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اسشبزيبض زاًطگبُ ثيي الوللي اهبم ذويٌي(ضُ) ،هعٍيي ،ايطاى

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

چکیده
زض سسُ ضطن ّؼطی ،حٌَهز سٌيهصّت ظًگيبى زض ثرطي اظ ػطام ٍ ضبم ثِ هسضر ضسيس ٍ زض زٍضاى
حسٍزاً يي غس ٍ ثيسز سبلِ حيبر ذَز ،سَاًسز ظهيٌِسبظ اهشساض سيبسي -اػشوبػي ثيطشط ثطای اّل
سسٌي زض هٌبعن سحز حٌَهز ذَيص ثبضس؛ اظ ػولِ سيبسزّبی ضاّجطزی ظًگيبى زض ايي ضاسشب،
ثطهطاضی ضٍاثظ سبظًسُ ثب ًْبز آهَظش ٍ ػبلوبى سٌي ٍ ًيع ٍاگصاضی ثطذي هوبمّبی سيبسي ٍ اػشوبػي
ثِ ايطبى ثَز سب ضوي ثْطُ ثطزى اظ سَاًوٌسیّبی ايي عجوِ زض اًؼبم اهَض زيَاًي ،اظ ًلَش اػشوبػي
ايطبى ًيع زض ػْز ديطجطز اّساف سيبسي -هصّجي ٍ سحٌين حبًويز ذَيص اسشلبزُ ًوبيٌس .ديساسز
ًِ اظ ضّگصض چٌيي ديًَس هحٌوي هيبى حبًوبى ظًگي ٍ ػبلوبى سٌيّ ،ط زٍ عيق سيبسي ٍ هصّجي،
اّل زضگبُ ٍ اّل هسضسِ ثْطُهٌس گطزًس ٍ هوبغس سيبسي ٍ هصّجي ذَيص ضا سحون ثرطٌس.
کلیدواژهها :ظًگيبى ،ايَثيبى ،ػبلوبى ،ضٍاثظ زضگبُ ٍ هسضسِ ،سسٌي.

 .1سبضيد زضيبكز1393/8/15 :؛ سبضيد دصيطش.1393/12/3 :
ًَ .2يسٌسُ هسئَل ،ضايبًبهِashtari.tafreshi@gmail.com :
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مقدمه
ظًگيبى سلسلِ ای اظ ٍاثسشگبى سيبسي ٍ ًظبهي ثِ زضگبُ سالػوِ ثَزًس ًِ زض دي سلؼَهيبى زض
هسضر ثرطيسى ثِ اسبثٌبى ذَيص ٍ ثب ثْطُگيطی اظ ضطايغي ًِ ثِزًجبل اذشالكبر ثط سط هسألِ
ػبًطيٌي هلٌطبُ سلؼَهي زض زضگبُ سلؼَهيبى دسيساض ضس ،اظ سبل  521سب ّ642ـ ،ثط ضبم،
سٌؼبض ،ػعيطُ ٍ ضْطظٍض كطهبًطٍايي ًطزًس 3.ثٍِاسغِ سؼبهت سلؼَهيبى ٍ ديطٍی اظ سيبسزّبی
سٌيگطايبًِ ايطبى ،ظًگيبى ضا هيسَاى ٍاسغِ اًشوبل كطايٌس ثبظسَليس اهشساض سيبسي -اػشوبػي
اّل سسٌ ي اظ ايطاى ٍ ػطام ثِ ضبم ٍ سذس هػط ػْس ايَثي ًيع ثِ ضوبض آٍضز .زض ايي هسيط،
يؼٌي زض كطايٌس اًشوبل اهشساض سيبسي -اػشوبػي اّل سسٌي ثِ ضبم ٍ سذس هػط ًِ ثرص
هْوي اظ زسشبٍضزّبی حبًويز ظًگيبى ثَز ،ػبلوبى سٌي ،ثٍِيژُ ػبلوبًي ًِ دطٍضشيبكشِ
هساضس ًظبهيِ ثَزًس ،ػبيگبُ هْوي زاضشٌس .ايطبى زض سؼوين سسٌي ٍ احيبی اهشساض آى ،ثٍِيژُ
زض ضبم ًِ ثب هػط كبعوي ّن هطظ ٍ ّنچٌيي زض هؼطؼ ذغط سْبػن غليجيبى ثَز ،حضَضی
هإطط زاضشٌس .طوطُ ديًَس ػبلوبى سٌي ٍ ظًگيبى ،كطاّن ضسى ثسشط اػشوبػي -سيبسي هٌبسجي
ثطای ديطجطز اّساف سيبسي ٍ هصّجي حبًويز ظًگي ثَز .ثسيي سطسيت هيسَاى گلز ًِ ضٍاثظ
سبظًسُای هيبى ظًگيبى ثب ػبلوبى ًبهَض سٌي ثطهطاض گطز ٍ ّنظهبى ،هَػت سطهي ػبيگبُ
سيبسي ٍ اػشوبػي ػبلوبى زض هلوطٍ ظًگيبى ٍ ديطجطز ثْشط سيبسزّبی حبًوبى ظًگي گطزيس.
رویکزد حاکمان سنگی نسبت به عالمان سنی و نهاد آموسش رسمی
ضطايظ سيبسي ،اػشوبػي ٍ هصّجي هلوطٍ ظًگيبى زض ًگطش آًبى ثِ ػبلوبى ٍ ًْبز آهَظش
سأطيطگصاض ثَز .عي هطى چْبضم ّؼطیّ ،نظهبى ثب اهشساض حبًويزّبی ضيؼي زض ايطاى ،ػطام ٍ
هػط ،زض ضبم ًيع حبًوبى ضيؼي اهشساض هغلَثي زاضشٌس؛ اظ ػولِ كبعويبى ثط ثرصّبيي اظ ضبم
سلغِ ٍ حوساًيبى ًيع حلت ٍ ًَاحي اعطاف ضا زض اذشيبض زاضشٌس .ثب ايي حبل ،سشبضُ اهجبل
حبًوبى سٌيگطای ثب ظَْض سالػوِ زضذطيسى گطكز ٍ ايطبى زض ًيوِ زٍم سسُ دٌؼن ،ثط
حبًويزّبی ضيؼي ضبم سلَم يبكشٌس ٍ ًلَش ذالكز كبعوي ضا ًيع ثط ايي سطظهيي هحسٍز
سبذشٌس 4.ثطضؿن چٌيي زسشبٍضزی ،حبًويز سٌي زض ضبم ،ذَز ضا هَاػِ ثب آضاء ،هصاّت ٍ
ػطيبىّبی كٌطی هرشللي ،اظ ػولِ گطايصّبی ثبعٌي ٍ ػطيبىّبی ضيؼي هيزيس ٍ اظ ايي ضٍ،
ً .3ي :اثَضبهِ22/1 ،؛ ثطای اعالع ثيطشط ًي :اثي ػجطی441 -438 ،؛ .EI2, I: 452-455
 .4هوسم.37 -36 ،
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ٍاػت ثَز سب ثطای ؿلجِ ثط هطٌالر ًبضي اظ ايي چبلص سيبسي -هصّجي ،سساثيط هٌبسجي اسربش
ًوبيس.
اكعٍى ثط ايي ،زض اهيطًطييّبی غليجي چَى ضُّب ٍ اًغبًيِ ،زض ّوسبيگي ظًگيبى،
اًگيعُّبی ًيطٍهٌسی ثطای ضسيز ثب اسالم ٍ هسلوبًبى ٍػَز زاضز 5.اظ ايي ضٍ ،ظًگيبى اظ
اثشسای ضسيسى ثِ هسضر ثِ ايي ػجِْ ًيع سَػِ زاضشٌس ،ذبغِ اظ آى ضٍ ًِ ثرص هْوي اظ
6
هططٍػيز حٌَهزضبى اسبسب زض ػْبز ثطضس ػٌگبٍضاى غليجي ٍ سوبثل ثب آًبى هؼٌب هييبكز.
ثِعَض ًلي ،ظًگيبى ذَز ضا ثب زٍ ػجِْ اظ هربللبى ًظبهي ٍ هصّجي هَاػِ هيزيسًس ٍ اظ ايي ضٍ،
زض ًٌبض ػوليبر ًظبهي ثطضس غليجيبى ،اظ ًظبم آهَظش ضسوي اّل سسٌي ثِ ػٌَاى اثعاضی ثطای
سؼوين آهَظُّبی اسالم سٌي ثْطُ هيثطزًس سب ضوي ثسشطسبظی الظم ثطای ايؼبز ٍ سوَيز ضٍحيِ
ػْبزی ثطضس زضوٌبى ًظبهي ،ايطبى ضا زض ثطاثط سحَالر ًبهغلَة اػشوبػي ًبضي اظ ٍػَز
ثبٍضّب ٍ هصاّت ضهيت يبضی ضسبًس .زض چٌيي كضبيي ثَز ًِ ًَضالسيي ظًگي ،هإططسطيي حبًن
ظًگي زض گسشطش هساضس زض ضبمّ ،سف ذَيص ضا اظ سبذز هساضس «ػالٍُ ثط ًطط ػلن ،اظ ثيي
ثطزى ثسػز ٍ ػلَُگط سبذشي ضؼبئط سسٌي» اػالم ًطز 7.ثبيس ثِ ايي ًٌشِ سَػِ ًوَز ًِ ذسهز
ثِ سسٌي ،ظهيٌِّبی هططٍػيز حبًويز ظًگيبى ضا ّوَاض هيسبذز .زض ايي ضاُ ،ذبًساى ظًگي
ًَضيسًس سب ثب ػبلوبى سٌي ضٍاثغي سبظًسُ ثطهطاض ًٌٌس .ايطبى ثِذَثي آگبُ ثَزًس ًِ ديضيعی
ًظبم آهَظضي ٍ هضبيي ثط دبيِ هصاّت سسٌي ،ثٍِيژُ هصاّت حٌلي (هصّت ضسوي ذبًساى
ظًگي) ٍ ضبكؼي ٍ سذطزى هٌبغت ًليسی ثِ ػلوبی ًبهساض سٌي ّن هَػت ٍاثسشگي ٍ ّوطاّي
آًبى ثب سيبسزّبی حبًويز هيضَز ٍ ّن ًظبضر حٌَهز ثط ػولٌطز آًبى ضا سساٍم هيثرطس ٍ
الجشِ ضاُ ضا ثطای هططٍػيز حبًويز ايطبى اظ ّط ًظط ّوَاضسط هيسبظز.
هإسس سلسلِ ظًگيبى ،ػوبزالسيي ظًگي ثي آهسٌوط ،ػالٍُ ثط گوبضزى ػبلوبى سٌي ثط
هوبمّبی حٌَهشي ،ثب ايطبى هػبحجشي هسام زاضز ٍ زض هلٌساضی ًيع ثِ ضايعًي ايطبى،
هيًطسزٍ 8.ی هيًَضيس سب ّوَاضُ ديًَس زضگبُ ذَز ضا ثب ػبلوبى حلظ ًٌس .اظ هػبحجبى
زضگبُ ٍی هيسَاى ثِ ًبست هطَْض ايطاًي ،اثَػلي حسي ثي ػلي ثي اثطاّين ،هلوت ثِ
كرطالٌُشّبة ػَيٌي ثـسازی اضبضُ زاضز ًِ اظ ًسّبذبى ذَش ذظ ٍ دطًبض ٍ اظ ًسيوبى ٍ
 .5اثَضبهِ30-28/1 ،؛ ًيع ًي :ػبضَض.31 /1 ،
 .6اثَضبهِ56/1 ،؛ ًيع ًي :حشي.234 /2 ،
 .7اثَضبهِ.117 /1 ،
 .8ذليل.176 ،
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هؼبضطاى ًعزيي ػوبزالسيي ثَز ٍ دس اظ ٍی ًيع زض زضگبُ كطظًس اًٍَ ،ضالسييّ ،نچٌبى احشطام ٍ
سٌطين كطاٍاى زاضز 9.چٌيي ػبلوبًي ،اكعٍى ثط هوبمّبی حٌَهشي ،اظ ػغبيبی ٍيژُ سلغبًي ًيع
ثطذَضزاض ثَزًس ،چٌبىًِ دطزاذز سبليبًِ ّ 10عاض زيٌبض ثِ ًوبل السيي ضْطظٍضی ،زيگط ػبلن
ثطػسشِ زضگبُ ظًگيبى ،حشي هبيِ ذطزُگيطی ثطذي زضثبضيبى ثَز 10.هحوَز ثي احوس ذؼٌسی
زهطويً ،حَی ،كويٍِ ،اػظ ،ضبػط ٍ ًبست ًبهساض ،اظ زيگط ًعزيٌبى ػوبزالسيي ظًگي ثَز ًِ ثطای
11
اٍ ضؼطی سطٍز ٍ ػوبزالسيي ًيع ضيؼِای ثِ ًبم زٍاًيِ زض ًبحيِ هٌِّبی ضْطظٍض ثِ ٍی ثرطيس.
زض ضطح حبل ًَضالسيي ًيع ثِ سٌطين اٍ اظ ػبلوبى سٌي ٍ دبیثٌسیاش ثِ سسٌي اضبضار
كطاٍاًي ضكشِ اسز؛ چٌبىًِ اثَثٌط ثي هسؼَز ثي احوس ًبسبًي ،كويِ هطَْض ٍ اظ هربللبى
سطسرز اػشعال ٍ سطيغ ،دس اظ ٍضٍز ثِ حلت ،هَضز احشطام ًَضالسيي هطاض گطكز ٍ ّوعهبى
سسضيس ٍ ًظبضر زض هسضسِ حالٍيِ ،هؼطٍف ثِ هسضسِ هسؼس سطاػيي ،سسضيس زض ظاٍيِ ضطهي
12
ػبهغ حلت ٍ سسضيس زض هسضسِ ػبٍليِ ،اظ سَی ًَضالسيي ثِ ٍی سذطزُ ضس.
اظ زيگط ػبلوبى هطَْضی ًِ ثب زضثبض ظًگيبى ضٍاثظ سبظًسُای زاضشٌس ،هيسَاى ثِ هغت
السيي ًيطبثَضی اضبضُ ًطز ًِ ٍضٍزش ثِ حلت زض ّ568ـًَ ،.ضالسيي ضا ثسيبض ذَضحبل ًطز،
چٌبىًِ ٍی ضا زض هسضسِ «ثبة ػطام» سًٌَز زاز ٍ ثؼسّب ًيع اٍ ضا ثِ زهطن كطاذَاًس .هغت
السيي ًيطبثَضی زض ظاٍيِ ؿطثي ػبهغ زهطن ،هؼطٍف ثِ ظاٍيِ ضيد ًػط هوسسي ،سسضيس
هيًطز ٍ زض هؼبٍضر هسضسِ ػبضٍم سًٌَز زاضز .سذس ًَضالسيي ثطای ٍی هسضسِ ثعضٍ
ػبزليِ ضا ًِ هرشع ضبكؼيبى ثَز ،ثٌب ًطزّ 13.طچٌس هغت السيي ػبلوي ضبكؼي ثَز ،اهب ضٍاثظ
14
ٍی ثب ًَضالسيي ضا ثسيبض ًعزيي ٍ زٍسشبًِ سَغيق ًطزُاًس.
اثَاللضل حبهس ثي هحوَز حطّاًي ،هؼطٍف ثِ اثي اثي حؼط(زّ 570ـ) ،اظ زيگط ػبلوبًي ثَز
ًِ هَضز حوبيز ظًگيبى هطاض گطكز ٍ ًَضالسيي هسضسِای ثطای ٍی زض حطّاى ثٌب ًطز .اٍ

