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هحسيسحوتٖ 
چکیذه
وًؽتار عامز رایگاٌ تبییىی ي تسغییزک اتیا «درآمییک ریز رازیاییاک تیاری
ازیريد (در عیٌَاک و غتیه یعالم )» ری یس دي مىَز ییزیار ي عییب میًرد و یی
قزیر م دَی .مايریءیلىُز رٍ ّىًین ؽزق تزیه ییالت رُان ییزیو ي یعالم در ىًل
قزين و غتیه یعالم  ،پیًویَاک تىگاتىگ ازَىگ  ،یقتقادک ،یرتماّ ي عیاعی ِ
یوکارواپذیزک را دیگز وًیع رُان یعالم دیؽتٍ ي در ّیه عال ،عیيد ي يیضگی -
َاک رازیایای آن تا اىًن صىیین ؽىاختٍ ؽیٌ ویغت .اتیا عامیزاٍ ریٍ ّىیًین
اتا درع رزیک دیوؾزًیان رؽتٍ تاریخ مْزا ؽیٌ ،رٍ وًّ عز آغیاس رزییاو
وًیه در پضيَؼَاک ازیريد ؽىاع مغغً م ؽًد .یَمیت مًمًُ ي پیزدیسػ
متسايتِ ميیب یس وکات ممتاس اتا  ،يلی یرُیام در مغیهلٍ ،واَمیاَىگ ّىیًین ي
مغتًیّ ،یم یعتسادٌ یس َمٍ مىارِ یفیی ّ ،ییم تییقی ي تًریٍ السم در یعیتسادٌ یس
تغ ی ات ریییّ ،یم رّاییت میًیسیه ّیمی در تییيیه اتیا ي يریًد یغیاله
مغتًیی ي يیزییؾ در مته ری ویش م تًین رٍ ّىًین وارعای َاک آن دیوغت.
کلیذواژهها:رازیایاک تاری  ،ییزین ازَىگ  ،ازیريد ،تزاغتان ؽزق .

.1مقذمه
و ؾ اٍ مايریءیلىُز ،رٍ ّىًین ر ؾ یس قیمزي ازَىگ ییزین ،در تزیییی عییات ّیمی ی
یدر ییزین در قزين عًم ي صُارم َززک ،ییسا ازد ،راساايک تغًالت آن ری رزیک میا میزيرت
م ر ؾی .رییُ یعت اٍ اُم تغًالت تیاری َیز مىي یٍ رییين ؽیىاخت درعیت یس
ؽزییو رازیایای آن میغز و ًیَی ریًد .لیذی یوتؾیارت عیمت اتیار ری تغیت ّىیًین
دیوؾیار گزيٌ تاریخ دیوؾگاٌ لزعتان،

Mohsenrahmati45@gmail.com

تاریخ دریاات ،1396/7/12 :تاریخ پذیزػ1396/10/1 :
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«درآمیک رز رازیایاک تاری ازیريد در عیٌَاک و غتیه یعالم » ری رٍ ّىیًین «مىبیِ
یفی درط رازیایاک تاری ییزین» مىتؾز ازدٌ یعت .را تًریٍ ریٍ ریییی عاامییت
عیاع مايریءیلىُز یس ییزین در صُیار قیزن یخییز ،تیاریخ آن مىي یٍ وییش در َمیٍ یرْیاد
ازَىگی  ،عیاعی  ،یرتمیاّ  ،ي رازیاییای آن ،در ییییزین واؽیىاختٍ ماوییٌ ي ریٍ رغییم
تالػ َاک سیادک اٍ رزیک راسؽىاع پیًوییَاک تیاری ي ازَىگی ایزیريد ریا یییزین
فًرت گزاتٍَ ،ىًس دررارٌ رازیایاک تاری آن واعییٍ ،ریٍ ریش تزرمیٍ آحیار رزخی
مغتؾزقانَ ،یش تهلیس رٍ سران اارع يرًد وییؽت .اتا عامز ریٍ ّىیًین و غیتیه
پضيَؼ یس عًک یک مغ ییزیو  ،در ییه سمیىٍ مغغً م ؽًد.

.2مزایایکتاب
یک یس يیضگ َاک اتا آن یعت اٍ ازیريد ری رٍ ّىًین ر ؾی یس یییزین دیوغیتٍ ي ریا
تهایی رز یگاوگ ازَىگ میان ییه دي واعیٍّ ،مالً مًمًُ اتا ری ریٍ ّىیًین رزرعی
رازیایاک تاری یک یس وًیع ییزین تبییل ازدٌ یعت .ديمیه وکتٍ ،رامْیت رغج ي
تسکیک مًمًّ آن یعت .تا پیؼ یس ییه ،ؽزط ي تًفیف رازیایاک تیاری ری ؽیُز
رٍ ؽُز م وًؽتىی ي سیز ّىًین َز ؽُز تمیام مغیایل مزریًه ریٍ ؽُزعیاسک ،ازَىیگ،
رمْیت ،یقتقاد ي َز صیش مزتبو را آن ری م وًؽتىی ،یما در ییه یحز را تسکیک مًمًّ ،
رٍ َز یک یس ییه مًیرد یک اقل یختقاؿ دیدٌ ي در تؾیزیظ ویًیع ؽیمال ي ؽیز
عیغًن ،رٍ مْزا ییالت تزک آوزا پزدیختٍ یعت .دیگز وکتٍ عائش یَمیت ،آن یعت اٍ
در عزم متىاعب رٍ َمٍ مًمًّات مزرًىیٍ پزدیختیٍ ي َمضىییه تقیايیزک ایٍ ریا
ایسیت مىاعب یس آحار تاری ازیريد تُیٍ ي در پایان اتا صاپ ؽیٌ یعت.
ميالٍْ مته اتا  ،يرًد رزخ ااعت َا ری ویش در اتا
تزتیب خًیَی آمی.

وؾان م دَی ایٍ ؽیزط آن ریٍ

 .2کاستیهایشکلیوظاهری
وًؽته آحار پضيَؾ  ،یعیً خاؿ خًد ری دیرد اٍ وًیغىیٌ م رایغت ریا دقیت تمیام
ییه مًیرد ری رّایت اىی یما در مته اتا عامز یس صىی رُت ،یس یعیً ّیم اافییٍ
گزاتٍ یعت:
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.7-9تکشاسهطالة
یک یس مْیارَاک ّیم  ،پزَیش یس تکزیر یعت اٍ در اتا عامیز رّاییت وؾییٌ ي در
رغیارک راَیا یس رمییٍ درفیسغات(–219 ،61-54 ،45 ،35،40 ،34 ،33 ،23 ،20 ،13
،176 ،170،171 ،151 ،138 ،224 ،105 ،225 ،95 ،97 ،70 ،153 ،151-148 ،223
 )242 ،241 ،229 ،222قارل مؾاَیٌ یعت .ییه تکزیر رٍ عیک م رعی اٍ تًفیفَاک
مؾارٍ یس یک مارزی ری َسترار یس قًل رازیا وًیغان م تیف تکزیر م اىیی (ؿ-284
.)285

.2-9فقذاىٗکٌَاختٖدساسجاعات
در پضيَؼ مزعًم یعت اٍ و غتیه رار ،مؾ قات اامل اتارؾىاخت مىبِ مًرد یعیتىاد
و ل ي در مًیرد رْیک ا و یعم یؽُز وًیغىیٌ ری ذاز اىىی .مؤلف ،ییه قاّییٌ ری مُمیل
گذیؽتٍ ي ییه قنیٍ ،یس صىی رُت راّج آؽستگ در یرراُدَ ِ ییه اتا ؽییٌ یعیت:
یک ییىکٍ رزخ مىارِ ری صىی رار رٍ فًرت متًیل ییا متىیاي  ،ریا مؾ قیات اامیل
آيردٌیویَ .مضًن یرهعًقل ،ریُاو  ،یفي زک ي عییيدیلْالم (ؿ.)16 ،15 ،14 ،7 ،6
ديم ییىکٍ رزیک رغیارک یس مىارَِ ،مضًن رالذرکّ ،ی  ،ؽْبان ،گیب ،خيیب ي ریش آن
( ؿ،)177 ،129 ،129 ،126 ،122 ،121 ،120 ،114 ،107، 99 ،80 ،76 ،75 ،74
مؾ قات اتارؾىاخت ری حبت وم اىی ،يل در یرراّات رْیک(گیاَ یيقیات رْیی یس
40رار یرراُ) مؾ قات اامل مىبِ ؽىاخت رزخ یس آوُا ری یریئٍ م دَیی میخالً ایزیک،
دیااًوًف ،اًلتظ ي ازیمکیه(ؿ.)273-271
عًم ییىکٍ گاَ یيقات ،رٍ وام اتا یرراُ م دَی(ؿ )216 ،149 ،148 ،152ي گاَ
مىبْ ری یکرار را وام اتا ي یکرار را وام مؤلّف ذاز م اىیی(یس رمییٍ ؿ،147 ،140
َ .)208 ،203 ،158،202مضىیه در یرراُ رٍ اتا «ميالْیات عیایک» ،رارَیا ریٍ ویام
اتا یرراُ دیدٌ(ؿ ،)163 ،155 ،76،121،146يل یکبیارٌ تایییز ريییٍ دیدٌ ،ریٍ ویام
مؤلف آن آذرپ (ؿ196پايرق  )2ي مزیدیً در سیزوًیظ رْیک رٍ وام اتا یرراُ می
دَی(ؿ294پايرق  ، )1يل در اُزعت مىارِ ،وًیغىیٌ آن ری رییریلشمان قزییب مْزای
م اىی(ؿ .)314صُارم ییىکٍ قاّیٌ مزعًم در یرراُِ متًیل رٍ یک مىبیِ ری در رزخی
مًیرد ماسًل گذیؽتٍ یعت(ؿ .)93 ،63در رای (ؿ103پايرق  )6ویش ریٍ یریه عًقیل
یرراُ دیدٌ ي در پايرق رْیک «َمان ،عًقل،ؿ» 202آيردٌ یعت.
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پىزم ،ر وَم در یرراُ رٍ م االت یعت .در عال اٍ در مًیردک(ؿ )292 ،128ؽیًٌ
متییيل در یرراُدَ رٍ مزالت ری رّایت م اىی ،در رزخ مًیرد رٍ ییه ؽییًٌ ّمیل
وم اىی (ؿ 79پايرق  ،175 ،7پايرق َ .)3مضىیه ،در یرراُ رٍ «تاریخ ییزین امبزیذ»
(ؿ« ،)160 ،196 ،164 ،121تاریخ تمینَاک آعیاک مزاشک» وییش (ؿ،139 ،138 ،11
 ،)161 ،160 ،159 ،158 ،157ي م االت دا٤ش٠إِعارس (ؿ ،99پیايرق  ،)6ریٍ گًویٍیک
واَمگًن ّمل م اىی .ؽؾم ،ر وَم َای اٍ در ذایز فیسغاتِ میًرد یرریاُ يریًد
دیروی .صىاوکٍ در فسغٍ( 71پايرق  )7 ،2رٍ عییيدیلْالم ؿ 277-175ي در پیايرق 3
رٍ ؿ 277-157یعتىاد ازدٌ ي ییه ریین مْىا یعت اٍ یازید رزیک یااته یىالّات میًرد
یعتىاد رایی رٍ 102یا  122فسغٍ یس عیيدیلْالم مزیرٍْاىىیَ .مضىیه در راک دیگز ریٍ
دي فسغٍ متسايت یس یک مىبِ یعتىاد ازدٌ ي ریٍ یییه ؽیکل ّزییب یرریاُ می دَیی:
رُشیدک ،ؿ ،91ؿ( 72ؿ ،121پايرق  .)8 ،7یس آوزا اٍ دي یحز رُشیدک مًرد یعیتسادٌ
ییؾان رًدٌ ،مْیًم ویغت اٍ ییه یرراّات رٍ اییم یحز ییؾان یعت .یییه ری تیًرُ ریٍ
قاّیٌکِ مْمًلِ یعتىاد ،در آوزا رٍ یيد م رعی اٍ ا و رٍ ویام وًیغیىیٌ ي واؽیز رغیىیٌ
ازدٌ ،ي یس ذاز وام یحز ي دیگز مؾ قات مىبِ ؽىاخت ي عت ذاز فسغٍ مًرد یرریاُ
ىسزٌ م ريد(ؿ 67پايرق  ،1ؿ170پايرق َ .)2مضىیه در راَاک دیگز ،مؾ قیات
اتا ؽىاخت ری ریين عال وؾز ي ریين ذاز فسغٍ ذاز ازدٌ یعیت(ؿ126پیايرق ،3
127پايرق .)1

.9-9اسجاعاتًاصح٘ح
دیگز ااعت  ،حبت وافغیظ فسغات مًرد یرراُ یعت یا ییىکٍ ميیب ری یس مىبْی و یل
ازدٌ ي رٍ مىبِ دیگزک یرراُ م دَی( ،73 ،71 ،66،67 ،40 ،39 ،20پايرق 183 ،81 ،4
پايرق .)278،289 ،1

