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یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياه  هلسلس 

: هدنسیون

ثروساب دنومدا  دروفیلک 

: یپاچ رشان 

ناریا مالسا و  یسانشزاب  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  31ياههلسلس 

باتک 31تاصخشم 

31راتفگشیپ

31هراشا

42تشاددای

43تشونیپ

43هراشا

43یسانشباتک

هیما ینب  ای  يوما  يافلخ   244

44هراشا

46یسانشباتک

1517 / 750 - 923 یسابع 132 / يافلخ   347

47هراشا

51یسانشباتک

51یسانشباتک

مهدزیس نرق  لیاوا  ات  مهدزای  نرق  متفه / نرق  لیاوا  ات  مجنپ  نرق  ایناپسا  رد  فیاوط  ياسؤر  ای  فئاوطلا  كولم   551

51هراشا

58یسانشباتک

1203 - 1126 / 599 هیناغ 520 - ینب   658

نوطبارم بناج  زا  یقرش  ریازج  نارمکح  هیناغ ، نبا  یفوّسم ، فسوی  یلع  نب  دّمحم   1126 رائلاب 520 / ریازج  ای  یقرش  58ریازج 

59یسانشباتک

1492 - 1232 / 897 رمحا 629 - ینب  ای  رصن  ینب   759
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59هراشا

61یسانشباتک

62یسانشباتک

909 - 778 / 296 نایمتسر 161 -  962

62هراشا

63یسانشباتک

977 - 823 / 366 راردم 208 - ینب   1064

64هراشا

65یسانشباتک

909 - 800 / 296 هبلاغا 184 - ای  نایبلغا   1165

65هراشا

66یسانشباتک

1053 - 948 / 445 نایبلک 337 -  1266

66هراشا

67یسانشباتک

1152 - 972 / 547 نایداّمح 361 - نایریز و   1368

68هراشا

69یسانشباتک

1147 - 1062 / 541 نوطبارم 454 -  1470

70هراشا

71یسانشباتک

1269 - 1130 / 668 نودّحوم 524 -  1572

72هراشا

74یسانشباتک
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1465 - 1217 / 869 اهینیرم 614 -  1674

74هراشا

76یسانشباتک

1555 - 1236 / 962 نایز 633 - ینب  ای  نایناّیز  ای  داولا  دبع  ینب   1776

76هراشا

78یسانشباتک

1574 - 1229 / 982 صفح 627 - ینب  ای  نایصفح   1878

78هراشا

80یسانشباتک

1549 - 1428 / 946 ساطو 831 - ینب  ای  نایساطو   1981

81هراشا

82یسانشباتک

1659 - 1510 / 1069 هّیدعس 916 - يافرش  ای  يدعس  نافیرش   2082

82هراشا

84یسانشباتک

-1631 یلالف 1041 / يولع  نافیرش   2185

85هراشا

86یسانشباتک

1957 - 1705 / 1376 ینیسح 1117 - ياهگیب   2287

87هراشا

88یسانشباتک

1835 - 1711 / 1251 اهیلنامهرق 1123 -  2389

89هراشا

89یسانشباتک
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1969 - 1837 / 1389 یسونس 1253 - نانارمکح  اسؤر و   2490

90هراشا

91یسانشباتک

91یسانشباتک

969 - 935 / 358 دیشخا 323 - لآ  ای  نایدیشخا   2691

92هراشا

92یسانشباتک

1171 - 909 / 567 نایمطاف 297 -  2792

93هراشا

95یسانشباتک

1080 - 1024 / 472 سادرم 415 - لآ  ای  نایسادرم   2895

95هراشا

96یسانشباتک

مهدراهچ متشه / نرق  همین  ات  مهدزاود  مشش / نرق  لیاوا  ماش  رد  يرازن  هیلیعامسا  توعد  ياسؤر   2997

97هراشا

98یسانشباتک

مهدزناپ نرق  نایاپ  ات  مهن 1169 / نرق  نایاپ  ات  نایبویا 564   3098

98هراشا

102یسانشباتک

1512 - 1250 / 692 كولمم 648 - نیطالس  ای  کیلامم   31103

103هراشا

107یسانشباتک

ات 1697 مهدزناش  نرق  ات 1109 / مهد  نرق  نانبل  نعم  ناریما   32108

108هراشا
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108یسانشباتک

1842 - 1697 / 1257 نانبل 1109 - یباهش  ناریما   33109

109هراشا

109یسانشباتک

1953 - 1805 / 1371 اشاپ 1220 - یلع  دمحم  نادناخ   34110

110هراشا

111یسانشباتک

111یسانشباتک

1150 ح 961 - ح 545 / نایدیزم ح 350 - ای  دیزم  ینب   36112

112هراشا

113یسانشباتک

1085 - 983 / 478 ناورم 372 - ینب  ای  نایناورم   37113

113هراشا

114یسانشباتک

1169 ح 990 - / 564 نایلقع ح 380 - ای  لیقع  ینب   38114

114هراشا

116یسانشباتک

ح 1081 - 990 / 474 نایریمن ح 380 -  39117

117هراشا

117یسانشباتک

117یسانشباتک

1962 - 897 / 1382 نمی 284 - يدیز  ناماما   41118

118هراشا

121یسانشباتک
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1018 - 818 / 409 دایز 203 - ینب  ای  نایدایز   42121

121هراشا

122یسانشباتک

997 - 847 / 387 - 232 « 1  » روفعی ینب  ای  رفعی  ینب   43122

122هراشا

123یسانشباتک

1158 - 1022 / 553 نایحاجن 412 - ای  حاجن  ینب   44123

123هراشا

124یسانشباتک

1138 - 1047 / 532 نایحیلص 439 -  45124

124هراشا

125یسانشباتک

1175 - 1080 / 571 مرک 473 - ینب  ای  نایعیرز   46125

125هراشا

126یسانشباتک

1174 - 1099 / 570 نادمه 492 - ینب  ای  ناینادمه   47126

126هراشا

127یسانشباتک

1173 - 1159 / 569 يدهم 554 - ینب   48127

127هراشا

128یسانشباتک

1454 - 1228 / 858 لوسر 626 - ینب  ای  نایلوسر   49128

128هراشا

129یسانشباتک
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1517 - 1454 / 923 رهاط 858 - ینب  ای  نایرهاط   50130

130هراشا

130یسانشباتک

متشه ات  متفه  مود / ات  لوا  نرق  ادنلج  لآ   51131

131هراشا

131یسانشباتک

1040 ح 1000 - / 443 مرکم ح 390 - ینب  ای  نایمرکم   52132

132هراشا

132یسانشباتک

1743 - 1625 / 1156 برعی 1034 - ینب   53132

132هراشا

133یسانشباتک

؟- ح 1754 دیعس ح 1167 /؟- وب  لآ   54133

133هراشا

135یسانشباتک

-1735 دوعس 1148 /- لآ   55135

135هراشا

137یسانشباتک

1925 - 1827 / 1344 نوع 1243 - نادناخ  زا  هکم  یمشاه  نافیرش   56137

137هراشا

139یسانشباتک

1921 - 1836 / 1340 دیشر 1252 - لآ   57139

139هراشا

140یسانشباتک
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140یسانشباتک

ات 1592 مهن  نرق  ات 1000 / موس  نرق  ياگنس ؟ ناهاش   59141

141هراشا

142یسانشباتک

- مهن نرق  موس ؟/- نرق  ونروب ؟ مناک و  نانارمکح   60143

143هراشا

146یسانشباتک

-1804 وتوکوس 1218 /- يافلخ  نیطالس و  ناونع  هب  اسوه  تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح   61147

147هراشا

148یسانشباتک

149یسانشباتک

1894 - 1203 / 1312 هتپ 600 - یناهبن  نانارمکح   63149

149هراشا

151یسانشباتک

1837 ح 1698 - / 1253 اسابموم ح 1109 - نانارمکح  ای  ییورزم )  ) یعورزم نایلاو   64151

151هراشا

152یسانشباتک

1964 - 1840 / 1383 یقرش 1256 - ياقیرفا  رد  نایدیعس  وب  ای  دیعس  وب  لآ   65152

152هراشا

153یسانشباتک

1887 - 1506 / 1304 راره 912 - نیطالس   66153

153هراشا

154یسانشباتک

155یسانشباتک
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1075 - 869 / 468 نایمشاه 255 -  68155

155هراشا

157یسانشباتک

مهدزای نرق  ات  متشه  نرق  رخاوا  مجنپ / نرق  ات  مود  نرق  رخاوا  نایناتسج   69157

157هراشا

158یسانشباتک

929 - 889 / 312 نایجاس 276 -  70158

158هراشا

159یسانشباتک

ح 1090 زا 916 - شیپ  ح 483 / زا 304 - شیپ  نایرالاس )  ) نایرالس ای  رفاسم  لآ   71159

159یسانشباتک

ات 1017 مهد  نرق  لیاوا  ات 463 / مراهچ  نرق  لیاوا  نایداور   72160

160هراشا

160یسانشباتک

1174 ح 951 - / 570 161نایدادش ح 340 -

161هراشا

162یسانشباتک

ات 897 مهن  نرق  لیاوا  ات 284 / موس  نرق  لیاوا  نایفلد  وبا   74163

163هراشا

163یسانشباتک

1062 - 932 / 454 نایملید 320 - ای  نایهیوب  ای  هیوب  لآ   75163

163هراشا

166یسانشباتک

1015 ح 961 - / 406 هیونسح ح 350 - ینب  ای  هیونسح  ینب   76166
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166هراشا

167یسانشباتک

مهدزاود نرق  رخاوا  ات   991 مشش / نرق  رخاوا  ات  زاّنع 381  ینب   77167

167هراشا

168یسانشباتک

1051 443 ح 1008 - - 398 هیوکاک ح / ینب  ای  هیوکاک  ینب   78168

168هراشا

169یسانشباتک

761 ح 640 - / 144 هیوباد ح 19 - لآ  ای  هیوباد  ناذبهپسا   79169

169هراشا

170یسانشباتک

1349 - 665 / 750 دنواب 45 - لآ  ای  نایدنواب  ای  يدنواب  ناذبهپسا   80171

171هراشا

173یسانشباتک

ح 1090 - 931 ح 483 / رایز 319 - لآ  ای  نایرایز   81173

173هراشا

174یسانشباتک

175یسانشباتک

1005 - 819 / 395 نایناماس 204 -  83175

175هراشا

176یسانشباتک

1003 - 861 / 394 نایرافص 247 -  84176

177هراشا

178یسانشباتک
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ح 905 ح 848 - ح 295 / نایدواد ح 233 - ای  نایروجیناب   85178

178هراشا

179یسانشباتک

1002 - 913 / 392 نایروجمیس 300 -  86179

179هراشا

180یسانشباتک

968 - 932 / 357 نایسایلا 320 -  87180

180هراشا

181یسانشباتک

954 - 933 / 343 جاتحم 321 - لآ   88181

181هراشا

181یسانشباتک

مهدزیس متفه / نرق  ات  مالسا  زا  شیپ  هرود  زا  هیهاشمزراوخ  ای  نایهاشمزراوخ   89182

182هراشا

184یسانشباتک

1212 - 992 / 609 هیناخ 382 - کلیا  ای  بایسارفا  لآ  ای  نایناخارق   90185

185هراشا

188یسانشباتک

188یسانشباتک

1154 - 1104 / 549 يروب 497 - ناکباتا   92189

189هراشا

189یسانشباتک

1251 - 1127 / 649 نایگنز 521 - ای  یگنز  ناکباتا   93190

190هراشا
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191یسانشباتک

1233 زا 1145 - شیپ  / 630 زا 529 - شیپ  لبرا  ناکباتا  ای  نیگتگب  ینب   94192

192هراشا

192یسانشباتک

1262 - 1234 / 660 ؤلؤل 631 - ینب   95192

192هراشا

193یسانشباتک

1409 ح 1101 - / 812 هّیقترا ح 494 - ای  یقترا  يارما   96193

193هراشا

195یسانشباتک

1207 - 1100 / 604 ناهاش 493 - نمرا   97195

195هراشا

196یسانشباتک

زا 1220 دعب  ات  ح 1122  زا 617 / دعب  ات  یلیدمحا ح 516  ناکباتا   98196

196هراشا

197یسانشباتک

1223 ح 1145 - / 622 يزگدلیا ح 540 - ناکباتا  ای  نایزگدلیا   99197

197هراشا

198یسانشباتک

مهدزناش نرق  ات  ح 1100  مهد / نرق  ات  نایناپسوداب ح 493  ای  نانابسوداپ   100198

1109 رد 502 / هلودلا ، رصان  نیدلا ، فرش  شونرهش ،) شویرش ؟(  نب  رصن  دحتم ؟ نیشنریما  نایاورنامرف  رادمتسر 1 . نایور و  رزخ  يایرد  یلحاس  یحاون 

200یسانشباتک

1256 - 1090 / 654 ناریا 483 - رد  نیشاشح  ای  يرازن  نایلیعامسا   101200

200هراشا
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201یسانشباتک

1424 - 1148 / 827 ناتسرل 543 - ناکباتا  ای  یپسا  رازه  ناکباتا  ای  نایپسا  رازه   102202

202هراشا

203یسانشباتک

1282 - 1148 / 681 سراف 543 - ناکباتا  ای  يرغلس  ناکباتا  ای  نایرغلس   103203

203هراشا

204یسانشباتک

1297 ح 1141 / / 696 نادرو ح 536 - لآ  ای  دزی  ناکباتا   104204

204هراشا

205یسانشباتک

1307 - 1222 / 706 نامرک 619 - ناییاتخارق  ای  نایناخ  غلتق   105205

205هراشا

206یسانشباتک

ح 1542 - 1030 ح 949 / زورمین 421 - كولم   106206

206هراشا

208یسانشباتک

208یسانشباتک

1178 زا 1097 - شیپ  / 573 زا 490 - شیپ  نایدنمشناد  ای  هیدنمشناد   108209

209هراشا

210یسانشباتک

مهدزیس نرق  همین  ات  زا 1118  شیپ  متفه / نرق  همین  ات  زا 512  شیپ  کجوگنم  لآ  ای  نایکجوگنم   109210

210هراشا

211یسانشباتک

ات 1202 مهدزای  نرق  رخاوا  ات 598 / مجنپ  نرق  رخاوا  قتلس  ای  قدلس  ینب   110211
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211هراشا

212یسانشباتک

ح 1360 ح 1297 - ح 761 / يرللوغا ح 696 - یسهرق  ای  یسهرق  ینب   111212

212هراشا

213یسانشباتک

1410 ح 1313 - / 813 نایناخوراص ح 713 - ای  ناخ  وراص  ینب   112213

213هراشا

214یسانشباتک

1426 - 1308 / 829 يرللوغا 708 - نیدیآ  ای  نیدیآ  ینب   113214

214هراشا

215یسانشباتک

ات 1424. مهدزیس  نرق  رخاوا  ات 847 / متفه  نرق  رخاوا  يرللوغا  اشتنم  ای  اشتنم  ینب   114215

215هراشا

216یسانشباتک

1369 - 1261 / 769 يرللوغا 659 - جنانیا  ای  جنانیا  ونب   115216

216هراشا

216یسانشباتک

1428 ات 1299 - / 832 ات 699 - « 1  » نایمرگ ینب   116217

217هراشا

217یسانشباتک

ح 1341 ح 1271 - ح 742 / ح 670 - « 1  » اتا بحاص  ینب   117218

218هراشا

218یسانشباتک

1423 ح 1301 - / 826 هکت ح 700 - ینب  دیمح و  ینب   118218
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218هراشا

219یسانشباتک

1471 - 1293 / 876 - 692 هّیئالع )  ) هینالا ياهگیب   119220

220هراشا

220یسانشباتک

1326 726 -؟/ 1 -؟»  » فرشا ینب   120220

220هراشا

221یسانشباتک

1462 - 1292 / 866 - 691 « 1  » رایدنفسا ینب  ای  رادناج  ینب   121221

221یسانشباتک

1322 - 1277 / 722 هناورپ 676 - ینب   122221

221هراشا

222یسانشباتک

ح 1309 ح 1277 - ح 708 / ح 624 - « 1  » ناپوچ ینب  ای  نایناپوچ   123222

222هراشا

222یسانشباتک

1475 ح 1256 - / 880 ولغوا ح 654 - نامهرق  ای  ناینامهرق   124223

223هراشا

224یسانشباتک

1380 - 1336 / 782 انترا 736 - ینب   125224

224هراشا

225یسانشباتک

1398 - 1381 / 800 - 783 « 1  » نیّدلا ناهرب  یضاق  دالوا   126225

225هراشا
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226یسانشباتک

1428 ح 1348 - / 831 نیّدلا ح 749 - جات  ینب   127226

226هراشا

226یسانشباتک

1608 ح 1378 - / 1017 ناضمر ح 780 - ینب   128227

227هراشا

227یسانشباتک

1521 - 1337 / 928 - 738 « 1 ( » رداغلود  ) رداقلا وذ  ینب   129228

228هراشا

229یسانشباتک

مهدزیس 1924 نرق  رخاوا  ات 1342 / متفه  نرق  رخاوا  ینامثع  نیطالس   130229

229هراشا

233یسانشباتک

افلخ لّوا  233لصف 

661 - 632 / 40 نیدشار 11 - يافلخ   1233

ایناپسا مود  234لصف 

1031 - 756 / 422 ایناپسا 138 - نایوما   4234

اقیرفا لامش  مّوس  237لصف 

985 - 789 / 375 هسرادا 172 - ای  سیردا  ینب  ای  نایسیردا   8237

( هیروس  ) ماش رصم و  مراهچ  238لصف 

905 - 868 / 292 نولوط 254 - ینب  ای  ناینولوط   25238

نایقوجلس زا  شیپ  هریزج  قارع و  مجنپ  239لصف 

1004 - 906 / 394 ناینادمح 293 -  35239

ناتسبرع هریزجهبش  مشش  240لصف 
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1073 ح 886 - / 470 یباّنج ح 273 - دیعس  وبا  رابت  زا  یطمرق  نانارمکح  هطمارق  ای  نایطمرق   40241

یبرغ ياقیرفا  متفه  242لصف 

242هراشا

مهدزناپ نرق  همین  ات  مهدزیس  نرق  زاغآ  مهن / نرق  همین  ات  متفه  نرق  زاغآ  یلام  هتیک  ناهاش   58242

اقیرفا خاش  یقرش و  ياقیرفا  متشه  243لصف 

244هراشا

ات ح 1550 مهد  نرق  ات ح 957 ؟/ مراهچ  نرق  اولیک ؟ نیطالس   62244

نایقوجلس زا  شیپ  ناریا  یبرغ  ياهنیمزرس  زاقفق و  مهن  246لصف 

246هراشا

مهدفه نرق  لیاوا  ات   799 مهدزای / نرق  لیاوا  ات  ناهاش 183  ناوریش  ای  ناهاش  ناورش   67246

نایقوجلس زا  شیپ  مزراوخ  رهنلا و  ءاروام  ناریا  یقرش  ياهنیمزرس  مهد  248لصف 

248هراشا

891 / 821 / 278 بعصم 205 - لآ  نایرهاط و   82248

ناکباتا اهنآ و  ناگتسباو  نایقوجلس  مهدزای  250لصف 

250هراشا

1194 - 1040 / 590 نایقوجلس 431 -  91250

( یقرش مور   ) ایلوطانآ رد  ناکرت  مهدزاود  253لصف 

253هراشا

1307 - 1081 / 707 مور 473 - نایقوجلس   107253

یقرش ياپورا  يزکرم و  يایسآ  رد  اهنآ  نانیشناج  نالوغم و  مهدزیس  255لصف 

255هراشا

نایزیگنچ ای  256نالوغم 

256هراشا

258یسانشباتک
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1634 - 1206 / 1043 نیچ 602 - نآوی  هلسلس  ادعب  يولوت )  ) یلوت ياتگوا و  دالوا  لوغم ، گرزب  ياهناخ   131258

258هراشا

259یسانشباتک

1363 - 1227 / 764 ياتغج 624 - باقعا  ناییاتغج ،  132260

260هراشا

262یسانشباتک

1353 - 1256 / 754 وگالوه 654 - ردارب  يالیبوق  باقعا  نایناخلیا ،  133262

262هراشا

264یسانشباتک

1502 - 1227 / 907 یچوج 624 - باقعا  زا  نیرز ، يودرا  ياهناخ   134264

264هراشا

266یسانشباتک

1792 - 1449 / 1208 یچوج 853 - دالوا  زا  همیرک  ياهناخ  يارگ ،  135267

267هراشا

270یسانشباتک

1557 - 1466 / 964 - 871 ناخ ) ارتسآ  ای  ناخ  رتشه   ) ناخرط یجاح  ياهناخ   136270

270هراشا

271یسانشباتک

1552 - 1437 / 959 نازاق 840 - ياهناخ   137271

271هراشا

272یسانشباتک

1681 ح 1452 - / 1092 فومساق ح 856 - ياهناخ   138273

273هراشا

274یسانشباتک
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274یسانشباتک

1393 - 1314 / 795 رفظم 713 - لآ  ای  نایرفظم   140274

274هراشا

275یسانشباتک

1353 ح 1325 - / 754 وجنیا ح 725 - لآ  ای  نایوجنیا   141275

275هراشا

276یسانشباتک

1432 - 1340 / 835 ریالج 740 - لآ  ای  نایریالج   142276

276هراشا

277یسانشباتک

1386 - 1337 / 788 نارادبرس 737 -  143277

277هراشا

278یسانشباتک

281یسانشباتک

1469 - 1351 / 847 - 752 « 1  » ولنیوقارق نانامکرت   145281

281هراشا

283یسانشباتک

1508 - 1396 / 914 - 798 « 1  » ولنیوققآ نانامکرت   146283

283هراشا

284یسانشباتک

1924 - 1435 / 1342 عشعشم 839 - لآ  ای  نایعشعشم   147285

285هراشا

286یسانشباتک

1765 ات 1179 / نآ  زا  سپ  1722 و  - 1501 / 1135 - 907 « 1  » نایوفص  148287
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287هراشا

289یسانشباتک

1796 - 1736 / 1210 هیراشفا 1148 - ای  نایراشفا   149289

289هراشا

290یسانشباتک

1794 - 1751 / 1209 هیدنز 1164 - ای  نایدنز   150291

291هراشا

291یسانشباتک

1925 - 1799 / 1344 / 1193 « 1  » هیراجاق  151292

292هراشا

293یسانشباتک

«1  » 1979 - 1925 / 1398 يولهپ 1344 - نادناخ   152293

293هراشا

294یسانشباتک

295یسانشباتک

1747 - 1599 / 1160 نایناخرتشه 1007 - ای  یناج  ینب  ای  نایرومیت  ياغط   154295

295هراشا

296یسانشباتک

1920 - 1753 / 1339 اهتیغنم 1166 -  155296

296هراشا

297یسانشباتک

1920 - 1770 / 1338 نویقانیا 1184 - ای  یتارقنق  ياهناخ   156297

298هراشا

298یسانشباتک
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1876 - 1793 / 1293 گنیم 1213 - ياهناخ   157299

299هراشا

300یسانشباتک

300یسانشباتک

ات 1215 مهدزای  نرق  لیاوا  ات 612 / مجنپ  نرق  لیاوا  نایروغ   159300

300هراشا

302یسانشباتک

1555 - 1206 / 962 یلهد 602 - تنطلس  ای  یلهد  نیطالس   160302

302هراشا

307یسانشباتک

1576 - 1198 / 984 - 594 هلاگنب )  ) لاگنب نیطالس  نانارمکح و   161308

308هراشا

311یسانشباتک

1588 - 1339 / 996 ریمشک 739 - نیطالس   162311

311هراشا

313یسانشباتک

1573 - 1403 / 980 تارجگ 806 - نیطالس   163313

314هراشا

315یسانشباتک

1483 - 1394 / 888 روپنوج 796 - یقرش  ياهناطلس   164315

315هراشا

316یسانشباتک

1562 - 1402 / 969 اولام 804 - ماکح  نیطالس و   165317

317هراشا
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318یسانشباتک

1377 - 1334 / 779 ارودام 734 - ای  ربعم  نیطالس   166318

318هراشا

319یسانشباتک

1528 - 1347 / 934 ینمهب 748 - نیطالس  ای  هّینمهب   167319

319هراشا

321یسانشباتک

1601 ح 1382 - / 1009 شیدناخ ح 784 - یقوراف  نانارمکح   168322

322هراشا

323یسانشباتک

1619 ح 1487 - / 1028 نایهاشدیرب ح 892 -  169324

324هراشا

324یسانشباتک

1680 - 1490 / 1097 نایهاشلداع 895 -  170325

325هراشا

325یسانشباتک

1636 - 1490 / 1046 نایهاشماظن 895 -  171326

326هراشا

327یسانشباتک

1574 - 1491 / 982 نایهاشدامع 896 -  172327

327هراشا

327یسانشباتک

1687 - 1496 / 1098 نایهاشبطق 901 -  173328

328هراشا
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329یسانشباتک

1591 - 1520 / 999 نوغرا 926 - لآ   174329

329یسانشباتک

1858 - 1525 / 1274 - 932 « 1  » دنه نایرومیت  ای  نایناکروگ  ای  دنه  لوغم  ناهاشداپ   175329

329هراشا

333یسانشباتک

1858 - 1704 / 1274 لاگنب 1116 - ناماظن  باّون  و  « 1  » ناریزو باّون   176333

333هراشا

334یسانشباتک

1856 - 1722 / 1272 هدوا 1134 - ناهاش  ناریزو و  باون   177334

334هراشا

335یسانشباتک

1948 - 1724 / 1367 دابآردیح 1137 - ياهماظن   178335

335هراشا

336یسانشباتک

1799 - 1760 / 1213 روسیم 1173 - رد  ناملسم  نانارمکح   179336

336هراشا

337یسانشباتک

1973 - 1747 / 1393 ناتسناغفا 1160 - ناهاش  یناّرّد و  ای  یلادبا  نانارمکح   180337

337هراشا

339یسانشباتک

340یسانشباتک

1903 ح 1496 - / 1321 هچا ح 901 - ای  هجتا  ياهناطلس   182340

340هراشا
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342یسانشباتک

1755 ح 1575 - / 1168 ماراتام ح 983 - نانارمکح   183342

342هراشا

343یسانشباتک

1949 - 1755 / 1368 اتراکاروس 1168 - ياهنانوهوسوس   184343

343هراشا

344یسانشباتک

1949 - 1755 / 1368 اتراکاجگوج 1168 - ياهناطلس   185344

344هراشا

345یسانشباتک

وس نیا  هب  يدالیم  متفه  نرق  ینورب ؟ ياهناطلس   186345

346هراشا

348یسانشباتک

لوغم زا  دعب  ناریا  مهدراهچ  348لصف 

348هراشا

1389 - 1245 / 791 - 643 ترک )  ) ترک لآ   139348

نالوغم زا  سپ  يزکرم  يایسآ  مهدزناپ  349لصف 

349هراشا

1599 - 1500 / 1007 نایریخلا 906 - وبا  ای  ناینابیش   153349

دنه هراقهبش  ناتسناغفا و  مهدزناش  351لصف 

351هراشا

1186 - 977 / 582 نایونزغ 366 -  158351

يزنودنا ایسآ و  یقرشبونج  مهدفه  352لصف 

352هراشا
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1699 ح 1403 - / 1111 اکالام ح 805 - نانارمکح   181352

اهباتک اهیاج ، اههلسلس ، ناسک ، 354هیامن 

354هراشا

354ناسک

354«آ»

371«ب»

376«پ»

378«ت»

380«ث»

380«ج»

382«چ»

382«ح»

386«خ»

388«د»

390«ذ»

391«ر»

392«ز»

393«س»

401«ش»

404«ص»

405«ض»

405«ط»

406«ظ»

406«ع»
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418«غ»

419«ف»

422«ق»

425«ك»

427«گ»

428«ل»

429«م»

454«ن»

456«و»

457«ه»

459«ي»

463اههلسلس

474اهیاج

491اهباتک

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  497هرابرد 
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یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

باتک تاصخشم 

 : لایر 5-62-5933-964  52000 کباش : 
م21373-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نودـیرف همجرت  ثروساب ؛  دـنومدادروفیلک  یـسانشرابت /  يرامـشهاگ و  يامنهار  دـیدج : یمالـسا  ياههلـسلس  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
. ياهردب

.1381 زاب ،)  ) ناریا مالسا و  یسانشزاب  زکرم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص 759 يرهاظ :  تاصخشم 

(78 ناریا مالسا و  یسانشزاب  زکرم   : ) تسورف
.The new islamic dynasties: a chronological and genealogical manual یلصا : ناونع  تشاددای : 

نایاورنامرف ناهاش و  یمالسا --  ياهروشک  عوضوم : 
اههمانتسد خیرات -- یمالسا -- ياهروشک  عوضوم : 

909/096100202 ییوید :  يدنب  هدر 
DS35/627/ب2س8 1381 هرگنک :  يدنب  هدر 

دنومدا دروفیلک  ثروزاب ، هسانشرس : 
Bosworth, Clifford Edmund

مجرتم  -، 1315 نودیرف ، ياهردب ، هدوزفا :  هسانش 

راتفگشیپ

هراشا

تاراشتنا هلیـسو  هب  يدالیم  لاس 1967  رد  هک  یـسانشرابت  یـسانشهاگ و  يامنهار  کی  یمالـسا : ياههلـسلس  مان  هب  نم  نیـشیپ  باـتک 
هب باتک  نآ  دوب . رـضاح  باتک  رادهیالط  يداـنم و  دـش ، رـشتنم  یمالـسا » ياهیـسررب   » هرامـش 5 هیرـشن  ناونع  هب  گروبنیدا  هاگـشناد 

، اقیرفا لامـش  هنایمرواخ ، یمالـسا  ياههلـسلس  یـسانشرابت  یـسانشهاگ و  رد  بسانم  عجرم  باتک  کـی  ناونع  هب  ار  دوخ  ياـج  تعرس 
يارب هکلب  یمالـسا  ناراگنخـیرات  يارب  اهنت  هن  هک  داد  ناشن  درک و  زاب  اهنآ  ندـمآ  راک  يور  هقباس  هنیمز و  یبونج و  يزکرم و  يایـسآ 

زا رتـمک  یـسب  ناـققحم  نادنمـشناد و  زا  هورگ  نیا  هک  تـسا  ینتفگ  تـسا . دـنمدوس  یباـتک  ناسانـشهکس  زین  یمالـسا و  رنه  ناـخروم 
ياهلودـج اهدادـیور ، یـسانشهاگ  رد  یتـسدمد »  » عـجارم اـهامنهار و  نـینچ  هـب  اـیناتیرب  اـی  اـپورا و  خـیرات  هـنیمز  رد  دوـخ  ناراـکمه 

اما  1 دوبن ، اهنآ  رایتخا  رد  یناسآ  هب  عبانم  هنوگنیا  دنتـشاد و  یـسرتسد  اهنیا  دـننام  یخیراـت و  ياـهسلطا  اههمانهرجـش ،)  ) یـسانشرابت
مان تسرهف  هئارا  رد  زین  دـندزیم  ملق  نآ  ماوقا  ای  مالـسا و  ناهج  هرابرد  هک  یمومع  ياهخـیرات  يدـعب  ناـفلؤم  ناگدنـسیون و  زا  یخرب 

2 دناهدرک . هدافتسا  ذخأم  رکذ  نودب  هاگ  ذخأم و  رکذ  اب  یهاگ  یمالسا  ياههلسلس  باتک  زا  مولعم  رارق  زا  اههلسلس ، نانارمکح و 
رد تسا . هدـمآ  لمع  هب  هنایمرواخ  یقرـش و  ياپورا  ياهنابز  هب  همجرت  راهچ  یمالـسا  ياههلـسلس  باتک  زا  مراد  عالطا  نم  هک  اجنآ  اـت 

وکسم رد  چیوونزایرگ  ا . پ . لاس 1971 ،
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14 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
، همجرت نیا  متـشون . نآ  رب  ياهمدـقم  نم  هک  « 1  » دروآ لمع  هب  یکـسفشورطپ  پ . یلک ا . يراتـساریو  رـس  هب  نآ  زا  يرادزوجم  همجرت 

يارب تسادیپ  هکنانچ  هک  یسور ، تاعاجرا  ندوزفا  اب  شخبره  نایاپ  یسانشباتک  اهنت  تسا و  باتک  تساکومکیب  تساررس و  همجرت 
زوجم اب  همجرت  رد 1980 ، تسا . هدش  رتینغ  دوب ، دناوت  دنمـشزرا  یلک  روط  هب  یناریا  ناهج  يزکرم و  يایـسآ  زاقفق ، دـننام  يایحاون 

زا ترابع  نآ  تشاد و  یفاضا  یبلاـطم  همجرت  نیا  « 2 . » دمآ لمع  هب  یکرت  نابز  هب  یلرـشپا  تمحم  لچرم و  ناغدرا  هلیـسو  هب  يرگید 
رد ار  ایلوطانآ  ياهنیـشنریما  لیـصفت  هب  دوب و  هدوزفا  باـتک  رب  « 3 « » ایلوطانآ نانارمکح   » هرابرد لـچرم  رتکد  هک  دوب  یمهدزاـی  لـصف 

ینعی دوخ ، دـیدج  باتک  رد  عقاو  رد  نم  تفرگیمربرد . ار  ینامثع  تلود  ندـمآ  راک  يور  مور و  نایقوجلـس  لالحمـضا  ناـیم  هلـصاف 
، تسا ایلوطانآ » رد  ناکرت   » هرابرد هک  ار  نآ  مهدزاود  لـصف  مدرب و  هرهب  دـنمدوس ، یقاـحلا  لـصف  نیا  زا  دـیدج ، یمالـسا  ياههلـسلس 

رشان زا  زوجم  نودب  ياهردب  نودیرف  هلیـسو  هب  مان  نیمه  هب  یمالـسا  ياههلـسلس  باتک   1982 رد 1317 / مداد . طـسب  شرتسگ و  تخس 
رد « 4 . » دوب هدش  پاچ  هحفـص  رد 358  یگنهرف  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسـسؤم  يوس  زا  همجرت  نیا  دش . همجرت  یـسراف  نابز  هب  یلـصا 
یف همکاحلا  رسالا  مان  هب  يرکـسع  میهاربا  نامیلـس  رتکد  تراظن  تحت  يدوبللا  یلع  نیـسح  موحرم  هلیـسو  هب  يزوجم  اب  همجرت  ، 1994

. تسا هدرک  پاچ  یبرعلا  عارشلا  هسسؤم  ار  همجرت  نیا  تفای . راشتنا  یبرع  نابز  هب  باسنالا  خیراتلا و  یف  ۀسارد  مالسالا ،
لاح دوشیم و  هتسناد  دنمدوس  همجرت  هار  زا  زونه  ایند  زا  تمسق  نیا  رد  یمالسا ، ياههلسلس  باتک  هک  دوشیم  هظحالم  بیترت ، نیا  هب 

ات كدنا  یتاحالصا  اب  رد 1980  هک  زین  نآ  زیموش  دـلج  پاچ  تسا و  بایان  نونکا  گروبنیدا  هاگـشناد  تاراشتنا  یلـصا  پاـچ  هکنآ 
، دوـش باـیان  یلک  هب  باـتک  هکنآ  زا  شیپ  نم  اـما  تـسین . سرتـسد  رد  زین  دـمآ  نوریب  دادیم ، هزاـجا  باـتک  تـسفا  پاـچ  هـک  اـجنآ 

نآ رب  ياهزات  تاعالطا  مدروآ و  لمع  هب  نآ  رد  یتاحالصا 
______________________________

P. A. Gryaznevich, Musulmanski'e dynastii. Spravochnik Po تـسا : نـینچ  هـمجرت  نـیا  تاصخـشم  (. 1)
.Khronologii, Izdate'stuo<< Nauka > >Glavaya Redaktsiya Vostochnoi LiteraturI, 325 pp

Erdosan Mercil and Mehmet Ipsili, Islam devletleri tarihii) تـسا : نـینچ  هـمجرت  نـیا  تاصخــشم  (. 2)
.koronoloji ve Soykutugu elkitabi (Oguc Press, xxvii, G 385 pp

 Anadolu beylikleri (. 3)
، ناریا يایفارغج  خـیرات و  عبانم  هعومجم  رد  ناریا  گـنهرف  داـینب  هلیـسو  هب  تسخن  1960 و  لاس 1349 / رد  باـتک  یـسراف  همجرت  (. 4)

یمالـسا ياههلـسلس  یـسراف  همجرت  نیاربانب ، تسا . باتک  مود  پاچ  تسا ، هداد  عاجرا  نادب  فلؤم  هک  یپاچ  تفای . راشتنا  هرامش 27 ،
. یسور همجرت  هن  تسا  باتک  نیا  زا  همجرت  نیرتیمیدق 

15 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
پاچ زا  هک  یلاس  یـس  رد  یهاگآ  شناد و  راجفنا  رگا  متخاس . هدامآ  رایـسب  یگدرتسگ  طسب و  اب  يدـیدج  پاچ  يارب  ار  نآ  مدوزفا و 

یـسانشهبیتک و یخیرات ، شهوژپ  نوچ  ییاهماظن  زا  یمالـسا ، سانـشرابت  راگنخیرات و  يارب  ياهزات  تاعالطا  تسا  هتـشذگ  باتک  لوا 
یـسانشهکس یـسانشهبیتک و  دروـم  رد  تسا و  قرفتم  تاـعالطا  نیا  رتـشیب  هـنیآره ، دوـب . یبـیرغ  رما  دوـب  هدرواـین  مـهارف  یـسانشهکس 

سرتسد رد  یبرغ  ياپورا  ایناتیرب و  رد  یناسآ  هب  هتفای و  جاردـنا  طوبرم  ياـهروشک  یلحم  تایرـشن  رد  اـهیهاگآ  نیا  بلغا  صوصخب 
. تسین

رکـشت و هتفر و  نخـس  اهنآ  زا  لیـصفت  هب  همدـقم  نیا  نایاپ  رد  هک   ) صـصختم ناتـسود  ناراکمه و  ترواشم  يرای و  اب  نم  همهنیا ، اـب 
، مروآ تسد  هب  ار  دیدج  تاعالطا  نیا  ماهتسناوت  تسا  هدوب  رودقم  نکمم و  هک  اجنآ  ات  تسا ) هدمآ  لمع  هب  اهنآ  زا  مزال  يرازگـساپس 
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. دننامب نانچمه  هشیمه  دیاش  دناهدنام و  یکیرات  رد  نانچمه  اههیحان  اههرود و  زا  یضعب  دنچ  ره 
. تسا رتگرزب  رتهبرف و  یـسب  پاـچ 1967  زا  باـتک  نیا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  تسا  راکـشآ  نشور و  رـضاح  باـتک  هدـنناوخ  رب  هچنآ 
تشاد و لصف  هد  یمالسا  ياههلسلس  نیتسخن  یلصا و  پاچ  هکنآ  لاح  دریگیم ، ربرد  ار  هلسلس  دراد و 186  لصف  هدفه  ینونک  باتک 

ناملـسم يایناپـسا  هب  طوبرم  لصف  زا : دـنترابع  دـناهدش  هدرتسگ  رایـسب  هک  ییاهلصف  اـی  دـیدج  ياـهلصف  دوب . هلـسلس  رب 82  لمتـشم 
لصف  ) رتشیب لیصفت  اب  زاب  ناتسبرع ، هریزجهبـش  مود ؛) لصف   ) تسا هتفای  اجنآ  فیاوطلا  كولم  هرابرد  يدایز  سب  لیـصفت  هک  سلدنا ) )

لیـصفت نونکا  هک  ایلوطانآ  ناکرت  متفه ؛) لصف   ) دنتـسه يدـیدج  ياهلصف  هک  اقیرفا  خاش  یقرـش و  ياقیرفا  یبرغ و  ياـقیرفا  مشش ؛)
هک ار  یتاناخ  تسا و  يدـیدج  الماک  لصف  هک  نالوغم  زا  دـعب  يزکرم  يایـسآ  مهدزاود ؛) لصف   ) دراد اجنآ  ياهتلود  هرابرد  يرتشیب 

يزکرم يایسآ  رد  هیسور  یتسیلایرپما  تردق  شرتسگ  نامز  ات  دناهدمآ و  دیدپ  هنایم  يایسآ  رب  لوغم  كرت و  يالیتسا  لابند  هب  اجنآ  رد 
نکد و ياهنیـشنناطلس  دروم  رد  الثم  يرتشیب ، یگدرتسگ  اب  دنه  هراقهبـش  ناتـسناغفا و  مهدزناپ ؛) لصف   ) دریگیم ربرد  دناهدروآ  ماود 

يدیدج هقطنم  اب  یلک  هب  هک  يزنودنا  ایسآ و  یقرشبونج  و  مهدزناش ؛) لصف   ) مهدزون مهدجیه و  نرق  رد  دنه  نانارمکح  ياههلـسلس 
(. مهدفه لصف   ) دراد راکورس 

. دناهتفای رگید  عون  زا  يرییغت  ای  شرتسگ  شیب  مک و  زین  رگید  ياهلصف  همه  میدرک ، دای  اهنآ  زا  هژیوهب  هک  اهلصف  نیا  زا  هتشذگ  اما 
رد اریز  لاس 1967 ، باتک  ات  تسا  وئنروب  ات  لاگنس  زا  مالـسا ، ناهج  لک  هرتسگ  هب  رتکیدزن  یلیخ  رـضاح  باتک  هرتسگ  بیترت ، نیا  هب 

يراثآ هک  دشیم  يروآدای  رایسب  هچ  هتشذگ 
16 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

تسا یناریا  برع و  كرت و  یلصا  ياهنیمزرس  هب  فوطعم  ناشهجوت  دنوشیم  هتشون  یمالسا  ناهج  ای  مالسا و  ندناسانـش  دصق  هب  هک 
دوخ رد  ار  ناهج  ناناملـسم  تیرثکا  نونکا  يزنودنا  ایـسآ و  یقرـشبونج  بونج و  دـننام  یقطانم  نینچ  دـنچره  ار  ياهیـشاح  قطانم  و 
دیاب تسا ، هدشیم  یلـصا  ياهنیمزرـس  هب  هتـشذگ  رد  هک  یهجوت  فطع  نیا  فیفخت  اب  همهنیا ، اب  دـنریگیم . هدـیدان  دـناهداد ، ياج 

. تسا هداتسیا  یقثومان  نازرل و  سب  نیمز  رب  مالسا  ناهج  ياهیشاح  ياهنیمزرس  سانشهاگ  راگنخیرات و  هک  درک  ناعذا 
ياهخیرات دنتسه ، ینهک  سب  يراگنخیرات  ياهتنس  ياراد  اهنآ  زا  يرایـسب  دناهدش ؛ ناملـسم  هک  تسا  ینامزرید  یلـصا  ياهنیمزرس 

رد هک  یلاح  رد  دـنراد . نانارمکح  باقلا  مان و  هرابرد  تاعالطا  يدایز  رادـقم  اـب  قثوم  رادخـیرات  ياههکـس  داـمتعا و  لـباق  ياهلـسلس 
ياهلیبق یلحم  ياهتنس  هب  تسا  نکمم  يزنودنا  ایسآ و  یقرشبونج  ارحـص ، نودام  ياقیرفا  دننام  یلـصا ، ياهنیمزرـس  زا  رود  قطانم 

بلغا دانسا  نیا  زا  هدافتسا  راک  تسا و  عطقم  صقان و  رادخیرات  بوتکم و  تروص  هب  اهنآ  دانسا  اذهعم  دشاب ، هدش  یهجوت  ياهلـسلس  ای 
مالـسا نید  هدنریذپ  مایالا  میدق  زا  مکاح  ياههقبط  اهنادناخ و  هک  نیا  تابثا  يارب  دنراد  ياهروطـسا  یتشرـس  هک  ییاهشـشوک  رثا  رب 
دناهدنام یقاب  ناملـسم  ریغ  نآ  زا  دعب  دیدم  ياهتدم  يارب  دنناریم  تموکح  اهنآ  رب  هک  ییایاعر  اهنیمزرـس و  هکنآ  لاح  دـناهدوب و 

نیا هراـبرد  یعقاو  تاـعالطا  دنتـسه و  یـصقان  رادخـیرات  هتـشر  بلغا  ناـیاورنامرف  زا  یتاـقبط  نینچ  ياههکـس  تسا . راوشد  هدـیچیپ و 
رد هک  ار  ییاهيراوشد  تالکشم و  یتیعضو  نینچ  رد  تسا . دنه  هراقهبش  یلصا و  ياهنیمزرس  زا  رتمامتان  كدنا و  رایسب  تاکوکـسم 
(، هرامـش 59  ) ياـگنوس ناـهاش  هب  عوـجر  اـب  ـالثم  هدـنیآ  تاحفـص  رد  ناوـتیم  دراد  دوـجو  اهیـسانشهاگ  ناـهاش و  تسرهف  نتخاـس 

. درک هدهاشم  هرامش 186 )  ) ینورب ياهناطلس  و  هرامش 63 )  ) ونروب مناک و  نانارمکح 
یمالسا ینیمزرس  میدق  یلیخ  زا  هک  يزکرم  يایسآ  ینعی  یمالسا ، یلـصا  ياهنیمزرـس  هب  کیدزن  اتبـسن  ياهقطنم  رد  عضو  همهنیا ، اب 

یقرـش ناتـسکرت  رهنلا و  ءارواـم  ناـیئاتخارق  هلـسلس  دروم  رد  شیپ  لاـس  داـتفه  رواـبماز  تسین . فافـش  نشور و  مه  ـالماک  تسا ، هدوب 
(. تشاددای 1 ، 206 باسنا ، يامنهار  « ) تسا مهبم  یسانشرابت  ظاحل  زا  ناملسم  هلسلس  هناگی  نیا  عضو  : » هک درک  فارتعا 

هدـش هدـنکفا  بلطم  رب  چـیودیواد  انلا ا . کستیرپ و  نایلما  نوچ  یناگدـنهوژپ  ناققحم و  هلیـسو  هب  ياهزات  ياهییانـشور  نایم ، نیا  رد 
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داحتا طوقس  زا  سپ  نونکا ، هک  ییاههکس  ریگمشچ  ینوزفا  تسا . هدنام  یقاب  هدشن  لح  نانچمه  یساسا  لکشم  اما  تسا ،
17 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نـشور ار  هدنامیقاب  ياهماهبا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  تسا ، هدش  ناور  نیمز  برغم  هب  ناتـسناغفا  يزکرم و  يایـسآ  زا  يوروش  ریهامج 
. دزاس

لوپ نیل  یلناتسا  نیطالسلا  تاقبط  زا  ار  یمالسا  یـسانشرابت  یتخانـشهاگ و  ياهیـسررب  لوحت  ریـس  نم  لاس 1967 ، باتک  همدـقم  رد 
هب لوپنیل  نیطالـسلا  تاقبط  بیذـهت  شرتسگ و  طـسب و  و  ( 1895  ) یناریا همانمان  مان  هب  یتسوی  دـنانیدرف  رتیـصاصتخا  رثا  اـت  ( 1893)

مهدا لیلخ  و  ( 1923  ) یمالسا ياههلـسلس  زا  یتسرهف  رد  وخاز  دراودا  (، 1899  ) یمالسا ياههلسلس  ناونع  اب  شباتک  رد  دلوتراب  هلیـسو 
خیرات رد  عیاقو  باسنا و  يامنهار  مان  هب  روابماز  نف  دراودا  یندـنام  دای  هب  دـیدج و  الماک  فیلأت  اـت  ( 1345 / 1927  ) هیمالسالا لود  رد 
راشتنا نامز  زا  میوگب  هکنآ  زج  منک ، رارکت  اجنیا  رد  ار  اههتفگ  همه  هک  منیبیمن  یترورض  ورنیازا ،  3 مدرک . يریگدر  ( 1927  ) مالسا

نامز رد  هکنآ  اب  روابماز  باتک  دـنک . نیزورما  بیذـهت و  اضعب  ای  الماک  ار  وا  باتک  هک  تسا  هدـشن  نآ  رب  سک  چـیه  رواـبماز  باـتک 
رتراکـشآ زور  ره  اهمان  ندـینادرگ  رد  نآ  ياهاطخ  اهیتسردان و  نامز  تشذـگ  اب  کنیا  اـما  دوب ، روآباـجعا  فرگـش و  یباـتک  دوخ 

. دوشیم
یعمجتـسد شـشوک  يراـکمه و  هار  زا  اـهنت  دـیاش  باـتک  نآ  ندرک  نـیزورما  یــسیونزاب و  هـک  متــشاد  راـهظا  نـم  لاـس 1967 ، رد 

زادنامشچ دشاب . رسیم  ناسانشهکس  ناسانشهبیتک و  تنواعم  اب  دنراد ، صصخت  یمالـسا  ناهج  فلتخم  ياهشخب  رد  هک  یناراگنخیرات 
هک نم  دیدج  یمالسا  ياههلـسلس  ور ، نیا  زا  تسین . شیپ  لاس  هن  تسیب و  زا  رتکیدزن  تسا  لاس 1995  هک  نونکا  يايراکمه  نینچ 

لئان نادب  تقیقح  رد  دـنچره   ) دوب هتخاسدوخ  تمه  ههجو  روابماز  هک  یتیمامت  لامک و  شفدـه  دوشیم  هضرع  قیقحت  يایند  هب  کنیا 
هتخیرگ و هتسج  نادنچ  يزنودنا ، دنه و  يایرد  ریازج  اقیرفا ، يارحص  نودام  ياههلسلس  رب  شباتک  لامتـشا  يارب  يو  شـشوک  دماین و 
ار یمالسا  ياههلسلس  باتک ، نیا  هک  میوگب  منک و  نآ  ياورپ  مناوتیم  اما  تسین ؛ دشیمن ) لصاح  نآ  زا  ياهدیاف  چیه  هک  دوب  فیعض 
ار ییاههلـسلس  همه  هک  ماهدرک  شـشوک  نم  دراد . ربرد  دیآ ، لیان  نادـب  راگزور  نیا  رد  دـناوتیم  نت  کی  هک  یهجو  نیرتهدرتسگ  هب 
زا ناکما  دحرـس  ات  نیزورما  حیحـص و  تاحالطـصا  مناجنگب و  باتک  رد  دیمان  موس  مود و  لوا ، هجرد  ياههلـسلس  ار  اهنآ  ناوتیم  هک 

ياهنادـناخ اههلـسلس و  هب  تسا  نکمم  ناگدـنناوخ  دـنامیم و  یقاـب  نآ  زا  سپ  مراـهچ و  هجرد  ياههلـسلس  هتبلا  مهد . تسد  هب  اـهنآ 
نیا هب  نم  خساپ  دیایب . ناشرکذ  باتک  نیا  رد  تسیابیم  زین  اهنآ  هک  دنشاب  دقتعم  هتـشاد و  اهنادب  صاخ  یتبغر  دنمهقالع و  ییاورمکح 

ار یناوارف  ياهتصرف  نم  دشکب و  ییاج  رد  ار  نایاپ  طخ  دیاب  ناسنا  هرخالاب  هک  تسا  نآ  ناگدنناوخ 
18 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رودـص هرابرد  یتاحیـضوت  ناهاوخ  تسا  نکمم  لاثم  ناونع  هب  یناگدـنناوخ  نینچ  ماهتـشاذگ . یقاب  رگید  ناگدـنهوژپ  ناققحم و  يارب 
. دنشاب یبونج  نیپیلیف  وئانادنیم  يوروم  نانارمکح  ولوس و  ریازجلا  عمجم  ياهناطلس  هیربیس ،)  ) ریبیس ياهناخ  ناشخدب ، نایلاو  راخب ،
نادب تیقفوم  اب  يدـح  ات  هناروالد و  روابماز  هک  ياهنیمز  دـنامیمزاب ، دـیدج  ناققحم  شهوژپ  يارب  یعیـسو  سب  هنیمز  نیا ، زا  هتـشذگ 

گرزب و نایقوجلـس  ناییوب ، نایمطاف ، نایـسابع ، نوچ  ییاههلـسلس  ناـنارمکح  ناریزو  هلـسلس  عضو  نتخاـس  نشور  هنیمز  نیا  تخادرپ .
هاگتـسد یماظن  ياههاگودرا  ای  راصما  نایلاو  نانارمکح و  زا  ییاههلالـس  نینچمه  روابماز  تسا . ناینامثع  یقوجلـس و  ياـههخاش  رگید 

ات فلؤم  هکنآ  اب  مود  شیاریو  نیا  یلو   ) درک ینیبشیپ  سدـح  هب  دوخ  يامنهار  باتک  زا  یمود  شیاریو  تخاـس و  حرطم  ار  تفـالخ 
، زیربت نوچ  یمالسا  ناهج  قرشم  ياهرهـش  زا  هدع  کی  یلحم  نانارمکح  رکذ  هب  نآ  رد  هک  تفاین ) راشتنا  زگره  دوب ، هدنز  لاس 1941 
نایـسابع و ترازو  هاگتـسد  زا  اـم  عـالطا  شناد و  ندـش  هدوزفا  هک  تسا  نیقی  نیا  دزادرپـب . دنقرمـس  اراـخب و  ورم ، نادـمه ، ناهفـصا ،

یخیرات یلنامثع  یل  حاضیا  مان  هب  شباتک  رد  یلدنمـشناد  یماح  لیعامـسا  نوچ  یکرت  ناققحم  یـسانشهاگ  ياهشهوژپ  ناـیقوجلس و 
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دوجو هب  يرتتسرد  رتلماک و  تسرهف  فیلأت  ناکما  کنیا  ینامثع ، تلود  ناریزو  هرابرد  ( 1971 - 1947 لوبناتسا ،  ) یس يژولونورک 
زا يرایسب  نوتم  راشتنا  زین  تسا . هتـشگ  مهارف  ینامثع  رییغتلا  عیرـس  رامـشیب و  ناریزو  زا  یتسرهف  كرادت  هلیـسو  همه ، زا  رتالاب  هدمآ و 

رداق ار  ام  هتشاد ، ییافوکـش  زورما  هب  ات  المع  میدق و  راگزور  زا  يزکرم  يایـسآ  یناریا و  ياهنیمزرـس  رد  هک  یلحم  ياهخیرات  سنج 
. میزاسب ون  زا  تسا ، هدرب  مان  اهنآ  زا  روابماز  هک  ییاهرهش  زا  يرایسب  رد  ار  مکاح  رشق  یسانشهاگ  خیرات و  میناوتب  هک  دزاسیم 

همدقم نیا  دوب و  هدروآ  هلـسلسره  لخدم  همدـقم  رد  هک  دوب  يرـصتخم  یخیرات  حرـش  لوپ  نیل  نیطالـسلا  تاقبط  باتک  هوجو  زا  یکی 
ياههلسلس اب  طابترا  رد  هلسلس  نآ  ياج  نداد  ناشن  يارب  طقف  هکلب  تسین ، هلسلس  نآ  یلخاد  خیرات  نایب  يارب  : » دیوگیم دوخ  هکنانچ 

اههمدقم نیا  فده  تسا . نآ  یشاپورف  مه  زا  لاوز و  هرخالاب  نآ و  ياهتفرـشیپ  تاحوتف و  ءاشنم ، هاگتـساخ و  نتخاس  نشور  رگید و 
ص 6) «. ) تساهنآ طوقس  ندش و  گرزب  یساسا  لحارم  فیصوت  هلسلسره و  ورملق  ياهزرم  نییعت 

نایب ار  نآ  راک  نایاپ  تفرـشیپ و  لماکت و  ندـمآ ، راک  يور  هک  هلـسلسره  زاغآ  رد  یهاتوک  یلک  حرـش  دوجو   » هک دراد  لوبق  رواـبماز 
ییاههمدقم نینچ   » ندروآ ییوجهفرـص ، اج و  یگنت  تلع  هب  اما  تسا ». لوپ  نیل  ياقآ  باتک  عوبطم  هدیدنـسپ و  هوجو  زا  یکی  دنکیم ،

هک
19 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هک ییاهحرش  اهنیا ، همه  اب  ص 7 .) باسنا ، يامنهار   ) تسا هدوبن  رودـقم  يو  يارب  تسا » لوپ  نیل  ياقآ  باتک  ریذـپلد  هوجو  زا  یکی 
هب مه  زونه  دوب و  دـنمدوس  هداعلا  قوف  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  راـشتنا  زا  شیپ  نارود  رد  هژیوهب  دوب ، هدروآ  اههلـسلس  نیا  يارب  لوپ  نیل 
مان نایرع  تسرهف  هک  درک  قیدـصت  دـیاب  تسا . لوبقم  بولطم و  ـالماک  یمالـسا  ياههلـسلس  یـسانشهاگ  هراـبرد  یباـتک  يارب  نم  رظن 
نآ هب  طوبرم  یخیرات  تاعالطا  يارب  دننادیم  هک  یمالـسا  یـسانشهکس  خـیرات و  ناصـصختم  يارب  اهنآ  تموکح  خـیرات  نانارمکح و 
اما دـناشکب .) یمولعمان  راومهاـن و  ياـههار  هب  ار  اـهنآ  راـک  نیا  تسا  نکمم  دـنچره   ) تسا دـنمدوس  دـننک ، هعجارم  اـجک  هب  اههلـسلس 
نیا ندروآ  زا  نم  دوـخ  فدـه  تسا . یـساسا  يرما  صـصختم  ریغ  دارفا  نایوجـشناد و  يارب  نم  رظن  هب  اههلـسلس  یخیراـت  ياههمدـقم 

هلسلس نآ  هچخیرات  نداد  تسد  هب  حرـش  نیا  زا  فده  تسا : هدوب  لوپ  نیل  ضرغ  فده و  نامه  پاچ 1967  دننام  اهحرش  اههمدقم و 
هتسناد طوبرم  اجره  نارود و ، هدمع  ياهدنور  زا  یتایلک  نایب  تسا و  مالـسا  خیرات  رتعیـسو  تفاب  رد  هلـسلس  نآ  نداد  رارق  هکلب  تسین 

رد ار  ذخآم  عجارم و  یسانشباتک  هک  تسا  هدوب  نآ  رب  نم  ششوک  تسا . هلسلس  نآ  ياهدرواتـسد  اهتیقفوم و  زا  یخرب  هب  هراشا  دوش ،
نآ یـسانشبقل  یـسانشهاگ و  نتخاس  نشور  يارب  هژیوهب  هک  ار  يراثآ  نینچمه  مرواـیب . لاس 1967  باتک  زا  رتلماک  شخبره  ناـیاپ 
زا ياهدیزگ  هب  دوشیم و  طوبرم  هلسلس  نآ  هب  هک  یلک  راثآ  زا  ياهلسلس  هب  زین  مناجنگب ؛ یسانشباتک  نیا  رد  دوب ، دناوت  دنمدوس  هلـسلس 

هجو چـیه  هب  هدـش  رکذ  اجنیا  رد  هک  یعجارم  اما  ماهداد . عاجرا  تسا ، هدوب  دوجوم  رگا  هراب ، نیا  رد  یـصاصتخا  تاعلاطم  اهیـسررب و 
پاچ رد  هلـسلسره  لیذ  ياهیـسانشباتک  رد  هک  یطوسبم  تاعالطا  نیزگیاج  هک  هدـشن  هتـشون  نآ  دـصق  هب  زین  تسین و  لماک  عماـج و 

خیرات رب  يدمآرد  باتک  يوسنارف  ریرحت  نیرتدـیدج  یـسانشباتک  ياج  هکنیا  ای  دوش  تسا ، هدـش  هدروآ  مالـسا  فراعملا  ةرئاد  دـیدج 
دولک داشناور  فیلأـت  سیراپ 1982 ، یـسانشباتک ، رـصانع  یـسانششور و  مهدزناپ  ات  متفه  نرق  زا  هنایم  ياههدـس  رد  یمالـسا  ناـهج 

، تاحالـصا اههدوزفا و  اب   ) یـسانشباتک رـصانع  ناملـسم : قرـش  خـیرات  مان  هب  هژاوس  ناژ  باتک  هدـش  نیزورما  هتفای و  طسب  هک  ار  نئاک 
سل یلکرب و  یتخانـشباتک ، يامنهار  ناملـسم : قرـش  خـیرات  مان  هب  هژاوس  ناژ  باتک  یـسیلگنا  ریرحت  . ) دریگب دـشابیم  سیراپ 1946 )

مان هب  یباـتک  لوا  دـلج  سیراـپ  رد  رد 1995  ینعی  اریخا ، نیمه  زین  دراد ). يرترـصتخم  یـسانشباتک  عـجارم  هنافـسأتم  ، 1982 سلجنآ ،
نآ فیلأت  هب  ناصصختم  زا  یهورگ  هک  دش  رشتنم  مهدزناپ  ات  مهد  نرق  هنایم ، ياههدس  رد  مالسا  ناهج  ياهگنهرف  عماوج و  اهتلود ،

، راملاک ناژ  کسرب ، يرناه  یکنایب ، يریت  هویلاب ، لشیم  نسراگ ، دولک  ناژ - دننام   ) دناهدرک مادقا 
20 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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یـسانشباتک عجارم  نآ  رد  هک  تسا  راـک  ياـهرازبا  ماـن  هب  یعیـسو  شخب  ياراد  هک  دوپرت ) ییول  ناژ - راـشیگ و  ریپ  ویروباـگ ، كراـم 
یمالـسا ياهنیمزرـس  رتریخا  خیرات  يارب  (. 209 ص 7 -  ) تسا هدـش  هدروآ  بسنهرجـش )  ) یـسانشرابت ياهلودـج  اههشقن و  دـیدج ،

راثآ و  ( 1988 جیربمک ،  ) سودیپال اریا  یمالـسا  عماوج  خیرات  دننام  یمومع  خـیراوت  رد  جردـنم  یـسانشباتک  عبانم  هب  ناوتیم  نینچمه 
همانشناد (، 1982 دروفـسکآ ،  ) نوسنیبار سیـسنارف  فیلأـت  وس  نیا  هب  زا 1500  مالـسا  ناـهج  سلطا  باـتک  نوچ  هنوگ  فراـعملا  ةرئاد 

، ناتـسکاپ دنه ، جیربمک  خیرات  (، 1988 جیربمک ،  ) یناروح تربلآ  نیتسوم و  رورت  يراتـساریو  هب  جـیربمک  ياقیرفا  لامـش  هنایمرواخ و 
هتساریو دروفـسکآ ، مالـسا  دیدج  يایند  فراعملا  ةرئاد  و  ( 1989 جیربمک ،  ) نوسنیبار سیسنارف  يراتـساریو  هب  اکناليرـس  شدالگنب و 

یـسانشباتک تاـعالطا  ياراد  دـناهتفای و  راـشتنا  ریخا  ياـهلاس  رد  عباـنم  نیا  همه  درک . هعجارم  ( 1995 دروفسکآ ،  ) وتیزوپـسا لا . ناج 
باتک سودیپال و  باتک  دننام  میدرک ، رکذ  الاب  رد  هک  يراثآ  زا  ناوتیم  هنیآره  مالـسا ، خـیرات  کیـسالک  هرود  يارب  دنتـسه . دـیدج 

، تفرگ هرهب  دریگیم ، ربرد  ار  دیدج  ياههرود  مه  هنایم و  ياههدس  ریخا  هرود  مه  نآ  ینامز  هرتسگ  هک  نوسنیبار  مالـسا  ناهج  سلطا 
دروم لخدم  هکنیا  دراد و  لخدم  ییابفلا  بیترت  هب  یگتـسب  اهیـسانشباتک  ندوب  نیزورما  دـیدج و  فراعملا  ةرئاد  تالاقم  دروم  رد  اما 

هب  ) درک راشتنا  هب  عورش  دش و  ماجنا  مود  شیاریو  هک  یماگنه  ینعی  ای 1950 ، ياهلاس 1940  رخاوا  رد  دیدج  شیاریو  ای  پاچ  رد  رظن 
، نالوغم كولمم ، نیطالـس  هب  طوبرم  ياههلاقم  دننام   ) ریخا ياهلاس  هب  قلعتم  ای  دشاب  ناییوب )»  » و نایـسابع »  » لخدم دـننام  لاثم  ناونع 

نم تسا و  خوسنم  هنهک و  املـسم  یـسانشباتک  عجارم  تروص  نیا  رد  دشاب ، لوا  هورگ  ءزج  بولطم  لخدـم  رگا  نایوفـص .) ناینامثع و 
. مروایب ار  يرتهزات  عجارم  عبانم و  اهنآ  ياج  هب  هک  ماهدیشوک  رضاح  باتک  رد 

مرظن هب  تسا ، هدوب  دمآراک  دـیفم و  اهنآ  يارب  ردـقچ  لاس 1967  باتک  هک  دـناهتفگ  نم  هب  اهراب  فلتخم  سانـشهکس  ناراکمه  نوچ 
رب روقنم  هبیتک  شقن و  زا  هک  یتاعالطا  اههکس و  یسررب  منیبب . كرادت  دیدج  باتک  نیا  رد  اهنآ  يارب  دیاب  يرتشیب  تاعالطا  هک  دیسر 

دننام هدش و  هدنار  تموکح  اهنآ  رب  هک  ییاهنیمزرـس  هرتسگ  ندنام ، تردق  رـس  رب  هرود  نتـسشن ، تموکح  هب  خیرات  باقلا ، يارب  اهنآ 
هب نینچمه   ) یـسایس خیرات  یمالـسا و  ياههلـسلس  خروم  يارب  یعرف  ياهماظن  زا  یکی  ناونع  هب  شیپ  اهتدـم  زا  دـیآیم  تسد  هب  نآ 

یسانشهکس دهاوش  زا  ات  ماهدیشوک  تسا  هدوب  رـسیم  اجره  نم   4 تسا . هدش  هتخانـش  یعامتجا ) يداصتقا و  خیرات  يارب  يرگید  لیالد 
ره یسانشباتک  رد  ار  مهم  یسانشهکس  عبانم  منک و  هدافتسا  اهنآ  خیرات  نانارمکح و  ینونک  تسرهف  میظنت  يارب 

21 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ار ینانارمکح  نم  هک  تسا  نآ  رضاح  باتک  رد  ون  ياههصخشم  زا  یکی  زین  منک . رکذ  تسا ، هتشاد  دوجو  یعبانم  نینچ  هاگره  هلـسلس ،
، مادقا نیا  هک  دیما  نادب  ماهتشاذگ ، اهنآ  مسا  ینارمکح و  خیرات  ولج  یکچوک  هریاد  ماهدرک و  صخشم  دناهتخادرپ  هکس  برـض  هب  هک 

. دشاب هدوزفا  باتک  رب  ناخروم ، زین  ناسانشهکس و  يارب  يدنمدوس  یفاضا  هصخشم 
هابتـشا زا  یلاخ  تاعالطا  نیا  اریز  ماهتفرگ ، هدـیدان  تسا  هدروآ  دوخ  باتک  رد  ورابماز  هک  ار  يایـسانشهکس  تاـعالطا  نم  یلک  روطب 
هرابرد فلتخم  ياهیسررب  هکس و  ياهگولاتاک  زا  تسا  هدوب  نکمم  اجره  ار  دوخ  تاعالطا  دوبن و  نانارمکح  هب  اههکـس  باستنا  رد 

کیلامم نایبویا و  نایمطاف ، ایناپسا ، ناملسم  ياههلسلس  نایـسیردا ، دروم  رد  الثم  هک  ییاهیـسررب  دننام  ینیعم  ياههلـسلس  تاکوکـسم 
تـسد هب  درادیم ، هضرع  شورف  يارب  اینرفیلاک  يازوراتناس  یلاها  زا  موبلا  نفیتسا  ياقآ  هک  هکـس  هناهام  ياـهتسرهف  زا  دراد و  دوجو 

هدرک برض  شیوخ  باقلا  مان و  ای  دوخ  نآ  زا  ياهکس  نارمکح  نالف  ای  هلسلس  نالف  هکنیا  نییعت  رد  هک  ییاهيراوشد  زا  نم  ماهدروآ .
یلنامهرق ماکح  مهدزون ، نرق  رخاوا  ات  سنوت  ياهگیب  دـننام  دـنزب ، دوخ  عوبتم  نارمکح  دـنواخ و  مانهب  هکـس  هک  هدوب  عناـق  نیدـب  اـی 

عوبتم نیطالـس  نانارمکح و  مان  هب  زارد  ياهتدم  یگمه  هک  متـسیب  نرق  لیاوا  ات  رـصم  رد  یلع  دـمحم  نادـناخ  نانارمکح  سلبارط و 
. متسه هاگآ  تسا ) هدوب  یمسا  يرهاظ و  يرما  تیاهن  رد  اهنآ  تیعبات  دنچره   ) دناهدرک برض  هکس  ینامثع  هفیلخ  ناطلـس و  ینعی  دوخ 

ناونع هب  هتـشاد  دوخ  رب  ار  هکـس  هدننکبرـض  یعقاو  باـقلا  لـماک و  ماـن  هک  ار  ییاههکـس  نآ  اـهنت  هک  ماهدوـب  نآ  رب  نم  مه ، يور  رب 
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تاضقانت و یضعب  تسا  نکمم  هک  متسه  هاگآ  یلو  مریذپب ، نارمکح  ای  هلسلس  کی  هلیسو  هب  هکس  برض  رد  لالقتـسا  دهاش  كردم و 
. دشاب هتفای  هار  نایم  نیا  رد  اهيراگزاسان 

هویش اب  هک  یناسک  يارب  ماهدرک . رکذ  یحیـسم  خیرات  هب  مه  يرمق و  يرجه  یمالـسا  خیرات  هب  مه  ار  اهخیرات  لوپ  نیل  زا  تیعبت  هب  نم 
راک هب  یهام  هدزاود  يرمق  میوقت  بارعا  مالسا ، زا  شیپ  ناتـسبرع  رد  هک  مزاس  ناشنرطاخ  دیاب  دنتـسین ، انـشآ  ناناملـسم  يراذگخیرات 
نآ رب  یفاضا  هام  کی  لاـس  هس  اـی  ود  ره  و  دوب ) یناـبایب  طـیحم  کـی  رد  ناـمز  هبـساحم  ياـنبم  اـهنت  رمق  هلها  هدـهاشم  اریز   ) دـندربیم
رد ار  ناتـسبرع  هراکم  ياهرازاب  هکنآ  يارب  زین  دـننک و  ظفح  يزرواـشک  لوصف  مظن  لاـس و  اـب  ار  نآ  طاـبترا  اـت  ءیـسن )  ) دـندوزفایم

ار ءیسن )  ) یفاضا هام  ندوزفا  اما  تشاد ، ررقم  ار  يرمق  لاس  مالسا  ربمایپ  ص )  ) دمحم ترضح  دنراد ، ياپرب  نآ  ررقم  نامز  رد  لاسره 
هب ار  یمیوقت  ماظن  هک  دوب  باطخلا  نب  رمع  مود  هفیلخ  نیا  تخادـنا . شدرگ  زا  ار  یبرع  نهک  میوقت  ماـظن  بیترت  نیا  هب  درک و  نغدـق 

. درک میظنت  يراوازس 
22 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هک داد  رارق  هنیدم  هب  هکم  زا  ربمایپ  ترجه  زور  نونکا  ار  یبرع  يرمق  لاس  زاغآ  دـبای و  همادا  يرمق  یهام  میوقت 12  هک  داد  نامرف  يو 
هـس ره  لاس ، رخآ  هام  هب  یفاضا  زور  کی  زین  يرمق و  بوانتم  ياههام  هب  ییاهزور  نینچمه  رمع  یحیـسم . هیئوژ 622  اب 16  تسا  ربارب 

توافت 29 هب  هاـم  هب 12  هـک  دراد  زور  یلومعم 354  يرمق  لاس  بیترت ، نیا  هب  دـنیوگ .) هسیبک  لاس  ار  لاـس  نیا   ) دوزفا راـبکی ، لاـس 
میوـقت فـالخرب  يرمق  يرجه  ياـههام  نیارباـنب ، تسا . زور  نآ 355  لوط  هسیبـک  لاـس  رد  اـما  دوـشیم ، میـسقت  يزور  و 30  يزور 

. دوشیم عورش  یسمش  لاس  زا  رتدوز  زور  ابیرقت 11  ینعی  رتدوز ، یکدنا  درادن و  یناوخمه  تقباطم و  لاس  لوصف  اب  يدوهی  یحیسم و 
رد 22 يدـعب  ناضمر  فالتخا ،»  » زور نیا 11  تلع  هب  تسا . هدـش  عورـش  ربماسد 1967  رد 3  لاس 1387  ناضمر  هاـم  لاـثم ، ناونع  هب 

عقاو رد   ) دتفیب ربماسد  لیاوا  هب  هرابود  ناضمر  هام  ات  دشکیم  لوط  یحیسم  میوقت  هب  لاس   32 / 5 بیترت ، نیا  هب  دش . زاغآ  ربماون 1968 
. دوشیم یحیسم  میوقت  لاس  ربارب 97  یمالسا  میوقت  لاس  ره 100  قیرط  نیا  هب  ناضمر 1420 .)  1 ربماسد 1999 -  9

يراج نیا  رب  تنس  ورنیازا ، تسا . هدوب  هدننکهتـسخ  راوشد و  يراک  یـضایر  تابـساحم  اب  سکعلاب  يرجه و  هب  یحیـسم  خیرات  لیدبت 
ياـههمانرب ندوب  سرتـسد  رد   ) 5 دوـش . هدافتـسا  یحیـسم  ياـهلاس  هب  يرجه  تاونـس  قیبـطت  لیدـبت و  ياهلودـج  زا  هک  تـسا  هدـش 

رایتخا رد  مه  يرتویپماک  دوخ  راک  قاتا  رد  هک  یققحم  يارب  ار  راک  نونکا  رگیدـکی  هب  یحیـسم  يرجه و  ياهلاس  لیدـبت  يرتویپماـک 
ای نادرگناهج  يارب  اریز  تفای ، دهاوخ  همادا  دیدرت  نودب  زین  یباتک  لیدبت  ياهلودج  زا  هدافتـسا  یلو  تسا . هتخاس  ناسآ  رایـسب  دراد ،

اهنامتخاس يور  فاحتا  ياههبیتک  ای  ربق  گنـس  يور  ياههبیتک  دننام  ار  ياهبیتک  نوتم  دنتـسه و  ینادـیم  تاقیقحت  راک  رد  هک  یناسک 
تالماعم ای  ررکم  يزرواشک  تایلمع  نامز  تیبثت  يارب  يرمق  ریغتم  میوقت  تقیقح ، رد  تسا .) هلیـسو  نیرتناـسآ  دـننکیم ، یـسررب  ار 

دصاقم نیا  يارب  مالـسا  يایند  رد  یـسمش  ياهمیوقت  رتشیب  هک  تشذگن  يرید  ورنیازا ، تشادن ، یتیزم  درکیم و  يراوشد  داجیا  یلام 
راـک هب  ینید  ریغ  هنازور و  ياـهراک  يارب  ار  ییاـپورا  يروگیرگ  میوقت  یمالـسا  ناـهج  رتـشیب  زورما  تفرگ . رارق  هدافتـسا  دروم  یلمع 
زاغآ هک  تسا  یمیوقت  نآ  دناهدربیم و  راک  هب  یـسمش  يرجه  میوقت  متـسیب  نرق  نیزاغآ  ياهههد  زا  ناتـسناغفا  ناریا و  یلو  دـنربیم .

یلـصا و دانـسا  رتشیب  هنیآره ، دوشیم . هبـساحم  دیـشروخ  شدرگ  يانبم  رب  سپنآ  زا  اما  تسا  یحیـسم )  622  ) ربمایپ ترجه  لاـس  نآ 
ياهباتک تروص  هب  ای  دشاب  یطخ  ياههخسن  رد  بوتکم  هاوخ  متسیب ،) نرق  ات  قطانم  یـضعب  رد  و   ) مهدزون نرق  ات  مالـسا  خیرات  هیلوا 

پاچ یبرس و  میدق  پاچ 
23 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

خیرات ناسنیدب ، دـناهدش ، يراذـگخیرات  يرمق  يرجه  میوقت  ساسارب  ناسکی  ابیرقت  همه  اههتـشبنروگ  ای  اههتـشبن  هکـس  رد  ای  یگنس ،
. تسا هدش  هداد  يرمق  يرجه  هب  باتک  نیا  رد  نایاورنامرف  ینارمکح  نارود  لوط  گرم و  سولج ،
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خیرات یمالسا  ناهج  یخیرات  ياهدادیور  يارب  ناوتب  هک  تسا  نکممریغ  دننکیم ، قیبطت  مه  اب  تردن  هب  یمالسا  یحیـسم و  لاس  نوچ 
تعاس دیاب  ناسنا  مییوگب  نخس  رتقیقد  رگا  و   ) دشاب مولعم  يرجه  لاس  هام  زور و  هکنآ  رگم  داد  تسد  هب  ار  اهنآ  یحیسم  قیقد  لداعم 

زاغآ نایدوهی ، دننام  ناناملسم  اریز  دبایب . یحیـسم  میوقت  قباطم  ار  نآ  عوقو  تسرد  خیرات  دناوتب  ات  دنادب  دادیور  کی  يارب  مه  ار  زور 
ناملـسم ناراگنخـیرات  زا  یخرب  هکنآ  اب  اما  دـننکیم .) باسح  لـبق  زور  باـتفآ  بورغ  زا  هکلب  دـننکیمن  هبـساحم  بش  همین  زا  ار  زور 

تیافک هثداح  عوقو  لاس  نداد  هب  دـناهدوبن و  نینچ  رگید  یخرب  دـناهدوب ، قیقد  هداعلا  قوف  دادـیور  کی  تقو  نییعت  رد  هنایم  ياههدـس 
باتک نیا  رد  ورنیازا ، دنهدیم . تسد  هب  ار  برض  هام  تردن  هب  اههکـس  یلو  دناهدش ، يراذگخیرات  تقد  اب  الومعم  اههبیتک  دناهدرک .
يرمق يرجه  لداعم  نداد  رد  يدودعم  دراوم  رد  و   ) ماهدرک يوریپ  یمالسا  ياهخیرات  یحیسم  لداعم  نداد  رد  یـساسا  لصا  ود  زا  نم 

(. دیرگنب يدعب  تاحفص  هب  ماهدومن ، تیعبت  لوصا  نیا  زا  زین  یحیسم  خیرات  کی 
انبم نیا  رب  ماهدرک و  ادیپ  رظن  دروم  لاس  یط  رد  ار  دادیور  هام  مکتسد  ای  زور ، دوخ  ذخآم  عبانم و  زا  تسا  هدوب  نکمم  اجره  تسخن ،

تسا و هداد  تسد  هب  هاـم  زور و  رکذ  اـب  تـسا  هدوـب  نـکمم  اـجره  ار و  یمالـسا  خـیرات  طـقف  وراـبماز  ماهتفاـی . ار  نآ  یحیـسم  لداـعم 
نیا وا  ییانبم  لصا  هک  تسا  هداد  حیـضوت  هدرک و  رکذ  ار  اهخـیرات  میوقت  ودره  قباطم  لوپ  نیل  تسا ؛ هدرواـین  ار  یحیـسم  ياـهلداعم 

یحیـسم لاس  رخاوا  زا  يرمق  يرجه  لاس  هک  ینامز  رگم  دشاب ، هدش  عورـش  نآ  رد  مالـسا  لاس  هک  دـنک  رکذ  ار  یحیـسم  لاس  هک  هدوب 
يارب ار  هزادنا  نیمه  و  تشوناپ ،)* ص 7 ، نیطالسلا ، تاقبط   ) تسا هدرک  رکذ  ار  دعب  یحیـسم  لاس  تروص  نیا  رد  هک  هدشیم  عورش 

یحیـسم لاس  نم  هدـماین ، تسد  هب  نم  هعجارم  عبانم  رد  دادـخر  هام  ای  زور  هرابرد  قیقد  عالطا  مود ، تسا . هتـسناد  یفاک  یلمع  دـصاقم 
یحیسم لاس  همین  زا  يرجه  لاس  رگا  و  تسا ؛ هدشیم  عقاو  نآ  رد  يرجه  لاس  رتشیب  شخب  هک  ماهتـسناد  یلاس  ار  دادیور  خیرات  لداعم 

نیا تسا . هداتفا  نآ  رد  يرجه  لاس  لوا  همین  هک  ماهتفرگ  یلاس  ار  یحیـسم  لاس  نم  هیئوژ ) زاغآ  ای  نئوژ  رخآ  رد  الثم   ) هدـشیم عورش 
ود رکذ  زا  رتهب  رضاح  تفاب  رد  هویش  نیا  نم  رظن  هب  اما  دیآیمنرد ، بآ  زا  تسرد  هشیمه  هک  تسا  حضاو  لوپ ، نیل  شور  دننام  قیرط ،

.1340 ماهتشون 741 /  1341 - 1340 رتقیقد 741 / خیرات  ضوع  هب  نم  نیاربانب ، تسا . یحیسم  خیرات 
24 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هبنج تـسا . یمالـسا  یـسانشهاگ  زیگناهلأـسم  ياـههبنج  زا  یکی  یمالـسا  یحیـسم - میوـقت  رد  اهخـیرات  حیحــص  نـییعت  ياـهيراوشد 
یمالـسا گرزب  ناراگنخـیرات  دوشیم . یـشان  نایاورمکح  ندیـسر  تردـق  هب  ینیـشناج و  شوشم  لاوحا  عاضوا و  زا  رگید  زیگناهلأسم 

هب تخس  هنایمرواخ  ياهنیمزرس  رد  مهدزیـس  نرق  زا  شیپ  ياههلـسلس  يراذگخیرات  رد  ورابماز  هک   ) ریثالا نبا  نیدلا  زع  يربط و  دننام 
دناهداد ناشن  دایز  تقد  زیگناتفگش  يوحن  هب  اهخیرات  نداد  رد  بلغا  ( 5 ص 6 - باسنالا ، مجعم  هب  دیرگنب  ، ) تسا هدـیزرو  اکتا  يو 

، یلصا ياهنیمزرس  گرزب  ياههلسلس  زا  ناسنا  یتقو  اما  دناهدرک ؛ رکذ  تسا  هداد  خر  نآ  رد  هعقاو  هک  ار  يزور  تعاس  یهاگ  یتح  و 
اب یبدا  كرادم  دهاوش و  یهاگ  درادن . دوجو  زیچ  چیه  یهاگ  عقاو  رد  هکنانچ  دوشیم ، رتکنت  رتمک و  بلغا  عبانم  دـهنیم  رتارف  ماگ 

هـشیمه ياهبیتک  ياهکـس و  نوتم  نیا  هک  تسا  مولعم  الماک  رما ، نیا  اـب  طاـبترا  رد  دـیآیمرد ؛ ضقاـنتم  اههتـشبنگنس  اههتـشبنهکس و 
اعقاو هچنآ  اب  اذل  تسا و  هدش  روقنم  ای  برـض  ءوس  ياهتین  یغیلبت و  دصاقم  يارب  هبیتک  ای  هکـس  هکلب  دنتـسین ، تیعقاو  هدـننکسکعنم 

هب خـیرات  ناوـنع  هب  دـیاب  ار  کـی  مادـک  هکنیا  نییعت  تسا ، موـلعم  طوـبرم  ياهخـیرات  همه  یتـقو  یتـح  دراد . تریاـغم  تـسا  هداد  خر 
هاشداپ کی  سولج  خیرات  هنایم ، ياههدس  رد  تیحیـسم  ناهج  رد  تسا . راوشد  سب  يراک  درک ، باختنا  ییاورنامرف  نتـسشن  ینارمکح 

ینید یـسایس و  لوبق  تیمتخ  هب  لوکوم  هاشداپ  سولج  خیرات  هنایم ، ياههدس  ناتـسلگنا  رد  دوب . وا  یمـسر  يراذـگجات  زا  سپ  الومعم 
هاشداپ یلمع  نتـسشن  تخت  هب  زا  دعب  هام  دنچ  ات  دوب  نکمم  راک  نیا  و  يراذـگجات ،) زا  دـعب  نیهدـت  نتخانـش و  تیمـسر  هب  ینعی   ) دوب

نینچ یمالـسا  لداعم  تفرگ .) تروص  دعب  لاس  هدراهچ  راک  نیا  اهنوسکاس ، ولگنا - نارود  رد  ییاشرم ، رگدا  دروم  رد   ) دـشکب لوط 
دینک سایق   ) دندادیم تسد  ینعی  دندرکیم ، تعیب  دیدج  نارمکح  اب  ینید  ياهداهن  ناگدنیامن  تکلمم و  ناگرزب  هک  دوب  نآ  یمسر ،
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(. هعیابم لمع   ) دندومنیم وا  هب  تبسن  يرادافو  راهظا  راک  نیا  اب  و  اپورا ،) رد   manumissio اب
دوب هارمه  بلغا  هک  تفرگیم  تروص  نارمکح  نتسشن  تخت  رب  ینعی  سولج ، یمسر  مسارم  رد  يرادافو  راهظا  هعیابم و  لمع  هکنیا  ای 

تسد هب  ای   qilich qushanmasi ینامثع یکرت  هب  فیّـسلاب ،) دیلقت   ) ریـشمش نوچ  یهاش  مئالع  ندروآرد  زازتها  هب  نتـشادرب و  اب 
ترـضح زا  یثاریم  هک  دوب  نآ  ریوصت  ضرف و  اصع  نیا  دروم  رد  یـسابع و  هیما و  ینب  يافلخ  دروم  رد  اصع  ای  نارزیخ  بیـضق ، نتفرگ 

ار تکلمم  مظعا  تمسق  ای  تختیاپ  تفرگیم و  تسد  هب  ار  تردق  تسخن  ینارمکح  یعدم  هک  یخیرات   6 تسا . ص )  ) دمحم
25 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ظوحلم وا  ینارمکح  زاـغآ  ءزج  ار  هرود  نیا  دـیاب  اـیآ  تروص ، نیا  رد  دوـب ؛ یمـسارم  نینچ  رب  مدـقم  موـلعم  رارق  زا  درکیم ، فرـصت 
؟ تشاد

ياهلصاف المع  يدعب  ناطلس  نتـسشن  تخت  هب  ناطلـس و  کی  زکرم  نایم  بلغا  يدالیم ، دودـح 1600  ات  ینامثع  نانارمکح  نایم  رد  زین 
مدرم زا  نیـشیپ  ناطلـس  تشذـگرد  گرم و  ربخ  نایم ، نیا  رد  دوب . یلاخ  یلمع  هبنج  زا  تنطلـس  تخت  هلـصاف  نیا  رد  دـشیم و  داـجیا 
تـسد هب  تختیاپ  رد  ار  تردـق  ددرگزاب و  دوخ  تموکح  لحم  تلایا  زا  دـهعیلو  ینعی  تخت  جات و  ثراو  ات  دـشیم  هتـشاد  هگن  یفخم 

، نیا زا  هتشذگ   7 دریگنرد . تنطلـس  نایعدـم  نایم  یگناخ  یگنج  دـهدن و  خر  یمظنیب  یناماسبان و  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  نیا  و  دریگ ،
لوط یتدـم  هدـمآ و  شیپ  ناریا  ناناخلیا  يارب  عضو  نیا  یهاگ  هکناـنچ  دـیآ ، مزـال  ینیمود  مسارم  دوب  نکمم  سولج  نیتسخن  زا  سپ 
ینعی ناخلیا ، ناونع  هب  تردق  ریرس  رب  دیدج  ناخ  نتـسشنرب  زا  ار  دوخ  تیاضر  لوبق و  گنیکپ  ای  مورقارق  زا  گرزب  ناخ  هک  هدیـشک 

رادوکت دـمحا  دوخ  يومع  لتق  زا  سپ   1284 لاس 683 / رد  نوغرا  الثم  دراد . مالعا  تسوا ، رادربنامرف  عباـت و  يرظن  هبنج  زا  هک  یناـخ 
ناخ تیاـضر  هک  يدنـس  اـی  غیلری ، هک  یتقو   1286 رد 685 / ینعی  دـعب ، هاـم  تسیب  وا  سوـلج  مسارم  نیمود  تسـشن و  یناـخ  تخت  هب 

8 تفرگ . تروص  دیسر  تشادربرد ، ار  نآاق  يالیبوق  گرزب 
زا ییاتدـنچ  دـنک . داـمتعا  هلـسلس  کـی  رامـشهاگ  نتخاـس  میظنت و  يارب  دوـجوم  يرجه  ياهخـیرات  هـب  دـناوتیمن  مـه  هـشیمه  ناـسنا 

، تسا تسد  رد  مهدزناپ  نرق  ینعی  هلـسلس  نآ  دوجو  نرق  نیـسپاو  رد  هطانرغ  يرـصن  ینب  ياهناطلـس  ینارمکح  هرابرد  هک  ییاهخیرات 
ییاههکس نامزنآ  نانارمکح  زا  ینت  دنچ  يارب  اهنت  تسا ؛ هتـشگ  مولعم  ام  رب  لیتساک  ییایناپـسا  ياههمانعیاقو  اهخیرات و  قیرط  زا  طقف 
تاعالطا يزنودـنا  يزلام و  دـنه ، هریزج  هبـش  دـنه ، سونایقا  لـحاوس  کـچوک  ياـهتموکح  زا  یخرب  یـسانشهاگ  يارب  دراد . دوجو 

تکلمم ياهناطلس  ياگنس و  یلام ، دننام  یبرغ  ياقیرفا  ياههلـسلس  دراد . تیمها  اهییایناتیرب  اهيدنله و  سپـس  اهیلاغترپ و  یخیرات 
قیبطت يرجه  ياهخـیرات  اب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  یتسیاب  هک  دناهتـشاذگ  یقاب  ام  يارب  دوخ  نایاورنامرف  زا  ییاهتروص  بلغا  اـسوه 

. دوش هداد 
یمالـسا یبرع و  يراذـگمان  هدـیچیپ  ماظن  زا  لوقعم  مجـسنم و  تروص  هب  نایاورنامرف  مان  طبـض  نتـشون و  رد  رگید  تالکـشم  زا  یکی 

اهنآ هرامـش  ابیرقت  هک  مسا - رب  هوالع  ناناملـسم  همه  تسا . رظن  دروم  تلود  لاجر  ناـگرزب و  ماـن  هک  یماـگنه  هصاـخ  دوشیم ، یـشان 
یتح  ) تسا هدش  تسرد  مسا  کی  هفاضا  هب  ما  ای  وبا و  هملک  زا  هک  دنتسه  هینک  ياراد  تسا - دودحم 

26 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هتشاد مه  یتبـسن  تسا  نکمم  نینچمه  و  دنتـسه ،) ياهینک  نینچ  ياراد  دنوشب  ردام  ای  ردپ  یکیژولویب  هبنج  زا  هکنآ  زا  شیپ  ناکدوک 
یفنح زاسنیز ،»  » جارـس دننام  دـهدیم ، ناشن  ار  وا  هداوناخ  ای  مانبحاص  دـلوت  ناکم  اهنآ ، یقوقح  ینید و  یگتـسباو  هفرح ، هک  دنـشاب 

اّرش طبأت  دننام  دشاب  هتـشاد  يزبن  ای  بقل  تسا  نکمم  یناملـسمره  زین  نآ و  ریغ  و  قشمد » لها   » یقـشمد هفینح ،» وبا  یهقف  بهذم  وریپ  »
هاوخ ای  همکاح  هقبط  دارفا  ای  اورنامرف ، دوخ  نامز ، تشذگ  اب  شوگ .» هتخیوآ  شوگ ، نهپ   » لطخا ای  دراد ،» لغب  ریز  رد  رـش  هک  یـسک  »

ای يروشک » يرکـشل و  بصنم  ود  هدنراد  ، » نیتسایرلا وذ  دـننام  دنتـشاد  يراختفا  ینیوانع  باقلا و  عطق  روط  هب  يروشک ، هاوخ  یماظن و 
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وا ترهـش  ار  بقل  ای  مان  نآ  تروص  نیا  رد   ) دـشاب روهـشم  فورعم و  باقلا  ای  اهمان  نیا  زا  یکی  هب  دوب  نکمم  صخـش  هلودـلا . لالج 
ذخآم و رد  الثم  دوشیم . هتخانش  نادب  زورما  صخش  هک  دشابن  یترهش  تسا  نکمم  ياهنایم  ياههدس  ياهترهـش  نیا  و  دندناوخیم ،)

9 دناهدرک . دای  بیّطلا  وبا  وا ، هینک  اب  رعاش  یبنتملا  زا  بلغا  یبرع  میدق  عبانم 
ینید و ياملع  ماجنارس  تفرگ و  جاور  یناوارف  هب  تردق  نابحاص  نایم  رد  عون  نیا  زا  يراختفا  نیوانع  باقلا و  وس ، نیا  هب  مهد  نرق  زا 

باقلا نیا  هعلاطم  یـسررب و  دـیماجنا . اهنآ  تیمها  انعم و  نتفر  تسد  زا  هب  راک  تیاهن  رد  راچان  هب  هک  تفرگربرد  مه  ار  بدا  ناـگرزب 
اهدنور اهدادیور و  رب  یمهم  ینـشور  تسا  نکمم  بلغا  دوب و  دناوت  ریذپلد  يراک  ناسانـشهکس  ناسانـشهبیتک و  ناراگنخـیرات و  يارب 

ياههلـسلس سانـشهاگ  راگنعیاقو و  يارب  دـحاو ، نارمکح  کی  يارب  قارطمطرپ  باـقلا  نیا  ندـش  هدوزفا  مه ، يور  رب  اـما   10 دنگفیب .
راوشد اهنآ  نایم  زا  یکی  باختنا  راک  هک  دنوشیم  هدیچیپ  مهرد  ددعتم و  نادنچ  باقلا  نیا  رایسب ، هچ  دنکیم . يراوشد  دیلوت  یمالسا 
هلأسم رما ، نیا  رد  مهم  لماوع  زا  یکی  دروایب . رضاح  باتک  دننام  یباتک  رد  ار  باقلا  نیا  زا  کی  مادک  دنادیمن  صخش  الثم  ددرگیم :
بقل اب  يونزغ  دومحم  الثم  تسا ؛ ناسآ  شنیزگ  دراوم ، یضعب  رد  دراد . ترهش  نادب  زونه  نارمکح  ای  ناطلـس  کی  هک  تسا  ییاهمان 

رب نم  پاچ 1967 ، یمالسا  ياههلسلس  رد  تسین . يراکشآ  یناسآ و  نیدب  باختنا  نانارمکح  رگید  يارب  تسا . رتروهشم  هلودلا  نیمی 
يارب رتسونأم و  هک  ار  بقل  دـنچ  ای  کـی  لـیلد  نیمه  هب  منک و  رکذ  ار  نیواـنع  باـقلا و  زارد  هتـشر  زا  ياهداـس  تروص  هک  مدوب  نآ 

باقلا و تبث  رد  دیدج  یمالسا  ياههلسلس  رد  مدرک . رکذ  دیسریم ، مرظن  هب  مهم  رگید  نارمکح  زا  ینارمکح  زیامت  تیوه و  ییاسانش 
رگا ار  صخـش  هینک  هشیمه  ماهدرک ، رکذ  زاغآ  رد  ار  مسا  هکنآ  رب  هوـالع  ماهداد و  ناـشن  يرتشیب  يزاـبلد  تسد و  يراـختفا  نیواـنع 

يردپ هتشر  ای  بسن  هک  ماهدیشوک  مدوزفا و  هدوب ، مولعم 
27 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

شیب ات  هدوب  مزال  تیوه  نییعت  ای  حوضو  يارب  اجره  ای  نسح ، نب  دمحا  الثم  مراد ، مولعم  شیپ  لسن  کی  يارب  مکتسد  ار ، يدنزرف  - 
ضرف اب  ار  هلسلس  کی  همانبسن  هک  دهدیم  ناکما  صخـش  هب  رما  نیا  رفعج . نب  نسح  نب  دمحا  دننام  مزاس ، صخـشم  ار  لسن  کی  زا 
حضاو تابیترت  نینچ  هتبلا  دنک . انب  تسا ، هدش  دوخ  نارمکح  ردارب  نیشناج  رسپ  ای  گرزبردپ  نیشناج  رسپ  ای  ردپ  نیشناج  رـسپ  هک  نیا 

نینچمه تسا . هدش  لصفولح  ریشمش  یجنایم  هب  هشیمه  ینیشناج  لئاسم  درادن و  تیمومع  مالسا  ناهج  رد  ینیشناج  رما  رد  ینـشور  و 
ثاریم هب  هداوناخ  ای  هلیبق  کی  نورد  دـنمتردق  درم  هب  تردـق  هک  تشاد  دوجو  ساسحا  نیا  زونه  دـیدج ، هعماـج  نید و  راـک  زاـغآ  رد 

تیمومع هجو  چیه  هب  یلو  دش ، يرتلوادتم  رما  ردپ  ياج  هب  رسپ  ندش  نیشناج  دندمآ ، راک  يور  نایـسابع  هکنآ  زا  سپ  اهنت  دسریم ؛
تردـق رد  ندوب  میهـس  هشیدـنا  ياهلیبق و  موسر  بادآ و  دـندمآ ، راک  يور  لوغم  كرت و  ياههلـسلس  هنایم  ياههرود  رد  یتقو  تفاـین .

نینچ اجره  ماهدیـشوک  نم  دـشیم . رجنم  اورنامرف  هقبط  رگید  ياضعا  الامتحا  ای  اموزل و  هن  اـما  رـسپ ، ندـش  نیـشناج  هب  بلغا  ثوروم ،
. مهد ناشن  رگیدکی ، اب  اهنآ  يدنواشیوخ  هطبار  نیشیپ ، نارمکح  اب  ار  دیدج  نارمکح  هطبار  تسا ، هدمآ  شیپ  يرما 

بـسن هرجـش  ای  یـسانشرابت  لوادـج  مهدا  لـیلخ  رواـبماز و  دـلوتراب ، لوپ ، نیل - دـننام  هک  دوبیم  نآ  بولطم  لاـمک  هک  تسا  حـضاو 
دنهد و صاصتخا  راک  نیا  يارب  يرتشیب  ياضف  هک  دندوب  قاتشم  نارشان  هک  نامزنآ  رگید  نونکا  هنافسأتم  میدرکیم . رکذ  ار  اههلسلس 

تـسد اب  هک  ییاهبسنهرجـش  اهلودـج و  ندوزفا  قیوشت  زا  میرذـگب  دـننک - لمحت  ار  اهبسن  هرجـش  هیهت  یپاچ  تالکـشم  تمحز و 
هیهت اب  سایق  رد  صخش  کی  بسن  رد  يرتشیب  دارفا  رکذ  اب  يدنواشیوخ  هطبار  نداد  ناشن  يارب  نم  یعس  تسا . هتـشذگ  دندروخیمات -

هب ماهداد  ماجنا  اجنیا  رد  هچنآ  هک  مراودـیما  اـما  منکب ، ماهتـسناوتیم  هک  تسا  هدوب  يراـک  نیرتهب  ریگاـج ، ياهبسنهرجـش  كرادـت  و 
دوب یسانشهاگ  همانتسد  امنهار و  کی  باتک  نآ  هک  دریگب  دوب  هدش  لاس 1967  باتک  هرابرد  قح  هب  هک  ار  يداقتنا  عون  نآ  ولج  يوحن 

. همانهرجش ای  یسانشرابت  باتک  کی  هن 
میظنت و راک  رد  اقیرفا ، لامـش  هنایمرواخ و  رد  یمالـسا  یلـصا  ياهنیمزرـس  نانارمکح  هیلوا  ياههلالـس  نانارمکح  یبرع  عون  ياهمسا 
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زا يرایـسب  ناـیم  رد  جـیار  یناریا  ياـهمان  میدرک . هراـشا  نادـب  ـالاب  رد  يدودـح  اـت  هک  دـنروآیم  دـیدپ  یتالکـشم  شنیزگ  بیترت و 
ات مهد  نرق  ینعی  تسا ، هدـیمان  یناریا » هرود  نایم   » ار نآ  یکـسرونیم  موحرم و . هک  ياهرود  رد  هک  يزاقفق  یملید و  درک ، ياههلـسلس 

تردق دندمآ و  راک  يور  يدالیم ]  ] مهدزاود
28 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

لسوت هراچ  هار  اجنیا ، رد  دننکیم ؛ داجیا  یتالکـشم  دیآیم ، نایم  رد  رّغـصم  ای  یـشیوگ و  ياهتروص  ياپ  هک  اجنآ  یهاگ  زین  دنتفای ،
لصا و هک  ییاههلسلس  ای  كرت  نامالغ  ياههلسلس  وس ، نیا  هب  يدالیم  مهدزای  نرق  زا  تسا . یتسوی  دنانیدرف  رثا  یناریا  همانمان  باتک  هب 

یمالسا ناهج  یلامش  تمس  رد  تعرـس  هب  وس ، نیا  هب  مهدزیـس  نرق  زا  لوغم  كرت و  ياههلـسلس  اهنآ  لابند  هب  دنتـشاد و  ياهلیبق  بسن 
رتشیب رب  ماجنارـس  دنتـشاد  یکرت  بسن  لصا و  هک  ینانارمکح  قیرط ، نیا  هب  دندش و  شخپ  اقیرفا  لامـش  رد  ایـسآ و  بونج  برغ و  رد 

رد نکد  ناتسبرع و  هریزجهبش  رد  نمی  دحرـس  ات  بونج  رد  و  قرـش ، رد  ماسآ  لاگنب و  برغم و  رد  هریزجلا  نایم  یمالـسا  ياهنیمزرس 
تالکـشم و نمـضتم  دنتـشاد  ترهـش  نادـب  تردـق  ناـبحاص  نیا  رتـشیب  هک  یکرت  ياـهمان  ندـینادرگرب  دـنتفای . تموکح  دـنه  بونج 

لباق یتخـس  هب  یهاگ  هتفای و  ینوگرگد  دـناهدش ، هتـشون  یبرع  طخ  رد  هک  یتروص  هب  بلغا  اههام  نیا  اریز  تسا . رتشیب  ياـهيراوشد 
اهنآ و نایم  اجره  یلو  ماهدرک ، طبـض  تسا  هدوب  نیقی  روخرد  هک  اجنآ  ات  یلوغم  یکرت و  رد  ار  اهنآ  حیحـص  تروص  نم  دناصیخـشت .

وتیجلا وکالوه ،)  ) وگله الثم  ماهدرک : رکذ  زتنارپ  رد  مه  ار  یبرع  راتـشون  تروص  دوب ، هدایز  تواـفت  دـنراد ، یبرع  طـخ  رد  هکیتروص 
یقاب نانچمه  لوغم ، گرزب  حـتاف  دروم  رد  ار  رومیت  لیبق  زا  یکرت  ياهمان  نادرگ  هسیون  نم  لاحرههب ، ياـپکین .)  ) یبوگن وتیاـجلوا ،) )

هب رگید  دراوم  صاخشا و  يارب  ار  رومت  تروص  اما  ماهدرواین ، تسا  نآ  حیحص  تروص  هک  رمت  ای  رومت  تروص  هب  ار  نآ  ماهتـشاذگ و 
دننام ماهدروآ ، زتنارپ  رد  ار  نآ  تسا ، هتـشاد  توافت  نآ  یبرع  ظفلت  اب  یمان  ینامثع  یکرت  ظفلت  هاگره  نایرومت . اغط  دننام  ماهدرب ، راک 

ياهنابز رد  اهمان  نیا  یموب  هنوگ  زا  بلغا  یقرـش  یبرغ و  ياقیرفا  رد  ارحـص  نودام  ياههلـسلس  دروم  رد  نآ . دننام  و  دمحم )  ) دمحم
يزلام ياههلسلس  زا  یـضعب  ياهمان  دروم  رد  شور  نیمه  یلع . ياج  هب  ویلا  رکب ، وبا  ياج  هب  ورکوب  دننام  تسا ، هدش  يوریپ  قطانم  نآ 

. تسا هتفر  راک  هب  يزنودنا  و 
ياهعاجرا اب  ار  نانارمکح  ییاسانـش  نتفای و  راک  اـت  مرواـیب  ماـمت  لاـمک و  هب  ناـکمالایتح  ار  باـتک  ياـههیامن  هک  ماهدرک  یعـس  نم 

نیدلا حالص  يارب   saladin نوچ اهمان  زا  یضعب  هدناتسا  ییاپورا  تروص  نیا ، زا  هتشذگ  مزاس . ناسآ  تسا ، هدوب  مزال  اجره  لباقتم ،
«1 . » ماهدروآ زین  گنل  رومیت  يارب   Tamelaneو

اب هک  تسا  یفلتخم  ناراکمه  زا  يرازگساپس  عوبطم  هفیظو  دنامیم  یقاب  هچنآ  نونکا 
______________________________

تسا لوادتم  ام  روشک  خیراوت  رد  هک  یتروص  هب  ار  اهمسا  مجرتم  هدشن و  يوریپ  اج  همه  فلؤم  هیضرم  تنس  زا  یسراف  همجرت  رد  (. 1)
. تسا هدرک  يوریپ  یسراف  فراعملا  ةرئاد  طبض  زا  ای  هدروآ و 

29 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
رد مالسا  خیرات  رد  شیوخ  تاعلاطم  یصصخت  ياههنیمز  رد  ییاهیهاگآ  تاعالطا و  ای  دنتفگ و  خساپ  فلؤم  ياهشسرپ  هب  ییابیکش 
؛) سنوت ياهگیب   ) یندم نب  دمحم  رتکد  يزلام ؛) يزنودـنا و   ) ایادـنا نّسلاو  روسفورپ  زا : دـنترابع  ناراوگرزب  نیا  دنتـشاذگ . وا  رایتخا 

- زدـنانرف وـینوتنآ  روـسفورپ  راره ؛)  ) لزتـنود ناو  يا . رتـکد  هواـج ؛)  ) يراـک رتـیپ  رتـکد  یبرغ ؛) ياـقیرفا   ) راوـیب چا . يد . روـسفورپ آ .
نافرع روسفورپ  یلهد ؛) نیطالـس   ) نسکج رتیپ  رتکد  یلامـش ؛) ياقیرفا   ) لیونرگ نمیرف - لیورگ  رتکد  ناملـسم ؛) يایناپـسا   ) ساـترئوپ

روسفورپ نـالوغم ؛)  ) ناـگروم دـیوید  رتکد  نـالوغم ؛) زا  دـعب  يزکرم  يایـسآ   ) شینک ردـناسکلا  روسفورپ  لاـگنب ؛) ياـهباون   ) بیبح
. را يا . یس . رتکد  هیلقص ؛) لسیس -  ) ناموا یناووج 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


دروـم رد  ناتـسبرع .) هریزجهبـش   ) تیمــسا سکر  یج . روـسفورپ  و  لاـگنب )  ) قیدـص فـسوی  دـمحم  رتـکد  يزلاـم ؛) يزنودـنا و   ) لـنپ
رلگنپـشا مایلیو ف . ياقآ  نتیل و  یج . رتکد  نوارب ، لچیم  نله  مناخ  موبلا ، نفیتسا  ياقآ  نویدـم  نینچمه  نم  یـسانشهکس ، ياهکمک 

هناخباتک ندنل ، ییاقیرفا  یقرـش و  تاعلاطم  هسردم  هناخباتک  رتسچنم ، رد  زدنلیر  ناج  یهاگـشناد  هناخباتک  نوچ  ییاههناخباتک  متـسه .
رایتخا رد  ار  یساسا  عبانم  اههتشون و  زا  يرایسب  دروفسکآ  رد  یلومشا  هزوم  رد  ندربه  هکس  رالات  هناخباتک  دروفسکآ و  رد  دنه  هسسؤم 

تسا یلاحشوخ  ياج  هرخالاب ، دندرک . هنامیکح  ياهییامنهار  یسانشهاگ  اههرود و  راوشد  هنیمز  رد  لیونرگ  نمیرف - رتکد  دنتـشاذگ .
نوریب گروبنیدا  هاگـشناد  تاراشتنا  ءزج  زاب  دوب ، یمالـسا  ياهیـسررب  تاراشتنا  هلـسلس  ءزج  هک  نهک  یباتک  زا  دیدج  ریرحت  نیا  هک 

نارگراک يداتـسا  تراـهم و  زا  وا و  یلک  ياـهقیوشت  رطاـخ  هب  دـناربنلیه  لوراـک  رتکد  تاراـشتنا  هلـسلس  نیا  رواـشم  زا  نم  دـیآیم و 
. مرازگساپس هنامیمص  دندمآرب ، يراوشد  سیونتسد  نینچ  هدهع  زا  هکنآ  نانیچفورح  هناخپاچ و 

تشاددای

. تشوناپ ص 11 و  یمالسا ، ياههلسلس  باتک  همدقم  هب  دیرگنب  (. 1)
هدش ناعذا  تسا  ناهج  نانارمکح  اهتلود و  هرابرد  هدناتسا  ياهباتک  نیرتدیدج  نیرتلماک و  نونکا  هک  يرثا  ود  رد  رما  نیا  هب  (. 2)

: هب دینک  هاگن  تسا .
.G. C. Allen) ed. (, Rulers and Governments of the World, 3 vols., London, 1978

تسا و هدش  میظنت  ینامز  بیترت  هب  هک 
Peter Truhart, Regents of Nation. Systematic Chronology of States and

30 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
. دریگیم ربرد  ار  هیسونایقا  ایلارتسا - ایسآ و  نآ  مود  دلج  تسا و  هدش  میظنت  هیحان  بسح  رب  هک 

نم روظنم  تسا ، هدـش  هنهک  اهنآ  هدـمع  تمـسق  نونکا  هک  دـناهدش  یماگـشیپ  ياهباتک  نیزگیاج  راثآ  نیا  هک  درک  ناـشنرطاخ  دـیاب 
: باتک

: رلوپشا دلوت  رب  باتک  زین  و 
. هدزیس هدزای - ص  یمالسا ، ياههلسلس  . 3

: تسا دنمدوس  الماک  تسا ، خیرات  یسانشهکس و  هرابرد  يایلک  یسررب  هک  نوسریرگ  پیلف  باتک  هب  هعجارم  زونه  . 4
: هلمج نآ  زا  تفای ، اج  دنچ  رد  ناوتیم  ار  خیرات  لیدبت  ياهلودج  نیا  . 5

نیا دش . پاچ  رد 1963  ندـنل  رد  تسخن  هک  تسا  یحیـسم  یمالـسا و  ياهمیوقت  مان  هب  فلؤم  باتک  زا  يدـیدج  ریرحت  باـتک  نیا  )
هب هک  یباتک  نیرتلماک  دروآ ) لمع  هب  نآ  يدـعب  پاچ  تسخن و  شیاریو  رد  تفاین  هزاجا  فلؤم  هک  دراد  ربرد  ار  یتاحیحـصت  ریرحت 

هنایمرواخ و رد  رگید  جیار  ياهمیوقت  هکلب  تسین  يرمق  يرجه  میوقت  هب  دودـحم  هتخادرپ و  یحیـسم  یمالـسا و  ياهمیوقت  قیبطت  راک 
دلفنتسو و و  باتک ف . دریگیم ، ربرد  فلتخم  ياهنامز  رد  ار  یناریا  ياهنیمزرس 

31 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
: تسا رلهام  يا .

نارمکح نتخانش  تیمـسر  هب  دینک ) هاگن  هلـسلس 62  هب   ) یقرـش ياقیرفا  رد  اولیک  رد  هک  دـش  روآدای  نم  هب  لـیونرگ  نمیرف - رتکد  . 6
. دوش رکذ  هعمج  زامن  هبطخ  رد  وا  مان  هک  تفاییم  ققحت  یتقو  دیدج 

: هب دیرگنب  . 7
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(. نسکج رتیپ  ملق  هب  « ) ناخ نوغرا   » هلاقم اکیناریا ، همانشناد  هب  دیرگنب  . 8
مان هب  دوخ  باتک  رد  نآ  هدنهد  لیکشت  ءازجا  یبرع و  ياهمان  هرابرد  ار  يایلاع  یسررب  هعلاطم و  یلیرباگ  یج . یناتئاک و  ل . . 9

رـس زا  نآ  يور  رب  راک  هناتخبـشوخ  نونکا  دش . هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  نرق  مین  زا  شیب  یتدم  يارب  هژورپ  نیا  هنافـسأتم  دـندرک . زاغآ 
دیدج و  Onomasticon ییاههوزج دناهدش و  رما  نیا  لیقتم  هلیوس  نیلکاژ  مادام  یتسرپرـس  هب  یللملانیب  هورگ  کی  هدـش و  هتفرگ 

ياـهمان یـسررب  نیرتلـصفم  نیرتدـیدج و  يارب  دـنهدیم . نوریب   Cahiers d onomastique arab مان هب  یتاراـشتنا  هلـسلس 
: هب دیرگنب  نونکا  اهنآ  یخیرات  یبدا و  یگنهرف ، هوجو  اههبنج و  هلمج  زا  یبرع ،

: یمالسا ياهمان  ناونع  تحت  لمیش  يرام  نآ  مناخ  رترصتخم  رتهدرشف و  یسررب  و 
.Annemarie Schimmel, lslamic Names, Edinburgh 1989

. مالسا فراعملاةرئاد  دیدج  شیاریو  رد  بقل  ناونع  تحت  ثروساب  ا . ۀلاقم ك . هب  دینک  هاگن  باقلا  دروم  رد 
مهد نرق  رخاوا  رد  رماع  یبا  نیا  بجاح  يرماع  نارمکح  تیانع  دروم  بقل  تروص  هک  تسا  هتفر  نامگ  نیا  رب  اریخا  دراشیگ  پ . . 10

هکنآ هباشم  باقلا  روصنملا و  ینعی  ناملسم ، يایناپسا  رد 
32 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رب اهنآ  دودحم  يواعد  هدـننکسکعنم  هرامـش 4 ) هلـسلس  باتک ، نیمه  مود  لصف  هب  دیرگنب   ) دـندربیم راک  هب  يرماع  نادـناخ  ياضعا 
هب اهنآ  اکتا  هک  يدنوسپ  هفاضا  هب  ار  باقلا  نیمه  دوخ  یسابع  نابیقر  دننام  ایناپسا ، يدعب  نایوما  تسا ؛ يوما  تفالخ  رد  عورشم  رادتقا 

: ناونع تحت  وا  هلاقم  هب  دینک  هاگن  دندربیم . راک  هب  هّللا  یلع  هّللاب و  دننام  دادیم ، ناشن  دنوادخ  تناعتسا  يرای و 
Al- Mansur ou al- Monsur bi llahLes Laqab/ s des Amirides dapres la numismatique et les" 

.documents officials", Archeologie Islamique, 5) 1995 (, 47- 53

تشونیپ

هراشا

هدش رشتنم  سیراپ  رد  هحفص  رد 340  دابدنس  تاراشتنا  هلیسو  هب  هسنارف  نابز  هب  ياهمجرت  اریخا  لوا  پاچ  یمالـسا  ياههلـسلس  زا  )*(. 
عجارم هدش و  نیزورما  حالـصا و  يدح  ات  دناهدوب  یقاب  رـضاح  نرق  رخآ  ثلث  ات  هک  اههلـسلس  زا  ییاهلخدـم  نآ  رد  هک  ( 1996  ) تسا

. تسا هدوب  يوسنارف  ناگدنناوخ  يارب  نآ  ندرک  رتبولطم  نآ  زا  روظنم  اتدمع  هک  تسا  هدش  هدوزفا  نآ  رب  يدیدج  یسانشباتک 
: تسا نینچ  همجرت  نیا  تاصخشم 

.Yves Thoraval, Les dynasties musulmanes, Paris, 1996
33 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.3 روابماز ، 6 ؛ - 3 لوپ ، نیل - - 
؛ مالـسا فراـعملا  ةرئاد  ادـیوالد ،) يوـل  یج . ملق  هب  « ) ناـفع نـب  ناـمثع  «، » باـطخلا نـب  رمع  : » لّوا شیاریو  مالـسا ؛ فراـعملا  ةرئاد  - 

(. يریلگاو اپچاو  ملق ل . هب  « ) بلاطیبا نب  یلع  (، » تاو يرمگتنوم  ملق  هب  « ) رکب وبا  ، » مّود شیاریو 
.L. Veccia Vaglieri," The Patriarchal and Umayyad caliphates", in P. M. Hoet - 
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A. K. S. Lambton and B. Lewis) eds (. The Cambridge History of Islam, cambridge, 1970, I, - 
.57- 103

H. Kennedy, The Prophet and the Age of the caliphs, Islamic Near East from sixth to - 
.Eleventh Century, London, 1986, 50- 81

هحفص 402. رد  یسانشرابت  ياهلودج  اب 
A. Noth," Fruher Islam", in U. Haarmann) ed. (, Geschichte der arabischen welt, Munich - 

.1987, 11- 100
38 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هیما ینب  ای  يوما  يافلخ   2

هراشا

نایفس یبا  نب  ۀیواعم  نمحرلا  دبع  وبا   661 ناینایفس 41 / - 1
هیواعم نب  لّوا  دیزی  دلاخ  وبا   680 / 60

لّوا دیزی  نبا  مّود  هیواعم   683 / 64
مکحلا نبا  لّوا  ناورم  کلملا  دبع  وبا   684 نایناورم 64 / - 2

كولملا وبا  هب  بقلم  لّوا ، ناورم  نب  کلملا  دبع  دیلولا  وبا   685 / 65
کلملا دبع  نب  دیلو  سابعلا  وبا   705 / 86

کلملا دبع  نب  نامیلس  بویا  وبا   715 / 96
زیزعلا دبع  نبا  مّود )  ) رمع صفح  وبا   717 / 99

کلملا دبع  نبا  مّود  دیزی  دلاخ  وبا   720 / 101
کلملا دبع  نب  ماشه  دیلولا  وبا   724 / 105

مّود دیزی  نبا  مّود  دیلو  سابعلا  وبا   743 / 125
دیلو نبا  مّوس  دیزی  دلاخ  وبا   744 / 126

750 لوتقم 132 / لّوا ، دیلو  نب  میهاربا   744 / 126
ّزتعم هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  لکوتم ، نب  دّمحم   866 / 252

39 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
يدتهم هب  بقلم  قاحسا  وبا  قثاو ، نب  دّمحم   869 / 250

دمتعم هب  بقلم  سابعلا  وبا  لکوتم ، نب  دمحا   870 / 256
دضتعم هب  بقلم  سابعلا  وبا  قفوم ، نب  دمحا   892 / 279
یفتکم هب  بقلم  دّمحم  وبا  دضتعم ، نب  یلع   902 / 289

تفالخ لّوا  تبون  ردتقم ، هب  بقلم  لضفلا  وبا  دضتعم ، نب  رفعج   908 / 295
دادغب رد  فصتنملا ، یضترملا  ّزتعم  نبا   908 / 296
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تفالخ مّود  تبون  ردتقم ، هب  بقلم  رفعج   908 / 296
دادغب رد  ینارمکح  هرود  نیتسخن  رهاق  هب  بقلم  روصنم  وبا  دضتعم ، نب  دّمحم   929 / 317

تفالخ مّوس  تبون  ردتقم ، هب  بقلم  رفعج   929 / 317
950 تف 239 / تفالخ ، مّود  تبون  رهاق ، هب  بقلم  دّمحم   932 / 320

یضار هب  بقلم  سابعلا  وبا  ردتقم ، نب  دمحا   934 / 322
968 تف 357 / يدتقم ، هب  بقلم  قاحسا  وبا  ردتقم ، نب  میهاربا   940 / 329

949 تف 338 / یفکتسم ، هب  بقلم  مساقلا  وبا  یفتکم ، نب  هّللا  دبع   944 / 333
عیطم هب  بقلم  مساقلا  وبا  ردتقم ، نب  لضف   946 / 334

1003 تف 393 / عئاط ، هب  بقلم  لضفلا  وبا  عیطم ، نبا  میرکلا  دبع   974 / 363
رداق هب  بقلم  سابعلا  وبا  قاحسا ، نب  دمحا   991 / 381

رامحلا يدعجلا  هب  بقلم  دّمحم ، نبا  مّود  ناورم  کلملا  دبع  وبا   750 - 744 / 132 - 127
یسابع يافلخ  ندمآ  راک  يور   750 / 132

سمّـشلا و دـبع  ای  هیما  ینب  یکم  هلیبق  زا  ودره  نامثع  هیواعم و   ) نامثع لتق  یهاوخنوخ  هناهب  هب  ع )  ) یلع تفالخ  نارود  رد  هک  هیواـعم 
نسح ماما  و  ع )  ) یلع زا  سپ  دوب ، هتشارفارب  نایغط  ملع  دندوب ، نامثع  نتشک  هب  مهتم  هک  شناوریپ  وا و  هیلع  دندوب ) رگیدکی  دنواشیوخ 

، ورنیازا هدرک و  گنج  سنازیب  تلود  ای  یقرـش  مور  هیلع  اهراب  دوب ، ماـش  یلاو  هک  یلاـس  تسیب  تدـم  رد  وا  دـش . نیملـسم  هفیلخ  (ع )
لیکشت ار  یلع  نانابیتشپ  یلصا  هتـسه  هک  قارع  بلطجرموجره  يودب  بارعا  گنج  هب  هاپـس  نیا  اب  تشاد و  مظنم  هدید و  میلعت  یهاپس 

هاتوک یتموکح  هک  مّود  هیواعم  نوچ  داهن . زاغآ  دـنفورعم ، ناینایفـس  هب  هک  ار  يوما  هخاـش  نیتسخن  يو  بیترت ، نیا  هب  تفر . دـندادیم 
زا سپ  تشذگرد ، تشاد 

40 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
، لّوا ناورم  هب  دسرب ، ربمایپ  گرزب  هباحص  زا  يرگید  نادناخ  ریبز ، لآ  هب  تفالخ  تفریم  نامگ  هک  شکمـشک  شاشتغا و  زا  ياهرود 

دیرگنب سلدنا ، ای  ایناپسا  نایوما  نینچمه  و   ) هیما ینب  هلسلس  يدعب  يافلخ  مامت  هک  دوب  هخاش  نیا  زا  دیـسر و  هیما  ینب  زا  يرگید  هخاش 
. دندمآ دیدپ  هلسلس 4 ) هب 

ییاورنامرف قشمد  رد  دوخ  تموکح  رقم  زا  یلاس  تسیب  کیره  ماشه  کلملا و  دـبع  هیواعم ، ینعی  هیما  ینب  يافلخ  نیرتگرزب  زا  نت  هس 
هنیـشیپ و هنوگچـیه  اـهنآ  دنتـسه . یتیاـفکاب  ناریدـم  دـندوب ، هدرک  حـتف  بارعا  هک  يايروتارپـما  هرادا  رد  هک  دـنداد  ناـشن  دنتـشاد و 
نوگمهاـن و ینید  يداژن و  ظاـحل  زا  هـک  یمدرم  رب  دوـب و  هدرک  حـتف  ناـشیارب  مالــسا  هـک  ییاهنیمزرــس  رب  تموـکح  يارب  ياهـیرظن 

یتروص هب  دوـخ  نیتـسخن  هناریگتخـس  هلحرم  زا  هک  یعاـمتجا  ماـظن  کـی  اـیوپ و  يربـهر  کـی  اـب  اـما  دنتـشادن ، دـندوب  سناـجتمریغ 
ياههیور اههویـش و  قیفلت  ذخا و  هب  نانآ  دندمآرد . راک  زا  قفوم  دنداد  ناشن  دوخ  زا  هک  یعادبا  يورین  اب  دندوب  هدمآ  رد  ریذـپفاطعنا 

رد ار  اههیور  اههویـش و  نیا  دنداد و  ناشن  هجوت  دندرکیم  تموکح  اهنآ  ياهنیمزرـس  رب  هک  نایناریا  ناینانوی و  يرادا  يرادـتکلمم و 
يرادا يرادروشک و  ياهشور  نونف و  زا  يدادـعت  شریذـپ  دـهاش  هیما  ینب  تفالخ  رترخأتم  هرود  دـنتفرگ . راک  هب  دوخ  یتموکح  ماظن 

، لّوا دیلو  تفالخ  هرود  رد  همه  زا  رتشیب  یماظن ، تاحوتف  تفرگ . يرتشیب  تدش  نایسابع  هرود  رد  هک  دوب  يدنیارف  نیا  دوب و  نایناساس 
بآ اب  یناتسهوک  بلغا  تسدرود و  قطانم  رد  دندوب  راچان  نونکا  برع  نایهاپس  دوب و  هتشذگ  ناسآ  تاحوتف  رود  دنچره  تشاد  همادا 

رد اقیرفا  لامـش  مامت  دـمآیمن . تسد  هب  بارعا  هبلغ  نیتسخن  لحارم  یناسآ  هب  رگید  زین  یگنج  مئانغ  دـننارب و  شیپ  دـعاسمان  ياوه  و 
تاعافترا زا  نآ  زا  سپ  دندش و  ایناپسا  كاخ  دراو  دنتشذگ و  زین  قراطلا  لبج  هگنت  زا  برع  نامجاهم  دمآرد و  فرصت  هب  رـصم  برغ 
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تحت ار  هبون ) ای  ایبون   ) یبون یحیـسم  تکلمم  رـصم ، زا  دنتخات . نایژنورم  نایژنلوراک و  هلـسلس  نارود  هسنارف  رب  هدرک و  روبع  مه  هنریپ 
يایـسآ  ) ایلوطانآ یقرـشبونج  رد  ار  ینانوی  ياهزرم  دـندرک و  لصاح  سامت  كرت  ياهرزخ  اب  زاـقفق  يوس  نآ  رد  دـنداد . رارق  راـشف 

تمواقم و مغریلع  جـیردت  هب  ار  رهنلا  ءاروام  دـندرب و  موجه  مزراوخ  رب  ناریا  یقرـش  هیـشاح  رد  دـنتفرگ . تراـغ  هب  ناتـسنمرا  و  ریغص )
هب نارکم  قیرط  زا  برع  یلاو  کی  هرخالاب ، دندرک . حتف  مالـسا  يارب  ناشکرت ، نادـحتم  اجنآ و  یناریا  نایاورنامرف  هناتخـسرس  تفلاخم 

يروتارپما یتایلام  عبانم  رب  اهنت  هن  تاحوتف  نیا  همه  دیشاپ . ناتسودنه  كاخ  رد  ار  مالـسا  رذب  رابنیتسخن  يارب  درک و  ذوفن  دنـس  لخاد 
نیا راک  يورین  زا  هدافتسا  دنگفاورف . مالسا  نماد  هب  یلاوم  مالغ و  هدرب و  يریثک  رامش  هکلب  دوزفا  مالسا 

41 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
تاناکما زا  دنک و  یگدنز  هتسشنزاب  هقبط  کی  دننام  هدشحتف  ياهنیمزرس  زا  رود  هک  داد  ار  ناکما  نیا  يروتارپما  برع  تیلقا  هب  هدع ،

. دنک یشکهرهب  بیصخ  لاله  نوچ  یقطانم  هوقلاب  يداصتقا  عبانم  و 
اب افلخ  یلـصا ، ياهنیمزرـس  نورد  رد  دـشن . هیما  ینب  تلود  طوقـس  عنام  يرادا  يداصتقا و  تاـیقرت  ورملق و  نتفاـی  تعـسو  همهنیااـب ،
رد شزکرم  هک  ینید  داهن  کـی  لیکـشت  دـندش . ورهبور  جراوخ  نوچ  ییارگهقرف  نـالاعف  قارع و  برع  لـیابقلا  لـها  هتـسویپ  تفلاـخم 

باقعا يواعد  زا  نایاسراپ  نیا  زا  ياهدع  هک  صوصخب  دومن ، نیدتم  یقتم و  نافلاخم  نوناک  ار  ناتـسبرع  سدـقم  رهـش  ود  دوب ، هنیدـم 
ینعی ماما ، ار  دوخ  ربماـیپ  تیب  لـها  ياـضعا  دـندرکیم . يرادـفرط  ناملـسم  تما  هعماـج و  يربهر  رب  ربماـیپ ، تیب  لـها  ینعی  ع )  ) یلع

رد هک  يوما  دـض  تایرظن  فالخرب  هیما  ینب  يافلخ  دنتـسنادیم . ربمایپ  فیاـظو  يرادهدـهع  يارب  دـنوادخ  بناـج  زا  بوصنم  ناـثراو 
یجراخ هیور  مالـسا و  نید  فلاخم  دـندوب و  هاش  طقف  يوما  يافلخ  هک  دـش  عیاش  نایـسابع  ینعی  اهنآ  ناگدـنگفارب  نانیـشناج و  هرود 

ینید تیهاـم  باـب  رد  یلاـعتم  يرظن  اـهنآ  هک  میباـیرد  میناوتیم  اـم  نونکا  دـندوبن . نینچ  دـندرک ، باـب  ار  ثراوت  قیرط  زا  ینیـشناج 
ار دوخ  ورنیازا ، دندرمـشیم و  دـنوادخ  بناج  زا  بیان  هکلب  دنتـسنادیمن ، ربماـیپ  نیـشناج  اـهنت  ار  نتـشیوخ  دنتـشاد و  دوخ  تموکح 

رهاظ تفالخ  ورملق  رساترس  رد  یعامتجا  ياهشنت  اما  دنتشاگنایم . رداق  مالـسا  ياپون  دیاقع  ریـسفت  نایب و  رب  دنتـسنادیم و  هّللا  ۀفیلخ 
شقن هک  دندوب  نآ  یپ  رد  دندوب ، هدمآرد  مالـسا  نید  هب  بولغم  ياهنیمزرـس  يایاعر  زا  هک  یلاوم  دننام  يدـیدج  تاقبط  دوب و  هدـش 

کی زا  ياهدـع  نایـضاران ، نیا  زا  دـنبایب . دوخ  ياهتراهم  دادـعت و  اب  بسانتم  تما ، نورد  رد  يرتشخبتیاـضر  یـسایس  یعاـمتجا و 
زا دعب  دندرک . يرادربهرهب  هنارهام  ربمایپ  يومع  سابع  باقعا  نادنزرف و  ینعی  دنتـشاد ، تفلاخم  رـس  نایوما  اب  هک  یکم  بیقر  نادـناخ 

. دوب یبالقنا  هغبان  کی  یناسارخ  ملـسم  وبا  نآ ، ربهر  هک  دمآ  دیدپ  یبالقنا  شبنج  کی  ناسارخ  ینعی  ناریا  قرـشم  رد   746 لاس 128 /
دنداهن و رانک  هب  ار  اهنآ  دندوب ، هدمآ  نایولع  يارب  تماما  يوعد  اب  هک  نایسابع  یلو  دندروآ  تسد  هب  یماظن  يزوریپ  يوما  دض  ياوق 

نآ ناگدنامهدنز  نت  دنچ  زا  یکی  هدروخ ، تسکش  نایوما  ماعلتق  رد  هلسلس 3 .) هب  دیرگنب   ) دندش نایوما  نیشناج  دوخ   750 رد 132 /
رد ار  هیما  ینب  هلسلس  زا  يرتاپرید  هزات و  هخاش  ایناپسا  رد  ماجنارس  تخیرگ و  اقیرفا  لامـش  هب  يو  دوب . نمحرلا  دبع  هون  ماشه ، نادناخ ،

(. هرامش 4 هلسلس  هب  دیرگنب   ) تشاذگ ناینب  اجنآ 
42 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.11 - 7 موبلا ، لودج ف ؛ 3 و  روابماز ، 9 ؛ ، 6 - 4 لوپ ، نیل - - 
(. ادیوالد يول  ج . « ) نایوما ، » لّوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.103 - 57 لّوا ، دلج  جیربمک ، مالسا  خیرات  هیما ،» ینب  يافلخ  نیدشار و  يافلخ  ، » يریلگاو ایچاو  - 
هحفص 403. رد  همانهرجش  اب  ، 123 - 82 مهدزای ، ات  مشش  نرق  زا  یمالسا  کیدزن  رواخ  تفالخ . رصع  ربمایپ و  يدنک ، ه . - 
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. مهدزناپ هحفص  رد  همانهرجش  اب  ندنل 1986 ، 750 م ، يوما 661 - يافلخ  یمالسا ، هلسلس  نیتسخن  گیتواه ، ر . یج . - 
.A. Noth," Fruher Islam", in Haarmann) ed (, Geschichte der arabischen Welt, 11- 100 - 

43 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1517 / 750 - 923 یسابع 132 / يافلخ   3

هراشا

حافس سابعلا  وبا  مامالا ، دّمحم  نب  هّللا  دبع   749 / 132 1258 - 749 / 656 دادغب 132 - قارع و  رد  یسابع  يافلخ  - 1
روصنم رفعج  وبا  مامالا ، دّمحم  نب  هّللا  دبع   754 / 136

يدهم هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  روصنم ، نب  دّمحم   775 / 158
يداه هب  بقلم  دّمحم  وبا  يدهم ، نب  یسوم   785 / 169

دیشر رفعج  وبا  يدهم ، نب  نوراه   786 / 170
نیما هب  بقلم  یسوم  وبا  دیشر ، نب  دّمحم   809 / 193

یسابع 132/ يافلخ  یسانشرابت 43 3  يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس  نومأم  رفعج  وبا  دیشر ، نب  هّللا  دبع   813 / 198
43 ص :   ..... 1517 / 750  - 923

839 تف 224 / دادغب ، رد  يدهم ، نب  میهاربا   819 - 817 / 203 - 20
مصتعم هب  بقلم  قاحسا  وبا  دیشر ، نب  دّمحم   833 / 218

قثاو هب  بقلم  رفعج  وبا  مصتعم ، نب  نوراه   842 / 227
لکوتم هب  بقلم  لضفلا  وبا  مصتعم ، نب  رفعج   847 / 232
رصتنم هب  بقلم  رفعج  وبا  لکوتم ، نب  دّمحم   861 / 247
نیعتسم هب  بقلم  سابعلا  وبا  دّمحم ، نب  دمحا   862 / 248
مئاق هب  بقلم  رفعج  وبا  رداق ، نب  هّللا  دبع   1031 / 422

44 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
يدتقم هب  بقلم  مساقلا  وبا  دّمحم ، نب  هّللا  دبع   1075 / 467
رهظتسم هب  بقلم  سابعلا  وبا  يدتقم ، نب  دمحا   1094 / 487
دشرتسم هب  بقلم  روصنم  وبا  رهظتسم ، نب  لضف   1118 / 512

دشار هب  بقلم  رفعج  وبا  دشرتسم ، نب  روصنم   1135 / 529
یفتقم هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  رهظتسم ، نب  دّمحم   1136 / 530

دجنتسم هب  بقلم  رفظملا  وبا  یفتقم ، نب  فسوی   1160 / 555
ءیضتسم هب  بقلم  دّمحم  وبا  دجنتسم ، نب  نسح   1170 / 566

رصان هب  بقلم  سابعلا  وبا  ءیضتسم ، نب  دمحا   1180 / 575
رهاظ هب  بقلم  رصن  وبا  رصان ، نب  دّمحم   1225 / 622

رصنتسم هب  بقلم  رفعج  وبا  رهاظ ، نب  روصنم   1226 / 623

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


مصعتسم هب  بقلم  دمحا  وبا  رصنتسم ، نب  هّللا  دبع   1258 - 1242 / 656 - 640
. دندرک تراغ  ار  دادغب  نالوغم   1258 / 656

لّوا مکاح  هب  بقلم  سابعلا  وبا  نسح ، نب  دمحا   1261 / 660 - 659 1261 / 660 ماش 659 - لامش  ناّرح و  بلح ، رد  یسابع  يافلخ  - 2
تفای لاقتنا  هرهاق  هب  تفالخ   1262 / 661

رصنتسم هب  بقلم  مساقلا  وبا  رهاظ ، نب  دمحا   1261 / 660 - 659 1517 - 1261 / 923 هرهاق 659 - رد  یسابع  يافلخ  - 3
لّوا مکاح  هب  بقلم  سابعلا  وبا  نسح ، نب  دمحا   1262 / 661

لّوا یفکتسم  هب  بقلم  هعیبر ، وبا  لّوا ، مکاح  نب  نامیلس   1302 / 701
لّوا قثاو  هب  بقلم  قاحسا  وبا  کسمتسم ، دّمحم  نب  میهاربا   1340 / 740

مّود مکاح  سابعلا  وبا  لّوا ، یفکتسم  نب  دمحا   1341 / 741
لّوا دضتعم  حتفلا  وبا  لّوا ، یفکتسم  نب  رکب  وبا   1352 / 753

ینارمکح لّوا  تبون  لّوا ، لکوتم  هّللا  دبع  وبا  لّوا ، دضتعم  نب  دّمحم   1362 / 763
تموکح لوا  هرود  مصتعم ، ییحی  وبا  لوا ، قثاو  نب  ایرکز   1377 / 779

45 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ینارمکح مّود  تبون  لّوا ، لکوتم  دّمحم   1377 / 779

مّود قثاو  صح  وبا  لّوا ، قثاو  نب  رمع   1383 / 785
ینارمکح مّوس  تبون  لّوا ، لکوتم  دّمحم   1389 / 791

تاحفص هب  دیرگنب  دش . مالعا  ناطلـس  ناونع  هب   1412 رد 815 / زین   ) نیعتـسم لضفلا  وبا  لّوا ، لکوتم  نب  بوقعی  ای  ساـبع   1406 / 808
(31 هرامش 2 / دعب ،

مّود دضتعم  حتفلا  وبا  لّوا ، لکوتم  نب  دواد   1414 / 816
مّود یفکتسم  هعیبر  وبا  لّوا ، لکوتم  نب  نامیلس   1441 / 845

مئاق رکب  وبا  لّوا ، لکوتم  نب  ةزمح   1451 / 855
دجنتسم نساحملا  وبا  لّوا ، لکوتم  نب  فسوی   1455 / 859

مّود لکوتم  ّزعلا  وبا  نیعتسم ، نب  زیزعلا  دبع   1479 / 884
ینارمکح لّوا  تبون  کسمتسم ، ربصلا  وبا  مّود ، لکوتم  نب  بوقعی   1497 / 903

ینارمکح لّوا  تبون  کسمتسم ، نبا  مّوس  لکوتم   1508 / 914
ینارمکح مّود  تبون  کسمتسم ، بوقعی   1516 / 922

تشذگرد لوبناتسا  رد  ینارمکح ، مّود  تبون  مّوس ، لکوتم   1517 / 923
دندرک حتف  ار  رصم  اهینامثع   1517 / 923

تـسد هب  دروآ ، رامـشب  یّکم  بیقر  ياهنادـناخ  ناـیم  تردـق  عازن  ياهبنج  زا  ار  نآ  ناوـتیم  هک  یهار  زا  ار  تفـالخ  دنـسم  نایـسابع 
يوعد دنتـسناوت  يراـبت  نینچ  نتـشاد  رطاـخ  هب  دـندوب و  مشاـه  ینب  هفیاـط  زا  ساـبع و  ربمغیپ ، يومع  نادـناخ  زا  اـهنآ  اریز  دـندروآ .

رد همهنیااـب ، دـندوبن . رادروخرب  یتیعورـشم  نینچ  زا  ناـیوما  هکنآ  لاـح  دـننالوبقب ، تنـس  لـها  ینید  تاـقبط  هب  ار  دوـخ  تیعورـشم 
نب یلع  نادنزرف  باقعا  ینعی  نایولع ، یپردیپ  ياهنایغط  اب  هلباقم  هضراعم و  هب  روبجم  نایـسابع  دوخ ، ندیـسر  تردق  هب  نرق  نیتسخن 

ار دوخ  ناـیاوشیپ  دـندشیم  هدـناوخ  هعیـش  هک  اـهنآ  نارادـفرط  هک  اریز  دـندش  مالـسا  ربماـیپ  ياـههون  ع ،)  ) نیـسح نسح و  بلاـطیبا ،
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صن دـنوادخ ، دـییأت  اب  ربمایپ  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رب  ینتبم  يوعد  نیا  دنتـسنادیم و  تماما  تفـالخ و  هب  نارگید  زا  رتقحم  رتراوازس و 
زا بسن  رب  روکذ  دالوا  قیرط  زا  بسن  هک  دـنتفگیم  شیوخ  زا  عافد  رد  یـسابع  نارگهعفادـم  تسا . هدرک  یلع  مان  هب  تفالخ  تماـما و 

يافلخ دوخ  دـنربیم . ربمایپ  رتخد  س )  ) همطاـف قیرط  زا  ربمغیپ  زا  بسن  ناـیولع  هک  دوب  نآ  ناشـضرغ  دراد و  يرترب  ثاـنا  دـالوا  قیرط 
یسابع

46 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
اهنآ ءاکتا  باقلا  نیا  دندربیم و  راک  هب  تفالخ  دنـسم  رب  نتـسشن  ماگنه  هک  دندرک  تسرد  باقلا  هلـسلس  کی  هک  تشذگن  يرید  زین 
ندوب یهلا  رب  تشادن . هقباس  هیما  ینب  تفالخ  هرود  رد  هک  دوب  يراک  نیا  دادیم و  ناشن  اهنآ  هب  تبـسن  ار  یهلا  دییأت  ای  دـنوادخ  هب  ار 

تـسرهف رب  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  سکدترا  ینید  ياهداهن  تفر و  دیکأت  زین  رگید  ياههار  زا  جـیردت  هب  افلخ ، دـیدج  هلـسلس  تردـق 
ياهنییآ ییادخ و  تنطلـس  رب  رئاد  یناریا  نهک  ياهتنـس  تاریثأت  زین ، یلمع  تموکح  ياضف  رد  دندش . هدز  مقر  نایـسابع  نارادـبناج 

یناریا نایضاران  زا  دش و  زاغآ  ناریا  كاخ  رد  دوب ، یبرع  شبنج  کی  لصا  رد  هکنآ  اب  یسابع  بالقنا  اریز  تشگ ، ادیوه  يرادروشک 
تفالخ یقرـش  يریگتهج  هناشن  دادـغب ، هب  ماجنارـس  قارع و  هب  ماش  رد  قشمد  زا  تفالخ  زکرم  لاـقتنا  تسج . هرهب  دوخ  يزوریپ  يارب 
یسابع تفالخ  هاگتـسد  نورد  رد  هدنیازفا  تروص  هب  نایناریا  ياهذوفن  یناریا و  یگنهرف  يدام و  ياههیور  دعب ، ياهنرق  یط  رد  دوب و 

. تشگ ادیوه 
ياهزرم دیسر و  دوخ  شرتسگ  دح  نیرخآ  هب  نایـسابع  تموکح  هرود  لیاوا  يوما و  يافلخ  تموکح  هرود  رد  المع  مالـسا  يروتارپما 

ناشن یتداشر  تدالج و  دوخ  زا  هاپـس  ناهدنامرف  ناونع  هب  گنج  ياهنادـیم  رد  يدودـعم  اهنت  افلخ  نایم  زا  تفای . تیبثت  مالـسالا  راد 
لیاوا مهد و  نرق  رد  و  دندرک - اهیـسنازیب  هیلع  يزیمآتیقفوم  ياهیـشکرکشل  مصتعم  نومأم و  دندش - رادربمان  تهج  نیا  زا  دنداد و 

رد دندمآرد . یعافد  لاح  هب  هک  دـندوب  ناناملـسم  نیا  ییاینودـقم ، هلـسلس  ینانوی  ناروتارپما  يدـنمتردق  رثا  رب  مجنپ  مراهچ و  مهدزای /
رب دـندوب و  نایـسابع  یلبق  نانمـشد  زا  هک  نایوما  زا  ياهخاش  داـهن . یگتخیـسگمه  زا  هب  يور  تفـالخ  یـسایس  تدـحو  مهن  مّوس / نرق 

تردق لامعا  هب  رداق  تفالخ  هاگتسد  هک  دندوب  رود  نادنچ  الک  هرامش 4 ،) هلسلس  هب  دیرگنب   ) دنتشاد ییاورنامرف  اقیرفا  لامش  ایناپسا و 
هب دیرگنب   ) ناریا رد  نایدجاس  نایرهاط و  و  هرامش 25 ) هب  دیرگنب   ) رصم رد  ناینولوط  نوچ  نانارمکح  هلـسلس  کی  دوبن . نانآ  دروم  رد 

روهظ يارب  ار  هار  ناشيرادربنامرف ، مغریلع  اهنآ  دوجو  اما  دندرکیم ، راتفر  دادغب  رادافو  ناگدناشنتسد  دننام  زونه  هرامش 82 و 70 )
(84 هرامش 83 ، هب  دیرگنب   ) ناتسیس نایرافص  رهنلا و  ءاروام  نایناماس  دننام  یناریا  ناهج  رتیقرش  هیـشاح  رد  لقتـسم  اتدمع  ياههلـسلس 

نایسابع رثؤم  يالیتسا  رادتقا و  همه ، زا  رتدب  دندادیمن . الـصا  ای  دندادیم و  جارخ  دادغب  هفیلخ  هب  تردنب  اههلـسلس  نیا  تخاس . راومه 
ياهنیمزرس زا  یعیسو  شخب  رب  یعیش  دنمتردق  یسایس  شبنج  کی  تقوم  يزوریپ  هجیتن  رد  مهد  مراهچ / نرق  رد  زین  يزکرم  قارع  رب 

شخب رصم و  سپس  دنتفرگ ، ار  یلامش  ياقیرفا  تسخن  نایمطاف  تفریذپ . شهاک  تفالخ ، یقرش  يزکرم و 
47 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

، ناریا برغم  قارع و  رد  دنتسشن . تموکح  هب  بیقر  يافلخ  ناونع  هب  هرهاق  رد  و  هرامش 27 ،) هب  دیرگنب   ) دندش فرصتم  ار  ماش  یبونج 
هب یسابع  يافلخ  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  دندش و  دادغب  دراو   945 لاس 334 / رد  و  هرامش 75 ) هب  دیرگنب   ) دندیسر تردق  هب  یملید  ناییوب 

لها مالـسا  نایاوشیپ  ناونع  هب  ناشیناحور  یقـالخا و  ذوفن  زج  يزیچ  اـهنآ  يارب  دـندمآرد و  يزاـببشهمیخ  ياـهکسورع  تروص 
. دنامن یقاب  تنس 

هب تنس  لها  نایسابع و  دوس  هب  تیعضو  هنایمرواخ ، رد  مهدزای  مجنپ / نرق  رد  هرامش 91 ) هب  دیرگنب   ) یقوجلس ناکرت  ندش  رهاظ  اب  اما 
دنراذگب هک  دنتشادن  نآ  تین  اما  دندوب ، تنـس  لها  بهذم  نادقتعم  زا  یبهذم  رظنهطقن  زا  هکنآ  اب  نایقوجلـس  اما  درک . رییغت  یلک  روط 

نرق رد  اهنت  نیا  دندوب . هدرتسگ  دوخ  هک  دوب  یتنطلس  هاگتـسد  نایز  هب  راک  نیا  اریز  دنروآ ، تسد  هب  ار  دوخ  یـسایس  تردق  ون  زا  افلخ 
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هک دوب  دش ، فیعـض  اهنآ  يالیتسا  رادـتقا و  هجیتن  رد  دیـشاپ و  مه  زا  گرزب  هقجالـس  نادـناخ  یگچراپکی  هک  یتقو  مهدزاود ، مشش /
ذوفن رثؤم و  تردق  يایحا  نیا  اما  داهن . جورع  هب  يور  رصان  یفتقم و  نوچ  ییافلخ  ینارمکح  تحت  ون  زا  یسابع  يافلخ  تلود  تخب و 

رد ات  دنتشک  ار  یسابع  هفیلخ  نیرخآ  ناخوگاله ، لوغم  نایهاپس   1258 لاس 656 / رد  دـییاپن و  رید  لوغم  هلمح  رثا  رب  يونعم  یقالخا و 
(. هرامش 133 هب  دیرگنب   ) دننیشنب تموکح  هب  دادغب 

هنایم ياههدس  رد  یمالسا  ندمت  لماک  ییافوکش  دهاش  مهدزای ، مجنپ / ات  متـشه  مّود / نرق  زا  ینعی  نایـسابع ، تموکح  تسخن  نرق  هس 
. دنتفای مامت  قنور  یـسنازیب  ینانوی و  یناریا ، ياهگنهرف  هدنهدتوق  شخبرمث و  تاریثأت  ریز  یعیبط  مولع  هفـسلف و  مالک ، تایبدا ، دوب .

نادابآ نوکسم و  نامزرید  زا  هک  رصم  بیـصخ و  لاله  ناریا و  نهک  ياهنیمزرـس  رد  هژیوب  اجهمه  رد  یناگرزاب  يداصتقا و  تفرـشیپ 
اب دـش . رارقرب  هایـس  ياقیرفآ  دـنه و  رود ، رواخ  «، 1  » ایـسورا ياهتشد  دـننام  یجراخ  قطانم  اب  يرگادوس  طباور  دوب . دوهـشم  دـندوب ،

تفرشیپ مهدزای ، مهد و  مجنپ / مراهچ و  ياهنرق  یط  رد  ياهقرف  ياهلیبق و  ياهتنوشخ  زکرم و  رد  یسایس  ماجسنا  یگتخیـسگ  دوجو 
هرود ار  مهد  مراـهچ / نرق  یتـسرد  هب  زتـم ، مادآ  یـسیئوس ، سانـشقرش  هک  دوب  تباـب  نیا  زا  تفاـی و  همادا  ناـنچمه  یگنهرف  يداـم و 

تارییغت يدـعب ، رقتـسم  كرت  ياههلـسلس  نمکرت و  مجاـهم  نادرگناـبایب  هناـیمرواخ ، یلامـش  هـقبط  ناـیم  رد  دـیمان . مالـسا » سناـسنر  »
نیمز زا  يروهرهب  نوچ  ییاههنیمز  رد  ياهدرتسگ 

______________________________

. دناهدرک حالطصا  ایساپورا »  » ار نآ  یسراف  رد  تسا . هدش  هداد  هراق  کی  ناونع  هب  ایسآ  اپورا و  هب  هک  یمان  (. 1)
48 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ینمـشد اب  هک  دندوب  نالوغم  نیا  دـندش . بذـج  مالـسا  ینید  یگنهرف و  جـسن  رد  رتشیب  نانیا  یلو  دـندروآ ، دـیدپ  يداصتقا  یگدـنز  و 
، تشاد تافانم  هنایمرواخ  هتفای  ناکـسا  يزرواشک  تایداصتقا  اب  هک  ینابایب  یگدـنز  هویـش  ندروآ  مالـسا و  اب  دوخ  هلاسهد  دـنچ  هناعبس 

. دندروآ دورف  ناریا  قارع و  نیمزرس  یعامتجا  يداصتقا و  تابث  هب  يرتدیدش  هبرض 
رب دوخ  ( 31 هرامش 1 / هب  دیرگنب   ) سربیب رـصم ، كولمم  ناطلـس  دعب  ینامز  كدنا  اما  دندنگفارب ، نالوغم  ار  دادغب  تفالخ  هنوگنیدب ،

يومع رهاظ  هب  رصنتسم  (. 1261 / 659  ) دیایب هرهاق  هب  هک  درک  توعد  رـصنتسم  هب  بقلم  دمحا  زا  دنک و  بوصنم  ياهفیلخ  هک  دـش  نآ 
حتف يارب  یقفوماـن  شـشوک  رد  هفیلخ  نیا  دـندوب . هدرک  دازآ  ار  وا  نـالوغم  دوب و  هدـش  هدـنگفا  نادـنز  هب  هک  دوب  دادـغب  هفیلخ  نیرخآ 

یسابع کی  نایم ، نیا  رد  تسین . نایم  رد  وا  زا  یمان  سپنآزا  اریز  تخاب ، ناج  مادقا  نیا  رد  الامتحا  یلو  دیشک ، رکشل  اجنآ  هب  دادغب 
بلح رد  مکاحلا  مان  اب  شقآ  ریما  ینابیتشپ  هب  لاس  نیمه  رد  دشاب ، هدوب  یـسابع  هفیلخ  دشرتسم  باقعا  زا  اعقاو  دیآیم  رظن  هب  هک  رگید 

ناکولمم ینارمکح  هب  هرهاق  رد  هفیلخ  کی  رارقتسا  دش . بوصنم  یگفیلخ  هب   1262 لاس 661 / رد  هرهاق  رد  ادعب  درک و  تفالخ  مالعا 
گنج رد  یقالخا  یحالس  دوزفا و  ناملسم  دنه  اقیرفا و  لامش  نوچ  یتسدرود  ياهاج  رد  نانآ  رابتعا  تیثیح و  رب  دیشخب و  تیعورـشم 

ای توتف  هقیرط  ياوشیپ  ناونع  هب  دوخ  راک  هب  دادغب ، يرخآ  يافلخ  دننام  اههفیلخ  نیا  نیا ، زا  هتـشذگ  دـیدرگ ؛ نالوغم  نایبیلـص و  هیلع 
. دوبن نایم  رد  نیطالـس  اب  تردـق  میهـست  هشیدـنا  انیقی  دنتـشادن و  یتردـق  دوخ  زا  کیلامم  تلود  رد  نانیا  اـما  دـنداد . همادا  يراوسهش 

هصق نیا  اما  دش  هدرب  لوبناتسا  هب  بیهم ، میلس  ینامثع ، حتاف  ناطلس  هلیـسو  هب   1517 لاس 923 / رد  مّوس  لکوتم  یـسابع ، هفیلخ  نیرخآ 
هتخاس مهدزون  نرق  رد  هک  تسین  شیب  ياهناسفا  هدرک ، ضیوفت  ینامثع  كرت  نیطالـس  هب  تفالخ  رد  ار  دوخ  قوقح  اـجنآ  رد  يو  هک 

. تسا هدش  هتخادرپ  و 
هب نیا  دوب و  وا  نوماریپ  راـبرد  بادآ  ندـش  یمـسر  اورناـمرف و  هبترم  ماـقم و  ءاـقترا  رب  رظاـن  ، 749 رد 132 / نایـسابع  ندـمآ  راک  يور 
هک یلاـح  رد  دوب . میدروآ ، ـالاب  رد  هک  یحرـش  هب  یـسابع ، هعماـج  رد  ناریا  یگنهرف  ياـهذوفن  نوزفازور  رـشن  هجیتن  رد  يوق  لاـمتحا 

دوخ يارب  يراختفا  باقلا  روصنم  نامز  زا  یـسابع  يافلخ  دـندوب ، عناق  دوخ  یتفالخ  مسا  ناونع  هب  دوخ  هداـس  ياـهمان  هب  يوما  ياـفلخ 
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هفیلخ ییاوشیپ  شقن  ای  دنوادخ ،» يوس  زا  هتفای  تیاده   » يدهم الثم  درکیم ، تلالد  اهنآ  تموکح  زا  دنوادخ  دییأت  رب  هک  دندرک  ذخا 
« هدننکراکـشآ هدنهدجاور ،  » ینعی رهاظ ، ای  يراک ،» رب  هدننکمایق   » ینعی مئاق  دننام  دومنیم ، شناگدنب  يارب  دنوادخ  هشقن  يارجا  رد  ار 

ای هّللا  نیدل  دننام  زین  ممتم  ترابع  کی  الومعم  و 
49 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

، دـندمآ راک  يور  یلحم  ياههلـسلس  تفرگ و  ندیـشاپ  مه  زا  تفالخ  هاگتـسد  تدـحو  هکنیمه  دـمآیم . اهمان  نیا  لابند  هب  هّللا  رماـب 
نیا ناگدـنراد  یعقاو  تیمها  اب  بلغا  هک  عون  نیا  زا  ياهبنلغ  الابدـنلب و  باقلا  هب  ار  دوخ  اـفلخ  زا  دـیلقت  هب  یلحم  کـچوک  ناـنارمکح 

. دنتسارآ تشادن ، یتبسانم  هنوگ  چیه  باقلا 

یسانشباتک

.13 - 11 موبلا ، لودج گ ؛ و  5 ؛ - 4 روابماز ، 13 ؛ - 13 ، 8 - 6 لوپ ، نیل - - 
(. سیول ب . « ) نایسابع ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.126 - 61 لصف 3 و 2 ، سیراپ 1968 ، کیسالک ، هرود  رد  یمالسا  ندمت  لدروس ، و ژ . د . - 
.139 - 104 لّوا ، دلج  جیربمک ، مالسا  خیرات  رد  یسابع ،» تفالخ  ، » لدروس د . - 

ندنل 1981. یسایس ، خیرات  یسابع : میدق  تفالخ  يدنک ، ه . - 
هحفص 404. رد  بسن  هرجش  اب  ، 199 - 124 مهدزای ، ات  مشش  نرق  زا  یمالسا  کیدزن  رواخ  تفالخ . رصع  ربمایپ و  يدنک ، ه . - 

.165 هحفص 101 -  Haarmann )ed( ,Geschichte derarabischen Welt, رد نایسابع ،» تفالخ  ، » لگین ت . - 
.507 - 501 (، 1984  ) هرامش 47 ییاقیرفا ، یقرش و  هسردم  تاعلاطم  هلجم  رصم ،» یسابع  تفالخ  هرابرد  یتاظحالم  ، » تلاه م . پ . - 

S. Heidemann, Das Aleppiner Kalifat) A. D. 1261 (. Vom Ende des Kalifates in Bagdaduber - 
.Aleppo Zu den Restaurationen in Kairo, Leidenm, 1994
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یسانشباتک

.14 - 13 موبلا ، لودج ف ؛ 4 و  - 3 روابماز ، 1922 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. لاسناوورپ يول . ا . « ) نایوما ، » لّوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

G. C. Miles, The Coinage of the Umayyads of Spain, ANS Hispanic Numismatic Series, - 
.Monographs, No. 1, New York 1950

E. Levi- Provengal, Histoire de LEspagne Musulmane, Paris 1950- 67, I- II, wite Table at - 
.II, 346
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مهدزیس نرق  لیاوا  ات  مهدزای  نرق  متفه / نرق  لیاوا  ات  مجنپ  نرق  ایناپسا  رد  فیاوط  ياسؤر  ای  فئاوطلا  كولم   5

هراشا
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، راک رس  رب  نوطبارم  ندمآ  يرماع و  نابجاح  هلسلس  نایاپ  نایم  هلصاف  لاس  داتشه  ای  داتفه  هیقرشلا  ریازج  هتبس و  ایناپـسا ، بونج  زکرم و 
رد بلغا  هکنانچ  همهنیااب ، دوب ؛ ناملسم  يایناپسا  رسارس  رد  یلحم  ياهنیـشنریما  لیکـشت  هیما و  ینب  هلـسلس  ییاهن  ندیـشاپورف  دهاش 

. دوب هارمه  یگرزب  یگنهرف  یگدنشخرد  اب  یسایس  یگدیشاپ  مه  زا  هرود  نیا  تسا  هداتفا  قافتا  ناهج  خیرات 
لماک رارقتـسا  اـب  ، 1031 رد 422 / خـیرات  هنحــص  زا  ناـیوما  ندـش  دــیدپان  زا  شیپ  تـسرد  يرماـع ، هـنتف  هرود  زا  دــعب  دــنیارف  نـیا 

. دش زاغآ  یلصا  فیاوطلا  كولم  ياهنیشنریما 
يروـشک دـنک . ذوـفن  لاـمعا  اـههفیاط  يارما  رب  یلحم  تردـق  کـی  زا  شیب  تسناوـتن  زگره  اـهههد  نـیا  یط  رد  نیـشنتختیاپ ، هـبطرق 

زکرم رب 39  غلاب  هک  ار  زکارم  نیا  مان  نیتشارـساو  دـیوید  دـمآ ، دـیدپ  فلتخم  ییایفارغج  ياـهزکرم  اـب  یلحم  ياهتردـق  زا  هعطقهعطق 
: تسا هدرک  رکذ  راوتسرهف  دوشیم ،

هطسب . 5 نورزخ /) ینب   ) شکرا . 1
( نایسطفا  ) سویلطب . 6 نایدابع /)  ) هّیلیبشا . 2

جلب . 7 مساق /) ینب   ) تنبلا . 3
( نایرماع  ) هیسنلب . 8 نیزر /) ینب   ) نیشربلا ای  هلهس  ای ال  هلهسلا  . 4
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( نایدومح  ) ءارضخلا ةریزج  . 10 نایدوه /)  ) هلیطت . 9

فارشالا نصح  . 12 ناّیج / . 11
هدنر . 14 دهاجم /) ینب   ) هیناد . 13

( نایدوه سپس  نایبیبحت و   ) هطسقرس . 16 نایدومح /)  ) هتبس . 15
هروقش . 18 نیزم /) ینب   ) بلش . 17
هشوطرط . 20 نایریز /)  ) هطانرغ . 19

( نایروهج  ) هبطرق . 22 نونلا /) وذ  ینب   ) هلطیلط . 21
( نایدوه  ) بویالا ۀعلق  . 24 لازرب /) ینب   ) هنومرق . 23

( نایدوه  ) هدرال . 26 حابر / ۀعلق  . 25
( نایدومح  ) هقلام . 28 نایبصحی /)  ) نویعلا لبج  هلبل و  . 27

رطیبرم . 30 ملاس / هنیدم  . 29
( نایرهاط هلمج  زا  فلتخم  نانارمکح   ) هیسرم . 32 هلترم / . 31

( حدامص ینب   ) ۀیرملا . 34 حون /) ینب   ) روروم . 33
( دهاجم ینب   ) ۀقرویم . 36 نایدوه /)  ) هقشو . 35

( نوراه ینب   ) هبنوشکا ای  برغ  هیرم  هتنش  . 38 شیتلش / هبنوا و  ای  هبلو  . 37
هب دـیرگنب  هیناغ : ینب  لقتـسم  نانارمکح  اقیرفا و  لامـش  ياههلـسلس  زا  ینانارمکح  سپـس  دـهاجم و  ینب   ) هیقرّـشلا ریازج  ۀـقرویم و  . 39

(. هلسلس 6
اما دندوبن ، روشک  رهـش  کی  زا  رتشیب  يزیچ  قرـش ، یقرـشبونج و  بونج ، رتدنمقنور  رتنادابآ و  یحاون  رد  هژیوب  زکارم  نیا  زا  یخرب 
هرد نایدوه  ناناملسم و  ورملق  نارک  نیرتیلامش  رد  هلطیلط  ناینونلا  وذ  هریزجهبش ، یبرغبونج  رد  سویلطب  نایسطفا  نوچ  رگید  یخرب 

دنتشاد یتوافتم  یمسر  قباوس  دندوب و  فلتخم  ياهداژن  زا  اههلسلس  نیا  دنتـشاد . تموکح  ایناپـسا  نیمزرـس  زا  یعیـسو  ياههنهپ  رب  وربا 
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زا اههلالـس  نیا  زا  ییات  دـنچ  دوب . فلتخم  ياههورگ  يداژن  یموق و  ياهتباقر  نایوما و  راگزور  رخأـتم  ياهدـنور  هدـننکسکعنم  هک 
رقتسم ایناپـسا  رد  شیپ  اهتدم  زا  هک  دندوب  یبرع  ياهنادناخ  زا  ياهدع  دندوب و  هدمآ  دیدپ  اهنآ  یلاوم  رماع و  ینب  یماظن  ناگتـسجرب 

یسانکم نایـسطفا  دننام  دندوب  ربرب  ماوقا  زا  رگید  هدع  هطـسقرس . رد  نایدوه  تنبلا و  رد  مساق  ینب  هیلیبشا ، رد  نایدابع  دننام  دندوب  هدش 
ةریزج نایدومح  دـننام  دـندوب  هدـش  بآمربرب  هک  دـندوب  ییاهبرع  ای  دوب ) نونز  ياهربرب  اهنآ  یلـصا  مان  هک   ) يراّوح ياهینونلا  وذ  و 

هقلام هتبس و  ءارضخلا ،
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ییاقیرفا لامـش  جاوفا  میظع  لیـس  نایم  زا  ربرب  فیاوط  نیا  دروم  دنچ  رد  دیـسریم .) هسرادا  ای  نایـسیردا  هب  تیاهن  رد  اهنآ  لصا  هک  )
رد دندوب . هجاهنـص  ياهربرب  زا  هک  هطانرغ  نایریز  دننام  دندوب  هتـساخرب  دوب ، هدروآ  هارمه  دوخ  اب  مهد  نرق  رخاوا  رد  رماع  یبا  نبا  هک 

تردق هشوطرط  هیسنلب و  هیسرم ، سویلطب ، هّیرملا ، هیلّوا  نانارمکح  دننام  یبلقص  نارادرـس  قرـشم ، یقرـشبونج و  ياهرهـش  زا  یـضعب 
. داهن لوفا  هب  ور  مهدزای  نرق  همین  زا  سپ  ایناپسا  رد  هبلاقص  شقن  دنچره  دنتفای ،

نایدابع دـنتفرگ . شیپ  رد  دوخ  ناگیاسمه  هب  تبـسن  ياهنازواجتم  ياهتسایـس  رتگرزب  ياههفیاط  فیاوطلا ، كولم  ياههلـسلس  نیا  زا 
نیرخآ دوب  یعدـم  هک  ار  يدرم  هلحرم  کی  رد  دـنرب  شیپ  ار  شیوخ  دـصاقم  هکنآ  يارب  دـندرتسگ و  هلطیلط  اـت  ار  دوخ  ورملق  اـبیرقت 

یضار یتح  فیاوط  زا  یضعب  دندرک . مالعا  هدنز  تسا ، هدرم  یمانمگ  رد  لزع  زا  سپ  هتفریم  نامگ  هک  تسا  مّوس  ماشه  يوما ، هفیلخ 
يرای هب  ناناملـسم  هیلع  گنج  رد  ار  نایحیـسم  ای  دـنزادرپب  ینیچهئطوت  هب  دوخ  ناملـسم  ناـبیقر  هیلع  نایحیـسم  یتسدـمه  اـب  هک  دـندوب 

رد ار  دوخ  تاکلمتـسم  هک  دوب  هدامآ  ایناپـسا  هب  نوطبارم  ندـمآرد  زا  سپ  یـسطفا  نارمکح  نیرخآ  لّـکوتم ، هب  بقلم  رمع  دـنناوخارف .
. دنک راذگاو  وا  هب  اهربرب ، هدننکدیدهت  تردق  هب  هلباقم  يارب  لیتساک ، نوئل و  هاشداپ  مشش ، يوسنوفلآ  کمک  ءازا  رد  يزکرم  لاغترپ 

، تدم نیمه  دودح  ای  شیپ ، نرق  کی  ّتیعضو  فالخ  رب  تسرد  دش ، ایناپسا  ناناملسم  لیم  فالخ  روما  نایرج  مهدزای ، نرق  رخاوا  رد 
ناملسم ياههفیاط  زا  يرایسب  نونکا  دنتخادرپیم . جارخ  جاب و  هبطرق  دنمتردق  هفیلخ  هب  یلامـش ، يایناپـسا  ناوتان  کچوک و  يارما  هک 

1085 لاس 478 / رد  دندشیم . بوسحم  اهنآ  ناتـسدریز  ناگدناشنتسد و  فلتخم  روص  هب  و  دندادیم ، جارخ  یحیـسم  ياهتلود  هب 
تردـق نیرتگرزب  هب  لـسّوت  داـتفا . وسنوفلآ  تسد  هب  یجراـخ  تـالمح  هجیتـن  رد  مه  یلخاد و  دـیدش  تاـفالتخا  هجیتـن  رد  مه  هلطیلط 

هراچ هار  اهنت  ایناپـسا ، ینید  تاقبط  بناج  زا  مه  فیاوط و  نانارمکح  بناج  زا  مه  شکارم ، اـیناتیروم و  نوطبارم  ینعی  یبرغ ، ناملـسم 
یفیاوط ياهتموکح  مامت  ابیرقت  نتفر  نایم  زا  يارب  دش  ياهمدقم  دوخ   1086 رد 479 / هقالّزلا  رد  نوطبارم  يزوریپ  اما  دیـسریم ، رظن  هب 

. دندرک ظفح  ار  دوخ  دنبمین  لالقتسا   1110 ات 503 / هطسقرس  نایدوه  اهنت  لاس . دنچ  یط  رد 
ياههلـسلس 14 و هب  دیرگنب   ) 1145 لاس 540 / زا  سپ  اجنآ  رب  نودحوم  تردـق  تیبثت  ایناپـسا و  نوطبارم  تردـق  لاوز  نایم  هلـصاف  رد 

یناگدنز هاتوک  یفیاوطلا  كولم  ياهتموکح  ( 15
60 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یلحم نانارمکح  ایناپـسا ، رد  نودحوم  رادتقا  نداتفارب  زا  سپ  و  دـمآ ؛ دوجو  هب  هلترم  هیـسرم و  هبطرق ، هیـسنلب ، دـننام  یحاون  یـضعب  رد 
زین اهرهـش  نیا  هکنیا  ات  دننامب ، تردق  رـس  رب  هیـسرم  رد  يرتشیب  تدم  يارب  يدح  ات  هلبین و  هیـسنلب ، دـننام  اهرهـش  یـضعب  رد  دنتـسناوت 

. دمآرد نایحیسم  فرصت  هب  ماجنارس 
رصان هب  بقلم  دومح ، نب  یلع   1015 ای 405 /  1014 هقلام 404 / نایدومح  - 1

ینارمکح لّوا  تبون  نومأم ، هب  بقلم  دومح ، نب  مساق   1017 / 408
ینارمکح لّوا  تبون  یلتعم ، هب  بقلم  یلع ، نبا  لّوا  ییحی   1021 / 412

ینارمکح مّود  تبون  لّوا ، مساق   1022 / 413
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ینارمکح مّود  تبون  یلتعم ، هب  بقلم  لّوا ، ییحی   1026 / 417
دّیأتم هب  بقلم  یلع ، نبا  لّوا  سیردا   1036 / 427

مئاق هب  بقلم  سیردا ، نبا  مّود  ییحی   1039 / 431
رصنتسم هب  بقلم  لّوا ، ییحی  نب  نسح   1040 / 431

ینارمکح لّوا  تبون  یلع ، هب  بقلم  لّوا  ییحی  نبا  مّود  سیردا   1043 / 434
يدهم هب  بقلم  سیردا ، نبا  لّوا  دّمحم   1046 / 438

قفوملا یماس  هب  بقلم  مّود ، ییحی  نبا  مّوس  سیردا   1052 / 444
ینارمکح مّود  تبون  رفاظلا ، یلع  هب  بقلم  مّود  سیردا   1053 / 455

یلعتسم هب  بقلم  سیردا ، نبا  مّود  دّمحم   1056 ات 448 /  ؟
رد 446/ هیلیبشا  نایدابع  تسد  هب  زین  ءارـضخلا  ةریزج  رد  نایدومح  هخاش  دـنتخادنارب . هطانرغ  نایریز  ار  هقلام  نایدومح  یلـصا  هلـسلس 

. دنداتفارب  1059 ای 451 /  1054
رصان هب  بقلم  دومح ، نب  یلع   1010 هتبس 400 / نایدومح  - 2

نومأم هب  بقلم  دومح  نب  مساق   1017 / 408
یلتعم هب  بقلم  یلع ، نبا  لّوا  ییحی   1036 ات 427 /  1023 ای 414 /  1021 / 412
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دّیأتم هب  بقلم  یلع ، نبا  لّوا  سیردا   1035 / 426

مساق هب  بقلم  سیردا ، نبا  مّود  ییحی   1039 / 431
رصنتسم هب  بقلم  لّوا ، ییحی  نب  نسح   1040 / 431

یلع هب  بقلم  لّوا ، ییحی  نبا  مّود  سیردا  ح 1050  ح 442 /
تسد هب  ار  روما  مامز  یطاوغرب  ياهربرب  زا  لقتسم  نانارمکح  سپـس  دنتـشاد ، ییاورنامرف  نایدومح  بناج  زا  ینارمکح   1061 ات 453 /

. دنتفرگ
رد ار  تموکح  هک  دوب  هرفن  هس  تأیه  کی  وضع  ادتبا  رد  مساقلا  وبا  داّبع ، نب  لیعامـسا  نبا  لّوا  دّمحم   1023 هیلیبشا 414 / نایداّبع  - 3

. دنتشاد تسد 
دضتعم هب  بقلم  هلودلا  رخف  ورمع  وبا  لّوا ، دّمحم  نب  داّبع   1042 / 433

1095 تف 487 / دمتعم ، مساقلا  وبا  داّبع ، نبا  مّود  دّمحم   1091 - 1069 / 484 - 461
نوطبارم هبلغ   1091 / 484

هّللا دبع  وبا  یلازرب ، هّللا  دبع  نب  دّمحم   1023 هنومرق 414 / رد  لازرب  ینب  - 4
دّمحم نب  قاحسا   1043 / 434

رهظتسم هب  بقلم  قاحسا ، نب  ّزع  ای  زیزع   1067 - 1052 / 459 - 444
دندرک دوخ  ورملق  همیمض  ار  هنومرق  نایدابع   1067 / 459

هلودلا دامع  هّللا  دبع  وبا  نورزخ ، نب  دّمحم   1012 شکرا 402 / رد  نورزخ  ینب  - 5
نورزخ نب  نودبع   ؟

نودبع نب  دّمحم   1066 - 1056 / 458 - 448
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دنتخاس دوخ  ورملق  همیمض  ار  شکرا  نایدابع   1067 / 459
62 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یجاهنص يریز  نب  يواز   1013 هطانرغ 403 / نایریز  - 6
نسکام نب  سوبح   1019 / 410

رصانلا رفظم  هب  بقلم  سوبح ، نب  سیداب   1038 / 429
دنتشاد كرتشم  تموکح  ودره  تشذگرد  دیعبت  رد  هطانرغ  رد  هلودلا ، فیس  سیداب  نب  نیگلب  نب  هّللا  دبع   1090 - 1073 / 483 - 465

دنتشاد كرتشم  تموکح  ودره   1095 تف 488 / هقلام ، رد  نیگلب  نب  میمت 
نوطبارم هبلغ   1090 / 483

یبلقص ناریخ  ح 1013  هیرملا ح 403 / رد  حدامص  ینب  - 7
یبلقص ریهز   1028 / 419

هیسنلب روصنم  رماع ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع   1042 - 1038 / 433 - 429
هیسنلب نایرماع  بناج  زا  حدامص  ینب  نانارمکح   1038 / 429

حدامص نب  دّمحم  نب  نعم   1042 / 433
مصتعم هب  بقلم  ییحی  وبا  نعم ، نب  دّمحم   1051 / 443

تشذگرد دیعبت  رد  هلودلا ، زعم  دّمحم ، نب  دمحا   1091 / 484
نوطبارم هبلغ   1091 / 484

قفوم هب  بقلم  يرماع ، هّللا  دبع  نب  دهاجم  ح 1012  هقرویم ح 403 / هیناد و  دهاجم  ینب  - 8
هلودلا لابقا  دهاجم ، نب  یلع   1076 - 1045 / 468 - 436

دندرک دوخ  ورملق  همیمض  ار  هقرویم  هیناد و  نایدوه ،  1076 / 468
ینب ناـنارمکح   1076 - 1015 / 468 دنتـشاد 405 - تموـکح  هقروـیم  رد  مهدزاود  نرق  لـیاوا  مهدزاـی و  نرق  رد  هـک  یناـنارمکح  - 9

هیناد دهاجم 
63 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یضترم هب  بقلم  هّللا  دبع   1076 / 468
هلودلا رصان  نامیلس ، نب  رشبم   1114 - 1093 / 508 - 486

دندرک دوخ  تلود  همیمض  ار  نآ  نوطبارم   1114 / 508
تموکح هرفن  هس  تأیه  کی  وضع  امسر  مزحلا ، وبا  روهج ، نب  دّمحم  نب  روهج   1031 هبطرق 422 / نایروهج  - 10

دیشر هب  بقلم  دیلولا  وبا  روهج ، نب  دّمحم   1043 / 435
تشذگرد دیعبت  رد  رفاظلا ، روصنم  هب  بقلم  نیتدایسلا  وذ  دّمحم ، نب  کلملا  دبع   1069 - 1058 / 461 - 450

نایداّبع هبلغ   1069 / 461
تموکح لّوا  تبون  روصنم ، هب  بقلم  دّمحم ، نب  نیدمح   1144 نودّحوم 538 / نوطبارم - ترتف  هرود  رد  هبطرق  نانارمکح  - 11

1146 تف 540 / نایدوه ، زا  هلودلا  فیس  کلملا ، دبع  نبا  مّوس  دمحا   1145 / 539
تموکح مّود  تبون  دّمحم ، نب  نیدیمح   1146 / 540

هیناغ نبا  یلع ، نب  ییحی   1146 / 541
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نودّحوم هبلغ   1148 / 543
یبلقص روباس   1013 - 1012 سویلطب 403 / نایسطفا  - 12

روصنم هب  بقلم  دّمحم  وبا  سطفا ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع   1022 / 413
رفظم هب  بقلم  رکب  وبا  هّللا ، دبع  نب  دّمحم   1045 / 437

دّمحم نب  ییحی   1068 / 460
1095 ای 488 /  1094 رد 487 / لوتقم  لکوتم ، هب  بقلم  صفح  وبا  دّمحم ، نب  رمع   1094 - 1068 / 487 - 460

64 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نوطبارم هبلغ   1094 / 487

یضاقلا رکب  وبا  دّمحم ، نب  شیعی  ح 1012  هلطیلط ح 403 / ناینونلا  وذ  - 13
رفاظلا نیتسایرلا  وذ  هب  بقلم  دّمحم  وبا  نونلا ، وذ  نب  نمحرلا  دبع  نب  لیعامسا   1018 / 409

نیدجملا وذ  نومأم  هب  بقلم  هلودلا  فرش  نسحلا  وبا  لیعامسا ، نب  لّوا  ییحی   1043 / 435
تموکح لّوا  تبون  یضاق ، هب  بقلم  لّوا ، ییحی  نب  لیعامسا  نبا  مّود  ییحی   1075 / 467

دریگیم ار  هلطیلط  لکوتم  هب  بقلم  یسطفا  رمع   1080 / 472
دیسر لتق  هب   1092 رد 485 / تموکح ، مّود  تبون  یضاق ، هب  بقلم  مّود  ییحی   1085 - 1081 / 478 - 473

داد تموکح  هیسنلب  رب  هدناشنتسد  ینارمکح  ناونع  هب  ار  ییحی  يو  لیتساک ، نوئل و  هاشداپ  مشش  يوسنوفلآ  هبلغ   1085 / 478
یبلقص رفظم  یبلقص و  كرابم   1011 - 1010 هیسنلب 401 / نایرماع  - 14

یبلقص بیبل   1018 - 1017 / 409 - 408
روصنم هب  بقلم  رماع ، یبا  نبا  ولئوچناس )  ) نمحرلا دبع  نب  زیزعلا  دبع   1021 ای 412 /  1020 / 411

رفظم هب  بقلم  هلودلا  ماظن  زیزعلا ، دبع  نب  کلملا  دبع   1060 / 452
ناینونلا وذ  هلیسو  هب  هیسنلب  لاغشا   1076 - 1065 / 468 - 457

روصنم هب  بقلم  زیزعلا ، دبع  نب  رکب  وبا   1076 / 468
یضاق هب  بقلم  رکب ، وبا  نب  نامثع   1085 / 478

65 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هیسنلب رب  هدناشنتسد  نارمکح  ناونع  هب  ار  ینونلا  وذ  هلسلس  زا  رداق  هب  بقلم  لیعامسا  نب  ییحی  مشش ، يوسنوفلآ   1092 - 1085 / 485

درک بوصنم 
تفرگ ار  هیسنلب  دیس   1099 - 1094 / 492 - 487

نوطبارم هبلغ   1102 / 495
یضاق هب  بقلم  هّللا ، دبع  نب  روصنم   1144 نودّحوم 539 / نوطبارم - ترتف  هرود  رد  هیسنلب  نانارمکح  - 15

شیندرم نبا  دعس ، نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبا   1147 / 542
دش نودحوم  میلست  شیندرم ، نبا  دّمحم ، نب  لاله   1172 / 567

هیما ینب  بناج  زا  نارمکح  یبیبحت ، ییحی  نبا  لّوا  رذنم   1010 هطسقرس 400 / یبیبحت  يارما  - 16
رفظم هب  بقلم  لّوا ، رذنم  نب  ییحی   1023 / 414

روصنم هب  بقلم  هلودلا  رفظم  ییحی ، نبا  مّود  رذنم   1029 / 420
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رفظم هب  بقلم  مکح ، نب  هّللا  دبع   1040 - 1039 / 431 - 430
دندش اهنآ  نیشناج  نایدوه   1040 / 431

دوه نبا  دّـمحم  نب  نامیلـس   1040 بویا 431 / ۀـعلق  هشوـطرط و  هیناد ، رد  سپـس  هدرـال و  هلیطت و  هقـشو ، هطـسقرس ، رد  ناـیدوه  - 17
1046 تف 438 / لّوا ، نیعتسم  هب  بقلم  بویا  وبا  یماذج ،

هلودلا جات  فسوی ، نب  نامیلس  ح 1047  ح 439 /
بویا ۀعلق  رد  هلودلا  دضع  نامیلس ، نب  دّمحم   1048 ح 1047 - / 440 ح 439 -

هلیطت رد  نامیلس ، نب  رذنم  1050 ؟ ح 1047 - / 442 ح 439 -
ردتقم هب  بقلم  هلودلا  دامع  هلودلا  فیس  نامیلس ، نبا  لوا  دمحا   1082 - 1049 / 475 - 441

66 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نمتؤم هب  بقلم  لّوا ، دمحا  نب  فسوی   1081 / 474

هشوطرط هیناد و  رد  هلودلا ، دامع  دمحا ، نب  رذنم   1090 - 1081 / 483 - 474
نیعتسم هب  بقلم  هلودلا  فیس  فسوی ، نبا  مّود  دمحا   1083 / 476

هشوطرط سپس  هیناد و  رد  هلودلا ، دیس  رذنم ، نب  نامیلس  ح 1099  - 1090 ح 492 / - 483
هطور رد  لاس  نیا  زا  سپ  هلودلا ، دامع  مّود ، دمحا  نب  کلملا  دبع   1110 / 503

دندرک لاغشا  ار  هطسقرس  نوطبارم   1110 / 503
دنتفرگ ار  هطسقرس  نایحیسم   1118 / 512

يزکرم يایناپسا  رد  سپس  هطور و  رد  هلودلا  فیس  کلملا ، دبع  نبا  مّوس  دمحا   1146 - 1130 / 540 - 524
يایناپـسا رد  ار  ناـیدوه  نیـشیپ  ياهنیمزرـس  نوگارآ  هاـش  مّود  يوریمار  el Batallador و  هب بـقلم  لّوا  يوـسنوفلآ   1146 / 540

دندرک فرصت  يزکرم 
هیرملا ریما  یبلقص ، ناریخ   1013 - 1012 نایدوه 403 / نایرهاط و  هلمج  زا  هیسرم ، نانارمکح  - 18

هیرملا ریما  یبلقص ، ریهز   1028 / 419
هیسنلب ریما  روصنم ، هب  بقلم  رماع ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع   1038 / 429

هیناد ریما  يرماع ، هّللا  دبع  نب  دهاجم   1040 / 436
رهاط نب  رکب  وبا  دمحا ، ح 1049  ح 440 /

رهاط نب  دمحا  نب  دّمحم   1063 / 445
هیلیبشا نایداّبع  بناج  زا  ینانارمکح   1078 / 471

نوطبارم هبلغ   1091 / 484
نوطبارم ددجم  هطلس  رفعج  وبا  رهاط ، نب  نمحرلا  دبع  رفعج  یبا  نب  دمحا   1097 - 1096 / 490 - 489

67 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
تردق نابیقر  يرغث ، جرف  نب  هّللا  دبع  ضایع و  نب  هّللا  دبع   1145 / 540

هیسنلب ریما   ، Rey Lobo or Lope، شیندرم نب  هّللا  دبع  وبا  دعس ، نب  دّمحم   1148 / 543
نودّحوم هبلغ   1172 / 567

نایحیـسم تسد  هب  هیـسنلب  ددـجم  حـتف  ناـمز  اـت  نینچمه  يو  لـکوتم ، هب  بقلم  هّللا  دـبع  وبا  دوـه ، نب  فـسوی  نب  دّـمحم   1228 / 625
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دوب هیسنلب  نارمکح 
ینارمکح لّوا  تبون  قثاو ، هب  بقلم  رکب  وبا  دّمحم ، نب  دّمحم   1238 / 635

هلودلا ءایض  کلملا ، دبع  نب  زیزع   1239 / 636
هلودلا ءاهب  رفعج  وبا  دوه ، نب  دّمحم   1241 / 638

دّمحم رفعج  یبا  نب  دّمحم   1262 / 660
ینارمکح مّود  تبون  رکب ، وبا  دّمحم ، نب  دّمحم   1264 / 662
هطانرغ يرصن  يارما  زا  هلولیقشا ، نبا  یلع ، نب  هّللا  دبع   ؟

نوگارآ تکلمم  هبلغ   1266 / 664

یسانشباتک

.15 - 14 موبلا ، 26 ؛ - 23 لوپ ، نیل - هشقن 1 ؛ 58 و  - 53 روابماز ، - 
A. Prieto Y vives, Los Reyes de Taifa, estudio historico- numimatico de los Musulmanes - 

.espanoles en el siglo V de la hegira) XXI de J. C. (, Madrid, 1926
، یـسانشهکس ياهیـسررب  اکیرما : یـسانشهکس  نمجنا  هنایم ، ياههدس  ریخا  هرود  رد  اقیرفا  لامـش  یتخانـشهکس  خیرات  درازه ، و . ه . - 
،159 - 158 ، 69 - 68 هتبـس ،) هریزجلا و  هقلام ، ياهيدومح  يارب   ) 282 - 282 ، 236 - 233 ، 96 ، 58 - 57 كرویوین 1952 ، هرامش 8 ،

(. هتبس هیسرم و  نایدوه  يارب   ) 273 - 272
هرامش ایناپسا ، یسانشهکس  ياهتشاگنکت  هلسلس  اکیرما : یسانشهکس  نمجنا  ایناپـسا ، فیاوطلا  كولم  ياههکـس  زلیام ، یـس . یج . - 

.1954 كرویوین ، ، 3
.1985 نتسنیرپ ، ، 1086 یمالسا 1002 - يایناپسا  رد  هعماج  تسایس و  فیاوطلا ، كولم  طوقس  روهظ و  نیتشارساو ، د . - 

یـسیوه ا . « ) نایدومح «، » نایدابع ، » مّود شیاریو  لاسناوورپ ؛) يول - ا . « ) نایریز «، » بیبحت ونب  ، » لّوا شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 
(. ارئوگیو یج . م . « ) هطسقرس (، » الیو شوب - یج . « ) هقرویم «، » هنومرق «، » شیندرم نبا  (، » پولناد « ) نایدوه (، » ادناریم

68 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1203 - 1126 / 599 هیناغ 520 - ینب   6

نوطبارم بناج  زا  یقرش  ریازج  نارمکح  هیناغ ، نبا  یفوّسم ، فسوی  یلع  نب  دّمحم   1126 رائلاب 520 / ریازج  ای  یقرش  ریازج 

دّمحم نب  هّللا  دبع   1155 / 550
دّمحم نب  قاحسا  میهاربا  وبا   1155 / 550

نودحوم تمومیق  تحت  قاحسا ، نب  دّمحم   1183 / 579
قاحسا نب  یلع   1184 / 580

قاحسا نبا  هّللا  دبع   1203 - 1187 / 600 - 583
يدّحوم نانارمکح  نودحوم و  تسد  هب  یقرش  ریازج  ریخست   1203 / 600

هقرویم رب  نوگارآ  هبلغ   1231 - 1230 / 628 - 627
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هرود رد  دندرک و  ییاورنامرف  هیقرـشلا ) ریازجلا   ) رائلاب ریازج  رب  لاس  داتـشه  تدم  هک  یجاهنـص  ياهربرب  کچوک  هلـسلس  نیا  سـسؤم 
رد یمهم  شقن  مه  نودّحوم  تموکح 

69 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نب یلع  رسمه  ینعی  یطبارم  مناخ  هدازهاش  کی  مان  زا  ار  هیناغ ، نبا  شمان ، هک  دوب  یطبارم  کی  يردام  بناج  زا  دنتشاد ، یقرـش  برغم 
عافد دندشیم ، دراو  ایناپسا  هب  دنتشاد  هک  نودّحوم  ربارب  رد  ایناپسا  رد  نوطبارم  تاکلمتسم  زا  ییحی  ینعی  یلع ، رسپ  دوب . هتفرگ  فسوی 
اجنآ رد  دنتـسشن . بقع  رائلاب )  ) یقرـش ریازج  هب  هیناغ  نبا  هداوناـخ  هدـنامزاب  سپـس  و  هرامـش 15 ) هب  دیرگنب  نودـحوم  يارب   ) درکیم

هیلع ینزایرد  هار  زا  رگید  ياـهزیچ  زا  هتـشذگ  هک  يدـعب  یطبارم  نیـشنریما  کـی  ناونع  هب  دـنداد و  لیکـشت  يدـیدج  لقتـسم  هلـسلس 
ار یقرش  ریازج  هک  دش  نآ  رب  قاحسا  نب  یلع  نادناخ ، نیا  ياضعا  زا  یکی  دنداد . همادا  یگدنز  هب  دنتخودنا  یتفگنه  تورث  نایحیـسم 
رد لاسهد  دنچ  يارب  اجنآ  رد  قاحـسا ، نب  ییحی  وا ، نیـشناج  يو و  دزادرپ . هزیتس  هب  نودّـحوم  هیلع  یقرـش  برغم  رد  دـیوگ و  كرت 

1227 رد 633 / یلع  هک  نیا  ات  دنتـشاد  برخم  يذوفن  دوشیم ، هدیمان  یقرـش  ریازجلا  زورما  هچنآ  هیقیرفا و  روما  تابث  مدع  یمارآان و 
، اجنیا رد  هیناغ  ینب  ياهتیلاعف  تفای . تاـفو   1236 رد 635 / سپـس  داد و  تسد  زا  ار  هیقیرفا  ییحی ، تشذـگرد و  دروـخ و  تسکش 
تخاـت و هقرویم  رب  رـصان ، يدـحوم ، هفیلخ  ناـیمنیا ، رد  دوـب . یقرـش  برغم  رد  نودّـحوم  تردـق  لاوز  رد  يرثؤـم  دـنمتردق و  لـماع 
هب کیدزن  اهنآ  ناعباتم  نودـحوم و  داد . همتاخ  یقرـش  ریازج  رد  هیناغ  ینب  تموکح  هب  تشاـمگب و  اـجنآ  رد  دوخ ، نآ  زا  ینارمکح 

هقرویم اسیوآ و  نآ  لابند  هب  درک و  حتف  ار  هقرویم  نوگارآ ، هاش  لّوا ، زمیج  هک  نیا  ات  دنتشاد ، فرـصت  رد  ار  ریازج  نیا  رگید  لاس  یس 
. داتفا نایحیسم  تسد  هب   1287 لاس 686 / ات  زین 

یسانشباتک

.57 روابماز ، - 
(. الیو شوب - یج . « ) هقرویم « ؛) هسرام یج . « ) هیناغ ونب  ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

A. Bel, Les Benou Ghanya, derniers representants de Lempire almoravide et leur lutte - 
Contre Lempire almohade. Publications de LEole des Lettres dAlger, Bull de

.Corrspondence Africaine, XXVII Paris, 1903 With a genealogical table at P. 26
70 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1492 - 1232 / 897 رمحا 629 - ینب  ای  رصن  ینب   7

هراشا

رمحالا نبا  هب  فورعم  خیش ، ای  بلاغ  هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  فسوی ، نبا  لّوا  دّمحم   1232 هطانرغ 629 /
هیقف هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  لّوا ، دّمحم  نبا  مّود  دّمحم   1273 / 671

عولخم هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  مّود ، دّمحم  نبا  مّوس  دّمحم   1302 / 701
شیذاوگ نارمکح   1314 زا 713 / سپ  شویجلا ، وبا  مّود ، دّمحم  نب  رصن   1309 / 708

دیلولا وبا  جرف ، نبا  لّوا  لیعامسا   1314 / 713
هّللا دبع  وبا  لیعامسا ، نبا  مراهچ  دّمحم   1325 / 725
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ینارمکح لّوا  تبون  هّللا ، دبع  وبا  لّوا ، فسوی  نبا  مجنپ  دّمحم   1354 / 755
دیلولا وبا  لّوا ، فسوی  نبا  مّود  لیعامسا   1359 / 760

 el -Bermejo یحیسم ياههمانعیاقو  رد  بلاغ  هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  لیعامسا ، نبا  مشش  دّمحم   1360 / 761
ینارمکح مّود  تبون  ینغ ، هب  بقلم  مجنپ ، دّمحم   1362 / 763

ینغتسم هب  بقلم  جاجحلا  وبا  مجنپ ، دّمحم  نبا  مّود  فسوی   1391 / 793
71 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نیعتسم هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  مّود ، فسوی  نبا  متفه  دّمحم   1392 / 794
رصان هب  بقلم  جاجحلا  وبا  مّود ، فسوی  نبا  مّوس  فسوی   1417 - 1408 / 820 - 810

 ) el Pequeno ریغصلا  ) کسمتسم هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  مّوس ، فسوی  نبا  متشه  دّمحم   1417
ینارمکح لّوا  تبون   ) el Zurdo رسیالا  ) بلاغ هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  رصن ، نبا  مهن  دّمحم   1419

ینارمکح مّود  تبون  متشه ، دّمحم   1427
ینارمکح مّود  تبون  مهن ، دّمحم   1429

 ) Abenalmao لوملا نبا   ) جاجحلا وبا  مراهچ ، فسوی   1432
ینارمکح مّوس  تبون  مهن ، دّمحم   1432

ینارمکح لّوا  تبون   ) el Cojo فنحالا  ) هّللا دبع  وبا  نامثع ، نبا  مهد ، دّمحم   1445
ینارمکح لّوا  رود   ) Aben Ismael لیعامسا نبا   ) جاجحلا وبا  مجنپ ، دّمحم  نب  دمحا  نبا  مجنپ  فسوی   1445

ینارمکح مّود  رود  مهد ، دّمحم   1446
( تشاد تموکح  اکرتشم  مهدزای  دّمحم  اب   1453 رد 1451 -  ) ینارمکح مراهچ  رود  مهن ، دّمحم   1453 - 1447

( دعس اب  تباقر  رد  ات 1455  زا 1454  ) ( el .Chiquito  ) متشه دّمحم  نبا  مهدزای  دّمحم   1455 - 1451
رد  cah ,Muley zad ( )2641، دعس يدیس   ( Ciriza  ) نیعتـسم هب  بقلم  مّود ، فسوی  نب  یلع  نب  دعـس  رـصن  وـبا   1464 - 1454

ینارمکح مّود  رود  مجنپ ) فسوی  اب  تباقر 
ینارمکح لّوا  رود  ) Muley Hacen  ) نسحلا وبا  دعس ، نب  یلع   1464

ینارمکح لّوا  رود  ) Boabdil el chico  ) یبوغز هّللا  دبع  وبا  یلع ، نسحلا  یبا  نبا  مهدزاود  دّمحم   1482 / 887
ینارمکح مّود  رود  دعس ، نب  یلع   1483

72 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دوب شاینارمکح  مّود  رود  رد  مهدزاود  دّمحم  شاهدازردارب  بیقر  زا 1486  لغزلا ، دعس ، نب  دّمحم   1485

1533 تف 940 / ینارمکح ، مّوس  رود  مهدزاود ، دّمحم   1492 - 1490 896 ك / - 897
اهییایناپسا هبلغ   1492 / 897

نایحیسم تسد  هب  تعرس  هب  ناناملـسم  ياهرهـش  رتشیب  دندروخ ، تسکـش  ایناپـسا  رد  هرامـش 15 ) هب  دیرگنب   ) نودـحوم هکنآ  زا  سپ 
کی هب  شرابت  دوب  یعدم  هک  بلاغلا  لّوا  دّمحم  مان  هب  ناملـسم  ياسؤر  زا  یکی  . 1246 رد 646 / هیلیبشا  1236 و  رد 633 / هبطرق  داتفا :

، هطانرغ یلعف  تالایا  دوب و  عافد  لباق  اذـل  یناتـسهوک و  هک  ایربیا  هریزج  یبونج  هیلا  یهتنم  رب  تسناوت  دـسریم ، ربمایپ  یندـم  یباـحص 
كرا داد و  رارق  شیوخ  تختیاپ  ار  هطانرغ  يو  دـبای . تسد  تفرگیم ، ربرد  ار  هیـسرم  ناّیج و  سداق ، زا  ییاهشخب  اـب  هیرملا  هقلاـم و 

نیـشناج هب  سپـس  نوئل و  لیتساک و  هاش  مّوس ، دنانیدرف  هب  تسخن  هک  درک  تقفاوم  درک و  دوخ  زکرم  دشیم ، هدیمان  ءارمحلا  هک  ار  نآ 
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. دزادرپب جارخ  مهد  يوسنوفلآ  وا 
و هرامـش 16 ) هب  دیرگنب  ناینیرم  يارب   ) دـندرکیم تباقر  شکارم  ناینیرم  اب  قراطلا ، لبج  هگنت  رب  تراظن  رـس  رب  رـصن  ینب  ياهناطلس 

دوخ هطلس  ریز  رد  ار  هتبس   1387 - 1384 / 789 1309 و 786 - - 1305 / 709 ياهلاس 705 - لوط  رد  المع  مجنپ  دّمحم  مّود و  دّـمحم 
یحیـسم ياهتکلمم  راشف  لباقم  رد  ناینیرم  زا  کمک  تساوخرد  هب  راچان  ماجنارـس  اما  دـندرکیم ، برـض  هکـس  اجنآ  رد  دنتـشاد و 

، یلع نسحلا  وبا  تسکش  اب  ایربیا  هریزجهبش  روما  رد  ناینیرم  هنادنمزوریپ  هلخادم  هب  ناناملسم  دیما  همهنیااب ، دندش . نوگارآ  لیتساک و 
دربن یحیـسم  ذـخآم  رد  فیرط ؛ هریزج  دربن   ) افیرات دربن  رد  اهیلاغترپ  اهیلیتساک و  زا  يرـصن  ینب  ناطلـس  لّوا  فسوی  ینیرم و  ناطلس 

. دش بآرب  شقن   1340 رد 741 / ودالاسویر )
نرق و ود  نوئل ، لیتساک - تکلمم  یلخاد  تابارطضا  اهیمارآان و  تلع  هب  يدح  ات  ناشکانرطخ ، تیعضو  مغریلع  نایرـصن  ینب  تنطلس 
، نودـلخ نبا  دیـشک . دوخ  يوس  هب  مالـسا  ناهج  برغ  رـسارس  زا  ار  نابیدا  نادنمـشناد و  دـنام و  یقاـب  یمالـسا  ندـمت  زکرم  رگید  مین 

ریزو تفر . هیلیبشا  هب  لیتساک  هاش  لّوا ، يوردپ  رابرد  هب  تیرومأم  هب  مجنپ  دّـمحم  ناطلـس  یـسایس  ریفـس  ناونع  هب  فورعم  راگنخـیرات 
زا هتـسجرب ، یبدا  تیـصخش  کی  ناونع  هب  تسا ، هداعلا  قوف  تیمهااب  يذـخأم  وا  هطانرغ  خـیرات  هک  بیطخ  نیدـلا  ناسل  نایرـصن ، ینب 

هداوناخ ياضعا  رابنایز  ياهتباقر  رثا  رب  هطانرغ  یلخاد  تدحو  مهدزناپ  مهن / نرق  رد  اما  دـشابیم . رـصن  ینب  رـصع  هطانرغ  ناگدرورپ 
ياهنادناخ هک  اورنامرف 

73 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
. دید بیسآ  دندزیم ، نماد  نآ  شتآ  هب  دندرکیم و  کمک  نادب  جاّرس  ینب  نوچ  يدنمتردق 

تدحو رد 1469  لیتساک  مناخ  هدازهاش  البازیا  اب  نوگارآ ) لـیتساک - هاـش  مجنپ ، دـنانیدرف  ادـعب   ) نوگارآ هاـش  مّود  دـنانیدرف  جاودزا 
نایم زیتس  شکمشک و  درک . راتوهریت  ار  تنطلـس  ياقب  يامنرود  تخاس و  رـسیم  هاشداپ  کی  تحت  ار  یحیـسم  يایناپـسا  مظعا  تمـسق 

وب هب  بقلم   ) مهدزاود دّـمحم   1492 رد 897 / هک  نیا  ات  دـش ، رتدـب  دـیدش و  يرـصن  ینب  ناریما  نیرخآ  تموکح  هرود  رد  ياهلـسلس ،
دنوادـخ هاـم  دـنچ  لاـس و  کـی  يارب  ددـنبرب ، تـخر  شکارم  هـب  هـکنآ  زا  شیپ  دوـخ  درک و  میلـست  نایحیـسم  هـب  ار  هطاـنرغ  لدـبع )

. تشگ رخودنم  سارخوپلآ و 
رکذ ار  یحیـسم  خیرات  اهنت  هک  ییاهاج  رد  الاب  تسرهف  رد  تسا . شوشغم  هداعلا  قوف  يرـصن  ینب  ناریما  نیرخآ  يرامـشهاگ  خـیرات و 

ینارمکح ياههرود  خیرات  یبرع  عبانم  هدش و  جارختسا  یحیسم  ذخآم  عبانم و  يور  زا  خیرات  رامشهاگ  هکنآ  رب  دراد  تلالد  میاهدرک ،
. دناهدادن تسد  هب  ار 

یسانشباتک

.15 موبلا ، 59 ؛ - 58 روابماز ، 29 ؛ - 28 لوپ ، نیل - - 
فراعملا ةرئاد  هب  دـیرگنب  دنتـسه . هدـننکهارمگ  تسرداـن و  رواـبماز  لوپ و  نیل - ياـهتسرهف  اـم ، يزورما  شناد  تاـعالطا و  رباـنب  - 

: دهدیم تسد  هب  ار  يرتحیحص  يرامشهاگ  ریز  عبانم  زا  هدافتسا  اب  هک  ماثل ) د . یج . « ) رصن ینب  ، » مّود شیاریو  مالسا ،
Rachel Arie, LEspagne musulmane au temps des Nasrides) 1232- 1492 (, enlarged 2 nd - 
edn, Paris 1990, with table after Plate, XII, eadem, El reino nasri de Granada, Madrid 1992;
and L. P. Harvey, Islamic Spain 1250- 1500, Chicago and London 1990, with tables at PP. 17-

.19
.F. Codera Y Zaydin, Tradato de numismatica arabigo- espanola, Madrid 1879 - 
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.A. Vives Y Escudero, Monedas de las dinastias arabigo- espanolas, Madrid 1893 - 
برض ياههکس  يارب   ) 285 ، 279 ، 228 ، 85 - 84 هنایم ، ياههدـس  ریخا  هرود  رد  یلامـش  ياقیرفا  یتخانـشهکس  خـیرات  درازه ، و . ه . - 

(. هتبس رد  نایرصن 
M. A. Ladero Quesada, Granda, historia de un Pais islamico) 1232- 1571 (, 2 nd edn, Madrid - 

.1979
.J. J. Rodriguez Lorente, Numismatica nasri, Madrid 1983 - 

75 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.15 موبلا ، لودج 4 ؛ 65 و  روابماز ، 35 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. شاتسوا د . « ) نایسیردا «، » مّود سیردا  «، » لّوا سیردا  ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.134 - 107 لّوا ، دلج  ، 1950 - 1949 اکنالبازاک ، هسنارف ، یگیامحلا  تحت  رارقتسا  ات  زاغآ  زا  شکارم  خیرات  سارت ، ه . - 
D. Eustache, Corpus de dirhams idrisides et Contemporaians. Collection de la Banque du - 
Maroc et autres Collection mondiales, Publiques et Privees, Rabat 1970- 1, with a list of

.rulers and genealogical tables at pp. 3 ff. and with notes at pp. 17- 24
80 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

909 - 778 / 296 نایمتسر 161 -  9

هراشا

متسر نب  نمحرلا  دبع   778 هریزجلا 161 / برغم  رد  ترهات ،
نمحرلا دبع  نب  باهولا  دبع   788 / 171

دیعس وبا  باهولا ، دبع  نب  حلفا   824 / 208
حلفا نب  رکب  وبا   872 / 258

ناظقیلا وبا  حلفا ، نب  دّمحم   874 / 260
ینارمکح لّوا  رود  متاح ، وبا  دّمحم ، نب  فسوی   894 / 281

ینارمکح لّوا  رود  حلفا ، نب  بوقعی   895 / 282
ینارمکح مّود  رود  دّمحم ، نب  فسوی   899 / 286

ینارمکح مّود  رود  حلفا ، نب  بوقعی   ؟
دّمحم نب  ناظقی   909 - 907 / 296 - 294

نایمطاف تسد  هب  ترهات  ندش  ناریو   909 / 296
هجو چیه  هب  اهنآ  یـسایس  تردق  تعـسو  تنطلـس و  تدـم  اب  هک  دنتـسه  یتیمها  ياراد  یلامـش  ياقیرفا  یمالـسا  خـیرات  رد  نایمتـسر 

رثکا متشه  مّود / نرق  رد  درادن . تقباطم 
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81 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
بلطتاواسم جراوخ  بهذم  هب  دوخ  بهذـم  ینـس  برع  نابابرا  هطلـس  ربارب  رد  دوخ  يداژن  تدـحو  راهظا  يارب  اقیرفا  لامـش  ياهربرب 

یطارفا تنوشخ  رد  وردـنت و  یتـیلقا  دوخ ، عمجت  زکارم  رد  زج  جراوخ  قرـشم ، رد  دـندمآرد . دوـب ، ینید  یـسایس و  ياهقرف  هک  وردـنت 
رامـش هب  یمدرم  شبنج  کی  رتشیب  اما  دـندوب ، نشخ  ریگتخـس و  مه  زونه  دـنچره  اـقیرفا  لامـش  رد  هکنآ  لاـح  دـندشیم ، بوسحم 
لامـش رد  اهنآ  یلـصا  زکرم  دـندوب و  يرـصب  ضابا  نب  هّللا  دـبع  ناوریپ  هک  هیـضابا  مان  هب  یجراخ  یعرف  ياههقرف  زا  یکی  دـندمآیم .
زکرم رد  ناوریق  یتقوم  حتف  زا  سپ  نایضابا  نیا  دوب . دیدج  يایناتیلوپیرت  ای  برغ  سلبارط  رد  هسوفن  لبج  هطانز  ياهربرب  نایم  رد  اقیرفا 
هطلس ریز  هب  ار  شکارم  هیـشاح  ات  هکرب  زا  یعیـسو  هقطنم  تفریم ، رامـشب  تنـس  لها  ینید  یماظن و  تردق  هاگیاپ  هک  سنوت  ای  هیقیرفا 

رابت زا  شمان  هک   ) متـسر نب  نمحرلا  دبع  يربهر  هب  نایـضابا  زا  یهورگ  دندش  طلـسم  الماک  اجنآ  رب  زاب  بارعا  یتقو  دندروآرد . دوخ 
ياهقطنم هب  دندیناسر ) یناساس  ناهاش  هب  ار  وا  رابت  دنتخاس و  تسا  یلعج  املسم  هک  ياهمانبسن  يو  يارب  ادعب  دهدیم و  ربخ  وا  یناریا 

. دنتخیرگ دهدیم  لیکشت  ار  یبرغ  هریزجلا  نونکا  هک 
داینب یجراخ  نیشنریما  کی  دیدج ) هرایت  کیدزن   ) ترهات سیسأتلا  دیدج  رهـش  هدولاش  رب  ، 761 لاس 144 / رد  اجنیا ، رد  نمحرلا  دبع 
مامت اب  یترهات  یـضابا  هعماج  نیا  دـندیزگرب . اقیرفا  لامـش  یمامت  رد  دوخ  تماما  هب  ار  وا  یـضابا  جراوخ  دـعب  لاس  هدزناـپ  تشاذـگ و 
اهنآ همه  تشاد و  طاـبترا  ناّزف  تاـحاو  اـت  بونج  رد  رگید  یـضابا  ياـههورگ  هسوفن و  لـبج  سنوت و  بونج  سروا ، یـضابا  عماوج 

دیرگنب  ) بهذمیعیش نایسیردا  هلمج  نآ  زا  دنتشاد ، رارق  نانمشد  هرصاحم  رد  فرطره  زا  نوچ  هیضابا  دنتـشاد . لوبق  ار  یـضابا  ناماما 
داحتا رد  زا  ایناپـسا  نایوما  اب  راچان  هب  قرـشم ، رد  یبلغا  نانارمکح  سپـس  یـسابع و  بهذمینـس  ناـنارمکح  برغم و  رد  هرامش 8 ) هب 

شکارم رد  دنتـشاد  یلیعامـسا  یعیـش  بهذم  هک  نایمطاف  ندمآرب  اما  دنتـشاد . تفایرد  یگنج  یلام و  ياهکمک  اهنآ  زا  دندمآرد و 
يرطخ نایبلغا  و  هرامـش 10 ) هب  دیرگنب   ) دندوب يرفـص  جراوخ  زا  هک  راردم  ینب  دننام  برغم  یلحم  ياههلـسلس  رگید  زین  نانآ و  يارب 

رد دوخ  ناـشیکمه  زا  دـش ، ادـیپ  جراوـخ  ناـیم  رد  هک  ییاهقاقـش  رثا  رب  مهن  مّوـس / نرق  یط  رد  رخأـتم  نایمتـسر  دوـب . شخبتکـاله 
زا يرایسب  داتفا . یعیش  هّللا  دبع  وبا  یمطاف ، یعاد  وریپ  یماتک  ياهربرب  تسد  هب  ترهات   909 لاس 296 / رد  دندش و  ادج  یبرغ  سلبارط 

. دنتخیرگ الگراوا )  ) هلقراو تاحاو  هب  بونج  يوس  هب  هیقب  دندش و  ماعلتق  نایمتسر 
دننام اریز  دوب ، رادروخرب  یمیظع  يدام  قنور  زا  نایمتسر  تموکح  نامز  رد  ترهات 

82 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
رهـش نیا  دـش . هداد  برغم » قارع   » مان نآ  هب  ورنیازا ، دوب و  ارحـص  ءارواـم  ورناوراـک  ياـههار  یلامـش  ياـههنایاپ  زا  یکی  هساـملجس ،
زکرم زین  دوب و  هظحالم  لباق  یحیـسم  یناریا و  رـصانع  اهنآ  نایم  رد  هک  درک  بذـج  دوخ  هب  اـهداژن  فاـنکا و  همه  زا  يریثک  تیعمج 

هب اقیرفا  لامـش  رـسارس  رد  جراوخ  شبنج  باـصعا  زکرم  عمجت و  هطقن  هک  دوب  نآ  رد  مه  شایخیراـت  گرزب  شقن  دوب . ملع  قیقحت و 
هب ات  دـنام و  یقاب  دوخ  توق  هب  برغم  رد  زارد  ياهتدـم  یـضابا  دـیاقع  اما  داتفارب ، نایمطاف  تسد  هب  ترهات  هکنآ  اب  تفریم . راـمش 

. تسا هدنام  هدنز  هسوفن  لبج  رد  هبرج و  یسنوت  هریزج  هریزجلا ، رد  بارف  هحاو  نوچ  طاقن  یضعب  رد  زورما 

یسانشباتک

.64 روابماز ، هرامش 55 ؛ ، 25 - 24 وخاز ، - 
ت. « ) هیضابا ، » مّود شیاریو  هسرام ؛) یج . « ) ترهات ، » لّوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. یبلت م . « ) نایمتسر (، » یکیول
Chikh Bekri," Le Kharijisme ber bere: quelques aspects du royaum rustamide", AIEO - 
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.Alger, 15) 1957 (, 55- 108
83 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

977 - 823 / 366 راردم 208 - ینب   10

هراشا

راردم هب  فورعم  کلام ، وبا  عسیلا ، نب  رصنتسم   823 شکارم 208 / یقرشبونج  رد  هساملجس 
ریما هب  بقلم  ۀیقث ، نبا  رصنتسم ، نب  نومیم   867 / 253

نومیم نب  دّمحم   877 / 263
روصنملا وبا  رصنتسم ، نب  عسیلا   884 / 270

ریما هب  بقلم  نومیم  نب  حتف  نب  لوساو   909 / 296
ریما هب  بقلم  نومیم  نب  دمحا   913 / 300

ّزتعم هب  بقلم  رصتنملا ، وبا  وراس ، نب )؟(  دّمحم   921 / 309
ینارمکح لّوا  رود  رصتنم ، هب  بقلم  رصتنملا ، یبا  نب  وگمس   933 / 321

رکاش هب  بقلم  حتفلا ، لوساو  نب  دّمحم   943 / 331
ینارمکح مّود  رود  رصتنم ، هب  بقلم  وگمس ،  958 / 347

دّمحم وبا  دّمحم ، نب  هّللا  دبع  ای 980 )؟(  ات 977   963 ای 369 / ات 366   352
تموکح زا  نایراردم  علخ  ح 977  ح 366 /

84 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ناینب رهش  هک  ینامز  دودح  رد  ای  شکارم  يارحص  هیشاح  رد  هساملجس  رهـش  رد  هک  دندوب  هسانکم  هفیاط  زا  ربرب  ياهداوناخ  راردم  ینب 

رظن هب  هک  رهـش  دندروآربرـس . متـشه  مّود / نرق  مّود  همین  رد  رهـش  سیـسأت  زا  دـعب  یکدـنا  ای  دـشیم ) هتـشاذگ  ناینب  ون  زا  ای   ) تفاییم
یبرغ ياقیرفا  زا  هک  ارحـص  ءاروام  ورناوراک  ياههار  یلامـش  هنایاپ  ناونع  هب  تسا ، هدوب  يرفـص  جراوخ  هاگتنوکـس  لصا  رد  دیآیم 

شکارم و بونج  نداعم  تالوصحم  هب  طوبرم  لقنولمح  روبع و  تایلام  ضراوع و  يروآدرگ  يارب  اهيراردم  تفای . قنور  دندمآیم 
یهاگآ دـشاب ، هتـشاد  تقباطم  اهنآ  تموکح  نامز  رد  رهـش  رد  یگنهرف  تیلاعف  نیا  اب  هک  يروما  زا  المع  اما   ) دـندوب هدـمآ  اـیناتیروم 

، هنیآ ره  تسا . راوشد  هلـسلس  نیا  زاغآ  قیقد  خیرات  نییعت  اما  دـنتفای ، تیمها  تردـق و  اجنآ  رد  راردـم  ینب  نادـناخ  ياسؤر  میرادـن .)
. دیسر تردق  هب  زیربل ) راشرس ،  ) راردم هب  فورعم  رصتنملا  کلام  وبا  نآ  رد  هک  دشابیم   823 لاس 208 / خیرات  نیرتبسانم 

دندوب طابترا  رد  دنتـشاد  یجراخ  بهذم  هک  ترهات  نایمتـسر  اب  اما  دندوب ، یـسابع  يافلخ  یمـسا  ناگدناشنتسد  زاغآ  رد  اهيراردم 
دادیم و دـیون  ار  هعیـش  بهذـم  دوعوم  يدـهم  ندـمآ  هک  ياییوگـشیپ  لابند  هب  مهد  مراهچ / نرق  لیاوا  رد  اما  هرامـش 9 .) هب  دیرگنب  )
ار هساملجس  يدهم ، هّللا  دیبع  هرامش 27 ) هب  دیرگنب  ، ) یمطاف هلسلس  هدنیآ  سسؤم  ناوریپ  درکیم ، ینیبشیپ  هساملجـس  رد  ار  وا  روهظ 
هب درک و  راکنا  ار  هیرفـص  یجراخ  بهذـم  لوصاو ، نب  دّـمحم  اما  دـندش . نایمطاف  عباـت  اهيراردـم  سپ ، نیا  زا  (. 909 / 296  ) دنتفرگ

ذاختا هفاضا  هب  تعواطم  تسایـس  رییغت  نیا  تخادرپ . ایناپـسا  نایوما  شبنج  زا  يوریپ  هب  دمآرد و  تنـس  لها  بهذم  زا  یکلام ، بهذم 
طلـسم رهـش  رب  رگید  راب  اهيراردم  دنروآرد . فرـصت  هب  ار  هساملجـس  ون  زا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  نایمطاف  نایوما ، دـننام  تفالخ  ناونع 

زا ایناپـسا  نایوما  اب  هک  هوارغم  ياهربرب  سیئر  نورزخ  هلیـسو  هب  نآ ، زا  دعب  یکدنا  ای   977 یلاوح 366 / رد  اهنآ  يالیتسا  هب  اما  دـندش 
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. دش هداد  همتاخ  دوب ، هدمآرد  داحتا  رد 
زا یکی  ناونع  هب  مهدزای  مجنپ / نرق  لیاوا  رد  نورزخ  باقعا  . ) داد نایاپ  هلـسلس  نیا  هب  تشک و  ار  يراردـم  نارمکح  نیرخآ  نورزخ ،

هفیاط 5) هرامش 5 ، هب  دیرگنب  . ) دنداد لیکشت  ینیشنریما  ایناپسا  شوکرا  رد  فیاوطلا  كولم  تاراما 

یسانشباتک

.16 موبلا ، 65 ؛ - 64 روابماز ، هرامش 26 ؛ ، 25 وخاز ، - 
(. الی ش . « ) راردم ینب  ، » مّود شیاریو  نیلوک ؛) س . یج . « ) هساملجس ، » لّوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

85 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

909 - 800 / 296 هبلاغا 184 - ای  نایبلغا   11

هراشا

هّیلقص هریزجلا ، هیقیرفا ،
بلغا نبا  لّوا  میهاربا   800 / 184

سابعلا وبا  لّوا ، میهاربا  نبا  لّوا  هّللا  دبع   812 / 197
دّمحم وبا  لّوا ، میهاربا  نبا  لّوا  هّللا  ةدایز   817 / 201

لاقع وبا  لّوا ، میهاربا  نب  بلغا   838 / 223
سابعلا وبا  بلغا ، نبا  لّوا  دّمحم   841 / 226
میهاربا وبا  لّوا ، دّمحم  نب  دمحا   856 / 242
لّوا دّمحم  نبا  مّود  هّللا  ةدایز   863 / 249

قینارغلا وبا  هّللا  دبع  وبا  دمحا ، نبا  مّود  دّمحم   863 / 250
قاحسا وبا  دمحا ، نبا  مّود  میهاربا   875 / 261

سابعلا وبا  مّود ، میهاربا  نبا  مّود  هّللا  دبع   902 / 289
تشذگرد دیعبت  رد  رضم  وبا  مّود ، هّللا  دبع  نبا  مّوس  هّللا  ةدایز   909 - 903 / 296 - 290

نایمطاف هبلغ   909 / 290
86 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. درکیم تمدخ  نایسابع  شترا  رد  هک  دوب  یناسارخ  رادرس  کی  بلغا  نبا  میهاربا  ردپ 
. درک راذـگاو  میهاربا  هب  رانید  هنالاس 40000  جارخ  لباقم  رد  ار  دـیدج ) سنوت   ) هیقیرفا تلایا  تموکح  دیـشرلا  نوراـه   184 رد 800 /

تفالخ هاگتـسد  هک  دادیم  نانیمطا  نایبلغا  هب  دادـغب  زا  اقیرفا  لامـش  هلـصاف  يرود  دوب و  هارمه  رایـسب  يراـتخمدوخ  اـب  يراذـگاو  نیا 
ياهشکمـشک راتفرگ  مهن  مّوس / نرق  همین  ینعی  نامزنیا ، رد  تفالخ  هاگتـسد  عقاو ، رد  دـنک . تلاخد  اـهنآ  راـک  رد  داـیز  دـناوتیمن 

رد ار  اهنآ  مان  دـندوب و  رادافو  افلخ  هب  تبـسن  هشیمه  يرظن  هبنج  زا  نایبلغا  نیا ، دوجو  اب  دوب . ینیـشناج  هب  طوبرم  تارجاشم  یلخاد و 
يارما دناهدرکن . برـض  دوخ  ياههکـس  يور  رب  ار  اهنآ  مان  دعب  هب  لّوا  میهاربا  نامز  زا  زگره  یلو  دـندناوخیم ، هعمج  زور  ياههبطخ 

نیرتردـتقم و زا  یکی  هک  لّوا  هـّللا  ةداـیز  ناـمز  رد  هاـگنآ  دـندناشنورف و  دوـخ  ورملق  رد  ار  ربرب  جراوـخ  ياـهشروش  یبـلغا  تـسخن 
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یگرزب ناگوان  نایبلغا  (. 827 / 217  ) دنتساخرب دوب  اهیـسنازیب  فرـصت  رد  هک  لیـسیس )  ) هیلقـص حتف  هب  دوب ، یبلغا  يارما  نیرتدنمورین 
ياهنارک ياهپلآ  یتح  اکیسروک و  ینوراس ، ایلاتیا ، یبونج  لحاوس  نآ  اب  دش و  يزکرم  هنارتیدم  رد  اهنآ  قوفت  هیام  هک  دنداد  بیترت 

، اهنامرون هبلغ  نامز  ات  ینعی  نرق  ود  تدم  دنتفرگ و  ناناملسم  ، 868 لاس 256 / زا  شیپ  ار  هطلام ) اتلام ،  ) تلام دندرک . تراغ  لتق و  ار 
بصعتم یطارفا و  ياههورگ  يورین  هک  دندیزای  تسد  هیلقص  حتف  هب  تهجنآزا  نایبلغا  هک  دراد  لامتحا  دندنام . یقاب  اهنآ  فرصت  رد 

یکلام ياهقف  دـیدش  ياـهتفلاخم  راـتفرگ  هیقیرفا  رد  اـهتقو  رتشیب  یبلغا  هیلّوا  يارما  اریز  دـننادرگ ، فوطعم  ناـگنرف  اـب  داـهج  هب  ار 
/ مجنپ نرق  رخاوا  رد  اهنامرون  هبلغ  نامز  ات  هریزج  نیا  دیـسر و  نایاپ  هب  ـالمع  هیلقـص  حـتف  مهد  مراـهچ / نرق  عورـش  اـب  دـندوب . ناوریق 
دنام و یقاب  هرامـش 12 ) هب  دیرگنب   ) نایبلک اهنآ  هرمز  رد  نایمطاف و  سپـس  نایبلغا و  ادتبا  ناناملـسم ، تموکح  تحت  نانچمه  مهدزای 

. تشگ یحیسم  ياپورا  رد  یمالسا  گنهرف  راشتنا  مهم  ربتعم و  زکارم  زا  یکی 
يدهم هّللا  دیبع  يدانم  ورشیپ و  هّللا ، دبع  وبا  یعاد  یعیـش  تاغیلبت  داهن . یتسـس  هب  يور  مهن  مّوس / نرق  رخاوا  رد  نایبلغا  يالیتسا  يراب ،
. داتفا رثؤم  تخس  دهدیم ، لیکشت  ار  هریزجلا  یقرشلامش  زورما  هک  ياهیحان  یناتسهوک  هقطنم  رد  هماتک ، ياهربرب  نایم  رد  یمطاف 

يارب هجیتنیب  ياهشـشوک  زا  سپ  مّوس  هّللا  ةدایز  یبلغا ، ریما  نیرخآ  دـنداد و  تسکـش  ار  یبلغا  نایهاپـس  راب  نیدـنچ  یماتک  نایهاپس 
يو دزیرگب . رـصم  هب  دنک و  كرت  دوب ، هتـشاذگ  ناینب  مّود  میهاربا  شدج  هک  ار  هداقر  دوخ ، تختیاپ  دش  روبجم  نایـسابع  کمک  بلج 

لامش رد  نایمطاف  تاکلمتسم  هتسه  هیقیرفا  نآ ، زا  سپ  تشذگرد . قرشم  رد  رمالا  تبقاع 
87 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. دندرک هداقر  نیزگیاج  دنتخاس و  اجنآ  رد  ار  هیدهم  دوخ  تختیاپ  نانآ  دش و  اقیرفا 

یسانشباتک

.16 - 15 موبلا ، 68 ؛ - 67 روابماز ، 38 ؛ - 36 لوپ ، نیل - - 
(. هیسرام یج . « ) نایبلغا ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

هحفص 332. رد  همانهرجش  اب  ، 1927 سیراپ ، ، 909 - 800 بلغا ، ونب  هلسلس  هرود  رد  یقرش  ياهربرب  ندیهردنو ، م . - 
كرویوین هرامـش 139 ، یـسانشهکس ، ياهتشاگنکت  اهتشاددای و  اـکیرما ، یـسانشهکس  نمجنا  ناـینولوط ، ياههکـس  راـبارگ ، ا . - 

.54 - 51 ، 1957
سیراپ 1966. نایبلغا ، تراما  یبلت ، م . - 

88 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1053 - 948 / 445 نایبلک 337 -  12

هراشا

یبلک نیسحلا  یبا  نب  هّللا  دبع  نب  نسح   948 / 337 لیسیس )  ) هیلقص نانارمکح 
نیسحلا وبا  نسح ، نب  دمحا   953 / 342
مساقلا وبا  نسح ، نب  یلع   970 / 359

یلع نب  رهاج   982 / 372
یلع نب  دّمحم  نب  رفعج   983 / 373
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یلع نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع   985 / 375
هلودلا ۀقث  حوتفلا  وبا  هّللا ، دبع  نب  فسوی   989 / 379

هلودلا جات  فسوی ، نب  رفعج   998 / 388
1038 تف 429 / هلودلا ، دییأت  رفعج  وبا  فسوی ، نب  لحکا  دمحا   1019 / 410

هلودلا ماصمص  فسوی ، نب  ماصمص  نسح  ح 1053  - 1040 ح 445 / - 431
دش زاغآ   1060 زا 452 / هک  اهنامرون  هبلغ  اب  هارمه  فلتخم  ياهنیشنریما  هب  برع  هیلقص  هیزجت  - 1044 -/ 436

هرامش هب  دیرگنب   ) دوب هدش  هداتسرف  هیقیرفا  نایبلغا  يوس  زا  هک  ییاوق  دوب ، سنازیب  تلود  تاکلمتسم  زا  هک  ار  لیـسیس  ای  هیلقـص  هریزج 
زا ینعی  لاس  داتفه  زا  شیب  یتدم  رد  ( 11

89 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ینانارمکح دوخ  بناج  زا  نایبلغا  دیـسر . دوخ  جوا  هب   902 رد 289 / انیمروئات  ریخـست  اب  اهنآ  يزوریپ  دندرک و  حتف  دـعب  هب   827 / 212

ار راک  نیمه  هرامش 27 ) هب  دیرگنب   ) نایمطاف ینعی   909 زا 296 / سپ  اقیرفا  لامش  رد  اهنآ  نانیشناج  هکنانچمه  دنتشامگرب ، هریزج  رب 
ییاورنامرف هب  ار  یبلک  یلع  نب  نسح  هک  دش  عورش  یمطاف  هفیلخ  روصنم ، اب  هیلقـص  رب  یبلک  نانارمکح  تموکح  ینالوط  هرود  دندرک .

زکرم لاقتنا  دـشیمن . هتخانـش  یثوروم   970 رد 359 / یمطاف  هفیلخ  ّزعم  ناـمز  اـت  تموکح  رد  اـهنآ  ینیـشناج  یلو  تشاـمگ ، اـجنآ 
راوتسا شیوخ  نامودخم  هب  يرادافو  رد  ناکامک  نانآ  یلو  دوب ؛ رتشیب  لمع  يدازآ  نایبلک  يارب  المع  شیانعم  رصم ، هب  نایمطاف  تردق 

هب دیرگنب   ) دـندرکیم تمواقم  اقیرفا  لامـش  رد  نایریز  راشف  لباقم  رد  زین  دنتـشادیم و  تفایرد  يراختفا  باقلا  نانآ  زا  دـندنام و  یقاب 
ایلاتیا دالنیمز  ياهشخب  رگید  ایربالاک و  هب  بلغا  دندیگنجیم و  اهیسنازیب  اب  دوخ  ینارمکح  نیتسخن  ياهههد  رد  نایبلک  هرامش 13 .)
تلود تالمح  زین  اهیسنازیب و  تالمح  رثا  رب  اهیبلک  تردق  ح 1040 ، زا ح 421 / دعب  اما  دنتخاتیم . شیپ  لپان  ات  دـندربیم و  شروی 

مـسقنم فیاوط  زا  ياهلـسلس  تروص  هب  اجنآ  رد  بارعا  تموکح  هک  دـش  ببـس  اهنیا  همه  داهن . لوفا  هب  ور  ازیپ  نوچ  ایلاتیا  ياهرهش 
قاحلا رد 1060 و  اهنامرون  ندـش  رهاـظ  يارب  ار  هار  نیا  و  هرامـش 5 ) هب  دیرگنب   ) دوب هداد  خر  ایناپـسا  رد  هچ  نآ  دـننام  تسرد  دوش ،

. تخاس راومه  تیحیسم  ناهج  هب  هیلقص  يدعب 
تسا نیا  هدننکهارمگ  هتکن  اما  دنشاب ، هدرک  برض  هکس  شیوخ  نامودخم  مان  هب  هیلقص  رد  زگره  یبلک  نانارمکح  هک  دسریمن  رظن  هب 
تسا ياهزادنا  زا  شیب  ياهشیش  ای  نیرولب  ياههنزو  نیا  هرامش  تسا . هدش  ادیپ  هیلقص  رد  هرود  نیا  زا  ياهشیـش  نازوا  يدایز  دادعت  هک 

ياههنزو نیا  هک  تسا  هدـش  هدز  سدـح  نینچ  هجیتن ، رد  دـناهتفریم . راک  هب  اـهبنارگ  تازلف  ندرک  نزو  يارب  هک  درک  روصت  ناوتب  هک 
. دنشاب هتفر  راک  هب  کچوک  تالماعم  رد  یلحم  جیار  لوپ  ياج  هب  دنناوتیم  نیرولب 

یسانشباتک

.69 - 67 روابماز ، هرامش 64 ؛ ، 26 وخاز ، - 
ناموا و و. یج . ینیرت ، ر . « ) هیلقص « ؛) وناتیزیر ا . « ) نایبلک ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. یسارگ
.M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, C. A. Nalino, Catania 1933- 9, II 241- 490 - 

.40 - 30 ، 1975 گروبنیدا ، ناملسم ، هیلقص  خیرات  دمحا ، زیزع  - 
90 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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1152 - 972 / 547 نایداّمح 361 - نایریز و   13

هراشا

دانم نب  يریز   947 زا 336 / سپ  نایمطاف  بناج  زا  برغم  يریز  نانارمکح  یقرش 1 . هریزجلا  سنوت و 
يریز نبا  لّوا  نیگلب  فسوی   972 / 361

لّوا نیگلب  نب  روصنم   984 / 373
تردق میسقت  هلودلا  رصان  هب  بقلم  روصنم ، نب  سیداب   996 / 386

سیداب  1015 ناوریق 405 / نایریز  . 2
سیداب نب  ّزعم   1016 / 406

ّزعم نب  میمت   1062 / 454
میمت نب  ییحی   1108 / 501
ییحی نب  یلع   1116 / 509

یلع نب  نسح   1148 - 1121 / 543 - 515
91 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1168 رد 563 / يو  تـشاد ، تموـکح   1163 ات 558 /  Almohad مان هب  رادـنامرف  ناونع  هب  نسح  نودّـحوم ؛ سپـس  اـهنامرون و  هبلغ 
. تشذگرد

لّوا نیگلب  نب  داّمح   1015 داّمح 405 / ینب  هعلق  نایدامح  . 3
هلودلا فرش  داّمح ، نب  دئاق   1028 / 419

دئاق نب  نسحم   1054 / 446
دّمحم نبا  مّود  نیگلب   1055 / 447

سانلع نب  رصان   1062 / 454
رصان نب  روصنم   1088 / 481
روصنم نب  سیداب   1105 / 498

روصنم نب  زیزع   1105 / 498
1162 تف 557 / زیزع ، نب  ییحی   1152 ای 1124 -  1121 / 547 ای 518 -  515

نودحوم هبلغ   1152 / 547
اقیرفآ لامش  رد  نایمطاف  شبنج  اب  ار  دوخ  زاغآ  نامه  زا  و  دنتسیزیم ، برغم  يزکرم  شخب  رد  هک  دندوب  هجاهنـص  ياهربرب  زا  نایریز 

یشروش جراوخ  هدرکرس  یجراخ ، يرکن  دیزی  وبا  يوس  زا   945 لاس 334 / رد  هک  یماگنه  ار  هّیدهم  نایمطاف ، تختیاپ  دنداد و  ّتینیع 
نیگلب تفگ ، كرت  رصم  بوص  هب  ار  هیدهم  یمطاف  هفیلخ  هّللا  نیدل  ّزعملا  هک  یماگنه  ورنیازا ، دنداد . تاجن  هتفرگ ، رارق  هرصاحم  رد 

. تشاـمگ رب  هیقیرفا  رب  دوخ  زا  تباـین  هب  دـندوب ، یمطاـف  هلـسلس  بناـج  زا  بوصنم  ناـنارمکح  زا  شیپ  زا  شاهداوناـخ  هک  ار  يریز  نب 
هخاش تفرگ . زاتوتخات  ریز  هب  هتبـس  ات  ار  برغم  مامت  تفرگ و  رـس  زا  هتاـنز  درگناـبایب  ياـهربرب  اـب  ار  دوخ  موق  هنیرید  ینمـشد  نیگلب 

ایناپـسا رد  رماـع  یبا  نب  روـصنم  نب  رفظملا  بجاـح  تمدـخ  هـب  يریز ، زا  يرگید  رـسپ  يواز ، یگدرکرـس  هـب  نادـناخ  نـیا  زا  يرگید 
هرامش هفیاط  هرامش 5 ، هب  دیرگنب   ) ایناپسا فیاوطلا  كولم  هرمز  رد  ار  هطانرغ  كولم  هلسلس  دنتـسناوت   1013 زا 403 / سپ  و  دندمآرد ،
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. دننک سیسأت  هرامش 6 ) هفیاط  ، 5
شاهداوناخ دوخ و  يارب  يو  و  درپس ، لّوا  نیگلب  نب  دامح  شیومع  هب  ار  شیوخ  تموکح  ورملق  یبرغ  شخب  رتشیب  نیگلب ، هون  سیداب ،

تشد رد  دامح ، ینب  هعلق  رد  یتختیاپ 
92 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هب اتقوم  دامح  داتفا ، راقن  دامح  سیداب و  ناـیم   1015 رد 405 / هکنآ  زا  سپ  داهن . داینب  يزکرم  برغم  رد  هلیـسم  کـیدزن  اندـه ، عفترم 
هک دـندنام  یقاب  هیقیرفا  رد  اقیرفا  لامـش  نایریز  هلـسلس  یلـصا  هخاش  دـش : میـسقت  تمـسق  ود  هب  تموکح  دـمآرد و  نایـسابع  تعاـطا 

. دنتفرگ فرصت  رد  ار  رتیبرغ  ياهنیمزرس  نایدامح  هخاش  هکنآ  لاح  دوب ، ناوریق  رد  ناشتختیاپ 
رد و  درادرب ، ناـیغط  هب  رـس  شیوخ  یمطاـف  نامددـخم  هیلع  هک  دـنکفا  هسوسو  هب  ار  يریز  سیداـب  نب  ّزعم  هیقیرفا ، تورث  ینغ و  عباـنم 

نانآ تعاطا  هب  هتخانـش و  ّتیمـسر  هب  ار  دادغب  يافلخ  یتدـم  هکنآ  زا  سپ  يدامح  دـئاق   ) تخادرپ نایـسابع  زا  تعاطا  هب   1041 / 433
بارعا زا  ییاههورگ  رـصم ، رد  نایمطاف  دعب ، ینامز  كدنا  ورنیازا ، دوب .) هتخادرپ  نایمطاف  زا  تعاطا  يوریپ و  هب  هرابود  دوب ، هدمآرد 

نیا دـندرک . ترجاهم  برغم  هب  یلفـس  رـصم  زا  نانیا  و  دـندنگفا ، نایریز  ناج  هب  مینلـس  لاله و  لیابق  زا  ار  سناـجتمان  یـشحو  يودـب 
ناوریق هک  دنتخاس  روبجم  ار  نایریز  دندنگفا و  تشحو  هب  ار  اههبصق  اهرهـش و  دندوشگ و  هار  اهرهـش  هموح  هب  جیردت  هب  برع  نایودب 

راذگناینب مان  هب  دوب و  راوشد  نادب  یـسرتسد  هک  هیاجب  ردنب  هب  زین  نایدامح  و  دننیـشنب ، بقع  ایرد  لحاس  رد  هیدهم  هب  دننک و  هیلخت  ار 
. دندرک ینیشنبقع  دشیم  هدناوخ  هّیرصان  سانلع ، نب  رصان  نآ 

تقیقح رد  دنداد . لیکشت  ییایرد  ناگوان  کی  دندرک و  يور  ایرد  هب  دش  هاتوک  یکشخ  زا  ناشتـسد  یتقو  يریز  ینب  هلـسلس  هخاش  ود 
اهنامرون تسد  هب  ناملـسم  هیلقـص  نداتفا  زا  دنتـسناوتن  نایدامح  نایریز و  اما  دوشیم . زاـغآ  اـهربرب  ینزاـیرد  رـصع  هک  تسا  هرود  نیا 

، مهدزاود مشش / نرق  ندیـسرارف  زا  شیپ  دندرک . رارقرب  يزیمآحلـص  یناگرزاب  طباور  نامرون  ناهاش  اب  اهدعب  دنچره  دننک ، يریگولج 
نداد هب  ار  يریز  یلع  نب  نسح  تفرگ و  ار  سنوت  هنارک  هّیدـهم و  رهـش  هیلقـص  هاش  مّود  رجار  دـنتفرگ ؛ رارق  دـیدش  راشف  تحت  نایریز 

دنتخادنارب و ار  نایدامح  اهنآ  دـنتخاتیم . شیپ  تعرـس  هب  هرامـش 15 ) هب  دیرگنب   ) نودـحوم زین  برغم  نورد  رد  تخاس . مزلم  جارخ 
، نسح يریز ، ریما  نیرخآ  درب . رـس  هب  شکارم  رد  دـیعبت  رد  ار  رمع  هـیقب  دـش و  میلـست  نیطنطـسق  رد  ییحی  يداـمح  نارمکح  نـیرخآ 
1163 رد 558 / يدّحوم  نمؤملا  دبع  ناطلـس  گرم  نامز  ات  تمـس  نیا  رد  دش و  ءاقبا  ون  زا  هّیدهم  يدّـحوم  نارمکح  ناونع  هب  رابکی 

. تشذگرد شکارم  رد  دعب  لاس  تشه  زین  وا  اّما  دنام ، یقاب 

یسانشباتک

.16 موبلا ، 71 ؛ - 70 روابماز ، 40 ؛ - 39 لوپ ، نیل - - 
93 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ر. ه . « ) نایدامح ، » مّود شیاریو  هسرام ؛) یج . « ) نایریز ، » لّوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
(. سیردا

هرامش یسانشهکس ، تاقیقحت  اکیرما ؛ یسانشهکس  نمجنا  هنایم ، ياههدس  ریخا  هرود  رد  اقیرفا  لامش  یسانشهکس  خیرات  درازه ، و . ه . - 
.233 ، 96 - 89 ، 57 - 53 كرویوین 1952 ، ، 8

لودـج لصفم و  همانهرجـش  اب  سیراپ 1962 ، دـلج ،  2 مـهدزاود ، مـهد - نرق  ناـیریز  تموـکح  رد  یقرــش  ياـهربرب  سیردا ، ر . ه . - 
. دنکیم حیحصت  روابماز  ياهیتسردان  زا  يرایسب  مّود . دلج  دعب  هب  هحفص 830  رد  نانارمکح  يرامشهاگ 

Amin T. Tibi, The Tibyan. Memoirs of Abd Allah b. Buluggin Last Zirld Amir of Granada,
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Laiden 1986, with table of Zirids of Muslim spain, showing connections with the North
.African Lines, at p. 30

94 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1147 - 1062 / 541 نوطبارم 454 -  14

هراشا

ياسؤر / ) 1056 - 1055 ای 448 / تف 447  ینوتمل ، رمع  نب  ییحی  یلادـج  اـی  یلادـگ  میهاربا  نب  ییحی  ایناپـسا  اـقیرفا و  برغ  لاـمش و 
( دندوب هتفریذپ  ار  نیسای  نب  هّللا  دبع  یناحور  رادتقا  هک  ارحص  رد  اهربرب 

( دندوب هتفریذپ  ار  نیسای  نب  هّللا  دبع  یناحور  رادتقا  هک  ارحص  رد  اهربرب  ياسؤر  / ) 1087 تف 480 / ینوتمل ، رمع  نب  رکب  وبا 
( دندوب هتفریذپ  ار  نیسای  نب  هّللا  دبع  یناحور  رادتقا  هک  ارحص  رد  اهربرب  ياسؤر  / ) نیفشات نب  فسوی   1061 / 453

هساملجس نارمکح  رکب ، یبا  نب  میهاربا   1075 - 1070 / 467 - 462
فسوی نب  یلع   1107 / 500

یلع نب  نیفشات   1142 / 537
نیفشات نب  میهاربا   1146 / 540

یلع نب  قاحسا   1147 - 1146 / 541 - 540
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نودحوم هبلغ   1147 / 541
رد دنتـساخرب . دـشیم  نیمزرـس  نآ  ربرب  ماوقا  ضراع  هاگیبوهاگ  برغم  خـیرات  رد  هک  یحور  تاباهتلا  جاوما  زا  یکی  ناـیم  زا  نوطبارم 

يارحـص ادعب  هک  ییاهشخب  رد  اهنآ  نیمزرـس  هک  هجاهنـص  هلیبق  سیئر  یلادج  ای  یلادگ  میهاربا  نب  ییحی  مهدزای ، مجنپ / نرق  لیاوا 
. تفر هکم  هب  جح  يارب  دوب  هدرتسگ  دادیم ، لیکشت  ار  ایناتیروم  ایناپسا و 

نادب تشگزاب ، دوخ  موق  نایم  هب  نیسای  هّللا  دبع  مان  هب  یـشکارم  دنمـشناد  کی  هارمه  هب  دوب  هتفرگارف  ار  وا  قوش  روش و  زا  یبت  هک  يو 
یبلطشرتسگ هنایوجگنج و  يژولوئدیا  دنک . جیورت  غیلبت و  ار  تنس  لها  بهاذم  زا  یکلام ، بهذم  زا  ياهناریگتخس  تروص  هک  تین 

ای اهطابر  نانکاس  ینعی  نوطبارم  هعماج  هب  دناهتشون ، يدعب  یلحم  ناراگنخیرات  هچنآ  ربانب  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  نیـسای  نب  هّللا  دبع  هک 
عقاو رد  ینوطبارملا  راد  نینچ  رگا  دیـشخب . كرحت  توق و  ایناتیروم  لحاس  ریـسم  رد  ای  لاگنـس  دور  هناـهد  یکیدزن  رب  عقاو  ياـههیواز 

ياههاگیاپ اهطابر و  ناـنکاس  ینعی   ) نوطبارم هژاو  ریدـقت ، رههب  تسا . هدـش  قارغا  دـیدرت  نودـب  نآ  تیمها  باـب  رد  هتـشادیم ، دوجو 
برغ رد  نوطبارم  هلسلس  دمآرد و   Almoravides تروص هب  ییایناپـسا  رد  دوریم ، راک  هب  نایوجگنج  نیا  ندیمان  يارب  هک  يزرم )

هک دوشیم  قالطا  یـسک  هب  سدقم » درم  سیدق و   » يانعم هب   marabout يوسنارف هژاو  هک  تسناد  دیاب  زین  دـش ، هدـناوخ  مان  نیا  هب 
هرهچ رب  باقن  ارحـص  نش  داـب و  ربارب  رد  ارحـص  ربرب  ناـیوجگنج  نیا  دـشاب . هتـشاد  ار  اـقیرفا  لامـش  یقتم  ناملـسم  کـی  ياـهیگژیو 

. دندوب فورعم  زین  نارادباقن »*« )  ) نیمثّلم هب  ورنیازا ، دندزیم و 
هیلع لامـش  يوس  هب  نیفـشات  نب  فسوی  رکب ، وبا  بیاـن  يربـهر  هب  سپـس  رکب و  وبا  ییحی و  ینعی  هنوتمل  ياـسؤر  یگدرکرـس  هب  ناـنیا 

بونج و تمـس  هب  رکب  وبا  هاگنآ  دندرک . حتف  دوشیم ، هدناوخ  هریزجلا  زورما  هچنآ  يزکرم  شخب  ات  ار  اقیرفا  لامـش  دندنار و  شکارم 
یمـسر زاغآ  عقاو  رد  تشاذـگ . ناـینب   1062 لاـس 452 / رد  دوـخ  تختیاـپ  ناوـنع  هـب  ار  شکارم  فـسوی ، درک و  يور  ارحــص  برغم 
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، فسوی گرم  زا  سپ  نیفشات ، ونب  تروص  هب  اهنآ  مان  احیرص  اریز  تسناد ، دادیور  نیا  نامز  زا  دیاب  شکارم  رد  ار  نوطبارم  تموکح 
یناحور نایاوشیپ  ناونع  هب  ار  یسابع  يافلخ  نوطبارم  تسا . هدش  برض  اههکس  یضعب  يور  رب 

______________________________

ةرئاد هب  دـیرگنب  تسا . هدـمآ  میدروآ  اـم  هک  یتروـص  هب  رتـشیب  یبرع  یـسراف و  ياههتـشون  رد  اـما  تـسا  هتـشون  نوـمثلتم  ثروساـب  *. 
ص 49. لوالا ، وزجلا  نامیلس ، دمحا  روتکدلل  هیمالسالا ، لودلا  خیرات  هب  نوطبارم و  ریز  یسراف  فراعملا 

96 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
اقیرفا لامش  ایناپسا و  رد  جراوخ ، نتفر  نایم  زا  دعب  دوب و  هناراکهظفاحم  رایسب  هک  یکلام  هقف  بهذم و  زا  دنتـشاد و  لوبق  یمالـسا  ملاع 

. دندرکیم يوریپ  تشاد ، هطلس 
نایحیسم تاحوتف  هکنآ  لاح  و  هرامش 5 ) هب  دیرگنب   ) دوب فیاوطلا  كولم  رصع  رد  هقرفت و  شوختسد  نامزنیا  رد  ناملـسم  يایناپـسا 

قرفتم و ياهنیـشنریما  نیا  تسناوـتیم  نوـطبارم  تیمح  قوـش و  ـالتعا و  هـب  ور  تردـق  اـهنت  درکیم ، ادـیپ  كرحت  تردـق و  تـشاد 
هاش مشـش ، يوسنوفلآ  اب  دربن  رد  درک و  هراذـگ  ار  اقیرفا   1086 لاس 479 / رد  نیفـشات  نب  فسوی  دهد . تاجن  ار  رگیدـکی  اب  مصاختم 

سپ ناناملـسم  هتفر  تسد  زا  ياهنیمزرـس  رتشیب  ناسنیدب ، دروآ . تسد  هب  یگرزب  يزوریپ  سویلطب ، کیدزن  هقالز  رد  نوئل  لیتساک و 
تـسد رد  نانچمه  دوب ، هدمآرد  نایحیـسم  فرـصت  هب  هک  هطیلطت  رهـش  اما  دندرک ، ادـیپ  نیمأت  یبرغ  یـشکرکشل  نیا  رد  ای  دـش ، هتفرگ 

ات داد  هزاجا  ار  نایدوه  اهنت  تشادرب و  نایم  زا  ار  فیاوطلا  كولم  همه  ابیرقت  دعب  لاس  دنچ  یط  رد  نیفشات  نب  فسوی  دنام . یقاب  اهنآ 
ملکتم و راثآ  نآ  رد  هک  ار  مالـسا  زا  يدیدش  هنارگـشیاریپ  تروص  و  هرامش 17 ) هفیاط  هرامش 5 ، هب  دیرگنب   ) دننامب یقاب  هطـسقرس  رد 

. دروآ ایناپسا  هب  دش ، هدینازوس  ماع  ءالم  رد  هک  یلازغ  دّمحم  ینعی  مالسا ، يایند  قرش  گرزب  هلأتم 
شبنج ینعی  ون ، یسایس  ینید - شبنج  کی  ندمآ  راک  يور  اب  برغم  رد  نوطبارم  تیعـضو  مهدزاود ، مشـش / نرق  لّوا  ياهلاس  رد  اما 

اهنآ رس  تشپ  زا  هک  يراشف  تلع  هب  هرامش 15 .) هب  دیرگنب   ) داتفا رطخ  هب  شکارم  بونج  رد  اهنآ  ياهدومـصم  نانابیتشپ  نودحوم و 
رد یطبارم  نارمکح  نـیرخآ  دـننک . جراـخ  نایحیـسم  فرـصت  زا  ار  هطـسقرس   1118 رد 512 - دنتـسناوتن  نوـطبارم  درکیم  دـیدهت  ار 
رد یطبارم  نارمکح  نیرخآ  یتقو  دندش . ایناپـسا  دراو  نودحوم  دش و  هتـشک  نمؤملا  دبع  نایهاپـس  تسد  هب  یلع  نب  قاحـسا  شکارم ،

، دوب هدرک  ادیپ  یطبارم  نانارمکح  نادناخ  اب  یببـس  يدنواشیوخ ، جاودزا  قیرط  زا  شاهداوناخ  هک  یفوسملا  هیناغ  نب  ییحی  ینعی  اجنآ 
هیناغ ینب  مان  هب  نوطبارم  زا  دعب  يایعرف  هخاش  ربرب  هداوناخ  نیا  زا  يراب ، دیـسر . نایاپ  هب  نوطبارم  تردق  تشذـگرد ،  1148 رد 543 /
هرامش هب  دیرگنب   ) دروآ ماود  ناشتموکح  مهدزیـس  متفه / نرق  زاغآ  ات  هتفرگ و  تسد  رد  ار  تردق  مامز  رائلاب  رئازج  رد  تفای و  همادا 

(. 6
بـسن نیفـشات  فسوی  رمع و  رکب  وبا  دندرک . بذج  نامزنیا  رد  ار  سلدـنا  گنهرف  تعرـس  اب  یلک ، روطهب  برغم  شکارم و  نوطبارم 

، اقیرفا لامـش  رد  یکلام  بهذـم  هطلـس  دنتـسه . برع  يالعا  ّدـج  ناـطحق  لـسن  زا  هک  دـندومن  اـعدا  ضوع  رد  راـکنا و  ار  دوخ  يربرب 
94 ص :   ..... 1147  - 1062 / 541 نوطبارم 454 -  یسانشرابت 97 14  يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

97 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ملع دـش و  هداد  ثیدـح  نآرق و  زا  رتالاب  یناکم  یکلام  یتامیلعت  ياهباتک  هعلاـطم  هب  دروخ و  یگرزب  ناـکت  ناـشیا  ياـهتیامح  رثا  رب 

مالسا و راشتنا  هب  هک  دوب  ياهکرحم  هوق  نوطبارم  شبنج  ثاریم  نیرترادیاپ  دیاش  دش . هتـسناد  نامیا  نید و  اب  ریاغم  ملـسم  روط  هب  مالک 
یلام و رجین ، لاگنـس ، ینعی  یبرغ  ياقیرفا  ياناواس  هقطنم  لـحاس و  اـت  ارحـص  يوس  نآ  رد  صوصخب ، نوطبارم  ینید  دـیاقع  لوصا  هب 

. داد دیدج  یلامش  هیرجین 

یسانشباتک
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.16 موبلا ، 74 ؛ - 73 روابماز ، 44 ؛ - 41 لوپ ، نیل - - 
(. اتملاچ سیرون و پ . ت . ه . « ) نوطبارم ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.260 - 211 لّوا ، دلج  شکارم ، خیرات  سارت ، و . ه . - 
I. Bosch Vila, Los Almoravides, Instituto General Franco de Estudios Y investigacion - 

.hispano- arabe, Historia de Marruecos, Tetouan 1950
.283 - 282 ، 263 - 236 ، 143 - 95 ، 64 - 59 هنایم ، ياههدس  ریخا  هرود  رد  اقیرفا  لامش  خیرات  درازه ، و . ه . - 

98 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1269 - 1130 / 668 نودّحوم 524 -  15

هراشا

1130 تف 524 / ترموت ، نب  دّمحم  ایناپسا  اقیرفا و  لامش 
یموک یلع  نب  نمؤملا  دبع   1130 / 524

بوقعی وبا  نمؤملا ، دبع  نب  فسوی   1163 / 558
روصنم هب  بقلم  فسوی ، وبا  فسوی ، نب  بوقعی   1184 / 580

رصان هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  بوقعی ، دّمحم   1199 / 595
رصنتسم هب  بقلم  بوقعی  وبا  دّمحم ، نبا  مّود  فسوی   1213 / 610

عولخم هب  بقلم  دّمحم  وبا  لّوا ، فسوی  نب  دیحولا  دبع   1224 / 621
لداع هب  بقلم  دّمحم  وبا  بوقعی ، نب  هّللا  دبع   1224 / 621

شوختـسد شکارم  رد  نودحوم  رادتقا  دـعب  هب  نامزنیا  زا  مصعتـسم . هب  بقلم  ایرکز  وبا  دّـمحم ، نب  ییحی   1235 - 1227 / 633 - 624
بقلم دّمحم  وبا  لّوا ، سیردا  نب  دیحولا  دبع  1232 و  - 1227 / 630 - 624 نومأم ، هب  بقلم  یلعلا  وبا  بوقعی ، نبا  لّوا  سیردا  هضراعم 

. دوب  1232 / 630 دیشر ، هب 
99 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دیشر هب  بقلم  لّوا  سیردا  نب  دیحولا  دبع   1235 / 633
دیعس هب  بقلم  نسحلا  وبا  لّوا ، سیردا  نب  یلع   1242 / 640

یضترم هب  بقلم  صفح  وبا  قاحسا ، نب  رمع   1248 / 646
ماـمت نایحیـسم  مهدزیـس  متفه / نرق  همین  اـت  قثاو  هب  بقلم  سوـّبد  وـبا  یلعلا  وـبا  دّـمحم ، نبا  مّود  سیردا   1269 - 1266 / 668 - 665
میسقت اهینیرم  دیداولا و  دبع  ینب  ناّیصفح ، نایم  اقیرفا  لامش  رد  نودحوم  ياهنیمزرس  دنتفرگ و  ار  هطانرغ  يانثتسا  هب  ایناپـسا  دالنیمز 

. دش
یکلام بهذم  يرگيرـشق  يراکهظفاحم و  هیلع  یمالک  يرکف و  ضارتعا  کی  هدنیامن  دنوادخ ) ییاتکی  دیحوت و  هب  نالئاق   ) نودـحوم

هب دـیرگنب   ) دوب نوطبارم  تموـکح  رخأـتم  هرود  رد  یگدـنز  رد  یعاـمتجا  ياهيراگنالهـس  هیلع  تشاد و  هطلـس  اـقیرفا  لامـش  رد  هک 
زیمآدـهز و تاـیرظن  دوب و  هدرک  ملع  لیـصحت  قرـش  رد  هک  دوب  هدومـصم  ياـهربرب  زا  ترموت ، نبا  شبنج  نیا  راذـگهیاپ  هرامش 14 .)

