ىيليٗ
ٚيٍفوك ِبكٌٔٛگ
روعّٗ ٍ :يلِؾّل

ِٕبفيبْ
اشارٍ
ّىً گيوي ىيليٗ ثٗ ػٕٛاْ يىي اى
فوق ّيؼٗ ثٗ اٚايً لوْ ك٘ َٚغوي
ثوِيگوكك  .ايٓ فولٗ كه اثزلا رٍٜٛ
ك ٚگو ٖٚاى ّيؼيبْ وٛفٗ ثب ػٕٛاْ
«عبهٚكيٗ» « ٚةدهيٗ» ّىً گوفذٛ٘ .يذ
ايٓ فولٗ ثب ليبَ  ٚفؼبٌيذ ثو ٙل
 ٚايٓ
ؽىِٛذ عٛه  ٚظٍُ ّىً گوفذ
ٍِٞت ٍجت رالُ آٔٙب ثواي فوٚط اى
ٍيٞوٖ ؽىِٛذ ِوويي گوكيل .ايٓ عويبْ
كه اكاِخ ؽيبد فٛك كه ِٕبٝك ّّبٌي
ايواْ  ٚعٍگٗ ٘بي يّٓ ثٗ فؼبٌيذ
پوكافذ  ٚكه  ّٓٙآْ ثٗ گوٙ٘ٚبي فوػي
ِقزٍفي رمَيُ ّل  .ىيليبْ ايواْ كه
لوْ كُ٘ ثٗ ٕٛهد هٍّي ثٗ ِن٘ت
اِبِيٗ گوٚيلٔل اِب كه يّٓ رب اِوٚى
ثٗ ثمبي فٛك اكاِٗ كاكٖ أل  .كه ايٓ
ّٔٛزبهٛٔ ،يَٕلٖ ثٗ اهائٗ ربهيـ
ِقزٖوي اى عويبٔٙبي گٔٛبگ ْٛايٓ
ِن٘ت ّيؼي ثٗ ّ٘واٖ ثيبْ اعّبٌي
اػزمبكاد آٔٙب پوكافزٗ اٍذ.
ايٓ ّٔٛزبه روعّٗ ِلفً «ىيليٗ »
اى دايزةالوعارف اسالم (ٚيوايِ ك) َٚ
اى
اٍذ ٛٔ .يَٕلٖ ايٓ ِمبٌٗ يىي
َِزْولبْ ِؼوٚف كه ىِيٕٗ والَ اٍالِي
 ٚفوق ِ ٚنا٘ت اٍذ ،اِب ايٓ ٍِٞت
ٍجت پنيوُ ّ٘خ آٔچٗ كه ايٓ ّٔٛزبه
آِلٖ ّٔيّٛك .كه ايٓ ِمبٌٗ ثٗ الٛاي
 كأْغٛي وبهّٕبٍياهّل هّزٗ فٍَفٗ  ٚوالَ اٍالِي،
كأْگبٖ اِبَ ٕبكق(ػٍيٗاٌٌالَ).

ٙؼيفي اى ٔظو ربهيقي اٍزٕبك ّلٖ اٍذ
وٗ پوكافزٓ ثٗ آٔٙب ٔ ٚمل  ٚثوهٍي
آٔٙب ِغبي كيگوي ها ٍٝت َيوٕل.
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ىيليٗ يىي اى فوق ّيؼٗ اٍذ وٗ ثٗ كٔجبي
ليبَ ٔبفوعبَ ىيل ثٓػٍيثٓاٌؾَيٓ كه ٍبي 122ق
 .ثٗ ٕ٘گبَ
( )َ740كه وٛفٗ ثٗ ٚعٛك آِل
كه
رلاهوبد ليبَ ،رؼلاكي اى ّيؼيبْ وٛفٗ
ليل ٚ
اػزواٗ ثٗ فٛككاهي ىيل اى ٍوىِٔ ثي
ّو ٛفٍفبي پيِ اى ػٍي (ػٍيٗ اٌَالَ ) ،كٍذ اى
ؽّبيذ ا ٚثوكاّزٕل  ٚاى ثواكهىاكٖ ىيل،
يؼٕي عؼفو ٕبكق (ػٍيٗ اٌَالَ ) ثٗ ػٕٛاْ «اِبَ »
اي رفىيه
ؽّبيذ ووكٔل  .ايٓ ّىبف ثٗ گٗٔٛ
كائُ ّيؼٗ ثٗ گو ٖٚرٕله ٚ ٚگوِ ٖٚؼزلي ،كه
ٍٕذ،
كٚهاْ گََذ كيٕي آٔٙب اى عّبػذ اً٘
ِٕغو ّل  .ىيليٗ ،ثٗ ػٕٛاْ گوِ ٖٚؼزلي،
َهكيف ثب وفبه
ً ٍَِّبٔبْ ٍٕي ها ٖ
ػِّٛب
ٝجمٗ ثٕلي ّٔي ووكٔل  .ايٓ كه ؽبٌي اٍذ وٗ
آٔٙب اى ٔظو اػزمبكي ،أؼٞبف پنيو  ٚعٕگ ٍٝت
ثٛكٔل (ثوفالف گو ٖٚرٕله ٚاِب آهاَ اِبِيٗ )
 ٚاى ليبَ ػٍيٗ ؽىِٛذ غيولبٔٔٛي اً٘ ٍٕذ ،ثٗ
ػٕٛاْ يه ٚظيفٗ كيٕي ؽّبيذ ِي ووكٔل .
 .1دّرٍ كْفياى ًخستيي

ثب اكغبَ ك ٚعويبْ اى
ىيليٗ كه اثزلا
ثزويٗ »،
«
ٚ
»
عبهٚكيٗ
«
يؼٕي
ّيؼيبْ وٛفٗ،
َ
ّىً گوفذ  .عبهٚكيٗ ثٗ ٍجت ٔبَ «اثٛاٌغبهٚك
ىيبكثِٕٓنه » ثٗ ايٓ ٔبَ ِؼوٚف ّلٖ اٍذ  .اٚ
يىي اى يبهاْ ثواكه ىيلِ ،ؾّل
ثبلو (ػٍيٗاٌَالَ ) ،ثٛك ٕ٘ ٚگبِي وٗ يبهاْ
ىيل ا ٚها رٕٙب گناّزٕل ،ليبَ ىيل ها كٔجب ي
ووك  .عبهٚكيٗ ثؼٚي اى رؼبٌيُ رٕلهٚأٗ ِؾّل
]اػزمبكاد [
ثبلو (ػٍيٗاٌَالَ ) ها ثٗ كهْٚ
ىيليٗ آٚهكٔل ٌ ٚنا اِبِذ ٍٗ فٍيفٗ ٍبثك ثو
ػٍي(ػٍيٗ اٌَالَ) ها ٔپنيوفزٕل .
آٔٙب ثيبْ ِي ووكٔل وٗ ػٍي (ػٍيٗاٌَالَ ) ثٗ
ػٕٛاْ ٚاهس (ٕٚي) ،ر ٍٜٛپيبِجو(ٍٕيهللاػٍيٗٚآٌٗ)

