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 351 ............................................... اِحطاْ ٔسزس زض ضيؼيبٖ ثٝ ٔمبٔي اذتػبظ( ة

 353 ..................................................................... (ق. ٞ 3135 ـ 3321) ظ٘سيٝ سّسّٝ

 353 ...................................................................................... ظ٘سيٝ ٔؼطفي. 3

 133 ............................................................................ حزبظ ثب ظ٘سيٝ ضٚاثف. 1

 133 ................................................................................... أٙيت ٘جٛز( اِف
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 ديباچه

ٯبثاٺ   ډابي  ٿچٗچ١ام يٴي  ،ٿؾتټ٪ اًالٿيډبي  ؿڅكڇؿك  ،ٿڄبًجبت ايلاڃيبځ ثب عزبم

اي  ثلكًي څ تإٿٺ رـاٷبڃڈثڈ  ،اي ام آځ ا٣تڄب ثلاي ثلكًي څ تغٰيٮ اًت ٳڈ ډل ؿڅكڇ

ُڄبًبڃـڇ ُـڇ څ ثيِتل ٳبكډبي اڃزبٽ ُـڇ ڃابٟل  ډب  ؿڅكڇثلؽي تڄڊب . تبٳڄچځ ڃيبم ؿاكؿ

تغٰيٮ څ ثلكًي ؿكثبكڇ ٿڄبًاجبت  ٣لثٌتبځ ؿك ؿڅكاځ ٿ٤بٓل اًت.  ثڈ كڅاثٚ ايلاځ څ

ٷناكي  څيوڇ عذ ڈث ،ارتڀب٣ي څ تغچالت ًيبًيآڃڊب ثل لٷقاكي حاډب ثب عزبم څ  ؿڅٻت

څ ؽـٿبت ؿك علٿيڂ ُلي٬يڂ ٳڈ ثؾِي ام تبكيؼ ثټڄـ اًالٽ كا ثڈ ؽاچؿ اؽتٔابّ   

 . ٳڄـ پقيل ٿي ډبيي كا تچريڈ صڄيڂ ڃچُتبكتإٻي٪ ، اًتؿاؿڇ 

ٿؾتټا٪  ډابي   ؿڅكڇؿك  ،تغٰيٮ پيَ كڅ ٳڈ ثڈ ًيل ارڀبٻي ٿڄبًجبت ايلاڃيبځ ثب عزبم

ٿغٰاٮ اكرڀڄاـ رڄابة آٯابي     پلؿاؽتڈ، عبٓٺ پوڅډِي اًت ٳڈ ثڈ ٯټپ اًالٿي بكيؼ ت

ٗڀڂ تِٴل ام ايِبځ،  ،ميبكت اًت. پوڅډِٴـڇ عذ څڃٸبُتڈ ُـڇ ٿغڀچؿ ًبٿبڃي ًيـ

ـ اٿيـ ؿاكؿ ايڂ ٿزڀچ٣ڈ ثلاي ؽچاڃڄـٷبځ څ پوڅډِاٸلاځ ٿ٬ياـ    څ ٗاڀڂ آُاڄبيي څ    ثبُا

ؿك ٛاچٹ تابكيؼ    ،ؿكٱ ثڊتل ام صلايي څ صٸچڃٸي ٿڄبًجبت ايلاڃيبځ ثاب عالٿيڂ ُالي٬يڂ   

كا څ مٿيڄاڈ  يبكي ثلًابڃـ  ب ډ اثڊبٽثلؽي اًالٽ تب اڃٰالة اًالٿي ؿك ايلاځ، ثڈ مؿڅؿڇ ُـځ 

 .آڅكؿډبي رـيـ ؿك ايڂ عچمڇ ٫لاډپ  پوڅډَثلاي 
 پژْٔشکذِ حج ٔ صيبست

 گشِٔ تبسيخ ٔ سيشِ



 

 



 

 

 

 

 

 

 پيشگفتار

اٻ٤لة ثب ايلاځ، څرچؿ ٿڄبًجبت ٿيبځ اياڂ ؿڅ ًالمٿيڂ كا ايزابة     رچاكي  ډپ

ُال٭  ٳلؿ. ع٘چك ايلاڃيبځ ؿك ٿڄبٛٮ ٿؾتټ٪ ُجڈ رنيلڇ، ډڀضچځ رـڇ، يڀاڂ څ    ٿي

٣لثٌتبځ، څرچؿ ٳټڀبت ؿؽيٺ ٫بكًي ؿك ٯلآځ ٳليپ څ مثبځ څ اؿثيبت ٣الة، څ ڃيان   

ډبيي ام اكاؿت ٯټجي ايلاڃيبځ ثڈ ٳ٤جڈ څ مٿنٽ، ثيبڃٸل ٿڄبًجبت ؿكامٿـت   څرچؿ ٷناكٍ

ايلاځ څ عزبم اًت. پي ام څكڅؿ اًالٽ ثڈ ايلاځ څ ٻنڅٽ اڃزابٽ ٿڄبًاٲ عاذ ثالاي     

ؿك آځ  :ثيات  ؿك ٿـيڄڈ څ ع٘چك اډٺ 9ًچٹ اهللا٫لاؿ ٿٌتٜي٢، ميبكت ٿلٯـ ٿڄچك ك

 څيوڇ ُي٤يبځ، اډڀيت ثٌنايي ؿاُت.  ُڊل، ثلاي ايلاڃيبځ ٿٌټڀبځ، ثڈ

ٿٌتٰٺ څ ٿٌتٰٺ ؿك ايلاځ، ٿڄبًجبت آڃڊب ثب عزبم  ډبي ڃيڀڈ ثب كڅي ٳبك آٿـځ ؿڅٻت

ډبي ٛچٻچڃيبځ، اؽِايـيبځ، ٫بٛڀيابځ،    ډبيي ؿاُت. تٌټٚ څ ڃ٬چف ؿڅٻت  ٫لام څ ڃِيت

ثيبځ، ٿڀبٻيٲ )عبٳڀبځ ٿٔل څ ُبٽ( څ ڃين اٿپلاتچكي ٣خڀبڃي ثل عزبم څ ډڀضڄايڂ  ايچ

 ډب ؿك ايلاځ، ؿك ٿيناځ څ صٸچڃٸي ٿڄبًجبت آڃڊب ثب عزبم تإحيل ؿاُت.  ڃچ١ عٴچٿت

ډبي عابٳپ ثال    ايلاڃيبځ ثب عزبم، ٓل٩ كڅاثٚ ًيبًي ؿڅٻت ام ٿڄبًجبت ٿٰٔچؿ

ٽ ؿڅ ًلمٿيڂ كا ؿك اث٤بؿ ٿؾتټ٪ ڃيان  ايلاځ ثب عبٳڀبځ عزبم ڃيٌت، ثټٴڈ كڅاثٚ ٿلؿ

ډابي   څيوڇ ايلاځ، يٴي ام ٣لٓڈ ډبي اًالٿي، ثڈ ُچؿ. اٻجتڈ ؿك تبكيؼ ًلمٿيڂ  ُبٿٺ ٿي

ډبي اًالٿي، ثيِاتليڂ   ٿڊپ ٿلتجٚ ثب عذ، ًيبًت څ عٴچٿت ثچؿ. ډل يٲ ام ؿڅٻت
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ٳلؿڃـ تب ٿِلڅ٣يت څ ٿغجچثيات    تالٍ ؽچؿ كا ثڈ ٿٌبئٺ ٿلثچٙ ثڈ عذ ٿ٤ٜچ٩ ٿي

ډب څ ڃ٠بكت ثل اٿچك ٿلثچٙ ثاڈ   ډب ثب تإٿيڂ اٿڄيت كاڇ كا ا٫نايَ ؿډڄـ. ايڂ ؿڅٻت ؽچؿ

ٷل٫تڄاـ  ثاڈ ٣جابكت      ډبيي ثلاي ًبٳڄبځ علٿيڂ څ اٿلاي آځ، ؿك ڃ٠ال ٿاي    عذ، ٳڀٲ

ډابي   ثؾِاي ثاڈ عٴچٿات    ؿيٸل، ثب تچرڈ ثڈ اډڀيتي ٳڈ ٫لي٘ڈ عاذ ؿك ٿِالڅ٣يت  

ٷيالي ام  ډب ثلاي ثڊلڇؿاكؿ، عٴچٿتاًالٿي څ ٿڄب٢٫ اٯتٔبؿي، ًيبًي څ ڃ٠بٿي آڃڊب 

اٻڀڄ٤٬ڈ ؿك علٿيڂ ُلي٬يڂ څ ٿٌيلډبي ٿڄتڊي ثڈ آڃڊب اڃزابٽ   ٿنايبي عذ، اٯـاٿبتي ٣بٽ

 ؿاؿڃـ.   ٿي

تزڊين څ ا٣ناٽ ډل ًبٻڈ ٳبكڅاځ عذ څ ٿغڀاٺ څ اكًابٹ ربٿاڈ ٳ٤جاڈ، آاالط څ      

ٌايل عاذ،   ًلاډب څ ثڄبډبي ٿ ډبي عذ څ تإٿيڂ اٿڄيت آڃڊب، ٿلٿت ٳبكڅاځثبمًبمي كاڇ

ډبي ٯلاك ٷل٫تڈ ؿك ٿٌيل عذ، ا٣ٜابي   ډب څ صِڀڈتإٿيڂ آة ٿچكؿ ڃيبم ثب آالط صبڇ

ٓـٯبت څ ڃقڅكات ثڈ اډٺ ٿٴڈ څ تؾٔيْ ٿچٯچ٫بت ثڈ علٿيڂ ُالي٬يڂ، ام رڀټاڈ   

ډب ؿك كاًتبي تچ٤ًڈ ٿڄبًجبتِابځ ثاب عزابم ثاچؿ. ثاب       اٯـاٿبت ؿڅٻتڀلؿاځ څ عٴچٿت

 پوڅډَ ٣جبكتڄـ ام: ډبي ايڂ تچرڈ ثڈ آڃضڈ ٷ٬تڈ ُـ، پلًَ

 ډبي ٿؾتټ٪ تبكيؼ صٸچڃڈ ثچؿ؟  ٿڄبًجبت ايلاڃيبځ څ عزبم ؿك ؿڅكڇا 

ډبي عبٳپ ثل ايلاځ ثب ًبؿات عٌڄي څ عٌيڄي عابٳپ ثال عالٿيڂ     ت٤بٿٺ ؿڅٻتا 

 ُلي٬يڂ، صٸچڃڈ ثچؿ؟ 

 ٿچاڃ٢ ٫لاكڅي تچ٤ًڈ ٿڄبًجبت صڈ ثچؿ؟ا 

ٳالؿځ ٿڄبًاجبت   ډابيي صاچځ ايچثيابځ، ٿڀبٻياٲ څ ٣خڀابڃي ؿك ٿغاـڅؿ         ؿڅٻتا 

 ډبي ايلاځ ثب عزبم صڈ ڃِٰي ؿاُتڄـ؟  ؿڅٻت

ډبي ٿؾتټ٪ تابكيؾي، ؿك عالٿيڂ    ؽـٿبت څ اٯـاٿبت ٣ڀلاڃي ايلاڃيبځ ؿك ؿڅكڇا 

 ُلي٬يڂ، ٳـاٿڄـ؟

٫ٔٺ اڅٹ ايڂ ڃچُتبك، ثڈ ٿ٬بډيپ څ ٳټيبت ٿڄبًجبت ايلاځ څ عزبم پيَ ام اًالٽ، 
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 اؽتٔبّ يب٫تڈ اًت.

اًالٽ تاب پبيابځ ؿڅٻات     ٓـكام مٿبځ  ،اځ څ عزبمٿڄبًجبت ايلؿكثبكڇ ٫ٔٺ ؿڅٽ، 

ثچيڈ، اًت ٳڈ ؿك آځ ثاڈ ٿجابعخي ٿبڃڄاـ ٿڄبًاجبت ايلاڃيابځ ثاب عزابم ؿك ٣ٔال          آٹ

ډبي  ٣جبى، ثڈ ؽبڃـاځ اٿيڈ پلؿاؽتڈ ُـڇ څ ؿك ٣ٔل ثڄي ثڄي څ ، ٣ٔل ؽټ٬ب9اهلل كًچٹ

ـ    ايلاڃي ٓبعت ڇ ٿڄٔت ؿك عزبم څ ؽـٿبت څ اٯـاٿبت آڃبځ ؿك عالٿيڂ، اُابكڇ ُا

اًت. ٿڄبًجبت ايلاڃيبځ ثب عزبم ؿك ٣ٔل آٹ ثچيڈ، ام رڀټڈ كٯبثت آڃبځ ثب اؽِايـيبځ  

څ ؽاـٿبت آٹ ثچياڈ ؿك عالٿيڂ، ام رڀټاڈ      ،څ ٫بٛڀيبځ ٿٔل ثلاي ًيبؿت ثل علٿيڂ

 ٿجبعج ايڂ ٫ٔٺ اًت. 

تجبك ايلاځ ثب عزابم څ ٫ٔاٺ صڊابكٽ، ثاڈ      ډبي تلٱ ٫ٔٺ ًچٽ، ثڈ كڅاثٚ عٴچٿت

ثاڈ  پاڄزپ  پالؿامؿ. ٫ٔاٺ    ، تيڀچكيبځ څ تلٳڀبڃبځ ثب عزبم ٿيٿڄبًجبت ايټؾبڃبځ ٿ٨چٹ

٫ٔاٺ  ډبي ا٫ِابكيڈ، مڃـياڈ څ    ثڈ كڅاثٚ ؿڅٻتُِپ كڅاثٚ ٬ٓچيڈ ثب عزبم څ ٫ٔٺ 

ثڈ ٿڄبًجبت عٴچٿت پڊټچي ډِتپ اُبكڇ ؿاكؿ څ ٫ٔٺ ثب عزبم ٯبربك ډ٬تپ ثڈ كڅاثٚ 

 ثب عزبم اؽتٔبّ يب٫تڈ اًت.
 سيذ يحًٕد سبيبَي
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 . ايرانيان1

ائيليبڃاڈ ئزاڈ، ايالاځ    »ثلؽي ٿڄبث٢ ٻ٨چي، څاهڇ ايلاځ كا ثلٷل٫تڈ ام ٻ٨ت اڅًاتبيي  

ياب  « بكاځ»څ  1ډاب  ًالمٿيڂ اڅٻياڈ آكيابيي   « ائيليبڃپ څ ئزچ»ُڀبكڃـ. ډڀضڄيڂ  ٿي« څيذ

اٻڀ٤بك٩ ڃين ايالاځ  ؿايل ثلؽي ٿچكؽبځ څ آغبة 2اڃـ. كا ڃبٽ ٯچٽ ايلاځ ؿاڃٌتڈ« اِكيب»

 3ؿاڃڄـ.  ډب( ٿي كا ثلٷل٫تڈ ام آكيبييبځ )آكيبيي

ُڄبًبځ ٣لة ٳڈ ثالاي ډال ٯاچٿي، ڃٌاجي      ثلؽي ٿڄبث٢ اًالٿي، تغت تإحيل ڃٌت

يب ًبٽ ثڂ ڃاچط، ٫ابكى ثاڂ ثبًاچك ثاڂ       4ًبؽتڄـ، ڃٌت ايلاڃيبځ كا ام ڃٌٺ يب٫ج ٿي

ثاڈ ٷناكُاي ٳاڈ ًابؽتٸي ثاڈ ڃ٠ال       اڃاـ. ثڄب  ؿاڃٌتڈ 6څ ايلد، ايلاځ ثڂ ا٫ليـڅځ ،5ًبٽ
                                                           

ّّي،،   ؛ ايواًْيچ، ثِوام كو556ٍٓ ،5ّ ط  26، 2ٓ؛ ًيي ه.ک: ربهيـ ايواى ثبٍزبى، پيوًيب، ط 535. ثوُبى فلق، 1ٓ

. ايي ّاژٍ هوکت اى ايواى ّثؼ اٍذ. ّثؼ ثَ هؼٌبي رقوَ ّ ًژاك اٍذ ّ كه ىثيبى كبهٍي،، ثييظ اى اييي هيْيَ      7ٓ

اٍذ. ثيٚيَ كه ىثيبى ػوثي، اى ُوييي ّاژٍ هوكزيَ ّيلٍ اٍيذ. اى اييي هّ، ايواًيْيچ ثيَ هؼٌيبي ًيژاك ّ رقويَ              

 ُبٍذ. ايواً،

 .3574ّ  3573، 3ٕٔ. لـذ ًبهَ، كُقلا، ط2

 . 733، 4ٓ؛ كائوح الوؼبهف ثَزبً،، ط26. ايواى هلين، 3ٓ

 .511ّ 95؛ افجبه اليهبى، ٕٔ 545ّ 99، ٕٔ 5. ربهيـ ٝجوي، ط4

5   ٓ ؛ ًقجخاليلُو كي، ػؾبئيت الجيو ّ الجؾيو،      216، 5ٓ؛ ريبهيـ ٝجيوي، ط  2. االفجبه الٞيْا،، اثْؽٌيليَ كيٌيْهي، 

 .337ٝبلت اًٖبهي، ٓ اث، هؾولثي

 265، 5ٓؽَيي هَؼْكي، ط ثي هوّط النُت، ػل،. 6



 هاي هختلف تاريخ اسالهي هناسبات ايرانيان با حجاز در دوره/  22

 

ډٌاتڄـ. ؿك   7كًـ څ ٿِڊچك ډپ ڃيٌت، ايلاڃيابځ ام ڃٌاٺ اًاغب٭ ثاڂ اثالاډيپ       ٿي

ٿڄٌاچة اًات، آٿاـڇ ٳاڈ اډاٺ ٫ابكى، ٫لمڃاـاځ         9كڅايتي ؿيٸل ٳڈ ثڈ پيبٿجل اٳلٽ

ٿالؿٽ كا ؿك ٣ٜاب    ،ؿك ؿڅكاځ ؽال٫تڃين ډڄٸبٿي ٳڈ  ٣7ټي اٿبٽ 1ډٌتڄـ. 7اًغب٭

٣ٜب ؿاؿ، ٣لة آټي ډڀضچځ ثلتلي ڃـاؿ څ ٿچاٻي كا ؿيٸلي  ثلاثل ڃڊبؿ څ ٳٌي كا ثل

پي ؿكعبٻي ٳڈ صچثي ام مٿيڂ ثلؿاُت څ آځ كا ٿيبځ  .ؿك ايڂ ثبة ثب اڅ ًؾڂ ٷ٬تڄـ

 څ ٫لٿچؿ: ؿڅ اڃٸِت ؽچؿ ڃڊبؿ 

َقَ  ََدَ ولَ دَل َجَ مَاَ ؾَ تيَفَ فَ الد ََيَ اَبَ مَ َرأت  َوَ َیؾعَ َاسامعقل  َفَ َلدَاسحاق  2َ.هذاَضل 

ٝ ثـ  ،الٚت وطزْ ٚ ثطاي فطظ٘ـساٖ اسـٕبػيُ ثـط فطظ٘ـساٖ اسـحبق     تٕبْ لطآٖ ضا ت

 ثطتطي ٘يبفتٓ. ،ا٘ساظٜ ايٗ چٛة

ډاب، ڃانؿ آځ ع٘الت     ، ام ٟټپ تج٤يٖ ثلؽاي ٣الة  3ډڀضڄيڂ ډڄٸبٿي ٳڈ ٿچاٻي

 ُٴبيت ٳلؿڃـ، ايِبځ ډڀيڂ رڀټڈ كا ثل مثبځ ربكي ًبؽت. 

ڃواؿاځ ؽچؿ ا ډڄـ   ډپ اڃـ ٳڈ ڃؾٌت ثب ؿيٸل اي ام ڃواؿ ٬ًيـ آكيبيي ايلاڃيبځ، ُبؽڈ

ډبي ُڀبٹ آًيبي ٿلٳني )رڄچة ًايجلي(، آًايبي ُاڀبٹ     څ اكڅپبيي ا ؿك ًلمٿيڂ 

ډبي اڅكاًي )ٯٌڀت اكڅپبيي آًيب، ي٤ڄي ٧لة څ ُڀبٹ ٧لثي كڅًيڈ(  ٧لثي څ ؿُت

ٳڀجچؿ ٿلاتا٢،   5ثڈ ؿاليټي صچځ، ًلؿي ډچا، 4ميٌتڄـ. ٷچيب آڃبځ ؿك ډناكڇ اڅٹ ٭.ٽ ٿي

تل ٳڈ ٷلٽ ثچؿ، ٳچس  اي څ ٳڀجچؿ رب ثڈ ٿڄبٛٮ رڄچثي بي ٯجيټڈا٫نايَ رڀ٤يت، ڃجلؿډ

 6ٳلؿڃـ.
                                                           

 248، 5ٓ، طهوّط النُت. 1

 .71، 5ٓهؾول صول،، ط ثي ؛ الـبهاد، اثواُين583، 2ٓ. ربهيـ يؼوْث،، ط2

 . كه هْهك هْال،، رْٙيؾبر، كه ٕلؾبد ثؼل فْاُل آهل.3

 .64. ايواى اى آؿبى رب اٍالم، هويْوي، 4ٓ

كاًٌيل کيَ ُويبى     وك، ّلٍ اٍذ. ثوف، آى ها كه آمهثبيغبى، كه ؽلّك هواثبؽ ه،. كه اٍّزب، ايواًْيظ، عبي ٍوك هؼ5

 اًل.   اهاى كّهاى کِي اٍذ ثؼٚ، كيگو آى ها كه هْوم ايواى ىهيي ّ ثو آٍيبي هوکيي )فْاهىم( هٌٞجن کوكٍ

 ثَ ثؼل. 7. ايواًْيچ، 6ٓ
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ډب ؿڅثبكڇ ؿًت ثڈ ډزلت مؿڃاـ )ؿك ډاناكڇ اڅٹ    ډبيي ام ايڂ آكيبيي ث٤ـډب ُبؽڈ 

٭.ٽ( څ څاكؿ ًلمٿيڄي ُـڃـ ٳڈ ث٤ـډب ثاڈ ًاجت څكڅؿ ايِابځ، ايالاځ ؽچاڃاـڇ ُاـ.       

ثاڈ ٧الة، ُال٭ څ    « څ پابكت ٿبؿ، پبكى »څاكؿاځ، ؿك ًڈ ٷلڅڇ ٿتڀبين  ٿڊبرلت تبمڇ

ٳڈ ام ڃواؿ آڃابځ اٛاال١ ؿٯيٰاي ؿك ؿًات      ا  رڄچة ايلاځ، ًجت ُـ ثب ٧ټجڈ ثل ثچٿيبځ

څ ٳِبٳَ ثب اٯچاٽ ٷچڃبٷچځ څ تغټيٺ ثلؿځ ثچٿيبځ، تلٳيجي ام رڀ٤يت كا ثاڈ   ا  ڃيٌت

اياڂ ٯاچٽ تاب څكڅؿ     1ُاچڃـ.  څرچؿ آڅكؿڃـ ٳڈ پي ام آځ، ثب ډچيت ايلاڃي ُڄبؽتڈ ٿي

ٿيڄِبځ، ؿك ٛچٹ صڄـ ٯلځ، صڊبك ًټٌټڈ عٴچٿت كا تزلثڈ ٳلؿڃاـ ٳاڈ   اًالٽ ثڈ ًلم

ا   ٭.ٽ 248٭.ٽ(، اُٴبڃي ) 330 -550٭.ٽ(، ډؾبٿڄِي ) 550-٣655جبكتڄـ ام: ٿبؿ )

 ٽ(. 652-227ٽ( څ ًبًبڃي )224

ٿبؿډب عـڅؿ ډ٬ت ًـڇ پيَ ام ٿيالؿ، ڃؾٌتيڂ ؿڅٻت آكيبيي كا ؿك ٧الة ايالاځ،   

إًيي ٳلؿڃـ څ عـڅؿ يٲ ًـڇ، عٴاپ كاڃـڃاـ. اڅد   ثڈ ٿلٳنيت ډٸڀتبڃڈ )ډڀـاځ( ت

٭.ٽ( ثچؿ ٳڈ ا٫نڅځ ثل ًلڃٸچڃي ؿڅٻت  585-633عٴچٿت آڃبځ ؿك مٿبځ ډٔچٓؽَِتلڇ )

ډبيي ام ُاڀبٹ ثايڂ اٻڄڊاليڂ څ       ٭.ٽ(، ثؾَ 610ڃ٠بٿي آُچك ثڈ پبيتؾتي ڃيڄچا )ًبٹ 

ٳاچكڅٍ،   ًلاڃزبٽ ايڂ ؿڅٻت، ثڈ ؿًات  2آًيبي ٨ٓيل كا ڃين ثڈ ٯټڀلڅ ٿبؿډب ا٫نڅؿ.

 ٿاًي ًټٌټڈ ډؾبٿڄِي، ٿڄٰلٕ ُـ. 

ډبي ٿبؿ، ٻيـيڈ )ٻچؿياڈ( ؿك آًايبي ٓا٨يل ؿك     ٳچكڅٍ، ثب تٔل٩ ٯټڀلڅي ؿڅٻت

٭.ٽ. ڃؾٌاتيڂ   539څ ڃين ؿڅٻت ثبثٺ يب ډڀبځ ٳټـڇ رـياـ ؿك ًابٹ    3.ٽ. ٭ 546ًبٹ 
                                                           

؛ ربهيـ ٍيبٍي، اعزويبػ، ّ كوٌُگي،    555-554، ٕٔ 5؛ ربهيـ ايواى ثبٍزبى، پيوًيب، ط26ه.ک: ايواى هلين، ٓ 1.

ٌّبٍ، كه  ُبي ثبٍزبى . آصبه ثَ كٍذ آهلٍ اى کب547ُّ؛ ربهيـ هلل هلين آٍيبي ؿوث،، 55ٓ-55ايواى، ٕٔ 

ُبٍيذ. رويلى اييالم ّ     ُبي کِي كه ايي ٍوىهيي، پيِ اى ّهّك آهيبي، هٌبٝن هقزلق ايواى، ثيبًگو ّعْك رولى

 اًل. ُب اى آى عولَ رولى کبٍ،

 585ّ 568، 5ٕٔ؛ ربهيـ ايواى ثبٍزبى، ؽَي پيو ًيب، ط64-46ربهيـ ايواى ثبٍزبى، كيبکًْْف، ٕٔ 2.

 .528-556، 5ٕٔ؛ ربهيـ هوكم ايواى، ط543-536ايواى اى آؿبى رب اٍالم، ٕٔ 3.
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مٿيڂ كا پـيـ آڅكؿ. ٳڀجچريڈ، ربڃِيڂ ٳچكڅٍ، ثاب تٔال٩    اٿپلاتچكي ثنكٵ ٿِل٭

ٯټڀاالڅ ډؾبٿڄِاايبځ كا څًاا٤ت ٯبثااٺ تااچرڊي ثؾِاايـ.   1٭.ٽ.( 525 ٿٔاال )ًاابٹ

 ،2لاتچكي آًيب ؿك ٣ٔل ثبًتبځ پـيـ آٿـپتليڂ ًبؽتبك ًيبًي څ اٿ تلتيت، ثنكٵ ثـيڂ

اي ٳڈ ؿك آځ مٿبځ، ٿلمډبي ًيبًي ايڂ اٿپلاتچكي، ام ُل٭ ثاڈ كڅؿ پڄزابة    ثڈ ٷچڃڈ

ڇ ٯـكتڀڄاـ ًټٌاټڈ   آؽاليڂ پبؿُاب   3كًايـ.  ؿك ډڄـ څ ؿك ٧لة ثڈ ٓغلاي ٻيجاي ٿاي  

ډبي  ٭.ٽ.( ثچؿ ٳڈ ثلاي ثڊتل اؿاكڇ ٳلؿځ ًلمٿيڂ486-522ډؾبٿڄِي، ؿاكيچٍ اڅٹ )

ډاب څ   اي څ٢ٗ ٳلؿ. ام مٿبځ ؿاكيچٍ، ؿكٷيالي  ميل ًټٜڈ ؽچؿ، تِٴيالت اؿاكي تبمڇ

ډاب، ثاب    ڃٸبكاځ، ام اياڂ رڄاٶ   كٯبثت ډؾبٿڄِيبځ ثب يچڃبڃيبځ آ٧بم ُـ ٳڈ ثلؽي تبكيؼ

 اڃـ.  يبؿ ٳلؿڇ« څ ٧لةثلؽچكؿ ُل٭ »ت٤جيل 

ؿك پي اڃغٜبٙ ډؾبٿڄِيبځ ٳڈ ام مٿبځ ؽِبيبكُب آ٧بم ُاـ څ ؿك مٿابځ ؿاكياچٍ    

ًچٽ ثڈ اڅد ؽچؿ كًيـڇ ثچؿ، اًٴڄـك ٿٰـڅڃي پي ام تٌټٚ ثل يچڃابځ، ثاڈ ٯټڀالڅي    

ډؾبٿڄِيبځ ؿك ُل٭ ٻِٴلٳِي ٳلؿ. اڅ ثب ُٴٌت ؿاؿځ ًپبڇ ډؾبٿڄِيبځ، ُاچٍ څ  

يل ٳلؿ. ثـيڂ تلتيت، ايلاڃيبځ عـڅؿ ډِتبؿ ًابٹ،  ٭.ٽ.( كا تٌؾ 331تؾت رڀِيـ )

ميل ًټٜڈ اًٴڄـك څ ربڃِيڄبڃَ ٯلاك ٷل٫تڄـ ٳڈ ؿك تبكيؼ، ام آڃبځ ثاڈ ڃابٽ ًاټچٳيبځ    

 4ُچؿ. )ڃبٽ يٴي ام ٫لٿبڃـډبځ اًٴڄـك( يبؿ ٿي

ًچٿيڂ ٯچٽ آكيبيي ٳڈ ٿچ٫ٮ ثڈ تِٴيٺ عٴچٿت ؿك ايلاځ ثبًتبځ ُـڃـ، اُٴبڃيبځ 

څ ثب ٣ٰت كاڃـځ تـكيزي ثيٸبڃٸبځ ام  5ٗـ ًټچٳيبځ ُچكيـڃـ ډب( ثچؿڃـ. آڃبځ )پبكت

ډبي ا٨ُبٹ ُـڇ، ؿڅٻتي كا تإًايي ٳلؿڃاـ ٳاڈ ثاڈ ڃابٽ       ُڀبٹ ُل٭ څ ؿيٸل ًلمٿيڂ
                                                           

 .489، 5ٓربهيـ ايواى ثبٍزبى، ؽَي پيوًيب، ط 1.

 .525ي  558الم، ٕٔ ؛ ايواى اى آؿبى رب ا235ٍربهيـ رولى، ّيل كّهاًذ، 2ٓ. 

 .515-512ربهيـ ايواى ثبٍزبى، كيبکًْْف، ٕٔ 3.

 .219ّ  218، 5ٕٔ؛ ربهيـ هوكم ايواى، ط42-9اّکبًيبى، ٕٔ 4.

 .58-55؛ اّکبًيبى، 285ٕٔايواى اى آؿبى رب اٍالم، ٓ 5.
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 اڅٻيڂ ُؾْ ام ايڂ ٯچٽ ٳڈ اُٲ ڃبٽ ؿاُت، ايڂ ًټٌټڈ ثڈ اُٴبڃي ٿِڊچك ُـ. 

تلٍ تليڂ پبؿُبډبځ اُٴبڃي اًت ٳڈ ٯټڀالڅ ؽاچؿ كا ٷٌا    ٿڊلؿاؿ اڅٹ ام ٿ٤لڅ٩

ډابي ًاټچٳيبځ كا    ثب ايڂ عبٹ، ايڂ ٿڊلؿاؿ ؿڅٽ ثچؿ ٳڈ تچاڃٌت آؽليڂ ثبمٿبڃاـڇ  1ؿاؿ.

ُٴٌت ؿډـ څ ٯټڀلڅ اُٴبڃيبځ كا تب كڅؿ ٫لات، ؿك ٣الا٭ اٿالڅمي، ثلًابڃـ. ثاـيڂ     

رچاكي ايڂ ؿڅ عٴچٿت،  تلتيت، عٴچٿت اُٴبځ، ثب اٿپلاتچكي كڅٽ، ډڀٌبيڈ ُـ. ډپ

ثل ًل ٿڄبٛٮ اًاتلاتويٴي ٿبڃڄاـ اكٿڄٌاتبځ څ ثايڂ      ٛټجي څ كٯبثت آڃڊب ثڈ ډڀلاڇ ميبؿڇ

ًلاڃزبٽ ايڂ ًټٌټڈ ؿيلپب  2ډبيي ُـ ٳڈ تب صڄـ ًـڇ اؿاٿڈ يب٫ت.  اٻڄڊليڂ، آ٧بمٷل ڃجلؿ

ٳڈ عـڅؿ پبڃٔـ ًبٹ ثل ايلاځ څ ٿبڅكاي آځ عٴچٿت ؿاُت، ثڈ ؿًت اكؿُيل ثبثٴبځ 

 3ًبًبڃي ثلصيـڇ ُـ.

ًابٹ عٴاپ    400بځ ثچؿڃـ ٳڈ عاـڅؿ  ډبي آكيبيي، ًبًبڃي آؽليڂ ًټٌټڈ ام عٴچٿت

كاڃـڃـ. آڃبځ ثڈ ٣ڄچاځ عبٳڀبځ ٿغټي ؿك پبكى، ام ٤ٗ٪ اُاٴبڃيبځ اًات٬بؿڇ ٳلؿڃاـ څ ثاب     

ُٴٌت ؿاؿځ اكؿڅاځ پڄزپ، ثڈ ٣ڀل عٴچٿت اُٴبڃيبځ ؽبتڀڈ ؿاؿڃاـ. ًبًابڃيبځ ام ډڀابځ    

ا ثاڈ  اثتـا ؿيڂ مكتِتي كا ؿيڂ كًڀي ايلاځ ٯلاك ؿاؿڃـ څ ثب ايڂ ًيبًت، ؿياڂ څ ؿڅٻات ك  

 پبكصٸي څ تڀلٳن عٴچٿت ؽچؿ اًت٬بؿڇ ٳلؿڃـ.   ډپ پيچڃـ ؿاؿڃـ څ ثلاي يٲ

ًبًبڃيبځ ؿك ًلاًل ؿڅكاځ عٴچٿت ؽچؿ، ؿك اكٿڄٌتبځ څ ثيڂ اٻڄڊليڂ، ثب كڅٿيابځ  

ؿڅٻت آڃبځ ثڈ ؿٻيٺ كڅيبكڅيي څ ڃجلؿډبي ٿتڄابڅة، ثاڈ ٿاـت صڄاـ      4ؿك رڄٶ ثچؿڃـ.

مٿبڃي ايڂ عٴچٿت ثب ٟڊچك اًالٽ،  ډپًـڇ، ثب اٿپلاتچكي كڅٽ ُلٯي )ثيناڃي( څ ڃين 

ډبي پبيبڃي آځ څ ثلصيـڇ ُـځ ثڈ ؿًت ٿٌاټڀبڃبځ ٣الة، اډڀيات تابكيؾي      ؿك ًبٹ

 ؿاكؿ. 
                                                           

 .293؛ هيواس ثبٍزبً، ايواى، 63ٓ-65اّکبًيبى، ٕٔ 1.

 521-99ّ 78-75؛ اّکبًيبى، 2273ٕٔ، 3ٓربهيـ ايواى ثبٍزبى، ؽَي پيوًيب، ط 2.

 348-345ايواى اى آؿبى رب اٍالم، ٕٔ 3.

 .355-295ربهيـ ايواى ثبٍزبى، كيبکًْْف، ٕٔ 4.
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ډبي عبٳپ ثال ايالاځ    ايلاڃيبځ ثب عزبم، ٓل٩ كڅاثٚ ؿڅٻت ٿٰٔچؿ ٿب ام ٿڄبًجبت

 ُچؿ.  ڃيٌت، ثټٴڈ كڅاثٚ ٿلؿٽ ؿڅ ًلمٿيڂ كا ڃين ُبٿٺ ٿي

 . ايران2

لؽي ٿغٰٰبځ، اؽتٔبّ يب٫تڂ ڃبٽ ايلاځ ثڈ اياڂ ٳِاچك، ٟابډلار ؿك    ثڄب ثڈ ڃچُتڈ ث

ډابي   ڃبٿاڈ  ٣ٔل ًبًبڃي څ٢ٗ ڃڊبيي ؽاچؿ كا يب٫تاڈ اًات. ٳابكثلؿ ايالاځ ؿك ڃٌات      

« آكاځ»څ « آكياب »ثلاي ڃبعيڈ ُڀبٻي كڅؿ اكى څ فٳل ڃابٽ   «اكاځ»تل، ٳبكثلؿ ڃبٽ  ٯـيڀي

ُتڈ، ڃِبڃڈ ٯاـٿت اياڂ څاهڇ   اي ٳڈ ًلمٿيڂ آكيب ؿك رچاك آځ ٯلاك ؿا ؿك ٿچكؿ ؿكيبصڈ

ؿك ٳڄبكڇ ٧لثي ٳچډٌتبځ ٯ٬ٰبم، ثلاي ٿغٺ څ ٯچٿي ٳاڈ   «ايلڅڃي»اًت. ډڀضڄيڂ فٳل 

ډبي ايلڅاځ،  ٷچيڄـ، ؿك ٳڄبك ٳبكثلؿ ڃبٽ ډبي ايلاڃي ًؾڂ ٿي ډڄچم ډپ ثڈ مثبڃي ام مثبځ

ٽ ؿك ؿك آحبك يچڃبڃي، ام پيِيڄڈ ثټڄـ اياڂ ڃاب  « آكيبځ»اكڅڃـ، اكڅڃڈ څ اكڅڃٮ څ څرچؿ ڃبٽ 

 1ٳڄـ. تبكيؼ عٴبيت ٿي

ڃٴتڈ ٯبثٺ تچرڈ ؿيٸل ؿكثبكڇ ايالاځ، آځ اًات ٳاڈ اياڂ ڃابٽ ؿك ٯالڅځ ڃؾٌاتيڂ        

ډبي ٿغټي صچځ رجبٹ، آفكثبيزبځ،  اًالٿي، ٿلًچٽ ڃجچؿ څ ډل ٯٌڀتي ام ايلاځ، ثڈ ڃبٽ

څ ؿك « ٫ُالى »ثڄاـي ٳټاي، آځ كا ًالمٿيڂ     ُـ. ؿك تٌٰايپ  ؽلاًبځ څ ًيٌتبځ يبؿ ٿي

 2ؽچاڃـڃـ. ، رجبٹ )رٓجٓٺ(، ؽلاًبځ څ آفكثيزبځ )آفكثبيزبځ( ٿيثڄـي رنئي تٌٰيپ

ؿك ؿڅكاځ اًالٿي څ ام عـڅؿ ٯلځ صڊبكٽ څ پڄزپ ثڈ ث٤ـ، ُب٣لاڃي صچځ ٫لؿڅًي ڃابٽ  

ثب څرچؿ اياڂ، څاهڇ ايالاځ، ؿك اًاڄبؿ اؿاكي، تاب مٿابځ       3اڃـ. ايلاځ كا ؿك آحبكُبځ حجت ٳلؿڇ

ڃـاُت څ ام ايڂ ؿڅكڇ ثڈ ث٤ـ، ثڈ تاـكيذ، ؿك   .٭( ٳبكثلؿي  ډ 749ا   654ايټؾبڃبځ ٿ٨چٹ )

ډبي اؿاكي څ كًڀي ثڈ ٳبك ك٫ت. ايټؾبڃبځ ٿ٨چٹ ؿك ايالاځ ثاڈ ٣ڄاچاځ يٴاي ام      ڃٸبكي ڃبٿڈ

                                                           

 .8رْٞه ؽکْهذ كه ايواى ثؼل اى اٍالم، هؾيٜ ٝجبٝجبي،، ٓ 1.

 ُب كه ٕلؾبد ثؼلي هٞبلج، آّهكٍ ّلٍ اٍذ. كه فْٖٓ ايي ًبم 2.

 .751ّ  749اى كه هوّى ًقَزيي اّؼبه كبهٍ،، ٕٔ ؛ ًبم ايو57ايواًْيچ، ٓ 3.
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ډبي صڊبكٷبڃڈ ٿ٨چٹ ٳڈ ؿك كٯبثت ثب يٴـيٸل ثچؿڃـ، ڃبٽ ايالاځ كا ثالاي ٯټڀالڅي     اڅٻچى

ؿك ًابيڈ اياڂ ٳابك،    ٿڄٔجبځ ايلاڃي كا ؽِاڄچؿ ٳڄڄاـ څ ډاپ     ؽچؿ ثلٷنيـڃـ تب ډپ ٓبعت

ثتچاڃڄـ ٿغـڅؿڇ عٴچٿت ؽچؿ كا ڃٸڈ ؿاكڃـ. ثب ايڂ عبٹ، اٿاب ڃابٽ ايالاځ ام مٿابځ ؿڅٻات      

 1.٭( ثڈ ث٤ـ ډڀچاكڇ ثلاي ايڂ ًلمٿيڂ اًت٬بؿڇ ُـڇ اًت.  ډ1135ا  ٬ٓ907چيڈ )

ٿغـڅؿڇ ًلمٿيڂ ايلاځ، ؿك ٛچٹ تبكيؼ، يٴڄچاؽت ڃجچؿڇ اًت. ؿك ٣ٔل ٛاچالڃي  

مډبي حبثتي ڃـاُتڄـ څ ثٌتڈ ثڈ ٯـكت پبؿُبډبځ، ٯټڀلڅ آڃڊب عٴچٿت ًبًبڃي، آڃڊب ٿل

ٽ.( ٳاڈ ام  273-243پاچك اڅٹ )  ُـ  ٿخالر ؿك ٣ڊاـ ُابڇ   يب٫ت يب ٿغـڅؿ ٿي څ٤ًت ٿي

مثبڃڈ )آكاٿاي، ٿيؾاي څ    پبؿُبډبځ ٿِڊچك څ ٯـكتڀڄـ ًبًبڃي ثچؿ، ثڄب ثل ڃٰٺ ٳتيجڈ ًڈ

م: پابكى، ؽچمًاتبځ،   يچڃبڃي( ُبپچك ؿك ٫بكى، ٿتٔل٫بت ايڂ ؿڅٻت ٣جابكت ثاچؿ ا  

اٻڄڊاليڂ(، ٣لثٌاتبځ، اكٿڄٌاتبځ، آفكثبيزابځ،      آًچكًتبځ )٣لا٭(، ډـيت )ُڀبٹ ثايڂ 

ٷلرٌتبځ، اكاځ )ؿك ٯ٬ٰبم(، ثالُٴبځ څ پتيِؾچاكٳل )ٯٌڀت ٳچډٌاتبڃي ٿبمڃاـكاځ(،   

ٿبؿ )ڃبعيڈ رجبٹ(، ٷلٷبځ، ٿلڅ، ډلات، اثلُڊل، ؽلاًبځ، ٳلٿابځ، ًيٌاتبځ، ٛاچاؿاځ    

پلتڄي، ډڄـ )ؿٻتبي كڅؿ ًڄـ(، ٳچُبځ ُڊل تب پيِبڅك، تبُاٴڄـ،  )ثټچرٌتبځ(، ٿٴلاځ، 

  ٨ًٔ2ـ، ٳب٨ُل څ ٿنڅكڇ )ڃبعيڈ ٣ڀبځ(.

ؿيٸال پبؿُابډبځ ًبًابڃي، ثاڈ ٛاچك ٳبٿاٺ، ؿك تٔال٩          ډڀيڂ ٿڄابٛٮ، ؿك ؿڅكڇ 

تچاځ ثڈ ٛچك ؿٯيٮ رانء   ډبيي ام ٿبڅكاءاٻڄڊل كا ڃڀي ًبًبڃيبځ ڃجچؿ. ثلاي ٿخبٹ، ٯٌڀت

ؿاڃٌت. ډڀضڄيڂ ُل٭ ا٨٫بڃٌاتبځ ؿك تڀابٽ ٣ٔال ًبًابڃيبځ ؿك     ايلاځ يب ؽبكد ام آځ 

ٿغـڅؿڇ ٯټڀلڅ آڃبځ ڃجچؿ  ډلصڄـ ڃ٬چف ٫لډڄٸاي عٴچٿات ايالاځ كا ثال اياڂ ٿڄابٛٮ       
                                                           

 ، هولهَ.5ه.ک: ربهيـ رْيغ كه ايواى، ط 1.

، 5351. اٝلٌ ربهيق، ايواى، ىيو ًظو: ٍيل ؽَيي ًٖو، اؽول هَزْك، ّ ػجبً ىهيبة، رِيواى، كاًْيگبٍ رِيواى،    2

َ اٝبػيذ اييواى كه آهيلٍ ثيْك.     ُبي ؿوث، فليظ كبهً، ثي  ؛ اى ىهبى ّبپْه كّم ٍبٍبً،، روبم کوا8ًًَوَْ ّوبهٍ 

اي اى هجيلَ ثکو ثي ّائل ىيو ًلْم هَزوين ايواى ثْكًل. ؽکْهيذ ثؾيويي ثييهي ًييي      هجبيل ٍبکي ثؾويي ّ كٍزَ

ٔ 2؛ ريبهيـ هيوكم اييواى، ط   529، 4ّٓل. ربهيـ ايواى کوجويظ، ط ىيو ًظو هَزوين ايواى اكاهٍ ه، ؛ 21-57، ٕي

 .655-651ايواى كه ىهبى ٍبٍبًيبى، ٕٔ
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 تچاځ ٿڄٴل ُـ. ڃڀي

يبٯچت عڀچي ؿكثبكڇ ٿغـڅؿڇ ر٨لا٫يبيي ايلاځ ؿك ٷقُتڈ، ٗڀڂ آڃٴاڈ ًالمٿيڂ   

لى ؿاڃٌتڈ، ڃچُاتڈ اًات:   ډبي ٿڀټٴت ٫ُ ُڊل، ي٤ڄي ٯټت ًلمٿيڂ ٣لا٭ كا ؿٹ ايلاځ

ًلمٿيڂ ٫بكى ؿك ٯـيپ څ پيَ ام اًالٽ، ٿب ثيڂ ڃڊل ثټؼ تب آفكثبيزبځ څ اكٿڄٌتبځ تب »

 1«.٫لات تب ٣ڀبځ څ ٿٴلاځ تب ٳبثٺ څ ٛؾبكًتبځ ثچؿڇ اًت

ډڀابځ ٿغاـڅؿڇ ٿاچكؿ     تٰليجابر ، «اٛټي تبكيؼ اًالٽ»عٌيڂ ٿچڃي ڃين ؿك ٳتبة 

ًبًابڃيبځ كا ډڄٸابٽ ٟڊاچك اًاالٽ صڄايڂ       اُبكڇ يبٯچت كا يبؿآڅكي ٳالؿڇ څ ٯټڀالڅ  

 ُڄبًبڃـڇ اًت: 

زض آسيبي ضطق، ٍٞٙبْ ظٟٛض اسـالْ، ايطا٘يـبٖ سبسـب٘ي ثـط فـالت ايـطاٖ تـب ضٚز        

ٔطغبة زض )ضٕبَ( ضطق تسّف زاضتٙس ٚ ٔطوع أپطاتٛضي ايطبٖ، سطظٔيٗ ػـطاق  

 1، ٚالغ ثط وطا٘ٝ زرّٝ، ثٛز.«تيسفٖٛ»يب « ٔسايٗ»ٚ پبيترتطبٖ، ضٟط 

ڇ ٿلمډبي ُڀبٹ ُلٯي ايالاځ ثبياـ ٷ٬ات ينؿٷالؿ ًاچٽ، آؽاليڂ پبؿُابڇ        ؿكثبك

ڃِيڄي ام ٿٰبثاٺ ًاپبڇ    ٬٣بځ، ډڄٸبٽ ٫لاك څ ٣ٰت ثڂ ًبًبڃي، ؿك ٣ٔل عٴچٿت ٣خڀبځ

 3.٭( ٳِتڈ ُـ.  ډ31ٯلاك ؿاؿ څ ؿك آڃزب )ًبٹ « ٿلڅ»ٿٌټڀبڃبځ، آؽليڂ ٿٰٔـ ؽچؿ كا 

ډبي ًبًبڃيبځ كا ؿك آځ ٯٌاڀت  ڃٸبكاځ ثڈ اًتڄبؿ ايڂ ٷناكٍ، عـڅؿ ٿلم ثلؽي تبكيؼ

 ٳڄڄـ.  ٿِؾْ ٿي

ٷ٬تڄي اًت ؽلاًبځ ؿك ٛچٹ تبكيؼ، ٿلمډابي حبثات څ ٿِؾٔاي ڃـاُاتڈ اًات. ام      

ُـ ٳڈ ثٌيبك پڊڄبڅكتل  ٫تچعبت ٿٌټڀبڃبځ تب ٯلځ صڊبكٽ، ؽلاًبځ ُبٿٺ ٿڄٰٜڈ څًي٤ي ٿي

ثاڈ   4ك٫ات.  ٿاي  ثاڈ ُاڀبك  « ؽلاًبځ ٣لثبځ»ام ؽلاًبځ ٯجٺ ام اًالٽ ثچؿ څ ؿك آٜالط، 

                                                           

 .227، 4ّٓ ط 289، 5ٓهؼغن الجللاى،ط 1.

 .52اٝلٌ ربهيـ اٍالم، ٓ 2.

 .388، 2ٓ. ه.ک: كزْػ الجللاى، ط3

 .557ٓػٖو ىهيي كوٌُگ ايواى، . 4
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ڃچيٌبځ، ٿلؿٽ ؿك آځ ؿڅكڇ ام ٿلمډبي ٯچٿي )ؿاٿ٨بځ ٤٫ټي( تاب   ا٣تٰبؿ ثلؽي ر٨لا٫ي

ڃبٿيـڃـ څ ٷابډي ًيٌاتبځ كا    ٛلام ؿك آًيبي ٿلٳني ڃنؿيٲ اًجيزبة كا ؽلاًبځ ٿي

عـڅؿ ؽلاًبځ، ام ُڀبٹ ُلٯي ثڈ ٿبڅكاءاٻڄڊل، ام ُڀبٹ ثاڈ   1ُڀلؿڃـ. ڃين رنڅ آځ ٿي

تاليڂ ُاڊلډبيَ، ٿالڅ، ثټاؼ،      ُاـ څ ٿڊاپ    تپ ٿاي ؽچاكمٽ څ ثالؿ ٧ن )تلٳٌتبځ( ؽا 

ډابي   ي٤ٰچثي ڃيان ډڀاڈ ًالمٿيڂ    2ٳچډٌتبځ، ٛچى، ډلات، پچُڄٶ څ ثبؿ٧يي ثچؿ.

تغت ًټٜڈ ًبًبڃيبځ كا ڃبٽ ثلؿڇ څ ٿغـڅؿڇ ٯټڀالڅي ايِابځ كا آڅكؿڇ اًات ٳاڈ ؿك     

 3ُچؿ. ًڀت ُل٭، ُبٿٺ ثلؽي ُڊلډبي ٿبڅكاءاٻڄڊل ٿي

تچاځ ٯټڀلڅ ر٨لا٫يبيي اياڂ ؿڅٻات كا ډڄٸابٽ     كًـ ثب اڃـٳي تٌبٿظ ٿي ثڈ ڃ٠ل ٿي

ٟڊچك اًالٽ ت٤ييڂ ٳلؿ څ آځ، ٣جبكت اًت ام ٫الت ايالاځ ٳاڈ ام ًاڀت ُال٭ ثاڈ      

اٻڄڊاليڂ   ډبي ًڄـ څ پڄزبة ؿك پبٳٌتبځ اٿلڅمي څ ام ًڀت ٧لة ثڈ رټٸڈ ثيڂ رټٸڈ

ؿك ٣لا٭ اٿلڅمي څ ام ًڀت ُڀبٹ ثڈ ؿكيبي ٿبمڃـكاځ څ ام رڄچة ثڈ ؽټايذ ٫ابكى   

ُـ. اٻجتڈ ًڀت ُل٭ څ ٧لة ؿكيبي ٿبمڃـاځ، ي٤ڄي تلٳڀڄٌتبځ اٿالڅمي څ   ٿيٿڄتڊي 

ډبيي ام ٿبڅكاءاٻڄڊل ؿك ُل٭ ؿكيبي ؽانك څ ٿڄٰٜاڈ    ثلؽي ٿڄبٛٮ ٿزبڅك آځ څ ٯٌڀت

ٯ٬ٰبم )ٷلرٌتبځ، آفكثبيزبځ څ اكٿڄٌتبځ( ؿك ٧الة ؿكيابي ٿبمڃاـكاځ، ؿك ٿغاـڅؿڇ     

 ٯټڀلڅ ًبًبڃي ثچؿ.

ډبي ؿڅٽ  ډبي ايلاځ ؿك ؿډڈ بت، ثيِتل ٯٌڀتپي ام ٟڊچك اًالٽ څ ٷٌتلٍ ٫تچع

څ ًچٽ ډزلي ثڈ ؿًت ٣لة ٿٌټڀبځ ٫تظ ُـ. ام ايڂ ؿڅكاځ ثاڈ ث٤اـ تاب عاـڅؿ ؿڅ     

  ٳلؿڃـ.  تإًيي ٳچ٫ڈ څ ثٔلڇ اؿاكڇ ٿي ډب ايلاځ كا ام ٛليٮ ؿڅ ُڊل تبمڇ ٯلځ، ٣لة

ؿ ؿك تغٰيٮ عبٗل، ٿٰٔچؿ ام ايلاڃيبځ، ٳٌبڃي ډٌتڄـ ٳڈ ؿك ٿغـڅؿڇ ر٨لا٫يبيي يب

 اڃـ.  ُـڇ ًبٳڂ ثچؿڇ
                                                           

 .27، 4ٓ؛ هؼغن الجللاى، ط281ّ  279 . اؽَي الزوبٍين، 1ٕٔ

 .599. ْٕهح االهٗ، 2ٓ

 .554ّ  553، 5ٕٔربهيـ يؼوْث،، ط 3.
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 . حجاز3

اثڂ ٿزبڅك اياڂ ٯاچٹ كا تٰچيات     ن څ ثڈ ٿ٤ڄبي ٫بٓټڈ، ٿيبځ څ ٿبڃ٢ اًت.زِٓڈ عٓيام ك

ثڄاـي   ؿك تٌٰايپ  عزابم  1ٷقاكي آځ ثيبځ ُـڇ اًات.  ٿؾتټ٬ي ثلاي ڃبٽ ؿاليٺ ٳلؿڇ اًت.

ڈ اٻ٤لة اًت ٳڈ ؿك عـ ٫بٓٺ تڊبٿا  ٷبڃڈ  ډبي پڄذ ؿاڃبځ ٿٌټڀبځ، ام ثؾَ ر٨لا٫ي

ؿك  2ډبي ثټڄـ ٳچډٌتبڃي( ٯلاك ؿاكؿ. ډبي پٌت ًچاعٺ ؿكيبي ًلػ( څ ڃزـ )مٿيڂ )مٿيڂ

 3لات ٯالاك ٷل٫تاڈ څ تاب ٿڄٰٜاڈ ڃزاـ اؿاٿاڈ يب٫تاڈ اًات.        ډبي ًٔ كُتڈ ٳچڇ عزبم، ُل٭

ڃٰٜڈ عزبم ؿك ًڀت ُل٭ آځ تجچٱ اًت ٳڈ ثايڂ ًالمٿيڂ عزال څ ُابٽ     تليڂ  ُڀبٻي

ڃيان ؿك ُاڀبٹ    ؽټيذ ٣ٰجاڈ  5اڃـ. ٯټڀلڅ ُبٽ ؿاڃٌتڈ اٻجتڈ ثلؽي آځ كا ثؾِي ام 4ٯلاك ؿاكؿ.

ثؾاَ عزابم،   تاليڂ   رڄاچثي  ؿډاـ.   ؿكيبي ًلػ، ٿلم ٧لثي ُڀبٹ عزبم كا تِٴيٺ ٿاي 

ؿڅ ُڊل ٿِڊچك څ ٿٰـى ٿٴڈ ٿٴلٿاڈ څ ٿـيڄاڈ    6ٿڄبٛٮ رڄچثي ٛبئ٪ ٿ٤ل٫ي ُـڇ اًت.

ـى اڃـ. ؿك څاٯ٢ عزبم، تابكيؾي راـاي ام اياڂ ؿڅ ُاڊل ٿٰا      ٿڄچكڇ ؿك عزبم څاٯ٢ ُـڇ

 ڃـاكؿ. ٛبئ٪، ؽيجل، رٔغ٬ڈ څ ٣ِٔيلڇ، ام ؿيٸل ٿلاٳن رڀ٤يتي عزبم ډٌتڄـ.  

 . مناسبات4

څ ٣ڀٺ ٿتٰبثٺ څ تإحيل ٿتٰبثٺ ڃيان   7ايڂ څاهڇ كا اكتجبٙ ؿاُتڂ ثب يٴـيٸل ٿ٤ڄب ٳلؿڇ

  9تجبؿٹ څ ؿاؿ څ ًتـ څ ٿ٤بٿټڈ ام ؿيٸل ٿ٤بڃي آځ اًت. 8اڃـ. ٷ٬تڈ
                                                           

 .531، ٓ.عـواكيخ عييوح الؼوة1

 259، 2ٓهؼغن الجللاى، ط 2.

 52_55ربهيـ الوَزجٖو، ٕٔ  3.

 259، 2ٓ؛ هؼغن الجللاى، ط52، 5ٓ؛ هؼغن هباٍزؼغن، ط32، 5ْٕٓهح االهٗ، ط 4.

 .231؛ الزٌجيَ ّاالّواف، 75ٓ، 5ٓ، طكزْػ الجللاى 5.

 .396؛ اٝلٌ ربهيـ اٍالم، 259ٓ، 2ٓ؛ هؼغن الجللاى، ط9، 5ٓهؼغن هباٍزؼغن، ط 6.

 .628، 2ٓ؛ هؼغن الٍْيٜ، ط644، 3ٓاهوة الوْاهك، ط 7.

 .625كوٌُگ كْوكٍ اًگليَ، ي كبهٍ،، ٓ 8.

 .6795، 5ٓلـذ ًبهَ كُقلا، ط 9.
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 راابي ت٤بٿااٺ څ اكتجاابٙ اًاات٬بؿڇ ُااـڇؿك ايااڂ پااوڅډَ، ام څاهڇ ٿڄبًااجبت ثااڈ 

 اًت.

 اسالم از پيش حجاز با ايرانيان مناسبات

ـ  ثاب يٴاـيٸل   پيَ ام اًالٽ، ؿڅكاځ ام ډب  څ ٣لةايلاڃيبځ     ميالا ٿڄبًاجبتي ؿاُاتڄ

ُچاډـ څ ٿٔابؿيٰي ثالاي   ٳلؿ.  صڄيڂ ٿڄبًجبتي كا ايزبة ٿي ،رچاكي ايڂ ؿڅ ٯچٽ ډپ

ڀبت ؿؽيٺ ؿك مثبځ څ اؿثيبت ٣الة ام رڀټاڈ   ٳټاكتجبٙ ايلاڃيبځ ثب ٣لة څرچؿ ؿاكؿ. 

ام  ،1«مڃزجياٺ »څ  «اثليٮ»ٿبڃڄـ  ،ٳټڀڈ ٫بكًي څ ؿؽيٺ ؿك ٯلآځ ٳليپ 50عـڅؿ  څرچؿ

ـ  عٴبيت ٿياٻ٤لة  ًبٳڂ ؿك رنيل ډبي ٿـت ايلاڃيبځ ثب ٣لة ٿڄبًجبت ٛچالڃي  .ٳڄا

ؿك ٯلآځ ڃين ڃِبڃڈ آُاڄبيي ٣الة عزابم ثاب ايلاڃيابځ څ ؿياڂ       « ٿزچى»څرچؿ ٳټڀڈ 

 2كتِتي اًت.م

ثڈ ٳ٤جڈ څ صابڇ  ٣ٔل ثبًتبځ ٯټجي څ ٣ڀټي ايلاڃيبځ ثيبڃٸل اكاؿت ډب  ٷناكٍثلؽي 

ًبًبځ ثبثٲ )رـ ًبًابڃيبځ(، ؿڅ  »اڃـ:  ڃٸبكاځ ڃچُتڈ ٳڈ ثلؽي تبكيؼ اًت  صڄبځ مٿنٽ

ٷ٬تاڈ ُاـڇ اًات اياڂ ډاـايب ام       3«.ډبيي ثڈ ٳ٤جڈ ډـياڈ ٳالؿ    آډچي مكيڂ څ ُڀِيل

ثڄب ثڈ ڃچُاتڈ ٿٌا٤چؿي، ايلاڃيابځ ٳاڈ ؽاچؿ كا ام ڃٌاٺ        4.ډبي ؽبڃڈ ؽـا ثچؿڃـ آڅينڇ

پلؿاؽتڄاـ. ثاڈ    ٷقاكؿڃـ څ ثڈ ٛاچا٩ آځ ٿاي   ؿاڃٌتڄـ، ثڈ ٳ٤جڈ اعتلاٽ ٿي ٿي 7اثلاډيپ

ډبي ٯجٺ ام اًالٽ، ٣جاـاٻڀٜټت ؿك ٿغاٺ صابڇ     ٷ٬تڈ اڅ، ؿڅ آډچي مكيڄي ٳڈ ؿك ًبٹ
                                                           

ُيبي ًليْم    هاٍّ كيگيو ٕيلؾبد؛ ه.ک:    515؛ ّاژٍ ُبي كفيل كه هوآى، ٓ 211 - 595، 5ٕٔه.ک: االروبى، ط 1.

ُ   اٍالم كه هغلَ ثوهٍي،  ٔ 3ُيبي ريبهيق،،  ًليْم ٍيبٍي، ّ كوٌُگي، ّ هؼٌيْي ايواًييبى كه      »، 88-85، ٕي

 .559ّ 522ُبي ًلْم كبهٍ، كه كوٌُگ ّ ىثبى ػوة عبُل،، ٕٔ ؛ هاٍ«ػوثَزبى ٌُگبم ظِْه اٍالم

 .693، 6ٓالولٖل ك، ربهيـ الؼوة هجل االٍالم، ط 2.

ُْي ىهييي ّ ّوْييو   ٍبٍبى ثي ثبثک ٍبل، هٖل کوك ثَ هکَ هّك. ثب فْك، كّ آ».کَ 262، 5ٓهوّط النُت، ط 3.

 «.ٍبفزَ، ثَ ؽغبى هكذ رب آًِب ها كه کؼجَ هواه كُل، اهب هوكم ًپٌَليلًل ّ ُوَ ها كه هيبى ىهيم هيقزٌل

 .69، 5ٓالٞجوبد الکجوي، ط 4.
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ٿٌا٤چؿي ثالاي    مٿنٽ يب٫ت، ډـايبي ًبًبځ ثڂ ثبثٲ )رـ ًبًبڃيبځ( ثڈ ٳ٤جاڈ ثاچؿ.  

اي  تچريڈ ايڂ اؿ٣ب، ثڈ ڃبتچاڃي ٯجبيٺ ٣لة، ثلاي ٫لاډپ آڅكؿځ صڄبځ ډـايبي پل ډنيڄڈ

ك٫تڄاـ څ   اُبكڇ ٳلؿڇ اًت. اٿب ثلاي تإييـ ايڂ ًؾڂ اڅ ٳڈ ايلاڃيبځ ثڈ ميبكت ٳ٤جڈ ٿي

 1ؿاڃٌتڄـ، ُبډـ ؿيٸلي ؿك ٿڄبث٢ تبكيؾي څرچؿ ڃـاكؿ. ؽچؿ كا ام ڃٌٺ اثلاډيپ ٿي

تي، ًبًبځ پي ام ٛچا٩ ٳ٤جڈ ڃنؿيٲ صبڇ اًڀب٣يٺ ك٫ت څ ثاڈ مٿنٿاڈ   ثڄب ثڈ كڅاي

ڃبٽ ٷل٫ت. يٴي ام ُب٣لاځ ايالاځ پاي ام   « مٿنٽ»آڅام ؽچاڃـ څ ام ايڂ كڅي، آځ صبڇ، 

 ٷچيـ:  اي ٿي ٟڊچك اًالٽ ثڈ ايڂ ٿچٗچ١ ثبٻيـڇ اًت څ ؿك ٛي ٯٔيـڇ

 آٿـيپ  ٿب ام ٯـيپ پيچًتڈ ثڈ عذِ ؽبڃڈ ٿي

 ٳلؿيپ ثڈ عبٹ ايڀڄي ؿيـاك ٿي څ ډڀـيٸل كا ؿك اثٜظ

 څ ًبًبځ پٌل ثبثٲ ډڀي كاڇ پيڀچؿ

 ؿاكي ٛچا٩ ٳڄـ تب ثڈ ؽبڃڈ ٳڊڂ كًيـ ٳڈ ام كڅي ؿيڂ

 ٳڄـ، مٿنٿڈ ٳلؿ ٛچا٩ ٳلؿ څ ڃنؿ صبڇ اًڀب٣يٺ ٳڈ آثؾچاكاځ كا ًيلاة ٿي

ًبًبځ، ؿڅ آډچي مكيڂ څ ُڀِيل ٿل٢ّٓ څ راچاډلات څ ٛاالي ثٌايبك ؿك صابڇ     

  2مٿنٽ ا٫ٴڄـ.

ؿاڃٌت،  بى كڅايبت، ث٤ـډب څٯتي صبڇ اڃجبُتڈ ُـڇ ثچؿ څ ٳٌي ربيَ كا ڃڀيثلاً

ؿك ؽچاة ؿيـ څ آځ كا ع٬ال ٳالؿ څ آډاچاځ مكياڂ څ      ٣9جـاٻڀٜټت، رـّ پيبٿجل اٳلٽ

 3اًټغڈ څ ٛالډب كا ثبميب٫ت.

ڃ٬چف ايلاڃيبځ ؿك ًچاعٺ ؽټيذ ٫بكى څ يڀڂ څ ثغليڂ ثنكٵ څ ٷڀبُتڂ ٿلمثبڃبځ 

ډب ڃين ا٫نايَ ٿڄبًاجبت ثاب عزابم كا ؿك پاي ؿاُات. ثلؽاي        ايلاڃي ؿك ايڂ ًلمٿيڂ

ًابٳڂ ؿك   ډابي  ثب ٣الة  كڅيبكڅيي ُبپچك ؿڅٽ ًبًبڃيڃٸبكاځ، پيَ ام ايڂ، ام  تبكيؼ
                                                           

 .266ّ  265 ، 5ٕٔهوّط النُت، ط 1.

 .237ي235، 5ُٕٔوبى، ط 2.

 .4ربهيـ هييلٍ، ٓ 3.
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ؿك پي ډزچٽ ثلؽي ٯجبياٺ ٣الة ثاڈ     1.اڃـ ٿلمډبي ؿڅٻت ًبًبڃيبځ ًؾڂ ٷ٬تڈرچاك 

ثاڈ ٿڄابٛٮ   ُڊلډبي رڄچة ايلاځ، ُبپچك آڃبځ كا ًلٳچة ٳلؿ څ ثلؽاي ام ايِابځ كا   

 2رڄچثي ايلاځ، ډڀبڃڄـ ٳلٿبځ څ پيلاٿچځ آځ ٳچصبڃيـ.

تإًيي ؿڅٻت عبيٺ څ پچُبٻي عيلڇ )ڃنؿيٲ ٳچ٫ڈ(، ام ٿيبځ ٣لة رڄچثي، ثڈ ڃبٽ 

تليڂ ٿ٠ڊل كاثٜڈ ًيبًي ايلاڃيبځ ثب ٣لة اًت. عبٳڀبځ عيلڇ  آٹ ٻؾپ )آٹ ٿڄقك( ٿڊپ

رټاچٷيلي ام ډزاچٽ    ڃِبڃـڇ ًبًبڃيبځ ثچؿڃـ څ ام اډـا٩ تإًيي اياڂ ؿڅٻات،   ؿًت

 3ٯجبيٺ ٣لة ثيبثبڃٸلؿ ثڈ ٿلمډبي ًبًبڃي ثچؿ.

ؿڅٻت عيلڇ ثب ا٣لاة ؿاؽٺ ُجڈ رنيلڇ ڃيان اكتجابٙ ؿاُات څ ؿك آًاتبڃڈ ٟڊاچك      

    ٍ ډابيي ڃيان ام     اًالٽ، ثلؽي ثبمكٷبڃبځ عزبم ثڈ عيلڇ ك٫ات څ آٿاـ ؿاُاتڄـ. ٷاناك

م ثڄاي ٣جـاٻاـاك   ٳټـڇ ا ثڂ عبكث ډبي ؿيٸل عزبمي، ٿبڃڄـ ڃ٘لثڂ ع٘چك ثلؽي صڊلڇ

 4ٯيي څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ام اًجبة اڃتٰبٹ ٫لډڄٶ ايلاڃي ثڈ عزبم ثچؿ. ثڂ ٯليَ څ ا٣ِي

ډب ثب ٿلٳن ٣ټڀي رڄـي ُبپچك ؿك ؽچمًتبځ ڃيان ٷناكُاي    ام اكتجبٙ ثلؽي ٣لة

ډڀاچ   ٣5جـاٻـاك ام آځ رڀټڈ اًات.  ؿك ؿًت اًت ٳڈ ڃ٘ل ثڂ عبكث ثڂ ٳټـڇ ام ثڄي

ډبي ٳڊڂ ايلاڃي، ډڀبڃڄـ كًتپ څ ا٫لاًيبة كا ثلاي  ؿاًتبځډب څ  ثچؿ ٳڈ ؿك ٿٴڈ، ا٫ٌبڃڈ

 6ٳلؿ.  اڃغلا٩ ٫ٴل ٯليَ ام ٯلآځ ثبمٷچ ٿي

ا٫نڅځ ثل آڃضڈ ٷ٬تڈ ُـ، ًبًبڃيبځ ؿك ثلؽاي ٿڄابٛٮ ُاجڈ رنيالڇ ٣لثاي، ٿبڃڄاـ       
                                                           

ُيبي هِيبعن ّ    ػيوة  ،بفزي االكمّكيَ ّيبپْه    . چٌبى575، 2ٓطللّى، ربهيـ اثي ف؛ 461، 5ٓربهيـ ٝجوي، ط 1.

آ، هٌينه ها   عيل  ،ّ ػويوّثي ػيلي   ذثو آًيبى رَيلٜ يبكي   ّ ؿبهرگو ثَ هلووّ ٍبٍبًيبى ها ثَ ّلد ٍوكْة كوك 

 ثوآًبى ّاليذ كاك ّ كه ؽيوٍ ٍبكي كوك.

 .48ٓفجبه الْٞا،، ا،؛ 57-55، 2ٕٔربهيـ ٝجوي، ط 2.

 .517ًٓيبى، ايواى كه ىهبى ٍبٍب 3.

 .549ّ555ُبي ًلْم كبهٍ، كه كوٌُگ ّ ىثبى ػوة عبُل،، ٕٔ هاٍ 4.

 .551، 9ٓ؛ هغوغ الجيبى، ط242ّ  245، 58ٕٔ؛ عبهغ الجيبى، ط565، 2ٓرلَيو هو،، ط 5.

 .561- 558، 5ٕٔ؛ اًَبة االّواف، ط597 -595، 5ٕٔالٌجْيَ، ط الَيوح 6.
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ًچاعٺ رڄچة ؽټيذ ٫بكى ٳڈ ُبٿٺ ثغليڂ ثنكٵ )ثغليڂ تبكيؾي( څ ٣ڀبځ ثاچؿ،  

اي، ثؾِاي ام ٯټڀالڅ ؿڅٻات     اياڂ ٿڄابٛٮ، ؿك ؿڅكڇ  ڃ٬چف ًيبًاي ٫لاڅاڃاي ؿاُاتڄـ.    

اؿاكڇ يڀاڂ   1ُاـ.   ډب ٷڀبُتڈ ٿي ؿاؿڃـ څ ٿلمثبځ ايلاڃي ثل آڃزب  ًبًبڃيبځ كا تِٴيٺ ٿي

ٽ( تاب پاي ام   579-531ڃين ام صڄـ ًـڇ پيَ ام اًاالٽ )مٿابځ ؽٌالڅ اڃچُايلڅاځ     

بڃابځ ايلاڃاي،   ډبي ثبمكٷ ع٬ٞ اٿڄيت كاڇ 2ؿك اؽتيبك ايلاڃيبځ ثچؿ. 9كعټت كًچٹ اهلل 

ٷقُات،   ٳلؿ څ ام ؿاؽٺ ُاجڈ رنيالڇ ٿاي    ٿبڃڄـ كاډي ٳڈ ٣ڀبځ كا ثڈ يڀڂ ٿتٔٺ ٿي

ٳلؿ تب عبٳڀبځ ًبًبڃي، ثڈ ٯجبيٺ ًبٳڂ ؿك ٿٌيل، تچرڈ څ ٿڄبًاجبتي كا ثاب     ايزبة ٿي

 3آڃبځ ثلٯلاك ٳڄڄـ.

ډبيي   اٻ٤لة ٿچرت كڅاد اؿيبځ ايلاڃي ؿك ثؾَ ع٘چك څ ڃ٬چف ايلاڃيبځ ؿك رنيل

تڀيپ ُـڇ  ، ٿبڃڄـ يڀڂ، ثغليڂ څ ثلؽي ٯجبيٺ ًبٳڂ ؿك ٿلمډبي ايلاځ، ٿبڃڄـ ثڄيام آځ

 4ثچؿ.

 ايرانيان و بنذر جذّه

ډب، ثڄـك رـڇ كا ٳڈ ؿك ًچاعٺ ؿكيبي ًالػ څ ڃنؿياٲ ٿٴاڈ     ثڄبثل ثلؽي ٷناكٍ

اڃـ. اٻجتڈ مٿبځ ؿٯيٮ آځ ؿك ٿڄبث٢ ٷناكٍ ڃِـڇ، اٿاب اؽجابكي    ٯلاك ؿاكؿ، ايلاڃيبځ ًبؽتڈ

ډبي ثٌيبك ؿڅك، ؿك ايڂ ثڄـك ع٘چك ؿاُاتڄـ.   ٴبيت ؿاكؿ ٳڈ ايلاڃيبځ، ام مٿبځام آځ ع

٣ټت ًبؽت رـڇ كا ام ٿيبځ ك٫تڂ ثڄـك ًيلا٩ )ؿك رڄچة ايلاځ( څ ٳچس ثبمكٷبڃابځ  
                                                           

 .553؛ كزْػ الجللاى، 573ّ 559، 5ٕٔطربهيـ ّ كوٌُگ ايواى كه كّهاى اًزوب،،  1.

، 5؛ ربهيـ ّ كوٌُگ ايواى كه كّهاى اًزويب،، ط 518؛ ربهيـ ٌٍ، الولْک االهٗ ّ االًجيبء، 85ٓكزْػ الجللاى، ٓ 2.

ٓ557. 

ُيبي ًليْم كبهٍي، كه كوٌُيگ ّ ىثيبى ػيوة عيبُل،،         ؛ ها576ٍ، 5ٓربهيـ ّ كوٌُگ ايواى كه كّهاى اًزوب،، ط 3.

ٓ254. 

ٓ  693ك، ربهيـ الؼوة هجل االٍالم، ٓ الولٖل 4. ُيبي   ؛ ها35ٍ، 4ٓ؛ الجيلء ّ الزيبهيـ، ط  226؛ اػيالم الٌليَيَ، 

 .575ًلْم كبهٍ، كه كوٌُگ ّ ىثبى ػوة عبُل،، ٓ
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 اڃـ. ٷناكٍ اثڂ اٻڀزبڅك ؿك ايڂ ثبكڇ صڄيڂ اًت:  ايلاڃي ثڈ رـڇ ؿاڃٌتڈ

ْ آ٘زـب آٖ ثٙـسض ضا تـطن    ٍٞٙبٔي وٝ سيطاف اظ ضٚ٘ك افتبزٜ ٚ ٚيطاٖ ضـس، ٔـطز  

  ٜ اي ٞـٓ ثـٝ    وطز٘س ٚ ثٝ ثٙسضٞبي زيٍط زض سبحُ زضيب ضفتٙس ٚ اظ آٖ رّٕـٝ، ػـس

رسٜ آٔس٘س ٚ زض آ٘زب سىٛ٘ت ٌعيس٘س ٚ ثطاي استحىبْ آ٘زب، زٚضتـبزٚض ضـٟط   

ثـبضٚ ضا زٜ ٚرـت ٌطفتٙـس ٚ زض     ضا ثبضٚيي اظ سًٙ ٚ ٌچ سبذتٙس ٚ ػطؼ ايـٗ  

زيٛاض زيٍطي سبذتٙس ثب سًٙ تطاضـيسٜ، وبضـٛض   ثبضٚ ٚ پيٛستٝ ثٝ آٖ،  پطت ايٗ 

ػطؼ ٞط زٚ   ٚ ػطؼ ايٗ زيٛاض ضا ٞٓ پٙذ ٚرت ٌطفتٙس ٚ ثسيٗ تطتيت،  ٚ ٌچ

زيٛاض وٝ ثٝ ٞٓ چسجيسٜ ثٛز٘س، ضٚي ٞٓ پب٘عزٜ ٚرت ضس. ثـط ايـٗ ثـبضٚ، چٟـبض     

ثبضٚ ضا ذٙسق ػظيٕي وٙس٘س ثـب غضفـب ٚ    زضٚاظٜ ٞٓ تؼجيٝ وطز٘س ٚ زٚضتبزٚض ايٗ 

ظيبز وٝ حفبل ضٟط ثبضس؛ ظيطا آة زضيـب پيٛسـتٝ زض ايـٗ ذٙـسق رطيـبٖ       پٟٙبي

ٌطـت ٚ ثـسيٗ سـبٖ، رـسٜ ثـٝ غـٛضت        زاضت ٚ ِجطيع آٖ، زٚثبضٜ ثٝ زضيب ثطٔـي 

اي زضآٔسٜ ثٛز وٝ زض ٚسف آة زضيب لطاض زاضت ٚ ٚلتي وٝ ايطا٘يبٖ ايـٗ   رعيطٜ

ٖ  ضٟط ضا ثسيٗ ٔػـٖٛ ٚ  زض ٟ٘بيـت اسـتحىبْ سـبذتٝ ٚ اظ ٌع٘ـس ٟٔبرٕـبٖ       ،سـب

ٓ   ٔحفٛل زاضتٙس، ثطاي ايٙىٝ ضٟط زچبض آثـي ٘طـٛز )ٚ اظ ايـٗ ضاٜ، ذّّـي زض      وـ

ٚ زض ذبضد ضـٟط ٞـٓ ثـٝ ٕٞـيٗ      124حفبل آٖ ضاٜ ٘يبثس(، زض زاذّٝ ضٟط، تؼساز 

 3ا٘جبض سبذتٙس. تؼساز، آة

اڃـ، ثاڈ ران    ؿكثبكڇ اكتجبٙ آثبؿاڃي رـڇ ثب ثبمكٷبڃبڃي ٳڈ ام ثڄـك ًيلا٩، آڃزب ك٫تڈ

تل ام آځ ډپ اُبكاتي ډٌات.   آٿـڇ اًت، ؿك ٿأؽق ٯـيڀي« تبكيؼ اٻڀٌتجٔل»ك آڃضڈ ؿ

ًيلا٩ ثاچؿ څ ؿك ٯالځ ًاچٽ ډزالي      بځاڃـ ؽچؿ ام ثبمكٷبڃ ام ڃچُتڈ اثچميـ ٳڈ ٷ٬تڈ

ميٌت، ڃٰٺ ُـڇ اًت ٳڈ ثبمكٷبڃبځ ًيلا٫ي تب رـڇ ؿك ؿكيبي اعڀال څ ًاچاعٺ    ٿي

اڃاـ. ٷ٬تڄاي اًات ؿك ث٤٘اي      څآٿاـ ؿاُاتڈ   مڃٸجبك ؿك ًچاعٺ ُلٯي ا٫ليٰب ډپ ك٫ت
                                                           

، 3 ؛ ربهيـ ّ كوٌُگ ايواى كه كّهاى اًزويب، اى ػٖيو ٍبٍيبً، ثيَ ػٖيو اٍياله،، ط      55ه.ک: ربهيـ الوَزجٖو، ٓ 1.

ٕٔ 535  ّ536. 
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ډب، ثڄـك ًيلا٩، ثل احل ٣چاٿټي ٛجي٤ي يب اڃٌبڃي ؿصبك څيلاڃي ياب ڃاباٿڄي ُاـ څ     ؿڅكڇ

اي ام ثبمكٷبڃبځ آڃزب ثڈ رـڇ ك٫تڄـ څ آڃزب كا ٿلٳن تزابكت ؽاچؿ ٯالاك ؿاؿڃاـ څ      ٣ـڇ

ٿچرت كڅڃٮ تزبكت څ آثبؿي آڃزب ُـڃـ. ايڂ ًؾڂ ثڈ آځ ٿ٤ڄاب ڃيٌات ٳاڈ كاثٜاڈ     

ُاـ څ ؿك ايابٽ    ډبي ثغلاڃي ٿغـڅؿ ٿاي  ًيلا٫ي ثب رـڇ، تڄڊب ثڈ ډڀيڂ ؿڅكڇثبمكٷبڃبځ 

٣بؿي، صڄيڂ كڅاثٜي څرچؿ ڃـاُتڈ  ميلا ډڀيڂ اٿل، ؿٻيٺ ثل ايڂ اًت ٳڈ پيَ ام ايڂ 

ډبي ثغلاڃي ډپ رـڇ ثلاي ثبمكٷبڃبځ ايلاڃي ربيي ُڄبؽتڈ ُـڇ ثچؿڇ اًت. يٴي  ؿڅكڇ

 ڈ اًت:ام ٿغٰٰبځ ڃين ؿكثبكڇ ثڄبي رـڇ صڄيڂ ڃچُت

ــبٖ ٚ    ــبز ســٛاحُ ػطثســتبٖ وــٝ ثبظضٌب٘ يىــي زيٍــط اظ ثٙــسضٞبي ٔؼــطٚف ٚ آث

      ٝ ا٘ـس ٚ اذجـبض ٚ    زضيب٘ٛضزاٖ ايطا٘ي، زض آثـبزي ٚ ضٚ٘ـك آ٘زـب سـٟٓ ظيـبزي زاضـت

ٞـبي   ٞبي اسالٔي، زض ٘ٛضتٝ ٞبي آ٘بٖ، اظ پيص اظ اسالْ تب زٚضٜ آحبضي اظ فؼبِيت

ي ٔب٘ـسٜ، ثٙـسض رـسٜ اسـت زض     ٘ٛيسبٖ ػطثي ٚ اسالٔي ثط رب ٔٛضذبٖ ٚ رغطافي

ٞبي لـسيٓ،   رعيطٜ ػطثستبٖ ٚ وٙبضٜ زضيبي سطخ وٝ اظ زٚضاٖ سٛاحُ غطثي ضجٝ

تطيٗ ٔطوع تزبضتي ػطثسـتبٖ ضـٕبِي ثـٝ ضـٕبض      ثٙسض تزبضتي ٔىٝ وٝ ذٛز، ٟٔٓ

ٓ     ٔي تـطيٗ ثٙـسض حزـبظ ٚ زِٚـت      ضفتٝ است، ثٛزٜ ٚ أطٚظ ٞٓ ثـب ٕٞـيٗ ٘ـبْ، ٟٔـ

 3ػطثستبٖ سؼٛزي است.

آٿـڇ اًت ٳڈ ايلاڃيبځ پيَ ام اًالٽ، ايڂ ثڄـك كا ًبؽتڈ څ « يؼ ٿـيڄڈ رـڇتبك»ؿك 

٣ڄچاځ يٲ ٿلٳن ثبمكٷبڃي ؿكيبيي څ ؿاؿڅًاتـ ٳابال ثالاي     آثبؿ ٳلؿڇ ثچؿڃـ څ ام آځ، ثڈ

ٳلؿڃـ ٳڈ آځ ډپ يٲ ٿلٳن ٿڊاپ ثبمكٷابڃي څ ٿجبؿٻاڈ ٳابال ؿك ثؾاَ       ٿٴڈ اًت٬بؿڇ ٿي

« ٿزابڅك  اثڂ»يڂ ٳتبة آٿـڇ اًت ٳڈ څٓ٪ ؿك ا 2رنيلڇ ٣لثٌتبځ ُـڇ ثچؿ. ٧لثي ُجڈ

ام ٳي٬يت ثڄبي ايڂ ُڊل، ؿكًت ٿڄٜجٮ ثب اٛال٣ابتي اًات ٳاڈ ٿاب ام ٫ڄاچځ رڄٸاي       

ډبيي ثب پڊڄب څ هك٫بي ميبؿ ثڈ ؿڅك ُڊلډب ثلاي ؿ٫اب١   ايلاڃيبځ ؿاكيپ  ميلا ٳڄـځ ؽڄـ٭
                                                           

 .534، 3ٓ ّ كوٌُگ ايواى كه كّهاى اًزوب، اى ػٖو ٍبٍبً، ثَ ػٖو اٍاله،، طربهيـ  1.

 .25، ٓػجلالولًّ االًٖبهي ربهيـ هليٌَ علٍ، 2.
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اة آځ ام آڃڊب ؿك ٿٰبثٺ عڀټڈ ؿُڀڄبځ، ام ٯـيپ، رنڅ ٫ڄچځ رڄٸي ايلاڃيبځ ثچؿ څ ا٣ال 

 9ُڄبؽتڄـ  ثڈ ډڀيڂ ٣ټت، ؿك رڄٶ ؽڄـ٭، ًټڀبځ ٫بكًاي ثاڈ پيابٿجل اٳالٽ     كا ڃڀي

ٳپ آځ ٯٌاڀت ٳاڈ ٿاچكؿ     پيِڄڊبؿ ٳلؿ ٳڈ ثلاي ؿ٫ب١ ام ٿـيڄڈ، ثڈ ؿڅك ُڊل )يب ؿًت

اي ام  ډزچٽ اډٺ ٿٴڈ ثچؿ( ؽڄـ٭ ثٴڄڄـ ٳڈ ايِبځ آځ كا پقيل٫ت. ډڄٸابٿي ٳاڈ ٣اـڇ   

ډبيِابځ ؿك ٳڄابك    تبؽتڄاـ، اًات   ُڊل ٿاي ًپبډيبځ ٯليَ ډڀضڄبځ ثب ُتبة ثڈ ًچي 

ؽـا ًچٷڄـ ٳڈ  ثڈ»ؽڄـ٭ ٿتچٯ٪ ُـڃـ څ ام آڃضڈ ؿيـڃـ، ثڈ څعِت ا٫تبؿڃـ څ ٷ٬تڄـ: 

 1«.ُڄبؽتڄـ اي اًت ٳڈ ډلٷن ا٣لاة آځ كا ڃڀي ايڂ عيټڈ

آيـ ٳڈ مٿبځ ثڄبي رـڇ ثڈ ؿڅكاځ ؽٌلڅ اڃچُيلڅاځ   ٿيډب صڄيڂ ثل ام ثلؽي ٷناكٍ

اٻڀڄاـة ٷقُات څ ثاڈ ًاڀت      م پيلڅمي ثل كڅٽ، ام ثبةكًـ. څي پي ا  ًبًبڃي ٿي

ُڀبٹ پيَ ك٫ت څ ٿغٺ رـڇ كا ثلاي تإًيي يٲ ٿلٳن ثبمكٷبڃي ايلاځ ثلٷنياـ ياب   

 2ډيئتي ٳڈ اڅ ثلاي ايڂ ٳبك ثڈ ؿكيبي ًلػ كڅاڃڈ ٳلؿڇ ثچؿ، ايڂ ٿغٺ كا اڃتؾبة ٳلؿ.

 ثاڈ  ډابي صڄاـي ام آثابؿاڃي څ څيلاڃاي     ايڂ ثڄـك ؿك تابكيؼ ٛاچالڃي ؽاچؿ، ؿڅكڇ   

 ثابك ؿك ؿڅكاڃاي ؽيټاي    ؽچؿ ؿيـڇ اًت. ايلاڃيبځ ؿڅثبك ثڄاـك راـڇ كا ًابؽتڄـ. ياٲ    

تل ام ؿڅكاځ اڃچُيلڅاځ، ثڈ څًيټڈ ثبمكٷبڃبڃي ٳڈ ام ًيلا٩ آٿـڇ ثچؿڃـ څ ثبك ؿڅٽ  ٯـيپ

ؿك مٿبځ اڃچُيلڅاځ. اڃٔبكي ٷ٬تڈ اثچ٣جـاهلل ٿغڀـ ثڂ ٣جـاٻڀڄ٤پ ثڂ ٣جـاٻڄچك عڀيلي 

ڃين ٿايـ ايڂ ٯاچٹ ؿاڃٌاتڈ څ ڃچُاتڈ    « ٜبك ٫ي اؽجبك االٯٜبكاٻلڅٕ اٻڀ٤»كا ؿك ٳتبة 

 اًت:

رسٜ اظ ثٙبٞبي ايطا٘يبٖ است. ثبضٚٞبي آٖ ضا ثٝ استٛاضتطيٗ ضىّي آٟ٘ـب سـبذتٙس   

ٞـبي آ٘زـب ضا، ثـٝ قـٛضي وـٝ اسـتٛاضتط اظ آٖ ٘جبضـس.         ٞب ٚ ٔٙعَ ٚ ٕٞچٙيٗ ذب٘ٝ

آٚضز٘س؛ ظيطا آ٘زب  ٔي پبزضبٞبٖ ايطاٖ ٚ ثبظضٌب٘بٖ، اظ ٞطٌٛضٝ ز٘يب ثٝ آ٘زب ضٚي
                                                           

 .235، 3ٓثَ ًول اى الَيوح الٌجْيخ اثي ُْبم، ط ،52ّ  55 ربهيـ هليٌَ علٍ، ٕٔ 1.

.2  ٓ  ، 3 ػٖيو ٍبٍيبً، ثيَ ػٖيو اٍياله،، ط     ؛ ريبهيـ ّ كوٌُيگ اييواى كه كّهاى اًزويب، اى     46ربهيـ هليٌَ عيلٍ، 

ٓ537. 
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ٞبيي ثٛز وٝ اظ ٞٙس ٚ ػسٖ ٚ يٕٗ ٚ ػيصاة ٚ لّعْ ٚ سبيط ربٞـب   ٍِٙطٌبٜ وطتي

 3آٔس٘س. رب ٔي ثساٖ

ايڂ ٷ٬تڈ عڀيلي كا ثب آڃضڈ ؿكثبكڇ ٣الٯاڈ پبؿُابډبځ   « تبكيؼ ٿـيڄڈ رـڇ»ٓبعت 

، اڃاـ، ًاڄزيـڇ څ ثالاي ٿخابٹ     ايلاځ ثڈ ايزبؿ ٿلٳني ثلاي ثبمكٷبڃي رڊبڃي ڃٰٺ ٳالؿڇ 

٣الٯڈ څ اډتڀبٽ ؿاكا، پبؿُبڇ ايلاځ )ٿلاؿ، ؿاكيچٍ ډؾبٿڄِي اًت( كا ثڈ اٿل ثبمكٷبڃي 

ؿكيبيي فٳل ٳلؿڇ اًت. اڅ ثڈ ثلؽي ام يچڃبڃيبځ ؿًتچك ؿاؿ ؿك ثڄـكډبي اٯيبڃچى ډڄاـ  

څ ؿكيبي ًلػ ٷلؿٍ ٳڄڄـ څ اٛال٣بتي ام آڃزبډب ثڈ ؿًات آڅكڃاـ. ډڀايڂ ٣الٯاڈ څ     

٫تؾبكات ؽچؿ كا صڄيڂ ثِڀبكؿ ٳڈ تچاڃٌات ثاب ايزابؿ    اډتڀبٽ ًجت ُـ ؿاكا يٴي ام ا

تاليڂ   ُٲ، يٴي ام ثانكٵ   ډب كا ام ٿٔل تب ايلاځ ثيبڅكؿ  اٯـاٿي ٳڈ ثي آثلاډي، ٳِتي

 كڅؿ. ٳبكډب ؿك تبكيؼ ثبمكٷبڃي رڊبڃي ثڈ ُڀبك ٿي

ڃچيٌابڃي ٳاڈ    ڃٸبكاځ ياب ر٨لا٫اي   ٿچكؿ ڃجبُـ ثـاڃيـ ثيِتل تبكيؼ ؿك ايڄزب ُبيـ ثي

اڃاـ   اڃـ، ثڈ ثڄبډبي ثبُٴچډي اُبكڇ ڃڀاچؿڇ  ت ايلاڃيبځ ؿك رـڇ ًؾڂ ٷ٬تڈؿكثبكڇ ًٴچڃ

اڃـ. ايڂ اُبكڇ ثـاځ رڊت اًت ٳڈ ؿك ايڂ ڃچاعي، ثڈ  ٳڈ آڃبځ ام ًڄٶ ؿك آڃزب ًبؽتڈ

تلاُيـڇ ُـڇ ؿك ًبؽتڂ ؽبڃڈ يب ؿيچاك ڃبُڄبؽتڈ ثچؿ څ ثڈ ډڀايڂ   ډبي  ٳبك ثلؿځ ًڄٶ

ٷي ؿاُت. صڄيڂ ؽٔچٓيتي ؿك ًبؽت ثڄاب  ؿٻيٺ، ايڂ ٷچڃڈ ثڄبډب صِڀٸيل ثچؿ څ تبم

ُاچؿ ٳاڈ ايلاڃيابځ ؿك آڃزاب       ؿك ُل٭ ا٫ليٰب ؿك مڃٸجبك څ ثڄـك ٳيټچا ڃين ٿِابډـڇ ٿاي  

ميٌاتڄـ. ؿكثابكڇ آحابك ثبمٿبڃاـڇ ام ثڄاـك ٳيټاچا ؿك ُال٭ ا٫ليٰاب ؿك آحابك ثلؽاي            ٿي

 ڃٸبكاځ آٿـڇ اًت: تبكيؼ

ىبض ثـٛز ٚ سـجه   ٔظبٞط تٕسٖ ٚ فطًٞٙ ايطا٘ي ثب تٕـبْ ٚؾـٛن ٘ـعز آ٘ـبٖ آضـ     

سبظي ثب سًٙ ضا ايطا٘يبٖ زض آ٘زب ٔتساَٚ وطز٘ـس... . ايطا٘يـبٖ زض    ٔؼٕبضي ٚ ذب٘ٝ

ٞبي ٔسـبٚي   وطز٘س وٝ ثٝ ا٘ساظٜ ٞبيي استفبزٜ ٔي ٞبي ذٛز اظ سًٙ سبذتٗ ذب٘ٝ

                                                           

 .  97، 2ٓ؛ ه.ک: ٍلوًبهَ اثي ثَْٞٝ، ط557الوّٗ الوؼٞبه، ٓ 1.
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  زاز٘ـس. ثٙـبثطايٗ،   تطاضيس٘س ٚ آٟ٘ب ضا ثٝ ٚسيّٝ سيٕبٖ ثٝ ضٚي يىسيٍط لطاض ٔي ٔي

ثبض، ثٝ ٚسيّٝ ايطا٘يـبٖ زض   ثطاي ٘رستيٗ ،بظي ثٝ ٚسيّٝ سًٙس تٛاٖ ٌفت ذب٘ٝ ٔي

 3ضطق افطيمب ٔتساَٚ ٌطت.

ؿڅٽ  اًااالٽ څ ؿك مٿاابځ كيبًاات ډبُااپ ثااڂ ٣جااـٿڄب٩ )رااـّ ؿك آًااتبڃڈ ٟڊااچك

اڃـامي ُجٴڈ تزبكي ٿڄٌازپ څ ٿاڄ٠پ ام    څي ثب تإًيي څ كاڇ ،ثل ٿٴڈ 9ؽـا كًچٹ

ـ   ا٫تؾب ،ډبي ٿزبڅك ام ٯـكت 2«ايال٩»ٛليٮ ٷل٫تڂ   ك ؿيٸلي ثل ا٫تؾابكات ثڄاي ٣جا

 3ثلاؿك ډبُپ ،، ڃچ٫ٺ ثڂ ٣جـ ٿڄب٩ڃٸبكاځ تبكيؼثلؽي  يډب ٿڄب٩ ا٫نڅؿ. ثڄب ثڈ ٷناكٍ

ام ايڂ مٿبځ 4يب ٣جـ ُڀي ثڂ ٣جـ ٿڄب٩، ڃنؿ پبؿُبڇ ايلاځ آٿـ څ ام اڅ ٣ڊـي ٷل٫ت.

 تب ٟڊچك اًالٽ، ام كڅاثٚ ايلاڃيبځ ثب عزبم اٛال٣ي ؿك ؿًت ڃيٌت.

 

                                                           

 .538، 3ٓربهيـ ّ كوٌُگ ايواى كه كّهاى اًزوب، اى ػٖو ٍبٍبً، ثَ ػٖو اٍاله،، ط 1.

ثٌلًيل ّ ٕيبؽجبى    د هي، اًل کَ ربعواى ثيواي رييهيي رغيبه    ُبي، ّووكٍ ها ثَ هؼٌبي پيوبى« ايالف»پژُّبى،  ّاژٍ 2.

 .581، 5ٓ؛ لَبى الؼوة، ط89، 52ٓبط الؼوًّ، طراًل؛  ايالف چِبههبًَ ها كوىًلاى ػجل هٌبف كاًَزَ

 .244، 5ٓ؛ ربهيـ يؼوْث،، ط563الوؾجو، ٓ 3.

 .746، 2ٓهجِوبد الووآى، ط 4.
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 9اهلل رسول با ايرانيان مناسبات

مٿبځ ثچؿ. ؿك اياڂ   ثب عٴچٿت ؽٌلڅ پلڅين ًبًبڃي ؿك ايلاځ ډپ ،9ث٤خت كًچٹ ؽـا

 ؿٻياٺ صڄـ كڅيـاؿ ٿڊپ، ٿڄبًجبت آځ ع٘لت ثب ايلاڃيبځ كا كٯپ مؿ. ڃؾٌت آڃٴڈ ثڈ  ،٣ٔل

ؿك  ،ډابي عبُايڈ ٿالمي    ًپبڇ ايلاځ ؿك ٿٰبثاٺ ٣الة  ثؾِي ام تـثيلي ؽٌلڅ پلڅين،  ثي

ايڂ ڃجلؿ، ام اثڊت، ٯاـكت   1ثلؽال٩ تٔچك ايلاڃيبځ، ُٴٌت ؽچكؿ. ،«فڅٯبك»ربيي ثڈ ڃبٽ 

ڃبپاقيلي آڃابځ كا ؿكډاپ     څ ا٫ٌبڃڈ ُٴٌت ٳبًت ډب څ ٠٣ڀت ؿًتٸبڇ ًبًبڃي ڃنؿ ٣لة

ثڈ څرـ آڅكؿ څ كڅط عڀبًاي ؿك آڃڊاب ؿٿياـ ٳاڈ ؿك      صڄبځ تبميبځ كا كيؾت. ايڂ كڅيـاؿ

 9اٳالٽ   ٷچيڄـ پيبٿجل ٿيتڄـ. ڃٌتليڂ ايبٽ ؽچؿ ؿا څ آځ كا ٿڊپ ڃـًلڅؿ ډب څٓ٪ آځ ا٫ٌبڃڈ

 2.«كڅمي اًت ٳڈ ٣لة ثل ٣زپ پيلڅم ُـ ايڂ اڅٻيڂ»ؿكثبكڇ ايڂ څاٯ٤ڈ ٫لٿچؿ: 

 ،ڈ ثڈ ايلاځؿك عڀټ ،ډبي ث٤ـ ثڈ ٣لة ٿٌټڀبځ ًبٹ ،پقيلي ايلاڃيبځ فډڄيت ُٴٌت

 تچاځ صڄيڂ ثلُڀلؿ:   ثب ايلاڃيبځ كا ٿي 9ٿڄبًجبت پيبٿجل ا٠٣پ ٳڀٲ ٳلؿ.

 9. صحبثّ ايشاَي پيبيجش اکشو1

ثڈ اًالٽ، ثلؽي ام ايلاڃيبځ ٳڈ ثاڈ ډال ؿٻيټاي، ؿك ٿٴاڈ څ      9ثب ؿ٣چت كًچٹ ؽـا

ٿـيڄڈ ًبٳڂ ثچؿڃـ، ډڀبڃڄـ ؿيٸل ًبٳڄبځ علٿيڂ ُلي٬يڂ، ثڈ تـكيذ، ثاڈ آځ ع٘الت   
                                                           

 . 55؛ هيواس ثبٍزبً، ايواى، كواي، 316ٓ، 5ٓ؛ هوّط النُت، ط217، 2ٓربهيـ ٝجوي، ط 1.

 .491ي482ٕٔ، 5اصيو، ط ثيلکبهل ا؛ ا211ي593ٕٔ، 2ه.ک: ربهيـ ٝجوي، ط ؛316، 5ٓهوّط النُت، ط 2.
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ثاڈ يخالة،    9آڅكؿڃـ. ثڈ ڃٰٺ ام ٿ٤ٌچؿي، ډپ مٿبځ ثاب ډزالت كًاچٹ ؽاـا     ايڀبځ

اي ايلاڃي ؿك آځ ُڊل ع٘چك ؿاُتڄـ ٳڈ مياـ ثاڂ حبثات ؽنكراي، ام ٳبتجابځ آځ       ٣ـڇ

 1ع٘لت، مثبځ ٫بكًي كا ام آڃبځ ٫لا ٷل٫تڈ ثچؿ.

څي ثيِتل ٿڄبث٢، . ثچؿ، ًټڀبځ ٫بكًي ايڂ ايلاڃيبځ ٿٌټڀبځ ؿك ٿـيڄڈ ٿڄچكڇام يٴي 

اٿب صچځ  .ٿٌټڀبځ ُـ ،اڃـ ٳڈ ؿك ًبٹ ؿڅٽ ډزلت ؿك ٿـيڄڈ ڃؾٌتيڂ ايلاڃي ؿاڃٌتڈكا 

ٯلي٠ڈ ثچؿ، آماؿي اڅ تب آًاتبڃڈ ٧انڅڇ ؽڄاـ٭ )ًابٹ پاڄزپ       ثلؿڇ ُؾٔي ام يڊچؿ ثڄي

پيچًات څ ؿك   9اڅ ؿك ايڂ ًبٹ ثڈ رڀ٢ يبكاځ پيابٿجل ا٠٣اپ   ډزلي( ثڈ تإؽيل ا٫تبؿ.

ا٫تؾابك  څ ثاـاځ  3ثاچؿ  9ڇ كًاچٹ ؽاـا  آماؿ ُـ ،ًټڀبځ ٧2نڅڇ يبؿُـڇ ع٘چك يب٫ت.

َكَ »: ٷ٬ات  ٳلؿ څ ٿي ٿي تَبتداَ عَ َـت   َؼـيَرَ عتَ لَ ف  تَوَ ََاهلل َستول  تاّمَس  ْ   »  4«ؾامكاَ  ينَس   .ٔـٗ ثـطزٜ ثـٛز

 .«وطز ٚ سّٕبٖ ٘بٔيس زٔطا آظا 9ذسا ضسَٛ

ثااڈ ؽااٚ اي  ثااڈ ؿكؽچاًاات ًااټڀبځ، ٣ڊـڃبٿااڈ 9اٳاالٽ ٷناكُااي، پياابٿجل ثڄاابثل

 5ڃچُت َ(ٿڊبؿ ثڂ ٫لڅػ ثڂ ٿڊيبك څ ؽبڃـاڃ ،ٍثلاؿكاڅ )ثلاي ثٌتٸبځ  ٣7ټي اٿبٽ

ايڂ ڃبٿڈ ڃٌجت  .ثچؿ اي ثلاي اٯچاٽ څ ثٌتٸبځ څ ٿلؿٽ ُڊل ًټڀبځ ڃبٿڈ اٿبځ ،ؿك څاٯ٢ٳڈ 

ډبي آُٴبك  ډب څ ٻ٨نٍ ، ٷقُتڈ ام ًٌتي څ ڃبكًبيي رڀټڈ9ؿاؿڇ ُـڇ ثڈ پيبٿجل ا٠٣پ

ًت. ام اياڂ كڅ،  ًچٷلايبڃڈ ا ډبي ثال٧ي، يٲ تليڂ اكمٍ ڃغچي څ ڃـاُتڂ عتي ًبؿڇ

 تچاځ پقيل٫ت. ٓغت آځ كا ڃڀي
                                                           

یَزيدَبنَثاب َإكصاريَثمَاخلزرجيَمنَبـيَغتـمَبتنَمالتنَبتنَالـجتارَيؽتت َإلت. »246الزٌجيَ ّ االّواف، ٓ 1.

اهللَعؾقهَوَستّؾمَبالػارستقوَوَالرومّقتوَوََیبّيَصؾَّاهللَعؾقهَوَسّؾمَوَكانَيرتجمَلؾـََّیادؾوكَوَجيق َبحرضةَالـبيَصؾَّ

 «. الؼبطقوَوَاحلبشقو،َتعؾمَذلنَبادديـوَمنَأهلَهذهَإلسن

 . 496، 2ٓ؛ االٍزيؼبة، ط81، 4ٓط ؛ الٞجوبد الكجوي،561، 4ٓط  ّ 258، 5ٓ، طالٌجْيََيوٍ ال 2.

 . 634، 58ٓالجالؿَ، ط ّوػ ًِظ 3.

اليْاػظيي،   ؛ هّٙخ585، 5ٓاالّليبء، ط ؽليخ؛ 6الوؽوبى ك، كٚبئل ٍلوبى، ٓ؛ ًلٌ 565، 5ٓکوب، الليي، ط 4.

 358، 22ٓ؛ ثؾبه االًْاه، ط278ٓ

ُبي ٍيبٍ، ؽٚود هؾول ّ اٍيٌبك   ؛ ًبهَ ّ پيوبى257، 3ٓ؛ هؾول ّ يبهاى، ط97، 5ٓٝبلت، ط هٌبهت آ، اث، 5.