 .9اثي ذلٌبى.131/2 ،
ً .10طز ػلي16-15/2 ،؛ ثطای اعالع ثيطشط اظ احَال ايي ػبلن ًي :ازاهِ ّويي هوبلِ.
 .11هلغي.264/3 ،
 .12اثي ػسين.4354 -4347 /10 ،
 .13اثَضبهِ.173-172 /2 ،
 .14اثي اطيط ،الشبضيد الجبّط171 ،؛ اثَضبهِ107-106 /1 ،؛ اثي ضساز250-248 /1 ،؛ اثي ًظيط ،الجسایة ٍ الٌْـبیة ،
.312 ،270/12
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ّنچٌيي سطدطسشي ػوبضر ػبهغ حطّاى ضا ثط ػْسُ زاضزٍ 15.ی چٌسی ًيع ثِ ذَاسز ًَضالسيي
16
ثِ ايطاز ذغجِ دطزاذز.
زيگط ػبلوي ًِ اظ ػبًت ظًگيبى هَضز حوبيز ٍ سٌطين ٍاهغ ضس ،اثَهظلط سؼيس ثي سْل
ثي هحوس ثي ػجساهلل ًيطبثَضی ،هؼطٍف ثِ كلٌيٍ ،ظيط سبثن اهيط ذَاضظم 17ثَزٍ .ی ًِ اظ حبًن
ذَاضظم ثيوٌبى گطشِ ثَز ،دس اظ اًؼبم هٌبسي حغ ،ثِ حلت آهس .زض حلت اظ اثَالحسي هسيٌي
اسشوبع حسيض ًطز ٍ زض هسضسِ حالٍييي ًعز ػالءالسيي ػجسالطحوبى ثي هحوَز ضحل اهبهز
اكٌٌس ٍ اهالء حسيض ًطز .چٌسی ثؼس ثِ زهطن ضكز ٍ زض آًؼب ثِ اسشوبع حسيض دطزاذز ٍ
ًَضالسيي ٍی ضا زض ذبًوبُ سُويسبعي سًٌَز زاز .ثِ زضذَاسز ٍیًَ ،ضالسيي اظ كطًگيبى اػبظُ
ظيبضر ثيز الووسس ضا ثطايص گطكز؛ دس اظ ظيبضر ثِ زهطن ثبظگطز ٍ ًَضالسيي اٍ ضا ثِ ػٌَاى
ضيد ضثبط سُويسبعي هٌػَة ًطز ٍ سب دبيبى ػوط (ّ560ـ) زض ايي سوز ثبهي هبًسٍ .ی
18
ّنچٌيي ثط احَال ٍ ٍضغ هؼيطز غَكيبى آى ذبًوبُ ٍ ًيع ػَايس هَهَكبر آى ًظبضر زاضز.
اظ زيگط ػبلوبًي ًِ اظ ػبًت حبًوبى ظًگي هَضز حوبيز هطاض گطكز ،هيسَاى ثِ اثَالوبسن
ًػط ثي ػويل ثي اضثلي (ز ّ619ـ) اضبضُ ًطزٍ .ی كوِ ضا زض ظازگبّص زض هحضط اثَالؼجبس
ذضط (ذػط) ثي ًػط ٍ سذس زض ًظبهيِ ثـساز ًعز يَسق زهطوي كطاگطكز .دس اظ ثبظگطز ثِ
اضثل ،ثِ غسٍض كشَی ٍ سسضيس هطـَل ضس .زض سبل ّ606ـ هظلطالسييٍ ،الي اضثل ،ثط ٍی ذطن
گطكز ٍ اهَالص ضا هػبزضُ ًطز ،اظ ايي ضٍی ،اضثلي ثِ هَغل ضكز ٍ هَضز سَػِ ٍ احشطام اهيط
19
هَغل ،اسبثي ًَضالسيي اضسالى ضبُ ثي هسؼَز ظًگي هطاض گطكز.
ػ بيگبُ ػبلوبى زض زضگبُ ظًگيبى چٌساى ضكيغ ثَز ًِ گبُ حشي حبًوبى ظًگي ضا هَضز
ػشبة هطاض هيزازًس؛ چٌبىًِ ًؼن السيي حسيي ثي هحوس ثي اسؼس ثي حلين ،كويِ حٌلي ٍ