ییاحیـسم ياوشیپ  نآ  ینعی  يدهم ، ار  وا  شناوریپ   1121 لاس 515 / رد  تشگزاب ، شکارم  هب  یتقو  وا  دوب . هدرک  ادیپ  ياهنابلطحالـصا 
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رد دوخ  ربرب  ناوریپ  يارب  يو  دندرک . مالعا  دـناسرب ، يزوریپ  هب  ءایحا و  ار  یناهج  یقیقح و  مالـسا  تسیابیم  هک  یهلا  دـنع  نم  دـیؤم 
دیاش بیترت ، نیاهب  تشون و  ناشدوخ  نابز  هب  یعیرـش  یمالک و  راثآ  رگید  یمالـسا و  دیاقع  لوصا  هرابرد  ییاهباتک  شکارم  بونج 
نوتس هک  یکلام  ياهقف  يرهش  الوصا  تایرظن  لباقم  رد  نیشنهوک  ياهربرب  ینید  ياهتفایرد  تاساسحا و  نایب  وا  تلاسر  زا  هبنج  کی 
تـسد هب  ار  تضهن  روما  ماـمز  نمؤملا  دـبع  وا  بیاـن  ترموت ، نبا  گرم  زا  سپ  دوب . دـندشیم  بوسحم  نوطبارم  ینید  تردـق  تارقف 

تختیاپ  1147 زا 542 / دـعب  دروآ و  نوریب  اـهنآ  تسد  زا  ار  شکارم  همه  جـیردت  هب  داد و  همادا  ار  نوـطبارم  هیلع  گـنج  يو  تفرگ .
. داد رارق  دوخ  تختیاپ  ار  نوطبارم 

الثم ون  زا  نیشیپ  نرق  فیاوطلا  كولم  زا  یلحم  تاعامج  زا  ياهدع  هجیتن  رد  دش ، ادیپ  تردق  ءالخ  نوطبارم  طوقـس  زا  دعب  ایناپـسا ، رد 
هب يرکشل  نمؤملا  دبع  نآ ، زا  سپ  (. 18 ، 15 هرامش 11 ، فیاوط  هرامش 5 ، هب  دیرگنب   ) دندرک دنلب  رس  هلترم  هیسرم و  هبطرق ، هیسنلب ، رد 

تکلمم کی  بیترت ، نیاهب  تفرگ . دوب  ناناملـسم  کـلمت  رد  هک  ار  ییاهنیمزرـس  مظعا  تمـسق  هک  تشاذـگن  يرید  داتـسرف و  ایناپـسا 
ود رد  دوب  هیلیبشا  رد  شتختیاپ  هک  يدنمورین  دحوم 

100 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ظاـحل زا  قرـشم  زا  درگناـبایب  بارعا  موـجه  رثا  رد  برغم  یقرـش  يزکرم و  هموـح و  شخب  دـمآ . دوـجو  هب  قراـطلا  لـبج  هگنت  يوـس 

دروم هتـسویپ  ار  اجنآ  لحاوس  زین  یحیـسم  نامرون  ناـمجاهم  دوب و  هتفـشآ  یـسایس  یعاـمتجا و  ظاـحل  زا  هتخیـسگ و  مه  زا  يداـصتقا 
سنوت و ات  ار  هقطنم  مامت  دوخ  ییایرد  ینیمز و  دنمتردق  هداعلا  قوف  يورین  اب  نمؤملا  دبع  دندرکیم . تراغ  دندادیم و  رارق  زاتوتخات 

هیلع گنج  يارب  یبویا  نیدلا  حالص  دیشخب . تدحو  نودحوم  تموکح  تحت  ار  اقیرفا  لامش  رسارس  قیرط  نیا  هب  درک و  حتف  سلبارط 
. دوب ياهدوهیب  راظتنا  هتبلا  هک  دنراذگب  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياهیتشک  نودحوم  هک  دوب  نیا  رب  نایبیلص 

. دنداهن دوخ  رب  نینمؤملا » ریما   » بقل هفیلخ و  راختفارپ  ناونع  يدحوم  نانارمکح  ناوا ، نآ  رد 
بتارم هلسلس  کی  هیاپ  رب  دزاسیم و  سکعنم  ار  نآ  بلطرادتقا  هنارمآ و  تیهام  ترموت و  نبا  هنایودهم  میلاعت  نودحوم  تلود  راتخاس 
نیرخآ همه ، زا  رتالاب  دوب و  شناد  رنه و  هوکشاب  زکرم  نانآ  رابرد  تسا . هدش  هداهن  هفیلخ  ناحـصانم  نارواشم و  زا  ياهتفابمهرد  اقیقد 

هرود دندوب ، يدحوم  نانارمکح  رابرد  نابیبط  زا  ودره  هک  دوب  دشر  نبا  لیفط و  نبا  نوچ  ینادنمشناد  نویدم  یمالسا  هفسلف  ییافوکش 
تارظن و همهنیا ، اب  دوب . هیلیبشا  اقیرفا و  لامـش  رد  يرامعم  یندنامدای  هب  اما  هداس  کبـس  کی  یگدنـشخرد  دهاش  نینچمه  نودّحوم ،

هرطیـس ینید  هنارگمتـس  کشخ و  دـیاقع  رگید  ياهاج  رد  نودـحوم  يروتارپما  رد  دوب و  يرابرد  لفاحم  هب  دودـحم  ینـالقع  تارکفت 
ایناپسا و رد  نایدوهی  ماعلتق  نآ  ياههنومن  هک  دندوب  جنر  رد  دیدش  رازآ  بیقعت و  تموصخ و  زا  نایحیـسم  نایدوهی و  اهیمذ ، تشاد .

هنایمرواخ هب  نایرارف  نایم  زا  دـنتخیرگ ؛ هناـیمرواخ  اـی  یحیـسم  ياـپورا  هب  دـندرک و  جورخ  ناـیدوهی  نآ  هجیتن  رد  هک  دوب  شکارم  رد 
. دیزگ تماقا  هرهاق  رد  تخیرگ و  هبطرق  زا  هک  درک  دای  فورعم  فوسلیف  نومیم  نبا  زا  ناوتیم 

ات ار  برغم  یقرش  تمسق  وا  نیـشناج  تفای و  یگرزب  يزوریپ  كرالا  رد  ایناپـسا  نایحیـسم  رب   1195 لاـس 591 / رد  بوقعی  فسوی  وبا 
1212 رد 609 / رصانلا  دّمحم  رابتبیصم  تسکش  اما  هرامـش 6 .) هب  دیرگنب   ) داد ییاهر  هیناغ  ینب  يالیتسا  ریز  زا  ار  رائلاب  ریازج  یبیل و 
دش و رجنم  شکارم  ایناپسا و  رد  نودحوم  رادتقا  نتفر  تسد  زا  هب  هریزجهبش  یحیـسم  ناهاش  زا  اسولوت ) ساوان  سال   ) باقعلا هیحان  رد 
، نآ زا  سپ  درک . درط  ار  نودـحوم  هدـیقع  زین  نومأـملا  سیردا  تـشاد و  هارمه  هـب  ار  ياهلـسلس  ياهشکمـشک  یلخاد و  ياـهشروش 

دیرگنب  ) درک مالعا  لقتسم  ار  دوخ  هیقیرفا  یصفح  نارمکح   1230 رد 627 / داهن . یتسس  هب  يور  زین  یلامش  ياقیرفا  رب  نودحوم  هطلس 
هد و  هرامش 18 ) هب 

101 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دـش سیـسأت  دوب  ناسملت  رب  شیانبم  هک  دـیداولا  دـبع  تکلمم  لیکـشت  هب  يزکرم  برغم  رد  نایز  ای  ناّیز  نب  نسارمغی  مایق  دـعب ، لاـس 
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رد 668/ شکارم  نتفرگ  اب  ار  نودـحوم  تردـق  طاسب  هت  هرامـش 16 ) هب  دـیرگنب   ) اهینیرم شکارم  لخاد  رد  هرامـش 17 .) هب  دیرگنب  )
. دش لقتنم  ساف  هب  شکارم  تختیاپ  دندیچرب و  یلکب  دعب  لاس  تشه  رد  نودّحوم ، شبنج  دهم  للمنیت ، 1269 و 

یسانشباتک

.17 - 16 موبلا ، 74 ؛ - 73 روابماز ، 47 ؛ - 45 لوپ ، نیل - - 
(. رلیمزتاش م . « ) نودحوم ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.367 - 261 لّوا ، دلج  شکارم ، خیرات  سارت ، ه . - 
.283 ، 273 - 262 ، 154 - 143 ، 68 - 64 هنایم ، ياههدس  ریخا  هرود  رد  اقیرفا  لامش  یتخانشهکس  خیرات  درازه ، و . ه . - 

A. Huici Miranda, Historia Politica del imperio Almohade, 2 vols, Instituto General Franco - 
.de Estudios Y investigacion hispano- arab, Tetouan 1956- 7

102 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1465 - 1217 / 869 اهینیرم 614 -  16

هراشا

دّمحم وبا  ینیرم ، ّقحلا  دبع  اقیرفا  لامش 
دیعس وبا  لّوا ، قحلا  دبع  نبا  لّوا  نامثع   1217 / 614
فورعم وبا  لّوا ، قحلا  دبع  نبا  لّوا  دّمحم   1240 / 638

ییحی وبا  لّوا ، قحلا  دبع  نب  رکب  وبا   1244 / 642
فسوی وبا  لّوا ، قحلا  دبع  نب  بوقعی   1258 / 656

رصان هب  بقلم  بوقعی  وبا  بوقعی ، نب  فسوی   1286 / 685
تباث وبا  فسوی ، نب  ورمع   1307 / 706

عیبرلا وبا  فسوی ، نب  نامیلس   1308 / 708
دیعس وبا  بوقعی ، نبا  مّود  نامثع   1310 / 710

نسحلا وبا  مّود ، نامثع  نب  یلع   1331 / 731
لکوتم هب  بقلم  نانع  وبا  یلع ، نب  سراف   1348 / 749

ینارمکح لّوا  رود  دیعسلا ، نایز  ای  نایز  وبا  سراف ، نبا  مّود  دّمحم   1358 / 759
ییحی وبا  سراف ، نب  رکب  وبا   1358 / 759

103 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ملاس وبا  یلع ، نب  میهاربا   1359 / 760
ورمع وبا  یلع ، نب  نیفشات   1361 / 762

ینارمکح مّود  راب  رصتنم ، هب  بقلم  سراف ، نبا  مّود  دّمحم   1362 / 763
هساملجس رد  طقف  دّمحم ، وبا  رمع ، نب  میلحلا  دبع   1362 / 763
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هساملجس رد  طقف  کلام  وبا  رمع ، نب  نمؤملا  دبع   1364 - 1363 / 765 - 764
رصنتسم هب  بقلم  سراف  وبا  یلع ، نبا  لّوا  زیزعلا  دبع   1366 / 767
دیعسلا نایز  ای  نایز  وبا  زیزعلا ، دبع  نبا  مّوس  دّمحم   1372 / 774
رصنتسم هب  بقلم  سابعلا  وبا  میهاربا ، نبا  لّوا  دمحا   1373 / 775

شکارم رد  نارمکح  دیز ، وبا  نسّولفا ، یبا  نب  نمحرلا  دبع   1382 - 1374 / 784 - 776
سراف وبا  سراف ، نب  یسوم   1384 / 786

رصتنملا نایز  ای  نایز  وبا  لّوا ، دمحا  نب  مراهچ  دّمحم   1386 / 788
قثاولا نایز  ای  نایز  وبا  یلع ، نبا  مجنپ  دّمحم   1386 / 788

سابعلا وبا  لّوا ، دمحا  نبا  مّود  دمحا   1386 / 789
سراف وبا  مّود ، دمحا  نبا  مّود  زیزعلا  دبع   1393 / 796

ورمع وبا  مّود ، دمحا  نب  هّللا  دبع   1397 / 799
دیعس وبا  مّود ، دمحا  نبا  مّوس  نامثع   1398 / 800

تحت یمسا  نارمکح  سپس  نایـساّطو و  یگنطلـسلا  بیان  تحت  دّمحم ، وبا  مّوس ، نامثع  نبا  مّود  قحلا  دبع   1465 - 1420 / 869 - 823
اهنآ نامرف 

یکی نیرم  ینب  دندش . نودـحوم  راوخثاریم  دوب  هتفرگ  رارق  قرـش  رد  هک  برغم  تاکلمتـسم  رتشیب  شکارم و  رد  نیرم  ینب  ای  اهینیرم 
زرم یبرغ  بونج  هب  یقرشلامش  تهج  رد  نونکا  هک  ياهیحان  ینعی  ارحص ، یبرغلامش  ياههیشاح  رد  هک  دندوب  هتانز  ياهربرب  لیابق  زا 

ای ونیرم  فیطل  مشپ  دندوب و  نارچدنفسوگ  اهنآ  هک  دیآیم  رظن  هب  دندرکیم . ینیشنهیداب  تسا ، هدش  هدیـشک  شکارم  هریزجلا و  نایم 
. تسا هتفرگ  مان  اهنآ  مسا  زا  سونیرم 

اهینیرم دشیم . رداص  اپورا  هب  هنایم  ياههدس  يایلاتیا  هار  زا  میدق  یلیخ  زا  ونیرم  مشپ 
104 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

تردق هب  ندیسر  يارب  اهنآ  ششوک  شخبماهلا  ینید  تیمح  روش و  هنوگچیه  دنتشاد . رارق  ینییاپ  حطـس  رد  یگنهرف  ظاحل  زا  املـسم 
تـسد هب  اجنآ  زا  ار  شیوخ  هکرحم  يورین  دنتـشاد و  یبهذـم  هزیگنا  هک  دوب  نودـحوم  نوطبارم و  شبنج  سکعرب  تسرد  نیا  دوبن و 
دودحم اتبسن  دادعت  ارهاظ  هفاضا  هب  تایعقاو ، نیا  دندوب . هدمآرد  مالسا  نید  هب  هک  دوبن  يدایز  تدم  یتح  الامتحا  اهینیرم  دندروآیم .

اهنآ دـشاب . نودـحوم  ریخا  يارما  اب  مهدزیـس  متفه / نرق  همین  رد  اهنآ  تاعزانم  ینالوط  تیهام  هدـننکهیجوت  دـناوتیم  املـسم  اهنآ ،
، نودحوم تختیاپ  دنتـسناوتن  دنتفرگ و  ار  اهنآ  ولج  يدحوم  نانارمکح  اما  دندرک ، هلمح  شکارم  هب   1216 رد 613 / ارحص  زا  تسخن 

. دنریگب دنتسناوت  دعب  لاس  راهچ  اهنت  ار  هساملجس  دننک و  حتف   1269 ات 698 / ار  شکارم  ینعی 
اب دـندرک و  ادـیپ  دنتـسه  نادـحوم  ناثراو  هکنیا  هب  تبـسن  يدـیدش  ساسحا  دـندش ، رقتـسم  ساف  رد  دوخ  تختیاپ  رد  هکنیمه  ناینیرم 

روش زا  دندرک و  تیوقت  ار  داهج  هیحور  نیا ، زا  هتشذگ  دنزاسب . برغم  رد  ون  زا  ار  اهنآ  يروتارپما  هک  دندیشوک  يریگمـشچ  تیقفوم 
. دندرک هدافتسا  دوب ، اهنآ  بولطم  هک  ایناپسا  ددجم  حتف  يارب  برغم  رد  هماع  ینید 

هطانرغ نایرـصن  تساوخرد  هب  خساپ  رد  فسوی  بوقعی  وبا  دندرک . گنج  ایربیا  هریزج  هبـش  رد  اصخـش  ینیرم  ياهناطلـس  زا  نت  دـنچ 
لبج  1309 لاس 709 / رد  نایحیسم  هکنآ  زا  سپ  تفای . يزوریپ   1275 رد 674 / اخیثا  دربن  رد  تشذگ و  هگنت  زا  هرامش 7 ) هب  دیرگنب  )

هاش مراهچ ، يوسنوفلآ  شنزردارب  لیتساک و  هاش  مهن ، يوسنوفلآ  اما  دندش ، رهاظ  ایناپسا  رد  زاب  ینیرم  نایهاپـس  دندرک ، حتف  ار  قراطلا 
هک دـندرکن  یعـس  نآ  زا  دـعب  زگره  ناینیرم  دـندرک و  رامورات   1340 رد 741 / ودـالاسویر  رد  ار  ینیرم  یلع  نسحلا  وـبا  هاپـس  لاـغترپ ،
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نایصفح و  هرامش 17 ) هب  دیرگنب   ) داولا دبع  ینب  دوخ  ناگیاسمه  اهینیرم  اقیرفا  لامش  لخاد  رد  دننک . تلاخد  ایناپسا  روما  رد  امیقتسم 
. دندرک هدوسرف  دوخ  یپردیپ  تالمح  اب  ار 

دـندرک و علق  سنوت  زا  ار  نایـصفح  اتقوم   1347 رد 748 / دـنتفرگ و  ار  داولا  دـبع  ینب  تختیاپ  ناـسملت   1352 و 753 /  1337 رد 737 /
مهدراهچ متـشه / نرق  مّوس  ود  نیتسخن  مهدزیـس و  متفه / نرق  رخاوا  ياهلاس  دـنتفرگ . تسد  هب  ار  برغم  مامت  روما  ماـمز  یتدـم  يارب 

هک دش  هتخاس  یناوارف  هب  رگید  یمومع  تارامع  اههسردـم و  دـجاسم ، دوب . شکارم  رد  گنهرف  رنه و  رد  یمیظع  یگدنـشخرد  دـهاش 
. دیشخبیم دنسپهماع  یتداهز  فوصت و  هب  نوزفازور  شیارگ  یکلام و  هدش  ءایحا  بهذم  تردق  هب  ینیع  یمسجت 

رد 818/ تخاـت و  نیواـطت  هب  لـیتساک ، هاـش  مّوس ، يرنه   1401 رد 803 / دـش . راکـشآ  ناینیرم  تردـق  لاوز  مهدراهچ ، نرق  ناـیاپ  رد 
حتف هنماد  دنتفرگ و  ار  هتبس  اهیلاغترپ   1415

105 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هب مدرم  برغم ، رد  دش و  یبهذـم  تاساسحا  زا  یجوم  زورب  ببـس  نیا  تفای و  طسب  اقیرفا  لامـش  ات  نایحیـسم  هلیـسو  هب  ایناپـسا  ددـجم 
رثا رب  تشاد . دوجو  ینیـشناج  رـس  رب  تاـعزانم  زا  ینـالوط  ياهتـشر  ناـینیرم  تنطلـس  نورد  رد  دـندش . هدـناوخارف  نارفاـک  هیلع  داـهج 

دیعـس وبا  ناطلـس  لتق  زا  سپ  دـنداتفایمورف . دنتـسشنیم و  تخت  رب  ینیرم  ناریما  ربرب ، برع و  لیابق  نایغط  ای  اهخاک  نورد  ياههئطوت 
دیرگنب  ) ساطو ینب  ینعی  تشاد ، یشیوخ  ناینیرم  اب  هک  ياهداوناخ  تسد  هب  برغم  برغ  رد  یعقاو  تردق   1420 رد 823 / مّوس  نامثع 

، دنتفرگ تسد  هب  ار  تردق  دوب ، لاسدرخ  یکدوک  هک  مّود  قحلا  دبع  دّـمحم  وبا  هنطلـسلا  بیان  ناونع  هب  تسخن  هک  داتفا  هرامش 19 ) هب 
. دنوش شکارم  رد  ناینیرم  راوخثاریم  امسر  امسا و  دنتسناوت  نایساطو   1465 رد 869 / دّمحم  وبا  لتق  زا  دعب  یکدنا  اما 

یسانشباتک

.18 موبلا ، 80 ؛ - 79 روابماز ، 59 ؛ - 57 لوپ ، نیل - - 
هک لـصفم  همانهرجـش  اـب  رلیمزتاـش ،) اـیای  « ) ناـینیرم ، » مّود شیاریو  هسراـم ؛) یج . « ) ناـینیرم ، » لّوا شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

. تسا روابماز  همانهرجش  نیزگیاج  هدش و  حیحصت  تروص 
.104 - 3 مّود ، دلج  شکارم ، خیرات  سارت ، ه . - 

.285 - 284 ، 258 - 257 ، 227 - 192 ، 84 - 79 هنایم ، ياههدس  ریخا  هرود  رد  اقیرفا  لامش  یتخانشهکس  خیرات  درازه ، و . ه . - 
106 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1555 - 1236 / 962 نایز 633 - ینب  ای  نایناّیز  ای  داولا  دبع  ینب   17

هراشا

ییحی وبا  نایز ، ای  ناّیز  نب  نسارمغی   1236 ریازجلا 633 / برغ 
دیعس وبا  نسارمغی ، نبا  لّوا  نامثع   1283 / 681

نایز ای  ناّیز  وبا  نامثع ، نبا  لّوا  دّمحم   1304 / 703
وّمح وبا  نامثع ، نبا  لّوا  یسوم   1308 / 707

نیفشات وبا  لّوا ، یسوم  نبا  لّوا  نمحرلا  دبع   1318 / 718
اهینیرم هبلغ  نیتسخن   1337 / 737
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دنتشاد كرتشم  تموکح  دیعس  وبا  لّوا ، نمحرلا  دبع  نبا  مّود  نامثع   1348 / 749
دنتشاد كرتشم  تموکح  تباث / وبا  لّوا ، نمحرلا  دبع  نب  میعز 

اهینیرم هبلغ  نیمّود   1352 / 753
وّمح وبا  فسوی ، نبا  مّود  یسوم   1359 / 760

نیفشات وبا  مّود ، یسوم  نبا  مّود  نمحرلا  دبع   1389 / 791
تباث وبا  مّود ، نمحرلا  دبع  نبا  لّوا  فسوی   1394 / 796

جاجحلا وبا  مّود ، یسوم  نبا  مّود  فسوی   1394 / 796
107 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نایز ای  ناّیز  وبا  مّود ، یسوم  نبا  مّود  دّمحم   1395 / 797
دّمحم وبا  مّود ، یسوم  نبا  لّوا  هّللا  دبع   1400 / 802

قثاو هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  مّود ، یسوم  نبا  مّوس  دّمحم   1402 / 804
نیفشات وبا  مّوس ، دّمحم  نبا  مّوس  نمحرلا  دبع   1411 / 813

مّود یسوم  نب  دیعس   1411 / 814
ینارمکح لّوا  رود  کلام ، وبا  مّود ، یسوم  نب  دحاولا  دبع   1411 / 814

هّللا دبع  وبا  مّوس ، نمحرلا  دبع  نبا  مراهچ  دّمحم   1424 / 827
ینارمکح مّود  رود  مّود ، یسوم  نب  دحاولا  دبع   1428 / 831

سابعلا وبا  مّود ، یسوم  نبا  لّوا  دمحا   1430 / 833
لکوتم هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  دّمحم ، نبا  مجنپ  دّمحم   1462 / 866

مجنپ دّمحم  نب  نیفشات  وبا   1469 / 873
یتباث هّللا  دبع  وبا  مجنپ ، دّمحم  نبا  مشش  دّمحم   1469 / 873

نوگارآ هاش  مّود  دنانیدرف  هدناشنتسد   1512 زا 918 / یتباث ، هّللا  دبع  وبا  مشش ، دّمحم  نبا  متفه  دّمحم   1504 / 910
وّمح وبا  مجنپ ، دّمحم  نبا  مّوس  یسوم   1517 / 923
دّمحم وبا  مجنپ ، دّمحم  نبا  مّود  هّللا  دبع   1528 / 934

هّللا دبع  وبا  مّود ، هّللا  دبع  نبا  متشه  دّمحم   1540 / 947
ینارمکح لّوا  رود  نایز ، ای  ناّیز  وبا  مّود ، هّللا  دبع  نبا  مّود  دمحا   1541 / 947

اهییایناپسا هبلغ   1543 / 949
اهینامثع هدناشنتسد  ناونع  هب  ینارمکح  مّود  رود  مّود ، هّللا  دبع  نبا  مّود  دمحا   1544 / 951

مّود هّللا  دبع  نب  نسح   1550 / 957
ریازج ریما  اشاپ  سیئر  حالص  تسد  هب  ناسملت  حتف   1555 / 962

نانیا هرامش 16 ) هب  دیرگنب  . ) دنتشاد یشیوخ  ناینیرم  اب  ورنیازا ، دندوب ، هتانز  ياهربرب  زا  نیساو  هلیبق  زا  الصا  اهینایز  ای  اهيداولا  دبع 
دندیسر تردق  هب  دهدیم ، لیکشت  ار  هریزجلا  یبرغلامـش  نونکا  هک  ياهیحان  رد  دندرکیم ، نودحوم  زا  هک  یتیامح  ینابیتشپ و  رثا  رب 

دهد لیکشت  دوخ  نآ  زا  ینیشنریما  تسناوت  نسارمغی  اهنآ  هفیاط  سیئر  و 
108 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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اهینیرم وا ، گرم  زا  سپ  داد و  رارق  ساـف  ناـینیرم  تـالمح  ضورعم  ار  وا  يو ، يدـحوم  نامّودـخم  لاوز  دوـب . ناـسملت  نآ  زکرم  هک 
اب داحتا  هار  زا  ناسملت  هب  ار  اهنآ  زواجت  ناـینیرم و  ياـهیبلطهاج  يولج  دـندرک  یعـس  يداولا  دـبع  ناریما  دـنتفرگ . ار  ناـسملت  راـبود 

ییاهنیمزرس دنچره  دنریگب ، دندوب ، ناینیرم  كرتشم  نمشد  ودره  هک  هرامش 7 ) هب  دیرگنب   ) هطانرغ نایرصن  لیتساک و  یحیسم  ناهاش 
اهنآ یماـظن  يداـصتقا و  عباـنم  هدـش و  ناریو  میلـس  ینب  لـاله و  ینب  هلیبـق  زا  يودـب  بارعا  موجه  رثا  رب  دـندوب ، هدرب  ثاریم  هب  هک  ار 

مجاهت هچرگ  دوب ، قرـشم  تمـس  هب  دـنهد  طسب  ار  دوخ  ورملق  دـنناوتیم  هک  دندیـشیدنایم  داولا  دـبع  ینب  هک  یتهج  اهنت  دوب . دودـحم 
تسار دق  اهینیرم  تابلغ  زا  زگره  اهيداولا  دبع  نیشنریما  هرامش 18 .) هب  دیرگنب   ) دشیم عفد  نایصفح  هلیـسو  هب  بلغا  اج  نادب  اهنآ 

/ مهن نرق  رد  داد . ییاهر  دـمآیم  دراو  نانآ  رب  شکارم  بناـج  زا  هک  يراـشف  زا  ار  اـهنآ  ساـف  ینیرم  ناـنارمکح  لاوز  هچ  رگا  درکن ،
دبع ناریما  دنتخات و  رهش  رب  تیقفوم  اب  رابکی  نایصفح  دندشیم . بوسحم  ناسملت  يارب  هدمع  رطخ  هک  دندوب  نایصفح  نیا  مهدزناپ ،

ياهییایناپـسا يوس  زا  یهباشم  ياهدیدهت  ار  دـیدهت  نیا  ياج  مهدزناش  مهد / نرق  رد  دـندناشن . تخت  رب  ار  دوخ  هدـناشنتسد  يداولا 
. دنداتفارد ياپ  زا   1555 رد 962 / ماجنارـس  اهيداولا  دـبع  هک  دوب  تردـق  ود  نیا  راشف  ریز  رد  تفرگ و  هریزجلا  كرت  ياهاشاپ  نارا و 

. داهن سولراک  مان  دوخ  رب  دش و  یحیسم  نسح ، ینعی  يداولا  دبع  نارمکح  نیرخآ  رسپ 
هب قرـش  یلـصا  هار  رب  رهـش  نیا  تسا . نویدم  اهيداولا  دبع  هب  ار  دوخ  هنایم  ياههدس  هوکـش  یگدنـشخرد و  رتشیب  ناسملت  يورره ، هب 

نینح رد  نآ  دوخ  هاگردنب  تشاد و  رارق  تفریم ، ارحص  هب  بونج  هب  هک  ییورناوراک  هار  رب  تفریم و  شکارم  هب  هریزجلا  زا  هک  برغ 
يارما هنارکفنشور  تیامح  قیوشت و  دهاش  ناسملت  یمومع  يابیز  ياهنامتخاس  تشاد . دتسوداد  یبرغ  هنارتیدم  یحیـسم  ياهتردق  اب 

. دشابیم شناد  ملع و  زا  نآ 

یسانشباتک

.17 موبلا ، 78 ؛ - 77 روابماز ، هرامش 57 ؛  25 وخاز ، 51 ؛ - 54 لوپ ، نیل - - 
. یج « ) داولا دبع  ینب  ، » مّود شیاریو  لب ؛) ا . « ) ناسملت ، » لّوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. هسرام
.284 ، 275 - 274 ، 192 - 181 ، 79 - 75 هنایم ، ياههدس  ریخا  هرود  رد  اقیرفا  لامش  یتخانشهکس  خیرات  درازه ، و . ه . - 

109 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1574 - 1229 / 982 صفح 627 - ینب  ای  نایصفح   18

هراشا

ءایرکز وبا  دحاولا ، دبع  نبا  لّوا  ییحی   1229 یقرش 627 / هریزجلا  سنوت و 
رصنتسم هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  لّوا ، ییحی  نبا  لّوا  دّمحم   1249 / 647
قثاو هب  بقلم  ءایرکز  وبا  لّوا ، دّمحم  نبا  مّود  ییحی   1277 / 675

1283 رد 682 / لوتقم  قاحسا ، وبا  لّوا ، ییحی  نبا  لّوا  میهاربا   1279 / 678
هرامع یبا  نب  دمحا  هنابصاغ  هبلغ   1282 / 681

( تشاد تموکح  سنوت  رب  اهنت   1285 زا 684 / سپ   ) صفح وبا  لّوا ، ییحی  نبا  لّوا  رمع   1284 / 683
( هینطنطسق هیاجب و  رد   1299 ات 689 /  ) بختنم هب  بقلم  ایرکز  وبا  لّوا ، میهاربا  نبا  مّوس  ییحی   1285 / 684
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( هدیصع وبا  ای   ) هّللا دبع  وبا  مّود ، ییحی  نبا  مّود  دّمحم   1295 / 694
رد  312 زا 712 / سپ  هینطنطـسق و  رد   1309 لاـس 705 / زا  دـعب   ) دیهـش هب  بقلم  ییحی  وبا  نمحرلا ، دـبع  نبا  لّوا  رکب  وبا   1309 / 709

( تشاد تموکح  زین  هیاجب 
ءاقبلا وبا  مّوس ، ییحی  نبا  لّوا  دلاخ   1309 / 709

110 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
( سنوت رد   ) ییحی وبا  ینایحللا ، دمحا ، نبا  لّوا  يایرکز   1311 / 711

( سنوت رد   ) رصنتسم هب  بقلم  ینایحل  هبرض  وبا  ای  هّللا  دبع  وبا  لّوا ، يایرکز  نبا  مّوس  دّمحم   1317 / 717
لکوتم هب  بقلم  ییحی  وبا  مّوس ، ییحی  نبا  مّود  رکب  وبا   1318 / 718

صفح وبا  مّود ، رکب  وبا  نبا  مّود  رمع   1346 / 747
اهینیرم تسد  هب  سنوت  لاغشا  نیتسخن   1348 / 748

لکوتم هب  بقلم  لضفلا  سابعلا  وبا  مّود ، رکب  وبا  نبا  لّوا  دمحا   1350 / 750
ینارمکح لّوا  رود  رصنتسم ، هب  بقلم  قاحسا  وبا  مّود ، رکب  وبا  نبا  مّود  میهاربا   1350 / 750

مّود راب  يارب  اهینیرم  هلیسو  هب  سنوت  هینطنطسق و  لاغشا   1357 / 758
هینطنطـسق هیاجب و  رد  رگید  یـصفح  يارما  سنوت ، رد   1369 اـت 770 /  ) ینارمکح مّود  رود  مّود ، رکب  وـبا  نبا  مّود  میهاربا   1357 / 758

( دنتشاد تموکح 
( سنوت رد   ) ءاقبلا وبا  مّود ، میهاربا  نبا  مّود  دلاخ   1369 / 770

( تشاد ینارمکح  هینطنطسق  هیاجب و  رد  البق   ) رصنتسم هب  بقلم  سابعلا  وبا  دّمحم ، نبا  مّود  دمحا   1370 / 772
لکوتم هب  بقلم  سراف  وبا  مّود ، دمحا  نب  زیزعلا  دبع   1394 / 796

رصتنم هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  روصنملا ، دّمحم  نبا  مراهچ  دّمحم   1434 / 837
رمع وبا  ای  ورمع  وبا  روصنملا ، دّمحم  نب  نامثع   1435 / 839

ییحی ایرکز  وبا  دوعسم ، دّمحم  نبا   1488 / 893
دّمحم وبا  میهاربا ، ملاس  یبا  نب  نمؤملا  دبع   1489 / 894

ییحی وبا  مراهچ ، ییحی  نبا  مّود  يایرکز   1490 / 895
لکوتم هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  نسحلا ، دّمحم  وبا  نبا  مجنپ  دّمحم   1494 / 899

ینارمکح لّوا  رود  هّللا ، دبع  وبا  مجنپ ، دّمحم  نب  نسح   1526 / 932
اسورابراب نیدلا  ریخ  تسد  هب  ینامثع  ناکرت  هلیسو  هب  سنوت  حتف  نیتسخن   1534 / 941

( مجنپ لراش  روتارپما  هدناشنتسد  ناونع  هب   ) ینارمکح مّود  رود  مجنپ ، دّمحم  نب  نسح   1534 / 942
111 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نایز ای  ناّیز  وبا  نسح ، نبا  مّوس  دمحا   1543 / 950
یلع جولع  تسد  هب  راب  نیمّود  يارب  ینامثع  ناکرت  هلیسو  هب  سنوت  حتف   1569 / 977

( ایناپسا هدناشنتسد  ناونع  هب   ) هّللا دبع  وبا  نسح ، نبا  مشش  دّمحم   1573 / 981
شیرتا هاش  ناوخ  نود  زا  نآ  نتفرگ  اشاپ و  نانس  تسد  هب  سنوت  رب  راب  نیمّوس  يارب  اهینامثع  یعطق  هبلغ   1574 / 982

(1176 تف 571 /  ) یتاتنه رمع  صفح  وبا  خیـش  زا  ار  ناشمان  دنتـسه و  هیقیرفا  ریخا  هنایم  ياههدس  خیرات  رد  هلـسلس  نیرتمهم  نایـصفح 
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هاپس نارادرس  زا  صفح  وبا  خیـش  دناهتفرگ . هرامـش 15 ) هب  دیرگنب   ) نودحوم شبنج  سـسؤم  ترموت ، نبا  نادیرم  نادرگاش و  زا  یکی 
ياهناگادـج هلـسلس  رابکی  دنتـشاد و  هیقیرفا  ینارمکح  هلمج  زا  نودـحوم  تموکح  رد  یمهم  تاـماقم  وا  باـقعا  دوب و  نمؤملا  دـبع 

، یصفح نانارمکح  نیا  زا  یکی  دنهد . همادا  تاهج  زا  يرایسب  زا  نودحوم  ياهتنس  هب  هک  دندوب  راچان  هیلّوا  نایصفح  دنداد ؛ لیکـشت 
یقیقح ياهتنـس  هک  تخاس  مهتم  ار  وا  دنگفا و  رود  هب  ار  يدحوم  هفیلخ  زا  تعاطا  قوط   1229 رد 627 / لّوا ، ییحی  ایرکز  وبا  ینعی 

طسب يزکرم  برغم  هب  برغم ، يوس  هب  ار  دوخ  ورملق  يو  درک . مالعا  لقتـسم  يریما  ار  نتـشیوخ  تسا و  هداهن  اپ  ریز  هب  ار  نمؤملا  دبع 
ناـینیرم و  هرامـش 17 ) هب  دـیرگنب   ) درک شیوـخ  رازگجارخ  ار  ناـسملت  يداوـلا  دـبع  يارما  تـفرگ و  ریازجلا  هیاـجب و  هینطنطـسق ، داد ،

رد ار  براـحتم  ناناملـسم  کـمک  ياـهتساوخرد  دـننک و  تعاـطا  وا  زا  دنـسانشب و  تیمـسر  هب  ار  يو  هک  تخاـس  روبجم  ار  شکارم 
هلـسلس نوچ  ییاهتردـق  اب  ار  هنارتیدـم  برغ  رد  یناگرزاب  کیدزن  طباور  نتـشاد  تنـس  نیا ، زا  هتـشذگ  درک . تباـجا  ایناپـسا  بونج 

يو دوب . جوا  رد  نانچمه  زین  لّوا  هّللا  دبع  وبا  شرسپ  تموکح  نامز  رد  نایصفح  تردق  داهن . زاغآ  نوگارآ  و  لیسیس )  ) هیلقـص نوژنآ 
بقل نینمؤملا و  ریما  بقل  هفیلخ و  ناونع  درک و  عـفد  ار  ( 1270 یبیلـص 668 / گنج   ) وژنآ هاش  زلراچ  هسنارف و  هاش  مهن ، ییول  تالمح 

هک تسا  دادـغب  نایـسابع  تفالخ  ثراو  هک  دوب  یعدـم  تشادیم و  تفایرد  هکم  يافرـش  زا  ار  باقلا  نیا  تفرگ و  رـصنتسملا  یمیخفت 
(. هرامش 3 هب  دیرگنب   ) دوب هدش  طقاس 

هیاجب و ندـمآرد  اب  هژیوب  دـیدرگ ، تسـس  نایـصفح  تراما  یگچراـپکی  تدـحو و  مهدزیـس  متفه / نرق  رخاوا  هب  کـیدزن  يورره ، هب 
تعاطا هقلح  زا  دیرج  هیحان  سنوت و  بونج  نتفر  نوریب  صفح و  ینب  نادناخ  زا  ییادج  نانارمکح  رادتقا  ریز  هب  هینطنطسق 

112 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
زین ینایعدم  دندوب و  تخت  جات و  یعدم  ضراعم  نت  دنچ  سنوت  رد  یهاگ  دش . رتراکشآ  یتسس  نیا  تموکح ، فعض  هرود  رد  سنوت 

هرامـش هب  دـیرگنب   ) داتفا ناینیرم  تسد  هب  اتقوم  رابود  نایـصفح  تختیاپ  مهدراهچ  متـشه / نرق  یط  رد  دنتـشاد و  فلتخم  ياهرهـش  رد 
هلـسلس نامثع  رمع  وبا  شاهون  لکوتملا و  هب  بقلم  زیزعلا  دبع  سراف  وبا  نوچ  يدنمورین  نانارمکح  هرود  رد  مهدزناپ  مهن / نرق  رد  (. 16

يارب نایـصفح  یناوتان  اهردـنب و  رگید  هریزجلا و  رد  ناکرت  رارقتـسا  اب  مهدزناش ، مهد / نرق  لـیاوا  رد  اـما  تفرگ . توق  ون  زا  نایـصفح 
ناکرت دروآیپ . رد  ار  نایحیـسم  هنایوجماقتنا  تالمح  یبرغ  هنارتیدم  رد  اهنآ  ياهيرگتراغ  زا  يریگولج  ییایرد و  نادزد  بوکرس 

کی مجنپ  لراـش  روتارپـما  هکنآ  زا  دـعب  اـهنت  يو  دـندرک و  نوریب  اـجنآ  زا  ار  یـصفح  نارمکح  دـنتفرگ و  ار  سنوـت   1535 رد 941 /
یکمک اب  یصفح  يارما  نیرخآ  تشگزاب . دوخ  ینارمکح  لحم  هب  لاس  نامه  رد  تشامگب ، اتلگال )  ) يداولا قلح  رد  ییایناپسا  ناگداپ 
سنوت شیرتا  هاش  ناوخ  نود   1573 رد 981 / دنتشاد . رطخ  میبرپ و  یتیعضو  دنتشادیم  تفایرد  ناکرت  اب  هلباقم  يارب  اهییایناپسا  زا  هک 

. درب لوبناتسا  هب  تراسا  هب  ار  یصفح  ریما  نیرخآ  درک و  ریخست  ون  زا  ار  نآ  اشاپ  نانس  ینامثع  رادرس  دعب  لاس  رد  اما  تفرگ ، ار 
نتخیـسگ و ببـس  ربرب  نانزایرد  برخم  ياـهتیلاعف  هکنآ  زا  شیپ  دوب . رادروخرب  یمیظع  هتفاـیزاب  قنور  زا  نایـصفح  هرود  رد  سنوت 

نوگارآ هسنارف و  بونج  ياهرهـش  ایلاتیا و  اب  اـهوژنآ و  ناـمز  هیلقـص  اـب  يدوسرپ  یناـگرزاب  تادـهاعم  نایـصفح  دوش ، طـباور  یهاـبت 
دوس نودـلخ ) نبا  فورعم  خروم  دادـجا  هلمج  زا   ) ایناپـسا زا  ناملـسم  ناگدـنهانپ  موجه  زا  زین  نیمزرـس  نآ  گنهرف  داصتقا و  دنتـشاد .

میلعت و ياهسردـم  ماـظن  مهدزیـس  متفه / نرق  رد  هک  دـندوب  نایـصفح  نیا  دـش و  يرکف  يرنه و  گرزب  زکرم  کـی  سنوـت  درب . ناوارف 
. دندروآ مالسا  ناهج  زا  شخب  نیا  هب  دوب ، هتفای  قنور  مالسا  ناهج  يزکرم  یقرش و  ياهنیمزرس  رد  لبق  زا  هک  ار  تیبرت 

یسانشباتک

.17 موبلا ، 76 ؛ - 74 روابماز ، 53 ؛ - 52 ، 50 - 49 لوپ ، نیل - - 
(. سیردا ه ر . « ) نایصفح ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
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R. Brunschvig, La Berberie Orientale sous les Hafsides des origines a la Fin du XV, Siecle, - 
.2 vols, Paris 1940- 7, with genealogical tables at II, 446

.284 ، 274 - 273 ، 181 - 159 ، 75 - 69 هنایم ، ياههدس  ریخا  هرود  رد  اقیرفا  لامش  یتخانشهکس  خیرات  درازه ، و . ه . - 
113 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1549 - 1428 / 946 ساطو 831 - ینب  ای  نایساطو   19

هراشا

یقیقح نارمکح  سپس  اهینیرم و  هموکحلا  بیان  تسخن  ایرکز  وبا  یساطو ، ناّیز  نبا  لّوا  ییحی   1428 يزکرم 831 / برغم  شکارم و 
اهنآ بناج  زا 

اهینیرم بناج  زا  بوصنم  نارمکح  فسوی  نب  یلع   1448 / 852
اهینیرم بناج  زا  بوصنم  نارمکح  لّوا  ییحی  نبا  مّود  ییحی   1459 - 1458 / 863

ینیرم مّود  قحلا  دبع  میقتسم  ینارمکح   1469 - 1459 / 869 - 863
خیش هّللا  دبع  وبا  لّوا ، ییحی  نبا  لّوا  دّمحم   1472 / 876
یلاقترب هّللا  دبع  وبا  لّوا ، دّمحم  نبا  مّود  دّمحم   1504 / 910

ینارمکح لّوا  تبون  بیقر ، نارمکح  ناونع  هب  نوسح ، وبا  ای  نسحلا  وبا  مّود ، دّمحم  نب  یلع   1526 / 932
ینارمکح لّوا  تبون  مّود ، دّمحم  نب  دمحا   1526 / 932

نیدلا رصان  ریصق ، هب  بقلم  دمحا ، نبا  مّوس  دّمحم   1545 / 952
114 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ینارمکح مّود  تبون  مّود ، دّمحم  نب  دمحا   1549 - 1547 / 956 - 954
( هیدعس ءافرش   ) يدعس نافیرش   1549 - 956

ینارمکح مّود  تبون  ساف ، تقوم  نتفرگ  مّود ، دّمحم  نب  یلع   1554 / 961
يدعس نافیرش   1554 / 961

قحلا دبع  هداوناخ  دندوب و  ینیرم  ونب  ياهربرب  زا  یبناج  ياهخاش  هک  ار  نایساطو  ندمآ  راک  يور  هرامش 16 ) هب  دیرگنب  ، ) ناینیرم لاوز 
نانارمکح ناونع  هب  المع  فیر ، شکارم و  یقرـشلامش  رد  ساطو  ینب  درک . ناسآ  دوب ، هتـساخرب  اـهنآ  زا  ینیرم  تلود  سـسؤم  لّوا ،

ینیرم نیطالس  زا  دندوب و  کیدزن  طابترا  رد  اهینیرم  تموکح  اب  هتسویپ  دندش و  رقتسم  دوخ  ینیرم  نادنواشیوخ  بناج  زا  راتخمدوخ 
. دنتشادیم تفایرد  رگید  تالص  یلاع و  تاماقم 

جرموجره شوختـسد  ینیرم  مّوس  نامثع  دیعـس  وبا  لتق  نآ و  لـحاوس  هب  هدرتسگ  تـالمح  رثا  رب  شکارم  ههد 1420 ، رد  هک  یماـگنه 
ریـس هکناـنچ   ) دـیدج نارمکح  قحلا  دـبع  ماـن  هب  ار  یفوتم  ناطلـس  نآ  زا  یناوج  رـسپ  هلاـس )  ) الـس نارمکح  ییحی  اـیرکز  وبا  تشگ ،

نایساطو نتشاد  تنطلـس  تباین  نیا  دناوخ . وا  هنطلـسلا  بیان  ار  دوخ  درک و  مالعا  دوب ) ینیرم  هلـسلس  ناطلـس  نیرخآ  داد  ناشن  ثداوح 
اهنآ یگلل  غوی  ریز  زا  ار  دوخ  تسناوت  قحلا  دـبع  نآ ، زا  دـعب  اهنت  تفای و  همادا  ینیرم  ناطلـس  ندیـسر  غولب  نس  هب  زا  سپ  ات  عقاو  رد 
هرود رد  دنتخادرپ . تموکح  هب  لقتسم  نانارمکح  ناونع  هب  رابنیا  دنتشگزاب و  تردق  هب  ساف  رد   1472 رد 876 / نایساطو  اما  دروآرد .

. درک ندید  ساف  زا  ییاقیرفا ) نوئل   ) سوناکیرفا وئل  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  تفای و  همادا  يدح  ات  رهش  تمظع  هوکش و  اهنآ  تموکح 
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زا ياهزاـت  جوم   1492 رد 897 / هطانرغ  طوقـس  تفاییم و  تدـش  ایربیا  هریزج  هبـش  یحیـسم  ياهتردـق  بناج  زا  راشف  ناـیم ، نیا  رد 
هب دیرگنب   ) دندوب شکارم  بونج  زا  يدعس  يافرش  هزات  جوم  نیا  زاتـشیپ  هتـسدرس و  تخیگنارب و  شکارم  رد  یمالـسا  تیمح  تریغ و 

یتح نایساطو  دنتفرگ .  1549 رد 956 / ار  ساـف  1523 و  رد 929 / ار  شکارم  رهـش  و  دـندرک . تکرح  لامـش  يوس  هب  هک  هرامش 20 )
هب لسوت  دـنریگب . ار  يدعـس  نافیرـش  تفرـشیپ  ولج  دنتـسناوتن  اما  دـنریگب  کمک  اـهیلاغترپ  زا  مجنپ و  لراـش  زا  هک  دندیـشوک  هدوهیب 

نیا ییاهن  تسکش  اب  دش و  یتقوم  یتیقفوم  هب  رجنم  اهنت  ناسملت  زا  ینامثع  ناکرت  کمک 
115 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

تیحیـسم هب  اـجنآ  رد  دـنتفر و  اـیربیا  هریزج  هبـش  هب  نایـساطو  نـیرخآ  زا  یـضعب  تـشگ ؛ هموـتخم  یـساطو  هلـسلس  تشونرـس  مادـقا ،
. دندیورگ

یسانشباتک

.18 موبلا ، 80 ؛ - 79 روابماز ، هرامش 62 ؛  26 وخاز ، 58 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. لاسناوورپ يول - ا . « ) نیساطو ، » لّوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.A. Cour, la dynastie marocaine des Beni Wattas) 1420- 1534 (, Constantine 1920 - 
H. De Castries) ed (, Les Sources inedites de L'Histoire du Maroc de 1530 a 1845, Series 1, - 
Dynastie Saadienne 1530- 1660, vol. IV, Part 1, Paris 1921, with detailed genealogical tables

.of the Wattas ides at PP. 162- 3
.157 - 105 مّود ، دلج  شکارم ، خیرات  سارت ، ه . - 

.285 ، 280 - 279 ، 230 - 229 ، 86 - 85 هنایم ، ياههدس  ریخا  هرود  رد  اقیرفا  لامش  یتخانشهکس  خیرات  درازه ، ه و . - 
116 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1659 - 1510 / 1069 هّیدعس 916 - يافرش  ای  يدعس  نافیرش   20

هراشا

سوس رد  يدهملا ، مئاق  هب  بقلم  هّللا  دبع  وبا  نمحرلا ، دبع  نبا  لّوا  دّمحم   1510 شکارم 916 /
شکارم رد   1543 ات 950 /  1524 زا 930 / سپس  سلطا ، لامش  يدهم ، دّمحم  نب  جرعا  دمحا   1517 / 923

زا دعب  سپس  شکارم و  رد   1543 زا 950 / دعب  سپـس  سوس  رد  مامالا ، يدهم  هّللا  دبع  وبا  يدهم ، دّمحم  نب  خیـش  دّمحم   1517 / 923
شکارم رد  يدعس  نارمکح  هناگی  ناونع  هب  ساف  رد   1549 / 956
بلاغ هب  بقلم  دّمحم  وبا  خیش ، دّمحم  نب  هّللا  دبع   1557 / 964

خولسم لکوتم  هب  بقلم  هّللا ، دبع  نبا  مّود  دّمحم   1574 / 981
ناورم وبا  خیش ، دّمحم  نب  کلملا  دبع   1576 / 983

یبهذ روصنم  هب  بقلم  سابعلا  وبا  خیش ، دّمحم  نب  دمحا   1578 / 986
117 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ماگنه ات   1609 زا 1018 / دـعب  سپـس  سوس و  رد  سپـس  ساف ، رد  ساـف ، رد   1604 ات 1013 / رـصن  یلاعملا  وبا  نادـیز ،  1603 / 1012

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


رد 1018/ شگرم  نامز  ات  سپس  شکارم ،  1606 رد 1015 / ات  قثاو  هب  بقلم  سراف  وبا  هّللا ، دـبع  شکارم  رد   1627 رد 1036 / شتافو 
هکروصنم هب  بقلم  دمحا  نارسپ  / ) دش هتـشک   1613 رد 1022 / ساف  رد   1606 زا 1015 / نومأم ، هب  بقلم  خیـش  دّمحم  ساف  رد   1609

( دنتشاد تباقر  مه  اب  تنطلس  يارب 
رد شگرم  نامز  اـت   1609 زا 1018 / دعب  سپـس  شکارم  رد  تسخن  بلاغ ، هب  بقلم  نومأملا ، خیـش  دّـمحم  نب  هّللا  دـبع   1606 / 1015

ساف رد   1623 / 1032
ساف رد   1627 ات 1036 / مصعتسم ، هب  بقلم  خیش ، دّمحم  نب  کلملا  دبع   1623 / 1032

دوب شکارم  رد  شردپ  نیشناج   1631 رد 1040 / شگرم  نامز  ات  ناورم ، وبا  رصنلا ، نادیز  نب  کلملا  دبع   1627 / 1036
تنطلس یعدم  سابعلا ، وبا  رصنلا ، نادیز  نب  دمحا   1629 - 1628 / 1038 - 1037

شکارم رد  رصنلا ، نادیز  نب  دیلولا  دّمحم   1631 / 1040
شکارم رد  رصنلا  نادیز  نب  ریغص  ای  رغصالا  خیش  دّمحم   1636 / 1045

رغصالا خیش  دّمحم  نب  سابعلا  دمحا   1655 / 1065
میـسقت سلطا  ییالد  نوطبارم )  ) ناشیورد تلالیفات و  يولع  ای  یلـالف  نافیرـش  ناـیم  تردـق  شکارم  رد   1668 - 1659 / 1079 - 1069

. دش
هـشیمه برغم  دـناهدرک . يزاـب  روشک  نیا  خـیرات  رد  ياهتـسجرب  شقن  وس  نیا  هب  هناـیم  ياههدـس  هرود  زا  شکارم  نافیرـش ) اـی   ) اـفرش
نیمزرس نآ  رد  مالسا  دنسپهماع  هداعلا  قوف  هوجو  زا  یکی  تسا و  هدوب  هّللا  دنع  نم  نب  دیؤم  ای  ییاحیسم  ياهتیصخش  يربهر  ياریذپ 

یماظن ینید - زکارم  درگ  رب  ینید  ياهتوخا  لیکشت  و  هرامش 14 ) هب  دیرگنب  طبارم ،  ) دبعتم ناکلاس  ءایلوا و  ینعی  سدقم  نادرم  نییآ 
ءاقترا ییارگدهز و  تردق  تسا . هدوب  اههیواز 

118 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
رد ییاـهزرم  نتـشاد  اـب  شکارم  اریز  تسا . هدوب  شکارم  رد  مالـسا  تاصخـشم  زا  یکی  هژیوب  یعاـمتجا  مهم  هتـسجرب و  ماـقم  هب  اـفرش 

یحیـسم و رگداهج  ییایرد  يورین  تالمح  کلهم  تابرـض  لاـغترپ  ایناپـسا و  هب  نآ  یکیدزن  کـیتنالتآ و  ياـیرد  هنارتیدـم و  لـحاوس 
تالمح نیا  تدـش  بساـنت  هب  ار  ناناملـسم  شنکاو  هدـشیم و  لـمحتم  وس  نیا  هب  مهدزیـس  متفه / نرق  زا  ار  اـهنآ  یماـظن  تاـمجاهم 

. تسا هتخیگنایمرب 
هون هب  ار  دوخ  تبـسن  افرـش  ياههلالـس  رتـشیب  شکارم  رد  اـما  دنتـسه ، ص )  ) دّـمحم ترـضح  ربـمغیپ ، باـقعا  زا  یلک  روط  هب  ناـفیرش 

هرامش 21) هب  دیرگنب   ) یلالف ای  يولع  يافرش  اهنآ  نانیشناج  يدعس و  يافرش  دنناسریم و  یلع  نب  نسح  ینعی  ص ،)  ) دّمحم ترضح 
رد 145/ هنیدم  رد  لوتقم   ) هّیکزلا سفن  هب  بقلم  هّللا ، دـبع  نب  دّـمحم  ینعی  نسح  ماما  هداون  قیرط  زا  هژیوب  يرابت  نینچ  نتـشاد  یعدـم 
، دـعب نورق  رد  اما  دندیـسر  تردـق  هب  شکارم  رد  هک  دـندوب  نافیرـش  زا  هلـسلس  نیتسخن  هرامـش 8 ) هب  دیرگنب   ) نایـسیردا دندوب . ( 767
رد يراب ، دناهدنار . تموکح  نیمزرس  نآ  رب  هرامش 10 و 14 ) هب  دیرگنب   ) وس نیا  هب  نوطبارم  اهيراردم و  زا  یفلتخم  ربرب  ياههلـسلس 

ینشور هب  هرامـش 19 ) هب  دـیرگنب   ) ساف ربرب  نایـساطو  تردـق  هک  دوب  یماگنه  نآ  درک و  ور  نافیرـش  هب  تخب  زاب  مهدزناش  مهد / نرق 
راوتـسا لوغـشم  هتـسهآهتسهآ  نرق  ود  هب  کیدزن  هک  یبونج  شکارم  سوس  رد  یهاگیاپ  زا  يدعـس  يافرـش  هلـسلس  داهن . لوفا  هب  يور 

رد دنتفرگ و  ار  شکارم  رهش   1524 رد 930 / دندنار و  لامـش  يوس  هب  جیردت  هب  دندوب ، یبونج  شکارم  رد  شیوخ  تیعقوم  ندینادرگ 
. دندناتس نایساطو  نیرخآ  زا  ار  ساف   1549 / 956

زا هنوگچ  هیدعـس  يافرـش  هک  دـهدیم  ناشن  هّللا  رماب  مئاـقلا  يدـهملا  دّـمحم  يدیـس  هلـسلس ، نیا  تلود  راذـگناینب  لـماک  ناونع  ماـن و 
هطلـس رادـتقا و  نونکا  دـنتفرگیم . هرهب  دوخ  دوس  هب  نایحیـسم  هیلع  داهج  ینید و  يالتعا  تاساسحا  شکارم و  رد  هنایودـهم  تاراظتنا 
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هب دـشیم ، هتفرگ  هاپـس  تایلام و  اهنآ  زا  دوب و  يراج  اهنآ  رب  ناطلـس  مکح  هک  يایحاون  ینعی  نزخملا  دالب  شکارم و  مامت  رب  ناـنآ 
رد تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  ار  اهینامثع  هطلـس  دنتـشاد  دصق  هک  هریزجلا  ینامثع  ناکرت  قرـشم ، رد  دوب . هدیـسر  دوخ  شرتسگ  تیاهن 

ییاهتردق اب  داحتا  رد  يدعس  نافیرش  مهدزناش  مهد / نرق  رد  ورنیازا ، دندوب . يدعس  يافرش  ممصم  ملسم و  نمـشد  دنرتسگب ، برغم 
رد دوخ  یناگداپ  ياهرهـش  زا  نایلاغترپ  عفد  اهنآ  تدـمزارد  فدـه  اما  دـندادن ، هار  دوخ  هب  يدـیدرت  ناکرت  هیلع  راواب  ایناپـسا و  نوچ 
ات یحیـسم  ياهتردـق  اب  یناگرزاب  هطبار  روصنم  هب  بقلم  دـمحا  يالوم  هلـسلس ، ياورنامرف  نیرتگرزب  نامز  رد  دوب . کیتنالتآ  لحاس 

نیا لوبق  اب  دش ، رارقرب  ناتسلگنا  نوچ  یتسدرود  طاقن 
119 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ورملق عیـسو  شرتسگ  دـمحا  يالوم  تیقفوم  نیرتگرزب  اما  تشادیم . تفایرد  یناگرزاب  تازاـیتما  شکارم  لـخاد  رد  ربرب  تکرـش  هک 
رد عقاو   ) وئاگ يایکـسا  ای  یلحم  نارمکح  نداد  تسکـش  رجیان ، دور  هرد  هب  ات  نادوس  قیرط  زا  بونج  تمـس  رد   999 رد 1590 / دوخ 

يارب نادوس  زا  هک  ییالط  دوب . ونروب  ات  لاگنـس  زا  اقیرفا ، برغ  ياناواس  دـنبرمک  لحاس و  رب  شکارم  هطلـس  شرتسگ  و  دـیدج ) یلاـم 
کمن ياههزوح  رب  تراظن  يوس  نآ  زا  دروآ ، ناـغمرا  هب  ار  یبهذـلا  ینعی  رگید  یمیخفت  بقل  کـی  يو  يارب  دـشیم  لیـصحت  روصنم 
دیدـج ناطلـسره  ندـمآ  اب  افرـش ، یلام  یعامتجا و  تازایتما  ایازم و  دروآ . راب  هب  شکارم  يارب  يرتشیب  يداصتقا  دـیاوف  یبرغ  يارحص 

زیتس و بناجا  ادیدش  هک  یـشکارم  ساسحا  کی  ندمآ  دوجو  هب  رد  نامزنیا  رد  هک  دندوب  افرـش  نیا  تفاییم و  يرتشیب  دـیکأت  تابث و 
ییاوشیپ يربهر و  شقن  دوب ، ینامثع  ناکرت  نایحیسم و  ياهیطخت  زا  نیمزرـس  نآ  ظفح  هب  دهعتم  يداهج و  تاساسحا  زا  هدش  عابـشا 

. دنتشاد
( یناکسان  ) ییاهطبارم یلحم و  نایوجارجام  شکارم و  رتشیب  رد  جرموجره  بوشآ و  یپردیپ ، تارجاشم  مهدفه  مهدزای / لیاوا  رد  اما 
ار دوخ  تموکح  هک  دنتساوخیم  نافیرـش  نیرخآ  تخیـسگ . مه  زا  ار  يدعـس  يافرـش  تلود  هزاریـش  دندوب ، تردق  يوجتـسج  رد  هک 

تفایرد اهيدـنله  اهیـسیلگنا و  نوچ  یجراـخ  ياهتردـق  زا  یهاـگ  هک  ییاـهکمک  مغریلع  اـما  دـنزاس ، شکارم  هقطنم  هب  دودـحم 
، دنتفاییم التعا  اهنآ  لاوز  ياپ  هب  اپ  هرامش 21 ) هب  دیرگنب   ) تلالیفات یلالف  ای  يولع  نافیرش  هک  یماگنه   1659 رد 1069 / دنتشادیم ،

. دنتفرگ ار  اهنآ  ياج  يولع  نافیرش  دندش و  دیدپان  خیرات  هنحص  زا 
راـک هب  يولع  هچ  يدعـس و  هچ  یفیرـش ، ناـیاورنامرف  ماـن  ولج  رد  بلغا  نم ) ياـقآ  « ) يـالوم  » يراـختفا ناونع  هک  میوش  روآداـی  دـیاب 

راک هب  دـنچره  دـشیم ، لامعتـسا  انعم  نامه  هب  يدیـس  يدّیـس / ناونع  ضوع  رد  نانیا  يارب  دوب . دّـمحم  ناشمان  هک  اـهنآ  زج  تفریم 
میهس يارب  كربت و  باب  زا  برغم  رد  هک   M'hmmed ماوع نابز  رد   ) دّـمحم ینعی  مان ، نیا  زا  يرگید  تروص  اب  يالوم  ناونع  ندرب 

. تشادن یعنم  تشادن ) دّمحم  یلصا  تروص  اب  یتافانم  تفریم  راک  هب  دندوب  لئاق  ربمایپ  مان  يارب  هک  یسدقت  ای  تکرب  رد  ندش 

یسانشباتک

.18 موبلا ، لودج ج ؛ 81 و  روابماز ، 62 ؛ - 60 لوپ ، نیل - - 
« ینسح ، » مّود شیاریو  لاسناوورپ ؛) يول - ا . « ) ءافرش ، » لّوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

120 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
اب نوردـالود ،) لاـتناش  « ) هیدعــس (، » روـیا یج . « ) خــیرات مّود ، شخب  هـیبرغملا ، تـکلمملا  برغملا » « ؛ همانهرجــش اـب  نودرود ،) یج . )

. همانهرجش
.235 - 158 مّود ، دلج  شکارم ، خیرات  هسارت ، ه . - 

H. de Castries) ed (, Les Sources inedites de L'histoire du Maroc de 1530 a 1845. Series I. - 
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Dynastie saadienne 1530- 1660, vol. 1, Part 1, Paris, 1905, with detailed genealogical table
.between PP. 382- 3

121 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

-1631 یلالف 1041 / يولع  نافیرش   21

هراشا

تشذگرد  1659 رد 1069 / تلالیفات ، رد  فیرشلا ، لوا  دمحم   1631 شکارم 1041 /
. دش هتشک   1664 رد 1075 / یقرش  شکارم  رد  فیرشلا ، لوا  دمحم  نبا  مود  دمحم  ای  دمحم   1635 / 1045

هدجو رد  الصا  ساف ، رد  فیرش ، هب  بقلم  لوا  دمحم  نب  دیشر   1666 / 1076
ساف ناطلس  سپس  هسانکم ، نارمکح  نیمس  هب  بقلم  فیرش ، هب  بقلم  لوا  دمحم  نب  لیعامسا   1672 / 1082

. تشذگرد  1757 رد 1171 / ینارمکح  مود  رود  ناـیاپ  رد  درک ، تموکح  راـبود  یبـهذ ، هب  بقلم  لیعامـسا ، نب  دـمحا   1727 / 1139
. دندش وا  ینیشناج  يارب  رگیدکی  ضراعم  یعدم و  ناردارب  زا  نت  دنچ 

1757 رد 1171 / شگرم  نامز  اـت   1729 زا 1141 / تبون  جنپ  رد   ) هّللا دبع  سپـس  لیعامـسا ، نب  کلملا  دـبع   1727 رد 1139 / تسخن 
. هریغ یئیضتسم و  هب  بقلم  هیبرعلا  نب  دمحم  و  درک ) تموکح  راب  ود  هک   ) نیدباعلا نیز  یلع  هرخالاب  و  درک ) تموکح 

هّللا دبع  نبا  موس  دمحم   1757 / 1171
122 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

موس دمحم  نب  دیزی   1790 / 1204
( شکارم رد  نیسح   1794 - 1790 / 1209 - 1205)

موس دمحم  نب  ماشه   1792 / 1206
موس دمحم  نب  نامیلس   1793 / 1207

ماشه نب  نمحرلا  دبع   1822 / 1238
نمحرلا دبع  نب  مراهچ  دمحم   1859 / 1276

یلع وبا  مراهچ ، دمحم  نبا  لوا  نسح   1873 / 1290
درک يریگهرانک   1908 رد 1326 / لوا ، نسح  نب  زیزعلا  دبع   1894 / 1311

لوا نسح  نب  ظیفحلا  دبع )  ) 1907 / 1325
لوا نسح  نب  فسوی   1912 / 1330

ینارمکح لوا  رود  فسوی ، نبا  مجنپ  دمحم   1927 / 1346
هفرع نب  دمحم   1953 / 1372

ینارمکح مود  رود  فسوی ، نبا  مجنپ  دمحم   1955 / 1375
مجنپ دمحم  نبا  مود  نسح  - 1961 -/ 1380

ياهعازن رثا  رب  شکارم  دیـشاپورف ، مهدـفه  مهدزای / نرق  ياههمین  رد  دوب  ساف  شکارم و  ناشیانبم  هک  هیدعـس  يافرـش  نزخم  ود  نوچ 
رابت اهيدعـس  دننام  هک  یلالف  ای  يولع  يافرـش  نیا  دیدرگ . هقرفت  شوختـسد  دنتـشاد ، يدهاجم  ینید و  دـیدش  يانبم  بلغا  هک  یلخاد 
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رارقرب ار  مظن  شکارم  یقرشبونج  رد  زیز ، يداو  هرد  تلالفات ،)  ) تلالیفات دوخ  یلـصا  هاگیاپ  زکرم و  زا  دندش  قفوم  دنتـشاد ، ینـسح 
(. تسا تلالیفات  هب  تبسن  یلالف   ) دننک

ات دیـشوک  تفرگ و  شیپ  رد  زیمآتملاسم  یـشور  يو  داـهن . دوخ  رب  ناطلـس  ناونع  هک  دوب  نادـناخ  نیا  زا  درف  نیتسخن  دیـشر  يـالوم 
جرموجره یلحم و  ياهشیارگ  اریز  دـش ، ینالوط  ياهدـنیازف  تروص  هب  راک  نیا  اما  دـنادرگزاب ، شکارم  رـسارس  هب  ار  يزکرم  رادـتقا 

ات دیشوک  یگدوهیب  هب  لیعامسا  يالوم  نوچ  يدنمورین  صخش  یتح  دشیمن . رـسیم  یناسآ  هب  روما  تمرم  هک  دوب  دیدش  قیمع و  نانچ 
هک دندوب  یهایس  نامالغ  باقعا  زا  هک  رخاوب ) لوادتم  نابز  رد   ) يراخبلا دیبع  هایـس ، ناگدرب  زا  تباث  هاپـس  کی  يروآدرگ  اب  ار  هلأسم 

یبرع رد   ) شیگ ینعی  ناطلس ، ظفاحم  برع  هاپس  رب  هوالع  دندوب ، هدرک  دراو  هیدعس  يافرش 
123 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

شنانیشناج دوخ و  هاگتماقا  بولطم  ناکم  تختیاپ و  ناونع  هب  ار  سنکم  هک  دوب  لیعامسا  نیا  زین  دنک . لصفولح  شیج ) کیـسالک :
شکارم شگرم ، زا  دعب  دنک و  نوریب  دنتشاد  تسد  رد  هک  يردانب  زا  ار  نایحیـسم  تسناوتن  اما  داد . هعـسوت  مهدجیه  مهدزاود / نرق  رد 
. دنتسشن تموکح  هکیرا  رب  يرگید  زا  دعب  یکی  ياهیشاح  بیقر و  نانارمکح  داتفا و  ینزهار  بوشآ و  جرموجره و  ضیضح  هب 

رد کیتنالتآ  لحاس  رب  نایلاغترپ  هاـگیاپ  نیرخآ  تشگزاـب ؛ شکارم  هب  قنور  شمارآ و  مظن و  يدودـح  اـت  نرق ، نیا  رخاوا  هب  کـیدزن 
تراجت باب  نینچمه ، دـننک . نوریب  دنتـسناوتن  هلیلم  هتبـس و  زا  ار  اهییایناپـسا  اـما  دـش ، فرـصت   1769 رد 1182 / هدـیدجلا )  ) ناگازام

ناناگرزاب ندرک  ادج  ناکـسا و  يارب  هریوّسلا  ای  روداگوم  مان  هب  يدـیدج  ياهرهـش  دـش و  حوتفم  اپورا  اب  دودـحم  یتروص  هب  شکارم 
تموکح و اب  شکارم  يراب ، دش . هتخاس  دندادیم ، هزاجا  ار  اهنآ  دورو  رابجا ، يور  زا  اما  هارکا  هب  افرش  هک  یجراخ  ناراشتسم  رفاک و 
، رـصم نوچ  یناملـسم  ياهروشک  هک  یتاریثأت  عون  زا  مهدزون  مهدزیـس / نرق  رد  يریثأت  هنوگچـیه  هک  ییاطـسو  نورق  اـساسا  ياهعماـج 

هـسنارف اـب  زوسناـمناخ  گـنج  ود  هب  ندـش  دراو  يارب  هجو  چـیه  هب  دوب ، هتفریذـپن  دـندوب ، هتفریذـپ  برغ  زا  ناریا  یناـمثع و  يروتارپـما 
زا فلتخم  نایعدم  دش و  لزلزتم  نایولع  هلـسلس  نرق ، نیا  نایاپ  رد  تشادـن . یگدامآ  ( 1860 - 1859 / 1277  ) ایناپسا و  ( 1844 / 1260)

. دش ( 1911  ) ریداگا هثداح  دننام  یللملانیب  ثداوح  يارب  ياهنحص  روشک  دندناوخیم و  شلاچ  هب  ار  ناطلس  تردق  وسره ،
ياهتردـق هلیـسو  هب  ماـسقنا  زا  هیزجت و  زا  ار  شکارم  طوقـس ، زا  ار  يوـلع  نافیرـش  هلـسلس   1912 رد 1330 / هسنارف  تموـمیق  مـالعا 

زا شیپ  ینعی  دوب ، رد 1930  نیا  دیـشک و  لوط  لاس  تسیب  نیطالـس  رادـتقا  ندـینادرگزاب  شمارآ و  داجیا  راک  اما  داد ، تاجن  یجراخ 
رد مجنپ  دمحم  يدیس  دوش . ون  تسا  هتسیاب  هکنانچ  شکارم  تخاسریز  هکنآ  زا  شیپ  دیآرد و  تردق  ریز  هب  یمامت  هب  نزخم  هک  نآ 

ناـیم مود  یناـهج  گـنج  زا  سپ  درک . يرادـبناج  دوـب ، لالقتـسا  بزح  نآ  رادـمچرپ  هـک  شکارم  دـشر  هـب  ور  مسیلانویـسان  زا   1934
ياهورین دمآ . دـیدپ  مداصت  هسنارف  تمومیق  رد  تردـق  عجارم  هناراکهظفاحم  تایرظن  دوب و  لالقتـسا  ناهاوخ  هک  شکارم  مسیلانویـسان 

رتشیب هک  دـش  مولعم  يدوز  هب  اما  دـندرک ، ینابیتشپ  مجنپ  دـمحم  علخ  رب  رئاد  لاس 1953  میمصت  زا  شکارم  يارگتنـس  راکهظفاحم و 
لاس رد  شکارم  دندینادرگزاب . تنطلس  هب  ار  وا  دعب  لاس  ود  راچان  دنتسه . لماک  لالقتسا  ناهاوخ  ناطلس و  نابیتشپ  یـشکارم  ياههدوت 

رد مود  دمحم  يدیس  تفای و  لالقتسا   1956
124 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مود نسح  ناطلس  ینعی  دمحم ، نیـشناج  رـسپ و  ییاورنامرف  تحت  شکارم  نآ ، زا  دعب  درک . زاغآ  تموکح  هاشداپ  ناونع  اب  لاس 1957 
«1 . » تسا برع  يایند  رد  هدنامزاب  یتنطلس  ياهروشک  دودعم  زا  یکی 

یسانشباتک

.19 - 18 موبلا ، لودج ج ؛ 81 و  روابماز ، 62 ؛ - 60 لوپ ، نیل - - 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


، هیبرغملا تکلمملا  برغملا ، « ؛ همانهرجـش اـب  نودرود ،) یج . «، ) ینـسح (، » سارت ه . « ) ناـیولع ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 
(. نوردالود لاتناش  لاسناوورپ و  يول  ا . «، ) ءافرش (، » رویا یج . « ) خیرات مود ، شخب 

H. de Castries and Pierre de Cenival) eds. (, Les Sources Inedites de L'histoire du Maroc - 
...., Sories II, Dynastie Filalienne, Archives et bibiliotheques de France, Paris, 1922- 31

.406 - 239 مود ، دلج  شکارم ، خیرات  سارت ، ه . - 
______________________________

. تسشن مود  نسح  ياج  رب  مشش  دمحم  ناطلس  لاس 1999 ، رد  مود  نسح  ناطلس  گرم  زا  سپ  (. 1)
125 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1957 - 1705 / 1376 ینیسح 1117 - ياهگیب   22

هراشا

1746 رد 1152 / لوتقم  یکرت ، یلع  نبا  لوا  نیسح   1705 سنوت 1117 /
دمحم نبا  لوا  یلع   1735 / 1148

لوا نیسح  نبا  لوا  دمحم   1750 / 1170
لوا نیسح  نبا  مود  یلع   1759 / 1172

مود یلع  نبا  اشاپ  هدومح   1782 / 1196
مود یلع  نب  نامثع   1814 / 1229

لوا دمحم  نب  دومحم   1814 / 1229
دومحم نبا  مود  نیسح   1824 / 1239

دومحم نب  یفطصم   1835 / 1251
یفطصم نبا  لوا  دمحا   1837 / 1253

مود نیسح  نبا  مود  دمحم   1855 / 1271
مود نیسح  نبا  قداص  هب  بقلم  موس  دمحم   1859 / 1276

مود نیسح  نبا  موس  یلع   1882 / 1299
موس یلع  نبا  يداه ، هب  بقلم  مراهچ  دمحم   1902 / 1320

مود دمحم  نبا  رصان  هب  بقلم  مجنپ  دمحم   1906 / 1324
126 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مجنپ دمحم  نبا  بیبح  هب  بقلم  مشش  دمحم   1922 / 1341
موس یلع  نبا  مود  دمحا   1929 / 1347

مجنپ دمحم  نبا  فصنم  هب  بقلم  متفه  دمحم   1942 / 1361
1962 تف 1382 / مشش ، دمحم  نبا  نیما ، هب  بقلم  متشه  دمحم   1943 / 1362

مجنپ دمحم  نب  رصنلا  نیسح   1957 / 1376
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اهیسنوت ناطلس  نیسح ، نب  يدهملا  داشر   1957 / 1376
يروهمج تلود   1957 / 1376

نیسح ناگداپ  نیا  هدنامرف  دندمآرب . دندوب ، رقتسم  ریازجلا  رد  ینامثع  يروتارپما  فرط  زا  هک  یناکرت  ناگداپ  لد  زا  ینیـسح  ياهگیب 
یتسیابیم اهگیب  هک  لاـح  نآ  رد  تفاـی . اـقترا  یگیب  ماـقم  هب   1705 رد 1117 / سنوت  نیـشیپ  گـیب  علخ  نتـسکش و  زا  دـعب  یلع  نب 

هب دنتشاد و  لوبق  یگیب  رلگیب  ای  تلایا  نانارمکح  ناونع  هب  ار  ناینیـسح  زین  ینامثع  نیطالـس  دنهن ، ندرگ  ار  ینامثع  نیطالـس  زا  تعاطا 
هدـعاق نیا  لمع ، رد  دـش . هداد  روکذ  دالوا  نیتسخن  هب  یثوروم  ینیـشناج  قح  ینامثع  یلحم  ناهدـنامرف  هلیـسو  هب  وا  باـقعا  نیـسح و 

هرادا يارب  لماک  ییاناوت  رگید  هک  هداوناخ  یبناج  رتنسم  ياضعا  هب  ینیـشناج  رخأتم  ياهلاس  رد  دـشیمن و  تیاـعر  هشیمه  ینیـشناج 
تحت ناشتموکح  رخآ  ياهلاس  رد  دـنچره  دـندرک ، تموکح  مین  نرق و  ود  ینیـسح  ياهگیب  همهنیا ، اـب  دیـسریم . دنتـشادن  روما 

، هسنارف دننام  ییاپورا  ياهتردق  اب  کیتاملپید  ياههمانتقفاوم  دنتـسناوت  ینامثع  ناکرت  تلاخد  ندوبن  رد  اهگیب  دوب . هسنارف  تیامح 
رد 1226/ ار  ناوج ) شترا  « ) يرچ ینی   » یلحم هاپـس  اشاپ  هدومح  هکنیمه  سنوت  لخاد  رد  اهنآ  تردق  دـننک و  اضما  ایلاتیا  سیلگنا و 

. تفریذپ ماکحتسا  درک ، بوکرس   1811
لوبناتـسا رد  دوخ  مودخم  نیطالـس  زا  هک  دـناهتفرگ  شیپ  رد  ار  یتسایـس  اهگیب  هک  دـش  راکـشآ  یمئالع  مهدزون  مهدزیـس / نرق  یط 

هک یتقو  دننام  تشاد ، ییایازم  سنوت  يارب  اهینامثع  یماظن  یسایس و  تیامح  ناکما  اب  ناکرت  اب  طابترا  نتشاد  زونه  اما  دنبای . لالقتسا 
نوشق نازابرـس و  زین  همیرک  گنج  ناـینانوی و  شروش  یط  دـش . ادـیپ  یندراـس  اـب  شنت  زیتس و   1844 - 1843 / 1260 لاس 1259 - رد 

جارخ نداد  رد  ار  دوخ  دهعت  هسنارف  یـسایس  ینابیتشپ  اب  لوا  گیب  دمحا   1845 لاس 1261 / رد  اما  دنتـسویپ ، ینامثع  ياهورین  هب  سنوت 
یگتسویپ و نیا  اما  تسنادیم ، دوخ  هب  هتسباو  یلحم  نایلاو  ناریشم و  ناونع  هب  ار  اهگیب  زونه  لوبناتسا  اذهعم ، داهن . اپ  ریز  لوبناتسا  هب 

، اهگیب هناکابیب  ياهندرک  هنیزه  تفای . همتاخ   1881 رد 1298 / ریدقتره ، هب  تشاد و  نیدامن  هبنج  افرص  طابترا 
127 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رد 1286/ ار  گیب  قداص  دـمحم  تکلمم ، هرادا  ءوس  هفاضا  هب  سنوت ، رد  اپورا  یتراـجت  نوزفازور  ذوفن  هدرب و  دوسرپ  تراـجت  ياـغلا 
سنوت ياهیهدب  میظنت  یگدیـسر و  يارب  یللملانیب  یلام  نویـسیمک  کی  لیمحت  هب  رجنم  دیناشک و  یگتـسکشرو  هاگترپ  هبل  هب   1869

. دش مالعا   1883 رد 1300 / سنوت  یگیامحلا  تحت  نآ  لابند  هب  دیشک و   1881 رد 1289 / سنوت  یماظن  لاغشا  هب  هسنارف  راشف  تشگ .
هناگیب یجراخ و  الـصا  هکنآ  مغریلع  اهگیب  دـندرکیم . راک  يوسنارف  میقم  لارنژ  کی  ناـمرف  تحت  يدـعب  ياـهگیب  بیترت ، نیا  هب 

ياهشبنج متـسیب  نرق  رد  اما  دنتـسه ؛ زین  سنوت  مدرم  عفانم  هدـنیامن  هک  دادیم  ناشن  هک  دـندادیم  زورب  دوخ  زا  يراثآ  یهاگ  دـندوب ،
لالقتـسا سنوت  هب  هک  درک  لوـبق  هسنارف  رد 1956  دنتفای . تردق  نیون  روتـسد  ياهبزح  سپـس  نایارگیـساسا و  نوناق  ای  روتـسد  یلم 

روتـسد بزح  درکن و  تنطلـس  رتشیب  هام  ود  دوب ، هدش  هتـشادرب  نایـسنوت  یهاش  هب  ناوریق  رد  هک  ینیـسح  گیب  نیرخآ  اما  دهدب ، لماک 
. دش يروهمج  تموکح  مالعا  دنار و  نوریب  تکلمم  زا  ار  وا  هبیقروب  بیبح  يربهر  هب  نیون 

لاس 1272/ رد  هک  نیا  ات  دـناهدادیم ، ناشن  سنوت  رد  نانآ  مان  هب  طقف  هکـس  برـض  اب  یناـمثع  نیطالـس  هب  ار  دوخ  یگتـسباو  اـهگیب 
هلیـسو هب  سنوت  لاغـشا  اب  اههکـس . يور  رد  ینامثع  ناطلـس  ماـن  هب  دوخ  ماـن  ندوزفا  هب  درک  عورـش  مود  نیـسح  نبا  مود  دـمحم   1856

. دندرک برض  هکس  شیوخ  مان  هب  سنوت  ناهاش  ادعب  اهگیب و  اهيوسنارف ،

یسانشباتک

.85 - 84 روابماز ، - 
(. نارتنم ر . « ) ناینیسح ، » مود شیاریو  گیوشنارب ؛) ر . «، ) خیرات . 2 سنوت . ، » لوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
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P. grandchamp," Arbre genealogique de La Famille hassanite) 1705- 1914 (", Rev. - 
.Tunisienne, nos. 45- 7( 1941 ), 233

R. Mantran," La titulature des beys de Tunis au XIX siecle d'apres le documents - 
.d'archives turcs du Dar- el- Bay) tunis (", CT, nos 19- 20( 1957 ), 341- 8

. هدجیه هدزناپ - هحفص  رد  عیاقو  يرامشهاگ  لودج  اب  نتسنیرپ 1974 ، ، 1855 گیب 1837 - دمحا  نامز  رد  سنوت  نوارب ، لراک  ل . - 
ندنل 1980. هنایمرواخ ، اقیرفا و  مود ، دلج  كروب ، فیلأت  ایند ، یهاش  ياهنادناخ  دربگنیسم ، يرمگتنوم - ویه  - 

128 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1835 - 1711 / 1251 اهیلنامهرق 1123 -  23

هراشا

یلنامهرق فسوی ، نبا  لوا  یب )  ) کب دمحا   1711 / 1123 ایناتیلوپیرت )  ) برغ سلبارط 
دمحا نب  دمحم   1745 / 1157

دمحم نبا  لوا  یلع   1754 / 1167
یلع نبا  مود  دمحا   1795 / 1209

1838 تف 1254 / یلع ، نب  فسوی   1796 / 1210
فسوی نبا  مود  یلع   1835 - 1832 / 1251 - 1248

ناینامثع میقتسم  تموکح  ددجم  رارقتسا   1835 / 1251
يرچ ینی  ياهدحاو  ناکرت  جاودزا  جیاتن  ای  ناگدازهدرب )  ) اهیلغوا لوق  نایم  زا  ارهاظ  هک  دندوب  كرت  نازابرس  زا  ینادناخ  اهیلنامهرق 
لیاوا رد  برغ  سلبارط  عضو  تاصخـشم  زا  یکی  هک  یلخاد  ياهزیتس  یگتفـشآ و  رد  دندوب . هتـساخرب  یلحم ، نانز  اب  اقیرفا  لامـش  رد 

هدوب ایلوطانآ  نامهرق  زا  وا  لصا  هک  دـشاب  هتـشاد  نآ  رب  تلالد  تسا  نکمم  شماـن  هک   ) یلناـمهرق دـمحا  دوب ، مهدـجیه  مهدزاود / نرق 
تشاد و تفایرد  اشاپ  یگیبرلگیب و  بقل  لوبناتسا  رد  ینامثع  ناطلس  زا  ماجنارس  تفرگ و  تسد  هب  ار  تردق  تسا )

129 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دهدیم لیکـشت  ار  یبیل  نونکا  هک  ياهیحاـن  رتـشیب  رب  ار  دوخ  هطلـس  برغ  سلبارط  زا  يو  تشاذـگ . ناـینب  ار  یلقتـسم  هلـسلس  هرخـالاب 

ناونع هب  سلبارط  هک  تیعقاو  نیا  مغریلع  دـنروآرد و  دوخ  نامرف  هب  ار  یلحم  برع  كرت و  نافلاخم  دنتـسناوت  شنارـسپ  يو و  درتسگ .
/ مهدزیـس نرق  لیاوا  رد  دنتـسب . یتراـجت  ياـههمانتقفاوم  هسنارف  اـیناتیرب و  نوچ  ییاـهروشک  اـب  دوب ، هزاوآدـب  ییاـیرد  نادزد  هاـگیاپ 

رهاظ اما  دـندرکیم . کـمک  یناـبیتشپ و  تساوخرد  تردـق  ود  نیا  زا  یکی  زا  تموکح ، لـخاد  رد  ینیـشناج  فلتخم  ياـبقر  مهدزون ،
هقرفت و زا  هدافتسا  اب  ینامثع  ناطلـس  مود ، دومحم  ناطلـس  دنکفا و  تشحو  هب  ار  یلاع  باب  هریزجلا ، رد  زا 1830  دعب  اهيوسنارف  ندش 
رد لوبناتـسا  بناج  زا  ییاورنامرف  درک و  رانکرب  ار  یلنامهرق  نارمکح  داتـسرف ، سلبارط  هب  يرکـشل  اهیلنامهرق ، ناـیم  رد  دوجوم  قاـفن 

. تشاد همادا  متسیب  نرق  لیاوا  رد  ایلاتیا  هلیسو  هب  یبیل  فرصت  نامز  ات  عضو  نیا  تشامگب و  اجنآ 
. دوب هدش  برض  برغ  سلبارط  رد  تشاد و  دوخ  رب  ار  ینامثع  نیطالس  مان  هک  دندربیم  راک  هب  ار  ییاههکس  اهنت  اهیلنامهرق 

یسانشباتک
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.85 روابماز ، - 
(. نارتنم ر . «، ) یلنامهرق ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

130 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1969 - 1837 / 1389 یسونس 1253 - نانارمکح  اسؤر و   24

هراشا

1859 تف 1275 / هّیسونس ، ناشیورد  هقیرط  سسؤم  ریبک ، یسونس  سیردا  یلع ، نب  دمحم  دیس   1837 یبیل 1253 / یقرش و  نادوس 
یسونس یلع  نب  دمحم  نب  يدهم  دمحم  دیس   1859 / 1276

یناحور تدایس  اما  تشاذگورف ، ار  یسایس  یماظن و  تدایـس   1918 رد 1336 /  ) فیرشلا دمحم  نب  فیرشلا  دمحا  دیـس   1902 / 1320
( درک ظفح   1933 لاس 1351 / رد  هنیدم  رد  شگرم  نامز  ات  ار  دوخ 

(، یبیل هاشداپ   1951 زا 1371 / سپـس  یـسایس ؛ یماظن و  ربهر  ادتبا  رد   ) يدهملا دمحم  نب  سیردا  دمحم  دیـس  - 1969 / 1389 - 1336
1982 تف 1401 /

يروهمج تلود   1969 / 1389
رد مهدجیه  مهدزاود / نرق  رخاوا  رد  ریبک ، یسونیس  هب  فورعم  یلع ، نب  دمحم 

131 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
تفرگ و رارق  هّیناجیت  هقیرط  هژیوب  شکارم  هیفوص  دـیدش  ریثأـت  تحت  درکیم ، لیـصحت  ساـف  رد  هک  یماـگنه  وا  دـمآ . اـیند  هب  هریزجلا 

دمحا فیرـش  یـشکارم  یفوص  دیرم  هرخالاب  تسویپ و  یـشیورد  قئارط  زا  هورگ  دنچ  هب  درکیم  لیـصحت  زاجح  رد  هک  یماگنه  اهدعب 
نب دمحا  گرم  زا  دعب  درک و  ادیپ  زین  یحالـصا  يرگنیون و  ياههشیدنا  هنایفوص ، تالیامت  رب  هوالع  یـسونس  دـمحم  دـش . سیردا  نب 

رد هک  درک  هدـهاشم  ار  هریزجلا  دوخ  نطو  نوـچ  يو  داد . لیکـشت  ار ، هّیـسونس  دوـخ ، صاـخ  هقیرط  هکم  رد   1837 رد 1253 / سیردا 
دوب هدـش  یلنامهرق  ياهاشاپ  نیزگیاج  ناینامثع  میقتـسم  تموکح  نامزنآ  رد  هک  کیئانریـس  رد  تسا ، هسنارف  گـنچ  هب  نداـتفا  فرش 

میلعت و زکرم  ای  هیواز  دـنچ  تفر و  ارحـص  نورد  هب  یلحاس  ياههنارک  رد  ندـنام  ضوع  هب  يو  دـیزگ . تماـقا  هرامش 24 ،) هب  دیرگنب  )
تادحرس کیدزن  بوبغج  رد   1856 رد 1272 / هک  دوب  ياهیواز  ایاوز ، نیا  هلمج  زا  تخاس . اجنآ  رد  هیـسونس  يارب  یعامتجا  تیبرت و 

سرتسد رد  رتمک  هک  هرفک  هحاو  هب  بونج  هب  زکرم  نیا  ادـعب  اما  دوب ، هقیرط  یلـصا  هاگیاپ   1895 ات 1313 / هیواز  نیا  دش . هتخاس  رـصم 
اقیرفا لامش  نانیشنارحص  يارب  هیسونس  تقیرط  مایپ  دش . هداد  لاقتنا  تسا  یلامـش  داچ  کنیا  هک  ییاج  هب  دعب  یکدنا  دش و  لقتنم  دوب ،

نآ رد  هک  ناسیدق  ءایلوا و  هب  مارتحا  تدهاجم و  ییارگدـهز و  اب  ریبک  یـسونس  صخـش  تشادـگرزب  تشاد . ییاریگ  نادوس  قرـشم  و 
. داد رثا  فده و  تاباهتلا  روش و  نیا  هب  هقیرط  نیا  راوتـسا  مکحم و  تالیکـشت  نامزاس و  اما  تشاد ، لماک  يراگزاس  دوب ، جیار  قطانم 
هک الوگناد  ثداوح  ار  نیا  دوب و  عیاش  اج  همه  زین  دـینادرگیم  زاـب  نآ  نیتسخن  یگداـس  هب  ار  مالـسا  هک  دوعوم  يدـهم  ندـمآ  راـظتنا 

ناملـسم ماوقا  ددجم  تدحو  ناهاوخ  هیـسونس  دهدیم . ناشن  یبوخ  هب  تفای ، شیادـیپ  اجنآ  رد  مهدزون  نرق  رخاوا  رد  هیدـهم  شبنج 
« یمالـسا ناپ   » ياهتسایـس يارب  ار  اهنآ  ینابیتشپ  هک  دوب  راودیما  هرامـش 130 ) هب  دیرگنب   ) ینامثع مود  دیمحلا  دبع  ناطلـس  دندوب و 

هچایرد هیداو و  ات  بونج  رد  ناّزف و  رـصم ، زاجح ، رد  ییاههیواز  دنتـشاد و  يداـیز  یغیلبت  روش  هیـسونس  عقاو ، رد  دروآ . تسد  هب  دوخ 
. دندرکیم لابند  ار  ارحص  ءاروام  ورناوراک  ياههار  ینید  غیلبت  يارب  دروم ، نیا  رد  دندوب و  هتخاس  داچ 

تدـم هکنانچمه  دنتـشاد ، رارق  نازرابم  نیتسخن  ههبج  رد  اهیـسونس  يزکرم ، نادوس  داچ و  رد  ناـیوسنارف  ياهيورـشیپ  اـب  هلباـقم  رد 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندوب کیئانریس  رد  هژیوب  ییایلاتیا  نامجاهم  ربارب  رد  یبیل  تمواقم  رس  تشپ  هکرحم  يورین  دعب  هب  زا 1911  لاس  تسیب 
هقیرط سیئر  درک و  ناکرت  شبنج  هب  لیامتم  ار  هیـسونس  راـچان  هب  رد 1915  نیقفتم  زا  يرادـفرط  هب  لوا  یناهج  گنج  رد  اـیلاتیا  دورو 

لوبناتسا هب  رد 1918  رابجالاب  دمحا  دیس 
132 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دمحم اـیناتیرب  تلود  مود ، یناـهج  گـنج  رد  دـش . هدرپـس  یـسونس  یلحم  ناربـهر  هب  کیئانریـس  رد  یماـظن  هعزاـنم  سپنآ ، زا  تفر .
یـسایس ربهر  ای  ریما  ناونع  هب  هکلب  یناحور  ربهر  ناونع  هب  طقف  هن  دوب  هدرب  رـس  هب  دـیعبت  رد  رـصم  رد  لاس  تسیب  تدـم  هک  ار  سیردا 

ناّزف سلبارط و  کیئانریس ، زا  هک  یبیل  لقتسم  هدحتم و  تکلمم  نارمکح  يو   1951 رد 1371 / تخانش . تیمسر  هب  کیئانریس  هیسونس 
زا یسونس  نادناخ  یقرت  تفرشیپ و  دنیارف  اجنیا ، ات  دمآرد . يدحاو  تکلمم  تروص  هب  یبیل   1963 رد 1382 / تشگ . دوب  هدش  لیکشت 
لد زا  ناتـسبرع  رد  يدوعـس  نادـناخ  ندـمآ  راک  يور  روآدای  يدـح  ات  یبرع  دـیدج  تلود  کـی  تساـیر  هب  ینید  تضهن  کـی  نارس 

ماظن کی  تسناوتن  دـیدج  تلود  دوب . هاـتوک  یبیل  رد  سیردا  ياـهاشداپ  تشونرـس  اـما  هرامـش 55 ،) هب  دـیرگنب   ) تسا یباهو  تضهن 
هقباسیب ییافوکـش  زا  یـشان  ياهراشف  دناوتب  هک  یعامتجا  ماظن  کی  دشاب و  دـیدج  تاقبط  ياهوزرآ  لایما و  يوگباوج  هک  یـسایس 

، یفاذـق رمعم  گنهرـس  يربهر  هب  یماظن  ياتدوک  کـی  رثا  رب  رد 1969  دروآ . دوجو  هب  دـباترب  دـعب  هب  زا 1955  ار  یبـیل  تفن  تـعنص 
. دمآرد يروهمج  روشک  کی  تروص  هب  یبیل  دش و  علخ  تنطلس  زا  هاش  سیردا 

یسانشباتک

. یج « ) هّیسونس «، » یلع نب  دمحم  یسونس ،  » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  89 ؛ روابماز ، - 
(. دوارت یس .

E. E. Evans- Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica, Oxford 1949, with genealogical table at p. - 
.20

N. A. Ziadeh, Sanusiya: A Study of Revivalist Movement in Islam, Leiden 1954. J. Wright, - 
.Libya: A Modern History, London, 1981

133 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.20 موبلا ، 93 ؛ روابماز ، 68 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. بیگ ر . ا . ه . « ) ناینولوط ، » لوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

Z. M. Hassan, Les Tulunides: etude de L'Egypte musulmane a La fin du IX siecle, Paris - 
.1933

O. Grabar, The Coinage of the Tulunids, ANS Numimatic Notes and Monographs, no. 139. - 
.New York, 1957

137 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

969 - 935 / 358 دیشخا 323 - لآ  ای  نایدیشخا   26
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هراشا

دیشخالا رکب  وبا  جغط ، نب  دمحم   935 ماش 323 / بونج  رصم و 
مساقلا وبا  دمحم ، نب  روغیوا ) نا  روجونوا ؟(   946 / 334

نسحلا وبا  دمحم ، نب  یلع   961 / 349
رصم نارمکح  هناگی   968 رد 357 / شگرم  نامز  ات  سپس  دوب ، یلع  هنطلسلا  بیان  لصا  رد  کسملا ، وبا  یبال ، روفاک   966 / 355

981 تف 371 / سراوفلا ، وبا  یلع ، نب  دمحا   968 / 357
نایمطاف رادرس  رهوج  تسد  هب  رصم  حتف   969 / 358

رصم ینارمکح  هب   935 لاس 323 / رد  وا  دوب . هدمآرب  دـندوب ، نایـسابع  تمدـخ  رد  لسن  ود  هک  كرت  هداوناخ  کی  زا  جـغط  نب  دـمحم 
. داد دیشخا  بقل  وا  هب  هرامش 103 ) هب  دیرگنب   ) یسابع هفیلخ  یـضار ، دنام . اجنآ  رد  افلخ  رادافو  هدناشنتسد  ناونع  هب  دش و  هتـشامگ 

نیا هک  تسنادیم  جغط  نب  دـمحم  هک  تسا  مولعم  ردـقنیا  اما  دـناهدادن ، تسد  هب  ناونع  نیا  يارب  ینـشور  يانعم  یبرع  عبانم  ذـخآم و 
تسا و هاش »  » يانعم هب  یناریا  هژاو  کی  هژاو  نیا  تقیقح  رد   ) تسا يزکرم  يایسآ  ینعی  وا  ناکاین  نیمزرس  رد  يراختفا ، ناونع  کی 

138 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ربارب رد  قـئار و  نب  دـمحم  هفیلخ ، يارمـالا  ریما  ربارب  رد  جـغط  نـب  دـمحم  دناهتـشاد .) ار  ناوـنع  نـیا  هناـغرف  دغـس و  یناریا  ناـنارمکح 

نیشناج هک  يرسپ  ود  اما  تشاد . هاگن  دوخ  فرصت  رد  ار  قشمد  نانچمه  درک و  عافد  دوخ  زا  ( 2 هرامش 35 ، هب  دیرگنب   ) ماش ناینادمح 
ینعی جغط  نب  دـمحم  یبون  مالغ  تسد  رد  یعقاو  تردـق  دـندوبن و  شیب  يایلاشوپ  نانارمکح  يزاببشهمیخ و  ناکـسورع  دـندش ، وا 

. دوب هدرک  بصن  دوخ  نارسپ  تنطلس  تباین  هب  ار  يو  شگرم  زا  لبق  هک  دوب  روفاک 
رد نایمطاف  زیمآدیدهت  تفرشیپ  لباقم  رد  یگداتـسیا  راختفا  دش . رـصم  عزانمالب  نارمکح  روفاک  تشذگرد ،  956 رد 355 / یلع  یتقو 
وا گرم  زا  دعب  اهنت  نیا  دسریم . وا  هب  ماش  لامـش  رد  ناینادـمح  نتخاس  شوماخ  و  هرامش 27 ) هب  دیرگنب   ) یلامـش ياقیرفا  هنارک  لوط 

رابنیا هک  نایمطاف  هلمح  لباقم  رد  هلصافالب  اما  دش ، بوصنم  ینارمکح  هب  طاطسف  رد  جغط  نب  دمحم  یبناج  ياههداون  زا  یکی  هک  دوب 
هب وا  رابرد  رد  یتدم  فورعم  رعاش  یبنتملا  دوب و  هرهش  رنه  بدا و  زا  هنادنمتواخـس  تیامح  روفاک  تشگ . طقاس  دمآرد ، بآ  زا  قفوم 

. دربیم رس 

یسانشباتک

.20 موبلا ، 93 ؛ روابماز ، 69 ؛ لوپ ، نیل - - 
س. ا . « ) روفاک ، » مود شیاریو  رکب ؛) ه . یس . « ) نایدیشخا ، » لوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. كاراکاب یس . یج . « ) جغط نب  دمحم  (، » ستورکنرها
P. Balog," Tables de reference des monnaies ikhchidites", Revue Belge de - 

.Numismatique, 103) 1957 (, 107- 34
J. L. Bacharach," The Career of Muhammad b. Tughj al- Ikhshid, a Tenth century - 

.Governor of Egypt", Speculum, 50) 1975 (, 586- 612
139 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1171 - 909 / 567 نایمطاف 297 -  27
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هراشا

يارب ار  هار  تشاد و  تیلاعف  اقیرفا  لامـش  رد  نایلیعامـسا  یعاد  یعیـش  هّللا  دـبع  وبا  هیروس )  ) رـصم بونج  رـصم و  سپـس  اقیرفا ، لامش 
: تخاسیم هدامآ  يدهم  هّللا  دیبع  ای  هّللا  دبع  تموکح 

يدهم هب  بقلم  دمحم  وبا  نیسح ، نب  هّللا ) دیبع  ای   ) هّللا دبع   909 / 297
مئاق هب  بقلم  مساقلا  وبا  يدهم ، نب )؟(  دمحم   934 / 322

روصنم هب  بقلم  رهاط  وبا  مئاق ، نب  لیعامسا   946 / 334
ّزعم هب  بقلم  میمت ، وبا  روصنم ، نب  دّعم   953 / 341

زیزع هب  بقلم  روصنم  وبا  ّزعم ، نب  رازن   975 / 365
مکاح هب  بقلم  یلع  وبا  زیزع ، نب  روصنم   996 / 386

رهاظ هب  بقلم  نسحلا  وبا  مکاح ، نب  یلع   1012 / 411
رصنتسم هب  بقلم  میمت  وبا  رهاظ ، نب  ّدعم   1036 / 427

یلعتسم هب  بقلم  مساقلا  وبا  رصنتسم ، نب  دمحا   1094 / 487
رمآ هب  بقلم  یلع  وبا  یلعتسم ، نب  روصنم   1101 / 495

ینعی رظتنملا  ماـن  هب  هکـس  دوبن . هفیلخ  زونه  يو  یلو  دوب  ظـفاح  تسد  رد  هفـالخلابیان  ناوـنع  هب  تموـکح  ترتـف ؛ هرود   1130 / 524
. دشیم برض  دوریم ، شندمآ  راظتنا  هک  یسک 

ظفاح هب  بقلم  نومیملا  وبا  دمحم ، نب  دیجملا  دبع   1132 / 525
140 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رفاظ هب  بقلم  روصنملا ، وبا  ظفاح ، نب  لیعامسا   1149 / 544
زئاف هب  بقلم  مساقلا ، وبا  رفاظ ، نب  یسیع   1154 / 549

یبویا نیدلا  حالص  هبلغ  دضاع  هب  بقلم  دمحم  وبا  فسوی ، نب  هّللا  دبع   1171 - 1160 / 556 - 555
. تسا هدـش  هتفرگ  بلاطیبا  نب  یلع  رـسمه  مالـسا و  ربمایپ  رتخد  همطاف ، مان  زا  ناـشمان  دـنراد و  يولع  راـبت  هک  دـندوب  یعدـم  ناـیمطاف 
ار اهنآ  ندوب  يولع  احیرـص  دننادیم و  يدهم  هّللا  دیبع  ای  هّللا  دبع  باقعا  زا  نّویدیبع و  ار  اهنآ  الومعم  نانآ  یعیـش  ینـس و  نانمـشد 

. هن ای  دناهدناوخ  یمطاف »  » ار دوخ  زگره  یمطاف  يافلخ  ایآ  هک  تسین  نشور  دننکیم ؛ راکنا 
هنایم ياههدس  مالسا  رد  هک  تسا  یماهتا  نیا  و   ) دنراد يدوهی  بسن  لصا و  هک  دناهدرک  مهتم  ار  اهنآ  یتح  نایمطاف  نانمشد  زا  یخرب 

كوکشم انیقی  قداص ، رفعج  ماما  رسپ  لیعامسا ، قیرط  زا  يولع  ناماما  یلصا  هلسلس  اب  نایمطاف  نتـشاد  طابترا  تسا .) هتـشاد  ماع  جاور 
لیقع ع ،)  ) یلع ینتان  ردارب  زا  ای  هفوک  رد  هعیـش  تالغ  لفاحم  نایم  زا  يدهم  هّللا  دـبع  ناماگـشیپ  هک  تسا  نآ  رب  رتشیب  لامتحا  تسا و 

نیا رد  یلیعامسا  هعیش  یسایس  درواتـسد  نیرترمتـسم  نیرتزیمآتیقفوم و  یمطاف  تلود  لیکـشت  ریدقت ، ره  هب  دناهتـساخرب . بلاطیبا  نب 
. تسا هدوب  راگزور 

يو ندیـسر  يارب  ار  هنیمز  البق  اجنآ  رد  یعیـش  تاغیلبت  هعاشا  اریز  دـمآ ؛ اقیرفآ  لامـش  هب  ماش  رد  عقاو  هیملـس  زا  یمطاف  هفیلخ  نیتسخن 
هب دـیرگنب   ) هیقیرفا یبلغا  نانارمکح  اجنآ ، نکاس  یماتک  ياهربرب  یناـبیتشپ  اـب  یعیـش  هّللا  دـبع  وبا  ینعی  يو ، یعاد  دوب . هتخاـس  هداـمآ 

هرامـش 8) هب  دیرگنب   ) ساف نایـسیردا  نآ ، زا  سپ  دـنکفارب و  هرامـش 9 ) هب  دیرگنب   ) ار ترهات  بهذـمیجراخ  نایمتـسر  و  هرامش 11 )
هدیزگرب تفالخ  هب  دادـغب ، یـسابع  يافلخ  اب  تباقر  هب  هیقیرفا ، رد  هقر ، رد  يدـهم  هّللا  دـبع   909 رد 297 / دـندش . نایمطاف  رازگجارخ 
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. دیسر روهظ  هب  اهیسنازیب  هیلع  ییایرد  یگنج  تایلمع  هلسلس  کی  دش و  حتف  هیلقص  نآ  زا  دعب  دش .
رد دندید و  كرادت  قرـشم  يوس  هب  تکرح  يارب  رایـسب  تازیهجت  هنیجنگ و  هقوذآ و  هیقیرفا ، رد  هیدـهم  دوخ  رقم  هاگیاپ و  زا  نایمطاف 
(. هرامش 26 هب  دیرگنب   ) درک رانکرب  ار  يدیشخا  ریما  نیرخآ  دش و  طاطسف  ای  هنهک  هرهاق  دراو  رهوج ، نانآ ، رالاسهپس   965 لاس 358 /

رـصم رد  يدیدج  تختیاپ  دوخ  يارب  دنداد و  ماجنا  زین  اجنیا  رد  دـندوب ، هدرک  هیقیرفا  رد  هیدـهم  دروم  رد  هک  ار  يراک  نامه  نایمطاف 
. تسا دیدج  هرهاق  نامه  هک  دنتخاس 

تفالخ هرود  رد  دنداد . شرتسگ  نیطسلف  ماش و  هب  ار  دوخ  ورملق  رصم  زا  نایمطاف 
141 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رب زاغآ  رد  هکنآ  زا  سپ  نایمطاف  دندیسر . دوخ  تردق  جوا  هب  نانآ  تفرگیم ، ربرد  ار  مهدزای  مجنپ / نرق  زا  یمین  هک  هّللاب  رـصنتسملا 
نایوجارجام يورشیپ  كرتشم  رطخ  نرق  رخاوا  رد  دنتشاد و  ناینانوی  اب  يزیمآحلص  طباور  ادعب  دنتساخرب ، عازن  هب  اهیـسنازیب  اب  ماش  رس 
ییاهنیمزرس رد  اهتـسدرود ، ات  نایمطاف  یلیعامـسا  نایعاد  تخاس . رتکیدزن  رگیدکی  هب  ار  نانآ  ایلوطانآ  ماش و  هب  نامکرت  یقوجلس و 

نایوجگنج ندش  ادیپ  دش . حـتف  رـصنتسم  مان  هب  اتقوم  دادـغب   1059 رد 451 / دـندوب و  لوغـشم  توعد  غیلبت و  راـک  هب  دنـس  نمی و  نوچ 
نیطسلف و رد  نایمطاف  روضح  نامزنآ ، ات  اما  دنهدب ، تسد  زا  ار  سدقملا  تیب  نایمطاف  هک  دش  ببـس  نرق  نایاپ  رد  لوا  یبیلـص  گنج 
. نایمطاف يارب  ات  دنتشاد  يرتشیب  رطخ  ماش  كرت  نانارمکح  يارب  نایبیلص  همهنیا ، اب  دوب . هدش  دودحم  اجنآ  یلحاس  ياهرهـش  هب  ماش 

نکممریغ يرما  نیا  اما  دناهدرکیم ، قیوشت  علاط  قرش  رد  ندش  هدایپ  هب  ار  ناگنرف  نایمطاف ، هک  دنایعدم  ینس  ناراگنخیرات  زا  یضعب 
يراکمه نایبیلص  هیلع  ( 2 هرامـش 93 ، هب  دیرگنب   ) قشمد بلح و  ریما  یگنز ، نیدـلا  رون  اب  مهدزاود  نرق  همین  رد  یمطاف  ناریزو  تسا .

زا هب  عورـش  لخاد  رد  یمطاف  تفالخ  دعب ، یکدنا  دنداد . تسد  زا  اهنآ  ربارب  رد   1153 رد 548 / ار  نالقسع  نیادوجواب ، دناهدرکیم ،
هب ار  یماظن  يربهر  ییارجا و  روما  زا  يرایـسب  مامز  ناشناریزو  دـندوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  زا  یـسب  اـفلخ  درک ؛ ندیـشاپ  مه 

رتـسب رد  یمطاـف  هفیلخ  نیرخآ  یتـقو  هک  دوبن  راوشد  هرامـش 30 ) هب  دیرگنب   ) یبویا نیدـلا  حالـص  يارب  ورنیازا ، دـندوب . هتفرگ  تسد 
. دهد نایاپ   1171 رد 567 / اهنآ  ینارمکح  هب  دوب ، هداتفا  گرم 

يودـهم ییاحیـسم و  تشرـس  هک  یتنطلـس  ياهناونع  دـندناوخیم و  یقیقح  يافلخ  ار  نتـشیوخ  یـسابع  يافلخ  اب  تباقر  رد  ناـیمطاف 
. هّللا رماب  رفاظلا  هّللاب و  مئاقلا  هّللاب ، يدهملا  دننام  دندرکیم  ذاختا  دادیم  ناشن  ار  ناشتموکح  ندوب  یهلا  تیهام  اهنآ و  یلـصا  تضهن 

ياهيدازآ رتشیب  زا  نانآ ، يارگحـماست  اتبـسن  تموکح  نامز  رد  دـندنام و  یقاب  تنـس  لها  بهذـم  رب  اهنآ  ياـیاعر  رتشیب  همهنیااـب ،
. دندوب رادروخرب  دوخ  ینید 

نایحیـسم اب  دنتفریم . نایمطاف  ورملق  زا  جراخ  هب  تیلاعف  يارب  دندیدیم  میلعت  هرهاق  رد  رهزالا  دیدج  هسردم  رد  هک  نایعاد  زا  يرایـسب 
رد یلاع  تاماقم  بصانم و  اهنآ  زا  یـضعب  دـشیم و  راتفر  بوخ  اتبـسن  هّللا ، رماب  مکاـحلا  تفـالخ  هرود  لـیاوا  رد  زج  زین  ناـیدوهی  و 

بونج رد  هیزورد  شبنج  دـننام  یطارفا ، یعیـش  ياهشبنج  هک  دوب  هّللا  رماب  مکاح  ناـمز  رد  دنتـشاد . ترازو  حطـس  اـت  تلود  هاگتـسد 
دنتسنادیم و وا  دسجت  ای  دنوادخ  رهظم  ار  مکاح  اهيزورد  يزوردلا ، یعاد  زا  مکاح  ضیرحت  قیوشت و  تلع  هب  تفرگ . اپ  ماش  نانبل و 

دومن و هرهچ  یلیعامسا  تضهن  رد  یگرزب  قاقش  تشذگرد ، رصنتسم  نوچ  دندوتسیم . ار  وا 
142 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

يرازن نایئادف  دندوب  رتوردنت  رتلاعف و  هک  رازن  نارادـفرط  دنتـسارآ . فص  یلعتـسم ، رازن و  وا ، نارـسپ  رـس  تشپ  رد  مصاختم  هورگ  ود 
نایلیعامـسا دادجا  انامه  دندوب  رتلدـتعم  هک  یلعتـسم  ناوریپ  هکنآ  لاح  و  ( 101 هرامـش 29 ، هب  دیرگنب   ) دندروآ دـیدپ  ار  ناریا  ماش و 

ات یمطاف  شبنج  یناحور  هدولاش  انبم و  اما  دندنام ، یقاب  یمطاف  تفالخ  رب  نایولعتسم  ای  نایلعتسم  دنتـسه . تارجگ  یئبمب و  زورما  هرهب 
نارحب نیا  دید . همدص  دـمآ ، شیپ   1130 رد 525 / هّللا  رماب  رمآلا  گرم  اب  هک  يرگید  یـسایس  ینید - نارحب  زا  دـعب  صوصخب  يدـح ،
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. دنتفای ناوارف  ذوفن  تردق و  دنه  نمی و  رد  ادعب  نانیا  دوب . یبیط  نایلیعامسا  ندش  ادج  دیدج ،
رارق عاعـشلاتحت  ار  ناشرـصاعم  دادـغب  قارع و  هک  يایگنهرف  یگدنزرـس  روش و  يداصتقا و  قنور  زا  نایمطاف  هرود  رد  هرهاق  رـصم و 
نیا رد  دش . ظفح  هنارتیدم  نوماریپ  یحیسم  ياهروشک  دنه و  هلمج  زا  یمالسا ، ریغ  يایند  اب  یتراجت  طباور  دنتـشگ . دنمهرهب  دوب ، هداد 

ار اهنآ  ناکولمم  نایبویا و  يدـعب  هرود  زا  هک  ناملـسم  يرماک  ناناگرزاب  نازاتـشیپ  دـیاش  نینچمه  يدوهی ، راـجت  یناـگرزاب ، تیلاـعف 
یتعنـص يرنه و  ياـههدروآرف  نیرتاـبیز  زا  یخرب  مه  رـصم  راـگزور  نـیا  ياـههاگراک  رد  دـندرکیم . يزاـب  یمهم  شقن  میـسانشیم ،

رد ناوتیم  مه  زونه  ار  نایمطاف  يرامعم  ثاریم  دشیم ، هتخاس  نیرولب  فورظ  یفابهچراپ و  يزاسلافـس ، يراکزلف ، هنیمز  رد  یمالـسا 
. درک هدهاشم  رصم  اقیرفا و  لامش 

یسانشباتک

.21 - 20 موبلا ، 95 ؛ - 94 روابماز ، 73 ؛ - 70 لوپ ، نیل - - 
(. دراناک م . « ) نایمطاف ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.G. C. Miles, Fatimid Coins in the Collection of the University Museum - 
Philadelphia and the American Numismatic Society, ANS Numismatic Notes and

.Monographs, no. 121, New York 1951
لودج و اب  هرهاق 1955 ، نمیلا ، یف  هّیمطافلا  ۀکرحلا  نویحیلـصلا و  ینهجلا ، دومحم  نامیلـس  نسح  ینادـمهلا و  هّللا  لضف  نب  نیـسح  - 

هحفص 343. رد  لضفم  همانهرجش 
F. Dachraoui, Le Califat Fatimide au Maghreb 296- 362/ 909- 973. Histoire Politique et - 

.Institutions, Tunis 1981
.H. Halm," Die Fatimiden", in Haarmann) ed. (, Geschichte der arabischen Welt, 166- 99 - 

.Idem, Das Reich der Mahdi: Der Aufstieg de Fatimiden) 875- 973 (, Munich 1991 - 
143 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1080 - 1024 / 472 سادرم 415 - لآ  ای  نایسادرم   28

هراشا

دوب هبحر  ریما   1009 زا 399 / رتشیپ ، هلودلا ، دسا  سادرم ، نب  حلاص   1024 / 415 هیروس )  ) ماش زکرم  لامش و 
هلودلا لبش  لماک  وبا  حلاص ، نب  رصن   1029 / 420

لوا راب  يارب  نایمطاف  تسد  هب  بلح  فرصت   1038 / 429
ینارمکح لوا  تبون  هلودلا ، ّزعم  ناولع  وبا  حلاص ، نب  لامث   1042 / 433

راب نیمود  يارب  نایمطاف  تسد  هب  بلح  فرصت   1057 / 449
ینارمکح لوا  رود  هلودلا ، دیشر  لوا ، رصن  نب  دومحم   1060 / 452

ینارمکح مود  تبون  حلاص ، نب  لامث   1061 / 453
(1017 ات 463 / هقر  هبحر و  رد   ) هباؤذ وبا  حلاص ، نب  هیطع   1062 / 454
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ینارمکح مود  راب  لوا ، رصن  نب  دومحم   1065 / 457
هلودلا لالج  رفظملا  وبا  دومحم ، نبا  مود  رصن   1076 - 1075 ای 468 /  467

لئاضفلا وبا  دومحم ، نب  قباس   1080 - 1076 / 472 - 468
144 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

( لیقع ینب   ) نایلیقع تسد  هب  بلح  حتف   1080 / 427
ماش یقرشلامش  رد  تارف و  ریسم  ياهنیمزرس  زا  مهدزای  مجنپ / نرق  لئاوا  رد  هک  دندوب  بالک  یلامش  برع  هلیبق  زا  یـشخب  نایـسادرم 

، شیبومک اساسا  اـهنآ  نیارباـنب ، درک و  حـتف  ار  اـجنآ   1024 رد 415 / سادرم  نب  حـلاص  اـهنآ  سیئر  دـندرک و  ترجاـهم  بـلح  هـب 
هن اـما   ) اـهنآ رتشیب  هک  نایودـب - یلک  تکرح  زا  یـشخب  اهیـسادرم  ترجاـهم  (. 2 هرامـش 32 ، هب  دیرگنب   ) دـندش ناینادـمح  ربثاریم 

/ مجنپ نرق  لیاوا  مهد و  مراهچ / نرق  یط  رد  ماش  قارع و  یشاوح  رد  تنوکـس  يارب  دندوب - بهذمیعیـش  امـسا  مکتسد  اهیـسادرم )
نیا هزیگنا  هدوب ، هدـمآ  شیپ  اـجنآ  رد  ناـیطمرق  ياـهمایق  هجیتـن  رد  هک  ماـش  يارحـص  مارآاـن  تیعـضو  هک  دراد  ناـکما  دوب . مهدزاـی 

. دشاب هدوب  اهترجاهم 
هک دندوب  نآ  رب  هک  نایمطاف  ربارب  رد  نتشیوخ  زا  وس  کی  زا  تسیابیم  دندش ، رقتسم  بلح  رد  هکنیمه  لامث  رصن و  شنارـسپ  حلاص و 
هب بقلم  مود  سویلیـساب  ییاورنامرف  ناـمز  رد  اهیـسنازیب  لـباقم  رد  رگید  يوس  زا  دـنروآرد و  دوخ  ناـمرف  ریز  هب  ون  زا  ار  ماـش  لاـمش 

اهنآ دش  ببـس  هک  دوب  یلماوع  زا  یکی  اهنآ ، هرابرد  ناینانوی  دعاسم  رظن  دـنچره  دـننک ، عافد  سوروگرا  موس  سونامور  شکراغلب و 
-1038 / 433 ینعی 429 - لاس ، راهچ  تدم  يارب  قشمد  یمطاف  نارمکح  دـنروایب . ماود  نرق  مین  لقتـسم  تردـق  کی  ناونع  هب  دـنناوتب 
هب نیطـسلف ، ماش و  هنارک  رد  یکرهـش  اب  ار  نآ  دزاس و  اهر  ار  بلح  هک  دش  روبجم  لامث  یمّود ، دروم  رد  درک و  لاغـشا  ار  بلح   1042

نمکرت و ياههتسد  هلکورس  ندش  ادیپ  برغ و  يوس  هب  نایقوجلس  تفرـشیپ  دنک . هلدابم  بلح ، لخاد  رد  یبالک  لیابقلا  لها  راشف  تلع 
. تشاذگ اهیسادرم  يور  شیپ  رد  يدیدج  تیعضو  اجنآ  رد  نایمطاف  ذوفن  روتف  اب  هارمه  ماش ، لامـش  رد  فلتخم  یماظن  نایوجارجام 

میلـست دنزادرپب و  بهذم  ینـس  نایـسابع  زا  تعباتم  هب  دنریگرب و  نایمطاف  زا  ار  شیوخ  تعاطا  هک  دـندید  دوخ  دوس  هب  اهنآ  ورنیازا ،
یسادرم ناریما  هک  كرت  رودزم  نازابرس  نایم  تارجاشم  هجیتن  رد  بلح  رد  اهیسادرم  ذوفن  راک  رخاوا  رد  دنوش . یقوجلس  نالسرابلا 

قباس یساردم  ردارب  ود  نایم  یلخاد  یگنج   1076 رد 468 / داهن و  یتسس  هب  ور  بالک  هلیبق  نادرم  دندوب و  هدش  اهنآ  نتفرگ  هب  راچان 
هرامش 91، هب  دیرگنب   ) دروآ دوجو  هب  ماش  رد  دوخ  يارب  ینیـشنریما  هک  دوب  نآ  رب  هک  بلح  رب  یقوجلـس  شنت  راشف  تفرگرد . بّاثو  و 

ياضعا هب  لباقم  رد  هرامش 38 .) هب  دیرگنب   ) دنک میلست  یلیقع  شیرق  نب  ملسم  هب  ار  رهش   1080 رد 472 / هک  تخاس  روبجم  ار  قباس  ( 2
ات نانآ  دش و  هداد  هیروس  رد  یفلتخم  ياهرهش  یسادرم ، نادناخ 

145 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
. دندرکیم افیا  یشقن  شیبومک  هقطنم  روما  رد  یبیلص  گنج  نیتسخن  نایوجگنج  ندیسر 

یسانشباتک

.22 موبلا ، 135 ؛ - 133 روابماز ، 115 ؛ - 114 لوپ ، نیل - - 
(. یکنایب ت . «، ) ساردم ینب  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.1971 / 1391 توریب ، ، 1094 بلح 1004 / تراما  راکز ، لیهس  - 
ياههدس رد  برع  یسانشهاگ  ریسفت  رد  يراتفگ  (، 1076 - 969 / 468 - 359  ) نایمطاف تموکح  هرود  رد  ماش  قشمد و  یکناـیب ، ت . - 

.1989 - 1986 قشمد ، هنایم ،
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146 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مهدراهچ متشه / نرق  همین  ات  مهدزاود  مشش / نرق  لیاوا  ماش  رد  يرازن  هیلیعامسا  توعد  ياسؤر   29

هراشا

1103 تف 496 / مجنم ، میکح  ح 1100  ح 493 / هیروس )  ) ماش برغم  یناتسهوک  هقطنم 
1113 تف 507 / غئاص ، رهاط  وبا   1103 / 496

1128 تف 522 / ماش ، یلیعامسا  هعماج  ياوشیپ  مارهب ،  1113 ح 507 /
1130 تف 524 / یمجع ، لیعامسا   1128 / 522

حتفلا وبا   1131 / 524
دمحم وبا   ؟

دوعسم نب  یلع  هجاوخ   ؟
1193 ای 589 /  1192 تف 588 / نیدلا ، دیشر  نسحلا  وبا  يرصب ، نامیلس  ای  ناملس  نب  نانس   1162 / 557

یمجع رصن  ای  دمحم  نب  روصنم  وبا   1194 ای 590 /  1193 / 589
نب رفظم  نیدلا ؛ دجم  اب  هارمه  نیدلا  لامک  دوعسم ، نب  نسح   1258 - 1223 / 656 - 620

147 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نیدلا یضر  یلاعملا ، وبا  نیدلا و  جات  دمحم ، نب  حوتفلا  وبا  نیدلا ؛ جارس  نیسح ،

نیدلا مراص  نیدلا ، یضر  نب  كرابم  نیدلا و  مجن  نب  نیدلا  سمـش  ، 1274 تف 672 / نیدلا ، مجن  ینارعش ، نب  لیعامـسا   1262 / 660
. دندرکیم کمک  يرای و  ار  وا 

نیدلا مجن  نب  نیدلا  سمش   1271 / 669
دندش میلست  سربیب  هب  یلیعامسا  ياهژد  اههعلق و  همه   1273 لاس 671 / ات 

، رازن هک  دوب  نآ  رثا  رب  نیا  دمآ و  دیدپ   1094 رد 487 / هّللاب  رصنتسملا  گرم  زا  دعب  یمطاف  تفالخ  رد  یلخاد  قاقـش  زا  يرازن  توعد 
هلسلس هفیلخ  ناونع  هب  يو  دش و  هدیزگرب  ینارمکح  هب  یلعتسم  شردارب  دش و  هتشاذگ  رانک  هب  یسایس  تکرح  کی  اب  رصنتسم  دهعیلو 

زا یضعب  رد  ار  هیلیعامسا  تردق  رصنتسم  رمع  رخاوا  رد  هک  یلیعامسا  یعاد  حابـص ، نسح  هرامش 27 .) هب  دیرگنب   ) داد همادا  ار  یمطاف 
نادـنوادخ ینعی  توعد ، نیا  نارـس  يارب   ) درک زاـغآ  ار  يرازن  توعد  تفرگ و  لاـبند  ار  رازن  يوـعد  دوـب ، هتخاـس  رقتـسم  ناریا  طاـقن 

هلیـسو هب  دشیم  هدناوخ  هدـیدج  توعد  هک  توعد  نیا  نآ  زا  سپ  هرامـش 1010 .) هب  دیرگنب  ناریا ، رد  يرازن  شبنج  خـیرات  توملا و 
چیپاچیپ یسایس  ياهتباقر  رد  یمهم  شقن  یلیعامسا  شیک  سپ  نآ  زا  تفای و  راشتنا  ماش  رد  دندشیم  هداتـسرف  توملا  زا  هک  ینایعاد 
نایرازن دننام  دندوب  هدشن  قفوم  ماش  نایلیعامـسا  مهدزاود ، مشـش / نرق  همین  ات  دنچره  درک ، يزاب  ماش  ياهرهـش  نایم  ياهشکمـشک  و 

. دنروآ تسد  هب  هیراصنا ، لبج  ادعب  ماش ، برغم  یناتسهوک  هقطنم  رد  ییاههعلق  ناریا ،
نامز رد  ماش  نایلیعامسا  دنتشاد . شقن  ماش  رد  ناملسم  ياهنیشنریما  نایبیلـص و  نایم  عازن  رد  یهاگ  یلیعامـسا  عجارم  اهناگداپ و  نیا 
لیام ماش  هیلیعامسا  ناربهر  دندش . لقتسم  دندمآرد و  ناریا  هیلیعامـسا  يربهر  ریز  زا  « 1  » نانـس نیدلا  دشار  دوخ ، یقارع  گرزب  یعاد 

اما دـندرب ، رد  هب  ملاس  ناـج  ماـش  هب  نـالوغم  هلمح  زا  ناـنآ  هرامـش 30 .) هب  دیرگنب   ) دنـشاب هتـشاد  نایبویا  اب  هناتـسود  طباور  هک  دـندوب 
1273 رد 671 / فهک  هعلق  ینعی  اهنآ  نیرخآ  دش و  هداد  شهاک  سربیب  هلیـسو  هب  جـیردت  هب  اهنآ  عالق  دـندش و  ناکولمم  رازگجارخ 
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یقاب هدروخنتسد  اتدمع  ماش  یلیعامسا  هعماج  دوخ  نیادوجواب ، تشگ . يو  میلست 
______________________________

. تسا هتشون  ) Rashid( نیدلا دیشر  طلغ  هب  فلؤم  (. 1)
148 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

زین دعب  ياهنرق  یط  ار  دوخ  ياهتنس  یگتسویپ و  ماش  نایلیعامسا  دش . لقتنم  ماش  ياههوک  قرش  رد  هّیملـس  هب  نآ  زکرم  دنچره  دنام ،
. دندرکن تسار  دق  اعقاو  رگید  لوغم  نیگمهس  تالمح  زا  دعب  ناریا  یلیعامسا  عماوج  هکنآ  لاح  دندرک و  ظفح 

یسانشباتک

.103 روابماز ، - 
(. گنولدام و . «، ) هیلیعامسا ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.Farhad Daftary, The Ismailis: Their History and Doctrines, Cambridge 1990 - 
.4 - 430 , 21 - 419 , 403 - 396 , 80 - 347 , 61 - 357

149 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مهدزناپ نرق  نایاپ  ات  مهن 1169 / نرق  نایاپ  ات  نایبویا 564   30

هراشا

وبا يذاش ، نب  بویا  نیدـلا  مجن  نب  فسوی  لوا  رـصانلا  کـلم   1169 رـصم 564 / هخاش  نمی 1 - یبرغ و  هریزج  رکبراید ، ماـش ، رـصم ،
نیدلا حالص  رفظملا 

نیدلا دامع  حتفلا  وبا  فسوی ، نیدلا  حالص  لوا  رصان  نب  نامثع  زیزعلا  کلم   1193 / 589
نیدلا رصان  نامثع ، نیدلا  دامع  زیزع  نب  دمحم  روصنملا  کلم   1198 / 595

یقشمد نیدلا ، فیس  رکب  وبا  بویا ، نیدلا  مجن  نب  دمحا  ای  دمحم  لوا  لداعلا  کلم   1200 / 596
یقشمد نیدلا ، رصان  یلاعملا  وبا  نیدلا ، فیس  دمحا  ای  دمحم  لوا  لداع  نب  دمحم  لوا  لماکلا  کلم   1218 / 615
1248 تف 645 / یقشمد ، نیدلا ، فیس  نیدلا ، رصان  دمحم  لماک  نب  رکب  وبا  مود  لداعلا  کلم   1238 / 635

یقشمد نیدلا ، مجن  نیدلا ، رصان  دمحم  لماک  نب  بویا  مود  حلاصلا  کلم   1240 / 637
150 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یقشمد نیدلا ، ثایغ  دمحم  نبا  مود  نیدلا  حالص  فسوی  نب  هاش  ناروت  مّظعملا  کلم   1249 / 647
نیدلا رفظم  نیدلا ، رصان  دمحم  لماک  نب  نیدلا  حالص  فسوی  دوعسم  نب  یسوم  مود  فرشالا  کلم   1252 - 1250 / 650 - 648

هدناوخ هبطخ  رد   1254 لاس 652 / ات  مود  فرـشالا  کلم  مان  یلو  تفرگ  تسد  هب  ار  تردـق  كولمم  نیطالـس  زا  کـبیا   1252 / 650
دشیم

نیدلا رون  نسحلا  وبا  لوا ، نیدلا  حالص  فسوی  رصان  نب  یلع  لضفالا  کلم   1186 قشمد 582 / هخاش  - 2
. تشاد تموکح  مه  بلح  رصم و  رد  نیدلا ، فیس  رکب  وبا  نیدلا ، مجن  بویا  نب  دمحا  ای  دمحم  لوا  لداعلا  کلم   1196 / 592

ای دمحم  لوا  لداع  نب  یـسیع  مظعملا  کلم   1218 یلاو 615 / ناونع  هب  نیدلا  فرش  یـسیع ، مّظعملا  کلم   1218 - 1201 / 615 - 597
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نیدلا فرش  نیدلا ، فیس  دمحا 
نیدلا حالص  نیدلا ، فرش  یسیع  مظعم  نب  دواد  مود  نیدلا  رصان  کلم   1227 / 624

. تشاد تموکح  مه  رکبراید  رد  نیدلا ، رفظم  حتفلا  وبا  نیدلا ، فیس  رکب  وبا  مود  لداع  نب  یسوم  فرشالا  کلم   1229 / 626
ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، دامع  نیدلا ، فیس  رکب  وبا  مود  لداع  نب  لیعامسا  حلاصلا  کلم   1237 / 635

نیدلا رصان  یلاعملا  وبا  نیدلا ، فیس  دمحا  ای  دمحم  لوا  لداع  نب  دمحم  لوا  لماکلا  کلم   1238 / 635
نیدلا رصان  دمحم  لماک  نب  رکب  وبا  مود  لداعلا  کلم   1238 / 635

ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، مجن  نیدلا ، رصان  دمحم  لماک  نب  بویا  مود  حلاصلا  کلم   1239 / 636
ینارمکح مود  رود  نیدلا ، دامع  لیعامسا ، لوا  حلاصلا  کلم   1239 / 637

151 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ینارمکح مود  راب  رصم ، نارمکح  نیدلا ، مجن  بویا ، مود  حلاصلا  کلم   1245 / 643

. ودره قشمد  رصم و  ینارمکح  نیدلا ، ثایغ  نیدلا ، مجن  بویا  مود  حلاص  نب  هاش  ناروت  مظعملا  کلم   1249 / 647
بلح ریما  نیدلا ، حالص  نیدلا ، ثایغ  دمحم  زیزع  نب  فسوی  مود  رصانلا  کلم   1260 - 1250 / 658 - 648

كولمم نیطالس  زا  سربیب  ینارمکح  شلابند  هب  نالوغم  تقوم  هبلغ   1260 / 658
بلح رادنامرف  نیدلا ، ثایغ  روصنم  وبا  ای  حتفلا  وبا  نیدلا ، حالص  فسوی  لوا  رصان  نب  يزاغ  رهاظلا  کلم   1183 بلح 579 / هخاش  - 3

شردپ بناج  زا 
نیدلا فیس  رکب  وبا  نیدلا ، مجن  بویا  نبا  دمحا  ای  دمحم  لوا  لداعلا  کلم   1183 / 579

لوا نیدلا  ثایغ  روصنم  وبا  ای  حتفلا  وبا  نیدلا ، حالص  فسوی  لوا  رصان  نب  يزاغ  رهاظلا  کلم   1186 / 582
مود نیدلا  ثایغ  لوا ، نیدلا  ثایغ  يزاغ  رهاظ  نب  دمحم  زیزعلا  کلم   1216 / 613

نیدلا فیس  دمحا  ای  دمحم  لوا  لداعلا  کلم  رتخد  نوتاخ  هفیض  یگنطلسلا  بیان   1242 - 1236 / 640 - 634
نیدلا حالص  مود ، نیدلا  ثایغ  دمحم  زیزع  نب  فسوی  مود  رصانلا  کلم   1260 - 1236 / 658 - 634

ناکولمم تاحوتف  سپس  لوغم ، شروی   1260 / 585
152 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نیدلا رصان  يذاش ، نب  نیدلا  دسا  لوا  هوک  ریش  نب  دمحم  رهاقلا  کلم   1178 صمح 574 / هخاش  - 4
نیدلا حالص  نیدلا ، رصان  دمحم  رهاق  نبا  مود  هوک  ریش  دهاجملا  کلم   1186 / 581

نیدلا رصان  نیدلا ، حالص  مود  هوک  ریش  دهاجم  نب  میهاربا  روصنملا  کلم   1240 / 637
-1248 / 648 ریـشب 646 - لت  ریما  زین  نیدلا ، رفظم  نیدلا ، رـصان  میهاربا  روصنم  نب  یـسوم  فرـشالا  کلم   1263 - 1246 / 662 - 644

1250
كولمم نیطالس  میقتسم  تموکح 

نیدلا یقت  دیعس  وبا  نیدلا  رون  هاشنهاش  نب  رمع  لوا  رفظملا  کلم   1178 هامح 574 / هخاش  - 5
نیدلا رصان  یلاعملا  وبا  نیدلا ، یقت  رمع  لوا  رفظم  نب  دمحم  لوا  روصنملا  کلم   1191 / 587

نیدلا حالص  روصنم ، نب  نالسرا  جلق  راصانلا  کلم   1221 / 617
نیدلا یقت  نیدلا ، رصان  دمحم  لوا  روصنم  نب  دومحم  مود  رفظملا  کلم   1229 / 626

نیدلا فیس  نیدلا ، یقت  دومحم  مود  رفظم  نب  دمحم  مود  روصنملا  کلم   1244 / 642
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. دنتشگ ناکولمم  هدناشنتسد  هامح  یبویا  يدعب  نانارمکح  ناکولمم ؛ هبلغ  سپس  نالوغم و   1260 / 658
نیدلا یقت  نیدلا ، فیس  دمحم  مود  روصنم  نب  دومحم  موس  رفظملا  کلم   1284 / 683

نیدلا رصان  دمحم  رصان  كولمم  ناطلس  بناج  زا  بوصنم  ناریما  میقتسم  تموکح   1299 / 698
153 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نیدلا دامع  ءادفلا  وبا  نیدلا ، رون  یلع  لضفا  نب  لیعامسا  دیؤملا  حلاصلا  کلم   1310 / 710
رد يو  دنتـشادرب . ینارمکح  زا  ار  وا  كولمم  نیطالـس  دعب  یکدنا  نیدلا ؛ دامع  لیعامـسا  حلاص  نب  دـمحم  لضفالا  کلم   1332 / 732

. تشذگرد  1342 / 742
نیدلا مجن  بویا  نب  نیدلا  حالص  رصانلا  کلم   1185 / 581 راجنس ) لبج  نیقرافایم و   ) رکبراید هخاش  - 6

قشمد ریما  نیدلا ، فیس  رکب  وبا  نیدلا ، مجن  بویا  نب  دمحا  ای  دمحم  لوا  لداعلا  کلم   1195 / 591
نیدلا مجن  نیدلا ، فیس  دمحا  ای  دمحم  لوا  لداع  نب  بویا  دحوالا  کلم   1200 / 596

نیدلا رفظم  حتفا  وبا  نیدلا ، فیس  دمحا  ای  دمحم  لوا  لداع  نب  یسوم  لوا  فرشالا  کلم   1210 / 607
نیدلا باهش  نیدلا ، فیس  دمحا  ای  دمحم  لوا  لداع  نب  يزاغ  رفظملا  کلم   1220 / 617

نالوغم تقوم  هبلغ   1231 / 628
نالوغم یعطق  هبلغ  نیدلا  رصان  نیدلا ، باهش  يزاغ  رفظم  نب  دمحم  مود  لماکلا  کلم   1260 - 1244 / 658 - 642

نیدلا مجن  نیدلا ، رصان  دمحم  لوا  لماک  نب  بویا  مود  حلاصلا  کلم   1232 / 629 طالخا ) دمآ و  افیک ، نصح   ) رکبراید هخاش  - 7
نیدلا مجن  بویا  مود  حلاص  نب  هاش  ناروت  مظعملا  کلم   1239 / 636

نیدلا یقت  هاش ، ناروت  مظعم  نب  هّللا  دبع  دّحوملا  کلم   1249 / 647
ياههلـسلس سپـس  لوغم و  ناـناخلیا  هطلـس  ریز  هب  اـفیک  نصح  رد  یبوـیا  يارما  هیقب  رکب ، راـید  رب  نـالوغم  هبلغ   1259 يادـتبا 657 / زا 

. دندمآرد نامکرت 
154 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رکب وب  نیدلا ، یقت  هّللا  دبع  دحوم  نب  دمحم  موس  لماکلا  کلم   1283 / 682
نیدلا ریجم  دمحم ، موس  لماک  نب  دمحم  موس  لداعلا  کلم   ؟

نیدلا باهش  نیدلا ، ریجم  دمحم  موس  لداع  نب  يزاغ  مراهچ  لداعلا  کلم   ؟
نیدلا باهش  يزاغ  مراهچ  لداع  نب  رکب  وبا  موس  حلاصلا  کلم   ؟

نیدلا رخف  نیدلا ، باهش  يزاغ  مراهچ  لداع  نبا  لوا  نامیلس  مجنپ  لداعلا  کلم   1378 / 780
نیدلا فرش  نامیلس ، مجنپ  لداع  نب  دمحا  مود  فرشالا  کلم   1425 / 828

مود فرشا  نب  لیلخ  مراهچ  حلاصلا  کلم   1433 / 836
يرامـشهاگ و يامنهار  دـیدج  یمالـسا  ياههلـسلس  نیدـلا  رـصان  لیلخ ، مراهچ  حـلاص  نب  دـمحا  لداع  ای  لـماکلا  کـلم   1452 / 856

149 ص :  مهدزناپ .....  نرق  نایاپ  ات  مهن 1169 / نرق  نایاپ  ات  نایبویا 564  یسانشرابت 154 30 
مود فرشا  نب  دمحم  نب  فلخ  مشش  لداعلا  کلم 

)؟(  مود فرشا  نبا  لوا  نامیلس  نبا  مود  لیلخ  لماکلا  کلم   1462 / 866
مود لیلخ  نبا  مود  نامیلس   ؟

مود لیلخ  نب  نیسح   ؟
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دنتفرگ ار  رکبراید  ولنویوققآ  يارما  مهدزناپ  مهن / نرق  رخاوا  رد 
نیدلا سمش  نیدلا ، مجن  بویا  نبا  لوا  هاش  ناروت  مظعملا  کلم   1174 نمی 569 / هخاش  - 8
مالسالا فیس  نیدلا  رهاظ  سراوفلا  وبا  نیدلا ، مجن  بویا  نب  نیگتغت  زیزعلا  کلم   1181 / 577

نیدلا زعم  نیگتغت ، زیزع  نب  لیعامسا   1197 / 593
نیگتغت زیزع  نب  بویا  رصانلا  کلم   1202 / 598

1251 تف 649 / نیدلا ، دعس  هاشنهاش  نب  نامیلس  رفظملا ) مظعملا ؟(  کلم   1214 / 611
نیدلا حالص  نیدلا ، رصان  دمحم  لوا  لماک  نب  فسوی  دوعسملا  کلم   1229 - 1215 / 626 - 612

يور رب  ار  اهنآ  مان  رکذ  هلمج  زا  ار  نایبویا  یمـسا  رادتقا   1230 لاس 628 / یط  رد  ارهاظ  دندش و  اهنآ  نیـشناج  نایلوسر   1229 / 627
. دندرک ظفح  اههکس 

155 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
، روابماز هب : دـیرگنب  اههخاش  نیا  تاییزج  يارب   ) يرـصب هبیبس و  سایناب و  كرک ، کلبلعب ، رد  نایبویا  کچوک  ياههخاش  تموکح  - 9

(. 99 هحفص 98 -
تمدخ رثا  رب  هداوناخ  نیا  دنچره  دندوب ، ینابذه  نادرک  هفیاط  زا  هلسلس ، نیا  نایناب  يذاش ، نب  هوکریـش  نیدلا  دسا  بویا و  نیدلا  مجن 
هرامـش هب  دیرگنب   ) رقنـسقآ نب  یگنز  بلح ، لصوم و  كرت  هدنامرف  دوب . هدش  بآمكرت  يدایز  دـح  ات  كرت  نازابرـس  رانک  رد  ندرک 

تفرگ و تمدخ  هب   1138 رد 532 / ار  بویا  هلمج  نآ  زا  دروآرد و  دوخ  ناوریپ  کلـس  رد  ار  وجگنج  نادرک  زا  يریثـک  هدـع  ( 1 ، 93
تـشذگرد زا  سپ  هوکریـش   1169 رد 564 / دـمآرد . نیدـلا  روـن  یگنز  رـسپ  تمدـخ  هب  زین  هوکریـش  بوـیا ، ردارب  نآ  زا  سپ  یکدـنا 

شاهدازردارب تشذگرد و  هلصافالب  ابیرقت  اما  تفرگ ، تسد  هب  ار  رـصم  روما  مامز  هرامـش 27 ) هب  دیرگنب   ) دضاع یمطاف  هفیلخ  نیرخآ 
. دندرک قیدصت  یهدنامرف  هب  هوکریش  نیشناج  ناونع  هب  شنایهاپس  ار  بویا  نیدلا  مجن  نب  نیدلا  حالص 

راثآ نیرخآ  نیدلا  حالـص  دوشیم . بوسحم  یبویا  هلـسلس  یعقاو  راذگناینب  یگنرف ، نایبیلـص  روهـشم  نمـشد  نیدلا ، حالـص  ورنیازا ،
رد نرق  ود  تدم  هک  یلیعامسا  عیشت  نیزگیاج  ار  تنـس  لها  يارگموسر  رایـسب  بهاذم  زا  یکی  دودز و  ار  رـصم  رد  نایمطاف  تموکح 
رد نایبویا  يزاسهسردم  دجسم و  گرزب  جوم  هک  تشاد  ررقم  ار  ییارگتنس  یتیبرت  یتامیلعت و  ياهتسایس  زین  درک و  دوب  جیار  رصم 
رد قباطم و  دـندادیم و  همادا  ماـش  رد  ار  ناـیگنز  تسایـس  تباـب  نیا  زا  ناـیبویا  دوب . یتسایـس  نینچ  ياـهراسخر  زا  یکی  ماـش  رـصم و 
نآ دنزیگنارب و  ییارگتنس  زا  یجوم  ناریا  قارع و  رد  دندوب  هتسناوت  هک  دندرکیم  لمع  نانآ  زا  شیپ  گرزب  هقجالـس  شور  تازاوم 
هب نتخادرپ  رد  نایگنز  زا  يرتمک  تیمح  روش و  نایبویا  هکنآ  اـب  هرامش 75 .) هب  دیرگنب   ) دنروآرد هب  یعیـش  نایئوب  تسد  زا  ار  قطانم 

قوش روش و  نیطسلف ، رد  يو  ياهيزوریپ  اهتیقفوم و  اب  طابترا  رد  نیدلا  حالـص  هب  نایبرغ  تاقیقحت  رد  دنتـشاد ، نایبیلـص  هیلع  داهج 
1193 رد 583 / نیّطح  دربن  رد  وا  يزوریپ  اب  دناهداد . تبسن  كرتشم  یفده  يارب  برع  كرت و  درک و  نایهاپس  نتخاس  دحتم  رد  يدایز 

ماش یلحاس  ياههعلق  اهرهش و  هب  ناگنرف  دمآرد ؛ ناناملسم  فرصت  هب  دوب ، نایحیسم  تسد  رد  لاس  داتـشه  هکنآ  زا  سپ  سدقملا  تیب 
هداد تسد  زا  هک  يرگید  یحاون  زا  یخرب  سدقملا و  تیب  رب  اددجم  نانآ  تقوم  يالیتسا  زا  رظنفرـص  دندش و  هدنار  بقع  نیطـسلف  و 

. دننک ناربج  ار  دوخ  تاراسخ  رتشیب  دنتسناوتن  تسا ، هدش  رکذ  ریز  رد  دندوب و 
زا ار  یبویا  تکلمم  فلتخم  ياهشخب   1193 رد 589 / شگرم  زا  شیپ  نیدلا  حالص 

156 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دوب نآ  راک  نیا  زا  شدصق  داد و  دوخ  هداوناخ  فلتخم  ياضعا  هب  لویت  ناونع  هب  ار  نمی  یبرغ و  هریزج  رکبراید ، ماش ، ياهرهـش  هلمج 

لماکلا شرـسپ  دمحا و  ای  دمحم  نیدـلا  فیـس  لداعلا  کلم  ینارمکح  نامز  رد  دـشاب . هتـشاد  رقم  رـصم  رد  هشیمه  گرزب  ناطلـس  هک 
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1286 رد 635 / لماکلا  کلم  گرم  نامز  ات  نیا  دشیم و  تیاعر  یلوقعم  یگداوناخ  تدحو  یگتـسباو و  ساسحا  دمحم  نیدلا  رـصان 
، داد ناگنرف  اب  زیمآحلص  طباور  تشادزاب و  تسایس  هب  ار  دوخ  ياج  نیدلا ، حالص  لاعف  تسایس  ناطلس ، ود  نیا  هرود  رد  تشاد . همادا 
(89 هرامـش 107 ، هب  دـیرگنب   ) ناـیهاشمزراوخ مور و  نایقوجلـس  بناـج  زا  هریزج  رکبراـید و  رد  ناـیبویا  یلامـش  ياـههخاش  هک  هژیوـب 

شیپ لسن  کی  نیدلا  حالص  هک  ار  يایحاون  سدقملا و  تیب  لماکلا  کلم  هک  دوب  یتقو  اهتسایـس  نیا  جوا  دندرکیم . رطخ  ساسحا 
زا رگید  رهـش  ود  یکی  سدقملا و  تیب  طقف  نایبیلـص  تقیقح ، رد  1238 ؛) / 635  ) درک میلـست  مود  کیردرف  روتارپما  هب  دوب  هدرک  حـتف 

هرود يراب ، دش . فرـصتم  ار  نآ  زاب  قشمد  ریما  یـسیع ، مظعم  نب  دواد  رـصانلا  دعب ، لاس  هد  دندروآ و  تسد  هب  هرابود  ار  هرـصان  هلمج 
. تشاد هنارتیدم  برغ  یحیسم  ياهتردق  اب  دتسوداد  تراجت و  يایحا  هلمج  نآ  زا  ماش  رصم و  يارب  يدایز  يداصتقا  دیاوف  حلص 
تکلمم دوبن و  ینانعلا  قلطم  ناطلس  زگره  رصم  رد  گرزب  ناطلس  تفرگ . تدش  نایبویا  نایم  رد  یلخاد  تاعزانم  لماکلا  کلم  زا  دعب 

نیا دنتـشاد ؛ ریغتم  تابثیب و  ياهزرم  بلغا  دندوب  رکبراید  ماش و  رد  هک  اهنآ  دوب و  یلحم  ياهنیـشنریما  زا  ياهیداحتا  عقاو  رد  یبویا 
گنج رد  ناگدننکتکرش  دندرکیم . تمواقم  رتشیب  يزکرم  رادتقا  لامعا  يارب  گرزب  ياهناطلس  ياهششوک  لباقم  رد  اهنیـشنریما 

حلاصلا کلم  گرم  زا  دعب  یکدنا  اما  تشگ . ریـسا  هسنارف  هاش  مهن ) ییول   ) ییول نس  نانآ  ربهر  دندش و  ماع  لتق  ناگنرف  مشـش  یبیلص 
رد سپـس  کباتا و  تسخن  ار  کبیا  دوخ  هدرکرـس  دنتفرگ و  تسد  هب  رـصم  رد  ار  تردق  يرحب  كرت  نامالغ  هاپـس  بویا ، نیدلا  مجن 
اب ار  فسوی  نیدلا  حالـص  دوعـسم  دوخ  ناوج  هون  دمحا  ای  دمحم  نیدلا  فیـس  لوا  لداعلا  کلملا  دـندرگ . مالعا  ناطلـس   1250 / 648

ظفح اجنآ  رد  ار  دوخ  تردـق  تسناوتن  یبویا  هلـسلس  اما  دـهد ، همادا  اجنآ  رد  ار  نایبویا  تموکح  اـت  داتـسرف  نمی  هب  یگلل )  ) یکباـتا
(. هرامش 49 هب  دیرگنب   ) داتفا كرت  نایلوسر  ینعی  اهنآ  نیشیپ  نارازگتمدخ  تسد  هب  هیحان  نآ  هجیتن  رد  دنک و 

ناخلیا دوب و  رابتبیـصم  ماش  لامـش  رد  یبویا  کـچوک  ياههلـسلس  يارب  هرامـش 133 ) هب  دیرگنب   ) وگاله لوغم  نایرکـشل  ندش  ادـیپ 
. تشک ار  شردارب  نیقرافایم و  ریما  اصخش  لوغم 

نرق همین  ات  ناشندوب  عیطم  یمانمگ و  ببس  هب  هامح  نایبویا  هخاش  طقف  ماش  رد 
157 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نیـشنریما کـی  لاـحرههب ، دوب . ءادـفلا  وبا  فورعم  نادیفارغج  خروـم و  ناـشرخآ  لـبقام  نارمکح  دـندروآ و  ماود  مهدراـهچ  متـشه /
نانامکرت تسد  هب  اهنت  اجنآ ، ناریما  درب و  رد  هب  ملاس  ناج  نایرومیت  ناناخلیا و  ياهشروی  زا  افیک  نصح  فارطا  رد  یبویا  بآـمدرک 

. دنداتفارب مهدزناپ  مهن / نرق  رد  ولنیوققآ ) « ) دنفسوگ دیپس  »
هک یتفـص  هفاضا  هب  کلم  ظفل  زا  بکرم  هک  دندرکیم  ذاختا  ینیوانع  نانارمکح  هک  دوب  نآ  نایبویا  يراذگبقل  بلاج  هوجو  زا  یکی 

. هریغ لماکلا و  کلملا  مظعملا ، کلملا  دننام  دومنیم ، نایب  ار  نآ  دننام  تلادع و  راختفا ، يرادنید ، تردق ، نوچ  ییایاجس 
يارما نایم  رد  یباقلا  نینچ  ندرب  راـک  هب  ناـنچمه  دـمآیم ، دـندرکیم  برـض  ناریما  نیا  هک  ییاههکـس  يور  رد  ـالومعم  نیواـنع  نیا 

رگید ياهراپ  يراذگبقل و  عون  نیا  دندوب  اهیبویا  نانیشناج  هک  کیلامم  ای  كولمم  نیطالس  تشاد . جاور  زین  یبویا  نادناخ  کچوک 
(. هرامش 31 هب  دیرگنب  کیلامم ، هرابرد   ) دندرب ثرا  هب  ار  نایبویا  یتافیرشت  يرادا و  ياههویش  زا 

یسانشباتک

101 - 97 روابماز ، افیک ؛) نصح  كرک و  کبلعب ، رد  ياهخاش   ) 38 هرامش 36 - وخاز 19 ، 79 ؛ - 74 لوپ ، نیل - 463 ؛ - 462 یتسوی ، - 
.23 - 22 موبلا ، لودج ه ؛. و 

ن. « ) سمح (، » لدروس د . « ) هامح (، » نئاک دولک  « ) نایبویا ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
(. دناربنلیه لراک  « ) 2 نیقرافایم . (، » فیسیلا
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ریخا 1189/ یبیلـص  ياـهگنج  مود ، یبیلـص ، ياـهگنج  خـیرات  ناراتـساریو ،)  ) نارگید نتـس و  م . رد ك . ناـیبویا » ، » بیگ ا . ا . ه . - 
.714 - 693 ایفلدالیف 1962 ، ، 1311

هحفص 347. رد  نمی ، یبویا  نیطالس  لودج  نمیلا ، یف  ۀیمطافلا  ۀکرحلا  نویحیلصلا و  ینهجلا ، م . س . ینادمهلا و ح . ا . ف . ح . - 
نایبویا لودج  اب   1978 - 1974 ندنل ، دلج ،  2 (، 1295 / 1173 / 694 - 567  ) نمی رد  نایلوسر  نیتسخن  ناـیبویا و  ثیمـسا ، رآ . یج . - 

هحفص 50. مود ، دلج  رد  نمی 
.91 رد 88 - باسنا  ياهلودج  اب  ینابلا 1977 ، ، 1260 - 1193 قشمد ، نایبویا  نالوغم . ات  نیدلا  حالص  زا  سیرفماه ، س . ر . - 

ندنل 1980. هرامش 12 ، هژیو ، هیرشن  یسانشهکس ، یهاش  نمجنا  نایبویا ، ياههکس  گولاب ، پ . - 
(، 1986  ) دلج 146 مهن ، يرس  یـسانشهکس ، همانعیاقو  گولاب ،» لپ  نایبویا  ياههکـس  باتک  رب  یتاحالـصا  تافاضا و  ، » لوکین د . ن . - 

.154 - 119
: رد نایبویا ،» ، » ملاه ه . - 

.Haarman) ed. (, Geschichte der arabischen Welt, 200- 16
158 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1512 - 1250 / 692 كولمم 648 - نیطالس  ای  کیلامم   31

هراشا

کلم هویب  نیدلا ، ایندلا و  تمـصع  لیلخ  ّما  ّردـلا ، ةرجـش   1250 / 648 1390 - 1250 / 792 يرحب 648 - کـیلامم  هیروس 1 - رـصم و 
یبویا ناطلس  نیدلا ، مجن  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  بویا  مود  حلاصلا 

ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، زع  ینامکرت ، کبیا  ّزعملا  کلم   1250 / 648
یبویا یمسا  ناطلس  یسوم ، فرشالا  کلم   1250 / 648

ینارمکح مود  رود  نیدلا ، زع  کبیا ،  1254 / 652
نیدلا رون  نیدلا ، زع  کبیا  نبا  لوا  یلع  روصنملا  کلم   1257 / 655

نیدلا فیس  يزعم ، زتق  رفظملا  کلم   1259 / 657
نیدلا نکر  يرادقدنب ، لوا  سربیب  رهاظلا  کلم   1260 / 658

قشمد یغاط  نیدلا ، ملع  رجنس ، دهاجملا  کلم   1261 - 1260 / 659 - 658
نیدلا حالص  نیدلا ، فیس  نووالق  نب  لیلخ  فرشالا  کلم   1290 / 689

نیدلا ردب  اردیب ، لداعلا  کلم  1293 )؟(  / 693
ینارمکح لوا  رود  نیدلا  رصان  نیدلا ، فیس  نووالق  نبا  لوا  دمحم  رصانلا  کلم   1293 / 693

159 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نیدلا نیز  اغبتک ، لداعلا  کلم   1294 / 694

نیدلا ماسح  رقشالا ، نیجال  ای  نیچال  روصنملا  کلم   1296 / 696
ینارمکح مود  رود  نیدلا ، رصان  نووالق ، نبا  لوا  دمحم   1299 / 698

( یجرب  ) نیدلا نکر  ریکنشاج ، مود  سربیب  رفظملا  کلم   1309 / 708
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ینارمکح موس  رود  نیدلا ، رصان  نووالق ، نبا  لوا  دمحم   1310 / 709
نیدلا فیس  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  رکب  وبا  روصنملا  کلم   1341 / 741

نیدلا ءالع  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  كوچوک  ای  كوجوک  فرشالا  کلم   1341 / 742
نیدلا دامع  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  لیعامسا  حلاصلا  کلم   1342 / 743

نیدلا فیس  نیدلا ، رصان  دمحم  نبا  لوا  نابعش  لماکلا  کلم   1345 / 746
نیدلا فیس  نیدلا ، رصان  دمحم  نبا  لوا  یجاح  رفظملا  کلم   1346 / 747

ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، رصان  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  نسح  رصانلا  کلم   1347 / 748
نیدلا حالص  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  حلاص  حلاصلا  کلم   1351 / 752

ینارمکح مود  رود  نیدلا ، رصان  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  نسح   1354 / 755
نیدلا حالص  نیدلا ، فیس  لوا  یجاح  نبا  مود  دمحم  روصنملا  کلم   1361 / 762

نیدلا رصان  نیسح ، دجمالا  کلم  نبا  مود  نابعش  فرشالا  کلم   1363 / 764
نیدلا ءالع  نیدلا ، رصان  مود  نابعش  نبا  مود  یلع  روصنملا  کلم   1377 / 778

ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، حالص  نیدلا ، رصان  مود  نابعش  نبا  مود  یجاح  روصنم  ای  حلاصلا  کلم   1382 / 783
ینارمکح لوا  رود  یجرب ،)  ) نیدلا فیس  يواغبلیلا ، قوقرب  رهاظلا  کلم   1382 / 784

1411 تف 814 / ینارمکح ، مود  راب  نیدلا ، حالص  نیدلا ، رصان  مود  نابعش  نبا  مود  یجاح  رفظملا  کلم   1390 - 1389 / 792 - 791
160 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، فیس  يواغبلی ، قوقرب  رهاظلا  کلم   1382 / 784 1517 - 1382 / 922 یجرب 784 - کیلامم  - 2
ینارمکح مود  رود  يرحب ،)  ) نیدلا حالص  نیدلا ، رصان  مود  نابعش  نبا  مود  یجاح   1389 / 791

ینارمکح مود  رود  نیدلا ، فیس  قوقرب ،  1390 / 792
ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، رصان  نیدلا ، فیس  قوقرب  نب  جرف  رصانلا  کلم   1399 / 801

1406 تف 809 / نیدلا ، زع  نیدلا ، فیس  قوقرب  نب  زیزعلا  دبع  روصنملا  کلم   1405 / 808
ینارمکح مود  رود  نیدلا ، رصان  نیدلا ، فیس  قوقرب  نب  جرف   1405 / 808

بلح رد  یغاط  مکج ، هّللا  دبع  لداعلا  کلم   1407 / 809
دش مالعا  ناطلس  یسابع ، هفیلخ  نیعتسم ، هب  بقلم  لضفلا  وبا  لوا ، لکوتم  نب  بوقعی  ای  سابع  لداعلا  کلم   1412 / 815

نیدلا فیس  يرهاظ ، يدومحم  خیش  دیؤملا  کلم   1412 / 815
نیدلا فیس  خیش  نبا  مود  دمحا  رفظملا  کلم   1421 / 824

نیدلا فیس  راطاط ، رهاظلا  کلم   1421 / 824
نیدلا رصان  نیدلا ، فیس  راطاط  نبا  موس  دمحم  حلاصلا  کلم   1421 / 824

نیدلا لامج  نیدلا ، فیس  گیب  سرب  فرشالا  کلم   1422 / 825
نیدلا فیس  قمقج ، ای  قمقچ  رهاظلا  کلم   1438 / 842

نیدلا رخف  نامثع ، روصنملا  کلم   1453 / 857
نیدلا فیس  رصنلا  وبا  يرهاظ ، ییالع  لانیا  فرشالا  کلم   1453 / 857

نیدلا باهش  نیدلا ، فیس  لانیا  نبا  موس  دمحا  دیؤملا  کلم   1461 / 865
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نیدلا فیس  مدقشوخ ، رهاظلا  کلم   1461 / 865
نیدلا فیس  گیب ، لی  رهاظلا  کلم   1467 / 872

اغبرومت هراظلا  کلم   1467 / 872
نیدلا فیس  رصنلا  وبا  يرهاظ ، گیب  تیاق  فرشالا  کلم   1468 / 872

گیب تیاق  نبا  مراهچ  دمحم  رصانلا  کلم   1496 / 901
لوا هوصناق  رهاظلا  کلم   1498 / 904

طالبناج فرشالا  کلم   1500 / 905
161 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نیدلا فیس  لوا ، گیب  ناموط  لداعلا  کلم   1501 / 906
يروغ مود  هوصناق  فرشالا  کلم   1501 / 906

مود گیب  ناموط  فرشالا  کلم   1517 - 1516 / 923 - 922
ناینامثع هبلغ   1517 / 923

نآ یمالـسا  ياههلـسلس  رثکا  دـننام  نایبویا  دـندرک . زارحا  دنتـشاد ، ماش  رـصم و  رد  نایبویا  البق  هک  ار  ياهیلاع  تاماقم  نامه  ناکولمم 
رگید و  هرامـش 93 ) هب  دـیرگنب   ) ناـیگنز زا  هک  ار  یکوـلمم » نایهاپـس   » هک دـندید  مزـال  دوـخ  تردـق  ياـههیاپ  ماکحتـسا  يارب  رـصع 
كرت نایهاپـس  نایم  زا  ناگدـنب ) ناگدرب و  ینعی   ) ناکولمم دـنریگ و  تمدـخ  هب  دـندوب  هدرب  ثرا  هب  بیـصخ  لاله  یلحم  ياهتردـق 
یمین نرق و  ود  یط  رد  كولمم  نیطالس  (. 2 - 1 هرامش 30 ، هب  دیرگنب   ) دنتساخرب قشمد  رصم و  ریما  بویا ، نیدلا  مجن  حلاصلا  کلملا 

. دـنوشیم میـسقت  یجرب  ياهناطلـس  يرحب و  ياهناطلـس  زیامتم  هورگ  ود  هب  یگتخاس  يوحن  هب  دـندرک ، تموکح  لقتـسم  روط  هب  هک 
نایجرب دوب و  لین  رحب )  ) دور رد  هضور  هریزج  رد  اهنآ  یلـصا  هاگودرا  دـندوب و  نایبویا  نارادـساپ  نانابهگن و  هک  دـندوب  نانآ  نایرحب 

. دوب هداد  ياج  جرب )  ) هرهاق گرا  رد  ار  اهنآ  شیوخ  نارادساپ  ناونع  هب  نووالق  ناطلس  هک  دندوب  اهنآ 
هک دندیـشوک  دـنوش ) وا  نیـشناج  یپردیپ  لـسن  هس  دنتـسناوت  وا  باـقعا  هک   ) نووـالق لوا و  سربیب  دـننام  يرحب  فلتخم  ياـهناطلس 

نایرحب تنطلـس  زا  دودح  نیمه  رد  ای  رخآ  لاس  هاجنپ  رد  دندرواین و  تسد  هب  یتیقفوم  اما  دنروآ ، دـیدپ  یثوروم  یـصخش  ياههلـسلس 
كولمم گرزب  هدنامرف  کی  هک  دوب  نینچ  نایجرب  نایم  رد  ینارمکح  يوگلا  دندش . رگیدـکی  نیـشناج  تعرـس  هب  ناطلـس  هدزاود  هد -
بحاصت ار  تنطلس  يرگید  بصاغ  لاس  دنچ  فرظ  رد  و  درپسیم ، شرـسپ  هب  ار  نآ  درمیم  نوچ  درکیم و  بصغ  ار  تنطلـس  تسخن 

رد گیب  تیاق  قوقرب و  ناوریپ  دندوب و  نیـشیپ  ياهناطلـس  یماظن  ياهنادناخ  زا  بلغا  نارالاسهپـس  ای  گرزب  ناهدنامرف  نیا  درکیم .
. دندوب رتشیب  يدعب  نانارمکح  ندروآ  دوجو  هب  رد  صوصخب  نایم  نیا 

، هیّدفاو ياهدرک  نوچمه  رگید  ياهداژن  اب  هک  دندوب  هیـسور  بونج  ياهتشد  زا  قاچبق ، ناکرت  اتدـمع  يرحب  کیلامم  يداژن ، رظن  زا 
زا اتدمع  نایجرب  يوس ، نآ  زا  دـندوب . هتفای  جازتما  دـندنویپب  ناکولمم  شترا  هب  ات  دـندمآیم  قرـش  زا  هک  ینالوغم  یتح  رگید و  ناکرت 

هورگ کی  ناونع  هب  اهسکرچ  دندوب . زاقفق  لامش  نیشنیحیسم  یحاون  ياهسکرچ 
162 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. دندادیم لیکشت  ار  اهنآ  یماظن  تردق  رتشیب  مهدزون  مهدزیس / نرق  لیاوا  رد  ناکولمم  هرود  نایاپ  ات  رصم  رد  یعامتجا 
رظن هب  نینچ  دننک ، اقبا  لسن  هس  ای  ود  زا  رتشیب  ار  دوخ  دنتسناوتن  هقبط  نیا  هک  کیلامم  ناخروم  زا  یضعب  ياههتفگ  لاوقا و  هب  مارتحا  اب 

دنتفریمن و یماظن  لغاشم  لابند  هب  رگید  اهنآ  يدـعب  ياهلسن  اما  دـندرکیم ، لثم  دـیلوت  یبوخ  هب  كولمم  ياههداوناخ  هک  دـسریم 
. دـنتفریم فاـقوا  نایدـصتم  اـی  اـهقف  اـملع و  ياـههورگ  هبترم  رد  یلغاـشم  لاـبند  هب  دـنتفرگیم و  شیپ  رد  یندـم  یگدـنز  ضوع ، رد 
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ار همکاح  هقبط  هک  كولمم  یماظن  ناربهر  زا  يرادـساپ  ظـفح و  يارب  یهاپـس  ناونع  هب  كولمم » اـی  مـالغ   » هزاـت ندرک  دراو  ورنیازا ،
. دوب مزال  دندادیم ، لیکشت 

هک یکولمم  ای  مالغ  تسا . هتفای  ساکعنا  ناشیاهناطلس  هلمج  زا  زین  اهنآ  يراذگمان  هدیچیپ  ماظن  رد  ناکولمم  ندوب  هدرب  مالغ و  لصا 
Azdamur دننام درکیم ، زاغآ  ار  شراک  یکرت  بلغا  یصخش ، یمان  اب  یگداس  هب  دوب ، هدش  هدروآ  هیسور  بونج  ياهتشد  زا  هزات 
Taghribirdi /Tangri -verdi ای و  نادـــیواج ) ربــب   ( Mankubars /Mengu -bars (، هدـیزگ نـهآ   ( /ozdemur

مان اب  ار  يو  هک  دـشاب  یتبـسن  ياراد  تسناوتیم  تفرگیم ، رارق  یمالـسا  یماـظن  بتارمهلـسلس  رد  نوچ  صخـش  نیمه  اـما  دادادـخ .) (
وا ندـیرخ  هب  هک  یلاوحا  عاضوا و  هب  اـی  نیدـلا ، ریجم  هب  تبـسن  يریجم  دـننام  تخاـسیم  طـبترم  دوب  هدروآ  رـصم  هب  ار  وا  هکيرجاـت 

هگرج و اـی  تشاد  قلعت  ودـب  يو  هک  يریما  هب  ار  وا  هک  یتبـسن  سپـس  راـنید ؛)  ) رازه هب  هدـش  هدـیرخ  ینعی  یفلا  دـننام  دـشیم  طوـبرم 
رگا هرخالاب  حلاصلا و  کلملا  هب  بوسنم  یحلاص  ای  هلودلا  فیس  هب  بوسنم  یفیس  دننام  دمآیم  رامش  هب  نآ  زا  یشخب  يو  هک  ياهقلح 

. نیدلا ردب  ای  نیدلا  ماسح  دننام  شدوخ  يراختفا  ناونع  ای  بقل  تفاییم  اقترا  یمهم  ماقم  هب 
کی رد  تیلصا  نتشاد  دنتشاد . رارق  نآ  سأر  رد  ناطلس  دوخ  ناکولمم  هک  تشاد  بتارمهلـسلس  رب  ینتبم  يراتخاس  یتموکح ، داهن  نیا 

ناـکولمم نادـنزرف  هلمج  زا  دازآ  دارفا  اریز  دوب ، تردـق  عازن  رد  تیقفوم  يارب  یـساسا  دراوـم  زا  یگدرب  هبترم  یمالـسا و  ریغ  نیمزرس 
رد اجنآ  رد  تشاد و  دوجو  عضو  نیمه  زین  ینامثع  هیکرت  يرادهدرب  داهن  رد   ) دنتـشاد حلـسم  ياهورین  رد  يرتلزان  ناکم  اـهنت  نیـشیپ 
(. تشاد یقرت  تفرشیپ و  يارب  دازآ  صخش  اب  سایق  رد  يرتیلاع  ياهتصرف  هاگرد » هدرب   » ینعی يرللق  یباق  يروتارپما  تردق  راگزور 

عیرـس رییغت  رد  دیاب  ار  تنطلـس  ياههیاپ  یـساسا  ندوب  لزلزتم  دندرکیم و  راهم  يرالاسناوید  گرزب و  يارما  ار  ناطلـس  قلطم  تردـق 
هس دننام  اههرود  رتشیب  رد  نانارمکح 

163 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
. درک وجتسج  هدهاشم و  نووالق  نب  دمحم  نیدلا  رصان  ناطلس  ینارمکح  هناگادج  هرود 

ياهانب اههسردم و  اهدجـسم ، ناریما ؛ نایلاو و  اهناطلـس ، دندرکیم و  لابند  تدش  هب  نانچمه  ار  نایبویا  هنابآمینـس  تسایـس  ناکولمم 
ربارب رد  مالـسا  نید  ناعفادـم  ناونع  هب  دوخ  شقن  زا  نانآ  دـنتخاسیم . اهرهـش  رگید  بلح و  قشمد و  هرهاـق ، رد  ددـعتم  هیریخ  ینید و 
وربآ ماش ، برغ  ياهناتسهوک  نایلیعامسا  نایریضن و  نوچ  ناملـسم  نارازگتعدب  ربارب  رد  یبیلـص و  ناگنرف  لباقم  رد  رفاک و  نالوغم 

تریغ و اب  الامتحا  دندوب ، هتـشاد  هگن  هرهاق  رد  ار  نایـسابع  زا  یفیعـض  هلـسلس  ناکولمم  هکنیا  دندوب و  هدروآ  تسد  هب  يدایز  رابتعا  و 
(. 3 هرامش 3 ، هب  دیرگنب   ) تسا هتشاد  طابترا  تنس  لها  بهذم  يارب  اهنآ  تیمح 

بناج زا  هک  یموق  ناونع  هب  ناکرت  شقن  رب  هک  يرـصاعم  ناراگنخیرات  يوس  زا  دوب و  ریگمـشچ  کیلامم  تلود  ياهيزوریپ  تردـق و 
ار وگاله  نالوغم  هاپس  زتق  دنتفرگیم . رارق  شیاتس  دروم  دندیزرویم ، دیکأت  دندوب  هدش  هداتسرف  مالـسالا  راد  جسن  ظفح  يارب  دنوادخ 

دیدج تلود  ياههیاپ  دندیشخب و  يراوتسا  ار  يزوریپ  نیا  وا  نانیشناج  داد و  تسکش  نیطسلف  رد  تولاج  نیع  رد   1260 لاس 658 / رد 
/ متفه نرق  نایاپ  ات  دنداد . رارق  راوتسا  ياهدولاش  رب  تسشننورف ، مهدراهچ  متـشه / نرق  لیاوا  ات  لوغم  ناناخلیا  دیدهت  هکنآ  دوجو  اب  ار 
ای کچوک  ناتـسنمرا  رد  ناینپور  تنطلـس  هب  دـعب  نرق  رد  دـش و  هدـیچرب  نیطـسلف  ماش و  لحاوس  رد  نایبیلـص  ياـهژد  نیرخآ  مهدزیس 

ناکولمم ياهنیمزرـس  دندرک . دوخ  رازگجارخ  یتدم  يارب  ار  سربق  یحیـسم  تکلمم  مهدزناپ  مهن / نرق  رد  دش و  هداد  همتاخ  ایکیلیک 
تظافح یعدم  ار  دوخ  لاح  نامه  رد  دوب و  هدرتسگ  سوروت  ياههوک  ات  لامش  زا  عوصم ، یبون و  ات  بونج  زا  کیئانریـس ، ات  برغم  زا 

رس نالوغم  ياج  هب  ناکولمم  هدمع  نانمشد  ناونع  هب  ناینامثع  مهدزناپ  مهن / نرق  یط  رد  دنتـسنادیم . ناتـسبرع  رد  سدقم  ياهرهـش  زا 
ياهنامکرت نیـشنریما  دندرکیم و  ینابیتشپ  هرامش 124 ) هب  دیرگنب   ) ناینامهرق هلسلس  نوچ  اهینامثع  نانمـشد  زا  کیلامم  دنتـشارفارب .

روش یتایح و  يورین  اما  دـندومن . ظفح  رکبراید  برغم  رد  ینامثع  تلود  دوخ و  نایم  یلیاـح  ناونع  هب  ار  يرللغوا ) ریدـغلد   ) ردـقلا وذ 
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نامرآ هتفیرف  دـنبیاپ و  زونه  ناکولمم  هکنآ  لاح  داتفا و  رگراک  نانآ  عفن  هب  اهنآ  یتسد  ياهگنفت  زهجم و  هناخپوت  اـهینامثع و  رترب 
رد قباد  جرم  رد  ناینامثع  اـب  گـنج  رد  يروغ  مود  هوصناـق  کـیلامم  رخآ  لـبقام  ناطلـس  دـندوب . ریـشمش  هزین و  هب  حلـسم  هراوس  هاـپس 

رصم و نآ ، زا  سپ  داد . تسکش  ار  رصم  كولمم  ناطلس  نیرخآ  لوا  میلس  ناطلس  دعب  لاس  دش و  هتشک   1516 رد 922 / بلح  یکیدزن 
یلخاد مامز  المع  کیلامم  یعامتجا  یماظن و  هقبط  دنچره  دندش ، ینامثع  يروتارپما  نیشناشاپ  ای  نیشنتموکح  ماش 

164 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
. داد همتاخ   1811 رد 1226 / اهنآ  تردق  هب  اهدعب  يو  هرامش 34 .) هب  دیرگنب   ) دنتشاد تسد  رد  اشاپ  یلع  دمحم  نامز  ات  ار  رصم 

لباـق قنور  زا  مهدزناـپ  مهن / نرق  یتیعمج  يداـصتقا و  نارحب  زا  شیپ  اـت  ناـکولمم  تموکح  هرود  رد  ماـش  رـصم و  هک  تسین  يدـیدرت 
. دنتـشاد يراکزلف  يرگلافـس و  يرامعم ، نوچ  ییاههنیمز  رد  هژیوب  یگرزب  يرنه  یگنهرف و  یگتفکـش  دندوب و  رادروخرب  ياهظحالم 

. دسریم ناکولمم  هژیوب  نایبویا و  راگزور  هب  یگداوناخ  تاراما  اههناشن و  ملع  لماکت  هتبلا 
ياهتسایـس مغریلع  ییایلاتیا ، ياهتلود  رگید  و  هیلقـص )  ) یلیـسیس نوگارآ ، دـننام  هنارتیدـم  هیحان  یحیـسم  ياهتردـق  اب  ناـکولمم 

ندش رتدب  دهاش  یلک  روط  هب  اهنآ  هرود  ورنیازا ، دنتشاد . کیدزن  یناگرزاب  طباور  تشاد ، جاور  هنایمرواخ  رد  هک  یحیسم  دض  دیدش 
نب دمحم  رصانلا  کلملا  يزاسنامتخاس  ياهتسایس  هناکابیب و  جراخم  لاحرههب ، دوب . رصم  رد  نایحیسم  هژیوب  نایمذ ، عضو  صخشم 
دراو يدیدش  تاراسخ  هژیوب  ماش  رـصم و  رد  زین  هایـس  گرم  درک و  فرـصم  دح  زا  شیب  هدنیآ  يارب  ار  تلود  رئاخذ  هرهاق  رد  نووالق 

لباقم رد  یمومع  تینما  لاح  نامه  رد  دش و  مک  اهنیمز  یتایلام  تادیاع  سکرچ ، ياهناطلس  سپس  يرحب و  نیطالس  هرود  رد  دروآ .
یششوک رد  زین  دنه  سونایقا  ناتسبرع و  يایرد  هیحان  رد  ناکولمم  رگید ، يوس  زا  تشاذگ . طاطحنا  هب  ور  نایودب  يرگناریو  تراغ و 

لمحتم نآ ، يوسارف  ياهنیمزرـس  دـنه و  اب  دوخ  یتراجت  طوطخ  ظفح  اـجنآ و  رد  ناـیلاغترپ  ذوفن  طـسب  زا  يریگولج  يارب  هدـیافیب 
مـسیلایرپما موجه  ربارب  رد  دـندوب ؛ دـنمورین  یتلود  یناـمز  هک  ناـکولمم  ارچ  هک  تسناد  ناوتیم  اـجنیا  زا  دـندش . ینیگنـس  ياـههنیزه 

. دندروخ تسکش  ینامثع 

یسانشباتک

.26 - 23 موبلا ، 106 ؛ - 103 روابماز ، « 1 « ؛ 83 لوپ ، نیل - - 
(. تلوه م . پ . « ) ناکولمم ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

P. Balog, The Coinage of Mamluk Sultans of Egypt and Syria, ANS Numismatis Studies, - 
.no. 12, New York, 1964

idem, supplement to the Coinage of Mamluk Sultans of Egypt and Syria, in ANS Museun - 
.Notes, 16) 1970 (, 113- 71

______________________________

(. یسیلگنا نتم   ) تسا هحفص  اعمج 361  لوپ  نیل - نیطالسلا  تاقبط  تسا . طلغ  هک  تسا  هدمآ  نتم 803  رد  (. 1)
165 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

.231 هحفص 229 - رد  اههمانهرجش  اب  ندنل 1986 ، ات 1517 ، مهدزای  نرق  زا  کیدزن  رواخ  نایبیلص . رصع  تلوه ، م . پ . - 
هحفـص رد  نانارمکح  تسرهف  اـب  ندنل 1986 ، ، 1382 كولمم 1250 - نیطالـس  نیتسخن  هناـیم . ياههدـس  رد  هناـیمرواخ  نیوریا ، ر . - 

.161
U. Haarmann," DEr arabische Osten im Spaten Mittelalter 1250- 1517", in Idem) ed. (, - 
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.Geschichte de arabischen Welt, 217- 52
166 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ات 1697 مهدزناش  نرق  ات 1109 / مهد  نرق  نانبل  نعم  ناریما   32

هراشا

1506 تف 912 / لوا ، نیدلا  رخف  سنوی ، جاح  نب  نعم  نامثع  نانبل  بونج 
1511 تف 917 / نیدلا ، رخف  نامثع  نب ؟ نعم  سنوی 

ینامثع هدناشنتسد  عبات و  ناریما  نعم  سنوی  نبا  لوا  زمقرق  ح 1516  ح 922 /
ینامثع هدناشنتسد  عبات و  ناریما  نیدلا  ملع  نعم ،
ینامثع هدناشنتسد  عبات و  ناریما  نیدلا  نیز  نعم ،

1585 تف 993 / لوا ، زمقرق  نب ؟ نالف  نبا  مود  زمقرق   ؟
مود زمقرق  نبا  مود  نیدلا  رخف   1585 / 993

سنوی نب  محلم   1633 / 1042
محلم نب  دمحا   1697 - 1658 / 1108 - 1068

. دندش اهنآ  نیشناج  هک  باهش  نادناخ  تموکح  نعم و  نادناخ  میقتسم  ینارمکح  نایاپ   1697 / 1108
167 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مهدفه مهدزای / مهدزناش و  مهد / نرق  رد  هک  دندوب  نانبل  بونج  رد  فوش  هقطنم  لادوئف  ياسؤر  زا  زورد  برع  نادـناخ  کی  نعم  ینب 
دنتفرگ ار  ماـش   1516 لاس 922 / رد  اهینامثع  یتقو  دـنتفای . ياهتـسجرب  شقن  یناـمثع  تموکح  هرود  رد  هیحاـن  نآ  یـسایس  تاـیح  رد 
نیدلا رخف  دنتفای . یخیرات  دنتـسم  عضو  هداوناخ  ياضعا  نامزنیا  زا  دـندش و  دـندوب ، برغ  هیحان  زا  هک  رتحب  نادـناخ  نیـشناج  اهینعم 

رد هک  یسایس  هنارهام  يزاب  کی  اب  يو  دوب . دفص  توریب و  نودیـص - ياهقجنـس  نارمکح  اهینامثع و  يارب  تایلام  هدنروآدرگ  مود ،
دنچ يو   ) دروآ تسد  هب  ار  ناکـسوت  یچیدـم  ياهكود  نوچ  یجراخ  تردـق  کی  تیامح  یتح  ناورـسک و  ياهینورام  کمک  نآ 

ایلوطانآ تادحرس  ات  لامش  زا  و  اریملاپ )  ) رمدت ات  قرشم  زا  ماش ، رتشیب  بحاص  ماجنارـس  يو  دوب .) هدرب  رـس  هب  ایلاتیا  رد  دیعبت  رد  یلاس 
يرابج هکنآ  اب  مود  نیدلا  رخف  تشگ . وا  لتق  تسکـش و  هب  رجنم  تخیگنارب و  ار  ینامثع  تلود  شنکاو  راچانب  وا  ياهیبلطهاج  دـش .

اهيزورد و نایم  يراکمه  تنـس  دیـشخب و  دوبهب  رتشیب  يدـیاع  دـمآرد و  شیازفا  دـصق  هب  ار  يزرواشک  تراجت و  عضو  دوب ، زیرنوخ 
ظاحل زا  هکنآ  اب  ار  وا  اهینانبل  ورنیازا ، داـهن . زاـغآ  وا  دوب ، ناـنبل  یلم  تیوه  هدنهدلیکـشت  يدـعب  لـماوع  زا  یکی  هک  ار  اـهینورام 

. دننادیم دوخ  دیدج  روشک  راذگناینب  سسؤم و  تسین ، تسرد  یخیرات 
اما دـندوب ، رادروخرب  يراتخمدوخ  زا  نانبل  لبج  رد  یناـمثع  تلود  ناـیلاو  ناونع  هب  ینارمکح  اـب  وا  باـقعا  نیدـلا ، رخف  گرم  زا  سپ 

ناشنیـشناج دندوب ، اهنآ  نادنواشیوخ  زا  هک  باهـش  ینب  دیـسر و  نایاپ  هب   1697 رد 1108 / محلم  نب  دـمحا  اب  اهینعم  میقتـسم  هلالس 
(. هرامش 33 هب  دیرگنب   ) دندش

یسانشباتک

.109 روابماز ، - 
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(. یبیلص س . ك . «، ) نعم ینب  «، » نیدلا رخف  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
Ismail Adel, Histoire du Liban du XVLLe Siecle ajours. Le Liban au Temps de Fokhred- - 

.din II) 1590- 1633 (, Paris, 1955
ندنل 1957. خیرات ، رد  نانبل  یتح ، ك . ف . - 

رد 311. همانهرجش  اب  ندنل 1966  اکاتیا و  یسایس ، خیرات  : 1922 بیصخ 1516 - لاله  رصم و  تلوه ، م . پ . - 
168 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1842 - 1697 / 1257 نانبل 1109 - یباهش  ناریما   33

هراشا

اّیّشار زا  نیسح ، نبا  لوا  ریشب   1697 نانبل 1109 /
اّیبصاح زا  یسوم ، نب  ردیح   1707 / 1118

ردیح نب  محلم   1732 / 1144
ردیح نب  روصنم   1754 / 1167
محلم نب  فسوی   1770 / 1184

محلم نب  مساق  نبا  مود  ریشب   1788 / 1203
رصم نارمکح  اشاپ  میهاربا  هیلع  هیکرت  نیقفتم و  هلخادم   1840 / 1256

نیقفتم تمومیق  تحت  نانبل  ریما  ناونع  هب  رمع ، نب  مساق  نبا  موس  ریشب   1842 - 1840 / 1257 - 1256
ینامثع تموکح  میقتسم  لیمحت   1842 / 1257

هب ( 1697 / 1109  ) دیسر نایاپ  هب  هرامش 32 ) هب  دیرگنب   ) ینعم يارما  یلصا  هخاش  نوچ  هک  دندوب  ینس  ناملسم  لاجر  زا  باهش  نادناخ 
، باهش لوا  ریشب  اریز  دندیسر ، نانبل  يریما 

169 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هطلـس تحت  شرتشیب  عقاو  رد  دنتـشاد  تموکح  نآ  رب  نایباهـش  هک  ینیـشنریما  دشیم . بوسحم  محلم  نب  نعم  دمحا  هون  ردام  بناج  زا 

مهدجیه مهدزاود / نرق  رخاوا  زا  لاح ، نامه  رد  تخیـسگیم و  مه  زا  بیقر  ياههورگ  يوس  زا  زورره  دوب و  زورد  لادوئف  ياهدنواخ 
زورب تیحیـسم  هب  محلم  نارـسپ  ندیورگ  تروص  هب  اهنایرج  نیا  هب  تبـسن  لمعلاسکع  دـشیم . هدوزفا  اهینورام  تردـق  دادـعت و  رب 

رد نانبل  لبج  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دنتـسناوت  اهیباهـش  تسـشن . تخت  هب  ینوراـم  یباهـش  ریما  نیتسخن  ناونع  هب  محلم  نب  فسوی  درک و 
رواخ هدنوشرتجنرغب  زورره  ياهتسایس  رد  مود  ریشب  دننک . ظفح  یلحاس  ياهرهـش  ادیـص و  ینامثع  نارمکح  اشاپ ، رازج  دمحا  لباقم 

رد اما  هرامـش 34 ،) هب  دیرگنب   ) دمآرد یتشآ  رد  زا  اشاپ  یلع  دمحم  اب  طایتحا  يور  زاب  تخادرپ و  راک  هب  نوئلپان  هلمح  زا  دـعب  کیدزن 
نایم کی  زا  سپ  داد ؛ تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  زین  وا  داـتفارب  ماـش  رد  رـصم  ذوفن  هک  یماـگنه  تشگ و  لزعنم  دوخ  نیمزرـس  رد   1840

. دش هتفرگ  رس  زا   1842 رد 1257 / نانبل  رد  اهینامثع  میقتسم  تموکح  هاتوک ، هدرپ 

یسانشباتک

لودج ك. 108 و  روابماز ، - 
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(. متسر ج . ا . «، ) مود باهش  ریشب  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
P. M. Holt, Egypt and Fertile Crescent 1516- 1922: A Political History, with a Genealogical - 

.table at P. 312
.K. S. Salibi, The Modern History Of Lebanon, London 1965 - 

170 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1953 - 1805 / 1371 اشاپ 1220 - یلع  دمحم  نادناخ   34

هراشا

اشاپ یلع  دمحم   1805 رصم 1220 /
یلع دمحم  نب  اشاپ  میهاربا   1848 / 1264

اشاپ نوسوط  نب  اشاپ  لوا  یملح  سابع   1848 / 1264
یلع دمحم  نبا  اشاپ  دیعس  دمحم   1854 / 1270

1895 تف 1312 / داهن ،) دوخ  رب  ویدخ  ناونع   1867 لاس 1284 / رد   ) میهاربا نب  اشاپ  لیعامسا   1863 / 1280
لیعامسا نب  قیفوت  دمحم   1879 / 1296

1944 تف 1364 / قیفوت ، نبا  مود  یملح  سابع   1892 / 1309
1917 تف 1335 / درک ،) ذاختا  ناطلس  ناونع   ) لیعامسا نب  لماک  نیسح   1914 / 1333

( داهن دوخ  رب  کلم  ناونع   1922 رد 1340 /  ) لیعامسا نبا  لوا  داؤف  دمحا   1917 / 1335
1965 تف 1384 / لوا ، داؤف  نب  قوراف   1936 / 1355

171 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
قوراف نبا  مود  داؤف  دمحا   1953 - 1952 / 1372 - 1371

رصم رد  يروهمج  تموکح  رارقتسا   1953 / 1371
زا اینابلا  ینامثع - شترا  زا  ییزج  ناونع  هب  یلحم  ياـهورین  اـب  هک  دوب  هینودـقم  رد  ـالاواک  زا  یهدـنامرف  دلوتم ح 1180 )  ) یلع دـمحم 
هک درک  يراک  مامت  یکریز  اب  يو  تفر . اج  نادب  رـصم  زا  يوسنارف  نارگلاغـشا  ندـنار  نوریب  يارب  ینامثع ) ناطلـس   ) یلاع باب  يوس 

هقبط مامت  تواسق  اب  دـنادرگ و  رـصم  ياشاپ  ای  نارمکح  ار  وا  ات  تخاس  روبجم  ار  ناطلـس  دـنامب و  یعقاو  نارمکح  ناونع  هب  اج  نآ  رد 
رد هک  دوب  ینادرم  عوـن  نآ  زا  یکی  یلع  دـمحم  (. 2 هب 31 ، دیرگنب   ) تشادرب نایم  زا  دـندوب  یـسکرچ  کیلامم  زا  هک  ار  میدـق  همکاح 

نادـناخ يارب  یثوروم  تموکح  کی  دیـشوکیم  هک  ینارمکح  ینعی  دـندوبن ، دوجولا  ردان  مهدـجیه  مهدزاود / نرق  ینامثع  يروتارپما 
یثوروـم و هلــسلس  تیقفوـم  اـب  فراـعتم و  ریغ  یتروـص  هـب  یلع  دـمحم  یلو  دـنک ؛ سیــسأت  شاینارمکح  تـحت  نیمزرــس  رد  دوـخ 
برع و ياهنیمزرس  رگید  ياهشخب  زا  يرایسب  رد  ار  دوخ  رادتقا  ینامثع  نیطالس  هک  ینرق  رد  زکرمتم  يرادا  هاگتسد  اب  يراتخمدوخ 

یتقو اهنت  رـصم  هک  تفایرد  درک  راوتـسا  ار  دوخ  تردق  ياههیاپ  هکنیمه  يو  دروآ . دوجو  هب  دندرکیم ، تیبثت  ون  زا  يروتارپما  كرت 
. دنک دیلقت  ار  نآ  تیبرت  میلعت و  ياههویـش  برغ و  ینف  یماظن و  ياهتفرـشیپ  هک  دـنک  ادـیپ  یقرت  قنور و  تروص  نیرتهب  هب  دـناوتیم 
رد هک  داد  رارق  ینامثع  نیطالس  زا  مود  دومحم  ناطلس  موس و  میلس  ناطلس  نوچ  شنارصاعم  زا  ینادرم  فیدر  رد  دیاب  ار  يو  ورنیازا ،

هرهب نادوس و  نتخاس  عیطم  يارب  دوب  هدش  لیکـشت  هفیظو  ماظن  قیرط  زا  هک  يدـیدج  شترا  دنتـشادرب . ماگ  هنایمرواخ  ندرک  یبرغ  هار 
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؛ دـش هتـشاذگ  ناینب  ییاپورا  نارواشم  ناملعم و  اـب  یـشزومآ  یلاـع  ياـهداهن  دـش ؛ هتفرگ  راـک  هب  اـجنآ ، هدرب  ینغ  ياـهرازاب  زا  ندرب 
رسپ یلع و  دمحم  یجراخ ، تسایس  رظن  زا  دش . هداد  رییغت  دشاب  قفاوتم  رتشیب  يدیاع  ياهزاین  اب  هک  یتروص  هب  حالـصا و  یلام  تسایس 

نانارمکح هیلع  يزیمآتیقفوم  ياهیـشکرکشل  دـندرک و  هلخادـم  نانوی  لالقتـسا  گنج  رد  یناـمثع  تلود  فرط  زا  میهاربا  شردـتقم 
لحمضم اجنآ  رد  ار  دوعس  لآ  هلـسلس  ابیرقت  دندنگفارب و  ار  يدوعـس  تلود  نیتسخن  دنداد و  ماجنا  ناتـسبرع  زکرم  قرـش و  رد  یباهو 

(. هرامش 55 هب  دیرگنب   ) دندرک
يارب مادـقا  وا  لصفالب  نانیـشناج  هکنآ  دوجو  اب  دوب و  هتفر  یتفگنه  ضرق  راـب  ریز  هب  رـصم  یلع ، دـمحم  ینارمکح  هرود  رخآ  رد  اـما 

نانارمکح و ياهیجرخلو  اهيورهدایز و  اب  رابنیا  دماین و  راب  هب  یلصاح  دنتشاذگورف ، تسد  زا  ار  تاحالصا  اب  ندش  ماگمه 
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دوب دوخ  هداوناخ  وضع  نیلوا  لیعامـسا  دش . رتنیگنـس  مهدزون ، نرق  همین  رد  اپورا  یتنطلـس  ياهرابرد  ياهرایعم  زا  دـیلقت  هب  اهنآ  لیم 
نامز رد  نیا  تفرگ . ار  رصم  رد  دوخ  باقعا  یثوروم  ینیـشناج  هدعو  تشاد ، یناریا  میدق  لصا  هک  ویدخ ، بقل  ینامثع  ناطلـس  زا  هک 

مه هب  ار  رصم  یلام  تابث  نادوس  هشبح و  رد  رصم  هنابلطهعسوت  تامادقا  اما  دیـسر ، نایاپ  هب  زئوس  هعرت  نامتخاس  راک  هک  دوب  لیعامـسا 
تلود  1882 رد 1299 / اشاپ  یبارع  یتسیلانویسان  شروش  زا  سپ  تفر . ییاپورا  هاوخماو  للم  یلام  هرطیـس  ریز  هب  هیکرت  دننام  رـصم  دز .

