل

 

كه ايٓ ىِبْ ؽجبٍٗ [ 36.]اٌٖالح ّلٚاٌي( ق 320ـ  295)پٌ اى ػيَي إٌّٛوي، اثِٕٖٛٛه رىيٓ اى طوف اٌّمزله ثبهلل 

ٚاهك اٍىٕلهيٗ . ق 302٘ياه ٔفوي كه ِؾوَ  100ِوكي ثوثوي اى لجيٍٗ وزبِٗ ثٛك ليبَ ووك ٚ ثب ٍپب٘ي ثٓ يٍٛف وٗ 

كه ِيبْ وَبٔي وٗ ثواي وّه آِلٔل ؽَيٓ ثٓ اؽّل وٗ كه آْ . اثِٕٖٛٛه رىيٓ اى فٍيفٗ كهفٛاٍذ وّه ووك. ّل

اٌّمزله، اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ها ثو ٚاليذ  پٌ اى آْ[ 37.]ٕ٘گبَ كه ثغلاك ثٛك ٚ اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ؽضٛه كاّزٕل

ايٕىٗ كه ايٓ ىِبْ اثٛىٔجٛه َِئٌٛيذ هٍّي ثو ػٙلٖ كاّذ يب ٔٗ، اطالع [ 38.]ِٖو ٚ ٔظبهد ثو اِٛه ّبَ گّبّذ

هٍل وٗ گٛيي كه ِيبْ افواك فبٔلاْ ِبمهائي، ثو ٍووَت للهد،  اِب ايٓ ٔىزٗ عبٌت ثٗ ٔظو ِي. هّٕٚي ٚعٛك ٔلاهك

ثليٓ . رٛاْ كه هفزبه ِؾّل ثٓ ػٍي ٚ ػّٛيِ اثٛىٔجٛه ِْب٘لٖ ووك كاّذ ٚ ايٓ ؽٌ هلبثذ ها ثٗ ٚيژٖ ِيهلبثذ ٚعٛك 

ّ٘چٕيٓ فبٔلاْ . گٛٔٗ وٗ، ّ٘يْٗ ثووٕبهي يىي اى ايٓ كٚ ٔفو اى للهد، هٚي وبه آِلْ كيگوي ها ٔزيغٗ كاكٖ اٍذ

كاّزٗ ثبّٕل رب اى پْزيجبٔي للهرّٕلي  وٗ هاثطٗ ٔيكيىي ثب كٍزگبٖ فالفذ. ووكٔل ِبمهائي، ّ٘يْٗ ٍؼي ِي

ايٓ هاثطٗ ٍجت ّل وٗ آٔٙب كه ِيلاْ وّْىِ للهد ٚىهاي آْ كٚهٖ ثٗ ٚيژٖ ػٍي ثٓ ػيَي ٚ ػٍي . ثوفٛهكاه ثبّٕل

ٚ اثٓ فواد ٔيي . ووكٔل ٚ كه ايٓ ِيبْ ِبمهائيبْ اى ػٍي ثٓ ػيَي طوفلاهي ِي. ثٓ ِؾّل ثٓ ٍِٛي ثٓ فواد لواه گيؤل

. ق 304ووك اِب ايٓ وٗ ٚي كه ٍبي  اگو چٗ ػٍي ثٓ ػيَي اى ِبمهائيبْ طوفلاهي ِي. ٍوٍقذ آٔبْ ثٛك اى ِقبٌفبْ

اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ها ػيي ووك ٚ عبٔت اثٛىٔجٛه ها گوفذ فٛك ْٔبٔٗ ايٓ اٍذ وٗ هاثطٗ ره ره فبٔلاْ ِبمهائي ثب ايٓ 

ثٗ ػٕٛاْ ِضبي؛ . ي هاثطٗ ثٙزو ٚ ٔيكيىزوي كاّزٗ اٍذٚىها يىَبْ ٔجٛك ٚ ثو اٍبً ّٛا٘ل، اثٛىٔجٛه ثب ػٍي ثٓ ػيَ

ىِبٔي وٗ اثٓ فواد اى اثٛىٔجٛه فٛاٍذ وٗ كهثبهٖ فواط ِٖو ٚ كيٛاْ ِغوة ثب ػٍي ثٓ ػيَي ِمبثٍٗ . ق 311كه ٍبي 

ؽك فٛا٘يل وٗ ايٓ وبه ها أغبَ كُ٘ ثب آْ ّ٘ٗ ٔيىٛيي ٚ فٛثي وٗ ٚي كه  چگٛٔٗ اى ِٓ ِي: وٕل، ٚي ٔپنيوفذ ٚ گفذ

 [39.]ِٓ ووكٖ اٍذ

 

ق ٚىيو اٌّمزله، ػٍي ثٓ ػيَي، اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ها اى اِٛه ِٖو ثووٕبه ٚ ثٗ عبي ٚي، اثٛىٔجٛه  303كه ٍبي 

ثٗ عبي ػٍي ثٓ ػيَي كه ِٕٖت ٚىاهد لواه . ق 304اثٓ فواد كه ٍبي [ 40.]ؽَيٓ ثٓ اؽّل ها َِئٛي فواط ووك

ٚي، اثٛاٌؾَٓ ِؾّل [ 41.]٘بيْبْ ػيي ووك ٚ ثٗ ِٖبكهٖ اِٛاي آٔبْ پوكافذ ٕٖتگوفذ، ٚي ثالفبٍٕٗ ِبمهائيبْ ها اى ِ

ثٓ اؽّل ـ فٛا٘وىاكٖ اثوا٘يُ ثٓ اؽّل ـ ها وٗ كثيو ثله اٌؾّبِي ٚٔبيت اثٛىٔجٛه ؽَيٓ ثٓ اؽّل ثٛك، كٍزگيو ٚ اِٛاٌِ 

 [42.]اثٓ فواد ِبي ىيبكي ها ٔيي اى اثٛىٔجٛه گوفذ. ها ِٖبكهٖ ووك

 

اي ثٗ يٍٛف ثٓ اثي اٌَبط ّٔٛزٗ  ىيوا ثٗ اٌّمزله فجو كاكٔل وٗ اثٓ فواد ٔبِٗ. فواد رٕٙب يىَبي طٛي وْيلٚىاهد اثٓ 

. اي كه ؽضٛه اٌّمزله رْىيً ّل اُ عٍَٗ اٚ ها كٍزگيو ووكٔل ٚ ثواي ِؾبوّٗ. ٚ اٚ ها ثٗ ٍووْي كػٛد ووكٖ اٍذ

كه ؽيٓ عٍَٗ، [ 43.]ثٓ اؽّل ّووذ كاّزٕلكه ايٓ عٍَٗ، ػٍي ثٓ ػيَي، ؽبِل ثٓ ػجبً ٚ اثٛىٔجٛه ؽَيٓ 
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فواد ٔيي كه  اثٓ. پوكاىَ ٘ياه كيٕبه آْ ها ِي 50فواد پيْٕٙبك ووك وٗ اگو وبه ثٗ ِٖبكهٖ اِٛاٌذ أغبِيل ِٓ  اثٛىٔجٛه ثٗ اثٓ

ياه كيٕبه ٘ 25ٍِٛيٓ كٚهٖ اى ٚىاهرِ، ىِبٔي وٗ ػٍي پَو ثيهگ اثٛىٔجٛه ها كٍزگيو ووك؛ ثل٘ي ِبٌيبري اٚ ها ثٗ ِجٍغ 

ثٗ پبً آْ وّىي وٗ رٛ ثٗ ِٓ ووكي، ِٓ ايٓ ثل٘ي »: ٔگوفذ ٚرٕٙب ٚي ها كه ىٔلاْ ٔگٗ كاّذ ٚ ثٗ اثٛىٔجٛه گفذ

 [44.]«ِبٌيبد ها ثٗ اٚ ثقْيلَ

 

اٍبِي ٔبِيكاْ ها ٔيك ػٍي ثٓ ػيَي ثوكٔل . اي ثواي ِٕٖت ٚىاهد ٔبِيك ّلٔل ق، ػلٖ 305فواد، كه ٍبي  پٌ اى اثٓ

ايٓ »: اثٛىٔجٛه ؽَيٓ ثٓ اؽّل يىي اى ايٓ ٔبِيك٘ب ثٛك ٚ ػٍي ثٓ ػيَي ىيو ٔبَ ٚي ّٔٛذ. آٔبْ ٔظو ك٘لرب كه ِٛهك 

 .كه ٔٙبيذ ؽبِل ثٓ ػجبً ٚىيو ّل[ 45.]«ّقٔ كه اكاهٖ ٔبؽيٗ فٛيِ وفبيذ كاهك

 

. ق 310كه ٍبي  ىيوا،[ 46.]ك٘ل وٗ كه ٚىاهد ؽبِل ثٓ ػجبً، اثٛىٔجٛه َِئٛي فواط ِٖو ٚ ّبَ ثٛك ّٛا٘ل ْٔبْ ِي

وٗ كٚثبهٖ ػٍي ثٓ ػيَي هٚي وبهآِل اثٛىٔجٛه ها اى فٛك هأل ٚ اى ِٕٖجِ ػيي ووك ٚ ثٗ عبي اٚ اثٛاٌؾَيٓ ِؾّل ثٓ 

اثٛاٌؾَيٓ ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ . كه ٍبي ثؼل وٗ اثٓ فواد كٚثبهٖ ٚىيو ّل[ 47.]اٌؾَٓ ثٓ ػجلاٌٛ٘بة ها ثو وبه گّبّذ

اي كه ؽضٛه لضبد ٚ  اٚ عٍَٗ. ٚ ثٗ اٚ ّٔٛذ وٗ اثٛىٔجٛه ها ٔيك ٚي ثٗ ثغلاك ثفوٍزل ثٓ ػجلاٌٛ٘بة ها ثو وبهُ اثمب ووك

ٚ چٙبهٕل ٘ياه كيٕبه ( كٚ ِيٍيْٛ)ٕبؽت ِٕٖجبْ رْىيً كاك ٚ اثٛىٔجٛه ؽَيٓ ثٓ اؽّل ها ثٗ پوكافذ كٚ ٘ياه ٘ياه 

 [48.]ِغجٛه ووك ٚ اِالوي ها ٔيي اى ٚي ِٖبكهٖ ووك ٚ آٔٙب ها ثٗ اٌّمزله ػوضٗ كاّذ

 

ثب ػيي ٚي، ثواي كِٚيٓ ثبه ٔبَ اثٛىٔجٛه ؽَيٓ ثٓ اؽّل ثٗ پيْٕٙبك . ػيي ّل. ق 312اثٓ فواد، كٚثبهٖ كه ٍبي 

اثٛىٔجٛه كه ِٖو اٍذ ٚ آٚهكِٔ ىِبْ : اٌّمزله كه ِيبْ ٔبِيكاْ ٚىاهد لواه گوفذ، اِب ِؤٌٔ اٌّظفو ِقبٌفذ ووك ٚ گفذ

كه ىِبْ ٚىاهد ٚي ٚ پٌ اى اثٛاٌؼجبً فٖيجي ِٖبكهٖ اِٛاي ٚ اِالن [ 49.]فٛا٘ل ٚ اثٛاٌمبٍُ فبلبٔي ٚىيو ّل ِي

ِٕٖٛة « ٘بي فواري كيٗ  كيٛاْ»كه ىِبْ ٚىاهد كٚثبهٖ ػٍي ثٓ ػيَي، اثٛىٔجٛه ثٗ هيبٍذ [ 50.]ِبمهائيبْ اكاِٗ كاّذ

 [52.]ٍبي ثؼل كه ىِبْ ٚىاهد اثٛػٍي ثٓ ِمٍٗ، اثٛىٔجٛه ٔبظو اثٛػجلهللا ثويلي ثٛك[ 51.]ّل

 

اثٛىٔجٛه اى [ 55.]َِئٛي فواط ِٖو ثٛك[ 54]ق 317يب [ 53]ق 314پٌ اى آْ اثٛىٔجٛه رب ٕ٘گبَ ٚفبرِ كه ٍبي 

ثٗ گياهُ ِٕبثغ، كه ىِبْ طٌٛٛٔيبْ ٚي كه ّّبه ثيهگبْ ٚ فضالي آْ كٚهٖ . ِْٙٛهرويٓ اػضبي ايٓ فبٔلاْ اٍذ

لاْ ثٛكٔل وٗ اِٛه ِبٌي ٚ ٍيبٍي كٌٚذ طٌٛٛٔيبْ ها اكاهٖ اٚ ٚ اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي كٚ رٓ اى اػضبي ايٓ فبٔ[ 56.]ثٛك

ثٗ گياهُ اثٓ ٍؼيل، [ 58.]اٚ ثبه٘ب َِئٛي فواط ِٖو ٚ ّبَ ٚ ؽزي كٚثبه ٔبِيك ِٕٖت ٚىاهد گوكيل[ 57.]ووكٔل ِي

ٗ وٗ اٌجز[ 60]فوٍـ ثٛك، 100كه [ 59]فوٍـ 100اِالن اثٛىٔجٛه ٚ ِؾّل ثٓ ػٍي كه ِٖو ٚ ّبَ، ىِيٕي ثٗ َِبفذ 

ويٍِٛزو يؼٕي ِؼبكي يه ٍَٛ  600ويٍِٛزو كه  600هٍل ىيوا ايٓ َِبفذ ثٗ ِميبً وٕٛٔي كه ؽلٚك  كهٍذ ثٗ ٔظو ّٔي

پنيوك ٚ ّبيل ثزٛاْ ايٓ ِجبٌغٗ ها ٕوفبً ثٗ صوٚد ٚ كاهايي والْ  َِبؽذ ايواْ اٍذ، وٗ ٘يچ ػمً ٍٍيّي آْ ها ّٔي