 .15اثي ػوبز حٌجلي.392 /6 ،
 .16اثي ضػت.334-332 /3 ،
 .17هٌبثغ ثًِبم زهين حبًن ذَاضظم سػطيح ًٌطزُاًس ،اهب ثطاسبس هطايي سـبضيري ،يؼٌـي زٍضاى حيـبر كلٌـي ،ايـي
حبًن ثبيس اسسع ثي هحوس ذَاضظم ضبُ (ّ551-522ـ) يب ايل اضسالى ثي اسسـع ذـَاضظم ضـبُ (ّ567-551ــ) ثبضـس
(ًي :اثي ػجطی434/1 ،؛ اهجبل.)584 ٍ582 ،
 .18اثي ػسين.4311 -4304 /9 ،
 .19اسٌَی.72/1 ،
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هسضس هسضسِ حسازيِ حلت ،ثِ ًَػي اظ هبليبرّب زض ػْس ًَضالسيي زض زيساضی ذػَغي ثب اٍ ثِ
21
غطاحز اػشطاؼ ًطز ٍ ًَضالسيي ًيع ثالكبغلِ كطهبى ثِ لـَ آى ًَع هبليبر 20زاز.
ّنچٌبىًِ زيسينّ ،وذبی سٌطين ػبلوبى ،اّشوبم ثِ گسشطش آهَظش هَسضسي ًيع ٍػْي
هْن اظ اضسجبط سبظًسُ هيبى ػبلوبى سٌي ٍ ظًگيبى ضا ضٌل هيزاز .گسشطش آهَظش ضسوي
سسٌي ،ثب الْبم اظ زسشبٍضزّبی ػْس سلؼَهي زض ايطاى ٍ ػطام ،زض سطاسط ػْس ظًگيبى زًجبل
هيضسًَ .ضالسيي ًِ زض ّ542ـ ثِ هسضر ضسيس ،زض هيبى حبًوبى ظًگي ،ثيصسطيي اًگيعُ ثطای
22
ثطدبيي هساضس ضا زاضز ،چٌبى ًِ هساضس ضبم ضا هيطاص ٍی ذَاًسُاًس.
اّويز ًوبزيي ٍ الجشِ هصّجي «هسضسِ» ثطای حبًوبى ظًگي چٌساى ثَز ًِ ّوبًٌس ثطذي
اظ زيگط سلسلِّبی سٌيهصّت 23،هسضسِ ثِ هعاض سالعيي ٍ ثعضگبى ايي ذبًساى سجسيل ضس ٍ
ثب سبضيد سيبسي آًبى ديًَس يبكز .اظ ػولِ ػوبزالسيي ،دس اظ كشح حلت زض ّ522ـ  ،ػسس
دسضش ،اثَسؼيس ثي ػجساهلل(زّ487 .ـ) ،ضا اظ هعاض هؼطٍف ثِ هطْس هَطًَجيب( 24زض حَالي ّوبى
ضْط) ثِ هسضسِ ظُػبػيِّ حلت اًشوبل زاز ٍ ثطای آى زض ضوبل ايي هسضسِ هجِای سبذز ٍ آىػب
ضا ثِ هوجطُ ذبًساى ظًگي سجسيل ًطز ٍ ثط اٍهبف ٍ ًيع هوطّضی هبضيبى آًؼب اكعٍز 25.ػسس ًَضالسيي
ًَضالسيي ًيع زض هسضسِ ذَزش ،يؼٌي ًَضيِ زهطن ،ثِ ذبى سذطزُ ضسّ 26.نچٌيي سيق
27
السيي ؿبظی ثي آمسٌوط(زّ544ـ)زض هسضسِ اسبثٌيِ ػشيوِ زض هَغل ثِ ذبى سذطزُ ضس.
ػعالسيي هسؼَز ثي هَزٍز(ز 588يب ّ 589ـ) ًيع زض هسضسِای ًِ زض هَغل هوبثل زضثبض ذَيص
28
ثٌب ًْبزُ ثَز ،زكي ضس.

 .20ظبّطاً هبليبر هَضز ًظط اظ هبليبرّبی ٍضغ ضسُ ثط چبضدبيبى ثَزُ اسز.
 .21اثي ػسين2746-2745 /6 ،؛ ًيع ًيًٍَ :ی301-300 /1 ،؛ اثي ًظيط ،عجوبر اللوْب الطبكؼييي.658 -657 /2 ،
 .22اثَضبهِ97-96 /1 ،؛ ًيع ًي :ضلجي.314 ،126 ،
 .23اضشطی سلطضي.96-94 ،
 .24ايي ثٌب اظ ظيبضرگبُّبی هؼطٍف حلت ثَز ًِ ظبّطاً اثشسا «هوط األًجيبء» ذَاًسُ هيضس ٍ سذس زض ًالم ػبهِ ثـِ
هطًجيب سلريع ضسُ ثَز؛ زض ػْس ظًگيبى ثٌبيي ًيع ثط آى سبذشِ ضس (ًي :ذبهِ يبض 5 ،ثِ ثؼس).
 .25اثي ضساز242-241 /1 ،؛ اثي ذلٌبى 241 /1 ،؛ سجظ اثي الؼؼوي.110 /1 ،
 .26حشي.285-284 /2 ،
 .27اثي اطيط ،الٌبهل139 -138/11 ،؛ اثي ًظيط ،الجسای ٍ الٌْبی 227 /12 ،؛ ًَيطی.151-139 /27 ،
 .28اثي اطيطّ ،وبى101 /12 ،؛ شّجي ،الؼجط270-269 /4 ،؛ ًؼيوي.97-96/1 ،
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ديساسز ًِ ظًگيبى زض ايؼبز هساضس ٍ زيگط ًْبزّبی آهَظضي ًِ هطًع اغلي حضَض ٍ
سطثيز ػبلوبى ثَزّ ،وشي ٍيژُ زاضشٌس .ثطای ًوًَِ ،هسضسِ اسبثٌيِ ًِ سَسظ ؿبظی ثي آمسٌوط،
اهيط هَغل ،سبذشِ ضس ٍ هسضسِای ثعضٍ ٍ ٍهق كوْبی ضبكؼي ٍ حٌلي ثَز؛ اثي ذلٌبى ؿبظی
ثي آمسٌوط ضا سٌْب ثِ اسشٌبز سبذز ّويي هسضسِ« ،زٍسشساض هيطاص ػلوي سسٌي ٍ ػبلوبى»
ذَاًسُ اسز 29.ؿبظی ضثبعي ًيع ثطای غَكيبى زض هؼبٍضر ثبة الططػِ هَغل سبذز 30.اظ
ًطبًِّبی زلثسشگي ػوبزالسيي ظًگي ثي هَزٍز ثي ظًگي ثي آمسٌوط ،حبًن سٌؼبضً ،ػيجيي،
31
ذبثَض ٍ ضهِ ثِ ػبلوبى ،سبذز هسضسِای ثطای كوْبی حٌلي زض سٌؼبض زاًسشِ ضسُ اسز.
ّنچٌيي اضسالى ضبُ ثي ػعالسيي هسؼَز ثي هَزٍز ظًگي ،اهيط هَغل ٍ سٌْب كطز ضبكؼيهصّت
32
ذبًساى ظًگي ،زض هَغل هسضسِای ثعضٍ ثطای ديطٍاى هصّت ضبكؼي ثطدب زاضز.
اكعٍى ثط هساضس ًِ ثيطشط ثِ سؼلين كوِ اّل سسٌي اذشػبظ زاضشٌسًْ ،بز آهَظضي
زيگطی ثِ ًبم زاض الحسيض ًيع عي زٍضاى ظًگيبى دسيساض ضس ًِ ًطبى اظ دبیثٌسی ًبهل ظًگيبى
ثِ هيطاص ًولي سسٌ ي ٍ اضشيبم ايطبى ثِ سطٍيغ حسيض زاضز .زاضالحسيض ًَضيِ زض زهطن ،ثب
ّويي ّسف ثطدب ضس؛ سطدطسشي ضيَخ آى ضا ثِ اثَالوبسن ػلي ثي حسي ثي هبة اهلل ثي ػجساهلل
33