لاس 1340/ ات  رصم  رب  ایناتیرب  تمومیق  تشامگب . اجنآ  رد  تباث  یماظن  ناگداپ  کی  تفرگ و  تسد  هب  ار  رصم  یلام  روما  مامز  ایناتیرب 
. تشاد همادا   1922

تیرثکا یسایس  بزح  اب  شکمشک  هب  لخاد  رد  تاقوا  رتشیب  قوراف  لوا و  داؤف  ینعی  هلسلس ، نیا  مهم  ياضعا  زا  نت  ود  تنطلـس  نارود 
تموکح هب  هکنآ  زا  لـبق  تسرد  تشذـگ . اـیناتیرب  يـالیتسا  دوـیق  نیـسپاو  ندـنگفارب  يارب  شـشوک  هب  جراـخ  رد  دـفو و  بزح  ینعی 

اب دومن . مالعا  نادوس  رصم و  هاشداپ  ار  قوراف  درک و  وغل  ار  نادوس  رب  كرتشم  تموکح  هدهاعم  اشاپ  ساحن  دوش  هداد  همتاخ  یهاشداپ 
تنطلس هاگتسد  یتیافکیب  داسف و  هجیتن  ار  هثداح  نیا  مدرم  تفرگ و  الاب  لییارسا  برع و  هعجاف 1947  زا  دعب  هژیوب  ییاضران ، همهنیا ،
يربهر تحت  دازآ  نارـسفا  تضهن  ار  قوراف  یبرع و  اـت  دـشیم  یقلت  یکرت  يداـهن  رتشیب  نایرـصم  رظن  رد  هشیمه  ناطلـس  دنتـسنادیم .
هاشداپ ناکامک  هنطلسلا  بیان  کی  رظن  ریز  قوراف  لاسدرخ  رـسپ  دندرک . افعتـسا  هب  روبجم  رد 1952  رـصانلا  دبع  لامج  بیجن و  دمحم 

. دش یغلم  یلک  هب  یتنطلس  تموکح  نئوژ 1953  رد  هرخالاب  هکنیا  ات  دنام  یقاب 
رما نیا  دوب و  هدـش  کح  نآ  رب  اهنآ  مودـخم  ناطلـس  مان  اهنت  هک  دـندرکیم  برـض  ینامثع  هکـس  رـصم  رد  وا  باـقعا  یلع و  دـمحم 
مان وا  نانیـشناج  لماک و  نیـسح  نآ  زا  دـعب  تشاد . همادا  لوبناتـسا  اب  ینوناق  ياههتـشر  همه  ییاهن  عطق  لوا و  یناهج  گنج  اـت  تسرد 

. دنتشاذگ يرصم  ياههکس  يور  رب  ار  دوخ 

یسانشباتک

.107 روابماز ، 85 ؛ - 84 لوپ ، نیل - - 
(. ونادلوت ر . ا . « ) اشاپ یلع  دمحم  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

P. M. Holt, Egypt and the Fertile crescent 1516- 1922: A Political History, with genealogical - 
.table at p. 312

.P. J. Vatikiotis, The History of Egypt from Muhammad Ali to Sadat, London, 1980 - 
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یسانشباتک
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یسانشباتک

.21 موبلا ، 134 ؛ - 133 روابماز ، 113 ؛ - 111 لوپ ، نیل - - 
(. دراناک م . « ) ناینادمح ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.M. Canard, Histoire de La dynastie des H'amdanides de jazira et de Syrie, I, Algiers 1951 - 
ربرا 1981. نا  هاگشناد ، ملیفورکیم  ، 1014 - 868 / 404 ماش 254 - لامش  نیرهنلا و  نیب  ناینادمح  هلسلس  يزاخب ، چ . ي . رمر . - 
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1150 ح 961 - ح 545 / نایدیزم ح 350 - ای  دیزم  ینب   36

هراشا

يزکرم قارع  رد  هیوب  لآ  یلاو  « 1  » هلودلا ءانس  يرشان ، يدسا  دیزم  نب  یلع  ح 961  يزکرم ح 350 / قارع  هّلح و 
هلودلا رون  ّرغالا )؟  ) ّزعالا وبا  لوا  یلع  نبا  لوا  سیبد   1017 / 408

هلودلا ءاهب  لماک  وبا  لوا ، سیبد  نب  روصنم   1082 / 474
« برعلا کلم   » نیدلا رخف  هلودلا  فیس  نسحلا  وبا  روصنم ، نبا  لوا  ۀقدص   1086 / 479

هلودلا رون  ّرغالا )؟  ) ّزعالا وبا  لوا ، هقدص  نبا  مود  سیبد   1108 / 501
هلودلا فیس  مود ، سیبد  نبا  مود  ۀقدص   1135 / 529

مود سیبد  نب  دمحم   1138 / 532
مود سیبد  نبا  مود  یلع   1145 / 540

مود یلع  نب  لهلهم  1150 ؟- 545 /؟-
______________________________

مولعم دناهتشون . هلودلا  دنس  یگمه  همکاحلا  تارسالا  مجعم  هیمالسالا و  لودلا  خیرات  یسراف ، فراعملا  ةرئاد  لوپ ، نیل - روابماز ، (. 1)
؟ تسا هدروآ  اجک  زا  ار  هلودلا  ءانس  ثروساب  ياقآ  هک  تسین 
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دننکیم فرصت  ار  هلح  هفیلخ  نایهاپس   1163 / 558

هرود رد  دـنتفای و  تسد  هفوک  تیه و  نایم  هیحان  رب  نانیا  دنتـشاد . یعیـش  تـالیامت  دـندوب و  یلامـش  بارعا  زا  دـسا ، هلیبق  زا  دـیزم  ینب 
تموکح زاغآ  نیاربانب ، دمآرد . اهنآ  فرـصت  هب  ییاهنیمز   963 956 و 352 / نایم 345 / یناـمز  رد  یملید ، هلودـلا  ّزعم  ریما  تموکح 

هتـسناد وا  ینارمکح  زاغآ  یبرغ  ذخآم  رد  الومعم  هک  مهدزای  مجنپ / نرق  زاغآ  زا  شیپ  اهتدم  یـسدقم  لوق  ربانب  دیاب  ار  دیزم  نب  یلع 
کی هن  تسا  هدوـب  یمیاد  هاگدـنام  کـی  مهدزاـی  مجنپ / نرق  زاـغآ  رد  نایدـیزم  تختیاـپ  هلح  هک  دـسریم  رظن  هـب  تـسناد . دوـشیم ،

يارما زا  روصنم  نب  ۀـقدص  تموکح  نامز  رد  تسا . هتـشگ  نآ  نیـشناج  هدـش و  یکی  نیعماج  يداـبآ  اـب  جـیردت  هب  تقوم و  هاـگودرا 
. دش قارع  رد  دیزم  ینب  تردق  زکرم  هلح  بیترت  نیا  هب  دندیشک و  یمکحم  راصح  رهش  درگ  رب  يدیزم ، گرزب 

ياهقافتا اهداحتا و  رد  دنتسه و  يرهام  نارادمتسایس  ناریدم و  هک  دنداد  ناشن  اما  دندوب ، يودب  بارعا  زا  لصا  رد  هکنآ  اب  دیزم  ینب 
رد هک  دندوب  هریزج  لصوم و  نانارمکح  لیقع  ینب  اهنآ ، يابقر  نیتسخن  دندمآرد . یمهم  تردـق  تروص  هب  قوجلـس  هرود  قارع  ریغتم 

. دنتـساخرب دیـشوکیم ، نایدـیزم  تراـما  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  دـلقم  يو  ردارب  زا  یناـبیتشپ  هب  یلع  نبا  لوا  سیبد  تموکح  هرود 
رادفرط یعیش  نارادرس  زا  هک  ار  يریساسب  نالـسرا  كرت ، نامجاهم  سرت  زا  سیبد  دندمآرد ، قارع  هب  نایقوجلـس  لرغط و  هک  یماگنه 
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هدناوخ برع » هاشداپ   » هک لوا  ۀقدص  یقوجلـس ، قرایکرب  ناطلـس  شاشتغارپ  تنطلـس  نارود  رد  درک . ینابیتشپ  دادـغب  رد  دوب ، نایمطاف 
هدـناشنتسد اب  گـنج  هب  تفاـی ، رارقتـسا  ییاورناـمرف  تخت  رب  هکنیمه  هاـشکلم  نب  دـمحم  ناطلـس  اـما  دز  مه  هب  رایـسب  ذوفن  دـشیم ،

دـض رب  كرت  فلتخم  يارما  اب  دیزم  ینب  يدعب  يارما  تشک . داد و  تسکـش  ار  هقدـص   1108 لاس 501 / رد  تساخرب و  دوخ  دـنمورین 
سیبد هقدص ، رسپ  دش . لاغشا  هفیلخ  نایرکشل  نایقوجلس و  هلیسو  هب  رابدنچ  هلح  دندش و  ناتساد  مه  یقوجلس  دمحم  نب  دوعسم  ناطلس 

زا یکی  تسد  هب  يو  دوب . دوخ  ناـمز  رد  یبرع  رعـش  گرزب  ناـیماح  زا  یکی  تفاـی و  رایـسب  ترهـش  نارگید  نایبیلـص و  ناـیم  رد  مود 
ریما نیرخآ  هک  نآ  زا  سپ  دـش . هتـشک  دـندیناسر ، لتق  هب  ار  یـسابع  هفیلخ  دـشرتسم  ناییادـف  هک  یناـمز  ناـمه  رد  یلیعامـسا  ناییادـف 

تیـصخش لهلهم  نیا  اـما  دـش . وا  نیـشناج  هلح  رد  لـهلهم  شرـسپ  اـیوگ  تشذـگرد ،  1150 رد 545 / سیبد  نــبا  مود  یلع  يدــیزم ،
روطب رهش  تسین . هتسناد  يزیچ  تسا ، هدوب  تردق  رس  رب  هک  ینامز  لوط  زا  هن  هلح و  رد  تراما  زا  هن  هک  تسا  یمولعمان 
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دیآیمن رظن  هب  دوب . هتفای  نایاپ  اجنآ  رد  دسا  ینب  دیزم و  ینب  تردـق  دوب و  یـسابع  هفیلخ  دجنتـسم ، ورملق  وزج   1163 رد 558 / ملسم 

. دنشاب هدرک  برض  دوخ  مان  هب  هکس  يدیزم  ناریما  هک 

یسانشباتک

.137 روابماز ، 120 ؛ - 119 لوپ ، نیل - - 
(. ثروساب ا . ك . « ) دیزم ینب  (، » لکساک و . « ) دسا ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.G. Makdisi," Notes on Hilla and the Mozyadids in Medieval Islam", JAOS, 74) 1954 (, 249- 62 - 
هرصب 1970. یعامتجالا ، يداصتقالا و  یسایسلا و  اهعضو  یف  هسارد  هیدیزملا ، ترامالا  یجان ، رابجلا  دبع  - 
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1085 - 983 / 478 ناورم 372 - ینب  ای  نایناورم   37

هراشا

تفرگ ناینادمح  زا  ار  رکبراید  فلتخم  ياهرهش  يدرکلاذاب ،  983 رکبراید 372 /
یلع وبا  ناورم ، نب  نسح   990 / 380

هلودلا دّهمم  روصنم  وبا  ناورم ، نب  دیعس   997 / 387
هلودلا رصن  رصن  وبا  ناورم ، نب  دمحا   1011 / 401

نیدلا ماظن  مساقلا  وبا  دمحا ، نب  رصن   1061 / 435
1096 تف 489 / هلودلا ، رصان  رصن ، نب  روصنم   1085 - 1079 / 478 - 472

نایقوجلس هبلغ   1085 / 478
رد هک  دوب  درک  فیاوط  ياسؤر  زا  یکی  هلـسلس ، نیا  سـسؤم  ذاب ، دـندوب . درک  فیاوط  زا  الـصا  درگزالم  طالخ و  رکبراید ، ناـیناورم 

(983 / 372  ) هلودلا دضع  گرم  زا  دعب  هیوب  لآ  تردـق  لاوز  زا  يو  دوب . هدروآ  تسد  هب  دـنچ  ياهعلق  ناتـسدرک  ناتـسنمرا و  ياهزرم 
دروم ار  دادغب  رابکی  یتح  تشاد و  فرصت  رد  یتدم  ار  لصوم  هرامش 35 ،) هب  دیرگنب   ) تفرگ ناینادمح  زا  ار  رکبراید  تسج و  دوس 

. داد رارق  دیدهت 
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نیا اما  درک ، راوتسا  ار  نآ  تشاذگ و  دمآ  نیقرافایم و  هدش  ریخست  رهـش  ود  رب  ار  هلـسلس  تردق  ياههیاپ  ناورم  نب  نسح  شاهدازردارب 

. دیسر ذوفن  تردق و  زا  یلاع  جرادم  هب  نایناورم  تلود  هک  دوب  هلودلا  رصن  هب  بقلم  ناورم ، نب  دمحا  شرتناوج  ردارب  نامز  رد 
يایسآ ماش و  هب  فرشم  قارع و  یطابترا  ياههار  رب  مکاح  هک  رکبراید  یـشیجلا  قوس  تیعقوم  درک . ییاورنامرف  لاس  هاجنپ  زا  شیب  يو 

همه هک  يدـنمتردق  ناـگیاسمه  نیب  دـناوتب  اـت  دـنک  ذاـختا  ياهنارهاـم  یـسایس  یـشم  طـخ  ناورم  نبا  هـک  درکیم  باـجیا  دوـب ، ریغص 
رد یمطاف  يافلخ  اما  داـهن ، ندرگ  یـسابع  هفیلخ  ناـمرف  هب  زاـغآ  رد  يو  دـنامب . هدـنز  دـنناسر ، مه  هب  ذوفن  هقطنم  نیا  رد  دنتـساوخیم 

یمطاـف هفیلخ  یتدـم  يارب  يو  هک  تـفگ  ناوـتب  دـیاش  دوـب و  دـیدش  رکبراـید  رد  ناـنآ  یگنهرف  ذوـفن  دـندوب و  وا  هیاـسمه  زین  لاـمش 
يارب هک  دوب  هدـش  راچان  يو  نیا ، زا  شیپ  هرامش 27 .) هب  دیرگنب   ) دشاب هدمآرد  وا  تعاطا  هب  هتخانـش و  تیمـسر  هب  ار  هّللاب  رـصنتسملا 

رب نوچ  دنک . میلست  اهنآ  هب  ار  نیبیـصن   1030 رد 421 / و  هرامـش 38 ) هب  دیرگنب   ) دزادرپب جارخ  لصوم  نارمکح  لیقع  ینب  هب  یتدـم 
نیطنطسق ور ، نیا  زا  دوب ، هناتسود  رایـسب  شطباور  سنازیب  تلود  اب  تشاد ، تموکح  دندوب  یحیـسم  هک  رکبراید  یلاها  زا  يریثک  عمج 

، دوب هداتفا  یقوجلـس  لرغط  تراسا  هب  هک  ار  یجرگ  هدازهاش  تیراپیل  ناورم ، نبا  یعاـسم  تطاـسو و  هب  تسناوت  سنازیب  روتارپما  مهد ،
اجنادب  1056 ات 448 / دوخ  یقوجلس  لرغط  درک و  عفد   1402 - 1401 رد 433 / رکبراید  هب  ار  زغ  درگنابایب  لیابق  هلمح  يو  دـنک . دازآ 

هرود نیا  رد  اـفیکنصح  نیقراـفایم و  دـمآ ، ياهرهـش  یلخاد  رظن  زا  داـهن . ندرگ  ار  وا  تعاـطا  ناورم  نبا  لاـس  نآ  رد  تشاذـگن و  اـپ 
ناورم نبا  هک  دـیوگیم  نیقرافایم  یلحم  خروم  قرزالا  نبا  دوب . دـنمورین  اـجنآ  رد  یگنهرف  تاـیح  دنتـشاد و  يداـیز  يداـم  تفرـشیپ 

. داد ماجنا  رایسب  ریخ  ياهراک  درک و  مک  ار  اهتایلام 
لاوز هب  ور  نایناورم  تردق  رگید  یلو  دش ، میـسقت  دیعـس  رـصن و  شنارـسپ  نایم  وا  ورملق  تشذـگرد   1061 رد 453 / ناورم  نبا  یتـقو 

تمدخ رد  البق  هک   ) ریهج نب  هلودلا  رخف  هفیلخ ، ریزو  زآ  صرح و  اما  دندوب ، هدناسرن  نایقوجلس  هب  يرازآ  نایناورم  هکنآ  اب  دوب . هداهن 
ورملق رب  نایقوجلـس  رکـشل  اب  هک  دـنتفرگ  هزاجا  هاـشکلم  زا  هلودـلا  دـیمع  شرـسپ  يو و  دوب . هدـش  هتخیگنا  اـهنآ  هیلع  دوب ) ناورم  نبا 

. دندرک نایقوجلس  تکلمم  همیمض  ار  اهنآ  دنتفای و  هبلغ  یحاون  نآ  رب  دیدش  يدربن  زا  سپ   1085 رد 478 / دنزاتب و  نایناورم 
رکبراید دـعب  نورق  مامت  رد  یلو  دوب  هدـنز  رمع  نبا  هریزج  رد   1096 لاس 489 / اـت  ینعی  رگید ، یلاـس  هد  روصنم ، یناورم ، ریما  نیرخآ 

. دندش بآمكرت  نآ  مدرم  جیردت  هب  ورنیازا ، دوب و  نامکرت  ياههلسلس  يالیتسا  تحت  رتشیب 
183 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.21 موبلا ، 136 ؛ روابماز ، 218 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. نواب ه . « ) هلودلا رصن  (، » دناربنلیه لوراک  « ) نایناورم (، » نئاکدولک « ) ریهج ونب  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

H. F. Amedroz," The Marwanid dynasty at Mayyafariqin in the tenth and eleventh - 
.centuries A. D". JRAS,) 1903 (, 123- 54

184 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1169 ح 990 - / 564 نایلقع ح 380 - ای  لیقع  ینب   38

هراشا
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نب دمحم  ح 990  یلیقع ح 380 / ّبیسم  نب  دمحم  رابت  زا  دلب  نیبیصن و  رمع ، نبا  هریزج  هخاش  - 1 هیروس )  ) ماش لامش  هریزج و  قارع ،
ادوّذلا وبا  بیسم ،

هلودلا حانج  نسحلا  وبا  دمحم ، نب  یلع   996 / 386
هلودلا نانس  ورمع  وبا  دمحم ، نب  نسح   1000 / 390

نیدلا رون  حرم  وبا  دمحم ، نب  یسوم   1003 / 393
داوّذلا وبا  بیسم ، نب  دمحم  ح 992  دندوب ح 382 / ّبیسم  رابت  زا  زین  نانیا  دلب ، نیبیصن و  رمع ، نبا  هریزج  سپس  لصوم و  هخاش  - 2

هلودلا ماسح  ناّسح  وبا  بیسم ، نب  دّلقم   996 / 386
هلودلا دمتعم  عینملا  وبا  دلقم ، نب  شاورق   1001 / 391

هلودلا میعز  لماک  وبا  دلقم ، نب  ۀکرب   1050 / 442
نیدلا ملع  یلاعملا  وبا  ناردب ، لضفلا  یبا  نب  شیرق   1052 / 443

هلودلا فیس  مراکملا  وبا  شیرق ، نب  ملسم   1061 / 453
185 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ملسم وبا  شیرق ، نب  میهاربا   1085 / 478
نایقوجلس هبلغ   1096 / 489

بیسملا وبا  نعم ، نب  نیسح  نب  عفار  دندوب ؟ دّلقم  نب  نعم  باقعا  زا  نانیا  تیرکت ، هخاش  - 3
نعم وبا  بلغت ، نب  سیمخ   1036 / 427

سیمخ نب  ماّشغ  وبا   1044 / 435
سیمخ نب  یسیع   1052 / 444

یسیع نب  رصان   1056 / 448
نایقوجلس هبلغ  سپس  یسیع و  هویب  رسمه  بناج  زا  مئانغلا  وبا  تموکح  1057 ؟- 449 /؟-

هلودلا ءاهب  بهو ، نب  ناورش   1094 تیه 487 / هخاش  - 4
بهو نب  ریثک   ؟

ریثک نب  روصنم   ؟
عفار نب  دمحم  1103 ؟- 496 /؟-

هلودلا لامک  نیدلا  فیس  نانس  وبا  دمحم ، نب  بیرغ   1011 دلقم 401 / نب  نعم  باقعا  زا  اربکع  هخاش  - 5
بیرغ نب  ناّیرلا  وبا  1034 ؟- 425 /؟-

هلیبق زا  لیقع  ینب  روابماز ) لوپ و  نیل - هب  دیرگنب  رتشیب  لیـصفت  يارب   ) ربعج هعلق  هثیدـح و  هناع و  رد  لیقع  ینب  رتکچوک  ياههخاش  - 6
ینعی عاطب  نکاس  قفتنم  فیاوط  قارع و  يارحـص  یـشاوح  نکاـس  هجاـفخ  فیاوط  هک  دـندوب  هعـصعص  نب  رماـع  يودـب  بارعا  گرزب 
بیسم نب  دمحم  تسد  هب  رهش  نیا  لصوم ، ینادمح  يارما  نیرخآ  ضارقنا  اب  دندوب . اهنآ  هلمج  زا  زین  قارع  يالفس  تمسق  ياهقالتاب 

رب یملید  هلودلا  ءاهب  زا  یمسا  يرادربنامرف  اب  يو  داتفا و  یلیقع 
186 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

روما مامز  ماجنارس  یلو  داتفا  راتشکوتشک  لادج و  گنج و  ییاورنامرف  رـس  رب  وا  نارـسپ  نایم  دمحم ، تافو  زا  دعب  درک . تموکح  نآ 
نآ اب  شاورق  هک  ياهدمع  لکـشم  داتفا . دـلقم  نب  شاورق  شاهدازردارب  تسد  هب  هریزج  رد  لیقع  ینب  ياههعلق  اهرهـش و  رگید  لصوم و 
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/ مجنپ نرق  مراـهچ  موس و  ههد  یط  رد  قارع  ناریا و  بناـج  زا  هک  دوب  زغ  ناـکرت  تـالمح  لـباقم  رد  شیوخ  ورملق  ظـفح  دوب  ورهبور 
رارق دـیدهت  دروم  زین  نانآ  هک  قارع  رد  ار  هلح  نایدـیزم  تلود  اب  قافتا  داحتا و  راک  نیا  دـندروآیم و  زاتوتخات  هیحان  نیا  رب  مهدزای 

. تخاس یمازلا  دندوب ، هتفرگ 
دادغب زا  ابیرقت  دیسر و  دوخ  یگدرتسگ  تیاهن  هب  لیقع  ینب  ورملق  هنماد  شاورق ، گرزب  هدازردارب  شیرق ، نب  ملـسم  تموکح  هرود  رد 
بهذم ینس  نایقوجلـس  لباقم  رد  نایمطاف  زا  هک  تشاد  لیامت  رتشیب  اعبط  دوب ، بهذمهعیـش  هک  اجنآ  زا  ملـسم  تفای . شرتسگ  بلح  ات 
یقوجلس هاشکلم  ناطلس  نالسرابلا و  ناطلـس  اب  دوب ، هتخود  مشچ  ماش  لامـش  رد  سادرم  لآ  ياهنیمزرـس  هب  نوچ  یلو  دنک  ینابیتشپ 

بلح دمآ و  هب  ملسم  دنیآرد . لصوم  هب  یقوجلس  نایهاپـس  هک  دش  ببـس  رما  نیمه  تسویپ و  نایمطاف  هب  ادعب  یلو  دمآرد . داحتا  رد  زا 
رد لـیقع  ینب  (. 1085 / 478  ) دیـسر لتق  هب  شملتق  نب  نامیلـس  یقوجلـس ، یـشروش  ریما  اب  گنج  رد  رمالا  ۀـبقاع  اـجنآ  رد  تخیرگ و 
زا یلیقع  نارمکح  کی   1093 رد 486 / نالـسرابلا  نب  شتت  هکنیا  ات  دندنام  یقاب  هقجالـس  هدناشنتسد  نانارمکح  ناونع  هب  لصوم 

. تشادرب نایم  زا  ار  نانآ  دعب  یکدنا  تشامگب و  اجنآ  رد  دوخ  بناج 
هعلق هقر و  هخاش  دندنام و  یقاب  رـضم  راید  يزکرم و  قارع  رد  رگید  ههد  دنچ  یلحم  نانارمکح  ناونع  هب  لیقع  ینب  رگید  ياههخاش  اما 

ار اـجنآ  یگنز  نب  دـمحم  نیدـلا  رون  هک  نیا  اـت  دـندروآ  ماود  دـلقم  نب  ناردـب  باـقعا  زا  یکی  تموکح  تحت   1169 اـت 564 / ربعج 
(. هرامش 93 هب  دیرگنب   ) تخادنارب ار  اهنآ  درک و  فرصت 

ياهوگلا اهدرواتـسد و  زا  یـضعب  مکتسد  هکلب  دندوبن ، رگتراغ  هتخیهرفان و  يودب  الماک  هلـسلس  کی  لیقع  ینب  هک  دسریم  رظن  هب 
کیره رد  شیرق  نب  ملسم  هک  دنیوگ  الثم  دندوب . هتسب  راک  هب  شیوخ  تموکح  ورملق  رد  هتفرگارف و  نایـسابع  زا  ار  يرادتکلمم  ماظن 
يارما زا  ینت  دـنچ  درکیم و  شرازگ  وا  هب  ار  يراج  لاوحا  عاضوا و  هک  تشاد  ربخلا » بحاص   » رفن کی  دوخ  نیـشنریما  ياـهيدابآ  زا 

ناریما و نآ  رد  هک  دهدیم  الـص  ار  ياهرود  نایاپ  دیزم  ینب  زا  سپ  یکدـنا  لیقع  ینب  نداتفارب  دنتـشاد . ترهـش  يرعاش  هب  هلـسلس  نیا 
نایقوجلـس و نایمطاف ، نوچمه  گرزب  ياهتردـق  ناـیم  رد  دـندوب و  هتفاـی  تردـق  ماـش  قارع و  زا  یعیـسو  هیحاـن  رب  برع  ياـهتلود 

يو یعیش  تالیامت  دندرکیم . عافد  دوخ  زا  نایملید 
187 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ار اهنآ  راچان  هب  دنتشاد . تراظن  تفریم ، ریغص ) يایـسآ   ) ایلوطانآ رکبراید و  هب  برغم  تمـس  هب  هک  ییاههار  رب  هک  تاراما  نیا  یماظن 
. داد رارق  ورردور  دنتشاد ، هاگارچ  هب  زاین  دوخ  ياههلگ  يارب  هک  اهنآ  ورهلابند  ياهنامکرت  بلطهعسوت و  بهذمینس  نایقوجلس  اب 

. داتفا كرت  يارما  تسد  هب  ترورض  هب  ماش  هریزج و  قارع ، یسایس  یماظن و  يربهر  دعب  هب  نامز  نیا  زا  ورنیازا ،
رجه و رد  ناتسبرع  قرش  رد  دوخ  نیـشیپ  عتارم  هب  بونج  يوس  هب  دنداد  تسد  زا  قارع  رد  ار  دوخ  یلک  تردق  هکنآ  زا  دعب  لیقع  ینب 

. دندروآ دوجو  هب  ار  روفصع  ینب  خویش  زا  ياهخاش  اجنآ  رد  دنتشگزاب و  همامی 

یسانشباتک

.21 موبلا ، ، 135 - 137 روابماز ، همانهرجش ؛ اب  ، 117 - 116 لوپ ، نیل - - 
(. نیتسرتز و . ك . « ) نایلیقع ، » لوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

H. C. Kay," Notes on the History of Banu Okayl", JRAS, new series, 18) 1889 (. 491- 526. with - 
.a genealogical table at P. 526

188 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


ح 1081 - 990 / 474 نایریمن ح 380 -  39

هراشا

هلودلا دّیؤم  ماوق  وبا  يریمن ، قباس  نب  بّاثو   990 هّقر 380 / ربعج و  هعلق  جورس ، ناّرح ،
هلودلا ۀعینص  رصن  وبا  بّاثو ، نب  بیبش   1019 / 410

هاتوک یتدم  يارب  تردق  میسقت  هّقر  رد  بّاثو ، نب  نعاطم   1040 / 431
هاتوک یتدم  يارب  تردق  میسقت  جورس  رد  بّاثو ، نب  نسح 

هاتوک یتدم  يارب  تردق  میسقت  ناّرح  رد  بّاثو ، نب  ماوق 
ات ح ناّرح  رد  يریمن  ناریما  نارمکح  هناگی  ماجنارس  هلودلا ، یـضر  هلودلا  بیجن  مامزلا  وبا  بیبش ، نب  عینم   1063 - 1040 / 455 - 431

. تسا هدشن  تبث  خیراوت  رد  نانارمکح  نیا  مان  اما  دنتشاد  تموکح   1081 / 474
راک يور  رـضم  راید  ياهرهـش  زا  ات  دـنچ  رد  مهدزای  مجنپ / نرق  مهد و  مراهچ / نرق  رخاوا  رد  هک  دـندوب  ناریما  زا  ياهلـسلس  اـهيریمن 

یلامش برع  فیاوط  زا  اهنآ  مان  رتینالوط . یتدم  يارب  هقر  ربعج و  ۀعلق  جورس ، نارح ، رد  هاتوک و  یتدم  يارب  اسدا )  ) اهّرلا رد  دندمآ :
هک

189 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
(. هرامـش 28 هب  دیرگنب   ) تسا بلح  ياهیـساردم  دننام  اهنآ  ءاشنم  رـس  لصا و  ورنیازا ، تسا . هدش  هتفرگ  دـندوب ، اهنآ  زا  ییزج  دوخ 

نیا ات  دندیگنجیم  هریزج  ماش و  لامـش  رد  ناینادمح  نوچ  ییاهتردـق  رانک  رد  یکمک  ياوق  ناونع  هب  زاغآ  نامه  زا  ریمن  هلیبق  نادرم 
. درک فرصت  هقطنم  رد  ار  يرگید  ياههعلق  اج  نآ  زا  درک و  مالعا  ناینادمح  زا  لقتـسم  نارح  رد  ار  دوخ   990 لاس 380 / رد  بّاثو  هک 

قلعت هک  ار  اسدا )  ) اهرلا دنتـسناوتن  دندید و  ناینانوی  هب  جارخ  نداد  هب  روبجم  ار  نتـشیوخ  ناشیقرـش  ياهزرم  رد  يریمن  ناریما  نیتسخن 
نب بیبش  دـنداد ، طسب  ماش  لامـش  هب  ار  دوخ  ورملق  نایمطاف  نوچ  دـنراد . هگن  دـندوب  هدـش  فرـصتم  اتقوم  اهنآ  تشاد و  اهیـسنازیب  هب 

نالـسرا هک  دادـغب  ظفح  يارب  نایمطاف  شـشوک  هکنآ  زا  سپ  اما  درک ، تعیب  هّللاب  رـصنتسملا  یمطاـف  هفیلخ  اـب   1038 رد 430 / بّاثو 
دـنتفرگرب و اـهنآ  زا  ار  دوخ  تعاـطا  ـالامتحا  ناـیریمن  ( 1060 / 452  ) دـش هجاوم  تسکـش  اب  دوب  هدرک  فرـصت  اـهنآ  يارب  يریـساسب 

دیرگنب  ) نایناورم دننام  هقطنم  کچوک  ياهنیشنریما  رگید  نایریمن و  رب  نایقوجلـس  ندمآ  راک  يور  اما  دنتفریذپ . ار  نایـسابع  تعواطم 
. مینادیمن ام  ار  نارح  يریمن  نانارمکح  نیرخآ  مان  دروآ . دراو  یکلهم  هبرض  هرامش 37 ) هب 

ات زونه  يریمن  نادناخ  ياضعا  دـنچره  هرامـش 38 ،) هب  دـیرگنب   ) داتفا لیقع  ینب  ینعی  نایقوجلـس  نیدـحتم  تسد  هب  نایاپ  رد  اهنآ  رهش 
. دنتشاد تسد  رد  ییاههعلق  دعب  نرق 

یسانشباتک

.22 موبلا ، تسردان ؛) مهبم و   ) 138 روابماز ، - 
D. S. Rice," Medieval Harran. Studies on its topography and monumeuty. I", Anatolian - 

.Studies, 2) 1952 (, 36- 84, with a genealagical table at p. 84
191 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک
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.20 موبلا ، 116 ؛ روابماز ، - 
(. گنولدام و . « ) یطمرق «، » هیلیعامسا ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.30 - 1 (، 1895  ) 5 مهن ، يرس  ییایسآ ، هلجم  نیرحب ،» رد  نایطمرق  تلود  نایاپ  ، » هیوخد ي . م . - 
خیرات  » باتک رد  ناونع  نیمه  تحت  یسیلگنا  همجرت  88 ؛ - 34 (، 1959  ) 34 مالسا ، هلجم  نیرحب ،» نایطمرق  نایمطاف و  ، » گنولدام و . - 

. تسا هدمآ   83 هحفص 21 - جیربمک 1996 ، يرتفد ، داهرف  هدروآ  مهارف  هنایم ،» ياههدس  رد  یلیعامسا  هشیدنا  و 
اب ، 48 - 29 (، 1959  ) 59 هرهاـق ، یقرـش  یـسانشناتساب  يوـسنارف  هسـسؤم  نتلوـب  ناـیطمرق ،» هقرف  رد  يربـهر  ، » نلناکـسا جروـج ت . - 

هحفص 35. رد  یتقوم  همانهرجش 
.21 - 13 (، 1986  ) 16 ناتسبرع ، هرابرد  ییاهیسررب  رانیمس  ياههباطخ  نیرحب ،» نایطمرق  ای  نایدیعس  وبا  ، » اولبود اوسنارف  - 

.222 - 220 ، 165 - 160 ، 134 - 103 ، 1990 جیربمک ، اهنآ ، تادقتعم  خیرات و  نایلیعامسا : يرتفد ، ف . - 
.177 - 166 ، 1991 گروبنیدا ، عیشت ، ملاه ، ه . - 

196 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1962 - 897 / 1382 نمی 284 - يدیز  ناماما   41

هراشا

. دندرک دحتم  ار  نمی  نیمزرس  همه  متسیب  نرق  رد  ءاعنص ؛ ای  هدعص  رد  ناشزکرم  رقم و  اب  نمی ، عفترم  یناتسهوک و  هقطنم  رد  امومع 
هنیدم رد   860 تف 246 / یّسر ، ینسح  میهاربا  نب  مساق  یسر  ینب  همئا  تسخن : هرود  - 1

تشاد تماقا  هنیدم  رد  زین  يو  مساق ، نب  نیسح 
هدعص رد  قحلا ، یلا  يداهلا  نیسح ، نب  ییحی   897 / 284

922 تف 310 / یضترم ، هب  بقلم  ییحی ، نب  دمحم   911 / 298
رصان هب  بقلم  ییحی ، نب  دمحا   913 / 301

956 تف 345 / دمحا ، نب  ییحی   934 / 322
1012 تف 403 / یعاّدلا ، روصنم  هب  بقلم  ییحی ، نب  فسوی   968 / 358
1003 تف 393 / روصنم ، نیسحلا  وبا  ینایلع ، یلع  نب  مساق   998 / 389

1013 تف 404 / يدهم ، هب  بقلم  مساق ، نب  نیسح   1010 / 401
مساق نب  رفعج   1022 / 413

1040 تف 431 / مشاه ، وبا  نمحرلا ، دبع  نب  نسح   1035 / 426
197 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

و دنتفرگ ، ار  اعنـص   1062 رد 456 / نایحیلـص  يدـیز ، ناماما  یناوتاـن  هرود  رـصانلا  یملید  هب  بقلم  نیـسح ، نب  حـتفلا  وبا   1045 / 437
دنتفای تموکح  اج  نآ  رد   1099 رد 492 / میشغ  نب  متاح  نادناخ  زا  ینادمه  هخاش 

1066 تف 458 / مشاه ، وبا  نب  ةزمح   ؟
1068 تف 460 / رفعج ، نب  لضاف   1067 / 458

1085 تف 478 / رفعج ، نب  دمحم   ؟
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بلاط وبا  دمحم ، نب  ییحی   1117 / 511
دیز نب  یلع   1137 / 531

1171 تف 566 / لکوتم ، هب  بقلم  نامیلس ، نب  دمحا   1138 / 532
ناینادمه تسد  هب  اعنص ، حتف   1171 / 566

نمی لاغشا  نایبویا و  هبلغ   1229 - 1174 / 562 - 569
1217 تف 614 / روصنم ، هب  بقلم  هزمح ، نب  هّللا  دبع   1187 / 583
هدعص رد  قحلا ، یلا  يداهلا  نیدلا  مجن  هزمح ، نب  ییحی   1217 / 614

تشاد تموکح  یبونج  یحاون  رد   1226 ات 623 / رصان ، نیدلا  زع  هّللا ، دبع  نب  دمحم   1217 / 614
دش رقتسم  اعنص  رد  نایلوسر  تموکح  1229 ؟- 626 /؟-

هخاش ياضعا  هلیـسو  هب  يدـیز  تماما  « 1 « )؟ عیطملا دـیاش   ) ءیطوملا يدـهملا  هب  بقلم  نیـسح ، نب  دـمحا   1258 - 1248 / 656 - 646
. تفای همادا  نادناخ  نیا  زا  یییزاوتم 

روصنم هب  بقلم  دمحم ، نب  مساق  ح 1592  مساق ح 1000 / ینب  هخاش  زا  يدیز  ناماما  رتدیدج : هرود  - 2
دّیؤم هب  بقلم  مساق ، نب  دمحم   1620 / 1029

______________________________

. تسا هدش  يراذگتمالع  طلغ  هک  دشاب   al -MutI دیاش اما   al -Muti لصا رد  (. 1)
198 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

لکوتم هب  بقلم  مساق ، نب  لیعامسا   1644 / 1054
( دوب نسح  نب  دمحا  بیقر  ماما  نمی  بونج  رد  دیؤم  هب  بقلم  دمحم  نب  مساق   ) يدهم هب  بقلم  نسح ، نب  دمحا   1676 / 1087

لکوتم هب  بقلم  دمحا ، نب  دمحم   1681 / 1092
يدهملا يداهلا  رصان  هب  بقلم  دمحم ، نب  دمحم   1686 / 1097

لکوتم هب  بقلم  نیسح ، نب  مساق   1716 / 1128
روصنملا نیسح   1726 / 1139

يدهم هب  بقلم  نیسح ، نب  سابع   1746 / 1160
روصنم هب  بقلم  سابع ، نب  یلع   1775 / 1189

يدهم هب  بقلم  نیسح ، نب  دمحا   1806 / 1221
لکوتم هب  بقلم  یلع ، نب  دمحا   1808 / 1223

يدهم هب  بقلم  دمحا ، هب  هّللا  دبع   1816 / 1231
يدهملا مساق   1841 / 1257

لکوتم هب  بقلم  ییحی ، دمحم   1845 / 1261
اعنص هب  ینامثع  ناکرت  هلمح  نیتسخن   1849 / 1265

ینامثع ناکرت  هلیسو  هب  نمی  نتفرگ   1918 - 1871 / 1336 - 1288
روصنم نیدلا  دیمح  ییحی ، نب  دمحم   1880 - 1308

لکوتم هب  بقلم  روصنملا ، دمحم  نب  ییحی   1904 / 1322
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1962 تف 1382 / مالسالا ، فیس  ییحی ، نب  دمحا   1962 - 1948 / 1382 - 1367
لیکـشت نمی  یبرع  يروهمج  هک  نیا  ات  دوب  شکمـشک  رد  هاوخيروهمج  ياهورین  اـب  لاس 1970  ات  يو  دمحا ، نب  ردـب   1962 / 1382

. دش
يایاجـس تافـص و  رطاخ  هب  ار  ع )  ) یلع ص )  ) دمحم ترـضح  هک  دناهدیقع  نیا  رب  دنتـسه و  هعیـش  زا  يورهنایم  لدتعم و  هقرف  نایدـیز 

ماما ردارب  دیز  یتسیاب  قح  هب  نایعیش  مجنپ  ماما  هک  دندقتعم  زین  یهلا و  صن  ای  نامرف  هب  هن  تشامگرب  نانمؤم  هعماج  تماما  هب  یـصخش 
تاغیلبت اب  دیز  نارادفرط  باقعا و  دیـسر . تداهـش  هب  هرامـش 2 ) هب  دیرگنب   ) يوما هفیلخ  ماشه ، تفالخ  هرود  رد  هک  دـشاب  رقاب  دـمحم 

بونج یحاون  ملید و  نایناریا  دوخ ،
199 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دوخ شیک  هب  دـندوب ) هدـشن  ناملـسم  همه  شنامدرم  نامزنآ  اـت  تقیقح  رد  و   ) دوب لـصولا  بعـص  ياهقطنم  هک  ار  رزخ  ياـیرد  یبرغ 
. تفریذپ ماجنا  یناسآ  هب  راک  نیا  دندروآرد و 

نیدـلا نامجرت  اجنیا ، رد  دوب و  جراخ  طبروطبـض  زا  هداتفارود و  نینچمه  زین  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  یبرغبونج  هشوگ  رد  نمی  هیحاـن 
نومأم تفالخ  نامز  رد  دوب ، هدـمآ  نمی  هب  هنیدـم  زا  هک  يولع  نایعیـش  مود  ماما  نسح ، ماما  باـقعا  زا  یکی  اـبطابط ، میهاربا  نب  مساـق 
یناسآ يارب  یبرغ  ناققحم  هک  یـسر »  » مان تسا . هیدیز  یمالک  یهقف و  بهذم  راذگهیاپ  يو  عقاو ، رد  درتسگب . ار  يدیز  توعد  طاسب 

دوخ هتبلا  تسا . زاجح  رد  ییاج  سّرلا ، هیحان  هب  بوسنم  دراد و  ییایفارغج  ءاشنم  دـناهدرک ، قالطا  هیدـیز  زا  هخاش  نیا  ناـماما  هب  راـک 
. دنربیمن راک  هب  ار  حالطصا  نیا  الومعم  ینمی  ناخروم 

ناـفلاخم رگید  ناـیطمرق و  یلحم ، جراوـخ  ربارب  رد  دنتـسناوت  دـندش و  رقتـسم  نمی  لامـش  رد  هدعـص  رد  یـسر  ناـماما  بیترت ، نـیا  هـب 
هاگیاپ نانچمه  نمی  دعب ، نرق  مامت  رد  دنتـشاد . فرـصت  رد  زین  ار  ءاعنـص  یهاگ  هدعـص ، رب  هوالع  اهنآ  دـننک . عافد  دوخ  زا  ناشتموکح 
مهدزای مجنپ / نرق  مود  همین  رد  دنتفریم . مالـسا  ناهج  طاقن  رگید  رزخ و  يایرد  تالایا  هب  اجنآ  زا  يدیز  نایعاد  دوب و  هیدـیز  توعد 

دنتفای و تسد  نآ  رب  هرامش 47 ) هب  دیرگنب   ) نادمح ینب  برع  ياسؤر  دعب  نرق  رد  دنتفرگ و  ار  ءاعنص  هرامش 45 ) هب  دیرگنب   ) نایحیلص
هب بقلم  ییحی  نب  دمحا  ماما  باقعا  زا  یکی  لکوتملا  هب  بقلم  نامیلـس  نب  دمحا  نامز  رد  اهنت  دوب . اهنآ  فرـصت  رد  لاس  هاجنپ  تدـم 
زا شیب  هک  اهنآ  هبلغ  دـنتفرگ و   1174 رد 569 / ار  نمی  نایبویا  تشگزاب . يدـح  ات  نایدـیز  هب  لابقا  مهد ، مراهچ / نرق  ناماما  زا  رـصان 

نانارمکح نیتسخن  نامز  رد  نایدیز  تخاس . دودحم  هداعلا  قوف  ار  يدیز  ناماما  رادـتقا  ( 8 هرامش 30 ، هب  دیرگنب   ) دیـشک لوط  نرق  مین 
تردق لوفا  ببس  یلخاد  تاعزانم  ینورد و  ياهشکمـشک  هکنیا  ات  دنتفرگ  هرابود  ناج  يدح  ات  هرامش 49 ) هب  دیرگنب   ) نمی یلوسر 

. دش نمی  رد  اهنآ 
هلـسلس زا  دنچ  یناماما  لوخد  رثا  رب  ینیـشناج  یلاوت  هک  دیآیم  رظن  هب  اما  تسا ، هدـنام  ياج  رب  ناماما  زا  ياهدـع  مان  هرود ، نیا  زا  سپ 

هلسلس تماما  اب   1592 یلاوح 1000 / زا  دعب  ناماما  رتصخـشم  الماک  یلاوت  تسا . هتـشگ  عطقنم  ناماما  دض  نایعدم و  رگید و  ینـسح 
نمی دندوب و  هدرک  حتف   1547 لاس 954 / رد  ءاعنـص  هب  اشاپ  رمدزوا  دورو  اب  ناکرت  ار  نمی  نیا ، زا  لبق  دوشیم . زاغآ  دـمحم  نب  مساـق 
لمع يدازآ  اهنادب  اهینامثع  دنتفریذپ و  ار  ینامثع  نیطالـس  هطلـس  يدیز  ناماما  دـش و  ینامثع  يروتارپما  تالایا  زا  یکی  نیا  زا  سپ 

يرادربنامرف غوی   1635 ات 1045 / دندش  بوصنم  ءاعنص  رد  ون  زا   1629 زا 1038 / سپ  هک  يدیز  ناماما  اما  دندیـشخب . یهبانتعم  یلخاد 
. دندنگفارب ندرگ  زا  ار  ینامثع  تلود  زا 

200 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ریـسع هب  مهدزون  مهدزیـس / نرق  رخاوا  رد  اهینامثع  هکنیا  ات  تشاد  همادا  شوشغم  یتروص  هب  دعب  نرق  مین  ود و  رد  نمی  یلخاد  خیرات 

نمی تاعفترم  هموح  رب  يدیز  ناماما  هطلس  اما  دنتفرگ . ار  ءاعنـص   1871 رد 1288 / سپس  دنتشگزاب و  نمی  لامـش  رد  دوب  ياهقطنم  هک 
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كرت ار  نمی  ناکرت  لوا ، یناهج  گنج  نایاپ  رد  دـندرکیم . فرـصت  ار  ءاعنـص  تقوم  تروص  هب  یهاگ  اـهنآ  دـنام و  ياـج  رب  مکحم 
گنج زا  دعب  اما  دنوش . هتخانـش  لقتـسم  مه  یللملانیب  رظن  زا  دنزاس و  اور  تکلمم  رـسارس  رب  ار  دوخ  رادـتقا  دنتـسناوت  ناماما  دـنتفگ و 
تروص یماظن  ياتدوک  کی  رد 1962  درک و  ظفح  ار  یتنس  هقلطم  عون  زا  یتموکح  هتسب و  ياهعماج  هک  دوب  لکشم  رگید  مود  یناهج 

هب رد 1970  هکنیا  ات  دـش ، زاغآ  ياینالوط  نینوخ و  یلخاد  گنج  نآ ، زا  سپ  دـش . مـالعا  يروهمج  تموکح  نآ  لاـبند  هب  تفرگ و 
. دمآ راک  رس  رب  يروهمج  یفالتئا  تلود  کی  دش و  هداد  نایاپ  نیدلا  دیمح  نادناخ  تموکح 

یسانشباتک

لودج ب. 124 و  - 122 روابماز ، هرامش 45 ،  22 وخاز ، - 
. رآ یج . « ) ءاعنص ، » مود شیاریو  نامتورتشا ؛) ر . « ) هیدیز ، » لوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. تیمشا
هحفص 302. رد  لصفم  همانهرجش  اب  ندنل 1892 ، هنایم ، ياههدس  لیاوا  رد  نآ  خیرات  نمی : ياک . یس . ه . - 

.1928 - 1927 / 1346 هرهاق ، نمیلا ، خیرات  ثداوح و  یف  نزحلا  مومهلا و  ۀجرف  یعساولا ، ییحی  نب  عساولا  دبع  - 
.127 - 17 (، 1970  ) هرامش 23 ثاحبالا ، ق ،» 569 ه . نمی 139 - ياههکس  ، » يزاخب ج . يزمر . - 

اب ، 81 - 76 مود ، دـلج  ، 1978 - 1974 ندـنل ، (، 1295 - 1173 / 694 - 567  ) نـمی رد  ناـیلوسر  نیتـسخن  ناـیبویا و  ثیمــسا ، ر . ج . - 
.81 ، 77 هحفص 76 - رد  همانهرجش  يدیز و  ناماما  زا  یتسرهف 

201 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1018 - 818 / 409 دایز 203 - ینب  ای  نایدایز   42

هراشا

دایز نب  دمحم   818 دیبز 203 / رد  ناشتختیاپ  اب  نمی ،
دمحم نب  میهاربا   859 / 245

میهاربا نب  دایز   896 / 283
دایز نبا )  ) 902 / 289

شیجلا وبا  میهاربا ، نب  قاحسا   911 / 299
قاحسا نبا  دایز )؟(  ای  هّللا  دبع   981 / 371

هّللا دبع  نب  هّللا  دبع  ای  میهاربا   1018 - 1012 / 409 - 402
. دندش اهنآ  نیشناج  نایدایز  یلامش  ياهنیمزرس  رد  حاجن  ینب  هلمج  زا  دندوب  نامالغ  زا  هک  يدایز  يارزو   1018 / 409

یتبـسن نینچ  اما  دـسریم ، هیبا  نب  داـیز  قارع ، رد  يوما  فورعم  یلاو  هب  شبـسن  هک  دوب  یعدـم  هلـسلس  نیا  راذـگناینب  داـیز  نب  دـمحم 
هشیمه نایدایز  تشامگ و  نمی  ینارمکح  هب  دریگب ، ار  فلاخم  نایعیش  ولج  هکنآ  دیما  هب  ار  وا  نومأم  یسابع  هفیلخ  دوبن . شیب  يرادنپ 

202 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
رد ار  دوخ  رادـتقا  هنماد  تسناوت  يو  دوب و  نمی  یلحاس  موبورف  ای  هماهت  رد  عقاو  دـیبز ، دـمحم  تردـق  زکرم  دـندنام . یقاب  دادـغب  عیطم 

ءاعنص رد  ار  دوخ  ماجنارـس  هرامـش 43 ) هب  دیرگنب   ) اهيرفعی دنچره  دـنارتسگب  نمی  عفترم  ياهشخب  زا  یـضعب  تومرـضح و  ات  قرش 
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تموکح هرود  رد  اهنت  نیا  دنتـشاد و  رارق  یلحم  ردتقم  يارما  رگید  نایرفعی و  دیدهت  ضرعم  رد  هشیمه  يدعب  نایدایز  دنتخاس . رقتـسم 
نیقی هب  ناشینارمکح  خـیرات  هک  يدایز  يارما  نیرخآ  دـش . ءایحا  يدـح  ات  نایدایز  لابقا  تخب و  هک  دوب  قاحـسا  شیجلا  وبا  ینـالوط 
یشبح هایـس  ناگدرب  زا  هک  اهنآ  ناریزو  تسد  هب  تردق  دیبز  رد  مهدزای  مجنپ / نرق  لیاوا  رد  دندوبن و  شیب  یناگراکیب  تسین ، هتـسناد 

(. هرامش 44 هب  دیرگنب  . ) درک سیسأت  ار  یحاجن  هلسلس  اهنآ  زا  یکی  داتفا و  دندوب ،

یسانشباتک

.26 موبلا ، 115 ؛ روابماز ، 91 ؛ - 90 لوپ ، نیل - - 
(. نامتورتشا ر . «، ) نایدایز ، » لوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

. دعب هب   234 ، 18 - 2 هنایم ، ياههدس  لیاوا  رد  نآ  خیرات  نمی : ياک ، یس . ه . - 
،130 ح 1988 ،]  ] خیراتیب كاربسنیا ، دیعس ، ناتـسبرع  رد  ندمت  رنه و  لاس  رازه  هس  نمی : راتـساریو ،)  ) مئاد رد و . ثیمـسا ، ر . یج . - 

. نانارمکح تسرهف  اب  ، 138
203 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

997 - 847 / 387 - 232 « 1  » روفعی ینب  ای  رفعی  ینب   43

هراشا

يریمح یلاوح  نمحرلا  دبع  نب  رفعی   847 دوب 232 / دنج  ءاعنص و  رد  ناشزکرم  نمی ،
( رفعی وبا  دمحم ، نب  میهاربا   ) هموکحلا بیان   882 تف 269 / رفعی ، نب  دمحم   872 / 258

886 تف 273 / هناگی ، نارمکح  دمحم ، نب  میهاربا   882 / 269
شاشتغا هرود   886 / 273

ینارمکح لوا  رود  ناّسح ، وبا  میهاربا ، نب  دعسا  ح 898  ح 285 /
نایمطاف رادفرط  ياسؤر  ارما و  تسد  هب  هاگ  داتفایم و  يدیز  ناماما  تسد  هب  یهاگ  ءاعنص  رد  تردق  رود  نیا  رد  شاشتغا ، هرود 

ینارمکح مود  رود  میهاربا ، نب  دعسا   915 / 303
میهاربا نب  دمحم  944 ؟ / 332

دوب عازن  دروم  شتموکح  ناطحق ، نب  هّللا  دبع   997 - 955 / 387 - 344
دندمآرد یلحم  کچوک  ياسؤر  تروص  هب  يرفعی  يارما   997 / 387

______________________________

. تسا روفعی  مان  نیا  طبض  اج  همه  بحاصم  یسراف  فراعملا  ةرئاد  رد  (. 1)
204 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ار دـنج  ءاعنـص و  دروآ ، تسد  هب  نمی  تاـعفترم  یـسابع  ناـنارمکح  زا  ار  دوخ  لالقتـسا  مهن  موس / نرق  همین  رد  نمحرلا  دـبع  نب  رفعی 
یبرغ لامـش  رد  مابـش  هیحان  زا  وا  هداوناخ  داد . لیکـشت  دروآ ، تسد  هب  تردـق  اجنآ  رد  هک  ار  یلحم  هلـسلس  نیتسخن  دـش و  فرـصتم 

رب درکیم و  طاـیتحا  زونه  رفعی  همه ، نیا  اـب  تسا . مالـسا  زا  شیپ  راـگزور  عّبت  ناـهاش  رود  باـقعا  زا  هک  درکیم  اـعدا  دوـب و  ءاـعنص 
ءاعنص و رب  الیتسا  يارب  یـشوشغم  عازن  رد  مصاختم  بیقر و  ياهتردق  اب  رفعی  هداوناخ  يدعب  ياضعا  دوب . یقاب  یـسابع  يافلخ  تعاطا 
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زا دعب  یکدنا  و  هرامـش 40 ) هب  دیرگنب   ) 897 رد 284 / يدیز  ناماما  ندمآ  تاعزانم  نیا  رد  دیدج  رـصنع  دـندش . ریگرد  یلامـش  نمی 
زا سپ  اما  دـمآ ، دـیدپ  یبسن  یتابث  میهاربا  نب  دعـسا  نامز  رد  دوب . ( 40 هرامـش 27 ، هب  دیرگنب   ) نایمطاف رادفرط  نایطمرق  شیادـیپ  نآ ،
زا يدارفا  ارهاظ  هچرگ  داد ، تسد  زا   997 زا 387 / شیپ  ار  دوخ  ینارمکح  تردق  دیـشاپ و  مه  زا  قافن  رثا  رب  يرفعی  نادـناخ  وا  ندرم 

. دندنام یقاب  یلحم  مانمگ  ياسؤر  تروص  هب  نآ 

یسانشباتک

.116 روابماز ، 91 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. نامتورتشا ر . « ) نمحرلا دبع  نب  رفعی  ، » لوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

. دعب هب   223 ، 6 - 5 هنایم ، ياههدس  لیاوا  رد  نآ  خیرات  نمی : گنیک ، یس . ه . - 
هحفص 333. رد  همانهرجش  اب  نمیلا ، یف  هیمطافلا  ۀکرحلا  نویحیلصلا و  ینهجلا ، م . س . ینادمهلا و ح . ف . ح . - 
.138 ، 131 - 130 دیعس ، ناتسبرع  رد  ندمت  رنه و  لاس  رازه  هس  نمی : راتساریو ،)  ) مناد رد و . تیمشا ، ر . یج . - 

205 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1158 - 1022 / 553 نایحاجن 412 - ای  حاجن  ینب   44

هراشا

نیدلا رصان  دیؤملا  حاجن ،  1022 دیبز 412 / رد  ناشتختیاپ  اب  نمی :
نایحیلص يالیتسا  ح 1060  ح 452 /

ینارمکح لوا  رود  لوحالا ، هب  بقلم  حاجن ، نب  دیعس   1081 / 473
نایحیلص ددجم  يالیتسا   1083 / 475

ینارمکح مود  رود  حاجن ، نب  دیعس   1086 / 479
یماط وبا  حاجن ، نب  شاّیج   1089 / 482
شایج نبا  لوا  کتاف  ح 1107  ح 500 /

لوا کتاف  نب  روصنم   1109 / 503
روصنم نبا  مود  کتاف   1124 / 518
دمحم نبا  موس  کتاف   1137 / 531

. داتفا يدهم  ینب  تسد  هب   1159 رد 554 / دیبز  درک و  لزع  ار  موس  کتاف  يدیز  ماما  ح 1158  ح 553 /
یشبح هایس  ناریزو  زا  یکی  دنتفر ، نایم  زا  هرامش 42 ) هب  دیرگنب  ، ) نایدایز هکنآ  زا  سپ 

206 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
یـسابع هفیلخ  هب  نوچ  تفرگ و  تسد  هب  ار  تردـق  مامز  لقتـسم  ینارمکح  ناونع  هب  دـیبز  رد  تشک و  ار  دوخ  بیقر  حاجن  مان  هب  نانآ 

طسب هماهت  قیرط  زا  لامـش  تمـس  رد  ار  دوخ  ورملق  تشاد و  تفایرد  تفالخ  هاگتـسد  زا  يراختفا  باقلا  نیوانع و  درک ، تعاطا  راهظا 
. داد

دندرکیم و دراو  دوخ  تردق  ياقبا  يارب  هریخذ  نازابرس  ناونع  هب  ار  یشبح  نامالغ  اهنآ ، زا  شیپ  نایدایز  دننام  وا ، نانیـشناج  حاجن و 
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ناـنارمکح ار  حاـجن  نب  دیعـس  دـندرک . کـمک  دراد ، دوـجو  نمی  موـبورف  رد  مه  زوـنه  هک  اـهداژن  طـالتخا  جازتـما و  هب  بیترت  نیا  هب 
تموکح اهنآ  ناگدـناشنتسد  زا  یکی  ناونع  هب  لوا  کتاف  نب  روصنم  دـندرک و  علخ  راـبکی  زا  شیب  هرامش 46 ) هب  دیرگنب   ) یحیلص

علخ اب  دندنار و  تموکح  هرامـش 48 ) هب  دیرگنب   ) يدهم ینب  بناج  زا  هدنیازفا  راشف  یگتفـشآ و  نایم  رد  مشـش  نرق  رد  نایحاجن  درک .
دراو  1159 رد 554 / نویدهم  لکوتملا ، هب  بقلم  نامیلـس  نب  دمحا  يدـیز  ماما  بناج  زا  یماظن  کمک  ياهب  هب  دـمحم  نبا  موس  کتاف 

. دندش دیبز 

یسانشباتک

.26 موبلا ، 118 ؛ - 117 روابماز ، 93 ؛ - 92 لوپ ، نیل - - 
(. ثیمسا ر . یج . « ) نایحاجن ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
. دعب هب   14 هنایم ، ياههدس  لیاوا  رد  نآ  خیرات  نمی : ياک ، یس . ه . - 

هحفص 339. رد  همانهرجش  اب  نمیلا ، یف  هیمطافلا  ۀکرحلا  نویحیلصلا و  ینهجلا ، م . س . ینادمهلا و ح . ف . ح . - 
.59 - 55 مود ، دلجم  (، 1295 - 1173 / 694 - 567 ، ) نمی رد  نایلوسر  نیتسخن  نایبویا و  ثیمسا ، رآ . یج . - 

.138 ، 132 - 131 دیعس ، ناتسبرع  رد  ندمت  رنه و  لاس  رازه  هس  نمی : راتساریو ،)  ) مئاد رد و . ثیمسا ، رآ . یج . - 
207 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1138 - 1047 / 532 نایحیلص 439 -  45

هراشا

یعاد لماک  وبا  یحیلص ، دمحم  نب  یلع   1047 دوب 439 / هلبج  وذ  رد  سپس  ءاعنص و  رد  ناشتختیاپ  نمی :
مّرکم هب  بقلم  یلع ، نب  دمحا   1080 ای 473 -  1067 / 459

رفعج نب  دمحا  تنب  يورا  هدیس  هیلاع  تماعز  تحت  رغصالا  مرکم  هب  بقلم  یلع ، نب  دمحا  نب  یلع   1086 ای 479 /  1075 / 467
رفعج نب  دمحا  تنب  يورا  هدیس  هیلاع  تماعز  تحت   1099 تف 492 / رفظم ، نب  دمحا  نب  ابس  روصنم  ح 1091  ح 484 /

دمحا تنب  يورا  هدیس   1138 - 1099 / 532 - 492
دنتفرگ تسد  هب  ار  تردق  ندع  نایعیرز   1138 / 532

یعیـش توعد  يارب  يدـعاسم  هنیمز  هرامـش 41 ) هـب  دـیرگنب   ) يدـیز نایعیـش  زکرم  قارع و  رد  تفـالخ  زکرم  زا  يرود  تـلع  هـب  نـمی 
هک نیمه  هرامـش 40 .) هب  دـیرگنب   ) تسا هدـش  دای  اـجنآ  رد  ناـیطمرق  ياـهتیلاعف  زا  مهد  مراـهچ / نرق  لـیاوا  زا  دوب و  زین  یلیعامـسا 

سدقم ياهرهش  و  هرامش 27 ) هب  دیرگنب   ) دندش رقتسم  رصم  رد  مهد  مراهچ / نرق  مود  همین  رد  نایمطاف 
208 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. دمآ دیدپ  نمی  رصم و  نایم  یکیدزن  هطبار  دنتخانش ، تیمسر  هب  ار  دیدج  يافلخ  زاجح ،
ياضعا زا  یکی  دمحم  نب  یلع  دـنتفای . تموکح  نمی  رب  نایمطاف  یمـسا  ناگدـناشنتسد  یلیعامـسا و  شیک  ناوریپ  ناونع  هب  نایحیلص 

دبع نب  نامیلـس  نمی ، رد  یمطاف  تاعدلا  یعاد  بیان  ای  هفیلخ  دوب  یعفاش  یـضاق  کی  رـسپ  هک  ناتـسبرع  بونج  لیابق  زا  نادـمه ، هلیبق 
تـسکش ار  هماهت  یـشبح  هایـس  نامالغ  هلـسلس  يو  دروآ . دوجو  هب  نمی  تاعفترم  رد  یتراما  تسناوت  بیترت ، نیا  هب  دـش و  یحاوز  هّللا 

ینب تسد  زا  ار  ندع  دـعب  لاس  رد  تخات و  زاجح  هب  تفرگ و  يدـیز  ناماما  زا  ار  ءاعنـص   1063 ات 455 / و  هرامش 44 ) هب  دیرگنب   ) داد
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. دروآ نوریب  نعم 
ار هحوتفم  قطانم  دنتسناوتن  نایحیلص  اما  دیسر . دوخ  شرتسگ  رثکادح  هب  نایحیلـص  ورملق  هنماد  دمحا  مّرکم  شرـسپ  تموکح  نامز  رد 

لامـش رد  هدعـس  دوخ  زکرم  رد  يدیز  ناماما  دوب و  لقتـسم  بلغا  مه  ندع  دندروآربرـس ، ون  زا  نایحاجن  دنراد . هگن  مجنپ  نرق  زا  دـعب 
نامز ات  يو  دوب و  يورا  هدیـس  وا  تیافکاب  ردتقم و  رـسمه  تسد  رد  یعقاو  تردق  دـمحا ، ینارمکح  ریخا  شخب  زا  دـندنام . یقاب  نمی 

یبونج و نمی  اجنآ  زا  تخاس و  لقتنم  هلبج  وذ  هب  ار  نایحیلـص  تختیاپ  هدیـس ، تشاد . تسد  رد  ار  روما  ماـمز   1138 رد 532 / شگرم 
. تشاد دوخ  تراظن  تحت  یناث » سیقلب   » ناونع هب  دوخ  ینارمکح  ناشخرد  نارود  رد  ار  هماهت 

رد اجنآ  رد  یبویا  هاش  ناروت  ندش  رادیدپ  ات  نانآ  داتفا و  نایعیرز  تسد  هب  تردـق  یگلاس ، ود  دون و  نس  رد  هدیـس  تشذـگرد  زا  سپ 
ییاههعلق نانچمه  مهدزاود  مشش / نرق  نایاپ  ات  یحیلص  ناریما  زا  یضعب  (. 8 هرامش 30 ، هب  دیرگنب   ) دندوب راک  رس  رب   1174 لاس 569 /

. دنتشاد دوخ  فرصت  رد  نمی  رد  ار 

یسانشباتک

.26 موبلا ، تسا ؛) هابتشا  زا  رپ  ذخأم  ودره   ) 119 - 118 روابماز ، 94 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. ثیمسا رآ . یج . «، ) نایحیلص ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

H. C. Kay, Yaman: Its Early Mediaeval History, 19- 64, with a detaild genealogical table at - 
.p. 335

(. هحفص 335 رد  لصفم  همانهرجش  اب  نمیلا ، یف  هیمطافلا  ۀکرحلا  نویحیلصلا و  ینهج ، م . س . ینادمهلا و ح . ف . ح . - )
.Ramzi J. Bikhazi," Coins of al- Yaman 139- 569", 77 ff - 

G. R. Smith, in W. Daum) ed. (, Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix, - 
.132, 138

209 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1175 - 1080 / 571 مرک 473 - ینب  ای  نایعیرز   46

هراشا

هدـناشنتسد ناریما  مرکم ، نب  دوعـسم  بنذ و  نب  مرک  ای  مرکم  اـی  مّرکم  نب  ساـبع   1080 ندـع 473 / رد  اهنآ  تختیاپ  اـب  یبونج  نمی 
نایحیلص

كرتشم نانارمکح  سابع ، نب  عیرز  مرکم و  نب  دوعسم   1084 / 477
وبا عیرز و  نب  دوعسلا  وبا  عیرز : نارسپ  دوعسم و  نارسپ  ینعی  هداوناخ  هخاش  ود  نایم  تباقر  شاشتغا و  هرود   1138 - 1110 / 532 - 504
نب یلع  هب  تموکح  سپس  دندرک و  تموکح  ینیعمان  ياهخیرات  رد  تاراغلا  یبا  نبا  دمحم  دوعسلا و  یبا  نبا  ابس  دوعـسم ، نب  تاراغلا 

دیسر دمحم 
1139 تف 533 / ندع ، نارمکح  هناگی  دوعسلا ، یبا  نبا  ابس  ح 1138  ح 532 /

( ّرغالا ّزعالا ؟(  ابس ، نب  یلع   1139 / 533
مّظعملا ابس ، نب  دمحم   1140 / 534
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1166 تف 561 / دمحم ، نب  نارمع  ح 1153  ح 548 /
210 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

يالیتسا  1175 / 571 نارمع ، لاسدرخ  نارـسپ  هنطلـسلا  بیان  ناونع  هب  یمّظعم  رهوج  هلمج  نآ  زا  یـشبح  يارزو  تموکح   1166 / 561
ندع رب  نایبویا 

ار نایمطاف  دندوب و  هیلیعامسا  ناوریپ  زا  هرامش 45 ) هب  دیرگنب   ) نایحیلص دننام  دنتـشاد و  قلعت  مای  ینب  هفیاط  زا  مشج  هخاش  هب  نایعیرز 
، دنار نوریب  ندع  زا  ار  نعم  ینب  نوچ  یحیلـص  مرکم  دمحا  هک  دمآ  اهنآ  غارـس  هب  یتقو  لابقا  تلود و  دنتـشاد . لوبق  دوخ  یمودخم  هب 

تمدـخ نادـب  تیامح و  یمطاف  توعد  زا  هکنآ  طرـش  هب  تشامگ  اجنآ  ینارمکح  هب  اکرتشم  دـندوب  ردارب  ود  هک  ار  دوعـسم  ساـبع و 
رد 484/ دـمحا  مرکم  گرم  زا  سپ  هک  يایلخاد  تالکـشم  هکنآ  اـت  دـنتخادرپیم  جارخ  يورا  هدیـس  یحیلـص ، هکلم  هب  اـهنآ  دـننک .

نایحیلـص تعاطا  هقبر  زا  دـندوب  رگیدـکی  هدازومع  هک  عیرز  تاراغلا و  وبا  تشاد و  فوطعم  دوخ  هب  ار  هدیـس  هجوت  دـمآ ، شیپ   1091
يرادربنامرف تعاـطا و  ناـیمطاف  زا  رودارود  ناـنچمه  یلو  دـنداد ، لیکـشت  ندـع  نوماریپ  رد  ار  یعیرز  لقتـسم  تراـما  دـنتفر و  نوریب 

مرک ینب  ار  اهنآ  ینمی  ناخروم  زا  یخرب  اـما  تسا ، هدـش  هدـناوخ  میدرک  داـی  وا  زا  ـالاب  رد  هک  عیرز  ماـن  هب  یعیرز  هلـسلس   ) دـندرکیم
(. دناهدناوخ

سابع و نادنزرف  وس و  کی  زا  دوعـسم  باقعا  ینعی  نادـناخ  نیا  هخاش  ود  نایم  یلخاد  گنج  هرجاشم و  زا  رپ  رـسارس  دـعب  ياهههد  اما 
اهنآ ندیسر  تردق  هب  قیقد  خیرات  اما  تسا ، مولعم  دناهدرک  تموکح  مه  یپ  رد  نادناخ  نیا  زا  هک  یناریما  مان  دوب . رگید  يوس  زا  عیرز 
ندع هیحان  رب  يدـحاو  تردـق  تسناوت  عیرز  نب  دوعـسلا  یبا  نب  ابـس  هک  دوب  ح 1138  لاس 532 / دودـح  رد  اهنت  نیا  تسین . صخـشم 

هب ار  یحیلـص  فلتخم  ياهرهـش  اههعلق و  يودرا ، هدیـس  اب  یجاودزا  نامیپ  دـنام . یقاب  وا  هخاش  رد  سپنآ  زا  رادـتقا  نیا  دـنک و  لامعا 
یـشبح ناریزو  تیالو  تحت  شناوج  نارـسپ  تفای ، تافو  نمی  تاعدـلا  یعاد  هلـسلس و  سیئر  نارمع ، یتقو  اـما  دـنگفا  ناـیعیرز  نماد 

. دنداد نایاپ  نایعیرز  لقتسم  تردق  هب  و  ( 8 هرامش 30 ، هب  دیرگنب   ) دندرک فرصت   1175 رد 571 / ار  ندع  نایبویا  دندمآرد .

یسانشباتک

.26 موبلا ، 117 ؛ روابماز ، 97 ؛ لوپ ، نیل - - 
.H. C. Kay, Yaman: Its Early Mediaeval History, 152- 61, 307- 8 - 

هحفص 307. رد  همانهرجش  اب 
.Ramzi Bikhazi," Coins of al- Yaman 134- 369 A. H.", 102 ff - 

G. R. Smith, The Ayyubids and Early  - 211 ص : یـسانشرابت ، يرامـشهاگ و  يامنهار  دـیدج  یمالـسا  ياههلـسلس 
.Rasulids in the Yemen, II, 63- 7

هحفص 63. رد  همانهرجش  اب 
.Idem, in W. Daum) ed. (, Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix, 133, 138 - 

هحفص 138. رد  تسرهف  اب 
212 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1174 - 1099 / 570 نادمه 492 - ینب  ای  ناینادمه   47

هراشا
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ینادمه میشغ  نب  متاح   1099 متاح 492 / ینب  لوا  هخاش  ءاعنص 1 - رد  ناشتختیاپ  اب  یلامش ، نمی 
متاح نب  هّللا  دبع   1109 / 502

متاح نب  نعم   1116 - 1111 / 510 - 504
حسر نب  بیبق  نب  ماشه   1116 بیبق 510 / ینب  هخاش  - 2

بیبق نب  سامح   1124 / 518
سامح نب  متاح   1139 - 1132 / 533 - 527

هلودلا دیمح  دمحا ، نب  متاح   1139 متاح 533 / ینب  مود  هخاش  - 3
دیحو هب  بقلم  متاح ، نب  یلع   1174 - 1161 / 570 - 556

ءاعنص رب  نایبویا  هبلغ   1174 / 570
213 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نایمطاف عبات  الامتحا  مود  لوا و  هخاش  دریگیم . رب  رد  دـنراد  نادـمه  هلیبق  رد  هشیر  یگمه  هک  ار  هاـتوک  هخاـش  هس  هلـسلس ، نیا  ناونع 
. دوب نینچ  اققحم  زین  موس  هخاش  دندوب و 

زا یکی  میـشغ  ینب  متاح  هرامـش 45 ) هب  دیرگنب   ) دنداد تسد  زا  ءاعنـص  رب  ار  دوخ  ذـفان  يالیتسا  نایحیلـص  یتقو   1099 لاس 492 / رد 
ینارمکح نایاپ  نعم و  علخ  هب  رجنم  ناینادـمه  ياهلیبق  ياـهیتیاضران  نآ ، زا  سپ  دـش . فرـصتم  ار  رهـش  ینادـمه ، دـنمتردق  ياـسؤر 

. دمآ راک  يور  هلسلس  مود  هخاش  قیرط  نیا  هب  دش و  سیبق  نارسپ  ندیسر  تردق  هب  لوا و  هخاش 
دندیزگرب و تردق  هب  ار  دمحا  نب  متاح  نادمه  هلیبق  ناربهر  دـندش ، هقرفت  راچد  وا  گرم  زا  سپ  سامح  نب  متاح  نارـسپ  هک  یماگنه 
وا هخاش  سپـس ، درک . عافد  لکوتم  هب  بقلم  يدیز  نامیلـس  نب  دـمحا  ماما  لباقم  رد  اعنـص  زا  دـش و  هلـسلس  ربهر  اوشیپ و  نیرتگرزب  وا 

هرامش هب  دیرگنب   ) دنار بقع  ندع  زا  ار  يدهم  ینب   1174 لاس 569 / رد  دریگب و  تسد  هب  ار  نمی  لامش  هیحان  رتشیب  روما  مامز  تسناوت 
ار نآ  دـندش و  ءاعنـص  دراو   1174 رد 570 / نایبویا  دـنداتفا . رطخ  هب  نایبویا  ندـمآ  اب  ینمی  ياههلـسلس  رگید  دـننام  زین  اـهنآ  اـما  (. 48

يارب یلامـش  نمی  یماظن  خـیرات  رد  یمهم  لـماع  ناـنچمه  نادـمه  هلیبق  رـصانع  دـنچره  (، 8 هرامـش 30 ، هب  دـیرگنب   ) دـندرک بحاصت 
. دندنام یقاب  رگید  لاس  تسیب  مکتسد 

یسانشباتک

.119 روابماز ، 94 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. سدگ لا . یس . «، ) اهینادمه ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

رد هدنـسیون  نیمه  زین  . 69 هحفص 68 - رد  همانهرجـش  اب   75 - 68 مود ، دـلج  نمی ، رد  نایلوسر  نیتسخن  ناـیبویا و  ثیمـسا ، رآ . یج . - 
هتساریو و. دیعس ، ناتسبرع  رد  ندمت  رنه و  لاس  رازه  هس  نمی : باتک 

هحفص 138. رد  نانارمکح  تسرهف  اب   138 ، 134 - 133 مئاد ،
214 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1173 - 1159 / 569 يدهم 554 - ینب   48

هراشا
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دیبز رد   1159 / 554 هماهت ، رد  شیوخ  توعد  اب  نسحلا ، وبا  يریمح ، ینیعر  يدهم  نب  یلع   1137 دیبز 513 / رد  ناشتختیاپ  نمی :
( یبنلا دبع  شردارب  اب  اکرتشم  یلع ؟(  نب  يدهم   1159 / 554

دیبز رب  نایبویا  يالیتسا   1174 / 568 1176 رد 571 / لوتقم  یلع ، نب  یبنلا  دبع   1174 - 1163 / 569 - 559
کی غّلبم  ناونع  هب  هماهت  رد  يو  دیناسریم . مالسا  زا  شیپ  عبت  ناهاش  هب  ار  دوخ  رابتینمی ، ناربهر  زا  يرایـسب  دننام  زین  يدهم  نب  یلع 

دوخ ناوریپ  یلع  مینادب . یجراخ  کی  ار  يو  هک  تسین  تسرد  ینامز  رظن  زا  دنچره  تفای ، ترهش  هنادباع  ریگتخـس  یمالـسا  بهذم 
تسد دنتشاد ، لاوز  هب  ور  هک  نایحاجن  هیلع  هلمج  زا  هنارباج  دیدش و  تالمح  هتشر  کی  هب  نانآ  اب  دناوخیم و  نیرجاهم  راصنا و  زا  ار 

هتشر کی  هب  ار  اهنآ  شنارسپ  یلع و  هنابلطهاج  یبلطهعـسوت  هرامـش 44 .) هب  دیرگنب   ) دنگفارب ار  نایحاجن  هلـسلس  تفرگ و  ار  دیبز  دز و 
تاعافترا یبونج  شخب  هب  مه  ندع و  هلمج  زا  نمی  موبورف  هب  مه  اهزاتوتخات 

215 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
تخاس راداو  نمی  رد  تلاـخد  هب  ار  یبویا  هاـشناروت  هک  دوب  یلماوع  زا  یکی  دـیاش  يدـهم  ینب  ياـهتیقفوم  دـناشک . ّزعت  هلمج  زا  نمی 

یبنلا و دبع  نایبویا   1176 رد 571 / دنداد و  تسکش  ار  يدهم  ینب  تعرـس  هب  یبویا  نایهاپـس  ریدقت ، ره  هب  (. 8 هرامش 30 ، هب  دیرگنب  )
. دنتشک دندوب ، هدرک  ار  دیبز  ندناتسزاب  دصق  هکنآ  رطاخ  هب  ارهاظ  ار  شناردارب  زا  یکی 

یسانشباتک

.26 موبلا ، 118 ؛ روابماز ، 96 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. ثیمسا رآ . یج . « ) يدهم ینب  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
.134 - 124 هنایم ، ياههدس  لیاوا  رد  نآ  خیرات  نمی : یک ، یس . چا . - 

دیدج یمالسا  ياههلسلس  هحفص 56 . رد  همانهرجـش  اب  ، 62 - 56 مود ، دـلجم  نمی ، رد  نایلوسر  نیتسخن  نایبویا و  ثیمـسا ، رآ . یج . - 
215 ص :  یسانشباتک .....  یسانشرابت 215  يرامشهاگ و  يامنهار 

نانارمکح تسرهف  اب   138 ، 135 - 134 دیعس ، ناتـسبرع  رد  ندمت  رنه و  لاس  رازه  هس  نمی : راتـساریو ،)  ) مئاد رد و . ثیمـسا ، رآ . یج .
هحفص 138. رد 

216 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1454 - 1228 / 858 لوسر 626 - ینب  ای  نایلوسر   49

هراشا

یناّسغ نیدلا  رون  لوسر ، نب  یلع  نبا  لوا  رمع  روصنملا  کلم   1229 ّزعت 626 / رد  ناشتختیاپ  هماهت ، نمی و  بونج 
نیدلا سمش  لوا ، رمع  نبا  لوا  فسوی  رفظملا  کلم   1250 / 647

نیدلا دهمم  حتفلا  وبا  رفظم ، نبا  مود  رمع  فرشالا  کلم   1295 / 694
نیدلا ربزه  لوا ، فسوی  نب  دواد  دیؤملا  کلم   1296 / 696

نیدلا فیس  دواد ، نب  یلع  دهاجملا  کلم   1321 / 721
نیدلا ماغرض  یلع ، نب  سابع  لضفالا  کلم   1363 / 764

سابع نبا  لوا  لیعامسا  فرشالا  کلم   1377 / 778
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نیدلا حالص  لوا ، لیعامسا  نب  دمحا  رصانلا  کلم   1400 / 803
دمحا نب  هّللا  دبع  روصنملا  کلم   1424 / 827

هّللا دبع  نبا  مود  لیعامسا  فرشالا  کلم   1427 / 830
مود لیعامسا  نب  ییحی  رهاظلا  کلم   1428 / 831

ییحی نبا  موس  لیعامسا  فرشالا  کلم   1439 / 842
رمع نبا  مود  فسوی  رفظم   1454 - 1442 / 858 - 845

217 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
( نایلوسر تنطلس  یعدم   ) نامثع نب  لیعامسا  نب  دمحم  لضفالا  کلم   1442 / 846

( نایلوسر تنطلس  یعدم   ) ییحی نب  دمحا  رصانلا  کلم   1442 / 846
( نایلوسر تنطلس  یعدم   ) نیدلا حالص  موس ، لیعامسا  نب  دوعسملا  کلم   1454 - 1443 / 858 - 847

( نایلوسر تنطلس  یعدم   ) رهاط نب  نیسح  دیؤملا  کلم   1454 - 1451 / 858 - 855
نایرهاط تسد  هب  ندع  حتف   1454 / 858

هب ماجنارـس  مالـسا و  زا  شیپ  یناسغ  ناـهاش  هب  ار  اـهنآ  راـبت  دـناهدرک و  لـعج  یبسن  ناـیلوسر  يارب  رادـفرط  ناسانـشبسن  ناـخروم و 
ياهشروی رد  هک  دنتـسه  زغ  ناکرت  زا  کیجنم ، هفیاط  زا  اهنآ  هک  تسا  نآ  رتشیب  لامتحا  اما  دـناهدیناسر . یبونج  بارعا  ّدـج  ناـطحق ،

. دندمآرد یسابع  يافلخ  تمدخ  هب  لوسر »  » ناونع هب  نیتسخن  نایلوسر  دنتشاد و  تکرش  هنایمرواخ  هب  نایقوجلس  یگدرکرس  هب  ناکرت 
ناطلـس نیرخآ  هک  یماگنه  و  ( 8 هرامـش 30 ، هب  دـیرگنب   ) دـنتفر نمی  هب  یبویا  يارما  نیتسخن  هارمه  یلوسر  نادـناخ  ناریما  زا  ياهدـع 

رمع نیدلا  رون  تفگ ، كرت  ماش  دصق  هب  ار  نمی   1229 لاس 626 / رد  لماکلا ، کلم  رسپ  فسوی ، نیدلا  حالص  دوعسملا  کلملا  یبویا 
بونج هماهت و  رد  تموکح  هب  لالقتسا  هب  نایلوسر  دنتشگنزاب ، نمی  هب  رگید  نایبویا  نوچ  تشاذگ و  اجنآ  رد  دوخ  تباین  هب  ار  یلوسر 
دیدج تلود  رد  مامت  توق  هب  نایبویا  ياهتنس  دنتفریذپ . دوخ  يراگدنوادخ  هب  ار  یسابع  يافلخ  نایبویا و  و  دنتخادرپ ، نمی  تاعفترم 
ینـس ادـیدش  نایلوسر  دـعب ، یکدـنا  درک . هدـهاشم  نانآ  ییاورنامرف  یتموکح و  باقلا  رد  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  ار  نیا  دـنام و  یقاـب 

ات قرـشم  رد  دنتـشاد و  تـسد  رد  یلاـس  هد  دـنچ  ار  نآ  دـنتفرگ و  يدـیز  ناـماما  زا  ار  ءاعنـص  دـنداد و  طـسب  ار  دوـخ  تردـق  بهذـم 
. دنتفر شیپ  نامع  نیشنناطلس  بونج  رد  دیدج  هلالس  ات  رافظ  تومرضح و 

رد یلوسر  نیطالس  دیسر . دوخ  جوا  هب  مهدراهچ  متشه / نرق  مهدزیس و  متفه / نرق  رخاوا  رد  نایلوسر  یگنهرف  هوکش  یسایس و  تردق 
، نیطالـس دوخ  زا  یخرب  دندرک و  تیامح  هناراوگرزب  یبرع  تایبدا  زا  دندش و  رایـسب  تارامع  نتخاس  یناب  دیبز ، ّزعت و  نوچ  ییاهرهش 

یتسدرود ياهنیمزرس  اب  ندع  زا  نایلوسر  دندوب . یتسدربز  ناگدنسیون 
218 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نیچ هب  نمی  زا  ار  یناگداتسرف  نتفر  خیراوت  دندوب و  هدرک  رارقرب  يراجت  يدتسوداد  اقیرفا  قرش  نیچ و  ایسآ ، یقرـشبونج  دنه ، نوچ 
رد 821/ دمحا  نیدلا  حالص  گرم  زا  دعب  اما  تسا . هدوب  رود  رواخ  اب  يراجت  هطبار  نیمه  نآ  هزیگنا  يوق  لامتحا  هب  هک  دناهدرک  تبث 

ياهینارمکح هتـشر  کی  كولمم و  نایم  رد  یطابـضنایب  نآ  ياـههنومن  هک  دـش  رادـیدپ  ناـیلوسر  تلود  رد  هیزجت  ياـههناشن   1424
هب ار  دوخ  رهـش  رهاط  نب  نیـسح  ندع ، یلوسر  ریما  یتقو  بیترت ، نیا  هب  دوب . تنطلـس  نایعدم  نیب  رد  برخم  ياهگنج  تدـمهاتوک و 

نادناخ تموکح  تفر ، هکم  هب  درک و  كرت  ار  نمی  موس  لیعامـسا  نبا  نیدـلا  حالـص  و  هرامش 50 ) هب  دیرگنب   ) درک میلـست  رهاط  ینب 
. دیسر نایاپ  هب  نرق  ود  زا  شیب  زا  دعب  یلوسر 

یسانشباتک
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.27 موبلا ، 120 ؛ روابماز ، 100 ؛ - 99 لوپ ، نیل - - 
(. ثیمسا رآ . یج . « ) نایلوسر ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.84 هحفص 83 - رد  اههمانهرجش  اب   90 - 83 مود ، دلجم  نمی ، رد  نایلوسر  نیتسخن  نایبویا و  ثیمسا ، رآ . یج . - 
نانارمکح تسرهف  اب   139 ، 137 - 136 دیعس ، ناتـسبرع  رد  ندمت  رنه و  لاس  رازه  هس  نمی : راتـساریو ،)  ) مئاد رد و . ثیمـسا ، رآ . یج .

هحفص 139. رد 
219 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1517 - 1454 / 923 رهاط 858 - ینب  ای  نایرهاط   50

هراشا

یلع دهاجملا  کلم  نیدلا و  حالص  رهاط ، نبا  لوا  رماع  رفاظلا  کلم   1454 نبج 858 / هنارقم و  رد  ناشتختیاپ  اب  هماهت ، نمی و  بونج 
( دنتشاد تموکح  اکرتشم  ردارب  ود  نیا   ) نیدلا سمش  رهاط ، نب 

لقتسم نارمکح  ناونع  هب  نیدلا  سمش  رهاط ، نب  یلع  دهاجملا  کلم   1460 / 864
نیدلا جات  رهاط ، نب  دواد  نب  باهولا  دبع  روصنملا  کلم   1478 / 883

نیدلا حالص  باهولا ، دبع  نبا  مود  رماع  رفاظلا  کلم   1517 - 1489 / 923 - 894
دندرک حتف  ار  نمی  رصم  ناکولمم   1517 / 923

ات مود  رماع  نب  دمحا  زا  اهنآ  زا  نت  جنپ  مان  دندروآ . ماود  نمی  یناتسهوک  عالق  رد  يرهاط  ناریما  زا  یـضعب   1538 - 1518 / 945 - 924
. تسا هدش  رکذ  دواد  نبا  موس  رماع 

نایاپ رد  هک  دندوب  نمی  نایموب  زا  بهذم  ینس  هداوناخ  کی  رهاط  ینب  ای  نایرهاط 
220 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

اهنآ تلود  نایاپ  زا  سپ  هماهت  نمی و  بونج  رد  ار  نایلوسر  ياهنیمزرس  دندیسر و  تردق  هب  هرامش 49 ) هب  دیرگنب   ) نایلوسر راگزور 
يرادا ياهتنـس  اهتسایـس و  دـندرک و  تنطلـس  يرگید  زا  دـعب  یکی  ای  مه  اب  اکرتشم  نادـناخ  نیا  زا  ناطلـس  راهچ  دـندش . فرـصتم 

زکرم هـک  دـیبز  نوـچ  ییاهرهـش  رد  تاراـمع  گرزب  ناـیناب  ناوـنع  هـب  ار  ناـیلوسر  شقن  زین  دنتـسب . راـک  هـب  ار  دوـخ  نیــشیپ  ناـیماح 
ربارب رد  یگرا  دوب ، نمی  یلـصا  هاگردنب  هک  ندـع  رد  نایرهاط  دـندرب . ثرا  هب  هسردـم  دجـسم و  نتخاس  دوب و  نمی  ینید  ییارگتنس 

رد نینچمه  اهنآ  درک . هرصاحم   1513 رد 919 / ار  نآ  هک  دوب  یسک  نیتسخن  كرکوبلاد  وسنوفلآ  دنتخاس و  نایلاغترپ  رصم و  ناکولمم 
دنداد و طسب  يدـیز  ناماما  هیلع  ار  دوخ  تردـق  نمی  تاعفترم  رد  اهنآ  دـندروآ و  دـیدپ  تاماکحتـسا  یناگرزاب و  ياهنامتخاس  اجنآ 

دنه سونایقا  رد  نایلاغترپ  هیلع  تایلمع  يارب  یهاگیاپ  ناونع  هب  ار  نمی  رب  طلـست  يوزرآ  رـصم  ناکولمم  ماما  دندرک . ریخـست  ار  ءاعنص 
ینب تموکح  نتفای  نایاپ  نمی و  كاخ  رتشیب  لاغـشا  هب  دـش و  زاغآ  نمی  هب  رـصم  تـالمح   1515 زا 921 / دعب  دندنارورپیم و  رـس  رد 

، اشاپ نامیلس  ینامثع  یلاو )  ) نارمکح هک  نیا  ات  دندنام ، هدنز  یناتسهوک  طاقن  رد  يرهاط  ناریما  زا  نت  دنچ  اهنت  ایوگ  دش . رجنم  رهاط 
. دیناسر تکاله  هب   1538 رد 945 / ار  دواد  نبا  موس  رماع  يرهاط ، ریما  نیرخآ 

یسانشباتک

.27 موبلا ، 121 ؛ روابماز ، 101 ؛ لوپ ، نیل - - 
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رد نانارمکح  تسرهف  اب  ، 139 - 137 دیعس ، ناتـسبرع  رد  ندمت  رنه و  لاس  رازه  هس  نمی : راتـساریو ،)  ) مئاد رد و . ثیمـسا  رآ . یج . - 
هحفص 139.

Vanetia A. Porter, The History and Monuments of the Tahirid Dynasty of the Yemen 858-
923/ 1454- 1517, University of Durham PH. D. Thesis 1923, unpubl., I, with genealogical tables

.at pp. 295- 7
221 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

متشه ات  متفه  مود / ات  لوا  نرق  ادنلج  لآ   51

هراشا

دندرک كرت  ار  اجنآ  کلملا  دبع  تفالخ  هرود  رد  نامع  كرتشم  نانارمکح  ادنلج ، نب  دبع  نب  داّبع  نب  نامیلس  دیعس و  نامع 
نامع رد  یضابا  ماما  نیتسخن  ادنلج ، نب  رفعج  نب  دوعسم  نبا  ادنلج   751 - 745 / 133 - 131

دنتشاد ار  نامع  كرتشم  تموکح  نایسابع  يوس  زا  هدئاز ، نب  دمحم  رضن و  نب  دیشر   793 177 -؟/  -؟
نامع رد  ادنلج  لآ  تردق  لاوز  مهن  نرق  زاغآ  مود / نرق  نایاپ 

رامشهاگ نتخاس  هک  ياهلسلس  اما  دندوب ، نامع  رد  مالسا  خیرات  زاغآ  مالسا و  زا  شیپ  هرود  رد  مهم  ياهلـسلس  مولعم  رارق  زا  ادنلج  لآ 
اهنآ اب  ناشخـیرات  زا  مهم  ههرب  دـنچ  رد  طقف  یمالـسا  یخیرات  ذـخآم  عبانم و  رد  اریز  تسین ، نکمم  ناـشتموکح  خـیرات  زا  يراوتـسا 

یمومع ياهترجاهم  زا  یشخب  تسیابیم  دوب و  دزا  هلیبق  زا  اهنآ  لصا  مینکیم . دروخرب 
222 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ناریا يالیتسا  تحت  اهنآ  لحاوس  هک  دـندمآ  نامع  هب  ینامز  رد  نانیا  دـشاب . هدوب  ناـمع  هب  زاـجح  زا  مالـسا  زا  شیپ  هرود  رد  دزا  هلیبق 
اما دندش . اجنآ  رد  هنیدم  تموکح  ناگدنیامن  ادنلج  ياسؤر  یقرـش ، ناتـسبرع  رب  ناناملـسم  بارعا و  تردق  طسب  زا  سپ  دوب . یناساس 

يرکـشل قرـشم  قارع و  یلاو  فسوی  نب  جاجح  هک  دش  ببـس  بلطییادـج  فلاخم و  قرف  رگید  جراوخ و  نمأم  ناونع  هب  نامع  شقن 
. دنک اقیرفا  قرش  هب  رارف  هب  روبجم  ار  اهنآ  دنک و  عفد  اجنآ  زا  ار  ییادنلج  ناردارب  نامیلس  دیعس و  دتسرفب و  اج  نادب 

نامع رد  اهنآ  ماما  نیتسخن  يو  و  هرامش 9 ) هب  دیرگنب  هیضابا  يارب   ) دندروآرد دوخ  شیک  هب  ار  دوعسم  نب  ادنلج  یلحم  یضابا  جراوخ 
تسد هب   751 لاس 133 / رد  يو  اما  دراد ،) همادا  زورما  ات  هک  تشگ  اـجنآ  رد  هیـضابا  دـیاقع  لوصا  اـب  تعیب  تنـس  زاـغآ  نیا  و   ) دـش

(. 1 هب 3 ، دیرگنب   ) دش هتشک  دوب  هدش  لیسگ  یسابع  هفیلخ  حافس  يوس  زا  هک  یهیبنت  یجوف 
دیـشر و كرتشم  تموکح  اما  تسا ، هتخاس  اـهر  ار  هیـضابا  تماـما  يربهر و  ادـنلج  یلع  هثداـح ، نیا  زا  دـعب  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ 

تـشاد ذوفن  نامع  رب  نرق  هس  هکنآ  زا  سپ  ادنلج ، لآ  تردق  نآ  زا  سپ  داتفارب و   793 رد 177 / ياهلیبق  شروش  کی  رثا  رب  زین  دمحم 
. تسا هدش  رکذ  مهن  موس / نرق  رد  نادناخ  نیا  زا  يدودعم  دادعت  مان  اهنت  همهنیا ، اب  تشاذگ . لاوز  هب  ور 

یسانشباتک

.126 - 125 روابماز ، - 
ندنل 1871. يدالیم ، ات 1856  زا 661  قیزر ، نب  لیلس  ملق  هب  نامع ، تاداس  ناماما و  خیرات  رجاب ، یپ . یج . - 

هحفص 106. رد  همانهرجش  اب  ، 108 - 97 (، 1975  ) مکی نامع ، تاعلاطم  هلجم  نامع ،» يادنلج  لآ  ، » نسنیکلیو یس . یج . - 
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166 هدشن ، پاچ  ، 1992 يرتکد ، هلاسر  ماهرود ، هاگشناد  (، 893 / 1280 ح 622 - ، ) مالـسا زاغآ  رد  نامع  سورلا ، دمحا  یلع  مسیع  - 
. دعب هب 

223 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1040 ح 1000 - / 443 مرکم ح 390 - ینب  ای  نایمرکم   52

هراشا

لوا دمحم  وبا  مرکم ، نب  نیسح  نایم 1000 و 1004  نایم 390 و 394 / نامع  لحاس 
1037 تف 428 / نیدلا ، رصان  مساقلا  وبا  نیسح ، نب  یلع   1024 زا 415 / لبق 

تشذگرد دیسر  تموکح  هب  هکنآ  زا  دعب  یکدنا  نیدلا ، رصان  یلع ، نب  شیجلا  وبا   1037 / 428
یلع نبا  مود  دمحم  وبا   1042 - 1040 / 433 - 431

دنتفرگ تسد  هب  ار  تموکح  امیقتسم  هیوب  لآ   1042 / 433
تموکح هب  ناریا  نایئوب  يوس  زا  مهدزاـی  مجنپ / نرق  زاـغآ  یلاوح  رد  هک  دـندوب  یناـمع  یلحم  هداوناـخ  کـی  مولعم  رارق  زا  ناـیمرکم 

يوس زا  هک  دـشاب  هدوب  یناماما  تسد  رد  نامزنیا  رد  یتسیاب  نامع  هلخاد  دوب . راحـص  رد  ناشتختیاپ  دـندش و  هتـشامگ  نامع  لـحاس 
وبا هک  یماگنه  دوب . سراـف  ناـیئوب  تمدـخ  رد  مرکم  نب  نیـسح  لوا  دـمحم  وبا  هجیتن ، رد  دـندشیم . هدـیزگرب  یـضابا  جراوخ  هعماـج 

راگدنوادخ مودخم و  هیلع  مود  دمحم 
224 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هب ییوـب  ریما  کـی   1042 رد 433 / اذـل  دیـسر و  ناـیاپ  هب  یثوروم  ناـنارمکح  زا  کـچوک  هلـسلس  نیا  تشادرب ، شروـش  هب  رـس  دوـخ 
. دش بوصنم  نامع  تموکح 

یسانشباتک

هدـجیه مشـش ، يرـس  یـسانشهکس ، هماـنعیاقو  ییوب ،» راـجیلاک  وبا  هرود  رد  ناـمع  تاکوکـسم  ، » راوـیب چا . يد . نرتـسا و ا . ما . سا . - 
هحفص 149. رد  نایمرکم  زا  ياهمانهرجش  اب   156 - 147 (، 1958)

225 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1743 - 1625 / 1156 برعی 1034 - ینب   53

هراشا

دشرم نب  رصان   1625 قاتسر 1034 / رد  ناشزکرم  اب  نامع 
فیس نبا  لوا  ناطلس   1649 / 1059

نیربج رد  فیس ، نب  برعلا  وبا   1692 ح 1680 - / 1103 ح 1091 -
قاتسر رد  لوا ، ناطلس  نبا  لوا  فیس   1692 / 1103

مزح رد  لوا ، فیس  نبا  مود  ناطلس   1711 / 1123
تردق نابیقر   1743 تف 1156 / ناطلس ، نبا  مود  فیس   1719 / 1131
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تردق نابیقر  برعلا  یبا  نب  برعی   1722 / 1134
دش مالعا  ماما  مود ، فیس  تسرپرس  يرفاغ ، رصان  نب  دمحم   1728 - 1724 / 1140 - 1137

بیقر ماما  دشرم ، نب  ناطلس   1738 / 1151
تفرگ تسد  هب  ار  تردق  دیعس  وب  یلع   1754 / 1167

نایلاغترپ ار  نامع  لحاس  هک  دنتفای  تردق  یتقو  یضابا  همئا  ناونع  هب  یبرعی  ياسؤر 
226 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یناریا ینیرحب و  نارجاهم  اهیناهنب و  دننام  رگید  یضابا  ریغ  برع  ياههورگ  تسد  هب  اتدمع  نامع  هلخاد  هک  یتقو  دندرکیم و  دیدهت 
ربارب رد  ار  دوخ  تردـق  ياههیاپ  اهیبرعی  ، 1625 رد 1034 / دشرم  نب  رـصان  نتـسشن  تردق  دنـسم  رب  زا  سپ  ههد  هس  ای  ود  دوب ، هداتفا 

ریما کی  تسد  هب  تموکح  نداتفا  مهدجیه  مهدزاود / نرق  زاغآ  رد  اما  دندرک . نمیا  ناریا  نایوفص  نایلاغترپ و  نوچ  یجراخ  نانمـشد 
بیقر ياهدزمان  يرفاغ و  يواـنح و  ياهلیبق  ياـههورگ  نیب  رد  یلخاد  تارجاـشم  زورب  ببـس  مود ، ناطلـس  نبا  مود  فیـس  ینعی  ریغص ،

نیرخآ ياج  دنک و  عفد  ار  نامجاهم  هک  داتفا  دیعس  وب  لآ  تردق  هدهع  رب  هاگنآ  دش . راحـص  طقـسم و  رد  ناریا  هلخادم  تماما و  يارب 
هب دـیرگنب   ) دـنزاس راوتـسا  یقرـش  ياقیرفا  لحاس  رد  نامع و  رد  ار  دوخ  رادـتقا  دـنریگب و  دـندوب  هداتفا  مه  ناج  هب  هک  ار  یبرعی  يارما 

(. 54 هرامش 65 ،

یسانشباتک

.128 روابماز ، - 
(. نامهورگ ا . «، ) برعی ، » مکی شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

. تسا هدشن  پاچ  يرتکد 1967 ، هلاسر  دروفسکآ ، هاگشناد  هناخپاچ  نامع ، یبرعی  هلسلس  تسرتاب ، يد . را . - 
هحفص 13. رد  همانهرجش  اب  ، 13 - 12 ، 1987 جیربمک ، نامع ، رد  تماما  تنس  نسنیکلیو ، یس . یج . - 

227 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

؟- ح 1754 دیعس ح 1167 /؟- وب  لآ   54

هراشا

هدیزگرب هیضابا  ماما  ناونع  هب  دیعـس ، نب  دمحا  ح 1754  دحاو ح 1167 / تنطلس  نامع 1 - رد  رضاح  لاح  رد  رابگنز ، سپس  طقـسم و 
دش

ماما دمحا ، نب  دیعس   1783 / 1198
هنطلسلا بیان  دیس ، دیعس ، نب  دماح  ح 1786  ح 1200 /

دمحا نب  ناطلس   1792 / 1206
. تشذگرد  1821 رد 1236 / ملاس  هک  نیا  ات  دنتشاد  تموکح  اکرتشم  ناطلس  نبا  دیعس  اب  ناطلس ، نب  ملاس   1806 / 1220

لقتسم ناطلس  ناطلس ، نب  دیعس   1821 / 1236
دیعس گرم  اب  تنطلس  میسقت   1856 / 1273

دیعس نب  ینیوث   1856 نامع 1273 / نیطالس  هلسلس  - 2
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ینیوث نب  ملاس   1866 / 1282
228 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

سیق نب  ناّزع   1868 / 1285
دیعس نب  یکرت   1870 / 1287
یکرت نب  لصیف   1888 / 1305
لصیف نب  رومیت   1913 / 1331
رومیت نب  دیعس   1932 / 1350

دیعس نب  سوباق  - 1970 -/ 1390
هرامش 53) هب  دیرگنب   ) ار دوخ  زا  شیپ  یبرعی  ناماما  كرتام  اهيدیعس ، وب  هرامش 65 ) هب  دیرگنب   ) رابگنز رد  يدیعسوب  ياهناطلس  - 3

یماگنه نامع ، لحاس  رد  راحص  نارمکح  ناونع  هب  ار  دوخ  راک  دیعـس  نب  دمحا  دندرب . ثرا  هب  یقرـش  ياقیرفا  لحاوس  رد  نامع و  رد 
ياـملع ورنیازا ، دـش . ناـمع  یعقاو  نارمکح  يدوز  هب  درک و  زاـغآ  دـندوب ، یگداوناـخ  تاـعزانم  رد  قرغ  یبرعی  ناـماما  نیرخآ  هـک 

نآ زا  دـعب  اـما  تشاد . ماـما  ناونع  زین  دیعـس  وا  نیـشناج  رـسپ و  ح 1754 .) ح 1167 /  ) دـندیزگرب دوخ  تماـما  هب  ار  وا  امـسر  یـضابا 
. دندشیم هتخانش  ناطلس  مان  هب  جراخ  ناهج  رد  هکیلاح  رد  دندناوخیم ، تاداس ) شعمج   ) دّیس ار  دوخ  يدیعس  وب  نانارمکح 

اب شکمـشک  رد  یمهم  شقن  دوب و  تیمها  اب  یللملانیب  ردـنب  کی  زارد  ياهتدـم  دـش ، اهيدیعـس  وب  تختیاـپ  تیاـهن  رد  هک  طقـسم 
رد ار  ياهنابلطهعـسوت  تسایـس  دمحا  نب  ناطلـس  تشاد . سراف  جیلخ  یناگرزاب  رد  تماظن  تراظن و  يارب  اهيدـنله  سپـس  نایلاغترپ و 

لیاوا رد  اما  داد . طسب  زمره  مشق و  سابع ، ردـنب  ات  سراف  یبونج  لـحاوس  دادـتما  رد  نیرحب و  هریزج  اـت  ار  دوخ  تردـق  تفرگ و  شیپ 
اب رطخ  نیا  اب  هلباقم  يارب  اهيدیعـس  وب  دـندنگفا . رطخ  هب  ار  يدیعـس  وب  تاداس  تیعقوم  دـجن  زواجتم  ناـیباهو  مهدزون  مهدزیـس / نرق 

ياهتلود تسد  رد  دوب  دـنه  هب  ییایرد  هار  هب  کیدزن  هک  طقـسم  دنتـساوخیم  اهییایناتیرب  اریز  دـندمآرد ، داـحتا  رد  زا  اـهییایناتیرب 
ذوفن زا  اهییایناتیرب  مهدزون  مهدزیس / نرق  رد  ادعب  دیسر ، اضما  هب  یقرش  دنه  یناپمک  اب  نامیپ  نیتسخن   1798 رد 1212 / دنامب . تسود 

. دنداد نایاپ  نادب  سپس  دنتفرگ و  تراظن  ریز  هب  ار  سراف  جیلخ  رد  هدرب  تراجت  دندرک و  هدافتسا  طقسم  رد  دوخ 
اهنت دوب و  هتفر  تسد  زا  مهدجیه  مهدزاود / نرق  رخاوا  رد  ناریا  اب  ياهگنج  رد  یقرـش  ياقیرفا  لحاس  رد  اهیبرعی  تاکلمتـسم  رتشیب 

تسد رد  اولیک  ابمپ و  رابگنز ،
229 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یلحاوس برع و  ياهنیشنچوک  مامت  رب  ار  شیالیتسا  دوخ  ینالوط  تنطلس  هرود  رد  ناطلس  نب  دیعـس  اما  دوب . هدنام  یقاب  اهيدیعـس  وب 
وا گرم  زا  سپ  درک . تموکح  رابگنز  رد  دعب  هب   1827 زا 1242 / یبوخ  هب  درتسگ و  بونج  رد  وتاگلد  هغامد  ات  لامش  رد  وشیداگم  زا 

: دش میسقت  هناگادج  تنطلس  ود  نایم  نایدیعس  وب  ورملق   1856 رد 1273 /
نیا يارب  . ) درکیم تموکح  یقرـش  ياقیرفا  لحاس  راـبگنز و  رب  دـجام  شردارب  دـناریم و  ناـمرف  ناـمع  رب  طقـسم  زا  دیعـس  نب  ینیوث 

(. باتک نیا  هدنیآ  تاحفص  رد  هرامش 65  هب  دیرگنب  يدیعسوب  هلسلس  زا  هخاش 
هلخاد رد  یضابا  ریگتخس  ياملع  تخیـسگ و  مه  زا  نامع  تراما  هزاریـش  یگداوناخ ، قافن  رثا  رب  متـسیب ، نرق  مهدراهچ / نرق  لوا  رد 

یضابا تماما   1913 رد 1331 / اهنآ  دندیشک . رانک  دنتـسنادیم ، دساف  ار  اهنآ  تموکح  هک  یلحاس  قطانم  نایدیعـس  وب  زا  ار  دوخ  نامع 
ندوب دودحم  سوبحم و  تلع  هب  اما  دنتشادرب . نایغط  هب  رس  دنتسنادیم  وا  ییایناتیرب  ناظفاحم  هچنآ  ناطلس و  هیلع  دندرک و  ایحا  ون  زا  ار 

اهيدوعس هک  دوب  يدیدج  عاضوا  طیارـش و  اب  يریذپقابطنا  اب  دیدش  داضت  رد  هک  اهنآ  دیاقع  هنایارگـسپ  الماک  هبنج  نامع و  هلخاد  رد 
ناتسبرع نآ  رد  هک  ياهلاس 1950  هناحلـسم  مایق  دوب . ياهلیبق  رـصانع  هاگیاپ  نیـسپاو  تماما  دندوب ، هدروآ  شیپ  اهنآ  یباهو  ناوریپ  و 
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سیسخ عجترم و  رومیت  نب  دیعس  علخ  تفر و  نیب  زا  یلکهب  ههد  نآ  نایاپ  ات  دندرکیم ، تیامح  یلع  نب  بلاغ  ماما  زا  رـصم  يدوعس و 
رصانع یتشآ  هب  تیاهن  رد  دوشگ و  نآ  نوماریپ  يایند  يور  هب  ار  نامع  ياههزاورد  ماجنارـس   1970 رد 1390 / سوباق  شرسپ  هلیسو  هب 

. دز نماد  روشک  لخاد  رد  اههورگ  و 

یسانشباتک

لودج م. 129 و  روابماز ، - 
حیحـصت اج  دـنچ  رد  ار  روابماز  تسرهف  هک  ياهمانهرجـش  اـب  ماـگنیکب ) فا . سا . « ) دیعـس وب  ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

(. نسنیکلیو یس . یج . « ) طقسم « ؛ دنکیم
هحفص 14. رد  همانهرجش  اب  نامع ، رد  تماما  تنس  نسنیکلیو ، یس . یج . - 

230 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

-1735 دوعس 1148 /- لآ   55

هراشا

1735 دندش 1148 / يدوعس  ناتسبرع  سپس  دجن و  زاجح و  نیطالس  متـسیب  نرق  رد  دنتـشاد ؛ ینارمکح  دجن  یقرـشبونج  رد  لصا  رد 
هّیعرد ریما  دمحم ، نب  دوعس  نب  دمحم 

دمحم نبا  لوا  زیزعلا  دبع   1765 / 1179
زیزعلا دبع  نبا  لوا  دوعس   1803 / 1218

دش هتشک   1918 رد 1234 / لوا ، دوعس  نبا  لوا  هّللا  دبع   1814 / 1229
نایرصم ناکرت و  يالیتسا  نیتسخن   1822 - 1818 / 1238 - 1233

دمحم نب  هّللا  دبع  نب  یکرت   1822 / 1237
نمحرلا دبع  نب  يراشم   1838 / 1249

تموکح لوا  رود  یکرت ، نبا  لوا  لصیف   1838 / 1249
نایرصم ناکرت و  يالیتسا  نیمود   1843 - 1838 / 1259 - 1254

لوا دوعس  نب  دلاخ   1838 / 1254
( رصم ناگدناشنتسد  ناونع  هب   ) دمحم نب  دوعس  نبا  ناینث  نبا  مود  هّللا  دبع   1841 / 1257

231 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
تموکح مود  رود  لوا ، لصیف   1843 / 1259

تموکح لوا  رود  لوا ، لصیف  نبا  موس  هّللا  دبع   1865 / 1282
لوا لصیف  نبا  مود  دوعس   1871 / 1288

تموکح مود  رود  لوا ، لصیف  نبا  موس  هّللا  دبع   1871 / 1288 1874 ؟ / 1291
مود دوعس  نب  دمحم   1887 / 1305

ضایر نارمکح  ناونع  هب   1889 ات 1307 / موس  هّللا  دبع  لئاح ، ریما  دیـشر ، نب  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  تسد  هب  ضایر  حـتف   1887 / 1305
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دنام یقاب 
دیشر لآ  يالیتسا  تحت  ضایر  نارمکح  ناونع  هب  لوا  لصیف  نب  نمحرلا  دبع   1889 / 1307

دیشر لآ  هدناشنتسد  نارمکح  ناونع  هب  عّوطم ، هب  بقلم  لوا ، لصیف  نب  دمحم   1891 / 1309
ضایر رب  دیشر  نب  دمحم  میقتسم  تموکح   1891 / 1309

ای رد 1350  يدوعس  ناتسبرع  هاشداپ  1926 و  دجن 1344 / زاجح و  کلم  ضایر ، ریما  نمحرلا ، دـبع  نبا  مود  زیزعلا  دـبع   1902 / 1319
1932 / 1351

زیزعلا دبع  نبا  موس  دوعس   1952 / 1373
زیزعلا دبع  نبا  مود  لصیف   1964 / 1384

زیزعلا دبع  نب  دلاخ   1975 / 1395
زیزعلا دبع  نب  دهف  - 1982 -/ 1401

رد نآ  مادـهنا  نامز  ات  هیعرد  دوب و  دـجن  هفینح  يداو  هیحان  رد  هّیعرد  ریما  هزنع ، هلیبق  زا  ( 1735 تف 1148 /  ) نرقم نب  دـمحم  نب  دوعس 
نیا ندـمآ  راک  يور  دـنام . یقاب  دوعـس  نادـناخ  تختیاـپ  نایدوعـس ، لوا  تلود  ناـیاپ  اـشاپ و  میهاربا  تسد  هب  مهدزون  مهدزیـس / نرق 
ینید ياوشیپ  یلبنح و  بهذم  هناراکهظفاحم  یهقف  تنس  زا  هک  هیفصت  لها  ینید  حلصم  کی  باهولا ، دبع  نب  دمحم  تضهن  اب  نادناخ 

زیچ همه  زا  دنوادخ  ندوب  هزنم  دیحوت و  رب  يو  دراد . طابترا  درکیم ، يوریپ  هیمیت ، نبا  قشمد  مهدراهچ  مهدزیـس - متـشه / متفه - نرق 
دنوادخ اب  زیچره  ای  سکره  نداد  رارق  کیرش  ینعی  كرش  عونره  زا  نتسج  يرود  و 

232 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ار اهنآ  رازم  هّللا و  ءایلوا  هک  ناتـسبرع  ماوع  نید  زا  ییاههبنج  اب  ندرک  ینمـشد  تامیلعت ، تادقتعم و  نیا  جیاتن  زا  یکی  درکیم . دـیکأت 

همه دندرتسگ ، ناتـسبرع  هریزجهبـش  رتشیب  رد  ار  دوخ  تردق  نایدوعـس  یگدرکرـس  هب  نایباهو  یتقو  دوب . دندرکیم ، مارتحا  سیدـقت و 
تیمح روش و  نتفرگ  راکب  رد  يدوعـس  ناریما  هک  دیآیم  رظن  هب  دنتـشادرب . نایم  زا  مظنم  روط  هب  ار  اهتعدب  عون  نیا  تایلجت  رهاظم و 
تحت دجن  همه  مهدـجیه  مهدزاود / نرق  نایاپ  رد  دـندیدیم . دـجن  رد  دوخ  تردـق  یـسایس  طسب  هشقن و  يارب  يايدام  دـیاوف  نایباهو 

هک ار  البرک  ینعی  نایعیـش  سدـقم  رهـش  دـندرک و  هلمح  دـندوب ، اهینامثع  هطلـس  تحت  هک  قارع  ماش و  رب  نانآ  دـمآرد و  اهنآ  تراظن 
دش و ریخست  زین  هنیدم  هکم و  سدقم  ياهرهـش  نانچمه  دندرک ؛ تراغ   1803 رد 1218 / دنتـسنادیم  یتسرپهفارخ  یعون  ار  نآ  ترایز 

. دش هدودز  اهنآ  زا  هناتسرپتب  راثآ  همه 
یلاو دوخ ، بیان  هب  ینامثع  ناطلس  دش . يدوعس  لوا  تلود  تردق  نداتفارب  اهینامثع و  مشخ  کیرحت و  ببس  اهيدوعـس  تامادقا  نیا 

رد یلع  دمحم  رسپ  اشاپ ، میهاربا  ورنیازا ، هرامش 34 .) هب  دیرگنب   ) دنک لح  ار  ناتسبرع  هیضق  هک  داد  تیرومأم  اشاپ ، یلع  دمحم  رـصم 
نیمود درب . لوبناتـسا  هب  ندـیناسر  تسایـس  هب  يارب  ار  يدوعـس  ریما  تخاـس و  ناریو  یلک  هب  ار  نآ  تفرگ و  ار  رکبراـید   1818 / 1233

رب ار  دوخ  تردق  ضایر  دوخ  تختیاپ  زا  لوا  لصیف  دـش . ایحا  ناتـسبرع  یقرـش  تمـسق  رد  طایتحا  اب  نرق  ياههمین  رد  يدوعـس  تراما 
-1838 / 1259 ار 1254 - نایدوعـس  تختیاپ  نایرـصم  ناکرت و  راب  نیمود  يارب  اما  درتسگ ، ناتـسبرع  یقرـش  لحاوس  رد  ءاسحالا  ماـمت 

تخت رب  دندوب  ینامثع  تلود  عیطم  هدناشنتسد و  هک  ار  يدوعـس  نادناخ  زا  یناریما  دندرب و  رـصم  هب  ار  لصیف  دـندرک و  لاغـشا   1843
هعفد يارب  شاینارمکح  اب  رابنیا  دبایب و  تردق  ون  زا  دوخ  نیمزرس  رد  تسناوت  تخیرگ و  تراسا  زا   1843 رد 1259 / لصیف  دندناشن .

. دیسر یقرت  جوا  هب  يدوعس  تلود  مود 
تفرگ ار  ءاسحالا  قارع ، ینامثع  یلاو  اشاپ ، تحدم  داتفا ؛ قافن  يدوعس  هداوناخ  نایم  یلخاد  تارجاشم  رثا  رب  لصیف ، گرم  زا  سپ  اما 

هب نایدوعس  بیقر  هرامش 57 ،) هب  دیرگنب   ) لئاح دیـشر  نب  دمحم  تسد  هب  ضایر  ریخـست  اب   1883 رد 1305 / يدوعـس  تلود  نیمود  و 
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. دندش هدنهانپ  تیوک  هب  اهيدوعس  دمآ و  نایاپ 
، درک ینالوط  يرمع  دوب و  یبلاج  صخش  هک  دوعس  نب  زیزعلا  دبع  اب  متسیب  نرق  رد  رضاح  تلود  ینعی  يدوعـس ، تلود  نیموس  رارقتـسا 

. دیآ قئاف  دندوب  ینامثع  تلود  رادفرط  هک  دیشر  لآ  رب  تسناوت  ماجنارس  يو  دیسر . تردق  هب  اهییایناتیرب  حیرص  ینابیتشپ  اب 
هفیلخ رد 1924  ار  دوخ  نیسح  فیرش  هک  نیا  زا  و  درک ، دوخ  ورملق  همیمض  ار  ریصع  وا 

233 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
يدوعس ناتسبرع  ناطلـس  سپـس  دجن و  زاجح و  هاشداپ  تفرگ و  ار  زاجح  دعب  یکدنا  و  هرامـش 56 ) هب  دیرگنب   ) تشادزاب دوب ، هدناوخ 

. تشاد دوخ  يالیتسا  ریز  ار  هریزجهبش  موس  ود  زا  شیب  نامزنآ  رد  يو  دش .
اب یتردـق  تروص  هب  دوب  ییارحـص  تلود  کی  اـساسا  هک  ار  يدوعـس  تلود  دـش ، زاـغآ  دوعـس  نبا  ناـمز  زا  هک  تفن  عیـسو  جارختـسا 

تیمها نیا  تعنـص ، نیا  ییافوکـش  تفن و  ياهب  یناهگان  نتفر  الاب  اـب  ههد 1970  زا  دـعب  هژیوب  دروآرد ، یللملانیب  داـصتقا  رد  تیمها 
. دروآ ناغمرا  هب  زین  ار  یلخاد  یعامتجا  ینید و  ياهشنت  يداصتقا ، یقرت  اما  تفای . شیازفا 

یسانشباتک

همانهرجش ل. 124 و  روابماز ، - 
تبازیلا م. « ) دوعس لآ  ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  نامدرم ؛) چا . یج . «، ) دوعـس نبا  ، » لوا شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. هّیرس
Naval Intelligence Division, Geographical Handbook series, Western Arabia and the Red - 

.Sea, London 1946, 265- 70, 283- 6 with genealogical table of p. 286
H. st. J. Philby, Arabian Jubilee, London, 1952, with detailed genealogical tables at PP. 250- - 

.71
ندنل 1955. يدوعس ، ناتسبرع  ومه ، - 

ندنل 1965. مهدزون ، نرق  رد  يدوعس  ناتسبرع  ردنیو ، یلیب  را . - 
234 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1925 - 1827 / 1344 نوع 1243 - نادناخ  زا  هکم  یمشاه  نافیرش   56

هراشا

زا بلاغ ، نب  بلطملا  دبع   1827 ناتسبرع 1243 / برغ  رد  یلـصا  هخاش  بیصخ 1 - لاله  کلامم  رد  ییاههبعـش  اب  زاجح  ادعب  هکم و 
تراما لوا  رود  يدیز ، يافرش 

تراما لوا  رود  نوع ، نادناخ  هلدابع  هخاش  زا  هکم  رد  نافیرش  نادناخ  زا  ریما  نیتسخن  نوع ، نب  نیعملا  دبع  نب  دمحم   1827 / 1243
تراما مود  رود  بلاغ  نب  بلطملا  دبع   1851 / 1267
تراما مود  رود  نیعملا ، دبع  نب  دمحم   1856 / 1272

دمحم نب  هّللا  دبع   1858 / 1274
دمحم نب  نیسح   1877 / 1294
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تراما موس  رود  بلاغ ، نب  بلطملا  دبع   1880 / 1297
دمحم نب  قیفرلا  نوع   1882 / 1299

هّللا دبع  نب  یلع   1905 / 1323
ذاختا هفیلخ  ناونع   1924 رد 1343 / زاجح ، ناطلـس  نآ  زا  سپ  زاـجح ، هکم و  فیرـش   1916 ات 1335 / یلع  نب  نیـسح   1908 / 1326

. تشذگرد  1931 رد 1350 / درک ،
235 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1934 تف 1353 / نیسح ، نب  یلع   1925 / 1343
تفرگ ار  زاجح  دوعس  نب  زیزعلا  دبع   1925 / 1344

نب نیـسح  نب  لصیف   1920 هیروس 1338 / هخاش  فلا )  ) بیـصخ لاله  رد  لوا  یناـهج  گـنج  زا  سپ  یمـشاه  نادـناخ  ياـههخاش  - 2
تشگ قارع  هاشداپ  سپس  دش و  هدیزگرب  گرزب  هیروس  یهاشداپ  هب  یلع ،

دمآرد هسنارف  تمومیق  تحت  هیروس   1920 / 1338
دش بوصنم  قارع  یهاشداپ  هب  نیسح  نب  لصیف   1921 قارع 1340 / هخاش  (ب )

لصیف نب  يزاغ   1933 / 1352
يزاغ نبا  مود  لصیف   1958 - 1939 / 1377 - 1358

نآ ياج  هب  يروهمج  تموکح  رارقتسا  تنطلس و  نداتفارب   1957 / 1337
سپس ندرا و  ءاروام  هاشداپ   1946 رد 1365 / دش و  مالعا  ندرا  ریما  نیسح ، نب  هّللا  دبع   1921 ندرا 1339 / ندرا و  ءاروام  هخاش  (ج )

تشگ ندرا 
1972 تف 1392 / هّللا ، دبع  نب  لالط   1951 / 1370

.[ دش وا  نیشناج  هّللا  دبع  شرسپ  تشذگرد و  اریخا  زین  نیسح  کلم   ] لالط نب  نیسح   1952 / 1371
رد مهد  مراهچ / نرق  زا  نانیا  دندناسریم . مشاه  وا ، یکم  نادناخ  و  ص )  ) دمحم ترضح  هب  امیقتسم  ار  دوخ  رابتهکم  یمـشاه  نافیرش 

یقاب تردـق  ریرـس  رب  ینامثع  سپـس  كولمم و  نیطالـس  تیامح  تحت  دـعب  ياههرود  رد  دـندوب و  تردـق  بحاـص  هکم  سدـقم  رهش 
ریما تفرگ و  رارق  زیزعلا  دـبع  نب  دوعـس  ریما  یهدـنامرف  تحت  دـجن  نایباهو ، تـالمح  رثا  رب  مهدزون  مهدزیـس / نرق  لـیاوا  رد  دـندنام .
هکم  1813 رد 1228 / رصم  نارمکح  اشاپ ، یلع  دمحم  رـسپ  اشاپ  میهاربا  هرامش 55 ) هب  دیرگنب   ) تفرگ  1803 رد 1218 / ار  هکم  دوعس 

دازآ ار 
236 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رد هک  نیا  ات  تشگیم ، نوع  دـیز و  نادـناخ  ود  تسد  رد  بواـنت  هب  هکم  یفیرـش  دنـسم  مهدزون  نرق  ماـمت  رد  ناـمزنآ  زا  تخاـس و 
یکی ناونع  هب  ار  زاجح  اهینامثع  هک  دوب  یلاس  لهچ  دودـح  نامزنیا  رد  دـش و  هفرطکی  نوع  نادـناخ  زا  هلدابع  عفن  هب   1882 / 1299

. دنتشاد تراظن  ریز  دوخ  يروتارپما  تالایا  زا 
هک دش  بارعا  نایغط  راتفرگ  رد 1916  نیسح  فیرـش  روحم ، ياوق  زا  يرادفرط  هب  لوا  یناهج  گنج  رد  ینامثع  تلود  ندش  ریگرد  اب 

تمـسق ماجنارـس  رـصم ، زا  ایناتیرب  شترا  تفرـشیپ  اب  یگنهامه  رد  دش و  كاپ  ینامثع  ياوق  زا  هنیدم  يانثتـسا  هب  زاجح  مامت  نآ  رثا  رب 
ياوق اما  دـناوخ ، برع » ياهنیمزرـس  هاشداپ   » ار دوخ  نیـسح  نایغط ، زاغآ  رد  دروآ . نوریب  اـهینامثع  تسد  زا  ار  هیروس )  ) ماـش مظعا 
يارب هک  ياهنادرخبان  مادقا  اب  زین  اجنآ  رد  دش و  زاجح  هب  دودحم  وا  رادتقا  زا 1918  سپ  دنتخانش . زاجح  یهاشداپ  هب  اهنت  ار  وا  نیقفتم 

. تخیگنارب ار  بارعا  ینمشد  ( 1924  ) دروآ لمع  هب  دوخ  صخش  ندناوخ  هفیلخ 
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هب ار  زاجح  راچان  یلع  يو  دـشرا  رـسپ  دوب . هتخاس  یغلم  هیکرت  رد  لامک  یفطـصم  ار  تفالخ  داـهن  هک  تفرگ  تروص  یتقو  مادـقا  نیا 
(. هرامش 55 هب  دیرگنب   ) داد لیکشت  ار  دجن  زاجح و  دحتم  تکلمم  يدوز  هب  وا  تشاذگاو و  دوعس  نب  زیزعلا  دبع  يدوعس ، مجاهم 

شقن دوب ، ینامثع  تلود  تاکلمتـسم  ءزج  هک  یبرع  ياهنیمزرـس  يارب  لوا  یناهج  گنج  زا  سپ  تابیترت  رد  نیـسح  رگید  نارـسپ  اما 
رد 1920 دناسرب و  تردق  هب  ار  دوخ  هیروس  مظعا  شخب  رد  ات  درک  شالت  دعب  هب  زا 1918  نیسح  موس  رسپ  لصیف  دندرک . يزاب  یمهم 

تحت هیروس  هک  یماگنه  یهاتوک ، تدـم  زا  سپ  اما  دـش ، هدـیزگرب  دـحتم  هیروس  یهاـشداپ  هب  هیروس  برع  يزکرم  هرگنک  نیمود  رد 
هک دـش  قارع  هاشداپ  يو  ایناتیرب ، ینابیتشپ  هب  لاس 1921 و  رد  ضوع  رد  دـش . اج  نآ  كرت  هب  راچان  دـمآرد ، هسنارف  يرابجا  تمومیق 

ار لصیف  دشن ، تفای  يرگید  بسانم  دزمان  نوچ  یلو  دنتشادن ، قارع  اب  یگتسویپ  هنوگچیه  یمشاه  نافیرـش  دوب . ایناتیرب  تمومیق  تحت 
تمومیق زا  یبرع  روشک  نیتسخن  ناونع  هب  ار  قارع  دوخ  ینارمکح  هرود  رد  هچرگ  قارع  یمـشاه  تنطلـس  دـندناشن . قارع  یهاشداپ  هب 

داتفارب مساق  میرکلا  دبع  تسد  هب  نینوخ  یماظن  ياتدوک  کی  اب  رد 1958  تفرگن و  هشیر  نیمزرس  نآ  رد  زگره  اما  داد ، ییاهر  ایناتیرب 
تحت نیطسلف  زا  هک  ندرا  ءاروام  ياهنیمزرس  ریما  ناونع  هب  هّللا  دبع  ینعی  نیسح ، مود  رـسپ  رارقتـسا  دیـسر . لتق  هب  مود  لصیف  کلم  و 
ندرا یمـشاه  تکلمم  تروص  هب  وا  نیـشنریما  مود  یناهج  گنج  زا  دـعب  اریز  دوب ، رتماوداب  رتزیمآتیقفوم و  دوب ، هدـش  ادـج  تمومیق 

تموکح نآ  رب  نیسح ، هّللا ، دبع  هون  ینعی  هنایمرواخ ، ياهتسایـس  ناگدنامیقاب  زا  یکی  زونه  تسا و  لقتـسم  يروشک  هک  دمآ  نوریب 
. دناریم

237 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.23 روابماز ، - 
. چا سا . « ) یلع نب  نیسح  « ؛) نواد يا . یس . « ) نایمشاه ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. ثروساب يا . یس . کنیسنو و  یج . ا . « ) نونکات نایسابع  هرود  زا  . 2 هکم . « ؛) گیرگنال
ندیل 1931. مهدزون ، نرق  ریخا  شخب  رد  هکم  هینورگروه ، كونسا  یس . - 

Naval Intelligence Division, Geographical Handbook series, Western Arabia and the Red - 
.sea, with genealogical table at p. 282

.293 تاحفص 288 - رد  هکم  نانارمکح  تسرهف  اب  ندنل 1951 ، هکم ، نارمکح  يروگود ، دلارج  - 
238 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1921 - 1836 / 1340 دیشر 1252 - لآ   57

هراشا

دجن رد  نایباهو  یلاو  دیشر ، نب  یلع  نب  هّللا  دبع  ح 1832  دجن ح 1248 / لامش 
لقتسم نارمکح  یلع ، نب  هّللا  دبع   1836 / 1252

هّللا دبع  نب  لالط   1848 / 1264
هّللا دبع  نبا  لوا  بعتم ) هنایماع  ظفلت  رد   ) بعتم  1868 / 1285

لالط نب  ردنب   1869 / 1286
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هّللا دبع  نب  دمحم   1869 / 1286
بعتم نب  زیزعلا  دبع   1897 / 1315

1906 رد 1324 / لوتقم  زیزعلا ، دبع  نبا  مود  بعتم   1906 / 1324
دوّمح نب  ناطلس   1907 / 1325

دومح نبا  لوا  دوعس   1908 / 1325
1920 رد 1338 / لوتقم  زیزعلا ، دبع  نبا  مود  دوعس   1910 / 1328

مود بعتم  نب  هّللا  دبع   1920 / 1339
لالط نب  دمحم   1921 / 1339

دوعس لآ  ای  اهيدوعس  هبلغ   1921 / 1340
239 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. تشاد رارق  لئاح  رد  ناشزکرم  دندوب و  ناتـسبرع  لامـش  رد  عقاو  رمـش  لبج  رد  رمـش ، لیابقلا  عمجم  زا  هدبع  هفیاط  ياسؤر  دیـشر  لآ 
یلع نبا  لآ  نیشناج  دیسر و  تردق  هب  هرامش 55 ) هب  دیرگنب   ) ضایر يدوعس  نانارمکح  زا  یکرت  نب  لصیف  کمک  هب  یلع  نب  هّللا  دبع 

مهدزون مهدزیـس / نرق  همین  رد  دوب . نآ  یـسایس  هن  ینید  هبنج  زا  یباـهو  شبنج  ناوریپ  زا  نایدوعـس  دـننام  زین  يو  دـش . وا  ناـشیوخ  زا 
هّللا دبع  نب  دمحم  دـش و  اراد  دوب ، لئاح  رد  نآ  هاگیاپ  هک  یقنوررپ  یناوراک  تراجت  دیـسر و  دوخ  یقرت  جوا  هب  دیـشر  لآ  نیـشنخیش 
دجن بلق  رد  میسق  ات  یقرشبونج  تمس  رد  هیروس و  رد  اریملاپ )  ) رمدت ات  ناحرـس  يداو  قیرط  زا  یبرغبونج  تمـس  رد  ار  دوخ  هطلس 

هب دیشر  لآ  (. 1891 / 1309  ) دنار نوریب  تیوک  هب  دجن  زا  ار  اهنآ  تفرگ و  اهيدوعـس  زا  ار  ضایر  تقوم  تروص  هب  يو  داد . شرتسگ 
. دندوب هتخود  عمط  مشچ  دوخ  یکشخ  رد  روصحم  نیشنریما  هب  هحلسا  ندرک  دراو  يارب  تیوک  ردنب  دوخ 

هتشک گنج  رد  ای  دندیسر  لتق  هب  ای  دیشر  لآ  ناریما  رثکا   ) تسا یـشکردارب  ياهگنج  تنوشخ و  زا  هدیـشوپ  دیـشر  لآ  خیرات  یمامت 
ياپون تردـق  بناج  زا  هدراو  راشف  هفاـضا  هب  یلخاد  هناعبـس  تخـس و  تاـعزانم  تلع  هب  اـهنآ  تردـق  دـمحم ، گرم  زا  سپ  و  دـندش )

. داهن لاوز  هب  ور  دوعس  نبا  نمحرلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  یهدنامرف  تحت  اهيدوعس 
دوعـس نبا  دـهد و  تاجن  ار  اهنآ  تسناوتن  دـجن ، هب  اهنآ  زا  تیامح  هب  كرت  نایهاپـس  مظنم  نداتـسرف  هلمج  زا  ناـینامثع  یلک  یناـبیتشپ 

دعب ینامز  كدنا  هک  دش  دجن  هدحتم  تراما  همیمض  دیشر ، لآ  ياهنیمزرس  دنک . ریخـست   1921 رد 1340 / ار  لئاح  تسناوت  ماجنارس 
. دناهتخادرپن هکس  برض  هب  دیشر  لآ  يارما  زا  کی  چیه  هرامش 55 .) هب  دیرگنب   ) دمآرد دجن  زاجح و  یهاشداپ  تکلمم  تروص  هب 

یسانشباتک

.126 - 125 روابماز ، - 
(. هّیرس تبازیلا م . « ) دیشر لآ  « ؛) لیودنم یج . « ) لئاح ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

Naval Intelligence Division, Geographical Handbook series, Western Arabia and the Red
.sea, 269 ff., with genealogical table at p. 286

ندنل 1955. يدوعس ، ناتسبرع  یبلیف ، یج . تنس  چا . - 
.56 هحفص 55 - رد  ناریما  تسرهف  همانهرجش و  اب  ندنل 1991 ، يدیشر ، ياهلیبق  هلسلس  یبرع : هحاو  کی  رد  تسایس  دیشرلا ، يودم  - 

240 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک
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یسانشباتک

« یلام (، » نیوماک ر . « ) هناغ ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  سوفالد ؛) سیروم  « ) وسوس ، » لوا شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 
(. نویزتول (ن .

هحفص 236. رد  يرامشهاگ  لودج  اب  ، 83 - 47 ندنل 1962 ، یبرغ ، ياقیرفا  رد  مالسا  خیرات  ماگنیمیرت ، رسنپسا  یج . - 
Nehemia Levtzion," The Thirteenth century and Fourteenth- century Kings Mali", - 

.Journal of African History, 3) 1963 (, 341- 53, with genealogical table of p. 353
هحفص 71. رد  همانهرجش  اب  ، 7 لوصف 5 - ندنل 1973 ، ناتساب ، یلام  هناغ و  ومه ، - 

.M. Ly tall, L'empire du Mali, Dakar 1977 - 
245 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ات 1592 مهن  نرق  ات 1000 / موس  نرق  ياگنس ؟ ناهاش   59

هراشا

نمیلا مهن  موس / نرق  وئاگ ؟ ياهاوز  ایاهاز  نآ 1 - یبرغ  بناج  رجین و  دور  چیپ  دادتما  رد  یلام  يرازغرم  هقطنم 
مد ملسم  ياسوک  ای  يوسوک  مهدزای  مجنپ / نرق 

یتاک و دومحم  هداوناخ  شاتف  خیرات  دننام  یبرع  فلتخم  ياههمانعیاقو  رد  فلتخم  ياهمان  اب  بلغا  رگید ، ياورنامرف  هدزناش  ای  هدراهچ 
دشابیم ربایورب  یسیباز  اهنآ  نیرخآ  هک  دناهدش  هدرمشرب  يدعس  نمحرلا  دبع  نادوس  خیرات 

نلک ای  ملگ  یلع  ح 1275  ح 674 / اهینوس ؟ ای  اهیس  - 2
يرن ناملس   ؟

وئیبک میهاربا   ؟
هفنک ای  وفیگ  نامثع  ح 1320  / 720

246 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ای همد  نامیلـس  اب  ودره  رد  اما  دناهدش ، هدرب  مان  نادوس  خـیرات  شاتف و  خـیرات  رد  فلتخم  ياهمان  اب  یپردیپ  نارمکح  هدزناپ  ای  هدزاود 

. دوشیم متخ  يدند 
« ریبک  » رب هب  بقلم  وئد  دمحم  ای  وگوگهمیس  رسپ  یلع ، ای 1465   1464 ای 869 /  868

رب یلع  رسپ  ورب ، ای  يرکب  ای  رکب  وبا   1493 - 1492 / 898 - 897
1538 تف 945 / هیکیس ، ای  هیکسا  هب  بقلم  رکب ، وبا  رسپ  هروت ، دمحم   1493 اههیکسا 898 / - 3

هروت دمحم  رسپ  یسوم ،  1528 / 934
وگ هیدمک  رمع  رسپ  نکنب ، مود  دمحم   1531 / 937

هروت دمحم  رسپ  لیعامسا ،  1537 / 943
لوا قاحسا   1539 / 946

هروت دمحم  رسپ  دواد ،  1549 / 956
موس دمحم   1582 / 990

دواد رسپ  ینب ، مراهچ  دمحم   1586 / 994
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مود قاحسا   1588 / 996
شکارم يالیتسا   1591 / 999

هدـناشنتسد و ناریما  هک  ار  اههیکـسا  سپـس  دـنناسریم و  لتق  هب  اهیـشکارم  ار  وکوک  اـی  وئاـگ  دـمحم   1592 - 1591 / 1000 - 999
. دنروآیم راک  يور  دنتسه  ناشدوخ  رایتخایب 

رجین دور  چـیپ  یلامـش  شخب  لحاوس  دادـتما  رد  هک  دنتـسه  فلتخم  ياهداژن  زا  یهورگ  تسین ) مولعم  مان  نیا  لـصا  هشیر و   ) ياـگنس
/ موس نرق  یبرع  یخیرات  عبانم  ربانب  وکوک ، ای  وئاگ  نیشنریما  هناخدور و  تسار  هنارک  رد  الامتحا  يرهش ، اجنآ  رد  هک  دننکیم  یگدنز 

نیمهدزناپ نیا  هک  دسیونیم  دوخ  نادوسلا  خیرات  رد  يدعس  تسا . هتشاد  دوجو  مهن ،
247 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هک یـسک  ینعی  دـش  هدـناوخ  مد  ملـسم  دـمآرد و  مالـسا  نید  هب  سک  نیلوا  ناونع  هب  مهدزای  مجنپ / نرق  رد  هک  دوب  يوسوک  ماـن  هب  از 
ملگ یلع  ناشزاغآرس  هک  دندمآ  راک  يور  اهینوس  ای  اهيز  زا  يدیدج  هلسلس  ح 1273  زا ح 674 / سپ  تسا . هدش  ناملسم  هنابلطواد 

زا دوب ، وکوک  رد   1353 لاس 754 / رد  هطوطب  نبا  هک  یناـمز  هرامـش 58 .) هب  دیرگنب   ) دروآ نوریب  یلام  هطلـس  ریز  زا  ار  وئاگ  يو  دوب ،
میباییمرد ام  حرش ، نیا  زا  زین  تسا و  هدوب  راگزور  نآ  رد  یلام  یـسایس  هزوح  رد  هک  دیآیمرب  نینچ  تسا  هتـشون  هک  یحرـش  ياوحف 

داـقتعا مسیمینآ  هب  زوـنه  مدرم  هدوـت  هک  یلاـح  رد  دـناهدوب ، ناملـسم  ناـناگرزاب  همکاـح و  تاـقبط  رگید  ياـهاج  زین  وـکوک و  رد  هک 
. دناهتشاد

مه ینیمز و  يورین  مه  هک  دمآرد  يدنمتردق  تراما  تروص  هب  دش و  لقتسم  یلام  زا  یلک  هب  ياگنـس  مهدراهچ ، متـشه / نرق  نایاپ  رد 
راذـگناینب سـسؤم و  هک  دوب  ریبک  یلع  ینوس  ینعی  یـس ، هلـسلس  رخآ  لبقام  نارمکح  هتخادرپ  هتخاس و  همهنیا  تشاد و  ییایرد  ياوق 

، دوب هکنینوس  زا  الـصا  هک  هروت  دـمحم  وا  هاپـس  هدـنامرف  یلع ، ینوس  گرم  زا  سپ  یکدـنا  دوشیم . بوـسحم  ياگنـس  تکلمم  یعقاو 
دش یتنطلس  نییآ  مالسا  وا  تموکح  نامز  رد  ار . اههیکسا  هلسلس  ینعی  داهن  داینب  دوخ  نآ  زا  يدیدج  هلسلس  تفرگ و  ار  تنطلـس  تخت 
هب  1497 - 1496 / 902 رد 901 - یلام  نانارمکح  دننام  هروت  دمحم  دمآ . نوریب  یمالسا  مولع  شناد و  زکرم  کی  تروص  هب  وتکوبمت  و 
هب لاگنـس و  دور  لحاس  رب  ياهقطنم  دودـحم  ياـنعم  هب   ) رورکت ینارمکح  تعلخ  ساـبع  فیرـش  زا  اـجنآ  رد  تفر و  هکم  هب  جـح  رفس 
يو درک . تفایرد  رورکتلا ) دالب  یلک  روط  هب  اـی  یبرغ  نادوس  هناـیم ، ياههدـس  رد  یمالـسا  ناگدنـسیون  دربراـک  قباـطم  عیـسو  ياـنعم 

کی درک و  هلمح  اسوه  روشک  هب  قرـشم  رد  داد و  طسب  انغ )  ) هناغ یمیدـق  نیمزرـس  لاگنـس و  اـت  برغم  تمـس  رد  ار  ياگنـس  تردـق 
. دروآ دوجو  هب  دوخ  روشک  يارب  یتلایا  زکرمتم  ریغ  ریذپفاطعنا و  يرادا  هاگتسد 

رکـشل یناـبرق  تکلمم  دواد ، شرـسپ  تموکح  هرود  زا  سپ  دنتـسه . تیاـفکیب  وجهزیتس و  یناـنارمکح  هک  دـنداد  ناـشن  وا  نانیـشناج 
تورث هب  عـمط  مشچ  هک  هرامـش 20 ) هب  دیرگنب   ) یبهذ روصنملا  دمحا  شکارم ، يدعـس  ناطلـس  يوس  زا  هک  دش  یطابـضنااب  هدومزآ و 

هدافتسا یبوخ  هب  نآ  زا  دوب و  نیشتآ  حالس  هب  حلسم  رکـشل  نیا  (. 1591 / 999  ) دوب هدش  لیـسگ  وئاگ  هیلع  دوب ، هتخود  نادوس  هزاوآرپ 
. دش یگتفشآ  یـسایس و  هیزجت  شوختـسد  رجین  ياطـسو  هیحان  داتفا . نامجاهم  تسد  هب  دنج  وتکوبمت و  وئاگ ، هدمع  رهـش  هس  درکیم .
هک دـیآیم  رظن  هب  ح 1660  زا ح 1070 / سپ  دنتـشاد و  ییاورمکح  يدودـحم  هقطنم  رب  اهنت  وتکوبمت  نانارمکح  اـی  شکارم  ياـهاشاپ 

. تفر نایم  زا  یلک  هب  اجنآ  رد  شکارم  رادتقا 
248 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

(. کیوناه یج . « ) ياگنس ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
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.103 - 83 یبرغ ، ياقیرفا  رد  مالسا  خیرات  ماگنیمیرت ، رسنپسا  یج . - 
.93 - 84 میدق ، یلام  هناغ و  نویزتول ، امیحن  - 

249 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

- مهن نرق  موس ؟/- نرق  ونروب ؟ مناک و  نانارمکح   60

هراشا

، هملس رسپ  یملج  هما  ای  همه  ح 1085  مناک ح 478 / ینزی  ای  هووفس )  ) یفیس دیفس ) ینعی  « ) خرـس  » نانارمکح يزکرم 1 - نادوس  قرش 
هلسلس نیا  ناملسم  نارمکح  نیتسخن  ونروب  ناهاش  تسرهف  ربانب 

همه رسپ  دمحم ، یمموا  همنود   1097 / 490
همنود رسپ  يرب ، نامثع   1151 / 546

نامثع نب  روکب  هّللا  دبع   1174 / 569
شاهلسلس ناملسم  نارمکح  نیتسخن  يزیرقم ، هتشون  ربانب  هّللا ، دبع  نب  هملس  ای  لیج )  ) لیلجلا دبع   1194 / 590

همنود نب  هدک  مناک ؟ هایس »  » نیطالس - 2
همنود نب  يرب  میچک  نامثع ، ای  میهاربا  يرب ،  ؟

250 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
همنود نب  لیج  ای  لیلج   ؟

همنود نب  ملک  هکرید   ؟
يرب نب  هلکین  میهاربا   1290 / 689

هدک نب  هّللا  دبع   1311 / 711
هّللا دبع  نب  هملس   1322 / 722

هّللا دبع  نب  هنگ  هروک   1326 / 726
هّللا دبع  نبا  اروک  هروک   1327 / 727

هّللا دبع  نب  دمحم   1328 / 728
هلکین میهاربا  نب  سیردا   1329 / 729

هلکین میهاربا  نب  دواد   1353 / 754
دواد نب  نامثع   1363 / 764

دواد نب  رکب  وبا   1368 / 769
میهاربا نبا  همنود  ای  دواد و  نب  سیردا   1369 / 770

سیردا نب  رمع   1376 / 778
سیردا نب  دیعس   1387 / 789

سیردا نب  دمحم   1388 / 790
سیردا نب  ونوفا  هدک   1389 / 791

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


سیردا نب  نامثع   1390 / 792
دواد نب  ومونیلک  نامثع   1422 / 825

رمع نب  همنود   1423 / 826
رمع نب  هّللا  دبع   1425 / 828
نامثع نب  میهاربا   1433 / 836

نامثع نب  هدک   1440 / 844
همنود نب  يرب   1444 / 848

يرب نب  همنود   1445 / 849
دمحم  1449 / 853

همرما ای  رما  ای  هما   1450 / 854
هدک نب  دمحم   1451 / 855

يزاغ  1456 / 860
251 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هدک نب  نامثع   1461 / 865
هّللا دبع  نب  رمع   1466 / 870

دمحم نب  دمحم   1472 - 1462 / 876 - 871
نب يرونک  يزاـغ  یلع   1470 دنتـسه 875 / یفیـس  باقعا  زا  دندوب  یعدم  هک  ینانارمکح  ای  اهیئام  ونروب ، نیطالـس  دیدج  هلـسلس  - 3

همنود
تشاد رادتقا  الیتسا و  زین  مناک  رب  یلع ، نب  هیمرگ  هتک  سیردا   1503 / 908

سیردا نب  دمحم   1525 / 931
سیردا نب  یلع   1544 / 951

یلع ردارب  دمحم ، نب  دمحم  همنود   1546 / 953
( دوب وا  هنطلسلا  بیان  دمحم  نب  یمنف  یلع  ادتبا  دمحم ؟(  همنود  نب  هّللا  دبع   1563 / 970

تموکح وا  اـب  هریگم )  ) رداـم هکلم  ناوـنع  هب  همرمریگن  یلک  هسیا ،)  ) هشئاـع ادـتبا  رد   ) زین مناـک  رد  یلع  نب  هموـلا  سیردا   1569 / 977
( تشاد

سیردا نب  دمحم  ح 1603  ح 1012 /
سیردا نب  میهاربا  ح 1618  ح 1027 /

سیردا نب  رمع  ح 1625  ح 1034 /
یلع  1684 - 1645 / 1095 - 1055
یلع نب  همنود  ح 1699  ح 1110 /

همنود نب  نودمح  ح 1726  ح 1138 /
نودمح نب  همگرا  دمحم  ح 1731  ح 1143 /

دمحم نب ؟ هنگ  همنود   1747 / 1160
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نودمح نب  یلع   1750 / 1163
، دش لزع  یتلوف  داهج  اب  ونروب  تموکح  زا  یلع ، نب  دمحا   1791 / 1205
252 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دروآ تسد  هب  ون  زا  ار  تموکح  اهیمناک  يرای  هب  درک و  رارف  مناک  هب   1808 / 1223
تموکح لوا  رود  اهیمناک ، تیامح  تحت  دمحا ، نب  یمایفل  همنود   1808 / 1223

نودمح نب  یلع  نب  همور  هلیگن  دمحم   1811 / 1226
تموکح مود  رود  یمایفل ، همنود   1814 / 1229

دندناسر لتق  هب   1846 رد 1262 / ار  وا  اهیمناک  دمحا ، نب  میهاربا   1817 / 1232
دش هتشک  گنج  رد  یفیس  نارمکح  نیرخآ  میهاربا ، نب  یلع   1846 / 1262

همنود تموکح  زا  ونروب  رد  یعقاو  نارمکح  ونیملوهـش ، یمناک ، نیما  دـمحم  اوکید  ونروب و  رد  وبمنک  ياهوهـش  ای  اهخیـش  هلـسلس  - 4
1835 تف 1251 / دعب ، هب  ونروب  ریما  ییایفل 

ینارمکح لوا  راب  ونروب ، یقیقح  يوهش  نیتسخن  نیما ، دمحم  نب  رمع   1835 / 1251
نیما دمحم  نب  نمحرلا  دبع   1853 / 1269

ینارمکح مود  رود  نیما ، دمحم  نب  رمع   1854 / 1270
رمع نب  هروک  لوا  رکب  ای  رکب  وبا   1880 / 1297

رمع نب  میهاربا   1884 / 1301
1893 رد 1311 / لوتقم  رمع ، نب  مشاه   1885 / 1302

1893 رد 1311 / لوتقم  هروک ، رکب  نب  يرایک  نیما  دمحم   1893 / 1311
1893 رد 1311 / لوتقم  هروک ، رکب  نب  همردو  هبمنمیل  هدنس   1893 / 1311

1901 رد 1319 / لوتقم  هّللا ، لضف  نب  حبار  تسد  هب  اوکید  ونروب و  حتف   1901 - 1893 / 1319 - 1311
اوکید نیشیپ  يوهش  میهاربا ، نب  یبرگ  رکب   1902 دندرک 1320 / بوصنم  ون  زا  اهییایناتیرب  هک  ونروب  ياهوهش  فلا ) )

میهاربا نب  هروک  هدنس  رمع   1922 / 1340
اوکید نیشیپ  يوهش  يرایک ، نیما  دمحم  نب  یمرایک  هدنس  رمع  1937 ؟- 1354 /؟-
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لوا رود  مـیهاربا ، نـب  هروـک  هدنـس  رمع  وهـش   1900 دـندرک 1318 / بوـصنم  وـن  زا  ناـیوسنارف  هک  اوـکید  ناـنارمکح  اهوهـش و  (ب )

ینارمکح
دش ونروب  يوهش  ادعب  میهاربا ، نب  یبرگ  رکب  وهش   1901 / 1319

ینارمکح لوا  رود  هروک ، لوا  رکب  نب  همردنم  هدنس  رمع  وهش   1902 / 1320
هروک لوا  رکب  نب  میهاربا  وهش   1905 / 1323

ینارمکح مود  رود  هروک ، لوا  رکب  نب  همردنم  هدنس  رمع  دوهش   1906 / 1324
دش ونروب  يوهش  ادعب  يرایک ، نیما  دمحم  نب  یمرایک  هدنس  رمع  وهش   1917 / 1335

يرایک نیما  دمحم  نب  هتسم  ای  لوا  یفطصم  هبا  نارمکح  ای  سیئر  يام ،  1935 / 1356
یمرایک هدنس  رمع  وهش  نب  رکب  يام   1950 / 1369
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همدنم هدنس  وهش  نب  هتسم  ای  مود  یفطصم  هبا  يام   1952 / 1371
میهاربا رهش  نب  همری  هبا  رمع  يام  1954 ؟- 1373 /؟-

ياهتلود نیرتماوداب  انیقی  نیرتنهک و  زا  یکی  مه  اب  اما  تسا ، هدش  هتفات  مه  رد  ونروب  مناک و  روشک  ود  ياهخیرات  یمالـسا  هرود  رد 
رارق دوشیم ، هدـناوخ  داچ  يروهمج  زورما  هک  ییاج  رد  داچ ، هچایرد  قرـش  رد  مناک  دـنهدیم . لیکـشت  یبرغ  ياقیرفا  رد  ار  یمالـسا 

. تسا عقاو  دهدیم ، لیکشت  ار  هیرجین  یقرشلامش  زورما  هک  ییاج  هچایرد ، یبرغبونج  رد  ونروب  دراد و 
ییاج رد  وبوت  ماوقا  هیحاـن  یتسبیت و  هب  یبیل و  بونج  رد  عقاو  ناّزف ، لـخاد  هب  هیما ، ینب  راـگزور  رد  برع ، ناـمجاهم  هک  تسا  فورعم 

. دـنداهن سیـسأت  دـندوب  ینابایب  نیـشنرداچ و  یمدرم  هک  هواغز  موق  ار  مناک  ایوگ  اـما  دـندوب ، هدرک  ذوفن  تسا  یلامـش  داـچ  نونکا  هک 
ام هک  تسا  ناـمزنیا  رد  اریز  دنـشاب  هدروآ  مناـک  هب  ار  مالـسا  مهدزاـی ، مـجنپ / نرق  یط  رد  لامـش  زا  وـبوت  ماوـقا  هـک  دوریم  لاـمتحا 
رد یلامش  ياقیرفا  رصم و  اب  تسا . نزی  يذ  نب  فیس  ناتـسبرع ، مالـسا  زا  شیپ  هاشداپ  باقعا  زا  تسا  یعدم  هک  مینیبیم  ار  ياهلـسلس 

يارب هیدـه  ناونع  هب  ياهفارز  یملابد  همنود   1257 رد 655 / دشیم و  لدـبودر  هایـس  نامالغ  تشاد و  دوجو  یطابترا  ارحـص  يوس  نآ 
(. هرامش 18 هب  دیرگنب   ) داتسرف سنوت  یصفح  نارمکح 
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هدـناوخ یلالب  ای  الالوب  هک  یبیقر  هفیاط  نتفای  قوفت  ندـمآ و  راک  يور  رثا  رب  مناک ، یفیـس  نانارمکح  مهدراهچ  متـشه / نرق  ناـیاپ  رد 
وماگرا زاگن  دنتفای و  ياهزات  ناماس  زاغ  یلع  هلیسو  هب  ونروب  رد  نونکا  اهیفیس  دنورب . ونروب  هب  هک  دندوب  هدش  روبجم  مناک ، رد  دشیم 

نآ زا  دعب  ونروب  نانارمکح  دـنام . یقاب  اهنآ  تختیاپ  ات 1811  رهـش  نیا  دـندرک و  دوخ  تختیاپ  داچ  هچایرد  برغ  رد  ار  وموگ ) رـصق  )
وبوت ماوقا  هیلع  یقرـشلامش  رد  وریئا  ات  یبرغلامـش  رد  اـسوه و  روشک  هب  اـت  برغم  تمـس  رد  ار  دوخ  تردـق  دـنتفرگ و  ون  زا  ار  مناـک 

دندرک و مادختـسا  كرت  نارادگنفت  دـندرب و  یپ  گنج  رد  نیـشتآ  ياهحالـس  شزرا  هب  مهدزناش  مهد / نرق  رخاوا  رد  اهنآ  دـندرتسگ .
ریز دعب  نرق  ود  یط  رد  ونروب  اما  دنتسب . راکب  ار  تعیرش  ماکحا  اههنیمز  یضعب  رد  دنداد و  یمالسا  گنر  رتشیب  هناهاگآ  ار  دوخ  تلود 

هب دیرگنب   ) اهینالوف داهج  مهدزون  مهدزیـس / نرق  زاغآ  رد  درک . ادیپ  لاوز  هب  ور  ای  دـکار  یعـضو  ارحـص  ياهقراوط  و  اهاسوه ؛ راشف 
، دندش درط  تیافکیب  ناناملسم  ناونع  هب  نانارمکح )  ) اهیئام هک  تروص  نیا  هب  تشاذگ ، ياج  هب  ونروب  رد  سوکعم  ریثأت  هرامش 61 )
. دـهد يرای  هبلوف  هیلع  گنج  رد  ار  يو  ات  دـش  لسوتم  یمناـک  نیما  دـمحم  هب  کـمک  يارب  یلع  نب  دـمحا   1809 رد 1224 / ورنیازا ،
ای وبمناک  ياهخیش  هلسلس   1846 زا 1262 / دعب  دش و  ناگراکیب  هبترم  هب  ونروب  ياهیفیـس  ماقم  لزنت  ببـس  یمناک  نیما  دمحم  تلاخد 
اما تفرگ  ار  ونروب  یلاس  دنچ  يارب  يداو ، زا  یمجاهم  حـبار ، دـنتفای . عورـشم  تردـق  دـندوب ، ینید  ياملع  هرمز  زا  لصا  رد  هک  اهوهش 

ياهتردـق ناـیم  وا  ورملق   1900 رد 1318 / حـبار  گرم  زا  دـعب  اوکید  تنطلـس  دادرتـسا  وـنروب و  رد  وبمناـک  دادرتـسا  زا  دـعب  یکدـنا 
تلایا رد  یلحم  ردتقم  ياورنامرف  ناونع  هب  مه  زونه  اوکید  ياهیئام  ونروب و  ياهوهـش  دش . میـسقت  هسنارف  ناملآ و  ایناتیرب ، يرامعتـسا 

. تسوروگودیم تلایا  نیا  يرادا  زکرم  دنتسه . یقاب  یلعف  هیرجین  يروهمج  یقرشلامش 
ههد رد  ثراب  اب  رگا  ییایناتیرب  يوسنارف ، یناملآ ،  ) یبرغ فلتخم  ناققحم  هلیـسو  هب  هک  ونروب  ناهاش  تسرهف  لماک  نتخاـس  گـنهامه 

دح اـت  هکنآ  اـب  تسین  یناـسآ  راـک  ونروب ، رد  اـههاگداد  ناـبتاک  ياـهتشاددای  يور  زا  تسا ، هدـش  هدروآ  مهارف  مینک ) زاـغآ   1850
نایاورنامرف و مان  تسرهف  تسین . نینچ  نانآ  ییاورنامرف  تدم  لوط  دروم  رد  یلو  دراد  دوجو  قفاوت  نانارمکح  مان  رد  يزیگناربنیسحت 

باتک زا  صاخ  هدافتـسا  اب  تسا ، هدش  هداد  ریز  یـسانشباتک  رد  هک  دشابیم  یعبانم  رب  ینتبم  هدـش  هداد  الاب  رد  هک  یحرـش  هب  اهخـیرات 
. تسا هدرک  هیهت  نهوک  هک  اهمان  اهخیرات و  یقیبطت  تسرهف  نیرگ و  كرک - نبگاه و 
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یسانشباتک
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(، گنیتیو یج . يا . یـس . « ) ونروب ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  رویا ؛) یج . « ) ونروب ، » مکی شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 
(. رویا یج . « ) مناک »

سیراپ 1949. ونروب ، تکلمم  خیرات  يوروا ، ياو . - 
.213 - 207 ، 126 - 104 یبرغ ، ياقیرفا  رد  مالسا  خیرات  ماگنیمیرت ، رسنپسا  یج . - 

ندـنل 1966، اهنآ ، یخیرات  ياهتنـس  رد  یتامدـقم  یـسررب  کی  یلامـش : هیرجین  تراما  نیرگ ، كرک - چا . نبگاـه و ا . یج . سا . - 
هحفص 353. رد  اوکید  ناهاش  همانهرجش  342 و  هحفص 341 - رد  ونروب  ناهاش  يارب  همانهرجش  نانارمکح و  تسرهف  اب   342 - 307

، رلتاب يرفج  ا . فا . هتساریو  اقیرفا ، خیرات  مود ، دلجم  اقیرفا ، هرابرد  نتسوب  هاگـشناد  تالاقم  رد  وموب » ناهاش  تسرهف  ، » نهوک دلنار  - 
.83 هحفص 80 - رد  نانارمکح  تسرهف  اب   83 - 41 نتسوب 1966 ،

لصف 13 و  کیوناه ) ا . یج .  ) لصف 6 مکی ، دلج  ندنل 1976 ، مود ، شیاریو  یبرغ ، ياقیرفا  خیرات  ردورک ، یییاجا و م . ا . فا . یج . - 
(. رنرب نهوک و ل . ر .  ) لصف 4 مود ، دلج  فیلدآ ،) ا . رآ . )

ندـنل 1980، هنایمرواخ ، اقیرفا و  مود ، دـلج  كروب ، فیلأـت  ناـهج  یتنطلـس  ياهنادـناخ  راتـساریو ،)  ) دریب گنیـسم  يرمگتنوم - ه . - 
.180 - 178
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-1804 وتوکوس 1218 /- يافلخ  نیطالس و  ناونع  هب  اسوه  تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح   61

هراشا

، درک مالعا  ار  دوخ  داهج  ترجه و  لاس  نیا  رد  ویدوف ،) نادونامـسا   ) يدوف نب  نامثع   1804 رجین 1218 / راوجمه  هرد  هیرجین و  لامش 
1817 تف 1232 /

ودناوگ رد  شتختیاپ  اب  اسوه  تکلمم  یبرغ  شخب  رد  شردارب  ریزو  ناونع  هب  يدوف ، نب  یهللا ) دبع   ) هّللا دبع   1808 / 1223
وتوکوس رد  شتختیاپ  اب  اسوه  تکلمم  یقرش  شخب  شردپ  ریزو  ناونع  هب  نامثع  نب  ولب  دمحم   1808 / 1223

1828 تف 1243 / هّللا ، دبع  اب  اکرتشم  ونرو  يام  هب  بقلم  ولب ، دمحم   1817 / 1232
وروتاک يام  هب  بقلم  نامثع ، نب  وکیتا )  ) قیتع رکب  وبا   1837 / 1253

اکانیس يام  هب  بقلم  ولب ، دمحم  نبا  اباب  ویلا )  ) یلع  1842 / 1258
الومیس يام  هب  بقلم  قیتع ، رکب  یبا  نب  وکارز  ای  ودمحا )  ) دمحا  1859 / 1275

ولب دمحم  نب  یمارکویلا )  ) مارک یلع   1866 / 1283
يدوف نب  نامثع  نب  هیافار ) دمحا و   ) دمحا  1867 / 1284
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ولب دمحم  نبا  هبر ) هنوکینا   ) قیتع رکب  وبا   1873 / 1290

ولب دمحم  نب  ودمحا  اسایوم ) وذاعم ،  ) ذاعم  1877 / 1294
اباب یلع  نب  ورما )  ) رمع  1881 / 1298

قیتع رکب  وبا  نب  وکسک ) نیناد   ) نمحرلا دبع   1891 / 1308
قیتع دمحا  نبا  لوا  رهاط  دمحم   1902 / 1320
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اباب یلع  نبا  مود  رهاط  دمحم   1903 / 1321
اهییایناتیرب تسد  هب  وتوکوس  ریخست   1904 / 1322

هراروت يام  هب  بقلم  قیتع ، دمحا  نبا  دمحم   1915 / 1333
يربمت هب  بقلم  قیتع ، دمحا  نب  دمحم  نب  دمحم   1924 / 1342

دمحا ذاعم  نب  نسح   1930 / 1349
دمحا ذاعم  نب  دوهش  نب  رکب  وبا  1938 ؟- 1357 /؟-

رـصانع اب  هارمه  یهاگ  وجگنج ، رگشیاریپ  ياهشبنج  ندش  ادیپ  اب  یبرغ  ياقیرفا  رد  مالـسا  تیعقوم  مهدجه  مهدزاود / نرق  رخاوا  زا 
همـشچرس لاگنـس  رجین و  دور  ود  هک  اـجنآ  نـالوج ، هتوـف  تـالف  هقطنم  رد  نادوـس  برغ  ياـههبلوف  اـی  اـهینالوف  ناـیم  رد  ارگهرازه 

ای فلتخم  ناـماما  اـجنآ  رد  دـندیناشک و  لاگنـس  دور  بونج  هب  وروتهتوف  ياـهرولوکوت  ار  يرگءاـیحا  ناـیرج  درک . رییغت  دـنریگیم ،
زا دندیـشخب . رارقتـسا  مهدزون  مهدزیـس / نرق  نایاپ  رد  اهيوسنارف  ندـمآ  ات  ار  دوخ  يویند  تردـق  رولوکوت  ینید  تاقبط  ياـهیماملا 
مان ایلع  لاگنـس  ایلع - رجین  هقطنم  رد  لت  دیعـس  نب  رمع  جاح  ایلع و  رجین  رد  عقاو  انیـسم  رد  يربودـمح  زا  ناوتیم  نانآ  هتـسجرب  لاجر 

. درب
ار اهنآ  هک  یناسک  هیلع  تساخرب و  یناحور ) درم  دنمـشناد ، ویدوف ،  ) يدوف نب  نامثع  رولوکوت  ینید  يربهر  اـسوه  تکلمم  رد  ربوگ  زا 
وا رظن  رد  زین  ناداقتعاتسـس  نیا  درکیم و  داهج  هب  غیلبت  مسیمینا  وریپ  هایـس  ناییاقیرفا  تیرثکا  دـناوخیم و  داقتعا ]  ] تسـس ناناملـسم 

ینید و يربهر  رب  تلالد  هک  ار  نینمؤملا » ریما   » یمیدق بقل  يو  دندوب . هدمآرد  شزاس  رد  زا  ناشنوماریپ  ناکرـشم  اب  هک  دندوب  یناسک 
يو باقعا  زونه  هک  تسا  یبقل  دشیم  یملسم » نیکرس   » ییاسوه نابز  هب  هک  بقل  نیا  داهن . دوخ  رب  درکیم  یمالسا  هعماج  رد  یسایس 

نینمؤملا و ریما  هب  دوب ، هداد  دوخ  هب  نینمؤملا » ریما   » ناوـنع هک  ناـمثع  زا  يوریپ  هب  زین  اـفلخ و  هب  ناـنیا   ) دـنهنیم دوـخ  رب  وـتوکوس  رد 
ره هک  ار  درفنم  ینالوف  ناربهر  اسوه و  ياهتلود  رتشیب  گنهامهان  تمواقم  دوخ  ینالوف  ناوریپ  اب  نامثع  دنفورعم .) زین  ناطلس 
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رد دندوب ، هدرک  ذاختا  ودیمل  ای  ریما  ناونع  بلغا  دندوب و  هدروآ  دوجو  هب  نورماک  لامـش  رد  اوموا  تالف  ات  یتراما  نتـشیوخ  يارب  کی 

. تسکش مه 
هب هک  دوب  اسوه  یتلایا  نهک  ماـظن  رب  ینتبم  راـچان  هب  هک  دـندرک  سیـسأت  تـالایا  زا  یماـظن  دوب  ولب  دـمحم  ناشزاغآرـس  هک  وا  باـقعا 

هربقم دش . هداهن  داینب   1909 لاس 1224 / رد  هک  وتاوکـس  ای  وتوکوس  نوچ  يدیدج  تردق  زکارم  اب  اما  دـندوب ، هدروآرد  دوخ  فرـصت 
تروص هب  ینالوف  تموکح  تفر و  نایم  زا  جـیردت  هب  داهج  هیلوا  ینید  كرحت  تساجنآ . رد  تسا  يروهـشم  هاـگترایز  کـنیا  ناـمثع 
تـسد رد  تردـق  نوچ  دـش . رایـسب  یتخبدـب  ییادزتیعمج و  یناریو و  هیام  تفریذـپ و  طاطحنا  ینلع  ییابرهدرب  رب  ینتبم  داصتقا  کی 

هسنارف و ایناتیرب ، يرامعتـسا  ياهتردـق  دـشیم . هتخانـش  تیمـسر  هب  وتوکوس  رد  نانارمکح  ینید  تیعجرم  اهنت  دوب  یلحم  نانارمکح 
نایهاپـس دـندرک . میـسقت  دوخ  نیبام  ار  نآ  دـنتخادنا و  تسد  اـسوه  ياهنیمزرـس  رب  اـعمتجم  مهدزون  مهدزیـس / نرق  ناـیاپ  رد  ناـملآ 

یلامـش هیرجین  هیامحلا  تحت  روشک  وزج  سپ  نآ  زا  اجنآ  دندش و  وتوکوس  دراو   1904 رد 1322 / یتمواقم  هنوگچیه  نودب  ییایناتیرب 
. دیدرگ دوب ، هدش  اپرب  شیپ  لاس  راهچ  هک 

ظفح هیرجین  یتموکح  ياهراتخاس  ینعی  تفای . همادا  وتوکوس  رد  اهناطلس  هلـسلس  میقتـسم  ریغ  تموکح  ایناتیرب ، دیدج  تسایـس  تحت 
. تسا هیرجین  یبرغلامش  تالایا  يرادا  تختیاپ  کنیا  وتوکوس  دروآ . ماود  یلعف  تیروهمج  هرود  ات  دش و 

یسانشباتک
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(. نیوماک ر . « ) هبلوف (، » تسل م . د . « ) وتوکوس ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
.207 - 160 یبرغ ، ياقیرفا  رد  مالسا  خیرات  ماگنیمیرت ، رسنپسا  یج . - 

اب  417 - 367 اهنآ ، یخیرات  ياهتنـس  زا  یتامدـقم  یـسررب  یلامـش : هیرجین  تاراـما  نیرگ ، كرک - م . چا . نبگاـه و ا . یج . یـس . - 
هحفص 414. رد  همانهرجش 

ندنل 1967. وتوکوس ، تفالخ  تسل ، ياروم  د . - 
ندنل 1967. وتوکوس ، ینالوف  يروتارپما  نتسناج ، س . ا . ه . - 

(. هیلدا ا . ر .  ) لصف 3 مود ، دلج  مود ، شیاریو  یبرغ ، ياقیرفا  خیرات  ناراتساریو ،)  ) ردورک ییایجا و م . ا . ف . یج . - 
.194 - 192 هنایمرواخ ، اقیرفا و  كروب ، رثا  ایند ، یتنطلس  ياهنادناخ  راتساریو ،)  ) دربگنیسم يرمگتنوم - ه . - 

259 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.29 - 28 موبلا ، تسا ؛) هدنکارپ  عطقنم و  رایسب   ) 309 روابماز ، - 
(. لیونرگ نمیرف - پ . سا . یج . « ) اولیک ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.48 - 41 (، 1936  ) مهدزناش هرامش  مجنپ ، يرس  یسانشهکس ، اولیک ،» نیطالس  ياههکس  خیرات و  ، » رکاو یج . - 
.227 - 223 (، 1939  ) مهدزون هرامش  مجنپ ، يرس  یسانشهکس ، اولیک ،» زا  يدیدج  ياههکس  ، » رکاو یج . - 

ندـنل 1962، یـسانشناتساب ، دـیدج  تایفـشک  هب  هراشا  اب  اکیناگنات ، لـحاس  هناـیم  ياههدـس  خـیرات  لـیونرگ ، نمیرف - پ . سا . یج . - 
. باتک نایاپ  رد  بسن  هرجش  ياهلودج 

. دعب هب   28 ، 1965 دروفسکآ ، اولیک ، هریرج  رد  نایوسنارف  ومه ، - 
.207 - 177 (، 1979  ) مشش هلجم  اقیرفا ، رد  خیرات  يداقتنا ،» یسررب  کی  اولیک : ياهلسلس  يراگنخیرات  ، » دعس سایلا  - 

265 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1894 - 1203 / 1312 هتپ 600 - یناهبن  نانارمکح   63

هراشا

رفظم نب  نامیلس   1203 دیدج 600 / ياینک  یلحاس  هنارک  هب  کیدزن  هتپ ، هریزج 
نامیلس نب  دمحم   1227 / 628
نامیلس نب  دمحا   1252 / 650

نامیلس نب  دمحم  نب  دمحا   1272 / 670
دمحا نب  دمحم   1305 / 705

دمحم نب  رمع   1332 / 732
رمع نب  دمحم   1348 / 749
رمع نب  دمحا   1395 / 797

دمحم نب  رکب  وبا   1436 / 840
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رکب وبا  نب  دمحم   1470 / 875
دمحم نب  رکب  وبا   1495 / 900

دمحم نبا  لوا  يوکم  هناوب   1538 / 945
رکب وبا  نب  دمحم   1565 / 973

لوا يوکم  هناوب  نبا  لوا  يرکب  هناوب   1594 / 1002
دمحم نب  وگوگ  هناوب  رکب  وبا   1602 / 1011

266 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
لوا يرکب  هناوب  نبا  مود  يوکم  هناوب   1651 / 1061
مود يرکم  هناوب  نبا  مود  يرکب  هناوب   1689 / 1100

رکب وبا  نب  دمحا   1692 / 1103
یتیتم هناوب  دمحم  نب  رکب  وبا  وکمومن ، هناوب   1699 / 1111

دمحم نب  رکب  وبا  نب  دمحا   1739 / 1152
رکب وبا  وتوتم ، ومت  هناوب   1747 / 1160

وگوگ هناوب  رکب  وبا  نب  وکم  هناوب  رتخد  هجیدخ  هناوم   1763 / 1177
وتوتم ومت  هناوب  رکب  وبا  نب  ههش  نب  وکم  هناوب   1773 / 1187

وتوتم ومت  هناوب  رکب  وبا  نب  دمحم  يدموموف ، هناوب   1777 / 1191
یتولوموف نب  ههش  نب  دمحا   1809 / 1224

يدموموف هناوب  نب  اگناپیک  یتولوموف   1815 / 1230
یتولوموف نب  ههش  نب  یتولوموف   1821 / 1236

تموکح لوا  رود  يدموموف ، هناوب  دمحم  نب  ههش  هناوب   1821 / 1236
تموکح لوا  رود  ههش ، نب  ومت  هناوب  نب  يریزو  هناوب  دمحا ،  1824 / 1239

تموکح مود  رود  ههش ، هناوب   1826 / 1241
تموکح مود  رود  يریزو ، هناوب  دمحا ،  1831 / 1247

ههش هناوب  نب  يرکب  وموف   1835 / 1250
یتولوموف نب  ههش  نب  دمحا   1846 / 1262

ههش نب  یتولوموف  نبابمیس  دمحا   1857 / 1273
وتیو نارمکح  ، 1891 تف 1308 / دمحا ، نب  يرکب  وموف   1889 / 1306

ههش نب  دمحا  نب  ههش  هناوب   1890 / 1308
هتپ نارمکح  نیرخآ  ههش ، نب  دمحا  نب  يرمع  وموف   1894 - 1890 / 1312 - 1308

اهییایناتیرب تموکح   1894 / 1312
هرامـش هب  دـیرگنب   ) اهیبرعی هرود  زا  شیپ  نامع ، رب  مکاح  ياهیناهنب  هک  دناهتـساخرب  یفیاوط  نامه  زا  ارهاظ  ناـنارمکح  زا  هتـشر  نیا 

هب کیدزن  ومال  ریازجلا  عمجم  زا  هتپ  هریزج  رب  اهنیا  یناهنب . نانارمکح  هداوناخ  زا  هن  ـالامتحا  یلو  دـندوب ، هتـساخرب  اـهنآ  ناـیم  زا  ( 53
ياـمنهار دـیدج  یمالـسا  ياههلـسلس  دـندرکیم و  تموـکح  اـهینامع  يـالیتسا  تحت  دـعب ، هب  مهدزیـس  مـتفه / نرق  زا  اـینک ، لـحاس 
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265 ص :   ..... 1894  - 1203 / 1312 هتپ 600 -  یناهبن  نانارمکح  یسانشرابت 267 63  يرامشهاگ و 
267 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هتپ نانارمکح  دـنتخادرپیم . رابگنز  هب  یکرمگ  ضراوع  دـنتفرگ ) اهیلاغترپ  زا  ار  اسابموم  اـهینامع  هک  یناـمز   ) 1698 زا 1109 / سپ 
لماک تسرهف  دـنتفر . ایناتیرب  هطلـس  ریز  هب  مهدزون  مهدزیـس / نرق  نایاپ  رد  اما  دنتـشاد ، تراظن  تحت  اینک  دـالنیمز  رد  ار  وتیو  نینچمه 

/ مهدزیـس نرق  ناـیاپ  رد  خـیرات  نیا  تفاـی ، نادـناخ  نیا  یلحاوس  یهافـش  یتنـس  خـیرات  رد  ناوتیم  ار  هتپ  ناـنارمکح  زا  نیـسحت  لـباق 
دیاب اذل  هدش و  هتشون  خیرات  نآ  زا  يوریپ  هب  هدمآ  باتک  نیا  رد  هک  ییاهخیرات  ریز .) یسانشباتک  هب  دیرگنب   ) تسا هدش  هتشون  مهدزون 

. دوش هتسناد  یبیرقت  الماک 

یسانشباتک

(. لیونرگ نمیرف - یپ . سا . یج . « ) هتپ «، » ومال ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
. هدشن پاچ  هتشون  هتپ ، خیرات  هتیاز ، يربح  همدقم ) همجرت و   ) لیونرگ نمیرف - یپ . سا . یج . - 

تـسرهف اب  ، 58 - 41 (، 1980  ) مشـش هـلجم  ناـمع ، ياهیـسررب  هـلجم  اـقیرفا ،» قرـش  رد  ناـمع  میدـق  خـیرات  ، » نـمکرک سا . یج . - 
.57 هحفص 56 - رد  نایناهنب  هتپ و  نانارمکح 

268 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1837 ح 1698 - / 1253 اسابموم ح 1109 - نانارمکح  ای  ییورزم )  ) یعورزم نایلاو   64

هراشا

یعورزم هّللا  دبع  نب  رصان  ح 1698  یقرش ح 1109 / ياقیرفا  لحاس  رد  ابمپ  هریزج  اسابموم و 
یعورزم ریغ  نارمکح  يرماعم  دیعس  نب  دمحم   1729 / 1141

یعورزم ریغ  نارمکح  یمرضح  دمحم  نب  حلاص   1730 / 1142
هّللا دبع  نب  نامثع  نب  دمحم   1734 / 1146

یعورزم ریغ  نارمکح  فلخ ، نب  فیس   1746 / 1159
نامثع نب  یلع   1747 / 1160

رصان نب  دوعسم   1754 / 1167
نامثع نب  دمحم  نب  هّللا  دبع   1779 / 1193

نامثع نب  دمحم  نب  دمحا   1782 / 1196
دمحا نب  هّللا  دبع   1812 / 1227
یلع نب  نامیلس   1823 / 1238

دمحا نب  ملاس   1825 / 1240
نایدیعس وب  هطلس  رارقتسا   1837 / 1253

269 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نامع هب  مهدـفه  مهدزاـی / نرق  رخاوا  رد  اـج  نآ  زا  دوب و  ناتـسبرع  قرـش  زا  ناشلـصا  ییورزم ) یلحاوس و  ناـبز  هب   ) یعورزم نادـناخ 
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دندرک و تموکح  اسابموم  رب  مین  نرق و  کی  هب  کیدزن  عاطقنا  نودب  هک  دـندروآ  دـیدپ  ار  نایلاو  زا  ياهلـسلس  اهنآ  دـندرک . ترجاهم 
رابگنز ياهيدیعـس  وب  رب  هک  دوب  ياهجرد  نانچ  هب  ناشتردـق  یهاگ  دنتـشاد . ینارمکح  رگید  ياهاج  ابمپ و  رد  زین  اهنآ  زا  ییاـههخاش 

، رابگنز يدیعـس  وب  نارمکح  نیادوجواب ، دندرکیم . تلاخد  هرامـش 63 ) هب  دیرگنب   ) هتپ روما  رد  دـنتخاتیم و  هرامـش 65 ) هب  دیرگنب  )
یلحاس ياهنیمزرـس  رد  نانچمه  یعورزم  نادـناخ  ياضعا  اـما  درک ، بوکرـس   1837 رد 1253 / ار  اسابموم  هخاـش  ناطلـس ، نب  دـیعس 

دنناـم زین  یعورزم  نادـناخ  يارب  دـناهدنام . یقاـب  ذوفنبحاـص  مـه  زورما  اـت  دـندوب و  يرکف  ینید و  تـیمها  ياراد  تردـق و  بحاـص 
. دناهتشون یلاوح 1946  ینعی  ریخا  ياهلاس  رد  ار  همانعیاقو  نیا  اما  دراد ، دوجو  یلحم  همانعیاقو  خیرات و  کی  هتپ  اولیک و  نانارمکح 

یسانشباتک

(. لیونرگ نمیرف - یپ . سا . یج . « ) اسابموم «، » یعورزم ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
یتنطلـس نمجنا  هـلجم  یقرـش ،» ياـقیرفا  لـحاس  یبرع  ياـههبیتک  زا  یتـسرهف  ، » نیتراـم یج . لـیونرگ و ب . نـمیرف - یپ . سا . یج . - 

.122 - 98 (، 1973  ) ییایسآ
.1995 ندنل ، اقیرفا ، خیرات  عبانم  ایناتیرب ، یمداکآ  یجیر ، یج . همجرت  هتساریو و  یعورزم ، خیرات  یعورزملا ، یلع  نیمالا  خیش  - 

270 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1964 - 1840 / 1383 یقرش 1256 - ياقیرفا  رد  نایدیعس  وب  ای  دیعس  وب  لآ   65

هراشا

تشاد و تموکح  هیحان  نیا  رد  قیرافت  هب   1827 زا 1242 / هک  دمحا  نب  ناطلس  نب  دیعس   1840 یقرش 1256 / ياقیرفا  هنارک  رابگنز و 
. دش رقتسم  رابگنز  رد  مئاد  تروص  هب 

ناطلس نب  دیعس  نب  دیجم   1856 / 1273
دیعس نب  شغرب   1870 / 1287

شغرب نب  ۀفیلخ   1888 / 1305
دیعس نب  یلع   1890 / 1307
ینیوث نب  دیمح   1893 / 1310
دمحم نب  دومح   1896 / 1314
دومح نب  یلع   1902 / 1320

بورخ نب  ۀفیلخ   1911 / 1329
هفیلخ نب  هّللا  دبع   1960 / 1380

هّللا دبع  نب  دیشمج   1964 - 1963 / 1383
. دش رارقرب  رابگنز  رد  يروهمج  تلود  داتفارب و  يدیعس  وب  نانارمکح  نادناخ   1964 / 1383

271 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هرامـش 53) هب  دـیرگنب   ) یبرعی نانارمکح  ینعی  دوخ  ناینیـشیپ  دـننام  ناـمع ، دیعـس  وب  لآ  میتفگ ، هرامش 54  هلـسلس  حرـش  رد  هکنانچ 
ار دوخ  تقو  دوب  تیمحرپ  ردتقم و  ینارمکح  هک  ناطلس  نب  دیعس  دنتفای . تسد  یقرـش  ياقیرفا  لحاس  رتشیب  رب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم 
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دنکفا و تماقا  تخر  رابگنز  رد  مئاد  تروص  هب   1840 رد 1256 / اما  دوب ، هدرک  میسقت  رابگنز  طقـسم و  نایم  يواست  هب  ههد 1830  رد 
هب ار  نآ  درب و  دوب ، نآ  رواجم  هک  ابمپ  هریزج  راـبگنز و  هب  ار  کـخیم  شرورپ  تشک و  يو  دوب . یناـگرزاب  لـیالد  هب  اتدـمع  راـک  نیا 

اکیرما یبرغ و  ياپورا  ياهتردق  هک  دوب  اهلاس  نیمه  رد  تخودـنا ؛ رایـسب  تورث  راک  نیا  زا  داد و  جاور  یتراجت  يالاک  کی  ناونع 
ود هب  هشیمه  يارب  يدیعـس  وب  نادـناخ  تردـق  ناطلـس ، نب  دیعـس  گرم  زا  سپ  دـندرک . رقتـسم  راـبگنز  رد  ار  دوـخ  ياـهيرگلوسنک 

. رابگنز رد  يرگید  دوب و  طقسم  رد  شهاگیاپ  هک  نامع  رد  یکی  دش ، مسقنم  هناگادج  تراما  تنطلس و 
ربماسد رد  تشاد . رارق  ناملآ  یقرـش  ياقیرفا  لحاس  رب  یکی  ود  نیا  زا  هک  دـندش  ایناتیرب  هیامحلا  تحت  ابمپ  رابگنز و   1890 رد 1307 /
ناطلـس تنطلـس  هب  اتدوک  کـی  رثا  رب  هیوناژ 1964  رد  اـما  دروآ ، تسد  هب  یتـقوم  یلالقتـسا  تسناوت  دیعـس  وـب  لآ  تنطلـس  زین   1963
تروص هب  سپس  رابگنز و  اکیناگنات و  دحتم  يروهمج  تروص  هب  ادتبا  اکیناگنات  رابگنز و  لیروآ 1964  رد  دش و  هداد  همتاخ  دیشمج 

. دندش قحلم  رگیدکی  هب  اینازنات  يروهمج 

یسانشباتک

: دییازفیب مه  ار  باتک  نیا  باتک و  نیمه  رد  هرامش 54  هلسلس  لیذ  یسانشباتک  هب  دیرگنب  - 
(. لیونرگ نمیرف - یپ . سا . یج . « ) ناطلس نب  دیعس  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد 

272 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1887 - 1506 / 1304 راره 912 - نیطالس   66

هراشا

حتفلا بحاص  هب  بقلم  ماما ، میهاربا ، نب  نارگدمحا   1506 هسوا 912 / راره و  رد  نارگدمحا  هخاش  هشبح 1 - یقرشبونج  رد  راره 
دنتشاد تموکح  اکرتشم  دارج  یلع  شرسپ  نارگدمحا و  هویب  اربن ، لد و  هیعبت )  ) 1543 / 950
1567 تف 975 / یناث ، حتفلا  بحاص  نارگدمحا ، هدازردارب  دهاجم  نب  رون   1552 / 959

نامثع  1567 / 975
ناطلس بقل  اب  ریزو  سابع  نب  ۀحلط   1569 / 977

نامثع نب  رصان   1571 / 979
1577 رد 985 / لوتقم  رصان ، نب  دمحم   1572 / 980

لوتقم تشاذـگ ، یقاب  دوخ  ریزو  ناونع  هب  راره  رد  ار  شردارب  درک ، لقتنم  هسوا  هب  ار  تموکح  زکرم  ماما ، اـساج ، دـمحم   1577 / 985
1583 رد 991 /

273 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نیدلا دعس   1585 / 993

1632 ای 1041 /  1625 تف 1034 / مدآ ، نب  نیدلا  ربص   1613 / 1022
قداص  1632 / 1041

قداص نب  مدآ  قالم   1646 / 1056
ماربا ریزو  نب  دمحا   1647 / 1057
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داتفارب رفع  تسد  هب  مولعمان  خیرات  رد  مدآ ، نب  نید  رمع  ماما  1672 ؟- 1083 /؟-
دواد نب  یلع   1647 هسوا 1057 / زا  لقتسم  راره ، رد  دواد  نب  یلع  هخاش  - 2

یلع نب  مشاه   1662 / 1073
یلع نبا  لوا  هّللا  دبع   1671 / 1081

هّللا دبع  نب  هحلط   1700 / 1111
هّللا دبع  نبا  لوا  رکب  وبا   1721 / 1134

رکب وبا  نب  فلخ   1732 / 1144
رکب وبا  نب  دیمح   1733 / 1146

رکب وبا  نب  فسوی   1747 / 1160
رکب وبا  نبا  لوا  دمحا   1755 / 1169

فسوی نبا  لوا  دمحم  روکشلا  دبع   1782 / 1197
دمحم نبا  مود  دمحا   1794 / 1209

دمحم نب  نمحرلا  دبع   1820 / 1236
رکب وبا  نب  میرکلا  دبع   1825 / 1240

دارج لتفا  نبا  مود  رکب  وبا   1834 / 1250
رکب وبا  نبا  موس  دمحا   1852 / 1268

یلع نبا  مود  دمحم   1875 - 1856 / 1292 - 1272
رصم يالیتسا   1885 - 1875 / 1302 - 1292

274 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
یلع نب  دمحم  نبا  مود  هّللا  دبع   1886 - 1885 / 1304 - 1302
هشبح ناطلس  کیلنم  روتارپما  تسد  هب  هسوا  حتف   1887 / 1304

هکنآ لاح  دوب و  اـهیلاموس  اـهالاگ و  ناـیم  رد  اتدـمع  اـقیرفآ ، خاـش  لـخاد  هب  نآ  راـشتنا  مالـسا و  يارب  یمیدـق  زکارم  زا  یکی  راره 
يور زا  وشیدـقم  ياهناطلـس  زا  يرایـسب  مان  . ) دـندش یمالـسا  وشیداگم )  ) وشیدـقم نوچ  ییاـیرد  زکارم  هلیـسو  هب  یلحاـس  ياـههیحان 

تنطلـس تسا .) مهبم  مولعمان و  یلکب  ابیرقت  ناشینارمکح  نارود  رامـشهاگ  اهنآ و  یبسن  يرابت و  طباور  اما  تسا ، مولعم  ام  رب  اههکس 
ماـن هب  همـسلو  ناهدـنامرف  زا  یکی  نـیا  تفاـی و  لاـقتنا  ناره  هـب  تاـفیا  زا  مهدزناـش  مـهد / نرق  لـیاوا  رد  همـسلو ) يرهمارد ،  ) عمـشلو

رد  1543 لاـس 950 / رد  هکنیا  اـت  تشاـمگ  تمه  هشبح  رد  مالـسا  نید  جاور  هب  هک  دوـب  تسدپچ ) ینعم  هـب  يرهمارد   ) نارگدـمحا
/ مهدزای نرق  همین  ات  هسوا  راره و  رد  وا  باقعا  زا  یفلتخم  صاخـشا  نآ  زا  سپ  دـش . هتـشک  یلاغترپ  ياوق  یـشبح و  نایحیـسم  اب  گنج 

دنتخادرپ ینارمکح  هب  دندمآ  راک  يور  دواد  نب  یلع  هلیسو  هب  هک  نیطالس  زا  يدیدج  هلـسلس  عقوم ، نیا  رد  دندرک و  تنطلـس  مهدفه 
اب وس ، نیا  هب  رکب  یبا  نب  میرکلا  دبع  زا  هلسلس  نیا  ياهناطلس  نیرخآ  نایم  طابترا  دروآ . ماود  راره  رد  نرق  ود  زا  شیب  اهنآ  تنطلس  و 

. تسین ینیقی  نشور و  دواد  نب  یلع  یلصا  هخاش 
، هشبح روتارپما  کیلنم ، روتارپما   1887 رد 1304 / دنتشک و  ار  نآ  ناطلس  دنتفرگ و  ار  راره   1875 رد 1292 / يرصم  كرت و  هاپس  کی 

. دومن شیوخ  تکلمم  همیمض  ار  نآ  درک و  ریخست  ار  راره 

یسانشباتک
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(. قرفتم  ) 309 ، 89 روابماز ، - 
(. فرودنلوا ا . « ) راره ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.258 - 245 لیروآ 1914 ،) سرام -  ) موس دلجم  مهدزای ، يرس  ییایسآ ، هلجم  «، 1887 - 1637 راره ، ناهاش  رامشخیرات  ، » هساب ر . - 
E. Cerulli," Gil emiri di Haral dal secolo XVI alla Conquista egiziana) 1875 (", Rassegna di - 

.Studi Etiopici, 2( 1942 ), 320
E. Wagner, Legende- und Geschichte.  - 275 ص : یسانشرابت ، يرامـشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالـسا  ياههلـسلس 

.Der Fath Madinat Harar Von Yahya Wiesbaden, 1978
 Nasrallah( هّللا رصن  ییحی  فیلأت  راره ، هنیدم  حتف  ، )

هرامش 24 ابابآ ، سیدآ  هاگشناد  یشبح ، تاعلاطم  هسسؤم  یشبح ، تاعلاطم  هلجم  يراره ،» ياههکس  یتامدقم  یسررب  ، » ایرکز دمحا  - 
.46 - 23 ربماون 1991 ،) )

277 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.53 موبلا ، 182 ؛ - 181 روابماز ، هرامش 18 ؛  12 وخاز ، 454 ؛ یتسوی ، - 
(. ثروساب دلوتراب و  و . « ) ناهاشناورش « ؛) ثروساب ا . ك . « ) قبقلا ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

جیربمک 1958. مهدزای ، مهد و  مجنپ / مراهچ و  نرق  رد  دنبرد  ناورش و  خیرات  یکسرونیم ، - 
ات مهدزای  مجنپ / نرق  زا  یمالسا  تاکوکسم  يانبم  رب  ناجیئابرذآ  زاقفق و  ءاروام  یقرشبونج  یتخانـشهکس  خیرات  نایمیوک ، ك . د . - 

هحفص 242. رد  همانهرجش  اب  ، 242 - 136 ، 66 - 61 هدشن ، پاچ  ایبملک 1969 ، هاگشناد  يرتکد  هلاسر  مهدزیس ، متفه /
ن. هتساریو ر . نایقوجلـس ، ات  برع  هلمح  زا  مراهچ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  ناریا ،» لامـش  کچوک  ياههلـسلس  ، » گنولدام و . - 

.249 - 243 ، 1975 جیربمک ، يارف ،
284 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1075 - 869 / 468 نایمشاه 255 -  68

هراشا

درک لالقتسا  مالعا  نایسابع  نارمکح  یملس ، هقارس  نب  مشاه   869 نآ 255 / هنارکسپ  دنبرد و  ای  باوبالا  باب 
مشاه نب  رمع   884 / 271

مشاه نب  دمحم   885 / 272
مشاه نب  کلملا  دبع   916 / 303

ینارمکح لوا  رود  کلملا ، دبع  نب  دمحا   939 / 327
ینارمکح لوا  رود  ناهاشناورش ، زا  دمحم  نب  مثیه   939 / 327

ینارمکح مود  رود  کلملا ، دبع  نب  دمحا   941 / 329
ینارمکح مود  راب  دمحم ، نب  مثیه   941 / 329
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ناهاشناورش زا  دیزی  نب  دمحا   942 / 330
زکل زا  هّینم ، نب  دمحا  مرشح   953 / 342

ینارمکح موس  راب  کلملا ، دبع  نب  دمحا   954 / 342
دمحا نب  نومیم   976 / 366
دمحا نب  دمحم   997 / 387

ینارمکح لوا  رود  نومیم ، نب  روصنم   1003 / 393
285 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ینارمکح لوا  رود  ناهاشناورش ، زا  دمحا  نب  دیزی   1019 / 410
ینارمکح مود  راب  نومیم ، نب  روصنم   1021 / 412

ینارمکح مود  راب  ناهاشناورش ، زا  دمحا  نب  دیزی   1023 / 414
ینارمکح موس  رود  نومیم ، نب  روصنم   1024 / 415

ینارمکح لوا  رود  روصنم ، نب  کلملا  دبع   1034 / 425
ناهاشناورش زا  دیزی ، نب  یلع   1034 / 425

ینارمکح مود  رود  روصنم ، نب  کلملا  دبع   1035 / 426
ینارمکح لوا  راب  کلملا ، دبع  نب  روصنم   1043 / 434

کلملا دبع  نب  يرکشل   1054 / 446
ینارمکح مود  راب  کلملا ، دبع  نب  روصنم   1055 / 447

ناهاشناورش زا  رالس  نب  زربیرف  دنواخ  ناونع  هب  ینارمکح  لوا  رود  يرکشل ، نب  کلملا  دبع   1065 / 457
ناهاشناورش زا  رالس ، نب  زربیرف   1068 / 461

يرکشل نب  کلملا  دبع   1070 / 463
روصنم نب  نومیم   1075 / 468

نیگتواس نایقوجلس  رادرس  تسد  هب  باوبالا  باب  ریخست   1075 / 468
تیمها زا  ورنیازا ، تشاد ، فارشا  ناتسغاد  ياهناتسهوک  رزخ و  يایرد  یبرغ  هنارک  نایم  یلحاس  کیراب  هار  رب  دنبرد  ای  باوبالا  باب 

یلامش ياهپتسا  ماوقا  ربارب  رد  مالسا  ناهج  رغث  ینعی  مالسا ، مکحتـسم  هاگرگنـس  تهج ، نیا  زا  دوب . رادروخرب  يدایز  یـشیجلا  قوس 
بونج ياهپتـسا  زا  هدرب  لقنولمح  هفاضا  هب  رزخ  يایرد  تراجت  دوب و  يدـمآوتفررپ  ردـنب  نیا ، زا  هتـشذگ  دوب . رزخ  ناکرت  دـننام 

. دوب هتخاس  قنوررپ  دنمتورث و  ار  نآ  هیسور 
هب ایوگ  هک  یماگنه  ینعی  دسریم ، هیما  ینب  نامز  هب  صلاخ ) برع  هن  دنشاب  میلس  ینب  یلاوم  زا  تسا  نکمم  هک   ) نایمشاه هلسلس  لصا 

تسناوت هقارس  نب  مشاه  مهن ، موس / نرق  همین  رد  یـسابع  تفالخ  هاگتـسد  یلخاد  یگتفـشآ  رثا  رب  دندوب . هدش  بوصنم  دنبرد  تموکح 
دنبرد تشونرس  دندوب . تردق  رـس  رب  اجنآ  رد  نرق  ود  زا  شیب  ررکم ، ياهتسـسگ  اب  وا  باقعا  دنک و  مالعا  لقتـسم  دنبرد  رد  ار  دوخ 

یعامتجا هبترم  ماقم و  زا  ناشن  هک  ناهاشناورش  دوب و  هدروخ  هرگ  ناورش  شرواجم  نیمزرس  تشونرس  هب  تخس 
286 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. دندرکیم هلخادم  دنبرد  روما  رد  فلتخم  دراوم  رد  هرامش 67 ) هب  دیرگنب   ) دنتشاد يرتالاو 
لخاد رد  لاجر  ناـگرزب و  زا  يدـنمتردق  ذوفنرپ و  تعاـمج  دوجو  نایمـشاه ، تموکح  تاـبث  مدـع  يرادـیاپان و  هدـمع  تلع  هنیآره ،
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. دنتساخیمرب هزیتس  هب  یمشاه  ناریما  رادتقا  اب  هنادنمزوریپ  بلغا  نانیا  دندروآیم و  دوجو  هب  ار  یفارشا  هقبط  کی  هک  دوب  دنبرد 
تلود هب  نامالغ  زا  هک  دوخ  رالاسهپس  هب  ار  زاقفق  ءاروام  ياهنیمزرـس  یقوجلـس  نالـسرابلا  هک  یماگنه  ماجنارـس ، نایمـشاه  هلـسلس 

. دندش دیدپان  هنحص  زا  یلک  هب  نایمشاه  هثداح ، نیا  زا  سپ  اریز  دیسر . دوخ  هار  نایاپ  هب  دیشخب  نیگتواس  ینعی  دوب ، هدیسر 
رابت زا  هک  دـناهدوب  یعدـم  لـمتحی  هک  میاهدروآ  تسد  هب  دـنبرد  كولم  ياههلـسلس  زا  رگید  یکی  زا  یکدـنا  شناد  متـسیب  نرق  رد  اـم 

مهدزیس متفه / نرق  نیزاغآ  ياهلاس  رد  هلسلس  نیا  هک  دیآیم  رظن  هب  تساههکس . يور  زا  اتدمع  تاعالطا  نیا  دنتسه . نیـشیپ  هلـسلس 
. دشاب هتفر  نایم  زا  تفرگ ، رارق  ناهاشناورش  يالیتسا  تحت  دنبرد  هک  یتقو  ینعی 

یسانشباتک

.185 روابماز ، هرامش 21 ؛ ، 14 - 13 وخاز ، - 
؛) پولناد م . د . « ) باوبالا باـب  ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  دـلوتراب ؛) و . « ) دـنبرد ، » مکی شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

(. ثروساب ا . ك . « ) قبقلا »
. دنبرد ناورش و  خیرات  یکسرونیم ، و . - 

هرابرد  ) هحفص 287 رد  همانهرجش  اب  ، 287 - 243 ، 68 - 66 ناجیئابرذآ ، زاقفق و  یقرـشبونج  یتخانـشهکس  خیرات  نایمیوک ، ك . د . - 
(. متسیب نرق  ياهکلم 

.249 - 243 مراهچ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  گنولدام ، و . - 
287 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مهدزای نرق  ات  متشه  نرق  رخاوا  مجنپ / نرق  ات  مود  نرق  رخاوا  نایناتسج   69

هراشا

دوشیم هدنهانپ  نایولع  هب  لوا ) ناتسج  ملید ؟( » هاش   » 791 دورهاش 175 / رابدور و  ياههرد  رد  ناشزکرم  اب  ملید ،
دیآیمرد یسابع  هفیلخ  دیشرلا  نوراه  اب  تعاطا  رد  زا  ير  رد  لوا ، ناتسج  نب  نابزرم   805 / 189

ح 865 تف ح 251 / نابزرم ، نبا  مود  ناتسج   ؟
مود ناتسج  نب  نادوسهو  ح 905  ح 865 - ح 292 / ح 251 -

ح 916 رد ح 304 / لوتقم  نادوسهو ، نبا  موس  ناتسج  ح 905  ح 292 /
دوب ير  ناهفصا و  رد  نایسابع  تمدخ  رد  وس  نیا  هب  ح 913  زا ح 300 / نادوسهو ، نب  یلع   919 / 307

دش هتشک   919 رد 307 / رابدور ، نارمکح  نادوسهو ، نب  زوریف  ورسخ   ؟
رابدور رد  زوریف  ورسخ  نب  يدهم   ؟
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«1  » راذانم ردپ  940 ؟، تف 328 / مراهچ ، ناتسج   ؟

؟ تشذگرد  972 969 و 361 / ياهلاس 358 / ياهلاس  نایم  دناریم ، مکح  رابدور  رد  مراهچ  ناتسج  نب  راذانم   947 / 336
تشذگرد  1006 1002 و 396 / ياهلاس 392 / نایم  تشاد ؟، تموکح  رابدور  رد  راذانم ، نب  هاش  ورسخ   974 - 972 / 363 - 361

تسین هلسلس  نیا  زا  یمان  رگید  مهدزای  مجنپ / نرق  زا 
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هک توملا  رابدور  تسا . هدـش  دای  هدوب ، توملا  رابدور  ناشزکرم  هک  ملید » ناـهاشداپ   » ناونع هب  متفه  مود / نرق  رخاوا  رد  نایناتـسج  زا 
هرامـش 101) هب  دیرگنب   ) ناریا يرازن  نایلیعامـسا  هدـمع  هاگیاپ  ناونع  هب  رترید  یکدـنا  ای  دـعب  نرق  ود  دـباییم ، دادـتما  دورهاش  هرد  ات 

. دناهدرکیم تموکح  ملید  رد  نیا  زا  شیپ  نایناتسج  هک  دوریم  نامگ  اما  دباییم ، ناوارف  ترهش 
رظن زا  ناهنپ  نونکات  هک  دندوب  نارگید  اهدرک و  نایملید ، نوچ  ناریا ، یبرغلامـش  یموب  ماوقا  شزیخ  زا  یـشخب  مالـسا  خیرات  رد  نانیا 

زا ییزج  هرامـش 75 ) هب  دیرگنب   ) هیوب لآ  همه  قوف  رد  هلمج  زا  رگید  هلـسلس  دنچ  نایناتـسج و  هک  یملید » هدرپ  نایم   » نیا دندوب . هدنام 
برغم رد  اهنآ  برع  يارما  یسابع و  تفالخ  تدحو  ندش  هتخیـسگ  مه  زا  نایم  هلـصاف  رد  ار  يزکرم  یبرغ و  ناریا  خیرات  دنتـسه ، نآ 

. دنکیم رپ  هرامش 91 ) هب  دیرگنب   ) هنایمرواخ هنهپ  رد  گرزب  هقجالس  تلود  لیکشت  ناریا و 
هیحان يدیز  نایولع  اب  یناتـسج  لاسنهک  نادناخ  لابقا  تشونرـس و  دش ، ناملـسم   805 رد 189 / لوا  ناتـسج  نب  ناـبزرم  هکنآ  زا  سپ 

، رگید یملید  هلـسلس  کی  مهد  مراهچ / نرق  رد  دندیورگ . هعیـش  بهذم  هب  نایناتـسج  هک  دسریم  رظن  هب  هنوگنیا  دروخ و  دـنویپ  ملید 
يدنواشیوخ کیدزن  ياهدنویپ  جاودزا ، هار  زا  نایناتسج  اب  هک  ( 2 هرامش 71 ، هب  دیرگنب   ) مراط نایرالـس )  ) نایرالاس ای  رفاسم  لآ  ینعی 

رد دندرک . ظفح  ملید  تاعافترا  رد  رابدور و  رد  ار  دوخ  رقم  هیوب  لآ  نادحتم  ناونع  هب  نانآ  دنداد و  رارق  عاعشلاتحت  ار  اهنآ  دنتشاد ،
هدیـسرون نایقوجلـس  سپـس  نایونزغ و  تعاطا  هب  ناـنآ  هک  دوشیم  هتفگ  میراد و  ربخ  هتخیرگ  هتـسج  نایناتـسج  زا  مهدزاـی  مجنپ / نرق 

. تسین خیرات  رد  اهنآ  زا  یناشن  مان و  نیا ، زا  سپ  یلو  دناهدمآرد .
______________________________

م. دناهتشون - رذانام  ودره  جیربمک ،» ناریا  خیرات   » رد گنولدام  و  مانمگ » نارایرهش   » رد يورسک  (. 1)
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یسانشباتک

(. صقان عطقنم و  اهنآ  يودره   ) 192 روابماز ، 440 ؛ یتسوی ، - 
(. یکسرونیم و . « ) ملید ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

R. Vasmer," Zur Chronologie der Gastaniden und Sallariden", Islamica, 3) 1927 (, 165- 170, - 
.177- 179, 482- 485, with a genealogical table at p. 184 Correcting Zambaur

هحفص 111. رد  همانهرجش  اب  ، 34 - 22 لوا ، شخب  ، 1928 نارهت 1307 / مانمگ ، نارایرهش  يورسک ، دمحا  دیس  - 
.224 - 223 ، 209 - 208 مراهچ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  گنولدام ، و . - 
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929 - 889 / 312 نایجاس 276 -  70

هراشا

تسدوید نبا  لوا  دادوید  جاسلا  یبا  نب  دمحم   889 ناجیئابرذآ 276 /
رفظملا وبا  دمحم ، نبا  مود  دادوید   901 / 288

مساقلا وبا  لوا ، دادوید  جاسلا  یبا  نب  فسوی   901 / 288
رفاسملا وبا  جاسلا ، یبا  نب  دمحم  نب  حتف   929 - 928 / 317 - 315
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یجاس نانارمکح  هلسلس  نایاپ   929 / 317
ظاحل زا  جیردت  هب  هک  نایسابع  تمدخ  رد  بسن  يدغـس  يرادرـس  هداوناخ  دندوب ؛ ناریا  یبرغلامـش  رد  افلخ  ماکح  زا  نایجاس  هلـسلس 

889 لاس 276 / رد  دمحم  شرـسپ  نوچ  اما  تشاد ، ناتـسزوخ  دادغب و  تموکح  لوا  دادوید  جاسلا  وبا  دندوب . هدـش  بآمبرع  یگنهرف 
وا تردـق  هاگیاپ  لاس  لهچ  هب  کیدزن  یتدـم  يارب  هک  تفای  تسد  ياهیحان  هب  یجاس  هداوناـخ  دـش ، بوصنم  ناـجیئابرذآ  تموکح  هب 

ياورناـمرف دـنیورزدرا  دـیتارگاب و  دــننام  ینمرا  ناـگدازهاش  هـیلع  يددــعتم  ياهیــشکرکشل  ناـشتموکح  نارود  رد  ناـیجاس  دوـب .
تفرگ نایاپ  ناجیئابرذآ  رد  اهنآ  تموکح  حتف  رفاسملا  وبا  لتق  زا  سپ  اما  دنتـشاداو . دوخ  زا  تعاطا  هب  ار  اهنآ  دندرک و  ناکروپـساو 

. داتفا ملید  درک و  فلتخم  ياسؤر  تسد  هب  هقطنم  روما  مامز  و 
291 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

زین اهنآ  اما  تشاد ، تیمها  زاقفق  ءاروام  قرش  رد  ناتـسنمرا  تالایا  رب  بارعا  یـسایس  یگنهرف و  ذوفن  طسب  تهج  زا  نایجاس  تموکح 
ماکح ار  اهنآ  دـیاب  نیارباـنب ، دـندنام . یقاـب  راداـفو  دوخ  یـسابع  نامودـخم  هب  تبـسن  هشیمه  هرامـش 82 ) هب  دـیرگنب   ) نایرهاط دـننام 

. تسناد دادغب  زا  لقتسم  هن  یلو  راتخمدوخ 

یسانشباتک

.33 موبلا ، 179 ؛ روابماز ، 126 ؛ لوپ ، نیل - - 
و. « ) جاس ونب  ، » اکیناریا همانشناد  ثروساب ؛) ا . ك . « ) نایجاس ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. گنولدام
C. Defremery," Memoire sur la Famille des Sadjides", JA, 4 th series, 9) 1847 (, 409- 16; 10( - 

.1847 ), 396 436
.232 - 228 مراهچ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  گنولدام ، و . - 
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ح 1090 زا 916 - شیپ  ح 483 / زا 304 - شیپ  نایرالاس )  ) نایرالس ای  رفاسم  لآ   71

یسانشباتک

؛) صقان  ) 180 روابماز ، هرامش 23 ؛ ، 14 وخاز ، دروآیم ؛) ناینادوسهو  مان  ریز  مه  اـب  ار  ناـیداور  رفاـسم و  لآ  یتسوی   ) 441 یتسوی ، - 
.34 - 33 موبلا ،

(. یکسرونیم و . « ) رفاسم لآ  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
هدرک حالصا  ار  روابماز  ياهاطخ  رمـساو  هحفص 184 ، رد  همانهرجـش  اب  ، 181 - 170 نایرالس ،» نایناتسج و  رامـشخیرات  ، » رمـساو ر . - 

. تسا
هحفص 112. رد  همانهرجش  ، 120 - 52 لوا ، دلجم  مانمگ ، نارایرهش  يورسک ، دمحا  دیس  - 

ندنل 1953. زاقفق ، خیرات  رد  ییاهیسررب  یکسرونیم ، و . - 
هتساریو ج. نالوغم ، نایقوجلس و  هرود  مجنپ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  یناریا ،» ناهج  ياهلـسلس  یـسایس و  خیرات  ، » ثروساب ا . ك . - 

.32 - 30 جیربمک 1968 ، لیوب ، ا .
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.236 - 232 مراهچ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  گنولدام ، و . - 
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ات 1017 مهد  نرق  لیاوا  ات 463 / مراهچ  نرق  لیاوا  نایداور   72

هراشا

يداور نیسح  نب  دمحم  زیربت ؟ رد  ناشزکرم  اب  ناجیئابرذآ ،
ءاجیهلا وبا  دمحم ، نبا  لوا  نیسح   955 / 344

ءاجیهلا وبا  نیسح ، نبا  لوا  دمحم  ای  نالحم   988 / 378
رصن وبا  لوا ، نالحم  نبا  مود  نیسح   1001 / 391

روصنم وبا  لوا ، نالحم  نب  نادوسهو   1025 / 416
رصن وبا  نادوسهو ، نبا  مود  دمحم  ای  نالحم   1059 / 451

دننکیم فرصت  ار  ناجیئابرذآ  نایقوجلس   1071 / 463
تشذگرد  1116 رد 510 / هغارم  رد  نادوسهو ، نب  میهاربا  نب  لی  دمحا   ؟

هغارم یلی  دمحا  ناکباتا   1116 / 510
ماوقا و شقن  یلو  دـندوب ، رتمهم  همه  زا  نایملید  دنتـساخ  اپرب  ناریا  لامـش  رد  مهد  مراـهچ / نرق  رد  هک  یناریا  ماوقا  ناـیم  رد  هکنآ  اـب 

. تفرگ هدیدن  ناوتیمن  ار  رگید  ياهداژن 
زیربت و نایداور  اما  دندوب ، درک  داژن  زا  المتحم  هرامش 73 ) هب  دیرگنب   ) ناّرا نایدادش 
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زا برع و  الـصا  هداوناخ  نیا  هک  دیامنیم  نینچ  عقاو  رد  یلو  دناهدش ، بوسحم  درک  مهد  مراهچ / نرق  ذـخآم  رد  هکنآ  اب  ناجیئابرذآ 

، دودح نیمه  رد  ای  دعب ، نرق  رد  یلو  دندوب  زیربت  نانارمکح  يداور  هداوناخ  دارفا  یـسابع  تفالخ  هرود  زاغآ  رد  دندوب . دزا  ینمی  هلیبق 
، تسا دمحم  دمحا و  یبرع  ياهمان  يدرک  تروص  هک  نالحم »  » و لی » دـمحا   » نوچ ییاهمان  دـندش و  بآمدرک »  » یلک هب  نادـناخ  نیا 

. تسانعم نیا  نیبم  دوخ 
ءاجیهلا وبا  دندرک و  هدافتسا  نایجاس  نداتفارب  زا  سپ  ناجیئابرذآ  هتفـشآ  عاضوا  زا  دندوب ، اهنآ  ناگیاسمه  هک  رفاسم  لآ  دننام  نایداور 
تفاـیرد ناـیبویا  زا  هک  ییاـهکمک  دوـجو  اـب  دـندوب ؛ هدـش  رقتـسم  ناـجیئابرذآ  رد  هک  ار  رفاـسم  لآ  زا  هتـسد  نآ  يداور  لوا  نـالمم 

/ مجنپ نرق  رد  تفرگ . رارق  ناـیداور  تسد  رد  هـقطنم  نآ  ماـمت   984 رد 374 / هجیتن ، رد  درک و  نوریب  اـجنآ  زا  جـیردت  هب  دنتـشادیم ،
دوخ هیاـسمه  درک  يارما  کـمک  هب  يو  درکیم . تموکح  لوا  نـالمم  نب  نادوسهو  ینعی  يداور ، نادـناخ  درف  نیرتهتـسجرب  مهدزاـی 

. دش یقوجلس  لرغط  میلست   1054 لاس 446 / رد  اما  درک ، عفد  ار  زغ  نانامکرت  زاتوتخات  نیتسخن 
ریغـص يایـسآ  یـشکرکشل  زا  نالـسرابلا  هکنیا  اـت  دـندرکیم  تموـکح  نایقوجلـس  ناگدـناشنتسد  ناوـنع  هـب  ناـیداور  سپنآ ، زا 

. درک لزع  ار  نادوسهو  نبا  مود  نالمم  تشگزاب و 
نامالغ زا  ياهلـسلس  ار  شمان  هک  تسا  یغارم  لی  دـمحا  نآ  میـسانشیم و  ار  يداور  نادـناخ  دارفا  زا  رگید  یکی  مکتسد  لاـحرههب ،

. دندرک راگدنام  دنتشاد ، تموکح  هغارم  رد  مهدزیس  نرق  زاغآ  ات  کباتا  ناونع  هب  دناهدش و  هدناوخ  یلی » دمحا   » يو مان  هب  هک  كرت 

یسانشباتک
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.34 موبلا ، تسا ؛) هدرمش  رفاسم  لآ  زا  ياهبعش  هابتشا  هب  ار  نایداور  یتسوی  دننام  مه  يو   ) 180 روابماز ، 44 ؛ یتسوی ، - 
(. ثروساب ا . ك . « ) نایداور ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  یکسرونیم ؛) و . « ) زیربت ، » لوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.158 - 130 مود ، دلج  مانمگ ، نارایرهش  يورسک ، دمحا  دیس  - 
هحفص 167. رد  همانهرجش  اب  ، 169 - 167 زاقفق ، خیرات  رد  ییاهیسررب  یکسرونیم ، و . - 

.34 - 32 مجنپ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  ثروساب ، ا . ك . - 
.239 - 236 مراهچ ، دلج  باتک ، نامه  رد  گنولدام ، و . - 
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1174 ح 951 - / 570 نایدادش ح 340 -

هراشا

نیود رد  قترق ، نب  دادش  نب  دمحم  ح 951  نیود ح 340 / هجنگ و  رد  یلصا  هخاش  ناتسنمرا 1 - قرشم  ناّرا و 
هجنگ رد  دمحم ، نب  يرکشل  یلع   971 / 360

دمحم نب  نابزرم   978 / 368
دمحم نبا  لوا  لضف   985 / 375

حتفلا وبا  لوا ، لضف  نب  یسوم   1031 / 422
یسوم نبا  مود  يرکشل  یلع   1034 / 425

تشاد ینارمکح  زین  هجنگ  رد   1049 زا 441 / نیود ، رد   1022 زا 413 / راوسالا  وبا  لوا ، لضف  نبا  لوا  روواش   1049 / 440
لوا روواش  راوسالا  وبا  نبا  مود  لضف   1067 / 459

مود لضف  نب  نولضف )  ) موس لضف   1075 - 1073 / 468 - 466
دش فرصتم  ار  ناّرا  نایقوجلس  رادرس  نیگتواس   1075 / 468
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عاجش وبا  لوا ، روداش  راوسالا  یبا  نب  رهچونم  1072 ح  ینآ ح 465 / هخاش  - 2

راوسالا وبا  رهچونم ، نبا  مود  روواش  ح 1118  ح 512 /
نایجرگ يالیتسا   1124 / 518

1130 تف 524 / مود ، روواش  راوسالا  یبا  نب  نولضف )  ) مراهچ لضف  ح 1125  ح 519 /
مود روواش  راوسالا  یبا  نب  رهچشوخ  ح 1131  ح 525 /

مود روواش  راوسالا  یبا  نب  دومحم   ؟
تشاد تموکح   1154 رد 549 / نیدلا ، رخف  دومحم ، نب  دادش   ؟

دومحم نبا  مجنپ  لضف   1155 / 550
نایجرگ يالیتسا   1161 / 556

دومحم نب  هاشنهاش   1174 - 1164 / 570 - 559
نایجرگ يالیتسا   1174 / 570
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. تسا هدش  دای   1199 رد 595 / يو  زا  دومحم ، نب  هاشنهاش ) ناطلس ؟(   ؟
. دوب درک  ناشبـسن  لصا و  الامتحا  دنتـساخرب و  ناریا  یبرغ  لامـش  زا  ناـیملید  هرود  رد  هک  دـندوب  ییاههلـسلس  زا  رگید  یکی  نایدادـش 

کی ینابز  يداژن و  ظاحل  زا  دوخ  بوتکم  خـیرات  مظعا  تمـسق  رد  تسا  نآ  رواـجم  هک  زاـقفق  زا  ياهیحاـن  ناریا و  یبرغلامـش  هشوگ 
. تسا هدوب  توافتم  اهنآ  رد  صاخ  ياهمان  یتح  هدوب و  هتفشآ  مهربومهرد و  هقطنم 

هب ییاج  رگید  فرط  زا  یحیـسم  ناـیجرگ  ناـینمرا و  فرط و  کـی  زا  ناـجیئابرذآ  ناـیملید  نیب  دوخ  يارب  هکنیا  هب  نایدادـش  جاـیتحا 
ینمرا ياهمان  هب  يرکـشل و  نوچ  یملید  ياهمان  هب  اهنآ  همانهرجـش  رد  ارچ  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنـشور  دـیدرت  نودـب  دـندروآ ، تسد 

. میروخیمرب توشآ  طوشآ / نوچ 
رد ناوریا  کـیدزن   ) نیود رد  ار  نتـشیوخ  دوـب  درک  ناـیوجارجام  زا  یکی  هک  دادـش  نب  دـمحم  مهد ، مراـهچ / نرق  هناـیم  ياـهلاس  رد 
هب ار  سنازیب  يارما  ات  دیـشوک  هکنآ  دوجو  اب  دـمحم  تخاس . رقتـسم  دوب ، رفاسم  لآ  فرـصت  رد  ناـمزنآ  رد  هک  يوروش ) ناتـسجرگ 

دوخ کمک 
299 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نایرفاسم هنادنمزوریپ  يو  نارـسپ   971 لاس 360 / رد  یلو  دـنک ، يریگولج  نایملید  تسد  هب  نیود  ددـجم  نداـتفا  زا  تسناوتن  دـناوخب ،
، يرازت هیـسور  لوپوت  وازیلا   ) هجنگ ناـمزنآ  زا  دـندنار و  نوریب  سرا ) دور  رک و  دور  ناـیم  ياهیحاـن   ) ناّرا رد  عقاو  هجنگ  زا  ار  یملید 

. دوب نایدادش  یلصا  هخاش  تختیاپ  نرق  کی  تدم  ناجیئابرذآ ) يروهمج  رد  نونکا 
فلتخم ناگدازهاش  ناتـسجرگ و  يدـیتارگاب  يارما  اب  دـنتفرگ و  هدـهعرب  هیحان  نیا  رد  تدـش  تدـح و  اب  ار  مالـسا  زا  عافد  نایدادـش 

يدادش ریما  نیرتروآمان  لوا ، روواش  راوسالا  وبا  صوصخب  دـندرک . اهگنج  زاقفق  ياهسور  اهتسا و  ای  اهنالآ  نایـسنازیب و  ینمرا و 
. دروآ تسد  هب  دوخ  نامز  رد  ناوارف  تیفورعم  ترهش و  نید  یماح  ناونع  هب 

رادرس  1075 رد 481 / یلو  دـندمآرد . میلـست  رد  زا  وا  اب  يدادـش  يارما  دـش ، رادـیدپ  زاـقفق  ءارواـم  رد  یقوجلـس  لرغط  هک  یماـگنه 
هک یماـگنه  اـما  دـیامن . میلـست  ار  دوخ  ناـکاین  ورملق  هک  درک  روبجم  ار  موـس  نولـضف  اـی  لـضف  تخاـت و  ناّرا  هب  نیگتوـس  یقوـجلس ،

اجنآ رد  ار  نایدادش  زا  يرگید  هخاش  دندرک و  حتف  دوب  دیتارگاب  هلسلس  زا  ینمرا  يارما  تختیاپ  هک  ار  ینآ   1072 رد 465 / نایقوجلس 
نرق مود  همین  ات  ینعی  نایجرگ ، بالقنا  نامز  ات  داد  خر  هک  يرایـسب  ياـهینوگرگد  تاـبالقنا و  دوجو  اـب  هخاـش  نیا  دـندرک . بوصنم 

مان يدادش  يارما  زا  یکی  زا  هدمآ  تسد  هب  ینآ  زا  هک  یـسراف  هبیتک  کی  رد  زونه  نرق  نیا  نایاپ  رد  یتح  دروآ . ماود  مهدزاود  مشش /
. تسا هدش  هدرب 

یسانشباتک

.34 موبلا ، صقان ؛) همه   ) 185 - 184 روابماز ، هرامش 22 ؛ ، 14 وخاز ، 443 ؛ یتسوی ، - 
(. ثروساب ا . ك . « ) نایدادش ، » لوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.329 هحفص 328 - رد  همانهرجش  ، 332 - 270 مود ، دلج  مانمگ ، نارایرهش  يورسک ، دمحا  دیس  - 
.106 هحفص 6 ، رد  همانهرجش  زاقفق ، خیرات  رد  ییاهیسررب  یکسرونیم ، و . - 

.35 - 34 مجنپ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  ثروساب ، ا . ك . - 
.243 - 239 مراهچ ، دلج  باتک ، نامه  رد  گنولدام ، و . - 
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ات 897 مهن  نرق  لیاوا  ات 284 / موس  نرق  لیاوا  نایفلد  وبا   74

هراشا

ح 840 تف ح 225 / لابج ، نارمکح  فلد ، وبا  یلجع ، یسیع  نب  مساق  جرک  رد  ناشزکرم  اب  يزکرم ، لابج  هیحان 
فلد یبا  نب  زیزعلا  دبع  ح 840  ح 225 /

زیزعلا دبع  نب  فلد   874 / 260
سابعلا وبا  زیزعلا ، دبع  نب  دمحا   879 / 265

زیزعلا دبع  نب  رمع   893 / 280
یلیل وبا  زیزعلا ، دبع  نب  ثراح   897 - 896 / 284 - 283

تفالخ هاگتسد  هب  ناشیاهنیمزرس  تشگرب   897 / 284
هب ار  وا  دیـشرلا  نوراه  تشاد . نایـسابع  تمدخ  رد  ینالوط  ياهقباس  هک  ياهداوناخ  زا  دوب و  برع  میدق  لیابق  زا  یکی  هریت  زا  فلد  وبا 
ریلد هدرکرـس  رادرـس و  کی  ناونع  هب  دوب و  اجنآ  رد  زین  يدـعب  يافلخ  تمدـخ  رد  نامز و  رد  يو  تشامگ و  دام  ای  لابج ، ینارمکح 

دمآرد یتایلام  زا  فاعم  یثوروم  کلم  ینعی  راغیا ، کی  تروص  هب  وا  تردق  ورملق  تفای . ترهش  تایبدا  قوشم  بیدا و  کی  یماظن و 
شرسپ دش . فورعم  فلد  یبا  جرک  مسا  هب  وا  مان  هب  ادعب  جرک  نیا  تشاد و  رارق  ناهفصا  نادمه و  نایم  رد  عقاو  جرک »  » نآ زکرم  هک 

301 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
راک هب  نانآ  تمدـخ  رد  ار  دوخ  یماظن  ياهتراهم  دنتـشاد و  یـسابع  ياـفلخ  بناـج  زا  ینارمکح  همه  هک  شرـسپ  رـسپ  زیزعلا و  دـبع 
مان هب  هکس  نایفلد  وبا  اما  دنتفرگ . رارق  دییأت  دروم  دندوب ) رادافو  اهنآ  هب  تبسن  تخـس  هک   ) افلخ يوس  زا  دندش و  وا  نیـشناج  دندربیم 
نانآ تموکح  تحت  هیحان  سپ ، نآ  زا  دش . هتشک  گنج  رد   897 لاس 284 / رد  زیزعلا  دبع  نب  ثراح  هکنیا  ات  دندرکیم  برـض  دوخ 

تفالخ یمومع  ياهراک  رد  رتشیب  ای  نرق  کی  هب  کیدزن  نایفلدوب  فالخا  دـنچ  ره  تفرگ ، رارق  یـسابع  ياـفلخ  تراـظن  ریز  امیقتـسم 
. دندوب رادروخرب  ماقم  هاج و  زا  نانچمه 

یسانشباتک

.32 موبلا ، 199 ؛ روابماز ، 125 ؛ لوپ ، نیل - - 
« یلجع فلد  وبا  ، » یناریا همانـشناد  خیچنب ؛) ا . یج . « ) یـسیع نب  مساقلا  (، » نیرام ا . « ) نایفلدوب ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. رتود م . (ف .
M. Canrad, Histoire de la dynastie des H'amdanides de Jazira et de Syrie, I, Algiers 1951, - 

.311- 313
302 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1062 - 932 / 454 نایملید 320 - ای  نایهیوب  ای  هیوب  لآ   75

هراشا

هلودلا دامع  نسحلا  وبا  هیوب ، نب  یلع   932 لابج 320 / هیوب  لآ  قارع 1 - ناریا و  بونج  لامش و  برغم ،
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هلودلا نکر  یلع  وبا  هیوب ، نب  نسح   977 - 947 / 366 - 335
هلودلا دیؤم  روصنم  وبا  نسح ، هلودلا  نکر  نب  هیوب   977 ناهفصا 366 / نادمه و  هخاش  فلا ) )

هلودلا رخف  نسحلا  وبا  نسح ، هلودلا  نکر  نب  یلع   983 / 373
هیوکاک ینب  يراگدنواخ  تحت  هلودلا ، سمش  رهاط  وبا  یلع ، هلودلا  رخف  نب  نالف   997 / 387

هلودلا رخف  نسحلا  وبا  نسح ، هلودلا  نکر  نب  یلع   977 ير 366 / هخاش  (ب )
هلودلا دجم  بلاط  وبا  یلع ، هلودلا  رخف  نب  متسر   1029 - 997 / 420 - 387

نایونزغ هبلغ   1029 / 420
303 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هلودلا دامع  نسحلا  وبا  هیوب ، نب  یلع   934 ناتسزوخ 322 / سراف و  هیوب  لآ  - 2
هلودلا دضع  عاجش  وبا  نسح ، هلودلا  نکر  نب  ورسخ  انف   949 / 338

هلودلا فرش  سراوفلا  وبا  هلودلا ، دضع  ورسخ  انف  نب  لیزریش   983 / 372
هلودلا ماصمص  راجیلاک  وبا  هلودلا ، دضع  ورسخ  انف  نب  نابزرم   990 / 380

هلودلا ءاهب  رصن  وبا  هلودلا ، دضع  ورسخ  انف  نب  زوریف   998 / 388
هلودلا ناطلس  هلودلا ، ءاهب  زوریف  نب  عاجش  وبا   1012 / 403

نیدلا دامع  هلودلا ، ناطلس  عاجش  یبا  نب  نابزرم  راجیلاک  وبا   1024 / 415
میحرلا کلم  رصان ، وبا  نیدلا ، دامع  نابزرم  نب  زوریف  ورسخ   1048 / 440

سراف رد  اهنت  روصنم ، وبا  نیدلا ، دامع  نابزرم  نب  نوتس  دالوف   1062 - 1055 / 454 - 447
تفرگ تسد  هب  سراف  رد  ار  تردق  هراکنابش  درک  ياسؤر  زا  هیولضف   1062 / 454

هلودلا زعم  نیسحلا  وبا  هیوب ، نب  دمحا   936 نامرک 324 / هخاش  - 3
هلودلا دضع  عاجش  وبا  هلودلا ، نکر  نسح  نب  ورسخ  انف   949 / 338

هلودلا ماصمص  راجیلاک  وبا  هلودلا ، دضع  ورسخ  انف  نب  نابزرم   983 / 372
هلودلا ءاهب  رصن  وبا  هلودلا ، دضع  ورسخ  انف  نب  زوریف   998 / 388

هلودلا ماوق  هلودلا ، ءاهب  زوریف  نب  سراوفلا  وبا   1012 / 403
نیدلا دامع  راجیلاک  وبا  هلودلا ، ناطلس  عاجش  یبا  نب  نابزرم   1048 - 1028 / 440 - 419

درواق رابت  زا  نایقوجلس  هلسلس   1048 / 440
هلودلا زعم  نیسحلا  وبا  هیوب ، نب  دمحا   945 قارع 334 / هخاش  - 4

هلودلا زع  روصنم  وبا  هلودلا ، زعم  دمحا  نب  رایتخب   967 / 356
هلودلا دضع  عاجش  وبا  هلودلا ، نکر  نسح  نب  ورسخ  انف   978 / 367

هلودلا ماصمص  راجیلاک  وبا  هلودلا ، دضع  ورسخ  انف  نب  نابزرم   983 / 372
هلودلا فرش  سراوفلا  وبا  هلودلا ، دضع  ورسخ  انف  نب  لیزریش   987 / 376

304 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هلودلا ءاهب  رصان  وبا  هلودلا ، دضع  ورسخ  انف  نب  زوریف   989 / 379

هلودلا ناطلس  هلودلا ، ءاهب  زوریف  نب  عاجش  وبا   1012 / 403
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هلودلا فرشم  یلع  وبا  هلودلا ، ءاهب  زوریف  نب  نسح   1021 / 412
هلودلا لالج  رهاط  وبا  هلودلا ، ءاهب  زوریف  نب  لیزریش   1025 / 416

نیدلا دامع  راجیلاک  وبا  هلودلا ، ناطلس  عاجش  یبا  نب  نابزرم   1044 / 435
رصن وبا  نیدلا ، دامع  نابزرم  نب  زوریف  ورسخ   1055 - 1048 / 447 - 440

نایقوجلس تسد  هب  دادغب  حتف   1055 / 447
هلودلا دضع  عاجش  وبا  ورسخ ، انف   972 ات 361 / دندوب  هداهن  ندرگ  اهنآ  رادتقا  هب  نامع  یلحم  يارما  هک  هیوب  لآ  هلسلس  نانارمکح  - 5

هلودلا ماصمص  راجیلاک  وبا  نابزرم ،  990 / 380
هلودلا ءاهب  رصن  وبا  زوریف ،  998 / 388
هلودلا ناطلس  عاجش  وبا   1012 / 403

نیدلا دامع  راجیلاک  وبا  نابزرم ،  1050 - 1024 / 442 - 415
تفرگ تسد  هب  ار  تردق  یضابا  یلحم  نایاوشیپ  زا  یکی   1050 / 442

ای نایئوب  دمآ ، دـیدپ  نیمز  ناریا  رد  هک  یملید  ياههلـسلس  نایم  زا  تفرگ ، یتسـس  تفالخ  ورملق  تالایا  رب  نایـسابع  يالیتسا  هکنیمه 
هاپس رد  ینارادرـس  ناونع  هب  هنابوجحم  ار  دوخ  راک  نایئوب  تشاد . تموکح  ياهدرتسگ  ياهنیمزرـس  رب  دوب و  همه  نیرتردتقم  هیوب  لآ 

هک یماگنه  یلع ، اهنآ  نیرتگرزب  دندوب : ردارب  هس  نانآ  دندرک . عورش  هرامش 8 ) هب  دیرگنب   ) نایرایز هلسلس  سسؤم  رایز ، نب  جیوآدرم 
نامرک دحاو  لابج ، هیحان  نسح  لاح ، نامه  رد  دروآ . تسد  هب  ار  سراف  مامت  دعب  یکدنا  تشاد و  ار  ناهفـصا  دیـسر  لتق  هب  جیوآدرم 

. تشاد فرصت  رد  ار  ناتسزوخ  و 
الومعم هک  ییوب  يارما  تمومیق  تحت  رادتقا و  ریز  یسابع  يافلخ  لاس  تدم 110  هب  نامزنیا  زا  دش و  دادغب  دراو  دمحا   945 رد 334 /

. دنتفرگ رارق  دنتشاد ، ءارمالا  ریما  ناونع 
لماش دوب و  هناگادج  ییوب  تراما  هس  لصا  رد  هک  ار  هیوب  لآ  تاکلمتسم  مامت  هلودلا  دضع  دمحا ، رسپ  مهد  مراهچ / نرق  موس  عبر  رد 

دحتم دشیم  قارع  ناریا و  برغ  بونج و 
305 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هقبر نایمرکم  دـننام  هقطنم  نیا  یلحم  ياسؤر  داد و  شرتسگ  نامع  ات  سراـف  جـیلخ  يوس  نآ  اـت  ار  دوخ  تردـق  هنماد  یتح  تخاـس و 
اب هلودلا  دضع  دیـسر . دوخ  تردـق  تدـحو و  هجرد  نیرتالاب  هب  هیوب  لآ  هلـسلس  وا  نامز  رد  دـنداهن . ندرگ  هب  ار  وا  نانیـشناج  تعاطا 

ناسارخ رد  نایناماس  ناتـسربط و  رد  نایرایز  هیلع  قرـش  رد  هریزج و  ینادمح  يارما  هیلع  برغ  رد  ار  ياهنابلطهعـسوت  تسایـس  تیدـج 
. تسجیم هرهب  كرت  هراوس  نایرکشل  یملید و  هدایپ  نایهاپس  زا  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  درک و  لابند 

نیمه تشاد و  عویش  نایئوب  نایم  رد  تفرگیم ، همـشچرس  ملید  مدرم  یلیا  هتـشذگ  زا  دیدرت  نودب  هک  تردق  ندوب  یثوروم  هشیدنا  اما 
. دش اهنآ  تلود  یسایس  هیزجت  ببس  رما 

اما تشاد . دوجو  نایئوب  نایم  رد  تدـحو  یگتـسبمه و  ساسحا  یعون  دوب ، راک  رـس  رب  هلودـلا  دـضع  نوچ  ییاناوت  نانارمکح  یتقو  اـت 
ياهنیـشنریما هب  لوا  هجرد  رد  هیوـب  لآ  تردـق  رد  هـقرفت  تـفرگرد . هلـسلس  ياـضعا  ناـیم  یلخاد  تاـعزانم  تشذـگرد  وا  هـکنیمه 

رد يونزغ  دومحم  يارب  ار  هار  زین  و  دـننک ، تیوقت  ار  دوخ  لابج  سرگاز و  ياههوک  هدودـحم  رد  هک  داد  هزاـجا  ملید  درک و  کـچوک 
يوس هب  یقوجلـس  لرغط  شزاـت  زغ و  ناـنامکرت  شروی  ربارب  رد  ار  اـهنآ  تخاـس و  راومه   1029 رد 420 / ناـنآ  زا  لاـبج  ير و  نتفرگ 

تالایا قارع و  نتخاس  دازآ  مان  هب  تنـس و  لـها  ینید  تاـساسحا  نتخیگنارب  اـب  تسناوت  لرغط  ورنیازا ، درک . ناوتاـن  فیعـض و  برغ 
یلاس تفه  ات  سراف  یئوب  ریما  یلو  تفرگ ، ار  دادـغب   1055 رد 447 / يو  دربب . شیپ  ار  دوخ  راک  تعدـب ، لها  ذوفن  ریز  زا  ناریا  یبرغ 
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زین نانآ  فرصت  زا  دعب ، یکدنا  داتفا و  هراکنابـش  نادرک  تسد  هب  وا  ورملق  تبقاع  هکنآ  ات  دوب  یقاب  تردق  رـس  رب  نانچمه  نیا  زا  سپ 
. دیسر نایقوجلس  هب  دمآرد و 

رد دندیورگ . يرفعج  ای  يرشع  ینثا  هعیش  بهذم  هب  سپس  دندوب و  يدیز  یعیش  ادتبا  ارهاظ  دندوب ؛ یعیش  نایملید  رتشیب  دننام  هیوب  لآ 
ات نامزنآ  ات  هک  هعیـش  مالک  اهنآ  نارود  رد  مه  دـشیم ، رازگرب  اهنآ  ورملق  تحت  ياهنیمزرـس  همه  رد  هعیـش  یتنـس  دایعا  اـهنآ  ناـمز 
ات الامتحا  اهنآ  ییارگیعیـش  اذـهعم ، درک . ادـیپ  یلوصا  یلقعت و  تروص  تشاد ، یفطاـع  هغبـص  رتشیب  يوتحم  ظاـحل  زا  مهبم و  يدـح 

نایناساس هب  اـهنآ  بسن  ندـیناسر  يارب  هک  ار  یتامادـقا  دـیاب  اتـسار  نیا  رد  دـیاش  دوب و  مه  یبرع  دـض  یلم و  تاـساسحا  یلجت  يدـح 
. درک هیجوت  نانآ  يوس  زا  ار  هاشنهاش  ینعی  ناریا ، یناتساب  ناهاش  ناونع  ذاختا  تفرگیم و  تروص 

يابقر اب  دـندومنن و  یمادـقا  تفالخ  هاگتـسد  ندرب  نیب  زا  يارب  یلو  دـنتخاس  دودـحم  ار  دادـغب  يافلخ  يدام  یـسایس و  تردـق  ناـیئوب 
رد هعیش  بهذم  قوفت  عویش و  یگنهرف  رظن  زا  دندمآرد . ینمشد  تفلاخم و  رد  زا  یمطاف  بهذمیعیش  نایلیعامسا  دوخ  یسایس 

306 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دوب هارمه  یتشترز  نید  تیدوهی و  تیحیسم ، نوچ  رگید  نایدا  هب  تبـسن  يریگناسآ  حماست و  اب  هیوب  لآ  تموکح  تحت  ياهنیمزرس 
نیا اما  دروآ . دیدپ  نایئوب  یتلایا  زکارم  رد  يدایز  يرکف  ناجیه  روش و  دیدرگ و  یتشترز  يدوهی و  یحیـسم ، عماوج  قنور  ثعاب  نیا  و 

نیون تایبدا  نابز  هک  دیدج  یـسراف  نابز  جیورت  هب  يدایز  هقالع  نایئوب  دیخرچیم و  یبرع  نابز  روحم  رب  بدا  شناد و  هب  هقالع  راهظا 
. دنتشادن دوب ، هدش  زاغآ  ناریا  قرشم  رد  هک  يایگنهرف  سناسنر  هب  دوب و  یسراف 

یسانشباتک

.36 - 35 موبلا ، لودج ، 213 و  - 212 روابماز ، 144 ؛ - 139 لوپ ، نیل - 442 ؛ یتسوی ، - 
(. لجیان نملیت  « ) نایئوب ، » یناریا همانشناد  نئاک ؛) دولک  « ) نایئوب ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

R. Vasmer," Zur Geschichte und Munzkunde von`Oman im x. Jahrhundert", ZFN, 37) 1927 - 
.(, 274, 278- 87

.245 - 229 (، 1929  ) ییایسآ یتنطلس  نمجنا  هلجم  نایئوب ،» نیرخآ  ، » نواب ه . - 
(، 1958  ) هدـجیه مشـش ، يرـس  یـسانشهکس ، همانعیاقو  ییوب ،» راجیلاک  وبا  هرود  رد  ناـمع  تاکوکـسم  ، » راویب ه . نرتسا و د . م . س . - 

.156 - 147
H. Busse, Chalif und GroBkonig, die Buyiden im Iraq) 945- 1055 (, irut and Wiesbaden 1969, - 

.with genealogical tables at p. 610
.304 - 250 مراهچ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  هیوب ،» لآ  تموکح  نامز  رد  ناریا  ، » ومه - 

.53 - 36 مجنپ ، دلج  باتک ، نامه  رد  ثروساب ، ا . ك . - 
307 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1015 ح 961 - / 406 هیونسح ح 350 - ینب  ای  هیونسح  ینب   76

هراشا

976 تف 369 / سراوفلا ، وبا  یناکیزرب ، نیسح  نبا  هیونسح  ح 961  ناتسدرک ح 350 / بونج 
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1014 تف 405 / نیّدلا ، رصان  مجنلا  وبا  هیونسح ، نب  ردب   980 / 370
روزرهش رد  ردب ، نب  لاله  نب  رهاظ  ای  رهاط   1013 / 404

ردب نب  لاله   1014 / 405
لاله نب  رهاط   1015 - 1014 / 406 - 405

زاّنع ینب  يالیتسا   1015 / 406
دوجو هب  يدعب ) هاشنامرک   ) نیسامرق هیحان  نوماریپ  رد  ینیـشنریما  دوخ  يارب  هک  دوب  « 1  » یناکیزرب درک  هفیاط  ياسؤر  زا  یکی  هیونـسح 

نایعدـم زا  ینابیتشپ  اب  و  هرامـش 75 ) هب  دیرگنب   ) ناییوب ناگدناشنتسد  ناونع  هب  ار  تردـق  مامت  یکریز ، اب  ردـب  شرـسپ  يو و  دروآ .
، وس کی  زا  لامش  ناییوب  تاراما  يارما  زا  یملید  هلودلا  رخف  نایم  عازن  رد  تردق  فلتخم 

______________________________

نینچ زین  بحاصم  یـسراف  فراـعملا  ةرئاد  رد  تسا . هدـمآ  یناـکزرب  تروص  هب  ماـن  نیا  لوی  نیل - هیمالـسالا و  لودـلا  خـیرات  رد  (. 1)
. تسا

308 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایم رد  تکربرپ  هنالداع و  ینارمکح  هب  نینچمه  نانآ ، دندرک . ظفح  رگید ، يوس  زا  قارع  سراف و  رد  وا  نانیـشناج  هلودـلا و  دـضع  و 
ینب راک  رخآ  رد  ماجنارـس ، دـندروآ . تسد  هب  یترهـش  نارـصاعم  دزن  رد  دوب  يرگامغی  زواجت و  روآدای  ناـشمان  فرـص  هک  درک  مدرم 

دنتشک ار  لاله  نب  رهاط  نانیا  هرامش 77 .) هب  دیرگنب   ) دنتفرگ رارق  زاّنع  ینب  مان  هب  درک  ياسؤر  زا  یبیقر  هداوناخ  عاعشلاتحت  هیونـسح 
یکیدزن رد  جامرس  دننام  ار  ژد  هعلق و  دنچ  دنتسناوت  اهنت  هیونسح  ینب  نادناخ  دندش . يزکرم  ناتسدرک  رد  هیونسح  ینب  نیـشناج  الک  و 

. تشذگرد اجنآ  رد   1047 لاس 439 / رد  ردب  باقعا  زا  درف  نیرخآ  هرخالاب ، دنرادهگن و  دوخ  فرصت  رد  نوتسیب 

یسانشباتک

.36 موبلآ ، 211 ؛ روابماز ، 138 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. نئاک دولک  « ) هیونسح ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

309 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مهدزاود نرق  رخاوا  ات   991 مشش / نرق  رخاوا  ات  زاّنع 381  ینب   77

هراشا

حتفلا وبا  زاّنع ، نب  دّمحم   991 ناتسرل 381 / ناتسدرک و  بونج 
كرتشم تموکح   1046 تف 437 / ناولح ، رد  هلودلا ، ماسح  كوشلا  وبا  دّمحم ، نب  سراف 

كرتشم تموکح  نیجین  دنب  رد  دّمحم  نب  باخرس  روزرهش ، رد  دّمحم  نب  لهلهم   1011 / 401
تشاد تموکح  قیرافت  هب  دّمحم ، نب  لهلهم   1046 -/ 437

1054 زا 446 / سپ  تف  قیرافت ، هب  تموکح  سراف ، نب  يدعس  ای  يدعس   1046 -/ 438
ناتسدرک رب  نایقوجلس  يالیتسا   1055 / 447

1107 تف 500 / لهلهم ، نب  ردب  نب  باخرس   ؟
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باخرس نب  روصنم  وبا  1107 ؟- 500 /؟-
زاّنع نب  باخرس  مهدزاود  رخاوا  مشش / نرق  رخاوا 

هاگیاپ هک  دندوب  يرگید  درک  هلسلس  هرامش 76 ) هب  دیرگنب   ) هیونسح ینب  دننام  زاّنع  ینب 
310 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رد وا  نیشناج  رـسپ و  هس  اّما  درکیم ، تموکح  ناولح  زا  دّمحم  حتفلا  وبا  هلـسلس ، نیا  سـسؤم  تشاد . رارق  ناجنذاش  هلیبق  رد  ناشتردق 
عافد هرامـش 78 ) هب  دـیرگنب   ) هیوکاک ینب  هیوب و  لآ  لباقم  رد  دوخ  زا  دـندرکیم و  ینارمکح  ناتـسدرک  بونج  زا  يرگید  ياهشخب 
ینب خـیرات  تفاییم . همدـص  رتشیب  یقوجلـس  لانیا  میهاربا  یگدرکرـس  هب  زغ  نانامکرت  شروی  رثا  رب  زورره  اهنآ  رادـتقا  اّما  دـندومنیم ،

بلغا اهنآ  تموکح  ینیمزرس  هرتسگ  تشاد و  ددعتم  ياههخاش  يزاّنع  هداوناخ  اریز  تسا ، هتفـشآ  شوشغم و  رایـسب  هرود  نیا  رد  زاّنع 
هکنیا زج  دنتـسه ، تکاس  الک  اهیزاّنع  هرابرد  ام  عباـنم  دـمآ ، قارع  هب   1055 رد 447 / گـیب  لرغط  هکنآ  زا  سپ  دوـب . رییغت  شوختـسد 

زا 570/ دعب  ینامز  كدنا  ات  ناتسرل  ناتـسدرک و  رد  نادناخ  نیا  دارفا  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  رب  لاد  هک  دوشیم  یتاراشا  اهنادب  یهاگ 
. دناهتشاد یتردق  رصتخم   1174

یسانشباتک

.212 روابماز ، - 
م. ك . « ) اهیزاّنع ، » یناریا همانشناد  یکسرونیم ؛) و . « ) اهیزاّنع  » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. دمحا
311 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1051 443 ح 1008 - - 398 هیوکاک ح / ینب  ای  هیوکاک  ینب   78

هراشا

زا 1008 لبق  زا 398 / لبق  ناتسدرک  لابج و  مهدزاود  نرق  همین  مشـش / نرق  همین  ات  نایقوجلـس  نادنواخ  نآ  زا  سپ  لقتـسم ؛ نانارمکح 
ناهفصا رد  هلودلا ، ءالع  رفعج  وبا  رایزنمشد ، متسر  نب  دمحم 

1063 زا 455 / دعب  تف  ناهفصا ، رد  کلملا ، سمش  نیّدلا  ریهظ  روصنم  وبا  دّمحم ، نب  زرمارف   1051 - 1041 / 443 - 433
1051 تف 443 / دنواهن ، نادمه و  رد  هلودلا ، ءالع  راجیلاک  وبا  دّمحم ، نبا  لّوا  بساشرگ  ح 1048  - 1041 ح 440 / - 433

دزی رد  هلودلا ، ءالع  ای  هلودلا  دیؤم  روصنم  وبا  زرمارف ، نب  یلع   1095 488 -؟/  -؟
نیّدلا دضع  هلودلا  ءالع  راجیلاک  وبا  مّود ، بساشرگ   1141 1095 ؟- / 536 488 ؟-

دنتفرگ ار  اهنآ  ياج  دزی  ناکباتا 
تردق هب  اجنآ  رد  دش ، فیعض  سرگاز  هیحان  رب  هیوب  لآ  هضبق  نوچ  هک  تسا  یملید  درک و  کچوک  ياههلـسلس  زا  یکی  هیوکاک  ینب 

نانیا هرامش 75 .) هب  دیرگنب  هیوب  لآ  يارب   ) دندیسر
312 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رایزنمشد . ] دندش نانآ  ناگدناشنتسد  هرمز  زا  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لالقتسا  تفرگ  الاب  ناریا  رد  نایقوجلـس  تردق  هک  یتقو  اهنت 
هیوکاک هک  دناهداد  حیـضوت  یخیرات  عبانم  رد  هیوکاک ؛ نبا  هب  فورعم   ) دّـمحم شرـسپ  دوب و  ير  ناییوب  تمدـخ  رد  هداوناخ ] نیا  ياین 
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1008 ات 398 / دش ) هدناوخ  مان  نیا  هب  دوب  یملید  هلودـلا  دـجم  ییاد  دّـمحم  نوچ  و  تسا ، ولاخ ] لاخ ،  ] ییاد يانعم  هب  یملید  نابز  رد 
هک داد  لیکـشت  یتاراما  دوخ  يارب  درتسگ و  ناتـسدرک  نادمه و  هب  ار  دوخ  ورملق  دـعب  یکدـنا  تشاد . هدـهع  هب  ار  ناهفـصا  ینارمکح 

تمـس لاح  نیع  رد  هک  فوسلیف  يانیـس  نبا  نوچ  یناسک  هک  تشاد  يايرابرد  لفحم  دوب و  رادروخرب  یـسایس  ّتیمها  زا  یتدـم  يارب 
رد زا  هک  تخاـس  روبجم  ار  وا  ، 1029 زا 420 / سپ  لابج  رد  نایونزغ  تردـق  شرتسگ  دنتـشاد . تکرـش  نآ  رد  دوب ، اراد  ار  وا  ترازو 

ار دوخ  لالقتـسا  رگید  راب  دـمحم  تسا ، راوشد  تسدرود  هیحان  نیا  هرادا  دـنتفایرد  نایونزغ  هک  یماـگنه  اـّما  دـیآرد ، ناـنآ  اـب  میلـست 
. دروآرد دوخ  فرصت  هب  یتدم  يارب  زین  ار  ير  یتح  تفایزاب و 

ياهتردـق رگید  دـننام  هیوکاک ، ینب  داد و  رییغت  ار  ناریا  لامـش  يداصتقا  یـسایس و  ّتیعـضو  اهنآ  یـشاوم  زغ و  ناـنامکرت  ياـهشروی 
. دندمآرد یعافد  تلاح  هب  درک ، یملید و 

، ضوع رد  دومن و  یقوجلـس  تلود  تختیاپ   1051 زا 443 / سپ  ار  اجنآ  درک و  میلـست  لرغط  هب  ار  ناهفـصا  راچان  هب  دّـمحم  نب  زرمارف 
نمأم اب  هیوکاک  ینب  هیقب  تخیرگ . سراف  ناییوب  دزن  هب  ناتـسدرک  زا  لّوا ، بساـشرگ  زرمارف ، ردارب  داد . هیوکاـک  ینب  هب  ار  دزی  هوقربا و 

. دنتفای یگتـسویپ  مکاح  نیطالـس  اب  جاودزا  هار  زا  بلغا  دنداد و  قیبطت  گرزب  هقجالـس  تلود  اب  ار  دوخ  ناریا  زکرم  رد  دوخ  کچوک 
رد هک  یکرت  ناکباتا  اب  جاودزا  قیرط  زا  بساشرگ  رتخد  هک  مینادیم  اما  تسا ، مهبم  مّود  بساشرگ  زا  دعب  هیوکاک  ینب  نادناخ  خیرات 
هب دیرگنب   ) دناهدوب راک  رس  رب  ناناخلیا  راگزور  ات  مهدزیس و  متفه / نرق  ات  ناکباتا  نیا  دنکیم و  ادیپ  تبـسن  دندیـسر ، تموکح  هب  دزی 

(. هرامش 133

یسانشباتک

موبلآ 36. 217 ؛ - 216 روابماز ، 145 ؛ لوپ ، نیل - 445 ؛ یتسوی ، - 
(. ثروساب ا . ك . « ) هیوکاک ینب  ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.104 - 89 (، 1938  ) مجنپ هرامش  قارع ، هیوکاک ،» ینب  هلسلس  ياههکس  ، » زلیام یس . یج . - 
-231 (، 1960  ) مهن هرامش  هزوم ، ياهتشاددای  اکیرما ، یسانشهکس  نمجنا  هلجم  هیوکاک ،» ینب  ياههکـس  هرابرد  ییاهتـشاددای  ، » ومه - 

.236
متـشه هرامـش  یناریا ، تاعلاطم  ییاـیناتیرب  هسـسؤم  هلجم  ناریا ، دزی » لاـبج و  هیوکاـک  ینب  يزکرم : ناریا  ناـیملید  ، » ثروساـب ا . ك . - 

.95 - 73 (، 1970)
313 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

761 ح 640 - / 144 هیوباد ح 19 - لآ  ای  هیوباد  ناذبهپسا   79

هراشا

نالیگ لیگ  هراب ، واگ  هاـش ، نـالیگ  نب  لـیگ  ح 640  يراس ح 19 / رد  ناشزکرم  اب  ناتـسربط  یلحاـس  ياهنیمزرـس  ناـیور و  نـالیگ ،
هاش رگداوشرف 

هرابواگ نب  هیوباد  ح 660  ح 40 /
هراب واگ  نبا  لّوا  دیشروخ  ح 676  ح 56 /

گرزب ناخّرف  بقانملا ، وذ  هیوباد ، نبا  لوا  ناخّرف   712 / 93
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لّوا ناخّرف  نب  رهمزرب  داد  زا 728  سپ  زا 110 / سپ 
یلابک کچوک ، ناخّرف  لّوا ، ناخّرف  نبا  مّود  ناخّرف   741 / 123

761 تف 144 / رهمزرب ، داد  نبا  مّود  دیشروخ   760 - 749 / 143 - 131
ناتسربط رب  نایسابع  هبلغ   760 / 143

يدس نوچ  هک  زربلا  گرتس  ياههوک  هلـسلس  و  مالـسا ) هیلوا  راگزور  ناتـسربط   ) ناردـنزام نالیگ و  رزخ ، يایرد  یلحاس  ياهنیمزرس 
نیا تسا . هتشاد  ار  دوخ  صاخ  ياهیگژیو  اههراسخر و  هک  هدوب  ناریا  زا  ياهیحان  هشیمه  دزاسیم ، ادج  ناریا  يزکرم  تالف  زا  ار  اهنآ 

314 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ياهطخ اهنابز و  هلاض ، دیاقع  نهک و  ياهنید  ازجم ، يداژن  ياههورگ  ورنیازا ، اههشیدـنا ، ماوقا و  يارب  دوب  یهاگهانپ  هژیوهب  یحاون 

هدنز اجنآ  رد  دندشیم ، خوسنم  دوب  لوصح  لباق  هک  ناریا  رگید  طاقن  رد  هکنآ  زا  سپ  بلغا  نهک ؛ یعامتجا  موسر  بادآ و  یناتساب و 
یکچوک فلتخم  ياههلسلس  راگزور  نیا ، زا  دعب  نرق  نیدنچ  تفای و  هار  رزخ  يایرد  هیحان  هب  رید  یلیخ  مالـسا  هتبلا  دندنامیم . یقاب  و 

. دنداد همادا  دوخ  تموکح  هب  اجنآ  رد 
ات ینعی  نرق ، تفه  ای  شش  هک  دندوب  نایدنواب  اههلـسلس ، نیا  زا  یکی  دیـسریم . یناساس  هرود  رخاوا  هب  اههلـسلس  نیا  زا  یـضعب  تمدق 
ات نایقوجلس  نامز  زا  هک  هرامش 100 ) هب  دیرگنب   ) ناناپسوداب ینعی  رگید  هلـسلس  دندروآ و  ماود  هرامش 80 ) هب  دیرگنب   ) نایناخلیا نامز 

يایرد هنارک  تالایا  نآ  لابند  هب  دـنتفر و  نایم  زا  مهدزناش ، مهد / نرق  نایاپ  ات  ینعی  دـندوب ، هدروآ  ماود  يوفـص  لّوا  ساـبع  هاـش  ماـیا 
. دش هیوفص  یهاشنهاش  همیمض  رزخ 

رخاوا رد  ارهاظ  هک  تسا ) یلحم » يارما   » دارم اجنیا  رد  یلو  یماظن  هدنامرف  ینعی  دبهپـسا   ) دندوب نادبهپـسا  زا  ياهلـسلس  هیوباد  نادناخ 
یلّحم نانارمکح  ناریا  هاشنهاش  بناج  زا  اهنآ  دندمآ . راک  يور  نالیگ  رد  رزخ  يایرد  یبرغبونج  یناتسهوک  هیحان  رد  یناساس  هرود 
هـشوگ رد  هـک  ار  ناتـسربط  دـندنار و  قرـشم  تمــس  هـب  لّوا  ناـخرف  راـگزور  زا  اـّما  دـندیناسریم ، ناـیناساس  هـب  ار  ناـشرابت  دـندوب و 

زا اتدمع  هلـسلس  نیا  هرابرد  ام  تاعالطا  دندش . رقتـسم  يراس  رد  دندروآرد و  دوخ  هطلـس  ریز  هب  دوب  رزخ  يایرد  تالایا  یقرـشبونج 
هیوب لآ  نیتسخن  نانارمکح  يرامشهاگ  یلاوت و  هرابرد  ار  وا  رابخا  دیاب  ورنیازا ، تسا . رزخ  يایرد  ياهنیمزرس  خروم  رایدنفـسا ، نبا 

. تسناد یخیرات  همین 
دیاب  716 رد 98 / ار  بلهم  نب  دیزی  قرشم ، قارع و  یلاو  هلمح  اّما  دش ، عورش  مّوس  هفیلخ  نامثع ، دهع  زا  ناتـسربط  هب  بارعا  ياههلمح 

یـسابع هفیلخ  روصنم  ربارب  رد  یناـسارخ  ملـسم  وبا  هب  ییوباد ، نارمکح  مّود ، دیـشروخ  درک . یقلت  هیحاـن  نیا  هب  يّدـج  هلمح  نیتـسخن 
ار ناتسربط  یعطق  حتف  یسابع  هفیلخ   758 رد 141 / ورنیازا ، دناسر . يرای  دابنـس  ناسارخ ، یتشترز  رگشروش  هب  سپـس  درک و  کمک 

دندوب یتشترز  نایهیوباد  . ) داد نایاپ  هیوباد  نادبهپسا  هلسلس  هب  دنار و  نوریب  ناتـسربط  زا  ار  مّود  دیـشروخ  داد و  رارق  دوخ  تمه  ههجو 
هک رزخ  يایرد  تالایا  یلحم  ياههلسلس  ناماگـشیپ  ناونع  هب  افرـص  باتک  نیا  رد  ناشرکذ  ورنیازا  دندماینرد ؛ مالـسا  نید  هب  زگره  و 

یمالـسا يافلخ  اب  اـهنآ  يریگرد  تهج  زا  زین  دنتـشاد ، تموکح  اـجنآ  رب  دـمآرد ، دـیدج  نید  هب  هقطنم  هکنآ  زا  دـعب  یناـمز  كدـنا 
(. تسا هدش  هدروآ 

315 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.186 روابماز ، 430 ؛ یتسوی ، - 
و. « ) اههیوباد ، » یناریا همانشناد  رلوپشا ؛) ب . « ) هیوباد ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
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(. گنولدام
H. L. Rabino, Les dynasties du Mazandaran de l'an 50 avant l'Hegire a l'an 1006 de - 

.l'Hegire) 572 a 1597- 1598 (d'apres des chroniques locales, JA, 228( 1936 ), 437- 43
هحفص 438. رد  همانهرجش  اب 

.200 - 198 مجنپ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  گنولدام ، و . - 
316 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1349 - 665 / 750 دنواب 45 - لآ  ای  نایدنواب  ای  يدنواب  ناذبهپسا   80

هراشا

ناتسربط ذبهپسا  واب ؟،  665 میّرف 45 / رد  ناشزکرم  اب  ناتسربط ،)  ) هّیسوواک هلسلس  نالیگ 1 . ناتسربط و  تاعفترم 
شلو ترتف  هرود   680 / 60

واب نبا  لّوا  باخرس   688 / 68
لّوا باخرس  نب  نادرم  رهم   717 / 98
نادرم رهم  نبا  مّود  باخرس   755 / 138

مّود باخرس  نبا  لّوا  نیورش   772 / 155
نراق نبا  لّوا  رایرهش  زا 817  شیپ  زا 201 / شیپ 

لّوا رایرهش  نب  رفعج  ای  روپاش   825 / 210
دریگیم تسد  هب  ار  تردق  دزمره  دادنو  نب  نراق  نب  رایزام   839 - 825 / 244 - 210

317 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
كولملا وبا  لّوا ، رایرهش  نبا  لّوا  نراق   839 / 224

نراق نب  باخرس ) نبا  لّوا ؟(  متسر   867 / 253
لّوا متسر  نبا  مّود  نیورش   895 / 282

مّود نیورش  نبا  مّود  رایرهش   930 / 318
مّود نیورش  نبا  مّود  متسر   980 ح 964 - / 369 ح 353 -

مّود متسر  نبا  اراد   969 / 358
اراد نبا  موس  رایرهش  ح 986  ح 376 /

مّوس رایرهش  نبا  مّوس  متسر   1006 / 396
مّوس رایرهش  نبا  مّود  نراق   1074 - 1057 / 466 - 449

دوریم نایم  زا  اهنآ  تموکح   1074 / 466
هلودلا ماسح  نراق ، نب  رایرهش  ح 1074  ح 466 / يراس ) رد  ناشزکرم  نالیگ و  ناتسربط و   ) هّیذبهپسا هلسلس  . 2

هلودلا مجن  رایرهش ، نب  نراق  ح 1114  ح 508 /
كولملا سمش  نراق ، نبا  لّوا  متسر   1117 / 511
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هلودلا ءالع  رایرهش ، نب  یلع   1118 / 511
نیدلا ةرصن  یلع ، نب  متسر  يزاغ  هاش  ح 1142  ح 536 /

كولملا فرش  هلودلا  ءالع  متسر ، يزاغ  هاش  نب  نسح   1165 / 560
هلودلا ماسح  نسح ، نب  ریشدرا   1173 / 568

ریشدرا نبا  مّود  متسر   1210 - 1206 / 606 - 602
ناتسربط رد  نالوغم  سپس  نایهاشمزراوخ و  تموکح   1210 / 606

لمآ رد  ناشزکرم  نایناخلیا ) هدناشنتسد   ) هّیراوخنیک هلسلس  . 3
هلودلا ماسح  راوخنیک ، نب  ریشدرا   1238 / 635

318 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
كولملا سمش  ریشدرا ، نب  دّمحم  زا 1249  دعب   647 زا / دعب 

هلودلا ءالع  ریشدرا ، نب  یلع  ح 1271  ح 669 /
هلودلا جات  رایرهش ، نب  درگدزی  ح 1271  ح 669 /

هلودلا رصان  درگدزی ، نب  رایرهش  ح 1300  ح 700 /
هلودلا نکر  درگدزی ، نب  ورسخیک  ح 1310  ح 710 /

ورسخیک نب  كولملا  فرش   1328 / 328
هلودلا رخف  ورسخیک ، نب  نسح   1349 - 1334 / 750 - 734

دنوشیم اهییوب  نیشناج  ناردنزام  رد  بایسارفا  لآ  ای  نایبایسارفا   1349 / 750
نیا دروآ و  ماود  لاس  دصتفه  ای  دصشش  ناشتموکح  هک  دندوب  رزخ  يایرد  نوماریپ  کچوک  ياههلسلس  نیرتینالوط  زا  یکی  نایدنواب 

فراعتم ریغ  موادت  ثعاب  دـناوتیم  یمالـسا  ناریا  تایح  یلـصا  تانایرج  زا  ياهقطنم  ياوزنا  هنوگچ  هک  تسا  رما  نیا  زا  یفرگـش  لاثم 
نآ هب  واب  زا  ار  شیوخ  بسن  دنتـسنادیم و  واب  رابت  زا  ار  دوخ  نایدنواب  درادـن . يدـننام  مالـسا  ناهج  رد  هک  دوش  ياهداوناخ  ینارمکح 

ناتـسربط نورد  زا  هک  زربـلا  لاـبج  هلـسلس  یقرـش  شخب  رد  میّرف  اـهنآ  یلـصا  زکرم  دـندناسریم . یناـساس  هاـشداپ  داـبق  هـب  ینعی  وـس ،
. دوب تشذگیم 

عورش یـسابع  تفالخ  نیزاغآ  ياهلاس  رد  ناتـسربط  هب  بارعا  هلمح  نامز  زا  تسا  دنتـسم  الماک  هک  هلـسلس  نیا  خیرات  زا  شخب  نآ  اّما 
دنتـساخرب و رگیدکی  اب  تباقر  هب  هقطنم  نآ  هب  نتفای  تسد  يارب  نراق  لآ  اهنآ  بیقر  نادـناخ  نایدـنواب و  هک  دوب  نامزنیا  رد  دوشیم .
زا ههرب  نیا  رد  تفای . همتاـخ  ( 839 / 224  ) نراق نب  رایزام  نداتفارب  سپـس  نایغط و  هب  مهن  مّوس / نرق  رد  هک  دیـشک  اجنادـب  تباـقر  نیا 

ناتـسربط موبورف  رد  يدیز  ناماما  اب  هلباقم  هب  نایدنواب  نآ ، زا  سپ  دـنتفریذپ . ار  مالـسا  نید  ماجنارـس  يدـنواب  نادبهپـسا  هک  دوب  نامز 
ياهنیمزرس رب  الیتسا  رـس  رب  هرامش 81 ) هرامـش 75 و  هب  دـیرگنب   ) نایدایز ناییوب و  اب  زیتس  ریگرد  مهد  مراـهچ / نرق  یط  دـنتخادرپ و 

، دـندوب ناـییوب  هدـناشنتسد  هک  ياهرود  یط  رد  دنتـشاد . تبـسن  جاودزا  قـیرط  زا  هلـسلس  ودره  نـیا  اـب  نایدـنواب  دـندش . ناریا  لاـمش 
ناذبهپسا یـسانشرابت 318 80  يرامـشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالـسا  ياههلـسلس  دندیورگ . يرـشع  ینثا  هعیـش  بهذـم  هب  نایدـنواب 

316 ص :   ..... 1349  - 665 / 750 دنواب 45 -  لآ  ای  نایدنواب  ای  يدنواب 
هب نآ  اب  يدعب  هلسلس  یگتسباو  تفر و  نایم  زا  يدنواب  هلسلس  نیتسخن  همهنیا ،

319 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
اهنآ گرزب ، هقجالس  یگدناشنتسد  لوبق  بلاق  رد  دندوب . یماماهدزاود  هعیش  دصرددص  هیدبهپسا  زا  هلسلس  نیا  تسین . صخشم  نیقی 
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. دندرک نایقوجلس  اب  گرزب  تلصو  نیدنچ  دندادیم و  هانپ  یقوجلس  نایعدم  هب  زین  یهاگ  و  دننک ، ظفح  ار  دوخ  یلحم  رادتقا  دنتسناوت 
هب هک  داد  يدنواب  تبثم  ردتقم و  ریما  متـسر ، يزاغ  هاش  تسد  هب  یتصرف  مهدزاود  مشـش / نرق  همین  رد  گرزب  نایقوجلـس  تردـق  لاوز 

هرامش 101) هب  دیرگنب   ) تخادرپ هزرابم  هب  توملا  نایلیعامسا  اب  يو  دیآرد . ناریا  لامش  تسایـس  رد  ّمهم  گرزب و  یتّیـصخش  تروص 
. تفرگ شیپ  دوب ، زربلا  بونج  رد  دوخ  نیشنریما  ورملق  طسب  شفده  هک  ار  یلقتسم  یشمطخ  و 

هب ناردنزام  رد  میقتسم  تردق  لامعا  مهدزیس و  متفه / نرق  هیلوا  ياهلاس  رد  هرامش 89 ) هب  دیرگنب   ) نایهاشمزراوخ تردق  ندمآرب  اّما 
، هلاس هد  دنچ  هلصاف  کی  زا  سپ  دوشیم .) هدناوخ  ناردنزام  امومع  ناتسربط  مهدزاود  مشـش / نرق  زا  دعب   ) داد نایاپ  هلـسلس  نیا  تایح 

لوغم ناناخلیا  ناگدناشنتسد  ناونع  هب  دندمآ و  راک  يور  ون  زا  دشیم  هدناوخ  هیراوخنیک  هک  یبناج  هخاش  کی  تروص  هب  نایدـنواب 
نادناخ ینعی  رگید ، یلحم  یناردنزام  هداوناخ  کی  تسد  هب  هیراوخنیک  دوب . لمآ  رد  اهنآ  تختیاپ  ناوا ، نآ  رد  دـنتخادرپ . تموکح  هب 

. تفر نایم  زا  هشیمه  يارب  نایدنواب  هلسلس  بیترت ، نیدب  داتفارب و  یبالچ  بایسارفا  ایک 

یسانشباتک

.35 - 34 موبلآ ، 189 ؛ - 187 روابماز ، 5 ؛ هرامش 3 -  7 - 5 وخاز ، 432 ؛ - 431 یتسوی ، - 
و. « ) دنواب لآ  ، » یناریا همانشناد  يارف ؛) ن . ر . « ) دنواب  » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. گنولدام
.H. L. Rabino," Les dynasties du mazandran", 409- 37, with genealogical table at p. 416 - 

، یکسرونیم ریمیدالو  موحرم  هماندای  مالسا ، ناریا و  راتساریو ،)  ) ثروساب ا . رد ك . ناتسربط ،» نایدنواب  ياههکس  ، » زلیام یـس . یج . - 
.460 - 443 گروبنیدا 1971 ،

.218 - 216 ، 205 - 200 مراهچ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  گنولدام ، و . - 
320 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ح 1090 - 931 ح 483 / رایز 319 - لآ  ای  نایرایز   81

هراشا

جاجحلا وبا  رایز ، نب  جیوادرم   931 ناگرگ 319 / ناتسربط و 
هلودلا ریهظ  روصنم  وبا  دایز ، نب  ریگمشو   935 / 323

هلودلا ریهظ  روصنم  وبا  ریگمشو ، نب  نوتسیب   967 / 356
تموکح لوا  رود  یلاعملا ، سمش  نسحلا  وبا  ریگمشو ، نب  سوباق   987 / 367

هیوب لآ  يالیتسا   997 - 981 / 387 - 371
تموکح مّود  رود  ریگمشو ، نب  سوباق   997 / 387

یلاعملا کلف  سوباق ، نب  رهچونم   1012 / 402
1049 / 441 تف ؟ راجیلاک ، وبا  رهچونم ، نب  ناوریشونا   1029 / 420

ناگرگ ناتسربط و  رد  نایونزغ  نارمکح  سوباق ، نبا  اراد   1035 / 426
ح 1087 تف ح 480 / یلاعملا ، رصنع  سوباق ، نب  ردنکسا  نب  سواکیک   1049 / 441
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سواکیک نب  هاشنالیگ  ح 1090  ح 1087 - ح 483 / ح 480 -
ناگرگ ناتسربط و  ناموبورف  رد  یقوجلس  نانارمکح 

321 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
رامـش مهد  مراـهچ / نرق  نیزاـغآ  ياـهلاس  رد  رزخ  ياـیرد  یبرغبونج  هشوـگ  رد  عـقاو  ملید  یناتـسهوک  هداـتفارود  هقطنم  نیمزرس و 

زا نایرایز  داتـسرفیم . رگید  تاراما  تفالخ و  هاگتـسد  نایهاپـس  هب  تمدـخ  يارب  رودزم  نازابرـس  ناونع  هب  ار  دوخ  نامدرم  زا  یمیظع 
مایق رد  دـیناسریم . نالیگ  میدـق  ناـهاش  هب  بسن  هک  دـندوب  راـیز  نبا  جـیوآدرم  ینعی  رودزم ، جاوفا  نیا  ناکدرکرـس  زا  یکی  فالـسا 

. دروآرد فرـصت  هب  ار  ناریا  لامـش  رتشیب  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  جیوآدرم  یناماس ، تلود  نارالاسهپـس  زا  یکی  هیوریـش ، نب  رافـسا 
هب كرت  كولمم  نایهاپـس  تسد  هب   935 لاس 323 / رد  اما  دیـسر ، نادمه  ناهفـصا و  ات  بونج  زا  وا  تردـق  ورملق  هک  تشذـگن  يرید 

تموکح نایناماس  زا  تعاطا  اب  تسناوت  ریگمشو  شردارب  رزخ  يایرد  یقرش  تالایا  رد  اهنت  دیشاپ . مه  زا  وا  یجنپس  تلود  دیسر و  لتق 
اب دـندوب . ناریا  لامـش  رب  نتفای  الیتسا  رـس  رب  ناییوب  نایناماس - هعزانم  ریگرد  کیدزن  زا  نایرایز  دـعب ، ياـهههد  رد  دراد و  هگن  ار  دوخ 

دیعبت ار  رما  نیا  و  درک ، هضرع  قرشم  ناسارخ و  رد  یمالسا  مولع  هدنفوکش  يایند  هب  زراب  یتیصخش  يرایز  هلسلس  ریگمـشو  نب  سوباق 
. درک لیهست  هیوب ، لآ  هلیسو  هب  وا  ياهنیمزرس  لاغشا  نامز  رد  روباشین  هب  وا  هلاس  هدفه 

لها بهذم  زا  رهاظ ، تروص  هب  مکتسد  اهنآ ، يوریپ  دزاسیم ، زیامتم  راگزور  نآ  یملید  ياههلـسلس  رگید  زا  ار  نایرایز  هک  ياهتکن 
. هعیش بهذم  زا  هن  تسا  تنس 