رٛاْ اى كاٍزبٔي وٗ ِموييي هٚايذ  كٌيً أزَبة ٚي ها ِي. فزٕلگ ٔيي ِي« اٌطؾبْ»ثٗ ٚي، . ايٓ فبٔلاْ رفَيو ووك

ثٗ گياهُ ٚي ىِبٔي وٗ اثٓ ِؤٌٔ اى ثغلاك ثٗ ِٖو آِلٖ ثٛك، اثٛىٔجٛه ِملاه ىيبكي گٕلَ ثٗ ٚي ٚ . ووكٖ اٍذ فّٙيل

ٗ آهك ها ربِيٓ ٚي ثٗ ِلد يه ِبٖ رّبَ اؽزيبط اٚ ٚ ٍپب٘يبِٔ ث. ثٛك[ 61]ٍوثبىأِ كاك وٗ ِملاه آْ ِّ ٘ياه اهكة

اثٓ فواد ِقبٌف ٍوٍقذ ٚي اٚ ها . ثو اٍبً ايٓ هٚايذ، گٛيي ثبىاه گٕلَ ِٖو كه كٍذ اثٛىٔجٛه ثٛكٖ اٍذ[ 62.]ووك

ٚي ّ٘چٕيٓ اثٛىٔجٛه ها كأبرو ٚ [ 63.]«اَ رو اى اثٛىٔجٛه ٔليلٖ رو ٚ ىهٔگِٓ وبهگياهي ىيون»: ايٓ چٕيٓ ٕٚف ووكٖ اٍذ
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اثٛىٔجٛه كه ىِبْ فالفذ اٌّمزله ٘ليٗ ٚ [ 64.]كأَذ ، اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ِياُ رو اى ثواكهىاكٖ ثوعَزٗ

اُ وٗ كٔجبي  يه اٍزو ثب ووٖ: ٘بيي ثواي ٚي فوٍزبك وٗ كه آْ ىِبْ ثَيبه ٔبكه ٚ ػغيت ثٛك ايٓ ٘لايب ّبًِ پيْىِ

 [65.]ٍيل ٚ يه ىهافٗه اُ ِي فٛهك، يه غالَ وٗ ىثبِٔ چٕبْ كهاى ثٛك وٗ ثٗ ٔٛن ثيٕي هفذ ٚ ّيو ِي اٚ ِي

 اثوا٘يُ ثٓ اؽّل ثٓ اثوا٘يُ اٌّبمهائي. 4

اى ىٔلگي اٚ اطالػبد كليك ٚ هّٕٚي كه ِٕبثغ ثٗ چُْ . أل ِٕبثغ اى فوىٔل كيگو اثٛثىو اؽّل ثب ػٕٛاْ اثوا٘يُ يبك ووكٖ

كه [ 67.]كه اهرجبط ٔيكيه ثٛكاي كاّزٗ ٚ ثب كاهاٌقالفٗ ػجبٍي ُ٘  فبٔٗ[ 66]فٛهك عي ايٓ وٗ كه وٕبه كعٍٗ ٚ اٌٖواح ّٔي

 279)اى كِْك، فٛك ها يبىكٖ هٚىٖ ثٗ ثغلاك هٍبٔل رب فٛك ّقٖبً فجو ِوگ فّبهٚيٗ ها ثٗ فٍيفٗ اٌّؼزضل . ق 282ٍبي 

عي ايٓ وٗ كه ىِبْ فالفذ اٌّمزله ثبهلل . اى ػًٍ البِذ اٚ كه ثغلاك ٔيي اطالػي كه كٍذ ٔيَذ[ 68.]ثوٍبٔل( ق 289 -

وٗ اٌّمزله اى فالفذ ػيي . ق 296اى عٍّٗ طوفلاهاْ ثٗ ؽىِٛذ هٍيلْ ػجلهللا اثٓ ِؼزي ثٛك ٚكه ٍبي  (ق 320 - 295)

ٌٚي فالفذ اثٓ [ 69.]اثزلا اثٓ ِؼزي ها ثٗ فبٔٗ اثوا٘يُ ِبمهائي ٚ ٍپٌ ثٗ كاهاٌؾىِٛٗ ثوكٖ ٚ ثب ٚي ثيؼذ ّل. ّل

فبْ، ٚ اى عٍّٗ اثوا٘يُ ٚ ؽَيٓ ثٓ ػجلهللا عٛ٘وي ِؼوٚف ِؼزي ثَيبه وٛربٖ ثٛك ٚ ثب هٚي وبه آِلْ ِغلك اٌّمزله، ِقبٌ

اثٓ فواد كه ىِبْ ٚىاهرِ اى [ 70.]فواد ٚىيو آىاك ّلٔل ثٗ اثٓ عٖبٓ ثٗ ىٔلاْ افزبكٔل رب ايٕىٗ ثٗ كهفٛاٍذ اثٓ

ٚ ِبي  ق، اثوا٘يُ ثٓ اؽّل ها وٗ اى ٍفو ؽظ آِلٖ ثٛك كٍزگيو 305ِبمهائيبْ ِبي ٕ٘گفزي گوفذ اى آْ عٍّٗ كه ٍبي 

 [71.]اثوا٘يُ لَّزي اى آْ ها ثٗ ٔمل كاك ٚ ثميٗ ها ثٗ ٕٛهد لَطي پوكافذ ووك. ٕ٘گفزي ها اى ٚي ِطبٌجٗ ووك

 

اثوا٘يُ كه ؽيٓ ِٕبظوٖ ثٗ اثٓ . كه ِٛهك موبٚد ٚ ػٍُ ٚي هٚايذ ّلٖ وٗ هٚىي اٚ ثب اثٓ عٖبٓ ثٗ ِٕبظوٖ َْٔذ

اثٓ عٖبٓ . كُ٘ اگو رٛ كه آٔچٗ گفزي ثٗ ثبطً ٔوفزٗ ثبّي ٗ ِي٘ياه كيٕبه اى اِٛاٌُ ها ٕلل 100عٖبٓ گفذ وٗ ِٓ 

. كُ٘ اگو هاٍذ ٔگفزٗ ثبُّ ٚ رٛ ثو ثبطً ٔجبّي ُ٘ گفذ ِٓ اى رٛ ثيْزو يؼٕي يه لفيي كيٕبه اى ِبٌُ ها ٕللٗ ِي

وكٔل ٚ پٌ ّ٘ٗ رؼغت و. ٘ياه كيٕبه اى يه لفيي كيٕبه ثيْزو اٍذ 100كأي  پٌ اثوا٘يُ گفذ اى عٙبٌذ رٍٛذ وٗ ّٔي

 313اثوا٘يُ ثٓ اؽّل كه ٍبي [ 72.]٘ياه كيٕبه ثٛك 96اى ثوهٍي فّٙيلٔل وٗ ؽك ثب اثوا٘يُ اٍذ ىيوا يه لفيي ِؼبكي 

 [73.]كه گنّذ. ق

 اثِٛؾّل ؽَٓ ثٓ اؽّل ثٓ اثوا٘يُ اٌّبمهائي. 5

كه . ق 284كأيُ ٚي، كه ٍبي  ِيعي ايٓ وٗ، . اطالػبد ِب كه ِٛهك فوىٔل كيگو ِبمهائي يؼٕي ؽَٓ ثَيبه وُ اٍذ

، ّ٘واٖ ثله اٌؾّبِي ثٗ كِْك فوٍزبكٖ ّل رب اِٛه آٔغب ها ٍبِبْ ك٘ل ٚ (ق 292ـ  283)ىِبْ ٘بهْٚ ثٓ فّبهٚيٗ 

٘ياه  200ّ٘چٕيٓ ٚي كه ىِبْ ٚىاهد اثٓ فواد ثٗ پوكافذ ٘ياه ٘ياه ٚ [ 74.]طغظ ثٓ عف ها ثٗ ٚاليذ كِْك ثوگييل

 338اثِٛؾّل ؽَٓ كه ٍبي [ 75.]كيٕبه ٍِيَ ّل( يه ِيٍيْٛ)كيٕبه ٚ يب ٘ياه ٘ياه ( اهيه ِيٍيْٛ ٚ كٚيَذ ٘ي)

 .اى فوىٔل ٚي اثٛاٌؾَٓ اؽّل ثٓ ؽَٓ ثٗ ػٕٛاْ ػبٌّي ّيؼي ٔبَ ثوكٖ ّلٖ اٍذ. كهگنّذ

 اثٛاٌؾَٓ اؽّل ثٓ ؽَٓ ِبمهائي ٚ رْيغ اٚ. 6

فوِبٔوٚاي رون رجبه )غيجذ ٕغوا ٚ وبرت اموٛرىيٓ  اثٛاٌؾَٓ اؽّل ثٓ ؽَٓ ثٓ اؽّل اٌّبمهائي، ػبٌُ ّيؼي كه ػٖو

ِىبرجٗ ووك ٚ اى اٚ فٛاٍذ ( ق 278)ٖ ثب اٌّٛفّك ػجّبٍي  276اٚ كه . ٍبي رٌّٛل ٚ ِوگ اٚ ِْقٔ ٔيَذ[ 76.]ثٛك( هي
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ِؼبّود ٚ  .ثٕبثوايٓ، ٚي رب ايٓ ربهيـ ىٔلٖ ثٛكٖ اٍذ[ 77.]ثيبيل ٚ اِٛاي ٕ٘گفزي اى ِوكَ آٔغب ثگيوك« عجً»رب ثٗ ِٕطمٗ 

 .ٔيي گٛاٖ آْ اٍذ وٗ ٚي كه ايّبَ اؽّل ثولي ىٔلٖ ثٛكٖ اٍذ[ 78]كٍٚزي ّٕيّبٔٗ اٚ ثب اؽّل ثٓ ِؾّّل ثٓ فبٌل ثولي

 

اؽزّبال ٚي پيِ اى . ٘بي افيو ػّو اٚ ٚ چگٛٔگي ظٙٛه اٚ كه ٕؾٕٗ ٍيبٍذ اٍذ ٘بي ِب ػّلربً ِوثٛط ثٗ ك٘ٗ آگب٘ي

هٚاثظ ّٕيّبٔٗ اٚ ثب ِؾلصبْ ىِبْ فٛك، ِبٕٔل اؽّل . الِي ها فوا گوفزٗ ثٛكٚهٚك ثٗ اِٛه ٍيبٍي، ثوفي اى ػٍَٛ اٍ

كه  uٚويً اِبَ ػٖو( ق 312: َ)ٚ اثٛاٌؾَٓ اٍلي هاىي [ 79(]ق 275ػ : َ)، اؽّل كيٕٛهي ٍوّاط (ق 280)ثولي 

ِٔ وبفي ثوفٛهكاه گٛاٖ ثو ايٓ اٍذ وٗ ٚي ضّٓ آٔىٗ ثب ػبٌّبْ ىِبْ فٛك ؽْو ٚ ْٔو كاّذ، فٛك ٔيي اى كا[ 80]هي

 .ثٛك

 

ثو َِٕل فالفذ، ٚ اى ٍٛي ( ق 279ـ  256)ٚي ىِبٔي ٚاهك ٕؾٕٗ ٍيبٍذ ّل وٗ اى يه ٍٛ، فٍيفٗ ػجّبٍي اٌّؼزّل 

كه طجوٍزبْ ثو ووٍي ؽىِٛذ ( ق 287: َ)ٚ ِؾّّل ثٓ ىيل ( ق 270: َ)كيگو، ػٍٛيبْ ىيلي ّ٘چْٛ ؽَٓ ثٓ ىيل 

، ثواكه ٚ عبْٔيٓ ؽَٓ ثٓ ىيل، اللاَ ثٗ رٖوف هي ووك، اِب (ق 287َ )ٓ ىيل ق، ِؾّل ث 272كه ٍبي . رىيٗ ىكٖ ثٛكٔل

اموٛرىيٓ فبرؾبٔٗ ٚاهك هي . وٗ ثٗ كٍزٛه فٍيفٗ ثغلاك، هٚ ثٗ هي ٔٙبكٖ ثٛك، ّىَذ فٛهك( فوِبٔوٚاي هي)اى اموٛرىيٓ 

ّبيل اموٛرىيٓ، اثٛاٌؾَٓ ها ثٗ  [81.]ّل ٚ اى ا٘بٌي آٔغب ِبي ٕ٘گفزي ٍزبٔل ٚ وبهگياهاْ فٛك ها ثٗ اطواف هي فوٍزبك

كه ايبَ اٌّؼزّل، ِوكَ لُ چٕل ٍبي ػٖيبْ ووكٔل اثٛاٌؾَٓ ِبمهائي، وبرت اموٛرىيٓ ها اى . هي يب لُ فوٍزبكٖ ثبّل

اثٛاٌؾَٓ كه [ 82.]ايٕىٗ ٚاهك ّٙو ّٛك ِٕغ ووكٔل رب ايٕىٗ اثٛاٌؾَٓ ثو آٔٙب پيوٚى ّل ٚ فواط ٘فذ ٍبٌٗ ها عّغ ووك

كه ثوفي اى ِٕبثغ ربهيقي آِلٖ اٍذ وٗ ا٘بٌي . ّٙو هي ها رٖوف ووك ٚ رْيغ ها كه آٔغب آّىبه ٍبفذ. ق 275ٍبي 

كه ايّبَ فالفذ اٌّؼزّل، ٚي ثب هٚي گوكأيلْ اى اموٛرىيٓ، ثو . ٖ 275هي اً٘ ٍّٕذ ٚ عّبػذ ثٛكٔل، رب آْ وٗ كه ٍبي 

ٚ ؽزي ثوفي [ 83.]ّيؼٗ كه هي هٚاط پيلا ووكآٔغب غٍجٗ يبفذ ٚ رْيّغ ها آّىبه ٍبفذ ٚ ثليٓ ٍٚيٍٗ، ِن٘ت 