 .624ّ  623ٕله اٍالم، ٕٔ
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ؿك ٿٰبٽ اكرڀڄـي يب٫ت څ ث٤ـډب ؿك رليابځ ٫تچعابت    ،9ًټڀبځ ڃنؿ كًچٹ ؽـا

څ عٴچٿت څي ثل ٿـايڂ، ؿك ٷلڅيـځ ايلاڃيبځ ثڈ اًالٽ څ تِي٢ ڃَٰ ٯبثٺ ٣ٔل ؽټ٬ب 

صڄبځ كڅُاڂ اًات    :ثيت ثب اډٺًټڀبځ ٿڄبًجبت ثٌيبك ؽچة  1.ؿاُتاي  ٿالع٠ڈ

 ؿكثبكڇ ًټڀبځ ٫لٿچؿ:  7، ٣ټيٿاٿڄبځ اٿيل ٷچڃڈ تلؿيـي ڃيٌت. ډيشٳڈ ربي 

َ َاَاَ ـَّمَ َؾامنَ س  ََهل  َعَ َؽقمَ احل ََؼامنَ لَ َؿثلَ مَب َؽَ نَلَ مَ َوَ َالبق  
َمَ ؾ 

ََوَ َلَ وَّآ ََؾمَ عَ  َوَ هَ َرَوَ أخ 

حَحرَ بَ  ـْز  2ََ.ٓي 

ٖ ضٕب زض وزـب   .سّٕبٖ رعٚ ذب٘ٛازٜ ٔبست يبثيـس وـٝ ٔب٘ٙـس     سـّٕبٖ ٔـي   ٕٞچـٛ

٘س. اٚ زضيـبيي اسـت وـٝ پبيـبٖ     ثساٚ ػّٓ پيطيٗ ٚ آيٙسٌبٖ ضا  ثبضسىيٓ ِمٕبٖ ح

 ٘ساضز.  

تٓتَ وَ »٫لٿاچؿ:  ؿكثبكڇ ًاټڀبځ   ؽٜبة ثڈ ٿڄٔچك ثٔنكد ڃين 7اٿبٽ ٓبؿ٭ تؼ  َؾامنَ لَس 

َ َلَ وَ َالػارد  ْلَس   .«ثّىٝ ثٍٛ سّٕبٖ ٔحٕسي ،سّٕبٖ فبضسي ٍ٘ٛ»  3«ادحؿديَ َؾامنَ ؽنَق 

ٿٌټڀبځ ُـڃـ څ  9اڃي ؿيٸل ڃين ثب ؿ٣چت كًچٹ اهللا٫نڅځ ثل ًټڀبځ، ت٤ـاؿي ايل

ڃٸبكي ثاڈ   ڃٸبكي څ تلارپ ؿك ُڀبك ٓغبثڈ آځ ع٘لت ٯلاك ٷل٫تڄـ. ؿك ٿڄبث٢ ٓغبثڈ

اڃـ: اٿڈ اٻ٬بكًيڈ، اثچُابڇ،   ؽچكيپ ٳڈ ثب ٿڄِإ ايلاڃي ُڄبًبڃـڇ ُـڇ ٳٌبځ ثٌيبكي ثلٿي

ؿ، ثبثچياڈ، ؽلؽٌالڅ،   كُيـ، ٿغڀـ ٿچٻي كًچٹ اهلل، اثچعڀلاء ؿيټڀي، ُٰلاځ، آماؿٿل

  4اڃـ. ٿڊلاځ، ډلٿن څ اثچٿڄٔچك ٫بكًي ام آځ رڀټڈ

ڃ٬ل ام آغبة  45ثل اًبى تغٰيٮ اڃزبٽ ُـڇ ؿك ٿڄبث٢ ٿلثچٙ ثڈ ٓغبثڈ، عـڅؿ 

 5اڃـ. تجبك ٿ٤ل٫ي ُـڇ ثڈ ٣ڄچاځ ٓغبثي ايلاڃي 9كًچٹ اهلل
                                                           

 . 64ه.ک: ؽكوذ ّ ؽكْهذ ٍلوبى كبهٍ،، ٓ 1.

، 6؛ الوؼغين الكجييو، ط  254، 53ٓ؛ كٌي الؼويب،، ط 346، 2ٓط ه.ک: الٞجوبد الكجوي، ؛252 ٕلّم، ٓ اهبل، 2.

ٓ253.. 

 . 219؛ اللهعبد الوكيؼَ، 533ٓاهبل، ٍْٝ،، ٓ 3.

 اٍذ. كه االٕبثَ اثي ؽغو، ثواي اٍبه، مکو ّلٍ ّ ًيي هلفل، ثَ ثوف، كيگو اى ايواًيبى ٕؾبث، افزٖبٓ يبكزَ 4.

 .65ي  33.ک: ٕؾبثَ ايواً، ّ كيگو هَلوبًبى كه ػٖو ًجْي، ٍيل هؾوْك ٍبهبً،، ٕٔه 5.
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 ٔ پبدشبِ سبسبَي 9. پيبيجش اکشو2

ثڈ ًابٹ ُِاپ ياب     ،9ا٠٣پ اڃيبځ ثب پيبٿجلايلڅ ًيبًي اڅٻيڂ اكتجبٙ كًڀي ُبيـ 

ډڀبڃڄاـ  ؽٌالڅ پلڅيان كا    ،ٳڈ آځ ع٘لت، پبؿُبڇ څٯت ايالاځ  1ٷلؿؿ ډ٬تپ ډزلي ثل

ثلؽاي   ثڄاب ثال  اي ثڈ اًاالٽ ٫لاؽچاڃاـ.    ڃبٿڈ ، ؿكاٻ٤لة ؿيٸل عبٳڀبځ پيلاٿچځ 

كا ؿكيـ څ ثڈ آځ ع٘لت اډبڃت ٳالؿ څ   9، ڃبٿڈ كًچٹ ؽـاپلڅين ډب، ؽٌلڅ ٷناكٍ

ؿًتچك ؿاؿ ثب ٫لًتبؿځ ٿاإٿچكاڃي ثاڈ    ،ثڈ ڃبٽ ثبفاځ ،ڃِبڃـڇ ؽچؿ ؿك يڀڂ بٳپ ؿًتعثڈ 

 .ٳڄـ څ ڃنؿ اڅ ث٬لًتـپيبٿجل كا ؿًتٸيل ٿـيڄڈ، 

ډابي   ثبفاځ ؿك ارلاي ٫لٿبځ پبؿُبڇ ايلاځ، ؿڅ تاڂ ام ايلاڃيابځ ٿٰايپ يڀاڂ ثاڈ ڃابٽ      

 2ٳلؿ.ٿـيڄڈ كا كڅاڃڈ  )ؽلؽٌلڇ يب ؽٌلڇ ؽلؽٌلڅ( «ؽٌٔلڅؽل »څ  )ثبفڅيڈ( «ثچيڈبث»

ثاڂ  ٷچيي ؽجل ٯتٺ ؽٌالڅ پلڅيان، ثابفاځ     ٗڀڂ پيَ 9ؿك ايڂ ٿالٯبت، كًچٹ ؽـا

ثڈ  اؿاٿڈ عٴچٿت ثل يڀڂ كا څ ؿك ٓچكت پقيلٍ آځ، ثڈ اًالٽ ؿ٣چت ٳلؿًبًبځ كا 

ثڄب ثل ٷناكُي، كًچٹ ؽـا ثاڈ ؽلؽٌالڅ، ٳڀلثڄاـي ام ٛاال څ ڃٰالڇ       څي څ٣ـڇ ؿاؿ.

بيااٺ ًاابٳڂ يڀااڂ(، اڅ كا ٓاابعت ٿ٤ِزاانڇ ډـيااڈ ٳاالؿ. ام ايااڂ كڅ عِڀيلياابځ )ام ٯج

 3ؽچاڃـڃـ  ميلا ٳڀلثڄـ ؿك مثبځ عڀيليبځ، ٿ٤زنڇ ڃبٽ ؿاُت.  ٿي

 9اي ثاڈ كًاچٹ ؽاـا    ڃبٿڈؽٌلڅ پلڅين  اآٿـڇ اًت ٳڈ ٳٌلډب ٍ ؿك ثلؽي ٷناك

ايڂ ٷاناكٍ ٿِاڊچك    ٫.4لًتبؿډـيڈ آځ ع٘لت ثلاي ٻجبى عليل څ ٿِٲ  څ ڃچُت

 اكؿ.ڃيٌت څ ثب ٣ٔجبڃيت ؽٌلڅ ٿڄبًجت ڃـ

 9. يُبسجبت ايشاَيبٌ يسهًبٌ دس يًٍ ثب پيبيجش اکشو3

ڃنؿيٲ ثڈ يٲ ًـڇ پيَ ام اًالٽ، ي٤ڄاي ام مٿابځ عٴچٿات ؽٌالڅ اڃچُايلڅاځ      
                                                           

 . 258، 5ٓ؛ الٞجوبد الكجوي، ط5125، 4ٓ. ٍيوٍ اثي ُْبم، ط1

 .297، 2ٓ. ربهيـ ٝجوي، ط2

 رْاى اى اٍوائيليبد كاًَذ. ُبي، ها ه، . هبثل يبك آّهي اٍذ کَ چٌيي هياه297ُ، 2ٓربهيـ ٝجوي، ط 3.

 .55، 5ٓيؼوْث،، طيـ ربه 4.
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ًبًبڃي، ايلاڃيبځ ثٌيبكي ؿك يڀڂ ٿٰيپ ثچؿڃـ څ عٴچٿت ٓڄ٤ب څ ٿڄبٛٮ پيلاٿاچڃي آځ  

ڇ ثچؿڃـ، ام ؿڅٻات  ډب ٳڈ ام ډزچٽ عجِيبځ ثڈ تڄٶ آٿـ كا ؿك اؽتيبك ؿاُتڄـ  ميلا يڀڄي

ًبًبڃي ؿ٣چت ٳلؿڃـ ثلاي ثيلڅځ كاڃـځ عجِيبځ، ثڈ آڃابځ ٳڀاٲ ٳڄڄاـ. ام اياڂ كڅ،     

اي كا ٳڈ ؿك ت٤ـاؿُبځ اؽتال٩ اًت، ثڈ يڀاڂ ٫لًاتبؿ. ايڄابځ ٿچ٫اٮ      اڃچُيلڅاځ ٣ـڇ

ډبي ٯبثٺ تچرڊي ام آځ ًلمٿيڂ، ډڀبڃڄـ ٓڄ٤ب څ ٿڄبٛٮ پيلاٿاچڃي آځ،   ُـڃـ ثل ثؾَ

 1ت، عٴچٿت يڀڂ ثڈ ؿًت ايلاڃيبځ ا٫تبؿ.صيلڇ ُچڃـ  ثـيڂ تلتي

ثب اٯبٿت ايڂ ٷلڅڇ ام ايلاڃيبځ ؿك ًلمٿيڂ يڀڂ، ثڈ تـكيذ، ڃٌټي ايلاڃاي ؿك آڃزاب   

 2ماؿٷبځ يڀڂ( ُڊلت ؿاكڃـ. )ايلاځ« اثڄبي يڀڂ»پـيـ آٿـ ٳڈ ؿك ٿڄبث٢ اًالٿي، ثڈ 

، ثاڈ  ، ايلاڃيبځ ٿٰيپ يڀاڂ 9ډبي پبيبڃي عيبت كًچٹ اهلل ثب ٟڊچك اًالٽ څ ؿك ًبٹ

اًالٽ ٷلڅيـڃـ څ آځ ع٘لت ثڈ ايِبځ تچرڈ ٳلؿ. پيبٿجل، عٴچٿات ثابفاځ ايلاڃاي څ    

ربڃِيڄبڃَ كا ثل آځ ًلمٿيڂ ثڈ كًڀيت ُڄبؽت څ آڃابځ، ثاڈ ٣ڄاچاځ ٳابكٷناكاځ آځ     

 ع٘لت، ډڀضچځ ٷقُتڈ ثل ٿٌاٻيت ؽچؿ اثٰب ُـڃـ.

ايلاڃيِ اًالٽ آڅكؿځ ايلاڃيبځ ٿٰيپ يڀڂ، پي ام آځ ٓچكت ٷل٫ت ٳڈ ثبفاځ، عبٳپ 

ؿك ٿڄابث٢ ُالط   3ٿڄٔچة ام ٛل٩ ؽٌلڅ پلڅين ًبًبڃي ؿك يڀڂ، ثڈ اًاالٽ ٷلڅياـ.  

ډابي آؽال عيابت     ډبيي اُبكڇ ُاـڇ اًات ٳاڈ ؿك ًابٹ      عبٹ ڃٸبكي ٓغبثڈ، ثڈ څ٫ْٓـ

 4آٿـڃـ. ، ام يڀڂ ڃنؿ ايِبځ ٿي9اهلل كًچٹ

 ايلاڃيبځ يبؿ ُـڇ پي ام ٿٌټڀبځ ُـځ، ؿك تغچالت ًيبًي ا ڃ٠بٿي يڀڂ، ام رڀټاڈ  

ڃٸبكاځ ام  ؿك ڃجلؿ ثب اًچؿ ٣ڄٌي، يٴي ام پيبٿجلاځ ؿكڅ٧يڂ ؿك يڀڂ، ڃَٰ ؿاُتڄـ. تلارپ

ٳٌبڃي ٿبڃڄـ رِيَ ؿيټڀي، ُڊل ثڂ ثبفاٽ، ٯيي ثڂ ٿٴِچط، ٫يلڅم څ ٤ًـ ثڂ ثبٻچياڈ  
                                                           

 .  53، ٓ:ه.ک: ًوِ هجبيل يوٌ، كه ؽوبيذ اى اُل ثيذ 1.

 كه ايي ثبهٍ، هٞبلج، كه كٖل ٍْم آّهكٍ ّلٍ اٍذ.   2.

 552عوِوح اًَبة الؼوة، ٓ 3.

 کَ ثَ چٌل هْهك اى ّكلُبي يوٌ، اّبهٍ کوكٍ اٍذ. 2ه.ک: الٞجوبد الکجوي، ط 4.
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ا٫نڅځ ثال ثابفاځ ٳاڈ پاي ام      1اڃـ. يبؿ ٳلؿڇ« ٿڀڂ ا٣بځ ٣ټي ٯتٺ اًچؿ اٻ٤ڄٌي»ثڈ ٣ڄچاځ 

ؿك يڀڂ ثاچؿ، ثلؽاي ؿيٸال ام ايلاڃيابځ      9٘لت كًچٹ اٳلٽٿٌټڀبځ ُـځ، ٳبكٷناك ع

 2ٿٰيپ يڀڂ ڃين ٳبكٷناك ايِبځ ثچؿڃـ ٳڈ ُڊل ثڂ ثبفاځ ام آځ رڀټڈ اًت.

ثبفاځ ٳڈ ٿٌټڀبځ ُـڇ ثاچؿ،   اٿبكت يڀڂ كا ثڈ اٿيل9ثڄب ثڈ ٷناكٍ اثڂ احيل: پيبٿجل

ڀاي ًالؿاك   ثبفاځ ڃاچاؿڇ څډالم ؿيټ   .ًپلؿ څ اڅ كا ثل تڀبٽ ٿؾبٻ٬يڂ ؽچؿ ٿٌټٚ ٫لٿچؿ

. ثبفاځ څاٻي يڀڂ ثچؿ تب څٯتاي ٳاڈ ؿكٷقُات    ُڊيل اڃچُيلڅاځ ثچؿ ٳڈ يڀڂ كا ٷِچؿ.

ث٤ـ ام ٿلٵ اڅ، كًچٹ ؽـا يڀڂ كا ثڈ صڄـ اٿبكت تٌٰيپ څ ثڈ اٿالاي ؽاچؿ څاٷاقاك    

٣بّ كا عابٳپ ٿابثيڂ ڃزالاځ څ     ثڂ ٤ًيـ عنٽ كا ٣بٿٺ ڃزلاځ څ ؽبٻـثڂ ٣ڀلڅثڂ. ٳلؿ

پبيتؾت ) څ ُڊل ثڂ ثبفاځ كا څاٻي ٓڄ٤ب( ٯجيټڈ) ډڀـاځ ُڊل كا اٿيل ٣بٿلثڂ. مثيـ ڃڀچؿ

 ٷناكٍ اثڂ ؽټـڅځ ڃين صڄيڂ اًت: ٫.3لٿچؿ( ٳڄچڃي

صچځ ثبفاځ ٳبكٷناك ٳٌلا ؿك يڀڂ، ايڀبځ آڅكؿ څ ډڀڈ ٿلؿٽ يڀڂ اًاالٽ آڅكؿڃاـ،   

څ تب مڃـڇ ثاچؿ، ٳاي ؿك يڀاڂ    . پيبٿجل اڅ كا ثل يڀڂ څ ډڀڈ ٿؾبٻ٪ آځ ٫لٿبڃلڅايي ؿاؿ

اماياڂ كڅ،  . ٷِت ٳڈ ؽجل ٿلٵ اڅ كا ثِڄيـ ثبم ٿي يبٿجل ام ُلٱ ڃيبڅكؿ. پ

پٌلٍ ُڊلثڂ ثابفاځ كا  . عچمڇ ٫لٿبڃلڅايي اڅ كا ٿيبځ صڄـ تڂ ام آغبة تٌٰيپ ٳلؿ

 4«ثل ٓڄ٤بء ٫لٿبڃلڅايي ؿاؿ

 9. يُبسجبت ايشاَيبٌ سبکٍ ثحشيٍ ثب پيبيجش اکشو4

اٻ٤الة   ؿك ٳڄبكڇ ُلٯي رنيلڂ ؿك ؿڅكاځ ٟڊچك اًالٽ، ثڈ ًلمٿيڄي پڊڄبڅك يثغل

ُـ ٳڈ ام يٲ ًچ ثڈ ثٔلڇ ؿك ُڀبٹ ٧لثي ؽټيذ ٫بكى څ ام ًچي ؿيٸل ثاڈ   ٷ٬تڈ ٿي

ډبي ڃزـ څ يڀبٿڈ  ٣ڀبځ ؿك ًچاعٺ رڄچثي آځ څ ام ٧لة څ رڄچة ٧لثي ثڈ ًلمٿيڂ
                                                           

 . 415، 5ّٓ ط 635، 5ٓ؛ االٕبثَ، ط547، 4ّٓ ط 385، 2ّٓ ط 337، 5ٓاٍل الـبثَ، ط 1.

 .468، 5ٓ؛ االٕبثَ، ط385، 2ٓاٍل الـبثَ، ط 2.

 .29، 8ٓالکبهل، ط 3.

 .464، 5ٓربهيـ اثي فللّى، ط 4.
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ثڄاـي   ؿك تٌٰايپ  1ٷل٫ات.  ُـ څ ٳچيت، ٯٜي٪، اعٌبء څ ډٓزٓل كا ؿك ثل ٿي ٿڄتڊي ٿي

 2ثڈ پڄذ ثؾَ، ثغليڂ ؿك ثؾاَ ٣الڅٕ ٯالاك ٷل٫تاڈ اًات.      بالعر  ٿِڊچك

تليڂ ُڊل ايڂ ًلمٿيڂ، ډزل ثچؿ ٳڈ ٷبڇ ثڈ ډڀاڈ ثغاليڂ ثانكٵ ڃيان اٛاال٭        ثنكٵ

 ُاچؿ، اَڅاٹ  ثؾِي ام ايڂ ًلمٿيڂ پڊڄبڅك ٳڈ اٿلڅمڇ ٳِچك ثغليڂ ڃبٿيـڇ ٿي 3ُـ. ٿي

ڈ اعٌابء، ٣ٰيال،   تچاځ ث ډبي پلرڀ٤يت ثغليڂ ٿي ام ؿيٸل رب 4ُـ. )اُڅاٹ( ؽچاڃـڇ ٿي

 )حبد( اُبكڇ ٳلؿ. ٯټي٤ڈ، څ ًبط

څ كئايي   5پيَ ام اًالٽ، ثغليڂ رنئي ام ٯټڀلڅ اٿپلاتچكي ايالاځ )٫ابكى( ثاچؿ   

رڀ٤يت ثغليڂ تلٳيجي ام ٣لة ٿبڃڄـ  6ٳلؿڃـ. ٣لة ايڂ ٿڄٰٜڈ كا ايلاڃيبځ اڃتؾبة ٿي

يلاڃيابځ  ډبي ٣الة ُاڀبٻي څ ا   ام ميلٿزڀچ٣ڈ ،ٯجبيٺ ٣جـاٻٰيي، ثٴل ثڂ څائٺ څ تڀيپ

ډابي يڊاچؿ، ٿزاچى څ     ا٫نڅځ ثل آيايڂ پلًاتَ اًات، ؿياڂ     ،ثچؿ څ ؿك ٿيبځ ايِبځ

 7ٿٌيغيت كڅاد ؿاُت.

٭ پيَ ام ٫تظ ٿٴڈ، ٣الء ثڂ ٣جـاهلل ع٘لٿي كا ثب .  ډ ثڈ ًبٹ ډِتپ 9اٳلٽ پيبٿجل

اي ڃنؿ ٿڄقك ثڂ ًبڅي تڀيڀي ٫لًتبؿ ٳڈ ام ًچي ايلاڃيبځ ثال ثغاليڂ عٴچٿات     ڃبٿڈ

ًلمٿيڂ كا ثڈ پقيلٍ اًالٽ يب پلؿاؽت رنيڈ ٫لاؽچاڃـ. ثب ٿٌټڀبځ ؿاُت څ ٿلؿٽ آځ 

ډبي ًبٳڂ ؿك ثغليڂ څ  څ ٣لة ٿلمثبځ ايلاڃي ډزل  )ًيجؾت(،  ُـځ ٿڄقك، اًُيجٓؾت

اًالٽ آڅكؿڃـ څ اډٺ ٳتبة آځ ؿيبك ثب پاقيل٫تڂ رنياڈ ثاب     ،ڃين ثلؽي ٿلؿٽ ٧يل ٣لة
                                                           

 .71؛ كوٌُگ اػالم عـواكيبي،، 82ٓ؛ الوّٗ الوؼٞبه، 375ٓي371، 5ٕٔالوَبلک ّالووبلک، الجکوي، ط 1.

 .537-533. الوٌبٍک، 2ٕٔ

 .393، 5ّٓ ط 347، 5ٓ؛ هؼغن الجللاى، ط93ؽَي الزوبٍين، ٓ. ا3

ٔ 5. الوَبلک ّ الووبلک، الجکيوي، ط 4 ، 5؛ هؼغين الجليلاى، ط  218، 5ٓ؛ هؼغين هيب اٍيزؼغن، ط   375ّ  371، ٕي

ٓ274. 

 .444، 5ٓ؛ هؼغن الجللاى، ط85. كزْػ الجللاى، 5ٓ

 .38، 5ٓ؛ اللزْػ، ط548. الوكٍ، 6ٓ

 .212، 5ٓـ يؼوْث،، ط؛ ربهي85. كزْػ الجللاى، 7ٓ



 هاي هختلف تاريخ اسالهي هناسبات ايرانيان با حجاز در دوره/  21

 

 2ؿُبډي ثغليڂ ثبٯي ڃڊابؿ. ٿڄقك كا ؿك پب ،څ كًچٹ ؽـا ٣1الء ع٘لٿي ًبمٍ ٳلؿڃـ

ډبي ډزل څ ؿيٸل ٿڄبٛٮ  ډبي ٿت٤ـؿ ٿيبځ ثغليڄي ڃبٿڈ ام تجبؿٹ ،ُڀبكي ام پوڅډِٸلاځ

ٷاناكي   ٿڄبث٢ ام ٳبك 3اڃـ. يبؿ ٳلؿڇ څ ثڈ ٷلؿآڅكي آڃڊب پلؿاؽتڈ 9اٳلٽ ثغليڂ ثب پيبٿجل

 4ڃـ.ا يبؿ ٳلؿڇ ،ٷناكاځ پيبٿجل ثل ثغليڂ ثڈ ٣ڄچاځ ٳبك ،٤ًيـ اٿچي ثڂ ٣الء څ اثبځ

ايلاڃيبځ ٿٰيپ يڀڂ، ؿڅٿيڂ ٷالڅڇ ام  آڅكؿځ پي ام اًالٽ  5ډب ثغليڄيثـيڂ تلتيت، 

ډبي ٯجيټڈ ثنكٵ كثي٤ڈ  ام ميلٿزڀچ٣ڈ ،تجبكډب ثچؿڃـ ٳڈ ثڈ ډڀلاڇ ٯجيټڈ ٣جـاٻٰيي ايلاڃي

ام ٣لة ُڀبٻي څ ثلؽي ؿيٸل ام ٯجبيٺ ٣لة ٳڈ ؿك ايڂ ًلمٿيڂ، ًابٳڂ ثچؿڃاـ، ثاڈ    

 6.اًالٽ ٷلڅيـڃـ

آ٧بم اًاتيالي ٣الة ثال     ډب ثڈ عبٳڀيت اًالٽ، تڂ ؿاؿځ ثغليڄياًت  ٬تڈ ُـڇٷ

)ٯٌڀتي ام ثلؽي ام ًبٳڄبځ ٿڄٰٜڈ ډزل  ٯٌڀتي ام ايلاځ ثچؿ. ؿك ٷناكُي آٿـڇ اًت:

ٳتبة ٯالاك ؿاؿ   اډٺُڀبك ؿك  آڃبځ كا 9ا٠٣پ مكتِتي ثچؿڃـ څ پيبٿجلثغليڂ ثنكٵ(، 

 آځ ع٘لت ٫لٿچؿ: كڅ ُـ، ثڈ كڅا٣تلإ ثلؽي ٣لة  ثبصچځ  .څ ام آڃبځ رنيڈ ٷل٫ت

َاد ََنَ اَ  َك ََوهَوَ ؼتؾَ فَ َبيَ مَكَ انَلَ كَ َجوس  7َ.وهحرقَ اَ َتاب 

، پيبٔجطضبٖ ضا ثٝ لتـُ ضسـب٘س٘س ٚ   . آ٘بٖپيبٔجطي زاضتٙس ٚ وتبة آسٕب٘ي ،ٔزٛس

 وتبة اٚ ضا سٛظا٘س٘س.
                                                           

 .85؛ كزْػ الجللاى، 56ّٓ  55، 52ٕٔ. اًَبة االّواف، ط1

 .522، 2ٓ؛ ربهيـ يؼوْث،، ط255، 5ٓ؛ الٞجوبد، ط576، 2ٓ. ه.ک: الَيوح الٌجْيخ، ط2

 .383-379، 2ٕٔ؛ هکبريت الوٍْ،، ط559-551. هغوْػخ الْصبئن الَيبٍيخ، 3ٕٔ

 .88كزْػ الجللاى، ٓ  ؛591، 2ٓة االّواف، ط؛ اًَب267، 4ّٓ ط 256، 5ٓ. الٞجوبد، ط4

ّ اى ػوبى ريب ثٖيوٍ ّ    ّل ه ثَ هٌٞوَ ٍّيؼ، كه ٍْاؽل عٌْث، فليظ كبهً اٝالم ه،كُّبي َ ثؾويي كه هنّز. 5

 هوكذ ّ ثؾويي اهوّىي ثقِ کْچک، اى آى ٍوىهيي ثْكٍ اٍذ.. االؽَبء ّ هٞيق ها كه ثوه،

ُيبي  ِ وايهي  7ايي هجيلَ اى ىهيبى ؽكْهيذ ػلي،   . 85ػ الجللاى، ٓ؛ كز56ّْ  55، 52ٕٔ. اًَبة االّواف، ط6

 ّيؼ، كاّذ ّ ثؼلُب ًوِ هبثل رْعِ، كه ّيؼَ كوكى ايواًيبى ايلب كوك.

ثؾيبهانًْاه،   ؛526، 55ّٓ ط  96، 55ٍّٓبئل، ط؛ 54، 2ٓاللويَ، ط ٍ؛ هي اليؾٚو568، 3ٓكبك،، طه.ک: ال. 7

 .462، 54ٓط
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ثاڈ ٷال٫تڂ رنياڈ ام    مكتِتيبځ، ډڀبڃڄـ آځ ع٘لت  ڇپي ام پيبٿجل ڃين ؽټ٬ب ؿكثبك

ؿك ٷناكُي آٿـڇ اًت ٳڈ ؽټي٬اڈ ؿڅٽ، ؿكثابكڇ ٷال٫تڂ ؽالاد ام     . ثٌڄـڇ ٳلؿڃـ آڃبځ

ٿِچكت ٳلؿ. آځ ع٘لت اٟڊبك ؿاُت ٳڈ  7پيلڅاځ اؿيبڃي ڃ٠يل ٿزچى، ثب اٿبٽ ٣ټي

ٳالؿ څ ثاڈ     ثڈ څاًٜڈ اډٺ ٳتبة ثچؿځ ايِبځ، ام آڃبځ رنيڈ ؿكيب٫ت ٿي 9ؽـا كًچٹ

ٳالؿ. ام اياڂ كڅ، ؽټي٬اڈ ڃيان       يډبيِبځ كا علاٽ ٿا  ًجت ُلٱ ايِبځ، امؿڅاد څ فثظ

 1ؿكثبكڇ ٿزچًيبځ ثڈ ڃ٠ل آځ ع٘لت ك٫تبك ٳلؿ.

ثچؿڃـ ٳڈ ثاڈ   7ثڈ ڃچُتڈ ٣الٿڈ ٛجبٛجبيي، ٿزچى ام ثٰبيبي پيلڅاځ اثلاډيپ ؽټيٺ

ٿٌئټڈ ٿټغٮ ٳلؿځ ٿزچًي ثڈ يڊچؿ څ ڃٔابكا ثاڈ اياڂ     2تـكيذ ام آځ ٿڄغل٩ ُـڃـ.

 بځ څرچؿ ؿاكؿ.ؿٻيٺ اًت ٳڈ ُجڊڈ اډٺ ٳتبة ثچؿځ ؿك ٿچكؿ ايِ

ٷلؿؿ، آځ اًت ٳاڈ    ثلٿي 9ام ڃٴبت ؿيٸلي ٳڈ ثڈ ٿڄبًجبت ايلاڃيبځ ثب كًچٹ ؽـا

ٳاڈ   ثياناڃي ډابي   ًبًبڃي ؿك ٳڄبك ًاٴڈ ډبي  ام ًٴڈ ،9اٳلٽ ٷچيڄـ ؿك مٿبځ پيبٿجل

ڃاچ٣ي ٿڄبًاجبت ثاڈ     ،ؽچؿ ،ُـ څ ايڂ اًت٬بؿڇ ٿيؿك ؿاؿڅًتـډب  ،ؿاكاي تٔچيل ثچؿڃـ

 3آٿـ. ُڀبك ٿي

 رانيان با حجاز در عصر خلفامناسبات اي

اٻ٤لة ٫لاتل ك٫ت څ رن ثؾَ ٳچصٴي ام ايلاځ ؿك  ؿك ايڂ ٣ٔل، اًالٽ ام 

ًچاعٺ رڄچثي ؿكيبي ؽنك، ايڂ ًلمٿيڂ ثڈ ؿًت ٫بتغبځ ٣لة ا٫تبؿ څ ؿك ٿغاـڅؿڇ  

، اًالٽ پيَ ام آڃٴڈ ثڈ ٿٰبثټڈ ثلؽي ٿ٤بٓلاځثڄب ثڈ ڃچُتڈ ٯټڀلڅ اًالٿي ٯلاك ٷل٫ت. 

 ،ميلا تچؿڇ ٿلؿٽ ايالاځ  4 ايڂ ٿب ثچؿيپ ٳڈ اڅ كا ثڈ ايلاځ ؿ٣چت ٳلؿيپ ،ځ ثيبيـثب ايلاڃيب
                                                           

 .443، 54ٓثؾبه االًْاه، ط. 1

 .594، 5ٓرلَيو الويياى، ط. 2
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ٳڈ ؿك ٿنؿٱ ڃين ٿبڃي څ ډبيي صچځ  ثڈ ًتچڇ آٿـڇ ثچؿڃـ څ ٯيبٽ ،ُبډبځ ًبًبڃي  ام ًتپ

ـ  ډبي  ڃتچاڃٌتڈ ثچؿ ٿلډڀي ثل مؽپعٴچٿت آڃبځ ٓچكت ٷل٫ت،  . ٳڊڄڈ ايلاڃيابځ ثبُا

اي كا  ډابي ٿڄٰٜاڈ   آيايڂ  ،ڃيلڅٿڄـ اًالٽ، ثاڈ مڅؿي ٿغتچاي ٣ڀيٮ څ ربفثڈ  ،ؿك ٿٰبثٺ

ٯالآځ ٳاليپ، ٿاالٱ ثلتالي        صاچځ ډبي ٿلؿٽ كا ٛل٫ـاك ؽچؿ ًبؽت ثلصيـ څ تچؿڇ

ْْ ): ؿاڃٌت ٿي اډب كا تٰچ اڃٌبځ قْكرم م
َ
ْْرَ  ِ ِ أ ِِ  ْْ ُم ََ ََ ْكر

َ
څ ثاڈ تٌابڅي عٰاچ٭     1(إِنَّ أ

 . ٳلؿ ډب ؿ٣چت ٿي اڃٌبځ

ٷلڅڃـٷبځ ثاڈ اًاالٽ څ ُؾٔايت ؿاؿځ ثاڈ      ثب 9اٳلٽ ثلؽچكؿډبي يٴٌبځ پيبٿجل

 ؿيٸالاځ،  ٓاڊيت كڅٿاي څ   ،ًټڀبځ ٫بكًي، ٣ڀبك، ثاالٹ  ام ٧يل ٣لة ډڀبڃڄـٳٌبڃي 

اياڂ ؿك عابٻي ثاچؿ ٳاڈ ايلاڃيابځ       2ٳڄڄـڇ ثلاي رقة اًالٽ ثچؿ. حبثت څ تِچيٮ يآټ

 ،پ اڃٌبڃي ؽاچؿ ارتڀب٣ي كا تغڀٺ ٳلؿڇ څ ام عٰچ٭ ٿٌټّٟبٻڀبڃڈ ډب ڃ٠بٽ ٛجٰبت  ٯلځ

 ٽ ثچؿڃـ. ٿغلڅ

٫ٰاٚ ؿك   ډابي ؿڅٻتاي   يبثي ثڈ ٿٰابٽ  څ ؿًت تغٔيٺ، ٿبٻٴيتؿك ٣ٔل ًبًبڃيبځ، 

 ډابي  كؿڇ څ )كڅعابڃيچځ مكتِاتي(   ، ٿچثاـاځ اُالا٩  ،اؽتيبك څ اڃغٔابك ُابډناؿٷبځ  

ٳڄڄاـڇ ڃيبمډابي    ثب ؿاؿځ اڃچا١ ٿبٻيبت، تاإٿيڂ  ،ٿلؿٽثيِتل څ  3ثبالي ڃ٠بٿي ٯلاك ؿاُت

ٳڈ اًالٽ ٟڊچك ٳلؿ څ ٿٌټڀبڃبځ ثڈ ًالا٥ ايلاڃيابځ    ډڄٸبٿي ،آڃبځ ثچؿڃـ. ٣الڅڇ ثلايڂ

اڅٗاب١ ًيبًاي، ارتڀاب٣ي،     ڃ٠ال آٿـڃـ، عٴچٿت ًبًبڃي ؿك عابٹ ٫لڅپبُاي څ ام   

ډابي ؽاچؿ كا    ك ؿاُت څ آؽاليڂ كٿاٮ  ٯلاثـتليڂ څ٤ٗيت  ، ؿكاٯتٔبؿي څ ٫لډڄٸي

  4.ٳِيـ ٿي
                                                           

 .53ؽغواد: . 1

)رلَييو هوٝجي،،    «.یعريبَوَ...َآَبالتؼوَیعؾعجؿيَوََٓعجؿيََیأََٓٓفضلَلعريبَعؾ»كوهْك:  آى ؽٚود ه، 2.

 .(587، 6ٓالـليو، ط ؛6565، 9ٓط

 . 435-425ٕٔايواى كه ىهبى ٍبٍبًيبى،  ؛ 74، 65ٕٔ؛ الزبط، 269، 5. ه.ک: هوّط النُت، ط3

ربهيـ هوكم اييواى،   ؛555-517ٕٔفجبه الْٞا،، ال؛ ا545-542ٕٔ، 5طرغبهة االهن، ؛ 666ه.ک: الوؼبهف، ٓ 4.
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ٳاڈ صڊابك    صڄبځ  عتي ثلؽي ڃ٠بٿيبځ ايلاڃي ثڈ ًپبڇ ٿٌټڀبڃبځ پيچًتڄـ ،ام ايڂ كڅ

څ ؿك  ڄـ( ثاڈ ٓا٬چ٩ ٣الة ٿٌاټڀبځ پيچًات     ٭.  ډ16ډناك ؿيټڀي ؿك ڃجالؿ ٯبؿًايڈ )  

ؿك ٳڄبك آڃبځ، ثب ايلاڃيبځ رڄٸيـڃـ  ،٫تظ ٿـائڂ څ رټچالډڀبڃڄـ  ،ڃجلؿډبي ث٤ـي ثب ايلاځ

 1څ ًپي ؿك ٳچ٫ڈ ًبٳڂ ُـڃـ.

 اًالٽ مٿبڃي ثڈ تڀـځ ثِلي ٣لٗڈ ُـ ٳڈ ربٿ٤ڈ رڊبڃي، ام رڀټڈ ايلاځ، ام ڃ٠ال 

ثٌت كًيـڇ ثچؿ. ام ايڂ كڅ ٿلؿٽ ايڂ ًلمٿيڂ، ثب ٿِابډـڇ   ٣ٰيـتي څ ارتڀب٣ي ثڈ ثڂ

ؿيڂ اًالٽ، ُي٬تڈ آځ ُـڃـ څ اًت٤ـاؿډبي ؽچؿ كا ؿك ٯبٻت آځ ثڈ ٳڀبٹ كًبڃـڃـ. ثڄب 

 ثل ڃچُتڈ ٿغٰٮ ٿ٤بٓل ٣لة، اثلاډيپ عٌڂ: 

ػـطة، اظ  ٞب ثٝ ذٛثي استمجبَ وطز٘س؛ ظيطا آ٘بٖ ثٝ سـجت تسـّف    ايطا٘يبٖ اظ ػطة

ٞبيي يبفتٝ ٚ ثـب پطزاذـت رعيـٝ، اظ آظازي زيٙـي       ظّٓ حىبْ ٚ ذسٔبت سپبٞي ض

ضس٘س. ٕٞچٙيٗ ٌطٚٞي اظ ايطا٘يبٖ ثـٝ سـجت سـبزٌي تؼّيٕـبت       ٘يع ثطذٛضزاض ٔي

اسالٔي ٚ ٔسبٚاتي وٝ ثطاي ٕٞٝ ٔمطض ضسٜ ثٛز، ظٚز ثساٖ ٌطٚيس٘س. غـٙؼتٍطاٖ  

پـيص اظ آٖ، ظيـط فطـبض قجمـٝ     ٚضاٖ ٚ قجمـبت ٔتٛسـف ٚ وطـبٚضظاٖ وـٝ      ٚ پيطٝ

اضطاف ثٛز٘س، ثـب ضغجـت پيـطٚ اسـالْ ضـس٘س؛ ظيـطا زض سـبيٝ اسـالْ اظ آظازي ٚ         

 1ضس٘س.  ٔسبٚات ثطذٛضزاض ٔي

ڃٰاَ ٳٌابڃي صاچځ ًاټڀبځ      ،ايلاڃاي تٌټيپ څ ٿٌټڀبځ ُـځ ثلؽي ُڊلډبي ؿك 

 عڀالت ٿٌاټڀبڃبځ ؿك ًټڀبځ  ،ډبيي ثڄب ثڈ ٷناكٍكا ڃجبيـ ام ڃ٠ل ؿڅك ؿاُت.  ٫بكًي

ٳلؿ. څي ُلايٚ ٿٌاټڀبڃبځ كا    ثڈ ُڊلډبي ايلاڃي، ثڈ ٣ڄچاځ كاډڄڀب څ ٿتلرپ ٣ڀٺ ٿي

ثاڈ  ثاڈ مثابځ ٫بكًاي    ٳڈ يب ثبيـ ٿلؿٿبځ ايڂ ُڊلډب اًالٽ كا ثپقيلڃـ يب رنيڈ ؿډڄاـ،  

 ،3ثڊلًايل ٳاڈ ؿك ٫اتظ ُاڊلډبي څاٯا٢ ؿك ٣الا٭، ٿبڃڄاـ        ٳلؿ  صڄبځ  ايلاڃيبځ اثال٥ ٿي
                                                           

 . 395 ّ 343ٕٔ، 2كزْػ الجللاى، طه.ک:  1.
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كائاـ  ٳابځ  : »ڃچُاتڈ اًات  ًټڀبځ ٛجلي ؿكثبكڇ  2لؿ.څ ٿـايڂ صڄيڂ ٳ 1اٻٰٔل االثيٖ

 3«.ًټڀبځ اٻ٬بكًي ٳبځ اٻڀٌټڀچځ ٯـ ر٤ټچڇ ؿا٣يڈ اډٺ ٫بكىاٻڀٌټڀيڂ 

ام اًاجبة  تاچاځ    ڃيان ٿاي  ثڈ عٴپ ٣ڀل ثاڂ ؽٜابة كا   عٴچٿت ًټڀبځ ثل ٿـايڂ 

عٴڀلاڃبځ ًبًابڃي، كڅي  ًټڀبځ ؿك ٿٰبثٺ . ٣ڀټٴلؿ ؿاڃٌتاًالٽ ثڈ ٷلايَ ايلاڃيبځ 

ٺ ٳلؿ  ډلصڄـ اًالٽ، پيَ ام عٴچٿت ًاټڀبځ ثال آځ   كا ثڈ اًالٽ تٌڊي آڅكؿځ ٿلؿٽ

 ُڊل، ؿك ٿيبځ ثلؽي ايلاڃيبځ كڅاد يب٫تڈ ثچؿ.

څياوڇ ؿك   ڈ ام ؿيٸل ٣چاٿٺ ٿاحل ثل اًالٽ ايلاڃيبځ، ًٴچڃت ڃ٠بٿيبځ ٣لة ؿك ايلاځ، ث

ٳڀتال ام ٧الة ايالاځ ثاچؿ،      ،ثچؿ. ؿك ايڂ ٿڄٰٜڈ صچځ ڃ٬چف كڅعبڃيت مكتِتيآځ ُل٭ 

ډب ؿك ًلاًل ايلاځ، پاي ام   ًٴچڃت ٣لة 4مڅؿتل ثڈ اًالٽ ٷلڅيـڃـ. ًبٿبځٿلؿٿبځ آځ 

ٳڈ ؿك ډڀبځ ٯلځ اڅٹ ډزلي، ډڀـاځ، ا٬ٓڊبځ، ٫بكى څ ڃيان   ٫تظ آځ، ٿِڊچؿ ثچؿ  صڄبځ

 5عـڅؿ ٯپ، ٳبُبځ، ٯنڅيڂ څ آفكثبيزبځ، ٿغٺ تچرڈ څ ًٴچڃت ٫بتغبځ ثچؿ.

ثڈ اًاالٽ  ٳڈ ڃؾٌتيڂ ٳٌبڃي ثچؿڃـ  ،ياُلا٩ څ ؿډٰبڃبځ ايلاڃ، ٫لٿبڃـډبځ ،ا٫ٌلاځ

 ،اًچاكاځ ايلاڃيثلؽي ٳڈ  صڄبځ  ميل ؿًتبڃِبځ ثڈ آڃڊب پيچًتڄـ ،يـڃـ څ ام آځ پيڅٷل

ام ٣ټٺ ٷلايَ ؿډٰبڃبځ ثاڈ   6ٿٌټڀبځ ُـڃـ.)ؿك ڃجلؿ ٯبؿًيڈ( ٫تچط اًالٿي ؿك اڅائٺ 

ت ثيِاتل  ُـڃـ. ٧لة ايلاځ ثب ًل٣ اًالٽ آځ ثچؿ ٳڈ ؿك ٿٰبٽ څ ٿچٯ٤يت ؽچؿ اثٰب ٿي

ؽال٫ات ٣خڀابځ څ آ٧ابم ؽال٫ات     ؿك ثاڂ ٯايي   څٯتي اُا٤ج  ٳڈ    صڄبځٿٌټڀبځ ُـ

 7ثيِتل ٿلؿٽ ٿٌټڀبځ ثچؿڃـ. ،عبٳپ آفكثبيزبځ ثچؿ ٣7ټي اٿبٽ
                                                           

 . 573، 3ٓه.ک: ربهيـ ٝجوي، ط 1.

 .353، 5ٓه.ک: رغبهة االهن، ط 2.
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ٿبڃڄـ  ،ډبي اٯتٔبؿي څ ارتڀب٣ي ؿاؿٷلي ثلؽي څاٻيبځ اًالٿي څ ڃين ٣ټٺ څ اڃٸينڇ

تاإحيل   بځ ثاڈ اًاالٽ ثاي   ؿك ٷلايَ ايلاڃيرنيڈ څ كډبيي ام فٻت څ ؽچاكي ډپ ك ام ٫لا

ٛاچالڃي   تاـكيزي څ ؿك ٿاـت مٿابځ ڃٌاجتبر     ،. اٻجتڈ ٷلايَ ٿلؿٽ ايلاځ ثڈ اًالٽڃجچؿ

ؽالٓڈ آځ ٳڈ څكڅؿ اًالٽ ثڈ ايلاځ، ًلآ٧بم ؿڅكڇ ڃچيڄي ؿك تبكيؼ څ  1ٓچكت ٷل٫ت.

 عيبت ٿلؿٽ ايلاځ ُـ.

ډڄاچم   ُاـ څ   ٯبثٺ يبؿآڅكي اًت ٳڈ ؿك ؿڅكڇ ؽټ٬ب، ايلاځ ام ٛليٮ ٣الا٭ اؿاكڇ ٿاي  

اًالٽ، ؿيڂ ٧بٻت ٿلؿٽ ايڂ ًلمٿيڂ ڃِـڇ ثاچؿ. ٳابكٷناكاځ ؽټ٬اب ؿك ٿڄابٛٮ ٿؾتټا٪      

ايلاځ، ع٘چك ؿاُتڄـ څ ثلؽي اًلاي ايلاڃي ڃين ثڈ ٿلٳن ؽال٫ات ٿـيڄاڈ ثالؿڇ ُاـڃـ.     

اٍ، څي كا ثاڈ   تچرڊي ؽټي٬ڈ ؿڅٽ ثڈ ؽچاًاتڈ  اثچٻاٻا ام آځ رڀټڈ اًت ٳڈ ثڈ ًجت ثي

څاٯ٤ڈ، اثچٻاٻا څ ثلؽي ايلاڃيبځ ؿيٸل ڃين تچًٚ ٣جيـاهلل ثڂ  ٯتٺ كًبڃـ. اٻجتڈ ثڈ ؿڃجبٹ ايڂ

ؿك مٿبځ ٣خڀبځ ڃين ثلؽي اًلاي ٣زپ )ايلاڃي( ؿك ٿاناك١ اڅ، ؿك   ٣2ڀل ثڈ ٯتٺ كًيـڃـ.

ډب ٿايـ ع٘اچك ثلؽاي    ايڂ ٷناكٍ 3ٳلؿڃـ.  اٛلا٩ صبڇ رڀٺ ؿك عچٿڈ ٿـيڄڈ، ٳبك ٿي

ثب اڃتٰبٹ پبيتؾات ام عزابم ثاڈ     7ؿك ؽال٫ت اٿيلٿاٿڄبځ ٣ټي ايلاڃيبځ ؿك عزبم اًت.

ـ    ، ٣4لا٭ ٳڈ ثڄب ثڈ ٗلڅكت څ پي ام ٿِچكت آځ ع٘لت ثب ثلؽي ٓاغبثڈ اڃزابٽ ُا

ډلصڄـ ايلاڃيبځ ثٌيبكي ثب اٿبٽ ؿك ٳچ٫اڈ اكتجابٙ ؿاُاتڄـ څ ؿك پابي ٿڄجال آځ ع٘الت       

 ڃٌِتڄـ، اٿب ٷناكُي ام اكتجبٙ آڃبځ ثب عزبم څ علٿيڂ ُلي٬يڂ ؿك ؿًت ڃيٌت.   ٿي

 امويان عصر در حجاز با انياناير مناسبات

ام ؿڅكڇ اٿچيبځ، اؽجبكي ام ٿڄبًجبت ايلاڃيبځ ثب عزبم ڃـاكيپ. ايلاځ ؿك ايڂ ؿڅكڇ ام 

ُـ څ ثؾِي ام پيٴلڇ ٯټڀلڅ ؿًاتٸبڇ ؽال٫ات     ٛليٮ ٳچ٫ڈ څ ثٔلڇ ؿك ٣لا٭ اؿاكڇ ٿي
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ل ايالاځ  ٿٌټڀبڃبځ ايلاڃي، ا٣پ ام آڃبځ ٳڈ ؿك ٣لا٭ يب ؿك ُڊلډبي ؿيٸ ثچؿ. اعتڀبالر تبمڇ

يب٫تڄـ. اٿچيابځ ثال     ًبٳڂ ثچؿڃـ، ثڈ ډڀلاڇ ٳبكڅاځ عذ ٣لا٭ ؿك ٿچًپ عذ ع٘چك ٿي

ٳڈ ڃٌجت ثڈ ٿاچاٻي څ ٧يال ٣الة ٿڊالڅكمي ؿاُات، ًيبًات        7ؽال٩ اٿبٽ ٣ټي

تج٤يٖ ڃواؿي كا ًلٻچعڈ ٳبك ؽچؿ ٯلاك ؿاؿڇ ثچؿڃـ، ثاڈ ٧يال ٣الة تاچرڊي ڃِابځ      

ٳلؿڃـ. ام ايڂ كڅ ؿك ايڂ ٣ٔل، ايلاڃيبځ  يډبيي ثڈ آڃبځ څاٷقاك ڃڀ  ؿاؿڃـ څ ٿٌئچٻيت ڃڀي

 ؿك ثـڃڈ عٴچٿت ًڊڀي ڃـاُتڄـ تب ثتچاڃڄـ ؿك علٿيڂ ڃِٰي اي٬ب ٳڄڄـ. 

ډبي ٗـ اٿچي څ ڃين آُچة ؽچاكد  ډبي ًيبًي ؿك ٣لا٭، ٿبڃڄـ ٯيبٽ څرچؿ ثغلاځ

ٳڈ اثاچعڀنڇ ؽابكري، ؿك    ُـ  صڄبځ  ؿك عزبم، ًجت ٯ٢ٜ اكتجبٙ ٿچٯت ثب عزبم ٿي

ثب تٌټٚ ثل عزبم ٿچرت ڃباٿڄي ؿك علٿيڂ ُـ څ  ،1ډبي عٴچٿت اٿچيبځ څاپٌيڂ ًبٹ

 ٷناكي ٿٌټڀبڃبځ ؽټٺ ايزبؿ ٳلؿ. ؿك عذ

 بغذاد بر بويه آل تسلط تا عباسيان عصر در حجاز با ايرانيان مناسبات

تليڂ ٿٌبئٺ ؿًتٸبڇ ؽال٫ت ٣جبًي، عذ څ تچرڈ ثڈ عزبم ثاچؿ ٳاڈ    يٴي ام ٿڊپ

ك٫ت. آڃبځ ثلاي ڃِبځ ؿاؿځ ٯبثټيت ؽچؿ ثلاي  ُڀبك ٿي ٳڄڄـڇ ٿِلڅ٣يت آڃبځ ثڈ تإٿيڂ

اؿاكڇ اٿچك ٿٌټڀبڃبځ څ رټت ڃ٠ال څ عڀبيات ٿالؿٽ څ اًات٬بؿڇ ام آځ ثالاي اډاـا٩       

اي ؿاُاتڄـ. ډال ًابٻڈ،     ًيبًي ؽچؿ، ثڈ اٿل عذ څ كًيـٷي ثڈ عالٿيڂ تچراڈ څياوڇ   

ؿ. عزبد ُـ ٳڈ ٷبڇ كيبًت آځ ثب ؽچؿ ؽټي٬ڈ ثچ ٳبكڅاځ عذ ام ث٨ـاؿ كڅاڃڈ عزبم ٿي

ُـڃـ. ٿٌاالځ ايڂ ٳبكڅاځ، اٿچاٻي ثلاي تچمي٢ ٿيبځ   ايلاځ ڃين ثب ايڂ ٳبكڅاځ ډڀلاڇ ٿي

ڃيبمٿڄـاځ علٿيڂ ډڀلاڇ ؿاُتڄـ. عبٳڀبځ ڃچاعي ٿؾتټ٪ ڃين ډـايبيي ثڈ ٳ٤جاڈ تٰاـيپ   

 2ُـ.  ٳلؿڃـ. ډڀضڄيڂ پلؿڇ ٳ٤جڈ، ډل ًبٹ ثڈ ؿًتچك ؽټي٬ڈ ت٤چيٖ ٿي ٿي

ٳلؿڃاـ ٳاڈ ٳبكُابځ، آاالط      ڃبٟل كاڇ ٿڄٔچة ٿاي  ٣جبًيبځ، ٳٌبڃي كا ثڈ ٣ڄچاځ
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ډبي تبمڇ څ ايزبؿ ٿڄبمٹ رـيـ ثلاي اًتلاعت ٳبكڅاڃيبځ ثچؿ. اياڂ   ډب څ ٳڄـځ صبڇ صبڇ

.٭( پـياـ آٿاـ.     ډ169ا   158ٿڄٔت، ڃؾٌتيڂ ثبك ؿك مٿبځ ؽال٫ت ٿڊـي ٣جبًاي ) 

ٳلؿڃاـ ٳاڈ    ډڀضڄيڂ ٣جبًيبځ ٯٌڀت ٯبثٺ تچرڊي ام ؽناڃڈ كا ٓل٩ اٿاچك عاذ ٿاي   

ډبيي ڃين ثلاي ٳڀٲ ثڈ اډاٺ عالٿيڂ څ ثاڈ       ٣الڅڇ ثل ٿؾبكد اٯـاٿبت يبؿُـڇ، ثؾَ

ُـ. ٯٌڀت ٯبثاٺ تاچرڊي ڃيان ثاڈ ٯجبياٺ       ٣ڄچاځ ٓـٯبت ؿك ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ٓل٩ ٿي

 1پچُي ٳڄڄـ. ډبي عذ څ ايزبؿ ڃباٿڄي صِپ ُـ تب ام ٧بكت ٳبكڅاځ ثـڅي ؿاؿڇ ٿي

اٯتاـاك آڃابځ ٿغٌاچة     څيوڇ ؿك ٣ٔال اڅٹ عٴچٿات ٳاڈ ؿڅكڇ    ؽټ٬بي ٣جبًي ثڈ

ُـ، اٯـاٿبت ٿڊڀي ؿك علٿيڂ ُلي٬يڂ اڃزبٽ ؿاؿڃـ. ام ٿيبځ آڃبځ، ٿڊاـي ٣جبًاي     ٿي

.٭( تچرڈ ثيِتلي ثڈ عزبم څ علٿيڂ ؿاُت. څي ؿك ٬ًل عاذ ؽاچؿ     ډ169ا   158)

ډبي ٳ٤جڈ، ٿٌزـاٻغلاٽ كا ٿلٿت ٳلؿ. ؽټ٬ابي   .٭( ثڈ رن ت٤چيٖ پلؿڇ  ډ160)ًبٹ 

ډبي ٿت٤ـؿي ثاڈ   ډبي ث٤ـي، ٬ًل .٭( ثلؽال٩ ؿڅكڇ  ډ234ا   ٣132ٔل اڅٹ ٣جبًي )

عزبم ؿاُتڄـ. ثڈ ډڀيڂ ؿٻيٺ، ؿك ٿٌيل عذ، ٿڄبمٹ ؽبٓي ثلاي اٯبٿت ايِبځ ًابؽتڈ  

 2ُـڇ ثچؿ ٳڈ ام تڀبٽ اٿٴبڃبت ك٫بډي ثلؽچكؿاك ثچؿ.

ؿاؿڃاـ ٳاڈ ٷابڇ     لاځ ث٨ـاؿ، ٳبكڅاڃي كا تِاٴيٺ ٿاي  تل ٷ٬تيپ، ډل ًبٹ، مائ ڈ پيَٳ صڄبځ

ثب ؽچؿ ؽټي٬ڈ ثاچؿ. آڃابځ ؿك اٿتاـاؿ ؿرټاڈ څ كڅ ثاڈ رڄاچة، ؿك كاډاي ٯاـٽ         كيبًت آځ 

ٷقاُتڄـ ٳڈ ثڈ ؿًتچك مثيـڇ ؽبتچځ ا ڃاچڇ ٿڄٔاچك، ؽټي٬اڈ ٣جبًاي ٳاڈ ثاڈ ډڀٌالي          ٿي

ٯڀالي ًابؽتڈ ُاـڇ ثاچؿ. ؿك      ؿك ٯلځ ؿڅٽ ډزالي ا پٌل٣ڀچيَ، ډبكڅځ اٻلُيـ ؿكآٿـ  

ًټٌټڈ ٣جبًي ثاچؿ، ٳابكڅاځ    ؿڅكڇ ٣جبًيبځ، ًلپلًتبڃي ثب ٻجبى ًيبڇ ٳڈ كڃٶ ٿؾٔچّ

ٳلؿڃـ. ايڂ ٳبكڅاځ ډڀڈ ًبٻڈ، صڄاـ كڅم پايَ ام ٣ياـ ٯلثابځ څاكؿ      عزّبد آځ كا اؿاكڇ ٿي

آڅكؿ، څٻاي ام   ډبيي ڃين عبريبځ كا ام ٿٔال څ ؽلاًابځ ثاڈ ٿٴاڈ ٿاي        ُـ. ٳبكڅاځ ٿٴڈ ٿي

 ا٫تبؿ. اٿيڈ ثچؿ، ٳبكڅاڃي ثڈ ربڃت ٿٴڈ كاڇ ڃڀياڃـٻي ٳڈ ډڄچم ميل ٫لٿبځ ثڄي
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ډاابي ٳ٤جااڈ كا ت٤ااچيٖ څ  .٭ عااذ ٷااناكؿ څ پاالؿڇ  ډ160ڊااـي ٣جبًااي ؿك ًاابٹ ٿ

ډبيي كا ٳڈ ؿك آڃزب ٯلاك ؿاكڃاـ، ثؾلڃاـ.      ٿٌزـاٻغلاٽ كا ٿلٿت ٳلؿ. څي ؿًتچك ؿاؿ ؽبڃڈ

ډبي څٯ٬ي كا ٳڈ ثلاي ٿٌتڀڄـاځ څ ٳبكٷناكاځ مٳبت اؽتٔابّ ؿاُات، ٳڄابك     ثڊبي ؽبڃڈ

ډبي ٿٴڈ ؽلياـ څ ثاب ډڀابځ     ډبيي ؿك ؿكڇ   ؽبڃڈ ډبيِبځ، ٷقاُت څ ثلاي آڃبځ ثب ثڊبي ؽبڃڈ

ډابي ٿت٤اـؿي    ؽټ٬بي اڅٻيڈ ٣جبًي ٿبڃڄـ ٿڄٔچك عذ 1ُلايٚ ٿٰلك، ؿك اؽتيبك ايِبځ ڃڊبؿ.

ؿاؿڃـ. ام ايڂ كڅ، ؿك ٿڄبمٹ ٿيبځ ٿٌيل ٬ًل عذ، اٿٴبڃبت ك٫ابډي ٯبثاٺ تاچرڊي      اڃزبٽ ٿي

اٻلُايـ ؿًاتچك ؿاؿ تاب     څځډابك  2ُاـ.   ثلاي اتلا٭ څ اًتلاعت ٳلؿځ آڃبځ تـاكٱ ؿيـڇ ٿي

اي كا ٳڈ ؿكثبكڇ ربڃِيڄي ؽچؿ ڃچُتڈ ثچؿ، ثال ؿك ٳ٤جاڈ ثيبڅينڃاـ څ ؿك ايابٽ عاذ       ٣ڊـڃبٿڈ

ثلاي ٿلؿٽ ؽچاڃـڇ ُچؿ. څي ڃڈ ثبك اٿبكت عذ كا ثڈ ٣ڊـڇ ٷل٫ت څ عذ ٷاناكؿ. آؽاليڂ   

 3اي ثڈ عذ ڃل٫ت. ډزلي ثچؿ څ پي ام آځ ؽټي٬ڈ 188عذ اڅ ؿك ًبٹ 

ايلاڃيبځ ؿك بم ؿك ايڂ ٣ٔل ثب ًيبًت ٣جبًيبځ پيچڃـ ؿاُت، ٿڄبًجبت ايلاځ ثب عز

اٿياڈ   ايڂ ٣ٔل، ثلؽال٩ ؿڅكڇ اٿچيبځ، ثب تچرڈ ثڈ ڃٰاَ ثنكٷاي ٳاڈ ؿك ًاٰچٙ ثڄاي     

څياوڇ ؿك ٣ٔال اڅٹ عٴچٿتِابځ ٳاڈ ام آ٧ابم       ؿاُتڄـ، ؿك ؿًتٸبڇ ؽال٫ت ٣جبًي ثاڈ 

ؿاُاتڄـ.  .٭ ثڈ ٛچٹ اڃزبٿياـ، ع٘اچك راـّي      ډ234تب  132ؽال٫ت ٣جبًي ي٤ڄي ام 

ٳٌبڃي ډڀبڃڄـ اثچٿٌټپ ؽلاًبڃي، ثلٿٴيبځ څ آٹ ًڊٺ ؿك ايڂ ؿڅكڇ ثڈ ٿٰبٿبت ثباليي 

صچځ څماكت كًيـڃـ. ام ايڂ كڅ آڃبځ ٳڈ ؿك ثـڃڈ عٴچٿت ٯلاك ؿاُتڄـ څ ام ًيبًات  

تچرڈ ثبُاڄـ    تچاڃٌتڄـ ڃٌجت ثڈ علٿيڂ ُلي٬يڂ ثي څ تـثيل ڃين ثلؽچكؿاك ثچؿڃـ، ڃڀي

 تڄـ ام:ثلؽي ام ايڂ ا٫لاؿ ٣جبك

 . اثٕيسهى خشاسبَي1

ربٿٸابځ كا كډجالي ٳالؿ څ     څي ام ؿا٣يبځ ٣جبًي ؿك ؽلاًبځ ثچؿ ٳاڈ ٯيابٽ ًايبڇ   
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ڃٰاَ څي ؿك ؿ٣اچت    تچاڃٌت اٿچيبځ كا ُٴٌت ؿډـ څ ٣جبًيبځ كا كڅي ٳبك آڅكؿ.

ـ »اي ثچؿ ٳڈ ثڈ اڅ ٻٰت  ٣جبًي ثڈ ٷچڃڈ ُابيـ اثچٿٌاټپ،    1ؿاؿڇ ثچؿڃاـ. « اٿيل آٹ ٿغڀا

ٿڄٔات ؿك عزابم ٿٜالط     ٣ٔل ٣جبًي ثبُـ ٳڈ ثڈ ٣ڄچاځ ٓبعتڃؾٌتيڂ ايلاڃي ؿك 

.٭ ثڈ عذ ك٫ات څ ؿك    ډ136ډبي ڃؾٌت ؽال٫ت ٣جبًيبځ څ ؿك ًبٹ  ُـ. اڅ ؿك ًبٹ

ٿٌيل عذ اٯـاٿبتي اڃزبٽ ؿاؿ څ تچاڃٌت ؿٹ ٿلؿٽ كا ثڈ ؽال٫ت ٣جبًي ٿتڀبيٺ ًبمؿ. 

 اٯـاٿبت اڅ ؿك عزبم څ ٿٌيل عذ ٣جبكت ثچؿ ام:

 څ ك٢٫ ٳڀجچؿ آة ډبي آة  . ع٬ل صبڇ1

 . ٳڀٲ ثڈ ا٣لاة ؿك ٿڄبمٹ ٿؾتټ٪ ٬ًل 2

 . ډڀچاك ٳلؿځ كاڇ عذ.3

څي ډڄٸبٿي ٳڈ ثڈ علٽ كًيـ، ثب پبي ثلډڄڈ څاكؿ آڃزب ُـ څ ا٫لاؿي كا ؿك ٿٌا٤ي  

 2ٳڄڄـٷبځ ثب ُلثت پقيلايي ٳڄڄـ. ٿإٿچك ٳلؿ تب ام ٤ًي

ام ًاچي  ڃين  ډبي ايلاڃي ٿڄٔجبځ ايلاڃي څ ًټٌټڈ ثلؽي ٓبعتا٫نڅځ ثل اثچٿٌټپ 

ډابي ثلٿٴاي څ    ُـڃـ. ؽبڃـاځ ؿاك ٿي ډبيي كا ؿك علٿيڂ ُلي٬يڂ ٣ڊـڇ  ؽټ٬ب ٿإٿچكيت

آٹ ًڊٺ ؿك ٣ٔل اڅٹ ٣جبًي څ ٛبډليبځ، ًابريبځ څ ٓا٬بكيبځ ثاڈ ٣ڄاچاځ عبٳڀابځ      

اڃاـ ٳاڈ    ( ام آځ رڀټاڈ .٭  ډ334ا   234ډبيي ام ايلاځ ؿك ٣ٔال ؿڅٽ ٣جبًاي )    ٯٌڀت

 ځ ؿك علٿيڂ څ ٿڄبًجبتِبځ ثب عزبم ثپلؿاميپ:تليڂ اٯـاٿبت آڃب اٳڄچځ ثڈ ٿڊپ

  ثشيکيبٌ .2

ٿڄٌاچة ډٌاتڄـ. ثلٿٴيابځ،     3ؽبًتٸبڇ ثلٿٴيبځ، ثټؼ اًت څ ثڈ رـُابځ ثلٿاٲ  

ؽبڃـاڃي ثچؿڃـ ٳڈ ام اڅاؽل ؿڅكڇ اٿچيبځ، ڃبٿِبځ ؿك ُل٭ ايلاځ ٿٜلط ُـ څ ثب تچرڈ 
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٤٫ابٻي ؿك   ثڈ ؽـٿبتِبځ ؿك كڅي ٳبك آڅكؿځ ٣جبًيبځ، ؿك ٣ٔل ؽال٫ت آڃبځ، ع٘چك

 1ؿاك ٿڄبٓت ثنكٷي صچځ څماكت ُـڃـ. ؿًتٸبڇ ؽال٫ت يب٫تڄـ څ ٣ڊـڇ

ثب ؿ٣چت ٣جبًايبځ ډڀالاڇ ُاـ څ ٻيبٯات      2ؽبٻـ پٌل ثلٿٲ ٿِڊچك ثڈ اثچاٻجلاٿٴڈ

ډبي ٿؾتټ٪ ًپبڇ اثچٿٌټپ ؽلاًابڃي ڃِابځ ؿاؿ. ام اياڂ كڅ، ؿك     ؽچؿ كا ؿك ٿإٿچكيت

ت اياڂ  كٺ اثچ ًاټڀڈ ؽاالٹ څما  ؽال٫ت ٬ًبط، ڃؾٌت اؿاكڇ اٿچك ٧ڄبيپ څ پي ام ٯت

.٭(   ډ158ا   136ډڀضڄيڂ ثڈ ٿـت ٳچتبډي څميل ٿڄٔاچك )   3ؿاك ُـ. ؽټي٬ڈ كا ٣ڊـڇ

.٭( يغيي، ٫لمڃاـ ؽبٻاـ كا ٿلثاي ډابكڅځ ٿٰالك        ډ169ا   158ثچؿ. ٿڊـي ٣جبًي ) 

ډبكڅځ ڃين ثاڈ پابى اياڂ     4ًبؽت ٳڈ ؿك ثڈ ؽال٫ت كًيـځ اڅ ڃَٰ ٿڊڀي اي٬ب ٳلؿ.

.٭ ٿٔڊل ؽچيَ كا ثڈ څي ثؾِايـ څ عٴڀاَ كا ؿك ًلاًال      ډ170ؽـٿبت، ؿك ًبٹ 

ډابي ر٬٤ال څ ٫٘اٺ ڃيان ؿك      ٫لمڃـاځ يغيي ثاڈ ڃابٽ   5ٯټڀلڅ عٴچٿتَ ڃب٫ق ًبؽت.

 اي ؿاُتڄـ. اٻ٤بؿڇ ؿًتٸبڇ ٣جبًيبځ ثب ؿاُتڂ ٿڄبٓت ٿڊپ، ڃ٬چف ٫چ٭

اڃـ ٳڈ آڃبځ ًا٬لډبي ٿت٤اـؿي ثاڈ عالٿيڂ      ثب عزبم ٷ٬تڈ 6ؿكثبكڇ اكتجبٙ ثلٿٴيبځ

.٭ پي ام رټت كٗبيت ډبكڅځ ٗڀڂ عذ ٷقاكؿځ ثاڈ    ډ181. يغيي ثڈ ًبٹ ؿاُتڄـ

څي ٬ًلډبي ؿيٸلي ڃين ثڈ عالٿيڂ ؿاُات. ام    7ٿـت يٲ ًبٹ ؿك ٿٴڈ اٯبٿت ٳلؿ.

 تچاځ اُبكڇ ٳلؿ:  ؽـٿبت يغيي ؿك علٿيڂ ثڈ ٿچاكؿ ميل ٿي

                                                           

 .88فليلَ ّ ٍلٞبى، ٓ 1.

 .332، 5ٓ؛ ّكيبد االػيبى، ط658الجللاى، اثي كويَ، ٓ 2.
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، 6االػيبى، ط؛ ّكيبد 99، 6ٓ؛ الکبهل، ط232ّ  541، 8ٕٔ؛ ربهيـ ٝجوي، ط416، 2ٓه.ک: ربهيـ يؼوْث،، ط 4.
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 1ثڄـي ٿبٻيبت ًبٳڄبځ علٿيڂ  اٻ٪( ٯٌٚ

ڂ ٳچڇ عٓنَڃڈ ثلاي ډڀچاك ًابؽتڂ ٿٌايل   ة( ايزبؿ ثچًتبڃي ؿك ڃبعيڈ ٫ؼّ څ ُٴب٫ت

 ٫2ؼ 

ؿك ڃنؿياٲ  « ًاٰبيڈ اثاڂ ثلٿاٲ   »د( ًبؽت آثِؾچكي ثلاي عبريبځ ٿِڊچك ثڈ 

 3ډبي( علٽ ثچؿ. يٴي ام اڃٔبة )ڃِبڃڈ

ؿاڃي ؿكڅځ ٳ٤جڈ ٯلاك ؿډڄـ څ ثب  ثڄب ثڈ ڃٰټي، يغيي ثلٿٴي پيِڄڊبؿ ٳلؿڇ ثچؿ تب آتَ

ٿ٤ٜل ًبمڃـ ٳڈ ډبكڅځ اٻلُيـ ايڂ  ثچ، ٫٘بي آځ كا ډبي ؽچٍ ًچماڃـځ ٣چؿ څ صچة

 4پيِڄڊبؿ كا ثڈ ثڊبڃڈ ثـ٣ت ثچؿځ ڃپقيل٫ت.

ؿيٸل ثلٿٴيبځ ڃين ٗڀڂ ٬ًلډبي ٿت٤اـؿ ثاڈ عزابم، اٿاچاٹ ٫لاڅاڃاي ؿك عالٿيڂ       

ٳڈ آؽاليڂ ًا٬ل عاذ     صڄبځ ،5ٳلؿڃـ څ ًؾبڅت ثلٿٴيبځ مثبڃنؿ ډڀٸبځ ثچؿ  تچمي٢ ٿي

ٷبڃاڈ   ڈ ٣ڄچاځ ًبٹ ٣ٜبيبي ًاڈ ( ثڈ ًجت ثؾَِ اٿچاٹ ٫لاڅاځ ث.٭  ډ186آڃبځ )ًبٹ 

 7څ ُب٣لاځ ؿك ٿـط آڃبځ ا٤ُبك ثٌيبكي ًلڅؿڃـ. 6ُڊلت يب٫ت

ڃبٿاڈ   ډبي ُبؽْ ثلٿٴيبځ )يغيي، ر٬٤ل څ٫٘اٺ( ډڄٸابٽ آڅيؾاتڂ پيڀابځ     صڊلڇ

ډبي ؽچؿ )اٿايڂ څ ٿاإٿچځ ٣جبًاي(     ٣ڊـ ډبكڅځ اٻلُيـ ؿك ٳ٤جڈ ٳڈ ؿكثبكڇ ت٤ييڂ څٻي

اٻلُيـ، ثلٿٴيبځ كا ثڈ ؿاؽٺ ٳ٤جڈ اع٘ابك   ثچؿ، ثڈ ٣ڄچاځ ُبډـ ع٘چك ؿاُتڄـ. ډبكڅځ

 8څٷچ ٳلؿ. ٣ڊـي ٫لمڃـاڃَ ٷ٬ت څ ثب ايِبځ ؿكثبكڇ ٿ٬بؿ ٣ڊـڃبٿڈ څاليت
                                                           

 .554. الْىهاء ّ الکزبة، 1ٓ
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ډبيي ؽليـڇ   ډبي ٿٴلك ؿك ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ، ؽبڃڈ ثب تچرڈ ثڈ ٬ًلډب څ اٯبٿت ثلٿٴيبځ

اډابة كا ٳاڈ ثاڈ ٿٌازـاٻغلاٽ كاڇ      ٳڈ يغيي ثلٿٴي ؽبڃڈ عٔزيل ثڂ اثي صڄبځ ،1ثچؿڃـ

ډبي ؽلياـاكي   ام ؿيٸل ؽبڃڈ 2ډناك ؿيڄبك ؽليـاكي څ ت٤ڀيل ٳلؿ. 36ت، ؿك ثلاثل ؿاُ

ډبيي ؿك اٛلا٩   څ ؽبڃڈ 3ٛبٻت ؿك ٿـيڄڈ تچاځ ثڈ ؽبڃڈ ٣جـاهلل ثڂ ر٬٤ل ثڂ اثي  ُـڇ ٿي

ٿٌزـ اٻڄجي اُبكڇ ٳلؿ ٳڈ ثب ثلا٫تبؿځ ثلٿٴيبځ، ډڀڈ آڃڊب ثاڈ ڃ٬ا٢ عٴچٿات ٿٔابؿكڇ     

٤ٜڈ مٿيڄي كا ؿك ٳڄبك ٗټ٢ ُلٯي ٿٌزـ اٻغالاٽ ام  ر٬٤ل ثلٿٴي پي ام آڃٴڈ ٯ 4ُـ.

اي ًبؽت.  ډبكڅځ ثڈ ٣ڄچاځ اٯٜب١ ؿكيب٫ت ٳلؿ، ثلاي اٯبٿت ؿك ايبٽ عذ، ؿك آڃڊب ؽبڃڈ

اي اًت ٳڈ عڀبؿ ثلثلي )ام ٳبكٷناكاځ ډبكڅځ( پي ام ٯتاٺ ر٬٤ال څ    ايڂ ډڀبځ ؽبڃڈ

 5ُڊلت يب٫ت.« ؿاكاٻٰچاكيل»ٿٔبؿكڇ آځ، ؿكڅځ آځ كا ثب ُيِڈ تنييڂ ٳلؿ ٳڈ ثڈ 

ر٬٤ل ؽبڃڈ اثچاٻ٤بّ ثڂ كثي٢ )ُچډل ميڄت، ؿؽتل پيبٿجل( كا ٳڈ ډـياڈ ع٘الت   

ؿيڄابك ام   80اي ثڈ ًاچي ٿڄٰٜاڈ اريابؿ ٳجيال ثاڈ       ثڈ ايِبځ ثچؿ، ؿك ٳچصڈ 3ؽـيزڈ

 6ؿاك څ صچة ًبد ت٤ڀيل ٳلؿ. ډبي ٛلط ٣ڀچماؿٷبځ اثچاٻ٤بّ ؽليـ څ آځ كا ثب ًڄٶ

ا٫انڅځ ثال ٿاچاكؿ يبؿُاـڇ،      7ڊل ٿٴڈ ثڄاب ڃڊابؿ.  ٯٔلي ڃين ٳڄبك ٳچڇ ًٰل ؿك عبُيڈ ُ

ر٬٤ل ٯ٤ٜڈ مٿيڄي كا ٳڈ ٿيبځ ثبة اٻجٰبٻيڂ څ ثبة اٻؾيبٛيڂ )ام ؿكډبي ٿٌزـ اٻغلاٽ( 

څرچؿ ؿاُت، ام ډبكڅځ ثڈ اٯٜب١ ٷل٫ت څ ډڄچم ًبؽت آځ ثڈ پبيبځ ڃلًيـڇ ثاچؿ ٳاڈ   

ت٤ڀيال   ؿاكاٻڀ٤يـي ؿك ډڀبځ ٳچصڈ ڃين ثڈ ؿًت ر٬٤ل ؽليـاكي څ 8كًيـ. ٿلٷَ ٫لا
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كڅي ٿٌزـاٻڄجي ؿك ًڀت ٧لثي آځ ؿاُت ٳڈ  اي ڃين ؿك ٿـيڄڈ څ كڅثڈ څي ؽبڃڈ 1ُـ.

كڅ ثچؿځ ثب ايڂ ؽبڃڈ، ثڈ ثابة ر٬٤ال ثاڂ يغياي      يٴي ام ؿكډبي ٿٌزـ ثڈ ؿٻيٺ كڅثڈ

ډب ٿيناځ اكتجابٙ ثلٿٴيابځ ثاب عزابم كڅُاڂ       ام ايڂ ٷناكٍ 2ُـ. ثلٿٴي ُڄبؽتڈ ٿي

 ُچؿ.   ٿي

، تإٿاٺ  حيا  عين در و سازد  بځ كا ثب علٿيڂ ٿلتجٚ ٿيام ؿيٸل ٿٌبئټي ٳڈ ثلٿٴي

 نشيار  تيان   ٿي 7ثلاڃٸين څ ٯبثٺ تلؿيـ اًت، ثڈ ڃَٰ آڃبځ ؿك ؿًتٸيلي اٿبٽ ٳبٟپ

اي ثالاي ٿغڀاـ ثاڂ اًاڀب٣يٺ      يغيي ثلٿٴي، ډـيڈ کي  نست ؿك ٷناكُي آٿـڇ. کرد

ٿغڀـ ؽچاًت  ثلؿ، يغيي ٿي  كُٲ ٿي ٫7لًتبؿ. څي ڃٌجت ثڈ ٣ڀچيَ، اٿبٽ ٳبٟپ

كڅ، ډڄٸبٿي ٳڈ ٿغڀـ ڃنؿ ډبكڅځ ك٫ت،  ام آځ ع٘لت ڃنؿ ډبكڅځ ثـٷچيي ٳڄـ. امايڂ

ٳلؿٽ ؿك مٿيڂ، ؿڅ ؽټي٬ڈ ثبُـ تب ايڄٴڈ ؿيـٽ ثڈ ٣ڀچيپ، ٿچًاي ثاڂ    ٷ٬ت: ٷڀبځ ڃڀي

كا ثڈ ٣الا٭   7ؿډڄـ. ؽټي٬ڈ ڃين ؿًتچك رټت اٿبٽ ٳبٟپ  ر٬٤ل ڃين ًالٽ ثڈ ؽال٫ت ٿي

 3ځ ع٘لت ثچؿ.ٓبؿك ٳلؿ ٳڈ ڃتيزڈ آځ، ُڊبؿت آ

ٿڊلي ؿًتٸبڇ ؽال٫ت ٣جبًي  ډبي ٿت٤ـؿ ثب ثي .٭ ثڈ ثڊبڃڈ  ډ186ثلٿٴيبځ ؿك ًبٹ 

اي ٳڈ ثڈ ؿًتچك ډبكڅځ، ر٬٤ل ثلٿٴي ثڈ ٯتٺ كًيـ څ يغياي څ   ٷچڃڈ كڅ ُـڃـ، ثڈ كڅثڈ

 ٫4٘ٺ مڃـاڃي ُـڃـ څ اٿچاٻِبځ ٿٔبؿكڇ ُـ.

 آل سٓم. 3

ال٫ات ٣جبًاي ثچؿڃاـ. ام ٿيابځ     آڃبځ ام ؿيٸل ؽبڃـاځ ثبڃ٬چف ايلاڃي ؿك ؿًاتٸبڇ ؽ 

ؿاكي څمكات  ًڊٺ، ٫٘ٺ ثڂ ًڊٺ څ ثلاؿكٍ، عٌڂ ثاڂ ًاڊٺ ثاڈ ؿٻياٺ ٣ڊاـڇ      آٹ
                                                           

 .234ّ  217، 2ٕٔ. افجبه هکَ، كبکِ،، ط1
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ٿإٿچځ څ ثلؽي ٿڄبٓت ؿيٸل ؿك تبكيؼ ُڊلت ؿاكڃـ. ام اكتجابٙ آڃابځ ثاب عزابم ؿك     

ٿ٨ِچٻي آڃبځ ثڈ ٿٌبئٺ عبؿ ًيبًاي   ډبي ؽال٫ت ٿإٿچځ، ثب تچرڈ ثڈ ؿٹ ڃؾٌتيڂ ًبٹ

ثڄب ثاڈ ڃٰټاي، ٿاإٿچځ، عٌاڂ ثاڂ      . ؽجبكي اكائڈ ڃِـڇ اًتڅ كٯبثت ثب ٣ڄٔل ٣لة، ا

اٻجتڈ اڅ ٗڀڂ څاليت ثل ٿٴڈ ثل ٿڄبٛٮ ؿيٸلي ڃين څاليت  1ًڊٺ كا ثل ٿٴڈ څاليت ؿاؿ.

ًڊٺ كا  ، پي ام ٯتٺ اٿيڂ، عٌڂ ثڂ .٭  ډ 197احيل ٿإٿچځ ؿك ًبٹ  ثڈ ٷ٬تڈ اثڂ. ؿاُت

بي رجابٹ، ٣الا٭، ٫ابكى،    ډ ثڈ ٣ڄچاځ ٳبكٷناك ؽچؿ ثل تڀبٿي ٿڄبٰٛي ٳڈ ُبٿٺ آثبؿي

 2.اډچام، عزبم څ يڀڂ ڃين ثچؿ، څاليت ؿاؿ

ًبمؿ، ٿلثچٙ ثڈ ڃَٰ ٫٘ٺ ثڂ   ٿٌبئټي ٳڈ آٹ ًڊٺ كا ثب عزبم ٿلتجٚ ٿي ام ؿيٸل

څ آڅكؿځ آځ ع٘الت ام   ٣7ڊاـي اٿابٽ كٗاب    ًڊٺ، څميل ٿإٿچځ ٣جبًي ؿك څاليات 

اثڂ احيال ؿك   3كؿ.ٿـيڄڈ ثڈ ؽلاًبځ اًت ٳڈ اؽجبك ٗـ څ ڃٰي٘ي ؿك ايڂ ثبكڇ څرچؿ ؿا

كا ثڈ  ٣7ڊـي اٿبٽ كٗب تبكيؼ ؽچؿ، ٫٘ٺ كا ُي٤ڈ ؿاڃٌتڈ څ ٷ٬تڈ اًت ٳڈ اڅ څاليت

  4ٿإٿچځ پيِڄڊبؿ ٳلؿ.

٫٘اٺ ثاڂ    «تابكيؼ ؽلاًابځ  »اثچ٣ټي عٌيڂ ثڂ اعڀـ ًالٿي ؿك ٳتبة ثڈ ڃچُتڈ 

٣ڊاـ ؽاچيَ ٯالاك     كا څٻاي  7ًڊٺ ثڈ ٿإٿچځ پيِڄڊبؿ ٳلؿ ٳڈ ٣ټي ثڂ ٿچًي اٻلٗب

  ڃچيٌـ: اڅ ٿي 5.ؿډـ

اسـتمطاض يبفـت، ضٚظي   ثطذالفـت تىيـٝ ظز ٚ وـبضش    ٔأٖٔٛ ػجساهلل ٍٞٙبٔي وٝ 

  ٜ ثـب وـبض    ،اْ فؿُ ثٗ سُٟ ثٝ يىي اظ ٕٞٙطيٙبٖ ذٛز ٌفت6 وبضي وٝ ٔـٗ وـطز

ٝ  6اٚ ٌفت اثٛٔسّٓ چٝ فطلي زاضز؟ اي ثـٝ لجيّـٝ زيٍـط     اثٛٔسّٓ ذالفت ضا اظ لجيّـ
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ٜ ا٘تمبَ زاز ٚ تٛ آٖ ضا اظ ثطازضي ثٝ ثطازض ز اي ٚ فـطق ايـٗ زٚ ضا    يٍط ٔٙتمُ وـطز

ٝ   .زا٘ي ذٛز ٔي اي ثـٝ لجيّـٝ زيٍـط ا٘تمـبَ      فؿُ ٌفت6 پس ٔٗ ٞـٓ آٖ ضا اظ لجيّـ

ػٟس ذـٛيص   سپس ثٝ ٔأٖٔٛ پيطٟٙبز وطز وٝ ػّي ثٗ ٔٛسي ضا ِٚي .زازٓ ذٛاٞ

 3.اػالْ ٕ٘ٛزػٟسي ٔإتٕٗ ضا ّٔغي  ِٚي چٙيٗ وطز ٚلطاض زٞس ٚ ٔأٖٔٛ ٘يع 
 بډل ڃٰٺ ُـڇ اًت: ثڂ ٛ  ام ٣جـاٻټّڈ

فؿُ ثٗ سُٟ ثٝ ٔأٖٔٛ ذبقط ٘طبٖ وطز وٝ غّٝ ضحٓ ثٝ رب آٚضز ٚ ثب ػّـي ثـٗ   

ٔٛسي ثيؼت وٙس ٚ اظ ايٗ ضاٜ ثـٝ ذـسا ٚ ضسـَٛ تمـطة رٛيـس، تـب آ٘چـٝ ضضـيس         

ٔأٖٔٛ لبزض ثٝ ٔربِفـت ثـب فؿـُ     1.زضثبضٜ ػّٛيبٖ ٔطتىت ضسٜ، اظ ذبقطٞب ثطٚز

سط ذبزْ ضا ثٝ ٔسيٙٝ ضٚا٘ٝ وطز تب ػّي ثٗ ضربء ثٗ ؾحّبن ٚ يب ،اظ ايٗ ضٚ .٘جٛز

ٔحٕـس ثـٗ رؼفـط ٚ ػّـي ثـٗ رؼفـط ضا ثـٝ سـٛي ذطاسـبٖ           ،7ٔٛسي ثٗ رؼفط

 1ٞزطي ثٛز. 133حطوت زٞٙس ٚ ايٗ زض سبَ 

اثچاٻ٬٘ٺ ثيڊٰي ڃين ڃَٰ ٫٘ٺ كا ؿك يبؿآڅكي ٣ڊـي ٳڈ ٿإٿچځ ثب ؽـا ثٌتڈ ثاچؿ  

٣الٿڈ ٿزټٌي ڃين ٛلط  4ٳڄـ.  څ ٳچَُ څي ؿك ايڂ اٿل كا ثب رنئيبت ثيِتلي ڃٰٺ ٿي

ثلؽاي ٿڄابث٢    ٣5ڊـي اٿبٽ كٗب كا ام ربڃت ٫٘ٺ ؿاڃٌتڈ اًت. څ اڃـيِڈ اڅٻيڈ څاليت

 6اڃـ. ؿاڃٌتڈ :ثيت ڃين ٣ټت ٯتٺ ٫٘ٺ كا ثڈ ؿًت ٿإٿچځ، ٿغجت څي ثڈ اډٺ

٣ڊاـي ؿك څاٯا٢،    ثاڈ څاليات   7ثڄب ثڈ ڃچُتڈ ربًپ عٌيڂ، اڃتٔابة اٿابٽ كٗاب   

يل پبكًي ٿإٿچځ تلتيت ؿاؿ څ ثاب ؿيٸال اډاـا٩ ًيبًاي     اي ًيبًي ثچؿ ٳڈ څم ثلڃبٿڈ

ثلاي تغٴيپ عڀبيت ٫بكًيبځ ډڀلاڇ ثچؿ څ ثڈ ٣اليٮ ٿؾبٻ٬بځ ٣الة ؽاچؿ ؿك ث٨اـاؿ    
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ڃٸبكاځ ٛلط اڅٻياڈ   يٴي ام ٣چاٿټي ٳڈ ٿچرت ُـڇ اًت ثٌيبكي ام تبكيؼ 1ٗلثڈ مؿ.

ين يبؿآڅكي ٣ڊـي كا ثڈ ٫٘ٺ ثڂ ًڊٺ ڃٌجت ؿډڄـ، پيِڄڊبؿ اڅ ؿك ايڂ ثبكڇ څ ڃ څاليت

 2آځ اًت.

٣ڊاـي   ٿچٗچ١ څاليتؿډـ  ډب څ ٯلايڄي څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ڃِبځ ٿي ؿك ٿٰبثٺ، ٷناكٍ

ثاڈ ٣ڄاچاځ ايلاڃاي ٓابعت      ٫٘ٺ ثڂ ًڊٺعتي  .كا ؽچؿ ٿإٿچځ اثـا١ څ پيِڄڊبؿ ٳلؿ

ٿاإٿچځ  ي ٳاڈ ثال اياڂ ٣ڀاٺ     آٿـډبي ڃابٷچاك  څ پيٳچُيـ، ثب ثنكٵ رټچڇ ؿاؿځ ڃ٬چف 

ؿك ثلاثل پب٫ِبكي ٿإٿچځ، تٌټيپ  څٻي ًلاڃزبٽك ثبم ؿاكؿ، ٿتلتت اًت، اڅ كا ام ايڂ ٳب

ډچُاايبكي ٿااإٿچځ څ تچرااڈ اڅ ثااڈ ٿٰت٘اايبت ٣ڀااچٿي څ كڅٍ ٿغتبٛبڃااڈ څ   3ُااـ.

 ٣7ڊاـي اٿابٽ كٗاب    ؿڅكاڃـيِبڃڈ اڅ ٷچيبي آځ اًت ٳڈ ٿاإٿچځ، ؽاچؿ، ؿك څاليات   

 ٯـٽ ثچؿڇ اًت.  پيَ

ٳاڈ   4ب ثچؿپيلڅاځ آڃڊيب٫تٸبځ ؽبڃـاځ ثلٿٲ څ  ام تلثيتثبيـ ؿاڃٌت ٫٘ٺ ثڂ ًڊٺ 

ؿك ايڂ ٓچكت صٸچڃڈ ٿڀٴڂ اًات   .ثڈ اڃغلا٩ ام ٣ټچيبځ څ ؿُڀڄي ثب آڃبځ ٿ٤لڅ٫ڄـ

كا پيِڄڊبؿ ٳلؿڇ ثبُـ، ٿٸال ايڄٴاڈ    ٣7ڊـي اٿبٽ كٗب ٫٘ٺ ثڈ ٿإٿچځ ٿچٗچ١ څاليت

، ثلاي ع٬ٞ ؽال٫ت، ٿٌابئٺ ٿاقډجي ؿك ڃ٠ال    ٳلؿ ٿيڅ٢ٗ ًيبًت ٣ڀچٿي ايزبة 

 .٣ڊـي، اڃـيِڈ ٫٘ٺ ثبُـ ٿچٗچ١ څاليتكًـ   ثڄ٠ل ٿي ثڄبثل ايڂ، ث٤يـ ٷل٫تڈ ڃِچؿ.

ڃين ٿايـ آځ اًت ٳڈ ٫٘ٺ ؿك ايڂ اٿل، ٣بٿٺ آټي ڃجچؿڇ كيّبځ ثڂ ٓټت ٷناكٍ 

 :ٷچيـ  اًت. كيبځ ٿي
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ثيؼـت وطز٘ـس، اظ فطٔب٘ـسٞبٖ ٚ تـٛزٜ ٔـطزْ ٚ       7ثيطتط ٔطزٔي وٝ ثب أـبْ ضؾـب  

ايٗ أط ثٝ تسثيط فؿُ ثـٗ   ٌفتٙس وسب٘ي ثٛز٘س وٝ ضغجتي ثٝ ايٗ أط ٘ساضتٙس ٚ ٔي

٘يٕٝ ضت  .ايٗ سرٗ ثٝ ٌٛش ٔأٖٔٛ ضسيس .سُٟ شٚاِطّيبستيٗ ا٘زبْ ٌطفتٝ است

ٖ  6ٌفـت  ،زض پي ٔٗ فطستبز ٚ چٖٛ ثٝ حؿٛض اٚ ضسيسْ ٜ  ،اي ضيّـب اْ ٔـطزْ   ضـٙيس

 .ٌٛيٙس ثيؼت ثب أبْ ضؾب ثٝ تـسثيط فؿـُ ثـٗ سـُٟ شٚاِطيبسـتيٗ ثـٛزٜ اسـت        ٔي

آيـب وسـي    ،ٚاي ثط تٛ ،ٌفت6 اي ضيّبٖ .ٌٛيٙس يٗ ٔياي أيطإِإٔٙيٗ، چٙ 6ٌفتٓ

ٔكيغ ٚ ٍٕٞي سـطاٖ   ،اي وٝ ضػيّت تٛا٘س ايٗ ٌستبذي ضا ثىٙس وٝ ٘عز ذّيفٝ ٔي

ثــطزاض اٚيٙــس ٚ ذالفــت زض اذتيــبض اٚســت، ثــطٚز ٚ ثٍٛيــس  ٚ فطٔب٘ــسٞبٖ فطٔــبٖ

ٝ پصيطز؟ ٌفت6ٓ ٘ٝ! ثـ  ذالفت ضا ضٞب وٗ ٚ ثٝ زيٍطي ٚاٌصاض؟ آيب ذطز ايٗ ضا ٔي

ٔـأٖٔٛ ٌفـت6 ٘ـٝ!     .وسي چٙيٗ ٌستبذي ضا ٘ساضز ،ذسا سٌٛٙس اي أيطإِإٔٙيٗ

ِٚيىٗ ٔٗ تـٛ ضا اظ سـجت ايـٗ     ،ٌٛيٙس چٙيٗ ٘يست وٝ ٔطزْ ٔي ،ثٝ ذسا سٌٛٙس

سپس ثيبٖ وطز وٝ اٍ٘يعٜ اٚ پيٕب٘ي ثٛزٜ وـٝ ثـب ذـسا زاضـتٝ      .وٙٓ الساْ آٌبٜ ٔي

ثـٝ اٚ ثطسـس، آٖ ضا زض   است وٝ اٌط ثط ثطازض ٔرّـٛػص پيـطٚظ ضـٛز ٚ ذالفـت     

   3لطاض زٞس. ،ربيي وٝ ذساٚ٘س ذٛاستٝ است

، تاـثيل  ٣7ڊـي اٿابٽ كٗاب   څاليت ٳڄـ ٳڈ اٯـاٽ ٿإٿچځ تإٳيـ ٿيؿك ايڂ ٷناكٍ، 

 2كا ؿك ُلايٚ څ ٿچٯ٤يتي ؽبّ څ ثغلاڃي ٷل٫تڈ اًت.تٔڀيپ ثچؿڇ څ آځ  ؽچؿ اڅ

ا ؿكثابكڇ اڅ  ك ايِابځ كا ثاب ٫٘اٺ څ ڃ٠ال     7كٗاب ډڄٸبٿي ٳڈ ك٫تبك اٿبٽ ډڀضڄيڂ 

ايڄٴڈ مٿبٽ اٿچك عٴچٿت  ؿډـ ام ٿإٿچځ كا ثيپ ٿي ،7كٗباٿبٽ  ثيڄيپ ٳڄيپ، ٿيثلكًي 

كا تلريظ ؿډايپ ٳاڈ    ڃبٷنيليپ كؤي ٳٌبڃي . ثڈ ايڂ ٓچكت،كا ثڈ ؿًت ٫٘ٺ ثٌپبكؿ

ؿاڃڄـ.  ًيبًي ٿإٿچځ ٿي ډبيكا ام ا٫ٴبك څ تـثيل ٣7ڊـي ع٘لت كٗب اڃـيِڈ څاليت

څ ٯچّت ڃ٬چف اڅ كا ڃنؿ ٿاإٿچځ   7كٗبجچؿ ٳڈ ٿچٯ٤يت اٿبٽ ٫٘ٺ ام ٳٌبڃي ڃ ،ٷڀبځ ثي
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اڃـيَ ڃجچؿ ٳڈ ثؾچاډـ ڃ٬چف څ تإحيل ؽچؿ كا ؿك ؿًتٸبڇ ؽال٫ت  صڄبځ ًبؿڇ ڃـاڃـ څ آځ

ٳٌبڃي ٳاڈ    ثڄبثلايڂ، .تل څ ڃبثلاثل، ثڈ ؽٜل اڃـامؿ ٿإٿچځ، ثل احل ٿچارڊڈ ثب ڃ٬چفي ٯچي

ت مؿڇ اًت، ُبيـ ام ايڂ رڊت ثبُاـ  اڃـ، ٿإٿچځ ثڈ اُبكڇ ٫٘ٺ، ثڈ ايڂ ٳبك ؿً ٷ٬تڈ

ثاڈ ٿالؿ ڃيلڅٿڄاـ آځ     ډڀيِاڈ ُاچؿ،   ډب اڃزبٽ ٿاي  ٳڈ ٳبكډبيي ٳڈ ؿك ٯټڀلڅ عٴچٿت

ٍ   ؿًتٸبڇ ڃٌجت ؿاؿڇ ٿي  ،څ ؿك ثلاثال ا٫ٴابك ٣ڀاچٿي    اًات  ثيِاتل  ،ُچؿ ٳاڈ ڃ٬اچف

ثيِاتل   ،ٿلؿٽ ډپ ڃ٬چف څ تإحيل ٫٘ٺ كا ؿك ٿناد ٿإٿچځ، ام ډڀڈ .چٻيت ميبؿتل ؿاكؿئٿٌ

مٿبڃي  څ ٛج٤بر . ثڈ ٛچك ٛجي٤يؿاڃٌتڄـ ٿاحلتل ٿي ،ٳي ڃنؿ ؽټي٬ڈ كا ام ډل څ ًؾڂ اڅ

٣ڊـي اٿبٽ ٷل٫ت، ٿلؿٽ پڄـاُتڄـ، ايڂ ٳابك ثاڈ اُابكڇ څ     ٳڈ ٿإٿچځ تٔڀيپ ثڈ څاليت

ٿإٿچځ كا ؿك ډڀڈ ٳبكډب ٿٜي٢ ؽچيَ ًبؽتڈ څ ًټٜڈ ؽچؿ  ،ميلا اڅ  تـثيل ٫٘ٺ اًت

 كا ثل ډڀڈ ا٣ڀبٹ اڅ ثلٯلاك ٳلؿڇ ثچؿ.

ا٣االٽ   ڃچيٌاـ،  ٿاي عٌڂ ثڂ ًڊٺ ثڈ ٣يٌي ثڂ ٿغڀاـ ثاڂ ؽبٻاـ     اي ٳڈ ڃبٿڈؿك 

٣ڊـي ثي٤ت ٳلؿڇ اًت، اڅ كا ثڈ تالٱ ٻجابى    ثڈ څاليت 7ٳڄـ ٿإٿچځ ثب اٿبٽ كٗب ٿي

ؿډاـ   ام ربڃت ٿإٿچځ ثڈ اڅ ؿًتچك ٿي . ډڀضڄيڂٳڄـ ًيبڇ څ پچُيـځ ربٿڈ ًجن اٿل ٿي

 .ث٨ـاؿ ثل اياڂ اٿال ثي٤ات ٷيالؿ    ډبُپ څ ډڀٸي ٿلؿٽ  ام ٻِٴليبځ څ ٫لٿبڃـډبځ څ ثڄي

ٷچيڄاـ:   پچُايپ څ ث٤٘اي ٿاي    ٳڄيپ څ ربٿڈ ًجن ٿي ٷچيڄـ: ثي٤ت ٿي ٿيآڃڊب ثلؽي ام 

  ثاليپ  پچُيپ څ ؽال٫ت كا ام ؽبڃـاځ ٣جابى ثيالڅځ ڃڀاي    ٳڄيپ څ ًجن ڃڀي ثي٤ت ڃڀي

 1رن عيټڈ څ ؿًيٌڈ ٫٘ٺ ثڂ ًڊٺ ڃيٌت. ،ايڂ ٳبكي ٳڈ ُـڇ صچځ

ـ  ٿاي  اؿ ثڈ ٫٘ٺٿلؿٽ ث٨ـٳڈ  ياتڊبٿ ؿك عٰيٰت،  ثاڈ اياڂ ؿٻياٺ ثاچؿ ٳاڈ اڅ     ، مؿڃا

ثيِتليڂ ڃ٬چف څ تإحيل كا ؿك ؿًتٸبڇ ؽال٫ت ؿاُت څ ؿڅك ڃيٌت ايڂ ُبي٤ڈ ٳڈ اٯاـاٽ  

 ،ٿإٿچځ ثڈ اُبكڇ ٫٘ٺ ثچؿڇ اًت، ام ؽاچؿ ٫٘اٺ ڃبُاي ُاـڇ ثبُاـ تاب ام اياڂ كاڇ       

 ؽچؿ كا ؿك ثلاثل ا٫ٴابك ٣ڀاچٿي ٳاڈ اڅ كا ؿاكاي ثيِاتليڂ ڃ٬اچف ؿك ا٣ڀابٹ       ٿچٯ٤يت
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٫٘ٺ ډڄٸبٿي ٳڈ ڃ٠ل يٴي ام يبكاځ ؽچؿ كا ؿكثابكڇ   .ؿاڃٌتڄـ، ٿغ٬چٝ ثـاكؿ ؽټي٬ڈ ٿي

ٷچياـ ٿاڂ    ـ، ثاب ٿجبډابت ٿاي   يلًا ثاچؿ، پ ٿٰبيٌڈ ٳبك اڅ ثب آڃضڈ اثچٿٌټپ اڃزبٽ ؿاؿڇ 

اي ثڈ ٯجيټڈ ؿيٸل ٿڄتٰٺ ؽچاډپ ٳلؿ تب ثاڈ ٿؾبٛات    ؽال٫ت كا ٿبڃڄـ اثچٿٌټپ، ام ٯجيټڈ

تچاڃـ  ٿي ،ؿك ؿًت اڅًت څ ډل ٳبكي كا ٳڈ ثؾچاډـؽچؿ ث٬ڊڀبڃـ ډڀڈ اٿچك ؽال٫ت 

 ٣ڊـي ڃين ثڈ اُبكڇ څ تـثيل اڅ ثچؿڇ اًت. اڃزبٽ ؿډـ څ ٿچٗچ١ څاليت

ٷناكٍ ؿيٸلي څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ثيابڃٸل تٌاټيپ    7ؿكثبكڇ اكتجبٙ ٫٘ٺ ثب اٿبٽ كٗب

ٳچُايـ ؽال٫ات كا ام    څاٯا٢ ٫٘اٺ ٿاي   ؽال٫ت ام ًچي اڅ ثڈ آځ ع٘لت اًت. ؿك 

ٳاڈ  ايڂ ثاچؿ  ډـ٩ اڅ  .يټڈ ؿيٸل ٿڄتٰٺ ٷلؿاڃـ تب ٧لڅك ؽچؿ كا اكٗب ٳڄـاي ثڈ ٯج ٯجيټڈ

ثاڈ   ،اماياڂ كڅ  ٳڈ ٿچ٫ٮ ثڈ ٳبكي ډڀبڃڄـ اڅ ُـڇ اًت. ُـباثچٿٌټپ ث پي ام ؿڅٽڃ٬ل 

 :ك٫ت څ ٷ٬ت 7ات٬ب٭ ډِبٽ ثڂ ٣ڀلڅ ڃنؿ اٿبٽ كٗب

ٛ  آٔسٜ ،اي فطظ٘س پيبٔجط ذسا ت اْ تب ضاظي ضا ثب تٛ زض ٔيبٖ ٌصاضْ، ٔزّس ضا ذّـ

ضىسـتٗ  6 اي ضا ثيطٖٚ آٚضز وٝ زض آٖ ليس ضسٜ ثٛز سٌٛٙس٘بٔٝ ،پس اظ آٖ .فطٔب

سـپس اٚ ٚ   .ضـٛز  ٚ ٞيچ چيع وفبضٜ آٖ ٕ٘ي .ايٗ لسٓ ٔٛرت ػتك ٚ قالق است

ٜ   6ٞطبْ ثٗ ػٕطٚ ػطؼ وطز٘ـس  ايـٓ تـب سـرٗ حـك ٚ ضاسـتي ضا ػطؾـٝ        ٔـب آٔـس

اي  .ثـٝ ضٕبسـت   ايٓ وٝ حىٛٔت اظ آٖ ضٕب ٚ ايٗ حـك ٔتؼّـك   ٔب زا٘ستٝ .ثساضيٓ

ٞبي ٔب ٘يع ثط آٖ است ٚ اٌـط رـع    ٌٛييٓ، زَ فطظ٘س پيبٔجط ذسا، آ٘چٝ ثٝ ظثبٖ ٔي

ثبيس ثطزٌبٖ ذٛز ضا آظاز وٙـيٓ ٚ ظ٘ـبٖ ذـٛيص ضا قـالق زٞـيٓ ٚ ثـط        ،ايٗ ثبضس

سي ثبض حذ پيبزٜ ذب٘ٝ ذـسا ثبضـس، اٌـط ٔـأٖٔٛ ضا ٘ىطـٓ ٚ       ،فؿُ ثٗ سُٟ ،ٔٗ

 ٓ.ضا ثٝ سٛي ضٕب ثبظ ٍ٘طزا٘ ذالفت ضا ثطاي ضٕب ذبِع ٘ىٙٓ ٚ حك

ًؾڄبځ آڃڊب ٷچٍ ڃاـاؿ څ آڃڊاب كا ًالمڃَ څ ٻ٤اڂ ٳالؿ څ      اؿاٿڈ ثڈ  7كٗباٿبٽ 

ايـ څ ايڀڄي ثلاي ُاڀب ڃؾچاډاـ ثاچؿ څ ؿكؽاچك ٿاڂ       ُڀب ٳ٬لاځ ڃ٤ڀت ٳلؿڇ»٫لٿچؿ: 

 .«ايـ، ؽِڄچؿ ُچٽ ڃيٌت ثڈ آڃضڈ ٷ٬تڈ

اماياڂ   .اڃـ ب ٳلؿڇډڄٸبٿي ٳڈ ٫٘ٺ څ ډِبٽ ايڂ ًؾڄبځ كا ُڄيـڃـ، ؿاڃٌتڄـ ٳڈ ؽٜ
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اياپ ُاڀب كا    ؽچاًاتڈ  ،اياپ  ٿب ؿك آڃضڈ ٷ٬تاڈ څ اڃزابٽ ؿاؿڇ  » :ثڈ اٿبٽ ٣لٕ ٳلؿڃـ ،كڅ

ډب كا ام ؿٹ څ ثب ٣نٽ څ تٔڀيپ  ٷچييـ څ ًؾڂ ؿكڅ٥ ٿي». اٿبٽ ثڈ آڃڊب ٫لٿچؿ: «ثيبمٿبييپ

 .«يب٫تيـ ،رن ايڄٴڈ ٿلا ٧يل ام آڃضڈ اڃـيِڈ ٳلؿڇ ثچؿڃـ .ايـ ٷ٬تڈ

اٿابٽ  ثاب  ٿاب   ،اي اٿيلاٻڀاٿڄيڂ :ِبٽ ڃنؿ ٿإٿچځ ك٫تڄـ څ ٷ٬تڄـ٫٘ٺ څ ډ ،پي ام آځ

آٷابڇ ُاچيپ، څي كا    ،كٗب ؿيـاك ٳلؿيپ څ ثلاي ايڂ ٳڈ ثڈ آڃضڈ ؿكثبكڇ تچ ؿك ؿٹ ؿاكؿ

ډڄٸبٿي ٳڈ اياڂ ؿڅ ام   .«ٿچ٫ٮ ثبُيـ»ٿإٿچځ ٷ٬ت:  .ٷچ ٳلؿيپڅ آمٿچؿيپ څ ثب اڅ ٷ٬ت

ٿزټي ام ٧يل آڃڊب ؽټاچت  صچځ  .ثڈ ؿيـاك ٿإٿچځ ك٫ت 7ڃنؿ ٿإٿچځ ك٫تڄـ، اٿبٽ كٗب

ُـ، اٿبٽ ًؾڄبځ ٫٘ٺ څ ډِبٽ كا ثڈ آٷبډي ٿإٿچځ كًبڃيـ څ ثڈ اڅ تقٳل ؿاؿ ٳڈ ؽاچؿ  

كا ُاڄيـ، ؿاڃٌات ٳاڈ     7ډڄٸبٿي ٳڈ ًؾڄبځ اٿبٽؽټي٬ڈ  .تإحيلات آڃڊب ڃٸڈ ؿاكؿ كا ام

 كاًت څ ؿكًت ډڀبځ اًت ٳڈ اڅ ٫لٿچؿڇ اًت.