ود دنریذپب و  هرامـش 158 ) هب  دیرگنب   ) ار يونزغ  ناوترپ  دیدج و  تردـق  زا  تعاطا  دـندش  راچان  نایرایز  مهدزای ، مجنپ / نرق  لیاوا  رد 
ار یلحاس  ياهنیمزرس  دنتشگ و  رادیدپ  ناگرگ  رد   1041 رد 433 / مجاهم  نایقوجلـس  دنوش . رگیدکی  نادحتم  جاودزا ، هار  زا  نادناخ 

هقطنم رد  هقجالـس  ناگدـناشنتسد  ناوـنع  هب  یمولعماـن  لاوـحا  عاـضوا و  رد  ناـیرایز  هک  دـیآیم  رظن  هب  اـّما  دـندروآرد ، فرـصت  هـب 
فورعم ياههمانتحیـصن  زا  یکی  فـلؤم  ناوـنع  هب  ردنکـسا  نبا  سواـکیک  يراـیز ، ناریما  نیرخآ  زا  یکی  دـندنام . یقاـب  یناتـسهوک 

وضع نیرخآ  هاش ، نالیگ  سواک ، رسپ  دروآ . تسد  هب  ترهـش  تسا ، هدش  يراذگمسا  شدج  مان  هب  هک  همانـسوباق  باتک  ینعی  ناهاش ،
. دیسر تموکح  هب  هک  تسا  نادناخ  نیا  هدشهتخانش 

وا طوقس  اب  و  هرامـش 101 ) هب  دیرگنب   ) دندنگفارب دندوب  هدـینارتسگ  زربلا  هیحان  رد  ار  دوخ  تردـق  هک  يرازن  نایلیعامـسا  ارهاظ  ار  يو 
. دش دیدپان  خیرات  هنحص  زا  نایرایز  هلسلس 

یسانشباتک

.35 موبلآ ، 211 ؛ - 210 روابماز ، 137 ؛ لوپ 136 - نیل - 44 ؛ یتسوی ، - 
شیاریو مالسا ، فراعملا  ةرئاد  تراوه ؛) ناملک  « ) نایرایز ، » لّوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

322 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
شوشغم و يرایز  رخأتم  نانارمکح  یسانشهاگ  تباب  زا  هلسلس  نیا  هرابرد  رتیمیدق  ياهحرش  همه  (. ) ثروساب ا . ك . « ) جیوادرم ، » مّود

.( دنتسه دامتعا  لباق  ریغ 
رد همانهرجش  اب  ، 34 - 25 (، 1964  ) لهچ هرامش  مالسا ، ناتسربط ،» ناگرگ و  رد  رخأتم  نایرایز  یـسانشهاگ  هرابرد  ، » ثروساب ا . ك . - 

هحفص 33.
هرامـش هزوم ، ياهتـشاددای  اکیرما ، یـسانشهکس  نمجنا  هلجم  ناگرگ ،» ناتـسربط و  رد  نایرایز  هلـسلس  ياههکـس  ، » زلیاـم یـس . یج . - 

.137 - 119 (، 1972  ) هدجیه
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.216 - 212 مراهچ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  گنولدام ، و . - 
323 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.32 موبلا ، 198 ؛ - 197 روابماز ، هرامش 39 ؛  20 - 19 وخاز ، 128 ؛ لوپ ، نیل - 436 ؛ یتسوی ، - 
(. دلوتراب و . «، ) نایرهاط ، » لوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

328 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
. باتک رخآ  رد  همانهرجش  ، 1956 نارهت 1335 / نیسح ، نب  رهاط  لّوا ، دلج  يرهاط ، نادناخ  خیرات  یسیفن ، دیعس  - 

.115 - 114 ، 106 - 90 مراهچ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  نایرافص » نایرهاط و  ، » ثروساب ا . ك . - 
.Mongi Kaabi, Les Tahirides et en Iraq) IIIieme H./ IXieme J. C. (2 vols. Tunis 1983 - 

. لّوا دلج  هحفص 409 ، رد  همانهرجش  اب 
329 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1005 - 819 / 395 نایناماس 204 -  83

هراشا

دغس سپس  هناغرف و  نارمکح  لصا  رد  ادخ ، ناماس  نب  دسا  نبا  لوا  دمحا   819 ناسارخ 204 / رهنلا و  ءاروام 
دنقرمس رد  نارمکح  لوا ، دمحا  نبا  لوا  رصن   864 / 250

یضام ریما  میهاربا  وبا  دمحا ، نب  لیعامسا   892 / 279
دیهش ریما  رصن  وبا  لیعامسا ، نب  مود  دمحا   907 / 295

دیعس ریما  مود ، دمحا  نبا  مود  رصن   914 / 301
دیمح ریما  مود ، رصن  نبا  لوا  حون   943 / 331

قفوم ای  دّیؤم  ریما  سراوفلا  وبا  لوا ، حون  نبا  لوا  کلملا  دبع   954 / 343
دیدس ریما  حلاص  وبا  لوا ، حون  نبا  لوا  روصنم   961 / 350

یضر ریما  لوا ، روصنم  نبا  مود  حون   976 / 365
ثراحلا وبا  مود ، حون  نبا  مود  روصنم   997 / 387

سراوفلا وبا  مود ، حون  نبا  مود  کلملا  دبع   999 / 389
رصتنملا میهاربا  وبا  مود ، حون  نبا  مود  لیعامسا   1005 - 1000 / 395 - 390
نایونزغ نایناخارق و  نایم  نایناماس  ياهنیمزرس  یعطق  میسقت   1005 / 395

330 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایناماس اما  تسا ،) ناتـسناغفا  لامـش  رد  ياهیحان  نونکا  هک   ) دوب خـلب  هیحان  ياهناقهد  زا  یکی  ادـخ ، ناـماس  یناـماس ، هلـسلس  سـسؤم 

نانارمکح هباثم  هب  وا  هداون  راهچ  دـمآرد و  مالـسا  نید  هب  ادـخ  ناـماس  دنتـسه . یناـساس  ناـهاشنهاش  راـبت  زا  هک  دـندش  یعدـم  اهدـعب 
، هناغرف رب  دمحا  دوب ، دنقرمـس  حون  دندرکیم : تمدـخ  یـسابع  هفیلخ  نومأم  هب  ( 1 هرامـش 82 ، هب  دیرگنب   ) ناسارخ نایرهاط  تسدریز 
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اما تفاین ، یقنور  یناماس  نادناخ  يایردومآ  بونج  هخاش  تشاد . تموکح  تاره  رب  سایلا  و  دـعب ) ياههرود  دنکـشات   ) شاش رب  ییحی 
تموکح هب  یسابع  هفیلخ  دمتعم  يوس  زا  دمحا  نب  رصن   875 رد 263 / ورنیازا ، دـندرک . مکحم  ار  دوخ  ياپ  ياج  رهنلا  ءاروام  رد  هیقب 

یناگرزاب عفانم  یـسایس و  تدحو  زا  نانآ  دش و  یناماس  تلود  زکرم  بلق و  ینغ  زیخلـصاح و  هقطنم  نیا  دـش . بوصنم  تلایا  نآ  مامت 
. دندرک عافد  يزکرم  يایسآ  ياهتشد  ناملسم  ریغ  ناکرت  تالمح  لباقم  رد  نآ 

كرت لیابق  قلرق و  ناکرت  هیلع  زین  ییاهیـشکرکشل  دـمآرد و  مالـسا  هطلـس  تحت  عطاق  روط  هب  هناغرف  رهنلا و  ءارواـم  یلامـش  یـشاوح 
اهتـشد ماوقا  لد  هب  ار  دوخ  یماظن  تردق  زا  سرت  نایناماس  تفرگ . تروص  يزکرم  يایـسآ  ياهتـشد  نورد  هب  رتشیب  تینما  يارب  رگید ،
نامالغ رتشیب  دندرک . نیمأت  ار  دوخ  ورملق  يداصتقا  تابث  اهراک  نیا  اب  دنتـشاذگ و  زاب  ار  يزکرم  يایـسآ  ورناوراک  ياههار  دـندنگفا و 

زا دـندمآیمرد ، يرکـشل  تامدـخ  يارب  ناملـسم  يارما  مادختـسا  هـب  یموـمع  روـط  هـب  اـبیرقت  دـعب ، هـب  مـهن  موـس / نرق  زا  هـک  یکرت 
هن اراخب  رد  ار  شیوخ  رابرد  یناماس  يارما  هک  دوب  يدام  قنور  بولطم و  عضو  نیمه  تلع  هب  دـندشیم . رداص  ناـیناماس  ياـهنیمزرس 

، همانهاش مظن  یسودرف  هک  دوب  نامزنیا  رد  دنتخاس . نآ  تایبدا  ون و  یسراف  نابز  يایحا  نوناک  هکلب  یبرع  یتنـس  ياهشناد  زکرم  اهنت 
. درک زاغآ  ار  نایناریا  یلم  هسامح 

رارق هفیلخ  شزاون  دروم  يرافـص ، ثیل  نب  ورمع  ندروآرد  تراسا  هب  نداد و  تسکـش  رطاـخ  هب  یناـماس  لیعامـسا  ریما   900 رد 287 /
نیرتـگرزب ناـیناماس  ناـمزنآ ، رد  داد . وا  هب  ار  ناـسارخ  تموکح  ناـیرهاط  نایرافـص و  ياـج  هب  تمدـخ  نیا  ساـپ  هب  هفیلخ  تفرگ و 

رد دندرکیم و  تردـق  لامعا  ناتـسیس  الاب و  يایردومآ  ياهنیمزرـس  مزراوخ و  نوچ  فارطا  یحاون  رب  دـندوب و  ناریا  قرـشم  تردـق 
تلود رد  طاطحنا  لاوز و  رثا  نیموس  مهد ، مراهچ / نرق  ياههمین  رد  اـما  هرامش 75 .) هب  دیرگنب   ) دنتـشاد تباقر  هیوب  لآ  اب  ناریا  لامش 

هک نیمز  بحاص  يارما  یماظن و  تاقبط  هک  دادیم  ناشن  تفرگیمرد ، یتنطلـس  ياهخاک  نورد  رد  هک  ییاهـشروش  دـش . ادـیپ  یناماس 
اراخب مکح  ریز  زا  ناسارخ  هک  دش  ببـس  تابالقنا  نیا  دـناهتفای . تردـق  دـندوب ، روما  نتخاس  زکرمتم  رد  یناماس  ریما  تسایـس  فلاخم 

. دور نوریب 
331 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رد رـصتنم  هب  بقلم  لیعامـسا  یناماس  يرارف  ریما  نیرخآ  دوبن و  راوشد  نایناماس  ورملق  نتفرگ  نایونزغ  یناخارق و  ناکرت  يارب  نیاربانب ،
رد دتفیب و  كرت  ماوقا  تسد  هب  ایردومآ  لامش  یناریا  ياهنیمزرس  مامت  هک  دش  ببـس  یناماس  هلـسلس  طوقـس  دش . هتـشک   1005 / 395
رد يرتمک  دـح  ات  تسا و  ناتـسکیجات  يروهمج  نونکا  هک  ياهقطنم  يانثتـسا  هب  دـش و  زاغآ  نابز  داژن و  ندـش  یکرت  دـنیارف  نامزنیا 

. دیسر دوخ  لامک  هب  دیدج  ناراگزور  ات  ناتسکبزوا ،

یسانشباتک

.33 موبلا ، 203 ؛ - 202 روابماز ، 133 ؛ - 131 لوپ ، نیل - 440 ؛ یتسوی ، - 
(. ثروساب ا . ك . « ) نایناماس ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.1968 ندنل ، موس ، شیاریو  نالوغم ، شروی  ات  مایالا  میدق  زا  ناتسکرت  دلوتراب ، و . - 
.161 - 136 مراهچ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  نایناماس »  » يارف ن . ر . - 

. هدشن پاچ  دروفسکآ 1991 ، يرتکد ، هلاسر  یناماس ، تلود  یسایس  خیرات  لودیرت ، ل . و . - 
332 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1003 - 861 / 394 نایرافص 247 -  84
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هراشا

861 نایرافص 247 / یثیل  هخاش  دیسریم 1 . یقرش  ناتسناغفا  ناریا و  هب  اهنآ  ورملق  هنماد  یهاگ  یلو  دوب ، ناتـسیس  رد  اهنآ  تردق  زکرم 
فسوی وبا  رافص ، ثیل  نب  بوقعی 

صفح وبا  ثیل ، نب  ورمع   879 / 265
تشادرب شروش  هب  رس  روباشین  رد  عاجش  وبا  یناتسجخ ، هّللا  دبع  نب  دمحا   882 - 875 / 268 - 261

ير روباشین و  رد  هفیلخ  بناج  زا  نارمکح  یشروش و  همثره ، نب  عفار   896 - 882 / 283 - 268
بوقعی فسوی  وبا  شردارب  اب  نسحلا ، وبا  ورمع ، نب  دمحم  نب  رهاط   900 / 287

ثیل نب  یلع  نب  ثیل   909 / 296
333 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یلع نب  لّدعم   910 / 298
ناتسیس رب  نایناماس  يالیتسا  نیتسخن   911 / 298

زمره نب  دمحم  شروش   912 / 299
صفح وبا  ورمع ، نب  دمحم  نب  بوقعی  نب  ورمع   300 - 299
ناتسیس رب  نایناماس  يالیتسا  نیمود   914 - 912 / 301 - 300

. دنریگیم تسد  هب  ار  تردق  دمحا  نب  هّللا  دبع  مادق و  نب  دمحا  دمحا ، نب  ریثک  ایکدمحا ، یلحم  نارادرس   923 - 914 / 311 - 301
رفعج وبا  فلخ ، نب  دمحم  نب  دمحا   923 نایرافص 311 / یفلخ  هخاش  . 2

1009 تف 309 / هلودلا ، یلو  دمحا  وبا  دمحا ، نب  فلخ   1003 - 963 / 393 - 352
(970 تف 359 / فلخ ، هنطلسلا  بیان  ثیل ، نب  یلع  باقعا  زا  نیسحلا ، وبا  دمحم ، نب  رهاط   969 - 963 / 358 - 352)

یشروش یمیمت ، رهاط  نب  نیسح   983 - 970 / 373 - 359
نایونزغ هبلغ   1003 / 393

رد ناتـسیس ، اهنآ ، نطوم  تشاد . لاغتـشا  يرافـص  ای  يرگیور  هب  هک  دنتفرگ  بوقعی  هلـسلس ، سـسؤم  لغـش  زا  ار  شیوخ  مان  نایرافص 
. تشگیم لماش  یبرغ  هیحان  زجهب  ار  ناریا  مامت  ابیرقت  هک  دش  یجنپس  یلو  عیسو  یتلود  زکرم  ورمع  بوقعی و  تموکح  هرود 

یـضاران و ناـمدرم  تشاد . هتفـشآ  یعـضو  یعاـمتجا  ياـهیتیاضران  فلتخم و  ياـههقرف  تـالداجم  رثا  رب  مهن  مّوـس / نرق  رد  ناتـسیس 
هب دندوب ، هتخاس  قرفتم  مزهنم و  ار  اهنآ  هیما  ینب  يارما  هک  جراوخ  صوصخب  دنتخیرگیم ، ناریا  رسارس  زا  هک  هاوخییادج  رگشروش و 

. دشاب هدوب  جراوخ  هلمج  زا  زاغآ  رد  زین  بوقعی  هک  تسین  دیعب  دندروآیم . هانپ  قرشم 
تنس لها  بهذم  حادم  هک  دادیم  لیکشت  یلحم  نارایع  ياههتسد  ار  بوقعی  هاپس  هتسه 

334 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هک لباک  ات  تفر و  شیپ  قرـشم  بناج  هب  دروآ ، درگ  ار  هاپـس  نیا  نوچ  بوقعی  دندوبن . مک  نآ  رد  زین  جراوخ  یلو  دندوب ، ناتـسیس  رد 
هب دیرگنب   ) نایرهاط اب  زین  برغم  رد  تخادنارب . ار  اجنآ  یلحم  نارمکح  دنار و  شیپ  دوب ، دـنه  زرم  رد  یناملـسم  ریغ  هیحان  نامزنآ  رد 

نانآ تموکح  هب  تفرگ و  ار  روباشین  ناـشتختیاپ   873 رد 259 / دش و  فرـصتم  ناسارخ  رد  ار  اهنآ  ياهنیمزرـس  داتفارد و  هرامش 82 )
نایرگـشل هلجد  ياههنارک  رد  اما  درب ، هلمح  تفالخ  هاگتـسد  بلق  رب  تخاـت و  قارع  هب  هک  دوب  هدـش  خاتـسگ  ناـنچ  وا  یلو  داد . ناـیاپ 

(. 786 / 262  ) دنتفرگ ار  وا  ولج  هفیلخ 
زا يرافص  يارما  اما  دندوب ، ننست  لها  عفانم  یعامتجا و  دوجوم  عضو  عفادم  هرامش 82 و 83 ) هب  دیرگنب   ) نایناماس نایرهاط و  هکنیا  اب 
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. دندیزانیم رما  نیا  هب  دندوب و  مدرم  هدوت 
هب دوب . ناوارف  رازگتعدب  یطارفا و  رـصانع  نانآ  هاپـس  رد  هک  تفگ  ناوتیم  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  یـسابع  يافلخ  اب  تفلاخم  انلع  نانآ 
هار زا  اهنت  ار  شیوخ  رادتقا  تیعورشم  یلحم  ناریما  نانارمکح و  ار  هناسفا  نیا  دندز و  هناناج  ياهبرـض  تفالخ  هناسفا  رب  اهنآ  قیرط  نیا 

ناونع هب  ار  ثیل  ورمع  یسابع  هفیلخ  همهنیا ، اب  دنتخاس . لطاب  دندروآیم ، تسد  هب  یمالـسا  تلود  سیئر  بناج  زا  نتـشاد  یگدنیامن 
. تخانش تیمسر  هب  ناسارخ  نارمکح  ماجنارس  ناریا و  ياهرهش  زا  يدادعت  نارمکح 

یعقاو تردق  بحاص  اما  دوب ، نایرهاط  تراظن  ریز  امسا  هک  دوب  هتخود  مزراوخ  هب  عمط  مشچ  دوبن و  عناق  عیـسو  ورملق  نیا  هب  ورمع  اما 
شیوخ میلگ  زا  ار  اپ  دـح  زا  شیب  هک  ورمع  دنتـسه . نایرافـص  زا  رتدـنمتردق  ییاتمه  هک  دـنداد  ناشن  نانیا  دـندوب و  نایناماس  اجنآ  رد 

نیا زا  سپ  دوب ، یماظن  ناحتاف  قولخم  هک  نایرافص  تکلمم  دروخ و  تخـس  یتسکـش  مزراوخ  فرـصت  يارب  مادقا  رد  دوب ، هدرک  زارد 
یبناج ناریما  هلـسلس  کی  ندـمآ  راـک  يور  زا  سپ  مهد ، مراـهچ / نرق  لـیاوا  رد  و  داد ، تسد  زا  ناـسارخ  رد  ار  دوخ  تـالایا  تسکش 

. دمآرد نایناماس  تراظن  تحت  تقوم  روط  هب  ماجنارس  هداوناخ ، نآ  زا  ناوتان 
نایم زا  هک  دندوب  ناتـسیس  مدرم  ياهوزرآ  عفانم و  هدـنیامن  يدودـح  ات  اهنآ  هک  دوب  ملـسم  نیا  اریز  دندروآربرـس ، هرابود  نایرافـص  اما 

ناریما زا  نت  ود  دنتفای . تردق  ون  زا  راوجمه  قطانم  ناتـسیس و  یّلحم  نانارمکح  ناونع  هب   923 رد 311 / ورنیازا ، دندوب . هتساخرب  اهنآ 
نبا فلخ  ینعی  اهنآ ، زا  یکی  دـنتفای و  ناوارف  ترهـش  بدا  رنه و  یماح  قوشم و  ناونع  هب  هلـسلس  نیا  یبناـج  هخاـش  کـی  زا  يراـفص 

رب دوب ، بلطهعسوت  ردتقم و  يدرم  هک  هرامش 158 ) هب  دیرگنب   ) يونزغ دومحم  ناطلس   1003 رد 393 / دوب . مانب  يدنمشناد  دوخ  دمحا ،
هک دوب  ياهثداح  نیا  درک و  دوخ  تموکح  ورملق  همیمض  ار  نآ  تخات و  ناتسیس 

335 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
. تسا هدرک  دای  هّیلب  ناونع  هب  نآ  زا  ناتسیس  خیرات  مانمگ  تسودنطو و  هدنسیون 

لّوا و هلسلس  اب  راتفگ ، نیا  رد  یفلخ »  » و یثیل »  » هخاش ود  هب  يرافص  هلـسلس  دوصقم  هب  یفاو  ناسآ و  میـسقت  هک  میزاس  ناشنرطاخ  دیاب 
هورگ يارب  درادن . يرافص  هلسلس  یلـصا  نادناخ  اب  یللدم  طابترا  روابماز  مراهچ  موس و  هلـسلس  اما  دراد ، تقباطم  روابماز  تسرهف  مّود 

. دینک هعجارم  زورمین  كولم  ناونع  تحت  باتک  نیا  رد  هلسلس 106  هب  ناتسیس  نانارمکح  زا  ریخا 

یسانشباتک

-199 روابماز ، هرامش 16 ؛  11 وـخاز ، تسا ؛) هتفرگ  هدـیدان  ار  هیقب  يرافـص  يارما  نیلوا  زج   ) 130 - 129 لوپ ، نیل - 439 ؛ یتسوی ، - 
.32 موبلا ، دینک ؛) هاگن  الاب  روطس  رد  جردنم  رکذت  هب   ) 201

(. ثروساب ا . ك . « ) نایرافص ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
مر 1976. ناتسیس ، خیرات  مجرتم ،)  ) دلگ نوتلیم  - 

.135 - 106 مراهچ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  نایرافص » نایرهاط و  ، » ثروساب ا . ك . - 
-67 كرویوین 1994 ، اینرفیلاک و  اسماتـسوک ، (، 1543 - 1542 ات 949 /  861 / 247  ) زورمین كولم  ناتسیس و  نایرافـص  خیرات  ومه ، - 

. راهچ تسیب و  هس - تسیب و  تاحفص  رد  اههلسلس  ياههمانهرجش  اب  ، 361
336 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ح 905 ح 848 - ح 295 / نایدواد ح 233 - ای  نایروجیناب   85

هراشا
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857 تف 243 / لتخ ، رد  روجیناب ، نب  مشاه  ناتسراخت ؟ خلب و 
873 تف 259 / خلب ، رد  مشاه ، نب  سابع  نب  دواد   848 / 233

. تشاد تموکح   899 ای 286 /  898 ات 285 / ریهجنپ  هباردنا و  نارمکح  البق  دواد ، وبا  روجیناب ، نب  دمحا  نب  دمحم   874 / 260
ح 908 ات ح 295 / هباردنا  خلب و  رد  دّمحم ، نب  دمحا   ؟

هباردنا خلب و  رد  دندشیم و  بوسحم  هرامش 83 ) هب  دیرگنب   ) نایناماس هدناشنتسد  هک  دندوب  یلحم  نانارمکح  زا  ياهلسلس  نایروجیناب 
دوب فورعم  نآ  هرقن  نداعم  هک  شکودـنه  رد  ریهجنپ  الومعم  دنتـشاد و  تموکح  هنایم  يایردومآ  بونج  رد  عقاو  ناتـسراخط  هیحان  رد 

اب دوب  یسابع  يافلخ  نیتسخن  رـصاعم  هک  روجیناب  اهنآ  ياین  دنتـشاد . یناریا  رابت  لصا و  يوق  لامتحا  هب  نانآ  دوب . نانآ  هطلـس  تحت  زین 
نرق لیاوا  زا  تسا . صخـشمان  مهبم و  هداعلا  قوف  هلـسلس  نیا  نامز  خیرات و  مه  اهیگتـسباو و  نیا  مه  اما  تشاد ، ییاهیگتـسباو  هناغرف 

لامـش رد  هـک  یلحم  ناریما  زا  ياهلـسلس  هـک  دراد  ناـکما  اـما  دناهتـشاد ، هطلـس  ناتــسراخط  رب  زین  يرگید  یلحم  يارما  مـهد  مراـهچ /
. دنشاب هدوب  نایروجیناب  ناگتسباو  زا  دناهدرکیم  تموکح  لتخ  رد  هنایم ، يایردومآ 

337 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.33 موبلا ، 204 ؛ ، 202 روابماز ، - 
(. ثروساب ا . ك . « ) نایروجیناب ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

R. Vasmer," Beitrage gur muhommed anischen Munzkunde. I. Die Munzen der Abu - 
.Da'udiden", NZ, N. F. 18) 1925 (, 49- 62

-169 (، 1973  ) هدزناپ هرامش  مشش ، يرـس  یـسانشهکس ، یـسررب  هلجم  روجیناب ») ینب   ) يدواد وبا  ياهمهرد  ، » شع جرفلا  وبا  دّمحم  - 
.176

338 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1002 - 913 / 392 نایروجمیس 300 -  86

هراشا

نایم تف  ناتـسیس ، رد  نایناماس  نارمکح  نارمع ، وبا  یتاود ، روجمیـس   914 - 913 / 301 ناتـسهق 300 - نادنواخ  ناسارخ و  نانارمکح 
936 930 و 324 / / 318

ناسارخ رد  تموکح  رود  نیلوا  یلع ، وبا  روجمیس ، نب  میهاربا   926 - 922 / 314 - 310
948 تف 336 / ناسارخ ، رد  تموکح  رود  نیمود  روجمیس ، نب  میهاربا   946 - 945 / 334 - 333

ناسارخ رد  تموکح  رود  نیلوا  نسحلا ، وبا  میهاربا ، نبا  لّوا  دّمحم   960 - 956 / 349 - 345
898 تف 378 / ناسارخ ، رد  تموکح  رود  نیمود  میهاربا ، نبا  لوا  دّمحم   982 - 961 / 371 - 350

339 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
رد تموکح  رود  نیتسخن  ءامسلا ، نم  دیؤم  ءارمالا  ریما  هلودلا ، دامع  رفظم  یلع  وبا  لّوا ، دّمحم  نبا  مّود  دّمحم   987 - 984 / 377 - 374

ناسارخ
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997 تف 387 / ناسارخ ، رد  تموکح  رود  نیمود  مّود ، دّمحم   995 / 385
تشذگرد دعب  ینامز  كدنا  ناسارخ ، رالاسهپس   1002 ات 392 / مساقلا ، وبا  لّوا ، دّمحم  نب  یلع   ؟

« رادتاود  » روجمیـس دندرک . عورـش  اجنآ  زا  ار  دوخ  راک  و  هرامـش 83 ) هب  دیرگنب   ) دندوب نایناماس  یهاپـس  كرت  نامالغ  زا  نایروجمیس 
(، هرامـش 84 هب  دیرگنب   ) دـنتفرگ ار  اجنآ  دـندرک و  نوریب  ناتـسیس  زا  ار  نایرافـص  اتقوم  نایناماس  هک  یماگنه  دوب . دـمحا  نب  لیعامـسا 
رد ناشنانمـشد  اب  نایناماس  ياهگنج  رد  نایروجمیـس  مهد  مراهچ / نرق  لوط  مامت  رد  نآ  زا  سپ  دـنتفای . ّتیمها  ءـالتعا و  ناـیروجمیس 
رد ناشتاکلمتـسم  رد  اهنآ  تردـق  هاگیاپ  یلو  دـندوب ، ناسارخ  نانارمکح  بلغا  دـندرک و  ظـفح  ار  دوخ  تیمها  ناریا  قرـشم  لاـمش و 

. دوب ناتسهق 
زا ینادنچ  رکذ  هعقاو  نیا  زا  سپ  اما  دنتشاد . تسد  هیحان  نآ  شاشتغا  بوشآ و  رد  تخیسگ ، مه  زا  نایناماس  تراما  یتقو  مه ، هرخالاب 

. تسین نایم  رد  اهنآ 

یسانشباتک

.206 روابماز ، هرامش 15 ؛  11 وخاز ، - 
(. ثروساب ا . ك . « ) نایروجمیس ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.Erdogan Mercil, Simcuriler, n. p. n. d.- a series of articles in Tarih Dergisi, no - 
Tarih Enstitusu Dergisi, nos 10- 11( 1979- 80 ); Tarih Dergisi, no 33( 1980- 1 ), ; 88 - 71  ), 1979 ( 32
115- 32; Belleten, 49, no. 195( 1985 ), 547; and Tarih Enstitusu Dergisi, no. 13( 1989 ), 123- 38,

.with a genealogical table at p. 138
340 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

968 - 932 / 357 نایسایلا 320 -  87

هراشا

تردق يدصت  نیلوا  نایناماس ، نارمکح  یلع ، وبا  سایلا ، نب  دّمحم   934 - 932 / 322 نامرک 320 -
دناریم نوریب  نامرک  زا  ار  سایلا  نب  دمحم  یکاک  ناکام   934 / 322

دش لوزعم   967 رد 356 / تردق ، يدصت  نیمود  سایلا ، نب  دمحم   936 / 324
دمحم نب  سایلا   968 - 967 / 357 - 356

هیوب لآ  تسد  هب  نامرک  حتف   968 / 357
زا سپ  يو  دوب . هرامش 83 ) هب  دیرگنب   ) یناماس دمحا  نبا  مّود  رصن  ریما  تمدخ  رد  یهدنامرف  دوب ، دغس  زا  شلصا  هک  سایلا  نب  دّمحم 

داجیا یتردق  ءالخ  ناریا ، بونج  رب  نایـسابع  يالیتسا  ندـش  تسـس  رثا  رب  هک  ، 929 رد 317 / اراخب  رد  رـصن  ریما  ناردارب  ماـیق  تسکش 
، یکاک ناکام  یملید ، هدنامرف  نداد  تسکـش  ندیگنج و  اب  اجنآ  رد  يو  تسـشن . بقع  نامرک  ات  بونج  تمـس  هب  ماجنارـس  دوب ، هدش 

تموکح هب  لقتسم  تروص  هب  المع  یلو  نایناماس  نارمکح  ناونع  هب  امسا  تفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  هنادنمزوریپ 
341 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دنمتردـق ریما  هک  دوب  نامز  نیمه  رد  تسرد  دـندرک و  افعتـسا  هب  روبجم  ار  وا  شنارـسپ  تموکح ، لاس  شـش  یـس و  زا  سپ  تخادرپ .
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نیرخآ عسیلا  دوب و  رابگرم  ياهعقاو  نایـسایلا  رمعهتوک  هلـسلس  يارب  نیا  تشاد و  فوطعم  نامرک  هب  ار  دوخ  هجوت  هلودلا  دـضع  ییوب ،
رد الک  نامرک  دیـسرن و  ییاج  هب  نامرک  نتفرگ  سپ  يارب  نایـسایلا  ددعتم  تامادقا  دش . هدـنار  مزراوخ  هب  نامرک  زا  یـسایلا ، نارمکح 

. دنام یقاب  هرامش 391 ) هب  دیرگنب   ) نایقوجلس روهظ  ات  ناییوب  تسد 

یسانشباتک

.216 روابماز ، هرامش 14 ؛  11 - 10 وخاز ، - 
(. ثروساب ا . ك . « ) نایسایلا ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

-107 یکسرونیم ، ریمیدالو  موحرم  هماندوبدای  مالسا ، ناریا و  باتک  رد  « 968 - 932 / 357 نامرک 320 - سایلا  ونب  ، » ثروساب ا . ك . - 
.24

342 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

954 - 933 / 343 جاتحم 321 - لآ   88

هراشا

ناسارخ نارمکح  ای  رادنامرف  رکب ، وبا  جاتحم ، نب  رفظم  نب  دمحم   93 نایناغچ 321 / يارما  ناسارخ و  نانارمکح 
ناسارخ رد  تموکح  لوا  رود  یلع ، وبا  دّمحم ، نب  دمحا   939 / 327

روجمیس نب  میهاربا  تموکح   945 / 333
تموکح مّود  رود  دّمحم ، نب  دمحا   946 / 335

نیگتارق نب  روصنم  تموکح   947 / 335
955 تف 344 / تموکح ، موس  رود  دمحم ، نب  دمحا   954 - 952 / 343 - 340

لآ يارما  زا  ناـیناغچ ، ریما  هلودـلا ، رخف  رفظملا  وـبا  نب ،؟ دّـمحم  مهدزاـی  لـیاوا  مـهد و  نرق  رخاوا  مـجنپ / لـیاوا  مراـهچ و  نرق  رخاوا 
؟ جاتحم

343 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ياهادـخ ناغچ  باقعا  اهنآ  هکنیا  رد  اما  دـندوب ، هنایم  يایردومآ  یلامـش  لحاس  رد  نایناغچ  نیـشنریما  یثوروم  نادـنوادخ  جاـتحم  لآ 

ناونع هب  اهنآ  تسین . صخـشم  اقیقد  دناهدوب ، هدش  بآمیناریا  بارعا  هکنیا  ای  دناهدوب ، بارعا  هلمح  راگزور  یناریا  مولعم  رارق  زا  یموب 
خیرات رد  مهد  مراهچ / نرق  مّود  عبر  رد  یناماس  ناریما  بناـج  زا  ناـسارخ  نارالاسهپـس  ناـنارمکح و  سپـس  ناـیناماس و  هاپـس  نارادرس 

لآ هک  دـسریم  رظن  هب  اّما  تشذـگرد . دـیعبت  رد  رمالا  تبقاع  اـّما  دوب ، ياهتـسجرب  ّتیـصخش  دـمحا  یلع  وبا  اـجنآ  رد  دـننکیم . روهظ 
هدـمآ خـیرات  رد  اجنآ  یّلحم  يارما  زا  ياهدـع  مان  اریز  دـندرک ، ظفح  مهدزای  مجنپ / نرق  اـت  ناـیناغچ  رد  ار  دوخ  یلحم  هاـگیاپ  جاـتحم 

. تسین مّلسم  یلصا  هلسلس  هب  اهنآ  یگتسباو  یلو  تسا ،

یسانشباتک

 .. 33 موبلا ، 204 ؛ روابماز ، - 
(. ثروساب « ) جاتحم لآ  ، » یناریا همانشناد  ثروساب ؛) ا . ك . « ) جاتحم لآ  ، » مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
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-1 (، 1981  ) هدزون ییایناتیرب ، هسـسؤم  یناریا  تاقیقحت  هلجم  ناریا ، یمالـسا ،» هرود  زاغآ  رد  نایناغچ  ناـنارمکح  ، » ثروساـب ا . ك . - 
.20

344 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مهدزیس متفه / نرق  ات  مالسا  زا  شیپ  هرود  زا  هیهاشمزراوخ  ای  نایهاشمزراوخ   89

هراشا

تسا و هدرک  طبض  ار  اهنآ  ناهاش  زا  نت  هدزناش  مان  ینوریب  ناحیر  وبا  ( 995 ات 385 / مالسا  زا  شیپ  هرود  زا   ) ثاک نایغیرفا  مزراوخ 1 .
ماـن هک  یهاـش  نیتسخن  تسا . هدوب  مالـسا ، ربماـیپ  دّـمحم ، ترـضح  رـصاعم  هک  دوشیم  هدرب  ناـمگ  راـکزوب ، نب  خومثرا  اـهنآ  نیمهد 

: تساهنآ نیمهدفه  دراد  یمالسا 
مهن مّوس / نرق  لیاوا  هثاب ؟ نب ت ر ك س  هّللا  دبع 

هّللا دبع  نب  روصنم 
تسا هتشاد  ییاورنامرف   898 رد 285 / روصنم ، نب  قارع 
تسا هتشاد  ییاورنامرف   921 رد 309 / قارع ، نب  دّمحم 

هتشاد ییاورنامرف  ح 944  رد ح 332 / یلو  هدرکن  رکذ  ار  وا  مان  ینوریب  مکشا ، نب  هّللا  دبع 
هتشاد ییاورنامرف   967 رد 356 / دیعس ، وبا  دّمحم ، نب  دمحا 

995 تف 385 / هّللا ، دبع  وبا  دمحا ، نب  دّمحم 
ناینومأم هبلغ 

345 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
یلع وبا  دّمحم ، نبا  لوا  نومأم   995 / 385 ( 1017 - 995 / 408 - 385  ) جناگرگ ناینومأم  . 2

نسحلا وبا  لّوا ، نومأم  نب  یلع   997 / 387
سابعلا وبا  لّوا ، نومأم  نبا  مّود  نومأم   1009 / 399

ثراحلا وبا  یلع ، نب  دمحم   1017 / 408 - 407
نایونزغ هبلغ   1017 / 408

يونزغ رادرس  بجاح ، شاتنوتلا   1017 / 408 ( 1041 - 1017 / 432 - 408  ) هاشمزراوخ ناونع  اب  يونزغ  نانارمکح  . 3
رد الامتحا  تفای و  لالقتـسا  نینزغ  رد  دوخ  ادعب  يونزغ ، دوعـسم  نب  دیعـس  یمـسا ، هاشمزراوخ  بیان  شاتنوتلا ، نب  نوراه   1032 / 423

دیزگرب ار  هاشمزراوخ  ناونع  نامزنآ 
دناوخیم هاشمزراوخ  ار  دوخ  نینزغ ، لقتسم  نارمکح  شاتنوتلا ، نب  نادناخ  نب  لیعامسا   1034 / 425

وا هب  يونزغ  دوعـسم  هک  دوریم  لاـمتحا  دـنج ؛ ریما  سراوفلا ، وبا  یلع ، نب  کـلم  هاـش  زغ ، يوغبی  تسد  هب  مزراوـخ  حـتف   1041 / 432
. دشاب هداد  هاشمزراوخ  ناونع 

نرق همین  زا  دنتشاد و  هاشمزراوخ  ناونع  هک  دندوب  نایقوجلـس  بناج  زا  بوصنم  نانارمکح  لصا  رد  نانیا  هنحـش ، نیگتـشونا  هلـسلس  . 4
ح ح 470 / ( 1231 ح 1077 - / 628 ح 470 -  ) دندوب ناریا  رهنلا و  ءاروام  هاگ  مزراوخ و  لقتسم  نانارمکح  المع  بلغا  دعب  هب  مهدزاود 

یمسا هاشمزراوخ  ياهچرغ ، نیگتشونا   1077
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هاشمزراوخ ناونع  اب  كرت  نارمکح  رقچق ، نب  یچنکا   1097 / 490
هاشمزراوخ نیدلا ، بطق  حتفلا ، وبا  نیگتشونا ، نب  دّمحم  نیگت  نالسرا   1097 / 490

نیدلا ءالع  رفظملا  وبا  دّمحم ، نب  زستا  نالسرا  لزق   1127 / 521
حتفلا وبا  زستا ، نب  نالسرا  لیا   1156 / 551

نیّدلا ایندلا و  جات  رفظملا  وبا  نالسرا ، لیا  نب  شکت   1172 / 567
346 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

، ناسارخ لامـش  رد  بیقر  نارمکح  نیدلا ، اینّدـلا و  لالج  هاش ، ناطلـس  مساقلا  وبا  نالـسرا ، لیا  نب  دومحم   1193 - 1172 / 589 - 567
1193 تف 589 /

نیّدلا ءالع  شکت ، نب  دّمحم   1200 / 596
يرگید تروص  نسکج  رتپ  رتکد  اریخا  تسا ، بیرغ  یکرت  مسا  نیا  نادرگرب  روص  زا  یکی  نیا   ) یتربـگنم  1231 - 1220 / 628 - 617

لالج دّـمحم ، نبا  تسا ) ربارب  درم » رازه   » سونأم یـسراف  مان  اب  هک  درم » رازه  هدـنراد   » يانعم هب  تسا  ینریگنم  نآ  هدرک و  داهنـشیپ  ار 
نیدلا

ناکرت تسد  هب  ناریا  رهنلا و  ءاروام  حتف 
. دش لیکشت  نآ  رد  هویخ  تاناخ  اهدعب  هک  ییاجنامه  دوب ، نوحیج )  ) ایردومآ يالفـس  تمـسق  رب  يزیخلـصاح  بآ و  رپ  هیحان  مزراوخ 
ییادج و نیا  و  دشیم ، بوسحم  يوزنم  ازجم و  ياهقطنم  ییایفارغج  رظن  زا  هتفرگارف ، اهنابایب  اهتشد و  ار  هیحان  نیا  فارطا  مامت  نوچ 

یلـصا هاگداز  نینچمه  مزراوخ  دنک . ظفح  ار  دوخ  یناریا  گنهرف  یـسایس و  لالقتـسا  دیدم  ياهتدم  مزراوخ  هک  دوب  هدش  ببـس  اوزنا 
حیسم دالیم  زا  لبق  لّوا  هرازه  زا  شیپ  اجنآ  رد  ار  یسایس  تایح  زاغآ  یمزراوخ ، سانـشهنیرید  خروم و  ینوریب ، ناحیر  وبا  دوب . نایناریا 

نآ ناهاشداپ  زا  نت  ود  تسیب و  مان  هداد و  رارق  دـالیم  زا  لـبق  دودح 305  ار  نایغیرفا  هلـسلس  یناریا  تموکح  يادتبا  يو  تسا . هتـسناد 
. دوشیم رهاظ  مالسا  خیرات  هنحص  رد   712 لاس 93 / رد  تسخن  مزراوخ  تسا . هدرک  رکذ   995 رد 385 / نآ  يدوبان  نامز  ات  ار  هلـسلس 

نیا هب  تخاس . دراو  رایـسب  یبارخ  اجنآ  یموب  ندـمت  رب  درک و  هلمح  مزراوخ  هب  ملـسم  نب  ۀـبیتق  ناسارخ ، برع  نارمکح  لاـس ، نیا  رد 
هک دوب  مهن  مّوس / نرق  زاغآ  ای  متـشه  مّود / نرق  رخآ  رد  اهنت  نیا  یلو  دـمآرد ، مالـسا  يـالیتسا  تحت  مهبم  یتروص  هب  مزراوخ  بیترت ،

نامزنیا زا  داهن . دوخ  رب  ار  هّللا  دبع  ینعی  ناشیکون ، موسرم  مان  تفریذـپ و  ار  مالـسا  نید  رابنیلوا  يارب  مزراوخ  یغیرفا  ناهاش  زا  یکی 
ینوریب ناحیر  وبا  اریز  تسین ، مولعم  اهنآ  ینارمکح  خیرات  نامز و  یلو  تسا ، تسد  رد  مزراوخ  ناهاش  زا  يرایسب  یمالـسا  مان  دعب ، هب 

. دنکیمن رکذ  اهنآ  يارب  یخیرات 
لحاس رب  عقاو  جناگرگ  رهش  يداصتقا  یسایس و  ّتیمها  رب  مهد  مراهچ / نرق  لوط  رد 

347 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
زا هک  يورناوراـک  یتراـجت  هار  ياـهتنا  رد  هک  دوب  نآ  صاـخ  ّتیعقوم  رطاـخ  هب  رتـشیب  نیا  دـش و  هدوزفا  اـیردومآ )  ) نوحیج دور  پچ 

نایغیرفا  995 رد 385 / دندوب  یّلحم  نادناخ  کی  هک  ناینومأم  تشاد . رارق  تفریم ، هیسور  بونج  هیربیس و  هب  يزکرم  يایسآ  ياهتشد 
ناینومأم تموکح  نارود  دـندرک . ذاـختا  هاـشمزراوخ  یمیدـق  ناونع  دوخ  دـنتخادنارب و  ار  نوحیج ) دور  تسار  لـحاس  رب  عقاو   ) ثاـک

اهنآ تیامح  رد  یبلاعث  نوچ  یناـبیدا  انیـس و  یلع  وبا  نوچ  یگرزب  نادنمـشناد  دوبن . یلاـخ  يدنمهوکـش  تیقفوم و  زا  اـما  دوب ، هاـتوک 
يونزغ دومحم  ناطلـس  هک   1017 رد 408 / اما  تشاد . لالقتـسا  ـالمع  یلو  دوب ، یناـماس  تموکح  تحت  امـسا  مزراوخ  دـندرک . روهظ 

نایاپ اجنآ  رد  ار  ناینومأم  تموکح  دنک و  دوخ  ورملق  همیمـض  ار  مزراوخ  هک  دش  ممـصم  دـیدرگ ، ناسارخ  رد  نایناماس  تردـق  ثراو 
. دهد
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، وغبی ای  یلع  نب  کلم  هاش  تسد  هب  سپس  دشیم و  هرادا  يونزغ  تموکح  هاگتـسد  كرت  نامالغ  هلیـسو  هب  مزراوخ  تلایا  یلاس  تسیب 
(، 1041 / 432  ) دنتخادنارب زغ  یقوجلس  نادناخ  زا  ینابیقر  ار  کلم  هاش  اما  داتفا . ایردریـس ) هناهد  رب  عقاو   ) دنج ياورنامرف  زغ ، ناکرت  زا 

. تفرگ رارق  نایقوجلس  يالیتسا  تحت  مزراوخ  دعب ، ینامز  كدنا  و 
مان هب  دوب  یکرت  مالغ  مزراوخ ، نارمکح  هاشکلم ، تنطلـس  هرود  رد  دنتـشامگ و  اجنآ  رد  ینانارمکح  دوخ  بناج  زا  گرزب  ناـیقوجلس 

هیحان نادب  الـصا  هک  یلاح  رد  دـش  هداد  هاشمزراوخ  ناونع  امـسا  يو  هب  دوب . هدرک  نایقوجلـس  يرادتشط  البق  هک  ياهچرغ  نیگتـشونا 
ینیگتشونا نایهاشمزراوخ  نیا  دنداهن . هاشمزراوخ  ناونع  دوخ  رب  دندرب و  ثرا  هب  ار  مزراوخ  ینارمکح  نیگتـشونا  نانیـشناج  دوب . هتفرن 

قرط زا  ناشکیدزن  طابترا  اهنآ و  نایم  رد  یکرت  ياهمان  لوادـت  زا  الماک  رما  نیا  دـندوب و  كرت  بادآ  تاداع و  تاساسحا و  ظاـحل  زا 
، دوب یقوجلس  نیطالس  هدناشنتسد  عبات و  امسا  هکنآ  اب  نیگتـشونا ، هون  زـستا  تسادیوه . یلخاد  يایـسآ  ياهتـشد  ناکرت  اب  تلـصاوم 

رابتبیـصم تسکـش  زا  سپ  رما ، نیا  و  دریگ ، شیپ  رد  یلقتـسم  تسایـس  دور و  نوریب  اهنآ  غوی  ریز  زا  هک  تشاد  ار  نآ  یبلطهاـج  یلو 
زا تعاطا  هب  روبجم  نایهاشمزراوخ  همهنیا ، اب  تفریذپ . ققحت  هرامش 90 ) هب  دیرگنب   ) ناییاتخارق زا   1141 لاس 535 / رد  رجنس  ناطلس 

/ مشـش نرق  ههد  نیرخآ  دنتـشاذگ و  دوـخ  لاـح  هـب  ار  ناـیهاشمزراوخ  لـمع  رد  ناـییاتخارق  دـندش . رود  رواـخ  دـیدج  ناـمجاهم  نـیا 
ناـیروغ ناـیهاشمزراوخ و  ناـیم  یقرـش  ناریا  ّلـک  ناـسارخ و  رب  طلـست  يارب  هک  دـش  ینـالوط  ياـهگنج  فورـصم  رـسارس  مـهدزاود ،

دـنتفای و يزوریپ  ناـیهاشمزراوخ  مهدزیـس  متفه / نرق  نیزاـغآ  ياـهلاس  اـت  ماجنارـس ، تـفرگرد . هرامـش 159 ) هب  دیرگنب   ) ناتـسناغفا
دنرادرب و نایم  زا  ار  گرزب  نایقوجلس  تموکح  هدنامزاب  نیرخآ  دننارتسگب و  ناریا  يوس  نآ  ات  ار  دوخ  ورملق  دنتسناوت 

348 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
زا هک  دندش  یتکلمم  ياورنامرف  اهنآ  بیترت ، نیا  هب  دنزیخرب . هضراعم  هلباقم و  هب  دادغب  یسابع  يافلخ  اب  هک  دنتفای  ار  نآ  تراسج  یتح 

زیگنچ ، 1220 لاس 617 / رد  دییاپن . يرید  نایهاشمزراوخ  فرگش  يزوریپ  نیا  اما  دوب . هدرتسگ  ریغص  يایسآ  تادحرس  ات  دنه  ياهزرم 
گنج و هب  هلـسلس  نیا  ياورنامرف  نیرخآ  هاشمزراوخ ، نیدـلا  لالج  ناطلـس  یهاشداپ  نارود  مامت  تفرگ و  ار  رهنلا  ءارواـم  لوغم  ناـخ 

. تشذگ هنایمرواخ  نورد  هب  نالوغم  دورو  زا  يریگولج  يارب  رمثیب  اما  هنانامرهق  تامادقا  زیتس و 

یسانشباتک

209؛ - 208 روابماز ، ناینومأم ؛)  ) هرامش 17  12 وخاز ، تسا ؛) هدروآ  ار  نیگتشونا  باقعا  طقف   ) 178 - 176 لوپ ، نیل - 428 ؛ یتسوی ، - 
.39 - 38 موبلا ،

E. Sachau," Zur Geschichte und Chronologie von Khwarazm", SBWAW, 73) 1873 (, 471- 506, - 
.74( 1873 ), 285- 330

(. درادربرد تسا  هدروآ  ینورب  هک  یحرش  هب  ار  یغیرفا  ناهاش  تسرهف  )
. دعب 323 و  ، 279 - 275 ، 185 ، 155 - 144 مّوس ، شیاریو  لوغم ، هلمح  ات  زاغآ  زا  ناتسکرت  دلوتراب ، و . - 

باقعا نایهاشمزراوخ  هراـبرد   ) 1956 اراـکنآ ، (، 1229 - 1092 / 617 - 485  ) ناـیهاشمزراوخ تلود  خـیرات  وـلجوس ، هفاـک  میهاربا  - 
(. تسا نیگتشونا 

(. ینیگتشونا نایهاشمزراوخ  هرابرد   ) 195 - 185 دعب ، هب   181 دعب ، هب   140 مجنپ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  ثروساب ، ا . ك . - 
L. Richter- Bernburg," Zur Titulatur der Hwarezm, sahe aus der Dynastre Anustegins" - 

.AMI, N. F., 9) 1976 (, 179- 205
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1212 - 992 / 609 هیناخ 382 - کلیا  ای  بایسارفا  لآ  ای  نایناخارق   90

هراشا

نب نامیلس  نبا  نسح  ای  نوراه  و  ( 998 تف 388 /  ) ناخ ارغب  قتس  نب  یسوم  نب  یلع  یقرش  ناتسکرت  ياچریمـس و  هناغرف ، رهنلا ، ءاروام 
ناـینب رهنلا  ءارواـم  رد  ار  ناـیناخارق  ناـمیپمه  تراـما  كارتـشا  هب  ( 992 تف 382 /  ) هلودـلا باهـش  ناـخ ، ارغب  کـلیا  ناـخ ، ارغب  قـتس 

. دنتشاذگ
ناخ ارق  ناخ  نالسرا  نسحلا  وبا  یسوم ، نب  یلع  یناخارق ؟ دحتم  تراما  گرزب  ياهناقاخ  . 1

هلودلا بطق  ّقحلا  ریصن  ناخ ، ناغت  ناخ ، ارق  نالسرا  یلع ، نب  دمحا   998 / 388
هلودلا رون  ناخ ، نالسرا  یلع ، نب  روصنم   1017 / 408

ناخ ناغت  ناخ ، ارغب  نسح  ای  نوراه  نب  دمحا  ای  دمحم   1024 / 415
نیچ قرشم و  کلم  هلودلا  رصان  ناخ ، رداق  ناخ ، ارغب  نسح  ای  نوراه  نب  فسوی   1032 - 1026 / 424 - 417

350 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ح 1020 زا ح 411 / سپ  هناغرف ) یهاگ  دنقرمس و  اراخب و  لماش  رهنلا  ءاروام   ) یبرغ تکلمم  گرزب  ياهناقاخ  . 2

1034 تف 425 / ناخ ، ارغب  نسح  ای  نوراه  نب  نیگت  یلع  دغس  طبض  رد 
دغس رد  ردپ  نانیشناج  نیگت ، یلع  نب  نیگت  نالسرا  فسوی و   1034 / 425

هلودلا نیع  لدعلا  دّیؤم  ناخ  ارق  نالسرا  یلع ، نب  رصن  نب  دّمحم  ح 1042  ح 433 /
. دش زوریپ  نیگت  یلع  نارسپ  رب  ناخ ، ارقب  چاغبت ، ای  چاغمت  نیگت ، يروب  قاحسا  وبا  یلع ، نب  رصن  نب  میهاربا  ح 1052  ح 444 /

نیچ قرشم و  کلم  کلملا  سمش  نسحلا  وبا  میهاربا ، نب  رصن   1068 / 460
عاجش وبا  میهاربا ، نب  رضخ   1080 / 472

رضخ نب  دمحا   1081 / 473  ؟
ناخ رداق  فسوی  نب  نامیلس  نب  بوقعی   1089 / 482

میهاربا نب  دّمحم  نب  دوعسم   1095 / 488
ناخ چاغبت  ای  چاغمت  رداق  میهاربا ، نب  دواد  نب  نامیلس   1097 / 490
ناخ نالسرا  مساقلا  وبا  یلع  نب  روصنم  نب ...  دومحم   1097 / 490

ناخ رداق  رمع ، نب  لیئاربج   1099 / 492
ناخ نالسرا  نامیلس ، نب  دّمحم   1102 / 495

دّمحم نب  رصن   1129 / 523  ؟
ناخ رداق  دّمحم ، نب  دمحا   1129 / 523  ؟

نیّدلا اینّدلا و  لالج  یلع ، نب  نسح   1130 / 524
نیّدلا ایندلا و  نکر  رفظملا  وبا  نامیلس ، نب  میهاربا   1132 / 526  ؟

(1 هلسلس 91 ، هب  دیرگنب  رجنس : ناطلس  زا  دعب  ناسارخ  نارمکح  اهدعب   ) دّمحم نب  دمحم   1132 / 526
ناییاتخارق تسد  هب  رهنلا  ءاروام  حتف   1141 / 533

ناخ چاغبت  ای  چاغمت  دّمحم ، نب  میهاربا   1141 / 536
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ناخ يرغچ  نسح ، نب  یلع   1156 / 551
351 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نیّدلا اینّدلا و  نکر  ناخ ، چاغبت  ای  چاغمت  رفظملا  وبا  نسح ، نب  دوعسم   1161 / 556
1174 تف 569 / نیّدلا ، اینّدلا و  ثایغ  ناخ ، چاغبت  ای  چاغمت  دوعسم ، نب  دمحم   1171 / 566

رد نآ  زا  دعب  هناغرف ، رد   1178 زا 574 / شیپ   ) نیّدلا اینّدلا و  ةرصن  نیطالسلا  ناطلس  غلا  ناخ  نالـسرا  نیـسح ، نب  میهاربا   1178 / 574
( تشاد تموکح  زین  دنقرمس 

نایهاشمزراوخ ناییاتخارق و  عبات  فلتخم  عقاوم  رد  نیطالسلا ، ناطلس  غلا  میهاربا ، نب  نامثع   1212 - 1204 / 609 - 600
رهنلا ءاروام  رب  نایهاشمزراوخ  يالیتسا   1212 / 609

رد ادعب  نوغاسالب ، رد  ناشزکرم  نتخ .) رغشاک و  ياچریمس ، هناغرف ، یهاگ  و  شاش ، سلت ، قالیا ،  ) یقرش تکلمم  گرزب  ياهناقاخ  . 3
هلودلا فرش  ناخ ، نالسرا  ناخ ، رداق  عاجش  وبا  فسوی ، نب  نامیلس   1032 رغشاک 423 /

هلودلا ماوق  ناخ ، ارغب  ناخ ، رداق  فسوی  نب  دمحم   1056 / 448
دّمحم نب  میهاربا   1057 / 449

هلوّدلا ماظن  ناخ ، ارق  لرغط  ناخ ، رداق  فسوی  نب  دومحم   1059 / 451
نیگت لرغط  دومحم ، نب  رمع   1074 / 467

قحلا رصان  ناخ ، ارق  ارغب  چاغبت  ای  چاغمت  یلع  وبا  نامیلس ، نب  نسح  ای  نوراه   1075 / 467
هلودلا رون  نسح ، ای  نوراه  نب  نوراه  ای  دمحا   1103 / 496

نوراه ای  دمحا  نب  میهاربا   1128 / 522
ناخ نالسرا  میهاربا ، نب  دّمحم   1158 / 553

1205 تف 601 / ناخ ، نالسرا  رفظملا  وبا  دّمحم ، نب  فسوی   ؟
1211 تف 607 / حتفلا ، وبا  فسوی ، نب  دمحم   1211 / 607

نامیان نالوغم  زا  كولچوک  هلیسو  هب  هناغرف  ياچریمس و  نتفرگ   1211 / 607
352 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ناخ کلیا  نیگت ، یسوم ، نب  یلع  نب  رصن   1013 - 996 / 403 دنگزوا 386 - رد  ناشزکرم  هناغرف ، نایناخارق  . 4
هلودلا فرش  ناخ ، نالسرا  رفظملا  وبا  یسوم ، نب  یلع  نب  روصنم   1024 - 1013 / 415 - 403

ح 1052 تف ح 444 / یقرش ، تکلمم  عبات  هلودلا ، نیع  یلع ، نب  رصن  نب  دّمحم  432 ح 1041  ح /
ناخ چاغبت  ای  چاغمت  قاحسا  وبا  رصن ، نب  میهاربا   1059 ات 451 /

نمؤملا دبع   ؟
نمؤملا دبع  نب  یلع   ؟

یلع نبا  نیگت )  ) نسح  ؟
نیّدلا اینّدلا و  لالج  نیگت ،)  ) نسح نب  نیسح   1132 / 526

ناخ ناغت  نیسح ، نب  دومحم   1156 / 551
تشاد تموکح  مه  دنقرمس  رد   1178 زا 574 / دعب  ناخ ، نالسرا  نیسح ، نب  میهاربا   1164 / 559

نیسح نب  رصن   1178 / 574
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1182 تف ح 587 / رصن ، نب  دّمحم   ؟
نایهاشمزراوخ هدناشن  تسد  نیّدلا ، اینّدلا و  لالج  رصن ، ای  نیسح  نب  ناخ  رداق   1209 ات 603 /

كولچوک سپس  نایهاشمزراوخ و  عبات  دمحا ، نب  دومحم   1213 610 -؟/  -؟
« دنمورین هایـس و   » يانعم هب  ارق  هرق - ظفل  اهنآ  بقل  ءزج  رد  بلغا  هک  دناهدناوخ  مان  نیدـب  تهجنآ  زا  ییاپورا  ناقرـشتسم  ار  نایناخارق 

یـسودرف همانهاش  رد  شفـصو  هک  نیمز  ناروت  رایرهـش  هب  ناشياهناسفا  باستنا  تلع  هب  زین  نایناخ و  کلیا  ار  اـهنآ  هنرگو  دراد  دوجو 
هک تسا  دـقتعم  يو  تسا . كاـستیرپ  ناـیلموا  هلـسلس ، نیا  هراـبرد  اـم  عـالطا  عـبنم  نیرتربـتعم  دـناهدناوخ . بایـسارفا  لآ  تسا ، هدـمآ 

، ورنیازا و  دناهتساخرب ، دنتسنادیم ، هتـسباو  روغیوا  ناکرت  هیداحتا  هب  ار  اهنآ  البق  هک  ناکرت  زا  ياهفیاط  قلرق ، ناکرت  نایم  زا  نایناخارق 
ققحم کی  دناهتشاد . ياهدمع  شقن  یقرش  ناتسکرت  ياهتشد  میدق  خیرات  رد 
353 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رد نایناخارق  تسا . هتـسناد  دناهدوب ، قلرق  فیاوط  زا  ییزج  لاحرههب  هک  لگچ  ای  امغی  هلیبق  زا  ار  نایناخارق  چیوودیواد ، انلا  مان  هب  رگید 
وا هون  داهن . نتشیوخ  رب  میرکلا  دبع  یمالسا  مان  ناخ  ارغب  قتس  اهنآ  هدرکرـس  دندمآرد و  مالـسا  نید  هب  مهد  مراهچ / نرق  هنایم  ياهلاس 

دوجو هب  رهنلا  ءاروام  رد  نایناماس  هطلس  لاوز  هجیتن  رد  هک  تردق  زا  بونج  هنحـص  ندنام  یلاخ  تبـسانم  هب  ناخ ، ارغب  نسح  ای  نوراه 
کلیا يونزغ و  دومحم  ناطلـس  دعب ، لاس  دنچ  ماجنارـس ، تفرگ و  ار  اراخب  اتقوم   992 رد 392 / و  دش ، هدیـشک  بناج  نادب  دوب ، هدمآ 

ود نایم  زرم  نوحیج  دور  ای  ایردومآ  هاگنآ  دـندرک . تمـسق  دوخ  نایم  ار  اهنآ  ورملق  دنتـشادرب و  نایم  زا  ار  نایناماس  تردـق  رـصن  ناخ 
ياچریمس و ات  برغم  رد  نوحیس )  ) ایردریس يالفس  تمـسق  اراخب و  زا  نایناخارق  ورملق  دعب  نرق  ود  رد  و  دش ، یناخارق  يونزغ و  تلود 

. تفای طسب  قرشم  رد  ناتسرغشاک 
کیره نآ  فلتخم  ياـضعا  هک  دـندوب  فلتخم  لـیابق  زا  تسـس  ياهیداـحتا  هکلب  دـندوبن  ياهچراـپکی  دـحاو  تلود  یناـخارق  فـیاوط 

هک دـییاپن  يرید  ورنیازا ، دنـشاب . راوجمه  اهلویت  نیا  هک  دوبن  مزـال  تشاد ، لویت  کـی  زا  شیب  یـسک  رگا  دـندوب و  ییاـهلویت  بحاـص 
یبرغ تاناخ  یکی  دش : میـسقت  شخب  ود  هب  یناخارق  دّـحتم  تاناخ  ، 1041 دودـح 432 / زا  سپ  دـش و  زاغآ  اهنآ  نایم  یلخاد  تاعزانم 

ياطـسو هرد  ياهنیمزرـس  هک  یقرـش  تاناخ  يرگید  و  دشیم ، لماش  مه  ار  هناغرف  یهاگ  دوب و  رهنلا  ءاروام  رد  دنقرمـس  نآ  زکرم  هک 
، تاناخ یماظن  زکرم  تشگیم . لماش  مه  ار  یقرش  ناتـسکرت  رد  ناتـسرغشاک  ياچریمـس و  هناغرف ، یهاگ  تفرگیمربرد و  ار  ایردریس 

بلغا دادیم و  لیکشت  ار  یّمهم  نیشنناخ  هناغرف  دوب . رغشاک  نآ  یگنهرف  ینید و  زکرم  تشاد و  رارق  نوغاسالب  کیدزن  ناخ ، يودرا 
نب یلع  ناقاخ  ای  گرزب  ناخ  فالخا  باقعا و  یلک  روطب  دوب . رقتـسم  اجنآ  رد  دنتـشاد  یثوروم  تموکح  هک  عبات  ياهناخ  زا  ياهخاش 

هخاش  ) نامیلـس نب  ناخ  ارغب  نسح  ای  نوراه  فالخا  باقعا و  دنتـشاد و  تموکح  برغم  رد  يولع  هخاش  كاستیرپ  هتفگ  هب  اـی  یـسوم 
رد نادناخ  کی  ياضعا  یهاگ  دوبن و  قیقد  تخـس و  نادـنچ  رگیدـکی  زا  نانآ  ورملق  زرم  اّما  دـندرکیم . تموکح  قرـشم  رد  ینـسح )

. تشاد تموکح  دنقرمس  رد  ینسح  هخاش  مهدزاود  مشش / نرق  رخاوا  رد  هکنانچ  دندرکیم ، تموکح  رگید  نادناخ  نیمزرس 
یقوجلـس نیطالـس  عبات  مهدزاـی  مجنپ / نرق  رد  یلو  تفرگ ، قنور  چاـغبت  اـی  چاـغمت  میهاربا  نوچ  یناـنارمکح  ناـمز  رد  یبرغ  تاـناخ 

هب ناشنیت  ياـههوک  برغ  رد  ناتـسکرت  ماـمت  لرتنک   1141 رد 536 / ناوطق  تشد  رد  رجنـس  رابتبیـصم  تسکـش  زا  سپ  اـّما  تشگ .
داتفا و یلامش  نیچ  ناروتارپما  یبرغ ، يوئایل  هلسلس  ای  ییادوب  ناییاطخارق )  ) ناییاتخارق تسد 

354 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دمحم نیدـلا  ءـالع  ربارب  رد  ار  دوـخ  تیعقوـم  دنتـسناوتن  اـما  دـندش . ناـییاتخارق  هدـناشنتسد  عباـت و  یبرغ  تاـناخ  ناـیناخارق  نیرخآ 

یلو دنتشک .  1212 رد 609 / ار  نامثع  ناـنآ ، نارمکح  نیرخآ  ناـیهاشمزراوخ  و  دـننک ، ظـفح  ( 4 هرامـش 89 ، هب  دیرگنب   ) هاشمزراوخ
. داتفا لوغم  كولچوک  تسد  هب  دسرب ، يزکرم  يایسآ  هب  ناخ  زیگنچ  رکشل  هکنآ  زا  شیپ  یقرش  تاناخ 
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نایناتخارق اما  دندروآ ، دیدپ  یمالسا  یناریا - ياهتلود  يوگلا  رب  يردتقم  زکرمتم  تلود  اّما  دندوب  داژن  كرت  الـصا  هکنآ  اب  نایونزغ 
ره اورمکح  ياهنادناخ  ياضعا  دوب و  زکرمتم  ریغ  اهنآ  یتموکح  ماظن  دنتـشاد . یـسأت  دوخ  ینابایب  یگدنز  ياهلیبق و  هتـشذگ  هب  رتشیب 

اهناخ زا  یماظن  مکاح ، هقبط  نایم  رد  دـندوب . هدـنام  درگنابایب  نیـشنرداچ و  ناکامک  مه  لیابقلا  لها  دنتـشاد و  دوخ  نآ  زا  یلویت  کی 
اهناقاخ و ياتمه  گرزب ،) ياهناخ   ) اهناقاخ زا  یبتارم  هلسلس  دوجو  نآ  و  دوب ، كرتشم  مه  رگید  ییاتلا  ماوقا  همه  رد  هک  تشاد  دوجو 
زا هک  اهنآ  یمتوت  ناونع  اب  بلغا  هک  دنتـشاد  دوخ  تبترم  ماقم و  اب  یبسانتم  یکرت  بقل  ناونع و  نانیا  زا  کیره  دوب . رتکچوک  ياهناخ 

. دشیم بیکرت  زاب ) نیهاش و   ) يرغچ لرغط و  رتش ،)  ) ارغب ریش ،)  ) نالسرا دننام  دوب ، هدش  هتفرگ  ناگدنرپ  ناروناج و  مان 
نیودت و راک  نیاربانب ، دـندرکیم . ادـیپ  هزات  باقلا  نیوانع و  نآ ، اب  بسانتم  دـنتفاییم و  ماقم  ءاقترا  هتـسویپ  مکاح  هقبط  ياضعا  نوچ 
هک نآ  اب  تسین و  دایز  یخیرات  ذـخآم  عباـنم و  دوب . دـهاوخ  يراوشد  رایـسب  راـک  یناـخارق  يارما  ینارمکح  خـیرات  همانهرجـش و  میظنت 

تـسد هب  يزیچ  هدـننکجیگ  باقلا  نیوانع و  اهمان و  هتـشر  کی  زج  زین  اـهنیا  زا  اـما  تسا ، هدـنامزاب  ناـیناخارق  زا  هکـس  يداـیز  رادـقم 
هک تسا  یگرزب  یمالـسا  هلـسلس  اهنت  نیا   » هک درک  ناعذا  شیپ  لاس  دـنا  داتفه و  روابماز  میدـش  روآدای  همدـقم  رد  هکنانچ  دـیآیمن .

. تسین شیب  یتامدقم  یحرط  اترورض  هدرک  هیهت  يو  دوخ  هک  یبسن  هرجش  هک  دومن  رارقا  و  هدنام » مهبم  زونه  نآ  همانهرجش 
، هدش تفای  يزکرم  يایسآ  رد  هک  يرایسب  ياههکس  دیدج و  تاقیقحت  مغریلع  مه  زونه  روابماز  نامز  تامهبم  تالضعم و  زا  يرایـسب 

نیا هرابرد  چـیوودیواد  انلا  ریخا  ممتم  تاـقیقحت  كاـستیرپ و  عیـسو  تاـقیقحت  رب  یکتم  رتشیب  میاهدروآ  اـم  اـجنیا  رد  هچنآ  تساـجرب .
. تسا هلسلس 

یسانشباتک

.34 موبلا ، 207 ؛ - 206 روابماز ، - 
355 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

«. نایناخ کلیا  (، » ثروساب  ) مّود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
.O. Pritsak, ¬Karachanidische Streitfragen , 1- 4, Oriens, 3) 1950 (, 209- 28 - 

.O. Pritsak, ¬Die Karachaniden , Der Islam, 31) 1954 (, 17- 68 - 
Re, sat Genc, Karahanli devlet te skilati) XXI Yuzyil (( Turk hakimiyet anlayisi ve - 

.karahanlilar ), Istanbul, 1981
لصف سیراپ 1997 ، وکسنوی ، يدنمزوریپ ، رصع  ، 1 مراهچ / دلجم  يزکرم ، يایسآ  ياهندمت  خیرات  رد  نایناخارق » ، » چیوودیواد انلا ا . - 

. مشش
357 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.38 - 37 ، 22 موبلا ، ر ؛»  » لودج 222 و  - 221 روابماز ، 154 ؛ - 149 لوپ ، نیل - 453 ؛ - 452 یتسوی ، - 
(، ثروساـب ا . ك . . ( I -IV . 1 تمـسق نایقوجلـس » (، » نـتبمل س . ك . ا . « ) خـیرات ناـمرک ، ، » مود شیاریو  مالــسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

(. نارود یلراد - ر .  ) یسانشهکس . VIII ، 1 تمسق
365 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

لاس دص  لوا ، دلج  یبیلص ، ياهگنج  خیرات  ناراتساریو ،)  ) نیودلاب و . نتس و م . م . رد ك . نایقوجلـس ،» ناکرت : شروی  ، » نئاک دولک  - 
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.176 - 135 ایفلدالیف 1955 ، لوا ،
.184 - 11 مجنپ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  ثروساب ، ا . ك . - 

.C. Alptekin," Selcuklu paralari", SAD, 3) 1971 (, 435- 591 - 
Gary Leiser) ed. and Tr. (, A History of the Seljuks. Ibrahim Kafesoglu's Interpretation - 

.and the Resulting Controversy, Carbondale and Edwardsville IL 1988
366 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1154 - 1104 / 549 يروب 497 - ناکباتا   92

هراشا

نیدلا ریهظ  روصنم  وبا  نیگتغط ،  1104 ماش 497 / بونج  قشمد و 
كولملا جات  دیعس  وبا  نیگتغط ، نب  يروب   1128 / 522

كولملا سمش  يروب ، نب  لیعامسا   1132 / 526
نیّدلا باهش  مساقلا  وبا  يروب ، نب  دومحم   1135 / 529

هلودلا سمش  نیدلا ، لامج  روصنم  وبا  يروب ، نب  دمحم   1139 / 533
1169 تف 564 / نیدلا ، ریجم  دیعس  وبا  دمحم ، نب  قبا   1154 - 1140 / 549 - 534

دش اهنآ  نیشناج  قشمد  رد  یگنز  نیدلا  رون   1154 / 549
سپ هک  دسریم  ( 2 هرامش 91 ، هب  دیرگنب   ) لوا شتت  نب  قاقد  قشمد ، یقوجلس  ریما  کباتا  نیگتغط ، هب  ناشتبسن  ناکباتا  زا  هلـسلس  نیا 

رد هک  داهن  انب  ار  ناکباتا  زا  ياهلـسلس  دش و  قشمد  ياورنامرف  هناگی  دوب ، یلاسدرخ  كدوک  هک  قاقد  نبا  مود ، شتت  سردوز  گرم  زا 
دننک و ظفح  نایمطاف  ربارب  رد  ار  دوخ  تردق  هنارهام  يزابتسایس  کی  اب  دنتـسناوت  يروب  شرـسپ  نیگتغط و  دروآ . ماود  نرق  مین  اجنآ 

دقعنم ییاهنامیپ  یگنرف  نایبیلص  اب  عقوم  هب 
367 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

، ورنیازا دنتـسیرگنیمن . لوبق  هدـید  هب  قارع  رد  یقوجلـس  گرزب  ياهناطلـس  یـسابع و  يافلخ  یـسایس  ياههنزاوم  نیا  هب  اـما  دـنزاس ،
رارق يداـیز  راـشف  تحت  هرامـش 93 ) هب  دـیرگنب   ) بلح لـصوم و  يوجگنج  بهذمینـس  یگنز  ناـکباتا  يوـس  زا  يروـب  يدـعب  يارما 
رون هب  دوخ  تختیاپ  میلست  هب  روبجم  يروب  کباتا  نیرخآ   1154 رد 549 / دندرک و  هلمح  قشمد  هب   1135 لاس 529 / رد  نانیا  دنتفرگ و 

. دش یگنز  نب  دومحم  نیدلا 

یسانشباتک

.22 موبلا ، 225 ؛ روابماز ، 161 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. فیسیلا ن . « ) قشمد (، » ونروتول ر . « ) اهیروب ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

-103 (، 1967  ) جنپ یس و  هرامش  یمالسا ، ياهیسررب  هلجم  هّللا ،» نیدل  ظفاحلا  هفیلخ  هرود  رد  يروب  ناکباتا  نایمطاف و  ، » دراناک م . - 
.117

368 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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1251 - 1127 / 649 نایگنز 521 - ای  یگنز  ناکباتا   93

هراشا

نیدلا دامع  رقنس ، قآ  هلودلا  میسق  نبا  لوا  یگنز   1127 قشمد 521 / لصوم و  رد  یلصا  هخاش  ماش 1 . هریزج و 
نیدلا فیس  لوا ، یگنز  نبا  لوا  يزاغ   1146 / 541

نیدلا بطق  لوا ، یگنز  نب  دودوم   1149 / 554
نیدلا فیس  دودوم ، نبا  مود  يزاغ   1170 / 565

نیدلا زع  دودوم ، نبا  لوا  دوعسم   1180 / 576
نیدلا رون  ثراحلا  وبا  دوعسم ، نبا  لوا  هاشنالسرا   1193 / 589
نیدلا ّزع  رهاقلا  کلم  هاشنالسرا ، نبا  مود  دوعسم   1211 / 607

نیدلا رون  مود ، دوعسم  نبا  مود  هاشنالسرا   1218 / 615
نیدلا رصان  رهاقلا  کلم  مود ، دوعسم  نب  دومحم   1219 / 616

. تفای تموکح  لصوم  رد  ریزو  يؤلؤل  نیدلا  ردب   1234 / 631
قشمد رد  سپس  بلح و  رد  نیدلا ، رون  لداعلا  کلم  مساقلا  وبا  یگنز ، نب  دومحم   1147 بلح 541 / سپس  قشمد و  هخاش  . 2

369 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نیدلا رون  حلاصلا  کلم  دومحم ، نب  لیعامسا   1181 - 1174 / 577 - 569

راجنس ناکباتا  زا  نیدلا ، دامع  لداعلا  کلم  حتفلا  وبا  دودوم ، نبا  مود  یگنز   1181 / 577
یبّویا فسوی  نیدلا  حالص  هبلغ   1183 / 579

بلح دنوادخ  ات 1183   1181 ات 579 / زا 577  زین  دودوم ، نبا  مود  یگنز   1171 راجنس 566 / هخاش  . 3
نیدلا بطق  مود ، یگنز  نب  دمحم   1197 / 594

نیدلا دامع  دمحم ، نب  هاشنهاش   1219 / 616
دنتشاد تموکح  كارتشا  هب  نیدلا  لالج  دمحم ، نب  دومحم 

دنتشاد تموکح  كارتشا  هب  نیدلا  حتف  دمحم ، نب  رمع   1220 - 1219 / 617 - 616
نایبّویا يالیتسا   1220 / 617

نیدلا زعم  دودوم ، نبا  مود  يزاغ  نب  هاش  رجنس   1180 هریزج 576 / هخاش  . 4
نیدلا ّزعم  مظعملا  کلم  هاش ، رجنس  نب  دومحم   1208 / 605
رهاظلا کلم  دومحم ، نب  دوعسم   1250 - 1241 / 648 - 639

نایبویا يالیتسا   1250 / 648
نیدلا دامع  مود ، هاشنالسرا  نبا  موس  یگنز   1233 روزرهش 630 / هخاش  . 5

نیدلا رون  موس ، یگنز  نب  نالسرا  لیا   1251 - 1233 / 649 - 630
گرزب ناطلس  هاشکلم ، تمدخ  رد  یکرت  كولمم  هدنامرف  دوب و  رقنس  قآ  رسپ  یگنز 

370 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
« ییاقیرفا هایـس   » نآ یهیدب  يانعم  تسین ، نشور  یگنز  مان  هشیر   ) تشاد ار  بلح  ینارمکح   1094 ات 487 /  1086 زا 479 / یقوجلس و 
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فراعتم ریغ  كرت  کی  يارب  هیمست  هجو  نیا  اما  دشاب ، هدناوخ  مان  نیدب  صخـش  هریت  هتخوس و  هرـشب  تبـسانم  هب  دراد  ناکما  هک  تسا 
تابثیب عضو  درک . بوصنم  دوخ  رـسپ  ود  یکباتا  لـصوم و  تموکح  هب  ار  یگنز  دـمحم ، نب  دومحم  ناطلـس  ، 1127 رد 521 / تسا .)

ای هیقترا  يارما  يروب و  ناکباتا  دننام  يرگید  كرت  تاراما  لقتسم و  همین  ناکباتا  ندمآ  راک  يور  برغ و  رد  یقوجلس  تنطلس  یلخاد 
. تخاس ناسآ  ار  یگنز  ناکباتا  ندمآرب  هرامش 96 ) هرامش 92 و  هب  دیرگنب   ) یقترا

لامش يوس  هب  ماش و  لخاد  هب  هریزج  قیرط  زا  برغ  يوس  هب  دوخ  ورملق  هعـسوت  يارب  یبسانم  تیعقوم  لصوم  رد  دوخ  هاگیاپ  زا  یگنز 
برع ناریما  اب  هعزانم  هب  درکیم و  یگداتسیا  یقوجلس  ناطلس  ربارب  رد  احیرص  زین  یهاگهاگ  وا  تشاد . ناتسدرک  یقرش و  يایلوطانآ  هب 

مود نیلـسوج  تنک  زا  ار  هفروا  اـی  اـسدا   1144 رد 539 / دـیگنج و  ناگنرف  نایبیلـص و  اـب  نینچمه  يو  تساـخیمرب . یلحم  ناـمکرت  و 
. دروآرد ینامرهق  تروص  هب  تنس  لها  نایم  رد  ار  يو  راک  نیا  داد و  نایاپ  اسدا  یبیلص  نیشنتنک  هب  تفرگ و 

، راجنـس نوچ  نآ  تاقلعتم  لصوم و  دشرا ، رـسپ  لوا ، يزاغ  نیدلا  فیـس  دش : میـسقت  شنارـسپ  نایم  وا  ورملق  تشذگرد ، یگنز  نوچ 
رد یگنز  نادـناخ  زا  یموس  هخاش  ادـعب  دـش . بحاـص  ماـش  رد  ار  یگنز  تافرـصتم  دومحم  نیدـلا  رون  درب و  ثرا  هب  ار  هریزج  لـبرا و 

دیرگنب  ) دش نایبویا  هدناشنتسد  لصوم  رد  دودوم  نب  دوعـسم  هکنآ  زا  سپ  یمراهچ ، هخاش  درک و  تموکح  یلاس  هاجنپ  تدم  راجنس 
ینارمکح هب  ناتـسدرک  روزرهـش  رد  یهاـتوک  تدـم  يارب  مه  یمجنپ  هخاـش  کـی  و  داد ، همادا  تموکح  هب  هریزج  رد  دـعب ) هلـسلس  هب 

. تخادرپ
درک زاب  اجنآ  رد  یبویا  نیدلا  حالص  يارب  ار  هار  نایمطاف ، نداهن  طاطحنا  هب  ور  نایبیلص و  هیلع  نیطسلف  ماش و  رد  نیدلا  رون  یـشم  طخ 

یتسایـس هک  دنتفرگ  رارق  نایبویا  يورردور  راچانب  دندش و  لصوم  ناکباتا  بذج  ادعب  ماش  نایگنز  تشاذگ . ار  یبویا  تلود  ياههیاپ  و 
یعس  1185 رد 581 / يرگید  1182 و  رد 578 / یکی  رابود ، نیدـلا  حالـص  دـندوب . هتفرگ  شیپ  رد  رکبراید  هریزج و  رد  هنابلطهعـسوت 

هب نایبویا  نتخانـش  هحلاصم و  هب  راچان  دودوم  نبا  لوا  دوعـسم  نآ ، لابند  هب  اما  دروخ . تسکـش  یلو  دـنک ، فرـصت  ار  لصوم  هک  درک 
. دش دوخ  عوبتم  نیطالس  نامدودخم و  ناونع 

گرم زا  سپ  دوب . مود  دوعسم  نبا  مود  هاش  نالسرا  نیـشیپ  مالغ  ؤلؤل  دیـسرارف . نایگنز  راک  نایاپ  لصوم  رد  ؤلؤل  نیدلا  ردب  يالتعا  اب 
تشذگرد و  631 لاس 1234 / رد  مود  دوعسم  نب  دومحم  یگنز ، کباتا  نیرخآ  یتقو  دش . نیشنریما  هنطلسلا  بیان  يو  ناطلس ،

371 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ات هرامـش 95 ) هب  دیرگنب   ) دندروآ دیدپ  ار  یتدمهاتوک  هلـسلس  شنارـسپ  اب  هارمه  و  دش ، لصوم  کباتا  ؤلؤل  دش ، هتـشک  دایز  لامتحا  هب 

. درک روهظ  لوغم  يوگاله  هکنیا 

یسانشباتک

.41 - 40 موبلا ، 227 ؛ - 226 روابماز ، هرامش 71 ؛  27 وخاز ، 164 ؛ - 162 لوپ ، نیل - 461 ؛ یتسوی ، - 
(. فیسیلا ن . « ) یگنز دمحم  نیدلا  رون  « ؛ مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

Elisseeff, Nur al- Din, und grand prince musulman de Syrie au temps des Croisades) 511- - 
.569 H./ 1118- 1174 (, Damascus 1967

.C. Alptekin, The Reign of Zangi) 521- 541/ 1127- 1146 (, Erzurum 1978 - 
ندنل 1991. لتایس و  ، 1259 - 1211 لصوم ، کباتا  ؤلؤل ، نیدلا  ردب  نتپ ، د . - 

W. F. Spengler and W. G. Sayles, Turkoman Figural Bronze coins and their Iconography. - 
.II. The Zengids, Lodi, WI 1996
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372 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1233 زا 1145 - شیپ  / 630 زا 529 - شیپ  لبرا  ناکباتا  ای  نیگتگب  ینب   94

هراشا

، نیگتگب نب  کچوک  یلع  زا 1145  شیپ  زا 539 / شیپ  ماش  لامش  رد  ناّرح  رد  لیبرا و  رد  ناشزکرم  ناتـسدرک ، قارع و  یقرـشلامش 
لصوم نارمکح   1145 / 539 نیدلا ، نیز 

1190 تف 584 / لیبرا ، رد  نیدلا ، رون  کچوک ، یلع  نب  فسوی   1163 / 563
1233 تف 630 / لیبرا ، رد  سپس  ناّرح و  رد   1190 ات 586 / نیدلا ، رفظم  دیعس  وبا  کچوک ، یلع  نب  يربکوگ   1168 / 563

دندش اهنآ  نیشناج  لیبرا  رد  یسابع  يافلخ   1233 / 630
نانآ دروم  رد  دنتـساخرب و  نایگنز  كرت  یماظن  نامزالم  ناـیم  زا  هرامـش 95 ) هب  دیرگنب   ) ؤلؤل ینب  دـننام  نیگتگب  ینب  ای  لیبرا  ناکباتا 

نانیشندرک یشاوح  رد  ار  یعیسو  ياهنیمزرس  شیپ  زا  یلع  دیـسر . تردق  هب  هک  دوب  رقنـس  قآ  نب  یگنز  ناعباتم  زا  کچوک  یلع  طقف 
هب تبـسن  یلع  داد . ودب  مه  ار  لصوم  تموکح   1145 لاس 539 / رد  یگنز  دوب . لیبرا  شهاـگتخت  تشاد و  دوخ  هضبق  رد  قارع  لاـمش 

رد نوچ  ورنیازا ، دروآ . تسد  هب  دوخ  نادنزرف  هب  یثوروم  تروص  هب  ار  دوخ  ورملق  لاقتنا  قح  نانآ  زا  دوب و  رادافو  نایگنز 
373 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ثراو ماجنارس  يربکوگ  و  دندش ، وا  نیشناج  ماش  یلامش  ياهنیمزرس  رد  زین  روزرهش و  لیبرا و  رد  شنارـسپ  تشذگرد ،  1168 / 583
نوچ دومن و  ینابیتشپ  ؤلؤل  ياهیبلطهاج  ربارب  رد  ناـیبویا  نیدـلا و  حالـص  زا  تفرگ و  شیپ  رد  هناـکریز  یتسایـس  يو  دـش . اـهنیا  همه 

هب زگره  نیگتگب  ینب  بیترت ، نیا  هب  داد . رصنتسم  یسابع  هفیلخ  هب  ثرا  هب  ار  دوخ  ياهنیمزرس  دنامن ، ياجرب  وا  زا  يرسپ  تشذگرد و 
، دوب هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  هک  یگرزب  ياهتردـق  نایم  رد  يدایز  یلحم  رادـتقا  زا  دـنچره  دـندرکن ، لمع  لقتـسم  تموکح  کـی  تروص 

. دندرک ینارمکح  نرق  کی  ابیرقت  دندوب و  رادروخرب 

یسانشباتک

.41 موبلا ، 228 ؛ روابماز ، 165 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. نئاک دولک  « ) نیگتگب ینب  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

374 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1262 - 1234 / 660 ؤلؤل 631 - ینب   95

هراشا

1259 تف 657 / نیّدلا ، ردب  میحّرلا  کلم  لضفلا  وبا  هّللا ، دبع  نب  ؤلؤل   1234 هریزج 631 / لصوم و 
دش هتشک   1259 رد 657 / راجنس ، لصوم و  رد  نیدلا ، نکر  حلاصلا  کلم  ؤلؤل ، نب  لیعامسا   1262 - 1259 / 660 - 657

راجنس رد  نیدلا ، ءالع  رفظملا  کلم  ؤلؤل ، نب  یلع   1259 / 657
رمع نبا  هریزج  رد  نیدلا ، فیس  دهاجملا  کلم  ؤلؤل ، نب  قاحسا   1262 - 1259 / 660 - 657

نالوغم تسد  هب  هریزج  لصوم و  حتف   1262 / 660
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. تشاد ینمرا  رابت  ارهاظ  و  هرامش 93 ) هب  دیرگنب   ) دوب لصوم  نایگنز  هدشدازآ  هدرب  ؤلؤل 
نآ تموکح  هب  امسر  یسابع  هفیلخ  بیوصت  اب   1234 لاس 631 / رد  دوب و  اجنآ  رد  یگنز  هدازهاش  نیرخآ  هنطلـسلا  بیان  لصا  رد  يو 
هب ور  راشف  رثا  رب  یلو  درتسگ ، اجنآ  رب  ار  دوخ  رادتقا  يو  دش ، لیاز  هریزج  رد  نایبویا  تردق  نوچ  دـعب  ياهلاس  رد  دـش . هتخانـش  رهش 

یلحم یبویا  ناریما  ؤلؤل و  دش . رارف  هب  روبجم  قارع  هب  نالوغم  ياهشروی  شیازفا 
375 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رد 652/ بورضم  ياههکس  زا  هکنانچ  يو  و  دوب ، اهنآ  زا  تعباتم  رد  تدش  هب  ؤلؤل  ینارمکح  نیا  زا  دعب  دنتشگ ، نالوغم  رازگجارخ 
ار شاورملق  دهد و  لاقتنا  شنارسپ  هب  ار  دوخ  تردق  هک  دیشوک  وا  تسا . هتفریذپ  دوخ  عوبتم  يارما  ناونع  هب  ار  اهنآ  تسادیوه ،  1254

دنتخیرگ ؤلؤل  نارسپ  (، 1260 / 658  ) داد رارق  هلمح  دروم  ار  ماش  ات  لوغم  ناخ  وکاله  شگرم ، زا  سپ  نوچ  اما  دـنک ، میـسقت  اهنآ  نایم 
. داتفا نالوغم  تسد  هب  هریزج  قارع و  دندش و  هدنهانپ  رصم  كولمم  نیطالس  هب  و 

یسانشباتک

.41 موبلا ، 226 ؛ روابماز ، هرامش 72 ؛ وخاز 27  164 ؛ - 162 لوپ ، نیل - - 
(. نئاک دولک  « ) نیدلا ردب  ؤلؤل ، ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.1259 - 1211 لصوم ، کباتا  ؤلؤل ، نیدلا  ردب  نتپ ، د . - 
376 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1409 ح 1101 - / 812 هّیقترا ح 494 - ای  یقترا  يارما   96

هراشا

تف 483/ نایقوجلس ، رادرـس  هلودلا ، ریهظ  کسکا ، ای  بسکا  نب  قترا   1232 - 1102 / 629 دمآ 495 - افیک و  نصح  هخاش  رکبراید 1 .
1090

نیدرام سپس  افیک و  نصح  رد  هلودلا ، نیعم  قترا ، نبا  لوا  نامکس   1102 / 495
نیدرام رد  لوا ، نامکس  نب  میهاربا   1104 / 498

ترپترخ رد  سپس  افیک و  نصح  رد  هلودلا ، نکر  لوا ، نامکس  نب  دواد   1109 / 502
ترپترخ افیک و  نصح  رد  نیدلا ، رخف  دواد ، نب  نالسراارق   1144 / 539

دمآ رد  زین  نیدلا ، رون  نالسراارق ، نب  دمحم   1167 / 562
نیدلا بطق  دوعسملا  کلم  دمحم ، نبا  مود  نامکس   1185 / 581

نیدلا رصان  حلاصلا  کلم  دمحم ، نب  دومحم   1201 / 597
نیدلا نکر  دوعسملا  کلم  دومحم ، نب  دودوم   1232 - 1222 / 629 - 619

377 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایبّویا هلیسو  هب  دمآ  افیک و  نصح  نتفرگ   1233 - 1232 / 630 - 629

نیدلا دامع  نالسراارق ، نب  رکب  وبا   1185 / 581 1234 - 1183 / 631 ترپترخ 581 - هخاش  . 2
نیدلا ماظن  رکب ، یبا  نب  میهاربا   1204 / 600
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نیدلا ّزع  میهاربا ، نب  رضخ  دمحا   1223 / 620
نیدلا رون  دمحا ، نب  هاش  قترا   1234 / 631

نایقوجلس هبلغ   1236 / 631
قترا نب  قرای  بلا  نب  یتوقای  ح 1101  1408 ح 494 / ح 1101 - / 811 نیقرافایم ح 494 - نیدرام و  هخاش  . 3

قرای بلا  نب  یلع   1104 / 497
نیدلا نیعم  قترا ، نبا  لوا  نامکس   1104 / 497

رقتسم نیقرافایم  رد   1118 رد 512 / سپـس  تفای و  رارقتـسا  نیدرام  رد  نیدلا ، مجن  قترا ، نبا  لوا  يزاغلیا   1115 ای 508 /  1114 / 507
دش

نیدلا ماسح  دیعسلا  کلم  لوا ، يزاغلیا  نب  شاترومیت   1122 / 516
نیدلا مجن  شاترومیت ، نبا  لوا  یپلا   1154 / 548

نیدلا بطق  یپلا ، نبا  مود  يزاغلیا   1176 / 572
داد تسد  زا  ار  نیقرافایم   1185 رد 5 / نیدلا ، ماسمح  مود ، يزاغلیا  نب  نالسرا  قلوی   1184 / 580

نیّدلا رصان  روصنملا  کلم  مود ، يزاغلیا  نب  نالسرا  قترا  3 م 120  / 599
نیدلا مجن  دیعس  ای  رهاظلا  کلم  نالسرا ، قلوی  نبا  لوا  يزاغ   1239 / 637

نیدلا رخف  رفظملا  کلم  لوا ، يزاغ  نب  نالسراارق   1260 / 658
نیدلا سمش  دیعسلا  کلم  نالسراارق ، نبا  لوا  دواد   1292 / 691

نیدلا مجن  روصنملا  کلم  نالسراارق ، نبا  مود  يزاغ   1294 / 693
نیدلا دامع  لداعلا  کلم  مود ، يزاغ  نب  یپلا  یلع   1312 / 712
نیدلا سمش  حلاصلا  کلم  مود ، يزاغ  نب  دومحم   1312 / 712

378 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نیدلا ماسح  روصنملا  کلم  دومحم ، نب  دمحا   1364 / 765

نیدلا رخف  رفظملا  کلم  دومحم ، نبا  مود  دواد   1338 / 769
1407 رد 809 / لوتقم  نیدلا ، دجم  رهاظلا  کلم  مود ، دواد  نب  یسیع   1376 / 778

نیدلا باهش  حلاصلا  کلم  یسیع ، نب  دمحا   1409 - 1407 / 812 - 809
ولنویوقارق نانامکرت  يالیتسا   1409 / 812

یگنج رد  اهنآ  مان  رابنیتسخن  دـندوب . زغ ، ناکرت  زا  رگود ، هفیاط ، ياـسؤر  زا  بسکا ، نب  قترا  باـقعا  زا  رکبراـید  كرت  یقترا  يارما 
ياسؤر ای  اهگیب  دننام  ار  يو  یقوجلس ، گرزب  ناطلس  هاشکلم ، سپس  میونشیم . دناهدرک  ایلوطانآ )  ) ریغص يایـسآ  رد  اهیـسنازیب  اب  هک 

. داتسرف ناسارخ  ماش و  نیرحب ، هب  دوخ  يروتارپما  تادحرس  رد  گنج  يارب  نانامکرت ،
نایبیلـص نایمطاف و  لباقم  رد  اجنآ  رد  دنتـسناوتن  شنارـسپ  اـما  تشذـگرد ، سدـقملا  تیب  رد  دیـسر و  نیطـسلف  ینارمکح  هب  ماـجنارس 
جیردـت هـب  قـترا  نـبا  لوا  يزاـغلیا  دــندش . رقتــسم  اـفیک  نـصح  رد  نیدراـم و  فارطا  رد  رکبراـید  رد  ضوـع ، رد  دــننک و  تمواـقم 

ای  ) 1121 لاس 515 / رد  دوب و  اهّرلا )  ) اسدا نیـشنتنک  رد  ناگنرف  دـنمورین  بیقر  يو  تفرگ . هیحان  نآ  رد  ار  نایقوجلـس  ياـهنیمزرس 
رد لوا  نامکس  باقعا  زا  یکی  دمآ ، دیدپ  یقترا  نادناخ  زا  یلـصا  هخاش  ود  دعب ، هب  نامزنیا  زا  تفرگ . مه  ار  نیقرافایم  ( 1122 / 516
هک تشاد  تموکح  ترپترخ  رد  زین  ياهخاش  نیقرافایم ، نیدرام و  رد  لوا  يزاغلیا  شردارب  باقعا  يرگید ، دـمآ و  ادـعب  افیک و  نصح 
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. داتفارب مور  نایقوجلس  تسد  هب  ینارمکح  نرق  مین  زا  سپ  هخاش  نیا  دوب . افیک  نصح  هیقترا  عبات 
تاصخشم زا  يرایـسب  دندوب ، اهنآ  ناعباتم  نانامکرت و  ياهگیب  نآ  نانکاس  رتشیب  هک  ياهقطنم  رد  كرت  هلـسلس  کی  ناونع  هب  نایقترا 

نیا اب  دید . ناوتیم  ناولهپ » وجگنج ،  » يانعم هب  یپلا  پلا / نوچ  ییاهمـسا  رد  اهنآ  يارما  مان  رد  ار  نآ  هنومن  هک  دندرک  ظفح  ار  ناکرت 
هب دندرکیم و  راتفر  حماست  اب  دوخ  یحیسم  يایاعر  هب  تبـسن  هیقترا  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  دوب . نیـشنیحیسم  ادیدش  رکبراید  همه ،

یقترا گنهرف  يراگنلیامش  يرنه و  ياههصخشم  هب  نینچمه ، دندشیم . رقتسم  نایقترا  ياهنیمزرس  رد  بوانت  هب  ماش  نایبوقعی  قیرط 
یسنازیب کیسالک و  ياهدومنزاب  اهفیتوم و  اب  اجنآ  يارما  ياههکـس  رد  لاثم  ناونع  هب  تاصخـشم  نیا  دناهتـشاد . فوطعم  رایـسب  هجوت 

دیرگنب  ) نایگنز ندمآرب  تسا . ادیوه  الماک  اهنآ 
379 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نایبویا سپـس  دـندش . یگنز  نیدـلا  رون  عبات  نانارمکح  ریزگان  اهنآ  و  تفرگ ، ار  نایقترا  هنابلطهعـسوت  ياـههشقن  يولج  هرامش 93 ) هب 
يارب مهدزیس  متفه / نرق  لیاوا  رد  یقترا  يارما  دندناتـس . نایقترا  زا  ار  نیقرافایم  دمآ و  افیک ، نصح  و  دندرتسگ ، رتشیب  ار  دوخ  تردق 

نالسرا هرق  ندش  میلست  اب  نیدرام  هخاش  طقف  ماجنارس  دندوب . یتربگنم  نیدلا  لالج  هاشمزراوخ و  مور و  نایقوجلس  هدناشنتسد  یتدم 
زا ياهزاـت  جوم  هک  دوب  یماـگنه  نآ  دیـسرارف و  دـعب  مین  نرق و  کـی  یقترا  يارما  راـک  ناـیاپ  دـنام . یقاـب  وگـاله ، لوـغم ، ناـخلیا  هب 

نایم زا  ولنیوقارق  نانامکرت  ار  یقترا  يارما  نیرخآ  دندش . یمالـسا  ياهنیمزرـس  دراو  نایرومیت  ياهـشروی  لابند  هب  درگنابایب  نانامکرت 
. دراذگاو فسوی  ارق  ولنیوقارق ، نانامکرت  هدرکرس  هب  ار  نیدرام  هک  دش  روبجم  یسیع  نب  دمحا   1409 لاس 812 / رد  دنتشادرب و 

یسانشباتک

.40 موبلا ،  230 - 228 روابماز ، 169 ؛ - 166 لوپ ، نیل - - 
(. نئاک دولک  « ) هیقترا ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  ولورپک ؛) ف . م . « ) يرللوغا قترا  ، » یکرت مالسا  فراعملا  ةرئاد  - 

O. Turan, Dogu Anadolu Turk devletleri tarihi, Istanbul 1973, 133- 240, with list and - 
.genealogical table at 244, 281

L. Ilisch, Geschichte der Artuqiden herrschaft von Mordin zwischen mamluken und - 
.Mongolen 1260- 1410 AD, diss. Munster 1984

G. Vath, Die Geschichte der Artuqidischen Furstentumer in Syrien und der G, azir'al- - 
.Furatiya) 469- 812/ 1002[ sic ]- 1409 (, Berlin, 1987, with lists and genealogical table at 216- 18

W. F. Spengler and W. G. Sayles, Turkoman Figural Bronze Coins and their Iconography, 1.
.The Artuqids, Lodi WI 1992

380 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1207 - 1100 / 604 ناهاش 493 - نمرا   97

هراشا

یبطق لوا  نامکس   1100 اهینامکس 493 / یقرش 1 . يایلوطانآ  رد  طالخا 
1162 تف 520 / نیدلا ، ریهظ  لوا ، نامکس  نب  میهاربا   1112 / 506
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لوا نامکس  نب  بوقعی  ای  لوا  نامکس  نب  دمحا  ای 1127   1126 ای 521 /  520
1185 تف 581 / نیدلا ، رصان  میهاربا ، نبا  مود  نامکس   1128 / 522

نیدلا فیس  رومیتگب ،)  ) رمتکب  1185 ینامکس 581 / كولمم  نارادرس  . 2
نیدلا ردب  يرانید ، رازه  رقنس  قآ   1193 / 589

نیدلا عاجش  غلتق ،  1197 / 593
روصنملا کلم  رمتکب ، نب  دمحم   1197 / 593

نایلب  1207 / 604 - 603
طالخا رب  نایبویا  هبلغ   1207 / 604

381 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
. دش فرصتم  ناو  هچایرد  یبرغلامش  هنارک  رد  ار  طالخ  ای  طالخا  رهـش  دوب ، یکرت  كولمم  رادرـس  هک  نامکـس   1100 لاس 493 / رد 
هب وا  باقعا  نامکـس و  دـمآرد . نایقوجلـس  فرـصت  هب  دـش و  جراخ  ناینمرا  تسد  زا  ترکزانم ) ای   ) درگزالم گـنج  زا  دـعب  رهـش  نیا 

گنج يارب  یهاگیاپ  ار  طالخا  يدوزب  نانآ  دـندرک . تموکح  نمرا  هاش  مان  هب  لسن  هس  زا  شیب  اجنآ  ینمرا  ناگدازهاش  ناـثراو  ناونع 
هب طابترا  ( 3 هرامش 96 ، هب  دیرگنب   ) نیقرافایم رد  یقترا  يارما  دننام  رواجم  ياههلسلس  اب  اهنآ  هلسلس  دنداد و  رارق  نایجرگ  ناینمرا و  اب 

هقجالس يروتارپما  یبرغ  یـشاوح  رد  ار  یظفاحم  هدرپ  هک  ایلوطانآ ، قرـش  هریزج و  رد  كرت  تاراما  هعومجم  زا  ییزج  دندیناسر و  مه 
زا هتـشر  کی  ار  طالخا  روما  مامز  تشذـگرد ،  1185 رد 581 / نوچ  دوب و  دنزرف  یب  مود  نامکـس  دـندش . دـندادیم ، لیکـشت  گرزب 

رد 604/ دندوب و  هتخود  رهش  نیا  هب  عمط  مشچ  هک  دوب  اهتدم  هریزج  رکبراید و  نایبویا  اما  دنتفرگ . تسد  هب  نامکس  كولمم  نارادرس 
(. 6 هرامش 30 ، هب  دیرگنب   ) دندش فرصتم  ار  نآ  نیقرافایم  نارمکح  بویا ، نیدلا  مجن   1207

یسانشباتک

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس  . 87 - 85 یلرشپا ، لچرم ، ثروساب - 229 ؛ روابماز ، 242 ؛ مهدا ، لیلخ  - 
381 ص :  یسانشباتک .....   381

(. دناربنلیه یس . « ) ناهاش نمرا  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد 
.O. Turan, Dogu Andolu Turk devleteri tarihi, 83- 106 - 

هحفص 243 و 279. رد  اههمانهرجش  اب 
382 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

زا 1220 دعب  ات  ح 1122  زا 617 / دعب  ات  یلیدمحا ح 516  ناکباتا   98

هراشا

یلیدمحا لوا  رقنسقآ   1122 ناجیئابرذآ ح 516 / رد  زدنییور  هغارم و 
نیدلا ترصن  لوا ، رقنسقآ  نب  ابا  نالسرا  ای  مود  رقنسقآ   1234 ح 528 /

مود رقنسقآ  نب  نیدلا  کلف   1175 ح 570 /
نیدلا ءالع  نالسرا ، پرک   1188 ح 584 /
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1209 تف 605 / نالسرا ، پرک  نب  1208 ؟ / 604
يزگدلیا ناکباتا  هلیسو  هب  هغارم  نتفرگ   1209 / 605

. تشاد تموکح  رد  نیئور  هغارم و  رد   1220 رد 617 / نالسرا  پرک  هداون  نوتاخ ، هفالس   ؟
دنتسناوت دندرک و  تموکح  نرق  کی  تدم  ابیرقت  زدنیئور ، نآ  رواجم  ژد  هغارم و  رهـش  دودحم  هیحان  رد  كرت  ناکباتا  زا  هلـسلس  نیا 

هرامـش 99) هب  دـیرگنب   ) دـندناریم نامرف  ناجیئابرذآ  هیقب  رب  هک  يزگدـلیا  ناـکباتا  نوچ  ناشرتدـنمتردق  ناـگیاسمه  ربارب  رد  ار  دوخ 
زا یکی  باـقعا  زا  ـالامتحا  میهاربا ، نب  لیدـمحا  نایقوجلـس  درک  رادرـس  تسد  رد  هغارم  مهدزاود  مشـش / نرق  لـیاوا  رد  دـننک . ظـفح 

یمیدق ياهنادناخ 
383 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

کباتا رقنسقآ  نیا  دوب . يو  هدرک  دازآ  هدنب  مولعم  رارق  زا  یلیدمحا  رقنسقآ  و  هرامش 72 ) هب  دیرگنب   ) دوب نایداور  ینعی  ناجیئابرذآ ،
هرامش 91، هب  دیرگنب   ) دومن ینابیتشپ  يو  زا  تنطلس  يارب  وا  تدمهاتوک  شالت  هرود  رد  دوب و  مود  دومحم  نب  دواد  یقوجلـس  هدازهاش 
نایزگدلیا و یقوجلـس و  نیطالـس  نیرخآ  هک  ناجیئابرذآ  هدیچیپ  ياهیرگتسایـس  نورد  هب  نایلیدـمحا  نرق ، نآ  دـعب  ياهههد  رد  (. 1
تسا و هتخیرگ  هتسج  یلحم  ناکباتا  زا  هلـسلس  نیا  ياههمانعیاقو  رابخا  دندش . هدیـشک  دندوب ، هدش  نآ  ریگرد  راوجمه  ياهتردق  رگید 

رظن هب  نینچ  اما  تسا ؛ راوشد  نانآ  همانهرجش  رامـشهاگ و  يزاسزاب  ورنیازا ، تسین ، دوجوم  اهنآ  هرابرد  ارهاظ  زین  یـسانشهکس  دهاوش 
، هداوناخ نیا  ثنؤم  ياضعا  زا  یکی  دناهتـشاد . تسد  رد  رتینالوط  یتدم  يارب  ار  زدنیئور  1209 و  ات 605 / ار  هغارم  اهنآ  هک  دـسریم 

. تشاد تموکح  زونه  هیحان  ود  نیا  رد  دندرک ، تراغ   1221 رد 618 / ار  هغارم  نالوغم  هک  یماگنه  نوتاخ ، هفالس  ینعی 

یسانشباتک

(. رتول ا . ك . « ) هغارم ناکباتا   » یناریا همانشناد  یکسرونیم ؛) و . « ) نایلیدمحا ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
.179 - 176 ، 171 - 170 مجنپ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  ثروساب ، ا . ك . - 

384 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1223 ح 1145 - / 622 يزگدلیا ح 540 - ناکباتا  ای  نایزگدلیا   99

هراشا

تفای عطاق  لالقتسا  ناجیئابرذآ  رد  نیدلا ، سمش  زگدلیا ، ح 1136  لابج ح 530 / یلامش  هیحان  نارا و  ناجیئابرذآ ،
نیدلا ترصن  رفعج  وبا  زگدلیا ، نب  دمحم  ناولهپناهج   1175 / 571

لابج نارمکح  سپس  نارا و  رد  نیّدلا  رفظم  زگدلیا ، نب  نامثع  نالسرا  لزق   1186 / 582
ناجیئابرذآ نارمکح   1182 زا 582 / نیدلا ، ترصن  دّمحم ، ناولهپناهج  نب  رکب  وبا   1191 / 587

لابج یلامش  هیحان  نارمکح   1208 زا 600 / نیدلا ، رفظم  دمحم ، ناولهپناهج  نب  کبزا   1225 - 1210 / 622 - 607
نایمزراوخ يالیتسا   1225 / 622

، ناکباتا زا  يرگید  هلسلس  تسد  رد  هک  هغارم  نوماریپ  هیحان  زجب   ) ار ناجیئابرذآ  رتشیب  هک  دندوب  كرت  ناکباتا  زا  ياهلـسلس  نایزگدلیا 
هرامش هب  دیرگنب   ) دوب یلیدمحا  ناکباتا  ینعی 

385 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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ناریا و برغم  رد  گرزب  هقجالس  تنطلس  هک  یماگنه  مهدزاود ، مشش / نرق  مود  همین  یط  رد  لابج  هیحان  لامـش  ناّرا و  هفاضا  هب  (، 98
دوخ هطلـس  ریز  دنک ، يریگولج  تلایا  نآ  رد  لقتـسم  ياهتردـق  يالتعا  زا  المع  تسناوتیمن  دوب و  هداهن  لماک  لاوز  هب  ور  قارع  رد 

هب نآ  یسیوناوآ  یجرگ  ینمرا و  عبانم  رد  اما  دناهتشون ، زگدلیا  تروص  هب  ار  مان  نیا  یبرع  یسراف و  ذخآم  عبانم و  رد   ) زگیدلا دنتشاد .
هب وا  زا  سپـس  دوب و  نایقوجلـس  ریزو  یمریمـس ، تمدخ  رد  قاچپق  یهاپـس  مالغ  کی  الـصا  میاهدرک ) رکذ  ادـتبا  رد  هک  تسا  یتروص 
نبا مود  لرغط  یقوجلـس  ناطلـس  هویب  رـسمه  اب  شاهناربدـم  جاودزا  داد . وا  هب  ار  ناّرا  ینارمکح  يو  دیـسر و  دـمحم  نب  دوعـسم  ناطلس 

رد دناشنب . تنطلـس  تخت  هب  دوب  وا  یعقاو  کباتا  يو  هک  ار  هاش ]  ] نالـسرا لرغط ، رـسپ   1161 رد 556 / هک  تخاس  رداق  ار  يو  دـمحم 
يوحن هب  ار  گرزب  نایقوجلـس  تنطلـس  دنتـشاد و  تسد  رد  تنطلـس  تخت  تشپ  رد  ار  یعقاو  تردق  نایزگدلیا  نالـسرا ، تنطلـس  یط 

. دندناخرچیم رثؤم 
هتفای شرتسگ  ناتسجرگ  ناورش و  ياهزرم  ات  لامش  رد  طالخا و  ات  برغم  رد  ناهفصا و  هب  ات  بونج  رد  اهنآ  ياهنیمزرس  نامزنآ ، رد 
دندرک تنطلس  ياعدا  دوخ  يارب  رابکی  یتح  اهنآ  دوب و  نایزگدلیا  تمومیق  تحت  رایسب  ياهلاس  نالـسرا  نبا  موس  لرغط  ناطلـس  دوب .

تموکح هب  لالقتـسا  اب  ار  شتنطلـس  رخآ  لاس  هس  دـنک و  هاتوک  اهراک  زا  ار  چـنانیا  غلتق  تسد  تسناوت  لرغط   1191 رد 587 / هکنیا  ات 
. دزادرپب

تخـس دـندمآرد و  یقرـش  زاقفق  ءاروام  ناجیئابرذآ و  یلحم  نانارمکح  تروص  هب  رگید  راـب  نایزگدـلیا  ناـشتراما ، هلحرم  نیرخآ  رد 
نینچمه اهنآ  دـنرب . رد  هب  ناج  مهدزیـس  متفه / نرق  نیزاغآ  مطالترپ  ياهههد  زا  دنتـسناوتن  دـنتفرگ و  رارق  مجاهم  نایجرگ  راشف  تحت 

ربارب رد  اما  دندنگفارب ، دندوب  اهنآ  نابیقر  زا  هک  ار  یلیدـمحا  ناکباتا  دـنداد ، همادا  دوخ  یگدـنز  هب  ناجیئابرذآ  ماکح  ناونع  هب  یتدـم 
ناهج نب  کبزوا  ماجنارـس  یتربگنم  نیدـلا  لالج   1225 رد 622 / دـندرواین و  تمواقم  باـت  ناـیهاشمزراوخ  هداـعلاقوف  ناوت  شوت و 

نایقوجلـس تنطلـس  رخآ  ياهههد  رد  اهنآ  هناردـتقم  هطلـس  رد  ناـکباتا  نیا  یخیراـت  تیمها  بیترت ، نیا  هب  درک . علخ  ار  دـمحم  ناولهپ 
ون يدـیتارگاب  ناـهاش  ربارب  رد  مالـسا  ملاـع  ناـنامرهق  ناونع  هب  هک  تسا  یـشقن  رد  زین  دوب و  ناریا  یبرغلامـش  یحاون  رتشیب  رب  گرزب 

. دندرک افیا  ناتسجرگ  هدمآرب 

یسانشباتک

.42 - 41 موبلا ، 231 ؛ روابماز ، 171 ؛ لوپ ، نیل - 461 ؛ یتسوی ، - 
386 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ا. ك . « ) ناجیئابرذآ ناکباتا  ، » یناریا همانـشناد  ثروساـب ؛) ا . ك . « ) نایزگدـلا اـی  نایزگدـلیا  ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 
(. رتول

.183 - 176 ، 171 - 169 مجنپ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  ثروساب ، - 
هحفص 368. رد  همانهرجش  اب  . 368 - 288 ، 60 - 56 ناجیئابرذآ ، یقرشبونج و  زاقفق  یتخانشهکس  خیرات  نایمیوک ، ك . د . - 

387 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مهدزناش نرق  ات  ح 1100  مهد / نرق  ات  نایناپسوداب ح 493  ای  نانابسوداپ   100

رد هلودلا ، رصان  نیدلا ، فرش  شونرهش ،) شویرش ؟(  نب  رصن  دحتم ؟ نیـشنریما  نایاورنامرف  رادمتسر 1 . نایور و  رزخ  يایرد  یلحاس  یحاون 
تشاد تموکح   1109 / 502

تشاد ییاورنامرف   1168 رد ح 553 / بسا ، رازه  نب  شویرهش   ؟
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ح 1184 تف ح 580 / بسا ، رازه  نب  سواکیک   ؟
شویرهش نب  بسا  رازه   1185 ح 1184 - / 581 ح 580 -

1213 تف 640 / سواکیک ، نب  ناتسج  نب  رمکنیرز   ؟
1223 تف 620 / رمکنیرز ، نب  نوتسیب   1223 - 1213 / 620 - 610

1242 تف 640 / هلودلا ، رخف  نوتسیب ، نب  روامان  ههد 1230  لیاوا  ههد 620 / رخاوا 
1242 تف 640 / ملید ، رد  هلودلا ، ماسح  روامان ، نب  ریشدرا   1242 / 640

نایور رد  روامان ، نب  ردنکسا   1242 / 640
388 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1273 تف 671 / نایور ، ملید و  رد  روامان ، نب  میگارهش   1242 / 640
هلودلا رخف  میگارهش ، نب  يزاغ  هاش  روامان   1273 / 671

میگارهش نب  ورسخیک   1302 / 701
كولملا سمش  ورسخیک ، نب  دمحم   1312 / 712
نیدلا رصان  ورسخیک ، نب  رایرهش   1317 / 717

هلودلا جات  ورسخیک ، نب  رایز   1325 / 725
هلودلا لالج  رایز ، نب  ردنکسا   1334 / 734
هلودلا رخف  رایز ، نب  يزاغ  هاش   1360 / 761

هلودلا دضع  يزاغ ، هاش  نب  دابق   1379 / 781
. دنریگیم تسد  هب  ار  نایور  تموکح  یشعرم  تاداس   1390 - 1381 / 792 - 783

1394 تف 796 / هلودلا ، دعس  رایز ، نب  سوط   1390 / 792
رزخ يایرد  لحاس  ياهنیمزرس  رب  نایرومیت  يالیتسا 

رایز نب  مهتسگ  نب  نوتسیب  نب  ثرمویک  ح 1400  ح 802 /
هخاش ود  هب  نانابسوداپ  تلود  میسقت   1453 / 857

ثرمویک نب  ردنکسا  ح 1454  ح 858 / کلم ) ناونع  اب   ) روجک نانارمکح  . 2
ردنکسا نب  هلودلا  جات   1476 / 881
هلودلا جات  نب  فرشا   1492 / 897

فرشا نب  سواک   1509 / 915
سواک نب  ثرمویک   1543 / 950
سواک نب  ریگناهج   1556 / 963

ریگناهج نب  دمحم  ناطلس   1568 / 975
دمحم نب  ریگناهج  ای 1006   1004 - 998

389 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایوفص میقتسم  تموکح  ای 1598   1596 - 1590

ثرمویک نب  سواک  ح 1454  ح 858 / کلم ) ناونع  اب   ) رون هخاش  . 3
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سواک نب  ریگناهج   1467 / 871
ریگناهج نب  نوتسیب   1499 / 904

نوتسیب نب  نمهب   1507 / 913
1576 زا 984 / دعب  تف  مارهب ، نب  ثرمویک   1550 / 957

ثرمویک نب  زیزع  ناطلس   ؟
زیزع نب  ریگناهج   1594 1002 -؟/  -؟

دنریگیم تسد  هب  ار  تردق  نایوفص   1594 / 1002
هب ناشرابت  هک  دـنتفگیم  دوخ  ناـنیا  دـندوب و  ناـیور  رتمیدـق  ناـنارمکح  اـب  دـنویپ  یعدـم  رزخ  ياـیرد  هیحاـن  رد  نایناپـسوداب  هلـسلس 

ورنیازا و  هرامـش 79 ،) هب  دـیرگنب   ) تسا هدوب  نالیگ  هیوباد  لآ  رـصاعم  ناپـسوداب  نیا  دـسریم و  ياهناسفاهمین ، یـصخش  ناپـسوداب ،
نرق رخاوا  زا  ام  هک  ینایناپسوداب  تسین . تابثا  روخرد  للدم و  هجو  چیه  هب  دنویپ  نیا  اما  تسا . هدیسریم  نایناساس  راگزور  هب  ناشلصا 

هلسلس اب  هک  دیآیم  رظن  هب  اما  دناهتـشاد ، هاش  ای  کلم  سپـس  رادناتـسا و  یلحم  یخیرات و  ناونع  میـسانشیم ، وس  نیا  هب  مهدزای  مجنپ /
لخاد رد  دندش و  رهاظ  نایقوجلس  هدناشنتسد  نانارمکح  تروص  هب  تسخن  نانیا  دناهتشادن . يدنویپ  دوخ  لبق  ام  هلصافالب  نارادناتسا 
تاداس رخاوا  رد  هلمج  زا  کچوک  نانارمکح  رگید  و  هرامش 80 ) هب  دیرگنب   ) نایدنواب یببس  ناشیوخ  ناگیاسمه و  رزخ  يایرد  هقطنم 

رد هک  هخاش  ود  هب  مهدزناـپ  مهن / نرق  همین  زا  سپ  اـما  دـندرب ، ردـب  ناـج  ناـیرومیت  لوغم و  هلمح  زا  ناـنآ  دـندوب . ناردـنزام  یـشعرم 
هلیسو هب  اهنآ  ياهورملق  ماجنارس  هکنیا  ات  دنتـشاد ، تموکح  رون  روجک و  رب  بیترت  هب  هک  دندش  میـسقت  دنتـشاد ، تموکح  مه  تازاوم 

. دش يوفص  یهاشنهاش  همیمض  لوا  سابع  هاش 

یسانشباتک

. دنتسین دامتعا  لباق  ریخا  ذخأم  ود  ، 191 - 190 روابماز ، 10 ؛ هرامش 8 -  9 - 8 وخاز ، 435 ؛ - 433 یتسوی ، - 
390 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

حرش نیرتقثوم  نیا  گنولدام .) و . « ) نایناپسوداب ، » یناریا همانشناد  نیتیکین ،) ب . « ) ناینابسوداب ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
. تسا نآ  رب  ینتبم  میاهدروآ  الاب  رد  ام  هچنآ  تسا و  هلسلس  نیا  هرابرد 

H. M. Rabino," Les dynasties du Mazandaran de l'an 50 avant l'Hegire a l'an 1006 de - 
".l'Hegire) 572 a 1597- 1598 (d'apres les chroniques locales

.JA, 228) 1936 (, 443- 47
391 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1256 - 1090 / 654 ناریا 483 - رد  نیشاشح  ای  يرازن  نایلیعامسا   101

هراشا

سپس یمطاف  یعاد  حابص ،) نب  یلع  نب  نسح   ) حابص نسح   1090 توملا 483 / رد  ناشیلصا  زکرم  اب  ناریا ، فلتخم  یناتسهوک  قطانم 
ناریا برغ  لامش و  رد  يرازن ، یعاد  و 

«1  » حابص نسح  نب  دیما  گرزبایک   1124 / 518
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دیما گرزبایک  نبا  لوا  دمحم   1138 / 532
مالّسلا هرکذ  یلع  لوا ، دمحم  نبا  مود  نسح   1162 / 557

نیدلا رون  مود ، نسح  نبا  مود  دمحم   1166 / 561
نیدلا لالج  دمحم ، نب  موس  نسح   1210 / 607

نیدلا ءالع  موس ، نسح  نبا  موس ، دمحم   1221 / 618
1256 رد 654 / لوتقم  نیدلا ، نکر  موس ، دمحم  نب  اشروخ   1256 - 1255 / 654 - 653

نالوغم تسد  هب  توملا  ریخست   1256 / 654
______________________________

هک یماگنه  نسح  دوب و  رسمل  هعلق  هدنامرف  دیما  گرزبایک  تسا . هدوبن  حابـص  نسح  دنزرف  دیما  گرزبایک  تسا . شحاف  طلغ  نیا  (. 1)
تشاد رـسپ  ود  حابـص  نسح  درپس . شنارای  زا  رگید  نت  ود  وا و  تسد  هب  ار  اهراک  مامز  تساوخب و  ار  وا  دید  کیدزن  ار  شیوخ  گرم 

. دوب هداد  ناشلتق  هب  مکح  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  ودره  هک 
392 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یمطاف تفالخ  رد  یقاقـشنا  هجیتن  رد  يرازن  توعد  هرامـش 29 ) هب  دیرگنب   ) میدـش روآدای  ماش ، نایلیعامـسا  دروم  رد  الاب ، رد  هکنانچ 
ینیشناج رس  رب  رازن  یلعتسم - قاقش  و  درذگرد ،  1094 رد 487 / یمطاف ، هفیلخ  هّللاب ، رضتسملا  هکنآ  زا  شیپ  حابـص  نسح  دمآ . دیدپ 

تبیغ رد  حابص  نسح  دندش و  لئاق  رازن  تماما  هب  ناریا  نایلیعامسا  دوب . لوغشم  یلیعامـسا  توعد  راک  هب  ناریا  رد  دیآ ، دیدپ  تماما  و 
يزارد تنـس  هک  ناریا  یبرغلامـش  رد  ملید ، رد  ار  توملا  یناتـسهوک  هعلق  نسح  تفرگ . تسد  هب  ار  اهنآ  يربهر  تجح  ناونع  اب  ماما 

هب دـیرگنب   ) داد ناـماس  زین  ار  ماـش  ناـیرازن  توعد  اـجنآ  زا  وا  دروآ . تسد  هب  تشاد ، هعیـش  بهذـم  زا  يرادـفرط  يرازگتعدـب و  رد 
تلود هیلع  تالمح  هتـشر  کی  هب  تسد  ناهفـصا  هیحان  عـالق  رزخ و  ياـیرد  هقطنم  ياـهزد  اـههعلق و  زا  ناریا  لـخاد  رد  و  هرامش 29 )

لماک ياهیـشکرکشل  ات  دوب  ییالیروگ  تایلمع  هیبش  رتشیب  اهگنج  نیا  نایلیعامـسا ، مک  اتبـسن  هرامـش  هب  هجوت  اب  دز . گرزب  هقجـالس 
املسم هک  تنس  لها  لفاحم  رد  نظءوس  تشحو و  زا  ییاضف  تفریم و  راک  هب  دربن  نیا  رد  زین  یـسایس  ياهلتق  نید و  حالـس  یماظن و 

نیشاشح ياهیشکمدآ  اب  سانلا  ماوع  ناهذا  رد  یـسایس  ياهلتق  اجنیا  زا  دومنیم . داجیا  دندرکیم ، قارغا  نایلیعامـسا  تردق  باب  رد 
نالماع و هک  تسا  هدیقع  نیا  هدننکسکعنم  نایلیعامـسا  دروم  رد  نیـساسا  نیـشاشح - ظفل  ندرب  راک  هب  ، ) دـش یکی  نایبیلـص  عبانم  رد 

(. دناهتشاد رارق  شیشح  دننام  زیگنامّهوت  ردخم  ياهوراد  ریثأت  تحت  یشکمدآ  رد  ناشهناروهتم  لامعا  رد  یلیعامسا  نارازگراک 
يوردنت مهدزیـس  متفه / نرق  رد  اما  دش ، رادهدهع  ار  ماما  رتیلاعتم  يراکشیوخ  شقن و  مود ، نسح  توملا ، گرزب  دنوادخ  نیمراهچ 

هب تنس  لها  رصاعم  ناهج  رد  يدایز  یغیلبت  تیقفوم  رصان ، یسابع ، هفیلخ  تشاذگ و  يورهنایم  یلاعت و  يوس  هب  ور  يدح  ات  هیلیعامسا 
، هاـش روخ  توملا ، دـنوادخ  نیرخآ  تروصره ، رد  دروآ . تسد  هب  نیتـسار  مالـسا  نماد  هب  موـس  نسح  ندـینادرگزاب  رد  قـیفوت  تهج 

تـسد هب  هاش  روخ  اـیوگ  و  دـندرب ، شروی  توملا  رب   1256 رد 654 / نالوغم  دـنک ؛ تمواقم  وگاله  لوغم  نایهاپـس  لـباقم  رد  تسناوتن 
خیرات اما  دـنام ، یقاب  رقحم  لدـتعم و  یتروص  هب  ناریا  هداتفارود  طاقن  زا  ياهراـپ  رد  یلیعامـسا  شیک  نآ ، زا  سپ  دـش . هتـشک  ناـحتاف 

. تسا مهبم  رایسب  مهدجیه  نرق  ات  ناریا  رد  یلیعامسا  تماما  موادت 

یسانشباتک

.42 موبلا ، تسردان ؛)  ) 218 - 217 روابماز ، هرامش 26 ؛  15 وخاز ، 457 ؛ یتسوی ، - 
393 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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(. گنولدام و . « ) هیلیعامسا ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
رد یلودج  اب  ، 1955 ههال ، یمالسا ، يایند  هیلع  نیتسخن  يرازن  نایلیعامسا  شکمشک  هیلیعامسا : هقرف  نسداه ،)  ) نسجاه س . گ . م . - 

هحفص 42.
.162 - 155 (، 1972  ) موس هرامش   ، Orientalia Lavanien Sia هلجم رد  توملا » نایرازن  ياههکس  ، » زلیام یس . یج . - 

هحفص 553. رد  بسن  همانهرجش  لودج  اب   324 - 434 اهنآ ، تادقتعم  خیرات و  نایلیعامسا : يرتفد ، داهرف  - 
394 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1424 - 1148 / 827 ناتسرل 543 - ناکباتا  ای  یپسا  رازه  ناکباتا  ای  نایپسا  رازه   102

هراشا

1161 تف 656 / دمحم ، نب  یلع ) نب  رهاط ؟(  وبا   1161 - 1148 / 556 ناتسرل 543 -
1252 ای 650 /  1229 تف 626 / نیدلا ، ةرصن  رهاط ، یبا  نب  پسا  رازه  کلم  600 ح 1204  ح /

دشاب تسرد  ناشردپ  گرم  رد  لوا  خیرات  رگا   1248 تف 646 / پسا ، رازه  نب  نیدلا  دامع 
دشاب تسرد  ناشردپ  گرم  رد  لوا  خیرات  رگا   1251 تف 649 / پسا ، رازه  نب  نیدلا  ترصن 

ح 1259 لوتقم ح 657 / پسا ، رازه  نب  هلگد  ای  هلکت  زا 1257  شیپ  زا 655 / شیپ 
نیدلا سمش  پسا ، رازه  نب  ن )  ) وغراپلا ح 1259  ح 657 /

ن)  ) وغراپلا نبا  لوا  هاش  فسوی   1274 / 673
1296 تف 695 / لوا ، هاش  فسوی  نبا  لوا  بایسارفا  ح 1288  ح 687 /

نیدلا ةرصن  ن ،)  ) وغراپلا نب  دمحا   1296 / 696
نیدلا نکر  دمحا ، نب  مود  هاش  فسوی  ای 1333   1330 ای 733 /  730

نیدلا رفظم  دمحا ) نبا  ای   ) مود هاش  فسوی  نب  دمحا  مود  بایسارفا   1339 / 740
395 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مود بایسارفا  نب  درولا  رون   1355 / 756
نیّدلا سمش  مود ، هاش  فسوی  نب ؟ گنشپ   1355 / 756

تشاد هعزانم  گنشوه  شردارب  اب  زاغآ  رد  گنشپ ، نب  دمحا  ریپ   1378 / 780
دمحا ریپ  نب  دیعس  وبا   1408 / 811

دیعس یبا  نب  نیسح  هاش  ح 1417  ح 820 /
گنشوه نب  سواک  نب  نیدلا  ثایغ   1424 / 827

نایرومیت يالیتسا   1424 / 827
اهنآ زکرم  دنتشاد و  تموکح  ناریا  برغم  رد  عقاو  ناتسرل  یبونج  یقرش و  شخب  ینعی  گرزب ، رل  رد  ناتسرل  ناکباتا  هب  فورعم  هلسلس 

هقجالس راگزور  رد  هک  ياهراکنابـش  هیولـضف  هب  ار  دوخ  هلـسلس  سـسؤم  دندوب و  درک  هریت  زا  رما  تیاهن  رد  اهنآ  دوب . ریما  لام  ای  جذیا 
ار دوخ  ناتسرل  رد  ماجنارـس  هک  هرامـش 103 ) هب  دیرگنب   ) دوب سراف  يرغلـس  ناکباتا  هدنامرف  رهاط  وبا  دـندناسریم . تسیزیم  تسخن 

یکرت ناونع  تقونآ  داد و  شرتسگ  ناهفـصا  قرـش  ات  ابیرقت  ار  دوخ  ورملق  ياهنیمزرـس  درک و  مـالعا  شیوخ  نامدودـخم  زا  لقتـسم 
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هاگیب هاگ و  دـندوب و  اهناخلیا  عباـت  دـنتفای ، تموکح  ادـعب  هک  ناـیپسا  رازه  داـهن . دوخ  رب  دوب  راـبتعا  تیثیح و  اـب  یناونع  هک  ار  کـباتا 
ریما یتقو  هرامـش 140 .) هب  دـیرگنب   ) دـندش سراف  نایرفظم  اب  یلخاد  ياهگنج  ریگرد  ادـعب  یلو  دنداتـسرفیم ، وا  رکـشل  هب  ینایهاپس 

رد خرهاش  نب  میهاربا  شاهون  اما  تشادب ، تردق  رـس  رب  نانچمه  ار  نایپسا  رازه  درک ، ریخـست  ار  ناریا  یبرغ  بونج  زا  هقطنم  نیا  رومیت 
ینعی کچوک ، رل  رد  رل  ناکباتا  زا  يرگید  هلسلس  هک  میوش  روآدای  دیاب  نیا ، رب  هوالع  داد . همتاخ  اهنآ  ییاورنامرف  هب   1424 لاس 827 /

. دندرکیم تموکح  يوفص  لوا  سابع  هاش  راگزور  ات  مهدزاود  مشش / نرق  رخاوا  زا  ناتسرل  یلامش  یبرغ و  هیحان  رد 

یسانشباتک

.235 - 234 روابماز ، 175 ؛ - 174 لوپ ، نیل - 461 ؛ - 460 یتسوی ، - 
و. « ) کچوک رل  «، » گرزب رل  (، » رلوپشا ب . « ) نایپسا رازه  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. رلوپشا « ) ناتسرل ناکباتا  ، » یناریا همانشناد  یکسرونیم ؛)
Spuler, Die Mongolen in Iran. Politik, Verwaltung und Kultur der Ilchanzeit 1220- 1350, 4 th - 

.edn. Leiden 1985, 134- 135
396 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1282 - 1148 / 681 سراف 543 - ناکباتا  ای  يرغلس  ناکباتا  ای  نایرغلس   103

هراشا

نیدلا رفظم  دودوم ، نب  رقنس   1148 سراف 543 /
نیدلا رفظم  دودوم ، نب  یگنز   1161 / 556

یگنز نب  هلگد  ای  هلکت   1178 ای 574 /  1175 / 570
نیدلا رفظم  عاجش  وبا  یگنز ، نبا  لوا  دعس   1198 / 594
نیدلا رفظم  رکب  وبا  لوا ، دعس  نب  ناخ  غلتق   1126 / 623

نیدلا رفظم  ناخ ، علتق  نبا  مود  دعس   1260 / 658
نیدلا دضع  مود ، دعس  نب  دمحم   1260 / 658

نیدلا رفظم  لوا ، دیعس  نب  هاش  رغلس  نب  هاش  دمحم   1262 / 661
نیدلا رفظم  هاش ، رغلس  نب  هاش  قوجلس   1263 / 661

نیدلا رفظم  مود ، دعس  نب  نوتاخ  شبآ   1263 / 662
اکرتشم وکاله ، نب  رومیتوگنم  شرهوش  نوتاخ و  شبآ   1282 - 1264 / 681 - 663

نایناخلیا میقتسم  تموکح   1282 / 681
، مهدزیــس مـتفه / نرق  رد  سپــس  نایقوجلــس و  تـسخن  هدــناشنتسد  يارما  ناوـنع  هـب  نرق  کــی  زا  شیب  يرغلــس  ناــکباتا  هلــسلس 

تموکح سراف  رد  نالوغم  نایهاشمزراوخ و 
397 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

بناج هب  نایقوجلـس  تامجاهت  نامز  رد  دـندوب و  اهزغا ،)  ) اهزغ زا  یـشخب  رغلـس ، ای  رلـس  هفیاط  زا  الامتحا  ینانامکرت  لصا  رد  دـندرک .
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ناکباتا هلسلس  سسؤم  رقنـس ، هرامـش 107 ) هب  دـیرگنب   ) دنتـشاد مور  رد  نایقوجلـس  تنطلـس  رارقتـسا  رد  یمهم  شقن  دـندمآ و  برغم 
درک و هدافتسا  دوب ، هتخاس  هتفشآ  ار  گرزب  یقوجلس  نیطالس  زا  دمحم ، نب  دوعـسم  ینارمکح  هرود  هک  ياهرجاشم  هعزانم و  زا  سراف ،

مان هب  كرت  ناکباتا  زا  رگید  یکی  هرادا  تحت  هک  دوب  اهتدم  سراف  ماگنه ، نیا  رد  تخادرپ . ناریا  بونج  رد  دوخ  تیعقوم  میکحت  هب 
. دوب هبازوب 

دندیزای و تسد  ياهراکنابش  نادرک  هیلع  یشکرکشل  هب  دندش و  سراف  ضراعمالب  نانارمکح  نایرغلس  گرزب ، هقجالس  تردق  لاوز  اب 
. دندرک تلاخد  ( 3 هرامش 91 ، هب  دیرگنب   ) نامرک یقوجلس  يارما  نیرخآ  نایم  رد  ینیشناج  هعزانم  رد 

اب تعاـطا  رد  زا  ادـعب  يو  هـک  دـنچ  ره  دوـب ، رادروـخرب  رایــسب  قـنور  زا  یگنز  نـبا  لوا  دعــس  نیدــلا  ّزع  تموـکح  ناـمز  رد  سراـف 
باتک ود  يدعـس ، ناریا ، فورعم  هدنـسیون  رعاش و  تخاس . طـبترم  ناـنآ  اـب  ار  دوخ  هداوناـخ  تلـصو  هار  زا  دـمآرد و  ناـیهاشمزراوخ 

مود مودخم  مان  زا  هدرک و  ادها  درک ، تنطلس  یهاتوک  نارود  هک  مود  دعس  شرسپ  لوا و  دعس  هب  بیترت  هب  ار  دوخ  ناتـسلگ  ناتـسوب و 
ناخ رازگجارخ  ادـتبا  سراـف  لوا ، دعـس  نیـشناج  رـسپ و  رکب ، وبا  ینارمکح  نارود  رد  تسا . هتفرگ  ار  يدعـس »  » دوخ صلخت  هک  تسا 
ناخ غلتق  بقل  رکب  وبا  هب  هک  دـندوب  نـالوغم  نیا  و  هرامـش 133 ،) هب  دیرگنب   ) دش وگالوه  لوغم  ناخلیا  سپـس  ياتگوا و  لوغم  گرزب 

ار وا  داد و  مود  دعـس  رتخد  نوتاخ ، شبآ  هب  ار  اجنآ  ییاورنامرف  ناخ  وگاله  سراف ، رد  نایرغلـس  زا  هدع  کی  تموکح  زا  سپ  دـنداد .
. تفرگ تسد  هب  ار  تردـق  المع  دوب  ناخلیا  رـسپ  هک  رومیتوگنم  نوتاخ ، شبآ  رهوش  دـعب ، ینامز  كدـنا  یلو  دـینادرگ . سراف  کباتا 

. دش نایناخلیا  ورملق  همیمض  سراف  تفر و  نایم  زا  یلک  هب  نایرغلس  تردق  تشذگرد ، رومیتوگنم  نوچ 

یسانشباتک

.42 موبلا ، 232 ؛ روابماز ، 173 ؛ - 172 لوپ ، نیل - 460 ؛ یتسوی ، - 
(. رلوپشا ب . « ) سراف ناکباتا  ، » یناریا همانشناد  ثروساب ؛) ا . ك . « ) نایرغلس ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.B. Spuler, Die Mongolen in Iran, 4 th edn, 117- 21 - 
Erdogan Mercil, Fars Atabegleri Salgurlular, Ankara 1975, with genealogical table at p. - 

.146
.173 - 172 مجنپ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  ثروساب ، - 

398 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1297 ح 1141 / / 696 نادرو ح 536 - لآ  ای  دزی  ناکباتا   104

هراشا

نیدلا نکر  « 1 ، » زورنادرو نب  ماس   1141 ح 536 /
رد 604/ درک ، تموکح  لاس  تسیب  کیدزن  دـش و  وا  نیـشناج  شردـپ  تایح  نامز  رد  نیدـلا ، زع  زورنادرو ، نب  رگنل   1188 ح 584 /

تفای تافو   1207
نیدلا یحم  رگنل ، نب  زور  نادرو   1207 / 604

نیدلا بطق  روصنم  وبا  رگنل ، نب  رالاسهفسا   1219 / 614
رالاسهفسا روصنم  یبا  نب  هاش  دومحم   1229 / 626
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هاش دومحم  نب  هاش  رغلس   1241 / 639
هاش رغلس  نب  هاش  ن )  ) اغط  1252 / 650

هاش ن )  ) اغط نب  هلودلا  ءالع   1272 / 670
هاش ن )  ) اغط نب  هاش  فسوی   1275 / 673

نالوغم يالیتسا   1296 / 696
______________________________

. دزی ناکباتا  ریز  یسراف ، فراعملا  ةرئاد  هب  دیرگنب  دناهتشون . مه  روز  نادرو  ار  مان  نیا  (. 1)
399 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دندنگفارب ار  وا  یّلحم  يابقر  هاش ، فسوی  نب  هاش  یجاح   1318 ح 1315 - / 718 ح 715 -
نایرفظم ای  رفظم  لآ  تموکح   1319 / 719

زا هرامـش 78 ) هب  دـیرگنب   ) دـندوب اجنآ  رد  هیوکاـک  ینب  زا  ياهخاـش  هک  يزکرم  ناریا  رد  عقاو  دزی ، رهـش  رد  یلحم  يارما  زا  ياهلـسلس 
هرامش هب  دیرگنب   ) نایپسا رازه  دننام  اما  دناهتشاد ، یناریا  داژن  هک  دز  سدح  ناوتیم  مک  تسد  نادناخ  نیا  نیتسخن  يارما  ياهمان  يور 

سسؤم زورنادرو ، نب  ماس  گرزب ، هقجالس  زا  رجنـس ، ناطلـس  هک  دوب  نآ  رما  نیا  تلع  دناهداهن . دوخ  رب  ار  کباتا  یکرت  ناونع  ( 102
(. ح 1141 ح 536 /  ) درک بوصنم  مود  بساشرگ  راجیلاک  وبا  هیوکاک ، ینب  ریما  نیرخآ  نارتخد  يرگهللا )  ) یکباتا هب  ار  هلسلس  نیا 

. دندوب نالوغم  رازگجارخ  دعب  نرق  رد  سپس  نایقوجلس و  عیطم  تسخن  ماس  نانیشناج 
هاپـس دـنتخات ، ناریا  لامـش  رد  یلیعامـسا  عالق  رگید  توملا و  هعلق  هب  نـالوغم  هک   1256 رد 654 / هاش  رغلـس  نب  هاش  ن )  ) اـغط کـباتا 

یهاپس هکنآ  زا  لبق  ورنیازا ، درک ، ریخأت  جارخ  تخادرپ  رد  هاش ، فسوی  دزی ، رخآ  لبقام  کباتا  داتـسرفیم . نالوغم  رکـشل  هب  یکمک 
هتشامگ رهش  ینارمکح  هب  لوغم  هغوراد  کی  وا ، زا  سپ  درک . رارف  ناتسیس  هب  دسرب ، دزی  هب  دوب  هداتسرف  وا  یبوکرـس  هب  ناخ  نازاغ  هک 
داتفارب یلحم  نابیقر  تسد  هب  دعب  لاس  هس  اما  تشگ ، بوصنم  دزی  تموکح  هب  هرابود  هاش  فسوی  نآ  زا  يرسپ  ح 1315  رد 715 / دش .

. دندوب نایناخلیا  ناگدناشنتسد  زا  هک  هرامش 140 ) هب  دیرگنب   ) تفرگ رارق  رفظم  لآ  ای  نایرفظم  هطلس  تحت  يدوز  هب  رهش  و 

یسانشباتک

.231 روابماز ، هرامش 66 ؛  27 وخاز ، - 
(. سکنبریف ك . س . « ) دزی ناکباتا  ، » یناریا همانشناد  - 

.29 ص 23 - ، 1960 نارهت 1338 / راشفا ، جریا  هتساریو  دزی ، خیرات  يرفعج ، نسح  نب  دمحم  نب  رفعج  - 
.79 ص 66 - ، 1966 نارهت 1345 / راشفا ، هتساریو  دزی ، دیدج  خیرات  بتاک ، یلع  نب  نیسح  نب  دمحا  - 

400 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1307 - 1222 / 706 نامرک 619 - ناییاتخارق  ای  نایناخ  غلتق   105

هراشا

نیدلا ایندلا و  رصان  ناطلس ، غلتق  سراوفلا  وبا  زدلق ،)  ) زد ل  ا . نب ق . بجاح  قارب   1222 نامرک 619 /
تموکح لوا  رود  نیدلا ، بطق  حتفلا  وبا  نوتیمخ ، نب ؟ دمحم   1235 / 632
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نیدلا نکر  قارب ، نب  كرابم   1236 / 633
تموکح مود  رود  نوتیمخ ، نب ؟ دّمحم   1252 / 650

ناطلس جاّجح  مان  هب  نوتیمخ  نب ؟ دمحم  رسپ  هنطلسلا  بیان  نیدلا ، ایندلا و  تمصع  مود  نیدلا  بطق  ناکرت ، غلتق   1257 / 655
1294 رد 693 / لوتقم  نیدلا ، لالج  رفظملا  وبا  دمحم ، نب  شمتغ  رویس   1282 / 681

1295 رد 694 / لوتقم  نیدلا ، ةوفص  دمحم ، رتخد  نوتاخ  هاشداپ   1292 / 691
نیدلا رفظم  ثراحلا  وبا  ناطلس ، جاجح  نب  ناطلس  هاش  دمحم   1296 / 695

دش علخ   1305 رد 704 / نیدلا ، بطق  شمتغ ، رویس  نب  ناهج  هاش   1304 / 703
دش بوصنم  نامرک  تموکح  هب  لوغم  نارمکح  کی   1306 / 706

401 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
یلامش تادحرس  زا  هک  دوب  ییادوب  نایناتخارق  تمدخ  رد  هک  دندوب  یهاپس  رادرس  کی  لسن  زا  نامرک  یلحم  نانارمکح  زا  هلـسلس  نیا 

(. هرامش 90 هب  دیرگنب   ) دندوب هداد  رارق  زاتوتخات  دروم  ار  رهنلا  ءاروام  مهدزاود  مشش / نرق  همین  رد  هدرک و  ترجاهم  نیچ  يروتارپما 
. دوب هدـمآرد  مالـسا  نید  هب  يو  اریز  داد ، ودـب  یـسابع  هفیلخ  ار  ناطلـس  غلتق  ناوـنع  اـی  بقل  دوـب و  قارب  هیناـخ ، غـلتق  هلـسلس  سـسؤم 

نالوغم اب  وا  نانیـشناج  ناشیوخ و  دوب . هلـسلس  نیا  تردـق  زکرم  نرق  کـی  هب  کـیدزن  تلاـیا  نیا  دـش و  هداد  يو  هب  ناـمرک  تموکح 
نامرک رب  نایناخلیا  ناگدـناشنتسد  ناونع  هب  دـندرکیم و  تمدـخ  ناشخارف  يروتارپما  هرادا  رد  اهنآ  هب  دنتـشاد و  کـیدزن  تاـطابترا 
هاشداپ رگید  هنطلـسلا و  بیان  ناکرت  غلتق  یکی  ود ، نیا  زا  تسا . هظحالم  لباق  دـنمتردق  نز  ود  شقن  نانآ ، نایم  رد  دـندناریم . ناـمرف 
ریخأـت دوش  هداد  ناـیناخلیا  هب  تسیاـبیم  هک  یجارخ  تخادرپ  رد  ناـیناخ ، غلتق  ریما  نیرخآ  شمتغ ، رویـس  نب  ناـهج  هاـش  دوب . نوتاـخ 

. درک علخ  ار  وا  ویتاجلا  ورنیازا ، تشاداور ،
وا و  هرامـش 140 ) هب  دیرگنب   ) درک جاودزا  سراف  رد  رفظم  لآ  تردق  یعقاو  راذگهیاپ  دـمحم ، نیدـلا  زرابم  اب  يدـنچ  زا  سپ  شرتخد 

. دش فرصتم  ادعب  ار  نامرک 

یسانشباتک

.237 روابماز ، 180 ؛ - 179 لوپ ، نیل - - 
و. « ) هیناخ غلتق  « ؛) نتبمل س . ك . ا . « ) نامرک خیرات  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. یکسرونیم
402 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ح 1542 - 1030 ح 949 / زورمین 421 - كولم   106

هراشا

1031 - 1030 / 422 نایرصن 421 - ینب  ناتسیس 1 .
1036 - 1034 / 427 - 425

لوا نیدلا  جات  لضفلا  وبا  دمحا ، نب  رصن   1073 - 1038 / 465 - 429
هلودلا ءاهب  لوا ، نیدلا  جات  رصن  نب  رهاط   1073 / 465
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هلودلا ردب  لوا ، نیدلا  جات  رصن  نب  سابعلا  وبا   1088 / 480
هلودلا ءاهب  لوا ، نیدلا  جات  رصن  نب  فلخ   1090 / 482

مود نیدلا  جات  لضفلا  وبا  فلخ ، نب  رصن   1106 / 499
نیدلا سمش  مود ، نیدلا  جات  رصن  نب  دمحا  ای  دمحم   1164 / 559

نیدلا جات  رصن ، نب  كولملا  ّزع  دمحم  نب  برح   1169 / 564
نیدلا نیمی  موس ، نیدلا  جات  برح  نب  هاشمارهب   1213 موس 610 /

نیدلا نکر  نیدلا ، نیمی  هاشمارهب  نب  دومحم   1222 - 1221 / 619 - 618
403 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رفظملا وبا  موس ، نیدلا  جات  برح  نب  یلع   1222 / 619
نیدلا ءالع  موس ، نیدلا  جات  برح  نب  نیدلا  رصان  نامثع ، نب  دمحا   1223 / 620

نیدلا رصان  نامثع  نب  هاش  نامثع   1225 / 622
دریگیم تسد  هب  ار  تردق  هاشمزراوخ  نیگت  لانیا   1225 / 622

نیدلا سمش  نابرهم ، نب  فلخ  نب  دوعسم  نب  یلع   1236 ناینابرهم 633 / . 2
نیدلا رصان  نیدلا ، زرابم  حتفلا  وبا  نب  دمحم   1255 / 653

نیدلا ةرصن  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  دمحم   1318 / 718
لوا نیدلا  بطق  نیدلا ، نکر  دومحم  نب  دمحم   1330 / 731

لوا نیدلا  بطق  دمحم  نب  نیدلا  جات   1346 / 747
نیدلا لالج  نیدلا ، نکر  دومحم  نب  دومحم   1350 / 751

نیدلا نکر  دومحم  نب  نامرک  نیدلا  زع   1352 / 753
نیدلا ّزع  نبا  مود  نیدلا  بطق   1380 / 782

نیدلا جات  هنحش ، دوعسم  نب  حتفلا  وبا  ناهاش  هاش   1386 / 788
موس نیدلا  بطق  نیدلا ، سمش  یلع  نب  دمحم   1406 / 806

نیدلا ءالع  ای  نیدلا  سمش  موس ، نیدلا  بطق  دمحم  نب  یلع   1419 / 822
1480 تف 885 / نیدلا ، ماظن  نیدلا ، ءالع  ای  نیدلا  سمش  یلع  نب  ییحی   1438 / 842

نیدلا سمش  نیدلا ، ماظن  ییحی  نب  دمحم  ح 1485  ح 890 /  ؟
1495 / 900  ؟

. تشذگرد  1542 رد 949 / الامتحا  يوفص  بسامهط  هاش  تنطلس  هرود  رد  نیدلا ، ماظن  ییحی  نب  دومحم  ناطلس   1501 ای 906 /
نایوفص ورملق  هب  ناتسیس  ندش  همیمض 

نایرافص مراهچ  موس و  هخاش  تفای ) نوزفازور  یلوادت  دش و  ءایحا  نامزنیا  رد  هک  ناتسیس  میدق  مان   ) ار زورمین  ياهکلم  نیا  روابماز 
هک دشابیم  نآ  رب  تسا ، نامزمه  یلحم  خیرات  کی  هک  ناتسیس  خیرات  مانمگ  فلؤم  اما  تسا ، هتشاد  بوسحم  هرامش 84 ) هب  دیرگنب  )

404 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ناگدنهدهمادا تاحفص  زا  دیـسر . نایاپ  هب   1003 رد 393 / ناتـسیس ، وا ، هاگداز  تلایا  رب  نایونزغ  يالیتسا  اـب  نایرافـص  یعقاو  هلـسلس 

هک دیآیمرب  نینچ  ینشور  هب  نیسح ، هاش  کلم  كولملا  ءایحا  باتک  ینعی  ناتسیس ، زا  دعب  یلحم  خیرات  کی  ياههتـشون  زا  وا و  خیرات 
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طاـبترا هنوگچیه  هک  یناـبرهم ، كولم  يرـصن و  كولم  اـب  ینعی  میراد ، راکورـس  ناتـسیس  كولم  زا  ادـج  ـالماک  هلـسلس  ود  اـب  نوـنکا 
. دنشاب هدمآرب  ناتسیس  نیمز  بحاص  ياهنادناخ  زا  دیاب  اههلسلس  نیا  يودره  دنرادن و  يرافص  نیشیپ  نانارمکح  اب  يدوهشم 

. دندیـسر تردق  هب  مهدزای  مجنپ / نرق  هیلوا  ياهههد  رد  نایونزغ  هناگیب  تموکح  زا  ناتـسیس  مدرم  نوزفازور  یتیاضران  رثا  رب  نایرـصن 
هدـمآ هزات  نایقوجلـس  عیطم  دـنتفرگرب و  نایونزغ  زا  ار  دوخ  تعاطا  مامت  تراهم  اب  دـندوب ، عناق  یلحم  تموکح  کی  هب  اهنت  نوچ  نانیا 

تازواـجت دنتـسناوت  نینچمه  اـهنآ  دنداتـسرفیم . نایقوجلـس  رکـشل  هب  یکمک  نایهاپـس  یهاـگهاگ  مـهدزاود  مشـش / نرق  یط  دـندش و 
وبا مود  نیدـلا  جات  هب  دوب  هداتفاورف  هک  ناتـسیس  رد  ار  دابآمساق  لـیم  ناـمتخاس  دـننک . عفد  دوخ  یگیاـسمه  رد  ار  ناتـسهق  نایلیعامـسا 

لیاوا رد  سپس  داتفا ، ناتـسیس  رب  هرامش 159 ) هب  دیرگنب   ) نایروغ موش  هیاس  مهدزاود  مشش / نرق  رخاوا  رد  دنداد . تبـسن  رـصن  لضفلا 
رد  1222 رد 619 / نالوغم  ندـش  رادـیب  اب  اما  تفر ، ناـیهاشمزراوخ  هطلـس  ریز  هب  یهاـتوک  تدـم  يارب  ناتـسیس  مهدزیـس ، متفه / نرق 

. دیسرارف نایرصن  راک  نایاپ  دندروآ ، دوجو  هب  اهنیا  هک  یناریو  یبارخ و  ناتسیس و 
يارب جارخ  تخادرپ  ءازا  رد  نانآ  تیامح  هب  دندوب و  نایناخلیا  سپـس  لوغم و  گرزب  ياهناخ  هدـناشنتسد  ینابرهم ، كولم  نیتسخن 
دنناـم لوـغم  كرت و  رگاـمغی  بلطبوـشآ و  ياههتـسد  ياـهیرگتراغ  تاره و  ترک  لآ  كوـلم  هنابلطهعـسوت  ياهتــسایس  اـب  هلباـقم 
ناتسیس رگید  گرزب  ياهنادناخ  ياضعا  یلخاد  ياهشلاچ  زا  تردن  هب  ناینابرهم  تروصره ، هب  دنتـشاد . زاین  اهیرادوکین  ای  اهیردوگن 

ح 1318 دودـح 718 / زا  سپ  كولم  نیا  هرابرد  ام  عبنم  اهنت  میدرک ، دای  نآ  زا  نیا  زا  شیپ  هک  كولملا  ءایحا  باـتک  دـندوب . ناـما  رد 
ناراگزور ات  نیمزرس  نآ  تاصخـشم  زا  هک  داتفایم  يداصتقا  یعامتجا و  طاطحنا  یمانمگ و  هطرو  هب  ناتـسیس  سپ ، نیا  زا  اریز  تسا ،

تدـش ناتـسیس ، يرایبآ  هکبـش  نتفر  نایم  زا  یهابت و  دـندرک و  يو  نایهاپـس  رومیت و  هک  ییاهيرگناریو  اـب  طاـطحنا  نیا  تسا . ریخا 
. تفرگ

ماجنارس و  هرامـش 146 ) هب  دـیرگنب   ) تفرگ رارق  ولنیوققآ  نانامکرت  راشف  ریز  سپـس  دوب ، تاره  نایرومیت  رازگجارخ  ناتـسیس  تلاـیا 
دیدهت هک  تسا  ملـسم  ردـقنیا  یلو  تسا ، کیرات  ناینابرهم  تموکح  ياهههد  نیرخآ  يور ، ره  هب  تشگ . نایوفـص  تاکلمتـسم  ءزج 

تشاد نآ  رب  ار  لوا  بسامهط  هاش  ناکبزوا  هلیسو  هب  نایوفص  یقرش  ياهزرم  شیازفا  هب  ور 
405 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

بیترت یبـسن و  طـباور  یتخانـشهکس ، هچ  یبدا و  هچ  عباـنم ، ذـخآم و  دوـبمک  تلع  هب  دراـمگب . ناتـسیس  رب  ار  دوـخ  شاـبلزق  ناریما  هک 
. تسا هدنام  یقاب  مهبم  رایسب  زونه  ناهج  زا  ناینابرهم  ینیشناج  تموکح و 

یسانشباتک

.50 موبلا ، دامتعا ؛) لباق  ریغ  رصتخم و   ) 200 - 201 روابماز ، يرصن ؛) كولم  طقف   ) 439 یتسوی ، - 
اینرفیلاک اسماتسوک ، ، 477 ص 365 - (، 1543 - 1542 ات 949 /  861 / 247  ) زورمین كولم  ناتسیس و  نایرافص  خیرات  ثروساب ، ا . ك . - 

. مهدزناش مهدزناپ - هحفص  رد  همانهرجش  اب  ، 1994 كرویوین ، و 
(. ثروساب ا . ك . « ) ناتسیس ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

407 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.29 موبلا ، 144 ؛ - 143 روابماز ، 219 ؛ ، 217 - 216 مهدا ، لیلخ  هرامش 30 ؛  16 وخاز ، 155 ؛ لوپ ، نیل - - 
ا. ك . «، ) 2 متفه ؛ تمـسق  ، 2 مجنپ ؛ تمـسق  ، 2 مراهچ ؛ تمـسق  ، 5 موس ؛ تمـسق  نایقوجلـس . ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
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(. ثروساب
،73 - 138 ندنل 1968 ، ات 1330 ، زا ح 1071  نآ  خیرات  یناحور و  يدام و  گنهرف  یلک  یسررب  ناینامثع ، زا  لبق  هیکرت  نئاک ، دولک  - 

.301 - 269
O. Turan, Selcuklular zamaninda Turkiye siyasi tarih Alp Arsalan'dan osman Qazi'y, a) - 

.1071- 1318 (, Istanbul 1971, 45 ff
. باتک رخآ  رد  همانهرجش 

413 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1178 زا 1097 - شیپ  / 573 زا 490 - شیپ  نایدنمشناد  ای  هیدنمشناد   108

هراشا

. دنتشاد تموکح  زین  ایلوطانآ  قرش  رد  ادعب  يزکرم ، يایلوطانآ  لامش  رد  لصا  رد 
1104 تف 497 / تسا ، هدش  هدرب  مان   1097 رد 490 / وا  زا  رابنیتسخن  يزاغ ، دنمشناد   1175 570 -؟/ ساویس -؟ هخاش  . 1

دنمشناد نب  نیگتشمگ  يزاغ  ریما   1104 / 497
يزاغ ریما  نب  دمحم   1134 / 529

ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، دامع  دمحم ، نب  نونلا  وذ   1142 / 536
نیگتشمگ يزاغ  ریما  نب  نسب  یغی  کلم   1142 / 537

نیدلا لامج  دماحملا  وبا  نسب ، یغی  نب  يزاغ  دهاجم  کلم   1164 / 559
نیدلا سمش  دمحم ، نب  میهاربا  کلم   1166 / 562

نیدلا سمش  میهاربا ، نب  لیعامسا  کلم   1166 / 562
تخادرپ تموکح  هب  مود  راب  يارب  نیدلا  رصان  بقل  اب  نونکا  دمحم ، نب  نونلا  وذ  کلم   1174 - 1172 / 570 - 567

414 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دنتفرگ ار  ساویس  مور  نایقوجلس   1174 / 570

هلودلا نیع  نیگتشمگ ، يزاغ  ریما  نب  لیعامسا  ح 1142  ناتسبلا ح 537 / ۀیطلم و  هخاش  . 2
لیعامسا نب  نینرقلا  وذ   1152 / 547

ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، رصان  لیعامسا ، نب  دمحم   1162 / 557
نیدلا رخف  لیعامسا ، نب  مساق   1170 / 565

لیعامسا نب  نودیرفا   1172 / 567
ینارمکح مود  رود  دمحم ،  1178 - 1175 / 573 - 570

مور نایقوجلس  هبلغ   1178 / 573
هیـساما و تاقوت ، نوچ  يزکارم  فارطا  اراکنآ و  برغم و  ات  اـیکوداپاک  اـیلوطانآ و  زکرم  لامـش  رد  لـصا  رد  هیدنمـشناد  تردـق  زکرم 
رب مور  نایقوجلس  هکنآ  لاح  دنتشاد و  تراظن  ریغص  يایـسآ  يوسارف  هب  نانامکرت  ذوفن  یلامـش  هار  رب  اهنآ  بیترت ، نیا  هب  دوب . ساویس 

خیرات هنحص  رد  يزاغ  ناونع  هب  هک  تسا  ياهتخانشان  صخش  دنمشناد ، ینعی  هلسلس  نیا  سسؤم  نامکرت  دندرکیم . تراظن  یبونج  هار 
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لوا نالـسرا  چـلق  بیقر  يدودـح  اـت  زین  و  دـگنجیم ، لوا  یبیلـص  گـنج  ناـیوجگنج  اـب  اـیکوداپاک  رد  دوشیم و  رهاـظ  اـیلوطانآ  رد 
نرق و ود  هک  تساههناسفا  لیصا و  تایاور  زا  یطولخم  هک  تسا  هماندنمشناد  مان  هب  یسامح  ناتساد  یلـصا  نامرهق  يو  تسا . یقوجلس 

یکی هیطلم ، تادحرس  برع  يوجگنج  لاطب ، يدیس  اب  يو  ناتساد  نیا  رد  هدش و  هتشون  دنکیم  فیصوت  هک  ییاهدادیور  زا  دعب  يدنا 
لیاوا رد  تخاس . ادج  هناسفا  زا  ار  تقیقح  هیدنمـشناد  بسن  لصا و  دروم  رد  ناوتب  هک  تسا  راوشد  رایـسب  ورنیازا ، تسا . هدش  هتـسناد 

اب ایکیلیک و  رد  ناینمرا  اب  نیگتشمگ  يزاغ  ریما  و  دندوب ، دنمتردق  مور  نایقوجلـس  هزادنا  هب  مکتسد  هیدنمـشناد  مهدزاود  مشـش / نرق 
هفیلخ نایحیـسم ، اب  شیاهگنج  تلع  هب  يو  درک . حـتف  ار  هرقنا )  ) اراکنآ هیرـصیق و   1127 رد 521 / و  دـیگنج ، اهرلا )  ) اسدا رد  ناـگنرف 

. دش ناملسم  عورشم  نارمکح  کی  يزاغ  ریما  تروص  نیا  هب  داد و  وا  هب  کلم  ناونع  دشرتسم  یسابع 
زا 536/ دعب  هجیتن ، رد  تخیسگ و  مه  زا  ار  هیدنمشناد  تلود  تدحو  هزاریش  دمحم ، کلم  ناردارب  نارسپ و  نایم  یلخاد  تارجاشم  اما 

نایم نایدنمشناد  ياهورملق   1142
415 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

، نسب یغی  گرم  زا  سپ  دش . میسقت  هیرـصیق  رد  نونلا  وذ  ناتـسبلا و  هیطلم و  رد  لیعامـسا  هلودلا  نیع  شردارب  ساویـس و  رد  نسب  یغی 
تشک و  1174 رد 570 / ار  نونلا  وذ  ماجنارـس  و  تخادرپ ، ساویـس  هخاش  روما  رد  هلخادـم  هب  راب  نیدـنچ  یقوجلـس  مود  نالـسرا  چـلق 

چلق هکنیا  اـت  درکیم ، تموکح  هیطلم  رد  نایقوجلـس  هدـناشنتسد  ناونع  هب  دـمحم  هیدنمـشناد  ریما  نیرخآ  تفرگ . ار  وا  ياـهنیمزرس 
هب هیدنمـشناد  هیقب  تسا ، هدروآ  خروم  یبیب  نبا  هچنآ  رباـنب  تفرگ . تسد  هب   1178 رد 573 / ار  اجنآ  تموکح  یقوجلس  مود  نالـسرا 

. دندمآرد نایقوجلس  تمدخ 

یسانشباتک

.29 موبلا ، 147 ؛ - 146 روابماز ، 223 ؛ - 220 مهدا ، لیلخ  هرامش 27 ؛ ، 15 وخاز ، تسا ؛) صقان  ودره   ) 156 لوپ ، نیل - 455 ؛ یتسوی ، - 
اب چـنانیا ) ح . م . « ) رلیدنمـشناد ، » یکرت مالـسا  فراـعملا  ةرئاد  فـکیلم ؛) ناریا  « ) هیدنمـشناد ، » مود شیاریو  مالــسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

. همانهرجش
.103 - 82 ناینامثع ، زا  شیپ  هیکرت  نئاک ، دولک  - 

.O. Turan, Selcuklular zamaninda Turkiye, 112- 90 - 
416 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مهدزیس نرق  همین  ات  زا 1118  شیپ  متفه / نرق  همین  ات  زا 512  شیپ  کجوگنم  لآ  ای  نایکجوگنم   109

هراشا

خامک رد  دمحا ، کجوگنم  خامک ؟ یگیرود و  ناجنزرا ، رد  ناشزکارم  اب  یلامش ، يایلوطانآ 
کجوگنم نب  قاحسا  زا 1118  شیپ  زا 512 / شیپ 

نایکجوگنم ورملق  میسقت  ح 1142  ح 536 /
قاحسا نبا  لوا  دواد  ح 1112  خامک ح 536 / ناجنزرا و  هخاش  . 1

نیدلا رخف  دیعسلا  کلم  دواد ، نب  هاش  مارهب   1165 ح 560 /
نیدلا ءالع  هاش ، مارهب  نبا  مود  دواد   1228 - 1225 / 625 - 622
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دنریگیم تسد  هب  ار  روما  مامز  مور  نایقوجلس   1228 / 625
قاحسا نب  لوا  نامیلس  ح 1142  ح 536 / هگرود )  ) یگیرود هخاش  . 2

نیدلا فیس  رفظملا  وبا  نامیلس ، نب  هاشنهاش  ات 1175  ات 570 /
هاشنهاش نبا  مود  نامیلس  ح 1197  ح 593 /

نیدلا ماسح  رفظملا  وبا  مود ، نامیلس  نب  دمحا  ح 1229  ح 626 /
417 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هتشاد تموکح  زونه   1252 رد 650 / دمحا ، نب  هاشکلم  زا 1242  سپ  زا 640 / سپ 
مور نایقوجلس  هبلغ 

یببس نادنواشیوخ  زا  یکی  کجوگنم ، نب  قاحسا  هک  نیا  ات  دوب  هدینـشن  يزیچ   1118 لاس 512 / ات  یسک  نایزاغ  مانمگ  هلـسلس  نیا  زا 
نایکجوگنم نیـشنریما  داد . رارق  دـیدهت  دروم  ار  هیطلم  ناجنزرا ، کـیدزن  خاـمک  رد  دوخ  هعلق  زا  هرامش 108 ) هب  دیرگنب   ) نایدنمـشناد

ناـجنزرا خاـمک و  زا  ریغ  و  دوب ، هدـش  عـقاو  قرـشم  رد  هرامـش 110 ) هب  دـیرگنب   ) یقوجلـس ناکرت  برغم و  رد  هیدنمـشناد  ورملق  ناـیم 
نهک میهافم  قباـطم  وا  ورملق  ، 1142 رد 536 / قاحـسا  گرم  زا  سپ  دـشیم . لماش  ار  راصح  هرق  نبـس  ای  هینوغک  یگیرود و  ياهرهش 
هخاش زا  هاش  مارهب  تشاد . دوجو  هداوناخ  نیا  زا  هخاـش  ود  سپنآ  زا  ورنیازا ، دـش . میـسقت  وا  نارـسپ  نیب  ناـکرت  ناـیم  رد  یهاشردـپ 

نانآ دوب و  ناریا  نابزیـسراف  گرزب  نارعاش  یناقاخ  یماظن و  حودـمم  تخاس و  لدـبم  یگنهرف  زکرم  کی  هب  ار  دوخ  رابرد  ناـجنزرا 
اب نایکجوگنم  تشاذـگ . راگدای  هب  دوخ  زا  مظعم  يدجـسم  یگیرود  هخاـش  لاـح ، ناـمه  رد  دـندرکیم . هیدـه  ودـب  ار  دوخ  ياـهباتک 

تردـق اـما  دـندیبلط ، کـمک  نازوبارط  یـسنازیب  ناـنارمکح  نوچ  ییاهتردـق  زا  هزیتـس  نیا  رد  دـندمآرد و  زیتـس  رد  زا  مور  ناـیقوجلس 
، مور یقوجلس  ناطلـس  مود ، دابقیک  هب  ار  خامک  ناجنزرا و  مود  دواد  ناجنزرا ، هلـسلس  نارمکح  نیرخآ  دیبرچ و  اهنآ  رب  هینوق  نیطالس 

همین ات  ارهاظ  دروآ و  ماود  يرتینالوط  تدـم  یگیرود  هخاش  دناتـس . ار  نیگلا  رهـشقآ و  اهنآ  لـباقم  رد  درک و  میلـست   1228 رد 625 /
. دندمآرد یقرش  يایلوطانآ  هب  نالوغم  هک  دیسرارف  یتقو  الامتحا  اهنآ  راک  نایاپ  دندوب . ياج  رب  نانچمه  مهدزیس  متفه / نرق 

یسانشباتک

.282 - 279 یلرشپا ، لچرم - ثروساب - 146 ؛ روابماز 145 - 226 ؛ - 224 مهدا ، لیلخ  هرامش 25 ؛  14 وخاز ، - 
. همانهرجش اب  رموس ،) ف .  ) وگنم ، » یکرت مالسا  فراعملا  ةرئاد  نئاک ؛) دولک  « ) جوگنم ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

 (. O. Turan, Dogu Anadolu Turk devletleri tarihi, 55- 79, 242) List (, 278( genealogical table - 
418 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ات 1202 مهدزای  نرق  رخاوا  ات 598 / مجنپ  نرق  رخاوا  قتلس  ای  قدلس  ینب   110

هراشا

مساقلا وبا  لوا ، قتلس  مهدزای  نرق  رخاوا  مجنپ / نرق  رخاوا  مورزرا  رد  ناشتختیاپ  اب  یقرش  يایلوطانآ 
لوا قتلس  نب  یلع   1102 / 496

نیدلا ءایض  يزاغ ، رفظملا  وبا  ح 1124  ح 518 /
نیدلا زع  یلع ، نبا  مود  قتلس   1132 / 526
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مود قتلس  رتخد  نوتاخ  امام   1201 1191 و 597 / نیب 587 / نیدلا  رصان  مود ، قتلس  نب  دمحم   1168 / 563
دمحم نب  هاشکلم  ای  نیدلا  ءالع  دمحم ، نب  روصنم  وبا   1202 ح 1201 - / 598 ح 597 -

مور نایقوجلس  هبلغ   1202 / 898
/ مجنپ نرق  رخآ  ياـهههد  رد  هک  تسا  هدوـب  یناـنامکرت  يارما  زا  قتلـس  ارهاـظ  اـما  مینادیمن ، یتـسرد  هب  ار  نادـناخ  نیا  بسن  لـصا و 

. دناهدوب لوغشم  تیلاعف  هب  ایلوطانآ  رد  مهدزناپ 
مورزرا رد  شهاگیاپ  زکرم و  هک  ینیشنریما  رب  هک  مینیبیم  خیرات  هنحص  رد  ار  یلع  شرسپ 

419 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
اب دتـسوداد  يارب  یقنوررپ  زکرم  هک  ار  مورزرا  یتسیاب  نایقوجلـس  دراد . الیتسا  صرق ،)  ) سرک هلمج  زا  یحاون  نآ  ياهرهـش  رب  تسا و 

کلم ناونع  اهياب ) ای  اهیب   ) اهگیب نیا  وس ، نیا  هب  قتلـس  نب  یلع  زا  دنـشاب . هتـسارآ  ابیز  ياهانب  تاراـمع و  اـب  دوب  یلامـش  ياـیلوطانآ 
دواد هب  موسوم  ناهاشداپ  ناـمز  زا  هک  دوب  ناـیجرگ  اـب  گـنج  هرود ، نآ  روما  رد  قتلـس  يارما  یماـظن  یـسایس و  هدـمع  شقن  دنتـشاد .

(. هرامش 97 هب  دیرگنب   ) دندوب ناهاش  نمرا  نادحتم  زا  بلغا  دینارتسگیم و  بونج  يوس  هب  ار  دوخ  ورملق  ( 1125 - 1089  ) هدننادرگزاب
اب هکنآ  طرش  هب  دیآرد  حیسم  نید  هب  تسا  رضاح  هک  درک  داهنـشیپ  مود ، قتلـس  نب  دمحم  رـسپ  زیگناربلاؤس ، بیجع و  ناتـساد  رد  اما 

ناریما زا  مود ، نامیلس   1102 رد 598 / اما  تسین ، نشور  هلسلس  نیا  تموکح  رخآ  ياهلاس  دنک . جاودزا  رامات ، یجرگ ، فورعم  هکلم 
مورزرا رب  نیا ، زا  دعب  لاس  یـس  ات  تشادرب و  نایم  زا  ار  نایقتلـس  شهار  رـس  رب  تفریم ، نایجرگ  گنج  هب  هک  یماگنه  مور ، هقجالس 

. درک دوخ  ورملق  همیمض  ار  نآ   1230 رد 627 / لوا  دابقیک  اما  دندرکیم ، تموکح  یقوجلس  ناگدازهاش  زا  نت  ود 

یسانشباتک

.284 - 283 یلرشپا ، لچرم - ثروساب و  145 ؛ روابماز ، 228 ؛ - 227 مهدا ، لیلخ  - 
(. رزیلیج « ) يرللوغا قتلس  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.108 - 106 ناینامثع ، زا  شیپ  هیکرت  نئاک ، دولک  - 
.Faruk Sumer," Saltuklular", SAD, 3) 1971 (, 391- 433, with genealogical table at. p. 394 - 

.O. Turan, Selcuklular Zamaninda Turk, 251- 4 - 
Idem, Dogu Anadolu Turk Devletleri tarihi, Istanbul, 1973, 52- 3, 241) List (, 277( - 

 (. genealogical table
420 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ح 1360 ح 1297 - ح 761 / يرللوغا ح 696 - یسهرق  ای  یسهرق  ینب   111

هراشا

گب ملق  نب  گب  یسهرق  ایلوطانآ ؟ یبرغبونج  رد 
1335 تف ح 735 / یسهرق ، نب  گب  نالجع   ؟
رسکیلاب رد  ناخ ،) رومد   ) ناخ ریمد  ح 1330  ح 730 /

«1 ( » همگرب  ) همغرب رد  نوسرد ) نیدلا ؟(  عاجش  ناخ ، یشخی 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 212 

http://www.ghaemiyeh.com


هلقانچ اورت و  رد   1357 رد 758 / ناخ ، ریمد  نب  نامیلـس  دننکیم  دوخ  تکلمم  همیمـض  ار  اهنآ  ورملق  ینامثع  ناکرت  ح 1346  ح 747 /
. تشاد تموکح 

رد هک  ینیمزرـس  دادـتما  رد  لنادراد و  یلحاس  ریـسم  دالنیمز  اههنارک و  ینعی  یناتـساب ، يایـسوم  رد  ار  دوخ  اهیب )  ) اـهگبزا هلـسلس  نیا 
هرامش 108) هب  دیرگنب   ) هیدنمشناد اب  یسهرق  ینب  نتـشاد  طابترا  دوب . همغرب  رـسکیلاب و  ناشزکارم  دنتخاس و  رقتـسم  تشاد  رارق  بونج 

لیاوا رد  ار  دوخ  نیشنریما  يوق  لامتحا  هب  نادناخ  نیا  تسین . شیب  ياهناسفا  انیقی 
______________________________

، مود دلج  تسا . هتسناد  ناخ  یشخی  ردارب  ار  نوسروط  همکاحلا ، رسالا  مجعم  هیمالسا و  لودلا  خیرات  رد  نامیلس  دیعس  دمحا  رتکد  (. 1)
. نوسرد هن  تسا  هدروآ  نوسروط  دینیبیم  هکنانچ  ار  مان  نیا  طبض  ومه  ص 392 و 

421 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
يوس نآ  رد  هطنزیب  رب  دندمآرد و  ییایرد  تردق  کی  تروص  هب  هرمرم  يایرد  هژا و  يایرد  رد  دنداد و  لیکشت  مهدراهچ  متـشه / نرق 

هب ندـش  همیمـض  زا  سپ  دـنتخاس . راومه  اپورا  لخاد  هب  اهینامثع  روبع  يارب  ار  هار  بیترت ، نیا  هب  دـندروآ . دراو  يدایز  راـشف  لـنادراد 
هب دیاش  یسهرق ، ینب  اهیب )  ) ياهگب زا  یکی  مکتسد  هک  دیآیم  رظن  هب  هداوناخ - ینیمزرـس  ندرک  امنگرزب  رد  هلحرم  نیلوا  اهینامثع -

نیا زا  نوچ  اما  تسا ؛ هدوب  یتردق  بحاص  دنتسویپ ، اهینامثع  هب  یسهرق  نارادرس  زا  نت  دنچ  هکنآ  زا  سپ  اهینامثع ، هدناشنتسد  ناونع 
. تسا هدنام  کیرات  مهبم و  اهنآ  خیرات  مظعا  تمسق  تسین ، تسد  رد  يرگید  هتشون  هکس ، دنچ  زج  تشاد  یهاتوک  رمع  هک  هلسلس 

یسانشباتک

.311 - 309 یلرشپا ، لچرم - ثروساب - 150 ؛ روابماز ، 275 ؛ - 274 مهدا ، لیلخ  - 
نوزوا ه  ا . « ) يرللوـغوا یــس  هرق  ، » یکرت مالــسا  فراـعملا  ةرئاد  نئاـک ؛) دوـلک  « ) یــسهرق ، » مود شیاریو  مالــسا ، فراــعملا  ةرئاد  - 

(. یلشراخ
.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri ue Akkoyunlu devletleri, Ankara, 1969, 96- 103 - 

422 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1410 ح 1313 - / 813 نایناخوراص ح 713 - ای  ناخ  وراص  ینب   112

هراشا

1348 زا 749 / دعب  تف  یگپلا ، نب  گب  ناخ  وراص  ح 1313  یبرغ ح 713 / يایلوطانآ 
نیدلا رخف  ناخ ، وراص  نب  سایلا  ح 1348  ح 749 /

ح 1388 تف ح 790 / نیدلا ، رفظم  سایلا ، نب  یپلچ  قاحسا  ات 1357  ات 758 /
ینارمکح لوا  رود  قاحسا ، نب  هاش  رضخ   1390 ح 1388 - / 792 ح 790 -

ینامثع تلود  هب  قاحلا   1390 / 792
قاحسا نب  ناخروا   1402 / 805

تموکح مود  رود  هاش ، رضخ   1410 زا 1404 - دعب  / 813 زا 807 - دعب 
ینامثع تلود  هب  یعطق  ندش  همیمض   1410 / 813
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ح رد ح 713 / گب  ناخ  وراص  دنتـشاد و  تموکح  میدـق  هیدـیل  يزرواشک  زیخلـصاح  یلحاس و  تلایا  رب  یناخوراص  ي  اهیب )  ) اـهگیب
رد ياییایرد  تردق  هرامش 113 ) هب  دیرگنب   ) نیدیا ینب  ناشهیاسمه  ياهگب  اهنآ و  اجنیا  زا  درک . حتف  ار  ایسنم  ای  ایسنگم   1313

423 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
اب یکرتشم  زرم  مهدراهچ  متـشه / نرق  هناـیم  ياـهلاس  رد  زین  دـندش و  ریگرد  اـهییاوونج  اهیـسنازیب و  اـب  دـندروآ و  دـیدپ  هژا  ياـیرد 

لوا دیزیاب  ناطلـس  هرامـش 111 .) هب  دـیرگنب   ) دـندرک ادـیپ  دـندوب ، هدرک  دوخ  تلود  همیمـض  ار  یـسهرق  نیـشنریما  کنیا  هک  اـهینامثع 
هلصافالب ، 1402 لاس 804 / رد  اراکنآ  رد  ناطلس  رب  رومیت  يزوریپ  زا  سپ  اما  درک ، دوخ  تکلمم  همیمض  ار  نایناخوراص  ورملق  ینامثع 

اـسینم ای  اسینگم  دش و  ینامثع  تلود  همیمـض  عطاق  تروص  هب  نایناخوراص  تاراما  دـعب  لاس  تشه  دنتـشاد . درتسم  ار  نآ  نایناخوراص 
. تشگ ینامثع  ناگدازهاش  هاگتماقا 

یسانشباتک

.325 - 323 یلرشپا ، لچرم - ثروساب - 150 ؛ روابماز ، 278 ؛ - 276 مهدا ، لیلخ  - 
م. « ) يرللوغوا ناخ  وراص  ، » یکرت مالـسا  فراعملا  ةرئاد  ودایرکز ؛) تبازیلا ا . « ) ناـخ وراـص  ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

(. ياجوا ياتغج 
.I. H. Uzuncasili, Anadolu beylikleri, 84- 91 - 

424 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1426 - 1308 / 829 يرللوغا 708 - نیدیآ  ای  نیدیآ  ینب   113

هراشا

يزاغ نیدلا  زرابم  گب ، دمحم   1308 یبرغ 708 / يایلوطانآ 
يزاغ نیدلا  ءاهب  دمحم ، نبا  گب  لوا  رمع   1334 / 734

دمحم نب  رضخ   1348 / 749
دمحم نب  یسیع   1390 ح 1360 - / 792 ح 761 -

ینامثع تلود  هب  ندش  همیمض   1390 / 792
كرتشم ینارمکح  یسیع  نب  یسوم   1402 / 805

كرتشم ینارمکح  یسیع  نبا  مود  رمع 
یسیع نبا  مود  رمع   1403 / 805

دمحم نب  رداهب  میهاربا  نب  دینج   1426 - 1405 / 829 - 808
ینامثع ورملق  هب  یعطق  قاحلا   1426 / 829

ینب ای  يرللوغوا  نایمرگ  نوشق  نارادرس  زا  شدوخ  هک  گب  دمحم  ولغوا  نیدیآ  نادناخ 
425 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ای نیدیآ  ناشزکرم  دنتـشاد و  تراما  میدـق  ياینوئام  ینعی  ایلوطانآ ، برغ  دالنیمز  لحاوس و  رد  دوب و  هرامش 116 ) هب  دیرگنب   ) نایمرگ
ياهتراما نیب  رد  نیاربانب ، تشذگیم . نآ  زا  سردنم  كویب  دور  ياطسو  ریـسم  هک  دوب  ياهقطنم  نیا  دوب و  راصحلزوگ  ادعب  ایلارت و 
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لباقم رد  ییایرد  تردـق  هب  ار  نیدـیآ  ياـهگب  تفرگ و  ار  ریمزا  لوا  گـب  رمع  تشاد . رارق  بونج  رد  اـشتنم  لامـش و  رد  یناـخوراص 
ار نیـشنریما  نیا  لوا  دـیزیاب  دـمآ . نوریب  هسامح  ای  ناتـساد  کی  نامرهق  تروص  هب  دوخ  و  درک ، لدـبم  هژا  يایرد  رد  ینیتال  نایحیـسم 
هب دـیرگنب   ) یفطـصم مزود  بیقر ، ناطلـس  زا  دـینج  نادـناخ ، نیا  ریما  نیرخآ  تشاد . درتسم  ار  نآ  رومیت  اـما  درک ، دوخ  ورملق  همیمض 

. دش ینامثع  يروتارپما  همیمض  نیدیآ  داد و  تسکش  ار  وا  مود  دارم  ناطلس  یلو  درک ، ینابیتشپ  هرامش 130 )

یسانشباتک

.289 - 287 یلرشپا ، لچرم - ثروساب - 151 ؛ روابماز ، 280 ؛ - 279 مهدا ، لیلخ  - 
توـکرد و میـسب  « ) نیدـیآ ، » یکرت مالـسا  فراـعملا  ةرئاد  فـکیلم ؛) ناریا  « ) وـلغوا نیدـیآ  ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

(. چنانی لیلخ  نیمرکم 
.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikeri, 104- 20 - 

E. A. Zachariadou, Trade and Crusade: Venetian Grete and Emirates of Menteshe and - 
.Aydin) 1300- 1415 (, Venice 1983

426 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ات 1424. مهدزیس  نرق  رخاوا  ات 847 / متفه  نرق  رخاوا  يرللوغا  اشتنم  ای  اشتنم  ینب   114

هراشا

گب اشتنم  ح 280  ایلوطانآ ح 679 / یبرغبونج 
گب اشتنم  نب  دوعسم  ات 1296  ات 695 /

ایکول رد  هکینیف  ای  هکوف  رد  گب ، اشتنم  نب  نامارق 
نیدلا عاجش  دوعسم ، نب  ناخروا  ح 1319  ح 719 /

ناخروا نب  میهاربا  ح 1344  ح 745 /
(1391 تف 793 /  ) دمحا نیدلا  جات  دمحم و  ( 1375 تف 777 /  ) یسوم ینعی  میهاربا ، نارسپ  نایم  ورملق  میسقت  ح 1360  ح 761 /

ینامثع تکلمم  هب  ندش  همیمض   1391 / 793
نیدلا عاجش  ای  نیدلا  رفظم  میهاربا ، نب  دمحم  نب  یسیع   1402 / 805

كرتشم ینارمکح  سایلا  نب  ثیل   424 - 1421 / 827 - 824
كرتشم ینارمکح  سایلا  نب  دمحا 

ینامثع ورملق  هب  یعطق  قاحلا   1424 / 827
427 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ای سالیم  رد  ناشزکارم  دنتـشاد و  دوخ  لاغـشا  رد  ار  میدـق  ياـیراک  ینعی  اـیلوطانآ  یبرغبونج  ياههنارکـسپ  لـحاوس و  هداوناـخ  نیا 
. دوب هریغ  سوتلیم و  ای  طالب  نیچپ ، اسالیام ،

/ متفه نرق  رخاوا  رد  اهنت  هداوناخ  نیا  اما  دـشاب ، هدوب  مور  یقوجلـس  ریخا  نیطالـس  بناج  زا  لحاوس  ریما  تسا  نکمم  گـب  اـشتنم  ردـپ 
زاوننامهم ناراوسهـش  اهيزینو ، هیلع  ینیمز  ییایرد و  تایلمع  رد  ییاشتنم  ناریما  دعب ، نرق  یط  دندش . رهاظ  خیرات  هنحـص  رد  مهدزیس 
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یقرش تاراما  هکنآ  زا  سپ  ینامثع ، نیطالس  زا  لوا  دیزیاب  ناطلس  دندوب . راتفرگ  ریمزا ، کلمت  رـس  رب  شکمـشک  هلمج  زا  سدور ، رد 
رومیت اما  دندروآرد . فرـصت  هب  ار  اهنآ  تراما  دندش ، قحلم  ینامثع  تلود  يرللوغوا  دیمح  نایمرگ و  ینب  دـننام  هباشتنم  يارما  رواجم 

مود دارم  ناطلس  دهن و  ندرگ  ار  ینامثع  لوا  دمحم  ناطلـس  زا  تعاطا  دش  روبجم  گب  سایلا  ماجنارـس  لاحرههب ، تشاد . درتسم  ار  نآ 
. درک دوخ  يروتارپما  همیمض   1424 رد 827 / ار  اجنآ 

یسانشباتک

.316 - 313 یلرشپا ، لچرم - ثروساب - 154 ؛ - 153 روابماز ، 285 ؛ - 283 مهدا ، لیلخ  - 
نوزوا ه  ا . « ) يرللوـغوا اـشتنم  ، » یکرت مالـسا  فراـعملا  ةرئاد  لـچرم ؛) ا . « ) يرللوـغوا اـشتنم  ، » مود شیاریو  مالــسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

(. یلشراچ
.P. Wittek, Das Furstentum Mentesche, Istanbul 1934 - 

.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 70- 83 - 
E. A. Zachariadou, Trade and Crusade: Venetian Crete and the Emirates of Menteshe - 

.and Aydin
428 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1369 - 1261 / 769 يرللوغا 659 - جنانیا  ای  جنانیا  ونب   115

هراشا

1262 رد 660 / لوتقم  گب ، دمحم   1261 ایلوطانآ 659 / یبرغبونج  رد  یلزیند 
1278 رد 676 / لوتقم  گب ، یلع   1262 / 660

نایمرگ ینب  اتا و  بحاص  هلیسو  هب  یلزیند  نتفرگ   1277 / 675
1334 زا 734 / دعب  تف  تشاد ، تموکح   1314 رد 714 / نیدلا  عاجش  یلع ، نب  گب  جنانیا   ؟

گب جنانیا  نب  نالسرا  دارم  ح 1335  ح 735 /
گب دارم  نب  گب  قاحسا  ات 1369  ات 1360 / ات 770 / ات 761 

نایمرگ ینب  تموکح   ؟
رهـش هب  ار  دوخ  ياج  مهدراهچ  متـشه / نرق  رد  ایلوطانآ ، یبرغبونج  هلخاد  رد  میدق  هیقذال )  ) يائیکیدوئال ینعی  کیدل ، ای  قیدال  رهش 

نآ دوب . نایمرگ  نیـشنریما  اشتنم و  نیـشنریما  نایم  يدحرـس  هاگیاپ  کی  تخادرپ و  دش ، هداهن  ناینب  یکیدزن  نآ  رد  هک  یلزیند  ولزونت /
کی دعب  نرق  رد  دندوب و  هتفرگ  اهیسنازیب  زا   1259 رد 657 / نایقوجلس  ار  هاگیاپ 

429 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
یکی هب  ار  نآ  اهنآ  داتفا ، نایمرگ  ینب  هطلـس  ریز  هب  نوچ  درک و  کچوک  نیـشنگب  کی  زکرم  ار  نآ  دمحم  مان  هب  یلحم  نامکرت  گب 
ینامز كدنا  دوخ  نایمرگ  ینب  هکنیا  ات  دنتشاد  دوخ  کلمت  رد  ار  نآ  لسن  ود  زا  شیب  وا  فالخا  دنداد و  گب  جنانیا  دوخ  ناشیوخ  زا 

. دنتفرگ تسد  هب  ون  زا  ار  نآ  روما  مامز  دوش ، ینامثع  يروتارپما  همیمض   1390 رد 792 / ناشتراما  هکنآ  زا  شیپ 

یسانشباتک
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.313 - 311 یلرشپا ، لچرم - ثروساب - 152 ؛ روابماز ، 295 ؛ مهدا ، لیلخ  - 
(. فکیلم « ) یلزیند ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 55- 7 - 
.O. Turan, Selcuklular Zamaninda Tukiye, 514- 18 - 

430 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1428 ات 1299 - / 832 ات 699 - « 1  » نایمرگ ینب   116

هراشا

ریش یلع  نیدلا  میرک  نبا  لوا  بوقعی  ات 1299  ات 699 / ایلوطانآ  برغ 
بوقعی نب  نادشخچ  دمحم  زا 1327  دعب  زا 727 / دعب 

دمحم نب  هاش  نامیلس  ات 1363  ات 764 /
تموکح لوا  رود  نامیلس ، نب  یبلچ  مود  بوقعی   1390 - 1387 / 792 - 789

ینامثع ورملق  هب  مامضنا   1390 / 792
تموکح مود  رود  یبلچ ، مود  بوقعی   1402 / 805

ناینامارق يالیتسا   1411 / 814
ینامثع هدناشنتسد  ناونع  هب  تموکح  موس  رود  یبلچ ، مود  بوقعی   1428 - 1413 / 832 - 816

ینامثع ورملق  هب  یعطق  مامضنا   1428 / 832
مور نایقوجلس  تمدخ  رد  رابنیتسخن  يارب  هک  دندوب  كرت  هلیبق  کی  لصا  رد  نایمرگ 

______________________________

( نایمرگ دالوا   ) يرللوغا نایمرگ  ای  (. 1)
431 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ینیشنگب کی  اجنآ  رد  دندرک و  ترجاهم  ایلوطانآ  برغ  هب  نانیا  مهدزیس ، متفه / نرق  رخاوا  رد  اما  دوشیم . هدینش  اهنآ  مان  هیطلم  رد 
سـسؤم هب  نایقوجلـس  لاوز  دـندوب . ناناخلیا  سپـس  نایقوجلـس و  هدـناشنتسد  عبات و  اـهنآ  دـنداد . لیکـشت  دوب ، هیهاـتوک  شزکرم  هک 

دوجو هب  ایلوطانآ  برغ  رد  نامزنیا  رد  ار  كرت  نیـشنریما  نیرتدـنمتردق  نیرتعیـسو و  هک  داد  تصرف  لوا  بوقعی  نایمرگ ، نیـشنگب 
. دوب رادروخرب  سردـنم  دور  هزوح  قیرط  زا  يراجت  ياـههار  نتـشاد  تیزم ، زا  دـشیم و  میدـق  ياـیگیرف  مظعا  شخب  لـماش  هک  دروآ 
رد دادیم . جارخ  يو  هب  سنازیب  روتارپما  تشاد و  هطلـس  هرامـش 113 ) هب  دیرگنب   ) نیدیآ ینب  دـننام  رواجم ، ناریما  رب  نینچمه  بوقعی 

ادیپ اجنآ  لاس  لوط  رد  نیـشنگب  يدادعت  اریز  دـش ، هاتوک  هژا  يایرد  لحاوس  زا  نایمرگ  ینب  تسد  مهدراهچ ، متـشه / نرق  مود  همین 
. تفرگ رارق  یقرشبونج  رد  اهینامهرق  لامش و  رد  ینامثع  تلود  نایم  نایمرگ  نیشنریما  دندش و 

نآ رومیت  ریما  اما  داد ، تسد  زا   1390 رد 792 / ینامثع  ناطلـس  لوا ، دیزیاب  لباقم  رد  ار  دوخ  ورملق  مود ، بوقعی  نایمرگ ، ریما  نیرخآ 
شگرم زا  سپ  ورنیازا ، داد و  ثاریم  هب  اـهینامثع  هب  ار  دوخ  ياهنیمزرـس  ماجنارـس  يو  یلو  دروآ . گـنچ  هب  اراـکنآ  دربن  زا  دـعب  ار 

. درک بحاصت  ار  نایمرگ  ورملق  مود  دارم  ناطلس 

یسانشباتک
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.303 - 301 یلرشپا ، لجرم - ثروساب - 152 ؛ روابماز ، 294 ؛ - 292 مهدا ، لیلخ  - 
نوزوا ه  ا . « ) يرللوغوا نایمرگ - ، » یکرت مالـسا  فراعملا  ةرئاد  فکیلم ؛) نریا  « ) نایمرگ ینب  ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

(. یلشراچ
.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 39- 54 - 

432 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ح 1341 ح 1271 - ح 742 / ح 670 - « 1  » اتا بحاص  ینب   117

هراشا

كرتشم ینارمکح  اتا  بحاص  نیدلا  رخف  یلع  نب  نیسح  ح 1271  يزکرم ح 670 / يایلوطانآ  برغ 
كرتشم ینارمکح  نیدلا  ةرصن  نیدلا ، رخف  یلع  نب  نسح  نیدلا  جات 

نیدلا سمش  نیدلا ، ةرصن  نسح  نب  دمحم  زا 1277  دعب  زا 676 / دعب 
نیدلا ةرصن  دمحم ، نب  دمحا  ح 1341  - 1287 ح 742 / - 686

نایمرگ ینب  ورملق  هب  مامضنا  ح 1341  ح 742 /
نایمرگ و ینب  ياهنیـشنگب  نایم  دوب و  راصحهرق  نویفا  شزکرم  هک  دنتـشاد  تموکح  کچوک  نیـشنریما  کی  رب  اتا  بحاص  نادنزرف 
(1288 تف 687 /  ) تشاد ترهـش  اتا  بحاص  هک  یلع  نیدلا  رخف  ینعی  مور ، ياهیقوجلـس  ریزو  مسا  زا  ار  ناشمان  نانیا  دوب . دیمح  ینب 

رد ار  رهشقآ  هیهاتوک و  هلمج  زا  ییاهرهش  یلع  نیدلا  رخف  نارسپ  دنتفرگ .
______________________________

يرللوغا اتا  بحاص  (. 1)
433 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

تردـق هزادـنا  نیمه  راک  رخآ  رد  اهنآ  باقعا  دـندش . راـصحهرق  نویفا  قیذـال و  بحاـص  رترادـیاپ  تروص  هب  سپـس  دنتـشاد و  راـیتخا 
همیمـض ار  اتا  بحاص  دالوا  ياهنیمزرـس  مهدراهچ  متـشه / نرق  همین  دودح  رد  دـننامب و  هدـنز  نایمرگ  ینب  تیامح  تحت  هک  دنتـشاد 

. دننک دوخ  تراما )  ) نیشنگب

یسانشباتک

.323 - 321 یلرشپا ، لجرم - ثروساب - 148 ؛ روابماز ، 273 ؛ مهدا ، لیلخ  - 
(. ربما ه  چ . « ) اتا بحاص  ینب  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 150- 2 - 
. اهینامثع زا  شیپ  هیکرت  نئاک ، دولک  - 

434 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1423 ح 1301 - / 826 هکت ح 700 - ینب  دیمح و  ینب   118

هراشا
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کلف دیمح ، نب  سایلا  نب  گب  رادند  ح 1301  ردیرجا ح 700 / رد  دیمح  ینب  هخاش  یبرغبونج 1 - هنارک  يزکرم و  يایلوطانآ  برغ 
نیدلا

تفرگ ار  ردیرجا  یناخلیا  نارمکح  ناپوچ  نب  شاترومیت   1327 - 1324 / 728 - 724
رادند نب  گب  رضخ   1327 / 728

نیدلا مجن  رادند ، نب  قاحسا   1328 / 728
نیدلا رفظم  رادند ، نب  دمحم  نب  یفطصم  ات 1344  ات 745 /

نیدلا ماسح  یفطصم ، نب  سایلا   ؟
نیدلا لامک  سایلا ، نب  نیسح   1391 ح 1374 - / 793 ح 776 -

ینامثع تکلمم  هب  مامضنا   1391 / 793
دیمح نب  سایلا  نب  سنوی   1321 هیلاطنا 721 / رد  هکت  ینب  - 2

1324 تف 724 / سنوی ، نب  دومحم   ؟
435 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1324 تف 724 / سنوی ، نب  دومحم   ؟
نیدلا نانس  سنوی ، نب  رضخ   1327 / 727

زا 1378 سپ  زا 779 / سپ  تف  نیدلا ، زرابم  دومحم ، نب  دمحم  ات 1372  ات 774 /
ینارمکح لوا  رود  دمحم ، نب  یبلچ  نامثع   ؟
ینامثع تکلمم  هب  قاحلا  ح 1391  ح 793 /

ینارمکح مود  رود  یبلچ ، نامثع   1423 - 1402 / 826 - 805
ینامثع ورملق  هب  یعطق  مامضنا   1423 / 826

هیحان لخاد  رد  دوب ، ردیرجا  نآ  زکرم  هک  ینیشنریما  شدوخ  يارب  هک  دوب  نایقوجلـس  يزرم  ناهدنامرف  زا  شردپ  دننام  دیمح  نب  سایلا 
نادنزرف هجیتن ، رد  دوب . هیلادنا  ای  هیلاطنا  ریخا  هقطنم  زکرم  داد و  لیکـشت  ایلیفماپ  ایدیل و  یلحاس  قطانم  بونج  رد  زین  میدق و  يایدیـسیپ 

شخب رد  ار  دوخ  سایلا ، رـسپ  ود  زا  یکی  دنتـشاد . دوخ  طبـض  رد  یبرغ  يایلوطانآ  نایم  زا  ار  بونج  لامـش - یتراجت  مهم  هداج  دیمح 
همیمـض لوا  دیزیاب  ح 1391  رد ح 793 / عـطق  روـطب  ار  یلوا  بوـنج . رد  هـکت  رد  يرگید  تخاـس و  رقتـسم  دـیمح  نیـشنریما  یلاـمش 

1423 رد 826 / هرخالاب  تفرگ . سپ  نانآ  زا  ار  نآ  رومیت  سپـس  دـش و  ینامثع  تلود  بذـج  تسخن  هکت  یلو  درک  ینامثع  يروتارپما 
. تفر نایم  زا  هشیمه  يارب  دنتشک ، دنداد و  تسکش  نامثع  ناکرت  ار ، یبلچ  نامثع  نآ ، نارمکح  نیرخآ  یتقو 

یسانشباتک

.306 - 304 یلرشپا ، لجرم - ثروساب - 153 ؛ روابماز ، 291 ؛ - 289 ، 287 مهدا ، لیلخ  - 
دیمح ای  دیمح  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  رگنیباب ؛) ف . ( ) ولغوا هکت - «، ) یلا هکت - ، » لوا شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

باهـش چ . م . « ) نالغوا هکت - (، » یلـشراچ نوزوا  ه  ا . « ) نالغوا دـیمح  ، » یکرت مالـسا  فراعملا  ةرئاد  لوهنـالپود ؛) مهد ، «، ) يرللوغوا
(. جادنیکت نیدلا 

.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 62- 9 - 
436 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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1471 - 1293 / 876 - 692 هّیئالع )  ) هینالا ياهگیب   119

هراشا

ناینامهرق بناج  زا  نارمکح  نیدلا ، ردب  ای  نیدلا  دجم  دومحم ،  1293 ایلوطانآ 692 / یبونج  هنارک 
ناینامهرق بناج  زا  نارمکح  فسوی ،  1337 - 1330 / 737 - 730

نیدلا سمش  دمحم  نب  یچوس   ؟
یچوس نب  نامهرق   ؟

( هیئالع  ) هینالا رب  کیلامم  يالیتسا   1427 / 830
تشاد تموکح   1444 رد 848 / یچوس ، نب  یفطل   ؟
یفطل نب  نالسرا  چلق   1471 - 1461 / 876 ح 865 -

ینامثع ورملق  هب  مامضنا   1471 / 876
نیا درک . حتف   1220 رد 617 / ار  اجنآ  يو  دوب ؛ هتفرگ  لوا  دابقیک  نیدلا  ءالع  یقوجلس  ناطلس  زا  ار  هیئالع  دوخ  نیـشیپ  مان  هینالا  ردنب 
ریما ناونع  یهاگ  اجنآ  رد  اـهنآ  ناگدـنیامن  و  هرامـش 124 ) هب  دـیرگنب   ) تفرگ رارق  نامهرق  ینب  هطلـس  تحت   1293 زا 692 / سپ  ردـنب 

هب نآ  قتفوقتر  مهدراهچ  متشه / نرق  رخاوا  رد  دروم ، کی  رد  اما  دنتشاد ، لحاوّسلا 
437 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

فالخا سپـس  دوب ، رـصم  كولمم  نیطالـس  تسد  رد  ردنب  یتدم  يارب  مهدزناپ  مهن / نرق  لئاوا  رد  داتفا . نانگیزول  سربق  هاشداپ  تسد 
. دمآرد اهینامثع  فرصت  هب   1471 رد 876 / هکنیا  ات  دندنار ، تموکح  نآ  رب  مور  نایقوجلس 

یسانشباتک

.286 - 285 یلرشپا ، لچرم - ثروساب - - 
(. رنشت ف  « ) هینالا ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.I. H. Uzuncrsili, Anadolu beylikleri, 92- 5 - 
438 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1326 726 -؟/ 1 -؟»  » فرشا ینب   120

هراشا

1302 تف 702 / ، 1285 رد 684 / هینوق  رد  هموکحلا  بیان  نیدلا ، فیس  فرشا ، نبا  لوا  نامیلس  يزکرم  يایلوطانآ  بونج 
نیّدلا زرابم  نامیلس ، نب  دمحم   1302 / 702

دمحم نب  هاش  مود  نامیلس   1326 - 1320 / 726 - 720
. دندرک دوخ  تکلمم  همیمض  ار  اهنآ  ورملق  نایناخلیا   1326 / 726

، هینوق رد  نایقوجلس  هلسلس  طاطحنا  هرود  رد  درکیم و  تمدخ  نایقوجلـس  دزن  هک  دوب  ینارادرـس  ناهدنامرف و  زا  ولغوا  فرـشا  نامیلس 
ياهرهـش رگید  هب  ار  دوخ  ورملق  وا  نانیـشناج  دروآ . دوجو  هب  دوب  میدق  يایدیـسیپ  هیحان  رد  رهـشیب  نآ  زکرم  هک  ینیـشنریما  دوخ  يارب 
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هکنآ زا  سپ  ناپوچ ، نب  شاترومیت  اـیلوطانآ ، رد  نـالوغم  نارمکح  ار  نیـشنگب  نیا  اـما  دـنداد ، طـسب  نیداولب  رهـشقآ و  دـننام  هیحاـن 
رهشیب رد  ار  فرشا  ینب  نارمکح  نیرخآ 

______________________________

يرللغا فرشا  ای  (. 1)
439 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نامهرق ینب  دیمح و  ینب  ياهتراما  نایم  نیـشنریما  نیا  ياهنیمزرـس  شاترومیت  گرم  زا  سپ  دروآرد . نایناخلیا  هطلـس  ریز  هب  تشک ،
. دندش میسقت 

یسانشباتک

.300 - 299 یلرشپا ، لچرم - ثروساب - 154 ؛ روابماز ، 288 ؛ - 287 مهدا ، لیلخ  - 
يرامشهاگ و يامنهار  دیدج  یمالـسا  ياههلـسلس  یلـسراچ .) نوزوا  ه  ا . « ) يرللوغوا فرـشا  ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

439 ص :  یسانشباتک .....  یسانشرابت 439 
.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 58- 61 - 

440 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1462 - 1292 / 866 - 691 « 1  » رایدنفسا ینب  ای  رادناج  ینب   121

یسانشباتک

.293 - 290 یلرشپا ، لچرم - ثروساب - 149 ؛ روابماز ، 307 ؛ - 306 مهدا ، لیلخ  - 
. یج «، ) ولغوا رایدنفسا  (، » دوویه یج . یس . « ) ینومطسق ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. نامدرم چا .
.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 121- 44 - 

442 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1322 - 1277 / 722 هناورپ 676 - ینب   122

هراشا

نیدلا نیعم  هناورپ ، نیدلا  نیعم  نامیلس  نب  دمحم   1277 هایس 676 / يایرد  هنارک  رب  عقاو  پونیس 
نیدلا بذهم  دمحم ، نب  دوعسم   1296 / 696

دوعسم نب  یبلچ  يزاغ   1322 - 1301 / 722 - 700
دندرک دوخ  تکلمم  همیمض  ار  پونیس  رادناج  ینب   1322 / 722

تـسکش زا  سپ  هک  مور  نایقوجلـس  هلـسلس  فعـض  هرود  رد  هک  دندوب  هناورپ  نامیلـس  نیدلا  نیعم  دالوا  زا  یناگدنز  هتوک  هلـسلس  نیا 
بقل دنتـشاد . تسد  رد  ار  یعقاو  تردق  دمآ ، شیپ  هرامش 107 ) هب  دیرگنب   ) 1243 رد 641 / نالوغم  زا  غاد  هسوک  رد  یقوجلـس  ناطلس 

رد یکچوک  نیشنریما  وا  فالخا   1277 رد 676 / وا  ندیسر  تسایس  هب  زا  سپ  تسا . ناطلس » یصخش  رایتسد   » ینعم هب  وا  مان  رد  هناورپ 
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زا سپ  ات  هلسلس  نیا  دنداد . لیکشت  دوب  اجنآ  رد  هناورپ  یصخش  تاکلمتسم  هکنآ  هنارکسپ  هایـس و  يایرد  لحاس  رد  تاقوت ، پونیس و 
رادناج ینب  تسد  هب  پونیـس  سپـس  دروآ و  ماود  دـنامن ، یقاب  يروکذ  ثراو  وا  زا  هک   1322 رد 722 / هلـسلس  نارمکح  نیرخآ  گرم 

(. هرامش 121 هب  دیرگنب   ) داتفا
443 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.318 - 316 یلرشپا ، لچرم - ثروسوب - 147 ؛ روابماز ، 272 ؛ مهدا ، لیلخ  - 
(. دناربنلیه لوراک  « ) هناورپ نامیلس  نیدلا  نیعم  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.318 - 312 اهینامثع ، زا  شیپ  هیکرت  نئاک ، دولک  - 
.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 148- 149 - 

.O. Turan, Selcuklular Zomaninda Turkiye, 617- 31 - 
.1970 اراکنآ ، نامیلس ، نیدلا  نیعم  هناورپ  زامیق ، تاجن  - 

444 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ح 1309 ح 1277 - ح 708 / ح 624 - « 1  » ناپوچ ینب  ای  نایناپوچ   123

هراشا

نیدلا ماسح  ناپوچ ، ح 1227  ینومطسق ح 624 /
ناپوچ نب  كوروی  پلا   ؟

نیدلا رفظم  كوروی ، پلا  نب  نالسرا  قلوی  زا 1280  شیپ  زا 679 / شیپ 
نیدلا رصان  نالسرا ، قلوی  نب  دومحم  ح 1309  - 1292 ح 709 / - 691

دش رادناج  ینب  ورملق  همیمض  ح 1309  ح 709 /
ینومطسق تموکح  وس  نیا  هب   1211 زا 608 / هک  دوب  نایقوجلس  تمدخ  رد  يرادرـس  و  زوغا ) ای  زغا   ) اهزغ ییاق  هفیاط  زا  ارهاظ  ناپوچ 

هرود رد  وا  نانیــشناج  درپـس . يو  هـب   1225 رد 622 / ار  همیرک  هـب  یـشکرکشل  کـی  یهدـنامرف  لوا  داـبقیک  نیدـلا  ءـالع  تـشاد و  ار 
نآ زا  دعب  دندوب و  رادروخرب  هتخیرگ  هتسج  دودحم و  يرادتقا  زا  ینومطـسق  رد  ناناخلیا  ناگدناشنتسد  ناونع  هب  سپـس  نایقوجلس و 

تسد هب  ماجنارـس  هیحان  نیا  اما  دندرکیم . تردق  لامعا  هرامش 122 ) هب  دیرگنب   ) هناورپ نامیلـس  نیدلا  نیعم  دوخ  هدنیامن  قیرط  زا  زین 
(. هرامش 121 هب  دیرگنب   ) داتفا رادناج  ینب 

______________________________

يرللوغوا ناپوچ  (. 1)
445 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.272 - 273 یلرشپا ، لچرم - ثروساب - 148 ؛ روابماز ، - 
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(. دوویه یج . یس . «، ) ینومطسق ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
.312 - 310 ، 244 - 243 اهینامثع ، زا  شیپ  هیکرت  نئاک ، دولک  - 

.O. Turan, Selcuklular Zamaninda Turkiye, 603- 13 - 
446 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1475 ح 1256 - / 880 ولغوا ح 654 - نامهرق  ای  ناینامهرق   124

هراشا

یفوص هرون  ای  نیدلا  رون  نب  نامهرق  ح 1256  هنارتیدم ح 654 / هنارک  يزکرم و  يایلوطانآ  بونج 
نیدلا سمش  نامهرق ، نبا  لوا  دمحم   1261 / 660

وا عبات  نارمکح  ناونع  هب  نامهرق  نب  دومحم  اب  نامهرق ، گب  يرنوگ   1278 / 677
نیدلا ردب  نامهرق ، نب  دومحم   1300 / 699

دومحم نب  یشخی   1307 / 707
تکلمم رگید  فلتخم  ياهرهش  رد  رگید  ینامهرق  ناریما  ناکولمم ؛ هدناشنتسد  نیدلا ، ردب  دومحم ، نبا  لوا  میهاربا  ح 1317  ح 717 /

. دنتشاد تموکح  نامهرق 
1349 زا 750 / لبق  تف  نیدلا ، رخف  لوا ، میهاربا  نب  دمحا   1349 1344 و 750 / نایم 745 /

لوا میهاربا  نب  نیدلا  سمش  ات 1349  ات 750 /
نامهرق نب  دومحم  نب  لیلخ  نب  نامیلس   1352 / 753
لیلخ نب  نیدلا  ءالع   1398 - 1361 / 800 - 762

447 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ینامثع تکلمم  نب  مامضنا   1398 / 800

ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، ءالع  نب  مود  دمحم   1402 - 804
ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، ءالع  نب  یلع   1419 / 822

ینارمکح مود  رود  مود ، دمحم   1421 / 824
ینارمکح مود  رود  یلع ،  1423 / 826

نیدلا جات  مود ، دمحم  نبا  مود  میهاربا   1424 / 827
كرتشم ینارمکح  مود  میهاربا  نب  قاحسا   1464 / 869

كرتشم ینارمکح  مود  میهاربا  نب  دمحا  ریپ 
دمحا ریپ   1475 - 1465 / 880 - 870

ینامثع تکلمم  هب  ناینامهرق  ورملق  یعطق  مامضنا   1483 / 880
. تشاد تموکح   1483 رد 888 / شگرم  نامز  ات  ناینامثع  هدناشنتسد  نارمکح  ناونع  هب  میهاربا  نب  مساق 

اهنآ تلود  بذج  ماجنارـس  اما  دنتفای ، دشر  اهینامثع  شوداشود  هک  دندوب  ایلوطانآ  رد  ناکرت  هلـسلس  نیرتماوداب  نیرتگرزب و  ناینامهرق 
فورعم خیاشم  زا  یکی  نیدلا ، رون  نامهرق ، ردپ  دناهتـساخرب و  نانامکرت  فیاوط  زا  راشفا  هفیاط  نایم  زا  اهنآ  هک  دیآیم  رظن  هب  دـندش .
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. دـناهدرک روهظ  اهشیورد  نایم  زا  هک  تسایلوطانآ  ياههلـسلس  زا  رگید  یـضعب  هیبش  تباب  نیا  زا  ینامهرق  هلـسلس  نیاربانب ، دوب . هیفوص 
، مور یقوجلس  ناطلس  شکندرگ  يدح  ات  ناگدناشنتسد  زا  دوب و  سوروت  ياههوک  یبرغلامـش  رد  توم  کنمرا - اهنآ  یلـصا  زکرم 

نیا دنتـشگ . ایلوطانآ  رب  طلـست  يارب  لوغم  ناناخلیا  تامادـقا  تخـسرس  نانمـشد  زا  سپـس  دـندوب و  مراهچ  نالـسرا  چـلق  نیدـلا  نکر 
رتشیب هک  دـندوب  یلقتـسم  تردـق  نایقوجلـس  ثراو  ناونع  هب  ناینامهرق ، نامز  نآ  ات  تشاد و  همادا  مهدراهچ  متـشه / نرق  ات  اهشـشوک 

نیا دنداهن و  ندرگ  ار  ماش  رصم و  كولمم  نیطالس  زا  تعاطا  زین  راب  کی  دنتشاد . دوخ  هطلـس  ریز  ار  ایلوطانآ  يزکرم  یبونج و  شخب 
یلصا تختیاپ  نامهرق ، ای  هدنرال  دندوب . هدش  اهنآ  یقرش  هیاسمه  کچوک ، ناتسنمرا  زا  سیـس  نتفرگ  زا  سپ  ناکولمم  هک  دوب  یماگنه 
ناـکرت رظن  رد  مـکتسد  دـش و  یگنهرف  یبدا و  ياـهتیلاعف  يارب  یمهم  زکرم  دـننک ، فرـصت  ار  هینوـق  اـهنآ  هـکنآ  زا  شیپ  ناـینامهرق ،

. دندروآ تسد  هب  یترهش  يرادا  نابز  ناونع  هب  یسراف  نابز  هن  یکرت ، نابز  جیورت  قیوشت و  ببس  هب  ناینامهرق  يزورما ،
448 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

، دـش هتـشک  دروخ و  تسکـش  دـیزیاب  تسد  هب  لیلخ  نب  نیدـلا  ءالع  هکنآ  زا  سپ  دوبن و  ناماسب  راـچانب  اـهینامثع  اـب  ناـینامهرق  طـباور 
رد اـیلوطانآ  یبرغلامـش  رد  ناـیمرگ  ینب  ورملق  هکنآ  زا  سپ  تشاد و  درتـسم  ار  نآ  رومیت  اـما  داـتفا . اـهینامثع  تسد  هب  اـهنآ  نیمزرس 

و 121) هرامـش 116  هب  دیرگنب   ) 1462 رد 866 / هایـس  يایرد  لـحاوس  رد  رایدنفـسا  ینب  اـی  رادـناج  ینب  ياهنیمزرـس  و  ، 1428 / 832
، ینامهرق گرزب  نارمکح  نیرخآ  دندوب . ایلوطانآ  رب  طلست  يارب  اهینامثع  نابیقر  نیرتيدج  ناینامهرق  دندش ، ینامثع  يروتارپما  همیمض 
، دـندوب ینامثع  تلود  یبلطهعـسوت  فلاخم  هک  ناملـسم ، هچ  یحیـسم و  هچ  ياهنارتیدـم ، ياهتردـق  هگرج  هب  مود ، میهاربا  نیدـلا  جاـت 
« گرزب نامهرق   » داحتا راتـساوخ  هرامـش 146 ) هب  دیرگنب   ) ولنیوققآ نسح  نوزوا  نوچ  یقرـش  ناگیاسمه  پاپ و  هاگتـسد  زین  دمآرد و 

هلخادـم ثعاب  یلخاد  تاعزانم  تارجاشم و  اما  دـندرک . ینابیتشپ  مج  ماـن  هب  تنطلـس  یعدـم  یناـمثع  هدازهاـش  کـی  زا  دـعب  و  دـندش ،
ققحت  1475 ات 880 / ماجنارـس  فده  نیا  دوب و  ناینامهرق  ياهنیمزرـس  بذج  هلخادم  نیا  زا  مود  دمحم  ناطلـس  فده  و  دش ، اهینامثع 

رد ار  هیئالع  ای  هینالا  ردنب  ناینامهرق ، زا  ياهخاش  وس ، نیا  هب   1298 زا 692 / هک  میوش  روآدای  دیاب  تفر . نایم  زا  ینامهرق  هلسلس  تفای و 
(. هرامش 114 هب  دیرگنب   ) دنتشاد دوخ  طبض 

یسانشباتک

.160 ، 158 روابماز ، 302 ؛ - 296 مهدا ، لیلخ  184 ؛ لوپ ، نیل - - 
چ. م . « ) رلیلنامهرق ، » یکرت مالـسا  فراعملا  ةرئاد  رموس ؛) ف  « ) يرللوغوا نامهرق  اـی  ناـینامهرق  ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

(. جادنیکت نیدلا  باهش 
. اهینامثع زا  شیپ  هیکرت  نئاک ، دولک  - 

.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 1- 38 - 
449 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1380 - 1336 / 782 انترا 736 - ینب   125

هراشا

نیدلا ءالع  رفعج ، نب  انترا   1336 ایلوطانآ 736 / یقرشلامش 
انترا نبا  لوا  دمحم   1352 / 753
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نیدلا ءالع  دمحم ، نب  یلع   1366 / 767
یلع نب  یبلچ  مود  دمحم   1380 / 782

تفای ینیشناج  ماجنارس  تموکح و  پونیس  رب  نیدلا  ناهرب  یضاق   1380 / 782
زا الـصا  تسا ) هدـش  هتفرگ  رهاوـج »  » ياـنعم هب  هـنتر  تیرکـسناس  هژاو  زا  تیاـهن  رد  ـالامتحا  هـک  دـناهدروآ  وا  ماـن  حیـضوت  رد   ) اـنترا

سپ درکیم . ناناخلیا ، نیرخآ  اهنآ ، مودخم  نایناپوچ و  تمدخ  الامتحا  و  دوب ، یقرـش ) ناتـسکرت  زا  اذـل  و   ) روغیوا یماظن  ناگدرکرس 
، لامش رد  نوسماس  برغ و  رد  اراکنآ  زا  هک  یعیسو  نیـشنریما  تسناوت  انترا  هرامش 120 ،) هب  دیرگنب   ) ناپوچ نب  شاترومیت  طوقـس  زا 

. دروآ دوجو  هب  دوب  هدرتسگ  قرشم  رد  ناجنزرا  ات 
یتمسق انترا  گرم  زا  سپ  دندوب . ماش  رصم و  كولمم  نیطالس  تیامح  تحت  انترا  ینب  دوب ؛ هیرصیق  سپس  ساویـس و  ادتبا  نآ  تختیاپ 

رد نیمزرس  نآ  رد  یعقاو  تردق  لامعا  نایم ، نیا  رد  دندش و  فرصتم  قرش  رد  اهولنویوق  قآ  برغ و  رد  اهینامثع  ار  وا  ورملق  زا 
450 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ساویـس شزکرم  هک  ار  دوخ  یناگدنز  هتوک  نیـشنگب  داد و  همتاخ  انترا  هلـسلس  هب   1380 رد 782 / هک  دوب  نیدلا  ناهرب  یـضاق  تسد 
(. هرامش 126 هب  دیرگنب   ) داهن ناینب  دوب ،

یسانشباتک

.299 - 297 یلرشپا ، لچرم - ثروساب - 155 ؛ روابماز ، 386 ؛ - 384 مهدا ، لیلخ  - 
خ. ا . « ) انترا ، » یکرت مالسا  فراعملا  ةرئاد  نئاک ؛) دولک  « ) انترا ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. یلشراچ نوزوا 
.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 155- 61 - 

451 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1398 - 1381 / 800 - 783 « 1  » نیّدلا ناهرب  یضاق  دالوا   126

هراشا

نیدلا ناهرب  یضاق  نیدلا ، سمش  دمحم  نب  دمحا   1391 ایلوطانآ 783 / یقرشلامش 
نیدلا ءالع  دمحا ، نب  نیدباعلا  نیز  یلع   1398 / 800

ینامثع ورملق  هب  مامضنا   1398 / 800
( الال ای  ینعی هللا   ) کباتا ریزو و  يو  دـندوب . هدـیزگ  تماقا  هیرـصیق  رد  هک  دوب  زوغوا )  ) زغ هداوناخ  کی  زا  الـصا  نیدـلا  ناـهرب  یـضاق 

ورملق رد  ار  تردق  اصخش  هلـسلس ، نآ  درف  نیرخآ  تشذگرد  زا  سپ  هکنیا  ات  دش ، هرامش 125 ) هب  دیرگنب   ) انتا ینب  ناوتان  نانارمکح 
یناـمثع و ناـکرت  ربارب  رد  دوـخ  ورملق  زا  عاـفد  یماـظن ، ياـهتیلاعف  هب  رـسارس  هک  يایناگدـنز  هبوـبحب  رد  يو  تفرگ . تـسد  هـب  اـهنآ 

رعاش دنمـشناد و  کی  ناونع  هب  هک  تفای  ار  نآ  تصرف  تشذگیم ، ولنویوققآ  كولمم و  نیطالـس  هیلع  زین  یلحم و  يابقر  ناینامهرق و 
ینامثع ناطلس  هب  ار  رهـش  ساویـس  ناگرزب  دش ، هتـشک  ولنویوققآ  نانامکرت  اب  گنج  رد  هکنآ  زا  سپ  اما  دنک . هفیظو  ماجنا  هنالاعف  زین 

. دندرک میلست  لوا  دیزیاب 
______________________________
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يرللوغا نیدلا  ناهرب  یضاق  ای  (. 1)
452 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.309 - 307 یلرشپا ، لچرم - ثروساب - 155 ؛ روابماز ، 388 ؛ - 387 مهدا ، لیلخ  - 
(. الاب ازریم  « ) نیّدلا ناهرب  یضاق  ، » یکرت مالسا  فراعملا  ةرئاد  یقوراف ؛) س . « ) ساویس ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 162- 8 - 
.Ya, sar Yucel, Kdi Burhaneddin ue devleti) 1344- 1398 (, Ankara, 1970

453 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1428 ح 1348 - / 831 نیّدلا ح 749 - جات  ینب   127

هراشا

هاش ناغد  نیدلا  جات  ح 1348  هایس ح 749 / يایرد  هنارکسپ  رد  کیناچ )  ) کیناج هیحان 
1423 تف 826 / رسکین ، رد  نیدلا ، جات  نب  دومحم   1398 - 1387 / 800 - 789

رسکین هیحان  زا  یشخب  رد  نیدلا ، جات  نب  نالسراپلا   1394 / 796
هبنشراچ نوسماس و  یحاون  رد  كرتشم  ینارمکح  نیدلا  ماسح  نالسراپلا ، نب  نسح   1396 / 798

هبنشراچ نوسماس و  یحاون  رد  كرتشم  ینارمکح  نیدلا  ماسح  نالسراپلا ، نب  زووای  دمحم 
ینامثع ورملق  هب  مامضنا   1398 / 800

هبنشراچ نوسماس و  یحاون  رد  اکرتشم  نالسراپلا  نب  نسح   1428 - 1402 / 831 - 805
هبنشراچ نوسماس و  یحاون  رد  اکرتشم  نالسراپلا  نب  دمحم 

ینامثع ورملق  هب  یعطق  قاحلا   1428 / 831
نیدـلا جات  گب  نامکرت  هک  دوب  سوتنوپ  لابج  هلـسلس  یبونج  هنماد  رد  رـسکین ، رد  نیا  دراد و  رارق  نوسماس  بونج  رد  کیناچ  هیحاـن 

يو داد . لیکـشت  یکچوک  تراما  شردـپ  گرم  زا  سپ  دوب ، هدز  مه  هب  يذوفن  ایلوطانآ  رد  ناـیناخلیا  هرود  رد  هاـش  ناـغد  شردـپ  هک 
راک نیا  اما  تسب ، نازوبارط  یسنازیب  تکلمم  اب  یجاودزا  نامیپ  اهیسنازیب  تیامح  بلج  يارب 

454 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
رومیت دش . اهینامثع  میلـست  شرـسپ  و  هرامـش 126 ،) هب  دیرگنب   ) دـنک عفد  ار  ساویـس  نارمکح  نیدـلا ، ناهرب  یـضاق  تالمح  تسناوتن 

. داد لیوحت  مود  دارم  ناطلس  هب  ار  اهنآ  ورملق  راک  تیاهن  رد  اما  دروآ ، راک  رس  رب  زاب  ار  نیدلا  جات  ياههون 

یسانشباتک

.328 - 326 یلرشپا ، لچرم - ثروسوب - - 
.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 153- 4 - 

455 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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1608 ح 1378 - / 1017 ناضمر ح 780 - ینب   128

هراشا

. تسا هدش  هدرب  مان   1353 رد 754 / وا  زا  گب ، ناضمر  کچوک  ناتسنمرا  ایکیلیک و 
نیدلا مراص  گب ، ناضمر  نبا  لوا  میهاربا  ات 1378  ات 780 /

نیدلا باهش  گب ، ناضمر  نب  دمحا   1383 / 785
نیدلا مراص  دمحا ، نبا  مود  میهاربا   1416 / 819

نیدلا زع  دمحا ، نب  ةزمح   1418 / 821
دمحا نبا  لوا  دمحم   1429 / 832

1439 تف 843 / قولیا ،  ؟
رادند  1457 رد 861 /

رمع  ؟
نیّدلا سرغ  مود ، میهاربا  نب  دواد  نب  لیلخ   1480 / 885

دواد نب  دومحم   1510 / 916
ینامثع تموکح  هطلس   1516 / 922

رمع نب  میلس   1516 / 922
لیلخ نب  دابق   1516 / 922

456 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
لیلخ نب  دمحم  يریپ  ح 1517  ح 923 /

دمحم يریپ  نب  شیورد   1568 / 976
دمحم يریپ  نبا  موس  میهاربا   1569 / 977

موس میهاربا  نبا  مود  دمحم   1586 / 994
مود دمحم  نب  روصنم  ریپ   1608 - 1605 / 1017 - 1014

ینامثع ورملق  هب  مامضنا   1608 / 1017
هندا رد  ناشتختیاپ  هک  ایکیلیک  نانارمکح  زا  هخاش  نیا  اما  تسا ، هدوب  زغ )  ) زوغوا ناکرت  زا  گب  ناضمر  هلـسلس  نیا  راذگناینب  دنیوگ 
ینب هب  يو  دریگیم . رارق  ناراگنخیرات  هجوت  نوناک  رد  گب ، ناضمر  رسپ  لوا ، میهاربا  نیدلا  مراص  ندمآ  راک  يور  اب  اهنت  دوب ، هنذا ) )

زا تیامح  نایم  ناضمر  ینب  نآ  زا  سپ  درک . کـمک  ناـکولمم  اـب  هلباـقم  يارب  و 124 ) هرامـش 129  هب  دـیرگنب   ) ناینامهرق رداقلا و  وذ 
تلود ینامثع  نیطالـس  كولمم و  نیطالـس  نایم  دندوب و  ناکولمم  تسایـس  رادفرط  رتشیب  یلو  دندوب ، ناسون  رد  ناینامهرق  ناکولمم و 

نیطالـس ورملق  وزج  هک  ماش  هب  هک  یماگنه   1516 لاس 922 / رد  ینامثع ، ناطلس  لوا ، میلـس  ناطلـس  اما  دندروآیم . دوجو  هب  ار  یلئاح 
تلود ماکح  نایلاو و  ناونع  هب  هلسلس  نیا  يدعب  نانارمکح  تشاداو و  میلـست  هب  ار  ناضمر  ینب  هار ، رد  دیـشکیم ، رکـشل  دوب  كولمم 

زا یکی  تروص  هب  دـش و  ینامثع  يروتارپما  همیمـض  یلک  هب  هندا  مهدـفه  مهدزای / نرق  زاغآ  رد  اـت  دـندرک ، تموکح  هندا  رد  یناـمثع 
. دندشیم بصن  لوبناتسا  بناج  زا  اجنآ  ماکح  سپ  نآ  زا  دمآرد و  يروتارپما  نآ  ياهتلایا 

یسانشباتک
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.320 - 318 یلرشپا ، لچرم - ثروساب - 157 ؛ روابماز ، 317 ؛ - 313 مهدا ، لیلخ  هرامش 29 ؛ ، 16 وخاز ، - 
« نالغوا ناضمر  ، » یکرت فراعملا  ةرئاد  رگنیباب ،) ف  « ) يرللوغوا ناـضمر  (، » رنـشت ف  « ) هندا ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

(. رموس (ف 
.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 176- 9 - 

457 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1521 - 1337 / 928 - 738 « 1 ( » رداغلود  ) رداقلا وذ  ینب   129

هراشا

نیدلا نیز  رهاظلا  کلم  رداغلد ،)  ) رداقلا وذ  نب  رجق   1337 ایلوطانآ 738 / یقرشبونج 
نیدلا سرغ  هجارق ، نب  لیلخ   1353 / 754

هجارق نب  یلوس  نابعش   1385 / 788
نیدلا رصان  لیلخ ، نب  دمحم   1398 / 800

دمحم نب  نامیلس   1442 / 846
نامیلس نب  نالسرا  کلم   1454 / 858

ینارمکح لوا  رود  قادوب ، هاش   1465 / 870
نامیلس نب  راوس  هاش   1466 / 871

ینارمکح مود  رود  قادوب ، هاش   1472 / 877
هلودلا ءالع  نامیلس ، نب  دروقزوب   1479 / 884

______________________________

نامیلـس دیعـس  دمحا  رتکد  دناهدرک . طبـض  رداقلاذ  و  ردقلاوذ ، ردـقلد ، رداقلذ ، رداغلود ، دـننام  فلتخم  ياهتروص  هب  ار  مان  نیا  (. 1)
. تسا هدادیم  حیجرت  هدرب  راک  هب  يدرولا  نبا  فورعم  خروم  هک  ار  رداغلود  هغیص  اشاپ  یفراع  هک  دیوگیم 

458 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
راوس هاش  نب  یلع   1521 - 1515 / 928 - 921

ینامثع ورملق  هب  مامضنا   1521 / 928
ياسؤر زا  یکی  ناتـسبلا  و  شعرم )  ) شرم رد  نآ  زکارم  اب  ایلع  تارف  هیحان  سوروت و  ياـههوک  رد  ناـنارمکح ، زا  هلـسلس  نیا  سـسؤم 

[ رداقلا وذ   ] ردقلا و وذ  تروص  هب  هدـش و  بیرعت  ادـعب  تسین  هتـسناد  نآ  قیقد  يانعم  هک  یکرت  مان  نیا   ) دوب رداغلود  نب  هجارق  زوغوا ،
هب یهاگ  وا ، نانیـشناج  درک . يربهار  ریغـص  ناتـسنمرا  هقطنم  هب  ار  نانامکرت  يو  تسا .) دـنمتردق  ياـنعم  هب  ردـقلا  وذ  تسا : هدـمآ  رد 

/ مهن نرق  رد  نانآ  دـندرب . ردهب  ملاس  ناج  نایرومیت  هلمح  زا  دـندرک و  ظفح  ار  دوخ  عضوم  كولمم ، نیطالـس  ناگدـناشنتسد  ناونع 
نـسح نوزوا  ياهراشف  ربارب  رد  دنتـشاد و  ناـکولمم  اـب  مه  دـندوب و  ناـینامهرق  نمـشد  هک  اـهینامثع  اـب  مه  ياهنـسح ، طـباور  مهدزناـپ 

. دندومن یگداتسیا  هرامش 146 ) هب  دیرگنب   ) ولنیوققآ نارمکح 
ياهدزمان زا  دـندرکیم و  زیتس  رگیدـکی  اب  ایلوطانآ  یقرـشبونج  هقطنم و  رد  ذوفن  لاـمعا  يارب  هرهاـق  لوبناتـسا و  ردـتقم  ياـهناطلس 

/923 رد 922 - كولمم  نیطالس  رب  لوا  میلس  ناطلـس  ياهیزوریپ  اما  دندومنیم . ینابیتشپ  شعرم  ناتـسبلا و  رد  تردق  بسک  مصاختم 
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ار اهنآ  نیـشنگب  دنداد و  نایاپ  نایردقلا  وذ  راک  هب  دعب  ینامز  كدـنا  اهنآ  درک و  نیگنـس  اهینامثع  عفن  هب  ار  وزارت  هفک   1517 - 1516
. دندروآرد هّیردقلا  وذ  نیشنتموکح  تروص  هب 

یسانشباتک

.296 - 294 یلرشپا ، لچرم - ثروسوب - 158 ؛ روابماز ، 312 ؛ - 308 مهدا ، لیلخ  هرامش 28 ؛ ، 16 - 15 وخاز ، - 
، چا یج . « ) رلیل رداغلا  ود  ، » یکرت فراعملا  ةرئاد  ژانم ؛) ل . نامترم و و . چا . یج . « ) ردـقلا وذ  ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

(. چنانی لیلخ  نیمرکم  نامترم و 
.I. H. Uzuncarsili, Anadolu beylikleri, 169- 75 - 

459 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مهدزیس 1924 نرق  رخاوا  ات 1342 / متفه  نرق  رخاوا  ینامثع  نیطالس   130

هراشا

ات قارع  زا  بارعا  ياهنیمزرـس  ناکلاب و  ایلوطانآ ، همه  هک  یگرزب  يروتارپما  نایاورمکح  ادعب  ایلوطانآ ، یبرغلامـش  رد  یلـصا  هتـسه 
ح 1280 تف ح 679 / لرغطرا ، دشیم ؟ لماش  ار  هرتیرا  یبونج  بناج  هریزجلا و 

يزاغ لرغطرا ، نبا  لوا  نامثع   1281 / 680
لوا نامثع  نب  ناخروا   1324 / 724

ناخروا نبا  لوا  دارم   1360 / 761
( هقعاص  ) مردلیب هب  بقلم  لوا ، دارم  نبا  لوا  دیزیاب   1389 / 791

رومیت شروی   1402 / 804
تموکح زین  ینامور  رد   1413 زا 816 / دـعب  تشاد ، تموکح  ایلوطانآ  رد  طقف  تسخن  لوا ، دـیزیاب  نب  یبلچ  لوا  دـمحم   1403 / 805

تفای
یلمور رد  طقف   1411 ات 814 / لوا ، دیزیاب  نبا  لوا  نامیلس   1403 / 806

یلمور رد  دناعم  ناطلس   1413 ات 816 / لوا ، دیزیاب  نب  یبلچ  یسوم   1411 / 814
460 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

تنطلس لوا  رود  لوا ، دمحم  نبا  مود  دارم   1421 / 824
یلمور رد  دناعم  ناطلس   1422 ات 825 / همزود ، هب  بقلم  لوا ، دمحم  نب  یبلچ  یفطصم   1421 / 824

تنطلس لوا  رود  حتاف ، هب  بقلم  مود ، دارم  نبا  مود  دمحم   1444 / 848
تنطلس مود  رود  مود ، دارم   1446 / 850

تنطلس مود  رود  مود ، دمحم   1451 / 855
مود دمحم  نبا  مود  دیزیاب   1481 / 886

زووای هب  بقلم  مود ، دیزیاب  نبا  لوا  میلس   1512 / 918
( دندیمانیم مظّعم »  » ار وا  اهیبرغ  زین   ) ینوناق هب  بقلم  لوا ، میلس  نب  مود  نامیلس   1520 / 926
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مود نامیلس  نبا  مود  میلس   1566 / 974
مود میلس  نبا  موس  دارم   1574 / 982

موس دارم  نبا  موس  دمحم   1595 / 1003
موس دمحم  نبا  لوا  دمحا   1603 / 1012

تنطلس لوا  رود  موس ، دمحم  نبا  لوا  یفطصم   1617 / 1026
لوا دمحا  نبا  مود  نامثع   1618 / 1027

تنطلس مود  رود  لوا ، یفطصم   1622 / 1031
لوا دمحا  نبا  مراهچ  دارم   1623 / 1032

لوا دمحا  نب  میهاربا   1640 / 1049
میهاربا نبا  مراهچ  دمحم   1648 / 1058
میهاربا نبا  موس  نامیلس   1687 / 1099

میهاربا نبا  مود  دمحا   1691 / 1102
مراهچ دمحم  نبا  مود  یفطصم   1695 / 1106

مراهچ دمحم  نبا  موس  دمحا   1703 / 1115
مود یفطصم  نبا  لوا  دومحم   1730 / 1143
مود یفطصم  نبا  موس  نامثع   1754 / 1168
موس دمحا  نبا  موس  یفطصم   1757 / 1171

موس دمحا  نبا  لوا  دیمحلا  دبع   1774 / 1187
موس یفطصم  نبا  موس  میلس   1789 / 1203

461 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
لوا دیمحلا  دبع  نبا  مراهچ  یفطصم   1807 / 1222

لوا دیمحلا  دبع  نبا  مود  دومحم   1808 / 1223
مود دومحم  نبا  لوا  دیجملا  دبع   1839 / 1255

مود دومحم  نب  زیزعلا  دبع   1861 / 1277
لوا دیجملا  دبع  نبا  مراهچ  دارم   1876 / 1293

لوا دیجملا  دبع  نبا  مود  دیمحلا  دبع   1876 / 1293
لوا دیجملا  دبع  نب  داشر  مجنپ  دمحم   1909 / 1327

ناطلس نیرخآ  لوا ، دیجملا  دبع  نب  نیدلا  دیحو  مشش  دمحم   1918 / 1336
هفیلخ ناونع  هب  طقف  زیزعلا ، دبع  مود  دیجملا  دبع   1924 - 1922 / 1342 - 1341

لامک یفطصم  يروهمج  تلود   1924 / 1342
كدـنا اهنآ  باب  رد  راوتـسا  یخیرات  تاعالطا   1300 زا 700 / لبق  هدـش و  هدیـشوپ  ناتـساد  هناسفا و  زا  ياهلاه  رد  اهینامثع  راک  زاـغآ 

نآ زا  ار  دوخ  مسا  هلـسلس  هک  نامثع  ماـن  اـما  هتـشاد  دوجو  اـعقاو  لرغطرا  هک  تسا  هتـشگ  مولعم  ياهکـس  دـهاوش  يور  زا  نونکا  تسا .
یظفلت هک  یلـصا  یکرت  مان  کی  ياج  هب  هرامـش 1 ) هب  دیرگنب   ) نیدـشار يافلخ  زا  هفیلخ  نیموس  مان  رابتعا  تلع  هب  ایوگ  تسا ، هتفرگ 
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یهورگ يربهر  نانآ  دسریم و  زغ )  ) زوغوا ناکرت  زا  ییاق  هفیاط  هب  هداوناخ  نیا  لصا  یتیاور ، ربانب  تسا . هدش  ذاختا  هتشاد  نامتا  هیبش 
جوم زا  ییزج  اراکـشآ  اهنآ  دـشاب ، دـهاوخیم  هچره  اهنآ  أشنم  لصا و  دناهتـشاد . ریغـص  يایـسآ  هب  ار  نیـشنرداچ  نادرگناـبایب  نیا  زا 
هینوق مور  نایقوجلـس  اب  يدنبمین  یگتـسباو  اهینامثع  دـندنار . بقع  ار  نایـسنازیب  دندیـسرارف و  قرـشم  زا  هک  دـناهدوب  ینانامکرت  گرزب 

هک تخاس  روبجم  ار  نانامکرت  مهدزیس  متفه / نرق  یط  رد  نایقوجلس  يدعب  لاوز  ایلوطانآ و  رد  لوغم  نایناخلیا  ندش  رادیب  اما  دنتـشاد ،
ینیتال تکلمم  هلیـسو  هب  هینطنطـسق  فرـصت  رثا  رب  هک  ایلوطانآ  یبرغلامـش  رد  اهیـسنازیب  هدـنامیقاب  ياهنیمزرـس  يوس  هب  برغم و  هب 

یشیرطا دنمشناد  ءارآ  نمضتم  هک  یمیدق  هیرظن  کی  دنور . شیپ  دندوب ، هدش  ینوبز  فعـض و  راچد  يرابفسأت  تروص  هب  میلـشروا ،
زا دوب  دـعب ) هرود  رد  اهینامثع  راگدـنوادخ  تیالو   ) میدـق ياینوثیب  رد  ناشیاهنیمزرـس  هک  اـهینامثع  هک  دوب  نآ  رب  تسا ، کـتیو  لواـپ 

نید هعاشا  يارب  ناشتیمح  روش و  هداعلاقوف و  ییایوپ  نیا  و  دندرک ، ادـیپ  یکرحت  دنتـشاد  اجنآ  رد  يزرم  نایزاغ  ناونع  هب  هک  یـشقن 
رب ماجنارس  هک  داد  ییاناوت  اهنآ  هب  مالسا 