ثواي ٚي رأٌيف  uوٗ وزبثي كه فضبيً اً٘ ثيذ( ق 277: َ)كإّْٔلاْ آْ كيبه، ّ٘چْٛ ػجلاٌوؽّبْ ثٓ اثي ؽبرُ هاىي 

ٚي ثٗ رجٍيغ ِن٘ت اِبِيٗ پوكافذ وٗ ايٓ اِو ػالٖٚ ثو فْبه٘ب ٚ [ 84.]٘بيي ثواي اٚ اللاَ ووكٔل ووك، ثٗ رٖٕيف وزبة

رٛأَذ ثٗ ػٕٛاْ ٚاوْٕي كه ثواثو ػٍٛيبْ ىيلي ِن٘ت  ٘بيي وٗ اى ٍٛي ؽبوّبْ ثغلاك ثٗ كٔجبي كاّذ، ِي ٙليلر

ق ثٗ اثٛاؽّل اٌّٛفك ػجبٍي فجو  276ثٗ گياهُ طجوي، ٚي كه ٍبي . رٍّمي ّٛك وٗ كه ٕلك رٍٛؼٗ لٍّوٚ فٛك ثٛكٔل

، آْ ِبي ِزؼٍك ثٗ .ٙبْ ووكٖ اٍذ ٚ اگو فٍيفٗ ثٗ آٔغب ثوٚككاك وٗ اموٛرىيٓ ثٓ ٍبرىيٓ ِبي ىيبكي ها كه ِٕطمٗ عجً پٕ

ثب رٛعٗ ثٗ ايٓ وٗ، ٚي كه ايٓ ىِبْ اى فلِذ اموٛرىيٓ [ 85.]اِب ىِبٔي وٗ ثٗ آٔغب هفزٕل، چييي ٔيبفزٕل. ّٛك فٍيفٗ ِي

 .ٚي فالٓ ّٛك فٛاٍزٗ اى ّوّ  اُ ثب اموٛرىيٓ ثٛكٖ ٚ ثٗ ٔٛػي ِي فبهط ّلٖ ثٛك، ّبيل ايٓ وبه اٚ ثٗ فبطو كّّٕي

 

ٔلاّذ، اِب كه ِبعوايي وٗ فٛك اٚ ٔمً ووكٖ ٚ كه ِٕبثغ ِؼزجو ٔيي موو  uٚي كه آغبى، اػزمبك هاٍقي ثٗ اِبِذ اً٘ ثيذ

ثٛك، كه [ 86]«ّٙوىٚه»ٚ ؽبوُ  uكاهاْ اً٘ ثيذ ّلٖ، چٕيٓ آِلٖ اٍذ وٗ، يييل ثٓ ػجلهللا ّٙوىٚهي، وٗ اى كٍٚذ

ٕبؽت »وبد ّزوأِ ٚ ّ٘چٕيٓ ّّْيو ٚ وّوثٕلُ ها ثٗ وَي وٗ ثب ػٕٛاْ ِوٗ ِٛرِ ثٗ اٚ ٕٚيّذ ووك وٗ ى

ٚي ثب فٛك أليْيل وٗ اگو ثٗ ٕٚيّذ يييل ثٓ ػجلهللا ػًّ وٕل ٚ اِٛاي ها، . ّٛك، رؾٛيً ك٘ل اى اٚ ٔبَ ثوكٖ ِي« اٌيِبْ

وثٕل ها پيِ فٛك ثٗ پٌ اٍت، ّّْيو ٚ وّ. ثٗ اموٛرىيٓ ٔوٍبٔل، ِّىٓ اٍذ ِٛهك فُْ فوِبٔوٚاي هي ٚالغ گوكك

: اي اى ػواق ثٗ اٚ هٍيل ٚ كه آْ ّٔٛزٗ ّلٖ ثٛك كيٕبه ليّذ ووك ٚاٍت ها ثٗ اموٛرىيٓ كاك كه ّ٘يٓ ىِبْ ٔبِٗ 700

ايّبْ ( ػظ)پٌ اى فٛألْ ايٓ ٔبِٗ، ثٗ ٚعٛك اِبَ ػٖو: گٛيل ٚي ِي. ٘فزٖل كيٕبهي ها وٗ ٔيك رٍٛذ ثٗ ِب ثوٍبْ
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 [87.]هٍبٔلَآٚهكَ ٚ اِٛاي ها ثٗ آْ ؽضود 

 

ِىٍف ّل وٗ آْ ٘فزٖل كيٕبه ها ثٗ ( ػظ)ّ٘چٕيٓ گفزٗ ّلٖ وٗ اثٛاٌؾَٓ ِبمهائي ثواٍبً كٍزٛه اِبَ ىِبْ

ٚ ّبيل ايٓ وبه اٍجبة إّٓبيي ٚ اهرجبط اثٛاٌؾَٓ ِبمهائي ها ثب اٍلي هاىي فواُ٘ [ 88.]اثٛاٌؾَٓ اٍلي هاىي ثپوكاىك

 .ووك

 

رٛاْ  فٛهك اِب ِي هٖ ٚي ٚ ٔيي ِن٘ت كيگو اػضبي فبٔلاْ ِبمهائي ثٗ چُْ ّٔيكه ِٕبثغ، ثيِ اى ايٓ اطالػبري كهثب

ؽلً ىك وٗ پيِ اى اثٛاٌؾَٓ اؽّل ِبمهائي، ثيْزو ايٓ فبٔلاْ پيوٚاْ اً٘ ٍٕذ ثٛكٔل ٌٚي ِؾجذ ثٗ اً٘ ثيذ كه 

ٕي ػْوي اى ىِبْ ثب ٚعٛك ايٓ گوايِ ثٗ ِن٘ت ّيؼٗ ٚ آْ ُ٘ ّيؼٗ اص[ 89.]فٛهك ِيبْ ثوفي اى آٔبْ ثٗ چُْ ِي

اثٛاٌؾَٓ كه فبٔلاْ ِبمهائيبْ آغبى ّل، ٌٚي كه ايٓ ثبة وٗ آيب گوايِ ثٗ ايٓ ِن٘ت پٌ اى اثٛاٌؾَٓ كه ثيٓ ِبمهائيبْ 

 .ووكٔل، اكاِٗ كاّذ ٘يچ اّبهٖ فبٕي كه ِٕبثغ ٚعٛك ٔلاهك وٗ كه هي ٚ ؽزي ِٖو ٚ ّبَ ىٔلگي ِي

 اثٛاٌطيت اؽّل ثٓ ػٍي ثٓ اؽّل اٌّبمهائي. 7

كأيُ وٗ ٚي كه  ىِبْ ٚالكد ٚي ِْقٔ ٔيَذ ٌٚيىٓ ِي. ٚي اى فوىٔلاْ ػٍي ثٓ اؽّل ٚ ثواكه ِؾّل ثٓ ػٍي ثٛك

ٚي رب [ 91.]اثٛاٌطيت پٌ اى ِوگ پلهُ َِئٛي فواط ِٖو ّل[ 90.]ثٗ ّ٘واٖ ثواكهُ ثٗ ِٖو آِل. ق300ؽلٚك ٍبي 

وٗ اٌّمزله، اثٛثىو ِؾّل ثٓ . ق 302ؽجبٍٗ كه ٍبي پٌ اى ليبَ [ 92.]ىِبْ ِؾّل ثٓ ٍٍيّبْ وبرت كه ايٓ ِٕٖت ثٛك

اثٛثىو ٔيي اِٛه فواط ها ثٗ ثواكهُ اثٛاٌطيت ِؾّل ثٓ اؽّل . ػٍي ها ثو ٚاليذ ِٖو ٚ ٔظبهد ثو اِٛه ّبَ گّبّذ

ٍّؼبٔي ثٗ يىي اى فوىٔلاْ ٚي ثٗ ٔبَ [ 94.]كهگنّذ. ق 303ٚي كه ٍبي . ايٓ آفويٓ ِٕٖت اثٛاٌطيت ثٛك[ 93.]ٍپوك

ِموييي اى ّقٔ كيگوي . اّبهٖ ووكٖ اٍذ. كهگنّذ[ 96]كه ِٖو. ق 372وٗ كه ٍبي [ 95]اؽّل ؽَٓ ثٓ اؽّلاثٛ

اٍذ [ 97]اثٛاٌطيت ِؾّل ثٓ ؽَٓ ثٓ اؽّل ثٓ ػٍي اٌّبمهائي -اى فبٔلاْ ِبمهائيبْ ثب وٕيٗ اثٛاٌطيت ٔبَ ثوكٖ اٍذ 

اؽزّبالً ٚي ٖٔٛ اثٛاٌطيت ٚ فوىٔل اثٛاؽّل [ 98.]نّذق كهگ 388رٕٙب فجوي وٗ كه ِٛهك ٚي كاكٖ ّلٖ ايٕىٗ كه ٍبي  -

 .اٌؾَٓ ثٛك

 اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ثٓ اؽّل ثٓ هٍزُ اٌّبمهائي. 8

كه ِيبْ ٔٛاكگبْ ِبمهائي، فوىٔلاْ ػٍي ثٓ اؽّل ٚ ثٗ ٚيژٖ ِؾّل ثٓ ػٍي اى ّٙود فبٕي ثوفٛهكاهٔل ٚ ِٕبثغ، فبٔلاْ 

[ 100]ٚ يب ثغلاك[ 99]كه ٖٔيجيٓ. ق 257ِؾّل ثٓ ػٍي ثٗ ٍبي . ّٕبٍٕل ِيِبمهائي ها ثيْزو اى ٔبَ ِؾّل ثٓ ػٍي 

ٚ اِٛه [ 101]ٍبٌٗ ّل، پلهُ اٚ ها ثٗ ّ٘واٖ ثواكهُ، اثٛاٌطيت اؽّل ثٓ ػٍي ثٗ ِٖو آٚهك 15ىِبٔي وٗ . ىاكٖ ّل

ها ثٗ ٚي ثؼل اى ؽَيٓ ثٓ ِؾّل وبرت، َِئٌٛيذ كيٛاْ اٌزوًٍ . ق 280كه ٍبي [ 102.]فواط ها ثٗ ٚي ٍپوك

ٚ اِٛه ِٖو ها [ 104]هٍيل( ق 292ـ  283)ِؾّل ثٓ ػٍي پٌ اى ِوگ پلهُ، ثٗ ٚىاهد ٘بهْٚ ثٓ فّبهٚيٗ [ 103.]ٍپوك

ِؾّل ثٓ ٍٍيّبْ وبرت اى طوف فٍيفٗ اٌّىزفي . وٗ ؽىِٛذ طٌٛٛٔيبْ ثوچيلٖ ّل ثوػٙلٖ كاّذ. ق 292رب ٍبي 

ٚي رب ىِبْ [ 105.]مهائيبْ اى عٍّٗ ِؾّل ثٓ ػٍي ها ثٗ ثغلاك ثوكثٗ ِٖو آِل ٚ آي طٌْٛٛ ٚ ثوفي اى ِب( ق 295ـ  289)

 .ق كه ثغلاك ِبٔل 301ليبَ ؽجبٍٗ كه ٍبي 

 

پٌ اى ِؾّل ثٓ [ 106]اثٓ ٍٍيّبْ چٙبه ِبٖ ٚاٌي ِٖو ثٛك. كٚهٖ ٚاٌيبْ ثب هٚي وبه آِلْ ِؾّل ثٓ ٍٍيّبْ آغبى ّل
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ٚ پٌ اى ٚي، اثِٕٖٛٛه رىيٓ اى طوف اٌّمزله [ 107]ّل ٍٍيّبْ، ػيَي إٌّٛوي اى طوف اٌّىزفي ٚاٌي اٌٖالح ِٖو

ق، ؽجبٍٗ ثٓ يٍٛف ثوثوي اى لجيٍٗ وزبِٗ ليبَ ووك ٚ ثب  302كه [ 108.]ثٗ اِبهد آٔغب گّبهكٖ ّل( ق 320ـ  295)ثبهلل 

ؽَيٓ . اثِٕٖٛٛه رىيٓ اى فٍيفٗ كه فٛاٍذ وّه ووك. ٚاهك اٍىٕلهيٗ گوكيل. ق 302٘ياه ٔفوي كه ِؾوَ  100ٍپب٘ي 

اٌّمزله، اثٛثىو [ 109.]ثٓ اؽّل وٗ كه آْ ٕ٘گبَ كه ثغلاك ثٛك ٚ اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍيبى اى عٍّٗ ٔيوٚ٘بي وّىي ثٛكٔل

 [110.]ِؾّل ثٓ ػٍي ها ثو ٚاليذ ِٖو ٚ ٔظبهد ثو اِٛه ّبَ گّبّذ ٚ ثٗ ٚي فٍؼذ كاك

 

كه ّ٘يٓ ىِبْ ٚىيو اٌّمزله، ػٍي ثٓ [ 111.]ق، اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي َِئٛي فواط ّل 303ثب ِوگ اثٛاٌطيت كه ٍبي 

٘يچ َِئٌٛيذ هٍّي . ق 318رب . ق 304ٚ اٚ اى ٍبي [ 112]ػيَي، اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ها اى اِٛه ِٖو ثووٕبه ووك

 .ٔلاّذ

 

اٚ ِبي ىيبكي ها اى اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي . ثٗ عبي ػٍي ثٓ ػيَي ثو ِٕٖت ٚىاهد لواه گوفذ. ق 304اثٓ فواد كه ٍبي 

ثب ػيي ٚي، ِبمهائيبْ كٚثبهٖ اِٛه ِٖو ها ثو ػٙلٖ گوفزٕل ٚ . ٚىاهد اثٓ فواد رٕٙب يىَبي طٛي وْيل[ 113.]ٔلٍزب

 [114.]ثقْي اى اِٛاٌي وٗ اثٓ فواد اى آٔٙب ِٖبكهٖ ووكٖ ثٛك، ثبىگوكألٖ ّل

 