ىيليٗ

ًقذ ّ هعزفي

ً ثٗ ِؼٕبي
ِٕٖٛة ّلٖ ثٛك  ٚايٓ رٍٛيؾب
عبْٔيٕي ا ٚثٛك  .آٔٙب اوضويذ ٕؾبثٗ  ٚعّبػذ
ٍَِّبْ ها ثٗ ٍجت آٔىٗ اِبَ ثو ؽك ها رون
ووكٖألٍ ،وىِٔ ]ٌؼٓ[ ِيووكٔل .آٔٙب اؽبكيش
ّوػي ها وٗ رِ ٍٜٛؾلصبْ اً٘ ٍٕذ ِٕزْو ّلٖ
ثٛك رىنيت ِي ووكٔل ِ ٚؼزمل ثٛكٔل وٗ رٕٙب
لبٔ ْٛكيٕي ها فبْ كاْ پيبِجو (ٍٕي هللاػٍيٗٚآٌٗ)
ثيبْ ووكٖ اٍذ ٘ .وچٕل آٔٙب ثوفالف اِبِيٗ،
ٕالؽيذ رؼٍيُ  ٚآِٛىُ كيٕي ها ِٕؾٖو كه
اِبِبْ ٔىوكٔل ،ثٍىٗ رؼٍيُ ٘و ػٛٚي اى
اً٘ثيذ ها وٗ اى ٔظو ػٍ َٛكيٕي ٕالؽيذ كاّزٗ
ثبّٕل ،پنيوفزٕل .
ثزويٗ كه اثزلا يىي اى گوٙ٘ٚبي ِؼزلي
ّيؼي ثٛك .آٔٙب اى ثؼٚي رؼبٌيُ ]اِبَ [ ِؾّل
ثبلو (ػٍيٗاٌَالَ ) أزمبك ِي ووكٔل  ٚا ٚها ثٗ
 .آٔٙب
» ٔپنيوفزٕل
«اِبَ
ػٕٛاْ
ػٍي (ػٍيٗاٌَالَ ) ها ثٗ ػٕٛاْ افٍَِّ ًٚبٔبْ
ثؼل اى پيبِجو (ٍٕي هللاػٍيٗٚآٌٗ) ِيپنيوفزٕل ٚ
كه ػيٓ ؽبي ،اِبِذ فٍفبي ٍبثك ثو ا ٚها ٔيي
رٖليك ِي ووكٔل؛ چوا وٗ ػٍي (ػٍيٗاٌَالَ ) ثب
آٔٙب ثيؼذ ووكٖ ثٛك  .آٔٙب ثٗ ٘يچ گ ٗٔٛػٍُ
ِّزبى ِ ٚبٚهايي ثواي فبٔلاْ
پيبِجو (ٍٕي هللاػٍيٗٚآٌٗ) اػزمبك ٔلاّزٕل ،ثٍىٗ
ثٗ ٕؾذ  ٚاػزجبه ػٍُ كيٕي هايظ كه ِيبْ
ٍَِّبٔبْ وٗ اى ٍَٔي ثٗ ًَٔ كيگو ِٕزمً ّلٖ
ثٛكِ ،ؼزمل ثٛكٔل ّ٘ .چٕيٓ اٍزفب ٖ اى كٌيً
عيئي (اعزٙبك ،ليبً ) كه رؼييٓ ؽىُ ّوػي ها
عبيي ِيكأَزٕل .ثزويٗ لَّزي اى عويبْ ػِّٛي
ِؾلصبْ وٛفي ثٛك ٚ ،اى آٔغب وٗ ايٓ عويبْ كه
ٛٝي لوْ ٍ٘ َٛغوي (ِٔ ُٙيالكي ) ثٗ اً٘ ٍٕذ
گوٚيل ،آها  ٚػمبيل عبهٚكيٗ كه ِيبْ ىيليبْ
هايظ گْذ.
ؽَٓ ٚ
اگو چٗ اوضويذ فم ٜفوىٔلاْ
ؽَيٓ (ػٍيِٗباٌَالَ ) ها ثٗ ػٕٛاْ ِلػيبْ ّوػي
اِبِذ ِيّٕبفزٕل ،اِبِذ ّوػي كه اثزلا ِؾلٚك
ثٗ فوىٔلاْ ػٍي (ػٍيٗاٌَالَ ) ٔجٛك  .لجً اى
اِيٗ ،وٛفيبْ ىيلي اى
ٍم ٛٛفالفذ ثٕي
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ػجلهللاثِٓؼبٚيٗ وٗ اى فوىٔلاْ عؼفو ٝيبه ثٛك،
پيوٚي ووكٔل .كه لوْ چٙبهَ ٘غوي (كُ٘ َيالكي)
ٔيي گو٘ٚي اى ىيليٗ ثب ػٕٛاْ «ٝبٌجيٗ» ِْٛٙه
ثٛكٔل ّ ٚبيَزگي ّ٘ٗ فوىٔلاْ اثٝٛبٌت ،پله
ػٍي (ػٍيٗاٌَالَ ) ،ها ثواي اِبِذ رٖليك
ِيووكٔل.
ثٕبثو ػميلٖ ػِّٛي ىيليٗ ٍٗ ،اِبَ اٚي
يؼٕي ػٍي ،ؽَٓ  ٚؽَيٓ (ػٍيُٙاٌَالَ ) ثٗ ٚاٍٗٞ
أزٖبة پيبِجو (ٍٕي هللاػٍيٗٚآٌٗ) ة ٖ اِبِذ
هٍيلٖ أل .ثؼل اى ؽَيٓ (ػٍيٗاٌَالَ ) رضجيذ
(فوٚط ) ٚ
اِبِذ اى ٝويك ّٛهُ ٍَِؾبٔٗ
فوافٛاْ هٍّي (كػٛد ) ثواي ثيؼذ ثب كاٍٝٚت
 .اى
ٕبٌؼ  ٚؽبئي ّوايٕٛ ،ٜهد گوفزٗ اٍذ
ِيبْ ٕالؽيزٙب ،كأِ كيٕي ِٛهك رأويل آٔبْ
اٍذ  .ثَيبهي اى اِبِبْ ىيلي كه ٍوربٍو
لو ،ْٚكإّْٔلا ْ ٛٔ ٚيَٕلگبْ كيٕي ها ثٗ
ثٙزويٓ ّىً روثيذ ووكٖ أل ّ٘ .چٕيٓ ،اگو چٗ
ثوفي اى ىيليبْ ِزأفو ٔٛػي ِٖٔٛيذ اى گٕبٖ
ها ثواي ٍٗ اِبَ اٚي پنيوفزٗ أل ،اِب آٔٙب
ً ِٖ ْٛاى گٕبٖ  ٚاّزجبٖ (ِؼِٖ ) َٛؾَٛة
ػِّٛب
ْٔلٖأل.
كه َِبئً اٌٙيبد ،وٛفيبْ ىيلي عجوگوا
للهيٗ ِ ٚؼزيٌٗ ِقبٌفذ
ثٛكٔل  ٚثٗ ّلد ثب
ِيووكٔل  .ثب ايٓ ؽبيَِ ،ئٌٛيذ ألن أَبْ
كه ِٛهك اػّبي فٛك ها ٔيي ِي پنيوفزٕل  .آٔبْ
ِقبٌف رْجيٗ  ٚرغَيُ ثٛكٔل ،اِب كه ِقبٌفذ
ثب ِزؼيٌٗ ثٗ ٚالؼيذ كاّزٓ ٕفبد فلا ،امػبْ
كاّزٕل  .آٔٙب ػميلٖ ِقٍٛق ثٛكْ لوآْ ها
آْ ّ٘واٖ ثب
ٔپنيوفزٕل ،اِب ثو اىٌي ثٛكْ
فلأٚل ٔيي پبفْبهي ٔىوكٔل  .كه ثواثو ػميلٖ
ِوعئٗ ،آٔبْ ثيبْ ِي ووكٔل وٗ افؼبي أَبْ
ك٘ل ّ٘ ٚبٕٔل
ثقْي اى ايّبْ ها رْىيً ِي
اثبٙيٗ فبٍك ها رؾذ ػٕٛاْ وفو ٔؼّذ  ٚوبفو
ٔبٍپبً ـ  ٗٔ ٚكه ميً ّون يب رىنيت فلا ـ
كٍزٗ ثٕلي ووكٔل .