ثڈ  ثلايت ٳڈ ٤٫بٻيت ًيبًي ؿٯيٰي، اًآځ اٷل ايڂ ؿاًتبځ ؿكًت ثبُـ، ڃڀبيبڃٸل 

ٳچُيـ ام اياڂ كاڇ   ٓـا ؿكآڅكؿځ مڃٶ ؽٜل ٣ټيڈ عٴچٿت ؿك رليبځ ثچؿ څ ٫٘ٺ ٿي

 ٣7ڊـي اٿبٽ ثلاي ؽچؿ پيلڅمي ثڈ ؿًت آڅكؿ څ ٿچٯ٤يت ؽچؿ كا ٳڈ پي ام څاليت

ام ؿڅ عبٹ ثيلڅځ  7كٗبپيِڄڊبؿ اڅ ثڈ اٿبٽ  .ُـ، تغٴيپ ثؾِـ ثڈ تـكيذ ت٤٘ي٪ ٿي

رـي څ ٓبؿ٭ ثچؿڇ يب ٯٔـ ؿيٸالي ؿاُاتڈ څ ٟبډلًابمي     ،ؿك اٯـاٽ ؽچؿيب  .ڃيٌت

ٷ٬تڈ، ٧لٕ اڅ ام ايڂ پيِڄڊبؿ  اٷل ٫لٕ ٳڄيپ رـي ثچؿڇ څ كاًت ٿي .ٳلؿڇ اًت ٿي

تچاڃيپ ام آځ ؿكٱ څ ت٬ٌيل ٳڄيپ، ايڂ اًت ٳاڈ ٫٘اٺ ثاب     صڈ ثچؿڇ اًت؟ آڃضڈ كا ٿي

چځ څ تالڅك اڅ ُاليٲ   كا ؿك تچٛئڈ ثال ٗاـ ٿاإٿ    7كٗباٿبٽ  ؽچاًت ٿيايڂ اٯـاٽ 

عٴچٿت كا  ٽ٣ڊـ اًت، ثتچاڃـ مٿب ٳڈ څٻيثلًـ ٷلؿاڃـ تب ډڄٸبٿي ٳڈ ؽال٫ت ثڈ اٿبٽ 

اٷل اٿبٽ ؿك ايڂ ډڄٸبٽ ثؾچاډاـ ام  . ٯج٘ڈ ٳڄـ څ ًټٜڈ ؽچؿ كا ثل ؿًتٸبڇ ٿٌتٰل ًبمؿ

ٯتٺ ٿإٿچځ، څًيټڈ تڊـيـ څ  ؿًتي اڅ كا ؿك تچٛئڈ ًټٜڈ څ ڃ٬چف اڅ رټچٷيلي ٳڄـ، ډپ

پاي ام تالڅك    اًتٳلؿڇ  ٿڀٴڂ اًت تٔچك ٿي . ډڀضڄيڂؿډـ ٿيڅ ٯلاك ٿغٴچٿيت ا
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اٷال   اًت.ٿإٿچځ، ٳِتڂ اٿبٽ ڃين ثڈ ٳڀٲ ڃيلڅډبيي ٳڈ ثب ؽال٫ت اڅ ٿؾبٻ٬ڄـ، آًبځ 

اڅ ؿك ٣ڀٺ ؽچؿ، ثلاي اڃتٰبٹ ؽال٫ت ثڈ ؽبڃـاځ ٣ټچي څ ٳِتڂ ٿإٿچځ، ٓابؿ٭ څ ؿك  

ؿك  7كٗاب آځ كا ثب اٿابٽ  تغٰٮ ايڂ اڃـيِڈ كاًؼ ثچؿڇ، صڈ ٗلڅكتي ؿاُتڈ اًت ٳڈ 

ميلا پي ام ٳِاتڂ ٿاإٿچځ، ؽال٫ات ثاڈ       ٿيبځ ثٸقاكؿ څ ثب آځ ع٘لت ٿِچكت ٳڄـ

 ٣ڊـ ثچؿ. ُـ ٳڈ څٻي ٛچك ٛجي٤ي څ ثـڅځ ډيش ٿبڃ٤ي، ثڈ اٿبٽ ٿڄتٰٺ ٿي

ٓبؿٯبڃڈ ڃجچؿ څ ثڈ ٯٔـ ٟبډلًبمي اڃزابٽ   7كٗبپيِڄڊبؿ ٫٘ٺ ثڈ اٿبٽ  ،ثڄبثلايڂ

يِڄڊبؿ اڅ ام ربڃت آځ ع٘لت، ؽچؿ ثڈ اياڂ ٿ٤ڄاب   صڄبځ ٳڈ پي ام كؿّ پ ،ٷل٫تڈ اًت

 ،ٳلؿڇ ٺ ؿك ايڂ ٳبك ت٤ٰيت ٿي٘ډـ٫ي ٳڈ ٫ ،ؿك ايڂ ٓچكت .ٳڄـ تٔليظ څ تإٳيـ ٿي

اي كا ٳاڈ ٿيابځ    كڅاثٚ عٌاڄڈ څ پابٳينڇ   ،ؽچاًتڈ اًت ثب ايڂ اٯـاٽ آُٴبك اًت څ ٿي

ٿاإٿچځ څ  څ ٿإٿچځ ثلٯلاك ثچؿڇ، تيلڇ څ آٻچؿڇ ٳڄـ څ اؽالّ ؽاچؿ كا ثاڈ    7كٗب اٿبٽ

آځ ُـ ام ٿبڃ٢  7كٗباٿبٽ اٻجتڈ  اٍ كا ثڈ ايڀڄي څ ؿڅاٽ عٴچٿت اڅ ڃِبځ ؿډـ. ٣الٯڈ

ٳڈ ډـ٩ ٫٘ٺ ثڈ ډل يٲ ام ؿڅ ٓچكتي ٳڈ آځ كا تچريڈ ٳلؿيپ، تغٰٮ يبثـ څ تإٳياـ  

ايڄٴڈ ٫٘ٺ ثڈ ٓچكت رـي څ ٯب٢ٛ، پيِڄڊبؿ ؽچؿ كا ثڈ اڅ  لآځ ع٘لت ڃنؿ ٿإٿچځ ث

ډابي ؿيٸال، ٿاإٿچځ كا     اي ثچؿ ٳڈ اٗب٫ڈ ثل اڃٸينڇ ڀـڇتٰـيپ ؿاُتڈ، يٴي ام اًجبة ٣

 ب ثڈ ٳِتڂ ٫٘ٺ څاؿاك ٳلؿ.ډث٤ـ

ڃبُاي ام   ٣7ڊـي اٿبٽ كٗاب  ٳڈ ٿچٗچ١ څاليت ثپقيليپُبيـ پي ام ايڂ ثتچاڃيپ 

اعٌبى ُؾْ ٿإٿچځ ثچؿڇ ٳڈ آځ كا ثلاي ثڈ ؿًت آڅكؿځ اٿتيبمات ًيبًاي ٿڊڀاي   

ُي٤ڈ  تچاڃيپ ثٸچييپ ٿيڄيڂ ډڀض .رڊت عٴچٿت ؽچؿ، ٗلڅكتي ٯ٤ٜي تِؾيْ ؿاؿ

 ڃچيٌابځ  ډيش ؿٻيٺ څ ٿـكٳي ڃـاكؿ، ډلصڄاـ ٷلڅډاي ام تابكيؼ    ثچؿځ ٫٘ٺ ثڂ ًڊٺ،

ـ ا  آلاك څكميـڇ ؿك تِي٢ اڅ  اڃاـ،  ميالا ٳٌابڃي ٳاڈ ڃٌاجت تِاي٢ ثاڈ ٫٘اٺ ؿاؿڇ         ڃا

ـ  كا ثڈ څاليت 7اٿبٽ كٗبتب  اڅ ٿإٿچځ كا څاؿاك ٳلؿ ٷچيڄـ ٿي . اياڂ ؿك  ٣ڊـي ثلٷنيڄا

٘ٺ ثڈ ٿإٿچځ ٷ٬ت اٿبٽ كا ام ؽچاڃـځ ڃڀبم ٣يـ ثابم ؿاكؿ ٳاڈ ٿالؿٽ    عبٻي اًت ٳڈ ٫
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 1ُي٬تڈ اڅ ؽچاډڄـ ُـ.

ام ؿيٸل ٿچاكؿ ٿڄبًجبت اٿبٽ ثب ٫٘ٺ ايڂ اًت ٳڈ ثل اًبى ٷناكُي، آځ ع٘لت 

 2اي ثڈ ٳبكٷناكاځ ڃچُت. ؿك ُإځ ٫٘ٺ څ ثلاؿكٍ، عٌڂ ڃبٿڈ

 (ق. ْ 259ـ  206) طبْشيبٌ .4

تجبك ډٌتڄـ ٳڈ ثب عزبم څ علٿيڂ ُلي٬يڂ ٿالتجٚ   لاڃيٛبډليبځ ام ؿيٸل ؽبڃـاځ اي

ثچؿڃـ. ايڂ ًټٌټڈ، ٿڄٌچة ثڈ ٿاًي آځ ٛبډل ثڂ عٌايڂ ثاڂ ٿٔا٤ت ثاڂ مٔكياٮ      

ٿِڊچك ثڈ فڅ اٻيڀيڄيڂ، ام ٿلؿٽ پچُڄٶ )٫چُڄذ( ډلات ډٌتڄـ. رـ ايِبځ، كمياٮ ؿك  

بډليبځ څاليت يٴي ام اُلا٩ ٣لة ام ٯجيټڈ ؽُنا٣ڈ ؿكآٿـڇ ثچؿ څ ثڈ ډڀيڂ ٣ټت، ام ٛ

ٳڄڄـ. ا٫نڅځ ثل ارـاؿ ٛبډل ٳڈ ٿڄِإ ؽـٿبتي ثلاي ٣جبًيبځ   ثب ڃٌت ؽنا٣ي ډپ يبؿ ٿي

ډبيي ثلاي آڃبځ څاٷقاك ُـڇ ثچؿ، ٛبډل ڃين ؿك اؽتال٩ ٿيبځ اٿايڂ څ   ثچؿڃـ څ ٿٌاٻيت

ٿإٿچځ، ثڈ ٣ڄچاځ ٫لٿبڃـڇ ڃيلڅډبي ٿإٿچځ ڃَٰ ٿڊڀي ؿك تخجيت ؽال٫ت اڅ اي٬ب ٳلؿ. ام 

ام آڃٴڈ ثڈ يبكي ٛبډل څ ڃيلڅډبي اڅ ثل ٳلًي ؽال٫ات ڃٌِات،    ايڂ كڅ، ٿإٿچځ پي

ثڈ ٟبډل ثڈ پبى ؽـٿبت ٛبډل څ ؿك ثبٛڂ، ٷچيب ثلاي ؿڅك ٳالؿځ   .٭  ډ205ؿك ُچاٹ 

اڅ ام ث٨ـاؿ څ ٳچتبڇ ًبؽتڂ ؿًت اًتياليَ ام اٿچك ؽال٫ت څ ڃيان ؿڅك ٳالؿځ ٯبتاٺ    

 ثلاؿكٍ ام پيَ صِپ ؽچؿ، اڅ كا ثڈ عٴچٿت ؽلاًبځ ٫لًتبؿ.

ډل يٲ ًبٹ پي ام اًتٰلاك ؿك ٿلڅ ؽلاًبځ، ڃبٽ ٿإٿچځ ٣جبًي كا ام ؽٜجڈ مؿڅؿ څ ٛب

ؽٜجڈ ؽچاڃـ څ ًٴڈ ٿٌتٰٺ ٗالة ٳالؿ. ثاڈ     7ثڈ ڃبٽ يٴي ام ٫لمڃـاځ اٿبٽ ٿچًي ٳبٟپ

 3ايڂ تلتيت، ًټٌټڈ ٛبډليبځ ٳڈ اڅٻيڂ ًټٌټڈ ايلاڃي ث٤ـ ام اًالٽ اًت، ثڄيبځ ڃڊبؿڇ ُاـ. 

ًي ام ؽٜجڈ، ثڈ ٓچكت ڃبٷڊبڃي ؿكٷقُت. ام ايڂ كڅ، ٛبډل پي ام عق٩ ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٣جب

                                                           

 .256، 2ٓهّبك، طاال 1.
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 اڃـ.   ڃ٠لاځ ٿلٵ ٿِٴچٱ اڅ كا ثڈ ربًچًبځ ٿإٿچځ ڃٌجت ؿاؿڇ ثلؽي ٓبعت

ربڃِيڄبځ ٛبډل ٗڀڂ ا٣الٽ اٛب٣ت ٳبٿٺ ام ؽټي٬ڈ ٣جبًي ډڀضڄبځ ٿڄِچك اٿبكت 

ځ .٭ اؿاٿڈ ؿاُت. آڃب  ډ259تب  206 ؽلاًبځ كا ام ؽټي٬ڈ ؿاُتڄـ. عٴچٿت ٛبډليبځ ام

ٿٌتٰټي  ڃؾٌتيڂ ؿڅؿٿبځ ايلاڃي ډٌتڄـ ٳڈ پي ام څكڅؿ اًالٽ ثڈ ايلاځ، عٴچٿت ڃيڀڈ

 1ؿك ُل٭ ٯټڀلڅ اًالٿي تِٴيٺ ؿاؿڃـ.

اكتجبٙ ايڂ ًټٌټڈ ثب عزبم ام آڃزب آ٧بم ُـ ٳڈ آڃبځ ا٫نڅځ ثل اؿاكڇ ثؾَ ٠٣يڀي 

ي ؿاك ٿڄبٓجي ام ًچي ؽټ٬بي ٣جبً ام ٯټڀلڅ ُل٭ ؽال٫ت ثڈ ٿلٳنيت ڃيِبثچك، ٣ڊـڇ

 اام آځ رڀټڈ اًت ٳڈ ٿڄٔاجي تِالي٬بتي    « ٣ڀٺ اٻغلٿيڂ»ٿڄٔت  2ُـڃـ. ؿك عزبم

ُاـ څ ډڄٸابٽ ؽٜجاڈ     څ ٿتٔـي آځ ام ٿيبځ اٿيلاځ ثابڃ٬چف اڃتؾابة ٿاي    3ًيبًي ثچؿ

ُـ. ؿك ٿچًپ عذ ڃين ٣ٓټَڀي ثالاي څي   ؽچاڃـځ ؿك ٿٴڈ، ڃبٿَ ډڀلاڇ ؽټي٬ڈ فٳل ٿي

ٿ٤يڂ ثڈ ؿًتٸبڇ ؽال٫ت ثپالؿامؿ څ  ٷِت. ؿك ٿٰبثٺ، اڅ ٿچٟ٪ ثچؿ ٿبٻيبتي  ڃٔت ٿي

ٓبعت اياڂ ٿڄٔات    4ډبي عزبد كا تإٿيڂ ٳڄـ. اٿڄيت ٿٴڈ ؿك ٿچًپ عذ څ ٳبكڅاځ

 ا٫نڅځ ثل آڃٴڈ ٣بٿٺ كاڇ ٿٴڈ ثچؿ، ٿٌاٻيت ا٣ڀبٹ ايبٽ عذ كا ڃين ثل ٣ڊـڇ ؿاُت.

 انحشييٍ عًم يُصت ٔ طبْشيبٌ

ـڇ ؿاُاتڄـ.  ٿڄٔت ٣ڀاٺ اٻغالٿيڂ كا ثال ٣ڊا     .٭  ډ253تب  237ٛبډليبځ ام ًبٹ 

ثب ؿكٷقُات څي   5ؿاك ٿڄٔت يبؿُـڇ ثچؿ. ٿغڀـ ثڂ ٣جـاهلل ثڂ ٛبډل صڄـًبٻي ٣ڊـڇ
                                                           

، 5؛ ربهيـ اييواى كه هيوّى ًقَيزيي اٍياله،، ط    591ي553ه.ک: ربهيـ ايواى اىآؿبى رب اًوواٗ ٍلَلَ هبعبه، ٕٔ 1.

 .  513ي511ٕٔ

 .595، 5ٓوبد ًبٕوي، ط؛ ٝج258، 9ٓربهيـ ٝجوي، ط 2.

كاه ايي هٌٖت ثْكًيل،   كه ّاهغ، ػِلٍ كاهاى ايي هٌٖت رٌِب كه هوبم هوبّزگبى فليلَ ّ ثَ ْٝه رْويلبر،، ػِلٍ 3.

 ّل. كه ؽبل، کَ ًبظو إل،، فْك فليلَ ثْك ّ فٞجَ ثَ ًبم ّي فْاًلٍ ه،

 .6521ّ  6172، 54ٕٔربهيـ ٝجوي، ط 4.

 .ُوبى 5.
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ؿاك اياڂ ٿڄٔات ثاچؿ، ٫الؿ ؿيٸالي ام       .٭، ٣ڊاـڇ   ډ246( ٳڈ ام ًبٹ .٭  ډ253)ًبٹ 

ٿغڀـ ثڂ ٣جـاهلل ؿك ٿـت ٿٌائچٻيتَ ؿك ٿٰابٽ    1ٛبډليبځ ثـاځ ٿڄٔت ؿًت ڃيب٫ت.

ي ؿك عزبم اڃزبٽ ؿاؿ. ثڈ ٛاچك ٳټاي، اٯاـاٿبت    ؿاكڃـڇ ٿڄٔت ٣ڀٺ اٻغلٿيڄي اٯـاٿبت

 تچاځ صڄيڂ ثلُڀلؿ: ٛبډليبځ كا ؿك ٿٰبٽ ٣ڀٺ اٻغلٿيڂ ٿي

 الف( تْسيغ اهْال زر حزهيي

.٭ اٿيل اٻغبد ثچؿ، اٿچاٹ ٫لاڅاڃي ٿيابځ ٿالؿٽ     ډ246ٿغڀـ ثڂ ٣جـاهلل ٳڈ ؿك ًبٹ 

 2ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ اڃ٬ب٭ ٳلؿ.

 ب( رفغ اذتالف زر تارٍ رؤيت ُالل

پي ام ثبمٷِت ام ٬ًل عذ ثڈ ث٨اـاؿ،   .٭  ډ٣247جـاهلل ٛبډلي ؿك ًبٹ  ٿغڀـثڂ

ثڈ ؽټي٬ڈ ٣جبًي ٷاليڈ ٳلؿ ٳڈ ؿك ٿچًپ عذ ثڈ ؿٻيٺ اؽتال٩ ؿك كئيات ډاالٹ ٿابڇ    

ُاچڃـ. ؿك پاي آځ، ٿتچٳاٺ     في اٻغزڈ، عزبد ؿك كڅم ٣يـ ٯلثبځ ؿصبك اؽتال٩ ٿاي 

اٻغزڈ ثڈ ٿٴڈ ث٬لًاتڄـ  اي مكؿكڃٶ ؿكثبكڇ كئيت ډالٹ في٣جبًي ؿًتچك ؿاؿ ؽليٜڈ

 3ثلڃـ. څ آځ كا ثب ډڀبځ ُتبة ثجلڃـ ٳڈ ؽليٜڈ ٿلثچٙ ثڈ ؿكًتي ٿلاًپ عذ كا ٿي

 ج( اُساي قفل سريي تَ کؼثَ

ډب ام اكًبٹ ډـايب ثڈ ؿًت عبٳڀابځ ايالاځ پاي ام اًاالٽ، ثاڈ       ٷناكٍ تليڂ   ٳڊڂ

ٳ٤جاڈ ام   .٭( څ اډـاي ٯ٬ټاي مكياڂ ثاڈ     ډ248ٷناكي ٛبډل ثڂ ٣جـاهلل ثڂ ٛبډل )  عذ

اڃـ ام ډناك ٿخٰبٹ ٛال ًبؽتڈ ُـڇ ثچؿ. ٛبډل ثڂ ٣جـاهلل  ًچي اڅ ٿلثچٙ اًت ٳڈ ٷ٬تڈ

آځ ٯ٬ٺ كا ٳڈ ثب ٿغب٠٫ت ڃيلڅډبي ثٌيبكي ډڀلاڇ ثچؿ، ثڈ ٿٴڈ ثالؿ   .٭  ډ219ؿك ًبٹ 
                                                           

 .6262ٓ ،54ربهيـ ٝجوي، ط  1.
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 1ٷنيڂ ٯ٬ٺ ٯجټي ٳلؿ. څ ربي

ڃ٬چف ٛبډليبځ ؿك علٿيڂ پي ام ؽبكد ُـځ ٿڄٔت ٣ڀٺ اٻغلٿيڄي ام ؿًت آڃبځ 

ڃين اؿاٿڈ ؿاُت. ٷچيب آڃبځ ؿك ايڂ ٿـت ثڈ ډڀلاڇ ڃيلڅډبي تغت اٿل ؽچؿ ؿك ؽـٿت 

ٷاقاك ًټٌاټڈ    .٭(، ثڄيبځ  ډ270ا254ٓبعت ٿڄٔت رـيـ ثچؿڃـ. اعڀـ ثڂ ٛچٻچځ )

ثلاي ثيلڅځ كاڃاـځ ٛبډليابځ ام ٿٴاڈ، يٴاي ام      .٭  ډ257ٛچٻچڃيبځ ؿك ٿٔل، ؿك ًبٹ 

ڀلاڇ ثاب ٳابكڅاځ عبريابځ ٿٔال ثاڈ ٿٴاڈ       ًلؿاكاڃَ ثڈ ڃبٽ ٿب٤ٛبځ كا ثب ډناك ًچاك ډ

اعڀـ  ٫2لًتبؿ څ ثڈ اڅ ٿإٿچكيت ؿاؿ تب ثب تزڊينات رڄٸي ؿك ٿلاًپ عذ ع٘چك يبثـ.

 3.٭  ډ257ثب اكًبٹ ؽلاد ٿٔل ډڀلاڇ ثب ډـايبي ٫لاڅاځ ثلاي ؽټي٬ڈ ٿ٤تڀـ ثاڈ ًابٹ   

ؿك ڃ٠ل ؿاُت ثڈ ؽټي٬ڈ ٣جبًي تٰلة ثيِتلي پيـا ٳڄـ څ ٯـكت ؽاچيَ كا ؿك ٿٴاڈ   

ڃ٬چف ؿډـ. ډـ٩ اڅ ايڂ ثچؿ ٳڈ ثب ٳٌت ٿِلڅ٣يت څ ٿٰجچٻيت ٿيبځ ٿٌټڀبڃبځ ثاڈ   ڃين

ام ايڂ كڅ، ثلاي تغٰٮ اډـا٩ ؽچؿ، ثڈ اكًبٹ ٓـٯبت څ  .ؿڅاٽ عٴچٿتَ ٳڀٲ ٳڄـ

 4ډـايب ثلاي ٷلؿاڃڄـٷبځ اٿچك ٿٴڈ پلؿاؽت.

 َبو ٔ صيبٌ ايبست اييشاٌ طبْشي

 .٭(   ډ207ا  206ٛبډل ثڂ عٌيڂ )ا 

 .٭(   ډ213ا  207ډل )ثڂ ٛب 

 .٭(   ډ230ا  213جـاهلل ثڂ ٛبډل )ا ٣

 .٭(   ډ248ا  230ٛبډل ثڂ ٣جـاهلل )ا 

 ..٭(  ډ259ا  248ٿغڀـ ثڂ ٛبډل )ا 

                                                           

 .224، 5ّٓلبء الـوام، ط 1.
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 . سبجيب5ٌ

 1ثڄي ًبد(، آًيبي ٿيبڃڈ څ ثڈ ٛچك ؿٯيٮ، ٿبڅكاء اٻڄڊل ثچؿ.)ؽبًتٸبڇ اڅٻيڈ ًبريبځ 

اڃاـ.   ٿبڅكاء اٻڄڊل ؿاڃٌتڈ 2ډبي ٫ل٧بڃي ثلؽي ٿغٰٰبځ، آڃبځ كا ٨ًٔـي څ ثلؽي ؿيٸل، ام

ډبيي ام ڃاي ٿبڃڄاـ ٳپلڃِايڄبځ اٿالڅمي       ڃٌجت ًبري ڃبُي ام ًٴچڃت آڃبځ ؿك ؽبڃڈ

څ رټات   4ًبريبځ ثب ٿٌټڀبځ ُـځ څ كاڇ يب٫تڂ ثاڈ ؿًاتٸبڇ ؽال٫ات ٣جبًاي     3اًت.

اثچًبد، ًلًټٌاټڈ اياڂ ؽبڃاـاځ     5تچرڈ ؽټ٬بي ٣جبًي ثڈ ٿٰبٿبتي څاال ؿًت يب٫تڄـ.

ؿاك ُـ. ثالاي ڃڀچڃاڈ، ٿ٤تٔاپ     ډبيي كا ام ًچي ثلؽي ؽټ٬بي ٣جبًي ٣ڊـڇ يتٿإٿچك

ؿيڂ ؿك آفكثبيزابځ ٳالؿ ٳاڈ څي     څي كا ٿإٿچك ڃجلؿ ثب ثبثٲ ؽلٽ ،6.٭(  ډ227ا   218)

ًِاڄي، ُازب٣ت ؽاچؿ كا ؿك اياڂ ڃجالؿ ڃِابځ ؿاؿ.          ډڀلاڇ ٷلڅډاي ام ًاچاكاځ ُاُلڅ

څ  7ٴڀالاځ ٿغټاي ٛجلًاتبځ(   ٫لٿبڃـډي ًپبډي ام ؿٿبڅڃـ ثالاي ڃجالؿ ثاب ٿبميابك )ع    

 ام ؿيٸل اٯـاٿبت اڅ ؿك ايڂ مٿبځ ثچؿ. 8ًلٳچة ٿڄٴزچك، عبٳپ اكٿڄٌتبځ

.٭   ډ319تاب   276ًبٹ  ازثڈ ؿڃجبٹ ؽـٿبتِبځ ثڈ ؿًتٸبڇ ؽال٫ت ٣جبًي، ًبريبځ 

.٭، ؿك آفكثبيزبځ، اَكاځ څ ٷابڇ اكٿڄٌاتبځ څ     ډ317تب  279څ ثڄب ثڈ ٯچٹ ؿيٸل، ام ًبٹ 

ًابريبځ ثاڈ ٓاچكت ٟابډلي، تابث٢ څ ٿٜيا٢ ؿًاتٸبڇ         9ڃـ.عـڅؿ كي عٴچٿت ٳلؿ

تچاځ ثاڈ ُاڀبك آڅكؿ     ډبي ايلاڃي ٿي ؽال٫ت ثچؿڃـ، اٿب آڃڊب كا ام ٯـكتڀڄـتليڂ ًټٌټڈ
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 1ٳڈ ؿك ٿٰبثٺ ؽټ٬ب ٣ټپ اًتٰالٹ ثلا٫لاُتڄـ.

.٭( ثاڈ    ډ247ا   232اكتجبٙ ًبريبځ ثب عزبم ام آڃزب آ٧بم ُـ ٳڈ ٿتچٳٺ ٣جبًاي )  

.٭، اڅ كا ٿإٿچك ثبمكًي كاڇ ٿٴڈ ام ٿٌايل ٳچ٫اڈ     ډ244د، ؿك ًبٹ ًجت ؽـٿبت اثچًب

ؿك څًٚ ايڂ كاڇ ٯلاك ٷل٫تڈ ثچؿ، ثڈ  تٰليجبرٿڄنٹ( ٳڈ  31ام  15ٷبڇ ٫يـ )ٿڄنٹ  ٿڄنٹ 2ٳلؿ.

ًجت ؿاُتڂ ٿچٯ٤يت ڃ٠بٿي ٿڄبًت، ثبماك څ اٿٴبڃبت ك٫بډي ثلاي عبريبځ، ثاڈ ٣ڄاچاځ   

څ عبريبځ، څًابيٺ څ ٳبالډبيِابځ كا ؿك اياڂ    ٿلٳنيتي ثلاي كاډـاكاځ اڃتؾبة ُـڇ ثچؿ 

 12.٭ ؿك ٯٔال اثاڂ ډجيالڇ ؿك      ډ251اثچًابد ؿك ًابٹ    3ٷقاُاتڄـ.  ُڊل ثڈ اٿبڃت ٿاي 

څ ثب ًپبڇ ميال ڃ٠الٍ    4ُـ  ٫لًؾي ث٨ـاؿ ٿٌتٰل ُـ ٳڈ تؾتٸبڇ كاډـاكاځ ٿغٌچة ٿي

څي ؿك ٿاـت  عاذ ٿِا٨چٹ ٷلؿياـ.      ثڈ ٿلاٯجت څ ڃٸڊجبڃي ام اياڂ ٿٌايل ٛاچالڃي كاڇ   

 ډبي ارلايي څيوڇ ثڈ ٳبك ثٌت ٳڈ ٣جبكتڄـ ام:   كاڇ ٳچ٫ڈ تب عزبم، ًيبًتٿچكيتَ ثل ٿإ

 اٻ٪( اًتٰلاك ڃيلڅي ٳب٫ي ؿك ٿڄبٛٮ ٿؾتټ٪ ثڈ ډڀلاڇ ٫لٿبڃـڇ 

ډبي ڃ٠بٿي ًچاكڇ ڃ٠بٽ څ پيابؿڇ ڃ٠ابٽ ثالاي ثلكًاي ٯټڀالڅ څ       ة( تِٴيٺ ؿًتڈ

 5ډب څ ؿڅك ٳلؿځ كاډنڃبځ  ٿچٯ٤يت كاڇ

 6ٱ ثلاي ٿلاٯجت ثڊتل ام ٿٌيل عذ ډبي ٿِٴچ د( رټت ٷلڅڇ

 7ُـڃـ.  ډب ٿي ؿ( ڃجلؿ ثب كاډنڃبځ څ ٳٌبڃي ٳڈ ٿچرت ڃباٿڄي كاڇ

 ياب ام ًاچي اٿيال ٓا٬بكي،      8ثاب ڃ٠ال څي  پي ام اثچًبد، ٿڄٔت ٣ڀٺ اٻغلٿيڄي 
                                                           

 .439، 5ٓه.ک: كوٌُگ عبهغ ربهيـ ايواى، ط 1.

 .86، 7ٓ؛ الکبهل، ط251، 9ٓربهيـ ٝجوي، ط 2.

 .35؛ الوالهؼ الغـواكيَ، 582ٓ-574؛ االػالم الٌليََ، 254ٕٔه.ک: اؽَي الزوبٍين، ٓ 3.

 .655ي649؛ اهواء الکْكَ، 545ٕٔالجللاى، ٓ 4.

 .349ي347، 4ٕٔ.؛ رغبهة االهن، ط353، 9ٓه.ک: ربهيـ ٝجوي، ط 5.

 .568، 7ٓالکبهل، ط 6.

 .568ّ  557، 7ٕٔ؛ الکبهل، ط353ّ  343، 4ٕٔ؛ رغبهة االهن، ط333ي327، 9ٕٔـ ٝجوي، طربهي 7.

 .355، 2ٓارؾبف الْهي، ط 8.
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.٭( ٳڈ آځ كا ام ؽټي٬ڈ ٣جبًي ٷل٫تڈ ثچؿ، ثڈ ٫لمڃـ اثچًبد   ډ287 -٣265ڀلڅ ٻيج ) 

څي ثاڈ   1ـ ثڂ اثچًبد ؿيچؿاؿ ٿټٰات ثاڈ ا٫ِايڂ څاٷاقاك ُاـ.     ثڈ ڃبٽ اثچاٻڀٌب٫ل ٿغڀ

ٿغٖ څكڅؿ ثڈ ٿٴڈ ثب اثڂ ٿؾنڅٿي، اٿيل ٿٴڈ ٳڈ ٿـ٣ي ډڀيڂ ٿٰبٽ ثچؿ، رڄٸيـ څ اڅ 

.٭ پاي ام ٧ابكت پالؿڇ ٳ٤جاڈ ام       ډ266ثڄب ثل ٯچٻي ؿيٸل، ؿك ًابٹ   2كا ُٴٌت ؿاؿ.

نڅٿي، عٴڀلاڃي ًچي ٷلڅډي ام ا٣لاة، ا٫ِيڂ ثڈ ٿٴڈ آٿـ څ پي ام ٧ټجڈ ثل اثڂ ٿؾ

.٭ ثاڈ    ډ269څي ؿك ٿـت ٿٌائچٻيتَ تاب    3علٿيڂ كا ام ؽټي٬ڈ ٣جبًي ؿكيب٫ت ٳلؿ.

اٻجتاڈ ٷناكُاي    4ډبي عبريبځ پلؿاؽت. ًلٳچة ٯجبيٺ ثـڅي كاډنځ ؿك ٿٌيل ٳبكڅاځ

.٭ عٴبيات    ډ288ؿاكي ٿڄٔت يبؿُـڇ ثڈ ؿًت اثاچ اٻڀٌاب٫ل ؿك ًابٹ     ڃين ام ٣ڊـڇ

 5ؿاكؿ.

٣ڊـڇ ؿاك ٿڄٔت ٣ڀاٺ اٻغالٿيڂ ثاچؿ، يچًا٪ ثاڂ       ًچٿيڂ ٫لؿي ٳڈ ام ًبريبځ

٭( ثاڈ اياڂ   .  ډ288ًبد ثچؿ ٳڈ پي ام ٿلٵ اثچًبد ؿك څثبي آفكثبيزابځ )ًابٹ    اثي

.٭ ؿك ؿڅكاځ   ډ271ثڈ اًتڄبؿ ٷناكُي، څي پيَ ام آځ ؿك ًبٹ  6ٿڄٔت ؿًت يب٫ت.

ؽال٫ت ٿ٤تڀـ ٣جبًي څاٻي ٿٴڈ ثچؿ. ؿك ايڂ ًبٹ، اعڀـ ٛابيي ٳاڈ عابٳپ ٿـيڄاڈ څ     

ډـاك ٿڄبمٹ ٿـيڄڈ تب ٿٴڈ ثچؿ، ٧الٿَ، ثـك كا ثڈ اٿبكت عذ ثلٷنياـ. يچًا٪ ثاڂ    كا

اثچًبد، ڃنؿيٲ ؿكډبي ٿٌزـ اٻغلاٽ ثب اٿيل عبد ؿكٷيل ُـ. ؿك ايڂ ٿيبځ، عبريابځ  

ام  7ؿاك ثـك ُـڃـ څ يچً٪ ثڂ اثچًبد كا ؿًتٸيل څ كڅاڃڈ مڃـاځ ث٨ـاؿ ٳلؿڃاـ.  ربڃت

چً٪ ؿك ؿًت ڃيٌت. ؿك اياڂ ًابٹ، ؽټي٬اڈ    .٭، ؽجلي ام ي  ډ315ايڂ مٿبځ تب ًبٹ 
                                                           

 .457ّ  456، 5ٕٔ؛ ؿبيخ الووام، ط427، 3ٓربهيـ اثي فللّى، ط 1.

 .332، 2ٓالؼول الضويي، ط 2.

 .39، 55ٓالجلايخ ّ الٌِبيخ، ط 3.

 .333، 7ٓ؛ الکبهل، ط628، 625، 653، 591، 553، 549، 9ٕٔربهيـ ٝجوي، ط 4.

 .332، 2ٓالؼول الضويي، ط 5.

 .32، 25ٓ؛ ربهيـ االٍالم، ط561، 2ٓ؛ ربهيـ الوْٕل، ط519، 7ٓالکبهل، ط 6.

 .244، 52ٓ؛ الوٌزظن، ط8، 51ٓربهيـ ٝجوي، ط 7.
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ډاب ام   ٣جبًي ؿك پي ڃباٿڂ ُـځ كاڇ ٣لا٭ ثڈ عزبم څ ٯتٺ عبريبځ څ ٧ابكت ٳابكڅاځ  

ًچي ٯلٿٜيبځ، يچً٪ كا ٿإٿچك ڃجلؿ ثب آڃڊب ٳلؿ ٳڈ ثڈ اًبكت ٯلٿٜيبځ ؿك آٿاـ څ ثاڈ   

ډابي آاټي ٳابكڅاځ     ام ايڂ مٿبځ تب عـڅؿ ثيٌت ًبٹ، ٯلٿٜيابځ ثال كاڇ   1ٯتٺ كًيـ.

 2ؿاؿڃـ. ډب اربمڇ ٣جچك ٿي بريبځ ًټٜڈ يب٫تڄـ څ ثڈ ٳبكڅاځع

 (ق. ْ 393ـ  247) صفبسيبٌ. 6

.٭( ثاچؿ ٳاڈ ثاب تٔال٩       ډ265-247ٿاًي ايڂ ًټٌټڈ، ي٤ٰچة ٻياج ٓا٬بك )  

ڃيِبثچك څ ثلاڃـاؽتڂ ٛبډليابځ، عٴاچٿتي پـياـ آڅكؿ ٳاڈ آځ كا ڃؾٌاتيڂ عٴچٿات       

ٷاقاك ًټٌاټڈ    چة ٻياج، ثڄيابځ  تاچاځ ؿاڃٌات. ي٤ٰا     ٿٌتٰٺ ايلاڃي پي ام اًاالٽ ٿاي  

ډبي ٫لاڅاځ ؿاُت څ كڅاثَٜ ڃين ثب ؽټي٬ڈ ٣جبًي ثڈ ؿاليټي  ٿ٨ِچٻي ٳڈ ؿٹ ٬ٓ3بكيبځ

صچځ ثلؽچكؿ ثب ڃڀبيڄـٷبځ ؽال٫ت ٣جبًي ؿك ايبالتي صچځ ؽلاًبځ، ٳلٿبځ، ٫بكى څ 

ؽچمًتبځ تيلڇ ُـڇ ثچؿ، ڃتچاڃٌت ؿك عزبم ڃ٬چف ؿاُتڈ ثبُـ. ي٤ٰچة پاي ام آڃٴاڈ   

ي، ٿ٤تڀـ، اٯـاٿبت اڅ كا ٧يل ٯبڃچڃي ؽچاڃـ، ثڈ ث٨ـاؿ ٻِٴل ٳِيـ، اٿاب ؿك  ؽټي٬ڈ ٣جبً

.٭( څ   ډ262ربيي ثاڈ ڃابٽ ؿيال اٻ٤ابٯچٹ ؿك ًابعٺ ؿرټاڈ ُٴٌات ؽاچكؿ )ًابٹ          

 4ڃِيڄي ٳلؿ. پي ام آځ ڃين ؿك ُچُتل ؿكٷقُت.  ٣ٰت

ثب ٿلٵ ي٤ٰچة څ كڅي ٳبك آٿـځ ثلاؿكٍ، ٣ڀلڅ ثڂ ٻيج، ًيبًت څي ثال پبياڈ    

ؽټي٬ڈ ٣جبًي ٯلاك ٷل٫ت. ٿ٤تڀـ ٣جبًي ڃيان ؿك اياڂ مٿابځ ثاب ثغالاځ څ      اٛب٣ت ام 

كڅ، ثالاي ًالٳچة آڃابځ،     كڅ ثچؿ. ام ايڂ ُچكٍ ٠٣يپ مڃٸيبځ ؿك رڄچة ٣لا٭ كڅثڈ

ؿكٓـؿ ثڊجچؿي كڅاثٚ ثب ٬ٓبكيبځ ثلآٿـ. ؽټي٬ڈ ٣جبًاي ا٫انڅځ ثال تإيياـ عٴچٿات      
                                                           

 .533؛ ًظوي ثَ ربهيـ آمهثبيغبى، 555ٓ، 55ٓربهيـ ٝجوي، ط 1.

 .  367ي 362، 4ًٕٔبهَ ؽظ ّ ؽوهيي ّويليي، ط : كاًِعِذ اٝالع ثيْزو ه.ک 2.

 .52ّ  55االهٖبه، ٕٔ 3.

َ 31ّ35؛ ربهيـ ايواى، ٍوپوٍ، ٍبيکٌ، 59ٕٔي57ٍلَلَ ُبي هزوبهى كه ايواى، ٕٔ 4. ُيبي اٍياله،،    ؛ ٍلَيل

ٓ334. 
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ڂ كا ڃيان ثاڈ اڅ   ٣ڀلڅ ثل ٯټڀلڅي څًي٢ تغت اؽتيبكٍ، ٳابكٷناكي عالٿيڂ ُالي٬ي   

٣ڀاٺ  »ٷاقاكي ٿڄٔات    كًاـ ډاـ٩ آاټي ؽټي٬اڈ ام څا     ثڈ ڃ٠ل ٿاي  1ت٬چيٖ ٳلؿ.

ثڈ ٣ڀلڅ، ت٤٘ي٪ ربيٸبڇ څ ٳبًتڂ ام ڃ٬چف اعڀـ ثڂ ٛچٻچځ، عابٳپ ٿٔال   « اٻغلٿيڂ

 ؿك علٿيڂ ثچؿ.

ثـيڂ تلتيت، ٬ٓبكيبځ ٳڈ تالٍ ؿاُتڄـ ڃ٠بكت ثل اٿچك علٿيڂ كا ثل ٣ڊـڇ ؿاُتڈ 

٣ڀٺ اٻغلٿيڂ كا ام ًچي ؿًتٸبڇ ؽال٫ت ٣جبًي ؿكيب٫ت  ثبُڄـ، ٿچ٫ٮ ُـڃـ ٿڄٔت

ؿك ايڂ ٿـت، ٿيابځ  . ؿاك ايڂ ٿڄٔت ثچؿڃـ .٭ ٣ڊـڇ  ډ271تب  265ٳڄڄـ څ آڃبځ امًبٹ 

٫لًتبؿٷبځ ٣ڀلڅ ثڂ ٻيج څ اثڂ ٛچٻچځ ؿك ٿٴڈ كٯبثت څ ؿكٷيلي څراچؿ ؿاُات. ؿك   

بڃات ٣ڀالڅ   .٭، ڃڀبيڄـڇ اثڂ ٛچٻچځ ؿك ٿٴاڈ ام ٣بٿاٺ كاڇ ٿڄٔاچة ام ر     ډ268ًبٹ 

ُٴٌت ؽچكؿ څ پلصٓپ ٣ڀلڅ ٻيج ثل ًڀت كاًت ٿڄجل ٿٌزـ اثلاډيپ ؽټيٺ ڃٔات  

اثڂ ٛچٻچځ ؿك ًبٹ ث٤ـ، ًپبډي كا ثڈ ٿٴڈ ا٣ناٽ ٳلؿ، اٿاب ډابكڅځ ثاڂ ٿغڀاـ،      2ُـ.

٣بٿٺ ٿٴڈ، ثب ٳڀٲ ًپبډيبځ ٣ڀلڅ ثڂ ٻيج، ثل ًپبڇ اثڂ ٛچٻچځ صيلڇ ُـ څ آڃڊب كا ام 

 3ٌزـ اٻغلاٽ ٻ٤ڂ ُـ.ٿٴڈ ثيلڅځ كاڃـ څ اثڂ ٛچٻچځ ؿك ٿ

.٭ څ ؿك پاي عڀټاڈ     ډ271كڅاثٚ ٬ٓبكيبځ ثب عزبم صڄـاځ ؿيل ڃپبيياـ. ؿك ًابٹ   

ثلؽي ًبؿات ٣ټچي ام ٿٴڈ ثڈ ٿـيڄاڈ څ ٳِاتبك څ ٧ابكت ؿك آځ ُاڊل ٳاڈ ٿچرات       

ت٤ٜيټي ٿلاًپ عذ څ ڃين ت٤ٜيټي ڃڀبم رڀ٤ڈ څ رڀب٣ت ُـ، ٿ٤تڀـ ؽټي٬اڈ ٣جبًاي،   

اؿ ا٣الٽ ٳلؿ ٣ڀلڅ ٻياج كا ام ٿڄٔات ٣ڀاٺ    ؿك ع٘چك عذ ٷناكاځ ؽلاًبڃي ؿك ث٨ـ

څاٻي ٿٴڈ، يچً٪ ثڂ  4ٳڄـ څ ؿًتچك ؿاؿ ٣ڀلڅ كا ثل ٿڄبثل ٻ٤ڂ ٳڄڄـ. اٻغلٿيڄي ٣نٹ ٿي

ٷناكاځ ُـڇ ؿاك ٳبك عذاٻٌبد، ؿك عڀبيت ام ٣ڀلڅ ٻيج، ثب اٿيل رـيـي ٳڈ ٣ڊـڇاثي
                                                           

 .41، 3ٓ؛ الٌغْم الياُوٍ، ط581، 2ٓ؛ الؼول الضويي، ط543الجللاى، ٓ 1.

 .599ٓ، 9ربهيـ ٝجوي، ط 2.

 .344، 2ٓ؛ ارؾبف الْهي، ط553، 2ٓ؛ ربهيـ الوْٕل، ط654-652ٕٔ، ُوبى 3.

 .6628ي6626، 55ٕٔربهيـ ٝجوي، ط 4.
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ٷاناكاځ  ذًاپبډيبځ څ عا    ثچؿ، ثڈ ٿؾبٻ٬ت ثلؽبًت څ اڅ كا اًيل ٳلؿ. ثاب اياڂ عابٹ،   

ثاب څراچؿ اياڂ، ؿك     1ؿؽبٻت ٳلؿڃـ څ څاٻي كا ؿًتٸيل ٳلؿڃـ څ ثاڈ ث٨اـاؿ ٫لًاتبؿڃـ.   

ٳلؿڃاـ ٳاڈ صڄاـاځ     ډبي ث٤ـ ڃين ٬ٓبكيبځ ثلاي ڃ٠بكت ثل اٿچك عالٿيڂ تاالٍ    ًبٹ

 2ثؾَ ڃجچؿ. ڃتيزڈ

ډاب څ   ډبي ڃؾٌاتيڂ اًاالٿي، ا٫انڅځ ثال ؽبڃاـاځ      ٯبثٺ يبؿآڅكي اًت ٳڈ ؿك ًـڇ

ډبي ًيبًي څ ٿقډجي ٿلتجٚ ثچؿڃـ  ُـڇ ٳڈ ثب عزبم ثڈ اڃٸينڇډبي ايلاڃي يبؿ عٴچٿت

ډبي ؿيٸالي ڃيان ؿك    ډب څ ؿڅٻت څ ٿڄِإ ٳبكډبي ؽيلي ڃين ؿك علٿيڂ ُـڃـ، ؽبڃـاځ

ٿڄبٛٮ ٿؾتټ٪ ايلاځ، ٓبعت ٯـكت ثچؿڃاـ ٳاڈ اؽجابكي ام اكتجابٙ آڃڊاب ثاب عزابم        

څ  3.٭( ډ395ا   204.٭(، ًابٿبڃيبځ )   ډ331ا   205) ؿكؿًت ڃيٌت. ٣ټچيبځ ٛجلًتبځ

.٭(،   ډ387ا   365اڃـ. ثڄب ثڈ ٷناكُي، ڃچط ثڂ ٿڄٔاچك ًابٿبڃي )   آٹ ميبك ام آځ رڀټڈ

ٳالؿ.    ًبٻيبځ ٿتچاٻي، ډـايبيي ام ؿًت څميلٍ، اعڀـ ؽچاكمٿي ثڈ علٿيڂ اكًبٹ ٿي

 ٷناكٍ ميل ڃين ٿايـ اكتجبٙ ثلؽي ام ًبٿبڃيبځ ثب عزبم اًت:

ٗ  ٘ـٛن  احٕس ذٛاضظٔي اظ رّٕٝ ذٛاظ حؿـطت  سـبٔب٘ي ثـٛز ٚ ٞـط     ٔٙػـٛض  ثـ

وؼجٝ ٔؼظـٓ ٚ ٔسيٙـٝ ٔىـطْ فطسـتبزي تـب ثـط اضـطاف        ٝ حّٕي ثط زست اٚ ث ،سبَ

ٔػبة استحمبق ٚ ٔظبٖ اسـتيزبة  ٝ حطٔيٗ ٚ فمطا ٚ ٔستحمبٖ غطف وطزي ٚ ث

 4.ضسب٘يسي

  زاري اهيزاى صفاري ًام ّ هست سهام

  .٭(  ډ265ا  247اثچيچً٪ ي٤ٰچة ثڂ ٻيج )ا 

  .٭(  ډ287ا  ٣265ڀلڅ ثڂ ٻيج )ا 
                                                           

 .6628 ي 6626، 55ٕٔ، طربهيـ ٝجوي 1.

 .6482ُوبى، ٓ 2.

 .65ُبي هزوبهى كه ايواى، ٓ ٍلَلَ 3.
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  .٭(  ډ296ا  287اثچاٻغٌڂ ٛبډل ثڂ ٿغڀـ ثڂ ٣ڀلڅ ) ا

  .٭(  ډ298ا  296ٻيج ثڂ ٣ټي ثڂ ٻيج ) ا

  .٭(  ډ298اثچ٣ټي ٿغڀـ ثڂ ٣ټي ثڂ ٻيج ) ا

  .٭(  ډ352ا  311اثچر٬٤ل اعڀـ ثڂ ٿغڀـ ثڂ ؽټ٪ ) ا

 ..٭(  ډ393ا  352اثچاعڀـ ؽټ٪ ثڂ اعڀـ ) ا

 بويه آل صرع در حجاز و ايران مناسبات

ډابي ٣ټاي    يابكي ًاڈ ثالاؿك ثاڈ ڃابٽ      ًټٌټڈ آٹ ثچيڈ )ثچيڊيبځ، ؿيټڀيابځ( ثاب ډاپ   

تب  320اٻـڅٻڈ تِٴيٺ ُـ څ ام عـڅؿ ًبٹ  ٣ڀبؿاٻـڅٻڈ، اعڀـ ٿ٤ناٻـڅٻڈ څ عٌڂ كٳڂ

.٭ ثل ايلاځ عٴچٿت ٳلؿڃـ. ؿك ايڂ ًبٹ، ًټزچٯيبځ ثب تٔل٩ ث٨ـاؿ ثاڈ ٣ڀال     ډ447

٣جبًايبځ څ ثاب ؿاُاتڂ اٯتاـاك،       يثڈ ٣ڄچاځ اٿيلاالٿلاآٹ ثچيڈ  1آځ ؿڅٻت ؽبتڀڈ ؿاؿڃـ.

.٭   ډ447تب  (٫تظ ث٨ـاؿ)ًبٹ .٭   ډ334تڀبٽ اٿچك ًيبًي څ ڃ٠بٿي ؽال٫ت كا ام ًبٹ 

ًبٹ ؿك اؽتيبك ؿاُتڄـ. آڃبځ ؿك كٯبثت ثب اؽِيـيبځ څ پي ام آڃڊب  110ثڈ ٿـت عـڅؿ 

ٳلؿڃـ تب ام ايڂ ٛلياٮ   ٿياي  ثب ٫بٛڀيبځ ثڈ ٣ڄچاځ عبٳڀبځ ٿٔل، ثڈ عزبم تچرڈ څيوڇ

ٳٌت ٿِلڅ٣يت ٳڄڄـ. آڃبځ ثب تچرڈ ثڈ تٌټٚ ٳبٿٺ ثل ؿًتٸبڇ ؽال٫ت، څٟبي٪ آڃبځ 

 ؿاؿڃـ.  كا ؿك اٿچك عذ اڃزبٽ ٿي

.٭(   ډ358-323.٭، ثب اؽِايـيبځ )   ډ334آٹ ثچيڈ پي ام تٌټٚ ثل ث٨ـاؿ ؿك ًبٹ 

ُاـځ ؽٜجاڈ ثاڈ     ثڈ ٣ڄچاځ ٫لٿبڃلڅايبځ ٿٔل،ؿك كاًتبي ڃ٬اچف ؿك عالٿيڂ څ ؽچاڃاـڇ   

.٭، ٳبكڅاځ عبريبځ ٣لا٭ كا ثب   ډ342ڃبٿِبځ كٯبثت ؿاُتڄـ. ٿ٤ناٻـڅٻڈ ثچيڊي ؿك ًبٹ 

ډبي اثچاٻغٌڂ ٿغڀـ ثڂ ٣جـاهلل څ اثچ٣جـاهلل اعڀـ ثاڂ   ؿڅ اٿيلاٻغبد ام ٣ټچيبځ ثڈ ڃبٽ

٣ڀل ثڂ يغيي، ثڈ ٿٴڈ ٷٌيٺ ؿاُت. آڃڊب ؿك ٿٴڈ ثب ًپبډيبځ اثاڂ اؽِايـ ٳاڈ ثالاي     
                                                           

ٔ    ّ ربهيـ ٍيبٍ، آى ه.ک: ٍلَلَكهثبهٍ چگًْگ، ريٍيٌ كّلذ آ، ثْيَ  1. ؛ ريبهيـ  317يي 312ُيبي اٍياله،، ٕي

 ثَ ثؼل. 549ايواى اى آؿبى رب اًوواٗ ٍلَلَ هبعبهيَ، ٓ
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يت څي ثڈ ډڀلاڇ ٳبكڅاځ عبريبځ ٿٔال آٿاـڇ ثچؿڃاـ، ؿكٷيال ُاـڃـ څ      ؿ٫ب١ ام ٿچٯ٤

.٭ ڃيان ٿيابځ     ډ343ؿك ًبٹ  1تچاڃٌتڄـ ثب ٧ټجڈ ثل آڃڊب ثڈ ڃبٽ ٿ٤ناٻـڅٻڈ ؽٜجڈ ثؾچاڃڄـ.

ٳبكڅاځ ا٣ناٿي ٿ٤ناٻـڅٻڈ څ ٿٔليبځ ؿكٷيلي كػ ؿاؿ. ايڂ ثبك ڃيان ٿٔاليبځ ٿ٨ټاچة    

اٻـڅٻاڈ، ٿ٤ناٻـڅٻاڈ څ    ياڈ ي٤ڄاي كٳاڂ   ُـڃـ څ ؿك ٳڄبك ڃبٽ ؽټي٬ڈ ثڈ ڃابٽ اٿالاي آٹ ثچ  

 ٣2ناٻـڅٻڈ څ ًپي اؽِيـ ؽٜجڈ ؽچاڃـڇ ُـ.

تاليڂ   .٭( ؿك ٿٔال، ًلًاؾت    ډ358پي ام ًٰچٙ اؽِيـيبځ، ٫بٛڀيابځ )ًابٹ   

 3.٭ ثچؿڃاـ.   كٯيت آٹ ثچيڈ څ ٣جبًيبځ ؿك علٿيڂ، ؿك ٛاچٹ ًاـڇ صڊابكٽ څ پاڄزپ ډ    

ٍ ؿاُتڄـ ثب ڃ٬چف څ احل ٫بٛڀيبځ ٳڈ ؿكٓـؿ ڃبثچؿي ؿًتٸبڇ ؽال٫ت ٣جبًي ثچؿڃـ، تال

ٷقاكي ثيِتل ؿك تغچالت عزابم څ عالٿيڂ ُالي٬يڂ، ٿِالڅ٣يت څ ا٣تجابك المٽ كا      

ٛال٩ څ تاإٿيڂ ثؾاَ ٣ڀاـڇ      ٳٌت ٳڄڄـ. ڃنؿيٴي ر٨لا٫يبيي ٿٔل ثڈ عزبم ام يٲ

ڃيبمډبي ٣ڀچٿي ؿڅ ُڊل ٿٰـى ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ام ٛل٩ ؿيٸل، ٫لٓت څ ثٌتل ٿڄبًجي 

لاډپ ًبؽتڈ ثچؿ. ام ايڂ كڅ، آٹ ثچيڈ ڃبصبك ثچؿڃـ ثلاي كا ثلاي تٌټٚ آڃبځ ثل علٿيڂ ٫

ٳبًتڂ ام ڃ٬چف ٫بٛڀيبځ ؿك عالٿيڂ څ ڃيان ٳٌات ا٣تجابك، ثاڈ ڃڀبيڄاـٷي ام ؿًاتٸبڇ        

ډب تإحيل ؽچؿ كا ؿك ؽٜجڈ ؽچاڃاـځ   ؽال٫ت، ثب ٫بٛڀيبځ ٿجبكمڇ ٳڄڄـ. كٯبثت ايڂ ؿڅٻت

بڅة ٿيابځ آڃابځ   ٷقاُت ٳاڈ ثاڈ تڄا    څ ؿ٣ب ثلاي ؽټي٬ڈ څ ًټٜبځ ؿك ٿٌزـاٻغلاٽ ٿي

ؽاچاڃي، ثايڂ ؿڅ ٷالڅڇ، رڄاٶ     ٷِت. عتي ٷبډي ثلاي اٿلِ ؽٜجڈ ؿًت ثڈ ؿًت ٿي

تل ام ٫بٛڀيبځ  ٷل٫ت ٳڈ ؿك ثلؽي ٿچاكؿ، آٹ ثچيڈ، ٿچ٫ٮُـيـي ؿك ٿلاًپ عذ ؿكٿي

 4ٳلؿڃـ.  ٿٔل ٣ڀٺ ٿي

اي ثب عزبم ڃـاُتڄـ څ ٫بٛڀيابځ ثاب    آٹ ثچيڈ تب مٿبځ ٣٘ـاٻـڅٻڈ ٿڄبًجبت ٷٌتلؿڇ
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ؽچؿ تچاڃٌتڄـ ؽٜجابي عالٿيڂ كا ٿتٰب٣اـ ٳڄڄاـ ٳاڈ ڃبٿِابځ ؿك ؽٜجاڈ         ډبي تالٍ

اٿاب ثاب اًاتٰلاك ٣٘اـاٻـڅٻڈ ؿك ث٨اـاؿ )ًابٹ        ،1ٷنيڂ ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٣جبًاي ُاچؿ   ربي

اي كا ثلاي ڃ٬چف څ تغٴايپ ٿچٯ٤يات ؽاچؿ ؿك عزابم      .٭(، څي تالٍ ٷٌتلؿڇ  ډ367

 اڃزبٽ ؿاؿ ٳڈ ٣جبكتڄـ ام:

ؾٌت، ٳبكڅاڃي كا ثڈ اٿيل اٻغبري اثچاعڀاـ  ؽچاڃي ؿك ٿٴڈ: ٣٘ـاٻـڅٻڈ ڃ . ؽٜجڈ1

ٿچًچي )پـكُلي٪ كٗي( ثڈ ٿٴڈ ٫لًتبؿ څ ثڈ اڅ ؿًتچك ؿاؿ ؿك آځ ُڊل ثڈ ڃبٽ اٿيال  

آٹ ثچيڈ ؽٜجڈ ؽچاڃـڇ ُچؿ ٳڈ ثب كٗبيت اٿيل ٿٴاڈ اياڂ ډاـ٩ ٣٘اـاٻـڅٻڈ تغٰاٮ      

 يب٫ت څ ڃبٽ اڅ ډڀلاڇ ؽټي٬ڈ ٣جبًي ؿك ؽٜجڈ آڅكؿڇ ُـ. ًبٹ ث٤ـ ؿڅثبكڇ، ڃابٽ ؽټي٬اڈ  

  2ٷنيڂ ؽټي٬ڈ ٣جبًي ُـ ٫بٛڀي ؿك ؽٜجڈ ربي

  ُـ  . ٻ٨چ ٣چاكٗي ٳڈ ثڈ ٣ڄچاځ كاډـاكي ام عبريبځ ٣لا٭ ٷل٫تڈ ٿي2

 3. آالط كاڇ ٣لا٭ ثڈ ٿٴڈ څ اډتڀبٽ ثڈ كاڇ عذ 3

 4ډبي ثبڃ٬چف ٿٴڈ څ ٿزبڅكاځ ؽبڃڈ ؽـا  . تچمي٢ ٿجبٻ٦ ٫لاڅاځ ٿيبځ ؽبڃـاځ4

 ُڊلډبي ٿٌيل عذ ډب څ  ډب، كاڇ . ثبمًبمي څ آالط صبڇ5

.٭   ډ396. اكًبٹ ربٿڈ ٳ٤جڈ: ثڄب ثڈ ٷناكٍ اثڂ ٿٌٴچيڈ، ٣٘اـاٻـڅٻڈ ؿك ًابٹ   6

  5پي ام تٌټٚ ثل ث٨ـاؿ، پچُِي ثلاي ٳ٤جڈ ٫لًتبؿ

اڃاـ ٳاڈ    ٣٘ـاٻـڅٻڈ كا ڃؾٌتيڂ ٳٌي ؿاڃٌتڈ. عٔبك ٳِيـځ ؿڅك ٿـيڄڈ: ثلؽي، 7

٣٘ـ اٻـڅٻڈ ؿك عاق٩  ايڂ اٯـاٿبت ؿك پي ڃبٳبٿي  6ثڈ ؿڅك ُڊل ٿـيڄڈ عٔبك ٳِيـ.
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  ڃبٽ كٯيت ؽچؿ، ؽټي٬ڈ ٫بٛڀي ام ؽٜجڈ ؿك علٿيڂ اڃزبٽ ُـ

. ٳِتڂ ثلؽي ًلاځ ٯجيټڈ ثڄچُيجبځ: ايڂ ٯجيټڈ ثڈ ٳبكڅاځ عذ ٣لاٯيابځ ؿك ٿٌايل   8

ٳلؿڃـ. ام ايڂ كڅ، ٣٘ـاٻـڅٻڈ ثب تِٴيٺ ًپبډي ثنكٵ، ٣ڀټيبتي ثل   كاڇ رجٺ عڀټڈ ٿي

تلتيت،   ـځ ثلؽي ًلاځ ثڄچُيجبځ ُـ څ ثـيڂٗـ آڃبځ تلتيت ؿاؿ ٳڈ ٿڄزل ثڈ ٳِتڈ ُ

 1ث٨ـاؿ څ ًلمٿيڂ ٣لا٭ ام ؿًت آڃبځ آًبيَ يب٫ت.

ډابي   ام ٿيبځ عٴڀلاڃبځ آٹ ثچيڈ، ڃبٽ ٣٘ـاٻـڅٻڈ ثڈ ؿٻيٺ ؽـٿبتَ ؿك آثابؿاڃي كاڇ 

ډبي آة ؿك ٿٌيل عبريبځ، يبكي كًبڃي ثڈ ٿزبڅكاځ ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ،  عذ، ثبمًبمي صبڇ

م ؿيجبي ُچُتل څ ًبؽتڂ ؿيچاكي ٷلؿاٷالؿ ٿـيڄاڈ ثالاي    ٫لاډپ ًبؽتڂ ربٿڈ ٳ٤جڈ ا

 2ٷيلي ام عڀټڈ كاډنڃبځ ؿك تبكيؼ علٿيڂ حجت ُـڇ اًت. پيَ

اي  اًـ( ثاڈ ٣ڄاچاځ ًټٌاټڈ    ډبي ثڄي ٿنيـ )ام تيلڇ ؿك اڅاؽل عٴچٿت آٹ ثچيڈ، ثڄي

ډبيي ام رڄچة ايلاځ ڃ٬اچف ؿاُاتڄـ.    ُي٤ي ؿك عټڈ ٣لا٭ ًل ثلآڅكؿڃـ ٳڈ ؿك ٯٌڀت

ډبي عزبد ؿك ثلاثل تزبڅم ٯجبياٺ ٧ابكتٸل څ ًالٳچة ٯجيټاڈ      ٫ب١ ام ٳبكڅاځآڃبځ ثب ؿ

 ډبي عذ ثبمٷلؿاڃـڃـ. ؽ٬برڈ ام ثڄي ٣ٰيٺ اٿڄيت كا ثڈ كاڇ

ُـڃـ ٳڈ څٟي٬ڈ   ؿك ايڂ ؿڅكڇ، كاډـاكاځ ٿت٤ـؿي ثلاي ٿلاٯجت ام كاڇ عذ ت٤ييڂ ٿي

 3.ډب ثلاي ت٤ڀيل څ تٌٜيظ آڃڊب ډپ ثٴچُڄـ ؿاُتڄـ ا٫نڅځ ثل ع٬بٟت كاڇ

ثـك ثڂ عٌڄچيڈ ؿك ؿڅكڇ آٹ ثچيڈ ٳڈ ثل ثؾَ رجابٹ ايالاځ عابٳپ ثاچؿ، ثاب ؿاؿځ      

ًبؽت. څي ؿك  ٷناكاځ كا ٫لاډپ ٿي ٿبٻيبت كاڇ ثڈ ا٣لاة څ ٯجبيٺ ٿيبځ كاڇ، اٿڄيت عذ

ؿيڄبك ثب ثنكٷبځ  .٭ ٳڈ اثچ٣جـاهلل ثڂ ٣جيـ ٣ټچي، اٿيل اٻغبد ثچؿ، پڄذ ډناك  ډ386ًبٹ 

تاب ؿك ٣اچٕ ٿبٻيابتي ٳاڈ ؿك ٿٌايل عاذ ام عزابد        ٳبكڅاځ عذ ؽلاًبځ ٫لًاتبؿ  

څ ث٤اـډب ثاڈ ڃاڈ ډاناك ؿيڄابك       ٷل٫تڄـ، پلؿاؽت ُچؿ څ ايڂ ٳبك ډل ًبٻڈ كًپ ُـ  ٿي
                                                           

 .398، 2ٓ. رغبهة االهن، ط1
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.٭ صڄايڂ    ډ388احيل ڃين ؿكثبكڇ اٯـاٽ ثـك ثاڂ عٌاڄچيڈ ؿك ًابٹ     اثڂ 1ا٫نايَ يب٫ت.

 ڃچُتڈ اًت:

اظ زيـٛاٖ ذّيفـٝ   ضأٖ ٚ ٔٙعِتي ثعضي يبفت ٚ   حسٙٛيٝ  زض ايٗ سبَ، وبض ثسض ثٗ

ّٔمت ثٝ ِمت ٘بغطاِسيٗ ٚ اِسِٚٝ ٌطزيس. ٘سجت ثٝ حطٔيٗ )ٔىٝ ٚ ٔسيٙٝ( ثسـيبض  

وـطز   غسلبت ثجرطيس ٚ ذطد ثسيبض زض ٔٛضز اػطاثي وٝ زض ضاٜ ٔىٝ ثٛز٘ـس، ٔـي  

وٝ حزبد اظ آظاض آٟ٘ب ايٕٙي زاضتٝ ٚ زست اظ آظاض آ٘بٖ ثىطٙس ٚ يـبضا٘ص ضا اظ  

ضاٞع٘ي آ٘بٖ ٔٛلٛف زاضـت، ٔمـبٔص ثـعضي ٚ     تجبٞي ٚ فسبز ٟ٘ي ٚ ٔٙغ وطز ٚ

 2٘بٔص ضٟطٜ ضس.

ٯبثٺ يبؿآڅكي اًت ٳڈ ثب ٤ٗ٪ آٹ ثچيڈ ؿك ڃيڀڈ اڅٹ ًـڇ پڄزپ، كڅاثٚ آڃابځ ثاب   

عزبم ثڈ عـاٯٺ كًيـ. ا٫نڅځ ثال اكتجبٛابت كًاڀي څ ًيبًاي ؿك ٣ٔال آٹ ثچياڈ،       

عٌايڂ  ايلاڃيبڃي ڃين ؿك علٿيڂ ع٘چك ؿاُتڄـ ٳڈ ٓبعت ٿڄبٓاجي ؿيڄاي ثچؿڃاـ. اثچ   

اعڀـثڂ ٿغڀـ ثڂ ٣جـاهلل ڃيِبثچكي ام ثنكٷبځ ٿقډت عڄ٬ي ام آځ رڀټڈ اًات. څي  

  3ثچؿ.« ٯبٗي اٻغلٿيڂ».٭ ڃڈ څ يب ؿڇ ًبٹ ؿك ٿڄٔت   ډ326ام ًبٹ

  داسي اييشاٌ ديبنًّ فبسط صيبو  ٔ يذت  َبو

  .٭(  ډ338ا  ٣320ڀبؿ اٻـڅٻڈ، اثچاٻغٌڂ ٣ټي ثڂ ثچيڈ ) ا

  .٭(  ډ372ا  338ڄبڇ ؽٌلڅ ثڂ كٳڂ اٻـڅٻڈ )٣٘ـ اٻـڅٻڈ، اثچ ُزب١ پ ا

  .٭(  ډ379ا  372ُل٩ اٻـڅٻڈ، اثچ اٻ٬چاكى ُيل فيٺ ثڂ ٣٘ـ اٻـڅٻڈ ) ا

  .٭(  ډ388ا  379ٓڀٔبٽ اٻـڅٻڈ، اثچ ٳبٻيزبك ٿلمثبځ ثڂ ٣٘ـ اٻـڅٻڈ ) ا

  .٭(  ډ403ا  388ثڊبء اٻـڅٻڈ، اثچ ڃٔل ثڂ ٣٘ـ اٻـڅٻڈ ) ا
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  .٭(  ډ415ا  403ثڊبء اٻـڅٻڈ ) ًټٜبځ اٻـڅٻڈ، اثچ ُزب١ ثڂ ا

  .٭(  ډ440ا  ٣415ڀبؿ اٻـڅٻڈ، اثچ ٳبٻيزبك ٿلمثبځ ثڂ ًټٜبځ اٻـڅٻڈ ) ا

 ..٭(  ډ447ا  440ٿټٲ كعيپ اثچ ڃٔل ؽٌلڅ ٫يلڅم ثڂ اثچٳبٻيزبك ٿلمثبځ ) ا

اي ام ؿيبٻڀااڈ ٣االا٭ ي٤ڄااي ٿ٤ناٻـڅٻااڈ څ ربڃِاايڄبڃَ ثاال   ٬تڄااي اًاات ُاا٤جڈٷ

ٳلؿڃاـ. ث٤اـ ام ٿالٵ     ًتبځ څ ٳلٿبځ عٴچٿات ٿاي  ډبي ٣لا٭ ٣لة څ ؽچم ًلمٿيڂ

ډزلي، پٌلٍ، ٣ن اٻـڅٻڈ ثؾتيبك، ربڃِيڂ پـك ُاـ. څي ؿك   356ٿ٤ناٻـڅٻڈ ؿك ًبٹ 

ډزلي ام ٣٘اـ اٻـڅٻاڈ ُٴٌات ؽاچكؿ څ ٿتٔال٫بتَ ٗاڀيڀڈ ٯټڀالڅ         367ًبٹ 

ډزالي ثال ًال تٔال٩      ٣448٘ـاٻـڅٻڈ ٷلؿيـ. ربڃِيڄبځ ٣٘ـ اٻـڅٻاڈ تاب ًابٹ    

 1ڀيِڈ ثب يٴـيٸل اؽتال٩ څ ؿكٷيلي ؿاُتڄـ.ډبي يبؿُـڇ، ډ ًلمٿيڂ
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 هناسبات ايرانيان با حجاز

 در عصر ترکان



 

 



 

 

 

 

 
 
 

عٴچٿت تلٳبځ ثل ايلاځ ثيَ ام ؿڅ ٯلځ څ ڃيپ ام عـڅؿ ڃيڀڈ ًـڇ صڊبكٽ تب ؿډاڈ  

ځ، تجبك ٧نڃچيب ؿڅٽ ٯلځ ډ٬تپ ډزلي ثڈ ٛچٹ اڃزبٿيـ څ ؿك ايڂ ٿـت، ًڈ ًټٌټڈ تلٱ

ُبډيبځ ثل ايلاځ عٴچٿت ٳلؿڃاـ. ام ٿيابځ آڃابځ، ًاټزچٯيبځ ام      ًټزچٯيبځ څ ؽچاكمٽ

اٯتـاك ثيِتلي ثلؽچكؿاك ثچؿڃـ څ ثل تغچالت عزابم تاإحيل ثيِاتلي ٷقاُاتڄـ. ًايل      

 ډبي تلٱ ثب عزبم ام ايڂ ٯلاك اًت: ارڀبٻي ٿڄبًجبت ؿڅٻت

 (ق.  ه 582ـ  351) غسنويان. 1

ٿبڃيبځ څ ثڈ ٿلٳنيت ٧نڃڈ ؿك ا٨٫بڃٌاتبځ ٳڄاچڃي   ًټٌټڈ ٧نڃچيبځ ؿك پي ٤ٗ٪ ًب

تإًيي ُـ څ ؿڅٻت آڃبځ ثـاځ ًجت ٳڈ ؿك ٧نڃڈ )٧نڃي يب ٧نڃيڂ( ُٴٺ ٷل٫ات، ثاڈ   

اياڂ ًټٌاټڈ ثال تڀابٽ ايالاځ تٌاټٚ ڃـاُاتڄـ څ ثيِاتل ثال           ٧1نڃچيبځ ُڊلت يب٫ت.

ډبي ُلٯي ايڂ ًلمٿيڂ ٿبڃڄـ ؽلاًبځ څ ًيٌتبځ څ ٿڄبٛٮ ٿزبڅك آڃڊاب ٿٌاټٚ    ثؾَ

. ٧نڃچيبځ ؿك ٛچٹ عٴچٿت ؽچؿ ثيِتل تچرڈ ؽچيَ كا ٿ٤ٜچ٩ ُل٭ څ عڀټڈ ثچؿڃـ

   َ ډابي ٿلٳاني څ    ثڈ ډڄـ ٳلؿڇ ثچؿڃـ څ ام ًچي ؿيٸل ثب آٹ ثچيڈ ٳڈ ا٫انڅځ ثال ثؾا

٧لثي ايلاځ، ثل ث٨ـاؿ څ ؿًتٸبڇ ؽال٫ت ٣جبًي ڃيان ٿٌاټٚ ثچؿڃاـ، كٯبثات ؿاُاتڄـ.      

عڄ٬اي ؽاچؿ ت٤ٔات     ٿٰتـكتليڂ عبٳپ ٧نڃچيبځ، ًټٜبځ ٿغڀچؿ ثچؿ ٳڈ ؿك ٿاقډت 

                                                           

ٔ  289 ي 252. ربهيـ ايواى اى آؿبى رب اًوواٗ ٍلَلَ هبعبهيَ، 1ٕٔ  599؛ ربهيـ ايواى اى ىهبى ثبٍزبى رب اهيوّى، ٕي

 ّ211. 
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اي ثلٯلاك ٳلؿ څ ثبكډاب ثاڈ ٯټڀالڅ     ُـيـي ؿاُت. څي ثب ؽټي٬ڈ ٣جبًي كڅاثٚ عٌڄڈ

اي ام ؿًات   ٿقډت يچكٍ ثلؿ څ تچاڃٌت كي څ آا٬ڊبځ كا ؿك ثلډاڈ   ثچيڈ ُي٤ي آٹ

 1ثچيڈ ؽبكد ًبمؿ. آٹ

ثب تچرڈ ثڈ عبئٺ ثچؿځ آٹ ثچيڈ ٿيبځ ٧نڃچيبځ څ عزبم څ ڃين ًيبؿت ٫بٛڀيبځ ٿٔل 

ٿ٨ِچٻي ٧نڃچيبځ ثڈ ٫تچعبت ؿك ُل٭ ام رڀټڈ عڀالت ٿٴلك آڃبځ ثڈ  څ ؿٹ ثل عزبم

ډڄـڅًتبځ، ايڂ ًټٌټڈ ٫لٓت صڄـاڃي ثلاي ايزبؿ كڅاثٚ ثيِتل ثب عزابم كا ڃيب٫ات.   

تاچرڊي آڃابځ ثاڈ عالٿيڂ ُالي٬يڂ څ عزابم ڃيٌات. ام         ثي اٻجتڈ ايڂ ًؾڂ ثڈ ٿ٤ڄي

ډبي عذ ثب پلؿاؽتڂ پاچٹ   ت كاڇتچاځ ثڈ تإٿيڂ اٿڄي  اٯـاٿبت ٧نڃچيبځ ؿكثبكڇ عزبم ٿي

ثڈ ثلؽي ٯجبيٺ ٣لة كاډنځ اُبكڇ ٳلؿ. ا٣ناٽ ٳابكڅاځ ثانكٵ عاذ ام ؽلاًابځ ڃيان      

 ثيبڃٸل عٌبًيت آڃبځ ڃٌجت ثڈ اٿچك عذ څ كڅاثِٜبځ ثب عزبم اًت.

.٭( ثاڈ عالٿيڂ، ام     ډ582ا   366ٿڄبث٢ تبكيؾي ؿكثبكڇ ډـايبي پبؿُبډبځ ٧نڃچي )

ؿډڄـ  .٭( ٷناكٍ ٿي  ډ421ا   388لٿبځ ٿغڀچؿ ٧نڃچي )اي ثلاي ٳ٤جڈ ثڈ ٫ تڊيڈ ربٿڈ

اٻڀټاٲ ٛچًاي څ ثاڈ ؿًات      ٳڈ ث٤ـډب ؿك ؿڅكاځ ًټزچٯيبځ ثڈ ؿًتچك ؽچاراڈ ڃ٠ابٽ  

 2.٭ ثڈ ٿٴڈ اڃتٰبٹ يب٫ت څ ثل ؿيچاك ٳ٤جڈ ڃٔت ُاـ.   ډ466اثچڃٔل اًتلآثبؿي ثڈ ًبٹ 

نڃاچي  .٭( ام ؿيٸال ُابډبځ ٧    ډ481)ٽاثلاډيپ ثڂ ٿ٤ٌچؿ ثڂ ٿغڀچؿ ثاڂ ًاجٴتٴيڂ   

ٳالؿ څ ډڀالاڇ    ڃچُت څ ثلاي ٿٴڈ څٯ٪ ٿي اًت ٳڈ ډل ًبٹ، ٯلآڃي ثڈ ؽٚ ؽچؿ ٿي

 ٫3لًتبؿ. ډـايبي ؿيٸل ثڈ ٿٴڈ ٿي

كڅيـاؿډبي ٿلتجٚ ثڈ عذ څ علٿيڂ څ٧نڃچيبځ ثڈ ٿبرلاي عذ ٷقاكؿځ عٌڄٲ از 

تچاځ اُبكڇ ٳلؿ. څي   ٿي ڃبيت ًټٜبځ ٿغڀچؿ ٧نڃچي( ،ٿغڀـ  ثڂ  )اثچ٣ټي عٌڂڅميل 

ؿك (  .٭  ډ421ا   387اٿيل اٻغبد څ آؽليڂ څميل ًاټٜبځ ٿغڀاچؿ ٧نڃاچي )    ثڈ ٣ڄچاځ 
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ؿڅيٌات ډاناك ڃ٬ال عابري څ     ثڈ ډڀلاڇ ٳبكڅاځ ثنكٵ عذ ؽلاًبځ )  .٭  ډ414ًبٹ 

عٌڄٲ ؿك ٿٌيل ك٫ت ثڈ عزابم، ٯجبياٺ ٳچصاٲ    كاډي ٿٴڈ ُـ.  1(ډناك ُتل ُٔت

ٿٌيل ثبمٷِت ام  ډبي ڃٰـي څ ٯجبيٺ ثنكٵ كا ثب څ٣ـڇ پلؿاؽت ؿك ٣لة كا ثب پلؿاؽت

ډلٷچڃڈ ٷنڃـي ثل ٳبكڅاځ ثبمؿاُت. څ ؿك ٿٌيل ثبمٷِت ڃين ام آڃزب ٳڈ ام ٧بكت ٯجبيٺ 

٣لة ثيڀڄبٱ ثچؿ، ٿٌيل ؽچؿ كا ت٨ييل ؿاؿ څ ٿٌيل ُڀبٻي اكؿځ څرڄچة ًچكيڈ كا ثلاي 

تليڂ كٯيجبځ څ ؿُاڀڄبځ   ثبمٷِت اڃتؾبة ٳلؿ. ايڂ ٿڄبٛٮ ؿك ٯټڀلڅ ٫بٛڀيبځ ٿٔل، ٿڊپ

ؽټي٬ڈ ٫بٛڀي، اٻ٠بډل ثبهلل ڃين ٳڈ ايڂ ٿٌئټڈ كا كاډي ثالاي   .ٯلاك ؿاُت ،يؽټ٬بي ٣جبً

ؿاڃٌت، ام ايڂ ؿكؽچاًت اًتٰجبٹ ٳلؿ.   ٳٌت ٿٰجچٻيت څ ڃ٬چف ؿك ؿٹ اډٺ ؽلاًبځ ٿي

ثڈ ايڂ ٳبكڅاځ څ ٬ًبكٍ ثڈ عبٳڀبځ ُڊلډبي ُبٽ ثالاي تٴاليپ څ     څي ثب ٓـڅك اربمڇ

ٳلؿځ څًبيٺ آًابيَ ٳبكڅاڃيابځ، اًات څ     ثنكٷـاُت ٳبكڅاځ عذ څ اٿيلاځ آځ څ تڊيڈ

  2ډبي ٯيڀتي څ ډناك ؿيڄبك ٛال ثلاي ډل يٲ ام اٿيلاځ ٳبكڅاځ ٫لًتبؿ. ربٿڈ

، ؽټي٬ڈ ٿت٤ٔت اٻٰبؿكثبهللميلا 3اٯـاٽ عٌڄٲ څميل ثلاي څي ثٌيبك ٷلاځ تڀبٽ ُـ 

ثڈ ډڀيڂ ؿٻيٺ، ٗڀڂ تڊـيـ ٳلؿځ كيايي ٳابكڅاځ ٣الا٭ ٳاڈ      ٣4جبًي آځ كا ثلڃتبثيـ.

څ ام ٿٴبتجاڈ ثاب اڅ    ثل ًټٜبځ ٿغڀاچؿ ٧نڃاچي ؽِاپ ٷل٫ات     5ثڈ ٿلٷَ ُـ،ٿڄزل 

څ  ٿغڀچؿ ٫لًتبؿًټٜبځ ثڈ ؿكثبك ٿـتي، ٬ًيلي پي ام ؽچؿؿاكي څكميـ. اٻٰبؿك ثبهلل 

ًاټٜبځ   6.ؽچاًتبك ا٣ـاٽ عٌڄٲ ُـ ثب ايڂ ٿٌتڀٌٲ ٳاڈ عٌاڄٲ، ٯلٿٜاي اًات    
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  ا ٳڈ ؽټي٬ڈ ٿٔل ثلايكڅ اٿچاٻي ډب  ڃل٫ت څ تڄڊب ؽټ٤تميل ثبك ؿًتچك ؽټي٬ڈ ٿغڀچؿ 

 ثاڈ ث٨اـاؿ ٫لًاتبؿ    ثبهللاٻٰبؿك ثڈ ډڀلاڇ ٬ًيل ،ٯچٻيڈ ًچماڃـ څ ث ،عٌڄٲ ٫لًتبؿڇ ثچؿ

ؿك ع٘چك  ااٻڄچثي   ا   آڃڊب كا ؿك ثبة اٻتچڃي ؿك آڃزب .٭(.  ډ416 رڀبؿي االڅٻي، ًبٹ)

ؿك ٷاناكٍ   1ٳلؿڃاـ.   تٌٰايپ  ځلايٿيبځ ٫ٰ تب الډب كا ډپ فڅة ٳلؿٛ .ٿلؿٽ آتَ مؿڃـ

ؽچؿ كا ثاب يڊاچؿي    ؽِپ ،اٻٰبؿك ثڈ ث٨ـاؿ كًيـ،ل آٿـڇ اًت ډڄٸبٿي ٳڈ ٳبكڅاځ ؿيٸ

ثابة   ډاب كا ؿك  څ ؿًاتچك ؿاؿ ؽټ٤ات   اثلام ٳلؿڃٌجِبځ  څ تلؿيـ ؿك٫بٛڀيبځ ؽچاڃـځ 

ثڈ څ ٿبڅكاءاٻڄڊل   اډٺ ؽلاًبځ ٷچيـ څاٳڄَ ؿك ٿٰبثٺ، ٷناكُي ٿي 2.اٻڄچثي آتَ مؿڃـ

اعٌبځ ٳلؿڇ څ مٿيڄڈ  ثڈ آڃبځام ايڂ رڊت ٳڈ اڅ اٯـاٽ ؽټي٬ڈ ٫بٛڀي ٿخجت ثچؿ څ آڃبځ 

 3.، ثڈ ًتبيَ اڅ پلؿاؽتڄـاًت آڅكؿڇ٫لاډپ  ِبځثلاي اٻڀٰـى كا ميبكت ثيت

پي ام ًټٜبځ ٿغڀچؿ ٧نڃچي، ؿيٸل ًالٛيڂ اياڂ ًټٌاټڈ ثاڈ ؿٻياٺ اؽتال٫ابت      

ؿاؽټي څ پيـا ُـځ كٯجبيي ډڀضچځ ًټزچٯيبځ ڃتچاڃٌتـ ؿك عزبم ڃ٬چف پيـا ٳڄڄاـ. ثاب   

ؽلاًبځ ثڈ ؿًت ًالرٰڈ، ٯټڀلڅ ايلاڃي ٧نڃچيبځ ام ؿًتِابځ ؽابكد ُاـ څ    تٔل٩ 

ڃِابڃـڇ ًاټزچٯيبځ    ٧نڃچيبځ ؿك ٯټڀلڅيي ڃڈ صڄـاځ څًي٢ ثڈ ٣ڄچاځ عٴاچٿتي ؿًات  

 ؿكآٿـڃـ. 

  داسي غضَٕيبٌ آل َبصش يب غضَٕيبٌ آل سجكتكيٍ صيبو  ٔ يذت  َبو

  .٭(  ډ352ا  351آٻت تٴيڂ ) ا

  .٭(  ډ355ا  352اًغب٭ ثڂ آٻت تٴيڂ ) ا

  .٭(  ډ364ا  355ثټٴب تٴيڂ ) ا

  .٭(  ډ366ا  364پيلي تٴيڂ ) ا
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  .٭(  ډ387ا  366ًجٴتٴيڂ ) ا

  .٭(  ډ389ا  387اًڀب٣يٺ ثڂ ًجٴتٴيڂ ) ا

  .٭(  ډ421ا  389ٿغڀچؿ ثڂ ًجٴتٴيڂ ) ا

  .٭(  ډ421ٿغڀـ ثڂ ٿغڀچؿ )كثي٢ اٻخبڃي تب ُچاٹ  ا

  .٭(  ډ432ا  421ٿ٤ٌچؿ ثڂ ٿغڀچؿ ) ا

  .٭(  ډ441ا  432ٿچؿڅؿ ثڂ ٿ٤ٌچؿ ) ا

  .٭ ٿزڀچ٣بر ٿـت ؿڅ ٿبڇ(  ډ441ٿ٤ٌچؿ ؿڅٽ ) ا

  .٭ ٿزڀچ٣بر ٿـت ؿڅ ٿبڇ(  ډ٣441ټي ثڂ ٿ٤ٌچؿ ) ا

  .٭(  ډ444ا  ٣441جـ اٻلُيـ ثڂ ٿغڀچؿ ) ا

  .٭(  ډ451ا  444ماؿ ثڂ ٿ٤ٌچؿ ثڂ ٿغڀچؿ ) ٫لػ ا

  .٭(  ډ492ا  451اثلاډيپ ثڂ ٿ٤ٌچؿ ثڂ ٿغڀچؿ ) ا

  .٭(  ډ509.٭ يب   ډ508ا  492ٿ٤ٌچؿ ثڂ اثلاډيپ )ٿ٤ٌچؿ ًچٽ( ) ا

  .٭ صڄـ ٿبڇ(  ډ509يب  508ُيلماؿ ) ا

  .٭(  ډ511ا  509اكًالځ ثڂ ٿ٤ٌچؿ ثڂ اثلاډيپ ) ا

  .٭(  ډ548ا  511ثڊلاٽ ُبڇ ثڂ ٿ٤ٌچؿ ) ا

  .٭(  ډ555يب  552ا  548ؽٌلڅ ثڂ ثڊلاٽ ُبڇ ) ا

 1..٭(  ډ583ا  555)ؽٌلڅ ٿټٲ ثڂ ؽٌلڅ ُبڇ  ا

 .ق(  ه 552ـ  424. سلجوقيان )2

تجبك ًټزچٯي، ٨ُٛلِٹ ًټزچٯي اًات ٳاڈ ثاب ُٴٌات ؿاؿځ      ٿاًي ًټٌټڈ تلٱ

.٭ څ تٔل٩ ڃيِبثچك، عٴچٿات ًاټزچٯيبځ     ډ٧431نڃچيبځ ؿك ڃجلؿ ؿڃـاڃٰبځ ؿك ًبٹ 

كا تإًيي ٳلؿ څ ثڈ ڃبٽ رـُبځ، ًټزچ٭ ثڂ ؿٯڀب٭، ًالرٰڈ يب ًاټزچٯيبځ ٿِاڊچك   
                                                           

 .253ّ  252ربهيـ رٞجيو، ايواى ثب كْْهُبي عِبى، ٕٔ 1.
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.٭( څ ثال آٹ ثچياڈ     ډ447آڃبځ ثب پيِالڅي ثاڈ ٧الة ايالاځ، ثال ث٨اـاؿ )ًابٹ         ُـ.

ٷقكاڃاـ، صيلٷاي يب٫تڄاـ څ ؿك     ٿقډت ٳڈ ؿڅكاځ اڃغٜبٙ څ ٤ٗ٪ ؽچؿ كا ٿاي  ُي٤ي

ٯبٿت ٿڄزي ؿًتٸبڇ ؽال٫ت څ ٯـكت څاٯ٤ي ٯـ ثلا٫لاُتڄـ. ٯبئپ ثبهلل ؽټي٬ڈ ٣جبًاي،  

ًاټزچٯيبځ ت٬اچيٖ    ٯـكت ًيبًي كا ثڈ ٛچك كًڀي ثڈ ٨ٛالٹ ًاټزچٯي، ٿاًاي   

ًچيي ٿقډجي ثب ؽټ٬بي ٣جبًي څ ډ٘پ ُاـځ   تجبك ثب څرچؿ ډپ ايڂ ًټٌټڈ تلٱ 1ٳلؿ.

آڃڊب ؿك ثب٫ت ٫لډڄٸي اًالٽ، ثڈ ؽټ٬ب ٿزبٹ اعيب څ ثبمًبمي ٯـكت ڃـاؿڃاـ څ ؽاچؿ،   

تٌټٚ آڃبځ ثل ث٨ـاؿ تاإحيل ٣ڀيٰاي ؿك ٿ٤ابؿالت     2ٯـكت ًيبًي كا ؿك اؽتيبك ٷل٫تڄـ.

 كيؾت. ٷقاُت څ ُٴچڇ څ اٯتـاك ؽال٫ت ٣جبًي كا ؿكډپًيبًي ٿڄٰٜڈ ثل ربي 

ثڈ ؿڃجبٹ آځ، ًالرٰڈ ثڈ ٷٌتلٍ ڃ٬چف ًيبًي ؿك ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ثڈ ٣ڄاچاځ كاډجالؿ   

آټي ؽچؿ پلؿاؽتڄـ. آڃبځ ډڄٸبٿي ؿكٓـؿ ڃ٬چف ؽچؿ ؿك عزبم ثلآٿـڃـ ٳاڈ ڃنؿياٲ   

ڀبٽ ٷقُت. ؿك ت  يٲ ٯلځ ام اٿبكت اُلا٩ )ًبؿات عٌڄي څ عٌيڄي( ثل علٿيڂ ٿي

ډبيي ثل ايڂ ٿڄٰٜڈ ڃ٬اچف ؿاُاتڄـ څ     ايڂ ٿـت ٛچالڃي، ٫بٛڀيبځ ٿٔل ثب ٫لام څ ڃِيت

ًچ څ آڃبځ كا ٿزلي ؽچؿ ًابؽتڈ ثچؿڃاـ. ؿك اياڂ     ؽچؿ ډپ  ډبي اُلا٩ كا ثب ًيبًت

تليڂ ُڊلډبي  ډبي علٿيڂ ثڈ ٣ڄچاځ ٿٰـى ٿـت ٛچالڃي، ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٫بٛڀي ؿك ؽٜجڈ

 3ُـ. اًالٿي ؽچاڃـڇ ٿي

ؿك صڄيڂ څ٤ٗيتي ٤ُبك ٿجبكمڇ ثب ٫بٛڀيبځ، عڀبيت ام ؽټي٬ڈ ٣جبًي څ ًټزچٯيبځ، 

اًالٽ ًڄي ؿك ٿٰبثٺ ُي٤يبځ اًڀب٣يټي كا ًلٻچعڈ ًيبًت ؽبكري ؽچؿ ٯلاك ؿاؿڃـ. 

ايڂ كاډجلؿ، ثؾِي ام ايـئچٻچهي عٴچٿت ًټزچٯي ثالاي ٿِالڅ٣يت ثؾِايـځ ثاڈ     

ثاـيڂ تلتيات،    4ؿ.ډبي اًالٿي څ ثل ؽټي٬ڈ ٣جبًي ثاچ  ا٣ڀبٹ ٯـكت ؽچؿ ؿك ًلمٿيڂ
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ؿڅك ام اڃت٠بك ڃجچؿ ٳڈ ًاټزچٯيبځ ٳاڈ ؽاچؿ كا عبٿيابځ څ ٿتغاـاځ ؽال٫ات ٣جبًاي        

ُڄبًبڃـڃـ، ثبمٷلؿاڃـځ ًيبؿت ٣جبًيبځ ثل علٿيڂ كا ؿك ؿًاتچك ٳابك ؽاچؿ ٯالاك      ٿي

 ؿډڄـ څ ؿك ٿيـاځ عزبم ثڈ ٿجبكمڇ ًيبًي ثب ٫بٛڀيبځ ثپلؿامڃـ.

ٿبڃي ثڈ ٓغڄڈ ًيبًت ٷبٽ ٷقاُتڄـ اٯجبٻي ًټزچٯيبځ ؿك ايڂ ثچؿ ٳڈ آڃبځ م ؽچٍ

ـ  ٳڈ ٫بٛڀيبځ ثڈ تـكيذ ثڈ ًڀت اڃغٜبٙ ٷبٽ ثلٿاي  اياڂ ؿك عابٻي ثاچؿ ٳاڈ      1ؿاُاتڄ

ؿاڃٌاتڄـ څ ثاب     تليڂ ؿڅٻت ؿك رڊبځ اًاالٽ ٿاي   ًټزچٯيبځ ام ًچيي، ؽچؿ كا ٯـكتڀڄـ

ام  2ُٴٌت ثيناڃي ؿك ڃجلؿ ٿالفٷلؿ، ُڊلت څ ا٣تجبك ميبؿي ثڈ ؿًت آڅكؿڇ ثچؿڃاـ. 

ډب څ څٟبي٪ ؿًتٸبڇ ؽال٫ت ٣جبًي ام رڀټڈ ؿك علٿيڂ  ، ٿزلي ًيبًتًچي ؿيٸل

ام ايڂ كڅ، ؽچاډبځ اي٬بي ڃَٰ ثلرٌتڈ ؿك عزبم ُـڃـ. تغٰٮ ايڂ ًيبًات   3ثچؿڃـ.

ُـ. ًټزچٯيبځ ؿك ايزبؿ كڅاثٚ ثب اُلا٩  ڃين ثـڅځ ت٤بٿٺ ثب اُلا٩ عزبم ٿغٰٮ ڃڀي

 ري آڃبځ ثبمٷِت ؿاكؿ.ډبيي ؿاُتڄـ ٳڈ ثڈ ٿجبڃي ًيبًت ؽبك  اډـا٩ څ اڃٸينڇ

تاچاځ ؿكيب٫ات ٳاڈ      ًيبًت ؽبكري ًټزچٯيبځ ؿك ٯجبٹ عزابم كا ام پي٨ابٿي ٿاي   

.٭ اكًبٹ ٳلؿ. څي   ډ٨ٛ447لٹ، اڅٻيڂ ٫لٿبڃلڅاي ًټزچٯي ثڈ ؽټي٬ڈ ٣جبًي ؿك ًبٹ 

ؿك ايڂ ڃبٿڈ ثلاي تچريڈ ٻِٴلٳِي ٯليت اٻچٯچ١ ؽچؿ ثڈ ث٨ـاؿ، آالط كاڇ عذ ثلاي 

ثڈ ٿٔل ثلاي ڃبثچؿي ٫بٛڀيبځ كا ام اډـا٩ ٬ًل ؽچؿ ثڈ ث٨ـاؿ  ٷناكؿځ څ ڃين عڀټڈ عذ

تاچاځ   آڃضڈ كا ؿك ايڂ پي٨بٽ، ٷِبيَ كاڇ عاذ ؽچاڃاـڇ ُاـڇ اًات، ٿاي      4ا٣الٽ ٳلؿ.

ت٤جيلي ام څ٣ـڇ ًټٜڈ ثل ُجڈ رنيلڇ ٣لثي ؿاڃٌت ٳڈ ثڈ ٛچك ٛجي٤ي، المٿڈ ؿ٢٫ ُال  
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ؿك ايڂ پي٨بٽ، تإٿيڂ اٿڄيت ډب څ اٿڄيت عبريبځ ڃين ثچؿڇ اًت.  ٯجبيٺ ٣لة څ ثڊجچؿ كاڇ

پبيڈ ثب عڀټڈ ثڈ ٿٔل ٿٜلط ُـڇ څ ڃِبځ ؿډڄـڇ اډڀيت ٿٌبئٺ ٿلثچٙ ثاڈ   كاڇ عذ، ډپ

 1ٿٴڈ څ اكتجبٙ آځ ثب ًيبًت ٳټي ًټزچٯيبځ ؿك ٯجبٹ ٫بٛڀيبځ ٿٔل اًت.

 حجبص ثب سهجٕقيبٌ سيبسي سٔاثط ثش يؤثش عٕايم

چاٿاٺ ٿؾتټ٬اي ُاٴٺ    ډب تغت تاإحيل ُالايٚ څ ٣   تلؿيـ، كڅاثٚ ًيبًي ؿڅٻت ثي

ايڂ ٣چاٿٺ ٿڀٴڂ اًات ؿاؽټاي ياب ؽابكري      يبثـ.  ٷيلؿ څ ٷٌتلٍ يب ٳبډَ ٿي  ٿي

تاچاځ صڄايڂ     ثبُـ. ثل ايڂ اًبى، ٣چاٿٺ ٿاحل ثل كڅاثٚ اُلا٩ ثب ًاټزچٯيبځ كا ٿاي  

 ثلُڀلؿ:

  ذارخي ػْاهل( الف

تليڂ ٣بٿٺ ؽبكري ٿاحل ؿك كڅاثٚ ًاټزچٯيبځ ثاب اُالا٩ عزابم، ٫بٛڀيابځ       ٿڊپ

. ايڂ ؿڅٻت، ثيِتليڂ ڃَٰ كا ؿك تچ٤ًڈ يب ٳبډَ كڅاثٚ ًيبًي اٿبكت اُلا٩ ثچؿڃـ

ثب ًټزچٯيبځ ؿاُت. ثڈ ٣جبكتي، ٫بٛڀيبځ ؿك كڅاثٚ اُلا٩ ثب ًټزچٯيبځ ڃِٰي ؿڅٷبڃڈ 

ثؾَ كڅاثٚ څ ډپ ثبمؿاكڃاـڇ آځ ثاچؿ. ؿڅٻات ٫بٛڀيابځ ٿٔال،       ؿاُتڄـ ٳڈ ډپ تچ٤ًڈ

آٿاـ.    ٫ات ٣جبًاي ثاڈ عٌابة ٿاي     ٳڄڄـڇ ًټزچٯيبځ څ ؿًتٸبڇ ؽال تليڂ تڊـيـ ثنكٵ

ُـڃـ څ ثاڈ آڃڊاب ثاڈ     ٫بٛڀيبځ آُٴبكا ًيبؿت ؽټ٬بي ٣جبًي كا ثل تڀبٽ ٣بٻپ ٿڄٴل ٿي

 2ڃٸليٌتڄـ.  ٣ڄچاځ ٧بٓجبځ ؽال٫ت ام ؿًت ك٫تڈ ُي٤يبځ ٿي

ډبي ؽچؿ، ثڊتاليڂ   ًچ ًبؽتڂ اُلا٩ ثب ًيبًت ڃ٬چف ًټزچٯيبځ ؿك علٿيڂ څ ډپ

تچاڃٌت ًټزچٯيبځ كا ؿك كًايـځ ثاڈ     ځ ثچؿ څ ٿيا٣تجبك ًبؽتڂ ٫بٛڀيب ثي ٷنيڄڈ ثلاي

اډـا٫ِبځ ٳڀٲ ٳڄـ  ميلا ؽٜجڈ ؽچاڃـځ ثڈ ڃبٽ آڃبځ څ ؽټ٬بي ٣جبًاي څ عاق٩ ڃابٽ    
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٫بٛڀيبځ ام ؽٜجڈ څ ڃين ثٌتلًبمي ٿڄبًت ثلاي اڃزبٽ اٯـاٿبت ٣بٽ اٻڀڄ٤٬ڈ ؿك علٿيڂ 

لاځ، ٿچرت ٳٌت ا٣تجابك، ٿغجچثيات څ ٿِالڅ٣يت ثالاي     ئڅ ؽـٿت ثڈ عزبد څ ما

ايڂ، ثلٯالاكي كڅاثاٚ ثاب اُالا٩ څ رټات ؿڅًاتي آڃابځ         ُـ. ثڄبثل  عٴچٿت آڃبځ ٿي

 ًلٻچعڈ ٳبك ًټزچٯيبځ ثچؿ.