462 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
اهینامثع هک  دسریم  رظن  هب  روطنیا  اما  دـنرادرب . نایم  زا  ار  سنازیب  يروتارپما  دـنبای و  يزوریپ  ایلوطانآ  رد  رگید  كرت  ياهتراما  همه 

نید هعاشا  يارب  ناشتریغ  روش و  رطاخب  هن  هقطنم و  هدیچیپ  یسایس  ياهيزاب  رد  ندش  دراو  يرگتراغ و  هب  يدام  قشع  رطاخ  هب  رتشیب 
. دندوب رگید  كرت  نیشنریما  دنچ  زا  رتدنمزوریپ  ایلوطانآ  رد  مالسا 

رد یهاگیاپ  زا  دـننارتسگب و  هرمرم  يایرد  هژا و  يایرد  هیحان  رد  اهییایلاتیا  ناینانوی و  هیلع  ار  دوخ  تردـق  دنتـسناوت  اـهنآ  تروصره ، هب 
قافن هار  نیا  رد  دندرک و  زاغآ  ار  اپورا  یقرـشبونج  يوس  هب  يزوریپ  دندوب ، هدرک  حتف   1354 رد 755 / ار  نآ  هک  ولوپیلگ  ای  یلوپیلاگ 
شخب رب  اهینامثع  هک  تشذگن  يرید  درک . کمک  اهنادـب  کیلوتاک ، سکودوترا و  نایحیـسم  نایم  ینمـشد  ناکلاب و  ياهوالـسا  نایم 

ياههناشن زا  یکی  تفای . لکشت  ایلمور  ای  یلمور  تلایا  تروص  هب  ماجنارس  هحوتفم  ياهنیمزرس  نیا  و  دندش ، طلـسم  ناکلاب  زا  یمیظع 
، یماظن هبنج  زا  دوب .  1366 لاس 767 / رد  لپونایردآ  ای  هنردا  هب  هسروب  زا  ناشتختیاپ  ندرب  ایـسآ ، هن  اپورا و  هب  اهینامثع  دـیدج  هجوت 
، هجیتن رد  دـندیزرویم . ءاکتا  دنتـشاد ، زیمآتعدـب  ینید  دـیاقع  بلغا  هک  دوخ  نامکرت  عابتا  رب  رتمک  رتمک و  زورره  ینامثع  نیطـالس 

شنیرفآ رد  هک  یلماع  نیرتمهم  اما  دوب . هدش  هداد  نآ  دیاوع  زا  قازترا  يارب  یکالما  اهنآ  هب  هک  دمآ  دوجو  هب  یلادوئف  ماظنهراوس  هقبط 
زا نآ  دارفا  هک  دوب  ناوج ) شترا   ) يرچینی هاپـس  داتفا ، رثؤم  اپورا  نایحیـسم  رظن  رد  یناـمثع  نوشق  يریذپانتسکـش  تیعبـس و  ریوصت 

هبخن و یماظن  هوق  کی  يارب  ار  نانآ  مالـسا ، نید  هب  اهنآ  ندروآرد  زا  سپ  دـندشیم و  باـختنا  ناـکلاب  یحیـسم  عاـبتا  نادـنزرف  ناـیم 
ناونع ای  بقل  هرهاـق ، رد  یـسابع  یلاـشوپ  هفیلخ  لوا ، لـکوتم  زا  لوا ، دـیزیاب   1394 لاـس 796 / رد  دـندرکیم . تیبرت  میلعت و  هدـیزگ 

ییایسآ يروتارپما  اما  درک ؛ ایلوطانآ  نایقوجلـس  ثراو  امـسر  ار  دوخ  هجیتن ، رد  و  ( 3 هرامـش 3 ، هب  دیرگنب   ) تشاد تفایرد  مور  ناطلس 
. دش لزلزتم  دنداد ، تسکش   1402 رد 805 / هرقنآ )  ) اراکنآ رد  ار  ناطلس  هک  لوغم  كرت و  ياوق  رومیت و  شروی  رثا  رب  ناهگان  يو 

يروتارپما ات  دیشک  لوط  لاس  اههد  داد . سپزاب  ناشنابحاص  هب  دوب ، هتخاس  مضنم  دوخ  ورملق  هب  دیزیاب  هک  ار  یتاراما  زا  يرایـسب  رومیت 
تلود رد  هک  دـندوب  یگرزب  بیقر  نیرخآ  هرامـش 124 ) هب  دیرگنب   ) ناینامهرق دـبایزاب و  ار  دوخ  تدـحو  رگید  راب  ایلوطانآ  رد  ینامثع 

. تفرگ  1453 رد 857 / ار  هینطنطسق  ماجنارس  حتاف  هب  بقلم  مود  دمحم  ناطلس  نایم ، نیا  رد  دنتفر و  لیلحت  ینامثع 
زا ار  رصم  ماش و  بیهم )  ) زوای میلس  ناطلـس   1517 - 1516 / 923 رد 922 - دوب . ینامثع  يروتارپما  ییالط  رـصع  مهدزناـش ، مهد / نرق 

طاطحنا هب  ور  تلود 
463 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مین نرق و  کی  زا  شیب  يارب  ریبک  نامیلس  ای  ینوناق  نامیلـس   1526 رد 932 / ناتـسراجم ) رد   ) جاهوم يزوریپ  زا  سپ  تفرگ . ناکولمم 
سنوت و نزایرد  ياهنیشنریما  تفرگ و  ایلاتیا  بونج  رد  ار  یطاقن  نینچمه  يو  دروآ . رد  ینامثع  تموکح  هطلـس  ریز  هب  ار  ناتـسراجم 
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رد دندوب  اهینامثع  نمـشد  نیرتتخـسرس  دنتـشاد و  یعیـش  بهذم  هک  يوفـص  نیطالـس  یقرـش  ياهزرم  رد  تخاس . عیطم  ار  هریزجلا 
زاتوتخات دروم  ناـجیئابرذآ  دوخ  دـندروخ و  تسکـش  یناـمثع  ياوق  زا   1514 رد 920 / ناجیئابرذآ  یبرغلامـش  رد  ناردـلاچ  گنج 

دراو نایلاغترپ  هیلع  یبونج  ناتـسبرع  رد  عقاو  ییاههاگیاپ  زا  ینامثع  ییایرد  ياوق  دـنه ، يایرد  رد  لاح ، ناـمه  رد  تفرگ . رارق  ناـکرت 
. دندش دربن 

ياهتیلقا هب  تبـسن  دوخ  تردق  رد  نانآ  دندناریم . نامرف  دوب  هدش  لیکـشت  فلتخم  ياهداژن  ماوقا و  زا  هک  يايروتارپما  رب  اهینامثع 
ياپورا رد  رازآ  بیقعت و  زا  رارف  يارب  نایدوهی  ورنیازا ، دنتفرگ . شیپ  رد  لهاست  ضامغا و  تسایس  دوخ  نیمزرس  نورد  یموق  ینید و 
ياپورا رد  ینامثع  ناکرت  هیلع  قرو  هک  دوب  مهدفه  مهدزای / نرق  رخاوا  رد  اهنت  نیا  دنتخیرگ . اجنادب  ایربیا  هریزجهبش  یحیـسم  يزکرم 
تیقفوم دنریگرب و  هرهب  تسیابیم  هکنانچ  دنتـسناوتن  هلاس  یـس  ياهگنج  رد  ییاپورا  ياهتردق  تیلوغـشم  زا  نانآ  تشگرب . یقرش 

دندوب و هدش  عفد   1683 رد 1094 / نیو  زا  ناوا  نامه  رد  تسرد  اهینامثع  هکنیا  اب  دوب . زینو  زا  ترک  نتفرگ  مایا  نآ  رد  ناـنآ  هدـمع 
تافالتخا دنتشاد . طلست  ناکلاب  ییاینامور  ینانوی و  والـسا ، ياهتمـسق  رب  زونه  اما  دندوب ، هداد  تسد  زا  زین  ار  ایناولیـسنارت  ناتـسراجم و 

اپ رس  ار  ینامثع  يروتارپما  رگید  نرق  ود  دیشک و  هدرپ  يروتارپما  لاوز  رب  ییاپورا  لود  نایم  ياهتداسح  اپورا و  یساملپید  یـسایس و 
ياوق ات  دندیـشوک  ینامثع  نیطالـس  داد . ییایرد  یماظن و  قوفت  اراکـشآ  اهنآ  هب  ناییاپورا  ینف  تراهم  هک  یناـمز  اـت  ینعی  تشاد ، هگن 
يورین کـی  تروـص  هب  کـنیا  هک  ار  اـهیرچینی  تردـق  تسناوـت  مود  دوـمحم  هـک   1826 لاس 1241 / اـت  اـما  دـننک ، هزینردـم  ار  دوخ 

ياهنیمزرـس زین  يداصتقا  رظن  زا  دنتفاین . یقیفوت  هار  نیا  رد  دنکـشب ، مه  رد  دوب ، هدمآرد  شترا  يزاسون  عونره  اب  فلاخم  طابـضنایب 
هب ور  یلخاد  تادیلوت  هچ ، دندش ؛ لمحتم  رایسب  نارسخ  اهنآ  یناگرزاب  رترب  نونف  اپورا و  تخاس  ياهالاک  اب  تباقر  رد  برع  ینامثع و 

قوذ و زا  ینامثع  نیطالـس  هنیزهرپ  دیلقت  رثا  رب  مهدزون ، مهدزیـس / نرق  رد  دوب . هتفای  ناصقن  زین  اهدمآ  رد  یلخاد  عبانم  هداهن و  شهاک 
. تفر یگتسکشرو  هاگترپ  هبل  ات  اهراب  يروتارپما  ییاپورا ، هقیلس 

. درکیم دیدهت  ار  ینامثع  تلود  هک  دوب  ياهژیو  رطخ  هیسور  یبلطهعسوت  ناوا ، نآ  رد 
هتخاس داقنم  ( 1 هرامش 135 ، هب  دیرگنب   ) ار همیرک  ياهراتات  ینعی  ینامثع ، نادحتم  اهسور  اریز 

464 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ات دنبای ، تسد  روفسب  هگنت  لوبناتـسا و  رب  هک  دندوب  نآ  رب  هیـسور  ياهرازت  و  دوبن ، یکرت  يایرد  رگید  هایـس  يایرد  هجیتن ، رد  دندوب و 

، ییاـینابلآ رادرـس  یلع ، دـمحم  مهدزون ، مهدزیـس / نرق  نیزاـغآ  ياـهلاس  رد  دـننک . ادـیپ  یـسرتسد  هنارتیدـم  ياـیرد  هب  بیترت  نیدـب 
لالقتسا ات 1829  دنتـشادرب و  شروش  هب  رـس  ناینانوی  هرامـش 34 ،) هب  دیرگنب   ) دـش رـصم  راتخمدوخ  ياورنامرف  تقیقح  رد  نارمکح و 

هسنارف و ریبک  بـالقنا  هجیتن  رد  هک  ینهیم  یلم و  تاـساسحا  دـشر  داـتفا . ناـیوسنارف  گـنچ  هب  زین  هریزجلا  دـندروآ و  تسد  هب  ار  دوخ 
-1912  ) ناکلاب گنج  نیمود  نایاپ  رد  تخیگنارب و  ناکرت  تموکح  هیلع  ار  ناکلاب  لـلم  دوب  هدـمآ  دـیدپ  اـج  همه  رد  نآ ، ياهدـمایپ 

. دش یقرش  يایکارت  هب  دودحم  اپورا  رد  ینامثع  ورملق  (، 1913
. دورب وا  تسد  زا  یبرع  تـالایا  هک  دـش  ببـس  روـحم  ياوـق  زا  يرادـفرط  هب  لوا  یناـهج  گـنج  رد  یناـمثع  تلود  هنادرخباـن  تـکرش 

نآ رب  ییاپورا  ياهتردـق  نینچمه ، دـش . کیدزن  رواخ  رد  هیکرت  ياـهزرم  ندیـشک  سپ  ثعاـب  ( 1920  ) روس نامیپ  طیارـش  نیاربانب ،
نانوی و نایم  گـنج  شتآ  هلعـش  هجیتن ، رد  دـننک و  اـعدا  تشاد  قلعت  یناـمثع  تلود  دوخ  هب  الـصا  هک  مه  ار  ییاهنیمزرـس  هک  دـندوب 

نادـناخ دوخ  زا  يرازیب  نآ  هوجو  زا  یکی  هک  ناکرت  یلم  تاـساسحا  ندـش  هتخیگنارب  ببـس  اهدادـیور  نیا  همه  دـش . هتخورفارب  هیکرت 
زا هتسد  نآ  دش . دندوب ، هتفرگ  رارق  دنتشاد ، دوخ  هضبق  رد  ار  لوبناتسا  هک  ییاپورا  ياهتردق  هطلـس  تحت  تخـس  هک  ینامثع  نیطالس 

رابدا و ردـصم  ریزگان  یقرت و  عنام  ار  یناـمثع  هلـسلس  دـندوب ، هدـش  عمج  تختیاـپ  یـسایس  ياـضف  زا  رود  اراـکنآ ، رد  هک  كرت  نویّلم 
هلـسلس تنطلـس  تسخن  يدـعب ، كروتاتآ  لامک ؛ یفطـصم  نایارگیلم  ربهر  تاـکیرحت  اـب  دنتـسنادیم . هتـشذگ  نرق  ود  ياهیتخبدـب 
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دیعبت علخ و  مود  دـیجملا  دـبع  ینامثع  ناطلـس  نیرخآ  دـش و  هداد  همتاخ  تفالخ  رما  هب  رد 1924  سپـس  و  ( 1922  ) دـش یغلم  ینامثع 
. تشگ

یسانشباتک

«. ا  » لودج 161 و  - 160 روابماز ، 330 ؛ - 320 مهدا ، لیلخ  197 ؛ - 186 لوپ ، نیل - - 
ا. ا . ثروساب ، ا . ك . « ) ياهلسلس یسایس و  خیرات  ا . یلنامثع .  » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. زرمارک ه  ودایرکز و ج .
دروفسکآ 1956. ینامثع ، هلسلس  راتخاس  نسردنا . د . ا . - 

ندنل 1973. ، 1600 میدق 1300 - هرود  ینامثع : يروتارپما  قیلانیا ، لیلخ  - 
.1976 جیربمک ، ینامثع ، يروتارپما  خیرات  راتساریو ،)  ) كوک ا . م . - 

.1977 جیربمک 1976 - دیدج ، هیکرت  ینامثع و  يروتارپما  خیرات  واش ، لاروک  لزتا  و  ج . س . - 
سیراپ 1989. ینامثع ، يروتارپما  خیرات  راتساریو ،)  ) نارتنام ر . - 
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افلخ لّوا  لصف 

661 - 632 / 40 نیدشار 11 - يافلخ   1

قیدص هب  بقلم  هفاحق ، یبا  نبا  قیتع ، رکب  وبا   632 / 11
قوراف هب  بقلم  باطخلا ، نبا  لّوا )  ) رمع صفح  وبا   634 / 13

نیرونلا وذ  هب  بقلم  ناّفع ، هب  نامثع  یلیل  وبا  ای  هّللا  دبع  وبا  ای  ورمع  وبا   634 / 23
یضترملا مامالا  بلاطیبا ، نب  یلع  نسحلا  وبا   661 - 656 / 40 - 35

هّیما ینب  يافلخ   661 / 40
، دنتشاد یببس  ای  یبسن  تبارق  يو  اب  هک  وا  نارای  زا  نت  راهچ   632 رد 11 / هنیدم  رد  ص ،)  ) دّمحم ترضح  مالسا ، ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
« هدنیآ یپ   » زا يانعم  هب  تغل  رد  هک  دندناوخ  هفیلخ  ار  دوخ  نانیا  دنتفرگ . هدهعرب  ار  ناملسم  ياپون  تما  روما  مامز  دندش و  وا  نیـشناج 
ییاسانـش و اب  لّوا ، هفیلخ  هس  دروم  رد  مکتسد  و  ار ، تما  یتسیزهب  هافر و  دیدج و  نید  راشتنا  اقترا و  ّتیلوئـسم  تسا و  نیـشناج »  » ای
نیرتمیدق و زا  یکی  هشیاع و  ص ،)  ) دّمحم ترضح  بوبحم  نزردپ  رکب  وبا  دنتفریذپ . ینید  ناربهر  نارسفم و  ناونع  هب  یعامتجا  دییأت 

. دوب وا  نارای  نیرتدمتعم 
هب رـس  دـندرک و  راکنا  دّـمحم  ترـضح  اب  ار  دوخ  یـصخش  تعیب  برع  يودـب  لیابق  زا  يدایز  هدـع  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  هک  یماـگنه 

رگید راب  هک  دوب  رکب  وبا  نیا  دنتشادرب ، تفلاخم 
36 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

، هصفح هدر .) ياهگنج   ) درک رارقرب  نمی  نامع و  نیرحب ، دجن ، دننام  ناتسبرع  هریزج  هبش  ینوریب  ياهشخب  رب  ار  هنیدم  هطلـس  رادتقا و 
هبش زا  نوریب  هب  ینابایب  ياهبرع  يروشحلس  يورین  هک  دوب  وا  هنارمآ  تیاده  تحت  رمع و  نامز  رد  نیا  دوب و  ربمایپ  رسمه  زین  رمع  رتخد 

یناساس و دـهع  ناریا  ياهنیمزرـس  هیلع  رـصم و  نیطـسلف و  هیروس ، نوچ  سنازیب )  ) یقرـش مور  ياهنیمزرـس  يوس  هب  ناتـسبرع  هریزج 
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عادـبا هدـش و  حـتف  تالایا  يارب  یندـم  يرادا  ییادـتبا  نامزاس  کی  داجیا  دوب . زین  یتیافکاب  هدـنهد  نامزاس  رمع  دـش . هداد  قوس  قارع 
راـبره ناونع  ندرب  راـک  هب  يو  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  يودـب  برع  ناـیوجگنج  يررقم  هفیظو و  تخادرپ  يارب  ناوـید  هاگتـسد 
رایتخا نینمؤملا  ریما  بقل  سپـس  درک و  تعانق  هفیلخ »  » هداس ناونع  هب  تخاس و  اـهر  ار  هّللا » لوسرلا  ۀـفیلخ  هفیلخ   » هدـنوش رتراـجنهبان 

هدـهعرب ار  ینید  یناـحور و  يربهر  مه  یـسایس و  یندـم و  يربـهر  مه  هک  دـیوگب  تساوخیم  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  دـیاش  نیا  و  درک ،
. دراد

هب هباحـص  ناـگرزب  زا  یکچوک  ياروش  يوس  زا  رمع  لـتق  زا  دـعب  يو  دـشیم . بوسحم  ربماـیپ  داـماد  هیقر ، شرـسمه  قیرط  زا  ناـمثع 
شکمشک و زا  ياهرود  نامثع  لتق  دیسر . نایاپ  هب   66 رد 35 / وا  لتق  یضاران و  رصانع  شروش  اب  يو  تفالخ  اما  دش ، هدیزگرب  تفالخ 

بلغا دـعب  ياههرود  رد  ورنیازا ، و  دریگیم ) رارق  شیامزآ  دروم  نانمؤم  نامیا  هک  ياهرود  ینعی  هنتف : رود  ، ) داهن زاغآ  ار  ییوجهزیتس 
: تشاد تبـسن  ربمایپ  اب  تهج  هس  زا  هک  دوب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نیدـشار ، يافلخ  نیرخآ  دـشیم . دای  حوتفملا » باب   » ناونع هب  نآ  زا 
یقتم و لفاحم  زا  یخرب  هدـید  رد  نیاربانب ، دوب . يو  یعاضر  ردارب  زین  و  وا ، داماد  ربمایپ ، رتخد  همطاـف ، اـب  جاودزا  قیرط  زا  وا ، مع  رـسپ 

زگره ع )  ) یلع اما  دوب . ربمایپ  ربثاریم  نیـشناج و  نیرتهتـسیاش  يو  دـندروآ ، دوجو  هب  ار  یلع  هعیـش  هتـسه  ادـعب  هک  اـهنآ  راـگزیهرپ ،
نامرف ریز  هب  ار  رصم  سپـس  ماش و  ماش ، یلاو  هیواعم  اریز  دزاس ، يراج  یمالـسا  ياهنیمزرـس  همه  رب  ار  دوخ  تردق  هطلـس و  تسناوتن 

(. هرامش 2 هلسلس  هب  دیرگنب  [ ) درکیمن يرادربنامرف  ع )  ) یلع زا  و   ] تشاد دوخ 
برع لیابق  ات  دیشوک  تشاد و  رارق  قارع  رد  هک  تخاس  رقتسم  هفوک  رد  درب و  نوریب  ناتسبرع  هریزج  هبـش  زا  ار  دوخ  تختیاپ  ع )  ) یلع

هب یعطق  هجیتن  دربن  نیا  زا  اّما  تخادرپ ، هلباقم  هب  هیواعم  اـب  اـیلع ، تارف  رب  عقاو  نیفـص ، گـنج  رد  دـنک . عمج  دوخ  فارطا  رد  ار  قارع 
یلع هاپـس  زا  دـندوب و  یبلطتاواـسم  یطارفا  هورگ  هک  جراوخ )  ) ناـیجراخ زا  یکی  تسد  هب   661 لاـس 40 / رد  ع )  ) یلع دـماین . تسد 

تشذگن يرید  یلو  تسشن ، وا  ياج  هب  قارع  رد  یلیمیب  اب  نسح  ماما  ع ،)  ) یلع تلحر  زا  سپ  دیسر . تداهش  هب  دندوب ، هتسج  قارتفا 
37 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هرامـش هلـسلس  هب  دینک  هاگن   ) داتفا هیما  ینب  تسد  هب  تفالخ  قیرط  نیا  هب  دیـشوپ و  مشچ  تفالخ  رب  دوخ  قوقح  زا  هیواعم  ریوزت  هب  هک 
(. 2

رد هک  دش  هدرمـش  نیتسخن  مالـسا  ییالط  نارود  یفطاع  هم  يرادنید و  زا  ياهلاه  رد  نیتسخن ، هفیلخ  راهچ  نیا  هرود  دعب ، ياههدس  رد 
ینب تسود  ایند  كاپان و  يافلخ  زا  ات  دش  هداد  نیدشار »  » ناونع اهنآ  هب  ورنیازا ، دـش و  افوکـش  یمالـسا  لیاضف  تلادـع و  نامیا ، نآ 

. دنشاب زیامتم  دندمآ ، راک  يور  اهنآ  زا  سپ  هک  هیما 

ایناپسا مود  لصف 

1031 - 756 / 422 ایناپسا 138 - نایوما   4

لخاد هب  بقلم  فرطملا  وبا  هیواعم ، نبا  لّوا  نمحرلا  دبع   756 لامش 138 / یحیسم  ياهنیشنریما  يانثتسا  هب  ایربیا  هریزج  هبش 
دیلولا وبا  لّوا ، نمحرلا  دبع  نبا  لّوا  ماشه   788 / 138

سابعلا وبا  لّوا ، ماشه  نبا  لّوا  ماکح   796 / 180
طسوتم فرطملا  وبا  لّوا ، مکاح  نبا  مّود  نمحرلا  دبع   822 / 206

هّللا دبع  وبا  مّود ، نمحرلا  دبع  نبا  لّوا  دّمحم   852 / 238
مکحلا وبا  لّوا ، دّمحم  نب  رذنم   886 / 273

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


رصان فرطملا  وبا  دّمحم ، نبا  مّوس  نمحرلا  دبع   912 / 300
رصنتسم فرطملا  وبا  مّوس ، نمحرلا  دبع  نبا  مّود  مکاح   961 / 350

ینارمکح لّوا  تبون  دّیؤم ، دیلولا  وبا  مّود ، مکاح  نبا  مّود  ماشه   976 / 366
ینارمکح لّوا  تبون  يدهم ، مّود ، ماشه  نبا  مّود  دّمحم   1009 / 399

ینارمکح لّوا  تبون  نیعتسم ، مکح ، نب  نامیلس   1009 / 400
ینارمکح مّود  تبون  مّود ، ماشه   1010 / 400

ینارمکح مّود  تبون  نامیلس ،  1013 / 40
نایدومح زا  رصان ، دومح ، نب  یلع   1016 / 4073

54 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
یضترم دّمحم ، نبا  مراهچ  نمحرلا  دبع   1018 / 408

لّوا تبون  نایدومح ، زا  نومأم ، دومح ، نب  مساق   1018 / 408
لّوا تبون  نایدومح ، زا  یلتعم ، یلع ، نب  ییحی   1021 / 412

مّود تبون  يدومح ، مساق   1023 / 413
رهظتسم ماشه ، نبا  مجنپ  نمحرلا  دبع   1023 / 414

1025 رد 416 / لوتقم  یفکتسم ، نمحرلا ، دبع  نبا  مّوس  دّمحم   1024 / 414
مّود تبون  يدومح ، ییحی   1025 / 416

1036 تف 428 / ّدتعم ، دّمحم ، نبا  مّوس  ماشه   1031 - 1027 / 422 - 418
فئاوطلا كولم 

کی هک  ار  اهتوگیزیو  تعرـس  اب  دندمآرد و  ایناپـسا  هب  شکارم  زا  دنتـشذگ و  قراطلا  لبج  هگنت  زا   711 رد 92 / ربرب  برع و  ناـیهاپس 
هدنامزاب ناملـسم  نایهاپـس  دـعب ، ياهههد  رد  دـندنکفارب . دنتـشاد ، تموکح  ایناپـسا  رب  نامزنآ  ات  دـندوب و  ینمرژ  یفارـشا  یماظن  هقبط 

لگ هب  دنتـشذگ و  هنریپ  ياههوک  زا  یتح  دـندنار و  ایربیا  هریزج  هبـش  لامـش  هیلا  یهتنم  رد  ییایرباتناک  ياهناتـسهوک  هب  ار  اـهتوگیزیو 
رد دـنمانیم ، ءادهـشلا  طالب  ار  نآ  بارعا  هک  يدربن  رد  هیتاوپ  لامـش  رد  تسرد  ار  اهنآ  لترام  لراش  هک  نیا  ات  دـندمآرد ، اـهکنارف 

. داد تسکش   732 / 114
لیکـشت ار  یمالـسا  يروتارپما  یبرغ  تلایا  نیرترود  هک  ایناپـسا  هب  قرـشم  زا  ایلاوتم  هک  یبرع  نایلاو  ناناملـسم ؛ هبلغ  هیلوا  ياـهلاس  رد 

زا نیقی  عـطق و  روـط  هب  سلدـنا  هملک  . ) دـندرکیم تموـکح  اـجنآ  رب  دـندشیم  هداتـسرف  دـندیمانیم ، سلدـنا  ار  نآ  بارعا  دادیم و 
یقاـب دوخ  زا  يرثا  ـالمع  دـندوب  هتـشذگ  ایناپـسا  زا  شیپ  نرق  ود  هک  اهلادـناو  اریز  تسا  هدـشن  هتفرگ  اهلادـناو ، نیمزرـس  ایـشیلادناو ،

رد دشاب .) هدش  هتفرگ  نیمز » زا  یمهس  هصح و   » يانعم هب  یناملآ  ترابع  کی  زا  سلدنا  هژاو  هک  تسا  نآ  رب  رتشیب  لامتحا  دنتـشاذگن .
، دوب هدرب  ردب  ملاس  ناج  یـسابع  بالقنا  ماع  لتق  زا  هک  ینایوما  دودعم  زا  یکی  لخادلا  هب  فورعم  ادعب  لّوا ، نمحرلا  دـبع  ، 756 / 138

. تشاذگ ناینب  نیمزرس  نآ  رد  ار  نایوما  تراما  دش و  رهاظ  ایناپسا  رد 
هب دـیزیتسیم ، راوتـسا  تموکح  يزکرم و  تراظن  هنوگره  هیلع  نآ  ییایفارغج  ياـهتیعقاو  هک  ياهریزج  هبـش  رد  يوما  تلود  رارقتـسا 

هدولاش هتبلا  دوب . گرزب  یتیقفوم  یتسار 
55 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

شخب هکنآ  اب  دوبن . مکحتـسم  راوتـسا و  نادـنچ  نوماریپ  تـالایا  رب  ناریما  هطلـس  دوب و  هدـش  هداـهن  هبطرق  هیلیبشا و  رب  ناـیوما  تراـما 
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یقاب یحیـسم  نانچمه  یهبانتعم  دادعت  دندشیم ) هدـیمان  نودـّلوم  نانیا  ، ) دـندش ناملـسم  ایناپـسا  یمور  ییایناپـسا - تیعمج  زا  یمیظع 
یقالخا و ینابیتشپ  يارب  لامـش  لقتـسم  یحیـسم و  هیحان  هب  تیامح  مشچ  و  دـندشیم ) هدـیمان   Mozarabs نوبرعتسم نانیا   ) دندنام

ناـیم رد  دوب . شروـش  ناـیغط و  نوناـک  ایناپـسا ، یحیـسم  تیناـحور  زکرم  اـهتوگیزیو و  یمیدـق  تختیاـپ  هلطیلط ، دـندوب . هتخود  ینید 
زا لقتـسم  المع  هک  تخاسیم  رداق  ار  اهنآ  يزرم ، نادنواخ  ناونع  هب  اهنآ  یماظن  تردق  هک  دندوب  يرایـسب  یلحم  ناریما  ناناملـسم ،

اینولاتاک نوگارآ و  سپـس  یقرـشلامش و  رد  وربا  هرد  رد  اـجره  زا  رتشیب  صوصخب  ناریما  نیا  دـننک . یگدـنز  دوب ، تختیاـپ  هک  هبطرق 
هیلع موادم  شروش  زکرم  ود  مهن  مّوس / نرق  ینعی  دعب ، نرق  رد  هلیطت .) رد  یـسق  ینب  هطـسقرس و  نایبیبحت ، دننام   ) دـنتفای قنور  تردـق و 
نبا یگدرکرـس  هب  ثوخاذاـب )  ) سویلطب فارطا  رد  یکی  ود ، نیا  زا  تشاد . دوجو  تلود  ناملـسم  ياـیاعر  هلیـسو  هب  يزکرم  تموکح 

. دوب نوصفح  نبا  يربهر  هب  هطانرغ  ياههوک  رد  يرگید  یسیلاگ و  ناورم 
عیانص هداعلا  قوف  زکارم  زا  یکی  ار  هبطرق  ایناپسا ، نایوما  لامش ، یحیـسم  کچوک  ياهتکلمم  دوجو  مغریلع  اهفعـض و  نیا  دوجو  اب 

. دزیم يرسمه  سوک  هرهاق  دادغب و  اب  هکنانچ  دندرک ، یمالسا  يرنه  تالوصحم  شناد و  گنهرف ، يارب  یهاگیاج  تراجت و  يرنه و 
تردق يو  درک . تموکح  ( 961 - 912 / 350 - 300  ) لاس هاجنپ  هک  دوب  رصان  هب  بقلم  مّوس  نمحرلا  دبع  هطلـس  هرود  مهد  مراهچ / نرق 

دوب رظندم  اهیسنازیب  هویـش  الامتحا  راک  نیا  رد  دش و  رتیلاعتم  رتهدیچیپ و  يرابرد  تافیرـشت  موسر و  دیناسر ؛ دوخ  جوا  هب  ار  تنطلس 
نینمؤملا ریما  بقل  هفیلخ و  ناونع  دوخ  یمطاف ، يافلخ  شنانمـشد ، يواعد  اب  دـناوخیم ، ریما  طقف  ار  دوخ  نونکاـت  هک  نمحرلا  دـبع  و 

دندوب هتسناوتن  زگره  نایوما  نآ  رد  تشاد و  تمدق  لاس  زا 150  شیب  هک  تلود  مهبم  يژولوئدیا  يانبم  رب  هن  قیرط ، نیا  هب  درک . ذاختا 
دنتسه یسایس  نطاب  رد  مالسا و  هب  نیدتم  ياهقبط  ای  دنتسه ، مالسا  ناهج  هبطاق  زا  ياهیـشاح ) یـشخب  هتبلا   ) یـشخب زونه  ایآ  هک  دننادب 

لها ینید  هیرظن  هب  هدـیقع  حوضو  هب  نمحرلا  دـبع  دـندش . دازآ  هصمخم  نیا  زا  دـننکیم ، تموکح  اـیربیا  یلحم  نیـشنریما  کـی  رب  هک 
برع نازابرـس  رب  شاهیلّوا  ءاـکتا  تساوخیمن  رگید  هک  هفیلخ  تشاذـگ . راـنک  تسا ، ریذـپانهیزجت  تفـالخ  هک  نیا  دروـم  رد  ار  تنس 

زا هک  ینامالغ  ناگدرب و  زا  هک  ییاهنوشق  رب  اقیرفا ، لامش  ربرب  لیابقلا  لها  رب  ار  شترا  تردق  هیاپ  دشاب ، هصلاخ  نایهاپـس  ای  یـسلدنا 
هدش هدروآ  یحیسم  ياپورا  فلتخم  ياهشخب 

56 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هجیتن رد  دیـسر و  فیعـض  کچوک و  ياهدزمان  هب  ینیـشناج  ، 976 رد 366 / مّود  مکاح  گرم  زا  سپ  اـما  تشاذـگ . هبلاقـص )  ) دـندوب

یبا نبا  نیا  داـتفا و   ) Almanzor یحیـسم عبانم  رد   ) روصنم هب  بقلم  رماـع  یبا  نبا  ءارزولا  ریزو  اـی  بجاـح  تسد  هب  تلود  تردـق 
. درک تراغ  یسیلاک  رد  ار  ییالتسوپماک  بوقعی  سیدق  هاگشتسرپ  دروم  کی  رد  درک و  حتف  ار  نولسراب  هک  دوب  رماع 

تلع هرابرد  ناخروم  دیشاپ . مه  زا  يوما  تفالخ  دنداد و  تسد  زا  مهدزای  مجنپ / نرق  لیاوا  رد  ار  روما  مامز  يرماع  نابجاح  همهنیااب ،
ناناملسم دادعت  رب  مّوس  نمحرلا  دبع  تفالخ  هرود  رد  هک  دناهدرک  لالدتـسا  هنومن  ناونع  هب  دناهدرک . يدایز  ياهثحب  تفالخ  طوقس 

نیا زا  دنتفای و  تیرثکا  اجنآ  رد  رابنیتسخن  يارب  دیاش  ناناملسم  ورنیازا ، دش و  هدوزفا  مالسا  نید  هب  نایحیسم  ندیورگ  رثا  رب  سلدنا 
کی نتشاد  هب  یترورض  رگید  تهج ، نادب  دندرک و  ادیپ  يدیدج  رطاخ  نانیمطا  سلدنا ، نیمزرس  رب  رتشیب  هرطیس  ساسحا  يدنمورین و 

، دشاب هدوب  ایناپـسا  نایوما  طوقـس  لیلد  نیا  رگا  دندرکیمن . ساسحا  ایربیا  هریزجهبـش  رد  مالـسا  ظفح  يارب  دنمتردق  يزکرم  تموکح 
ناناملـسم تلود  رد  ار  دوخ  يرترب  دنتـسناوتیمن  يوما  یبناـج  ناـنارمکح  نیرخآ  تسا . هدوـب  اـطخ  رب  اـهنآ  ناـنیمطا  هک  تفگ  دـیاب 

اهنآ تدمهاتوک  ياهتموکح  دننک . ظفح  هبلاقـص  اهربرب و  یماظن  تردق  ربارب  رد  دندوب  نوّدلوم  زا  برع و  الـصا  هک  میدق  یـسلدنا 
هب دـیرگنب  ( ) ساریئخلآ  ) ءارـضخلا ةریزج  هتبـس ، هقلام ، یلحم  نانارمکح  بآمربرب ، برع  نایدومح  ینارمکح  ياـههرود  اـب  بواـنت  رد 

. تفرگ رارق  هرامش 1 و 2 ) فیاوطلا  كولم  هرامش 5 ،
نآ یط  رد  هک  داتفا  یسایس  هیزجت  زا  ياهرود  نماد  هب  ناملسم  يایناپـسا  دندش و  وحم  خیرات  هنحـص  زا   1031 رد 422 / ماجنارس  نایوما 
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ندـمآ راک  يور  اـب  و  هرامـش 5 ) هب  دـیرگنب  فیاوطلا ، كوـلم  هرود   ) دندیـسر تردـق  هب  فـلتخم  يداژن  ياـههورگ  یلحم و  ياـسؤر 
. دیدن ددجم  تدحو  يور  سلدنا  نرق ، نآ  نایاپ  رد  هرامش 4 ) هب  دیرگنب   ) نوطبارم

اقیرفا لامش  مّوس  لصف 

985 - 789 / 375 هسرادا 172 - ای  سیردا  ینب  ای  نایسیردا   8

هّللا دبع  نبا  ربکالا )  ) لّوا سیردا   789 شکارم 172 /
دمآ ایند  هب  وا  گرم  زا  سپ  هک  سیردا  شرسپ  مان  هب  یگنطلسلا  بیان  هرود   791 / 175

لّوا سیردا  نبا  رهزالا ) ای  رغصالا  هب  بقلم   ) مّود سیردا   803 / 187
رصنتسم هب  بقلم  مّود ، سیردا  نب  دّمحم   828 / 213

دّمحم نب  هردیح  یلع   836 / 221
دّمحم نبا  لّوا  ییحی   849 / 234

لّوا ییحی  نبا  مّود  ییحی   863 / 249
رمع نبا  مّود  یلع   866 / 252

یطوج مادقم  هب  بقلم  مساق ، نبا  مّوس  ییحی   ؟
دش علخ   919 رد 307 / سیردا ، نبا  مراهچ  ییحی   905 / 292

. دنتشامگرب اجنآ  تموکح  هب  ار  هیفاعلا  یبا  نب  یسوم  نایمطاف  دش و  نایمطاف  رازگجارخ  شکارم  دعب  هب   917 زا 305 /
78 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ماّجح هب  بقلم  دّمحم  نب  نسح   927 - 920 / 315 - 313
( شکارم یبرغ  لامش  فیدر و  رد  رصنلا ، رجح  رد   ) دّمحم نب  نونگ  مساق   938 / 326

( الیصا رد   ) شیعلا وبا  هب  بقلم  مساق ، نب  دمحا   948 / 337
ینارمکح لّوا  هرود  رصنلا ،) رجح  رد   ) مساق نب  نسح   974 - 954 / 363 - 343

ینارمکح مّود  هرود  نسح ،  985 / 375
نایمطاف يروتارپما  هب  یبرغ  برغم  قاحلا   985 / 375

نیرتدـیدش اـجنآ  رد  هک  برغم  هب  فیعـض ، رایـسب  یتروص  هب  هتبلا  ار ، یعیـش  دـیاقع  لوصا  هک  دنتـسه  ياهلـسلس  نیتـسخن  نایـسیردا 
جاور یجراخ  بلطتاواسم  وردنت و  بهذم  ینعی  دندوب - یحیـسم  كرـشم و  يدایز  هدـع  زونه  هک  ياهقطنم  رد  مالـسا - نید  تروص 

. تشاد یشیوخ  دنویپ  یعیش  ناماما  هلسلس  اب  ورنیازا ، دوب و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  ناگدازهداون  زا  لّوا  سیردا  دندرب . تشاد ،
راچان تسج و  تکرش   786 رد 169 / نایسابع  دض  رب  ّخف ، بحاص  نیـسح ، شیومع  رـسپ  زا  يرادفرط  هب  زاجح  رد  نایولع  مایق  رد  يو 

ار شکارم  لامش  هتانز  ياهربرب  ياسؤر  زا  ياهدع  يو  يولع ، رابت  رابتعا  لضف و  اجنآ  رد  دش . اقیرفا  لامش  هب  سپس  رـصم و  هب  رارف  هب 
. دننیزگرب دوخ  ییاوشیپ  هب  ار  وا  هک  تشاد  نآرب 

زاغآ ار  ساف  ۀنیدم  مان  هب  یماظن  هاگودرا  کی  نتخاس  حرط  دیآیم  رظن  هب  اما  دیزگ ، ینکـس  یمور ، سیلیبولو  هلیلو ، رد  يو  اجنآ  رد 
رهش تروص  هب  یقرش  برغم  هیقیرفا و  ناملسم و  يایناپسا  زا  نارجاهم  بذج  اب  يدوز  هب  رهش  نیا  دش . ساف  يدعب  رهـش  هتـسه  هک  داهن 

نسح و ربمایپ  یمارگ  ياههداون  زاتمم  باقعا  افرش ، هناخ  سدقم ، يرهش  ناونع  هب  نآ  شقن  دش . نایسیردا  تختیاپ  دمآرد و  یتیعمجرپ 
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(. 21 هرامش 20 ، هب  دیرگنب   ) دندرک يزاب  شکارم  خیرات  رد  یتیمهااب  شقن  نافیرش  نیا  دعب ، هب  نیا  زا  دش . زاغآ  نامز  نیمه  زا  نیسح ،
. تسا یگرزب  هرود  زین  ربرب  هدیورگ  مالسا  هب  هزات  لیابق  نایم  رد  یمالسا  گنهرف  راشتنا  رطاخ  هب  نایسیردا  هرود 

نادـناخ و نیا  فلتخم  ياهرهـش  ندرک  میـسقت  هب  يو  میمـصت  هجیتن  رد  نایـسیردا  ورملق  رـصتنملا ، دّـمحم  ینارمکح  هرود  رد  هنیآره ،
شکارم رب  نایـسیردا  رد  رادتقا  هک  تسا  ینتفگ  دش . هیزجت  یـسایس  هبنج  زا  شددعتم ، ناردارب  زا  نت  دنچ  هب  لویت  ناونع  هب  اهنآ  نداد 

دوخ ربرب  نانمشد  تالمح  همعط  نایـسیردا  قیرط  نیا  هب  فارطا . ياهاتـسور  هموح و  هن  دوب  هدش  هتـشاذگ  يرهـش  قطانم  رب  شاهدولاش 
نرق لیاوا  رد  اما  دندش ،

79 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هک دـش  راـچان  مراـهچ  ییحی  دوـب . هـیقیرفا  یعیـش  وردـنت  ناـیمطاف  نآ ، دـش و  ادـیپ  يرتكاـنرطخ  رتممـصم و  نمــشد  مـهد  مراـهچ /

ياهربرب سیئر  فرـصت  هب  تشگ و  ازجم  ورملق  ياهنیمزرـس  زا  يدایز  يرادـقم  نیاربانب ، دریذـپب . ار  يدـهم  هّللا  دـیبع  زا  يرادربنامرف 
اهنآ زا  یکچوک  ياههخاش  ور ، نیا  زا  دندش و  هدنار  شکارم  یشاوح  هب  نایـسیردا  نآ  زا  سپ  دمآرد . هیفعلا  یبا  نب  یـسوم  هسانکم ،
رقتسم یلامـش  شکارم  فیر  رد  هرامغ  ياهربرب  نایم  رد  یلـصا  هخاش  اما  دنتخادرپ ، تموکح  هب  بونج  رد  تلودمت ، نوچ  ییاهاج  رد 

. دش
لامـش رب  ار  شیوخ  ذوفن  دنتـساوخیم  دـندوب و  مّوس  نمحرلا  دـبع  تموکح  تحت  هک  ایناپـسا  نایوما  زا  یهاگ  نایـسیردا  زا  هخاـش  نیا 
هبطرق هب  ار  يو  نانآ  دش و  نایوما  میلست  راچان  هب  یـسیردا  نسح   974 رد 353 / دندرکیم . تعاطا  نایمطاف  زا  یهاگ  دنرتسگب و  اقیرفا 

نایسیردا هلسلس  قیرط  نیا  هب  دش و  هتـشک  يوما  نایهاپـس  تسد  هب  اما  دروآربرـس ، ون  زا  نایمطاف  ینابیتشپ  هب  يو  دعب ، لاس  دنچ  دندرب .
. تفای همتاخ  اقیرفا  لامش  رد 

قفوم نایدومح  ینعی  نایسیردا  رود  ياههخاش  زا  یکی  دنتشاد ، لاوز  هب  ور  نایوما  هک  ياهرود  رد  مهدزای  مجنپ / نرق  لیاوا  رد  هنیآره ،
(. 2 هرامش 1 ، هفیاط  هرامش 5 ، هب  دیرگنب   ) دننک اپرب  ءارضخلا  ةریزج  هقلام و  رد  یتاراما  ایناپسا ، فیاوطلا  كولم  نایم  رد  دندش 

( هیروس  ) ماش رصم و  مراهچ  لصف 

905 - 868 / 292 نولوط 254 - ینب  ای  ناینولوط   25

نولوط نب  دمحا   868 / 254 هیروس )  ) ماش رصم و 
شیجلا وبا  دمحا ، نب  هیورامخ   884 / 270
رکاسعلا وبا  هیورامخ ، نب  شیج   896 / 282

یسوم وبا  هیورامخ ، نب  نوراه   896 / 283
بقانملا وبا  دمحا ، نب  نابیش   904 / 292

نامیلس نب  دّمحم  یسابع  رادرس  تسد  هب  ماش  رصم و  حتف   905 / 292
نب دمحا  دنتخادرپ . تموکح  هب  دادغب  تفالخ  زا  لقتـسم  يدـح  ات  هک  دنتـسه  ماش  رـصم و  نانارمکح  یلحم  هلـسلس  نیتسخن  ناینولوط 
. دندوب هداتسرف  تفالخ  رابرد  هب  اراخب  زا  جارخ  ناونع  هب  ار  شردپ  هک  دوب  كرت  یهاپس  کی  ردب ) يانعم  هب  یکرت  نولد  زا   ) نولوط

. درتسگب نیطسلف  ماش و  ات  ار  دوخ  هرطیـس  تفای و  ینارمکح  دوخ  سپـس  دمآ ، رـصم  هب  یـسابع  ینارمکح  بیان  ناونع  هب  تسخن  دمحا 
هک قارع  بونج  رد  ناـیجنز  شروـش  اـب  یعقاو  ياورناـمرف  و  ( 1 هرامـش 3 ، هب  دـیرگنب   ) دـمتعم هفیلخ  ردارب  قـفوم ، يریگرد  لاغتـشا و 

يور هب  ار  هار  دنار ، نوریب  برغم  زا  هاپس  روز  هب  ار  نولوط  نب  دمحا  دناوتیمن  یسک  هک  دوب  نآ  شیانعم 
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136 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دیدـج هفیلخ  تشاد . یقرت  هب  ور  نانچمه  دـمحا  رـسپ  هیورامخ ، ینارمکح  نامز  رد  ناـینولوط  تلود  تخب و  دوشگ . وا  ياـهیبلطهاج 

نیرهنلا نیب   ) هریزج سوروت و  ياههوک  ات  ماش  رصم و  تموکح   892 رد 279 / تفالخ  دنسم  هب  نتسشن  ماگنه  ( 1 هب 3 ، دیرگنب   ) دضتعم
نیا درک . راذگاو  وا  نانیشناج  هیورامخ و  هب  لاس  یـس  تدم  يارب  رانید  هنالاس 300000  جارخ  لباقم  رد  لصوم  يانثتـسا  هب  ار  یلامش )

هزاریش هک  دوب   896 رد 282 / هیورامخ  گرم  زا  دـعب  اهنت  نیا  اما  دـش ، دـیدجت  دوبن  ناینوطوط  عفن  هب  دایز  هک  یتروص  هب  ادـعب  دادرارق 
. تفرگ نتـسسگ  مه  زا  تشاذگ  ياج  هب  یلاخ  ياهنازخ  هک  هیورامخ  قارطمطرپ  للجم و  یگدـنز  فارـسا و  رثا  رب  ناینولوط  تموکح 

لیسگ اج  نادب  يرکشل  هفیلخ  هک  دش  ببس  یطمرق  وردنت  ینید  ياههقرف  یبوکرس  زا  يریگولج  رد  ینولوط  نانارمکح  نیرخآ  یناوتان 
درب دادغب  هب  ار  ینولوط  نادناخ  ياضعا  هدنامیقاب  تفرگ و  ار  نهک  هرهاق  ای  طاطسف و  ناینولوط ، تختیاپ  سپس  ماش و  رکشل  نیا  دراد .

. تفای همادا  لاس  یس  ات  عضو  نیا  داد و  رارق  نایسابع  میقتسم  تموکح  تحت  ار  رصم  و 
دمحا تردق  رازبا  هلیسو و  تسا . هدوب  نیمزرـس  نآ  خیرات  نیرز  راصعا  زا  یکی  ناینولوط  رـصع  رـصم ، هنایم  ياههدس  ناخروم  رظن  رد 

یلام راب  لمحت  اما  دوب ، هدش  لیکـشت  یبون  ناهایـس  ینانوی و  يودب ، بارعا  هلمج  زا  فلتخم  ياهداژن  نازابرـس  زا  هک  دوب  یمیظع  هاپس 
يارب یتموکح  نارومأـم  ياـهيراکبان  اهيرادرکدـب و  نتفرگ  ناـیاپ  تلع  هب  درکیم ، داـجیا  میظع  رکـشل  نیا  تشادـهگن  هک  ینیگنس 

. تشگ نایامن  شترا  رد  يرادربنامرفان  يرادا و  یگتفـشآ  هک  دوب  هیورامخ  تموکح  نامز  رد  اهنت  نیا  دشیم . لمحت  لباق  رـصم  مدرم 
مظعم ياهانب  دوخ  تختیاپ  رد  دروآ . دوجو  هب  يوق  ياهبرجت  نولوط  نب  دمحا  تشادهگن ، دشیم  رتهب  رصم  زا  ایرد  هار  زا  ار  ماش  نوچ 

هک ینایهاپس  زا  هتسد  نآ  هب  نداد  نکـسم  يارب  ار  دوخ  فورعم  گرزب و  دجـسم  دنگفا و  حرط  ار  عئاطقلا  یماظن  هلحم  تشاذگ و  ناینب 
. درک انب  دنتفرگیمن  ياج  رصم  حتاف  صاعلا  ورمع  دجسم  رد 

نایقوجلس زا  شیپ  هریزج  قارع و  مجنپ  لصف 

1004 - 906 / 394 ناینادمح 293 -  35

لصوم هیحان  نیدرام و  ریما  یبلغت ، نودمح  نب  نادمح   868 هریزج ح 254 / لصوم و  ناینادمح  - 1 هیروس )  ) ماش لامش  هریزج و 
918 تف 306 / هعیبر ، راید  لابج و  رد  هفیلخ  یلاو  نادمح ، نب  نیسح   916 - 895 / 303 - 282

لصوم رد  هفیلخ  یلاو  ءاجیهلا ، وبا  نادمح ، نب  هّللا  دبع   906 / 293
969 تف 358 / هلودلا ، رصان  دمحم  وبا  هّللا ، دبع  ءاجیهلا  یبا  نب  نسح   929 / 317

رفنضغ هب  بقلم  هلودلا  ةدع  بلغت  وبا  نسح ، نب  هّللا  لضف   967 / 356
نایبوب ای  هیوب  لآ  هبلغ   979 / 369

هیوب لآ  هدناشنتسد  ناریما  رهاط ، وبا  نسح ، نب  میهاربا  هّللا و  دبع  وبا  نسح ، نب  نیسح   989 - 981 / 387 - 379
رکبراید رب  اهیناورم  هبلغ  لصوم و  رب  اهیلیقع  هبلغ   989 / 387

176 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هلودلا فیس  نسحلا  وبا  هّللا ، دبع  ءاجیهلا  یبا  نب  یلع   944 / 333 هیروس )  ) ماش لامش  بلح و  ناینادمح  - 2

هلودلا دعس  یلاعملا  وبا  یلع ، نبا  لوا  فیرش   967 / 356
هلودلا دیعس  لیاضفلا  وبا  فیرش ، نب  دیعس   991 / 381

ؤلؤل تیامح  تحت  یلاعملا  وبا  دیعس ، نبا  مود  فیرش  نسحلا و  وبا  دیعس ، نبا  مود  یلع   1004 - 1002 / 394 - 392
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هدناشنتسد ناونع  هب  هلودلا  یـضترم  رـصن  وبا  روصنم ، شرـسپ  سپـس  1009 و  تف 399 / ؤلؤل ، تموـکح   1015 - 1004 / 406 - 394
نایمطاف

ینب یلاوم  زا  اهنآ  هک  دنایعدم  عجارم  زا  یـضعب  اما   ) دنتـشاد تنوکـس  هریزج  رد  زارد  یتدم  دـندوب و  بلغت  برع  هلیبق  زا  ناینادـمح 
رد هریزج  جراوخ  دـحتم  ناونع  هب  مهن  موس / نرق  رخآ  ياـهلاس  رد  نودـمح  نب  نادـمح  هداوناـخ  نیا  تلود  سـسؤم  دـناهدوب .) بلغت 

راگزور نآ  رد  ماش  يارحـص  هیـشاح  برع  لیابق  تیرثکا  یعیـش  تالیامت  زا  ناینادمح  اهدعب  دش ، رهاظ  تفالخ  هاگتـسد  هیلع  شروش 
دوخ زا  ماش  يارحص  نایطمرق  هیلع  گنج  رد  دش و  نانآ  هاپس  هدنامرف  دمآرد و  نایسابع  تمدخ  هب  نادمح  رـسپ  نیـسح  دندرک . يوریپ 
دوخ رسپ  نسح  دش و  بوصنم  لصوم  ینارمکح  هب   905 رد 293 / هّللا  دبع  ءاجیهلا  وبا  نادمح ، رگید  رسپ  داد . ناشن  تداشر  تیافک و 
راید هک  ناینادمح  یلصا  زکرم  زا  ار  تردق  هنماد  دش و  لقتـسم  ینارمکح  تفر و  اج  نادب  ردپ  لابند  هب  هلودلا  رـصان  ناونع  اب  هّللا  دبع 

اب تمصاخم  هب  یلابقادب  زا  ریش )  ) رفنضغ هب  بقلم  بلغت  وبا  شرسپ  داد . شرتسگ  ماش  یلامـش  هیحان  لخاد  هب  برغ  تمـس  هب  دوب  هعیبر 
هرامـش هب  دیرگنب   ) دوب هتفرگ  هلودلا  زع  دوخ  هدازومع  زا  ار  قارع   974 رد 376 / یگزات  هب  هک  نایئوب  گرزب  ریما  یملید ، هلودلا  دـضع 

دزن هب  کـمک  نتفرگ  يارب  وا  دـنارات و  ار  بلغت  وـبا  دـنار ، لامـش  تمـس  هب  هلودـلا  دـضع  تخادرپ . دوـب ، دوـخ  تردـق  جوا  رد  و  ( 75
دندوب راک  رـس  رب  اجنآ  رد  اهنآ  دندینادرگزاب و  لصوم  تموکح  هب  ار  وا  ردارب  ود  نایئوب  ادعب  تفرگن . ياهجیتن  اما  درک  رارف  نایمطاف 

. دنتفرگ ار  رهش  هرامش 38 ) هب  دیرگنب   ) لیقع ینب  ینعی  رگید ، برع  نادناخ  زا  یناریما  ات 
ياهههد رد  اجنآ  رد  هلودـلا  فیـس  ینعی  بلغت ، وبا  فورعم  يومع  دـندنام و  یقاب  ماش  رد  ناینادـمح  زا  يرتناوج  هخاش  نیادوجواـب ،

تموکح هب  تفرگ ، هرامش 38 ) هب  دیرگنب   ) نایدیشخا زا  ار  يرگید  ياهرهش  صمح و  بلح و  هکنآ  زا  سپ  مهد  مراهچ / نرق  ینایم 
177 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

يورینرپ روشرپ و  ییاورنامرف  تحت  نایـسنازیب  لابقا  تلود و  میظع  يـالتعا  اـب  دوب  نراـقم  ماـش  رد  ناینادـمح  تراـما  رارقتـسا  تسـشن .
دعس شرسپ  دشیم . ناینانوی  لباقم  رد  دوخ  ياهنیمزرـس  زا  عافد  فورـصم  هلودلا  فیـس  شـشوک  تقو و  رتشیب  ینودقم و  ناروتارپما 

هب ار  اهنآ  دـنچره  دـندش ، فرـصتم  ار  صمح  بلح و  اتقوم  اهنآ  دریگب و  ماش  هب  ار  اهیـسنازیب  ددـعتم  تـالمح  ولج  تسناوتن  هلودـلا 
ياهتسایـس نایمطاف و  ندمآ  راک  يور  اب  ماش  بونج  رد  يدیدج  رطخ  نیا ، زا  هتـشذگ  دنداهناو . ناشنارازگجارخ  ناونع  هب  ناینادمح 

ؤلؤل هلودلا  فیس  نیشیپ  رالاسهپس  کیرحت  هب  الامتحا  هلودلا  دیعس  ینعی  هلودلا ، دعس  رسپ  ماجنارس  دوب . هدمآ  دیدپ  اهنآ  هنابلطهعسوت 
عبات ناونع  هب  القتـسم  ار  تردق  ادعب  اما  درک ، تموکح  هلودلا  دیعـس  لاسدرخ  رـسپ  ود  هنطلـسلا  بیان  ناونع  هب  تسخن  ؤلؤل  دش . هتـشک 

سنازیب رد  هدنهانپ  ناونع  هب  ار  رمع  هیقب  دش و  رارف  هب  راچان  روصنم  هلودلا  یضترم  يو  دوخ  نیشناج  رـسپ و  تفرگ ، تسد  رد  نایمطاف 
. دروآ رس  هب 

فیـس قیوشت  تیامح و  رطاخ  هب  يروآمان  نیا  همه ، زا  رتالاب  دندرک و  بسک  یناوارف  ترهـش  برع  تایبدا  نایماح  ناونع  هب  ناینادمح 
نایسنازیب هیلع  داهج )  ) سدقم گنج  ياوشیپ  ناونع  هب  نارصاعم  نایم  رد  ینادمح  ریما  نیرخآ  نیا  دوب . یبنتملا  فورعم  رعاش  زا  هلودلا 

رب ناینادـمح  هکنآ  اب  همهنیا ، اب  دوب . قفومان  هک  دوب  قفوم  هزادـنا  نامه  اهگنج  نیا  رد  دـنچره  دوب ، هدروآ  تسد  هب  یناوارف  ترهش 
دح ات  زونه  اهنآ  اما  تشاد ، یناگرزاب  ياـهتیلاعف  يارب  يددـعتم  يرهـش  زکارم  هک  دـنتفای  تموکح  یناداـبآ  قنوررپ و  ياـهنیمزرس 

ياهگنج شتآ  زا  هریزج  ماش و  هجیتن ، رد  دـندوب . هدرک  ظفح  دوب ، يرگناریو  یتیلوئـسمیب و  زا  ياهتخیمآ  هک  ار  يودـب  يوخ  يدایز 
لقن لقوح  نبا  ناملسم  حایس  نادیفارغج و  هکنانچ  اهنآ ، يرگامغی  یعامط و  دادبتسا و  ار  تامدص  نیا  دندید و  رایـسب  همدص  یپایپ 

. دوب یتیافکیب  طاطحنا و  ياهلاس  نانآ  تموکح  رخآ  ياهلاس  تخاسیم . رتگرزب  تسا  هدرک 

ناتسبرع هریزجهبش  مشش  لصف 
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1073 ح 886 - / 470 یباّنج ح 273 - دیعس  وبا  رابت  زا  یطمرق  نانارمکح  هطمارق  ای  نایطمرق   40

دیعس وبا  یباّنج ، مارهب  نب  نسح   894 ای 281 /  886 ناتسبرع 273 / قرش  رد  سپس  قارع و  ماش و  يارحص  هقطنم  رد  لصا  رد 
مساقلا وبا  یبانج ، دیعس  وبا  نب  دیعس   913 / 301

رهاط وبا  دیعس ، وبا  نب  نامیلس   917 / 305
قافتا هب  هک  یبانج  نسح  دیعس  وبا  رسپ  راهچ   ) بوقعی وبا  فسوی ، سابعلا ؛ وبا  لضف ، مساقلا ؛ وبا  دیعـس ، روصنم ؛ وبا  دمحا ،  944 / 332

( دندرکیم تموکح  اکرتشم  نامیلس  رهاط  وبا  نب  روباس 
977 تف 366 / ماش ، رد  مصعا ، یلع  وبا  دیعس ، وبا  نب  دمحا  نب  نسح   962 ات 351 /

977 تف 366 / بوقعی ، وبا  فسوی ،  972 / 361
ءاسؤرلا تاداسلا  نسح ، دیعس  وبا  ناگداون  زا  نت  شش  كرتشم  تموکح   972 / 366

هّرم ینب  هفیاط  زا  ینویع  نادناخ  تسد  هب  اسحالا  حتف   1078 / 470
194 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

متشه و مود / نرق  رخاوا  رد  دمآ و  دیدپ  يرگیلیعامسا  لد  زا  هک  دوب  هنایودهم  یطارفا و  يرگیعیـش  تایلجت  زا  یکی  نایطمرق  شبنج 
تیلاعف هب  قارع  رد  مولعم  رارق  زا  طمرق  نادـمح  مان  هب  غّلبم  ای  یعاد  رفن  کی  هک  دوب  هرود  نیا  نایاپ  رد  تفرگ و  لکـش  مهن  موس / نرق 

رد شروش  نآ  هک  ینامز  ات  هیورکز  ای  هیورکز  یبالقنا  شبنج  رثا  رب  ماش  يارحـص  یـشاوح  مهد  مراهچ / نرق  زاـغآ  رد  تشاد . لاغتـشا 
، دوب هدش  بعشنم   899 رد 186 / ماش  نایلیعامسا  یلصا  هورگ  زا  هک  یطمرق  توعد  نیا  دوب . شوشغم  هتفشآ و  دش ، شوماخ   906 / 293
هک دوب  یعدم  کنیا  میدـق  دـقتعم  نایطمرق  دـننام  اذـل  و  هرامـش 27 ) هب  دـیرگنب   ) دریذـپب ار  یمطاف  يافلخ  ياعدا  هک  تشادـن  یلیاـمت 

قیرط نیا  هب  دشابیم و  تسا  هدش  غالبا  دمحم  لیعامسا ، رسپ  هلیسو  هب  هک  یتروص  هب  قداص  رفعج  ماما  رسپ  لیعامـسا ، توعد  هدنیامن 
. دوبیمن ریذپمایتلا  زگره  نایمطاف  زا  اهنآ  ییادج 

يدایز هدـع  مهن  موس / نرق  رخاوا  رد  نایجنز  ای  هایـس  ناـگدرب  شروش  هک  ییاـج  یلفـس ، قارع  رد  ار  دوخ  توعد  ناـیطمرق  ضوع ، رد 
دندنکارپ و نیرحب  ای  اسحالا  هقطنم  رد  ناتسبرع ، یقرشلامش  يودب  بارعا  نایم  رد  دوب و  هتشاذگ  ياج  هب  یعامتجا  یبهذم و  یـضاران 

يدیعـس وبا  تلود  يو  مان  هب  بلغا  اهدعب  هک  دروآ  دـیدپ  ماوداب  تراما  کی  یبانج  دیعـس  وبا  اجنیا ، رد  دـنتفای . رارقتـسا  قطانم  نیا  رد 
قیمع نظ  تسناوتیم  هک  دوب  رود  هب  راگزور  نآ  یمالـسا  ياهتلود  راجنه  زا  دـح  نآ  هب  ات  نایطمرق  هعماج  نامزاس  دـشیم . هدـناوخ 
هبرجت یـشیامزآ  تروص  هب  هک  الاک  كالما و  یکارتشا  تیکلام  اـجنآ  رد  هک  دـیآیم  رظن  هب  دزیگنارب . ار  تنـس  لـها  عرـشتم  نارظاـن 
يدیعس وب  نادناخ  نانارمکح  دوب . هدش  هداهن  هایس  ناگدرب  راک  رب  نایطمرق  تراما  يداصتقا  هدولاش  لاحرههب ، دش . اهر  يدوزب  دشیم ،

. دشیم هدـناوخ  هینالقع  اذـل  دوب و  روما  لصف  دـقع و  ياروش  اروش ، نیا  درکیم . ینابیتشپ  هینالقع »  » ینعی نادیفـس  شیر  زا  ییاروش  ار 
. دناهدوتس هتشاد  دوجو  اجنآ  رد  هک  ار  یتلادع  مظن و  دناهدرک  ندید  نامز  نآ  رد  اسحالا  زا  هک  یناسک  رصاعم و  نارفاسم 

سراف لحاوس  ات  قارع  هب  نانآ  دوب . زیمآتوادـع  شنترپ و  نانچمه  نایمطاف  اـب  ناشخـیرات  لاـعف  رتمیدـق و  هلحرم  رد  ناـیطمرق  طـباور 
تکرح نیرتگرزب  دندرک . ریخست  ار  نامع  رابکی  دنتشاد و  یناوریپ  نمی  رد  دندرکیم ، تراغ  ار  نیطـسلف  ماش و  یـشاوح  دنتخاتیم و 

یتسرپهفارخ هیام  هک  یئیـش  ار  نآ  اریز  داد  خر   930 لاس 317 / رد  هکم  رد  هبعک  هناخ  زا  دوسالا  رجح  ندرب  ندـنک و  اـهنآ  زیمآناـیغط 
نایاپ رد  دندروآزاب . دوخ  ياج  هب  یمطاف  هفیلخ  روصنم  شهاوخ  هب  ار  نآ  ات  دیـشک  لوط  لاس  تسیب  لاحرههب ، دنتـسنادیم . تسا  هدش 

تروص هب  اهنآ  تلود  دندش و  رتلداعتم  رادرک  راتفگ و  رد  نایطمرق  مهد  مراهچ / نرق 
195 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دندوب ریگمشچ  نآ  رد  یبانج  دیعـس  وبا  نادناخ  ياضعا  زونه  هک  نادیفـسشیر  زا  ییاروش  هلیـسو  هب  هک  دمآ  نوریب  ياهنوگ  يروهمج 
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زا یـسابع  یقوجلـس - نایهاپـس  كرتشم  تایلمع  نامزنآ  رد  تفای و  موادـت  مهدزای  مجنپ / نرق  رخاوا  ات  ناـیطمرق  تلود  دـشیم . هرادا 
همتاخ نآ  لقتسم  تیدوجوم  هب  دش  ناتسبرع  قرش  رد  ینویع  يدعب  هلسلس  سـسؤم  هک  برع  يودب  هلیبق  کی  سیئر  يراکمه  اب  قارع 

دندشیم هدناوخ  يدیس  وب  ای  دیس  هک  دیعس  وبا  باقعا  اما  دنـشاب ، هتـسویپ  نایمطاف  هب  نآ  زا  دعب  هک  دراد  لامتحا  نایطمرق  هدنامزاب  داد .
. دنتشاد دوجو  اسحالا  رد  زونه  دعب  نرق  نیدنچ  ات 

لعفلاب دوجو  رد  يرود ، ثاریم  تسا  نکمم  اـما  تسا  هتـسبرب  تخر  یقرـش  ناتـسبرع  زا  هک  تساهتدـم  یلیعامـسا  شیک  همهنیا ، اـب 
مهد مراهچ / نرق  مود  همین  زا  دشاب . هتشاذگ  ياج  هب  نیرحب  رطق و  دیدج ، يدوعـس  ناتـسبرع  لخاد  رد  یماماهدزاود  هعیـش  مهم  عماوج 

ماش نیطـسلف و  ياهزرم  رد  اهنآ  ناهدـنامرف  نانارمکح و  ار  اههکـس  نیا  هک  دـیآیم  رظن  هب  اـما  تسا  تسد  رد  ناـیطمرق  زا  ییاـههکس 
. اسحالا رد  هن  دناهدرک  برض 

یبرغ ياقیرفا  متفه  لصف 

هراشا

241 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مهدزناپ نرق  همین  ات  مهدزیس  نرق  زاغآ  مهن / نرق  همین  ات  متفه  نرق  زاغآ  یلام  هتیک  ناهاش   58

نغم هف  هران  رسپ  لوا ، هطاج ) يرام   ) هتاید نس  يرم   1230 لاگنس 627 / ایبماگ و  یلامش ، هنیگ  دیدج ، یلام  یبونج  يزکرم و  شخب 
هتاید نس  يرم  رسپ  هلا ، ای  یلا  اسنم   1255 / 653

هتاید نس  يرم  رسپ  یتاو ، اسنم   1270 / 668
هتاید نس  يرم  رسپ  هفیلخ ، اسنم   1274 / 672

هتاید نس  يرم  هدناوخرسپ  هتاید و  نس  يرم  يرتخد  هون  يروب ، هدنم - هتب - هب  روهشم  لوا ، رکب  وبا  اسنم   1275 / 673
یهاش نادناخ  هدشدازآ  هدرب  هروکاس ، ای  هروک  هبس   1285 / 684

یلا اسنم  رسپ  وق ، ای  وگ  اسنم   1300 / 699
1312 تف 712 / وگ ، اسنم  رسپ  دمحم ، ای  ودمم  اسنم   1305 / 704

رکب وبا  ای  يرکب  مان  هب  لوا  هتاید  يرم  نس  ردارب  رابت  زا  مود  رکب  وبا  اسنم   1310 / 709
مود رکب  وبا  رسپ  لوا ، یسوم  اسنم   1312 / 712

لوا یسوم  رسپ  دمحم ، لوا ، ياغم  ای  نغم  اسنم   1337 / 737
لوا یسوم  ردارب  نامیلس ، یسوم   1341 / 742

نامیلس رسپ  اساق ، ای  هبنق  ای  هبمک  اسنم   1360 / 761
243 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

لوا نغم  رسپ  مود ، هطاج  يرام  ای  هتاید  يرم  اسنم   1361 / 762
مود هتاید  يرم  رسپ  مود ، یسوم  اسنم   1374 / 775

مود هتاید  يرم  رسپ  مود ، نغم  اسنم   1382 / 789
دنکیم بصغ  ار  تموکح  ریزو  یکیدنص  ای  یگیدنس  ای 1389   1388 ای 791 /  790
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وگ فالخا  زا  دومحم  موس ، نغم  اسنم   1390 / 792
داد همتاخ  شاشتغا  نیا  هب  مهدزناپ  نرق  همین  مهن / نرق  همین  رد  ياگنس  تکلمم  يالتعا  ینیشناج ، رس  رب  شاشتغا  شکمشک و 

ایلع رجین  دور  یلامش  بناج  لحاس  رد  اتدمع  هک  دش  هناغ )  ) انغ تکلمم  نیـشناج  یبرغ ، ياقیرفا  رد  طلـسم  تردق  کی  ناونع  هب  یلام 
یبموک نامه  دراد  لامتحا  هک  هناغ  ای  اـنغ  نآ  تختیاـپ  و  اـیناتیروم ) یقرـشبونج  هشوگ  رد  دـیدج و  یلاـم  یبرغ  شخب  رد   ) دراد رارق 

ناـنادیفارغج ناـخروم و  ناـیم  رد  متـشه  مود / نرق  زا  « 1 ( » هناـغ  ) اـنغ دـشاب . زورما ) ياـیناتیروم  بونج  هیلا  یهتنم  رد   ) ینونک حـلاص 
هلیـسو هب  امیقتـسم  هناغ  دشیم  روصت  البق  هکنانچنآ  هک  دوریم  نامگ  تسا . هتـشاد  ترهـش  الط  مهم  ندعم  عبنم و  ناونع  هب  ناملـسم 
ارحـص بناج  زا  يرگید  ربرب  ماوقا  تسا  نکمم  اما  هرامـش 14 ،) هب  دیرگنب   ) دشاب هدش  حـتف  مهدزای  مجنپ / نرق  رخاوا  رد  ربرب  نوطبارم 
الماک نیمزرـس  نیا  رد  مالـسا  راشتنا  مهدزاود و  مشـش / نرق  رد  هناغ  دیدرت  نودب  لاوز  ثعاب  ییاقیرفا  هایـس  یموب  نافلاخم  اب  ینابت  رد 
کی هدـنیامن  وسوس  تموکح  دـندرک . فرـصت  ار  انغ  تختیاـپ  وسوس  كرـشم  ياـههکنینوس  دـعب  نرق  زاـغآ  رد  دنـشاب . هدـش  كرـشم 

هب وسوس ، هطلس  هیلع  اههکنینام  ای  اههکنیلم  زیمآتیقفوم  هزرابم  دهاش  ام  نیا ، زا  دعب  اما  تسا ، ایلع  رجین  هقطنم  رد  یمالسا  دض  شنکاو 
. دش اههکنیلم  همه  سیئر  اسنم  ناونع  اب  سپس  يو  میتسه . هتیک  هفیاط  ياسؤر  زا  هتاید  يرم  نس  یگدرکرس 

یکی لحاس  رب  هناین  رد  الامتحا  شتختیاپ  هک  دمآرد  دـنمتردق  تکلمم  کی  تروص  هب  یلام  هک  دوب  هتاید  ناس  نانیـشناج  نامز  رد  نیا 
مان هب  ایلع  رجین  تسار  هنارک  ياههبازیر  زا 

______________________________

. تسا عقاو  ینونک  یناتیروم  يروهمج  رد  ارهاظ  شلحم  تسین و  یقاـب  نآ  زا  يرثا  نونکا  هک  هیرجین  نادوس  رد  میدـق  يرهـش  ماـن  (. 1)
دوب هیحان  نیا  میدق  تیمها  ترهش و  تبسانم  هب  دش . سیسأت  ناتـسوپهایس  هلیـسو  هب  هک  دوب  هیرجین  نادوس  تکلمم  نیلوا  تختیاپ  هناغ 
هدمآ اناغ  انغ و  تروص  هب  یسراف  ذخآم  رد  هک  داهن  نآ  رب  هناغ  مان  تفای  لالقتسا  هیحان  نیا  یتقو  الط  لحاس  یـسایس  ربهر  همورکن  هک 

(. هناغ ریز  یسراف ، فراعملا  ةرئاد  . ) تسا
244 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

اب ینید  یگنهرف و  يوق  طباور  یلام  تسا .) هدوب  توافتم  ارهاظ  فلتخم  ياهنامز  رد  یلام  تختیاپ  لحم  دنچره   ) تشاد رارق  ینارکنس 
رصم ناکولمم  و  هرامش 16 ) هب  دیرگنب   ) شکارم ياهینیرم  اب  ینید  یسایس و  تاطابترا  رصم و  یلامش و  ياقیرفا  یمالسا  ياهنیمزرس 

رد هک   ) لوا یـسوم  اسنم  اهنآ  نایم  زا  دنتفر و  ناتـسبرع  هب  جح  رفـس  يارب  یلام  ناهاش  زا  نت  دـنچ  درک . رارقرب  هرامش 31 ) هب  دیرگنب  )
یتـسیمینآ میهاـفم  اـهنیا ، هـمه  اـب  دروآ . تـسد  هـب  یــصاخ  ترهــش  درک ) ندـید  یلاـم  زا  هطوـطب  نـبا  یــشکارم  درگناـهج  وا  ناـمز 

رـصانع زا  یطاقتلا  یتروص  هک  یلحم  مالـسا  کی  دوب و  هدنام  یقاب  ادـیدش  همکاح  هقبط  یمـسر  مالـسا  شـشوپ  ریز  رد  هناراگناناج ) )
چیپ هیلا  یهتنم  کیدزن  رد  عقاو  وتکوبمت ، اب  هدرب  الط و  نوچ  ییاهالاک  قنوررپ  تراجت  دـمآ . دوجو  هب  دوب ، یمالـسا  دـیاقع  مسیمینآ و 

اهناوراک ددرت  هنایاپ  ناونع  هب  اجنآ  مهدراهچ  متشه / نرق  رد  هک  دش  ببـس  دوب ، یقراوط  هاگدنام  کی  لصا  رد  الامتحا  هک  رجین  دور 
. دبایب هعسوت  لوحت و  یمالسا  ملعت  میلعت و  يرکف  مهم  زکرم  کی  و 

نرق زاغآ  رد  داهن و  یتسـس  هب  ور  تفرگیمرد ، نانارمکح  ینیـشناج  رـس  رب  هک  یتارجاشم  رثا  رب  مهدراهچ  متـشه / نرق  رخاوا  رد  یلام 
هرامـش 59) هب  دیرگنب   ) ياگنـس تلود  دیدهت  دروم  داد و  تسد  زا  اهقراوط  ربارب  رد  ار  لحاس  هقطنم  زا  يدایز  رادـقم  وتکوبمت و  دـعب 
یبرغ و یلام  ابیرقت  کنیا  هک  ياهقطنم  هب  دودـحم  اذـل  تفرگ و  رارق  درک ، بحاـصت  ار  نآ  يزکرم  ياهنیمزرـس  یقرـش و  هکیراـب  هک 
/ مهد نرق  نایاپ  رد  یلام  دنام . یقاب  تشاد  یلحم  تیمها  طقف  هک  یتردـق  تروص  هب  هدودـحم  نیا  رد  دـش و  دـهدیم  لیکـشت  ار  هنیگ 

. داهن لوفا  هب  ور  هترک  وگس و  ارابمب ، ياهتلود  ندمآرب  اب   1670 رد 1081 / اما  درک  تمواقم  شکارم  ياهراشف  ربارب  رد  مهدزناش 

اقیرفا خاش  یقرش و  ياقیرفا  متشه  لصف 
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اقیرفا خاش  یقرش و  ياقیرفا  متشه  لصف 

هراشا

261 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ات ح 1550 مهد  نرق  ات ح 957 ؟/ مراهچ  نرق  اولیک ؟ نیطالس   62

یلع نب  نیسح  نب  یلع   957 يزاریش ح 346 ؟/ هلسلس  دیدج 1 - ياینازنات  لحاس 
یلع نب  دمحم   ؟

یلع نب  تحسب  نب  یلع   996 / 386
یلع نب  دواد   1003 - 999 / 393 - 389

نامیلس نب  نسح   1005 / 395
دواد نب  یلع   1110 - 1042 / 493 - 433

دواد نب  نسح   1106 / 499
نامیلس  1129 / 523

نامیلس نب  دواد   1131 / 525
دواد نسح  نب  نامیلس   1170 / 565

نامیلس نب  تولاط   1190 / 586
نامیلس نب  نسح   1191 / 586

262 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نامیلس نب  دلاخ   1215 / 612

نامیلس نب  1225 ؟ / 622
دواد نب  یلع   1267 - 1263 / 665 - 661

یلدهم تاداس  هب  تموکح  لاقتنا 
تولاط نب  نسح   1277 یلدهم 676 / تاداس  - 2

نسح نب  نامیلس   1294 / 693
تموکح لوا  رود  نامیلس ، نب  دواد   1308 / 708

نامیلس نب  نسح   1310 / 710
تموکح مود  رود  نامیلس ، نب  دواد   1333 / 733

دواد نب  نامیلس   1356 / 757
نامیلس نب  نیسح   1356 / 757

نیسح نب  تولاط   1362 / 763
نیسح نب  نامیلس   1364 / 765

نسح نب  نامیلس  نب  نامیلس   1366 / 767
نامیلس نب  نیسح   1389 / 791
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لداع هب  بقلم  نامیلس ، نب  دمحم   1412 / 815
دمحم نب  نامیلس   1421 / 824

نامیلس نب  نیسح  نب  لیعامسا   1442 / 846
مولظم هب  بقلم  نامیلس ، نب  دمحم  نب  نیسح  نب  دمحم   1454 / 858

دمحم نب  نامیلس  نب  دمحا   1455 / 859
بیطخ هب  بقلم  لیعامسا ، نب  نسح   1456 / 860

نیسح نب  دیعس   1466 / 870
نیسح نب  دمحم  نب  نامیلس   1476 / 881

نسح نب  هّللا  دبع   1477 / 882
نسح نب  یلع   1478 / 883

تموکح لوا  رود  نامیلس ، نب  نسح   1479 / 884
263 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نامیلس نب  دمحم  نب  تحسب   1485 / 890
تموکح مود  رود  نامیلس ، نب  نسح   1489 - 1486 / 894 - 891

دمحم نب  میهاربا   1490 / 895
تراما بصاغ  دمحم ، نب  نامیلس  ردارب  باوک ، نب  دمحم   1495 / 900

نامیلس نب  لیضف   1499 - 1495 / 904 - 900
. دندرک تموکح   1550 ات ح 957 / نایلاغترپ  هدناشنتسد  ای  بصاغ  ای  رگید ، نارمکح  شش 

يرتمولیک رد 225  دـیدج  ياینازنات  یقرـش  لـحاس  هب  کـیدزن  دـیدج ) یناواـسیک  اولیک  لاـغترپ و  نادروناـیرد  يآولیوک   ) اولیک هریزج 
هک دوب  ناملسم  ياهناطلس  زا  هتشر  کی  رقم  مهدزناش  مهد / نرق  رد  نایلاغترپ  ندمآ  زا  لبق  ات  هریزج  نیا  دراد . رارق  مالـسلا  راد  بونج 
هک نیا  رد   ) يزاریش هب  فورعم  هلسلس  ینعی  نانارمکح ، نیا  زا  هخاش  نیتسخن  دنتشاد . تسد  رد  ار  یقرـش  ياقیرفا  لحاس  تراجت  رتشیب 

روهظ اما  دنشاب ، هتخادرپ  تموکح  هب  مهد  مراهچ / نرق  رد  تسا  نکمم  دسریمن ) رظن  هب  لمتحم  دشاب  هدوب  ناریا  زاریـش  زا  اهنیا  لصا 
ياج یلدهم  تاداس  هلسلس  هب  اهنآ  مهدزیـس  متفه / نرق  نایاپ  رد  تسا . مهدزاود  مشـش / نرق  خیرات  ینـشور  رد  حضاو  تروص  هب  اهنآ 

تشاذگ لاوز  هب  ور  اولیک  تراجت  دندروآرد و  دوخ  هضبق  هب  ار  یقرـش  ياقیرفا  لحاس  تراجت  نایلاغترپ  هک  ینامز  ات  نانیا  دنتخادرپ و 
نادناخ  » مان اهنآ  زا  اولیک  ياههمانعیاقو  رد  هک  دوشیم  ینانارمکح  لماش  اولیک  نانارمکح  زا  هلـسلس  نیا  دـندادیم . همادا  ینارمکح  هب 

. تسا هدش  دای  بهاوملا » وبا 
وب هک  نیا  ات  دـندرکیم  تموکح  اولیک  رد  اـهینامع  سپـس  ناـیلاغترپ و  عباـت  يارما  ناگدـناشنتسد و  ناونع  هب  یماـنمگ  ياـهناطلس 

. دندرک علخ  رد 1843  ار  اهنآ  نیرخآ  هرامش 65 ) هب  دیرگنب   ) رابگنز ياهيدیعس 
تاـقیقحت هکـس و  ناگدـنروآدرگ  تایفـشک  رثا  رب  یلدـهم ، نیطالـس  ياههکـس  صوـصخب  نیطالـس  نیا  ياههکـس  زا  يداـیز  رادـقم 

ناکامک نیطالـس  نیا  ینارمکح  رامـشهاگ  بسن و  هرجـش  دنراد و  خیرات  تردن  هب  اههکـس  نیا  اما  تسا . هدمآ  تسد  هب  یـسانشناتساب 
هبـساحم هدـش ، هداد  اولیک  همانعیاقو  رد  هک  تنطلـس  ياهلاس  يور  زا  هدـش  هداد  الاب  تسرهف  رد  هک  ییاهخـیرات  تسا . مولعمان  مهبم و 

. دراد یبیرقت  هبنج  طقف  لاح  همه  رد  تسا و  هدش 
264 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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نایقوجلس زا  شیپ  ناریا  یبرغ  ياهنیمزرس  زاقفق و  مهن  لصف 

هراشا

279 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مهدفه نرق  لیاوا  ات   799 مهدزای / نرق  لیاوا  ات  ناهاش 183  ناوریش  ای  ناهاش  ناورش   67

، هّینمرا یلاو  ینابیش ، دیزم  نب  دیزی   799 يدیزی 183 / ناهاش  هلسلس  هیدیزی 1 - رد  ناشیلـصا  زکرم  اب  زاقفق ، ءاروام  قرـشم  رد  ناورش 
801 تف 185 / باوبالا ، باب  ناورش و  نارا ، ناجیئابرذآ ،

845 ای 230 /  843 تف 228 / دیزی ، نب  دلاخ   820 / 205
نارا میقم  ناورش ، نارا و  ناجیئابرذآ ، هینمرا ، نارمکح  دلاخ ، نب  دمحم   845 / 230

تخادرپ تموکح  هب  ناورش  رد  لالقتسا  اب  هاشناورش  ناونع  هب  دلاخ ، نب  مثیه   861 / 247
نازیل رد  مثیه ، نب  دمحم   ؟
نازیل رد  دمحم ، نب  مثیه   ؟

دش علخ   917 رد 305 / نازیل ، رد  مثیه  نب  یلع   913 زا 300 / شیپ 
تشاد تموکح  مه  باوبالا  باب  رد  ادعب  ناورش  رد  رهاط ، وبا  دیزی ، نب  دمحم  نب  دیزی   916 / 304

280 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دیزی نب  دمحم   948 / 337
دمحم نب  دمحا   956 / 345
دمحا نب  دمحم   981 / 370

دمحا نب  دیزی   991 / 381
دیزی نبا  لوا  رهچونم   1028 / 418

روصنم وبا  دیزی ، نب  یلع   1034 / 425
دیزی نب  دابق   1043 / 435

دیزی نب  دمحا  نب  یلع  رصنتخب   1049 / 441
دیزی نب  « 1  » رالس  1053 ات 445 /

دیزی نب  رالس  نب  زربیرف   1063 / 455
1120 تف 514 / زربیرف ، نب  نودیرف  ح 1094  ح 487 /

؟ نودیرف راگزور  یط  رد  ناورش  نامزمه  ياورنامرف  ای  زربیرف  لصفالب  نیشناج  ای  فلس  زربیرف ، نبا  مود  رهچونم  ح 1094  ح 487 /
نودیرف نبا  موس  رهچونم  ح 1120  ح 514 /

1204 1197 و 600 / نایم 593 / تف  موس ، رهچونم  نبا  لوا  ناتیسخا  ح 1160  ح 555 /
ح 1204 ات ح 600 / ناتیسخا  اب  نامزمه  نارمکح  موس ؟ رهچونم  نب  هاشنهاش  ح 1179  ح 575 /
ح 1204 دودح ح 600 / ات  شناردارب  اب  نامزمه  زین  موس ؟ رهچونم  نبا  مود  نودیرف   187 / 583

______________________________
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. تسا ینعم  نامه  هب  رالاس و  زا  یتروص  رالس  (. 1)
281 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

تشاد تموکح  شیومع  ای  ردپ  اب  نامزمه  مود ؟ نودیرف  نبا  مود  زربیرف  زا 1187  سپ  زا 583 / سپ 
تموکح  1225 زا 622 / شیپ  ات  شناردارب  اـی  شاهدازردارب  اـب  ناـمزمه  زین  موس ؟ رهچونم  نبا  لوا  دازخرف  زا 1187  سپ  زا 583 / سپ 

تشاد
لوا دازخرف  نبا  لوا  بساشرگ  زا 1204  سپ  زا 600 / سپ 

لوا بساشرگ  نبا  موس  زربیرف  ح 1225  ح 622 /
موس زربیرف  نبا  مود  ناتسخا   1255 ات 653 /

مود ناتسخا  نب  بساتشگ  ای  مود  بساشرگ   1258 / 656
مود ناتسخا  نبا  مود  دازخرف  ح 1265  ح 663 /

ذابقیک ح 1345  ح 746 /
ذابقیک نب  سواکیک   1348 / 749

ح 780 ح 774 -
ح 1378 ح 1372 - ای ح 784 /

سواکیک نب  گنشوه  ای ح 1382 
ذابقیک نب  دمحم  نبا  لوا  میهاربا   1378 ناهاش 780 / مود  هلالس  - 2

لوا میهاربا  نبا  لوا  لیلخ   1418 / 821
لوا لیلخ  نب  ریس  خرف   1463 / 867

ریس خرف  نب  مریب   1500 / 905
يزاغ نب  دومحم   1503 / 908

يزاغ نب  دومحم  يومع  هاش ، خیش  ای  مود  میهاربا   1503 / 908
مود میهاربا  نبا  مود  لیلخ   1524 / 930

282 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
1539 رد 946 / لوتقم  مود ، میهاربا  نب  خرف  نب  خرهاش   1535 / 942

نایوفص يالیتسا   1538 / 945
تموکح نتفرگ  سپزاب  يارب   1551 تف 958 / مود ، لیلخ  نب  یلع  ناهرب  میقع  شالت   1544 / 951

نایوفص هبلغ   1551 / 958
ینامثع ناکرت  يوس  زا  نارمکح  یلع ، ناهرب  نب  رکب  وبا  1579 ؟- 987 /؟-

تفای رارقتسا  هقطنم  رب  عطاق  روط  هب  نایوفص  تموکح   1607 / 1016
دوشیم عورش  دیزم  نب  دیزی  اب  ناورش  برع  ناهاش  یمالـسا  هلـسلس  دسریم . نایناساس  هرود  هب  دایز  لامتحا  هب  هاشناورـش  ناونع  هقباس 

یقرش بونج  هنماد  نایم  هک  مه  ار  ناورش  هیحان  زاقفق و  ءاروام  قرشم  ناریا و  یبرغ  لامـش  هینمرا ، لماش  وا  ینارمکح  عیـسو  ورملق  هک 
. تفرگیمربرد دوب ، هدش  عقاو  یلفس  رک  دور  هرد  زاقفق و  ياههوک 

هب اذـل  تشاد ، یثوروم  ینیـشناج  قح  اب  لالقتـسا  عقاو  هب  هک  ینارمکح  دوب ، ناورـش  صاـخ  نارمکح  نیتسخن  دـمحم  نب  مثیه  دـنیوگ 
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نامه دراد  لامتحا  هک  هیدـیزی  رد  ار  دوخ  تختیاپ  ناهاشناورـش  مهد  مراهچ / نرق  لیاوا  زا  درک . ذاختا  هاشناورـش  ناونع  یعقاو  تروص 
دندرکیم و تلاخد  رزخ  يایرد  یقرـش  لحاس  رب  دنبرد  ای  باوبالا  باب  راک  رد  یلو  دنداد ، رارق  دشاب ، هدوب  رتمیدق  ياهنامز  یخامش 
اب ندیگنج  هب  روبجم  دوخ  نیمزرس  برغ  رد  ناهاشناورـش  لاس  اههد  زا  شیب  هرامش 68 .) هب  دیرگنب   ) دنتـشاد الیتسا  نآ  رب  یهاگ  یتح 

ییاورنامرف هرود  زا  سپ  دـندوب . ناریا  لامـش  زا  ناـنامکرت  ياـهیطخت  اهيزادـناتسد و  اـب  هلباـقم  مهدزاـی  مجنپ / نرق  رد  ناـیجرگ و 
ذخأم عبنم و  اریز  دوشیم ، یسدح  هتخیسگ و  يدح  ات  يدعب  ناهاش  ناونع  مان و  رامـشخیرات و  رالاس ،)  ) رالـس نبا  لوا  زربیرف  هتـسجرب 
هدنام یقاب  ینامثع  هرود  يدعب  خـیرات  کی  رد  تسا  باوبالا  باب  ناورـش و  یلحم  خـیرات  کی  هک  تسخن ، هرود  خـیرات  يارب  یلیـصفت 

ناورش و زا  جراخ  ياهنیمزرس  هب  قلعتم  یبدا  تاراشا  عجارم و  هب  یکتم  اتدمع  ام  يدعب  ناهاش  يارب  دسریم . نایاپ  هب  اجنیا  رد  تسا ،
مـسا ای  بقل  مان  نیا  هک  تسا  هدـش  هدز  سدـح   ) دـناهدوب فورعم  نایئارـسک  هب  ارهاظ  ناـهاش  زا  هتـسد  نیا  میتسه . ياهکـس  دـهاوش  هب 

، دنتـشاد یبرع  تیلـصا  هک  ناهاش  نیا  نونکا  تسا . هتـشاد  طابترا  اهنآ  ناینیـشیپ  اـب  ارهاـظ  دـنچره  تسا ) هدوب  زربیرف  نبا  لوا  نودـیرف 
. دندناسریم روگ  مارهب  هب  ار  دوخ  بسن  عقاو  رد  دندوب و  هدش  یناریا  الماک  تسادیپ  ناشیاهمسا  زا  هکنانچ 

283 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هچنآ هرابرد  یلـصفم  تاعالطا  ینامثع  هرود  يدـعب  راگنخـیرات  یـشابمجنم ، اما  دیـسر ، نایاپ  هب  رومیت  تاـحوتف  هرود  رد  هلـسلس  نیا 

زین ییاههکس  دناسریم و  مهدزناش  مهد / نرق  رخاوا  ات  ار  اهنآ  ینارمکح  نامز  هک  دهدیم  تسد  هب  دناوخیم  ناهاشناورش  مود  هلـسلس 
هکنیا ات  تشگیم ، تسدهبتسد  ینامثع  نیطالس  نایوفـص و  نایم  ناورـش  نرق ، نیا  یط  رد  تسا . تسد  رد  ناهاش  نیا  زا  نت  دنچ  زا 

زا یکی  يدـنا  نرق و  ود  يارب  ناورــش  دـندش و  دــیدپان  هنحــص  زا  ناورــش  یموـب  ناـهاش  مهدــفه  مهدزاـی / نرق  لـیاوا  رد  ماـجنارس 
. دش هیوفص  یهاشداپ  ياهنیشنمکاح 

نایقوجلس زا  شیپ  مزراوخ  رهنلا و  ءاروام  ناریا  یقرش  ياهنیمزرس  مهد  لصف 

هراشا

325 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

891 / 821 / 278 بعصم 205 - لآ  نایرهاط و   82

رهاط  821 / 205 873 - 821 / 259 نآ 205 - يرادا  عباوت  ناسارخ و  ناـنارمکح  دـندرکیم 1 . ینارمکح  قارع  دادـغب و  ناسارخ و  رد 
نینیمیلا وذ  ّبیطلا ، وبا  یعازخ ، قیزر  نب  بعصم  نب  نیسح  نبا  لّوا 

لّوا رهاط  نب  ۀحلط   822 / 207
سابعلا وبا  لّوا ، رهاط  نب  هّللا  دبع   828 / 213

هّللا دبع  نبا  مّود  رهاط   845 / 230
مّود رهاط  نب  دمحم   873 - 862 / 259 - 248

نایرافص تسد  هب  روباشین  حتف   273 / 259
ناسارخ یمسا  نارمکح  مّود ، رهاط  نب  دمحم   882 ، 881 - 873 / 268 ، 267 - 259

دش هدرامگ  روباشین  تموکح  هب  اتقوم  مّود ، رهاط  نب  نیسح   876 / 263
ناسارخ رس  رب  فلتخم  یماظن  نایوجارجام  نایرافص و  هعزانم   875 / 261
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326 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
بعصم نب  نیسح  نبا  لّوا  رهاط   820 / 205 891 - 822 / 278 قارع 207 - دادغب و  رد  هطرشلا ) باحصا   ) یماظن نایاورنامرف  . 2

بعصم نب  میهاربا  نب  قاحسا   822 / 207
قاحسا نب  دّمحم   849 / 235

قاحسا نب  هّللا  دبع   850 / 236
لّوا رهاط  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم   851 / 237

يرادنامرف لّوا  رود  لّوا ، رهاط  نب  هّللا  دبع  نب  هّللا  دیبع   867 / 253
لّوا رهاط  نب  هّللا  دبع  نب  نامیلس   869 / 255

يرادنامرف مود  رود  هّللا ، دبع  نب  هّللا  دیبع   879 / 266
مود رهاط  نب  دمحم   884 / 271

يرادنامرف موس  رود  هّللا ، دبع  نب  هّللا  دیبع   891 - 890 / 278 - 276
مداخ سنوم  يدضتعم و  ردب  كرت  هدرکرس  نامالغ   891 / 278

سنوم بناج  زا  هطرشلا  بحاص  بیان  هّللا ، دیبع  نب  دمحم  ح 910  ح 297 /
هلیبق لسن  زا  امیقتـسم  ار  اهنآ  هک  دندیـشوکیم  ناـیرهاط  نارگـشیاتس  دـنچره  دوب ، یناریا  یلاوم  زا  لـصا  رد  ـالامتحا  نیـسح  نب  رهاـط 
هجوت دروم  ( 810 / 194  ) دوب نیما  شردارب  اب  گنج  رد  وا  هاپس  هدنامرف  هک  نومأم  نامز  رد  رهاط  دنروآ . رامـش  هب  هعازخ  برع  یفارـشا 

دعب یکدنا  تشگ . بوصنم  قرش  تموکح  هب  ماجنارس  دش و  هریزج  رهش و  نآ  نارمکح  دادغب ، طوقس  زا  سپ  و  تفرگ ، رارق  تیانع  و 
، نیادوجواب دوب . لالقتـسا  مالعا  ای  هفیلخ  زا  تعیب  نتفرگرب  هناشن  نیا  تخادـنا و  هبطخ  زا  ار  نومأم  مان  رهاط  شگرم ، زا  لـبق  تسرد  و 

ناونع هب  روباشین  زا  نایرهاط  دـعب  هب  نامزنیا  زا  داد . هحلط  شرـسپ  هب  ار  تموکح  تفاـین ، يرتدـمتعم  رتنئمطم و  صخـش  هفیلخ  نوچ 
هب تبـسن  هفیلخ  ناگدناشنتسد  ناونع  هب  اما  دنتـسشن ، ییاورنامرف  هب  دوب ، یثوروم  ناشنادناخ  رد  تموکح  هک  نانارمکح  زا  ياهلـسلس 

نانیا دـندوب و  اهجارخ  نیا  هلمج  زا  كرت  یماظن  نامالغ   ) دنداتـسرفیم قارع  هب  ار  دوخ  جارخ  ابترم  دـندوب و  راداـفو  تفـالخ  هاگتـسد 
هاگچیه درکیم و  طایتحا  رهاط  نب  هّللا  دبع  دنچره  دندادیم ،) لیکشت  ار  هفیلخ  ياهفرح  شترا  راوتسا  ياهنوتس  زا  یکی 

327 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
اما دـندوب ، نانارمکح  زا  يراتخمدوخ  هلـسلس  المع  ناـیرهاط  هک  تفگ  ناوتیم  ورنیازا ، تفگیمن . كرت  دادـغب  دـصق  هب  ار  ناـسارخ 

هجوت و دندوب و  یبصعتم  ینس  ناملسم  رهاط  نادناخ  دندوبن . دندشیم  بوسحم  اهنآ  بیقر  هک  نایرافص ، دننام  ییازجم  لقتسم  هلـسلس 
ياههقبط نیا  تیامح  ینابیتشپ و  زا  ار  اهنآ  یماظن  تاـقبط  یناریا و  برع و  نیمز  بحاـص  رقتـسم  ياهنادـناخ  هب  تبـسن  اـهنآ  تیاـنع 

زا تیاـمح  يراـیبآ و  يزرواـشک و  قـیوشت  مدرم و  ياـههدوت  عفاـنم  ظـفح  هب  لاـح  نیع  رد  اـهنآ  یلو  تخاـسیم ، نـئمطم  ـالاب  حـطس 
. دنتشاد هجوت  نارعاش  نادنمشناد و 

هرامش 80) هب  دیرگنب   ) نراق نب  رایزام  دننام  ینایشروش  ندرک  بوکرـس  هب  فوطعم  لوا  هجرد  رد  نایرهاط  هدمع  شـشوک  ناسارخ  رد 
يالتعا هب  ور  تردـق  يوس  زا  اـهنآ  دوخ  تیعقوم  رخاوا  نیا  رد  اـما  دوب ، رزخ  ياـیرد  تـالایا  رد  نایدـیز  تردـق  طـسب  زا  يریگولج  و 

اهنآ ربارب  رد  دنتـسناوتن  نانآ  تفرگ و  رارق  دیدهت  دروم  ناسارخ ، يرادا  عباوت  زا  یکی  هرامش 1084 ،) هب  دیرگنب   ) ناتسیس رد  نایرافص 
. تخیرگ دادـغب  هب  ماجنارـس  دوخ  داد و  تسد  زا  ثیل  بوقعی  ربارب  رد  ار  روباشین   873 رد 259 / مود  رهاط  نب  دمحم  دننک . یگداتـسیا 

نایم لاس  تسیب  تدـم  ناسارخ  دـبایزاب و  ار  دوخ  ماقم  تسناوتن  زگره  يو  یلو  تشاـمگ ، ناـسارخ  تموکح  هب  ار  وا  رگید  راـب  هفیلخ 
. دوب هیف  عزانتم  یلحم  ناهدنامرف  زا  ياهدع  نایرافص و 
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ناوـنع هب  هداوناـخ  نآ  رگید  ياـضعا  اریز  تشاد ، فرـصت  رد  قـیزر  نـب  بعـصم  نادـناخ  هـک  دوـب  یتـالایا  زا  یکی  اـهنت  ناـسارخ  اـما 
. دندوب تردـق  رـس  رب  ناسارخ ، رد  دوخ  ناشیوخ  زا  رتینالوط  یتدـم  ینعی  مهن ، موس / نرق  نایاپ  ات  قارع  دادـغب و  رد  یماظن  نانارمکح 
زا سپ  اما  دش ، هداد  نایبعـصم  يزاوم  ياههخاش  زا  یکی  هب  تسخن  دادغب  رد  يو  تمـس  تفگ ، كرت  ار  دادـغب  لوا  رهاط  هکنآ  زا  سپ 

میرح هژیوب  ناشتاکلمتـسم ، تورث و  رب  شاهدولاش  دادـغب  رد  نایرهاط  تیعقوم  دـنتفرگ . تسد  رد  ار  روما  مامز  رهاط  باقعا   851 / 237
ناونع هب  دادـغب  رد  يرهاط  نانارمکح  دوب . هدـش  هتـشاذگ  دوب ، هیروصنم  رهـش  لامـش  رد  اـهرازاب  اـهنامتخاس و  زا  ياهعومجم  هک  اـهنآ 

. دوب فورعم  دوخ  نارصاعم  نایم  رد  ندوب  بیدا  هب  هّللا  دبع  نب  هّللا  دیبع  نوچ  نانآ  زا  یخرب  دنتشاد و  ترهش  یبرع  گنهرف  نایماح 

ناکباتا اهنآ و  ناگتسباو  نایقوجلس  مهدزای  لصف 

هراشا

359 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1194 - 1040 / 590 نایقوجلس 431 -  91

لیئاکیم نب  دّمحم  گب  لّوا ، لرغط   1040 / 431 1194 - 1040 / 590 قارع 431 - ناریا و  رد  گرزب  نایقوجلـس  ماش 1 . قارع و  ناریا ،
یلع ناطلـس  ناریا ، یبونج  یبرغ و  یلامـش ، ياهشخب  نارمکح  برغم ، قرـشم و  کلم  نیّدـلا ، اینّدـلا و  نکر  بلاـط  وبا  قوجلـس ، نب 

1063 تف 455 / قالطالا ،
1060 تف 452 / ناسارخ ، نارمکح  كولملا ، کلم  قوجلس ، نب  لیئاکیم  نب  دواد  گب  يرغچ   1040 / 431

نیّدلا ءایض  هلودلا ، دضع  عاجش  وبا  دواد ، گب  يرغچ  نب  نالسرابلا  دّمحم   1063 / 455
هلودلا لالج  نیدلا  ّزغم  حتفلا  وبا  نالسرابلا ، نبا  لوا  هاشکلم   1073 / 465

نیّدلا ایندلا و  رصان  هاشکلم ، نبا  لّوا  دومحم   1092 / 485
نیدلا ایندلا و  نکر  رفظملا  وبا  هاشکلم ، نب  قرایکرب   1094 / 487

هلودلا لالج  نیّدلا ، اینّدلا و  نکر  قرایکرب ، نبا  مّود  هاشکلم   1105 / 498
نیّدلا اینّدلا و  ثایغ  عاجش  وبا  هاشکلم ، نب  رپت  لوا  دّمحم   1105 / 498

360 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
رد 490- ناسارخ  نارمکح  هلودلا ، دـضع  نیدـلا ، ایندـلا و  ّزعم  ثراحلا  وبا  لّوا ، هاشکلم  نب  رجنـس  دـمحا   1157 - 1118 / 552 - 511

نایقوجلس قالطالا  یلع  ناطلس   1118 زا 511 / سپ  و  ، 1157 - 1097 / 552
. دنتفرگ تسد  هب  ار  تردق  ناسارخ  رد  كرت  نامالغ  زغ و  فلتخم  ناگدرکرس   1157 / 552

اهنت ناریا  برغم  قارع و  رد  یقوجلس  ناناطلس 
هلودلا لالج  نیدلا ، ایندلا و  ثیغم  مساقلا  وبا  لّوا ، دّمحم  نبا  مّود  دومحم   1118 / 511

1143 تف 538 / لابج ، ناجیئابرذآ و  رد  نیدلا ، ایندلا و  ثایغ  حتفلا  وبا  مّود ، دومحم  نب  دواد   1131 / 525
1134 تف 529 / نیدلا ، ایندلا و  نکر  لّوا ، دّمحم  نبا  مّود  لرغط   1132 / 526

نیدلا ایندلا و  ثایغ  حتفلا  وبا  لّوا ، دّمحم  نب  دوعسم   1134 / 529
نیدلا ایندلا و  نیعم  مّود ، دومحم  نبا  مّوس  هاشکلم   1152 / 547
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1159 تف 554 / نیدلا ، ایندلا و  نکر  مّود ، دومحم  نبا  مّود  دّمحم   1153 / 548
1161 تف 556 / نیّدلا ، ایندلا و  ثایغ  لّوا ، دّمحم  نب  هاش  نامیلس   1160 / 555

نیدلا ایندلا و  زّعم  رفظملا  وبا  مّود ، لرغط  نب  هاش )  ) نالسرا  1161 / 556
نیدلا ایندلا و  نکر  هاش ،)  ) نالسرا نبا  مّوس  لرغط   1194 - 1176 / 590 - 571

نایهاشمزراوخ يالیتسا 
هلودلا جات  دیعس  وبا  نالسرابلا ، نبا  لّوا  شتت   1078 / 471 1117 - 1078 / 511 ماش 471 - نایقوجلس  . 2

1113 تف 507 / بلح ، رد  کلملا ، رخف  شتت ، نب  ناوضر   1113 - 1095 / 507 - 488
1104 تف 497 / قشمد ، رد  كولملا  سمش  رصن  وبا  لوا ، شتت  نب  قاقد   1104 - 1095 / 497 - 488

361 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
تشذگرد نتسشن  تخت  هب  زا  دعب  یکدنا  قشمد ، رد  قاقد ، نبا  مّود  شتت   1104 / 497

بلح رد  ناوضر  نب  سرخا  نالسرابلا   1113 / 507
بلح رد  ناوضر  نب  هاش  ناطلس   1123 - 1114 / 517 - 508

. دندش نایقوجلس  نیشناج  بلح  رد  یقسرب  رقنسقآ  یقترا و  کلب  هلودلا  رون  قشمد ، رد  يروب  ناکباتا  زا  نیگتغط   1123 / 517
نیدلا و دامع  گب ، نالـسرا  هرق  دواد ، گب  يرغچ  نب  درواق  دمحا   1048 ح 1188 440 / - 1048 ح 584 / نامرک 440 - نایقوجلس  . 3

هلودلا
درواق نب  هاشنامرک   1073 / 465

درواق نب  نیسح   1074 / 467
اینّدلا نیّدلا و  نکر  درواق ، نب  قاحسا  هاشناطلس   1074 / 467

اینّدلا نیّدلا و  نکر  درواق ، نبا  لّوا  هاشناروت   1085 / 477
هلودلا نیّدلا و  ءاهب  لّوا ، هاشناروت  نب  هاشناریا   1097 / 490

1145 / 540 تف ؟ نیملسملا ، مالسالا و  یحم  هاشنامرک ، نبا  لوا  هاشنالسرا   1101 ای 495 /  494
نیدلا ایندلا و  ثیغم  لوا ، هاشنالسرا  نبا  لوا  دمحم   1142 / 537

نیدلا ایندلا و  یّحم  لوا ، دمحم  نب  هاش  لرغط   1156 / 551
تموکح لوا  رود  روصنم ، وبا  هاش ، لرغط  نب  هاش  مارهب   1170 / 565

تموکح لوا  رود  هاش ، لرغط  نبا  مود  هاشنالسرا   1170 / 565
تموکح مود  رود  هاش ، لرغط  نب  هاش  مارهب  ح 1171  ح 556 /

تموکح مود  رود  مود ، هاشنالسرا  ح 1172  ح 568 /
تموکح موس  رود  هاش ، لرغط  نب  هاش  مارهب  ح 1175  ح 571 /
تموکح لوا  رود  هاش ، مارهب  نب  هاش  دمحم  ح 1175  ح 571 /

1177 تف 572 / تموکح ، موس  رود  مود ، هاشنالسرا  ح 1175  ح 571 /
1183 تف 579 / هاش ، لرغط  نبا  مود  هاشناروت   1177 / 572

362 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
تموکح مود  رود  هاش ، دمحم  ح 1183  ح 579 /
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ّزغ ناکرت  هبلغ  ح 1188  ح 584 /
يایرد رزخ و  رحب  لامـش  ياهتـشد  اهنآ  نطوم  هک  دـندوب  زغ  ناکرت  ای  زغا ، موق  زا  قنق  هفیاط  ياسؤر  زا  ياهداوناخ  لصا  رد  ناـیقوجلس 
رـسارس رد  یـشحو  ماوقا  هک  ياهویـش  نامه  هب  رهنلا  ءارواـم  مزراوخ و  رد  دـندش  ناملـسم  مهد  مراـهچ / نرق  رخاوا  رد  نوچ  دوب . برع 

ناونع هب  دروم ، نیا  رد  براـحم و  ياهتردـق  تمدـخ  رد  یکمک  جاوفا  ناونع  هب  ینعی  دـندش ، ندـمتم  ياهنیمزرـس  دراو  میدـق  ياـیند 
يوس هب  ار  دوخ  هار  نایقوجلـس  دندش . یمالـسا  ناهج  دراو  نایونزغ ، نایناخارق و  اب  یناماس  يارما  نیرخآ  ياهعازن  رد  ناگدننکتکرش 
دندرک ریخـست  اتقوم  ار  تلایا  تختیاپ  روباشین  دنتفرگ ، نایونزغ  زا  ار  تلایا  نآ  جـیردت  هب  ناشیاههمر  ناوریپ و  دـندرک و  جـک  ناسارخ 

تشاذـگاو و گیب  يرغچ  شردارب  هب  ار  ناسارخ  تموکح  لرغط  دـناوخ . ناطلـس  ار  دوخ  گـیب  لرغط  اـهنآ  هدرکرـس  و  ( 1038 / 429)
شیپ رد  یتسایس  بهذمیعیش ، ناییوب  تمومیق  ریز  زا  یـسابع  يافلخ  ندرک  دازآ  ّتنـس و  لها  هیعاد  زا  يرادبناج  ناونع  هب  ادمع  دوخ 

هب دندز ، رانک  هب  ار  درک  یملید و  نایاورنامرف  دنتخات و  ناریا  نورد  هب  نایقوجلـس  هک  یتقو  ار  ّتنـس  لها  ینابیتشپ  یلدمه و  هک  تفرگ 
لآ هلسلس  دعب ، لاس  دنچ  ماجنارس ، درک و  دییأت  امسر  ار  وا  یناطلس  هفیلخ ؛ دش و  دادغب  دراو   1055 لاس 447 / رد  لرغط  تشاد . هارمه 

(. هرامش 75 هب  دیرگنب   ) دیسر نایاپ  هب  سراف  رد  هیوب 
لکـش یمالـسا  یناریا - ياهتلود  يوگلا  قباطم  بتارمهلـسلس ، رب  ینتبم  تالیکـشت  اـب  یتلود  تروص  هب  تعرـس  هب  نایقوجلـس  تلود 
تحت فـلتخم  ماوـقا  زا  لکـشتم  یهاپـس  ناـیناریا و  زا  يرادا  یهاگتـسد  هلیـسو  هـب  هـک  تـشاد  رارق  یناطلـس  نآ  سأر  رد  هـک  تـفرگ 

ای اهگیب  اب  اهنآ  يرادرس  هک  كرت  لیابق  زا  ینازابرس  ار  نایقوجلس  شترا  يزکرم  هتـسه  نیا  دشیم . ینابیتشپ  كرت  نامالغ  یگدرکرس 
یناریا ریزو  هب  یکتم  يدایز  دـح  اـت  ودره  هک  هاـشکلم ، شرـسپ  نالـسرابلا و  تموکح  ناـمز  رد  درکیم ، لـماک  دوب ، كرت  ياـسؤر 

یبرغ ناتسناغفا  مزراوخ و  قرشم ، رد  دیسر . دوخ  جوا  هب  گرزب  هقجالـس  تلود  دندوب ، کلملا  ماظن  هجاوخ  شیوخ  ياناوت  دنمتردق و 
ار نایناخارق  تخات و  رهنلا  ءاروام  هب  دوخ  تنطلس  رخاوا  رد  هاشکلم  دیدرگ و  یقوجلس  تلود  همیمـض  دش و  جراخ  نایونزغ  فرـصت  زا 

هیلع نایقوجلـس  برغم ، رد  تفرگ . رارق  نتخ  رغـشاک و  رد  یقرـش  تاناخ  ناخ  تعاطا  تشادگرزب و  دروم  دنگزوا  رد  و  تخاس ، عیطم 
زاقفق بهذميوسیع  نایجرگ 

363 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نوچ دنتـشاد ، یعیـش  تالیامت  هک  ار  یکچوک  ياههلـسلس  دنتفرگ و  ار  هریزج  ماش و  نایمطاف  ذوفن  ولج  دندز ، مجاهت  هلمح و  هب  تسد 

رد دـندرک . بوصنم  ماـش  رد  دوخ  بناـج  زا  يداـمتعا  لـباق  كرت  ناـنارمکح  دنتـشادرب و  ناـیم  زا  هرامـش 38 ) هب  دـیرگنب   ) لیقع ینب 
ياههزاورد  1071 لاس 463 / رد  درگزالم  رد  سنازیب ، روتارپما  سنگوید ، سونامور  رب  نالـسرابلا  يزوریپ  ریغـص  يایـسآ  ای  ایلوطانآ 

. دوشگ ناکرت  ياهشروی  يور  هب  ار  نیمزرس  نآ 
هب دـیرگنب   ) تشاذـگ راید  نآ  رد  هینوق ، رد  نایقوجلـس  هلـسلس  دـننام  ار ، كرت  فلتخم  ياهتلود  ساسا  ناینب و  ررکم ، تاـمجاهت  نیا 

. دـندرک سیـسأت  قـشمد  بلح و  رد  یتدـمهاتوک  کـچوک و  هلـسلس  شتت  ياـههون  نارـسپ و  شتت و  هاـشکلم ، ردارب  مـهدزاود .) لـصف 
یلحم ياهلـسلس  درواق ، نامرک  رد  دـنتفر . شیپ  نیرحب  نمی و  ات  دـندرک و  ذوفن  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  لخاد  هب  یتح  یقوجلـس  نایهاپس 

رد ح 584/ ار  اجنآ  دـنتخات و  ناـمرک  هب  ناـسارخ  زا  هک  زغ  ناـکرت  تسد  هب  ماجنارـس ، دروآ و  ماود  مین  نرق و  کـی  هک  دـنداهن  ناـینب 
یمالسا مولع  میلعت  سیردت و  يارب  اههیماظن  سرادم و  سیسأت  همانرب  زین  يرکف  یگنهرف و  هبنج  زا  ناوا ، نآ  رد  داتفارب . دنتفرگ ،  1186

هب ار  نادنمـشناد  املع و  اهنآ  نارازگتمدـخ  یقوجلـس و  نیطالـس  قیوشت  تفرگ و  باتـش  قارع  ناریا و  رد  تنـس  لـها  بهاذـم  قباـطم 
راثآ یگدـنز و  رد  ار  نآ  ياههنومن  هک  تخیگنارب  فوصت  رتشنمدازآ  هیحور  اب  یهقف  تاـعلاطم  یتنـس و  تاـیهلا  زا  یبیکرت  نتخادرپ 

. دید ناوتیم  ( 1111 تف 505 /  ) یلازغ دّمحم  ماما  و  ( 1072 تف 465 /  ) يریشق میرکلا  دبع  نوچ  ینادنمشناد 
فلتخم ياضعا  نایم  رد  اهنیمزرس  میـسقت  تموکح و  دروم  رد  یهاشردپ  یمیدق  هشیدنا  هک  گرزب  نایقوجلـس  تلود  دننام  یتلود  رد 
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يزکرم تردق  هطلس  زا  زیرگ  یهاوخهقرفت و  تالیامت  تفرگیم  یتسس  یکدنا  يزکرم  تردق  هطلس  هاگره  تشاد ، عویش  زونه  هلسلس 
ناسارخ رد  دنچره  دنتشگ ، لزلزتم  یلخاد  ياهقافن  تافالتخا و  رثا  رب  ناریا  قارع و  نایقوجلـس  هاشکلم ، گرم  زا  سپ  دشیم . رادیدپ 

تلود زونه  تشاد ، تسد  رد  ار  روما  مامز  لاس  تصش  تدم  ناطلس ، سپس  نارمکح و  ناونع  هب  ادتبا  هاشکلم ، رسپ  رجنـس ، ناطلـس  هک 
. دوب رادروخرب  تدحو  تابث و  زا  یقوجلس 

قارع رد  دش . هتخانش  یقوجلـس  نادناخ  دشرا  ، 1118 رد 511 / نایقوجلس ، گرزب  ناطلـس  دمحم ، ناطلـس  شردارب  گرم  زا  سپ  رجنس 
رادتقا  1152 زا 547 / دعب  تفرگ و  رارق  یـسابع  يافلخ  هدشءایحا  یماظن  یـسایس و  تردـق  عاعـشلاتحت  نایقوجلـس  تردـق  سکعرب ،

هریاد یّلحم  ناکباتا  ياههلسلس  ندمآرب  ماش  هریزج و  زاقفق ، ءاروام  یناریا و  ياهنیمزرس  رد  تفر . نایم  زا  دادغب  رد  یلک  هب  نایقوجلس 
لمع يدازآ 

364 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دودحم دنتـشاد ، جایتحا  نادب  ناشنایهاپـس  يرمتـسم  نتخادرپ  يارب  هک  اهنیمزرـس  نیا  رد  ار  اهنآ  ياهيدیاع  اهدـمآرد و  نایقوجلس و 

هک دـندوب  یکرت  نامالغ  لصا  رد  نانیا  دـندرک . افیا  یمهم  شقن  هرود  نیا  رد  یمالـسا  کیدزن  قرـش  خـیرات  رد  ناـکباتا  نیا  تخاـس .
رد هک  تشذگن  يرید  اما  دنتخادرپیم . دندشیم ، هتـشامگ  یتلایا  ینارمکح  هب  هک  یقوجلـس  ناگدازهاش  تظفاحم  يرگهللا و  هب  تسخن 

ناکباتا هب  دـیرگنب   ) دـنداد لیکـشت  تالایا  رد  ار  یلقتـسم  ياههلـسلس  دـندروآ و  تسد  هب  دوخ  يارب  يداـیز  تردـق  دراوم  زا  يرایـسب 
(. نآ زا  دعب  هرامش 92 و  هب  دیرگنب  يروب ، ناکباتا  يزگدلیا و  ناکباتا  يرغلس ، ناکباتا  یگنز ،

يداصتقا و یعامتجا ، تارییغت  زا  یقیمع  دـنیارف  مالـسا  يایند  هب  اـهنآ  درگناـبایب  نیـشنرداچ و  ناوریپ  عاـبتا و  نایقوجلـس و  ندـش  دراو 
ریغص يایسآ  ات  ناتسدرک  ناریا و  رسارس  قرش و  رد  ناتـسناغفا  زا  هک  ییاهنیمزرـس  هقطنم  ینعی  هنایمرواخ ، یلامـش  شخب  رد  ار  يداژن 

. تفرگیمربرد ار  یبآمكرت  شیازفا  ققحم  روط  هب  يرگییاتـسور و  شیازفا  يدـح  ات  تارییغت  نیا  داهن . زاغآ  دوب ، هدرتسگ  برغم  رد 
دـنتفرگن و يوخ  هتفایناکـسا  یگدـنز  هب  زگره  هک  دنتـشاد  دوجو  نیـشنرداچ  ینابایب  ناکرت  يداـیز  هدـع  نایقوجلـس  ياهنیمزرـس  رد 

نیطالـس يارب  زگره  تلود  جسن  رد  رـصانع  نیا  بذج  لکـشم  دـندوب . تایلام  نداد  هژیوب  يزکرم  تراظن  طابـضنا و  هنوگره  فلاخم 
رارق تموکح  يزکرم  هاگتسد  تلفغ  دروم  اهنآ  عفانم  دندوب  یعدم  هک  زغ  ناکرت  رجنس  تنطلـس  رد  هک  یماگنه  دشن و  رـسیم  یقوجلس 

زا دعب  ینامز  كدنا  هک  رجنس  ناطلس  گرم  زا  سپ  تفای . یموئشم  نایاپ  دنتفرگ ، تراسا  هب  ار  رجنـس  ناطلـس  دندیروش و  تسا ، هتفرگ 
دوب نالسرا  نبا  موس  لرغط  برغم ، رد  یقوجلس  ناطلس  نیرخآ  تفر . نوریب  نایقوجلـس  تسد  زا  هشیمه  يارب  ناسارخ  داد ، خر  تراسا 

هب دیرگنب   ) دش هاشمزراوخ  شکت  اب  گنج  دراو  ینادان  هار  زا  اّما  دروآ ، ردب  يزگدلیا  ناکباتا  هطلـس  ریز  زا  ار  نتـشیوخ  درک  یعـس  هک 
هینوق رد  ناشتختیاپ  هک  مور  هقجالس  هب  موسوم  یقوجلس  هلسلس  ریغـص  يایـسآ  رد  اهنت  دیـسر . لتق  هب   1194 رد 590 / و  ( 3 هرامش 89 ،

(. هرامش 107 هب  دیرگنب   ) دندروآ ماود  دودح ، نیمه  رد  ای  رگید ، نرق  کی  تدم  دوب 

( یقرش مور   ) ایلوطانآ رد  ناکرت  مهدزاود  لصف 

هراشا

409 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1307 - 1081 / 707 مور 473 - نایقوجلس   107

نامیلس  1081 نآ 473 / یبرغ  یـشاوح  يانثتـسا  هب  ایلوطانآ  رتشیب  رد  ادـعب  هینوق ، رد  ناشتختیاپ  اب  يزکرم  يایلوطانآ  برغ  رد  لصا  رد 
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وغبی نالسرا  نب  شملتق  نب 
هیقین رد  نامیلس ، نب  نالسراپلا   1086 / 487

1107 رد 500 / لوتقم  هیقین ، رد  نامیلس ، نبا  لوا  نالسرا  چلق   1092 / 485
هّیطلم رد  لوا ، نالسرا  چلق  نب  هاشنهاش  ای  هاشکلم   1109 / 502

هینوق رد  نیدلا ، نکر  لوا ، نالسرا  چلق  نب  دوعسم   1116 / 510
درک میسقت  شرسپ  هد  نایم  ار  دوخ  ورملق  ح 1185  ح 581 / نیدلا ، ّزع  دوعسم ، نبا  مود  نالسرا  چلق   1156 / 551

ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، ثایغ  مود ، نالسرا  چلق  نب  لوا  ورسخیک   1192 / 588
نیدلا نکر  مود ، نالسرا  چلق  نبا  مود  نامیلس   1197 / 593

نیدلا ّزع  مود ، نامیلس  نبا  موس  نالسرا  چلق   1204 / 600
ینارمکح مود  رود  لوا ، ورسخیک   1205 / 601

نیدلا ّزع  لوا ، ورسخیک  نبا  لوا  سواکیک   1211 / 608
410 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نیدلا ءالع  لوا ، ورسخیک  نبا  لوا  دابقیک   1220 / 616 - 
نیدلا ثایغ  لوا ، دابقیک  نبا  مود  ورسخیک   1237 / 634
نیدلا زع  مود ، ورسخیک  نبا  مود  سواکیک   1246 / 644

كرتشم تموکح  مود  سواکیک   1248 / 646
كرتشم تموکح  نیدلا  نکر  مود ، ورسخیک  نبا  مراهچ  نالسرا  چلق 

دندرکیم تموکح  اکرتشم  مود  سواکیک   1249 / 647
دندرکیم تموکح  اکرتشم  مراهچ  نالسرا  چلق 

دندرکیم تموکح  اکرتشم  نیدلا  ءالع  مود ، ورسخیک  نبا  مود  دابقیک 
كرتشم تموکح  مود  ورسخیک   1257 / 655

كرتشم تموکح  مراهچ  نالسرا  چلق 
مراهچ نالسرا  چلق   1259 / 657

نیدلا ثایغ  مراهچ ، نالسرا  چلق  نبا  موس  ورسخیک   1265 / 663
تموکح لوا  رود  نیدلا ، ثایغ  مود ، سواکیک  نبا  مود  دوعسم   1282 / 681

تموکح لوا  رود  نیدلا ، ءالع  مود ، سواکیک  نب  زمارف  نبا  موس  دابقیک   1284 / 683
تموکح مود  رود  مود ، دوعسم   1284 / 683
تموکح مود  رود  موس ، دابقیک   1293 / 692
تموکح موس  رود  مود ، دوعسم   1294 / 693

1303 رد 702 / لوتقم  تموکح ، موس  رود  موس ، دابقیک   1301 / 700
تموکح مراهچ  رود  مود ، دوعسم   1303 / 702

نیدلا ثایغ  موس ، دابقیک  نبا  موس  دوعسم   1307 / 707
نالوغم يالیتسا   1307 / 707
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زا يراـبخا  اـم  درگزـالم ، رد  یقرـش ) مور   ) سنازیب روتارپـما  رب  یقوجلـس  گرزب  نیطالـس  زا  رجنــس ، ناطلــس  يزوریپ  زا  سپ  یکدـنا 
، نارسپ نیا  زا  یکی  فالخا  اهنآ  میونـشیم . ایلوطانآ  رد  شملتق  ینعی  یقوجلـس ، نادناخ  رگید  ياضعا  زا  یکی  رـسپ  راهچ  ياهتیلاعف 
. دـنداد لیکـشت  یقرـش ) مور   ) ایلوطانآ رد  دوب ، هینوق  ای  موینوکیا  نآ  هاگیاپ  هک  یّلحم  یقوجلـس  تنطلـس  کی  هک  دـندوب  نامیلـس  ینعی 

رد ینینموک  هلسلس  روهظ  اما  دیناسر ، ریغص  يایسآ  یبرغلامش  هیلا  یهتنم  رد  کینزا  ای  هیقین  هب  ات  ار  دوخ  تموکح  ورملق  نامیلس 
411 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

تنطلـس ّرقم  درک و  مکحتـسم  برغ  رد  ار  ناـینانوی  ّتیعقوـم  وـن  زا  دـندرکیم  کـمک  نادـب  یبیلـص  ناـیوجگنج  نیتـسخن  هـک  سنازیب 
رد طاحم  هک  دـش  ینیـشنناطلس  تختیاپ  تشاد ، رارق  اـیلوطانآ  زکرم  برغ  رد  هک  رهـش  نیا  دـش و  تیبثت  هینوق  رد  تیاـهن  رد  یقوجلس 

. دوب یکشخ 
هک قرشم  رد  گرزب  هقجالس  ندوب  اب  وا  نانیشناج  گرم  زا  سپ  اما  دوب ، هتخود  هریزج  رکبراید و  هب  مشچ  نامیلس ، رـسپ  نالـسرا ، چلق 

نیـشنتنک رد  ناگنرف  ایکیلیک و  ریغـص  هینمرا  تکلمم  هب  مور  نایقوجلـس  هاگنآ  دندنام . اهنت  ایلوطانآ  رد  تشاد ، رایـسب  هلـصاف  اجنآ  زا 
هبلغ دندوب  اهنآ  يابقر  زا  هک  يدنمـشناد  يارما  رب  هینوق  رد  دوخ  هاگیاپ  زا  مود  نالـسرا  چـلق  لوا و  دوعـسم  دـندرب و  هلمح  اهرلا )  ) اسدا

نولافسویریم رد   1176 رد 572 / ناینانوی  رب  يزوریپ  اـب  ار  هینوق  هب  اهیـسنازیب  هلمح  مود  نالـسرا  چـلق  هرامـش 108 .) هب  دیرگنب   ) دنتفای
، يریپ نارود  رد  اما  درک . بآ  رب  شقن  ایلوطانآ  ددجم  حـتف  يارب  ار  نایـسنازیب  دـیما  دومن و  یفالت  ) Egridir( ردیرگا هچایرد  کیدزن 

نایوجگنج اسوراب و  اب  کـیردرف  روتارپما   1190 رد 586 / دـش و  هعطقهعطق  وا  ورملق  داد و  تسد  زا  شنارـسپ  رب  ار  دوخ  رادـتقا  ناطلس 
. دنتفرگ ار  هینوق  اتقوم  موس  یبیلص  گنج 

شیوخ تردـق  رارقتـسا  هب  رگید  راب  هک  داد  یتصرف  نایقوجلـس  هب  رد 1204  مراهچ  یبیلـص  گنج  نایوجگنج  تسد  هب  هینطنطـسق  حتف 
ای هینالا  ردنب  دندرتسگ و  هنارتیدـم  لحاوس  رب  ار  دوخ  هطلـس  دـندمآ و  نوریب  ایلوطانآ  یلخاد  افرـص  تردـق  کی  تروص  زا  دـنزادرپب و 

هلدابم ناکرت  تسد  رد  یلامـش  لحاوس  ندوب  هاگردـنب و  نیا  اب  دـنتخاس . دـشیم  هدـناوخ  نینچ  دابقیک  نیدـلا  ءالع  مان  هب  هک  ار  هیئالع 
هب دیرگنب   ) نالوغم نیرز  ودرا  ياهنیمزرـس  همیرک و  هایـس ، يایرد  هب  ایلوطانآ  قیرط  زا  یقرـش ، هنارتیدم  رـصم و  نایم  یقنوررپ  يراجت 

. دش رارقرب  ایلاتیا  يراجت  ياهرهش  اب  یناگرزاب  طباور  دمآ و  دیدپ  زا ح 1225  سپ  هرامش 29 ،)
ياهشخب رگید  هینوق و  یگنهرف  يرامعم و  ياهيدنمهوکش  رد  يوحن  هب  اهههد  نیا  رد  مور  نایقوجلس  تنطلس  یلخاد  قنور  تلود و 

شیورد کی  شروش  نآ ، زراب  هصخـشم  زا  هک  یلخاد  ياهیتیاضران  اب  طاطحنا  هرود  نیا ، زا  سپ  تسا . نایامن  هرود  نیا  رد  اـیلوطانآ 
، غاد هسوک  رد  نایقوجلس  دندرب  شروی  یقرش  يایلوطانآ  رب  نالوغم  هک  یماگنه  دش . زاغآ  دوب ،  240 رد 638 / قحسا  اباب  مان  هب  هبذاجرپ 
هب دیرگنب   ) دش لوغم  ناناخلیا  رازگجارخ  تلود  مور ، تنطلـس  نآ ، زا  سپ  دـندروخ . تسکـش   1243 رد 641 / ساویس  قرـش  رد  عقاو 
رب نایقوجلس  مان  زونه   1303 لاس 702 / ات  دنتفرگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  امیقتسم  دوخ  لوغم  نانارمکح   1277 زا 676 / و  هرامش 128 )

( هیئالع  ) هینالا رد  تسا  نکمم  یقوجلس  ياهناطلس  نیرخآ  دنتشادن . یعقاو  رادتقا  اهنآ  اما  دنام ، اههکس  يور 
412 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

يدـیدج هرود  تسا . هدـش  هدرب  مان  اجنآ  رد  نایقوجلـس  فالخا  زا  یکی  زا  ینامثع  هرود  ياههمانعیاقو  رد  اریز  دناهتـشادیم ، تموکح 
دیرگنب  ) تساهنیشنگیب هتشر  کی  تروص  هب  نآ  ندش  هعطقهعطق  خیرات  نآ  و  دوشیم ، عورش   1307 لاس 707 / زا  ایلوطانآ  خیرات  رد 

(. 124 هرامش 106 - هب 

یقرش ياپورا  يزکرم و  يایسآ  رد  اهنآ  نانیشناج  نالوغم و  مهدزیس  لصف 

هراشا
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نایزیگنچ ای  نالوغم 

هراشا

يرـس خـیرات  قیرط  زا  اهنت  نیا  اریز  دوشیم ، عورـش  مهدزیـس  متفه / نرق  زاغآ  مهدزاود و  مشـش / نرق  رخاوا  زا  نالوغم  بوتکم  خـیرات 
رد نالوغم  باب  رد  یخیرات  تاعالطا  هک  تسا  دـهع  نآ  ینیچ  یـسراف و  عبانم  یـضعب  مهدزیـس و  متفه / نرق  رد  هدـش  هتـشون  نـالوغم ،

يربیـس و ياهلگنج  رد  هک  دـناهدوب  نیـشنلگنج  یمدرم  لصا  رد  نـالوغم  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  لاـحرههب ، دریگیم . رارق  سرتسد 
نیـشنرداچ مدرم  هن  دناهتـسیزیم ، نآ  یقرـشبونج  رد  عقاو  ياهناـخدور  ياـههزوح  لاـکیاب و  هچاـیرد  یلاوح  رد  یجراـخ  ناتـسلوغم 

. دنوشیم رهاظ  خیرات  هنحص  رد  تسخن  هک  تساهنابایب  ناراوسکباچ  اهتشد و  ناحتاف  تروص  هب  دنچره  اهپتسا ،
دش هداز  لاس 1167  یلاوح  رد  الامتحا  زیگنچ  دوب و  لوغم  فیاوط  زا  یکی  کچوک  ناخ  ياـگوسی ، سیگنچ ،) لوغم  رد   ) زیگنچ ردـپ 

(، نآاـق  ) ناـخ گـنوا  اـی  گـناو  لرغط ، تیئارق  هفیاـط  ناـخ  تیاـمح  تحت  زیگنچ  رگنهآ .»  » ياـنعم هـب  دوـب  نیجوـمت  وا  یلـصا  ماـن  و 
بیقر سپس  لرغط و  تسخن  دربن  رد  داتفارد و  لرغط  اب  نیجومت  اهدعب  دیسر . تردق  ترهش و  هب  ناتسلوغم  رد  ولوپوکرام ) ناجرتسرپ  )

( گرزب ای  ناهج  نآاق  ای  ناخ  يانعم  هب  ازاجم  و  ایرد »  » يانعم هب  زیگنت  یکرت  زا  زیگنچ ؟(  بقل  يو  داد . تسکـش  ار  اقوماج  دوخ  لوغم 
كرت ماوقا  همه  ناناخ  ناخ  دش  لیکشت  رد 1206  هک  لوغم  كرت و  فیاوط  ياسؤر  گرزب  عمجم  ای  ياـتلیروق  رد  دروآ و  تسد  هب  ار 
لامش رد  سدرا  وسناک و  هیحان  یتبت  ياهتوگنت  گنج  هب  رکشل  تشاذگ و  نوریب  ناتـسلوغم  هدودحم  زا  اپ  زیگنچ  دش . هتخانـش  لوغم  و 

یلامش تختیاپ  داد و  رارق  هلمح  دروم  ار  صاخ  نیچ  رد 1213  درب و  نیچ  یبرغ 
468 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. تخاس لزلزتم  ار  اهنآ  تنطلس  ياههیاپ  درک و  تراغ  رد 1215  ار  نیچ  هلسلس  ناروتارپما 
هب دیرگنب   ) تشگ نایهاشمزراوخ  یمالـسا  ياهنیمزرـس  زرممه  رد 1218  ياچریمـس  هب  هلمح  اـب  داـهن و  برغم  بناـج  هب  يور  سپس 
رد نایهاشمزراوخ  نارمکح   1218 رد 615 / یتقو  اما  دوب ، رارقرب  تردق  ود  نایم  یـسایس  زیمآحلـص  طباور  نامزنآ ، ات  (. 4 هرامش 89 ،

، راک نیا  درک ، ماعلتق  ار  اهنآ  هارمه  ناملـسم  ناـناگرزاب  زا  ناوراـک  کـی  یماـمت  زیگنچ و  ناگداتـسرف  ایردریـس  لـحاس  رد  عقاو  رارتا 
، زیگنچ رسپ  دش ؛ ریخـست  رهنلا  ءاروام   1220 - 1219 / 617 رد 616 - درک . عیرـست  یمالـسا  ياهنیمزرـس  هب  ار  نالوغم  شروی  موجه و 

ناطلـس یهاشمزراوخ ، هاشداپ  نیرخآ  ناتـسناغفا ، ناورپ  هیحان  رد  یتقوم  تسکـش  کی  زا  سپ  يو  تشگ و  لیـسگ  ناسارخ  هب  يولوت ،
(. 1221 / 618  ) دنارات ناتسودنه  هب  ار  نیدلا  لالج 

دندوب و لوغشم  یگنج  تایلمع  هب  مزراوخ  و  نوحیس )  ) ایردریس يالفس  هقطنم  رد  ياتغج  یجوج و  زیگنچ ، رگید  رسپ  ود  نایم ، نیا  رد 
هب یتلایا  زا  رارف  لاح  رد  مئاد  شیگدنز  ياهلاس  نیرخآ  رد  هاشمزراوخ  نیدلا  لالج  ناطلـس  دـنتخاس و  ناریو  ار  ناهاشمزراوخ  نطوم 

. تخیرگیم برغم  يوس  هب  نایهاپس  سرت  زا  دوب و  رگید  تلایا 
رد شگرم  زا  لبق  زین  زیگنچ  دـندرکیم و  تمـسق  شیوخ  هداوناخ  ياضعا  ناـیم  ار  دوخ  ياهنیمزرـس  هک  دوب  نآ  لوغم  ياـسؤر  مسر 

. داد ناشماشحا  هلگ و  عابتا و  يارب  قتنن ) ای  تروی   ) یهاگارچ عترم و  دوخ  نارسپ  زا  کی  ره  هب  درک و  ار  راک  نیمه  ، 1227 / 624
رظن زا  نالوغم  درک و  هرادا  ار  نآ  يزکرم  تلود  کی  اـب  ناوتب  هک  دوب  نآ  زا  رتعیـسو  دـندوب  هدرک  فرـصت  نـالوغم  هک  ییاـهنیمزرس 

تـسیابیم ریزگان  ورنیازا ، دوب ، هدـماینرد  تباتک  هب  نامزنیا  ات  یلوغم  نابز  دـندوب . لـهاج  هاـگآان و  ـالماک  یمدرم  يرادا  یـسایس و 
، نیاربانب دید . كرادت  دوبیم ، مه  اهناخ  يارب  جارخ  تایلام و  يروآعمج  يارب  رگا  یتح  هدشحتف ، ياهنیمزرس  يارب  يرادا  یهاگتسد 
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هک ییادوب  روغیوا  كرت  ناریبد  هژیوب  دندش و  هتفرگ  راک  هب  یناریا  ینیچ و  يروغیوا ، ینتخ ، ناریبد  ینعی  اهنیمزرس ، نیا  يرادا  تاقبط 
ینعی دندوب ، نالوغم  تمدخ  رد  هک  یناریا  ناخروم  زا  نت  ود  ياههتشون  زا  نیا  دنتـشاد . ترهـش  نایم  نیا  رد  دندشیم  هدناوخ  یچکتیب 

. میاهتفرگ اهنآ  خیرات  هیلوا و  نالوغم  باب  رد  ار  دوخ  تاعالطا  رتشیب  ام  هک  تسا  ینیوج  کلم  اطع  هّللا و  لضف  نیدلا  دیشر 
: دش میسقت  شرسپ  راهچ  نایم  ریز  حرش  هب  زیگنچ  ياهنیمزرس  ناخروم ، نیا  ياههتشون  ربانب 

یبرغ و هیربیس  وا  مهـس  دیـسر . وتاب  شرـسپ  هب  وا  ثاریم  اما  تشذگرد ، ردپ  گرم  زا  شیپ  عقاو  رد  زیگنچ  رـسپ  نیرتگرزب  یچوج ، ( 1
ار مزراوخ  دوب و  یبونج  هیسور  ات  قاچبق  تشد 

469 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هک ار  قزرا  يودرا  وتاب  تشگیم . لماش  دشیم  بوسحم  اگلو  بونج  ياهنیمزرس  ءزج  یناگرزاب  یگنهرف و  ظاحل  زا  هراومه  هک  مه 

ناـینب یبرغ  هیربیـس  رد  ار  دیفـس  يودرا  ادروا ، یچوج ، دـشرا  رـسپ  درک و  سیـسأت  هیـسور  بوـنج  رد  دـش  يدـعب  نیرز  يودرا  هتـسه 
هیسور و رد  يددعتم  تاناخ  ودرا ، ود  نیا  زا  يرترخأتم  خیرات  رد  دندش . دحتم  مه  اب  مهدراهچ  متشه / نرق  رد  ودرا  ود  نیا  تشاذگ و 

یکی فالخا  باقعا و  مهدزناش  مهد / مهدزناپ و  مهن / نرق  رد  لاح ، نامه  رد  و  (، 138 ياههرامش 136 - هب  دیرگنب   ) دمآ دیدپ  هیربیس 
هب دیرگنب  . ) دندش اجنآ  بحاص  دنتفای و  تسد  رهنلاءاروام  مزراوخ و  رب  ناکبزوا  ای  ناینابیش  ینعی  نابیش ، مان  هب  یچوج  نارـسپ  زا  رگید 

(. هرامش 153
رد البق  هک  ییاهنیمزرـس  ابیرقت  ینعی  دش ، هداد  رهنلا  ءاروام  لامـش  ات  يزکرم  يایـسآ  ياهنیمزرـس  ياتغج ، زیگنچ ، رـسپ  نیمود  هب  ( 2

ینارمکح هرود  رد  تشاد . دادتما  يدعب  نیچ  ناتسکرت  ای  یقرش  ناتسکرت  ات  تفای و  ترهش  ناتـسلوغم  هب  دعب  دوب و  ناییاتخارق  فرـصت 
ینید و ذوفن  هزوح  هب  هک  تشذـگن  يرید  رهنلا  ءاروام  رد  ياتغچ  باقعا  یبرغ  هخاش  دـش . هدوزفا  اهنیا  رب  زین  رهنلا  ءاروام  دوخ  ياـتگوا 
یلیا و دور  هضوح  ياچریمس ، اهنآ  ورملق  هک  ياتغج  باقعا  یقرش  هخاش  تفر ؛ گنل  رومیت  هطلـس  ریز  هب  اما  دمآرد ، یمالـسا  یگنهرف 

نید هب  ماجنارس  یقرش  هخاش  اما  داد . ناشن  يرتشیب  تمواقم  مالسا  ذوفن  ربارب  رد  دوب ، میرات  دور  هضوح  رد  ناشنایت  ياههوک  يوس  نآ 
هب دیرگنب   ) تشاد تموکح  مهدفه  مهدزای / نرق  رخاوا  ات  اجنآ  رد  درک و  کمک  یقرش  ناتـسکرت  رد  مالـسا  راشتنا  هب  دمآرد و  مالـسا 

(. هرامش 132
ياتلیروق رد  رما  نیا  دش و  يو  نیشناج  ردپ  گرم  زا  رسپ  دوب  وا  بوبحم  رسپ  ردپ ، تایح  نامز  رد  هک  زیگنچ  رـسپ  نیموس  ياتگوا ، ( 3

ياتغج هون  ناخ ، ودیق  دنچره  داتفا ، يولوت  دالوا  تسد  هب  گرزب  یناخ  لسن ، کی  زا  سپ  اما  تشگ . دییأت   1229 رد 627 / لوغم  نارس 
رد 703/ ودـیق  هک  یتقو  ات  اهنآ  دـندرک و  لوبق  یناخ  هب  ار  وا  ناییاتغج  درک و  ظـفح  ناـنچمه  ناـشنیتوریماپ  رد  ار  دوخ  ياـهنیمزرس 

. دندنام یقاب  يولوت  نادناخ  گرزب  ناخ  نآاق ، يالیبوق  نمشد  تشذگرد ،  1304
ناتسلوغم ینعی  لوغم ، يروتارپما  بلق  بلق ،» رادساپ   » نیگچتوا ناونع  هب  نانیـشنتشد  یتنـس  مسر  هب  زیگنچ  رـسپ  نیرتناوج  يولوت ، ( 4

، دندش ياتگوا  هلسلس  گرزب  ياهناخ  نیشناج  گرزب  ناخ  ناونع  هب  نآاق ، يالیبوق  و  هک ) گنم   ) نآاقوکنم وا  نارـسپ  درب . ثرا  هب  ار 
ياهناخ تاکلمتسم  تشاد . هگن  دوخ  تختیاپ  ناونع  هب  دوب ، هدش  هتخاس  ناتـسلوغم  رد  یگزات  هب  هک  ار  يزکرم  مورقارق  وکنم ، اهنت  اما 

لماش زین  ار  نیچ  تافرصتم  گرزب 
470 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ینید و ياههبذاج  دندرک . تموکح  مهدراهچ  متـشه / نرق  مود  همین  ات  دنتفای و  ترهـش  ناوی  هلـسلس  مان  هب  نالوغم  اجنآ  رد  و  دـشیم ،
، ور نیا  زا  دننک . تمواقم  دنناوتب  هک  دوب  نآ  زا  رتدنمورین  نکپ ، یلامـش ، نیچ  تختیاپ  رد  گرزب  ياهناخ  يارب  ینیچ  ندـمت  یگنهرف 

برغ رد  عبات  ياهناخ  اهنآ و  نایم  جـیردت  هب  دـش ، ناتـسلوغم  رد  قئاـف  نید  يدوزب  هک  ییادوب  نید  هب  اـهنآ  ندـمآرد  دـندش و  ییادوب 
جوم هک  دوب  يالیبوق  ناردارب  زا  یکی  وگاله ، درک . داـجیا  فاکـش  دـندوب ، هدرک  مالـسا  لوبق  فلتخم  لـحارم  رد  هک  هیـسور ، ایـسآ و 
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تاناخ بیترت ، نیا  هب  داهن . ناینب  ناریا  رد  ار  نایناخلیا  هلسلس  درک و  زاغآ  یمالـسا  ياهنیمزرـس  حتف  يارب  ار  هلمح  شروی و  زا  ياهزات 
. دندز زابرس  نکپ  ناتسلوغم و  رد  رقتسم  گرزب  ياهناخ  تعاطا  زا  یلمع  دصاقم  لئالد و  هب  یبرغ  يایسآ 

یسانشباتک

(. ناگروم ا . د . « ) نالوغم ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
، کیوسناربوین يزکرم ، يایـسآ  خـیرات  اهتشد ، يروتارپما  مان  هب  یـسیلگنا  همجرت  سیراپ 1939 ؛ اـهتشد ، يروتارپما  هسورگ ، هنر  - 

.1970 كرویوین ،
ندنل 1971. لوغم ، تاحوتف  خیرات  زردناس ، چ . ج . - 

.1971 ندنل ، خیرات ، رد  نالوغم  رلوپشا ، دلوترب  - 
.1986 دروفسکآ ، نالوغم ، ناگروم ، ا . د . - 

471 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1634 - 1206 / 1043 نیچ 602 - نآوی  هلسلس  ادعب  يولوت )  ) یلوت ياتگوا و  دالوا  لوغم ، گرزب  ياهناخ   131

هراشا

رسپ سیگنیچ )  ) زیگنچ  1206 ناتسلوغم 602 / رد  طقف  دعب  نیچ و  ناتسلوغم و  سپس  تفرگ ، تروص  اجنآ  زا  هک  یتاحوتف  ناتسلوغم و 
1227 تف 624 / یگوسی ،)  ) ياکوسی

زیگنچ رسپ  ناخ ، ياتگوا   1229 / 626
هنطلسلا بیان  ياتگوا ، هویب  نوتاخ ) نگروت   ) نوتاخ ناکرت   1241 / 639

ياتگوا رسپ  گویگ ،  1246 / 644
هنطلسلا بیان  ناونع  هب  گویگ  هویب  شیمیاغ ، لوغ   1248 / 646

یلوت رسپ  هکگنم )  ) وگنم  1251 / 649
یلوت رسپ  يالیبوق ،  1260 / 658

ناتسلوغم رد  بیقر  ناخ  یلوت ، رسپ  اغوب  قیرا   1264 - 1260 / 662 - 658
يالیبوق هداون  و  میگ ) میج   ) نیچ نچ - یلوت  رسپ  وتیاجلوا  رومیت   1294 / 693

يالیبوق هریبن  نیچنچ ، رسپ  البامراد ، رسپ  ناشییاه )  ) كولوگ ناشیاق   1307 / 706
472 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

البامراد رسپ  وتنایوب ، ای  اداوربرویا )  ) ارداهب يراپ  رویا   1311 / 711
وتنایوب رسپ  البدیش )  ) نئگ هگ  ای  نگگالاپ  یهدوس   1320 / 720

نیچ نچ - رسپ  الممک ، رسپ  رومیت ، نوسی   1323 / 723
رومیت نوسی  رسپ  گب ،) یگارا   ) ابگیرا  1328 / 728

ینارمکح لوا  رود  گولوگ ، ناشیاق  رسپ  رومیت ، قت  وتغجیج   1328 / 728
كولوگ ناشیاق  رسپ  وت ، قتق  الیشق   1329 / 729
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ینارمکح مود  رود  رومیت ، قت  وتغجیج   1329 / 729
الیشق رسپ  لابنیچنیریا ،)  ) لاپنچنیر  1332 / 733

رومیت ناغط   1370 - 1333 / 771 - 733
همادا دوخ  ینارمکح  هب  ناتـسلوغم  رد  مهدـفه  نرق  ات  یلوت  باقعا  اما  ( 1368 / 770  ) تخادنارب گنیم  هلـسلس  ار  نیچ  گرزب  ياهناخ 

دنداد
يروچنم زورما  هچنآ  یلامـش و  نیچ  نیچ ، هلـسلس  نداتفارب  اـب  دوب . هنادـنمزوریپ  تاـحوتف  يریگرـس  زا  نارود  ياـتگوا  ینارمکح  هرود 

رد اهنت  دوب و  هتفرن  نایم  زا  زونه  یبونج  نیچ  رد  گنوس  هلـسلس  ات 1279  دنچره  تشگ ، نالوغم  ورملق  همیمـض  هرک  دوشیم و  هدناوخ 
يزکرم ياپورا  هیـسور و  بونج  ياهتشد  رد  زاتوتخات  هب  وتاب  میدـق  يایند  يوس  نآ  رد  دـش . هداد  همتاـخ  نآ  تاـیح  هب  خـیرات  نیا 
ياتگوا رـسپ  گویگ ، هکنآ  اب  (. 1 هرامـش 134 ، هب  دیرگنب   ) دوب هدنگفا  تشحو  هب  ار  هنایم  ياههدـس  یحیـسم  يایند  تشاد و  لاغتـشا 

هب ینعی  دـندوب ، يولوت )  ) یلوت باقعا  زا  هک  يرگید  هخاش  هب  گرزب  یناـخ  تشذـگرد ،  1249 رد 647 / نوچ  تشاد ، رایـسب  نادنزرف 
هدش لیکشت  ناتـسلوغم  رد  هداوناخ  بیقر  ياههخاش  تکرـش  نودب  ناتـسلوغم  رد  هک  ییاتلیروق  هک  یماگنه  دیـسر . وا  نادنزرف  وگنم و 

رپچ شرسپ  ناخ و  ودیق  یگدرکرس  هب  دنتشادرب و  شروش  هب  رس  ياتگوا  باقعا  درک ، مالعا  گرزب  ناخ  ار ، وگنم  ردارب  يالیبوق ، دوب ،
ياههرود رد  اما  دـندمآرد ، یتشآ  رد  زا  یلوت  نادـناخ  اب  ماجنارـس  اهنآ  دـندش . گرزب  ياهناخ  رطاخ  یناشیرپ  هیام  زارد  یتدـم  ناـخ 

ود هرامش 144 ) هب  دیرگنب   ) گرزب رومیت  دنتفای و  تردق  دوب ، یمارآان  بالقنا و  هک  يراودا  رد  ياتگوا ، نادناخ  فلتخم  ياضعا  دعب ،
. درک ناییاتغج  نیزگیاج  رهنلا  ءاروام  رد  ار  دومحم  شرسپ  شیمتغرویس و  ینعی  نانآ  زا  نت 

473 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نادرگناهج ناحایـس و  تایاور  زا  هکناـنچ  ناـخ ،) رهـش   ) غلاـب ناـخ  اـی  نکپ  رد  وگنم  راـگزور  زا  دـعب  مورقارق و  رد  گرزب  ياـهناخ 

لمجترپ و هاگتـسد  یگدنز و  دوشیم  دافتـسم  ناتـسنمرا  هاشداپ  نوتیه ، دننام  کیدزن  رواخ  نارفاسم  ولوپوکرام و  دـننام  یبرغ  ياپورا 
نادـنمرنه و دـشیم و  ریزارـس  اهناخ  تختیاـپ  هب  تاـحوتف  گـنج و  زا  هدـمآ  تسد  هب  میاـنغ  يداـم و  تورث  دناهتـشاد . يدـنمهوکش 

. دندشیم ناور  اهناخ  ياههاگودرا  يوس  هب  یبهذم  ناربهر  ناگدنسیون و  نادنمشناد و  دندمآیم و  درگ  اجنآ  رد  نارگتعنص 
ناییادوب ناناملسم ، ینیتال ، يروطسن ، نایحیسم  تاثحابم  هب  دندادیم و  ناشن  ار  اهتشد  نامدرم  یـشیدنادازآ  لهاست و  دوخ  زا  نالوغم 

نیا زا  یکی  هب  ار  دوخ  ياج  نالوغم  هنایارگناج  یتسرپنمش  یلامش  نیچ  ناتسلوغم و  رد  هجیتن ، رد  دندادیمارف . شوگ  نایسویسوفنک  و 
نیا سپنآ ، زا  دـندمآرد . دوب ، لوادـتم  تبت  ناییامال  ناـیم  رد  هک  یتروص  هب  ییادوب  بهذـم  هب  ناـنآ  عقاو ، رد  داد و  رتـالاو  ياـهنید 
چوک ترجاهم و  رد  اهقوملق  ای  توریوا  نالوغم  یتح  دـنام و  یقاب  اهنآ  نید  دـش و  یقرـش  يایـسآ  نـالوغم  یلـصا  هدـمع و  نید  نید ،

. دندرب نابوک  اگلو و  هیحان  هب  برغم و  هب  ار  نآ  مهدفه  نرق  زاغآ  رد  دوخ  گرزب 
رد هک  دـندمآرد  ناوی  هلـسلس  ینعی  تشاد ، یجراـخ  لـصا  هک  ینیچ  ياهلـسلس  تروص  هب  نیچ  رد  جـیردت  هب  لوـغم  گرزب  ياـهناخ 
رد لاس 1368  ات  نانیا  تسا . هدرک  تموکح  وس  نیا  هب  زا 1280  هک  دوشیم  بوسحم  یمسر  هلسلس  نیمتسیب  نیچ  یتنـس  يراگنخیرات 

لوغم تاناخ  رب  ار  دوخ  ذوفن  رتشیب  اهنآ  نیا ، زا  شیپ  اهتدم  اما  دش ، اهنآ  نیـشناج  گنیم  یموب  هلـسلس  هکنیا  ات  دندرک  ینارمکح  نیچ 
. دندوب هداد  تسد  زا  یبرغ  يزکرم و  يایسآ 

. دندنام یقاب  گنیم  هلسلس  ناروتارپما  تمومیق  تحت  مه  نآ  یبسن ، یلالقتسا  اب  ناتسلوغم  رد  اهنت  گرزب  ياهناخ  باقعا 

یسانشباتک

.43 موبلا ، 243 ؛ - 241 روابماز ، 216 ؛ - 201 لوپ ، نیل - - 
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ا. دلوتراب و ج . و . « ) يالیبوق (، » لیوب ا . ج . «، ) ناخ زیگنچ  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
(. ناگروم ا . د . « ) زیگنچ ، » یناریا همانشناد  ناگروم ؛) ا . د . « ) وتیاجلا (، » لیوب

L. Hombis, Le Chapitre CVII du Yuanche, Les g enealogies imperiales dans L'histoire - 
Chinoise Officielle de la dynastie mongole)- Supplement to TP, 38, Leiden 1945 (, 51- 2, 71- 3,

.85- 9, 10- 9, 114- 17, 128- 32, 136- 44, 153- 5, 157- 8
( یسراف ینیچ و  ذخآم  رب  تسا  ینتبم  اههمانهرجش  )

474 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
.223 هحفص 222 - رد  اههمانهرجش  اب  نالوغم ، ناگروم ، ا . د . - 

475 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1363 - 1227 / 764 ياتغج 624 - باقعا  ناییاتغج ،  132

هراشا

زیگنچ رسپ  ياتغج ،  1227 یقرش 624 / ناتسکرت  ياچریمس و  رب  لمتشم  ناتسلوغم  رهنلا ، ءاروام 
ینارمکح لوا  رود  زیگنچ ، رسپ  نکوتئوم ، رسپ  وگالهارق   1244 / 642

ياتغج رسپ  هکگنم ،)  ) وگنموسی  1246 / 644
ینارمکح مود  رود  وگالهارق ،  1251 / 649
وگالهارق هویب  نوتاخ ، هنیقروا   1252 / 650

وگالهارق رسپ  هاش ، كرابم   1266 / 664
نکوتئوم رسپ  اود ، نوسی  رسپ  نیدلا  ثایغ  قارب ، ح 1266  ح 664 /

ياتغج رسپ  نبرس ، رسپ  ياپ ،) وکین   ) یبوگن  1271 / 670
نکوتئوم هریبن  نچس ، یچقدق  رسپ  رومیت ، اغط  ای  اغب   1272 / 670

قارب رسپ  اود ، ح 1282  ح 681 /
اود رسپ  کچنک ،  1306 / 706

نکوتئوم هریبن  نچس و  یچقدق  رسپ  وقیلات ،  1308 / 708
476 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ینارمکح لوا  رود  اود ، رسپ  کپوک ،)  ) کبک  1309 / 709
( اقوب  ) اغوب نسا   1309 / 709

ینارمکح مود  رود  کبک ، ح 1320  ح 720 /
اود رسپ  ياتجلیا )  ) يادگیجلا  1326 / 726

اود رسپ  رومیت ، اود   1326 / 726
نیدلا ءالع  نیریشمرت ،  1326 / 726
رومیت اود  رسپ  نازوب ،  1334 / 734
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اود رسپ  نگوبا ، رسپ  یش ، گنچ   1334 / 734
نگوبا رسپ  رومیت ، نسا )  ) نسی ح 1338  ح 739 /

ياتگوا باقعا  زا  هّللا  لیلخ  یلع   1343 - 1341 / 744 - 742
کچنک رسپ  دالوپ ، رسپ  دمحم ، ح 1342  ح 743 /

1347 رد 747 / لوتقم  اود ، رسپ  روئاسی ، رسپ  نازاق ،  1343 / 744
ياتگوا باقعا  زا  ناطلس  یلع  رسپ  هجدنمشناد ،  1346 / 747

1358 رد 759 / لوتقم  اود ، رسپ  ولغا ، وغرس  رسپ  یلق ، نایوب   1358 / 749
ناغزاق نب  هّللا  دبع  نب  رومیت  هاش   1359 / 760

( اقوب  ) اغوب نسا  رسپ  رومیت ؟، قلغت   1363 - 1359 / 764 - 760
. دندنام یقاب  تردق  رس  رب  نانچمه  مهدفه  نرق  رخاوا  ات  یقرش  تاناخ  ياتغج . یبرغ  تاناخ  رب  گنل  رومیت  يالیتسا   1363 / 764

راـبتعا تیثیح و  اـسای ، ینعی  ياهلیبق  نوناـق  رد  صـصختم  وا و  روکذ  هدـنامزاب  نیرتـگرزب  ناونع  هب  ياـتغج  ناـخ ، زیگنچ  گرم  زا  دـعب 
رد الثم  درکیم ، ادـیپ  دروخرب  یمالـسا  تعیرـش  اب  يزیگنچ  ياسای  اجره  دوب و  ناناملـسم  فلاخم  ادـیدش  عقاو  رد  يو  تشاد . یناوارف 

. دـیزرویم ماربا  اسای  مکح  نتـشاد  يرجم  رب  يو  يراـج ، بآ  رد  ریهطت  اـی  اـهنآ  تشوگ  يارب  تاـناویح  حـبذ  هب  طوبرم  ماـکحا  دروم 
ياهنیمزرس زا  ياتغج  ورملق  ای  تروی 

477 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دعب ات  ياتغج  تاناخ  اما  تفرگیم ، نایم  رد  ار  ناشنیت )  ) ناشنایت ياههوک  دوب و  هدش  هدیـشک  برغم  رد  دغـس  ات  قرـشم  رد  اهروغیوا 

. دنتخادرپ هئطوت  هب  گرزب  ناخ  وگنم ، هیلع  زین  دنتساخرب و  عازن  هب  دوخ  نیب  رد  ياتغج  ياههون  نارسپ و  دوب . هدشن  لیکشت  شگرم  زا 
رد لوغم  يروتارپما  رـساترس  تسا  هدروآ  دوب ، هدرک  رفـس  مورقارق  هب  ناخ  رابرد  هب  هک  يردـنالف  بهار  یکوربور ، ماـیلیو  هچنآ  رباـنب 

یلخاد گنج  عازن و  زا  هک  دوب  وغلا  ياتغج ، هون  ییاتغج ، تاناخ  یعقاو  سـسؤم  دوب . هدش  میـسقت  وتاب  وگنم و  نایم  لاس 1250  یلاوح 
تقیقح رد  اقوب و  قیرا  يارب  امسا  ار ، ناتسناغفا  یبرغ و  ناتسکرت  مزراوخ و  درک و  هدافتسا  اقوب  قیرا  نآاق و  يالیبوق  وگنم  نارـسپ  نایم 
گرزب ناخ  تعاطا  رد  امسا  رتدودحم ، یتروص  هب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  ییاتغج  تاناخ  هتسه  اهنیمزرس  نیا  دش . فرـصتم  دوخ  يارب 

رد يو  هکنیا  ات  دوب  کیرـش  ياتگوا  هون  ودـیق ، اب  يزکرم  يایـسآ  هب  ذوفن  رد  مهدزیـس  متفه / نرق  ناـیاپ  اـت  عقاو  رد  یلو  تفاـی ، همادا 
. تشذگرد  1303 / 702

ضرعم رد  هرامـش 133 ) هب  دـیرگنب   ) نایناخلیا ینعی  ناریا ، رد  دوخ  نادـنواشیوخ  زا  رتمک  دوخ  ییایفارغج  عضوم  تبـسانم  هب  ناییاتغج 
رد تسا  نکمم  تاـیعقاو  نیا  دـندرک . ظـفح  يرتینـالوط  تدـم  يارب  ار  دوخ  ياهلیبـق  مسر  هار و  دنتـشاد و  رارق  مالـسا  میقتـسم  ذوـفن 

. تسا هتـشاد  ریثأت  یقرـش  ناتـسکرت  رهنلا و  ءارواـم  تاـحاو  زا  نوریب  يزکرم ، يایـسآ  رد  يزرواـشک  يرهـش و  یگدـنز  یلک  طاـطحنا 
ياهكرشم هک  وا  دالوا  ناخ و  اوود  ح 1282  زا ح 681 / اما  دیورگ . مالسا  هب  هک  دوب  ییاتغج  ناخ  نیتسخن  ( 1266 / 664  ) هاش كرابم 

رد تشگزاب و  رهنلا  ءاروام  هب  هرابود  هک  دوب  یـسک  نیلوا  ناخ  کبک  دندیزگ . ینکـس  تاناخ  قرـش  ياهنیمزرـس  رد  دـندوب  یبصعتم 
هژاو کی  هدـش  یـسراف  تروص  دـیاب  يو  مان  هک   ) نیریـشامرت تخاس . رـصق ) ینعی  یلوغم  هب   ) یـشرق اـی  خاـک  کـی  دوخ  يارب  بشخن 

نالوغم اما  دـمآرد ، مالـسا  نید  هب  زین  دـشاب ) ییادوب  نوناق  همراهد » هب  هتفایتداع   » ياـنعم هب  هلیـش  همراـهد  دـننام  ییادوب  تیرکـسناس 
لتق هـب   1334 رد 734 / ار  وا  دـندیروش و  يو  هیلع  دنتـشاد ، يدـیدش  یمالـسا  دـض  تاـساسحا  هک  تاـناخ  یقرـش  تمـسق  نیـشنرداچ 

یفلتخم ییاتغج  ياهناخ  كرت  ناریما  داتفا و  هقرفت  ناییاتغج  نایم  رهنلا  ءاروام  رد  رومیت  نتفای  تردق  اب  نیا ، زا  دعب  یکدنا  دـندیناسر .
اب دناشن . تموکح  هب  ار  ياتگوا  باقعا  زا  یخرب  رومیت  ریما   1363 زا 764 / دعب  سپـس  دندناشن و  ینارمکح  تخت  رب  رهنلا  ءاروام  رد  ار 
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مهدزناپ مهن / نرق  همین  ات  دش و  افوکـش  ناتـسلوغم  رد  هرابود  اهنآ  لابقا  تخب و  رومیت  گرم  زا  دـعب  دـندنام و  هدـنز  ناییاتغج  همهنیا ،
، دوب نایرومیت  تخسرس  راهق و  نمـشد  هک  ( 1462 - 1429 / 867 شتموکح 833 -  ) ناـخ سیوا  نبا  مود  ياـغوب  نسا  تموکح  تحت 

ماود
478 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

(. هرامـش 153 هب  دیرگنب   ) دمآرد ناینابیـش  فرـصت  هب  مهدزناش  مهد / نرق  لیاوا  ات  رهنلا  ءاروام  رد  ناییاتغج  ياهنیمزرـس  اما  دـندروآ ؛
نافروت تمـس  هب  ار  دوخ  ورملق  هک  دـنام  یقاب  میرات  هزوح  رد  ایلع و  یلیا  هیحان  رد  غیلاملا  شتختیاپ  اب  ياچریمـس  رد  یقرـش  هخاش  اهنت 

دـنتفر و نایم  زا  یلکب  ناییاتغج   1678 رد 1089 / ماجنارـس  هکنیا  ات  دـش  رغـشاک  رد  تالغود  هلیبق  ناکرت  تردـق  کیرـش  داد و  طسب 
. دنتفرگ اههجوخ  ینعی  يدنبشقن ، ینید  ياسؤر  زا  ياهلسلس  یقرش  ناتسکرت  رد  ار  اهنآ  ياج 

یسانشباتک

.44 - 43 موبلا ، 250 ؛ - 248 روابماز ، هرامش 77 ؛  30 وخاز ، 242 ؛ - 241 لوپ ، نیل - - 
« ناییاتغج هلـسلس  ، » یناریا همانـشناد  لیوب ؛) ا . دلوتراب و ج . و . « » ياتغج تاناخ  «، » ناخ ياتغج  ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. نکسج (پ .
.L. Hambis, Le Chapitre CVII du Yuan che, 56- 64 - 

هحفص 345. رد  همانهرجش  ناخ ، زیگنچ  نانیشناج  لیوب ، ا . ج . - 
479 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1353 - 1256 / 754 وگالوه 654 - ردارب  يالیبوق  باقعا  نایناخلیا ،  133

هراشا

یلوت رسپ  وکالوه ،  1256 يزکرم 654 / يایلوطانآ  قارع و  ناریا ،
وکاله رسپ  اقابآ ،  1265 / 663

وکاله رسپ  رادوکت ، دمحا   1282 / 681
اقابآ رسپ  نوغرا ،  1284 / 683

اقابآ رسپ  وتاخیگ ،  1291 / 690
وکاله رسپ  ياقارت ، رسپ  ودیاب ،  1295 / 694
نوغرا رسپ  لوا ، نازاغ  دومحم   1295 / 694

نوغرا رسپ  نیدلا ، ثایغ  وتیاجلوا ، هدنبادخ  دمحم   1304 / 703
وتیاجلوا رسپ  رداهب ، نیدلا ، ایندلا و  ءالع  دیعس ، وبا   1316 / 716

یلوت رسپ  اقوب ، غیرا  باقعا  زا  نواگ ،)  ) نوئکاپرا  1335 / 736
ودیاب رسپ  یلع ، رسپ  یسوم ،  1336 / 736

وکاله رسپ  رومیت  وکنم  زا  دمحم ،  1338 - 1337 / 738 - 737
480 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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الیتسا ناکرگ  ناسارخ و  برغ  رب  هک  یچوج  ای  نکتوا  زیگنچ ، ناردارب  زا  یکی  باـقعا  زا  رومیت ، ي ]  ] اـغط  1353 - 1338 / 754 - 739
تشاد

، رومیت ياغط  دـننام (  دـندوب ، يریالج  گرزب  نسح  ریما  هدـناشنتسد  هک  بیقر  ناخلیا  دـنچ  هرود  نیا  رد   1353 - 1338 / 754 - 738
ناریا رد  موس ) نازاغ  ناورـشونا ؛ نامیلـس ؛ نوتاخ ؛ گیب  یتاس   ) یناـپوچ کـچوک  نسح  ریما  و  رومیت ) ناـهج  لـبق ؛ هلـسلس  هب  دـیرگنب 

. دش میسقت  نارادبرس  نایرفظم و  نایریالج و  دننام  یلحم  ياههلسلس  نایم  ناریا  نآ ، زا  سپ  دنتشاد . تموکح 
دوخ ردارب  وگاله  هدهع  رب  یبرغ  يایسآ  رد  ار  نالوغم  تاکلمتسم  میکحت  ددجم و  فرصت  كرتس  راک  لوغم ، گرزب  ناخ  نآاقوگنم ،

. دوب هدش  فیعض  رایسب  ایردومآ  بونج  یمالسا  يایند  رب  ناخ  میقتسم  يالیتسا  نامزنآ ، ات  ناخ  زیگنچ  گرم  هلصاف  رد  اریز  تشاذگ ،
/654  ) تسکش مهرد  ناریا  لامش  رد  ار  يرازن  ناییادف  اب  نایلیعامـسا  تمواقم  نآاقوگنم  درک . تمیزع  برغم  يوس  هب  وگاله  نیاربانب ،

شیپ ماـش  يوس  هب  و  ( 1258 / 656  ) تشک ار  مصعتـسم  یـسابع ، هفیلخ  نیرخآ  درک و  عمقو  عـلق  قارع  رد  ار  هفیلخ  نایرکـشل  (، 1256
/658  ) دندروخ تسکش  هرامـش 31 ) هب  دیرگنب   ) ماش رـصم و  کیلامم  زا  نیطـسلف ، رد  عقاو  تولاج ، نیع  رد  نالوغم  اجنآ  رد  اما  دنار .

. دش هتفرگ  اهنآ  يورشیپ  ولج  و  (، 1260
ناخ عبات  ناخ  ینعی  ناخلیا ، بقل  دـیدرگ و  ایلوطانآ  زاقفق و  قارع ، ناریا ، نارمکح  گرزب  ناخ  بناج  زا  تباین  هب  وگـاله  همهنیا ، اـب 

. تفای گرزب 
دندوب رـصم  کیلامم  هلمج  نآ  زا  هک  تشاد  رایـسب  یجراخ  نانمـشد  اما  دوب ، هتفای  ناینب  یعطق  تروص  هب  یناخلیا  تلود  بیترت ، نیدـب 

. دندش رفک  رکشل  ربارب  رد  مالسا  هاپس  رادملع  کنیا  دنتخاس و  لطاب  نالوغم  يریذپان  تسکش  دروم  رد  ار  هماع  هدیقع  هک 
تموـصخ ناریا  یقرـشلامش  زاـقفق و  رد  عـقاو  هـیف  عزاـنتم  یحاوـن  رـس  رب  ناـیناخلیا  اـب  زین  ناـییاتغج  نـیرز و  يودرا  لوـغم  ياـهناخ 

ار نایناخلیا  دش و  نیرز  يودرا  کیلامم و  نایم  یناگرزاب  یسایس و  داحتا  ببس  هک  دوب  نایناخلیا  اب  كرتشم  ینمـشد  نیا  دندیزرویم .
قوس ناملـسم  دض  رب  ایکیلیک  ناینمرا  هنارتیدم و  یقرـش  لحاوس  ياهرهـش  نایبیلـص  یحیـسم و  ياهتردـق  اب  داحتا  هب  شیوخ  هبون  هب  زین 

يروطسن یحیسم  وگاله ، رسمه  نوتاخ ، زقود  داد .
481 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. دنتشاد دعاسم  الماک  يرظن  ییادوب  نید  تیحیسم و  هب  تبسن  یناخلیا  يارما  نیتسخن  دوب و 
اب نانآ  طابترا   1294 رد 693 / نآاق  يالیبوق  ای  يالیبوق  گرم  زا  دعب  اما  دندرک ، يرادیاپ  یجراخ  نانمـشد  ربارب  رد  یبوخ  هب  نایناخلیا 

نانیشناج ناخ و  نازاغ  هک  دش  ثعاب  ناریا  طیحم  ینید  یگنهرف و  ذوفن  راشف و  هکنآ  هصاخ  دیدرگ ، تسـس  نیچ  رد  گرزب  ياهناخ 
دیعـس وبا  دوب .) هدیورگ  مالـسا  نید  هب  تشاد ، هاتوک  یتموکح  هک  زین  وا  زا  شیپ  ناخلیا  رادوکت  دمحا  هتبلا ،  ) دنورگب مالـسا  نید  هب  وا 

. دوب یناخلیا  گرزب  نارمکح  نیرخآ 
طباور اما  داد . نایاپ  ماش  رـس  رب  تلود  ود  ناـیم  گـنج  هب  بیترت  نیا  هب  دـمآرد و  یتشآ  رد  زا  رـصم  کـیلامم  اـب   1323 رد 723 / يو 
نیشناج نودب  دیعس  وبا  هناتخبدب  تشاد . همادا  دیعس  وبا  ینارمکح  نارود  مامت  رد  زاقفق  هیحان  رس  رب  نیرز  يودرا  اب  نایناخلیا  هنامصخ 

تخت هب  زا  تسا  رپ  وا  گرم  زا  دعب  لاس  تسیب  ورنیازا ، تشذگرد . دریگب ، ار  وا  ياج  دناوتب  هک  یکیدزن  دنواشیوخ  نودب  عقاو ، رد  و 
هب نایناخلیا  تلود  هرخالاب  هکنیا  ات  دـندوب ، يریالج  یناپوچ و  مصاـختم  يارما  هدـناشن  تسد  هک  یجنپـس  ياـهناخ  یپردیپ  نتـسشن 

ار ناریا  نیمزرس  مامت  رگید  راب  هک  دوب  گنل  رومیت  ریما  نیا  دندش . نآ  نیشناج  ناریا  رسارس  رد  یلحم  ياههلسلس  دیـشاپ و  مه  زا  یلک 
. دروآرد تموکح  کی  تحت 

نید هب  ناخ  نازاغ  ندـیورگ  زا  سپ  تسا و  ناریا  خـیرات  قنوررپ  ياههرود  زا  نایناخلیا  هرود  یلخاد ، ياهیناماسبان  گنج و  دوجو  اـب 
هغارم زیربت و  دوش . هتشادرب  نایم  زا  اهنآ  یناریا  يایاعر  لوغم و  كرت و  نارمکح  یماظن و  هقبط  تافالتخا  هک  دوب  نآ  رب  یعـس  مالـسا ،
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زا دـعب  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  یعیبط  مولع  موجن و  يراگنخـیرات و  صوصخب  تشگ و  ملع  شناد و  زکرم  دوب  ناـیناخلیا  تختیاـپ  هک 
رد و  درک ، قیوشت  ار  نارامعم  نارگتعنـص و  نادنمرنه و  دنگفایپ و  نیوزق  کیدزن  هیناطلـس  رد  يدـیدج  تختیاپ  وتیاجلوا   1307 / 707

ياهگنهرف اب  اهنآ  طابترا  نالوغم ، ینطوناهج  تایرظن  دمآ . دیدپ  یمالـسا  یـشاقن  يرامعم و  رد  یناخلیا  زیامتم  صاخ و  کبـس  هجیتن 
يارب ییاههاگدـنام  زیربـت  رهـش  رد  تـشاد . یناریا  ياـیند  رد  ياهزاـت  يرنه  یناـگرزاب و  يرکف ، تاریثأـت  ینیچ ، گـنهرف  نوـچ  نـهک 

. درک يزاب  دنه  رود و  قرش  اب  یناگرزاب  رد  یمهم  یطابترا  شقن  یناخلیا  تکلمم  دمآ و  دیدپ  ییایلاتیا  ناناگرزاب 

یسانشباتک

.48 - 45 موبلا ، 245 ؛ - 244 روابماز ، 221 ؛ - 217 لوپ ، نیل - - 
482 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

(. رلوپشا ب . « ) نایناخلیا ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
.L. Hambis, Le Chapitre CVII du Yuan che, 90- 4 - 

هحفص 343. رد  همانهرجش  اب  ناخ ، زیگنچ  نانیشناج  لیوب ، ا . ج . - 
ندـیل 1985، مراهچ ، پاـچ  ، 1350 یناـخلیا 1220 - هرود  رد  گـنهرف  يارادا و  ناـمزاس  تسایــس ، ناریا . رد  نـالوغم  رلوپــشا ، ب . - 

هحفص 382. رد  همانهرجش 
هحفص 225. رد  ياهمانهرجش  اب  نالوغم ، ناگروم ، ا . د . - 

483 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1502 - 1227 / 907 یچوج 624 - باقعا  زا  نیرز ، يودرا  ياهناخ   134

هراشا

قاچپق تشد  یبرغ  شخب  مزراوخ و  یبونج ، هیـسور  رد  قرزا  يودرا  ياهناخ  وتاب ، باقعا  هیـسور 1 . بونج  مزراوخ و  یبرغ ، هیربیس 
1255 653 ؟- تف ؟ یچوج ، رسپ  وتاب ،  1227 / 624

وتاب رسپ  قاترس ،  1256 / 654
قاترس ردارب  ای  رسپ  یچغالوا ،  1257 / 655

یچوج رسپ  هکرب ،  1257 / 655
وتاب رسپ  ناقوغت ، رسپ  رومیت ، هکگنم )  ) وگنم  1267 / 665

ناقوغت رسپ  وگنم ، ادوت   1280 / 679
ناقوغت رسپ  وترات ، رسپ  اغوبالوت ،  1287 / 687

نیدلا ثایغ  رومیت ، وگنم  رسپ  اتقوت ،  1291 / 690
نیدلا ثایغ  رومیت ، وگنم  رسپ  هچلرغط ، رسپ  کبزوا ، دمحم   1313 / 713

کبزوا رسپ  کبمج )  ) کب یناج   1342 / 742
484 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

، گب يدرب  دمحم  هلمج : نآ  زا  دندوب ، ینارمکح  یعدم  نت  دـنچ  هرود  نیا  رد  شاشتغا ؛ یگتفـشآ و  هرود   1380 - 1357 / 782 - 758

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 264 

http://www.ghaemiyeh.com


 ... قالوب و دمحم  دارم ، رضخ ، گب ، زورون  دمحم  اپلوق ،
قرزا و يودرا  ياهناخ  ، 1378 زا 780 / سپ  قاچبق و  تشد  یقرش  شخب  یبرغ و  هیربیـس  رد  دیفـس  يودرا  ياهناخ  ادروا ، باقعا  . 2

. دندروآ دیدپ  ار  هیسور  بونج  نیرز  يودرا  دندش و  دحتم  مه  اب  دیفس  يودرا 
یچوج رسپ  ادروا ،  1226 / 623

وچوک  1280 / 679
نایوب  1302 / 701

( اقوب غیراس  اقوب ؟(  یساس   1309 / 708
ناسبلیا ح 1315  ح 715 /

هجاوخ كرابم   1320 / 720
ياتمچ  1344 / 745

ياتمچ رسپ  سوروا ،  1374 / 776
سوروا رسپ  هیقاتقوت ،  1376 / 778

سوروا رسپ  کلم ، رومیت   1377 / 778
ادروا ردارب  رومیتاقوت  هیرذ  زا  ای  هجاوخ  یلوت  رسپ  نیدلا  ثایغ  شمتقوت ،  1377 / 778

کلم رومیت  رسپ  غلتق ، رومیت   1395 / 797
کلم رومیت  رسپ  گب ، يداش   1401 / 803

کلم رومیت  رسپ  ناخ ، دلوب ) ، ) دالوپ  1407 / 810
غلتق رومیت  رسپ  رومیت ،  1410 / 813
شمتقوت رسپ  نیدلا ، لالج   1412 / 815
شمتقوت رسپ  يدرب ، میرک   1412 / 815

شمتقوت رسپ  کبک ،  1414 / 817
شمتقوت رسپ  يدرب ،) رابج  ندرف ؟(  مری   1417 / 820

485 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
بیقر ياهناخ  ینارمکح  لوا  رود  دمحم ، غلا   1419 / 822

بیقر ياهناخ  يدرب  تلود   1420 / 823
بیقر ياهناخ  قارب   1422 / 825

( نازاق رد  ادعب   ) ینارمکح مود  رود  دمحم ، غلا   1427 / 832
لوا دمحا  دیس  ح 1433  ح 838 /

رومیت رسپ  دمحم ، كوچوک  ح 1435  ح 840 /
رومیت رسپ  دمحا  ح 1465  ح 871 /

1498 - 1481 / 903 - 886
دنتشاد تموکح  مه  اب  هک  دمحا  نارسپ   1505 تف 911 / دمحا ، خیش   1502 - 1499 / 907 - 904

دنتشاد تموکح  مه  اب  هک  دمحا  نارسپ  مود  دمحا  دیس   1481 / 886
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دنتشاد تموکح  مه  اب  هک  دمحا  نارسپ  یضترم   1499 - 1481 / 904 - 886
همیرک ياهراتات  يودرا  رد  نیرز  يودرا  بذج  همیرک و  يارگ  ياهناخ  زا  دمحا  خیش  تسکش   1502 - 907

1227 رد 624 / يو  نوـچ  دوـب و  هدیـسر  ثرا  هب  تروـی  ناوـنع  هب  قاـچپق  تـشد  یبرغ و  هیربیـس  زیگنچ ، رـسپ  نیرتـگرزب  یچوـج  هـب 
یچوج باقعا  یمسا  هدرکرس  سیئر و  وا  دیسر و  ناخ  ادروا  وا ، گرزب  رسپ  هب  یبرغ  هیربیـس  ینعی  وا ، ورملق  یقرـش  شخب  تشذگرد ،

شمتقوت هک  مینادیم  اما  میرادن ، ینادنچ  عالطا  دیفس  يودرا  ياهناخ  نیتسخن  زا  داد . لیکشت  ار  دیفس  يودرا  دوخ  ورملق  رد  تشگ و 
رامش هب  یقرش  ياپورا  اهتشد و  خیرات  رد  یمهم  تیـصخش  دوب و  لاعف  دنمتردق و  يریما  تساهناخ ، نآ  هلمج  زا  هک  ( 1406 تف 809 / )

ار نیرز  يودرا  رگید  راب  يارب  تخاس و  دحتم  دیفس  يودرا  اب  دوب ) هتفای  ترهش  نیرز  يودرا  هب  هک   ) ار وتاب  قرزا  يودرا  يو  دمآیم .
زا رومیت  اب  هناتخبدـب  اما  درک . تراغ   1382 رد 784 / ار  وکـسم  دوروگوون و  ینژین  دروآ و  نوریب  هیـسور  رد  يربتعم  تردـق  تروص  هب 

دلوتیو هب  هک  تخاس  روبجم  ار  شمتقوت  دنار و  نوریب  اگلو  دور  هنارک  رب  عقاو  يارـس ، شتختیاپ ، زا  ار  يو  رومیت  دـمآرد و  تفلاخم  رد 
. درب هانپ  یناوتیل ، ریما  ساتوتاتیو ،) )

دروم دوروگوون  اـت  ار  هیـسور  وتاـب ، دیـسر . وتاـب  مود ، رـسپ  هب  یبونج ، هیـسور  رد  قاـچپق  تشد  مزراوـخ و  یچوـج ، ورملق  یبرغ  همین 
هب درک و  ریخست  ار  فیک  داد ، رارق  زاتوتخات 

486 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
لحاوس ات  مراهچ  يـالب  بیقعت  و  ( 1241 / 638  ) شینگیل رد  نالوغم  يزوریپ  زا  دـعب  یحیـسم  ياپورا  درب . هلمح  ناتـسراجم  ناتـسهل و 
يودرا تفای . تاجن  وتاب  نایهاپـس  رتشیب  زاتوتخات  ضرعت و  زا  گرزب ، ناـخ  ياـتگوا ، گرم  ربخ  راـشتنا  اـب  اـهنت  کـیتایردآ ، ياـیرد 

یـسور و عبانم  دـنچره  دـنداد ، نآ  هب  اهـسور  ارهاظ  ار  نیرز  يودرا  مان   ) دـش نیرز  يودرا  هتـسه  دوب ، يارـس  نآ  زکرم  هک  وتاـب  قرزا 
، فرطنیا هب  ( 1341 تف 742 /  ) ناخ کبزوا  نامز  زا  دنربیم .) راک  هب  نآ  يارب  ار  گرزب  يودرا  هداس  ناونع  بلغا  یناوتیل  یناتسهل و 
هک اـهنآ  یـسور  ياـیاعر  هدوت  ودرا و  ياورناـمرف  ياـهناخ  نیب  هک  دـهدیم  ناـشن  نیا  دـندوب و  ناملـسم  همه  نیرز  يودرا  ياـهناخ 

ینید تاغیلبت  هب  قاچپق  تشد  رد  اهتدم  ات  یحیـسم  ناغلبم  دنچره  تسا . هتـشاد  دوجو  ینید  فاکـش  کی  دندوب ، سکودوترا  یحیـسم 
ورملق زا  تشاد . رـصم  ماش و  رد  کیلامم  تلود  ایلوطانآ و  اب  یمهم  یناگرزاب و  طباور  ودرا ، يورره ، هب  دـندادیم . همادا  هنادازآ  دوخ 

گنهرف و زا  نیرز  يودرا  گنهرف  لاح ، نامه  رد  دـشیم و  لیـسگ  کیلامم  نوشق  رد  تمدـخ  يارب  سفنهزات  ناگدرب  نامالغ و  نآ ،
1354 زا 753 / سپ  لنادراد ، رب  نانآ  تراظن  هطلـس و  ینامثع و  تردق  هعـسوت  يراب ، تفریذـپیم . ذوفن  ياهنارتیدـم  یمالـسا و  ندـمت 
. دندمآرد ضحم  یسور  تردق  کی  تروص  هب  نانآ  دعب ، هب  نامزنآ  زا  درک و  عطق  ناکولمم  هنارتیدم و  اب  ار  نیرز  يودرا  نایم  هطبار 

نارود  1419 رد 822 / يو  گرم  زا  سپ  دوب و  رـصق » هغوراد  ، » وـگیدا تسد  رد  نیرز  يودرا  یعقاو  تردـق  شمتقوـت ، گرم  زا  دـعب 
اهناخ رادتقا  ذوفن و  ولج  وکسم  نیشنریما  یناوتیل و  ناتسهل و  ندمآرب  مهدراهچ  متـشه / نرق  رخاوا  رد  دش . زاغآ  یلخاد  قافن  هیزجت و 

، همیرک ناـخ  نیا  تقیقح  رد  دنتـساخرب . نآ  اـب  تمـصاخم  هب  زین  همیرک ، ياـهراتات  اـهنآ ، نادـحتم  یناـمثع و  نیطالـس  درک و  دـس  ار 
. درک دوخ  نوشق  همیمض  ار  نآ  یناسنا  يورین  مظعا  تمـسق  داد و  تسکـش  ار  نیرز  يودرا  ربهر   1502 رد 907 / هک  دوب  يارگیلگنم 

هدـش ادـج  نیرز  يودرا  نطب  زا  رومیتاغط  یچوج ، رـسپ  نیموس  ددـعتم  باقعا  یگدرکرـس  هب  يرگید  تاـناخ  خـیرات ، نیا  زا  شیپ  اـما 
1552 هبلغ 959 / ات   ) نازاـق هرامـش 36 ،) هب  دیرگنب  هیـسور ،  1554 هبلغ 961 / اـت   ) ناـخ ارتـسا  تاـناخ  زا  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  دـندوب .

همیرک تاـناخ  و  هرامـش 138 ) هب  دـیرگنب  ، 1681 دودـح 1092 / اـت  نازاـیر ، فارطا  رد   ) فومـساق هرامـش 137 ،) هب  دیرگنب  هیـسور ،
. درب مان  هرامش 135 ) هب  دیرگنب  )

یسانشباتک
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.44 موبلا ، هحفص س ؛ رد  همانهرجش  247 و  - 246 ، 244 روابماز ، هحفص 240 ؛ رد  همانهرجش  231 و  - 222 لوپ ، نیل - - 
L. Hambis, Le Chapitre CVII du Yuan  - 487 ص : یـسانشرابت ، يرامـشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالـسا  ياههلـسلس 

.che, 52- 7
هحفص 453- رد  اههمانهرجـش  ، 1965 ندابـسیو ، مود ، پاچ  ، 1502 هیـسور 1223 - نیمزرـس  رد  نالوغم  نیرز . يودرا  رلوپـشا ، ب . - 

.454
هحفص 344. رد  ياهمانهرجش  اب  ناخ ، زیگنچ  نانیشناج  لیوب ، ا . ج . - 

هحفص 224. رد  ياهمانهرجش  اب  نالوغم ، ناگروم ، ا . د . - 
488 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1792 - 1449 / 1208 یچوج 853 - دالوا  زا  همیرک  ياهناخ  يارگ ،  135

هراشا

زا 830/ دـعب  رومیت و  شات  نب  يارگ )  ) يدرب تلود  مهدزناپ  نرق  لیاوا  مهن / نرق  لـیاوا  همیرک  ياـهناخ  نیارکوا 1 . بوـنج  همیرک و 
نیرز يودرا  ياهناخ  عیطم  همیرک  نانارمکح  رومیت ، شات  نب  نیدلا  ثایغ  نب  يارگیجاح   1427

تموکح لوا  رود  لقتسم ، نارمکح  رومیت ، شات  نب  نیدلا  ثایغ  نبا  لوا  يارگیجاح   1449 / 853
لوا یجاح  نب  يارگردیح   1456 / 860

تموکح مود  رود  لوا ، يارگ  یجاح   1456 / 860
تموکح لوا  رود  لوا ، یجاح  نب  يارگتلود  رون   1466 / 870

تموکح لوا  رود  لوا ، یجاح  نب  يارگیلگنم   1467 / 871
تموکح مود  رود  تلود ، رون   1474 / 879

تموکح مود  رود  يارگیلگنم ،  1475 / 880
موس رود  تلود ، رون   1476 / 881

489 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
موس رود  يارگیلگنم ،  1478 / 883

یلگنم نبا  لوا  يارگدمحم   1514 / 920
لوا دمحم  نبا  لوا  يارگيزاغ   1523 / 931

یلگنم نبا  لوا  يارگتداعس   1524 / 932
لوا دمحم  نبا  يارگمالسا   1532 / 939
یلگنم نبا  لوا  يارگبحاص   1532 / 939

یلگنم نب  كرابم  نبا  لوا  يارگتلود   1551 / 958
لوا تلود  نبا  مود  يارگدمحم   1577 / 985
لوا تلود  نبا  مود  يارگمالسا   1584 / 992

تموکح لوا  رود  لوا ، تلود  نبا  مود  يارگيزاغ   1588 / 998
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لوا تلود  نبا  لوا  يارگحتف   1596 / 1005
مود رود  مود ، يارگ  يزاغ   1596 / 1006

مود يزاغ  نب  يارگشمتقوت   1608 / 1016
لوا تلود  نبا  لوا  يارگ  تمالس   1608 / 1017

تموکح لوا  رود  مود ، دمحم  نب  تداعس  نبا  موس  يارگدمحم   1610 / 1019
تموکح لوا  رود  لوا ، تلود  نب  كرابم  نب  يارگگب  یناج   1610 / 1019

مود رود  موس ، يارگدمحم   1623 / 1032
مود رود  يارگگب ، یئاج   1624 / 1033

موس رود  موس ، يارگدمحم   1624 / 1033
موس رود  يارگکب ، یناج   1627 / 1036
مود يزاغ  نب  يارگتیانع   1635 / 1044

مود يزاغ  نبا  لوا  يارگرداهب   1637 / 1046
تموکح لوا  رود  وفوص ، لوا ، تمالس  نبا  مراهچ  يارگدمحم   1641 / 1051

لوا تمالس  نبا  موس  يارگمالسا   1644 / 1054
مود رود  مراهچ ، يارگدمحم   1654 / 1064

لوا حتف  نب  تلود  نب  يارگلداع   1666 / 1076
490 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

تموکح لوا  رود  رداهب ، نبا  لوا  يارگمیلس   1671 / 1082
لوا تمالس  نب  كرابم  نب  يارگدارم   1678 / 1089

لوا تمالس  نب  میرق  نبا  مود  يارگیجاح   1683 / 1094
مود رود  لوا ، يارگمیلس   1684 / 1095

لوا تمالس  نب  میرق  نبا  مود  يارگتداعس   1691 / 1103
لوا تمالس  نب  افص  نب  يارگافص   1691 / 1103

موس راب  لوا ، يارگمیلس   1692 / 1104
تموکح لوا  رود  لوا ، میلس  نبا  مود  يارگتلود   1699 / 1110

مراهچ راب  لوا ، يارگمیلس   1702 / 1114
لوا میلس  نبا  موس  يارگيزاغ   1704 / 1116

تموکح لوا  رود  لوا ، میلس  نبا  لوا  يارگنالپاق   1707 / 1119
تموکح مود  رود  مود ، يارگتلود   1708 / 1120

مود رود  لوا ، يارگنالپاق   1713 / 1125
لوا تمالس  نب  لداع  نبا  موس  يارگتلود   1716 / 1128

لوا میلس  نبا  موس  يارگتداعس   1717 / 1129
تموکح لوا  رود  لوا ، میلس  نبا  مود  يارگیلگنم   1724 / 1137
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موس رود  لوا ، يارگنالپاق   1730 / 1143
مود تلود  نبا  مود  يارگحتف   1736 / 1149

مود رود  مود ، يارگیلگنم   1737 / 1150
لوا میلس  نبا  مود  يارگتمالس   1740 / 1152
لوا نالپاق  نبا  مود  يارگ  میلس   1743 / 1156

تموکح لوا  رود  مود ، تلود  نب  يارگنالسرا   1748 / 1161
مود تداعس  نب  يارگمیلح   1756 / 1169

تموکح لوا  رود  مود ، تلود  نب  يارگمیرق   1758 / 1172
تموکح لوا  رود  مود ، حتف  نبا  موس  يارگمیلس   1764 / 1178

مود رود  يارگنالسرا ،  1767 / 1180
تموکح لوا  رود  مود ، تمالس  نب  يارگدوصقم   1767 / 1181

مود رود  يارگمیرق ،  1768 / 1182
تموکح لوا  رود  نالسرا ، نبا  مراهچ  يارگتلود   1769 / 1182

491 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
مود میلس  نبا  مود  يارگنالپاق   1769 / 1183

مود رود  موس ، يارگمیلس   1770 / 1184
مود رود  يارگدوصقم ،  1771 / 1185

موس میلس  نبا  مود  يارگبحاص   1772 / 1186
مود رود  مراهچ ، يارگتلود   1775 / 1189

تموکح لوا  رود  مود ، تلود  نب  دمحا  نب  يارگنیهاش   1777 / 1191
مود تلود  نب  دمحا  نب  يارگمود  رداهب   1783 - 1782 / 1197 - 1196

هیسور هب  همیرک  مامضنا   1783 / 1197
هیسور هدناشنتسد  ناونع  هب  تموکح  مود  رود  يارگنیهاش ،  1787 - 1783 / 1201 - 1197

نالسرا نب  يارگزابهش   1787 ینامثع 1201 / هدناشنتسد  ياهناخ  ناونع  هب  یباراسب ، ای  قجوب  راتات  ياهناخ  . 2
يارگتخب  1792 - 1789 / 1206 - 1203

نیرز يودرا  ياههیاپ   1359 زا 660 / سپ  هک  یگداوناخ  تاعزانم  یط  رد  ياهبعـش  یچوج ، رـسپ  رومیتاغت ،)  ) رومیتاغط باقعا  نایم  زا 
/ مهن نرق  لـئاوا  رد  یلو  دـندوب ، شمتقوت  ناگدـناشنتسد  زا  زاـغآ  رد  ناـنیا  دـینادرگ . رقتـسم  همیرک  رد  ار  دوـخ  تخاـس ، لزلزتـم  ار 

مان دناوخ . میرق  ياورنامرف  ار  دوخ  امـسر   1449 رد 853 / يارگیجاح  دنتفای و  لالقتـسا  رومیت  شات  دالوا  ناونع  هب  جـیردت  هب  مهدزناپ 
. دشاب هدـش  هتفرگ  دـندوب ، هدرک  ینابیتشپ  يارگیجاح  زا  هک  نیرز  يودرا  فیاوط  زا  یکی  يارک  زا  هک  دراد  لامتحا  يارگ  یگداوناخ 

اهياغون نیمزرـس  مهدزناپ  مهن / نرق  نایاپ  ات  دمآ و  رب  ناخ  زیگنچ  دالوا  نایم  زا  هک  دوب  ییاهتلود  نیرتماوداب  زا  یکی  همیرک  تاناخ 
. دروآرد دوخ  هطلس  ریز  هب  یباراسب ، ای  قجوب  هیحان  ات  هایس  يایرد  یلامش  هنارک  رد  ار 

عاـبتا و زا  ار  هـمیرک  يارما  نآ  ياـهناخ  هـک  نـیرز  يودرا  ربارب  رد  تـسخن  هـمیرک ، ياــهناخ  یعیبـط  نادــحتم  یناــمثع  نیطــالس 
نرق زا  سپس  دنتسنادیم و  دوخ  ناگدناشنتسد 
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492 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
يورین مظعا  تمسق  دنداد و  تسکش  ار  نیرز  يودرا  هدرکرس  هکنآ  زا  سپ  اهناخ  يارگ  دنتفرگ . رارق  اهسور  ربارب  رد  مهدزناش  مهد /
یشخب رد  و  هرامش 134 ) هب  دیرگنب   ) دنتـسه نیرز  يودرا  ناثراو  هک  دندش  یعدم  دندرک ، ماغدا  دوخ  ياهورین  رد  ار  وا  یگنج  یناسنا 

نیا و   1502 زا 907 / دـعب  اهنآ  یماـظن  تردـق  شیازفا  هرامـش 137 .) هب  دـیرگنب   ) دنتـشاد تموکح  نازاـق  رد  مهدزناـش  مهد / نرق  زا 
راشف شیانعم  دوب ، یلفـس  ياـگلو  رد  نیرز  يودرا  لومعم  زکرم  زا  رتکیدزن  وکـسم  هب  اـهناخ  يارگ  ياـههاگارچ  عتارم و  هک  تیعقاو 

، مهدزناـش مهد / نرق  رخاوا  زا  تشاد . همادا  مهدـجیه  مهدزاود / نرق  اـت  هـک  دوـب  ییاـهشروی  تـالمح و  وکـسم و  رب  رتنوزفا  یماـظن 
هب دندرکیم و  تموکح  نیئاپ  نابوک  ند - هیحان  نیارکوا و  یبونج  شخب  رتشیب  رب  لپورفمیس )  ) يارسهچغاب رد  دوخ  تختیاپ  زا  اهناخ 

مهدـفه مهدزای / نرق  لیاوا  رد  عقاو ، رد  دـندرکیم . لمع  یقرـش  ياپورا  یحیـسم  ياهتلود  اهینامثع و  نایم  لئاح  تلود  کـی  ناونع 
دوخ ناگدـناشنتسد  ار  همیرک  ياهراتات  یناـمثع  نیطالـس  دـندشیم . دـحتم  هیـسور  ياـهرازت  هیلع  یناوتیل  ناتـسهل و  اـب  یهاـگ  اـهنآ 

هتـشاد روضح  ینامثع  رابرد  رد  ناـگورگ  ناونع  هب  يارگ  ناـگدازهاش  زا  یکی  هشیمه  هک  دـندوب  نآ  راتـساوخ  و  دـندرکیم ، بوسحم 
رد هک   ) دتفارب ینامثع  تلود  هاگره  هک  تشاد  دوجو  یمهبم  ساسحا  هشیمه  یلو  دندرکیم ؛ ییوشانز  اهنآ  اب  تردن  هب  دـنچره  دـشاب .

هیکرت ینارمکح  ریرس  رب  نتسشن  ياعدا  دنناوتیم  اهناخ  يارگ  دیسریمن ) رظن  هب  نکمم  ریغ  مهدفه  مهدزای / نرق  رد  نامز  زا  ياههرب 
ياهنیمزرــس نآ  رثا  رب  دـنک و  حــتف  ار  فوزآ  رد 1699  ریبـک  رطپ  هک  دـش  ثعاـب  یبونج  تمـس  رد  هیـسور  یبلطهعـسوت  دـنیامنب . ار 

هک ینامثع  يروتارپما  نوچ  تفرگ و  ینوزف  تاـناخ  رب  هیـسور  راـشف  مهدـجیه  مهدزاود / نرق  رد  دـش . تمـسق  ود  هب  همیرک  ياـهراتات 
هیـسور يروتارپما  هب  ار  نآ  دـنتفرگ و  ار  همیرک  ریبک  نیرتاک  نایهاپـس   1783 لاس 1197 / ات  دـنکب ، یکمک  تسناوتن  دوب  هدـش  فیعض 

. دنتشامگ یباراسب  رد  اهراتات  تسایر  هب  یلاس  دنچ  يارب  یلاع  باب  فرط  زا  ار  همیرک  ياهناخ  زا  نت  ود  بیترت ، نیدب  دنتخاس . مضنم 

یسانشباتک

.45 - 44 موبلا ، همانهرجش س ؛ 248 و  - 247 روابماز ، هحفص 240 ؛ رد  همانهرجش  237 و  - 235 لوپ ، نیل - - 
اب رلوپـشا ،) ب . « ) میرق «، » يارگ ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  اـب  قیچلاـنیا ،) لـیلخ  « ) يارگ ، » یکرت مالـسا  فراـعملا  ةرئاد  - 

. نانارمکح تسرهف 
.69 - 1 ، 1978 اینرفیلاک ، دروفنتسا ، همیرک ، ياهراتات  رشیف ، نالا و . - 

493 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1557 - 1466 / 964 - 871 ناخ ) ارتسآ  ای  ناخ  رتشه   ) ناخرط یجاح  ياهناخ   136

هراشا

دمحم کچوک  نب  دومحم  نبا  مساق   1466 رواجم 871 / ياهپتسا  یلفس و  ياگلو 
دمحم کچوک  نب  دومحم  نب  میرکلا  دبع   1490 / 895

دمحا دیس  نب  یصق  نب  مساق   1504 / 909
تموکح لوا  رود  یضترم ، نب  کبوکقآ   1532 / 938

یجاح ياهناخ  یـسانشرابت 493 136  يرامـشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالـسا  ياههلـسلس  میرکلا  دبع  نب  نمحرلا  دـبع   1534 / 941
493 ص :   ..... 1557  - 1466 / 964  - 871 ناخ ) ارتسآ  ای  ناخ  رتشه  ) ناخرط
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دمحا خیش  نب  ردیح  خیش   1538 / 9
مود رود  کبوکقآ ،  1541 / 948

گب يدرب  نب  یچرومغی   1544 / 951
هیسور يالیتسا   1544 / 961

هیسور هتشامگرب  نارمکح  ناونع  هب  ردیح ، خیش  نب  یلع  شیورد   1557 - 1554 / 964 - 961
هیسور هب  ناخرط  یجاح  تاناخ  ندش  همیمض   1557 / 964

494 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
کیدزن ناخرط ،) یجاح  ای  ناخ  رتشه  ای   ) ناـخ ارتسآ  رد  هرامـش 134 ) هب  دـیرگنب   ) تشاد طاطحنا  هب  ور  نیرز  يودرا  هک  ياهرود  رد 

راک يور  دیـسریم ، ادروا  دیفـس  يودرا  هب  ناشلـصا  شمتقوت  قیرط  زا  هک  ياـغون  ياـهراتات  ياـهناخ  زا  ياهلـسلس  اـگلو ، دور  هناـهد 
يداـیز تیمها  زا  نآ ، يوسارف  رزخ و  ياـیرد  اـت  اـگلو  یتراـجت  هار  رـس  رب  هک  شتیعقوم  رطاـخ  هب  هک  دوب  يرهـش  ناـخ  ارتسا  دـندمآ .

قرـشم و رد  فلاکچ  ای  گروبنروا  اـت  لامـش ، رد  هرامـش 137 ) هب  دـیرگنب   ) نازاق تاـناخ  هب  اـت  اـهناخ  نیتسخن  ورملق  دوب . رادروخرب 
اهياغون همیرک و  ياهناخ  راشف  تحت  هک  ناخ  نمحرلا  دـبع  ههد 1530 ، رد  دیـسریم . برغم  رد  همیرک  راتات  ياهناخ  ياهنیمزرس 

هس تفرگ و  ار  ناخ  ارتسا  فوخم ) هب  فورعم   ) مراهچ ناویا   1554 رد 961 / اما  دش ؛ لسوتم  هیسور  رازت  هب  کمک  يارب  دوب  هتفرگ  رارق 
بسک ینابیتشپ  شاهیاسمه  ناملسم  ياهراتات  زا  هک  دوب  هدمآرب  نآ  یپ  رد  دوب و  یلاشوپ  ینارمکح  هک  ار  ناخ  یلع  شیورد  دعب ، لاس 

. درک هیسور  يروتارپما  همیمض  ار  ناخ  ارتسا  درک و  علخ  دنک ،

یسانشباتک

ارتسا ، » یکرت مالـسا  فراعملا  ةرئاد  همانهرجـش س ؛ اب  عطقم ) صقان و   ) 247 روابماز ، هحفص 240 ؛ رد  همانهرجـش  229 و  لوـپ ، نیل - - 
(. رلوپشا ب . « ) ناخ ارتسا  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  تارا ؛) یتمحر  ر . « ) ناخ

495 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1552 - 1437 / 959 نازاق 840 - ياهناخ   137

هراشا

شمتقت نب  نیدلا  لالج  نب  دمحم  غلا   1437 دّمحم 840 / غلا  هلالس  اگلو 1 . هنایم  هیحان 
دمحم غلا  نب  كدومحم )  ) دومحم  1445 / 849

دومحم نب  لیلخ   1462 / 866
دومحم نب  میهاربا   1467 / 871

ینارمکح لوا  رود  میهاربا ، نب  یلع   1479 / 884
ینارمکح لوا  رود  میهاربا ، نب  نیما  دمحم   1484 / 889

مود رود  میهاربا ، نب  یلع   1485 / 890
مود رود  میهاربا ، نب  نیما  دمحم   1487 / 892

هیربیس ياهراتات  ناخ  قیبا ، نب  قومم   1495 / 900

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


میهاربا نب  فیطللا  دبع   1496 / 901
موس رود  میهاربا ، نب  نیما  دمحم   1518 - 1502 / 924 - 907

496 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ینارمکح لوا  رود  فمساق ، ياهناخ  زا  رایلوا ، دیس  نب  یلع  هاش   1519 رگید 925 / یجراخ  ياههلالس  ياهناخ  . 2

همیرک ياهناخ  زا  لوا ، یلگنم  نبا  لوا )  ) يارگبحاص  1521 / 927
ینارمکح لوا  رود  همیرک ، ياهناخ  زا  حتف ، نب  يارگافص   1524 / 930

فمساق ياهناخ  زا  رایلوا ، دیس  نب  یلع  ناج   1531 / 937
مود رود  حتف ، نب  يارگافص   1533 / 939

مود رود  رایلوا ، دیس  نب  یلع  هاش   1546 / 953
هکیب نویوس  هموکحلا  بیان  همیرک ، ياهناخ  زا  يارگافص ، نب  شمتوا   1549 / 956

موس رود  رایلوا ، دیس  نب  یلع  هاش   1551 / 958
( ناخ رتشه   ) ناخرط یجاح  ياهناخ  زا  مساق ، نب  دمحم  راگدای   1552 / 959

هیسور يالیتسا   1552 / 959
اهدعب هک  ییاج  رد  شمتقوت ، هون  دـمحم  غلا  دـش . هداهن  ناینب  یچوج  ناگداون  هلیـسوهب  هک  دوب  ییاهعمجت  زا  رگید  یکی  نازاق  تاناخ 
یلحم ریما  کی  زا  ار  نازاق  یعقاو  رهش   1445 رد 849 / دومحم  شرسپ  دیسر و  تردق  هب  دش ، یقرش  هیسور  نیرز ، يودرا  لوفا  زا  سپ 

هب هرامـش 138 ) هب  دـیرگنب   ) فومـساق تاناخ  هک  دوب  نامز  نیمه  دودـح  رد  زین  تفرگ . تشاد ، راغلب  رابت  الامتحا  هک  گـب ، یلع  ماـنب 
ارتسا تاناخ  اب  زرممه  بونج  رد  تفرگیمربرد و  هماک  دور  اگلو و  ياقتلا  یلاوح  رد  ار  اگلو  ياطـسو  هزوح  نازاق  تاناخ  دمآ . دوجو 

نرق زاغآ  ات  اهراغلب  تکلمم  سیسأت  نامز  زا  هک  دشیم  ياهقطنم  لماش  نازاق  تاناخ  بیترت ، نیا  هب  هرامش 136 .) هب  دیرگنب   ) دوب ناخ 
نینچمه یناگرزاب و  ظاحل  زا  ياهداعلاقوف  تیمها  نآ  هب  نازاق  تیعقوم  تشاد . رارق  یمالـسا  تاریثأت  ذوفن و  ضرعم  رد  مهد  مراـهچ /

. دادیم هدرب  رازاب 
يودرا ندرک  یگدـنب  نرق  ود  زا  سپ  هک  يوکـسم ، نیـشنریما  شایبرغ ، هیاسمه  خـیرات  اب  شتایح  لوط  مامت  رد  نازاق  تاـناخ  خـیرات 

تارجاشم رد  تلاخد  هب  يوکـسم  ناریما  زاغآ ، نامه  زا  دوب . هدروخ  دنویپ  دوب  هتخادرپ  دوخ  ددـجم  رارقتـسا  هب  نآ ، نانیـشناج  نیرز و 
نیمه رد  ای  رخآ  ههد  هس  رد  تفای و  تدش  دمحم  غلا  نادناخ  راک  نایاپ  زا  سپ  تالخادم  نیا  دـنتخادرپ . نازاق  رد  ینیـشناج  هب  طوبرم 

نارادفرط نایم  یلخاد  ياهشنت  اجنآ و  رد  جراخ  يزیگنچ  ياههلسلس  زا  ینانارمکح  باصتنا  دهاش  نازاق  تاناخ  دودح ،
497 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

، دندوب ياغون  يودرا  همیرک و  ياهراتات  اب  یگتسباو  هار  زا  نازاق  لالقتـسا  ظفح  هب  راودیما  هک  یناسک  يوکـسم و  نیـشنریما  اب  شزاس 
هب نیشیپ  تاناخ  ياهنیمزرس  رامعتـسا  لاغـشا و  درک و  حتف  ار  نازاق   1552 رد 959 / هیسور ، رازت  فوخم ، ناویا  شترا  ماجنارـس ، دوب .