ثي ػسبًط زهطوي ضبكؼي(زّ571ـ) ،چْطُ ًبهساض ذبًساى اثي ػسبًط ٍ هَضخ هطَْض ،سذطزًس.
سٌْب سأسيس ّويي ًْبزً ،بم ًَضالسيي ضا زض ًٌبض ًبمّبی ثطػسشِ سيبسزهساضاى سٌيگطای،
34
چَى ًظبم الولي ،هطاض زاز.
نقص عالمان در پیشبزد اهداف سیاسی -مذهبی سنگیان
ًرسشيي ضَاّس اظ ّنگبهي هسشوين ػبلوبى سٌي ثب حبًوبى ظًگي ضا هيسَاى زض هسضر يبكشي
ايي ذبًساى سطاؽ گطكز .گطچِ ػوبز السيي ظًگي ثِػْز ٍيژگيّبی كطزی ٍ ديًَس ثب زضگبُ
سلغبى سلؼَهي ثِ هسضر ضسيس ٍ سلسلِ ظًگيبى ضا سأسيس ًطز ،اهب ػبلوبى زض ايي اهط ًوص
 .29اثي ذلٌبى.4 /4 ،
 .30اثي اطيط ،الٌبهل139 -138 /11 ،؛ ّوَ ،الشبضيد الجبّط93 ،؛ اثَضبمة231/1 ،؛ ًَيطی.151 /27 ،
 .31اثي اطيط ،الٌبهل132/12 ،؛ ّوَ ،الشبضيد الجبّط191 ،؛ اثي ًظيط ،الجسای ٍ الٌْبی .16 /13 ،
 .32اثي ًظيط ،عجوبر اللوْب الطبكؼييي771 /2 ،؛ شّجي ،زٍل االسالم.85-84 /2 ،
 .33اثي ًظيط ،الجساية38/13 ،؛ ًؼيوي 75/1 ،شيل زاضالحسيض ًَضية؛ اثي ػوبز حٌجلي.302/3 ،347/2 ،
 .34زيؼَضع.242-241 ،
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هإططی زاضشٌس؛ زضّ521ـ  ،ثِ زًجبل هطٍ آمسٌوط ثطسوي ،حبًن هَغل ،كطظًسش ػعالسيي
هسؼَز ثي ثطسوي ،ػبًطيي ٍی ضس ،اهب اٍ ًيع سٌْب اًسًي ثؼس ٍ زض حبلي ًِ ضحجِ ضا هحبغطُ
ًطزُ ثَز ،زضگصضز .دس اظ ٍی ثطازض ذطزسبلص ثِ حٌَهز ضسيس ،اهب كطزی هَسَم ثِ ػبٍلي،
يٌي اظ ؿالهبى ٍی ٍ اظ اهيطاى هحلي ،ػوال ازاضُ اهَض ضا ثط ػْسُ گطكز ٍ ثطای سظجيز حٌَهز
كطظًس ثطسويّ ،يأسي ثب هحَضيز زٍ سي اظ ػبلوبى ثطػسشِ ػعيطُ ،يؼٌي هبضي ثْبء السيي ػلي
ثي هبسن ضْطظٍضی ٍ غالح السيي هحوس ثبؿيسيبًي/ثبؿسيبًي/يبؿيسيبًي 35ضا ثِ زضگبُ سلغبى
هحوَز ثي هلٌطبُ سلؼَهي كطسشبز .ايي زٍ ثطضؿن ًوبيٌسگي اظ سَی ػبٍلي ،ثب حٌَهز ٍی
هربللز ٍضظيسًس ٍ اظ سلغبى ٍ ٍظيط اٍ ،ضطف السيي اًَضطٍاى ثي ذبلس ،ذَاسشٌس ثِ زليل ذغط
حضَض غليجيبى زض ضبم ٍ سْسيسار آًبى ثط ضس ػعيطُ ،ضبم ٍ هػط ،ثِ كٌط كطهبًسُ هإططی ثطای
ايي ًَاحي ثبضٌس؛ ثِ ديطٌْبز غطيح ايي ػبلوبىًْ ،بيشب ػوبزالسيي ظًگي ثِ حٌَهز هَغل
ضسيس .الجشِ ػوبزالسيي ًيع زض سؼبهلي سبظًسُ ثْبء السيي ضْطظٍضی ضا ثِ هضبی سوبم هٌبعن
36
سحز سػطكص گوبضز ٍ ّوَاضُ زض اهط هلٌساضی ثب اٍ ضأی هيظز.
ػٌبيز ثِ سوبثل ثب غليجيبى سٌْب زض ػطيبى ثِ هسضر ضسيسى ػوبزالسيي هغطح ًجَز ،ثلٌِ
ايي ضٍيٌطز زض سطاسط زٍضاى ظًگيبى ،زض اٍلَيز سيبسزّبی ايطبى هطاض زاضز ٍ زض ايي ضاُ،
ّنچٌبى ػبلوبى سٌي ٍ دبيگبُ ّبی اػشوبػي ايطبى ،يؼٌي ًْبزّبی آهَظضي ٍ سجليـبسي اّل
سسٌي ،ثب ايي سيبسزّب ّوگبم ثَزًس .اظ ػولِ ضَاّس سبضيري ايي ّوطاّي ،هيسَاى ثِ ًوص
اثي ػسبًط ،ػبلن ٍ هَضخ هطَْض ،زض ّوطاّي ثب ًَضالسيي ثطضس سْسيس غليجيبى اضبضُ زاضز.
اسبس ايي ّوٌبضی ثط سأًيس ثط ًوص سٌز زض ايؼبز ضٍحيِ ػْبزی اسشَاض ثَز .اثي ػسبًط
هؼشوس ثَز ًِ سؼلين حسيض ٍ سيطُ ضسَل اهلل(ظ) ٍ غحبثِ ٍ سطٍيغ هؼبضف سسٌي ،ثْشطيي ضاُ
ثطای زسشيبثي ثِ ػجِْای هشحس زض ثطاثط غليجيبى ذَاّس ثَز ٍ يٌي اظ هْنسطيي اًگيعُّبی
اهالء ٍ ضٍايز حسيض زض ػبهغ اهَی سَسظ اثي ػسبًط ضا هيسَاى زض ايي ظهيٌِ ػسشؼَ ًطز .اظ
سَی زيگط ،زض سؼبهلي سبظًسُ ،زض حبلي ًِ اثي ػسبًط ًَضالسيي ضا سلغبى هؼبّس هَكن ثط ضس
غليجيبى هي زاًسزًَ ،ضالسيي ًيع اظ سسضيس ٍی زض زهطن ثب اذشػبظ هَهَكبر ٍيژُ حوبيز
37
هيًطز.

 .35ايي ًبم هيسَاًس سػحيلي اظ ثبػَيٌبطبيي ،هٌشست ثِ ثبػيٌبطب ،ضْطی اظ ػعيطُ اثي ػوط ،ثبضس.
 .36اثي اطيط ،الشبضيد الجبّط35 -34 ،؛ ًَيطی123 -117/27 ،؛ اثي ذلسٍى.265-263 /5 ،
 .37حبكظ9-5 ،؛ ثطای ضٍيٌطز ًَضالسيي ثِ ػْبز ًي :ػوبز ًبست اغلْبًي.43 -41 ،
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سبيط ػبلوبى ًيع ثِ ػع حضَض زض غحٌِّبی ًجطز ،ثب سالٍر آيبر هطآى ٍ يب شًط احبزيظي
زض كضليز ػْبز ،ثِ سْييغ ػٌگبٍضاى هطـَل ثَزًس؛ چٌبىًِ زض ّ543ـ ٍ ثِ زًجبل هحبغطُ
زهطن سَسظ غليجيبى ،كويِ ٍ هحسص هطَْض ،حجة السيي يَسق ثي زی ًبس كٌسالٍی هـطثي،
38

ثطضؿن سبلرَضزگي ،زض ًجطز حضَضی هإطط زاضز.
عي ايي زٍضاى ،سأليق آطبضی زض ثبة ػْبز ًيع اظ ػولِ كؼبليزّبی ػبلوبى ثَز ًِ ثِ
ديصثطز اّساف ظًگيبى زض هوبثلِ ثب غليجيبى ًوي هيًطز .هؼسالسيي عبّطثي ًػطاهلل ثي
ػَِْجَل حلجي (ز ّ 596ـ) ،ثطای ًَضالسيي ًشبثي زض كضليز/كضبئل ػْبز ًَضز ٍ زض هسضسِ
39
ًَضيِ سسضيس ًطز.
ّنچٌيي ،زض هيبى آطبض هبسن ثي ػلي ثي ػسبًط(زّ520ـ ٍ يب ّ 527ـ) ،هحسص هطَْض
اضؼطی هصّت ٍ اظ ضيَخ زاضالحسيض ًَضيِ ،ثِ زٍ ًشبة يٌي ثِ ًبم ػْبز ٍ زيگطی ثِ ًبم
الوسشوػي (ظبّطاً زض ثبة كضبئل هؼٌَی هسؼس األهػي ٍ ثيز الووسس ٍ احشوبال ثطای سْييغ
40
هطزم ثِ ػْبز) ثطهيذَضين.
ثِعَض ًلي ،هيسَاى اضبػِ ضٍحيِ ضْبزرعلجي ٍ ػْبز ضا اظ اّساف هطاًع آهَظضي ايي
ػػط ٍ ػبهل هإططی ثطای ضٍيبضٍيي ثب غليجيبى زاًسز؛ عي ايي زٍضاى ،هيبى ػلَم اسالهي
هَسضسي ،سيبسزّبی زضگبُ ظًگي ٍ هجبحض هطثَط ثِ ًجطز ثب غليجيبى ٍ ػْبز ثطای كشح
سطظهييّبی اظ زسزضكشِ اسالهي ،ديًَسی ٍطين ٍػَز زاضز؛ 41چٌبىًِ هيسَاى گلز
ثسشطسبظی هٌبست ثطای گسشطش هيطاص ػلوي سسٌي ،زض ًٌبض ديطٍظیّبی ًظبهي سَاًسشٌس
42
ظًگيبى ضا ثِ هْطهبًبى ًبهساض سبضيد اسالم سجسيل ًٌٌس.
زيگط سيبسز هْن ظًگيبى ،ضٍيبضٍيي ثب سْسيسار زاذلي هلوطٍ اسالهي ثط ضس اهشساض
سيبسي ٍ اػشوبػي سسٌي ثَز ًِ ثب ّوگبهي ػبلوبى سٌي ،ثٍِيژُ زض هبلت ضٍيبضٍيي ثب اهشساض
ضيؼيبى ،غَضر هيگطكزّ .وبىگًَِ ًِ سلؼَهيبى ثِ هوبثلِ ثب ضيؼيبى ٍ هحَ آطبض ٍ ػوبيس