ام ٿچاكؿ اؽتال٩ ٿيبځ ؿڅ ٯـكت ًټزچٯيبځ څ ٫بٛڀيبځ ٳڈ ثڈ ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ٿلثچٙ 

ٳلؿڃـ ڃبٿِبځ ؿك ؽٜجڈ ڃڀبمډابي عالٽ     ُـ، ايڂ ثچؿ ٳڈ ډل يٲ ام آڃبځ تالٍ ٿي  ٿي

يٴٌبځ ٫بٛڀيبځ څ ًټزچٯيبځ ؿك علٿيڂ ٳڈ ډل  تٰليجبرتچرڈ ثڈ ًيبًت آڅكؿڇ ُچؿ. ثب 

ا٣تڄب ثبُاڄـ، ٿيابځ اياڂ ؿڅ ؿڅٻات ؿك عالٿيڂ       ؽچاًتڄـ ڃٌجت ثڈ علٿيڂ ثي ؿڅ ڃڀي

صبٻَ ايزبؿ ُـ. ثلاي ٫بٛڀيبځ، عذ ام ٿچاكؿ اًاتلاتويٲ ؿك ًيبًات ؽابكري ثاڈ     

تٰبثاٺ، كٯبثات تڄٸبتڄاٶ    تليڂ رټچڇ ايڂ  څيوڇ ثلاي تٰبثٺ ثب ؽال٫ت ٣جبًي ثچؿ. ٿڊپ

ډااب ًااالرٰڈ )ڃڀبيڄااـٷبځ ٣جبًاايبځ ؿك اؿاكڇ عاالٿيڂ( ؿك   آڃاابځ ثااب آٹ ثچيااڈ څ ث٤ااـ

ؽٜجاڈ   1ُاـ.   ؽچاڃي ٿچًپ عذ ثچؿ ٳڈ ثڈ تڄبڅة ٿيبځ آڃبځ ؿًت ثڈ ؿًت ٿاي  ؽٜجڈ

تليڂ ٿ٠ڊل ًيبؿت ؿيڄي څ ًيبًي آڃڊب ثڈ  ؽچاڃـځ ثڈ ڃبٽ آڃڊب ؿك علٿيڂ ُلي٬يڂ ٿڊپ

ؿڅ ٯـكت ثڈ ٣ڄچاځ كډجل ؿيڄي څ ًيبًاي    ٿ٤ل٫ي يٴي ام آځك٫ت څ ٿچرت  ُڀبك ٿي

 ُـ.  ٿي

ډبي كٯبثت ًټزچٯيبځ ثب ٫بٛڀيبځ ؿك علٿيڂ، ؽچؿ كا ؿك ٿاچاكؿ ميال    ؿيٸل ٣لٓڈ

 ؿاؿ:   ڃِبځ ٿي

 يٲ ا اډـا څ آڅيؾتڂ پلؿڇ ٳ٤جڈ  

 ؿڅ ا اڃزبٽ ؿاؿځ ٳبكډبي ؽيل څ عڀبيت ام عبريبځ ؿك ٿٌيلډبي ٿڄتڊي ثڈ ٿٴڈ  

 پ ٳلؿځ آة ؿك ٿٴڈ څ ٿٌيلډبي عزبد  ًڈ ا ٫لاډ
                                                           

.م ثيَ ًيبم    ُ 463ثَ ًبم فليلَ ػجبٍ، ّ كه کٌبه ايْبى ثَ ًبم آلت اهٍالى ّ كه ٍيب،   459ُبي  کَ كه ٍب، . چٌبى1

ُبي ثَيبهي كه ُويي ىهبى ٍلغْهيبى ثيَ ًيبم كبٝوييبى فْاًيلٍ ّيل. )ثيَ ػٌيْاى ًوًْيَ ه.ک:          هلکْبٍ ّ ٍب،

 (.26؛ هاٍ ؽظ، 275ّٓ  271، 4ٕٔاالػْ،، هلوٌْلي، ط ٕجؼ
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 ډبي ٣ڀلاڃي ؿك ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ.  صڊبك ا ٳچَُ

ك٫تڄـ،  ٷناكي ثڈ علٿيڂ ٿي عبريبڃي ٳڈ ام ٿڄبٛٮ ٷچڃبٷچځ رڊبځ اًالٽ ثلاي عذ

ډاب ثاڈ عالٿيڂ ُالي٬يڂ ًاؾڂ       ډبي ؽچؿ، ام ٣ڄبيت ؿڅٻات  ؿك ثبمٷِت ثڈ ًلمٿيڂ

 ٷِت.  ډب ٿي عٴچٿت ٷ٬تڄـ څ ايڂ، ؽچؿ، ٣بٿٺ ًيبؿت څ ٿِلڅ٣يت آځ ٿي

( ثاڈ  .٭  ډ480اي )تاب عاـڅؿ ًابٹ     ډب، ؿڅٻت ٫بٛڀي ٿٔل ؿك ثلډڈ ؿك ايڂ كٯبثت

ډبيي صچځ   ًجت ؿيپټڀبًي ٳبكآٿـ څ تچاځ اٯتٔبؿي ثيِتل، ٿچ٫ٮ ثچؿ  ميلا ثب ًيبًت

ؿاكاځ ٳ٤جڈ څ ڃين اُلا٩ ثڈ ٣ڄچاځ اٿيالاځ ٿٴاڈ،    اكًبٹ آفڅٯڈ ثلاي ٿلؿٽ علٿيڂ، پلؿڇ

ډبي عزابد ؿك ٿٌايل    ڃڈ ثڈ ٳ٤جڈ څ ايزبؿ اٿڄيت ثيِتل ثلاي ٳبكڅاځاكًبٹ ربٿڈ ًبال

 1ُاـ.   تل ثچؿڃـ څ ثيِتل ثڈ ڃبٽ آڃبځ ؽٜجڈ ؽچاڃاـڇ ٿاي   ٿٔل څ ُبٽ ؿك ٿٰب٤ٛي، ٿچ٫ٮ

.٭(، ًاټزچٯيبځ څ ٣جبًايبځ ؿك     ډ 567پي ام آځ تب پبيبځ عٴچٿت ٫بٛڀيابځ )ًابٹ   

ډابي   ٛڀي ؿكٷيال ٷل٫تابكي  ًيبؿت ثل علٿيڂ، تچ٫يٮ ثيِتل ؿاُتڄـ  ميلا ؿڅٻات ٫اب  

ؿك ايڂ ٿـت، اُلا٩ ثڈ ٣ڄاچاځ اٿيالاځ    2ډب څ مڃٸيبځ ثچؿ. ؿاؽټي څ ڃين ڃجلؿ ثب ٓټيجي

ډابي   ډابي كٯيات څ ٿياناځ ٳڀاٲ     ٿغټي ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ثب تچرڈ ثڈ تچاځ ڃ٠بٿي ؿڅٻت

ٳلؿڃـ ثب ايڂ ًيبًت،  ٷل٫تڄـ څ ٳچَُ ٿي اډـايي كٯيجبځ ثڈ ايِبځ، ربڃت يٴي كا ٿي

 ؽچؿ څ اٿڄيت علٿيڂ څ ك٫بڇ ٿلؿٽ آځ كا تإٿيڂ ٳڄڄـ.حجبت عٴچٿت 

تليڂ ٣چاٿٺ احال ٷاقاك ؿك    آيـ ٳڈ ؿك ٿزڀچ١، ٫بٛڀيبځ ام ٿڊپ  ام ايڂ ٿٜبٻت ثلٿي

كڅاثٚ ًټزچٯيبځ ثب اُلا٩ ثچؿڃـ څ ؿك ٳبډَ ياب ثٌاٚ تچًا٤ڈ كڅاثاٚ آڃابځ ڃٰاَ       

ٿبڃ٢ راچالځ  ًتلٷي ؿاُتڄـ. ٫بٛڀيبځ عتي االٿٴبځ ثب تچًٺ ثڈ اثناك اٯتٔبؿي ٳبكآٿـ 

ډبيي ڃين ثب تچراڈ ثاڈ ٗا٤٪ اٯتٔابؿي       ُـڃـ. ؿك ثلډڈ ؿاؿځ ًټزچٯيبځ ؿك عزبم ٿي

ُبځ، كٯيت آڃبځ ي٤ڄاي ًاټزچٯيبځ ؿك ًايبؿت ثال      ٿ٤ٰٜي ٫بٛڀيبځ څ ٤ٗ٪ ًيبًي

 ُـڃـ.   تل ٟبډل ٿي علٿيڂ، ٿچ٫ٮ
                                                           

 «.هکَ آّهكهبٍ ههبثذ اهواي ايواً، ّ هٖوي»، 557 ي 513ٕٔ، 3پژُّبى، ُ ه.ک: ًبهَ ربهيـ. 1
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  زاذلي ػْاهل( ب

چاځ ثاڈ ڃ٬اچف   ام ٣چاٿٺ ؿاؽټي ٿاحل ثل كڅاثٚ ًټزچٯيبځ ثب اُلا٩ عزبم ُبيـ ثتا 

ډبي ٣ټڀي څ ؿيڄي ٛل٫ـاك ٣جبًيبځ څ ثڈ تج٢ آځ، ايلاڃيبځ ٿٰيپ علٿيڂ اُبكڇ  ُؾٔيت

ٿاقډت كا   ډابي ٫بٛڀيابځ ُاي٤ڈ    ٳلؿ. ٛجي٤ي ثاچؿ ايڄابځ ثاڈ ؿٻياٺ ٿاقډجي، ًيبًات      

تب٫تڄـ څ تالٍ ؽچؿ كا ثلاي ًايبؿت ٿزاـؿ اډاٺ ًاڄت ثال عزابم ثاڈ ٳابك          ثلڃڀي

ٷناكاځ ام اډٺ ًڄت ثچؿڃـ. ٛجي٤ي ثچؿ ٳڈ اُلا٩  ٷل٫تڄـ. ا٫نڅځ ثل آڃٴڈ ثيِتل عذ  ٿي

څ اٿبٿي ٿقډت ثچؿځ اُلا٩  1ثب څرچؿ ميـي ٿقډت ثچؿځ اُلا٩ ٿٴڈ ا  ؿك ٿٰب٤ٛي

ډبي ؿڅٻت عبٿي اډٺ ًڄت ي٤ڄي ًاټزچٯيبځ   ثڈ ڃبصبك، ثڈ ًيبًت 2ا    عٌيڄي ٿـيڄڈ

ُچڃـ. ا٫نڅځ ثل آځ، اٳخليت ٿلؿٽ عزبم څ ٿالؿٽ عالٿيڂ، ًاڄي ٿاقډت       ٿتڀبيٺ ٿي

ثچؿڃـ څ ام اٿبكت اُلا٩ ٳڈ ثلؽي ام آڃڊب ُا٤بيلي ٿبڃڄاـ افاځ ُاي٤ي كا كڅاد ؿاؿڇ    

ډب، ًټزچٯيبځ ثلاي ثلٯلاكي  ثچؿڃـ، ؿٹ ؽچُي صڄـاڃي ڃـاُتڄـ. ثب تچرڈ ثڈ ايڂ مٿيڄڈ

 اكتجبٙ ثب اُلا٩ اڃٸينڇ ٫لاڅاڃي ؿاُتڄـ.

  حشييٍ دس سهجٕقيبٌ َفٕر اثضاس

تٸبڇ ؽال٫ات ٣جبًاي ثال عزابم ام     ًټزچٯيبځ ثلاي ٷٌتلٍ ًيبؿت ؽچؿ څ ؿً

 تليڂ آڃڊب ٣جبكتڄـ ام:  ډبي ٿؾتټ٬ي ًچؿ رٌتڄـ ٳڈ ٿڊپ كڅٍ

 ػلْياى هياى اس الحاج اهيز اًتراب( الف

ډب ام ٿيبځ ؽبڃـاځ ٣ټچي اياڂ ثاچؿ ٳاڈ     ًيبًت ًټزچٯيبځ ام ٫لًتبؿځ اٿيل اٻغبد

ځ څ ًټزچٯيبځ ايڄبځ ثڈ ؿٻيٺ اكتجبٙ څ ؽچيِبڅڃـي ثب اُلا٩ عزبم، آڅكؿځ ڃبٽ ٣جبًيب

ډبي علٿيڂ كا ت٘ڀيڂ ٳڄڄـ. اثچاٻ٨ڄبئپ عٌڂ ثاڂ ٿغڀاـ ثاڂ ٣ټاي ميڄجاي       ؿك ؽٜجڈ
                                                           

1      ٓ ؛ ريبهيـ  361، 44ٓ؛ ريبهيـ االٍيالم، ط  538. هلزي اماى ّييؼ، ه ييل آى اٍيذ. ه.ک: ٍيلوًبهَ اثيي عجييو، 

 .56، 4ٓفللّى، ط اثي

 .211ي  588لوٌْهح ك، الؼٖو الوولْک،، ٕٔ. الوليٌخ ا2
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اٿبكت عذ كا .٭   ډ 467ا  457ډبي  ٣ټچي، ڃٰيت ٛبٻجييڂ ام آځ رڀټڈ ثچؿ ٳڈ ؿك ًبٹ

ثل ٣ڊـڇ ؿاُت. ډڀچ ثچؿ ٳڈ ُلي٪ ٿٴڈ كا ٿتٰب٣ـ ٳلؿ ثڈ ڃبٽ ؽټي٬اڈ ٣جبًاي، آٻات    

اثچاٻ٨ڄبئپ ام يٲ ًبٹ پيَ ثب ډـ٩ ٿقاٳلڇ  1ثؾچاڃـ.ُبڇ ؽٜجڈ  اكًالځ څ ًپي ٿټٲ

ډبي  څ تِچيٮ ُلي٪ ٿٴڈ ثلاي اٛب٣ت ام ٣جبًيبځ، ؿك ٿٴڈ، ٿزبڅك ُـڇ ثچؿ. اڅ ًبٹ

ٷيالي ًاټزچٯيبځ ام    ًيبًات تچًاٺ څ ثڊالڇ    2ث٤ـ ڃين ثب اُلا٩ ٿٴڈ كاينڃي ؿاُت.

تل ام آځ، آٹ  ربيٸبڇ ڃٰجبي ٣ټچي، ٳبكآٿـي ؿيپټڀبًي ًټزچٯيبځ كا ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ پيَ

 3ثچيڈ تزلثڈ ٳلؿڇ ثچؿڃـ.

 هالي اتشار اس استفازٍ( ب

ٿڄـي ام تچاځ ڃ٠ابٿي ام ًيبًات    ُبڇ ًټزچٯي ثب څرچؿ ثڊلڇ آٻت اكًالځ څ ٿټٲ

ډبي ثبڃ٬چف ٿٴاڈ ثڊالڇ    ٷٌتلٍ اٯـاٿبت ك٫بډي ثلاي عزبد څ اډـاي پچٹ ثڈ ؽبڃـاځ

ل علٿيڂ ٿتچًٺ ُـڃـ ٳاڈ  ًټزچٯيبځ ؿك مٿبڃي ثڈ اثناك ٿبٻي ثلاي ًيبؿت ث 4ٷل٫تڄـ.

ډبي ٿـاڅٽ  ٫بٛڀيبځ ؿك څ٤ٗيت اٯتٔبؿي ڃبٷچاكي ٯلاك ؿاُتڄـ  ميلا ؿك ٿٔل، ٯغٜي

ٳڄڄـڇ ٳبك ًټزچٯيبځ ثلاي ا٣ڀبٹ ڃ٬چف  ايڂ څ٤ٗيت كا ام ٣چاٿٺ تٌڊيٺ 5كػ ؿاؿڇ ثچؿ.

 تچاځ ؿاڃٌت. څ ًيبؿت ؿك عزبم ٿي

ؽچاڃـڇ ُـځ ؽٜجڈ ثڈ .٭ ٳڈ ؿك ثيِتل ٿڄبث٢ تبكيؾي، ڃؾٌتيڂ ًبٹ   ډ462ؿك ًبٹ
                                                           

؛ ههبثيذ ػجبٍييبى   476ي471، 2ٕٔ؛ ارؾبف الْهي، اثي كِل، ط236، 2ٓ؛ ّلبء الـوام، ط236، 8ٓ. الوٌزظن، ط1

 .96ّ كبٝويبى، ٓ

، 2؛ ارؾبف الْهي، اثي كِيل، ط 532، 4ٓ؛ ربهيـ، اثي فللّى، ٍليوبى القواّيَ، ط42، 51ٓ. الکبهل ك، الزبهيـ، 2

ٓ471. 

. ػٚل اللّلَ ثْيِ،، اثْ اؽول هٍْْي ها ثَ اهبهد ؽظ رؼييي کوك ّ اّ هْكن ّل اّواف ها هزوبػل کٌيل ريب فٞجيَ    3

 ها ثَ ًبم فليلَ ػجبٍ، ّ ػٚل اللّلَ ثقْاًٌل.  

 .26. كهثبهٍ ؽظ، ههيَ هيو اثْ الوبٍو، ّ كيگواى، 4ٓ

 .551، 5ٓط؛ ؿبيخ الووام، 462، 51ٓ. الکبهل ك، الزبهيـ، اثي اصيو، ط5
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ُـت څؽبٿت اڅٗب١ ؿك ٿٔل څ ڃباٿيـي اٿيل ٿٴڈ ام  ،1ڃبٽ ٣جبًيبځ ؿاڃٌتڈ ُـڇ اًت

ډبي ٿٔل، ُلي٪ ٿٴڈ كا ثڈ ؿڅًتي ثيِتل ثب ؽټ٬بي ٣جبًي څ ًالٛيڂ ٿٰتاـك   ٳڀٲ

ًټزچٯي تِچيٮ ٳلؿ ٳڈ ؿك اڅد ٯـكت ؽچؿ ثچؿڃـ. ؿك ايڂ ًبٹ، ُلي٪ ٿغڀـ ثاڂ  

ًټٜبځ ًټزچٯي آٻت اكًالځ ؽٜجڈ ؽچاڃـ څ عي ٣ټاي   ر٬٤ل ثڈ ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٣جبًي څ

ؽيلاٻ٤ڀٺ كا )ٳڈ ٿؾٔچّ افاځ ُي٤يبځ ثچؿ څ پيَ ام آځ ثڈ پيالڅي ام ٫بٛڀيابځ ؿك   

 2ُـ( ام افاځ ٿٴڈ عق٩ ٳلؿ. افاځ ٿٴڈ فٳل ٿي

تچًٺ ثڈ اثناك ٿبٻي ؿك علٿيڂ ام ًچي ًټزچٯيبځ ٿاحل ا٫تابؿ څ ٿچرات ُاـ ؿك    

ٜبځ ًټزچٯي ؽٜجڈ ؽچاڃـڇ ُچؿ. ؽټي٬ڈ ٫بٛڀي ٳڈ ثب ٿٴڈ، ثڈ ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٣جبًي څ ًټ

.٭ ام اڅ ؽچاًتڈ ثچؿ تب ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٣جبًي   ډ٫466لًتبؿځ ډـايبيي ثڈ اٿيل ٿٴڈ ؿك ًبٹ 

تل ام آځ، اٿيل اٻغابد ٳابكڅاځ    كا ام ؽٜجڈ ٯ٢ٜ ٳڄـ، ثـيڂ ٳبك تچ٫يٮ ڃيب٫ت  ميلا پيَ

ؿك  3ٿيل ٿٴڈ ٯلاك ؿاؿڇ ثچؿ.٣لا٭ ٳڈ ؿك ٿٴڈ ع٘چك ؿاُت، اٿچاٹ ٫لاڅاڃي ؿك اؽتيبك ا

ًبٹ ث٤ـ ڃين ؽټي٬ڈ ٫بٛڀي ثڈ څًيټڈ ڃڀبيڄـٷبڃَ، ډـايبيي ثڈ ُلي٪ ٿٴڈ اكًبٹ ٳلؿ 

څ اڅ كا ثڈ ثبمٷلؿاڃـځ ؽٜجڈ ثلاي ٫بٛڀيبځ تِچيٮ ٳلؿ. ايڂ كڅيـاؿ ثب ٯ٢ٜ ٿجبٻ٨ي ډپ 

٫لًتبؿ. ثـيڂ تلتيات، اٿيال    مٿبځ ُـ ٳڈ ډل ًبٻڈ ؽټي٬ڈ ٣جبًي ثلاي ُلي٪ ٿٴڈ ٿي

 4ڈ ثبك ؿيٸل ثلاي ٫بٛڀيبځ ؽٜجڈ ؽچاڃـ.ٿٴ

 ثلُڀلؿ: ٿچاكؿ ميل كا تچاځ   ُبڇ ًټزچٯي ؿك علٿيڂ، ٿي ام اٯـاٿبت ٿټٲ

ډبي عزبد ؿك اماي پلؿاؽت پاچٹ ثاڈ    . ثبمؿاُتڂ ا٣لاة ثبؿيڈ ام ٧بكت ٳبكڅاځ1
                                                           

 .م ُ  462ُيبي، کيَ اّلييي ٍيب، فْاًيلٍ ّيلى فٞجيَ كه هکيَ ثيَ ًيبم ػجبٍييبى ها ٍيب،              . هٌجغ رويبم کزيبة  1

اًل، کزبة الکبهل اثي اصيو اٍذ. اثي فللّى كه کزبة ربهيـ فْك رٌِب هٌجؼ، اٍذ کَ ريبهيـ اييي ّاهيغ ها     اًَزَك

كه ًظو كاّزَ، ُو كّ هّايذ ها كه کزيبة فيْك آّهكٍ    .م كاًَزَ ّ ارؾبف الْهي کَ ثؼلُب ُو كّ هٌجغ ها ُ  457

 اٍذ.

 .473ّ  472، 2ٕٔ؛ ارؾبف الْهي، اثي كِل، ط65، 51ٓ. الکبهل، اثي اصيو، ط2

 .475، 2ٓ؛ ارؾبف الْهي، اثي كِل، ط535، 2. الؼول الضويي، ط3

 .567، 56ٓ؛ الوٌزظن، اثي عْىي، ط97، 51ٓ. الکبهل ك، الزبهيـ، ط4
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  1ډبي ام عزبد ٷل٫تڈ ُـڇ ام اٿچاٹ ُؾٔي آڃڊب څ ډڀضڄيڂ ت٤ڊـ پلؿاؽت ٿبٹ

څ « ٿٴاي »بٻيبت ام عزبد ؿك ٿٌيل عذ ٳاڈ ثاب ٣ڄابڅيڄي صاچځ     . ٻ٨چ ٷل٫تڂ ٿ2

  2ُـ  ؿكيب٫ت ٿي« ؽ٬بك»

ٳڈ تب آځ  ډب ثڈ اڅ، ؿك عبٻي . ؿاؿځ اٯٜب٣بت ثڈ اٿيل علٿيڂ څ ڃين ډـايب څ پيِٴ3َ

  مٿبځ، اٿيل علٿيڂ ٿچٟ٪ ثچؿ ٿجټ٨ي ثڈ ؿًتٸبڇ ؽال٫ت ثپلؿامؿ

  3بڅكاځ. اؽتٔبّ ؿاؿځ اٿچاٹ څ اٯٜب٣بت ثڈ اډٺ علٿيڂ څ ٿز4

ثلاي عزبد ٿبڃڄاـ اڃتٰابٹ   څ ايزبؿ اٿٴبڃبت ك٫بډي ي عذ ډب ت٤ڀيل ٿڄبمٹ څ كاڇ. 5

  4ٯڄبت مثيـڇثبمًبمي  م ٣ل٫بت ثڈ ٿٴڈ څآة ا

اي ٳاڈ ؿك ٷاناكٍ    صڄيڂ اٯـاٿبتي ٿچرت اٿڄيت ؿك ٿٌيل عذ ٷلؿياـ ثاڈ ٷچڃاڈ   

 5ٳلؿ. آٿيني ٷ٬تڈ ُـڇ اًت ٳبكڅاځ عذ ثـڅځ ٿغب٫ٞ علٳت ٿي ا٧لا٭

ُبڇ ًټزچٯي ڃين ثڈ ت٤ڀيلات اٿابٳڂ څ ثبمًابمي    بٽ اٻڀټٲ، څميل ٿټٲؽچارڈ ڃ٠

ډڀضڄايڂ ؿك عٴچٿات ًاټٜبځ ثلٳيابك٭      6ؿاؿ.  ثڄبډبي علٿيڂ تچرڈ ؽبٓي ڃِبځ ٿي

اثچاٻ٬٘ٺ ٤ًـ ثڂ ٿغڀاـ ثٓلاڅًِٕاتبڃي   اٻـيڂ  اڅ، ُڀي.٭(، څميلُي٤ي   ډ498ا   486)

، ډڀٌال ًاټٜبځ   )ام كڅًتبډبي ٯپ( ٿټٰت ثاڈ ٿزاـ اٻڀټاٲ ٳاڈ ام عڀبيات مثياـڇ      

اٯاـاٿبت ثٌايبكي ؿك عالٿيڂ     ،7ًټزچٯي ا ام ٿؾبٻ٬بځ ڃ٠بٽ اٻڀټٲ ا ثلؽچكؿاك ثچؿ  

ُلي٬يڂ اڃزبٽ ؿاؿ ٳڈ ام آځ رڀټڈ ثڈ ًبؽت ڃؾٌتيڂ ٷڄجـ ثل علٽ اٿبٿبځ ثٰي٢ څ ٯجال  

 8تچاځ اُبكڇ ٳلؿ. ٣جبى ثڂ ٣جـاٻڀٜټت ٿي
                                                           

 .72ي71ٕٔ، 9عْىي، طثي. الوٌزظن، ا1

 .32ًبهَ، ٓ ؛ ٍلغْم253، 51ٓ؛ الکبهل، ط228. ربهيـ كّلخ آ، ٍلغْم، 2ٓ

 .285ّ  284، 5ٕٔفلکبى، ط؛ ّكيبد، اثي535. هاًّلي، 3ٓ

 .476 ّ 475، 2ٕٔ؛ ارؾبف الْهي، اثي كِل، ط262ّ  265، 3ٕٔ. الؼول الضويي، ط4

 .285، 5ٓ. ّكيبد االػيبى، ط5

 .541، 3ٓ،، ط. ٝجوبد الْبكؼ6

 .282، 3ٓ؛ ربهيـ، اثي فللّى، ط69؛ ربهيـ ٍلَلَ ٍلغْه،، 289ٓ، 51ٓ. الکبهل، اثي اصيو، ط7

 .593؛ ربهيـ ؽوم ائوَ ثويغ، 299ٓ، 3ٓطهؾَي االهيي، ، َػيبى الْيؼ؛ ا254، 8ٓالکبهل، اثي اصيو، ط .8
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٣ڀبكڇ  ٿڄ٠چك ثڂ يٴي ام ٿ٤ڀبكاځ ٫لًتبؿڇ ُـڇ ام ًچي ٿزـاٻڀټٲ كا اٿيل ٿـيڄڈ،

ٳاڈ ًاجت تيلٷاي كڅاثاٚ اُالا٩ عٌايڄي ثاب         1.٭ ٳِات   ډ495عٌيڄي ؿك ًابٹ  

 ًټزچٯيبځ ُـ. 

ډابي ًاټزچٯيبځ ثاچؿ ٳاڈ ؿك ؿكثابك       رچاؿ ا٬ٓڊبڃي ام ؿيٸل ايلاڃيبځ تبث٢ ًيبًت

ثڈ ران   2ؿڅٻت مڃٸيبځ ؿك ُبٽ څماكت ؿاُت څ ؽـٿبت ميبؿي ؿك علٿيڂ اڃزبٽ ؿاؿ.

٣ٔل، ايلاڃيبځ حلڅتڀڄـ څ ثلؽي ثبمكٷبڃابځ ڃيان اٿاچاٹ     ٿڄٔجبځ ًيبًي ؿك ايڂ ٓبعت

 ثٌيبكي ؿك علٿيڂ ډنيڄڈ ٳلؿڃـ ٳڈ اُبكڇ ثڈ آڃبځ ؽبٻي ام ٻٜ٪ ڃيٌت.

ام ايلاڃيابڃي اًات ٳاڈ ؿك اڅاياٺ      3اثچڃٔل اثلاډيپ ثڂ ٿغڀـ ثڂ ٣ټاي اًاتلآثبؿي  

ؿك ؿڅ ُڊل ٿٰـى ٿٴاڈ  .٭،   ډ466ؿك ًبٹ عٴچٿت ًټزچٯيبځ، پي ام ٬ًل ثڈ ٿٴڈ 

 اڃزبٽ ؿاؿ ٳڈ ٿچاكؿ ميل ام آځ رڀټڈ اًت:  ثڈؽـٿبت ٣ڀلاڃي ٿڊڀي ، يڄڈڅ ٿـ

آًايت ؿياـڇ ثاچؿ. اثچڃٔال      ٯاجالر ٿٌزـاٻغلاٽ ٳاڈ   ډبيي ام ربت٤ڀيل . ٿلٿت څ 1

 4ډنيڄڈ ٳلؿ. ؿيڄبك ډناك 30ٿڄ٠چك ٿجټ٦  ثـيڂ

ٯڄبتي ٳڈ مٔثيـڇ )ډڀٌل ډبكڅځ اٻلُيـ( ام ٣ل٫بت ثاڈ ًاڀت   . ثبمًبمي څ ت٤ڀيل 2

 5ًبؽتڈ ثچؿ. ٿٴڈ كڅاځ

 6آځ كا ثڈ ٿٴاڈ آڅكؿڇ ثاچؿ.  ثب پبكصڈ ٬ًيـ ثب٫ت ډڄـي ٳڈ ؽچؿ پچُبڃـځ ٳ٤جڈ  .3

پچُبڃـڃـ ٳڈ ُا٤بك    ثل ؽال٩ كًپ ٣جبًيبځ ثچؿ ٳڈ ٳ٤جڈ كا ثب پبكصڈ ًيبڇ ٿياٯـاٽ اڅ 

 7ډب پي ام آڃڊب ڃين اؿاٿڈ يب٫ت. كًڀي ٳڈ ٿـت  آڃڊب ثچؿ
                                                           

 .245؛ ربهيـ اهواء الوليٌَ، 352ٓ، 51ٓ. الکبهل، اثي اصيو، ط1

، 3؛ ّكييبء الْكييبء، ٍييوِْكي، ط252، 2ٓ؛ الؼوييل الضويييي، كبٍيي،، ط318-316، ٕيي55ٔلکبهييل، اثييي اصيييو، ط. ا2

 .559ي  555ٕٔ

 .265، 3ٓ؛ الؼول الضويي، ط254، 5ٓط الزؾلخ اللٞيلَ، .3

 .475، 2ٓ؛ ارؾبف الْهي، ط283، 5ٓالؾوهيي، ط حهوآ. 4

 .265، 3ٓط. الؼول الضويي، 5

 .235، 5ٓ؛ ّلبء الـوام، ط283، 5ٓ؛ هوآح الؾوهيي، ط557، 2ٓ. الزبهيـ الوْين، ط6

 .258، 5ٓ؛ افجبه هکَ، ط278. ربهيـ هکَ، 7ٓ
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اٷل ٿٜڀائڂ  »ڃٰٺ ُـڇ اًت ٳڈ ٷ٬ت: . ام څي ثلاي ٳ٤جڈاي  . ڃٔت ڃبڅؿاځ ڃٰلڇ4

 1.«ًبؽتپ ٿبڃـ، آځ كا ام ٛال ٿي ثچؿٽ ڃبڅؿاځ ٛاليي ثل ربي ٿي 

اثچٿ٤ٌچؿ ٣ټي ثاڂ   ،ثڈ ٳڀٲ ثلاؿكٍ: اثچڃٔل ايڂ اٯـاٽ كا ت٤ڀيل ٿٌزـ تڄ٤يپ .5

ٿغڀـ اڃزبٽ ؿاؿ. ڃبٽ ډل ؿڅ كڅي ًڄٸي ثـيڂ ٣جبكات كڅي ؿيچاك ڃچُتڈ ُـڇ اًات:  

هَأ مَادممـيَبلمرَمـهَالرئقسَإجلَالسقدَفخرالرؤساَوَمغقثَ)مغقت  َأمرَبعامرةَمسجدَعايش»

بتنَعؾىَمستعو َبىَعـهَوَعنَأخقتهَذيَادحاستنَاعؾىَاحلرميَأبوَالـرصَإبراهقمَبنَحمؿدَبنَ

الدارينَأمؾفامَوَشؽرَستعقفامَوَٓقطتمَمتنَاحلترميَفىَتؼبلَاهللَعؿؾفامَوَبؾغفامَعؾىَحمؿدَبنَ

 2«.أثرمها

ثاڈ ٛاچك   ډاب   ٳڈ اياڂ ٳڀاٲ   ؿًتبځ ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ثڈ تڊي ٓـٯبت ٫لاڅاځ . تچمي6٢

  3.ٿٌتڀل تب يٲ ًبٹ اؿاٿڈ يب٫ت

ٯاچٹ ٗا٤ي٬ي   اٻجتاڈ   4.ڃيان ام اياڂ كڅًات   « ٿ٨يج اٻغلٽ»ٿټٰت ُـځ اثچڃٔل ثڈ 

ُابڇ ًاټزچٯي    كا ثڈ ٫لٿبځ ًټٜبځ ٿټٲاثچڃٔل صڄيڂ اٯـاٿي ٳڈ عٴبيت ام ايڂ ؿاكؿ 

 5څي اڃزبٽ ؿاؿڇ اًت. ثلاي اؿاي ڃقك څ (.٭  ډ485ٽ)

ام ؿيٸل ٳٌبڃي ٳڈ ؿك ٣ٔال ًاټزچٯيبځ ٿڄِاإ ؽاـٿبتي ؿك عالٿيڂ ُاـڃـ، ثاڈ        

تچاځ اُابكڇ ٳالؿ ٳاڈ ام      ٿيعٌيڂ  ،څكاٿيڄي څ ٫لمڃـٍ )ثچ٤ًـ( اثچ٤ًـاٻـيڂ  كٗي

حالڅتَ كا ؿك كاڇ آثابؿاڃي   ثڈ ڃٰاٺ ام ثلؽاي ٿڄابث٢، اثچًا٤يـ      6ٿِبډيل ُي٤ڈ ثچؿڃـ.

اهلل اٻغالاٽ څ   ٿ٤ڀبك ثيت»ام اڅ ثڈ ٣ڄچاځ اي ٳڈ  ثڈ ٷچڃڈ ،علٿيڂ ُلي٬يڂ ثڈ ٳبك ٷل٫ت
                                                           

 .474، 5ٓ؛ رؾٖيل الووام، ط476، 2ٓالْهي، ط ؛ ارؾبف262ّ  265، 3ٕٔ. الؼولالضويي، ط1

 . ُوبى.2

 .476، 2ٓ؛ ارؾبف الْهي، ط263، 3ٓط. الؼول الضويي، 3

 .475، 2ٓ. ارؾبف الْهي، ط4

 .75-46. ربهيـ آ، ٍلغْم، 5ٕٔ

 .253؛ اٝلٌ ّيؼَ، 594ٓ، 527، 555؛ الٌو٘، 587ٕٔ، 5ٓ. االًَبة، ط6
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ًبؽتڂ ثڄبډب څ ٿِبډـ ُالي٪ ائڀاڈ   اٯـاٿبت اڅ ډڀبڃڄـ  1يبؿ ُـڇ اًت.« ٿٌزـاٻڄجي

٫لمڃاـٍ   2.ٳڄڄـٿتڊپ  ٷلي كا٫٘ڈثڈ ٷچكپلًتي څ اڅ كا ٿچرت ُـ تب ثلؽي ًڄيبځ، 

ثلؽاي   3ؿاُات.  ثٌيبكي ؿك علٿيڂؽيلات څ ٓـٯبت ڃين ٳڈ ٳخيل اٻغذ ثچؿ، عٌيڂ 

 4اڃـ. ًتچؿڇآثبؿاڃي ؽبڃڈ ؽـا ثڈ  بځثڈ ًجت اډتڀبٿُِب٣لاځ ايڂ ؿڅ كا 

ام ؿيٸل ايلاڃيبڃي اًت ٳڈ ام ًبٹ ٿټٰت ثڈ ٟڊيلاٻـيڂ  ثڂ عٌيڂ، ٿغڀـ ثچُزب١ا

ام ٣جبًاي   څي ؿك ٿيابځ څميالاځ   5ثاچؿ.  ڀٰتـي ثبهلل ٣جبًييل اٻڅم .٭،  ډ484تب  476

څي پي ام ٣نٹ ام څماكت ٳاڈ ٷچياب    6.ي يب٫تناكٷ عذتچ٫يٮ ٳڈ ٿ٤ـڅؿ ا٫لاؿي ثچؿ 

ؿك آځ ڃَٰ ؿاُتڄـ يب ام ايڂ كڅ ٳاڈ څي ؿك  اٻڀټٲ  ڃ٠بٽؽچارڈ ُبڇ ًټزچٯي څ  ٿټٲ

ُابڇ څ   ؿاؿ، پاي ام ٿالٵ ٿټاٲ     ثڈ ؽلد ٿيُـت ٣ڀٺ ثلؽچكؿ ڃٌجت ثڈ اډٺ فٿڈ، 

څميلٍ، كاډي ٬ًل عذ ُاـ څ پاي ام آځ ؿك ٿـيڄاڈ ٿڄاچكڇ كعاٺ اٯبٿات ا٫ٴڄاـ.        

رب ڃين ؿكٷقُات   ٳبك ٿ٨ِچٹ ُـ څ ډڀبځ ؿك ٿٌزـ ڃجچي ثڈ ٣ڄچاځ ؽـٿتاثچُزب١ 

 7.ؿ٫ڂ ُـ 9كًچٹ ؽـاؿك ٯجلًتبځ ثٰي٢ ؿك ٳڄبك ٯجل اثلاډيپ، پٌل څ 

ام ثبمكٷبڃبځ ايلاڃي اًت ٳڈ ؿك ٣ٔل  اثچاٻٰبًپ كاٿِت ثڂ عٌيڂ ُيلڅيڈ ٫بكًي

٬ڈ ٣جبًي ثاڈ  ؽټيٳڈ .٭   ډ 532ثڈ ًبٹ ًټزچٯيبځ ؽـٿبتي ؿك علٿيڂ اڃزبٽ ؿاؿ. څي 

ثڈ ايڂ ٳبك ډڀت ٷڀبُات  ث٬لًتـ، ثلاي ٳ٤جڈ ربٿڈ  ڃتچاڃٌت٣ټت ڃجلؿ ثب ًټزچٯيبځ 
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 1.ٳلؿثلاي ٳ٤جڈ ربٿڈ ٫لاډپ  ،څ ثب ٓل٩ ډزـڇ ډناك ؿيڄبك ام اٿچاٹ ؽچؿ

.٭ ؿك ٿٴڈ ًبؽت څ ثلاي ٓچ٫يبځ څ ٫ٰيالاځ    ډ 529ًلايي ٳڈ اڅ ؿك ًبٹ  ٳبكڅاځ

ُاـ. اڅ ډڀضڄايڂ ڃابڅؿاڃي     كاٿِت ؽچاڃـڇ ٿي ًلاي ډب ثڈ ڃبٽ ٳبكڅاځ څٯ٪ ٳلؿ، ًـڇ

 2ثلاي ٳ٤جڈ څ عٜيڀي ثلاي اٿبٽ عڄجټيبځ ًبؽت.

.٭(   ډ 559ٽٿغڀـ ثڂ ٣ټي ثڂ اثي ٿڄٔچك ا٬ٓڊبڃي، ٿ٤لڅ٩ ثڈ رچاؿ آا٬ڊبڃي ) 

اٻـيڂ مڃٸي، عبٳپ ًټزچٯي ٿچٓاٺ ثاچؿ، ايلاڃاي ؿيٸالي      ڃين ٳڈ څميل اتبثٲ ٯٜت

ُاڄبؽتڈ ُاـ. ڃچًابمي    « اٻزاچاؿ »ډبيَ ثڈ  اًت ٳڈ ثڈ ؿٻيٺ ٫لاڅاڃي ؽيلات څ اڃ٬ب٭

ٿٌزـ ؽي٪ ؿك ٿڄب، تنييڂ ٳ٤جڈ ثب ٛال، ثبمًبمي ٿٌزـي ثل ٳچڇ ٣ل٫ابت، ًابؽتڂ   

ډابيي ام    ډب، ًبؽتڂ ؿيچاكي ثلاي ُڊل ٿـيڄڈ، ثبمًبمي ثؾَ ډب، ثبمًبمي ٯڄبت ثلٳڈ

ٿٌزـ ڃجچي څ اڃ٬ب٭ اٿچاٹ ٫لاڅاځ ام ٳبكډبي ڃيٲ اڅًت. ډڄٸبٿي ٳڈ رچاؿ ا٬ٓڊبڃي 

 3ؿكٷقُت، پيٴلٍ كا ثڈ ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ثلؿڃـ څ ؿك ٿـيڄڈ ثڈ ؽبٱ ًپلؿڃـ.

ډابي ًلُاڄبى ايلاڃاي ؿك ؿڅكاځ ًاټزچٯيبځ ثچؿڃاـ.       ؽبڃـاځ څكاٿيڄي ام ؽبڃـاځ

ٻٰت ؿاُت څ پٌلٍ عٌيڂ، ثڄبډابي ٫الاڅاځ ام   « ٿ٤ڀبك علٿيڂ»اثچ٤ًـ څكاٿيڄي ٳڈ 

لاؿي ٳڈ ؿك ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ام ؿيٸل ا٫ 4رڀټڈ ٿـكًڈ څ ٿٌزـ ؿك ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ًبؽتڄـ.

تچاځ اُبكڇ ٳلؿ: اثالاډيپ ثاڂ    اي كا څٯ٪ ٳلؿڃـ، ثڈ ايڂ ا٫لاؿ ٿي ًلا يب ٿـكًڈ ٳبكڅاځ

 .٭( ٿ٤االڅ٩ ثااڈ اٻ٤اان آاا٬ڊبڃي ثااڈ ًاابٹ   ډ756ٽٿغڀااـ ثااڂ اثاالاډيپ آاا٬ڊبڃي )

اٻاـيڂ ٫لاٿالم    اٿيال مياڂ   5ًلايي كا ثلاي ٫ٰيلاځ ؿك ٿٴاڈ ًابؽت.   .٭ ٳبكڅاځ  ډ749

 ؿاك اٻڀاافڃيڂ ؿك ٿٴاڈ ثالاي ٓاچ٫يبځ ٧ليات      ًلا څ يٲ  ٳبكڅاځٿغڀچؿ ا٫نكي يٲ 
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.٭(   ډ764ٽ٣جـاٻ٤نين ثڂ ٣ټي ثڂ ٣خڀبځ ا٬ٓڊبڃي، ٿ٤لڅ٩ ثاڈ ٣زڀاي )   1څٯ٪ ٳلؿ.

 ٿغڀااـ ثااڂ ٣ټااي  2ثاالاي مائلاڃااي ٳااڈ ؿك كاڇ ٿبڃااـڇ ثچؿڃااـ، ٿٴاابڃي كا څٯاا٪ ٳاالؿ.

ًالايي   بكڅاځ.٭( ؿك ٿٴڈ ٳ  ډ808ٷيالڃي، ٿ٤لڅ٩ ثڈ ؽچارڈ پيل ٿغڀـ ٷيالڃي )ماؿڇ 

 3ًبؽت.

ًالا ٿغاـڅؿ ڃِاـڇ     ؽـٿبت ٣ڀلاڃي ايلاڃيبځ ؿك علٿيڂ، تڄڊب ثڈ ًابؽتڂ ٳابكڅاځ  

.٭( ثاڈ ؿٻياٺ ډڀٴابكي ؿك      ډ750ٽاًت. ڃبٽ ؿاڃيبٹ ثڂ ٣ټي ثاڂ ًاټيڀبځ ٻلًاتبڃي )   

ډبي ثٌيبك ثالاي   ثٴل ٳلؿي ثڈ ؿٻيٺ څٯ٪ ٳتبة ٣جـاهلل ثڂ اثي ،4ًبؽت صِڀڈ ثبماځ

عٌيڂ ثڂ اعڀـ ثڂ ٿغڀـ ٷيالڃي ٿ٤لڅ٩ ثڈ اثڂ ٯبڅاځ  ،5ًلاي كثي٢ كاٿِت ٳبكڅاځ

څ ٿغڀاـ ثاڂ    6ثلاي ثبمًبمي صبڇ ٧لى ؿك ٿـيڄڈ څ ًابؽتڂ ٿٌازـي ڃنؿياٲ آځ   

ډابي   ٿغڀـ ٳبمكڅڃي ٿ٤لڅ٩ ثڈ ؽچارڈ اٿبٽ ثلاي ثبمًبمي څ ٓب٩ ٳالؿځ كاڇ ٳاچڇ  

 ؿك ٿڄبث٢ تبكيؾي حجت ُـڇ اًت. 7رجٺ څ حچك

ثاڈ ؿًات ياٲ ايلاڃاي ڃبُاڄبى ڃِابځ        ٷناكٍ اثڂ رجيل ام ثبمًبمي صبڇ مٿنٽ 

اڃاـ، ؿك ٿڄابث٢    ؿډـ ڃبٽ ډڀڈ ايلاڃيبڃي ٳڈ ؿك ثبمًبمي علٿيڂ ُلي٬يڂ ڃَٰ ؿاُاتڈ  ٿي

اعڀاـ ثاڂ   ٿڄٔجبځ ايلاڃي ؿك عالٿيڂ ثاڈ    ام ؿيٸل ٓبعت 8تبكيؾي حجت ڃِـڇ اًت.

اُبكڇ ٳلؿ ٳڈ ډڀبڃڄـ رـٍ ٿڄٔت ٯ٘ابڅت څ  تچاځ   ٿي.٭(   ډ446)ٽ ٣ټي ڃيِبثچكي

څ ٿاـت  ثاڈ ٿٴاڈ   ڂ كا ثل ٣ڊـڇ ٷل٫ت. ؿك ٿڄبث٢ ثڈ مٿبځ ٿڊابرلت څي  اٿبٿت علٿي
                                                           

 .363، 6ٓ؛ الؼول الضويي، ط35، 3ٓ. ارؾبف الْهي، ط1

 .454، 5ٓ. الؼول الضويي، ط2

 .256، 5ٓ. الله الکويي، ط3

 .343، 4ٓ. الؼول الضويي، ط4

 .556، 5ٓ، طُوبى. 5

 .337، 2ٓ. الزؾلخ اللٞيلَ، ط6

 .323ّ  322، 2ٕٔول الضويي، ط. الؼ7

 .94ّ  93. هؽلخ اثي عجيو، 8ٕٔ



 هاي هختلف تاريخ اسالهي هناسبات ايرانيان با حجاز در دوره/  001

 

څي ؿك ٿٴڈ ا٫نڅځ ثل اكًبٹ ٳڀٲ ٿبٻي ثاڈ   .اي ڃِـڇ اًت اٯبٿتَ ؿك آځ ُڊل اُبكڇ

 1ٳلؿ. پقيلايي ٿيآٿـڃـ،   ڃيِبثچك، ام ؿڅًتبځ څ ډڀِڊليبځ ؽچؿ ٳڈ ثڈ ٬ًل عذ ٿي

 الحاخي اهيز تَ ًظاهياى اًتراب ّ سّر تَ تْسل( ج

ډبي ٿجتڄي ثل ٿقاٳلڇ څ تٜڀي٢، ام ٯـكت ڃ٠بٿي ؽچؿ ڃين  زچٯيبځ ؿك ٳڄبك كڅًٍټ

ٳلؿڃـ. ٫لًتبؿځ ڃيلڅډبي ڃ٠بٿي ثڈ ډڀلاڇ ٳبكڅاڃيبځ څ  ثلاي ڃ٬چف ؿك عزبم اًت٬بؿڇ ٿي

تل ڃين ٿلًچٽ ثچؿ. ثب ايڂ عبٹ، اڃتؾابة ٯتټا٦، اٿيال ڃ٠ابٿي      ؿك ؽـٿت اٿيل عذ پيَ

.٭، ًلآ٧بم اٿبكت اٿيلاځ ڃ٠بٿي تلٱ ثل عذ   ډ468تلٱ ثڈ ٣ڄچاځ اٿيل عبد ؿك ًبٹ 

ؿكثبكڇ ٣ټت ايڂ ت٨ييل ًيبًت ًاټزچٯيبځ اٛال٣ابت    2ډب اؿاٿڈ يب٫ت. ثچؿ ٳڈ تب ٿـت

.٭ ٳڈ ُلي٪ ٿٴڈ ثڈ ؿٻيٺ ڃلًايـځ    ډ467ؿٯيٰي ؿك ؿًت ڃيٌت. ٷچيب پي ام ًبٹ 

ام  ٿٌتڀلي ډڀيِٸي ام ًچي ؽټي٬ڈ ٣جبًي، ؽٜجڈ ؽچاڃـځ ثڈ ڃبٽ ٫بٛڀيبځ كا ؿڅثبكڇ

ٛبُتٴيڂ ٿٌاتزڄـي   3ًل ٷل٫ت، ًټزچٯيبځ، اٿيلاځ تلٱ كا ثل اٿبكت عذ ٷڀبُتڄـ.

ًبٹ اٿبكت عذ كا ثل ٣ڊـڇ ؿاُت څ ثب  26.٭( ام ؿيٸل اٿيلاځ تلٱ ثچؿ ٳڈ   ډ602)ٽ 

ٳاڈ پاي ام    5اڃـ څي كا ُي٤ڈ ٿقډت ؿاڃٌتڈ 4ٳلؿ.  ؽچاډي ُلي٪ ٿٴڈ ٿجبكمڇ ٿي ميبؿڇ

ٷچيـ څي ؿك عزبم ٷچيي يٲ پبؿُبڇ  ڂ ٳخيل ٿيٿلٵ ؿك ڃز٪ ثڈ ؽبٱ ًپلؿڇ ُـ. اث

 6ڃِيڂ ثچؿ، ؿك اٯٜب١ اڅ ثچؿ. ثچؿ څ ُڊل عټڈ ٳڈ ُي٤ي

 ٍ ډابي ؿيٸال    ًټزچٯيبځ ا٫نڅځ ثل اًت٬بؿڇ ام اٿيلاځ تلٱ ؿك اٿچك علٿيڂ، ثاڈ كڅ

ٳلؿڃـ. آڃبځ ؿڅ ثابك   ڃين ام ٯـكت ڃ٠بٿي ثلاي ثلٯلاكي ًټٜڈ ؽچؿ ثل ٿٴڈ اًت٬بؿڇ ٿي
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ـ څ اٿيال ٿٴاڈ كا ثاڈ اٛب٣ات ام ؽاچؿ څاؿاك ًابؽتڄـ. اڅٻايڂ        ثڈ ٿٴڈ ٻِاٴل ٳِايـڃ  

.٭ ثڈ ٫لٿبڃـډي يٴي ام ًلؿاكاځ تالٱ ثاڈ ڃابٽ      ډ484ٻِٴلٳِي ًټزچٯيبځ ؿك ًبٹ 

 اڃزبٽ ُـ.« تلُٲ»

څي ام ًچي ًټزچٯيبځ ٿإٿچكيت ؿاُت عبٳپ يڀاڂ كا ثاڈ اٛب٣ات ام ٣جبًايبځ     

اياڂ ٿابرلا، اٿيال ٿٴاڈ      څاؿاك ًبمؿ ٳڈ ؿك ډڀبځ ًبٹ ٿٴڈ كا ڃين تٔل٩ ٳلؿ. ؿك پي

ثلاي ُٴبيت ثڈ ث٨ـاؿ آٿـ. ؿك پاي ؿكٷقُات تلُاٲ، ًاپبڇ اڅ ڃتچاڃٌاتڄـ ٯاـكت       

ًيبًات ا٣اناٽ ڃيالڅي     1پبيـاكي ؿك ٿڄٰٜڈ كا ثڈ ؿًت آڅكڃـ څ ثڈ ٣لا٭ ثبمٷِاتڄـ. 

ُابڇ   .٭ ثڈ ڃبٽ ٿغڀـ ثڂ ٿټٲ  ډ485ڃ٠بٿي ثڈ ٿٴڈ ًجت ُـ تب اٿيل آځ ُڊل ؿك ًبٹ 

اٻجتاڈ كڅيٴالؿ    2ثڈ ًاټٜڄت كًايـڇ ثاچؿ، ؽٜجاڈ ثؾچاڃاـ.      ًټزچٯي ڃين ٳڈ ثڈ تبمٷي

ًټزچٯيبځ ثڈ صڄيڂ ًيبًتي ثلاي آڃبځ صڄـاځ آًبځ تڀبٽ ڃِـ  ميلا اٿيلاځ ٿٴاڈ آځ كا  

 ٳلؿڃـ.  آكايي ؿك ثلاثل ؽچؿ تټٰي ٿي ٓ٪

 سثثي پيًْس ايداز( ز

.٭ ثالاي    ډ468ُابڇ ًاټزچٯي ؿك ًابٹ     ثڄب ثڈ ٷناكٍ اثڂ رچمي، ًټٜبځ ٿټاٲ 

ي٪ ٿٴڈ څ ڃ٬چف ًيبًي ثيِتل ثل عزبم تٔڀيپ ٷل٫ت ؽچاډل ؽاچؿ كا ثاڈ   تٜڀي٢ ُل

٣ٰـ اٿيل ٿٴڈ ؿك آڅكؿ. ثڈ ٟبډل، ايڂ پيِڄڊبؿ ثلاي اٿيل ٿٴڈ ؽچُبيڄـ ثچؿ څ ڃ٠ل اڅ كا 

رټت ٳلؿ. ُلي٪ ٿٴڈ، ڃڀبيڄـٷبڃي كا ثڈ ٿٔل ٫لًتبؿ تب ام څٗا٢ اٯتٔابؿي ؽټي٬اڈ    

ڃبٿٌاب٣ـ ؽټي٬اڈ ٫ابٛڀي ؽجال      ٫بٛڀي اٛال١ يبثڄـ څ ډڄٸبٿي ٳاڈ آڃابځ ام څٗا٤يت   

 ُبڇ ٿٔڀپ ُـ. آڅكؿڃـ، ٿغڀـ ثڂ ر٬٤ل ؿك پقيلٍ پيِڄڊبؿ ٿټٲ

ثـيڂ تلتيت، اٿيل ٿٴڈ ثبك ؿيٸل ڃبٽ ٫بٛڀيبځ كا ام ؽٜجڈ ٿٴڈ اڃاـاؽت څ ثاڈ ڃابٽ    

٣جبًيبځ ؽٜجڈ ؽچاڃـ. ؿكثبكڇ ًلاڃزبٽ ايڂ امؿڅاد ؿك ٿڄبث٢ تبكيؾي ٿٜټجاي ڃيبٿاـڇ څ   
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ُابڇ   ، اٿب ٷناكُي ام ع٘چك ؽچاډل ٿټٲ ٓټت ؽجل ؿاؿڇثب ايڄٴڈ اثڂ رچمي ام ايڂ څ

 1ؿك ٿٴڈ يب ك٫تڂ اٿيل ٿٴڈ ثڈ ٣لا٭ اكائڈ ڃـاؿڇ اًت.

 سيش اجًبني يُبسجبت سهجٕقيبٌ ثب حجبص

 . طغزل 1

.٭( پي ام ٫تظ ث٨ـاؿ ٫لٓات پالؿاؽتڂ راـي      ډ455ا   447ؿك ٿـت عٴچٿتَ )

ڃِابڃـځ   اتلاٱ څ ؿيبٻڀڈ څ ٫لڅ ثڈ عزبم كا ڃيب٫ت  ميلا ٿ٨ِچٹ ت٬ٔيڈ عٌبة ثب ثٰبيبي

ثاڈ ثغالاځ    ٫3بٛڀيبځ ڃين ثڈ ؿٻياٺ ٫تڄاڈ تلٳابځ څ ثلؿٷابځ     2ٯيبٽ ثٌبًيلي ؿك ث٨ـاؿ ثچؿ.

 ؿاؽټي ؿصبك ُـڇ ثچؿڃـ څ آځ ٷچڃڈ ٳڈ ثبيـ، ثڈ اٿبكت اُلا٩ تچرڈ رـي ڃـاُتڄـ. 

ؿك ايڂ ٿـت، ٣ټي ثڂ ٿغڀـ ٓټيغي ٳڈ ثل يڀڂ عٴچٿت ؿاُت څ ام اًڀب٣يټيڈ 

ڃـڇ ٫بٛڀيبځ ثچؿ، ؽچاًتبك ؿؽبٻت ؿك اٿچك ٿٴڈ ُـ. اٻڀٌتڄٔل ٫بٛڀي ؿك ڃِب څ ؿًت

اٻجتاڈ   4.٭ اڅ كا ام ت٤لٕ ثڈ اٿبكت ُلي٪ ُٴل ؿك آځ ُاڊل ڃڊاي ٳالؿ.     ډ448ًبٹ 

.٭ اؿاٿڈ يب٫ت څ ٿچرات ٓاـڅك     ډ450كڅاثٚ عٌڄڈ ٓټيغي ثب اُلا٩ ٿٴڈ تب ًبٹ 

ٹ ثڈ ث٤ـ، كڅاثاٚ اُالا٩ ثاب    ڃبٿڈ تِٴلآٿين ؽټي٬ڈ ٫بٛڀي ثلاي اڅ ُـ، اٿب ام ايڂ ًب

 ٓټيغي تيلڇ ُـ.

ثب ٿلٵ ُلي٪ ُٴل، اٿيل ٿٴڈ څ تلى ؽټي٬اڈ ٫ابٛڀي ام ؽابكد ُاـځ ٿٴاڈ ام      

.٭، ٿٴڈ كا ام ؿًت ٫لمڃـاځ   ډ455ؿًتَ، اڅ ثڈ ٓټيغي ڃبٿڈ ڃچُت څ څي ؿك ًبٹ 

اثچاٻٜيت ٷل٫ت څ ثڈ ٿغڀـ ثڂ ر٬٤ل عٌڄي ًپلؿ. ك٫تبك پٌڄـيـڇ اڅ ثاب ٿالؿٽ ٿٴاڈ    

 5پقيلي څ ؿڅاٽ ڃ٬چف ٫بٛڀيبځ ثل آڃزب ُـ. تٿچرت اٛب٣
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ډبي عٴچٿت ٨ٛلٹ، تغاچٻي ثانكٵ ؿك ٿٴاڈ كػ ؿاؿ څ ؽبڃاـاځ      ؿك څاپٌيڂ ًبٹ

ډچاُپ ٳڈ كٯيت آټي ًټيڀبڃيبځ ثچؿڃـ، ثل ٿٴڈ تٌاټٚ يب٫تڄاـ. ډچاُاپ ام ٫لمڃاـاځ     

.٭ ثاڈ كډجالي اٿيال ٿغڀاـ ثاڂ        ډ454اثچډبُپ ٿغڀـ ثڂ عٌڂ ثچؿڃـ ٳڈ ثڈ ًابٹ  

ثڂ اثچاٻ٬تچط ثل آؽليڂ عٴڀلاځ ًټيڀبڃيبځ صيلٷي يب٫تڄـ څ آڃبځ كا ثڈ  ثڂ ُٴل ر٬٤ل

ٷبڇ ٿغڀـ ؿك ڃؾٌتيڂ ٯـٽ ثلاي رټت ڃ٠ل ٫بٛڀيابځ، ثاڈ ڃابٽ ؽټي٬اڈ      يڀڂ كاڃـڃـ. آځ

ؿك ًبٹ ث٤ـ، عٴڀلاځ ٿٴڈ ت٨ييل ًيبًت ؿاؿ څ ڃابٽ ؽټي٬اڈ    1اٻڀٌتڄٔل ؽٜجڈ ؽچاڃـ.

ڇ ؽٜجڈ ثڈ ٣ټي ثڂ ٿغڀاـ ٓاټيغي   اڃـاؽت. اٻڀٌتڄٔل ثلاي ا٣بؿ  ٫بٛڀي كا ام ؽٜجڈ

اربمڇ ؿاؿ تب ثڈ ٿٴڈ ٻِٴلٳِي ٳڄـ څ اڅ، عٴڀلاځ ٿٴڈ كا څاؿاُت تب ؿيٸل ثبك ثڈ ڃبٽ 

 2ؽټي٬ڈ ٫بٛڀي ؽٜجڈ ثؾچاڃـ.

ؿك عٴچٿت ٨ٛلٹ څ پي ام ارلاي ٫لٿابځ اڅ ثالاي ٻ٤اڂ ُاي٤يبځ څ اُا٤ليبځ څ      

عڄ٬اي ٿاقډت    ٳُڄُاـكي الملک څميلٍ، ٣ڀيـتحريک ُب٤٫يبځ ثل ٿڄبثل ُڊلډب ٳڈ ثڈ 

ٓچكت ٷل٫ت، اثچاٻڀ٤بٻي رچيڄي ثڈ ډڀلاڇ ؿاڃِڀڄـاځ ُاڊلډبي ٿؾتټا٪ ام رڀټاڈ    

ٳلؿ. څي ثڈ ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ك٫ات څ ٳڄابك   ترک اثچاٻٰبًپ ٯَُِيٕلي، ؽلاًبځ كا ٿ٤تلٗبڃڈ 

ؽبڃڈ ؽـا ًبٳڂ ُـ. اڅ ثڈ ٿـت صڊبك ًبٹ ؿك ٿٴڈ ٳلًي تـكيي څ ٫تچا ثلپب ٳالؿ.  

٫ت څ آٿـ ؿاُات څ ام ډڀايڂ كڅ، ثاڈ اٿابٽ اٻغالٿيڂ      اڅ ؿك ايڂ ٿـت ثڈ ٿـيڄڈ ڃين ك

 3ُڊلت يب٫ت.

 .ق( ُ 465ـ  455. آلة ارسالى )2

كڅاثٚ كًڀي څ ٣ڀټي ًټزچٯيبځ ثب اُلا٩ عزبم پي ام ٿلٵ ٨ٛلٹ څ ام مٿابځ  

عٴچٿت آٻت اكًالځ ًټزچٯي ُلڅ١ ُـ. ايڂ ًټٜبځ ًټزچٯي ثب تچرڈ ثڈ اٯتـاك څ 
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فٷلؿ څ ُٴٌت اٿپلاتچكي ثيناڃي ثڈ ؿًت ُڊلت ڃ٠بٿي ؽچيَ ٳڈ پي ام ڃجلؿ ٿال

آڅكؿڇ ثچؿ، تالٍ ثيِتلي ثلاي ا٣ڀبٹ ڃ٬چف ًټزچٯيبځ ثل عزبم اڃزبٽ ؿاؿ. څي ؿڅٿيڂ 

ؽاچاڃي ثالاي ٣جبًايبځ ؿك ٿٴاڈ      پبؿُبڇ ٯـكتڀڄـ ًټزچٯي ثچؿ ٳڈ ثلاي اعيبي ؽٜجڈ

اٍ ثڈ ؿٻياٺ اڅٗاب١ اٯتٔابؿي     اٯجبٻي ډبي اڅ ام يٲ ٛل٩ څ ؽچٍ تالٍ ٳلؿ. تالٍ

ڄبًت ؿڅٻت ٫بٛڀيبځ ٿٔل ٳڈ تچاځ المٽ كا ثلاي عڀبيت ٿابٻي اُالا٩ ٿٴاڈ ٳاڈ     ڃبٿ

 ثؾَ ثچؿ.  ثـاځ څاثٌتڈ ثچؿڃـ ام ٛل٩ ؿيٸل، ڃتيزڈ

.٭ ثب عڀبيت ؽټي٬ڈ ٣جبًي څ ثقٹ ٿابٹ ٿيابځ ٯجبياٺ      ډ456آٻت اكًالځ ؿك ًبٹ 

 ډب، ٳبكڅاڃي ام عبريبځ ٣لثي ٳڈ ؿك ٿٌيل عبريبځ ٣لا٭ ًٴچڃت ؿاُتڄـ، پي ام ًبٹ

٣لا٭ كا ثڈ ٿٴڈ ٫لًتبؿ. اٿيلاٻغبد ايڂ ٳبكڅاځ، اثچاٻ٨ڄبئپ ٣ټاچي تچاڃٌات عٴڀالاځ    

 1ٿٴڈ كا ؽِڄچؿ ًبمؿ ٳڈ ثڈ ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٣جبًاي څ ًاټٜبځ ًاټزچٯي ؽٜجاڈ ثؾچاڃاـ.     

.٭، ٻ٤ڂ ا٤ُليبځ څ   ډ456ٿقډت ؿك ًبٹ  ُب٤٫يالملک  اكًالځ څ څميلٍ، ڃ٠بٽ آٻت

ڃِڀڄـاځ ٿ٤تلٕ كا ٳڈ ؿك مٿبځ ٨ٛلٹ ثڈ ُب٤٫يبځ كا ٿڀڄچ١ ًبؽتڄـ څ ٿچ٫ٮ ُـڃـ ؿا

ام اياڂ ًابٹ، ؽچاڃاـځ     2عزبم ٣نيڀت ٳلؿڇ ثچؿڃـ، ثب اعتلاٽ ثڈ ؽلاًبځ ثبمٷلؿاڃڄـ.

.٭ ڃين ٳڈ ٓټيغي،   ډ459ؽٜجڈ ؿك ٿٴڈ ثڈ ڃبٽ ٫بٛڀيبځ ٯ٢ٜ ُـ څ اٯـاٽ آڃبځ ؿك ًبٹ 

بٽ ٫بٛڀيبځ عبٳپ يڀڂ كا ٿإٿچك ٳلؿڇ ثچؿڃـ تب اٿچك ٿٴڈ كا ًبٿبځ ؿډـ څ ؽٜجڈ كا ثڈ ڃ

ڃتيزڈ ٿبڃـ. ٫بٛڀيبځ ؿك پبًؼ ثڈ اٯـاٽ ُلي٪ ٿٴاڈ، اكًابٹ آفڅٯاڈ كا ام     ثي ثلٷلؿاڃـ،

ٿٔل ثڈ ٿٴڈ ٯ٢ٜ ٳلؿڃـ. ٿلؿٽ ٿٴڈ ثڈ عٴڀلاځ ٫ِبك آڅكؿڃـ څ اڅ ثڈ ڃبصبك، ؿيٸل ثبك 

ثـيڂ تلتيت، ٫بٛڀيبځ ثب تچًٺ ثڈ اثناك اٯتٔابؿي   3ثڈ ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٫بٛڀي ؽٜجڈ ؽچاڃـ.

.٭ ثب ٯـكت ٳبٿٺ ثل ٿٴڈ تٌټٚ يبثڄـ. ثڄب ثڈ ٷناكُي ؿيٸل، ام   ډ462بٹ تچاڃٌتڄـ تب ً

ًلٷيلي ؽٜجڈ ؽچاڃـځ ثڈ ڃبٽ ٫بٛڀيبځ ام آڃزب ڃبُي ُـ ٳڈ اُلا٩ عٌڄي، اٿيل ٿٴڈ 
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ٷچڃاڈ، پاي ام صڊابك ًابٹ،      ثاـيڂ  1كا ثڈ ًجت ا٣لإ ام ٫بٛڀيبځ ڃٴچډَ ٳلؿڃاـ. 

 2ؽچاڃي ثڈ ڃبٽ ٣جبًيبځ څ ًټزچٯيبځ ٯ٢ٜ ُـ. ؽٜجڈ

.٭ ؿك ُبٽ څ ٫ټٌاٜيڂ ثاڈ     ډ462ډبي ثنكٷي ٳڈ ؿك ًبٹ   آٻت اكًالځ ثب ٿچ٫ٰيت 

ؿًت آڅكؿ، ٫بٛڀيبځ كا ؿك تڄٸڄب ٯلاك ؿاؿ. ؿك پلتچ ايڂ رليبځ، اٿيل ٿٴڈ ثڈ ڃ٢٬ ٯـكت 

ثلتل، ت٨ييل ًيبًت ؿاؿ څ ثڈ ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٣جبًي څ آٻت اكًالځ، ؽٜجڈ ؽچاڃـ. ؿك ًابٹ  

ٰبئپ ثبٿل اهلل څ پي ام څي، آٻت اكًالځ ؽٜجڈ ؽچاڃـڇ ث٤ـ ڃين ثڈ ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٣جبًي، اٻ

ډبُپ، اٿيل ٿٴڈ ثڈ ؿكثبك آٻات اكًاالځ   .٭، كًچٹ ٿغڀـ ثڂ اثي  ډ464ؿك ًبٹ  3ُـ.

ٳڄـ څ  آٿـ څ ثڈ اڅ اٛال١ ؿاؿ ٳڈ ؿك ٿٴڈ ڃبٽ ؽټ٬بي ٫بٛڀي ٿٔل كا ام ؽٜجڈ عق٩ ٿي

ُچؿ. ًټٜبځ ًټزچٯي ثب   يثڈ ڃبٽ ؽټي٬ڈ اٻٰبئپ ثبٿلاهلل څ آٻت اكًالځ، ؽٜجڈ ؽچاڃـڇ ٿ

ثڊب ثلاي عٴڀالاځ   ٷلاځ ډناك ؿيڄبك ډڀلاڇ ؽټ٤ت څ ډـايبي ًي اًتٰجبٹ ام ايڂ اٯـاٽ، 

ډاناك   ؿڇٿٴڈ ٫لًتبؿ څ ثڈ اڅ څ٣ـڇ ؿاؿ ٳڈ ؿك ٓچكت ع٬ٞ څٗا٢ ٿچراچؿ، ًابالڃڈ    

 ؿك ٷناكٍ ؿيٸلي آٿـڇ اًت: 4ؿيڄبك ثلاي اڅ ٿٰلكي ث٬لًتـ.

ٞـبي ٘فـيس    ٝ، سي ٞعاض زيٙبض ثٝ ٕٞطاٜ ذّؼتآِت اضسالٖ ثٝ پبس الساْ أيط ٔى

ثٝ اٚ ثرطيس ٚ زستٛض زاز ثٝ پبزاش ايٗ ػُٕ، سبال٘ٝ، پٙذ ٞعاض زيٙبض ثٝ ٚي ػكـب  

 1ضٛز.

اي ثڈ ؽټي٬اڈ ٫ابٛڀي    ُلي٪ ٿٴڈ، ٿغڀـ ثڂ ر٬٤ل ثب تچرڈ ثڈ تزلثڈ ٷقُتڈ، ڃبٿڈ

ځ ؽٜجاڈ  ڃچُت څ ام اڅ ٣قك ؽچاًت ٳڈ ثب تچرڈ ثڈ ٿِٴالت اٯتٔبؿي ثڈ ڃبٽ ٣جبًيب

ؿاؿ،   ايڂ اٿل ٳڈ ُلي٪ ٿٴڈ ډڀبڃڄـ ٯجٺ، ٷ٬تڂ افاځ ُي٤ي كا اؿاٿڈ ٿاي  6ؽچاڃـڇ اًت.
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ؿډـ څي ؿك صلؽَ ًيبًي ؽچؿ، اډـا٩ اٯتٔبؿي ؿاُاتڈ اًات. ٯابئپ ؿك      ڃِبځ ٿي

.٭، ٬ًيلي ثڈ ٿٴڈ ٫لًتبؿ تب اٿيل ٿٴڈ، افاځ ُي٤ي كا ٯ٢ٜ ٳڄـ. اڅ اثتـا ثڈ   ډ464ًبٹ 

تلتيت، پاي   ثـيڂ 1ب تِچيٮ ثلاؿكٍ، اثچٛبٻت آځ كا ٯ٢ٜ ٳلؿ.ايڂ ٳبك تڂ ڃـاؿ، اٿب ث

ؽچاڃي ثڈ ڃبٽ ٣جبًيبځ ؿك ايڂ ُڊل ٯ٢ٜ ُـڇ ثاچؿ، ؿيٸال    ام عـڅؿ يٲ ٯلځ ٳڈ ؽٜجڈ

ثبك ثڈ ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٣جبًي، ٯبئپ ثبٿل اهلل څ پي ام څي، ثڈ ڃبٽ آٻت اكًالځ ؽٜجڈ ؽچاڃـڇ 

 2ُـ.

ًټزچٯيبځ، اُالا٩ عٌايڄي ٿـيڄاڈ     ًچيي اٿيلاځ ٿٴڈ ثب تب ايڂ مٿبځ، ثب څرچؿ ډپ

ًچ ًبؽتڂ آڃابځ ثاب    ؽچاڃـڃـ. آٻت اكًالځ ثلاي ډپ  ډڀضڄبځ ثڈ ڃبٽ ٫بٛڀيبځ ؽٜجڈ ٿي

ډبي ؽچؿ، ثڈ اٿيل ٿـيڄڈ، ُلي٪ ٿڊڄب عٌيڄي، ا٣الٽ ٳلؿ ٳڈ ؿك ٓاچكت تاڂ    ًيبًت

ؿاؿځ ثڈ ؽچاًتڈ ؽټ٬بي ٣جبًي، ثيٌت ډناك ؿيڄبك ثڈ اڅ ا٣ٜب ؽچاډـ ُـ، ا٫انڅځ ثال   

ڃٴالؿځ اٿيال    ٷچياب تڀٴايڂ   3ًبالڃڈ پڄذ ډناك ؿيڄبك ثڈ څي ت٤ټٮ ؽچاډـ ٷل٫ت.ايڄٴڈ 

ٿـيڄڈ، ٫لٓت ٿڄبًجي ثلاي اٿيل ٿٴڈ، ُلي٪ ٿغڀـ ثاڂ ر٬٤ال ٫الاډپ آڅكؿ تاب ثاڈ      

اكًاالځ ؿك ًابٹ    ؽچاًتڈ ؽچؿ ربٿڈ ٣ڀٺ ثپچُبڃـ. ام اياڂ كڅ، اڅ ثاب عڀبيات آٻات    

ځ ؽٜجڈ ثڈ ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٣جبًاي،  .٭، ٿـيڄڈ كا ٗڀيڀڈ ٯټڀلڅ ؽچؿ ٳلؿ څ ثب ؽچاڃـ  ډ465

ٛاچك ٿچٯات    ثـيڂ تلتيت، ًيبؿت ًټزچٯيبځ ثل علٿيڂ ثڈ 4اٿيل اٻغلٿيڂ ڃبٽ ٷل٫ت.

 تغٰٮ يب٫ت. 

ؿك ډڀيڂ ًبٹ، ثب ثڊجچؿ اڅٗب١ ٿٔل، ٫بٛڀيبځ ثڈ عزبم تچرڈ رـي ڃِبځ ؿاؿڃاـ.  

ثڈ ؿًتچك اٻڀٌتڄٔل، ؽټي٬ڈ ٫بٛڀي ثلاي رجلاځ ٷقُاتڈ، ډاـايبيي ثالاي اٿيال ٿٴاڈ      

پقيل، اڅ كا څاؿاُت تب ثبك ؿيٸل ثڈ ڃابٽ څي ؽٜجاڈ ثؾچاڃاـ.     ډبي ؿٹ بؿ څ ثب څ٣ـڇ٫لًت
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اڃـٳي ث٤ـ، ؿيٸل ثبك ڃبٽ څي ام ؽٜجڈ عق٩ ُـ. ًلاڃزبٽ ثب ٿالٵ آٻات اكًاالځ څ    

ؽټي٬ڈ اٻٰبئپ ٣جبًي، ؿك پي ڃبٿڈ اٻڀٌتڄٔل ٫بٛڀي، اٿيل ٿٴڈ ثل ؽال٩ ٿيټَ، ثڈ ڃابٽ  

 ٫1بٛڀيبځ ؽٜجڈ ؽچاڃـ.

 .ق( ُ 485ـ  465شاٍ ) . هلک3

ربڃِيڄبځ آٻت اكًالځ كاڇ اڅ كا اؿاٿڈ ؿاؿڃـ څ ثب اُلا٩ اكتجبٙ ثلٯلاك ٳلؿڃـ. اٻجتڈ 

ؽچاڃـڃـ تاب ايڄٴاڈ ًابٹ     ثڈ ڃبٽ ٫بٛڀيبځ ؽٜجڈ ٿي ُبڇ، ٿ٤ڀچالر تب اڅاؽل ًټٜڄت ٿټٲ

ډبيي ؿك ُبٽ ثڈ ؿًت آڅكؿ څ ٯـكت   ُبڇ ډڀبڃڄـ آٻت اكًالځ پيلڅمي .٭ ٿټٲ  ډ479

بٛڀيبځ څ اٿيل ٿٴڈ ڃِبځ ؿاؿ. ؿك پلتچ ايڂ رليبځ، اٿيل ٿٴڈ ت٨ييال ٿچٗا٢   ؽچؿ كا ثڈ ٫

 2ؿاؿ څ ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٫بٛڀي كا ام ؽٜجڈ اڃـاؽت څ ثڈ ڃبٽ ؽټي٬اڈ ٣جبًاي ؽٜجاڈ ؽچاڃاـ.    

ُبڇ ًټزچٯي ٳڈ ؿك اڅد ٯـكت ثچؿ، ٿٔڀپ ُـ  .٭(، ٿټٲ  ډ484صڄـ ًبٹ ث٤ـ )ًبٹ 

لاي ډڀيِڈ ثڈ ًاټٜڈ ٫بٛڀيابځ ثال آځ    ٿٴڈ كا ثڈ ٯټڀلڅ ؽچؿ ثي٬نايـ تب ثـيڂ څًيټڈ، ث

ًلمٿيڂ پبيبځ ؿډـ. ثـيڂ ٿڄ٠چك، ًپبډي ثڈ عزبم ٫لًتبؿ ٳڈ ثل ٿـيڄڈ څ ٿٴاڈ صيالڇ   

اي ٳڈ ًبٹ ث٤ـ، اٿيال ٿٴاڈ،    ُـڃـ. ايڂ ًپبڇ ثب ٿلؿٽ ٿٴڈ ثڈ مُتي ك٫تبك ٳلؿ، ثڈ ٷچڃڈ

٬تٸي ُبڇ څ آُ ٿلٵ ڃبٷڊبڃي ٿټٲ 3ؽچاډي ثڈ ث٨ـاؿ آٿـ. ٿغڀـ ثڂ اثي ډبُپ ثلاي ؿاؿ

اڅٗب١ پي ام اڅ ًجت ُـ ثب ثيلڅځ كاڃـځ ًپبڇ څي ام ٿٴڈ، ثبك ؿيٸل ؽٜجاڈ ثاڈ ڃابٽ    

ٷبڇ تب پبيابځ عٴچٿات ٫بٛڀيابځ ران ثلؽاي       ايڂ رليبځ ډيش ٫4بٛڀيبځ ؽچاڃـڇ ُچؿ.

.٭( ثڈ ايڂ اًاتيال    ډ589ا   564اٻـيڂ ايچثي ) ډب ت٨ييل ڃيب٫ت څ ؿك ڃڊبيت، ٓالط ًبٹ

بٛڀيبځ، يٲ ثبك ؿيٸل ثڈ ڃبٽ ؽټي٬ڈ ٣جبًاي، ٳڄابك ڃابٽ    پبيبځ ؿاؿ څ ثب ًلڃٸچځ ٳلؿځ ٫
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 1ؽچؿ ؽٜجڈ ؽچاڃـ.

ثڈ ډل تلتيت، ات٬بٯبتي ٳڈ ث٤ـ ام ڃٔت اٿيلاځ تلٱ ثل ٿٌڄـ اٿبكت عبد ٣لاٯيابځ  

٣جبًاي ؿك   اؿډڄـڇ څرچؿ ڃيلڅډبي ٿؾبٻ٪ ٯـكت ًاټزچٯي    ثڈ څٯچ١ پيچًت، ڃِبځ

ځ ًبٹ ڃؾٌات اٿابكت ٯتټا٦    ٿٴڈ څ تڀبيٺ ثيِتل اٿيل ٿٴڈ ثڈ آځ ڃيلڅډبًت. ؿك ډڀب

.٭(، ثيڂ اڅ څ ثلؿٷبځ ٿٴڈ ٳڈ ثڈ ٷ٬تڈ ثلؽي ام پوڅډِٸلاځ، ثڈ تغليٲ   ډ468)ًبٹ 

ډابيي كڅي ؿاؿ    ٿؾبٻ٬بځ عٴچٿت ٣جبًي ثل اٿيل عبد ٣لا٭ ُچكيـڇ ثچؿڃـ، ؿكٷيالي 

ډبي ؿيٸلي ڃين ؿكثابكڇ اؽاتال٩ اٿيال ٿٴاڈ ثاب       ٷناكٍ 2ٳڈ ثڈ پيلڅمي ٯتټ٦ اڃزبٿيـ.

.٭، ٣جبًايبځ، اثچٛبٻات     ډ469بًيبځ اكائڈ ُـڇ اًت. ايڂ ٳڈ ؿك ًبٹ ًټزچٯيبځ څ ٣ج

ميڄجي، ڃٰيت ٣ټچيبځ كا ثڈ ٿٴڈ ٫لًتبؿڃـ تب ام اٿيل ٿٴڈ ثلاي ٣جبًايبځ ثي٤ات ثٸيالؿ،    

  3ؿډـ اؽتال٫ي ٿيبځ اٿيل ٿٴڈ ثب ؽټ٬بي ٣جبًي څ ًټزچٯيبځ كڅي ؿاؿڇ اًت. ڃِبځ ٿي

٫بٛڀيبځ څ اٿيل عذ څ ٳبكڅاځ ٣لاٯي .٭ ڃين ٿيبځ ٛل٫ـاكاځ ًيبؿت   ډ470ؿك ًبٹ 

ډبيي كڅي ؿاؿ څ ٿڄجلي ٳڈ ٣لاٯيبځ ثب ؽچؿ ثڈ ٿٴڈ آڅكؿڇ ثچؿ څ كڅي آځ ڃابٽ    ؿكٷيلي

ؿډـ  ؽټي٬ڈ ٣جبًي عٲ ُـڇ ثچؿ، ثڈ ؿًتچك اٿيل ٿٴڈ ُٴٌتڈ ُـ. ايڂ څاٯ٤ڈ ڃِبځ ٿي

م ٷيالي ام ٣جبًايبځ څ ًاټزچٯيبځ كا ؿاُاتڈ څ ا     ډب ٯٔاـ ٳڄابكڇ   اٿيل ٿٴڈ ؿك ايڂ ًبٹ

ربڃِيڄي اٿيل ٿٰتـك تلٱ ثڈ ربي اٿيل اثچاٻ٨ڄبئپ ٣ټچي ٳڈ ام ڃ٠ل ٿقډجي ثب اڅ ثيِاتل  

 4اڃي ؿاُت، ڃبكاٗي ثچؿڇ اًت.

 زاراى سلدْقي . زيگز سهام4

.٭( اؽاتال٩ ُالي٪ ٿٴاڈ،      ډ498ا   486ؿك ؿڅكاځ عٴچٿت ثٓلٳِيبك٭ ًټزچٯي)

ڂ ًبٹ، اثچډبُپ ثاڈ  .٭ ُـت يب٫ت. ؿك اي  ډ486اثچډبُپ ثب ًالرٰڈ ؿڅثبكڇ ؿك ًبٹ 
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ٳبكڅاځ عذ ٣لا٭ عڀټڈ ٳلؿ څ ايڂ ٳبكڅاځ كا ؿك ڃنؿيٴي ٿـيڄڈ ٧بكت ٳلؿ ٳڈ ؿك پي 

آځ، ٳبكڅاځ عذ ثڈ څ٢ٗ ثٌيبك ثـي ٷل٫تبك ُـ څ ثٌيبكي ام عبريبځ ربځ ؽچؿ كا ام 

.٭(، ٫لمڃاـٍ، ٯبًاپ ثاڈ اٿابكت ٿٴاڈ        ډ487ثب ٿلٵ اثچډبُپ )ًبٹ  1ؿًت ؿاؿڃـ.

ا٭ ام ډڀبځ ًبٹ ُلڅ١ ُـ څ ٣ټات آځ ڃيان ؽٜجاڈ ؽچاڃاـځ     كًيـ. اؽتال٩ اڅ ثب ٣ل

ثلاي ٫بٛڀيبځ ثچؿ. ًټزچٯيبځ ؽيټي مڅؿ ثڈ ايڂ ٿچٗچ١ څاٳڄَ ڃِبځ ؿاؿڃـ څ ًپبډي 

ثڈ ٫لٿبڃـډي اًپڊجـ ثڂ ًبڅتٴيڂ ثڈ ٿٴڈ ٫لًتبؿڃـ ٳڈ اٿيل ٿٴاڈ كا ٫الاكي ؿاؿ. اٿيال    

اڅ پيلڅم ُاـ څ ثابك    ډبيي ام ٯجبيٺ ٣لة ٷلؿ آڅكؿ څ ؿك رڄٶ ثب اًپڊجـ ثل ٿٴڈ ڃيلڅ

 2ؿيٸل ثڈ اٿبكت ٿٴڈ كًيـ.

.٭( ٷاناكٍ ؿٯيٰاي ام     ډ527ا   518ثڂ ٯبًپ ثل ٿٴڈ ) ؿكثبكڇ ؿڅكاځ اٿبكت 

ؽچاڃـ ؿك ؿًت ڃيٌت. تڄڊاب اثاڂ ؽټاـڅځ اُابكڇ      ايڄٴڈ اڅ ثڈ ڃبٽ صڈ ٳٌي ؽٜجڈ ٿي

ؿكثابكڇ   3ؽچاڃـ. ٳلؿڇ اًت ٳڈ اڅ ؿك تڀبٽ ؿڅكاځ اٿبكت ؽچؿ ثڈ ڃبٽ ٣جبًيبځ ؽٜجڈ ٿي

تچاځ تٔچيل  .٭( ڃين ڃڀي  ډ 551ا   527ًيبًت ؽبكري ربڃِيڂ اڅ، ډبُپ ثڂ ٫ټيتڈ )

ډبيي ؿكثبكڇ كاثٜڈ ؽچة اڅ ثب ٫بٛڀيابځ ٿبڃڄاـ ٫لًاتبؿځ      كڅُڄي تلًيپ ٳلؿ. ٷناكٍ

 .٭  ډ ٬ً539يلي ثڈ ٿٔل څرچؿ ؿاكؿ څ عڀټڈ اڅ ثڈ ٳبكڅاځ عذ ٣لاٯي ٳاڈ ؿك ًابٹ   

ٍ  4يبځ اًت.ُبډـي ثل اؽتال٫بت اڅ ثب ٣لاٯ ډابيي ؿكثابكڇ ؽٜجاڈ      ثب ايڂ عبٹ، ٷاناك

ؽچاڃـځ اڅ ثڈ ڃبٽ ٣جبًيبځ ڃين ٿچرچؿ اًت. ام رڀټڈ ڃٰٺ اثڂ ؽټـڅځ ٳڈ ثڈ ٓلاعت، 

.٭ ؿاڃٌتڈ اًت څ اياڂ ثاب ثؾِاي ام      ډ 555ؽٜجڈ ؽچاڃـځ ثڈ ڃبٽ ٣جبًيبځ كا تب ًبٹ 

 5مٿبځ اًت. ډبي عٴچٿت ربڃِيڂ څي ثل ٿٴڈ ډپ ًبٹ
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ډڀڈ ٿڄبث٢ ٿت٬ٰڄاـ ٳاڈ اڅ ثاب     تٰليجبر.٭( ڃين   ډ 557ا   551ډبُپ )ؿكثبكڇ ٯبًپ ثڂ 

٫بٛڀيبځ كاثٜڈ ثڊتلي ؿاُت څ اؽتال٫بت اڅ ثب ٣جبًيبځ ثڈ ؿكٷيلي ٿيبځ ُلي٪ ٿٴاڈ  

 1.٭ اڃزبٿيـ.  ډ 556ثب عبريبځ ٣لاٯي ؿك ٿچًپ عذ ًبٹ 

ؽچاڃي ؿك ٿٴڈ ثب ام ٿيبځ ك٫تڂ ؿڅٻات   ٿبرلاي ؿكٷيلي ٣لا٭ څ ٿٔل ثل ًل ؽٜجڈ

ٿقډت ٳڈ ؽال٫ت ٣جبًاي كا    ٷنيڄي ايچثيبځ ًڄي .٭ څ ربي  ډ ٫567بٛڀيبځ ؿك ًبٹ 

ُڄبؽتڄـ، ثڈ پبيبځ كًيـ. پيَ ام آځ ڃين ثاب ُالڅ١ اؽتال٫ابت ؽټ٬ابي      ثڈ كًڀيت ٿي

.٭( ثاب    ډ 529ا   ٣512جبًي ثب ًټزچٯيبځ ٳڈ ثڈ ؿكٷيلي ٿيبځ ٿٌتلُـ ثبهلل ٣جبًي )

ٳن ًټزچٯيبځ ثل ٿٌابئٺ ٿلثاچٙ ثاڈ عاذ څ     ًټٜبځ ٿ٤ٌچؿ ًټزچٯي اڃزبٿيـ، ام تڀل

ډب  ٷچڃڈ رڄٶ ٷناكي ايلاڃيبځ ثڈ ؿٻيٺ ايڂ ډب، ٿـتي عذ علٿيڂ ٳبًتڈ ُـ. ؿك ايڂ ًبٹ

ت٤ٜيٺ ُـ. ث٤ـ ام آڃٴڈ ؿك پي ٤ٗ٪ ًټزچٯيبځ، ٯـكت ًيبًي ٣لا٭ ثڈ ٛچك ٳبٿاٺ  

ثڈ ؿًت ؽټ٬بي ٣جبًي ا٫تبؿ، ٿٌبئٺ ٿلثچٙ ثڈ عزبم ڃين ام عيٜڈ ٯـكت ًاټزچٯيبځ  

 بكد ُـ څ ؽټ٬ب ثڈ ٷٌتلٍ ڃ٬چف ؽچؿ ثل علٿيڂ اؿاٿڈ ؿاؿڃـ.ؽ

ًڄزل، آؽاليڂ ًاټٜبځ ٯـكتڀڄاـ ًاالرٰڈ ثاچؿ ٳاڈ ثاڈ ًاجت پياـايَ كٯيات           

ُبډيبځ(، تچرڈ ؽچؿ كا ثڈ ُل٭ ٿ٤ٜچ٩ ٳالؿ. ا٫انڅځ ثال آځ، ًاالرٰڈ ؿك      )ؽچاكمٽ

بځ ڃتيزڈ ٿڄبم٣بت ثل ًل ربڃِيڄي ثڈ ًلاُيت ًٰچٙ ا٫تبؿڇ ثچؿڃـ. اكتجبٙ څ ڃ٬اچف آڃا  

ؿك علٿيڂ ثڈ عـاٯٺ ٿڀٴڂ كًيـ. ؿك اياڂ مٿابځ، ؽټ٬ابي ٣جبًاي ثاڈ تزـياـ ٯاچا        

پلؿاؽتڄـ څ ثڈ تـكيذ، ؿكٓـؿ عق٩ ًټزچٯيبځ ثلآٿـڃـ څ كڅاثٚ ؽچؿ كا ثاب عزابم   

 ٳلؿڃـ.   اعيب ٿي

  داسي سهجٕقيبٌ ٔ يذت صيبو  َبو

  .٭(  ډ455ا  429كٳڂ اٻـڅٻڈ اثچٛبٻت ٨ٛلٹ ثڂ ٿيٴبييٺ ثڂ ًټزچٯي )ا 

  .٭(  ډ465ا  455اكًالځ ٿغڀـ ثڂ ص٨لي )  آٻت ا
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  .٭(  ډ485ا  465ُبڇ ثڂ آٻت اكًالځ ) ٿ٤ناٻـيڂ اثچاٻ٬تظ ٿټٲ ا

  .٭(  ډ498ا  485ُبڇ ) ثلٳيبك٭ ثڂ ٿټٲ ا

 ..٭(  ډ552ا  511ُبڇ ) ًڄزل ثڂ ٿټٲ ا

ماؿٷبځ ًټزچٯي كا ثل ٣ڊاـڇ   ٳڈ ًلپلًتي ُبڇ« اتبثٴبځ»ُبڇ ثڈ ث٤ـ،  م مٿبځ ٿټٲا

ٳلؿڃاـ، ثاب ٗا٤٪      ڄـ څ ؿك څاٯ٢، ٿڄبٛٮ اؽتٔبّ ؿاؿڇ ُـڇ ثڈ آڃبځ كا اؿاكڇ ٿيؿاُت

ًالرٰڈ تچاڃٌتڄـ ثڈ ٷچڃڈ ٿٌتٰٺ يب ُجڈ ٿٌتٰٺ، اؿاٿاڈ عٴچٿات ؽاچؿ كا اًاتڀلاك     

راچاك   ډابي ډاپ   ډبي ؿاؽټي څ كٯبثات ثاب ؿيٸال ٯاـكت     ثجؾِڄـ. ايڄبځ ثڈ ًجت ڃنا١

 ثبكڇ څرچؿ ؿاكؿ. ٿٺ ؿيٸلي ڃين ؿكايڂڃتچاڃٌتڄـ ؿك عزبم ڃ٬چف ؿاُتڈ ثبُڄـ. اٻجتڈ ٣چا

 .ق(  ه 628ـ  444شاهيان ) خوارزم. 3

تجبك عبٳپ ثل ايلاځ تب پايَ ام عڀټاڈ ٿ٨اچٹ     ُبډيبځ، آؽليڂ ًټٌټڈ تلٱ ؽچاكمٽ

ثچؿڃـ. آڃبځ ثب څرچؿ ڃيبم ُـيـ ثڈ ٳٌت ٿِلڅ٣يت ڃتچاڃٌتڄـ ثب عزبم اكتجبٙ ثلٯلاك 

ٷاقاك   ڃٸابكاځ، څي كا ثڄيابځ   َ ٳاڈ تابكيؼ  اٻـيڂ تَٴِ ٳڄڄـ  ميلا ام مٿبځ عٴچٿت ٣الء

اي ؿاُتڄـ.  ؿاڃڄـ، ثب ؿًتٸبڇ ؽال٫ت ٣جبًي كاثٜڈ تيلڇ  ٿيُبډيبځ  ؽچاكمٽڅاٯ٤ي ؿڅٻت 

تٴَ ام ؽټي٬ڈ ٣جبًي ؽچاًتبك اؽتيبكاتي ډڀبڃڄـ ًټزچٯيبځ ثچؿ، اٿب ؽټي٬اڈ ٣جبًاي   

آٿاـ ٳاڈ   ُبڇ ؿكٓـؿ ٻِٴلٳِي ثڈ ث٨ـاؿ ثل ٿچا٫ٰت ڃٴلؿ. ؿك پي آځ، ًټٜبځ ؽچاكمٽ

ډابي   ُبڇ ڃين ٳڈ ډڀبځ ؽچاًاتڈ  ارٺ ٿڊټتَ ڃـاؿ. ربڃِيڂ اڅ، ًټٜبځ ٿغڀـ ؽچاكمٽ

كڅ ُـ. پي ثڈ ث٨ـاؿ ٻِٴلٳِي ٳلؿ  ا٣تڄبيي ؽټي٬ڈ كڅثڈ پـك كا ام ؽټي٬ڈ ؿاُت، ثب ثي

ٳڈ ؿك ٷلؿڃڈ اًـآثبؿ ډڀـاځ، ًپبډيبڃَ ؿصبك تچ٫ابځ څ ثاچكاځ ُاـڃـ څ ثٌايبكي ام     

كڅ  ُبډيبځ ثب عڀټڈ ٿ٨چٹ كڅثاڈ  پي ام آځ ڃين ؽچاكمٽ 1ٻِٸليبځ ؽچؿ كا ام ؿًت ؿاؿ.

ُبډيبځ  ُـڃـ څ ٫لٓت ايزبؿ كڅاثٚ ثب عزبم كا ڃيب٫تڄـ. ًلاڃزبٽ ٛچٿبك ٣ڀل ؽچاكمٽ
                                                           

؛ ربهيـ ايواى اى آؿبى رب اًويواٗ ٍلَيلَ   515 ي  488ٕٔثَ ثؼل؛ ربهيـ هييلٍ،  311، 5ٓ. ه.ک: ٝجوبد ًبٕوي، ط1
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 ؿًت ٿ٨چالځ ثلصيـڇ ُـ. ثڈ

ډبي  تجبك ؿك ايلاځ، عٴچٿت ډبي تلٱ مٿبځ ثب ًټٌټڈ ډپ تٰليجبرٯبثٺ يبؿآڅكي اًت 

ٯلاؽبڃيبځ )ايټٲ ؽبڃيبځ(، آٹ ٫لي٨چځ څ آٹ ٿغتبد ؿيٸلي ډڀبڃڄـ ٧چكيبځ، آٹ ٿإٿچځ، 

ډبي ثلتل څ تبث٢  اٻ٤ِب١ ٯـكت ډبيي ام ايلاځ عٴچٿت ؿاُتڄـ ٳڈ ثلؽي تغت ثل ثؾَ

 آڃبځ ثچؿڃـ يب ثڄب ثڈ ؿاليټي ؿيٸل، اٿٴبځ ثلٯلاكي كڅاثٚ ثب عزبم كا ڃيب٫تڄـ.

  شبْيبٌ داسي خٕاسصو صيبو  ٔ يذت  َبو

  .٭(  ډ 521ا  491يب  490ٴيڂ )اٻـيڂ ٿغڀـ ثڂ اڃچُت ٯٜت ا

  .٭(  ډ 551ا  521اٻـيڂ ٿغڀـ ) ٣الءاٻـيڂ اثچاٻڀ٬٠ل آتٌن ثڂ ٯٜتا 

  .٭(  ډ 567ا  551اٻـيڂ اثچاٻ٬تظ ايٺ اكًالځ ثڂ آتٌن ) تبدا 

  .٭(  ډ 568ا  567اٻـيڂ ٿغڀچؿ ًټٜبځ ُبڇ ثڂ ايٺ اكًالځ ) رالٹا 

  .٭(  ډ 596ا  568اٻـيڂ تٴَ ثڂ ايٺ اكًالځ ) ٣الء ا

  .٭(  ډ 617ا  596اٻـيڂ تٴَ ) اٻـيڂ ٿغڀـ ثڂ ٣الء ًټٜبځ ٣الء ا

 1..٭(  ډ 628ا  617اٻـيڂ ٿغڀـ ) اٻـيڂ ٿڄٴجلڃي ثڂ ٣الء رالٹ ا

                                                           

 .275. ربهيـ رٞجيو، ايواى ثب كْْهُبي عِبى، 1ٓ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :فصل چهارم
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 مغول ايلخانان. 1

ُالڅ١ ُاـ تاب تِاٴيٺ عٴچٿات       .٭  ډ 616ام ډزچٽ ٿ٨چالځ ثڈ ايلاځ ٳاڈ ام ًابٹ   

( څ عتي تب اڅاؽل ٯالځ ډ٬اتپ ٳاڈ عبٳڀابځ ٿ٨اچٹ ؿك ايالاځ،       .٭  ډ 736ا   654ايټؾبڃي )

ډبي ؿڅٻت ٿڀبٻيٲ ٿٔل، ٿتإحل ثاچؿ. اياڂ ؿڅٻات ثالاي      ٿٌټڀبځ ُـڃـ، عزبم ام ًيبًت

ډبي ثٌيبكي ٳلؿڃـ. ؿك ايڂ مٿبځ، ٿ٨چالځ عبٗال ؿك   تخجيت ربيٸبڇ ؽچؿ ؿك عزبم تالٍ

پلًات، ثلؽاي ثاچؿايي څ ؿيٸالاځ،      ڂايلاځ ډڄچم ٿٌټڀبځ ڃِـڇ ثچؿڃـ  ثلؽي ام آڃڊب َُاڀٓ 

ٛجي٤ي ثچؿ ٳڈ آڃبځ ثڈ عذ ا٣تٰبؿي ڃـاُتڄـ څ عتي صڄٸينؽبځ ٿ٨اچٹ ثاب    1ٿٌيغي ثچؿڃـ.

ٷاناكي ٿٌاټڀبڃبځ ؿك ٯټڀالڅ ؽاچؿ     ٿبڃ٢ عذ ايڂ ا٣تٰبؿ ٳڈ ًلاًل رڊبځ، ؽبڃڈ ؽـاًت،

اځ، ثـيڂ تلتيت، ايلاڃيبځ تب مٿبڃي ٳڈ ٿ٨چالځ تغت تاإحيل ٫لډڄاٶ اًاالٽ څ ايال     2ُـ. ٿي

 ٿٌټڀبځ ڃِـڇ ثچؿڃـ ڃتچاڃٌتڄـ ثب عزبم اكتجبٙ ٯبثٺ تچرڊي ؿاُتڈ ثبُڄـ.  

اي ام  ُاـ، ٯٌاڀت ٣ڀاـڇ    آ٧بم .٭  ډ 614ؿك ٿچد اڅٹ عڀټڈ ٿ٨چالځ ٳڈ ام ًبٹ 

ڃيڀڈ ُلٯي ايلاځ ثڈ ؿًت ٿ٨چالځ ا٫تبؿ. ام ايڂ مٿبځ تب ٿاچد ؿڅٽ عڀاالت آڃابځ ثاڈ     

( ثاڈ ٛاچٹ اڃزبٿياـ. ؿك اياڂ     ًابٹ  34)عـڅؿ  ايلاځ څ رڊبځ اًالٽ، ثيَ ام ًڈ ؿډڈ

ٿـت، اكتجبٙ ايلاځ ثب عزبم ٯ٢ٜ ثچؿ څ عتاي ام ا٣اناٽ ٳابكڅاځ عاذ ؽجالي ڃجاچؿ،       
                                                           

 .69 ي 65. ه.ک: ايلقبًبى، روعوَ ّ ريليق يؼوْة آژًل، 1ٕٔ

يلقبًيبى ريب   ؽظ اى ٍوْٛ ؽکْهذ ا) ًبهَ کبهٌّبٍ، اهّل هٍْْي هولم . ثَ ًول اى: پبيبى531االرواک، ٓ ح. ّغو2

 .  (27پبيبى ؽکْهذ ريوْهيبى، ٓ 
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ٳڈ كاڇ عذ ثلاي ًبٻيبځ ٿتچاٻي ثٌاتڈ ٿبڃاـ. ؿك اياڂ ٿٰٜا٢ مٿابڃي، ثٌايبكي ام        صڄبځ

٤يت ايلاځ ٳبډَ رـي يب٫ت. ڃباٿڄي څ ٧ابكت اٿاچاٹ،   ايلاڃيبځ ثڈ ٯتٺ كًيـڃـ څ رڀ

ډبيي ام  ام ايڂ ؿڅكڇ، تڄڊب ٷناكٍ 1كڅ ًبؽت. ايلاڃيبځ كا ثب ثغلاځ اٯتٔبؿي عبؿ كڅثڈ

ډاب ت٤ٜياٺ ثاچؿڇ     .٭ څرچؿ ؿاكؿ څ عذ ؿك ثٰيڈ ًابٹ   ډ 650څ  640ډبي  عذ ؿك ًبٹ

 2اًت.

.٭ ثاڈ ٫لٿبڃاـډي     ډ 651ام ًبٹ  ثب ٿچد ؿڅٽ عڀالت ٿ٨چالځ ثڈ ايلاځ ٳڈ عـڅؿار

ډچالٳچؽبځ ٿ٨چٹ ُلڅ١ ُـ، ٯال١ اًڀب٣يټيڈ ام رڀټڈ اٻڀچت ٫تظ ُـ څ ايڂ ؿڅٻات  

ثب پيِلڅي ٿ٨چالځ ثڈ ٧لة ايلاځ څ ثڈ ؽٜال ا٫تابؿځ    3.٭ ًٰچٙ ٳلؿ.  ډ 654ؿك ًبٹ 

ٯ٢ٜ ُـ. ؽټي٬ڈ ٣جبًي، عذ كا ت٤ٜيٺ څ ثڄاب   تٰليجبرؿًتٸبڇ ؽال٫ت، اكتجبٙ ثب عزبم 

الٽ ٳلؿ ډنيڄڈ آځ كا ٓل٩ ؿ٫ب١ ؿك ثلاثل ٿ٨چالځ ؽچاډـ ٳالؿ. اٻجتاڈ   ثڈ ٫تچاي ٣ټڀب ا٣

ؽټي٬ڈ ؿك ؿ٢٫ عڀټڈ ٿ٨اچالځ تچ٫ياٮ ڃيب٫ات څ ثاب تچراڈ ثاڈ اؽتال٫ابت ؿك ؿكثابك څ         

كڅم ٿغبٓلڇ ٷِاچؿڇ ُاـ څ ډاناكاځ ڃ٬ال ٳِاتڈ       50تـثيلي ؽټي٬ڈ، ث٨ـاؿ پي ام  ثي

 4ُـڃـ.

.٭( عبٳڀبځ   ډ654ؿ )ًبٹ ثب تِٴيٺ عٴچٿت ايټؾبڃي ؿك ايلاځ پيَ ام ٫تظ ث٨ـا

ٿ٨چٹ ثب عزبم ٿڄبًجبتي ڃـاُتڄـ. ُبيـ ثتچاځ ٷ٬ت اڅٻيڂ اكتجبٙ ايلاڃيبځ ثب عزابم ؿك  

پي آځ ٓچكت ٷل٫ت ٳڈ ٣ٜبٿټٲ رچيڄي ؿك مٿبڃي ٳڈ عبٳپ ث٨ـاؿ ثاچؿ، آثبٯبؽابځ،   

.٭( ٿ٨چٹ كا ٿتٰب٣ـ ٳلؿ تب ٫لٿبڃي ثالاي ثبمٷِابيي كاڇ ٿٴاڈ      ډ680ا   663ايټؾبځ ) 

ـ. ثڈ ؿڃجبٹ ايڂ ٫لٿبځ، ٿٌټڀبڃبځ ايلاځ څ ٣لا٭ ارابمڇ يب٫تڄاـ تاب ٣ابمٽ عاذ      ٓبؿك ٳڄ
                                                           

 .8ي6؛ ًيي ه.ک: ايلقبًبى، 27ٕٔالولْة، ًٓيُخ . 1

 .25، 7ٓ؛ الٌغْم الياُوٍ، ط373، 4ٓ. الکبهل، ط2

ٔ 4؛ ؽجيت الَييو، ط 592ي589؛ عبهغ الزْاهيـ ثقِ اٍوبػيليَ، 534ٕٔ، 3ٓ. ربهيـ عِبًگْب، ط3 ّ  235، ٕي

232. 

 .52ّ  55ٕٔ. ايلقبًبى، 4
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.٭ اڃزابٽ    ډ666ٷاناكي ؿك ًابٹ    اي ٛچالڃي، اڅٻيڂ عذ ُچڃـ. ثڄبثلايڂ، پي ام څٯ٬ڈ

ثب څرچؿ ٓـڅك ٫لٿبځ يبؿُـڇ، عٴچٿت ٿلٳني ؿك اٿل عذ ٿـاؽټڈ ٿٌاتٰيڀي   1ُـ.

 2پلؿاؽتڄاـ.  څ ا٣ناٽ ٳبكڅاځ عذ ٿيڃـاُت څ ٳبكٷناكاځ څ عبٳڀبځ ٿٌټڀبځ ثڈ تزڊين 

تاچرڊي   تاچرڊي ياب ٳاپ    ام آځ پي، ٿڄ٤ي ؿك اڃزبٽ ٫لي٘ڈ عذ څرچؿ ڃـاُت، اٿب ثي

ډبي عذ ام ٣لا٭ تب عزبم څ كٯبثت ؿڅ ؿڅٻت  كاڇ  ايټؾبڃبځ ٿ٨چٹ ثڈ اٿل عذ څ ڃباٿڄي

څيوڇ ؿك عچمڇ ُبٿبت، اًتٰجبٹ ٿلؿٽ ام اڃزبٽ عذ كا ٳاپ   ايټؾبڃبځ څ ٿڀبٻيٲ ٿٔل ثڈ

ٳلؿ. اٻجتڈ ثلؽي ايلاڃيبځ ثب پيچًتڂ ثڈ ٳبكڅاځ ُبٽ ثب عڀبيت ٿڀټچٳبځ ٿٔل ٫لي٘ڈ   يٿ

 3ٳلؿڃـ.  عذ كا ثلٷناك ٿي

ٳاڈ   ًابم ثچؿڃاـ، صڄابځ    ډبي عاذ ٿِاٴٺ   ؿك ايڂ ٿيبځ، ؽچؿ ٿ٨چالځ ثلاي ٳبكڅاځ

ډاب   ډبي عذ ثڈ ؿًت ايټؾبڃبځ ٿ٨اچٹ ؿك ثلؽاي ًابٹ    ډبيي ام ٧بكت ٳبكڅاځ ٷناكٍ

ؽچاًتڄـ اٛال٣ابتي    څًيټڈ ٿ٨چالځ ٿي ( ؿك ؿًت اًت ٳڈ ثـيڂ.٭  ډ 667)ٿبڃڄـ ًبٹ

آڅكي ٳڄڄـ. صڄيڂ اٯاـاٿي، څاٳاڄَ ٿڀبٻياٲ ٿٔال كا ثاڈ ؿڃجابٹ        ٣ټيڈ ٿڀټچٳبځ رڀ٢

 .٭  ډ668ٳڈ ثيجلى ثلاي ٿٰبثټڈ ثب عڀالت آڃبځ ثڈ ٳبكڅاځ عذ، ؿك ًبٹ  ؿاُت، صڄبځ

يب٫ات ؽجال علٳات    ثڈ ؿٿِٮ ك٫ت، اٿب ٿ٨چالځ پي ام ٧بكت عچاٻي عټت څ ثاب ؿك 

 4ڃِيڄي ٳلؿڃـ. ثيجلى ثلاي ٿٰبثټڈ، ٣ٰت

.٭( ثڈ ايټؾبڃي كًيـ. څي پيَ   ډ683ا   680پي ام آثبٯبؽبځ، ثلاؿكٍ، تٴچؿاك ) 

ام ًټٜڄت ٟبډلار ٿٌيغي ُـڇ ثچؿ ٳڈ ثڈ ٿزلؿ رټچى ثل تؾت، اًالٽ آڅكؿ څ ڃبٿَ 

اٿب اُالا٩ عٌاڄي    كا ثڈ اعڀـ ت٨ييل ؿاؿ. څي تالٍ ٳلؿ ثب عزبم اكتجبٙ ثلٯلاك ٳڄـ،

عبٳپ ثل ٿٴڈ ٳڈ تغت ڃ٬چف ؿڅٻت ٿڀبٻيٲ ٿٔال ثچؿڃاـ، اٯجابٻي ثاڈ تٴاچؿاك ڃِابځ       
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ډبي ًاټٜبځ ٿ٨اچٹ اًاتٰجبٹ ڃٴلؿڃاـ څ ؿك ڃتيزاڈ       ڃـاؿڃـ. ؽچؿ ٿڀبٻيٲ ڃين ام تالٍ

څ مائلاځ ثيت اهلل اٻغلاٽ، ٿچ٫ٮ ثڈ اؿاي عذ ڃِـڃـ  1ډبي عبٳپ ٿ٨چٹ ڃبٳبٽ ٿبڃـ تالٍ

 2ڄـ.څ ام ڃيڀڈ كاڇ ثبمٷِت

تچاځ اُابكڇ    ام اٯـاٿبت اعڀـ تٴچؿاك ؿك كاًتبي اكتجبٙ ثب عزبم ثڈ ٿچاكؿ ميل ٿي

 ٳلؿ:  

 ډبي عذ  اٻ٪( تزڊين ٳبكڅاځ

 3آڅكي ًبالڃڈ ٣بيـات اڅٯب٩ علٿيڂ ُلي٬يڂ څ اكًبٹ آځ ثڈ ٿٴڈ  ة( رڀ٢

اي ڃنؿ ًټٜبځ ٿٔل ثلاي  اٻـيڂ ٣جـاٻلعڀبځ ثڈ ډڀلاڇ ڃبٿڈد( ٫لًتبؿځ ُيؼ ٳڀبٹ

 ًبؽتڂ څي ام اٯـاٿبت ؽچؿ ؿكثبكڇ عذ څ علٿيڂ.آٷبڇ 

ثڈ رن ٿچاكؿ يبؿُـڇ، ام اٯـاٿبت اعڀـ تٴچؿاك ؿكثبكڇ علٿيڂ ُالي٬يڂ، اٛال٣اي   

 ؿك ؿًت ڃيٌت. 