شخب و  دندنام ، هدنز  اهنرق  یط  رد  ناملـسم  ياهراتات  تیعمج  زا  ياهظحالم  لباق  شخب  اذهعم ، دش . زاغآ  هشقن  قباطم  اهـسور  هلیـسو 
. دمآرد يوروش  راتات  راتخمدوخ  يروهمج  تروص  هب  يوروش  تموکح  تحت  تاناخ  زا  یکچوک 

یسانشباتک

همانهرجش س. 249 و  روابماز ، هحفص 240 ؛ رد  همانهرجش  لوپ ، نیل - - 
دلوتراب و . « ) نازاق ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  همانهرجش ؛ اب  تارا ؛) یتمحر  دیشر  « ) نازاق ، » یکرت یمالـسا  فراعملا  ةرئاد  - 
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(. نسگینب و ا .
Azade- Ayse Rorlich, The Volga Tatars, A Profile in National Resilience, Stanford, CA, - 

.1986, 3. 33
498 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1681 ح 1452 - / 1092 فومساق ح 856 - ياهناخ   138

هراشا

دمحم غلا  نب  مساق  ح 1452  نازاق ح 856 / نانارمکح  هلالس  ياهناخ  وکسم 1 . یقرش  بونج  ات  نازایر  هیحان 
مساق نب  رایناد   1486 - 1469 / 891 - 873

لوا یجاح  نب  يارگتلود  رون   1486 همیرک 891 / ياهناخ  هلالس  زا  ياهناخ  . 2
تلود رون  نب  ناغلیتاس  ح 1500  ح 905 /

تلود رون  نب  یناج   1506 / 912
دمحم کچوک  نب  ناطلس  رایتخب  نب  رایلوا  دیس   1512 / 918 ناخ ) رتشه   ) ناخرط یجاح  نانارمکح  هلسلس  زا  ییاهناخ  . 3

ینارمکح لوا  رود  رایلوا ، دیس  نب  یلع  هاش   1516 / 922
رایلوا دیس  نب  یلع  ناج   1532 - 1519 / 938 - 925

ینارمکح مود  رود  رایلوا ، دیس  نب  یلع  هاش   1551 - 1537 / 958 - 944
499 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

موس رود  یلع ، هاش   1552 / 959
1616 تف 1025 / چیووتالوبکب ،) نومیس   ) تالوب کیب  نب  تالوب  نییاس   1567 / 974

کبوکقآ نب  یلع  یفطصم   1600 - 1573 / 1008 - 981
دمحم زاروا   1610 - 1600 / 1019 ناخ 1008 / قازق  . 4

دوب یلاخ  یناخ  تخت  فمساق  رد   1614 - 1610 / 1023 - 1019)
نوچوک نب  یلع  نب  نالسراپلا  ای  نالسرا   1614 هیربیس 1023 / نانارمکح  هلسلس  زا  ییاهناخ  . 5

( یلیساو  ) نالسرا نب  ناهرب  دیس   1627 / 1036
نالسرا هویب  هکیب ، ناطلس  همطاف   1681 - 1679 / 1092 - 1090

هیسور هب  مامضنا   1681 / 1092
هب نازاق  نارمکح  نادـناخ  ياضعا  زا  یکی  ار  تاناخ  نیا  دـندوب . وتاب  یچوج و  سولوا  رود  نانیـشناج  زا  رگید  یکی  فومـساق  تاناخ 
هک ار  یکسفچشم  گودوروگ  ای  ستدوروگ  رهش  لوا  یلیـساو  مظعا  ریما  دوب . هدرک  رارف  وکـسم  هب  نیمأت  يارب  هک  داهن  ناینب  مساق  مان 
رهش نیا  دوب . عقاو  وکسم  یقرـش  بونج  بناج  رد  اکوا  دور  رب  رهـش  نیا  درک . اطعا  وا  هب  دش ، هدناوخ  فومـساق  شنارمکح  مان  هب  ادعب 

ياـهزرم اـب  کـچوک  تلود  کـی  ناوـنع  هب  نرق  ود  زا  شیب  یلو  هدـش ، فیـصوت  خـیرات » بیاـجع   » زا یکی  هک  دـش  ینیـشنناخ  زکرم 
گرزب و ناگدازهاش  لادوئف  ياهدنواخ  هجیتن ، رد  دنتـشاد و  چیورازت  رازت و  ناونع  یـسور  نابز  رد  نآ  ياهناخ  دروآ . ماود  صخـشم 

ياههلالـس ياـضعا  فلتخم  ياـهنامز  رد  دوب و  بلطییادـج  ناـیزیگنچ  هاـگهانپ  نمأـم و  بلغا  فومـساق  دـندوب . هیـسور  ناروتارپـما 
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فومساق ياورمکح  نادناخ  دارفا  زا  یضعب  رخآ ، ياهلاس  رد  دنتشاد . تموکح  نآ  رب  یچوج  فلتخم 
500 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. دش هیسور  يروتارپما  همیمض  ماجنارس  تاناخ  دوخ  دندمآرد و  هیسور  تمدخ  هب  دندش و  یحیسم 

یسانشباتک

همانهرجش س. 249 و  روابماز ، هحفص 240 ؛ رد  همانهرجش  لوپ ، نیل - - 
دلوتراب و . « ) نازاق ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  همانهرجش ؛ اب  تارا ) یتمحر  دیـشر  « ) نازاق ، » یکرت مالـسا و  فراعملا  ةرئاد  - 

(. نسگینب و ا .
501 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.50 موبلا ، 257 ؛ - 256 روابماز ، 252 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. رلوپشا ب . « ) ترک لآ  ، » یناریا همانشناد  رلوپشا ؛) گیه و ب . و . ت . « ) ترک ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.133 - 129 مراهچ ، پاچ  ، 1350 نایناخلیا 1220 - هرود  گنهرف  يرادا و  هاگتسد  تسایس و  ناریا . رد  نالوغم  رلوپشا ، ب . - 
پاچ ، 1992 كرویوین ، ایبملک ، هاگشناد  يرتکد ، هلاسر  هنایم ، ياههدس  ناریا  رد  تسایـس  نید و  تاره . ترک  هلـسلس  رتوپ ، یج . ل . - 

. تسا هدشن 
505 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1393 - 1314 / 795 رفظم 713 - لآ  ای  نایرفظم   140

هراشا

1363 تف 765 / نیدلا ، زرابم  نیدلا ، فرش  رفظم  نب  دمحم   1314 ناریا 713 / برغ  بونج و 
تموکح لوا  رود  نیدلا ، لامج  سراوفلا  وبا  نیدلا ، زرابم  دمحم  نب  عاجش  هاش   1358 / 759

1375 تف 776 / نیدلا ، بطق  نیدلا ، زرابم  دمحم  نب  دومحم  هاش   1364 / 765
مود رود  عاجش ، هاش   1366 / 767

نیدلا دهاجم  عاجش ، هاش  نب  یلع  نیدباعلا  نیز   1384 / 786
رومیت ریما  عبات  زاریش  رد  نیدلا  زرابم  دمحم  نب  رفظم  هاش  نب  ییحی  هاش   1387 / 789

رومیت ریما  عبات  نامرک  رد  نیدلا  دامع  نیدلا ، زرابم  دمحم  نب  دمحا  ناطلس 
رومیت ریما  عبات  ناجریس  رد  عاجش  هاش  نب  سیوا  ناطلس  نب  قاحسا  وبا  ناطلس 

رفظم هاش  نب  روصنم  هاش   1393 - 1391 / 795 - 793
رومیت يالیتسا   1393 / 795

506 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
. درک ناهفصا  نتفرگ  دصق  نیدباعلا  نیز  نب  مصتعم  ناطلس   1409 ای 812 /  1407 زا 810 / شیپ 
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، نامرک رد  تشاذگ ، طاطحنا  هب  يور  نایناخلیا  تلود  هک  یماگنه  دـندوب ، یناسارخ  بارعا  ناشرود  أشنمرـس  هک  رفظم  لآ  ای  نایرفظم 
. دنتفای تردق  لابج  ای  مجع  قارع  سراف و 

. درپس ودب  ار  ناریا  بونج  یگهغوراد  یماظن و  فیاظو  درک و  هرازه  ریما  ار  وا  ناخ  نازاغ  دوب و  نالوغم  تمدخ  رد  رفظم  نیدلا  فرش 
زا داد ، خر  دیعس  وبا  ناطلس  گرم  زا  دعب  هک  یتاشاشتغا  یط  يو  دوب . يرفظم  هلسلس  مود  راذگناینب  عقاو  رد  دمحم  نیدلا  زرابم  شرسپ 

جاودزا داد . طسب  سراف  نورد  هب  هرامش 141 ) هب  دیرگنب   ) وجنیا قاحسا  وبا  اب  رایسب  تالداجم  زا  دعب  ار  دوخ  ورملق  دزی  رد  دوخ  هاگیاپ 
يو  1356 اـت 758 / دروآرد . وا  ناـمرف  ریز  هب  مه  ار  تلاـیا  نیا  هرامـش 105 ) هب  دـیرگنب   ) نامرک یناخ  غلتق  نارمکح  نیرخآ  رتخد  اـب 

دمحم دراد . هگن  ار  نآ  تسناوتن  اما  تفرگ ، مه  ار  زیربت  دمآرب ، ناجیئابرذآ  حتف  ددـص  رد  دوب و  قارع  سراف و  عزانمالب  باقرلا  کلام 
ات هعزانم  نیا  دش و  ناهفصا  نارمکح  دومحم ، هاش  شردارب  اب  هعزانم  راتفرگ  عاجش  هاش  اما  درک ، علخ  تنطلس  زا  عاجـش  هاش  شرـسپ  ار 

هرامـش هب  دـیرگنب   ) ریالج لآ  ینعی  نایرفظم ، نهک  نمـشد  زا  شردارب  اب  دوخ  هعزانم  رد  دومحم  هاش  تشاد . همادا  دومحم  گرم  نامز 
نب نیسح  ناطلس  اب  درب و  ناجیئابرذآ  هب  رکشل  عاجش  هاش  تفای . رارقتـسا  ناهفـصا  رد  ماجنارـس  اهنآ  کمک  هب  تساوخ و  کمک  ( 142

دورف گرزب  حتاف  ربارب  رد  میلست  رس  باتـش  اب  عاجـش  هاش  داتفا . ناریا  ياهزرم  رب  رومیت  هیاس  ماگنه ، نیا  رد  اما  دیگنج . يریالج  سیوا 
سراف و ورملق  دـش ، عقاو   1384 رد 786 / هک  شگرم  زا  شیپ  عاجـش  هاش  دـندوب . طاتحم  مزاـح و  يو  زا  رتمک  وا  نانیـشناج  اـما  دروآ .
، سراف رد  دینادرگ . فیعض  ناوتان و  یکلهم  عضو  هب  ار  نآ  هلسلس  ياضعا  نایم  یلخاد  تارجاشم  درک . میسقت  شنارسپ  نایم  ار  نامرک 

ماوع شروش  رد  رومیت  تایلام  ناگدنروآدرگ  زا  نت  شـش  هکنآ  زا  سپ  اما  دـمآرد ، میلـست  رد  زا  رومیت  اب  تسخن  یلع  نیدـباعلا  نیز 
اما تشاد ، تموکح  قارع  سراف و  مامت  رب  روصنم  هاش  يرفظم ، نارمکح  نیرخآ  درک . تراغ  ار  ناهفـصا  رومیت  دـندش ، هتـشک  ساـنلا 

و دش ، هتـشک  گنج  رد  روصنم  هاش  دنگفارب ؛ یلک  هب  ار  ناریا  برغ  رد  دوجوم  لقتـسم  ياهتردـق  هک  دـش  نآ  رب   1397 رد 795 / رومیت 
نایماح اهنآ  همهنیا ، اب  تشذـگ ، لادـج  گنج و  هب  نایرفظم  مایا  رتشیب  هکنآ  اـب  دـندش . ماـعلتق  يرفظم  هدـنامزاب  ناـگدازهاش  ماـمت 

یگنهرف تیمها  نیاربانب ، دندوب . یجیا  نیدـلا  دـضع  یمان  ملکتم  ّهلأتم و  ظفاح و  فورعم  رعاش  نوچ  يرادربمان  گرزب و  ياهتیـصخش 
. تساهنآ یسایس  طسوتم  ییاناوت  زا  رتشیب  یلیخ  اهنآ 

507 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.49 - 48 موبلا ، 245 ؛ روابماز ، 460 ؛ یتسوی ، 250 ؛ - 249 لوپ ، نیل - - 
(. نسکج پ . « ) عاجش هاش  «، » نایرفظم ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

-11 ، 1986 جیربمک ، يوفص ، يرومیت و  هرود  مشش ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  نارادبرس ،» نایرفظم و  نایریالج ، ، » رمیور ر . ه . - 
.64 - 59 ، 16

508 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1353 ح 1325 - / 754 وجنیا ح 725 - لآ  ای  نایوجنیا   141

هراشا

نیدلا فرش  وجنیا ، هاش  دومحم  ح 1325  سراف ح 725 /
دوب تردق  رد  وا  ضراعم  هاش  دومحم  نب  ورسخیک  نیدلا  ثایغ   1338 ات 739 / نیدلا ، لالج  هاش ، دومحم  نب  هاش  دوعسم   1336 / 736
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1340 رد 740 / لوتقم  نیدلا ، سمش  هاش ، دومحم  نب  دمحم   1339 / 739
1357 رد 758 / لوتقم  نیدلا ، لامج  هاش ، دومحم  نب  قاحسا  وبا   1353 - 1343 / 754 - 743

دندرک فرصت  ار  زاریش  رفظم  لآ   1353 / 754
وتیاجلوا ناخلیا  ار  دومحم  نیدـلا  فرـش  کچوک ، هلـسلس  نیا  سـسؤم  هک  دـناهتفرگ  عقاو  رما  نیا  زا  ار  دوخ  مان  نایوجنیا  ای  وجنیا  لآ 

ار دوخ  تردق  يو  دیعس ، وبا  تنطلـس  هرود  رد  داتـسرف . سراف  هب  دنتفگیم  وجنیا  نادب  یلوغم  رد  هک  یهاش  هصلاخ  كالما  هرادا  يارب 
هب هرامـش 133 ) هب  دـیرگنب  ( ) ناخاپرا  ) نونکاپرا دـیدج ، ناخلیا  تسد  هب  هکنآ  زا  شیپ  المع ، ار  دوخ  دیـشخب و  ماکحتـسا  زاریـش  رد 
دش نآ  رب  قحـسا  وبا  نیدلا  لامج  ینعی  نادناخ ، نیا  ریما  نیرخآ  نوچ  بیترت ، نیدب  دوب . هدرک  سراف  لقتـسم  نارمکح  دسر ، تسایس 

ات
509 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

(. هرامش 140 هب  دیرگنب   ) درک ادیپ  دروخرب  نایرفظم  اب  دهد ، طسب  نامرک  دزی و  ات  ار  دوخ  ورملق 
. دش هتشک  دعب  ینامز  كدنا  دوب ، هدرک  رایتخا  رارف  هک  قاحسا  وبا  دنتفرگ و   1353 رد 754 / ار  زاریش  اهنآ 

یسانشباتک

.48 موبلا ، 255 ؛ روابماز ، هرامش 73 ؛  28 وخاز ، - 
(. لیوب ا . ج . « ) وجنیا ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.122 مراهچ ، پاچ  ناریا ، رد  نالوغم  رلوپشا ، ب . - 
510 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1432 - 1340 / 835 ریالج 740 - لآ  ای  نایریالج   142

هراشا

نیدلا جات  نیسح ، نب  گرزب  نسح  خیش   1340 ناجیئابرذآ 740 / ناتسدرک و  قارع ،
گرزب نسح  نبا  لوا  سیوا  خیش   1356 / 757

نیدلا لالج  سیوا ، خیش  نبا  لوا  نیسح   1374 / 776
1410 رد 813 / لوتقم  نیدلا ، ثایغ  لوا ، سیوا  خیش  نب  دمحا  ناطلس   1382 / 784

ناتسدرک رد  لوا ، سیوا  خیش  نب  دیزیاب   1383 - 1382 / 785 - 784
لوا سیوا  خیش  نب  یلع  نب  دلو  هاش   1410 / 813

نوتاخ ودنت  رظن  تحت  ینارمکح  لوا  هرود  دلو ، هاش  نب  دومحم   1411 / 814
دلو هاش  نبا  مود  سیوا   1411 / 814

دلو هاش  نب  دمحم   1421 / 824
ینارمکح مود  رود  دلو ، هاش  نب  دومحم   1421 / 824

511 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دمحا ناطلس  نب  هلودلا  ءالع  نبا  مود  نیسح   1432 - 1425 / 835 - 828
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قارع بونج  رب  ولنیوقهرق  نانامکرت  يالیتسا   1432 / 835
کلمت هب  ناجیئابرذآ  قارع و  رد  ار  اهنآ  ياهنیمزرـس  دندش و  ناریا  نایناخلیا  تلود  نیـشناج  هک  دندوب  ییاهتلود  هلمج  زا  نایریالج 

نسح ریما  هلـسلس  نیا  سـسؤم  دناهدوب . ناخ  وگاله  عبات  لوغم  لیابق  زا  یکی  لصا  رد  ریالج  لآ  هک  دوریم  نامگ  دندروآرد . شیوخ 
دیعس وبا  ناطلس  نامز  رد  هک  دشاب ) زیامتم  يریالج  کچوک  نسح  ریما  دوخ  نمشد  زا  ات  دندناوخیم  گرزب  يور  نآ  زا  ار  وا   ) گرزب

لاس 747/ ات  نیادوجواب ، داد . رارق  شیوخ  تردق  زکرم  ار  دادغب  تفای و  هبلغ  یناپوچ  يارما  رب  ادـعب  يو  تشاد . ار  ایلوطانآ  ینارمکح 
. دندش لقتسم  هرسکی  ریالج  لآ  هک  دوب  سیوا  ناطلس  شرسپ ، نامز  رد  نیا  درکیم و  تیعبت  یناخلیا  نیطالس  زا   1346

دوخ يارب  ار  اجنآ  ادـعب  اما  تفریذـپ ، ناجیئابرذآ  رب  هرامـش 134 ) هب  دیرگنب   ) ار نیرز  يودرا  ياهناخ  يالیتسا  ادـتبا ، رد  سیوا  خـیش 
. درک لیمحت  دنتشاد ، لاغتـشا  لادج  گنج و  هب  رگیدکی  اب  هک  رفظم  لآ  يارما  رب  سراف  رد  ار  دوخ  قوفت  و  ( 1360 / 761  ) درک ریخست 
زا نیرز ، يودرا  بلطهاج  ياهناخ  هلمح  و  هرامش 145 ) هب  دیرگنب   ) رکبراید رد  ولنیوقارق  نانامکرت  هتساخون  تردق  اب  وا ، نانیشناج  اما 

. دندش هجاوم  ناجیئابرذآ  هب  زاقفق  قیرط 
رصم کیلامم  دزن  هب  دروخ و  تسکش  یلو  تساخرب ، تمصاخم  هب  دوب  قارع  ناریا و  لامش  رد  هک  رومیت  اب  دمحا ، ناطلس  سیوا ، رـسپ 
رکیپ هب  نایرومیت  ياهـشروی  زا  هک  یتابرـض  يراب ، تشگزاب . دادـغب  هب  هک  دوب   1405 رد 807 / روـمیت  گرم  زا  سپ  طـقف  و  تخیرگ ،

زا سپ  داتفا و  ولنیوقارق  نانامکرت  تسد  هب  ناجیئابرذآ  هک  تشذـگن  يرید  تخاس . ناوتان  فیعـض و  ار  نآ  دـمآ  دورف  نایریالج  تلود 
يریالج کچوک  يارما  رتشوش  هرصب و  طساو ، رد  قارع و  يالفس  تمسق  رد  اهنت  (. 1412 / 815  ) دمآرد نانآ  فرصت  هب  زین  دادغب  نآ 

هب  1432 لاس 835 / رد  هّلح  رد  مود  نیـسح  ریما  لتق  اب  نانآ  رمع  یلو  دـندنام ، یقاب  يرومیت  يازریم  خرهاش  ناگدـناشنتسد  ناونع  هب 
. دیسر نایاپ 

هدـننکعناق يوق و  یلیلد  دـناوتیمن  لیلد  نیا  دـنچ  ره  دنتـشاد ، یعیـش  تالیامت  مینک  تواضق  ناشـصاخ  ياهمان  يور  زا  رگا  نایریالج 
يرامعم و نوچ  ییاههنیمز  رد  هصاخ  دوب ، رادروخرب  ياهداعلاقوف  یگنهرف  تیمها  زا  زیربت  دادـغب و  رد  ناـنآ  تموکح  دوش . بوسحم 

. تفر نایم  زا  ارثکا  رومیت  تارداصم  اهيرگناریو و  رثا  رب  هنافسأتم  هک  روتاینیم ، یشاقن 
512 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.49 موبلا ، 253 ؛ روابماز ، 248 ؛ - 246 لوپ ، نیل - - 
(. ثیمسا م . ج . « ) يریالج ریالج ، ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.67 - 64 ، 10 - 5 مشش ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  رمیور ، ر . ه . - 
513 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1386 - 1337 / 788 نارادبرس 737 -  143

هراشا

هّللا لضف  نب  قازرلا  دبع   1332 ناسارخ 737 / برغ 
نیدلا هیجو  هّللا ، لضف  نب  دوعسم   1338 / 738

1346 رد 747 / لوتقم  رومیت ، دمحم آ   1343 / 743
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نیدلا جات  هجاوخ  یمشچ ، نیدلا  سمش  نب  یلع   1347 / 748
1357 رد 759 / لوتقم  يوارک ، ییحی   1351 / 752

دندوب مه  اب  تباقر  رد  تردق  ددعتم  نایعدم  شاشتغا  نارود  رد  نیدلا  هیجو  دوعسم  نب  هّللا  فطل 
دندوب مه  اب  تباقر  رد  تردق  ددعتم  نایعدم  شاشتغا  نارود  رد  دابارتسا  رد  یلو ، ریما 

نارود رد   1362 رد 763 / لوتقم  یناـغماد ، نسح  دـندوب  مه  اـب  تباـقر  رد  تردـق  ددـعتم  نایعدـم  شاـشتغا  نارود  رد  باـصق  ردـیح 
دندوب مه  اب  تباقر  رد  تردق  ددعتم  نایعدم  شاشتغا 

ینارمکح لوا  رود  دّیؤم ، نب  یلع  هجاوخ   1362 / 763
نیدلا نکر   1376 / 778

مود رود  یلع ، هجاوخ   1386 - 1379 / 788 - 781
رومیت نارادرس  نایم  نارادبرس  هطلس  تحت  ياهنیمزرس  میسقت   1386 / 788

514 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
تردق عیرـس  لوفا  یناخلیا و  دیعـس  وبا  ناطلـس  گرم  نایم  هرود  رد  درک ، ریبعت  كابیب » ياهمدآ   » هب ار  ناشمان  ناوتیم  هک  نارادـبرس 

« نانزهار تلود   » هن نارادبرـس  دنتـشاد . تموکح  ناسارخ  راوزبس  ای  قهیب  هیحان  رب  رومیت ، ندـمآرب  و  هرامش 133 ) هب  دیرگنب   ) وا هلـسلس 
عاضوا رد  شمارآ  مظن و  داجیا  يارب  ناسارخ  برغ  رد  یلحم  تاـعامج  شـشوک  هدـنیامن  هکلب  یعیـش ، ياهرازه  شبنج  کـی  هن  دوب و 

نیـشنریما رمعهتوک  يدـعب و  دـننامه  اتمه و  یظاحل  زا  اهنآ  بیترت ، نیا  هب  دـشیم . بوسحم  ناریا  رب  نـالوغم  تموکح  زا  دـعب  هتفـشآ 
(. هرامش 139 هب  دیرگنب   ) دندوب ناسارخ  یقرش  تمسق  رد  ترک  كولم 

ناگدننکمایق دش . زاغآ   1332 لاس 737 / رد  رومیت ، ياغط  هرود  رد  یلام  روج  ملظ و  هیلع  یمایق  تروص  هب  نارادبرس  شبنج  تضهن و 
هک ار  رومیت  ياـغط   1353 رد 754 / هک  دـندش  قفوم  اهنآ  دـندمآرد . راجنهبان  يداحتا  رد  زا  یعیـش  یلحم  خویـش  اب  دـعب  ینامز  كدـنا 
رد دوب . عازن  دروم  بلغا  تشادـن و  یناماس  نارادبرـس  نایم  رد  يربهر  دـنناسرب . لـتق  هب  دـنزادنارب و  دوب  دوخ  هلـسلس  نارمکح  نیرخآ 

. دش رومیت  میلست  زین  یلع  هجاوخ  اما  تشگ ، ذاختا  انلع  عیشت  بهذم  یلع ، هجاوخ  ینعی  اهنآ ، نیسپاو  يربهر  نامز 
رومیت تمدـخ  هب  زین  ناـنآ  دـش و  میـسقت  نارادرـس  زا  نت  دـنچ  ناـیم  نارادبرـس  ورملق  تشذـگرد ،  1386 رد 788 / يو  هـک  یماـگنه 

. دندمآرد

یسانشباتک

.50 موبلا ، 258 ؛ روابماز ، 251 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. لیولم پ . یس . « ) نارادبرس ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

هرابرد ثحب  تسرهف و  اـب  ههال 1970 ، نآ . عباـنم  ذـخآم و  1381 و  نارادبرس 1336 - هلـسلس  خیرات  روینوج ، ثیمـسا ، نوسام  یج . - 
.54 هحفص 52 - رد  عبانم  ضیقن  دض و  تاعالطا  رادبرس و  نارادرس  يرامشهاگ  خیرات و 

-255 (، 1976  ) هدزناش متفه ، يرـس  یـسانشهکس ، همانعیاقو  دـیدج ،» یتخانـشهکس  دـهاوش  وترپ  رد  نارادبرـس  خـیرات  ، » نتروم ه . ا . - 
.258

.39 - 16 مشش ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  رمیور ، ه ر . - 
515 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1507 - 1370 / 913 نایناکروگ 771 - ای  نایرومیت   144
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ناکروگ سلرب ، ياغارط  نب  گنل  رومیت   1370 دنقرمس 771 / نانارمکح  ناریا 1 . رهنلا و  ءاروام 
راهدنق رد  رومیت ، نب  ریگناهج  نب  دمحم  ریپ   1407 - 1405 / 809 - 807

1411 تف 814 / دنقرمس ، رد  رومیت ، نب  هاشناریم  نب  ناطلس  لیلخ   1409 - 1405 / 811 - 807
ناسارخ رد  طقف  رومیت ، نب  خرهاش   1409 - 1405 / 811 - 807

یبرغ ناریا  سپس  یبونج و  يزکرم و  ناریا  رهنلا ، ءاروام  رد  خرهاش ،  1409 / 811
ناسارخ رهنلا و  ءاروام  رد  خرهاش ، نب  گیب  غلا   1447 / 850

رهنلا ءاروام  رد  گیب ، غلا  نب  فیطللا  دبع   1449 / 853
رهنلا ءاروام  رد  خرهاش ، نب  میهاربا  نب  هّللا  دبع   1450 / 854

516 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
مجع قارع  دودح  ات  یبرغ  يزکرم و  یقرش ، ناریا  رهنلا ، ءاروام  رد  هاشناریم ، نب  دمحم  نب  دیعس  وبا   1451 / 855

رهنلا ءاروام  رد  دیعس ، وبا  نب  دمحا  ناطلس   1469 / 873
رهنلا ءاروام  رد  دیعس ، وبا  نب  دومحم   1494 / 899

رهنلا ءاروام  رد  دومحم  نب  رقنسیاب 
رهنلا ءاروام  رد  دومحم  نب  دوعسم   1500 - 1495 / 906 - 900

رهنلا ءاروام  رد  دومحم  نب  یلع 
هناغرف رهنلا و  ءاروام  رب  ناکبزوا  يالیتسا   1500 / 906

مساقلا وبا  رقنسیاب ، نب  رباب   1447 گیب 851 / غلا  گرم  زا  دعب  ناسارخ  رد  يرومیت  نانارمکح  . 2
رباب نب  دومحم  هاش   1457 / 861

رقنسیاب نب  هلودلا  ءالع  نب  میهاربا   1457 / 861
هاشناریم نب  دمحم  نب  دیعس  وبا   1459 / 863

ینارمکح لوا  رود  رومیت ، نب  خیش  رمع  نب  ارقیاب  نب  روصنم  نب  نیسح   1469 / 873
1470 رد 875 / لوتقم  تاره ، رد  ولنیوققآ  نسح  نوزوا  هیامحلا  تحت  رقنسیاب ، نب  دمحم  ناطلس  نب  دمحم  راگدای   1470 / 875

مود رود  ارقیاب ، نب  روصنم  نب  نیسح   1470 / 875
كرتشم تموکح  ودره   1517 تف 923 / نیسح ، نب  نامزلا  عیدب   1506 / 911

كرتشم تموکح  ودره  نیسح  نب  نیسح  رفظم 
تاره رب  ناکبزوا  يالیتسا   1507 / 913

ناجیئابرذآ مجع و  قارع  نارمکح  نیدلا ، لالج  رومیت ، نب  هاشناریم   1393 رومیت 795 / زا  سپ  قارع  ناریا و  رد  يرومیت  نانارمکح  . 3
1408 رد 810 / لوتقم  برع ، قارع  رد   1404 / 806

517 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
سراف رد  رومیت ، نب  خیش  رمع  نب  دمحم  ریپ   1409 - 1404 / 812 - 80

مجع قارع  بونج  رد  خیش ، رمع  نب  متسر   1409 - 1404 / 812 - 807
1411 تف 814 / ير ، رد  هاشناریم ، نب  ناطلس  لیلخ   1409 / 812

سراف رد  خیش ، رمع  نبا  ارقیاب   1409 - 812
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مجع قارع  رد  سپس  سراف و  رد  خیش ، رمع  نب  ردنکسا   1414 - 1412 / 817 - 815
. دزاسیم دحتم  يزکرم  یبرغ و  ناریا  اب  ار  رهنلا  ءاروام  ناسارخ و  رد  دوخ  ورملق  رومیت ، نب  خرهاش   1414 - 817

. تساخرب دندرکیم ، ینیشنرداچ  هرامش 132 ) هب  دیرگنب   ) ییاتغج سولوا  رد  هک  هدش ، بآمكرت  نالوغم  سالرب ، هفیاط  نایم  زا  رومیت 
هب هشیمه  درکن و  ییاعدا  نینچ  زگره  اصخـش  رومیت  دننایزیگنچ ، رابت  زا  هک  دنـشاب  هدرک  اعدا  اهدـعب  تسا  نکمم  شاهداوناخ  هکنآ  اب 
هک یمناـخ  هدازهاـش  اـب  جاودزا  تلع  هب  اـما  دادیم . حـیجرت  ناـخ  یکرت  ناونع  رب  ار  نآ  دوـب و  عباـت  ریما  یمالـسا  یبرع - بقل  نتـشاد 

یماظن يروتارپما  کی  رومیت  تسا . هاشداپ » داماد   » يانعم هب  یلوغم  نابز  رد  هک  تفای  نکروک  ناگروگ / بقل  دوب ، هدـش  بآميزیگنچ 
، دوب يدنه  یمالسا و  میدق  گنهرف  نوکسم  دابآ و  ياهنیمزرس  هب  رتشیب  رومیت  هقالع  اما  درک . اپرب  یبونج  یبرغ و  يزکرم ، يایسآ  رد 

ماجنارـس يو  تخاسیم . ادج  لوغم  نیـشیپ  ناحتاف  هیقب  زا  ار  وا  هک  دوب  یـصخاش  طخ  نیا  یلخاد و  يایـسآ  ياهناتـسهوک  اهتـشد و  هن 
دوخ يارب  ار  یمالـسا  ینید - يژولوئدیا  دوبن ، یبهذم  يدرم  دیدرت  نودـب  هکنآ  اب  دنقرمـس و  ینعی  تخاس ، یمئاد  یتختیاپ  دوخ  يارب 

. تسنادیم دنمدوس  هدنهد و  يرای  دنه  هیزاقفق و  نوچ  یقطانم  هب  نتخات  رد 
لوفا هرود  رد  دیسر . تردق  هب  دوب  هدش  فیعض  برغم ، رد  ییاتغج  تاناخ  تردق  لاوز  رثا  رب  هک  یشالتم  مه  زا  رهنلا  ءاروام  رد  رومیت 

، همهنیا اب  درواین . راب  هب  ياهجیتن  اما  دمآ ، لمع  هب  ییاتغج  سولوا  ددجم  رارقتـسا  يارب  ناتـسلوغم  يوس  زا  يددعتم  تامادـقا  تردـق ،
یلاـشوپ ياـهناخ  تسخن  دیـسر  تردـق  هب  یتـقو  رومیت  ورنیازا ، تشاد . دوـجو  نـالوغم  تموـکح  تیعورـشم  يارب  یـساسحا  زوـنه 

. درک بوصنم  تموکح  هب  رهنلا  ءاروام  رد  ار  شرسپ  شمتغرویمس و  ینعی  ياتگوا ، گرزب  ناخ  باقعا  زا  یکی  هلمج  زا  ار ، يزیگنچ 
518 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

کی یط  رد  تسب . تمه  رمک  ناریا  ریخـست  يارب  ّدـج  هب  يو  نآ ، زا  سپ  دوـب و  ناـسارخ  مزراوـخ و  هـب  روـمیت ، یـشکرکشل  نیتـسخن 
دمحا ناطلس  تشادرب و  نایم  زا  دندرکیم ، تموکح  سراف  رد  هک  ار  رفظم  لآ  دش ، زاغآ   1395 زا 797 / هک  هلاس  جنپ  گنج  شروی و 
يودرا ناخ  شمتقوت ، یلامـش ، ياهتـشد  رد  يو  گرزب  بیقر  دوب و  زاب  رومیت  یلامـش  زرم  اما  دنار . نوریب  قارع  زا  ار  ریالج  سیوا  نب 

رومیت ورنیازا ، دوب . هتفای  قوفت  قاچپق  تشد  مامت  رب  بیترت ، نیا  هب  هتخاس و  دحتم  مه  اب  ار  قرزا  يودرا  دیفس و  يودرا  هک  دوب  دیفس 
ياهنیمزرس بلق  ریخست  فرـص  رومیت  هدمع  شـشوک  اما  تفر . شیپ  ناخ  ارتسا  وکـسم و  ات  تخات و  قاچپق  تشد  هب   1395 رد 797 /
یـشکرکشل یط  رومیت  تشاذگ . نامزنآ  رد  اجنآ  یـسایس  راتخاس  رب  يرابتبیـصم  تارثا  يو  ياهـشروی  هقطنم  نیا  رد  دش و  یمالـسا 

ار هار  دومن و  عیرـست  ( 3 هرامـش 16 ، هب  دـیرگنب   ) ار یقلغت  يارما  طوقـس  درک و  تراغ  ار  یلهد  ، 1399 - 1398 رد 800 / دـنه  هب  دوخ 
لـصف هـب  دـیرگنب   ) درک راوـمه  مهدزناـپ  مـهن / نرق  رد  شیدـناخ  اولاـم و  تارجگ ، روـپنوج ، نوـچ  یلقتـسم  ياهتنطلـس  ندـمآرب  يارب 

نامکرت ياهتلود  هب  داد و  تسکـش   1402 رد 805 / هرقنآ )  ) اراکنآ رد  ار  لوا  دـیزیاب  یناـمثع  ناطلـس  رومیت ، برغم ، رد  مهدزناـش .)
(. مهدزاود لصف  هب  دیرگنب   ) دنور لیلحت  ینامثع  يروتارپما  رد  رترید  دنیاپب و  رترید  ههد  دنچ  هک  داد  لاجم  ایلوطانآ 

. درک میـسقت  شیاههون  نارـسپ و  ناـیم  ار  دوخ  ورملق  دـش ، عقاو  دوب ، هدرک  نیچ  دـصق  هک  یناـمز  رد  تسرد  هک  شگرم  زا  لـبق  رومیت 
هداوناـخ روـکذ  دارفا  همه  هب  قـلعتم  تسین و  یگرزب  نارمکح  ناـخ و  چـیه  یـصخش  کـلم  تکلمم  تفگیم  هـک  نانیـشنتشد  تـنس 
ینیـشناج يارب  ینـشور  هدعاق  لصا و  نوچ  دوب و  رامـشیب  ناگدازهاش  نایم  رد  رومیت  يروتارپما  ندرک  هراپهکت  شیانعم  تسا ، اورنامرف 

الاـب رد  اـم  ار  يروـمیت  ياههلالـس  تروـص  تـفرگ . رارق  میـسقت  هـیزجت و  تارجاـشم و  عوـضوم  ثوروـم  ياـههصح  تشادـن ، دوـجو 
قطانم رد  يرومیت  رگید  ياههلالـس  هدناشن  تسد  ناونع  هب  ای  لالقتـسا  زا  یتوافتم  تاجرد  اب  هداوناخ  زا  يرگید  ياضعا  اما  میاهدروآ ،

رد هکنآ  اب  دنتـشاد . تموکح  یقرـش  ناتـسناغفا  رد  راهدنق  لباک و  و  نامرک ، رزخ ، يایرد  تالایا  نوچ  رگیدـکی ، زا  ياهداتفارود  سب 
يربهر قوفت و  هیام  دوخهبدوخ  رما  نیا  اما  تشاد ، يداـیز  راـبتعا  هلـسلس  ناـیم  رد  دنقرمـس ، ینعی  رومیت  میدـق  تختیاـپ  نتـشاد  تسد 

تاره رد  دوب ، ریخا  نایرومیت  نایم  رد  نارمکح  نیرتگرزب  دوخ  راگزور  رد  هک  ارقیاب  روصنم  نب  نیـسح  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  دشیمن .
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. دنقرمس رد  هن  درکیم  تموکح 
نایرومیت تفر ، نایم  زا  دوب  هدرک  داجیا  رومیت  ریما  صخش  هک  یتشحو  سرت و  هک  نیمه 

519 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
يالتعا هب  ور  ياهتردـق  گنچ  هب  اهنآ  یبرغ  ياهنیمزرـس  دـندمآرد و  رهنلا  ءارواـم  ناـسارخ و  یلحم  ناـنارمکح  تروص  هب  ماـجنارس 

ناسارخ و رد  قارع و  ناریا و  برغم  رد  گرزب  تکلمم  ود  ادـتبا  داتفا . ( 145 هرامش 146 - هب  دیرگنب   ) ولنیوققآ ولنیوقهرق و  نانامکرت ،
ياهنیمزرـس رب  ار  دوخ  هطلـس  يو  سپـس  دش و  دحتم  رومیت  رـسپ  خرهاش  هلیـسو  هب  تسخن  هقطنم  ود  نیا  ادعب  دمآ ، دیدپ  رهنلا  ءاروام 

ناطلـس حـتاف ، دـمحم  ناطلـس  زج  هک  دوب  يدـنمتردق  هاشداپ  دوخ  هرود  رد  خرهاـش ، ردارب  هون  دیعـس ، وبا  ناطلـس  دـینارتسگ . زین  یبرغ 
يوس نیا  هب  دندوب ، نایرومیت  تردق  یعقاو  ناگدننکدوبان  هک  ار  اهکبزوا  زاتوتخات  ولج  تسناوتن  يو  دنچره  تشادـن ، یئلات  ینامثع ،
یقرت هب  ور  تردق  هیلع  ولنیوقهرق  نانامکرت  هب  کمک  دصق  هب   1468 رد 872 / وا  یشکرکشل  و  هرامش 153 ،) هب  دیرگنب   ) دریگب ایردومآ 

. دیماجنا تبیصم  هب  نایرومیت ، یبرغ  یلبق  تاکلمتسم  ددجم  ندروآ  تسد  هب  دیما  هب  نسح ، نوزوا  ینعی  ولنیوققآ ، نانامکرت  هدرکرس 
يور اب  اهنآ ، راگزور  زا  دعب  دندوب . هتساخرب  اهتپسا  اهتشد و  نکاس  فیاوط  نایم  زا  هک  دندوب  یمالـسا  گرزب  هلـسلس  نیرخآ  نایرومیت 

اب ییاهشترا  نیـشتآ و  ياهحالـس  همه  هک  دـنه  نالوغم  تلود  يوفـص و  تلود  ینامثع ، تلود  نوچ  يردـتقم  ياهتلود  ندـمآ  راک 
خیرات رهنلا و  ءاروام  دروخ و  مه  رب  یلخاد  يایسآ  ياهتشد  ناراوس  گرزب  ياهشروی  نایز  هب  وزارت  هفک  دنتشاد ، هتفرشیپ  ینف  تازیهجت 

، يزاسباتک یشاقن و  يرامعم ، ییاتغج ، یکرت  یسراف و  تایبدا  هتـسجرب  ياهبتکم  اب  مهدزناپ  مهن / نرق  الوصا  يرومیت و  هرود  ناریا 
نب روصنم  نب  نیسح  رابرد  رد  نآ  نیسپاو  ییافوکش  هک  تسا  هنایم  ياههدس  رد  یمالسا  رنه  گنهرف و  ياههرود  نیرتهوکشاب  زا  یکی 

. تشگ یلجتم  دازهب  نوچ  یشاقن  ییاون و  ریشیلع  ریما  یماج و  نوچ  ینارعاش  اب  تاره ، رد  ارقیاب 

یسانشباتک

.53 - 50 موبلا ، همانهرجش ت ؛ 270 و  - 269 روابماز ، 83 ؛ هرامش 78 -  31 - 30 وخاز ، 268 ؛ - 265 لوپ ، نیل - 475 ؛ - 472 یتسوی ، - 
.54 - 35 (، 1964  ) لهچ هرامش  مالسا ، ناریا ،» رد  رومیت  گرم  زا  دعب  قوفت  ندروآ  تسد  هب  يارب  شکمشک  ، » يرویس م . ر . - 

هحفص 146. رد  اههمانهرجش  اب  ، 146 - 42 مشش ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  رومیت ،» نانیشناج  «، » ناریا رد  رومیت  ، » رمیور ر . ه . - 
520 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هحفص 166. رد  همانهرجش  اب  جیربمک 1989 ، گنل ، رومیت  تموکح  روهظ و  ستنام ، سبروف  يرتائب  - 
رد يرومیت ،» نیطالس  یتخانشهکس  تسرهف  ، » نمسارگ یس . تربار  - 

.Oriental Numismatic Society Information sheet no. 27, September 1990
521 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1469 - 1351 / 847 - 752 « 1  » ولنیوقارق نانامکرت   145

هراشا

قرـش قارع و  لامــش  رد  ناـیریالج  هدـناشنتسد  ریما  هجوـخ ، ماریب   1351 یبرغ 752 / ناریا  قارع و  ناـجیئابرذآ  یقرــش ، ياـیلوطانآ 
ایلوطانآ

دش هتشک   1389 رد 791 / دش ، لقتسم  نایریالج  زا   1382 زا 784 / دعب  هجوخ ، مریب  هدازردارب  شمروت ، نب  دمحمارق   1380 / 782
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ینارمکح لوا  رود  رصن ، وبا  دمحمارق ، نب  فسویارق  ح 1390  ح 792 /
رومیت شروی   1400 / 802

1420 تف 823 / ینارمکح ، مود  رود  فسویارق ،  1406 / 809
شردپ یگنطلسلا  بیان  تحت  ناجیئابرذآ  نارمکح  فسویارق ، نب  قادوب  ریپ   1418 - 1411 / 821 - 812

ناجیئابرذآ رد  نایرومیت  عبات  ریما  فسویارق ، نب  ردنکسا   1438 - 1420 / 841 - 823
______________________________

. نادنفسوگهایس ولنویوقارق ، ای  (. 1)
522 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

قارع رد  نایرومیت  عبات  ریما  فسویارق ، نب  ناپسا )؟(   1432 / 836
یقرش يایلوطانآ  رد  نایرومیت  عبات  ریما  فسویارق ، نب  هاش  ناهج   1434 / 837
نایرومیت عبات  ریما  ناونع  هب   1449 ات 853 / فسویارق ، نب  هاش  ناهج   1439 / 843

هاش ناهج  نب  یلع  نسح   1467 / 872
سراف نارمکح  اهنت  هاش ، ناهج  نب  فسوی  وبا   1469 / 874 - 873

ولنیوققآ نانامکرت  يالیتسا   1469 / 874
نامگ دـندش . هدـنار  قرـشم  يوس  هب  لوغم ، هلمح  ربارب  زا  هک  دـندوب  ناـنامکرت  زا  ياهیداـحتا  نادنپـسوگهایس »  » اـی ولنیوقارق  ناـنامکرت 

لـصوم هیحان  ناو و  هچایرد  لامـش  ناشتردق  رقم  دوب و  زغ  نانامکرت  فیاوط  زا  اویب  ای  اویا  هفیاط  زا  اهنآ  ياورنامرف  نادناخ  هک  دوریم 
. دوب قارع  لامش  رد 

ناـیریالج نیــشناج  ار  دوـخ  و  هرامـش 142 ) هـب  دـیرگنب   ) دـندوب ناـیریالج  هیبـش  تاـهج  زا  يرایــسب  زا  وـلنیوقارق  ناـنامکرت  هیداـحتا 
ولنیوقارق نانامکرت  نیتسخن  ناگدرکرس  دنتشاد . زیگنچ  راگزور  هب  دوخ  لصا  ندیناسر  رد  يدننامه  تاطابترا  تایاور و  دنتشادنپیم و 

، زیربت رد  ار  دوخ  تردق  هاگیاپ  دـش و  لقتـسم  نایریالج  زا  دـمحمارق   1382 رد 784 / هکنیا  ات  دندوب  رتمیدـق  نامکرت  ياههلالـس  عبات 
. تخاس رقتسم  یقرش  يایلوطانآ  رد  ناجیئابرذآ و 

سپس اهینامثع و  هب  تسخن  يو  دش . رارف  هب  راچان  اما  تساخرب  تفلاخم  هب  رومیت  اب  هک  دوب  فسویارق  هلسلس  نیا  ياورنامرف  نیرتگرزب 
ناجیئابرذآ و رد  نایریالج  تردـق  هب  هاگنآ  تشگزاـب . زیربت  هب   1406 رد 809 / رومیت ، گرم  زا  سپ  اهنت  تسج و  هانپ  ماـش  ناـکولمم 

يارما زاقفق و  رد  ناهاشناورـش  سپـس  ناـیجرگ و  اـب  رکبراـید و  رد  ولنیوققآ  ناـنامکرت  دوخ  ناـبیقر ، اـب  سپـس  يو  داد . همتاـخ  قارع 
. تساخرب گنج  هب  ناریا  برغم  رد  يرومیت  هدناشنتسد 

، تفای تافو  يرومیت  دـنمتردق  ناطلـس  خرهاش ، نوچ  (. 146 ، 67 ياههرامـش 2 ، هب  دـیرگنب  ناهاشناورـش  ولنیوققآ و  نانامکرت  يارب  )
یناهج تردق  کی  هب  ار  ولنیوقارق  نانامکرت  تردق  دینارتسگب و  نامع  یتح  نامرک و  سراف ، قارع ، رب  ار  دوخ  هطلـس  ولنیوقارق  هاشناهج 

رکبراید رد  ولنیوققآ  نانامکرت  هجنپيوق  نارمکح  نسح ، نوزوا  هب  هرخالاب ، دومن . ذاختا  ناطلس  ناخ و  ناونع  دوخ  يارب  درک و  لیدبت 
دنک ظفح  ولنیوقارق  نانامکرت  ربهر  ناونع  هب  ار  دوخ  ماقم  تسناوتن  یلع  نسح  شرسپ  دش . هتشک  دروخ و  تسکـش  وا  زا  اما  درک ، هلمح 

رد و 
523 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. داتفا ولنیوققآ  نانامکرت  تسد  هب  ولنیوقارق  ياهنیمزرس  تشک و  ار  دوخ   1468 / 873
ات ایلوطانآ  زا  هنایمرواخ  یلامـش  یحاون  يزکرم و  شخب  رب  نانامکرت  هطلـس  هدرپ  ناـیم  زا  یـشخب  ولنیوقارق  ناـنامکرت  هیداـحتا  لیکـشت 
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ار يدنیآرف  نانامکرت  تموکح  یموق ، هبنج  زا  دوب . اهکبزوا  اهيوفـص و  اهینامثع ، ندمآرب  نایناخلیا و  لاوز  نایم  هرود  رد  ناسارخ ،
زا یـشخب  ناجیئابرذآ و  ندش  بآمکرت  هب  درک و  عیرـست  تشاد ، مه  يدایز  تفرـشیپ  دوب و  هدـش  عورـش  لبق  زا  ندرک  هناکرت  يارب  هک 

نادـناخ نیا  ياضعا  زا  یـضعب  هکنآ  اب  اـهولنیوقارق  ینید  قئـالع  هراـبرد  درک . کـمک  یناـبز  هبنج  زا  مه  يداژن و  هبنج  زا  مه  سراـف ،
اهنیا زا  کی  چـیه  اما  دروخیم ، مشچ  هب  یعیـش  ياهشقن  زین  ناشیاههکـس  يور  رب  یهاـگ  دنتـشاد و  یعیـش  ياـهمان  عون  زا  ییاـهمان 

نینچ هب  نوحـشم  طـیحم  زا  یتاریثأـت  ار  اـهنآ  ناوتیم  اـهنت  تسین و  دناهتـشاد  یعیـش  تـالیامت  اـهنآ  مییوگب  هکنیا  رب  یعطاـق  كردـم 
. درک یقلت  راگزور  نآ  نامکرت  رصانع  نایم  رد  یقئالع 

یسانشباتک

.53 موبلا ، 257 ؛ روابماز ، 253 ؛ لوپ ، نیل - - 
ف « ) ولنیوقارق ، » مود شیاریو  یمالسا ، فراعملا  ةرئاد  لصفم ؛ همانهرجش  اب  رموس ،) ف  « ) رلولنیوقارق ، » یکرت یمالـسا  فراعملا  ةرئاد  - 

. لصفم همانهرجش  اب  رموس ،)
.50 - 35 ناریا ،» رد  رومیت  گرم  زا  دعب  قوفت  ندروآ  تسد  هب  يارب  شکمشک  ، » يرویس م . ر . - 

.Foruk Sumner, Kara- Koyunlular) baslangistan Cihan- Sah'a Kadar (, I, Ankara 1967 - 
.174 - 150 مشش ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  نامکرت » ياههلسلس  ، » رمیور ه ر . - 

524 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1508 - 1396 / 914 - 798 « 1  » ولنیوققآ نانامکرت   146

هراشا

نیدلا رخف  ناولهپ ، نب  یلع  روط  نب  غلتق  ح 1360  نامرک ح 761 / سراف و  ناریا ، برغ  ادعب  ناجیئابرذآ و  یقرش ، يایلوطانآ  رکبراید ،
1403 لاس 805 / ات  هیداحتا  یمسا  سیئر  غلتق ، نب  دمحا   1398 / 719

1396 زا 798 / هیداحتا  یعقاو  سیئر  نیدلا ، رخف  غلتق ، نب  نامثع  قولویارق   1403 / 805
بوقعی هزمح و  شناردارب  اب  زیتس  رد  نیدلا ، لالج  نامثعارق ، نب  یلع   1435 / 839
بوقعی نب  رفعج  بوقعی و  اب  زیتس  رد  نیدلا ، رون  نامثعارق ، نب  هزمح   1438 / 841

نیدلا ّزعم  یلع ، نب  ریگناهج   1444 / 848
یقرش يایلوطانآ  رد  غلتق ، نب  دمحا  نب  نالسرا  چلق   1452 - 1451 / 856 - 855

رصنلا وبا  یلع ، نب  نسح  نوزوا   1457 / 861
______________________________

ولنویوققآ ای  (. 1)
525 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

حتفلا وبا  نسح ، نوزوا  نب  لیلخ  ناطلس   1478 / 882
رفظملا وبا  نسح ، نوزوا  نب  بوقعی   1478 / 883

دش لوتقم   1491 رد 896 / نسح  نوزوا  نب  ازریم  حیسم  اب  شکمشک  رد  حتفلا ، وبا  بوقعی ، نب  رقنسیاب   1490 / 896
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رفظملا وبا  نسح ، نوزوا  نب  دوصقم  نب  متسر   1493 / 898
رصنلا وبا  نسح ، نوزوا  نب  دمحم  ولروغوا  نب  هدوک  دمحا   1497 / 902

1504 تف 910 / ناجیئابرذآ ، رد   1502 ات 908 / سپس  رکبراید و  رد  رفظملا ، وبا  نسح ، نوزوا  نب  فسوی  نب  دنولا   1497 / 903
1500 رد 905 / لوتقم  ناریا ، بونج  قارع و  رد  مراکملا ، وبا  نسح ، نوزوا  نب  فسوی  نب  دمحم   1497 / 903

تف 920/ ، 1508 لاس 914 / اـت  ناـمرک  سراـف و  رد  رفظملا ، وبا  نسح ، نوزوا  نب  بوقعی  نب  دارم  ناطلـس   1508 - 1500 / 914 - 905
1514

رکبراید رد  دمحم ، ولروغوا  نب  دمحا  نب  نیدباعلا  نیز   1508 - 1504 / 914 - 910
نایوفص يالیتسا   1508 / 914

ردنیاب هفیاط  زا  اهنآ  نایاورنامرف  دوب . رکبراید  رد  ناشزکرم  هک  دـندوب  نانامکرت  زا  ياهیداحتا  نادنفـسوگدیپس »  » ای ولنیوققآ  نانامکرت 
ینانوی نانارمکح  اب  دنتـسناوت  دنتخات و  نازوبارط  نیـشنریما  هب  مهدراهچ  متـشه / نرق  همین  رد  هفیاط  نیا  دندوب و  زغ  یمیدـق  فیاوط  زا 

نیا طباور  تساخرب . قولویارق  هلسلس  نیا  یعقاو  سـسؤم   1352 رد 753 / هک  دوب  ییاهتلصو  نینچ  زا  دننک . تلـصو  اجنآ  یـسنازیب ) )
زا رومیت  ریما  اب  ولنیوقارق ، ناریما  فالخرب  قولویارق ، دروآ . ماود  نرق  کی  زا  شیب  دوب و  کیدزن  رایـسب  نازوبارط  ناروطارپما  اب  هلـسلس 

نیا ساـپ  هب  روـمیت  و  ( 1402 / 805  ) دـیگنج هرقنا )  ) اراـکنآ رد  یناـمثع  ناطلـس  دـیزیاب ، اـب  رومیت  زا  يرادـفرط  هب  دـمآرد و  یتشآ  رد 
اما دـندوب ، هدرک  دـس  اهتدـم  قرـشم  هب  ار  ولنیوققآ  نانامکرت  تردـق  طسب  هار  ولنیوقارق  ناـنامکرت  دیـشخب . وا  هب  ار  رکبراـید  تامدـخ 

1467 رد 872 / ار  ولنیوقارق  هاشناهج  ماجنارـس  دوب ، هغبان  يرادمتـسایس  یماظن و  هدنامرف  هک  اهولنیوققآ  ریما  نیرتروآمان  نسح ، نوزوا 
. درک دوخ  يودرا  همیمض  ار  ولنیوقارق  فیاوط  زا  يرایسب  داد و  تسکش 
526 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

لیلحت ار  ایلوطانآ  هدـنامزاب  كرت  تاراما  اهتلود و  رتشیب  مایا  نیا  رد  هک  دـندوب  یناـمثع  نیطالـس  نسح  نوزوا  گرزب  نمـشد  يراـب ،
ناینامهرق اب  ار  يو  نسح  نوزوا  ینامثع  دض  تسایس  مهدزاود ،) لصف  هب  دیرگنب   ) دندناریم شیپ  قرشم  يوس  هب  مارآیب  دندوب و  هدرب 

، اـنیپسد شیوخ ، یـسنازیب  رـسمه  قیرط  زا  نآ  ناروتارپـما  اـب  هک  ار  نزوبارط  هک  دیـشوک  يو  تخاـس . دـحتم  هرامـش 124 ) هب  دیرگنب  )
یللملانیب تیمها  ولنیوققآ  تلود  نسح ، نوزوا  تنطلس  نارود  رد  دناهرب . ینامثع  حتاف  دمحم  ناطلـس  تالمح  زا  تشاد  يدنواشیوخ 

. تفای
تلود يارب  زینو  زا  گنج  رازفا  تالآ و  دش و  هدوشگ  ینامثع  نیطالـس  يزینو  نانمـشد  اب  یـسایس  تاطابترا  باب   1464 لاس 868 / رد 
یتخـس هب  دـماینرب و   1473 رد 878 / ناـجرت  گـنج  رد  هناـخپوت  هدـهع  زا  نسح  نوزوا  ياوق  نیادوجواـب ، دـیدرگ . لاـسرا  وـلنیوققآ 

ياهـشکمشک یلخاد و  تارجاشم  تلع  هب  ولنیوق  قآ  هلـسلس  دعب  هب  نامزنیا  زا  اما  داد ، همادا  ار  گنج  بوقعی  شرـسپ  دروخ . تسکش 
نسح و نوزوا  نایم  هک  تیعقاو  نیا  مغریلع  دـندروخ . تسکـش  اهینامثع  زا  ناینامهرق  تشاد . دوخ  رمع  نایاپ  هب  ور  ینیـشناج  هب  طوبرم 

عابتا نایم  رد  یعیش  تاغیلبت  تشاد ، دوجو  یشیوخ  دنویپ  جاودزا  قیرط  زا  هرامش 148 ) هب  دیرگنب   ) دینج خیش  هیوفص ، تقیرط  ياوشیپ 
ناطلس نیرخآ  دروخ و  تسکش  يوفـص  لوا  لیعامـسا  هاش  زا  دنولا   1501 لاس 906 / رد  تفای . راشتنا  قرـشم  رد  اهولنیوققآ  ناـمکرت 
ییاهاج رد  اما  دیـسر . نایاپ  هب  اج  همه  رد  ولنیوققآ  تلود  قیرط ، نیا  هب  دش و  ینامثع  كاخ  هب  رارف  هب  روبجم  دارم  ناطلـس  ولنیوققآ ،

. دنام ياج  رب  نانآ  یبدا  یگنهرف و  تیامح  زا  زاتمم  یتنس  نسح  نوزوا  تختیاپ  زیربت ، نوچ 

یسانشباتک

.54 - 53 موبلا ، 259 ؛ - 258 روابماز ، 254 ؛ لوپ ، نیل - - 
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و. « ) وـلنیوققآ ، » مود شیاریو  مالــسا ، فراــعملا  ةرئاد  همانهرجــش ؛ اــب  جــنانی ) ه  م . « ) رلوـلنیوققآ ، » یکرت مالــسا  فراــعملا  ةرئاد  - 
(. یکسرونیم

.65 - 50 ناریا ،» رد  رومیت  گرم  زا  دعب  قوفت  ندروآ  تسد  هب  يارب  شکمشک  ، » يرویس م . ر . - 
سیلپاـینیم و مهدزناـپ ، مهن / نرق  رد  یناریا  كرت - ياهتسایـس  رد  یقیقحت  يروتارپـما ، هیداـحتا ، هفیاـط ، ولنیوققآ ، زدوو ، ا . ناـج . - 

. اههمانهرجش لماش  یس  تسویپ  اب  وگاکیش 1976 ،
.188 - 147 مشش ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  رمیور ، ر . ه . - 

527 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1924 - 1435 / 1342 عشعشم 839 - لآ  ای  نایعشعشم   147

هراشا

رود ، 1466 تف 870 / يدـهم ،)  ) مهدزاود ماما  یلو  هّللا ، تبیه  نب  حالف  نب  دـمحم  دیـس   1435 ناریا 839 / یبرغبونج  رد  ناتـسبرع ،
ینارمکح لوا 

شردپ بیان  ناونع  هب  دمحم ، نب  یلع  ناطلس  دیس   1457 - 1453 / 861 - 857
ینارمکح مود  رود  حالف ، نب  دمحم  دیس   1457 / 861

ح 1508 ای ح 914 /  1500 تف 905 / دمحم  نب  نسحم  ناطلس  دیس   1466 / 870
1514 تف 920 / نسحم ، نب  حالف  دیس   ؟

تشذگرد  1580 زا 988 / دعب  یکدنا  نیدلا ، عاجش  حالف ، نب  نادرب  دیس   1514 / 920
نادرب نب  داجس  دیس  988 ح 1580  ح /

داجس نب  یلع  دیس   1584 زا 992 / شیپ 
ناتسزوخ رد   1980 لاس 998 / ات  یلع ، نب  یلع  روبنز  دیس   1584 / 922

ناخ یفاضا  بقل  اب  هزیوح ، رد  نادرب ، نب  بلطملا  دبع )  ) نب كرابم  دیس   1587 / 995
528 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

كرابم نب  رصان  دیس   1616 / 1025
دیسر لتق  هب  بصن  زا  سپ  یکدنا  بلطم ، نب  میلس  نب  دشار  دیس   1616 / 1025

ینارمکح لوا  رود  بلطم ، نب  روصنم  دیس   1621 / 1030
كرابم نب  دمحم  دیس   1624 / 1033

مود رود  روصنم ، دیس   1632 زا 1042 / سپ 
روصنم نب  تکرب  دیس   1643 / 1053

1681 تف 1092 / بلطم ، نب  فلخ  نب  یلع  دیس   1650 / 1060
فلخ نب  هّللا ) دبع  ای   ) ردیح دیس   1686 / 1097

یلع نب  هّللا  جرف  دیس   1686 / 1097
لوا رود  هّللا ، جرف  هدازردارب  یلع ، دیس   1700 / 1112
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هّللا جرف  نب  هّللا  دبع  دیس   1707 / 1114
مود رود  یلع ، دیس   1715 / 1127

هّللا دبع  نب  دمحم  دیس   1720 / 1132
قرود رد   1747 ات 1160 / هّللا ، جرف  دیس   1737 / 1150

دش هتشک   1762 رد 1176 / هزیوح ، رد  دمحم ، نب  بلطم  دیس   1747 / 1160
بلطم يومع  رسپ  هّللا ، دوج  الوم  دیس   ؟

لیعامسا الوم  دیس   ؟
هّللا دوج  نب  نسحم  الوم  دیس  ح 1779  ح 1193 /

هّللا دوج  نب  دمحم  الوم  دیس   ؟
دمحم نب  بلطم  الوم  دیس   1797 زا 1212 / سپ 

یلعلا دبع  الوم  دیس   ؟
ناتسزوخ نارمکح  هّللا ، جرف  الوم  دیس   1841 / 1257

هّللا رصن  نب  دمحم  الوم  دیس   1872 / 1289
لوفزد رد  ح 1895  زا ح 1312 / سپ  هّللا ، رصن  نب  بلطم  الوم  دیس   1881 / 1298

هزیوح رد  هّللا ، رصن  الوم  دیس  ح 1888  ح 1305 /
1910 ات 1328 / یلعلا  دبع  الوم  دیس   ؟

هزیوح رد  هرمّحم  یلاو  لعزخ  خیش  یعشعشم  هدنیامن   1924 - 1910 / 1342 - 1328
دنادرگیمزاب راکرس  هب  هزیوح  خیش  ناونع  هب  ار  یلعلا  دبع  ناخ  اضر   1924 / 1342

529 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دیدپ تشاد ، ترهش  ناتـسبرع »  » هب رخأتم  رایـسب  مایا  رد  هک  ياهقطنم  رد  ناتـسزوخ  بونج  رد  مهدزناپ  مهن / نرق  رد  نایعـشعشم  شبنج 
یعیـش شبنج  کـی  هاـگداز  دوشیم ، بوسحم  برع  یموق ، ظاـحل  زا  دراد ، رارق  سراـف  جـیلخ  سأر  رد  هک  هقطنم  نیا  هکنیا  اـب  دـمآ .

اب یـسایس  ظاـحل  زا  هشیمه  دوـخ  هلاـس  دـصناپ  رمع  رد  یعـشعشم  نادـناخ  تشاد و  ياهرازه  يودـهم و  هغبـص  هـک  دوـب  یناریا  یطارفا 
دوخ روهظ  حالف  نب  دمحم  دیـس  ینامثع .) نانارمکح  اب  ناشتموکح  رخاوا  رد  و   ) دنتـشاد هطبار  قارع  نایاورنامرف  هن  ناریا ، نانارمکح 
اهنآ مان  تشاد ؛ مالعا  هرامـش 145 ) هب  دـیرگنب   ) قارع يولنیوقارق  نایاورمکح  اب  تفلاخم  هلباقم و  رد  رظتنم ، ماـما  باـجح  ناونع  هب  ار 
دهع رد  هک  یتروص  هب  هژیوب  عیشت ، رد  هک  دوب  یقارشا  یموهفم  نمضتم  رون )» وترپ   » عاعش هژاو  ینعم  هب  هجوت  اب   ) دیآیم رظن  هب  عشعشم 

. تشاد سوسحم  يدومن  دوب ، هتفای  لوحت  ناریا  رد  هیوفص 
هب اهنآ  يالتعا  هرود  نیا  تشاد و  رارق  هزیوح  رد  ناشزکرم  هک  دندوب  یلقتـسم  یلحم  نانارمکح  نایعـشعشم  مهدزناپ ، مهن / نرق  یط  رد 

رد 920/ ار  دوخ  تردـق  هنماد  هرامش 148 ) هب  دیرگنب   ) يوفص لوا  لیعامـسا  هاش  هکنیمه  اما  دوب ، یـسایس  ینید - تضهن  کی  ناونع 
ناـیلاو اـمومع  دـعب  ياههدـس  رد  دـندمآرد و  هیوفـص  عباـت  ناـنارمکح  تروص  هب  نایعـشعشم  داد ، شرتسگ  ناتـسزوخ  نورد  هب   1514

برع هلیبق  زا  هرمحم  نانارمکح  نتفای  تردـق  اب  اهنآ  ذوفن  مهدزون ، مهدزیـس / نرق  نایاپ  رد  دـندوب . ناریا  ناـهاشداپ  بناـج  زا  بوصنم 
. دننامب یقاب  دنتسناوت  هرامش 152 ) هب  دیرگنب   ) يولهپ هاش  اضر  نامز  ات  عشعشم  لآ  اما  تفرگ ، رارق  عاعشلاتحت  بلک ، ینب 

یسانشباتک
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.54 موبلا ، - 
(. تفول پ . « ) عشعشم ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

W. Caskel," Ein Mahdi des 15. Jahrhunderts. Saijid Muhammad ibn Falah - 
 . 75und seine Nachkommen ",Islamica ,4 )1931( ,48 -93 هحفص رد  یبسن  هرجش  اب 

,idem," Die walis von Huwezeh", Islamica, 6) 1934 (. 415- 34 - 
.432 هحفص 424 - رد  یتسرهف  همانهرجش و  اب 

530 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1765 ات 1179 / نآ  زا  سپ  1722 و  - 1501 / 1135 - 907 « 1  » نایوفص  148

هراشا

رفظملا وبا  دینج ، نب  ردیح  نبا  لوا  لیعامسا   1501 ناریا 907 / یعدم  هراکیب و  نیطالس  ناونع  هب 
لوا لیعامسا  نبا  لوا  بسامهط   1524 / 930
لوا بسامهط  نبا  مود  لیعامسا   1576 / 984

1596 ای 1004 /  1595 تف 1003 / لوا ، بسامهط  نب  هدنبادخ  دمحم   1578 / 985
هدنبادخ دمحم  نبا  لوا  سابع   1587 / 995

ازریم یفص  نبا  ازریم  ماس  لوا ، یفص   1629 / 1038
لوا یفص  نبا  ازریم  دمحم  ناطلس  مود ، سابع   1642 / 1052

تسشن تخت  هب  لوا  نامیلس  مان  هب  ون  زا   1668 رد 1078 / مود ، سابع  نبا  مود ، یفص   1666 / 1077
اّلم لوا ، نامیلس  نبا  لوا  نیسح   1694 / 1105

اهناغفا موجه   1722 / 1135
______________________________

ولنویوققآ ای  (. 1)
531 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1740 رد 1153 / لوتقم  لوا ، نیسح  نبا  مود  بسامهط   1722 / 1135
1740 رد 1153 / لوتقم  مود ، بسامهط  نبا  موس  سابع   1732 / 1145

راشفا هاش  ردان   1736 / 1148
ینارمکح لوا  رود  راشفا ، خرهاش   1748 / 1161

دهشم رد  لوا ، نامیلس  هون  دمحم ، دیس  مود ، نامیلس   1750 / 1163
ناسارخ رد  ینارمکح ، مود  رود  خرهاش ،  1750 / 1163

تف نایدنز ، هدناشنتسد  رایتخایب  هاش  ناونع  هب  ناهفصا  رد  بارت ، وبا  یضترم ، دیس  نبا  موس  لیعامـسا   1765 - 1750 / 1179 - 1163
1773 / 1187

بسن هلسلس  زا  یمسر  یتیاور  ندروآ  مهارف  هار  زا  بلطم  نیا  نتخاس  نشور  يارب  اهنآ  شـشوک  تسا و  مولعمان  نایوفـص  بسن  لصا و 
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زا الـصا  هک  دسریم  رظن  هب  لمتحم  لاحرههب ، تسا . هدرکن  ینادنچ  کمک  مهدزناش ، مهد / نرق  لوا  همین  رد  مکتسد  دوخ ، خـیرات  و 
لوغم زا  دعب  هرود  رد  نانامکرت  هدنزیخ  جوم  زا  یـشخب  هک  تسین  دیعب  دـنتفگیم ، نخـس  یکرت  نابز  هب  نوچ  دنـشاب و  هدوب  ناتـسدرک 

هریس رب  الصا  نانآ  دوب . ناجیئابرذآ  لیبدرا  رد  نآ  هاگیاپ  هک  دندوب  هیوفص  ینعی  هنایفوص ، تقیرط  کی  نایاوشیپ  نادناخ ، نیا  دناهدوب .
يونعم و تردـق  رب  هوالع  يدام  تردـق  بسک  يارب  دـینج  خیـش  اهنآ ، هقیرط  ياوشیپ  مهدزناپ  مهن / نرق  همین  رد  اما  دـندوب ، تنـس  لها 
اـیلوطانآ و ناـنامکرت  ناـیم  رد  دوـجوم  یعیـش  تـالیامت  زا  راشرـس  زیمآتعدـب و  ياـضف  رد  درک . یعیـسو  تاـغیلبت  هب  مادـقا  یناـحور 

. دنداهن دیکأت  تشگنا  نآ  رب  دندرک و  ادیپ  یعیش  ياهشیارگ  جیردت  هب  زین  نایوفص  ناجیئابرذآ ،
رارق مه  لباقم  رد  ناریا  قارع و  یقرـش ، يایلوطانآ  رد  رگید  نامکرت  ياهتردق  اب  ار  اهنآ  يوفـص  نیتسخن  ناهاش  یـسایس  ياهیبلطهاج 

تفرگ و ار  ناجیئابرذآ  هرامش 146 ،) هب  دیرگنب   ) داد تسکش  ار  ولنیوققآ  نانامکرت   1501 رد 905 / يوفص  لوا  لیعامسا  هاش  اما  داد .
هاش اهنت  هن  اریز  داد ، لیکـشت  ار  يوفـص  هنارالاسادـخ  تموکح  بیترت ، نیا  هب  دروآرد . دوخ  هطلـس  ریز  هب  ار  ناریا  ماـمت ، لاـس  هد  یط 
هاش دوخ  مکتسد  هکلب  دـسریم ، بلاطیبا  نب  یلع  هب  ناشبـسن  مظاک  یـسوم  ماـما  قیرط  زا  هک  دـندوب  یعدـم  شنانیـشناج  لیعامـسا و 

نامکرت ناوریپ  عابتا و  دوب و  لئاق  یهولا  هبترم  نتـشیوخ  يارب  هعیـش  تالغ  هویـش  هب  شراعـشا ، رد  دوجوم  دـهاوش  ساـسارب  لیعامـسا ،
نارسخرس  ) ناشابلزق ینعی  اهنآ ،
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تهج زا  مه  یناحور و  تهج  زا  مه  اهنآ ، زا  دنتـشاد و  اهنآ  هرابرد  ار  هدـیقع  نیمه  دنتـشاذگیم ) رـس  هب  هک  یخرـس  هالک  تبـسانم  هب 

مکتسد نامزنآ  ات  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  داد و  رارق  تکلمم  یمسر  بهذم  ار  هعیـش  بهذم  لیعامـسا  هاش  دندرکیم . تعاطا  یـسایس 
زا یکی  هعیـش ، بهذم  رارقتـسا  ببـس  هب  هیوفـص  نارود  تباب ، نیا  زا  دندوب . تنـس  لها  بهذـم  رب  ناریا  مدرم  تیرثکا  یمـسر  هبنج  زا 

ادیپ ناریا  رد  تیلم  تدحو و  یگچراپکی و  زا  ياهزات  ساسحا  راک ، نیا  هجیتن  رد  اریز  تسا ، ناریا  خـیرات  رد  مهم  هداعلاقوف  ياههرود 
. دنامب رادیاپ  راگزور  نآ  ات  دیآ  دراو  ياهشدخ  نآ  یگچراپکی  یگتسبمه و  رب  هکنآیب  هک  داد  ار  ییاناوت  نیا  نانآ  هب  هک  دش 

رد دندوب . هجاوم  یقرشلامش  رد  ناکبزوا  برغم و  رد  ینامثع  نیطالس  دوخ ، یّنس  ناگیاسمه  تخس  ینمشد  اب  نایوفص  یماظن ، رظن  زا 
نایم سخرس  دهـشم و  تاره و  نوچ  ییاهرهـش  دننک و  مکحم  ار  دوخ  ياپ  ياج  دندوب  هتـسناوت  يوفـص  ناهاش  یقرـشلامش ، ياهزرم 

. تشاد همادا  مهدزون  مهدزیـس / نرق  ات  هدرب  نتفرگ  تراغ و  يارب  نانامکرت  ياهـشروی  اما  تشگیم . تسدهبتسد  ناشنانمـشد  اـهنآ و 
يزوریپ دندمآیم . رامش  هب  هیوفـص  كانرطخ  نانمـشد  دندوب ، دوخ  یماظن  تردق  جوا  رد  مهدزناش  مهد / نرق  رد  هک  ینامثع  نیطالس 

قوفت شیامن  زین  یماـظن و  تاکرادـت  نف  رد  يزوریپ  ناـمثع  لآ  يارب   1514 رد 920 / ناردلاچ ، دربن  رد  نایوفـص  رب  لوا  میلـس  ناطلس 
ياهحالس هناخپوت و  ندرب  راکب  اب  يدیدم  تدم  ات  رصم  كولمم  نیطالس  دننام  نایوفص   ) دوب نیـشتآ  ياهحالـس  ندرب  راک  هب  رد  اهنآ 

. دنتـشاد شیوخ  نامودخم  ییادـخ  ندوب  ریذـپانهمدص  هب  خـسار  داقتعا  اهنآ  نانابیتشپ  و  دـندوب ) فلاخم  گنفت  نوچ  کچوک  نیـشتآ 

. تفرگ رارق  اهنآ  ررکم  ياههلمح  دروم  ناجیئابرذآ  داتفا و  اهینامثع  تسد  هب  دادغب  رکبراید و  ناتسدرک ، نیا ، زا  دعب  یکدنا  لاحرههب ،
. دش لقتنم  ناهفصا  هب  سپس  نیوزق و  هب  دوب  نمشد  هلمح  ضرعم  رد  ریذپبیسآ و  يرهش  هک  زیربت  زا  نایوفص  تختیاپ  ادعب 

فوخم ناویا  ایناپسا ، هاش  مود ، پیلیف  لوا ، تبازیلا  نوچ  گرزب  ینانارمکح  تنطلس  اب  نراقم  ابیرقت  هک  لوا  سابع  هاش  تنطلـس  نارود 
نیرتگرزب زا  ییاـههنومن  دوب و  يوفـص  گـنهرف  ندـمت و  زین  یـسایس و  تردـق  جوا  دوب ، دـنه  لوغم  روتارپـما  ربـکا  هیـسور و  روتارپـما 

، يو ناـمز  رد  درک . هدـهاشم  ناهفـصا  رد  رـصع  نـیا  ياـهيرامعم  ییاـبیز  هوکـش و  رد  ناوـتیم  يرنه  هـنیمز  رد  ار  نآ  ياهدرواتـسد 
اپورا اب  یـسایس  طباور  نینچمه ، دـش . يوق  سراف  جـیلخ  زاقفق و  یقرـش  تمـسق  رب  ناریا  هطلـس  دـندش و  هدـنار  ناجیئابرذآ  زا  اهینامثع 

حرط نآ  هشقن  هک  ینامثع  تلود  هیلع  ناییاپورا  نایوفص و  گرزب  داحتا  دنچره   ) دیدرگ رارقرب 
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، تکلمم روما  رد  ناشابلزق  یسایس  ذوفن  ندرک  یثنخ  يارب  تفای . هعسوت  یگنهرف  یناگرزاب و  تاطابترا  و  تفاین ) ققحت  زگره  دوب  هدش 
ینانامکرت لکشت  زا  زین  داد و  لیکشت  اهنآ  زا  یظفاحم  هاپـس  تفرگ و  تمدخ  هب  ار  یـسکرچ  یجرگ و  ناناملـسم  زا  ياهدع  سابع  هاش 

تیامح دندشیم ، هدناوخ  ناتـسودهاش )  ) نوسهاش لیلد  نیمه  هب  دندوبن و  فیاوط  ياسؤر  عبات  دندرکیم و  تعاطا  يو  صخـش  زا  هک 
. درک

هطلـس دش . ادیپ  یـسوسحم  طاطحنا  يوفـص  ناهاش  یـصخش  يایاجـس  تافـص و  رد  ، 1666 رد 1077 / مود  ساـبع  هاـش  گرم  زا  دـعب 
ياهتسایس دض  رب  ادیدش  هیحان  نیا  رد  بهذمیّنس  ياهناغفا  تاساسحا  یلو  دیسریم ، ناتسناغفا  رد  راهدنق  ات  یهاگ  قرشم  رد  نایوفص 

ار نتـشیوخ  مهدـجیه  مهدزاود / نرق  لـیاوا  رد  دوب  سیو  ریم  شماـن  هک  اـجنآ  يوفـص  نارمکح  ورنیازا ، دوـب . يوفـص  ناـهاش  یعیش 
ياهناغفا دـندرواین و  تمواقم  بات  وا  ربارب  رد  نایوفـص  تخات ، ناریا  هب  دومحم ، سیو ، ریم  رـسپ   1722 رد 1135 / درک . مالعا  لقتـسم 

. دنتشاد دوخ  فرصت  رد  هاش ، ردان  ندمآرب  ات  ار  ناریا  مظعا  تمسق  ییازلغ 
نانیا اما  دنتـشادیمرب ، تنطلـس  هب  ار  نایعدم  ای  يوفـص  نادـناخ  دارفا  زا  یکی  دـندیدیم  مزال  هاگره  ناریا ، رد  يدـعب  ناتردـقبحاص 

. دیسر نایاپ  هب  مود  بسامهط  هاش  اب  هیوفص  هلسلس  یعقاو  تموکح  تقیقح  رد  دندوبن و  شیب  یمسا  نانارمکح 

یسانشباتک

.57 - 54 موبلا ، 262 ؛ - 261 روابماز ، 259 ؛ - 255 لوپ ، نیل - 479 ؛ یتسوی ، - 
م. ر . «، ) یماظن یسایس و  ياهلسلس ، خیرات  نایوفص :  » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. يرویس
.69 - 59 (، 1971  ) مهن هرامش  ناریا ، «، 1773 يوفص 1722 - ناهاش  نیرخآ  ، » يرپ ر . یج . - 

.1980 نایوفص ، تموکح  هرود  رد  ناریا  يرویس ، رجار  - 
.350 - 189 مشش ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  يوفص ،» هرود  ، » رمیور ر . ه .
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1796 - 1736 / 1210 هیراشفا 1148 - ای  نایراشفا   149

هراشا

دوب مود  بسامهط  هاش  هنطلسلا  بیان   1732 زا 1144 / راشفا ، هاش  ردان  یلق ، بسامهط  یلقماما ، نب  یلق  ردان   1736 ناریا 1148 /
دش هتشک   1747 رد 1160 / هاش ، لداع  یلقماما ، نب  میهاربا  دمحم  نب  یلق  یلع   1747 / 1160

ناریا برغ  زکرم و  رد  میهاربا ، دمحم  نب  میهاربا   1748 / 1161
دش لزع   1750 رد 1163 / تنطلس ، لوا  رود  ناسارخ ، رد  هاش ، ردان  نب  یلق  اضر  نب  خرهاش   1750 / 1163

مود راب  يارب  خرهاش ،  1750 / 1163
یناّرد ای  یلادبا  ياهناغفا  هدناشنتسد  ادتبا  رد  موس ، راب  يارب  خرهاش ،  1796 - 1755 / 1210 - 1168

هیراجاق ندمآ  راک  يور   1796 / 1210
تشاد تسد  هب  تردق  دهشم  رد  خرهاش ، نبا  ازریم  ردان   1803 - 1796 / 1218 - 1210

535 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب هیحان  نیمه  رد  دنتـشاد . تماقا  ناسارخ  لامـش  رد  هک  دـندوب  نانامکرت  زا  ياهفیاط  هیراشفا  دوب و  راشفا  هفیاط  سیئر  ردـن ) ای   ) ردان
رتشیب دوب و  راضتحا  لاح  رد  هیوفـص  تلود  هرود ، نیا  رد  تخاس . دوب ، وا  هنازخ  مه  هعلق و  مه  هک  ار  يردان » هعلق  ، » هاش ردان  اهدعب  هک 

لاح رد  تشاد  دوب  هتفای  راوتسا  یناینب  يوفص  ناهاش  نامز  رد  هک  ناریا  یلم  تدحو  دوب و  هداتفا  ییازلغ  ياهناغفا  تسد  هب  ناریا  كاخ 
هب تقوم  روط  هب  ار  راک  نیا  وا  دـنادرگزاب . ناریا  هب  ار  یگچراـپکی  یلم و  تدـحو  هک  دوب  رداـن  هدـهعرب  ورنیازا ، دوب . ندیـشاپ  مه  زا 

. دش مامت  تکلمم  یلام  يداصتقا و  رقف  تمیق  هب  هک  دنچره  دیناسر ، ماجنا 
هدـیمان بسامهط ) مالغ   ) یلق بسامهط  يور ، نیمه  زا  دیـسر و  تردـق  هب  يو  تمدـخ  رد  يوفـص و  مود  بسامهط  هاش  نامز  رد  ردان 

هب بسامهط  هاش  دیسر ، ماجنا  هب   1727 رد 1140 / مهم  نیا  نوچ  درک و  كاپ  یناغفا  نامجاهم  زا  ار  ناریا  كاخ  جیردت  هب  يو  دشیم .
. داد يو  هب  ار  ناردنزام  ناتسیس و  نامرک ، ناسارخ ، تموکح  شتامدخ  ساپ 

هلباقم هب  درک و  برض  شیوخ  مان  هب  هکس  تخادرپ و  تموکح  هب  یلقتسم  ياورنامرف  نوچ  ردان  نامرف ، تحت  رد  یعیسو  ورملق  نینچ  اب 
شیپ ناتـسغاد  لد  ات  زاقفق  رد  دنار و  نوریب  ناتـسدرک  ناجیئابرذآ و  زا  ار  اهینامثع   1730 رد 1143 / يو  تساخرب . یجراخ  نانمـشد  اب 

داد و ردان  تسد  هب  هناهب  رما  نیا  دوبن و  ناریا  دوس  هب  هک  تسب  هیسور  ینامثع و  تلود  اب  يدادرارق  بسامهط  هاش  ماگنه ، نیا  رد  تفر .
لاس 1148/ رد  هکنیا  ات  دیزگرب ، یمسا  تنطلس  هب  ار  يوفـص  ناگدازهاش  زا  رگید  یکی  درک و  علخ  تنطلـس  زا  ار  بسامهط  هاش  يو ،
، دوب هتخادنا  گنج  ینامثع  ناریا و  تلود  نایم  هک  یّنس  هعیش و  لاسنهک  عازن  هب  نداد  همتاخ  يارب  وا  دناوخ . هاش  ار  دوخ  امـسر   1736
هک ار  عیشت  زا  يرتمیالم  تروص  نآ  ياج  هب  درک و  اهر  دندوب ، هدرک  تکلمم  یمـسر  نید  نایوفـص  هک  ار  يرـشع  ینثا  هعیـش  بهذم 

چیه هنابلطیتشآ  تسایـس  نیا  اما  درک . نآ  نیزگیاج  دـشیم ، هدـیمان  يرفعج  بهذـم  دوب و  قداص  رفعج  ینعی  مشـش ، ماـما  هب  بستنم 
. تشادنزاب ناریا  اب  تمصاخم  زا  ار  اهینامثع  درکن و  دونشخ  ار  سک 

درک راداو   1739 - 1738 / 1152 لاس 1151 - رد  دنه  هب  شاهنادـنمزوریپ  ناشخرد و  یـشکرکشل  هب  ار  ردان  یپردیپ ، ياهگنج  هنیزه 
تشاذگاو ردان  هب  ار  دنس  دور  برغ  لامـش و  رد  عقاو  تالایا  مامت  ریزگان  دنه ، لوغم  روتارپما  هاش ، دمحم  یـشکرکشل ، نیا  هجیتن  رد  و 

رد درک . فاعم  تایلام  تخادرپ  زا  لاس  هس  ار  ناریا  مدرم  هاش  ردان  جارخ ، نیا  لیصحت  اب  دش . لبقتم  زین  ار  یفازگ  جارخ  تخادرپ  زین  و 
نیا تسا . هتشاد  تسد  نآ  رد  زین  ازریم  یلق  اضر  شرسپ  تفریم  کش  هک  دش  ردان  ناج  هب  يدصق  ءوس  ، 1741 لاس 1154 /
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هب فلتخم  تالایا  رد  دـش . رتلوقعمان  رتهناملاظ و  زورهبزور  يو  راتفر  تسایـس و  سپنآ ، زا  دـیدرگ و  ردان  قالخا  رییغت  ببـس  هثداـح 

رداچ هب  هیراجاق  هیراشفا و  ياسؤر  زا  ياهدع  ، 1747 لاس 1160 / رد  ماجنارس  تفرگرد و  اهشروش  وا  راتفر  ءوس  اهيریگتخـس و  تلع 
هک خرهاش  شاهون  سپـس  دندرک و  تنطلـس  یهاتوک  تدم  شناگدازردارب  زا  نت  ود  ردان ، زا  سپ  دندیناسر . لتق  هب  ار  يو  دنتخیر و  وا 

راجاق ناخ  دـمحم  اقآ  تبقاع ، درک . تموکح  ناسارخ  رد  دوب ، یماظن  نارادرـس  هچیزاب  هک  یلاـشوپ  یهاـشداپ  ناونع  هب  دوب  هدـش  روک 
تردـق طاسب  هت   1792 رد 1210 / دوب ، هدـینارتسگ  قرـشم  تمـس  هب  ار  دوخ  تردـق  هنماد  ناریا  لامـش  زا  هک  هرامـش 151 ) هب  دیرگنب  )

. داد همتاخ  نانآ  تموکح  هب  دیچرب و  ار  نایراشفا 

یسانشباتک

.58 - 57 موبلا ، 261 ؛ روابماز ، 259 ؛ - 257 لوپ ، نیل - - 
(. يرپ ر . یج . « ) راشفا هاش  ردان  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

-3 جیربمک 1991 ، یمالـسا ، يروهمج  ات  هاش  ردان  زا  متفه ، دلج  جیربمک ، ناریا  خـیرات  رد  هیراشفا ،» ثاریم  هاش و  ردان  ، » يرویا رتیپ  - 
.62
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1794 - 1751 / 1209 هیدنز 1164 - ای  نایدنز   150

هراشا

يوفص موس  لیعامسا  هنطلسلا  بیان  ای  لیکو  ناونع  هب  ناخ ، قانیا  نب  ناخ  میرک  دمحم   1751 ناسارخ 1164 / يانثتسا  هب  ناریا 
زاریش رد  يزکرم  نانارمکح  میرک  دمحم  نب  حتفلا  وبا   1779 / 1193

زاریش رد  يزکرم  نانارمکح  میرک  دمحم  نب  یلع  دمحم 
زاریش رد  قانیا ، نب  قداص  دمحم   1779 / 1193

ناهفصا رد  ناخ ، ردیق  ای  دارم  هّللا  نب  دارم  یلع   1781 / 1195
زاریش رد  ادعب  ناهفصا ، رد  تسخن  قداص ، دمحم  نب  رفعج   1785 / 1199

زاریش رد  رفعج ، نب  یلعفطل   1794 - 1789 / 1209 - 1204
هیراجاق ندمآ  راک  يور   1794 / 1209

تسد هب  تردق  دنتشارفارب و  رـس  ناریا  ياهتلایا  رد  فلتخم  یماظن  ناگدرکرـس  تفرگرد ، هاش  ردان  گرم  زا  دعب  هک  یجرموجره  رد 
رد ار  ردان  تافرصتم  نآ  ورملق  هک  داد  لیکشت  یمهم  یناغفا  تلود  راهدنق  رد  یلادبا ، دمحا  ردان ، یناغفا  رادرس  دندروآ .

538 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
، ناردـنزام رد  تشاد و  دوب  یلحم  نارادرـس  تسد  هچیزاب  هک  لزلزتم  یتموکح  راشفا  خرهاش  ناسارخ ، رد  تفرگیمربرد . دـنه  لاـمش 
رد ناـخ  دازآ  ماـن  هـب  رداـن  یناـغفا  نارادرــس  زا  رگید  یکی  هرامـش 151 .) هب  دـیرگنب   ) دـندرک ظفح  ار  دوخ  تردـق  هاـگیاپ  ناـیراجاق 

یکی تفرگ و  ار  ناهفصا  يو  دوب . يرایتخب  ناخ  نادرمیلع  تسد  رد  تردق  تسخن  ناریا  بونج  رد  دیناسر . مه  هب  تردق  ناجیئابرذآ 
دنز ناخمیرک  دمحم  هرامش 148 .) هب  دیرگنب  ( ) 1750 / 1163  ) دیزگرب تنطلس  هب  موس  لیعامـسا  هاش  مان  هب  ار  يوفـص  ناگدازهاش  زا 

هک یماـگنه  دوـب . دنتـسیزیم ، سرگاز  ياـههوک  يزکرم  شخب  رد  هک  رل  کـچوک  لـیابق  زا  یکی  زا  يو  دوـب . ناـخ  نادرمیلع  رادرس 
. تخاس ناریا  بونج  هناگی  ياورنامرف  ار  دوخ  ناخمیرک  دمحم  دیسر ، لتق  هب  ناخ  نادرمیلع 

رسارس رد  ار  دوخ  تردق  ياههیاپ  تسناوت  ماجنارس  یلو  تشاد ، شیپ  رد  ینالوط  یعازن  راجاق  ناخ  نسح  دمحم  اب  زونه  ناخمیرک  اما 
هاـش فرط  زا  تباـین  هب  هلودـلا  لـیکو  ناونع  هب  زاریـش  رد  هکلب  دـناوخن ، هاـش  ار  دوـخ  زگره  ناـخمیرک  دـمحم  دزاـس . مکحتـسم  ناریا 

اج همه  رب  لادتعا  شمارآ و  حلـص و  وا  نارود  رد  درک و  یهاشداپ  لاس  یـس  هب  کیدزن  يو  دناریم . تموکح  يوفـص  موس  لیعامـسا 
اب اما  دیدرگ . رارقرب  سراف  جیلخ  رهشوب و  قیرط  زا  ایناتیرب  ناریا و  نایم  یناگرزاب  طباور  تفرگ و  قنور  وا  دهع  رد  تکلمم  دوب . مکاح 
هب ار  روما  مامز  ناخ  نادرمیلع  تبقاع  تفرگ . رد  ینیـشناج  رـس  رب  وا  هداوناخ  ياضعا  نایم  یکلهم  هعزانم  هرجاشم و  ناـخمیرک ، گرم 

نایدـنز بیقر  هک  هیراجاق  ناخ ، رفعج  تموکح  هرود  رد  تشذـگرد . دـعب  یناـمز  كدـنا  دـییاپن و  يرید  شتنطلـس  اـما  تفرگ ، تسد 
هک ناخ  یلعفطل  دـنز ، نارمکح  نیرخآ  دـنراذگاو . اـهنآ  هب  ار  ناهفـصا  دـندش  روبجم  نایدـنز  هکناـنچ  دـنتفای ، رایـسب  تردـق  دـندوب 
هب ییاهیزوریپ  یتدـم  يارب  تفرگرب و  حالـس  تشارفارب و  دـق  هیراجاق  هیلع  تشاد ، ناوارف  تیبوبحم  دوب و  تیاـفکاب  عاجـش و  يرادرس 

رساترس بیترت ، نیا  هب  دیسر . لتق  هب  مامت  يرگیشحو  اب  دش و  راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  ریسا  نامرک  رد   1792 رد 1209 / اما  دروآ . تسد 
. تفای تدحو  هاشداپ  کی  نامرف  ریز  نایوفص ، تردق  يالتعا  هرود  هاش و  ردان  تنطلس  هاتوک  هرود  زا  دعب  رابنیتسخن  يارب  ناریا 

یسانشباتک
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.59 - 58 موبلا ، 264 ؛ ، 261 روابماز ، 262 ؛ ، 260 لوپ ، نیل - - 
539 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1925 - 1799 / 1344 / 1193 « 1  » هیراجاق  151

هراشا

ناردنزام ناگرگ و  رد  راجاق  هفیاط  ياسؤر  زا   1726 رد 1139 / لوتقم  ناخ ، یلعحتف  ناریا 
ناردنزام ناگرگ و  رد  راجاق  هفیاط  ياسؤر  زا   1759 رد 1172 / لوتقم  یلعحتف ، نب  ناخ  نسح  دمحم 

ناردنزام ناگرگ و  رد  راجاق  هفیاط  ياسؤر  زا   1777 تف 1191 / زوسناهج ، نسح ، دمحم  نب  یلقنیسح 
سپ یبونج و  ناریا  نارمکح  نینچمه  ، 1794 زا 1209 / سپ  يزکرم و  یبرغ و  ناریا  مکاح  نسح ، دمحم  نب  دـمحم  اقآ   1779 / 1193

ناسارخ نارمکح   1796 زا 1210 /
ناخ اباب  یلقنیسح ، نب  یلعحتف   1797 / 1212
یلعحتف نبا  ازریم  سابع  نب  دمحم   1834 / 1250

دمحم نب  نیدلا  رصان   1848 / 1264
نیدلا رصان  نب  نیدلا  رفظم   1896 / 1313

1925 تف 1343 / نیدلا ، رفظم  نب  یلع  دمحم   1907 / 1324
______________________________

ولنویوققآ ای  (. 1)
540 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1925 تف 1347 / یلع ، دمحم  نب  دمحا   1925 - 1909 / 1344 - 1327
يولهپ نادناخ  ندمآ  راک  يور   1925 / 1344

اهدعب دـندوب . هدـش  نکاس  رزخ  يایرد  یلحاس  هیحان  رد  دابارتسا ، یکیدزن  رد  لوغم  هرود  زا  الامتحا  دـندوب و  نانامکرت  زا  راجاق  هفیاط 
. دندروآ دوجو  هب  ار  شابلزق  هاپس  دنتساخرب و  يوفص  هیلوا  نیطالس  زا  ینابیتشپ  هب  هک  دندوب  نانامکرت  گرزب  هفیاط  تفه  زا  یکی  اهنآ 

دوب یلحم  نارمکح  کی  ّدح  هچنآ  زا  شیب  اهراجاق  تخیـسگ ، مه  زا  يوفـص  يروتارپما  تدحو  هک  مهدـجیه  مهدزاود / نرق  زاغآ  رد 
. دندرک هلخادم  تکلمم  روما  رد 

شرتسگ هاش  ردان  ورملق  یبرغ  ياهنیمزرـس  ندروآ  تسد  هب  دـیما  هب  ناریا  لامـش  رد  ار  دوخ  ورملق  اهراجاق ، زا  ولنیوق  هفیاـط  ياـسؤر 
. دیشوپن لمع  هماج  دیما  نیا  هرامش 149 ) هب  دیرگنب   ) درک هبلغ  هیدنز  رب  راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  هک   1794 لاس 1209 / ات  اما  دنداد ،

. دش هداد  همتاخ  ناسارخ  رد  راشفا  خرهاش  تموکح  هب  دش و  نیمأت  ون  زا  تقوم  روط  هب  ناتـسجرگ  رب  ناریا  يالیتسا  نیا ، زا  دعب  یکدنا 
دوب نآ  هداز  يدایز  دح  ات  شیاهیتلادعیب  اهيراکطارفا و  دیدرت  نودـب  هک  بیهم  يورتشز  درم  نآ  ناخ ، دـمحم  اقآ  بیترت ، نیا  هب 

روشک هک  دوب  هلسلس  نیا  هرود  رد  داهن . ناینب  ار  هیراجاق  هلسلس  دوب ، هدرک  یصخ  ار  يو  راشفا  هاشلداع  ردان ، هدازردارب  یکدوک  رد  هک 
. درک ادیپ  اهتلود  یللملانیب  ماظن  رد  ار  یمهم  یشیجلا  قوس  يداصتقا و  شقن  تشاذگ و  دیدج  يایند  هب  مدق  عطاق  روط  هب  ناریا 

شبنج قیرط  نیا  هب  و  ( 1786 / 1200  ) دـش تکلمم  تختیاپ  دوب  یتیمهامک  كرهـش  ماگنه  نیا  ات  هک  نارهت  ناخ ، دـمحم  اقآ  نامز  رد 
. دمآ دیدپ  تسا ، دیدج  ناریا  زراب  تاصخشم  زا  یکی  هک  زکرم  نیا  يوس  هب  یگدنز  روما  همه  ندش  زکرمتم  ماع 
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وس و کی  زا  ناتـسلگنا  هک  دوب  هرود  نیا  رد  و  دش ، زاغآ  هاش  یلعحتف  نامز  زا  ییاپورا  ياهتردق  اب  ناریا  یـسایس  موادـم  مظنم و  طباور 
قرش نایم  یطابترا  طوطخ  ياقتلم  رد  نآ  یشیجلا  قوس  تیعقوم  رطاخ  هب  ناریا  یتسود  بلج  یپ  رد  رگید  يوس  زا  نوئلپان  دهع  هسنارف 

. دندوب برغ  و 
مات و یترورـض  هک  دوب  ییاپورا  یماظن  یگنج و  تامیلعت  نونف و  اـب  ناریا  شترا  ییانـشآ  نیمز ، برغم  هجوت  نیا  یعرف  جـیاتن  زا  یکی 
رد ناریا  ناریا ، یقرشلامش  ياهزرم  يزکرم و  يایسآ  رد  اهسور  يورشیپ  اب  مهدزون  مهدزیس / نرق  یط  رد  اریز  تشاد . ناریا  يارب  مامت 

رابتفخ هماندهع  هجیتن  رد  دوب . هتفرگ  رارق  يرازت  هیسور  دیدهت  ضرعم 
541 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

مـشچ هیزاقفق  یقرـش و  ناتـسنمرا  رد  عقاو  ياهنیمزرـس  رب  دوخ  ياعدا  زا  ناریا  تلود  تفای ، داقعنا   1828 رد 1243 / هک  ياـچنمکرت 
رد هک  یثاریم  زا  دنتسناوتن  اهتدم  ات  راجاق  نیطالس  اما  تخاس . مهارف  ناریا  لخاد  هب  ار  اهسور  یناگرزاب  ذوفن  لیهست  تابجوم  دیـشوپ و 

نرق رخاوا  ات  ناتـسناغفا  ناریا و  عازن  دـننک و  رظنفرـص  دوب ، هدـنام  ياج  هب  اهنآ  يارب  قرـشم  رد  هاـش  رداـن  نایوفـص و  تاـحوتف  هجیتن 
. تشاد همادا  مهدزون  مهدزیس /

هدودـحم ییاـیفارغج  ظاـحل  زا  هکنآ  رطاـخب  ناریا  هاـش ، نیدـلا  رـصان  یکریز  هجیتـن  رد  گرزب و  ياهتردـق  لـباقتم  ياـهتباقر  رثا  رب 
جراخم اههنیزه و  نیادوجواـب ، دوب . یناـمثع  هدـنکارپ  هدرتسگ و  تلود  زا  رتقفوم  دوخ  یـضرا  تدـحو  ظـفح  رد  تشاد ، يرتمجـسنم 

يداـصتقا روآناـقفخ  راـشف  دربورف و  یجراـخ  لود  ياـهضرق  راـب  ریز  هـب  تخـس  ار  تـلم  راـجاق ، نیطالــس  ياـهیجرخلو  گـنج و 
. دش رتدایز  زورهبزور  راکناتسب  ییاپورا  ياهتلود 

دیدپ هطورشم  تموکح  یسایس و  يدازآ  بسک  يارب  مدرم  نایم  رد  یتضهن  دوب ، ناوتان  یهاشداپ  هک  هاش  نیدلا  رفظم  تنطلس  هرود  رد 
روط هب  راجاق  نیطالـس  رابتعا  تردق و  نآ ، زا  سپ  داد . تبثم  باوج  اههتـساوخ  نیا  هب   1906 رد 1324 / راچان  هاش  نیدلا  رفظم  دـمآ و 

هیـسور و یناـمثع ، نوشق  یفرطیب ، مغریلع  اـما  دـنام ، فرطیب  امـسر  ناریا  لوا ، یناـهج  گـنج  یط  رد  داـهن . ناـصقن  هب  يور  سوسحم 
دیدپ روشک  فانکا  فارطا و  رد  یلحم  بلطهیزجت  یبالقنا و  ياهشبنج  گنج ، نایاپ  رد  دـنتخادرپ . گنج  هب  نآ  لخاد  رد  ناتـسلگنا 
هلـسلس هک  دراد  نآ  رب  ار  یلم  ياروش  سلجم  هک  دوـبن  راوـشد  نادـنچ  ناـخ  اـضر  نوـچ  ياهدارا  اـب  هاپـس  رادرـس  يارب  ورنیازا ، دـمآ .

(. 1925 / 1344  ) دنک علخ  تنطلس  زا  ار  هیراجاق 

یسانشباتک

.61 - 59 موبلا ، 263 ؛ - 261 روابماز ، 260 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. نوتبمل س . ك . ا . « ) راجاق ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

و هاش » دـمحم  هاش و  یلعحتف  تنطلـس  نارود  رد  ناریا   » ومه هیراجاق ،» هلـسلس  رارقتـسا  ناـخ و  دـمحم  اـقآ  ، » یلبمه یج . ر . نیواـگ ، - 
،212 - 104 متفه ، دلج  جـیربمک ، ناریا  خـیرات  رد  «، 1922 - 1848 راجاق ، ریخا  ناـهاش  هرود  رد  ناریا  ، » تناـما دادرهم  يدـک و  یکین 

هحفص 962. رد  همانهرجش 
542 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

«1  » 1979 - 1925 / 1398 يولهپ 1344 - نادناخ   152

هراشا
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1944 تف 1365 /* یلعسابع  رسپ  هاش ، اضر   1925 / 1344 ناریا *
1980 تف 1399 / هاش ، اضر  رسپ  هاش ، اضر  دمحم   1979 - 1941 / 1398 - 1360 * 

یمالسا يروهمج  رارقتسا   1979 / 1398
هک 1921 م  ه ق / - 1339 1299 ه ش / دنفسا )  ) توح موس  ياتدوک  رد  درکیم . تمدخ  ناریا  نوشق  رد  دوب و  زابرـس  الـصا  ناخ  اضر 

1925 ش / ه   1304 ق / ه  رد 1344  تشاد . تکرـش  هرامـش 151 ) هب  دیرگنب   ) دـش هاش  دـمحا  لزع  هیراجاق و  هلـسلس  ضارقنا  هب  رجنم 
كرت ار  ناریا  شیپ  لاس  ود  هک  راجاق  هاش  دمحا  ياج  هب  وا  یهاشداپ  هب  یلم  ياروش  سلجم 

______________________________

، تسا سونأـمان  رـصاعم  خـیرات  دروـم  رد  هصاـخ  زورما ، یناریا  هدـنناوخ  يارب  هک  تسا  هداد  يرمق  يرجه  هب  ار  اهخـیرات  فـلؤم ، (. 1)
تنطلـس هب  خـیرات  تسا . لوادـتم  ریغ  يرما  يولهپ  نادـناخ  ناهاش  دروم  رد  اضر ، نب  دـمحم  یلعـسابع و  نب  اـضر  نتـشون  هکناـنچمه 

هدرک رکذ  فلؤم  هک  هن 1365 ه ق  تسا  نابعش 1363 ه ق  ربارب 5  یسمش  دادرم 1323  شتافو 4  خیرات  هاش 1304 ه ش و  اضر  نتسشن 
ای دـیاب 1400  نآ  يرمق  يرجه  لداعم  لاس  تسا ، ربارب  يدـالیم  اب 1980  هک  تسا  یـسمش  زین 1359  يولهپ  اضر  دـمحم  تافو  تسا .

. تسا هدرک  يراگنالهس  رایسب  شخب  نیا  نتشون  رد  فلؤم  هنافسأتم  دشاب .  1401
543 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

میدـق ناریا  تمظع  هوکـش و  زا  ینینط  هک  دوب  هدـیزگرب  دوخ  يارب  ار  يولهپ  یگداوناخ  مان  نیا ، زا  لبق  هاـش  اـضر  داد . يأر  دوب ، هتفگ 
. تشاد

لامک یفطـصم  دـننام   ) هنایمرواخ رد  هک  دوب  رگید  یماظن  نادبتـسم  تموکح  هباشم  تهجره  زا  هاش  اضر  تموکح  هلاس  هدزناش  نارود 
ياهراشف لـباقم  رد  دـناوتب  هک  يوحن  هب  دوب  شروشک  ندرک  نیون  يو  كرحم  فدـه  دـندوب . هتـساخرب  اـپورا  و  هیکرت ) رد  كروتاـتآ 

رد یگدـنز  ياههبنج  زا  يرایـسب  رد  رالاسناوید  ماظن  کی  داجیا  تردـق و  نتخاس  زکرمتم  مزلتـسم  رما  نیا  دـنک و  یگداتـسیا  یجراـخ 
ماظن نداهن  ناینب  دـیدج ، یطابترا  لیاسو  هب  ندـش  زهجم  ندـش ، یتعنـص  يوس  هب  راوتـسا  ياهماگ  اب  روشک  وا ، تنطلـس  یط  دوب . ناریا 

يدرف و ياهیدازآ  نتفر  نیب  زا  تمیق  هب  اهنیا  همه  اما  تفر . شیپ  ینید  ریغ  ییاضق  یقوقح و  ماظن  کـی  داـجیا  دـیدج و  تیبرت  میلعت و 
اهیسیلگنا راشف  تحت  تنطلس ، زا  وا  يافعتسا  هب  رجنم  مود  یناهج  گنج  زاغآ  رد  ناملآ  زا  هاش  اضر  یهاوخاوه  دش . مامت  نایب  يدازآ 

همادا ار  شردپ  ياهیشم  طخ  اهتسایس و  هک  تشاد  وزرآ  اضر  دمحم  تسشن . وا  ياج  هب  اضر  دمحم  شرسپ  دش و  شدیعبت  اهسور و  و 
ناریا هک  ینامز  ات  وا  یضرا  یشزومآ و  تاحالصا  همهنیا ، اب  دیدرگ . تسینومک  یلم  بازحا  اب  سلجم و  اب  شکمـشک  ریگرد  اما  دهد 

اـهتمیق و مروت  ببـس  تفن ، تمیق  ندـمآ  نییاـپ  زا 1975 ، سپ  اـما  تفریم ، شیپ  تیقفوـم  اـب  دوـب  دـنمهرهب  تفن  دـمآرد  نتفر  ـالاب  زا 
هب دـندادیم  لیکـشت  ار  یعیـسو  فیط  هک  یعیـش  ناـیناحور  هلمج  زا  تلود  فلاـخم  ياـهورین  دـش . تکلمم  يارب  يداـصتقا  ياهتقـشم 

میژر وا ، نـتفر  اــب  درک و  كرت  ار  روـشک  هاميد 1357 ه ش )  27  ) هیوناژ 1979 رد  دوب  ناوتان  راـمیب و  هک  هاـش  دنتـساخرب و  بـالقنا 
. دش رقتسم  ناریا  رد  يولهپ  یهاشنهاش  ماظن  ياج  هب  یمالسا  يروهمج 

یسانشباتک

ر. یج . « ) هاش اضر  (، » يرویس م . ر . « ) يولهپ هاش  اضر  دمحم  ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
(. یلبمه

-1941 هاش ، اضر  دـمحم  يولهپ : هقلطم  تموکح   » ومه «، 1941 - 1921 هاش ، اـضر  يولهپ : هقلطم  تموکح  ، » یلبمه یج . نیواـگ ر . - 
.293 - 213 متفه ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  «، 1979
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545 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.63 موبلا 62 - 275 ؛ - 274 ، 271 روابماز 270 - 273 ؛ - 270 ، 240 - 238 لوپ ، نیل - - 
؛) ینسچ کم  د . ر . « ) ناینابیش ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  وتراب ؛) و . « ) ناخ ینابیـش  ، » لوا شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

کم تربار د . « ) مهدـجیه ات  مهدزناش  مهدزاود / اـت  مهد  نرق  رد  شخب 6 . يزکرم  يایسآ  (، » لگرب ي . « ) یهاشبرع ، » یناریا همانـشناد 
. نایریخلا وبا  همانهرجش  اب  ینسچ ،)

.188 - 184 سیراپ ، يزکرم ، يایسآ  ناکرت  خیرات  دلوتراب ، و . - 
زا یتسرهف  همانهرجش و  اب  ، 330 - 251 (، 1966 ، ) هرامش 6 متفه ، يرس  یسانشهکس ، همانعیاقو  ناینابیـش ،» ياههکـس  ، » کیوول م . ن . - 

.256 هحفص 255 - رد  نانارمکح 
550 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1747 - 1599 / 1160 نایناخرتشه 1007 - ای  یناج  ینب  ای  نایرومیت  ياغط   154

هراشا

دمحم رای  نب  دمحم  یناج   1599 ناتسناغفا 1007 / لامش  رهنلا و  ءاروام 
دمحم یناج  نب  دمحم  یقاب   1603 / 1012
دمحم یناج  نب  دمحم  یلو   1605 / 1014

ناخ ناونع  هب  دمحم  نید  نب  دـمحم  رذـن  اب  رهنلا  ءاروام  گرزب  ناخ  ناونع  هب  دـمحم ، یناج  نب  دـمحم  نید  نب  یلقماما   1611 / 1020
خلب رد  کچوک 

هب دمحم  رذن  نب  یلق  ناحبـس  اب  گرزب ، ناخ   1651 زا 1061 / دعب  رهنلا ، ءاروام  رد  طقف  ناخ  دمحم ، رذن  نب  زیزعلا  دـبع   1645 / 1055
خلب رد  کچوک  ناخ  ناونع 

دحتم تاناخ  ناخ  ناونع  هب  یلق  ناحبس   1681 / 1092
یلق ناحبس  نب  هّللا  دیبع   1702 / 1114

یلق ناحبس  نب  ضیفلا  وبا   1747 - 1711 / 1160 - 1123
اهتیغنم هب  تردق  یعقاو  لاقتنا   1747 / 1160

551 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
اهتیغنم يالیتسا  تحت  یمسا  ياهناخ  ضیفلا  یبا  نب  نمؤملا  دبع  ح 1750  - 1160

اهتیغنم يالیتسا  تحت  یمسا  ياهناخ  ضیفلا  یبا  نب  هّللا  دیبع   1752 - 1751 / 1165 - 1164
اهتیغنم يالیتسا  تحت  یمسا  ياهناخ  دش  علخ   1789 زا 1203 / دعب  یکدنا  نمؤملا ، دبع  نب  يزاغلا  وبا   1758 زا 1172 / دعب 

هب هورگ  نـیا  هرامـش 153 .) هب  دـیرگنب   ) دـش هتـشک  يروـمیت  ياـغط  ياوـق  تسد  هب  دـمحم  ریپ  ناـیریخلا  وـبا  هلـسلس  نارمکح  نیرخآ 
ریپ ندش  هتـشک  زا  سپ  هرامـش 31 ) هب  دـیرگنب  ناخ ، رتشه   ) ناخ ارتسا  نارمکح  هقبط  زا  ياهدازناخ  راـبت  زا  دـمحم ، یناـج  یگدرکرس 

يزیگنچ ماظن  بسانم  ناگدنهدهمادا  ار  دوخ  دارفا  هک  خلب ، رهنلا و  ءاروام  کبزوا  ناریما  یلک  تیاضر  اب  ار  نایریخلا  وبا  تاناخ  دمحم ،
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ناریما و نایم  اهورملق  نیـشیپ  ياهتموکح  دـننام  دـندز . رانک  ار  نایریخلا  وبا  زا  یگب  یناج  نادـناخ  دـنتفرگ و  راـیتخا  رد  درکیم ، یقلت 
هک دـیامنیم  نانچ  مهدـفه  مهدزای / نرق  لوط  رد  نانارمکح  هقبط  هناـگود  موادـت  تلع  هب  یلو  دـش ؛ میـسقت  اورمکح  دـیدج  نادـناخ 

خلب رد  کچوک  ناخ  ناونع  هب  يرگید  رهنلا و  ءاروام  رد  گرزب  ناخ  ناونع  هب  ردارب  کی  ینعی  تسا ، هتـشاد  دوجو  ياهناگود  تاـناخ 
لباـقم رد  مه  اـهقازق و  نوـچ  یلخاد  رـصانع  ربارب  رد  مه  ار ، دوـخ  رادـتقا  هک  دـندوب  راـچان  اراـخب  ياـهناخ  تسا . هدرکیم  تموـکح 
هشونا شرسپ  يزاغلا و  وبا  ینارمکح  نامز  رد  نانیا  دننک و  ظفح  هرامش 153 ) هب  دیرگنب   ) مزراوخ هیهاشبرع  نوچ  یجراخ  ياهتردق 

. دوب دنه  نالوغم  نایوفص و  اب  ناشراکورس  خلب  ياهناخ  هکنآ  لاح  دندوب و  مجاهم  لاعف و  رایسب  مهدفه  مهدزای / نرق  همین  رد  دمحم 
رد هافر  قنور و  مظن و  يدـج  طاطحنا  لاوز و  هیام  ناقازق  ياهیرگناریو  اهتراغ و  گبزوا و  دـنمتردق  ياـسؤر  ندـمآرب  راـک ، رخاوا  رد 

رتشیب و اراخب  رد  یعقاو  یسایس  تردق  « 1  » یلق ناحبـس  ینعی  نایناج ، دنمتردق  مهم و  نارمکح  نیرخآ  گرم  زا  سپ  دش . رهنلا  ءاروام 
هلـسلس اتیاهن  هک  دوب  اهتیغنم  ناـیم  زا  نیا  داـتفا و  شرـسپ  تیغنم و  گـب  میحر  دـمحم  اـهناخ ، يارزولا  سیئر  اـی  قیلاـتا ، تسد  هب  رتشیب 
ضیفلا وبا  راگزور  زا  دـعب  اهتیغنم  ار  یناج  هداوناخ  زا  یلاشوپ  ناخ  ود  مکتسد  اـما  هرامـش 155 ) هب  دیرگنب   ) تساخرب اراخب  ياهناخ 

نیا هک  دیآیم  رظن  هب  دنتشاد و  هگن  ( 1747 زا 1160 / دعب  ادودح  ینعی   ) یلق ناحبس  نب 
______________________________

. ماهدروآ ناحبس  نامیلس  دیعس  رتکد  زا  تیعبت  هب  اج  همه  نم  تسا ؛ هتشون  ناحبس  یهاگ  ناحبص و  یهاگ  ار  مان  نیا  فلؤم  (. 1)
552 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. دناهدوب هتسشن  اراخب  یناخ  تخت  رب  مهدجیه  مهدزاود / نرق  نایاپ  ات  ابیرقت  یلاشوپ  ياهناخ 

یسانشباتک

موبلا 63. 273 ؛ روابماز ، 275 ؛ - 274 لوپ ، نیل - - 
- مـهد نرق  رد  مشـش ، شخب  يزکرم ، يایـسآ  ، » یناریا همانــشناد  رلوپــشا ؛) ب . « ) یناـج ینب  ، » مود شیاریو  مالــسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

(. لگرب ي . «، ) مهدزون مهدجیه - مهدزیس / مهدزاود - نرق  رد  متفه  شخب  (، » ینسچ کم  تربار د . «، ) مهدجیه مهدزناش - مهدزای /
Helene Carrere d'Encausse, Islam and the Rassian Empire Reform and Revolution in - 

.Central Asia, London 1988, with a list of the rulers in Bukhara at p. 193
553 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1920 - 1753 / 1339 اهتیغنم 1166 -  155

هراشا

1753 زا 1166 / دعب  دوب ، هدناشنتسد  ياهناخ  هلمج  زا  زاغآ  رد  یب ، میکح  دمحم  نب  قیلتا  میحر  دـمحم   1747 اراخب 1160 / تاناخ 
. درک تموکح  اراخب  ناخ  ناونع  هب   1756 رد 1170 / هناگی و  ریما  نارمکح و  ناونع  هب 

زا سپـس  هروت ، لضاف  شاهدازردارب  هموکحلا  بیاـن  ناونع  هب  زاـغآ  رد  میحر ، دـمحم  يومع  دـمحم ، نب  قیلتایب  لاـیناد   1758 / 1172
نویناج هدناشنتسد  ياهناخ  هلمج 

موصعم ریما  یب ، لایناد  نب  دارم  هاش   1785 / 1199
دارم هاش  نب  هروت  ردیح  دیس   1800 / 1215
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هروت ردیح  نب  نیسح  دیس   1826 / 1242
هروت ردیح  نب  رمع   1827 / 1242

هروت ردیح  نب  هّللا  رصن   1827 / 1242
هّللا رصن  نب  نیدلا  رفظم   1860 / 1277
نیدلا رفظم  نب  دحالا  دبع   1886 / 1303

دحالا دبع  نب  ناخ  ملاع  دیس   1920 - 1910 / 1339 - 1328
554 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

اراخب تاناخ  نداتفارب   1920 / 1339
ذوفن هرامش 154 ) هب  دیرگنب   ) اهیناج ای  نایرومیت  ياغط  هرود  رد  هک  دنتساخرب  مان  نامه  هب  گبزوا  هفیاط  کی  نایم  زا  اراخب  ياهتیغنم 

ضیفلا وبا  يارزولا  سیئر  ای  قیلاتا  تیغنم  گیب  رایادـخ  مهدـجیه  مهدزاود / نرق  لـیاوا  رد  ورنیازا ، دـندوب . هدـیناسر  مه  هب  تردـق  و 
اراخب یعقاو  نانارمکح  هداوناخ  نیا  يدوز  هب  دندیـسر . ماقم  نیمه  هب  میحر  دمحم  شاهداون  میکح و  دـمحم  شرـسپ  سپـس  دـش ، ناخ 
همتاخ يزاب  نیا  هب  دارم  هاش  دنتشادیمرب . تموکح  هب  ار  نایناج  زا  يایلاشوپ  ياهناخ  مهدجیه  مهدزاود / نرق  نایاپ  ات  دنچره  دندش ،

ریما ار  نتـشیوخ  سپ  نیا  زا  هلـسلس  نیا  ياـضعا  هدـنامیقاب  ماـمت  تخادرپ و  تموـکح  هب  رادـتقا  بحاـص  يریما  ناوـنع  هـب  دوـخ  داد و 
. اهپتسا اهتشد و  یکرت  تنس  ياهناخ  هن  دنتسنادیم ، یعقاو  يانعم  هب  یمالسا  نیطالس  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  دندناوخ .
یضرا یماظن و  یطخت  يزادناتسد و  مهدزون  مهدزیس / نرق  یط  رد  هنایم  يایسآ  ای  يزکرم  يایسآ  خیرات  دحاو  هثداح  نیرتگرزب  هتبلا 

. دوب اجنادب  يرازت  هیسور 
تخاب رد  ار  دوخ  لالقتسا  هجیتن  رد  و  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  نیمزرس  زا  یشخب  يو  دنداد و  شحاف  یتسکش  ار  نیدلا  رفظم  ریما  اهـسور 

، ور نیا  زا  دندرکیمن . یلخاد  روما  رد  ینادنچ  تلاخد  اهسور  دنام و  یقاب  يرتکچوک  هدودحم  رد  تاناخ  سپنآ ، زا  (. 1868 / 1285)
ناریما تموکح  هب  لاس 1920  ربماتپـس  رد  اما  دندنام . یقاب  لهاج  بصعتم و  شیپ  دننام  شاینید  تاقبط  سوهلب و  دبتـسم و  نآ  ناریما 
لیدـبت یکیوشلب  يروهمج  کی  هب  ارهق  دـعب  یکدـنا  يروهمج  نیا  دـمآ و  دـیدپ  اراخب » ياهدوت  يروهمج   » دـش و هداد  نایاپ  اـجنآ  رد 

. تخیرگ لباک  هب  ناخ  میلع  اجنآ ، نارمکح  نیرخآ  دیدرگ .

یسانشباتک

.63 موبلا ، 274 ؛ - 273 روابماز ، 277 ؛ - 276 لوپ ، نیل - - 
- مـهدزاود نرق  رد  مـتفه ، شخب  يزکرم ، يایـسآ  ، » یناریا همانـشناد  لـگرب ،) ي . «، ) اـهتیغنم ، » مود شیاریو  مالــسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

(. لگرب يروی  «، ) مهدزون مهدجیه - مهدزیس /
Helene Carrer d'Encausse, Islam and the Russian Empire, with a list of the rulers at p. - 

.193
.Edward A. Allworth, central Asia: 1300 years of Russian Dominance, 3 rd. ed - 

.Durham NC and London
555 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1920 - 1770 / 1338 نویقانیا 1184 - ای  یتارقنق  ياهناخ   156
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هراشا

قازق نایزیگنچ  هدناشنتسد  ياهناخ  قانیا  ناونع  هب  نیما  دمحم   1770 هویخ 1184 / تاناخ 
قانیا نیما ، دمحم  نب  ضوع   1790 / 1204

ناخ  1804 رد 1219 / سپس  و  قانیا ، ضوع ، نب  رزوتلا   1803 / 1218
ضوع نب  میحر  دمحم   1806 / 1221

میحر دمحم  نب  یلق  هّللا   1825 / 1240
یلق هّللا  نب  یلق  میحر   1842 / 1258

نیمدم هب  روهشم  يزاغلا ، دبع  یلق ، هّللا  نب  نیما  دمحم   1845 / 1261
ضوع هریبن  هّللا ، دیبع  نب  هّللا  دبع   1855 / 1271

هّللا دیبع  نب  دارم  غلتق   1856 / 1272
میحر دمحم  نب  رداهب  دمحم  دیس   1856 / 1272

رداهب دمحم  دیس  نب  میحر  دمحم  دیس   1864 / 1281
میحر دمحم  دیس  نب  رایدنفسا   1910 / 1328

556 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هّللا دبع  دیعس   1920 - 1918 / 1338 - 1336

تاناخ ندش  هدیچرب   1920 / 1338
هداوناخ ود  دوب و  هیف  عزانتم  مهدزون  مهدزاود / نرق  همین  ات  تفرگیمربرد ، ار  مزراوخ  رتنهک  تلایا  اساسا  هک  هویخ  تاناخ  رد  تردـق 

نیما دـمحم  مان  هب  گـبزوا  فیاوط  زا  تارقنق  هلیبق  سیئر  ، 1763 رد 1176 / دنتشاد . شکمـشک  نآ  رـس  رب  قازق  نایزیگنچ  زا  دنمتردق 
گبزوا یلحم  لیابق  ياسؤر  همه  سیئر  دشیم ) هداد  لیابق  ياسؤر  هب  دوب ، ناطلس ]  ] نیما رواشم  يانعم  هب  هک  قانیا  یمیدق  بقل   ) قانیا

زا یلاـشوپ  ياـهناخ  بصن  لزع و  هـب  دـش و  یعقاو  نارمکح  تخاـس و  عـیطم  ار  دوـمی  ياـهنمکرت  هوـیخ ، قیلاـتا  ناوـنع  هـب  يو  دـش .
ار دوخ  نادنچ  ضوع  نب  رزوتلا  اما  دنداهنن ، نتـشیوخ  رب  یناخ  ناونع  دوخ  ضوع  شرـسپ  يو و  نیادوجواب ، تخادرپ . قازق  نایزیگنچ 

ناینب ار  هویخ  ياهناخ  ییاهن  دیدج و  هلسلس  دناوخب و  ناخ  ار  دوخ  دنک و  رانکرب  ار  قازق  نایزیگنچ  یلاشوپ  ياهناخ  هک  تفای  دنمتردق 
ناظفاحم ياوق  زا  هدافتـسا  ياهلیبق و  ياوق  رگید  اهگبزوا و  هب  ناشءاکتا  هک  نانارمکح  يزکرم ، يایـسآ  رگید  تاناخ  ود  دـننام  داـهن .

اهنآ دـننارتسگب . ورم  ات  بونج  رد  ار  دوخ  ورملق  دنتـسناوت  یتدـم  يارب  هویخ  ياهناخ  دـندرکیم . راتفر  رتهنادبتـسم  دوب ، دوخ  یـصخش 
. دندرک هنخر  ناتسقازق  ياهتشد  ات  زین  لامش  تمس  رد  دنتخات و  ناسارخ  لامش  رد  یناریا  ياهنیمزرس  هب  هتسویپ 

اب ار  هویخ  یسور ، رکـشل  کی  ، 1873 رد 1290 / دننک . یگداتـسیا  هیـسور  ياهراشف  لباقم  رد  هک  دنتـشادن  ار  نآ  تردـق  الک  اهنآ  اما 
. دش لیمحت  دوب  هتفای  شهاک  هداعلاقوف  نآ  هدودحم  هک  هویخ  تاناخ  رب  تخس  طیارش  اب  یحلص  هدهاعم  تفرگ و  یتمواقم  نیرتمک 
رارق انگنت  هرصاحم و  رد  اراخب  ياهناخ  زا  رتشیب  دنتشادن و  یلقتسم  هبترم  ماقم و  اهناخ  اما  دندرکن ، هلخادم  هویخ  یلخاد  روما  رد  اهسور 

تفرگ و ار  هویخ  تاناخ  ياج  هویخ » ياهدوت  يروهمج   » دـش و علخ  لیروآ 1920  رد  هّللا  دبع  دیعـس  هویخ ، ناخ  نیرخآ  دندوب . هتفرگ 
. دش لدبم  یکیوشلب  تلود  کی  هب  دعب  لاس  کی  يروهمج  نیا 

یسانشباتک

.64 موبلا ، 276 ؛ - 275 روابماز ، 279 ؛ - 278 لوپ ، نیل - - 
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.64 موبلا ، 276 ؛ - 275 روابماز ، 279 ؛ - 278 لوپ ، نیل - - 
557 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

، یناریا همانـشناد  لگرب ؛) ي . « ) قانیا ، » فراعملا ةرئاد  هلمکت  لیرب ،) م . دلوتراب و م . و . « ) هویخ ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
(. لگرب يروی . «، ) مهدزون مهدجیه - مهدزیس / مهدزاود - نرق  متفه ، شخب  يزکرم ، يایسآ  »

یمالسا ياههلسلس  . Edward A. Allworth, central Asia: 130 years of Russian Dominance, 3 rd. ed - 
558 ص :   ..... 1876  - 1793 / 1293 گنیم 1213 -  ياهناخ  یسانشرابت 558 157  يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج 

558 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1876 - 1793 / 1293 گنیم 1213 - ياهناخ   157

هراشا

گیب اتوبران  نب  ملاع   1798 دنقوخ 1213 / تاناخ 
گیب اتوبران  نب  رمع  دمحم   1810 / 1225
گیب اتوبران  نب  یلع  دمحم   1822 / 1238

گیب یجاح  نب  یلع  ریش   1842 / 1258
ملاع نب  دارم   1845 / 1261

ینارمکح لوا  رود  یلع ، ریش  نب  رایادخ  دمحم   1845 / 1261
یلع ریش  نب  الم   1858 / 1274

الم هدازردارب  دارم ، هاش   1862 / 1278
ینارمکح مود  رود  رایادخ ، دمحم   1862 / 1278

الم نب  دیس  ریم )  ) ناطلس ای  ناطلس  دیس   1863 / 1280
ینارمکح موس  رود  رایادخ ، دمحم   1865 / 1281

تموکح نایعدم  رایادخ  نیدلا  رصن   1876 - 1875 / 1293 - 1292
تموکح نایعدم  دالوپ  دمحم  ای  الم  قاحسا 

اهسور هلیسو  هب  دنقوخ  تاناخ  لالحمضا   1876 / 1293
559 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هرامـش هب  دـیرگنب   ) میدرک رکذ  الاب  رد  هک  هویخ  اراخب و  تاناخ  رب  هوالع  یموس ، کبزوا  نیـشنناخ  مهدـجیه  مهدزاود / نرق  لوط  رد 
تف  ) قیلاتا خرهاش  هب  الومعم  ار  تاناخ  نیا  ياورنامرف  نادـناخ  روهظ  دـمآ . دـیدپ  هناغرف  رد  گنیم  هلیبق  ياسؤر  هلیـسو  هب  ( 156 ، 155

هک داهن  ناینب  ار  دنقوخ  رهش   1740 لاس 1153 / رد  گیب  میرکلا  دبع  خرهاش ، رسپ  دنهدیم . تبسن  ( 1721 - 1709 نیب 1121 و 1133 /
. دش وا  هداوناخ  تاناخ  زکرم  تختیاپ و  ادعب 

هلسلس دهن و  دوخ  رب  ناخ  ناونع  تسناوت  ملاع  وا  نیشناج  رسپ و  ورنیزا ، تخاس ، دحتم  ار  هناغرف  گنیم  تموکح  تحت  اتوبران  شاهون 
يوعد دوخ  ياههکـس  يور  رب  تفر و  رتارف  مه  نیا  زا  رمع  دمحم  وا ، نیـشناج  ردارب و  دش . زاغآ  وا  اب  امـسر  گنیم  ای  دـنقوخ  ياهناخ 

یـشیجلا و قوـس  تیمها  هک  ار  دنکـشات  تسخن  دروآرد . دوـخ  يـالیتسا  تـحت  ار  یعیـسو  یحاوـن  گـنیم  هلـسلس  درک . نینمؤـملا  ریما 
هب ناشنایت )  ) ناشنیت يوس  نآ  رد  اهقازق و  ياهتشد  هب  لامش  تمس  رد  ار  دوخ  ورملق  سپس  تفرگ ،  1809 رد 1224 / تشاد  یناگرزاب 
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هقطنم لخاد  دـندرک و  ضبق  ار  رهـش » شـش   » هب فورعم  هیحان  زا  یکرمگ  ضراوع  اهناخ  اجنآ  رد  داد و  طـسب  یقرـش  ناتـسکرت  لـخاد 
. دشن رتتیعمجرپ  اما  دش ، دوخ  ياتمه  تاناخ  زا  رتگرزب  دنقوخ  تاناخ  بیترت ، نیا  هب  دندش . ریماپ 

فرـصت هب  دنچ  کی  یتح  دش و  لزلزتم  رگید  یلخاد  ياهینمـشد  ياهلیبق و  تارجاشم  رثا  رب  رگید  تاناخ  دننام  زین  دـنقوخ  نیـشنناخ 
دنتفرگ ار  دنکشات  اهسور  ، 1865 لاس 1282 / رد  درکیم . دیدهت  زین  يرازت  هیسور  یبلطهعـسوت  ار  گنیم  تاناخ  دمآرد . اراخب  ياهناخ 

هب ار  نآ  مکح  تحت  ياهنیمزرـس  دندنگفارب و  یلک  هب  ار  نآ  دعب ، لاس  زاغآ  رد  دندرک و  لیمحت  دـنقوخ  رب  یناگرزاب  هدـهاعم  کی  و 
. دندرک قحلم  ناتسکرت  لک  يرادنامرف  هب  هناغرف  تلایا  ناونع 

یسانشباتک

.64 موبلا ، 276 ؛ روابماز ، 280 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. ثروساب ا . دلوتراب و ك . و . « ) دنقوخ ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. لگرب يروی  «، ) مهدزون مهدجیه - مهدزیس / مهدزاود - نرق  رد  متفه ، شخب  يزکرم  يایسآ  ، » یناریا همانشناد  - 
. موس پاچ  هیسور ، تموکح  لاس  تسیب  دص و  يزکرم : يایسآ  ثرولا ، دراودا ا . - 

561 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.37 موبلا 36 - 283 ؛ - 382 روابماز ، 290 ؛ - 285 لوپ ، نیل - 444 ؛ یتسوی ، - 
ا. ك . « ) نایونزغ ، » یناریا همانشناد  رلوپشا ؛) ب . « ) نایونزغ  » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. ثروساب
.C. E. Bosworth," The litulature of early Ghaznavids", Oriens, 15) 1962 (. p - 

.33 - 210
idem, The Ghaznavids. Their Empire in  - 566 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالـسا  ياههلـسلس 

.Afghanistan and Eastern Iran 994: 1040, Edinburgh, 1963
.197 - 162 مراهچ ، دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  نایونزغ ،» ، » ثروساب ا . ك . - 

.1977 گروبنیدا ، ، 1186 دنه 1040 - لامش  ناتسناغفا و  رد  يونزغ  هلسلس  طوقس . تمظع و  ریخا : نایونزغ  ومه ، - 
567 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ات 1215 مهدزای  نرق  لیاوا  ات 612 / مجنپ  نرق  لیاوا  نایروغ   159

هراشا

روغ هیحان  سیئر  ینابسنش ، يروس  نب  دمحم  نینزغ ؟)  ) هنزغ رد  سپس  روغ و  رد  یلصا  هخاش  دنه 1 . یبرغلامش  ناسارخ و  روغ ،
نایونزغ هدناشنتسد  مکاح  دمحم ، نب  یلع  وبا   1030 ههد 420 / ات   1011 / 401

ثیش نب  سابع   ؟
سابع نب  دمحم   1059 زا 451 / دعب 
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نیدلا بطق  دمحم ، نب  نسح   ؟
نیدلا ّزع  كولملا  وبا  نسح ، نبا  لوا  نیسح   1100 / 493

لابجلا کلم  ناونع  هب  هوکزوریف  رد  نیدلا ، فیس  لوا ، نیسح  نب  يروس   1146 / 540
نیدلا ءاهب  لوا ، نیسح  نبا  لوا  ماس   1149 / 544

زوسناهج نیدلا  ءالع  لوا ، نیسح  نبا  مود  نیسح   1149 / 544
نیدلا فیس  مود ، نیسح  نب  دمحم   1161 / 556

هوکزوریف رد  گرزب  ناطلس  نیدلا ، ثایغ  نیدلا ، سمش  حتفلا  وبا  نیدلا ، اهب  لوا  ماس  نب  دمحم   1163 / 558
568 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نینزغ نارمکح  نیدلا ، ّزعم  نیدلا ، باهش  لوا ، ماس  نب  دمحم   1203 - 1173 / 599 - 569
دنه روغ و  رد  گرزب  ناطلس  لوا ، ماس  نب  دمحم   1203 / 599

نیدلا ثایغ  نیدلا ، ثایغ  دمحم  نب  دومحم   1206 / 602
نیدلا ثایغ  دومحم  بناج  زا  نینزغ  نارمکح  نیدلا ، جات  يّزعم ، زیذیلی   1215 - 1206 / 611 - 602

نیدلا ءاهب  دومحم ، نبا  مود  ماس   1212 / 609
هاشمزراوخ عبات  نیدلا ، ءالع  مود ، نیسح  نب  زستا   1213 / 610

هاشمزراوخ عبات  نیدلا  ءالع  نیدلا ، ءایض  لوا ، نیسح  نب  نیدلا  ءالع  یلع  نب  نیدلا  عاجش  یلع  نب  دمحم   1215 - 1214 / 612 - 611
نایهاشمزراوخ يالیتسا   1215 / 612

نیدلا رخف  نیدلا ، ّزع  لوا  نیسح  نب  دوعسم   1145 ناشخدب 540 / ناتسراخت و  نایماب ، هخاش  . 2
نیدلا سمش  نیدلا ، رخف  دوعسم  نب  دمحم   1163 / 558

نیدلا ءاهب  نیدلا ، سمش  دمحم  نب  ماس   1192 / 588
نیدلا لالج  نیدلا ، ءاهب  ماس  نب  یلع   1215 - 1206 / 612 - 602

نایهاشمزراوخ يالیتسا   1215 / 612
یلک هب  ینیمزرـس  ابیرقت  یمالـسا  نیتسخن  نانادیفارغج  يارب  دـشیم  هدـیمان  روغ  هک  ناتـسناغفا  زکرم  یناتـسهوک  روبعلا  بعـص  هیحاـن 

هب مهدزای  مجنپ / نرق  ات  هک  نیـشنهوک  مدرم  زا  وجگنج  ریلد و  يداژن  نطوم  مالغ و  هدرب و  عبنم  ندـعم و  ناونع  هب  اـهنت  دوب و  هتخانـشان 
دوخ هدـناشنتسد  عیطم و  ار  ینابـسنش  يارما  دـنتخات و  روغ  هب  نایونزغ  نرق ، نیا  رد  دنتـشاد . ربخ  نآ  زا  دـندوب ، هدـیورگن  مالـسا  نید 

. تفرگ ینوزفا  روغ  رد  نایقوجلس  ذوفن  داهن و  لوفا  هب  ور  يونزغ  تلود  مهدزاود ، مشش / نرق  زاغآ  رد  اما  دنتخاس .
569 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

تامادقا دش . یقوجلس  رجنس  ناطلـس  رازگجارخ  تسا ، يروغ  هلـسلس  یخیرات  الماک  تیـصخش  نیتسخن  هک  نیـسح  نیدلا  زع  نیاربانب ،
اجنآ دنتخات و  نینزغ  هب   1151 - 1150 رد 545 / نایروغ  هک  دش  نادب  رجنم  روغ  رد  دوخ  تردق  ددجم  رارقتـسا  يارب  يونزغ  هاش  مارهب 

تفلاخم اب  تسخن  نایروغ  هنابلطهعـسوت  تسایـس  برغ  رد  دـندومن . فرـصت  ناتـسناغفا  رد  ار  نایونزغ  تافرـصتم  و  دـندرک ، تراـغ  ار 
یتکلمم نانآ  دوشگ و  ناـیروغ  رب  ار  هار  ناـسارخ  رد  نایقوجلـس  تنطلـس  فعـض  هک  تشذـگن  يرید  اـما  دـش ، ورهبور  رجنـس  ناـطلس 

تنـس يروغ  نیطالـس  تشاد . رارق  روغ  رد  هوکزوریف  نآ ، زکرم  دوب و  هدرتسگ  دنه  لامـش  ات  رزخ  يایرد  زا  ابیرقت  هک  دندرک  سیـسأت 
. دنداد همادا  دنتشاد و  هگن  هدنز  دندوب  هداهن  زاغآ  نایونزغ  هک  دنه  دروم  رد  ار  رافک  اب  داهج 

. دمحم نیدلا  ّزعم  دمحم و  نیدلا  ثایغ  دندوب : ردارب  ود  میظع  تکلمم  نیا  نارامعم 
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. دندوب لوغشم  گنج  یشکرکشل و  هب  دنه  رد  نیدلا  زعم  برغم و  رد  رتشیب  نیدلا  ثایغ 
کمک هب  نیدـلا  ثاـیغ  دوب . يروغ  يارما  زا  يرگید  هخاـش  تموکح  تحت  زین  اـیردومآ  ياـیلع  ریـسم  رد  عـقاو  ياهنیمزرـس  ناـیماب و 
دندوب ناـیهاشمزراوخ  ناگدـناشنتسد  زا  هک  ییاـتخارق  يارما  ناـیهاشمزراوخ و  اـب  هلباـقم  هب  كرت  ناـمالغ  يروـغ و  یموـب  ناـیهاپس 

. دروآرد فرصت  هب  ماطسب  ات  ار  ناسارخ  مامت  شگرم  زا  لبق  درب و  هلمح  مزراوخ  دوخ  هب  رابکی  یتح  و  تساخرب ،
يارب اهنآ  یمزراوخ  نابیقر  هکنآ  لاح  دوبن و  یفاـک  یتکلمم  نینچ  ظـفح  يارب  ناـیروغ  یناـسنا  يورین  هک  دـیآیم  رظن  هب  همهنیا ، اـب 
گرم زا  سپ  دندرکیم . نیمأت  اجنآ  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  یناسنا  يورین  دنتشاد و  یسرتسد  يزکرم  ییایسآ  ياهتشد  هب  هاپس  يروآدرگ 

هک كرت  نازابرس  زا  ياهدع  دیشاپ . مه  زا  یلخاد  تارجاشم  هجیتن  رد  نایروغ  هلسلس  داتفا ، قافتا   1206 رد 602 / هک  نیدلا  ّزعم  ناطلس 
هوکزوریف و يروغ  نیطالـس  دنتخارفارب و  لالقتـسا  ملع  نینزغ  رد  زدلیا )  ) زدلیی نیدـلا  جات  یگدرکرـس  هب  دـندوب  نایروغ  تامدـخ  رد 
ار نایروغ  ياهنیمزرس  دراذگ و  نایم  رد  مدق  تسناوت  هاشمزراوخ  نیدلا  لالج  نیاربانب ، دننک . نوریب  نینزغ  زا  ار  اهنآ  دنتـسناوت  نایماب 

نایرکشل بولغم  مالسا  يایند  یقرش  شخب  رسارس  دعب  ینامز  كدنا  دییاپن و  يرید  نایهاشمزراوخ  هطلس  اما  دزاس . قحلم  دوخ  ورملق  هب 
اهتنـس و دـمحم ، نیدـلا  ّزعم  كرت ، نارادرــس  نـیا ، زا  هتــشذگ  هرامـش 131 .) هـب  دـیرگنب   ) دـش ناـخ  زیگنچ  یگدرکرـس  هـب  لوـغم 

ینارمکح هب  يروغ  نیطالس  نیرخآ  زا  یکی  هلیـسو  هب  کبیا  نیدلا  بطق  اجنآ  رد  دنداد و  همادا  دنه  لامـش  رد  ار  نایروغ  ياهتسایس 
(. 1 هرامش 160 ، هب  دیرگنب   ) دش بوصنم  روهال 

570 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
کی رب  تسا ، هدرک  برض  دوخ  يدنه  يایاعر  يارب  دمحم  نیدلا  ّزع  هک  ییاههکس  تسا . بلاج  رایسب  نایروغ  ياههکس  نایم ، نیا  رد 
ودنه ههلا  لاثمت  تیرکـسناس و  نابز  هب  ياهبیتک  رگید ، يور  رب  دراد و  ار  دنوادخ  ندوب  هدـیدان  دـیحوت و  هب  رارقا  تداهـش و  هملک  ور ،

. ار یمشکل 

یسانشباتک

.40 موبلا 39 - 281 ؛ - 280 روابماز ، 294 ؛ - 291 لوپ ، نیل - 456 ؛ - 455 یتسوی ، - 
ا. ك . « ) نایروغ ، » یناریا همانشناد  ثروساب ؛) ا . ك . « ) نایروغ ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. ثروساب
G. wiet in Andre Maricq and Gaston wiet, Le minaret de Djam. La decouverte de la - 

.capital des sultans ghorides) XII- XIII Siecles (Mems DAFA, 16, Paris 1959, 31- 54
، مراهچ دلج  جیربمک ، ناریا  خیرات  رد  نایروغ ،» ندمآ  راک  يور  نایونزغ و  راک  نایاپ  یناریا : ناهج  یقرش  یشاوح  ، » ثروساب ا . ك . - 

.166 - 157
571 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1555 - 1206 / 962 یلهد 602 - تنطلس  ای  یلهد  نیطالس   160

هراشا

کلم نیدـلا ، بطق  کـبیا ،  1206 یـسمش 602 / ای  يّزعم  كولمم ) ناـهاشداپ  اـی   ) ناـیهاشمالغ نکد 1 . لامـش  یهاگ  دـنه و  لاـمش 
روهال رد  نایروغ  بناج  زا  ناتسودنه 
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روهال رد  کبیا  رسپ  دیاش  هیامحلاتحت و  هاش ، مارآ   1210 / 607
یلهد ناطلس  نیدلا ، سمش  ناخ ، مالیا  نب  شمتتلیا   1211 / 607

نیدلا نکر  شمتتلیا ، نبا  لوا  هاش  زوریف   1236 / 633
نیدلا ۀلالج  شمتتلیا ، رتخد  مگیب  هیضر   1236 / 634

نیدلا زعم  شمتتلیا ، نبا  هاشمارهب   1240 / 637
نیدلا ءالع  لوا ، هاش  زوریف  نب  هاش  دوعسم   1242 / 639

نیدلا رصان  شمتتلیا ، نب  نیدلا  رصان  نبا  لوا  هاش  دومحم   1246 / 644
. تسا هدوب  تکلمم  بیان  یلبق  نارمکح  هرود  رد  البق  نیدلا ، ثایغ  ناخ ، غولوا  نابلب ،)  ) نبلب  1266 / 664

نیدلا زعم  نبلب ، نب  ناخارغب  نب  ذابقیک   1287 / 686
نیدلا سمش  ذابقیک ، نیدلا  زعم  نب  ثرمویک   1290 / 689

572 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نیدلا لالج  شورغوی ، نب  یجلخ  مود  هاش  زوریف   1290 نایجلخ 689 / . 2

نیدلا نکر  مود ، هاش  زوریف  نب  ناخ  رداق  لوا  هاش  میهاربا   1296 / 695
نیدلا ءالع  شورغوی ، نب  دوعسم  نب  بساشرگ  یلع  لوا  هاش  دمحم   1296 / 695

نیدلا باهش  لوا ، هاش  دمحم  نب  هاش  رمع   1316 / 715
نیدلا بطق  لوا ، هاش  دمحم  نب  هاش  كرابم   1320 - 1316 / 720 - 716

دنکیم بصغ  ار  تنطلس  يراورب  ناخ  ورسخ  نیدلا  رصان   1320 / 720
نیدلا ثایغ  يزاغ ، نبا ؟ لوا  هاش  قلغت   1320 نایهاش 720 / قلغت  ای  هیقلغت  . 3

نیدلا ثایغ  انوج  ناخ  غولوا  دهاجملا  وبا  لوا ، هاش  قلغت  نبا  مود  هاش  دمحم   1325 / 725
نیدلا لامک  لوا ، هاش  قلغت  نب  بجر  نبا  موس  هاش  زوریف   1351 / 752

زایا دمحا  ناهج  هجاوخ  مان  هب  یشروش  يارما  زا  یکی  تسد  هچیزاب  مود ، هاش  دمحم  ییاعدا  رسپ  نیدلا ، ثایغ  دومحم ،  1351 / 752
تشاد تکرش  تموکح  رد  شردپ  اب  نیدلا ، رصان  موس ، هاش  زوریف  نبا  موس  هاش  دمحم   1387 / 789

1389 رد 791 / لوتقم  نیدلا ، ثایغ  موس ، هاش  زوریف  نب  ناخ  حتف  نبا  مود  هاش  قلغت   1388 / 790
؟ دشاب یکی  دعب  نارمکح  اب  دیاش  موس ؛ هاش  زوریف  نب  رفظ  هاش  زوریف  1389 ؟ / 791  ؟

یلهد رد  موس ، هاش  زوریف  نب  رفظ  نب  هاش  رکب  وبا   1391 - 1389 / 793 - 791
یلهد رد  سپس  تالایا و  رد  نیدلا  رصان  موس ، هاش  زوریف  نبا  موس  هاش  دمحم   1394 - 1389 / 796 - 791

نیدلا ءالع  موس ، دمحم  نبا  لوا  هاش  ردنکس   1394 / 796
573 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، رصان  موس ، دمحم  نبا  مود  هاش  دومحم   1394 / 796
1399 تف 801 / دابآزوریف ، رد  ناخ ، حتف  نب  هاش  ترصن   1395 / 797

مود رود  موس ، دمحم  نبا  مود  هاش  دومحم   1401 / 804
دنیشنیم تموکح  هب  يدول  ناخ  تلود   1414 - 1412 / 817 - 815

یلعا تیار  نامیلس ، نب  ناخ  رضخ   1414 هیناخ 817 / رضخ  ای  تاداس  هلسلس  . 4
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نیدلا ّزعم  رضخ ، نبا  مود  هاش  كرابم   1421 / 824
رضخ نب  دیرف  نبا  مراهچ  هاش  دمحم   1434 / 837

نوئادب رد  نارمکح   1478 - 1451 / 883 رد 855 - نیدلا ، ءالع  مراهچ ، دمحم  نب  هاش  ملاع   1451 - 1443 / 855 - 847
يدول مارهب  نب  الام  نب  لولهب   1451 يدول 855 / نیطالس  . 5

لولهب نب  ناخ  ماظن  مود  ردنکس   1489 / 849
مود ردنکسا  نبا  مود  میهاربا   1526 - 1517 / 932 - 923

نالوغم نتفای  يزوریپ   1526 / 932
نیدلا دیرف  نسح ، نایم  نب  روس  هاش  ریش   1540 يروس 947 / ناهاش  . 6

هاش ریش  نب  روس  هاش  مالسا   1545 / 952
لیعامسا نب  ناخ  ماظن  نب  هاش  ناخ  زرابم  مجنپ  دمحم   1554 / 961

لیعامسا نب  يزاغ  نبا  موس  ناخ  میهاربا   1554 / 961
روهال رد  لیعامسا ، نبا  موس  هاش  ردنکس  ناخ  دمحا   1555 / 962

نالوغم حتف   1555 / 962
574 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دندوب هدش  لیـسگ  قرـشم  هب  هیما  ینب  يوس  زا  هک  یبرع  نانارمکح  تسد  هب  دنـس  دور  هرد  يالفـس  تمـسق  رد  تسخن  دـنه  رد  مالـسا 
نیا ناناملـسم  دعب ، نرق  هس  یط  درک . حـتف  ار  دنـس  تلایا   711 لاس 92 / رد  مالـسا ، هاپـس  هدنامرف  یفقث ، مساق  نب  دـمحم  تفای ؛ راشتنا 

یعیـش نایعاد  تاغیلبت  ریثأـت  تحت  اـجنآ  رد  ناملـسم  عماوج  زا  یـضعب  هک  دوب  هرود  نیا  رد  دنتـشاد و  هگن  دـنه  نیمزرـس  رد  ار  هاـگیاپ 
توعد لوغشم  نایمطاف  زا  يرادفرط  هب  دنه ، یشاوح  نمی و  ات  اقیرفا  لامش  زا  مالسا ، ناهج  طاقن  زا  يرایسب  رد  تدش  اب  هک  یلیعامـسا 

دننام نکد ، لحاوس  یئبمب و  تارجگ ، ینعی  دنه  هراقهبـش  ياههنارکـسپ  سراف و  جیلخ  هقطنم  ناتـسبرع و  نایم  زین  دنتفرگ . رارق  دـندوب ،
هداعلاقوف هنهپ  نورد  رد  دنه ، هلخاد  رد  رتمک  یقافتا  یحطس و  ياهسامت  نیا  یلو  دوب ، رارقرب  یناگرزاب  ياهسامت  کیسالک ، نارود 

. تشاد ریثأت  هراقهبش  هدرتسگ 
، دندناسانش دنه  هب  شاتمظع  تبیه و  همه  اب  ار  ناناملسم  یماظن  تردق  رابنیلوا  يارب  هک  دندوب  داژنكرت  نایونزغ  نیا  هک  تفگ  دیاب 

دندروآ نییاپ  يونزغ  تلود  نارازگجارخ  دح  ات  ار  توپجار  نانارمکح  دندنگفارب و  ار  دنهیو  ناهاش  ودنه  نوچ  يدنمورین  ياههلـسلس 
، دـنتفر يونزغ  نایهاپـس  هکنآ  ضحم  هب  نانارمکح  نیا  همه  دـنچره  دـنداد ، رارق  لواپچ  زاتوتخات و  دروم  ار  سراـنب  تاـنموس و  اـت  و 

هچنآ اما  دـش ، مالـسا  نامرهق  تسرپتب ، ناتـسودنه  هب  شیاـههلمح  رطاـخ  هب  يونزغ  دومحم  ناطلـس  دـنداهن . اـپ  ریز  ار  دوخ  تادـهعت 
ار ناودنه  هکنآ  رطاخ  هب  افرـص  هک  دوبن  بصعتم  ینید  لئاسم  هب  تبـسن  نیدتم و  ردقنآ  دومحم  ناطلـس  هک  تسا  نیا  تسا ، صخـشم 

هاپس رد  اهنآ  مادختسا  طرش  دیآیمن  رظن  هب  دندرکیم و  تمدخ  ودنه  يدایز  هدع  دومحم  هاپـس  رد  دشکب . رکـشل  دنه  هب  دنک  ناملـسم 
ندعم و ار  دنه  هراقهبـش  نانآ  تشاد ؛ يدام  هبنج  افرـص  دنه  لامـش  هب  اهيونزغ  هجوت  دشاب . هدوب  اهنآ  ندـمآرد  مالـسا  نید  هب  يونزغ 
رد ناناملسم  تردق  طسب  يارب  شیوخ  تباث  هاگیاپ  ار  نآ  دندرک و  ریخست  زین  ار  باجنپ  اهنآ  دنتسنادیم . هدرب  جنگ و  یندشنمامت  عبنم 
ّزعم يارب  ياهکرحم  ورنیازا ، هرامش 158 .) هب  دیرگنب   ) دندرک دوخ  تختیاپ  ار  روهال  ناشراک  نایاپ  هب  کیدزن  دنداد و  رارق  دنه  لامش 

هب مادـقا  يارب  مهدزیـس  متفه / نرق  زاـغآ  مهدزاود و  مشـش / نرق  رخآ  ياـهلاس  رد  وا  كرت  كولمم  نارادرـس  يروغ و  دـمحم  نیدـلا 
توپجار يارما  تفر و  شیپ  گنگ  يارحـص  رد  يونزغ ، نیطالـس  نیرخآ  وحم  زا  دـعب  نیدـلا  زعم  تشاد . دوجو  لبق  زا  دـنه  تاـحوتف 

جونک سرانب و  هاشداپ  هک  ار  هلاودـنهاگ  هلـسلس  هاش  تشاد و  تنطلـس  یلهد  ریمج و  رد  هک  ار  ناهوچ  اـی  هناـمهاچ  هلـسلس  هاـش  دـننام 
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هب دنه  رد  ار  شیوخ  تافرصتم  روما  نیدلا  ّزعم  داد . تسکش  دوب  چونق ) )
575 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

، دوب رگید  ياهاج  ناسارخ و  روما  مرگرس  نیدلا  ّزعم  ناطلـس  هک  یماگنه  درپس . کبیا  نیدلا  بطق  مان  هب  دوخ  نارادرـس  زا  یکی  تسد 
رایتخا نیدـلا ، ّزعم  رگید  رادرـس  تخات . شیپ  تارجگ  ات  داد و  شرتسگ  انمج  گنگ - بآود  باجنپ و  رد  ار  نایروغ  تافرـصتم  کبیا 
رکشل ماسآ  هب  یتح  داد و  رارق  شیوخ  زکرم  هاگیاپ و  ار  یتونخل  ای  روگ  دش و  فرـصتم  ار  هلاگنب )  ) لاگنب راهب و  یجلخ ، دمحم  نیدلا 

(. 1 هرامش 160 ، هب  دیرگنب   ) دیشک
رقتسم لاسنهک و  ياههلسلس  دش . تیبثت  دنه  لامش  رد  مالسا  رارقتـسا  هک  تساهنآ  نارادرـس  نایروغ و  هرود  رد  هک  تفگ  دیاب  عقاو  رد 

يرایسب نآ ، زا  دعب  یلهد و  تنطلس  لوط  مامت  رد  فرطنآ ، زا  دش . هتشاذگ  یمالسا  فلتخم  ياهتنطلس  داینب  دندش و  بوکرس  ودنه 
ناودـنه دـندرک . ظفح  ار  دوخ  تردـق  دـندوب ، رود  هب  ناناغفا  ناکرت و  یماظن  زکرمت  عمجت و  زکرم  زا  هک  نانآ  هژیوهب  ودـنه ، يارما  زا 

. دنتشاد ناملسم  دبتسم  نیطالس  هاپس  رد  يرادا و  ياههاگتسد  رد  یمهم  شقن  هشیمه 
رد کلم  ناونع  هب  هوکزوریف  يروغ  ناطلـس  بناج  زا  کبیا  نیدـلا  بطق  تفاـی ، تاـفو   1206 رد 602 / يروغ  نیدـلا  ّزعم  هک  یماـگنه 
هب هاتوک  یتدم  يارب  دـش و  ادـج  دـنه  زا  نایروغ  ورملق  هنزغ  ناتـسناغفا و  شخب  دـعب ، هب  نامزنیا  زا  تفرگ . تسد  هب  ار  تردـق  روهال 
رد دـنه  لامـش  رد  یماظن  نامزاس  هچ  یندـم و  رادـتقا  ظاحل  زا  هچ  نایروغ ، ياهتنـس  اما  داتفا ، نـالوغم  سپـس  ناـیهاشمزراوخ و  تسد 

بلغا  1290 ات 689 / ار  وا  نانیـشناج  کبیا و  تفای . همادا  دنام و  هدنز  دـنتفای ، ییاورنامرف  نایروغ  زا  سپ  هک  یناملـسم  يارما  تموکح 
یگمه دـندوب و  كولمم  مالغ و  لصا  رد  نبلب  شمتتلیا و  کبیا و  ینعی  اهنآ ، زا  نت  هس  اهنت  هک  دـنچره  دـنناوخیم ، كولمم  نیطـالس 

هس زا  هکلب  دندوبن ، هلالس  کی  زا  نیطالـس  نیا  همه  نینچمه  دندوب . هدش  دازآ  ناشنابحاص  هلیـسو  هب  دنـسرب  تردق  هب  هکنآ  زا  لبق  زین 
رصان تسد  رد  خیرات  نیا  ات  هک  دنه  نیمزرس  دوب ، یلهد  لقتسم  نیـشنناطلس  یلـصا  رامعم  هک  شمتتلیا  هرود  رد  دندوب . فلتخم  هخاش 

اما دنار ، نوریب  شیوخ  ورملق  زا  ار  نایهاشمزراوخ  تسناوت  نینچمه  يو  دش . هدوزفا  یلهد  ورملق  رب  دوب  نیدلا  زعم  رادرس  هچابق ، نیدلا 
یپردیپ نتـسشن  تنطلـس  هب  دـنتفر . شیپ  هچوا )  ) چوا ات  دـندرک و  تراغ  ار  روهـال  دـنتخات ، باـجنپ  رب  نـالوغم   1281 لاـس 639 / رد 

بیان ناونع  هب  تسخن  نبلب ، هک  دـش  رـسیم  یتقو  هرابود  تنطلـس  یگچراپکی  تدـحو و  دـش و  یلخاد  تاشقانم  ببـس  ناوتان  نیطـالس 
. تفرگ تسد  هب  ار  تردق  القتسم  سپس  هنطلسلا و 

نامگ نسکج  رتیپ  رتکد   ) دوب ناگلهچ  هب  فورعم  شمتتلیا  كرت  یماظن  نامالغ  هورگ  دارفا  زا  یکی  لصا  رد  دوب ، ردتقم  يریما  هک  يو 
ناگلهچ تلع  نیا  هب  ار  اهنآ  هک  دربیم 

576 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ياههدولاش رب  تنطلس  ياههیاپ  نتشاذگ  رد  ار  دوخ  مودخم  راک  نبلب  دندوب .) كرت  یهاپـس  مالغ  لهچ  بحاص  کیره  هک  دندیمانیم 

الاب یمالسا  یناریا - ياهتنس  ینابم  ذاختا  اب  ار  ناطلس  رادتقا  دز و  تاحالصا  هتشر  کی  هب  تسد  وا  داد . همادا  یتموکح  یماظن و  راوتسا 
تعلخ امسر  رـصنتسم ، یـسابع ، هفیلخ  زا  البق  شمتتلیا  درک . مکحتـسم  مالـسا  يایند  هیقب  اب  ار  دوخ  يونعم  ياهدنویپ  نینچمه  يو  درب .

برض دوخ  ياههکس  رب  ار  وا  مان  اهتدم  ات  دادغب ، هفیلخ  نیرخآ  مصعتسم ، تشذگرد  زا  سپ  یتح  يزعم  نیطالس  دوب و  هتفرگ  یناطلس 
یناحور و يربهر  قیدـصت  تنـس و  لها  مالـسا  رتروانهپ  ياـیند  هب  شیوخ  نداد  قیبطت  هب  ار  ناـنآ  لـیامت  ناوتیم  اـجنیا  زا  دـندرکیم .

شیوخ ظفح  رد  ار  نانآ  تادهاجم  دروخیم و  مشچ  هب  دنه  ناناملـسم  خـیرات  رـساترس  رد  لیامت  نیا  هتبلا  درک . طابنتـسا  افلخ  یقالخا 
جاوفا تسا ، هتشاد  ریثأت  هرود  نیا  گنهرف  تیوقت  رد  هک  رگید  مهم  ياهدادیور  زا  دهدیم . ناشن  ودنه  گنهرف  طیحم و  راشف  ربارب  رد 

شمتتلیا و تنطلـس  دـهع  رد  دـندوب و  هتخیرگ  رهنلا  ءاروام  ناریا و  زا  نالوغم  هلمح  زادـناربنامناخ  لیـس  ربارب  زا  هک  تسا  یناگدـنهانپ 
یمالـسا يدنه - گنهرف  هب  هزات  نوخ  نیا  قیرزت  قلغت ، نبا  مود  دـمحم  تنطلـس  هرود  لثم  دـعب ، ياههرود  رد  دـنتفای . هار  دـنه  هب  نبلب 
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. دیشخب ناوت  شوت و 
و  ) كرت یموق  لصا  رد  نایجلخ  دنداد . یجلخ  مود  هاش  زوریف  نیدلا  لالج  هلالس  هب  ار  دوخ  ياج  يزعم  نیطالس  ، 1290 لاس 689 / رد 

ییازلغ ناغفا  هک  دراد  لامتحا  رایـسب  دنتـشاد . تنوکـس  ناتـسناغفا  قرـشم  رد  هک  دندوب  هدـش ) بآمكرت  اما  رگید  ياهداژن  زا  دـیاش  ای 
یمهم شقن  دنه  هب  نایروغ  ياهیـشکرکشل  تالمح و  رد  جلخ  موق  نیدلا ، ّزعم  ناطلـس  تنطلـس  هرود  رد  دنـشاب . نانآ  باقعا  زا  یلعف 
يراک نیرتيرورض  داد . راشتنا  دنه  قرشم  رد  هلاگنب و  رد  ار  مالـسا  رابنیتسخن  يارب  هک  دوب  یجلخ  دمحم  نیدلا  رایتخا  نیا  دنتـشاد و 

دندمآرد مالـسا  نید  هب  نالوغم  زا  ياهدع  هک  تسوا  نامز  رد  نیادوجواب ، دوب ، نالوغم  ندنار  نوریب  تشاد  هدهعرب  مود  هاش  زوریف  هک 
. دننیزگ تماقا  یلهد  هیحان  رد  هک  دنتفای  هزاجا  و 

يارب گرزب  ياهایؤر  تشاگنایم و  یناث  ردنکـسا  ار  نتـشیوخ  هک  تسا  دمحم  نیدلا  ءالع  یجلخ  نیطالـس  نیرتهتـسجرب  دیدرت  نودب 
ات هک  ار  ییاتغج  نالوغم  رطخ  هک  دوب  راچان  زیچره  رب  مدـقم  يو  لمع ، رد  دـینارورپیم . رـس  رد  رواـنهپ  گرزب  تکلمم  کـی  لیـصحت 

ياههوک بونج  ینغ  هیحان  يراب ، دنک . عفد  شیوخ  تکلمم  یبرغلامـش  ياهزرم  زا  دـندوب ، هتخات  یلهد  کیدزن  ات  اهراب   1306 / 706
ياهایؤر هب  نآ  رد  تسناوتیم  نیدلا  ءالع  هک  دوب  ییاج  دوب ، هدیـسرن  نادـب  ناملـسم  نایهاپـس  ياپ  زونه  هک  دـنه ، بونج  رد  ایهدـنیو 

نکد رد  عقاو  ریگوئد ، ای  يریگاود  هب  رکشل  ، 1296 رد 695 / يو  دناشوپب . لمع  هماج  دوخ  گرزب 
577 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هدافتسا تنطلس  هکیرا  رب  دوخ  تیعقوم  میکحت  يارب  نآ  زا  ادعب  هک  دروآ  گنچ  هب  یتفگنه  تورث  درب و  دوب  اههوداپ  تختیاپ  هک  یبرغ 
یتنـس بقل  هب  ار  نتـشیوخ  دمحم  نیدلا  ءالع  داتـسرف . نکد  تمـسق  نیرتیبونج  هب  یهاپـس  دش ، مکحم  شتنطلـس  ياههیاپ  نوچ  درک .

ریما  » بقل هک  تسا  دنه  ناملـسم  نارمکح  نیرخآ  نیتسخن و  لوا ، هاشکرابم  نیدلا  بطق  شرـسپ  یلو  دناوخیم ، نینمؤملا » ریما  رـصان  »
. داهن دوخ  رب  دوب  هفیلخ  صاخ  هک  نینمؤملا »

هجوت دروم  دمآرد و  مالسا  نید  هب  هک  دوب  نیئاپ  هقبط  زا  ییودنه  يو  دیشاپ . مه  زا  یتارجگ  ناخ  ورسخ  دادترا  مایق و  اب  یجلخ  هلسلس 
ار ناناملسم  ددجم  يالیتسا  درک . بصغ  ار  یلهد  تنطلس  تخت  دش و  دترم  مالـسا ، نید  زا  دعب  اما  تفرگ . رارق  یجلخ  ناطلـس  نیرخآ 

هیقلغت هلسلس  تموکح  هرود   1320 رد 720 / وا  تنطلس  اب  دنتخاس . رسیم  مود  هاش  دمحم  شرسپ  لوا و  هاش  قلغت  مان  هب  هداژنود  يرادرس 
شرسپ درک . رایسب  ششوک  نکد  رب  ناناملـسم  يالیتسا  دادرتسا  یلهد و  تنطلـس  يرادا  يداصتقا و  تابث  رارقتـسا  يارب  قلغت  دش . زاغآ 

. تشاد فیعض  یتواضق  يورین  لوقعمان و  يراتفر  همهنیا ، اب  دوب . ریبدتاب  يرادرس  تشاد ؛ زومرم  یتیصخش  هک  دمحم 
هکنیا رب  وا  میمـصت  تخاس و  رازیب  يو  زا  ار  مدرم  دوب ، مزال  یلام  راوتـسا  ياههیاپ  رب  تنطلـس  ظفح  يارب  هک  اهتایلام  یپردیپ  شیازفا 
. تشاد رابتبیصم  ياهجیتن  دوب ، هدش  هداهن  نآ  رب  دابآتلود  دیدج  مان  نونکا  هک  ریگوئد ، هب  یلهد  زا   1327 رد 727 / ار  تختیاپ 

نایناخلیا و تلود  فعض  زا  هدافتسا  يارب  وا  هشقن  یلو  درک ، عفد  رهنلا  ءاروام  رب  ار  ییاتغج  نالوغم  هلمح  يدنمزوریپ ، اب  يو  وس ، نآ  زا 
الماک تسا ، هدـمآ  ذـخآم  رد  باب  نیا  رد  هک  یبلاطم  اریز  تسا ، هتـشاد  يدـصق  نینچ  اعقاو  رگا   ) ریماپ هار  زا  يزکرم  يایـسآ  هب  نتخات 
رصم کیلامم  اب  تشاد ؛ یـسایس  طباور  دنه  زا  جراخ  ناملـسم  ياهتموکح  اب  مود  هاش  دمحم  دوبن . شیب  یلایخ  باوخ و  تسین ) نشور 

، دوجونیا اب  درک ؛ لیصحت  دوخ  تنطلس  هرابرد  ار  هرهاق  یلاشوپ  یـسابع  هفیلخ  دییأت  قیدصت و  و  هرامش 31 ) هب  دیرگنب   ) دوب سامت  رد 
ای ربعم  رد  دـش . نکد  رب  نایقلغت  يالیتسا  یتسـس  ببـس  دـنه ، یلامـش  ياهزرم  رد  یماظن  هناـنیبعقاو  ریغ  ياـههشقن  هب  وا  يورین  لاغتـشا 

نیسح نیدلا  ءالع  ، 1347 رد 748 / و  هرامش 166 ) هب  دیرگنب   ) دمآ دوجو  هب  یناملسم  لقتـسم  تلود  بونج ، هیلا  یهتنم  رد  عقاو  ارودام 
ریز هب  ار  هلاگنب  دنـس و  زاب  موس  هاش  زوریف  ادـعب  (. 1 هرامـش 167 ، هب  دـیرگنب   ) درک سیـسأت  نکد  زکرم  رد  ار  ینمهب  تلود  هاش  نمهب 

تنطلس فعض  دندوب و  ناوتان  فیعض و  همه  یقلغت  يارما  نیرخآ  دزن . یمادقا  هب  تسد  نکد  دروم  رد  یلو  درب ، یقلغت  نیطالس  رادتقا 
رد دروآ . راب  هب  رایسب  یبارخ  تخیگنارب و   1399 - 1398 رد 801 / دنه  هب  یشکرکشل  هب  ار  رومیت  نانآ 
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578 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
. تشارفارب لالقتسا  ملع  يریما  یتلایا  ره  رد  تفر و  نایم  زا  یسایس  تدحو  هجیتن ،

رومیت بناج  زا  سپـس  یقلغت و  نیطالـس  نیرخآ  بناج  زا  تسخن  هک  دوب  ناخ  رـضخ  هلالـس  تسد  رد  تردـق  لاـس  لـهچ  هب  کـیدزن 
نیا تخاس . یضار  یلع » تیأر   » ناونع نتشاد  هب  ار  دوخ  دنار و  تموکح  خرهاش  شرسپ  رومیت و  مان  هب  يو  تشاد . ار  ناتلوم  تموکح 

رد یکچوک  هیحان  هب  تاداس  یعقاو  رادتقا  دندشیم . هدناوخ  تاداس  مان  هب  دـناربمغیپ ، نادـناخ  لسن  زا  هک  دـندوب  یعدـم  نوچ  هلـسلس 
رد دنتشادن . یتیبوبحم  یلهد  كرت  یناغفا و  یماظن  تاقبط  دزن  رد  دندوب ، نایرومیت  هب  یکتم  زاغآ  رد  نوچ  دوب و  دودحم  یلهد  فارطا 

اقباس تشاد و  ار  يدول  یناغفا  هفیاط  تسایر  هک  دوب  ناخ  لولهب  هلسلس  نیا  سـسؤم  دش . اهنآ  نیـشناج  يدول  هلـسلس   1451 لاس 855 /
ناناملـسم رابتعا  تیثیح و  هک  درک  رایـسب  شالت  و  تشادـن ، مک  يزیچ  یقلغت  گرزب  نیطالـس  زا  لولهب  دوب . روهال  دنهرـس و  نارمکح 

یقرش نیطالـس  تخاس و  رارقرب  دنه  يزکرم  ياهتمـسق  رتشیب  رب  ون  زا  ار  یلهد  تموکح  يالیتسا  يو  دنادرگرب . دوخ  ياج  هب  ار  دنه 
تایلمع هلسلس  کی  هب  تسد  توپجار  يارما  هیلع  مود ، ردنکـس  شرـسپ ، دنگفارب .  1477 رد 881 / هرامـش 164 ) هب  دیرگنب   ) ار روپنوج 

ناطلـس نیرخآ  تخاس . لقتنم  دوب ، تایلمع  نیا  يارب  يرتبسانم  هاگیاپ  هک  هرگا ، هب  ار  دوخ  تختیاـپ  دوبن و  تیقفوم  زا  یلاـخ  هک  دز 
نالوغم زا  هک  ار  رباب  رطاخ ، هدیجنر  ناگرزب  نیمه  زا  ياهدع  دیناجنر و  دوخ  زا  ار  یماظن  نارس  نایعا و  زا  يرایـسب  مود ، میهاربا  يدول ،

. دندرک توعد  یلهد  روما  رد  هلخادم  هب  دربیم ، رس  هب  لباک  رد  نامزنآ  رد  دوب و  ییاتغج 
رد یلوغم  هلسلس  نیتسخن  روهظ  يدول و  هلسلس  ناطلـس  نیرخآ  میهاربا ، گرم  هب  رجنم   1526 رد 932 / تپیناپ  گنج  رد  رباب  يزوریپ 
هب تموکح  زاب  لاس  هدزناپ  يارب  رباب ، رسپ  نویامه ، نامز  رد  تشادن و  تابث  رارقتسا و  زونه  دنه  لوغم  نیطالس  هلسلس  اما  دیدرگ . دنه 

اهراک مامت  بیترت ، نیا  هب  داد و  تسکش  جونک  رد  ار  نویامه  دز و  تایلمع  هب  تسد  راهب  زا  هاش  ریش  داتفا . یناغفا  روس  هاش  ریـش  تسد 
رگا داد . ماجنا  زین  یمهم  یلام  یضرا و  تاحالـصا  دوب ، اناوت  یهدنامرف  هکنآ  رب  هوالع  هاش ، ریـش  درک . بآ  رب  شقن  ار  رباب  تامادقا  و 

درـسلد و شیدعب  تامادقا  زا  ار  نویامه  دـشیم و  رقتـسم  دـنه  كاخ  رد  يدـنمورین  یناغفا  تلود  دوب ، هدوبرن  رد  ار  وا  سردوز  یگرم 
. درک ناسآ  نالوغم  يارب  ار  راک  وا  یجنپس  نانیشناج  یناوتان  هاش و  ریش  سردوز  گرم  اما  تخاسیم . فرصنم 

579 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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.Indian people V. The struggle for Empire, Bombay 1957, chs 4- 5
.eidem) eds. (, VI The delhi sultanate, Bombay 1960, chs 2- 9, 14 - 

.Mujamdar) ed. (VII The mughul Empire, Bombay 1974, ch 4 - 
یلهد 1970، يدالیم ،)  1526 - 1206  ) یلهد تنطلس  مجنپ ، دلج  دنه . عماج  خیرات  ناراتساریو ،)  ) یماظن دمحا  قلاخ  بیبح و  دمحم  - 

.7 ياهلصف 2 -
580 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1576 - 1198 / 984 - 594 هلاگنب )  ) لاگنب نیطالس  نانارمکح و   161

هراشا

. دندرکیم تموکح  لقتسم  نیطالس  دننام  بلغا  هک  یلهد  نیطالس  بناج  زا  بوصنم  نایلاو  راهیب 1 . لاگنب و 
هلاگنب راهیب و  حتاف  نیدلا ، رایتخا  یجلخ ، رایتخب  دمحم   1198 / 594

يدصت رود  نیتسخن  نادرم ، یلع   1206 / 603
نیدلا ّزع  ناخ ، ناریش  دمحم   1207 / 603

يدصت رود  نیتسخن  نیدلا ، ماسح  ضوع ،  1208 / 604
يدصت مود  رود  نیدلا ، ءالع  یتموکح  ناونع  اب  نادرم ، یلع   1210 / 607

نیدلا ثایغ  یتموکح  ناونع  اب  نیدلا ، ماسح  ضوع ،  1213 / 610
قرش کلم  نیدلا ، رصان  شمتتلیا ، نب  دومحم   1227 / 624

درک تموکح  هاشتلود  ناونع  اب  نیدلا ، رایتخا  دودرم ، نب  ناخ  گلیب   1229 / 626
يدصت لوا  رود  نیدلا ، ءالع  یناج ، دوعسم   1232 / 629

نیدلا فیس  یئاتخ ، کبیا   1233 / 630
کبیا ناخروئآ   1236 / 633

581 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نیدلا ّزع  ناخ ، ناغت  لرغط   1236 / 633

نیدلا رمق  ناخ ، نارق  رومیت   1244 / 642
يدصت لوا  راب  نیدلا ، لالج  یناج ، دوعسم  نب  یناج  دوعسم   1247 / 645

نیدلا ثایغ  رفظملا  وبا  یتموکح  ناونع  اب  نیدلا ، رایتخا  کبزوی ،  1251 / 649
يدصت لوا  رود  نیدلا ، ّزع  یکبزوی ، نابلب ،)  ) نبلب  1257 / 655

يدصت مود  رود  یناج ، دوعسم  نب  یناج  دوعسم   1259 / 657
يدصت مود  رود  یکبزوی ، نبلب   1259 / 657

نیدلا جات  رجنس ، ناخ  نالسرا  دمحم   1259 / 657
نالسرا دمحم  نب  ناخ  راتات   1265 / 663

ناخ ریش   1268 / 666

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 308 

http://www.ghaemiyeh.com


نیدلا ثیغم  یتموکح  ناونع  اب  لرغط ،  1281 - 1272 / 680 - 670
نیدلا رصان  نبلب ، نب  ارغب   1282 يدول 681 / هلسلس  زا  لقتسم  نانارمکح  سپس  نایلاو و  . 2

نیدلا نکر  ارغب ، نب  سواکیک   1291 / 690
راهیب رد  طقف  ادعب  نیدلا ، سمش  هاش ، زوریف   1322 - 1302 / 722 - 701

( لاگنب  ) هلاگنب رد  نیدلا ، لالج  هاش ، زوریف  نب  دومحم  ح 1309  ح 709 /
نیدلا باهش  هاش ، زوریف  نب  ارغب   1318 ح 1317 - / 718 ح 717 -

يدصت رود  نیتسخن  دوب ، یتیالو  یلاو  شردپ  تایح  نامز  رد  زین  نیدلا ، ثایغ  هاش ، زوریف  نب  رداهب   1322 / 722
1328 زا 728 / دعب  تف  دوب ، یتاونخل  یلاو  یلهد  ناطلس  بناج  زا  نیدلا ، رصان  هاش ، زوریف  نب  میهاربا   1324 / 724

یتونکل رد  ناخ ، رداق  رادیب  ای  رادنپ   1338 - 1326 / 739 - 726
582 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نوئاگتاس رد  نیدلا ، ّزع  ییحی ،  1340 - 1326 / 741 - 726
نوئاگرانوس رد  ناخ ، راتات  مارهب ،  1339 - 1327 / 739 - 727

تشاد تموکح  اکرتشم  ناخ  راتات  اب  نوئاگرانوس  رد  نیدلا ، ثایغ  هاش ، زوریف  نب  رداهب   1328 - 1327 / 728 - 727
نوئاگرانوس رد  نیدلا  رخف  هاشکرابم ،  1349 - 1339 / 750 - 739

یتونکل رد  نیدلا  ءالع  كرابم ، یلع   1342 - 1339 / 743 - 740
هاش سایلا  تسد  هب  نآ  حتف  نامز  ات  نوئاگرانوس  رد  نیدلا ، رایتخا  هاشکرابم ، نب  هاش )؟(  يزاغ   1352 - 1349 / 753 - 750

نوئاگتاس رد  لصا  رد  نیدلا ، سمش  هاش ، سایلا   1339 یهاش 740 / سایلا  هخاش  . 3
هاش سایلا  نبا  لوا  هاش  ردنکس   1358 / 759

نیدلا ثایغ  لوا ، هاش  ردنکس  نب  هاش  مظعا   1390 / 792
نیدلا فیس  هاش ، مظعا  نب  هاش  هزمح   1410 / 813
نیدلا فیس  هاش ، مظعا  نب  هاش  دیزیاب   1412 / 815

هاش دیزیاب  نب  هاش  زوریف   1414 / 817
شردپ تباین  تحت  تموکح  لوا  رود  هشنگ ، اجار  رسپ  وداج ،  1414 / 817 سناگ ) (، ) شنگ  ) هشنگ اجار  هلسلس  . 4

وید نادرم  جوئاد  مان  اب  هشنگ ، اجار   1416 / 819
هشنگ اجار  رسپ  وید ، اردنهم   1418 / 821

تموکح مود  رود  نیدلا ، لالج  هاش ، دمحم  مان  هب  وداج   1418 / 821
583 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هاش دمحم  نب  هاش  دمحا   1437 - 1433 / 840 - 836
نیدلا رصان  رفظملا  وبا  هاش ، سایلا  باقعا  زا  هاش  دومحم   1437 مود 841 / هبترم  يارب  یهاش  سایلا  هلسلس  . 5

نیدلا نکر  هاش ، دومحم  نب  هاش  کبراب   1460 / 864
نیدلا سمش  هاش ، کبراب  نب  هاش  فسوی   1474 / 879

هاش فسوی  نبا  مود  هاش  ردنکس   1481 / 886
نیدلا لالج  هاش ، دومحم  نب  هاش  حتف  نیسح   1497 - 1481 / 892 - 886
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هاش کبراب  هدازهاش  ناطلس   1487 نایشبح 892 / يالیتسا  . 6
درک تموکح  نیدلا  فیس  هاش  زوریف  دمحا  مان  اب  لدنع ،  1487 / 892

نیدلا رصان  هاش ، زوریف  دمحا  نب  هاش )؟(  دومحم   1490 / 895
درک تموکح  نیدلا  سمش  رفظم  مان  اب  هناوید ،  1493 - 1491 / 898 - 896

نیدلا ءالع  هاش ، نیسح  دیس   1493 نایهاش 898 / نیسح  دیس  هلسلس  . 7
نیدلا رصان  هاش ، نیسح  نب  هاش  ترصن   1519 / 925

نیدلا ءالع  هاش ، نیسح  نب  هاش  زوریف   1533 / 939
نیدلا ثایغ  هاش ، نیسح  نب  هاش  دومحم   1537 - 1534 / 944 - 940

روس هاش  ریش   1537 يروس 944 / ناهاش  . 8
هاش ریش  بناج  زا  نارمکح  ناخ ، رضخ   1540 / 947

لقتسم تموکح   1553 رد 960 / نیدلا ، سمش  روس ، ناخ  دمحم   1545 / 952
584 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نیدلا ثایغ  روس ، ناخ  دمحم  نب  هاش  رداهب  ناخ  رضخ   1555 / 962
نیدلا ثایغ  رفظملا  وبا  روس ، ناخ  دمحم  نب  هاش  لالج   1564 - 1561 / 971 - 986

یناررک نامیلس   1564 اهیناررک 971 / . 9
نامیلس نب  یناررک  دیزیاب   1572 / 980

نامیلس نب  یناررک  دواد   1576 - 1572 / 984 - 980
نالوغم هبلغ   1576 / 984

نیدلا رایتخا  دمحم  يروغ ، دمحم  نیدلا  ّزعم  رادرس  هک  دوب  ییاهتیقفوم  زا  هلاگنب )  ) لاگنب راهیب و  ینعی  دنه ، ياهتلایا  نیرتیقرش  حتف 
هلاگنب راهیب و  نایم  يزرم  هقطنم  رد  روگ  ای  یتاونخل  رد  تخات و  شیپ  تبت  دـنه و  ناـیم  عدار  ياـههوک  اـت  يو  دروآ . تسد  هب  یجلخ 

نوچ دـندرک ، تموکح  زکارم  هب  لدـبم  ار  يرگید  ياهرهـش  اجنآ  رد  یلهد  نیطالـس  نانارمکح  نآ ، زا  دـعب  تشاذـگ . ناینب  یتختیاـپ 
رد ار  اـهنیا  همه  هاـش  ساـیلا  هکنیا  اـت  اـکاهد ،) اـی  دـیدج  نکد  کـیدزن   ) قرـشم رد  نوئاـگرانوس  هلاـگنب و  یبرغبونج  رد  نوئاـگتاس 

یلهد ياهناطلس  يارب  هشیمه  یلهد ، زا  شايرود  نآ و  تورث  انغ و  تلع  هب  هلاگنب  تلایا  هرادا  درک . ماغدا  هلاگنب  لقتـسم  نیـشنناطلس 
يوـس نآ  رد  ناملـسم  نایهاپـس  مهدراـهچ  متـشه / نرق  لوا  هـمین  رد  دوـبن . رـسیم  هـشیمه  نآ  رب  يزکرم  تـلود  تراـظن  دوـب و  راوـشد 
شورگ دنیارف  هک  دوب  نامزنیا  زا  دنتفر و  شیپ  لاگنب  جیلخ  رب  عقاو  گنوگاتیچ  ات  دـندرک و  ذوفن  ماسآ  تهلیـس و  نورد  هب  ارتوپامهرب 

. دش هلاگنب  رتشیب  رب  ناناملسم  ییاهن  هبلغ  هب  رجنم  تفر و  شیپ  راوتسا  ياهمدق  اب  مالسا  نید  هب  نییاپ  هقبط  ناودنه 
تموکح هلاگنب  رب  برغم  رد  یتاونخل  رد  یلع  نیدلا  ءالع  قرـشم و  رد  نوئاگرانوس  رد  هاشکرابم  نیدلا  رخف  قلغت ، نب  دـمحم  هرود  رد 

ياهرنه مولع و  نایهاش ، سایلا  ناـمز  رد  دـندناریم . مکح  هلاـگنب  رب  یلقتـسم  ياهناطلـس  نرق  ود  زا  شیب  اـت  ناـمزنیا  زا  دـندرکیم و 
نیدـلا ثایغ  مهدزناپ ، مهن / نرق  لوا  ههد  رد  تفای . جاور  ییاذـغ  داوم  یلاگنب و  تاجوسنم  اـههتفاب و  تراـجت  تفرگ و  قنور  یمالـسا 

داد شیازفا  زا  یساکعنا  الامتحا  گنوگاتیچ  ردنب  هعسوت  دشر و  درک و  رارقرب  ون  زا  نیچ  اب  ار  نهک  یگنهرف  یسایس و  طباور  هاش  مظعا 
و

585 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
اجار طسوت  تردـق  نتفرگ  تسد  هب  تلع  هب  لاس  تسیب  زا  شیب  نایهاش  ساـیلا  تموکح  هتـشر  دراد . رود  قرـش  ياهنیمزرـس  اـب  دـتس 
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لالج مان  هب  دش و  ناملـسم  اجار  رـسپ  دوب . لاگنب  رد  یلحم  يودنه  رادنیمز  کی  هنـشگ  اجار  دـش . عطق  سناگ ) ای  شناگ  اجار   ) هنـشگ
ناناملـسم تیاـمح  یناـبیتشپ و  زا  یبسن  يرادروخرب  اـب  دنتـسناوت  ناـشندوب ، ودـنه  مغریلع  هداوناـخ  نیا  درک و  تنطلـس  دـمحم  نیدـلا 

لاس 892/ رد  هکنیا  ات  تفرگ  تدش  رـصق  یـشبح  هایـس  ناظفاحم  ذوفن  دـندمآ ، راک  يور  هرابود  نایهاش  سایلا  یتقو  دـننک . تموکح 
. تفرگ تسد  هب  ار  تردق  دوخ  دناسر و  لتق  هب  ار  یهاشسایلا  نارمکح  هدازهاش  نیرخآ  ناطلس ، هجاوخ  اهنآ ، هدرکرس   1487

هب یتموکح  اهیشبح ، هرود  یگتفـشآ  زا  سپ  وا  رابکبـس  تموکح  دروآزاب و  هلاگنب  هب  ار  مظن  ماجنارـس  هاش  نیـسح  نیدلا  ءالع  دیس 
یگدنهانپ دندوب ، هدرک  علخ  تنطلس  زا  ار  وا  یلهد  نایدول  هک  روپنوج  یقرش  هلـسلس  نارمکح  هب  دش و  هلاگنب  هب  قحلم  راهیب  دوب . عقوم 

دوب يدنیارف  یلاگنب  یلحم  تایبدا  دشر  دندش . هلاگنب  شترا  همیمـض  روپنوج  نایهاپـس  و  (، 1 هرامـش 164 و 160 ، هب  دیرگنب   ) دش هداد 
همجرت زا  نیسح  دیس  نب  هاش  ترصن  تیامح  رد  ار  نآ  هنومن  دوب و  یلاگنب  نیطالس  قیوشت  دروم  یتح  تشاد و  همادا  اهنرق  نیا  یط  هک 

ار هلاگنب  هاش  ریـش  داد . نایاپ  اهناغفا ، سیئر  روس ، هاش  ریـش  ياـسآقرب  شزیخ  ار  نیـسح  دیـس  هلالـس  دـید . ناوتیم  اـتاراهباهم  یلاـگنب 
رگید راب  نالوغم  یتقو  اـما  و 175 .)  6 هرامـش 160 ، هب  دـیرگنب   ) داد رارق  دـنه  زا  نویامه  ندـنار  نوریب  يارب  یهاـگیاپ  ار  نآ  تفرگ و 

نامیلـس دـش . ساسحا  هلاگنب  رد  ون  زا  نالوغم  ذوفن  دـندروخ ، تسکـش  اهناغفا  دـندرک و  مکحم  یلهد  روهال و  رد  ار  دوخ  ياـپ  ياـج 
روتارپما هب  بولغم و  هلاگنب   1576 رد 984 / داهن و  ندرگ  دـنه  لوغم  روتارپما  ربکا ، تعاطا  هب  یبونج ، راهیب  نیـشیپ  نارمکح  ینارارک ،

. دمآ نوریب  روشک  نآ  ياهتلایا  زا  یکی  تروص  هب  دش و  قحلم  لوغم 

یسانشباتک

.289 روابماز 286 ، 308 ؛ - 305 لوپ ، نیل - - 
(. جیپ نتروب  یج . « ) خیرات مراهچ  شخب  دنه . یناد ؛) ه  ا . « ) هلاگنب ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.R. C. Majumdar et a) eds (, The History and culture of the Indian People. VI - 
.The Delhi sultanate, ch. 10 E

586 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
تمسق 4 و لصف 2 ، يدالیم ،)  1526 - 1206  ) یلهد تنطلس  مجنپ . شخب  دنه ، عماج  خیرات  ناراتـساریو ،)  ) یماظن ا . بیبح و ك . م . - 

لصف 19.
.7 لصف 2 - انتپ 1973 ، ، 1757 یمالسا 1200 - هرود  لاگنب ، خیرات  راکرس ، تان  وداجرس - - 

.1991 نواترتاو ، هلاگنب ، یمالسا  ياههبیتک  یبرع  یسراف و  نوتم  یقیدص ، فسوی  دمحم  - 
.1996 توریب ، يرضحلا ، اهراثآ  لاگنبلا و  یف  هیبرعلا  شوقنلا  ومه . - 

587 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1588 - 1339 / 996 ریمشک 739 - نیطالس   162

هراشا

نیدلا سمش  یتاوس ، ریم  هاش   1339 یتاوس 739 / ریم  هاش  هخاش  . 1
ریم هاش  نب  دیشمج   1342 / 743

نیدلا ءالع  ریم ، هاش  نب  ریش  یلع   1344 / 745
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نیدلا باهش  ریش ، یلع  نب  کماشآ  ریش   1354 / 755
نیدلا بطق  ریش ، یلع  نب  لدنه   1374 / 775

هروس شردام  تباین  تحت   1393 ات 795 / نکشتب ، هب  بقلم  لدنه ، نب  ردنکس   1390 / 792
درک تموکح  هاش  یلع  مان  اب  ردنکس ، نب  ناخ  ریم  یلع   1410 / 813

درک تموکح  گرزب ) هاش  « ) هاش دوب   » هب بقلم  نیدباعلا ، نیز  ناطلس  مان  هب  ردنکس ، نب  ناخ  یهاش   1420 / 823
درک تموکح  هاش  ردیح  مان  اب  نیدباعلا ، نیز  نب  ناخ  یجاح   1470 / 875

ردیح نب  هاش  نسح   1472 / 876
ینارمکح لوا  رود  نسح ، نب  هاش  دمحم   1484 / 889

ینارمکح لوا  رود  نیدباعلا ، نیز  ناخ  مهدا  نب  هاش  حتف   1487 / 892
588 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ینارمکح مود  رود  نسح ، نب  دمحم   1499 / 904
ینارمکح مود  رود  ناخ ، مهدا  نبا  هاش  حتف   1505 / 910

موس رود  نسح ، نب  هاش  دمحم   1516 / 922
ینارمکح لوا  رود  دمحم ، نب  هاش  میهاربا   1528 / 934

حتف نب  هاش  ردان  ای  كوزان   1529 / 935
تموکح مراهچ  رود  نسح ، نب  هاش  دمحم   1530 / 936

دمحم نب  نیدلا  سمش   1537 / 943
ینارمکح لوا  رود  دمحم ، نب  هاش  لیعامسا   1540 / 947

دنه لوغم  هاشداپ  نویامه ، بناج  زا  یلاو  تالغود ، ردیح  ازریم   1551 - 1540 / 958 - 947
ینارمکح مود  رود  میهاربا ، نب  هاش  كوزان   1551 / 958
ینارمکح مود  رود  دمحم ، نب  هاش  میهاربا   1552 / 959

ینارمکح مود  رود  دمحم ، نب  هاش  لیعامسا   1555 / 962
درک علخ  ار  وا  کچ  ناخ  يزاغ  لیعامسا ، نب  هاش  بیبح   1561 - 1557 / 968 - 964

درک تموکح  نیدلا  رصان  دمحم  مان  هب  کچ ، ناخ  يزاغ   1561 کچ 968 / هاش  يزاغ  هخاش  . 2
يزاغ دمحم  ردارب  نیدلا ، رصان  هاش ، نیسح   1563 / 971

نیسح يزاغ و  دمحم  ردارب  نیدلا ، ریهظ  هاش ، یلع  دمحم   1570 / 987
1592 راهب 1000 / رد  تف  نیدلا ، رصان  یلع ، نب  هاش  فسوی   1579 / 978

1593 تف 1001 / فسوی ، نب  هاش  بوقعی   1588 - 1586 / 996 - 994
نالوغم یعطق  يالیتسا   1588 / 996

زاتوتخات زا  دیدم  ياهتدم  تخاسیم ، ادج  یلامـش  دـنه  ياهتـشد  زا  ار  نآ  دـنلب  ياههوک  هک  شاییایفارغج  تیعقوم  تلع  هب  ریمـشک 
دوخ يودنه  ینارمکح  هلسلس  نانچمه  ریمشک  تفر ، ناناملسم  هطلس  ریز  هب  یلامش  دنه  هکنآ  زا  دعب  اهتدم  دوب . ناما  رد  ناناملسم 

589 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
عنام تکهل  ژد  رابره  یلو  درب ، هلمح  ریمـشک  هب  بونج  زا  ات  دیـشوک  رابود  هرامش 158 ) هب  دیرگنب   ) يونزغ دومحم  ناطلـس  تشاد . ار 
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دوریم نامگ  دندروآرد و  دوخ  مادختـسا  هب  اکـشورت )  ) ار ناملـسم  كرت  رودزم  نازابرـس  ریمـشک  يودنه  ناهاش  اما  دش . وا  يورـشیپ 
. دش زاغآ  نامز  نامه  زا  دنتسه  ناملسم  شتیعمج  رتشیب  زورما  هک  نیمزرس  نیا  ندش  یمالسا  دنیارف 

هدـهعرب ار  اود  ههنیـس  اجار  ترازو  دوب و  ناتپ  لصا  رد  الامتحا  هک  یتاوس  ریم  هاـش  ماـن  هب  ناملـسم  يوجارجاـم  کـی  ، 1335 رد 735 /
اجنآ يودنه  تیرثکا  هب  تبسن  دوب ) هدرک  ذاختا  ریم  هاش  هک  دوب  یبقل  نیا   ) نیدلا سمـش  تلود  دش . بحاص  ار  تنطلـس  تخت  تشاد ،

رازآ و بیقعت و  یپ  رد  هک  ار  ییاـهقف  اـملع و  دوب و  بصعتم  یناملـسم  ردنکـس ، وا  هون  اـما  تشاد ، يزیمآتحماـسم  میـالم و  يراـتفر 
تسد هب  ار  نکشتب »  » بقل دوخ  يارب  ورنیازا ، درکیم و  ناریو  ار  اهنآ  ياهدبعم  دادیم و  رارق  تیامح  دروم  دندوب ، ناودنه  تسایس 

. دروآ
ردنکـس تنطلـس  هرود  رد  دندوب و  هدمآ  ریمـشک  هب  تاداس  زا  يدایز  هدع  ینادمه و  یلع  يوربک ، نایفوص  خیـش  نیا ، زا  شیپ  یکدـنا 

هب دـندرک . ترجاهم  ریمـشک  هب  یلهد  زا  دـننک ، يزاب  تلایا  يرکف  ینید و  تاـیح  رد  یمهم  شقن  تسیاـبیم  هک  یقهیب  تاداـس  هورگ 
خیرات ییالط  رـصع  وا  ییاورنامرف  كانبات  هرود  درک و  نوگرگد  ار  ردپ  هناریگتخـس  تسایـس  نیدباعلا ، نیز  ردنکـس ، رـسپ  تروصره ،

دوب و هدـش  هدورـس  مهدزاود  مشـش / نرق  رد  هک  اناهلاک  رثا  ریمـشک ، موظنم  همانعیاقو  اتاراهباهم و  وا  تیاـمح  رتچ  ریز  رد  دوب . ریمـشک 
. تفرگرد یلخاد  تارجاشم  ورنیازا ، دـندوب ، يریقح  نادرم  وا  باـقعا  هنافـسأتم  دـش . همجرت  یـسراف  ناـبز  هب  تشاد  ماـن  ینیگارتجار 

لیکشت دوخ  يارب  یلقتسم  تاراما  المع  کیره  دندرک و  هدافتسا  نآ  ندوب  لوصولا  بعص  هقطنم و  ندوب  یناتـسهوک  زا  یتلایا  ياسؤر 
هاگتـسد رد  نآ  ناربهر  دش و  رتشیب  دندوب  هدرک  ترجاهم  ریمـشک  هب  ناتـسدرد  زا  لصا  رد  هک  کچ  دنمتردق  هلیبق  ذوفن  هژیوهب  دـنداد ،

ریمشک هب   1540 رد 947 / لوغم ، ریما  تالغود ، ردـیح  دنتـشگ . هدـنامرف  ریزو و  يریم  هاـش  هلـسلس  ناوتاـن  هراـکیب و  نارمکح  نیرخآ 
یـشروش رد  هکنیا  ات  تخادرپ  تموکح  هب  دـنه ، لوغم  روتارپما  نویامه ، دوخ  دـنواشیوخ  مان  هب  رگنيرـس  رد  لاس  هد  تدـم  تخات و 

زا دیلقت  هب  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  هاش  ناونع  هب  دوخ   1561 رد 968 / داهن و  یقرت  هب  ور  کچ  هداوناخ  نامزنیا ، رد  دش . هتشک 
هب کچ  رخآ  هاشداپ  ود  لاح ، رههب  دنتـشاد . یعیـش  تالیامت  اهنآ  ینید  ظاحل  زا  تفگ  دیاب  دنداهن و  دوخ  رب  هاشداپ  بقل  دـنه  نالوغم 

. دش دنه  لوغم  يروتارپما  همیمض  یلک  هب  ریمشک  دندش و  علخ  تنطلس  زا  ماجنارس  زین  اهنآ  دندرک و  تموکح  ربکا  هدناشنتسد  ناونع 
590 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

.294 - 293 روابماز ، هرامش 89 و 90 ؛ ، 33 - 32 وخاز ، 478 ؛ یتسوی ، - 
. ریمشک (، » جیپ نتروب - یج . « ) خیرات مراهچ . شخب  دنه . ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. هدنسیون نامه  زا  « ) اهکچ ، » هلمکت نسحلا ،) بحم  « ) زا 1947 شیپ  لوا ، شخب 
.468 - 451 ( 1918 ، ) یتنطلس ییایسآ  نمجنا  هلجم  ریمشک ،» ناملسم  ناهاش  همانبسن  یسانشهاگ و  ، » گیه و . ترس . - 

هتکلک 1959. نیطالس ، تموکح  تحت  ریمشک  نسحلا ، بحم  - 
R. C. Majumdar et al) eds (, The History and culture of the Indian People VI The Delhi - 

.sultunate, ch. 13 C
لصف 9. 1526 م ،) - 1206 ، ) یلهد تنطلس  مجنپ ، دلج  دنه ، عماج  خیرات  ناراتساریو ،)  ) یماظن ا . ك . بیبح و . م . - 

591 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1573 - 1403 / 980 تارجگ 806 - نیطالس   163
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هراشا

ناخ رفظم  بقل  ای  ناونع  اب  یلاو  کلملا ، هیجو  نب  ناخ  رفظ   1391 دنه 973 / برغ 
درک مالعا  ناطلس  ار  دوخ  لوا )  ) هاش دمحم  مان  اب  رفظم ، نب  ناخ  راتات   1403 / 806

دش مالعا  ناطلس  هاش  رفظم  ناونع  اب  ناخ ، رفظم   1407 / 810
نیدلا باهش  رفظم ، نب  دمحم  نبا  لوا  هاش  دمحا   1411 / 814

دمحا نب  میرک  مود  هاش  دمحم   1442 / 846
دش شردپ  نیشناج  نیدلا ، بطق  مود ،)  ) هاش دمحا  مان  هب  مود ، دمحم  نب  ناخ  لالج   1451 / 855

لوا دمحا  نب  ناخ  دواد   1458 / 862
دش ردپ  نیشناج  نیدلا  فیس  ارگب ، لوا ، هاش  دومحم  مان  هب  مود ، دمحم  نب  ناخ  حتف   1458 / 862

تسشن تموکح  هب  مود  هاش  رفظم  مان  هب  دومحم ، نب  ناخ  لیلخ   1511 / 917
مود رفظم  نب  ردنکس   1526 / 932

592 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دش ردپ  نیشناج  مود ، هاش  دومحم  مان  هب  مود ، رفظم  نب  ناخ  رصان   1526 / 932

ینارمکح لوا  رود  مود ، رفظم  نب  هاش  رداهب   1526 / 932
دنه نالوغم  يالیتسا   1536 - 1535 / 942 - 941

ینارمکح مود  رود  هاش ، رداهب   1537 - 1536 / 943 - 942
مود رفظم  نب  ناخ  فیطل  نب  موس  هاش  دومحم   1537 / 943

کلملا یضر  لوا ، دمحا  باقعا  زا  موس ، هاش  دمحا   1554 / 962
ینارمکح لوا  رود  موس ، دومحم  نب ؟ موس  هاش  رفظم   1561 / 968

دنه نالوغم  هبلغ   1573 / 980
1593 تف 1001 / مود ، راب  يارب  یهاتوک  هرود  موس ، هاش  رفظم   1583 / 991

دنه نالوغم  یعطق  يالیتسا   1583 / 991
و دوب ) هدـش  عقاو  هّچک » « » 1  » چوکنار قرـش  رد  هک   ) دالنیمز شخب  کی  لماش  دـنه  یبرغ  هنارکـسپ  رد  هنایم  ياههدـس  تارجگ  تلایا 
دوب و رگناوت  دنمتورث و  یتلایا  دنه ، سونایقا  رگید  لحاوس  اب  ییایرد  يراجت و  تاطابترا  تلع  هب  تارجگ  دشیم . راوایهتاک  هریزجهبش 

ناناملـسم يوس  زا  نآ  رادیاپ  حـتف  هرامـش 158 ) هب  دیرگنب   ) تشذـگ نآ  نایم  زا  تانموس  حـتف  هار  رد  يونزغ  دـمحم  ناطلـس  هکنآ  اب 
یلحم هدمع  هلـسلس  یجلخ  دـمحم  نیدـلا  ءالع  ناطلـس  نایرکـشل  هک  دوب   1298 لاس 697 / رد  اـهنت  نیا  داـتفا . ریخأـت  هب  يزارد  تدـم 

تموکح تحت  مهدراهچ  متشه / نرق  یط  رد  تارجگ  دش . فرصتم  ار  نآ  داد و  تسکـش  ار  اراولیهانا  ياهالهگاو  ینعی  اجنآ ، يودنه 
هب ار  ناخ  رفظ  یقلغت ، موس  دـمحم   1391 رد 793 / هکنیا  ات  دـشیم ، هرادا  دـندشیم  بوصنم  یلهد  تنطلـس  يوس  زا  هک  ینانارمکح 

. داهن دوخ  رب  هاش  ناونع  شرسپ  دش و  اجنآ  لقتسم  نارمکح  ناخ  رفظ  داهن ، یتسـس  هب  ور  نایقلغت  هلـسلس  نوچ  داتـسرف . اجنآ  تموکح 
تارجگ يودنه  ياه  هجار )  ) اجار اب  گنج  هب  وا  مایا  رتشیب  اما  درک ، راوتـسا  ار  دیدج  تنطلـس  ياههیاپ  لوا ، دمحا  ینعی  ناخ ، رفظ  هون 

دوخ يارب  يو  تشذگ . نکد  شیدناخ و  اولام ، ناملسم  نیطالس  اهتوپجار و  و 
______________________________

. تشاد رارق  تلایا  یلامش  هیحان  رد  اتدمع  هک  تسا  يرازکمن  نابایب  مان  ) Rann of Kutch( چوکنار (. 1)
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593 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
/917 - 862  ) ارگب دومحم  تنطلـس  هلاس  راهچ  هاجنپ و  هرود  دـش . اراولیهاـنا  نیـشناج  هک  تخاـس  دابآدـمحا  ماـن  هب  يدـیدج  تختیاـپ 

هعلق حـتف  هب  رگید ، لـئاسم  رب  هوـالع  ودـنه ، يارما  هیلع  یـشکرکشل  دوب . تارجگ  نیـشنناطلس  خـیرات  هرود  نیرتگرزب  ( 1511 - 1458
، تارجگ تکلمم  دومحم  تنطلـس  هرود  رد  عقاو ، رد  دـش . ناطلـس  تختیاپ  دـنداهن و  نآ  رب  دابآدومحم  هزات  مان  هک  دـش  رجنم  رناـپماچ 

. دوب هدیسر  دوخ  دح  نیرتگرزب  هب  نادب ، اولام  ندش  همیمض  زا  شیپ 
وکـساو ندمآ  زا  دعب  دوب . نایلاغترپ  ندمآ  نآ  دـش و  ادـیپ  یبونج  یبرغ و  دـنه  تسایـس  رد  يدـیدج  لماع  دومحم ، تنطلـس  رخاوا  رد 

رـصم و یناگرزاب  بیترت ، نیا  هب  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  دـنه  سونایقا  تراجت  رتشیب  هتـشررس  نایلاغترپ  توکیلاـک ، هب  رد 1498  اماگاد 
دمآرد داحتا  رد  زا  رصم  كولمم  ناطلس  يروغ ، حوصناق  اب   1508 لاس 931 / رد  دومحم  ورنیازا ، دنداد . رارق  عاعشلاتحت  ار  تارجگ 

وـسنرول ماد  دروآ و  تسد  هب  یئبمب  یکیدزن  رد  ییاهيزوریپ  زاغآ  رد  ناناملـسم  ناگوان  هک  نآ  اب  تخادرپ . هزرابم  هب  نایلاغترپ  هیلع  و 
ناطلـس نیرخآ  دـنتخاس . راداو  حلـص  هب  ار  دومحم  دـنتفرگ و  روپاـجیب  ناـیهاشلداع  زا  ار  اوگ  ناـیلاغترپ  یلو  دروـخ ، تسکـش  ادـیملاد 

زا یتمسق  اب  ار  نآ  دعب  ینامز  كدنا  یلو  درک ، حتف  ار  اولام  تساخرب و  تفلاخم  هب  ناودنه  اب  يو  دوب . دومحم  هون  هاش ، رداهب  تارجگ 
نانآ دروآرد ، فرـصت  هب  ار  وید  هاش ، رداهب  هکنآ  اب  تفرگ و  تدش  ون  زا  نایلاغترپ  رطخ  تشاذگاو . لوغم  هاش  نویامه  هب  دوخ  ورملق 

دش و زاغآ  یلخاد  ياهگنج  تسبرب . تخر  تارجگ  زا  یگچراپکی  تدحو و  وا  ندش  هتشک  اب  دنتشک .  1537 رد 943 / ار  يو  هنانئاخ 
فرـصتم ار  تارجگ  ربکا  دندیبلط و  کمک  هب  ار  نالوغم  راچان  هب  تارجگ  نیطالـس  دش . میـسقت  فلتخم  فارـشا  نایعا و  نیب  تکلمم 

دادرتسا يارب  راب  نیدـنچ  داـتفا  قاـفتا   1593 رد 1001 / هک  دوـخ  گرم  ناـمز  اـت  موـس  رفظم  تارجگ ، ناطلـس  نـیرخآ  دـنچره  دـش .
. دش هجاوم  تسکش  اب  یلو  درک  مادقا  دوخ  تاکلمتسم 

یسانشباتک

.296 روابماز ، 314 ؛ - 312 لوپ ، نیل - 476 ؛ یتسوی ، - 
(. ومه « ) خیرات مراهچ . شخب  دنه . (، » جیپ نتروب - یج . « ) تارجگ ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

G. P. Taylor," The coins of the Gujarat Saltanat", JBBRAS, 21) 1903 (, 278- 338, with a - 
.genealogical table at p. 308

594 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ات 1573 م،  1297 زا 8 - لوا ، دـلج  شیاههبیتک ، نآ و  يرامعم  مهم  ياهنامدای  یـسررب  لماش  تارجگ ، خـیرات  تایراسیمک ، س . م . - 

.565 هحفص 564 - رد  نانارمکح  رامشهاگ  تسرهف  يرامشهاگ و  لودج  اب  ، 1938 هریغ ، یئبمب و 
R. C. Majumdar et al) eds (, The History and culture of the Indian People VI The Delhi - 

.sultunate, ch. 10 A
لصف 11. 1506 م ،) - 1206  ) یلهد تنطلس  مجنپ ، شخب  دنه ، عماج  خیرات  یماظن ، ا . ك . بیبح و . م . - 

595 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1483 - 1394 / 888 روپنوج 796 - یقرش  ياهناطلس   164

هراشا
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ناهج هجاوخ  رورس ، کلم   1394 یلامش 796 / دنه  يزکرم ، قرش 
رورس کلم  هدناوخرسپ  هاش ، كرابم  لفنرق  کلم   1399 / 802

هاش كرابم  ردارب  نیدلا ، سمش  میهاربا ،  401 / 804
میهاربا نبا  هاش  دومحم   1440 / 844

درک ینارمکح  هاش  دمحم  مان  اب  هاش ، دومحم  نب  ناخ  نکیهب   1458 / 862
1505 تف 911 / هاش ، دومحم  نب  هاش  نیسح   1483 - 1458 / 888 - 862

دندرک حتف  ار  اهنآ  ورملق  یلهد  نیطالس   1483 / 888
هک ییاج  رد  ینعی  دوب ، عقاو  دنداد  لیکشت  ار  هدوا  راهیب و  تلایا  ادعب  هک  ياهیحان  نایم  سرانب ، لامش  تمـس  هب  یتموگ  دور  رب  روپنوج 
مان هب  ار  نآ  تشاذگ و  ناینب  یقلغت  موس  هاش  زوریف  ناطلس  ار  نآ  دنیوگ  تایاور  قبط  رب  تسا . شدارپراتوا  ناتـسا  یقرـش  شخب  نونکا 

. دیمان روپنوج  دوب ، هاش  هناگیب )»  » يانعم هب  هنوای  هژاو  زا   ) هنوج وا  ياهمان  زا  یکی  هک  قلغت  نب  دمحم  دوخ  یماح  مع و  ینب 
596 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نآ نیطالـس  دوب و  هتفرگ  رارق  هلاگنب  یلهد و  تنطلـس  نیب  هک  دـش  دـنمتردق  ناملـسم  تلود  کی  زکرم  مهدزناپ ، مهن / نرق  رد  روپنوج 
. تفای ترهش  قرش » زاریش   » هب روپنوج  ورنیازا ، دندرک و  يزاب  هیحان  نآ  یمالسا  گنهرف  هعسوت  رد  یمهم  شقن 

يو داهن . ناینب  دوب  مود  هاش  دومحم  یقلغت ، ناطلس  نیرخآ  ریزو  ارسهجاوخ و  هک  یمان  رورـس  کلم  ار  روپنوج  یقرـش  نیطالـس  هلـسلس 
هک تشاداو  ار  ناطلـس  دنام و  یقاب  نارمکح  ناونع  هب  اجنآ  رد  دوخ  سپـس  درک و  حتف  شیوخ  تمعنیلو  يارب  ار  هدوا   1394 رد 796 /

کلم هدناوخرسپ  دنمانیم . یقرـش  نیطالـس  هلـسلس  درک  سیـسأت  وا  هک  ار  ياهلـسلس  لیلد  نیمه  هب  دهدب و  قرـشلا  کلم  ناونع  يو  هب 
مان هب  هکس  تخادرپ و  تنطلس  هب  لالقتسا  هب  درک و  هدافتسا  رومیت  هلمح  زا  دعب  دنه  عاضوا  یگتفـشآ  زا  دوب  هاشکرابم  شمان  هک  رورس 
لهچ اـبیرقت  تنطلـس  نارود  رد  دوب و  یقرـش  نیطالـس  نیرتگرزب  میهاربا ، شردارب  دـینادرگب . شیوخ  ماـن  هب  هبطخ  درک و  برـض  دوخ 

دمآ و دوجو  هب  روپنوج  رد  یمالـسا  يرامعم  رد  یفیرظ  رایـسب  یموب  بتکم  دیـسر . دوخ  ذوفن  تردق و  جوا  هب  یقرـش  هلـسلس  شاهلاس 
يدول نیطالـس  اب  شنانیـشناج  دادیم . رارق  قیوشت  دروم  ار  دوخ  رابرد  ناگدنـسیون  نادنمـشناد و  دوب  گنهرفاب  يدرم  دوخ  هک  میهاربا 

هتفگ هب  دـندروآ . تسد  هب  یناـیاش  يزوریپ  اـسیرا  هـب  هـلمح  رد  دـنداد و  رارق  زاـتوتخات  دروـم  ار  راـیلاوگ  دـندش ، گـنج  دراو  یلهد 
. تشاد ار  دنه  شترا  نیرتمظعم  نامزنآ  رد  روپنوج  ناملسم ، ناخروم  ناسیونعیاقو و 

يدول ردنکـس  لولهب و  هدـهع  زا  راک  تیاهن  رد  اما  تفر ، شیپ  یلهد  ياههزاورد  ات  رابکی  یتح  هاـش  نیـسح  روپنوج ، ناطلـس  نیرخآ 
ءالع هلاگنب  ناطلـس  هک  یکچوک  هیحاـن  رد  رمع  رخآ  اـت  اـجنآ  رد  تخیرگ و  هلاـگنب  هب  يو  داد و  تسکـش  ار  نسح  ردنکـس ، دـماینرب .
رارق يدول  نیطالـس  يالیتسا  تحت  روپنوج  بیترت ، نیا  هب  (. 7 هرامش 161 ، هب  دیرگنب   ) درب رس  هب  دوب  هدیـشخب  وا  هب  هاش  نیـسح  نیدلا 

ياهدـیما هاـش  نیــسح  باـقعا  دـندرک . ناریو  دوـب  هدـنام  ياـجرب  یقرــش  نیطالــس  زا  هـک  ار  ییاـبیز  تاراـمع  دــمع  هـب  هـک  تـفرگ 
هب نویامه  رباب و  دنچ  ره  دنتـشادن ، نآ  ياضرا  هب  یلیامت  نالوغم  هک  ییاهدیما  دنتـشاد ، شیوخ  تکلمم  دادرتسا  يارب  ياهنابلطتدحو 

. دنناوخب ناطلس  ار  نتشیوخ  هک  دنداد  هزاجا  نادنموزرآ  نیا 

یسانشباتک

.292 روابماز ، 309 ؛ لوپ ، نیل - - 
(. یماظن ا . ك . « ) نایقرش (، » ومه « ) خیرات مراهچ . شخب  دنه . (، » جیپ نتروب - یج . « ) روپنوج ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

H. M. Whittell," The Coinage of the  - 597 ص : یـسانشرابت ، يرامـشهاگ و  ياـمنهار  دـیدج  یمالـسا  ياههلـسلس 
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.Sharqi Kings of Jaunpur", JASB, new series, 18) 1922 (, Numismatic Suppl, pp. N. 10- N. 35
301 و هحفص 293 - رد  هکس  هرابرد  فلا  تسویپ  اب  ، 1972 یچارک ، یگنهرف ، یسایس و  خیرات  روپنوج ؛ یقرش  تنطلس  دیعـس ، م . م . - 

.307 هحفص 306 - رد  تسویپ ج  تروص  هب  همانهرجش 
R. C. Majumdar et al) eds (, The History and culture of the Indian People VI The Delhi - 

.sultunate, ch. 10 D
لصف 8. 1506 م ،) - 1206  ) یلهد تنطلس  مجنپ ، تمسق  دنه ، عماج  خیرات  یماظن ، ا . ك . بیبح و . م . - 

598 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1562 - 1402 / 969 اولام 804 - ماکح  نیطالس و   165

هراشا

یلهد نیطالس  بناج  زا  نارمکح  يروغ ، نسح  ناخ  روالد   1391 نایروغ 793 / هخاش  يزکرم 1 . دنه 
دواد هاش  دیمع  ناونع  هب  ناخ  روالد   1402 / 804

دش ردپ  نیشناج  هاش  گنشوه  مان  هب  روالد  نب  ناخ  پلا   1406 / 809
دش ردپ  نیشناج  يروغ  هاش  دمحم  مان  هب  بلا ، نب  ناخ  يزاغ   435 / 838

دمحم نب  ناخ  دوعسم   1436 / 839
تسشن تموکح  هب  یجلخ  لوا )  ) هاش دومحم  مان  هب  ناخ ، دومحم   1436 یجلخ 839 / هخاش  . 2

دومحم نبا  هاش  نیدلا  ثایغ   1469 / 873
نیدلا ثایغ  نب  هاش  نیدلا  رصان   1510 - 1501 / 916 - 906

تارجگ نیطالس  هدناشنتسد  ناونع  هب  نیدلا ، رصان  نبا  مود  هاش  دومحم   1531 - 1511 / 937 - 917
599 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

تارجگ يالیتسا   1535 - 1531 / 941 - 937
سپس دوب و  اولام  یلاو  تارجگ  نیطالس  بناج  زا   1533 رد 939 / ناخ ، ولام   1533 رگید 939 / لقتسم  نانارمکح  فلتخم و  نایلاو  . 3

تفای لالقتسا  هاش  رداق  مان  هب 
نتفای تردق  لوا  رود  یلهد ، ناطلس  روس  هاش  ریش  بناج  زا  نارمکح  ناخ ، تعاجش   1542 / 949

روس هاش  مالسا  بناج  زا  نارمکح  ناخ ، یسیع   1545 / 952
دش لقتسم   1555 رد 962 / تردق ، هب  ندیسر  مود  رود  روس ، هاش  لداع  دمحم  بناج  زا  نارمکح  ناخ ، تعاجش   1554 / 961

رداهبزاب هب  بقلم  ناخ ، تعاجش  نب  دیزیاب  نایم   1562 - 1555 / 969 - 962
دنه نالوغم  یعطق  يالیتسا   1562 / 969

نآ هدعاق  ایهدنیو  ياههوک  هلسلس  هک  دادیم  لیکـشت  ار  یثلثم  دشیم و  قالطا  يزکرم  دنه  برغ  تالف  رب  هنایم  ياههدس  دنه  رد  اولام 
رد ناناملسم  تموکح  دنکیم . قیبطت  دراد ، رارق  شدارپایهدم  ناتـسا  شخب  نیرتیبرغ  هدودحم  رد  اتدمع  زورما  هچنآ  اب  ورنیازا ، دوب .
رد یلهد  ناطلـس  یجلخ ، نیدلا  ءالع  دیدرگ . رـسیم  نیجوا  روتیچ و  توپجار  یلحم  نیطالـس  اب  نینوخ  ینالوط و  تاعزانم  زا  دعب  اولام 

. دندشیم هداتسرف  بوصنم و  یلهد  زا  هیحان  نآ  نانارمکح  نامزنآ  زا  درک و  حتف  ار  نآ  داتسرف و  اولام  ریخـست  هب  یهاپـس   1305 / 705
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ياهبرـض یلو  داد ، هانپ  یقلغت  مود  هاش  دومحم  هب  اولام  نارمکح  يروغ  ناخ  روـالد  ( 1399 - 1398 / 801  ) رومیت ریما  شروی  ناـمز  رد 
دنک و مالعا  لقتـسم  ار  نتـشیوخ  دعب  ینامز  كدنا  هک  تخیگنارب  ار  ناخ  روالد  دمآ ، دراو  یلهد  تنطلـس  رکیپ  رب  رومیت  شروی  زا  هک 
. دراد تهابـش  روپنوج  یقرـش  نیطالـس  ندـمآ  راـک  يور  هب  اولاـم ، نتفاـی  لالقتـسا  بیترت ، نیا  هب  درتـسگب . تنطلـس  طاـسب  دوخ  يارب 

ثادحا اب  دمآ  دیدپ  اجنآ  رد  جـیردت  هب  هک  ار  يرهـش  دـنداد و  رارق  دوخ  تختیاپ  ار  ودـنام  ریذـپانلوصح  مکحم و  هعلق  اولام  نیطالس 
. دنتسارایب هوکشاب  ياهانب 

یلو دنتخات  دوب  ودنه  يارما  فرصت  رد  هک  اسیرا  رب  زین  رابکی  اولام  يروغ  نیطالس 
600 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. دوب نکد  ینمهب  نیطالس  یلهد و  رد  تاداس  نیطالس  نوچ  دوخ  هیاسمه  ناملسم  نانارمکح  هیلع  اهنآ  یماظن  تایلمع  تامادقا و  رتشیب 
تنطلـس تخت  مظعاردص ، ناخ  دومحم   1436 لاس 839 / رد  دندشیم . دحتم  تسدـمه و  ودـنه  نیطالـس  اب  بلغا  اهنآ  اهگنج  نیا  رد 
دومحم تخیرگ .) تارجگ  هب  اولام  يروغ  ناطلـس  نیرخآ   ) داهن زاغآ  اولاـم  رد  ار  یجلخ  هلـسلس  ینارمکح  دروآ و  گـنچ  هب  ار  اولاـم 

، تفای ینمهب  نیطالـس  روتیچ و  ياهتوپجار  هیلع  یـشکرکشل  رد  هک  ییاهتسکـش  دوجو  اـب  دوب و  اولاـم  ناطلـس  نیرتگرزب  یجلخ  لوا 
ار وا  دجنتـسم ، هرهاق ، یلاشوپ  یـسابع  هفیلخ  تشذگرد و  دـنه  ياهزرم  زا  یتح  وا  يروآمان  ترهـش و  داد . ناوارف  طسب  ار  دوخ  ورملق 

هلدابم ریفس  تشاد و  یسایس  طباور  تاره ، يرومیت  ناطلـس  دیعـس  وبا  ناطلـس  اب  وا  (. 3 هرامش 3 ، هب  دیرگنب   ) تخانش تنطلس  هب  امـسر 
ناناملـسم و نیب  شکمـشک  عازن و  دـنتفای و  تردـق  توپجار  ناـیرابرد  ناریزو و  مود ، دومحم  وا ، هریبن  تموکح  هرود  رد  اـما  درکیم .
1531 رد 937 / يو  تلود  اما  تفای  تنطلس  زاب  هکنآ  اب  تشگ و  ریـسا  روتیچ  ياجار  تسد  هب  رابکی  دومحم  یتح  دش . زاغآ  ناودنه 

. داتفارب تارجگ  ناطلس  هاش ، رداهب  تسد  هب 
يارب دنتسناوت  نانارمکح  نیا  زا  یضعب  دندرک و  تموکح  اولام  رب  یلهد  سپس  تارجگ و  نیطالس  بناج  زا  نت  دنچ  دعب ، لاس  یس  رد 

يروتارپما همیمـض  اولاـم  دروخ و  تسکـش  ربکا  ياوق  زا  رداـهب ، زاـب  اـجنآ  نارمکح  نیرخآ  هکنیا  اـت  دـننارب  مکح  لالقتـسا  هب  یتدـم 
. دمآرد نآ  تالایا  زا  یکی  تروص  هب  تشگ و  دنه  نالوغم 

یسانشباتک

.292 روابماز ، 311 ؛ - 310 لوپ ، نیل - 477 ؛ یتسوی ، - 
(. مالسالا ضایر  گیه و  و . ت . « ) اولام (، » جیپ نتروب . یج . « ) خیرات مراهچ . شخب  دنه . ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

بسن هرجش  هب   359 - 356 (، 1903  ) موس هرامش  مراهچ ، يرس  یسانشهکس ، همانعیاقو  اولام ،» یسانشهکس  خیرات و  ، » گنیک تیاو  ل . - 
.100 - 62 (، 1904  ) مراهچ هرامش  زین  360 ؛ هحفص 359 - رد  نانارمکح  رامشهاگ  تسرهف  و 

یلهد 1965. ، 1557 یگنهرف 1401 - یسایس و  خیرات  هنایم : ياههدس  رد  اولام  يد . ن . ا . - 
R. C. Majumdar et al) eds (, The History and culture of the Indian People VI The Delhi - 

.sultunate, ch. 10 C
لصف 12. 1526 م ،) - 1206  ) یلهد تنطلس  مجنپ ، شخب  دنه ، عماج  خیرات  ناراتساریو ،)  ) یماظن ا . ك . بیبح و . م . - 

601 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1377 - 1334 / 779 ارودام 734 - ای  ربعم  نیطالس   166

هراشا
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دش لقتسم  سپس  دوب و  اجنآ  مکاح  ای  یلاو   1323 زا 723 / نیدلا  لالج  نسحا ، فیرش   1334 نکد 734 / یبونج  هیلا  یهتنم 
یجیدوا نیدلا  ءالع   1338 / 739

نیدلا ءالع  داماد  هدازردارب و  نیدلا ، بطق  هاش ، زوریف   1339 / 740
نسحا فیرش  داماد  نیدلا ، ثایغ  هاش ، ناغماد  دمحم   1339 / 740

هاش ناغماد  داماد  هدازردارب و  نیدلا ، رصان  هاش ، ناغماد  دومحم   1344 / 745
نیدلا سمش  رفظملا  وبا  هاش ، لداع   1356 ات 757 /

ینمهب يارما  زا  الامتحا  نیدلا ، رخف  هاش ، كرابم   1360 ات 761 /
نیدلا ءالع  هاش ، ردنکس   1377 ح 1372 - / 779 ح 774 -

رگنیجیب ای  رگنیجیو  يالیتسا  ح 1377  ح 779 /
هنارکسپ دنتخانشیم  ربعم  مان  هب  هنایم  ياههدس  ناملسم  نانادیفارغج  هک  ياهیحان 
602 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

، یلهد ناطلس  ، 1323 لاس 723 / رد  درکیم . قیبطت  دعب  ياهنامز  لدـناموروک  اب  ابیرقت  تفرگیمربرد و  ار  نکد  یقرـشبونج  يالفس 
هتبلا دومن . بصن  اجنآ  رد  ینارمکح  درک و  ریخـست  ار  اجنآ  داتـسرف و  دش  ربعم  تختیاپ  ادعب  هک  ارودام  حتف  هب  یهاپـس  قلغت ، نب  دمحم 

رادید و زا  سپ   1342 رد 743 / یشکارم  درگناهج  هطوطب ، نبا  داهن . ناینب  ار  ربعم  نیطالس  لقتـسم  هلـسلس  دعب  لاس  دنچ  نارمکح ، نیا 
. درک جاودزا  ربعم  همکاح  هقبط  زا  یمناخ  هدازهاش  اب  درک و  فقوت  اجنآ  رد  نیچ  هب  نتفر  هار  رد  یلهد ، رد  نایقلغت  رابرد  رد  فقوت 
طبـض رد  نیچوک  اـت  برغ  تمـس  رد  ار  نکد  یبونج  سأر  مهدراـهچ  متـشه / نرق  همین  اـت  ربـعم  نیطالـس  هک  دـسریم  رظن  هب  روطنیا 

تکلمم بناج  زا  دـعب  هب  زا 1350  هژیوب  نآ ، دنمتردق  يودـنه  ناگیاسمه  يوس  زا  هتـسویپ  نیـشنناطلس  نیا  دـندوب . هدروآرد  شیوخ 
ای  1377 رد 779 / هرخـالاب  رخآ  هیاـسمه  نیا  هک  دـیآیم  رظن  هب  تشاد و  رارق  دـیدهت  دروم  دوب ، هدـش  عقاو  نآ  لامـش  رد  هک  رگنیجیو 

. دشاب هدمآ  بلاغ  ربعم  نیشنناطلس  رب  نآ ، زا  سپ  یکدنا 

یسانشباتک

د. ا . « ) ربعم (، » جیپ نتروب . یج . « ) خیرات مراهچ . شخب  دنه . ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
(. سبروف

R. C. Majumdar et al) eds (, The History and culture of the Indian People VI The Delhi - 
.sultunate, ch. 10 C

لصف 15. 1526 م ،) - 1206  ) یلهد تنطلس  مجنپ ، شخب  دنه ، عماج  خیرات  ناراتساریو ،)  ) یماظن ا . ك . بیبح و . م . - 
.75 - 57 ، 1973 دابآردیح ، (، 1724 - 1296  ) هنایم ياههدس  رد  نکد  خیرات  ناراتساریو ،)  ) یشوج م . یناورش و پ . ناخ  نوراه  - 

603 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1528 - 1347 / 934 ینمهب 748 - نیطالس  ای  هّینمهب   167

هراشا

هاش لیعامـسا  حتفلا  وبا  مان  هب  خوم ، لیعامـسا   1346 دـندناریم 746 / تموکح  هگربلگ )  ) دابآنسحا زا  هک  ینیطالـس  یلامش 1 . نکد 
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دش هدیزگ  یهاش  هب  نیدلا  رصان 
دش هدیزگرب  یهاشداپ  هب  هاش  نمهب  نیدلا  ءالع  « 1 ( » وغناق  ) وگناگ نسح  رفظملا  وبا  مان  هب  ناخ ، رفظ   1347 / 748

ناخ رفظ  رفظملا  وبا  هاش ، نمهب  وگناگ  نسح  نب  هاش  لوا  دمحم   1358 / 759
هاش دهاجم  نیدلا  ءالع  يزاغملا  وبا  لوا ، دمحم  نب  دهاجم   1375 / 776

«2  » دهاجم يومع  رسپ  هاش ، لوا  دواد   1378 / 780
هاش نمهب  وگناگ  نسح  هون  هاش ، مود  دمحم   1378 / 780

رفظملا وبا  مود ، دمحم  نب  نتمهت  نیدلا  ثایغ   1397 / 799
نیدلا سمش  نیدلا ، ثایغ  نتمهت  هدناوخردارب  هاش ، مود  دواد   1397 / 799

______________________________

. تسا هدمآ  مه  وغناغ  تروص  هب  (. 1)
دمحم و ياهمان  هب  رسپ  هس  وگناگ  نسح  اریز  وا ، يومع  رسپ  هن  تسا  دهاجم  يومع  دواد  تسا . هدرک  هابتشا  فلؤم  منکیم  نامگ  (. 2)

. تسا هتشاد  دومحم  دواد و 
604 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نیدلا جات  مود ، دمحم  داماد  هاش ، زوریف   1397 / 800
نیدلا باهش  یلو  مود ، دمحم  داماد  هاش ، لوا  دمحا   1422 دندنار 825 / مکح  ردیب )  ) دابآدمحم زا  هک  ینیطالس  . 2

ناخ رفظ  نیدلا  ءالع  رفظملا  وبا  لوا ، دمحا  نبا  مود  دمحا   1426 / 839
ملاظ نیدلا  ءالع  يزاغملا  وبا  مود ، دمحا  نب  هاش  نویامه   1458 / 862

نیدلا ماظن  رفظملا  وبا  نویامه ، نب  هاش  موس  دمحا   1461 / 865
يرکشل نیدلا  سمش  نویامه ، نب  هاش  موس  دمحم   1463 / 867

نیدلا باهش  يزاغملا  وبا  موس ، دمحم  نب  هاش  دومحم   1482 / 887
( يرادیب دیرب  یلع  ریما  ءارزولا  ریزو  هقبر  تحت  یمسا  ياهناطلس   ) دومحم نبا  مراهچ  دمحا   1518 / 924

( يرادیب دیرب  یلع  ریما  ءارزولا  ریزو  هقبر  تحت  یمسا  ياهناطلس   ) مراهچ دمحا  نب  نیدلا  ءالع   1520 / 927
( يرادیب دیرب  یلع  ریما  ءارزولا  ریزو  هقبر  تحت  یمسا  ياهناطلس   ) دومحم نب  هّللا  یلو   1521 / 927

( يرادیب دیرب  یلع  ریما  ءارزولا  ریزو  هقبر  تحت  یمسا  ياهناطلس   ) 1538 تف 945 / دومحم ، نب  هّللا  میلک   1528 - 1526 / 934 - 932
نکد یلحم  نیشنناطلس  جنپ  نایم  هینمهب  تکلمم  هیزجت   1528 / 934

نیطالس نامرف  ریز  زا  نکد  هدشحتف  هزات  ياهتمسق  داهن ، لاوز  هب  ور  شتنطلـس  نارود  مود  همین  رد  قلغت  نب  دمحم  رادتقا  هک  یماگنه 
لیکشت ار  ربعم  ای  ارودام  نیشنناطلس  دناوخ و  لقتـسم  ار  نتـشیوخ  نکد ، بونج  هیلا  یهتنم  رد  عقاو  ربعم ، نارمکح  تفر . نوریب  یلهد 

هب يزیچ  نسح  بسن  لصا و  زا  دش . سیسأت  وگناگ  نسح  ریما  هلیـسو  هب  نکد  تالف  رب  هک  دوب  یتلود  نآ  زا  رترادیاپ  رتدنمتردق و  داد .
ذاختا یناریا و  بسن  نتشاد  رب  ار  وا  ياعدا  دناهدوبن و  یمهم  صاخشا  يو  ناکاین  دادجا و  هک  دسریم  رظن  هب  اما  تسین ، هتسناد  یتسرد 

هب ار  شتختیاپ  دابآتلود ، رد  دوخ  زیمآتیقفوم  شروش  زا  سپ  نسح  تفرگ . دـیابن  يدـج  رایدنفـسا ) رـسپ   ) نمهب یناریا  یناتـساب  مان 
. دوب ناینمهب  تکلمم  تختیاپ  زکرم و  لاس  داتشه  تدم  اجنآ  تخاس و  لقتنم  هگربلگ 

605 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
لگنرو و تلود  یکی  نکد : بونج  رد  ودـنه  هدـمع  تلود  ود  ربارب  رد  یناملـسم  مجاهم  ردـتقم و  تلود  ناینمهب  ندـمآ  راـک  يور  اـب 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


رد لگنرو  تلود  اب  اهگنج  نیا  دوب ؛ يزیرنوخ  گـنج و  اـهتلود  نیا  ناـیم  هتـسویپ  دـعب  لاسدـص  رد  دـمآ . دوجو  هب  رگنیجیو  يرگید 
اما درک . ینمهب  تلود  همیمـض  ار  نآ  ورملق  تخادنارب و  ار  لگنرو  تلود  لوا  هاش  دمحا  لاس  نیا  رد  اریز  دیـسر ، نایاپ  هب   1425 / 830

. دشن رسیم  نامزنیا  رد  زگره  و  هرامش 166 ) هب  دیرگنب   ) دوب هدنکفارب  ار  ربعم  تنطلس  یگزات  هب  هک  رگنیجیو  رب  هبلغ 
رب یهاگآ  ملع و  هک  تسا  دعب  هب  مهدراهچ  متـشه / نرق  مود  همین  زا  نیـشتآ  حالـس  هناخپوت و  زا  هدافتـسا  اهگنج  نیا  رد  مهم  تاکن  زا 
هب هگربلگ  زا  ار  دوخ  تختیاپ  دمحا  لگنرو ، حتف  زا  دعب  دمآیم . تسد  هب  برغ  رترود  ياهنیمزرس  اب  یبونج  دنه  طباور  قیرط  زا  اهنآ 

نیـشنناطلس دـمآرد . گنج  رد  زا  زین  اولام  تارجگ و  ناملـسم  نانارمکح  اـب  تخاـس و  لـقتنم  دوب ، رتکیدزن  تکلمم  بلق  هب  هک  ردـیب 
هاش دـمحم  ناوت  شوترپ و  مظعا  ریزو  اما  دوب ، یلامـش  نکد  رد  یکـشخ  رد  روصحم  یتکلمم  اـساسا  مهدزناـپ  مهن / نرق  همین  اـت  ینمهب 
رد تیقفوم  اب  دش ، دحتم  نکد  تکلمم  نانمشد  هیلع  تارجگ  اب  تشاد ، یناریا  رابت  لصا و  هک  ناواگ  دومحم  ناهج  هجاوخ  ینعی  موس ،

لحاس اوگات و  یبرغ  ياهتاگ  ياههوک  هلسلس  يور  زا  نآ  یبرغ  زرم  لاگنب و  جیلخ  ات  ار  تکلمم  یقرـش  زرم  درک و  تلاخد  اسیرا  روما 
. داد شرتسگ  ناتسبرع  يایرد 

رایسب ترهش  دوب ، شناد  ملع و  يارب  گرزب  يزکرم  ناشرابرد  هکنآ  تهج  زا  هصاخ  یلک ، روط  هب  یمالـسا  يایند  رد  ینمهب  نیطالس 
نیتسخن ناینمهب  دمآ . دیدپ  ینکد  کبس  مان  هب  یمالسا  ودنه - يرامعم  رد  یـصاخ  کبـس  هک  دوب  اهنآ  نامز  رد  نیا  دندروآ . تسد  هب 

ناطلس حتاف ، مود  دمحم  ناطلس  ینمهب و  موس  هاش  دمحم  نیب   ) دندرک لدبودر  ریفس  ینامثع  تلود  اب  هک  دندوب  دنه  هراقهبش  رد  یتردق 
رحبتم دارفا  صاخـشا و  هب  ورنیازا ، دوب ، یبوخ  هتفایماظن  يرادا  نامزاس  ياراد  مه  دنمورین و  یـشترا  ياراد  مه  ینمهب  تلود  ینامثع .)

تمدـخ ینمهب  نیطالـس  هاگتـسد  رد  هریغ  بارعا و  نایناریا ، ناکرت ، زا  يریثک  عمج  لیلد  نیمه  هب  تشاد . ناوارف  جایتحا  هدومزآراک  و 
( اهیشدرپ ای  نابیرغ  اهیقافآ ، « ) نایجراخ  » و اهیـشد ) ای  اهینهکد  ینعی   ) نکد یموب  ناناملـسم  نایم  مهدزناپ  مهن / نرق  رد  دندرکیم .

نیا زا  یشان  يدح  ات  ناوتیم  ار  نیطالس  دیازت  هب  ور  یتیافکیب  فعض و  یلخاد و  نوزفازور  تاشاشتغا  تفرگرد . هشقانم  شکمشک و 
یگتخیسگ مه  زا  هیزجت و  مئالع  ناطلـس ، تسد  هب  ناواگ  دومحم  هنادرخبان  لتق  زا  سپ  مهدزناپ ، مهن / نرق  رخاوا  رد  تسناد . تاشقانم 

، هلسلس نیا  رخآ  ناطلس  راهچ  دش . رادیدپ  ینمهب  تلود  رد 
606 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ثبع هب  هّللا ، مالک  ینعی  اهناطلـس ، نیا  زا  درف  نیمراـهچ  دـندوبن . شیب  ياهچیزاـب  وا  تسد  رد  كرت و  يدـیرب  یلع  ریما  تمومیق  تحت 
هب تخاس و  اهر  ار  دوخ  ورملق  راچان  دـشن و  قفوم  اما  دـنگفیب ، ندرگ  زا  ار  نایدـیرب  زا  تعاطا  غوی  ات  دـش  لسوتم  رباـب  هب  کـمک  يارب 

. دش هدنهانپ  روپاجیب 
ینمهب نیطالـس  نایتلود  نارادرـس و  زا  یگمه  اهنآ  ناراذـگناینب  هک  دـمآ  دوجو  هب  تلود  جـنپ  نکد  رد  ناینمهب  تکلمم  ياـههناریو  زا 

: زا دندوب  ترابع  اهتلود  نیا  دندوب .
ات ياههرامـش 169  هب  دیرگنب   ) هدنکلگ نایهاش  بطق  رگندمحا و  نایهاشماظن  روپاجیب ، نایهاشلداع  ردیب ، نایهاشدیرب  رارب ، نایهاشلداع 

ماود مهدـفه  مهدزاـی / نرق  اـت  رگید  تکلمم  راـهچ  اـما  دـنتفر ، لـیلحت  ناـیهاش  بطق  رد  مهدزناـش  مـهد / نرق  رد  ناـیهاشدامع  (. 173
، عیـسو ورملق  زا  ییزج  ماجنارـس  یگمه  اما  دـندنام . یقاب  دـنه  یلوغم  روطارپما  بیز ، گنروا  راگزور  ات  اهنآ  ياـت  ود  یتح  دـندروآ و 

. دندش روطارپما  یجنپس  یلو 

یسانشباتک

.299 - 297 روابماز ، 321 ؛ - 316 لوپ ، نیل - 470 ؛ یتسوی ، - 
(. یناورش ه خ . « ) ناینمهب ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
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.307 - 268 (، 1935  ) مهن هرامش  یمالسا ، گنهرف  نکد ،» ینمهب  نیطالس  ياههکس  ، » تیاپشا ا . ا . - 
444 و هحفص 435 - رد  نانارمکح  عیاقو و  يرامشهاگ  اب  نکد 1953 ، دابآردیح ، ینیع ، یقیقحت  نکد : هینمهب  یناورش ، ناخ  نوراه  - 

. باتک رخآ  رد  لصفم  همانهرجش 
R. C. Majumdar et al) eds (, The History and culture of the Indian People VI The Delhi - 

.sultunate, ch. 10 C
لصف 14. 1526 م ،) - 1206  ) یلهد تنطلس  مجنپ ، شخب  دنه ، عماج  خیرات  ناراتساریو ،)  ) یماظن ا . ك . بیبح و . م . - 

اب ، 222 - 141 لوا ، دـلج  (، 1724 - 1295  ) هناـیم ياههدـس  رد  نکد  خـیرات  ناراتـساریو ،)  ) یـشوج م . یناورـش و پ . ناـخ  نوراـه  - 
.439 هحفص 432 - مود ، دلج  هحفص 142 ، رد  لصفم  همانهرجش 

607 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1601 ح 1382 - / 1009 شیدناخ ح 784 - یقوراف  نانارمکح   168

هراشا

نویامه مظعا  ناهج  هجاوخ  نب ؟ یقوراف  دمحا  اجار  کلم  ح 1382  نکد ح 784 / یبرغلامش 
دمحا اجار  نب  ناخ  رصان   1399 / 801

رصان نبا  لوا  ناخ  لداع  ازریم   1437 / 841
لوا لداع  نبا  لوا  ناخ  كرابم  ناریم   1441 / 844

كرابم نب  انیع  مود  ناخ  لداع   1457 / 861
كرابم نب  ناخ  دواد   1501 / 907

دواد نب  ناخ  ینزغ   1508 / 914
رگندمحا زا  ناخ ، ملاع   1508 / 914

اجار نب  نسح  ناخ  راختفا  ینعی  ناخ ، رـصان  ردارب  باقعا  زا  ناخ ، نسحا  نب  نویاـمه  مظعا  ناـخ  ملاـع  موس  ناـخ  لداـع   1509 / 914
دمحا

موس لداع  نبا  لوا  هاش  دمحم  ناریم   1520 / 926
لوا دمحم  نب  هاش  دمحا   1537 / 943

موس لداع  نبا  مود  هاش  كرابم   1537 / 943
مود كرابم  نبا  مود  هاش  دمحم  ناریم   1566 / 974

مراهچ هاش  لداع  ناخ  یلع  اجار   1576 / 984
608 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1624 تف 1033 / مراهچ ، هاش  لداع  نب  هاش  رداهب   1601 - 1597 / 1009 - 1005
دنه نالوغم  هبلغ   1601 - 1600 / 1009

. یتپات دور  هنایم  نییاپ و  هزوح  نایم  ادـبرن و  دور  بونج  نکد ، یبرغلامـش  رد  دوب  ياهقطنم  اساسا  هناـیم  ياههدـس  یمالـسا  شیدـناخ 
، تسا اهناخ » نیمزرـس   » يانعم هب  هک  شیدـناخ  دـندوب . اهنآ  نانیـشناج  ناینمهب و  بونج  رد  اولام و  تارجگ و  لامـش  رد  شناـگیاسمه 
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ناـخ ناونع  ورنیازا  دنتخانـشیمن و  ناطلـس  ناونع  هب  ار  اـهنآ  ناشدـنمورین  ناـگیاسمه  هک  دراد  دوخ  یقوراـف  ناـنارمکح  زا  ار  شماـن 
لبق دندرکیم . قالطا  یلاو  مکاح و  اهنآ  هب  رگید  ياهتردـق  بلغا  دوب و  ناطلـس  زا  رتنییاپ  ياهبترم  هک  دـندربیم  راک  هب  اهنآ  هرابرد 

. دوب اهناهوچ  ای  اههودای  تسد  رد  هیحان  نآ  دننک ، حتف  ار  اجنآ  ناناملسم  هکنآ  زا 
ناطلـس رابرد  هب  ادـعب  اما  تشاد ، ینمهب  نیطالـس  هاگتـسد  رد  تمدـخ  هقباس  هک  دوب  دـمحا  اجار  کلم  اجنآ  یمالـسا  هلـسلس  سـسؤم 

نارود هتفـشآ  ياهلاس  رد  درک . بوصنم  نکد  لامـش  رد  يایحاون  ینارمکح  هب  ار  وا  هاش  زوریف  دـش و  لـقتنم  موس  هاـش  زوریف  یلهد ،
هرامـش هب  دـیرگنب   ) درک مالعا  لقتـسم  ار  نتـشیوخ  اولام ، رد  ناخ  روالد  شاهیاسمه ، نارمکح  دـننام  اجار  کلم  هیقلغت ، روتف  فعض و 

اجار کلم  هک  ياهلسلس  تشاد ، قوراف  بقل  رمع  دسریم و  باطخ  نب  رمع  مود  هفیلخ  هب  شبسن  هک  دوب  یعدم  يو  هک  اجنآ  زا  (. 165
رد دروآ و  نوریب  نآ  يودنه  سیئر  گنچ  زا  ار  هرگریـسا  هعلق  ناخ  رـصان  شرـسپ  دندش . فورعم  یقوراف  نیطالـس  هب  تشاذـگ ، ناینب 

شیدناخ مود ، ناخ  لداع  تنطلس  نارود  رد  دش . شیدناخ  ياهناطلس  تختیاپ  سپ  نآ  زا  هک  داهن  ناینب  ار  روپناهرب  رهش  نآ ، یکیدزن 
تردـق یلو  دـنکفیب ، ندرگ  زا  ار  تارجگ  نیطالـس  زا  يرادربنامرف  هقبر  تسناوتن  يو  هچرگ  درک . ادـیپ  هداـعلاقوف  ییافوکـش  قنور و 

هب هیحان  نآ  رد  شیاهیـشکرکشل  هجیتن  رد  داد و  شرتسگ  دـنکراهج  هناودـنگ و  يودـنه  ياهاجار  ربارب  رد  قرـشم  بناـج  رد  ار  دوخ 
. دش فورعم  دنکراهچ » هاش   » ناونع

یجراخ ياهتردق  هلخادم  هب  رجنم  هک  یلخاد  تارجاشم  هجیتن  رد  شیدـناخ  تکلمم  هزاریـش  مهدزناش  مهد / نرق  ياهلاس  نیتسخن  رد 
. تخیسگ مه  زا  دش ، رارب  نایهاش  ماظن  ینعی  رگندمحا ، رد  نکد  ناینمهب  نانیشناج  تارجگ و  نیطالس  صوصخب 

نایم رد  هناکریز  یتسایـس  زا  هک  دـننامب  هدـنز  دنتـسناوتیم  یتقو  اهنت  يداصتقا  رئاخذ  یناسنا و  عباـنم  دوبمک  تلع  هب  یقوراـف  نیطـالس 
نیا دننک . يوریپ  دوخ  رتدنمتردق  ناگیاسمه 

609 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ناونع هب  لوا  دـمحم  ناریم  رابکی  یتح  دـنیآرد و  یتشآ  حلـص و  شزاس و  رد  زا  تارجگ  نیطالـس  اـب  هشیمه  هک  دوب  هدـش  ببـس  رما 

نیتسخن تفای . تافو  يو  دریگ ، رارق  يراوتـسا  هدولاش  رب  اعدا  نیا  هکنآ  زا  لـبق  اـما  دـش ، دزماـن  تارجگ  تخت  جاـت و  طرـشلاب  ثراو 
زا ح دعب  دندش . ربکا  هدـناشنتسد  یقوراف  نیطالـس  نآ  زا  دـعب  لاس  هد  داد و  خر   1555 رد 962 / نالوغم  اب  یقوراف  نیطالـس  دروخرب 

. تفرگ شیازفا  نالوغم  میقتسم  راشف  ح 1585  / 993
نیطالس هدنامزاب  درک و  ریخست   1600 رد 1009 / ار  هرگریـسا  وا ، هعلق  ربکا  هجیتن ، رد  دروآ و  مهارف  ار  نالوغم  رطاخ  شجنر  هاش  رداهب 

ربکا رـسپ  مان  تبـسانم  هب  ار  نآ  مان  یتدم  يارب  دش و  لوغم  يروطارپما  ياهتلایا  زا  یکی  شیدناخ  سپنآ ، زا  درب . دیعبت  هب  ار  یقوراف 
. دنداد رییغت  شدناد  هب  دوب ، لایناد  هک 

یسانشباتک

.295 روابماز ، 315 ؛ لوپ ، نیل - 477 ؛ یتسوی ، - 
« شیدناخ (، » جیپ نتروب - یج . « ) خیرات مراهچ ، تمسق  دنه ، (، » يدراه پ . « ) یقوراف نیطالس  ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. ومه )
.186 - 178 ، 149 - 141 ، 124 - 113 (، 1918  ) هرامش 47 دنه ، یسانشهنیرید  هلجم  شیدناخ ،» یقوراف  هلسلس  ، » گیه و . ت . - 

R. C. Majumdar et al) eds (, The History and culture of the Indian People VI The Delhi - 
.sultunate, ch. 10 B

لصف 11. 1526 م ،) - 1206  ) یلهد تنطلس  مجنپ ، شخب  دنه ، عماج  خیرات  ناراتساریو ،)  ) یماظن ا . ك . بیبح و . م . - 
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هحفص رد  بسنهرجش  اب  ، 516 - 491 لوا ، دلج  هنایم  ياههدس  رد  نکد  خیرات  ناراتـساریو ،)  ) یـشوج م . یناورـش و پ . ناخ  نوراه  - 
.493

610 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1619 ح 1487 - / 1028 نایهاشدیرب ح 892 -  169

هراشا

ینمهب هاشداپ  مظعا  ریزو  دیرب ، لوا  مساق   1487 ردیب 892 /
ینمهب ناهاشداپ  نیرخآ  یمسا  هدناشنتسد  مساق ، نبا  لوا  دیرب  ریما   1504 / 910

درک لالقتسا  مالعا  كولملا  کلم  ناونع  هب  دیرب ، ریما  نب  یلع   1543 / 950
یلع نب  میهاربا   1579 / 987

مود مساق   1589 / 997  ؟
مود مساق  نب  یلع  ازریم   1592 / 1000  ؟

مود دیرب  ریما   1609 / 1018  ؟
موس دیرب  ریما  یلو  ازریم   1619 - 1609 / 1028 - 1018  ؟

دندرک شیوخ  تکلمم  همیمض  ار  اهنآ  ورملق  نایهاشلداع   1619 / 1028
تسرد نونکا  دراد و  رارق  دابآردیح  رهش  یبرغلامش  بناج  رد  يزکرم ، نکد  رد  دیرب 

611 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
/ مهن نرق  رخاوا  رد  اما  دوب ، ناینمهب  تمدـخ  رد  یکرت  هدرب  لصا  رد  دـیرب  مساق  تسا . عقاو  اکاتانرک  ناتـسا  یقرـشلامش  هیلا  یهتنم  رد 

یمـسر نانارمکح  نانچمه  وا  هداوناـخ  دـش . ناـیهاشنمهب  لاوز  هب  ور  تنطلـس  رد  ذوفن  بحاـص  دارفا  زا  یکی  تفاـی و  یقرت  مهدزناـپ 
ردـیب درک . مـالعا  لقتـسم  يریما  ار  دوخ  ماجنارـس  دـیرب  یلع  هکنیا  اـت  دنتخانـشیم  دوخ  مودـخم  نیطالـس  ناونع  هب  ار  ینمهب  هلـسلس 

ار راک  نیا  دـندوب و  هتـسارآ  ابیز  ياهانب  تاراـمع و  اـب  ار  نآ  ناـیهاشنمهب  تشاد و  مهم  یـشیجلا ) قوس   ) یکیژتارتسا رظن  زا  یتیعقوم 
ياهدارالا خسار  ناینـس  نکد  نیطالـس  رگید  مغریلع  هک  نکد  نیـشنناطلس  نیا  تلود  یلع ، گرم  زا  سپ  دنداد . همادا  زین  نایهاشدـیرب 

نایهاشدیرب تموکح  هب  دـنتفرگ و  ار  ردـیب   1619 رد 1028 / هرامـش 170 ) هب  دـیرگنب   ) روپاجیب نایهاشلداع  داهن و  لوفا  هب  ور  دـندوب ،
. داتفا دنه  لوغم  روطارپما  بیز  گنروا  تسد  هب  ردیب  دعب ، لاس  تفه  یس و  دنداد ؛ همتاخ 

یسانشباتک

.298 روابماز ، 321 ؛ ، 318 لوپ ، نیل - - 
. مراهچ شخب  دنه . « ؛) جیپ نتروب - یج . یناورش و  ه خ . « ) ردیب (، » یناورش ه خ . « ) نایهاشدیرب ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. جیپ نتروب - یج . « ) خیرات
. لوا لصف  ، 1947 دروفسکآ ، نآ ، راثآ  خیرات و  ردیب : ینادزی ، مالغ  - 

هرجش اب  ، 394 - 289 لوا ، دلج  (، 1724 - 1295  ) هنایم ياههدس  رد  نکد  خیرات  ناراتساریو ،)  ) یشوج م . یناورـش و پ . ناخ  نوراه  - 
.447 - 446 مود ، دلج  هحفص 290 ، رد  بسن 
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R. C. Majumdar et al) eds (, The History and Culture of the Indian People VII The Mughul - 
.Empire( 1526- 1707 A. D. ), Bombay 1974, ch. 14 V

612 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1680 - 1490 / 1097 نایهاشلداع 895 -  170

هراشا

دوب دابآتلود  نارمکح  یلاو و   1470 رد 874 / ینمهب  نیطالس  بناج  زا  البق  ناخ ، لداع  فسوی   1490 روپاجیب 895 /
فسوی نب  لیعامسا   1510 / 916

لیعامسا نب  ولم   1534 / 941
لیعامسا نب  لوا  میهاربا   1535 / 941

لوا میهاربا  نبا  لوا  یلع   1558 / 965
لوا میهاربا  نب  بسامهط  نبا  مود  میهاربا   1579 / 987

مود میهاربا  نب  دمحم   1626 / 1035
دمحم نبا  مود  یلع   1656 / 1066

1700 تف 1111 / یلع ، نب  ردنکس   1686 / 1097 - 1083
نالوغم هبلغ   1686 / 1097

فـسوی تسا . هدش  عقاو  اکاتانراک  ناتـسا  یلامـش  زرم  کیدزن  نونکا  تشاد و  رارق  نایهاشنمهب  نیـشنناطلس  یبرغ  شخب  رد  روپاجیب 
 - نایهاشلداع 895 یسانشرابت 613 170  يرامـشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالـسا  ياههلـسلس  یهاشلداع ، هلـسلس  راذگناینب  دننام  ناخ 

612 ص :   ..... 1680  - 1490 / 1097
613 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دمحم ریزو  هاگتـسد  رد  هک  دوب  یمالغ  الـصا  دوب و  نایهاشنمهب  یتلاـیا  نارمکح  هاپـس و  هدـنامرف  هرامـش 172 ) هب  دیرگنب   ) ناخ ایرد 
یناریا رابت  يو  هک  تسا  نکمم  درک . لالقتسا  مالعا   1489 رد 895 / يو  هرامـش 16 .) هب  دیرگنب   ) درکیم تمدخ  ناواگ  دومحم  موس ،

يو تسین . شیب  یلایخ  باوخ و  دناهدناسر ، ینامثع  یتنطلـس  نادناخ  هب  ار  وا  بسن  نایهاشلداع  رادبناج  ناخروم  هکنیا  دشاب و  هتـشاد 
جنپ زا  نیـشنناطلس  هس  بهذم  هعیـش ، بهذم  نامزنآ ، زا  درب و  دنه  بونج  هب  ار  هعیـش  بهذم  هک  تسا  ینارمکح  نیلوا  دیدرت  نودـب 

. دندش نایهاشنمهب  نیشناج  هک  دش  ینیشنناطلس 
روپاجیب اهنآ  تختیاپ  همهنیا ، اب  تسا . رگنیجیو  يودنه  تکلمم  ناشناملـسم و  ناگیاسمه  اب  گنج  رـسارس  ابیرقت  نایهاشلداع  خـیرات 

یسراف تایبدا  ییافوکش  دنتسارآ و  دنتشاد  اپرب  هک  ییابیز  تارامع  اب  ار  نآ  هلسلس ، نآ  ناهاش  هک  دوب  رنه  شناد و  مهم  زکارم  زا  یکی 
. دیشخب تعرس  ار  ناملسم  یبونج  دنه  رتشیب  ندش  بآمیناریا  دنیآرف  اجنآ  رد 

تعاطا لوبق  هب  راچان  نآ ، نانارمکح   1636 زا 1046 / تشاد و  رارق  وجگنج  ياهتارم  راشف  ریز  مهدـفه  مهدزای / نرق  همین  رد  روپاـجیب 
يروتارپما هب  ار  اهنآ  ورملق  داد و  نایاپ  نایهاشلداع  هلـسلس  هب  تفرگ و  ار  روپاجیب  بیز  گنروا   1686 رد 1097 / سپس  دندش ؛ نالوغم 

. درک قاحلا  دوخ 

یسانشباتک
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.299 - 298 روابماز ، 321 ؛ ، 318 لوپ ، نیل - 470 ؛ یتسوی ، - 
« خـیرات مراهچ ، شخب  دـنه . (، » يراصنا یمزب  س . ا . « ) روپاجیب (، » يدراـه پ . « ) ناـیهاشلداع ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  - 

(. جیپ نتروب - یج . )
اب ، 394 - 289 لوا ، دـلج  (، 1724 - 1295  ) هناـیم ياههدـس  رد  نکد  خـیرات  ناراتـساریو ،)  ) یـشوج م . یناورـش و پ . ناـخ  نوراـه  - 

.443 - 441 مود ، دلج  هحفص 290 ، رد  همانهرجش 
R. C. Majumdar et al) eds (, The History and Culture of the Indian People VII The Mughul - 

.Empire( 1526- 1707 A. D. ), Bombay 1974, ch. 14 III
614 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1636 - 1490 / 1046 نایهاشماظن 895 -  171

هراشا

درک لالقتسا  مالعا  ناینمهب ، ریزو  نسح ، کلملا  ماظن  تاهب  همیت  نب  يرحب  هاش  ماظن  دمحا   1490 رگندمحا 895 /
دمحا نبا  لوا  ناهرب   1509 / 915
ناهرب نبا  لوا  نیسح   1554 / 961

لوا نیسح  نبا  لوا  یضترم   1565 / 972
مود نیسح  يومع  رسپ  مود ، ناهرب  نب  لیعامسا   1590 / 998

لوا ناهرب  نب  نیسح  نبا  مود  ناهرب   1591 / 999
مود ناهرب  نب  میهاربا   1595 / 1003

میهاربا نب  رداهب   1600 - 1595 / 1009 - 1004
نالوغم هلیسو  هب  رگندمحا  نتفرگ   1600 / 1009

لوا ناهرب  نب  یلع  نبا  مود  یضترم   1600 / 1009
موس ناهرب   1610 / 1019

615 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
مود یضترم  نب  موس  نیسح   1633 - 1632 / 1043 - 1041
نایهاشلداع نالوغم و  نایم  نایهاشماظن  ورملق  میسقت   1636 / 1046

ریزو رـسپ  ماظن ، دـمحا  ار  رگندـمحا  دراد . رارق  تسا ، ارتشاراهم  ناتـسا  نونکا  هک  ییاج  رد  یئبمب  قرـش  رد  نکد  تـالف  رد  رگندـمحا 
. دیمان رگندمحا  نتشیوخ  مان  هب  تشاذگ و  ناینب  دش ، نایهاشنمهب  نیشناج  هک  ياهلسلس  تختیاپ  ناونع  هب  هاش ، نمهب  دومحم 

درک رایتخا  هعیش  بهذم  ناهرب ، شرسپ  دروآ . تسد  هب  لالقتسا  تشاد ، طاطحنا  هب  ور  نایهاشنمهب  هلـسلس  هک  ییاهلاس  یط  رد  دمحا 
یعیـش اـبوانتم  سپ  نیا  زا  مکاـح  نادـناخ  داد و  رارق  ناـیهاشبطق  ناـیهاشلداع و  تکلمم  فیدر  رد  ار  دوخ  تکلمم  بیترت ، نیا  هب  و 

لاوز راثآ  نرق ، رخاوا  رد  اما  دندوب ، رگنیجیو  دوخ و  ناملـسم  نابیقر  اب  هعزانم  ریگرد  نایهاشماظن  مهدزناش ، مهد / نرق  یط  رد  دـندوب .
نیرخآ دنتفرگ . ار  رگندمحا   1600 رد 1009 / نالوغم  هجیتن ، رد  دنداد و  رگیدکی  هب  ار  دوخ  ياج  تعرـس  هب  نانارمکح  دـش ؛ راکـشآ 
تـسایس اب  يو  دـنتخادرپ . تموکح  هب  دوب ، ییاقیرفا  هایـس  هدرب  کی  هک  یـشبح  ربنع  کـلم  يـالتعا  هب  ور  تردـق  ریز  رد  ناـیهاشماظن 
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هاش  1636 رد 1046 / تفای و  تدـش  نالوغم  راشف   1628 رد 1035 / شگرم  زا  سپ  اما  درک ، ءایحا  ار  ناـیهاشماظن  تلود  دوخ  هناربدـم 
دوخ نایم  ار  نایهاشماظن  ياهنیمزرـس  دـندوب ، هداـتفا  تشحو  هب  اـهاهتارم  ياهدـیدهت  زا  هک  هاـشلداع  دـمحم  لوغم و  روتارپما  ناـهج ،

. دندرک میسقت 

یسانشباتک

.299 - 298 روابماز ، 329 ؛ ، 318 لوپ ، نیل - 471 ؛ یتسوی ، - 
(. نیترام يرام ه . « ) نایهاشماظن (، » جیپ ن - یج . « ) خیرات مراهچ ، شخب  دنه . ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

.Radhy shyam, The Kingdom of Ahmadnagar, Varanasi, 1966 - 
رد همانهرجش  اب  ، 277 - 223 لوا ، دلج  (، 1724 - 1295  ) هنایم ياههدس  رد  نکد  خیرات  ناراتـساریو ،)  ) یـشوج م . یناورـش و پ . ه خ .