.4-9رکشًکشدىهشخصاتهٌاتع
در یک یحز پضيَؾ  ،ا و مؾ قات مىارْ اٍ در مته اتا رٍ آوُا یرراُ دیدٌ ؽییٌ،
م رایغت در لیغت مىارِ ذاز ؽًد .مؤلف امتزیه تًرُ رٍ ییه قنیٍ وییؽتٍیویی ریٍ
گًوٍیک اٍ در سیز وًیظَا ا و رٍ عیيد  77یحز یرریاُ دیدٌ يلی در اُزعیت مىیارِ،
مؾ قات اتارؾىاخت عیيد  300مىبیِ ری درد ایزدٌ ي ریا یییه عغیا  ،ا یو یس 25
درفی مىارِ یعتسادٌ ایزدٌیویی .یس ىیزف دیگیز قزییب ریٍ  9میًرد یس  77یحیزک ایٍ در
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پايرق َا رٍ آوُا یرراُ ؽیٌ ،در اُزعت پایاو درد وؾیٌیویَ :مضیًن ريدای ّ ،یی ،
ؽْبان ،خيیب  ،سریهاً  ،راسيرثَ ،زيديت ،اساالییا ي ریش آن(ؿ،75 ،74 ،73 ،32
 .)206 ،205 ،143 ،142 ،133 ،132 ،129 ،99یس آوزا اٍ مؾ قیات اتارؾیىاخت ِ یییه
مىارِ ری در َیش را ویايردٌ ،ییه تقًر ییزاد م ؽًد ایٍ ییؾیان ا یو ریا ريوًیغی یس
مأخذ دیگز ییه یرراّات ری آيردٌ یعت.
َمضىیه را ّمیکزد واَمغان ،قاّیٌک مْمًل در تزتییب یلسبیای در اُزعیت مىیارِ
پایاو ری در مُمل گذیؽتٍیویی (ؿ .)310،319 ،306 ،305در میًیردک وییش یس ییک یحیز
یعتسادٌ ومًدٌ يل در اُزعت پایاو  ،مؾ قات اتارؾىاخت صىی صاپ یس َمان یحیز ری
آيردٌ ي مْیًم وم اىی اٍ یس اییم یک یعتسادٌ ازدٌیویی مخیل وزؽی  ،اًلغیىیکف ي
ااؽازک(ؿ .)318 ،315ییه آؽستگ سماو رٍ یيد م رعی اٍ مؤلف در سیزویًیظ ریٍ
یک اتا یرراُ م دَی ي در اُزعت پایاو مؾ قات آن اتا ری وىًؽیتٍ ییا مایایز
وًؽتٍیعت(ؿ177،196 ،80 ،79پايرق 170 ،314 ،231 ،5پايرق  3در میًرد رُیشیدک،
گییسیُز ،ميالْاتعایک،ؽاَىامٍ صاپ مغکً).

.1-9اغالطدستَسًٍٕگاسشٖ

یک دیگز یس ااعت َاک اتا  ،يرًد یغاله يیزییؾ در میته اتیا یعیت ایٍ یس آن
رمیٍ یعتسادٌ وامىاعب یس ّالمت وگارؽ يیزگًل«( »،ؿ ،)278 ،100 ،97واَمیاَىگ
ریه آغاس ي یوزام رزخی رمیالت ي ّییم تىاعیب ااّیل ي اْیل(ؿ،107 ،40 ،5 ،91
 ،)164یّزی گذیرک یا حبت وادرعتِ وامِ ییالتِ تزکِ قَزلُی (ؿ،229 ،66،228 ،65 ،62
 ،)286،288 ،250 ،243 ،230تُییزگؼ(ؿ ،)72یَامییا(ؿ )68ي اىزیىییٍ (ؿ)72 ،63
َغتىیّ .اليٌ رز ییه ،یغاله تایپ متْیدک در اتا یعت اٍ ممه یؽارٌ ریٍ رزخی یس
آوُا ،ؽکل فغیظ آن ری در م ارل آن درد م اىیم :عًسٌ(;عًمٍ) ،غًر(; غًس یا غش)،
ؽکیىٍ(;ؽ ىیٍ) ،ییظاًک(;ییغ ایًل) ،تًسایًک(;تًسایًل) ،تایش (; تاشغیش) ،دییٍ
وًی(;دیٍ وً ،دٌ وً) ،دریاک ريک(;دریاک ريم) ،عکیم (;عیاام ) ،اىغیىیٍ(;اىزیىیٍ)،
گزیته(;گزیغته) ،مغزم (; مغتزم) ،تسنیل(;تسقییل) ،ریش(;ریشء) .یییه میًیرد ریٍ
تزتییییب در فیییسغات،73 ،63 ، 71 ،71، 70 ،46،69 ،42 ،29 ،34 ، 30 ،16 ،13
125سیزوًیظ 254 ، 248 ،132 ،3دییٌ م ؽًد.

.6-9تأث٘شپزٗشًٕثشًَٗسٌذُاصهٌاتعخَد
یک یس يیضگ َاک اتا  ،تهحیز پذیزکِ وخزِ وًیغىیٌ یس مىارِ یعت صىان اٍ را ريوًیغی
یس رازیایاوًیغان مغییمانَ ،میًیرٌ یاْیال ری ریا سریان ي سمیا ِن عیال آيردٌ ،در وتیزیٍ
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خًیوىیٌ ،را ميالٍْ ییه اتا تقًّر م اىی اٍ َىًس در قزين و غیتیه یعیالم سوییگ
م اىی( وک :ؿ .)234 ،111 ،100 ،90 ،67 ،40،66 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35، 34عتی در
مًیردک ویش ّیه رمالت مىارِ خًد ری ریين ّالمتِ و ل قًل «» ،آيردٌ ي در وتیزٍ وخیز
يک ریؼ یس پیؼ تغت تهحیز مىارِ خًد قزیر گزاتٍ یعت( ؿ.)67 ، 66

کاستیهایمحتوایی

.4
ميالٍْ مته اتا يرًد رزخ ااعت َاک مغتًیی ری وؾان م دَی اٍ رٍ تزتییب ذییل
رٍ آوُا پزدیختٍ م ؽًد:

.7-4اتْامدسهسألٍِدسًت٘جًِاّواٌّگٖعٌَاىٍهحتَا

در میان پضيَؾگزین َىًس تًیا در خقیًؿ میًید میًرد ميالْیٍ در رازیاییاک
تاری يرًد وییرد .مؤلف ویش یس یریئٍ رغخ م یمات پیزیمًن رازیایاک تاری ي اُم
خاؿّ خًد یس ییه مسًُم دریغ يرسییٌ یوی ،لذی اتا  ،را یرُام در مغیهلٍ ي ريػ مًیریٍ
یعت .تهمل در اتا  ،وؾان م دَی اٍ یس وَز ییؾان رازیایاک تاری «رزرعی تيیًّر ي
تغًّل مغایل مًرد ميالٍْ کِ ّیم رازیایا در یک مکان رازیایای مْیه ي در یک م يِ
سماو خاؿّ» یعت .ییهگًوٍ تْبیز یس رازیایاک تاری  ،یگز صٍ قاریلقبیًل یعیت ،یمیا
مؤلّف ری میشم م عاسد تا ديرٌ سماو ي مکان رازیایای مًرد ميالٍْ خیًد ری مْزّای -
اىی .ییؾان ویش رٍ َمیه خاىز ّىًین ازیريد ری یاشيدٌیوی ،یما تْزیف دقی ی یس آن یریئیٍ
وم اىی در رزخ راَا(ؿ )291-290 ،73-61ازیريد ری رز َمٍ عزسمیهَاک يیقِ در
ؽمال ي ؽز ریغًن ي دریاک ماسویرین ،یس يلگا تا یییزتیؼ ي عییبزک ي ر ؾیُای یس
صیه تْمیم م دَی ،يل در راَای دیگز (ؿ ،)289-284 ،26-24را تْیییه مزسَیاک
ریه یعالم ي اسزّ ،مالً دیمىٍ ازیريد ری رٍ وًیع غز ِ عیغًن مغیيد م عاسد.
َمضىیه مغیيدٌ سماو مًرد رغج ویش مبُم یعت .قزين و غیتیه یس یرتیییک يريد
یعالم رٍ ییزین تا یرتییک عکًمت عیزًقیان ری در رز م گیزد ،يلی وًیغیىیٌکِ عامیز،
مًیردک یس مغیایل رازیاییای ديرٌ عییزًقیان ری وییش آيردٌ یعیت(ؿ .)119 -118یس
ىزف دیگز ،مًیرد ّیییٌیک یس مغایل پیؼ یس یعیالم(ؿ )210-196 ،194-120ری وییش
آيردٌ یعت .در عال اٍ دررارٌ ؽزییو ازَىگ ي مذَب مىي ٍ در ديرٌ یعالم رغییار
یویک عی ه می گًییی(ؿ .)226 -210 ،195-194صىیانایٍ در اقیلِ105فیسغٍیکِ
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رازیایاک ازَىگ  ،ا و19فسغٍ (یا رٍ ّبارت رُتز ا یو 18درفییِ ميالیبِ اقیل)ریٍ
ؽزییو ازَىگ ِ مىي ٍ در قزين و غتیه یعالم ت قیـ یااتٍ یعت.
رٍ لغاً ريػ گزدآيرک یىالّات ي وغًٌ یریئٍ مًمًُ ،ییه اتا یس دي ر یؼ
اامالً مزشّی ي وامزتبو را یکییگز تزایب ي تیيیه یااتٍیعت .در عال ایٍ صُیار اقیل
رازیایاک ىبیْ  ،یرتماّ  ،یقتقادک ي عیاع ( )300-274 ،270-216 ،119-13ری ریز
یعییاط متییًن رازیایییای یعییالم تیییيیه ومییًدٌ ،اقییل عییًّم یْىیی رازیایییاک
ازَىگ (فـ )215-120ي صُار فسغٍ کِ آغاسیهِ اقیلِ پیىزم(ؿ )273-270ری ریز
یعاط تغ ی ات یريپای تىَیم ازدٌیعت 1.ییه رییین مْىاعیت ایٍ رییؼ یس  66درفیی
اتا رزیعاط متًن رازیایای ِیعالم ي  33درفی رز یعیاط تغ ی یات ریییی تىَییم
یااتٍ ،يل َیش تالؽ رزیک تيبی ِ ییه دي یوزام وؾیٌیعت .ییه قنیٍ در خقًؿ قیًم
ییاًر رٍ یيد م رعی سیزی یس یک عًَ ،مٍکِ دیدٌ َاک متًن رازیایای یعیالم درریارٌ
تاشغشَا (ؿ )290 ،288 ،64-62ي یس عًک دیگز ،دیدٌَیاکِ تغ ی یات ریییی درریارٌ
ییاًرَا (ؿ )180-177 ،155ری رٍ تىاعیب مًمیًُ در ریاکریاک اتیا خیًد و یل
ازدٌیعت .در عال اٍ عزسمیه ییاًر َا را تاشغشَا یک یعت ي رٍ یعتمال قیًک ،یییه
دي قًم رز َم مىيب یوی(” )Golden,2000:10/ “TOGHUZGHUZيل وًیغىیٌ ریٍ یییه
یمز تًرُ وییرد.
یس ییه ري اقل رازیایاک ازَىگ اٍ رزیعاط یااتٍَیاک راعتاوؾىاعی تىَییم ؽییٌ،
ّاليٌ رز آوکٍ را دي عًم ميالب اتا َماَىگ ویغت ،دّايک خايرؽىاعان یريپیای ری
تکزیر م اىی .ییه قنیٍ ،ممه آوکٍ رغج ییؾان ری یس مغیيدٌ سماو ِ قیزين و غیتیه،
ازیتز رزدٌّ ،مالً ییؾان ری رٍ ریىیگًک تبییاات مغتؾزقان مبیّل عاختٍ ایٍ َیمفییی ریا
آوُا پیًوی ازَىگ میان ییزین عاعاو ي ازیريد ری مىکز م ؽًد ایٍ یییه یمیز ریا َییف
یيلیٍ ییؾان در تهایی رز یکپارصگ ازَىگ ازیريد را ییزین ،تْارك اامل دیرد.
صىاوکٍ یؽارٌ ؽی ،عیيد 66درفی ميالب اتا رز یعاط گستیٍَیاک رازیاییاوًیغیان
مغیمان ،تىَیم یااتٍ یعت .یس آوزا اٍ یاخز رازیایاوًیغان مغیمان ،ا یو ویًیع ِ غیز
عیغًن ری تًفیفازدٌیوی ي مؤلّف ویش ا و گستٍَاک آوُا ذاز م اىی ،لیذی واَمیاَىگ
آؽکارک ریه ّىًین ي مغتًیک اتا دییٌ م ؽًد اٍ در وتیزیٍکِ ّییم تبیییه مغیهلٍ ي
َمضىیه وادرعت ِ ريػ تغ ی عادث ؽیٌ ي یوت ا ّىًین «یيماُ رازیایای ایزیريد
ميار متًن رازیایای قزين و غتیه یعالم » رزیک ییه یحز م تًیوغت مىاعبتز راؽی.
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ًَٗسٍٖپشاکٌذُگَٖٗ