[ 115.]يٓ ٔبِيك٘ب ثٛكاثٛىٔجٛه ؽَيٓ ثٓ اؽّل يىي اى ا. اي ثواي ِٕٖت ٚىاهد ٔبِيك ّلٔل پٌ اى اثٓ فواد، ػلٖ

ِموييي ايٓ هٚايذ ها ثواي ِؾّل ثٓ ػٍي آٚهكٖ اٍذ ٚ ايٓ وٗ ػٍي ثٓ ػيَي كه ىيو ٔبَ ٚي ّٔٛذ، ايٓ ّقٔ 

ثٗ هغُ وفبيذ ِبمهائيبْ ثواي ِٕٖت ٚىاهد، . كه ٔٙبيذ ؽبِل ثٓ ػجبً ٚىيو ّل[ 116.]ٕبؽت ِىٕذ اِب ػغٛي اٍذ

 .ّبْ ٍجت فظ فٛهكْ ٔبِْبْ اى ٔبِيكي ايٓ ِٕٖت گوكيلّبيل روً اى للهد گوفزٓ آٔبْ ٚ صوٚد ىيبك

 

ثٗ گياهُ اثٓ اصيو، اثٓ . ٚ ٍبي ثؼل اثٓ فواد كٚثبهٖ ٚىيو ّل[ 117]كه ىِبْ ؽبِل ثٓ ػجبً، اثٛىٔجٛه َِئٛي فواط ثٛك

ِؾّل ثٓ ػٍي ثٛكٔل اى عٍّٗ ايٓ افواك، اثٛىٔجٛه ٚ . اي ها كٍزگيو وٕٕل ٚ اِٛاٌي ها اى آٔبْ گوفذ فواد كٍزٛه كاك وٗ ػلٖ

٘ياه  200ٚ [119]ٚ ثٗ هٚايزي كيگو، كٖ ٘ياه كيٕبه ٚ يب ٘ياه ٘ياه كيٕبه[ 118.]وٗ اى آْ كٚ، ٘فذ ٘ياه ٘ياه كيٕبه گوفزٕل

اگو چٗ ِٖبكهٖ اِٛاي ثب هٚي وبه آِلْ ٚىيواْ عليل كه آْ ىِبْ اِوي ّبيغ ثٛك اِب كّّٕي اثٓ فواد ثب ايٓ [ 120.]كيٕبه

 .ووك و ها رْليل ِيفبٔلاْ ايٓ اِ

 

كه ىِبْ ٚىاهد ٚي ٚ پٌ اى اٚ، [ 121.]ػيي ّل ٚ اثٛاٌمبٍُ فبلبٔي ثٗ ٚىاهد هٍيل. ق 312اثٓ فواد كٚثبهٖ كه ٍبي 

٘ياه  700اثٛاٌؼجبً فٖيجي ِٖبكهٖ اِٛاي ٚ اِالن ِبمهائيبْ اكاِٗ كاّذ، چٕبٔچٗ، اثوا٘يُ ثٓ صٛاثٗ ثٗ كٍزٛه فبلبٔي 

اٌّبي كاك ٚ  ٘ياه كيٕبه ها ثٗ ثيذ 50اى ايٓ ِبي، . اكهُ اثوا٘يُ ٚ اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ِطبٌجٗ ووككيٕبه اى اثٛىٔجٛه ٚ ثو

 [122.]ثميٗ ها ثيٓ فٛك، فبلبٔي ٚ پَوُ رمَيُ ووك

 

آٔچٗ اٌّمزله اى كاهائي فبٔلاْ ِبمهائي ٚ ثٛيژٖ ؽَيٓ ثٓ اؽّل ٚ ِؾّل ثٓ ػٍي ِبمهائي كه هٚىگبه ٚىاهد اثٛػٍي 

ٗ كٚهٖ ٚىاهد اثٓ فواد ٚ كٚهٖ ٚىاهد اثٛاٌمبٍُ فبلبٔي ٚ اثٛاٌؼجبً فٖيجي ٚ ػٍي ثٓ ػيَي كه كٚهٖ كَٚ فبلبٔي ٚ ٍ

 [123.]ٚىاهرِ ٚ اثٛػٍي ثٓ ِمٍٗ ِٖبكهٖ ووك، ٘ياه ٘ياه كيٕبه ٚ ٍيٖل ٘ياه كيٕبه ثٛك
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ِؾّل ثٓ ػٍي كه [ 124.]لٚاٌي اٌٖالح ِٖو ّ. ق311اثِٕٖٛٛه رىيٓ پٌ اى اؽّل ثٓ ويغٍغ ثواي ٍِٛيٓ ثبه كه ٍبي 

. ق 320ثؼل اى ِوگ اثِٕٖٛٛه رىيٓ كه ٍبي [ 125.]اٌجزٗ پٌ اى ِوگ اثٛىٔجٛه ـ َِئٛي فواط ِٖو ثٛك  ىِبْ ٚي ٚ ـ

كه ىِبْ ٚي رّبَ اِٛه ِٖو ثٗ [ 126.]عبْٔيٓ ٚي گوكيل( ق 322ـ  320)پَوُ ِؾّل ثٓ رىيٓ اى طوف اٌمب٘و ثبهلل 

پٌ اى ِلري ثيٓ اٚ ٚ ِؾّل ثٓ رىيٓ كهگيوي ٚ افزالف افزبك ٚ ٍوثبىاْ كه طٍت [ 127].كٍذ اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ثٛك

ِؾّل ثٓ رىيٓ [ 128.]وَت ؽمٛلْبْ ّٛهُ ووكٖ ٚ فبٔٗ ِؾّل ثٓ ػٍي اٌّبمهائي ٚ اطوافيبِٔ ها ثٗ آرِ وْيلٔل

ٕيَٗ االَٕجَغ»كه ايٓ ّٛهُ ثٗ  ػٍي اى ِٖو فبهط ّل ٚ ثٗ  گويقذ ٚ اى آٔغب ثٗ پيْٕٙبك اثٛثىو ِؾّل ثٓ[ 129]«ُِ

اٌمب٘و ثبهلل ٔيي كه [ 130.]كِْك هفذ ٚ پٌ اى ِلري وٗ فٛاٍذ كٚثبهٖ ثٗ ِٖو ثوگوكك، ِبمهائي ِبٔغ ٚهٚك اٚ ّل

اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ثب هٚي وبه آِلْ ٚي ثَيبه [ 131.]ِؾّل ثٓ طغظ ها ٚاٌي اٌٖالح ِٖو لواه كاك 321هِضبْ ٍبي 

 32ِؾّل ثٓ طغظ رٕٙب [ 132.]آِل ٚ ثواي اثٓ طغظ ثو ِٕجو كػب ووك ثٓ رىيٓ فِّٛ ّٔيفّٛؾبي ّل، ىيوا اى ِؾّل 

اؽّل ثٓ ويغٍغ پٌ اى اثٓ طغظ ثواي [ 134.]اثٛثىو اٌّبمهائي كه ايٓ ِلد ّ٘چٕبْ َِئٛي فواط ثٛك[ 133.]هٚى ٚاٌي ثٛك

فٛك ثبلي ِبٔل ٚ ِٖو، ّ٘چٕبْ ثٗ كٍذ  كه ىِبْ ٚي، اثٛثىو اٌّبمهائي كه ِٕٖت[ 135.]ثبه كَٚ، ٚاٌي اٌٖالح ِٖو ّل

( ق 329ـ  322)رٍَظ ٚ ٔفٛم ِبمهائيبْ كه ايٓ كٚهٖ ثٗ ؽلي ثٛك وٗ فٍيفٗ اٌواضي ثبهلل [ 136.]ّل ايٓ فبٔلاْ اكاهٖ ِي

ّ٘بٔب وٗ اِٛه كه كٍذ رٍٛذ، پٌ ٘و وٗ ها »: ثواي للهكأي اى فلِبد اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ثواي ٚي ّٔٛذ

پٌ اى ِلري ٍپب٘يبْ ِٖو كٚثبهٖ كه طٍت [ 137.]«فٛا٘ي رٖوف وٓ گّبه ٚ كه ٘و چٗ ِي ِي فٛا٘ي ثٗ وبه ِي

. گوفزٓ ؽك ٚ ؽمّٛبْ آّٛة ثٗ پب ووكٔل ٚ ثٗ فبٔٗ ِؾّل ثٓ ػٍي ٚ اطوافيبِٔ ؽٍّٗ ووكٖ، آٔغب ها ثٗ آرِ وْيلٔل

اٌي ّوطٗ ثٛك، ػيي ّل ٚ ثٗ عبي ٚي، كه ّ٘يٓ ىِبْ ثغىُ االػٛه وٗ ٚ[ 138.]اثٛثىو اٌّبمهائي ُ٘ فٛك ها پٕٙبْ ووك

اثٛثىو اٌّبمهائي، ٚي ها ٔپنيوفذ ٚ ثيٓ ٍپب٘يبْ كهگيوي هؿ كاك ٚ آٔٙب كٚ كٍزٗ ّلٔل؛ . ؽَيٓ ثٓ ِؼمً هٚي وبه آِل

ايٓ ٚضغ اكاِٗ كاّذ، رب اؽّل ثٓ ويغٍغ وٗ ثٗ فٍَطيٓ هفزٗ ثٛك، . طوفلاهاْ ثغىُ ٚ طوفلاهاْ اثٓ ِؼمً

ٚي اِبهد ِٖو ها ثٗ [ 140.]اٌّبمهائي ٕ٘گبَ ٚهٚك اؽّل ثٓ ويغٍغ، ٚاليذ ٚي ها ثو ِٖو أىبه ووكاثٛثىو [ 139.]ثبىگْذ

 ِؾّل ثٓ رىيٓ ٍپوك ٚ اثٓ ِؼمً ها وٗ ٚاي

ِوكَ ِٖو كٚ گوٖٚ ّلٔل؛ گوٚ٘ي طوفلاه [ 141.]ي ّوطٗ ّلٖ ثٛك، ػيي ووك ٚ ثٗ عبي ٚي ثغىُ االػٛه ها لواه كاك

كه كهگيوي وٗ ثيٓ كٚ طوف هؿ كاك كه ٔٙبيذ اؽّل ثٓ [ 142.]ٍزبه ٚاليذ اؽّل ثٓ ويغٍغاي فٛا ِؾّل ثٓ رىيٓ ٚ ػلٖ

ِٕبثغ، كه ِٛهك ٚضؼيذ ِبمهائيبْ كه ايٓ كٚهٖ ٍىٛد [ 143.]ويغٍغ پيوٚى ّل ِٚؾّل ثٓ رىيٓ ها ثٗ اٌٖؼيل رجؼيل ووك

ها ثقْيلٖ ٚ ثب اٚ ِزؾل ّل، چٕبْ وٗ آْ  آيل وٗ اؽّل ثٓ ويغٍغ اثٛثىو اٌّبمهائي ٌٚي اى ّٛا٘ل چٕبْ ثو ِي. أل ووكٖ

وٗ فٍيفٗ اٌواضي ثبهلل، ِؾّل ثٓ طغظ ها ٚاٌي اٌٖالح ٚ فواط ِٖو لواه كاك، ِبٔغ ٚهٚك ٚي ثٗ ِٖو . ق 323كٚ كه ٍبي 

كه ايٓ ِيبْ، ِناوواري ثيٓ آٔٙب ِٚؾّل ثٓ طغظ هك ٚ ثلي ّل ٚ ؽزي يىجبه اؽّل ثٓ ويغٍغ رّٖيُ گوفذ [ 144.]ّلٔل

كه ٔجوكي وٗ هؿ كاك، ِؾّل ثٓ طغظ پيوٚى ّل ٚ ثٗ اثٓ ويغٍغ ٔبِٗ ّٔٛذ . ٍيُ ّٛك، اِب ِبمهائي ِبٔغ ٚي ّلوٗ رَ

اثٓ ويغٍغ ُ٘ وٗ ارؾبك ثب اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ٚ فوىٔلأِ . وٗ اگو رٍَيُ ّٛك اٚ ها ثٗ ػٕٛاْ اٍيو ثٗ ثغلاك ثفوٍزل

ثليٓ روريت ِؾّل ثٓ . ٙي ٚ كفبٌذ كه اِٛه ها ٔلاّذ، رٍَيُ ّلثواي اٚ ٍقذ ّلٖ ثٛك ٚ كه وٕبه آٔٙب اعبىٖ اِو ٚ ٔ

 [145.]طغظ ٚاهك فَطبط ّل

 

ثٗ فَطبط كه فبٔٗ اٍؾبق ثٓ ٖٔيو اٌؼجبكي ِقفي ( ق 334ـ  323)اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي، پٌ اى ٚهٚك ِؾّل ثٓ طغظ 

يگبٖ ٚي ِطٍغ ّل ٚ اٚ ها ثٗ كاهاالِبهٖ ّل ٚ ّ٘بٔغب ِبٔل رب فضً ثٓ عؼفو ثٓ ِؾّل ثٓ فواد ٚىيو ثٗ ِٖو آِل ٚ اى ِقف

ِؾّل ثٓ ػٍي كه پبٍـ گفذ وٗ ِزبٍفبٔٗ . ثواي آِبكٖ ووكْ اِٛه ؽظ ثٗ پٛي اؽزيبط كاهيُ: فضً ثٗ اٚ گفذ. فوافٛأل
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اي، پٌ  عي پٕظ ٘ياه كيٕبه ٔلاهك؛ فضً ُ٘ ثَيبه ٔبهاؽذ ّل ٚ گفذ وٗ رٛ ثب ايٓ وبه كه ثواثو ٍٍطبْ ّّْيو وْيلٖ

 [146.]اك اٚ ها كٍزگيو وٕٕلكٍزٛه ك

 