 .38اثي اطيط ،الٌبهل.130-129 /11 ،
 .39اثي هبضي ضْجِ.26/2 ،
 .40اثي ًظيط ،عجوبر اللوْب الطبكؼييي754 -753 /2 ،؛ اثي هبضي ضْجِ.34/2 ،
 .41اثَضبمة108 /1 ،؛ اثي ػسبًط. 7 ،
 .42اثي هغلَثـب.2–1 ،
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ضيؼي ّوز گوبضشٌس ٍ ثب سأسيس هساضس ًظبهيِ اهسام ثِ گسشطش ٍ سؼوين سسٌي ًوَزًس،
آل ظًگي ًيع ًْضز سٌيگطايي ضا زض هبلت سبذز هسضسِ ،زاضالحسيض ،هٌشتذبًِ ثطای ايشبم ٍ
زيگط هطاًع آهَظضي ،ايؼبز ضٍاثظ سبظًسُ ثب ػبلوبى سٌي ٍ سأًيس ثط ًوص هإطط سيبسي ٍ
اػشوبػي ايطبى ديگطكشٌس .اظ اٍليي ٍ ضبذعسطيي سيبسزّبی ايطبى زض ايي ظهيٌِ هيسَاى ثِ
هحَ يٌي اظ ضؼبئط ضيؼي يؼٌي ػجبضر «حيِ ػلي ذيط الؼول» اظ اشاى زض ضْط حلت اضبضُ
زاضز ًِ ثب حوبيز ٍ ّوطاّي ثطّبى السيي اثَالحسي ػلي ثي حسي ثلري حٌلي(ز 546يب
ّ 548ـ) ،هسضس هساضس ثلريِ ٍ ذبسًَيِ ثطّاًيِ ٍ ػبلن ًبهساضی ًِ ًَضالسيي زض ػلسبر زضس
44
اٍ حبضط هيضس ،اضبضُ ًطز.
هَضَع ضؼبئط ضيؼي زض اشاى ٍ حصف آى زض حلت چٌساى اّويز زاضز ًِ چٌسی دس اظ
حصف اٍليِ ضؼبئط ضيؼي ،ظهبًي ًِ ًَضالسيي سرز ثيوبض ثَز ٍ حشي احشوبل هطٍ اٍ هيضكز،
ثطازضش ًػطر السيي ،ثِ عوغ زسشيبثي ثِ هسضرٍ ،اضز حلت ضس ٍ ػسُای اظ ثعضگبى ٍ هطزم ثب
ٍی ثيؼز ًطزًس .اٍ ثِ هٌظَض ػلت اػشوبز ٍ حوبيز هطزم ،يٌچٌس دصيطكز سب اشاى حلت،
ّوبًٌس هجل ٍ ثب ضؼبئط ضيؼي گلشِ ضَز ،اهب چٌسی ثؼسًَ ،ضالسيي ًِ ثْجَز يبكشِ ثَز ،هبضي
اثَاللضبئل ثي اثي ػطازُ ضا ثِ اهبهز ػوبػز حلت گوبضز ٍ ّنظهبى ،ذَاّبى حصف هؼسز
ضؼبئط ضيؼي اشاى گطز .ايي ثبض ،سػوين ًَضالسيي ثطای حصف زٍثبضُ ضؼبئط ضيؼي اظ اشاى،
هسألِسبظ ضس ٍ ايؼبز ثحطاًي اظ سَی ًبضاضيبى ثِ سػوين ًَضالسيي اًشظبض هيضكز ،سب اييًِ
هبضي اثَاللضبئل ثب ًٌَّص ػول هطزم ،ضوي هطائز آيِ «اعيؼَا اهلل ٍ اعيؼَا الطسَل ٍ اٍلي
االهط هٌٌن» آًبى ضا ثِ ديطٍی اظ كطهبى ًَضالسيي (يؼٌي حصف ضؼبئط ضيؼي اشاى) كطاذَاًس ٍ
45
ػبهِ ًيع ثِ گلشبض اٍ سط ًْبزًس ٍ اهط ًَضالسيي ضا اعبػز ًطزًس.
گوبضزى ػبلوبى دبیثٌس ثِ هصّت سسٌي ثطای سسضيس زض هطاًع آهَظضي ،اظ زيگط
سيبسزّبی ظًگيبى زض ػْز سوَيز هصّت سسٌي ثَز .اثَاللشح ًػطاهلل ثي هحوس ثي ػجس الوَی
هػيػي الشهي ،كويِ ضبكؼي (زّ448ـ زض الشهيِ) ًِ ،ػلَم اسالهي ضا زض زهطن اظ ًسبًي
چَى اثَالحسي اسؼس ثي هحوس الشهي ،اثَ ثٌط ذغيت ،اثَالوبسويي اثي الؼالء ،اثَػظوبى سؼس ثي
ػظوبى حوػي ،هَسي ثي حسي غولي ،اثطاّين ثي هطظٍم ثػطی ،اثَػشجِ ثربضی؛ ٍ زض ثـساز اظ

ً .43سبيي67-66 ،14-13 ،؛ ؿٌيوِ117-116 ،؛ ًيالًي.231 ،
 .44شّجي ،سبضيد االسالم318 -317 /37 ،؛ اثي ػوبز حٌجلي245 -244/6 ،؛ ًيع ًيً :شجي.475 -474 /12 ،
 .45سجظ اثي اػؼوي.222-221/1 ،
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ضظم اهلل ثي ػجسالَّبة ٍ ػبغن ثي الحسي؛ ٍ زض اغلْبى اظ هحوس ثي ػلي ثي ضٌطٍيِ ٍ ًظبم
الولي آهَذشِ ثَز ،اظ ػولِ هسضسبى هطَْض ػْس ظًگي ٍ اظ ػبلوبى سرز دبيجٌس ثِ سسٌي ٍ
ًالم اضؼطی ثَز.
اثَالحسي ػلي ثي سليوبى ثي احوس ثي سليوبى هطازی اًسلسي هطعجي ضَوَُضی كُطؿُلِيغي
ضبكؼي (ز ّ544ـ) ًيع اظ هسضسبى ػْس ظًگيبى ٍ اظ ػبلوبى سرزًَش ثطای گسشطش ٍ زكبع اظ
سسٌي ثَز؛ اٍ ًيع ثطذي اظ ػلَم اسالهي ضا زض سلط ثِ ذطاسبى اظ ػبلوبى هطَْضی چَى هحوس
46
ثي يحيي ؿعالي (زض ًيطبثَض) ،اثَػجساهلل ّطٍی ٍ اثَهظلط هطيطی كطاگطكشِ ثَز.
عالمان صاحبمنصب در درگاه سنگیان
ظًگيبى ّنظهبى ثب حوبيز اظ ًوص ػبلوبى زض ًْبز سؼلين ٍ سطثيز ،آًبى ضا زض اهَض اػطايي ٍ
سػوينگيطیّبی ًالى ٍ ًيع زض زيَاىّبی هبلي ٍ هضبيي ثِ ذسهز هيگطكشٌس .ذعاًِ زضثبض
ظًگيبى ،اظ ػولِ هْنسطيي زيَاىّبی هبلي آىّب ثَز ًِ هيسَاى حضَض ػبلوبى ضا زض آى هطبّسُ
ًطز؛ ثطای ًوًَِ ،هبضي اثَالجطًبر أػع ثي أثي ػطازُ(ز ّ556ـ) ،ذعاًِزاض ثطگعيسُ ًَضالسيي
47
ثَز.
هبضي اثَالحسي احوس ثي هبة اهلل ثي هحوس ثي هبة اهلل ثي احوس ثي اثَػطازة ًيع اظ ػولِ
ػبلوبًي ثَز ًِ ضوي دطزاذشي ثِ اهط هضب ،چٌسی ذعاًِ زاض هلي اسوبػيل ثَزٍ .ی اظ ّ575ـ ،
هبضي حلت ٍ ًَاحي آى ثَز ٍ زض سطاسط ػْس هلي غبلح ،هلي ػعالسيي ،ػوبزالسيي ثي هغت
السيي ثي هَزٍز ثي ظًگي ٍ ًيع اثشسای حٌَهز غالح السيي ايَثي ثِ هضبٍر زض ايي ًَاحي
هطـَل ثَز؛ ّطچٌس ثب ثِهسضر ضسيسى ايَثيبى زض هلوطٍ ظًگيبى ٍ ضبكؼيگطايي ايطبىٍ ،ی ًِ
48
ػبلوي حٌلي هصّت ثَزً ،لَش اػشوبػي ٍ هصّجي ذَز ضا ثِ ًلغ ػبلوبى ضبكؼي اظ زسز زاز.
اثَالولبذط ػجسالـلَض ثي لووبى ثي هحوس ًَطزَضی(49زّ562ـ) ،كويِ ٍ ػبلن حٌلي ٍ
غبحت آطبضی چَى االًشػبض ألثي حنیفة كي أذجبضُ ٍ أهَالِ ،الوليس ٍ الوعيس كي ضطح الشؼطيس،