 .2-4
آشفتِ

یک یس يیضگ َاک مته پضيَؾ ميییً  ،یریئیٍکِ میىَمِ ميالیب ي ریٍ یفیيالط «در
صارصً ع ه گسته» یعت ي ییه مُمّ ،ا و در وتیزٍکِ تبییه مغهلٍ عافل می ؽیًد.
مته عامز ،در ییه سمیىٍ دصار ااعت َای ؽیٌ اٍ م تًین آن ری رٍ «آؽیستٍوًیغی ییا
پزیاىیٌگًی » تْبیز ازد.
مىارِ رازیایای یعالم را اافیٍکِ سماو ِ متسايت تیيیه ؽیٌیوی ،لذی گشیرػ آوُا یس
يمییْیت مزسَییا ي پزیاىیییگ قبایییل تییزک پیزیمییًن اییزیريد ،رییا یکییییگز متسییايت
یعت(رارتًلی .)59-57 :1376 ،عیز گغتزػ یعالم در مىي ٍ ویش یس قزو رٍ قیزن دیگیز
تسايت دیؽتٍ ،يل مؤلّف ریين تًرٍّ رٍ ییه قنایا ،در تبییه ؽزییو مزسک ایزیريد آوُیا
ری در َم آمی تٍ  ،لذی را ذاز گشیرؽ یس قزن ديم رالاافیٍ رْی یس یک گشیرػ مزرًه رٍ
قزن صُارم ،یک آؽستگ در مته ریٍ يریًد آمییٌ یعیت(ؿَ .)276 ،275مضىییه در
متًن تاری  ،دیدٌ َاک ازیيیو مًرًد یعت اٍ مکمّلِ مىاعب ریزیک متیًن رازیاییای
َغتىی ،يل وًیغىیٌ یس ییه یمز غسیت يرسییٌ یعت .عت در راکریاک اتیا مییّّ
م ؽًد اٍ در مىارِ تاری دررارٌ ازیريد صىیه ییا صىیان گستیٍ ؽییٌ يلی ریٍ مىیارِ
رازیایای یرریاُ می دَیی(ؿ )248 ،246 ،227 ،219 ،107، 91، ،90 ،57 ،55 ،29در
رزخ مًیرد ویش رٍ درعت یؽارٌ م اىی اٍ مىارِ رازیایاک تاری دررارٌ ازیريد صىیه
یا صىان گستٍیوی(ؿ .)217 ،175 ،54رىارزییه یک وًُ آؽستگ در مته ییزادؽیٌ ایٍ یس
صىی رُت مؾًُد یعت
 .1-2-4غفلت از ذکر برخی مطالب ضروری
و غتیه ؽکل یس آؽستگ مته ،ییه یعت اٍ یس ذاز رزخ مًیردِ مزيرک غسیت ومیًدٌ
یعت:
ّاليٌ رز عکًت ميی در را ؽیًُ ازَىگ ي تمین عاعاو در ازیريد ،در تؾزیظ ريدَیاک
ازیريد (ؿ )42-32صىی ريد ری رٍ تسقیل ي صىی ريد دیگز ری رٍ یختقار مْزا م اىی ،يلی
یس ريدَاک دیگز (وک :گزدیشک )599 ،560-555 :1363،ریٍ ایّی صؾیم پًؽیییٌیعیت .در
ؽزط رخییدَاک ىبیْی (ؿ ،)53-52یس ت زییب متیًیل عی ف رىاَیا ،آتیؼ عیًسکَیا،
ریمیییییارکَیییییاک يیگییییییزدیر (وزؽییییی  89 ،70 ،69 ،37 ،33 :1363،یریییییه
یحیز ،)637/9،393/8: 1399،ي اینان ريد عیای (وزؽی  )19 :1363،غسییت ومیًدٌ ي
َمضىیه ىایان َاک ریغًن ری ا و را یعتىاد رٍ م یع آيردٌ ي یس گیشیرػَیاک دیگیز
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مىارِ خبزک ریعت وم دَی .در رغج قًمؽىاع (ؿ )55ویش یس ر اییاک یقیًیم عیکای ،
َپتال  ،ماعاصت در ازیريد ،غسییت يرسیییٌ یعیت .در ؽیزط وَیام آرییارک در ایزیريد
(ؿ ، )240ییه قنیٍّ ری ا و رٍ عًمٍ ريد عای ي یىزیف یعپیزا مغیيد عیاختٍ ،ي
یس آنِ ؽُزَاک صاس ي ازغاوٍ (م یعى ،)221 ،218 :1408،غسیت ومًدٌ یعت.
در ؽییزط ؽییکار ي مییاَیگیزک (ؿ ،)243-241یس دیدٌَییاک وزؽیی ()26 ،21 :1363
یعتسادٌ وکزدٌ ي َمضىیه رٍ ذاز ؽکارگزک یاماییان ي خزخیشَا یاتساء ایزدٌ ي درریارٌ
دیگز یقًیم ي مىاى عاات یعت .در ؽزط مغیزَاک راسرگاو (ؿ ،)249-248ریٍ ىیًر
اامیییل یس مغییییزَاک تزیییارک َسیییتآ ي سيوگارییییٍ(گزدییییشک597-595 :1363،
رارتًلی )40-37 :1392،ي رالتیک(ازیک )105-104 :1365 ،رغخ رٍ مییان ومی آيرد .در
ؽزط فىایِ ،مْادن ،ایزیيردٌَیا ي راسیرَیاک ایزیريد(ؿ-262 ،260 ،251-247، 246
 ،)269ویش یس دیدٌَاک ازیيین وزؽ ي عیيدیلْالم در ییه رارٌ ،غسیت ومًدٌ یعت .در
ؽزط ميالب مزتبو را پیزيرػ ریزدٌ(ؿ )254یس مُمتیزیه مىبیِ در یییه سمیىیٍ یْىی
عیزیلمیًک غاال یعت .در اُزعت ازمان ريییانِ ازیريد پییؼ یس یعیالم (ؿ ،)275یيالً
یس دیدٌ َاک مزمیل یلتیًیریخ يیل قیـ( )421-420 :1383غسییت يرسیییٌ ،حاوییاً یعیم
دَ اوان مزي ،وغا ي ىال ان ری ویش در اُزعت خًد آيردٌ  ،در عال اٍ یییه عیٍ واعییٍ،
عت رٍ تقزیظ خًد ؽان(ؿ ،)274رشء خزیعان رًدٌ ي َیش رري رٍ ازیريد وییؽتىی.
 .2-2-4ذکر مطالب غیر مرتبط
ديمیه ؽکل یس آؽستگ در مته ،ذاز مًیرد خارد یس مغیيدٌ رغج یعیت صىاوکیٍ
گشیرػ يقًُ سلشلٍ در ازیريد ری یس قییمٍ ذاز ازدٌ (ؿ ،)52يلی ریٍ تقیزیظ قییمیٍ(:1889
 )211-210در مزي ي ت ارعیتان يیقیِ ؽییٌ ي رريی ریا ایزیريد ویییرد .در ؽیزط ویًیع
مغیغ وؾیه ازیريد یس يوىیرَا یاد م اىی(ؿ )187اٍ یفیًالً در ؽیمال درییاک عییاٌ
م سیغتىی ي َیش رريی ریا ایزیريد وییؽیتىی(عییيدیلْالم 87 :1362،گزدییشک:1363،
.)587
 .3-2-4رعایت نكردن ترتیب مباحث و تناقضگویی
عًمیه ؽکل یس آؽستگ در مته ،یریئٍ مباعج ریين رّایت تزتیب ي در وتیزٍ تىیاقل-
گًی یعت .یس رمیٍ ،در ؽزط اًَغتانَاک ازیريد(ؿ ،)29عيًر پایاو ری ریٍ ؽیزط
دؽیتَیا یختقیاؿ دیدٌ ي در ذییل رغیج ماوًییت (ؿ ،)181ميیالب در خقییًؿ
سرتؾت گزیی در وًیع رىً ؽزق ازیريد آيردٌ یعت .در رای یس اًٌ یغیزیدیرت
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یاد ازدٌ(ؿ )28يل در راک دیگز آن ری تیانؽان دیوغتٍیوی(ؿ .)42ؽزط مْادن ىیال
ي و زٌ (ؿ )259ي ؽزط ریَُاک یرتباى (ؿ )284-280ری در ذیل مباعیج رازیاییاک
عیاع آيردٌ ،در عال اٍ رُتز یعت در اقل رازیایاک یقتقیادک میًرد ميالْیٍ قیزیر
گیزوی.
در ت غیم رىیک يالیات(ؿ ،)278ازمیىٍ ری َم یس آنِ عیمزقىی ي َیم یس آنِ ر یاری
دیوغتٍ ي خًیوىیٌ ری عز در گم م گذیردَ .مضىیه اافیٍ ىزیس تا ایماک ری یک ریار 80
ي رار دیگز  81ريس ریٌ دیوغتٍ(ؿ )66 ،286ي یکرار(ؿ )42یس ريعتاک عییخیٍ ،ي در
راکدیگز(ؿ )70یس دیٍوً ي لش ١٤اِحذ٤ث ١ییاد ایزدٌ ي در ریاک دیگیز(ؿ )288آن ری
«دَکیٌ تاسٌ» م وًیغی .در یکرا را یعتسادٌ یس یفيالط عزسمیه تزاان ،ریه ازیريدییان
ي تزاان تمایش قائل م ؽًد ي یس يرًد ؽُزَاک رىی ،خًیرٌ ي دٌوً در قیمزي تزاان غش
خبز دیدٌ (ؿ ،)42-41ي در یک را یس تغیّو غشَا ریز آن عیٍ ؽیُز خبیز دیدٌ(ؿ،70
 ،)288يل در راک دیگز یس غیبٍ ي تغیّو خاقان غش رز رزخ ؽُزَاک ؽیمال ایزیريد
خبز م دَی (ؿ.)71

تٖتَجْٖتِهٌاتعاصلٍٖپاٗثٌذٕتِشًَُ٘قلٖ
 .9-4

ؽزه السم در یک تغ ی تاری یعتىاد رٍ َمٍ مىارِ یفی ي یریئٍ تغییل ي وَیز
رییی یعت ،يل در اتا عامز ییه قنیٍ ماسًل ماویٌ ،صىاوکٍ رغیارک یس ريیییات ری
یس یک مىبِ و ل ومًدٌ ي یس دیگز ريییتَا غاال یعت .مؤلف ممه غسییت یس رغییارک
مىارِ مزيرک 2،در یاخز مًیرد ع ه مًرخان ي مغ ان ری ريوًیغ ازدٌ ي در مًیردک
عت ّالمت و ل قًل«» ي رزخ مًیرد عت ویام مهخیذ ری َیم وییايردٌ یعیت(ؿ-24
.)255 ،136،231 ،125-99،124-97 ،69 ،68 ،46 ،45 ،40 ،33 ،26،30

تٖتَجْٖتِپ٘شٌِ٘تحق٘ق
 .4-4

مغتؾزقان ازیيیو رٍ رزرع دررارٌ مايریءیلىُز پزدیختٍیوی ،يلی وًیغیىیٌ میمه
غسیت اامل یس آحار پزیتغاک ،راعًرث ،آقاراوًف،ااَه ،عًمز ي تْیی ات میىًرعک رز
ىبایِیلغیًین ،یس مًیرد دیگز ویش اٍ وامؾان ری در آغاس اتیا (ؿ )10-9ي در اُزعیت
مأخییذ (ؿ)307آيردٌ ،رُییزٌ السم ری وبییزدٌ یعییت .صىاوکییٍ یس تغ ی ییات رازیایییای
رارتًلی( ،)399-167/1 :1352ا و یک ریار(ؿ 37پیايرق  )7یعیتسادٌ ایزدٌ ي یس اتیا
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لغتزوذ ویش اٍ آن ری«گشیرػ تغییی م تقز» قیمیید ومًدٌ(ؿ ،)9یعتسادٌ السم ری وبزدٌ
3
یعت.

.1-4استفادًُکشدىاصٍساٗلالصمجْتتفْ٘نتْتشهطالةکتاب

تًرٍ رٍ ماَیت آمًسؽ اتا ي مًمًُ رازیایای آن یریئٍ و ؾٍ ری میزيرت می -
ر ؾی ،يل مؤلّف یس ییه یمزخًددیرک يرسییٌ یعیتَ .مضىییه اتیا  ،ااقیی وماییٍ ییا
ازَىگ یّالم ؽامل یعام ِ یؽ اؿ ،یمکىٍ ي یفيالعات یعت.