ىِبٔي وٗ فضً ثٓ عؼفو ايٓ ِٛضٛع ها . فٛهك ِؾّل ثٓ ػٍي كه طٛي كٍزگيوي، كائّبً هٚىٖ ثٛك ٚ ٘يچ چييي ّٔي

 [147.]رب اٚ غنا ٔقٛهك ِٓ ُ٘ ٔقٛاُ٘ فٛهك ٚ ثبالفوٖ ِبمهائي رٍَيُ ّل: گفذ ثٗ اٚ ثگٛييل. ّٕيل

 

[ 148.]٘بيِ ها كه ِٖو ٚ ّبَ ِٖبكهٖ ووك ٚ اٚ ها ثب فٛك ثٗ ّبَ ثوك ك ٚ ٔيي ىِيٓفضً اِٛاي اٚ ها وٗ ٘ياه ٘ياه كيٕبه ثٛ

اٚ ثٗ طٛه ؽزُ اى طوف افْيل [ 149.]ألوي ثؼل فضً ثٓ عؼفو كه هٍِٗ كهگنّذ ٚ ِؾّل ثٓ ػٍي ثٗ ِٖو ثبىگْذ

 .ووك اؽَبً فطو ٚ كّّٕي ّٔي( ِؾّل ثٓ طغظ)

 

ائي ها ثٗ ٚىاهد ٚ پَوُ ؽَيٓ ثٓ ِؾّل اٌّبمهائي ها ثٗ ِمبَ وبرجي اثٛثىو اٌّبمه. ق 328ِؾّل ثٓ طغظ كه ٍبي 

افْيل، اِٛاي ِؾّل ثٓ ػٍي ها ثٗ اٚ ثبىگوكأل ٚ اِٛه ِٖو ٚ ّبَ ها ثٗ ٚي ٍپوك ٚ ثؼل اى آْ [ 150.]فٛك گّبّذ

 [151.]٘يچگبٖ، ِغٍَي ها ثلْٚ ؽضٛه ٚي ثولواه ٚ ٘يچ ؽىّي ها ثلْٚ ٔظوفٛا٘ي اى ٚي ٕبكه ٔىوك

 

وٗ افْيل اٚ ها ػيي ووك ٚ اثٛثىو ثٓ ِمبرً ها . ق 331ٛثىو اٌّبمهائي، ّ٘چٕبْ كه ِٕٖجِ ثبلي ِبٔل رب ٍبي اث

اِب ِؾّل ثٓ . روٍيل ٚ ثٗ ايٓ وبه اللاَ ووك ّبيل افْيل اى ِمبَ ٚ للهد هٚى افيْٚ ٚي ِي[ 152.]عبْٔيٓ ٚي ٍبفذ

ِ ثولواه ٔگبٖ كاهك ٚ ثواي اؽزواَ ثٗ ٚي ِيّٙبٔي روريت ووك هاثطٗ ؽَٕٗ، فٛك ها ثب افْيل ٚ عبْٔيٕ ػٍي ٍؼي ِي

ووك ٚ طؼبَ ٚ  ثوك، آٔغب ها ثواي افْيل فوُ ِي ِي« ثٕي ٚايً»كاك ٚ اٚ ها ّ٘واٖ فٛك ثواي گوكُ ثٗ ثَزبِٔ كه  ِي

ل ثٓ ثب ؽّبيذ ِؾّ( ق 349ـ  334)پٌ اى ِوگ افْيل، پَوُ اثٛاٌمبٍُ أٛعٛه [ 153.]ٍبفذ ِيٖٛ فواٚاْ آِبكٖ ِي

أٛعٛه، اثٛثىو ثٓ ِمبرً ها كٍزگيو ٚ ثووٕبه ٚ ِؾّل ثٓ ػٍي ها َِئٛي فواط [ 154.]ػٍي اٌّبمهائي ثٗ ؽىِٛذ هٍيل

اُ  ٕ٘ٛى يىَبي اى هٚي وبه آِلْ أٛعٛه ٔگنّزٗ ثٛك وٗ هاثطٗ. ٚ پبكاُ ؽّبيذ ِؾّل ثٓ ػٍي ها ثٗ ٚي كاك[ 155.]ووك

ثٓ ِؾّل ثٓ ػٍي اٌّبمهائي ها اى اِيو ّوطگي فٍغ ووك ٚ ثٗ عبي ٚي اٚ اثٛػٍي اٌؾَيٓ . ثب ِبمهائيبْ ريوٖ ّل

 [156.]اثٛاٌّظفو ثٓ اٌؼجبً ها هٚي وبه آٚهك

 

. ّ٘چٕيٓ اثٛثىو اٌّبمهائي ها ٔيي اى وبهُ ػيي ووك، ىيوا اى رجبٔي ٚي ثب اثٖٛٔو غٍجْٛ وٗ ثٗ فَطبط ؽٍّٗ ووك، آگبٖ ّل

ٚيواْ ووك ٚ اٚ ها ثٗ ىٔلاْ ألافذ، پَوُ ؽَيٓ ها ٔيي كه ّبَ كٍزگيو  اُ ها ٚي، اٌّبمهائي ها ثٗ ّلد ىك ٚ فبٔٗ

 [157.]ووكٔل

 

ق اى ّبَ ثبىگْذ، اِٛه ها ثٗ كٍذ گوفذ ٚ ِؾّل ثٓ ػٍي اٌّبمهائي  336كه ٍبي ( ق 358ـ  357)ىِبٔي وٗ، وبفٛه 

وبفٛه، [ 158.]ٚ پَوُ ها ثٗ آٔبْ ثبىگوكأل ٘بي ِٖبكهٖ ّلٖ اٚ اُ ثوگوكأل ٚ ىِيٓ ها آىاك ووك ٚ اٚ ها ثب اؽزواَ ثٗ فبٔٗ

ٚ ؽزي هٚىي وٗ َّ٘و ِؾّل ثٓ ػٍي كه گنّذ، وبفٛه ٚ أٛعٛه ثواي ِواٍُ . ّ٘يْٗ ثب اثٛثىو اٌّبمهائي ِٙوثبْ ثٛك

اثٛثىو ِؾّل ثٓ [ 159.]ثبه٘ب اى اٚ ػيبكد ووكٔل. كفٓ ٚي ؽبضو ّلٔل ٚ ٕ٘گبَ ِويضي ِبمهائي وٗ ثٗ ِوگ ٚي أغبِيل

كهگنّذ اٚ ها ـ وٗ كه ؽلٚك يه لوْ ىيَذ ـ كه ِمجوٖ . ق 346يب . ق 345اٌّبمهائي كه يبىكُ٘ ّٛاي ٍبي ػٍي 

 [160.]فبٔٛاكگيِ كفٓ ووكٔل
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. فوٍزبك ٘ياه طجك آهك ثٗ ِىٗ ِي 60ثٗ گياهُ ِموييي، ٚي ٘و ٍبي . اثٛثىو اٌّبمهائي ثَيبه صوٚرّٕل ٚ ثقْٕلٖ ثٛك

اٚ ٕل ثٕلٖ ها آىاك ووك ٚ . كاك ثواي َِزّٕلاْ ِٖو، اً٘ اٌَزو ٚ غويجبْ افزٖبٓ ِي٘ياه هطً آهك  100كه ٘و ِبٖ، 

ِبمهائيبْ كه ِٖو ِمجوٖ ثيهگي كاّزٕل وٗ اٚ ٘و . ووك فٛأل ٚ ثَيبه لوآْ رالٚد ِي ّٔبى ىيبك ِي. چًٙ ٍبي هٚىٖ گوفذ

ثبه ٚ ثٗ  22ثٗ هٚايزي [ 161.]ِٖو ٍبفذاٚ آثگيو٘ب ٚ َِبعل ىيبكي ها كه . هفذ ٕجؼ ٚ ّبَ ثو ٍو ِياه فبٔلأِ ِي

ثوك وٗ ثو آٔٙب  ّزو ثب فٛك ِي 90ووك ٚ  ٘ياه كيٕبه فوط ِي 150كه ٘و ثبه ٍفو ؽظ [ 162.]ثبه ؽظ گياهك 27هٚايزي كيگو 

٘بيي اى ٍجييغبد  ٘ب ؽبٚي ظوف ايٓ ِؾًّ. ووكٔل ٘بي اٚ ها ؽًّ ِي ّزو، اٍجبة ٚ ِؾًّ 400ّلٔل ٚ  ٍٛاه ِي

 30ثوك، ٘و ولاَ  وٕييوبٔي ها وٗ ثب فٛك ثٗ ؽظ ِي. ٘بي ّىبهي ثٛك ٘بيي اى ٍگ ٘بي فّٛجٛ ٚ ِؾًًّ فٛهاوي، گ

اثٛثىو اٌّبمهائي ثواي ثيهگبْ ٚ فوىٔلاْ ٚ يبهأِ [ 163.]كهّىٗ ثواي ؽًّ ٍٚبيٍْبْ كه افزيبه كاّزٕل 150ّزو ٚ 

اثٛ ِٕٖٛه رىيٓ، ٚي ها ٕ٘گبَ فوٚط ثواي ؽظ [ 164.]ووك ٚ ٘و ولاَ اى آٔٙب كيٛأي ثٗ ٔبَ فٛك كاّزٕل ثَيبه فوط ِي

لجٗ چبكه ِؾّل ثٓ ػٍي كه ٍوىِيٓ [ 165.]ّزبفذ گْذ ثٗ اٍزمجبي ٚي ِي ووك ٚ ٕ٘گبِي وٗ ثبى ِي ثلهلٗ ِي

ّٛك، اِب كه وً ّأْ، للهد ٚ صوٚد  اگوچٗ كه ثؼضي اى ايٓ هٚايبد اغواق كيلٖ ِي[ 166.]ػوفبد اى ّ٘ٗ ثبالرو ثٛك

گفزٗ ّلٖ وٗ، ٚي كه ثغلاك اى اؽّل ثٓ ػجلاٌغجبه اٌؼطبهكي ٍّبع ؽليش [ 167.]ك٘ل ايٓ فبٔلاْ ها ْٔبْ ِيّّبه  ثي

اُ اى ثيٓ هفزٗ  ٘بي ِٖو ٚ ثٗ آرِ وْيلٖ ّلْ فبٔٗ ٘بيي اى ٍّبػبد فٛك ّٔٛزٗ ثٛكٖ وٗ كه ىِبْ آّٛة ووك ٚ وزبة

اي  ٚي ّ٘چٕيٓ اؽزواَ ٚيژٖ[ 168.]يگو ثبلي ِبٔلٖ اٍذ٘ب كه ثؼضي وزت ك اٍذ ٚ رٕٙب اّبهاري اى ِؾزٛيبد ايٓ وزبة

 [169.]ووك چٕبْ وٗ كه ٍفوُ ثٗ ؽظ ثٕي اٌؾَٓ ٚ ثٕي اٌؾَيٓ ها ثَيبه اوواَ ٚ أؼبَ ِي. ثواي طبٌجيبْ لبئً ثٛك

 

ٛك وٗ ٔبَ ووك ٚ كيٛأي اى طوف فٛك ثواي آٔبْ ٚ طبٌجيبْ لواه كاكٖ ث ّ٘چٕيٓ ثب فوىٔلاْ ٕؾبثٗ ٔيي ثٗ ٔيىي ثوفٛهك ِي

ها  6اٚط ػاللٗ ٚ گوايِ ثٗ فبٔلاْ پيبِجو[ 170.]ثقْيل ٘بي پٛي ِي ووك ٚ ثٗ ايْبْ ويَٗ آٔبْ ها كه آْ ضجظ ِي

 .رٛاْ كه گوايِ اثٛاٌؾَٓ اؽّل ثٓ ؽَٓ ِبمهائي ثٗ ِن٘ت رْيغ ِْب٘لٖ ووك ِي

فجو فبٕي اى ايٓ فبٔلاْ ٚعٛك پٌ اى ِوگ ِؾّل ثٓ ػٍي، للهد ايٓ فبٔلاْ هٚ ثٗ ٍَزي ٔٙبك ٚ كيگو كه ِٕبثغ، 

 .ٔلاهك

 ٔزيغٗ

أل اِب  ٘بيي ثٛكٔل وٗ اگو چٗ ِٛهفبْ وّزو ثٗ آٔٙب پوكافزٗ ّ٘يْٗ كه طٛي ربهيـ كه وٕبه ؽبوّبْ ٚ پبكّب٘بْ فبٔلاْ

َِئٛي  آٔٙب اگو چٗ ثيْزو. ِبمهائيبْ ٔيي اى ايٓ اِو َِزضٕي ٔجٛكٔل. ٔمِ آٔبْ كه اكاهٖ اِٛه وّزو اى ؽبوّبْ ٔجٛكٖ اٍذ

اى آٔبْ ثٗ ػٕٛاْ وبرت، كثيو ٚ . اِب گبٖ كه ثٗ ؽىِٛذ هٍيلْ ٚ يب ثووٕبه ّلْ ٚاٌيبْ ٚ ؽبوّبْ كٍذ كاّزٕل. فواط ثٛكٔل

للهد ٚ ٔفٛم ثيِ اى ؽل ايٓ فبٔلاْ ٍجت ثوأگيقزٗ ّلْ ؽٌ ؽَبكد كيگواْ . ؽزي اِيو ّوطٗ ٔيي يبك ّلٖ اٍذ

ثب ايٓ ّ٘ٗ، اللاِبد . ب ثٗ ِٖبكهٖ اِٛاي ٚ ثووٕبهي اى ِٕٖت آٔبْ أغبِيلٚ ثٗ ٚيژٖ ٚىهاي كٍزگبٖ فالفذ ّل، ٚ ثبه٘

ووك ٚ ٍجت ّل وٗ ٔبِْبْ كه  ىيووبٔٗ ٚ ّّٕ٘ٛلأٗ ايٓ فبٔلاْ، ؽزي ِقبٌفبْٔبْ ها ٔيي ٚاكاه ثٗ رؾَيٓ اى آٔٙب ِي