ىيليٗ
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ٍٕذ ِٕ ،يٌگبٖ
ٍوىِيٓ رؾذ ٍيٞوٖ اً٘
ٔبٍپبٍي  ٚثي ايّبٔي ثٛك  .ايٓ اػزمبك آٔٙب،
ليبَ اثبٙيٗ كه ثواثو ٔظُ رضجيذ ّلٖ ها
رٛعيٗ ووك  ٚػال ٖٚثو آْ ،ثٗ آٔٙب اعبىٖ كاك
رب ثب كيگو ٍَِّبٔبْ كه وّبي آهاِِ ِؼبّود
وٕٕل .
اى ٔظو فمٙي ،ىيليٗ كه اثزلا ثو رؼبٌيُ
افواك ِقزٍف ٕبٌؼ ّ ٚبيَزٗ اى ػٍٛيبْ ِب ٕٔل
]اِبَ[ ِؾّل ثبلو (ػٍيٗاٌَالَ )] ،اِبَ [ عؼفو
ٕبكق (ػٍيٗاٌَالَ ) ،ىيل ثٓػٍي ِ ٚؾّل ٔفٌ ىويٗ
اػزّبك كاّزٕل ّ٘ .چٕيٓ گبٖ ثو اكػبي ِٛهك
اعّبع فبٔلاْ پيبِجو (ٍٕي هللاػٍيٗٚآٌٗ) اػزّبك
ِيووكٔل  .كه لوْ ٍ٘ َٛغوي ،ثو اٍبً رؼبٌيُ
اؽّلثٓػيَي ثٓىيل ،لبٍُ ثٓاثوا ٘يُ هٍي،
ؽَٓثٓيؾييثٓؽَيٓ ثٓىيل ِ ٚؾّلثِٕٖٓٛه ِواكي،
 .ايٓ ِلاهً ها
چٙبه ِلهٍٗ فمٙي ّىً گوفذ
اثٛػجلهللا ػٍٛي (َ 445ق) كه اصوي ثٗ ٔبَ كتاب
الجاهع الكافي رٕٛيف ووكٖ اٍذ  .ا ٚكه ىِبْ
فٛك ،فوك ِٛصمي كه ِيبْ وٛفيبْ ىيلي ثٛكٖ
اٍذ.
ىيلي اى
ليبِٙبي ٔبفوعبِي وٗ وٛفيبْ
آٔٙب ؽّبيذ ووكٔل ،ػجبهد أل اى  :ليبَ ِؾّل
145ق؛
ٔفٌ ىويٗ  ٚثواكهُ اثوا٘يُ كه ٍبي
169ق؛
ليبَ ؽَيٓ ثٓػٍي ٕبؽت اٌفـ كه ٍبي
176ق؛ ليبَ
ليبَ يؾيي ثٓػجلهللا كه ٍبي
199ق؛ ليبَ
ِؾّل ثٓاثوا٘يُ ٝجبٝجب كه ٍبي
219ق ٚ
ِؾّلثٓلبٍُ ٕبؽت اٌٞبٌمبْ كه ٍبي
ليبَ ي ؽييثٓػّوثٓيؾيي كه ٍبي 250ق .ثؼل اى
آْ ،فؼبٌيذ ىيليبْ ثب ِٛفميذ ثٗ ٔٛاؽي
كٚهكٍذ  ٚوَ٘ٛزبٔي عٕٛة كهيبي فيه  ٚوْٛه
يّٓ ِٕزمً ّلِ ،ىبٔٙبيي وٗ اِىبْ فواه اى
ٔظبهد ؽىِٛذ ِوويي كه آٔٙب ٚعٛك كاّذ .
 .2سيذيَ در حاشيَ درياي خشر