ٍ.6-4جَداغالطتاسٗخٖ
در راک راک اتا  ،ميالب مایًه آمیٌ اٍ ا و رٍ رزخ یس ییه مًیرد یؽارٌ م ؽًد:
در رای  ،را یعتىاد رٍ یدریغ ّبیًر ريد ریغیًن یس مییان ؽیُز خیًیرسم ری گیشیرػ
م اىی (ؿ .)37و غت ییىکٍ یدریغ (ر تا )696/2:ییه گیشیرػ ری ریزیک گزگیاوذ(ویٍ
خیییًیرسم) آيردٌ یعیییت .ديم ییىکیییٍ خیییًیرسم ویییام واعییییٍ(ي ویییٍ ویییام ؽیییُز)
یعت(یفي زک 299 :1927،قشيیى ،ر تا .)525:ازع ِ ؽیزق ِ واعییٍ خیًیرسم ریا ویام
ااث ،در ؽز ریغًن قزیر دیؽت اٍ دیریالمارٌ اُه آن مًعیًم ریٍ قیْیٍ پییل(رْییَا
مىقًرٌ) در یحز اینان آ يییزین ؽییٌ ریًد(ریزيوی  )35 :1923،ي ازعی ِ غزری آن،
گزگاوٍ(; رزراویٍ ،گزگاوذ ،یيرگىذ) در عمت رىًر ریغًن رًد اٍ در قیزن صُیارم
یَمیییت یااتییٍ ي تییا سمییان عمیییٍ ماییًل مزاشیییت يیعییٍ خییًیرسم ری دیؽییت(یییاقًت
عمًک.)395/2: 1397،
در رای (ؿ ،)41خی یٍ یا خزل ری یس ؽُزَاک تزاان م دیوی .در عیال ایٍ خزل ییٍ ریٍ
َمٍ وًیع ؽز عیغًن اٍ ییالت قزل در آن ییال ي قؾال می ازدویی ،گستیٍ می ؽیی ي
وًیغىیٌ خًد ویش در راک دیگز رٍ ییه ع ی ت یذّان دیؽتٍیویی(ؿ 62پیايرق  .)2در تًمییظ
آ َاک سیز سمیى  ،ا و ؽزط درختانِ اًتاٌ ریؾٍ ری آيردٌ ي یس ییه ىزیی يریًد آ
سیز سمیى ری رٍ سّم خًد یحبات م اىىی(ؿ .)43در عیال ایٍ ريییؼ درختیان اًتیاٌ
ریؾٍ ،ا و م تًیوی وؾان دَی اٍ در آن وًیع عىگ رغتز را عيظ سمیه اافیٍ سییادک
وییرد ي ییه رٍ َیش يرٍ وؾاوٍ اشيوی آ سیزسمیىی ویغیت .در ریای ریا یعیتىاد ریٍ
یره خزدیدرٍ ،یک یس وام َاک دریاک خًیرسم ری دریاک رزران دیوغیتٍ یعیت(ؿ .)44یس
آوزا اٍ َیش یک یس متًن رازیایای اُه دریاک خًیرسم ری را وام رزران حبیت وکیزدٌ ي
ییه وام ری رزیک وامیین دریاک ماسوییرین ریٍ ایار ریزدٌیویی(عییيدیلْالم 14 :1362،یریه
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رعتٍ 89 :1892،یریه ا ییٍ .)296 ،7:1885،عتّی یریه خزدیدریٍ(،155،154 ،124 :1889
 )175ویش ییه وام ری رزیک دریاک ماسویرین ذاز ازدٌ یعت .رىارزییه ،یریهخزدیدریٍ(:1889
 )173ا و در یک را میّ ؽیٌ اٍ ريد ریغًن رٍ دریاک رزریان می ری تیٍ یعیت.
واگستٍ پییی یعت اٍ یره خزدیدرٍ در تْییه مغیز ریغًن دصار عیًُ ؽییٌ ،ي یییه رییین
مْىا ویغت اٍ وام دیگز دریاک خًیرسم ،دریاک رزران راؽی .در دي را(ؿ ،)44 ،37ریا
یعتىاد رٍ یره ا یٍ ،وام دیگز دریاک خًیرسم ری«دریاک خزیعان» دیوغیتٍ ،ایٍ ریٍ تقیزیظ
رازیایاوًیغییان (مغییًْدک 69 :1421 ،یییاقًت عمییًک )343-342/1 :1397،درعییت
ویغت .یرها یٍ( ،)271 ،7 :1885وییش ویام «درییاکخزیعیان» ری ریزیک تًفییف «درییاک
ماسویرین» یعتسادٌ ازدٌیعت .درعتیعت اٍ یره ا یٍ( )324 :1885ا و یک رار یس یییه
ّىًین یعتسادٌ ازدٌ ،يل تْمّ در وًؽتٍکِ یي ،وؾان م دَیی ایٍ یي وییش در یییه میًرد
دصار یؽتباٌ ؽیٌ یعت.
در رای یس ری ته ريدَاک ریغًن ،عیغًن ،رزک ي ییال رٍ دریاک خًیرسم خبز می دَیی
(ؿّ.)45اليٌ رز تىاقل ییه ع ه را یدّاک دیگز وًیغىیٌ(ؿ ،)41دي ريد یخییز ؽیْبات یس
عیغًن(وٍ ريد مغت ل) َغتىی ي َیضگاٌ رٍ فًرت رییگاوٍ رٍ دریاک خیًیرسم ومی ری تیٍ ي
وم ریشوی(رارتًلیی .)390-379/1 :1352،در ریای ریا یعیتىاد ریٍ یدریغی یس دریاصیٍکِ
«غاغان» ویام ریزدٌ ي آن ری ریا ییغی ایًل تيبیی می اىیی(ؿ .)45یيالً یرْیادک ری ایٍ
یدریغ (ر تا )712/2:رزیک دریاصٍ غاغان وًؽتٍ ریا یرْیادک ایٍ ریزیک ییغی ایًل حبیت
ؽیٌ(یره رکزین  37 :1342گزدیشکَ )599 :1363،یش ؽباَت ویییرد .دیگیز ییىکیٍ یدریغی
دریاصٍ غاغان ری در قیمزي ایماایان دیوغیتٍ يلی ییغی ایًل در قیمیزي یتغادییٍ قزلی قیزیر
دیؽتٍ(وک :رارتًلی ،)42-34 :1392،ي در وتیزٍ وم تًین آن دي ری رز َم تيبی ازد.
در رای ویش یس دریاصٍ تًساًک وام رزدٌ ي آن ری را رال اػ تيبیی می اىیی(ؿ .)46و غیت
ییىکٍ وام فغیظ آن ،تًساًل یعت .دیگز آوکٍ ت زیباً مزرِ ؽکل ي مغیل تیهمیه ومیکِ عیااىانِ
مىي ٍ(;ییالت قزل ) رًد(عیيدیلْالم ،)82 ،15 :1362،اٍ را آ ؽییزیه ،ؽیکلِ مغیتيیی ي
مغاعت دریاصٍ رال اػ (ریَىماک اؾیًرَاک )110 :1378 ،...تىاعیب ویییرد .منیاف ریز
آوکٍ ،در مىي ٍ مذاًر ،عیيد  48000دریاصیٍ دیئمی ي اقیی يریًد دیرد(َمیانریا) ،ایٍ
یعام اُه َیش اییم دیوغتٍ ویغت ي رٍ عادگ وم تًین یويبا تًساًل را رال یاػ ری وتیزیٍ
گزاتَ .مضىیه وًیغىیٌ یس دیگز دریاصٍَاک دیگزِ مىي ٍ َمضیًن ییییيساًل ي تزویکایًل
(عًوگاًل) (ااؽازک )273، 99/3: 1335-1333،غسیت يرسییٌیوی.
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در رای  ،را یعتىاد رٍ مغًْدک ؽزط مسقّی یس ىایان ریغًن آيردٌ یعت(ؿ.)52
در عال اٍ تًفییف مغیًْدک( )74 :1421درریارٌ عییغًن یعیت ي َییش رريی ریٍ
ریغًن وییرد .یلبتٍّ رٍ یعتىاد وزؽی ( )27 :1363در ىاییان اقیی ریغیًن تزدیییک
ویغت ،یما وًیغىیٌ رٍ ییه ريییت تًرُ وییؽتٍ یعتَ .مضىیه در ریای ّییم يقیًُ
خؾک عال در ازیريد ری یدّا ومًدٌ(ؿ ،)52در عال اٍ گشیرػ وغیس (،)340 :1378
ییه یدّا ری تهییی وم اىی .در یکرا(ؿ ،)54وًیغىیٌ عیيدیلْالم ری تِصَستقطعٖ،
ي رار دیگز(ؿ )62تِاحتوالصٗاد یس یَال ازیريد دیوغتٍ یعت .فزف وَز یس تىیاقل
ییه دي یدّا ،یگز در وَز رگیزیم اٍ یس سویگ وًیغىیٌ عیيدیلْالم رش آوکٍ اتا خیًد
ری در عال .ٌ372تیهلیف ي ریٍ یمیزِگًسگاویان یَیییءومًدٌ(رمیاسیدٌ ؽیساريدک:1387،
/12ذیل«عیيدیلْالم») ،صیشک در دعت ویغت ي َم ییىکٍ گًسگاوان در رىً ریغیًن
قزیر دیؽتٍ(وک :رارتًلی ،)84-78 :1308،آوگیاٌ مْییًم می ؽیًد ایٍ یدّیاک وًیغیىیٌ،
ر یعاط یعت.
در رای یس گزيَ را وام َاليردیان یاد ازدٌ ي آوُا ری رٍ دي دعتٍ امیزان ي عیییکان
ت غیم م اىی(ؿ .)61یيل یک ییىکٍ َاليرد ازع مىي یٍ يخیؼ ریًدٌ ي عیااىان
یفی يخیؼ ي َیاليرد ،گیزيٌَیاک ییزیوی ریا عیبک سوییگ ییکراوؾییى رًدویی
(رارتًلیّ .)168-167/1 :1352،اليٌ رز یکزاوؾیىان ییزیو  ،گزيٌَاک ایًٌوؾییه دیگیز
َمضًن امیزیان ي اىزیىٍ ویش در وًیع اًَپایٍیک يیقِ در ؽمال يخیؼ ،خیتالن ،ي
صااویا ن عنًر دیؽتىی ي ا و امیزیان دي دعتٍ رًدوی وٍ َمٍ َاليردیان ي َیم ییىکیٍ
عیالاان یعم مکان( ي وٍ قًم) یعت (رعمت .)25-24 : 1392 ،
مؤلف در رای ریين یریئٍ مهخذ ي ریين تْییه سمیان مییّ می ؽیًد ایٍ تاشغیشَیا
«پیؼتز یس َمٍ قبایل رٍ وًیع پیزیمًو ازیريد مُارزت ازدٌیوی»ي رئیظ آوُیا ری ریایً
(یباً) م وامی(ؿ .)64تغ ی ات رییی خالف ییه ری وؾیان می دَیی(ویک :پزیتغیاک،
;”;Cahen,1991:2/“Ghuzz
 28-27 :1385رارتًلیییییییییی61-59 ،51 :1376 ،
”َ .)Bosworth,1997: 4/“Karlukمضىیییه عیییيدیلْالم( )78-76 :1362اییٍ تىُییا مىبییِ
ییؾان رزیک تًفیف تاشغشَا یعیت ،رئییظ تاشغیش ری مییک وًؽیتٍ ي ا یو در ؽیزط
ريعتاک رمییکج ،مُتز آن یک دٌ ری ریاً(یباً) م دیوی ي ییه یمز ومی تًیویی ریٍ َمیٍ
تاشغش تْمیم دیدٌ ؽًد.
در رای را یعتىاد رٍ گزدیشک رئیظ ایمااان ری یباً م خًیوی(ؿ .)66ریا تًریٍ ریٍ
تسییايت گییشیرػ دیگییز رازیایییا وًیغییان (یرًدلییف خشرریی  45 :1416،یییاقًت
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عمًک )442/3 : 1397،درییه را  ،پذیزػ قًل گزدیشک ریين یریئٍ یعتیالل ،خال یس
یؽکال ویغت .در ؽزط یعًیل قزل َیا ،ریا یعیتىاد ریٍ عییيدیلْالم مییّ می ؽیًد ایٍ «در
مغار ات یعب عًیرک رزویٌ رًدٌیوی»(ؿ .)66در عال اٍ عییيدیلْالم( )81 :1362در ؽیزط