 .ق(  ْ  690ـ 683اسغٌٕ )

پٌل آثبٯبؽبځ ڃين ڃتچاڃٌت ثب عزبم كڅاثٚ ؿاُتڈ ثبُاـ. څي ام ايټؾبڃابڃي   اك٧چځ 

اٍ،  بث٢، تغت تإحيل ًا٤ـاٻـڅٻڈ، څميال يڊاچؿي   ډبي ثلؽي ٿڄ اًت ٳڈ ثل اًبى ؿاؿڇ

ؽبڃڈ ثلآٿـ څ ؿك ايڂ كاًاتب ؿًاتچك ؿاؿ    ؿكٓـؿ ؽلاة ٳلؿځ ٳ٤جڈ يب تجـيٺ آځ ثڈ ثت

ام صچة ؿكؽتبځ ثٌتبځ ؽټ٬بي ٣جبًي ثلاي ًبؽتڂ ٳِاتي رڊات عڀټاڈ ثاڈ ٿٴاڈ      

اًت٬بؿڇ ٳڄڄـ. ډڀضڄيڂ تزبكت ٳبالډبي ڃ٬يي ؿك كاڇ عذ كا ثـيڂ رڊت ٿڀڄچ١ ٳالؿ  

اي ٳاڈ   اٻجتاڈ ڃبٿاڈ   4ڃ٬ا٢ ثچؿڃاـ.  غت ًټٜڈ ٿڀټچٳبځ ثچؿ څ آڃبځ ؿك تزابكت في ٳڈ ت

.٭ ثلاي تٌڊيٺ كاڇ عزبد ثڈ ث٨ـاؿ ٫لًتبؿ، ايڂ ُجڊڈ كا   ډ٤ً688ـاٻـڅٻڈ ؿك كٿ٘بځ 
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ٳڄـ ٳڈ ؽجل عڀټڈ ثڈ ٿٴڈ، ا٫تالاي ؿُاڀڄبځ څي ثالاي ٿاتڊپ ٳالؿځ اڅ ثاڈ        ايزبؿ ٿي

ؾليات ٳ٤جاڈ ثاڈ ؿًات ًا٤ـ اٻـڅٻاڈ كا       ٿؾبٻ٬ت ثب اًالٽ ثچؿ. ام ايڂ كڅ، ؿاًتبځ ت

 ٿتڂ ڃبٿڈ ٤ًـاٻـڅٻڈ صڄيڂ اًت:  تچاځ ًبؽتٸي ؿاڃٌت. ٿي

ــب    ــبة ٚ لُؿ ــبض ٚ وُت ــٛاة ٚ ُ٘ظ ــسٚض ٚ ٘ ــٛن ٚ غ  ــحٗ  ٚ ّٔ  ــطا ٚ ضَ ــبزات ٚ  جأُ ٚ س

ضػبيبي ٔسيٙٝ اِسالْ ح فَظَٟٓ  اهللِ ٚ ضػبَٞٓ ثسا٘ٙس وٝ ثٝ حؿطت آسٕبٖ ضفؼـت   وبفٝ

ٕ عيـسن چٙـيٗ آٟ٘ـب وطز٘ـس وـٝ        ٚ ثبضٌبٜ سسضٞبي قبق سّ ُّـِٛ ث َٔـٗ اِؼ  كٙت الظاَِت 

ي غفيط اظ اوبثط ػّٕـبي اسـالْ ٚ أَبحـُ ٚ ٔطـبٞيط ثّـساٖ ٚ اػيـبٖ        قبيفٝ وخيط ٚ رٕ 

ا٘ـس ٚ ثـطاي احتـطاْ اَحـطاْ زض      ظٔبٖ ثط ػعْ ظيبضت وؼجٝ ٔؼظٕـٝ آ٘زـب رٕـغ ضـسٜ    

ٚ ٔمبٔـبت  اِحطاْ ٚ اَػعاظ اسـالْ ٚ ٔٙبسـه وـطاْ ٚ قـٛاف ٔٛالـف ٔجـبضن       ثيت

ٔتجطن ٘فٛس ٚ أٛاَ ضا زض ٔؼطؼ ذكط ٚ ٞسض آٚضزٜ، ايٗ ٔخبَ الظاََ ٔ كبػبً فـي  

اِفٛض ٚ اُِٙزس ٚاِطَطق ٚاِغَطة اغساض وطزيٓ تـب زض اذـالظ ٘يـت ٚ غـفب قٛيـت      

لؿب ٚ حذ االسالْ ضا ٔجبِغت ٚارت زا٘ٙـس چـٝ زض أُـٓ ربّٞيـٝ ٚ اسـالْ، پيٛسـتٝ       

ثٛزٜ ٚ ٔ طائط استٕسبن ثـٝ ٔٙبسـه آٖ ٔجـطْ    لٛافُ حزبد ٚ ظٚاض ثٝ ٔىٝ ٔٛغَٛ 

ٜٛ ٚاِس الْ ٔٗ  ح ذ اِجيت ذبِػبً ٔ رّػبً ٚ َِٓ يطفَـج ٚ ِـٓ    ٚ ٔفتَٛ ٚ لبََ ػّيٝ اِػّ 

ٔ ىَحـُ           س تـٝ أُـَٝ ٚ چـٖٛ زيـسٜ ضا ثـٝ رٕـبَ وؼجـٝ   ِٚ   ْ يفسك ذَطد َٔٗ شُُ٘ٛثَٝ ويـٛ

ٔ طـبػط ٔجـبضن   ٌطزا٘ٙس ٚ ٔطاسٓ اسالْ تمـسيٓ ٕ٘بيٙـس، زض آٖ ٔ طـبضع ٔٙـسٚة ٚ     

زِٚت ضٚظافعٖٚ ضا ثٝ زػبي ذيط يبز وٙٙس...اظ آٖ لجيُ تسييط ايٗ ذجطاحيُ ٚ تسـييط  

لٛافُ ٚ تىخيط ٔ حبفُ ػطفبت ثٝ ٚاسكٝ تأٔيٗ ظٔبٖ ٔؼسِت ٔب ضٚي ٕ٘ـٛزٜ، ٔطـبيد   

ا٘س، زض تزٟيع ٚفس اٞتٕبْ ٕ٘بيٙـس   ذفبفٝ ٚ رٕؼي وٝ ثٝ أبضت حبد ٔٛسْٛ ثٛزٜثٙي

حٕٛز ضا اِعاْ وٙٙس تب ٚلـت ٘ـعَٚ لٛافـُ زض ٔطاحـُ وٛفـٝ ٚ      اِسيٗ ٔٚ ّٔه ٘زٓ

٘زف ٍ٘صاضز وٝ وسي اظ آٖ رّٕٝ ٔػبحت لبفّٝ ضٚز ٚ ظٚايـس اسـّحٝ ٚ اثطيطـٓ    

 3ٚ ٘فف ٕٔبِيه ذكبيي ٚ رٛاضي ٚ سطاضي ثطاي فطٚذتٗ ثب ذٛز ثطز. ٚاِسالْ.
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ٿبت .٭( عٴچٿت ٳلؿ ٳڈ ام اٯـا  ډ694ا   690پي ام اك٧چځ، ٷيؾبتچ صڊبك ًبٹ )

 اڅ ؿكثبكڇ عذ څ علٿيڂ څ اكتجبٙ ثب عزبم اؽجبكي ؿك ؿًت ڃيٌت.

 .ق( ْ 704ـ  694غبصاٌ خبٌ ) 

عٴچٿت ربڃِيڂ ٷيؾبتچ ٿغڀچؿ ٧بماځ ؽبځ ڃٰٜاڈ ٬ٜ٣اي ؿك كڅاثاٚ ايالاځ ثاب      

ؿك ډڀبځ ًابٹ آ٧ابم عٴاچٿتَ څ    1ُچؿ  ميلا ثب ٿٌټڀبځ ُـځ اڅ  عزبم ٿغٌچة ٿي

لاځ، ٿٌاټڀبځ ُاـڃـ. ؿك څاٯا٢، تجاـيٺ ُاـځ      ا٣الٽ كًڀي ؿيڂ اًالٽ، ٿ٨چالځ ؿك اي

عٴچٿت ايټؾبڃيبځ ثڈ ؿڅٻتي اًالٿي، آڃبځ كا ٿٰيـ ًبؽت تب ڃٌجت ثڈ ٫لي٘ڈ عاذ څ  

 ا٣تڄب ڃجبُڄـ. علٿيڂ ثي

ٿڄـ ُـځ آڃڊب ثڈ اٿل عاذ څ ٿٌابئٺ ًالمٿيڂ    اًالٽ آڅكؿځ ايټؾبڃبځ، ًجت ٣الٯڈ

ٿٌاټڀبڃبځ ثاچؿ.    عزبم ُـ ٳڈ ڃتيزڈ آځ، ٿِلڅ٣يت ياب٫تڂ عٴچٿات آڃابځ ؿك ڃٸابڇ    

ايټؾبڃبځ ام ډڀبځ آ٧بم ٿٌاټڀبڃي ؽاچؿ، اٯاـاٿبت ٯبثاٺ تاچرڊي ؿك كاًاتبي ا٣اناٽ        

ارتڀب٣ي ام ايڂ اٿل اڃزبٽ ؿاؿڃاـ.  ا   ثلؿاكي ًيبًيډبي ميبكتي ثڈ ٿٴڈ څ ثڊلڇٳبكڅاځ

 تچاځ صڄيڂ ثلُڀلؿ:  اډـا٩ ايټؾبڃبځ ام تچرڈ ثڈ عزبم كا ٿي

ً  اٻ٪( ثڊلڇ يبًاي څ ارتڀاب٣ي ٫لي٘اڈ عاذ ؿك ثايڂ      ٷيلي ايټؾبڃبځ ام تاإحيلات 

ٿٌټڀبڃبځ رڊبځ ام رڀټڈ اثلام ٿٌټڀبڃي ؽچؿ څ مؿڅؿځ ؽابٛلڇ تټاؼ عڀټاڈ ٿ٨اچٹ څ     

 ٯلاك ٷل٫تڂ آڃڊب ؿك ثلاثل رڊبځ اًالٽ 

ة( كڅڃٮ ثؾِيـځ ثڈ تزبكت ام ٛليٮ عذ ٳڈ ثلاي ٿ٨چالځ ام اډڀيات ثٌايبكي   

 ثلؽچكؿاك ثچؿ 

 ډبي ٿ٨چٹ كا ٿتچٯ٪ ٳلؿڇ ثچؿڃـ  يِلڅياڃـاٽ ؿك ٿٰبثٺ ٿڀټچٳبځ ٿٔل ٳڈ پ د( ٣لٕ

 ؿ( كٯبثت ثب اكؿڅي مكيڂ ٿ٨چٹ. 
                                                           

ُبي ائوَ كه ػيوام ّ ايغيبك كاهالَييبكٍ     . ؿبىاى فبى ٌٍ، ؽٌل، ثْك، ّل، كه هْاهك هقزلق اى ٝوين ىيبهد آهاهگب1ٍ

، اهاكد ّ ػٌبييذ فيْك ها ثيَ هينُت ّييؼَ      :كه ِّوُبي ثيهي ثواي ؽوبيذ اى ثبىهبًلهبى اُل ثيذ پييبهجو 
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اعتڀبالر ايټؾبڃبځ ٳڈ ثب عٴچٿت ٿ٨چالځ اكؿڅي مكيڂ ؿكٷيلي څ كٯبثات ؿاُاتڄـ،   

ؿك ايڂ كاًتب ډڀبڃڄـ آڃبځ ثڈ عزبم تچرڈ ڃِبځ ؿاؿڃـ. ثلٳڈ، ؽبځ اكؿڅي مكيڂ پي ام 

اٻڀٰـى  ڃبٿَ ؿك ٿٴڈ، ٿـيڄڈ څ ثيتايڄٴڈ ٿٌټڀبځ ُـڃـ، ثڈ ؿًتچك ثيجلى ٿڀټچٳي، 

ډابي   ډب، ايټؾبڃبځ ٿٌټڀبځ ڃين ډل ًبٻڈ ٳابكڅاځ  ثڈ ډڀيڂ ؿٻيٺ 1ډب آڅكؿڇ ُـ. ؿك ؽٜجڈ

ٳلؿڃـ څ ؿك كاڇ تٌڊيٺ اٿل عذ څ ٿٔابٻظ عزابد تاالٍ     ميبؿي كا ثڈ ٿٴڈ ا٣ناٽ ٿي

 ؿاؿڃـ.  اي اڃزبٽ ٿي څيوڇ

ماځ ؽبځ ؿك كاًتبي عاذ  ٧بماځ ؽبځ تچرڈ ُبيبڃي ثڈ اٿل عذ ٳلؿ. ام اٯـاٿبت ٧ب

 تچاځ ثڈ ٿچاكؿ ميل اُبكڇ ٳلؿ: څ علٿيڂ څ اكتجبٙ ثب عزبم ٿي

ډب ٿتلڅٱ ٿبڃـڇ ثچؿ. اياڂ كاڇ ډڀابځ    اٻ٪( آالط كاڇ ٿٴڈ ام ٛل٩ ث٨ـاؿ ٳڈ ًبٹ

 كاڇ رجٺ يب مثيـڇ اًت.

 ة( ا٣ناٽ ٳبكڅاځ عذ 

ُبڇ كا ٯُتټ٦ُ د( ت٤ييڂ اٿيل اٻغبد: ٧بماځ ؽبځ، يٴي ام ٫لٿبڃـډبځ ثنكٵ ؽچؿ ثڈ ڃبٽ

ثڈ ايڂ ٿڄٔت ٷڀبكؿ څ ډناك ًچاك ٿٌټظ ثلاي ع٬بٟت څ تاإٿيڂ اٿڄيات ٳابكڅاځ ؿك    

صچځ ٿٴبتجبت ٧بماځ ثب ٿټٲ ٿٔال   2اؽتيبك اڅ ٯلاك ؿاؿ څ ٿغڀټي ثبُٴچڇ تلتيت ؿاؿ.

ؿيـ ؽچارڈ  ام اكًبٹ ٿغڀٺ ثڈ ٿٴڈ ٿڄٔل٩ ُـ څ ثڈ ٓالط ،3ڃتيزڈ ٿٜټچثي ڃـاُت

٫تڈ ثڈ آځ كا ٓل٩ تزڊين ًپبڇ ثلاي عڀټڈ ثڈ ُبٽ ٳلؿ  كُيـاٻـيڂ ډنيڄڈ اؽتٔبّ يب

ميلا ام ڃ٠ل څي، تٌټٚ ثل ٿٔل څ ُبٽ څ ؽچاڃـڇ ُـځ ؽٜجاڈ ثاڈ ڃابٽ ايټؾابځ ؿك آځ     

 4ٿڄبٛٮ اڅٻچيت ؿاُت.

ؿ( ٳڀٲ ٿبٻي ثڈ اُلا٩ ثڈ ٣ڄاچاځ اٿيالاځ ٿٴاڈ څ ٿـيڄاڈ: ثڄاب ثال ٷاناكٍ ٿڄابث٢،         
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يپ څ ت٬ؾيپ ًبؿات ٿٴاڈ ثاڈ ؽبؿٿابځ    .٭ ٫لٿبڃي ٿجڄي ثل ت٠٤  ډ702ؽبځ ؿك ًبٹ  ٧بماځ

ثيت اهلل اٻغلاٽ ڃچُت څ صچځ كاڇ عذ، ڃباٿڂ ثچؿ، اٿيل ٯتټ٦ ُبڇ كا اٿيال اٻغابد ٳالؿ څ    

ډب څ ٳچى څ ٣ټپ څ ثبكٷبڇ څ ًالاپلؿڇ څ ؿيٸال اًاجبة څ     ډب څ يـٱ ډناك ًچاك ثب اًت

٤جاڈ،  ٿلاًپ ٳڈ ؿك ؽچك صڄيڂ ؽيلي ٠٣يپ ثبُـ، ثلاي اڅ ٿ٤يڂ ٫لٿچؿ. ډڀضڄيڂ ثلاي ٳ

ثڊب ٿنيڂ ثڈ ڃبٽ ؽچؿ څ ٿغڀټي ٿؾٔچّ ثڄبٽ ډڀبيچځ كڅاڃاڈ ؿاُات څ ام    اي ٷلاځ پلؿڇ

ؿك څرڈ اكاؿت ٿټچٱ ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ څ اڃ٤بٿبت څ تِلي٬بت  1څرچڇ مٳبت، ؿڅامؿڇ تچٿبځ

 2ٿِبيؼ ٣لة څ ٯجبيٺ آٿبؿڇ ًبؽت څ ماؿ كاڇ څ ؿيٸل ٿؾبكد اكماڃي ؿاُت.

ډابي   ؿكثابك اڅ اكتجابٙ ؿاُاتڄـ، ٳڀاٲ    ٧بماځ ؽبځ ثڈ ثلؽي اُلا٩ عٌڄي ٳڈ ثب 

ٳڈ اڅ ثڈ يٴي ام ٫لمڃـاځ اثچاٻ٨يج ٿغڀـ، ُلي٪ ٿٴاڈ ثاڈ ڃابٽ     ٳلؿ، صڄبځ  ثٌيبكي ٿي

٣جـاهلل ٳڈ ثلاي ؿكيب٫ت ٳڀٲ ٿبٻي ثڈ ؿكثبك اڅ آٿـڇ ثچؿ، كٯجبت ميابؿي ؿك عټاڈ ؿك   

 3رڄچة ٣لا٭ څاٷقاك ٳلؿ.

ٴچډي ثڈ ڃابٽ ډڀابيچڃي ٳاڈ    ( تڊيڈ پلؿڇ ٳ٤جڈ: ثڈ ؿًتچك ٧بماځ ؽبځ، ٿغڀٺ ثبُ  ډ

 ٿؾٔچّ ؽچؿ اڅ ثچؿ، تلتيت ؿاؿڃـ تب پلؿڇ ٳ٤جڈ كا ثڈ ٿٴڈ ٿٴلٿڈ عڀٺ ٳڄڄـ. 

 (ق. ْ 716ـ  703)  خذاثُذِ يحًذ سهطبٌ

پي ام ٧بماځ ؽبځ، ربڃِيڂ اڅ، ًټٜبځ ٿغڀـ ؽـاثڄـڇ )اڅٻزبيتچ( ٳڈ ثاڈ ٿاقډت   

 د اڃزبٽ ؿاؿ.ډبيي كا ثلاي ثلٛل٩ ًبؽتڂ ٿِٴالت عزب تِي٢ ٷلڅيـڇ ثچؿ، تالٍ

ـ  ثال عزابم   ام تٌاټٚ ٿڀبٻياٲ   ٿٴڈ اُلا٩ ٷچيب  ،ؿك ايڂ ٣ٔل . ڃبؽِاڄچؿ ثچؿڃا

ٿقډت ثب ًټٜبځ ايټؾبځ ٿ٨چٹ ٳڈ ُي٤ڈ اٿابٿي ثاچؿ، ؿك    اُتلاٱ ٿقډجي اُلا٩ ميـي

اؽتال٫ابت ٫لمڃاـاځ ُالي٪     رليبځؿك ڃنؿيٲ ُـځ ثڈ ډپ ڃَٰ ؿاُت. ام ايڂ كڅ، 
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پٌل اڅ ام  ،عڀي٘ڈًل اٿبكت ثل ٿٴڈ،  ثل( .٭  ډ701اثچڃڀي ٿغڀـ ثڂ عٌڂ )ٽ ،ٿٴڈ

      ٍ ـ   ،ًپبڇ ا٣ناٿاي ٿٔال ٳاڈ ربڃجاـاك اٿابكت ثالاؿك  ُٴٌات ؽاچكؿ   ،كٿيخاڈ ثچؿڃا

ثڈ ٣لا٭ ٷليؾت څ ثڈ ًټٜبځ ٿغڀـ ؽـاثڄاـڇ )اڅٻزابيتچ(   عڀي٘ڈ  1.٭(.  ډ716)ًبٹ

كا ثڈ ٷلٿي پقيل٫ت څ ًاپبډي   څيايټؾبځ ٿ٨چٹ  .څ ام اڅ يبكي ؽچاًت پڄبډڄـڇ ُـ

ثڈ ٫لٿبڃـډي اٿيل ٛبٻت ؿٻٰڄـي ا٫ٌٜي ؿك  )يب ؿڇ ډناك ڃ٬ل( اًت ًچاكثڈ ت٤ـاؿ ډناك 

 2.ڄـڄكا تٌؾيل ٳزب څ آڃثلڅڃـ اؽتيبك اڅ ٯلاك ؿاؿ تب ثڈ ٿٴڈ څ ًپي ثڈ ُبٽ 

ام ؿيٸل اٯـاٿبت ًټٜبځ ٿغڀـ اڅٻزبيتچ، څاٷقاكي ؽلاد ثٔلڇ ثاڈ اُالا٩ ثاچؿ.    

ٳلؿ ٳاڈ څي ؿك ٿيبڃاڈ   څي ؽلاد ثٔلڇ كا ثلاي ٿؾبكد كاڇ ثڈ ُلي٪ عڀي٘ڈ څاٷقاك 

عڀي٘ڈ ًالاڃزبٽ تچاڃٌات ثاب يابكي      3كاڇ، ام ؿكٷقُت ايټؾبځ ٿ٨چٹ آٷبډي يب٫ت.

ڃيلڅډبي اڅٻزبيتچ، ثل ٿٴڈ ٿٌټٚ ُچؿ څ ثڈ ڃبٽ ربڃِيڂ اڅٻزبيتچ، اثچ٤ًيـ ؽبځ ثڊبؿك 

 4ؿك ٿٴڈ ؽٜجڈ ثؾچاڃـ.

اٿبكت عڀي٘ڈ ثل ٿٴڈ ٿٴلٿڈ ًجت ڃ٬اچف ثيِاتل ايټؾبڃيابځ ؿك عزابم ُاـ، اٿاب       

ٿت ايڂ ُلي٪ ثڈ ٛچٹ ڃيڄزبٿيـ څ ٿڀبٻيٲ، ثلاؿكٍ كٿيخڈ كا ثڈ ٣ڄچاځ اٿيل ٿٴڈ عٴچ

 5اڃتؾبة ٳلؿڃـ.

ثڄب ثڈ ٷناكُي ؿيٸل، عڀي٘ڈ ؿك كاڇ ثڈ عڀټڈ ا٣لاة ثبؿيڈ ؿصبك ُـ څ ٯٌاڀتي ام  

اٿچاٻَ ثڈ تبكاد ك٫ت، څٻي ًلاڃزبٽ تچاڃٌت ؿك ډڀبځ ًبٹ اٿبكت ٿٴڈ كا ثڈ ؿًات  

تب ڃنؿيٲ ٯٜي٪ پيَ ك٫تڄـ ٳاڈ  يٸل، ًپبڇ ډڀلاڇ عڀي٘ڈ ډبي ؿ ثڄب ثل ٷناكٍ 6آڅكؿ.

ام اڅ  ،ؿُاڀڄي ؿاُات  ؿٻٰڄاـي  ثب ٳڈ كُيـ اٻـيڂ ، څميلٍ، ؽچارڈ ثب ٿلٵ اڅٻزبيتچ
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ٷناكٍ ؿيٸالي ام څكڅؿ   1ٷِت.بمعڀي٘ڈ ثڈ ٣لا٭ ثڅ  ؽچاًت ًپبڇ كا ٿت٬ل٭ ٳڄـ

ٿٔال  ٳڈ ؿك پي ٳٌت تٴټي٪ كٿيخاڈ ام ٿڀبٻياٲ    ڇ اًتآڃبځ ثڈ عچاٻي ٿٴڈ ؽجل ؿاؿ

 2ؿاؿڇ ڃِـ. ثڈ آڃبځاربمڇ څكڅؿ 

ډابي ًيبًاي څ    ثلؽي ٿڄبث٢، ثلاي ؿاٿڂ مؿځ ثڈ اؽتال٫ابت ٿاقډجي ؿك ؿكٷيالي   

تغليٲ ًڄيبځ ثل ٗـ ُي٤ڈ، ډـ٩ ام ا٣ناٽ ڃيلڅ ام ًچي ؽـاثڄاـڇ كا اڃتٰابٹ رڄابمڇ    

ثڈ ډل كڅي، ايڂ ٿٌئټڈ ثڈ ڃ٬چف ثيِاتل ايټؾبڃابځ ؿك    3اڃـ. ُيؾيڂ ثڈ ربي ؿيٸل ؿاڃٌتڈ

ڃزبٿيـ څ ٿچرت ُـ تچرڈ ًالٛيڂ ٿ٨چٹ، ثيَ ام پيَ ثڈ ٿٌبئٺ ٿٴڈ څ اٿاچك  ٿٴڈ ا

 ٿلثچٙ ثڈ عذ ٿ٤ٜچ٩ ٷلؿؿ.

ؿك ڃتيزڈ، اڅٻزبيتچ ډپ ثڈ ٣ټت ٿٌټڀبځ ثچؿڃَ څ ډپ ثڈ ٣ټاٺ ًيبًاي څ كٯبثات    

 ثيڂ اُلا٩ عٌڄي ثڈ اٿل عذ څ علٿيڂ تچرڈ ؿاُت.

  4(ق. ْ 736ـ  716)  خبٌ ثٓبدس اثٕسعيذ

ټٜبځ ٿغڀـ ؽـاثڄـڇ )اڅٻزابيتچ( څ څاپٌايڂ عابٳپ ايټؾبڃابځ     ٫لمڃـ څ ربڃِيڂ ً

څي ثلاي ڃ٬چف ؿك علٿيڂ ثڈ څيوڇ ٿٴڈ څ ك٢٫ ٿِٴالت  5ٿ٨چٹ ؿك ايلاځ څ ٣لا٭ ثچؿ.

ډبي عذ څ اڃزبٽ ُٴچډڀڄـ ٿلاًپ عذ ثٌيبك ٳچُيـ. ثيِتليڂ ؽجلډب ؿكثابكڇ   ٳبكڅاځ

ُچؿ. اثچًا٤يـ   ٿي ٷناكي ٿٌټڀبڃبځ ٯټڀلڅ ايټؾبڃيبځ، ثڈ ؿڅكڇ عٴچٿت اڅ ٿلثچٙ عذ
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ي هـْ، ثَ کبه هكزيَ  . ّاژٍ ثِبكه اى ّاژٍ ثـبرْه / ثبؿبرْه ثَ هؼٌبي كليو ّ هِوهبى، پٌ اى اٍزيالي هـْ،، ثواي هؤٍب4

رويي ٍپبُيبى چٌگيي رْکيل ّلٍ ثْكًل، لوت ثِبكه كاّزٌل.  ّ هزلاّ، ّلٍ اٍذ. ًيوّي، ُياه ًلوي کَ اى ىثلٍ

ُوچٌيي ّاؽلُبي ًظبه، هَيؾيبى كه ايواى كه هيبًَ ٍلٍ ٍييكُن م. كاهاي ايي ػٌيْاى ثْكًيل. لويت ثوفي،     

َ كلييل ّيغبػز، کيَ كه ٍيوکْة اهييواى ّْهّي، ًْيبى كاك،        ّبػواى يب رقلٔ آًِب ًيي ثِبكه ثْك. اثٍْؼيل ثي 

 (.513لوت هوكذ. )ميل عبهغ الزْاهيـ، ٓ« فبى ثِبكه»

 .345ّ  339؛ رؾويو ربهيـ ّٕبف، 273ٕٔ. هغوغ االًَبة، 5ٓ
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ٿقډت تٌڄڂ ؿاُت څ تچاڃٌت ثب ايزبؿ كڅاثٚ ؿڅًتبڃڈ ثب ٿڀبٻياٲ ٿٔال، ٿڄبًاجبت    

اي  څي اٯاـاٿبت ُبيٌاتڈ   1ؽچؿ كا ثب عزبم ؿك ًبيڈ رټت كٗبيت آڃبځ تچ٤ًڈ ؿډـ.

 ثلاي ٳٌت ا٣تجبك څ ڃ٬چف ؿك علٿيڂ ُلي٬يڂ اڃزبٽ ؿاؿ ٳڈ ثلؽي ام آڃڊب ٣جبكتڄـ ام:

 هکَالف( اػشام کارّاى تَ 

اڃـامي ٳبكڅاځ عاذ ايالاځ،    اثچ٤ًيـ پي ام ٳٌت اربمڇ ام ًټٜبځ ٿٔل ثلاي كاڇ

تٔڀيپ ؽچؿ كا ؿك ًلاًل ٯټڀلڅي ؽچيَ ا٣الٽ ٳلؿ څ ٿچ٫ٮ ُـ ٳبكڅاځ ثنكٷاي كا  

ام آځ پي، عٴچٿت ډل ًبٻڈ، ٳبكڅاځ عذ كا ثب ډـايب څ ٓاـٯبت   2ثڈ ٿٴڈ ا٣ناٽ ٳڄـ.

عزبد ايلاڃي څ ٣لاٯي ؿك ايڂ مٿبځ ثڈ  3لؿ.ٳ ثٌيبك څ ثب ُٴچڇ ٫لاڅاځ كڅاڃڈ عزبم ٿي

ُاـڃـ  ميالا     كڅ ٿي ثڈ ًجت ٿڄبًجبت عٌڄڈ ثب ؿڅٻت ٿڀبٻيٲ ٿٔل ٳڀتل ثب ٿِٴٺ كڅ

ډبيي ثڈ ُلي٪ ٿٴڈ څ كئًبي ٯجبيٺ ٣لة ٳڈ ؿك ٿٌايل ٳابكڅاځ     ًټٜبځ ٿٔل ؿك ڃبٿڈ

 4ثچؿڃـ، ثلؽچكؿ ٿڄبًت ثب آڃبځ څ كًيـٷي ثڈ اٿچكُبځ كا ٬ًبكٍ ٳلؿڇ ثچؿ.

ـ تچرڈ ؿاُت ؿك ايڂ ًبٹ، ُلي٪ ٿٴڈ، عڀي٘ڈ ثاچؿ ٳاڈ ثاب ٳڀاٲ ًاټٜبځ      ثبي

ؿك ٿٴڈ  .٭  ډ720تب  718ډبي  ٿغڀـ ؽـاثڄـڇ ثڈ اٿبكت ٿٴڈ كًيـڇ ثچؿ. څي ؿك ًبٹ

څ ٳبكڅاځ عذ ايالاځ )ٯب٫ټاڈ ٣الا٭( ؿك اياڂ      5ؽچاڃـ ثڈ ڃبٽ ًټٜبځ اثچ٤ًيـ ؽٜجڈ ٿي

 6ُـ. څاڃڈ عزبم ٿيډب ثب ډـايب څ ٓـٯبت ثٌيبك څ ثب ُٴچڇ ٫لاڅاځ ك ًبٹ

.٭ ثب ُٴچڇ ثٌيبك څ ٿغڀٺ ايِابځ ثاب عليال      ډ720ٳبكڅاځ ايلاځ څ ٣لا٭ ثڈ ًبٹ 

ثبځ ثڈ ًاچي عزابم علٳات     مكؿ آكاًتڈ ثڈ ٛال څ يبٯچت څ اڃچا١ ٷچډلډب څ ڃين ثب ًبيڈ
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ٷالي ثلؽاي    كڅ ُـ. آڃبځ ثب ٿيابڃزي  ډب كڅثڈ ٳلؿ. ايڂ ٳبكڅاځ ؿك ثغليڂ ثب عڀټڈ ٣لة

ڂ ًڈ ډناك ؿيڄبك كاٗي ُـڃـ ٳاڈ ٳابكڅاځ علٳات ٳڄاـ. ډڄٸابٿي ٳاڈ       ا٫لاؿ څ ثب ٷل٫ت

اًت،   ؿكيب٫تڄـ ايڂ ٳبكڅاځ ٣لا٭ اًت څ ثب اربمڇ ٿټٲ ڃبٓل ًټٜبځ ٿٔل علٳت ٳلؿڇ

ؿك ډڀابځ ًابٹ، ًاټٜبځ ٿٔال      1اٿچاٹ ٳبكڅاڃيبځ كا ثبمٷلؿاڃـڃـ څ كاڇ آڃڊب كا ثبم ٳلؿڃـ.

ٳڈ پي ام ايبٽ عذ، ثڈ ؿًات اك٧اچځ،   ډـايبي ٫لاڅاځ ثلاي اٿيلاځ ٿ٨چٹ ثڈ ٿٴڈ ٫لًتبؿ 

 ٣2ڊـ ٿټٲ ڃبٓل ثڈ آڃڊب اډـا ُـ څ ثلاي اثچ٤ًيـ پي ام ًټٜبځ ٿٔل ؿ٣ب ٳلؿڃـ. څٻي

اثچ٤ًيـ ٳڈ ؿك پي ٷٌتلٍ ڃ٬چف ؽچؿ ؿك ُجڈ رنيلڇ ٣لثاي څ عالٿيڂ ثاچؿ، ثابك     

.٭، ٳبكڅاڃي ثنكٵ ثڈ كاڇ اڃـاؽت څ ٓاـٯبتي ثٌايبك ثاڈ ؿًات       ډ721ؿيٸل ثڈ ًبٹ 

.٭ ٿغڀٺ ًټٜبځ اثچ٤ًيـ ثل   ډ730ؿك ًبٹ  ٣3زڀي ؿك ٿٴڈ تٌٰيپ ٳلؿ. ُيؼ ؿاڃيبٹ

ډاب يابؿآڅك عڀټاڈ     ًپبك عزبم ُـ ٳڈ ٿبيڈ ت٤زت ٿلؿٽ ٷِت څ ثلاي آځ يٲ ٫يٺ كڇ

يب٫تڄـ څ پاي ام ٿلاًاپ    اثلډڈ څ ًپبڇ ٫يٺ ُـ. آڃبځ ؿك ډڀڈ ٿچاٯ٪ ثب ٫يٺ ع٘چك ٿي

ٻغټي٬ڈ كًيـڃـ، ٫يٺ ام ك٫تڂ ثڈ ًچي ٿـيڄڈ علٳت ٳلؿڃـ. ډڄٸبٿي ٳڈ ثڈ ڃنؿيٴي فڅا

ثڈ ًچي ٿـيڄڈ ؽچؿؿاكي ٳلؿ څ ډل صڈ آځ كا مؿڃـ، ثڈ ٣ٰت ثبمٷِت تب صڄـاځ آځ كا 

مؿڃـ ٳڈ ډالٱ ُـ. ډنيڄڈ ايڂ ٫يٺ ام ډڄٸبٽ علٳت تب مٿبځ ٿلٵ، ثيَ ام ًي ډناك 

 4ؿكډپ ثلآڅكؿ ُـڇ اًت. ډيش ٳي ڃـاڃٌت ٳڈ ٿٰٔچؿ اثچ٤ًيـ ام ايڂ ٳبك صڈ ثچؿ.

 هٌيت راٍ ححب( تأهيي ا

اثچ٤ًيـ ثلاي ثلٯلاكي اٿڄيت عبريبځ ؿك ٿٌيل عذ ؿًتچك ؿاؿڇ ثچؿ تب ثلاي ك٫ا٢  

ډابي عاذ اٯاـاٽ     ٷيلي ام عڀټڈ آڃڊب ثڈ ٳبكڅاځ ٷلؿ رڊت پيَ ثيبثبځ  ڃيبم ٯجبيٺ ٣لة
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ډبي عذ تإٿيڂ ٷلؿؿ څ  اثچ٤ًيـ ام ؿڅٻت ٿڀبٻيٲ ؿكؽچاًت ٳلؿ تب اٿڄيت كاڇ 1ُچؿ.

ٿڀبٻيٲ څ ايټؾبڃيبځ ثب ؽچؿ عڀٺ ٳڄڄـ. ًټٜبځ ٿڀټاچٳي ثاب   عبريبځ ؿڅ پلصپ ثڈ ڃبٽ 

اي ثڈ ُلي٪  پقيلٍ تٰبٗبي اثچ٤ًيـ، ؿك پبًؼ څي ډيئتي كڅاڃڈ ايلاځ ٳلؿ څ ؿك ڃبٿڈ

 2ٿٴڈ ؿًتچك ؿاؿ تب ثڈ عبريبځ ايلاڃي اعتلاٽ ثٸقاكڃـ.

.٭ ثلؽي ٯجبيٺ ٣لة ثڈ ٳبكڅاځ عذ ٣لا٭ عڀټاڈ ٳلؿڃاـ څ اٿاچاٻي      ډ719ؿك ًبٹ 

ډناك ؿيڄبك ام عزبد ثڈ ًلٯت ثلؿڃـ. اثچ٤ًيـ ثاب تچراڈ ثاڈ ت٤ڊاـٍ، ؿڅ     ي ًثيَ ام 

ډبي اثچ٤ًيـ ثالاي تاإٿيڂ اٿڄيات، ك٫ابڇ څ ك٫ا٢ ڃيبمډابي        تالٍ 3ثلاثل آځ كا پلؿاؽت.

ٷلؿاځ ؿڅك ڃڀبڃاـڇ اًات.    ٳبكڅاځ مائلاځ ثيت اٻغلاٽ، ام ڃٸبڇ ثلؽي ڃچيٌڄـٷبځ څ رڊبځ

اٍ ثڈ اڅٓب٩ ٳبكڅاځ عذ ا٣ناٿي ام ًچي  اثڂ ثٜچٛڈ امآځ رڀټڈ اًت ٳڈ ؿك ٬ًلڃبٿڈ

ايټؾبڃبځ ٿ٨چٹ پلؿاؽتڈ اًت. څي ٗڀڂ اُبكڇ ثڈ رڀ٤يت ثٌيبك ٳبكڅاځ عذ، ام عڀاٺ  

ث٘ب٣ت څ ڃين ؽچاكثبك ثلاي ڃيبمٿڄـاځ څ ؿاكڅ ثلاي ثيڀابكاځ ؽجال    ثي آة ثلاي ٿٌب٫لاځ

ُاتل   تچُڈ څ ڃين اؽتٔابّ ؿاؿځ ياٲ ؿًاتڈ    ثي ؿاؿڇ څ ام ا٤ٛبٽ ؿكٿبڃـٷبځ څ ٿٌب٫لاځ

ثلاي عڀٺ ؿكٿبڃـٷبځ ام ربڃات ًاټٜبځ اثچًا٤يـ ٷاناكٍ ؿاؿڇ اًات. څي ؿك اؿاٿاڈ       

ٷناكٍ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ثبماكي ثب ٳبكڅاځ عذ ډڀلاڇ ثچؿڇ ٳڈ څًبيٺ المٽ څ اڃچا١ ٧قاډب څ 

ډب كا ثلاي ٳبكڅاځ ؿاُتڈ اًت. ډڀضڄيڂ ام علٳت ٳابكڅاځ ډڄٸابٽ ُات ٷاناكٍ      ٿيچڇ

ٷاناكٍ اثاڂ ثٜچٛاڈ ام     4ا٫لڅؽتڄـ. ډبيي ثلٿي  ٺؿډـ ؿك عبٻي ٳڈ پيِبپيَ آځ ٿ٤ِ ٿي

 .٭ ؿك آځ ع٘چك ؿاُتڈ، صڄيڂ اًت:    ډ728ٳبكڅاځ عذ ايلاځ څ ٣لا٭ ٳڈ ؽچؿ ؿك ًبٹ 

ثيستٓ شي اِحزٝ زض غحجت أيط لبفّٝ ػطاق، پّٟٛاٖ ٔحٕـسحٛيذ ٔٛغـّي وـٝ    

ضـٕبضي   أبضت حذ ضا ثط ػٟسٜ زاضت، اظ ٔىٝ حطوت وطزْ. ٕٞطاٞب٘ٓ ػسٜ ثـي 
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ػطاق ٚ ذطاسبٖ ٚ فبضس ٚ ايطا٘يبٖ ثٛز٘س. ظٔيٗ اظ وخطت رٕؼيت ٔـٛد   اظ ٔطزْ

ضفـت ٚ ػالٔتـي ثـب     ظز ٚ اظزحبْ ثٝ حسي ثٛز وٝ ٞط وس اظ لبفّٝ وٙبضي ٔي ٔي

ٜ     ذٛز ٘ساضت، زض ٔطارؼت ٌٓ ٔي اي ضـتط ثـطاي    ضس. زض ايـٗ لبفّـٝ ػظـيٓ، ػـس

ضي ثؿبػت ترػـيع زازٜ ضـسٜ ثـٛز. ٕٞچٙـيٗ ٔمـسا     حُٕ آة ثٝ ٔسبفطيٗ ثي

ضـس ٚ زاضٚ ٚ ٔطـطٚثبت    ذٛاضٚثبض ثٝ ٚسيّٝ ضتط ثطاي احسبٖ ثٝ ثيٙٛايبٖ حُٕ ٔي

وــطز، زض  ٚ ضــىط ثــطاي ثيٕــبضاٖ ٟٔيــب ثــٛز. زض ٞــط ٔٙــعَ وــٝ لبفّــٝ تٛلــف ٔــي

پرتٙـس ٚ زضٔب٘ـسٌبٖ ٚ    ٘بٔيس٘س، غصا ٔي ٞبي ٔسي ثعضٌي وٝ )زسٛت( ٔي زيً

رػـٛظ حٕـُ وسـب٘ي    وطز٘س ٚ يه زستٝ ضتط ٔ تٛضٝ ضا اقؼبْ ٔئسبفطيٗ ثي

ثٛز وٝ اظ ضاٜ زضٔب٘سٜ ثٛز٘س ٚ ٕٞٝ ايٗ ٚسبيُ اظ قـطف سـّكبٖ اثٛسـؼيس تـأٔيٗ     

     ٜ ٞـب   ضسٜ ثٛز. ٕٞطاٜ لبفّٝ، ثبظاضٞبي ٔؼتجـط ٚ ٚسـبيُ الظْ ٚ ا٘ـٛاع اقؼٕـٝ ٚ ٔيـٛ

ُ     ٔٛرٛز ثٛز. ٍٞٙبْ ضـت ضاٜ ٔـي   ٝ   ضفتٙـس ٚ پيطـبپيص لكـبض ٔحٕـ ٞـب   ٞـب، ٔطـؼّ

ٖ  ثطٔي َ    افطٚذتٙس، چٙـب ٌطـت ٚ ظٔـيٗ پـط اظ ٘ـٛض ٚ      ثـٝ ضٚظ ٔـي   وـٝ ضـت ٔجـس

 3ضس. ضٚضٙبيي ٔي

 ج( اًتراب اهيز الحاج اس هياى اُل ُفتْت

ثڈ اڃغٔبك پڊټچاڃابځ څ   تٰليجبرٿڄٔت اٿيل اٻغبري ؿك اڅاؽل ٣ٔل عٴچٿت ايټؾبڃبځ 

اډٺ ٫تچت ؿكآٿـ. ُبيـ يٲ ٣ټت اڃتؾبة آڃبځ، ٯاـكت څ ُزب٣تِابځ ثاچؿ ٳاڈ ٿبياڈ      

ُـ تب آڃڊب تچاځ كڅيبكڅيي ثب ؽٜلات ٿٌيل عاذ   ايِبځ ٿيٷلٿي ڃيلڅډبي تغت اٿل  ؿٹ

ډبي پڊټچاځ ثتچاڃڄـ  كا ؿاُتڈ ثبُڄـ. ُبيـ ٣ټت ؿيٸل صڄيڂ اڃتؾبثي آځ ثچؿ ٳڈ اٿيل اٻغبد

مٿيڄڈ ڃ٬چف ًټٜبځ كا ؿك عزبم ٫لاډپ ٳڄڄـ. ؿك ٫لٿبڃي ٳڈ ًټٜبځ ٿ٨اچٹ ثالاي يٴاي ام    

 د ام ٿيبځ پڊټچاڃبځ اُبكڇ ُـڇ اًت:اٿيلاځ عذ ٓبؿك ٳلؿڇ، ثڈ صلايي اڃتؾبة اٿيل اٻغب

  اِــسيٗ اظ ٔطــبٞيط ضــزبػبٖ  ســطاد  ٚ چــٖٛ ظيــٗ اِحــبد ٚ اِحــطٔيٗ، پّٟــٛاٖ ...
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حـطٔيٗ    ٚ ثـٝ وـطات ثـٝ سـفط ٔجـبضن      ضٚظٌبض ٚ ٔؼـبضف زِيـطاٖ ضٚظٌبضسـت    

ٚ ٔىطْ ضسٜ ٚ ثساٖ سؼبزت استسؼبز يبفتـٝ ٚ    ضطيفيٗ ظيسا ضطفب ٚ رالال ٔططف

  ظَ ٚ اػطاة ػطبيط ٚ لجبيُ وٝ زض آٖ ضاٜ سبوٙٙس، ػـبضف ثٝ احٛاَ ٔطاحُ ٚ ٔٙب

لكبع ٚ سـطاق ٔؼّـْٛ وـطزٜ،      ٚ ذجيط ٌطتٝ ٚ ٔىبٔٗ زظزاٖ ٚ حطأيبٖ ٚ ٟٔبضة

لٛافُ حزبد ٚ ٘يبثت ٔحُٕ ضطيف ثسٚ تفٛيؽ ضفت ٚ پب٘ػـس ٔـطز     ضاٜ أبضت

ِطىطي تٕبْ سـالن ثـٝ اٚ سـپطزٜ ضـس تـب ثـط ٚرٟـي وـٝ اظ ضـَٕٛ ضـزبػت ٚ           

وٕبَ ٔطزاٍ٘ي ٚ ٚفٛض فطظاٍ٘ي اٚ ٔؼٟٛز است، ٔحُٕ ٚ لٛافُ ضا اظ رالزت ٚ 

ثغساز ثٝ حطٔيٗ ضطيفيٗ ضسب٘س ٚ ثٝ سالٔت ثبظ آضز ٚ زفغ حطأيبٖ ٚارت زا٘ـس.  

تـبضيد ثـبظ أـطا ٚ حىـبْ ٚ ٔتػـطفبٖ       ثساٖ سجت ايٗ حىٓ ٘فبش يبفت تـب اظ ايـٗ   

اِـسيٗ   ، پّٟٛاٖ سطادثغساز ٚ حّٝ ٚ وٛفٝ ٚ اػٕبَ فطاتي ٚ سبيط ثالز ػطاق ػطة

ٚ ٔؼظـٓ زاض٘ـس ٚ     ضا أيط لبفّٝ حزبظ زا٘ستٝ، رب٘ت اٚ ضا ٔٛلط ٚ ٔىطْ ٚ ٔطحـت 

يطِيـ     زيٍطي ضا ثب اٚ ٔزبَ ٔطبضوت تػٛض ٘ىٙٙس ٚ ٚرٟي وٝ ثٝ ٔٛرت حىٓ

ثبِتٖٛ تٕغب رٟت ٔٛارت اٚ ٚ ِطىطيبٖ حٛاِت ضفتٝ ٚ ٚرٛٞي ٘يـع وـٝ رٟـت    

٘فـبش    حـسٜ حىـٓ زض آٖ ثـبة    فتبزٜ ٚ ػّيتطتيت ٔحُٕ ضطيف زض ٔٛأطٜ حجت ا

ا٘ــس، زض ضٚظ ثــط ٔٛاؾــغ ٔطرٛاِحػــَٛ  يبفتــٝ ٚ ٘ســرٝ زفتــط اظ زيــٛاٖ ثــسٚ زازٜ

ترػيع وطزٜ، ٘ٛػي سبظ٘س وٝ زض ٔست پب٘عزٜ ضٚظ ثـسٚ ٚاغـُ ٌـطزز تـب زض     

 خيرسج ٚرٝ تطتيت ٔحُٕ ضطيف ٚ ٔػبِح ذٛز ٚ ِطىطيبٖ غطف ٕ٘ـٛز، ػّـي   

ػـطة ٚ اػـطاة     لبفّٝ تٛرٝ ٕ٘بيس. أـطاي ثـٛازي  ٚ   اهلل تؼبِي زض غحجت ٔحُٕ

ذبِس ٚ غيـطٞٓ زض   الْ ٚ ثٙي ٚ آَ ارٛز ٚ ثٙي  قطيك ٚ ضؤسب ٚ ٚرٜٛ لجبيُ ثكٙيٗ

اِسيٗ ضا رٟـت زفـغ حطأيـبٖ ٚ ٔفسـساٖ ثـٝ ٔـسز ٚ        ٞط ٔٛؾغ وٝ پّٟٛاٖ سطاد

ٚ ِطىط احتيبد افتس ٚ ايطبٖ ضا اػالْ وٙس، ضت ٚ ضٚظ ٘بٌفتٝ ثط٘طيٙٙس ٚ ثٝ ٔـسز  

ٔسبػست ٔطغَٛ ٌطز٘س. پّٟٛاٖ سطاد اِسيٗ ٘يع چٙـبٖ سـبظز وـٝ ٚرـٛٞي وـٝ      

رٟت أطاي حطٔيٗ ضطيفيٗ ٚ ٔزبٚضاٖ آ٘زب ٚ اػطاة قطيك زض ٘سـرٝ ٟٕٔـبت   
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ٔحُٕ ضطيف ٔخجت است، ثٝ تٕبْ ٚ وٕبَ ٚاغُ ٌطزز ٚ أـساز ضـىط ايطـبٖ ٚ    

 3 .اهلل تؼبِي ضبء حزبد ٚ لٛافُ ٔتٛاغُ ضٛز تب ثٝ ٔحٕست پيٛ٘سز اٖ

ام ؿيٸل پڊټچاڃبڃي ٳڈ اٿبكت عذ ايلاڃيبځ كا ؿك اياڂ ٣ٔال ثال ٣ڊاـڇ ؿاُاتڄـ ثاڈ       

اٻاـيڂ ٯټڄاـك،    تچاځ اُبكڇ ٳلؿ ٳڈ پي ام ٿلٵ ُايؼ ُاڊبة    پڊټچاځ ٿغڀـ عچيذ ٿي

 2اٿبكت عذ كا ثل ٣ڊـڇ ٷل٫ت.

 ز( ارسال کوک تَ حزهيي

څكاځ څ ثڈ ڃٰٺ اثڂ ثٜچٛڈ، ًټٜبځ اثچ٤ًيـ آځ ٯـك ٓاـٯبت څ ډاـايب ثالاي ٿزاب    

٫ٰيلاځ ٿٴڈ اؽتٔبّ ؿاؿڇ ثچؿ ٳڈ ڃلػ ٛال ؿك ثبماك ٿٴڈ پبييڂ آٿـ. ثڈ ٯـكي ٛال ؿك 

 3ٳلؿڃاـ.  ډب ٿخٰبٹ ٛال كا ثڈ ډزـڇ ؿكډپ ڃٰلڇ ؽچكؿ ٿي ثبماكصڈ كيؾتڈ ثچؿ ٳڈ ٓلا٩

كًيـ ؿك كاًتبي كٯبثات ثاب ؿڅٻات ٿڀبٻياٲ       ڃ٠ل ٿي ڈډبيي ٳڈ ث  صڄيڂ ثقٹ څ ثؾَِ

ٷلؿيـ تب ؿك ايڂ ًبٹ، ڃبٽ اثچ٤ًيـ كا ثل ٿڄجل څ ثل ٫لام  ٷل٫ت، ٿچرت  ٿٔل اڃزبٽ ٿي

 4ٷڄجـ مٿنٽ يبؿ ٳلؿڃـ.

اكًبٹ ډـايب ثڈ ٿٴڈ، ثڈ اثچ٤ًيـ اؽتٔابّ ڃـاُات څ ٳابكٷناكاځ اڅ ڃيان صڄايڂ      

.٭ ؿڅ عټٰاڈ    ډ718اٻـيڂ ٣ټي ُبڇ ثڈ ًابٹ   ؿاؿڃـ. څميل اڅ، تبد ډبيي كا اڃزبٽ ٿي ٳبك

ثڊاب، ثالاي آڅيؾاتڂ ثال ؿك ٳ٤جاڈ       َُ ٻاٻا ٷلاځٛال، ډل يٲ ثڈ څمځ ډناك ٿخٰبٹ ثب 

اٻاـيڂ   كڅ ُـ. ثب آالاك ڃڀبيڄاـڇ تابد    ٫لًتبؿ ٳڈ ثب ٿؾبٻ٬ت اٿيل اٻغبد ٿٔليبځ كڅثڈ

ډب ڃاقك څميال ثالاي ٧ټجاڈ ثال       ٣ټي ُبڇ ثڈ ڃبٽ عبد ډچالڅاد څ ثيبځ ايڂ ٳڈ ايڂ عټٰڈ

څ ًاپي اٿيال   ډب كا ٿـتي ٳچتبڇ ثل ؿك ٳ٤جاڈ آڅيؾتڄاـ    كُيـاٻـيڂ ٫٘ٺ اهلل اًت، آځ

 5ٿٴڈ آڃڊب كا ثلؿاُت.
                                                           

 .256، 2ٓ . كٍزْه الكبرت ك، رؼييي الووارت، ط1
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 1( ساذتي حوام ّ هسرسَ زر هسيٌَ. ُ 

 2رساًي تَ هکَ ّ( آب

ام آڃزب ٳڈ ا٫نايَ ُڀبك عبريبځ ؿك ٿٴڈ څ ٳڀجچؿ آة، ٿِاٴالتي كا ثالاي آڃڊاب    

آثاي ؿك ٿٴاڈ    ثي ايزبؿ ٳلؿڇ ثچؿ، اٿيل صچپبځ ام ٫لٿبڃـډبځ اثچ٤ًيـ ثلاي ك٢٫ ٿِٴٺ

ٷيلي ٳابكٷلاځ ٫الاڅاځ څ ع٬ال     ڇ ډناك ؿيڄبك څ ثڈ ٳبكډڀت ٷڀبُت څ ثب ٓل٩ پڄزب

څي ثاب   3ٳبڃبٹ، آة كا ام ٣ل٫ڈ ثڈ اياڂ ُاڊل څ ٿيابځ ٓا٬ب څ ٿالڅڇ رابكي ًابؽت.       

ثـيڂ ٿڊپ ؿًات يب٫ات. ثال اًابى ٷناكُاي،       5څ ثبماځ 4ډبي ٣ل٫ڈ ثبمًبمي صِڀڈ

 .٭ اڃزبٽ ُـ. ايڂ اٯـاٽ اٿيل صچپبځ ٳڈ ثـڅځ رټت ڃ٠ل ؿڅٻات   ډ726ٿلٿت آڃڊب ؿك 

ٿڀبٻيٲ ٿٔل اڃزبٽ ُـڇ ثچؿ، څاٳڄَ آڃڊب كا ؿك پي ؿاُت. ام ايڂ كڅ، اٿيل صچپبځ ٳڈ 

ثڄاب ثاڈ    6كڅ ُاـ.  ٯٔـ ؿاُت ٬ًل عذ اڃزبٽ ؿډـ، ثب ٿڀبڃ٤ات ًاټٜبځ ٿٔال كڅثاڈ    

ٷناكُي، ډڄٸبٿي ٳڈ ثبماځ، ٫لًتبؿڇ اٿيل صچپبځ ثلاي ؿاؿځ ؽجل ربكي ٳلؿځ صِڀڈ، 

بمؽچاًت څ تچثيؼ ٳلؿ ٳاڈ صالا اٿيال    ثڈ ع٘چك ًټٜبځ ٿٔل كًيـ، ًټٜبځ څي كا ث

صچپبځ ثـڅځ اربمڇ څ ٿِچكت ثڈ صڄيڂ ٳبكي اٯـاٽ ٳلؿڇ اًت. پبًؼ ثبماځ ايڂ ثاچؿ  

ؿاڃـ ٳڈ ٣ڀٺ اٿيل صچپبځ ؽيل اًت څ ثبٯي ؿًتچك ًاټٜبځ اًات ٳاڈ     ًټٜبځ ٿي»ٳڈ 

ثؾچاډـ ؽلاة ٳڄـ يب آثبؿ ًبمؿ. ٳبكي ٳڈ اڃزبٽ ُـ، ثب ٿؾبكد اٿيل ثچؿ. عبٹ عٴاپ  

 7.«ُڀبًت

ؿيٸل اٯـاٽ اٿيل صچپبځ ؿك علٿيڂ ٣جبكت ثچؿ ام ًبؽتڂ ٣ڀبكت ؿك ٿٌايل عاذ.   
                                                           

 .545، 5ٓ؛ اللهه الکبهٌَ، ط274، 2ٓ. ربهيـ اثي الْهكي، ط1

 .545، 5ٓ؛ اللهه الکبهٌَ، ط78. هٞلغ الَؼليي، 2ٓ

 .275، 2ٓ، عيء2الَلْک، ط ؛534؛ ميل عبهغ الزْاهيـ، 582ّٓ  585، 3ٕٔ. ارؾبف الْهي، ط3

 .275، 2ٓ، عيء2؛ الَلْک، ط585، 3ٓ. ارؾبف الْهي، ط4

 .451ّ  449، 5ٕٔ. ّلبء الـوام، ط5

 .5155، 3ٓ. كيي ّ كّلذ كه ايواى ػِل هـْ،، ط6

 .274، 2ٓ. هووييي، ط7
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ډبي ثٌيبكي ًابؽت څ ؽيالات    اٿيل صچپبځ ؿك كاڇ ٿٔل څ ُبٽ څ ثبؿيڈ ٿٴڈ ٣ڀبكت

پي ام ؿكٷقُت اٿيل صچپبځ، رٌـ اڅ څ پٌلٍ كا ثڄب ثڈ څٓايتَ ثاڈ    ٫لاڅاڃي ٳلؿ.

ٯلثابځ، عبريابځ ثال رڄابمڇ اٿيال      ډڀلاڇ ٿغڀٺ ٣لا٭ ثڈ ٿٴڈ ٫لًتبؿڃـ. ؿك كڅم ٣ياـ  

ؽبٛل آثي ٳڈ ثڈ ٿٴڈ آڅكؿڇ ثچؿ ثلاي اڅ اًت٬٨بك ٳلؿڃـ. ث٤ـ صچپبځ ڃڀبم ٷناكؿڃـ څ ثڈ

 1ثڈ ٿـيڄڈ ٿڄتٰٺ څ ؿك ٯجلًتبځ ثٰي٢ ؿ٫ڂ ٳلؿڃـ.

ڃبٿي ډلصڈ ثيِتل ايټؾبڃابځ   تلؿيـ، اٯـاٿبت ايڂ اٿيلِ ٿ٨چٹ ًجت ڃ٬چف څ ؽچٍ ثي

.٭ ؽٜيات ٿٴاڈ )ثڊبءاٻاـيڂ ٛجالي( ؿك       ډ728بٹ ؿك ٿٴڈ ٷلؿيـ. ثلاي ڃڀچڃڈ، ؿك ً

اٍ ثل ٫لام ٯجڈ مٿنٽ، ًټٜبځ اثچ٤ًيـ كا ؿ٣ب ٳلؿ. ايڂ ؿك عبٻي ثاچؿ ٳاڈ كًاپ     ؽٜجڈ

ٿ٤ڀچٹ آځ، ؿكڅؿ ثل پيبٿجل څ ؽټ٬بي صڊبكٷبڃڈ څ ًپي ؿ٣ب ثلاي ٿټٲ ڃبٓل څ اٿيلاځ 

ٛلياٮ ثالاؿكٍ،   اٿيل ٣ٜي٬ڈ، اٿيلِ ٿٴڈ ٳڈ ام اياڂ اٿال ڃبؽِاڄچؿ ثاچؿ، ام      2ٿٴڈ ثچؿ.

ٿڄٔچك ثلاي ٿټٲ ڃبٓل ؽجل ٫لًتبؿ. اٿيل كٿيخڈ، ؿيٸل ُلي٪ ٿٴڈ، ٿڄٔچك كا ام ٿيبڃڈ 

كاڇ ثبمٷلؿاڃيـ، اٿب ٯبٓـي ٳڈ ام كاڇ رـڇ ٷٌيٺ ُـڇ ثچؿ، ؽجال كا ثاڈ اٛاال١ ٿټاٲ     

  3ڃبٓل كًبڃيـ.

ؿډڄـڇ څرچؿ ؿڅؿًتٸي ثيڂ اٿيلاځ څ ُل٫بي ٿٴڈ ؿك ٛل٫اـاكي ام   ايڂ ٿبرلا ڃِبځ

بځ څ ٿڀبٻيٲ اًت ٳڈ ثلاي تٌټٚ څ تغٴيپ ٯـكت ؽچؿ ؿك ٿٴڈ ثڈ يٴي ام ايڂ ايټؾبڃ

ُـڃـ. ُلي٪ اعڀـ، پٌلِ كٿيخڈ، ؿًتچك ؿاؿڇ ثچؿ ؿك ٿچًپ عذ ثاب   ؿڅ ٯٜت ٿبيٺ ٿي

ډبي ٿٌٴچٱ ثڈ ڃبٽ اثچ٤ًيـ ٿ٤بٿټڈ ٳڄڄـ څ ايڂ ٳبك ام تلى اڅ ٓچكت ٷل٫ت.  ؿكډپ

ڂ ٿٰـٽ ؿاُت څ ډڀلاڇ ٳابكڅاځ  څي ٿغڀٺ ًټٜبځ اثچ٤ًيـ كا ثل ٿغڀٺ ؿيٸل ًالٛي

 4عذ ڃنؿ اثچ٤ًيـ آٿـ څ ام ٛل٩ ًټٜبځ ٿ٨چٹ اٿبكت ا٣لاة ٣لا٭ ٣لة يب٫ت.
                                                           

 .315ّ  314 ٕٔ، 2؛ الَلْک، ط551، 5ٓ . هٞلغ ٍؼليي ّ هغوغ ثؾويي، ط1
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ُـت يب٫تڂ ڃ٬چف ايټؾبڃيبځ ؿك عزبم څ اٯاـاٿبت ٣ابٽ اٻڀڄ٤٬اڈ آڃابځ ؿك عالٿيڂ      

ُلي٬يڂ ٿچرت ُـ ًټٜبځ ٿٔل ثڈ ُلي٪ ٿٴڈ ؿًتچك ؿډـ تب اٿيلاٻغبدِ ٯب٫ټڈ ٣لا٭ 

 كًبڃـ ٳڈ ايڂ تچٛئڈ ڃبٳبٽ ٿبڃـ.  اي ثڈ ٯتٺ كا ثب ؿًيٌڈ

.٭، يٴي ام اٿيلاځ ٿ٨چٹ ثڈ ڃبٽ يبًچك ډڄٸبٽ كٿي رڀالات    ډ733ؿك ٿلاًپ ًبٹ 

ٳِتڈ ُـ ٳڈ ٷچيب ثب تچٛئڈ اثچ٤ًيـ څ ثاڈ ؿٻياٺ ثايپ اڅ ام ڃ٬اچف څ ٯاـكت څي ثاچؿ.       

 ؿًتي ثب اٿيل صچپبځ ٿتڊپ ُـ يب اٿيل صچپبځ، اڅ كا ثب ؽچؿ ډڀلاڇ ٳلؿڇ څ يبًچك ثڈ ډپ

ثل آځ ثچؿ تب څي كا ثڈ ربي اثچ٤ًيـ ثل تؾت ڃِبڃـ. ثب ٳِتڈ ُـځ اٿيل صچپبځ، ڃِٰڈ 

ډبي پبيبڃي عٴچٿت اثچ٤ًيـ، ثب ڃبثٌابٿبڃي اڅٗاب١    ؿك ًبٹ 1آڃڊب ڃين ُٴٌت ؽچكؿ.

كڅ ُاـ. پاي ام ٿالٵ اڅ ثاڈ ًابٹ       ٯټڀلڅ ايټؾبڃيبځ، ا٣ناٽ عبريبځ ثب ٿِاٴٺ كڅثاڈ  

. اياڂ څٗا٤يت ثاڈ ؿٻياٺ آُا٬تٸي اڅٗاب١       .٭، عبريبځ ٣لاٯي ثڈ عذ ڃل٫تڄـ  ډ736

 2ًيبًي ٯټڀلڅ ايټؾبڃيبځ تب صڄـيڂ ًبٹ اؿاٿڈ يب٫ت.

ثاڈ عٴڀلاڃاي    .٭  ډ746تاب   701ُلي٪ كٿيخڈ ثڈ ٛچك ٿتڄبڅة، ډ٬ت ثبك ام ًبٹ 

ؿك عٴچٿت اڅ، ٿيبځ څي څ ثلؽي ثلاؿكاڃَ ٳاڈ ثاڈ ٓاچكت ٿِاتلٱ،      3ٿٴڈ كًيـ.

كٿيخاڈ پاي ام ُاٴبيت     4يي كػ ؿاؿ.ډاب   عٴڀلاڃي ٿٴڈ كا ثل ٣ڊـڇ ؿاُتڄـ، ؿكٷيالي 

.٭(، ام ٿڀبٻياٲ    ډ741ا   693ثلاؿكاڃَ ڃنؿ ٿټٲ ڃبٓل ٿغڀـ ثڂ ٯالڅڅځ ٿڀټچٳي )

ٿٔل، ثڈ ؿًت اٿيل اٻغبد ٿٔليبځ ؿًتٸيل څ ؿك ٯابډلڇ مڃاـاڃي ُاـ څ ثاڈ رابي اڅ      

 5ثڈ عٴڀلاڃي كًيـ. .٭(  ډ734ا  719ڃڀي ) ثڂ اثي ثلاؿكٍ، ُلي٪ 

ڃڀاي څ ڃابتچاڃي    ثاڂ اثاي   ٿڀبٻيٲ ٿٔل ام ثلاؿكٍ،  كٿيخڈ ثڈ ك٧پ عڀبيت
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ډبي ؿاؽټي، ډڀضڄابځ ؿك   ايټؾبڃبځ ٿ٨چٹ ؿك عڀبيت اڅ ثڈ ؿٻيٺ ٷل٫تبكيِبځ ؿك رڄٶ

اڃـيِڈ ٷل٫تڂ اڃتٰبٽ ام ثلاؿكٍ څ ٿڀبٻيٲ ثچؿ. ام ايڂ كڅ، ثڈ تغليٲ ٯجبيٺ ثال ٗاـ   

ډڄٸابٽ، ثاڈ ؿٻياٺ    ڃٸبكي ٳالؿ ٳاڈ ؿك اياڂ     ثلاؿكٍ پلؿاؽت. ثب اُلا٩ ٿٴڈ ڃين ڃبٿڈ

ٷلايَ ًؾت ٣ٜي٬ڈ ثڈ ٿڀبٻياٲ ٿٔال ٳاڈ ثاڈ ڃابثچؿي اًاتٰالٹ ٿٴاڈ څ ت٘ا٤ي٪         

ٍ   عٴڀلاڃي آځ اڃزبٿيـڇ ثچؿ، ثڈ كٿيخڈ ٣الٯڈ ډابي كٿيخاڈ ثال ٗاـ      ٿڄـتل ثچؿڃاـ. تاال

.٭ ثڈ ڃتيزڈ كًيـ څ اڅ عٴڀلاڃاي ٿٴاڈ كا ثاڈ      ډ730يب  729ثلاؿكٍ ؿك عـڅؿ ًبٹ 

ًبم ٿؾبٻ٬ت عٴڀلاڃبځ  ريبځ ُبٽ څ ٿٔل مٿيڄڈٷچيب څ٢ٗ ٿبٻيبت ثل عب 1ؿًت آڅكؿ.

ډاب كا ثاڈ څاٳاڄَ څ ؿؽبٻات ؿك اٿاچك ٿٴاڈ څاؿاك        ُـ څ آځ ٿٔل ثب ثلؽي اُلا٩ ٿي

اٻجتڈ ٿڀبٻيٲ ٿٔل ؿك كٯبثت كٿيخڈ ثب ثلاؿك ؿيٸلٍ، عٔڀي٘ڈ ثڈ پِاتيجبڃي ام   2ٳلؿ. ٿي

ځ ثاڈ  كٿيخڈ پلؿاؽتڄـ څ ٿچرت تٌټٚ څي ثل ٿٴڈ ُـڃـ. ًپي عڀي٘ڈ ثب پڄبډڄـڇ ُـ

اٿبكت عڀي٘ڈ ثل  3ايټؾبڃبځ ٿ٨چٹ ؿك ايلاځ، ډڀلاڇ ًپبډي ام ٿ٨چالځ څاكؿ عزبم ُـ.

ؿك اياڂ   5څ ؿيٸل ثبك كٿيخڈ ثب پِتيجبڃي ٿٔليبځ ثال آځ تٌاټٚ يب٫ات.    4ٿٴڈ ٳچتبڇ ثچؿ

ؿڅكڇ ام عٴڀلاڃي كٿيخڈ، ايټؾبڃبځ ڃين ٳڈ ؿك علٿيڂ ڃ٬چف ؿاُتڄـ، ثاڈ ؿًات ٳٌابڃي    

ـ  .٭( ٿڄِاإ ؽاـٿبتي ؿك     ډ728ٽډبځ څ اٿيالاځ ايټؾبڃابځ )  صچځ اٿيل صچپبځ، ام ٫لٿبڃا

څ ثبمًبمي صِاڀڈ   6كڅثي صِڀڈ ٣ل٫ڈ څ اڃتٰبٹ آة آځ ثڈ ٿٴڈ علٿيڂ ُـڃـ ٳڈ الي

ډڀضڄيڂ كٿيخڈ، پٌالٍ، اعڀاـ كا ڃانؿ ًاټٜبځ اثچًا٤يـ       7ثبماځ ام آځ رڀټڈ ډٌتڄـ.

اڇ ُاڀبكي ام  ايټؾبڃي ثڈ ايلاځ ٫لًتبؿ ٳڈ ام اٳلاٽ اڅ ثڊلڇ ٷل٫ت څ پي ام ٿـتي ډڀل
                                                           

 .327ّ  326. ربهيـ هکَ، 1ٕٔ

 .328ّ  327 ، ُٕٔوبى. 2
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ًبثٰڈ تچاڃٌت ؿك ٣ل٫بت،  ډبي ٿبٻي ثڈ ٿٴڈ ثبمٷِت څ ؿك ٳبكي ٳپ ًپبډيبځ څ ٳڀٲ

 1ٿغڀٺ اثچ٤ًيـ كا ثل ٿغڀٺ ٿٔلي ٿٰـٽ ؿاكؿ.

ډابي عبٗال ؿك ٿٴاڈ څ ثلؽاي      .٭ ٿيابځ ٣لاٯاي    ډ730ًي، ؿك ًبٹ بثڈ ٷناكٍ ٫

ثابماك   ًچاكاځ ٗڀڂ څكڅؿ ثڈ ٿٌزـ اٻغلاٽ ثڈ ٧ابكت  اُلا٩ ؿكٷيلي كػ ؿاؿ ٳڈ اًت

ثڈ ثبڅك ًجب٣ي، ُبيـ ٣ٜي٬ڈ ثڈ ٯٔـ اڃتٰبٽ ٷل٫تڂ ام ٣لاٯيبځ ؿك عڀبيات ام   2پلؿاؽتڄـ.

ډاب   ؿُڀڄي ؿڅ ثلاؿك ثاڈ ًابٹ ث٤اـ ڃيان كًايـ څ ؿكٷيالي آځ       3كٿيخڈ صڄيڂ ٳلؿڇ ثبُـ.

ٿچرت ُـ تب كٿيخڈ ڃتچاڃـ ثلاي اًاتٰجبٹ ٳابكڅاځ ٿٔالي ام ٿٴاڈ ثيالڅځ ُاچؿ. اياڂ        

ٺ ٿٔلي ام ايڂ ؿڅ ثلاؿك څ څرچؿ ٫تڄڈ ؿك ٿٴاڈ ڃانؿ   ٿچٗچ١ ٿچرت ُٴبيت اٿيل ٿغڀ

اي، آځ ؿڅ كا ثڈ ٿٔل ٫لاؽچاڃـ. كٿيخڈ څ ٣ٜي٬ڈ ٗڀڂ  ًټٜبځ ٿٔل ُـ څ ًټٜبځ ؿك ڃبٿڈ

كؿ ؿ٣چت اڅ، ثب يٴـيٸل ٓټظ ٳلؿڃـ څ ؿك پي ٯ٢ٜ اكتجبٙ ثب ٿٔل ثلآٿـڃـ. پي ام ايڂ 

٣ناٽ ٳڄـ. ثب ٿچ٠٣اڈ  اٯـاٽ، ٯالڅڅځ تٔڀيپ ٷل٫ت ثلاي ٿٌتإٓٺ ٳلؿځ آځ ؿڅ، ًپبډي ا

اٻـيڂ ٿغڀـ ٯنڅيڄي ٳڈ ؿك ٿزټي ًټٜبځ عبٗال ثاچؿ څ يابؿآڅكي ٻانڅٽ      ٯبٗي رالٹ

ًاپبډي   ُِٔـاي ؿك تإييـ عٴڀلاڃي كٿيخڈ ڃچُت څ  ع٬ٞ علٿت علٽ، ٯالڅڅځ ڃبٿڈ

كا ثلاي تإٿيڂ اٿڄيت ثڈ ٿٴڈ ٫لًتبؿ. كٿيخڈ ثب څرچؿ تلؿياـ اثتاـايي، ٗاڀڂ اًاتٰجبٹ ام     

 4ٿٌزـ اٻغلاٽ آٿـ څ ؽټ٤ت څ ډـايبي ًټٜبڃي كا ؿكيب٫ت ٳالؿ. ٫لًتبؿٷبځ ٿٔلي، ثڈ 

اي ثانكٵ   .٭ ثلاي ًچٿيڂ ثبك ډڀلاڇ ٯب٫ټڈ  ډ732ٯالڅڅځ پي ام ايڂ كڅيـاؿډب، ثڈ ًبٹ 

  6څ كٿيخڈ ثڈ اًتٰجبٹ اڅ ك٫ت. 5تڂ ام اٿيلاځ ٿڀټچٳي ثڈ عذ آٿـ ډ٬تبؿ ثب

.٭ ؿك   ډ736بٹ .٭ ثڈ ؿًاتچك ٯاالڅڅځ، ٣َٜٔي٬اڈ ؿيٸال ثابك تاب ًا         ډ734ؿك ًبٹ 
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عٴڀلاڃي ٿٴڈ ثب كٿيخڈ ُليٲ ُـ. پي ام ثبال ٷل٫تڂ اؽتال٩ آځ ؿڅ، ٣ٜي٬ڈ ثڈ ٿٔل 

.٭ ؿك آڃزب ؿكٷقُت څ كٿيخڈ ثڈ ٓچكت ٿٌتٰٺ ثڈ عٴڀلاڃاي    ډ743ك٫ت څ ثڈ ًبٹ 

تغت عڀبيت ٿڀبٻيٲ ٿٔل اٿابكت ٿٴاڈ كا    1ؿك ٿٴڈ پلؿاؽت. پي ام اڅ، ٫لمڃـاڃَ

.٭ ًټٜبځ يڀڂ اٻڀټٲ اٻڀاياـ ثاڈ ٿٴاڈ آٿاـ څ ثال        ډ743ؿك ؿًت ؿاُتڄـ. ؿك ًبٹ 

ؽال٩ ؽچاًت ٿڀبٻيٲ ٿٔل ٳڈ ؽچاډبځ ثلؽچكؿ كٿيخڈ ثب اڅ ؿك ٣ل٫بت ثچؿڃـ، اٿيال  

ٿٴڈ ثڈ اًتٰجبٹ څي ك٫ت. كٿيخڈ ثب ؿكؽچاًت ايڂ ًټٜبځ ثلاي اكًبٹ پالؿڇ ٳ٤جاڈ ام   

.٭(   ډ746ا   743اٿب ثاب څاٳاڄَ ٿټاٲ ٓابٻظ، ًاټٜبځ ٿٔال )       2يڀڂ ٿؾبٻ٬ت ٳلؿ،

.٭ ٫لمڃـ كٿيخڈ، ٣زاالځ كا ثاڈ ٯابډلڇ ؿ٣اچت ٳالؿ څ        ډ746كڅ ُـ. اڅ ثڈ ًبٹ  څثڈك

ثـيڂ تلتيت، عٴڀلاڃي ثڄي كٿيخڈ آ٧بم ُـ څ ام  3عٴڀلاڃي ٿٴڈ كا ثڈ څي څاٷقاُت.

ؿاك ُاـڃـ څ   ٿيبځ آڃڊب صڄـ تڂ عٴڀلاڃي ٿٴڈ كا ثڈ ٓچكت ٿِتلٱ يب ٿٌتٰٺ ٣ڊاـڇ 

 تغت عڀبيت ٿڀبٻيٲ ٿٔل ثچؿڃـ.

كا ثبيـ پبيبځ عٴچٿت ايټؾبڃبځ ؿاڃٌت. اڅ ٳڈ ٫لمڃـي ڃـاُات تاب    ٿلٵ اثچ٤ًيـ

څاكث تبد څ تؾتَ ٷلؿؿ، يٴي ام ڃچاؿٷبځ تچٻي ؽبځ ثڈ ڃبٽ اكپڈ ؽابځ كا ثاڈ ٣ڄاچاځ    

ثب ايڂ عبٹ، اكپڈ څ ډيش يٲ ام اٿيلاڃي ٳاڈ ثاڈ عٴچٿات     4ربڃِيڂ ؽچؿ ٿ٤ل٫ي ٳلؿ.

 پبكصڈ څ ٿٰتـك ڃيب٫تڄـ. كًيـڃـ، عٴچٿتي يٲ

  داسي ايهخبَبٌ ايشاٌ صيبو  ٔ يذت  َبو

  .٭(  ډ663ا  651ډچالٳچ )ا 

  .٭(  ډ680ا  663اثبٯب ؽبځ پٌل ډچالٳچ ) ا

  .٭(  ډ683ا  681ًټٜبځ اعڀـ تٴچؿاك ) ا
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  .٭(  ډ690ا  683اك٧چځ ؽبځ پٌل اثبٯب ) ا

  .٭(  ډ694ا  690ٷيؾبتچ پٌل اثبٯب ) ا

  .٭(  ډ694اٻ٤ٰـڇ  څٹ تب فياال ثبيـڅ ؽبځ پٌل ٛل٧بي پٌل ډچالٳچ )ام رڀبؿي ا

  .٭(  ډ703ا  ٧694بماځ ؽبځ پٌل اك٧چځ ) ا

  .٭(  ډ716ا  703اڅٻزبيتچ پٌل اك٧چځ ) ا

  .٭(  ډ736ا  716اثچ ٤ًيـ پٌل اڅٻزبيتچ ) ا

  .٭(  ډ736االڅٹ تب صڊبكٽ ُچاٹ  اكپبٷبڅځ ڃچڇ تچٻي ؽبځ )ام ًينؿډپ كثي٢ ا

  .٭(  ډ736اٻغزڈ  تب صڊبكٽ فيٿچًي ؽبځ پٌل ثبيـڅ )ام صڊبكٽ ُچاٹ  ا

  .٭(  ډ738ا  736ٿغڀـ ؽبځ پٌل ٿڄٸچ تيڀچك پٌل ډچالٳچ ) ا

  .٭(  ډ741ا  739ًبتي ثيٶ ؿؽتل اڅٻزبيتچ ) ا

  .٭(  ډ740ا  739ُبڇ رڊبځ تيڀچك پٌل آال٫لڃٶ پٌل ٷيؾبتچ ) ا

  .٭(  ډ745ا  741ًټيڀبځ ؽبځ پٌل يِڀچت پٌل ډچالٳچ ) ا

  .٭(  ډ753ا  ٨ٛ737ب تيڀچك ؽبځ ) ا

 1..٭(  ډ756ا  744اڃچُيلڅاځ ) ا

 دوره فترت

ؿك ٫بٓټڈ ثيڂ ٿلٵ اثچ٤ًيـ ثڊبؿكؽبځ، ايټؾبځ ٿِڊچك ٿ٨اچٹ ؿك ايالاځ ؿك ًابٹ    

٣ٔال  »ي ؿك تبكيؼ ايلاځ كٯپ ؽچكؿ ٳاڈ ثاڈ    ا .٭ تب عڀټڈ تيڀچك ثڈ ايلاځ، ؿڅكڇ  ډ736

ڈ ٯټڀلڅ ايټؾبڃيبځ څ تليڂ ُبؽٔڈ څ څيوٷي ايڂ ؿڅكڇ، تزني ٿِڊچك اًت. ٿڊپ« ٫تلت

 پـيـ آٿـځ عٴچٿت ٿټچٱ اٻٜچاي٬ي اًت.

ډابيي   ډبيي ٳڈ ؿك ايڂ ٿـت ؿك ٿڄبٛٮ ٿؾتټ٪ ايالاځ، عٴچٿات    تليڂ ًټٌټڈ ٿڊپ

ثلاي ؽچؿ تِٴيٺ ؿاؿڃـ څ ثيِتل آڃڊب ڃتچاڃٌتڄـ ثب عزبم اكتجبٙ ؿاُتڈ ثبُڄـ. ٣جبكتڄاـ  
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 ٿ٬٠ل څ ًلثـاكاځ.  بڃيبځ(، آٹراليل)راليليبځ، ايټٴ .٭(، آٹ  ډ835ا  744صچپبځ) ام: آٹ

  ٳبكٳياب ؿك  .٭  ډ794ډبي يبؿ ُـڇ، ًابؿاتِ ٿبمڃاـكاځ تاب ًابٹ      ا٫نڅځ ثل ؽبڃـاځ

  آٹ ٳلت ؿك ډلات، ُل٭ ؽلاًبځ څ ا٨٫بڃٌتبځ ٳڄچڃي ثب .٭  ډ1060الډيزبځ تب ًبٹ 

  آٹ ايڄزچ ؿك ٫بكى څ آا٬ڊبځ تاب ًابٹ    .٭  ډ791ڃ٬چف ؿك ًيٌتبځ څ ٳلٿبځ تب ًبٹ 

  ٿټچٱ ُجبڃٴبكڇ ؿك ٿڄٰٜڈ ثيڂ ٫بكى څ ٳلٿبځ ؿك ؽټايذ ٫ابكى تاب ًابٹ     .٭  ډ758

  اتبثٴابځ ٻال   .٭  ډ1031  ٿټچٱ ډلٿن تب ًابٹ  .٭  ډ983  عٴبٽ الك تب ًبٹ .٭  ډ756

 عٴچٿت ٳلؿڃـ. .٭  ډ 1006څ اتبثٴبځ ٻل ٳچصٲ تب ًبٹ  .٭  ډ 828ثنكٵ تب ًبٹ 

ياب   1ـاځ ايټؾابڃي ډبي ٿغټاي ٿِالڅ٣يت ؽاچؿ كا ام ؽبڃا     ثلؽي ام ايڂ عٴچٿت

ٳاڈ اكٛڄاب،    صڄابځ  2ؽچاڃـڃـ.  ٷل٫تڄـ څ ثڈ ڃبٽ آڃڊب ؽٜجڈ ٿي ؽټ٬بي تِلي٬بتي ٿٔل ٿي

اي ثاڈ ٿټاٲ ڃبٓال،     ڃبيت عٴچٿت كڅٽ ام ًچي اثچ٤ًيـ، پاي ام ٿالٵ څي، ڃبٿاڈ   

ًټٜبځ ٿٔل ڃچُت څ ؽچؿ كا تغت عڀبيت اڅ ٯلاك ؿاؿ. ٿټاٲ ڃبٓال ڃيان ثالاي اڅ     

عتي ثلؽي ام ايڂ عبٳڀبځ پاي ام   3څٽ ٫لًتبؿ.ؽټ٤ت څ عٴپ ڃيبثت ًټٜڄت ثالؿ ك

ٳڈ ًټٜبځ اعڀـ راليلي څ ٯلايچًا٪   ثلؿڃـ  صڄبځ اعٌبى ؽٜل ڃين ثڈ ٿٔل پڄبڇ ٿي

 4تلٳڀبځ ؿك ٿٰبثٺ عڀټڈ تيڀچك ثڈ ٿٔل ٷليؾتڄـ.

ډبي ٿغټي ثب عزبم اٛال١ صڄاـاڃي ؿك ؿًات ڃيٌات ٳاڈ ام      ام كڅاثٚ ايڂ ؿڅٻت

 بكڇ ٳلؿ:تچاځ اُ  ٣چاٿٺ آځ ثڈ ايڂ ٿچاكؿ ٿي

 يصش يًبنيک دٔنت ثب سٔاثط تيشگي( انف

ډبي ٿغټي ايلاځ ؿك ايڂ مٿبځ، اٿٴبځ ع٘چك آڃڊاب   ٿڄبًجبت ؽٔڀبڃڈ ثلؽي ؿڅٻت

ؿڅكڇ ډڀضاچځ آٹ راليال،    ډبي ٿڊپ ايڂ ٳلؿ. اٻجتڈ ثلؽي ؿڅٻت  كا ؿك عزبم ٿڄت٬ي ٿي
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ٿڀبٻياٲ ؿك  صچپبځ څ ٿټچٱ ډلٿن ثب ايزبؿ كڅاثٚ څ ٿڄبًجبت ؿڅًتبڃڈ ثب آٹ ٿ٬٠ل، آٹ 

ٿٔل، ؿك كاًتبي ٿِلڅ٣يت ثؾِيـځ ثڈ عٴچٿتِبځ څ ډڀضڄيڂ ؿك كٯبثت ثب يٴـيٸل 

ٿڄـي ام ٿڄب٢٫ اٯتٔبؿي ٳڈ عذ ثالاي آڃڊاب ؿكثلؿاُات، ؿك اكًابٹ ٿغڀاٺ څ      څ ثڊلڇ

ډبي ٿٴالك   عبٹ، ٫لام څ ڃِيتؿاؿڃـ. ثب ايڂٳبكڅاځ ٿٌتٰٺ ثڈ عزبم، اډتڀبٽ ڃِبځ ٿي

ډب، ٿبڃ٢ ام ؿك پيَ ٷل٫تڂ ثلڃبٿڈ څ ًيبًات   ٿتًيبًي څ تغچالت ؿاؽټي ايڂ عٴچ

ٷلؿيـ څ ثڈ ًاؾتي ام ٣ڊاـڇ ثلٷاناكي ًابالڃڈ ٫لي٘اڈ عاذ        پبيـاك ؿك ايڂ مٿيڄڈ ٿي

 آٿـڃـ. ثلٿي

 يکذيگش ثب ايشاٌ ثش حبکى ْبي دٔنت سقبثت( ة

ډبي ٫الاڅاځ   ٿ٨ِچٻي ډب ٿچرت ام ؿًت ك٫تڂ اٿڄيت پبيـاك څ ؿٹ ايڂ ٷچڃڈ كٯبثت

 ؿاؿ.   اٻ٤ِب١ ٯلاك ٿي ٿچك ٿلثچٙ ثڈ عزبم څ عذ څ علٿيڂ كا تغتُـ څ ا  عبٳڀبځ ٿي

اي ثڈ عزبم تچرڈ  ډبي ٿغټي، آٹ ٿ٬٠ل ؿك ثلډڈ ډب څ عٴچٿت ام ٿيبځ ايڂ ًټٌټڈ

ڃِبځ ؿاؿ. ٿاًي څاٯ٤ي ايڂ ًټٌاټڈ، اٿيال ٿجبكماٻاـيڂ ثاچؿ ٳاڈ ام ربڃات ًاټٜبځ        

كا ثال ٣ڊاـڇ    ًابٹ، عٴچٿات يانؿ    ډزاـڇ .٭(، ثڈ ٿـت   ډ736اثچ٤ًيـ ايټؾبڃي )ٽ 

اڅ ثب ؿكيب٫ت ؽجل ٿلٵ اثچ٤ًيـ، ثب ًٴڈ مؿځ ثڈ ڃبٽ ؽاچؿ اؿ٣ابي اًاتٰالٹ     1ؿاُت.

ٳلؿ. څي ثڈ تـكيذ ثل ٳلٿبځ، ُيلام، ٻلًتبځ، ا٬ٓڊبځ څ عٴچٿت ُجبڃٴبكڇ ؿك رڄچة 

يابثي ثاڈ ٣الا٭     څي ثلاي ؿًت٫2بكى، ٿٌټٚ ُـ څ عٴچٿت څًي٤ي كا پـيـ آڅكؿ.

٭، ٯبٓـي ثاڈ ٿٔال ٫لًاتبؿ څ ثاب څٳياٺ ؽټي٬اڈ       .  ډ٣755زپ څ آفكثبيزبځ ؿك ًبٹ 

 3ثٴل اٻ٤جبى ثي٤ت ٳلؿ څ ثڈ ڃبٽ څي ؽٜجڈ ؽچاڃـ څ ًٴڈ مؿ. اٻڀ٤ت٘ـثبهلل اثي

پي ام ٣نٹ اٿيل ٿجبكم اٻـيڂ ثڈ ؿًت پٌلاڃَ، پبؿُبډي ثڈ ُابڇ ُازب١ ًاپلؿڇ    
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ؿاك عٴچٿت ُڊلډبي ا٬ٓڊبځ څ ٳلٿابځ څ ُايلام ُاـڃـ.     ُـ څ ؿيٸل ثلاؿكاځ، ٣ڊـڇ

ايڂ تچا٫ٮ كا ك٣بيت ڃٴلؿ څ ثڈ ډڀيڂ ؿٻيٺ، ؿك ؿڅكاځ ٛچالڃي ًټٜڄتَ ام  ُبڇ ُزب١

څياوڇ   .٭، ٿـاٽ ؿكٷيل رڄٶ ثاب ثالاؿكاځ څ ډڀٌابيٸبڃَ ثاڈ      ډ786.٭ تب   ډ759ًبٹ 

ثب اٻٰبډل ثابهلل ٿغڀاـ ثاڂ     .٭  ډ 770څي ؿك ًبٹ  1راليليبځ ثلاي تٔل٩ تجلين ثچؿ.

 2ؿ.ثٴل، ؽټي٬ڈ اًڀي ٣جبًي ؿك ٯبډلڇ ثي٤ت ٳل اثي

.٭( ثڈ ؿٻيٺ اٯـاٿبتي ٳاڈ ؿك    ډ765ا   759ام ٿيبځ عبٳڀبځ آٹ ٿ٬٠ل، ُبڇ ُزب١ ) 

ٿٴڈ اڃزبٽ ؿاؿ، ؿك عب٠٫ڈ تبكيؼ آځ ًلمٿيڂ ٿٰـى ثبٯي ٿبڃـڇ اًت. ام ٳبكډبي ؽيل 

اٻجتڈ ُابڇ ُازب١    3ډبيي ثلاي آځ ثچؿ.  ًلايي ؿك ٿٴڈ څ څٯ٪ ٳتبة اڅ، ًبؽتڂ ٳبكڅاځ

اٻـيڂ ٿغڀـ ثڂ اًاغب٭ ُايلامي كا    ؿ، ثټٴڈ څي ٧يبثايڂ اٯـاٽ كا ؽچؿٍ اڃزبٽ ڃـا

ًالا   ٳڈ ام اڃـيِڀڄـاځ ثچؿ څ ؿك ؿاڃَ ٛت ڃين ٿڊبكت ؿاُات، ثالاي ثڄابي ٳابكڅاځ    

ت٤ييڂ ٳلؿ. ٿغڀـ كا ثڈ ًجت ؽټٮ ڃيٴچيَ ًتچؿڇ څ ٿـت اٯبٿتَ ؿك ٿٴڈ كا عـڅؿ 

 4اڃـ. ًبٹ ڃچُتڈ ًي

 ڃچيٌـ: ُزب١ صڄيڂ ٿي ُبڇ ؿًتچكاٻـيڂ ٫بًي ؿكثبكڇ كثبٙ ًبؽتڈ ُـڇ ثڈ  تٰي

قبالوَبابَالصػاَوَيؼتالَلتهََفارسومـفاَرباطَالسؾطانَشاهَشجاعَصاح َبال َ

رباطَالشقخَغقاثَالدينَآبرقوهيَالطبق َلتولقهَامرهَوَعامرتهَوَلهَفقتهَستعيَ

وَهتوََومشؽورَعظمَاهللَلهَفقهَآجرَوَتارخيهَسـوَاحديَوَستبعيَوَستبمَمائت

فارسَادجر ينَادتؼيَ ونَالـو .َآعاجمَمنَبال َیوقفَعؾ
5
َ

اٻاـيڂ، ٿاإٿچك ُابڇ     ُچؿ ٿچالڃاب ٧يابث    ٿ٤ټچٽ ٿي ٫بًياٻـيڂ  ام ايڂ ٣جبكات تٰي
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 .٭  ډ 771ٳلؿ څ ؽبڃٰبڇ ُبڇ ُزب١ كا ؿك ًبٹ  ُزب١ ثڈ ٿٴڈ، اثلٯچډي ثچؿ  ٛجبثت ٿي

 1ثڈ اتڀبٽ كًبڃـ.

ڂ ًاجت، ؿك  ُبڇ ُزب١ څٓيت ٳلؿ ٳڈ رٌـٍ كا ؿك ٿـيڄڈ ؿ٫ڂ ٳڄڄـ. ثاڈ ډڀاي  

اٻـيڂ ٳيڄي كا ثڈ ٿٴڈ ٫لًتبؿ تب رڄت ٳ٤جڈ، ؽبڃٰبډي ثلاي مٿبځ عيبتَ، ٿچالڃب ٧يبث

ٿزبڅكاځ ثٌبمؿ څ ٯ٤ٜڈ مٿيڄي كا ثلاي آكاٿٸبڇ ُبڇ ثؾلؿ څ ؿڅيٌت ؿيڄبك ثبثات اياڂ   

.٭، اٿيال اؽتيبكاٻاـيڂ عٌاڂ      ډ786ٳبك ثڈ څي ؿاؿ. پي ام ٿلٵ ُبڇ ُزب١ ؿك ًبٹ 

ٌـ څي كا ثڈ ٿـيڄڈ ٿڄتٰٺ ٳلؿ څ اڃ٤ابٽ څ ٣ٜبيابي ثٌايبكي    ٯچكصي ام ٳلٿبځ آٿـ، ر

 2ثلاي ٿلؿٽ ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ٿٰلك ٳلؿ.

 تيموريان. 2

 تيًٕسيبٌ اجًبني يعشفي( انف

٫الؿي ام ڃچاؿٷابځ صڄٸينؽابځ     3ايڂ ًټٌټڈ ثڈ ڃبٽ ٿاًي آځ، تيڀاچك ٷچكٳابڃي،  

ڀلٯڄـ ُچؿ ٳڈ تچاڃٌات ؿڅٻتاي كا ؿك ٿابڅكاءاٻڄڊل ثاڈ ٿلٳنيات ًا        ٿ٨چٹ ُڄبؽتڈ ٿي

اي ؿك ٿبڅكء اٻڄڊل، ام اڅٗب١ آ٬ُتڈ آڃزب ٳڈ  تيڀچك ثب ؿاُتڂ پبيٸبڇ ٯجيټڈ 4تإًيي ٳڄـ.

ډبيي ام ٿ٨چالځ ثب يٴـيٸل كٯبثت ؿاُتڄـ، ًچؿ رٌت څ ثب ڃنؿيٲ ٳلؿځ ؽچؿ  ؽبڃـاځ

ثڈ ٿبڅكاءاٻڄڊل ٻِٴل ٳِايـڇ   .٭  ډ 761ثڈ ت٨ُټُٮ تيڀچك )پبؿُبڇ ٿ٨چٻٌتبځ( ٳڈ ؿك ًبٹ 

ثل آڃزب عبٳپ ُـ. پاي ام آځ، ٿچٯ٤يات اڅ تاب تِاٴيٺ عٴچٿات       ثچؿ، ام ًچي څي

تب ايڄٴڈ پي ام ٿـتي ٳڈ مٿبځ ؿٯيٮ آځ ؿاڃٌاتڈ ڃيٌات،    5تيڀچكي ٫لام څ ٫لڅؿ ؿاُت
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ٯـكتي ثڈ ؿًت آڅكؿ څ ؿ٣چت عبٳپ ًيٌتبځ كا ثلاي ؿ٢٫ ُچكٍ آځ ؿيابك اربثات   

څ ثاڈ تيڀاچك    رب ؿك ډزچٽ ُـيـ ٿؾبٻ٬بځ، ام ڃبعيڈ پب ٿزلڅط ُـ ٳلؿ. څي ؿك ډڀبځ

ثبمٷِت تيڀچك ثڈ ٿبڅكاء اٻڄڊال ؿك ُالايٜي ٳاڈ اڅٗاب١ آڃزاب       1ٻڄٶ ٿِڊچك ٷلؿيـ.

آ٬ُتڈ ثچؿ، ثڈ اڅ ٳڀٲ ٳلؿ تب ثب عق٩ كٯيجبځ، ٯـكت ؽچؿ كا ا٫نايَ ؿډـ څ ؿڅٻتاي  

څي تچاڃٌات ثاڈ پلاٳڄاـٷي ًيبًاي ؿك ايالاځ پاي ام        2كا ؿك ًڀلٯڄـ تإًيي ٳڄـ.

 .٫لڅپبُي عٴچٿت ايټؾبڃي پبيبځ ؿډـ

ډابيي صاچځ ٿِا٨چٹ ًابؽتڂ       تيڀچك ؿك اڃـٱ ٿـتي، ٯټڀلڅ ؽاچؿ كا ثاڈ اڃٸيانڇ   

تچًا٤ڈ ؿاؿ. اڅ   3ٛټجاي  ډبي تزابكي څ ُاڊلت   ًپبډيبڃَ، ٳٌت ٧ڄبيپ، تٌټٚ ثل كاڇ

ٍ    ٻِٴلٳِي ًاڈ    ډبيي ثڈ ًڀت ٧لة ام رڀټڈ ايلاځ تلتيت ؿاؿ ٳڈ ثاڈ ٣ڄاچاځ ياچك

.٭(  ډ807ا  792ډ٬ت ًبٻڈ ) .٭( څ  ډ799ا  794.٭(، پڄذ ًبٻڈ )  ډ790ا  788ًبٻڈ )

ايڂ عڀالت څ ڃين عڀټڈ اڅ ثڈ ډڄـڅًتبځ، ٿغاـڅؿڇ ٯټڀالڅي اڅ كا ام    4ٿِڊچك اًت.

آًيبي ٿيبڃڈ څ ٿبڅكاء اٻڄڊال، تاب ًاچاعٺ ؿكيابي ٿـيتلاڃاڈ څ ڃيان تاب ٿٌاٴچ څ ډڄاـ          

ډابي اڅ، ُٴٌات ؿاؿځ ثبينياـ، ًاټٜبځ      تليڂ ڃجلؿ ام ٿڊپ 5.٭( ٷٌتلٍ ؿاؿ.  ډ 800)

ًل اڃزبٽ تيڀچك ؿك ٻِٴلٳِاي ثاڈ    6.٭ اًت.  ډ 804ت څي ؿك ًبٹ ٣خڀبڃي څ اًبك

ؿكٷقُات څ ثاڈ آكمڅي ؽاچؿ ؿك     .٭  ډ 807صيڂ ؿك ڃنؿيٴي ُاڊل اُتالاك ؿك ًابٹ    

 7تٌؾيل صيڂ ڃتچاڃٌت ربٿڈ ٣ڀٺ ثپچُبڃـ.

ٿلٵ تيڀچك، ًلآ٧بم ٤ٗ٪ عٴچٿت تيڀچكي ُـ  ميال ا ٿيابځ ٫لمڃاـاڃَ، پيال     
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ُابڇ )ڃاچڇ    بډلػ څ ؽټيٺ ًاټٜبځ، ٫لمڃاـ ٿيالاځ   ٣ڊـ تيڀچك، ُ ٷيل، څٻي ٿغڀـ رڊبځ

.٭( ٳڈ ؿك ډلات ثچؿ، ثڈ   ډ850ا   807ًلاڃزبٽ ُبډلػ )  1ډبيي ؿكٷل٫ت تيڀچك( ڃنا١

.٭   ډ809ًجت اٯتـاك څ ٳ٬ابيتَ تچاڃٌات ثال ٿاـ٣يبځ صيالڇ ُاچؿ. څي ؿك ًابٹ        

م .٭، آفكثبيزبځ كا ٳاڈ پاي ا    ډ 819.٭، ٳلٿبځ څ ؿك ًبٹ   ډ 811ٿبمڃـكاځ، ؿك ًبٹ 

 تيڀچك ًل ثڈ ُچكٍ ٷقاُتڈ ثچؿڃـ، ٫تظ ٳالؿ څ ثاب ُٴٌات ٯلايچًا٪، ام اٿيالاځ     

.٭(، ثڈ ٛچك ٿچٯت ثلُاڀبٹ ٧الة ايالاځ تٌاټٚ       ډ 823ٯلڇ ٯچيچڃټچ ؿك آفكثبيزبځ )

 2يب٫ت.

ُبډلػ، پبيتؾت تيڀچكي كا ام ًڀلٯڄـ ثاڈ ډالات، ٿڄتٰاٺ ٳالؿ څ ډالات ٿلٳان       

( ام ًلعـ صيڂ تاب  .٭  ډ 850ا   807ًبٹ ) ٫43لډڄٶ څ ٣ټپ ؿك آځ كڅمٷبك ُـ. اڅ 

ډبي ُبډلػ،  يٴي ام ًيبًت 3ٿلم كڅٽ څ ام اٯٔبي تلٳٌتبځ تب ٿلم ډڄـ ٫لٿبځ كاڃـ.

ام ؿيٸال اٯاـاٿبت اڅ، ٻ٨اچ ٯاچاڃيڂ      4ٳڄبك ٷقاُتڂ ًيبًت ٳِچكٷِبيي پـكٍ ثچؿ.

ثاب ٿالٵ    5ٷنيڂ ًبؽتڂ ٫ٰڈ اًالٿي ثاچؿ.  .٭ څ ربي  ډ815يبًبي صڄٸيني ؿك ًبٹ 

اٻجتاڈ   6( ؿك ًڀلٯڄـ ثڈ تؾت ڃٌِات. .٭  ډ 853ا   850ثيٲ ) اُٻ٦َـٍ، ُبډلػ، ٫لمڃ

.٭( ثاڈ ٯتاٺ     ډ 854ا   853ثڈ ؿًت ٫لمڃـٍ، ٣جاـاٻټٜي٪ )  .٭  ډ 853څي ؿك ًبٹ 

ام ايڂ مٿبځ، ا٫نڅځ ثل ُـت يب٫تڂ رڄٶ ٿيبځ اٿيلاځ تيڀچكي څ ٳِتڈ ُاـځ   7كًيـ.

اي ٳاڈ   كڅ ثچؿڃـ، ثاڈ ٷچڃاڈ   تيڀچكيبځ ثب عڀالت امثٴبځ ام ُل٭ كڅثڈ ،8ثلؽي ام آڃبځ
                                                           

 .473، 2ٓ. ظلوًبهَ، ط1

 .657ّ  656. هّٙخ الٖلب، 2ٕٔ

 .325ّ  321. هيّيٌ،، 3ٕٔ
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ؿك ُاڀبٹ ٧الة ايالاځ ڃيان      1ثلؽي اٿيلاځ تيڀچكي ثڈ ؿًت آڃبځ ثاڈ ٯتاٺ كًايـڃـ.   

 2تلٳڀبڃبځ آ٭ ٯچيچڃټچډب ثلاي آڃبځ ؿكؿًلًبم ُـڇ ثچؿڃـ.