.441 - 439 مود ، دلج  هحفص 225 ،
R. C. Majumdar) ed. (, The History and Culture of the Indian People VII The Mughul - 

.Empire, Ch. 14 II
616 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1574 - 1491 / 982 نایهاشدامع 896 -  172

هراشا

1471 لاس 876 / زا  رارب  رد  ناینمهب  مکاح  ای  یلاو  کلملا ، دامع  ناخ ، ایرد  هّللا  حتف   1485 رارب 890 /
داهن دوخ  رب  هاش  ناونع   1491 رد 896 / هّللا ، حتف  نب  نیدلا  ءالع   1485 / 890

نیدلا ءالع  نب  ایرد   1533 / 939
ینخد ناخ  لافوت  تباین  تحت  ایرد ، نب  ناهرب   1574 - 1562 / 982 - 969

نایهاشماظن هبلغ   1574 / 982
. دـهدیم لیکـشت  ار  ارتشاراهم  ناتـسا  شخب  نیرتیقرـش  کنیا  هک  دـشیم  هینمهب  نیـشنناطلس  یلامـش  هقطنم  لـماش  رارب  عیـسو  هیحاـن 
هب ار  يو  اهنآ  دوب . ناینمهب  تمدخ  رد  دوب و  هدیورگ  مالسا  هب  هک  دوب  ییودنه  هک  دوب  ناخ  ایرد  اجنآ  رد  یهاشدامع  تنطلس  سـسؤم 
وا دـییارگیم . یتسـس  هب  نوزفازور  روـط  هب  هـک  دـش  تنطلـس  ناـبیتشپ  ياهتردـق  زا  یکی  ادـعب  وا  دـندرک و  بوـصنم  رارب  ینارمکح 
هب دروآ  دوجو  هب  ناخ  ایرد  هک  یتلود  دروآ . تسد  هب  دوب ، روپچیلا  رد  شتختیاپ  هک  رارب  نارمکح  ناونع  هب  ار  دوخ  لالقتـسا  ماـجنارس 

قافتا
617 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. دندوب تنـس  لها  بهذم  رب  دندش ، نایهاش  نمهب  نیـشناج  هک  ییاهنیـشنناطلس  نایم  زا  هک  دندوب  ییاهتلود  اهنت  نایهاشدـیرب  تلود 
نایهاشلداع و دننام  ناشناگیاسمه ، اب  گنج  زا  هدنکآ  دندرک ، تموکح  لالقتسا  هب  هک  یلاس  دنچ  داتـشه و  یط  رد  نایهاشدامع  خیرات 

رارب دنه ، لوغم  روتارپما  ربکا  مهدفه ، مهدزای / نرق  لیاوا  رد  اما  دندرک ، بذج  دوخ  رد  ار  اهنآ  نایهاشماظن  ماجنارـس  دوب . نایهاشماظن 
. داتفا نالوغم  تسد  هب  اجنآ  درک و  ریخست  ار 

یسانشباتک
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.298 روابماز ، 320 ؛ ، 318 لوپ ، نیل - - 
ا. « ) نایهاشدامع (، » جیپ نتروب  یج . « ) خیرات مراهچ . تمسق  دنه . (، » سیوید نیلاک  یس . « ) رارب ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. ثروساب ا . ك . « ) روپچیلا ، » هلمکت يراصنا ،) یمزب  س .
رد همانهرجش  اب  ، 287 - 278 لوا ، دلج  (، 1724 - 1295  ) هنایم ياههدس  رد  نکد  خیرات  ناراتساریو ،)  ) یشوج م . یناورـش و پ . ه خ . - 

هحفص 278.
R. C. Majumdar) ed. (, The History and Culture of the Indian People VII The Mughul - 

.Empire, Ch. 14 IV
618 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1687 - 1496 / 1098 نایهاشبطق 901 -  173

هراشا

كولملا بطق  ولراهب ، ناخ  صاوخ  یلق  ناطلس   1496 رگندّمحم 901 / هدنکلگ -
یلق ناطلس  نب  دیشمج  یلق  رای   1534 / 950

دیشمج نب  ناحبص   1550 / 957
یلق ناطلس  نب  میهاربا   1550 / 957

میهاربا نب  یلق  دمحم   1580 / 988
میهاربا نیما  دمحم  نب  دمحم   1612 / 1020

دمحم نب  هّللا  دبع   1626 / 1035
هّللا دبع  داماد  نسحلا ، وبا   1687 - 1672 / 1098 - 1083

نالوغم هبلغ   1687 / 1098
ناتسا زا  یشخب  اجنآ  نونکا   ) دنتـشاد تموکح  دنتفگیم  نخـس  وگلت  نابز  هب  اتدمع  شنانکاس  هک  يزکرم  نکد  قرـش  رب  نایهاشبطق 
هعلق اب  راوجمه  هک  دوب  دابآردیح  سیسأتلا  دیدج  رهش  سپس  هدنکلگ و  یمیدق  یناتسهوک  هعلق  ادتبا  ناشزکرم  و  تسا ) شدارپاردنآ 

619 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
. دش لقتنم  اجنادب  ادعب  تکلمم  تختیاپ  دوب و  هداهن  ناینب   1589 رد 997 / ار  نآ  یلق  ناطلس  دوب و 

(. هرامـش 145 هب  دـیرگنب   ) تشاد ولنیوقارق  نانامکرت  زا  بسن  دوب و  ناریا  برغ  زا  ینمکرت  یلق ، ناطلـس  یهاشبطق ، هلـسلس  راذـگناینب 
ناریزو زا  یکی  دیوجب و  اجنآ  رد  ار  دوخ  لابقا  تخب و  ات  درک  ترجاهم  دنه  بونج  هب  ولنیوقارق  هلسلس  طوقس  زا  دعب  ینامز  كدنا  يو 

هدـنیآ هتـسه  ادـعب  هک  دـش ، ناینمهب  نیـشنناطلس  یقرـش  شخب  ینعی  هناگنیلت ، ای  ارهدـنا  گـنلیت  نارمکح  ینمهب و  هاـش  دومحم  هدـمع 
تدش و اب  هاش  بطق  یلق  ناطلس  دندرک . لدبم  تنطلس  یعقاو  تردق  هب  ار  یلمع  لالقتسا  وا  نانیشناج  تشگ . یهاشبطق  نیـشنناطلس 

دوخ یناحور  مودـخم  ار  يوفـص  لوا  لیعامـسا  هاش  زین  ماجنارـس  تشاد و  مـالعا  يرـشع  ینثا  هعیـش  بهذـم  زا  ار  دوخ  يوریپ  تدـح 
یلک روط  هب  یناریا  گنهرف  یـسراف و  تاـیبدا  يارب  يروشرپ  زکرم  تروص  هب  ناـیهاشبطق  راـبرد  و  هرامـش 148 ) هب  دیرگنب   ) تخانش

نایهاشلداع و دننام  نایهاشنمهب ، نیشناج  ياهتلود  رگید  اب  لادج  گنج و  رد  هتـسویپ  عاطقنا  نودب  ابیرقت  نایهاشبطق  دمآ . نوریب 
تشاذگ نایم  رد  اپ  ناهج  هاش   1636 لاس 1045 / رد  هکنیا  ات  دـندوب ، رگنیجیو  تکلمم  و  ( 170 هرامش 171 - هب  دیرگنب   ) نایهاشماظن
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ياپرب انمـض  تخاس و  راچان  هماندایقنا  ياضما  جارخ و  نداد  هب  ار  اهنآ  درک و  ناـیناکروگ  زا  يرادربناـمرف  هب  روبجم  ار  ناـیهاشبطق  و 
همتاخ نایهاشبطق  لقتسم  همین  تموکح  هب  بیز ، گنروا  دعب ، لاس  هاجنپ  درک . نغدق  ینلع  تروص  هب  ار  یعیش  دایعا  مسارم و  نتشاد 

. درک دوخ  يروتارپما  ءزج  ار  اهنآ  ياهنیمزرس  داد و 

یسانشباتک

.299 - 298 روابماز ، 321 ؛ ، 318 لوپ ، نیل - 471 ؛ یتسوی ، - 
« خیرات مراهچ . شخب  دنه . (، » چیپ نتروب ، یج . « ) رهـش دابآردیح ، (، » یناورـش ه خ . « ) هدنکلگ ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. نیتا م . ر . « ) نایهاشبطق (، » ومه )
رد همانهرجش  اب   490 - 411 لوا ، دلج  (، 1724 - 1295  ) هنایم ياههدس  رد  نکد  خیرات  ناراتساریو ،)  ) یـشوج م . یناورـش و پ . ه خ . - 

.447 - 446 مود ، دلج  هحفص 413 ،
. باتک رخآ  رد  همانهرجش  اب  ونیلهد 1974 ، یهاشبطق ، هلسلس  خیرات  یناورش ، ناخ  نوراه  - 

R. C. Majumdar) ed. (, The History and Culture of the Indian People VII The Mughul - 
.Empire, Ch. 14 IV

620 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1591 - 1520 / 999 نوغرا 926 - لآ   174

یسانشباتک

شخب دنـس  (، » جیپ نتروب - یج . « ) خیرات مراهچ . شخب  دنه . (، » سیوید نیلاک  یـس . « ) نوغرا ، » مود شیاریو  مالـسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
(. ثروساب ا . گیه و ك . و . ت . « ) خیرات لوا 

.R. C. Majumdar etal) eds (, The History and Culture of the Indian People. VI - 
.The Delhi Sultanate, ch. 10 F, G

. مهدجیه لصف  1526 م ،) - 1206  ) یلهد تنطلس  مجنپ ، شخب  دنه . عماج  خیرات  ناراتساریو ،)  ) یماظن ا . بیبح و ك . م . - 
622 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1858 - 1525 / 1274 - 932 « 1  » دنه نایرومیت  ای  نایناکروگ  ای  دنه  لوغم  ناهاشداپ   175

هراشا

1494 رد 899 / هناغرف  رد  نارمکح  نیدلا ، ریهظ  دمحم  خیش ، رمع  نب  رباب   1526 دنه 932 /
1557 تف 964 / راهدنق ، رد  رباب ، نب  نارماک   1553 - 1530 / 960 - 936

ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، رصان  رباب ، نب  نویامه   1530 / 937
یلهد يروس  نیطالس   1555 - 1540 / 962 - 947

ینارمکح مود  رود  نویامه ،  1555 / 962
نیدلا لالج  دمحم  حتفلا  وبا  نویامه ، نبا  لوا  ربکا   1556 / 963
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نیدلا رون  ملاس  دمحم  رفظملا  وبا  ربکا ، نب  ریگناهج   1605 / 1014
______________________________

هب یـسیلگنا  ناـبز  رد  لوغم  هک  تسا  نآ  یناـکروگ  هیمـست  هجو  دـنمانیم . زین  دـنه  ناـیناکروگ  اـی  دـنه  ناـیرومیت  ار  هلـسلس  نیا  (. 1)
. تسا هدمآ   Moghul تروص هب  نایناکروگ  ای  نایرومیت  هک  یلاح  رد  هدمآ ،  Mongol تروص

باستنا یعدم  هلسلس  نیا  سـسؤم  دج  رومیت ، ریما  نوچ  نالوغم . هن  میمانب  نایناکروگ  ای  نایرومیت  ار  هلـسلس  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ 
. دندش روهشم  ریبک  لوغم  لوغم و  ناونع  هب  دنه  رد  دوب ، لوغم  ناخ  زیگنچ  نادناخ  هب 

623 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ریگناهج نب  ورسخ  نب  شخب  رواد   1627 / 1037

1666 تف 1076 / نیدلا ، باهش  ریگناهج ، نب  ورسخ  لوا  ناهج  هاش   1628 / 1037
1661 رد 1072 / لوتقم  تارجگ ، رد  ناهج ، هاش  نب  شخب  دارم   1657 / 1068

1660 رد 1071 / لوتقم  لاگنب ، رد  لوا ، ناهج  هاش  نب  عاجش  هاش  ای  ناطلس   1659 - 1657 / 1069 - 1068
1659 رد 1069 / لوتقم  هرگآ ، رد  لوا ، ناهج  هاش  نب  هوکشاراد   1659 - 1657 / 1069 - 1068

نیدلا ییحم  لوا  ریگملاع  دمحم  رفظملا  وبا  لوا ، ناهج  هاش  نب  بیز  گنروا ،  1658 / 1068
یلامش دنه  رد  بیز ، گنروا  نب  هاش  مظعا   1707 / 1118

مظعم دـمحم  بیز ، گنروا  نب  راهب  لوا  ملاع  هاـش   1707 نکد 1118 / رد  بیز ، گنروا  نب  شخبماـک   1709 - 1707 / 1120 - 1118
نیدلا بطق 

تنطلس یعدم  لوا ، ملاع  هاش  نب  میظع  دمحم  نأشلا  میظع   1712 / 1124
1713 رد 1125 / لوتقم  نیدلا ، زعم  حتفلا  وبا  لوا ، ملاع  هاش  نب  رادناهج   1712 / 1124

میظع دمحم  نب  ریس  خرف   1713 / 1124
نیدلا سمش  لوا ، ملاع  هاش  نب  نأشلا ، عیفر  نب  « 1  » تاجردلا عیفر   1719 / 1131

هلودلا عیفر  نأشلا ، عیفر  نبا  مود  ناهج  هاش   1719 / 1131
بیز گنروا  نبا  ربکا  دمحم  نب  دمحم  ریسوکین   1719 / 1131

نأشلا عیفر  نب  میهاربا   1720 / 1133 - 1132
______________________________

. تسا هدش  حالصا  یبرع  یسراف و  ذخآم  يور  زا  اجنیا  رد  هک  تسا  هتشون  عفار  عیفر ، ياج  هب  اج  همه  فلؤم  (. 1)
624 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نیدلا رصان  رتخا  نشور  لوا ، ملاع  هاش  نب  هاش  ناهج  نب  هاش  دمحم   1719 / 1131
هاش دمحم  نب  رداهب  هاش  دمحا   1748 / 1161

نیدلا زیزع  رادناهج ، نبا  مود  ریگملاع   1754 / 1167
شخبماک دمحم  نبا  موس  ناهج  هاش   1759 / 1173

ینارمکح لوا  رود  نیدلا ، لالج  رهوج  یلع  مود ، ریگملاع  نبا  مود  ملاع  هاش   1759 / 1173
هاش دمحا  نب  تخب  رادیب   1788 / 1202

مود رود  مود ، ملاع  هاش   1788 / 1203
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نیدلا نیعم  دمحم  رصن  وبا  ملاع ، هاش  نبا  مود  ربکا   1806 / 1221
1862 تف 1279 / نیدلا  جارس  دمحم  رفظملا  وبا  مود ، ربکا  نبا  مود  هاش  رداهب   1858 - 1837 / 1274 - 1235

دنداد نایاپ  نالوغم  تموکح  هب  اهییایناتیرب   1858 / 1274
زا تشاد و  هلـصاف  رومیت  زا  تشپ  جـنپ  ردـپ  بناج  زا  وا  دوب . يزکرم  يایـسآ  ییاتغج  ناکرت  زا  دـنه ، نایناکروگ  هلـسلس  سـسؤم  رباب ،

. دیسریم ناخ  زیگنچ  هب  شبسن  ردام  بناج 
رباب اما  درکیم ، تموکح  هناغرف ، هیحان  ینعی  يزکرم ، يایـسآ  رد  يرومیت  کچوک  نیـشنریما  کی  رد  دیعـس  وبا  نب  خیـش  رمع  شردـپ 

نکمم ریغ  شردـپ ، گرم  زا  دـعب  اـجنآ ، رد  ار  يو  رارقتـسا  هرامـش 151 ) هب  دـیرگنب   ) ینابیـش ناکبزوا  نوزفازور  تردـق  هک  تفایرد 
. تسا هتخاس 

. داد رارق  زاتوتخات  دروم  دنـس  هرانک  ات  ار  دنه  دعب ، ینامز  كدـنا  تفرگ و  ار  لباک   1504 رد 910 / دنار و  بونج  تمـس  هب  ورنیازا ،
اب يزکرم  يایسآ  رد  شیوخ  نطوم  رد  ددجم  رارقتـسا  يارب  وا  ررکم  ياهـشالت  هک  داهن  دنه  يوس  هب  يور  یتقو  رباب  هک  دیآیم  رظن  هب 
هب ار  وا  زین  ( 5 هرامش 160 ، هب  دیرگنب   ) یلهد يدول  نیطالـس  نایرابرد  زا  یـضاران  هورگ  کی  ماگنه ، نیا  رد  دوب . هدش  هجاوم  تسکش 

فالتئا دعب  لاس  داد و  تسکـش   1526 رد 932 / تپیناپ  رد  ار  يدول  مود  میهاربا  ناطلـس  يو  دندناوخارف . ناشتکلمم  روما  رد  هلخادـم 
تردـق دوـب و  وا  راـک  همدـقم  زوـنه  اـهیزوریپ  نیا  اـما  تسکـش . مهرد  هرگآ ، یکیدزن  رد  اوناـخ ، رد  زین  ار  توـپجار  فـیاوط  ياـسؤر 

هرامـش هب  دـیرگنب   ) روس هاش  ریـش  یگدرکرـس  هب  یناغفا  يارما  لمعلاسکع  تشادـن و  دـنه  رد  یمکحم  هیاپ  هدولاش و  زونه  ناـیرومیت 
(160

625 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
. دنامب راید  نآ  رد  لاس  هدزناپ  تدم  دزیرگب و  ناریا  ناتـسناغفا و  هب  اجنآ  زا  دنـس و  هب  یلامـش  دنه  زا  رباب ، رـسپ  نویامه ، هک  دـش  ببس 

هرگآ یلهد و  رد  ار  نتشیوخ  ددرگزاب و  دنه  هب   1555 رد 962 / هرابود  نویامه  هک  دش  ثعاب  هاش  ریش  نانیشناج  یناوتان  فعـض و  اهنت 
. دزاس رقتسم 

اولاـم و دـیدرگ . مکحم  يزکرم  یلامـش و  دـنه  رب  نـالوغم  يـالیتسا  وا ، نارود  رد  دـش . عورـش  ربـکا  هلاـس  هاـجنپ  تنطلـس  نآ ، زا  سپ 
، یبرغلامش زرم  دمآرد . یلهد  هقبر  تحت  ون  زا  هلاگنب   1576 رد 984 / دش و  ریخست  شیدناخ  تارجگ و  اهتوپجار ، لقتسم  ياهتلود 

ياهـشکمشک هیام  راهدنق  نتفرگ  دنچ  ره  تشگ ، نمیا  راهدـنق  لباک و  نتفرگ  اب  دوب ، دـنه  هب  نامجاهم  زاتوتخات  يارب  ياهزاورد  هک 
ربکا تلود  همیمض  امیقتسم  ای  دندوب ؛ هدش  ینمهب  نیطالس  نیـشناج  لامـش  رد  هک  ییاهتلود  نکد ، رد  هوالعب ، دش . نایناریا  اب  ینالوط 
اجنآ رد  دـنناوتب  هک  دوبن  نانچ  هیحان  نآ  رب  نالوغم  يرادا  یماظن و  يالیتسا  زونه  اما  دـنداهن . ندرگ  ربکا  تعاطا  قوفت و  هب  اـی  دـندش ،

يانثتـسا هب  دـنه  رـسارس  بیز ، گنروا  هرود  رد  دـناسر . ماجنا  هب  ار  نآ  بیز  گنروا  ات  دـنام  راک  نیا  دـنیامنب و  لـماک  تردـق  لاـمعا 
رد نایناکروگ  دـمآرد . نالوغم  نامرف  ریز  هب  دـنه  هریزج  هبـش  هشوگ  نیرتیبونج  دـنام و  اهاهتارم  تموکح  تحت  هک  یبرغ  ياهشخب 

نییعت يارب  هرامش 153 ) هب  دیرگنب   ) کبزوا ناخ  هّللا  دیبع  اب  ادعب  یلو  دنتشاد ، هناتسود  طباور  هیوفص  اب  تسخن  ناشیـسایس ، تادوارم 
رطخ دروم  رد  زین  ینامثع  نیطالـس  اهنآ و  نیب  دنتـسب . نامیپ  هدهاعم و  دـندمآرد و  یتسود  رد  زا  ناینابیـش ، دوخ و  ورملق  نایم  ياهزرم 

هک دوب  نآ  زا  رتشیب  لوبناتـسا  یلهد و  نایم  هلـصاف  اما  دش  هتفرگ  ییاهـسامت  روشک ، ود  يارب  دنه  سونایقا  رد  نایلاغترپ  روضح  كرتشم 
. دزاس رسیم  ار  یگنهامه  ییایرد  ای  یماظن  تایلمع  ای  دوش ، رجنم  ینس  کلامم  گرزب  داحتا  نامیپ و  کی  داقعنا  هب  اهسامت  نیا 

یبهذـم هک  وا  یهلا  نید  دوب . یگرزب  ینید  حلـصم  رکفتم و  نآ ، زا  رتبلاج  گرزب و  يرادمتـسایس  رادرـس و  هاـش ، ربکا  دـیدرت  نودـب 
ناـشن یلک  روـط  هب  ناـیدا  هراـبرد  ار  وا  يرکف  قـیمع  يواـکجنک  دـندوب ، يراـبرد  لـفاحم  زا  ياهنیزگ  شناوریپ  هکنآ  اـب  دوـب  یطاـقتلا 
رـصانع ربکا  تفرگ . لکـش  تکلمم  یتموکح  ماظن  دنتفای و  تکرـش  تکلمم  روما  رد  لومعم  دح  زا  رتشیب  ناودنه  وا  نامز  رد  دهدیم .
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ار تکلمم  نارادبصنم  هک  دروآ  دوـجو  هب  ياهمکاـح  هقبط  اـهنآ  زا  داد و  شوـج  مـه  اـب  یناریا  ناـغفا و  كرت و  زا  ار  فـلتخم  يداژن 
«، ریگاج  » هلیـسو هب  اهنیا  بجاوم  قوقح و  دننیب . كرادت  تکلمم  هب  تمدخ  يارب  یهاپـس  دادعت  تسیابیم  کیره  دندادیم و  لیکـشت 

صاخشا هب  نآ  دمآرد  زا  شاعم  رارمتسا  يارب  هک  ینیمز  هراپ 
626 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

صخـش هکنآ  اب  دوبن . یثوروم  دوب ، لومعم  یمالـسا  یبرغ  کلامم  رد  هک  عاطقا  دـننام  ریگاـج  اـما  تشگیم . نیمأـت  دـشیم ، راذـگاو 
. دندیشوکیمن دادبتسا  هب  دایز  دندوب و  يراکوکین  نادرم  نیتسخن  ناهاش  یلو  دوب ، تکلمم  روما  رد  رـصحودحیب  رادتقا  ياراد  هاشداپ 

. دادیمن ار  هقلطم  تنطلس  تردق و  رتشیب  زکرمت  هزاجا  يروتارپما  هزادنا  زا  شیب  تعسو  نیا ، زا  هتشذگ 
توپجار نانارمکح  دندرک و  لابند  دوخ  نوماریپ  ياهنیمزرـس  نتخاس  عیطم  رد  ار  يو  تسایـس  ناهج ، هاش  ریگناهج و  ربکا ، نانیـشناج 

يایسآ نتخاس  دحتم  يارب  ناهج  هاش  ياهوزرآ  اما  دنتخاس . شیوخ  رادربنامرف  ار  هلاگنب  لحاس  نایلاغترپ  نکد و  یعیـش  نیطالـس  راوم ،
رد 1068/ يو  هک  یماگنه  (. 1647 / 1057  ) دیماجنا تحیضف  تسکش و  هب  بهذمینس  عیسو  يروتارپما  کی  تروص  هب  دنه  يزکرم و 
ود بیزگنروا  گنج  نیا  یط  رد  تفرگرد . ینیشناج  رس  رب  وا  رسپ  راهچ  نایم  ياهنایشحو  گنج  درک ، يریگهرانک  تنطلـس  زا   1657
نآ رد  تخادرپ . یهاشداپ  هب  لاس  هاجنپ  و  درک ، دوخ  نآ  زا  ار  تنطلـس  تشک و  ار  وا  تبقاع  داد و  تسکـش  ار  هوکـشاراد  شردارب  راب 

هنایفوص میلاعت  ریثأت  تحت  دولآبصعت  یـشنکاو  شنارـسپ ؛ ربکا و  یطاقتلا  هناشنمدازآ و  راکفا  دـیاقع و  هب  تبـسن  هک  دوب  اهتدـم  ناوا ،
يو تفرگ . رارق  بیزگنروا  تیامح  دروم  دوب ، هتفای  كرحت  توق و  شیپ  ياهههد  یط  رد  هک  شنکاو  نیا  دوب . هدمآ  دیدپ  هیدنبـشقن 

تمالم داب  هب  دوب ، هدمآ  دیدپ  دنه  ناناملـسم  یعامتجا  ینید و  لامعا  رد  نوماریپ  يودنه  عماوج  ذوفن  هجیتن  رد  هک  ار  یتوخر  یتسس و 
راـهظا مهدزاود  نرق  رد  وا  نادـهاجم  یلویرب و  دـمحا  دیـس  يولهد و  هّللا  یلو  هاـش  هک  ییارآ  دـیاقع و  ياتـسار  رد  یتامادـقا  تفرگ و 

. دروآ لمع  هب  دندوب ، هدرک 
ياههنیمز رد  هچ  يدام و  ياههنیمز  رد  هچ  مسیئودـنه ، ددـجم  نتفای  توق  ربارب  رد  دوب  یلمعلاسکع  يدـح  اـت  بیز  گـنروا  تساـیس 

تـسخن بیز  گنروا  یماظن  تامادقا  دندوب . نالوغم  يرادا  یماظن و  تالیکـشت  اب  راگزاس  ییزج  نانچمه  ناودنه  نیادوجواب ، يرکف .
ملـسم اهناهتپ ) ای   ) ایناتیرب يزکرم  تموکح  يالیتسا  دـیدش ، یگنج  زا  سپ  اجنآ  رد  دـش . یبرغلامـش  ياـهزرم  نتخاـس  راوتـسا  فرص 

یلک هب  ار  نکد  رد  هدنامزاب  یعیش  ياههلـسلس  يو  تشاد . فوطعم  نکد  هب  ار  دوخ  نوزفا  زور  هجوت  بیز  گنروا  نآ ، زا  دعب  دیدرگ .
تردق جوا  هب  زگره  ناناملسم  رگید  نآ  زا  دعب  دوب و  رادیاپان  نیرخآ  يزوریپ  نیا  اما  تفرگ . ار  اهاهتارم  موجه  ولج  تشادرب و  نایم  زا 

. دندیسرن دنتفای ، نکد  رد  بیز  گنروا  نامز  رد  هک  يذوفن  و 
. دش زاغآ  نایناکروگ  يروتارپما  كاندرد  لاوز  ، 1707 رد 1118 / بیز  گنروا  گرم  اب 

627 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ییاههورگ تسد  هب  یکی  یکی  يروتارپما  فارطا  ياهتلایا  دنتـسشنیم ، تنطلـس  تخت  هب  یجنپـس  ناهاش  هدـع  کی  هک  لاح  ناـمه  رد 

لاغـشا و 1739 و  - 1738 / 1152 رد 1151 - دـنه  هب  هاش  ردان  هلمح  داـتفایم . ياهلیهور  ياـهناغفا  اهکیـس و  اـهتاج ، اـهاهتارم ، نوچ 
يدام و ظاحل  زا  يدیدش  تابرـض  ینارد  ای  یلادـبا  هاش  دـمحا  یـشکرگشل  ادـعب  و  هرامـش 149 ) هب  دـیرگنب   ) وا تسد  هب  یلهد  تراـغ 

تلود زین  تهج  دنچ  زا  درکن . تسار  دق  تابرض  نیا  ریز  زا  زگره  رگید  هکنانچ  دروآ ، دراو  دنه  يروتارپما  رکیپ  رب  یحور  یقالخا و 
تردق اهییایناتیرب  هک  لاح  نآ  رد  تفای . تیمها  اهییایناتیرب  روضح  نآ  ياههنارکـسپ  هراقهبـش و  لخاد  رد  تشاد و  یقرت  هب  ور  ناودـنه 

دـندوب و هراظن  لوغـشم  هناسویأم  یلهد  رد  راـبتلوغم  ناـهاش  دـندرتسگیم ، هناـتویجار  يزکرم و  دـنه  هدوا و  رد  هلاـگنب  هار  زا  ار  دوخ 
تسد رطاخ  هب  دنه  یناکروگ  هاشداپ  نیرخآ   1858 رد 1274 / دوب و  اهیسیلگنا  ینادنز  مود  دمحا  هاش  دمآیمنرب . ناشتـسد  زا  يراک 

. دش دیعبت  نوگنار  هب  لورغم و  نایهاپس ، شروش  رد  نتشاد 
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1858 - 1704 / 1274 لاگنب 1116 - ناماظن  باّون  و  « 1  » ناریزو باّون   176

هراشا

هلودلا ءالع  ناخ  رفعج  ناخ ، یلق  دشرم   1704 / 1116 هلاگنب )  ) لاگنب
ناخ یلق  دشرم  داماد  هلودلا ، عاجش  ناخ ، عاجش   1725 / 1138

هلودلا ءالع  هلودلا ، عاجش  نب  ناخ  زارفرس   1739 / 1151
هلودلا مشاه  گنج  تباهم  یلع  دمحم  ازریم  ناخ ، يدرو  یلع   1740 / 1153

ناخ يدرو  یلع  هداون  هلودلا ، جارس  دمحا ، نیدلا  نیز  نب  دومحم  ازریم   1756 / 1169
ینارمکح لوا  رود  ناخ ، يدرو  یلع  جاودزا  هار  زا  هدازردارب  هلودلا ، مشاه  یفجن ، دمحا  دیس  نب  ناخ  دمحم  رفعج  ریم   1756 / 1170

1777 تف 1191 / رفعج ، ریم  داماد  یلع  مساق  ریم   1760 / 1174
تموکح مود  راب  یلع ، رفعج  ریم   1765 - 1763 / 1178 - 1177

______________________________

هنطلسلا بیان  ناونع  هب  دنه  یناکروگ  ناروتارپما  هرود  رد  هک  تسا  یحالطصا  بئان ) عمج   ) باون هتفای  لکـش  رییغت  تروص  باّون  (. 1)
. ماظن باون  ای  ریزو  باون  دننام  تسا  هدشیم  بیکرت  رگید  نیوانع  اب  هاگ  ناونع  نیا  تسا . هدوب  تلایا  کی  ياورنامرف  ای 

629 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
یلحم ياهتیصخش  تروص  هب  زورما  ات  دابآدشرم  رد  ناباون  هلسلس  همادا  ایناتیرب ؛ دنه  هب  لاگنب  قاحلا   1765 / 1178

لد زا  هرامــش 177 ) هـب  دـیرگنب   ) هدوا ناریزو  باوـن - و  هرامـش 178 ) هب  دـیرگنب   ) دابآردـیح ياهماظن  دـننام  هلاـگنب  ناـماظن  باون -
ناروتارپما عبات  ماکح  ناونع  هب  يرظن  هبنج  زا  دـندش ، بحاص  ار  هلاگنب  امـسر  اهییایناتیرب  هک  یتقو  ات  دـندمآرب و  یناکروگ  يروتارپما 

برغ رد  ار  دوخ  تختیاپ  دـش و  هلاگنب  رادـنامرف  ای  ناوید  بیز  گـنروا  تنطلـس  هرود  رد  ناـخ  یلق  دـشرم  دـندرک . ییاورناـمرف  یلهد 
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. دش هدناوخ  دابآدشرم  وا  مان  هب  هک  تشاذگ  ناینب  هلاگنب 
اهاهتارم ددعتم  ياهشروی  دنتـسناوت  اهنآ  دندرک . ظفح  باون  ناونع  اب  ار  هلاگنب  تموکح  دندوب ، یعیـش  شدوخ  دننام  همه  هک  وا  باقعا 

. دنداد تسد  زا  اهنآ  ربارب  رد  ار  هیسرا  اما  دننک ، عفد  ار 
یعقاو بحاصت  هب  هلاگنب  رد  یقرـش  دـنه  یناپمک  يراجت  ياههاگیاپ  زا  لاقتنا  راگزور  مهدـجیه ، مهدزاود / نرق  هناـیم  ياـهلاس  يراـب ،

رفعج ریم  دوخ  هدنیامن  داد و  تسکش  ار  هلودلا  جارس  ویالک ، تربار  دش ، عقاو   1757 رد 1170 / هک  یسالپ  دربن  رد  دوب . اجنآ  نیمزرس 
هدوا ریزو  باون  هلودـلا  عاجـش  یناکروگ و  روتارپما  مود ، ملاع  هاش  وا  نادـحتم  مساق و  ریم  شالت  نیرخآ  دـناشن . هلاگنب  تموکح  هب  ار 

ار ملاع  هاش  گـنج ، زا  دـعب  اهیـسیلگنا  دـیماجنا . تسکـش  هب   1764 رد 1178 / راسکاب  گـنج  رد  اـهییایناتیرب  تردـق  نتخادـنارب  يارب 
رب هیلاع  تراظن  تردق  اب  تیالو  کی  اهنآ  زا  سپـس  دزادرپب و  اهییایناتیرب  هب  ار  هسیرا  راهب و  هلاگنب ، تادیاع  امـسر  هک  دـنتخاس  روبجم 
وا باقعا  هلودلا و  مجن  گنج  تباهم  ینعی  رفعج ، ریم  رـسپ  نیاربانب ، دش . لیکـشت  سردـم  یئبمب و  ینعی  ایناتیرب ، دـنه  رگید  تیالو  ود 

تموکح ناریگب  قوقح  زاغآ  رد  نانیا  دـندرکیم . تموکح  ایناتیرب  هلاگنب  رد  دابآدـشرم ، رد  یلحم  کـچوک  ياـسؤر  تروص  هب  اـهنت 
. دندش دنه  تلود  هیداحتا  ریگبقوقح  ناتسکاپ ، دنه و  ییادج  زا  دعب  سپس  دندوب و  دنه  رد  ایناتیرب 

یسانشباتک

.301 روابماز ، - 
Purna ch. Majumdar, The Musnud of murshidabad) 1704- 1904 (A Synopsis of the History - 

,of Murshidabad for the last two Centuries Murshidabad, 1905
631 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1856 - 1722 / 1272 هدوا 1134 - ناهاش  ناریزو و  باون   177

هراشا

کلملا ناهرب  رداهب ، ناخ  تداعس  نیما  دمحم  دیس   1722 یلامش 1134 / دنه 
نیدلا لالج  هلودلا  عاجش  گنج ، ردفص  نب  ردیح   1754 / 1167

ردیح نب  هلودلا  فصآ   1775 / 1189
1817 تف 1232 / هلودلا ، فصآ  هدناوخرسپ  یلع ، ریزو   1797 / 1212

هلودلا فصآ  نب  ناخ  یلع  تداعس   1798 / 1213
هاش ناونع  اب   1819 زا 1234 / دعب  نیدلا ، يزاغ  یلع ، تداعس  نبا  لوا  ردیح   1814 / 1229

لوا ردیح  نب  هاج  نامیلس  مود  ردیح   1827 / 1243
نیدلا نیعم  یلع ، تداعس  نب  یلع  دمحم   1837 / 1253

یلع تداعس  نب  یلع  دمحم  نب  هاج  ایرث  یلع  دجما   1842 / 1258
1887 تف 1304 / دجما ، نب  یلع  دجاو   1856 - 1847 / 1273 - 1263

ایناتیرب دنه  هب  مامضنا   1856 / 1272
دش هدناشن  تخت  هب  نایهاپس  شروش  یط  رد  یلع ، دجاو  نب  رداق  سیجرب   1857 / 1273
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632 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
و دشیم ؛ دروآیم ، دوجو  هب  ار  شردارپراتوا  ناتسا  يزکرم  هیحان  نونکا  هچنآ  لماش  دوب و  گنگ  گرزب  تشد  زا  یـشخب  هدوا  هقطنم 

روپناک ونهکل و  نآ  هدمع  ياهرهـش  یمالـسا  هرود  رد  تسا . ناودـنه  یـسامح  راگزور  هنایم » نبمز   » ینعی هشد » ایهدـم   » نامه عقاو  رد 
. دوب

قرش زا  ناسارخ  زا  الصا  هک  وا  نانیـشناج  ناخ و  تداعـس  هب   1707 رد 1118 / بیز  گنروا  گرم  زا  دـعب  یناـکروگ  يروتارپما  لاوز 
يرظن هبنج  زا  راک  نایاپ  ات  تسرد  دنچره  دننک ، ادیپ  لالقتـسا  المع  نانارمکح ، اهباون و  ناونع  هب  هک  داد  تصخر  دندوب  هدمآرب  ناریا ،

مـشچ رد  هدوا  مهدجیه ، مهدزاود / نرق  رد  دنتـشاد . ناعذا  نیدـب  دنتـسنادیم و  یلهد  یناکروگ  ياهناطلـس  هدـناشنتسد  ار  نتـشیوخ 
برغ و هیحان  زا  اهتارم  ماوقا  زواجت  زا  هک  دنتـسنادیم  یعنام  لماح و  هباثم  هب  ار  اـجنآ  اـهنآ  تشاد و  یـشیجلا  قوس  یتیمها  اـهییایناتیرب 
، دوب هلاگنب  رد  شهاگیاپ  هک  یقرـش  دـنه  یناپمک  اـب  يداـحتا  هب  هاوخاـن  هاوخ و  هدوا   1764 زا 1178 / سپ  دـنکیم . يریگولج  بوـنج 
رد ایناتیرب  ياهنیمزرـس  لاپن ، اب  شیلامـش  زرم  بناج  زا  زج  يوس  همه  زا  ار  هدوا  مهدزون  مهدزیـس / نرق  زاغآ  ات  لاحرههب  دش . هدناشک 
درل لـیلد  نیمه  هب  دوب ، ملاـس  تموـکح  کـی  داـجیا  دـش ، هتـسب  هدوا  اـب  هک  خروـم 1801  هماندـهع  طیارـش  زا  یکی  دوـب . هتفرگ  ناـیم 

یسرت تشحو و  داد . نایاپ  هدوا  ناریزو  باون - تموکح  هب  درک و  لورغم   1856 رد 1272 / ار  یلع  دجاو  دنه ، لک  رادنامرف  يزوهلاد ،
. تفرگرد  1858 رد 1857 - هک  دوب  نایهاپس  شروش  رد  رثؤم  هدمع و  لماوع  زا  یکی  دمآ ، دیدپ  ایناتیرب  تموکح  هب  هدوا  قاحلا  زا  هک 

ودرا و تایبدا  هعیـش ، بهذـم  ندـش  افوکـش  دـهاش  شیرابرد  لفاحم  اب  ونهکل  نآ  تختیاپ  صوصخب  یلحم و  نانارمکح  نامز  رد  هدوا 
. تسا دنه  لامش  رد  عیشت  مهم  زکارم  زا  یکی  رهش  نیا  مه  زونه  دوب و  یمالسا  دنه و  يرامعم 

یسانشباتک

.302 روابماز ، - 
ا. ك . « ) روپناـک (، » يراـصنا یمزب  س . ا . « ) کـلملا ناـهرب  (، » سیوـید نیلاـک  یــس . « ) هدوا ، » مود شیاریو  مالــسا ، فراــعملا  ةرئاد  - 

(. ناحبس سدبع  « ) ونهکل (، » ثروساب
.G. P. Taylor," The Coins Awadh", JASB, new Series, 8) 1912 (, Numismatic Suppl. 249- 74 - 

634 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1948 - 1724 / 1367 دابآردیح 1137 - ياهماظن   178

هراشا

هاج فصآ  بقل  اـب   1724 رد 1137 / نکد ، رد  نالوغم  مکاح  کلملا ، ماـظن  نیدـلا  رمق  نالـسرا ، چـلق  نیچ   1720 دنه 1132 / بونج 
دش لقتسم 

کلملا ماظن  نب  گنج  رصان   1748 / 1161
کلملا ماظن  داماد  گنج ، رفظم   1751 / 1164
کلملا ماظن  نب  ناخ  یلع  ماظن   1762 / 1175

یلع ماظن  نب  هاج  ردنکس   1803 / 1218
هلودلا رصان  ردنکس ، نب  ناخ  یلع  هدنخرف   1829 / 1244
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هلودلا لضفا  یلع ، هدنخرف  نبا  لوا  یلع  بوبحم  ریم   1857 / 1273
گنج رالاس  باون  رس )  ) تباین تحت   1884 لاس 1301 / ات  لوا ، یلع  بوبحم  نبا  مود  یلع  بوبحم  ریم   1869 / 1285

مود یلع  بوبحم  ریم  نب  گنج  حتف  رداهب  ناخ  یلع  نامثع  ریم   1948 - 1911 / 1367 - 1329
دنه هب  ندش  مضنم   1948 / 1367

635 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هب دـیرگنب   ) ار دـنه  بونج  ياهتنطلـس  ای  اهنیـشنناطلس  ياهنیمزرـس  همه  مهدـفه  مهدزای / نرق  ناـیاپ  اـت  دـنه  یناـکروگ  ناروتارپما 

اهتارم فرـصت  هب  هکنآ  زا  ییاـهشخب  يانثتـسا  هب  نکد ، ماـمت  نونکا  دـندوب . هدرک  دوـخ  يروتارپـما  بذـج  ( 168 ياههرامش 164 -
. تشاد رارق  رادهبوص  کی  مکح  ریز  هک  دش  لیدبت  يدحاو  روانهپ  تلایا  هب  دوب ، هدمآرد 

رد 1132/ ناخ  چـلق  نیچ  داد ، يور  یناکروگ  يروتارپما  رد   1707 رد 1118 / بیز  گنروا  گرم  زا  دـعب  هک  یلاوز  تاـشاشتغا و  رد 
هاش دـمحم  تفاـی . لالقتـسا  دابآردـیح  ناـیهاشبطق  نیـشیپ  تختیاـپ  رد  هک  تشذـگن  يرید  دـش و  نکد  نارمکح  اـی  رادهبوص   1720

ماظن ناونع  اب  ار  بقل  نیا  ناخ  چـلق  نیچ  نادـناخ  ياضعا  همه  سپ ، نیا  زا  درک و  اطعا  زین  هاج  فسآ  بقل  يو  هب  یناـکروگ ، روتارپما 
رد وسره  زا  مهدزون  مهدزیـس / نرق  لیاوا  ات  هک  دابآردیح  تلود  دندربیم . راک  هب  دوب  هدـش  هتفرگ  کلملا  ماظن  وا  يراختفا  بقل  زا  هک 

یلاشوپ ناروتارپما  زا  ناـنچمه  اـجنآ  ناـیماظن  دـنچره  دـمآرد ، داـحتا  رد  زا  اـیناتیرب  اـب  دوب ، هتفرگ  رارق  اـهییایناتیرب  تاکلمتـسم  ناـیم 
(1858 / 274  ) دـهدیم ناشن  یبوخ  هب  ار  نیا  يروتارپما  لماک  نتفر  نایم  زا  اـت  اـهنآ  ياههکـس  دـندرکیم و  تعباـتم  امـسا  یناـکروگ 
لاس 1947، رد  دنه  ییادـج  نامز  رد  تفرگن . تروص  انلع  ات 1926  المع  ایناتیرب  تموکح  زا  تعباـتم  لوبق  و  هرامش 175 ) هب  دیرگنب  )

. تفای همتاخ  ناماظن  ینارمکح  و  ( 1948  ) دندش دنه  تالایا  هیداحتا  همیمض  روزب  اما  دندوب ، ناتسکاپ  هب  قاحلا  هب  لیام  اهماظن  تلود 

یسانشباتک

.303 روابماز ، - 
(. جیپ نتروب . یج . « ) دابآردیح تلود  ب . دابآردیح ،  » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

R. C. Majumdar) ed. (, The History and culture of the Indian People. VIII. The Maharth - 
.Supeemacy, Ch. 12

636 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1799 - 1760 / 1213 روسیم 1173 - رد  ناملسم  نانارمکح   179

هراشا

روسیم یقیقح  نارمکح  دمحم ، حتف  نب  رداهب  ناخ  یلع  ردیح   1760 دنه 1173 / بونج 
1790 زا 1210 / دعب  روسیم  نارمکح  هناگی  یلع ، ردیح  نب  ناطلس  وپیت   1799 - 1782 / 1213 - 1197

ودنه ياهاجار  ددجم  ندمآ  راک  رس  رب   1799 / 1213
ياهنیشنناطلس هکنیا  ات  دوب  نکد  یبونج  هیلا  یهتنم  رد  دنه ، بونج  رد  ناملسم  یتنس  نهک و  نمشد  رگنیجیو ، تلود  زا  یـشخب  روسیم 

رارقتسا روسیم  رد  هجار  همار  هلسلس  مان  ریز  رگنیجیو  ياههجار  فالخا  دندمآ . زوریپ  توکیلات  رد   1565 رد 972 / رگنیجیو  رب  ناملسم 
هب یناکروگ ، روتارپما  بیز ، گـنروا  اـب  دـننک و  یگداتـسیا  هرامـش 170 ) هب  دـیرگنب   ) نایهاشلداع تردـق  ربارب  رد  دنتـسناوت  دـنتفای و 
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، دراد یبرع  لیصا  رابت  دوب  یعدم  هک  یلع  ردیح  اهنآ ، ناملسم  رادرس  مهدجیه  مهدزاود / نرق  همین  رد  دنزادرپب . یتقوم  یشزاس 
637 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دوخ تسد  هچیزاب  ناونع  هب  ار  اههجار  و  تفرگ ، تسد  هب  روسیم  رد  ار  یعقاو  یتردـق  سپـس  دروآ و  تسد  هب  یترهـش  اهاهتارم  عفد  اب 
همادا وپیت  هب  موسوم  شرسپ  ار  تسایس  نیا  دنار و  نایوسنارف  يوس  هب  ار  يو  دابآردیح  ياهماظن  اهییایناتیرب و  اب  وا  ینمـشد  تشاد . هگن 

تفریذـپ و روـضح  هب  متپگنیرـس  شیوـخ  تختیاـپ  رد  ار  هسنارف  ناگدـنیامن  داد ، ناـیاپ  اـههجار  یمـسا  تموـکح  هب  هرخـالاب  يو  داد .
رد 1213/ ار  وپیت  يدابآردـیح  ییاـیناتیرب و  ياوق  دـنتفریذپ . هسنارف  يروهمج  تیوضع  هب  وپیت » يرهـشمه   » ناوـنع اـب  ار  يو  ناـیوسنارف 

يودنه تیرثکا  هب  ار  مالـسا  مامت  يریگتخـس  اب  وپیت  دش . هتـشک  تفرگرد ، متپگنیرـس  رد  هک  یگنج  رد  يو  دـنداد و  تسکـش   1799
دیدج ناسیدق  هرکذت  رد  دوب . مالـسا  نید  هب  يرابجا  شورگ  يرابجا و  ندرک  هنتخ  تامادـقا ، نیا  هلمج  زا  درک و  لیمحت  دوخ  يایاعر 

يور هرابود  سیلگنا  تمومیق  تحت  ودنه  ياههجار  میدق  هلسلس  وا  گرم  اب  تسا . هدش  دای  دیهـش » ناطلـس   » ناونع هب  يو  زا  ناتـسکاپ ،
. دندمآ راک 

یسانشباتک

ا. روسیم . (، » نسحلا بحم  « ) رداهب ناخ  یلع  ردیح  ، » مود شیاریو  گیه ؛) و . ت . « ) ناطلس وپیت  ، » لوا شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
(. ثروساب ا . ك . « ) خیرات یفارغج و 

R. C. Majumdar) ed. (, The History and culture of the Indian People. VIII. The Maharth - 
.Superemacy, Chs 12- 13

638 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1973 - 1747 / 1393 ناتسناغفا 1160 - ناهاش  یناّرّد و  ای  یلادبا  نانارمکح   180

هراشا

لباک راهدنق و  رد  ناخ ، نامز  دمحم  نب  یلادبا  ناخ  دمحا   1747 اهییازلایوپ 1160 / ای  اهییازودس  . 1
لباک رد   1775 زا 1189 / سپ  تاره ، رد  دمحا ، نب  هاش  رومیت   1773 / 1184

تاره رد   1792 زا 1211 / سپ  راهدنق و  لباک و  رد  رومیت ، نب  هاش  نامز   1793 / 1207
ینارمکح لوا  رود  راهدنق ، لباک و  رد  رومیت ، نب  هاش  دومحم   1800 / 1215

راهدنق لباک و  رد  هاش  نامز  نب  رصیق   1803 / 1218
رد ایناتیرب  ریگبقوقح   1818 زا 1233 / دعب  ینارمکح ، لوا  رود  راهدنق ، لباک و  رد  کلملا ، عاجش  رومیت ، نب  عاجش  هاش   1803 / 1218

دنه
ریمشک رد  رصیق ،  1808 - 1807 / 1223 - 1222

ینارمکح مود  رود  ، 1829 لاس 1245 / ات  تاره  رد  راهدنق ، لباک و  رد  هاش ، دومحم   1809 / 1224
639 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دقاف نانارمکح  زا  ياهلـسلس  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  روما  هتـشر  ییازکراب  نارادرـس  یلخاد ، گنج  هرود   1826 - 1818 / 1241 - 1233
. دنتشاد تموکح  لباک  رد  ناخ  میظع  نب  هّللا  بیبح  رومیت ، نب  هاش  بویا  رومیت ، نب  هاش  یلع  نوچ  رایتخا 
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تاره رد  هاش ، دومحم  نب  نارماک   1842 - 1818 / 1258 - 1233
ینارمکح لوا  رود  ریما ، ناونع  اب   1834 زا 1250 / سپ  لباک ، رد  ییازکراب ، ناخ  هدنیاپ  نب  دمحم  تسود   1826 - 1241

ایناتیرب یماظن  تردق  ینابیتشپ  اب  ینارمکح ، مود  رود  عاجش ، هاش   1839 / 1255
لباک رد  عاجش ، هاش  نب  گنج  حتف   1842 / 1258

تاره رد   1863 رد 1279 / راهدنق و  رد   1855 رد 1272 / لباک ، رد  دمحم ، تسود   1843 اهییازدمحم 1259 / ای  اهییازکراب  . 2
تموکح لوا  رود  لباک ، رد  دمحم ، تسود  نب  یلع  ریش   1863 / 1279

لباک رد  دمحم ، تسود  نب  لضفا  دمحم   1866 / 1283
لباک رد  دمحم ، تسود  نب  مظعا  دمحم   1867 / 1284

1879 تف 1296 / تموکح ، مود  رود  لباک ، رد  یلع ، ریش   1868 / 1285
لباک ریما  ردپ  گرم  زا  دعب  سپس  شردپ و  بناج  زا  تباین  هب  یلع ، ریش  نب  ناخ  بوقعی  دمحم   1879 - 1878 / 1296 - 1295

ناتسناغفا قرش  رب  اهییایناتیرب  يالیتسا   1880 - 1879 / 1297 - 1296
لضفا دمحم  نب  نمحرلا  دبع   1880 / 1297

نمحرلا دبع  نب  هّللا  بیبح   1901 / 1319
1921 تف 1339 / نمحرلا ، دبع  نب  هّللا  رصن   1919 / 1337

1960 تف 1379 / هّللا ، بیبح  نب  هّللا  ناما   1919 / 1337
640 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دش هتشک   1929 رد 1348 / مود ، هّللا  بیبح  مان  هب  اقس ، هچب   1929 / 1347

ییحی نب  فسوی  دمحم  نب  ردان  دمحم   1929 / 1348
ردان نب  رهاظ  دمحم   1973 - 1933 / 1393 - 1352

يروهمج تموکح  ندمآ  راک  يور   1973 / 1393
/ مـهدزاود نرق  موـس  هـهد  رد  ناـنآ  دـندرک . يزاـب  ناریا  روـما  رد  یمهم  شقن  هیوفـص  طاـطحنا  فعـض و  هرود  رد  ییازلغ  ياـهناغفا 

نایاپ اهناغفا  هطلس  هب  راشفا  هاش  ردان  هکنآ  اب  هرامش 148 .) هب  دیرگنب   ) دنتفای الیتسا  نآ  طاقن  زا  يرایـسب  رب  دنتخات و  ناریا  هب  مهدجیه 
ییازودس هفیاط  دوب . ییازودس  ناخ  دمحا  وا  هتـسجرب  نارادرـس  زا  یکی  تفرگ . تمدخ  هب  دوخ  نوشق  رد  ار  اهنآ  زا  ياهدـع  یلو  داد ،

فارطا رد  دوب  هداد  هزاجا  اهنادب  هاش  ردان  هک  دـندوب  تاره  هیحان  ناغفا  فیاوط  زا  لصا  رد  نایلادـبا  دـندوب و  یلادـبا  ناناغفا  زا  یـشخب 
هب سپـس  يربهر و  هب  ار  ناخ  دـمحا  یناغفا  نایهاپـس  دیـسر ، لـتق  هب   1747 رد 1160 / هاش  ردان  هک  یماگنه  دـننیزگ . تنوکـس  راهدـنق 

. دش فورعم  یناّرد  هلسلس  هب  داهن  سیسأت  هک  ياهلسلس  ورنیازا ، داهن و  نتشیوخ  رب  ناردّرد  بقل  يو  و  دندیزگرب ، دوخ  هاش  ناونع 
اهکیس اهاهتارم و  دنه ، نایناکروگ  اب  تخات و  ناتـسودنه  هب  راب  نیدنچ  تسنادیم و  ردان  یقرـش  تافرـصتم  ثراو  ار  دوخ  هاش  دمحا 

هک دمآ  دوجو  هب  یعیسو  يروتارپما  ناتسودنه  یبرغلامش  رد  ناسنیدب ، درک . تراغ  ار  هرگآ  یلهد و   1757 لاس 1170 / رد  دیگنج و 
عطاق تروص  هب   1761 رد 1174 / تپیناپ  گنج  نیموس  رد  يو  يزوریپ  دشیم و  لماش  ار  ریمـشک  باجنپ و  رتشیب  ناتـسچولب و  دـنس ،

. دنزاس رقتسم  دنه  رد  ار  شیوخ  تردق  هلاگنب  رد  دوخ  هاگیاپ  زا  اهییایناتیرب  هک  دش  ببس  زین  تفرگ و  ار  اهاهتارم  ياهیبلطهاج  هولج 
تردق هزادنا  نآ  اهناغفا  دمحا ، هون  هاش ، نامز  تنطلس  هرود  رد  اما  تفرگ ، دوخ  تیامح  تحت  ناسارخ  رد  ار  راشفا  خرهاش  هاش ، دمحا 

، تقیقح رد  دنریگب . دوخ  ورملق  هب  ار  ناسارخ  ندرک  همیمض  تنطلـس و  زا  ار  خرهاش  علخ  هیراجاق و  تفرـشیپ  ولج  دنناوتب  هک  دنتـشادن 
. دوـب يرابتبیـصم  ياـهلاس  یناّرد  هلـسلس  يارب  مهدزوـن  مهدزیـس / نرق  نیزاـغآ  ياـهههد  مهدـجیه و  مهدزاود / نرق  رخآ  ياـهلاس 
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هب تاره  راهدنق و  لباک ، ینعی  تکلمم  يدیلک  رهـش  هس  رد  نادـناخ  نیا  ياضعا  دـش و  یگدیـشاپ  مه  زا  قافن و  راچد  ینارد  نادـناخ 
. دندنار نوریب  دنه  رد  ناشتافرصتم  رتشیب  زا  ار  اهناغفا  دندرک و  هدافتسا  تصرف  زا  اهاهتارم  اهکیس و  دنداتفا و  رگیدکی  ناج 

641 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
رد 1234/ تشاد و  یقرت  هب  ور  ییازدـمحم  ای  ییازکراب  اـهناغفا  ینعی  یلادـبا ، ياـهناغفا  زا  يرگید  هخاـش  لاـبقا  هراتـس  ماـگنه ، نیا  رد 

هکنیا ات  تشاذگ ، یقاب  راک  رـس  رب  ار  نآ  ییازودس  یلاشوپ  نارمکح  دروآرد و  دوخ  هطلـس  ریز  هب  ار  لباک  ناخ  دـمحم  تسود   1819
دحاو ییاـیفارغج  رظن  زا  کـنیا  اـهناغفا  تکلمم  دـنه ، تافرـصتم  نـتفر  تـسد  زا  اـب  دـناوخ . لـباک  ریما  ار  نتـشیوخ  دـعب  لاـس  هدزناـش 

لوصحلا بعص  اساسا  ياهقطنم  دشیم ، لماش  ار  صاخ  ناتسناغفا  تالف  یناتسهوک و  هقطنم  هک  دادیم  لیکشت  ار  ياهدرـشف  روجوعمج 
نادـب دوخ  ياهیـشکرکشل  رد  اهییایناتیرب  ار  رما  نیا  دوب و  راوشد  هداعلاقوف  يراک  ناگناگیب  هلیـسو  هب  نآ  ینـالوط  لاغـشا  نتفرگ و  هک 

اب گنج  ود  لامـش و  رد  اهـسور  راشف  تاره ، هب  نایناریا  ياههلمح  دوجو  اـب  هک  دـش  ببـس  رما  نیمه  دـندرک . هبرجت  یبوخ  هب  نیمزرس 
ناتسودنه روما  رد  يو  هلخادم  يارب  هک  یتاکیرحت  مامت  لباقم  رد  ناخ  دمحم  تسود  دنامب . یقاب  متسیب  نرق  ات  ناتـسناغفا  اهییایناتیرب ؛

اب یگنهامه  هناطاتحم و  طباور  يو  درک . رایتخا  یفرطیب  دنه  نایهاپـس  شروش  نارگـشروش  هلأسم  هب  تبـسن  دـیزرو و  تمواقم  دـشیم ،
موس گنج  ثعاب  دز و  مه  رب   1919 رد 1337 / ناخ  هّللا  ناما  تاهابتشا  ار  گنهامه  طباور  نیا  یلو  تخاس ، رارقرب  گرزب  ياهتردق 

هب یمالسا  یتنس  اقیمع  راکهظفاحم و  هعماج  کی  نتخاس  ددجتم  يارب  ناخ  هّللا  ناما  هدزباتـش  يدعب و  ياهـششوک  دش . اهناغفا  ایناتیرب و 
رارقتـسا یهاشداپ و  ماظن  نداتفارب  اـت  هک  داـتفا  نادـناخ  زا  يرگید  هخاـش  تسد  هب  تنطلـس  هاـگنآ  دـش . رجنم  تنطلـس  زا  وا  يافعتـسا 

، فـسوی دـمحم  نب  زیزع  دـمحم  نب  دواد  دـمحم  تساـیر  هب  يروـهمج  تموـکح  تشاد . همادا   1973 رد 1393 / يروهمج  تموـکح 
گنج کـی  باـقرغ  رد  نآ  نتفرورف  اهتـسینومک و  تسد  هـب  روـشک  نداـتفا  يارب  يدـمآردشیپ  ناتـسناغفا ، هاـشداپ  نـیرخآ  هدازوـمع 

«1 . » دراد همادا  مه  زونه  هک  دوب  نینوخ  زادناربنامناخ 

یسانشباتک

.305 - 304 روابماز ، 335 ؛ - 330 لوپ ، نیل - - 
(. سماد ثروگنال  م . « ) خیرات . 5 ناتسناغفا . ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد 

.M. Longworth Dames, The coins of the Durranis, NC, 3 rd series, 8) 1888 (, 325- 63 - 
______________________________

. تفای همادا  نیدهاجم  یتلود و  ياهورین  نایم  گنج  دنتفر و  نوریب  ناتسناغفا  زا  رد 1988  زین  اهسور  (. 1)
تلود هدروخ و  تسکـش  زین  نابلاط  نیا ، دنداد . لیکـشت  ار  نابلاط  ینید  يرـشق  تموکح  دنتفای و  طلـست  ناتـسناغفا  رتشیب  رب  نیدـهاجم 

. تسا هدمآ  راک  رس  رب  ناتسناغفا  تقوم 
L. White King, History and coinage of  - 642 ص : یسانشرابت ، يرامـشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالـسا  ياههلـسلس 

.the Barakzai dynasty of Afghanistan, NC 3 rd series, 16) 1896 (, 276- 344
همانهرجـش اب  ندـنل 1967 ، موـس ، شیاریو  یبوـنج ، يزکرم و  يایـسآ  رد  یـسایس  تـالوحت  یـسررب  ناتــسناغفا . رلیت ، رژیرف - ك . و . - 

هحفص 346. رد  اهییازکراب ،
. مراهچ موس و  شخب  نتسنیرپ 1973 ، ناتسناغفا ، يریود ، يزیئول  - 

، اینرفیلاک دروفناتسا ، 1946 ؛ - 1880 ییارگددجت ، تاحالصا و  ياهتسایس  دیدج . ناتـسناغفا  ندمآ  راک  يور  نایروگیرگ ، ناطراو  - 
.1969
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643 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یسانشباتک

(. ایادنا نوستاو  ارابراب  « ) اکالام ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
هحفص 973. رد  همانهرجش  اب  دعب ، هب   366 دعب ، هب   221 ندنل 1981 ، مراهچ ، شیاریو  ایسآ ، یقرشبونج  خیرات  لاه ، ا . یج . د . - 

Saran Singh, The Encyclopaedia of the coins of Malaysia and Brunei 1400- 1986, - 
.KualaLumpur, 1986

648 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1903 ح 1496 - / 1321 هچا ح 901 - ای  هجتا  ياهناطلس   182

هراشا

هاش تیانع  ح 1450  ارتاموس ح 854 / یلامش  هیلا  یهتنم 
1497 تف 902 / هاش ، رفظم   ؟

هاش نیدلا  سمش   ؟
هاش تیاغم  یلع  ح 1496  ح 901 /

یلع نب  نیدلا  حالص  ح 1530  ح 936 /
راّهق نیدلا  ءالع  یلع ، نب  هاش  تیاعر  ح 1537  ح 944 /

هاش تیاعر  نیسح  ای  یلع   1571 / 979
هدوم ناطلس   1579 / 987

ملاع يرش  ناطلس   1579 / 987
نیدباعلا نیز   1579 / 987

هاش تیاعر  نیدلا  ءالع  داماد  كارپ ، ناطلس  لصا  رد  نیدلا ، ءالع  هاش ، روصنم   1579 / 987
گنویوباجارای هاش  تیاعر  یلع  ح 1586  ح 994 /
نیدلا ءالع  هاش  تیاعر  ح 1588  ح 996 /

649 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هدوم ناطلس  ای  هاش  تیاعر  یلع   1604 / 1013

« ملاع جات   » ینعی دش ، هدناوخ  ملاع  هتوکام  گرم  زا  دعب  هدوم ، ردنکسا   1607 / 1016
نیدلا ءالع  یناث  ردنکسا  هاش ، تیاغم   1636 / 1046

یناث ردنکسا  هویب  هکلم ، ملاع ، جات  هدوم ، ردنکسا  رتخد  هاش  نیدلا  ۀیفص   1641 / 1051
هکلم ملاع ، رون  هاش ، نیدلا  ۀیقن   1675 / 1086
هکلم تیانع ، هاش ، نیدلا  ۀیکز   1678 / 1089

هکلم هاش ، تالامک  نیدلا  تنیز   1688 / 1099
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ملاع ردب  نیدلا  لامج  مشاه  فیرش   1699 / 1111
میهاربا فیرش  نب  يوتمل  فیرش  ملاع  اسکرپ   1702 / 1114

ملاع لامج  رینملا ، ردب   1703 / 1115
ملاع رهوج  هاش ، نیدلا  نیما   1726 / 1138

گنیبت يدنوای  ملاعلا  سمش   1726 / 1138
نیدلا ءالع  ویالمالل ، اجاراهم  ای  هاش  دمحا   1727 / 1139

نیدلا ءالع  كوا ، توجتپ  ای  هاش  ناهج   1735 / 1148
هجاروکناوت ای  هاش  دومحم   1781 - 1760 / 1195 - 1173

نیدلا ردب   1765 - 1764 / 1178 - 1177
اللانهدوا هجار  ای  هاش  نامیلس   1773 / 1187

نیدلا ءالع  دمحم ، وکناوت  ای  هاش  دمحم   1781 / 1195
نیدلا ءالع  هاش ، ملاع  رهوج   1824 - 1795 / 1239 - 1209

ملاع فیس  فیرش   1820 - 1815 / 1235 - 1230
هاش ملاع  رهوج  نب  هاش  دمحم   1824 / 1239

هاش روصنم   1836 / 1252
هاش دومحم   1870 / 1287

650 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دنریگیم ار  اجاراتوک  تختیاپ  اهیدنله   1874 / 1291

نیدلا ءالع  هاش ، دواد  دمحم   1903 / 1874 / 1321 - 1291
هجتا ای  هچا  رب  اهیدنله  لماک  يالیتسا   1903 / 1321

تمـسق رب  زین  یهاگ  هک  دوب  یمالـسا  دنمتردق  تلود  کی  زکرم  اجنآ  دوشیم و  قالطا  ارتاموس  شخب  نیرتیلامـش  هب  « 1  » هچا ای  هجتا 
هقطنم نیا  هب  دنه  برغ  زا  هک  یمالسا  رمتسم  ياهتیلاعف  دیدرت ، نودب  دناریم . مکح  بونج  ياتسار  رد  ارتاموس  ياههنارکـسپ  زا  يدایز 
لحاـس لاـس  رد  كرپ )  ) کـلرف ماـن  هب  نیـشنناملسم  يرهـش  زا  ولوپوکراـم  تشاد . هقباـس  مهدزیـس  مـتفه / نرق  زا  دوـب  هدرک  تـیارس 

هدش هدایپ  اجنآ  ناملـسم  ياههاگردنب  رد  دعب  لاس  لهچ  زین  زین  هطوطب  نبا  دـنکیم ؛ دای  اکالام  هگنت  دادـتما  رد  ارتاموس و  یقرـشلامش 
. میراد یهاگآ  لاس 1300  دودح  زا  تسا ، دوجوم  زین  ییاههکس  اهنآ  زا  یخرب  يارب  هک  اجنآ ، ناملسم  فلتخم  نانارمکح  مان  زا  تسا ؛
رد ار  نیچ  تارجگ و  اب  دتـسوداد  تراجت و  رتشیب  هلـصافالب  درک ، ادـیپ  رارقتـسا  مهدزناش  مهد / نرق  لـیاوا  رد  هجتا  نیـشنناطلس  یتقو 

كالرپ روهوج و  نوچ  ییایالام  ياهتلود  اکالام و  رد  نایلاغترپ  اب  دوخ  هنابلطهعـسوت ، تسایـس  زا  هلحرم  نیا  رد  تفرگ و  دوخ  رایتخا 
، اهیلاغترپ نایم  ياهبناجهس  عازن  هجیتن  رد  دـنتخادرپ . ینامثع  ناـکرت  زا  کـمک  یتسود و  بلج  هب  نآ  ياهناطلـس  تخادرپ و  هلباـقم  هب 
ات دش . هدوزفا  هلأسم  یجنرغب  رب  هقطنم  نآ  رد  اهیـسیلگنا  اهيدنله و  ندـش  ادـیپ  اب  مهدـفه  مهدزای / نرق  رد  تفرگرد و  رهوج  هجتا و 

/ مهدزای نرق  ریخا  شخب  رد  اما  دندرکیم ، هلماعم  دمآیم  تسد  هب  كالرپ  زا  هک  علق  رودص  رس  رب  اهیدنله  اب  هجتا  ياهناطلـس  نامزنیا 
فعض هب  ور  دوب ، گرزب  ياسؤر  تسد  رد  یعقاو  رادتقا  اهنآ  نامز  رد  هک  نز  نانارمکح  هدع  کی  یمسا  تموکح  تحت  هجتا  مهدفه 

دنام و یقاب  يزنودنا  رد  مالـسا  نید  يارب  يدـنمتردق  یگنهرف  ینید و  زکرم  کی  تروص  هب  نانچمه  هجتا  همهنیا ، اب  داهن . طاطحنا  و 
رد يدـنه  عوـن  هناـیفوص  ناـفرع  ناـفلاخم  زا  هک  مهدزناـش ) مـهد / نرق  رخاوا  رد  شقن  ور   ) يروـصنف هزمح  نوـچ  یفورعم  نادنمـشناد 
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. داد شرورپ  دندوب ، يزنودنا 
رد ار  يزکرم  یبونج و  يارتاموس  هک  دنله  تلود  نایم  شنت  مهدزون ، مهدزیس / نرق  رد 

______________________________

نیچآ ای  هجتا  یسراف  فراعملا  ةرئاد  رد  (. 1)
651 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نیا تفرگ . الاب  یلامـش  يارتاموس  ياهبآ  نوماریپ  رد  هدرب  تراجت  اهیاهجتا و  ینزایرد  رـس  رب  اتدمع  هجتا  تنطلـس  تشاد و  دوخ  هضبق 
هدیچرب هجتا  تنطلس  طاسب  نآ  نایاپ  رد  دیشک و  ازارد  هب  ات 1903  زا 1873  هک  دش  جرخرپ  ینالوط  ییالیروگ  گنج  کی  هب  رجنم  رما 
. دنتسه هدنز  رصاعم  يزنودنا  رد  زونه  یتنطلس  هداوناخ  ياضعا  همهنیا ، اب  دیدرگ . دیعبت  اجنآ  تخت  جات و  یعدم  نیرخآ  دش و 

یسانشباتک

.308 روابماز ، - 
(. فیوهروو لوبینوج و پ . سمات و . ( ) هجتا ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 

(. درادربرد ار  ریخا  هرود  طقف   ) 27 - 25 روپمالالاوک 1967 ، یقرشبونج ، يایسآ  خیرات  هشقن  امنهار و  باتک  ریوولپ ، نای م . - 
T. Ibrahim Alfian, Mata ugang emas kerajaan- Kerajaan di Aceh, Aceh Museum, Aceh - 

.1977
D. G. E. Hall, A History of South- East Asia, 4 th edn, 367- 72, 618- 22, with genealogical - 

.table at pp. 973- 4
M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since C. 300, 2 nd edn, London 1993, 32- 6, - 

.133- 8
652 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1755 ح 1575 - / 1168 ماراتام ح 983 - نانارمکح   183

هراشا

ناهناماپ هدگ  ياجک  رسپ  یتپرانس ، هیجیوتس  یهباگم ، سم  ح 1575  يزکرم ح 983 / هواج 
گنالج سمم  كایپارکادس ، ناهبمناپ   1601 / 1009

نانوهوسوس ناونع  اب   1625 زا 1034 / دعب  گنوگا ، ناطلس  نمهرودب ، هاگن  اهسوکارکاجت   1613 / 1022
یگناولاگت نانوس  لوا ، تاروک  گناما  وبارپ   1645 / 1055

مود تاروک  گناما   1677 / 1088
سم نانوس  موس ، تاروک  گناما   1703 / 1115

رگوپ نانوس  لوا ، ياناوبوکاپ   1705 / 1117
اوج مراهچ ، تاروک  گناما   1719 / 1131

لوبمک مود ، ياناوبوکاپ   1725 / 1137
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اگراوس موس ، ياناوبوکاپ   1755 - 1749 / 1168 - 1162
( اتراکایگوی  ) اتراکاجگوج اتراکاروس و  تالایا  هب  تکلمم  میسقت   1755 / 1168

ماتنب و  ( 1550 - 1511 / 957 - 917  ) يزکرم هواج  لامش  رد  كامد  ياهتلود  زا  سپ  هواج  رد  هک  دوب  یمالسا  تنطلـس  نیموس  ماراتام 
هریزج برغ  هیلا  اهتنم  رد 

653 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هنس ردپ  هلیسو  هب  تشاد و  زکرمت  دهدیم  لیکـشت  ار  اتراکاروس  نونکا  هک  ياهیحان  رب  دمآ و  راک  يور  ( 1813 - 1526 / 1228 - 932)

، تسا هدش  هدیشوپ  هناسفا  زا  یهم  رد  وا  بسن  لصا و  هک  گنچب ) ناطلس  یلـصا  مودخم  هدنامرف  ینعی  هدنامرف »  » ینعم هب  تغل  رد   ) یتپ
. دناهدش هتخادرپ  هتخاس و  تیهاپاجام  هلـسلس  ياهنادناخ  دننام  نیـشیپ ، یتنطلـس  ياهنادناخ  اب  يو  نداد  طابترا  دـصق  هب  هک  ییاههناسفا 
اب هک  ار  ایاباروس  رهـش  يو  تسا . هتـشاد  هضرع  هلـسلس  نیا  هک  تسا  يزنودـنا  نایاورمکح  نیرتگرزب  زا  یکی  کـنوگا ، ناطلـس  وا  هون 
هب تغل  رد   ) نانوهوسوس ناونع  رد 1625  داد ؛ شرتسگ  وئنروب  ارودام و  هریزج  ات  ار  دوخ  تردـق  درک و  ریخـست  درکیم  تباقر  ماراتام 
هب ار  نآ  هک  اهیدـنله  درک . ذاختا  دوشیم ) هتـشاذگ  هدـمآ  مارتحا  همادا  يارب  هک  تسدریز  ياورنامرف  رـس  رب  الثم  هک  هناهاش  ياپ  يانعم 

ياهناسفا ناسیدـق  ءایلوا و  اب  دراد و  ینید  ییانعم  رابکی  حالطـصا  نیا  اریز  دـناهدرکن ، همجرت  بسانم  ار  نآ  دـناهدینادرگرب  روتارپما » »
. دوشیم طوبرم  دناهدروآ  هواج  هب  ار  مالسا  اهنآ  رابنیلوا  دنیوگ  هک 

ناتسبرع اب  رتکیدزن  طابترا  ندرک  رارقرب  گنوگنا و  یمالسا  ادیدش  ياهتـسایس  فلاخم  دندوب و  هدش  یتردق  هواج  رد  ایواتاب  ياهیدنله 
شزاس رد  زا  اهیدـنله  اب  ماجنارـس  گنوگنا  رتناوتان  نانیـشناج  دـندوب . تیهاـپاجام  يروتارپما  ینعی  هواـج ، نیـشیپ  يروتارپما  ياـیحا  و 

رب نونکا  هک  درک  دنله  یقرش  دنه  تکرـش  عبات  هتـسباو و  ار  ماراتام  تنطلـس  المع  هک  دنتـسب  اهنآ  اب  ینامیپ  لاس 1684  رد  دـندمآرد و 
مهدجیه مهدزاود / نرق  لیاوا  رد  دوب . هدرک  میسقت  شخب  ود  هب  ار  هریزج  نآ  تقیقح  رد  هدش و  یلوتـسم  هواج  یبرغ  شخب  زا  یتمـسق 

(1722 - 1721 / 1134 1705 و 1133 - - 1704 / 1117 - 1116  ) ماراتام مود  لوا و  ینیـشناج  گنج  ینعی  ماراتام ، یلخاد  تاـعزانم  رد 
نیا هجیتـن  رد  و  ( 1755 / 1168  ) دش بیقر  نایعدـم  نایم  ماراتام  میـسقت  هب  رجنم  يدـعب  تارجاشم  دـش و  هتـساوخ  کمک  اهيدـنله  زا 

(. 185 هرامش 184 - هب  دیرگنب   ) دمآ دیدپ  اتاراکاجگوج  اتراکاروس و  رد  هناگادج  تنطلس  ود  میسقت ،

یسانشباتک

(. گ یس . یس . « ) اتراکاروس (، » سیوهنووین و . ا . « ) هواج ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
هحفص رد  همانهرجش  اب  ، 360 - 359 ، 354 - 346 ، 338 - 337 ، 308 - 303 مراهچ ، شیاریو  ایسآ ، یقرشبونج  خیرات  لاه ، ا . یج . د . - 

.972
.93 - 69 ، 48 - 39 مود ، شیاریو  لاس 1300 ، زا  دیدج  يزنودنا  خیرات  سفلکیر ، یس . م . - 

654 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1949 - 1755 / 1368 اتراکاروس 1168 - ياهنانوهوسوس   184

هراشا

ماراتام زا  اگراوس ، موس ، ياناووبوکاپ   1755 يزکرم 1168 / هواج 
سوگاب مراهچ ، ياناوبوکاپ   1788 / 1202
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هیگوس مجنپ ، ياناوبوکاپ   1820 / 235
اپات نوگناب  مشش ، ياناوبوکاپ   1823 / 1238

ایابروپ متفه ، ياناوبوکاپ   1830 / 1245
یهباگنا متشه ، ياناوبوکاپ   1858 / 1274

نتاداک نوگناب  مهن ، ياناوبوکاپ   1861 / 1277
اناسکاچیو مهد ، ياناوبوکاپ   1893 / 1310

مهدزای ياناوبوکاپ   1939 / 1358
مهدزاود ياناوبوکاپ   1944 / 1363

دش مالعا  يزنودنا  يروهمج   1949 / 1368
ياناووبوکاپ (. 1755 / 1168  ) دش میسقت  ماراتام  ياهنیمزرـس  ( 1757 - 1749 / 1170 - 1162  ) هواج ینیـشناج  گـنج  نیموس  یط  رد 

یقرش شخب  نارمکح  ناونع  هب  موس 
655 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ياهبترم هک  دـندرک  ذاختا  ناـنوهوسوس  بقل  شباـقعا  دوخ و  درک و  دوخ  تختیاـپ  ار  اـتراکاروس  داد و  همادا  دوخ  تنطلـس  هب  تکلمم 
مود ياناوبوکاپ  هدازردارب  هک  دیـسر  دیعـس  سم  مان  هب  یموس  یعدـم  هب  اراگنوک ، گنم  ینعی  ماراتام ، زا  یـشخب  دوب . ناطلـس  زا  رتالاب 

دـنله و یقرـش  دـنه  تکرـش  عبات  اهتلود  نیا  هجیتن ، رد  دوب . اتراکاجگوج  ناطلـس  یموبوک  گـنم  نیا  دوب و  یموبوک  گـنم  شردارب 
یگدـنز و يارب  یماظن  رگیدـکی ، اب  یگنهامه  رد  تسیابیم  اتراکاجگوج  اتراکاروس و  بیقر  تلود  ود  اما  دـندوب ، دـنله  تلود  سپس 

نیا یتقو  دنروآ . دیدپ  تخانـشیم  نارمکح  کی  طقف  هک  ياهواج  یـسایس  تنـس  کی  بوچراهچ  رد  هدش  میـسقت  ياهنیمزرـس  هرادا 
متسیب نرق  هب  مدق  دندینارذگ و  رس  زا  هواج   1825 گنج 1830 - دننام  ییاهتنوشخ  زورب  اب  ار  مهدزون  نرق  تلود  ود  دش ، ادیپ  مهافت 
دیدـپ ار  لقتـسم  يزنودـنا  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  دـندرب و  رد  هب  ناـج  اـهینپاژ  ، 1945 لاغـشا 1942 - زا  نرق ، نیا  رد  دنتـشاذگ .

هدرک ظفح  رـصاعم  يزنودـنا  رد  اتراکاروس  رد  ار  دوخ  یعامتجا  ماقم  زونه  تنطلـس  زارد  نانوهوسوس  مهدزاود ، ياناوبوکاپ  دـندروآ .
. تسا

یسانشباتک

(. ناموش ا . « ) اتراکاروس ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
.Jan M. Pluvier, A Handbook and chart of south- East Asian History, 29, 31 - 

.973 هحفص 972 - رد  همانهرجش  اب  دعب ، هب   502 ، 360 - 359 مراهچ ، شیاریو  ایسآ ، یقرشبونج  خیرات  لاه ، ا . یج . د . - 
.111 - 110 ، 103 - 94 مود ، شیاریو  دودح 1300 ، زا  دیدج  يزنودنا  خیرات  سفلکیر ، یس . م . - 

656 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1949 - 1755 / 1368 اتراکاجگوج 1168 - ياهناطلس   185

هراشا

اگراوس لوا ، ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحّر  ودبع   1755 هواج 1168 / يزکرم  بونج 
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ینارمکح لوا  رود  هوپس ، مود ، ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحر  ودبع   1792 / 1206
ینارمکح لوا  رود  اجار ، موس ، ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحر  ودبع   1810 / 1225
ینارمکح مود  رود  هوپس ، مود ، ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحر  ودبع   1811 / 1226
ینارمکح مود  رود  اجار ، موس ، ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحر  ودبع   1812 / 1227

رایسپادس مراهچ ، ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحر  ودبع   1814 / 1229
ینارمکح لوا  رود  لونم  مجنپ ، ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحر  ودبع   1822 / 1237
ینارمکح موس  رود  هوپس  مود ، ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحر  ودبع   1826 / 1241

مود رود  لونم ، مجنپ ، ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحر  ودبع   1828 / 1243
657 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یموبوک گنم  مشش ، ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحر  ودبع   1855 / 1271
یهباگنا متفه ، ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحر  ودبع   1877 / 1294

متشه ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحر  ودبع   1921 / 1339
مهن ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحر  ودبع   1988 - 1939 / 1408 - 1358

يزنودنا يروهمج  مالعا   1949 / 1368
مهد ياناوبوک  گنمه  ای  اناوبوک  گنم  نامحر  ودبع   1988 / 1408

تلود ود  نایم  طـباور  و 184 .) هرامـش 183  هب  دیرگنب   ) دمآ دـیدپ   1755 رد 1168 / ماراـتام  میـسقت  هجیتن  رد  اـتراکاجگوج  تنطلس 
زاغآ رد  سپـس  اهیدنله و  کمک  زا  ات  دندیـشوکیم  کیره  نانارمکح  دوب و  شنت  رپ  یهاگ  دوب  هدمآ  دـیدپ  میـسقت  نیا  زا  هک  رهاوخ 

. دنریگ هرهب  يرگید  نآ  دض  رب  دوخ  دحتم  ناونع  هب  اهییایناتیرب  کمک  زا  مهدزون  مهدزیس / نرق 
دوخ يارب  هک  تفرگ  رارق  اراگناپید ، مان  هب  اتراکاجگوج ، یتنطلـس  نادـناخ  زا  يریما  تسد  رد  يربهر  هواـج ،  1830 گنج 1825 - رد 

. دوب مالسا  ظفاحم  ناطلس و  ناونع  یعدم 
ناطلـس دـهدیم . لیکـشت  ار  يزنودـنا  يروهمج  زا  یـشخب  تسا و  هدروآ  ماود  زورما  ات  شرهاوخ  تلود  دـننام  اتراکاجگوج ، تنطلس 

نآ رب  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  دوخ  يرامعتـسا  تموکح  لیمحت  يارب  اهيدـنله  شـشوک  ربارب  رد  تمواقم  رد  مهن  ياناووبوک  گنم 
هک مهد ، ياناووبوک  گنم  شرسپ  دوب . لالقتـسا  زا  دعب  يزنودنا  سلجم  نیتسخن  ياضعا  زا  یکی  درکیم و  يزاب  یمهم  شقن  نیمزرس 

. تسا هدرک  ظفح  اتراکاجگوج  رد  نانچمه  ار  دوخ  یعامتجا  ماقم  هدش ، يو  نیشناج  کنیا 

یسانشباتک

(. سیوهنووین و . ا . « ) اتراکاجگوج ، » مود شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
.31 ، 29 ایسآ ، یقرشبونج  خیرات  هشقن  امنهار و  باتک  ریوولپ ، نای م . - 

هحفص 973. رد  همانهرجش  اب  دعب ، هب   502 مراهچ ، شیاریو  ایسآ ، یقرشبونج  خیرات  لاه ، ا . یج . د . - 
.118 - 109 ، 104 - 95 مود ، شیاریو  دودح 1300 ، زا  دیدج  يزنودنا  خیرات  سفلکیر ، یس . م . - 

658 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

وس نیا  هب  يدالیم  متفه  نرق  ینورب ؟ ياهناطلس   186
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هراشا

دیورگ مالسا  نید  هب   1514 رد 920 / ار  اهدنب  نادناخ  زا  دمحم  مهدزناش  مهد / نرق  لیاوا  وئنروب  لامش 
دمحم ردارب  دمحا ، ح 1521  ح 927 /

دمحا داماد  تکرب ، ناطلس  یلع ، فیرش  ح 1526  ح 932 /
یلع فیرش  نب  نامیلس   ؟

نامیلس نب  « 1  » هیقلوب  ؟
1578 تف 986 / هیقلوب ، نب  « 2  » راهق لدبع   ؟

ح 1590 تف ح 998 / راهق ، لدبع  نب  « 3  » لاجر فیس   1578 رد 986 / ینارمکح 
لاجر فیس  نب  یئنورب  هاش  ح 1590  ح 998 /

نسح دمحم  شیومع  تیافک  تحت  یئنورب ، هاش  نب  روفغ  هجار  ح 1600  ح 1008 /
لاجر فیس  نب  نسح  دمحم   1601 / 1009

______________________________

؟ هایکلوب ای  (. 1)
راهقلا دبع  (. 2)

لاجّرلا فیس  (. 3)
659 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

. دش هدناوخ  احط  موحرم  مان  هب  گرم  زا  دعب  نسح  دمحم  نب  « 1  » ربکا لولیلج  لدبع   1617 / 1026
ربکا لولیلج  لودبع  نب  « 2  » رابج لولیلج  لدبع  ح 1637  ح 1047 /

نسح دمحم  نب  یلع  دمحم  یجاح  ح 1642  ح 1052 /
لاجر فیس  هون  نیبم  « 3  » قح لدبع  ح 1648  ح 1058 /

1670 تف ح 1081 / دش ، مالعا  ناطلس   1648 رد 1058 / هک  هلسلس  نیا  زا  یسک  نیتسخن  الامتحا  نیدلا  ییحم   1655 / 1065
«4  » نید لامک  نیسح  نید  رصن   1680 - 1670 / 1091 ههد 1081 -

نید لامک  نیسح  داماد  «، 5  » نید یلع  دمحم  ح 1680  ح 1091 /
نادناخ ددجم  ندمآ  راک  يور  نآ  لابند  هب  و  یلخاد ، گنج  بصغ و  هرود  مهدـجیه ، نرق  همین  ات   1690 مهدزاود / نرق  همین  ات   1101

ییاراهدنب
1759 تف 1209 / لوا ، نید  فیس  یلع  رمع  ح 1750  ح 1163 /

تموکح لوا  ود  لوا ، نید  فیس  یلع  رمع  نب  نید  جات  دمحم   1780 / 1194
نید جات  دمحم  نب  « 6  » ملاع للامج  دمحم   1792 / 1206

مود رود  نید ، جات  دمحم   1793 / 1207
لوا نید  فیس  یلع  رمع  نب  « 7  » ملاع لزنک  دمحم   1806 / 1221

ملاع لزنک  دمحم  نب  یپاهجار  ح 1822  ح 1237 /
یپاهجار هدازردارب  مود ، نید  فیس  یلع  رمع  ح 1822  ح 1237 /

«8  » نمؤم لدبع   1852 / 1268
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مود نید  فیس  یلع  رمع  نب  مشاه   1906 - 1885 / 1324 - 1302
اهییایناتیرب هاگتماقا  ای  هاگیاپ  رارقتسا   1906 / 1324

______________________________

ربکالا لیلجلا  دبع  (. 1)
رابجلا لیلجلا  دبع  (. 2)

قحلا دبع  (. 3)
نیدلا لامک  نیسح  نیدلا  رصن  (. 4)

نیدلا جات  (. 5)
ملاعلا لامج  (. 6)

ملاعلا زنک  (. 7)
نمؤملا دبع  (. 8)

660 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
مود نید  فیس  یلع  رمع  نب  للامج  دمحم   1906 / 1324

ملاع للامج  دمحم  نب  نید  جات  دمحا   1924 / 1342
«1  » نید جات  دمحا  رتخد   1950 / 1369

ملاع للاج  دمحم  نبا  موس  نید  فیس  یلع  رمع  رس   1950 / 1369
نید فیس  یلع  رمع  نب  « 2  » هیقلب لنسح  رس   1967 / 1387

. تسا هدنام  یقاب  یئنورب  تلود  تروص  هب  زورما  ات  هک  تسا  یمیدـق  رقتـسم  ياهنیـشنناطلس  زا  یکی  وئنروب ، یلامـش  هنارک  رب  ینورب ،
اریز دناهتـشاذگ ، ناینب  ار  نآ  يدالیم  متفه  نرق  دننام  رود  ياهتـشذگ  رد  ایـسآ ، یقرـشبونج  دالینمز  نارجاهم  هک  دوشیم  هدز  سدح 

تنطلس هک  تسا  نآ  رب  زورما  یئنورب  تلود  یمسر  هدیقع  تسا . هتشاد  دوجو  یناگرزاب  دتـسوداد  نیچ  نآ و  نایم  هک  تسا  نشور  نیا 
ای مهدراهچ  نرق  رد  ار  ناملـسم  ناـنارمکح  نیتسخن  خـیرات  یفرع  شناد  یمـسر و  ياههمانهرجـش  تسا و  هدوب  ناملـسم  هشیمه  یئنورب 
رد میدـق ، ینامز  زا  وئنروب  یلامـش  لحاوس  رد  ملـسم و  روط  هب  مالـسا  نید  هک  یماگنه  رد  عقاو ، رد  دـنهدیم . رارق  مهدزناپ  نرق  لیاوا 

الامتحا یئنورب  ياهناطلـس  هک  تسا  تسد  رد  يدهاوش  دوب ، هدرک  ادیپ  رارقتـسا  هریغ  ارتاموس و  ایـسیالام ، اب  یناگرزاب  ياهسامت  هجیتن 
میاهدروآ الاب  رد  ام  هک  ار  ناملسم  نیطالس  يرامشهاگ  دندوب . هدیورگن  مالـسا  نید  هب  یموب  يرگیناغب  زا  مهدزناش  نرق  لیاوا  ات  زونه 

میدرک رکذ  ـالاب  رد  هکناـنچ  اـما  تـسناد ، رتهاــتوک »  » يرامــشهاگ ار  نآ  ناوـتیم  هدروآ و  لوـکین  تربار  هـک  تـسا  ناــمه  اــساسا 
رترود لاـس  اـت 150  ار 100  یئنورب  نیطالـس  هلـسلس  تمدـق  هک  تسا  يرتینالوط  يرامـشهاگ  رادـبناج  یئنورب  یمـسر  يراگنخـیرات 

. دریگیم دوخ  هب  ینیقی  تروص  شیب  مک و  يرامشهاگ  هک  تسا  مهدجیه  نرق  رد  اهنت  هک  تسا  نیا  یلصا  هتکن  نیادوجواب ، دربیم .
ریازجلا عمجم  و  دـیدج ) یـسوالس   ) بلـس وئنروب ، دوخ  رتشیب  هک  دـندرک  گرزب  يروتارپما  کی  زکرم  ار  نآ  یئنورب  نیطالـس  نیتسخن 
ياـهبآ رد  يروتارپـما  نیا  اـب  تسخن  یلاـغترپ  ییایناپـسا و  ناحایـس  نادروناـیرد و  تفرگیم . رب  رد  ار  نیپـلیف  بوـنج  یتـح  وـلوس و 

خیرات يارب  یلصا  ذخآم  عبانم و  همه  وس ، نیا  هب  نالژام  یفاشتکا  رفس  زا  اهنآ ، تایاور  اهشرازگ و  دندش . ورهبور  ایـسآ  یقرـشبونج 
رب نآ ، زا  سپ  دومزآ . ار  اهنآ  مقسوتحص  درک و  یسررب  اهنآ  اب  هلباقم  رد  ار  یموب  تایاور  دیاب  تسا و  یئنورب  تنطلس  يرامشهاگ 

______________________________

نیدلا جات  (. 1)
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هایکلوبلا نسح  ای  هیقلوبلا  نسح  ای  هیقلبلا  نسح  (. 2)
661 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هب دودـحم  نآ  رادـتقا  دـش و  رتکچوک  رتدودـحم و  ناییاپورا  ياهراشف  ریز  رد  تخیـسگ و  مه  زا  تکلمم  هزاریـش  یلخاد ، ياهعازن  رثا 
دشیم راذگاو  كاوارس  هجار  ناونع  هب  كورب  زمیج  رس  هب  یتسیاب  زین  هدودحم  نیا  زا  يرایـسب  لاس 1841  رد  تشگ . یلامش  يوئنروب 
هراجا ایناتیرب  یلامش  يوئنروب  تکرش  هب  ماجنارـس  ایناتیرب و  يراجت  عفانم  هرادا  هب  وئنروب  یقرـشلامش  زا  یئنورب  مهـس  لاس 1877  رد  و 

میقم رادنامرف  کی  زا 1906  دـش و  ایناتیرب  هیامحلاتحت  یئنورب  رد 1888 ، درک . ادیپ  لیلقت  یلعف  هزادنا  هب  یئنورب  تنطلـس  دـش و  هداد 
رد 1973، دـش . متـسیب  نرق  رد  یئنورب  يرگناوت  ایحا و  هیام  یعیبط  زاگ  تفن و  میظع  نزاخم  فاشتکا  دـش . بوصنم  اجنآ  رد  ییایناتیرب 

هرادا ایناتیرب  تیامح  تحت  هطورشم  یتنطلس  تموکح  کی  تروص  هب  هکلب  دوشن  قحلم  يزلام  هیداحتا  هب  یئنورب  هک  دش  نآ  رب  میمصت 
. دمآرد مالسلا  راد  یئنورب  اراگن  یمسر  مان  اب  لقتسم  الماک  تلود  کی  تروص  هب  زا 1984  اما  دوش ،

، تسا راوشد  یخیرات  دانسا  كرادم و  ناونع  هب  يزنودنا ، رگید  ياههلسلس  ياههکـس  دننام  یئنورب ، ياهناطلـس  ياههکـس  زا  هدافتـسا 
هاگ تسا و  هدـش  هتـشون  هتـشگ  طوطخ  اب  ای  يراصتخا  تروص  هب  نایاورمکح  نیوانع  هدـشن و  رکذ  خـیرات  اههکـس  يور  رب  بلغا  اریز 

. درک قالطا  نارمکح  دنچ  رب  ار  ناونع  کی  ناوتیم 

یسانشباتک

(. ناموش ا . « ) یئنورب ، » هلمکت مود ، شیاریو  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  - 
D. E. Brown, Brunei: The Structure and History of a Bornean Malay Sultanate, - 

.Monograph of the Brunei Museum Journal, NO. II/ 2, Brunei 1970, 130- 63
Saran Singh, The coinage of the sultanate of Brunei, 1400- 1980, Brunei Museum Journal, - 

.4: 4) 1980 (, 38- 103, with genealogical table at p. 45
.idem, The Encyclopaedia of the coins of malaysia, Singapore and Brunei 1400- 1986 - 

Sylvia C. Engelen Krausse and Gerald H. Krausse, Brunei, world Bibliographical series no. - 
.93, Oxford 1988, Introd. with genealogical table at pp. Xlii- Xliii

Robert Nicholl," Some problems of Brunei chronology", Journal of southeast Asian - 
.Studies, 20) Singapore 1989 (, 175- 95

663 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

لوغم زا  دعب  ناریا  مهدراهچ  لصف 

هراشا

503 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1389 - 1245 / 791 - 643 ترک )  ) ترک لآ   139

رد 672/ لوتقم  لوا ، نیدـلا  سمـش  یناغرم ، نامثع  نب  نیدـلا  نکر  رکب  یبا  نب  دـمحم   1245 ناتسناغفا 643 / لامـش  ناسارخ و  قرش 
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1278
1305 تف 705 / نیدلا ، سمش  دمحم  نبا  مود  نیدلا  سمش  ای  نیدلا  نکر   1277 / 676

مود نیدلا  سمش  ای  نیدلا  نکر  نب  نیدلا  رخف   1295 / 694
مود نیدلا  سمش  ای  نیدلا  نکر  نبا  لوا  نیدلا  ثایغ   1308 / 707

لوا نیدلا  ثایغ  نبا  موس  نیدلا  سمش   1329 / 729
نیدلا زعم  لوا ، نیدلا  ثایغ  نب  ظفاح   1330 / 730

مود نیدلا  ثایغ  نیدلا ، زعم  دمحم  نیسح  ریپ  نب  یلع  ریپ   1389 - 1370 / 791 - 772
رومیت ورملق  هب  مامضنا   1389 / 791

ای نادـناخ  زا  ناتـسناغفا ، كولم  رابت  زا  یموب  ياهلـسلس  تسین ) مولعم  نآ  ياـنعم  اـما  تسا  یناریا  یماـن  مولعم  رارق  زا  ترک   ) ترک لآ 
هرامش هب  دیرگنب   ) دندوب روغ  ناینابسنش  هفیاط 

504 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دنتسناوتیم ترک  لآ  هجیتن ، رد  دوب و  هدرک  جاودزا  يروغ  مناخ  هدازهاش  کی  اب  لوا  دمحم  نیدلا  سمـش  هلـسلس  نیا  سـسؤم  (. 159

. دندرکیم تموکح  روغ  لخاد  عالق  تاره و  نایروغ ، یلبق  زکارم  زا  دنتسه و  نایروغ  ثراو  ياهزادنا  ات  هک  دننک  اعدا 
ناهن ترک  لآ  دنک و  ظفح  نانآ  هدناشنتسد  عبات و  ناونع  هب  ار  دوخ  ياهنیمزرس  هک  دنداد  هزاجا  نیدلا  سمـش  هب  هدیـسرون  نالوغم 

وبا ناطلـس  گرم  زا  سپ  دـندنام . یقاب  نایناخلیا  رادافو  نادـحتم  روغ ، سرتسد  لباق  ریغ  ياههوک  تاره و  رد  دوخ ، ورملق  ياهنمأم  رد 
نونکا هک  ار  دوخ  نیـشنریما  هک  تفای  ار  ناکما  تصرف و  نیا  دمحم  نیـسحریپ  نیدلا  زعم  ناسارخ ، رد  نایناخلیا  تردـق  لاوز  دـیعس و 

. دناسرب لالج  تردق و  خماش  للق  هب  دهد و  یقرت  دیسریم ، هرامش 143 ) هب  دیرگنب   ) نارادبرس ورملق  ناسارخ و  برغم  هب  نآ  ياهزرم 
ورملق مامت  رومیت  دوب ، رومیت  رازگجارخ  هک  یلع ، ریپ  مود  نیدلا  ثایغ  گرم  اب  درک و  ناماسبان  ار  ترک  لآ  تردق  رومیت  ندـمآرب  اما 

. درک دوخ  تکلمم  همیمض  ار  ترک  لآ 

نالوغم زا  سپ  يزکرم  يایسآ  مهدزناپ  لصف 

هراشا

547 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1599 - 1500 / 1007 نایریخلا 906 - وبا  ای  ناینابیش   153

هیربیـس رد  نمویت )  ) هروت ناـخ  میهاربا ، نب  خیـش  تلود  نب  ریخلا  وـبا   1468 ح 1438 - / 872 ناتـسناغفا ح 842 - لامـش  رهنلا و  ءاروام 
مزراوخ نارمکح  سپس  یبرغ و 

1510 رد 916 / لوتقم  مزراوخ ، حتاف  کبزوا ، کیب  هاش  حتفلا ، وبا  ریخلا ، یبا  نب  قادوب  هاش  نب  ینابیش  دمحم   1500 / 906
ریخلا یبا  نب  دمحم  وجنکچوک   1512 / 918

نیدلا رفظم  وجنکچوک ، نب  دیعس  وبا   1531 / 937
يزاغلا وبا  قادوب ، هاش  نب  دومحم  نب  هّللا  دیبع   1534 / 940

وجنکچوک نب  هّللا  دبع   1539 / 946

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 349 

http://www.ghaemiyeh.com


وجنکچوک نب  فیطللا  دبع   1540 / 947
ریخلا یبا  نب  قوجنس  نب  قارب  ای  دمحا  زورون   1552 / 959
ریخلا وبا  هریبن  گب ، یناج  نبا  لوا  دمحم  ریپ   1556 / 963

گب یناج  نبا  ردنکسا   1561 / 968
ردنکسا نبا  مود  هّللا  دبع   1583 / 991

548 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
مود هّللا  دبع  نب  نمؤملا  دبع   1598 / 1006

گب یناج  نب  نامیلس  نبا  مود  دمحم  ریپ   1599 - 1598 / 1007 - 1006
. دنیآیم راک  يور  ناخرط  یجاح  ياهناخ  باقعا  زا  نویناج  ای  نایرومیت  اغط  اراخب  رد   1599 / 1007

، دـندش دـحتم  هیـسور  بونج  رد  نیرز  يودرا  اب  دـندرک و  چوک  برغم  تمـس  هب  وا  دیفـس  يودرا  و  شمتخوت )  ) شمتقوت هک  یماگنه 
مان هدش  یبرع  تروص  نابیش   ) دندش فورعم  ناینابیش  هب  نانیا  ادعب  داتفا . نابیـش  یچوج ، رـسپ  نیرتناوج  باقعا  تسد  هب  یبرغ  هیربیس 

(. دنداهن دوخ  رب  دننک ، ادیپ  يرکب  بارعا  زا  نابیـش  هلیبق  اب  یگتخاس  يدنویپ  هک  دیما  نادـب  هلـسلس  نیا  هک  تسا   Shiban اهنآ یلوغم 
نایم زا  سپـس  دـندنام و  یقاب  هیربیـس  رد  مهدزناش  مهد / نرق  رخاوا  ات  نمویت )  ) نموت ای  هروت  ياـهناخ  ماـن  هب  ناینابیـش  زا  هخاـش  کـی 

ناخ ماـن  هب  مولعم  رارق  زا   ) دـندش رادربماـن  ناـکبزوا  هب  نآ  ياـضعا  اـجنآ  رد  دـندیچوک و  رهنلا  ءارواـم  هب  نابیـش  يودرا  رتشیب  دـنتفر .
یموب ناـنکاس  رتـشیب  ناـکاین  ناـنیا  و  هرامـش 134 ) هب  دـیرگنب  ( ) 1341 - 1313 / 742 - 713 کـبزوا ، دــمحم  نـیرز  يودرا  فورعم 

. دنتسه ناتسکبزوا  يروهمج 
هون اما  درواین ، تسد  هب  یتیقفوم  اما  تخات  رهنلا  ءارواـم  رد  هرامش 144 ) هب  دیرگنب   ) نایرومیت رب  تفرگ و  ار  یلامـش  مزراوخ  ریخلا  وبا 

لیعامـسا هاـش  اـما  درک . حـتف  زین  ار  ناـسارخ  تقوم  روط  هب  تفرگ و  روـمیت  يارما  نیرخآ  زا   1500 ات 906 / ار  رهنلا  ءارواـم  دـمحم  وا 
اب بهذمینـس  ناینابیـش  گـنج  مهدزناـش  مهد / نرق  رتـشیب  رد  تـفرگ . سپزاـب  اـهکبزوا  زا  ار  اـجنآ  هرامـش 148 ) هب  دـیرگنب   ) يوفص

. دندوب اهینابیش  اب  داحتا  ناهاوخ  دنه  نالوغم  اهینامثع و  نوچ  رگید  بهذمینـس  ياهروشک  تشاد و  همادا  ناریا  بهذمیعیـش  نایوفص 
نایم رد  مکاح  گرزب  ياهناخ  هک  يدنمتردق  ياهلویت  زا  هک  دروآیم  دوجو  هب  ار  یتسس  یگداوناخ  هیداحتا  عقاو  رد  ینابیـش  تاناخ 

ياهزکرم نیا  دوب و  دنقرمـس  دنکـشات و  اراخب ، خلب ، اهلویت ، نیا  زکارم  دوب . هدش  لیکـشت  دـندوب ، هدرک  میـسقت  نادـناخ  رتناوج  ياضعا 
. دندشیم تاناخ  لک  تختیاپ  دندشیم ، هتخانش  گرزب  ناخ  ناونع  هب  دنتفاییم و  هبترم  ءاقترا  اهنآ  ناگدنراد  یتقو  یلحم ،

تاناخ یعقاو  نارمکح  لاس  لهچ  هب  کیدزن  هک  دیـسر  دوخ  جوا  هب  ردنکـسا  نبا  مود  هّللا  دبع  ینارمکح  نامز  رد  نایریخلا  وبا  تردق 
هنیمز رد  رهنلا  ءاروام  وا  نامز  رد  دوب و 

549 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ریپ اهنآ  نارمکح  نیرخآ  نامزنیا  رد  دنتشاد و  تموکح   1599 ات 1007 / اهینابیش  زا  هفیاط  نیا  تفای . رایسب  یقرت  یناگرزاب  یگنهرف و 

هتشک رهنلا  ءاروام  رب  هطلس  رـس  رب  یچوج ، رـسپ  ادروا ، باقعا  زا  یکی  دمحم ، یناج  نب  دمحم  یقاب  شیوخ  بیقر  تسد  هب  مود  دمحم 
(. هرامش 154 هب  دیرگنب   ) دنتفرگ تسد  هب  اراخب  رد  ار  تردق  نویناج  ای  نایرومیت  ياغط  هلسلس  دش و 

نب هاشبرع  باقعا  اهنیا  درکیم . تموکح  مزراوخ  رد  هرود  نیا  رد  ناـیهاشبرع  ماـن  هب  زین  ناینابیـش  زا  یعرف  هخاـش  کـی  نآ ، رب  هوـالع 
مامز هک  تشذگن  يرید  دش . جـنگروا  ناخ   1511 لاس 917 / رد  هک  روب  نب  سرابلیا  اهنآ  زا  یکی  دـندوب . ریخلا  یبا  گرزب  دـج  دالوپ ،

ار دوخ  تختیاپ  یهاشبرع  ياهناخ  ح 1600  دودح 1008 / رد  داتفا . نایهاشبرع  تسد  هب  ناسارخ  لامش  ات  بونج  مزراوخ و  مامت  روما 
هلـسلس دوخ  دروآ . ماود  متـسیب  مهدراهچ / نرق  لیاوا  اـت  هک  تفاـی  لیکـشت  ماـن  نادـب  یتاـناخ  بیترت  نیا  هب  دـنتخاس و  لـقتنم  هویخ  هب 
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. دشاب هدیسر  نایاپ  هب  مهدجیه  مهدزاود / نرق  زاغآ  ای  مهدفه  مهدزای / نرق  رخاوا  هک  دیآیم  رظن  هب  یهاشبرع 

دنه هراقهبش  ناتسناغفا و  مهدزناش  لصف 

هراشا

563 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1186 - 977 / 582 نایونزغ 366 -  158

زا هنزغ  نارمکح  هلودلا ، نیدلا و  رصان  روصنم  وبا  مکجبارق ، نب  نیگتکبس   977 دنه 366 / یبرغلامش  ناتسچولب و  ناسارخ ، ناتسناغفا ،
نایناماس بناج 

نیگتکبس نب  لیعامسا   977 / 387
هلملا نیما  هلودلا و  نیمی  هلودلا ، فیس  مساقلا  وبا  نیگتکبس ، نب  دومحم   988 / 388

ینارمکح لوا  رود  هلودلا ، لالج  دمحا  وبا  دومحم ، نب  دمحم   1030 / 421
هلودلا باهش  دیعس  وبا  دومحم ، نب  دوعسم   1031 / 421

مود رود  دومحم ، نب  دمحم   1040 / 432
هلودلا باهش  حتفلا  وبا  دوعسم ، نب  دودوم   1041 / 432

رفعج وبا  دودوم ، نبا  مود  دوعسم   1048 / 440  ؟
هلودلا ءاهب  نسحلا  وبا  دوعسم ، نب  یلع   1048 / 440  ؟

هّلملا نیز  هلودلا و  ّزع  روصنم  وبا  دومحم ، نب  دیشرلا  دبع   1049 / 440  ؟
دنکیم بصغ  ار  نینزغ  كولمم ، رادرس  لرغط ، دیعس  وبا  هلودلا  ماوق   1052 / 443

هلملا لامک  هلودلا و  لامج  عاجش  وبا  لوا ، دوعسم  نب  دازخرف   1052 / 443
564 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هّلملا رصان  هلودلا و  ریهظ  رفظملا  وبا  دوعسم ، نب  میهاربا   1059 / 451
نیدلا هلودلا و  ءالع  كولملا  وبا  دعس  وبا  میهاربا ، نبا  موس  دوعسم   1099 / 492

هلودلا لامک  هلودلا ، دضع  موس ، دوعسم  نب  دازریش   1115 / 508
هلودلا ناطلس  موس ، دوعسم  نب  هاش  نالسرا  ای  نالسرا  کلم   1116 / 509

دنوشیم فرصتم  ار  نینزغ  نایقوجلس   1117 / 510
ینارمکح لوا  رود  موس ، دوعسم  نب  هاشمارهب   1117 / 511

دنریگیم ار  نینزغ  اهيروغ   1150 / 545
مود رود  موس ، دوعسم  نب  هاشمارهب  دعب  ای   1152 / 547

دنه یبرغ  لامش  رد  طقف  ادعب  هلودلا ، زعم  هاشمارهب ، نب  هاش  ورسخ   1157 / 552  ؟
1191 رد 587 / لوتقم  دنه ، یبرغلامش  رد  هلودلا ، جات  رفظملا  وبا  هاش ، ورسخ  نب  کلم  ورسخ   1186 - 1160 / 582 - 555

نایروغ يالیتسا   1186 / 582
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نامالغ زا  هک  ناسارخ  رد  نایناماس  هاپس  هدنامرف  نیگتپلا ، هرامش 83 ،) هب  دیرگنب   ) 961 رد 350 / یناماس  کلملا  دبع  ریما  گرم  ماگنه 
اب دـش  روبجم  دـشن و  قفوم  اـما  دـنادرگب ، دوخ  دوس  هب  ار  قرو  اراـخب ، رد  ینیـشناج  رما  نتخاـس  نوگرگد  اـب  اـت  دـش  نآ  رب  دوب ، كرت 

ناهدنامرف زا  هدع  کی  دنه ، نیـشنرفاک  نیمزرـس  لباقم  رد  یناماس و  تکلمم  هیـشاح  رد  اجنیا  رد  دنیـشن . بقع  نینزغ  هب  دوخ  نایهاپس 
نامز رد  دیسر . تردق  هب  نیگتکبس   977 رد 366 / هکنیا  ات  دنتخادرپ ، تموکح  هب  نایناماس  زا  یمـسر  تعاطا  اب  نیگتپلا ، زا  سپ  كرت 

لالقتـسا هک  دوب  دومحم  شرـسپ  نیا  یلو  تفرگ ، اپ  هدرب ، تمینغ و  يوجتـسج  رد  دـنه ، نیمزرـس  هب  زاتوتخات  رد  ناـیونزغ  تنـس  وا 
، راوایهتاک ات  جونک و  اروهتام و  ات  ار  گنگ  هرد  درک و  ادیپ  ترهش  نارفاک  کتپ  مان  هب  یمالـسا  يایند  قرـش  رـسارس  رد  تفای و  لماک 

نایناخهرق مصاختم  تلود  شیوخ و  ورملق  ناـیم  زرم  ار  نوحیج )  ) اـیردومآ لامـش ، رد  درک . ریخـست  تاـنموس ، هناـختب  هب  هلمح  يارب 
تفرگ و ار  ناسارخ  ناـیناماس ، نیـشیپ  تلاـیا  سپـس  تخاـس . قحلم  دوخ  تاکلمتـسم  هب  ار  مزراوخ  داد و  رارق  هرامـش 90 ) هب  دیرگنب  )
(. 1 هرامش 75 ، هب  دیرگنب   ) دنتخادنارب اجنآ  رد  ار  هیوب  لآ  تلود  دنتخات و  ناریا  برغم  لامش و  هب  وا  نایرگشل  شرمع  نایاپ  هب  کیدزن 

565 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هلـسلس زا  دـعب  هک  دوب  یتکلمم  نیرتمظعم  نیرتعیـسو و  تشاذـگ  ياـج  رب  شگرم  ماـگنه  يونزغ  دومحم  هک  یتـکلمم  بیترت ، نیا  هب 
راگزور نآ  یماظن  یگنج و  نیشام  نیرتدنمورین  وا  شترا  دوب و  هدمآ  دوجو  هب  یمالسا  ناهج  قرش  رد  هرامش 84 ) هب  دیرگنب   ) يرافص

. دوب
- یناریا ننـس  رد  دندنگفا و  رود  هب  ار  دوخ  ندوب  كرت  یلـصا  هنیمز  هقباس و  نایناریا ، یگنهرف  يرادا و  ياههویـش  نتفریذـپ  اب  نایونزغ 
رد تسناوتن  دوب ، یصخش  ياهدروآدیدپ  اساسا  هک  يدومحم  يروتارپما  لوا ، دوعسم  ناطلس  شرـسپ  نامز  رد  اما  دنتفر . لیلحت  یمالـسا 

. داتفا ناگدمآون  نیا  گنچ  هب  ناریا  لامـش  ناسارخ و  مزراوخ ، دروآ و  تمواقم  بات  هرامش 91 ) هب  دیرگنب   ) نایقوجلس ربارب  رد  برغم 
نتسشن تنطلس  هب  اب  تشذگ . ناتـسناغفا  برغ  ناتـسیس و  کلمت  رـس  رب  نایقوجلـس  اب  گنج  هب  رتشیب  مهدزای  مجنپ / نرق  هنایم  ياهلاس 

شیب هک  دمآ  دیدپ  یحلص  هجیتن ، رد  تفرگ و  تروص  تقوم  روط  هب  ياهلماعم  نایقوجلـس  اب   1059 رد 451 / يونزغ  دوعسم  نب  میهاربا 
. دروآ ماود  لاس  هاجنپ  زا 

دنمتردق و یتکلمم  زونه  همهنیا ، اب  اما  دوب ، هتفای  لیلقت  دـنه  یبرغلامـش  ناتـسچولب و  ناتـسناغفا ، قرـش  هب  يونزغ  يروتارپما  هکنآ  اب 
رد يونزغ  نیطالـس  ياهرابرد  اما  دـندرک ، ادـیپ  دـنه  هب  تبـسن  يرتصخـشم  يریگتهج  راچان  هب  نایونزغ  ناوا ، نآ  رد  دوب . تمظعاب 
رد یگرزب  يارـسینافرع  رعاش  يونزغ ، ییانـس  نوچ  یناشخرد  ناگراتـس  دندوب و  یناریا  گنهرف  هوکـشاب  زکارم  مهدزاود  مشـش / نرق 

تخت جات و  هب  ندیـسر  رد  يو  هب  رجنـس  ناطلـس  اریز  دش ، نایقوجلـس  رازگجارخ  يونزغ  هاشمارهب  نرق ، نیا  لیاوا  رد  دـمآ . دـیدپ  اهنآ 
هب روهـشم  يروغ  نیـسح  نیدـلا  ءالع  تسد  هب  نایونزغ  تختیاـپ  هنزغ )  ) نینزغ هاـشمارهب ، تموکح  هرود  ناـیاپ  رد  دوب . هدرک  کـمک 

ار يونزغ  ناهاش  نیرخآ  تردق  نایروغ  ندمآ  راک  يور  هرامش 159 .) هب  دیرگنب   ) دش ناریو  تراغ و  كانتشحو  يوحن  هب  زوسناهج » »
رمع هب   1186 رد 582 / يروغ  دـمحم  نیدـلا  زعم  ماجنارـس  هکنیا  ات  دـش  باجنپ  هب  دودـحم  رخاوا  نیا  رد  اـهنآ  تموکح  داد و  لـیلقت 

. داد همتاخ  هلسلس 

يزنودنا ایسآ و  یقرشبونج  مهدفه  لصف 

هراشا

645 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

1699 ح 1403 - / 1111 اکالام ح 805 - نانارمکح   181
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اراوشماراپ  1403 ات 805 / ایالام )  ) یلام هریزجهبش  یبرغبونج  لحاس 
اراوشماراپ نب  هاش  ردنکسا  تاگم   1414 / 817

هاش ردنکسا  تاگم  رسپ  هاش ، دمحم  ناطلس  اجاراهم  يرش   1424 / 827
هاش دمحم  رسپ  هاش ، اود  اراوشماراپ  يرش  میهاربا ، اجار   1445 / 849  ؟

هاش دمحم  رسپ  هاش ، رفظم  ناطلس  مساق ، اجار   1446 / 850
هاش رفظم  رسپ  هاش ، روصنم  ناطلس  هّللا ، دبع  اجار   1459 / 863

هاش روصنم  تیاعر ، نیدلا  ءالع  ناطلس   1477 / 882
ینارمکح لوا  رود  هاش ، تیاعر  نب  هاش  دومحم  ناطلس   1528 - 1488 / 934 - 893

هاش دومحم  نب  هاش  دمحا  ناطلس   1510 / 916
مود راب  هاش ، دومحم  ناطلس   1528 - 1510 / 934 - 916

دننکیم فرصت  ار  اکالام  نایلاغترپ   1511 / 917
646 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

: دننام ایسیلام  هریزجهبش  رد  اگنیل و  وئایر - ریازجلا  عمجم  رد  یناکالام  نانارمکح  هلسلس  ياضعا  ینارمکح  همادا 
روهوج رد  هاش ، دومحم  نب  نیدلا  ءالع  ناطلس   1528 / 934

كارپ رد  هاش  دومحم  نب  هاش  رفظم  ناطلس   1528 / 934
هتـشاد زرحم  يدوجو  مهدزناپ  مهن / نرق  زا  شیپ  هک  دوریم  نامگ  تسین . تسد  رد  یقیقد  تاعالطا  اـکالام ، تکلمم  راـک  زاغآرـس  زا 

تکلمم زا  یمناـخ  هدازهاـش  رهوش  هک  هدازهاـش ) رـسمه  ياـنعم  هب  تغل  رد   ) اراوشماراـپ ار  نآ  هک  تسا  نآ  رب  تیرثـکا  رظن  اـما  تسا ،
نادزد هنال  دتسوداد و  زکرم  کی  ناونع  تعرس  هب  اکالام  تسا . هداهن  ناینب  مهدزناپ  مهن / نرق  زاغآ  رد  دوب ، هواج  رد  تیهپاجم  يودنه 

، دنتـشذگیم اکالام  هعرت  زا  هک  ییاهیتشک  زا  رورم  روبع و  ضراوع  نتفرگ  رد  شنانارمکح  تیافک  ییاناوت و  تفای و  تیمها  ییایرد 
، ارتاموس یلامش  كون  رد  عقاو  یساپ ، ای  هساپ  ناطلـس  رتخد  اب  يرگید  جاودزا  هار  زا  اراوشماراپ  هک  دوریم  نامگ  دوزفا . نآ  ترهـش  رب 
ار اهنآ  ینارمکح  خیرات  اراوشماراپ و  زا  دـعب  نانارمکح  ياهمان  دـیورگ . مالـسا  هب  دوب ، ناملـسم  يروشک  مهدراهچ  متـشه / نرق  زا  هک 

یبیرقت خـیرات  کی  دـیاب  دروم  دـنچ  رد  ار  اهخیرات  نیا  اما  مینادیم ، اهنآ  روبق  گنـس  يور  زا  یـشخب  بوتکم و  عباـنم  يور  زا  یـشخب 
دندرک و عفد  ار  اهیمایس  تالمح  دنتفرگ ، شیپ  رد  هنابلطهعسوت  یتسایس  اکالام  نانارمکح  مهدزناپ  مهن / نرق  همین  رد  تشاد . بوسحم 

دراو نیچ  رد  گنیم  هلـسلس  ناروتارپما  اب  دـنداد و  طـسب  ارتاـموس  هگنت  يوس  نآ  و  یلاـم )  ) اـیالام هریزجهبـش  نورد  رد  ار  دوخ  تردـق 
مالسا نید  راشتنا  هدمع  زکرم  هکلب  دوب ، یبونج  یقرش و  يایسآ  هدمع  تراجت  زکرم  اهنت  هن  اکالام  ماگنه  نیا  رد  دندش . یسایس  طباور 
ینورب نانارمکح  دـندش و  اکالام  رادربنامرف  عبات و  مه  ناملـسم و  مه  یلام  هریزج  هبـش  یلخاد  یلحم  نانارمکح  بیترت ، نیا  هب  دوب . زین 
دروـم رد  رما ، نیمه  دـندیدرگ و  مالـسا  نـید  ياریذـپ  اـکالام  اـب  يراـجت  طـباور  هار  زا  هرامـش 186 ) هب  دـیرگنب   ) یلامـش يوئنروب  رد 

. داتفا قافتا  هواج  یلامش  لحاس  لوط  رد  فلتخم  ياههاگردنب 
دندرک هلمح  اکالام  رب  كرک  وبلا  وسنوفا د  یگدرکرس  هب  اهیلاغترپ  هک  دیسرارف  یتقو  دوب  هداهن  ناینب  اراوشماراپ  هک  ياهلسلس  راک  نایاپ 

. دش ایسآ  قرش  رد  لاغترپ  یناگرزاب  تراجت و  زکرم  داتفا و  نایلاغترپ  تسد  هب   1511 رد 917 / اکالام  هلمح ، نیا  رثا  رب  و 
ات نآ  نارمکح  نیرخآ  هک  درک  سیـسأت  اگنیل  وئایر - مان  هب  یتکلمم  اـیالام ، بونج  ریازج  رد  اـیالام  یموب  هلـسلس  فـالخا  زا  یکی  اـما 

رد نونکا  تکلمم  نیا   ) تشاد تموکح   1911
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. دنراد دوجو  وناگنرت  گنهپ و  روهوج ، ياهنیشنناطلس  نونکا  مه  ایالام  دالنیمز  رد  و  دراد ) رارق  يزنودنا  لخاد 

اهباتک اهیاج ، اههلسلس ، ناسک ، هیامن 

هراشا

665 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ناسک

«آ»

لاگنب 580 نانارمکح  زا  کبیا ، ناخروئآ 
نایناخلیا 479 زا  اقابآ ،

نایرغلس 396 زا  مود ، دعس  نب  نوتاخ  شبآ 
236 ، 464 ، 461 لامک 543 ، یفطصم  كروتاتآ ،

ا 255 رآ . فیلدآ ،
یلهد 571 نیطالس  زا  هاش ، مارآ 

ناخ 538 دازآ 
هدوا 631 ناهاش  ناریزو و  زا  ردیح ، نب  هلودلا  فصآ 

هیراجاق 539 زا  دمحم ، نب  دمحم  اقآ 
نیسح 579 يدهم  اقآ ) )

یلیدمحا 382 ناکباتا  زا  یلیدمحا ، لوا  رقنسقآ 
نایقوجلس 361 زا  یقسرب ، رقنسقآ 

یلیدمحا 382 ناکباتا  زا  لوا ، رقنسقآ  نب  ابا  نالسرا )  ) مود رقنسقآ 
ناهاش 380 نمرا  زا  يرانید ، رازه  رقنسقآ 

ناخرط 493 یجاح  ياهناخ  زا  یضترم ، نب  کبوکقآ 
فئاوطلا 66 كولم  زا  لّوا ، يوسنوفلآ 

مهد 72 يوسنوفلآ 
مشش 59 يوسنوفلآ 

«ا»
اشتنم 426 ینب  زا  میهاربا ،

روپنوج 595 یقرش  ياهناطلس  زا  میهاربا ،
نایبلغا 85 زا  بلغا ، نبا  لّوا  میهاربا 

ناضمر 455 ینب  زا  گب ، ناضمر  نبا  لوا  میهاربا 
ناهاشناورش 280 زا  ذابقیک ، نب  دمحم  نبا  لوا  میهاربا 
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ولغوا 446 نامهرق  زا  دومحم ، نبا  لوا  میهاربا 
رفاسم 292 لآ  زا  لوا ، نابزرم  نبا  لوا  میهاربا 

نایصفح 109 زا  لّوا ، ییحی  نبا  لّوا  میهاربا 
نایهاشلداع 612 زا  لیعامسا ، نب  لوا  میهاربا 

لانیا 310 میهاربا 
یقترا 377 يارما  زا  رکب ، یبا  نب  میهاربا 

نوطبارم 94 زا  رکب ، یبا  نب  میهاربا 
هیناخکلیا 351 زا  دمحا ، نب  میهاربا 

ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  دمحا ، نب  میهاربا 
ینامثع 460 نیطالس  زا  لوا ، دمحا  نب  میهاربا 

ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  سیردا ، نب  میهاربا 
رایدنفسا 441 ینب  زا  رایدنفسا  نب  میهاربا 

اشتنم 426 ینب  زا  ناخروا ، نب  میهاربا 
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نایهاشماظن 614 زا  مود ، ناهرب  نب  میهاربا 
نوطبارم 94 زا  نیفشات ، نب  میهاربا 

351 هیناخکلیا 352 ، زا  نیسح ، نب  میهاربا 
نایناکروگ 623 زا  نأشلا ، عیفر  نب  میهاربا 

ناهاشنمرا 380 زا  لوا ، نامکس  نب  میهاربا 
یقترا 376 يارما  زا  لوا ، نامکس  نب  میهاربا 
نایهاشبطق 618 زا  یلق ، ناطلس  نب  میهاربا 

هیناخکلیا 350 زا  نامیلس ، نب  میهاربا 
رایدنفسا 440 ینب  زا  نامیلس ، نب  میهاربا 

جاتحم 342 لآ  روجمیس ، نب  میهاربا 
نایروجمیس 338 زا  روجمیس ، نب  میهاربا 

ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  نامثع ، نب  میهاربا 
نایناکروگ 516 زا  رقنسیاب ، نب  هلودلا  ءالع  نب  میهاربا 

نایهاشدیرب 610 زا  یلع ، نب  میهاربا 
اهینیرم 103 زا  یلع ، نب  میهاربا 

ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  رمع ، نب  میهاربا 
لاگنب 581 نانارمکح  زا  هاش ، زوریف  نب  میهاربا 

لیقع 185 ینب  زا  شیرق ، نب  میهاربا 
نایراشفا 534 زا  میهاربا ، دمحم  نب  میهاربا 
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351 هیناخکلیا 350 ، زا  دّمحم ، نب  میهاربا 
رفعی 203 ینب  زا  دمحم ، نب  میهاربا 
نایدایز 201 زا  دمحم ، نب  میهاربا 

665 ص :  ا ..... »  » یسانشرابت 666 يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس  اولیک 263  نیطالس  زا  دمحم ، نب  میهاربا 
يوما 42 يافلخ  زا  کسمتسم ، دّمحم  نب  میهار 

نازاق 495 ياهناخ  زا  دومحم ، نب  میهاربا 
565 نایونزغ 564 ، زا  دوعسم ، نب  میهاربا 

يوما 38 يافلخ  زا  ردتقم ، نب  میهاربا 
يوما 41 يافلخ  زا  يدهم ، نب  میهاربا 

هیناخکلیا 350 زا  نیگت ، يروب  قاحسا  وبا  ای  یلع  نب  رصن  نب  میهاربا 
هیناخکلیا 352 زا  چاغمت ،) قاحسا  وبا   ) رصن نب  میهاربا 

يوما 38 يافلخ  زا  دیلو ، نب  میهاربا 
235 اشاپ 170 ، یلع  دمحم  نادناخ  زا  یلع ، دمحم  نب  اشاپ  میهاربا 

یلهد 573 نیطالس  زا  لیعامسا ، نب  يزاغ  نبا  موس  ناخ  میهاربا 
نایصفح 110 زا  مّود ، رکب  وبا  نبا  مّود  میهاربا 

نایبلغا 85 زا  دمحا ، نبا  مّود  میهاربا 
ناضمر 455 ینب  زا  دمحا ، نبا  مود  میهاربا 

یلهد 573 نیطالس  زا  مود ، ردنکسا  نبا  مود  میهاربا 
نایهاشلداع 612 زا  بسامهط ، نبا  مود  میهاربا 

ولغوا 447 نامهرق  زا  مود ، دمحم  نبا  مود  میهاربا 
رفاسم 293 لآ  زا  مود ، نابزرم  نبا  مود  میهاربا 
ناهاشناورش 280 زا  هاش ، خیش  ای  مود  میهاربا 

ناضمر 456 ینب  زا  دمحم ، يریپ  نبا  موس  میهاربا 
یلهد 572 نیطالس  زا  مود ، هاشزوریف  نب  ناخ  رداق  لوا  هاش  میهاربا 

ياگنس 245 ناهاش  زا  وئیبک ، میهاربا 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  يرب ، نب  هلکین  میهاربا 

نایدایز 201 زا  هّللا ، دبع  نب  هّللا  دبع  ای  میهاربا 
يروب 366 ناکباتا  زا  دیعس ، وبا  دمحم ، نب  قبا 

ایناپسا 56 نایوما  زا  روصنم ،)  ) رماع یبا  نبا 
یناماس 340 دمحا  نبا 

601 ، 650 هطوطب 247 ، نبا 
نودلخ 112 نبا 

يروب 366 ناکباتا  زا  قاقد ، نبا 
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نایدایز 201 زا  دایز ، نبا ) )
هیهاشمزراوخ 346 زا  نیدلا ، لالج  دّمحم ، نبا 

يوما 38 يافلخ  زا  فصتنملا ، یضترملا  ّزتعم  نبا 
هیناغ 68 ینب  زا  دّمحم ، نب  قاحسا  میهاربا  وبا 

667 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
وجنیا 508 لآ  زا  هاش ، دومحم  نب  قاحسا  وبا 

مرکم 223 ینب  زا  یلع ، نب  شیجلا  وبا 
نایهاشبطق 618 زا  نسحلا ، وبا 
رصن 72 ینب  زا  یلع ، نسحلا  وبا 

نیدشار 35 يافلخ  زا  بلاطیبا ، نب  یلع  نسحلا  وبا 
نایریخلا 547 وبا  زا  میهاربا ، نب  خیش  تلود  نب  ریخلا  وبا 

لیقع 185 ینب  زا  بیرغ ، نب  ناّیرلا  وبا 
مرک 209 ینب  زا  عیرز ، نب  دوعسلا  وبا 

زورمین 402 كولم  زا  لوا ، نیدلا  جات  رصن  نب  سابعلا  وبا 
يوما 38 يافلخ  زا  دیلو ، سابعلا  وبا 

برعی 225 ینب  زا  فیس ، نب  برعلا  وبا 
نایرومیت 551 ياغط  زا  نمؤملا ، دبع  نب  يزاغلا  وبا 

ماش 146 رد  يرازن  هیلیعامسا  زا  حتفلا ، وبا 
نمی 197 يدیز  ناماما  زا  نیسح ، نب  حتفلا  وبا 

هیدنز 537 زا  میرک ، دمحم  نب  حتفلا  وبا 
نایملید 303 زا  هلودلا ، ءاهب  زوریف  نب  سراوفلا  وبا 
نایرومیت 550 ياغط  زا  یلق ، ناحبس  نب  ضیفلا  وبا 

قتلس 418 زا  يزاغ ، رفظملا  وبا 
يوما 38 يافلخ  زا  ناورم ، نب  کلملا  دبع  دیلولا  وبا 

يوما 38 يافلخ  زا  ماشه ، دیلولا  وبا 
يوما 38 يافلخ  زا  نامیلس ، بویا  وبا 

نایصفح 109 زا  دیهش ،)  ) نمحرلا دبع  نبا  لّوا  رکب  وبا 
راره 273 نیطالس  زا  هّللا ، دبع  نبا  لوا  رکب  وبا 

نایمتسر 80 زا  حلفا ، نب  رکب  وبا 
ناهاشناورش 280 زا  یلع ، ناهرب  نب  رکب  وبا 

يزگدلیا 384 ناکباتا  زا  دّمحم ، ناولهپناهج  نب  رکب  وبا 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  دواد ، نب  رکب  وبا 

اسوه 257 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  دمحا ، ذاعم  نب  دوهش  نب  رکب  وبا 
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اهینیرم 102 زا  لّوا ، قحلا  دبع  نب  رکب  وبا 
فئاوطلا 64 كولم  زا  روصنم ،)  ) زیزعلا دبع  نب  رکب  وبا 

نوطبارم 94 زا  ینوتمل ، رمع  نب  رکب  وبا 
اهینیرم 102 زا  سراف ، نب  رکب  وبا 

یقترا 377 يارما  زا  نالسراارق ، نب  رکب  وبا 
هتپ 265 یناهبن  نانارمکح  زا  دمحم ، نب  رکب  وبا 

يوما 42 يافلخ  زا  لّوا ، یفکتسم  نب  رکب  وبا 
هتپ 265 یناهبن  نانارمکح  زا  دمحم ، نب  وگوگ  هناوب  رکب  وبا 

راره 273 نیطالس  زا  دارج ، لتفا  نبا  مود  رکب  وبا 
نایصفح 110 زا  لکوتم ،) ، ) مّوس ییحی  نبا  مّود  رکب  وبا 

یلهد 572 نیطالس  زا  موس ، هاش  زوریف  نب  رفظ  نب  هاش  رکب  وبا 
اسوه 256 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  نامثع ، نب  وکیتا )  ) قیتع رکب  وبا 

اسوه 257 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  ولب ، دمحم  نبا  هبر ) هنوکینا   ) قیتع رکب  وبا 
نیدشار 35 يافلخ  زا  قیدص ،)  ) قیتع رکب  وبا 

ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  رمع ، نب  هروک  لوا  رکب  ای  رکب  وبا 
ياگنس 245 ناهاش  زا  ورب ، ای  يرکب  ای  رکب  وبا 

نایناّیز 106 زا  مجنپ ، دّمحم  نب  نیفشات  وبا 
38 نیدشار 35 ، يافلخ  زا  قوراف ،)  ) رمع صفح  وبا 

يوما 38 يافلخ  زا  دیزی ، دلاخ  وبا 
یلجع 301 فلد  وبا 

نایرومیت 600 زا  دیعس ، وبا 
195 یناخلیا 514 ، دیعس  وبا 

ناتسرل 395 ناکباتا  زا  دمحا ، ریپ  نب  دیعس  وبا 
نایریخلا 547 وبا  زا  وجنکچوک ، نب  دیعس  وبا 

668 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایناکروگ 516 زا  هاشناریم ، نب  دمحم  نب  دیعس  وبا 

نایناخلیا 479 زا  رداهب ، دیعس ، وبا 
نایطمرق 193 زا  نسح ، دیعس  وبا 

نایساطو 114 زا  مّوس ، نامثع  دیعس  وبا 
304 نایملید 303 ، زا  هلودلا ، ءاهب  زوریف  نب  عاجش  وبا 

ناتسرل 394 ناکباتا  زا  دمحم ، نب  یلع ) نب  رهاط ؟(  وبا 
ماش 146 رد  يرازن  هیلیعامسا  زا  غئاص ، رهاط  وبا 

يوما 38 يافلخ  زا  ۀیواعم ، نمحرلا  دبع  وبا 
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فئاوطلا 65 كولم  زا  دعس ، نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبا 
يوما 38 يافلخ  زا  رامحلا ،) يدعجلا   ) ناورم کلملا  دبع  وبا 

نایروغ 567 زا  دمحم ، نب  یلع  وبا 
نیدشار 35 يافلخ  زا  نیرونلا ،) وذ   ) نافع نب  نامثع  یلیل  وبا  ای  ورمع ، وبا 

لیقع 185 ینب  زا  سیمخ ، نب  ماّشغ  وبا 
زیزعلا 111 دبع  سراف  وبا 

مود 399 بساشرگ  راجیلاک  وبا 
نایملید 303 زا  هلودلا ، ناطلس  عاجش  یبا  نب  نابزرم  راجیلاک  وبا 

ماش 146 رد  يرازن  هیلیعامسا  زا  دمحم ، وبا 
مرکم 223 ینب  زا  یلع ، نبا  مود  دمحم  وبا 

نودّحوم 98 زا  دیشر ،) ، ) دّمحم وبا 
مّود 105 قحلا  دبع  دّمحم  وبا 

زاّنع 309 ینب  زا  باخرس ، نب  روصنم  وبا 
قتلس 418 زا  دمحم ، نب  هاشکلم  ای  دمحم  نب  روصنم  وبا 

ماش 146 رد  يرازن  هیلیعامسا  زا  یمجع ، رصن  ای  دمحم  نب  روصنم  وبا 
رصن 71 ینب  زا  نیعتسم ،)  ) مّود فسوی  نب  یلع  نب  دعس  رصن  وبا 

هلودلا 176 یضترم  رصن  وبا 
يرکن 91 دیزی  وبا 

100 فسوی 104 ، بوقعی  وبا 
ولنیوقارق 522 نانامکرت  زا  هاش ، ناهج  نب  فسوی  وبا 

نایرافص 332 زا  بوقعی ، فسوی  وبا 
381 ، 443 ، 441 ، 439 ، 437 ، 435 433 ، 431 ، 429 ، 425 ، 423 ، 421 ، 417 ، 419 427 ، 456 ، 458 ، 454 ، 452 ، 450 یلرشپا 445 ،

347 نایروغ 568 ، زا  مود ، نیسح  نب  زستا 
م 619 ر . نیتا ،

258 ا 255 ، فا . یج . یییاجا ،
یک 215 یس . چا .
یلادبا 537 دمحا 

فئاوطلا 66 كولم  زا  رهاط ، نب  رکب  وبا  دمحا ،
اسوه 256 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  يدوف ، نب  نامثع  نب  هیافار ) ودمحا   ) دمحا
اسوه 256 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  قیتع ، رکب  یبا  نب  وکارز  ای  ودمحا )  ) دمحا

يدعس 116 نافیرش  زا  يدهم ، دّمحم  نب  جرعا  دمحا 
نایبلک 88 زا  فسوی ، نب  لحکا  دمحا 

يدعس 117 نافیرش  زا  رغصالا ، خیش  دّمحم  نب  سابعلا  دمحا 
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اهینیرم 103 زا  رصنتسم ،)  ) میهاربا نبا  لّوا  دمحا 
راره 273 نیطالس  زا  رکب ، وبا  نبا  لوا  دمحا 

نایصفح 110 زا  لکوتم ،)  ) مّود رکب  وبا  نبا  لّوا  دمحا 
نایناماس 329 زا  ادخ ، ناماس  نب  دسا  نبا  لوا  دمحا 

فئاوطلا 65 كولم  زا  ردتقم ،)  ) نامیلس نبا  لوا  دمحا 
ینامثع 460 نیطالس  زا  موس ، دمحم  نبا  لوا  دمحا 

ینیسح 125 ياهگیب  زا  یفطصم ، نبا  لوا  دمحا 
نایناّیز 106 زا  مّود ، یسوم  نبا  لّوا  دمحا 

ینمهب 604 نیطالس  زا  هاش ، لوا  دمحا 
اهیلنامهرق 128 زا  فسوی ، نبا  لوا  یب )  ) کب دمحا 

ولغوا 446 نامهرق  زا  لوا ، میهاربا  نب  دمحا 
669 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  دمحم ، نب  رکب  وبا  نب  دمحا 
فئاوطلا 66 كولم  زا  رهاط ، نب  نمحرلا  دبع  رفعج  یبا  نب  دمحا 

نایصفح 109 زا  هرامع ، یبا  نب  دمحا 
يوما 38 يافلخ  زا  رداق ،)  ) قاحسا نب  دمحا 

یلالف 121 يولع  نافیرش  زا  یبهذ ،)  ) لیعامسا نب  دمحا 
ناتسرل 394 ناکباتا  زا  ن ،)  ) وغراپلا نب  دمحا 

اشتنم 426 ینب  زا  سایلا ، نب  دمحا 
نایملید 303 زا  هیوب ، نب  دمحا 
نایبلک 88 زا  نسح ، نب  دمحا 
رفعج 27 نب  نسح  نب  دمحا 

يوما 42 يافلخ  زا  لّوا ،) مکاح   ) نسح نب  دمحا 
نمی 198 يدیز  ناماما  زا  يدهم ،)  ) نسح نب  دمحا 

بتاک 399 یلع  نب  نیسح  نب  دمحا 
نمی 197 يدیز  ناماما  زا  ءیطوملا ، يدهملا  هب  بقلم  نیسح ، نب  دمحا 

هیناخکلیا 350 زا  رضخ ، نب  دمحا 
ناضمر 455 ینب  زا  گب ، ناضمر  نب  دمحا 

يدعس 117 نافیرش  زا  رصنلا ، نادیز  نب  دمحا 
دیعس 227 وب  لآ  زا  دیعس ، نب  دمحا 

ناهاشنمرا 380 زا  لوا ، نامکس  نب  بوقعی  ای  لوا  نامکس  نب  دمحا 
هتپ 265 یناهبن  نانارمکح  زا  نامیلس ، نب  دمحا 
نایحاجن 206 زا  لکوتملا ،)  ) نامیلس نب  دمحا 
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اولیک 262 نیطالس  زا  دمحم ، نب  نامیلس  نب  دمحا 
کجوگنم 416 لآ  زا  مود ، نامیلس  نب  دمحا 

يدیز 213 نامیلس  نب  دمحا 
نمی 197 يدیز  ناماما  زا  لکوتم ،)  ) نامیلس نب  دمحا 

هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  یتولوموف ، نب  ههش  نب  دمحا 
نولوط 135 ینب  زا  نولوط ، نب  دمحا 

يوما 42 يافلخ  زا  رصنتسم ،)  ) رهاظ نب  دمحا 
نایفلد 300 وبا  زا  زیزعلا ، دبع  نب  دمحا 

نایرافص 332 زا  یناتسجخ ، هّللا  دبع  نب  دمحا 
نایمشاه 284 زا  کلملا ، دبع  نب  دمحا 

زورمین 403 كولم  زا  موس ، نیدلا  جات  برح  نب  نیدلا  رصان  نامثع ، نب  دمحا 
نایدیشخا 137 زا  یلع ، نب  دمحا 

هیناخکلیا 349 زا  یلع ، نب  دمحا 
254 ونروب 251 ، مناک و  نانارمکح  زا  یلع ، نب  دمحا 

نمی 198 يدیز  ناماما  زا  لکوتم ،)  ) یلع نب  دمحا 
نایحیلص 207 زا  مّرکم ،)  ) یلع نب  دمحا 

هتپ 265 یناهبن  نانارمکح  زا  رمع ، نب  دمحا 
379 یقترا 378 ، يارما  زا  یسیع ، نب  دمحا 

نایسیردا 78 زا  شیعلا ،) وبا   ) مساق نب  دمحا 
ولنیوققآ 524 نانامکرت  زا  غلتق ، نب  دمحا 

نایرافص 333 زا  مادق ، نب  دمحا 
يوما 38 يافلخ  زا  دمتعم ،)  ) لکوتم نب  دمحا 

جاتحم 342 لآ  زا  دّمحم ، نب  دمحا 
هیناخکلیا 350 زا  دّمحم ، نب  دمحا 

اتا 432 بحاص  ینب  زا  دّمحم ، نب  دمحا 
هیهاشمزراوخ 344 زا  دّمحم ، نب  دمحا 

نایدواد 336 زا  دّمحم ، نب  دمحا 
ناهاشناورش 280 زا  دمحم ، نب  دمحا 

فئاوطلا 62 كولم  زا  دّمحم ، نب  دمحا 
نایبلغا 85 زا  لّوا ، دّمحم  نب  دمحا 

نایرافص 333 زا  فلخ ، نب  دمحم  نب  دمحا 
هتپ 265 یناهبن  نانارمکح  زا  نامیلس ، نب  دمحم  نب  دمحا 

670 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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اسابموم 268 نانارمکح  زا  نامثع ، نب  دمحم  نب  دمحا 
114 نایساطو 113 ، زا  مّود ، دّمحم  نب  دمحا 

نیدلا 451 ناهرب  یضاق  دالوا  زا  نیدلا ، سمش  دمحم  نب  دمحا 
يدعس 116 نافیرش  زا  سابعلا ، وبا  خیش ، دّمحم  نب  دمحا 

هیراجاق 540 زا  یلع ، دمحم  نب  دمحا 
يوما 41 يافلخ  زا  نیعتسم ،)  ) دّمحم نب  دمحا 

یقترا 378 يارما  زا  نیدلا ، ماسح  روصنملا  کلم  دومحم ، نب  دمحا 
نایناورم 181 زا  ناورم ، نب  دمحا 

يوما 42 يافلخ  زا  رصان ،)  ) ءیضتسم نب  دمحا 
يوما 42 يافلخ  زا  لّوا ، یفکتسم  نب  دمحا 

نایمطاف 139 زا  یلعتسم ،)  ) رصنتسم نب  دمحا 
لیقع 184 ینب  زا  ادوّذلا ، وبا  بیسم ، نب  دمحا 
يوما 38 يافلخ  زا  یضار ،)  ) ردتقم نب  دمحا 

يوما 42 يافلخ  زا  رهظتسم ،)  ) يدتقم نب  دمحا 
نانبل 166 نعم  ناریما  زا  محلم ، نب  دمحا 

يوما 38 يافلخ  زا  دضتعم ،)  ) قفوم نب  دمحا 
راردم 83 ینب  زا  ریما ،)  ) نومیم نب  دمحا 

راره 273 نیطالس  زا  ماربا ، ریزو  نب  دمحا 
نمی 198 يدیز  ناماما  زا  ییحی ، نب  دمحا 

نمی 196 يدیز  ناماما  زا  رصان ،)  ) ییحی نب  دمحا 
ناهاشناورش 284 زا  دیزی ، نب  دمحا 

هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  ههش ، نب  ومت  هناوب  نب  يریزو  هناوب  دمحا ،
گیب 127 دمحا 

نیرز 485 يودرا  ياهناخ  زا  رومیت ، رسپ  دمحا 
ینورب 660 ياهناطلس  زا  ملاع ، للامج  دمحم  نب  نید  جات  دمحا 

نایناخلیا 479 زا  رادوکت ، دمحا 
ینمهب 604 نیطالس  زا  دومحم ، نبا  مراهچ  دمحا 

ناتسناغفا 638 نانارمکح  زا  ناخ ، نامز  دمحم  نب  یلادبا  ناخ  دمحا 
یلهد 573 نیطالس  زا  لیعامسا ، نبا  موس  هاش  ردنکس  ناخ  دمحا 

یقترا 377 يارما  زا  میهاربا ، نب  رضخ  دمحا 
ینامثع 460 نیطالس  زا  میهاربا ، نبا  مود  دمحا 

ینمهب 604 نیطالس  زا  لوا ، دمحا  نبا  مود  دمحا 
اهینیرم 103 زا  لّوا ، دمحا  نبا  مّود  دمحا 
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نایناّیز 106 زا  مّود ، هّللا  دبع  نبا  مّود  دمحا 
اهیلنامهرق 128 زا  یلع ، نبا  مود  دمحا 

ینیسح 126 ياهگیب  زا  موس ، یلع  نبا  مود  دمحا 
نایصفح 110 زا  رصنتسم ،)  ) سابعلا وبا  دّمحم ، نبا  مّود  دمحا 

راره 273 نیطالس  زا  دمحم ، نبا  مود  دمحا 
فئاوطلا 66 كولم  زا  نیعتسم ،)  ) فسوی نبا  مّود  دمحا 

نایناماس 329 زا  لیعامسا ، نبا  مود  دمحا 
ایرکز 275 دمحا 

نایقوجلس 360 زا  لّوا ، هاشکلم  نب  رجنس  دمحا 
راره 273 نیطالس  زا  رکب ، وبا  نبا  موس  دمحا 

نایصفح 110 زا  نسح ، نبا  مّوس  دمحا 
فئاوطلا 66 كولم  زا  کلملا ، دبع  نبا  مّوس  دمحا 

ینامثع 460 نیطالس  زا  مراهچ ، دمحم  نبا  موس  دمحا 
ینمهب 604 نیطالس  زا  نویامه ، نب  هاش  موس  دمحا 

هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  ههش ، نب  یتولوموف  نب  ابمیس  دمحا 
تارجگ 591 نیطالس  زا  رفظم ، نب  دمحم  نبا  لوا  هاش  دمحا 

شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  لوا ، دمحم  نب  هاش  دمحا 
671 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

لاگنب 583 نانارمکح  زا  هاش ، دمحم  نب  هاش  دمحا 
نایناکروگ 623 زا  هاش ، دمحم  نب  رداهب  هاش  دمحا 

تارجگ 592 نیطالس  زا  موس ، هاش  دمحا 
هچا 649 ياهناطلس  زا  ویالمالل ، اجاراهم  ای  هاش  دمحا 

اشاپ 170 یلع  دمحم  نادناخ  زا  لیعامسا ، نبا  لوا  داؤف  دمحا 
اشاپ 171 یلع  دمحم  نادناخ  زا  قوراف ، نبا  مود  داؤف  دمحا 

نایقوجلس 361 زا  دواد ، گب  يرغچ  نب  درواق  دمحا 
م 310 ك . دمحا ،

ولنیوققآ 525 نانامکرت  زا  نسح ، نوزوا  نب  دمحم  ولروغوا  نب  هدوک  دمحا 
نایرافص 333 زا  ایکدمحا ،

راره 272 نیطالس  زا  حتفلا ،) بحاص   ) میهاربا نب  نارگ  دمحا 
محلم 169 نب  نعم  دمحا 

نایهاشماظن 614 زا  همیت ، نب  يرحب  هاش  ماظن  دمحا 
هیناخکلیا 351 زا  نسح ، ای  نوراه  نب  نوراه  ای  دمحا 

یلیدمحا 382 ناکباتا  زا  میهاربا ، نب  لیدمحا 
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نایداور 295 زا  نادوسهو ، نب  میهاربا  نب  لیدمحا 
یجلخ 575 دمحم  نیدلا  رایتخا 

ناهاشناورش 280 زا  موس ، زربیرف  نبا  مود  ناتسخا 
ناهاشناورش 280 زا  موس ، رهچونم  نبا  لوا  ناتیسخا 

ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  یلع ، نب  همولا  سیردا 
61 فئاوطلا 60 ، كولم  زا  دّیأتم ،)  ) یلع نبا  لّوا  سیردا 

نودّحوم 98 زا  نومأم ،)  ) بوقعی نبا  لّوا  سیردا 
نایسیردا 77 زا  ربکالا ،)  ) لّوا سیردا 

ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  هلکین ، میهاربا  نب  سیردا 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  میهاربا ، نبا  همنود  ای  دواد و  نب  سیردا 

نودّحوم 99 زا  قثاو ،) ، ) سّوبد وبا  یلعلا  وبا  دّمحم ، نبا  مّود  سیردا 
61 فئاوطلا 60 ، كولم  زا  یلع ،)  ) لّوا ییحی  نبا  مّود  سیردا 

نایسیردا 77 زا  رهزالا ،) ای  رغصالا   ) مّود سیردا 
فئاوطلا 60 كولم  زا  رفاظلا ،) یلع   ) مّود سیردا 

فئاوطلا 60 كولم  زا  مّود ، ییحی  نبا  مّوس  سیردا 
ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  یلع ، نب  هیمرگ  هتک  سیردا 

112 ه ر 93 ، سیردا ،
نسح 79 یسیردا ،

ا 258 ر . هیلدا ،
،439 ، 435 ، 433 ، 431 ، 429 ، 425 423 ، 421 ، 417 ، 419 ، 427 ، 415 ، 412 ، 464 456 ، 458 ، 452 ، 450 ، 448 لیلخ 17 ، مهدا ،

381 443 ، 441
ن 177 ا . ربرا ،

نایناخلیا 479 زا  نواگ ،)  ) نوئکاپرا
یقترا 377 يارما  زا  مود ، يزاغلیا  نب  نالسرا  قترا 

378 یقترا 376 ، يارما  زا  کسکا ، ای  بسکا  نب  قترا 
یقترا 377 يارما  زا  دمحا ، نب  هاش  قترا 

انترا 449 ینب  زا  رفعج ، نب  انترا 
راکزوب 344 نب  خومثرا 

دنواب 316 لآ  زا  نسح ، نب  ریشدرا 
672 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دنواب 316 لآ  زا  راوخنیک ، نب  ریشدرا 
نانابسوداپ 387 زا  روامان ، نب  ریشدرا 

هیناخکلیا 350 زا  نیگت ، یلع  نب  نیگت  نالسرا 
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هیهاشمزراوخ 345 زا  نیگتشونا ، نب  دّمحم  نیگت  نالسرا 
نایقوجلس 361 زا  هاشنامرک ، نبا  لوا  هاشنالسرا 

نایگنز 368 زا  دوعسم ، نبا  لوا  هاشنالسرا 
نایقوجلس 360 زا  مّود ، لرغط  نب  هاش )  ) نالسرا

نایقوجلس 361 زا  هاش ، لرغط  نبا  مود  هاش  نالسرا 
368 نایگنز 370 ، زا  مود ، دوعسم  نبا  مود  هاش  نالسرا 
همیرک 490 ياهناخ  زا  مود ، تلود  نب  يارگ  نالسرا 

فومساق 499 ياهناخ  زا  نوچوک ، نب  یلع  نب  نالسراپلا  ای  نالسرا 
461 ینامثع 459 ، نیطالس  زا  لرغطرا ،

نایناخلیا 479 زا  نوغرا ،
لوغم 471 گرزب  ياهناخ  زا  اغوب ، قیرا 

لوغم 472 گرزب  ياهناخ  زا  گب ،) یگارا   ) ابگیرا
يزگدلیا 384 ناکباتا  زا  دمحم ، ناولهپناهج  نب  کبزا 

ولنیوقارق 522 نانامکرت  زا  فسویارق ، نب  ناپسا 
لا 20 ناج . وتیزوپسا ،

یلناتسا 17
نایرومیت 551 ياغط  زا  ناخ ،) رتشه   ) ناخ ارتسا 

306 ما 224 ، سا . نرتسا ،
ياگنس 245 ناهاش  زا  لوا ، قاحسا 

جنانیا 428 ونب  زا  گب ، دارم  نب  گب  قاحسا 
نایدایز 201 زا  شیجلا ، وبا  میهاربا ، نب  قاحسا 

بعصم 326 لآ  نایرهاط و  زا  بعصم ، نب  میهاربا  نب  قاحسا 
ولغوا 447 نامهرق  زا  مود ، میهاربا  نب  قاحسا 

هکت 434 ینب  دیمح و  ینب  زا  نیدلا ، مجن  رادند ، نب  قاحسا 
نوطبارم 94 زا  یلع ، نب  قاحسا 

ؤلؤل 374 ینب  زا  ؤلؤل ، نب  قاحسا 
فئاوطلا 61 كولم  زا  دّمحم ، نب  قاحسا 

کجوگنم 416 لآ  زا  کجوگنم ، نب  قاحسا 
ناخ 421 وراص  ینب  زا  سایلا ، نب  یپلچ  قاحسا 

ياگنس 245 ناهاش  زا  مود ، قاحسا 
گنیم 558 ياهناخ  زا  دالوپ ،) دمحم   ) الم قاحسا 

يذاش 154 نب  هوکریش  نیدلا  دسا 
رفعی 203 ینب  زا  ناّسح ، وبا  میهاربا ، نب  دعسا 
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رایدنفسا 440 ینب  زا  دیزیاب ، نب  رایدنفسا 
یتارقنق 555 ياهناخ  زا  میحر ، دمحم  دیس  نب  رایدنفسا 

دزی 398 ناکباتا  زا  نیدلا ، بطق  روصنم  وبا  رگنل ، نب  رالاسهفسا 
ت 195 جروج . نلناکسا ،

نایریخلا 547 وبا  زا  گب ، یناج  نبا  ردنکسا 
نانابسوداپ 388 زا  رایز ، نب  ردنکسا 

نایناکروگ 517 زا  خیش ، رمع  نب  ردنکسا 
ولنیوقارق 521 نانامکرت  زا  فسویارق ، نب  ردنکسا 

نانابسوداپ 388 زا  ثرمویک ، نب  ردنکسا 
نانابسوداپ 387 زا  روامان ، نب  ردنکسا 
هچا 649 ياهناطلس  زا  هدوم ، ردنکسا 

یلهد 573 نیطالس  زا  هاشریش ، نب  روس  هاش  مالسا 
همیرک 489 ياهناخ  زا  لوا ، دمحم  نبا  يارگ  مالسا 

همیرک 489 ياهناخ  زا  لوا ، تلود  نبا  مود  يارگ  مالسا 
673 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

همیرک 489 ياهناخ  زا  لوا ، تمالس  نبا  موس  يارگ  مالسا 
نایوفص 530 زا  دینج ، نب  ردیح  نبا  لوا  لیعامسا 

هیناغ 70 ینب  زا  جرف ، نبا  لّوا  لیعامسا 
رایدنفسا 441 ینب  زا  میهاربا ، نب  لیعامسا 

نایناماس 329 زا  دمحا ، نب  لیعامسا 
هیدنمشناد 414 زا  نیگتشمگ ، يزاغ  ریما  نب  لیعامسا 

نایهاشماظن 614 زا  مود ، ناهرب  نب  لیعامسا 
يروب 366 ناکباتا  زا  يروب ، نب  لیعامسا 

نایمطاف 140 زا  رفاظ ،)  ) ظفاح نب  لیعامسا 
اولیک 262 نیطالس  زا  نامیلس ، نب  نیسح  نب  لیعامسا 

هیهاشمزراوخ 345 زا  شاتنوتلا ، نب  نادناخ  نب  لیعامسا 
نایونزغ 563 زا  نیگتکبس ، نب  لیعامسا 

ماش 146 رد  يرازن  هیلیعامسا  زا  ینارعش ، نب  لیعامسا 
فئاوطلا 64 كولم  زا  نونلا ، وذ  نب  نمحرلا  دبع  نب  لیعامسا 

نایبویا 153 زا  نیگتغت ، زیزع  نب  لیعامسا 
نایمطاف 139 زا  روصنم ،)  ) مئاق نب  لیعامسا 

نمی 198 يدیز  ناماما  زا  لکوتم ،)  ) مساق نب  لیعامسا 
ؤلؤل 374 ینب  زا  ؤلؤل ، نب  لیعامسا 
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یلالف 121 يولع  نافیرش  زا  فیرش ،)  ) لوا دمحم  نب  لیعامسا 
نایگنز 369 زا  دومحم ، نب  لیعامسا 

رفاسم 292 لآ  زا  نادوسهو ، نب  لیعامسا 
نایهاشلداع 612 زا  فسوی ، نب  لیعامسا 

اشاپ 170 یلع  دمحم  نادناخ  زا  میهاربا ، نب  اشاپ  لیعامسا 
ياگنس 245 ناهاش  زا  هروت ، دمحم  رسپ  لیعامسا ،
نایوفص 530 زا  لوا ، بسامهط  نبا  مود  لیعامسا 

نایناماس 329 زا  مود ، حون  نبا  مود  لیعامسا 
هیناغ 70 ینب  زا  لّوا ، فسوی  نبا  مّود  لیعامسا 

نایوفص 531 زا  یضترم ، دیس  نبا  موس  لیعامسا 
ریمشک 588 نیطالس  زا  دمحم ، نب  هاش  لیعامسا 

ماش 146 رد  يرازن  هیلیعامسا  زا  یمجع ، لیعامسا 
نایناماس 331 زا  رصتنم ، هب  بقلم  لیعامسا 

ینمهب 603 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  هاش  لیعامسا  حتفلا  وبا  خوم ، لیعامسا 
200 ، 27 ، 220 ، 218 ، 215 ، 213 208 ، 206 ، 204 ، 200 سکر 157 ، یج . ثیمسا ،

512 نوسام 514 ، یج . ثیمسا ،
ناییاتغج 476 باقعا  زا  اقوب ،)  ) اغوب نسا 

ا 606 ا . تیاپشا ،
مایلیو ف 27 رلگنپشا ،

395 ، 470 ، 315 ، 425 ، 462 ، 397 ، 509 ، 504 494 ، 492 ، 487 ، 482 ، 565 دلوترب 28 ، رلوپشا ،
204 ، 202 ر 200 ، نامتورتشا ،

نانابسوداپ 388 زا  هلودلا ، جات  نب  فرشا 
نایناکروگ 623 زا  بیز ، گنروا  نب  هاش  مظعا 

لاگنب 582 نانارمکح  زا  لوا ، هاش  ردنکس  نب  هاش  مظعا 
نایبلغا 85 زا  لّوا ، میهاربا  نب  بلغا 

ناتسرل 394 ناکباتا  زا  لوا ، هاش  فسوی  نبا  لوا  بایسارفا 
ناتسرل 394 ناکباتا  زا  مود ، هاش  فسوی  نب  دمحا  مود  بایسارفا 

هیدنمشناد 414 زا  لیعامسا ، نب  نودیرفا 
674 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

جریا 399 راشفا ،
نایمتسر 80 زا  باهولا ، دبع  نب  حلفا 

نایناکروگ 622 زا  نیدلا ، لالج  دمحم  حتفلا  وبا  نویامه ، نبا  لوا  ربکا 
نایناکروگ 623 زا  نیدلا ، نیعم  دمحم  رصن  وبا  ملاع ، هاش  نبا  مود  ربکا 
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هیهاشمزراوخ 345 زا  رقچق ، نب  یچنکا 
،177 ، 164 ، 157 ، 145 ، 142 ، 138 ، 136 124 ، 119 ، 115 ، 118 ، 108 ، 105 ، 101 ، 97 92 ، 87 ، 84 ، 79 ، 73 ، 67 نفیتسا 42 ، موبلا ،
،321 ، 319 ، 312 ، 308 ، 306 301 ، 299 ، 296 ، 291 ، 283 ، 264 ، 220 ، 218 215 ، 210 ، 208 ، 206 ، 202 ، 195 ، 189 ، 187 183
،471 ، 473 ، 570 565 ، 559 ، 556 ، 554 ، 552 ، 541 ، 549 ، 538 536 ، 533 ، 526 ، 523 ، 529 ، 337 ، 335 ، 331 328 ، 373 ، 371

27 ، 367 364 ، 354 ، 348 ، 343 ، 397 ، 392 ، 385 ، 379 375 ، 415 ، 412 ، 405 ، 519 ، 512 ، 509 ، 507 514 ، 504 ، 492 ، 486 ، 481
186 ، 363 ، 362 نایقوجلس 361 ، زا  ناوضر ، نب  سرخا  نالسراپلا 

نیّدلا 453 جات  ینب  زا  نیدلا ، جات  نب  نالسراپلا 
مور 409 نایقوجلس  زا  نامیلس ، نب  نالسراپلا 

ناتسرل 394 ناکباتا  زا  پسا ، رازه  نب  ن )  ) وغراپلا
نیگتپلا 564

اولام 598 نیطالس  زا  هاش ، گنشوه  روالد ، نب  ناخ  پلا 
یقترا 377 يارما  زا  شاترومیت ، نبا  لوا  یپلا 

نایوچ 444 ینب  زا  ناپوچ ، نب  كوروی  پلا 
یتارقنق 555 ياهناخ  زا  ضوع ، نب  رزوتلا 

هیهاشمزراوخ 345 زا  بجاح ، شاتنوتلا 
ویتاجلا 401

208 ، 206 ، 204 م 157 ، س . ح . ینهجلا ،
ناییاتغج 476 باقعا  زا  ياتجلیا ،)  ) يادگیجلا

نایناکروگ 515 زا  خرهاش ، نب  گیب  غلا 
نیرز 485 يودرا  ياهناخ  زا  دمحم ، غلا 

نازاق 495 ياهناخ  زا  شمتقت ، نب  نیدلا  لالج  نب  دمحم  غلا 
شینک 27 ردناسکلا 

یتارقنق 555 ياهناخ  زا  میحر ، دمحم  نب  یلق  هّللا 
دراودا 559 ثرولا ،

ولنیوققآ 525 نانامکرت  نسح ، نوزوا  نب  فسوی  نب  دنولا 
ناخ 421 وراص  ینب  زا  ناخ ، وراص  نب  سایلا 

نایسایلا 340 زا  دمحم ، نب  سایلا 
هکت 434 ینب  دیمح و  ینب  زا  یفطصم ، نب  سایلا 

دعس 264 سایلا 
لاگنب 582 نانارمکح  زا  هاش ، سایلا 

لوا 532 تبازیلا 
ن 371 فیسیلا ،

م 579 س . نیدلا ، ماما 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 368 

http://www.ghaemiyeh.com


535 ع )  ) قداص رفعج  ماما 
43 ، 39 ، 199 ، 37 ع )  ) نسح ماما 

راره 273 نیطالس  زا  مدآ ، نب  نید  رمع  ماما 
نایرومیت 550 ياغط  زا  دمحم ، یناج  نب  دمحم  نید  نب  یلقماما 

198 ع )  ) رقاب دمحم  ماما 
ناتسناغفا 639 نانارمکح  زا  هّللا ، بیبح  نب  هّللا  ناما 

دادرهم 541 تناما ،
ماراتام 652 نانارمکح  زا  مراهچ ، تاروک  گناما 

ماراتام 652 نانارمکح  زا  مود ، تاروک  گناما 
675 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ماراتام 652 نانارمکح  زا  موس ، تاروک  گناما 
ه 433 چ . ربما ،

هدوا 631 ناهاش  ناریزو و  زا  یلع ، تداعس  نب  یلع  دمحم  نب  هاج  ایرث  یلع  دجما 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  همرما ، رما )  ) هما

نایناماس 330 زا  یناماس ، لیعامسا  ریما 
نایهاشدیرب 610 زا  مساق ، نبا  لوا  دیرب  ریما 

نایهاشدیرب 610 زا  مود ، دیرب  ریما 
ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  ونروب ، ریما 

599 ، 395 نایناخلیا 481 ، زا  گنل ، رومیت  ریما 
يالیبوق 480 باقعا  زا  يریالج ، گرزب  نسح  ریما 

يالیبوق 480 باقعا  زا  یناپوچ ، کچوک  نسح  ریما 
ندع 218 یلوسر  ریما 

یناماس 564 کلملا  دبع  ریما 
ییاون 519 ریشیلع  ریما 

نیگتشمگ 414 يزاغ  ریما 
هیدنمشناد 413 زا  دنمشناد ، نب  نیگتشمگ  يزاغ  ریما 

یملید 179 هلودلا  ّزعم  ریما 
مّود 340 رصن  ریما 

نارادبرس 513 زا  یلو ، ریما 
نیما 326

هچا 649 ياهناطلس  زا  هاش ، نیدلا  نیما 
نوستاو 647 ارابراب  ایادنا ،

نّسلاو 27 ایادنا ،
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د 464 ا . نسردنا ،
هیهاشمزراوخ 345 زا  هنحش ، نیگتشونا 

347 ، 348 347 هیهاشمزراوخ 345 ، زا  ياهچرع ، نیگتشونا 
نایناخلیا 480 زا  ناورشونا ،

نایرومیت 551 ياغط  زا  دمحم ، هشونا 
نایرایز 320 لآ  زا  رهچونم ، نب  ناوریشونا 

480 یچوج )  ) نکتوا
نازاق 496 ياهناخ  زا  يارگ ، افص  نب  شمتوا 

فومساق 499 ياهناخ  زا  دمحم ، زاروا 
ناخ 421 وراص  ینب  زا  قاحسا ، نب  ناخروا 

ینامثع 459 نیطالس  زا  لوا ، نامثع  نب  ناخروا 
اشتنم 426 ینب  زا  دوعسم ، نب  ناخروا 
نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  ادروا ،
ياتغج 475 باقعا  زا  نوتاخ ، هنیقروا 

نایناکروگ 623 زا  لوا ، ناهج  هاش  نب  بیز  گنروا 
نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  سوروا ،

يا 255 و . يوروا ،
دمحم 385 ناولهپناهج  نب  کبزوا 

435 ، 421 431 ، 427 ، 439 ه 450 ، ا . یلشراچ ، نوزوا 
448 نایناکروگ 516 ، زا  ولنیوققآ ، نسح  نوزوا 

ولنیوققآ 524 نانامکرت  یلع ، نب  نسح  نوزوا 
د 79 شاتسوا ،

نیدیآ 425 ولغوا ،
397 469 لوغم 471 ، گرزب  ياهناخ  زا  ناخ ، ياتگوا 

نیرز 483 يودرا  ياهناخ  زا  یچغالوا ،
ا 274 فرودنلوا ،

89 یناووج 27 ، ناموا ،
467 نآاق )  ) ناخ گنوا 

نایدیشخا 137 زا  دمحم ، نب  روغیوا ) نا  روجونوا ؟( 
ریالج 510 لآ  زا  دلو ، هاش  نبا  مود  سیوا 

س 138 ا . ستورکنرها ،
676 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

لاگنب 580 نانارمکح  زا  نیدلا ، فیس  یئاتخ ، کبیا 
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كولمم 158 نیطالس  زا  نیدلا ، زع  کبیا ،
یلهد 571 نیطالس  زا  نیدلا ، بطق  کبیا ،

نایقوجلس 361 زا  لّوا ، هاشناروت  نب  هاشناریا 
ر 165 نیوریا ،

هیهاشمزراوخ 345 زا  زستا ، نب  نالسرا  لیا 
نایگنز 369 زا  موس ، یگنز  نب  نالسرا  لیا 

نایهاشبرع 549 زا  هکروب ، نب  سرابلیا 
نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  ناسبلیا ،

یلهد 571 نیطالس  زا  ناخ ، مالیا  نب  شمتتلیا 
يزگدلیا 384 ناکباتا  زا  نیدلا ، سمش  زگدلیا ،

378 یقترا 377 ، يارما  زا  قترا ، نبا  لوا  يزاغلیا 
یقترا 377 يارما  زا  یپلا ، نبا  مود  يزاغلیا 

رصن 353 ناخ  کلیا 
ناضمر 455 ینب  زا  قولیا ،

جنانیا 428 ونب  زا  یلع ، نب  گب  جنانیا 
415 ، 464 ، 492 ، 458 لیلخ 425 ، نیمرکم  چنانیا ،

532 ، 494 فوخم )  ) مراهچ ناویا 
ناتسناغفا 639 نانارمکح  زا  رومیت ، نب  هاش  بویا 
373 ، 370 ، 157 ، 141 نیدلا 100 ، حالص  یبویا ،

لوغم 472 گرزب  ياهناخ  زا  اداوربرویا ،)  ) ارداهب يراپ  رویا 
255 ، 124 یج 120 ، رویا ،

رتیپ 536 يرویا ،

«ب»

676 ص :  ب ..... »  » یسانشرابت 676 يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
قحسا 411 اب 

نایناکروگ 516 زا  مساقلا ، وبا  رقنسیاب ، نب  رباب 
نایناکروگ 622 زا  خیش ، رمع  نب  رباب 

435 ف 456 ، رگنیباب ،
يد 226 را . تسرتاب ،

469 ، 468 نیرز 283 ، يودرا  ياهناخ  زا  وتاب ،
یپ 222 یج . رجاب ،

نایداّمح 90 نایریز و  زا  سیداب ،
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فئاوطلا 62 كولم  زا  رصانلا ،) رفظم   ) سوبح نب  سیداب 
91 نایداّمح 90 ، نایریز و  زا  روصنم ، نب  سیداب 

لاگنب 583 نانارمکح  زا  هاش ، دومحم  نب  هاش  کبراب 
557 ، 27 ، 17 ، 286 ، 283 ، 343 ، 500 ، 497 478 ، 473 ، 559 ، 549 ، 331 ، 328 دلوتراب 549 ،

،335 ، 335 ، 331 ، 328 ، 341 ، 339 322 ، 319 ، 312 ، 306 ، 299 ، 296 ، 294 ، 291 286 ، 283 ، 180 دـنومدا 30 ، دروفیلک  ثروساب ،
،452 ، 450 ، 445 ، 365 364 ، 348 ، 343 ، 343 ، 397 ، 386 ، 383 ، 405 464 ، 570 ، 566 ، 565 ، 559 ، 632 ، 637 ، 621 617 ، 337
237 ، 454 ، 365 343 ، 386 ، 381 ، 443 ، 441 ، 439 ، 437 ، 435 433 ، 431 ، 429 ، 425 ، 423 ، 421 ، 417 ، 419 427 ، 412 ، 456 ، 458

ر 274 هساب ،
144 شکراغلب )  ) مود سویلیساب 

نایرومیت 550 ياغط  زا  دمحم ، یناج  نب  دمحم  یقاب 
یس 138 یج . كاراکاب ،

و 365 م . نیودلاب ،
پ 157 گولاب ،
لشیم 19 هویلاب ،

دنواب 316 لآ  زا  ناتسربط ، ذبهپسا  واب ؟،
306 ه 183 ، نواب ،

نایناخلیا 479 زا  ودیاب ،
677 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

لوا 427 دیزیاب 
ینامثع 459 نیطالس  زا  هقعاص ،)  ) لوا دارم  نبا  لوا  دیزیاب 

ریالج 510 لآ  زا  لوا ، سیوا  خیش  نب  دیزیاب 
ینامثع 460 نیطالس  زا  مود ، دمحم  نبا  مود  دیزیاب 

لاگنب 582 نانارمکح  زا  هاش ، مظعا  نب  هاش  دیزیاب 
لاگنب 584 نانارمکح  زا  نامیلس ، نب  یناررک  دیزیاب 

رایدنفسا 440 ینب  زا  لداع ، نب  مور  وتوک  دیزیاب 
نایناکروگ 516 زا  دومحم ، نب  رقنسیاب 

ولنیوققآ 525 نانامکرت  زا  بوقعی ، نب  رقنسیاب 
نایناکروگ 517 زا  خیش ، رمع  نبا  ارقیاب 

ناتسناغفا 640 نانارمکح  زا  مود ، هّللا  بیبح  اقس ، هچب 
200 چ 177 ، ي . رمر . يزاخب ،

همیرک 491 ياهناخ  زا  يارگ ، تخب 
ناهاشناورش 280 زا  دیزی ، نب  دمحا  نب  یلع  رصنتخب 

نایملید 303 زا  هلودلا ، زعم  دمحا  نب  رایتخب 
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ناخ 538 نادرمیلع  يرایتخب ،
هچا 649 ياهناطلس  زا  نیدلا ، ردب 

نایگنز 370 زا  ؤلؤل ، نیدلا  ردب 
نایگنز 368 زا  ریزو ، يؤلؤل  نیدلا  ردب 

هچا 649 ياهناطلس  زا  ملاع ، لامج  رینملا ، ردب 
هیونسح 307 ینب  زا  هیونسح ، نب  ردب 

نایناکروگ 516 زا  نیسح ، نب  نامزلا  عیدب 
نامرک 400 ناییاتخارق  زا  زدلق ،)  ) نب بجاح  قارب 

نیرز 485 يودرا  ياهناخ  قارب ،
ناییاتغج 475 زا  نیدلا ، ثایغ  قارب ،

ناطلس 401 غلتق  قارب ،
گیوشنارب 127

لراک 127 ل . نوارب ،
لچیم 27 نله  نوارب ،

هدوا 631 ناهاش  ناریزو و  زا  یلع ، دجاو  نب  رداق  سیجرب 
يرناه 19 کسرب ،

یقرش 270 ياقیرفا  رد  نایدیعس  وب  زا  دیعس ، نب  شغرب 
كولمم 160 نیطالس  زا  نیدلا ، فیس  قوقرب ،

نیرز 483 يودرا  ياهناخ  زا  هکرب ،
لیقع 184 ینب  زا  دلقم ، نب  ۀکرب 

179 نایقوجلس 359 ، زا  هاشکلم ، نب  قرایکرب 
ل 255 رنرب ،

زمیج 661 كورب ،
نایهاشماظن 614 زا  دمحا ، نبا  لوا  ناهرب 

نایهاشدامع 616 زا  ایرد ، نب  ناهرب 
نایهاش 614 ماظن  زا  لوا ، ناهرب  نب  نیسح  نبا  مود  ناهرب 

نایهاشماظن 614 زا  موس ، ناهرب 
ونروب 249 مناک و  نانارمکح  زا  نامثع ، ای  میهاربا  يرب ،

ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  همنود ، نب  يرب 
م 557 م . لیرب ،

دمحا 626 دیس  يولیرب ،
632 ، 617 س 613 ، ا . يراصنا ، یمزب 

اولیک 263 نیطالس  زا  نامیلس ، نب  دمحم  نب  تحسب 
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نانبل 168 یباهش  ناریما  زا  نیسح ، نبا  لوا  ریشب 
نانبل 168 یباهش  ناریما  زا  محلم ، نب  مساق  نبا  مود  ریشب 
نانبل 168 یباهش  ناریما  زا  رمع ، نب  مساق  نبا  موس  ریشب 

مود 169 باهش  ریشب 
ناییاتغج 475 زا  رومیت ، اغط  ای  اغب 

لاگنب 581 نانارمکح  زا  نبلب ، نب  ارغب 
678 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

لاگنب 581 نانارمکح  زا  هاش ، زوریف  نب  ارغب 
ناهاشنمرا 380 زا  رومیتگب ،)  ) رمتکب

ه 138 یس . رکب ،
ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  میهاربا ، نب  یبرگ  رکب 

فا 229 سا . ماگنیکب ،
نایقوجلس 359 زا  قوجلس ، نب  لیئاکیم  نب  دّمحم  گب 

ا 108 لب ،
یلهد 571 نیطالس  زا  ناخ ، غولوا  نابلب ،)  ) نبلب
لاگنب 581 نانارمکح  زا  یکبزوی ، نابلب ،)  ) نبلب

يریز 91 نب  نیگلب 
نایداّمح 91 نایریز و  زا  دّمحم ، نبا  مّود  نیگلب 

دمحم 258 ولب ،
ناهاشنمرا 380 زا  نایلب ،

ا 301 یج . خیچنب ،
دیشر 238 لآ  زا  لالط ، نب  ردنب 

اولیک 262 نیطالس  زا  نامیلس ، نب 
یلیدمحا 382 ناکباتا  زا  نالسرا ، پرک  نب 

بیبحت 67 ونب 
نیگتگب 372 ینب  زا  نیگتگب ، ینب 

نایقوجلس 363 زا  لیقع ، ینب 
500 ا 497 ، نسگینب ،

هتپ 265 یناهبن  نانارمکح  زا  لوا ، يوکم  هناوب  نبا  لوا  يرکب  هناوب 
هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  مود ، يرکم  هناوب  نبا  مود  يرکب  هناوب 

هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  رکب ، وبا  وتوتم ، ومت  هناوب 
هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  ههش ، نب  دمحا  نب  ههش  هناوب 

هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  يدموموف ، هناوب  دمحم  نب  ههش  هناوب 
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هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  وتوتمومت ، هناوب  رکب  وبا  نب  دمحم  يدموموف ، هناوب 
هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  رکب ، وبا  نب  ههش  نب  وکم  هناوب 

هتپ 265 یناهبن  نانارمکح  زا  دمحم ، نبا  لوا  يوکم  هناوب 
هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  لوا ، يرکب  هناوب  نبا  مود  يوکم  هناوب 

هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  دمحم ، نب  رکب  وبا  وکمومن ، هناوب 
615 ، 619 ، 579 602 ، 600 ، 599 ، 585 ، 590 ، 596 ، 635 ، 627 621 ، 617 ، 613 ، 611 یج 609 ، جیپ ، نتروب -

بیبح 127 هبیقروب ،
258 ، 255 كروب 127 ،

559 ، 557 ، 552 ، 549 يروی 554 ، لگروب ،
يروب 366 ناکباتا  زا  كولملا ، جات  دیعس  وبا  نیگتغط ، نب  يروب 

هبازوب 396
ناییاتغج 476 زا  نازوب ،

رداقلا 457 وذ  ینب  زا  نامیلس ، نب  دروقزوب 
69 یج 67 ، الیو ، شوب -

ینورب 658 ياهناطلس  زا  نامیلس ، نب  هیقلوب 
نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  نایوب ،

ناییاتغج 476 زا  یلق ، نایوب 
509 ، 487 ، 482 ، 478 ، 473 ا 294 ، ج . لیوب ،

نایملید 302 زا  نسح ، هلودلا  نکر  نب  هیوب 
نایهاشماظن 614 زا  میهاربا ، نب  رداهب 

لاگنب 581 نانارمکح  زا  هاش ، زوریف  نب  رداهب 
همیرک 491 ياهناخ  زا  مود ، تلود  نب  دمحا  نب  يارگ  مود  رداهب 

679 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
شیدناخ 608 یقوراف  نانارمکح  زا  مراهچ ، هاش  لداع  نب  هاش  رداهب 

تارجگ 592 نیطالس  زا  مود ، رفظم  نب  هاش  رداهب 
نایناکروگ 623 زا  مود ، ربکا  نبا  مود  هاش  رداهب 

همیرک 489 ياهناخ  زا  مود ، يزاغ  نبا  لوا  يارگ  رداهب 
ماش 146 رد  يرازن  هیلیعامسا  زا  ماش ، یلیعامسا  هعماج  ياوشیپ  مارهب ،

لاگنب 582 نانارمکح  زا  ناخ ، راتات  مارهب ،
یلهد 571 نیطالس  زا  شمتتلیا ، نبا  هاشمارهب 

زورمین 402 كولم  زا  موس ، نیدلا  جات  برح  نب  هاشمارهب 
کجوگنم 416 لآ  زا  دواد ، نب  هاش  مارهب 

نایقوجلس 361 زا  هاش ، لرغط  نب  هاش  مارهب 
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565 نایونزغ 564 ، زا  موس ، دوعسم  نب  هاش  مارهب 
نیسح 519 دازهب ،

یلهد 573 نیطالس  زا  يدول ، مارهب  نب  الام  نب  لولهب 
نانابسوداپ 389 زا  نوتسیب ، نب  نمهب 

روپنوج 595 یقرش  ياهناطلس  زا  هاش ، دومحم  نب  ناخ  نکیهب 
ت 145 یکنایب ،

نایناکروگ 623 زا  هاش ، دمحا  نب  تخب  رادیب 
ولنیوقارق 521 نانامکرت  زا  هجوخ ، ماریب 

255 گنیسم 127 ، دریب ،
ناهاشناورش 280 زا  ریس ، خرف  نب  مریب 

346 ناحیر 344 ، وبا  ینوریب ،
نانابسوداپ 389 زا  ریگناهج ، نب  نوتسیب 

نانابسوداپ 387 زا  رمکنیرز ، نب  نوتسیب 
نایرایز 320 لآ  زا  ریگمشو ، نب  نوتسیب 

128 یگیبرلگیب 126 ،
لاگنب 580 نانارمکح  زا  دودرم ، نب  ناخ  گلیب 

ر 233 ا . ردنیو ، یلیب 
27 ، 306 چا 224 ، يد . ا . راویب ،

«پ»

نامرک 400 ناییاتخارق  زا  دمحم ، رتخد  نوتاخ  هاشداپ 
اکالام 645 نانارمکح  زا  اراوشماراپ ،

ماراتام 652 نانارمکح  زا  رگوپ ، نانوس  لوا ، ياناوبوکاپ 
اتراکاروس 654 ياهنانوهوسوس  زا  مجنپ ، ياناوبوکاپ 

اتراکاروس 654 ياهنانوهوسوس  زا  مراهچ ، ياناوبوکاپ 
ماراتام 652 نانارمکح  زا  لوبمک ، مود ، ياناوبوکاپ 

اتراکاروس 654 ياهنانوهوسوس  زا  مهد ، ياناوبوکاپ 
ماراتام 652 نانارمکح  زا  موس ، ياناوبوکاپ 

اتراکاروس 654 ياهنانوهوسوس  زا  مشش ، ياناوبوکاپ 
اتراکاروس 654 ياهنانوهوسوس  زا  مهن ، ياناوبوکاپ 

اتراکاروس 654 ياهنانوهوسوس  زا  متشه ، ياناوبوکاپ 
اتراکاروس 654 ياهنانوهوسوس  زا  متفه ، ياناوبوکاپ 

اتراکاروس 654 ياهنانوهوسوس  زا  مهدزای ، ياناوبوکاپ 
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اتراکاروس 654 ياهنانوهوسوس  زا  مهدزاود ، ياناوبوکاپ 
اتراکاروس 654 ياهنانوهوسوس  زا  موس ، ياناوبوکاپ 

680 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ماراتام 652 نانارمکح  زا  كایپارکادس ، ناهبمناپ 

نسکج 346 رتپ 
375 د 371 ، نتپ ،

ماراتام 652 نانارمکح  زا  لوا ، تاروک  گناما  وبارپ 
يراوشیا 627 دسارپ ،

هچا 649 ياهناطلس  زا  میهاربا ، فیرش  نب  يوتمل  فیرش  ملاع  اسکرپ 
124 ، 119 ، 115 ، 67 يول 56 ، ا . لاسناوورپ ،

16 ، 355 نایلموا 352 ، كاستیرپ ،
536 ر 533 ، یج . يرپ ،

ناتسرل 395 ناکباتا  زا  مود ، هاش  فسوی  نب ؟ گنشپ 
ریبک 492 رطپ 

پ 14 ا . یکسفشورطپ ،
ش 84 الپ ،

651 نای م 657 ، ریوولپ ،
لاگنب 581 نانارمکح  زا  ناخ ، رداق  رادیب  ای  رادنپ 

را 27 يا . یس . لنپ ،
ساترئوپ 27

یج 504 ل . رتوپ ،
نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  ناخ ، دلوب ) ، ) دالوپ

ولغوا 447 نامهرق  زا  دمحا ، ریپ 
ولغوا 447 نامهرق  زا  مود ، میهاربا  نب  دمحا  ریپ 

ناتسرل 395 ناکباتا  زا  گنشپ ، نب  دمحا  ریپ 
ولنیوقارق 521 نانامکرت  زا  فسویارق ، نب  قادوب  ریپ 

ترک 503 لآ  زا  نیدلا ، زعم  دمحم  نیسحریپ  نب  یلع  ریپ 
نایریخلا 547 وبا  زا  گب ، یناج  نبا  لوا  دمحم  ریپ 

نایناکروگ 515 زا  رومیت ، نب  ریگناهج  نب  دمحم  ریپ 
نایناکروگ 517 زا  رومیت ، نب  خیش  رمع  نب  دمحم  ریپ 

نایریخلا 548 وبا  زا  گب ، یناج  نب  نامیلس  نبا  مود  دمحم  ریپ 
ناضمر 456 ینب  زا  مود ، دمحم  نب  روصنم  ریپ 

ناضمر 456 ینب  زا  لیلخ ، نب  دمحم  يریپ 
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«ت»

لاگنب 581 نانارمکح  زا  نالسرا ، دمحم  نب  ناخ  راتات 
تارجگ 591 نیطالس  زا  لوا ،)  ) هاش دمحم  رفظم ، نب  ناخ  راتات 

نانابسوداپ 388 زا  ردنکسا ، نب  هلودلا  جات 
اشتنم 426 ینب  زا  دمحا ، نیدلا  جات 

زورمین 403 كولم  زا  لوا ، نیدلا  بطق  دمحم  نب  نیدلا  جات 
اتا 432 بحاص  ینب  زا  نیدلا ، رخف  یلع  نب  نسح  نیدلا  جات 

نیّدلا 453 جات  ینب  زا  هاش ، ناغد  نیدلا  جات 
رصن 404 لضفلا  وبا  مود  نیدلا  جات 

اهینیرم 103 زا  ورمع ، وبا  یلع ، نب  نیفشات 
نوطبارم 94 زا  یلع ، نب  نیفشات 

ناییاتغج 475 زا  وقیلات ،
نایقوجلس 360 363 زا  نالسرابلا ، نبا  لّوا  شتت 

نایقوجلس 361 زا  قاقد ، نبا  مّود  شتت 
يروب 366 ناکباتا  زا  مود ، شتت 

ماراتام 652 نانارمکح  زا  نمهرودب ، هاگن  اهسوکارکاجت 
120 ، 97 ، 124 ، 115 ، 105 ، 101 ه 79 ، هسارت ،

یس 132 یج . دوارت ،
ییول 20 دوپرت ،

ابطابط 199 میهاربا  نب  مساق  نیدلا  نامجرت 
681 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

لوغم 471 گرزب  ياهناخ  زا  نوتاخ ، ناکرت 
دیعس 228 وب  لآ  زا  دیعس ، نب  یکرت 

دوعس 230 لآ  زا  دمحم ، نب  هّللا  دبع  نب  یکرت 
ناییاتغج 476 زا  نیدلا ، ءالع  نیریشمرت ،

ل 331 و . لودیرت ،
258 ، 255 رسنپسا 244 ، یج . ماگنیمیرت ،

ر 89 ینیرت ،
437 ف 456 ، رنشت ،

ناییاتغج 476 زا  رومیت ، قلغت 
یلهد 572 نیطالس  زا  يزاغ ، نبا ؟ لوا  هاش  قلغت 

یلهد 572 نیطالس  زا  موس ، هاش  زوریف  نب  ناخ  حتف  نبا  مود  هاش  قلغت 
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هیهاشمزراوخ 345 زا  نالسرا ، لیا  نب  شکت 
هاشمزراوخ 364 شکت 

نایرغلس 396 زا  یگنز ، نب  هلگد  ای  هلکت 
ناتسرل 394 ناکباتا  زا  پسا ، رازه  نب  هلگد  ای  هلکت 

435 م 48 ، جادنیکت ،
ناهاشناورش 280 زا  مود ، لیلخ  نب  یلع  ناهرب  میقع  شالت 

87 م 82 ، یبلت ،
فئاوطلا 62 كولم  زا  نیگلب ، نب  میمت 
نایداّمح 90 نایریز و  زا  ّزعم ، نب  میمت 

ریالج 510 لآ  زا  نوتاخ ، ودنت 
نیرز 483 يودرا  ياهناخ  زا  وگنم ، ادوت 
نایقوجلس 361 زا  درواق ، نبا  لّوا  هاشناروت 

نایقوجلس 361 زا  هاش ، لرغط  نبا  مود  هاشناروت 
484 نیرز 483 ، يودرا  ياهناخ  زا  هیقاتقوت ،

نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  شمتقوت ،
همیرک 489 ياهناخ  زا  مود ، يزاغ  نب  يارگ  شمتقوت 

نیرز 483 يودرا  ياهناخ  زا  اغوبالوت ،
ر 172 ا . ونادلوت ،
469 يولوت 468 ،

روسیم 636 نانارمکح  زا  یلع ، ردیح  نب  ناطلس  وپیت 
یکنایب 19 يریت 

476 ، 27 ، 423 ، 404 ، 462 511 ، 505 ، 513 ، 504 ، 477 ، 578 رومیت 624 ،
نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  رومیت ،

همیرک 488 ياهناخ  زا  رومیت ،
لوغم 471 گرزب  ياهناخ  زا  وتیاجلوا ، رومیت 

دیعس 228 وب  لآ  زا  لصیف ، نب  رومیت 
یقترا 377 يارما  زا  لوا ، يزاغلیا  نب  شاترومیت 

ناپوچ 438 نب  شاترومیت 
هکت 434 ینب  دیمح و  ینب  زا  ناپوچ ، نب  شاترومیت 

ناتسناغفا 638 نانارمکح  زا  دمحا ، نب  هاش  رومیت 
نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  غلتق ، رومیت 
لاگنب 581 نانارمکح  زا  ناخ ، نارق  رومیت 

نایناکروگ 515 زا  سلرب ، ياغارط  نب  گنل  رومیت 
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نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  کلم ، رومیت 

«ث»

یبلاعث 347
مساق 574 نب  دمحم  یفقث ،

144 نایسادرم 143 ، زا  حلاص ، نب  لامث 
دیعس 227 وب  لآ  زا  دیعس ، نب  ینیوث 

«ج»

لاگنب 582 نانارمکح  زا  وداج ،
یماج 519

س 258 ه ا . نتسناج ،
682 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نازاق 496 ياهناخ  زا  رایلوا ، دیس  نب  یلع  ناج 
فومساق 498 ياهناخ  زا  رایلوا ، دیس  نب  یلع  ناج 

نیرز 483 يودرا  ياهناخ  زا  کبمج ،)  ) کب یناج 
همیرک 489 ياهناخ  زا  لوا ، تلود  نب  كرابم  نب  يارگ  گب  یناج 

فومساق 498 ياهناخ  زا  تلود ، رون  نب  یناج 
نوغرا 620 لآ  زا  یقاب ، دمحم  نب  گیب  یناج 

نایرومیت 550 ياغط  زا  دمحم ، رای  نب  دمحم  یناج 
نایبلک 88 زا  یلع ، نب  رهاج 

هیناخکلیا 350 زا  رمع ، نب  لیئاربج 
رفاسم 292 لآ  زا  لوا ، نابزرم  نبا  لوا  ناتسج 

نایناتسج 288 زا  مراهچ ، ناتسج 
رفاسم 293 لآ  زا  مود ، میهاربا  نبا  مود  ناتسج 

نایناتسج 287 زا  نابزرم ، نبا  مود  ناتسج 
نایناتسج 287 زا  نادوسهو ، نبا  موس  ناتسج 

نمی 196 يدیز  ناماما  زا  مساق ، نب  رفعج 
يرفعج 399 نسح  نب  دمحم  نب  رفعج 
نایبلک 88 زا  یلع ، نب  دّمحم  نب  رفعج 
هیدنز 537 زا  قداص ، دمحم  نب  رفعج 

يوما 41 يافلخ  زا  لکوتم ،)  ) مصتعم نب  رفعج 
يوما 38 يافلخ  زا  دضتعم ، نب  رفعج 
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نایبلک 88 زا  فسوی ، نب  رفعج 
يوما 38 يافلخ  زا  ردتقم ،)  ) رفعج

ناییاتغج 475 زا  ياتغج ،
476 م 423 ، ياجوا ، ياتغج 

ا 255 فا . رلتاب ، يرفج 
478 ، 507 ، 29 رتیپ 27 ، نسکج ،

نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  نیدلا ، لالج 
348 هاشمزراوخ 379 ، نیدلا  لالج 

یجلخ 576 مود  هاش  زوریف  نیدلا  لالج 
تارجگ 591 نیطالس  زا  مود ، دمحم  نب  ناخ  لالج 

لاگنب 584 نانارمکح  زا  روس ، ناخ  دمحم  نب  هاش  لالج 
ادنلج 221 لآ  زا  ادنلج ، نب  رفعج  نب  دوعسم  نبا  ادنلج 

ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  همنود ، نب  لیج  ای  لیلج 
ریمشک 587 نیطالس  زا  ریم ، هاش  نب  دیشمج 

271 یقرش 270 ، ياقیرفا  رد  نایدیعس  وب  زا  هّللا ، دبع  نب  دیشمج 
425 نیدیآ 424 ، ینب  زا  دمحم ، نب  رداهب  میهاربا  نب  دینج 

469 یجوج 468 ،
نیرز 483 يودرا  ياهناخ  زا  یچوج ،

606 ، 602 ، 619 617 ، 615 ، 613 ، 611 م 609 ، پ . یشوج ،
651 سمات و . لوبینوج ،

هچا 649 ياهناطلس  زا  هاش ، ملاع  رهوج 
يزگدلیا 384 ناکباتا  زا  زگدلیا ، نب  دمحم  ناولهپناهج 

نایناخلیا 480 زا  رومیت ، ناهج 
نایناکروگ 623 زا  لوا ، ملاع  هاش  نب  رادناهج 

ولنیوقارق 522 نانامکرت  زا  فسویارق ، نب  هاش  ناهج 
هچا 649 ياهناطلس  زا  كوا ، توجتپ  ای  هاش  ناهج 

نایناکروگ 622 زا  ربکا ، نب  ریگناهج 
نانابسوداپ 389 زا  زیزع ، نب  ریگناهج 

ولنیوققآ 524 نانامکرت  یلع ، نب  ریگناهج 
389 نانابسوداپ 388 ، زا  سواک ، نب  ریگناهج 

نانابسوداپ 388 زا  دمحم ، نب  ریگناهج 
فئاوطلا 63 كولم  زا  روهج ، نب  دّمحم  نب  روهج 

نایحاجن 205 زا  حاجن ، نب  شاّیج 
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لوغم 472 گرزب  ياهناخ  زا  رومیت ، قت  وتغجیج 
683 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نولوط 135 ینب  زا  هیورامخ ، نب  شیج 

«چ»

پ 97 اتملاچ ،
354 ، 362 نایقوجلس 359 ، زا  قوجلس ، نب  لیئاکیم  نب  دواد  گب  يرغچ 

فلاکچ 494
نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  ياتمچ ،

ناییاتغج 476 زا  یش ، گنچ 
354 ، 348 ، 491 ، 476 ، 624 ، 467 ، 468 ، 485 480 لوغم 471 ، گرزب  ياهناخ  زا  زیگنچ ،

ناپوچ 444 ینب  زا  نیدلا ، ماسح  ناپوچ ،
دابآردیح 634 ياهماظن  زا  نالسرا ، چلق  نیچ 

«ح»

ناینادمه 212 زا  دمحا ، نب  متاح 
سامح 213 نب  متاح 

ناینادمه 212 زا  سامح ، نب  متاح 
ناینادمه 212 زا  ینادمه ، میشغ  نب  متاح 

ریمشک 587 نیطالس  زا  نیدباعلا ، نیز  نب  ناخ  یجاح 
كولمم 160 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  مود  نابعش  نبا  مود  یجاح 

دزی 399 ناکباتا  زا  هاش ، فسوی  نب  هاش  یجاح 
همیرک 488 ياهناخ  زا  شات ، نب  نیدلا  ثایغ  نبا  لوا  يارگ  یجاح 

همیرک 488 ياهناخ  زا  لوا ، يارگ  یجاح 
همیرک 488 ياهناخ  زا  رومیت ، شات  نب  نیدلا  ثایغ  نب  يارگ  یجاح 
همیرک 490 ياهناخ  زا  لوا ، تمالس  نب  میرق  نبا  مود  يارگ  یجاح 

ینورب 659 ياهناطلس  زا  نسح ، دمحم  نب  یلع  دمحم  یجاح 
نایفلد 300 وبا  زا  زیزعلا ، دبع  نب  ثراح 

ظفاح 139
ترک 503 لآ  زا  لوا ، نیدلا  ثایغ  نب  ظفاح 

ایناپسا 53 نایوما  زا  مّوس ، نمحرلا  دبع  نبا  مّود  مکاح 
دیعس 227 وب  لآ  زا  دیعس ، نب  دماح 

فئاوطلا 62 كولم  زا  نسکام ، نب  سوبح 
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ناتسناغفا 639 نانارمکح  زا  نمحرلا ، دبع  نب  هّللا  بیبح 
ناتسناغفا 639 نانارمکح  زا  ناخ ، میظع  نب  هّللا  بیبح 

ریمشک 588 نیطالس  زا  لیعامسا ، نب  هاش  بیبح 
606 ، 602 ، 600 ، 594 586 ، 590 ، 597 ، 621 ، 609 دمحم 579 ، بیبح ،

167 ك . ف . یتح ،
نامرک 400 ناییاتخارق  زا  ناطلس ، جاّجح 

زورمین 402 كولم  زا  رصن ، نب  كولملا  ّزع  دمحم  نب  برح 
نایسیردا 78 زا  نسح ،

یلالف 122 يولع  نافیرش  زا  مراهچ ، دمحم  نبا  لوا  نسح 
ناینادمح 175 زا  هّللا ، دبع  ءاجیهلا  یبا  نب  نسح 

نایطمرق 193 زا  دیعس ، وبا  نب  دمحا  نب  نسح 
اولیک 262 نیطالس  زا  بیطخ ،)  ) لیعامسا نب  نسح 

نیّدلا 453 جات  ینب  زا  نالسراپلا ، نب  نسح 
نایملید 302 زا  هیوب ، نب  نسح 

684 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایطمرق 193 زا  یباّنج ، مارهب  نب  نسح 

اولیک 261 نیطالس  زا  دواد ، نب  نسح 
263 ، 262 اولیک 261 ، نیطالس  زا  نامیلس ، نب  نسح 

دنواب 316 لآ  زا  متسر ، يزاغ  هاش  نب  نسح 
اولیک 262 نیطالس  زا  تولاط ، نب  نسح 

نمی 196 يدیز  ناماما  زا  نمحرلا ، دبع  نب  نسح 
نایبلک 88 زا  یبلک ، نیسحلا  یبا  نب  هّللا  دبع  نب  نسح 

هیناخکلیا 350 زا  یلع ، نب  نسح 
نایداّمح 90 نایریز و  زا  یلع ، نب  نسح 

نایملید 304 زا  هلودلا ، ءاهب  زوریف  نب  نسح 
نایسیردا 78 زا  مساق ، نب  نسح 

دنواب 316 لآ  زا  ورسخیک ، نب  نسح 
لیقع 184 ینب  زا  دمحم ، نب  نسح 

نایروغ 567 زا  دمحم ، نب  نسح 
نایصفح 110 زا  مجنپ ، دّمحم  نب  نسح 

نایسیردا 78 زا  ماّجح ،) ، ) دّمحم نب  نسح 
كولمم 159 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  نسح 

نایناورم 181 زا  ناورم ، نب  نسح 
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يوما 42 يافلخ  زا  دجنتسم ، نب  نسح 
ماش 146 رد  يرازن  هیلیعامسا  زا  دوعسم ، نب  نسح 

اسوه 257 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  دمحا ، ذاعم  نب  نسح 
نایریمن 188 زا  بّاثو ، نب  نسح 

61 فئاوطلا 60 ، كولم  زا  رصنتسم ،)  ) لّوا ییحی  نب  نسح 
هیناخکلیا 352 زا  یلع ، نبا  نیگت )  ) نسح

نارادبرس 513 زا  یناغماد ، نسح 
ناریا 391 نیشاشح  زا  لوا ، دمحم  نبا  مود  نسح 

124 یلالف 122 ، يولع  نافیرش  زا  مجنپ ، دمحم  نبا  مود  نسح 
ینهجلا 142 دومحم  نامیلس  نسح 

ناریا 391 نیشاشح  زا  دمحم ، نب  موس  نسح 
ریمشک 587 نیطالس  زا  ردیح ، نب  هاش  نسح 

ناریا 391 نیشاشح  زا  حابص ، نسح 
نایبلک 88 زا  فسوی ، نب  ماصمص  نسح 

ولنیوقارق 522 نانامکرت  زا  هاش ، ناهج  نب  یلع  نسح 
هیونسح 307 ینب  زا  یناکیزرب ، نیسح  نبا  هیونسح 

یلالف 122 يولع  نافیرش  زا  نیسح ،
نمی 198 يدیز  ناماما  زا  روصنملا ، نیسح 

ینیسح 126 ياهگیب  زا  مجنپ ، دمحم  نب  رصنلا  نیسح 
نایهاشماظن 614 زا  ناهرب ، نبا  لوا  نیسح 

نایروغ 567 زا  نسح ، نبا  لوا  نیسح 
نایوفص 530 زا  لوا ، نامیلس  نبا  لوا  نیسح 

ریالج 510 لآ  زا  سیوا ، خیش  نبا  لوا  نیسح 
ینیسح 125 ياهگیب  زا  یکرت ، یلع  نبا  لوا  نیسح 

نایداور 295 زا  دمحم ، نبا  لوا  نیسح 
هکت 434 ینب  دیمح و  ینب  زا  سایلا ، نب  نیسح 

ناینادمح 175 زا  رهاط ، وبا  نسح ، نب  نیسح 
هیناخکلیا 352 زا  نیگت ،)  ) نسح نب  نیسح 

ناینادمح 175 زا  نادمح ، نب  نیسح 
نایبویا 153 زا  مود ، لیلخ  نب  نیسح 

اولیک 262 نیطالس  زا  نامیلس ، نب  نیسح 
رهاط 218 نب  نیسح 

نایرافص 333 زا  یمیمت ، رهاط  نب  نیسح 
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بعصم 325 لآ  نایرهاط و  زا  مّود ، رهاط  نب  نیسح 
685 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یمشاه 235 نافیرش  زا  لالط ، نب  نیسح 
237 یلع 126 ، نب  نیسح 

یمشاه 234 نافیرش  زا  یلع ، نب  نیسح 
اتا 432 بحاص  ینب  زا  اتا ، بحاص  نیدلا  رخف  یلع  نب  نیسح 

نمی 196 يدیز  ناماما  زا  يدهم ،)  ) مساق نب  نیسح 
نایقوجلس 361 زا  درواق ، نب  نیسح 

یمشاه 234 نافیرش  زا  دمحم ، نب  نیسح 
مرکم 223 ینب  زا  مرکم ، نب  نیسح 

نایناکروگ 516 زا  رومیت ، نب  خیش  رمع  نب  ارقیاب  نب  روصنم  نب  نیسح 
نایروغ 567 زا  لوا ، نیسح  نبا  مود  نیسح 

ریالج 511 لآ  زا  دمحا ، ناطلس  نب  هلودلا  ءالع  نبا  مود  نیسح 
نایداور 295 زا  لوا ، نالحم  نبا  مود  نیسح 

ینیسح 125 ياهگیب  زا  دومحم ، نبا  مود  نیسح 
نایهاشماظن 615 زا  مود ، یضترم  نب  موس  نیسح 

ریمشک 588 نیطالس  زا  هاش ، نیسح 
روپنوج 595 یقرش  ياهناطلس  زا  هاش ، دومحم  نب  هاش  نیسح 

يدوبللا 14 یلع  نیسح 
لاگنب 583 نانارمکح  زا  هاش ، دومحم  نب  هاش  حتف  نیسح 

هیراجاق 539 زا  نسح ، دمحم  نب  یلقنیسح 
172 اشاپ 170 ، یلع  دمحم  نادناخ  زا  لیعامسا ، نب  لماک  نیسح 

نایمشاه 284 زا  هّینم ، نب  دمحا  مرشح 
ایناپسا 53 نایوما  زا  لّوا ، ماشه  نبا  لّوا  ماکح 

فئاوطلا 62 كولم  زا  حدامص ، ینب  نانارمکح 
ماش 146 رد  يرازن  هیلیعامسا  زا  مجنم ، میکح 

همیرک 490 ياهناخ  زا  مود ، تداعس  نب  يارگ  میلح 
نایداّمح 91 نایریز و  زا  لّوا ، نیگلب  نب  داّمح 

ناینادمه 212 زا  بیبق ، نب  سامح 
ناینادمح 175 زا  یبلغت ، نودمح  نب  نادمح 

طمرق 194 نادمح 
ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  همنود ، نب  نودمح 
فئاوطلا 63 كولم  زا  روصنم ،)  ) دّمحم نب  نیدمح 
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ولنیوققآ 524 نانامکرت  زا  نامثعارق ، نب  هزمح 
لاگنب 582 نانارمکح  زا  هاش ، مظعا  نب  هاش  هزمح 

نمی 197 يدیز  ناماما  زا  مشاه ، وبا  نب  ةزمح 
ناضمر 455 ینب  زا  دمحا ، نب  ةزمح 

يوما 43 يافلخ  زا  لّوا ، لکوتم  نب  ةزمح 
یقرش 270 ياقیرفا  رد  نایدیعس  وب  زا  دمحم ، نب  دومح 

اشاپ 126 هدومح 
ینیسح 125 ياهگیب  زا  مود ، یلع  نبا  اشاپ  هدومح 

راره 273 نیطالس  زا  رکب ، وبا  نب  دیمح 
یقرش 270 ياقیرفا  رد  نایدیعس  وب  زا  ینیوث ، نب  دیمح 

تربلآ 20 یناروح ،
هدوا 631 ناهاش  ناریزو و  زا  یلع ، تداعس  نبا  لوا  ردیح 

هدوا 631 ناهاش  ناریزو و  زا  گنج ، ردفص  نب  ردیح 
نانبل 168 یباهش  ناریما  زا  یسوم ، نب  ردیح 

تالغود 589 ردیح 
هدوا 631 ناهاش  ناریزو و  زا  لوا ، ردیح  نب  هاج  نامیلس  مود  ردیح 

686 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
روسیم 636 نانارمکح  زا  دمحم ، حتف  نب  رداهب  ناخ  یلع  ردیح 

نارادبرس 513 زا  باصق ، ردیح 
همیرک 488 ياهناخ  زا  لوا ، یجاح  نب  يارگ  ردیح 

«خ»

یناقاخ 417
نایصفح 109 زا  مّوس ، ییحی  نبا  لّوا  دلاخ 

دوعس 230 لآ  زا  لوا ، دوعس  نب  دلاخ 
اولیک 262 نیطالس  زا  نامیلس ، نب  دلاخ 

دوعس 231 لآ  زا  زیزعلا ، دبع  نب  دلاخ 
ناهاشناورش 279 زا  دیزی ، نب  دلاخ 

نایصفح 110 زا  مّود ، میهاربا  نبا  مّود  دلاخ 
نایونزغ 564 زا  هاشمارهب ، نب  هاش  ورسخ 

نایناتسج 287 زا  راذانم ، نب  هاش  ورسخ 
نایملید 303 زا  رصان ، وبا  نیدلا ، دامع  نابزرم  نب  زوریف  ورسخ 
نایملید 304 زا  رصن ، وبا  نیدلا ، دامع  نابزرم  نب  زوریف  ورسخ 
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نایناتسج 287 زا  نادوسهو ، نب  زوریف  ورسخ 
نایونزغ 564 زا  هاش ، ورسخ  نب  کلم  ورسخ 

نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  رضخ ،
هکت 434 ینب  دیمح و  ینب  زا  رادند ، نب  گب  رضخ 

هیناخکلیا 350 زا  میهاربا ، نب  رضخ 
نیدیآ 424 ینب  زا  دمحم ، نب  رضخ 

هکت 434 ینب  دیمح و  ینب  زا  سنوی ، نب  رضخ 
لاگنب 583 نانارمکح  زا  ناخ ، رضخ 

یلهد 573 نیطالس  زا  نامیلس ، نب  ناخ  رضخ 
لاگنب 584 نانارمکح  زا  روس ، ناخ  دمحم  نب  هاش  رداهب  ناخ  رضخ 

ناخ 421 وراص  ینب  زا  قاحسا ، نب  هاش  رضخ 
نایرافص 334 زا  دمحا ، نب  فلخ 

راره 273 نیطالس  زا  رکب ، وبا  نب  فلخ 
نایرافص 333 زا  دمحا ، نب  فلخ 

زورمین 402 كولم  زا  لوا ، نیدلا  جات  رصن  نب  فلخ 
« ..... خ  » یسانشرابت 686 يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالـسا  ياههلـسلس  یقرـش 270  ياقیرفا  رد  نایدیعـس  وب  زا  شغرب ، نب  ۀفیلخ 

686 ص : 
یقرش 270 ياقیرفا  رد  نایدیعس  وب  زا  بورخ ، نب  ۀفی 

ناهاشناورش 280 زا  لوا ، میهاربا  نبا  لوا  لیلخ 
ناضمر 455 ینب  زا  مود ، میهاربا  نب  دواد  نب  لیلخ 

رداقلا 457 وذ  ینب  زا  هجارق ، نب  لیلخ 
نازاق 495 ياهناخ  زا  دومحم ، نب  لیلخ 

تارجگ 591 نیطالس  زا  دومحم ، نب  ناخ  لیلخ 
ناهاشناورش 280 زا  مود ، میهاربا  نبا  مود  لیلخ 

نایناکروگ 515 517 زا  هاشناریم ، نب  ناطلس  لیلخ 
نولوط 135 ینب  زا  دمحا ، نب  هیورامخ 

لیقع 185 ینب  زا  بلغت ، نب  سیمخ 
ماش 146 رد  يرازن  هیلیعامسا  زا  دوعسم ، نب  یلع  هجاوخ 

نارادبرس 513 زا  دّیؤم ، نب  یلع  هجاوخ 
کلملا 362 ماظن  هجاوخ 

یلهد 572 نیطالس  زا  زایا ، دمحا  ناهج  هجاوخ 
ناریا 391 نیشاشح  زا  موس ، دمحم  نب  اشروخ 

هیوباد 313 لآ  زا  هرابواگ ، نبا  لّوا  دیشروخ 
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هیوباد 313 لآ  زا  رهمزرب ، داد  نبا  مّود  دیشروخ 
نایدادش 297 زا  مود ، روواش  راوسالا  یبا  نب  رهچشوخ 

66 فئاوطلا 62 ، كولم  زا  یبلقص ، ناریخ 
687 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

«د»

220 ، 218 ، 215 مئاد 213 ،
هیوباد 313 لآ  زا  هرابواگ ، نب  هیوباد 

هیوباد 313 لآ  زا  لّوا ، ناخّرف  نب  رهمزرب  داد 
دنواب 316 لآ  زا  مّود ، متسر  نبا  اراد 
نایرایز 320 لآ  زا  سوباق ، نبا  اراد 

نایناکروگ 623 زا  لوا ، ناهج  هاش  نب  هوکش  اراد 
وکساو 593 اماگاد ،

59 وسنوفلآ 220 ، كرکوبلاد ،
وسنرول 593 ماد  ادیملاد ،

يزوهلاد 632
ناییاتغج 476 زا  هجدنمشناد ،

هیدنمشناد 413 زا  يزاغ ، دنمشناد 
286 م 67 ، د . پولناد ،

فومساق 498 ياهناخ  زا  مساق ، نب  رایناد 
اهتیغنم 553 زا  دمحم ، نب  قیلتا  یب  لایناد 

ه 585 ا . یناد ،
کجوگنم 416 لآ  زا  قاحسا ، نبا  لوا  دواد 

یقترا 377 يارما  زا  نالسراارق ، نبا  لوا  دواد 
ینمهب 603 نیطالس  زا  هاش ، لوا  دواد 

ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  هلکین ، میهاربا  نب  دواد 
یقترا 376 يارما  زا  لوا ، نامکس  نب  دواد 

262 اولیک 261 ، نیطالس  زا  نامیلس ، نب  دواد 
نایدواد 336 زا  مشاه ، نب  سابع  نب  دواد 

اولیک 261 نیطالس  زا  یلع ، نب  دواد 
يوما 43 يافلخ  زا  لّوا ، لکوتم  نب  دواد 
نایقوجلس 360 زا  مّود ، دومحم  نب  دواد 

ياگنس 245 ناهاش  زا  هروت ، دمحم  رسپ  دواد ،
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تارجگ 591 نیطالس  زا  لوا ، دمحا  نب  ناخ  دواد 
شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  كرابم ، نب  ناخ  دواد 

کجوگنم 416 لآ  زا  هاش ، مارهب  نبا  مود  دواد 
یقترا 378 يارما  زا  دومحم ، نبا  مود  دواد 

ینمهب 603 نیطالس  زا  نیدلا ، سمش  هاش ، مود  دواد 
لاگنب 584 نانارمکح  زا  نامیلس ، نب  یناررک  دواد 

نایناکروگ 623 زا  ریگناهج ، نب  ورسخ  نب  شخب  رواد 
يا 237 یس . نواد ،

16 ، 354 ، 353 ا 365 ، انلا . چیوودیواد ،
نایدیزم 178 زا  لوا ، یلع  نبا  لوا  سیبد 

نایدیزم 178 زا  لوا ، هقدص  نبا  مود  سیبد 
ینورب 660 ياهناطلس  زا  نید ، جات  دمحا  رتخد 

ي 195 م . هیوخد ،
میسب 425 توکرد ،

ناضمر 456 ینب  زا  دمحم ، يریپ  نب  شیورد 
ناخرط 493 یجاح  ياهناخ  زا  ردیح ، خیش  نب  یلع  شیورد 

نایهاشدامع 616 زا  نیدلا ، ءالع  نب  ایرد 
هاش 453 ناغد 

392 ، 195 داهرف 195 ، يرتفد ،
يروب 366 ناکباتا  زا  لوا ، شتت  نب  قاقد 

نایقوجلس 360 زا  لوا ، شتت  نب  قاقد 
سیروم 244 سوفالد ،

اولام 598 نیطالس  زا  يروغ ، نسح  ناخ  روالد 
اولام 598 نیطالس  زا  دواد ،) هاش  دیمع   ) ناخ روالد 

37 يول 42 ، یج . ادیوالد ،
نایفلد 300 وبا  زا  زیزعلا ، دبع  نب  فلد 

ناضمر 455 ینب  زا  رادند ،
هکت 434 ینب  دیمح و  ینب  زا  دیمح ، نب  سایلا  نب  گب  رادند 

476 ناییاتغج 475 ، زا  رومیت ، اود 
688 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

اوسنارف 195 اولبود ،
لوهنالپود 435

م 301 ف . رتود ،
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124 یج 120 ، نودرود ،
یفطصم 425 مزود 

ناتسناغفا 639 نانارمکح  زا  ییازکراب ، ناخ  هدنیاپ  نب  دمحم  تسود 
نایناخلیا 480 زا  نوتاخ ، زقود 

دلاج 237 يروگود ،
124 لاتناش 120 ، نوردالود ،

488 همیرک 485 ، ياهناخ  زا  رومیت ، شات  نب  يارگ )  ) يدرب تلود 
یلهد 573 نیطالس  زا  يدول ، ناخ  تلود 

همیرک 489 ياهناخ  زا  یلگنم ، نب  كرابم  نبا  لوا  يارگ  تلود 
همیرک 490 ياهناخ  زا  نالسرا ، نبا  مراهچ  يارگ  تلود 
همیرک 490 ياهناخ  زا  لوا ، میلس  نبا  مود  يارگ  تلود 

همیرک 490 ياهناخ  زا  لوا ، تمالس  نب  لداع  نبا  موس  يارگ  تلود 
ونروب 249 مناک و  نانارمکح  زا  دمحم ، یمموا  همنود 

ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  يرب ، نب  همنود 
ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  یلع ، نب  همنود 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  رمع ، نب  همنود 

ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  دمحم ، نب ؟ هنگ  همنود 
252 ونروب 251 ، مناک و  نانارمکح  زا  دمحا ، نب  یمایفل  همنود 

ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  دمحم ، نب  دمحم  همنود 
يزیئول 642 يریود ،

هّللا 626 یلو  هاش  يولهد ،
ن 600 ا . يد ،

اتراکاجگوج 657 ياهناطلس  زا  اراگناپید ،
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  همنود ، نب  ملک  هکرید 

لاگنب 583 نانارمکح  زا  نیدلا ، سمش  رفظم  هناوید ،
نایناتسج 287 زا  دمحم ، نبا  مود  دادوید 

سونامور 363 سنگوید ،
632 ، 621 نیلاک 617 ، یس . سیوید ،

«ذ»

هیدنمشناد 414 زا  لیعامسا ، نب  نینرقلا  وذ 
415 هیدنمشناد 413 ، زا  دمحم ، نب  نونلا  وذ 

نوغرا 620 لآ  زا  نوغرا ، گیب  نونلا  وذ 
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«ر»

سیسنارف 20 نوسنیبار ،
اکالام 645 نانارمکح  زا  هاشاود ، اراوشماراپ  يرش  میهاربا ، اجار 

اکالام 645 نانارمکح  زا  هاش ، روصنم  ناطلس  هّللا ، دبع  اجار 
شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  مراهچ ، هاش  لداع  ناخ  یلع  اجار 

اکالام 645 نانارمکح  زا  مساق ، اجار 
لاگنب 582 نانارمکح  زا  هشنگ ، اجار 

ینورب 659 ياهناطلس  زا  ملاع ، لزنک  دمحم  نب  یپاهجار 
ینورب 658 ياهناطلس  زا  یئنورب ، هاش  نب  روفغ  هجار 

689 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نانس 147 نیدلا  دشار 

لیقع 185 ینب  زا  نعم ، نب  نیسح  نب  عفار 
نایرافص 332 زا  همثره ، نب  عفار 

500 ، 497 دیشر 494 ، تارا ، یتمحر 
یتارقنق 555 ياهناخ  زا  یلق ، هّللا  نب  یلق  میحر 

ج 169 ا . متسر ،
دنواب 316 لآ  زا  نراق ، نب  باخرس ) نبا  لّوا ؟(  متسر 

دنواب 316 لآ  زا  نراق ، نبا  لّوا  متسر 
نایناکروگ 517 زا  خیش ، رمع  نب  متسر 

نایملید 302 زا  یلع ، هلودلا  رخف  نب  متسر 
ولنیوققآ 525 نانامکرت  زا  نسح ، نوزوا  نب  دوصقم  نب  متسر 

دنواب 316 لآ  زا  ریشدرا ، نبا  مّود  متسر 
دنواب 316 لآ  زا  مّود ، نیورش  نبا  مّود  متسر 

دنواب 316 لآ  زا  مّوس ، رایرهش  نبا  مّوس  متسر 
ینیسح 126 ياهگیب  زا  نیسح ، نب  يدهملا  داشر 

یلالف 121 يولع  نافیرش  زا  فیرش ،)  ) لوا دمحم  نب  دیشر 
ادنلج 221 لآ  زا  رضن ، نب  دیشر 

عشعشم 528 لآ  زا  یلعلا ، دبع  ناخ  اضر 
يولهپ 542 نادناخ  زا  هاش ، اضر 

نایقوجلس 360 زا  شتت ، نب  ناوضر 
یلهد 571 نیطالس  زا  شمتتلیا ، رتخد  مگیب  هیضر 

هچا 648 ياهناطلس  زا  یلع ، نب  هاش  تیاعر 
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هچا 648 ياهناطلس  زا  نیدلا ، ءالع  هاش  تیاعر 
نایناکروگ 623 زا  نأشلا ، عیفر  نب  تاجردلا  عیفر 

هیقر 36
ترک 503 لآ  زا  نیدلا ، سمش  دمحم  نبا  نیدلا  نکر 

نارادبرس 513 زا  نیدلا ، نکر 
مراهچ 447 نالسرا  چلق  نیدلا  نکر 

ناضمر 455 ینب  زا  گب ، ناضمر 
مایلیو 477 یکوربور ،

سوروگرا 144 موس  سونامور 
519 ، 512 ، 507 ، 514 ، 526 ه ر 523 ، رمیور ،

مالسالا 600 ضایر 
یج 269 یجیر ،

ف 627 یج . زدراچیر ،
ا 89 وناتیزیر ،

652 ، 655 یس 657 ، م . سفلکیر ،
ناج 28 زدنلیر ،

لوغم 472 گرزب  ياهناخ  زا  لابنیچنیریا ،)  ) لاپنچنیر

«ز»

،509 ، 478 ، 579 ، 590 ، 335 ، 341 ، 339 371 ، 319 ، 286 ، 157 ، 89 ، 299 ، 283 ، 115 84 ، 294 ، 200 ، 108 ، 82 دراودا 17 ، وخاز ،
348 ، 392 389 ، 375 ، 417 ، 415 ، 412 ، 399 ، 456 ، 458 519

،124 ، 119 ، 115 ، 112 ، 108 ، 105 101 ، 97 ، 93 ، 92 ، 89 ، 87 ، 84 ، 82 ، 79 ، 73 69 ، 67 ، 56 ، 49 ، 42 ، 38 نف 17 ، دراودا  روابماز ،
،233 ، 222 ، 215 ، 208 189 ، 195 ، 178 ، 177 ، 172 ، 169 ، 167 ، 164 157 ، 155 ، 148 ، 145 ، 142 ، 138 ، 136 ، 132 129 ، 127
،319 ، 312 308 ، 301 ، 296 ، 291 ، 280 ، 283 ، 239 ، 229 220 ، 213 ، 204 ، 206 ، 274 ، 237 ، 226 ، 218 210 ، 200 ، 202 ، 264

615 ، 613 ، 611 ، 609 ، 629 337 ، 335 ، 331 ، 328 ، 339 ، 373 ، 371 ، 321 315 ، 310 ، 306 ، 299 ، 294 ، 289
فئاوطلا 62 كولم  زا  یجاهنص ، يریز  نب  يواز 

690 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
و 187 ك . نیتسرتز ،

نانابسوداپ 387 زا  سواکیک ، نب  ناتسج  نب  رمکنیرز 
نایناّیز 106 زا  لّوا ، نمحرلا  دبع  نب  میعز 

لیهس 145 راکز ،
يوما 42 يافلخ  زا  لوا ، قثاو  نب  ایرکز 

423 ا 464 ، ا . ودایرکز ،
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نایصفح 109 زا  دمحا ، نبا  لّوا  يایرکز 
نایصفح 110 زا  مراهچ ، ییحی  نبا  مّود  يایرکز 
هچا 649 ياهناطلس  زا  تیانع ، هاش ، نیدلا  ۀیکز 
ناتسناغفا 638 نانارمکح  زا  رومیت ، نب  هاش  نامز 

نایگنز 368 زا  رقنسقآ ، هلودلا  میسق  نبا  لوا  یگنز 
نیگتگب 372 ینب  زا  رقنسقآ ، نب  یگنز 

نایرغلس 396 زا  دودوم ، نب  یگنز 
نایگنز 369 زا  حتفلا ، وبا  دودوم ، نبا  مود  یگنز 

نایگنز 369 زا  مود ، هاشنالسرا  نبا  موس  یگنز 
66 فئاوطلا 62 ، كولم  زا  یبلقص ، ریهز 

نایدایز 201 زا  میهاربا ، نب  دایز 
نایبلغا 85 زا  لّوا ، میهاربا  نبا  لّوا  هّللا  ةدایز 
نایبلغا 85 زا  لّوا ، دّمحم  نبا  مّود  هّللا  ةدایز 

نایبلغا 85 زا  مّود ، هّللا  دبع  نبا  مّوس  هّللا  ةدایز 
نانابسوداپ 388 زا  ورسخیک ، نب  رایز 

يدعس 117 نافیرش  زا  رصن ، یلاعملا  وبا  نادیز ،
نایداّمح 90 نایریز و  زا  دانم ، نب  يریز 

هچا 648 ياهناطلس  زا  نیدباعلا ، نیز 
ولنیوققآ 525 نانامکرت  زا  دمحم ، ولروغوا  نب  دمحا  نب  نیدباعلا  نیز 

نایرفظم 505 زا  عاجش ، هاش  نب  یلع  نیدباعلا  نیز 
هچا 649 ياهناطلس  زا  هاش ، تالامک  نیدلا  تنیز 

«س»

نایسادرم 143 زا  دومحم ، نب  قباس 
فئاوطلا 63 كولم  زا  یبلقص ، روباس 
نایناخلیا 480 زا  نوتاخ ، گیب  یتاس 

فومساق 498 ياهناخ  زا  تلود ، رون  نب  ناغلیتاس 
نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  اقوب ،) غیراس  اقوب ؟(  یساس 

اسابموم 268 نانارمکح  زا  دمحا ، نب  ملاس 
دیعس 227 وب  لآ  زا  ینیوث ، نب  ملاس 

دیعس 227 وب  لآ  زا  ناطلس ، نب  ملاس 
نایروغ 567 زا  لوا ، نیسح  نبا  لوا  ماس 

نایروغ 568 زا  نیدلا ، سمش  دمحم  نب  ماس 
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399 دزی 398 ، ناکباتا  زا  زور ، نادرو  نب  ماس 
نایروغ 568 زا  دومحم ، نبا  مود  ماس 

چ 470 ج . زردناس ،
فومساق 499 ياهناخ  زا  تالوب ، کیب  نب  تالوب  نییاس 

مرک 209 ینب  زا  دوعسلا ، یبا  نبا  ابس 
نایرومیت 550 ياغط  زا  دمحم ، رذن  نب  یلق  ناحبس 

564 نایونزغ 563 ، زا  مکجبارق ، نب  نیگتکبس 
353 میرکلا ) دبع   ) ناخ ارغب  قتس 

365 م 157 ، ك . نتس ،
نیرز 483 يودرا  ياهناخ  زا  قاترس ،

راکرس 586 تان  وداجرس -
ینورب 660 ياهناطلس  زا  نید ، فیس  یلع  رمع  نب  هیقلب  لنسح  رس 

دنواب 316 لآ  زا  واب ، نبا  لّوا  باخرس 
زاّنع 309 ینب  زا  لهلهم ، نب  ردب  نب  باخرس 

زاّنع 309 ینب  زا  زاّنع ، نب  باخرس 
691 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دنواب 316 لآ  زا  نادرم ، رهم  نبا  مّود  باخرس 
ینورب 660 ياهناطلس  زا  ملاع ، للاج  دمحم  نبا  موس  نید  فیس  یلع  رمع  رس 

لاگنب 628 ناریزو  زا  هلودلا ، عاجش  نب  ناخ  زارفرس 
239 م 233 ، هّیرس ،

هدوا 631 ناهاش  ناریزو و  زا  هلودلا ، فصآ  نب  ناخ  یلع  تداعس 
همیرک 489 ياهناخ  زا  یلگنم ، نبا  لوا  يارگ  تداعس 

همیرک 490 ياهناخ  زا  لوا ، تمالس  نب  میرق  نبا  مود  يارگ  تداعس 
همیرک 490 ياهناخ  زا  لوا ، میلس  نبا  موس  يارگ  تداعس 

راره 273 نیطالس  زا  نیدلا ، دعس 
نایرغلس 396 زا  یگنز ، نبا  لوا  دعس 

نایرغلس 396 زا  ناخ ، علتق  نبا  مود  دعس 
زاّنع 309 ینب  زا  سراف ، نب  يدعس  ای  يدعس 

دیشر 238 لآ  زا  دومح ، نبا  لوا  دوعس 
دوعس 230 لآ  زا  زیزعلا ، دبع  نبا  لوا  دوعس 
دیشر 238 لآ  زا  زیزعلا ، دبع  نبا  مود  دوعس 
دوعس 231 لآ  زا  لوا ، لصیف  نبا  مود  دوعس 
دوعس 231 لآ  زا  زیزعلا ، دبع  نبا  مود  دوعس 
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كاربسنیا 202 دیعس ،
نایطمرق 193 زا  یبانج ، دیعس  وبا  نب  دیعس 

دیعس 227 وب  لآ  زا  دمحا ، نب  دیعس 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  سیردا ، نب  دیعس 

دیعس 228 وب  لآ  زا  رومیت ، نب  دیعس 
اولیک 262 نیطالس  زا  نیسح ، نب  دیعس 

دیعس 227 وب  لآ  زا  ناطلس ، نب  دیعس 
270 ، 269 یقرش 270 ، ياقیرفا  رد  نایدیعس  وب  زا  دمحا ، نب  ناطلس  نب  دیعس 

ناینادمح 176 زا  فیرش ، نب  دیعس 
ادنلج 221 لآ  زا  ادنلج ، نب  دبع  نب  داّبع  نب  دیعس 

نایناورم 181 زا  ناورم ، نب  دیعس 
هیهاشمزراوخ 345 زا  يونزغ ، دوعسم  نب  دیعس 

نایناّیز 106 زا  مّود ، یسوم  نب  دیعس 
نایحاجن 205 زا  لوحالا ،)  ) حاجن نب  دیعس 

یتارقنق 556 ياهناخ  هّللا ، دبع  دیعس 
377 یقترا 376 ، يارما  زا  قترا ، نبا  لوا  نامکس 

ناهاشنمرا 380 زا  یبطق ، لوا  نامکس 
ناهاش 380 نمرا  زا  میهاربا ، نبا  مود  نامکس 
یقترا 376 يارما  زا  دمحم ، نبا  مود  نامکس 

نایهاشلداع 612 زا  یلع ، نب  ردنکس 
تارجگ 591 نیطالس  زا  مود ، رفظم  نب  ردنکس 

ریمشک 587 نیطالس  زا  نکشتب ،)  ) لدنه نب  ردنکس 
دابآردیح 634 ياهماظن  زا  یلع ، ماظن  نب  هاج  ردنکس 

یلهد 573 نیطالس  زا  لولهب ، نب  ناخ  ماظن  مود  ردنکس 
لاگنب 582 نانارمکح  زا  هاش ، سایلا  نبا  لوا  هاش  ردنکس 
یلهد 572 نیطالس  زا  موس ، دمحم  نبا  لوا  هاش  ردنکس 

لاگنب 583 نانارمکح  زا  هاش ، فسوی  نبا  مود  هاش  ردنکس 
ربعم 601 نیطالس  زا  نیدلا ، ءالع  هاشردنکس ،

ناهاشناورش 280 زا  دیزی ، نب  رالس 
383 یلیدمحا 382 ، ناکباتا  زا  نوتاخ ، هفالس 

همیرک 489 ياهناخ  زا  لوا ، تلود  نبا  لوا  يارگ  تمالس 
همیرک 490 ياهناخ  زا  لوا ، میلس  نبا  مود  يارگ  تمالس 

692 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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قتلس 418 زا  مساقلا ، وبا  لوا ، قتلس 
قتلس 418 زا  نیدلا ، زع  یلع ، نبا  مود  قتلس 
نایرغلس 396 زا  هاش ، رغلس  نب  هاش  قوجلس 

نایرفظم 505 زا  عاجش ، هاش  نب  سیوا  ناطلس  نب  قاحسا  وبا  ناطلس 
نایناکروگ 516 زا  دیعس ، وبا  نب  دمحا  ناطلس 

ریالج 510 لآ  زا  لوا ، سیوا  خیش  نب  دمحا  ناطلس 
نایرفظم 505 زا  نیدلا ، زرابم  دمحم  نب  دمحا  ناطلس 

اکالام 645 نانارمکح  زا  هاش ، دومحم  نب  هاش  دمحا  ناطلس 
برعی 225 ینب  زا  فیس ، نبا  لوا  ناطلس 

نایلوسر 217 زا  فسوی ، نیدلا  حالص  دوعسملا  کلملا  یبویا  ناطلس 
دیعس 227 وب  لآ  زا  دمحا ، نب  ناطلس 

دیشر 238 لآ  زا  دوّمح ، نب  ناطلس 
برعی 225 ینب  زا  بیقر ، ماما  دشرم ، نب  ناطلس 

ولنیوققآ 525 نانامکرت  حتفلا ، وبا  نسح ، نوزوا  نب  لیلخ  ناطلس 
برعی 225 ینب  زا  لوا ، فیس  نبا  مود  ناطلس 
نایقوجلس 361 زا  درواق ، نب  قاحسا  هاشناطلس 

نایقوجلس 361 زا  ناوضر ، نب  هاش  ناطلس 
لاگنب 583 نانارمکح  زا  هاش ، کبراب  هدازهاش  ناطلس 

نایناکروگ 623 زا  لوا ،) ناهج  هاش  نب  عاجش  هاش   ) ناطلس
نایدادش 297 زا  دومحم ، نب  هاشنهاش ) ناطلس ؟( 

هچا 648 ياهناطلس  زا  ملاع ، يرش  ناطلس 
نانابسوداپ 389 زا  ثرمویک ، نب  زیزع  ناطلس 

اکالام 646 نانارمکح  زا  هاش ، دومحم  نب  نیدلا  ءالع  ناطلس 
اکالام 645 نانارمکح  زا  تیاعر ، نیدلا  ءالع  ناطلس 
نایهاشبطق 618 زا  ولراهب ، ناخ  صاوخ  یلق  ناطلس 

نانابسوداپ 388 زا  ریگناهج ، نب  دمحم  ناطلس 
نایگنز 370 زا  دمحم ، نب  دومحم  ناطلس 

زورمین 403 كولم  زا  نیدلا ، ماظن  ییحی  نب  دومحم  ناطلس 
اکالام 645 نانارمکح  زا  هاش ، تیاعر  نب  هاش  دومحم  ناطلس 

ولنیوققآ 525 نانامکرت  زا  نسح ، نوزوا  نب  بوقعی  نب  دارم  ناطلس 
اکالام 646 نانارمکح  زا  هاش ، دومحم  نب  هاش  رفظم  ناطلس 

نایرفظم 505 زا  نیدباعلا ، نیز  نب  مصتعم  ناطلس 
هچا 648 ياهناطلس  زا  هدوم ، ناطلس 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


دزی 398 ناکباتا  زا  هاش ، دومحم  نب  هاشرغلس 
ياگنس 245 ناهاش  زا  يرن ، ناملس 

ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  هّللا ، دبع  نب  هملس 
قیزر 222 نب  لیلس 

ایناپسا 53 نایوما  زا  نامیلس ،
نایناخلیا 480 زا  نامیلس ،

اولیک 261 نیطالس  زا  نامیلس ،
فرشا 438 ینب  زا  فرشا ، نبا  لوا  نامیلس 

ینامثع 459 نیطالس  زا  لوا ، دیزیاب  نبا  لوا  نامیلس 
رایدنفسا 440 ینب  زا  نمی ، نبا  لوا  نامیلس 

کجوگنم 416 لآ  زا  قاحسا ، نب  لوا  نامیلس 
نایطمرق 193 زا  دیعس ، وبا  نب  نامیلس 

يوما 42 يافلخ  زا  لّوا ،) یفکتسم   ) لّوا مکاح  نب  نامیلس 
693 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

اولیک 262 نیطالس  زا  نسح ، نب  نامیلس 
اولیک 261 نیطالس  زا  دواد ، نسح  نب  نامیلس 

اولیک 262 نیطالس  زا  نیسح ، نب  نامیلس 
ایناپسا 53 نایوما  زا  مکح ، نب  نامیلس 

ولغوا 446 نامهرق  زا  نامهرق ، نب  دومحم  نب  لیلخ  نب  نامیلس 
اولیک 262 نیطالس  زا  دواد ، نب  نامیلس 

هیناخکلیا 350 زا  میهاربا ، نب  دواد  نب  نامیلس 
یسهرق 420 ینب  زا  ناخ ، ریمد  نب  نامیلس 

اولیک 262 نیطالس  زا  نسح ، نب  نامیلس  نب  نامیلس 
ینورب 658 ياهناطلس  زا  یلع ، فیرش  نب  نامیلس 

ادنلج 221 لآ  زا  ادنلج ، نب  دبع  نب  داّبع  نب  نامیلس 
بعصم 326 لآ  نایرهاط و  زا  لّوا ، رهاط  نب  هّللا  دبع  نب  نامیلس 

یحاوز 208 هّللا  دبع  نب  نامیلس 
اسابموم 268 نانارمکح  زا  یلع ، نب  نامیلس 

مور 409 نایقوجلس  زا  وغبی ، نالسرا  نب  شملتق  نب  نامیلس 
يوما 43 يافلخ  زا  لّوا ، لکوتم  نب  نامیلس 

فئاوطلا 65 كولم  زا  یماذج ، دوه  نبا  دّمحم  نب  نامیلس 
رداقلا 457 وذ  ینب  زا  دمحم ، نب  نامیلس 
اولیک 262 نیطالس  زا  دمحم ، نب  نامیلس 
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اولیک 262 نیطالس  زا  نیسح ، نب  دمحم  نب  نامیلس 
یلالف 122 يولع  نافیرش  زا  موس ، دمحم  نب  نامیلس 

هتپ 265 یناهبن  نانارمکح  زا  رفظم ، نب  نامیلس 
فئاوطلا 66 كولم  زا  رذنم ، نب  نامیلس 
هیناخکلیا 351 زا  فسوی ، نب  نامیلس 

اهینیرم 102 زا  فسوی ، نب  نامیلس 
فئاوطلا 65 كولم  زا  فسوی ، نب  نامیلس 

اشاپ 220 نامیلس 
نایبویا 153 زا  مود ، لیلخ  نبا  مود  نامیلس 

کجوگنم 416 لآ  زا  هاشنهاش ، نبا  مود  نامیلس 
مور 409 نایقوجلس  زا  مود ، نالسرا  چلق  نبا  مود  نامیلس 

ینامثع 460 نیطالس  زا  لوا ، میلس  نب  مود  نامیلس 
نایوفص 531 زا  دمحم ، دیس  مود ، نامیلس 

رایدنفسا 440 ینب  زا  دیزیاب ، نب  هاش  مود  نامیلس 
فرشا 438 ینب  زا  دمحم ، نب  هاش  مود  نامیلس 

ینامثع 460 نیطالس  زا  میهاربا ، نبا  موس  نامیلس 
نایمرگ 430 ینب  زا  دمحم ، نب  هاش  نامیلس 

نایقوجلس 360 زا  لّوا ، دّمحم  نب  هاش  نامیلس 
هچا 649 ياهناطلس  زا  اللانهدوا ، هجار  ای  هاش  نامیلس 

463 ریبک ) نامیلس   ) ینوناق نامیلس 
585 لاگنب 584 ، نانارمکح  زا  یناررک ، نامیلس 

لوا 532 میلس 
ینامثع 460 نیطالس  زا  مود ، دیزیاب  نبا  لوا  میلس 

ناضمر 455 ینب  زا  رمع ، نب  میلس 
ینامثع 460 نیطالس  زا  مود ، نامیلس  نبا  مود  میلس 

ینامثع 460 نیطالس  زا  موس ، یفطصم  نبا  موس  میلس 
همیرک 490 ياهناخ  زا  رداهب ، نبا  لوا  يارگ  میلس 

همیرک 490 ياهناخ  زا  لوا ، نالپاق  نبا  مود  يارگ  میلس 
همیرک 490 ياهناخ  زا  مود ، حتف  نبا  موس  يارگ  میلس 

راردم 83 ینب  زا  رصتنم ،)  ) رصتنملا یبا  نب  وگمس 
ماش 146 رد  يرازن  هیلیعامسا  زا  يرصب ، نامیلس  ای  ناملس  نب  نانس 

694 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
اشاپ 111 نانس 
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يونزغ 565 ییانس 
347 ، 410 ، 565 یقوجلس 569 ، رجنس 

نایگنز 369 زا  دودوم ، نبا  مود  يزاغ  نب  هاش  رجنس 
ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  هروک ، رکب  نب  همردو  هبمنمیل  هدنس 

یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  یکیدنص ، ای  یگیدنس 
نایرغلس 396 زا  نیدلا ، رفظم  دودوم ، نب  رقنس 

155 مهن ) ییول   ) ییول نس 
ناژ 19 هژاوس ،

هینالا 436 ياهگیب  زا  نیدلا ، سمش  دمحم  نب  یچوس 
لوغم 472 گرزب  ياهناخ  زا  البدیش ،)  ) نگگالاپ یهدوس 

157 و ژ 49 ، د . لدروس ،
ریمشک 587 نیطالس  زا  هروس ،

نایروغ 567 زا  لوا ، نیسح  نب  يروس 
417 ، 456 ، 448 ف 523 ، رموس ،

لاگنب 582 نانارمکح  زا  نوئاگ ، رانوس 
نیلکاژ 30 هلیوس ،

یسونس 130 نانارمکح  زا  فیرشلا ، دمحم  نب  فیرشلا  دمحا  دیس 
نیرز 485 يودرا  ياهناخ  زا  لوا ، دمحا  دیس 
نیرز 485 يودرا  ياهناخ  زا  مود ، دمحا  دیس 

فومساق 498 ياهناخ  زا  دمحم ، کچوک  نب  ناطلس  رایتخب  نب  رایلوا  دیس 
عشعشم 527 لآ  زا  حالف ، نب  نادرب  دیس 

عشعشم 528 لآ  زا  روصنم ، نب  تکرب  دیس 
فومساق 499 ياهناخ  زا  یلیساو ،)  ) نالسرا نب  ناهرب  دیس 

اهتیغنم 553 زا  هروت ، ردیح  نب  نیسح  دیس 
لاگنب 583 نانارمکح  زا  هاش ، نیسح  دیس 

اهتیغنم 553 زا  دارم ، هاش  نب  هروت  ردیح  دیس 
عشعشم 528 لآ  زا  فلخ ، نب  هّللا ) دبع   ) ردیح دیس 

عشعشم 528 لآ  زا  بلطم ، نب  میلس  نب  دشار  دیس 
عشعشم 527 لآ  زا  یلع ، نب  یلع  روبنز  دیس 

عشعشم 527 لآ  زا  نادرب ، نب  داجس  دیس 
عشعشم 527 لآ  زا  دمحم ، نب  یلع  ناطلس  دیس 

عشعشم 527 لآ  زا  دمحم ، نب  نسحم  ناطلس  دیس 
گنیم 558 ياهناخ  زا  الم ، نب  دیس  ریم )  ) ناطلس ای  ناطلس  دیس 
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اهتیغنم 553 زا  دحالا ، دبع  نب  ناخ  ملاع  دیس 
عشعشم 528 لآ  زا  هّللا ، جرف  نب  هّللا  دبع  دیس 

عشعشم 528 لآ  زا  بلطم ، نب  فلخ  نب  یلع  دیس 
عشعشم 527 لآ  زا  داجس ، نب  یلع  دیس 

عشعشم 528 لآ  زا  هّللا ، جرف  دیس 
عشعشم 527 لآ  زا  نسحم ، نب  حالف  دیس 

عشعشم 527 لآ  زا  نادرب ، نب  بلطملا  دبع )  ) نب كرابم  دیس 
یسونس 130 نانارمکح  زا  يدهملا ، دمحم  نب  سیردا  دمحم  دیس 
هدوا 631 ناهاش  ناریزو و  زا  رداهب ، ناخ  تداعس  نیما  دمحم  دیس 

عشعشم 528 لآ  زا  هّللا ، دبع  نب  دمحم  دیس 
یسونس 130 نانارمکح  زا  یلع ، نب  دمحم  دیس 

عشعشم 527 لآ  زا  هّللا ، تبیه  نب  حالف  نب  دمحم  دیس 
عشعشم 528 لآ  زا  كرابم ، نب  دمحم  دیس 

یتارقنق 555 ياهناخ  زا  میحر ، دمحم  نب  رداهب  دمحم  دیس 
یتارقنق 555 ياهناخ  زا  رداهب ، دمحم  دیس  نب  میحر  دمحم  دیس 

695 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
یسونس 130 نانارمکح  زا  یسونس ، یلع  نب  دمحم  نب  يدهم  دمحم  دیس 

عشعشم 528 لآ  زا  دمحم ، نب  بلطم  دیس 
عشعشم 528 لآ  زا  بلطم ، نب  روصنم  دیس 

عشعشم 528 لآ  زا  لیعامسا ، الوم  دیس 
عشعشم 528 لآ  زا  هّللا ، دوج  الوم  دیس 

عشعشم 528 لآ  زا  یلعلا ، دبع  الوم  دیس 
عشعشم 528 لآ  زا  هّللا ، جرف  الوم  دیس 

عشعشم 528 لآ  زا  هّللا ، دوج  نب  نسحم  الوم  دیس 
عشعشم 528 لآ  زا  هّللا ، دوج  نب  دمحم  الوم  دیس 
عشعشم 528 لآ  زا  هّللا ، رصن  نب  دمحم  الوم  دیس 

عشعشم 528 لآ  زا  دمحم ، نب  بلطم  الوم  دیس 
عشعشم 528 لآ  زا  هّللا ، رصن  نب  بلطم  الوم  دیس 

عشعشم 528 لآ  زا  هّللا ، رصن  الوم  دیس 
عشعشم 528 لآ  زا  كرابم ، نب  رصان  دیس 
نایحیلص 207 زا  دمحا ، تنب  يورا  هدیس 

لاطب 414 يدیس 
نایگنز 370 زا  لوا ، يزاغ  نیدلا  فیس 
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155 دمحا )  ) دمحم نیدلا  فیس 
برعی 225 ینب  زا  لوا ، ناطلس  نبا  لوا  فیس 

اسابموم 268 نانارمکح  زا  فلخ ، نب  فیس 
برعی 225 ینب  زا  ناطلس ، نبا  مود  فیس 

ینورب 658 ياهناطلس  زا  راهق ، لدبع  نب  لاجر  فیس 
نایروجمیس 338 زا  یتاود ، روجمیس 

یلع 347 وبا  انیس ،
نامرک 400 ناییاتخارق  زا  دمحم ، نب  شمتغرویس 
519 ، 543 ، 533 ، 526 ، 523 رجار 533 ، يرویس ،

«ش»

دنواب 316 لآ  زا  لّوا ، رایرهش  نب  رفعج  ای  روپاش 
105 م 101 ، رلیمزتاش ،

نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  گب ، يداش 
نایدادش 297 زا  لوا ، لضف  نبا  لوا  روواش 

نایدادش 297 زا  رهچونم ، نبا  مود  روواش 
ینورب 658 ياهناطلس  زا  لاجر ، فیس  نب  یئنورب  هاش 

رداقلا 457 وذ  ینب  زا  قادوب ، هاش 
نوغرا 620 لآ  زا  نونلا ، وذ  نب  گیب  هاش 

ناییاتغج 476 زا  ناغزاق ، نب  هّللا  دبع  نب  رومیت  هاش 
نایناکروگ 623 زا  ریگناهج ، نب  ورسخ  لوا  ناهج  هاش 
نامرک 400 ناییاتخارق  زا  شمتغرویس ، نب  ناهج  هاش 

نایناکروگ 623 زا  نأشلا ، عیفر  نبا  مود  ناهج  هاش 
نایناکروگ 623 زا  شخبماک ، دمحم  نبا  موس  ناهج  هاش 

ناتسرل 395 ناکباتا  زا  دیعس ، یبا  نب  نیسح  هاش 
نوغرا 620 لآ  زا  گیب ، هاش  نب  نیسح  هاش 

نایناتسج 287 زا  ملید ، هاش 
نایوفص 531 راشفا ، خرهاش 

517 نایناکروگ 515 ، زا  رومیت ، نب  خرهاش 
نایراشفا 534 هاش ، ردان  نب  یلق  اضر  نب  خرهاش 

ناهاشناورش 280 زا  مود ، میهاربا  نب  خرف  نب  خرهاش 
يرومیت 511 يازریم  خرهاش 

رداقلا 457 وذ  ینب  زا  نامیلس ، نب  راوس  هاش 
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زورمین 403 كولم  زا  هنحش ، دوعسم  نب  حتفلا  وبا  ناهاش  هاش 
ناتسناغفا 638 نانارمکح  زا  رومیت ، نب  عاجش  هاش 

نایرفظم 505 زا  نیدلا ، زرابم  دمحم  نب  عاجش  هاش 
نایراشفا 534 زا  مود ، بسامهط  هاش 

696 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایناکروگ 623 زا  بیز ، گنروا  نب  راهب  لوا  ملاع  هاش 

نایناکروگ 623 زا  مود ، ریگملاع  نبا  مود  ملاع  هاش 
395 لوا 389 ، سابع  هاش 

نازاق 496 ياهناخ  زا  رایلوا ، دیس  نب  یلع  هاش 
فومساق 498 ياهناخ  زا  رایلوا ، دیس  نب  یلع  هاش 

نانابسوداپ 388 زا  رایز ، نب  يزاغ  هاش 
دنواب 316 لآ  زا  یلع ، نب  متسر  يزاغ  هاش 

نایناکروگ 516 زا  رباب ، نب  دومحم  هاش 
نایرفظم 505 زا  نیدلا ، زرابم  دمحم  نب  دومحم  هاش 

گنیم 558 ياهناخ  زا  دارم ، هاش 
اهتیغنم 553 زا  یب ، لایناد  نب  دارم  هاش 

هیهاشمزراوخ 345 زا  یلع ، نب  کلم  هاش 
347 وغبی )  ) یلع نب  کلم  هاش 

نایرفظم 505 زا  رفظم ، هاش  نب  روصنم  هاش 
ریمشک 587 نیطالس  زا  یتاوس ، ریم  هاش 

کجوگنم 416 لآ  زا  نامیلس ، نب  هاشنهاش 
نایگنز 369 زا  دمحم ، نب  هاشنهاش 

نایدادش 297 زا  دومحم ، نب  هاشنهاش 
ناهاشناورش 280 زا  موس ، رهچونم  نب  هاشنهاش 

ریالج 510 لآ  زا  لوا ، سیوا  خیش  نب  یلع  نب  دلو  هاش 
نایرفظم 505 زا  نیدلا ، زرابم  دمحم  نب  رفظم  هاش  نب  ییحی  هاش 

ریمشک 587 نیطالس  زا  ردنکس ، نب  ناخ  یهاش 
همیرک 491 ياهناخ  زا  مود ، تلود  نب  دمحا  نب  يارگنیهاش 