ییییات رًدن قزل َا آيردٌ یعت اٍ «مزدماو رىگ یوی ي تاخته رزویٌ»َ .ز ایزد آؽیىا ریٍ سریان
اارع م دیوی اٍ مىًَر یس تاخته رزوییٌ ،تاسوییٌ ریٍ مْىی عمییٍ رزوییٌ یعیت(Hudūd-al-
 .)’Aālam,1982:97رٍ ّبارت ريؽهتز مسُیًم یییه رمییٍ آن یعیت ایٍ قزلی َیا گزيَی
رىگزً رًدوی اٍ رٍ وًیع یىزیف خًد تاخت ي تاس م ازدویی ،يلی وًیغیىیٌ یییه رمییٍ ری
يیريوٍ خًیویٌ ي آوُا ری رٍ قُزماوان مغار ات عًیراارک مبیل عاختٍ یعت.
در مْزا ایماکَا (ؿ 23 ،)68-66رار یعتىاد رٍ مىارِ آيردٌ اٍ ا و رٍ  3مىبِ یعیت.
عیيدیلْالم  4رار ،گزدیشک  5رار ي یدریغ را 14رار( یْى ریؼ یس 60درفی یرراّیات
ییییه قغییمت) م ییام یيل ری دیرد .رىییارزییه ،مییمه غسیییت یس ريییییات دیگییز(یرًدلییف
خشرر  45 :1416،مزيسک ،)20:1942،رز یدریغ یتکاء دیرد اٍ ریؾیتزِ آوضیٍ ری ریزیک
ایمییاک وًؽییتٍ ،مزرییًه رییٍ قزیختاییییان یعییت (رارتًلییی .)223 :1358،در ؽییزط یعییًیل
ت ظَا(ؿ ،)70آوُا ری قبییٍیک یس خزخیشَا مْزا م اىی اٍ ریز یعیاط عییيدیلْالم(:1362
 )84خيا یعت .ییؾان ديرار (ؿ )83 ،70میّ م ؽیًد ایٍ غشَیا در خیًیرسم سوییگ
م ازدٌیویّ .اليٌ رز ت ارل ییه عی ه ریا دیگیز دّیايک خیًد مؤلّیف(ؿ ،)59تًعّیو
م یع ( )230 ،228 :1408ي دیگز متًن رازیایای ویش تهییی وم ؽًد.
َمضىیه در رای (ؿ ،)70را و ل ميالب یس ریُیاو  ،دییٍویً در دٌ مىشلی خیًیرسم ری
دیریلمیک غشین دیوغتٍ ي در عيز رْیک َمان تًفییف ری ریزیک قزییٍ یلغییخیٍ یس قیًل
یدریغ آيردٌ ي آن ری دیریلمیک سمغتاو غشَا م دیوی .ؽگست آوکٍ دیٍوً ری رٍ درعت
در دٌ مىشل خًیرسم دیوغتٍ ي قزیٍ یلغییخٍ ری ریٍ خيیا ریشء خیًیرسم آيردٌ ي متًریٍ
ویغتىی اٍ ییه َز دي ؽُز یک َغتىی .در یدیمٍ ميیب (ؿ )71را یعتىاد رٍ گزدیشک رٍ
تًفیف غشَاک یىزیف خًیرسم پزدیختٍ ،در عال اٍ تًفییف گزدییشک(-567 :1363
 )572دررارٌ غشَاکِ عااه در تزاغتان ؽزق یا َمان ییاًرَا یعت ي َییش رريی ریٍ
غشَیییاک یىیییزیف خیییًیرسم ویییییرد( ;”Golden,2000: 10/“TOGHUZGHUZ
.)Hudūd_al_’Aālam,1982:263-277
در رای آيردٌ اٍ غشَا«ریؾتز رٍ راسرگاو ّالقٍمىیی ریًدٌیویی»(ؿ .)71در عیال ایٍ
عیيدیلْالم( )86،1362خالف آن ری م گًیی .در یدیمیٍ (ؿ )71وییش آيردٌ ایٍ غشَیا
«ىبیبان ری عتایؼ م ایزدٌ ي چثشـکلي ریز ریان ي میال آویان عیاام ریًدٌ» ي عیپظ
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صبؾکیه ری راديگزین مْى ازدٌیعت .مته عیيدیلْالم پزؾیکان ییا پضؽیکان وًؽیتٍ
( .)Hudūd_al_’Aālam,1982 :100اٍ تیسَ دیگز یس يیصٌ پشؽک یعیت ،يلی مؤلیف،
یفيالط غزیب ي مزًْل صیبؾیکیه ری رْیل ي ریایگشیه آن ومیًدٌ یعیت .در یدیمیٍ
(ؿ )71یاشيدٌ اٍ «غشین مزدماو دیریک عالط ي یرشیر رىگ رًدٌیوی اٍ یس رىگ لیذت
م رزدٌیوی» ،یما در عیيدیلْالم( )86 :1362آمیٌ ایٍ «مزدمیاو یویی ریا عیالط ي آالت ي
دلیزک ي ؽًخ یویر عز » اٍ رٍ مْىاک تًُر ،رغارت ي گغتاخ در رىگ یعت ویٍ
لذّت رزدن.
در یوتُاک َمیه فسغٍ(ؿ )71در ؽزط قیمیزي مزایزکَیا ي يوىییرَا ریا یعیتىاد ریٍ
گزدیشک آيردٌ اٍ «عزسمیه آوُا یس ریغًن تیا درییاک ريک گغیتزػ دیؽیتٍ یعیت» .ي
عپظ آن ری یغزی آمیش دیوغتٍ ي ردّ م اىی .فیزف وَیز یس خيیاک يیزییؾی  ،تًفییف
گزدیییشک ( )587-586 :1363خییالف آن ری وؾییان م ی دَییی .گزدیییشک ىب ی رعییم آن
ديرٌ(وک :یره رکزین،)53-45 :1342،ریغًن ری رٍ مْىاک ريد خاؿّ یْى آمًدرییا ریٍ
اار وبزدٌ ،ریکٍ رٍ مْىاک ّام یْى رٍ مسًُم ريد رٍ اار رزدٌ یعیتَ .مضىییه دقّیت در
دیدٌَاک گزدیشک در مًرد يالییت مزایزک (گزدییشک )587 ،584 -578 :1363،وؾیان
م دَی اٍ اافیٍ مزازیُا را ريد ریغًن رغیار سیاد رًدٌ يل مؤلف رٍ خيا َمیٍ یییه
وًیع ری رٍ وام مزازک حبت ازدٌ ي عپظ خًد يریًد صىییه قیمیزيک گغیتزدٌیک ری
رزیک آوُا مغتبْی م ؽمارد.
در ؽیییزط قباییییل تیییزک ایییزیريد ،ییییک ّىیییًین ری ریییزیک تزایییان اىزیىیییٍ
یختقاؿدیدٌ(ؿ ،)72در عال اٍ را تًرٍ رٍ َپتال رًدن ىًییف اىزیىٍ ي َم ییىکیٍ
َپتالیان ،وضید ییزیو دیؽتٍیوی( رعمت  )25 : 1392 ،ي خًد مؤلف ویش در ریاک دیگیز
آن ری پذیزاتٍ(ؿ ،)163تزک دیوغته آنَا َیش عمت یس فی ویییرد .در ریای ىیزط
و غییتیه مُییارزت یّییزی رییٍ خزیعییان ي اییزیريد ری رییٍ ّخمییان ي سمییان یي وغییبت
دیدٌ(ؿ ،)73یما ريییات تیاری (ریالذرک 399-397 ،395-390 :1421،ىبیزک:1418،
 ،)522-521 ،505/4خالف ییه ری وؾیان می دَیی 4.در یدیمیٍ َمییه فیسغٍ(ؿ،)73
ديمیه مًد مُارزت یّزی رٍ خزیعان ری در ديرٌ قتیبٍ م دیوی ،اٍ رز یعاط دیدٌَیاک
مًرًد( )Gibb,1970:25خيا یعت.
در ؽزط سرانَاک ازیريد ّىًیو ری رٍ تًمیظ سران تزای یختقیاؿ دیدٌ(ؿ،)81-80
اٍ رز یعاط دیدٌَاک مًرًد(رارتًلی 43-42 :1376 ،پزیتغاک ،)27-26 :1385،یدّیاک
يک خيا ي وًّ تاریخعاسک رزیک تزاان مغغً م گزددَ .مضىیه مؤلف در یکریا
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را یعتىاد رٍ یره عًقل رمْیت رًمزکج ری دٌ َشیر ته دیوغتٍ یعت(ؿ .)82در عیال
اٍ یرهعًقل( )503 :1967یس عنًر دٌ َشیر مزد خبز دیدٌ ،ي تقًر م ريد اٍ مىَیًر،
ا و مزدین رىگ راؽی وٍ عت َمٍ یازید رىظ مذاز .در رای میّ ؽییٌ ایٍ «یریه
عًقل ،عمزقىی ری یس راالک دیریالمارٌ آن وَارٌ ازدٌ»( ؿ .)88در رای وییش آيردٌ ایٍ
«یره عًقل رُاوگزد مغییمان در میًرد آر یًرکَیاک خیزیتی در عیمزقىی ،گـضاس 
استثٌاٖٗکشدُکِدسهٌثعدٗگشًٕ٘اهذُاست»(ؿ .)105ؽباَت لسٌ ریٍ لسیٌ رییه
ريییت یره عًقیل( ،)494 :1967یفیي زک(َ 317 ،290 :1927میً،229-228 :1368،
 ،)247ي ریُییاو (َ ،)187 ،179 :1368مضىیییه تییهخز سمییاو تییهلیف یرییه عًقییل( در
 ) .ٌ367وغبت رٍ یفي زک( در  ) .ٌ 340درعت َز دي یدّیاک ییؾیان ری ریا تزدییی
مًیرٍ م عاسد.
در یدیمٍ َمیه فسغٍ (ؿ )88میّ م ؽًد اٍ«خیًٌ دي ر ؼ دیؽتٍ یعت ریز
دي اىارٌ ريد ي را قای َا یس یکغً رٍ دیگز عً م راتٍیوی» .متًن رازیاییای (یدریغی ،
ریی تییا )698-697/2:ي تغ ی ییات رییییی (وییک :رمییاسیدٌ ؽییساريدک/16 :1390 ،
ذیل«خیًٌ») ،ر پایگ یدّاک يک ری وؾان م دَىی .در رای  ،ریين یریئٍ مهخذ یس يرًد
َستقی رراه در ر اری خبز دیدٌ یعت(ؿ .)97تا آوزا اٍ وگارویٌ م دیوی در َییش ییک
یس متًن تاری ي رازیایای  ،صىیه ميیب یااتٍ وم ؽًد .یما یس آوزا ایٍ مىیارِ يریًدِ
یک َشیر ي َستقی رراه ری در یعپیزا ي َستقی قیٍْ در يیؽگزد ری گشیرػ م اىىیی
(م یع ( 219 :1408یْ ًر  ،)292 :1892،تقًر م ريد اٍ ؽایی مؤلّف ققی تًفییف
یک یس ییه دي ری دیؽتٍ يل یي ری عًُک دعت دیدٌ یعت.
در صىییی رییا یس يرییًد اییاریش ي آ یوبییار در یخغیییکت خبییز م ی دَییی(ؿ-104
 .)105،239تًرٍ رٍ قزیر گزاته ؽُز یخغیکت در عاعل عیغًن درعت ییه یدّّا ری ریا
تزدیی ریّک ريرزي م عاسد.
در رای آيردٌ اٍ «یغیب ؽُزیان در ررل ،خاویٍَیا ي اًؽیکَیای ریزیک خیًد
دیؽتٍیوی»(ؿ )118ي عپظ یس اشيوی یییه اًؽیکَیا تیًیوگزک ازیريدییان ری وتیزیٍ
م گیزد .در عال اٍ ییه اًؽکَا یس آن خاویینَاک یؽزیا ي تًیوگز رًدٌ (یفي زک،
 228 :1368وزؽ  )75 ،43 -42 :1363،ي وم تًین یدّّا ازد اٍ اغلة ؽُزیان صىییه
رًدویَ .مضىیه در ذاز اًؽکَاک ر اری یس اًؽک ؽمظآراد ویام ریزدٌ (ؿ ،)118در
عال اٍ ؽمظ آراد در ویمٍ ديّم قیزن پیىزم عیاختٍ ؽییٌ ي ریشء اًؽیکَیاک قیزين
و غتیه یعالم وبًد(رارتًلی .)460 ،259/1 :1352 ،ديم ییىکیٍ ؽیمظآریاد مغًىیٍیک