ًبٹ ًټٜڄت ٳالؿ څ ؿك   38ًټٜبځ عٌيڂ ام ؿيٸل اٿيلاځ تيڀچكي ثچؿ ٳڈ عـڅؿ 

پبيبځ پٌالاځ  ډبي ثي ڄبم٣بت څ ُچكٍډبي آؽل ٣ڀل ؿك عبٻي ٳڈ ثيڀبك ثچؿ، ثب ٿ ًبٹ

كڅ ُـ. پاي ام ٿالٵ څي ؿك ًابٹ     ؽبځ امثٲ كڅثڈډبي ُيجٲ ٿت٤ـؿ ؽچؿ څ تڊبرپ

ؿاك عٴچٿت تيڀچكي ُـ. ًل اڃزبٽ ثب پڄبډڄاـڇ   اٻنٿبځ ٣ڊـڇ .٭، ٫لمڃـٍ، ثـي٢  ډ911

.٭( ٿاًاي ًټٌاټڈ     ډ930ا   907.٭ ثڈ ُابڇ اًاڀب٣يٺ، )    ډ916ُـځ څي ؿك ًبٹ 

ماؿڇ تيڀاچكي ثاڈ ؿكثابك     پڄبډڄـڇ ُـځ ٿغڀـ مٿبځ ٿيلما، آؽاليڂ ُابڇ   څ ڃين ٬ٓ3چيڈ

ٟڊيلاٻـيڂ ثبثل تيڀچكي، ٿاًي ؿڅٻت ثبثليبځ )ٷچكٳبڃيبځ يب ٿ٨چالځ ٳجيال( ؿك ډڄاـ   

.٭(، ًټٌټڈ تيڀچكيبځ ٿڄٰلٕ ُـ. اٻجتڈ ؿڅٻت ثبثليبځ ٳاڈ ٿڄٌاچة ثاڈ      ډ933)ًبٹ 

ُاچڃـ، صڄاـ ٯالځ ؿك ډڄاـ ؿڅاٽ       تيڀچكيبځ ثچؿ څ ثب ډچيتي ٿتڀبين ام آڃبځ ُڄبؽتڈ ٿي

 4آڅكؿ.

 حجبص ثب تيًٕسيبٌ استجبط( ة

ثلؿاكي ًيبًي څ ارتڀب٣ي څ اٯتٔبؿي ام ٟل٫يت ثابالي عاذ   تيڀچكيبځ ثلاي ثڊلڇ

ثڈ آځ تچرڈ ڃِبځ ؿاؿڃـ. ٿاًي ايڂ ًټٌټڈ، ٿـ٣ي ؽال٫ات ثال ٿٌاټڀبڃبځ ثاچؿ. اڅ،     

بيَ كا ثاب ٣ڄاچاځ رڊابؿ    څ ڃجلؿډا  5ؿاڃٌت ډِتپ ٿي  ؽچؿ كا اعيبٳڄڄـڇ اًالٽ ؿك ًـڇ

اي ثاايَ  ماؿڇ تيڀااچك ٳااڈ ًااالٛيڂ ٿڀبٻياٲ ٿٔاال كا ٧ااالٽ څ ٧ااالٽ  6ؿاؿ. اڃزابٽ ٿااي 
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اي ثڈ ثبينيـ  ٳڈ ؿك ڃبٿڈ ُڀلؿ، صڄبځ تٌټٚ ثل علٿيڂ ڃڀي  ؿاڃٌت، آڃبځ كا ُبيٌتڈ ڃڀي

 ٣خڀبڃي ڃچُت: 

اِحميمٝ استحمبق آٖ ٘يست وٝ ٔحُ ٔجبٞبت تٛا٘ٙس ثٛز ٚ ٘يـع   حىبْ ٔػط ضا ػّي

زا٘يٓ؛ چٝ حـطْ ٔىـٝ ٚ    اِحطٔيٗ ٞٓ ٘ٛضتٗ ٔٙبست ٚ ضبيستٝ ٕ٘ييطبٖ ضا سّكبٖا

ٞب ٚ َٔٗ اِتَحيبتَ اَرُّٕٟبست زاضتٗ، چٍٛ٘ٝ ايطـبٖ ضا سـّكبٖ    حطْ ٔسيٙٝ، اوُٕ

ايٗ زٚ حطْ تـٛاٖ ذٛا٘ـسٖ ثـُ ثـٝ ٔزـبٚضي ٚ ذـبزٔي ايـٗ زٚ حـطْ ٔٛغـٛف          

 3زاضتٗ وٕبَ ٔجبٞبت ٚ اػظٓ سؼبزت ايطبٖ تٛا٘س ثٛز.

ڀچك پي ام ٫تظ ؿٿِٮ، كًچالڃي ثڈ ؿكثبك ٿٔل ٫لًتبؿ څ ؽچاًتبك ثڄـٷي ٿټٲ تي

ڃبٓل ُـ. ٿټٲ ڃبٓل اٟڊبك اڃٰيبؿ څ اٛب٣ت ٳلؿ څ ًٴڈ څ ؽٜجڈ كا ؿك تڀبٽ ٯټڀلڅي 

ؽچؿ ثڈ ڃبٽ تيڀچك ٳلؿ څ ٯلاك ُـ ثبد څ ؽلاد ًبالڃڈ ثڈ ؽناڃاڈ تيڀاچك اكًابٹ ٳڄاـ.     

ل٢ٓ ٫لًاتبؿ څ اڅ كا ام ربڃات ؽاچؿ،    تيڀچك ڃين ثلاي څي تبد څ ؽټ٤ت څ ٳڀلثڄـ ٿ

تلتيات، تيڀاچك تچاڃٌات ا٣تجابك ؿڅٻات      ثاـيڂ  2ٿإٿچك ؽـٿت علٿيڂ ُلي٬يڂ ٳلؿ.

اي تبث٢ تڄنٹ ؿډاـ څ ؽاچؿ كا ثاڈ ٣ڄاچاځ تڄڊاب      ٿڀبٻيٲ كا تب عـ يٲ عٴچٿت ٿڄٰٜڈ

پِتيجبځ څ عب٫ٞ ڃ٠بٿي اًالٽ څ ٿٌاټڀبڃبځ ٿ٤ل٫اي ٳڄاـ. ٯبثاٺ يابؿآڅكي اًات ٳاڈ        

ؿٻيٺ ؿكٷيلي ثل ًل ربڃِيڄي ڃتچاڃٌتڄـ ام ٿچٯ٤يت ثڈ ؿًت آٿـڇ  ربڃِيڄبځ تيڀچك ثڈ

اًت٬بؿڇ ٳڄڄـ څ ربيٸبڇ ؽچؿ كا ؿك رڊبځ اًالٽ ډڀبڃڄـ تيڀچك ع٬ٞ ٳڄڄـ. ام ٿيبځ ايڄبځ 

 تڄڊب ُبډلػ تچاڃٌت ثب عزبم څ علٿيڂ ٿلتجٚ ثبُـ.

ام   ام ٿڄبًجبت تيڀچكيبځ ثب عزبم اٛال٣بت اڃـٳي ؿك ؿًت اًت. ؿك اياڂ ٿيابځ،  

 تچاځ ثڈ ايڂ ٿچاكؿ اُبكڇ ٳلؿ:  ؿاليٺ ٳبډَ اكتجبٙ آڃبځ ثب علٿيڂ ٿي

ڃؾٌتيڂ څ ٯـكتڀڄـتليڂ اٿيل تيڀچكي، ډڀبځ ٿاًي اياڂ ًټٌاټڈ، تيڀاچك    ا   يٲ

ٛټجي اكٗاي څ ٳِچكٷِابيي ٳالؿ څ عتاي      ثچؿ ٳڈ ثيِتل ٣ڀل ؽچؿ كا ٓل٩ تچ٤ًڈ
                                                           

 .518. اٌٍبك ّ هکبرجبد ربهيق، ايواى اى ريوْهّبٍ رب ّبٍ اٍوبػيل، 1ٓ

 .274؛ ظلوًبهَ ّبه،، 555ّٓ  554، 3ٕٔ؛ ؽجيت الَيو، ط357، 2ٓ. ُوبى، ط2



 هاي هختلف تاريخ اسالهي هناسبات ايرانيان با حجاز در دوره/  026

 

ٛچٹ اڃزبٿياـ،  ډبي ًڈ ٷبڃڈ ٳڈ ډل يٲ صڄـ ًبٹ ثڈ  ٷناكي ڃيب٫ت. يچكٍ تچ٫يٮ عذ

 1ام آځ رڀټڈ اًت.

څيوڇ پاي ام ٿالٵ    ډب ؿك ٿيبځ ربڃِيڄبځ څ ؿكثبك تيڀچكي ثڈ ډب څ كٯبثت ڃنا١ا   ؿڅ

 2ُـ.  ُبډلػ، ٿبڃ٢ ام تچرڈ ايڂ ؿڅٻت ثڈ كڅاثٚ ؽبكري ام رڀټڈ ثڈ عزبم ٿي

ؿڅٻت ٿڀبٻيٲ ٿٔل ٣بٿٺ ٿااحلي ؿك كڅاثاٚ تيڀچكيابځ ثاب عزابم ثچؿڃاـ.       ا   ًڈ

االٿٴابځ ٿابڃ٢ اٯاـاٿبت     آڃبځ ؿك ٿٔل څاډڀاڈ ؿاُاتڄـ څ عتاي    ًالٛيڂ ٿٔل ام ڃ٬چف

تچاڃٌت ٿچرت ڃ٬اچف آڃڊاب ؿك     ُـڃـ  ميلا صڄيڂ اٯـاٿبتي ٿي  تيڀچكيبځ ؿك علٿيڂ ٿي

ٳڈ ثب ؿكؽچاًت ُبډلػ ثلاي  علٿيڂ ُچؿ څ ٿچٯ٤يت ٿڀبٻيٲ كا ت٤٘ي٪ ٳڄـ، صڄبځ

 3اكًبٹ ربٿڈ ٳ٤جڈ ؿك اثتـا ًلًؾتي ڃِبځ ؿاؿڃـ.

يبځ ؿكاڅاؽل عٴچٿتِبځ ثب ډزچٽ امثٴبځ ام ٿبڅكاء اٻڄڊل ثڈ ٯټڀلڅي تيڀچكا   صڊبك

ٛټجاي امثٴابځ ؿًات څ     ډب ٗڀڂ ؿكٷيلي ؿاؽټي، ثب تچ٤ًڈ ؽچؿ ٿچارڈ ُـڃـ څ ًبٹ

ٳلؿڃـ ٳڈ ؿك ڃڊبيت ڃين ثؾَ ثنكٷي ام ٯټڀلڅي آڃبځ ثڈ ؿًات امثٴابځ     پڄزڈ ڃلٽ ٿي

 4ا٫تبؿ.

جت ثڈ عزبم څ علٿيڂ ُلي٬يڂ تيڀچكيبځ ثب څرچؿ ٿِٴالت څ ٿچاڃ٢ يبؿ ُـڇ، ڃٌ

ا٣تڄب ڃجچؿڃـ څ ثلؽي اٿيلاځ تيڀچكي ؽـٿبت څ اٯـاٿبتي ثالاي عزابد څ عالٿيڂ     ثي

 ُچؿ:  اڃزبٽ ؿاؿڃـ ٳڈ ثڈ تلتيت اُبكڇ ٿي

 تيوْرـ  يک

 تچاځ اُبكڇ ٳلؿ:  ام كڅاثٚ څ اٯـاٿبت تيڀچك ثب عزبم ثڈ ٿچاكؿ ميل ٿي
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 ّقف اًسذْي زر ًشزيکي تلد تَ حزهييـ اّل 

٫لؿي ثڈ ڃبٽ ًيـثلٳڈ ام ثنكٷبځ ٿٴڈ ثالاي ٷال٫تڂ ؿكآٿاـ اڅٯاب٩      اًبى ٷناكُي،ثل

علٿيڂ ڃنؿ تيڀچك ثڈ ٿبڅكاءاٻڄڊل آٿـ. تيڀچك ا٫نڅځ ثل څاٷقاكي اڅٯب٩ ثڈ اڅ، ثلٳڈ كا رانڅ  

ؿك ٷناكُي ؿيٸل آٿـڇ اًت ٳڈ تيڀچك ثڄاب ثاڈ ؿكؽچاًات ًايـ      1ٿالمٿبځ ؽچؿ ٯلاك ؿاؿ.

 څٯ٪ علٿيڂ ٳلؿ څ ًيـ كا ثڈ ًلپلًتي آځ ثلٷنيـ. ثلٳڈ، اڃـؽچي )ڃنؿيٲ ثټؼ( كا

 تثؼيس راُشًاى هسيز حح تَ تلدـ زّم 

ډبي عزبد  تيڀچك پي ام ٫تظ ُبٽ څ ٿٔل، ٛچاي٬ي كا ٳڈ ثب كاډنڃي، اٿڄيت ٳبكڅاځ

كا ثڈ ٿؾبٛلڇ اڃـاؽتڈ ثچؿڃـ، ام ُبٽ ثڈ اٛلا٩ ثټؼ ؿك ُل٭ تج٤يـ ٳلؿ. اياڂ ٛچايا٪   

اٻجتڈ څكڅؿ تيڀاچك ثاڈ ًالمٿيڂ ُابٽ،      2ٿ٤لڅ٩ ُـڃـ.« تيڀچكي»ث٤ـډب ثڈ ڃبٽ تيڀچك 

ٿغڄت ثنكٷي ؿك پي ؿاُت څ ٿچرت ت٤ٜيټي عذ كاڇ ُبٽ ثڈ ٿـت ؿڅ يب ًڈ ًبٹ ام 

ډابي صِاڀٸيل تيڀاچك، ًاټٜبځ ٫الد،       ؿك پي پيلڅمي 3ُـ. .٭  ډ 805تب  803ًبٹ 

ٳالؿ څ  اي ثب تيڀچك ثلٯالاك   كڅاثٚ ؿڅًتبڃڈ 4(،.٭  ډ 815ا   801پبؿُبڇ ٿڀټچٳي ٿٔل )

 5ؿًتچك ؿاؿ تب ا٫نڅځ ثل ُبٽ ؿك ٿٔل ڃين ثڈ ڃبٽ اڅ ؽٜجڈ ثؾچاڃڄـ څ ًٴڈ ٗلة ٳڄڄاـ. 

تيڀچك ثب څرچؿ صڄيڂ ٿچٯ٤يتي ٳڈ آځ كا ؿك ًبيڈ ڃجچ٥ ڃ٠بٿي ؽچيَ ثڈ ؿًات آڅكؿڇ  

 ثچؿ، ثڄب ثڈ ؿاليټي ڃتچاڃٌت ثل عزبم ًيبؿت ؿاُتڈ ثبُـ. 

 تدِيش کارّاى حح اس تغسازـ سْم 

، ؿك عزبم ُبي٢ ُـ ٳاڈ ٿغڀاٺ   .٭  ډ 807في اٻ٤ٰـڇ ًبٹ 16ؿك ثڄب ثڈ ٷناكُي، 
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٣لاٯي ډڀلاڇ پٌل تيڀچك ثب ٻِٴلي ؿك عبٹ څكڅؿ ثڈ عزبم ډٌتڄـ. ام ايڂ كڅ، ُلي٪ 

عٌڂ ثڂ ٣زالځ، اٿيل ٿٴڈ ثلاي اًتٰجبٹ آٿبؿڇ ُـ، اٿاب ٿِاؾْ ُاـ ٳاڈ ٿغڀاٺ      

 ٣1لاٯي ٳڈ تيڀچك آځ كا ام ث٨ـاؿ تزڊين ٳلؿڇ، ثـڅځ ًپبڇ اًت.

 شاُزخ  ـ زّ

ام ٿيبځ اٿيلاځ تيڀچكي، ُبډلػ ثڈ علٿيڂ څ عزبد تچرڈ ثيِتلي ؿاُات ٳاڈ ام   

تچاځ ثڈ آكاٿَ ڃٌجي ؿك عٴچٿت څي، ٯـكتڀڄـي څ ٿڄبًجبت عٌڄڈ ثاب    ؿاليٺ آځ ٿي

 اي ام آځ اُبكڇ ٳلؿ. اٯـاٿبت ُبډلػ ؿك علٿيڂ ٣جبكتڄـ ؿڅٻت ٿڀبٻيٲ ٿٔل ؿك ثلډڈ

 ام: 

 اي هداسات راُشًاى ححهکاتثَ تا سلطاى هصز تزـ اّل 

، ٿټٲ اُل٩ ڃچُات،  ثلاي ًټٜبځ ٿٔل ٭.  ډ 843ؿك ًبٹ ٳڈ اي  ڃبٿڈُبډلػ ؿك 

ؿاؿؽچاډي رڀ٤ي ام تبرلاځ څ عبريبځ ڃچاعي اكؿثيٺ څ ٷيالځ ٳاڈ ؿك  ٗڀڂ اڃ٤ٴبى 

ؿصبك ُـڇ ثچؿڃـ، ام ؿڅٻت ٿٔل ؽچاًت تب پاي ام   كاډنڃبځٿٌيل عذ ُبٽ ثڈ عڀټڈ 

اياڂ ٿچٗاچ١   ًټٜبځ ٿٔل ثاڈ  ُؾْ  ،يبؿ ُـڇٿچٗچ١ تغٰيٮ، ؿك ٓچكت ٓغت 

ٯبثاٺ   2كا ثڈ ٣ٰچثات ثلًابڃـ.  كاډنڃبځ ، اٿچاٹ عبريبځٳڄـ څ ٗڀڂ اًتلؿاؿ كًيـٷي 

يبؿآڅكي اًت ٳڈ ُبډلػ ثلاي تغٰيٮ ؿكثبكڇ ٓغت څ ًٰپ ٧بكت ٳابكڅاځ عزابد   

اٻـيڂ ُايؼ اثچاٻ٬٘اٺ    اٻـيڂ ثلالى، ٧يبث ثلؽي ٿ٤تڀـاځ ؽچؿ ام رڀټڈ ڃ٠بٽايلاڃي، 

 ٫لًتبؿ.پبؿُبڇ ٿٔل ڃنؿ اٻـيڂ ٿيلٽ كا  اٻـيڂ اعڀـ ٫يلڅمُبڇ څ ٳڀبٹ ڃ٠بٽ ٍ،ٳچٳټتب

ايڂ ٷناكٍ، ٿايـ ٣نيڀت ثلؽي ام ٳبكڅاځ عبريبځ ايلاڃي ام ٛليٮ ُابٽ اًات.   
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؛ اٌٍبك ّ هکبرجبد ريبهيق، اييواى   549-546ٕٔهکبرجبد ربهيق، ايواى اى هوي ريوْه رب ّبٍ اٍوبػيل،  اٌٍبك ّ. 2

 . 843اى ريوْه رب ّبٍ ػجبً, ٓ 



 029/  فصل چهارم: هناسبات ايرانيان با حجاز از عصر هغول تا صفويه

 

ډبي عٴچٿت ُبډلػ ٳڈ اڅ ؿك ُڀبٹ ٧لة ايلاځ ثاڈ ڃجالؿ ثاب     اٻجتڈ ؿك ثلؽي ام ًبٹ

 1تلٳڀبڃبځ ٿ٨ِچٹ ثچؿ، عذ ت٤ٜيٺ ُـ.

 ّ فزستازى خاهَ كؼثَ تِيَـ زّم 

تليڂ اٯـاٽ ُبډلػ ؿكثبكڇ علٿيڂ ډڀايڂ ٿاچكؿ ثبُاـ  ميالا څي ثالاي       ُبيـ ٿڊپ

ډبي ثٌيبكي اڃزبٽ څ ٓجل څ عچٓاټڈ ٫لاڅاڃاي    ٿغٰٮ ًبؽتڂ ايڂ آكمڅ يب ڃقك تالٍ

ڃِبځ ؿاؿ. تڊيڈ څ اكًبٹ پلؿڇ ٳ٤جڈ تب آځ مٿبځ ؿك اڃغٔبك ًاالٛيڂ ٿٔال ثاچؿ. آڃڊاب     

ك كا ٳڈ ٿچرت ٿِلڅ٣يت څ ٿغجچثيت ڃنؿ ٿٌاټڀبڃبځ اًات،   ؽچاًتڄـ ايڂ ا٫تؾب ڃڀي

ڃٔيت ؿڅٻت ؿيٸلي ٳڄڄـ څ ا٫تؾبك تڊيڈ پچَُ ٳ٤جڈ كا ٳڈ ثڈ ٛچك ًڄتي ثال ٣ڊاـڇ   

 ٿٔليبځ ثچؿ، ام ؿًت ثـډڄـ.

ډب، ُبډلػ ؿك ايڂ كاًتب صڄـ ثبك ثڈ ٿٴبتجڈ ثب ًاټٜبځ ٿٔال،    ثڄب ثل ثلؽي ٷناكٍ

تاب ارابمڇ څ ڃ٠ال اڅ كا ثالاي      2ؿاؽات .٭( پل  ډ 842ا   825ٿټٲ اُال٩ ثلًاجبي )   

٫لًتبؿځ ربٿڈ ٳ٤جڈ رټت ٳڄـ، اٿب ًټٜبځ ٿٔل، ډل ثبك ؿك پبًؼ، اڃغٔبك ايڂ اٿل ثاڈ  

ؿاڃٌات. ٿڄابث٢ ام     ُـ څ تڊيڈ ربٿڈ ٳ٤جاڈ كا ٿؾاتْ آڃابځ ٿاي      ٿٔليبځ كا يبؿآڅك ٿي

 ثبك ڃڀبيڄـٷبځ ُابډلػ كا ام ٿٔال   اڃـ. څي عتي يٲ ٿٴبتجبت ايڂ ؿڅ ًټٜبځ يبؿ ٳلؿڇ

ثڈ ڃٰٺ ٿڄبث٢، ًټٜبځ ٿٔل پي ام كًيـځ ڃبٿڈ ُبډلػ، ڃ٠ال ٯبٗايبځ كا    3اؽلاد ٳلؿ.

 4ؿكثبكڇ ڃقك ُبډلػ رچيب ُـ ٳڈ ڃ٠ل ٯبٗي اٻٰ٘بت، ٿؾبٻ٬ت ثب آځ ثچؿ.

اي ؿيٸل ٗڀڂ ڃٴاچډَ څ ا٣تالإ ثاڈ ًاټٜبځ ٿٔال، ثلًاجبي        ُبډلػ ؿك ڃبٿڈ

ثبمكٷبڃابځ ثڄاـك   ٷيلي ام ٯ٘بت څ ٿبٻيابت ٷال٫تڂ )٣ِاچك( ام     ٿڀټچٳي ثلاي كُچڇ
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اڅ كا تڊـيـ ٳلؿ څ ام ٬ًلٍ ثلاي ميبكت ثيت اٻڀٰـى ؽجل ؿاؿ ٳاڈ ًاټٜبځ    ،1رـڇ

آياـ تاب مٿابڃي ٳاڈ ٿټاٲ        ډب ثلٿي ام ايڂ ٷناكٍ 2ٿٔل ثڈ ڃبٿڈ ُبډلػ ا٣تڄبيي ڃٴلؿ.

اُل٩ ؿك ٯيـ عيبت ثچؿ، ثب ؿكؽچاًت ُبډلػ ثالاي اكًابٹ ربٿاڈ ٳ٤جاڈ ٿچا٫ٰات      

 ٓچكت ڃٸل٫تڈ ثچؿ.

څ كڅي ٳبكآٿـځ ًټٜبځ رـياـ   .٭  ډ 841ٵ ٿټٲ ثلًجبي ؿك ًبٹ ُبډلػ ثب ٿل

.٭(   ډ 857ا   842ٿٔل، ؿكٓـؿ ثڊجچؿ كڅاثٚ ثب ٿٔل ثل آٿـ څ ٿټاٲ ٟابډلصٰڀٮ )   

ثـيڂ تلتيت، مٿيڄڈ ثلاي اكًبٹ پلؿڇ ٳ٤جڈ ام ربڃات ُابډلػ    3ڃين ام آځ اًتٰجبٹ ٳلؿ.

ـ   ٬يلي ًا .٭،   ډ 843ؿك ًابٹ  ٿٜبثٮ اؽجابكي، ُابډلػ    ٫4لاډپ ٷلؿيـ.  ثاڈ ڃابٽ ًاي

ثالاي ميابكت    ؿكؽچاًت ؽچؿ كاكا ثڈ ٿٔل ا٣ناٽ ٳلؿ تب اٻـيڂ ٿغڀـ مٿنٿي  ُڀي

 ثب ًټٜبځ ٿٔل، ٿټٲ ٟبډل ؿك ٿيبځ ثٸقاكؿ.  ؽبڃڈ ؽـا څتڊيڈ ربٿڈ ٳ٤جڈ

ډل مٿبځ ُبډلػ، ٗڀڂ ٫لًتبؿځ ډـايبيي، اڅ كا ٿؾيل ٳلؿ تب  ؿك پبًؼٿټٲ ٟبډل 

كؽچاًت ُبډلػ څ ٿچا٫ٰت ًټٜبځ ٿٔال كا  اڃزبٽ ؿډـ. ثلؽي ؿعذ  ،ٿبيٺ ثبُـٳڈ 

ٯٔـ ٬ًل عاذ   .٭  ډ 847ؿك ًبٹ  ُبډلػؿك پي آځ،  5اڃـ. .٭ ؿاڃٌتڈ  ډ 845ؿك ًبٹ 

اٻاـيڂ ٿغڀاـ اثڊالي كا ثالاي      ُيؼ ڃچكاٻـيڂ ٿغڀـ ٿلُـي څ ٿچالڃب ُاڀي ٳلؿ څ 

. اٻجتڈ ُبډلػ ثڈ ؿٻيٺ ثيڀبكي ڃتچاڃٌت ٬ًل عاذ اڃزابٽ   اڃتؾبة ٳلؿ ډڀلاډي ثب ؽچؿ

ثچؿ، ام ؿًت ډيئتاي ام  ينؿ تڊيڈ ُـڇ ُڊل ربٿڈ ٳ٤جڈ كا ٳڈ ؿك اٿب ثڈ ؿًتچك اڅ ؿډـ، 

ٿٔال ثاڈ   ثاب  ُبٽ عـڅؿ ٿلم ًټٜبځ ٿٔل ؿك  .ثنكٷبځ ؿڅٻت تيڀچكي ثڈ ٿٔل ٫لًتبؿ

. ثلؽي ٿڄابث٢، ام ؿًاتٸيلي ډيئات ا٣ناٿاي ام     ُبډلػ ك٫ت ربٿڈ څ ٬ًيلاځاًتٰجبٹ 

                                                           

 .454. كهه اللْائل الوٌظوخ، 1ٓ

 .51، 55ٓياُوٍ، ط. الٌغْم ال2

 .365ي364ّ  52، 55ٓ؛ الٌغْم الياُوٍ، ط556، 3ٓ؛ عبهغ هليلي، ط632، 3ٓ. ربهيـ ؽجيت الَيو، ط3

 .239, 4ٓ؛ ارؾبف الْهي, ط556؛ عبهغ هليلي، 486ّٓ  485. فلل ثويي، 4ٕٔ

 .53، 4ٓ. ارؾبف الْهي، ط5



 060/  فصل چهارم: هناسبات ايرانيان با حجاز از عصر هغول تا صفويه

 

اي ٿجڄي ثال ڃبكٗابيتي ًاټٜبځ     ُبي٤ڈاڃـ ٳڈ ثڈ ؿڃجبٹ  ًچي ُبډلػ ؿك ٿٔل ؽجل ؿاؿڇ

ډابي   اياڂ ٿچٗاچ١ ًاجت ُاـ ډڀاڈ اٿاچاٹ څ ؿاكاياي        .ٿٔل ام آڃبځ ٓچكت ٷل٫ت

ًاټٜبځ ٿٔال ٗاڀڂ     .ٳ٤جاڈ ٧ابكت ُاچؿ   ثڈ رن ٓڄـڅ٭ ربٿاڈ  ٫لًتبؿٷبځ ُبډلػ 

څ آڃبځ ٳڄڄـ ٿجټ٨ي ؿك اؽتيبكُبځ ٯلاك ؿاؿ تب څًبيٺ ٬ًل تڊيڈ  ٬ًيلاځ،٣قكؽچاډي ام 

ربٿڈ  عذ،ٿڄبًٲ رب آڅكؿځ ڈ ڀڂ ثڃڀبيڄـٷبځ ُبډلػ ٗ  ڃزبٽًلا ثڈ ٿٴڈ ٫لًتبؿ.كا 

څ ثڈ ؽلاًبځ ثلٷِتڄـ. ثـيڂ تلتيت، ثلاي ڃؾٌتيڂ ثبك،  پچُبڃـڃـثلٯبٿت آځ ٳ٤جڈ كا 

ايڂ اٯـاٽ ُبډلػ ٳڈ ؿك ًابٹ   1.اي ثب٫تڈ ُـڇ ؿك ايلاځ ثل ؽبڃڈ ؽـا پچُبڃـڇ ُـ ربٿڈ

ؿك تبكيؼ  ،2ٳ٤جڈ پچُبڃـڇ ُـ ؿك ُت ٣يـ ٯلثبځ اڃزبٽ څ ربٿڈ ثل ٯبٿتڅ  .٭  ډ 848

 ثبمتبة ميبؿي ؿاُتڈ اًت.

 ارسال صسقات تَ اُل حزهييـ سْم 

ُبډلػ ؿك ٳڄبك اكًبٹ ربٿڈ ٳ٤جڈ، ٓـٯبت ثٌايبكي ڃيان ثالاي تچميا٢ ؿك ٿيابځ      

 3ًبٳڄبځ ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ٫لًتبؿ.

 زرذْاست خاري کززى آب تزاي هززم هکَـ  چِارم

ة ؿك ٿٴڈ ُـ، اٿاب ًاټٜبځ ٿٔال ثاب     ُبډلػ ام ٿڀبٻيٲ ؽچاًتبك ربكي ٳلؿځ آ

 4څرچؿ اعتيبد ٿلؿٽ ٿٴڈ ثڈ آة ٿچا٫ٰت ڃٴلؿ.

ډبي ؿيٸل عذ ڃين يبؿ ُاـڇ اًات ٳاڈ ا٣اناٽ      ام ٣نيڀت ٳبكڅاځُبډلػ  ؿك ٣ٔل

ايڂ ٷناكٍ ثيبڃٸل ٿڄبًاجبت   5اڃـ. ام آځ رڀټڈ .٭  ډ 815څ  813ډبي  ٳبكڅاځ ؿك ًبٹ
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ٿڄبث٢ ثڈ ٛاچك ٿٌاتٰيپ ام كڅاثاٚ     عٌڄڈ تيڀچكيبځ ثب ؿڅٻت ٿڀټچٳي ٿٔل اًت. اٻجتڈ

 اڃـ. اُلا٩ عبٳپ ثل ٿٴڈ ًؾڄي ڃٸ٬تڈ

 تيًٕسي شبْبٌ ديگش( ج

ؿك پي ؿكٷقُت ُبډلػ، ٯټڀلڅي تيڀچكيبځ ثغلاڃي ُـ څ ربڃِيڄبځ څي تڄڊب ثال  

ډبيي ٳڈ ؿك ٿيبځ ؽبڃـاځ   ډبي ُلٯي ايلاځ تٌټٚ ؿاُتڄـ. ثڈ ٿچامات ٳِڀٴَ ٯٌڀت

ٯچيچڃټچ څ ٯلڇ ٯچيچڃټچډب ؿك ُڀبٹ ٧الة ايالاځ   تيڀچكي څرچؿ ؿاُت، تلٳڀبڃبځ آ٭ 

ؿكٓـؿ تِٴيٺ عٴچٿت ٿٌتٰٺ ثلآٿـڃـ څ ام اٛب٣ت ربڃِيڄبځ تيڀاچك ًالثلتب٫تڄـ.   

ثـيڂ تلتيت، ايلاځ ثڈ ؿڅ ثؾَ ُلٯي تغات تٌاټٚ تيڀچكيابځ څ ثؾاَ ٧لثاي ؿك      

 اؽتيبك تلٳڀبڃبځ ؿك آٿـ.

بٙ ثلٯالاك ٳڄڄاـ    ؿك صڄيڂ ٫٘بيي ٿِؾْ ثچؿ ٳڈ تيڀچكيبځ ڃتچاڃڄـ ثب عزبم اكتج

ډبي عبئٺ رـيـي )آ٭ ٯچيچڃټچډب څ ٯلڇ ٯچيچڃټچډاب( كڅي   ميلا ا٫نڅځ ثل آڃٴڈ ؿڅٻت

اي ثب تيڀچكيبځ ڃـاُت. ام اياڂ   ٳبك آٿـڇ ثچؿڃـ، ؿڅٻت ٿڀبٻيٲ ٿٔل ڃين كڅاثٚ عٌڄڈ

 تليڂ ًٜظ ؽچؿ كًيـ. كڅ، اكتجبٙ تيڀچكيبځ ثب عزبم ثڈ پبييڂ

   تيًٕسي  حبکًبٌ داسي صيبو يذت ٔ َبو

  (.٭  ډ 807ا  771ٯلاځ تيڀچك ) اٿيل ٓبعتا 

  (.٭  ډ 812ا  807ُبڇ ثڂ تيڀچك ) ٿيلما ؽټيٺ ًټٜبځ ثڂ ٿيلاځ ا

  (.٭  ډ 850ا  807ٿيلما ُبډلػ ثڂ تيڀچك )ا 

  (.٭  ډ 853ا  850ٿيلما اٻ٦ ثيٲ ثڂ ُبډلػ ) ا

  (.٭  ډ 854ا  853ٿيلما ٣جـاٻټٜي٪ ثڂ اٻ٦ ثيٲ ) ا

  (.٭  ډ 854ا  854ڂ اثلاډيپ ثڂ ُبډلػ )ٿيلما ٣جـاهلل ث ا

  (.٭  ډ 861ا  852ٿيلما ثبثل ثڂ ٿيلما ثبيٌڄٰل ثڂ ُبډلػ ) ا
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  (.٭  ډ 873ا  855ُبڇ ) اثچ٤ًيـ ثڂ ًټٜبځ ٿغڀـ ثڂ ٿيلاځ ا

  (.٭  ډ 899ا  873ًټٜبځ اعڀـ ثڂ اثچ٤ًيـ ) ا

  (.٭  ډ 900ا  809ًټٜبځ ٿغڀچؿ ثڂ اثچ٤ًيـ ) ا

 1.(.٭  ډ 911ا  875بيٰلا )ًټٜبځ عٌيڂ ثڂ ث ا

 رکمانان. ت3

مٿبځ ؿٯيٮ ٿڊبرلت تلٳڀبڃبځ ثڈ ايلاځ ٿِؾْ ڃيٌت، اٿب ٿٜبثٮ ٷناكٍ ثلؽاي  

مٿبځ ثب عڀټڈ ٿ٨چٹ څ ٿٜبثٮ ٷناكٍ ثلؽاي ؿيٸال،    ڃٸبكاځ، ٛچاي٬ي ام آڃبځ ډپ تبكيؼ

ؿك اڅاؽل عٴچٿت ايټؾبڃبځ ؿك ايلاځ ثڈ آًيبي ٧لثي څ ُاڀبٹ ثايڂ اٻڄڊاليڂ آٿـڃاـ.     

بځ ثب تچرڈ ثڈ ڃجچؿ ٯـكت ٿتڀلٳان څ ٗا٤٪ عبٳڀابځ ؿك آځ ٿڄابٛٮ، ثاڈ تاـكيذ       ايڄ

ٓبعت ٯـكت څ ا٣تجبك ُـڃـ. ام ٿيبځ تلٳڀبڃبځ، ؿڅ ٛبي٬ڈ ٯلاٯچيچڃټچ څ آ٭ ٯچيچڃټاچ  

ثڈ تلتيت، ؿك ُڀبٹ ؿكيبصڈ څاځ )ُل٭ تلٳيڈ اٿالڅمي( څ ڃبعياڈ ؿيابك ثٴال ًابٳڂ      

غـڅؿي ثب عزبم ؿاُتڄـ، ڃؾٌت ثاڈ  ثب تچرڈ ثڈ ايڄٴڈ ايڂ ؿڅ ؿڅٻت اكتجبٙ ٿ 2ُـڃـ.

 ُچؿ.   ٷيلي ؿڅٻت آڃبځ څ ًپي ثڈ كڅاثِٜبځ ثب عزبم پلؿاؽتڈ ٿي صٸچڃٸي ُٴٺ

 (.ق ْ 873ـ  810) قشاقٕيَٕهٕ انف( تشكًبَبٌ

 قزاقْيًْلُْاهؼزفي ـ  يک

ٿاًي ايڂ ٛبي٬ڈ، ثيلٽ ؽچارڈ ڃبٽ ؿاُات ٳاڈ ثاڈ ؽاـٿت ًاټٜبځ اڅياي راليال        

ڈ، پٌلٍ، ٯلاٿغڀـ څ ث٤ـ ام اڅ، ٯلايچًا٪ ثاڈ اٿابكت    پيچًت. پي ام ٿلٵ ثيلٽ ؽچار

ُابڇ، پٌال اٿيال تيڀاچك كا ُٴٌات ؿاؿ څ        ، ٿيالاځ .٭  ډ 809كًيـڃـ. ٯلايچً٪ ؿك ًبٹ 

، اٿيال  .٭  ډ 815آفكثبيزبځ كا تٔل٩ ٳلؿ څ تجلين كا پبيتؾت ؽچؿ ٯلاك ؿاؿ. څي ؿك ًابٹ  
                                                           

 .651لَلَ هبعبهيَ، ٓ. ه.ک: ربهيـ ايواى اى آؿبى رب اًوواٗ 1ٍ

 .529ي  522ُبي اٍاله،، ٕٔ . كهثبهٍ كّ ٍلَلَ روکوبًبى يبك ّلٍ ه.ک: ٍلَل2َ
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يڈ، ًبڅڇ څ ٯنڅيڂ كا ڃين ُلڅاځ څ پبؿُبڇ ٷلرٌتبځ كا ُٴٌت ؿاؿ څ يٲ ًبٹ ث٤ـ، ًټٜبڃ

.٭( ربڃِيڂ اڅ   ډ839ا   823تٔل٩ ٳلؿ. ث٤ـ ام ؿكٷقُت ٯلايچً٪، پٌلٍ، اًٴڄـك )

، ًټٜبڃيڈ كا ام تيڀچكيبځ ٷل٫ت، اٿب ام ٣ڊـڇ ٿٰبثټاڈ ثاب ُابډلػ    .٭  ډ 832ُـ څ ؿك ًبٹ 

ثلڃيبٿـ څ ثڈ آڃبتچٻي ٷليؾت. ث٤ـ ام ٿلار٤ت ُابډلػ، اًاٴڄـك، آفكثبيزابځ كا تٔال٩     

ثابك اًاٴڄـك ُٴٌات ؽاچكؿ څ ثاڈ       ٳڈ ثبك ؿيٸل، ُبډلػ ٣بمٽ رڄٶ ثب اڅ ُـ. ايڂ ٳلؿ 

 ثڈ ؿًت پٌل ؽچؿ ٳِتڈ ُـ. .٭  ډ 841ڃؾزچاځ ٷليؾت څ ؿك ًبٹ 

.٭( ث٤ـ ام ٳِتڈ ُاـځ اًاٴڄـك، ثاڈ ٫لٿابځ       ډ 872ا   839ُبڇ ٯلايچً٪ ) رڊبځ

څ ؿك ًبٹ ، ٷلريبځ كا ٿ٨ټچة ٳلؿ .٭  ډ 844ُبډلػ، ربڃِيڂ پـك ُـ. څي ؿك ًبٹ 

پاي ام   .٭  ډ 862ثل ٣لا٭ ٣زپ، ٫بكى څ ٳلٿبځ ٿٌتچٻي ُاـ. ؿك ًابٹ    .٭  ډ 850

٣بمٽ  .٭  ډ 872اٻـڅٻڈ تيڀچكي، ډلات كا ڃين تٔل٩ ٳلؿ. ؿك ًبٹ  ٧ټجڈ ثل ٿيلما ٣الء

٣ټاي ٿيالما    ٯچيچڃټچ ُـ ٳڈ ؿك ايڂ رڄٶ ٳِتڈ ُاـ. عٌاڂ   ًلٳچثي عٌڂ ثيٲ آ٭

ـاځ ٯلاٯچيچڃټچ اًت ٳاڈ ث٤اـ ام ٯتاٺ پاـكٍ،     .٭(، آؽليڂ اٿيل ؽبڃ  ډ 873ا   872)

ٯچيچڃټچ ُاـ.   ٿ٨ټچة عٌڂ ثيٲ آ٭ .٭  ډ 873ُبڇ ثڈ ًټٜڄت كًيـ څ ؿك ًبٹ  رڊبځ

ثـيڂ تلتيت، ًټٌټڈ ٯلاٯچيچڃټچ ٿڄٰلٕ ٷلؿيـ. ٿلٳن ٯـكت تلٳڀبڃبځ ٯلاٯچيچڃټچ ؿك 

ڃچاعي ډبي څاځ څ اكڅٿيڈ ثچؿڇ څ ام آڃزب ٯـكت ؽچؿ كا ثل آفكثبيزبځ څ  ُڀبٹ ؿكيبصڈ

 ٿزبڅك آځ ثٌٚ ؿاؿڃـ.

 حداس تا قزاقْيًْلُْا رّاتطـ  زّ

ډبي اڃـٳي ؿك ؿًت اًت. پي ام ڃبثچؿي  ام اكتجبٙ ٯلاٯچيچڃټچډب ثب عزبم آٷبډي

.٭ ثڈ ؿًت ٯلايچًا٪ ٯلاٯچيچڃټاچ، صڄاـ ًابٻي،       ډ813عٴچٿت راليليبځ ؿك ًبٹ 

ً٪ ٳابكڅاځ عاذ كا   .٭، ٯلايچ  ډ816ام ًبٹ  1ٳبكڅاڃي ام ٣لا٭ ثڈ عزبم ا٣ناٽ ڃِـ.
                                                           

؛ ريبهيـ اييواى اى آؿيبى ريب اًويواٗ ٍلَيلَ هبعيبه،        577، 4ٓ؛ ربهيـ ؽجيت الَيو، ط482، 3ٓ. ارؾبف الْهي، ط1
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ډبي ڃڀبم ٿٌازـاٻغلاٽ،   ٫لًتبؿ. ؿك ډڀيڂ ًبٹ، ؿك ؽٜجڈ ٳلؿ څ ثڈ ٿٴڈ ٿي تزڊين ٿي

 1ثلاي ٯلايچً٪ ؿ٣ب ٳلؿڃـ.

 821ڃجلؿ ٯلايچً٪ ثب ُبډلػ تيڀچكي څ ڃين عبٳپ ُبٽ ًجت ُـ عذ ؿڅ ًابٹ ) 

.٭، عذ   ډ823پي ام آځ ثب ؿكٷقُت ٯلايچً٪ ؿك ًبٹ  2.٭( ت٤ٜيٺ ُچؿ.  ډ823تب 

ډبي ٳڀاي ام ا٣اناٽ    .٭ ٷناكٍ  ډ850.٭ ت٤ٜيٺ ُـ څ تب ًبٹ   ډ831لاڃيبځ تب ًبٹ اي

 3ډبي عذ يب ؿيٸل اكتجبٛبت ٯلاٯچيچڃټچډب ثب عزبم ؿك ؿًت اًت. ٳبكڅاځ

ٿٜبثٮ ٷناكٍ ٿٰليني، اًٴڄـك ثاڂ ٯلايچًا٪ ؿك ٿٰبثاٺ ُابډلػ تيڀاچكي ثاب       

ڈ ٳڄاـ. ًيبًات   ٿڀبٻيٲ ٿٔل ٿتغـ ُـ څ ؿك ًبيڈ آځ تچاڃٌت ثڈ عذ څ عزبم تچر

ٯلٯچيچڃټچډب ايڂ ثچؿ ٳڈ ثب ايزبؿ كڅاثٚ عٌڄڈ ثب ٿڀبٻيٲ څ ؽٜجڈ ؽچاڃـځ ثڈ ڃبٽ آڃابځ  
تل ثب عزبم ٿلتجٚ ثبُڄـ  ميلا ٿڀبٻيٲ ؿك ايڂ مٿبځ ثل عزبم ًيبؿت  ثتچاڃڄـ كاعت 4

ډب ؿك علٿيڂ ثـڅځ ډڀبډڄٸي ثب آڃبځ ٿچرات څاٳاڄَ    ؿاُتڄـ څ اٯـاٿبت ؿيٸل ؿڅٻت

 ـ. ُ  ًالٛيڂ ٿٔل ٿي

ًابمي كاڇ عاذ اُابكڇ     تچاځ ثڈ اٿڂ  ٷناكي ٿي ام اٯـاٿبت اًٴڄـك ؿك كاًتبي عذ

ُبڇ، ٫لمڃـ ؿيٸل ٯلايچً٪ ڃين ثلاي ٿـتي ًټٜبځ كاڇ عذ ُـ څ ؽـٿبتي  رڊبځ 5ٳلؿ.

.٭ ؿڅ ٯڄـيٺ ثنكٵ   اڃزبٽ ؿاؿ. ًټٜبځ اڅيي، عبٳپ ث٨ـاؿ ؿك ؿډڈ ډ٬تپ ًـڇ ډِتپ ډ

ڈ اډـا ٳلؿ ٳڈ ث٤ـډب اٿيل ٿٴڈ، ٣زالځ ثڂ كٿيخڈ آڃڊب ام ٛال څ ؿڅ ٯڄـيٺ ام ڃٰلڇ ثڈ ٳ٤ج

 6كا تٔبعت ٳلؿ.
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 قزاقْيًْلْ اهيزاى زاري سهام هست ّ ًام

  .٭(  ډ 823ا  810ٯلايچً٪ پٌل ٿغڀـ )ا 

  .٭(  ډ 839ا  823اًٴڄـك پٌل ٯلايچً٪ ) ا

  .٭(  ډ 872ا  839ُبڇ پٌل ٯلايچً٪ ) رڊبځ ا

 1..٭(  ډ 873ا  872ُبڇ ) ٣ټي ٿيلما پٌل رڊبځ عٌڂ ا

 (.ق ْ 920ـ  872) قٕيَٕهٕ آق ة( تشكًبَبٌ

 قْيًْلُْا آق هؼزفيـ  يک

ايڂ ًټٌټڈ ثڈ ؿًت ٯلا٣خڀبځ ام ٛبي٬ڈ ثبيڄـك تإًيي ُـ ٳڈ ام ربڃت اٿيل تيڀچك 

ثڈ عٴچٿت ؿيبك ثٴل ٿڄٔچة ُـڇ ثچؿ. ث٤ـ ام اڅ، پٌالاڃَ، ٣ټاي ثياٲ تلٳڀابځ څ     

ڃنا١ پلؿاؽتڄـ. ٣بٯجت عٌڂ ثيٲ، پٌل ٣ټاي  عڀنڇ ثيٲ تلٳڀبځ ٿـتي ثب يٴـيٸل ثڈ 

ُابڇ   پي ام ٧ټجاڈ ثال رڊابځ    .٭  ډ 872ثيٲ، ٯـكت كا ثڈ ؿًت ٷل٫ت. څي ؿك ًبٹ 

، ت٬ټايي كا  .٭  ډ 881آڅكؿ تب ربيي ٳاڈ ؿك ًابٹ     ٯلاٯچيچڃټچ ٯـكت ميبؿي ثڈ ؿًت

.٭(   ډ 896ا   ٫883تظ ٳلؿ. ث٤ـ ام ٿلٵ عٌڂ ثياٲ، ٫لمڃاـٍ، ًاټٜبځ ؽټياٺ څ )    

 .٭  ډ 883اٍ، ي٤ٰچة ثيٲ ثل اڅ ُچكيـ څ ؿك ًابٹ   ٳ٬بيتي څ ُـ. ثل احل ثيربڃِيڂ ا

ثڈ ٳڀٲ ٫لػ  .٭  ډ 893اڅ كا ٳِت څ ؽچؿ، مٿبٽ اٿچك كا ثڈ ؿًت ٷل٫ت څ ؿك ًبٹ 

يٌبك څاٻي ُيلڅاځ ك٫ت څ ؿك ايڂ عبؿحڈ ًټٜبځ عيـك، پاـك ُابڇ اًاڀب٣يٺ ٓا٬چي     

ًتؾل ٫ابكى مڃاـاڃي ُاـڃـ.    ٳِتڈ ُـ څ ٫لمڃـاڃَ ثڈ ٫لٿبځ ي٤ٰچة ثيٲ ؿك ٯټ٤ڈ ا

ث٤ـ ام ٿلٵ ي٤ٰچة ثيٲ، ثڈ ؿٻيٺ اؽتال٩ ؿاؽټي، ؿڅٻت آڃڊب ٤ٗي٪ ُـ څ ًلاڃزبٽ 

پي ام ٧ټجڈ ثل اٻچڃـ ثيٲ تلٳڀبځ، ٿلاؿ ثيٲ  .٭  ډ 907ُبڇ اًڀب٣يٺ ٬ٓچي ؿك ًبٹ 

ؿك ڃنؿيٲ ډڀـاځ ُٴٌت ؿاؿ. ًټٜبځ ٿلاؿ ام ٛليٮ ث٨اـاؿ   .٭  ډ 908كا ڃين ؿك ًبٹ 
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ؿك ؿيبك ثٴل ثڈ ؿًت ًپبډيبځ اًڀب٣يٺ  .٭  ډ 920ٷليؾت، څٻي ؿك ًبٹ ثڈ ثالؿ كڅٽ 

ؿاكي ايڂ ًټٌټڈ ڃين ثڈ پبيبځ كًيـ. ث٤ـډب يٴي  ٳِتڈ ُـ څ ثـيڂ تلتيت، ؿڅكاځ مٿبٽ

ٯچيچڃټچ ًټٌټڈ ٯٜت ُبډيڈ كا ؿك ډڄـڅًتبځ تإًيي ٳلؿ. ٯټڀلڅ  ام ا٣ٰبة ًټٌټڈ آ٭

 1تي ٿـتي، ٫بكى څ ٣لا٭ ثچؿ.ٯچيچڃټچ، ؿيبك ثٴل څ آفكثبيزبځ څ ع ًټٌټڈ آ٭

 حداس تا قْيًْلُْا آق هٌاسثاتـ  زّ

 حح راٍ ساسي اهيـ  لاّ

آ٭ ٯچيچڃټچډب ثل ثؾَ عٌبًي ام كاڇ عذ تٌټٚ ؿاُتڄـ څ ثلؽال٩ ٿيٺ ٿڀبٻيٲ 

ډبي پيَ تاالٍ ؿاُاتڄـ تاب كاڇ عاذ كا ؿك      ٿٔل څ ؿك كاًتبي ًيبًت ثلؽي ؿڅٻت

عٌاڂ، كاډنڃابڃي كا ٳاڈ ٿاناعپ عزابد       ثـيڂ ٿڄ٠اچك، اڅمڅځ  2اؽتيبك ؿاُتڈ ثبُڄـ.

ُـڃـ، تب آًيبي ٨ٓيل ام ٿيبځ ثلؿاُت څ ډڀيڂ اٿل ٿچرت ُـ ؿك ٿٴڈ ثڈ ڃبٽ څي   ٿي

 3ؽٜجڈ ثؾچاڃڄـ.

 هحول اػشامـ  زّم

.٭ پااي امڃنؿيااٲ ؿڅ ؿډااڈ ٳااڈ ا٣ااناٽ ٿغڀااٺ   ډ 871آ٭ ٯچيچڃټچډااب ثااڈ ًاابٹ 

عٴچٿت اڅمڅځ عٌڂ ؿصبكتچٯ٪ ُـڇ ثچؿ، ٿغڀٺ ٣لا٭ كا ثڈ كاڇ اڃـاؽتڄـ. ؿك ؿڅكڇ 

.٭(، تزڊين ٿغڀٺ څ ٳابكڅاځ ٣الا٭، ډال ًابٻڈ ثاـڅځ څٯ٬اڈ اؿاٿاڈ          ډ 882ا   872) 

صچځ ٿڄبًجبت ٿڀبٻيٲ ٿٔل ثب آ٭ ٯچيچڃټچډب ؿك ايڂ مٿبځ تيالڇ څ تابك ثاچؿ،     4ؿاُت.

ُاـ،    ٿڄٔجبځ عذ ؿڅ ؿڅٻت ؿك عزبم ٿاي  تزڊين ٿغڀٺ ٷبڇ ٿچرت ؿكٷيلي ٓبعت
                                                           

 .389ي386. ربهيـ رٞجيو، ايواى ثب كْْهُبي عِبى، 1ٕٔ

 .22. ػبلن آهاي اهيٌ،، فٌغ،، 2ٓ

 .546. هّاثٜ ٍيبٍ، ايواى ػِل ريوْهيبى ثبهٖو ّ ّبهبد ػِل هوبليک، 3ٓ

آؿبى ريب اًويواٗ ٍلَيلَ     ؛ كهثبهٍ ؽکْهذ آم هْيًْلُْب، ه.ک: ربهيـ ايواى اى344ي332. كهه اللْائل الوٌظوَ، 4ٕٔ

 .661ي655هبعبهيَ، ٕٔ
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ڊب كا ام ثلؽاچكؿ اٿيلاٻغابد ٿٔال ثاب ٿغڀاٺ ٣الا٭       ډبي آڃ ډب څ كٯبثت ٳڈ ڃنا١ صڄبځ

څ  880ډابي   تچاځ ثاڈ ؿًات آڅكؿ. تيلٷاي كڅاثاٚ اٿيلاٻغابد ٿٔاليبځ ؿك ًابٹ         ٿي

.٭ ٿچرت ُـ تب ام څكڅؿ ٿغڀٺ ډڀلاڇ ٳبكڅاځ ٣لا٭ ثڈ ٿٴڈ رټچٷيلي ُاچؿ    ډ 881

 1څ تڄڊب عبريبځ اربمڇ ؿؽچٹ ثڈ آځ ُڊل كا ؿاُتڈ ثبُڄـ.

ڃټچډب ثب ٿڀبٻيٲ ؿك ايڂ ؿڅكڇ ثبكډب ثلاي عبريبځ ايلاڃي اؽتال٩ څ كٯبثت آ٭ ٯچيچ

ؽچاًات   .٭ ثڈ ايڂ ؿٻيٺ ٳڈ ٿغڀٺ ٣لا٭ ٿي  ډ 876ٳڈ ؿك ًبٹ  ًبم ُـ، صڄبځ ٿِٴٺ

 2ډبيي كڅي ؿاؿ څ ثڈ عبريبځ ٣لاٯي تچډيڂ ُـ.  ثل ٿغڀٺ ٿٔل پيِي ثٸيلؿ، اؽتال٩

 کؼثَ خاهَ ارسالـ  سْم

اي ثالاي ٳ٤جاڈ ؿڅؽتڄاـ ٳاڈ ثاب       بٿاڈ .٭ ر  ډ 877ثڈ ؿًتچك اڅمڅځ عٌڂ ؿكًبٹ 

ٳبكڅاځ ٣لاٯي څ ثڈ اٿيلاٻغبري ٫لؿي ثڈ ڃبٽ كًتپ ثڈ عزبم عڀٺ ُـ. اٿيلاٻغابد ؿك  

ٷيلي ؽچؿ ٿچ٫ٮ ُـ ؽٜجڈ كا ثڈ ڃبٽ اڅمڅځ عٌڂ ثؾچاڃڄـ. اياڂ ٳابك    ٿـيڄڈ ثب ًؾت

ډڄٸبٿي ٳڈ ايڂ ؽجال ؿك   3ثب څاٳڄَ ًؾت ٯبيتجبي، ًټٜبځ ٿڀټچٳي ٿٔل ٿچارڈ ُـ.

آٷبډي اٿيل ٿٴڈ، ٿغڀـ ثڂ ثلٳبت كًايـ، څي، اٿيلاٻغابد ٣الا٭ څ ثلؽاي      ٿـيڄڈ ثڈ

ؿيٸل ام ثنكٷبځ ډڀلاڇ ٳبكڅاځ ٣لاٯي كا ؿًتٸيل څ مڃـاڃي ٳلؿ تب آڃڊب كا ڃانؿ ًاټٜبځ   

 4عزڈ ڃين ثڈ ٳبكڅاځ ٣لا٭ اربمڇ څكڅؿ ثڈ ٿٴاڈ ؿاؿڇ ڃِاـ.   ٿٔل ث٬لًتـ. تب ُِپ في

. ثب كًايـځ ٳابكڅاځ ٿٔال، اٿيال ٿٴاڈ      ربٿڈ اكًبٻي ڃين ثل ٯبٿت ٳ٤جڈ پچُبڃيـڇ ڃِـ

مڃـاڃيبځ كا ثڈ اٿيلاٻغبد ٿٔل تٌټيپ ٳلؿ. ثب پبيبځ يب٫تڂ ٿچًپ عذ، آڃابځ ثاڈ ډڀالاڇ    

اٿيل ٿٴڈ څ ٯبٗي ٿٴڈ ثڈ ٿٔل ثلؿڇ څ مڃـاڃي ُـڃـ. ؿك پي آځ، اڅمڅځ عٌڂ تٔڀيپ 
                                                           

 .338؛ كهه اللْائل الوٌظوَ، 555ٓ، 5ٓ؛ الله الکويي، ط615ّ  614، 4ٕٔ. ارؾبف الْهي، ط1

 .337. كهه اللْائل الوٌظوَ، 2ٓ

 .556ّ  555 . کؼجَ ّ عبهَ آى، 3ٕٔ

 .766ّ  765، 2ٕٔ؛ رؾٖيل الووام، ط337؛ كهه اللْائل الوٌظوَ، 558ٓ، 4ٓ. ارؾبف الْهي، ط4
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ثڈ ٻِٴلٳِي ثڈ ٿٔل ٷل٫ت، اٿب ًټٜبځ اُل٩ ٯبيتجبي ثلاي ڃِبځ ؿاؿځ عٌڂ ڃيات  

 1، مڃـاڃيبځ ايلاڃي كا ٳڈ عـڅؿ ؿڅ ٿبڇ ام عجي آڃبځ ًپلي ڃِـڇ ثچؿ، آماؿ ٳلؿ.ؽچؿ

ثب ٿلٵ اڅمڅځ عٌڂ، ٿٰتاـكتليڂ ًاټٜبځ آ٭ ٯچيچڃټچډاب، ربڃِايڄبځ اڅ ٳاڈ ثال       

ًلٯـكت اؽتال٩ پيـا ٳلؿڇ څ ؿڅٻتِبځ ثڈ ٤ٗ٪ ٷلاييـڇ ثچؿ، ڃتچاڃٌاتڄـ ثاب عزابم    

 اكتجبٙ ٿٌتڀلي ؿاُتڈ ثبُڄـ. 

 قْيًْلْ زاري اهيزاى آق سهام  ّ هست  ًام

  .٭(  ډ 882ا  872اٿيل عٌڂ ثيٲ ) ا

  .٭(  ډ 883ا  882ًټٜبځ ؽټيٺ پٌل اٿيل عٌڂ ) ا

  .٭(  ډ 896ا  883ي٤ٰچة ثيٲ پٌل عٌڂ ثيٲ ) ا

  .٭(  ډ 897ا  896ثبيٌڄٰل پٌل ي٤ٰچة ) ا

  .٭(  ډ 902ا  897كًتپ پٌل ٿٰٔچؿ ثڂ عٌڂ ثيٲ ) ا

  .٭(  ډ 902ا  897ڂ عٌڂ ثيٲ )اعڀـ پٌل ا٧چكٻچ ٿغڀـ ث ا

  .٭(  ډ 907ا  903اٻچڃـ ثيٲ پٌل يچً٪ ثڂ عٌڂ ثيٲ ) ا

  ..٭(  ډ 908ا  903ًټٜبځ ٿلاؿ پٌل ي٤ٰچة ثڂ عٌڂ ثيٲ ) ا

                                                           

 .95ّ  91، 3ٕٔ. ثلايغ اليُْه، ط1
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 . معرفي صفويه1

.٭( ډٌتڄـ   ډ٬ٓ635ي اٻـيڂ اكؿثيټي )ٽ  ٬ٓچيبځ ٿڄٌچة ثڈ ٻٰت رـُبځ، ُيؼ

ٯبٻات   ٳڈ پي ام ٷٌتلٍ ٛليٰت ٬ٓچيڈ څ ا٫نايَ ٿليـاځ ؽچؿ، ٤٫بٻيت ؽچؿ كا ؿك

ڃڊ٘تي ًيبًي ؿيڄي ؿك آڅكؿڇ څ تچاڃٌتڄـ ثڈ ٳڀٲ ډچؿاكاځ ٯنٻجبٍ ؽچؿ ٳڈ ام صڄـ 

.٭ عٴچٿات ٓا٬چيڈ كا ثاڈ      ډ 907ٛبئ٬ڈ څ ٯجيټڈ تلٱ تِٴيٺ ُـڇ ثچؿڃـ، ؿك ًابٹ  

ت تجلين تإًيي ٳڄڄـ.ايڂ ًټٌټڈ عـڅؿ ؿڅ ٯالځ څ كثا٢ ؿڅاٽ آڅكؿ څ ؿك ًابٹ    ٿلٳني

 .٭ ثب تبرٸقاكي كًڀي ڃبؿك ا٫ِبك ٣ڀل ايڂ ؿڅٻت پبيبځ يب٫ت.  ډ 1149

 صفويهحجاز در عصر با ايرانيان مناسبات . 2

 سٔاثط انف( کًيت

 صفْياى زاذلي هشکالتـ  يک

ِاٴالت ؿاؽټاي څ ؽابكري    ٛاچالڃي ؽاچؿ ثاب ٿ    ايڂ ؿڅٻت ؿك ٿـت عٴچٿت ڃٌجتبر

ؿاؿ. ؿك ث٤اـ ؿاؽټاي ُابڇ      كڅ ثچؿ ٳڈ تچرڈ آځ كا ثڈ عزبم تغات اٻِا٤ب١ ٯالاك ٿاي     كڅثڈ

پبكصاڈ ٳالؿځ    ٷقاك ؿڅٻت ٬ٓچيڈ ؿك صڄـ ًبٹ اڅٹ عٴچٿتَ، ٿ٨ِچٹ يٲ اًڀب٣يٺ ثڄيبځ

 ډبي ٳچصٲ ٿغټي ثچؿ څ ٫لٓت پلؿاؽتڂ ثڈ عزبم كا ڃيب٫ت. ايلاځ څ ًلٳچة عٴچٿت

اؽټي ٬ٓچيبځ، اؽتال٩ ٿيبځ تلٳبځ ٯنٻجابٍ ثاب اډاٺ ؿياچاځ     ام ؿيٸل ٿِٴالت ؿ
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ام ډڀابځ آ٧ابم تِاٴيٺ ؿڅٻات ٓا٬چي تاب ؿڅكڇ ٗا٤٪ څ         تٰليجبرتجبك ثچؿ ٳڈ  ٫بكى

ډبيي ثڈ رـاٹ څ عتي كڅؿك كڅيي ثب يٴاـيٸل    اڃغٜبٙ ٬ٓچيڈ اؿاٿڈ ؿاُت څ ؿك ثلډڈ

اډاٺ  »ځ ُاـ. ٯنٻجبُابځ ٳاڈ ام آڃابځ ثاب ٣ڄاچا        ډبي ؽچڃيڂ ٿڄزل ٿي څ ت٬ٔيڈ عٌبة

ؿاڃٌتڄـ څ ؽچاډبځ ؿك اؽتيبك ٷل٫تڂ تڀبٽ  ثؾَ ٿي ُچؿ، ؽچؿ كا تبد  ت٤جيل ٿي« ُڀِيل

يابؿ  « اډاٺ ٯټاپ  »كڅ، ثب ؿيچاڃيبځ ٳڈ ام آڃبځ ثاب ت٤جيال     ٿڄبٓت عٴچٿتي ثچؿڃـ. ام ايڂ

ډابي آ٧ابميڂ عٴچٿات ُابڇ      ٳڈ ؿك ًابٹ  ُچؿ، ډڀيِڈ ؿك ٳِڀٴَ ثچؿڃـ، صڄبځ  ٿي

ؿًبٻي اڅ اًت٬بؿڇ ٳلؿڇ څ ؿكثبك كا ثاڈ تِاڄذ ٳِايـڃـ.    تڊڀبًت اڅٹ، ٯنٻجبُبځ ام ؽل

صڄـ ؿډڈ ث٤ـ څ ؿك پي ٿلٵ تڊڀبًت تب كڅي ٳبك آٿـځ ُبڇ ٣جبى اڅٹ، اڅد تڄَ څ 

 ثغلاځ ؿك ؿكثبك ايلاځ ثچؿ.

ډب ثاـڅځ تچراڈ ثاڈ ؽٜلډابي      ډبي ٿؾتټ٪ ام رڀټڈ ٯنٻجبٍ ؿك ايڂ ٿـت، رڄبط

ڈ كٯبثت څ ؿكٷيلي ثاب يٴاـيٸل   ٳلؿ، ث  ؽبكري ٳڈ پيچًتڈ ؿڅٻت ٬ٓچي كا تڊـيـ ٿي

ٿڄٔجبځ ثچؿ. ؿك اياڂ ؿڅكڇ   پلؿاؽتڄـ ٳڈ ڃتيزڈ آځ، ٯتٺ صڄـ ڃ٬ل ام ؿكثبكيبځ څ ٓبعت

ٿـت اًڀب٣يٺ ؿڅٽ څ پاي امآځ ًاټٜبځ ٿغڀاـ     مٿبځ ثب عٴچٿت ٳچتبڇ ٫تلت ٳڈ ډپ

څك ثاچؿ څ عتاي ڃٌاجت ثاڈ ؿُاڀڄبځ       ًلڇ ؿك ثغلاځ ؿاؽټي ٧چٛاڈ  اًت، ٬ٓچيڈ يٲ

تچاڃٌات څاٳاڄَ    ٳلؿڃاـ، ڃڀاي   ل٭ څ ٧لة ثڈ ايلاځ ت٤لٕ ٿيډڀٌبيڈ ؽچؿ ٳڈ ام ُ

ډبي څاپٌيڂ ٬ٓچي ڃين ثغلاڃي ثچؿ څ  المٽ كا ڃِبځ ؿډـ. اڅٗب١ ؿاؽټي ايلاځ ؿك ًبٹ

اي ثاب   ډابي ٫الاڅاځ ڃتچاڃٌاتڄـ كڅاثاٚ ؽابكري ٷٌاتلؿڇ       آڃبځ ثڈ ًجت ؿٹ ٿِا٨چٻي 

څياوڇ ؿك اڅاؽال    ډبي ؿيٸل ام رڀټڈ عزبم ؿاُتڈ ثبُڄـ. ا٫نڅځ ثل آځ، ٬ٓچيڈ ثڈ ؿڅٻت

 كڅ ُـڃـ. ډب كڅثڈ عٴچٿتِبځ ثب ُچكٍ ا٨٫بځ

 صفْياى ذارخي هشکالتـ  زّ

ُبځ، ؿڅ ؿڅٻت  ٬ٓچيبځ ډڄٸبٿي ثڈ ٣لٓڈ ًيبًت ٷبٽ ٷقاُتڄـ ٳڈ ؿك ډڀٌبيٸي

ٿقډت، يٴي ثڈ ڃبٽ امثٴبځ ؿك ُل٭ څؿيٸلي ثڈ ڃبٽ اٿپلاتچكي ٣خڀابڃي   ٯـكتڀڄـ ًڄي
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ٿاقډت ٓا٬چي    ٷيلي ؿڅٻات ُاي٤ڈ   ام ُٴٺډب  ؿك ٧لة ثل ًل ٳبك ثچؿڃـ. ايڂ ؿڅٻت

ؿاڃٌتڄـ.   ڃبؽِڄچؿ ثچؿڃـ څ آځ كا ڃڈ تڄڊب كٯيت ًيبًي، ثټٴڈ كٯيت ٿقډجي ؽچؿ ڃين ٿي

ام ايڂ كڅ، ايڂ ؿڅ ؿڅٻت امډڀبځ آ٧ابم كڅي ٳابك آٿاـځ ٓا٬چي ثاڈ ؿُاڀڄي ثاب آځ        

 پلؿاؽتڄـ څ ثبكډب ثڈ ًلمٿيڂ ايلاځ ت٤لٕ ٳلؿڃـ.

ٰليجي ايالاځ، ڃبصابك ُاـ ثاب امثٴابځ ٳاڈ       پبكصڈ ٳلؿځ ت ؿڅٻت ٬ٓچيڈ پي ام يٲ

ٯٌڀتي ام ُڀبٹ ُلٯي څ ُل٭ ايلاځ كا ٿيـاځ تبؽت څ تبم ٯلاك ؿاؿڇ ثچؿڃـ، ؿًات څ  

تاب ثايَ ام ياٲ ٯالځ اؿاٿاڈ يب٫ات.        تٰليجابر ډب ثڈ تڄبڅة  پڄزڈ ڃلٽ ٳڄـ. ايڂ ؿكٷيلي

ٿقډت څ كڅاثٚ ؽٔاڀبڃڈ آځ ثاب ٓا٬چيبځ،     ډبي ؿڅٻت امثٴبځ ًڄي ثڄبثلايڂ، ٿناعڀت

ډبي ٿتڀبؿي اڃلهي ؽاچؿ   ٿقډت ٬ٓچي ثچؿ ٳڈ ًبٹ ٴټي ؿايڀي ثلاي ؿڅٻت ُي٤ڈٿِ

كا ٓل٩ كڅيبكڅيي ثب آڃڊب ٳلؿڃـ. ثڈ ايڂ تلتيت، ٿٌبئٺ رڄٶ، ؿيٸل ٿٌبئٺ كا تغت 

اٻ٤ِب١ ؽچؿ ٯلاك ؿاؿ څ ٬ٓچيبځ ڃتچاڃٌتڄـ ؿك عزبم ڃ٬چف صڄـاڃي ؿاُاتڈ ثبُاڄـ څ ثاب    

ڄـ. ډلصڄـ ؿڅٻت ٬ٓچي ؿك ايڂ ڃجلؿډاب  اُلا٩ عبٳپ ثل آځ كڅاثٚ پبيـاكي ايزبؿ ٳڄ

آٿـډبي ڃبٷچاكي ثلاي ايلاځ ؿاُت ٳاڈ يٴاي ام آڃڊاب     ٧بٻجب پيلڅم ٿيـاځ ثچؿ، ٻٴڂ پي

 ًچء اًت٬بؿڇ ؿڅٻت ٣خڀبڃي څ عڀټڈ ثڈ ٯټڀلڅ ٬ٓچي ام ٧لة ثچؿ.

ؿڅٻت ٬ٓچيڈ ثيِتليڂ اڃلهي ؽچؿ كا ٓال٩ ؿ٫اب١ ؿك ثلاثال تڊابرپ اٿپلاتاچكي      

ثڈ ٻغبٝ ٣ِـڇ څ ٣ٔـڇ ڃٌجت ثڈ ايلاځ ثلتلي ؿاُت څ ثبكډب  ٣خڀبڃي ٳلؿ. ايڂ ؿڅٻت ٳڈ

ٳالؿ څ    ثب اكڅپبييبځ رڄٶ ٳلؿڇ څ آڃڊب كا ُٴٌات ؿاؿڇ ثاچؿ، ثبكډاب ثاڈ ايالاځ عڀټاڈ       

آڅكؿ. ڃؾٌتيڂ عڀټڈ ډڀڈ ربڃجڈ ٣خڀبڃي   ډبيي ام ٳِچك كا ثڈ ا٨ُبٹ ؽچؿ ؿك ٿي ثؾَ

يلاځ ؿك ڃجلؿ صبٻـكاځ ثچؿ. اڃزبٽ ُـ ٳڈ ڃتيزڈ آځ، ُٴٌت ا .٭  ډ920ثڈ ايلاځ ؿكًبٹ 

تإًايي ٓا٬چيڈ كا ؿك ُاچٱ ٫الڅ ثالؿ څ       ايڂ ُٴٌت ثلاي صڄـ ًبٻي، ؿڅٻت تبمڇ

 ډبي ٿ٤ڄچي څ ٿبؿي ٫لاڅاڃي ثڈ ثبك آڅكؿ. ؽٌبكت

تزبڅم ٣خڀبڃي ثڈ ٯټڀلڅ ٬ٓچيڈ تڄڊب ثڈ ايڂ ڃجلؿ څ مٿابځ ُابڇ اًاڀب٣يٺ ٿغاـڅؿ     
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اي ؽاچؿ ؽٜال تټٰاي    ڃ٬اي ُاي٤ي كا ثال    ڃجچؿ. عٴچٿت ٣خڀبڃي پيـايَ ؿڅٻت تبمڇ

ؽچاًت مٿبڃي ٳڈ ؿك ٧لة ثب اكڅپبييبځ ؿكٷيال ڃجالؿ اًات ام ربڃات      ٳلؿ څ ڃڀي  ٿي

ايڂ ؿڅ ؿڅٻت ام ڃ٠ل ا٣تٰبؿي څ ٿقډجي ثب يٴاـيٸل    پقيل ثبُـ. ؿك ٗڀڂ، ُل٭ آًيت

ت٬بڅت ؿاُتڄـ. ًالٛيڂ ٣خڀبڃي ام مٿبځ ًټٜبځ ًټيپ اڅٹ، ؽچؿ كا ثڈ ٣ڄاچاځ ؽټي٬اڈ   

 ٳلؿڃاـ ٳاڈ ؽال٫ات كا پاي ام ٫اتظ ٿٔال څ        ڂ څاڃڀاچؿ ٿاي  ٿٌټڀبڃبځ ٿ٤ل٫ي څ صڄي

ٳلؿځ ؿڅٻت ٿڀبٻيٲ څ ام ٛليٮ ٣جبًيبځ ٳڈ ثڈ ٟبډل ٣ڄچاځ ؽال٫ت ؿاُتڄـ، ثاڈ   ًبٯٚ

ډب ام تِٴيٺ ؿڅٻت ٬ٓچي ؿك ايلاځ ٳڈ ثاڈ ٣ڄاچاځ    اڃـ. امايڂ كڅ، ٣خڀبڃي ؿًت آڅكؿڇ

كا ؿك  تڄڊب ؿڅٻت ُي٤ڈ ٿقډت ؿك ٯټڀلڅٍ كًاڀيت ؿاُات، ڃبؽِاڄچؿ ثچؿڃاـ څ آځ    

ؿاڃٌتڄـ. ؿك ڃتيزڈ، كڅاثٚ ؽٔڀبڃڈ ٣خڀبڃي ثب ٬ٓچيڈ آځ   ډبي ؽچؿ ٿي ت٘بؿ ثب ًيبًت

ډپ ثڈ ٿـت ٛچالڃي څ ڃجلؿډبي ٿت٤ـؿ ٿيبځ ايڂ ؿڅ ډڀٌبيڈ، كڅاثٚ ثب عزبم كا تغت 

څيوڇ آځ ٳڈ عزبم ؿك ايڂ مٿبځ تغت ًټٜڈ څ ڃ٬چف ٣خڀبڃي ٯلاك  ؿاؿ، ثڈ  اٻ٤ِب١ ٯلاك ٿي

 ؿاُت.

 حداس زر اشزاف حکْهتًساشتي  استقاللـ  سَ

تلؿيـ، ٿڄبًجبت ٬ٓچيبځ ثب عزبم څ اُلا٩ عبٳپ ثال آځ، تابث٤ي ام ٿڄبًاجبت     ثي

ٷچڃڈ ٳڈ كڅاثٚ ٓا٬چيڈ ثاب ٣خڀابڃي ؽٔاڀبڃڈ ثاچؿ، كڅاثاٚ        آڃبځ ثب ٣خڀبڃي ثچؿ. ډڀبځ

.٭ ٳاڈ    ډ923ډاب ام ًابٹ    ٬ٓچيڈ ثب اُلا٩ ڃين صڄـاځ ؿڅًتبڃڈ څ پبيـاك ڃجچؿ. ٣خڀبڃي

ٻيٲ ٿٔل كا ًلڃٸچځ ٳلؿڃـ، ډڀبڃڄـ آڃبځ ثل عزبم ًټٜڈ پيـا ٳلؿڃاـ څ ام  ؿڅٻت ٿڀب

ٳلؿڃـ،   ډب ؽچؿ اٿبكتِبځ كا تإييـ ٿي ت٤ڀيٮ كڅاثٚ ٬ٓچيڈ ثب عبٳڀبځ عزبم ٳڈ ٣خڀبڃي

 رټچٷيلي ٳلؿڃـ.

څاثٌتٸي اٯتٔبؿي اُلا٩ عزبم ثڈ ؿڅٻت ٣خڀبڃي څ ٯـكتڀڄاـي اياڂ ؿڅٻات ؿك    

ڈ ع٬ٞ ٿچرچؿيت ًيبًي څ تـاڅٽ اٿبكت ثيبڃزبٿـ، تچاڃٌت ث  ٿٰبيٌڈ ثب ٬ٓچيڈ ٳڈ ٿي

 ًچ ًبؽتڈ ثچؿ. ًيبًت اُلا٩ كا ثب ٣خڀبڃي ډپ
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 ٷيالي  ٿڄبًجبت اُلا٩ عزبم ثاب ايلاڃيابځ څ ڃيان احلٷاقاكي ٣خڀابڃي ثال ٿچٗا٢       

تچاځ ؿكيب٫ت. ثڄب ثاڈ ڃٰټاي، اٿيال ٿٴاڈ،       اُلا٩ ؿك ٯجبٹ ٬ٓچيڈ كا ام ايڂ ٷناكٍ ٿي

ثلاثال  ؿك ٿٴڈ  ،اٿيل رـڇ څ ٫ٰڊب ،ڀلاډي ٯبٗي ٿٴڈُلي٪ اثچ ڃڀي څ ٫لمڃـاڃَ ثڈ ډ

ؿ٣اب  ؿك ٿچارڊڈ ثب ٓا٬چيبځ  ًټٜبځ ٣خڀبڃي پيلڅمي ثبة اٽ ډبڃي رڀ٢ ُـڃـ څ ثلاي 

 1ٳلؿڃـ.

ثڄبثلايڂ، ٿڄبًجبت ٬ٓچيڈ ثب عزبم تب اڃـامڇ ميبؿي تبث٢ ٿڄبًجبت آڃبځ ثاب ٣خڀابڃي   

٬ل عاذ ثبكډاب ٿڄا٢ ُاـڃـ.     ٳڈ ثڈ ٿچرت اًڄبؿ ٣خڀبڃي، ايلاڃيبځ آٿبؿڇ ثڈ ً ثچؿ، صڄبځ

 ثلاي ڃڀچڃڈ پي ام ثبم پي ٷيلي ث٨ـاؿ ام ًچي ٬ٓچيڈ، ؿڅٻات ٣خڀابڃي اثاال٥ ٳالؿ    

 ڃٸاناكؿځ ُابډبځ ٓا٬چي ڃيان ثاڈ ؿالياٺ       ٳڈ ايلاڃيبځ عٮ اڃزبٽ عذ كا ڃـاكڃاـ. عاذ  

 ڃ٠بٿي څ اٛڀيڄبځ ڃـاُتڂ ام ڃبعيڈ ٣خڀبڃي ثچؿ.ا  ًيبًي

ٌيل عذ ثب ٯجبيٺ ًبٳڂ آڃبتچٻي ٳڈ ثب ډب ام آځ تلى ؿاُتڄـ ٳڈ ُي٤يبځ ؿك ٿ ٣خڀبڃي

آڃبځ ٯلاثت ٿقډجي ؿاُتڄـ، ٿتغـ ُچڃـ. ډڀضڄيڂ ايڂ ؿڅٻت ثب ٬ٓچيڈ ثلاي تٌټٚ ثل 

٣لا٭ څ ٣تجبت ٣بٻيبت كٯبثت څ ؿكٷيلي ؿاُتڄـ. ام ايڂ كڅ، ڃٌجت ثڈ عزبد ايلاڃاي  

ثـثيڂ ثچؿڃـ څ صڄيڂ ڃٸلُي ؿك ٿڄبًجبت ٬ٓچيڈ ثب عزبم احلٷاقاك ثاچؿ. عبٳڀابځ څ    

لؿٽ عزبم ڃين تغت تإحيل ڃ٬چف ٣خڀبڃي، عزبد څ مائالاځ ثيات اهلل اٻغالاٽ څ ٿلٯاـ     ٿ

ٿقډت ډٌاتڄـ ثاڈ ؿياـڇ ؿُاڀڂ      كا ؿك ٣ٔل ٬ٓچي ام ايڄٴڈ آڃبځ ُي٤ڈ 9اهلل كًچٹ

ڃٸليٌتڄـ څ ايلاڃيبځ ثب ثلؽچكؿ څ ك٫تبك ڃبٿڄبًت اُلا٩ عزبم، ؽبؿٿبځ عالٿيڂ څ    ٿي

يبځ ؿك ٿٌيل عذ ڃين ٷبډي ثب ؽٜلډبيي صاچځ  كڅ ثچؿڃـ. ايلاڃ ؿيٸل ٿٰبٿبت آڃزب كڅثڈ

ډابي   ډاب څ ثلؽاچكؿ   ٧بكت ٳبكڅاځ ٿٴڈ(،ا   ٿٌـڅؿ ُـځ ٿتچاٻي كاڇ عذ )ٿٌيل ثٔلڇ

ٳلؿڃـ. اًڄبؿ ٿچرچؿ ؿك ٣خڀابڃي ام   ڃبُبيٌتڈ ٳبكٷناكاځ ٣خڀبڃي ؿًت څ پڄزڈ ڃلٽ ٿي

 ٳڄـ. آٿين ثب ايلاڃيبځ عٴبيت ٿي ډبي تچډيڂ ك٫تبك
                                                           

 .575، 5ٓ، طاللْائل الوٌظوَ . كهه1
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 ػثواًي ضس تز رّسيَ تا اىايز ُوسستي اتِامـ  چِار

ما ؿك ٿڄبًجبت ايلاځ څ عزبم ؿك ؿڅكڇ ٓا٬چيڈ اياڂ ثاچؿ ٳاڈ      يٴي ام ٣چاٿٺ تڄَ

ُـ ؿڅٻات ٓا٬چيڈ ثالاي عڀټاڈ ثاڈ ؿڅٻات ٣خڀابڃي ثاب           ٷبډي ؿك علٿيڂ، ُبي٢ ٿي

اڃـ. ايڂ ٷچڃڈ تجټي٨بت ٿڄ٬ي ٳڈ ام ًاچي تلٳابځ    ٿٌيغيبځ څ ؿڅٻت كڅًيڈ ٿتغـ ُـڇ

ُاـ،    څيوڇ ام ًچي ؿُڀڄبځ ُي٤ڈ ٿڄتِال ٿاي   ؿك علٿيڂ ثڈ ٣خڀبڃي څ ډچاؽچاډبځ آڃڊب

ام ايڂ كڅ، ع٘اچك عزابد ؿك    ٳلؿ.  كڅاثٚ ٬ٓچيڈ ثب اُلا٩ عزبم كا ؿصبك تڄَ ٿي

څ ثڈ آڃڊب ثاڈ ؿياـ ربًاچى څ     ډب څ ٣چاٿٺ آڃبځ ډڀلاڇ ثچؿ علٿيڂ ثب ًچء ٟڂ ٣خڀبڃي

 ڃٸليٌتڄـ. ٿجټ٦ ٬ٓچيبځ ٿي

ُاـڃـ څ ؿك   اڃزبٽ ٫لي٘ڈ عذ ايلاڃيبځ ڃڀي ډب ٿبڃ٢ ثب څرچؿ صڄيڂ فډڄيتي، ٣خڀبڃي

كًـ ؿڅٻت ٣خڀبڃي څ   ڃ٠ل ٿي ڈُـڃـ  صلا ٳڈ ث  ډبي عذ ا٣ناٽ ٿي ډب ٳبكڅاځ ثيِتل ًبٹ

عبٳڀبځ عزبم ا٫نڅځ ثل ؿاُتڂ ٿٰبٓـي ډڀضچځ ٳٌات ؿكآٿاـ ام عزابد ايلاڃاي،     

ځ ٷناكي ايلاڃيابځ، ثاڈ ٣ڄاچا    ثيِتل ام آځ څاډڀڈ ؿاُتڄـ ٳڈ ؿك ٓچكت ٿڀبڃ٤ت ام عذ

 آٿـډبيي ثلاي ايِبځ ؿاُتڈ ثبُـ. ُڄبؽتڈ ُچڃـ څ پي «ٓٓـ ٣ڂ ًيجيٺ اهلل»

 تلْيث خزم تَ شيؼياى کشتيـ  پٌح

ٳلؿڃـ ٳڈ ُاي٤يبځ ٿ٤تٰـڃاـ ثالاي      ؿك ٣ٔل ٬ٓچي ډلام صڄـي ؿك ٿٴڈ ُبي٢ ٿي

.٭ صچځ صيني ُجيڈ   ډ1088تٴڀيٺ عذ ؽچؿ ثبيـ ؿيچاك ٳ٤جڈ كا آٻچؿڇ ٳڄڄـ. ؿك ًبٹ 

بيي ام ٳ٤جڈ، عزل االًاچؿ څ ؿكة ٳ٤جاڈ څ پالؿڇ آځ ٿِابډـڇ ُاـ،      ډ ٣قكڇ ؿك ثؾَ

ډبي  ُي٤يبځ كا ٿتڊپ ثڈ ايڂ اٯـاٽ ٳلؿڃـ. ثڈ ډڀيڂ ؿٻيٺ، ؿڅ ڃ٬ل ام ٣بٻڀبځ ايلاڃي ثڈ ڃبٽ

اٻـيڂ كا ٳڈ ؿك ٿٌازـ اٻغالاٽ ع٘اچك ؿاُاتڄـ، ام      ًيـ ٿاٿڂ كٗچي څ ًيـ ُڀي

ٯتاٺ كًابڃـڃـ. ٣ٔابٿي ٿٴاي      ٿٌزـ ثيلڅځ ثلؿڃـ څ ڃين ٣ـڇ ؿيٸل ام ايلاڃيبځ كا ثاڈ 

ا٣تٰبؿ ؿاكؿ ٳڈ ايڂ ٳبك كا ثڈ ٣ڀـ ثلاي ٳِتڂ ايڂ ا٫لاؿ اڃزبٽ ؿاؿڇ ثچؿڃـ، ؿكعبٻي ٳڈ 
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ًجب٣ي ام ٿچكؽبځ ٿ٤بٓل ڃين ٳڈ  ٣1قكڇ ڃجچؿ څ ًجنيزبت آٿيؾتڈ ثب ٣ـى څكڅ٧ڂ ثچؿ.

 ڃچيٌـ:  ډبي ٿت٤ٔجبڃڈ آځ ٣ڊـ ؿك ٿيبځ ٣بٿڈ ٿي ٿغٰٰي ٿڄٔ٪ اًت، ؿك ثبكڇ تچډپ

وٙٙـس    ٝ سجت تأسف ٔٗ است ايٗ وٝ ػبٔٝ ٔطزْ حتي تب ثٝ أطٚظ تػـٛض ٔـي  آ٘چ

ضٛز ٍٔط آٖ وـٝ وؼجـٝ ضا    وٝ ضيؼيبٖ ػزٓ ثط ايٗ ثبٚض٘س وٝ حذ آ٘بٖ لجَٛ ٕ٘ي

آِٛزٜ سبظ٘س. اٌط ٔب ػمُ سّيٓ ضا حىٓ لطاض زٞيٓ، ثبيس ثٍٛييٓ وٝ سـبال٘ٝ ثبيـس   

س، وؼجـٝ آِـٛزٜ ضـٛز؛ ايـٗ     آيٙـ   ٞعاضاٖ ثبض يؼٙي ثٝ ػسز ضيؼيب٘ي وٝ ثـٝ حـذ ٔـي   

وٙس. أب ٔطىُ آٖ است وـٝ    چيعي است وٝ ٚالؼيت ّٕٔٛس آٖ ضا تىصيت ٔي

 1ٌصاضيٓ.  ضسيٓ، ػمُ ذٛز ضا وٙبض ٔي  ٚلتي ثٝ ٔربِفبٖ ٔي

 ايزاًي هٌصثاى صاحة ّ ػلوا قتلـ  شش

كتجڈ ايلاڃاي ؿك عالٿيڂ ثاڈ ُاڊبؿت      ډبي ٣بٻي ؿك ايڂ ؿڅكڇ، ت٤ـاؿي ام ُؾٔيت

 تچاځ اُبكڇ ٳلؿ:  ثڈ ايڂ ا٫لاؿ ٿيكًيـڃـ ٳڈ 

ُچاٹ څ ؿك پاي ياٲ ثغاج     ډزـڇ.٭ ؿك   ډ945. ُڊبؿت عٌيڂ اًتلآثبؿي ؿك 1

٣ټڀي ٳڈ ٿيبځ اڅ څ ٿال ٣بك٩ څ ُيؼ اثاچاٻڀ٤يڂ ًاڀلٯڄـي كػ ؿاؿ، اًاتلآثبؿي ثاڈ     

 اتڊبٽ ٤ٛڂ ثل ٣ڀل ثڂ ؽٜبة ثڈ ٯتٺ كًيـ. اياڂ اٯاـاٽ ثاڈ تغلياٲ ثلؽاي كڅٿيابځ      

ثب ؽڄزل ثڈ څي مؿڃـ آ٧بم څ پي ام آځ ٣بٿڈ ٿالؿٽ اًاتلآثبؿي كا   )تلٳبځ ٣خڀبڃي( ٳڈ 

 3ڃنؿيٲ ؽبڃڈ ٯبٗي ًڄٸٌبك ٳلؿڃـ څ ث٤ـ رڄبمڇ څي كا ًچماڃـڃـ.

 ..٭  ډ 965. ٯتٺ ُڊيـ حبڃي ؿك ًبٹ 2

ام ٓبعت ٿڄٔجبځ ؿڅٻت ٬ٓچيڈ ثاچؿ،   .٭  ډ 976. ٯتٺ ٿ٤ٔچٽ ثيٶ: څي ٳڈ ام 3

ڈ ك٫ت څ ؿك عبٹ اعلاٽ ؿك څاؿي ٫بٛڀاڈ  .٭ ثڈ ٯٔـ اڃزبٽ عذ ثڈ ٿٴ  ډ976ؿك ًبٹ 
                                                           

 .529 ّ 528، 4ٕٔ. ٍوٜ الٌغْم الؼْال،، ط1

 .459. ربهيـ هکَ، 2ٓ

 .764ّ  763، 2ٕٔ. ًيل الوٌ،، ط3
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ت٤اـاؿ ډڀلاډابڃَ كا   1ڃنؿيٴي ٿٴڈ، ډڀلاڇ ٫لمڃـ څ ثلؽي ډڀلاډبڃَ ثڈ ٯتٺ كًايـ. 

اڃـ. ؿك پي ايڂ څاٯ٤ڈ ؿكؿڃبٱ ؿڅٻت ٣خڀبڃي ام ؿڅٻت ٓا٬چي   ڃ٬ل ثلُڀلؿڇ 48عـڅؿ 

 ٣قكؽچاډي ٳلؿ.

 ..٭ ؿك ٿٌزـ اٻغلاٽ  ډ1041. ُڊبؿت ٿالميڂ اٻ٤بثـيڂ ٳبُبڃي ؿك ًبٹ 4

 .٭.  ډ1088. ُڊبؿت ًيـ ٿاٿڂ كٗچي ؿك ًبٹ 5

ٿغڀـ ٿاٿڂ اًتلآثبؿي، ؿاٿبؿ ٿغڀـ اٿيڂ اًتلآثبؿي، ڃين ٿزبڅك ٿٴڈ څ ثڈ ًبٹ . 6

 2.٭ ثڈ رلٽ تِي٢ ؿك ډڀبځ رب ثڈ ُڊبؿت كًيـ.  ډ1088

. ٯتٺ ُيؼ عٌيڂ ثڂ اثلاډيپ تڄٴبثڄي ثڈ اتڊبٽ ٿبٻيـځ ُلٿٸبډَ ثلٳ٤جڈ ؿك ًبٹ 7

 ..٭  ډ1105يب  1101

 3.٭.  ډ1020. ٯتٺ اٿبٽ ٯټي ثيٶ ؿك ًبٹ 8

ؿك ڃتيزڈ يٴي ام ٿِٴالت ايلاڃيبځ ؿك ٬ًل ثاڈ عزبم،ًاچء ٯٔاـډبي ٿٴالك ثاڈ      

 ايلاڃيبځ ُي٤ڈ ٿقډت ؿك ٿٴڈ څ عتي ٿٌزـ اٻغلاٽ ثچؿ.

 سٌگيٌي هالياتـ  ُفت

ثڈ علٿيڂ ٿچٟ٪ ثڈ پلؿاؽت  عزبد څ مائلاځ صڈ ؿك ٿٌيل څ صڈ ثڈ ډڄٸبٽ څكڅؿ

 4.ٿبٻيبت ثچؿڃـ

 ًااهٌي هسيز ححـ  ُشت

ډبي ميل ًټٜڈ ؿڅٻت ٣خڀابڃي ٯالاك ؿاُات.     كاڇ ٣لا٭ ؿك ًلمٿيڂ ؿك ايڂ ؿڅكاځ،

                                                           

، كوٌُيگ ّ  ؛ ٕلْيَ كه ػوٕيَ كييي  235ّ  234، 2ٕٔ؛ هيبٗ الؼلوبء، ط561ّ 559، 5ٕٔالزْاهيـ، ط فالٕخ. 1

 .828، 2ٍٓيبٍذ، ط

 .69، 2ٓ؛ فبروخ الوَزلهک، ط95ّ  94، 5ٕٔ؛ النهيؼَ، ط592، 5ٓٝجوبد اػالم الْيؼَ، ط. 2

 .555هياهي ايواًيبى، كّؿبى، ٓ ربهيـ ؽظ. 3

 .97هليٌخ الوٌْهح ك، هؽلز، الؼيبّ،، ٓ. 4
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ډب  ډبي رڄچة ٣لا٭ ڃ٠بكت ٳبٿٺ ڃـاُت څ ايڂ ًلمٿيڂ عٴچٿت ٣خڀبڃي ثل ًلمٿيڂ

ٿ٤ڀچال ُبډـ ٯـكت يب٫تڂ ٯجبيٺ ٣لة ثچؿ. ڃباٿڄي، ٷل٫تڂ ٿبٻيبت ٫لاڅاځ ام عبريابځ  

ُاـ ٷابڇ ٣جاچك     ډبي ٷچڃبٷچځ ثب٣اج ٿاي   ٜٺ ٳلؿځ آڃبځ ثڈ ثڊبڃڈؿك ٛچٹ ٿٌيل، څ ٿ٤

اي ٳاڈ ُابڇ    ؿك ڃبٿڈ ډبي عذ ام ايڂ ٿٌيل، ام ًچي ُبډبځ ايلاځ ٿڀڄچ١ ُچؿ. ٳبكڅاځ

٣جبى ؿڅٽ ثڈ ُلي٪ ٿٴڈ ڃچُت، ثڈ ٿڄ٢ عبريبځ ثلاي ٣جاچك ام كاڇ ثٔالڇ اُابكڇ څ    

لٯالاكي اٿڄيات ؿك   ثبمٷِبيي كاڇ عذ څاثٌتڈ ثڈ ت٤ڊـ عبٳپ ثٔلڇ څ ُلي٪ ٿٴڈ ثڈ ث

 1ٛچٹ ٿٌيل ُـڇ اًت.

 هصازرٍ اهْال حداج ّ سايزاى ايزاًي ـ  ًَ

ت٬ابڅتي ڃٌاجت ثاڈ     ثاي  ٷبډي ٗلة څ ُتپ څ ٳاچك ٳالؿځ ثلؽاي ام ايلاڃيابځ څ    

ؿاك  ُـ. صڄبځ ٳڈ ٣ټي ٿغڀـ ٓبٻظ ٳڈ عڀټڈ  ؿاؿؽچاډي آڃبځ ٿچرت تيلٷي كڅاثٚ ٿي

 بڃي ؽلياـ اٿاب ٿغاب٫ٞ ٿغڀاٺ    عزبد ايلاڃي ثچؿ ثلاي اڃتٰابٹ آڃابځ، ُاتلاځ څ اًاج    

 ؿاك ُاٴبيت  ُلي٪ ٣جـاٻلعڀڂ پبُب آڃڊب كا ٿٔبؿكڇ ٳالؿ څ ٫لڅؽات. صاچځ عڀټاڈ    

څ ُٴڄزڈ ٳلؿڃـ ٳڈ ٿڄزل ثڈ ڃبثيڄبيي ايِابځ  ٯلاك ؿاؿڇ ٳلؿ څي كا ٿچكؿ ٗلة څ ُتپ 

 ُـ.

٧بكتٸلي ؿمؿاځ ٣لة څ اډڀبٹ ٿجبُالاځ اٿال    ډبي ٿبٻي عٴبٽ ثٔلڇ، ًچءاًت٬بؿڇ

ُـ. ام   كًيـځ مائلاځ څ ٿغلڅٽ ٿبڃـځ ام اڃزبٽ ٿڄبًٲ عذ ٿي عذ ٳڈ ٷبڇ ًجت ؿيل

ايڂ كڅ ثٌيبكي ام ايلاڃيبځ ډڀلاڇ ُـځ ثب ٳبكڅاځ ُبٽ كا ثاڈ ًاجت اٿڄيات ثيِاتل آځ     

ؿاؿڃـ. ؿك ٣يڂ عبٹ ؿكثبكيبځ څ ٓبعت ٿڄٔجبځ څ ٣ټڀبء ډڄٸبٽ ٣نيڀت ثڈ   تلريظ ٿي

ٿٌيل څ ڃيان ُالي٪ ٿٴاڈ    ډبيي ام ربڃت ُبڇ ؽٜبة ثڈ اٿلاي ٛچٹ   عذ تچٓيڈ ڃبٿڈ

 ثلؿڃـ تب اٿڄيت ٬ًلُبځ ت٘ڀيڂ ثبُـ.  ډڀلاڇ ٿي
                                                           

 .68ي62، 55ٕٔ، ككزو؛ هوبالد ربهيق،479؛ ه.ک: اؽيبء الولْک، 656ٓ، 2ٍٓلوًبهَ ّبهكى، ط. 1
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 رفتار ًاهٌاسة اغْات تا ايزاًياىـ  زٍ

ا٧چات ثڈ ٣ڄچاځ ؽبؿٿبځ علٿيڂ ك٫تبك څ ثلؽچكؿ ڃبٿڄبًات ثاب عزابد څ مائالاځ     

تاچاځ ام ؿالياٺ تيلٷاي      ايلاڃي ؿاُتڄـ. اڃ٤ٴبى صڄيڂ ك٫تبكي ؿك ٿيبځ ايلاڃيبځ كا ٿاي 

عزبم ثلُڀلؿ. ؿك ٿڄبث٢ ٿچاكؿ ٫لاڅاڃي ام ًاتينڇ راچيي څ اډبڃات ا٧اچات      كڅاثٚ ثب

 ڃٌجت ثڈ ايلاڃيبځ اڃ٤ٴبى يب٫تڈ اًت.

 ساْگشب دس سٔاثط عٕايم (ة

ـ  ٿٜبٻت ٷ٬تڈ ُـڇ ٿايـ آځ ڃيٌت ٳڈ ٬ٓچيبځ ثب عزبم اكتجبٛي ڃـاُاتڈ  ميالا    اڃا

احل څ كاډٸِب ٣چاٿٺ ٿ، عبٳپ ثل عزبم ؿڅٻت اُلا٩ثلاي ثلٯلاكي كڅاثٚ ٬ٓچيڈ ثب 

 تليڂ آڃڊب ٿچاكؿ ميل ثبُـ: څرچؿ ؿاُت ٳڈ ُبيـ ٿڊپ

 ايزاًياى گشاري حح هسألَـ  يک

ُاڀبك ٫لاڅاڃاي مائال ام ايالاځ كاډاي       ب،ډا  ًبٹرن ثلؽي ك آځ كڅمٷبك تلؿيـ ؿ ثي

 .ُـڃـ  علٿيڂ ُلي٬يڂ ٿي

 هقين ػلوايـ  زّ

ٿٴڈ  ٿـيڄڈ څ كايلاڃي ؿ ميبؿي ام٣ټڀبي ُي٤ڈ ٣لة څ ُڀبك تڀبٽ ؿڅكڇ ٬ٓچي، ؿك

 ُاـ.   ثب ايلاځ، ًجت تٰچيت تِي٢ ؿك آځ ؿيبك ٿيڃين اكتجبٙ اُلا٩  ٳلؿڃـ.  مڃـٷي ٿي

 ُـ.  ثڈ ٣الڅڇ ع٘چك ايلاڃيبځ ؿك علٿيڂ ًجت تٰچيت اؿثيبت ٣لة ؿك ايلاځ ٿي

 اشزاف ًسثي استقالل ـ سَ

ډلصڄـ ؿك عٴچٿت ٬ٓچي، اٿپلاتچكي ٣خڀابڃي ثال عزابم څ اُالا٩ عابٳپ ثال آځ       

ام اًتٰالٹ ڃٌجي ثلؽچكؿاك ثچؿڃـ. آڃبځ ٛي ٯلڅځ ٿتاچاٻي   تٰليجبرؿاُت اٿب اُلا٩  ًيبؿت

 اٿبكت علٿيڂ ُلي٬يڂ كا ؿك اؽتيبك ؿاُتڄـ څ ام ربيٸبڇ ثباليي ؿك عزبم ثلؽچكؿاك ثچؿڃـ.



 082/  فصل پنجن: هناسبات ايرانيان با حجاز در عصر صفويه

 

 هذُثي هشتزک گزايش ـ چِار

٬ٓچيبځ څ اٿيلاځ علٿيڂ، ٷلايَ ٿقډجي ٿِتلٱ ؿاُتڄـ. اُلا٩ عٌاڄي عابٳپ   

ډبي  ٷلايَ ميـي ٿقډت ثچؿڃـ. اُلا٩ عٌيڄي عبٳپ ثل ٿـيڄڈ ڃين ٧بٻجبر بٻجبرثل ٿٴڈ ٧

ډبي ٓبعت ڃ٬اچف ؿك   اٿبٿي ؿاُتڄـ. ډلصڄـ آڃبځ ڃبصبك ثچؿڃـ ثب ٿچا٢ٗ ٿقډجي ؿڅٻت

 ٳلؿڃـ.  علٿيڂ ٿبڃڄـ ٿڀبٻيٲ څ ٣خڀبڃي ٿؾبٻ٬ت ڃٴڄڄـ. ثلؽي ٿچاٯ٢ ڃين تٰيڈ ٿي

 هشتزک ًسة ـ پٌح

كًبڃـڃـ   ٿي 7څ ڃٌت ؽچؿ كا ثڈ اٿبٽ ٿچًي ٳبٟپ ڄـ٬ٓچيبځ اؿ٣بي ًيبؿت ؿاُت

ام ايڂ كڅ ثب اُلا٩ ثڈ ٛچك ٳټي ډپ ڃٌت ثچؿڇ اٿب ثب اُلا٩ عٌايڄي ٿـيڄاڈ ٯلاثات    

 ڃٌجي ثيِتلي ؿاُتڄـ.

ٿڄبًجبت ٬ٓچيڈ ثاب  ؿكثبكڇ ډبي ٷٌتلٍ كڅاثٚ ٳڈ اُبكڇ ُـ،  ثڈ ك٧پ څرچؿ مٿيڄڈ

ډڀبڃٸچڃاڈ ٳاڈ اُابكڇ ُاـ،     ميلا اؽجبك صڄـاڃي ڃـاكيپ عزبم څ اُلا٩ عبٳپ ثل آځ، 

عزبم تغت ًټٜڈ ٣خڀبڃي ثچؿ څ ؿڅٻت ٿٌاتٰټي ڃـاُات څ اُالا٩ ٿٴاڈ ام ًاچي      

اڃـ ام اُالا٩ عزابم    ُـڃـ.ٳٌبڃي ٳڈ ثڈ كڅاثٚ ٬ٓچيبځ پلؿاؽتڈ  ٣خڀبڃي ٿڄٔچة ٿي

ايڂ ؿك عبٻي اًت ٳڈ ؿك آځ كڅمٷبك ډڀڈ ًبٻڈ ُڀبك ٫لاڅاڃي مائال   .اڃـ يبؿ ٳلؿڇٳڀتل 

٣الڅڇ ثل آځ رڀ٤ي ام ٣بٻڀبځ څ ٫ٰيڊبځ ُي٤ڈ  .ُـڃـ  علٿيڂ ُلي٬يڂ ٿيام ايلاځ كاډي 

م ايڂ كڅ كڅاثٚ ٬ٓچيڈ ثب عالٿيڂ ُالي٬يڂ څ   ا 1اڃـ. ام ايلاځ ؿك آځ ؿيبك اٯبٿت ؿاُتڈ

ؿڅٻت اُلا٩، ډپ ثڈ ؿاليٺ ٿقډجي څ ډپ اًتٰالٹ ڃٌجي ؽچؿ څ ڃين ثاڈ ؿٻياٺ ٿٌاإٻڈ    

 .ڃبپقيل ثچؿ ارتڄبةعذ، 

ڃبٿاڈ ُابڇ   ٿٌتٰيپ ٬ٓچيڈ ثب اُلا٩ عزابم،  ل ؿكثبكڇ كڅاثٚ ُبيـ تڄڊب ٿـكٱ ٿ٤تج

 .٭  ډ1077تاب   1040)ٷچيب ميـ ثڂ ٿغٌڂ ٳڈ ام ًابٹ   ٣جبى ؿڅٽ ثلاي ُلي٪ ٿٴڈ
                                                           

. كه ايي کزبة ًبم رؼلاكي آّهكٍ ّلٍ اٍذ؛ عؼلويبى، هٌبٍيجبد إيلِبى   849ي  845ٕلْيَ كه ػوَٕ كيي، ٕٔ. 1

 ّ ؽغبى.
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ڃٸابكٍ  ثڈ ؽٚ آٯب عٌيڂ ؽچاڃٌبكي ثبُـ ٳڈ  ٿبكت ٿٴڈ كا ؿك اؽتيبك ؿاُتڈ اًت(ا

اڃاـٳي   .اًات اُبكڇ ُاـڇ  ٿچٗچ١ ؿُچاكي كاڇ عذ ام ٛليٮ ثٔلڇ يب٫تڈ څ ؿك آځ ثڈ 

ٳڈ ؿك ايڂ مٿيڄڈ اٯاـاٿبت څ تڀڊياـاتي اڃزابٽ    ث٤ـ، عبٳپ ثٔلڇ ثڈ ُبڇ ايلاځ ٯچٹ ؿاؿ 

ؿك ايڂ ڃبٿڈ ثل  .ٿچرچؿ اًتؿك ٯپ ايڂ ڃبٿڈ ؿك ٳتبثؾبڃڈ آيت اهلل ٿل٣ِي ڃز٬ي  ؿډـ.