 .46شّجي ،سبضيد االسالم197 -196/37 ،؛ اثي هبضي ضْجِ.320 -319 /1 ،
 .47يبهَر ،هؼؼن االزثبء2074-2073/5 ،؛ اثي سـطی ثطزی.360/5 ،
 .48يبهَرّ ،وبى.2082/5 ،
ًَ .49طزَض اظ ًَاحي ذَاضظم اسز (يبهَر ،هؼؼن الجلساى.)129/4 ،
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ضطح ػبهغ الػـيط ٍ هسضس هسضسِ حسازيي حلت ،ثِ كطهبى ًَضالسيي هضبی حلت ضا ثط ػْسُ
50
زاضز.
اظ زيگط ػبلوبى غبحت هٌػت زض حٌَهز ظًگيبى هيسَاى ثِ اثَالوؼبلي ػجسالسالم ثي
هحوَز ثي احوس كويِ ًِ ،اظ اٍ ثِ ػٌَاى حٌين ٍ كيلسَف ًيع ًبم ثطزُاًس ،اضبضُ ًطزٍ .ی زض
ػيي حبل ،سبػطی ططٍسوٌس ،غبحت ًلَش ٍ هؼشجط ثَز .اٍ زض اٍاذط ػوط اظ ػبًت ًَضالسيي اضسالى
51
ضبُ ثي ػعالسيي هسؼَز ثي ظًگي اظ هػط ثِ هَغل كطاذَاًسُ ٍ ثِ هوبم ٍظاضر گوبضزُ ضس.
اظ زيگط ػبلوبى غبحتهٌػت زض زضگبُ ًَضالسيي ،هيسَاى ثِ هبضي الوضبة ًوبل السيي
هحوس ثي ػجساهلل ثي هبسن ثي هظلط ضْطظٍضی هَغلي (هؼطٍف ثِ ثٌي ذطاسبًي ،زّ572ـ)
اضبضُ ًطز ًِ دس اظ هْبػطر ثِ ضبم ،ثِ كطهبى ًَضالسيي ثِ هضبی زهطن ٍ ًظبضر ثط اٍهبف ٍ
زاضاييّبی سلغبى ٍ هسبػس ٍ هساضس گوبضزُ ضس ٍ سذس سب هوبم ٍظاضر اضسوب يبكزً .لَش
سيبسي ٍ اػشوبػي ضْطظٍضی اٍ ضا عي زٍضاى ظًگي ٍ حشي ثؼسّب زض ػْس ايَثيبى ،ثِ يٌي اظ
هْنسطيي چْطُ ّبی سيبسي ضبم سجسيل ًطز ،چٌبى ًِ اٍ ضا حبًن هغلن ضبم سَغيق ًطزُاًس.
ضْطظٍضی كطزی ططٍسوٌس ثَز ٍ اهَال كطاٍاًي ٍهق ًطز ٍ هساضسي زض هَغل ٍ ًػيجيي ثطای
ديطٍاى هصّت ضبكؼي ٍ ضثبعي زض هسيٌِ الٌجي(ظ) ثطدب زاضز 52.ضْطظٍضی ثٍِاسغِ اضسجبط
هٌبست ثب ذالكز ػجبسي ٍ اظ ػولِ ذليلِ الووشلي (حيّ55-530 :ـ) ،زض ضٍاثظ هيبى زضثبض
ظًگيبى ثب ثـساز ًيع ًوص هظجشي ايلب هيزاضز ،چٌبىًِ ثٍِاسغِ ضٍاثظ هٌبست ٍی ثب الووشلي
زضذَاسزّبی ًَضالسيي هجٌي ثط سأييس هططٍػيز حٌَهز ٍی ثط سطظهييّبی كشح ضسُ زض ضبم
ٍ ػعيطُ ،سولي اهغبػبر دسضش،گطكشي ظهيٌي زض سبحل زػلِ ثطای سبذز هسضسِای ثطای
ديطٍاى كوِ ضبكؼي ٍ ٍهق ثرطي اظ اهغبػبر دسضش ثطای آى هسضسِ ،هَضز هَاكوز ذليلِ هطاض
53
گطكز.
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كطظًس ضْطظٍضی ،هبضي الوضبة هحيي السيي اثَحبهس هحوس (زّ586ـ)ً ،يع اظ زيگط ػبلوبى
ثطػسشِ ٍ اظ غبحتهٌػجبى ًبهساض ايي زٍضاى ثَز ًِ كوِ ضا زض ثـساز ًعز اثَ هٌػَض سؼيس ثي
ضظّاظ كطا گطكز ٍ اظ ػوَی دسضش ،اثَثٌط هحوس ثي هبسن ،اسشوبع حسيض ًطز .اٍ زض ضبم ثِ
ًيبثز اظ دسضش ثِ ًبضّبی حٌَهشي دطزاذز ٍ ّوعهبى ثِ سسضيس ٍ هضبٍر ًيع اضشـبل زاضز.
هحيي السيي ثَاسغِ ضٍاثظ دسضش ثب حبًوبى ظًگيّ ،نچَى هلي ػعالسيي هسؼَز ثي ظًگي ٍ
هلي غبلح اسوبػيل ثي ًَضالسيي  ،حبًن حلت ،ضٍاثظ هٌبسجي ثب ايطبى ثطهطاض سبذز ٍ اظ ّويي
ضٍ ،زض حٌَهز حلت ًوص هإططی زاضز ٍ ثِ گلشِ اثي هلوّي ،ػبًطيي دسضش زض حٌَهز
زهطن ضسّ .ن چٌيي هحيي السيي ثِ سلبضر اظ سَی ظًگيبى ثِ زضثبض ذليلِ ػجبسي زض
54
ضكزٍآهس ٍ هَضز احشطام كطاٍاى ذليلِ ثَز.
ػوبزالسيي اثَػجساهلل هحوس ثي هحوس ًبست اغلْبًي ،هؼطٍف ثِ ػوبز ًبست ،اظ ازيجبى،
هَضذبى ٍ ػبلوبى هطَْض ايي زٍضاى ًيع اظ حوبيزّبی زضثبض ظًگي زض ضبم ثيثْطُ ًجَزٍ .ی
چٌسی ثِ سَغيِ ًوبل السيي ضْطظٍضی ثِ سطدطسشي زيَاى اًطب زض زهطن ًبيل آهس .اٍ ّنظهبى
زضّ567ـ  ،ثِ سسضيس ػلَم زيٌي ًيع اضشـبل زاضز .ػوبزالسيي ثِسجت ضٍاثظ هٌبست ثب
55
ًَضالسيي ،ثِ سلبضر ثِ زضثبض ذليلِ الوسشٌؼس ًيع كطسشبزُ ضس.
گبُ ػبلوبى ثطػسشِ زض هوبم هطبٍضاى سيبسي حبًوبى ظًگي ذسهز هي ًطزًس؛ چٌبى ًِ
زض دي سْبػن ًَضالسيي زض ّ566ـ ثِ هَغل ثطای سطًَة كرطالسيي ػجسالوسيحً ،بيت
ثطازضظازُ اش سيق السيي ؿبظی ثي هغت السيي ظًگيًَ ،ضالسيي غلحٌبهِ سٌظين ضسُ ثب سيق
السيي ضا سٌْب ثب اعويٌبى اظ ثطضسي ٍ سأييس ًْبييِ هبضي الوضبة ضطف السيي ػجساهلل ثي اثي
ػػطٍى ،ػبلن هطَْض ضبكؼي ،اهضب ًطز 56.اثي اثي ػػطٍى ًِ ػلَم اسالهي ضا ًعز ػبلوبى هطَْض
ايطاى ٍ ػ طام كطاگطكشِ ثَز ،اثشسا زض هَغل ثِ سؼلين كوِ ٍ حسيض هطـَل ثَز ٍ سذس زض ػْس
حٌَهز ًَضالسيي زض ّ549ـ ٍ ،اضز زهطن ضس ٍ ػالٍُ ثط سسضيس زض ظاٍيِ ؿطثي ػبهغ زهطن،
ًظبضر ثط اٍهبف هسبػس ضا ثط ػْسُ گطكزًَ .ضالسيي ثطای سسضيس ٍی زض ضْطّبی حلت ٍ
حوع هساضسي ثٌب ًْبز .اثي اثي ػػطٍى زض سٌؼبض ،حطّاى ٍ زهطن (زض زٍضُ غالح السيي ايَثي)