درسنامه «جغرافیاي تاریخي فرارود» در بوته نقذ 064

عیيىت (وٍ اًؽک) رًد (وزؽ  .)41-40 :1363،عًم ییىکیٍ تهعیغیات يیرغیتٍ رییین
وَیز غزي ي ابًتزخاوٍ ،وؾان دَىیٌکِ عىتِ تزا ِ قزیخاوییان ریًدٌ ي َییش رريی ریٍ
ازیريدیان وییرد.
در تؾزیظ ازَىگ یعيًرٌ ي عماعٍَاک عىت  ،را ريوًیغ یس ایزیک ،مییّ یعیت
اٍ يرًد ییه عىتَا سمیىٍ ری رزیک خی ؽاَىامٍ ازديع ازیَم ایزدٌیعیت(ؿ-124
 .)125ازیک( )391 :1373ییه رمیٍ ری در تًفیف ییزین ؽزق (مؾتمل رز َمٍ خزیعان
رشرگ ي ازیريد) آيردٌ ،يل یس آوزا اٍ مًمًُ مًرد رغج ییؾان ،ایزیريد یعیت ،و یل
ییییه ميیییب خییال یس یؽییکال ویغییت .در رییای عییکاَا ری ریی وُایییت خزیایی
م دیوی(ؿ .)132مْیًم ویغت ییه میشین ری صگًوٍ یوییسٌ گزاتٍ یعت مگز ما ص یر یس
ّ ایی ي آدی عکاَا یىالُ دیریم م تًین رٍ يرًد رزخ ّ ایی خزیای در رايرَیاک
عکاَا یؽارٌ ازد ،یما ر وُایت رًدن آن قارل یحبات ویغت .تهمل در ؽزییو سماو رغج
ییؾان ،وادرعت ییه ع ه ری ريؽهتز م عاسد .عکاَا ،یس قزن ؽؾیم قبیل یس مییالد در
مزسَاک ؽمال ازیريد عنًر دیؽیتىی(پیزوییا )1454/2 ،556/1 :1362،ي یس یيیخیز قیزن
ديم قبل یس میالد ،یس ریغًن ویش گذؽتٍ ي در رىً ؽزق خزیعان ي عیغیتان یعیکان
یااتىی(وک :ازیک .)298-297 ،278-277 ،270 -269 :1373،ىبیْ یعت ایٍ ّ اییی یییه
قبایل در ىًل ییه ديرٌ پاوقی عالٍ یکغان وماویٌ ،یما وًیغیىیٌ ریٍ تغیًل ّ اییی یییه
قبایل در گذر سمان تًرٍّ وییرد.
در رای (ؿ )138را یعتىاد رٍ ازیک یس تزيیذ دیدگیاٌ در یییزین ؽیزق ریٍ ّىیًین
وتیزٍ ريید ازَىگ یًواو در آن مىي ٍ ع هم ریوی ایٍ گیشیرػ ایزیک()249 :1388ي
دیدٌَاک تاری (یيمغتی )182-162 :1372 ،خالف آن ری وؾان می دَیی .در ریای یس
اتیبٍ قزٌرالعاغًن یاد م اىی(ؿ ،)155يل قزٌری اعًن(قیزٌریااعیًن) ازعی ِ ديلیتِ
ییاًرک در مىي یٍ یيرخیًن در ماًلغیتان (گزيعیٍ،228 ،222 ،221 ،204 ،15 :1368،
 421-420ویش )Bosworth,1995: 8/“Orkhon”,را رالعاغًن رٍ ّىًین یک یس ؽیُزَاک
ریییشرگ مىي یییٍ َسیییتآ (←ساییی يلیییییک ىایییان/3 :1376،ذییییل«رالعیییاغًن»،
 )Bosworth,1988:3/ “Balasagun”,را یکییگز از دیؽیتىی ي عیاخت یعیم ریییی قیزٌ
رالعاغًن یس تزایب ییه دي یعم خيا یعت.
در رای  ،را یعتىاد رٍ ازیک میّ می ؽیًد ایٍ َپتالییان «در قیزن پیىزم مییالدک
مزسَیییاک ؽیییزق یییییزین ری میییییین تاخیییت ي تیییاس قیییزیر دیدٌ ي اًؽیییاویان ری
رزیوییختىی»(ؿ ،)163یما در و ل ع ىان ایزیک( )361 :1373راویب یماویت ری رّاییت
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وکییزدٌ ي در وتیزییٍ تغیییو عاعییاویان رییز ییییزین ؽییزق (لیتًیىغییک 352-350 :1376،
مؾییکًر 2078/2،187/1 :1364،ازیغییتهعییه .)397-395 ،344-330 ،320 :1370،ری
مىکز ؽیٌ اٍ خياک ااعؼ یعت .میز عیکٍَیاک اًؽیاو  -عاعیاو (ایزیک:1373 ،
 ،)363ي ت ییی یس و ًػ عکٍَاک عاعاو در ازیريد تا قیزن صُیارم َزیزک(ایزیک:1388 ،
َ 560مییً ( ،)47-45 :1365 ،اییٍ مؤلییف ویییش ديرییار رییٍ آن یؽییارٌ اییزدٌ یعییت(ؿ،154
،)293خًد رُتزیه گًیٌ رز وسًذ عیاع عاعاویان رز مايریءیلىُز یعت.
در ؽزط یيماُ مذَب  ،یس اسزآمیش تی ومیًدن یوییؾیٍَیاک سرتؾیت در یییزین
ؽزق تًعو تاریخ پضيَان خبز دیدٌ(ؿ ،)166يل مىبِ ییؾان ،یْى گستیٍَیاک ایزیک
دررارٌ قیامَاک رْی یس قتل یرًمغیم یعت ي وتیزٍیک اٍ یس آن گزاتٍ را َیش مْیار ّیمی
عاسگار ویغت .در رای میّ م ؽًد اٍ یره ا یٍ ،ایؼ ریؾتز تزاان ازیريد ری آیییه
سویی ان دیوغتٍ یعت(ؿ .)181یس آوزا اٍ ییه قنیٍ ا و رزیک ییاًرَا(یا تاشغیش) ذایز
ؽیییٌ(یرییه ا یییٍ ،)329 :1885 ،تْمیییم آن رییٍ یاخزیییت قبایییل تییزک ،خيییا یعییت .در
رای (ؿَ )187-186مشیغت مغالمتآمییش مییان سرتؾییان ،مغییغیان ي فیارییان در
ريعتاَاک عزدعیز عای ری یدّّا م اىی ایٍ ىبی عییيدیلْالم( )77 :1362خيیا یعیت.
وغًٌ یعالم پذیزک یَل ازیريد ری یس یره ا یٍ و ل م اىیی(ؿ ،)194در عیال ایٍ یریه
ا یٍ( )317 :1885آن ری دررارٌ خزیعان آيردٌ یعت .دیگز ییىکٍ يیضگی َیاک یّت یادیت
یعالم «ازیريدیان ي تزاان وًمغیمان» ری دعتٍرىیک م اىیی(ؿ .)196-194در عیال
اٍ در قزين و غتیه یعالم َ ،ىًس تزاان مغیمان وؾیٌ ي تىُا در یيیخیز قیزن صُیارم،
رزخ یس آن ییالت رٍ یعالم ريک آيردوی .لذی در اىار َم گذیؽته تزایان وًمغییمان ریا
یَال ازیريد ،درعت ویغتَ .مضىیه را یعتىاد رٍ م یع یس عغت مزدم ر اری در ومیاس
ي رماّت خبز دیدٌ یعت(ؿ ،)226در عیال ایٍ م یعی ( )224 :1408خیالف آن ری
وؾان م دَی.
در ؽزط مًقْییت تزیارک ایزیريد ،عیزسمیه َیاک ؽیمال آن واعییٍ ری تغیت ّىیًین
«عزسمیه ريط َا» خًیویٌ(ؿ )243 ،227اٍ ریز یعیاط مىیارِ(گزدییشک-578 :1363،
 593مزيسک )24-20 :1942 ،ي تغ ی ات رییی (ؽیاو ویًف ،)11-8 :1383،در قیزين
و غتیه یعالم َىًس ريطَا در مًقْیت وبًدوی اٍ ییه عزسمیه ریٍ ویام آوُیا خًیوییٌ
ؽًد.
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در رای ختل ری رٍ ّىًین يالیت در ریخؾان مْزا م اىی(ؿّ .)230اليٌ رز تىاقل
ییه ع ه را دیگز گستٍَاک مؤلف(ؿ ،)229را متًن رازیایای در تْارك یعت(ویک:
یْ ًر  292 :1892 ،یرهرعتٍ.)93-92 :1892،
ميالب دررارٌ تزارت رزدٌ در ديرین ازیريد پیؼ یس یعالم آيردٌ(ؿ ،)253–252يلی
َیش یک یس مىارِ مزتبو را یییزین راعیتان آن ری تقییی ومی اىىیی .در ریای یکی یس
ؽاخٍَاک عیغًن ری ريد تزک( ریين یّزی گذیرک)وًؽتٍ(ؿ)257اٍ ممکه یعیت ریا
ريد تِزِک ،در غیز درییاک ماسوییرین یؽیتباٌ ؽیًوی ( Barthold-Bosworth,2000: 10/
” .)“TEREKوام درعت ییه ؽاخٍ یس عیغًن ريد پزگ( ; رزک ،یمزيسٌ صزصیک) ریًد
(رارتًلییی .)387 ،379/1 :1352 ،در رییای  ،عیییغًن ری مییزس اییزیريد رییا تییزکَییا
م دیوی(ؿ .)257ییه یدّا ممه تْارك را دیگز دّیايک مؤلیف(ؿ،)81-73،80-61
خيا یعت سیزی ر ؼَاک قارل تًرُّ یس عزسمیهَاک ییزیو وؾیه ازیريد در ؽز ريد
عیغًن قزیر دیؽتىی.
یکرار را یعتىاد رٍ ازیک میّ یعت اٍ «در عیٌَیاک عیًم ي صُیارم مییالدک در ...ي
وسًذ تزاان در ازیريد رغیار یاشين گؾت»(ؿ .)274-273یلبتٍ ازیک( )269 :1373یییه
ميیب ری رزیک آعیاک مزاشک ي عیبزک قبل یس َزًم خیًوُا(ًَوُا) گستٍ ي َیش رريی
رٍ ازیريد وییردَ .مضىیه ميار یعیىاد ي میییرک مًریًد (رمیا-83 ،66-47 :1384 ،
 ،)98یاشییؼ وسًذ تزاان در ازیريد ،یس ویمٍ ديم قزن ؽؾم میالدک رٍ رْی یعیت ي عیٍ
قزن ریًتز رزدنِ ییه قنیٍ ،خيا یعت.
در یدیمٍ ميیب ،میّ م ؽًد اٍ «وَام عکًمت ازیريد پیؼ یس یعیالم دیریک یعیت الل
عیاع رًدٌ ي ديلت ؽُزَاک ازیريد در ازیعًک ریغًن وغبت ریٍ عکًمیت مزایشک
ییزین اامالً مغت ل ّمل م ازدوی»(ؿ .)274صىاوکٍ پییی یعت ییؾان َم را قاىْییت ي
َم رٍ فًرت ميی  ،یعت الل عیاع ازی ريد یس ییزین ری در ُّی راعیتان وتیزیٍ گزاتیٍ،
يل ريییت عیيدیلْالم ( )89-88 :1362صىیه ميیب ری تقییی ومی اىییَ .مضىییه،
ميار مغتىییت ريؽیه تیاری (گیزؽیمه 365، 361-359 :1379،ایزیک-91 :1363،
 ،)118خزیعان ي مايریءیلىُز یس وَز عیاع یکپارصٍ رًدوی ،ا و یس سمان غیبٍ تزایان در
560م تا اتظ مايیرءیلىُز در710م ،ا و عیيد یک ي ویم قزن ،پادؽاٌ َز دي واعیٍ یس َم
ریی رًدوی .ییه سمان اًتاٌ ری رٍ ریؼ یس  15قزن تاریخ راعتان تْمییم دیدن ،ومی تًیویی
درعت راؽی.
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در رای میّ م ؽًد اٍ ر اری«در ديرٌ اتًط مُمتزیه ؽیُز ایزیريد مغغیً
گزدییٌ ي رٍ ؽیّت یس آن دااُ ؽیٌیعت» (ؿ .)279ريیییاتِ دیگیز مىیارِ آن ری تهیییی
وم اىی .دیگز ییىکٍ در ییه رمیٍ مْیًم ویغت دااُ در م ارل صٍ اغ فیًرت گزاتیٍ
یعت عًم ییىکٍ ازیک( )31 :1365آيردٌ اٍ «رٍ َىگیام اتًعیات یّیزی ؽیُز ر یاری
مُمتزیه ؽُز ٍاحِ رًدٌ یعت» .رىارزییه رٍ وَز م رعی اٍ وًیغىیٌ ،ریين ذایز مهخیذ،
ییه ع ه ری رٍ ییه فًرت تغزیف ازدٌ یعت .در رای را یعیتىاد ریٍ ریُیاو مییّ
یعت اٍ در ازیريد «َز مزدک ریه فی تا صُار فی صُارپا دیؽتٍ یعت»(ؿ ،)285يل
در ییه و ل قًل رٍ دي خيا دصار ؽیٌ یعت :یک ییىکٍ ؽمارٌ فیسغٍ میًرد یعیتىاد ری
خيا وًؽتٍ ي دیگز ییىکٍ ریُاو آيردٌ اٍ «مزدک راؽی اٍ یي ری فی صُارپاک تا پاوقی
ویش راؽی».
در رای  ،را یعتىاد رٍ م یع میّ م ؽًد اٍ«خاقیان تیزک َمیؾیٍ ریزیک يیلی
یعپیزا پیؾکؼَا م ازعتادٌ یعت»(ؿ .)287ییه ع ه ریٍ فیًرت ميیی خاقیان
تزک ری در َمیؾٍ ییام خزیرگشیر يیل یعپیزا م دیوی ،يل درعیت ویغیت :و غیت
ییىکٍ ا و در سمان عیات م یع (وٍ َمیؾٍ) صىیه ریًدٌ ي دیگیز آوکیٍ یعیپیزا در
عال  .ٌ 225اتظ ؽیٌ (رعمت 1392 ،یلف )58 :ي قبل یس آن ،رشء قیمزي یعالم وبًد.
عٍ دیگز ،آوکٍ خاقانّ ،ىًین ازماوزيییان گًکتزک در َستآ رًد اٍ یس سمیان رىیگ
ىییزیس در عییال .ٌ134مى ییزك ؽیییٌ رًدوییی(رارتًلییی .)33-27 :1392 ،صُییارم آوکییٍ
م یع ( )220 :1408فزیعتاً آيردٌ اٍ عکمزین تزامان ؽُز اًصک یرديی(; یردي) ریٍ
يیل یعپیزا پیؾکؼ م ازعتی .ىبیْ یعت ایٍ یییه عکمیزین تزامیان ،ریٍ ّىیًین
ازماوزيیک(;خاقان) َمٍک تزاان وبًدٌ یعت .ؽگست آوکٍ رالاافیٍ رٍ تًفییف دییًیر
قالؿ اٍ رزیک ریًگیزک یس عمیٍ تزاان عاختٍ ؽییٌ ریًد ،می پیزدیسد(ؿ .)287یییه
تىاقلگًی  ،ییه پزعؼ ری ییزاد م اىی اٍ یگز يیل یعیپیزا آو ییر قیًک ریًد ایٍ
خاقان تزاُا ری خزیرگشیر خًد اىی ،صگًوٍ رٍ دیًیر قالؿ پىاٌ رزدٌ رًد
در ؽزط مزسَاک ازیريد را تزاان ،یک ّىًین ری َم رٍ تؾزیظ مزس صیاس یختقیاؿ
دیدٌ ي رالاافیٍ در ّىًین دیگزک ،رٍ تبییه مزس ااری پزدیختٍ یعت(ؿ .)288تهمیل در
مًقْیت رازیایای ااری  ،وادرعت ییه تسکیک ری وؾان م دَی .صٍ ییىکیٍ ایاری  ،در
عیّ اافل ریه صاس تا خًیرسم یْى َمان مغیزک اٍ ییؾان مزس صاس وامیییٌیویی ،قیزیر
دیؽت(وک :لغتزوذ ،516-515 :1373 ،و ؾٍ ؽمارٌ  .)10 ، 9در تؾزیظ مزس ااری ا و
پىذ رمیٍ آيردٌ (ؿ ،)288اٍ ّاليٌ رز ر رري آوُا ریا یکیییگز ،ریز یعیاط ريیییات
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یره خزدیدرٍ ( ،)31 :1889یره عًقل( )511 :1967مزمیل یلتیًیریخ ي یل قیـ (:1383
 )420يیری یغاله تاری ااعؼ یعت .در رای ویش آيردٌیوی ایٍ «تزایان خزل ی یس
ىیییزف ؽیییمال ریییز درییییاک خیییًیرسم یعاىیییٍ دیؽیییتىی»(ؿ ،)288یمیییا دیدٌَیییاک
مًرًد(رعمت 1392،یلف )56-54 :وادرعت ییه یدّا ری وؾان م دَىیی .در ؽیزط میزس
یيساىی آيردٌ اٍ «در پیزیمًن یيساىیَ ،ست ريعتاک تزکوؾیه رًدٌ ایٍ مغییماوان آوُیا
اتظازدوی»(ؿ .)289فزف وَز یس ییزید دعیتًرک ي یرُیام در سمیان ایتظ آن ،دیدٌَیاک
مًرًد (یفي زک ،)267 :1368،ر پایگ ییه یدّا ری وؾان م دَی.
در یدیمٍ َمیه ميیب ،میانريدین ری «سٍستاٖٗ در وشدیک خیالم» آيردٌ (ؿ ،)289در
عال اٍ آوزا وام واعیٍ رًدٌ (رارتًلی )368/1 :1352 ،ي ريعتا وامیین آن ،عًُک آؽیکار
یعتَ .مضىیه تًفیف یي دررارٌ میزس وًؽیزان(ؿّ ،)289یاليٌ ریز ّییم یرتبیاه ریا
ازیريد ،يیری یغاله ااعؼ یعت .یيل ییىکٍ مکیان وًؽیزان ری در خیته ي آن ری م یز
خاقان تزاان م دیوی ،يل ميار دیدٌَاک مًرًد(وک:ازیمی  /15 :1389،ذییل«خیته»)
ییه َز دي یدّا خيا یعت .دیگز ییىکٍ در آن ديرٌ ،یفًالً ییه واعیٍ رشء قیمزي یعالم
وبًد .دیگز ییىکٍ یس يرًد ریغت َشیر مزسران در وًؽزان خبز دیدٌ اٍ وامؾان در دییًین
حبییت ي َییز دٌ وسزؽییان ری رییا فییی تییزک قزلیی رزیرییز میی دیوغییتىی ،يلیی ريییییات
عیيدیلْالم( )83 :1362ي قییمٍ( )209 ،206 :1889وادرعت آن ری وؾان م دَىی.