 1ٿڄبًجبت تبٳيـ ُـڇ اًت.ثڊجچؿ ؿٻيٺ ًيبؿت څ  ڈكڅاثٚ ؽچيِبڅڃـي ث

كات باًت ٳڈ تڄڊاب اُا   2«ُلي٪ ٤ًـ ثڂ ميـرچاة ٿٴتچة » ڃبٿڈ ؿڅٽ، ثب ٣ڄچاځ

 ثبُـ.  ډبي عذ څ تإٿيڂ اٿڄيت عزبد ٿي تبكيؾي آځ ثڈ ٿٌإٻڈ كاڇ

ثالاي   ڃبٿاڈ  څٯا٪  ًابؽت،   ام ؿيٸل ٿچٗچ٣بتي ٳڈ ٬ٓچيڈ كا ثب عزبم ٿلتجٚ ٿاي 

 ٿـيڄڈ ٿڄچكڇ اًت. ُبڇ ٣جبى ؿك ايڂ څٯ٪ ڃبٿڈ صڄيڂ آڅكؿڇ اًت: ًبؿات

زض ٚظيفٝ ٚ اضتعاق ٚ ٔسز ٔؼبش سـبزات   ٘ػف حبغُ اربضٜ ٔٛلٛفبت ٔصوٛضٜ

ػبِي زضربت اثٗ حسيٙي وٝ سبوٗ ٚ ػبوف ٔسيٙٝ قيجٝ ٔمسسـٝ ثبضـٙس غـطف    

ضٛز ثٝ ضطـ آٖ وـٝ ٚظيفـٝ ٚ ٔٛارـت ٘ساضـتٝ ٚ ضـيؼٝ أـبٔي احٙـي ػطـطي           ٔي

ٔٛلٛفبت ضبٜ ػجبس زْٚ ٔجّ  ٞفػس تٛٔبٖ فبؾُ آٔسٜ ٚرـٝ ظيـبضت    اظ 1ثبضٙس.

حسيٗ ٔمسض فطٔٛز وٝ زض سبَ ثالوسط ٔػحٛة ٔـطزْ  ضا ثٝ ٚظيفٝ سبزات ثٙي اِ

 ٔؼتمس ثٝ رٟت ايطبٖ فطستبزٜ ضٛز.

ؿك ڃبٿڈ ُبڇ ٣جبى آٿـڇ ثچؿ ٳڈ ثڈ پبى معڀبت ُاڀب ؿك ع٬بٟات ام عزابد ام ډال     

ډبي ٿغجت څ اٻ٬ات   ڃ٬ل آڃڊب پڄذ ًٴڈ ٛال ثڈ رن ًي ًٴڈ ثڈ ُڀب پلؿاؽت ُچؿ تب كُتڈ

 4ډبي ٬ًل عذ ؿك ؿڅكڇ ٬ٓچي اًت. چاكياًتچاك ُچؿ. ايڂ ڃبٿڈ ثيبڃٸل ثلؽي ؿُ

                                                           

 .39كٖلٌبهَ هيوبد ؽظ، ُ . 1

.م ثو هکَ ؽکْهذ کوك )ربهيـ اهيواء الوکيَ(، ػيبهف     ُ 5553ي5177ّي ثَ ّويق االكٚل هِْْه ثْكٍ ّ اى ٍب، . 2

 . 5453،، كهْن، كاه الجْبئو. ػجلالـٌ

 .327ٍبفزبه ّ اًليَْ، ٓ. 3

 .6، 5385ٓ، 39ًبهَ هيوبد ؽظ، ُ ه.ک: هٌبٍجبد إلِبى ّ ؽغبى، كٖل. 4



 082/  فصل پنجن: هناسبات ايرانيان با حجاز در عصر صفويه

 

ُبڇ ًټيڀبځ ٬ٓچي ډلًبٹ ام ارڄبى څ اٿچاٹ ٿجټ٦ ډِتبؿ ډناك تچٿبځ ثاڈ اٿابٳڂ   

ثڄاب   ٫1لًتبؿ.  ډبي ٿتجلٳڈ ٿبڃڄـ ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ٿڄچكڇ څ ٿِڊـ ٿٰـى ٿي ُلي٬ڈ څ آًتبځ

ثڈ ٷناكُي، ًټٜبځ عٌيڂ آؽاليڂ ًاټٜبځ ٓا٬چي تاب تٌاؾيل آا٬ڊبځ ثاڈ ًابٹ         

ٳڄڄاـڇ( ثالاي ڃٔات ؿك عزالڇ      ٲ ُڀبٿڈ )ٷچي ٿلٳت ام ٿچاؿ ؽچُجچ.٭ ي  ډ1119

پيبٿجل ثڈ ٿـيڄڈ ٫لًتبؿ. ايڂ ُڀبٿڈ اكمٍ ثٌيبك ٫لاڅاځ ؿاُت څ ثاب ٛاال څ اٻڀابى څ    

 2)ا٧چات(، ٿ٬ٰاچؿ ُاـ.   ڃٸبكي ؽبؿٿبځ علٽ ا يبٯچت تنييڂ ُـڇ ثچؿ  اٿب ثڈ ؿٻيٺ ًڊٺ

بؿات عٌڄي ثيِتل ثچؿڇ اًت. تلؿيـ ٿڄبًجبت ًبؿات ٿـيڄڈ ثب ٬ٓچيبځ ثڈ ڃٌجت ً ثي

ع٘چك ثلؽي ام ًبؿات ؿك ا٬ٓڊبځ څ اكتجبٙ آڃبځ ثب ٣ټڀبي ًبٳڂ ؿك ايلاځ ڃين ٿايـ 

ٳڀتل ثڈ ايلاځ  ،ٯبثٺ فٳل اًت ًبؿات عٌڄي ثڈ ؿٻيٺ ٿچٯ٤يت ثلتلايڂ عٰيٰت اًت. 

تِي٢ اٿبٿي كيِڈ ؿاكتل ثچؿ  ،آٿـ څ ُـ ؿاُتڄـ. ثڈ ٣الڅڇ ؿك ٿيبځ ًبؿات ثڄي اٻغٌيڂ

ايڂ ؽچؿ ثلاي ٳچس آڃبځ ثڈ ايلاځ څ ډڄـ ٿاحل ثچؿ. ٿخال عٌڂ ثڂ ڃچكاٻـيڂ ام ٣ټڀب ٳڈ 

ؿك ُڊلډبي ٿؾتټ٪ ايلاځ ڃنؿ ُيؼ عٌيڂ ثڂ ٣جـ اٻٔڀـ )پـك ُايؼ ثڊابيي( څ ڃيان    

اي ؿيٸل ؿك ٯنڅيڂ څ ربډبي ؿيٸال تغٔايٺ ٳالؿڇ ثاچؿ. ياب ًايـ        ؽچؿ ُيؼ څ ٣ـڇ

ُـ ؿاُتڈ څ يٴي ام ډڀٌلاځ څي ڃين ډبي ٿتچاٻي ثڈ ايلاځ آٿـ څ  ثڂ ُـٯپ ًبٹ ٗبٿڂ

 ا٬ٓڊبڃي اًت.

 څرچ ٳلؿ: تچاځ ؿك ٿچاكؿ ميل رٌت  كا ٿي ډـ٩ اُلا٩ ام آٿـځ ثڈ ايلاځ

 7ميبكت اٿبٽ كٗب ا

 تغٔيٺ ٣ټپ ا

 3ٿڄـي ام ٿچاډت ٿبؿي ٳڈ ُبڇ يب ؿيٸلاځ ٿڀٴڂ ثچؿ ثڈ آڃبځ ثـډڄـ. ثڊلڇ ا
                                                           

 .55اآلصبه ك، مکو القيبه كه ربهيـ ٕلْيَ، ٓ ًوبّح. 1

 .434ّ  433، 5ٕٔهٌبئؼ الکوم، ط. 2

 .279ّ  223، 2ٕٔرؾلَ االىُبه، ط. 3
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ؿك عالٿيڂ،   ډابي ًاالٛيڂ ٓا٬چي    ٯبثٺ ثبمٷچيي اًات ٳاڈ ا٫انڅځ ثال ٳڀاٲ     

ك٫تڄاـ څ ام اياڂ كڅ     ؽچارٸبځ ٓبعت ٿڄٔت ؿك ؿكثبك ٬ٓچي ڃين ٫لاڅاځ ثڈ عذ ٿي

ثڈ ٳبكډبي ؽيل څ ٣بٽ اٻڀڄ٤٬ڈ اډتڀابٽ ؿاُاتڄـ څ ثاقٹ څ     ٳڈ ٓبعت ٫لمڃـي ڃجچؿڃـ،

 ؿاؿڃـ.  ډبي ثٌيبكي ؿك ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ اڃزبٽ ٿي ثؾَِ

 پبدشبْبٌ صفٕي سهطُت  ٔ يذت  َبو

  (.٭  ډ930ا  905)اڅٹ  اًڀب٣يٺُبڇ  ا

  (.٭  ډ984ا  930)پٌل ُبڇ اًڀب٣يٺ اڅٹ  اڅٹُبڇ ٛڊڀبًت  ا

  (.٭  ډ985ا  984)ُبڇ اًڀب٣يٺ ؿڅٽ پٌل ُبڇ ٛڊڀبًت اڅٹ  ا

  (.٭  ډ996ا  985)ؽـاثڄـڇ پٌل ُبڇ اًڀب٣يٺ ؿڅٽ  ٿغڀـًټٜبځ  ا

  (.٭  ډ1038ا  996)ُبڇ ٣جبى اڅٹ پٌل ًټٜبځ ٿغڀـ ؽـاثڄـڇ  ا

  (.٭  ډ1052ا  1038) ٿيلما ڃچڇ ُبڇ ٣جبى اڅٹ ٬يُٓبڇ ٬ٓي پٌل  ا

  (.٭  ډ1077ا  1052)ُبڇ ٣جبى ؿڅٽ پٌل ُبڇ ٬ٓي  ا

  (.٭  ډ1105ا  1077)ُبڇ ًټيڀبځ پٌل ُبڇ ٣جبى ؿڅٽ  ا

  (.٭  ډ1135ا  1105)پٌل ُبڇ ًټيڀبځ  عٌيڂُبڇ ًټٜبځ  ا

  (.٭  ډ1145ا  1135)پٌل ُبڇ ًټٜبځ عٌيڂ  ؿڅٽُبڇ ٛڊڀبًت  ا

 1.(.٭  ډ1148ا  1145)٣جبى ًچٽ پٌل ُبڇ ٛڊڀبًت ؿڅٽ  ُبڇ ا

                                                           

 .452واى ثب كْْهُبي عِبى، ٓربهيـ رٞجيو، اي. 1
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 افشاريه

 افشبسيّ يعشفي. 1

ا   107) ا٫ِبكيڈ ام ٯجبيٺ ٯنٻجابٍ تالٱ ډٌاتڄـ ٳاڈ ؿك تِاٴيٺ ؿڅٻات ٓا٬چيڈ       

ى اڅٹ ٓاا٬چي ؿك كاًااتبي ًيبًاات ( ڃٰااَ ؿاُااتڄـ. ث٤ااـډب ُاابڇ ٣جااب.٭  ډ1135

ربيي ايالت څ ٣ِبيل ٳڈ ام ؿاليٺ آځ ع٬بٟت ام ٿلمډبي ايلاځ ثچؿ، اياٺ ا٫ِابك    ربثڈ

مٿابڃي ٳاڈ ا٫ب٧ڄاڈ ٯڄاـډبك ؿك ًابٹ       كا ثڈ ُڀبٹ ؽلاًبځ ؿك اثيچكؿ څ ڃٌبء ٳچس ؿاؿ.

.٭ ا٬ٓڊبځ كا تٌؾيل څ ٿچٯتب ؿڅٻت ٓا٬چي كا ثلاڃـاؽتڄاـ، ڃابؿك ا٫ِابك ثاب        ډ1135

ؽـٿت ٛڊڀبًات ؿڅٽ ٓا٬چي كًايـ ٳاڈ ٣ابمٽ       ي تغت اٿل ؽچؿ ام اثيچكؿڃيلڅډب

ڃبؿك پي ام آڃٴڈ ام ًچي ٛڊڀبًت ثڈ ٣ڄچاځ ًپڊٌبالك اڃتؾبة ُـ،  1ؽلاًبځ ثچؿڃـ.

 ثب اٯـاٿبت ميل ُڊلت ثٌيبكي ٳٌت ٳلؿ:

 الف( احياي زّلت صفْيَ 

ڈ ډلات كا ڃبؿك ثلاي اڃزبٽ ايڂ ٳبك، صڄـيڂ اٯـاٽ ٿڊپ اڃزبٽ ؿاؿ. څي ڃؾٌت ا٫ب٧ڄ

ًلٳچة ٳلؿ تب ام ٛل٩ آڃڊب ؽيبٻَ آًچؿڇ ُچؿ. پي ام آځ ثڈ ډڀالاڇ ٛڊبًات ؿڅٽ   

ڃابؿك   ٬ٓچي ثڈ ا٬ٓڊبځ ٻِٴلٳِي ٳلؿ تب ثب اؽلاد ا٫ب٧ڄڈ ؿڅٻت ٬ٓچي كا اعيب ٳڄـ.

ؿڅ ڃجلؿ ًڄٸيڂ ثب آڃبځ  ډبي ٧ټنايي ٯڄـډبك، ٷيلي ا٬ٓڊبځ ام ؿًت ا٨٫بځ ثلاي ثبمپي
                                                           

 .31ّ  29هْبي ًبكهي، ٕٔ ؛ عِبى35ي25ًبكهّبٍ ّ ثبىهبًلهبًِ، ٕٔ. 1
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ؿڅًت ثچؿ ٳڈ ؿك ڃنؿيٴي ؿاٿ٨بځ كػ ؿاؿ څ ثڈ ُٴٌت  ځاڃزبٽ ؿاؿ. ڃؾٌت ڃجلؿ ٿڊڀب

اُل٩ ا٨٫بځ ٿڄزل ُـ. ڃجلؿ ث٤ـي ٿچكصڈ ؽچكت ثچؿ ٳڈ ؿك ڃنؿيٴاي آا٬ڊبځ كڅي   

ثالاي ٿاـتي   څ ؿڅٻت ٓا٬چيڈ ؿڅثابكڇ   ثڈ ؿًت ڃبؿك ا٫تبؿ ؿاؿ. ثـيڂ تلتيت ا٬ٓڊبځ، 

 اًتٰلاك يب٫ت.ٳچتبڇ 

 ب( پيزّسي تز اهپزاتْري ػثواًي

ڈ ٿڄابٛٮ اُا٨بٹ ُاـڇ ايالاځ تچًاٚ ٣خڀابڃي، ٿچ٫اٮ ُاـ         ڃبؿك ثب ٻِٴلٳِاي ثا  

ډبيي كا ٳڈ ايڂ ؿڅٻت ؿك اڅاؽل ٬ٓچيڈ ثب اًات٬بؿڇ ام ٗا٤٪ ؿڅٻات ايالاځ،      ًلمٿيڂ

ډب كا ام ثلؽي ٿڄبٛٮ ُڀبٻي ايلاځ ٣ٰت  ډڀضڄيڂ كڅى 1ا٨ُبٹ ُـڇ ثچؿ كا آماؿ ٳڄـ.

 ؿاؿ.كاڃـ څ ثؾَ څًي٤ي ام ډڄـڅًتبځ كا ٫تظ ٳلؿ څ ٿلمډبي ايلاځ كا ٷٌتلٍ 

 اي ثلاي ؽټ٢ ٛڊڀبًت څ آ٧بم ًټٜڄت ؽچؿ ثچؿ، ڃبؿك ٳڈ ثڈ ؿڃجبٹ ٫لٓت څ ثڊبڃڈ

ُٴٌت ٛڊڀبًت ام ٣خڀبڃي كا ٳڈ ثـڅځ ډڀبډڄٸي ثب ڃبؿك اڃزبٽ ُـڇ ثچؿ ثڊبڃڈ ٯالاك  

څي ثب ا٣الٽ ڃباليٮ ثچؿځ اڅ، ُاچكايي ؿك ؿُات ٿ٨ابځ ؿك ُاڀبٹ ٧الة ايالاځ        2ؿاؿ.

ٯ٤ٜاي ًاټٜڄت كا ٿِاؾْ ٳڄاـ. ؿك اياڂ      تب تٴټي٪  .٭(  ډ1148)ًبٹ  تِٴيٺ ؿاؿ

ثنكٷبځ ٯجبيٺ څ ٬ًلاي ؽبكري  ٓبعت ٿڄٔجبځ ٳِچكي څ ٻِٴلي، ٿزڀ٢ ٳڈ ٣ټڀب،

ع٘چك ؿاُتڄـ، ڃبؿك ثب ا٣الٽ ُالايٜي، ًاټٜڄت ايالاځ كا پاقيل٫ت څ ثاـيڂ تلتيات       

 3ًټٌټڈ ا٫ِبكيڈ كا ثڈ پبيتؾتي ٿِڊـ تإًيي ٳلؿ.

 . سٔاثط ثب حجبص2

.٭(، ثيِتل اڅٯابت ؽاچؿ كا ؿك ڃجالؿ ثاب       ډ1160ا  1148) ڃبؿك ؿك ٿـت عٴچٿتَ
                                                           

ٓ  ؛ كبه258ً، 5ٓػبلن آهاي ًبكهي، ط. 1 ٓ   ؛ عِيبى 569ًبهَ ًبٕيوي،  ٓ 47هْيبي ًيبكهي،  ؛ 588؛ كهٍ ًيبكهٍ، 

 .512ي96هْب، ٕٔ ؛ عِبى381ّ  379؛ اًوواٗ ٍلَلَ ٕلْيَ، 54ٕٔ ّ 54ٕٔربهيقچَ ًبكهّبٍ، 

 .323-325؛ ربهيـ ايواى كه ىهبى ًبكه ّبٍ، 35ٕٔ-29ربهيقچَ ًبكهّبٍ، ٕٔ. 2

 .333؛ ربهيـ ايواى كه ىهبى ًبكه ّبٍ، 57ٓ؛ ربهيقچَ ًبكهّبٍ، 371ٓكّهٍ ًبكهي، ٓ. 3
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څ كڅًايڈ ثالاي ٣ٰات     1رچاك ًپلي ٳلؿ. رڄٶ ثب اٿپلاتاچكي ٣خڀابڃي   ډبي ډپ ٯـكت

كاڃـځ آڃڊب ام اكاٗي تٔل٩ ُـڇ ؿك ٣ٔل ٬ٓچيڈ څ ڃين ٻِٴل ٳِاي ڃابؿك ثاڈ ډڄاـ څ     

 2ډب فډڂ ڃبؿك كا ثڈ ؽچؿ ٿِا٨چٹ ًابؽتڈ ثاچؿ.    ام ٿچاكؿي اًت ٳڈ ًبٹ تٌؾيل ؿډټي،

ثڄبثلايڂ، ڃبؿك ثب څرچؿ ؿاُتڂ ٯـكت ثلاي ا٣ڀبٹ ڃ٬اچف ثال عالٿيڂ څ عزابم، ٫لٓات      

تچرڊي ڃبؿك ثڈ اٿچك علٿيڂ څ  صڄـاڃي ثلاي ايڂ ٳبك ڃيب٫ت. اٻجتڈ ايڂ ًؾڂ ثڈ ٿ٤ڄبي ثي

 تچاځ اُبكڇ ٳلؿ:  ٷناكي ايلاڃيبځ ڃجچؿ. ام اٯـاٿبت ڃبؿك ؿك ايڂ كاًتب ثڈ ايڂ ٿچاكؿ ٿي عذ

 حداج اس سْي ػثواًيالف( تأهيي اهٌيت 

ڃبؿك ٳڈ ثڈ ربيٸبڇ عذ ؿك ڃانؿ ٿٌاټڀبڃبځ څ ٿِالڅ٣يت څ ا٣تجابك ثؾِاي آځ ثاڈ       

ٷاناكي ايلاڃيابځ    ام ډڀبځ آ٧بم عٴچٿتَ تالٍ ؿاُات تاب عاذ    عبٳڀبځ څاٯ٪ ثچؿ،

ًبٿبځ يبثـ. ام ايڂ كڅ، يٴي ام ُلايٚ ؽچؿ كا ثلاي پقيل٫تڂ ًټٜڄت ؿك ُچكاي ٿ٨بځ 

اڃي ثبيـ ډل ًبٻڈ ام ٛليٮ ُبٽ ثڈ ًا٬ل عاذ ثلڅڃاـ څ    صڄيڂ ا٣الٽ ٳلؿ ٳڈ عزبد ايل

ٿإٿچكاځ اٿپلاتچكي ٣خڀبڃي ثبيـ ثب آڃبځ ډڀبڃڄـ عزبد ٿٔال څُابٽ ك٫تابك ٳڄڄاـ څ ام     

)ڃاچ٣ي ٿبٻيابت( ؽاچؿؿاكي    « ؿڅكٿاڈ »ډبي ٧يل ٿ٤ڀچٹ ٿبڃڄاـ   ډب څ ثبد ٷل٫تڂ ٿبٻيبت

 3.څكمڃـ

ثاڈ ؿٻياٺ    ؿڅٻت ٣خڀبڃي ٗڀڂ ٿؾبٻ٬ت ثاب ًا٬ل عزابد ايلاڃاي ام ٿٌايل ُابٽ،      

ٿِٴالت ٫لا كڅ، ثڈ ڃبؿك پيِڄڊبؿ ؿاؿ ٳڈ مائلاځ ثيت اهلل اٻغلاٽ ايلاڃي ام ٿٌيل ڃزا٪  

ڃبؿك اياڂ پيِاڄڊبؿ كا ثاڈ ُالٙ      څ ثڈ كيبًت اٿيلاٻغبد ايلاڃي ٣بمٽ ٬ًل عذ ُچڃـ.

 4ًچي ؿڅٻت ٣خڀبڃي پقيل٫ت. تإٿيڂ اٿڄيت څ ٻچامٽ ٬ًل ام
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 ؼياى زر هسدس الحزاميش ب( اذتصاص هقاهي تَ

ډبي پقيلٍ ًاټٜڄت، تاالٍ ٳالؿ تاب ؿڅٻات       بؿك ثب ٷڄزبڃـځ ايڂ ثڄـ ؿك ُلٙڃ

٣خڀبڃي كا ٳڈ ثل علٿيڂ ًيبؿت ؿاُت، څاؿاك ًبمؿ تب ؿك ٿٌزـاٻغلاٽ ثڈ ُي٤يبځ ڃين 

ډبيي اؽتٔبّ يبثـ ٳڈ ثڈ پيلڅاځ ٿقاډت صڊبكٷبڃاڈ اډاٺ ًاڄت     ٿٰبٿي ډڀبڃڄـ ٿٰبٽ

 1كڅٍ ؽچؿاٯـاٽ ٳڄڄـ. اؽتٔبّ يب٫تڈ اًت تب ډل يٲ ثلاي ؽچاڃـځ ڃڀبم ثڈ

تالٍ ڃبؿك ايڂ ثبكڇ ثڈ ربيي ڃلًيـ، ميلا ؿڅٻت ٣خڀبڃي ثڈ ثڊبڃڈ ايڄٴڈ اؽتٔابّ  

ډابي ٯاـيپ ٓاچكت ٷل٫تاڈ څ ؿك ٓاچكت       ايڂ ٿٰبٿبت ثڈ ٫ل٭ اډٺ ًڄت ؿك مٿابځ 

 كڅ ؽچاډـ ُـ، ام پقيل٫تڂ ؿكؽچاًت ڃبؿك ًلثبم مؿ. ٿچا٫ٰت ثب څاٳڄَ ٣ڀچٿي كڅثڈ

.٭ ډڀالاڇ ٳابكڅاڃي ام     ډ1154ٔچّ ڃبؿك ؿك ًابٹ  ث٤ـ ام ايڂ رليبځ عٴيپ ٿؾ

اي ام ٳبثاٺ ثالاي ًاټٜبځ     ڃبؿك ثب اكًابٹ ڃبٿاڈ   2ٛليٮ ث٨ـاؿ كډٌپبك ٿٴڈ ٿٴلٿڈ ُـ.

ام څي ؿكؽچاًت ٳلؿ تب كاڇ مثيـڇ ٳڈ ؿصبك څيلاڃاي ُاـڇ څ ٿتالڅٱ ٿبڃاـڇ      ٣خڀبڃي،

يڂ ُچؿ. اًت، ثلاي ٣جچك عزبد ايلاڃي آٿبؿڇ څ اٿڄيت ايڂ ٿٌيل ام ٛل٩ ٣خڀبڃي تإٿ

ډڀضڄيڂ ؿك ايڂ ڃبٿڈ يبؿآڅك ُـ ٳڈ ثڈ اٿبٽ رڀب٣ت ايلاڃي ثبياـ ارابمڇ ؿاؿڇ ُاچؿ ؿك    

 3ٿٰبٽ ُب٤٫ي ثڈ ڃبٽ ڃبؿك ؽٜجڈ ثؾچاڃـ.

ډبي ٣خڀبڃي څ ايالاځ څ ثاـك٫تبكي ثاب عزابد ايلاڃاي څ       ڃبؿيـڇ ٷل٫تڈ ُـځ تچا٫ٮ

ثاب   .٭  ډ1156اي ثاڈ ؿًات ڃابؿك ؿاؿ تاب اڅ ؿك ًابٹ       اؽلاد اٿيلاٻغابد آڃابځ، ثڊبڃاڈ   

ډب ثبم پي ٷيلؿ. آڃبځ عـڅؿ يٲ ٯلځ پيَ آڃزب  ٻِٴلٳِي ثڈ ٣لا٭، آڃزب كا ام ٣خڀبځ

 كا ام ٬ٓچيڈ ٷل٫تڈ ثچؿڃـ.

اي ؿك ڃزا٪ اُال٩، ٿلٳات ام ٣ټڀابي ٿِاڊچك       ڃبؿك ؿك پي ٫تظ ٣الا٭، ٳڄٸالڇ  

ُڊلډبي ٿؾتټ٪ ايلاځ، ٿبڅكاءاٻڄڊل، ٣ټڀبي ُبؽْ ًبٳڂ ٣لا٭ ؿك ُڊلډبي ڃز٪، 
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 ٣خڀبڃي ُيؼ ٣جـاهلل ا٫ڄـي ثڂ عٌيڂ ث٨اـاؿي ٿِاڊچك ثاڈ ًاچيـي     ٳلثال څ ڃڀبيڄـڇ

اي ثاڈ اٿ٘ابي ٣ټڀابي     ڃبٿاڈ  تِٴيٺ ؿاؿ. ؿك ايڂ ٳڄٸالڇ تچا٫اٮ   (.٭  ډ1246ا   1180)

 عبٗل كًيـ ٳڈ ثلؽي ام ثڄـډب څ ڃٴبت ؿكد ُـڇ ؿك آځ ٣جبكت ثچؿڃـ ام: 

 ثڈ كًڀيت ُڄبؽتڈ ُـځ ٿقډت ر٬٤لي ام ًچي ٯ٘بت، ٣ټڀب څ ا٫ڄاـيبځ ا   يٲ

 اډٺ ًڄت.

ُليٲ ُـځ ُي٤يبځ ؿك ٿٰبٽ ُب٤٫ي ؿك ٿٌزـ اٻغلاٽ: ثڈ ٿچرت ايڂ ثڄـ ام ا   ؿڅ

تچاڃٌتڄـ پي ام اٯبٿاڈ ڃڀابم ُاب٤٫يبځ، ٛجاٮ آيايڂ ؽاچؿ ڃڀابم          تچا٫ٰڄبٿڈ، ُي٤يبځ ٿي

 ثٸناكڃـ.

ًڈ ا اڃتؾبة اٿيلاٻغبد ام ًچي ايلاځ ؿك ډل ًبٹ څ ٻنڅٽ ثلؽچكؿ يٴٌابځ ثاب اڅ    

 اٿيلاځ عبد ٿٔل څ ُبٽ. ډڀبڃڄـ ك٫تبك ثب ؿيٸل 

 1صڊبك ا اٳلاٽ عزبد ايلاڃي ؿك ٬ًل عذ.

ؿك پي ايڂ تچا٫ٰڄبٿڈ ؿڅٻت ٣خڀابڃي ت٤ڊاـ ٳالؿ تاب ثاب ٳڄتالٹ ك٫تابك ٿاإٿچكاځ څ         

ٷيالاځ څ ًلُاڀبكٷيلاځ، عزابد     ثبڃبځ، كاډاـاكاځ، ثابد   ٳبكٷناكاځ ؽچؿ ا٣پ ام ٳِتي

 2ُـ.اي ثب آڃبځ ؿاُتڈ ثب ايلاڃي كا اٳلاٽ ٳڄـ څ ك٫تبك ُبيٌتڈ

ډب ًل ثبم مؿ څ ت٤ييڂ اٿيلاٻغبد ايلاڃاي   ؿڅٻت ٣خڀبڃي ام ثلآڅكؿځ ايڂ ؿكؽچاًت

ايڂ ٿقاٳلات صڄـ ثبك ؿيٸل ڃين تٴلاك ُـ څ ًالاڃزبٽ   3كا تڄڊب ؿك كاڇ ڃز٪ پقيل٫ت.

.٭ ثٌتڈ ُـ، ثل ع٬ٞ   ډ1159اي ٳڈ ٿيبځ ؿڅ ؿڅٻت ثڈ ًبٹ  ڃتيزڈ ٿبڃـ. ؿك ٣ڊـڃبٿڈ ثي

اڃي، ؽچاڇ ؿك كاڇ ث٨ـاؿ څ ؽچاڇ ؿك كاڇ ُابٽ تإٳياـ ُاـڇ    ًالٿت څ اٿڄيت عبريبځ ايل

 4اًت.
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ڃبٿڈ ٳڄٸلڇ ڃزا٪ اُال٩، ثاڈ ًايـ      ، ثلاي پيٸيلي تچا٫ٮ.٭  ډ1157ڃبؿك ؿك ًبٹ 

ٿإٿچكيت ؿاؿ تاب   7( ٿـكى څؽٜيت علٽ اٿبٽ عٌيڂ.٭  ډ 1158)ٽ ڃٔلاهلل عبئلي

عبئلي ؿك ايڂ  ثب ٬ًل ثڈ ٿٴڈ، ثل ارلايي ُـځ ٿٔچثبت ٳڄٸلڇ يبؿ ُـڇ ڃ٠بكت ٳڄـ.

ډابي   ٬ًل ٿچكؿ اًتٰجبٹ اٿيل ٿٴڈ، ُلي٪ ٿ٤ٌچؿ ثڂ ٤ًيـعٌڄي ٯلاك ٷل٫ت څ ڃبٿاڈ 

ڃبؿك ٿجڄي ثل تچا٫ٮ ٣ټڀبي ٫ليٰيڂ ؿك ثڈ كًڀيت ُڄبؽتڂ ٿاقډت ر٬٤الي، ثلپابيي    

ٿٌزـاٻڄجي څ ٣ـٽ ت٤لٕ ٫ليٰيڂ ثڈ يٴـيٸل  ڃڀبم ثڈ ُيچڇ ُي٤يبځ ؿك ٿٌزـاٻغلاٽ څ

 تٌټيپ ُلي٪ ٿٴڈ څڅاٻي ٿـيڄڈ ٳلؿ.كا ثڈ ډڀلاڇ ډـايبي ڃ٬يي ڃبؿك

ٿٌزـاٻغلاٽ ثڈ كڅٍ ُي٤يبځ ڃڀبم ؽچاڃـ څ ٿجټ٦ ميابؿي كا   عبئلي ؿك ٿٴڈ څ ؿك

 ام ٛل٩ ڃبؿك ثيڂ ٣ټڀب تٌٰيپ ٳلؿ.

ُلي٪ ٿ٤ٌچؿ، اٿيل ٿٴڈ، ڃبٿڈ څ ډـايب كا ثلاي ٳٌت تٴټي٪ ثاڈ ؿك ثابك ٣خڀابڃي    

ـك رـڇ، اثاچثٴل پبُاب ڃيان ؿك    ؿاُت. اٿيل ثڄ  ٫لًتبؿ څ ًيـ ڃٔل اهلل كا ڃنؿ ؽچؿ ڃٸبڇ

اي ام ؽچاډلماؿڇ ؽچؿ، اعڀـ پبُب ا ٳڈ ؿك ٿالم اكمڅٽ ٿٌاتٰل ثاچؿ ا       ډڀبځ ًبٹ ڃبٿڈ

ٿجڄي ثل ڃٰٖ ٿٔبٻغڈ ثيڂ ٣خڀبڃي څ ڃبؿك ؿكيب٫ت ٳلؿ. ثل ډڀايڂ اًابى ام ُالي٪    

ٿ٤ٌچؿ ؿكؽچاًت ٳلؿ تب ًيـ ڃٔلاهلل كا ثڈ اڅ ثٌپبكؿ تب ثڈ ٯتٺ ثلًابڃـ. ُالي٪ ؿك   

ؽچاًتڈ اڅ ٿٰبڅٿت ٳلؿ، څٻي ثلاي ك٢٫ اتڊابٽ تڀبياٺ ثاڈ تِاي٢ ام ؽاچؿ،       ٿٰبثٺ ايڂ

ؿًتچكؿاؿ تب ث٤ـ ام ډل ڃڀبم ؿك ٿٌزـ اٻغلاٽ، ُي٤يبځ كا ٻ٤ڂ ٳڄڄاـ. ُالي٪ پاي ام    

ًبٹ ًيـ ڃٔلاهلل كا ثڈ ډڀلاڇ اٿيلاٻغبد ُبٽ، اًا٤ـ پبُاب كاډاي اًاتبڃجچٹ ٳالؿ.       يٲ

ؿك ٿيـاځ ثبة اٻٌلايبي اًتبڃجچٹ  ٭.  ډ1158ًلاڃزبٽ ًيـ ڃٔلاهلل ؿك ڃڊپ كرت ًبٹ 

 1ثڈ اتڊبٽ ٫ٌبؿ ٿقډت ٷلؿځ مؿڇ ُـ.

ډابي   اي ثڈ ًټٜبځ ٿغڀچؿ ٣خڀبڃي ام كؿّ ؿكؽچاًت ڃبؿك پي ام ايڂ څاٯ٤ڈ ؿك ڃبٿڈ

ډاب،   ډبي ڃبؿك ؿك ك٫ا٢ ثاـ٣ت   اٿپلاتچك ٣خڀبڃي ٗڀڂ تِٴل ام تالٍ 2ؽچؿ ٷټڈ ٳلؿ.
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تبٳياـ ثال تاإٿيڂ     1ٯچاٽ ؿاُتڈ ثبُاـ. ت٤ڊـ ؿاؿ ثب عزبد ايلاڃي ك٫تبكي ثڊتل ام ؿيٸل ا

ڃبٿاڈ   ډبي ٧يل ٿ٤ڀچٹ ام عزبد ايلاڃاي ؿك ؿڅ تچا٫اٮ   اٿڄيت عزبد څ ڃٸل٫تڂ ٿبٻيبت

ؿډڄـڇ اًتڀلاك ٿِٴالت  ڃِبځ 2.٭ ثيڂ ايلاځ څ ٣خڀبڃي  ډ1160.٭ څ  ډ1159ډبي  ًبٹ

 عزبد ؿك ايڂ ؿڅكاځ اًت.

ًاټٜڄت ثاب ٣ٰبياـ     ډبيي ؿاُات. اڅ تاب پايَ ام    ڃبؿك ؿك مٿيڄڈ ٿقډجي ڃين تالٍ

اډاـاي   ؽچاڃي ؿاُات. ميابكت ٿاناك ائڀاڈ ُاي٤ي څ      اٳخليت ربٿ٤ڈ ُي٤ي ايلاځ ډپ

ٓل٩ ډنيڄڈ ٫لاڅاځ ثالاي ت٤ڀيال څ تچًا٤ڈ عالٽ      ،3ڃقڅكات ٫لاڅاځ ثڈ اٿبٳڂ ٿٰـًڈ

څ  5ډاب ثاڈ ٣ڄبيابت ائڀاڈ     ڃٌجت ؿاؿځ ٫تچعابت څ پيالڅمي   ،٣4ټچي څ ٣تجبت ٣بٻيبت

ډابي   كا ام رڀټاڈ ًيبًات   6ؽابّ ُاي٤ڈ   اؽتٔبّ ؿاؿځ ڃَٰ ٿڊلډب ثڈ ٤ُبكډبي

 تچاځ ُڀلؿ. ٿقډجي څي ٿي

اٿب ڃبؿك ثب تچرڈ ثڈ ٣چاٿټي صچځ ت٬ٴل عٴچٿت آًبځ ثل تڀابٿي اٯاچاٽ ًابٳڂ ؿك    

 ډاب،  ا٨٫ابځ  ٯټڀلڅي ؽچؿ، ډڀٌبيٸي ايلاځ ثب ٳِچكډبي ًڄي ٿقډت ٿبڃڄـ ٣خڀابڃي څ 

ٯاـكت، ڃٰاَ    ت٤ټٮ ؽبٛل ٣ټڀب څ ٿلؿٽ ثڈ ٬ٓچيڈ څ ثيپ ام ثبمٷِت ايِبځ ثڈ ٣لٓڈ

ٷيالي ٣خڀابڃي ام اؽتال٫ابت ٿاقډجي ؿك      ٿؾلة اؽتال٫بت ٿقډجي ؿك ربٿ٤اڈ، ثڊالڇ  

ًڄي ٿقډت څ٫بؿاك ثڈ ڃبؿك ؿك  ډبي رچيي ام ا٨٫بځ تغليٲ ډڀٌبيٸبځ ٣ټيڈ ايلاځ څ ؿٹ

 ام ډڀبځ اڅاځ ًټٜڄت، ًيبًت ٿقډجي ؿيٸلي كا پيَ ٷل٫ت. ،7ًپبډَ
                                                           

 .543، 5ٓلوؾبد اعزوبػيَ هي ربهيـ الؼوام الؾليضَ، ط. 1
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ٿتڀلٳان ٳالؿ. څي ام ٛل٫اي    ڃبؿك اٯـاٿبت ٿقډجي رـيـ ؽچيَ كا ؿك ؿڅ رڊت 

ٳچُيـ ثب ٿغـڅؿ ٳلؿځ آييڂ تِي٢ ؿك ثؾَ ٫ٰڊي آځ څ ٿڀڄچ١ ًبؽتڂ ٤ُبئلي ٿبڃڄـ 

 2څ ًت څ ٻ٤ڂ ٿؾبٻ٬بځ ثڈ ؿًت ُي٤يبځ 1ثلٷناكي ٿلاًپ ٣ناؿاكي ثلاي اٿبٽ عٌيڂ

ـ   ٳڈ ثڈ ڃٸبڇ څي، اؽتال٩ ثلاڃٸين څ ام ثـ٣ت ا څ  ا  3ډبي ُبڇ اًڀب٣يٺ ٓا٬چي ثچؿڃا

ڃ٠ل اډٺ ًڄت كا ثاڈ ؽاچؿ رټات ٳڄاـ. ام      ،4ٰبؿ ثڈ ؽټ٬بي كاُـيڂارجبكي ٳلؿځ ا٣ت

ًچي ؿيٸل، ؿك تالٍ ثچؿ تب ٣خڀبڃي كا څاؿاكؿ ٫ٰڈ ر٬٤لي كا ؿك ٳڄبك ٿقاډت اكث٤اڈ  

 5اډٺ ًڄت ثڈ كًڀيت ثِڄبًـ.

ڃبؿك تالٍ ثلاي كًيـځ ثڈ ايڂ اډـا٩ كا ام ډڀبځ ٻغ٠ڈ تـڅيڂ ٣ڊـڃبٿڈ ُاچكاي  

ٷابڇ ڃتچاڃٌات ثاڈ     بت ٣ڀال پاي ٷل٫ات، اٿاب ډايش     ٿ٨بځ آ٧بم ٳلؿ څ تب څاپٌيڂ ٻغ٠

ډابي   آكمڅډبي ؽچؿ ربٿڈ ٣ڀٺ ثپچُبڃـ. ډڀلاډي ڃٴلؿځ ٣ټڀبي ُاي٤ي ثاب ًيبًات   

ٿقډجي ڃبؿك ٳڈ ٿزبمات ٿلٵ كا ثلاي ثلؽي ام ايِبځ ٿبڃڄـ ٿيلما اثچاٻغٌڂ ٿالثبُي، 

اٳجل ٛبٻٰبڃي، آٯب ٿغڀـكٗب ثڂ ٓاـكاٻـيڂ، ٿيالما ٿغڀـعٌايڂ ثاڂ ٿيالما       ٿال ٣ټي

ډبي ُي٤ي  ـاٻٴليپ څ عبد ٿغڀـ مٳي ٯلٿٌيڄي ثڈ ډڀلاڇ ؿاُت، ڃ٬چف ٣ڀيٮ آٿچمڇ٣ج

ډاب، ٳچتابڇ ثاچؿځ ؿڅكڇ     ډبي ميبؿ ڃبؿك ثڈ ٣ټت ٻِٴل ٳِاي  ؿك ثبڅكډبي ٿلؿٽ، ٿ٨ِټڈ

ډابي ڃابؿك ثاڈ     اٯتـاك ا٫ِبكيبځ څ ڃين ډڀلاډي ڃٴلؿځ ؿڅٻت ٣خڀبڃي ثب تغٰٮ ؽچاًاتڈ 

ثچؿڃاـ ٳاڈ ڃابؿك كا ام كًايـځ ثاڈ       ٣ټت ت٤ٔت ٣ټڀبي اډٺ ًڄت، ام رڀټڈ ٣چاٿټي

 6اډـا٫َ ثبم ؿاُتڄـ.

ؿك ُڀبٹ ؽلاًبځ ثڈ ؿًت ٷلڅډاي ام   .٭  ډ1160ثب ٯتٺ ڃبؿك ُبڇ ا٫ِبك ؿك ًبٹ 
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ُابڇ(، ُابډلػ، ٿيال ٿغڀاـ      ٯټي ؽبځ )٣ابؿٹ  ربڃِيڄبځ اڅ ي٤ڄي ٣ټي ،1يبكاځ ؽچؿٍ

َ  2ٿتچٻي څ ڃبؿك ٿيلما ـ څ ډابي ٳاچصٴي ام ٯټڀالڅ ڃابؿك تٌاټٚ ؿاُاتڄ       تڄڊب ثل ثؾا

ڃتچاڃٌتڄـ ثل ٿِٴالت ٿت٤ـؿ څ ًټٜڈ رچيي كٯيجبځ ٯـكتڀڄـ ؽچيَ ډڀبڃڄـ مڃـيڈ څ 

ثب ؿًتٸيلي څ ا٣ـاٽ ڃبؿك ٿيلما ثاڈ   .٭  ډ1218ٯبربكيڈ صيلڇ ُچڃـ. ًلاڃزبٽ ؿك ًبٹ 

 ثٌبٙ ايڂ ًټٌټڈ ثلصيـڇ ُـ. ٣3ټي ُبڇ ٯبربك، ؿًت ٫تظ

ډب څ ٿِاٴالتي ڃ٠يال    ځپي ام ٯتٺ ڃبؿك، ربڃِيڄبځ اڅ ثڈ ًجت ؿكٷيل ُـځ ثب ثغلا

يابثي ثاڈ ٯاـكت     ٫لڅپبُي عٴچٿت ٿتڀلٳن څ ٿٰتـك څ تغالٱ ٯجبياٺ ثالاي ؿًات    

ڃتچاڃٌتڄـ ثب عزبم اكتجبٙ ثلٯلاك ٳڄڄـ. ام اڃٰلإ ٬ٓچيڈ تب عـڅؿ ؿڅ ٯلځ، ٯـكت ؿك 

ُـ څ ؿك ايڂ ٿـت، ًڈ اياٺ ا٫ِابكيڈ، مڃـياڈ څ      ايلاځ ٿيبځ ايالت ؿًت ثڈ ؿًت ٿي

اځ عٴچٿت ٳلؿڃـ. كٯبثت ٯبربكډب ثب ا٫ِابكيڈ يٴاي ؿيٸال ام    ٯبربك ثڈ تلتيت ثل ايل

ُـ. ؿك ايڂ ٷيل څ ؿاك، مڃـياڈ   ٿِٴالت آڃڊب پي ام ڃبؿك، ثچؿ ٳڈ ٿڄزل ثڈ ؿكٷيلي ٿي

 ڃين تغلٳبتي كا ثلاي ٳٌت ٯـكت آ٧بم ٳلؿڃـ ٳڈ ثب ٿچ٫ٰيت ډڀلاڇ ثچؿ.

ا   1148ڇ ).٭( ثيِتل ثڈ ؿٻيٺ ٿاقاٳلڇ ڃابؿك ُاب     ډ1218ا   1148ؿڅكاځ ا٫ِبكيڈ ) 

.٭( ثب عٴڀلاڃبځ ٣خڀابڃي ثالاي ثاڈ كًاڀيت ُاڄبؽتڂ ٿاقډت ر٬٤الي څ          ډ1160

 ٷناكي ايلاڃيبځ ُڊلت ؿاكؿ.   ٷناكي ڃڀبم ُي٤يبځ ؿك ٿٌزـاٻغلاٽ، ؿك تبكيؼ عذ ثل

 .ق(  ه1244ـ  1163سلسله زنذيه )

 صَذيّ يعشفي. 1

ڃاـ، ٳاليپ   ٳڈ عـڅؿ ٳڀتل ام ڃيپ ٯلځ ثل ايلاځ عٴچٿت ٳلؿ  ٿاًي ًټٌټڈ مڃـيڈ

ؽبځ مڃـ ثچؿ. څي يٴي ام ا٫لاؿ ايٺ مڃـ ثچؿ ٳڈ پيَ ام ٳچس ؿاؿځ ارجابكي آڃابځ ثاڈ    
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ٳالؿ. ٳاليپ    ؿًت ڃبؿكُبڇ ا٫ِبك ثڈ ؽلاًبځ، ؿك يٴي ام كڅًتبډبي ٿاليل مڃـٷي ٿي

ؽبځ ؿك ؽلاًبځ ډڀبڃڄـ ث٤٘ي ام ا٫لاؿ ثلرٌاتڈ اياٺ ؽاچؿ ؿك ًاپبڇ ڃابؿك ؽاـٿت       

ت څ ٳبكؿاڃي، ڃبٽ څ ڃِبڃي ٳٌت ٳلؿ. پي ام ٯتاٺ  ؿاؿځ كُبؿ ٳلؿ څ ثڈ ؿٻيٺ ڃِبځ ٿي

ؽبځ، ٛبي٬ڈ ؽاچؿ ك ا ثاڈ ٿاليال ثبمٷلؿاڃاـ. څي ام اڅٗاب١ آُا٬تڈ مٿابځ         ڃبؿك، ٳليپ

ربڃِيڄبځ ڃبؿك ًچؿ رٌت څ ثب تچرڈ ثڈ ؿك اؽتيبك ؿاُتڂ ت٤اـاؿي ڃيالڅي ڃ٠ابٿي څ    

ثاڈ   آتِجبك، ؿك كٯبثت ثب ٿـ٣يبځ ٯـكت ؿًت ثباليي يب٫ت. ٳاليپ ؽابځ مڃاـ مٿابڃي    

پبكصٸي ايلاځ ام ؿًت ك٫تڈ ثچؿ څ ٿاـ٣يبځ   ٤٫بٻيت ًيبًي ڃ٠بٿي كڅي آڅكؿ ٳڈ يٲ

 ٯـكت ثڈ مڅكآمٿبيي ثب يٴـيٸل ٿ٨ِچٹ ثچؿڃـ.

ًبالك ثچؿ څ پبيٸبڇ ٿلؿٿي ڃـاُت  ميلا څي ثڈ رابي   عٴچٿت ڃبؿك، ڃ٠بٿي اكتَ

ځ ؿكًت، ؿاكي څ ايزبؿ تِٴيالت څ ًبمٿب آڃٴڈ ثڄيبځ ٫لٿبڃلڅايي ؽچؿ كا ام كاڇ ٿلؿٽ

ٯچاٽ څ ؿڅاٽ ثؾِـ، تڄڊب ثب تچًٺ ثڈ مڅك څ ثب تٴيڈ ثل ڃيلڅي ڃ٠بٿي څ ا٣ڀبٹ ًيبًت 

ثڄيابځ څ   ؿاؿ. ؿك ڃتيزاڈ، عٴچٿات ثاي    څعِت څ اك٣بة ثڈ عٴچٿت ؽچيَ اؿاٿڈ ٿي

اي ام ٯټڀلڅ څًي٢ ڃبؿك،  ثبكڇ ٫لڅكيؾت څ ؿك ډل ٷچُڈ ؽچؿٳبٿڈ اڅ پي ام ٯتټَ يٲ

ؽبځ ؿكاڃي ام ٫لٿبڃـډبځ ا٨٫بځ، پاي ام آڃٴاڈ ام    ٿـ٣يبځ ٯـكت ًل ثلآڅكؿڃـ. اعڀـ

ډبي ڃبؿكي  ٯتٺ ڃبؿك اٛڀيڄبځ يب٫ت، ثب ًپبډيبځ ؽچؿ، پي ام ٧بكت ٯٌڀتي ام ٷڄزيڄڈ

ثڈ ٯڄـډبك ك٫ت څ ًڄٶ ثڄبي اًاتٰالٹ ا٨٫بڃٌاتبځ كا ٷقاُات. ؿك ُاڀبٹ ايالاځ ڃيان       

ؽانك كا   ٿغڀـعٌڂ ؽبځ ٯبربك ثب اتٴب ثل ا٫لاؿ ايٺ ٯبربك، څاليبت ًابعټي ؿكيابي  

تٌؾيل ٳلؿ. ؿك ُڀبٹ ٧لة ايلاځ، آماؿؽبځ ٧ټزبيي ا٨٫بڃي ؿك ؽٜڈ آفكثبيزبځ ٣ټاپ  

اًتٰالٹ ثلا٫لاُت. ؿك ڃچاعي ٿلٳني ايلاځ څ ا٬ٓڊبځ ڃين اثچاٻ٬تظ ؽابځ ثؾتيابكي ام   

 1ٳلؿ. ٛل٩ ُبډلػ ا٫ِبك عٴچٿت ٿي

ٿالؿاځ ؽابځ    آمٿبيي ٳليپ ؽبځ مڃـ پي ام آځ ُلڅ١ ُـ ٳاڈ ٣ټاي   ڃؾٌتيڂ ثؾت
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يبكي ام آ٬ُتٸي اڅٗب١ ايلاځ اًت٬بؿڇ ٳلؿ څ ثل آځ ُاـ تاب آا٬ڊبځ كا ام ؿًات     ثؾت

اثچاٻ٬تظ ؽبځ ثؾتيبكي ثيلڅځ آڅكؿ، څٻي ؿك ايڂ ڃجلؿ ُٴٌت ؽچكؿ. اڅ ڃبصبك ؿكٓـؿ 

ؽبځ مڃـ ٳاڈ صڊابك ډاناك     ثلاي صيلٷي ثل كٯيت ؽچؿ، اثچاٻ٬تظ ؽبځ، ام ٳليپ 1ثلآٿـ

اڅ څ ثلاؿكٍ، ٓبؿ٭ ؽابځ مڃاـ، ثابك     ًچاك ډڀلاڇ ؿاُت، ٳڀٲ ثٸيلؿ. پي ثڈ ٳڀٲ

ٿالؿاځ ؽابځ كا    څپڄزڈ ڃلٽ ٳلؿ. ٳليپ ؽابځ ؿ٣اچت ٣ټاي    ؿيٸل ثب اثچاٻ٬تظ ؽبځ ؿًت

 پقيل٫ت څ آځ ؿڅ ٿچ٫ٮ ُـڃـ ا٬ٓڊبځ كا ام ؿًت اثچاٻ٬تظ ؽبځ ؽبكد ًبمڃـ.

ډب اڃـاؽت. پيَ ام آځ ڃين ٳليپ ؽبځ  ڃبٽ ٳليپ ؽبځ مڃـ كا ًل مثبځ  ايڂ ٿچ٫ٰيت،

چة ث٤٘ي ام ايالت يب٧ي ٣لا٭ ٳڈ ثڈ ؿًتچك اثلاډيپ ُبڇ ا٫ِبك، ثالاؿك  ؿك اماي ًلٳ

ُبڇ اڃزبٽ ؿاؿڇ ثچؿ، ډـايبيي ام اڅ ؿكيب٫ت ٳلؿڇ څ ايڂ ٳبك ٿچرات ُاڊلت څي    ٣بؿٹ

 ُـڇ ثچؿ. 

.٭، ًلاځ ثؾتيبكي څ مڃـ پاي ام كاينڃاي تچا٫اٮ ٳلؿڃاـ يٴاي ام        ډ1163ؿك ًبٹ 

ُبڇ اًڀب٣يٺ ًچٽ ثڈ پبؿُبډي اڃتؾبة  ڃچاؿٷبځ ؿؽتلي ًټٜبځ عٌيڂ ٬ٓچي كا ثڈ ڃبٽ

ٳڄڄـ څ ؽچؿ ڃين ًڀتي كا ؿك عٴچٿت ثل ٣ڊـڇ ؿاُتڈ ثبُڄـ ثڈ ايڂ ٓاچكت ٳاڈ ٳاليپ    

اٻٌټٜڄڈ څ اثاچاٻ٬تظ ؽابځ، عابٳپ آا٬ڊبځ      ؽبځ ڃبيت ٿلؿاځ ؽبځ، ٫لٿبڃـڇ ٳٺ ًپبڇ، ٣ټي

څ كاڇ  ثبُـ. عٴچٿت ٿتنٻنٹ ايڂ ًڈ ًلؿاك صڄـاځ ؿڅاٿي ڃيب٫ت، ميلا آڃبځ ام ڃ٠ل ت٬ٴل

ؿاًتبځ ڃجچؿڃـ. ام ايڂ كڅ، اتغبؿُبځ ؽيټاي مڅؿ ام ډاپ    ٣ٰيـڇ څ ډپ څ كًپ ًيبًي، ډپ 

 2ډبي ٿيبځ آڃبځ، ٿلؿٽ ا٬ٓڊبځ ٿٔبيت ثٌيبكي كا ٿتغڀٺ ُـڃـ. ٷٌٌت څ ؿك ڃنا١

ؽابځ   ؽبځ ثڈ ٣ڄچاځ ڃبيت اٻٌټٜڄڈ ٳڈ ام عٌٔاڂ تچراڈ ٿالؿٽ ثاڈ ٳاليپ      ٿلؿاځ ٣ټي

ـاځ ٫لًتبؿ څ اڅ ٿچ٫ٮ ُـ ٿڄبٛٮ ٿلٳني، ٣الا٭،  ثيڀڄبٱ ُـڇ ثچؿ، څي كا ثڈ ٫تظ ډڀ

تڊلاځ، ٯنڅيڂ څ ډڀـاځ كا ثڈ مڅؿي ثڈ تٔل٩ ؽچؿ ؿكآڅكؿ. ٳليپ ؽبځ پي ام آٷبډي 
                                                           

ثَ ثؼل. 57كوين فبى ىًل، ػجل الؾَيي ًْاي،، ٓ. 1
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ٿلؿاځ ؽبځ ثل ُيلام، ثڈ ا٬ٓڊبځ ثبمٷِت څ پي ام  ام ٯتٺ اثچاٻ٬تظ ؽبځ څ تٌټٚ ٣ټي

ُاڊل  ٿالؿاځ ؽابځ ثاڈ آځ     ډبي ٣ټي تٔل٩ ايڂ ُڊل، ثلاي ڃزبت ُيلام ام ًتڀٸلي

ٿلؿاځ ؽابځ كا ؿك صڊبكٿغابٹ ثؾتيابكي ُٴٌات      ك٫ت څ تچاڃٌت كٯيت ؽچؿ، ٣ټي

ٳليپ ؽبځ پي ام تٔل٩ ا٬ٓڊبځ څ ُيلام آكاٽ ڃڄٌِت څ ثل آځ ُـ ٳڈ ؿيٸال   1ؿډـ.

 ٿـ٣يبځ كا ڃين ام ًل كاڇ ؽچؿ ثلؿاكؿ.

ؽابځ ٯبرابك ؿك    ډبي ٳاليپ ؽابځ، ٨ٛيابځ ٿغڀاـ عٌاڂ      ٿ٨ِچٻي تليڂ ؿٹ ام ٿڊپ

ٿالؿاځ   ؽبځ ا٨٫بځ ؿك آفكثبيزبځ ثچؿ. ٳليپ ؽبځ پي ام ٧ټجڈ ثل ٣ټاي ٿبمڃـكاځ څ آماؿ 

ثل آځ ُـ ٳڈ ثب ٷلؿآڅكي ًاپبڇ ٳاب٫ي ثاڈ رڄاٶ آماؿؽابځ       2ؽبځ څ آٷبډي ام ٯتٺ اڅ

.٭ ٿـ٣ي مڅكٿڄـ ؽچؿ كا ُٴٌت ؿاؿ.   ډ1166ثپلؿامؿ ٳڈ ًلاڃزبٽ ؽبځ مڃـ ؿك ًبٹ 

ثچؿ ٳڈ ثاڈ آا٬ڊبځ    ؽبځ ٯبربك آؽليڂ علي٪ ٯـكتڀڄـ ٳليپ ؽبځ مڃـ، ٿغڀـ عٌڂ

ؽبځ ٿڄزال   ٻِٴلٳِي ٳلؿڇ ثچؿ. ڃؾٌتيڂ كڅيبكڅيي ايڂ ؿڅ علي٪ ثڈ ُٴٌت ٳليپ

ډاناك ڃ٬ال ُايلام كا     ڃِيڄي ٳلؿ . ٿغڀـ عٌڂ ؽابځ ثاب ًاي    ُـ څ اڅ ثڈ ُيلام ٣ٰت

ٿغبٓلڇ ٳلؿ، اٿب ثل احل ٿٰبڅٿت ٳليپ ؽبځ څ اؽتال٫بتي ٳڈ ثيڂ ًلاځ ٯبربك پيـا ُـ، 

ٳليپ ؽبځ  3ام آځ، ا٬ٓڊبځ كا ڃين ثڈ تٔل٩ ؽچؿ ؿكآڅكؿ. ٳليپ ؽبځ پيلڅم ُـ څ پي

كمٽ  ٣ټي ؽبځ مڃـ، ډپ ؽبځ كاڇ تڊلاځ كا پيَ ٷل٫ت څ ُيؼ ثلاي ت٤ٰيت ٿغڀـ عٌڂ

ڃبٿي ؽچؿ كا ثڈ ت٤ٰيت ٿغڀـعٌڂ ؽبځ ثڈ ٿبمڃـكاځ ٫لًتبؿ. ًل اڃزبٽ ؿك ڃجلؿډابيي  

ؽابځ ثال    ٳڈ ثيڂ ٛل٫يڂ ؿكٷل٫ت، ٿغڀـعٌڂ ؽبځ ٳِتڈ ُـ. ثـيڂ تلتيات، ٳاليپ  

ٯٌڀت ثنكٷي ام ايلاځ ؿًت يب٫ت څ ثب اڃتؾبة ُايلام ثاڈ پابيتؾتي ؽاچؿ، ًټٌاټڈ      

ثب اًتٰالٹ ٳبٿٺ ثال   تٰليجبرٳليپ ؽبځ ؿك ٿـت عٴچٿت ؽچؿ  4مڃـيڈ كا تإًيي ٳلؿ.
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 1تڀبٽ ايلاځ ثڈ اًتخڄبي ؽلاًبځ ٳڈ ؿك ؿًت ُبډلػ ا٫ِبك ڃبثيڄب ثچؿ، عٴچٿت يب٫ت.
اكاځ څ ا   ډابي آفكثبيزابځ   ځ، ا٨٫بڃٌاتبځ څ اٿابكت  ك عٴچٿت مڃـيڈ ا٫نڅځ ثل ؽلاًبد

 2صڄبځ ٿٌتٰٺ ثبٯي ٿبڃـڃـ. ڃِيڂ ٷلرٌتبځ ُلٯي ډپ اكٿڄٌتبځ ُلٯي څ ًټٜبځ

 حجبص ثب صَذيّ سٔاثط. 2

ًټٌټڈ مڃـياڈ ؿك ٿاـت عٴچٿات ڃاڈ صڄاـاځ ٛاچالڃي ؽاچؿ ڃتچاڃٌات كڅاثاٚ          

 يل اُبكڇ ٳلؿ: تچاځ ثڈ ٿچاكؿ م  ٿٌتغٴڀي ثب عزبم ثلٯلاك ًبمؿ ٳڈ ام ؿاليٺ آځ ٿي

 الف( ًثْز اهٌيت

ٷيلي ايڂ ًټٌټڈ ډڄاچم اٿڄيات المٽ ؿك ايالاځ ثلٯالاك ڃِاـڇ ثاچؿ.        ؿك آ٧بم ُٴٺ

تچاڃٌتڄـ ثڈ كڅاثٚ ؽبكري تچرڈ ؿاُاتڈ ثبُاڄـ. پاي ام ٿالٵ      ثڄبثلايڂ، مڃـيبځ ڃڀي

اي ٳڈ ؿك ٿـت  ٳليپ ؽبځ مڃـ ڃين اؽتال٫بت ميبؿي ٿيبځ ربڃِيڄبځ اڅ كػ ؿاؿ، ثڈ ٷچڃڈ

صڊبك ًبٹ، ثيَ ام ؿڇ ڃ٬ل ثڈ عٴچٿت كًيـڃـ. ډڀيڂ آ٬ُتٸي ًيبًي، ٿابڃ٢  عـڅؿ 

تڀابٽ ؿڅكاځ عٴچٿات صڊابك ًابٻڈ      تٰليجابر ٳاڈ   ُاـ، صڄابځ   ام پلؿاؽتڂ ثڈ عزبم ٿي

 ٣ټي ؽبځ، څاپٌيڂ عبٳپ مڃـي ثڈ ڃجلؿ ثب ٯبربكډب ًپلي ُـ. ٻٜ٪

 اًت:يٴي ام ٿغٰٰبځ ؿك ثبكڇ اڅٗب١ ايلاځ پي ام ٿلٵ ٳليپ ؽبځ صڄيڂ ڃچُتڈ 

ٚٔـطد ٚ   ٞبي ٞطد ذبٖ ظ٘س ضا ثبيس يىي اظ زٚضاٖ زٚضٜ پبزضبٞي رب٘طيٙبٖ وطيٓ

وٝ ٚي رب٘طـيٗ ٔؼيٙـي ٘ساضـت ٚ     ثحطا٘ي زاذُ ايطاٖ زا٘ست؛ ظيطا ػالٜٚ ثط آٖ

وسي پس اظ اٚ ٘تٛا٘ست ٔـسػيبٖ ظٚضٔٙـس ٚ ضلجـبي سيبسـي ضا اظ ٔيـبٖ ثـطزاضز،       

ستٙس ثطاي ثمبي زِٚت ظ٘س ٚ تحىيٓ ظازٌبٖ ظ٘سيٝ ٘يع ٘تٛا٘ يه اظ أطا ٚ ضبٜ ٞيچ

اسـبس آٖ ثـٝ الـساْ ٟٕٔـي زسـت ثع٘ٙــس. اغـطاؼ ٚ ضـٟٛات ٘فسـب٘ي يـب حــس          
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قّجي رب٘طيٙبٖ ٚويُ چٙبٖ ثحطاٖ ػظيٕي زض فبضس ٚ اغـفٟبٖ ايزـبز ٕ٘ـٛز     ربٜ

وٝ ٞطچٙس ٔبٜ، أيطي اظ ذب٘ساٖ ظ٘س يـب ثسـتٍبٖ آٖ ذب٘ـساٖ زض ضـيطاظ سـّكٙت      

، .ق ٞ 3131تـب   3351ضسيس. ثٝ قٛض وّـي، اظ سـبَ    وطز ٚ سطا٘زبْ ثٝ لتُ ٔي ٔي

زض ٔست زٜ سبَ، تبد ٚ ترت ظ٘سيٝ ٚ ػٙٛاٖ سّكٙت ايـطاٖ زض ٔيـبٖ رٕؼـي اظ    

ٌطت. زض قـَٛ ايـٗ ٔـست،     ثطازضظازٌبٖ ٚ ثٙي اػٕبْ ٚويُ زست ثٝ زست ٔي

    ٖ اضـبضٜ   وـٝ لـجالً   فطغتي ثسيبض ٔٙبست ثطاي ذبٖ لبرـبض فـطاٞٓ آٔـس ٚ ٚي چٙـب

ضا ٘رست غطف ثسف ٘فٛش ذـٛز زض ضـٕبَ ايـطاٖ ٕ٘ـٛز ٚ ٞـط       وطزيٓ، ٞٓ ذٛز

ضسـيس،   ٚٔطد ٚ ظز ٚ ذٛضز ٔسػيبٖ سّكٙت ثٝ ٔٙتٟب زضرٝ ٔي ٔٛلغ وٝ وبض ٞطد

آٔـسٞب   وطز ٚ اظ پـيص  ظز ٚ لسضت ٘ظبٔي ذٛز ضا آظٔبيص ٔي زست ثٝ حّٕٝ ٔي

ثطز. ثٝ قٛضي وٝ زض اٚايـُ سـبَ    ٚ حٛازث ثطاي ارطاي ٔمبغس ذٛز استفبزٜ ٔي

، ٔمسٔبت تطىيُ زِٚت لبربض اظ ٞط حيـج آٔـبزٜ ضـسٜ ثـٛز ٚ فمـف      .ق ٞ 3131

ػّي ذبٖ ظ٘س ٚ ٞٛاذٛاٞي ٔطزْ رٙٛة ايطاٖ اظ اٚ وٝ ثـٝ ٞطحـبَ،    لسضت ِكف

زاز٘ـس، تٛا٘سـت    ظازٜ ايطا٘ي ظ٘س ضا ثط حىٛٔت ذب٘ساٖ لبربضيـٝ تـطريح ٔـي    ضبٜ

 1تطىيُ ايٗ زِٚت ضا چٙس سبَ زيٍط ثٝ تؼٛيك ا٘ساظز.

 ت ػثواًيب( زّل

ؿڅٻت ٣خڀبڃي پي ام ٯتٺ ڃبؿك ا٫ِبك څ ت٤٘ي٪ ًټٌټڈ ا٫ِبكيڈ ٳڈ ام اٯتـاكُابځ  

ٳبًتڈ ُـڇ ثچؿ، اٻت٬بت صڄـاڃي ثڈ ؿڅٻتڀلؿاځ ايلاڃي ڃـاُت. ايڂ ؿك عابٻي ثاچؿ ٳاڈ    

ؿياـ څ   ٣خڀبڃي ثل عزبم ًټٜڈ ؿاُت څ كڅاثٚ ثب عزبم څ عبٳڀبځ آځ رن ثاب ٓاالط  

ډبي ؿاؽټاي   ڃجچؿ. ثڄبثلايڂ، ٫ٰـاځ اٿڄيت څ ثغلاځ پقيل ٿچا٫ٰت ًالٛيڂ ٣خڀبڃي اٿٴبځ

 ُچؿ.  ام ٣ټٺ ٳبډَ كڅاثٚ ثب عزبم ٿغٌچة ٿي

ؿٻيٺ ؿيٸل اكتجبٙ اڃـٱ مڃـيڈ ثب عزبم، ثڈ ٿِٴالت ًيبًي څ ؿكٷيلي مڃـيڈ ثاب  
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ٷلؿؿ  ميلا ٳليپ ؽبځ ؿك پي ٗاجٚ اٿاچاٹ ايلاڃيابځ ؿك ث٨اـاؿ څ ٷال٫تڂ       ٣خڀبڃي ثلٿي

ڈ ثٔلڇ عڀټڈ څ آڃزب كا تٔل٩ ٳلؿ. ث٤ـډب ثب ٿٴبتجبتي ٳڈ ثاب  ٿبٻيبت ام مڅاك ايلاڃي ث

اٿاب ثالاي ٿاـتي، اياڂ اؽتال٫ابت       ٣1خڀبڃي اڃزبٽ ُـ، ؿڅ ٳِچك ثب ډپ ٓټظ ٳلؿڃـ.

 ًيبًي ٿبڃ٢ كڅاثٚ عٌڄڈ څ ٿٌتغٴپ ثچؿ. 

 سهطُت پبدشبْبٌ صَذ  ٔ يذت  َبو

  .٭(  ډ1193ا  1163ٳليپ ؽبځ ) ا

  .٭(  ډ1193ا  1193اثچ اٻ٬تظ ؽبځ پٌل ٳليپ ؽبځ ) ا

  .٭(  ډ٣1193ټيڀلاؿ ؽبځ ثبك اڅٹ ) ا

  .٭(  ډ1193ٿغڀـ ٣ټي ؽبځ پٌل ٳليپ ؽبځ ) ا

  .٭(  ډ1196ا  1193ٓبؿ٭ ؽبځ ثلاؿك ٳليپ ؽبځ ) ا

  .٭(  ډ1199ا  ٣1196ټيڀلاؿ ؽبځ ثبك ؿڅٽ ) ا

  .٭(  ډ1202ا  1199ر٬٤ل ؽبځ پٌل ٓبؿ٭ ؽبځ ) ا

  .٭(  ډ1203ا  1202ٓيـ ٿلاؿ ؽبځ ) ا

 ..٭(  ډ1209ا  1203ٻ٤٬ٜټي ؽبځ ) ا
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 .ق(  ه1343ـ  1244) قاجار معرفي. 1

مٿبځ ثب تڊبرپ ٿ٨چالځ ثاڈ ايالاځ څ    ډپ تٰليجبرتجبك ډٌتڄـ ٳڈ  اي تلٱ ٯبربك، ًټٌټڈ

آڃبځ ڃؾٌت ؿك اكٿڄٌتبځ ًبٳڂ ُـڃـ. ٯجيټڈ ٯبربك ثاڈ  رڊبځ اًالٽ څاكؿ ايلاځ ُـڃـ. 

تـكيذ ثل احل تجټي٨بت ٛليٰت ٓا٬چيڈ ام ٿلياـاځ اياڂ ٛليٰات ُاـڃـ څ ؿك ُاڀبك       

 ٯنٻجبُبځ ٯلاك ٷل٫تڄـ څ ؿك تإًيي ؿڅٻت ٬ٓچيڈ ڃَٰ ؿاُتڄـ. 

څ٫بؿاكي ٯبربكډب ثڈ ؿڅٻت ٬ٓچيڈ ٿچرت ٷلؿيـ تب ُبڇ ٣جبى اڅٹ، آڃبځ كا ثڈ ٿڄٰٜڈ 

)ٿبمڃـكاځ( ٳچس ؿډـ تب ؿك ٿٰبثاٺ تڊابرپ امثٴابځ ايٌاتبؿٷي ٳڄڄاـ څ عاب٫ٞ       اًتلآثبؿ 

ٿلمډبي ُڀبٹ ُلٯي ايلاځ ثبُاڄـ. پاي ام ٫لڅپبُاي ٓا٬چيبځ، آڃابځ ؽاچؿ كا ثالاي        

ؿيـڃـ، اٿب ا٫ِبكيڈ څ پي ام آڃڊب مڃـيڈ ٿچ٫ٮ تال ٣ڀاٺ     تل ٿي عٴچٿت ثل ايلاځ ُبيٌتڈ

څٻت مڃـيڈ ؿك پي ٿلٵ ٳليپ ؽبځ مڃـ، ٳلؿڃـ څ ٯبربكډب كا ڃب ٳبٽ ٷقاُتڄـ. ثب ٤ٗ٪ ؿ

ؽبځ، آؽليڂ عٴڀلاځ مڃـيڈ صيلٷي يب٫تڄـ څ ؿڅٻات   ٣ټي ډبيي ثل ٻٜ٪ ډب ؿك ڃجلؿ ٯبربك

ٯبربك كا ثڈ پبيتؾتي تڊلاځ ثڈ څرچؿ آڅكؿڃـ. ډ٬ت ڃ٬ل امآڃبځ ثل ايلاځ عٴچٿت ٳلؿڃـ ٳڈ 

ُبڇ، ٿ٬٠لاٻاـيڂ   ُبڇ، ٿغڀـ ُبڇ، ڃبٓلاٻـيڂ ٣ټي ٣جبكتڄـ ام: آٯب ٿغڀـ ؽبځ ٯبربك، ٫تظ

ٿـت عٴچٿت آڃبځ عـڅؿ يٲ ٯلځ څ كث٢ ثڈ ٛاچٹ   1ُبڇ، ٿغڀـ٣ټي ُبڇ څ اعڀـ ُبڇ.

 ُچؿ.  اڃزبٿيـ ٳڈ ؽچؿ ثڈ ؿڅكڇ پيَ ام اڃٰالة ٿِلڅٛڈ څ پي ام آځ تٌٰيپ ٿي
                                                           

 ٌذ هبعبهيَ، ػل، إـو ّوين.ه.ک: ايواى كه ٍلٞ. 1
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 حجاز با قاجارها روابط بر مؤثر عوامل. 2

 حجبص ثش اششاف حکٕيتانف( 

تچاځ ام ٣ڄبٓل   علٿيڂ ُلي٬يڂ كا ٿياٿبكت اُلا٩ )ًبؿات عٌڄي څ عٌيڄي( ثل 

كڅاثٚ ًيبًي ايلاځ ثب عزبم ثلُڀلؿ. اُلا٩ تغت ڃ٬چف ؿڅٻت ٣خڀبڃي ٯلاك ؿاُتڄـ، 

 ام اًتٰالٹ ڃٌجي ثلؽچكؿاك ثچؿ.  تٰليجبراٿب عٴچٿت آڃبځ ثل ٿٴڈ ٿٴلٿڈ څ ٿـيڄڈ ٿڄچكڇ 

 ايشاَيبٌ گضاسي حجة( 

لٯالاكي كڅاثاٚ ثاب ؿيٸال     تچاڃٌات ؿك ث   ا٫نڅځ ثل اًتٰالٹ ڃٌجي اُلا٩ ٳاڈ ٿاي  

ٷناكي ډل ًبٻڈ ثٌيبكي ام ايلاڃيبځ، ؿاُتڂ كڅاثٚ ثب  ٷيلڃـڇ ثبُـ، عذ ډب تٔڀيپ ؿڅٻت

ډابي ٿٌاټڀبځ كا    ًبؽت. ٳڄٸلڇ ٠٣يپ عذ فډڂ تڀابٽ ؿڅٻات    عزبم كا ٗلڅكي ٿي

ٿڄٔاجبځ ؿك   ًبؽت تب ؿك پلتچ ٿڄبًجبت عٌڄڈ ثب عبٳڀبځ څ ٓبعت  ٿتچرڈ عزبم ٿي

عذ كا ثڊتل ثلٷناك ٳڄڄـ څ اًجبة كاعتاي عزابد كا ٫الاډپ     علٿيڂ ُلي٬يڂ، ٿلاًپ

 ًبمڃـ.

 ايشاَيبٌ ثب اششاف يزْجي قشاثتج( 

ثچؿڃاـ څ ام   :ثيات  اُلا٩ عبٳپ ثل عزبم ام ؽبڃـاځ ًبؿات څ ٿڄٌچثبځ ثڈ اډاٺ 

ډبي مياـي څ   ميلا اُلا٩ ٿٴڈ، ٷلايَ 1ڃ٠ل ٿقډجي ثڈ ُي٤يبځ ايلاڃي ڃنؿيٲ ثچؿڃـ 

 اٿبٿي ؿاُتڄـ.ډبي  اُلا٩ ٿـيڄڈ ٷلايَ

 اششاف ثّ ايشاَيبٌ يبني ْبي کًکد( 

ثٌتڈ ثچؿڃـ. ام ايڂ كڅ، ثڈ ع٬اٞ   ډبي ٿبٻي ايلاڃيبځ ؿٹ اي ثڈ ٳڀٲ اُلا٩ تب اڃـامڇ

څ ٷٌتلٍ كڅاثٚ ثب ايلاڃيبځ اډتڀبٽ ؿاُتڄـ. ُلي٪ ٿٴڈ ربيٸبڇ څاالياي ڃانؿ ايلاڃيابځ    
                                                           

 .297، 7ٓپٌغبٍ ٍلوًبهَ، ط. 1
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ثلؿڃـ. ُلي٪ ڃين ٯٌڀتي ام   ؿاُت څ ثلاي اڅ ډـايبيي ٿبڃڄـ اڃٸِتل ٫يلڅمڇ څ ٯبٻي ٿي

ٳلؿڃاـ څ ثڊتاليڂ ؽبڃاڈ ٿٴاڈ كا ؿك اؽتيابك        ربٿڈ ٳ٤جڈ كا ثڈ ؿكثبكيبځ ٯبربك اډـا ٿاي 

اٻـڅٻڈ ٯلاك ؿاؿڃـ. ايلاڃيبځ  ٳڈ ؿك اؽتيبك اٿيڂ ؿاؿڃـ، صڄبځ  ٿڄٔجبځ ايلاڃي ٯلاك ٿي ٓبعت

 1ك٫تڄـ.  ډڀيِڈ ؿك ٬ًل عذ ثڈ ؿيـاك ُلي٪ ٿٴڈ ٿي

عٌاڄڈ ثاچؿ څ    ډب ثب عزبم څ اُلا٩ عبٳپ ثل آځ ڃٌاجتبر  كثڈ ٛچك ٳټي، كڅاثٚ ٯبرب

ډبي ٯبربكي ام اعتالاٽ   ٳڈ ثلؽي ٬ًلڃبٿڈ اُلا٩ ثب ايلاڃيبځ ك٫تبك ؽچة ؿاُتڄـ، صڄبځ

ثاڈ ډڀايڂ ؿٻياٺ، ٿ٤ڀاچالر      2اڃاـ.  اُلا٩ ٿٴڈ ثڈ ثنكٷبځ ايلاڃي ؿك عاذ ٷاناكٍ ؿاؿڇ  

ًت، ام اعتلاٽ آڃبځ ثاڈ  ډبيي ٳڈ ام ثلؽچكؿ اُلا٩ ٿٴڈ ثب ايلاڃيبځ ؿك ؿًت ا  ٷناكٍ 

اي  ٷناكي عاذ ام اٿٴبڃابت څياوڇ    ايلاڃيبځ عٴبيت ؿاكؿ. ايلاڃيبځ ډڀضڄيڂ ؿك مٿبځ ثل

ٳڄٌچٹ ايلاځ ؿك رـڇ ا٫نڅځ ثل ع٘چك ؿك ٿڄب څ ٣ل٫بت، پلصپ  ثلؽچكؿاك ثچؿڃـ. ٿخالر

ٷاناكي   ا٫لاُت څ ٿبڃڄـ ؿڅٻت ٣خڀبڃي څ ٿٔال، عاٮ ثال    ايلاځ كا ثل صبؿك ؽچؿ ثلٿي

 3ك ٣ل٫بت كا ؿاُت.ثبمي ؿ آتَ

ثب څرچؿ ٿڄبًجبت ڃٌجتبر ؿڅًتبڃڈ اُلا٩ عزبم ثب ايلاڃيبځ، آڃبځ ٷبډي ڃين ثب ايلاڃيبځ 

اي ڃـاُتڄـ ٳڈ ُبيـ تغات تاإحيل ٣خڀابڃي ؿًات ثاڈ صڄايڂ اٯاـاٿبتي         ك٫تبك ُبًيتڈ

مؿڃـ. ام ؿاليٺ تيلٷي كڅاثٚ ؿڅ ٛال٩، څاكؿ ًابؽتڂ اتڊابٽ ثاڈ ايالاځ ٿجڄاي ثال          ٿي

يڈ ثل ٗـ ؿڅٻت ٣خڀبڃي ثچؿ. اڃتِبك صڄيڂ اؽجبكي ؿك عالٿيڂ، اډاٺ   ؿًتي ثب كڅً ډپ

 ٳلؿ.   ًڄت څ ٛل٫ـاكاځ ٣خڀبڃي كا تغليٲ څ كڅاثٚ كا ؿصبك تڄَ ٿي

ٳلؿڃـ   عبٳڀبځ علٿيڂ ثلاي ډل ٿچٗچ١ رنئي ام ؿڅٻت ٣خڀبڃي ٳٌت تٴټي٪ ٿي

زبم ؿك تب څ٫بؿاكي ؽچيَ كا ثڈ آځ ؿڅٻت ڃِبځ ؿډڄـ.ام ايڂ كڅ، ؿك كڅاثٚ ايلاځ څ ع

تليڂ ٣چاٿٺ ؿك ٫لام څ ٫لڅؿ ايڂ كڅاثٚ ثچؿ. اٻجتڈ  ؿڅكڇ ٯبربك، عٴچٿت ٣خڀبڃي ام ٿڊپ
                                                           

 .ُغوي، اٍوا كّؿبى 54ّ  53ؽظ ّ هٌبٍجبد ايواى ّ ػضوبً، كه هوّى . 1

 .299ّ  294، 7ٕٔ؛ پٌغبٍ ٍلوًبهَ، ط211ٍلوًبهَ هيوىا هؾولؽَيي كواُبً،، ٓ. 2

 «.چٌل ًبهَ اى کبهپوكاى علٍ»، 28ي 25، 48ٕٔهيوبد ؽظ، ُ. 3
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ٷلاييـ، ك٫تبكُبځ ثب عزبد څ   اُلا٩ ؿك مٿبڃي ٳڈ ٯـكت ؿڅٻت ٣خڀبڃي ثڈ ٤ٗ٪ ٿي

 ُـ.  ٿٌئچالځ ؿڅٻتي ٯبربك ثڊتل ٿي

 . مناسبات شاهان قاجار با حجاز3

اك ؿك كڅاثاٚ آڃابځ ثاب عزابم، ثاڈ تلتيات،       څ ٣چاٿٺ احلٷق بربكډبپي ام ٿ٤ل٫ي ٯ

 ُچؿ.  عٴچٿت ډل يٲ ام ُبډبځ ٯبربك څ ٿيناځ كڅاثٚ ايِبځ ثب عزبم ثلكًي ٿي

 (.ق ْ 1211ـ  1210) خبٌ يحًذ آقب انف(

ٷقاك ًټٌټڈ ٯبربك ؿك ٿـت ٳچتبڇ ًټٜڄتَ، ٫لٓت تچرڈ ثاڈ   څي ثڈ ٣ڄچاځ ثڄيبځ

پبكصڈ ٳلؿځ ايلاځ څ ڃجالؿ ثاب    ٹ يٲصڄـ ًبٹ ٿ٨ِچ ام آځ ڃين اڅعزبم كا ڃيب٫ت. ٯجٺ 

ٷناكي ايلاڃيبځ ؿك ايڂ ؿڅكڇ، اؽجبك صڄاـاڃي   ٿـ٣يبځ ٯـكت څ كٯيجبځ ؽچؿ ثچؿ. ام عذ

 ؿك ؿًت ڃيٌت.

 (.ق ْ 1250ـ  1212 ) قبجبس شبِ عهي فتح ة(

اٍ، ثبثبؽابځ ٿټٰات ثاڈ     پي ام آٯب ٿغڀـ ؽبځ ٳڈ ٫لمڃاـي ڃـاُات، ثالاؿك ماؿڇ   

ام ايڂ مٿبځ، كڅاثٚ ُبډبځ ٯبربك ثاب عزابم ثاڈ ٛاچك      ٣ټي ُبڇ ثڈ ًټٜڄت كًيـ. ٫تظ

ډبيي اؿاٿاڈ    څرچؿ ٿچاڃ٢ څ ٿِٴالت، ثب ٫لام څ ڃِيت ايڂ كڅاثٚ ثبكًڀي ُلڅ١ ُـ. 

ډبيي ٿيبځ ايلاځ څ ٣خڀبڃي ثٌتڈ ُـ ٳاڈ ؿك    ٣ټي ُبڇ، ٣ڊـڃبٿڈ يب٫ت. ؿك عٴچٿت ٫تظ

تڂ ٿبٻيبت كاڇ ام عزبد آڃڊب تإٿيڂ اٿڄيت عبريبځ ايلاڃي، ك٫تبك ٿڄبًت ثب آڃبځ څ ڃٸل٫

 1ُـ. ثڈ ؿًت ؿڅٻت ٣خڀبڃي تإٳيـ ٿي

ٷقُت څ   كاڇ اكتجبٛي ايلاڃيبځ ثب عزبم ؿك ايڂ ؿڅكڇ، ٿٌيلي ثچؿ ٳڈ ام ٣خڀبڃي ٿي

ډابي   ٳالؿ. اؽاتال٩    ډبيي كا ثلاي كڅاثٚ ثب عزابم ايزابؿ ٿاي     ايڂ، ؽچؿ، ٿغـڅؿيت
                                                           

ُبي ايواى ّ ػضوبً، كه كّهاى هبعبه، ه.ک:  ؛ كهثبهٍ عٌگ5682ّ  5565ّ  5561، 3ٕٔـ هٌزظن ًبٕوي، طربهي. 1

 .554ي515ايواى كه كّهٍ ٍلٌٞذ هبعبه، ٕٔ



 200/  فصل هفتن: هناسبات ايرانيان با حجاز در عصر قاجار

 

ن ٳپ څ ثيَ اؿاٿاڈ يب٫ات   ًيبًي څ ٿقډجي ٿيبځ ايلاځ څ ٣خڀبڃي ؿك ؿڅكاځ ٯبربكيڈ ڃي

 ٳڈ ثل كڅاثٚ ايلاځ ثب عزبم احلٷقاك ثچؿ. 

ام ؿيٸل ٿٌبيٺ احلٷقاك ثل ٿڄبًجبت ايالاځ څ عزابم، ڃجلؿډابي ايالاځ څ كڅى ؿك     

ًبٹ، ؿڅٻت ٯبربكيڈ كا  ًينؿڇُڀبٹ ٧لثي ايلاځ ثچؿ ٳڈ ؿك ؿڅ ٿلعټڈ عـڅؿار ثڈ ٿـت 

 ك ؿاؿ. ثڈ ؽچؿ ٿ٨ِچٹ ؿاُت څ ؿيٸل ٿٌبئٺ كا تغت اٻ٤ِب١ ٯلا

ٷاناكي ايلاڃيابځ څ اكتجابٙ ثاب عزابم څ عالٿيڂ        ډب، عذ ثب څرچؿ ايڂ ٿغـڅؿيت

 ٣1ټي ُبڇ څ ؿيٸل ُبډبځ ٯبربك ثلٯلاك ثچؿ. ډبي عٴچٿت ٫تظ ُلي٬يڂ ؿك ثيِتل ًبٹ

تاچاځ   ُـ، ٿي ام ٿچاكؿي ٳڈ ٿچرت صبٻَ څ تڄَ ؿك ٿڄبًجبت ايلاځ څ عزبم ٿي

 اُبكڇ ٳلؿ: ثڈ ٿچكؿ ميل 

 حجبص ثش سعٕد آل قهًشٔي گستشش

اڃـامي ثاڈ ُاڊلډبي ٿٰاـى     ٟڊچك ؽبڃـاځ ٤ًچؿ ؿك ڃَزـ رنيلڇ اٻ٤لة څ ؿًت

ډبي ث٤اـ، ام ٿاچاكؿي ثاچؿ ٳاڈ ؿك ؿڅكاځ      څ ؿك ًبٹ .٭  ډ1217ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ثڈ ًبٹ 

٣ټي ُبڇ ٯبربك كػ ؿاؿ څ ٿڄزل ثڈ ت٤ٜيټاي څ اؽاتالٹ ؿك ٿلاًاپ عاذ      عٴچٿت ٫تظ

 2َ ثل ٗـ آٹ ٤ًچؿ څاؿاُت.ُـ.ايڂ ٿچٗچ١، ؿڅٻت ايلاځ كا ثڈ څاٳڄ

.٭   ډ1216ثڈ ٣تجبت ٣بٻيبت ؿك ًابٹ   3ُبڇ ؿك پي عڀټڈ څډبثيبځ ٣ټي ډڀضڄيڂ ٫تظ
                                                           

 .581، 8ٓهوبالد ربهيق،، ككزو. 1

 .495؛ ربهيـ هکَ، 225ٓهياهي ايواًيبى، ٓ ربهيـ ؽظ. 2

اى اُبل، ًغل ثْك کَ اى آؿبى عْاً، ثيَ هٞبلؼيبد كيٌي، ّ ػلوي،      هؾول ثي ػجل الُْبةهناه هنُت ُّبث،،  ثٌيبى. 3
ُيبي  ٍ آهْىاكکبه ّ  صيو يكهْن رؾذ رپٌ اى آى  ثٖوٍ ّّ ثـلاك ِّوُبي ػوام هبًٌل ٙوي ٍلو ثَ  ّهّي آّهك 

هقيبلق آىاكاًليْي، ّ فْاُيبى    . هؾويلثي ػجيلالُْبة،   هؾلس ّ هزکلن ؽٌجلي، هيواه هوكيذ    ،كويَ ،ريويَ اثي
َ  »ُبي:  ةبکز يّ .ُبي ٕله اٍالم ثْك ّ ثيِ اى ُوَ ثب ػوبيل ّيؼَ هقبلق ثْك ٌٍذ ثبىهْذ ثَ ّ  «ًِيظ الَيٌ

اى ايي اًليَْ ُب ثَ رجليؾ اكکبه فْك پوكافذ کيَ  پنيوي صيو يثب ر. اّ كه هك ػوبيل رْيغ ًگبّذ ها« ىيبهح الوجْه»
ّيـ هجيليَ   ،ّل ّ كه آًغب ثب هؾول ثي ٍؼْكغل كه ًهػيَ ٍپبه ِّو ُك هٍهّ ًْل. اى ايي هّ،  ثب اهجب، ػوْه، هّثَ

ٍوآؿبى ؽوکز، ّل کَ كه ػوٗ ُلزبك ٍب، ايي اهيوًْيي کْچيک ها   ،م(. هالهبد ايي كّ 5749پيوبى ّل ) ُن
هَزوُ كاك ّ ثَ يک پبكّبُ، رجليل کوك. هلهد هؼٌْي كه كٍذ هؾول ثي ػجيلالُْبة ّ هُجيوي ٍيبٍي، ّ    

 ه كاّذ .ػِلٍ هؾول ثي ٍؼْك هوا ًظبه، ثو
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ـ     ؿك  ،1ٳڈ ٿڄزل ثڈ ٳِتڈ ُـځ ثٌيبكي ام ُي٤يبځ څ څاكؿ آٿاـځ ؽٌابكت ٫الاڅاځ ُا

ډابي   اي ٳڈ ثڈ اٿيل ٤ًچؿي ڃچُت، ام اڅ ؽچاًت تب اٿچاٹ كثچؿڇ ُاـڇ ام ٿٴابځ   ڃبٿڈ

٣ټي ُبڇ ؿك ايڂ  ُـٷبځ كا ثپلؿامؿ. ٫تظ بت كا ثبمٷلؿاڃـ څ ؿيڈ ٳِتڈٿٰـى ٣تجبت ٣بٻي

ڃبٿڈ اٿيل ٤ًچؿي كا تڊـيـ ٳلؿ اٷل ثڈ ٿچاكؿ اُبكڇ ُـڇ ؿك ڃبٿڈ ا٣تڄاب ڃٴڄاـ، ؿڅٻات    

ُبڇ ايالاځ ثاڈ ًاټيڀبځ پبُاب، عٴڀالاځ       2ٯبربك ثڈ ؿٔك٣يڈ ؿك ڃزـ عڀټڈ ؽچاډـ ٳلؿ.

ت څ ام اڅ ؽچاًاتبك ثلؽاچكؿ ثاب    اي ڃچُا  ٿڄٔچة ؿڅٻت ٣خڀبڃي ؿك ث٨ـاؿ ڃيان ڃبٿاڈ  

ډبي  څډبثيبځ ُـ. ًټيڀبځ پبُب ؿك پبًؼ، ٯچٹ ٿٌب٣ـ ؿاؿ ٳڈ ٿٌئچٻيت رجلاځ ؽٌبكت

 3ٷيلؿ.  څاكؿ ُـڇ ثل ٣تجبت څ مائلاځ كا ثل ٣ڊـڇ ٿي

ډب ثب عڀالت ٿت٤ـؿ ؽچؿ ثڈ عزبم تچاڃٌتڄـ عـڅؿ ډ٬ت ًبٹ ثال عالٿيڂ    څډبثي

ډب، اڅٗب١ عزبم ثغلاڃي ثاچؿ.   ٿت څډبثيؿك ايڂ ٿلعټڈ ام عٴچ 4تٌټٚ ؿاُتڈ ثبُڄـ.

پي ام آځ ڃين صڄـ ًبٻي اڅٗب١ عزبم ثڈ ؿٻيٺ عڀالت ڃيلڅډابي ا٣ناٿاي ام ًاچي    

ډاب ٿتِاڄذ ثاچؿ څ     ٣ټي پبُب، عبٳپ ٿٔل ثالاي ًالٳچة آٹ ًا٤چؿ څ څډابثي     ٿغڀـ

 ثلٯلاكي ٿڄبًجبت ؿڅٻت ٯبربك ؿك ايلاځ ثب عزبم ٿيٌل ڃجچؿ.

مٿبځ ثڈ ٿٴبتجڈ عٴچٿت ايلاځ ثب ٿغڀـ٣ټي پبُاب  ام ٿچاكؿ ٿلتجٚ ثب عزبم ؿك ايڂ 

تچاځ اُبكڇ ٳلؿ. صڄيڂ تٔڀيڀي ؿك پي آځ ٷل٫تڈ ُاـ ٳاڈ ثاب اًاتڀلاك عٴچٿات        ٿي

٣ڊـ  ډبي ڃبٿڄبًت آڃبځ، ٣جبى ٿيلما ٫لمڃـ څ څٻي ؽبڃـاځ ٤ًچؿ څ اٯـاٿبت څ ثلؽچكؿ

، عابٳپ  اي ثڈ ٿغڀـ٣ټي پبُب ، ثڈ ؿًتچك پـكٍ، ڃبٿڈ.٭  ډ٣1235ټي ُبڇ ؿكًبٹ  ٫تظ
                                                           

هلهد فْيِ اى ُيچ اهلاه، كوّهناه ًکوكًل ّ ثب ػوبيل هزؼٖجبًَ فْك ؽزي، كّ ثيبه ثيَ    هَزوُ كه هاٍ ُب  . ُّبث،1

 م کيَ كه کيوثال  5856كه ٍيب،   ،كيگيوي  ّ 5812كه ٍيب،   ،ِّوُبي هولً ّيؼ، كه ػوام ؽولَ ثوكًل، يک،

 ثبه آّهكًل. عٌبيبد ّ كغبيغ ثَيبهي ثَ

ٔ 5؛ كبهٌٍبهَ ًبٕوي، ط559ّ  558، 5ٕٔ؛ ًبٍـ الزْاهيـ، ط555. هغوغ الزْاهيـ، 2ٓ ؛ ؽيظ ّ  684يي 682، ٕي

 .546، 3ٓؽوهيي ّويليي، ط

 .559ّ  558، 5ٕٔ؛ ًبٍـ الزْاهيـ، ط5465، 3ٓ. ربهيـ هٌزظن ًبٕوي، ط3

 .595ي583. ربهيـ هکَ، 4ٕٔ
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ډاب،   .٭( ڃچُت څ ؿك آځ، ثل ٻنڅٽ ثلؽچكؿ ًاؾت ثاب څډابثي     ډ1264ا   1220ٿٔل )

ٷيلي ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ څ تٔل٩ ؿٔك٣يڈ تإٳيـ ٳالؿ. عبٿاٺ ڃبٿاڈ      عڀټڈ ثڈ عزبم، ثبمپي

ډاب ثاڈ ؿًات     يبؿُـڇ، عيـك٣ټي ؽبځ ُيلامي ثاچؿ ٳاڈ تاب ُٴٌات ٳبٿاٺ څډابثي      

 1م آڃزب ثڈ ايلاځ ثبمٷِت.ٿغڀـ٣ټي پبُب ؿك ٿٔل ٿبڃـ. ًپي ثڈ ٿٴڈ ك٫ت څ ا

 .ق( ْ 1264ـ  1250) شبِ يحًذ ج(

ام كڅاثٚ ٿغڀـ ُبڇ ثب عزبم څ اُلا٩ عبٳپ ثال آځ ران ًا٬ل عاذ ايلاڃيابځ ؿك      

 ډب اٛال٣ي ؿك ؿًت ڃيٌت.  ثلؽي ًبٹ

 .ق( ْ 1313ـ  1264 ) شبِ َبصشانذيٍ د(

ـ   به  پ ٯالځ  يُبڇ ٳڈ عـڅؿ ڃ ڂيًټٜڄت ڃبٓلاٻـ يؿڅكاځ ٛچالڃ ام  ،ٛاچٹ اڃزبٿيا

ڃٌجت ٯجاٺ څ ث٤اـ ام آځ ثاب ٿِاٴالت ؿاؽټاي څ       اًت ٳڈ ؿڅٻت ايلاځ ثڈ ډبيي ؿڅكڇ

 ؽچة ثچؿ. ڃين ٿڄبًجبت ثب عزبم  ،ثچؿ. ام ايڂ كڅكڅ  كڅثڈؽبكري ٳڀتلي 

ؿك ٣ٔل ٯبربك، اًبى ًيبًت ٣خڀبڃي ثل ٿجڄبي ؿڅًتي ثب ايلاځ ثچؿ ٳڈ پبيڈ ايزبؿ 

ډب ؿك ايڂ ؿڅكڇ عٌبًيت ٣ٔال   خڀبڃيٷناكي ايلاڃيبځ ُـ  ميلا ٣ تٌڊيالت ثلاي عذ

٬ٓچي كا ڃـاُتڄـ څ كڅاثٚ ؿڅ ٳِچك كڅ ثڈ ثڊجچؿ ثچؿ. ډل ؿڅ ؿڅٻت ميل ٫ِبك كڅًيڈ 

ٳڈ ڃبٓلاٻـيڂ  صڄبځ 2ُـڃـ،  ثبيـ ثڈ ډپ ڃنؿيٲ ٿي  ثچؿڃـ څ ډل ؿڅ ڃين ٤ٗي٪ ثچؿڃـ څ 

 ُبڇ پي ام ثبمٷِت ام اكڅپب ثب ًټٜبځ ٣خڀبڃي ؿيـاك ٳلؿ.

بت ثٌيبكي ٿيابځ ؿڅ ؿڅٻات څراچؿ ؿاكؿ ٳاڈ ثيِاتل ؿكثابكڇ       ؿك ايڂ ٣ٔل، ٿٴبتج

ك٣بيت عبٹ عزبد څ ٻنڅٽ ثلؽچكؿ ثب ٯٜب١ اٻٜليٮ اًت. ًلٯت اٿاچاٹ عزابد ؿك   

ايڂ ؿڅكڇ، ثيِتل ؿك ٯټڀلڅ ٣خڀبڃي څ عـڅؿ ُبٿبت څ ؿك ربډبيي ٿبڃڄـ عټت ٓچكت 
                                                           

 .524ّ  523؛ ربهيـ مّالووًيي، 359ٕٔ، 5ًٓبٍـ الزْاهيـ، ط .1

 .  545كه ربهيـ اعزوبػ، ايواى كه ػٖو هبعبه، ٓ عَزبهُبي،. 2
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ڂ ثچؿ ٳڈ ؿك ٷل٫ت. ام رڀټڈ اٯـاٿبتي ٳڈ ؿڅٻت ٣خڀبڃي ؿك ايڂ مٿبځ اڃزبٽ ؿاؿ، اي  ٿي

، عٴچٿت ٣خڀبڃي ثڈ اٿيل ٿٴڈ ُلي٪ ٿغڀـ ثڂ ٣چځ ؿًاتچك ؿاؿ ثاب   .٭  ډ1261ًبٹ 

 عزبد ايلاڃي ك٫تبك ٿڄبًجي ؿاُتڈ ثبُڄـ. 

ډاابي ٯبراابك څ ثلؽااي    ماؿڇ ؿك عٴچٿاات ڃبٓاالاٻـيڂ ُاابڇ ثٌاايبكي ام ُاابڇ   

ؿك ًابٹ   ٿڄٔجبځ ثڈ ٬ًل عذ ك٫تڄـ ٳڈ ٣جـ اٻٴاليپ ٿيالما ام آځ رڀټاڈ ثاچؿ.     ٓبعت

.٭ ثڈ ؿڅٻات ٣خڀابڃي اٛاال١ ؿاؿڇ ُاـ ٳاڈ ٿابؿك ُابڇ ايالاځ، ٿڊاـ ٣ټياب څ             ډ1263

اٻـڅٻڈ ٯبربك ٯٔـ ٣نيڀت ثڈ ٬ًل عذ ؿاكڃاـ. ٿغڀاـ ؽابځ، ٿٔاټغت ٷاقاك       آٓ٪

 ؿڅٻت ايلاځ ؿك ايڂ تٰليل آڅكؿڇ اًت:

ثط ٔجٙبي ضٚاثف ذٛة ٚ ٔػبفت وبُٔ ثط اسـبس ٔؼبٞـسٜ ثـيٗ سـّكٙت سـٙيٝ       ...

ط ٔجٙبي ٔمتؿبي رٕؼيت اسالْ زض احٙبي ضاٜ زض حـك،  ػّيٝ ٚ زِٚت ثٟيٝ ايطاٖ ٚ ث

 ٔطبض اِيٟٕب حطٔت وبُٔ ٚ ضػبيت فبئك ٚ الظْ ارطا ضٛز... .

.٭ ثڈ   ډ1323يٴي ام ډڀٌلاځ ُبڇ ڃين ث٤ـډب ؿك ًټٜڄت ٿ٬٠لاٻـيڂ ُبڇ ؿك ًبٹ 

ډابي   ٬ًل عذ ك٫ت. يٴي ام آحبك ٿٌب٫لت ثڈ علٿيڂ ُلي٬يڂ، ثلربي ٿبڃـځ ٬ًلڃبٿڈ

 ًت. ٿت٤ـؿ عذ ا

ٿلؿاځ ايلاځ ام ٣خڀبڃي ؿكؽچاًت ٳلؿڃـ تب ثب ت٤ڀيال   ؿك ډڀيڂ ؿڅكڇ، ثلؽي ؿڅٻت

ٳاڈ څميال ا٠٣اپ ڃبٓالاٻـيڂ ُابڇ، ٿيالما        څ تنييڂ ٯجچك ائڀڈ ثٰي٢ ٿچا٫ٰت ٳڄـ، صڄبځ

كا ثڄب ٳڄـ، اٿب ثڈ اڅ  7.٭( ؽچاًت ث٤ٰڈ اٿبٽ عٌڂ ٿزتجي  ډ1325ا٨ٓل ؽبځ )ٽ ٣ټي

 1اربمڇ ڃـاؿڃـ.

 (.ق ْ 1324ـ  1313) شبِ يظفشانذيٍ ( ْ 

كڅاثٚ ايلاځ ثب عزبم ؿك ايڂ ؿڅكڇ صڄـاځ ٷٌاتلؿڇ ڃجاچؿ  ميالا ٿ٬٠لاٻاـيڂ ُابڇ،      

٫لؿي ٣ټيٺ څ ڃبتچاځ ثچؿ څ ًڈ ثبك ثڈ ثڊبڃڈ ٿ٤بٻزڈ ثڈ اكڅپب ٬ًل ٳالؿ. ا٫انڅځ ثال آځ،    
                                                           

 .465، ٓ 5اللاهيي، چبپ ّلٍ كه هغوْػَ پٌغبٍ ٍلوًبهَ ؽظ هبعبهي، ط حالؼواهيي ّ ٍؼبك خرؾل. 1
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ڃبكٗبيتي ٿلؿٽ ثڈ ؿاليټاي صاچځ كٳاچؿ اٯتٔابؿي، ٿاـاؽالت ثيٸبڃٸابځ څ اًاتجـاؿ        

اٻـڅٻڈ، ثڈ اڅد ؽچؿ كًيـڇ ثچؿ. ډڀضڄيڂ ؿك ؿڅكڇ ًاټٜڄت   ڃبٽ ٣يڂ ٓـكا٠٣پ ُبڇ ثڈ

ٿ٬٠لاٻـيڂ ُبڇ، اڃٰالة ٿِلڅٛڈ ثڈ څٯچ١ پيچًات څ ڃ٠ابٽ رـياـ ؿك ايالاځ ُاٴٺ      

ٷل٫ت. ثڈ ايڂ تلتيت، ٿٌبئٺ څ ٿِٴالت ؿاؽټي، تچرڈ ؿڅٻات كا ثاڈ ؽابكد تغات     

ؿڅكڇ، ايلاڃيابځ ثاب   ؿاؿ. اٻجتڈ ايڂ ًؾڂ ثڈ آځ ٿ٤ڄب ڃيٌات ٳاڈ ؿك اياڂ      اٻ٤ِب١ ٯلاك ٿي

ډبي ٿلتجٚ ثب عزبم څ اُلا٩ عبٳپ ثل آځ ؿك  عزبم ډيش اكتجبٛي ڃـاُتڄـ. ام ٷناكٍ

 تچاځ ثڈ ايڂ ٿچاكؿ اُبكڇ ٳلؿ:  عٴچٿت ٿ٬٠لاٻـيڂ ُبڇ ٿي

 اٻ٪( ثڄبثڈ ٷناكُي، ډڄٸبٿي ٳڈ ؿڅٻات ٣خڀابڃي ثالاي ًابؽت كاڇ آډاڂ عزابم      

 الٿي ؿك ؽچاًات ٳڀاٲ  ٳالؿ، ام ٳِاچكډبي اًا    ٳڈ ؿٿِٮ كا ثڈ ٿـيڄڈ ٿتٔاٺ ٿاي  

ّ     50ٳلؿ، ٿ٬٠لاٻـيڂ ُبڇ ٯبربك،  ډناك ٻيلڇ ٣خڀبڃي ثلاي اڃزابٽ اياڂ ٛالط اؽتٔاب

 1ؿاؿ.