 .ربهيـ عبٚكأٗ ّٛك
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 َٛ ٚ رؾميمبد رٙواْ كأْغٛي كکزوي ربهيـ ٚ رّلْ ًٍِ اٍالِي كأْگبٖ ػٍ*  : ٘بّٔٛذپي

( رب ِىزجٗ اٌّضٕي، ثي: ثغلاك)اٌليٓ اثي اٌؼجبً اؽّل ثٓ ػٍي، اٌّٛاػع ٚ االػزجبه ثنوو اٌقطظ ٚ اآلصبه  ِموييي، رمي. 1

 . 155، ٓ 2ط 

اؽّل ثٓ اثي اٌيؼمٛة، يؼمٛثي، : ثٛكٖ اٍذ ٔه( ٘ب ايوأي)ثٗ گياهُ يؼمٛثي لويٗ ِبمهايب ِٕيي اّواف ػغُ . 2]

ٍيلٖ اٍّبػيً وبّف، ِٖو في ػٖو : ، ّ٘چٕيٓ ٔه158ٓ ( ق 1422كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، : ثيوٚد)اٌجٍلاْ 

 . 37االفْيليٓ، ٓ 

؛ ّٙبة 1218، ٓ 3ط( ق 1412كاهاٌغيً، : ثيوٚد)اٌليٓ ػجلاٌِّٛٓ ثٓ ػجلاٌؾك، ِوإل االطالع،  ثغلاكي، ٕفي. 3

ٌجٕبْ، كاهاٌىزت : ثيوٚد)ِّٛ فويل ػجلاٌؼييي اٌغٕلي اٌليٓ اؽّل ثٓ ػجلاٌٛ٘بة، يبلٛد ؽّٛي، ِؼغُ اٌجٍلاْ، ثٗ و

 . 79، ٓ 2ط ( ق 1375ِيواس ِىزٛة، : رٙواْ)؛ ّٙبة اٌليٓ ػجلهللا، ؽبفع اثوٚ، عغوافيب 40، ٓ 5ط ( ق 1410اٌؼٍّيٗ، 

 . 158؛ يؼمٛثي، پيْيٓ، ٓ 160ٓ ( ق 1422اٌلاهاٌضمبفٗ ٌٍْٕو، : لب٘وٖ)ؽلٚك اٌؼبٌُ . 4

؛ اثٛ ٍؼيل ػجلاٌىويُ ثٓ ؽّل، ٍّؼبٔي، االَٔبة، ثٗ وِّٛ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ 40، ٓ 5ْيٓ، ط يبلٛد ؽّٛي، پي. 5

 . 13، ٓ 12ط ( ق 1382ِغٌٍ كائوح اٌّؼبهف اٌؼضّبٔيٗ، : ؽيلهآثبك)يؾيي اٌيّبٔي، 

 . 1218، ٓ 3ؽّٛي، ّ٘بٔغب؛ ثغلاكي، پيْيٓ، ط . 6

 . ّ٘بْ. 7

 . 343، ٓ 1ِموييي، اٌّمفي، ط . 8

 . 155، ٓ 2يي، اٌقطظ، ط ٔه، ِموي. 9

، 343، ٓ 1ط ( ق 1411كاهاٌّغوة االٍالِي، : ثيوٚد، ٌجٕبْ)ِموييي، اٌّمفي، ثٗ وِّٛ ِؾّل اٌيؼالٚي . 10

، ٓ (ق 1358ٔب،  ثي: كِْك)اثِٛؾّل ػجلهللا ثٓ ِؾّل، ثٍٛي، ٍيوح اؽّل ثٓ طٌْٛٛ، ثٗ وِّٛ ِؾّل ووك ػٍي، 

161 . 

 . ّ٘بْ. 11

 . ّ٘بْ. 12

 1423كاهاٌىزت ٚ اٌٛصبئك اٌمِٛيٗ، : لب٘وٖ)اٌليٓ اؽّل ثٓ ػجلاٌٛ٘بة، ٔٛيوي، ٔٙبيٗ االهة في فْٕٛ االكة ّٙبة . 13

 . 33، ٓ 28، ط (ق

، ٓ (ق 1119كاهاٌّؼبهف، : لب٘وٖ)ػويت ثٓ ٍؼل، اٌموطجي، ميً ربهيـ طجوي، ثٗ وِّٛ ِؾّل اثٛاٌفضً اثوا٘يُ . 14

31 . 

 . 164ـ  161ٓ ثٍٛي، پيْيٓ، : ّ٘بْ ٚ ٔيي ٔه. 15

 . 343، ٓ 1ِموييي، اٌّمفي، ط . 16

 . 226، ٓ 1، ط (1415اٌلاه اٌّٖويٗ اٌٍجٕبٔيٗ، : لب٘وٖ)اثٓ ػضّبْ، ِٛفك اٌليٓ، ِوّل اٌيٚاه اٌي لجٛه االثواه . 17

 . ّ٘بْ. 18

 . 226، ٓ 1؛ اثٓ ػضّبْ، پيْيٓ، ط 234، ٓ 6ِموييي، اٌّمفي، ط . 19

 . 331، ٓ 1ّ٘ٛ، اٌقطظ، ط . 20

اٌليٓ اثٛػجلهللا  ٌّّ: ٔه. ؛ م٘جي ٚي ها وبرت عيِ ثٓ فّبهٚيٗ موو ووكٖ اٍذ234، ٓ 6ّ٘ٛ، اٌّمفي، ط . 21

 . 13، ٓ 21، ط (ق 1413كاهاٌىزبة اٌؼوثي، : ثيوٚد)ِؾّل ثٓ اؽّل، ربهيـ اٍالَ، ثٗ وِّٛ ػّو ػجلاٌَالَ رلِوي، 

، ط (ق 1387كاهاٌٖبكه، : ثيوٚد)ِّ ِؾّل اثٛاٌفضً اثوا٘يُ ِؾّل ثٓ عويو طجوي، ربهيـ اٌوًٍ ٚ اٌٍّٛن، ثٗ وٛ. 22
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10 ٓ ،283 . 

 . 266، ٓ 1؛ اثٓ ػضّبْ، پيْيٓ، ط 235ـ  234، ٓ 6ِموييي، اٌّمفي، ط . 23

 . 266، ٓ 1اثٓ ػضّبْ، پيْيٓ، ط . 24

 . 40، ٓ 5ط ؽّٛي، پيْيٓ، : ٔه. ىٔجٛه آٚهكٖ اٍذ ؛ يبلٛد ؽّٛي آْ ها ثٗ ٕٛهد اث466ٓ، ٓ 3ّ٘بْ، ط . 25

 . ّ٘بْ. 26

؛ ِموييي، 15، ٓ 14، ط (ق 1415كاهاٌفىو، : ثيوٚد)اثٛاٌمبٍُ ػٍي ثٓ ؽَٓ، اثٓ ػَبوو، ربهيـ ِليٕٗ كِْك، . 27

 . 155، ٓ 2اٌقطظ، ط 

 . ّ٘بْ. 28

كاه ثيوٚد، : ثيوٚد)اثٛ ػّو ِؾّل ثٓ يٍٛف وٕلي، وزبة اٌٛالح ٚوزبة اٌمضبح، ثٗ وِّٛ كوزو ؽَيٓ ّٖٔبه . 29

 . 277، ٓ (ق 1379كاهاٌٖبكه، 

؛ اثي اٌؾَٓ اٌّؾالي ثٓ اٌّؾَٓ، ٕبثي، رؾفٗ االِواء في ربهيـ اٌٛىهاء، ثٗ وِّٛ ػجلاٌَزبه 277ّ٘بْ، ٓ . 30

 . 327، ٓ 1؛ ِموييي، اٌقطظ، ط 258، ٓ (ق 1365كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، : عب ثي)اؽّل فواط، 

وٗ ِمبَ آْ اى طوف ... هد ثو َِبعل، لوائذ فطجٗ، اِٛهرجٍيغي ِٕٖٚجي ثٛكٖ ثواي ِوالجذ ثو اِٛه ّٔبى٘ب، ٔظب. 31

ّٙبة اٌليٓ اؽّل ثٓ ػجلهللا، لٍمْٕلي، ٕجؼ االػْي في ٕٕبػٗ االْٔبء، ثٗ وِّٛ : ٔه. ّل فٍيفٗ ِٕٖٛة ِي

 . 268ـ ٓ  266، ٓ 10ط ( 1407كاهاٌفىو، : ثيوٚد)ِؾّل ؽَيٓ ٌّّ اٌليٓ 

اثي اٌّؾبٍٓ، اثٓ رغوي ثوكي، إٌغَٛ اٌيا٘وٖ في ٍِٛن ِٖو ٚ اٌمب٘وٖ  ؛ عّبي اٌلي278ٓوٕلي، پيْيٓ، ٓ . 32

 . 145، 3ٓ، ط (1351اٌٍَّٛٗ اٌّٖويٗ اٌؼبِٗ، : ِٖو)

 . 281ّ٘بْ، ٓ . 33

 . 148، ٓ 3؛ اثٓ رغوي ثوكي، پيْيٓ، ط 15، ٓ 14؛ اثٓ ػَبوو، پيْيٓ، ط 281ـ  280ّ٘بْ، ٓ . 34

 . 141، ٓ 3كي، پيْيٓ، ط ؛ اثٓ رغوي ثو282وٕلي، پيْيٓ، ٓ . 35

 . 286ّ٘بْ، ٓ . 36

 . 173، ٓ 3؛ اثٓ رغوي ثوكي، پيْيٓ، ط 235، ٓ 6؛ ِموييي، اٌّمفي، ط 288ّ٘بْ، ٓ . 37

 . 148، ٓ 10طجوي، پيْيٓ، ط . 38

، ٓ 5ط ( 1367أزْبهاد رًٛ، : رٙواْ)اثٛ ػٍي اؽّل ثٓ ِؾّل، َِىٛيٗ، رغبهة االُِ، روعّٗ ػٍيٕمي ِٕيٚي . 39

 . 177ـ  176

، ٓ 3؛ اثٓ رغوي ثوكي، ط 328، ٓ 1؛ ّ٘ٛ، اٌقطظ، ط 235، ٓ 6؛ ِموييي، اٌّمفي، ط 293وٕلي، پيْيٓ، ٓ . 40

183 . 

 . 59ػويت ثٓ ٍؼل، ٓ . 41

 . 63ّ٘بْ، ٓ . 42

اثٓ ٍؼيل االٔلٌَي، اٌّغوة في ؽٍي اٌّغوة، ثٗ وِّٛ كوزو : ، ٚ ٔيئه117، ٓ 5َِىٛيٗ، پيْيٓ، ط . 43

 103؛ ٕبثي، پيْيٓ، ٓ 103، ٓ 1، ط (ق 1346ِطجؼٗ عبِؼٗ فؤاك االٚي، : لب٘وٖ)ف ٚ كوزو ٍيلٖ وبّف ّٛلي ضي

– 104 . 

 . 111-110، 1ٓ؛ اثٓ ٍؼيل، پيْيٓ، ط 103ـ  102؛ ػويت ثٓ ٍؼل، پيْيٓ، ٓ 119، ٓ 5َِىٛيٗ، پيْيٓ، ط . 44

 . 68ػويت ثٓ ٍؼل، پيْيٓ، ٓ . 45
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 . 51، ٓ 1اثٓ ٍؼيل، پيْيٓ، ط . 46

 . 297، ّ٘چٕيٓ ٔه، وٕلي، پيْيٓ، ٓ 51ّ٘بْ، ٕبثي، پيْيٓ، ٓ . 47

؛ م٘جي، 51، ٓ 1؛ اثٓ ٍؼيل، پيْيٓ، ط 51، ػويت ثٓ ٍؼل، پيْيٓ، ٓ 176، ٓ 5َِىٛيٗ، پيْيٓ، ط . 48

و، اثٓ ػَبک: ٔه. ، اثٓ ػَبوو ِجٍغ گوفزٗ ّلٖ ها ٍٗ ٘ياه ٘ياه ٚ ّْٖل ٘ياه كيٕبه موو ووك25ٖ، ٓ 23پيْيٓ، ط 

 . 15، ٓ 14ربهيـ ِليٕٗ كِْك، ط 

؛ ثٗ گياهُ اثٓ ٍؼيل ٔبَ اثٛثىو ِؾّل ثٓ ػٍي ٔيي كه وٕبه اثٛىٔجٛه كه فٙوٍذ 192، ٓ 5َِىٛيٗ، پيْيٓ، ط . 49

 . 375، ٓ 1اثٓ ٍؼيل، پيْيٓ، ط : ٔه. ٔبِيكاْ ثٛك

 .41؛ ػويت ثٓ ٍؼل، پيْيٓ، ٓ 776، ٓ 5ّ٘بْ، ط . 50

 . 220، ٓ 5ّ٘بْ، ط . 51

اثٛاٌؾَٓ ػٍي ثٓ ِؾّل، اٌىبًِ في اٌزبهيـ : ٔه. موو ووكٖ اٍذ 316اصيو ايٓ عويبْ ها كه ؽٛاكس ٍبي  ّ٘بْ، اثٓ. 52

 . 186، ٓ 8، ٓ (ق 1358كاهاٌٖبكه، : ثيوٚد)

 . 215، ٓ 3اثٓ رغوي ثوكي، پيْيٓ، ط . 53

 . 416، 5ّٓمفي، ط ؛ ِموييي، ا125ٌ؛ ػويت ثٓ ٍؼل، پيْيٓ، ٓ 16، ٓ 14اثٓ ػَبوو، پيْيٓ، ط . 54