ثٗ
اٍالَ ىيلي اثزلا كه يه ِميبً ِؾلٚك
يؾييثٓػجلهللا  ٚيبهاْ
كٍذ ه٘جوي ّٛهّي ػٍٛي،
175ق كه ِيبْ كيٍّيبْ
وٛفي ا ،ٚكه ٍبي
چّْگيو ٚ
غيوٍَِّبْ رو ٚيظ ّل  .اِب آٔچٗ
ِؤصورو ثٛك ،فؼبٌيذ ِن٘جي ثوفي ِجٍغبْ ِؾٍي
ثٓاثوا٘يُ (َ 246ق) كه
اى پيوٚاْ لبٍُ
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ٝجوٍزبْ غوثيِٕٞ ،مٗ هٚيبْ ،واله  ٚچبًٌٛ
ثٛك  .رؼبٌيُ لبٍُ كه اٌٙيبدِ ،ظٙو أزمبي
ٔقَزيٓ ثٗ ٙل
اى ػمبيل ىيليبْ وٛفي
عجوگوايي ،كيلگب٘ٙبي رٕل ٙل رغَيُ  ٚرْجيٗ،
رفىيه ِيبْ فلا  ٚافؼبي ّو  ٚرأويل ثو
رّبيي ٍِٞك فلأٚل ثب ّ٘ٗ فٍمذ ثٛك  .ػمبيل
ا٘ ٚو چٕل ثب ٔظو ِزؼيٌٗ ِؼبٕو فٛك ِزفبٚد
ٌٙيبد
اٍذ ،ىِيٕٗ الىَ ها ثواي أزقبة ا
ِؼزيٌي كه ِيبْ پيوٚاْ ِزأفو فٛك فواُ٘
ووك  .رؼبٌيُ ا ٚكه فمٗ ،گ ٗٔٛاي ٍٕذ ّيؼي
ووك وٗ
ِزؼبكي ِ ٚزأفو اى ِليٕٗ اهائٗ ِي
وبِالً اى ػميلٖ ِىزت ىيلي وٛفٗ َِزمً ثٛك .
كه ٍبي ٘ 250غوي ِوكَ هٚيبْ ليبَ ووكٔل ٚ
اى ؽَٓ ثٓىيل ؽَٕي وٗ اى اٖ اٌي هي ثٛك ،ثواي
 .ؽَٓ ثٓىيل اٌٚيٓ
ه٘جوي فٛك كػٛد ووكٔل
هييي
ؽىِٛذ ىيلي ها ثٗ پبيزقزي آًِ پبيٗ
ووك  .ا ٚثٗ ٕٛهد هٍّي اى آييٓ  ٚفمٗ ّيؼي ٚ
اػزمبكاد ِؼزيٌي ؽّبيذ ووك ِْٛٙ ٚه اٍذ وٗ
اٍذ .
وزبثٙبيي كه فمٗ  ٚاِبِذ ٔيي ٔگبّزٗ
اّ ٚل  ٚرب
پٌ اى ا ٚثواكهُ ِؾّل عبْٔيٓ
ٍبي 287ق ؽىِٛذ ووك ٘ .ي چ يه اى ايٓ كٚ
ثواكه كه ٔيك ىيليبْ ِزأفو ثٗ ػٕٛاْ «اِبَ »
ّٕبفزٗ ْٔلٖ أل ٍٕ ٚذ رؾٖيٍي ٔيي رؼبٌيُ
آٔٙب ها ٔبكيلٖ گوفذ .
ِؾّلثٓىيل ،ؽَٓ ثٓػٍي
ثؼل اى ٍؤگٔٛي
اٝو ُٚإٌبٕو ٌٍؾك ؽَيٕي وٗ كه گيٍىغبْ ٚ
٘ ٍَُٛفؼبي ثٛك ٍ ٚجت رغييو ويِ كيٍيّبِْ
َ
ثوى  ٚگيٍىيٙبي ّوق
ّّبي ٍٍٍَٗ عجبي اي
301ق آًِ ها فزؼ
ٍفيلهٚك ّلٖ ثٛك ،كه ٍبي
ووك  ٚؽىِٛذ ىيلي ها كه ٝجوٍزبْ اؽيب ّٔٛك .
304ق ؽىِٛذ كاّذ .
ا ٚرب ىِبْ ِوگِ كه ٍبي
ّٔٛزٗ ٘بي ثي ّّبهي كه فمٗ  ٚاػزمبكاد اى اٚ
«اِبَ »
ً ثٗ ػٕٛاْ
ثٗ عبي ِبٔلٖ اٍذ  ٚػِّٛب
ّٕبفزٗ ّلٖ اٍذ  .رؼبٌيُ ا ٚرب ا ٔلاىٖ اي ثب
رؼبٌيُ لبٍُ ثٓاثوا٘يُ ِزفبٚد ثٛكٌٚ ،ي كه
لبٍُ ّجب٘ذ
آهاي اٍبٍي اػزمبكي ثب آهاي
كاّذ  .اِب ا ٚثٗ ٝوىي علٌيٙ ،ل ِؼزيٌي ثٛك .
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وٛفي
ٖ ٍٕذ ىيلي
ا ٚكه فمٗ ّ ٚويؼذ ،ة
ٔيكيه رو اى لبٍُ ثٛك  ٚاغٍت ثٗ ػميلٖ ّيؼٗ
اِبِي ٔيي ٔيكيه ِي ّل  .ا ٚكه ثبة اهس ٔظو
فمٗ اِبِيٗ ها پنيوفذ  ٚكيلگبٖ رجؼي٘ آِيي
إًٍ٘ذ كهثبهٖ اهس ها وٗ ثب فبٔلاْ پلهي
 .اّ٘ ٚچٕيٓ رؾويُ
ِٕٞك ِي ّٛك ٔپنيوفذ
اِبِيٗ كهثبهٖ ٝالق ثلػذ ها پنيوفذ .
ثؼل اى ايٓ ،ىيليبْ ؽبّيٗ كهيبي فيه ثٗ
ك ٚعّبػذ ِ ٚىزت هليت رمَيُ ّلٔل « :لبٍّيٗ »
ِ ٚوى٘بي كيٍُ
وٗ كه ٝجوٍزبْ غوثي ،هٚيبْ
«ٔبٕويٗ » وٗ كه
ثب ٝجوٍزبْ غبٌت ثٛكٔلٚ ،
گيالْ ّولي  ٚكيٍُ ِوويي غبٌت ثٛكٔل  .لبٍّيٗ
اهرجبٔ ٛيكيىي ثب فبٔلاْ لبٍُ كاّزٕل ٖٛٔ .
ا ،ٚيؾيي ثٓؽَيٓ اٌٙبكي اٌي اٌؾك ،كه ٛٝي
ؽىِٛذ ِؾّل ثٓىيل ثٗ آًِ آِل  .اِب چ ْٛثؼٚي
اى ّ٘وا٘بِٔ ا ٚها «اِبَ » فٞبة ووكْ كِٛ ،هك
ٍٛءظٓ ِؾّل ثٓىيل لواه گوفذ  ٚثٗ ٍوػذ آٔغب
ها رون ووك  .ثؼل اى ايٕىٗ ا ٚؽىِٛذ ىيلي ها
كه يّٓ رأٍيٌ ووك ،گوٙ٘ٚبيي اى ىيليبْ
.
ٝجوٍزبْ  ٚواله كاٍٝٚجبٔٗ ثٗ ا ٚپيٍٛزٕل
وزبثٙبي فمٙي اٌٙبكي اٌي اٌؾك ثالفبٍٕٗ رٍٜٛ
لبٍّيٗ أزقبة ّل  ٚثٗ كٍذ كإّْٔلاْ ػٍٛي
.
آْ كيبه ِٛهك ّوػ  ٚاظٙبه ٔظو لواه گوفذ
اهرجبٔ ٛيكيىي ِيبْ لبٍّيٗ  ٚىيليبْ يّٓ
ٚعٛك كاّزٗ اٍذ ٔ .بٕويٗ كه عَذ ٚع ٚ ٛأزقبة
فوىٔلاْ إٌبٕو ٌٍؾك ثواي ه٘جوي ِي وّٛيلٔل .
ثٗ ّ٘ٗ ه٘جواْ آٔٙب ٌمت «إٌبٕو » كاكٖ ّل ٚ
آهاِگبٖ إٌبٕو ٌٍؾك كه آًِ ،ثٗ ػٕٛاْ يه
ِىبْ ىيبهري ثواي ٔبٕويٗ ،لؤٙب ثبلي ِبٔل .
اِب فم ٜيىي اى فوىٔلاْ ا ٚثٗ ٔبَ
ؽَيٓ ثٓعؼفو إٌبٕو وٗ كه ٘ ٍُٛؽىِٛذ ِي ووك
ـ 432ق) ثٗ ػٕٛاْ يه «اِبَ » ىيلي
(472
ّٕبفزٗ ّلٖ اٍذ .
كه اٚايً  ،فِٖٛذ ِيبْ كِ ٚىزت ّليل ثٛك،
رب آٔىٗ اِبَ اثٛػجلهللا ثٓاٌلاػي اٌّٙلي ٌليٓ
هللا (َ 360ق) ثب عليذ ثٗ روٚيظ ايٓ ػميلٖ
پوكافذ وٗ ِجبٔي  ٚآهاي ٘و كِ ٚىزت ،ثٗ ٛٝه
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يىَبْ ٕؾيؼ ِ ٚؼزجؤل  .كه ايٓ ِٕٞمٗ اغٍت