.٭ تڄ٠يپ ُـڇ، ؿڅٻت ٯبربك ثاڈ    ډ1320ة( ٿٜبثٮ ًڄـي )تټٸلا٫ي( ٳڈ ؿك ًبٹ 

ڃِبځ ٿل٢ٓ اډـا ٳلؿڇ اًت. ٿتڂ ايڂ تټٸلا٫اي ٳاڈ ام ٛال٩     ُلي٪ ٿٴڈ تڀخبٹ ُبڇ

 اكت ا٠٣ڀي ٣خڀبڃي اكًبٹ ُـڇ، صڄيڂ اًت:څاليت عزبم ثڈ ؿايلڇ ٓـ

٘طبٖ ٔطغـغ اٞـسا ٚ    اظ قطف زِٚت ايطاٖ ثٝ حؿطت پبضبي أيط ٔىٝ، تٕخبَ ضبٜ

ٝ  ثرطص ضسٜ است. تٍّطاف اي زض ذػـٛظ لجـَٛ يـب زضثـبضٜ تؼّيـك آٖ اظ       ٘بٔـ

ٚاليت رّيّٝ حزبظ زضيبفت ضس، ػطؼ ٚ تمسيٓ ضسٜ است. زض ايٗ ثبة ثـٝ ٞـط   

ت ذالفت پٙـبٜ فطٔـٛزٜ ضـٛز، ٕٞـبٖ ضـٛز. ثـط ايـٗ ٔجٙـب         ٚرٝ، اضازٜ سٙيٝ حؿط

 ضٛز. تصوطٜ حٙبٚضي تطليٓ ضسٜ است.    ٔٙظٛض ٚاالي ايٗ أط ايفب ٔي

 .1320ٳبڃچځ حبڃي  10

 څاٻي څ ٯچٿبڃـاځ عزبم، اعڀـ كاتت.

                                                           

 .53، 3ٓ؛ الزبهيـ الْبهل، ط579ربهيـ هکَ، ٓ. 1
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ا٫نڅځ ثل ًڄـ يبؿ ُـڇ، ثب ٿالع٠ڈ اًڄبؿ ٿچرچؿ ؿك ٣خڀبڃي ؿكثبكڇ ٿڄبًجبت ايلاځ 

ؽچكيپ ٳڈ ام ا٣ٜبي ڃِبځ ُيل څ ؽچكُيـ ام ًاچي    ٫لاڅاڃي ثل ٿيثب عزبم، ثڈ اًڄبؿ 

ٳڄـ. تڄڊب ؿك ثلكًي  ٿڄٔجبځ ؿك عزبم عٴبيت ٿي ايلاځ ثڈ اٿيلاځ ٿٴڈ څ ؿيٸل ٓبعت

 1ًڄـ ؿك ثبكڇ ايڂ ٿچٗچ١ څرچؿ ؿاكؿ. ؿڅامؿڇيٲ ٿزڀچ٣ڈ اًڄبؿ، عـڅؿ 

 (.ق ْ 1327ـ  1324) شبِ يحًذعهي ٔ(

مٿبځ اڅ اؽجبكي ؿك ؿًت ڃيٌات  ميالا اڅ ؿك ٿاـت    ام كڅاثٚ ايلاځ ثب عزبم ؿك 

تڀبٽ عٴچٿات   تٰليجبركڅ ثچؿ څ  ٳچتبڇ ًټٜڄتَ )عـڅؿ ؿڅ ًبٹ( ثب ثغلاځ ؿاؽټي كڅثڈ

ؽچاډبځ ًپلي ُـ تب ًټٜڄت ٿٜټٰڈ كا  اڅ ثڈ تچٛئڈ څ ٿجبكمڇ ثب ٿِلڅٛيت څ ٿِلڅٛڈ

ُاچكاي   اعيب ٳڄـ. امايڂ كڅ، ٫لٓت تچرڈ ثڈ عزبم كا ڃيب٫ت. ثڈ تچح ثٌتڂ ٿزټي

ؽچاډبځ ام رڀټڈ كڅيـاؿډبي ٿڊپ ؿڅكاځ ٿغڀاـ٣ټي ُابڇ    ٿټي څ ٯټ٢ څ ٯڀ٢ ٿِلڅٛڈ

 ثچؿ.

 (.ق ْ 1343ـ  1327) شبِ احًذ ص(

ايلاځ ؿك ٿـت ًټٜڄت څي ڃتچاڃٌت اكتجبٙ ٿٌتڀلي ثب عزبم ثلٯلاك ًبمؿ ٳڈ ام 

 تچاځ اُبكڇ ٳلؿ: ؿاليٺ آځ ثڈ ايڂ ٿچاكؿ ٿي

 اّل خِاًي خٌگ ّقْع يک ـ

ثبك رڄٶ رڊبڃي اڅٹ ثچؿ  ؿډبي ؿڅكاځ ًټٜڄت اعڀـ ُبڇ، كؽـاؿ ٿٔيجتام كڅيـا

ٛل٫ي ؿك ايڂ رڄٶ، ؿكٷيل ًبؽت.  ٳڈ ايلاځ كا ثڈ ٛچك ڃبؽچاًتڈ څ ثب څرچؿ ا٣الٽ ثي

ٳِچكډبي ٿت٬ٰيڂ )كڅًيڈ، اڃٸټيي څ ٫لاڃٌڈ( ثڈ ًجت ٿچٯ٤يات ؽابّ ر٨لا٫يابيي    

تچاڃٌتڄـ ڃٌاجت ثاڈ    چؿ، ڃڀيايلاځ څ ډڀٌبيٸي ثب اٿپلاتچكي ٣خڀبڃي ٳڈ ٿتغـ آٻڀبځ ث
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ا٣تڄب ثبُڄـ. ام ايڂ كڅ، ؿك ډڀبځ آ٧ابم رڄاٶ، ايالاځ كا ثاڈ اُا٨بٹ ؽاچؿ ؿك        ثي ايلاځ

ا   1914ٷبڇ ٿت٬ٰايڂ څ ؿكٷيال رڄٸاي ُاـ ٳاڈ ام      آڅكؿڃـ. ثـيڂ تلتيت، ايلاځ رچالځ

.٭( ؿڅاٽ آڅكؿ. ايڂ ڃجلؿ، ؽبڅكٿيبڃڈ ام رڀټڈ ٣الا٭ كا ڃيان     ډ1336ا   1333/ ٽ.1918

عذ ايلاڃيبځ ثچؿ، ؿكٷيل ٳلؿ څ ٿچرت ت٤ٜيټي عذ ايلاڃيبځ ثاڈ ٿاـت صڄاـ     ٳڈ ٿٌيل

 ًبٹ ُـ.

 حداس تز سؼْز آل تسلط زّ ـ

ډبي عٴچٿت ٯبربك ثچؿ، آٹ ٤ًچؿ  پي ام پبيبځ رڄٶ رڊبڃي اڅٹ ٳڈ څاپٌيڂ ًبٹ

ثلاي ثبك ؿڅٽ ثل عزبم ٿٌټٚ ُـڃـ څ ايڂ ٿچرات ُاـ تاب اًاتٰلاك ؿڅٻات رـياـ،       

اٻجتاڈ ؿك اڅاياٺ عٴچٿات     1ؿك عاذ ايلاڃيابځ كڅي ؿډاـ.    ٿلعټڈ رـيـي ام ت٤ٜيټاي 

عٌيڂِ ٓابعت   ٤ًچؿ، ٣جـاٻلعيپ عبئلي ٫لمڃـ ٣جـاٻغٌيڂ ٳڈ ام ڃچاؿٷبځ ٿغڀـ آٹ

څ ام ٣ټڀبي ٿِڊچك ُي٤ي ثچؿ، پي ام اكًبٹ تټٸلا٫اي ثاڈ عزابم څ ٷال٫تڂ      ٫2ٔچٹ

 ثڈ ٬ًل عذ ك٫ت.  .٭  ډ1345ت٘ڀيڂ، ؿك ًبٹ 

ؿك ؿٿِٮ ام ڃ٬چف اڅ ڃنؿ ٿټٲ ٣جـاٻ٤نين ًچؿ  عبئلي ؿك ٿالٯبت ثب ٬ًيل ٤ًچؿي

رٌت څ ثب ت٘ڀيڂ اٿڄيت ثڈ ايڂ ٬ًل پلؿاؽت. ثب تچرڈ ثاڈ اياڂ ٳاڈ ؿك ًابٹ ٯجاٺ،      

ډب څ ٯجچك ثٰي٢ ؿًات مؿڇ ثچؿڃاـ، عابئلي ٗاڀڂ رټات       ٤ًچؿ ثڈ تؾليت ثبكٷبڇ آٹ

ٿچا٫ٰت پبؿُبڇ ٤ًچؿي ثلاي څٯاچ٩ اڃ٬الاؿي عبريابځ ُاي٤ي ؿك ٣ل٫ابت، پاي ام       

ڈ ؿ٣چت ٣جـاٻ٤نين ؿك ٯٔل اڅ ع٘چك يب٫ت. څي ثب ا٣تلإ ثڈ تؾليت ٿڄبًٲ عذ ث

ٯجچك ائڀڈ ثٰي٢، ام پبؿُبڇ ؽچاًتبك تلٿيپ ٯجچك ُـ. ٿټٲ ٣جـاٻ٤نين ٗاڀڂ تإٳياـ ثال    

څ ڃٌجت ؿاؿځ تؾليت ٯجچك ثٰي٢ ثڈ ؿيٸالاځ، آٿابؿٷي ؽاچؿ كا     9ؽـا علٿت كًچٹ

ا٣الٽ ٳلؿ څ ٿت٤ڊاـ ُاـ    ًبمي څ ايزبؿ ؿيچاكي ثلاي ع٬بٟت ام ٯجچك ثٰي٢ ثلاي پبٱ
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 1تب ثلاي ميبكت ٿِلڅ١ ام ثٰي٢، ٿبڃ٤ي ايزبؿ ڃِچؿ.

عبئلي ؿك ٿـت ع٘چكٍ ؿك ٿـيڄاڈ ٿڄاچكڇ ثاب ٓاـڅك ڃبٿاڈ ٿټاٲ ٣جاـاٻ٤نين،        

ٓچكت ٯجچك ائڀڈ ثٰي٢ كا ام ًٜظ مٿيڂ ثابالتل آڅكؿ څ ؿياچاكي ؿڅك ٯجاچك ًابؽت.     

څځ تنئيڄبت څ ٛالٳابكي  ډبي ٿڄبًجي ثـ ثبځ څ ًٴچ ډڀضڄيڂ څي پيِڄڊبؿ ٳلؿ تب ًبيڈ

ثلاي مائلاځ ؿك ثٰي٢ ًبمڃـ ٳڈ ثب څرچؿ ٿچا٫ٰت آٹ ٤ًچؿ، ٣ڀټي ڃِـ. عبئلي ثالاي  

اي ام  ډابي ٿت٤اـؿي اڃزابٽ ؿاؿ څ ڃٌاؾڈ     تغٰٮ ٿ٬بؿ ڃبٿڈ ٿټاٲ ٣جاـاٻ٤نين، پيٸيالي   

اي ثڈ ٬ًيل ايلاځ ؿك ٻڄاـځ څ   ډب كا ؿك كڅمڃبٿڈ اٛال٣بت ٿڄتِل ًبؽت څ ڃٌؾڈ تچا٫ٮ

ٿٴبتجبتي ڃين ثب ٬ًيل ٤ًچؿي ؿك ًچكيڈ اڃزبٽ ؿاؿ. اٿيلاٻغبد ايلاځ ڃين  االمډل ٫لًتبؿ.

ڃبٿڈ ٿټٲ ٣جـاٻ٤نين كا تٴخيل ٳالؿ څ ؿك اؽتيابك ُاڀبكي ام عزابد ٯالاك ؿاؿ تاب ؿك       

ٓچكت ٿڀبڃ٤ت ام ميبكت ثٰي٢ ثڈ آځ اًتڄبؿ ٳڄڄـ. ثب ثبمٷِت عبئلي ام ًا٬ل عاذ،   

ايڂ ٿچٗچ١ څ ڃيان اًاتٰجبٹ ٿټاٲ    اي ٳلؿڃـ ٳڈ  ٣ټڀبي ڃز٪ ام څي اًتٰجبٹ ُبيٌتڈ

تلؿياـ، ك٫تابك پبؿُابڇ آٹ     ٣جـاٻ٤نين ام ايڂ ٣بٻپ ؿيڄي ثيبڃٸل ربيٸبڇ عبئلي اًت. ثي

٤ًچؿ ؿك آ٧بم تٌټٚ آڃبځ ثل عزبم ثيِتل رڄجڈ ًيبًاي ؿاُات تاب ٿچٯ٤يات ؿڅٻات      

 2تإًيي ؽچؿ كا اًتچاك ًبمؿ. تبمڇ

 زاذلي هشکالت سَ ـ

ل ٿِٴالت ؽابكري ٳاڈ ؿك كڅاثاٚ ايالاځ څ     ايلاځ ؿك اڅاؽل ٣ٔل ٯبربك ا٫نڅځ ث

آٿـډبي رڄٶ رڊبڃي اڅٹ ٿبڃڄـ ثغلاځ اٯتٔبؿي څ ڃاباٿڄي   عزبم تإحيلٷقاك ثچؿ، ثب پي

حجبتي ًيبًي ؿك  ثي ډبي ڃ٠بٽ ٿِلڅٛڈ څ ډبي ًيبًي څ ارتڀب٣ي، تنٻنٹ ٳبثيڄڈ ثغلاځ

ري ؿ څ ډڀيڂ اٿل ٿبڃ٢ تچرڈ ٯبربكيبځ ثڈ كڅاثٚ ؽابك لٳ ٳِچك ؿًت څ پڄزڈ ڃلٽ ٿي

 ُـ.  ٿي
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تچاځ ٫ڊڀيـ ٳڈ ٣ڀال آڃابځ ثٌايبك      ډبي ٿِلڅٛڈ ؿك ايڂ مٿبځ ٿي ثب ڃٸبډي ثڈ ؿڅٻت 

ډبي ثيٸبڃٸبځ ؿك اٿچك ؿاؽټي ايلاځ ام يٲ ًاچ څ ٫ٰال څ كٳاچؿ     ٳچتبڇ ثچؿ  ميلا ؿؽبٻت

ډبي ٿِلڅٛڈ كا ڃبٿڀٴڂ ٳالؿڇ ثاچؿ.    ډب څ ؿڅٻت اٯتٔبؿي ام ًچي ؿيٸل، اًتڀلاك ٳبثيڄڈ

ڂ مٿبځ، ثب ت٨ييل ًيبًت اڃٸټيي ؿكثابكڇ ايالاځ، ثاڈ تاـكيذ ع٘اچك      ا٫نڅځ ثلآځ، ؿك اي

كٗبؽبځ ؿك عٴچٿت ثلاي ربيٸنيڄي ٯبربك ٿٜلط ُـ څ ثڈ ڃچ٣ي رڄٶ ٯـكت پڄڊابځ  

ؿك ايلاځ څرچؿ ؿاُت. ؿك كاًتبي ًيبًت اڃٸټٌتبځ ثلاي ايزبؿ ؿڅٻت ٿٰتاـك ٿلٳاني   

ٗبؽبځ ؿك ٧يابة اڅ مٿيڄاڈ   ؿك ايلاځ، اعڀـ ُبڇ ٿـتي ثڈ ڃبصبك ؿك اكڅپب ثڈ ًل ثلؿ تب ك

المٽ كا ثلاي اڃتٰبٹ ٯـكت ثڈ ؽچؿ ٫الاډپ آڅكؿ. ام اياڂ كڅ، ٿِاٴالت ؿاؽټاي ارابمڇ      

 ؿاؿ. ٗڀڂ آڃٴڈ اڅٗب١ عزبم ڃين ؿك ايڂ مٿبځ ثغلاڃي ثچؿ. تچرڈ ثڈ عزبم كا ڃڀي

٧ٔت، ٿٔبؿكڇ څ ٫لڅؽتڂ اٿچاٹ عزبد څ مايلاځ ايلاڃي ؿك علٿيڂ ٷبډي ٿچرت 

 ُـ ٳڈ ٗلة څ رالط څ ٳاچك ٳالؿځ ثلؽاي ايلاڃيابځ څ       ٿي تيلٷي كڅاثٚ ؿڅ ؿڅٻت

ؿاك ايلاڃاي   ا٣تڄبيي ڃٌجت ثڈ ؿاؿؽچاډي آڃبځ ام آځ رڀټڈ اًت. ثلاي ڃڀچڃڈ، عڀټاڈ  ثي

٣ټي ٿغڀـ ٓبٻظ ثلاي اڃتٰبٹ عزبد، ُتل څ اًت ؽليـ اٿب ٿغب٫ٞ ٿغڀٺ ُالي٪،  

ٳالؿ، څي   ؿاك ُاٴبيت  ٣جـ اٻلعڀبځ پبُب آڃڊب كا ٿٔبؿكڇ ٳلؿ څ ٫لڅؽت. صچځ عڀټڈ

.٭ كػ   ډ1325كا ُٴڄزڈ ٳلؿڃـ ٳڈ ثڈ ڃبثيڄبيي ايِبځ ٿڄزل ُـ. ايڂ څاٯ٤اڈ ؿك ًابٹ   

ٿڄٔاجبځ   ٷناكي ايلاڃيبځ ثلٯلاك ثاچؿ څ ثلؽاي ٓابعت    ډب عذ ؿاؿ. اٻجتڈ ؿك ثلؽي ًبٹ

اٻٌټٜڄڈ ام ؽچيِبڅڃـاځ ُبڇ ٯبرابك   ٳڈ ُزب١ ك٫تڄـ، صڄبځ  ٯبربكي ڃين ثڈ ٬ًل عذ ٿي

 عذ ك٫ت..٭ ٬ًل   ډ1326ؿك ًبٹ 

ٷاناكي څ ٿڄبًاجبت ايالاځ څ     اًڄبؿ ثٌيبكي ام ٿڄبًجبت ايلاڃيبځ ثب عزابم څ عاذ  

تجبك آڃڊاب كا ٷالؿآڅكي څ    ٣خڀبڃي ؿك ٣ٔل ٯبربك ثل ربي ٿبڃـڇ اًت ٳڈ ٿغٰٰي تلٱ

ايڂ اًڄبؿ، ثؾَ ٿڊڀي ام كڅاثٚ ايلاځ څ  1تلرڀڈ ٳلؿ، اٿب ٿچٗچ١ ثڄـي ڃٴلؿڇ اًت.
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 ثڄـي ٳلؿ: تچاځ صڄيڂ ؿًتڈ  ڃڊب كا ٿيٳڄـ څ ٿچٗچ١ آ  عزبم كا كڅُڂ ٿي

ماؿٷبځ ٯبربكي ام ًچي ٣خڀبڃي څ  ٿڄٔجبځ څ ُبڇ ٷناكي ٓبعت . ٿچا٫ٰت ثب عذ1

  ًڄـ( ًينؿڇٿـاكا ثب آڃبځ ؿك ٛچٹ ٿٌيل څ ٫لاډپ ٳلؿځ تٌڊيالت ثلاي ايِبځ )عـڅؿ 

ًڄـ( ثڈ ٯلڃٜيڄاڈ عزابد    10 اًڄبؿ يبؿ ُـڇ )عـڅؿ . ٯلڃٜيڄڈ عزبد: ثؾِي ام2

اًت ٳڈ مائلاځ ام ايڂ ٿچٗچ١ ٳڈ اڃٸينڇ څ ؿاليټي ا٫نڅځ ثل اٿچك ثڊـاُاتي څ   ٿلثچٙ

   ٳلؿڃـ ٿلاٯجتي ؿاُت، ُٴبيت ٿي

لاځ ايلاڃي څ ئ. ثـك٫تبكي ٿلؿٽ ٿـيڄڈ څ ا٧چات څ ٿٌئچالځ آځ ُڊل ثب عزبد څ ما3

ٿڄٔاجبځ ٣خڀابڃي ؿك    ًڄـ(. ا٧چات څ ؿيٸل ٓابعت ؿڅامؿڇ ٯتٺ څ ٧بكت آڃبځ )عـڅؿ 

  ُـڃـ  لؽچكؿ ڃبٿڄبًت ٿچرت تيلٷي كڅاثٚ ٿيعلٿيڂ ثب ث

ام ًچي ايالاځ څ راچاة ٣خڀابڃي     7. ؿكؽچاًت ڃٔت ٗليظ ثلاي ائڀڈ ثٰي4٢

  )پڄذ ًڄـ(

 اٻـيڂ اًـآثبؿي ثڈ عزبم ام ًچي ٣خڀبڃي  . ٿؾبٻ٬ت ثب ٬ًل ًيـ رڀبٹ5

 . ؿ٣چت اثڂ ٤ًچؿ ام ايلاځ ثلاي ُلٳت ؿك ٳڄ٬لاڃي اًالٿي څ ٿچ٢ٗ ٣خڀبڃي 6

 ډبي ايلاڃي ؿك عزبم )عـڅؿ ډ٬ت ًڄـ(  ًٴڈكڅاد . 7

 پاڄذ . څ٤ٗيت كاڇ رجٺ څ تغليپ ٣نيڀت ام آځ امًچي ٣ټڀبي ُاي٤ڈ )عاـڅؿ   8

 ًڄـ( 

 . ارغب٩ ٳڄٌچٹ رـڇ ؿك عٮ عزبد 9

 ډب څ تقٳلڇ عزبد ايلاڃي  . پبًپچكت10

 . عٮ ٷڀلٷي عزبد ايلاڃي 11

 . تچرڈ ثڈ اٿڄيت څ ك٣بيت عبٹ عزبد ايلاڃي ؿك ٿٌيل عذ 12

 . ٧بكت اٿچاٹ عزبد ايلاڃي ؿك ُبٽ، ؽلپچت، ٿچكي، عټت، ايلڅاځ څ اكمكڅٽ 13

 . ٻنڅٽ تچرڈ ثڈ اٿڄيت عزبد څ ك٫تبك ٿڄبًت ثب آڃبځ 14
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 . ت٤ٰيت ٣بٿالځ ٯتٺ څ ٧بكت عزبد ايلاڃي څ ك٢٫ ٟټپ ام عزبد ايلاڃي 15

 . ٣نيڀت عزبد ايلاڃي ام كاڇ ؿكيب 16

 ڈ ثٰي٢ . ڃقڅكات ٓـك ا٠٣پ ايلاځ ثلاي ائڀ17
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 پهلوي شاه رضا روابط .1

ا   1304.٭/  ډ1399ا   1343) مٿاابځ ثااب آ٧اابم عٴچٿاات پڊټااچي ؿك اياالاځ  ډااپ

.٭ ثال    ډ1344، آٹ ٤ًچؿ ثلاي ثبك ؿڅٽ ثب تٌؾيل ٿٴاڈ څ ٿـيڄاڈ ؿك ًابٹ    ٍ.(1357

ٿبځ، ؿڅٻت ايلاځ ثڈ ٿـت عـڅؿ صڊبك ًبٹ، ثب تلؿيـ څ ام ايڂ م 1عزبم ًټٜڈ يب٫تڄـ.

ڃٸليٌات څ    ٣لثٌاتبځ ٿاي  ؿك ُجڈ رنيالڇ  آٹ ٤ًچؿ ٷڀبڃي ثڈ ٿبډيت كهيپ رـيـ ثـ

ايالاځ ؿك   ،ؿك اثتـاي ثڈ ٯـكت كًيـځ آٹ ٤ًچؿ .ډڄچم آځ كا ثڈ كًڀيت ڃِڄبؽتڈ ثچؿ

ك كا پيِاڈ  ثلٯلاكي كاثٜڈ ثب ُجڈ رنيلڇ ؿصبك ًلؿكٷڀي ثچؿ څ ًيبًت ٓجل څ اڃت٠اب 

كٗاب ُابڇ ؿك ٿاـت يابؿ      ٳلؿڇ ثچؿ تب تٴټي٪ رڄٶ ؿاؽټي ؿك ٣لثٌتبځ ٿ٤يڂ ٷلؿؿ.

 ُـڇ، ايڂ اٯـاٿبت كا اڃزبٽ ؿاؿ:

 سفشحج کشدٌ يًُٕع( انف

ثاب تچراڈ ثاڈ ڃابآكاٿي      .ٍ  ډ1304ؿڅٻت پڊټچي ؿك ډڀبځ آ٧بم تإًيي ؿك ًابٹ  
                                                           

ٔ    ٍلَلَ. 1 ٙيؼق  ًِبييذ اٍيزلبكٍ ها اى   كه اّاييل هيوى ثيَيزن    . آ، ٍيؼْك  543ّ  235ُبي اٍياله، علييل، ٕي

ّ ثيو   کيوك هييبٗ ها كيزؼ   ثيْك،  ُب  ،ٝوكلاه ػضوبًکَ ّکَذ فبًلاى آ، هّيل پٌ اى ّ  کوك ػضوبً،اهپوارْهي 

ّ ثيب  پيويبى ّيل    ؼييي ثي ػجل الوؽوي ثب اًگليَ، ُب ُنػجلال ،اّ، ،ثب ّوّع عٌگ عِبً .يبكذًغل رَلٜ روبم 

فبًيلاى  هزيْاهي ٍيبفزي   ّ  م5924كيزؼ هکيَ كه   ، ٍيواًغبم هْكين ثيَ    ُب ػضوبً،ًَجذ ثَ هْاٙغ فْك رـييو 

كٌُل هَزوُ الؼوة  حعييوثيْزو ًْاؽ،  ثوروويجًب رْاًَزٌل هلهد فْك ها  روريت، اى ؽغبى ّلًل. ثليي ُبّو،

.ًّْلّاهك هؼبكالد هّاثٜ ثيي الولل  عليل ثَ ًبم ػوثَزبى ٍؼْكي،كّلز، ثَ ػٌْاى ّ 
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ٿٴلٿاڈ څ  اڅٗب١ عزبم څ اڃ٤ٴبى اؽجبك تؾليت اٿبٳڂ ٿاقډجي څ ٿٰاـى ؿك ٿٴاڈ    

٬ًل عذ ُڊلڅڃـاځ ؽاچؿ   ،1ٿـيڄڈ ٿڄچكڇ، ډڀبڃڄـ ثٌيبكي ام ٳِچكډبي ٿٌټڀبځ ؿيٸل

ډبي ؽچؿ ؿك ٣لا٭، ًچكيڈ څ ٿٔل ڃين  كا ثڈ ًلمٿيڂ څعي ٿڀڄچ١ ٳلؿ. ثڈ ٳڄٌچٻٸلي

 2ٿإٿچكيت ؿاؿ تب رټچي ٬ًل ايلاڃيبځ كا ثڈ ٿٴڈ ٿٴلٿڈ ثٸيلڃـ.

آٿاـ ٿڊاپ عبٓاٺ ام عاذ     ؿك پي صڄيڂ اٯـاٿي، ؿڅٻت رـيـ آٹ ٤ًچؿ ٳاڈ ام ؿك 

اي ثڈ ٳڄٌچٹ ايلاځ ؿك ًچكيڈ، ڃ٠ال آڃابځ كا    ُـ، تالٍ ٳلؿ ثب اكًبٹ ڃبٿڈ  ٿغلڅٽ ٿي

 ثلاي اڃزبٽ عذ ام ًچي ايلاڃيبځ رټت ٳڄـ. ٯٌڀتي ام ٿتڂ ايڂ ڃبٿڈ صڄيڂ اًت:

ٔمػٛز ايٗ است وٝ زِٚت ٔؼظٕٝ ايطاٖ ٚ ضػبيبي آٖ اظ ٞـط ٔحـُ ٚ ٔىـب٘ي     ...

زاي ٔطاسٓ حذ ثطآيٙس، اقالع ثٝ ٞٓ ضسب٘ٙس وٝ سّكبٖ وٝ زض ايٗ سبَ زضغسز ا

ثبضٙس وٝ ٔٛرجبت ضفبٞيت ٚ ضاحتي ضػبيبي   اِؼبزٜ ٔبيُ ٚ ٔطتبق ٔي ٔتجٛع، فٛق

 1زِٚت ػّيٝ ضا فطاٞٓ سبذتٝ ٚ ٔسبفطت آ٘بٖ ضا زض حزبظ تأٔيٗ وٙس.

اي ام ٿټٲ ٣جـاٻ٤نين ثڈ ٳڄٌچٻٸلي ايالاځ ؿك راـڇ    ډڀضڄيڂ ؿك ډڀيڂ ًبٹ، ڃبٿڈ

ًبٹ ُـ څ ؿك آځ ا٣الٽ ٷلؿيـ عزبم ؿك اٿڄيت ٳبٿٺ ٯالاك ؿاكؿ څ ٿالؿٽ ؿك اٯبٿاڈ    اك

 ٿڄبًٲ عذ څ ميبكت ٿلٯـ ڃجچي آماؿڃـ. 

ك٫تڄـ څ ؿڅٻت ايلاځ  ډبي ٧يل كًڀي ثڈ عذ ٿي ثب څرچؿ ايڂ، ثلؽي ايلاڃيبځ ام كاڇ

ثاچؿ. ؿك   ډبيي رن كاڇ ٣لا٭، آماؿ ٷقاُاتڈ   ډب، ٬ًل ايلاڃيبځ كا ام كاڇ ڃين ؿك ثلؽي ًبٹ

ثڄابثلايڂ،   4كًايـ.  ډب، ُڀبك عبريبځ ثڈ عـڅؿ ًڈ ډناك تڂ ڃين ٿاي  ثلؽي ام ايڂ ًبٹ

ثلؽاي ايلاڃيابځ ثاڈ     كڅاثٚ ايلاځ څ عزبم ؿك ٿـت مٿبځ يبؿُـڇ كًڀي ڃجچؿ څ ٓل٫بر

 ك٫تڄـ.  ٬ًل عذ ٿي
                                                           

 .61. اٌٍبك هّاثٜ ايواى ّ ػوثَزبى، 1ٓ

 .25؛ اٌٍبك هّاثٜ ايواى ّ ػوثَزبى، 54ٓ. هّاثٜ ٍيبٍ، ايواى ّ ػوثَزبى، 2ٓ

 .25اٌٍبك هّاثٜ ايواى ّ ػوثَزبى ٍؼْكي، ٓ. 3

 .59ّ  58 . هّاثٜ ٍيبٍ، ايواى ّ ػوثَزبى، 4ٕٔ
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 سعٕد آل يحکٕييت( ة

ًچي آٹ ٤ًچؿ ، اڃڊـاٽ ثٰب١ ٿتجلٳڈ ثٰي٢ كا ٳڈ ام .ٍ  ډ1304ؿڅٻت ايلاځ ؿك ًبٹ 

ُڊليچك ډڀبځ ًبٹ ام ًچي ؿڅٻات،   صڊبكؿڇ 1اڃزبٽ ُـ، ثڈ ٛچك كًڀي ٿغٴچٽ ٳلؿ.

ًابمي ٯجاچك ثٰيا٢     ت٤ٜيٺ ٣ڀچٿي ا٣الٽ ُاـ څ ٿالؿٽ تڊالاځ ؿك ٿغٴچٿيات څيالاځ     

 2پيڀبيي ٳلؿڃـ. كاڇ

 ششيفيٍ حشييٍ کًيسيٌٕ تشکيم( ج

ـٷبځ تٔچيت ٳلؿ ٳڀيٌايچڃي ام ڃڀبيڄا   .ٍ  ډ1305ٿزټي ُچكاي ٿټي ؿك ًبٹ 

ٿزټي ثب ڃبٽ ٳڀيٌيچځ علٿيڂ ُلي٬يڂ تِٴيٺ ُچؿ تب ثاب ډڀٴابكي ؿڅٻات اڅٗاب١     

 3علٿيڂ كا ثلكًي ٳڄـ.

ؿيـ كڅڃـ ٿڀڄچ٣يت ٬ًل عذ ام ًاچي    ؿك صڄيڂ ُلايٜي، ؿڅٻت آٹ ٤ًچؿ ٳڈ ٿي

 مؿځ ثڈ ٿِلڅ٣يت آٹ ٤ًچؿ، ٿچرات ميابځ ٿابٻي    ٳِچكډبي اًالٿي ا٫نڅځ ثل آًيت

ٍ  ،4ُاچؿ   ڃين ثلاي ايڂ ٳِچك ٿي  ك٫ات ام اياڂ څٗا٤يت    ډابيي كا ثالاي ثالڅځ    تاال

 آ٧بم ٳلؿ.

  ثحشيٍ يسئهّ( د

ُاـ  ميالا     ايڂ ٿچٗچ١ ام ٿٌبئٺ پيضيـڇ ؿك كڅاثٚ ايلاځ څ ٣لثٌتبځ ٿغٌچة ٿي

ډابي   اي ثاب اڃٸټايي ؿك ثابكڇ اٿابكت     ڃبٿڈ .ٍ، ٿټٲ ٣جـاٻ٤نين تچا٫ٮ  ډ1306ؿك ًبٹ 

ؽټڈ ؿك اٿچك ايلاځ پلؿاؽت. ؿك ؽچؿؽچاڃـڇ ثغليڂ، ٳچيت څ ٣ڀبځ اٿ٘ب ٳلؿ څ ثڈ ٿـا

                                                           

 .67. اٌٍبك هّاثٜ ايواى ّ ػوثَزبى، 1ٓ

ٔ 27، 4ُُيب، ٍيب،   . هغليَ فْاًيلً،  2 ؛ ثيب هيي ثيَ فبًيَ فيلا ثيبيييل،       «رظيبُواد هيوكم رِيواى   »، 57يي 55، ٕي

 .554ي519ٕٔ

 .63؛ رقويت ّ ثبىٍبىي ثويغ، 44ٓ. اٝالػبد، ٍب، اّ،، 3ُ

 «.هولهَ»، 25. اٌٍبك هّاثٜ ايواى ّ ػوثَزبى، 4ٓ
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آٿيني ثڈ ڃڀبيڄاـڇ ؿڅٻات ًا٤چؿي ؿك ٯابډلڇ تٌاټيپ       پي آځ، ايلاځ يبؿؿاُت ا٣تلإ

 1ٳلؿ.

اډڀيت اًاتلاتويٲ  ، ٿچاڃ٢ ثلٯلاكي كڅاثٚ ايلاځ څ ٣لثٌتبځ ډٌتڄـ، اٿب ٿچاكؿايڂ 

ٳالؿ تاب ؿڅ ٳِاچك كڅاثاٚ پبياـاكي        ٷناكي ايلاڃيبځ ايزبة ٿي څ ٿٌئټڈ عذ٣لثٌتبځ 

 اُبكڇ ٳلؿ:تچاځ   ايڂ ٿچاكؿ ٿيثڈ تڈ ثبُڄـ.ام ؿاليٺ اډڀيت ٣لثٌتبځ ؿاُ

  ډناكاځ ايلاڃي ؿك ٿلاًپ عذ ڈډل ًبٻڅ ُلٳت  څرچؿ علٿيڂ ُلي٬يڂ. 1

  2اڅپٲًبمٿبځ ڃ٬تي ڃَٰ ٯب٢ٛ ايڂ ٳِچك ؿك ٫لاڅاځ څ فؽبيل ڃ٬تي . 2

  ؿك ٳِچكډبي اًالٿي٣لثٌتبځ ڃ٬چف . 3

  ةؿك اتغبؿيڈ ٣ل٣لثٌتبځ ٣٘چيت . 4

 ٣لثٌتبځ  ٿچٯ٤يت هئچپټيتيٴي. 5

ثبڃيابځ   ام  ميلا ٣لثٌتبځ ك ُچكاي ډڀٴبكي ؽټيذ ٫بكى. ڃَٰ ٿاحل ٣لثٌتبځ ؿ6

 ډبي آځ ڃَٰ آټي كا ؿاكؿ. ٷيلي ايڂ ُچكا اًت څ ؿك تٔڀيپآټي 

تزابكي   څٻايڂ ُاليٲ  ا)اٿليٴاب  څياوڇ   ثب ٧لة ثاڈ ٣لثٌتبځ  كڅاثٚ اًتلاتويٲ. 7

  ٣لثٌتبځ(

  ثب ايلاځ څ ٣لا٭بځ ٣لثٌترچاكي  ډپ. 8

ثڄاـك  ؿك آځ ؿثيلؽبڃاڈ  ٳاڈ   ؿك ًبمٿبځ ٳڄ٬لاڃي اًاالٿي ٣لثٌتبځ آ٫ليڄي  ڃَٰ. 9

 .ٳڄـ  ٿيڂ ٿيإكا تايڂ ًبمٿبځ  څ ايڂ ٳِچك ثيِتليڂ ثچؿرڈٿٌتٰل اًت رـڇ 

آځ ثيِتل ثڈ  ،كڅاثٚ ايلاځ ثب ٣لثٌتبځڅيوڇ اٿچك ٿلثچٙ ثڈ عذ ٳڈ  ٿچاكؿ يبؿ ُـڇ ثڈ
                                                           

 .22ّ ػوثَزبى ٍؼْكي، ٓ اٌٍبك هّاثٜ ايواى. 1

 ي اهزٖبكي ػوثَزبى رجليل ّيلٍ ثيْك.  ثيَزن ثَ ػبهل إل، هلهد ٍيبٍ،   هوىاّاٍٜ  كهٌٕؼذ ًلذ ػوثَزبى . 2

ىهبى ثب اکزْبف ّ اٍزقواط ًلذ كه فبّههيبًيَ ُويواٍ    هَزوُ هلهد فبًلاى آ، ٍؼْك كه اّايل هوى ثيَزن ُن

 هل هِو، كه هبًلهبهي ايي فبًلاى كه هلهد رجيليل هيوكك.  هْذ ّ کْق ًلذ كه ّوم ػوثَزبى رْاًَذ ثَ ػب

َ      ،هكيذ  ًوي، کْْه هِو، ثيَ ّيوبه    ،ػوثَزبى ،رب هجل اى کْق ًلذ ّ  اهيب ثؼيل اى اٍيزقواؿ ًليذ كه ثوًبهي  ُيب 

 هوكذ. ُبي کْْهُبي هلهروٌل عبي فْك ها ثبى کوك ّ كه هكيق کْْهُبي هِن ّ اٍزوارژيک هواه اٍزوارژي
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ٳلؿ ايلاځ څ ٣لثٌتبځ ڃٌجت ثڈ ثلٯلاكي كڅاثٚ اٯـاٿبتي اڃزابٽ    ، اٯت٘ب ٿيٿغـڅؿ ثچؿ

 ؿډڄـ.

 يُبسجبت ششٔع

اي ثاڈ ٳِاچكډبي اًاالٿي ام     ثب اكًبٹ ڃبٿڈ .ٍ  ډ1307ؿڅٻت آٹ ٤ًچؿ ؿك ًبٹ 

رڀټڈ ؿڅٻت ايلاځ، ٗڀڂ تإٳيـ ثل اٿڄيت ٳبٿٺ عزبم څ ثل ٣ڊاـڇ ٷال٫تڂ ٿٌائچٻيت    

الٿي ؽچاًت تب ڃڀبيڄـٷبڃي كا ثلاي ع٬ٞ اٿڄيت عبريبځ، ام ؿڅٻتڀلؿاځ ٳِچكډبي اً

 ثلكًي اڅٗب١ اٿڄيتي عزبم ٿإٿچك ٳڄڄـ. 

ډبيي ثچؿ ٳڈ ثڈ ايڂ ؿكؽچاًات پبًاؼ ؿاؿ څ ډيئتاي كا ثاب      ايلاځ ام ڃؾٌتيڂ ٳِچك

 1ٿإٿچكيت ثلكًي اڅٗب١ عزبم څ ؿيـاك ام ثٰب١ ٿتجلٳڈ ؿك ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ا٣اناٽ ٳالؿ.  

ًا٤چؿ كا ٫الاډپ ٳالؿ. ؿك ًابٹ ث٤اـ ڃيان       ايڂ اٯـاٽ، مٿيڄڈ ايزبؿ كڅاثٚ ثب ؿڅٻت آٹ 

ٿقاٳلاتي ٿيبځ ؿڅ ؿڅٻت ٓچكت ٷل٫ت څ ًلاڃزبٽ ايلاځ، آٹ ًا٤چؿ كا ثاڈ كًاڀيت    

 ُڄبؽت څ ؿكٓـؿ ايزبؿ كاثٜڈ ثب آځ ؿڅٻت ثلآٿـ. 

ـ      ٿالؿاؿ   21څ ؿڅٻات ايالاځ ؿك    ؿك پي آځ، ڃڀبيڄاـٷبځ ًا٤چؿي ثاڈ ايالاځ آٿـڃا

ڀيت ُڄبؽت. ثـيڂ تلتيت، مٿيڄڈ .٭، ؿڅٻت ٤ًچؿي كا ثڈ كً  ډ1348 / ٍ.  ډ1308

ٿڄبًجبت ًيبًي ؿڅ ٳِچك ٫لاډپ ُـ. ڃؾٌتيڂ ٿ٤بډـڇ ثايڂ ؿڅ ٳِاچك ٳاڈ ًالآ٧بم     

اهلل ډچيـا  ُچؿ، ؿك ؿڅٽ ُڊليچك ډڀبځ ًبٹ ثڈ اٿ٘ب كًيـ څ عجيت  كڅاثٚ ٿغٌچة ٿي

. ت٤ڊـ ٣لثٌتبځ ثلاي تإٿيڂ اٿڄيات څ ٫الاډپ   ثڈ ٣ڄچاځ ٬ًيل ايلاځ ثڈ عزبم ا٣ناٽ ُـ

 2بيٺ آًبيَ عبريبځ ايلاڃي ام ٿ٬بؿ ايڂ ٣ڊـڃبٿڈ ثچؿ.ًبؽتڂ څً

اي ٳاڈ ٿٰبٿابت    ډبي ث٤ـ كڅ ثڈ ٷٌتلٍ ڃڊبؿ، ثاڈ ٷچڃاڈ   كڅاثٚ ؿڅ ٳِچك ؿك ًبٹ

                                                           

؛ ػالهيبد  55؛ هّاثٜ ٍيبٍ، ايواى ّ ػوثَزبى، 65ّٓ  65، ٕٔ«هولهَ»، 26ى ّ ػوثَزبى، ٓاٌٍبك هّاثٜ ايوا. 1

 .513الَؼْكيخ االيواًيَ، ٓ

 .75؛ اٌٍبك هّاثٜ ايواى ّ ػوثَزبى، 845ٓ، 835، 851، 753، 4ُ. اٝالػبد، ٍب،2
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ؿك ًابٹ  ٳلؿڃـ.   ډبي ؿڅ ٳِچك ؿيـاك كتجڈ ؿڅ ٳِچك ثب ډڀتبيبځ ؽچؿ ؿك پبيتؾت ٣بٻي

ثب كٗاب ُابڇ   څ ثڈ ايلاځ ٿٌب٫لت ٣لثٌتبځ ٣ڊـ  څٻي ،٫ئٺ ثڂ ٤ًچؿ ڃين .ٍ  ډ1311

ؿيـاك ٳلؿ. ؿك ډڀيڂ ًبٹ، َُ ٫لڅڃـ ڃبڅ رڄٸي ايالاځ ؿك كمٿبيِاي ؿڅًاتبڃڈ څاكؿ    

 1ډبي ٤ًچؿي كڅ ثڈ كڅ ٷِتڄـ. ثڄـك رـڇ ُـڃـ څ ثب اًتٰجبٹ ٿٰبٽ

ٿڄبًجبت كڅ ثڈ كُـ ؿڅ ٳِچك ؿڅاٽ صڄـاڃي ڃيب٫ت څ ًاٜظ آځ ٳابډَ يب٫ات څ    

 .ٍ  ډ1315ؿك ٫لڅكؿيڂ لاځ ٿغـڅؿ ُـ  ميلا ؿڅٻت ايتڄڊب ثڈ اٿچك ٿلثچٙ ثڈ عزبد 

ثاڈ  آځ كا ٻيت اٿاچك  اٿٌا تٔڀيپ ٷل٫ت ٬ًبكت ؽچؿ كا ؿك ٣لثٌتبځ ت٤ٜياٺ ٳڄاـ څ   

اياڂ  . ؿك ٣لثٌتبځ ثٌڄـڇ ٳڄـٷلي  ع٘چك ٳڄٌچٹثڈ  څڅاٷقاك ٬ًبكت ايلاځ ؿك ٿٔل 

ام ًچي ٿت٬ٰيڂ څ ثلٳڄبكي كٗب ُبڇ  .ٍ  ډ1320ؿك ب ُلڅ١ رڄٶ رڊبڃي ؿڅٽ كڅڃـ ت

 تـاڅٽ يب٫ت.

ثبڃي ؿك ثٰي٢ ثلاي مائالاځ ًابؽتڈ    ځ پڊټچي، ؿڅٻت ايلاځ پيِڄڊبؿ ؿاؿ ًبيڈؿك ؿڅكا

ا٫نڅځ ثل ايڄڊب، ٿ٤ڀچالر ډال   2ُچؿ ٳڈ ثڈ ؿٻيٺ ٿؾبٻ٬ت ؿڅٻت ٤ًچؿي ثڈ ڃتيزڈ ڃلًيـ.

 3ٳڄڄـ. څُچي ٳ٤جڈ اًت٬بؿڇ ٿي ًبٹ، ام ٷالة ايلاځ ثلاي ٌُت

 شاه پهلويمحمذرضا  ايران و حجاز در سلطنتروابط . 2

ٽ( 1918ا  1914ي آ٧بميڂ عٴچٿت ٿغڀـكٗب ُبڇ، ثب رڄٶ رڊبڃي ؿڅٽ )ډب ًبٹ

مٿبځ ثچؿ څ ؿڅٻت ايلاځ، صڄـ ًبٹ ؿكٷيل ٿِٴالت ؿاؽټاي ؽاچؿ ُاـ. څٗا٤يت      ډپ

 ډبي ٿڄتڊي ثاڈ عاذ ٿبڃڄاـ كاڇ ٣الا٭ ڃيان ثٌايبك ڃاباٿڂ څ ؽٜلڃابٱ ُاـڇ ثاچؿ.           كاڇ

ڄاچ١ ٳالؿ.   ٿڀ .ٍ  ډ1321ؿڅٻت ايلاځ، ٓاـڅك ٷقكڃبٿاڈ عاذ كا ؿك ًابٹ      كڅ، امايڂ
                                                           

 .69ٓ ؛ هّاثٜ ٍيبٍ، ايواى ّ ػوثَزبى،95، «هولهَ»، 33. اٌٍبك هّاثٜ ايواى ّ ػوثَزبى، 1ٓ

هٖيبؽجَ ثيب آييذ ا     »، 71، 31ٓ؛ ُ«رقويت ثوييغ ثيَ هّاييذ اٍيٌبك    »، 566ّ567ٕٔ، 46هيوبد ؽظ، ُ. 2

ُ. ًيي پيٌِْبكي هْبثَ اى هَئْالى عوِْهي اٍاله، ايواى ثواي ٍيبفزي  5378ثَ ٍب، «. ُبّو، هكٌَغبً،

 پبٍـ هبًل. هائَ ّل کَ ث،كوُ کوكى هجوٍزبى ثب ُييٌَ كّلذ ايواى ثَ هَئْالى ٍؼْكي ا ثبى ّ ٌٍگ ٍبيَ

 .462ُبي ؽظ ّ ػووٍ، ٓ ّاژٍ ؛ هل45، 25ٓؽظ. 3
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ُـڃـ، ثاڈ ٿِاٴالت ٿت٤اـؿي      ًپبك ٬ًل عذ ٿي ٛچك ٧يل ٯبڃچڃي كڇ ٳٌبڃي ڃين ٳڈ ثڈ

 ؽچكؿڃـ. ثلٿي

څ ؿك پي ا٣ـاٽ يٲ مائل ايلاڃي  .ٍ  ډ1323كڅاثٚ ٿغـڅؿ ايلاځ څ عزبم ؿك ًبٹ 

ؿك ٷلٿابٷلٽ ٛاچا٩    ،ايڂ مائل ٳڈ اثچٛبٻت ينؿي ڃبٽ ؿاُتثلاي صڄـ ًبٹ ٯ٢ٜ ُـ. 

اعتلاٿي ثڈ ؽبڃڈ  ثي ثڈ اڅ كا ٿچكاځ ٤ًچؿيإٿٳلؿ. څ اًت٬لا٥  ؿصبك ٿِٴٺ ٿناري ُـ

ـ ؿڅ ڃنؿ ٯبٗي ُل١ ثل لؿڃـؽـا ٿتڊپ ٳ كا ثاڈ اتڊابٽ    ٯبٗاي ڃيان عٴاپ ا٣اـاٽ اڅ     .ڃا

ٯ٢ٜ كڅاثٚ ثڈ ايڂ عبؿحڈ  .ُـٷلؿځ مؿڇ ثال٫بٓټڈ څ اثچٛبٻت تڄزيي ٳ٤جڈ ٓبؿك ٳلؿ 

 1.ٿڄزل ُـ .ٍ  ډ1327تب  1323ام ًبٹ ايلاځ څ ٣لثٌتبځ 

څٻت ايلاځ ارلاي ايڂ عٴپ كا ٿغٴچٽ ٳلؿ څ ثڈ ُاـت ڃٌاجت ثاڈ آځ څاٳاڄَ     ؿ

ڃِبځ ؿاؿ څ ؽچاًتبك ٣قكؽچاډي ٣لثٌتبځ ُـ. ؿڅٻت ٤ًچؿي ثاب اياڂ اًاتـالٹ ٳاڈ     

ارلاي عٴپ ا٣ـاٽ، ٯبڃچڃي څ ثب پِتچاڃڈ ٷچاډي ُابډـاځ څ ا٣تلا٫ابت ٿٰتاچٹ ډڀالاڇ     

ٷلي ٿٔل ڃين ثلاي عٺ  يثل ٿچ٢ٗ ؽچؿ پب٫ِبكي ٳلؿ. ٿٴبتجبت څ ٿيبڃز  ثچؿڇ اًت،

كڅاثٚ ؽچؿ ثاب    ،.ٍ  ډ1323اؽتال٩ ٿاحل ڃي٬تبؿ څ ثـيڂ تلتيت، ؿڅٻت ايلاځ ؿك ًبٹ 

 2ٷناكي ايلاڃيبځ ُـ. آٹ ٤ًچؿ كا ٯ٢ٜ څ ٿبڃ٢ عذ

تچاڃٌاتڄـ ثالاي ٿاـت ٛاچالڃي      ڃڀي  څ ٣لثٌتبځ  ايلاځثب څرچؿ ٿِٴالت يبؿ ُـڇ 

ٿغٌاچة   ٫ابكى   ؽټيذ  ٿڄٰٜڈثلتل   يډب ٯـكتٯ٢ٜ كاثٜڈ ٳڄڄـ، ميلا ډل ؿڅي آڃڊب ام 

ؿڅ ٳِاچك  ُـڃـ څ ٣چاٿٺ ٿت٤ـؿي ؿك ثلٯلاكي، ا٫نايَ يب ٳابډَ ًاٜظ كڅاثاٚ      ٿي

  اډڀيات څياوڇ ؽټايذ ٫ابكى     ثاڈ   ٿڄٰٜڈتغچالت ٿؾتټ٪ ؿك ٿاحل ثچؿ. ايڂ ؿڅ ؿڅٻت 

ډڀٴابكي ؿك ًابمٿبځ    اڅپاٲ، ًابمٿبځ ڃ٬تاي   ډڀٴابكي ؿك   .ُتڄـ څ ؿاكڃـؿا  ٫لاڅاڃي
                                                           

ًبهيَ ؽيظ ّ ؽيوهيي ّيويليي،      . كا53ًِ؛ اثْٝبلت ييكي، ِّيل هوٍّ، 514ٓاٌٍبك هّاثٜ ايواى ّ ػوثَزبى، ٓ. 1

 .472ي469ٔ، 5ٕط

ٔ   8157، 51ٓ. هّىًبهَ فبٝواد ػيي الَلٌَٞ، ط2 ؛ اٍيٌبك هّاثيٜ   84ّ85؛ هّاثٜ ٍيبٍ، اييواى ّ ػوثَيزبى، ٕي

 .524ي517ايواى ّػوثَزبى، ٕٔ
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اي څ ًيبًاي څ   ، ډڀٴابكي ؿك ٿٌائټڈ ٫ټٌاٜيڂ ام ث٤اـ ٿڄٰٜاڈ     ډابي اًاالٿي   ٳِچك

كا ثڈ ثلٯلاكي  ٳِچكام ٿچٗچ٣بتي ثچؿ ٳڈ ؿڅ ډڀٴبكي ؿك ؽټيذ ٫بكى ام ث٤ـ اٿڄيتي 

 .ؿاؿ  ًچ٭ ٿيكڅاثٚ 

ثاڈ  ًا٤چؿي  ٣جاـاٻ٤نين  ام ًلٷيلي كڅاثٚ ايلاځ ثب ٣لثٌاتبځ ؿك پاي ڃبٿاڈ ٿټاٲ     

لٷيلي كڅاثٚ ايلاځ څ٣لثٌاتبځ  ًپڊټچي ٣ڀټي ُـ ٳڈ ؿك آځ، ؽچاًتبك ام ٿغڀـكٗب 

ډبي عذ  ُـ. عزبد ايلاڃي ؿك ٯبٻت ٳبكڅاځڅ ٫لًتبؿځ څميل ٿؾتبك ثڈ ؿكثبك يٴـيٸل 

 1ثڈ عزبم ا٣ناٽ ُـڃـ.

ؿڅ  .ؿاُت  ٫لاڅاڃي  ډبي ، ٫لام څ ڃِيت پڊټچي  عٴچٿت  ام آ٧بم تب پبيبځ  كڅاثٚ ايڂ 

  څ ٿاقډجي   ٫لډڄٸي  څ ٿٌبئٺ  اي ٿڄٰٜڈ  ثل ًل ٿٌبئٺ  ، ٷبڇٿڄبًجبتِبځٳِچك، ؿك ٿٌيل 

  ډڀٴابكي يٴاـيٸل  ثاب    ٿِاتلٱ   ڃين ثل ًل ٿڄاب٢٫   ايٌتبؿڃـ څ ٷبڇ ٿيؿك ثلاثل يٴـيٸل 

ٚ  ًابٹ   ، ؿك عـڅؿ ُٔت څ ٣لثٌتبځ  ؿيٸل، ايلاځ  ٣جبكت  ٳلؿڃـ. ثڈ ٿي  ، ٿتٰبثاٺ   كڅاثا

  ٫لډڄٸي  ٿٌبئٺ ثل ًل  اؽتال٫بت  ؿاٿڄڈ ؿاُتڄـ.  ٷچڃبٷچڃي  ٿِتلٱ  ډب څ څرچڇ اؽتال٩

  كاثٜاڈ   يٴاـيٸل ٯٜا٢   ڃبصابك ثاب   ؿڅ ٳِچك ثاڈ   كًيـ ٳڈ ٿيعـ   آځ  ثڈ  ، ٷبڇ څ ًيبًي

،  څ اٯتٔابؿي   ًيبًاي ،  ٫لډڄٸاي  ، ثلاڃٸين ٿاقډجي  اؽتال٩  ثب څرچؿ ٿٌبئٺ ٳلؿڃـ. ٿي

  اي تال ٿڄٰٜاڈ   ثنكٵ  ډبي ٿٌئچٻيت ام  ثلآٿـڇ  ٿِتلٱ  ٿڄب٢٫  ٣ټت ، ثڈ څ ٣لثٌتبځ  ايلاځ

ٳڄابك    ، ڃابٷنيل ثاڈ   څ ؽابكري   ؿاؽټاي   ډابي  ثب صبٻَ  څ كڅيبكڅيي  اٿڄيت  تإٿيڂ  ثلاي

تچاڃٌاتڄـ   ٿاي   ؿڅربڃجاڈ   ډاب څٿڄاب٢٫   ثب تإٳيـ ثل ؿڅًتي آڃڊب  .ډب ثچؿڃـ اؽتال٩  ٷقاُتڂ

څ   ٫ابكى   ؽټيذ  كا ؿك ٿڄٰٜڈ  څحجبت  ثلؿاكڃـ څ اٿڄيت  كا ام ًل كاڇ يبؿُـڇ  ډبي صبٻَ

 .ثلٯلاك ٳڄڄـ  ٣لثي  ُل٭

ٿلؿاؿ، ٣چاٿټي ٿچرت ڃنؿيٴي  28آ٧بم عٴچٿت ٿغڀـكٗب پڊټچي تب ٳچؿتبي ام 

 ُچؿ:  ُـ ٳڈ ثڈ ثلؽي ام آڃڊب اُبكڇ ٿي ايڂ ؿڅ ٳِچك ثڈ يٴـيٸل ٿي
                                                           

 .535ي531، ٕٔ«هولهَ»، 39. اٌٍبك هّاثٜ ايواى ّ ػوثَزبى، 1ٓ
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 غشة ثب سٕيي ْى سيبستانف( 

ؿڅ ثټاچٱ  ثاڈ  پاي ام رڄاٶ رڊابڃي ؿڅٽ    ٳڈ رڊبځ  يُلايٜ ايلاځ څ ٣لثٌتبځ ؿك

ثب ٧لة لٯلاك ثچؿ، ًيبًت ډڀلاډي ُـڇ څ رڄٶ ًلؿ ٿيبڃِبځ ث٧لة تٌٰيپ  ُل٭ څ

ؿك ٣يڂ عبٹ، ٳبك څ  ثب ٣لثٌتبځ ډڀيِڈ ٿغب٠٫ڈكا ؿك پيَ ٷل٫تڄـ. ايڂ ٿٌئټڈ ايلاځ كا 

ي ؿك ٿِاتلٳ ډابي   ٷيلي څ ٿچ٢ٗډب  ًيبًتؿك يٲ رڊت ٯلاك ؿاؿ ٳڈ ٿتغـ ثب ٧لة 

 ٿٌبئٺ ثيڂ اٻڀټټي ؿاُتڄـ.

 ډابي  ٳبكاځ څ كهياپ  ٠ڈٿغب٫ ثڈ ؿڅ اكؿڅٷبڇا٫نڅځ ثل آځ، ؿك آځ مٿبځ، رڊبځ ٣لة 

ډڀيڂ اٿل  تٌٰيپ ُـڇ ثچؿ ٳڈ ٣لثٌتبځ ؿك اكؿڅٷبڇ اڅٹ ٯلاك ؿاُت. ًچًيبٻيٌتي ُجڈ

ؿك ايالاځ څ ٣لثٌاتبځ   ا٫نايَ كڅاثٚ څ ؿك يٲ كاًاتب ٯالاك ٷال٫تڂ ؿڅ ٳِاچك      ًجت

ايڂ . ؿاُتڄـ ث٤خيٌپ څ ڃبٓليٌپ صچځ اي ؿُڀڄبځ ٿڄٰٜڈ ډل ؿڅ ٳِچك، ؽبڅكٿيبڃڈ ُـ.

 څ ا٫تابؿ   ات٬اب٭ ٿاي   عاذ ٳڈ ؿك ٿٌبئٺ اؽتال٩ ثلاڃٸين ثلؽي  ٿِتلٳبت ًجت ُـ تب

ٳڈ ٣لثٌاتبځ ؿك  اًلائيٺ  كڅاثٚ ايلاځ څڃين پيڀبځ ث٨ـاؿ څ  ؿك ايلاځ ٣٘چيت ډڀضڄيڂ

تبثيـ، ؿك كڅاثٚ ؿڅ ٳِاچك ايالاځ څ ٣لثٌاتبځ صڄاـاځ احلٷاقاك       آځ مٿبځ، آځ كا ثلڃڀي

 .ڃجبُڄـ

 کًَٕيسى ثب ة( دشًُي

ام . آڃڊاب پاي   ٿؾبٻ٪ ثچؿڃـؽبڅكٿيبڃڈ، ٍ ٳڀچڃيٌپ ؿك ٣لثٌتبځ ثب ٷٌتل ايلاځ څ

ڃٰاَ څ ربيٸابڇ    اٿليٴاب ډابي   ؿك اًاتلاتوي  ،ُلڅ١ رڄٶ ًلؿ رڄٶ رڊبڃي ؿڅٽ څ

. ؿٳتاليڂ  ُاچؿ ام ٛليٮ آڃڊب ؿك ٿڄ٬ٜڈ رټاچٷيلي   تب ام ڃ٬چف ٳڀچڃيٌپيب٫تڄـ اي  څيوڇ

ـ   ثيبځ ٿيٽ 1957ؿك ًبٹ  آينڃڊبڅك  ام ،څيُاچك  ډبيؿاُت ٳڈ اٿليٴب ؿك ثلاثال تڊـيا

، ايالاځ  ٳڄاـ.   ډابي ؽبڅكٿيبڃاڈ عڀبيات ٿاي     ًيبًي، ڃ٠بٿي څ اٯتٔبؿي ام ؿڅٻت ڃ٠ل

عڀبيت  اكؿځ څ ٻجڄبځ ام ايڂ ؿٳتليڂ كڅ ٣لة صچځ ٣لا٭، ٣لثٌتبځ څ ٳِچكډبي ٿيبڃڈ
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ٛجي٤ي اًت ايڂ ؿڅ ٳِچك ثڈ ؿٻيٺ ؿاُتڂ ٿچاٗا٢ ٿِاتلٱ ثبياـ ثاڈ ډاپ       ٳلؿڃـ. ٿي

 ُـڃـ.  ڃنؿيٲ ٿي

 عشثستبٌ ثّ يپٓهٕ يحًذسضب سفشج( 

ٽ، تچاڃٌات ثاڈ   1957ًابٹ  ٬ًل َُ كڅمڇ ؽاچؿ ثاڈ ٣لثٌاتبځ ؿك    ؿك ُبڇ ايلاځ 

ثڈ ربي ؽټيذ ٫بكى ثڈ څراچؿ آٿاـڇ   « ؽټيذ اٻ٤لثي»ثل ًل اًت٬بؿڇ ڃبٽ ي ٳڈ اؽتال٫بت

ٓچكت رڀبٹ ٣جـاٻڄبٓل، كئيي رڀڊچكي ٿٔل ثڈ تغليٲ ثچؿ، پبيبځ ؿډـ. ايڂ تڄَ 

ډپ ثڈ ډبي ٣لثٌتبځ  كًبڃڈ ؿاڃٌت څ  ٌپ ٣لثي ٿيٳڈ ؽچؿ كا كډجل ڃبًيچڃبٻي ٷل٫تڈ ثچؿ

ٿغڀـكٗب ُبڇ ثڄب ثچؿ صڄـ ٿبڇ مڅؿتل ام تابكيؼ  ٬ًل آځ ؿاٿڂ مؿڇ ثچؿڃـ. ٷ٬تڄي اًت 

 آځ كا ثڈ ت٤چياٮ اڃاـاؽت  ميالا   ٬ًل اٿيل ثغليڂ ثڈ ٣لثٌتبځ يبؿُـڇ اڃزبٽ ُچؿ، اٿب 

 .تبځ ڃبؽِڄچؿ ثچؿڅ ام ٬ًل اٿيل آځ ثڈ ٣لثٌ ؿاُتثل ثغليڂ كا ايلاځ اؿ٣بي ٿبٻٴيت 

تل ڃين ٿټٲ ٤ًچؿ، پبؿُبڇ ٣لثٌتبځ ثڈ ايلاځ ٬ًل ٳلؿڇ ثاچؿ. څي ٳاڈ پاي ام     يَپ

ڇ ثچؿ، ثاڈ  ربڃِيڂ اڅ ُـ ،ثڄيبڃٸقاك ٣لثٌتبځ ٤ًچؿي ،٣جـاٻ٤نين ثڂ ٤ًچؿؿكٷقُت 

 ًيبًي څ اٯتٔبؿي ثيڂ ؿڅ ٛل٩ ٓچكت ٷل٫ت. ٿقاٳلات اٿڄيتي،ايلاځ ٬ًل ٳلؿ څ 

ُچكٍ ٛل٫ـاكاځ ڃبٓل څ پابځ  ٿبرلاي  ،جڄبځ څ اكؿځډبي ٻ ثغلاځډل ؿڅ ٳِچك ؿك 

٣الا٭ څ ًالڃٸچڃي ؽبڃاـاځ ډبُاڀي څ كڅي ٳابك آٿاـځ        ٽ1958ٳچؿتابي   ،٣لثيٌپ

 ٷيلي ٿِتلٱ ؿاُتڄـ. ٿچ٣٢ٗجـاٻٴليپ ٯبًپ 

حجابت ڃٌاجي ؿك ؽټايذ    ايلاځ څ ٣لثٌتبځ ايڂ ثاچؿ ٳاڈ   كڅاثٚ عٌڄڈ ام رڀټڈ آحبك 

ام اډاـا٩  كا ع٬اٞ اٿڄيات اياڂ ٿڄٰٜاڈ     څرچؿ آٿـ  ميلا ايلاځ څ ٣لثٌاتبځ   ثڈ٫بكى 

ثب څرچؿ ٿچا٢ٗ يٴٌبځ ؿڅ ٳِاچك ؿك ثلؽاي تغاچالت     .ؿاڃٌتڄـ  ؽچؿ ٿياًتلاتويٲ 

اي، ٿچا٢ٗ آڃڊب ؿك ثلؽي ٿچاكؿ، ٿؾبٻ٪ ډپ ثچؿ. ثلاي ڃڀچڃڈ،  ًيبًي رڊبڃي څ ٿڄٰٜڈ

 ٽ، ٣لثٌتبځ ثب څرچؿ ا٣االٽ 1971ؿك ًبٹام ؽټيذ ٫بكى اڃٸټيي ؽلڅد ا٣الٽ ؿك پي 

ثالاي تاإٿيڂ اٿڄيات    ثلاي ډڀٴبكي ثب ٳِچكډبي عبُيڈ ؽټيذ ٫ابكى  ايلاځ  آٿبؿٷي
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عبُيڈ ؽټيذ ٫بكى ٳاڈ ٷچياب ام   ډبي ٣لة  ٳِچكؽټيذ ٫بكى، ام آځ اًتٰجبٹ ڃٴلؿ. 

ډڀٴابكي  ؿاؿڃـ ثڈ ربي   ډبي ٿغڀـكٗب پڊټچي ډلاى ؿاُتڄـ، تلريظ ٿي ثټڄـپلڅامي

 .قاكڃـثلڃبٿڈ ٿِتلٳي كا ثڈ ارلا ٷ، ؽچؿُبځ اٿڄيتي ثب ايلاځ

اًاالٿي  اڃٰاالة  پيلڅمي تب آڃڊب كڅاثٚ ثب څرچؿ ثلؽي اؽتال٫بت ٿيبځ ؿڅ ٳِچك، 

ٷبڃڈ څ  رنايل ًڈ اؿاٿڈ يب٫ت څ ٿٌبئټي صچځ ثغليڂ، .ٍ  ډ1357ٽ/1979ايلاځ ؿك ؿك 

 ٳڄـ.  ٷقاكي ڃ٬ت ڃتچاڃٌت ٿِٴٺ صڄـاڃي ؿك ايڂ كڅاثٚ ايزبؿ ٯيڀت

اڃي ثلاي ثبمًبمي ثٰي٢ اڃزابٽ  ډبيي ام ًچي ثلؽي ٣ټڀبي ايل ؿك ايڂ ٣ٔل، تالٍ

پبًؼ ٿبڃاـ.   ثي ٿلؿاځ ٤ًچؿي، ُـ ٳڈ ثب اڃ٤ٴبى آڃڊب ام ًچي ؿڅٻت پڊټچي ثڈ ؿڅٻت

ام رڀټڈ آځ ٳڈ آيت اهلل ًيـ عٌيڂ ٯڀي ام ؿڅٻت پڊټچي ؽچاًت تب ثڈ ؿڅٻت ٤ًچؿ 

ڃيان پيِاڄڊبؿي ٿِابثڈ ام     .ٍ  ډ1378ؿك ًبٹ  1ثلاي ثبمًبمي ثٰي٢ ٫ِبك څاكؿ ًبمؿ.

٫لٍ ٳلؿځ ٯجلًتبځ ثب  ثبځ څ ًڄٶ رڀڊچكي اًالٿي ايلاځ ثلاي ًبؽتڂ ًبيڈٿٌئچالځ 

 پبًؼ ڃـاؿڃـ. ډنيڄڈ ؿڅٻت ايلاځ ثڈ ٿٌئچالځ ٤ًچؿي اكائڈ ُـ ٳڈ آڃڊب ثـاځ پيِڄڊبؿ، 

 

                                                           

 .552ي549. رقويت ّ ثبىٍبىي ثويغ، هبٙ، ػَکو، 1ٕٔ
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 ..ق ٘ 1417 ، اٌثيد آي ، لُ ، فضً تٓ حعٓ طثسظي ، إعالَ اٌٛزي تأعالَ اٌٙدي .21

 اٌّررٛازد فرري فمررم اٌعستيررح ٚ اٌؽررٛازد، اٌؽررسذٛٔي اٌٍثٕررأي، ذٙررساْ، داز االظررٖٛ،      الررسب  .22
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 ..غ ٘ 1351

ِيٕٛزظررکي، ذسةّررٗع زؼرريد ياظررّي، ذٙررساْ، دٔيرراي شررراب،     ايررساْ دز شِرراْ ٔادزؼرراٖ،  .34

 .غ. ٘ 1387

 ..ق ٘ 1373اظاطيس.   ايساْ لديُ، حعٓ پيسٔيا، ذٙساْ، .31
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 ..ق ٘ 1447

َ      تمائس ذٚي اٌرّيص في ٌطائه اٌکرراب اٌعصيرص،   .37 ق(، 817ِحّرد ترٓ يعمرٛب فيرسٚش آترادي)

 ذا. تي تيسٚخ، ِکرثٗ اٌعٍّيٗ،



 هاي هختلف تاريخ اسالهي هناسبات ايرانيان با حجاز در دوره/  221

 

 .ق. ٘ 1422.ق(، تٗ شٛؼػع اٌمٕاٚي، تيسٚخ، داز اٌکرة اٌعٍّيٗ،  ٘ 292)َيعمٛتي  ،اٌثٍداْ .38

أرؽرازاخ تٕيراد فسٕ٘ر     ، ذٙرساْ،  أيداٌفميٗ، احّد تٓ ِحّد تٓ اظرحاق اٌّٙر  تٓ ا ،اٌثٍداْ .39

 .غ. ٘ 1349، ايساْ

 .غ.  ٘ 1389پٕ اٖ ظفسٔاِٗ حج لاةازي، تٗ شٛؼػع زظٛي ةعفسياْ، ذٙساْ، ٔؽس عٍُ،  .44

 .ق. ٘ 1414ذاج اٌعسٚض، شتيدي، تٗ شٛؼػع عٍي ؼيسي، تيسٚخ، داز اٌفکس،  .41

ِ ٌرره ٔاؼررٕاخرٗ، تررٗ شٛؼررػع ةالٌرري، ذٙررساْ، ِيررساز  ،ذررازيا آي ظررٍ ٛق دز آٔرراطٌٛي .42

 .غ.  ٘ 1377ِکرٛب، 

 .ق. ٘ 1417.ق(، تيسٚخ، داز اٌکرة اٌعٍّيٗ،  ٘ 749)َتٓ اٌٛزدي  عّس ،ذازيا اتٓ اٌٛزدي .43

 ثرع (، ذحميك خٍيرً ؼرحادج، ط  848عثد اٌسحّٓ تٓ ِحّد تٓ خٍدْٚ )َ ذازيا اتٓ خٍدْٚ،  .44

 .ق. ٘ 1448اٌ أيح، تيسٚخ، داز اٌفىس، 

 ..غ ٘ 1356ذازيا اةرّاعي ايساْ، ِسذضي زاٚٔدي، ذٙساْ، اِيسشثيس،  .45

.ق(، تررٗ وٛؼررػع عّررس عثداٌعررالَ،  ٘ 748)َاٌررر٘ثي  ،ذررازيا االظررالَ ٚ ٚفيرراخ اٌّؽررا٘يس .46

 .ق. ٘ 1414تيسٚخ، داز اٌىراب اٌعستي، 

 .ق. ٘ 1414ٔا،  عثداٌثاظط تدز، ِديٕٗ، تي، اٌرازيا اٌؽاًِ ٌٍّديٕح إٌّٛزٖ .47

ِحّررد طررا٘س اٌىررسدي، تررٗ وٛؼررػع اتررٓ د٘رريػ، تيررسٚخ، داز خضررس،    ،يا اٌمررٛيُاٌررراز .48

 .ق. ٘ 1424

 َ.1996اٌديٕيٗ،  حاٌ ماف حذازيا اٌّعرثمس، اتٓ ِ اٚز، ِکرث .49

.ق(، تٗ شٛؼػع احّد عثرداهلل، تيرسٚخ، داز    ٘ 334)َيصيد تٓ ِحّد اشدي  ،ذازيا اٌّٛ ً .54

 .ق. ٘ 1427اٌکرة اٌعٍّيٗ، 

 .ق. ٘ 1415.ق(، تيسٚخ، داز  ادز،  ٘ 292)َيعمٛب  دتٓاحّ ،ذازيا اٌيعمٛتي .51

 .ق. ٘ 1413ذازيا اِساء ِکح اٌّکسِح، عازف عثد اٌغٕي،دِؽك، داز اٌثؽائس،  .52

.ق(، تٗ شٛؼػع ّ٘ثٍي، ذٙرساْ، عٍّري    ٘ 738)َعثداهلل تٓ ِحّد اٌماؼأي  ،ازيا اٌٚ ايرٛذ .53

 .غ.  ٘ 1384ٚ فسٕ٘گي، 
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ٍعٍٗ لاةازيٗ، حعرٓ پيسٔيرا ٚ عثراض الثراي، ذٙرساْ، خيراَ،       ذازيا ايساْ اش آغاش ذا أمساض ظ .54

 .غ. ٘ 1384

ذازيا ايساْ اش دٚزاْ تاظراْ ذا پاياْ ظدٖ ٘ي دُ٘، ذسةّٗع شسيُ شؽاٚزش، ذٙساْ، ِ ظعرٗ   .55

 ..غ ٘ 1348ِطاٌعاخ ٚ ذحميماخ اةرّاعي، 

 .غ. ٘ 1375ذازيا ايساْ تاظراْ، حعٓ پيسٔيا، دٔياي شراب،  .56

، ديرراشٛٔه، ذسةّررٗع زٚحرري ازترراب، ذٙررساْ، ذسةّررٗ ٚ ٔؽررس شررراب، ذررازيا ايررساْ تاظررراْ .57

 .غ.  ٘ 1346

ذازيا ايساْ دز لسْٚ ٔاعريٓ اظالِي، تسذٌٛد اؼرپٌٛس، ذسةّرٗع ِرسيُ ِيرس احّردي، چرا         .58

 .غ. ٘ 1373دَٚ، ذٙساْ، عٍّي ٚ فسٕ٘گي، 

 ٔٛؼرٗ، حعرٓ ا  ع، ذسةّٗاش فسٚپاؼي دٌٚد ظاظأياْ ذا آِدْ ظٍ ٛلياْ ستمثذازيا ايساْ وّ .59

 ..غ ٘ 1363أرؽازاخ اِيسوثيس، ذٙساْ، 

ِحّد تٓ حعيٓ تيٙمري، ترٗ شٛؼرػع خٍيرً ز٘ثرس خطيرة، ذٙرساْ، ِٙرراب،          ي،ازيا تيٙمذ .64

 .غ.    ٘ 1374

 ذا. ذازيا ذطثيمي ايساْ تا شؽٛز٘اي ةٙاْ، عصيصاهلل تياخ، ذٙساْ، اِيس شثيس، تي .61

ْ، ذٙساْ، أرؽرازاخ آِرٛشغ   ذازيا ذّدْ، ٚيً دٚزأد، ذسةّٗع اتٛطاٌة  ازِي ٚ ديگسا .62

 . .غ ٘ 1373أمالب اظالِي، 

 .غ.٘ 1386خاْ اظرسآتادي، ذٙساْ، دٔياي شراب،   ؽاي ٔادزي، ِٙدي ذازيا ةٙاْ .63

.ق(، تٗ شٛؼػع ظيالي، ذٙساْ، خيراَ،   ٘ 942)َغياز اٌديٓ خٛأد اِيس  ،ذازيا حثية اٌعيس .64

 .غ.٘ 1384

 .غ.٘ 1389اْ، ِؽعس،  صازي ايسأياْ، اظسا دٚغاْ، ذٙس ذازيا حج .65

 .غ.٘ 1386ِحّد ادق ٔ ّي، ذٙساْ، ِؽعس،  ،ذازيا حسَ ائّٗ تميع .66

67.   ً اهلل ؼريساشي خراٚزي، ترٗ شٛؼرػع افؽرازفس، ذٙرساْ، ٚشازخ        ذازيا ذٚاٌمسٔيٓ، ِيرسشا فضر

 .غ. ٘ 1394فسٕ٘  ٚ ازؼاد، 
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ٙرساْ،  .ق(، ذسةّٗع ةٍيٍري، ذ  ٘ 643)َفرم تٓ عٍي تٕدازي ا فٙأي  ،ذازيا ظٍعٍٗ ظٍ ٛلي .68

 .غ.٘ 1356تٕياد فسٕ٘  ايساْ، 

 ذا. ، تيجاٌحيا ححّصٖ حعٓ ا فٙأي، تيسٚخ، ِکر ذازيا ظٕي ٍِٛک االزض ٚ االٔثياء، .69

.ق(، تٗ وٛؼرػع ِحّرد اتٛاٌفضرً،     ٘ 314)َاٌطثسي  ،ذازيا طثسي )ذازيا االُِ ٚ اٌٍّٛن( .74

 ذا. تيسٚخ، داز احياء اٌرساز اٌعستي، تي

.ق(، تررٗ شٛؼررػع ٔررٛايي، ذٙررساْ، اِيررس شثيررس،   ٘ 754)َفي حّررداهلل ِعرررٛ ،ذررازيا  صيرردٖ .71

 .غ.٘ 1364

.ق(، تٗ شٛؼػع اٌعريٛعي، تيرسٚخ، داز اٌؽرسق،     ٘ 685)َاتٓ اٌعثسي  ،ذازيا ِارمس اٌدٚي .72

1992.َ 

عثد اٌمردٚض االٔمرازي، اٌطثعرح االٌٚري، طثرع ِطراتع داز اال رثٙأي ٚ         ذازيا ِديٕح ةدٖ، .73

 َ. 1963، .ق ٘ 1383، ؼسواٖ ت دٖ

 .غ.٘ 1373، ذٙساْ، اِيسشثيس، 2شٛب، ج ذازيا ِسدَ ايساْ، عثداٌحعيٓ شزيٓ .74

75.      ٗ .ق(، ذسةّرٗع   ٘ 1444)َاحّرد اٌعرثاعي    ،ذازيا ِىٗ اش آغاش ذرا پايراْ دٌٚرد ؼرسفاي ِىر

 .غ. ٘ 1385ةعفسياْ، ذٙساْ، ِؽعس، زظٛي 

يراي  ذازيا ِٕرظُ ٔا سي، ِحّد حعٕااْ ِعرّد اٌعٍطٕٗ، تٗ شٛؼرػع زضرٛأي، ذٙرساْ، دٔ    .76

 .غ.٘ 1367شراب، 

 ذازيا ٔادزؼاٖ افؽاز، فسيصز. .77

78.  ٗ َ   ذررازيا ٔٛؼررر ايگالذرري تٌٛيررأٛٚيچ شساچکٛفعررکي   ،٘رراي ةغسافيررايي دز ةٙرراْ اظررال

 .غ.٘ 1379َ.(، ذسةّٗع پايٕدٖ، ذٙساْ، عٍّي ٚ فسٕ٘گي، 1883)َ

 .غ.  ٘ 1379ذازيا ٚ فسٕ٘  ايساْ، ِحّدِٙدي ِاليسي، ذٙساْ، ذٛض،  .79

 ذا. ، تيتيد اً٘،  لُق(، 284)َ تٓ اتي يعمٛب احّد ذازيا يعمٛتي، .84

.ق(، ترٗ وٛؼرػع اتٛاٌماظرُ اِراِي، ذٙرساْ،       ٘ 421)َاتٛعٍي ِعرىٛيٗ زاشي  ،ذ ازب االُِ .81

 .غ.٘ 1379ظسٚغ، 
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 .غ.٘ 1383أعأي،  عثداٌّحّد آيري، ذٙساْ، پژٚ٘ؽگاٖ عٍَٛ ،ذحسيس ذازيا ٚ اف .82

 .ق. ٘ 1424(، تٗ وٛؼػ اتٓ د٘يػ، .ق ٘ 1321)َِحّد تٓ احّد اٌمثاغ  ،ذحميً اٌّساَ .83

 .ق. ٘ 1414.ق(، تيسٚخ، داز اٌىرة اٌعٍّيٗ،  ٘ 942)َاٌديٓ اٌعااٚي  ؼّط، اٌرحفح اٌٍطيفٗ .84

اٌعساليٓ، خالرأي ؼرسٚأي، ترٗ شٛؼرػع  رفسي آق لٍعرٗ، ذٙرساْ، ِيرساز ِکررٛب،           حذحف .85

 .غ. ٘ 1387

 .غ.٘ 1384ٙساْ، ِؽعس، ذاسية ٚ تاشظاشي تميع تٗ زٚايد اظٕاد، ظيد عٍي لاضي ععکس،ذ .86

 .1367ذطٛز حکِٛد دز ايساْ تعد اش اظالَ، ظيد ِحّد ِحيط طثاطثايي، تع د، ذٙساْ،  .87

 .غ.٘ 1358ٍِي،  اٌديٓ حعيٕي ازِٛي، ذٙساْ، أ ّٓ آثاز ِيسةالي ،ذعٍيماخ إٌمض .88

 ق.1444اتسا٘يُ، تٗ شٛؼػ اٌ صائسي، لُ، دازاٌکراب،  تٓ ذفعيس لّي، عٍي .89

مسآْ، اتٛعثداهلل تٍٕعي، ترٗ شٛؼرػع حٕيره لاظرّي، تيرسٚخ، داز اٌغرسب       ذفعيس ِثّٙاخ اٌ .94

 .ق. ٘ 1441االظالِي، 

عثررداهلل  ع(، ذمررحيم345اٌرٕثيررٗ ٚ ارؼررساف، أتررٛ اٌحعررٓ عٍرري تررٓ اٌحعرريٓ اٌّعررعٛدي )َ  .91

ِ ظعررح ٔؽررس إٌّرراتع اٌ مافررح  ،ذررا) افعررد لررُ ترري اظررّاعيً اٌمرراٚي، اٌمررا٘سج، داز اٌمرراٚي،

 .االظالِيح(

اٌعمٛد اٌعٕيٗ، زضي اٌديٓ تٓ ِحّد ِٛظٛض عاٍِي، تٗ شٛؼػع زةرايي، لرُ، ٔؽرس    ذٕضيد  .92

 .ق. ٘ 1431االٔعاب، 

ةاِع اٌثيياْ في ذفعيس آي اٌمسآْ، ِحّرد ترٓ ةسيرس طثرسي، ترٗ شٛؼرػع  ردلي ةّيرً،          .93

 .ق. ٘ 1415تيسٚخ، داز اٌفکس، 

ٖ، ِکرثرح اٌ مافرح   .ق(، تٗ شٛؼػع عٍي عّس، لا٘س ٘ 986)َِحّد اتٓ ظٙيسٖ  ،اٌ اِع اٌٍطيه .94

 .ق. ٘ 1423اٌديٕيٗ، 

فٍرٛز ٚيٍرُ، ذٙرساْ، أرؽرازاخ ذرٛض،       ٘ايي اش ذازيا اةرّاعي ايساْ دز عمس لاةاز، ةعراز .95

 ذا. تي

 .اٌعسب جةصيس حةغسافي .96
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 ، اظرسا دٚغراْ، ذٙرساْ، دأؽرگاٖ ذٙرساْ،     14ٚ  13حج ٚ ِٕاظثاخ ايرساْ ٚ ع ّرأي دز لرسْ     .97

 ..غ ٘ 1391

اشثس غفرازي، لرُ، أرؽرازاخ ةاِعرٗ ِدزظريٓ،       محيمع عٍيخماي  دٚق، ؼيا  دٚق، ذ .98

 .ق. ٘ 1443

 .ق. ٘ 1959اٌديٓ ِمسيصي، ِکرثٗ احياء اٌعٍَٛ، تيسٚخ،  اٌاطط، ذمي .99

اٌرٛازيا، لاضي احّرد ترٓ ؼرسف اٌرديٓ حعريٕي، ترٗ شٛؼرػع اؼرسافي، ذٙرساْ،           حخال  .144

 .غ.٘ 1383دأؽگاٖ ذٙساْ، 

ٕٛزدي، ذٙساْ، ِسوص دائرسج اٌّعرازف ترصزگ،    شيس ٔظسع ت ، دائسج اٌّعازف تصزگ اظالِي .141

 .غ. ٘ 1372

 ذا. اٌّعازف ظمأي، ِعٍُ تطسض تعرأي، تيسٚخ، دازاٌّعسفٗ، تي دائسج .142

شيررس ٔظررسع غررالَ عٍرري حررداد عررادي ٚ ديگررساْ، ذٙررساْ، تٕيرراد  ، ٔاِررٗ ةٙرراْ اظررالَ دأررػ .143

 .غ. ٘ 1378اٌّعازف اظالِي،  دائسج

.ق(، تٗ وٛؼػع اتٓ د٘ريػ،   ٘ 558)َتٓ فٙد اٌّىي عّس  ،اٌدز اٌىّيٓ تريً اٌعمد اٌ ّيٓ .144

 .ق. ٘ 1425ِىٗ، ِىرثح االظدي، 

 ..ق ٘ 1384اٌعٍفيٗ،  اٌ صيسي، لا٘سٖ، اٌّطثعح ِحّدتٓ دزز اٌفٛائد إٌّظُ، عثداٌمادزتٓ .145

.ق(، تيرسٚخ، داز احيراء    ٘ 852)َاتٓ ح س اٌععرمالٔي   ،اٌدزز اٌکإِح في اعياْ اٌّأج اٌ إِٗ .146

 ي.اٌرساز اٌعست

دزٖ ٔادزٖ ذازيا عمس ٔادزؼاٖ، ِٙدي خاْ اظرساتادي، تٗ شٛؼػ ؼٙيدي، ذٙرساْ، عٍّري    .147

 .غ.٘ 1384ٚ فسٕ٘گي، 

ِحّررد ظررٙيً، ذسةّررٗع ةررٛدشي، لررُ، پژٚ٘ؽررگاٖ حررٛشٖ ٚ دأؽررگاٖ،  ، دٌٚررد عثاظررياْ .148

 .غ.٘ 1385

ديٓ ٚ دٌٚد دز ايساْ عٙد ِغرٛيع ؼريسيٓ تيرأي )اظرالِي ٔدٚؼرٓ(، ذٙرساْ، ِسشرص ٔؽرس          .149

 .غ.٘ 1371ا٘ي، دأؽگ
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عثداهلل ترٓ ٌطره اهلل حرافب اترسٚ، ترٗ شٛؼرػع تياترأي، ذٙرساْ، ٔؽرس           ،ذيً ةاِع اٌرٛازيا .114

 .غ.٘ 1317عٍّي، 

 َ.1986.ق(، تيسٚخ، دازِىرثح اٌٙالي،  ٘ 614)َاحّد  ِحّدتٓ ،ةثيس زحٍح اتٓ .111

 َ.1999اٌٚيا چٍپي، لا٘سٖ، داز اآلفاق اٌعستيٗ،  ،اٌسحٍح اٌح اشيٗ .112

 ا، ِحّد٘اؼررُ آ رره، ذحميررك ِيرررسا ِٙسآتررادي، ذٙررساْ، دٔيرراي شررراب، زظرررُ اٌرررٛازي .113

 .غ. ٘ 1382 

114.        ٓ ظرٍيّاْ اٌاساتؽرٗ، ذسةّرٗع     ،زلاترد عثاظرياْ ٚ فاطّيراْ دز ظريادخ ترس حرسِيٓ ؼرسيفي

 .غ.٘ 1385ةعفسياْ، لُ، ِؽعس، 

زٚاترط ظياظري ايرساْ ٚ عستعرراْ دز ظردٖ تيعررُ، حّيرد احّردي، ذٙرساْ، ٚشازخ اِررٛز           .115

 . غ.٘ 1386خازةٗ، 

ْ  ي،يعثاض شزياب خٛ عتٗ ذمحيم ،6ج ِحّد تٓ خٛأد، زٚضح اٌمفاء، ِيسخٛأد، .116 ، ذٙرسا

 . غ.٘ 1339 شراتفسٚؼي خياَ،

 .ق. ٘ 1423 ،دٌيً ِا ، لُ، ِحّد تٓ فراي ٔيؽاتٛزي، زٚضح اٌٛاعظيٓ ٚ تميسج اٌّرعظيٓ .117

ٚ ِسعؽري،   زياض اٌعٍّاء ٚ حياض اٌفضالء، عثداهلل افٕدي ا فٙأي، تٗ شٛؼػع حعريٕي  .118

 .ق. ٘ 1441لُ، خياَ، 

 پژٚ٘اْ. أ ّٓ ذازيا ،ٔاِٗ( پژٚ٘اْ )فمً ٔاِٗ ذازياظاظاْ طّٙاظثي،  .119

ذسةّررٗع ِٛحررد، ذٙررساْ، عٍّرري ٚ فسٕ٘گرري،  ،ظررفسٔاِٗ اتررٓ تطٛطررٗ )زحٍررح اتررٓ تطٛطررٗ(  .124

 .غ.٘ 1361

 .غ.٘ 1381ِؽعس،  ِحّد ٌثية اٌثرٕٛٔي، ذسةّٗع أمازي، ذٙساْ، ،ظفسٔاِٗ ح اش .121

ِيسشا ِحّدحعيٓ حعيٕي فسا٘أي، تٗ شٛؼػع ِععٛد  ٍصازي، ذٙساْ، فسدٚظي،  ظفسٔاِٗ .122

 .غ.٘ 1362

٘اي اظالِي ةديد زإّ٘اي  راٖ ؼرّازي ٚ ذثازؼٕاظري، ادِرْٛ ٌيفرٛزد تاظرٛزز،        ظٍعٍٗ .123

 .غ.٘ 1381ؼٕاظي اظالَ ٚ ايساْ،  ذٙساْ، ِسشص تاظراْ اي، ذسةّٗع فسيدْٚ تدزٖ
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.ق(، تررٗ وٛؼررػع ِحّررد عثررداٌمادز،   ٘ 845)َسيررصي اٌعررٍٛن ٌّعسفررح دٚي اٌٍّررٛن، اٌّم .124

 .ق. ٘ 1418تيسٚخ، داز اٌىرة اٌعٍّيٗ، 

حعيٓ اٌعمٍّي، تٗ شٛؼػ عرادي احّرد ٚ ِعرٛض، تيرسٚخ،      تٓ ظّط إٌ َٛ، عثداٌٍّک .125

 . ق.٘ 1419دازاٌکرة اٌعٍّيٗ، 

ما ٚ ِمرطفي اٌعر   ع(، ذحميك218اٌعيسج إٌثٛيح، عثد اٌٍّه تٓ ٘ؽاَ اٌحّيسي اٌّعافسي )َ  .126

 .ذا اتسا٘يُ األتيازي ٚ عثد اٌحفيب ؼٍثي، تيسٚخ، داز اٌّعسفح، تي

 .ق. ٘ 1415ؼسح ٔٙج اٌثالغٗ، اتٓ اتي اٌحديد، تٗ شٛؼػ اعٍّي، تيسٚخ،  .127

.ق(، تٗ وٛؼػع  سٚ٘ي اش عٍّا، تيسٚخ، داز اٌىررة   ٘ 832)َظي اِحّد اٌف، ؼفاء اٌغساَ .128

 .ق. ٘ 1421اٌعٍّيٗ، 

.ق(، ترٗ وٛؼرػع شوراز، دِؽرك، ٚشازج      ٘ 821)َاٌمٍمؽٕدي  احّد تٓ عٍي ، ثم االعؽي .129

 َ.1981اٌ مافٗ، 

ظياظد ٚ فسٕ٘ ، زظٛي ةعفسياْ، ذٙرساْ، پژٚ٘ؽرکدٖ حرٛشٖ ٚ      فٛيٗ دز عس ٗ ديٓ، .134

 . غ.٘ 1379دأؽگاٖ، 

داز  رادز،   اتٓ حٛلرً، اترٛ اٌماظرُ ِحّرد ترٓ حٛلرً إٌمريثي، تيرسٚخ،         االزض،ج  ٛز .131

1938.َ 

 ذا. آلا تصزگ ذٙسأي، لُ، اظّاعيٍياْ، تي طثماخ اعالَ اٌؽيعٗ، .132

ظعد، ذحميك ِحّد عثداٌمادز عطا، تيسٚخ، دازاٌکررة اٌعٍّيرٗ،    کثسي، ِحّدتٌٓاٌطثماخ ا .133

 . ق.٘ 1414

 ..ق ٘ 1418،  تيسٚخ ،داز اٌىرة اٌعٍّيح، چا  دَٚ،  تٓ ظعد، ِحّد  اٌطثماخ اٌىثسي .134

َ  )طثماخ ٔا سي  .135 عثرد اٌحري    ع(، ذحميرك 658َ تعرد  ، ِٕٙراج ظرساج )  (ذازيا ايرساْ ٚ اظرال

 .غ.٘ 1363اٚي، ذٙساْ، دٔياي وراب،  ا  حثيثي، چ

ةٍد، چا  اٚي، ذٙساْ، ظاشِاْ ٔؽس وراب أرؽازاخ 1اٌديٓ ؼاِي،  ظفسٔاِٗ ذيّٛزي، ٔظاَ .136

 .غ.٘ 1363تاِداد، 



 227/  کتابناهه

 

.ق(، ترٗ شٛؼرػع ِيرس ِحّد رادق ٚ ٔرٛايي،       ٘ 858)َاٌديٓ عٍري يرصدي    ؼسف ،ظفسٔاِٗ .137

 .غ.٘ 1387ؼٛزاي اظالِي، ذٙساْ، ِ ٍط 

 .غ.٘ 1374آزاي ٔادزي، ِحّدشاظُ ِسٚي، تٗ شٛؼػع زياحي، ذٙساْ، ٔؽس عٍّي،  عاٌُ .138

اٌرديٓ احّرد ترٓ ِحّرد      ع ائة اٌّمدٚز في ٔٛائة ذيّٛز، اتٓ عسب ؼاٖ اتٛعثاض ؼٙاب .139

 َ.2448دِؽمي، چا  اٚي، دِؽك، ٔؽس اٌرىٛيٓ، 

144.      ٓ .ق(، ترٗ وٛؼرػع ِحّرد     ٘ 832)َاٌفأظري  ِحّرد   ،اٌعمد اٌ ّريٓ فري ذرازيا اٌثٍرد االِري

 .ق. ٘ 1419عثداٌمادز، تيسٚخ، داز اٌکرة اٌعٍّيٗ، 

 َ.1994عاللاخ اٌععٛديح االيسأيٗ، ظعيد ِحّد تادية، ٌٕدْ، دازاٌعالي،  .141

 ..ق ٘ 1414، داز اٌىراب،  لُ،  اتسا٘يُ تٓ ِحّد ثمفي،  اٌغازاخ .142

.ق(، ترٗ وٛؼرػع    ٘ 924)َصيص تٓ فٙد اٌّىي عثداٌع ،غايح اٌّساَ تاخثاز ظٍطٕح اٌثٍد اٌحساَ .143

 .ق. ٘ 1449ؼٍرٛخ، اٌععٛديٗ، ةاِعح اٌمسي، 

ٔاِٗ ٔا سي، حعٓ ترٓ حعريٕي فعرايي، ترٗ شٛؼرػع زظررگاز، ذٙرساْ، اِيرس شثيرس،           فازض .144

 .غ.٘ 1382

 .َ 1988،  تيسٚخ،  ِىرثح اٌٙالي، داز ٚ  تالذزي، أتٛاٌحعٓ أحّد تٓ يحييفرٛح اٌثٍداْ،  .145

 ،ِسعؽري ٔ فري  ، لرُ، شراتاأرٗ   ظيد عصاٌديٓ لاضي ِسٚشي،  ٔعاب اٌطاٌثييٓفي أاٌفاسي  .146

 ..ق ٘ 1449

 . غ.٘ 1375فسٕ٘  عّيد، حعٓ عّيد، چا  پٕ ُ، ذٙساْ، اِيس شثيس،  .147

 . غ.٘  1384فسٕ٘  فؽسدٖ أگٍيعي فازظي، ِحّد زضا ةعفسي، ذٙساْ،  .148

، داز اٌکررة اٌعٍّيرٗ،   اٌکاًِ في اٌررازيا، اترٓ اثيرس، ترٗ شٛؼرػ عثرداهلل لاضري، تيرسٚخ         .149

 .ق. ٘ 1447

154.  ْ ِحّررد اٌرردلٓ، ذسةّررٗع أمررازي، ذٙررساْ، ِؽررعس،   ،شعثررٗ ٚ ةاِررٗ آْ اش آغرراش ذررا شٕررٛ

 .غ.٘ 1384

 .ق. ٘ 1395شّاي اٌديٓ ٚ ذّاَ إٌعّٗ، ؼيا  دٚق، ذٙساْ، اظالِيٗ،  .151
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شٕص اٌعّاي، عالء اٌرديٓ عٍري اٌّرمري ٕ٘ردي، ترٗ شٛؼرػع ؼريا  رفٛج اٌعرما، تيرسٚخ،            .152

 .ق. ٘ 1413، اٌسظاٌٗ

 .ق. ٘ 1385.ق(، تيسٚخ، داز  ادز،  ٘ 634)َاتٓ اثيس  ،اٌىاًِ في اٌرازيا .153

ق(، تٗ شٛؼػع عٍي ؼيسي،ظَٛ، تيسٚخ، داز احياء اٌررساز  711اتٓ ِٕظٛز)َ ٌعاْ اٌعسب، .154

 .ق. ٘ 1414اٌعستي، 

ْ     ِ ظعٗ ٌغد ذٙساْ، اشثس د٘ادا ٚ ديگساْ، ٔاِٗ، عٍي ٌغد .155  ،ٔاِرٗ د٘اردا ٚ دأؽرگاٖ ذٙرسا

 .غ.٘ 1373

فسٚؼري اظرالِيٗ،    .ق(، ذٙرساْ، ورراب   ٘ 1419)َلاضي ٔٛزاهلل ؼٛؼرسي  ،ِ اٌط اٌّ ِٕيٓ .156

 .غ.٘ 1365

.ق(، ذٙساْ، ٔؽرس اِيسشثيرس،    ٘ 733)َاي  ِحّد تٓ عٍي تٓ ِحّد ؼثأکازٖ ،ِ ّع االٔعاب .157

 .غ.٘ 1364

ز اٌّعسفرٗ ٚ  ق(، تيسٚخ، دا548ِ ّع اٌثياْ في ذفعيس اٌمسآْ، فضً تٓ اٌحعٓ اٌطثسظي)َ .158

 .ق. ٘ 1446افعد ٚ ذٙساْ، ٔا س خعسٚ، 

 .غ.٘ 1318تٗ وٛؼػع ٍِه اٌؽعساي تٙاز، ذٙساْ، خاٚز،  ،ِ ًّ اٌرٛازيا ٚ اٌممص .159

اٌّحثس، ِحّد تٓ حثيرة تغردادي، ترٗ شٛؼرػع اٌيرصٖ ٌياررٓ ؼرريرس، تيرسٚخ، داز اآلفراق           .164

 ذا.   اٌ ديدٖ، تي

 .غ.٘ 1364لٍُ، ظيدِحّدتالس ٔ في، ذٙساْ، ؼسشد  ،ؼٕاظي ِديٕٗ .161

 .ق. ٘ 1449اٌحعيٓ ِععٛدي، چا  دَٚ، لُ، دازاٌٙ سٖ،  تٓ اٌر٘ة، عٍي ِسٚج .162

 .غ.٘ 1384ِؽعس،  ِمثاح اٌحسِيٓ، عثداٌ ثاز اٌؽکٛيي، تٗ شٛؼػع طثاطثايي، لُ، .163

.ق(، تٗ شٛؼرػع ٔرٛايي،    ٘ 887)َعثداٌسشاق اٌعّسلٕدي  ،ِطٍع اٌععديٓ ٚ ِ ّع اٌثحسيٓ .164

 .غ.٘ 1353ي، خأٗ طٙٛز ذٙساْ، شراب

اٌّعازف، عثد اهلل تٓ ِعٍُ تٓ لريثرٗ ديٕرٛزي، ترٗ شٛؼرػع ثرسٚخ عکاؼرٗ، لرُ، ؼرسيه          .165

 .ق. ٘ 1373زضي، 



 229/  کتابناهه

 

 َ.1995.ق(، تيسٚخ، داز  ادز،  ٘ 626)َيالٛخ اٌحّٛي  ،ِع ُ اٌثٍداْ .166

 اٌّع ررُ اٌکثيررس، ظررٍيّاْ تررٓ احّررد اٌطثسأرري، تررٗ شٛؼررػع عثررد اٌّ يررد اٌعررٍفي،          .167

 .ق. ٘ 1445

رع ُ، اٌثکسي، تکرسي عثرداهلل، ترٗ شٛؼرػع ِمرطفي اٌعرماء، تيرسٚخ، عراٌُ         اظ ِع ُ ِا .168

 .ق. ٘ 1443اٌکرة، 

 اٌّفمررً فرري ذررازيا اٌعررسب لثررً االظررالَ، ةررٛاد عٍرري، تيررسٚخ، دازاٌعٍررُ ٌٍّالئرريٓ،     .169

1976.َ 

 .غ.٘ 1388ر 1387ِماالخ ذازياي، زظٛي ةعفسياْ، لُ، دٌيً ِا،  .174

 .ق. ٘ 1441يد اٌثکس، ةدٖ، ذٙاِٗ، عثداٌّ  ،اٌّالِم اٌ غسافيح ٌدزٚب اٌح يج .171

.ق(، ترٗ شٛؼرػع اٌّمرسي، ِىرٗ،      ٘ 1125)َعٍي تٓ ذاج اٌرديٓ اٌعرٕ ازي    ،ِٕائم اٌىسَ .172

 .ق. ٘ 1419اٌمسي،  ةاِعح اَ 

 .1381، 39ِيماخ حج، غٔاِٗ  ِٕاظثاخ ا فٙاْ ٚ ح اش، فمً .173

ٓ  ،ِٕالة آي اتري طاٌرة   .174 ، داز .ق(، ترٗ وٛؼرػع اٌثمراعي، تيرسٚخ     ٘ 588)َؼٙسآؼرٛب   اتر

 .ق. ٘ 1412االضٛاء، 

إٌّرظُ في ذازيا األُِ ٚ اٌٍّٛن، أتٛاٌفسج عثداٌسحّٓ تٓ عٍي ترٓ ِحّرد اترٓ اٌ رٛشي      .175

األٌٚري، تيرسٚخ، داز    ثرع ِحّد عثداٌمادز عطا ٚ ِمطفي عثد اٌمادز عطا، ط ع(، ذحميك597)َ

 .1412/1992اٌىرة اٌعٍّيح، 

.ق(، تٗ شٛؼرػع ِحّرد اِريٓ ٚ ظرعيد      ٘ 874)َاتٓ ذغسي تسدي االذاتکي  ،إًٌّٙ اٌمافي .176

 عثداٌفراح، ِمس، اٌٙي ح اٌّمسيٗ.

ٔيا، چا  چٙازَ، ذٙساْ، عٍّي،  ِيساز تاظرأي ايساْ، زيچازد فساي، ذسةّٗع ِععٛد زةة .177

 . غ.٘ 1373

178.  َ ق(، ظرَٛ، تيرسٚخ، اعٍّري،    1442اٌّيصاْ في ذفعيس اٌمسآْ، ظيدِحّدحعيٓ طثاطثرايي)

 .ق. ٘ 1393 افعد ٚ لُ، أرؽازاخ اظالِي،
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 فميٗ دز اِٛزحج ٚ شيازخ. ٔاِٗ(، ذٙساْ، حٛشٖ ّٔايٕد ي ٌٚي ِيماخ حج )فمً .179

 .غ.٘ 1368ٔادزؼاٖ ٚ تاشِأد أػ، عثداٌحعيٓ ٔٛايي، ذٙساْ، شزيٓ،  .184

181.   ْ فرس، ذٙرساْ، اظراطيس،     ٔاظا اٌرٛازيا، ِحّدذمي خاْ ٌعاْ اٌٍّک ظپٙس، تٗ شٛؼرػع شيرا

 .غ.٘ 1386

182.  ٓ ٔراِٛزاْ دشررس ِحّرٛد     اؼرعاز فازظري، ضرياءاٌديٓ ظر ادي،     ٔاَ ايساْ دز لسْٚ ٔاعرري

 .غ. ٘ 1365ذٙساْ،  ،افؽاز

.ق(، ترٗ شٛؼرػع ؼرٍرٛخ ٚ ديگرساْ،      ٘ 874)َيٛظره ترٓ ذغرسي ترسدي     ، إٌ َٛ اٌصا٘سٖ .183

 .ق. ٘ 1392لا٘سٖ، ٚشازج اٌ مافح ٚ االزؼاد اٌمِٛي، 

ؼيا اٌستٖٛ، چرا  اٚي،  ٔاثح اٌد٘س في ع ائة اٌثس ٚ اٌثحس، ِحّد تٓ اتي طاٌة أمازي،  .184

 .ق. ٘ 1419تيسٚخ، داز احياء اٌرساز اٌعستي، 

ٔص٘ح اٌمٍٛب، حّد اهلل ِعرٛفي لصٚيٕري، ترٗ شٛؼرػع ٌيعررسٔج، ذٙرساْ، أرؽرازاخ دٔيراي         .185

 .غ.٘ 1362شراب، 

اٌرديٓ   ، ذمرحيم ِيرسةالي  ٔا رساٌديٓ ِٕؽري وسِرأي   ٔعائُ االظحاز ِٓ ٌطائه االخثاز،  .186

 .1378اْ، حعيٕي ازِٛي، دأؽگاٖ ذٙس

 ، ا غس ِٕرظس اٌمائُ، لُ، تٛظراْ شراب.:تيد ٔمػ لثايً يّٕي دز حّايد اش اً٘ .187

 .غ.٘ 1371عثداٌ ٍيً زاشي، تٗ شٛؼػع حعيٕي ازِٛي، ذٙساْ، ظپٙس،  ،إٌمض .188

يسي، ،ٔٙايح االزب .189  .ق. ٘ 1423احّد ٓت عثداٌٛ٘اب، لا٘سٖ، داز اٌىرة ٚ اٌٛثائك،  ٛٔ

ةراز اهلل ِحّرد ترٓ فٙرد ِکري، ترٗ شٛؼرػع اٌٙيٍرٗ، اٌفسلراْ،          ٔيً إٌّري ترريً تٍرٛغ اٌمرسي،      .194

 .ق. ٘ 1424

اي، ذٙساْ، أرؽرازاخ   آزذٛز ةفسي، ذسةّٗع فسيدْٚ تدزٖ ٘اي دخيً دز لسآْ ِ يد، ٚاژٖ .191

 .غ. ٘ 1372ذٛض، 
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