 . ّ٘بْ. 55

 . 216، ٓ 3اثٓ رغوي ثوكي، پيْيٓ، ط . 56

 . 375ػويت ثٓ ٍؼل، پيْيٓ، ٓ . 57

 . ٔه كه اكاِٗ ّ٘يٓ ِمبٌٗ. 58

 . 107، ٓ 1اثٓ ٍؼيل، پيْيٓ، ط : ٔه. ٘ياه مهاع اٍذ 12ِبيً ٚ يب  3٘و فوٍـ ِؼبكي . 59

 . 107ثي، پيْيٓ، ٓ ٕب: ؛ ٚ ٔي ىٔه107، ٓ 1اثٓ ٍؼيل، پيْيٓ، ط . 60

فبهٚف، : ٔه. ويٍٛگوَ اٍذ 156ٕبع،  42اهكة كه ٍِّىذ ِٖو ٚاؽل ويٍي ثيهگي ثواي عبِلاد اٍذ وٗ ِؼبكي . 61

هٍبٌٗ )اٌٍٍّي وٕٛٔي  ِؾّل اؽّل اٍّبػيً، اٚىاْ ٚ ِىبييً ٚ ِمبييٌ ثب ِمبيَٗ آٔٙب ثٗ اٚىاْ ٚ ِىبييً ٚ ِمبييٌ ثيٓ

 . 333ـ 330ُ، ٓ  54، 1353ٚ ِؼبهف اٍالِي كأْگبٖ رٙواْ،  كأْىلٖ اٌٙيبد: ، رٙواْ(كوزوي

 . 332ـ  331، ٓ 1ِموييي، اٌقطظ، ط . 62

 . 176، ٓ 5َِىٛيٗ، پيْيٓ، ط . 63

 . 52، ٓ 1اثٓ ٍؼيل، پيْيٓ، ط . 64

 . 137، ٓ 8، اثٓ اصيو، پيْيٓ، ط 15، ٓ 14؛ اثٓ ػَبوو، پيْيٓ، ط 143، ٓ 5َِىٛيٗ، پيْيٓ، ط . 65

ايٓ كٚ ٔٙو اى ٔٙو ػيَي كه . ٖواح ٔبَ كٚ ٔٙو اٍذ كه ثغلاك وٗ ثٗ اٌٖواح اٌىجوي ٚ اٌٖواح اٌٖغوي ِْٙٛه اٍذاٌ. 66

 . 399، ٓ 3يبلٛد ؽّٛي، پيْيٓ، ط : ٔه. گيؤل ٚ فبٍٕٗ آْ عب رب ثؼلاك يه فوٍـ اٍذ ثٍل اٌّؾٛي ٍوچّْٗ ِي

 . 31ػويت ثٓ ٍؼل، پيْيٓ، ٓ . 67

 . 277، ٓ 6، اثٓ ػَبوو، پيْيٓ، ط 42 ، 10ٓطجوي، پيْيٓ، ط . 68

 . 31، ٓ 11طجوي، پيْيٓ، ط . 69

 . 32ّ٘بْ، ٓ . 70

 . 62ػويت ثٓ ٍؼل، پيْيٓ، ٓ . 71

 . 43، ٓ 11طجوي، پيْيٓ، ط . 72
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 . 277، ٓ 6اثٓ ػَبوو، پيْيٓ، ط . 73

، 77، ٓ 11، ط (ق 1407كاهاٌفىو،  :ثيوٚد)؛ ػّبك اٌليٓ، اثٓ وضيو، اٌجلايٗ ٚ إٌٙبيٗ 33، ٓ 28ٔٛيوي، پيْيٓ، ط . 74

 . 283، ٓ 3اثٓ رغوي ثوكي، پيْيٓ، ط

 . 248، ٓ 1اثٓ ٍؼيل، پيْيٓ، ط . 75

كاهاٌىزت االٍالِيٗ، : لُ)اؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ فبٌل، ثولي، اٌّؾبٍٓ، ثٗ وِّٛ ٍيل عالي اٌليٓ اٌؾَيٕي . 76

 . 16، ٓ 10، ِملِٗ، ميً وـ، طجوي، پيْيٓ، ط (رب ثي

كاهاٌفىو، : ثيوٚد)، ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل، اثٓ فٍلْٚ، اٌؼجو، ثٗ وِّٛ فٍيً ّؾبكٖ 16، ٓ 10پيْيٓ، ط طجوي، . 77

 . 417، ٓ 3، ط (ق 1408

 .ِملِٗ، ميً: ثواي ِضبي ٔه. 78

 . ّ٘بْ. 79

 . 8ّ٘يٓ اصو ٓ : ثولي، ِملِٗ، ميً ٌظ ٚ ٔي ىٔه. 80

 . 32، ٓ 4ط ؛ اثٓ فٍلْٚ، اٌؼجو، 418، ٓ 7اثٓ اصيو، پيْيٓ، ط . 81

ؽَٓ ثٓ ِؾّل ثٓ ؽَٓ لّي، ربهيـ لُ، روعّٗ ؽَٓ ثٓ ػٍي ثٓ ؽَٓ لّي، ثٗ وِّٛ ٍيل عالي اٌليٓ . 82

 . 163، ٓ (1361رًٛ، : رٙواْ)رٙوأي 

 . ميً هي 121، ٓ 3يبلٛد ؽّٛي، پيْيٓ، ط . 83

 . ّ٘بْ. 84

اصيو ايٓ هٚايذ ها ثٗ ؽَيٓ ثٓ اؽّل ، ٚ اثٓ 417، ٓ 3، اثٓ فٍلْٚ، پيْيٓ، ط 16، ٓ 10طجوي، پيْيٓ، ط . 85

 . 436، ٓ 7ٔه، اثٓ اصيو، پيْيٓ، ط . هٍل َٔجذ كاكٖ اٍذ وٗ كهٍذ ثٗ ٔظو ّٔي

يبلٛد ؽّٛي، پيْيٓ، ط : ٔه. وٛهٖ ثيهگي اٍذ كه ِٕطمٗ عجبي ثيٓ اهثً ٚ ّ٘لاْ ٚ آْ ها ىٚه ثٓ اٌضؾبن ٍبفذ. 86

3 ٓ ،375 . 

ِووي اٌطجبػٗ ٚ إٌْو ٌٍغّغ اٌؼبٌّي الً٘ اٌجيذ، : لُ)ِؼوفخ االئّٗ ػٍي ثٓ ػيَي اهثٍي، وْف اٌغّٗ في . 87

ِْٕٛهاد ِىزجٗ ثٖيوري، : لُ)ّيـ ِفيل، االهّبك في ؽغظ ػٍي اٌؼجبك   ؛ ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ٔؼّبْ،154، (1426

ٍَٛٗ إٌٛه ِ: ثيوٚد)اٌليٓ هاٚٔلي، اٌقوائظ ٚ اٌغوائؼ  لطت: ّ٘چٕيٓ ثواي هٚايزي كيگو ٔه. 355ـ  354، (رب ثي

 . 460، ٓ 1، ط (رب ٌٍّطجٛػبد، ثي

 . ثولي، ِملِٗ، ميً ٌظ: ٔه. 88

 . 235، ٓ 6ِموييي، اٌّمفي، ط : ثواي ِضبي ٔه. 89

 . 155، ٓ 2، ّ٘بْ، ط 234، ٓ 6ِموييي، اٌّمفي، ط . 90

 . 278وٕلي، پيْيٓ، ٓ . 91

 . 327، ٓ 1؛ ِموييي، اٌقطظ، ط 258، ٕبثي، پيْيٓ، ٓ 277ّ٘بْ، ٓ . 92

 . 234، ٓ 6ِموييي، اٌّمفي، ط . 93

 . 328، ٓ 1؛ ّ٘ٛ، اٌقطظ، ط 235ّ٘بْ، ٓ . 94

 . 14، ٓ 12ٍّؼبٔي، پيْيٓ، ط . 95

 . 15، ٓ 12ط   ّ٘بْ،. 96

 . 536، ٓ 5اٌّمفي، ط . 97
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 . ّ٘بْ. 98

 . 234ّ٘بْ، ٓ . 99

االُِ ٚ اٌٍّٛن، ثٗ وِّٛ ِؾّلػجلاٌمبكه  اثٛاٌفوط ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ػٍي ثٓ ِؾّل، اثٓ عٛىي، إٌّزظُ في ربهيـ. 100

 . 106، ٓ 14، ط (ق 1412كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، : ثيوٚد)ػطب ٚ كيگواْ 

؛ 294، ٓ 3، ط (ق 1417كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، : ثيوٚد)اثٛثىو اؽّل ثٓ ػٍي ثٓ صبثذ، فطيت ثغلاكي، ربهيـ ثغلاك . 101

، 2، ّ٘بْ، ط 234، ٓ 6، ِموييي، اٌّمفي، ط 106ٓ ، 14، اثٓ عٛىي، پيْيٓ، ط 14، ٓ 12ٍّؼبٔي، پيْيٓ، ط 

 ٓ155 . 

 . 234، ٓ 6ّ٘بْ، اٌّمفي، ط . 102

 . ّ٘بْ. 103

؛ 155، ٓ 2؛ ّ٘ٛ، اٌقطظ، ط 235، ٓ 6؛ ِموييي، اٌّمفي، ط 293، ٓ 3فطيت ثغلاكي، پيْيٓ، ط . 104

: كِْك ـ ثيوٚد)االٔبٚٚط  اٌليٓ اثٓ ػّبك ؽٕجٍي كِْمي، ّنهاد اٌن٘ت في افجبه ِٓ م٘ت، ثٗ وِّٛ ّٙبة

 . 242، ٓ 4، ط (ق 1406كاهاثٓ وضيو، 

 . 155، ٓ 2؛ ّ٘ٛ، اٌقطظ، ط 235، ٓ 6؛ ِموييي، اٌّمفي، ط 258ٕبثي، پيْيٓ، ٓ . 105

 . 277وٕلي، پيْيٓ، ٓ . 106

 . 145، ٓ 3، اثٓ رغوي ثوكي، پيْيٓ، ط 278وٕلي، پيْيٓ، ٓ . 107

 .286ّ٘بْ، ٓ . 108

 . 173، ٓ 3؛ اثٓ رغوي ثوكي، پيْيٓ، ط 235، ٓ 6؛ ِموييي، اٌّمٕي، ط 288ّ٘بْ، ٓ . 109

 . 148، ٓ 10طجوي، پيْيٓ، ط . 110

 . 183، ٓ 3؛ اثٓ رغوي ثوكي، پيْيٓ، ط 328، ٓ 1؛ ّ٘ٛ، اٌقطظ، ط 235، ٓ 6ِموييي، اٌّمفي، ط . 111

 . 4ٓ « اثٛىٔجٛه اٌّبمهائي»ّ٘يٓ ِمبٌٗ، : ٔه. 112

 . 63پيْيٓ، ٓ  ػويت ثٓ ٍؼل،. 113

 . 117، ٓ 5َِىٛيٗ، پيْيٓ، ط . 114

 . 5ٓ « اثٛىٔجٛه اٌّبمهائي»ّ٘يٓ ِمبٌٗ، : ٔه. 115

 . 243، ٓ 6ِموييي، اٌّمفي، ط . 116

 . 5ٓ « اثٛىٔجٛه اٌّبمهائي»ّ٘يٓ ِمبٌٗ، : ٔه. 117

 . 140، ٓ 8اثٓ اصيو، پيْيٓ، ط . 118

 . 248، ٓ 1ثٓ ٍؼيل، پيْيٓ، ط ا: ؛ ٚ ٔيي ٔه248ػويت ثٓ ٍؼل، پيْيٓ، ٓ . 119

 . 25، ٓ 23م٘جي، پيْيٓ، ط . 120

 . 192، ٓ 5َِىٛيٗ، پيْيٓ، ط . 121

 . 41؛ ػويت ثٓ ٍؼل، پيْيٓ، 776ّ٘بْ، ٓ . 122

 . 248ـ  246ٕبثي، پيْيٓ، ٓ : ؛ ّ٘چٕيٓ ٔه227، ٓ 5َِىٛيٗ، پيْيٓ، ط . 123

 . 298وٕلي، پيْيٓ، ٓ . 124

 . ّ٘بْ. 125

 . 299 ّ٘بْ، ٓ. 126
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 . ّ٘بْ. 127

 . ّ٘بْ. 128

يبلٛد ؽّٛي، : اي كه ّوق ِٖو، َِٕٛة ثٗ االٕجغ ثٓ ػجلاٌؼييي ثٓ ِوٚاْ ثواكه ػّو ثٓ ػجلاٌؼييي، ٔه ٔبؽيٗ. 129

 . 218، ٓ 5پيْيٓ، ط 

 . 328، ٓ 1، ِموييي، اٌقطظ، ط 156ٕبثي، ٓ . 130

 . 299وٕلي، پيْيٓ، ٓ . 131

 . 157ٕبثي، پيْيٓ، ٓ . 132

 . 299وٕلي، پيْيٓ، ٓ . 133

 . 236، ٓ 3اثٓ رغوي ثوكي، پيْيٓ، ط . 134

 . 300وٕلي، پيْيٓ، ٓ . 135

 . 157ّ٘بْ؛ ٕبثي، پيْيٓ، ٓ . 136

 .ّ٘بْ. 137

؛ اثٓ رغوي ثوكي، 329ـ  328، ط 328، ّ٘ٛ، اٌقطظ، 238، ٓ 6، ِموييي، اٌّمفي، ط 300وٕلي، پيْيٓ، ٓ . 138

 . 243، ٓ 3پيْيٓ، ط 

 . 301ـ  300ٕلي، پيْيٓ، ٓ و. 139

 . 301ّ٘بْ، ٓ . 140

 . ّ٘بْ. 141

 . 243، ٓ 3؛ اثٓ رغوي ثوكي، ط 329ـ  328، ٓ 1؛ ّ٘ٛ، اٌقطظ، ط 238، ٓ 6ّ٘بْ، ِموييي، اٌّمفي، ط . 142