ػٍٛيبْ ثل ْٚكاّزٓ ٕالؽيذ وبفي ،ثواي اِبِذ
ؽبٙو ِي ّلٔل  ٚگب٘ي ك ٚيب چٕل ٔفو اى آٔٙب
ؽّبيذ ِؾٍي ها ثٗ ٛٝه ّ٘يِبْ ثٗ كٍذ
ِيآٚهكٔل  .ايٓ ّوايٍ ٜجت ّلٖ ثٛك وٗ ىيليبْ
ثٗ رأييل  ٚرٖليك يه ِمبَ ؽبوُ لبٔٔٛي كه
«اِبَ » ٔيبىِٕل ثبّٕل  .آْ
ِورجٗ ثؼل اى
ً «كاػي » فٛألٖ ِي ّل  .آٔٙب ايٓ
ِمبَ ػِّٛب
.
ٌمت ها ثبه٘ب ثواي فٛك أزقبة ووكٔل
ؽَٓ ثٓىيل ،ثواكهُ ِؾّل  ٚؽَٓ ثٓ٘بُّ (عبْٔيٓ
إٌبٕو ٌٍؾك ) ّ٘گي ثٗ ٌمت اٌلاػي اٌي اٌؾك
كٍذ يبفزٕل  .كيگواْ ٔيي ٌمت اٌلاػي اٌي
اٌوٙب ها اظٙبه ِي ووكٔل « .اٌوٙب » ثٗ اِبَ
(ٍٕي هللاػٍيٗٚآٌٗ)
ِٕزظو اى فبٔلاْ پيبِجو
اّبهٖ كاّذ  .ثؼٚي اى ؽبوّبْ ػٍٛي ىيلي ٔيي
ٌمت «اِيو » ها ثوگييلٔل .
ك ٚعّبػذ ىيلي كه ايٓ ِٕٞمٗ
٘و چٕل
ً اى
غبٌجب
يىليگو ها ثٗ هٍّيذ ّٕبفزٕل،
ووكٔل  .ثؼل اى
ؽبوّبْ ِزفبٚري پيوٚي ِي
آفويٓ ّىَذ ؽىِٛذ ىيلي كه آًِِ ٍُٛ٘ ،ووي
ثِٓؾّل
ٔبٕويٗ ّل  ٚعؼفو
رؼٍيُ  ٚرؼٍُ
اٌضبئو في هللا ٖٛٔ ،يىي اى ثواكهاْ إٌبٕو
ٌٍؾكِ ،ؾٍي ثواي فبٔلاْ ػٍٛي ثٕب ٔٙبك ٘ .و
ً رٍٜٛ
چٕل ؽىِٛذ آٔٙب كه ٘ ٍُٛغبٌجب
ثبىِبٔلگبْ ا ٌٕبٕو ٌٍؾك  ٚكيگواْ ِٛهك
روكيل لواه ِي گوفذ  ٚثٗ چبٌِ وْيلٖ ِي ّل،
ً كه افزيبه كاّزٕل .
آٔٙب اكاهح ّٙو ها كائّب
ٕ٘گبِي وٗ ال٘يغبْ ثٗ ػٕٛاْ ّٙو إٍي گيالْ
ّولي كه لوْ ُّْ ٘غوي عبيگييٓ ّ٘ ٍُٛل،
فوىٔلاْ اٌضبئو في هللا ثواي ؽىِٛذ ثٗ آٔغب
هفزٕل  .كه ِيبْ لبٍّيٗ ،ي ٔگٗ وٗ ِيبْ ٍُ٘ٛ
 ٚچبٌ ًٛلواه كاّذِ ،مو چٕليٓ اِبَ كه
اٚافو لوْ چٙبهَ  ٚپٕغُ ثٛك  .ثؼل٘ب ثٗ ٍجت
ايٕىٗ ثيْزو ٔٛاؽي ىيلي كه هٚيبْ  ٚكيٍّب ْ
رؾذ ٔظبهد اٍّبػيٍيبْ ٔياهي كه آِل ،ثؼٚي اى
اِبِبْ لبٍّي كه گيالْ ّولي ثٗ فؼبٌيذ
پوكافزٕل.
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ػٍ َٛكيٕي ثب اِبَ اؽّل ثٓؽَيٓ اٌّؤيل ثبهلل
(َ 411ق)  ٚثواكهُ اثٝٛبٌت إٌبٝك ثبٌؾك (َ
424ق) كه ِيبْ لبٍّيٗ ثٗ اٚط هٍيل  .آٔٙب كه
آًِ ِزٌٛل ّلٔل  ٚثواي ِلري كه ثغلاك رؾٖيً
ووكٔل ٍ .پٌ ثٗ ؽٍمٗ اٝوافيبْ ٕبؽت ثٓػجبك،
ٚىيو آي ثٛيٗ ٝ ٚوفلاه علي اٌٙيبد ِؼزيٌي ٚ
ِؼزيٌٗ ،لبٙي
ّيؼي كهآِلٔل  ٚثب هئيٌ
ػجلاٌغجبه وٗ كه هي ثٛك ٔيي اهرجب ٛكاّزٕل .
٘و ك ٚثواكه وزبثٙبي فمٙي إيً ّ ٚوؽٙبيي ثو
ٍٕذ لبٍّيٗ ّٔٛزٕل .گبٖ اٌّؤيل ثبهلل ثٗ ػٕٛاْ
ِؤٌٍ يه ِىزت يؼٕي «ِؤيليٗ » ِؾَٛة ّلٖ اٍذ .
ثٖوٖ ها
آٔبْ كه اٌٙيبد ػميلٖ ِىزت ِؼزيٌٗ
وٗ لبٙي ػجلاٌغجبه اهائٗ ووكٖ ةٚك پنيوفزٕل.
اهرجبٔ ٛيكيه ِيبْ ىيليٗ ِ ٚؼزيٌٗ كه ايٓ
ىِبْ ،كه افيايِ ٘و چٗ ثيْزو رّبيً ثٗ
ػٍٛي فٛا٘ي پيواَِِ ْٛئٍٗ اِبِذ كه ػمبيل
 .ك ٚكإّْٔل ٚ
ِؼزيٌِٕٗ ،ؼىٌ ّلٖ اٍذ
ٔٛيَٕلٖ ِؼزيٌي وٗ اى ِىزت لبٙي ػجلاٌغجبه
ثٛكٔل ،اثٛاٌمبٍُ ٍجٞي ِ ٚؾَٓ ثٓوواِٗ ؽبوُ
َُّْي (َ 484ق) ،ك ٚىيلي فؼبي گْزٕل؛ ثٗ
ع
گ ٗٔٛاي وٗ وزبثٙبي ثَيبهي اى ؽبوُ عّْي كه
 .اٌّؤيل ثبهلل
ِيبْ ىيليٗ ِؼزجو ّٕبفزٗ ّل
هٍبٌٗ اي ثب ػٕٛاْ رسالَ سياسة الوزيذيي
كهثبهٖ ى٘ل  ٚافالٓ ٕٛفيٗ ّٔٛزٗ اٍذ  .اى ايٓ
هٍبٌٗ ِٙٛغ ىيليٗ كه لجبي رٖٛف ِؼٍِ َٛيّٛك.
إٛ ٚفيبْ ِزككَ (اى فٚيًثٓػيبٗ رب عٕيل ) ها
وٗ ثو ى٘ل ،رٛثٗ  ٚعٕجٗ٘بي فبٌٖبٔٗ هيبٙزٙبي
فٛك رأويل ِي ووكٔل ،رؾَيٓ ِي وٕل ،اِب اى
پٕلاه٘بي ٕٛفيٗ وٗ ِٛعت اّزغبي آٔٙب ثٗ
فؼبٌيزٙبي غيوّوػي ِبٕٔل ٍّبع  ٚهلٔ ِي ّٛك،
أزمبك ِيوٕل.
كه ٛٝي لوْ ُّْ ٘غوي ،عويبْ ىيلي كه ؽبّيٗ
كهيبي فيه ثٗ ٛٝه علي افٛي ووك ،ايٓ أؾٞبٛ
رب ؽلي ثٗ فبٝو رٍٛؼٗ  ٚگَزوُ اٍّبػيٍيٗ ثٛك
وٗ ىيليٗ ها كه گيالْ ّولي ِٕؾٖو ووك رب ؽلي
ٔيي ثٗ ٔياع ِيبْ ِلػيبْ ػٍٛي وٗ ِٕغو ثٗ
كٍزٗ ثٕليٙبي ِقزٍف ِي ّل ،اهرجب ٛكاّذ  .كه
ؽلٚك يه لوْ ٔ ٚيُ ثؼل ،ؽٛٚه ِقزٖو  ٚألوي
 .كه ٍبي 769ق،
اى آٔب ْ ّٕبفزٗ ّلٖ اٍذ
ٍيلػٍي ويبثٓاِيوويب وٗ ىيليبْ ربئت اى اٚ
185
پيوٚي ِي ووكٔل ،كهٕلك فزؼ گيالْ ّولي ثوآِل .
ِى ٖٛا ٚها ثٗ
كإّْٔلاْ ىيلي ال٘يغبْ  ٚهأ
ػٕٛاْ «اِبَ » رٖليك ِي ووكٔل  .فوىٔلاْ ا ٚرب
ٍبي 933ق ػٍي اٌزٛاٌي ثٗ ؽىِٛذ هٍيلٔل رب
ايٕىٗ كه ايٓ ً ايٍٍٞ ،بْ اؽّلفبْ ثٗ ّ٘واٖ