نایریمن 188 زا  بّاثو ، نب  بیبش 
اولام 599 ماکح  نیطالس و  زا  ناخ ، تعاجش 

لاگنب 628 ناماظن  زا  ناخ ، عاجش 
كولمم 158 نیطالس  زا  ّردلا ، ةرجش 

نایدادش 297 زا  دومحم ، نب  دادش 
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دنواب 316 لآ  زا  ورسخیک ، نب  كولملا  فرش 
لیقع 185 ینب  زا  بهو ، نب  ناورش 

دنواب 316 لآ  زا  مّود ، باخرس  نبا  لّوا  نیورش 
دنواب 316 لآ  زا  لّوا ، متسر  نبا  مّود  نیورش 

ربعم 601 نیطالس  زا  نیدلا ، لالج  نسحا ، فیرش 
سیردا 131 نب  دمحا  فیرش 

نایساطو 114 زا  يدعس ، نافیرش 
ناینادمح 176 زا  یلع ، نبا  لوا  فیرش 

695 ص :  ش ..... »  » یسانشرابت 696 يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس  نیسح 232  فیرش 
هچا 649 ياهناطلس  زا  ملاع ، فیس  فی 
ینورب 658 ياهناطلس  زا  یلع ، فیرش 

هچا 649 ياهناطلس  زا  ملاع ، ردب  نیدلا  لامج  مشاه  فیرش 
اکالام 645 نانارمکح  زا  هاش ، دمحم  ناطلس  اجاراهم  يرش 

رداقلا 457 وذ  ینب  زا  هجارق ، نب  یلوس  نابعش 
ولغوا 446 نامهرق  زا  لوا ، میهاربا  نب  نیدلا  سمش 

ریمشک 588 نیطالس  زا  دمحم ، نب  نیدلا  سمش 
ترک 503 لآ  زا  لوا ، نیدلا  ثایغ  نبا  موس  نیدلا  سمش 

هچا 648 ياهناطلس  زا  هاش ، نیدلا  سمش 
هچا 649 ياهناطلس  زا  گنیبت ، يدنو  ای  ملاعلا  سمش 

655 ا 661 ، ناموش ،
همیرک 491 ياهناخ  زا  نالسرا ، نب  يارگزابهش 

نانابسوداپ 388 زا  روامان ، نب  میگارهش 
دنواب 316 لآ  زا  نراق ، نبا  لّوا  رایرهش 

دنواب 316 لآ  زا  نراق ، نب  رایرهش 
697 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نانابسوداپ 388 زا  ورسخیک ، نب  رایرهش 
دنواب 316 لآ  زا  درگدزی ، نب  رایرهش 

دنواب 316 لآ  زا  مّود ، نیورش  نبا  مّود  رایرهش 
دنواب 316 لآ  زا  اراد ، نبا  موس  رایرهش 

نانابسوداپ 387 زا  بسا ، رازه  نب  شویرهش 
ونروب 253 مناک و  نانارمکح  زا  هروک ، لوا  رکب  نب  میهاربا  وهش 

ونروب 253 مناک و  نانارمکح  زا  میهاربا ، نب  یبرگ  رکب  وهش 
ونروب 253 مناک و  نانارمکح  زا  هروک ، لوا  رکب  نب  همردنم  هدنس  رمع  دوهش 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 403 

http://www.ghaemiyeh.com


ونروب 253 مناک و  نانارمکح  زا  میهاربا ، نب  هروک  هدنس  رمع  وهش 
ونروب 253 مناک و  نانارمکح  زا  يرایک ، نیما  دمحم  نب  یمرایک  هدنس  رمع  وهش 

ونروب 253 مناک و  نانارمکح  زا  هروک ، لوا  رکب  نب  همردنم  هدنس  رمع  وهش 
نولوط 135 ینب  زا  دمحا ، نب  نابیش 

نیرز 485 يودرا  ياهناخ  زا  دمحا ، خیش 
همیرک 485 ياهناخ  زا  دمحا ، خیش 

ریالج 510 لآ  زا  گرزب ، نسح  نبا  لوا  سیوا  خیش 
531 دینج 526 ، خیش 

ریالج 510 لآ  زا  نیسح ، نب  گرزب  نسح  خیش 
ناخرط 493 یجاح  ياهناخ  زا  دمحا ، خیش  نب  ردیح  خیش 

ریمشک 587 نیطالس  زا  ریش ، یلع  نب  کماشآ  ریش 
لاگنب 581 نانارمکح  زا  ناخ ، ریش 

نایونزغ 564 زا  موس ، دوعسم  نب  دازریش 
نایملید 303 زا  هلودلا ، دضع  ورسخ  انف  نب  لیزریش 

نایملید 304 زا  هلودلا ، ءاهب  زوریف  نب  لیزریش 
578 لاگنب 583 ، نانارمکح  زا  يروس ، هاش  ریش 

یلهد 573 نیطالس  زا  نسح ، نایم  نب  يروس  هاش  ریش 
گنیم 558 ياهناخ  زا  گیب ، یجاح  نب  یلع  ریش 

ناتسناغفا 639 نانارمکح  زا  دمحم ، تسود  نب  یلع  ریش 
يرام 30 نآ  لمیش ،

«ص»

489 نازاق 496 ، ياهناخ  زا  لوا ، یلگنم  نبا  لوا )  ) يارگبحاص
همیرک 491 ياهناخ  زا  موس ، میلس  نبا  مود  يارگبحاص 

ناخ 421 وراص  ینب  زا  یگپلا ، نب  گب  ناخ  وراص 
اسابموم 268 نانارمکح  زا  یمرصح ، دمحم  نب  حلاص 

144 نایسادرم 143 ، زا  سادرم ، نب  حلاص 
نسح 392 حابص ،

نایهاشبطق 618 زا  دیشمج ، نب  ناحبص 
راره 273 نیطالس  زا  مدآ ، نب  نیدلا  ربص 

179 نایدیزم 178 ، زا  روصنم ، نبا  لوا  ۀقدص 
نایدیزم 178 زا  مود ، سیبد  نبا  مود  ۀقدص 

ه 579 ا . یقیدص ،
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586 فسوی 27 ، دمحم  یقیدص ،
همیرک 490 ياهناخ  زا  لوا ، تمالس  نب  افص  نب  يارگافص 

نازاق 496 ياهناخ  زا  حتف ، نب  يارگافص 
نایوفص 530 زا  ازریم ، یفص  نبا  ازریم  ماس  لوا ، یفص 

نایوفص 530 زا  مود ، سابع  نبا  مود ، یفص 
هچا 649 ياهناطلس  زا  هدوم ، ردنکسا  رتخد  هاش  نیدلا  ۀیفص 

698 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
27 موس 218 ، لیعامسا  نبا  نیدلا  حالص 

نایمطاف 140 زا  یبویا ، نیدلا  حالص 
هچا 648 ياهناطلس  زا  یلع ، نب  نیدلا  حالص 

نایگنز 369 زا  یبّویا ، فسوی  نیدلا  حالص 
س 167 ك . یبیلص ،

«ض»

نایبویا 151 زا  نیدلا ،) فیس  دمحا   ) دمحم لوا  لداعلا  کلم  رتخد  نوتاخ  هفیض 

«ط»

اولیک 262 نیطالس  زا  نیسح ، نب  تولاط 
اولیک 261 نیطالس  زا  نامیلس ، نب  تولاط 

326 بعصم 325 ، لآ  نایرهاط و  زا  ّبیطلا ، وبا  بعصم  نب  نیسح  نبا  لّوا  رهاط 
نایرافص 333 زا  نیسحلا ، وبا  دمحم ، نب  رهاط 

نایرافص 332 زا  ورمع ، نب  دمحم  نب  رهاط 
زورمین 402 كولم  زا  لوا ، نیدلا  جات  رصن  نب  رهاط 

هیونسح 307 ینب  زا  لاله ، نب  رهاط 
بعصم 325 لآ  نایرهاط و  زا  هّللا ، دبع  نبا  مّود  رهاط 

هیونسح 307 ینب  زا  ردب ، نب  لاله  نب  رهاظ )  ) رهاط
همیرک 491 ياهناخ  زا  رومیتاغت ،)  ) رومیت اغط 

551 لوغم 472 ، گرزب  ياهناخ  زا  رومیت ، ناغط 
دزی 398 ناکباتا  زا  هاش ، رغلس  نب  هاش  ن )  ) اغط

نایناخلیا 480 زا  رومیت ، ي ]  ] اغط
يروب 366 ناکباتا  زا  نیگتغط ،

نایقوجلس 361 زا  نیگتغط ،
362 ، 310 ، 354 ، 385 لرغط 467 ،
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نایقوجلس 359 زا  لّوا ، لرغط 
لاگنب 581 نانارمکح  زا  ناخ ، ناغت  لرغط 

دمحم 385 نبا  مود  لرغط 
نایقوجلس 360 زا  لّوا ، دّمحم  نبا  مّود  لرغط 

385 نایقوجلس 360 46 ، زا  هاش ،)  ) نالسرا نبا  مّوس  لرغط 
نایقوجلس 361 زا  لوا ، دمحم  نب  هاش  لرغط 

لاگنب 581 نانارمکح  زا  نیدلا ، ثیغم  لرغط ،
دیشر 238 لآ  زا  هّللا ، دبع  نب  لالط 

یمشاه 235 نافیرش  زا  هّللا ، دبع  نب  لالط 
راره 273 نیطالس  زا  هّللا ، دبع  نب  هحلط 

بعصم 325 لآ  نایرهاط و  زا  لّوا ، رهاط  نب  ۀحلط 
نانابسوداپ 388 زا  رایز ، نب  سوط 

403 لوا 404 ، بسامهط 
نایوفص 530 زا  لوا ، لیعامسا  نبا  لوا  بسامهط 

نایوفص 531 زا  لوا ، نیسح  نبا  مود  بسامهط 

«ظ»

ینمهب 603 نیطالس  زا  ناخ ، رفظ 
تارجگ 591 نیطالس  زا  کلملا ، هیجو  نب  ناخ  رفظ 

«ع»

رایدنفسا 440 ینب  زا  نمی ، نب  بوقعی  نب  لداع 
شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  كرابم ، نب  انیع  مود  ناخ  لداع 

شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  موس ، ناخ  لداع 
ربعم 601 نیطالس  زا  هاش ، لداع 

همیرک 489 ياهناخ  زا  لوا ، حتف  نب  تلود  نب  يارگلداع 
گنیم 558 ياهناخ  زا  گیب ، اتوبران  نب  ملاع 

شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  ناخ ، ملاع 
یلهد 573 نیطالس  زا  مراهچ ، دمحم  نب  هاش  ملاع 

699 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایناکروگ 623 زا  رادناهج ، نبا  مود  ریگملاع 

فئاوطلا 61 كولم  زا  دضتعم ،)  ) لّوا دّمحم  نب  داّبع 
نایوفص 530 زا  هدنبادخ ، دمحم  نبا  لوا  سابع 
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نمی 198 يدیز  ناماما  زا  يدهم ،)  ) نیسح نب  سابع 
نایروغ 567 زا  ثیش ، نب  سابع 

نایحیلص 209 زا  مرکم ، ای  مّرکم  نب  سابع 
اشاپ 170 یلع  دمحم  نادناخ  زا  اشاپ ، نوسوط  نب  اشاپ  لوا  یملح  سابع 

اشاپ 170 یلع  دمحم  نادناخ  زا  قیفوت ، نبا  مود  یملح  سابع 
نایوفص 530 زا  لوا ، یفص  نبا  ازریم  دمحم  ناطلس  مود ، سابع 

نایوفص 531 زا  مود ، بسامهط  نبا  موس  سابع 
يوما 43 يافلخ  زا  لّوا ، لکوتم  نب  بوقعی  ای  سابع 

نولوط 135 ینب  زا  نامیلس ، نب  دّمحم  یسابع 
اهتیغنم 553 زا  نیدلا ، رفظم  نب  دحالا  دبع 

ونروب 249 مناک و  نانارمکح  زا  هّللا ، دبع  نب  هملس  ای  لیج )  ) لیلجلا دبع 
یلالف 122 يولع  نافیرش  زا  لوا ، نسح  نب  ظیفحلا  دبع ) )

نایساطو 114 زا  لّوا ، قحلا  دبع 
اهینیرم 103 زا  مّوس ، نامثع  نبا  مّود  قحلا  دبع 

اهینیرم 102 زا  ینیرم ، ّقحلا  دبع 
اهینیرم 103 زا  رمع ، نب  میلحلا  دبع 

ینامثع 460 نیطالس  زا  موس ، دمحا  نبا  لوا  دیمحلا  دبع 
ینامثع 461 نیطالس  زا  لوا ، دیجملا  دبع  نبا  مود  دیمحلا  دبع 

ایناپسا 53 نایوما  زا  هیواعم ، نبا  لّوا  نمحرلا  دبع 
نایناّیز 106 زا  لّوا ، یسوم  نبا  لّوا  نمحرلا  دبع 

اهینیرم 103 زا  نسّولفا ، یبا  نب  نمحرلا  دبع 
نایمتسر 80 زا  متسر ، نب  نمحرلا  دبع 

ناخرط 493 یجاح  ياهناخ  زا  میرکلا ، دبع  نب  نمحرلا  دبع 
دوعس 231 لآ  زا  لوا ، لصیف  نب  نمحرلا  دبع 
راره 273 نیطالس  زا  دمحم ، نب  نمحرلا  دبع 

ناتسناغفا 639 نانارمکح  زا  لضفا ، دمحم  نب  نمحرلا  دبع 
ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  نیما ، دمحم  نب  نمحرلا  دبع 

یلالف 122 يولع  نافیرش  زا  ماشه ، نب  نمحرلا  دبع 
ایناپسا 54 نایوما  زا  ماشه ، نبا  مجنپ  نمحرلا  دبع 

ایناپسا 54 نایوما  زا  دّمحم ، نبا  مراهچ  نمحرلا  دبع 
اسوه 257 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  قیتع ، رکب  وبا  نب  وکسک ) نیناد   ) نمحرلا دبع 

ایناپسا 53 نایوما  زا  لّوا ، مکاح  نبا  مّود  نمحرلا  دبع 
نایناّیز 106 زا  نیفشات ، وبا  مّود ، یسوم  نبا  مّود  نمحرلا  دبع 
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ایناپسا 53 نایوما  زا  دّمحم ، نبا  مّوس  نمحرلا  دبع 
نایناّیز 106 زا  مّوس ، دّمحم  نبا  مّوس  نمحرلا  دبع 

نارادبرس 513 زا  هّللا ، لضف  نب  قازرلا  دبع 
نایونزغ 563 زا  دومحم ، نب  دیشرلا  دبع 

راره 273 نیطالس  زا  فسوی ، نبا  لوا  دمحم  روکشلا  دبع 
اهینیرم 103 زا  رصنتسم ،)  ) یلع نبا  لّوا  زیزعلا  دبع 

دوعس 230 لآ  زا  دمحم ، نبا  لوا  زیزعلا  دبع 
نایفلد 300 وبا  زا  فلد ، یبا  نب  زیزعلا  دبع 

700 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایصفح 110 زا  لکوتم ،)  ) مّود دمحا  نب  زیزعلا  دبع 

یلالف 122 يولع  نافیرش  زا  لوا ، نسح  نب  زیزعلا  دبع 
یمشاه 235 نافیرش  زا  دوعس ، نب  زیزعلا  دبع 

66 ، 64 فئاوطلا 62 ، كولم  زا  رماع ، یبا  نبا  ولئوچناس )  ) نمحرلا دبع  نب  زیزعلا  دبع 
دیشر 238 لآ  زا  بعتم ، نب  زیزعلا  دبع 

ینامثع 461 نیطالس  زا  مود ، دومحم  نب  زیزعلا  دبع 
يوما 43 يافلخ  زا  نیعتسم ، نب  زیزعلا  دبع 

نایرومیت 550 ياغط  زا  دمحم ، رذن  نب  زیزعلا  دبع 
اهینیرم 103 زا  مّود ، دمحا  نبا  مّود  زیزعلا  دبع 

دوعس 231 لآ  زا  نمحرلا ، دبع  نبا  مود  زیزعلا  دبع 
يوما 38 يافلخ  زا  عئاط ،)  ) عیطم نبا  میرکلا  دبع 

راره 273 نیطالس  زا  رکب ، وبا  نب  میرکلا  دبع 
ناخرط 493 یجاح  ياهناخ  زا  دمحم ، کچوک  نب  دومحم  نب  میرکلا  دبع 

نازاق 495 ياهناخ  زا  میهاربا ، نب  فیطللا  دبع 
نایناکروگ 515 زا  گیب ، غلا  نب  فیطللا  دبع 

نایریخلا 547 وبا  زا  وجنکچوک ، نب  فیطللا  دبع 
هیناغ 68 ینب  زا  قاحسا ، نبا  هّللا  دبع 

يدعس 117 نافیرش  زا  سراف ، وبا  هّللا ، دبع 
نایبلغا 85 زا  لّوا ، میهاربا  نبا  لّوا  هّللا  دبع 

دوعس 230 لآ  زا  لوا ، دوعس  نبا  لوا  هّللا  دبع 
راره 273 نیطالس  زا  یلع ، نبا  لوا  هّللا  دبع 

ونروب 249 مناک و  نانارمکح  زا  نامثع ، نب  روکب  هّللا  دبع 
يرصب 81 ضابا  نب  هّللا  دبع 

نایناکروگ 515 زا  خرهاش ، نب  میهاربا  نب  هّللا  دبع 
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اسابموم 268 نانارمکح  زا  دمحا ، نب  هّللا  دبع 
نایرافص 333 زا  دمحا ، نب  هّللا  دبع 

اهینیرم 103 زا  ورمع ، وبا  مّود ، دمحا  نب  هّللا  دبع 
نمی 198 يدیز  ناماما  زا  يدهم ،)  ) دمحا نب  هّللا  دبع 

بعصم 326 لآ  نایرهاط و  زا  قاحسا ، نب  هّللا  دبع 
هیهاشمزراوخ 344 زا  مکشا ، نب  هّللا  دبع 

فئاوطلا 62 كولم  زا  هلودلا ، فیس  سیداب  نب  نیگلب  نب  هّللا  دبع 
هیهاشمزراوخ 344 زا  هثاب ، نب ت ر ك س  هّللا  دبع 

ناینادمه 212 زا  متاح ، نب  هّللا  دبع 
اولیک 262 نیطالس  زا  نسح ، نب  هّللا  دبع 

یمشاه 235 نافیرش  زا  نیسح ، نب  هّللا  دبع 
فئاوطلا 65 كولم  زا  رفظم ،)  ) مکح نب  هّللا  دبع 

ناینادمح 175 زا  نادمح ، نب  هّللا  دبع 
نمی 197 يدیز  ناماما  زا  روصنم ،)  ) هزمح نب  هّللا  دبع 

یقرش 270 ياقیرفا  رد  نایدیعس  وب  زا  هفیلخ ، نب  هّللا  دبع 
ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  دمحم ، همنود  نب  هّللا  دبع 

يوما 41 يافلخ  زا  دیشر ، نب  هّللا  دبع 
بعصم 325 لآ  نایرهاط و  زا  لّوا ، رهاط  نب  هّللا  دبع 

یتارقنق 555 ياهناخ  زا  هّللا ، دیبع  نب  هّللا  دبع 
دیشر 238 لآ  زا  یلع ، نب  هّللا  دبع 

فئاوطلا 66 كولم  زا  یلع ، نب  هّللا  دبع 
دیشر 238 لآ  زا  دیشر  نب  یلع  نب  هّللا  دبع 

ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  رمع ، نب  هّللا  دبع 
فئاوطلا 66 كولم  زا  ضایع ، نب  هّللا  دبع 

فئاوطلا 66 كولم  زا  يرغث ، جرف  نب  هّللا  دبع 
يوما 41 يافلخ  زا  مئاق ،)  ) رداق نب  هّللا  دبع 

رفعی 203 ینب  زا  ناطحق ، نب  هّللا  دبع 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  هدک ، نب  هّللا  دبع 

نایریخلا 547 وبا  زا  وجنکچوک ، نب  هّللا  دبع 
701 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دیشر 238 لآ  زا  مود ، بعتم  نب  هّللا  دبع 
هیناغ 68 ینب  زا  دّمحم ، نب  هّللا  دبع 

راردم 83 ینب  زا  دّمحم ، نب  هّللا  دبع 
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یمشاه 234 نافیرش  زا  دمحم ، نب  هّللا  دبع 
نایهاشبطق 618 زا  دمحم ، نب  هّللا  دبع 

يوما 41 يافلخ  زا  مامالا ، دّمحم  نب  هّللا  دبع 
فئاوطلا 63 كولم  زا  سطفا ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع 

اسابموم 268 نانارمکح  زا  نامثع ، نب  دمحم  نب  هّللا  دبع 
نایبلک 88 زا  یلع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع 

يدعس 117 نافیرش  زا  بلاغ ،)  ) نومأملا خیش  دّمحم  نب  هّللا  دبع 
يدعس 116 نافیرش  زا  بلاغ ،)  ) خیش دّمحم  نب  هّللا  دبع 

يوما 42 يافلخ  زا  يدتقم ،)  ) دّمحم نب  هّللا  دبع 
يوما 42 يافلخ  زا  مصعتسم ،)  ) رصنتسم نب  هّللا  دبع 
يوما 38 يافلخ  زا  یفکتسم ،)  ) یفتکم نب  هّللا  دبع 

نودّحوم 98 زا  لداع ،)  ) بوقعی نب  هّللا  دبع 
نایمطاف 140 زا  دضاع ،)  ) فسوی نب  هّللا  دبع 

نایبلغا 85 زا  مّود ، میهاربا  نبا  مّود  هّللا  دبع 
نایریخلا 547 وبا  زا  ردنکسا ، نبا  مود  هّللا  دبع 

دوعس 230 لآ  زا  دمحم ، نب  دوعس  نبا  ناینث  نبا  مود  هّللا  دبع 
راره 273 نیطالس  زا  یلع ، نب  دمحم  نبا  مود  هّللا  دبع 

نایناّیز 106 زا  مجنپ ، دّمحم  نبا  مّود  هّللا  دبع 
دوعس 231 لآ  زا  لوا ، لصیف  نبا  موس  هّللا  دبع 

اسوه 256 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  يدوف ، نب  یهللا ) دبع   ) هّللا دبع 
79 ، 140 نایمطاف 139 ، زا  يدهم ،)  ) نیسح نب  هّللا ) دیبع   ) هّللا دبع 

فئاوطلا 63 كولم  زا  یضترم ، هب  بقلم  هّللا  دبع 
نایدایز 201 زا  قاحسا ، نبا  دایز )؟(  ای  هّللا  دبع 

ینامثع 461 نیطالس  زا  مود ، دومحم  نبا  لوا  دیجملا  دبع 
نایمطاف 139 زا  ظفاح ،)  ) دمحم نب  دیجملا  دبع 

ینامثع 461 نیطالس  زا  زیزعلا ، دبع  مود  دیجملا  دبع 
یمشاه 234 نافیرش  زا  بلاغ ، نب  بلطملا  دبع 
یمشاه 234 نافیرش  زا  بلاغ ، نب  بلطملا  دبع 
نایناماس 329 زا  لوا ، حون  نبا  لوا  کلملا  دبع 

فئاوطلا 66 كولم  زا  مّود ، دمحا  نب  کلملا  دبع 
یلالف 121 يولع  نافیرش  زا  لیعامسا ، نب  کلملا  دبع 

يدعس 117 نافیرش  زا  رصنلا ، نادیز  نب  کلملا  دبع 
فئاوطلا 64 كولم  زا  رفظم ،)  ) زیزعلا دبع  نب  کلملا  دبع 
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نایمشاه 285 زا  يرکشل ، نب  کلملا  دبع 
يدعس 116 نافیرش  زا  ناورم ، وبا  خیش ، دّمحم  نب  کلملا  دبع 
يدعس 117 نافیرش  زا  مصعتسم ،)  ) خیش دّمحم  نب  کلملا  دبع 
فئاوطلا 63 كولم  زا  رفاظلا ، روصنم )  ) دّمحم نب  کلملا  دبع 

285 نایمشاه 284 ، زا  روصنم ، نب  کلملا  دبع 
نایناماس 329 زا  مود ، حون  نبا  مود  کلملا  دبع 

هیناخکلیا 352 زا  نمؤملا ، دبع 
نایرومیت 551 ياغط  زا  ضیفلا ، یبا  نب  نمؤملا  دبع 
نایصفح 110 زا  میهاربا ، ملاس  یبا  نب  نمؤملا  دبع 
نایریخلا 548 وبا  زا  مود ، هّللا  دبع  نب  نمؤملا  دبع 

نودّحوم 98 زا  یموک ، یلع  نب  نمؤملا  دبع 
اهینیرم 103 زا  رمع ، نب  نمؤملا  دبع 

702 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
لامج 172 رصانلا ، دبع 

ناینادمه 214 زا  یلع ، نب  یبنلا  دبع 
نایناّیز 106 زا  مّود ، یسوم  نب  دحاولا  دبع 

یعساولا 200 ییحی  نب  عساولا  دبع 
99 نودّحوم 98 ، زا  دیشر ،)  ) لّوا سیردا  نب  دیحولا  دبع 

نودّحوم 98 زا  عولخم ،)  ) لّوا فسوی  نب  دیحولا  دبع 
نایمتسر 80 زا  نمحرلا ، دبع  نب  باهولا  دبع 

ناحبس 632 سدبع 
ینورب 659 ياهناطلس  زا  نسح ، دمحم  نب  ربکا  لولیلج  لدبع 

ینورب 659 ياهناطلس  زا  ربکا ، لولیلج  لودبع  نب  رابج  لولیلج  لدبع 
ینورب 659 ياهناطلس  زا  نیبم ، قح  لدبع 

ینورب 658 ياهناطلس  زا  هیقلوب ، نب  راهق  لدبع 
ینورب 659 ياهناطلس  زا  نمؤم ، لدبع 

اتراکاجگوج 656 ياهناطلس  زا  لوا ، ياناوبوک  گنمه  نامحّر  ودبع 
اتراکاجگوج 656 ياهناطلس  زا  مجنپ ، ياناوبوک  گنمه  نامحر  ودبع 

اتراکاجگوج 656 ياهناطلس  زا  مراهچ ، ياناوبوک  گنمه  نامحر  ودبع 
اتراکاجگوج 656 ياهناطلس  زا  مود ، ياناوبوک  گنمه  نامحر  ودبع 
اتراکاجگوج 657 ياهناطلس  زا  مهد ، ياناوبوک  گنمه  نامحر  ودبع 
اتراکاجگوج 656 ياهناطلس  زا  موس ، ياناوبوک  گنمه  نامحر  ودبع 

اتراکاجگوج 657 ياهناطلس  زا  مشش ، ياناوبوک  گنمه  نامحر  ودبع 
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اتراکاجگوج 657 ياهناطلس  زا  مهن ، ياناوبوک  گنمه  نامحر  ودبع 
اتراکاجگوج 657 ياهناطلس  زا  متشه ، ياناوبوک  گنمه  نامحر  ودبع 
اتراکاجگوج 657 ياهناطلس  زا  متفه ، ياناوبوک  گنمه  نامحر  ودبع 

فئاوطلا 61 كولم  زا  نورزخ ، نب  نودبع 
يراخبلا 122 دیبع 

نایرومیت 551 ياغط  زا  ضیفلا ، یبا  نب  هّللا  دیبع 
نایرومیت 550 ياغط  زا  یلق ، ناحبس  نب  هّللا  دیبع 

بعصم 326 لآ  نایرهاط و  زا  لّوا ، رهاط  نب  هّللا  دبع  نب  هّللا  دیبع 
نایریخلا 547 وبا  زا  قادوب ، هاش  نب  دومحم  نب  هّللا  دیبع 

یمطاف 86 يدهم  هّللا  دیبع 
هیناخکلیا 354 زا  نامثع ،

ینامثع 459 نیطالس  زا  لرغطرا ، نبا  لوا  نامثع 
اهینیرم 102 زا  لّوا ، قحلا  دبع  نبا  لّوا  نامثع 

نایناّیز 106 زا  نسارمغی ، نبا  لّوا  نامثع 
ونروب 249 مناک و  نانارمکح  زا  همنود ، رسپ  يرب ، نامثع 

هیناخکلیا 351 زا  میهاربا ، نب  نامثع 
فئاوطلا 64 كولم  زا  یضاق ،)  ) رکب وبا  نب  نامثع 

ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  سیردا ، نب  نامثع 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  دواد ، نب  نامثع 

نافع 37 نب  نامثع 
ینیسح 125 ياهگیب  زا  مود ، یلع  نب  نامثع 

اسوه 256 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  ویدوف ،) ناد  ونامسا   ) يدوف نب  نامثع 
ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  هدک ، نب  نامثع 

703 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایصفح 110 زا  روصنملا ، دّمحم  نب  نامثع 

هکت 434 ینب  دیمح و  ینب  زا  دمحم ، نب  یبلچ  نامثع 
ینامثع 460 نیطالس  زا  لوا ، دمحا  نبا  مود  نامثع 

نایناّیز 106 زا  لّوا ، نمحرلا  دبع  نبا  مّود  نامثع 
اهینیرم 102 زا  بوقعی ، نبا  مّود  نامثع 

ینامثع 460 نیطالس  زا  مود ، یفطصم  نبا  مّوس  نامثع 
زورمین 403 كولم  زا  نیدلا ، رصان  نامثع  نب  هاش  نامثع 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  دواد ، نب  ومونیلک  نامثع 

ياگنس 245 ناهاش  زا  هفنک ، ای  وفیگ  نامثع 
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نانبل 166 نعم  ناریما  زا  سنوی ، جاح  نب  نعم  نامثع 
یسهرق 420 ینب  زا  یسهرق ، نب  گب  نالجع 

اشاپ 172 یبارع 
هیهاشمزراوخ 344 زا  روصنم ، نب  قارع 

نایهاشبرع 549 زا  دالوپ ، نب  هاشبرع 
بیبح 27 نافرع 

یگنز 397 نبا  لوا  دعس  نیدلا  ّزع 
زورمین 403 كولم  زا  نیدلا ، نکر  دومحم  نب  نامرک  نیدلا  زع 

دیعس 228 وب  لآ  زا  سیق ، نب  ناّزع 
فئاوطلا 66 كولم  زا  کلملا ، دبع  نب  زیزع 

نایداّمح 91 نایریز و  زا  روصنم ، نب  زیزع 
فئاوطلا 61 كولم  زا  رهظتسم ،)  ) قاحسا نب  ّزع  ای  زیزع 

میهاربا 14 نامیلس  يرکسع ،
341 هلودلا 308 ، دضع 
ینیوج 468 کلم  اطع 

نایسادرم 143 زا  حلاص ، نب  هیطع 
نایناکروگ 623 زا  لوا ، ملاع  هاش  نب  میظع  دمحم  نأشلا  میظع 

بلاطیبا 140 نب  لیقع 
دزی 398 ناکباتا  زا  هاش ، ن )  ) اغط نب  هلودلا  ءالع 

ربعم 601 نیطالس  زا  یجیدوا ، نیدلا  ءالع 
ینمهب 604 نیطالس  زا  مراهچ ، دمحا  نب  نیدلا  ءالع 

ولغوا 446 نامهرق  زا  لیلخ ، نب  نیدلا  ءالع 
نایهاشدامع 616 زا  هّللا ، حتف  نب  نیدلا  ءالع 

هاش 577 نمهب  نیسح  نیدلا  ءالع 
565 زوسناهج )  ) يروغ نیسح  نیدلا  ءالع 

444 ، 411 یقوجلس 436 ، لوا  دابقیک  نیدلا  ءالع 
هاشمزراوخ 354 دمحم  نیدلا  ءالع 

ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  یلع ،
ولغوا 447 نامهرق  زا  یلع ،

یقترا 377 يارما  زا  مود ، يزاغ  نب  یپلا  یلع 
اسوه 256 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  اکانیس ،) يام   ) ولب دمحم  نبا  اباب  ویلا )  ) یلع

نایهاشلداع 612 زا  لوا ، میهاربا  نبا  لوا  یلع 
ینیسح 125 ياهگیب  زا  دمحم ، نبا  لوا  یلع 
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اهیلنامهرق 128 زا  دمحم ، نبا  لوا  یلع 
جنانیا 428 ونب  زا  گب ، یلع 

ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  میهاربا ، نب  یلع 
نازاق 495 ياهناخ  زا  میهاربا ، نب  یلع 

ناینادمح 176 زا  هّللا ، دبع  ءاجیهلا  یبا  نب  یلع 
36 ، 38 ، 37 ، 140 بلاطیبا 43 ، نب  یلع 

نایحیلص 207 زا  رغصالا ،) مرکم   ) یلع نب  دمحا  نب  یلع 
ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  سیردا ، نب  یلع 

نودّحوم 99 زا  دیعس ،)  ) لّوا سیردا  نب  یلع 
704 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دنواب 316 لآ  زا  ریشدرا ، نب  یلع 
قتلس 418 زا  لوا ، قتلس  زا  نب  یلع 

هیناغ 68 ینب  زا  قاحسا ، نب  یلع 
یقترا 377 يارما  زا  قرای ، بلا  نب  یلع 

نایهاشدیرب 610 زا  دیرب ، ریما  نب  یلع 
اولیک 261 نیطالس  زا  یلع ، نب  تحسب  نب  یلع 

303 نایملید 302 ، زا  هیوب ، نب  یلع 
ناینادمه 212 زا  دیحو ،) ، ) متاح نب  یلع 

نایمطاف 139 زا  رهاظ ،)  ) مکاح نب  یلع 
زورمین 403 كولم  زا  موس  نیدلا  جات  برح  نب  یلع 

هیناخکلیا 350 زا  نسح ، نب  یلع 
اولیک 262 نیطالس  زا  نسح ، نب  یلع 

نایبلک 88 زا  نسح ، نب  یلع 
مرکم 223 ینب  زا  نیسح ، نب  یلع 

یمشاه 235 نافیرش  زا  نیسح ، نب  یلع 
اولیک 261 نیطالس  زا  یلع ، نب  نیسح  نب  یلع 

ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  نودمح ، نب  یلع 
ایناپسا 53 نایوما  زا  دومح ، نب  یلع 

یقرش 270 ياقیرفا  رد  نایدیعس  وب  زا  دومح ، نب  یلع 
فئاوطلا 60 كولم  زا  رصان ،) ، ) دومح نب  یلع 

262 اولیک 261 ، نیطالس  زا  دواد ، نب  یلع 
راره 273 نیطالس  زا  دواد ، نب  یلع 

نایملید 302 زا  نسح ، هلودلا  نکر  نب  یلع 
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نمی 197 يدیز  ناماما  زا  دیز ، نب  یلع 
نایروغ 568 نیدلا ، ءاهب  ماس  نب  یلع 

مرک 209 ینب  زا  ّرغالا ،) ّزعالا ؟(  ابس ، نب  یلع 
رصن 71 ینب  زا  دعس ، نب  یلع 

یقرش 270 ياقیرفا  رد  نایدیعس  وب  زا  دیعس ، نب  یلع 
رداقلا 457 وذ  ینب  زا  راوس ، هاش  نب  یلع 

نارادبرس 513 زا  یمشچ ، نیدلا  سمش  نب  یلع 
دنواب 316 لآ  زا  رایرهش ، نب  یلع 

نمی 198 يدیز  ناماما  زا  روصنم ،)  ) سابع نب  یلع 
یمشاه 234 نافیرش  زا  هّللا ، دبع  نب  یلع 
هیناخکلیا 352 زا  نمؤملا ، دبع  نب  یلع 

اسابموم 268 نانارمکح  زا  نامثع ، نب  یلع 
اهینیرم 102 زا  مّود ، نامثع  نب  یلع 

ولغوا 447 نامهرق  زا  نیدلا ، ءالع  نب  یلع 
هیوکاک 311 ینب  زا  زرمارف ، نب  یلع 

ولنیوققآ 524 نانامکرت  زا  نامثعارق ، نب  یلع 
نایرافص 333 زا  ثیل ، نب  یلع 
ؤلؤل 374 ینب  زا  ؤلؤل ، نب  یلع 

هیهاشمزراوخ 345 زا  لّوا ، نومأم  نب  یلع 
فئاوطلا 62 كولم  زا  دهاجم ، نب  یلع 

نایدیشخا 137 زا  دمحم ، نب  یلع 
انترا 449 ینب  زا  دمحم ، نب  یلع 

لیقع 184 ینب  زا  دمحم ، نب  یلع 
نایروجمیس 339 زا  لّوا ، دّمحم  نب  یلع 

114 نایساطو 113 ، زا  مّود ، دّمحم  نب  یلع 
نایحیلص 207 زا  یحیلص ، دمحم  نب  یلع 

زورمین 403 كولم  زا  موس ، نیدلا  بطق  دمحم  نب  یلع 
نایناکروگ 516 زا  دومحم ، نب  یلع 

نایدیزم 178 زا  يرشان ، يدسا  دیزم  نب  یلع 
نایونزغ 563 زا  دوعسم ، نب  یلع 

زورمین 403 كولم  زا  نابرهم ، نب  فلخ  نب  دوعسم  نب  یلع 
يوما 38 يافلخ  زا  یفتکم ،)  ) دضتعم نب  یلع 

هیناخ 349 کلیا  زا  ناخارغب ، قتس  نب  یسوم  نب  یلع 
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705 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ناینادمه 214 زا  يریمح ، ینیعر  يدهم  نب  یلع 

نایناتسج 287 زا  نادوسهو ، نب  یلع 
ناهاشناورش 279 زا  مثیه ، نب  یلع 

نایداّمح 90 نایریز و  زا  ییحی ، نب  یلع 
ناهاش 280 ناورش  زا  دیزی ، نب  یلع 

نایمشاه 285 زا  دیزی ، نب  یلع 
هیناغ 69 ینب  زا  فسوی ، نب  یلع 
نوطبارم 94 زا  فسوی ، نب  یلع 

نایساطو 113 زا  فسوی ، نب  یلع 
ياگنس 245 ناهاش  زا  ریبک ،) رب   ) وئد دمحم  ای  وگوگهمیس  رسپ  یلع ،

هیناخ 350 کلیا  زا  ناخارغب ،) نسح   ) نوراه نب  نیگت  یلع 
نایسیردا 77 زا  دّمحم ، نب  هردیح  یلع 

ناییاتغج 476 زا  هّللا ، لیلخ  یلع 
ینیسح 125 ياهگیب  زا  لوا ، نیسح  نبا  مود  یلع 

نایدیزم 178 زا  مود ، سیبد  نبا  مود  یلع 
ناینادمح 175 زا  دیعس ، نبا  مود  یلع 

نایسیردا 77 زا  رمع ، نبا  مّود  یلع 
نایهاشلداع 612 زا  دمحم ، نبا  مود  یلع 
اهیلنامهرق 128 زا  فسوی ، نبا  مود  یلع 

هچا 648 ياهناطلس  زا  گنویوب ،) اجار   ) هاش تیاعر  یلع 
هچا 649 ياهناطلس  زا  هدوم ،) ناطلس   ) هاش تیاعر  یلع 

یلالف 121 يولع  نافیرش  زا  نیدباعلا ، نیز  یلع 
نیدلا 451 ناهرب  یضاق  دالوا  زا  دمحا ، نب  نیدباعلا  نیز  یلع 

ینیسح 125 ياهگیب  زا  مود ، نیسح  نبا  موس  یلع 
ناتسناغفا 639 نانارمکح  زا  رومیت ، نب  هاش  یلع 

ریمشک 587 نیطالس  زا  ریم ، هاش  نب  ریش  یلع 
ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  همنود ، نب  يرونک  يزاغ  یلع 

نایراشفا 534 زا  یلقماما ، نب  میهاربا  دمحم  نب  یلق  یلع 
ریبک 247 یلع 

اسوه 256 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  ولب ، دمحم  نب  یمارک ) ویلا   ) مارک یلع 
نیگتگب 372 ینب  زا  نیگتگب ، نب  کچوک  یلع 

ياگنس 245 ناهاش  زا  نلک ، ای  ملگ  یلع 
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نایدادش 297 زا  دمحم ، نب  يرکشل  یلع 
نایدادش 297 زا  یسوم ، نبا  مود  يرکشل  یلع 

لاگنب 582 نانارمکح  زا  كرابم ، یلع 
هیدنز 537 زا  ناخ ،) ردیق   ) دارم هّللا  نب  دارم  یلع 

لاگنب 580 نانارمکح  زا  نادرم ، یلع 
هچا 648 ياهناطلس  زا  هاش ، تیاغم  یلع 

ریمشک 587 نیطالس  زا  ردنکس ، نب  ناخ  ریم  یلع 
لاگنب 628 ناریزو  زا  ناخ ، يدرو  یلع 

هچا 648 ياهناطلس  زا  هاش ، تیاعر  نیسح  ای  یلع 
ناتسرل 394 ناکباتا  زا  پسا ، رازه  نب  نیدلا  دامع 

ناضمر 455 ینب  زا  رمع ،
فئاوطلا 64 كولم  زا  لکوتم ،) ، ) یسطفا رمع 

اسوه 257 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  اباب ، یلع  نب  ورما )  ) رمع
مرک 209 ینب  زا  دمحم ، نب  نارمع 

نایصفح 109 زا  لّوا ، ییحی  نبا  لّوا  رمع 
نیدیآ 424 ینب  زا  دمحم ، نبا  گب  لوا  رمع 

251 ونروب 250 ، مناک و  نانارمکح  زا  سیردا ، نب  رمع 
نودّحوم 99 زا  یضترم ،)  ) قاحسا نب  رمع 

باطخلا 37 نب  رمع 
706 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

اهتیغنم 553 زا  هروت ، ردیح  نب  رمع 
نایفلد 300 وبا  زا  زیزعلا ، دبع  نب  رمع 

ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  هّللا ، دبع  نب  رمع 
هتپ 265 یناهبن  نانارمکح  زا  دمحم ، نب  رمع 

نایگنز 369 زا  دمحم ، نب  رمع 
ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  نیما ، دمحم  نب  رمع 

فئاوطلا 63 كولم  زا  لکوتم ،)  ) دّمحم نب  رمع 
هیناخکلیا 351 زا  دومحم ، نب  رمع 

يوما 43 يافلخ  زا  لّوا ، قثاو  نب  رمع 
نایمشاه 284 زا  مشاه ، نب  رمع 

نایصفح 110 زا  مّود ، رکب  وبا  نبا  مّود  رمع 
نیدیآ 424 ینب  زا  یسیع ، نبا  مود  رمع 

ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  میهاربا ، نب  هروک  هدنس  رمع 
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ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  يرایک ، نیما  دمحم  نب  یمرایک  هدنس  رمع 
یلهد 572 نیطالس  زا  لوا ، هاش  دمحم  نب  هاش  رمع 

دیعس 624 وبا  نب  خیش  رمع 
ینورب 659 ياهناطلس  زا  لوا ، نید  فیس  یلع  رمع 
ینورب 659 ياهناطلس  زا  مود ، نید  فیس  یلع  رمع 

330 ، 334 نایرافص 332 ، زا  ثیل ، نب  ورمع 
اهینیرم 102 زا  فسوی ، نب  ورمع 

نایرافص 333 زا  ورمع ، نب  دمحم  نب  بوقعی  نب  ورمع 
هچا 648 ياهناطلس  زا  هاش ، تیانع 

همیرک 489 ياهناخ  زا  مود ، يزاغ  نب  يارگتیانع 
لاگنب 583 نانارمکح  زا  نیدلا ، فیس  هاش  زوریف  دمحا  لدنع ،

یتارقنق 555 ياهناخ  زا  نیما ، دمحم  نب  ضوع 
لاگنب 580 نانارمکح  زا  نیدلا ، ماسح  ضوع ،
یمشاه 234 نافیرش  زا  دمحم ، نب  قیفرلا  نوع 

سورلا 222 دمحا  یلع  مسیع 
لیقع 185 ینب  زا  سیمخ ، نب  یسیع 

یقترا 378 يارما  زا  مود ، دواد  نب  یسیع 
نایمطاف 140 زا  زئاف ،)  ) رفاظ نب  یسیع 

نیدیآ 424 ینب  زا  دمحم ، نب  یسیع 
اشتنم 426 ینب  زا  میهاربا ، نب  دمحم  نب  یسیع 

اولام 599 ماکح  نیطالس و  زا  ناخ ، یسیع 
لیعامسا 415 هلودلا  نیع 

«غ»

399 نایناخلیا 481 ، زا  ناخ ، نازاغ 
نایناخلیا 480 زا  موس ، نازاغ 

ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  يزاغ ،
نایگنز 368 زا  لوا ، یگنز  نبا  لوا  يزاغ 

یقترا 377 يارما  زا  نالسرا ، قلوی  نبا  لوا  يزاغ 
706 ص :  غ ..... »  » یسانشرابت 706 يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس  یمشاه 235  نافیرش  زا  لصیف ، نب  يزاغ 

هناورپ 442 ینب  زا  دوعسم ، نب  یبلچ  يز 
اولام 598 ماکح  نیطالس و  زا  بلا ، نب  ناخ  يزاغ 

ریمشک 588 نیطالس  زا  کچ ، ناخ  يزاغ 
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یقترا 377 يارما  زا  نالسراارق ، نبا  مود  يزاغ 
نایگنز 368 زا  دودوم ، نبا  مود  يزاغ 

لاگنب 582 نانارمکح  زا  هاشکرابم ، نب  هاش )؟(  يزاغ 
همیرک 489 ياهناخ  زا  لوا ، دمحم  نبا  لوا  يارگيزاغ 
همیرک 489 ياهناخ  زا  لوا ، تلود  نبا  مود  يارگيزاغ 
همیرک 490 ياهناخ  زا  لوا ، میلس  نبا  موس  يارگيزاغ 

لیقع 185 ینب  زا  دمحم ، نب  بیرغ 
96 دّمحم 363 ، ماما  یلازغ ،

707 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
353 347 ، 574 ، 589 ، 334 دمحم 592 ، يونزغ ،

دومحم 565 يونزغ ،
مود 129 دومحم  يونزغ ،

385 لوا 565 ، دوعسم  يونزغ ،
شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  دواد  نب  ناخ  ینزغ 

دمحم 574 نیدلا  ّزعم  يروغ ،
لوغم 471 گرزب  ياهناخ  زا  شیمیاغ ، لوغ 

ترک 503 لآ  زا  مود ، نیدلا  سمش  ای  نیدلا  نکر  نبا  لوا  نیدلا  ثایغ 
ناتسرل 395 ناکباتا  زا  گنشوه ، نب  سواک  نب  نیدلا  ثایغ 

ینمهب 603 نیطالس  زا  مود ، دمحم  نب  نتمهت  نیدلا  ثایغ 
اولام 598 ماکح  نیطالس و  زا  دومحم ، نبا  هاش  نیدلا  ثایغ 

وجنیا 508 لآ  زا  دومحم ، نب  ورسخیک  نیدلا  ثایغ 

«ف»

نایحاجن 205 زا  شایج ، نبا  لوا  کتاف 
نایحاجن 205 زا  روصنم ، نبا  مود  کتاف 
نایحاجن 205 زا  دمحم ، نبا  موس  کتاف 

اهینیرم 102 زا  لکوتم ،)  ) یلع نب  سراف 
زاّنع 309 ینب  زا  دّمحم ، نب  سراف 

اشاپ 170 یلع  دمحم  نادناخ  زا  لوا ، داؤف  نب  قوراف 
س 452 یقوراف ،

نمی 197 يدیز  ناماما  زا  رفعج ، نب  لضاف 
اهتیغنم 553 زا  هروت ، لضاف 

140 همطاف 36 ،
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فومساق 499 ياهناخ  زا  هکیب ، ناطلس  همطاف 
نایهاشدامع 616 زا  ناخ ، ایرد  هّللا  حتف 

نایناتسج 287 زا  جاسلا ، یبا  نب  دمحم  نب  حتف 
تارجگ 591 نیطالس  زا  مود ، دمحم  نب  ناخ  حتف 

ریمشک 587 نیطالس  زا  نیدباعلا ، نیز  ناخ  مهدا  نب  هاش  حتف 
هیراجاق 539 زا  یلقنیسح ، نب  یلعحتف 

هیراجاق 539 زا  ناخ ، یلعحتف 
همیرک 489 ياهناخ  زا  لوا ، تلود  نبا  لوا  يارگحتف 
همیرک 490 ياهناخ  زا  مود ، تلود  نبا  مود  يارگحتف 

ترک 503 لآ  زا  مود ، نیدلا ) سمش   ) نیدلا نکر  نب  نیدلا  رخف 
نانبل 166 نعم  ناریما  زا  مود ، زمقرق  نبا  مود  نیدلا  رخف 

هیوکاک 311 ینب  زا  دّمحم ، نب  زرمارف 
331 ، 319 ن 283 ، ر . يارف ،

كولمم 160 نیطالس  زا  نیدلا ، فیس  قوقرب  نب  جرف 
هیوباد 313 لآ  زا  هیوباد ، نبا  لوا  ناخّرف 

هیوباد 313 لآ  زا  لّوا ، ناخّرف  نبا  مّود  ناخّرف 
ناهاشناورش 280 زا  موس ،؟ رهچونم  نبا  لوا  دازخرف 

نایونزغ 563 زا  لوا ، دوعسم  نب  دازخرف 
ناهاشناورش 280 زا  مود ، ناتسخا  نبا  مود  دازخرف 

ناهاشناورش 280 زا  لوا ، لیلخ  نب  ریس  خرف 
نایناکروگ 623 زا  میظع ، دمحم  نب  ریس  خرف 

دابآردیح 634 ياهماظن  زا  ردنکس ، نب  ناخ  یلع  هدنخرف 
708 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

352 مساقلا 330 ، وبا  یسودرف ،
مّوس 72 دنانیدرف 

وینوتنآ 27 زدنانرف ،
نایمشاه 285 زا  رالس ، نب  زربیرف 

ناهاشناورش 280 زا  مود ،؟ نودیرف  نبا  مود  زربیرف 
ناهاشناورش 280 زا  لوا ، بساشرگ  نبا  موس  زربیرف 
ناهاشناورش 280 زا  موس ، رهچونم  نبا  مود  نودیرف 

ك 642 و . رلیت ، رژیرف -
271 ، 269 ، 267 یپ 264 ، سا . یج . نمیرف ،

لیورگ 27 نمیرف ،
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ناینادمح 175 زا  رفنضغ ،)  ) نسح نب  هّللا  لضف 
نایدادش 297 زا  دمحم ، نبا  لوا  لضف 

يوما 42 يافلخ  زا  دشرتسم ،)  ) رهظتسم نب  لضف 
يوما 38 يافلخ  زا  عیطم ،)  ) ردتقم نب  لضف 

نایدادش 297 زا  دومحم ، نبا  مجنپ  لضف 
نایدادش 297 زا  مود ، روواش  راوسالا  یبا  نب  نولضف )  ) مراهچ لضف 

نایدادش 297 زا  لوا ، روواش  راوسالا  وبا  نبا  مود  لضف 
نایدادش 297 زا  مود ، لضف  نب  نولضف )  ) موس لضف 

اولیک 263 نیطالس  زا  نامیلس ، نب  لیضف 
نایملید 302 زا  یلع ، هلودلا  رخف  نب  نالف 

یلیدمحا 382 ناکباتا  زا  مود ، رقنسقآ  نب  نیدلا  کلف 
نایملید 304 زا  هلودلا ، دضع  عاجش  وبا  ورسخانف ،

نایملید 303 زا  هلودلا ، نکر  نسح  نب  ورسخانف 
د 602 ا . سبروف ،

نایملید 303 زا  نیدلا ، دامع  نابزرم  نب  نوتس  دالوف 
هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  دمحا ، نب  يرکب  وموف 

هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  ههش ، هناوب  نب  يرکب  وموف 
هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  ههش ، نب  دمحا  نب  يرمع  وموف 

هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  یتول ، وموف  نب  ههش  نب  یتولوموف 
هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  يدموموف ، هناوب  نب  اگناپیک  یتولوموف 

دوعس 231 لآ  زا  زیزعلا ، دبع  نب  دهف 
ك 399 س . سکنبریف ،

نایملید 304 زا  هلودلا ، ءاهب  رصن  وبا  زوریف ،
نایملید 304 زا  هلودلا ، ءاهب  رصان  وبا  هلودلا ، دضع  ورسخانف  نب  زوریف 
نایملید 303 زا  هلودلا ، ءاهب  رصن  وبا  هلودلا ، دضع  ورسخانف  نب  زوریف 

لاگنب 581 نانارمکح  زا  هاش ، زوریف 
ربعم 601 نیطالس  زا  هاش ، زوریف 

یلهد 571 نیطالس  زا  شمتتلیا ، نبا  لوا  هاش  زوریف 
لاگنب 582 نانارمکح  زا  هاش ، دیزیاب  نب  هاش  زوریف 
لاگنب 583 نانارمکح  زا  هاش ، نیسح  نب  هاش  زوریف 

ینمهب 604 نیطالس  زا  نیدلا ، جات  هاش ، زوریف 
یلهد 572 نیطالس  زا  شورغوی ، نب  یجلخ  مود  هاش  زوریف 

یلهد 572 نیطالس  زا  لوا ، هاش  قلغت  نب  بجر  نبا  موس  هاش  زوریف 
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یلهد 572 نیطالس  موس ، هاش  زوریف  نب  رفظ  هاش  زوریف 
و 492 نالا . رشیف ،

709 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
لصیف 236

دوعس 230 لآ  زا  یکرت ، نبا  لوا  لصیف 
دوعس 231 لآ  زا  لوا ، لصیف 

دیعس 228 وب  لآ  زا  یکرت ، نب  لصیف 
یمشاه 235 نافیرش  زا  نیسح ، نب  لصیف 

یمشاه 235 نافیرش  زا  یلع ، نب  نیسح  نب  لصیف 
دوعس 231 لآ  زا  زیزعلا ، دبع  نبا  مود  لصیف 

یمشاه 235 نافیرش  زا  يزاغ ، نبا  مود  لصیف 
یج 239 تنس  چا . یبلیف ،

مود 532 پیلیف 

«ق»

نایداّمح 91 نایریز و  زا  داّمح ، نب  دئاق 
دیعس 228 وب  لآ  زا  دیعس ، نب  سوباق 

321 نایرایز 320 ، لآ  زا  ریگمشو ، نب  سوباق 
همیرک 490 ياهناخ  زا  لوا ، میلس  نبا  لوا  يارگنالپاق 
همیرک 491 ياهناخ  زا  مود ، میلس  نبا  مود  يارگنالپاق 

هیناخکلیا 352 زا  رصن ،)  ) نیسح نب  ناخ  رداق 
دنواب 316 لآ  زا  لّوا ، رایرهش  نبا  لّوا  نراق 

دنواب 316 لآ  زا  رایرهش ، نب  نراق 
دنواب 316 لآ  زا  مّوس ، رایرهش  نبا  مّود  نراق 

ناییاتغج 476 زا  نازاق ،
ناخرط 493 یجاح  ياهناخ  زا  دمحم ، کچوک  نب  دومحم  نبا  مساق 

نمی 198 يدیز  ناماما  زا  يدهملا ، مساق 
نایهاشدیرب 610 زا  دیرب ، لوا  مساق 

فئاوطلا 60 كولم  لّوا ، مساق 
ولغوا 447 نامهرق  زا  میهاربا ، نب  مساق 

نمی 196 يدیز  ناماما  زا  یّسر ، ینسح  میهاربا  نب  مساق 
هیدنمشناد 414 زا  لیعامسا ، نب  مساق 

فومساق 498 ياهناخ  زا  دمحم ، غلا  نب  مساق 
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نمی 198 يدیز  ناماما  زا  لکوتم ،)  ) نیسح نب  مساق 
ایناپسا 54 نایوما  زا  دومح ، نب  مساق 

فئاوطلا 60 كولم  زا  نومأم ،)  ) دومح نب  مساق 
نمی 196 يدیز  ناماما  زا  ینایلع ، یلع  نب  مساق 

یسیع 301 نب  مساق 
نایفلد 300 وبا  زا  یلجع ، یسیع  نب  مساق 

ناخرط 493 یجاح  ياهناخ  زا  دمحا ، دیس  نب  یصق  نب  مساق 
نمی 197 يدیز  ناماما  زا  روصنم ،)  ) دمحم نب  مساق 

ایناپسا 54 نایوما  زا  يدومح ، مساق 
نایهاشدیرب 610 زا  مود ، مساق 

نایسیردا 78 زا  دّمحم ، نب  نونگ  مساق 
انترا 449 ینب  زا  نیدلا ، ناهرب  یضاق 

يروغ 593 حوصناق 
نایقوجلس 363 زا  درواق ،

لوغم 471 گرزب  ياهناخ  زا  ناشییاه ،)  ) كولوگ ناشیاق 
ناضمر 455 ینب  زا  لیلخ ، نب  دابق 

نانابسوداپ 388 زا  يزاغ ، هاش  نب  دابق 
ناهاشناورش 280 زا  دیزی ، نب  دابق 

چنانیا 385 غلتق 
ولنیوققآ 524 نانامکرت  زا  ناولهپ ، نب  یلع  روط  نب  غلتق 

نامرک 400 ناییاتخارق  زا  ناکرت ، غلتق 
نایرغلس 396 زا  لوا ، دعس  نب  ناخ  غلتق 

710 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ناهاشنمرا 380 زا  نیدلا ، عاجش  غلتق ،

یتارقنق 555 ياهناخ  زا  هّللا ، دیبع  نب  دارم  غلتق 
ملسم 346 نب  ۀبیتق 

رداقلا 457 وذ  ینب  زا  رداقلا ، وذ  نب  رجق 
ناییاتغج 475 زا  نچس ، یچقدق 

یقترا 376 يارما  زا  دواد ، نب  نالسراارق 
یقترا 377 يارما  زا  لوا ، يزاغ  نب  نالسراارق 

اشتنم 426 ینب  زا  گباشتنم ، نب  نامارق 
ولنیوقارق 521 نانامکرت  شمروت ، نب  دمحمارق 

ناییاتغج 475 زا  وگالهارق ،
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فسویارق 379
ولنیوقارق 521 نانامکرت  زا  دمحمارق ، نب  فسویارق 

ولنیوققآ 524 نانامکرت  زا  غلتق ، نب  نامثع  قولویارق 
نانبل 166 نعم  ناریما  زا  نعم ، سنوی  نبا  لوا  زمقرق 

نانبل 166 نعم  ناریما  زا  لوا ، زمقرق  نب ؟ نالف  نبا  مود  زمقرق 
لیقع 184 ینب  زا  دلقم ، نب  شاورق 

یسهرق 420 ینب  زا  گب ، ملق  نب  گب  یسهرق 
هینالا 436 ياهگیب  زا  یچوس ، نب  نامهرق 

ولغوا 446 نامهرق  زا  یفوص ، هرون  ای  نیدلا  رون  نب  نامهرق 
لیقع 184 ینب  زا  ناردب ، لضفلا  یبا  نب  شیرق 

همیرک 490 ياهناخ  زا  مود ، تلود  نب  يارگمیرق 
رایدنفسا 441 ینب  زا  میهاربا ، نب  دمحا  لزق 

هیهاشمزراوخ 345 زا  دّمحم ، نب  زستا  نالسرا  لزق 
يزگدلیا 384 ناکباتا  زا  زگدلیا ، نب  نامثع  نالسرا  لزق 

میرکلا 363 دبع  يریشق ،
لوغم 472 گرزب  ياهناخ  زا  وت ، قتق  الیشق 

کبیا 575 نیدلا  بطق 
زورمین 403 كولم  زا  نیدلا ، ّزع  نبا  مود  نیدلا  بطق 

مور 409 نایقوجلس  زا  نامیلس ، نبا  لوا  نالسرا  چلق 
یقوجلس 414 لوا  نالسرا  چلق 

ولنیوققآ 524 نانامکرت  زا  غلتق ، نب  دمحا  نب  نالسرا  چلق 
هینالا 436 ياهگیب  زا  یفطل ، نب  نالسرا  چلق 

مور 410 نایقوجلس  زا  مود ، ورسخیک  نبا  مراهچ  نالسرا  چلق 
مور 409 نایقوجلس  زا  دوعسم ، نبا  مود  نالسرا  چلق 

یقوجلس 415 مود  نالسرا  چلق 
مور 409 نایقوجلس  زا  مود ، نامیلس  نبا  موس  نالسرا  چلق 

نایونزغ 563 زا  لرغط ، دیعس  وبا  هلودلا  ماوق 
نایریمن 188 زا  بّاثو ، نب  ماوق 

480 ، 381 469 ، 481 نایناخلیا 471 ، زا  نآاق ، يالیبوق 
اهیلغوا 128 لوق 

نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  اپلوق ،
ناخ 469 ودیق 

ناتسناغفا 638 نانارمکح  زا  رصیق ،
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ناتسناغفا 638 نانارمکح  زا  هاش ، نامز  نب  رصیق 
تاجن 443 زامیق ،

«ك»

ل 29 یناتئاک ،
711 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

365 ، 379 375 ، 443 ، 433 ، 421 ، 417 ، 419 ، 415 ، 412 450 ، 448 ، 445 ، 373 ، 157 ناملک 19 ، نئاک ،
ریبک 492 نیرتاک 

رتیپ 27 يراک ،
لیتساک 59

و 180 لکساک ،
نایدیشخا 137 زا  یبال ، روفاک 

ناژ 19 راملاک ،
اناهلاک 589

نایناکروگ 623 زا  بیز ، گنروا  نب  شخبماک 
نایناکروگ 622 زا  رباب ، نب  نارماک 

ناتسناغفا 639 نانارمکح  زا  هاش ، دومحم  نب  نارماک 
258 ر 244 ، نیوماک ،

367 ، 177 م 142 ، دراناک ،
نیما 254 دمحم  یمناک ،

نانابسوداپ 388 زا  فرشا ، نب  سواک 
نانابسوداپ 389 زا  ثرمویک ، نب  سواک 

206 ، 202 یس 200 ، ه  ياک ،
نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  کبک ،

ناییاتغج 476 زا  کپوک ،)  ) کبک
ف 379 م . ولورپک ،

نایرافص 333 زا  دمحا ، نب  ریثک 
لیقع 185 ینب  زا  بهو ، نب  ریثک 

ماراتام 652 نانارمکح  زا  ناهناماپ ، هدگ  ياجک 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  سیردا ، نب  ونوفا  هدک 

ونروب 249 مناک و  نانارمکح  زا  همنود ، نب  هدک 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  نامثع ، نب  هدک 

یکین 541 يدک ،
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ه 464 ج . زرمارک ،
یلیدمحا 382 ناکباتا  زا  نالسرا ، پرک 

چا 255 ا . نیرگ ، كرک 
سا 267 یج . نمکرک ،

نایقوجلس 361 زا  درواق ، نب  هاشنامرک 
258 م 255 ، ردورک ،

نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  يدرب ، میرک 
299 ، 296 ، 294 دمحا 289 ، دیس  يورسک ،

تربار 629 ویالک ،
ینمهب 604 نیطالس  زا  دومحم ، نب  هّللا  میلک 

س 594 م . تایراسیمک ،
مود 370 نیلسوج  تنک 

ناییاتغج 475 زا  کچنک ،
49 ه 42 ، يدنک ،

نایریخلا 547 وبا  زا  ریخلا ، یبا  نب  دمحم  وجنکچوک 
نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  وچوک ،

نیرز 485 يودرا  ياهناخ  زا  دمحم ، كوچوک 
لزتا 464 واش ، لاروک 

ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  هّللا ، دبع  نبا  اروک  هروک 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  هّللا ، دبع  نب  هنگ  هروک 

ياگنس 245 ناهاش  زا  مد ، ملسم  ياسوک )  ) يوسوک
ا 464 م . كوک ،

س 84 یج . نیلوک ،
دلنار 255 نهوک ،

386 ، 286 ك 283 ، د . نایمیوک ،
ناریا 391 نیشاشح  زا  حابص ، نسح  نب  دیما  گرزبایک 

مور 409 نایقوجلس  زا  لوا ، ورسخیک 
مور 409 نایقوجلس  زا  مود ، نالسرا  چلق  نب  لوا  ورسخیک 

712 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نانابسوداپ 388 زا  میگارهش ، نب  ورسخیک 

دنواب 316 لآ  زا  درگدزی ، نب  ورسخیک 
مور 410 نایقوجلس  زا  لوا ، دابقیک  نبا  مود  ورسخیک 

مور 410 نایقوجلس  زا  مود ، ورسخیک 
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مور 410 نایقوجلس  زا  مراهچ ، نالسرا  چلق  نبا  موس  ورسخیک 
مور 410 نایقوجلس  زا  لوا ، ورسخیک  نبا  لوا  دابقیک 

417 مور 410 ، نایقوجلس  زا  مود ، ورسخیک  نبا  مود  دابقیک 
مور 410 نایقوجلس  زا  مود ، سواکیک  نب  زمارف  نبا  موس  دابقیک 

ناهاشناورش 280 زا  ذابقیک ،
یلهد 571 نیطالس  زا  نبلب ، نب  ناخ  ارغب  نب  ذابقیک 

مور 409 نایقوجلس  زا  لوا ، ورسخیک  نبا  لوا  سواکیک 
نایرایز 320 لآ  زا  سوباق ، نب  ردنکسا  نب  سواکیک 

لاگنب 581 نانارمکح  زا  ارغب ، نب  سواکیک 
ناهاشناورش 280 زا  ذابقیک ، نب  سواکیک 

نانابسوداپ 387 زا  بسا ، رازه  نب  سواکیک 
مور 410 نایقوجلس  زا  مود ، ورسخیک  نبا  مود  سواکیک 

یس 204 ه  گنیک ،
نانابسوداپ 389 زا  مارهب ، نب  ثرمویک 

نانابسوداپ 388 زا  رایز ، نب  مهتسگ  نب  نوتسیب  نب  ثرمویک 
نانابسوداپ 388 زا  سواک ، نب  ثرمویک 

یلهد 571 نیطالس  زا  ذابقیک ، نیدلا  زعم  نب  ثرمویک 

«گ»

كرام 20 ویروباگ ،
دولک 19 نسراگ ،

لا 213 یس . سدگ ،
ا 87 رابارگ ،

یس 520 تربار  نمسارگ ،
و 89 یسارگ ،

نایدادش 297 زا  نایجرگ ،
ناهاشناورش 280 زا  لوا ، دازخرف  نبا  لوا  بساشرگ 

هیوکاک 311 ینب  زا  دّمحم ، نبا  لّوا  بساشرگ 
هیوکاک 311 ینب  زا  مّود ، بساشرگ 

ناهاشناورش 280 زا  مود ،) ناتسخا  نب  بساتشگ   ) مود بساشرگ 
271 ، 269 ، 267 ، 264 لیونرگ 27 ،

هنر 470 هسورگ ،
ا 226 نامهورگ ،

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 427 

http://www.ghaemiyeh.com


ا 13 پ . چیوونزایرگ ،
پیلف 29 نوسریرگ ،

ناطراو 642 نایروگیرگ ،
نیگتگب 372 ینب  زا  يربکوگ ،

نیگتگب 372 ینب  زا  کچوک ، یلع  نب  يربکوگ 
ولغوا 446 نامهرق  زا  نامهرق ، گب  يرنوگ 

136 ا 157 ، ه ا . بیگ ،
نایناخلیا 479 زا  وتاخیگ ،

30 ریپ 20 ، دراشیگ ،
نایرایز 320 لآ  زا  سواکیک ، نب  هاشنالیگ 

هیوباد 313 لآ  زا  هاشنالیگ ، نب  لیگ 
لوغم 471 گرزب  ياهناخ  زا  گویگ ،

«ل»

نایساطو 114 زا  سوناکیرفا ، وئل 
713 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

اریا 20 سودیپال ،
چا 237 سا . گیرگنال ،
م 641 سماد ، ثروگنال 

فئاوطلا 64 كولم  زا  یبلقص ، بیبل 
د 73 یج . ماثل ،

نایمشاه 285 زا  کلملا ، دبع  نب  يرکشل 
نارادبرس 513 زا  نیدلا ، هیجو  دوعسم  نب  هّللا  فطل 

هینالا 436 ياهگیب  زا  یچوس ، نب  یفطل 
س 579 ك . لعل ،

541 ، 364 س 401 ، ك . ا . نتبمل ،
دزی 398 ناکباتا  زا  زور ، نادرو  نب  رگنل 

386 ا 383 ، ك . رتول ،
244 امیحن 248 ، نویزتؤل ،

ر 367 ونروتول ،
پ 529 تفول ،

م 549 ن . کیوول ،
ب 49 سیول ،
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ت 82 یکیول ،
یج 27 نتیل ،

اشتنم 426 ینب  زا  سایلا ، نب  ثیل 
نایرافص 332 زا  ثیل ، نب  یلع  نب  ثیل 

یج 419 رزیل ،
،142 ، 138 ، 136 ، 124 ، 119 ، 115 ، 112 108 ، 105 ، 101 ، 97 ، 92 ، 87 ، 79 ، 73 ، 67 ، 56 49 ، 42 ، 37 ، 27 ، 23 ، 19 ، 18 لوپ 17 ، نیل 
،312 ، 308 ، 306 ، 301 ، 291 220 ، 218 ، 215 ، 213 ، 210 ، 208 ، 206 ، 204 202 ، 187 ، 183 ، 180 ، 177 ، 172 ، 164 ، 157 145
،533 ، 526 ، 606 523 ، 600 ، 593 ، 585 ، 596 ، 641 ، 627 ، 619 617 ، 615 ، 613 ، 611 ، 609 ، 335 ، 331 ، 328 373 ، 371 ، 321
،507 514 ، 504 ، 500 ، 497 ، 494 ، 492 ، 486 ، 481 478 ، 473 ، 579 ، 570 ، 565 ، 559 ، 556 ، 554 2552 ، 541 ، 549 ، 538 ، 536

367 ، 364 ، 348 ، 397 ، 395 ، 385 ، 379 ، 375 415 ، 412 ، 464 ، 401 ، 448 ، 519 ، 512
373 ؤلؤل 374 ، ینب  زا  هّللا ، دبع  نب  ؤلؤل 

«م»

392 390 ، 322 ، 319 ، 315 ، 299 ، 296 ، 294 ، 291 289 ، 286 ، 283 ، 195 و 148 ، گنولدام ،
لراش 54 لترام ،

یج 269 ب . نیترام ،
يرام ه 615 نیترام ،

87 ، 108 ، 105 ، 93 ، 82 یج 69 ، هسرام ،
473 ، 650 ولوپوکرام 467 ،

ا 301 نیرام ،
بعصم 327 لآ  نایرهاط و  زا  نراق ، نب  رایزام 

دنواب 316 لآ  زا  دزمره ، دادنو  نب  نراق  نب  رایزام 
یملید 340 یکاک ، ناکام 

اولام 599 ماکح  زا  ناخ ، ولام 
قتلس 418 زا  مود ، قتلس  زا  رتخد  نوتاخ  امام 

ر 464 نارتنام ،
سبروف 520 يرتائب  ستنام ،

يا 29 رلهام ،
ونروب 253 مناک و  نانارمکح  زا  همدنم ،) هدنس  وهش  نب  هتسم   ) مود یفطصم  هبا  يام 

ونروب 253 مناک و  نانارمکح  زا  یمرایک ، هدنس  رمع  وهش  نب  رکب  يام 
ونروب 253 مناک و  نانارمکح  زا  میهاربا ، رهش  نب  همری  هبا  رمع  يام 

392 ، 322 ، 319 ، 312 یس 67 ، یج . زلیام ،
714 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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330 ، 326 نومأم 44 ،
هیهاشمزراوخ 345 زا  دّمحم ، نبا  لوا  نومأم 

هیهاشمزراوخ 345 زا  لّوا ، نومأم  نبا  مّود  نومأم 
دمحم 401 نیدلا  زرابم 

نامرک 400 ناییاتخارق  زا  قارب ، نب  كرابم 
نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  هجاوخ ، كرابم 

ناییاتغج 475 زا  هاش ، كرابم 
یلهد 572 نیطالس  زا  لوا ، هاش  دمحم  نب  هاش  كرابم 

ییاتغج 477 ناخ  هاشکرابم 
یلهد 573 نیطالس  زا  رضخ ، نبا  مود  هاش  كرابم 

شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  موس ، لداع  نبا  مود  هاش  كرابم 
لاگنب 582 نانارمکح  زا  نیدلا ، رخف  هاش ، كرابم 

ربعم 601 نیطالس  زا  نیدلا ، رخف  هاش ، كرابم 
فئاوطلا 64 كولم  زا  یبلقص ، كرابم 

فئاوطلا 63 كولم  زا  نامیلس ، نب  رشبم 
مادآ 45 زتم ،

دیشر 238 لآ  زا  هّللا ، دبع  نبا  لوا  بعتم 
دیشر 238 لآ  زا  زیزعلا ، دبع  نبا  مود  بعتم 

لوا 462 لکوتم 
يوما 43 يافلخ  زا  کسمتسم ، نبا  مّوس  لکوتم 

يوما 43 يافلخ  زا  مّوس ، لکوتم 
فئاوطلا 66 كولم  زا  يرماع ، هّللا  دبع  نب  دهاجم 

فئاوطلا 62 كولم  زا  قفوم ،)  ) يرماع هّللا  دبع  نب  دهاجم 
ینمهب 603 نیطالس  زا  لوا ، دمحم  نب  دهاجم 

یقرش 270 ياقیرفا  رد  نایدیعس  وب  زا  ناطلس ، نب  دیعس  نب  دیجم 
590 نسحلا 637 ، بحم 

نایداّمح 91 نایریز و  زا  دئاق ، نب  نسحم 
نایداور 295 زا  نادوسهو ، نبا  مود ) دمحم   ) نالحم

نایداور 295 زا  نیسح ، نبا  لوا ) دمحم   ) نالحم
نارادبرس 513 زا  رومیتآ ، دمحم 

رفعی 203 ینب  زا  میهاربا ، نبا  دمحم 
اسوه 257 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  قیتع ، دمحا  نبا  دمحم 

شع 337 جرفلا  وبا  دّمحم 
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هیناخکلیا 349 زا  ناخ ، ارغب  نسح  ای  نوراه  نب  دمحا )  ) دمحم
سیردا 132 دمحم 

لاگنب 581 نانارمکح  زا  رجنس ، ناخ  نالسرا  دمحم 
ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  نودمح ، نب  همگرا  دمحم 

نایناخلیا 479 زا  دمحم ،
اشتنم 426 ینب  زا  دمحم ،
ناییاتغج 476 زا  دمحم ،

ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  دمحم ،
هیدنمشناد 414 زا  دمحم ،

ناتسناغفا 639 نانارمکح  زا  دمحم ، تسود  نب  مظعا  دمحم 
ناتسناغفا 639 نانارمکح  زا  دمحم ، تسود  نب  لضفا  دمحم 

نایقوجلس 359 زا  دواد ، گب  يرغچ  نب  نالسرابلا  دّمحم 
رصتنملا 78 دّمحم 
رصانلا 100 دّمحم 

يدعس 117 نافیرش  زا  رصنلا ، نادیز  نب  دیلولا  دّمحم 
نازاق 495 ياهناخ  زا  میهاربا ، نب  نیما  دمحم 

یتارقنق 555 ياهناخ  زا  یلق ، هّللا  نب  نیما  دمحم 
715 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  یمناک ، نیما  دمحم 
ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  هروکرکب ، نب  يرایک  نیما  دمحم 

نیرز 483 يودرا  ياهناخ  زا  کبزوا ، دمحم 
نایروجمیس 338 زا  میهاربا ، نبا  لّوا  دّمحم 

ناضمر 455 ینب  زا  دمحا ، نبا  لوا  دمحم 
فئاوطلا 60 كولم  زا  يدهم ،)  ) سیردا نبا  لّوا  دّمحم 

انترا 449 ینب  زا  انترا ، نبا  لوا  دمحم 
نایقوجلس 361 زا  لوا ، هاشنالسرا  نبا  لوا  دمحم 

فئاوطلا 61 كولم  زا  داّبع ، نب  لیعامسا  نبا  لّوا  دّمحم 
نایبلغا 85 زا  بلغا ، نبا  لّوا  دّمحم 

ینیسح 125 ياهگیب  زا  لوا ، نیسح  نبا  لوا  دمحم 
اهینیرم 102 زا  لّوا ، قحلا  دبع  نبا  لّوا  دّمحم 

ایناپسا 53 نایوما  زا  مّود ، نمحرلا  دبع  نبا  لّوا  دّمحم 
يدعس 116 نافیرش  زا  يدهملا ،) مئاق   ) نمحرلا دبع  نبا  لّوا  دّمحم 

نایناّیز 106 زا  نامثع ، نبا  لّوا  دّمحم 
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ولغوا 146 نامهرق  زا  نامهرق ، نبا  لوا  دمحم 
كولمم 159 نیطالس  زا  نووالق ، نبا  لوا  دمحم 

ناریا 391 نیشاشح  زا  دیما ، گرزبایک  نبا  لوا  دمحم 
نایساطو 113 زا  لّوا ، ییحی  نبا  لّوا  دّمحم 

نایصفح 109 زا  رصنتسم ،)  ) لّوا ییحی  نبا  لّوا  دّمحم 
هیناغ 70 ینب  زا  بلاغ ،)  ) فسوی نبا  لّوا  دّمحم 

یلالف 121 يولع  نافیرش  زا  فیرشلا ، لوا  دمحم 
رصن 72 ینب  زا  بلاغلا ، لّوا  دّمحم 

نایقوجلس 359 زا  هاشکلم ، نب  رپت  لوا  دّمحم 
ینامثع 459 نیطالس  زا  لوا ، دیزیاب  نب  یبلچ  لوا  دمحم 

ینمهب 603 نیطالس  زا  هاش ، نمهب  وگناگ  نسح  نب  هاش  لوا  دمحم 
نوغرا 620 لآ  زا  یسیع ، دمحم  نب  یقاب  دمحم 
لاگنب 580 نانارمکح  زا  یجلخ ، رایتخب  دمحم 

نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  گب ، يدرب  دمحم 
جنانیا 428 ونب  زا  گب ، دمحم 

نیدیآ 424 ینب  زا  يزاغ ، نیدلا  زرابم  گب ، دمحم 
اسوه 256 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  نامثع ، نب  ولب  دمحم 

اسوه 256 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  ونرو ،) يام   ) ولب دمحم 
هیناخکلیا 351 زا  میهاربا ، نب  دّمحم 

نایهاشلداع 612 زا  مود ، میهاربا  نب  دمحم 
زورمین 403 كولم  زا  نیدلا ، زرابم  حتفلا  وبا  نب  دمحم 

جاتحم 342 لآ  زا  هلودلا ، رخف  رفظملا  وبا  نب ؟ دمحم 
هتپ 265 یناهبن  نانارمکح  زا  رکب ، وبا  نب  دمحم 

نایناتسج 287 زا  تسدوید ، نبا  لوا  دادوید  جاسلا  یبا  نب  دمحم 
ترک 503 لآ  زا  یناغرم ، نامثع  نب  نیدلا  نکر  رکب  یبا  نب  دمحم 

فئاوطلا 66 كولم  زا  دّمحم ، رفعج  یبا  نب  دّمحم 
هتپ 265 یناهبن  نانارمکح  زا  دمحا ، نب  دمحم 

هیهاشمزراوخ 344 زا  دمحا ، نب  دّمحم 
ناهاشناورش 280 زا  دمحا ، نب  دمحم 
اهیلنامهرق 128 زا  دمحا ، نب  دمحم 

نایمشاه 284 زا  دمحا ، نب  دمحم 
716 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نایدواد 336 زا  روجیناب ، نب  دمحا  نب  دمحم 
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فئاوطلا 66 كولم  زا  رهاط ، نب  دمحا  نب  دّمحم 
نمی 198 يدیز  ناماما  زا  لکوتم ،)  ) دمحا نب  دمحم 

251 ونروب 250 ، مناک و  نانارمکح  زا  سیردا ، نب  دمحم 
نایسیردا 77 زا  رصنتسم ،)  ) مّود سیردا  نب  دّمحم 

دنواب 316 لآ  زا  ریشدرا ، نب  دّمحم 
قتلس 418 زا  مود ، قتلس  زا  نب  دمحم 

هیناغ 68 ینب  زا  قاحسا ، نب  دّمحم 
بعصم 326 لآ  نایرهاط و  زا  قاحسا ، نب  دّمحم 

هیدنمشناد 414 زا  لیعامسا ، نب  دّمحم 
نایمتسر 80 زا  حلفا ، نب  دّمحم 

یلالف 121 يولع  نافیرش  زا  یئیضتسم ،)  ) هیبرعلا نب  دمحم 
نایسایلا 340 زا  سایلا ، نب  دّمحم 

هیدنمشناد 413 زا  يزاغ ، ریما  نب  دمحم 
ناهاشنمرا 380 زا  رمتکب ، نب  دمحم 

يروب 366 ناکباتا  زا  هلودلا ، سمش  نیدلا ، لامج  روصنم  وبا  يروب ، نب  دمحم 
هیهاشمزراوخ 346 زا  شکت ، نب  دّمحم 

نودّحوم 98 زا  ترموت ، نب  دّمحم 
نمی 197 يدیز  ناماما  زا  رفعج ، نب  دمحم 

فئاوطلا 63 كولم  زا  دیشر ،)  ) روهج نب  دّمحم 
اتا 432 بحاص  ینب  زا  نیدلا ، ةرصن  نسح  نب  دمحم 

اولیک 262 نیطالس  زا  مولظم ،)  ) نامیلس نب  دمحم  نب  نیسح  نب  دمحم 
نایروغ 567 زا  مود ، نیسح  نب  دمحم 

نایداور 295 زا  يداور ، نیسح  نب  دمحم 
ناهاشناورش 279 زا  دلاخ ، نب  دمحم 

فئاوطلا 61 كولم  زا  نورزخ ، نب  دّمحم 
رداقلا 457 وذ  ینب  زا  لیلخ ، نب  دمحم 

نامرک 400 ناییاتخارق  زا  نوتیمخ ، نب ؟ دمحم 
نایدیزم 178 زا  مود ، سیبد  نب  دمحم 

قئار 138 نب  دمحم 
لیقع 185 ینب  زا  عفار ، نب  دمحم 

هیوکاک 311 ینب  زا  رایزنمشد ، متسر  نب  دمحم 
يوما 41 يافلخ  زا  نیما ،)  ) دیشر نب  دّمحم 

دوعس 231 لآ  زا  ضایر ، نب  دیشر  نب  دمحم 
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لئاح 232 دیشر  نب  دمحم 
يوما 41 يافلخ  زا  مصتعم ،)  ) دیشر نب  دّمحم 

نایگنز 369 زا  مود ، یگنز  نب  دمحم 
نایدایز 201 زا  دایز ، نب  دمحم 

راردم 83 ینب  زا  ّزتعم ،)  ) وراس نب )؟(  دّمحم 
نایروغ 567 زا  نیدلا ، اهب  لوا ، ماس  نب  دمحم 

نایروغ 568 زا  نیدلا ، باهش  لوا ، ماس  نب  دمحم 
مرک 209 ینب  زا  مّظعملا ، ابس ، نب  دمحم 

فئاوطلا 66 كولم  زا  دعس ، نب  دّمحم 
رصن 72 ینب  زا  لغزلا ، دعس ، نب  دّمحم 

نایرغلس 396 زا  مود ، دعس  نب  دمحم 
دوعس 230 لآ  زا  دمحم ، نب  دوعس  نب  دمحم 

دوعس 231 لآ  زا  مود ، دوعس  نب  دمحم 
اسابموم 268 نانارمکح  زا  يرماعم ، دیعس  نب  دمحم 

هیناخکلیا 350 زا  نامیلس ، نب  دّمحم 
هتپ 265 یناهبن  نانارمکح  زا  نامیلس ، نب  دمحم 

فئاوطلا 65 كولم  زا  نامیلس ، نب  دّمحم 
اولیک 262 نیطالس  زا  لداع ،)  ) نامیلس نب  دمحم 

فرشا 438 ینب  زا  نیّدلا ، زرابم  نامیلس ، نب  دمحم 
هناورپ 442 ینب  زا  هناورپ ، نیدلا  نیعم  نامیلس  نب  دمحم 

717 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایروغ 567 زا  ینابسنش ، يروس  نب  دمحم 

713 ص :  م ..... »  » یسانشرابت 717 يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس  ریالج 510  لآ  زا  دلو ، هاش  نب  دمحم 
نایدادش 297 زا  قترق ، نب  دادش  نب  دم 

326 بعصم 325 ، لآ  نایرهاط و  زا  مّود ، رهاط  نب  دمحم 
137 نایدیشخا 137 ، زا  جغط ، نب  دمحم 

دیشر 238 لآ  زا  لالط ، نب  دمحم 
نایروغ 567 زا  سابع ، نب  دمحم 

هیراجاق 539 زا  یلعحتف ، نبا  ازریم  سابع  نب  دمحم 
دیشر 238 لآ  زا  هّللا ، دبع  نب  دمحم 

نمی 197 يدیز  ناماما  زا  هّللا ، دبع  نب  دمحم 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  هّللا ، دبع  نب  دمحم 

فئاوطلا 61 كولم  زا  یلازرب ، هّللا  دبع  نب  دّمحم 
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دوعس 231 لآ  زا  دیشر ، نب  هّللا  دبع  نب  دمحم 
بعصم 326 لآ  نایرهاط و  زا  لّوا ، رهاط  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 

فئاوطلا 63 كولم  زا  رفظم ،)  ) هّللا دبع  نب  دّمحم 
یمشاه 234 نافیرش  زا  نیعملا ، دبع  نب  دمحم 

یمشاه 234 نافیرش  زا  نوع ، نب  نیعملا  دبع  نب  دمحم 
فئاوطلا 61 كولم  زا  نودبع ، نب  دّمحم 

بعصم 326 لآ  نایرهاط و  زا  هّللا ، دیبع  نب  دمحم 
اسابموم 268 نانارمکح  زا  هّللا ، دبع  نب  نامثع  نب  دمحم 

هیهاشمزراوخ 344 زا  قارع ، نب  دّمحم 
یلالف 122 يولع  نافیرش  زا  هفرع ، نب  دمحم 

هیهاشمزراوخ 345 زا  یلع ، نب  دمحم 
اولیک 261 نیطالس  زا  یلع ، نب  دمحم 

132 یسونس 130 ، نانارمکح  زا  ریبک ،) یسونیس   ) یلع نب  دمحم 
نایروغ 568 زا  لوا ، نیسح  نب  نیدلا  ءالع  یلع  نب  نیدلا  عاجش  یلع  نب  دمحم 

زورمین 403 كولم  زا  نیدلا ، سمش  یلع  نب  دمحم 
هیناغ 68 ینب  زا  یفوّسم ، فسوی  یلع  نب  دّمحم 

هتپ 265 یناهبن  نانارمکح  زا  رمع ، نب  دمحم 
زاّنع 309 ینب  زا  زاّنع ، نب  دّمحم 

دوعس 231 لآ  زا  لوا ، لصیف  نب  دمحم 
نمی 197 يدیز  ناماما  زا  دّیؤم ،)  ) مساق نب  دمحم 

یقترا 376 يارما  زا  نالسراارق ، نب  دمحم 
ونروب 250 مناک و  نانارمکح  زا  هدک ، نب  دمحم 

اولیک 263 نیطالس  زا  باوک ، نب  دمحم 
نانابسوداپ 388 زا  ورسخیک ، نب  دمحم 
يوما 38 يافلخ  زا  لکوتم ، نب  دّمحم 

يوما 41 يافلخ  زا  رصتنم ،)  ) لکوتم نب  دّمحم 
هیناخکلیا 350 زا  دّمحم ، نب  دمحم 

ونروب 251 مناک و  نانارمکح  زا  دمحم ، نب  دمحم 
نایهاشبطق 618 زا  میهاربا ، نیما  دمحم  نب  دمحم 

اسوه 257 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  يربمت ،)  ) قیتع دمحا  نب  دمحم  نب  دمحم 
زورمین 403 كولم  زا  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  دمحم 

نمی 198 يدیز  ناماما  زا  يدهملا ،) يداهلا  رصان   ) دمحم نب  دمحم 
فئاوطلا 66 كولم  زا  قثاو ،)  ) دّمحم نب  دّمحم 
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هکت 434 ینب  دیمح و  ینب  زا  دومحم ، نب  دمحم 
نایونزغ 563 زا  دومحم ، نب  دمحم 

زورمین 403 كولم  زا  نیدلا ، نکر  دومحم  نب  دمحم 
وجنیا 508 لآ  هاش ، دومحم  نب  دمحم 

یندم 27 نب  دمحم 
رفاسم 292 لآ  زا  رفاسم ، نب  دمحم 

يوما 42 يافلخ  زا  یفتقم ،)  ) رهظتسم نب  دّمحم 
718 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

هیناخکلیا 351 زا  دوعسم ، نب  دمحم 
نایروغ 568 زا  نیدلا ، رخف  دوعسم  نب  دمحم 

لیقع 184 ینب  زا  بیسم ، نب  دمحم 
یلیقع 185 بیسم  نب  دمحم 

جاتحم 342 لآ  زا  جاتحم ، نب  رفظم  نب  دمحم 
نایرفظم 505 زا  نیدلا ، فرش  رفظم  نب  دمحم 

يوما 42 يافلخ  زا  لّوا ، دضتعم  نب  دّمحم 
يوما 38 يافلخ  زا  رهاق ،)  ) دضتعم نب  دّمحم 

فئاوطلا 62 كولم  زا  مصتعم ،)  ) ییحی وبا  نعم ، نب  دّمحم 
يوما 41 يافلخ  زا  يدهم ،)  ) روصنم نب  دّمحم 

نایمطاف 139 زا  مئاق ،)  ) يدهم نب )؟(  دمحم 
راردم 83 ینب  زا  نومیم ، نب  دّمحم 

راره 272 نیطالس  زا  رصان ، نب  دمحم 
يوما 42 يافلخ  زا  رهاظ ،)  ) رصان نب  دّمحم 

برعی 225 ینب  زا  يرفاغ ، رصان  نب  دمحم 
هیناخکلیا 352 زا  رصن ، نب  دّمحم 

هیناخ 350 کلیا  زا  ناخ ، ارق  نالسرا  یلع ، نب  رصن  نب  دّمحم 
هیناخ 352 کلیا  زا  هلودلا ، نیع  یلع ، نب  رصن  نب  دّمحم 

يوما 38 يافلخ  زا  يدتهم ،)  ) قثاو نب  دّمحم 
راردم 83 ینب  زا  رکاش ،)  ) حتفلا لوساو  نب  دّمحم 

نایمشاه 284 زا  مشاه ، نب  دمحم 
نایرافص 333 زا  زمره ، نب  دمحم 

فئاوطلا 66 كولم  زا  دوه ، نب  دّمحم 
ناهاشناورش 279 زا  مثیه ، نب  دمحم 

نمی 198 يدیز  ناماما  زا  روصنم ، نیدلا  دیمح  ییحی ، نب  دمحم 
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نمی 196 يدیز  ناماما  زا  یضترم ،)  ) ییحی نب  دمحم 
زورمین 403 كولم  زا  نیدلا ، ماظن  ییحی  نب  دمحم 

ناهاشناورش 280 زا  دیزی ، نب  دمحم 
رفعی 203 ینب  زا  دمحم ،) نب  میهاربا   ) رفعی نب  دمحم 

هیناخکلیا 351 زا  فسوی ، نب  دمحم 
ولنیوققآ 525 نانامکرت  زا  نسح ، نوزوا  نب  فسوی  نب  دمحم 

فئاوطلا 66 كولم  زا  لکوتم ،)  ) دوه نب  فسوی  نب  دّمحم 
هیناخکلیا 351 زا  ناخ ، رداق  فسوی  نب  دمحم 

نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  قالوب ، دمحم 
نایصفح 110 زا  لکوتم ،)  ) نسحلا دّمحم  وبا  نبا  مجنپ  دّمحم 

اهینیرم 103 زا  یلع ، نبا  مجنپ  دّمحم 
نایناّیز 106 زا  لکوتم ،)  ) دّمحم نبا  مجنپ  دّمحم 

یلالف 122 يولع  نافیرش  زا  فسوی ، نبا  مجنپ  دمحم 
هیناغ 70 ینب  زا  هّللا ، دبع  وبا  لّوا ، فسوی  نبا  مجنپ  دّمحم 

ینامثع 461 نیطالس  زا  لوا ، دیجملا  دبع  نب  داشر  مجنپ  دمحم 
هیناغ 70 ینب  زا  ینغ ،)  ) مجنپ دّمحم 

یلهد 573 نیطالس  زا  لیعامسا ، نب  ناخ  ماظن  نب  هاش  ناخ  زرابم  مجنپ  دمحم 
ینیسح 125 ياهگیب  زا  مود ، دمحم  نبا  رصان  هب  بقلم  مجنپ  دمحم 

ینورب 659 ياهناطلس  زا  لوا ، نید  فیس  یلع  رمع  نب  نید  جات  دمحم 
ياگنس 245 ناهاش  زا  هیکیس ،) ای  هیکسا   ) هروت دمحم 

اشاپ 170 یلع  دمحم  نادناخ  زا  لیعامسا ، نب  قیفوت  دمحم 
719 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

راره 272 نیطالس  زا  اساج ، دمحم 
ینورب 660 ياهناطلس  زا  مود ، نید  فیس  یلع  رمع  نب  للامج  دمحم 

ینورب 659 ياهناطلس  زا  نید ، جات  دمحم  نب  ملاع  للامج  دمحم 
نایمرگ 430 ینب  زا  بوقعی ، نب  نادشخچ  دمحم 

ینامثع 460 نیطالس  زا  میهاربا ، نبا  مراهچ  دمحم 
هیناغ 70 ینب  زا  لیعامسا ، نبا  مراهچ  دّمحم 

نایناّیز 106 زا  مّوس ، نمحرلا  دبع  نبا  مراهچ  دّمحم 
نایصفح 110 زا  رصتنم ،)  ) روصنملا دّمحم  نبا  مراهچ  دّمحم 

اهینیرم 103 زا  لّوا ، دمحا  نب  مراهچ  دّمحم 
یلالف 122 يولع  نافیرش  زا  نمحرلا ، دبع  نب  مراهچ  دمحم 

ياگنس 245 ناهاش  زا  ینب ، مراهچ  دمحم 
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ینیسح 125 ياهگیب  زا  يداه ، هب  بقلم  مراهچ  دمحم 
ینورب 658 ياهناطلس  زا  لاجر ، فیس  نب  نسح  دمحم 

هیراجاق 539 زا  یلعحتف ، نب  ناخ  نسح  دمحم 
لاگنب 583 نانارمکح  زا  روس ، ناخ  دمحم 
نایناخلیا 479 زا  وتیاجلوا ، هدنبادخ  دمحم 

نایوفص 530 زا  لوا ، بسامهط  نب  هدنبادخ  دمحم 
گنیم 558 ياهناخ  زا  یلع ، ریش  نب  رایادخ  دمحم 

ربعم 601 نیطالس  زا  هاش ، ناغماد  دمحم 
72 رصن 71 ، ینب  زا  یلع ، نسحلا  یبا  نبا  مهدزاود  دّمحم 

ناضمر 456 ینب  زا  موس ، میهاربا  نبا  مود  دمحم 
نایبلغا 85 زا  دمحا ، نبا  مّود  دّمحم 

فئاوطلا 60 كولم  زا  یلعتسم ،)  ) سیردا نبا  مّود  دّمحم 
ناریا 391 نیشاشح  زا  مود ، نسح  نبا  مود  دمحم 

127 ینیسح 125 ، ياهگیب  زا  مود ، نیسح  نبا  مود  دمحم 
فئاوطلا 61 كولم  زا  داّبع ، نبا  مّود  دّمحم 

يدعس 116 نافیرش  زا  خولسم ،) لکوتم   ) هّللا دبع  نبا  مّود  دّمحم 
راره 273 نیطالس  زا  یلع ، نبا  مود  دمحم 

اهینیرم 102 زا  نایز ، وبا  سراف ، نبا  مّود  دّمحم 
اهینیرم 103 زا  رصتنم ،)  ) سراف نبا  مّود  دّمحم 

نایساطو 113 زا  یلاقترب ، هّللا  دبع  وبا  لّوا ، دّمحم  نبا  مّود  دّمحم 
هیناغ 70 ینب  زا  هیقف ،)  ) هّللا دبع  وبا  لّوا ، دّمحم  نبا  مّود  دّمحم 

نایروجمیس 339 زا  هلودلا ، دامع  رفظم  یلع  وبا  لّوا ، دّمحم  نبا  مّود  دّمحم 
نایقوجلس 360 زا  مّود ، دومحم  نبا  مّود  دّمحم 

ینامثع 460 نیطالس  زا  حتاف ،)  ) مود دارم  نبا  مود  دمحم 
نایناّیز 106 زا  دّمحم ، وبا  مّود ، یسوم  نبا  مّود  دّمحم 

ایناپسا 53 نایوما  زا  مّود ، ماشه  نبا  مّود  دّمحم 
نایصفح 109 زا  هدیصع ،) وبا   ) هّللا دبع  وبا  مّود ، ییحی  نبا  مّود  دّمحم 

ینامثع 460 نیطالس  زا  مود ، دمحم 
نایروجمیس 339 زا  مّود ، دّمحم 

ولغوا 447 نامهرق  زا  مود ، دمحم 
ولغوا 447 نامهرق  زا  نیدلا ، ءالع  نب  مود  دمحم 

ياگنس 245 ناهاش  زا  نکنب ، مود  دمحم 
720 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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انترا 449 ینب  زا  یلع ، نب  یبلچ  مود  دمحم 
ینمهب 603 نیطالس  هاش ، نمهب  وگناگ  نسح  هون  هاش ، مود  دمحم 

رصن 71 ینب  زا  نامثع ، نبا  مهد ، دّمحم 
اهتیغنم 553 یب ، میکح  دمحم  نب  قیلتا  میحر  دمحم 

یتارقنق 555 ياهناخ  زا  ضوع ، نب  میحر  دمحم 
يولهپ 542 نادناخ  زا  هاش ، اضر  دمحم 

اشاپ 170 یلع  دمحم  نادناخ  زا  یلع ، دمحم  نبا  اشاپ  دیعس  دمحم 
ینورب 658 ياهناطلس  دمحم ،

نایساطو 113 زا  ریصق ،)  ) دمحا نبا  مّوس  دّمحم 
ناریا 391 نیشاشح  زا  نیدلا ، ءالع  موس ، نسح  نبا  موس ، دمحم 

نایصفح 109 زا  رصنتسم ،)  ) لّوا يایرکز  نبا  مّوس  دّمحم 
ایناپسا 54 نایوما  زا  نمحرلا ، دبع  نبا  مّوس  دّمحم 

اهینیرم 103 زا  نایز ، وبا  زیزعلا ، دبع  نبا  مّوس  دّمحم 
یلالف 121 يولع  نافیرش  زا  هّللا ، دبع  نبا  موس  دمحم 
هیناغ 70 ینب  زا  عولخم ،)  ) مّود دّمحم  نبا  مّوس  دّمحم 

ینامثع 460 نیطالس  زا  موس ، دارم  نبا  موس  دمحم 
نایناّیز 106 زا  قثاو ،) ، ) مّود یسوم  نبا  مّوس  دّمحم 

ياگنس 245 ناهاش  زا  موس ، دمحم 
ینمهب 604 نیطالس  نویامه ، نب  هاش  موس  دمحم 

ینیسح 125 ياهگیب  زا  مود ، نیسح  نبا  قداص  هب  بقلم  موس  دمحم 
نایقوجلس 362 زا  هاش ، دمحم 

یلهد 572 نیطالس  زا  شورغوی ، نب  دوعسم  نب  بساشرگ  یلع  لوا  هاش  دمحم 
نایقوجلس 361 زا  هاش ، مارهب  نب  هاش  دمحم 

هچا 649 ياهناطلس  زا  هاش ، ملاع  رهوج  نب  هاش  دمحم 
نایناکروگ 624 زا  لوا ، ملاع  هاش  نب  هاش  ناهج  نب  هاش  دمحم 

ریمشک 587 نیطالس  زا  نسح ، نب  هاش  دمحم 
نایرغلس 396 زا  لوا ، دیعس  نب  هاش  رغلس  نب  هاش  دمحم 

یلهد 573 نیطالس  زا  رضخ ، نب  دیرف  نبا  مراهچ  هاش  دمحم 
یلهد 572 نیطالس  زا  لوا ، هاش  قلغت  نبا  مود  هاش  دمحم 
تارجگ 591 نیطالس  زا  دمحا ، نب  میرک  مود  هاش  دمحم 

نامرک 400 ناییاتخارق  زا  ناطلس ، جاجح  نب  ناطلس  هاش  دمحم 
یلهد 572 نیطالس  زا  موس ، هاش  زوریف  نبا  موس  هاش  دمحم 

هچا 649 ياهناطلس  زا  دمحم ، وکناوت  ای  هاش  دمحم 
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هیناغ 70 ینب  زا  بلاغ ،)  ) لیعامسا نبا  مشش  دّمحم 
نایصفح 110 زا  نسح ، نبا  مشش  دّمحم 

نایناّیز 106 زا  مجنپ ، دّمحم  نبا  مشش  دّمحم 
ینیسح 126 ياهگیب  زا  مجنپ ،) دمحم  نبا  بیبح   ) مشش دمحم 

ینامثع 461 نیطالس  زا  لوا ، دیجملا  دبع  نب  نیدلا  دیحو  مشش  دمحم 
721 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نایریخلا 547 وبا  زا  ریخلا ، یبا  نب  قادوب  هاش  نب  ینابیش  دمحم 
يدعس 117 نافیرش  زا  رصنلا ،) نادیز  نب  ریغص   ) رغصالا خیش  دّمحم 

يدعس 116 نافیرش  زا  يدهم ، دّمحم  نب  خیش  دّمحم 
لاگنب 580 نانارمکح  زا  ناخ ، ناریش  دمحم 

344 ، 36 ، 35 ص )  ) دمحم
هیدنز 537 زا  قانیا ، نب  قداص  دمحم 

گیب 127 قداص  دمحم 
اسوه 257 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  قیتع ، دمحا  نبا  لوا  رهاط  دمحم 

اسوه 257 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  اباب ، یلع  نبا  مود  رهاط  دمحم 
ناتسناغفا 640 نانارمکح  زا  ردان ، نب  رهاظ  دمحم 

هدوا 631 ناهاش  ناریزو و  زا  یلع ، تداعس  نب  یلع  دمحم 
هیدنز 537 زا  میرک ، دمحم  نب  یلع  دمحم 

هیراجاق 539 زا  نیدلا ، رفظم  نب  یلع  دمحم 
گنیم 558 ياهناخ  زا  گیب ، اتوبران  نب  یلع  دمحم 

235 ، 232 اشاپ 170 172 ، یلع  دمحم  نادناخ  زا  اشاپ ، یلع  دمحم 
ینورب 659 ياهناطلس  زا  نید ، یلع  دمحم 

ریمشک 588 نیطالس  زا  هاش ، یلع  دمحم 
گنیم 558 ياهناخ  زا  گیب ، اتوبران  نب  رمع  دمحم 

نوغرا 620 لآ  زا  یلعلا ، دبع  نب  ناخرت  یسیع  دمحم 
ریمشک 588 نیطالس  زا  يزاغ ، دمحم 

يوما 38 يافلخ  زا  رهاق ،)  ) دّمحم
نایهاشبطق 618 زا  میهاربا ، نب  یلق  دمحم 

هیدنز 537 زا  ناخ ، قانیا  نب  ناخ  میرک  دمحم 
ینورب 659 ياهناطلس  زا  لوا ، نید  فیس  یلع  رمع  نب  ملاع  لزنک  دمحم 

همیرک 489 ياهناخ  زا  یلگنم ، نبا  لوا  يارگدمحم 
همیرک 489 ياهناخ  زا  لوا ، تمالس  نبا  مراهچ  يارگدمحم 

همیرک 489 ياهناخ  زا  لوا ، تلود  نبا  مود  يارگدمحم 
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همیرک 489 ياهناخ  زا  مود ، دمحم  نب  تداعس  نبا  موس  يارگدمحم 
يوما 43 يافلخ  زا  لّوا ، لکوتم  دّمحم 

ناتسناغفا 640 نانارمکح  زا  ییحی ، نب  فسوی  دمحم  نب  ردان  دمحم 
ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  نودمح ، نب  یلع  نب  همور  هلیگن  دمحم 

نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  گب ، زورون  دمحم 
هیناغ 71 ینب  زا  بلاغ ،)  ) رصن نبا  مهن  دّمحم 

نایناّیز 106 زا  مّود ، هّللا  دبع  نبا  متشه  دّمحم 
هیناغ 71 ینب  زا  کسمتسم ،)  ) مّوس فسوی  نبا  متشه  دّمحم 

ینیسح 126 ياهگیب  زا  نیما ، هب  بقلم  متشه  دمحم 
نایناّیز 106 زا  مشش ، دّمحم  نبا  متفه  دّمحم 

هیناغ 71 ینب  زا  نیعتسم ،)  ) مّود فسوی  نبا  متفه  دّمحم 
ینیسح 126 ياهگیب  زا  مجنپ ، دمحم  نبا  فصنم  هب  بقلم  متفه  دمحم 

زورمین 402 كولم  زا  مود ، نیدلا  جات  رصن  نب  دمحا  ای  دمحم 
رصن 71 ینب  زا  متشه ، دّمحم  نبا  مهدزای  دّمحم 

722 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
یلالف 121 يولع  نافیرش  زا  فیرشلا ، لوا  دمحم  نبا  مود  دمحم  ای  دمحم 

نیّدلا 453 جات  ینب  زا  نیدلا ، ماسح  نالسراپلا ، نب  زووای  دمحم 
نمی 198 يدیز  ناماما  زا  لکوتم ،)  ) ییحی دمحم 

ناتسناغفا 639 نانارمکح  زا  یلع ، ریش  نب  ناخ  بوقعی  دمحم 
نودّحوم 98 زا  رصان ،)  ) بوقعی دّمحم 

ینامثع 460 نیطالس  زا  مود ، یفطصم  نبا  لوا  دومحم 
نایقوجلس 359 زا  هاشکلم ، نبا  لّوا  دومحم 

نایناکروگ 516 زا  دیعس ، وبا  نب  دومحم 
نایدادش 297 زا  مود ، روواش  راوسالا  یبا  نب  دومحم 

هیناخکلیا 352 زا  دمحا ، نب  دومحم 
هیهاشمزراوخ 346 زا  نالسرا ، لیا  نب  دومحم 
لاگنب 580 نانارمکح  زا  شمتتلیا ، نب  دومحم 

يروب 366 ناکباتا  زا  يروب ، نب  دومحم 
زورمین 402 كولم  زا  نیدلا ، نیمی  هاشمارهب  نب  دومحم 

نیّدلا 453 جات  ینب  زا  نیدلا ، جات  نب  دومحم 
هیناخکلیا 352 زا  نیسح ، نب  دومحم 
ناضمر 455 ینب  زا  دواد ، نب  دومحم 

نایگنز 368 زا  یگنز ، نب  دومحم 
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نایونزغ 563 زا  نیگتکبس ، نب  دومحم 
نایگنز 369 زا  هاش ، رجنس  نب  دومحم 

ریالج 510 لآ  زا  دلو ، هاش  نب  دومحم 
ناهاشناورش 280 زا  يزاغ ، نب  دومحم 

یقترا 377 يارما  زا  مود ، يزاغ  نب  دومحم 
لاگنب 581 نانارمکح  زا  هاش ، زوریف  نب  دومحم 

ولغوا 446 نامهرق  زا  نامهرق ، نب  دومحم 
یقترا 376 يارما  زا  دمحم ، نب  دومحم 

نایگنز 36 زا  دمحم ، نب  دومحم 
ینیسح 125 ياهگیب  زا  لوا ، دمحم  نب  دومحم 

نایروغ 568 زا  نیدلا ، ثایغ  دمحم  نب  دومحم 
زورمین 403 كولم  زا  نیدلا ، نکر  دومحم  نب  دومحم 

370 نایگنز 368 ، زا  نیدلا  رصان  رهاقلا ، کلم  مود ، دوعسم  نب  دومحم 
هیناخکلیا 350 زا  ناخ ، نالسرا  مساقلا  وبا  یلع  نب  روصنم  نب  دومحم 

نایسادرم 143 زا  لوا ، رصن  نب  دومحم 
نایسادرم 143 زا  هلودلا ، دیشر  لوا ، رصن  نب  دومحم 

هیناخکلیا 351 زا  ناخ ، رداق  فسوی  نب  دومحم 
نایوچ 444 ینب  زا  نالسرا ، قلوی  نب  دومحم 

هکت 434 ینب  دیمح و  ینب  زا  سنوی ، نب  دومحم 
اولام 598 نیطالس  زا  لوا ،)  ) هاش دومحم  ناخ ، دومحم 

ربعم 601 نیطالس  زا  هاش ، ناغماد  دومحم 
ینامثع 461 نیطالس  زا  لوا ، دیمحلا  دبع  نبا  مود  دومحم 

نایقوجلس 360 زا  لّوا ، دّمحم  نبا  مّود  دومحم 
روپنوج 595 یقرش  ياهناطلس  زا  میهاربا ، نبا  هاش  دومحم 

لاگنب 583 نانارمکح  زا  نیدلا ، رصان  رفظملا  وبا  هاش ، دومحم 
ناتسناغفا 638 نانارمکح  زا  هاش ، دومحم 

هچا 649 ياهناطلس  زا  هاش ، دومحم 
یلهد 571 نیطالس  زا  شمتتلیا ، نب  نیدلا  رصان  نبا  لوا  هاش  دومحم 

وجنیا 508 لآ  زا  وجنیا ، هاش  دومحم 
723 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

دزی 398 ناکباتا  زا  رالاسهفسا ، روصنم  یبا  نب  هاش  دومحم 
لاگنب 583 نانارمکح  زا  هاش ، زوریف  دمحا  نب  هاش )؟(  دومحم 

لاگنب 583 نانارمکح  زا  هاش ، نیسح  نب  هاش  دومحم 
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ینمهب 604 نیطالس  زا  موس ، دمحم  نب  هاش  دومحم 
یلهد 573 نیطالس  زا  موس ، دمحم  نبا  مود  هاش  دومحم 
اولام 598 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  نبا  مود  هاش  دومحم 

تارجگ 592 نیطالس  زا  مود ، رفظم  نب  ناخ  فیطل  نب  موس  هاش  دومحم 
هچا 649 ياهناطلس  زا  هجاروکناوت ، ای  هاش  دومحم 

نایناخلیا 479 زا  لوا ، نازاغ  دومحم 
یلهد 572 نیطالس  زا  نیدلا ، ثایغ  دومحم ،

نوغرا 620 لآ  زا  شاتلکوگ ، دومحم 
هینالا 436 ياهگیب  زا  نیدلا ،) ردب   ) نیدلا دجم  دومحم ،

نازاق 495 ياهناخ  زا  دمحم ، غلا  نب  كدومحم )  ) دومحم
ینورب 659 ياهناطلس  زا  نیدلا ، ییحم 

دیشرلا 239 يودم 
جنانیا 428 ونب  زا  گب ، جنانیا  نب  نالسرا  دارم 

نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  دارم ،
ینامثع 459 نیطالس  زا  ناخ ، روا  نبا  لوا  دارم 

نایناکروگ 623 زا  ناهج ، هاش  نب  شخب  دارم 
گنیم 558 ياهناخ  زا  ملاع ، نب  دارم 

ینامثع 460 نیطالس  زا  لوا ، دمحا  نبا  مراهچ  دارم 
ینامثع 461 نیطالس  زا  لوا ، دیجملا  دبع  نبا  مراهچ  دارم 

ینامثع 460 نیطالس  زا  لوا ، دمحم  نبا  مود  دارم 
ینامثع 460 نیطالس  زا  مود ، میلس  نبا  موس  دارم 

همیرک 490 ياهناخ  زا  لوا ، تمالس  نب  كرابم  نب  يارگدارم 
نایهاشماظن 614 زا  لوا ، نیسح  نبا  لوا  یضترم 

نایهاش 614 ماظن  زا  لوا ، ناهرب  نب  یلع  نبا  مود  یضترم 
441 ، 458 چا 458 ، یج . نامترم ،

،443 ، 441 ، 439 ، 437 ، 429 ، 425 423 ، 421 ، 417 ، 419 ، 427 ، 456 ، 458 ، 453 452 ، 450 ، 445 ، 435 ، 433 ، 431 ا 14 ، لچرم ،
427 ، 381

304 ، 322 نایرایز 320 ، لآ  زا  رایز ، نب  جیوادرم 
چا 233 یج . نامدرم ،

نایملید 304 زا  هلودلا ، ماصمص  راجیلاک  وبا  نابزرم ،
نایملید 304 زا  نیدلا ، دامع  راجیلاک  وبا  نابزرم ،

رفاسم 292 لآ  زا  دمحم ، نبا  لوا  نابزرم 
نایناتسج 287 زا  لوا ، ناتسج  نب  نابزرم 
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نایملید 303 زا  هلودلا ، دضع  ورسخانف  نب  نابزرم 
نایدادش 297 زا  دمحم ، نب  نابزرم 

رفاسم 292 لآ  زا  نادوسهو ، نب  لیعامسا  نبا  مود  نابزرم 
رگدا 24 ییاشرم ،

لاگنب 628 ناریزو  زا  هلودلا ، ءالع  ناخ  رفعج  ناخ ، یلق  دشرم 
یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  هتاید ، نس  يرم 

یلع 104 نسحلا  وبا  ینیرم ،
یلع 269 نیمالا  خیش  یعورزم ،

رفاسم 293 لآ  زا  مود ، میهاربا  نب  رفاسم 
دشرتسم 414

724 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
600 مصعتسم 576 ،
576 رصنتسم 373 ،

189 ، 147 هّللاب 392 ، رصنتسملا 
راردم 83 ینب  زا  راردم ،)  ) عسیلا نب  رصنتسم 

نایصفح 110 زا  دّمحم ، نبا  دوعسم 
368 نایگنز 370 ، زا  دودوم ، نبا  لوا  دوعسم 

هیناخکلیا 351 زا  چاغمت ، رفظملا  وبا  نسح ، نب  دوعسم 
نایروغ 568 زا  نیدلا ، ّزع  لوا  نیسح  نب  دوعسم 

نارادبرس 513 زا  نیدلا ، هیجو  هّللا ، لضف  نب  دوعسم 
مور 409 نایقوجلس  زا  لوا ، نالسرا  چلق  نب  دوعسم 

397 نایقوجلس 360 ، زا  لّوا ، دّمحم  نب  دوعسم 
هیناخکلیا 350 زا  میهاربا ، نب  دّمحم  نب  دوعسم 

هناورپ 442 ینب  زا  نیدلا ، بذهم  دمحم ، نب  دوعسم 
نایونزغ 563 زا  هلودلا ، باهش  دیعس  وبا  دومحم ، نب  دوعسم 

نایناکروگ 516 زا  دومحم ، نب  دوعسم 
نایگنز 369 زا  رهاظلا ، کلم  دومحم ، نب  دوعسم 

نایحیلص 209 زا  مرکم ، نب  دوعسم 
اشتنم 426 ینب  زا  گباشتنم ، نب  دوعسم 

نایگنز 370 زا  دودوم ، نب  دوعسم 
اسابموم 268 نانارمکح  زا  رصان ، نب  دوعسم 

لاگنب 581 نانارمکح  زا  یناج ، دوعسم  نب  یناج  دوعسم 
لاگنب 580 نانارمکح  زا  نیدلا ، ءالع  یناج ، دوعسم 
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اولام 598 نیطالس  زا  دمحم ، نب  ناخ  دوعسم 
نایگنز 368 زا  هاشنالسرا ، نبا  مود  دوعسم 

مور 410 نایقوجلس  زا  مود ، سواکیک  نبا  مود  دوعسم 
نایونزغ 563 زا  دودوم ، نبا  مود  دوعسم 

مور 410 نایقوجلس  زا  مود ، دوعسم 
نایونزغ 564 زا  میهاربا ، نبا  موس  دوعسم 

مور 410 نایقوجلس  زا  موس ، دابقیک  نبا  موس  دوعسم 
یلهد 571 نیطالس  زا  لوا ، هاش  زوریف  نب  هاش  دوعسم 

وجنیا 508 لآ  هاش ، دومحم  نب  هاش  دوعسم 
فسوی 155 نیدلا  حالص  دوعسم 

لیقع 184 ینب  زا  شیرق ، نب  ملسم 
ماراتام 652 نانارمکح  زا  یتپرانس ، هیجیوتس  یهباگم ، سم 

346 ع )  ) حیسم
دوعس 230 لآ  زا  نمحرلا ، دبع  نب  يراشم 

ینامثع 460 نیطالس  زا  موس ، دمحم  نبا  لوا  یفطصم 
ینامثع 460 نیطالس  زا  لوا ، یفطصم 

هکت 434 ینب  دیمح و  ینب  زا  رادند ، نب  دمحم  نب  یفطصم 
ینیسح 125 ياهگیب  زا  دومحم ، نب  یفطصم 

ینامثع 460 نیطالس  زا  لوا ، دمحم  نب  یبلچ  یفطصم 
ینامثع 461 نیطالس  زا  لوا ، دیمحلا  دبع  نبا  مراهچ  یفطصم 

ینامثع 460 نیطالس  زا  مراهچ ، دمحم  نبا  مود  یفطصم 
ینامثع 460 نیطالس  زا  موس ، دمحا  نبا  موس  یفطصم 

فومساق 499 ياهناخ  زا  کبوکقآ ، نب  یلع  یفطصم 
بعصم 327 لآ  نایرهاط و  زا  قیزر ، نب  بعصم 

725 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایریمن 188 زا  بّاثو ، نب  نعاطم 

هیراجاق 539 زا  نیدلا ، رصان  نب  نیدلا  رفظم 
اهتیغنم 553 زا  هّللا ، رصن  نب  نیدلا  رفظم 

دابآردیح 634 ياهماظن  زا  گنج ، رفظم 
نایناکروگ 516 زا  نیسح ، نب  نیسح  رفظم 

تارجگ 591 نیطالس  زا  ناطلس ، هاش  رفظم  ناخ ، رفظم 
هچا 648 ياهناطلس  زا  هاش ، رفظم 

تارجگ 592 نیطالس  زا  موس ، دومحم  نب  موس  هاش  رفظم 
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فئاوطلا 64 كولم  زا  یبلقص ، رفظم 
نایلوسر 216 زا  رمع ، نبا  مود  فسوی  رفظم 

اسوه 257 تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح  زا  ولب ، دمحم  نب  ودمحا  اسایوم ) وذاعم ،  ) ذاعم
40 ، 37 يوما 38 ، يافلخ  زا  مّود ، هیواعم 

مصتعم 44
دمتعم 330

نایمطاف 139 زا  رصنتسم ،)  ) رهاظ نب  ّدعم 
نایمطاف 139 زا  ّزعم ،)  ) روصنم نب  دّعم 

نایرافص 333 زا  یلع ، نب  لّدعم 
نایداّمح 90 نایریز و  زا  سیداب ، نب  ّزعم 

ناینادمه 212 زا  متاح ، نب  نعم 
فئاوطلا 62 كولم  زا  حدامص ، نب  دّمحم  نب  نعم 

نانبل 166 نعم  ناریما  زا  نیدلا ، نیز  نعم ،
نانبل 166 نعم  ناریما  زا  نیدلا ، ملع  نعم ،

س 579 قحلا ، نیعم 
هچا 649 ياهناطلس  زا  نیدلا ، ءالع  یناث  ردنکسا  هاش ، تیاغم 

همیرک 490 ياهناخ  زا  مود ، تمالس  نب  يارگدوصقم 
لیقع 184 ینب  زا  بیسم ، نب  دّلقم 
552 د 549 ، تربار . ینسچ ، کم 

اکالام 645 نانارمکح  زا  اراوشماراپ ، نب  هاش  ردنکسا  تاگم 
گنیم 558 ياهناخ  زا  یلع ، ریش  نب  الم 

راره 273 نیطالس  زا  قداص ، نب  مدآ  قالم 
نانبل 168 یباهش  ناریما  زا  ردیح ، نب  محلم 

نانبل 166 نعم  ناریما  زا  سنوی ، نب  محلم 
هیدنمشناد 413 زا  نیدلا ، سمش  دمحم ، نب  میهاربا  کلم 

رداقلا 457 وذ  ینب  زا  نامیلس ، نب  نالسرا  کلم 
نایونزغ 564 زا  موس ، دوعسم  نب  هاش  نالسرا  ای  نالسرا  کلم 

هیدنمشناد 413 زا  نیدلا ، سمش  میهاربا ، نب  لیعامسا  کلم 
نایلوسر 216 زا  سابع ، نبا  لوا  لیعامسا  فرشالا  کلم 

نایلوسر 216 زا  هّللا ، دبع  نبا  مود  لیعامسا  فرشالا  کلم 
نایلوسر 216 زا  ییحی ، نبا  موس  لیعامسا  فرشالا  کلم 

نایبویا 152 زا  نیدلا ، فیس  دمحا )  ) دمحم لوا  لداع  نب  یسوم  لوا  فرشالا  کلم 
كولمم 160 نیطالس  زا  يرهاظ ، ییالع  لانیا  فرشالا  کلم 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 446 

http://www.ghaemiyeh.com


كولمم 160 نیطالس  زا  نیدلا ، فیس  گیب  سرب  فرشالا  کلم 
كولمم 160 نیطالس  زا  طالبناج ، فرشالا  کلم 

كولمم 158 نیطالس  زا  نیدلا ، فیس  نووالق  نب  لیلخ  فرشالا  کلم 
نایبویا 153 زا  نامیلس ، مجنپ  لداع  نب  دمحا  مود  فرشالا  کلم 

726 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایبویا 150 زا  نیدلا ، حالص  فسوی  دوعسم  نب  یسوم  مود  فرشالا  کلم 

كولمم 159 نیطالس  زا  نیسح ، دجمالا  کلم  نبا  مود  نابعش  فرشالا  کلم 
كولمم 161 نیطالس  زا  مود ، گیب  ناموط  فرشالا  کلم 

نایلوسر 216 زا  رفظم ، نبا  مود  رمع  فرشالا  کلم 
كولمم 161 نیطالس  زا  يروغ ، مود  هوصناق  فرشالا  کلم 
كولمم 160 نیطالس  زا  يرهاظ ، گیب  تیاق  فرشالا  کلم 

كولمم 159 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  كوچوک  ای  كوجوک  فرشالا  کلم 
كولمم 158 نیطالس  زا  یسوم ، فرشالا  کلم 

نایبویا 150 زا  نیدلا ، فیس  رکب  وبا  مود  لداع  نب  یسوم  فرشالا  کلم 
نایبویا 152 زا  نیدلا ، رصان  میهاربا  روصنم  نب  یسوم  فرشالا  کلم 

نایلوسر 216 زا  یلع ، نب  سابع  لضفالا  کلم 
نایبویا 150 زا  لوا ، نیدلا  حالص  فسوی  رصان  نب  یلع  لضفالا  کلم 

نایلوسر 217 زا  نامثع ، نب  لیعامسا  نب  دمحم  لضفالا  کلم 
نایبویا 152 زا  نیدلا ، دامع  لیعامسا  حلاص  نب  دمحم  لضفالا  کلم 

نایبویا 152 زا  نیدلا ، فیس  دمحا )  ) دمحم لوا  لداع  نب  بویا  دحوالا  کلم 
نایبویا 150 زا  نیدلا ، فیس  رکب  وبا  مود  لداع  نب  لیعامسا  حلاصلا  کلم 

كولمم 159 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  لیعامسا  حلاصلا  کلم 
نایبویا 152 زا  نیدلا ، رون  یلع  لضفا  نب  لیعامسا  دیؤملا  حلاصلا  کلم 

نایبویا 150 زا  لیعامسا ، لوا  حلاصلا  کلم 
نایبویا 153 زا  مود ، فرشا  نب  لیلخ  مراهچ  حلاصلا  کلم 

152 ، 151 ، 150 نایبویا 149 ، زا  نیدلا ، رصان  دمحم  لماک  نب  بویا  مود  حلاصلا  کلم 
نایبویا 153 زا  نیدلا ، باهش  يزاغ  مراهچ  لداع  نب  رکب  وبا  موس  حلاصلا  کلم 

كولمم 159 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  حلاص  حلاصلا  کلم 
كولمم 160 نیطالس  زا  نیدلا ، فیس  راطاط  نبا  موس  دمحم  حلاصلا  کلم 

بویا 161 نیدلا  مجن  حلاصلا  کلم 
كولمم 159 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  مود  نابعش  نبا  مود  یجاح  روصنم  ای  حلاصلا  کلم 

كولمم 160 نیطالس  زا  اغبرومت ، هراظلا  کلم 
رهاط 219 ینب  زا  رهاط ، نبا  لوا  رماع  رفاظلا  کلم 
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رهاط 219 ینب  زا  باهولا ، دبع  نبا  مود  رماع  رفاظلا  کلم 
كولمم 159 نیطالس  زا  یجرب ،)  ) يواغبلیلا قوقرب  رهاظلا  کلم 

كولمم 160 نیطالس  زا  يواغبلی ، قوقرب  رهاظلا  کلم 
كولمم 158 نیطالس  زا  يرادقدنب ، لوا  سربیب  رهاظلا  کلم 

كولمم 160 نیطالس  زا  قمقج ،)  ) قمقچ رهاظلا  کلم 
كولمم 160 نیطالس  زا  مدقشوخ ، رهاظلا  کلم 

كولمم 160 نیطالس  زا  راطاط ، رهاظلا  کلم 
نایبویا 151 زا  نیدلا ، حالص  فسوی  لوا  رصان  نب  يزاغ  رهاظلا  کلم 

727 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
كولمم 160 نیطالس  زا  لوا ، هوصناق  رهاظلا  کلم 

نایلوسر 216 زا  مود ، لیعامسا  نب  ییحی  رهاظلا  کلم 
كولمم 160 نیطالس  زا  گیب ، لی  رهاظلا  کلم 

151 ، 149 نایبویا 150 ، زا  نیدلا ، مجن  بویا  نب  دمحا  ای  دمحم  لوا  لداعلا  کلم 
كولمم 158 نیطالس  زا  اردیب ، لداعلا  کلم   )؟(

نایبویا 153 زا  نیدلا ، باهش  يزاغ  مراهچ  لداع  نبا  لوا  نامیلس  مجنپ  لداعلا  کلم 
نایبویا 153 زا  نیدلا ، ریجم  دمحم  موس  لداع  نب  يزاغ  مراهچ  لداعلا  کلم 
150 نایبویا 149 ، زا  نیدلا ، رصان  دمحم  لماک  نب  رکب  وبا  مود  لداعلا  کلم 

نایبویا 153 زا  دمحم ، موس  لماک  نب  دمحم  موس  لداعلا  کلم 
نایبویا 153 زا  مود ، فرشا  نب  دمحم  نب  فلخ  مشش  لداعلا  کلم 

كولمم 161 نیطالس  زا  لوا ، گیب  ناموط  لداعلا  کلم 
كولمم 160 نیطالس  زا  نیعتسم ،) ، ) لوا لکوتم  نب  بوقعی  ای  سابع  لداعلا  کلم 

كولمم 160 نیطالس  زا  مکج ، هّللا  دبع  لداعلا  کلم 
كولمم 159 نیطالس  زا  اغبتک ، لداعلا  کلم 

نایبویا 153 زا  نیدلا ، مجن  بویا  نب  نیگتغت  زیزعلا  کلم 
نایبویا 149 زا  فسوی ، نیدلا  حالص  لوا  رصان  نب  نامثع  زیزعلا  کلم 

نایبویا 151 زا  لوا ، نیدلا  ثایغ  يزاغ  رهاظ  نب  دمحم  زیزعلا  کلم 
نایبویا 152 زا  يذاش ، نب  نیدلا  دسا  لوا  هوک  ریش  نب  دمحم  رهاقلا  کلم 

149 نایبویا 150 ، زا  نیدلا ، فیس  دمحا )  ) دمحم لوا  لداع  نب  دمحم  لوا  لماکلا  کلم 
نایبویا 153 زا  مود ، فرشا  نبا  لوا  نامیلس  نبا  مود  لیلخ  لماکلا  کلم 

نایبویا 152 زا  نیدلا ، باهش  يزاغ  رفظم  نب  دمحم  مود  لماکلا  کلم 
نایبویا 153 زا  نیدلا ، یقت  هّللا  دبع  دحوم  نب  دمحم  موس  لماکلا  کلم 

كولمم 159 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  دمحم  نبا  لوا  نابعش  لماکلا  کلم 
نایبویا 153 زا  لیلخ ، مراهچ  حلاص  نب  دمحا  لداع  ای  لماکلا  کلم 
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كولمم 158 نیطالس  زا  رجنس ، دهاجملا  کلم 
نایبویا 152 زا  نیدلا ، رصان  دمحم  رهاق  نبا  مود  هوک  ریش  دهاجملا  کلم 

نایلوسر 216 زا  دواد ، نب  یلع  دهاجملا  کلم 
رهاط 219 ینب  زا  رهاط ، نب  یلع  دهاجملا  کلم 

نایلوسر 216 زا  موس ، لیعامسا  نب  دوعسملا  کلم 
نایبویا 154 زا  نیدلا ، رصان  دمحم  لوا  لماک  نب  فسوی  دوعسملا  کلم 
كولمم 160 نیطالس  زا  نیدلا ، فیس  خیش  نبا  مود  دمحا  رفظملا  کلم 

نایبویا 152 زا  نیدلا ، یقت  دیعس  وبا  نیدلا  رون  هاشنهاش  نب  رمع  لوا  رفظملا  کلم 
كولمم 159 نیطالس  زا  یجرب ،)  ) ریکنشاج مود  سربیب  رفظملا  کلم 

كولمم 159 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  دمحم  نبا  لوا  یجاح  رفظملا  کلم 
كولمم 159 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  مود  نابعش  نبا  مود  یجاح  رفظملا  کلم 

728 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
نایبویا 152 زا  نیدلا ، رصان  دمحم  لوا  روصنم  نب  دومحم  مود  رفظملا  کلم 

نایبویا 152 زا  نیدلا ، فیس  دمحم  مود  روصنم  نب  دومحم  موس  رفظملا  کلم 
نایبویا 152 زا  نیدلا ، فیس  دمحا  ای  دمحم  لوا  لداع  نب  يزاغ  رفظملا  کلم 

كولمم 158 نیطالس  زا  يزعم ، زتق  رفظملا  کلم 
نایلوسر 216 زا  لوا ، رمع  نبا  لوا  فسوی  رفظملا  کلم 

كولمم 158 نیطالس  زا  ینامکرت ، کبیا  ّزعملا  کلم 
نایبویا 153 زا  نیدلا ، دعس  هاشنهاش  نب  نامیلس  رفظملا ) مظعملا ؟(  کلم 

151 نایبویا 153 ، زا  نیدلا ، مجن  بویا  مود  حلاص  نب  هاش  ناروت  مظعملا  کلم 
نایبویا 150 زا  نیدلا ، ثایغ  دمحم  نبا  مود  نیدلا  حالص  فسوی  نب  هاش  ناروت  مّظعملا  کلم 

نایبویا 150 زا  یسیع ، مّظعملا  کلم 
نایبویا 150 زا  نیدلا ، فیس  دمحا  ای  دمحم  لوا  لداع  نب  یسیع  مظعملا  کلم 
نایبویا 152 زا  نیدلا ، حالص  مود  هوک  ریش  دهاجم  نب  میهاربا  روصنملا  کلم 

كولمم 159 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  رکب  وبا  روصنملا  کلم 
نایبویا 152 زا  نیدلا ، یقت  رمع  لوا  رفظم  نب  دمحم  لوا  روصنملا  کلم 

نایبویا 152 زا  نیدلا ، یقت  دومحم  مود  رفظم  نب  دمحم  مود  روصنملا  کلم 
كولمم 160 نیطالس  زا  نیدلا ، فیس  قوقرب  نب  زیزعلا  دبع  روصنملا  کلم 

نایلوسر 216 زا  دمحا ، نب  هّللا  دبع  روصنملا  کلم 
رهاط 219 ینب  زا  رهاط ، نب  دواد  نب  باهولا  دبع  روصنملا  کلم 

كولمم 160 نیطالس  زا  نامثع ، روصنملا  کلم 
كولمم 158 نیطالس  زا  نیدلا ، زع  کبیا  نبا  لوا  یلع  روصنملا  کلم 

كولمم 159 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  مود  نابعش  نبا  مود  یلع  روصنملا  کلم 
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نایلوسر 216 زا  لوسر ، نب  یلع  نبا  لوا  رمع  روصنملا  کلم 
كولمم 159 نیطالس  زا  رقشالا ،) نیجال   ) نیچال روصنملا  کلم 

نایبویا 149 زا  نامثع ، نیدلا  دامع  زیزع  نب  دمحم  روصنملا  کلم 
كولمم 159 نیطالس  زا  نیدلا ، فیس  لوا  یجاح  نبا  مود  دمحم  روصنملا  کلم 

نایبویا 153 زا  هاش ، ناروت  مظعم  نب  هّللا  دبع  دّحوملا  کلم 
كولمم 160 نیطالس  زا  نیدلا ، فیس  لانیا  نبا  موس  دمحا  دیؤملا  کلم 

713 ص :  م ..... »  » یسانشرابت 728 يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس  نایلوسر 216  زا  رهاط ، نب  نیسح  دیؤملا  کلم 
نایلوسر 216 زا  لوا ، فسوی  نب  دواد  دیؤملا  ك 

كولمم 160 نیطالس  زا  يرهاظ ، يدومحم  خیش  دیؤملا  کلم 
نایلوسر 216 زا  لوا ، لیعامسا  نب  دمحا  رصانلا  کلم 

نایلوسر 217 زا  ییحی ، نب  دمحا  رصانلا  کلم 
نایبویا 149 زا  يذاش ، نب  بویا  نیدلا  مجن  نب  فسوی  لوا  رصانلا  کلم 

نایبویا 153 زا  نیگتغت ، زیزع  نب  بویا  رصانلا  کلم 
729 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

كولمم 159 نیطالس  زا  نیدلا ، رصان  دمحم  نب  نسح  رصانلا  کلم 
نایبویا 151 زا  نیدلا ، ثایغ  دمحم  زیزع  نب  فسوی  مود  رصانلا  کلم 

نایبویا 152 زا  نیدلا ، مجن  بویا  نب  نیدلا  حالص  رصانلا  کلم 
كولمم 160 نیطالس  زا  نیدلا ، فیس  قوقرب  نب  جرف  رصانلا  کلم 

نایبویا 152 زا  روصنم ، نب  نالسرا  جلق  رصانلا  کلم 
كولمم 158 نیطالس  زا  نیدلا ، فیس  نووالق  نبا  لوا  دمحم  رصانلا  کلم 

كولمم 160 نیطالس  زا  گیب ، تیاق  نبا  مراهچ  دمحم  رصانلا  کلم 
هیدنمشناد 413 زا  دمحم ، نب  نونلا  وذ  کلم 

شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  نویامه ، مظعا  ناهج  هجاوخ  نب ؟ یقوراف  دمحا  اجار  کلم 
روپنوج 595 یقرش  ياهناطلس  زا  رورس ، کلم 
نایقوجلس 359 زا  نالسرابلا ، نبا  لوا  هاشکلم 

کجوگنم 416 لآ  زا  دمحا ، نب  هاشکلم 
نایقوجلس 359 زا  قرایکرب ، نبا  مّود  هاشکلم 

186 ، 363 ، 362 ، 347 یقوجلس 378 ، هاشکلم 
نایقوجلس 360 زا  مّود ، دومحم  نبا  مّوس  هاشکلم 

مور 409 نایقوجلس  زا  لوا ، نالسرا  چلق  نب  هاشنهاش  ای  هاشکلم 
روپنوج 595 یقرش  ياهناطلس  زا  هاش ، كرابم  لفنرق  کلم 

هیدنمشناد 413 زا  نسب ، یغی  نب  يزاغ  دهاجم  کلم 
نایبویا 150 زا  نیدلا ، فرش  یسیع  مظعم  نب  دواد  مود  نیدلا  رصان  کلم 
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ناتسرل 394 ناکباتا  زا  رهاط ، یبا  نب  پسا  رازه  کلم 
هیدنمشناد 413 زا  نیگتشمگ ، يزاغ  ریما  نب  نسب  یغی  کلم 

نایهاشلداع 612 زا  لیعامسا ، نب  ولم 
پ 514 یس . لیولم ،

429 نریا 431 ، فکیلم ،
نازاق 495 ياهناخ  زا  قیبا ، نب  قومم 

نایناتسج 288 زا  مراهچ ، ناتسج  نب  راذانم 
ل 458 و . ژانم ،

129 ر 127 ، نارتنم ،
اشتنم 426 ینب  زا  گباشتنم ،

یج 239 لیودنم ،
فئاوطلا 65 كولم  زا  یبیبحت ، ییحی  نبا  لّوا  رذنم 

فئاوطلا 66 كولم  زا  دمحا ، نب  رذنم 
فئاوطلا 65 كولم  زا  نامیلس ، نب  رذنم 
ایناپسا 53 نایوما  زا  لّوا ، دّمحم  نب  رذنم 

فئاوطلا 65 كولم  زا  روصنم ،)  ) ییحی نبا  مّود  رذنم 
یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  لوا ، رکب  وبا  اسنم 
یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  مود ، رکب  وبا  اسنم 

یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  هلا ، ای  یلا  اسنم 
یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  هفیلخ ، اسنم 

یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  اساق ، ای  هبنق  ای  هبمک  اسنم 
یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  وق ، ای  وگ  اسنم 

یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  مود ، هطاج  يرام  ای  هتاید  يرم  اسنم 
یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  مود ، نغم  اسنم 
یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  موس ، نغم  اسنم 

730 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  دمحم ، لوا ، ياغم  ای  نغم  اسنم 

یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  دمحم ، ای  ودمم  اسنم 
یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  لوا ، یسوم  اسنم 

یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  مود ، هتاید  يرم  رسپ  مود ، یسوم  اسنم 
یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  یتاو ، اسنم 

نایناماس 329 زا  لوا ، حون  نبا  لوا  روصنم 
نایداّمح 90 نایریز و  زا  لّوا ، نیگلب  نب  روصنم 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 451 

http://www.ghaemiyeh.com


نانبل 168 یباهش  ناریما  زا  ردیح ، نب  روصنم 
نایدیزم 178 زا  لوا ، سیبد  نب  روصنم 

يوما 42 يافلخ  زا  رصنتسم ،)  ) رهاظ نب  روصنم 
هیهاشمزراوخ 344 زا  هّللا ، دبع  نب  روصنم 

فئاوطلا 65 كولم  زا  یضاق ،)  ) هّللا دبع  نب  روصنم 
نایمشاه 285 زا  کلملا ، دبع  نب  روصنم 

نایمطاف 139 زا  مکاح ،)  ) زیزع نب  روصنم 
هیناخکلیا 349 زا  یلع ، نب  روصنم 

هیناخکلیا 352 زا  یسوم ، نب  یلع  نب  روصنم 
نایحاجن 205 زا  لوا ، کتاف  نب  روصنم 

جاتحم 342 لآ  نیگتارق ، نب  روصنم 
لیقع 185 ینب  زا  ریثک ، نب  روصنم 

يوما 42 يافلخ  زا  دشار ،)  ) دشرتسم نب  روصنم 
نایمطاف 139 زا  رمآ ،)  ) یلعتسم نب  روصنم 
285 نایمشاه 284 ، زا  نومیم ، نب  روصنم 

نایداّمح 91 نایریز و  زا  رصان ، نب  روصنم 
نایناورم 181 زا  هلودلا ، رصان  رصن ، نب  روصنم 

نایناماس 329 زا  مود ، حون  نبا  مود  روصنم 
نایحیلص 207 زا  رفظم ، نب  دمحا  نب  ابس  روصنم 

هچا 649 ياهناطلس  زا  هاش ، روصنم 
هچا 648 ياهناطلس  زا  نیدلا ، ءالع  هاش ، روصنم 

385 ، 378 هیهاشمزراوخ 346 ، زا  ینربکنم ،
همیرک 488 ياهناخ  زا  لوا ، یجاح  نب  يارگیلگنم 

همیرک 490 ياهناخ  زا  لوا ، میلس  نبا  مود  يارگیلگنم 
نایرغلس 396 زا  وکاله ، نب  رومیت  وگنم 

نیرز 483 يودرا  ياهناخ  زا  نیدلا ، ثایغ  رومیت ، وگنم 
کجوگنم 416 لآ  زا  دمحا ، کجوگنم 

نایناخلیا 480 زا  نآاقوگنم ،
346 ، 471 نیرز 483 ، يودرا  ياهناخ  زا  رومیت ، هکگنم )  ) وگنم

ناهاشناورش 280 زا  دیزی ، نبا  لوا  رهچونم 
نایدادش 297 زا  لوا ، روداش  راوسالا  یبا  نب  رهچونم 

نایرایز 320 لآ  زا  یلاعملا ، کلف  سوباق ، نب  رهچونم 
ناهاشناورش 280 زا  نودیرف ، نبا  موس  رهچونم 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 452 

http://www.ghaemiyeh.com


نایریمن 188 زا  بیبش ، نب  عینم 
ناییاتغج 475 زا  نکوتئوم ،

هتپ 266 یناهبن  نانارمکح  زا  وکم ، هناوب  رتخد  هجیدخ  هناوم 
نمؤملا 92 دبع  يدّحوم ،

نایگنز 368 زا  نیدلا ، بطق  لوا ، یگنز  نب  دودوم 
یقترا 376 يارما  زا  دومحم ، نب  دودوم 

نایونزغ 563 زا  دوعسم ، نب  دودوم 
د 258 تسل ، ياروم 

ه 514 ا . نتروم ،
470 487 ، 482 ، 474 ، 473 دیوید 27 ، ناگروم ،

731 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
رورت 20 نیتسوم ،

نایناخلیا 479 زا  یسوم ،
اشتنم 426 ینب  زا  یسوم ،

نایناّیز 106 زا  وّمح ، وبا  نامثع ، نبا  لّوا  یسوم 
نایسیردا 77 زا  هیفاعلا ، یبا  نب  یسوم 
نیدیآ 424 ینب  زا  یسیع ، نب  یسوم 

اهینیرم 103 زا  سراف ، وبا  سراف ، نب  یسوم 
نایدادش 297 زا  حتفلا ، وبا  لوا ، لضف  نب  یسوم 

لیقع 184 ینب  زا  دمحم ، نب  یسوم 
يوما 41 يافلخ  زا  يداه ،)  ) يدهم نب  یسوم 

ياگنس 245 ناهاش  زا  هروت ، دمحم  رسپ  یسوم ،
ینامثع 459 نیطالس  زا  لوا ، دیزیاب  نب  یبلچ  یسوم 

نایناّیز 106 زا  وّمح ، وبا  فسوی ، نبا  مّود  یسوم 
یلام 242 هتیک  ناهاش  زا  نامیلس ، یسوم 

نایناّیز 106 زا  مجنپ ، دّمحم  نبا  مّوس  یسوم 
دیشر 122 يالوم 

127 ، 255 ویه 258 ، دربگنیسم ، يرمگتنوم 
نایناتسج 287 زا  زوریف ، ورسخ  نب  يدهم 

ناینادمه 214 زا  يدهم ، ینب  یلع ، نب  يدهم 
دنواب 316 لآ  زا  لّوا ، باخرس  نب  نادرم  رهم 

نایدیزم 178 زا  مود ، یلع  نب  لهلهم 
زاّنع 309 ینب  زا  دّمحم ، نب  لهلهم 
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زاّنع 309 ینب  زا  دّمحم ، نب  باخرس  دّمحم ، نب  لهلهم 
لاگنب 582 نیطالس  نانارمکح و  زا  وید ، اردنهم 

اولام 599 نیطالس  زا  ناخ ، تعاجش  نب  دیزیاب  نایم 
نایناکروگ 516 زا  نیدلا ، لالج  رومیت ، نب  هاشناریم 

شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  لوا ، لداع  نبا  لوا  ناخ  كرابم  ناریم 
شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  موس ، لداع  نبا  لوا  هاش  دمحم  ناریم 

شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  مود ، كرابم  نبا  مود  هاش  دمحم  ناریم 
لاگنب 628 زا  ناریزو  یفجن ، دمحا  دیس  نب  ناخ  دمحم  رفعج  ریم 

الاب 452 ازریم 
ریمشک 588 نیطالس  زا  تالغود ، ردیح  ازریم 

شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  رصان ، نبا  لوا  ناخ  لداع  ازریم 
نایهاشدیرب 610 زا  مود ، مساق  نب  یلع  ازریم 

لاگنب 628 ناریزو  زا  هلودلا ، جارس  دمحا ، نیدلا  نیز  نب  دومحم  ازریم 
نایهاشدیرب 610 زا  موس ، دیرب  ریما  یلو  ازریم 

دابآردیح 634 ياهماظن  زا  مود ، یلع  بوبحم  ریم  نب  گنج  حتف  رداهب  ناخ  یلع  نامثع  ریم 
لاگنب 628 ناریزو  زا  رفعج ، ریم  داماد  یلع  مساق  ریم 

دابآردیح 634 ياهماظن  زا  یلع ، هدنخرف  نبا  لوا  یلع  بوبحم  ریم 
دابآردیح 634 ياهماظن  زا  لوا ، یلع  بوبحم  نبا  مود  یلع  بوبحم  ریم 

سیو 533 ریم 
دلگ 335 نوتلیم 

نایمشاه 284 زا  دمحا ، نب  نومیم 
راردم 83 ینب  زا  ریما ،) ، ) هّیقث نبا  رصنتسم ، نب  نومیم 

نایمشاه 285 زا  روصنم ، نب  نومیم 
283 ، 395 ، 383 ، 400 ، 526 ، 341 ، 319 ، 310 ، 299 296 ، 294 ، 289 ، 286 ریمیدالو 27 ، یکسرونیم ،

«ن»

540 نوئلپان 169 ،
732 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

رابجلا 180 دبع  یجان ،
534 نایراشفا 531 ، زا  راشفا ، هاش  ردان  یلقماما ، نب  یلق  ردان 

نایراشفا 534 زا  خرهاش ، نبا  ازریم  ردان 
ریمشک 588 نیطالس  زا  حتف ، نب  هاش  ردان  ای  كوزان 

هیراجاق 539 زا  دمحم ، نب  نیدلا  رصان 
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یلهد 572 نیطالس  زا  يراورب ، ناخ  ورسخ  نیدلا  رصان 
اولام 598 نیطالس  زا  نیدلا ، ثایغ  نب  هاش  نیدلا  رصان 
اسابموم 268 نانارمکح  زا  یعورزم ، هّللا  دبع  نب  رصان 

راره 272 نیطالس  زا  نامثع ، نب  رصان 
نایداّمح 91 نایریز و  زا  سانلع ، نب  رصان 

لیقع 185 ینب  زا  یسیع ، نب  رصان 
226 برعی 225 ، ینب  زا  دشرم ، نب  رصان 

دابآردیح 634 ياهماظن  زا  کلملا ، ماظن  نب  گنج  رصان 
شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح  زا  دمحا ، اجار  نب  ناخ  رصان 

تارجگ 592 نیطالس  زا  مود ، هاش  دومحم  مان  هب  مود ، رفظم  نب  ناخ  رصان 
نانابسوداپ 387 زا  هلودلا ، رخف  نوتسیب ، نب  روامان 

نانابسوداپ 388 زا  هلودلا ، رخف  میگارهش ، نب  يزاغ  هاش  روامان 
نایحاجن 205 زا  نیدلا ، رصان  دیؤملا  حاجن ،

381 ، 155 بویا 154 ، نیدلا  مجن 
دمحم 172 بیجن ،

نایرومیت 550 ياغط  زا  دمحم ، نید  نب  دمحم  رذن 
نایمطاف 139 زا  زیزع ،)  ) روصنم وبا  ّزعم ، نب  رازن 

144 هلودلا 183 ، رصن 
گنیم 558 ياهناخ  زا  رایادخ ، نیدلا  رصن 

اهتیغنم 553 زا  هروت ، ردیح  نب  هّللا  رصن 
ناتسناغفا 639 نانارمکح  زا  نمحرلا ، دبع  نب  هّللا  رصن 

نایناماس 329 زا  لوا ، دمحا  نبا  لوا  رصن 
هیناخ 350 کلیا  زا  کلملا ، سمش  نسحلا  وبا  میهاربا ، نب  رصن 

زورمین 402 كولم  زا  لوا ، نیدلا  جات  لضفلا  وبا  دمحا ، نب  رصن 
نایناورم 181 زا  نیدلا ، ماظن  مساقلا  وبا  دمحا ، نب  رصن 

هیناخ 352 کلیا  زا  نیسح ، نب  رصن 
زورمین 402 كولم  زا  مود ، نیدلا  جات  لضفلا  وبا  فلخ ، نب  رصن 

نانابسوداپ 387 زا  شونرهش ،) شویرش ؟(  نب  رصن 
نایسادرم 143 زا  هلودلا ، لبش  لماک  وبا  حلاص ، نب  رصن 

هیناخکلیا 352 زا  نیگت ، یسوم ، نب  یلع  نب  رصن 
هیناخکلیا 350 زا  دّمحم ، نب  رصن 

هیناغ 70 ینب  زا  شویجلا ، وبا  مّود ، دّمحم  نب  رصن 
ناتسرل 394 ناکباتا  زا  پسا ، رازه  نب  نیدلا  ترصن 
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لاگنب 583 نانارمکح  زا  هاش ، نیسح  نب  هاش  ترصن 
یلهد 573 نیطالس  ناخ ، حتف  نب  هاش  ترصن 

نایناماس 329 زا  مود ، دمحا  نبا  مود  رصن 
نایسادرم 143 زا  دومحم ، نبا  مود  رصن 

ینورب 659 ياهناطلس  زا  نید ، لامک  نیسح  نید  رصن 
دابآردیح 634 ياهماظن  زا  کلملا ، ماظن  نب  ناخ  یلع  ماظن 

733 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
579 ، 606 ، 602 ، 600 ، 594 ، 586 ، 590 ، 597 596 ، 621 ، 609 دمحا 579 ، قلاخ  یماظن ،

دیعس 328 یسیفن ،
هچا 649 ياهناطلس  زا  ملاع ، رون  هاش ، نیدلا  ۀیقن 

ناییاتغج 475 زا  ياپوکین ،)  ) یبوگن
نایناماس 329 زا  مود ، رصن  نبا  لوا  حون 

رفاسم 292 لآ  زا  نسحلا ، وبا  نادوسهو ، نب  حون 
نایناماس 329 زا  لوا ، روصنم  نبا  مود  حون 
نایقوجلس 361 زا  یقترا ، کلب  هلودلا  رون 

يروب 366 ناکباتا  زا  یگنز ، نیدلا  رون 
یقترا 378 يارما  زا  یگنز ، نیدلا  رون 

یلوسر 217 رمع  نیدلا  رون 
دومحم 370 نیدلا  رون 

يروب 366 ناکباتا  زا  یگنز ، نب  دومحم  نیدلا  رون 
ناتسرل 395 ناکباتا  زا  مود ، بایسارفا  نب  درولا  رون 

راره 272 نیطالس  زا  یناث ، حتفلا  بحاص  دهاجم ، نب  رون 
فومساق 498 ياهناخ  زا  لوا ، یجاح  نب  يارگتلود  رون 

همیرک 488 ياهناخ  زا  لوا ، یجاح  نب  يارگتلود  رون 
نایریخلا 547 وبا  زا  ریخلا ، یبا  نب  قوجنس  نب  قارب  ای  دمحا  زورون 

ه ت 97 سیرون ،
نایناکروگ 623 زا  بیز ، گنروا  نبا  ربکا  دمحم  نب  دمحم  ریسوکین 

د 157 ن . لوکین ،
ب 390 نیتیکین ،

ت 49 لگین ،
652 و 657 ، ا . سیوهنووین ،

«و»
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يرمگتنوم 37 تاو ،
هدوا 631 ناهاش  ناریزو و  زا  دجما ، نب  یلع  دجاو 

67 دیوید 57 ، نیتشارساو ،
ر 294 رمساو ،

راردم 83 ینب  زا  ریما ،)  ) نومیم نب  حتف  نب  لوساو 
یج 264 رکاو ،

42 اپچاو 37 ، ل . يریلگاو ،
يا 27 لزتنود ، ناو 

ل 600 گنیک ، تیاو 
نایریمن 188 زا  يریمن ، قباس  نب  بّاثو 

دزی 398 ناکباتا  زا  رگنل ، نب  زور  نادرو 
هدوا 631 ناهاش  ناریزو و  زا  یلع ، ریزو 

نایرایز 320 لآ  زا  دایز ، نب  ریگمشو 
ینمهب 604 نیطالس  زا  دومحم ، نب  هّللا  یلو 

نایرومیت 550 ياغط  زا  دمحم ، یناج  نب  دمحم  یلو 
م 87 ندیهردنو ،

یج 237 ا . کنیسنو ،
ا 526 ناج . زدوو ،

پ 651 فیوهروو ،
ف 29 دلفنتسوو ،

نایناتسج 287 زا  مود ، ناتسج  نب  نادوسهو 
نایداور 295 زا  لوا ، نالحم  نب  نادوسهو 

رفاسم 293 لآ  زا  روصنم ، وبا  دمحم ، نب  نادوسهو 
یج 255 يا . یس . گنیتیو ،

یج 67 م . ارئوگیو ،
229 ، 226 یس 222 ، یج . نسنیکلیو ،

«ه»

س 392 گ . م . نسداه ،)  ) نسجاه
579 ، 613 پ 609 ، يدراه ،

734 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
دیشرلا 86 نوراه 

هیهاشمزراوخ 345 زا  شاتنوتلا ، نب  نوراه 
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نولوط 135 ینب  زا  هیورامخ ، نب  نوراه 
يوما 41 يافلخ  زا  قثاو ،)  ) مصتعم نب  نوراه 

يوما 41 يافلخ  زا  يدهم ، نب  نوراه 
353 هیناخکلیا 349 ، زا  ناخ ، ارغب  قتس  نب  نامیلس  نبا  نسح )  ) نوراه

606 ، 619 ، 617 615 ، 602 ، 613 ، 611 یناورش 609 ، ناخ  نوراه 
353 هیناخکلیا 351 ، زا  چاغمت ، یلع  وبا  نامیلس ، نب  نسح  ای  نوراه 

نایدواد 336 زا  روجیناب ، نب  مشاه 
نایمشاه 284 زا  یملس ، هقارس  نب  مشاه 

راره 273 نیطالس  زا  یلع ، نب  مشاه 
ونروب 252 مناک و  نانارمکح  زا  رمع ، نب  مشاه 

ینورب 659 ياهناطلس  زا  مود ، نید  فیس  یلع  رمع  نب  مشاه 
258 یج 255 ، سا . نبگاه ،

167 ، 165 ، 164 م 49 ، پ . تلاه ،
647 ، 652 ، 655 ا 657 ، یج . د . لاه ،

195 ه 157 ، ملاه ،
س 157 ر . سیرفماه ،
ا 255 یج . کیوناه ،
ر 42 یج . گیتواه ،

نانابسوداپ 387 زا  شویرهش ، نب  بسا  رازه 
115 ، 112 108 ، 105 ، 101 ، 97 ، 93 ، 73 ه و 67 ، درازه ،

198 ، 59 ماشه 40 ،
ایناپسا 53 نایوما  زا  لّوا ، نمحرلا  دبع  نبا  لّوا  ماشه 

ناینادمه 212 زا  حسر ، نب  بیبق  نب  ماشه 
یلالف 122 يولع  نافیرش  زا  موس ، دمحم  نب  ماشه 

ایناپسا 53 نایوما  زا  مّود ، مکاح  نبا  مّود  ماشه 
ایناپسا 54 نایوما  زا  دّمحم ، نبا  مّوس  ماشه 

هیونسح 307 ینب  زا  ردب ، نب  لاله 
فئاوطلا 65 كولم  زا  شیندرم ، نبا  دّمحم ، نب  لاله 
نایناکروگ 622 588 زا  نیدلا ، رصان  رباب ، نب  نویامه 

لوغم 588 هاشداپ  نویامه ،
ینمهب 604 نیطالس  زا  ملاظ ، نیدلا  ءالع  يزاغملا  وبا  مود ، دمحا  نب  هاش  نویامه 

543 ، 543 یج 541 ، ر . نیواگ ، یلبمه ،
208 ، 206 204 ، 157 هّللا 142 ، لضف  نب  نیسح  ینادمه ،
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هّللا 468 لضف  نیدلا  دیشر  هجاوخ  ینادمه ،
ونروب 249 مناک و  نانارمکح  زا  هملس ، رسپ  یملج  هما  ای  همه 

ریمشک 587 نیطالس  زا  ریش ، یلع  نب  لدنه 
ناملک 321 تراوه ،

كونسا 237 یس . هینورگروه ،
ناتسرل 395 ناکباتا  زا  گنشوه ،

ناهاشناورش 280 زا  سواکیک ، نب  گنشوه 
397 ، 479 ، 371 392 ، 379 ، 470 ، 375 نایناخلیا 479 ، زا  وکالوه ،

ا 67 ادناریم ، یسیوه 
ناهاشناورش 279 زا  دلاخ ، نب  مثیه 

ناهاشناورش 279 زا  دمحم ، نب  مثیه 
نایمشاه 284 زا  دمحم ، نب  مثیه 

590 ، 504 ، 600 ، 637 ، 621 ، 609 و . ت . گیه ،
381 ، 443 ، 183 ، 157 لراک 28 ، دناربنلیه ،

441 یج 445 ، یس . دوویه ،
735 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

«ي»

نایناکروگ 516 زا  رقنسیاب ، نب  دمحم  ناطلس  نب  دمحم  راگدای 
نازاق 496 ياهناخ  زا  مساق ، نب  دمحم  راگدای 

نایهاش 618 بطق  زا  یلق ، ناطلس  نب  دیشمج  یلق  رای 
هّللا 95 دبع  نیسای ،

یقترا 377 يارما  زا  قترا ، نب  قرای  بلا  نب  یتوقای 
هیهاشمزراوخ 345 زا  زغ ، يوغبی 

نایساطو 113 زا  یساطو ، ناّیز  نبا  لّوا  ییحی 
نایصفح 109 زا  دحاولا ، دبع  نبا  لّوا  ییحی 

فئاوطلا 60 كولم  زا  یلتعم ،)  ) یلع نبا  لّوا  ییحی 
نایسیردا 77 زا  دّمحم ، نبا  لّوا  ییحی 

فئاوطلا 64 كولم  زا  نیدجملا ،) وذ  نومأم   ) لیعامسا نبا  لّوا  ییحی 
نوطبارم 94 زا  ینوتمل ، رمع  نب  ییحی  یلادج )  ) یلادگ میهاربا  نب  ییحی 

نمی 196 يدیز  ناماما  زا  دمحا ، نب  ییحی 
نایداّمح 90 نایریز و  زا  میمت ، نب  ییحی 

نمی 196 يدیز  ناماما  زا  قحلا ، یلا  يداهلا  نیسح ، نب  ییحی 
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نمی 197 يدیز  ناماما  زا  هزمح ، نب  ییحی 
نایداّمح 91 نایریز و  زا  زیزع ، نب  ییحی 

ایناپسا 54 نایوما  زا  یلع ، نب  ییحی 
زورمین 403 كولم  زا  نیدلا ، ءالع  ای  نیدلا  سمش  یلع  نب  ییحی 

نمی 197 يدیز  ناماما  زا  بلاط ، وبا  دمحم ، نب  ییحی 
فئاوطلا 63 كولم  زا  دّمحم ، نب  ییحی 

نمی 198 يدیز  ناماما  زا  لکوتم ،)  ) روصنملا دمحم  نب  ییحی 
نودّحوم 98 زا  مصعتسم ،)  ) دّمحم نب  ییحی 

فئاوطلا 65 كولم  زا  رفظم ،)  ) لّوا رذنم  نب  ییحی 
نایسیردا 77 زا  سیردا ، نبا  مراهچ  ییحی 

ایناپسا 54 نایوما  زا  يدومح ، ییحی 
فئاوطلا 60 كولم  زا  مئاق ،)  ) سیردا نبا  مّود  ییحی 

فئاوطلا 61 كولم  زا  مساق ،)  ) سیردا نبا  مّود  ییحی 
فئاوطلا 64 كولم  زا  یضاق ،)  ) لّوا ییحی  نب  لیعامسا  نبا  مّود  ییحی 

نایصفح 109 زا  قثاو ،)  ) لّوا دّمحم  نبا  مّود  ییحی 
نایسیردا 77 زا  لّوا ، ییحی  نبا  مّود  ییحی 

نایساطو 113 زا  لّوا ، ییحی  نبا  مّود  ییحی 
فئاوطلا 64 كولم  زا  یضاق ،)  ) مّود ییحی 

نایصفح 109 زا  بختنم ،)  ) لّوا میهاربا  نبا  مّوس  ییحی 
نایسیردا 77 زا  یطوج ،) مادق   ) مساق نبا  مّوس  ییحی 

لاگنب 582 نانارمکح  زا  نیدلا ، ّزع  ییحی ،
نارادبرس 513 زا  يوارک ، ییحی 

ولغوا 446 نامهرق  زا  دومحم ، نب  یشخی 
یسهرق 420 ینب  زا  نیدلا ، عاجش  ناخ ، یشخی 

نیرز 484 يودرا  ياهناخ  زا  يدربرابج ،) ندرف ؟(  مری 
مالغ 611 ینادزی ،

دنواب 316 لآ  زا  هلودلا ، جات  رایرهش ، نب  درگدزی 
285 ناهاشناورش 280 ، زا  دمحا ، نب  دیزی 

ناهاشناورش 279 زا  دیزی ، نب  دمحم  نب  دیزی 
یلالف 122 يولع  نافیرش  زا  موس ، دمحم  نب  دیزی 

ناهاشناورش 279 زا  ینابیش ، دیزم  نب  دیزی 
نایسایلا 341 زا  عسیلا ،

736 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
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راردم 83 ینب  زا  رصنتسم ، نب  عسیلا 
ناییاتغج 476 زا  رومیت ، نسا )  ) نسی

لوغم 471 گرزب  ياهناخ  زا  یگوسی ،)  ) ياکوسی
ياگوسی 467

ناییاتغج 475 زا  هکگنم ،)  ) وگنموسی
لوغم 472 گرزب  ياهناخ  زا  رومیت ، نوسی 

برعی 225 ینب  زا  برعلا ، یبا  نب  برعی 
نمحرلا 204 دبع  نب  رفعی 

رفعی 203 ینب  زا  يریمح ، یلاوح  نمحرلا  دبع  نب  رفعی 
نایمرگ 430 ینب  زا  ریش ، یلع  نیدلا  میرک  نبا  لوا  بوقعی 

ولنیوققآ 525 نانامکرت  زا  نسح ، نوزا  نب  بوقعی 
نایمتسر 80 زا  حلفا ، نب  بوقعی 

هیناخ 350 کلیا  زا  ناخ ، رداق  فسوی  نب  نامیلس  نب  بوقعی 
اهینیرم 102 زا  لّوا ، قحلا  دبع  نب  بوقعی 

نایرافص 332 زا  رافص ، ثیل  نب  بوقعی 
يوما 43 يافلخ  زا  مّود ، لکوتم  نب  بوقعی 

نودّحوم 98 زا  روصنم ،)  ) فسوی نب  بوقعی 
نایمرگ 430 ینب  زا  نامیلس ، نب  یبلچ  مود  بوقعی 

ریمشک 588 نیطالس  فسوی ، نب  هاش  بوقعی 
يوما 43 يافلخ  زا  کسمتسم ، بوقعی 

فئاوطلا 64 كولم  زا  دّمحم ، نب  شیعی 
نایناّیز 106 زا  ییحی ، وبا  ناّیز ، نب  نسارمغی 

ناخرط 493 یجاح  ياهناخ  زا  گب ، يدرب  نب  یچرومغی 
نایمتسر 80 زا  دّمحم ، نب  ناظقی 

نایروغ 568 زا  نیدلا ، جات  يّزعم ، زیذیلی 
ياگنس 245 ناهاش  زا  نمیلا ،

رایدنفسا 440 ینب  زا  رادناج ، نب )  ) نمی
لاگنب 581 نانارمکح  زا  نیدلا ، رایتخا  کبزوی ،

،615 ، 613 ، 609 ، 335 ، 331 ، 328 371 ، 321 ، 319 ، 315 ، 312 ، 306 ، 299 ، 296 294 ، 289 ، 283 ، 157 ، 27 دنانیدرف 17 ، یتسوی ،
364 ، 348 397 ، 395 ، 389 ، 385 ، 415 ، 405 ، 519 ، 507 579 ، 570 ، 565 ، 533 ، 606 ، 600 ، 593 ، 590 627 ، 619

نایطمرق 193 زا  بوقعی ، وبا  فسوی ،
هینالا 436 ياهگیب  زا  فسوی ،

نایناّیز 106 زا  مّود ، نمحرلا  دبع  نبا  لّوا  فسوی 
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رصن 72 ینب  زا  لّوا ، فسوی 
نایداّمح 90 نایریز و  زا  يریز ، نبا  لّوا  نیگلب  فسوی 

راره 273 نیطالس  زا  رکب ، وبا  نب  فسوی 
نایناتسج 287 زا  لوا ، دادوید  جاسلا  یبا  نب  فسوی 

فئاوطلا 66 كولم  زا  نمتؤم ،)  ) لّوا دمحا  نب  فسوی 
نوطبارم 94 زا  نیفشات ، نب  فسوی 

یلالف 122 يولع  نافیرش  زا  لوا ، نسح  نب  فسوی 
نایبلک 88 زا  هّللا ، دبع  نب  فسوی 

نودّحوم 98 زا  نمؤملا ، دبع  نب  فسوی 
اهیلنامهرق 128 زا  یلع ، نب  فسوی 

نیگتگب 372 ینب  زا  کچوک ، یلع  نب  فسوی 
يوما 43 يافلخ  زا  لّوا ، لکوتم  نب  فسوی 

هیناخکلیا 351 زا  ناخ ، نالسرا  رفظملا  وبا  دّمحم ، نب  فسوی 
نایمتسر 80 زا  متاح ، وبا  دّمحم ، نب  فسوی 

يوما 42 يافلخ  زا  دجنتسم ،)  ) یفتقم نب  فسوی 
نانبل 168 یباهش  ناریما  زا  محلم ، نب  فسوی 

هیناخکلیا 349 زا  ناخ ،) ارغب  نسح   ) نوراه نب  فسوی 
737 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نمی 196 يدیز  ناماما  زا  یعاّدلا ،) روصنم   ) ییحی نب  فسوی 
اهینیرم 102 زا  رصان ،)  ) بوقعی نب  فسوی 

رصن 71 ینب  زا  مجنپ ، دّمحم  نب  دمحا  نبا  مجنپ  فسوی 
هیناخکلیا 350 زا  نیگت ، یلع  نب  نیگت  فسوی 

رصن 71 ینب  زا  جاجحلا ، وبا  مراهچ ، فسوی 
هیناغ 70 ینب  زا  ینغتسم ،)  ) مجنپ دّمحم  نبا  مّود  فسوی 

نودّحوم 98 زا  رصنتسم ،)  ) دّمحم نبا  مّود  فسوی 
نایناّیز 106 زا  مّود ، یسوم  نبا  مّود  فسوی 

هیناغ 71 ینب  زا  رصان ،)  ) مّود فسوی  نبا  مّوس  فسوی 
399 ناتسرل 394 ، ناکباتا  زا  ن ،)  ) وغرا پلا  نبا  لوا  هاش  فسوی 

لاگنب 583 نانارمکح  زا  هاش ، کبراب  نب  هاش  فسوی 
دزی 398 ناکباتا  زا  هاش ، ن )  ) اغط نب  هاش  فسوی 

ریمشک 588 نیطالس  زا  یلع ، نب  هاش  فسوی 
ناتسرل 394 ناکباتا  زا  دمحا ، نب  مود  هاش  فسوی 

نایهاشلداع 612 زا  ناخ ، لداع  فسوی 
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ناپوچ 444 ینب  زا  كوروی ، پلا  نب  نالسرا  قلوی 
یقترا 377 يارما  زا  مود ، يزاغلیا  نب  نالسرا  قلوی 

هکت 434 ینب  دیمح و  ینب  زا  دیمح ، نب  سایلا  نب  سنوی 
نانبل 166 نعم  ناریما  زا  نیدلا ، رخف  نامثع  نب ؟ نعم  سنوی 

738 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

اههلسلس

نوغرا 620 لآ 
227 ، 270 نایدیعس ) وب   ) دیعس وب  لآ 

223 ، 564 ، 362 340 ، 330 ، 302 نایملید ) ای  نایهیوب   ) هیوب لآ 
ادنلج 221 لآ 
دیشر 238 لآ 
دوعس 230 لآ 

503 ترک )  ) ترک لآ 
343 جاتحم 342 ، لآ 

292 نایرالاس ) ای  نایرالس   ) رفاسم لآ 
401 ، 399 نایرفظم )  ) رفظم لآ 

534 یناّرد )  ) یلادبا
68 هیناغ ) ینب  ، ) هیناغ نبا 

551 نایریخلا 548 ، وبا 
نایفلد 300 وبا 

384 یلیدمحا 382 ، ناکباتا 
يزگدلیا 382 ناکباتا 

370 ، 366 يروب 361 ، ناکباتا 
367 ، 368 نایگنز )  ) یگنز ناکباتا 

سراف 395 يرغلس  ناکباتا 
ناتسرل 394 ناکباتا 

نادرو 398 لآ  ای  دزی  ناکباتا 
دیشخا 137 لآ  ای  نایدیشخا 

77 هسرادا ) ای  سیردا  ینب   ) نایسیردا
نیرز 487 يودرا 

419 ناهاشنمرا 380 ،
ناینمرا 381
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389 ، 313 هیوباد ) لآ   ) هیوباد ناذبهپسا 
نارادناتسا 389

551 نایناخرتشه ) ای  یناج  ینب   ) نایرومیت ياغط  ناخ ،) رتشه   ) ناخ ارتسا 
نایلیعامسا 139

ماش 392 نایلیعامسا 
ناتسهق 404 نایلیعامسا 

391 نیشاشح )  ) يرازن نایلیعامسا 
ماش 146 رد  يرازن  هیلیعامسا 

هطرشلا 326 باحصا 
هبلاغا 85 ای  نایبلغا 

318 بایسارفا ) لآ   ) نایبایسارفا
ثاک 344 نایغیرفا 

534 هیراشفا )  ) نایراشفا
سویلطب 63 نایسطفا 

739 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ياهلیهور 627 ياهناغفا 

640 ییازلغ 533 ، ياهناغفا 
ییاتلا 354 ماوقا 

نایهاشسایلا 585
نایسایلا 340

نمی 196 يدیز  ناماما 
370 ، 381 ، 376 هّیقترا )  ) یقترا يارما 

هطسقرس 65 یبیبحت  يارما 
نایناغچ 342 يارما 

توپجار 574 يارما 
يرفعی 203 يارما 
ایناپسا 53 نایوما 

نانبل 168 یباهش  ناریما 
نانبل 166 نعم  ناریما 

548 ، 516 ناکبزوا 404 ،
ینابیش 624 ناکبزوا 

نیدلا 451 ناهرب  یضاق  دالوا 
479 ، 621 ، 480 ، 404 399 ، 397 ، 396 ، 379 لوغم 153 ، ناناخلیا 
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384 يزگدلیا ) ناکباتا   ) نایزگدلیا
وجنیا 508 لآ  ای  نایوجنیا 

154 ، 149 381 ، 380 ، 373 ، 370 ، 369 نایبّویا 377 ،
639 اهییاز ) دمحم   ) اهییازکراب

336 نایدواد )  ) نایروجیناب
نایدنواب 389

نوئادب 573
یطاوغرب 61 ياهربرب 

617 نایهاش 610 ، دیرب 
ردیب 606 نایهاش  دیرب 

هیسنلب 64
428 يرللوغا ) جنانیا   ) جنانیا ونب 

424 يرللوغا ) نیدیآ   ) نیدیآ ینب 
انترا 449 ینب 

فرشا 438 ینب 
هیما 574 ینب 

هنومرق 61 رد  لازرب  ینب 
372 لبرا ) ناکباتا   ) نیگتگب ینب 

هناورپ 442 ینب 
نیّدلا 453 جات  ینب 

440 رایدنفسا ) ینب   ) ای رادناج  ینب 
307 هیونسح ) ینب   ) ای هیونسح  ینب 

هکت 434 ینب  دیمح و  ینب 
شکرا 61 رد  نورزخ  ینب 

457 رداغلود )  ) رداقلا وذ  ینب 
ناضمر 455 ینب 

418 قتلس )  ) قدلس ینب 
اتا 432 بحاص  ینب 

738 ص :  اههلسلس .....  یسانشرابت 739  يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس   421 نایناخوراص )  ) ناخ وراص  ینب 
هیرملا 62 رد  حدامص  ي 

دیداولا 99 دبع  ینب 
363 ، 184 نایلقع )  ) لیقع ینب 

420 يرللوغا ) یسهرق   ) یسهرق ینب 
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هیوکاک 399 ینب 
430 نایمرگ 428 ، ینب 

372 ؤلؤل 374 ، ینب 
هقرویم 62 هیناد و  دهاجم  ینب 

راردم 83 ینب 
178 نایدیزم )  ) دیزم ینب 

426 يرللوغا ) اشتنم   ) اشتنم ینب 
201 ، 205 نایحاجن )  ) حاجن ینب 

71 رمحا ) ینب   ) رصن ینب 
740 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نایرصن 402 ینب 
برعی 225 ینب 

203 روفعی ) ینب   ) رفعی ینب 
318 ، 362 ناییوب 341 ،

603 ، 619 ، 617 ، 612 نایهاشنمهب 611 ،
یناخوراص 422 ي  اهیب )  ) اهگیب

436 هّیئالع )  ) هینالا ياهگیب 
ینیسح 125 ياهگیب 

،620 ، 621 ، 548 ، 395 ، 389 ، 388 ، 379 515 ، 625 ، 619 ، 635 ، 629 ، 624 دنه 622 ، نایرومیت ) ای  نایناکروگ   ) دـنه لوغم  ناهاشداپ 
624

387 نایناپسوداب )  ) نانابسوداپ
ینامثع 110 ناکرت 

یناخارق 331 ناکرت 
153 نانامکرت 519 ،

153 ، 154 ، 519 ، 531 ، 524 ، 404 525 نادنفسوگ ) دیپس   ) ای ولنیوققآ  نانامکرت 
519 ، 379 ، 378 ، 523 ، 619 521 ، 522 نادنفسوگ ) هایس   ) ولنیوقارق نانامکرت 

نایقلغت 621
اهتاج 627

نایناتسج 287
475 ياتغج ) باقعا   ) ناییاتغج

480 ، 510 ریالج ) لآ   ) نایریالج
652 اتراکایگوی )  ) اتراکاجگوج

هبطرق 63 نایروهج 
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نایناغچ 343
556 ، 555 نایزیگنچ 467 ،
444 ناپوچ ) ینب   ) نایناپوچ
109 صفح ) ینب   ) نایصفح

638 ناتسناغفا ) ناهاش  یناّرّد و   ) یلادبا نانارمکح 
هیسنلب 65 نانارمکح 

هیناد 62 دهاجم  ینب  نانارمکح 
توپجار 574 نانارمکح 

يریز 90 نانارمکح 
88 لیسیس )  ) هیلقص نانارمکح 

شیدناخ 607 یقوراف  نانارمکح 
وتوکوس 256 يافلخ  نیطالس و  ناونع  هب  اسوه  تکلمم  رد  ینالوف  نانارمکح 

هبطرق 63 نانارمکح 
یباّنج 193 دیعس  وبا  رابت  زا  یطمرق  نانارمکح 

ونروب 249 مناک و  نانارمکح 
ماراتام 652 نانارمکح 
اکالام 645 نانارمکح 

هیسرم 66 نانارمکح 
روسیم 636 رد  ناملسم  نانارمکح 

هتپ 265 یناهبن  نانارمکح 
580 هلاگنب )  ) لاگنب نیطالس  نانارمکح و 

داّمح 91 ینب  هعلق  نایدامح 
ناینادمح 175

نایدومح 53
هتبس 60 نایدومح 
هقلام 60 نایدومح 

559 ، 553 اهتیغنم )  ) اراخب تاناخ 
دنقوخ 558 تاناخ 

559 ، 555 هویخ 346 ، تاناخ 
495 نازاق 496 ، تاناخ 

498 ، 499 فومساق 496 ، تاناخ 
ناخ 496 ارتسا  تاناناخ 
ییاراهدنب 659 نادناخ 
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542 يولهپ 540 ، نادناخ 
نوع 234 نادناخ  زا  هکم  یمشاه  نافیرش  نادناخ 

741 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
هّرم 193 ینب  هفیاط  زا  ینویع  نادناخ 

اشاپ 170 یلع  دمحم  نادناخ 
تیهاپاجام 652 هلسلس  ياهنادناخ 

483 یچوج ) باقعا  زا   ) نیرز يودرا  ياهناخ 
یباراسب 491 راتات  ياهناخ 

قجوب 491 راتات  ياهناخ 
548 نمویت ) ای  نموت   ) هروت ياهناخ 

548 ، 493 ناخارتسآ ) ای  ناخ  رتشه   ) ناخرط یجاح  ياهناخ 
555 نویقانیا )  ) یتارقنق ياهناخ 

گنیم 558 ياهناخ 
نایقوجلس 311 نادنواخ 

38 هیما ) ینب   ) يوما يافلخ 
نیدشار 35 يافلخ 

401 ، 392 ، 374 373 ، 39 ، 43 ، 372 ، 367 یسابع 336 ، يافلخ 
،379 ، 317 ، 348 ، 575 ، 568 ، 468 404 ، 397 ، 396 ، 385 ، 360 ، 354 ، 352 ، 351 348 ، 347 ، 344 هیهاشمزراوخ )  ) نایهاشمزراوخ

384 ، 568
413 نایدنمشناد )  ) هیدنمشناد

یملید 362
هلطیلط 64 ناینونلا  وذ 

روتیچ 600 ياهتوپجار 
نایمتسر 80

154 ، 216 لوسر ) ینب   ) نایلوسر
295 نایداور 383 ،

یسونس 130 نانارمکح  اسؤر و 
209 مرک ) ینب   ) نایعیرز

537 هیدنز )  ) نایدنز
رابگنز 227

دایز 201 ینب  ای  نایدایز 
106 نایز ) ینب  ای  نایناّیز  ای  داولا  دبع  ینب   ) نایز ای  ناّیز 

نایدیز 327
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هطانرغ 62 نایریز 
ناوریق 90 نایریز 

نایداّمح 90 نایریز و 
389 یشعرم 388 ، تاداس 

330 نایناساس 389 ،
564 ، 563 ، 353 ، 347 343 ، 340 ، 338 ، 336 ، 362 نایناماس 329 ،

هساملجس 83
638 اهییازلاپوپ )  ) اهییازودس

نارادبرس 513
ناینایفس 38

اهینامکس 380
ینامثع 459 نیطالس 
ریمشک 587 نیطالس 

اولیک 261 نیطالس 
تارجگ 591 نیطالس 

624 ، 573 یلهد ) تنطلس  ای  یلهد  نیطالس  ، ) يدول نیطالس 
601 ارودام )  ) ربعم نیطالس 

كولمم 150 نیطالس 
اولام 598 ماکح  نیطالس و 

راره 272 نیطالس 
185 ، 377 ، 568 ، 404 ، 399 396 ، 389 ، 385 ، 381 ، 378 ، 376 ، 364 ، 362 361 ، 360 ، 359 ، 347 ، 345 نایقوجلس 341 ،

418 ، 414 ، 411 مور 409 ، نایقوجلس 
ماش 361 نایقوجلس 

نامرک 361 نایقوجلس 
742 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

583 هلاگنب )  ) لاگنب نیطالس  نانارمکح و  نایشبح ، هلسلس 
تاداس 600 هلسلس 

584 هلاگنب )  ) لاگنب نیطالس  نانارمکح و  اهیناررک ، هلسلس 
يدول 578 هلسلس 
گنیم 646 هلسلس 

574 ناهوچ )  ) هنامهاچ هلسلس 
یجلخ 577 هلسلس 

سناگ 582 ای  شنگ ،)  ) هشنگ اجار  هلسلس 
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571 ، 573 هیناخرضخ )  ) تاداس هلسلس 
گنوس 472 هلسلس 

نایهاش 583 نیسح  دیس  هلسلس 
يرافص 565 هلسلس 

ینینموک 410 هلسلس 
هلاودنهاگ 574 هلسلس 

گنیم 472 هلسلس 
نیچ 471 نآوی  هلسلس 

نکد 600 ینمهب  هلسلس 
گنهپ 647 نیشنناطلس 

وناگنرت 647 نیشنناطلس 
روهوج 647 نیشنناطلس 

648 هچا )  ) هجتا ياهناطلس 
ینورب 658 ياهناطلس 

اتراکاجگوج 656 ياهناطلس 
روپنوج 595 یقرش  ياهناطلس 

396 سراف ) ناکباتا  ای  يرغلس  ناکباتا   ) نایرغلس
اههرمس 621

اتراکاروس 654 ياهنانوهوسوس 
اهکیس 627

نایروجمیس 338
ياگنس 245 ناهاش 

573 يروس 583 ، ناهاش 
یلام 242 هتیک  ناهاش 

نایدادش 297
522 ، 279 ناهاشناوریش )  ) ناهاشناورش

116 هّیدعس ) يافرش   ) يدعس نافیرش 
یلالف 121 يولع  نافیرش 

620 ، 621 ، 547 نایریخلا ) وبا   ) ناینابیش
اتا 428 بحاص 

330 ، 325 ، 404 ، 403 ، 332 نایرافص 327 ،
640 ، 621 ، 530 ، 404 ، 403 نایوفص 389 ،

370 ، 392 نایبیلص 378 ،
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205 نایحیلص 207 ،
بعصم 325 لآ  نایرهاط و 

330 ، 66 ، 334 ، 327 ، 219 رهاط ) ینب   ) نایرهاط
گبزوا 554 هفیاط 

522 اویب )  ) اویا هفیاط 
رگود 378 هفیاط 

397 رغلس )  ) رلس هفیاط 
ناینابیش 548 هفیاط 
اهاهتارم 627 هفیاط 

535 هیراشفا ) ای  نایراشفا  ، ) راشفا هفیاط 
يدول 578 یناغفا  هفیاط 

امس 621 هفیاط 
روغ 503 ناینابسنش  هفیاط 

362 زغ ) ناکرت   ) زغا موق  زا  قنق  هفیاط 
554 ، 549 ، 551 ، 548 550 نایناخرتشه ) ای  یناج  ینب   ) نایرومیت ياغط 

گبزوا 556 فیاوط 
397 ، 522 اهزغا )  ) زغ نانامکرت  فیاوط 

توپجار 624 فیاوط 
743 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

قلرق 353 فیاوط 
135 نولوط ) ینب   ) ناینولوط

636 ، 619 ، 615 ، 612 نایهاشلداع 610 ،
رارب 606 نایهاشلداع 

611 ، 606 روپاجیب 593 ، نایهاشلداع 
هیسنلب 64 نایرماع 

شکرا 61 نایدابع 
66 هیلیبشا 61 ، نایداّبع 

هنومرق 61 نایدابع 
313 نایسابع 340 ،

نایهاشبرع 549
144 لیقع ) ینب   ) نایلیقع

616 نایهاشدامع 606 ،
نایزاغ 417
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هطانرغ 70
621 ، 568 ، 564 ، 563 ، 404 ، 362 354 ، 345 ، 333 ، 331 ، 353 نایونزغ 329 ،

571 كولمم ) ناهاشداپ   ) نایهاشمالغ
621 ، 567 ، 571 نایروغ 404 ،

139 ، 370 ، 574 378 ، 363 ، 392 يروب 366 ، ناکباتا  نایمطاف ،
414 ، 411 ناگنرف 378 ،

نایپسا 395 رازه  ياهراکنابش ، هیولضف 
539 هیراجاق 534 ،

تارقنق 556 هلیبق 
353 لگچ )  ) امغی هلیبق 

دیداولا 99 دبع  ینب  هلیبق 
میلس 108 ینب  لاله و  ینب  هلیبق 

بلک 529 ینب  برع  هلیبق 
اهینیرم 99 هلیبق 

39 سمّشلا ) دبع   ) هیما ینب  یکم  هلیبق 
گنیم 559 هلیبق 

401 ، 400 نامرک ) ناییاتخارق   ) نایناخ غلتق 
347 ، 362 ، 329 349 هیناخکلیا ) ای  بایسارفا  لآ   ) نایناخارق

ییادوب 401 نایناتخارق 
نامرک 400 ناییاتخارق 

نایناخهرق 564
430 ، 128 ، 446 ولغوا ) نامهرق   ) ناینامهرق

533 ناشابلزق 532 ،
619 نایهاشبطق 618 ،

دابآردیح 635 نایهاشبطق 
هدنکلگ 606 نایهاشبطق 

درک 362
ياهراکنابش 397 نادرک 

نایبلک 88
یچوج 488 دالوا  زا  همیرک  ياهناخ  يارگ ،

522 ، 419 ، 381 نایجرگ 363 ،
نایراردم 83
نوطبارم 94
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143 سادرم ) لآ   ) نایسادرم
181 ناورم ) ینب   ) نایناورم

38 اهیناورم 175 ،
اهینیرم 102

طقسم 227
527 عشعشم ) لآ   ) نایعشعشم

480 ، 395 ، 505 ، 399 رفظم ) لآ   ) نایرفظم
223 مرکم ) ینب   ) نایمرکم

تاره 404 ترک  لآ  كولم 
54 ، 60 ایناپسا ) رد  فیاوط  ياسؤر   ) فاوطلا كولم 

ینابرهم 404 كولم 
يرصن 404 كولم 

744 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
زورمین 402 كولم 

158 كولمم ) نیطالس   ) کیلامم
كرت 574 كولمم 

اهتیغنم 553
416 کجوگنم ) لآ   ) نایکجوگنم

480 نایناخلیا )  ) نآاقوگنم
نودّحوم 98

ناینابرهم 403
رازن 392

ماش 392 نایرازن 
619 نایهاشماظن 614 ،

رگندمحا 606 نایهاشماظن 
رارب 608 نایهاشماظن 

دابآردیح 634 ياهماظن 
يدنبشقن 478

404 اهیرادوکین )  ) اهیردوگن
نایریمن 188

هدوا 631 ناهاش  ناریزو و  باون 
لاگنب 628 ناماظن  باّون  ناریزو و  باّون 

اهنامرون 88
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268 اسابموم ) نانارمکح  ییورزم ،)  ) یعورزم نایلاو 
ساطو 113 ینب  ای  نایساطو 

نایمشاه 284
399 ، 394 ناتسرل ) ناکباتا  ای  یپسا  رازه  ناکباتا   ) نایپسا رازه 

212 نادمه ) ینب   ) ناینادمه
66 ، 65 هقرویم 62 ، هیناد و  نایدوه ،

608 اهناهوچ )  ) اههودای
745 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

اهیاج

نادابآ 45
538 ، 535 ، 532 ، 531 ، 525 524 ، 511 ، 510 ، 506 ، 463 ، 385 ، 384 ، 383 382 ، 360 ، 296 ، 295 ، 292 ناجیئابرذآ 290 ،

قارع 521 ناجیئابرذآ 
584 ماسآ 27 ،

ایسآ 462
330 378 ، 414 ، 410 ، 364 ، 363 ریغص 348 ، يایسآ 

577 ، 17 ، 15 ، 14 يزکرم 13 ، يایسآ 
432 رهشقآ 417 ،

611 470 ، 464 ، 331 ، 28 ، 20 ، 264 دروفسکآ 226 ،
640 ، 625 ، 624 هرگآ 623 ،

543 ناملآ 271 ،
378 ، 377 دمآ 376 ،

353 ، 564 569 ، 519 ، 480 ، 336 ، 330 ایردومآ 346 ،
هنایم 343 يایردومآ 

،416 ، 531 ، 524 ، 521 ، 418 ، 417 2380 ، 370 ، 426 ، 523 ، 480 ، 459 ، 420 ، 414 411 ، 363 ، 187 ، 167 ، 141 ، 15 ایلوطانآ 14 ،
479 ، 413 ، 409 424 ، 422

شدارپاردنآ 618
518 ، 462 ، 443 ، 423 ، 414 ، 414 اراکنآ 348 ،

اسیوآ 69
425 ایلارت )  ) نیدیآ

650 هچا )  ) هجتا
رارتا 468

603 هگربلگ )  ) دابآنسحا
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دابآدمحا 593
615 ، 614 رگندمحا 608 ،

385 ، 380 ، 381 طالخ )  ) طالخا
462 لپونایردآ )  ) هنردا

414 ، 411 ، 378 اهّرلا )  ) اسدا
370 هفروا )  ) اسدا

566 ، 195 ، 89 گروبنیدا 13 ،
385 ، 384 ناّرا 292 ،

لبرا 370
531 ، 373 ، 372 لیبرا 372 ،

سدرا 4667
مورزرا 418

746 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
ناجنزرا 416

455 ، 447 ، 541 ، 293 ناتسنمرا 181 ،
472 ، 271 ، 15 ، 543 ، 532 ، 462 ، 461 اپورا 13 ،

هرتیرا 459
605 ، 599 اسیرا 596 ،

ریمزا 427
کینزا 410

99 ، 81 ، 79 ، 72 ، 69 ، 105 ، 104 100 ، 98 ، 96 ، 40 ، 89 ، 59 ، 54 ، 44 ایناپسا 40 ،
625 464 ، 172 ، 131 ، 128 ، 126 ، 46 لوبناتسا 18 ،

دروفناتسا 642
540 دابارتسا 513 ،

ناخارتسا 518
ایلارتسا 28

دروفنتسا 492
72 هیلیبشا 100 ،

538 ، 537 ، 532 ، 531 ، 506 395 ، 392 ، 385 ، 321 ، 311 ، 304 ناهفصا 18 ،
139 ، 128 ، 79 ، 100 ، 99 98 ، 96 ، 44 ، 40 ، 13 ، 270 ، 15 ، 80 ، 271 ، 268 15 ، 45 ، 85 ، 258 ، 255 ، 127 ، 142 اقیرفا 15 ،

639 ، 625 ، 621 ، 576 ، 569 ، 568 ، 565 563 ، 550 ، 547 ، 541 ، 533 ، 518 ، 503 ، 477 364 ، 362 ، 332 ، 330 ، 22 ، 17 ناتسناغفا 15 ،
593 دنه 592 ، سونایقا 

هیسونایقا 28
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هرگا 578
ردیرگا 411
ینابلآ 157

458 ، 415 ناتسبلا 414 ،
ویتاجلا 401

90 ، 463 ، 459 ، 67 ، 131 ، 129 ، 85 ریازجلا 126 ،
نیگلا 417

دابآهّللا 627
هیرملا 72

399 ، 392 توملا 391 ،
روپچیلا 616

یناخارق 349 دحتم  تراما 
هیساما 414

322 ، 93 ، 87 ، 67 اکیرما 271 ،
اراولیهانا 593

هباردنا 336
657 ، 655 ، 654 652 ، 651 ، 647 ، 27 ، 25 ، 16 يزنودنا 15 ،

657 یهباگنا 654 ،
639 ، 632 ، 629 ، 269 271 ، 258 ، 172 ، 15 ، 13 ، 126 ناتسلگنا 540 ،

595 شردارپراتوا 632 ،
نیجوا 59

632 ، 629 هدوا 595 ،
جنگروا 549

گروبنروا 494
548 ، 516 ، 548 ناتسکبزوا 331 ،

دنگزوا 351
492 نیارکوا 488 ،

دنس 574 تلایا 
اکاتیا 167

463 ، 411 ، 167 ، 129 ، 126 ، 86 ایلاتیا 89 ،
ریما 395 لام  ای  جذیا 

.332 ، 321 ، 314 ، 312 ، 304 ، 142 ناریا 22 ،
364 ، 363 ، 360 ، 359 ، 346 ، 345 ، 339 ، 333
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747 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
399 ، 521 ، 527 ، 632 625 ، 565 ، 542 ، 541 ، 539 ، 537 ، 534 ، 531 524 ، 515 ، 505 ، 479 ، 397 ، 395 ، 391 ، 385

410 هینوق )  ) موینوکیا
قالیا 351

نولسراب 56
اسوراب 411

سوگاب 654
464 ناکلاب 459 ،

رسکیلاب 420
نایماب 569

اپات 654 نوگناب 
نتاداک 654 نوگناب 

تانموس 564 هناختب 
378 ، 363 ، 228 نیرحب 195 ،

553 ، 549 548 ، 548 ، 353 ، 350 ، 340 ، 330 اراخب 18 ،
رارب 616

420 همگرب )  ) همغرب
یلکرب 19

روپناهرب 608
ارتوپامهرب 584

دیرب 610
532 ، 511 ، 362 ، 348 ، 327 ، 325 ، 326 دادغب 44 ،

353 نوغاسالب 351 ،
طالب 427

551 ، 550 ، 548 ، 336 ، 336 خلب 330 ،
640 ، 620 ، 565 ناتسچولب 563 ،

615 ، 594 ، 593 یئبمب 574 ،
595 سرانب 574 ،

436 ، 411 هیئالع )  ) هینالا ردنب 
سابعردنب 228

581 ، 640 ، 629 ، 626 ، 625 ، 596 ، 585 ، 580 ، 576 ، 628 584 ، 575 ، 629 ، 623 ، 580 ، 27 هلاگنب )  ) لاگنب
هسروب 462

660 ، 658 وئنروب 652 ،
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راهب 575
378 ، 155 سدقملا 141 ، تیب 

613 روپاجیب 612 ،
611 ، 610 ردیب 605 ،

586 توریب 145 ،
411 ، 410 سنازیب 363 ،

رهشیب 438
نیرهنلا 177 نیب 

585 ، 595 ، 584 راهیب 580 ،
514 راوزبس )  ) قهیب

549 ، 470 ، 365 ، 255 ، 93 ، 87 ، 49 ، 30 سیراپ 19 ،
646 یساپ )  ) هساپ

میدق 441 ياینوگالفاپ 
637 ناتسکاپ 629 ،

ایلیفماپ 435
577 ، 559 ریماپ 469 ،

انتپ 586
نیچپ 427
كارپ 648
لاغترپ 263

468 ناتسناغفا )  ) ناورپ
كاستیرپ 353

نتسنیرپ 642
470 ، 473 غلاب ) ناخ   ) نکپ

271 ، 269 ابمپ 228 ،
748 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

640 ، 575 باجنپ 575 ،
ریهجنپ 336
ایابروپ 654

سوتنوپ 453
میدق 435 يایدیسیپ 

ناتسکیجات 311
559 دنکشات 548 ،
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توکیلات 636
رامات 419

اینازنات 271
اکیناگنات 271

82 ، 81 ترهات 80 ،
532 ، 506 ، 296 ، 295 ، 294 زیربت 18 ،

ناتسراخت 336
ایناولیسنارت 463

16 ، 559 ، 475 ، 349 ، 559 ناتسکرت 353 ،
543 ، 236 هیکرت 172 ،

اورت 420
دیدج 81 يایناتیلوپیرت 

هلیطت 65
سلت 351

100 ، 54 قراطلا 40 ، لابج  هگنت 
روفسب 464 هگنت 

تاقوت 414
463 ، 109 ، 127 ، 126 ، 125 ، 100 ، 90 سنوت 21 ،

220 ، 219 هماهت 216 ،
540 نارهت 328 ،

559 ، 469 ، 353 ، 477 ناشنیت )  ) ناشنایت
619 هناگنیلت )  ) ارهدنا گنلیت 

453 کیناچ )  ) کیناج
654 ، 652 ، 657 هواج 646 ،

385 ، 384 لابج 311 ،
72 قراطلا 104 ، لبج 

هسوفن 82 لبج 
نبج 219

رائلاب 100 ریازج 
69 یقرش 68 ، ریازج 

ایربیا 72 هریزج 
هتپ 265 هریزج 

یبرغ 149 هریزج 
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ارودام 652 هریزج 
ابمپ 268 هریزج 

هبرج 82 یسنوت  هریزج 
هیلقص 88 هریزج 

ءارضخلا 79 ةریزج 
ریمج 574

204 دنج 203 ،
655 ، 657 اتراکاجگوج 652 ،

596 روپنوج 595 ،
روهوج 646

ناّیج 72
347 ایردومآ )  ) نوحیج

هبنشراچ 453
ناردلاچ 532

هلقانچ 420
گنوگاتیچ 584

646 ، 471 ، 467 ، 401 نیچ 218 ،
هشبح 172

239 ، 236 ، 234 ، 222 ، 208 زاجح 131 ،
372 ناّرح 188 ،

378 ، 377 افیک 376 ، نصح 
هصفح 36

749 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
370 ، 369 ، 368 ، 367 ، 363 361 ، 360 ، 145 ، 186 ، 154 ، 144 بلح 144 ،

هّلح 178
هزیوح 527

629 ، 618 ، 610 ، 606 دابآردیح 602 ،
اوناخ 624

255 هنایمرواخ 13 ،
لتخ 336

362 نتخ 351 ،
،515 ، 513 ، 503 ، 489 ، 468 ، 378 ، 364 363 ، 362 ، 360 ، 347 ، 346 ، 343 ، 342 ، 328 338 ، 334 ، 330 ، 329 ، 327 ناسارخ 325 ،

632 ، 575 ، 566 ، 565 ، 564 ، 563 549 ، 539 ، 537 ، 536 ، 535 ، 534 ، 531 ، 523 517
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378 ، 377 ترپترخ 376 ،
لاگنب 605 جیلخ 

574 سراف 532 ، جیلخ 
565 ، 564 ، 556 ، 549 ، 547 ، 518 ، 483 ، 483 ، 468 ، 362 ، 362 ، 347 ، 346 345 ، 345 ، 344 ، 341 ، 334 مزراوخ 330 ،

ناتسزوخ 527
دنقوخ 559

لنادراد 420
ناتسغاد 535

هیناد 65
هلجد 334

گنگ 564 هرد 
لاکیاب 467 هچایرد 

ناو 522 هچایرد 
کیتایردآ 486 يایرد 

431 ، 425 ، 423 هژا 421 ، يایرد 
یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلـسلس   362 ، 569 ، 540 ، 518 494 ، 388 ، 387 ، 327 ، 321 رزخ 314 ، يایرد 

745 ص :  اهیاج .....   749
491 ، 464 ، 453 ، 448 ، 442 ، 440 هایس 411 ، يای 

برع 362 يایرد 
هنارتیدم 464 يایرد 

هرمرم 421 يایرد 
دنه 463 يایرد 

لوفزد 528
تکهل 589 ژد 
ودنام 599 ژد 

518 ، 485 ، 483 قاچپق 468 ، تشد 
ناوطق 353 تشد 

ایسورا 45 ياهتشد 
618 ، 603 ، 636 635 ، 634 ، 626 ، 625 ، 623 ، 615 ، 610 ، 606 605 ، 604 ، 601 ، 579 ، 577 ، 576 نکد 571 ،

368 ، 367 366 ، 363 ، 361 ، 360 ، 157 ، 145 قشمد 161 ،
ولزونت 428 یلزیند -

575 انمج )  ) گنگ بآود 
576 ریگوئد )  ) يریگاود
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یگیرود 416
دابآتلود 612

625 ، 601 ، 600 ، 599 ، 596 ، 592 585 ، 584 ، 579 ، 577 ، 575 ، 574 یلهد 572 ،
532 ، 525 ، 523 ، 522 ، 411 ، 381 378 ، 378 ، 376 ، 370 ، 187 رکبراید 149 ،

392 ، 388 ، 387 ملید 292 ،
نونلا 415 وذ 
هلبج 207 وذ 

اجار 656
750 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

روتیچ 599 توپجار 
راوم 626 توپجار 

نوگنار 627
رادمتسر 387

هّقر 188
سردنم 425 كویب  دور 

یتپات 608 دور 
سدور 427

640 ، 625 624 ، 621 ، 620 ، 621 ، 574 دنس 535 ، دور 
یتموگ 595 دور 
سردنم 431 دور 

ادبرن 608 دور 
اگلو 494 دور 

548 ، 493 ، 491 483 ، 472 ، 469 ، 464 ، 347 ، 36 هیسور 15 ،
462 ، 397 ، 379 ، 335 مور 155 ،

ینامور 459
یلمور 459
ایلمور 462

388 ، 387 نایور 313 ،
زدنییور 382

517 ير 332 ،
نازایر 498

214 ، 205 دیبز 201 ،
ناجنز 294
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271 ، 270 ، 228 رابگنز 227 ،
584 نوئاگتاس 582 ،

کیتنالتآ 123 لحاس 
نامع 223 لحاس 

ینوراس 86
يراس 313

نوسماس 453
هتبس 67

هوپس 656
هساملجس 84

رایسپادس 656
سخرس 532
هطسقرس 65
جورس 188
دنهرس 578

متپگنیرس 637
329 ، 350 دغس 340 ،

548 ، 517 353 ، 352 ، 351 ، 350 ، 330 ، 329 دنقرمس 18 ،
نوسمس 440

475 ، 468 ، 353 ، 351 ياچریمس 349 ،
374 راجنس 370 ،

257 ، 242 ، 97 لاگنس 15 ،
نکد 574 لحاوس 

اگراوس 656
130 نادوس 172 ،

ایاباروس 652
655 اتراکاروس 652 ،

158 هیروس 36 ،
هیگوس 654

660 ، 650 ارتاموس 648 ،
592 تانموس 574 ،

نوئاگرانوس 584
لتایس 371
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485 ، 468 ، 548 ، 547 ، 483 ، 467 هیربیس 347 ،
ناجریس 505

751 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
468 ، 353 ، 347 ، 353 نوحیس )  ) ایردریس

کیئانریس 132
565 ، 535 ، 404 ، 402 ، 399 338 ، 334 ، 333 ، 332 ، 330 ناتسیس 327 ،

لیسیس 88
تهلیس 584

442 پونیس 440 ،
451 ، 415 ، 414 ساویس 411 ،

351 ، 330 دنکشات )  ) شاش
،177 ، 174 ، 194 ، 193 ، 189 ، 187 ، 186 177 ، 138 ، 136 ، 135 ، 161 ، 154 ، 149 ، 147 146 ، 143 ، 142 ، 141 ، 140 ، 44 ماش 137 ،

486 ، 480 ، 462 ، 447 378 ، 373 ، 372 ، 370 ، 370 ، 368 ، 363 ، 359 366
دورهاش 288

463 ایربیا 54 ، هریزجهبش 
363 ، 652 ، 574 ، 527 ، 463 ، 230 233 ، 269 ، 239 ، 232 ، 208 ، 199 ، 195 ، 193 187 ، 171 ، 37 ، 36 ناتسبرع 15 ، هریزجهبش 

راوایهتاک 592 هریزجهبش 
ایسیلام 646 هریزجهبش 

645 ایالام )  ) یلام هریزجهبش 
ناورش 385

ناریمش 292
370 ، 373 روزرهش 369 ،

537 زاریش 537 ،
وگاکیش 526

راحص 223
گنگ 574 يارحص 

هدعص 196
هّیلقص 85

212 ، 207 ، 204 ، 203 ءاعنص 196 ،
مراط 292

322 ، 320 ، 316 ناتسربط 313 ،
ناتسراخط 336

128 ، 81 ، 129 سلبارط 100 ،
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نازوبارط 417
هشوطرط 65

ندع 209
،359 ، 334 ، 325 ، 326 ، 186 ، 178 ، 312 308 ، 304 ، 232 ، 222 ، 195 ، 193 ، 187 ، 184 179 ، 135 ، 144 ، 44 ، 43 ، 39 ، 37 قارع 36 ،

517 ، 506 ، 531 ، 522 ، 511 ، 510 480 ، 479 ، 459 ، 385 ، 375 ، 374 ، 372 ، 363 360
هرگیلع 579

271 ، 227 ، 225 ، 222 نامع 221 ،
72 هطانرغ 99 ،

هنزغ 563
568 ، 564 نینزغ 345 ،

568 ، 568 روغ 566 ،
524 ، 517 ، 508 ، 506 ، 401 396 ، 362 ، 131 ، 122 ، 104 ، 308 سراف 223 ،

ایلع 458 تارف 
637 ، 464 ، 155 ، 131 ، 127 ، 128 هسنارف 123 ،

624 ، 622 ، 559 ، 516 353 ، 352 ، 351 ، 350 ، 349 ، 336 هناغرف 330 ،
650 كرپ )  ) کلرف

ناگنرف 370
يردنالف 477

480 ، 378 ، 370 ، 135 ، 141 ، 140 نیطسلف 36 ،
426 ایکول ) رد  هکینیف   ) هکوف

دابآزوریف 573
752 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

569 هوکزوریف 566 ،
365 ایفلدالیف 157 ،

660 نیپیلیف 18 ،
سداق 72

دابآمساق 404
600 ، 462 200 ، 195 ، 142 ، 140 ، 100 ، 44 هرهاق 46 ،

سربق 437
477 مورقارق 473 ،

79 ، 72 هبطرق 100 ،
نیوزق 532

444 ینومطسق 440 ،
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92 هینطنطسق 411 ،
مشق 228
رطق 195

385 ، 363 ، 541 535 ، 532 ، 522 ، 511 ، 480 ، 362 زاقفق 14 ،
ربعج 188 هعلق 
بویا 65 ۀعلق 

633 ، 625 ، 622 ، 620 ، 537 ، 518 راهدنق 515 ،
409 ، 364 هینوق 363 ،

339 ناتسهق 338 ،
451 ، 415 هیرصیق 414 ،

639 ، 638 ، 625 ، 624 ، 578 لباک 518 ،
ایکوداپاک 414
راوایهتاک 564
اکاتانراک 612
اکنالبازاک 79

353 ، 362 رغشاک 351 ،
642 ، 492 اینرفیلاک 335 ،

نورماک 258
روپناک 632

389 روجک 388 ،
یچارک 597

ترک 463
535 ، 532 ، 510 ، 510 ، 372 370 ، 364 ، 311 ، 310 ، 309 ناتسدرک 181 ،

419 صرق )  ) سرک
538 ، 535 ، 524 ، 518 ، 506 401 ، 400 ، 397 ، 363 ، 341 ، 340 نامرک 363 ،

هاشنامرک 307
اکاتانرک 611

491 ، 488 ، 444 همیرک 411 ،
640 ، 638 ، 589 ریمشک 588 ،

590 هتکلک 579 ،
504 ایبملک 283 ،

خامک 416
627 ، 536 ، 520 ، 507 جیربمک 464 ،
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574 ، 578 ، 564 چونق )  ) جونک
روپمالالاوک 651

نابوک 473
اجاراتوک 650
هیهاتوک 432

354 كولچوک 352 ،
اکیسروک 86

اسماتسوک 335
هفوک 179

سوروت 458 ياههوک 
599 ایهدنیو 576 ، ياههوک 

269 اولیک 228 ،
455 ، 414 ایکیلیک 411 ،

ایبماگ 242
753 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

623 ، 609 ، 608 605 ، 599 ، 593 ، 592 ، 575 تارجگ 574 ،
540 ، 385 ، 385 ناتسجرگ 298 ،

322 ، 321 ، 320 ، 539 ناکرگ 480 ،
هدنکلگ 618
رایلاوگ 596

یتونخل 575 ای  روگ 
راصح 425 لزوگ 

389 ، 316 نالیگ 313 ،
یلامش 242 هنیگ 

433 ، 428 کیدل )  ) قیدال
هدرال 65

447 نامهرق )  ) هدنرال
ومال 268

585 ، 578 ، 575 ، 573 ، 571 روهال 569 ،
ههال 514

169 ، 168 ، 167 نانبل 141 ،
395 ، 394 ، 310 ناتسرل 309 ،

سلجنآ 19 سل 
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یتونکل 581
ونهکل 632

،412 ، 371 ، 331 ، 294 ، 269 ، 264 258 ، 255 ، 244 ، 237 ، 239 ، 233 ، 222 ، 200 167 ، 165 ، 157 ، 127 ، 49 ، 42 ، 29 ندنل 28 ،
647 ، 642 470 ، 464

نانگیزول 437
492 ناتسهل 486 ،

132 ، 130 ، 129 یبیل 100 ،
492 یناوتیل 485 ،

482 ندیل 237 ،
ایدیل 435

میدق 422 هیدیل 
شینگیل 486

میدق 425 ياینوئام 
657 ، 655 ، 654 ماراتام 652 ،

اروهتام 564
577 ، 604 ، 601 ربعم )  ) ارودام

378 ، 377 نیدرام 376 ،
539 ، 538 ، 535 ناردنزام 389 ،

اکالام 646
660 يزلام )  ) ایسیالام

27 يزلام 25 ،
67 ، 79 هقلام 72 ،

608 ، 605 ، 599 اولام 593 ،
242 ، 172 یلام 97 ،

،551 ، 550 ، 548 ، 547 ، 517 ، 515 ، 477 475 ، 468 ، 401 ، 362 ، 353 ، 351 ، 350 ، 349 348 ، 346 ، 345 ، 330 ، 329 رهنلا 16 ، ءاروام 
577

486 ناتسراجم 463 ،
646 اگنیل )  ) وئایر ریازجلا  عمجم 

ولوس 660 ریازجلا  عمجم 
604 ردیب )  ) دابآدمحم

رگندّمحم 618
شدارپایهدم 599
86 هنارتیدم 411 ،
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232 ، 222 ، 199 ، 196 هنیدم 22 ،
640 اهاهتارم 637 ،

384 ، 382 هغارم 296 ،
247 ، 131 ، 123 ، 124 ، 127 ، 121 ، 84 ، 83 ، 81 78 ، 72 ، 104 ، 105 ، 95 ، 92 ، 59 شکارم 54 ،

هیسرم 72
دابآدشرم 629

754 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
458 شعرم )  ) شرم

ورم 18
طقسم 227

498 ، 486 وکسم 13 ،
534 دهشم 532 ،

،208 ، 207 ، 172 ، 171 ، 170 ، 139 ، 138 137 ، 136 ، 135 ، 161 ، 158 ، 154 ، 149 ، 142 140 ، 132 ، 91 ، 44 ، 45 ، 40 ، 36 رصم 21 ،
593 ، 486 ، 480 ، 464 ، 462 ، 447 ، 411 ، 375 220

475 ، 472 ، 471 ناتسلوغم 467 ،
هینودقم 171

هنارقم 219
237 236 ، 235 ، 234 ، 232 ، 218 ، 131 هکم 22 ،

422 اسینم )  ) ایسنگم
410 درگزالم 363 ،

431 ، 415 هیطلم 414 ،
رتسچنم 28

یموبوک 657 گنم 
اراگنوک 655 گنم 

لونم 656
522 ، 374 ، 374 372 ، 370 ، 370 ، 370 ، 368 ، 367 لصوم 185 ،

621 ، 620 ناتلوم 578 ،
269 اسابموم 268 ،

463 ناتسراجم ) رد   ) جاهوم
616 ارتشاراهم 615 ،

381 ، 379 ، 378 نیقرافایم 377 ،
نولافسویریم 411

روسیم 636
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427 اسالیام )  ) سالیم
سوتلیم 427

سیلپاینیم 526
هقرویم 69
لاپن 632

239 دجن 230 ،
رون 389

دوروگوون 485
دنواهن 311

257 ، 245 رجین 256 ،
97 ، 258 هیرجین 256 ،

362 ، 334 ، 332 ، 325 روباشین 326 ،
هیقین 409

رسکین 453
403 ناتسیس )  ) زورمین

کیوسناربوین 470
504 ، 470 ، 335 ، 93 ، 87 كرویوین 67 ،

نواترتاو 586
هقشو 65

473 اگلو 469 ،
زینو 463

619 ، 615 رگنیجیو 613 ،
اناسکاچیو 654

ندابسیو 487
نیو 463

639 ، 638 ، 621 ، 532 ، 517 تاره 330 ،
راره 272
زمره 228
دنله 655

321 ، 311 نادمه 18 ،
569 ، 568 ، 566 ، 565 ، 564 ، 563 ، 538 ، 535 518 ، 348 ، 218 ، 45 ، 28 ، 27 ، 15 دنه 25 ،

755 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
468 ، 650 ، 640 ، 635 ، 631 ، 624 ، 622 621 ، 619 ، 599 ، 591 ، 584 ، 576 ، 574 ، 571
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شکودنه 336
399 ، 399 دزی 311 ،

نسبیغی 415
،212 ، 209 ، 202 ، 200 ، 157 ، 220 ، 219 217 ، 216 ، 214 ، 208 ، 207 ، 205 ، 204 ، 203 201 ، 200 ، 199 ، 196 ، 155 ، 149 نمی 27 ،

363
همانی 187

756 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

اهباتک

نایئوب 306 نیرخآ 
هیسور 559 تموکح  لاس  تسیب  دص و  يزکرم : يایسآ 

مهدزناپ 526 مهن / نرق  رد  یناریا  كرت - ياهتسایس  رد  یقیقحت  ولنیوققآ ،
نیرحب 195 نایطمرق  ای  نایدیعس  وبا 

كولملا 404 ءایحا 
392 اهنآ 195 ، تادقتعم  خیرات و  نایلیعامسا :

نایبویا 157 ياههکس  باتک  رب  یتاحالصا  تافاضا و 
مالسا 20 ناهج  سلطا 

یبونج 642 يزکرم و  يایسآ  رد  یسایس  تالوحت  یسررب  ناتسناغفا ،
باسنالا 14 خیراتلا و  یف  ۀسارد  مالسالا ، یف  همکاحلا  رسالا 

یعامتجالا 180 يداصتقالا و  یسایسلا و  اهعضو  یف  هسارد  هیدیزملا ، ترامالا 
157 ، 208 ، 206 نمیلا 142 204 ، یف  هّیمطافلا  ۀکرحلا  نویحیلصلا و 

يرضحلا 586 اهراثآ  لاگنبلا و  یف  هیبرعلا  شوقنلا 
255 اهنآ 258 ، یخیرات  ياهتنس  زا  یتامدقم  یسررب  یلامش : هیرجین  تاراما 

اهتشد 470 يروتارپما 
ینامثع 464 يروتارپما 

وتوکوس 258 ینالوف  يروتارپما 
یسانشهکس 157 یهاش  نمجنا 

سولوا 499
نایوفص 533 تموکح  هرود  رد  ناریا 
راجاق 541 ریخا  ناهاش  هرود  رد  ناریا 
هیوب 306 لآ  تموکح  نامز  رد  ناریا 

341 مالسا 319 ، ناریا و 
یسيژولونورک 18 یخیرات  یلنامثع  یل  حاضیا 
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218 ، 215 ، 213 ، 206 200 نمی 157 ، رد  نایلوسر  نیتسخن  نایبویا و 
375 لصوم 371 ، کباتا  ؤلؤل ، نیدلا  ردب 

مهدزاود 93 مهد - نرق  نایریز  تموکح  رد  یقرش  ياهربرب 
بلغا 87 ونب  هلسلس  هرود  رد  یقرش  ياهربرب 

یسانشهکس 337 یسررب 
خیرات 29 یسانشهکس و  هرابرد  یلک  یسررب 

يراره 275 ياههکس  یتامدقم  یسررب 
یسانشهکس 67 ياهیسررب 

299 ، 296 زاقفق 294 ، خیرات  رد  ییاهیسررب 
757 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

نامرک 341 سایلا  ونب 
ناتسوب 397

ینیع 606 یقیقحت  نکد : هینمهب 
نآ 611 راثآ  خیرات و  ردیب :

نیرحب 195 رد  نایطمرق  تلود  نایاپ 
49 مهدزای 42 ، ات  مشش  نرق  زا  یمالسا  کیدزن  رواخ  تفالخ ، رصع  ربمایپ و 

همیرک 492 ياهراتات 
هنایم 202 ياههدس  لیاوا  رد  نآ  خیرات 

258 ، 255 ، 248 یبرغ 244 ، ياقیرفا  رد  مالسا  خیرات 
49 جیربمک 42 ، مالسا  خیرات 

258 یبرغ 255 ، ياقیرفا  خیرات 
نامع 222 تاداس  ناماما و  خیرات 

ینامثع 464 يروتارپما  خیرات 
دیدج 464 هیکرت  ینامثع و  يروتارپما  خیرات 

652 دودح 1300 657 655 ، زا  دیدج  يزنودنا  خیرات 
،526 ، 523 ، 519 ، 514 ، 512 ، 507 ، 397 386 ، 383 ، 365 ، 335 ، 331 ، 328 ، 315 ، 299 294 ، 291 ، 289 جیربمک 286 ، ناریا  خیرات 

348 ، 322 ، 296 ، 570 ، 566 ، 543 ، 541 ، 536 533
لاگنب 586 خیرات 

هتپ 267 خیرات 
يزکرم 549 يایسآ  ناکرت  خیرات 

يزکرم 365 يایسآ  ياهندمت  خیرات 
621 ، 609 ، 606 ، 602 ، 600 597 ، 594 ، 590 ، 586 دنه 579 ، عماج  خیرات 

دنه 627 جیربمک  دیدج  خیرات 
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دزی 399 دیدج  خیرات 
365 یبیلص 157 ، ياهگنج  خیرات 

647 ، 652 ، 655 ایسآ 657 ، یقرش  بونج  خیرات 
یمالسا 20 عماوج  خیرات 

يرهاط 328 نادناخ  خیرات 
اقیرفا 264 رد  خیرات 

دنبرد 286 خیرات 
619 ، 617 ، 615 ، 613 ، 611 609 ، 606 هنایم 602 ، ياههدس  رد  نکد  خیرات 

نایهاشمزراوخ 348 تلود  خیرات 
اکیناگنات 264 لحاس  هنایم  ياههدس  خیرات 

نالوغم 467 يرس  خیرات 
283 ناجیئابرذآ 286 ، زاقفق و  یقرشبونج  یتخانشهکس  خیرات 

115 ، 112 ، 108 ، 105 ، 101 ، 93 ، 73 ریخا 67 ، هرود  رد  اقیرفا  لامش  یتخانشهکس  خیرات 
ناجیئابرذآ 386 یقرشبونج و  زاقفق  یتخانشهکس  خیرات 

نارادبرس 514 هلسلس  خیرات 
هرگآ 579 یلهد و  يدول  ياهناطلس  خیرات 

یناماس 331 تلود  یسایس  خیرات 
یناریا 294 ناهج  ياهلسلس  یسایس و  خیرات 

403 ، 335 ناتسیس 335 ، خیرات 
یتخانشباتک 19 يامنهار  ناملسم : قرش  خیرات 

286 ناورش 283 ، خیرات 
نایرالس 294 نایناتسج و  رامشخیرات 

راره 274 ناهاش  رامشخیرات 
هنایم 97 ياههدس  ریخا  هرود  رد  اقیرفا  لامش  خیرات 

يروس 579 هاش  ریش  خیرات 
405 زورمین 335 ، كولم  ناتسیس و  نایرافص  خیرات 

ناملسم 89 هیلقص  خیرات 
لوغم 470 تاحوتف  خیرات 

اقیرفا 267 قرش  رد  نامع  میدق  خیرات 
شدالگنب و ناتسکاپ ، دنه ، جیربمک  خیرات 

758 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 
اکناليرس 20

تارجگ 594 خیرات 
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79 ، 101 97 ، 124 ، 120 ، 115 شکارم 105 ، خیرات 
یعورزم 269 خیرات 

ونروب 255 تکلمم  خیرات 
يداقتنا 264 یسررب  کی  اولیک : ياهلسلس  يراگنخیرات 

هنایم 195 ياههدس  رد  یلیعامسا  هشیدنا  خیرات و 
اولیک 264 نیطالس  ياههکس  خیرات و 

دزی 399 خیرات 
لوغم 348 هلمح  ات  زاغآ  زا  ناتسکرت 

نالوغم 331 شروی  ات  مایالا  میدق  زا  ناتسکرت 
412 ، 448 ، 445 443 ، 433 ، 419 ناینامثع 415 ، زا  شیپ  هیکرت 

نیگتواس 285 نایقوجلس  رادرس  تسد  هب  باوبالا  باب  ریخست 
یحیسم 29 یمالسا و  ياهمیوقت 

557 ، 617 ، 590 فراعملا 557 ، ةرئاد  هلمکت 
کیسالک 49 هرود  رد  یمالسا  ندمت 

478 ، 487 ناخ 482 ، زیگنچ  نانیشناج 
یبیلص 157 ياهگنج 

یمالسا 343 هرود  زاغآ  رد  نایناغچ  نانارمکح 
هکم 237 نارمکح 

كولمم 152 ناطلس  بناج  زا  بوصنم  ناریما  میقتسم  تموکح 
نایقوجلس 283 ات  برع  هلمح 

127 ، 258 ناهج 255 ، یتنطلس  ياهنادناخ 
هنایم 165 ياههدس  رد  هنایمرواخ 

یسایس 49 خیرات  یسابع : میدق  تفالخ 
458 یکرت 456 ، فراعملا  ةرئاد 

دروفسکآ 20 مالسا  دیدج  يایند  فراعملا  ةرئاد 
هماندنمشناد 414

570 ، 559 ، 565 ، 557 554 ، 552 ، 549 ، 504 ، 478 ، 473 ، 399 ، 397 395 ، 390 ، 386 ، 383 یناریا 343 ، همانشناد 
جیربمک 20 ياقیرفا  لامش  هنایمرواخ و  همانشناد 

مهدزناپ 322 ات  متفه  نرق  زا  هنایم  ياههدس  رد  یمالسا  ناهج  خیرات  رب  يدمآرد 
مهدزای 283 مهد و  مجنپ / مراهچ و  نرق  رد  دنبرد 

337 روجیناب ) ینب   ) يدواد وبا  ياهمهرد 
مهدزناپ 19 ات  مهد  نرق  هنایم ، ياههدس  رد  مالسا  ناهج  ياهگنهرف  عماوج و  اهتلود ،

دزی 312 لابج و  هیوکاک  ینب  يزکرم : ناریا  نایملید 

یسانشرابت يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comياههلسلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 499زکرم  هحفص 494 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیگارتجار 589
نایطمرق 195 هقرف  رد  يربهر 

ینامثع 464 هلسلس  راتخاس 
نایبویا 157 ياههکس 

ناتسربط 319 نایدنواب  ياههکس 
اولیک 264 زا  يدیدج  ياههکس 

هیوکاک 312 ینب  هلسلس  ياههکس 
ناینولوط 87 ياههکس 

ایناپسا 67 فیاوطلا  كولم  ياههکس 
تاره 504 ترک  هلسلس 

یسانشرابت 13 یسانشهاگ و  يامنهار  کی  یمالسا : ياههلسلس 
ناریا 283 لامش  کچوک  ياههلسلس 

يدیشر 239 ياهلیبق  هلسلس 
نامع 226 یبرعی  هلسلس 

روپنوج 597 یقرش  تنطلس 
229 نامع 226 ، رد  تماما  تنس 

ناتسبرع 202 رد  ندمت  رنه و  لاس  رازه  هس 
759 ص : یسانشرابت ، يرامشهاگ و  يامنهار  دیدج  یمالسا  ياههلسلس 

یبرع 239 هحاو  کی  رد  تسایس 
352 همانهاش 330 ،

نایمرکم 224 زا  ياهمانهرجش 
نانارمکح 93 يرامشهاگ  لودج  لصفم و  همانهرجش 

296 ، 294 مانمگ 289 ، نارایرهش 
نایرهاط 328

نایرافص 328 نایرهاط و 
گنل 520 رومیت  تموکح  روهظ و 

یمالسا 67 يایناپسا  رد  هعماج  تسایس و  فیاوطلا ، كولم  طوقس  روهظ و 
ات 1517 165 مهدزای  نرق  زا  کیدزن  رواخ  نایبیلص . رصع 

مالسا 222 زاغآ  رد  نامع 
248 ناتساب 244 ، یلام  هناغ و 

طوقس 566 تمظع و  ریخا : نایونزغ 
هّللا 367 نیدل  ظفاحلا  هفیلخ  هرود  رد  يروب  ناکباتا  نایمطاف و 

نیرحب 195 نایطمرق  نایمطاف و 
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اولیک 264 هریرج  رد  نایوسنارف 
نمیلا 200 خیرات  ثداوح و  یف  نزحلا  مومهلا و  ۀجرف 

یمالسا 392 يایند  هیلع  نیتسخن  يرازن  نایلیعامسا  شکمشک  هیلیعامسا : هقرف 
یمالسا 606 گنهرف 

یقرش 269 ياقیرفا  لحاس  یبرع  ياههبیتک  زا  یتسرهف 
657 یقرشبونج 651 ، يایسآ  خیرات  هشقن  امنهار و  باتک 

نیرگ 254 كرک - نبگاه و  باتک 
نیطالس 590 تموکح  تحت  ریمشک 

عیاقو 127 يرامشهاگ 
هنایم 145 ياههدس  رد  برع  یسانشهاگ  ریسفت  رد  يراتفگ 

ناتسلگ 397
خیرات 167 رد  نانبل 

یگنهرف 600 یسایس و  خیرات  هنایم : ياههدس  رد  اولام 
هلاگنب 586 یمالسا  ياههبیتک  یبرع  یسراف و  نوتم 

یتنطلس 590 ییایسآ  نمجنا  هلجم 
دنه 609 یسانشهنیرید  هلجم 
يولهپ 543 هاش  اضر  دمحم 

306 ییوبراجیلاک 224 ، وبا  هرود  رد  نامع  تاکوکسم 
بیصخ 167 لاله  رصم و 

487 ، 482 ، 474 نالوغم 470 ،
509 ، 504 ناریا 482 ، رد  نالوغم 

خیرات 470 رد  نالوغم 
مهدزون 237 نرق  ریخا  شخب  رد  هکم 

رصم 49 یسابع  تفالخ  هرابرد  یتاظحالم 
اتاراهباهم 589

یناریا 27 همانمان 
كولمم 165 نیطالس  نیتسخن 

یمالسا 42 هلسلس  نیتسخن 
549 ، 514 ، 224 یسانشهکس 157 ، همانعیاقو 

ریمشک 589 موظنم  همانعیاقو 
مهدجیه 627 نرق  رد  دنه 

یسانشهکس 87 ياهتشاگنکت  اهتشاددای و 
هزوم 322 ياهتشاددای 
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هیوکاک 312 ینب  ياههکس  هرابرد  ییاهتشاددای 
 220 ، 218 ، 215 ، 213 ، 206 ، 204 ، 215 هنایم 204 206 ، ياههدس  لیاوا  رد  نآ  خیرات  نمی :

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
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دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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	85 بانیجوریان یا داودیان ح 233- ح 295/ ح 848- ح 905
	اشاره
	كتابشناسی

	86 سیمجوریان 300- 392/ 913- 1002
	اشاره
	كتابشناسی

	87 الیاسیان 320- 357/ 932- 968
	اشاره
	كتابشناسی

	88 آل محتاج 321- 343/ 933- 954
	اشاره
	كتابشناسی

	89 خوارزمشاهیان یا خوارزمشاهیه از دوره پیش از اسلام تا قرن هفتم/ سیزدهم
	اشاره
	كتابشناسی

	90 قراخانیان یا آل افراسیاب یا ایلك خانیه 382- 609/ 992- 1212
	اشاره
	كتابشناسی
	كتابشناسی

	92 اتابكان بوری 497- 549/ 1104- 1154
	اشاره
	كتابشناسی

	93 اتابكان زنگی یا زنگیان 521- 649/ 1127- 1251
	اشاره
	كتابشناسی

	94 بنی بگتگین یا اتابكان اربل پیش از 529- 630/ پیش از 1145- 1233
	اشاره
	كتابشناسی

	95 بنی لؤلؤ 631- 660/ 1234- 1262
	اشاره
	كتابشناسی

	96 امرای ارتقی یا ارتقیّه ح 494- 812/ ح 1101- 1409
	اشاره
	كتابشناسی

	97 ارمن شاهان 493- 604/ 1100- 1207
	اشاره
	كتابشناسی

	98 اتابكان احمدیلی ح 516 تا بعد از 617/ ح 1122 تا بعد از 1220
	اشاره
	كتابشناسی

	99 ایلدگزیان یا اتابكان ایلدگزی ح 540- 622/ ح 1145- 1223
	اشاره
	كتابشناسی

	100 پادوسبانان یا بادوسپانیان ح 493 تا قرن دهم/ ح 1100 تا قرن شانزدهم
	نواحی ساحلی دریای خزر رویان و رستمدار 1. فرمانروایان امیرنشین متحد؟ نصر بن شریوش (؟ شهرنوش)، شرف الدین، ناصر الدوله، در 502/ 1109 حكومت داشت
	كتابشناسی

	101 اسماعیلیان نزاری یا حشاشین در ایران 483- 654/ 1090- 1256
	اشاره
	كتابشناسی

	102 هزار اسپیان یا اتابكان هزار اسپی یا اتابكان لرستان 543- 827/ 1148- 1424
	اشاره
	كتابشناسی

	103 سلغریان یا اتابكان سلغری یا اتابكان فارس 543- 681/ 1148- 1282
	اشاره
	كتابشناسی

	104 اتابكان یزد یا آل وردان ح 536- 696/ ح 1141/ 1297
	اشاره
	كتابشناسی

	105 قتلغ خانیان یا قراختاییان كرمان 619- 706/ 1222- 1307
	اشاره
	كتابشناسی

	106 ملوك نیمروز 421- ح 949/ 1030- ح 1542
	اشاره
	كتابشناسی
	كتابشناسی

	108 دانشمندیه یا دانشمندیان پیش از 490- 573/ پیش از 1097- 1178
	اشاره
	كتابشناسی

	109 منگوجكیان یا آل منگوجك پیش از 512 تا نیمه قرن هفتم/ پیش از 1118 تا نیمه قرن سیزدهم
	اشاره
	كتابشناسی

	110 بنی سلدق یا سلتق اواخر قرن پنجم تا 598/ اواخر قرن یازدهم تا 1202
	اشاره
	كتابشناسی

	111 بنی قرهسی یا قرهسی اغوللری ح 696- ح 761/ ح 1297- ح 1360
	اشاره
	كتابشناسی

	112 بنی صارو خان یا صاروخانیان ح 713- 813/ ح 1313- 1410
	اشاره
	كتابشناسی

	113 بنی آیدین یا آیدین اغوللری 708- 829/ 1308- 1426
	اشاره
	كتابشناسی

	114 بنی منتشا یا منتشا اغوللری اواخر قرن هفتم تا 847/ اواخر قرن سیزدهم تا 1424.
	اشاره
	كتابشناسی

	115 بنو اینانج یا اینانج اغوللری 659- 769/ 1261- 1369
	اشاره
	كتابشناسی

	116 بنی گرمیان «1» تا 699- 832/ تا 1299- 1428
	اشاره
	كتابشناسی

	117 بنی صاحب اتا «1» ح 670- ح 742/ ح 1271- ح 1341
	اشاره
	كتابشناسی

	118 بنی حمید و بنی تكه ح 700- 826/ ح 1301- 1423
	اشاره
	كتابشناسی

	119 بیگهای الانیه (علائیّه) 692- 876/ 1293- 1471
	اشاره
	كتابشناسی

	120 بنی اشرف «1»؟- 726/؟- 1326
	اشاره
	كتابشناسی

	121 بنی جاندار یا بنی اسفندیار «1» 691- 866/ 1292- 1462
	كتابشناسی

	122 بنی پروانه 676- 722/ 1277- 1322
	اشاره
	كتابشناسی

	123 چوپانیان یا بنی چوپان «1» ح 624- ح 708/ ح 1277- ح 1309
	اشاره
	كتابشناسی

	124 قرهمانیان یا قرهمان اوغلو ح 654- 880/ ح 1256- 1475
	اشاره
	كتابشناسی

	125 بنی ارتنا 736- 782/ 1336- 1380
	اشاره
	كتابشناسی

	126 اولاد قاضی برهان الدّین «1» 783- 800/ 1381- 1398
	اشاره
	كتابشناسی

	127 بنی تاج الدّین ح 749- 831/ ح 1348- 1428
	اشاره
	كتابشناسی

	128 بنی رمضان ح 780- 1017/ ح 1378- 1608
	اشاره
	كتابشناسی

	129 بنی ذو القادر (دولغادر) «1» 738- 928/ 1337- 1521
	اشاره
	كتابشناسی

	130 سلاطین عثمانی اواخر قرن هفتم تا 1342/ اواخر قرن سیزدهم 1924
	اشاره
	كتابشناسی


	فصل اوّل خلفا
	1 خلفای راشدین 11- 40/ 632- 661

	فصل دوم اسپانیا
	4 امویان اسپانیا 138- 422/ 756- 1031

	فصل سوّم شمال افریقا
	8 ادریسیان یا بنی ادریس یا ادارسه 172- 375/ 789- 985

	فصل چهارم مصر و شام (سوریه)
	25 طولونیان یا بنی طولون 254- 292/ 868- 905

	فصل پنجم عراق و جزیره پیش از سلجوقیان
	35 حمدانیان 293- 394/ 906- 1004

	فصل ششم شبهجزیره عربستان
	40 قرمطیان یا قرامطه حكمرانان قرمطی از تبار ابو سعید جنّابی ح 273- 470/ ح 886- 1073

	فصل هفتم افریقای غربی
	اشاره
	58 شاهان كیته مالی آغاز قرن هفتم تا نیمه قرن نهم/ آغاز قرن سیزدهم تا نیمه قرن پانزدهم

	فصل هشتم افریقای شرقی و شاخ افریقا
	اشاره
	62 سلاطین كیلوا؟ قرن چهارم تا ح 957/؟ قرن دهم تا ح 1550

	فصل نهم قفقاز و سرزمینهای غربی ایران پیش از سلجوقیان
	اشاره
	67 شروان شاهان یا شیروان شاهان 183 تا اوایل قرن یازدهم/ 799 تا اوایل قرن هفدهم

	فصل دهم سرزمینهای شرقی ایران ماوراء النهر و خوارزم پیش از سلجوقیان
	اشاره
	82 طاهریان و آل مصعب 205- 278/ 821/ 891

	فصل یازدهم سلجوقیان وابستگان آنها و اتابكان
	اشاره
	91 سلجوقیان 431- 590/ 1040- 1194

	فصل دوازدهم تركان در آناطولیا (روم شرقی)
	اشاره
	107 سلجوقیان روم 473- 707/ 1081- 1307

	فصل سیزدهم مغولان و جانشینان آنها در آسیای مركزی و اروپای شرقی
	اشاره
	مغولان یا چنگیزیان
	اشاره
	كتابشناسی

	131 خانهای بزرگ مغول، اولاد اوگتای و تولی (تولوی) بعدا سلسله یوآن چین 602- 1043/ 1206- 1634
	اشاره
	كتابشناسی

	132 جغتاییان، اعقاب جغتای 624- 764/ 1227- 1363
	اشاره
	كتابشناسی

	133 ایلخانیان، اعقاب قوبیلای برادر هولاگو 654- 754/ 1256- 1353
	اشاره
	كتابشناسی

	134 خانهای اردوی زرین، از اعقاب جوچی 624- 907/ 1227- 1502
	اشاره
	كتابشناسی

	135 گرای، خانهای كریمه از اولاد جوچی 853- 1208/ 1449- 1792
	اشاره
	كتابشناسی

	136 خانهای حاجی طرخان (هشتر خان یا آسترا خان) 871- 964/ 1466- 1557
	اشاره
	كتابشناسی

	137 خانهای قازان 840- 959/ 1437- 1552
	اشاره
	كتابشناسی

	138 خانهای قاسموف ح 856- 1092/ ح 1452- 1681
	اشاره
	كتابشناسی
	كتابشناسی

	140 مظفریان یا آل مظفر 713- 795/ 1314- 1393
	اشاره
	كتابشناسی

	141 اینجویان یا آل اینجو ح 725- 754/ ح 1325- 1353
	اشاره
	كتابشناسی

	142 جلایریان یا آل جلایر 740- 835/ 1340- 1432
	اشاره
	كتابشناسی

	143 سربداران 737- 788/ 1337- 1386
	اشاره
	كتابشناسی
	كتابشناسی

	145 تركمانان قراقوینلو «1» 752- 847/ 1351- 1469
	اشاره
	كتابشناسی

	146 تركمانان آققوینلو «1» 798- 914/ 1396- 1508
	اشاره
	كتابشناسی

	147 مشعشعیان یا آل مشعشع 839- 1342/ 1435- 1924
	اشاره
	كتابشناسی

	148 صفویان «1» 907- 1135/ 1501- 1722 و پس از آن تا 1179/ 1765
	اشاره
	كتابشناسی

	149 افشاریان یا افشاریه 1148- 1210/ 1736- 1796
	اشاره
	كتابشناسی

	150 زندیان یا زندیه 1164- 1209/ 1751- 1794
	اشاره
	كتابشناسی

	151 قاجاریه «1» 1193/ 1344/ 1799- 1925
	اشاره
	كتابشناسی

	152 خاندان پهلوی 1344- 1398/ 1925- 1979 «1»
	اشاره
	كتابشناسی
	كتابشناسی

	154 طغای تیموریان یا بنی جانی یا هشترخانیان 1007- 1160/ 1599- 1747
	اشاره
	كتابشناسی

	155 منغیتها 1166- 1339/ 1753- 1920
	اشاره
	كتابشناسی

	156 خانهای قنقراتی یا ایناقیون 1184- 1338/ 1770- 1920
	اشاره
	كتابشناسی

	157 خانهای مینگ 1213- 1293/ 1793- 1876
	اشاره
	كتابشناسی
	كتابشناسی

	159 غوریان اوایل قرن پنجم تا 612/ اوایل قرن یازدهم تا 1215
	اشاره
	كتابشناسی

	160 سلاطین دهلی یا سلطنت دهلی 602- 962/ 1206- 1555
	اشاره
	كتابشناسی

	161 حكمرانان و سلاطین بنگال (بنگاله) 594- 984/ 1198- 1576
	اشاره
	كتابشناسی

	162 سلاطین كشمیر 739- 996/ 1339- 1588
	اشاره
	كتابشناسی

	163 سلاطین گجرات 806- 980/ 1403- 1573
	اشاره
	كتابشناسی

	164 سلطانهای شرقی جونپور 796- 888/ 1394- 1483
	اشاره
	كتابشناسی

	165 سلاطین و حكام مالوا 804- 969/ 1402- 1562
	اشاره
	كتابشناسی

	166 سلاطین معبر یا مادورا 734- 779/ 1334- 1377
	اشاره
	كتابشناسی

	167 بهمنیّه یا سلاطین بهمنی 748- 934/ 1347- 1528
	اشاره
	كتابشناسی

	168 حكمرانان فاروقی خاندیش ح 784- 1009/ ح 1382- 1601
	اشاره
	كتابشناسی

	169 بریدشاهیان ح 892- 1028/ ح 1487- 1619
	اشاره
	كتابشناسی

	170 عادلشاهیان 895- 1097/ 1490- 1680
	اشاره
	كتابشناسی

	171 نظامشاهیان 895- 1046/ 1490- 1636
	اشاره
	كتابشناسی

	172 عمادشاهیان 896- 982/ 1491- 1574
	اشاره
	كتابشناسی

	173 قطبشاهیان 901- 1098/ 1496- 1687
	اشاره
	كتابشناسی

	174 آل ارغون 926- 999/ 1520- 1591
	كتابشناسی

	175 پادشاهان مغول هند یا گوركانیان یا تیموریان هند «1» 932- 1274/ 1525- 1858
	اشاره
	كتابشناسی

	176 نوّاب وزیران «1» و نوّاب نظامان بنگال 1116- 1274/ 1704- 1858
	اشاره
	كتابشناسی

	177 نواب وزیران و شاهان اوده 1134- 1272/ 1722- 1856
	اشاره
	كتابشناسی

	178 نظامهای حیدرآباد 1137- 1367/ 1724- 1948
	اشاره
	كتابشناسی

	179 حكمرانان مسلمان در میسور 1173- 1213/ 1760- 1799
	اشاره
	كتابشناسی

	180 حكمرانان ابدالی یا دّرّانی و شاهان افغانستان 1160- 1393/ 1747- 1973
	اشاره
	كتابشناسی
	كتابشناسی

	182 سلطانهای اتجه یا اچه ح 901- 1321/ ح 1496- 1903
	اشاره
	كتابشناسی

	183 حكمرانان ماتارام ح 983- 1168/ ح 1575- 1755
	اشاره
	كتابشناسی

	184 سوسوهونانهای سوراكارتا 1168- 1368/ 1755- 1949
	اشاره
	كتابشناسی

	185 سلطانهای جوگجاكارتا 1168- 1368/ 1755- 1949
	اشاره
	كتابشناسی

	186 سلطانهای برونی؟ قرن هفتم میلادی به این سو
	اشاره
	كتابشناسی


	فصل چهاردهم ایران بعد از مغول
	اشاره
	139 آل كرت (كرت) 643- 791/ 1245- 1389

	فصل پانزدهم آسیای مركزی پس از مغولان
	اشاره
	153 شیبانیان یا ابو الخیریان 906- 1007/ 1500- 1599

	فصل شانزدهم افغانستان و شبهقاره هند
	اشاره
	158 غزنویان 366- 582/ 977- 1186

	فصل هفدهم جنوبشرقی آسیا و اندونزی
	اشاره
	181 حكمرانان مالاكا ح 805- 1111/ ح 1403- 1699

	نمایه كسان، سلسلهها، جایها، كتابها
	اشاره
	كسان
	«آ»
	«ب»
	«پ»
	«ت»
	«ث»
	«ج»
	«چ»
	«ح»
	«خ»
	«د»
	«ذ»
	«ر»
	«ز»
	«س»
	«ش»
	«ص»
	«ض»
	«ط»
	«ظ»
	«ع»
	«غ»
	«ف»
	«ق»
	«ك»
	«گ»
	«ل»
	«م»
	«ن»
	«و»
	«ه»
	«ی»

	سلسلهها
	جایها
	كتابها
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