 . 303وٕلي، پيْيٓ، ٓ . 143

 . 304ّ٘بْ، ٓ . 144

 . 238، ٓ 6ي، ط ؛ ِموييي، اٌّمف304ـ  303؛ ّ٘بْ، ٓ 159ٕبثي، پيْيٓ، ٓ . 145

 . 161ٕبثي، پيْيٓ، : ؛ ٔيي ٔه156، ٓ 2؛ ّ٘ٛ، اٌقطظ، ط 239، ٓ 6ِموييي، اٌّمفي، ط . 146

 . 239، ٓ 6ّ٘بْ، ط . 147

 . ّ٘بْ. 148

 . 156، ٓ 2؛ ّ٘ٛ، اٌقطظ، ط 240، ٓ 6ّ٘بْ، ط . 149

 . ّ٘بْ. 150

 . 175ٕبثي، پيْيٓ، ٓ . 151

 . 240، ٓ 6ِموييي، اٌّمفي، ط . 152

 . 179ٕبثي، پيْيٓ، ٓ . 153

 . 311وٕلي، پيْيٓ، ٓ . 154

؛ ّ٘ٛ، 241ـ  240، ٓ 6؛ ِموييي، اٌّمفي، ط 50، ٓ 28، ٔٛيوي، ط 197، ٕبثي، پيْيٓ، ٓ 311ّ٘بْ، ٓ . 155

 . 291، ٓ 3؛ اثٓ رغوي ثوكي، پيْيٓ، ط 329، ٓ 1اٌقطظ، ط 

 . 311وٕلي، پيْيٓ، ٓ . 156

 . 156، ٓ 2، ّ٘ٛ، اٌقطظ، ط 242، ٓ 6ِموييي، اٌّمفي، ط . 157



Historical Site of Mirhadi Hoseini 

http://m-hosseini.ir 

……………………………………………………………………………………… 

 

18 

 

 . ّ٘بْ. 158

 . 51، ٓ 28ٔٛيوي، پيْيٓ، ط : ّ٘بْ، ٚ ٔيي ٔه. 159

، ِموييي، 14، ٓ 12؛ ٍّؼبٔي، پيْيٓ، ط 294، ٓ 3؛ فطيت ثغلاكي، پيْيٓ، ط 353ٕبثي، پيْيٓ، ٓ . 160

 . 243، ٓ 6اٌّمفي، ط 

 . 156، ٓ 2؛ ّ٘ٛ، اٌقطظ، ط 243، ٓ 6ِموييي، اٌّمفي، ط . 161

 . 155، ٓ 2ّ٘ٛ، اٌقطظ، ط . 162

، ٓ 1اٌقطظ، ط   ؛ ّ٘ٛ،235، ٓ 6؛ ِموييي، اٌّمفي، ط 53، ٓ 28؛ ٔٛيوي، پيْيٓ، ط 352ٕبثي، پيْيٓ، ٓ . 163

 . 268ـ  267اثٓ ػضّبْ، پيْيٓ، ٓ : ٚ ٔيي ٔه 332

اثٓ : ، ٚ ٔيي ٔه332ٓ  ،1اٌقطظ، ط  ؛ ّ٘ٛ، 235، ٓ 6؛ ِموييي، اٌّمفي، ط 53، ٓ 28ٔٛيوي، پيْيٓ، ط . 164

 . 268ـ 267ػضّبْ، پيْيٓ، ٓ 

 . 155، ٓ 2ِموييي، اٌقطظ، ط . 165

 . 181ٕبثي، پيْيٓ، ٓ . 166

 . 247ـ  243، ٓ 6ِموييي، اٌّمفي، ط : ثواي ِطبٌؼٗ ثيْزو ٔه. 167

؛ اثٓ 108ٓ  ،14، اثٓ عٛىي، پيْيٓ، ط 14، ٓ 12، ٍّؼبٔي، پيْيٓ، ط 294، ٓ 3فطيت ثغلاكي، پيْيٓ، ط . 168
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 ِٕبثغ

 .ق 1358ـ اثٓ اصيو، اثٛاٌؾَٓ ػٍي ثٓ ِؾّل، اٌىبًِ في اٌزبهيـ، ثيوٚد، كاهاٌٖبكه، 

، اٌّؤٍَٗ ـ اثٓ رغوي ثوكي، عّبي اٌليٓ اثي اٌّؾبٍٓ يٍٛف، إٌغَٛ اٌيا٘وٖ في ٍِٛن ِٖو ٚ اٌمب٘وٖ، ِٖو

 .ق 1351اٌّٖويٗ اٌؼبِٗ، 

ـ اثٓ عٛىي، اثٛاٌفوط ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ػٍي ثٓ ِؾّل، إٌّزظُ في ربهيـ االُِ ٚ اٌٍّٛن، ثٗ وِّٛ ِؾّل ػجلاٌمبكه 

 .ق 1412ػطب ٚ ِٖطفي ػجلاٌمبكه ػطب، ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، 

 .ق1408ثيوٚد، كاهاٌفىو، ـ اثٓ فٍلْٚ، ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل، اٌؼجو، ثٗ وِّٛ فٍيً ّؾبكٖ، 

 .ق 1119ـ اثٓ ٍؼل اٌموطجي، ػويت، ميً ربهيـ طجوي، ثٗ وِّٛ ِؾّل اثٛاٌفضً اثوا٘يُ، لب٘وٖ، كاهاٌّؼبهف، 

ـ اثٓ ٍؼيل االٔلٌَي، اٌّغوة في ؽٍي اٌّغوة، ثٗ وِّٛ كوزو ّٛلي ضيف ٚ كوزو ٍيلٖ وبّف، لب٘وٖ، ِطجؼٗ 

 .ق 1346عبِؼٗ فؤاك االٚي، 

 .ق1415، ِٛفك اٌليٓ، ِوّل اٌيٚاه اٌي لجٛه االثواه، لب٘وٖ، اٌلاه اٌّٖويٗ اٌٍجٕبٔيٗ، ـ اثٓ ػضّبْ

 .ق 1415ـ اثٓ ػَبوو، اثٛاٌمبٍُ ػٍي ثٓ ؽَٓ، ربهيـ ِليٕٗ كِْك، ثيوٚد، كاهاٌفىو، 

ـ اثٓ ػّبك، ّٙبة اٌليٓ اٌؾٕجٍي اٌلِْمي، ّنهاد اٌن٘ت في افجبه ِٓ م٘ت، ثٗ وِّٛ االٔبٚٚط، كِْك ـ 

 .ق 1406يوٚد، كاه اثٓ وضيو، ث

 .ق 1407ـ اثٓ وضيو، ػّبكاٌليٓ اٍّبػيً، اٌجلايٗ ٚ إٌٙبيٗ، ثيوٚد، كاهاٌفىو، 

ـ اهثٍي، ػٍي ثٓ ػيَي، وْف اٌغّٗ في ِؼوفٗ االئّٗ، لُ، ِووي اٌطجبػٗ ٚ إٌْو ٌٍغّغ اٌؼبٌّي الً٘ اٌجيذ، 
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 .ق 1426

 .رب ِ ٍيل عالي اٌليٓ اٌؾَيٕي، لُ، كاهاٌىزت االٍالِيٗ، ثيـ ثولي، اؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ فبٌل، اٌّؾبٍٓ، ثٗ وّٛ

 1412ـ ثغلاكي، ٕفي اٌليٓ ػجل اٌّؤِٓ ثٓ ػجل اٌؾك، ِوإل االطالع ػٍي اٍّبء االِىٕٗ ٚ اٌجمبع، ثيوٚد، كاهاٌغيً، 

 .ق

 .ق 1358ٔب،  ـ ثٍٛي، اثِٛؾّل ػجلهللا ثٓ ِؾّل، ٍيوح اؽّل ثٓ طٌْٛٛ، ثٗ وِّٛ ِؾّل ووك ػٍي، كِْك، ثي

 .ق 1375ـ ؽبفع اثوٚ، ّٙبة اٌليٓ ػجلهللا، عغوافيبي ؽبفع اثوٚ، رٙواْ، ِيواس ِىزٛة، 

 .ق1417ـ فطيت ثغلاكي، اثٛثىو اؽّل ثٓ ػٍي ثٓ صبثذ، ربهيـ ثغلاك، ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، 

الَ، ثٗ وِّٛ ػّو اٌليٓ اثٛػجلهللا ِؾّل ثٓ اؽّل، ربهيـ اٌَالَ ٚ ٚفيبد اٌّْب٘يو ٚ االػ ـ م٘جي، ٌّّ

 .ق 1413ػجلاٌَالَ رلِوي، ثيوٚد، كاهاٌىزبة اٌؼوثي، 

 .رب ـ هاٚٔلي، لطت اٌليٓ، اٌقوائظ ٚ اٌغوائؼ، ثيوٚد ـ ٌجٕبْ، ِؤٍَٗ إٌٛه ٌٍّطجٛػبد، ثي

ـ ٍّؼبٔي، اثٍٛؼيل ػجلاٌىويُ ثٓ ِؾّل، االَٔبة، ثٗ وِّٛ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ يؾيي اٌيّبٔي، ؽيلهآثبك، ِغٌٍ 

 .ق 1382ّؼبهف اٌؼضّبٔيٗ، اٌ كائوح

 .ق 1410ـ ٍيلٖ اٍّبػيً، وبّف، ِٖو في ػٖو االفْيليٓ، لب٘وٖ، اٌٙيئٗ اٌّٖويٗ اٌؼبِٗ ٌٍىزبة، 

 .رب ـ ّيـ ِفيل، ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ٔؼّبْ، االهّبك في ؽغظ هللا ػٍي اٌؼجبك، لُ، ِْٕٛهاد ِىزجٗ ثٖيوري، ثي

عب،  الِواء في ربهيـ اٌٛىهاء، ثٗ وِّٛ ػجلاٌَزبه اؽّل فواط، ثيـ ٕبثي، اثي اٌؾَٓ اٌٙالي ثٓ اٌّؾَٓ، رؾفٗ ا

 .ق 1365كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، 

 .ق 1387ـ طجوي، ِؾّل ثٓ عويو، ربهيـ اٌوًٍ ٚ اٌٍّٛن، ثٗ وِّٛ ِؾّل اثٛاٌفضً اثوا٘يُ، ثيوٚد، كاهاٌٖبكه، 

ثٗ وِّٛ ِؾّل ؽَيٓ ـ لٍمْٕلي، ّٙبة اٌليٓ اؽّل ثٓ ػجلهللا، ٕجؼ االػْي في ٕٕبػٗ االْٔبء، 

 .ق 1407ٌجٕبْ، كاهاٌفىو،   اٌليٓ، ثيوٚد ـ ٌّّ

ـ لّي، ؽَٓ ثٓ ِؾّل ثٓ ؽَٓ، ربهيـ لُ، روعّٗ ؽَٓ ثٓ ػٍي ثٓ ؽَٓ لّي، ثٗ وِّٛ ٍيل عالي اٌليٓ 

 .ُ 1361رٙوأي، رٙواْ، رًٛ، 

ه، ثيوٚد، كاه ثيوٚد، كاهاٌٖبكه، ـ وٕلي، اثٛػّوِؾّل ثٓ يٍٛف، وزبة اٌٛالح ٚ وزبة اٌمضبح، ثٗ وِْ كوزو ؽَيٓ ّٖٔب

 .ق 1379

 .ق 1423ـ ِغٙٛي اٌّؤٌف، ؽلٚك اٌؼبٌُ ِٓ اٌّْوق اٌي اٌّغوة، اٌمب٘وٖ، اٌلاه اٌضمبفٗ ٌٍْٕو، 

 .1376ـ َِىٛيٗ، اثٛػٍي اؽّل ثٓ ِؾّل، رغبهة االُِ، روعّٗ ػٍيٕمي ِٕيٚي، رٙواْ، أزْبهاد رًٛ، 

 .رب ٓ ػٍي، اٌّٛاػع ٚ االػزجبه ثنوو اٌقطظ ٚ االصبه، ثغلاك، ِىزجٗ اٌّضٕي، ثياٌليٓ اثي اٌؼجبً اؽّل ث ـ ِموييي، رمي

 .ق1411، اٌّمفي، اٌىجيو، ثٗ وِّٛ ِؾّل اٌيؼالٚي، ثيوٚد، ٌجٕبْ، كاه اٌّغوة االٍالِي، __________ -

 .ق 1423اٌٛصبئك اٌمِٛيٗ، ـ ٔٛيوي، ّٙبة اثليٓ اؽّل ثٓ ػجلاٌٛ٘بة، ٔٙبيٗ االهة في فْٕٛ االكة، اٌمب٘وٖ، كاهاٌىزت ٚ 

ـ يبلٛد اٌؾّٛي، ّٙبة اٌليٓ اثي ػجلهللا، ِؼغُ اٌجٍلاْ، ثٗ وِّٛ فويل ػجلاٌؼييي اٌغٕلي، ثيوٚد، ٌجٕبْ، كاهاٌىزت 

 .ق 1410اٌؼٍّيٗ، 

 .ق 1422ـ يؼمٛثي، اؽّل اثٓ اثي اٌيؼمٛة، اٌجٍلاْ، ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، 

اٌٍٍّي  اْ ٚ ِىبييً ٚ ِمبييٌ ثب ِمبيَٗ آٔٙب ثٗ اٚىاْ ٚ ِىبييً ٚ ِمبييٌ ثيٓفبهٚف، ِؾّل اؽّل اٍّبػيً، اٚى ـ 

 .ُ 54ـ  1353وٕٛٔي، رٙواْ، كأْىلٖ اٌٙيبد ٚ ِؼبهف اٍالِي كأْگبٖ رٙواْ، 
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- H. L. Gottschalk, AL – Madhara, I, Encyclopaedia of Islam, New edition, V 5, Leiden, E. J. Brill, 1986, p. 

953. 

 