نتیجهگیری

.5
اتا «درآمیک رزرازیایاک تاری ازیريد» رٍ رغم یَمیت مًمیًُ ،ویًآيرک در
یوت ا ي وغًٌ یریئٍ مًمًُ ،رٍ خیاىز ّییم رّاییت ريػ ّیمی در یریئیٍ ميییب ي
یعتىاد رٍ مىارَِ ،یش یک یس ؽزيه السم رزیک یک مته درعی دیوؾیزًی ي ییک میته
ىالیٍدیر در یک ّزفٍ پضيَؾ ری وییؽتٍ ي در َزیک یس ییه یرْاد ،ااعیت َیای دیرد
اٍ یس آن رمیٍ م تًین رٍ واَماَىگ ّىیًین ي مغتیًیّ ،ییم رّاییت ؽییًِ ّیمی در
تیيیه ي یرراُ ،ر تًرُ رٍ عار ٍ تغ ی  ،پایبىیک رٍ تیاریخ وگیارک و یی ي ا ییین
تغییل ،آؽستٍوًیغ ي پزیاىیٌگًی  ،اُم وافغیظ یس متًن تاری ي در وتیزیٍ یغیاله
منمًو یؽارٌ ازد ي را ییه يمِ وم تًیوی رٍ ّىًین یک اتا درع دیوؾگاَ راؽیی
ي در ّزفٍ پضيَؾ ویش قارل یعتسادٌ ویغت.
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پینوشت

 .1تىُا یعتخىاء ییه قاّیٌ ،ییه یعت اٍ در ر ؼ رازیاییاک یقتقیادک (فیـ  1،)295-292ریار ریٍ
ميالْات عایک ي  8رار رٍ دیيدف یرراُ دیدٌ یعت.
 .2آحار یاقًتعمًک ،عمْاو  ،یرًدلفخشرری  ،مغمیی ریه وزییب رکیزین ،یریهانیالن ،سازییا
قشيیى  ،مزملیلتًیریخ يیل قـ ،رؽیییلییه ،ریزيوی  ،میزيسک ،ااؽیازک ،وغیس ّ ،بیییلاااز
اارع  ،خًیرسم  ،یرهخیکان ،یرهاًى  ،یرًیلغغیه ریُ ی  ،حْیالب ًّ،ا قًتیادغًرییی  ،تیذازٌ
رازیخاو  ،یره وییم ،رًیمِیلغکایات ي لًیمِیلزيییات یس ییه رمییٍ یویی .رزخی متیًن دیگیز ری
ویشاٍ ٍاَزیً مًرد یعتسادٌ قزیر دیدٌ يل یس دیدٌَاک آوُا یعیتسادٌ السم ری وبیزدٌ ي ریٍ ییک ییا دي
یرراُ عيغ ي ام یَمیت یاتساء ؽیٌ یعت .رزیک مخال ،ییاقًت عمیًک ریٍ ّىیًین رشرگتیزیه
رازیایاوًیظ ّالم یعالم ،یىالّات رازیایای مسقی دررارٌ وًیع م تیف قیمزي یعیالم ریٍ
يیضٌ مايریءیلىُز آيردٌ يل مؤلف ،ا و یک رار (ؿ)74ي رزیک یعت زیر ّزرُا در خزیعیان پییؼ
یس قتیبٍ رٍ يک یرراُ دیدٌ یعت.
 .3صىاوکٍ در مته ا و  10رار رٍ آن یرراُ دیدٌ 6 ،رار ا یو ریزیک ویام ريد ریغیًن ي ؽیْبات آن،
1مًرد(ؿ 37پايرق  )5رزیک وام قییم اؾکٍ دریا 1،مًرد (ؿ38پايرق )1ریزیک ویام یمیزيسک
ريد عییای 1 ،میییًرد(ؿ ،41پییايرق  )3،4ریییزیک وییام یمیییزيسک ؽییْبات عییییغًن ،ي 1
مًرد(ؿ283پايرق  )6رزیک تيبی وًؽزان را خته رٍ آن یعتىاد ازدٌ یعت.
.4وًیغىیٌ تالػَاک سیاد ره یریٍ در ییه ریريٍ ری وادییٌ گزاتٍ یعت ي ییه یمز سماو ؽیگست آيرتیز
م ومایی اٍ رییویم ییؾان در تیيیه  3فسغٍ مزرًه رٍ يیضگ َاک یقًیم ّز ایزیريد  3ریار(در
ؿ 73پايرق  ،4،درؿ  ،74پايرق  )7 ،1رٍ ؽْبان یرراُ دیدٌ یعت .در عال اٍ ؽْبان ،ؽیزط
دقی یس دالیل ي صگًوگ مُارزت ي یعت زیر دییم یّزی در خزیعان تًعیو سییاد ریه یری
عسیان آيردٌ یعت(ؽْبان.)50-48 :1386 ،