 .54سجٌي186 -185/6 ،؛ اثي هلوّي.144 /1 ،
 .55اثَضبمة62 /1 ،؛ اثي هبضي ضْجِ.42-41 /2 ،
 .56ػَزُ.97 ،26 ،
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ثِ هضبٍر ًيع هيدطزاذز ٍ زض اٍاذط ػوط ،كطظًسش هحيي السيي هحوس ،ثِ ًيبثز اظ ٍی هضبٍر
57
هيًطز.
اثَاللضل حبهس ثي هحوس ثي حبهس ،اظ ػبلوبى ثطػسشِ حٌجلي زض ضْط حطّاى ثَز .اػشوبز
58
ًَضالسيي ثِ ٍی چٌساى ثَز ًِ ضسوبً اٍ ضا زض سوبهي اهَض ضْط ػبًطيي ذَيص هطاض زاز.
اثَعبلت ػجسالطحوبى ثي حسي ثي ػؼوي حلجي(زّ561ـ) ًيع اظ ػبلوبًي ثَز ًِ ضوي هوبم
سلبضر ،سطدطسشي هسؼس ثؼلجي ٍ حشي گلشِاًس ،هسسي ًيع سطدطسشي هسؼس الحطام ضا ثط ػْسُ
59
زاضز .اٍ ضا زض زلثسشگي ثِ سسٌي ثسيبض اسشَاض زاًسشِاًس.
اظ زيگط ػبلوبى غبحت هٌػت هي سَاى ثِ ػوبزالسيي هحوس ثي يًَس اضثلي هَغلي
ضبكؼي(ز ّ535ـ) ،زاًصآهَذشِ ًظبهيِ ثـساز ٍ هبضي هَغل اضبضُ ًطز .اضثلي زض زضثبض سلغبى
ًَضالسيي اضسالى ضبُ ،حبًن هَغل ،ػبيگبُ هغلَثي زاضز ٍ اظ هؼبضطاى سلغبى ثَز ٍ ّوَ ًِ
60
سجت ضس سلغبى اظ هصّت حٌلي ثِ ضبكؼي زضآيس.
زيگط ػبلن هطَْض زضثبضی عي ايي زٍضاى ،اثَالحسي ػلي ثي ػيسي ثي هبة اهلل ثي ًوبش
ثَز ًِ ػوسُ ضْطسص ثِ سجت زاًص عت اٍ ثَز .اٍ ضوي ذسهز زض ثيوبضسشبى ًَضالسيي،
چٌسی ثِ ػٌَاى عجيت سلغبى زض ذسهز ًَضالسيي ٍ ّنچٌيي هسسي ًبست زيَاى اًطب ثَز.
61
اثَالحسي ثؼسّب ثب سػطف زهطن سَسظ غالح السيي ايَثي ،ثِ ذسهز ٍی زضآهس.
اثَهؼبلي اثَالجطًبر اسؼس ثي هٌؼب ثي هَهل سٌَذي هَؼطّی(ز 605يب ّ606ـ) ،اظ زيگط
ػبلوبى هطَْض ايي زٍضاى ثَز ًِ ّنظهبى ثِ اهط هضبٍر ٍ ذسهز زض زضگبُ ظًگيبى هطـَل
62
ثَز.

 .57اثي ذلٌبى54-53/3 ،؛ اثي ًظيط ،عجوبر اللوْبء الطبكؼييي 717-716 /2 ،؛ شّجي ،سـبضيد االسـالم-217 /41 ،
.219
 .58شّجيّ ،وبى.392/39 ،
 .59شّجيّ ،وبى 84 /39 ،؛ اثي ػوبز حٌجلي.330 /6 ،
 .60شّجيّ ،وبى.311-310/43 ،
 .61اثي اثي اغيجؼِ 636-635/1 ،؛ اثي كضل اهلل ػوطی.505 -504 /9 ،
 .62اثي ػسين.158 3- 1580/4 ،
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نتیجه
ذبًساى حٌلي هصّت ظًگي ًِ اظ سسُ ضطن ّؼطی ،هٌبعن گسشطزُای اظ ضبم ٍ ػعيطُ ضا سحز
سلغِ ذَز زضآٍضزًس ،عي حٌَهز ذَيص ضٍاثظ سبظًسُای ثب ػبلوبى ًبمزاض ٍ دبیثٌس ثِ سسٌي
ثطهطاض ًوَزًس .زض يي سَی ايي ضٍاثظ ،ػبلوبى سٌي اظ يبضی ضسبًسى ثِ ظًگيبى زض ضسيسى ثِ
هسضر ٍ زسشيبثي ثِ اّساف ًالى سيبسي ،ثٍِيژُ زض ضٍيبضٍيي ثب سْسيس ػسی حوالر غليجيبى
ٍ حضَض ٍ كؼبليز ػطيبىّبی ضيؼي ّيچ زضيؾ ًساضشٌس ٍ زض سَی زيگط ،ػبلوبى زض هٌبغت
سيبسي ٍ هضبيي ثًِبض گوبضزُ هيضسًس ًِ ػوالً ثِ هؼٌبی سساٍم ثًِبضگيطی دطٍضشيبكشگبى
هساضس زض حبًويزّبی سٌي ثَز ًِ سؼطثِ آى ديطشط زض ضطم ٍ ثب ضٌَكبيي هساضس ًظبهيِ
حبغل گطشِ ثَز .حبًوبى ظًگي ،اظ عطين سبذز ٍ گسشطش هطاًع آهَظضي زض هٌبعن هرشلق
سحز سلغِ ذَيص ،ثط حيغِ حضَض ٍ اهشساض ػبلوبى سٌي اكعٍزًس ٍ اظ عطين ٍاگصاضی هٌبغت
هرشلق زيَاًي ٍ حٌَهشي ثِ ػلوبی ًبهَض سٌي ،دبيگبُ سيبسي ٍ اػشوبػي ايطبى ضا ثيص اظ
ديص سوَيز ًوَزًس .اظ زيگط آطبض ديگيطی ايي سيبسز ،هططٍػيز سيبسي ثيطشط ثطای ظًگيبى
زض هلوطٍ ايطبى ثَز ًِ ثؼسّب زض حبًويز سٌي هصّت ايَثيبى(ّ648-567ـ) ًيع ثًِبض آهس .زض
ضطح حبل ػبلوبى سٌي زضگبُ ظًگيبىً ،وص هساضس ًظبهيِ ،ثِ ػٌَاى دطٍضضگبُ حلوِ ًرسز
ايي ػبلوبى ٍ ًيع ًوص ػبلوبى ايطاًي ،هبثل سَػِ اسز.
کتابشناسی
اثي اثي اغيجؼِ ،هَكن السيي احوس ثي هبسن (مّ668ـ) ،ػيَى األًجبء كي عجوبر األعجبء ،سحوين ًعاض
ضضب ،ثيطٍر ،زاضالمکتب الحيبة ،ثي سب.
اثي اطيط ،ػعالسيي اثَالحسي ػلي ثي اثي الٌطم (مّ630ـ) ،الٌبهل كي الشبضيد ،ثيطٍر ،زاض غبزض،
ّ1385ـ1965 /م.
ّوَ ،الشبضيد الجبّط كي السٍل األسببکی ثبلوَغل ،سحوين ػجس الوبزض احوس ،الوبّطة – ثـساز ،زاض الٌشت
الحسیث  -مکتب الوظٌيّ 1382 ،ـ1963/م.
اثي سـطی ثطزی ،اثَالوحبسي يَسق (مّ874ـ) ،الٌؼَم العاّطة كي هلَى هػط ٍ الوبّطة ،هػطٍ ،ظاضة
الظوبف ٍ االضضبز الوَهي ،زاضالٌشت ،ثي سب.