ثَيبهي اى افواك ىيلي رؾذ فوِبْ فٛك ،ثٗ
ّيؼٗ اِبِيٗ رغييو ِن٘ت كاك  .ثمبيبيي اى يه
ٍٕذ رؼٍيُ  ٚرؼٍُ ىيلي كه گيالْ ّولي رب آْ
ربهيـ ثٗ ٍٚيٍٗ َٔـ فٞي ِز ْٛىيلي وٗ كه
آٔغب ٔگبّزٗ ّلٖ أل ،رأييل ِيّٛك  .ايٓ آصبه
كه آفويٓ كٚهٖ ،لجً اى د غييو ِن٘ت ثٗ ٔگبهُ
كهآِلٖأل.
 .3سيذيَ در يوي
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اِبِذ ىيلي كه يّٓ ثٗ ٍبي 284ق رٖٛٔ ٍٜٛ
لبٍُ ثٓاثوا٘يُ ،اٌٙبكي اٌي اٌؾك ،رأٍيٌ ّل
ا ٚها لجبيً ِؾٍي ثٗ اِيل فؤْ ٚبٔلْ فِٖٛذ
ثٛكٔل .
ِيبْ آٔٙب ،ثٗ آْ ِٕٞمٗ كػٛد ووكٖ
اٌجزٗ ػمبيل ّيؼي كه ثقْٙبيي اى يّٓ ،اى
ىِبْ ظٛٙه اٍالَ ظب٘و ّلٖ ثٛك ،اِب كٌيً
وٛچىي ٔيي ِجٕي ثو فؼبٌيذ ِقٖ ٓٛىيليبْ لجً
اى ٚهٚك اٌٙبكي اٌي اٌؾك ثٗ آٔغب ٚعٛك
َلٖ »
َؼ
«ٕ
كاهك  .اٌٙبكي پبيزقذ فٛك ها ّٙو
لواه كاك  .ا ٚ ٚپَوأِ ِؾّل اٌّورٚي
(َ 332ق)
(َ 310ق)  ٚاؽّل إٌبٕو ٌليٓ هللا
«اِبَ » ّٕبفزٗ
يىي پٌ اى كيگوي ثٗ ػٕٛاْ
ّلٔل  .آٔٙب كه َِغل عبِغ آْ ّٙو ِلف ْٛأل .
ٕؼلٖ ٔيي ثٗ ػٕٛاْ پبيگبٖ َِزؾىُ ايّبْ
ىيلي  ٚرؼبٌيُ آْ كه يّٓ ثبلي ِبٔل .
رؼبٌيُ اٌٙبكي پيواِِ ْٛجبؽش فمٙي كه كٚ
وزبة كتاب االحكام  ٚكتاب الوٌتخة ثيبْ ّلٖ
اٍذ  .رؼبٌيُ ا ٚثو ػمبيل علُ لبٍُ ثٓاثوا٘يُ
اٍذ ٚاه اٍذ  .ثب ايٓ رفبٚد وٗ اٌٙبكي
كيلگب٘ٙبي ّيؼي ثيْزوي ارقبم ووكٖ اٍذ  .ثٗ
ػٕٛاْ ِضبي ،ا ٚگفزٓ «ؽي ػٍي فيو اٌؼًّ » كه
اماْ ها رغٛيي ووك  ٚايٓ ػميلٖ اي ّيؼي اٍذ .
رؼبٌيُ ا ٚثٗ ػٕٛاْ پبيٗ  ٚاٍبً ِن٘ت فمٙي
«٘بكٚيٗ » وٗ رٕٙب ِن٘ت هٍّي كه ِيبْ ىيليبْ
يّٓ اٍذ ،ثبلي َ أل  .ػمبيل ا ٚكه اٌٙيبد ثٗ
ِىزت ِؼزيٌٗ ثغلاك كه آْ ػٖو ٔيكيه ثٛك ،اِب
ا ٚثٗ ِٛافمذ فٛك ثب آٔٙب رٖويؼ ّٔي ووك  .اٚ
اى هأي عبهٚكيٗ پيواِ« ْٛاِبِذ» ؽّبيذ ّٔٛك ٚ
ً اثٛثىو  ٚػّو ها ثٗ ػٕٛاْ غبٕت ٍوىِٔ
ٕواؽزب
ووك.
ثؼل اى اؽّل إٌبٕو ٌليٓ هللاِ ،يبْ
فوىٔلاْ اِْ ٚبط هٖ ٔ ٚياع هؿ كاك ٌ ٚنا
٘يچيه اى آٔٙب ثٗ ػٕٛاْ «اِبَ » ّٕبفزٗ ْٔل .