بنامه
کتا 
ابٗ بىشأٖ ،حٕذ بٗ ٘د٥ب( ،)2453خٟرٖ ٘رٔ ،ٝب ٝوٛضص ٔحٕذ أ ٗ٥س٤رح ،٣تٟشاٖ; ابٗ سٙ٥ر.
ابٗ خشدادب ،ٝعب٥ذاهلل ،)299:(،إِسرِه  ٚإِٕرِه ،ب ٝوٛضص دخ٥ِ ،ٝ٤ٛذٖ; بش.ُ٤
ابٗ سست ،ٝاحٕذ بٗ عٕش ( ،)29:3األعالق اِٙف٥س ،١تصح٥ح ٤رٖ دخ٥ِ ،ٝ٤ٛذٖ; بش.ُ٤
ابٗ فم ،ٝ٥احٕذ بٗ ٔحٕذ ٕٞذا٘ٔ ،)2996(٣ختصش اِبّذاٖ ،تصح٥ح ٤رٖ دخ٥ِ ،ٝ٤ٛذٖ; بش.ُ٤
ابٗاث٥ش ،عضاِذ ٗ٤عّ24::(٣ق) اِىرُٔ ف٣اِترس٤خ ،تصح٥ح ورسَ ٞٛ٤ر٘س تٛس٘بشي23،ج ،ب٥شٚت; داسصردس.
ابٗحٛلُ ،ابٛاِمرسٓ ٔحٕذ( ،)2:78صٛس ٠االسض٥ِ ،ذٖ; بش.ُ٤
ابٛدِااخ خضسخاأ ،٣سااعش( ،)2527سساارِ١األ ،٣ِٚتحم٥ااك ٔش٤ااضٖ سااع٥ذ ٔش٤ااضٖ عساا٥ش ،٢عشبسااترٖ;
ٔىتب١إِّهفٟذاِٛط.١٥ٙ
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ادس٤س ،٣اب ٛعبذاهلل ٔحٕذ بٗ ٔحٕذ (ب٣تر) ٘ض ١ٞإِطترق ف ٣اختشاق ا٦فرق3،ج ،لرٞشٔ ،ٜىتب ١اِثمرف١اِذ.١٥ٙ٤
اصطخش ،٢ابشا ٓ٥ٞبٗ ٔحٕذ(ٔ ،)2:38سرِه إِٕرِه ،ب ٝوٛضص دخ٥ِ ،ٝ٤ٛذٖ; بش.ُ٤
أٚستذ ،ا.ا ( ،)2483ترس٤خ ضرٙٞطرٞ ٣ٞخرٔٙط .٣تشخٕٔ ٝحّٕذ ٔمذّْ ،تٟشاٖ; أ٥شوب٥ش.
برستِٛذ ،)24:3( ٚ .ٚ ،ترس٤خ ٞفت آب ،تشخٕٔ ٝحسٗ سحٕت ،٣ض٥شاص; ٘٤ٛذ ض٥شاص.
بالرس ،٢احٕذ بٗ ٤ح ،)2532( ٣٥فتٛح اِبّذاٖ ،ب٥شٚت; داس ٔ ٚىتب ١اِٟالَ.
ب٥ش ،٣٘ٚابٛس٤حرٖ ٔحٕذ بٗ احٕذ( ،)2:34ا٦ثرس اِبرل ١٥عٗ اِمش ٖٚاِخرِ ،١٥تصح٥ح ادٚاسد صاخر ،ٚال٤پض٤ه.
پش٤تسرن أّ٥رٖ ،)2496(،فشٚپرض ٣أپشاتٛس ٢اغٛص ٤بغ ،ٛتشخٕٔ ٝحسٗ سحٕت ،٣پژٞٚطٙرٔ ٝتارس٤خ دا٘طاٍر ٜآصاد
بدٛٙسد ،سرَ ،2ضٕرس.5 ٜ
پ٥ش٘٥ر ،حسٗ( ،)2473ا٤شاٖ برسترٖ4،ج ،تٟشاٖ; د٘٥ر ٢وترب.
خٟ٥ر٘ ،٣ابٛاِمرسٓ بٗ احٕذ( ،)2479اضىرَ اِعرِٓ ،تشخٕ ٝو ٟٗفرسس ،٣تصح٥ح ف٥شٚص ٔٙصٛس ،٢تٟشاٖ; ب٘ ٝطش.
حذٚد اِعرِٓ ٔٗ إِطشق اِ ٣إِغشب ( ،)2473تصح٥ح ٔٛٙچٟش ستٛد ،ٜتٟشاٖ; طٟٛس.٢
سإٙٞر ٢وطٛسٞرٔ ٢ستمُ ٔطتشن إِٙرفع  ٚخٕٟٛسٟ٤ار ٢برِت٥اه( ،)2489ت٥ٟا ٚ ٝتاذ٥ٌ ٗ٤ٚترضٙرسا ،٣تٟاشاٖ;
ٔؤسس ٝخغشاف٥ر ٚ ٣٤ورستٌٛشاف٥ٌ ٣ترضٙرس.٣
سحٕتٔ ،٣حسٗ(24:3اِخ)ٌ« ،ستشش اسالْ دس لّٕش ٚلشِكٞر» ،فصّٙرٔ ٝپاژٞٚصٞار ٢عّا ْٛتارس٤خ ،٣دٚس،6ٜ
ضٕرس.2ٜ
سضر ،عٙر٤ت اهلل(،)2495ا٤شاٖ  ٚتشورٖ دس سٚصٌرس سرسر٘٥رٖ ،تٟشاٖ; عّٕ ٚ ٣فش.٣ٍٙٞ
سضرصاد ٜضفرسٚدٔ ،٢عص« ،)24:1(ٝٔٛخ ،»ٜٛ٥دا٘طٙرٔ ٝخٟرٖ اسالْ ،ج ،27تٟشاٖ; ب٥ٙرد دا٤ش ٠إِعرس اسالٔ.٣
صو٥ِٚ ٣ذ ٢طغرٖ(« ،)2487بالسرغ ،»ٖٛدا٘طٙرٔ ٝخٟرٖ اسالْ ،ج ،4تٟشاٖ; ب٥ٙرد دا٤ش ٠إِعرس اسالٔ.٣
ضر٘ .ٖ ، ٛ٘٣بش٤رٖ ،)2494(،ترس٤خ سٚس ٝ٥اص آغرص تر ا٘مالب اوتبش ،تشخٕ ٝخر٘بربر ب٥ر٘ ،٣تٟشاٖ; دا٘طٍر ٜتٟشاٖ.
ضدرعٟٔ ٣ش ،حسٗ( ،)24:3دسآٔذ ٢بش خغشاف٥ر ٢ترس٤خ ٣فشاسٚد دس سذٜٞر٘ ٢خست ٗ٥اسالٔ ،٣تٟاشاٖ; سارصٔرٖ
ٔطرِع ٚ ٝتذ ٗ٤ٚوتب عّ ْٛا٘سر٘ ٣دا٘طٍرٟٞر (سٕت).
ضعبرٖ.ْ ،ا ( ،)2497فشا ٓٞآٔذٖ صٔٞ ٝٙ٥ر ٢س٥رسا ٚ ٣اختٕارع ٟ٘ ٣ات عبرسا٥رٖ دس خشاسارٖ ،تشخٕا ٝپاشٗ٤ٚ
تشوٕ٣ٙآرس ،تٟشاٖ; پژٞٚطٍر ٜعّ ْٛا٘سر٘ٔ ٚ ٣طرِعرت فش.٣ٍٙٞ
طبشٔ ،٢حٕذ بٗ خش٤ش( ،)2529ترس٤خ االٔٓ  ٚإِّٛن ،تحم٥ك عباذاهلل عّاٟٙٔ ٣ار21 ،ج ،ب٥اشٚت; ٔؤسسا ١االعّٕا٣
ِّٕطبٛعرت.
فشا ،٢س٤چرسد ّ٘٥س ،)2474( ٖٛعصش صس ٗ٤فش ًٙٞا٤شاٖ ،تشخٕٔ ٝسعٛد سخب ٘٥ر،تٟشاٖ; سشٚش.
لذأ ١بٗ خعفش ( ،)299:اِخشاج ،ب ٝوٛضص دخ٥ِ ،ٝ٤ٛذٖ; بش.ُ٤
لض ،٣ٙ٤ٚصوش٤ر بٗ ٔحٕذ(ب٣تر) ،آثرس اِبالد  ٚاخبرس اِعبرد ،ب٥شٚت; داسصردس.
ورضغشٔ ،٢حٕٛد بٗ ٔحٕذ(2446-2444ق) ،دٛ٤اٖ اِّغرت اِتشن ،تصح٥ح ٔعّٓ سفعت4 ،ج ،استر٘بٔ ;َٛطبع ٝعرٔش.ٜ
وش ،٣ٕ٤اصغش(« )249:ختٗ» ،دا٘طٙرٔ ٝخٟرٖ اسالْ ،ج ،26تٟشاٖ; ب٥ٙرد دا٤ش ٠إِعرس اسالٔ.٣
ٌشد٤ض ،٢عبذاِح ٣بٗ ضحرن( ،)2474ترس٤خ ٌشد٤ض ،٢تصح٥ح عبذاِح ٣حب٥ب ،٣تٟشاٖ; د٘٥ر ٢وترب.
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ٌشٚس ،ٝس٘ ،)2479(ٝأپشاطٛس ٢صحشا٘ٛسداٖ ،تشخٕ ٝعبذاِحس٥ٔ ٗ٥ىذ ،ٜتٟشاٖ; عّٕ ٚ ٣فش.٣ٍٙٞ
ٌ٥شضٕٗ ،س ،)248:(ٗٔٚا٤شاٖ اص آغرص تر اسالْ ،تشخٕٔ ٝحّٕذ ٔع ،ٗ٥تٟشاٖ ،عّٕ ٚ ٣فش.٣ٍٙٞ
ِستش٘حٌ ،ر ،)2484(٢خغشاف٥ر ٢ترس٤خى سشصٟٔٙ٥ر ٢خالفت ضاشلى ،تشخٕأ ٝحٕاٛد عشفارٖ ،تٟاشاٖ; عّٕاٚ ٣
فش.٣ٍٙٞ
ِ٥تٙ٤ٛسى ،٣ب .اِخ( ،)2487طّٛع سرسر٘٥رٖ؛ ترس٤خ تٕذٟ٘ر ٢آس٥رٔ ٢شوض( ٢وترب ٣اص ٘ٛ٤سى ،)ٛتشخٕا ٝصاردق
ّٔه ض٥ٕٟشصاد ،٢بخص  3اص ج ،3تٟشاٖ; ا٘تطرسات ٚصاست أٛس خرسخ.ٝ
ٔدُٕ اِتٛاس٤خ  ٚاِمصص( ،)2494تصح٥ح ّٔهاِطعشا ٢بٟرس ،تٟشاٖ; د٘٥ر ٢وترب.
ٔشٚص ،٢ضش اِضٔرٖ (ٙٔ ،)2:53تخبرت طبر٤ع اِحٛ٥اٖ ،ا٘تخرب ٔٛٙ٥سسىِٙ ،٣ذٖ; ب٘٣ر.

ٔسعٛد ،٢عّ ٣بٗ حسٔ ،)251:(ٗ٥شٚجاِزٞبٔٚعردٖاِدٞٛش ،تحم٥ك ٔحٕذٔح٣٥اِذٗ٤عبذاِحٕ٥ذ5،ج ،ب٥شٚت; ضاشو-١
اِعرِِّٕ١٥ىتب.
ٔطىٛسٔ ،حٕذ خٛاد( ،)2475ترس٤خ س٥رس ٣سرسر٘٥رٖ3،ج ،تٟشاٖ; د٘٥ر ٢وترب.
ٔمذس ،٣احٕذ بٗ ٔحٕذ( ،)2519احسٗاِتمرس ٓ٥فٔ ٣عشف١االلرِ ،ٓ٥تحم٥ك ٔحٕاذ ٔخاض ،ْٚب٥اشٚت; داس اح٥ار اِتاشا
اِعشب.٣
٘شضخٔ ،٣حٕذبٗ خعفش( ،)2474ترس٤خ بخرسا ،تشخٕ ٝاب٘ٛصش لبر ،٢ٚتصح٥ح ٔذسس سض ،٢ٛتٟشاٖ; تٛس.
٘سف ،٣ابٛحفص عٕش بٗ احٕذ ( ،)2419تزوش ٜخغشاف٥ر ٣٤ترس٤خ ا٤شاٖ ،تشخٕا ٝحٕاض ٜساشدادٚس ،تٟاشاٖ; چرپخر٘اٝ
اتحرد.ٝ٤
٘سف ،٣ابٛحفص عٕش بٗ احٕذ ( ،)2463تشوسترٖ ٘رٔ ،ٝتشخٕ ٝوش ٓ٤وطرٚسص3 ،ج ،تٟشاٖ; ب٥ٙرد فش ًٙٞا٤شاٖ.
٘سف ،٣ابٛحفص عٕش بٗ احٕذ ( ،)2476بخرسا; دسترٚسد لشٚ ٖٚسط ،٣تشخٕٔ ٝحٕٛد ٔحٕاٛد ،٢تٟاشاٖ ; عّٕاٚ ٣
فش.٣ٍٙٞ
٘سف ،٣ابٛحفص عٕش بٗ احٕذ (ٔ ،)2479سرِه ٕٔ ٚرِه (تشخٕ ٝفرسس ٣لذ ،)ٓ٤تصح٥ح ا٤شج افطرس ،تٟشاٖ; عّٕاٚ ٣
فش.٣ٍٙٞ
٘سف ،٣ابٛحفص عٕش بٗ احٕذ (٥ٔ ،)2484شا برستر٘ ٣ا٤شاٖ ،تشخٕٔ ٝسعٛد سخب٘٥ر ،تٟشاٖ; عّٕ ٚ ٣فش.٣ٍٙٞ
٘سف ،٣ابٛحفص عٕش بٗ احٕذ ( ،)2487ترس٤خ تشوٟر ٢آس٥ر٥ٔ ٢ر٘ ،ٝتشخٕ ٝغفرس حس ،٣ٙ٥تٟشاٖ; تٛس.
٘سف ،٣ابٛحفص عٕش بٗ احٕذ ( ،)2489اِمٙذ فٔ ٣عشف ١عّٕر سٕشلٙذ ،تحم٥ك ٛ٤سخ اِٟرد ،٢تٟشاٖ; ٔ٥شا ٔىتٛب.
٘سف ،٣ابٛحفص عٕش بٗ احٕذ (« ،)2498حذٚداِعرِٓ» ،دا٘طٙرٔ ٝخٟرٖ اسالْ ،ج ،23تٟاشاٖ; ب٥ٙارد دا٤اش ٠إِعارس
اسالٔ.٣
٘سف ،٣ابٛحفص عٕش بٗ احٕذ ( ،)2499ترس٤خ برستر٘ ٣ا٤شاٖ ،تشخٕٔ ٝسعٛد سخب٘٥ر ،تٟشاٖ; عّٕ ٚ ٣فش.٣ٍٙٞ

٘سف ،٣ابٛحفص عٕش بٗ احٕذ (24:3ب)« ،وٕ٥د٥رٖ ٘ ٚمص آٟ٘ر دس تحاٛالت س٥رسأ ٣ارٚسا اِٟٙش» ،پژٞٚطاٟر٢
ترس٤خ ٣دا٘طٍر ٜاصفٟرٖ ،سرَ ،6ضٕرس.5 ٜ
٘سف ،٣ابٛحفص عٕش بٗ احٕذ ( ،)2532اِتٙب ٚ ٝ٥اإلضشا  ،ب٥شٚت; داس ٔ ٚىتب ١اِٟالَ.
٤رلٛتحٕ ،٢ٛضٟرباِذ ٗ٤ابٛعبذاِ24:8(ٝق)ٔ ،عدٓاِبّذاٖ ،تصح٥ح فشدٙ٤ر٘ذ ٚٚستٙفّذ6،ج ،ب٥شٚت; داسصردس.
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