اثي ذلسٍى ،ػجسالطحوي ثي هحوس(مّ808ـ) ،زيَاى الوجشساء ٍ الرجط كي سبضيد الؼطة ٍ الجطثط هي
ػبغطّن هي شٍی الطبى االًجط(سبضيد) ،سحوين ذليل ضحبزُ ،ثيطٍر ،زاضاللٌطّ1408 ،ـ1988/م.
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اثي ذلٌبى ،احوس ثي هحوسٍ ،كيبر األػيبى ٍ اًجبء اثٌبء العهبى ،سحوين احسبى ػجبس ،ثيطٍر،
زاضغبزض1900،م.
اثي ضػت ،ػجسالطحوي ثي احوس ،الصيل ػلي الصيل ػلي عجوبر الحٌببل  ،ثيطٍر ،زاضالوؼطٍف  ،ثي سب.
اثي ضساز ،هحوس ثي اثطاّين(م ّ648ـ) ،األػالم الرغيطة كي شًط اهطاء الطبم ٍ الؼعيطة ،سحوين ظًطيب
ػجّبضُ ،زهطن ،هٌطَضار ٍظاضة الظوبف  1991،م.
اثي ػجطی ،گطيگَضيَس ،سبضيد هرشػط السٍل ،سطػوِ ػجسالوحوس آيشي ،سْطاى ،اًشطبضار ػلوي ٍ
كطٌّگي1377 ،ش.
اثي ػسينً ،وبل السيي ػوط ثي احوس(مّ660ـ) ،بغی الغلت كي سبضيد الحلت ،ثيطٍر ،زاضاللٌط ،ثي سب.
اثي ػسبًط ،اثَالوبسن ػلي ثي حسي (مّ733ـ) ،سبضيد هسین زهطن ،ثيطٍر ،زاضاللٌطّ1415 ،ـ.
اثي ػوبز حٌجلي ،ػجسالحي ثي احوس(مّ1089ـ) ،ضصضار الصّت كي اذجبض هي شّت ،سحوين
االضًبٍٍط ،زهطن -ثيطٍر ،زاض اثي ًظيطّ1406 ،ـ 1986/م.
اثي كضل اهلل ػوطی ،ضْبة السيي احوس ثي يحيي (مّ749ـ) ،هسبلي االثػبض كي هوبلي الؼػبض،
اثَظجي ،الوؼوغ الظوبكيّ1423 ،ـ.
اثي هبضي ضْجِ ،اثَثٌط ثي احوس (مّ 851ـ) ،عجوبر الطبفعی  ،سحوين حبكظ ػجسالؼلين ذبى ،ثيطٍر،
ػبلن الٌشتّ1407 ،ـ.
اثي هغلَثـب ،هبسن ثي هجبضى(م ّ879ـ) ،سبع الشطاػن كي هي غٌّقّ هي الحنفی  ،سحوين اثطاّين غبلح،
ثيطٍر ،زاضالوأهَى للشطاصّ1412 ،ـ1992/م.
اثي ًظيط ،اسوبػيل ثي ػوط(مّ774ـ) ،الجسای ٍ الٌْبی  ،ثيطٍر ،زاضاللٌطّ1407 ،ـ  1986/م.
ّوَ ،عجوبر اللوْب الطبكؼيي ،سحوين ٍ سؼلين احوس ػوط ّبضن -هحوس ظيٌْن هحوس ؿطة ،مکتب
الظوبف السینی 1413 ،م 1993/م.
اثي هلوّي ،ػوط ثي ػلي(مّ 804ـ) ،الؼوس الوصّت كي عجوبر حمل الوصّت ،سحوين ايوي ًػط
االظّطی -سيس هٌْي ،ثيطٍر  -هٌطَضار هحوس ػلي ثيضَى ،زاض الٌشت العلمی ّ1417 ،ـ 1997/م.
اثَضبهِ ،ػجسالطحوي ثي اسوبػيل(م ّ645ـ) ،الطٍضشيي كي اذجبض السٍلشيي الٌَضی ٍ الػالحی  ،ثيطٍر،
زاضالٌشت العلمی ّ1422 ،ـ 2002/م.
اسٌَی ،ػجسالطحين (مّ772ـ) ،عجوبر الطبفعی  ،سحوين ًوبل يَسق الحَر ،هطًع الرسهبر ٍ االثحبص
الظوبفی  ،ثيطٍر ،زاضالٌشت العلمی ّ1407 ،ـ 1987 /م.
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اضشطی سلطضي ،ػليطضب« ،هإسسبر آهَظضي زٍضُ ايَثي (ػلل گسشطش ٍ ديبهسّبی آى)» ،ضسبلِ
ًبضضٌبسي اضضس ،زاًطٌسُ الْيبر ٍ هؼبضف اسالهي ،زاًطگبُ سْطاى1385 ،ش.
اهجبل آضشيبًي ،ػجبس ،سبضيد ايطاى ،اًشطبضار ثْعاز ،سْطاى1382 ،ش.
ػَزُ ،غبزم احوس زاٍز ،الوساضس الؼػطٍنی كي ثالز الطبم ،ثيطٍر ،هَسسِ الطسبلِ -زاض ػوّبض،
ّ1406ـ 1986 /م.
حبكظ ،هحوس هغيغ ،الوحبسي السلغبنی كي زاضالحسيض الٌَضی  ،زهطن ،زاضالجيطٍسيّ1427 ،ـ/
2006م.
حشي ،كليخ ،سبضيد سَضيِ ٍ لجٌبى ٍ كلسغيي ،سطػوِ ًوبل اليبظػي ،سحوين ػجطائيل ػجَض ،ثيطٍر،
زاضالظوبف 1959 ،م.
ذبهِ يبض ،احوس« ،ثطضسي ظيبضسگبُّبی هجشٌي ثط ضؤيب زض هػط ٍ ضبم» ،كػلٌبهِ سبضيد زض آيٌِ دژٍّص،
ش ،32ثْبض ٍ سبثسشبى 1391ش.
ذليل ،ػوبزالسيي ،ػوبزالسيي ظًٌي ،هَغل ،لططًِ هؼول ٍ مطبع العّطاء الحسیث ّ1406 ،ـ.
زيؼَضع ،ػيطاضز ،زهطن ػجط الؼػَض ،سطػوِ ليٌب هَكن زػجَل ،زهطن -ثيطٍر ،زاضالقتیب للغجبع ٍ
الٌطط ٍ الشَظيغّ1428 ،ـ  2007/م.
شّجي ،هحوس ثي احوس(مّ748ـ) ،سبضيد اإلسالم ٍ ٍكيبر الوطبّيط ٍ األػالم ،سحوين ػوط ػجسالسالم
سسهطی ،ثيطٍر ،زاضالٌشبة الؼطثيّ1413 ،ـ 1993/م.
ّوَ ،زٍل االسالم كي الشبضيد ،حيسض آثبز زًي ،زائطةالوؼبضف الؼظوبنی ّ1365 ،ـ .
ّوَ ،الؼجط كي ذجط هي ؿجط ،سحوين غالح السيي هٌؼسًَ ،يز ،الشطاص الؼطثيّ1363 ،ـ1984 /م.
سجظ اثي الؼؼوي ،احوس ثي اثطاّين(مّ884ـ)ًٌَ ،ظ الصّت كي سبضيد الحلت ،حلت ،زاضالولن،
ّ1417ـ.
سجٌي ،ػجسالَّبة ثي ػلي(مّ771ـ) ،عجوبر الطبفعی الٌجطی ،سحوين ػجساللشبح هحوس الحلَ ٍ
هحوَز هحوس الغٌبحيّ ،ؼط للغجبع ٍ الٌطط ٍ الشَظيغّ1413 ،ـ.
ضلجي ،احوس ،سبضيد آهَظش زض اسالم :اظ آؿبظ سب كطٍدبضي ايَثيبى زض هػط ،سطػوِ هحوس حسيي
سبًز ،چبح اٍل ،سْطاىً ،طط ًگبُ هؼبغط1387 ،ش.
ػبضَض ،سؼيس ػجساللشبح ،الحطک الصلیبی  ،هبّطة ،مکتب االًؼلَ الوػطی 2009 ،م.
ػوبز ًبست اغلْبًي ،ذطيسة الوػط ٍ ػطيسة الؼػط ،سحوين ضٌطی كيػل ،زهطن ،المطبع الْبشمی ،
ّ1388ـ1961/م.
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ؿٌيوِ ،ػجسالطحين ،سبضيد زاًطگبُّبی ثعضٍ اسالهي ،سطػوِ ًَضاهلل ًسبيي ،سْطاى ،هَسسِ اًشطبضار
ٍ چبح زاًطگبُ سْطاى 1372 ،ش.
ًشجي ،هحوس ثي ضبًط(مّ 764ـ) ،ػيَى الشَاضيد ،سحوين كػيل السبهط ٍ نبیل ػجسالوٌؼن زاٍز ،ثـساز،
زاضالحطی للغجبع ّ1397 ،ـ 1977/م.
ًطزػلي ،هحوس ،ذغظ الطبم ،ثيطٍر ،زاضالؼلن للواليييّ1389 ،ـ1969/م.
ًسبييًَ ،ضاهلل ،هساضس ًظبهيِ ٍ سأطيطار ػلوي ٍ اػشوبػي آى ،سْطاى ،اهيطًجيط1374 ،ش.
ًيالًي ،هبػس ػطسبى ،سيط آضاء سطثيشي زض سوسى اسالهي ،سطػوِ ثْطٍظ ضكيؼي ،سْطاى ،دژٍّطگبُ حَظُ
ٍ زاًطگبُ ٍ هطًع هغبلؼبر كطٌّگي ضْط سْطاى1387 ،ش.
هوسم ،هحوسػجساهلل ،االؿشيبالر كي ثالز الطبم ٍ الؼعيطة ظهي الحطٍة الصلیبی  ،هبّطة ،زاضالؼبلن الؼطثي،
2008م.
ًؼيوي ،ػجسالوبزض ثي هحوس(م ّ927ـ) ،الساضس كي سبضيد الوساضس ،ثيطٍر ،زاضالٌشت العلمی 1410،م.
ًٍَی ،يحيي ثي ضطف(مّ676ـ) ،هرشػط عجوبر اللوْب ،سحوين ػبزل ػجسالوَػَز ٍ ػلي هؼَّؼ،
ثيطٍر ،هَسسِ الٌشت الظوبفی ّ1416 ،ـ 1995/م.
ًَيطی ،احوس ثي ػجسالَّبة(مّ733ـ)ًْ ،بی االضة كي كٌَى االزة ،هبّطة ،زاضالٌشت ٍ الَطبم الوَمی ،
ّ1423ـ.
يبهَر(مّ626ـ) ،هؼؼن االزثبء ،ثيطٍر ،زاضالـطة اسالهيّ1414 ،ـ.
ّوَ ،هؼؼن الجلساى ،ثيطٍر ،زاضغبزض1995 ،م.
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