ىيليٗ

ًقذ ّ هعزفي

ِيبٔي
اِبِذ ثٗ كٍذ إٌّٖٛه ثبهلل اٌمبٍُ اٌؼ
ـ 388ق) وٗ اى فوىٔلاْ ػّٛي اٌٙبكي
(393
يؼٕي ِؾّل ثٓلبٍُ ثٛك ،رغليل ّل  .فوىٔل ا،ٚ
«اِبَ » رٖليك
اٌّٙلي ٌليٓ هللا ٔيي ثٗ ػٕٛاْ
ّل ( 404ـ 401ق) .اِب ة ا ٚعٛك إْٓ ،الؽيذ اٚ
اى ٔظو كأِ كيٕي ِٛهك روكيل لواه گوفذ ٚ
ٚالؼي
أ ٚيي ثب ِٞوػ ووكْ اكػب٘بي غيو
ِبٕٔل ايٕىٗ كه هرجٗ ِٕ ٚيٌذ َّ٘بْ
پيبِجو (ٍٕي هللاػٍيٗٚآٌٗ) اٍذ  ٚيب اّ٘ ٚبْ
ِٙلي ِٕزظو اٍذ ،اى فٛكُ كفبع ِي ووك  .ا ٚكه
ِٔ
يه ٔجوك وْزٗ ّل ،اِب پيوٚاْ  ٚفبٔلا
اػالَ ووكٔل وٗ أّ ٚوكٖ اٍذ  ٚثبى فٛا٘ل
ثو ايٓ ٍِٞت،
گْذ  .كه اصو پبفْبهي آٔٙب
فولٗ اي ثٗ ٔبَ «ؽَيٕيٗ » ايغبك ّل وٗ يىي اى
فوىٔلاْ ثواكه اٌّٙلي ،يؼٕي عؼفو ،ه٘جوي آْ
 .آٔٙب پبيگب٘ٙبي ِؾىُ
ها ثٗ ػٙلٖ گوفذ
َٖ » ٍبفزٕل ِ ٚبٌه آٔغب
وَ٘ٛزبٔي كه «َّٙبه
ّلٔل  .آٔٙب ك ه ٛٝي لوْ پٕغُ ٘غوي ،إٍي رويٓ
ٍُيؾي ثٛكٔل .
ٔيوٚي ِقبٌف ؽىِٛذ اٍّبػيٍيبْ ٕ
كه يه كٚهٖ ِْبثٗ ،فولٗ ىيلي كيگوي ثٗ
ثّٓٙبة
ّوف
» رِٞ ٍٜٛ
ّوفيٗ
اَ «ِٞ
ْ
(َ ثؼل اى 459ق) ثٗ ٚعٛك آِل  .ا ٚثب ٕواؽذ
رؼبٌيُ فٛك ها ثو اٍبً وزت لبٍُ ثٓاثوا٘يُ،
اٌٙبكي اٌي اٌؾك  ٚكيگو اِبِب ْ يّٕي ِزملَ
اهائٗ ووك ٚ ،ثٗ ثؼٚي اى اؽبكيش َِٕٛة ثٗ
ىيلثٓػٍي ٔيي ـ اٌجزٗ ثب رفَيو كٌقٛاٖ فٛك
اى آٔٙب ـ اػزّبك كاّذ .
اٌٙبيذ  ٚعٙبْ ّٕبٍي اهائٗ ّلٖ ر ٍٜٛا،ٚ
ً اى آِٛىٖ ٘بي ِؼزيٌي ِٕؾوف ّل  ٚايٓ
اٍبٍب
ٍِٞت ٍجت كه رٚبك لواه گوفزٓ ا ٚثب رؼبٌيُ
ِؼزيٌٗ ثٖوٖ ّل وٗ اِبِبْ لبٍّي ّّبي ايواْ
اى آْ ؽّبيذ ِي ووكٔل ِٞ .وفيٗ رّبيالد
ىا٘لأٗ  ٚكيٕلاهأٗ ِزّبييي اهائٗ ووكٔل .
«٘غود » (ٙوٚهد ِٙبعود اى
ثواٍبً ػميلٖ
ٍوىِيٓ ظٍُ  ٚثي ػلاٌزي ) وٗ لبٍُ ثٓاثوا٘يُ ٚ
كيگو ِواعغ هٍّي ىيلي رؼٍيُ ِي كاكٔل ،آٔٙب
«البِذ گب٘ٙبي ِٙبعواْ » ها ة ٔب ووكٔل  .كه
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ايٓ ِىبٔٙب ثواي پوكافزٓ ثٗ اِٛهي چْٛ
ػجبكد ،ريويٗ هٚػ ،هيبٙذ  ٚآِٛىُ اعزّبع
ِيووكٔل  .آٔبْ وٗ ِؼّٛالً كه لٍّو ٚلجيٍٗ اي
ؽّبيذ ِي ّلٔل ّٗٔٛٔ ،اي اى ِواوي آِٛىُ
ؽفبظذ ّلٖ أل وٗ كه ِيبْ ىيليبْ ِزأفو يّٓ
ِزلاٚي ثٛك  ٚثٗ آٔٙب «٘غوح » گفزٗ ِي ّل.
َٝوفيٗ كه اثزلاي رأٍيٌ  ٚكه ٛٝي كٚهٖ
ٍٕيؾيٗ ثلِ ْٚقبٌفذ علي اى ٝوف عويبْ إٍي
ىيلي گَزوُ يبفذ ،اِب ثؼل اى رغليل اِبِذ
ـ
ر ٍٜٛاؽّل ثٍٍٓيّبْ اٌّزٛوً ػٍي هللا (566
.
افئٚي لواه گوفذ
532ق) رؾذ فْبه هٚى
اٌّزٛوً اى ٚؽلد ىيليٗ كه كافً  ٚفبهط اى
يّٓ ؽّبيذ ِي ووك  ٚثٗ ٕٛهد يىَبْ اِبِبْ
ّٔٛك  .اٚ
يّٕي  ٚايوأي آٔٙب ها رأييل ِي
ِؼزيٌيبْ ٝوفلاه ّيؼٗ ها ثٗ ػٕٛاْ يبهاْ
ٔيكيه فٛك پنيوفذ  ٚلبٝؼبٔٗ اظٙبه ووك وٗ
ِؤٌٍ ِؼزيٌٗٚ ،إً ثٓػٞبء ،ػميلٖ فٛك ها اى
فبٔلاْ پيبِجو (ٍٕي هللاػٍيٗٚآٌٗ) گوفزٗ ثٛك  .اٚ
ي ايواْ  ٚيّٓ
اى رؼبٌيُ كإّْٔلاْ ىيل
ؽّبيذ ِي ووك  ٚىيليبٔي ها وٗ كه ِٕبٝك ّّبي
ايواْ ،هٚي  ٚوٛفٗ ثٗ رؾٖيً ِْغٛي ثٛكٔل،
رمٛيذ ّٔٛك ّ٘ .چٕيٓ أزمبي آصبه كيٕي
ىيليبْ ؽبّيٗ كهيبي فيه ثٗ يّٓ ها رْٛيك
ّٔٛك  .لبٙي عؼفو ثٓاثي يؾيي ٌّّ اٌليٓ ٔمِ
ػّلٖ اي كه ايٓ أزمبي  ٚگَزوُ رؼبٌيُ
ىيليب ْ ايواْ ِ ٚؼزيٌٗ ايفب ووك  .اٌّزٛوً
ثٗ ّلد اى ِٞوفيٗ  ٚؽَيٕيٗ ثٗ ٍجت ايغبك
ّىبف كه ٚؽلد ىيليٗ ،أزمبك ِي ووك  .اِبَ
ـ 593ق) وٗ
إٌّٖٛه ثبهلل ػجلهللا ثٓؽّيٖ (614
ؽبِي ٍوٍقذ ػمبيل ِؼزيٌي ثٛك ،ثب ٕواؽذ
ِٞوفيٗ ها «ثلػذ گياهاْ فٞؤبن » ٔبِيل ٚ
آٔٙب ها رؾذ فْبه لو اه كاك ،ثٗ گ ٗٔٛاي وٗ
٘غورٙبي آٔٙب ٔيي فواة ّل  .ايٓ ك ٚفولٗ كه
ٛٝي لوْ ٔ٘ ُٙغوي اى ثي ْ هفزٕل .
ثب ٚعٛك آٔىٗ ٍٍ ٗٞاػزمبكاد ِؼزيٌي رٍٜٛ
ِىزت لبٙي عؼفو ؽّبيذ ِي ّل ،اِب ِٛهك ٍؤاي
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 ٚروكيل ٔيي لواه گوفذ ٍ .يل ؽّيلاْ ثٓيؾيي
(كه اٚائً لوْ ُّْ ٘غوي ) كه چٕليٓ هٍبٌٗ ثٗ
ٛٙٚػ ْٔبْ كاك وٗ ِواعغ هٍّي ِزملَ ىيلي،
ً لبٍُ ثٓاثوا٘يُ  ٚإٌبٕو ٌٍؾك ،كه
فٖٕٛب
ثَيبهي اى ِٛاهك ثب ِؼزيٌٗ افزالف ٔظو
كاّزٗ أل .ػال ٖٚثو ايٓ ،ا ٚثؼٚي ٔٛآٚهيٙبي
إٌبٕو ٌٍؾك كه عيئيبد رؼبٌيُ فٛك ها ثلػذ
ِؼوفي ِي وٕل  ٚا ٚها ثٗ ثلػذ گناهي ِزُٙ
ِئّبيل  .ا ٚثل ْٚكهٔظو گوفزٓ اِبِبْ لبٍّي
ّّبي ايواْ ،ثب كاليً ٍَذ  ٚوُ اّ٘يزي اكػب
ووك وٗ ؽزي إٌّٖٛه ػجلهللا ثٓؽّيٖ ٔيي كه ٚالغ
اى ػمبيل ِؼزيٌي ؽّبيذ ّٔي ووك .
رؼبٌيُ اِبَ اٌّؤيل ثبهلل يؾيي ثٓؽّيٖ (747
ـ 719ق) وٗ ٔٛيَٕلٖ اي فؼبي  ٚپووبه ثٛك،
فملاْ ّٛه  ٚرؼٖت فوق ٖاي ٕ ٚواؽذ كه ِٛهك
رؼبٌيُ اً٘ ٍٕذ ها ِٕؼىٌ ووك  .ا ٚاثٛثىو ،
ػّو  ٚػضّبْ ها ثٗ ػٕٛاْ ٔقَزيٓ ٕؾبثٗ
پيبِجو (ٍٕي هللاػٍيٗٚآٌٗ ) ّٞ٘ ٚواى ثب
ػٍي (ػٍيٗاٌَالَ ) رؾَيٓ ِي ووك ّ٘ .چٕيٓ ػمبيل
ِؼزيٌي ِىزت اثٛاٌؾَيٓ ثٖوي ها وٗ كه رمبثً
ثب ِىزت لبٙي ػجل اٌغجبه ثٛك ،افذ يبه ووك ٚ
.
ٚالؼيذ وواِذ لليَبْ ٕٛفي ها رٖليك ّٔٛك
وزبة ا ٚكه افالق كيٕي ثب ٔبَ تصفية القلْب
رمٍيلي اى احياء
ِي دَرى االّسار ّالذًْب
ه
علْم الذيي غياٌي اٍذ  ٚرب ؽل ىيبكي اى
گفزٗ ٘بي ٕٛفيبْ ٔقَزيٓ ٔمً ووكٖ اٍذ  .اٌجزٗ
ا ٚثٗ ّلد اى غياٌي ثٗ فبٝو رأييل ٍّبع
ػبهف أٗ أزمبك ِي وٕل.
گَزوُ آكاة  ٚفوِبٔٙبي ٕٛفيبٔٗ كه
ٍوىِيٕٙبي عٍگٗ اي يٍّٓ ،جت آْ ّل رب ىيليبْ
.
گوايِ فٛك ها ثٗ رٖٛف كٚثبهٖ ثوهٍي وٕٕل
ِٛلؼيذ ٍزييٖ عٛيبٔٗ ٙلّيؼي فوِبٔٙبي ٕٛفيٗ
ٍجت ّل رب ِيبْ ىيليٗ كه ٔبِيلٖ ّلْ ثٗ ايٓ
ػٕٛاْ ]رٖٛف[ ،افزالف ثوٚى وٕل .ثب ايٓ ؽبي،
ِىزت رٖٛف ىيلي ثٗ كٍذ ػٍي ثٓػجلهللا ثٓاثياٌقيو
]اى فولٗ [
وٗ ّقٔ ربىٖ ٚاهكي كه رٖٛف ووكي
ّيـ اٌىوأي ثٛك ِ ٚويل ا ٚاثوا٘يُ
َيٕؼي ،ثٕب ٔٙبكٖ ّل  .اٌىيٕؼي كه اهرجبٛ
اٌى
ثب اِبَ إٌبٕو ٕالػ اٌليٓ ِؾّل ( 793ـ 783ق)
ثٛك  ٚآِبكگي كاّذ رب اعزّبػبد ٕٛفي ٚ
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٘غوٖ٘ب ها كه ٍوربٍو يّٓ ّّبٌي ثٕب وٕل
اٌجزٗ پٌ اى ايٓ كٚهٖ ،اوضويذ اِبِبْ ىيلي
ثب رٖٛف ِقبٌف ثٛكٔل  ٚاى ٕٛفيٗ ثٗ ٍجت
هيبٙزٙبي غيوّوػي  ٚاكػب٘بي رقيٍي آٔٙب كه
ِٛهك اٌٙبِبد أزمبك ِي ووكٔل .
كه كٚهٖ اِبَ إٌّٖٛه
ثلٔبِي رٖٛف
ـ 1006ق) وٗ ثٓ يبْگناه
لبٍُ ثِٓؾّل (1029
اِبِذ فبٔلاْ لبٍّي ثٛك ،ثٗ اٚط فٛك هٍيل .
ٕٛفيبْ كه ايٓ ىِبْ «ثلػذ گناه » ِؼوفي ّلٔل .
ِغبكالد ٙل ٕٛفيبٔٗ إٌّٖٛه رب ؽلٚكي ثٗ ايٓ
كٌيً رؾويه ّلٖ ثٛك وٗ فوِبٔٙبي ٕٛفيٗ ؽبِي
للهرّٕلي ثواي رووبْ ػضّبٔي ِميُ يّٓ ثٛك ٚ
ا
هؽّبٔٗ ػٍيٗ آٔٗ
إٌّٖٛه كه ٔجوكي ثي
عٕگيلٖ ثٛك  .إٛ ٚفيٗ ها ثب اٍّبػيٍيٗ
ِمبيَٗ ِي ووك؛ وَبٔي وٗ كّّٕبْ ثيهگ ىيليٗ
«ثبٕٝيٗ »
كه ٛٝي ىِبْ ثٛكٔل  ٚا ٚآٔٙب ها
ِيفٛأل؛ وَبٔي وٗ اٍبً رفىو آٔٙب اى
.
آييٕٙبي ىهرْذ ِ ٚيكن افن ّلٖ اٍذ
إٌّٖٛه ،اثٓ ػوثي ها ثٗ ّلد ٍوىِٔ ِي ووك ٚ
اى ا ٚثب ػٕٛاْ «هئيٌ ؽٌٍٛيٗ » يبك ِي ووك .
ا ٚثب رٖويؼ ثٗ كيلگبٖ عبهٚكيٗ كه ثبة
اِبِذ ،اى ثٕيبْ ّيؼي ىيليٗ ؽّبيذ ووك  ٚثب
اٌٙبَ اى كيلگبٖ ؽّيلاْ ،ثو رفبٚرٙبي ِيبْ
رؼبٌيُ ىيلي ِ ٚؼزيٌي رأويل ٚهىيل  .اٌجزٗ
ا ٚثٗ ايٓ ٍِٞت امػبْ كاّذ وٗ ىيليٗ ٚ
ِؼزيٌٗ كه اػزمبكاد ِجٕبيي فٛك رٛافك
كاهٔل  .ا ٚثو ايٓ ثبٚه ثٛك وٗ اِبِبْ
ٔقَزيٓ رؼبٌيُ فٛك ها ثٗ چٕل چيي ِٕؾٖو
ً ر ٍٜٛػمً صبثذ
ووكٖأل  :آٔچٗ ِي رٛأل ؽزّب
ً
ّٛكِ ،زٓ ثل ْٚاثٙبَ لوآْ ٍٕ ٚزي وٗ ػِّٛب
پنيوفزٗ ّلٖ اٍذ  .آٔٙب اى ِؼزيٌٗ كه آهاي
پيچيلٖ  ٚفيبي ثبفيٙبي ٔبِؼمٛي پيوٚي
ٔىوكٖأل  .فوىٔلاْ آٌّ ٕٛه رب اى ثيٓ هفزٓ
1382ق كه يّٓ ؽىِٛذ ووكٔل .
اِبِذ كه ٍبي
اِبِبْ ِزأفو ثب ٚعٛك آٔىٗ ٕ٘ٛى ٌمت «اِبَ »
ها ثواي فٛك ثٗ وبه ِي ثوكٔل ،اِب ثو اٍبً
ٍٍٍَٗ فبٔٛاكگي ؽىِٛذ ِي ووكٔل  .ايٓ كه ؽبٌي

ىيليٗ

ًقذ ّ هعزفي

ثٛك وٗ عبْٔيٕبْ ِزملَ كه ّ٘بْ ٍٕذ ىيلي
ِوكَ ها رؼٍيُ ِي كاكٔل .
ٖ اِبِبْ ىيلي اكاهح
اى آٔغب ن
پوعّؼيذ رويٓ ِ ٚوف ٖرويٓ ىِيٕٙبي عٍگٗ اي يّٓ
ها كه كٍذ كاّزٕلٍِٖ ،ؾذ ها چٕيٓ كأَزٕل
وٗ ػمبيل اوضويذ پيوٚاْ آٔٙب ثب ػمبيل كيٕي
]هايظ[ ِٕٞجك ّٛك .ثٕبثوايٓ آٔٙب ثٗ ؽّبيذ
اى ِىزت عليل اً٘ ٍٕذ پوكافزٕل وٗ اٌٚيٓ ثبه
(َ
ثٓاثوا ٘يُ اٌٛىيو
اى رؼبٌيُ ٍيلِؾّل
840ق) ؽبًٕ ّلٖ ثٛك  .اثٓاٌٛىيو ػ ٛٚيىي اى
فبٔٛاكٖ ٘بي ػٍٛي كإّْٔل  ٚىيلي ِؼوٚف ثٛك
ِ ٚغّٛػٗ اؽبكيش ّوػي اً٘ ٍٕذ ها ثل٘ ْٚيچ
ّوٝي ِؼزجو ّٕبفزٗ ثٛك  .ثو ايٓ اٍبً ،ا ٚثٗ
ٛٝه ؽَبة ّلٖ اى ػميلٖ ِىزت اً٘ ٍٕذ كفبع
الع ّاصن
ِيووك  ٚكه اصو ِفًٖ فٛك ثٗ ٔبَ
ّالقْاصن في الذب عي سٌة اتي القاسن ثٗ ٔمل
ػمبيل ىيلي پوكافذ  .ثب ٚعٛك ايٓ ،ا ٚإواه
ٍٕذ ٔپيٍٛزٗ
كاّذ وٗ ثٗ ٘يچ ِىزجي اى اً٘
اٍذ ،ثٍىٗ ثٗ ٍبكگي اعزٙبك َِزمً  ٚػّيك ها
ٍَي (َ
َمج
ثٗ وبه گوفزٗ اٍذ ٕ .بٌؼ ثِٓٙلي اٌّ
(َ 1182ق) ٚ
1108ق)ِ ،ؾّلثٓاٍّبػيً االِيو
ِؾّل ثٓػٍي اٌْٛوبٔي (َ 1250ق) اى كإّْٔلاْ
ّٛ .وبٔي كه
ٛٔ ٚيَٕلگبْ ِىزت اَ٘ ٚزٕل
 .اٚ
ؽىِٛذ چٕليٓ اِبَ ِفزي  ٚلبٙي ثٛك
لبٝؼبٔٗ كه ّٔٛزٗ ٘بي فٛك ثٗ ىيليبْ ٍٕزي
ؽٍّٗ ِيووك  ٚكه عبيگبٖ هٍّي فٛك ٔيي ثؼٚي
اى ه٘جواْ ٍوٍقذ آٔٙب ها ِٛهك آىاه  ٚاميذ
لواه كاك  .اٚ َ ٚلؼيذ فبٕي كه عٙبْ اً٘ ٍٕذ
ٚ .ي
يبفذ  ٚر ٍٜٛآٔبْ ثٗ هٍّيذ ّٕبفزٗ ّل
(ِلهٔيَُ )
هيياْ رغلكگوايي
يىي اى پبيٗ
اٍالِي ِؾَٛة ِي ّٛك.
آٔچٗ ثٗ ػٕٛاْ فمٗ ٘بكٚي ىيلي كه عّٛٙهي
يّٓ ِؼزجو ّٕبفزٗ ّلٖ اٍذ ،ثٕبثو آٔچٗ كه
وزبة االسُار في فقَ االئوة االطِار ّ ٚوػ آْ
رِ ٍٜٛؼ ِلثٓيؾييثٓاٌّورٚي (َ 840ق) ثيبْ
ّلٖٔ ،يكيه ثٗ فمٗ ّبفؼي اٍذ  .ثب ٚعٛك ايٓ،
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ِىزت فىوي هٍّي كه يّٓ اى ِىزت عليل اً٘ ٍٕذ
ؽّبيذ ِي وٕل  ٚىيليبْ ٍٕزي كه ِٙٛغ رلافؼي
لواه گوفزٗ أل.

ٍبي چٙبهَ ـ
 15ـ پبييي 1384
ّّبهٖ

192

